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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη για το Σχεδιασμό 

έργου της Διεθνής Τουριστικής Προβολής. Συγκεκριμένα, η μελέτη γίνεται για τον 

σχεδιασμό της Διεθνής Τουριστικής Προβολής της Μυκόνου, αφού προηγουμένως 

αναλύεται η σημασία του Τουρισμού στην Ελλάδα, από οικονομική και κοινωνική 

άποψη, καθώς και οι Τουριστικοί προορισμοί και τα κριτήριά τους. 

Σκοπός της εργασίας είναι ο λεπτομερής Σχεδιασμός της Διεθνούς Τουριστικής 

Προβολής Μυκόνου, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι μετρήσιμα. Για την συλλογή 

των πληροφοριών, πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με επιλεγμένα άτομα, 

ικανά και έμπειρα στον τομέα τους, με προϋπηρεσία στην διαχείριση έργων 

τουριστικής προβολής. 

Τα συμπεράσματα της εργασίας αφορούν τον τρόπο που πρέπει να μελετηθεί 

και να αναλυθεί ο Σχεδιασμός της Διεθνούς Τουριστικής Προβολής, τα στάδια που 

πρέπει να ακολουθηθούν, τα άτομα εργασίας που πρέπει να επιλεχθούν και οι 

προβλέψεις που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι και απρόσμενες 

καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα του Σχεδιασμού 

του έργου. 

Όλα αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στα κεφάλαια που ακολουθούν. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο Διεθνής Τουρισμός κατά το έτος 2012, παρέμεινε ισχυρός, παρά την 

παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα.  

Η ανάπτυξη της Παγκόσμιας Τουριστικής Βιομηχανίας σύμφωνα με την World 

Travel & Tourism Council (WTTC), για το έτος 2012 ήταν 2,7% σε παγκόσμιο επίπεδο, 

ελαφρώς υποβαθμισμένη από το 2,8% που αναμενόταν για τον κλάδο κατά την έναρξη 

του έτους. Η μείωση αυτή οφείλεται, σύμφωνα με τον οικονομικό συνεργάτη του 

WTTC, Oxford Economics,  στα συνεχή προβλήματα στην Ευρωζώνη και σε οριακές 

υποβαθμίσεις τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στις ΗΠΑ από την αρχή του έτους, ενώ 

αντίθετα υπάρχουν αναβαθμίσεις στην Ιαπωνία και στις αναδυόμενες χώρες. 

Συγκεκριμένα, η Νότια Κορέα σημείωσε ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στο κλάδο του 

Τουρισμού κατά 13,2%, μεγαλύτερη από όλες τις χώρες των G20. Αντίθετα, η Ιταλία 

παρουσιάζει την ασθενέστερη απόδοση μεταξύ των χωρών των G20, με μείωση του 

ΑΕΠ του Τουριστικού κλάδου κατά 2,8% για το 2012. 

Σύμφωνα με τον David Scowsill, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της 

WTTC, η Παγκόσμια Τουριστική Βιομηχανία παραμένει ανθεκτική παρά τις κάποιες 

περιφερειακές υποβαθμίσεις στις βραχυχρόνιες οικονομικές προβλέψεις. Οι 

μακροχρόνιες οικονομικές προβλέψεις παραμένουν θετικές, με ισχυρή ανάπτυξη και 

αύξηση της ευημερίας στις αναδυόμενες χώρες. Αναμένεται ότι η άμεση συμβολή του 

Τουρισμού στο παγκόσμιο ΑΕΠ θα επιφέρει ετήσια άνοδο κατά μέσο όρο 4% μεταξύ 

των ετών 2011 – 2021, με την Βορειοανατολική Ασία να κατέχει το μεγαλύτερο 

αυξανόμενο μερίδιο της συμβολής αυτής.  

Ο Τουρισμός αναμφισβήτητα κατέχει μεγάλο μερίδιο της παγκόσμιας 

ανάπτυξης & οικονομίας και η μελέτη του Σχεδιασμού Έργου Τουριστικής Διεθνής 

Προβολής παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενής 

συνθήκες λόγω της παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας, τις ευκαιρίες, τις απειλές και 

τους κινδύνους που υπάρχουν. Όλα αυτά θα αναλυθούν στα κεφάλαια που ακολουθούν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
:  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

1.1 Γενικά - Τύποι Τουρισμού 

 

Ο Τουρισμός ορίζεται ως το σύνολο των δραστηριοτήτων των ανθρώπων που 

ταξιδεύουν εκτός του συνήθους περιβάλλοντος, όχι για παραπάνω από έναν συνεχή 

χρόνο, με παραθεριστικούς, επαγγελματικούς ή και άλλους σκοπούς που δεν αφορούν 

στην εξάσκηση της οποιαδήποτε δραστηριότητας μόνιμου χαρακτήρα για 

παρατεταμένο χρονικό διάστημα.  

Ο επισκέπτης είναι οποιοδήποτε άτομο ταξιδεύει σε οποιαδήποτε περιοχή εκτός 

του συνήθους περιβάλλοντος για να διαμείνει λιγότερο από 12 μήνες με σκοπό που δεν 

αφορά στην εξάσκηση της οποιασδήποτε δραστηριότητας μόνιμου χαρακτήρα, για 

παρατεταμένο χρονικό διάστημα (π.χ. μόνιμη κατοικία). 

Ο Τουρισμός μπορεί να διακριθεί, σύμφωνα με το ¨χώρο¨ και τον ¨χρόνο¨ σε 

ταξίδι και διαμονή.  

Το ταξίδι μπορεί να διακριθεί ανάλογα με την Απόσταση (κοντινή, μέση, 

μακρινή), την Προέλευση (εγχώρια, διεθνής) και το Μέσο Μετακίνησης (αυτοκίνητο, 

λεωφορείο, τρένο, αεροπλάνο, πλοίο). 

Η διαμονή χαρακτηρίζεται από την Διάρκεια (λιγότερο ή περισσότερο από 24 

ώρες ή και καμία διανυκτέρευση για τους εκδρομείς), από το Σκοπό (παραθεριστικός, 

επαγγελματικός, συνεδριακός, προσωπικός) και από το μέρος της διαμονής 

(Ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενο δωμάτιο, κάμπινγκ, βίλα, κρουαζιέρα).  

Ο Τουρισμός μπορεί να διακριθεί, σύμφωνα με την διάσταση της προέλευσης 

σε: 

 Εγχώριο Τουρισμό, δηλαδή τον Τουρισμό των κατοίκων μίας χώρας 

όταν ταξιδεύουν, μόνο εντός αυτής,  

 Εξερχόμενο Τουρισμό που αφορά τους μόνιμους κατοίκους της χώρας 

που εξετάζεται, οι οποίοι ταξιδεύουν σε άλλη χώρα, 

 Εισερχόμενο Τουρισμό, δηλαδή ο τουρισμός των αλλοδαπών, οι οποίοι 

ταξιδεύουν σε δεδομένη χώρα,  
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 Διεθνή Τουρισμό που είναι το σύνολο του Εισερχόμενου και του 

Εξερχόμενου Τουρισμού,  

 Εσωτερικό Τουρισμό που είναι το σύνολο του Εγχώριου και του 

Εισερχόμενου Τουρισμού  

 Εθνικό Τουρισμό που είναι το σύνολο του εγχώριου και του 

εξερχόμενου Τουρισμού. 

 

 

1.2  Η Οικονομική Πλευρά του Τουρισμού  

 

Ο Τουρισμός εξακολουθεί να είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες του 

κόσμου. Κατά τη διάρκεια των επόμενων δέκα ετών, ο κλάδος αναμένεται να αυξηθεί 

κατά μέσο όρο κατά 4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας στα 

10% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Υπολογίζεται ότι έως το 2022, θα υπάρχουν 328 

εκατομμύρια θέσεις εργασίας που αφορούν το τουρισμό ή αλλιώς 1 στις 10 θέσεις 

εργασίας στον πλανήτη.  

Το 2011 ήταν μία από τις πιο δύσκολες χρονιές που έχει βιώσει ως τώρα η 

παγκόσμια τουριστική βιομηχανία. Ειδικότερα για την Ελλάδα, παρά τις δύσκολες 

οικονομικές συνθήκες που βιώνει τα τελευταία χρόνια, οι προβλέψεις για τα επόμενα 

10 χρόνια, για τον εθνικό μας τουρισμό είναι αισιόδοξες. Σύμφωνα με έρευνα του 

WTTC, υπήρξαν  349.500 θέσεις εργασίας που αφορούσαν τον Τουρισμό, για το έτος 

2011, δηλαδή το 8,5% των συνολικών θέσεων εργασίας. Αυτές οι θέσεις 

περιλαμβάνουν εργασία σε ξενοδοχεία, τουριστικά πρακτορεία, αεροπορικές εταιρίες 

και άλλες εταιρίες μετακίνησης τουριστών, εστιατόρια καθώς και δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την εξυπηρέτηση τουριστών (Άμεση Συνεισφορά του Τουρισμού). 

Υπολογίζεται, ότι μέχρι το 2022, οι θέσεις εργασίας που αφορούν τον Τουρισμό στην 

Ελλάδα θα ανέλθουν στις 444.000, μία αύξηση δηλαδή κατά 2,4% στην επόμενη 

δεκαετία. 
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 Η συνολική συνεισφορά του Τουρισμού στην εργασία, συμπεριλαμβανομένου 

και των ευρύτερων επιδράσεων από τις επενδύσεις, την εφοδιαστική αλυσίδα 

και τις επιδράσεις των εισοδημάτων, ήταν 758.500 θέσεις εργασίας το 2011 

(18,4% της συνολικής απασχόλησης). Αναμένεται αύξηση των θέσεων εργασίας 

σε 966.000 (22,1% της συνολικής απασχόλησης) μέχρι το 2022. 

 

 

 Άμεση συνεισφορά στην απασχόληση (Direct contribution to 

employment), είναι ο αριθμός των θέσεων εργασίας που εξαρτώνται 

άμεσα από τον Τουρισμό. 
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 Συνολική συνεισφορά στην απασχόληση (Total contribution to 

employment), είναι ο συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας που 

εξαρτώνται άμεσα και έμμεσα (indirect and induced) από τον Τουρισμό. 

 

Αυτό που παίζει τον σημαντικότερο ρόλο στην Άμεση συνεισφορά στην 

απασχόληση είναι οι εξαγωγές των επισκεπτών (Visitor exports), δηλαδή τα χρηματικά 

ποσά που δαπανούνται μέσα στη χώρα από επισκέπτες – τουρίστες από όλο τον κόσμο, 

που βρίσκονται στη χώρα είτε για επαγγελματικούς λόγους, είτε για λόγους αναψυχής. 

Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα υπήρξαν για το έτος 2012, περίπου 16.984.000 διεθνείς 

τουριστικές αφίξεις, ενώ αναμένεται ότι μέχρι το 2022 θα φτάσουν στις 27.055.000, 

αύξηση δηλαδή κατά 4,5%. Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται αναλυτικά οι εξαγωγές 

των επισκεπτών στην χώρα και οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις, από το έτος 2002 μέχρι 

και το 2012, καθώς και οι αντίστοιχες προβλέψεις μέχρι το 2022. 

 

 

 

Αντίθετα, το κεφάλαιο που επενδύεται για τον Τουρισμό (capital investment in 

tourism) στην Ελλάδα μειώθηκε σταδιακά από το 2007 μέχρι και σήμερα. Η μείωσή 

του στο 2012 υπολογίζεται περίπου στα 12,6% σε σχέση με το 2007. Μέχρι το 2022 

αναμένεται να υπάρχει μικρή αύξηση του κεφαλαίου αυτού, περίπου 2%. Το μερίδιο 

του Τουρισμού στη συνολική εθνική επένδυση, θα αυξηθεί από 13,9% που είναι 

σήμερα, σε 14,1% μέχρι το 2022, αύξηση δηλαδή μόνο κατά 0,2%. Αυτό φαίνεται 

καθαρά και στα επόμενα διαγράμματα. 
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Ακολουθούν πίνακες με δεδομένα και προβλέψεις της άμεσης και συνολικής 

συνεισφοράς του Τουρισμού στο ΑΕΠ και στην απασχόληση, καθώς και των εξαγωγών 

επισκεπτών, των εγχώριων δαπανών, των δαπανών αναψυχής, των επαγγελματικών 

δαπανών και την επένδυση κεφαλαίου, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Ευρώπη 

και τον Υπόλοιπο Κόσμο. Τα στοιχεία αυτά είναι αρκετά ενθαρρυντικά για την Ελλάδα, 

όπως παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες. 
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Εν κατακλείδι, οι μελέτες του φορέα WTTC, αποδεικνύουν με στατιστικά 

στοιχεία, την μεγάλη συνεισφορά του Τουρισμού στην οικονομία, στην απασχόληση 

και στις εξαγωγές, ενώ οι πρόσφατες προβλέψεις με προσωρινή μείωση στον ρυθμό 

ανάπτυξης του Τουρισμού, λόγω της οικονομικής κρίσης, δίνει την σκυτάλη στην 

ανοδική πορεία με αυξημένο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης μέχρι το 2022, όπως φαίνεται και 

στον προηγούμενο πίνακα. 
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1.3 Η Κοινωνική πλευρά του Τουρισμού 

 

Η επίδραση του Τουρισμού στις τοπικές κοινωνίες των τουριστικών 

προορισμών είναι κυρίως θετική, με μερικές εξαιρέσεις στην περίπτωση που δεν γίνεται 

σωστός χειρισμός των αλλαγών που επιφέρει ο Τουρισμός. 

Η κατασκευή έργων και υποδομών που υλοποιούνται σε μέρη με αυξημένη 

τουριστική κίνηση, επιφέρουν και άνοδο βιοτικού επιπέδου στην τοπική κοινωνία. 

Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας στους κατοίκους της περιοχής και συνεπώς 

επέρχεται οικονομική πρόοδος.  

Θετικές επιδράσεις έχουμε ακόμα και σε επίπεδο πολιτισμού, με τα εθνικά 

μνημεία και τους ιστορικούς θησαυρούς, που αποτελούν πόλους έλξης για τους 

τουρίστες, να συντηρούνται με καθολική προσοχή και να προβάλλονται με μεγαλύτερη 

συχνότητα και αποτελεσματικότητα.  

Η τοπική κουλτούρα του λαού ενδυναμώνεται και παρατηρείται μεγάλη στροφή 

στην πολιτιστική κληρονομιά, μια που η τελευταία γίνεται μέσο διαφήμισης και 

διάδοσης του τόπου και του λαού. 

Επιπλέον, ο Τουρισμός λειτουργεί ως μία γέφυρα που ενώνει διαφορετικούς 

λαούς, πολιτισμούς, αξίες και τρόπο ζωής. Συμβάλλει δηλαδή θετικά στον τρόπο ζωής 

των κατοίκων της τουριστικής περιοχής, εφόσον οι τελευταίοι, φιλτράρουν και 

υιοθετούν τα θετικά μόνο στοιχεία, βελτιώνοντας έτσι την καθημερινότητά τους.  

Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει απόλυτα θετική επίδραση γιατί μπορεί κάλλιστα να 

αλλοιώσει την αυθεντικότητα του τρόπου ζωής και να ισοπεδώσει τοπικές αξίες και 

παραδόσεις. 

Αρνητική επίδραση μπορεί επίσης να αποτελέσει και η απότομη βελτίωση σε 

οικονομικό επίπεδο της τοπικής κοινωνίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 

εμπορευματοποίηση και σε ανεξέλεγκτη τουριστική δόμηση, επιφέροντας έτσι την  

καταστροφή του οικοσυστήματος και την μόλυνση του περιβάλλοντος. 
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1.4  Τουριστική ζήτηση 

 

Η Τουριστική ζήτηση αντιπροσωπεύεται από την ροή των τουριστών από τον 

τόπο προέλευσης στον τόπο προορισμού. Οι δυνάμεις ¨ώθησης¨ και ¨έλξης¨, είναι οι 

δυνάμεις που κινούν τον άνθρωπο για να μετακινηθεί και αυτό αποτελεί και την ουσία 

της τουριστικής ζήτησης. Άρα, λοιπόν, για την καλύτερη προβολή του τουριστικού 

προορισμού, επιβάλλεται να γνωρίζουμε τα κίνητρα και τις ανάγκες που ωθούν ή 

έλκουν τον άνθρωπο για να ταξιδέψει, να μετακινηθεί από τον τόπο προέλευσής του, 

στον τόπο προορισμού του. Τα κίνητρα και οι ανάγκες της Τουριστικής ζήτησης θα 

αναλυθούν στο κεφάλαιο «Διαχείριση Έργου Διεθνούς Τουριστικής Προβολής 

Μυκόνου», στην Ανάλυση Αγοράς. 

 

1.5 Τουριστική προσφορά 

 

Τουριστική προσφορά είναι η πρόβλεψη και διασφάλιση αγαθών και υπηρεσιών 

που θα ικανοποιήσουν την Τουριστική ζήτηση. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες αποτελούν 

τα στοιχεία της τουριστικής προσφοράς και είναι ενδεικτικά οι Υπηρεσίες μεταφορών, 

οι Υπηρεσίες διαμονής, οι εγκαταστάσεις, οι Υπηρεσίες τροφοδοσίας, οι φυσικοί ή 

τεχνικοί και πολιτισμικοί πόλοι έλξης, οι Τουριστικοί Οργανισμοί, τοπικές ενώσεις, ο 

έλεγχος από κυβερνητικούς οργανισμούς, τα ΜΜΕ, κ.ά. Τα στοιχεία της Τουριστικής 

προσφοράς θα αναλυθούν στο κεφάλαιο «Διαχείριση Έργου Διεθνούς Τουριστικής 

Προβολής Μυκόνου», στην Ανάλυση Αγοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 

 

2.1. Τουριστικό Μάρκετινγκ 

 

Μάρκετινγκ είναι η διαδικασία του σχεδιασμού και της εκτέλεσης της 

σύλληψης, τιμολόγησης, προβολής και διανομής ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών ώστε να 

δημιουργηθούν συναλλαγές που ικανοποιούν σκοπούς ατόμων και οργανισμών. 

Ειδικότερα, το Τουριστικό Μάρκετινγκ έχει ως αντικείμενο σχεδιασμού το Τουριστικό 

Προϊόν.  

Το Τουριστικό Προϊόν αποτελείται από αγαθά και υπηρεσίες. Ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται τα τελευταία χρόνια στο άυλο στοιχείο του Μάρκετινγκ, στις υπηρεσίες. Οι 

υπηρεσίες διαφοροποιούνται από τα αγαθά στο ότι η φύση των υπηρεσιών είναι άυλη, η 

υπηρεσία καταναλώνεται όπου παράγεται, ύπαρξη δυνατότητας αποθήκευσης υπάρχει 

μόνο στα αγαθά και τέλος στο ότι η ύπαρξη μεγάλου εύρους προσδοκιών των 

καταναλωτών ως προς το επίπεδο παροχών κάνει τα κριτήρια αξιολόγησης πολύ 

αντικειμενική υπόθεση. Αντιπροσωπευτικά δείγματα υπηρεσιών αποτελούν η εμπορική 

δραστηριότητα των μεταφορικών, αεροπορικών, διαφημιστικών εταιριών και των  

ξενοδοχείων. 

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία των υπηρεσιών είναι τα εξής: 

 Το ανθρώπινο στοιχείο αποτελεί πρωταρχικό ρόλο, δεδομένης της άυλης 

φύσης των υπηρεσιών. 

 Ειδικές ικανότητες του προσωπικού που έρχεται σε επαφή με τον πελάτη 

με στόχο την ικανοποίηση του τελευταίου. Αυτό επιτυχαίνεται με την 

ειδική εκπαίδευση του προσωπικού. 

 Η δομή στη διοίκηση επικεντρώνεται στον υπάλληλο που έρχεται σε 

επαφή με τον πελάτη και στον οποίο εξαρτάται το αποτέλεσμα των 

υπηρεσιών που προσφέρει και όχι στα υψηλόβαθμα στελέχη. 

 Η τιμολογιακή πολιτική των υπηρεσιών δεν μπορεί να υπόκειται σε 

αυστηρά καθορισμένα κριτήρια όπως συμβαίνει στα αγαθά. 

 Η καθιέρωση και η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του συμβόλου, 

τίτλου ή εικόνας που συνοδεύει την υπηρεσία. 
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Στον τομέα του Τουρισμού, η τουριστική επιχείρηση ή οργανισμός διαθέτει 

επιπλέον τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Ανάπτυξη πελατοκεντρικής φιλοσοφίας με γνώμονα τις ανάγκες του 

καταναλωτή. 

 Ενίσχυση του βαθμού αφοσίωσης στο «προϊόν», με ανάπτυξη σχέσεων 

με τον πελάτη. 

 Η δομή στην διοίκηση επεκτείνεται σε κάθε επίπεδο με σημείο 

αναφοράς τους αντικειμενικούς σκοπούς του οργανισμού. 

Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, φαίνεται ότι η ζήτηση και η πρόθεση των 

επισκεπτών καθορίζεται από την εικόνα και το brand του προορισμού. Το Μάρκετινγκ 

των τουριστικών προορισμών επιχειρεί να βελτιώσει την εικόνα της περιοχής και την 

αντίληψη του κοινού για τον προορισμό. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι 

καταναλωτές επιλέγουν τον τόπο προορισμού και ο ανταγωνισμός που αναπτύσσεται 

ανάμεσα σε αυτούς τους προορισμούς, είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες με τους 

οποίους ασχολείται το Μάρκετινγκ των τουριστικών προορισμών. ` 

Η εικόνα του προορισμού καθορίζει την τουριστική πορεία και ανάπτυξη του 

τόπου υποδοχής. Έτσι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση 

των επισκεπτών για τον τόπο υποδοχής είναι καταρχήν η ανάληψη κινδύνου για 

κοινωνικούς, οικονομικούς λόγους ή και λόγους φυσικού κινδύνου. Επίσης, πρέπει να 

υπάρχει αντιστοίχιση στην προσφορά και τη ζήτηση, δηλαδή οι υπηρεσίες που 

προσφέρονται αλλά και η εικόνα του προορισμού να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

των επισκεπτών. Μέσα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, η εικόνα των προορισμών 

εμφανίζονται ως υποκατάστατα αγαθών και γι’ αυτό για συγκεκριμένα ταξίδια 

ευνοούνται ορισμένοι προορισμοί. Η διαμόρφωση της εικόνας του προορισμού 

εστιάζεται στην σχέση ανάμεσα στην εικόνα και την τουριστική συμπεριφορά  και στη 

δομή της εικόνας και τα επιμέρους χαρακτηριστικά της. 

Ο ρόλος του brand των τουριστικών προορισμών είναι η διαφοροποίηση και η 

ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος. Δηλαδή, αποτελεί το σύμβολο του προορισμού με 

διακριτά στοιχεία (συγκεκριμένο όνομα, λογότυπο, σήμα κατατεθέν, σλόγκαν). Στην 

ουσία το brand λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που διαφοροποιεί τον προορισμό από τον 

ανταγωνισμό, δίνοντας την αίσθηση της μοναδικότητας, εστιάζοντας σε εμπειρική, 
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λειτουργική ή και συμβολική διάσταση. Το brand αναφέρει τα στοιχεία που εκπέμπει ο 

προορισμός.  

Τόσο η εικόνα, όσο και το brand, διαμορφώνονται στο πλαίσιο ενός συστήματος 

αξιών και αλληλεπιδράσεων. Σε περιπτώσεις που η εικόνα είναι ισχυρή, το brand 

καθιερώνεται άμεσα, εφόσον υπάρχουν κοινά στοιχεία. 

 

2.2. Στρατηγικό Μάρκετινγκ 

 

 Για την προβολή ενός τουριστικού τόπου, απαιτείται στρατηγική προετοιμασία. 

Θα πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι της καμπάνιας προβολής, δηλαδή είτε  

 ενημέρωση για νέο τουριστικό προϊόν ή τον εμπλουτισμό του ήδη υπάρχοντος,  

 επηρεασμό του κοινού και διαμόρφωση γνώμης για ανατροπή κλίματος στην 

περίπτωση δυσάρεστων γεγονότων 

 υπενθύμιση του προορισμού για την συντήρηση του μεριδίου της αγοράς.  

Θα πρέπει επίσης να προσδιοριστεί η ομάδα-στόχος με βάση κάποια κριτήρια: 

 Το σκοπό του ταξιδιού (θερινές, χειμερινές διακοπές, κρουαζιέρες κ.ά.) 

 Τις ανάγκες και τα κίνητρα του επισκέπτη (φυσιολατρία, ξεκούραση, 

διασκέδαση, πολιτισμός κ.ά.) 

 Τα γεωγραφικά, δημογραφικά και οικονομικά κριτήρια (γεωγραφική διασπορά, 

δημογραφικό προφίλ, ηλικία, φύλο, μέσο εισόδημα κ.ά.) 

 Ψυχογραφικά κριτήρια για την καλύτερη προετοιμασία της διαφημιστικής 

καμπάνιας και τον εγκυρότερο σχεδιασμό των μηνυμάτων προβολής. 

 Τα γεω-δημογραφικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη, όπως οικογενειακή 

κατάσταση, φύλο, ηλικία, εισοδηματική κατάσταση, γίνεται ακριβέστερη η 

στόχευση στις αγορές. 

 Τιμολογικά κριτήρια που επηρεάζουν την ταξιδιωτική συμπεριφορά, 

διευκολύνει τον σχεδιασμό των ταξιδιωτικών πακέτων. 

 Τέλος, η ταξιδιωτική συμπεριφορά του επισκέπτη από την χρονική στιγμή προ 

κράτησης, κατά την διαδικασία της κράτησης, κατά την διάρκεια παραμονής 

στον τουριστικό τόπο επιλογής και μετά την επιστροφή από το ταξίδι, η 

πρόθεση επανάληψης του ταξιδιού και η διάδοση θετικών πληροφοριών.   
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Αν και το Τουριστικό Μάρκετινγκ δεν περιορίζεται στα στενά όρια των πωλήσεων, 

θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Μάρκετινγκ που ταυτίζεται με το σύνολο της 

τουριστικής δραστηριότητας (διαφήμιση, προβολή, δημόσιες σχέσεις, πωλήσεις και 

άλλα συνδυαστικά εργαλεία του Μάρκετινγκ), ονομάζεται και Μείγμα Μάρκετινγκ.  

Το Μείγμα Μάρκετινγκ αποτελείται από (4P): 

1. Προϊόν                             (Product) 

2. Τιμή                                 (Price) 

3. Προβολή                          (Promotion) 

4. Τόπος                               (Place)    

Οι τουριστικές επιχειρήσεις διαθέτουν μία σειρά προϊόντων που διαθέτουν στις 

αγορές. Πρέπει όμως το σωστό προϊόν να διατεθεί στην κατάλληλη αγορά. Για να γίνει 

αυτό πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα, «για ποιο λόγο θα το αγόραζαν οι 

καταναλωτές;». Όταν το προϊόν της επιχείρησης πέσει στην αντίληψη του πιθανού 

αγοραστή, του δημιουργεί εντυπώσεις και έτσι το προϊόν ενεργεί σαν σύμβολο 

επικοινωνίας. Το προϊόν καταλήγει να έχει προσωπικότητα ή εικόνα στην αντίληψη του 

πιθανού αγοραστή, η οποία δημιουργείται από την εμφάνισή του και από άλλους 

παράγοντες. Επιπλέον, το εμπορικό σήμα και η ονομασία του προϊόντος αποτελούν 

μηνύματα που μεταφέρονται στους εν δυνάμει αγοραστές. 

Η τιμή είναι μία από τις πιο σημαντικές μεταβλητές του μάρκετινγκ. Το επίπεδο 

τιμών ενός τόπου, καθορίζει τις μακροπρόθεσμες εισοδηματικές ροές, την απόδοση της 

επένδυσης και τη μεγιστοποίηση του κέρδους, την εικόνα του προορισμού και τη 

δημιουργία brand για κάθε τουριστική υπηρεσία, καθώς και τις προσδοκίες για την 

ποιότητα του προϊόντος και τις φάσεις του κύκλου ζωής του. Η τιμή μεταφέρει γνώμες 

σχετικές με την ποιότητα και την εντύπωση που έχουν οι καταναλωτές για το προϊόν. 

Οι γνώμες αυτές μπορεί να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν κάτι από την εικόνα του 

προϊόντος.  

Η προβολή του τουριστικού προορισμού είναι αυτή που καθορίζει την επιτυχία των 

πωλήσεων. Είναι στην ουσία το σύνολο των ενεργειών που υλοποιούνται για την 

προσέγγιση του ενδιαφέροντος από τις ομάδες - στόχους. Σημαντική είναι η άσκηση 

επιρροής σε ομάδες που μεταφέρουν τις εντυπώσεις τους σε ευρύ κοινό, όπως οι 

τουριστικοί συντάκτες, οι ταξιδιωτικοί συγγραφείς κ.ά. Στην επόμενη παράγραφο 

αναλύεται περισσότερο η προβολή του τουριστικού προορισμού.  
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Το τουριστικό προϊόν έχει την ιδιαιτερότητα ότι καταναλώνεται μόνο στον τόπο 

καταγωγής του. Στον τόπο, θέλουν οι τουριστικές επιχειρήσεις να έχουν άμεση 

πρόσβαση για να προσεγγίσουν τους εν δυνάμει καταναλωτές τους. Ως εκ τούτου, ο 

τόπος προορισμού αποτελεί σημαντικό παράγοντα για το Μάρκετινγκ. 

Επιπλέον, από κάποιους υποστηρίζεται ότι εφόσον το τουριστικό προϊόν 

αποτελείται από υλικά αγαθά και άυλες υπηρεσίες, μπορούν να προστεθούν τα εξής 

στοιχεία στο Μείγμα Μάρκετινγκ (7P):  

5. Διαδικασίες                      (Processes) 

6. Ανθρώπινος παράγοντας  (People) 

7. Φυσικά στοιχεία               (Physical evidence) 

Σύμφωνα με τον Rob Davidson, οι διαδικασίες είναι ο τρόπος του καταναλωτή για 

την αγορά του προϊόντος, τα κίνητρά του για την αναζήτηση που κάνει και η 

προσπάθεια που υλοποιεί για την απόκτηση πληροφοριών που χρειάζεται. 

Ο ανθρώπινος παράγοντας περιλαμβάνει το προσωπικό των τουριστικών 

επιχειρήσεων, τη συμπεριφορά των τουριστών και τη συμπεριφορά των ντόπιων στις 

τουριστικές περιοχές. 

Τέλος, τα φυσικά στοιχεία αφορούν τα χαρακτηριστικά  του φυσικού 

περιβάλλοντος όπου το τουριστικό προϊόν καταναλώνεται. 
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2.3. Προβολή 

 

Οι ενέργειες προβολής και προώθησης προϊόντων στοχεύουν στη δημιουργία 

συγκεκριμένης εικόνας που απευθύνεται σε στοχευμένη ομάδα στόχο καταναλωτών, 

έτσι ώστε να πεισθούν με την προβολή αυτή για την αγορά του προϊόντος. Για κάθε 

προϊόν ξεχωριστά θα πρέπει να σχεδιαστούν συγκεκριμένες ενέργειες για την προβολή 

του προϊόντος και για την γνωστοποίησή του στην αγορά, ώστε να  επιτευχθεί ο τελικός 

στόχος, η πώληση του προϊόντος και η ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ πωλητή και 

καταναλωτή, για να ενδυναμωθεί η θέση του προϊόντος στην αγορά. 

Το πλαίσιο δράσης που στοχεύει η προβολή του προϊόντος, αποτελείται από τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 Τις ομάδες ενδιαφέροντος που πρέπει να στοχεύσουν οι ενέργειες της 

προβολής, ανάλογα με δημογραφικά, ψυχογραφικά κ.τ.λ. κριτήρια. 

 Το να γίνει η επιλογή του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα πρέπει να 

προβληθεί στην συγκεκριμένη ομάδα-στόχος που επιλέχθηκε στο 

προηγούμενο βήμα. 

 Τους γενικότερους στόχους του Μάρκετινγκ που πρέπει να επιλεχθούν για 

δημιουργία μεριδίου αγοράς ή αύξηση του ήδη υπάρχοντος ή ακόμα και 

αύξηση πωλήσεων κ.ά. 

 Τον χρονικό ορίζοντα στον οποίο πρέπει να υλοποιηθούν οι 

προαναφερόμενες ενέργειες. 

 Τον προϋπολογισμό που θα απαιτηθεί για να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω 

στάδια και τελικά η προβολή του προϊόντος ή υπηρεσίας. 

Σημαντική είναι η κατανόηση ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να επιλεγεί το 

καταλληλότερο μείγμα μάρκετινγκ σε κάθε περίσταση και να υλοποιηθεί η προβολή, 

είναι να προσδιοριστούν οι αντικειμενικοί στόχοι της προβολής με σαφήνεια.  

(Συγκεκριμένοι στόχοι, Μετρήσιμοι στόχοι, Υλοποιήσιμοι στόχοι, Ρεαλιστικοί στόχοι, 

Κατάλληλοι στόχοι ως προς το περιεχόμενο, Χρονικοί στόχοι). 

 Τα βασικότερα μέσα, για μία επιτυχημένη προβολή προϊόντων ή υπηρεσιών, 

αποτελούν τα στοιχεία του συστήματος επικοινωνίας. Η διαδικασία επικοινωνίας, 

μεταξύ του αποστολέα και του τελικού αποδέκτη, είναι στην ουσία μηνύματα με τα 

οποία ένας εγκέφαλος ερεθίζει έναν άλλον. Η βασική προϋπόθεση της επικοινωνίας 

είναι η ύπαρξη ταυτότητας αντίληψης μεταξύ δέκτη και πομπού. Ο σκοπός της 
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προβολής, πρέπει να εκφράζεται ως μήνυμα, το οποίο διαβιβάζεται από μία πηγή στον 

αποδέκτη και αποκωδικοποιείται με αποτέλεσμα την μεταφορά του νοήματος στον 

τελικό αποδέκτη. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στο θόρυβο, δηλαδή στις 

διαταραχές που παρεμβαίνουν κατά την μεταβίβαση του μηνύματος. Θόρυβος μπορεί 

να θεωρηθεί κάτι που παρεμποδίζει την ομαλή ροή της πληροφόρησης, τόσο ώστε το 

μήνυμα να χάνει το αρχικό του νόημα και να επηρεάζει την επικοινωνία μεταξύ του 

αποστολέα και του αποδέκτη.  

Η επικοινωνία πρέπει επίσης να έχει το στοιχείο της επαναπληροφόρησης, το 

οποίο δίνει την δυνατότητα στον πωλητή να καθορίσει εάν έγινε αντιληπτό το μήνυμά 

του και αν πέτυχε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Για να έχουμε μία αποτελεσματική 

επικοινωνία πρέπει ο πωλητής να μπορέσει να κερδίσει την προσοχή του καταναλωτή, 

να δημιουργεί ανάγκες και συγχρόνως να προτείνει τρόπους ικανοποίησής τους, 

χρησιμοποιώντας μηνύματα που αναφέρονται στο πεδίο εμπειρίας του καταναλωτή. Για 

να γνωρίσουμε αν η επικοινωνία ήταν αποτελεσματική, πρέπει να προηγηθεί έρευνα 

απαραίτητη για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την συμπεριφορά του 

καταναλωτή και την επίδραση που είχε το μήνυμα επικοινωνίας σε αυτούς. Με αυτό 

τον τρόπο διαπιστώνονται οι αδυναμίες του μηνύματος επικοινωνίας και διορθώνονται 

για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. 

Αν όλα τα παραπάνω δεν εφαρμοστούν σωστά, τότε όλο το πρόγραμμα 

προβολής θα αποτύχει. Οι βασικές στρατηγικές προβολής, που αποτελούν και τα 

συστήματα επικοινωνίας, είναι η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις, η προσωπική πώληση, 

οι μέθοδοι προώθησης πωλήσεων και το άμεσο Μάρκετινγκ (Direct Marketing). Όλα 

αυτά αναλύονται στις επόμενες παραγράφους. 
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2.4. Διαφήμιση 

 

Η διαφήμιση είναι το δημοφιλέστερο μέσο προβολής. Υπάρχει κάποιο θέμα 

ταύτισης της διαφήμισης και του Μάρκετινγκ και συχνά γίνεται αναφορά στην 

βιβλιογραφία γι’ αυτό. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν ισχύει και η σύγχυση αυτή οφείλεται σε 

ελλειπή πληροφόρηση. Η διαφήμιση κατέχει ίσως το σημαντικότερο κομμάτι στους 

συνολικούς παράγοντες του Μάρκετινγκ, ακόμα και στις δαπάνες αυτού.  

Η δυνατότητα αγοράς χώρου και χρόνου στα ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, 

εφημερίδες, περιοδικά, διαδικτυακά, υπαίθρια κ.ά.), δίνει την δυνατότητα στον 

διαφημιζόμενο να κατέχει τον πλήρη έλεγχο στο μήνυμα που θα προβάλει και στο 

χρόνο που θέλει. Η διαφήμιση έχει δείξει ότι επηρεάζει το κοινό σε μεγάλο βαθμό, γι’ 

αυτό και η επιλογή του περιεχομένου του μηνύματος, ακόμα και οι εικόνες που 

επιλέγονται για το κάθε προϊόν ξεχωριστά, μπορεί να κάνει την διαφορά στο κατά πόσο 

εύκολα θα πειστεί ο μέσος καταναλωτής ή θα κεντρίσει την περιέργειά του για να 

καταναλώσει το συγκεκριμένο αγαθό. 

Από την άλλη μεριά, βέβαια, ο καταναλωτής πλέον βομβαρδίζεται από χιλιάδες 

μηνύματα καθημερινά, με αποτέλεσμα να είναι πιο αυστηρός στις επιλογές του και να 

φιλτράρει με μεγαλύτερη σχολαστικότητα τα διαφημιστικά μηνύματα, γεγονός που 

αναγκάζει τους διαφημιζόμενους να είναι πιο ανταγωνιστικοί ώστε να μην μειωθεί το 

προσδοκώμενο αποτέλεσμα της διαφήμισής τους. 

Έτσι, τα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν για τη διενέργεια μιας 

διαφημιστικής καμπάνιας είναι τα εξής: 

1. Καθορισμός των στόχων. Ανάλυση της αγοράς-στόχου. 

2. Καθορισμός του αντικειμενικού σκοπού της διαφήμισης.  

3. Σύνταξη του Προϋπολογισμού και καθορισμός εξόδων - εσόδων. 

4. Καθορισμός του διαφημιστικού μηνύματος. 

5. Επιλογή του τρόπου μετάδοσης και του μέσου μετάδοσης. 

6. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το τελευταίο στάδιο που αφορά την αξιολόγηση της 

διαφημιστικής καμπάνιας, γίνεται είτε πριν τη διαφημιστική καμπάνια, είτε κατά την 

διάρκειά της ή και μετά το πέρας της και υπολογίζεται ανάλογα με την ανταπόκριση 

των καταναλωτών και την αύξηση των πωλήσεων.  
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Η μέτρηση αποτελεσματικότητας πριν τη διαφημιστική καμπάνια γίνεται από 

ειδικούς που ζητούν από ομάδα καταναλωτών που ανήκουν στη ομάδα-στόχο, να 

απαντήσουν σε ερωτήματα τα οποία αναφέρονται στην αναγνωρισιμότητα του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας. 

Η μέτρηση αποτελεσματικότητας κατά την διάρκεια ή στο τέλος της διαφημιστικής 

καμπάνιας γίνεται χρησιμοποιώντας διάφορες έρευνες ή πειράματα με τα οποία 

διαπιστώνουν την αναγνωρισιμότητα του προϊόντος, αλλά και το βαθμό της αλλαγής 

των διαθέσεων των καταναλωτών για το προϊόν ή την επιχείρηση. 

Για να είναι αποτελεσματική μία διαφήμιση, πρέπει να υπάρχουν οι εξής 

προϋποθέσεις: 

 Να υπάρχει ευνοϊκή πρωταρχική ζήτηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 

 Να υπάρχει διαφοροποίηση του προϊόντος από τα ανταγωνιστικά προϊόντα, 

ώστε να επιδεικνύεται η μοναδικότητά του. 

 Να αναδεικνύονται πλεονεκτήματα του προϊόντος ή της υπηρεσίας με την 

βοήθεια της διαφήμισης. 

 Να υπάρχουν ισχυρά συναισθηματικά αγοραστικά κίνητρα. 

 Να υπάρχουν επαρκή κεφάλαια για την υποστήριξη της διαφημιστικής 

καμπάνιας.   

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην διαδικασία δημιουργίας του διαφημιστικού 

μηνύματος και στο περιεχόμενό του. Το διαφημιστικό μήνυμα πρέπει να εξυπηρετεί 

όλες τις πλευρές της τουριστικής δραστηριότητας (πόλοι έλξης, υποστηρικτικές 

υπηρεσίες κ.ά.), αλλά και να διαφοροποιείται ώστε να ενισχύει την εικόνα προορισμού 

στους καταναλωτές.   

Το περιεχόμενο του μηνύματος δεν πρέπει να είναι γενικό και ασαφές γιατί αντί να 

προσελκύσει μεγάλο μέρος των καταναλωτών, θα αποκλειστεί από τους τελευταίους 

και θα θεωρηθεί αόριστο ή κοινότυπο χωρίς να φέρει κανένα αποτέλεσμα στις 

πωλήσεις. Το περιεχόμενο πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο και να υπάρχει άμεση 

σύνδεση με τον προορισμό. Η επαναλαμβανόμενη χρήση συμβόλων ενισχύουν την 

εικόνα του προορισμού και την κάνει επιθυμητή στον καταναλωτή. Τέτοια 

παραδείγματα προβολής τουριστικών προορισμών με χρήση συμβόλου είναι το 
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Λονδίνο με το Big Ben, το Παρίσι με τον Πύργο του Άϊφελ, η Αθήνα με τον 

Παρθενώνα, η Θεσσαλονίκη με τον Λευκό Πύργο ή ακόμα και η Μύκονος με τους 

Ανεμόμυλους. Έτσι, το κάθε ένα σύμβολο από αυτά λειτουργούν στο μυαλό του 

καταναλωτή ως συγκεκριμένοι προορισμοί. 

Η διαφήμιση πρέπει να ικανοποιεί συγκεκριμένη ανάγκη των καταναλωτών, αλλιώς 

θα θεωρηθεί επιζήμια, τόσο για το διαφημιζόμενο προϊόν, όσο και για την επιχείρηση. 

Επιπλέον, το κατάλληλο προϊόν ή υπηρεσία θα πρέπει να συνοδεύεται με την 

κατάλληλη τιμή και τα κατάλληλα δίκτυα διανομής. 

Η χρήση της διαφήμισης, δεν γίνεται μόνο για την προβολή προϊόντων, αλλά και 

για την ενεργοποίηση μίας πρωταρχικής επιλεκτικής ζήτησης για ένα νέο συγκεκριμένο 

προϊόν ή υπηρεσία. Η διαφήμιση που αφορά νέο προϊόν, είναι πρωτοποριακή και έχει 

ως σκοπό την ενημέρωση των καταναλωτών για το τι είναι αυτό το νέο προϊόν, τι κάνει, 

που χρησιμοποιείται και που μπορεί κανείς να το αγοράσει. Σε αυτή την περίπτωση δεν 

υπάρχει ανταγωνιστικό προϊόν.  

Στην περίπτωση όμως που δεν πρόκειται για νέο προϊόν, υπάρχουν ανταγωνιστικές 

εταιρίες που συμβάλλουν στην μείωση της τιμής του προϊόντος. Σε αυτή την 

περίπτωση, χρησιμοποιείται συνήθως η αμυντική διαφήμιση, δηλαδή η διαφήμιση 

προϊόντος προκειμένου να αντισταθμιστεί ή και να ελαττωθεί η επίδραση του 

ανταγωνιστικού του. 

Επίσης, υπάρχει και η διαφήμιση που ενισχύει τη δύναμη των πωλητών και 

χρησιμοποιείται προκειμένου να προπωλήσει το προϊόν στους αγοραστές. Οι πιθανοί 

αγοραστές ενθαρρύνονται να επισκεφτούν τους τοπικούς εμπόρους για να αγοράσουν 

το προϊόν ή την υπηρεσία. 

Άλλο ένα είδος διαφήμισης, είναι η διαφήμιση στην οποία τονίζεται η αύξηση των 

χρήσεων ενός προϊόντος, με σκοπό την αύξηση της ζήτησης του προϊόντος στο ίδιο 

καταναλωτικό κοινό, χωρίς να χρειαστεί επέκταση σε άλλες γεωγραφικές περιοχές. 

Η διαφήμιση υπενθύμισης και η ενισχυτική διαφήμιση είναι αυτές που 

χρησιμοποιούνται συχνότερα. Σκοπός τους είναι η υπενθύμιση στους καταναλωτές του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας για την ύπαρξή του στην αγορά και τα χαρακτηριστικά και 

οφέλη του. Επιπλέον, διαβεβαιώνουν στους καταναλωτές για την σωστή επιλογή τους 

και επεξηγούν πώς μπορούν να έχουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από το προϊόν. Κύριος 
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σκοπός αυτών των διαφημίσεων είναι η πρόληψη απωλειών ή μείωσης μεριδίου από 

την αγορά. 

Τέλος, χρησιμοποιείται η διαφήμιση της μείωσης των διακυμάνσεων των πωλήσεων, 

η οποία έχει ως σκοπό την ενεργοποίηση της ζήτησης σε περιόδους κάμψης. Ένα 

παράδειγμα αυτού του είδους της διαφήμισης είναι οι ενέργειες που γίνονται από 

ξενοδόχους για την ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού (περίοδος κάμψης του 

τουρισμού στην Ελλάδα), με τη διαφημιστικά προγράμματα.  
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2.5 Δημόσιες Σχέσεις  

 

Δημόσιες σχέσεις είναι οι ενέργειες που γίνονται με στόχο την καλλιέργεια σχέσεων 

και την ενίσχυση της δημοσιότητας και εικόνας του τόπου προορισμού, καθώς και την 

καλύτερη διαχείριση γεγονότων με αρνητικό αντίκτυπο (πχ. Η δολοφονία του νεαρού 

Αυστραλού στην Μύκονο, το καλοκαίρι του 2009). 

Γεγονότα, με θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο, που συμβαίνουν στον τόπο προέλευσης, 

δημοσιοποιούνται σε καθημερινή βάση. Γι’ αυτό και η δημοσιότητα αποτελεί χρήσιμο 

εργαλείο των Δημοσίων Σχέσεων. Η δημοσιότητα μπορεί να γίνει σε έγγραφη, 

οπτικοακουστική, ηλεκτρονική μορφή, σε διαλέξεις ή και εκδηλώσεις και γενικότερα 

σε υπηρεσίες ή μέσα που χρησιμοποιούνται ως φορέας για την διάδοση πληροφοριών 

στο ευρύ κοινό. 

Οι κινηματογραφικές παραγωγές αποτελούν σημαντικό μέσο προβολής και 

δημοσιότητας. Σε πολλές περιπτώσεις οι κυβερνήσεις συμμετέχουν ενεργά παρέχοντας 

χρηματικά ποσά για την παραγωγή ταινίας που θα αποτελέσει διαφήμιση για τον τόπο 

στον οποίο θα είναι γυρισμένη η ταινία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την Ελλάδα 

είναι το έργο που γυρίστηκε πρόσφατα στην Μύκονο, “The Kings of Mykonos”, 

ελληνο-αυστραλέζικης παραγωγής με δημοφιλής ηθοποιούς, τόσο στην Ελλάδα, όσο 

και στην Αυστραλία. Η ταινία προβλήθηκε και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό με 

απώτερο σκοπό την θετική διαφήμιση του νησιού. Εξίσου υψηλή αποτελεσματικότητα 

στην αύξηση του τουρισμού, παρουσιάζουν και δημοφιλείς εκπομπές ή και 

ντοκιμαντέρ. 

Η προετοιμασία έγγραφου υλικού που αναφέρει πληροφορίες για τον τόπο 

προορισμού και διανέμεται σε δημοσιογράφους ή και συγγραφείς ταξιδιωτικών 

βιβλίων, δίνει την δυνατότητα να διαμορφωθεί μία σφαιρική γνώμη στο ευρύ κοινό. 

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτού του τρόπου προβολής είναι η ενέργεια της 

Αυστραλιανής κυβέρνησης κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων στο Σίνδεϋ, 

που διανέμισαν έντυπο υλικό σε δημοσιογράφους, αναπτύσσοντας έτσι σχέσεις με τον 

τύπο για την καλύτερη προβολή του τόπου, οι οποίες συνεχίστηκαν και στο μέλλον.  

Όπως έχουμε αναφέρει και στις προηγούμενες ενότητες, το Τουριστικό προϊόν 

καταναλώνεται στον τόπο προορισμού. Για το λόγο αυτό διοργανώνονται ταξίδια για 

σημαίνοντα άτομα της κοινωνίας, για δημοσιογράφους, για συγγραφείς τουριστικών 

προορισμών, ώστε να βιώσουν τον τουριστικό τόπο από κοντά, να γνωρίσουν τα 
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ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και να μεταδώσουν την εμπειρία τους στο κοινό. 

Άλλωστε η επίσκεψη σημαινόντων προσώπων σε κάποιο τόπο, είναι από μόνο του 

διαφήμιση. Οι διοργάνωση ταξιδιών βέβαια αποτελεί μεγάλο μερίδιο δαπανών, γι’ αυτό 

και η προσδοκώμενη αξία του είναι υψηλή.  

Σημαντικός παράγοντας για την τουριστική ανάπτυξη είναι η διοργάνωση μεγάλων 

γεγονότων που αποτελούν πόλο έλξης παγκοσμίως. Για να διοργανωθούν βέβαια τόσο 

μεγάλα γεγονότα, απαιτούνται οι ανάλογες υποδομές που για την υλοποίησή τους 

καταναλώνονται μεγάλα χρηματικά ποσά. Παραδείγματα διοργάνωσης μεγάλων 

γεγονότων είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου ή ακόμα 

και γεγονότα μικρότερης εμβέλειας όπως το καρναβάλι του Ρίου και της Βενετίας, η 

Eurovision κ.ά. που στην ουσία απευθύνονται σε περιορισμένο είδος κοινού. Τα 

γεγονότα αυτά είτε αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες, είτε δημιουργούν την 

επιθυμία σε αυτούς που παρακολουθούν το γεγονός διαδικτυακά ή μέσω τηλεόρασης, 

να επισκεφτούν το τόπο αυτό. 

 Συνοπτικά, οι δραστηριότητες των Δημοσίων Σχέσεων είναι οι εξής: 

 Η φιλοξενία  

 Το δελτίο τύπου 

 Συνέντευξη τύπου 

 Καθορισμός μιας μέρας για επίσκεψη του κοινού 

 Χορηγίες   

Έχει παρατηρηθεί από πρόσφατες έρευνες που έχουν γίνει, ότι όταν οι Δημόσιες 

Σχέσεις προηγούνται της διαφήμισης, τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Στην ουσία οι 

ενέργειες των Δημοσίων Σχέσεων βοηθούν στην προώθηση του προορισμού χωρίς καν 

να διαφημιστεί. Το πιο πιθανό είναι ότι όταν η δημοσιότητα προηγείται της διαφήμισης, 

το κοινό αποδέχεται την πληροφορία της διαφήμισης ως αξιόπιστη. Αντίθετα 

αποτελέσματα μπορεί να έχουμε αν ισχύσει το αντίστροφο, δηλαδή προηγηθεί η 

διαφήμιση από τη δημοσιότητα, η οποία χάνει την ισχύ της. 
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2.6. Άλλα εργαλεία επικοινωνίας 

 

Άλλο εργαλείο επικοινωνίας είναι το διαδίκτυο. Μέσω του διαδικτύου 

προβάλλονται προορισμοί σε ιστοσελίδες, στις οποίες οι αναγνώστες μπορούν να δουν 

φωτογραφίες, να ενημερωθούν με κάθε είδους πληροφορίες (διαμονής, εστίασης, 

μετακίνησης κ.ά.) καθώς και να υπάρχει αμφίδρομη σχέση των επιχειρήσεων που 

προβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας, με τον καταναλωτή. Η κατασκευή και συντήρηση 

ιστοσελίδας δεν απαιτεί υψηλή δαπάνη, ενώ είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η 

ιστοσελίδα πρέπει να διαθέτει ευδιάκριτη δομή και χαρακτηριστικά σύμβολα 

σηματοδότησης για τον χρήστη. 

Συμπληρωματικά εργαλεία των Δημοσίων Σχέσεων είναι και οι Προσωπικές 

Πωλήσεις με τηλεφωνική ή προσωπική επαφή. Η τακτική αυτή συνήθως γίνεται για 

την προσέγγιση τουριστικών πρακτόρων ή οργανωτών ταξιδιών. Οι Προσωπικές 

Πωλήσεις είναι εξίσου βασικό στοιχείο του μείγματος Μάρκετινγκ. Σκοπός μίας 

τέτοιας επικοινωνίας είναι η λήψη παραγγελίας, καθώς και η εξασφάλιση συνεργασίας 

του χονδρεμπόρου για την προώθηση των προϊόντων, αλλά και η ενημέρωση των 

καθοδηγητών γνώμης σχετικά με τα προϊόντα που πρέπει να προωθηθούν. Η 

βασικότερη διαφορά των Προσωπικών Πωλήσεων με τη διαφήμιση είναι ότι η πρώτη 

μεταφέρει το διαφημιζόμενο μήνυμα μόνο δια μέσου προσωπικής επαφής και όχι με 

άλλο μέσο όπως η διαφήμιση. Επίσης, σημαντική διαφορά που πρέπει να επισημάνουμε 

είναι ότι ο πωλητής που έχει άμεση επαφή με τον αγοραστή, προσαρμόζει το μήνυμά 

του ανάλογα με τις αντιδράσεις και τις ανάγκες του συνομιλητή του. Παρόλα αυτά 

όμως, η διαφήμιση υπερτερεί στο ότι έχει μεγαλύτερη εμβέλεια από εκείνης της 

προσωπικής πώλησης. 

Επιπλέον, χρήσιμο εργαλείο των Δημοσίων Σχέσεων αποτελεί και η ταχυδρομική 

ή ηλεκτρονική (e-mail) αποστολή εντύπων με χρήσιμα πληροφοριακά στοιχεία του 

τόπου προορισμού. Είναι χρήσιμο να αναφέρονται στα έντυπα τα στοιχεία επικοινωνίας 

με τουριστικές ενώσεις ή αρχές του τόπου. Η μέθοδος θεωρείται αρκετά 

αποτελεσματική. 

Άλλο ένα εργαλείο είναι η διανομή φυλλαδίων με φωτογραφικό και πληροφοριακό 

υλικό προς τους εν δυνάμει επισκέπτες του τουριστικού τόπου. Η μέθοδος αυτή είναι 

πολύ οικονομική, εύκολη στην μεταφορά, στην ανανέωσή τους με νέα στοιχεία του 
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τόπου. Η χρησιμότητά του έγκειται μάλλον στην επιβεβαίωση του τόπου επιλογής του 

επισκέπτη και όχι στην παρότρυνσή του, γι’ αυτό και η αποτελεσματικότητά του 

αμφισβητείται.  

Τέλος, οι εκθέσεις τουρισμού αποτελούν σημαντικό εργαλείο των Δημοσίων 

Σχέσεων. Είναι τα σημεία συνάντησης χιλιάδων ανθρώπων του τουρισμού, 

δημοσιογράφων, συγγραφέων τουριστικών προορισμών, επιχειρηματιών, 

αντιπροσώπων ξενοδοχείων, επενδυτών και εν δυνάμει επισκεπτών. Οι εκθέσεις 

αποτελούσαν πάντοτε αξιόλογο μέσο προσέγγισης τουριστικών πρακτόρων. Οι 

μεγαλύτερες εκθέσεις τουρισμού, είναι αυτές του Βερολίνου και του Λονδίνου. Για την 

συμμετοχή σε μία τέτοια έκθεση τουρισμού, απαιτείται έγκυρος προγραμματισμός, 

αυστηρή επιλογή των εκθέσεων που θα πάρει μέρος το τουριστικός προορισμός και 

δυνατότητες εκθεσιακής παρουσίας. Τέλος, να σημειωθεί ότι οι εκθέσεις τουρισμού 

απαιτούν μεγάλα χρηματικά ποσά για την οργάνωσή τους και γι’ αυτό θα ήταν φρόνιμο 

να γίνουν οι σωστές επιλογές ώστε να αποφευχθεί η διόγκωση του προϋπολογισμού 

της. 

Άλλα εργαλεία επικοινωνίας είναι και οι αναγκαστικοί μέθοδοι, δηλαδή οι μέθοδοι 

που χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν το αίσθημα της ευκαιρίας, της 

παρότρυνσης  για αγορά προϊόντος πληρώνοντας μηδαμινά ποσά. Τέτοια παραδείγματα 

είναι τουριστικά πακέτα ή κρατήσεις διαμονής σε πολύ χαμηλές τιμές όταν πρόκειται 

να γίνει η κράτηση αρκετούς μήνες πριν την χρονική περίοδο που θα γίνει το ταξίδι. 

Αυτοί οι μέθοδοι, βέβαια, μπορεί να εφαρμόζονται και για να εξυπηρετήσουν άλλους 

σκοπούς όπως να παροτρύνουν πιθανούς αγοραστές για να δοκιμάσουν ένα νέο προϊόν, 

να προλάβουν την απώλεια παλαιών πελατών, να προκαλέσουν την προσοχή των 

καταναλωτών για βελτιώσεις του προϊόντος ή γενικότερα να βοηθήσουν στην 

προώθηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

 

3.1 Κατηγορίες προορισμών 

Οι προορισμοί διακρίνονται στις παρακάτω δύο κατηγορίες:  

 Μορφολογικά κριτήρια 

 Παραθαλάσσιοι προορισμοί  

 Ορεινοί προορισμοί 

 Αστικοί προορισμοί 

 Νησιωτικοί προορισμοί 

 Διοικητικά κριτήρια 

 Εθνικοί προορισμοί 

 Περιφερειακοί προορισμοί 

 Γεωγραφικά κριτήρια 

 Ευρώπη 

 Αμερική 

 Ασία 

 Αυστραλία  

 Αφρική 

 

3.2 Μορφολογικά κριτήρια  

 

 Παραθαλάσσιοι προορισμοί 

Τα μέρη που προσελκύουν περισσότερο τους τουρίστες, είναι οι προορισμοί 

¨θέρετρα¨ και κυρίως αυτά τα μέρη που συγκεντρώνουν τα 3S: ήλιο (Sun), 

θάλασσα (Sea),  άμμο (Sand).  Τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί και δύο 

ακόμα S: ερωτικές δραστηριότητες (Sex) και θαλάσσια σπορ (Surf). 

Οι παραθαλάσσιοι προορισμοί διακρίνονται ανάλογα με τις προτιμήσεις των τουριστών 

σε :  

 Προσανατολισμένοι στο φυσικό κάλλος, όπως για παράδειγμα παραλίες, 

θάλασσα κ.ά. 

 Θεματικά πάρκα. 

 Θαλάσσια σπορ. 
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 Παραθεριστικά κέντρα μεγάλης κλίμακας διαμορφωμένες ως περιοχές 

αναψυχής, ανεξαρτήτως του προϋπολογισμού που έχει ο κάθε τουρίστας.  

 

 Ορεινοί προορισμοί 

 Χώρες με τοπία που έχουν βουνά και πεδιάδες. 

 Χώρες με δυνατότητα  μετάβασης από παραθαλάσσιες ζώνες σε ορεινές 

περιοχές. 

 Χώρες με αμιγή ορεινά τοπία. 

Έχει παρατηρηθεί ότι οι ορεινοί προορισμοί, λειτουργούν ενισχυτικά στον 

υπάρχον τουρισμό, ως ολιγοήμερες ή ακόμα και ως μονοήμερες εκδρομές, 

συμπληρώνοντας έτσι το πακέτο διαμονής τουριστών σε παραθαλάσσιες, αστικές ή 

νησιωτικές περιοχές. Η σύνδεση αυτή των ορεινών προορισμών με τους πλέον 

συνηθισμένους και καθιερωμένους προορισμούς, μπορεί να λειτουργήσει και 

αμφίδρομα, δηλαδή ευνοεί και τις τουριστικές περιοχές που προσφέρουν διαφορετικά 

τουριστικά προϊόντα. 

Στις ορεινές περιοχές αναδεικνύεται ο οικολογικός, φυσιολατρικός, χειμερινός 

τουρισμός και ο τουρισμός της περιπέτειας και των έντονων δραστηριοτήτων όπως σκι, 

καγιάκ, κανό, πεζοπορία, ορειβασία, bungee jumping και άλλα extreme sports. Αυτές οι 

δραστηριότητες άλλωστε αποτελούν και την κορυφή των προτιμήσεων των τουριστών. 

 Για τους φυσιολάτρες, υπάρχουν δραστηριότητες όπως το κυνήγι, ψάρεμα, 

κατασκήνωση, παρακολούθηση και φωτογράφηση άγριων ζώων και πτηνών. Τέλος, 

υπάρχουν οι σύγχρονες εξερευνητικές δραστηριότητες, όπως η εξερεύνηση με 4Χ4, ο 

οδηγικός τουρισμός κ.ά. 

Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι δραστηριότητες ορεινών προορισμών 

μπορούν να διαχωριστούν ως εξής: 

 Χειμερινές (π.χ. σκι) και θερινές δραστηριότητες (π.χ. ψάρεμα σε 

ποτάμια, λίμνες) 

 Δραστηριότητες με υψηλό βαθμό δυσκολίας (π.χ. ορειβασία) και 

δραστηριότητες με χαμηλό βαθμό δυσκολίας (π.χ. φωτογράφηση άγριων 

ζώων και πτηνών). 
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 Δραστηριότητες με υψηλό κόστος (π.χ. σκι) και δραστηριότητες με 

χαμηλό κόστος (π.χ. κατασκήνωση). 

 Δραστηριότητες ανάλογα με το βαθμό ασφάλειας (π.χ. πεζοπορία) και 

επικινδυνότητας (π.χ. bungee jumping). 

 Δραστηριότητες ανάλογα με τη φιλικότητα προς το περιβάλλον (π.χ. 

καγιάκ) και μη φιλικότητα προς το περιβάλλον (π.χ. περιήγηση με 4Χ4). 

 Χερσαίες και Υδάτινες δραστηριότητες. 

 Ομαδικές (π.χ. ορειβασία) και ατομικά (π.χ. snowboard). 

Έχει διαπιστωθεί ότι ο τουρισμός σε ορεινούς προορισμούς επιδρά ευεργετικά 

στην οικονομία, γιατί αποτελεί βασικό κίνητρο για προστασία και συντήρηση του 

οικοσυστήματος. 

 

 Αστικοί προορισμοί 

Ο τουρισμός των αστικών προορισμών, μπορεί να διακριθεί ανάλογα με την 

λειτουργία των πόλεων, τις τουριστικές δραστηριότητες, με τον τρόπο ανάπτυξης των 

αστικών κέντρων ή ακόμα ανάλογα με τις λειτουργίες διοικητικής φύσης. 

Το μεγαλύτερο μέρος του αστικού τουρισμού, εστιάζεται σε αστικά κέντρα που 

διακρίνονται ανάλογα με τον τρόπο ανάπτυξης και επέκτασης στο περιβάλλον. Έτσι 

μπορούν να διακριθούν σε: 

 Πρωτεύουσες (π.χ. Παρίσι, Λονδίνο) και Πολιτιστικές Πρωτεύουσες (π.χ. 

Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2013, Košice). 

 Ιστορικές πόλεις (π.χ. Βιέννη) 

 Περιοχές εντός πόλεων (π.χ. Μάντσεστερ) 

 Μητροπολιτικά κέντρα 

 Βιομηχανικές πόλεις 

 Ανασκευασμένες παραθαλάσσιες περιοχές  

 Παραθαλάσσια θέρετρα 

 Εξολοκλήρου κατασκευασμένα τουριστικά θέρετρα 

 Εξειδικευμένα αστικά κέντρα για τουρίστες (π.χ. τόπο προσκυνήματος) 

 Πόλεις της τέχνης (π.χ. Φλωρεντία). 
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 Νησιωτικοί προορισμοί 

Ο σχεδιασμός έργου διεθνής τουριστικής προβολής, που θα παρουσιαστεί στο 

επόμενο κεφάλαιο, εστιάζεται στην διεθνή τουριστική προβολή της Μυκόνου, δηλαδή 

σε νησιωτικό προορισμό.  

Τα νησιά αποτελούσαν πάντοτε τόπο χαλάρωσης, φυσικής απομόνωσης, 

απόδρασης, σε συνδυασμό με έντονη διασκέδαση. Οι επισκέπτες συνδέουν πολύ συχνά 

τα νησιά με τα 5S, που αναφέραμε παραπάνω.  Συνδυάζουν δηλαδή, τον ήλιο, άμμο, 

θάλασσα, ερωτικές δραστηριότητες και θαλάσσια σπορ. Η φυσική απομόνωση που 

έχουν από το ηπειρωτικό τμήμα, ενισχύει το αίσθημα της περιπέτειας και της 

απόδρασης σε τόπους με όμορφα φυσικά στοιχεία, δημιουργώντας την αίσθηση της 

ηρεμίας, ξεκούρασης από την καθημερινότητα και την ρουτίνα. 

Λόγω της αντικειμενικής δυσκολίας προσβασιμότητας στα νησιά, η ανάπτυξη 

του τουρισμού τους εξαρτάται από τις επιδοτήσεις και τα χρηματικά ποσά που 

επενδύονται από το κρατικό μηχανισμό στον οποίο ανήκουν. Λόγω της μεγάλης 

επίδρασης του τουρισμού στα νησιά, η εποχικότητα επηρεάζει κάθε πτυχή της 

οικονομίας τους, τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, την απασχόληση, αλλά και την 

ποιότητα των υπηρεσιών. 

Υπάρχει ένας πολύ μικρός αριθμός ανεξάρτητων ή αυτοδιοικούμενων νησιών, 

καθώς τα περισσότερα, ανήκουν σε μεγαλύτερες πολιτικές διοικητικές οντότητες. Τα 

νησιά συνήθως διακρίνονται σε ηπειρωτικά, που αποτελούν φυσική επέκταση 

ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας και σε ωκεάνια, που είναι αποτέλεσμα ηφαιστειακής 

τεκτονικής δραστηριότητας. Επίσης, με κριτήριο την τοποθεσία, μπορούμε να τα 

διακρίνουμε σε νησιά θαλάσσιων υδάτων (παράκτια, υπεράκτια και μεσο-ωκεάνια), σε 

νησιά γλυκών νερών και σε νησιά που βρίσκονται μέσα στους ποταμούς (π.χ. νησιά 

στην Αιθιοπία). 

Η κατηγοριοποίηση των νησιών μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, ανάλογα 

το μέγεθός τους, την απόσταση από τις αγορές προέλευσης, ανάλογα με τους φυσικούς 

πόρους, τις πολιτικές δομές ή ακόμα ανάλογα με το κατά κεφαλήν εισόδημα. 

Σημαντική είναι η τελευταία κατηγοριοποίηση, ιδίως όταν από το κατά κεφαλήν 

εισόδημα εξαρτάται το μέγεθος των επιδοτήσεων και ο πιστοληπτικός τους δείκτης.  
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3.3 Διοικητικά κριτήρια 

 

 Εθνικοί προορισμοί 

Στον τουρισμό, η εικόνα του εθνικού προορισμού αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο. Η 

εικόνα του εθνικού προορισμού αποτελείται από πολλά στοιχεία, όπως φυλετικά, 

πολιτισμικά, γλωσσικά στοιχεία, ακόμα και πολλές δραστηριότητες που λαμβάνουν 

χώρα σε ένα κοινό τόπο. Τα στοιχεία αυτά που συνθέτουν την εικόνα του εθνικού 

προορισμού μπορεί να είναι και αντιφατικά μεταξύ τους, γι’ αυτό και η διαχείρισή 

τους είναι δύσκολη αλλά και ιδιαίτερης σημασίας. 

 Περιφερειακοί προορισμοί 

Περιφέρεια εννοούμε μία ενιαία γεωγραφική περιοχή με όμοια χαρακτηριστικά. 

Διοικείται από ενιαία αρχή και είτε προσδιορίζεται αυθαίρετα καθορίζοντας 

συγκεκριμένα γεωγραφικά σύνορα, είτε προσδιορίζεται από όμοια φυσικά και 

εξωτερικά χαρακτηριστικά, είτε προσδιορίζεται από ενιαία δομή στη διαμόρφωση του 

εσωτερικού. 

Οι περιφερειακοί προορισμοί συνήθως ταυτίζονται με τους παραθαλάσσιους, 

ορεινούς, αστικούς ή νησιωτικούς προορισμούς που διοικούνται από ενιαία αρχή. Για 

τουριστικούς λόγους, οι περιφερειακοί προορισμοί προβάλλονται είτε ως ενιαία 

οντότητα με συνοχή και ομοιομορφία, είτε ως μηχανισμός διαφοροποίησης, έτσι ώστε 

να διακριθούν έναντι άλλων τουριστικών προορισμών. 
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3.4 Γεωγραφικά κριτήρια 

 

 

 Ευρώπη 

Η Ευρώπη ήταν ανέκαθεν ένας από τους δημοφιλέστερους διεθνής προορισμούς. 

Το μεγαλύτερο μερίδιο τουρισμού της Ευρώπης ανήκει στο δυτικό και νότιο κομμάτι 

της, ενώ ένα πολύ μικρότερο μερίδιο ανήκει στην Ανατολική Ευρώπη. Τα τελευταία 

χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, που επικρατεί στις χώρες της Ευρώπης, ο 

τουρισμός έχει μειωθεί σε σχέση με την αύξηση που παρατηρείται στις χώρες της 

Ανατολής. 

 Αμερική 

Τα σκήπτρα του τουρισμού στην ήπειρο της Αμερικής, τα κρατάει εδώ και πολλά 

χρόνια η Κεντρική Αμερική, με το Μεξικό να πρωτοστατεί, αφού δραστηριοποιείται 

από το 1960 και μετά στον μαζικό τουρισμό. Προστέθηκαν και άλλες χώρες τις 

Κεντρικής Αμερικής, όπως η Γουατεμάλα που εξειδικεύεται στον οικο-τουρισμό.  

Σχεδόν την ίδια πορεία στον τουρισμό κατέχει και η Νότια Αμερική που ειδικεύεται 

σε ιστορικό και πολιτιστικό τουρισμό.     

Η Βόρεια Αμερική, που περιλαμβάνει τον Καναδά και τις ΗΠΑ, κερδίζει τα 

τελευταία χρόνια όλο και πιο σημαντικό μερίδιο του τουρισμού κυρίως από την 

Ευρώπη. Αυτό οφείλεται στην ανάπτυξη τεχνικών πόλων έλξης, σύγχρονα μουσεία και 

θεματικά πάρκα. 

 Ασία 

Ανερχόμενες χώρες στον τουρισμό, θεωρούνται οι Ασιατικές χώρες, που μάλιστα 

τα τελευταία χρόνια έχουν ανοδική πορεία. Η Κίνα θεωρείται από τις ανερχόμενες 

δυνάμεις προσέλκυσης διεθνούς τουρισμού, ενώ ακολουθεί και η Ινδία με θεματικό 

τουρισμό πολιτιστικού και θρησκευτικού προορισμού. Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε 

την αλματώδη τουριστική ανάπτυξη της Ταϋλάνδης σε μαζικό τουρισμό.  

Η Ασία δεν αποτελεί  ήπειρο με ομοιόμορφα χαρακτηριστικά, αλλά με πολλά 

στοιχεία αντιθέσεων, κάτι που κάνει την μελέτη της ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. 
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 Ωκεανία 

Η Κυβέρνηση της Αυστραλίας, με έναυσμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχε 

προετοιμαστεί στο να δεχτεί μεγάλο αριθμό τουριστών, δημοσιογράφων και 

σημαντικών ανθρώπων. Η ενημέρωση  και η διαφήμιση προς τους δημοσιογράφους και 

τα σημαίνοντα πρόσωπα, ήταν δυναμική, ώστε να αναδείξει και τα κάνει γνωστή  την 

φυσική ομορφιά της χώρας και τις ιδιαιτερότητές της. Η διαφήμιση που έγινε κατά την 

διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, κέντρισε το ενδιαφέρον των εν δυνάμει 

επισκεπτών και αύξησε τον τουρισμό των επόμενων ετών στην Αυστραλία και Νέα 

Ζηλανδία. Η αύξηση του τουρισμού αυτού προερχόταν κυρίως από τις ΗΠΑ και την 

Δυτική Ευρώπη.   

Ακόμα ένας σημαντικός λόγος για τουρισμό στην Ωκεανία είναι το κίνητρο για 

επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς, μετά το μεταναστευτικό κύμα που υπήρξε στην 

ήπειρο αυτή. 

 Αφρική 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ο τουρισμός στην Αφρική έχει 

αυξητική τάση και αναμένεται διπλασιασμός στα επόμενα δέκα χρόνια. Οι χώρες της 

Αφρικής προσφέρουν στους επισκέπτες δυνατότητα επίσκεψης σε αρχαιολογικούς, 

φυσικούς και ιστορικούς θησαυρούς. Οι επισκέπτες είναι κυρίως από Βόρεια Αμερική, 

οι οποίοι αναζητούν τουριστικά πακέτα για πολλαπλούς προορισμούς και  Ευρωπαίοι 

τουρίστες που συνήθως επισκέπτονται μεμονωμένες χώρες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

 

4.1  ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 

Scope Section 

Περιγραφή έργου 

Το πλαίσιο εφαρμογής του έργου αυτού είναι η διεθνής τουριστική προβολή της νήσου 

Μυκόνου για το έτος 2013, με φορέα προβολής τον Δήμο Μυκόνου, εφαρμόζοντας 

συγκεκριμένη μέθοδο μάρκετινγκ και καταγραφή των απειλών και των ευκαιριών βάσει 

των δεδομένων του εξωτερικού περιβάλλοντος, καθώς και καθορισμός του πλαισίου 

δράσης βάση του οποίου θα οριστούν οι βασικές κατευθύνσεις προβολής.  

Το έργο έχει ως σκοπό την «επιτυχημένη» προβολή της Μυκόνου, δηλαδή την 

προσέλευση συγκεκριμένου αριθμού τουριστών και επισκεπτών, έτσι ώστε οι 

εισερχόμενες δαπάνες των τουριστών να εμφανίσουν πλεόνασμα στον τουρισμό. Αυτός 

άλλωστε είναι και ο βασικός λόγος επιδίωξης αυτού του έργου, γιατί πλεόνασμα στον 

τουρισμό σημαίνει αύξηση των οικονομικών δραστηριοτήτων του νησιού, αύξηση των 

επενδύσεων και κατ’ επέκταση αύξηση των εσόδων του Δήμου Μυκόνου.  Ως γνωστόν, 

ο Τουρισμός αποτελεί κορυφαίο εξαγωγικό κλάδο της οικονομίας της χώρας μας. 

Ο προσδιορισμός των στόχων της προβολής, υλοποιείται μέσω της στρατηγικής 

μάρκετινγκ που θα ακολουθηθεί, η οποία θα είναι η ¨Υπενθύμιση του προορισμού, που 

είναι ήδη γνωστός, στους εν δυνάμει επισκέπτες¨, με απώτερο σκοπό την συντήρηση 

του μεριδίου του στην αγορά, μέσα από την αξιοποίηση της ισχυρής εικόνας του.  

Η πρόταση αξίας της Μυκόνου είναι το «μείγμα» υπηρεσιών και εμπειριών που 

προσφέρει. Φυσικές ομορφιές, πανέμορφες παραλίες με θαλάσσιες δραστηριότητες, 

ξενοδοχεία με μοναδική αισθητική και δημοφιλή εστιατόρια συνδυάζονται κατάλληλα 

με ιδιαίτερη «φιλελεύθερη» ατμόσφαιρα νυχτερινής ζωής, ενώ η αίσθηση της 

περιπέτειας, εξερεύνησης και πολιτισμού, ικανοποιείται στην Δήλο συμπληρώνοντας 

έτσι το «προϊόν».  

Τελικό παραδοτέο:  Ολοκληρωμένη μελέτη διεθνής τουριστικής προβολής της νήσου 

Μυκόνου, για το έτος 2013, εφαρμόζοντας συγκεκριμένη στρατηγική μάρκετινγκ και 



42 
 

λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς του εξωτερικού περιβάλλοντος καθώς και 

περιορισμούς πόρων, χρόνου και προϋπολογισμού.   

 

Αγορά, Πελάτες και Ανταγωνισμός 

Ανάλυση Αγοράς 

Η γνώση των αναγκών και των κινήτρων που ωθούν τους ανθρώπους στο ταξίδι, 

επιτρέπει τον καλύτερο σχεδιασμό, την κατάλληλη ανάπτυξη και προβολή του 

τουριστικού «προϊόντος». 

Τα κίνητρα της τουριστικής ζήτησης μπορεί να είναι φυσικά, πολιτισμικά, 

διαπροσωπικά ή ακόμα και κίνητρα γοήτρου & κύρους. Οι λόγοι ζήτησης του 

τουρισμού οφείλονται σε παράγοντες «ώθησης» και «έλξης». Οι παράγοντες ώθησης, 

σπρώχνουν το άτομο να μετακινηθεί (άγχος, κούραση κ.ά) και οι παράγοντες έλξης, 

ελκύουν το άτομο λόγω π.χ. φυσικού κάλλους. Αυτή είναι και η ουσία της τουριστικής 

ζήτησης.  

Οι κατηγορίες της τουριστικής ζήτησης είναι:  

 η «πραγματική ζήτηση», η οποία ταυτίζεται με τον πραγματικό αριθμό των 

επισκεπτών σε μία δεδομένη τοποθεσία, τη δεδομένη χρονική στιγμή,  

 η «ζήτηση σε καταστολή», η οποία είναι πιο πιθανό να γίνει πραγματική στο 

μέλλον και 

 η «μη ζήτηση», δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού που δεν συμμετέχει σε 

τουριστικές δραστηριότητες. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική ζήτηση είναι  

 οικονομικοί, 

 κοινωνικό-πολιτικοί,  

 παράγοντες που σχετίζονται με το θέμα προβολής του προϊόντος, 

 παράγοντες που σχετίζονται με θέματα υγείας και ασφάλειας,  

 το κόστος ευκαιρίας (όσο πιο μακρινός ο προορισμός, τόσο μεγαλύτερο το 

κόστος ευκαιρίας για τους τουρίστες),  

 η εποχικότητα  
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 τα χαρακτηριστικά του επισκέπτη που μπορεί να διακριθούν σε δύο βασικές 

κατηγορίες, στα δημογραφικά χαρακτηριστικά και στα ψυχογραφικά.  

Ο τελευταίος παράγοντας είναι αρκετά σημαντικός γιατί καθορίζει και την επιλογή της 

στρατηγικής μάρκετινγκ για προσδιορισμό των ομάδων στόχων. 

Οι αγορές είναι άμεσα συνδεδεμένες με κυβερνητικούς οργανισμούς και νομοθετικά 

συστήματα, καθώς και με τουριστικούς προορισμούς, τοπικές αρχές, τουριστικές 

ενώσεις και φυσικά με τα στοιχεία της τουριστικής προσφοράς, τα οποία είναι τα 

εξής: 

 Υπηρεσίες φιλοξενίας – διαμονή (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.α.) 

 Υπηρεσίες φιλοξενίας – τροφοδοσία (εστιατόρια, μπαρ) 

 Υπηρεσίες μεταφορών 

 Πόλοι έλξης των τουριστών – εγκαταστάσεις 

 Τοπική κοινότητα 

 Φυσικοί - πολιτισμικοί / τεχνικοί πόλοι έλξης        

 Εκδηλώσεις και διασκέδαση (Συναυλιακοί χώροι, στάδια κ.ά.) 

Κατηγορίες τουριστικής προσφοράς: 

 Άμεσοι πάροχοι (ξενοδοχεία, εστιατόρια, αεροπορικά κ.ά.) 

 Έμμεσοι πάροχοι (δημόσιοι οργανισμοί και φορείς που υποστηρίζουν τις 

μονάδες που παρέχουν άμεσες υπηρεσίες στον τελικό καταναλωτή) 

Παράγοντες που διαμορφώνουν την τουριστική προσφορά: 

 Δημόσιος τομέας (πρόβλεψη των αναγκών σε υποδομές, έγκαιρη κατασκευή 

έργων) 

 Ιδιωτικός τομέας (παροχή υπηρεσιών με σκοπό το κέρδος) 

 Μη κερδοσκοπικός τομέας (εθελοντική εργασία για συντήρηση αρχαίων 

μνημείων εθνικής σημασίας κ.ά.) 
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Τμηματοποίηση της Αγοράς 

 Ναυτικός τουρισμός 

 Μαρίνες μεγαλύτερων προδιαγραφών για να φιλοξενούν και μεγαλύτερα 

σκάφη άνω των  20 μέτρων,  

 Κρουαζιέρες (κορυφαίας οικονομικής σημασίας) 

 Πολιτισμικός τουρισμός 

 Τουρισμός ομοφυλόφιλων 

Ένα από τα δυνατά σημεία (strengths) της τουριστικής κίνησης της Μυκόνου είναι ο 

Τουρισμός ομοφυλόφιλων. Η ομάδα – στόχος των ομοφυλόφιλων αναδεικνύεται σε 

ισχυρή ταξιδιωτική δύναμη. Στατιστικές μετρήσεις επιβεβαιώνουν πως οι ταξιδιώτες 

της κατηγορίας αυτής ανήκουν σε μεγάλο ποσοστό, μέχρι και 66%, στα μεσαία και 

ανώτερα εισοδηματικά στρώματα και διαθέτουν υψηλά ποσά για καταναλωτικά αγαθά 

και διασκέδαση. Η αξιοποίηση της φήμης σε τοπικό επίπεδο, θέτει τις βάσεις για 

μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά μελλοντικά. 

Άλλο ένα δυνατό σημείο της Μυκόνου είναι η «φήμη» του νησιού, η οποία αποτέλεσε 

για πολλούς ερωτηθέντες, σημείο αναφοράς για την επιλογή του προορισμού. 

Τέλος, ένα ακόμα δυνατό σημείο του νησιού αποτελούν οι  θαυμάσιες παραλίες και οι 

φυσικές ομορφιές του τοπίου που το ωθούν σε έναν από τους δημοφιλέστατους 

προορισμούς της κατηγορίας «Ήλιος και θάλασσα». Άλλωστε, η Ελλάδα διαθέτει τις 

καθαρότερες παραλίες στην Ευρώπη, καθώς το 99,9% επί του συνόλου των παράκτιων 

περιοχών κολύμβησης, τηρεί τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 97,6% από 

αυτό, πληροί τα αυστηρότερα κριτήρια.  

Επιπλέον, η Μύκονος φαίνεται να διαθέτει πλούτο ιστορίας, αρχαία μνημεία, 

πολιτιστική κληρονομιά και παραδόσεις, που όμως δεν έχουν αναδειχθεί με το σωστό 

τρόπο (αδυναμία – weaknesses). Η αγορά των επισκεπτών με κίνητρο την «ιστορία και 

τον πολιτισμό» θεωρείται η δεύτερη δημοφιλέστερη στην Ευρώπη μετά την κατηγορία 

«Ήλιος και θάλασσα». 

Ο Δήμος Μυκόνου προέβλεψε την κατασκευή μαρίνας νέων προδιαγραφών και την 

διαμόρφωση των χώρων αγκυροβόλησης των σκαφών. Το έργο αυτό για τη Μύκονο 

είναι μία μεγάλη ευκαιρία (opportunity) για να προσελκύσει το ναυτικό τουρισμό και 

ταξιδιώτες με μεγάλες κατά κεφαλήν δαπάνες και υψηλό μέσο όρο παραμονής, 

τουλάχιστον 10 ημέρες, έχοντας συγκεκριμένα σημεία προσάραξης. Η Μύκονος 
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ανέκαθεν θεωρούνταν δημοφιλής προορισμός για τους φίλους του yachting. Η 

ολοκλήρωση του έργου, θα αποτελέσει ¨μαγνήτη¨ για τους φίλους της ειδικής μορφής 

τουρισμού διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς.  

 Επίσης, η κρουαζιέρα αποδεικνύεται ευεργετική στην εμπορική ζωή των λιμανιών 

αναχώρησης και στάθμευσης. Η Μύκονος αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές 

στάθμευσης της κρουαζιέρας στην Ελλάδα.  

Η μεγάλη οικονομική κρίση της Ελλάδας τα τελευταία δύο χρόνια καθώς και η άσχημη 

εικόνα που δημιουργήθηκε στην Ευρώπη και στο εξωτερικό γενικότερα, αποτελούν 

μεγάλη απειλή  (threats)  τόσο για τον τουρισμό της Μυκόνου όσο και για ολόκληρης 

της Ελλάδας. Οι απεργίες και οι διαδηλώσεις συχνά εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία 

του κράτους, των μέσων μαζικής μεταφοράς, των προγραμματισμένων εκδρομών, των 

πλοίων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό.  

Απειλή για τον τουρισμό αποτελεί ακόμα και η εκτεταμένη χρήση των Μεσογειακών 

παραλιών σε συνδυασμό με την παγκόσμια άνοδο θερμοκρασίας που αναμένεται να 

οδηγήσουν σε οδυνηρές οικολογικές επιπτώσεις.  

Ειδικότερα για την Μύκονο, απειλή αποτελεί και η κακή διαχείριση των ΧΥΤΑ, που 

είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή χρηματικών προστίμων στον Δήμο Μυκόνου από την 

αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αιγαίου. Η μη συμμόρφωση του Δήμου με τις 

διατάξεις που ορίζουν την σωστή ανακύκλωση και χρήση των ΧΥΤΑ, μπορεί να 

σημαίνει και την κατάργησή τους, κάτι που θα σήμαινε δυσλειτουργία στη διαχείριση 

απορριμμάτων, άσχημη εικόνα του νησιού με επίπτωση αυτής στον τουρισμό. 

Στον αντίποδα της συνεχούς κατανάλωσης εξειδικευμένων προϊόντων, αναπτύσσεται η 

τάση της αγοράς για επανασύνδεση με την φύση, μέσα από μία σχέση ουσίας που 

επιχειρεί να απλοποιήσει το σύνθετο και σύγχρονο τρόπο ζωής. Οι διεθνείς καμπάνιες 

ευαισθητοποίησης στα ΜΜΕ, οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και η δράση των 

οικολογικών οργανώσεων, ωθούν τους καταναλωτές να αναζητούν προορισμούς με 

πράσινες και φιλικές με το περιβάλλον λύσεις.  
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Ανάλυση του πελάτη και του τελικού χρήστη 

Το προφίλ του επισκέπτη διαμορφώνεται ανάλογα με τους λόγους επίσκεψής τους και  

σύμφωνα με το MTC GROUP consulting, είναι με σειρά προτίμησης οι εξής:  

 Διασκέδαση 

 Φήμη  

 Κλίμα – Φυσικές ομορφιές  

 Ξεκούραση 

 Ποιότητα – Εξυπηρέτηση  

 Αρχαιολογικά Μνημεία 

 Τιμή – Αξία  

Το σύνολο των επισκεπτών της Μυκόνου αποτελείται τόσο από Έλληνες, όσο και από 

αλλοδαπούς τουρίστες με αναλογία περίπου 1:2,5. Όσων αφορά τις εθνικότητες στην 

ομάδα των αλλοδαπών τουριστών, φαίνεται να υπάρχει μεγάλη διασπορά, σχεδόν 50 

διαφορετικών εθνικοτήτων, γεγονός που σημαίνει ότι το τουριστικό προϊόν 

απευθύνεται σε ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών αγορών.  

Το σύνολο των επισκεπτών της Μυκόνου περιλαμβάνει όλες τις ομάδες ηλικιών, αλλά 

σε μεγάλο ποσοστό εμφανίζεται η ομάδα 25-40 ετών με 50%. 

Οι επισκέπτες του νησιού έχουν υψηλό εισόδημα, με το 25% να έχει ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα πάνω από 60.000 ευρώ. 

Τέλος, οι επισκέπτες επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές τους στο νησί κυρίως με φίλους, 

συγγενείς ή και ζευγάρια.  

Για την ικανοποίηση των αναγκών του επισκέπτη, σύμφωνα με το προφίλ του και 

τους λόγους επίσκεψής του, προτείνεται η προβολή κυρίαρχων στοιχείων της φήμης και 

διασκέδασης, για την συντήρηση του μεριδίου της αγοράς. Υπερτονισμός των 

δυνατοτήτων χαλάρωσης σε συνδυασμό με το φυσικό κάλλος και πρόγραμμα προβολής 

με δημόσιες σχέσεις και διαφήμιση που πληροφορεί σχετικά με την ιστορία, πολιτισμό 

και κουλτούρα του προϊόντος.  

Επιθυμητός στόχος είναι η αύξηση του μεριδίου της αγοράς, αλλά δεδομένου της 

μεγάλης διαφοροποίησης του στόχου, του ισχυρού ανταγωνισμού και της οικονομικής 

κρίσης, προτεραιότητα δίνεται στην συντήρηση του μεριδίου της αγοράς. 
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Οι άμεσοι και έμμεσοι ενδιαφερόμενοι του έργου αυτού, πέραν των τελικών χρηστών – 

τουριστών, είναι οι εξής: 

 Ο Δήμος Μυκόνου (ο οποίος είναι και ο φορέας του έργου) 

 Ξενοδόχοι και ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων του νησιού 

 Εστιάτορες  

 Εταιρίες τροφοδοσίας 

 Αεροπορικές εταιρίες 

 Ακτοπλοϊκές εταιρίες 

 Τουριστικά πρακτορεία 

 Επιχειρηματίες που το αντικείμενό τους σχετίζεται με τουρισμό (π.χ. θαλάσσια 

σπορ) 

 Ξενοδοχοϋπάλληλοι 

 Σεφ, σερβιτόροι, υπάλληλοι των σούπερ μάρκετ και άλλες ειδικότητες που 

εργάζονται με σεζόν σε τουριστικές επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις κάθε είδους 

με μεγαλύτερη κίνηση στους καλοκαιρινούς μήνες (άνοιγμα θέσεων εργασίας). 

 

Ανάλυση του ανταγωνισμού 

Ο ανταγωνισμός ενισχύεται με την προσθήκη νέων προορισμών και την διαφοροποίηση 

των υπαρχόντων ανταγωνιστών. Το εύρος της διασποράς στις αγορές, αμβλύνει την 

εξάρτηση της Μυκόνου από τις αγορές του εξωτερικού. Παρόλα αυτά, η Μύκονος 

εμφανίζεται ανθεκτική στις μεταβολές των τιμών και διαθέτει την δύναμη για την 

συντήρηση του μεριδίου της.  

Για την διαχείριση του ανταγωνισμού πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα: 

 Ενισχυμένη προβολή στις υφιστάμενες αγορές με επίκεντρο το υπάρχον προϊόν. 

 Διείσδυση στις υφιστάμενες αγορές με εμπλουτισμένο προϊόν. 

 Προσφορά του υπάρχοντος προϊόντος σε νέες αγορές. 

 Ανάδειξη του εμπλουτισμένου προϊόντος σε νέες αγορές. 

Η συντήρηση μεριδίου σε υφιστάμενες αγορές δεν θεωρείται καθιερωμένη για πάντα 

και πολλές φορές αποδεικνύεται δυσκολότερη από την αρχική διείσδυση στην αγορά. 

Άρα λοιπόν, η πρόταση για την διαχείριση του ανταγωνισμού για το έτος 2012, 

προβάλλοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Μυκόνου είναι:  
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 Κεφαλαιοποίηση και συντήρηση του εύρους αγορών ενδιαφέροντος 

 Έμφαση στην φήμη και τα άλλα δυνατά σημεία, για την ενίσχυση της εικόνας 

του προορισμού 

 Διερεύνηση για την ανάδειξη του πολιτισμού και της ιστορίας 

 Κατάλληλο μείγμα τακτικών με ενδεχόμενη επέκταση σε νέες αγορές και 

εμπλουτισμό προϊόντος 

Και ειδικότερα:  

 Δημιουργία ζώνης «ανοχής» της τοπικής κοινωνίας και ανάδειξη φιλελεύθερου 

τρόπου ζωής, διασκέδασης 

 Μείωση χάσματος προσδοκιών (Underpromise - Overdeliver) και βελτίωση 

σχέσης αξίας-τιμής 

 Συντονισμός των φορέων, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 

 Ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων 

 Στόχευση σε ανώτερα εισοδηματικά στρώματα 

 Έμφαση στην γαστρονομία, τον πολιτισμό και τη φυσική ομορφιά 

 Αναζήτηση συνεργασιών 

 Παρουσία σε επιλεγμένα ΜΜΕ 

 Προγράμματα επιβράβευσης 

 Συμβολή εξειδικευμένων επαγγελματιών 

 Κατάρτιση και τήρηση χρονοδιαγράμματος προβολής  

 Έμφαση στις νέες διαδικτυακές εφαρμογές  

 Οργάνωση συστήματος διαχείρισης κρίσης, σύσταση ομάδας ειδικών σε θέματα 

επικοινωνίας με στόχο τον επιθυμητό επηρεασμό της εικόνας του προορισμού 

Για να μπορέσει η Μύκονος να γίνει πιο ανταγωνιστική, προβλέποντας πιθανές 

κινήσεις των ανταγωνιστών, αλλά και τηρώντας σχέδιο εκτάκτων αναγκών, θα πρέπει 

να προβάλει και να διαφημίσει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε συνδυασμό με 

«οικονομικά» πακέτα εκδρομών.  

Επίσης, η διαφήμιση της παρουσίας «διασημοτήτων» στο νησί, προσδίδει αξιοπιστία 

στον προορισμό, καθιστά το νησί ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο, ενδυναμώνει την εικόνα του 

νησιού και προσελκύει το ενδιαφέρον των επισκεπτών.  

Τέλος, η ενίσχυση του γεωγραφικού προσανατολισμού με έμφαση τη Δήλο και τον 

πολιτισμό  είναι μία ακόμα λύση διατήρησης και ενίσχυσης  του τουρισμού του νησιού. 
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Ανάλυση Κόστους - Ωφέλειας  

Σύμφωνα με δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία (Ισολογισμός και Αποτελέσματα 

Χρήσεως) του Δήμου Μυκόνου, το «σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού» για το 

οικονομικό έτος 2009 ήταν 7.285.695,27 ευρώ και για το 2010 ήταν 7.683.654,25 ευρώ. 

. 

Το «Σύνολο Υποχρεώσεων» για το έτος 2009 ήταν 5.521.618,54 ευρώ και για το έτος 

2010 ήταν 5.331.170,82 ευρώ. 

 Το «Γενικό Σύνολο Ενεργητικού» και το «Γενικό Σύνολο Παθητικού» ήταν για το 

οικονομικό έτος 2009,  51.980.842,05 ευρώ και για το 2010,  52.079.892,50 ευρώ 

Ειδικότερα, τα «έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων» για το οικονομικό έτος 2009 

ήταν 628.214,08 ευρώ, ενώ για το οικονομικό έτος 2010 περιορίστηκαν στα 431.099,24 

ευρώ.   

Τα Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως για το έτος 2009 ήταν 175.045,37 ευρώ και για το 

έτος 2010 εκτοξεύτηκαν στα 471.202,21 ευρώ.  

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία, ο Δήμος Μυκόνου παρουσιάζει 

Κέρδη Χρήσης και για το οικονομικό έτος 2009 και για το οικονομικό έτος 2010. 

Τα οφέλη του Δήμου Μυκόνου μπορεί να επηρεαστούν από την υπάρχουσα οικονομική 

κρίση, η οποία επηρεάζει τις οικονομικές δραστηριότητες του νησιού, τις επενδύσεις 

του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα και κατά συνέπεια τις χρηματοοικονομικές ροές του 

Δήμου Μυκόνου.   

Η τουριστική προβολή της Μυκόνου είναι μεγάλης σημασίας, γιατί ο τουρισμός 

αποτελεί για την Μύκονο την μοναδική πηγή εσόδων του νησιού, εδώ και δεκαετίες. Ο 

γεωργικός και κτηνοτροφικός τομέας είναι ανύπαρκτος λόγω της φυσιολογικής 

μορφολογίας του νησιού. Στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά από τον τριτογενή τομέα, 

παροχής υπηρεσιών, οπότε και εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης δεν θα ήταν βιώσιμες.    

Τα οικονομικά οφέλη του Δήμου Μυκόνου από την τουριστική προβολή του νησιού 

είναι τεράστια. Αύξηση του τουρισμού, σημαίνει αύξηση των επενδύσεων, αύξηση των 

εσόδων των επιχειρήσεων του νησιού και επομένως και αύξηση εισπράξεων φόρων και 

τελών του Δήμου Μυκόνου.  



50 
 

 

Ευαισθησία, Κίνδυνοι και Απρόβλεπτες καταστάσεις 

Ανάλυση Ευαισθησίας 

Η τεχνολογική εξέλιξη και η «επανάσταση» του διαδικτύου, ενισχύει την τάση αυτή 

ανατρέποντας την διαδικασία επαφής του τουρίστα με τον προορισμό. Αναλύοντας το 

βαθμό επιρροής των ηλεκτρονικών Μέσων, αποδεικνύεται με σχετικές μετρήσεις πως 

το διαδίκτυο δύναται να επηρεάσει τη ψυχολογική διάσταση του προορισμού που 

διαμορφώνεται βάσει των συναισθημάτων που αποπνέει, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα 

μέσα πληροφόρησης όπως τα φυλλάδια, οι διαφημίσεις και τα έντυπα μέσα που τείνουν 

να επηρεάσουν τη λογική διάσταση απέναντι στον προορισμό βάση των γνώσεων που 

έχει κανείς για την περιοχή. Εφόσον η ψυχολογική διάσταση επιδρά σε μεγαλύτερο 

βαθμό στην συνολική εικόνα του προορισμού, είναι κατανοητό πως το διαδίκτυο οδηγεί 

ταχύτερα στην αλλαγή της εικόνας. Επιπλέον, ο διαδικτυακός τόπος εκπαιδεύει το μη 

ταξιδιωτικό κοινό, προσελκύοντας νέους φίλους που είναι πρόθυμοι να διαδώσουν το 

μήνυμα στα προσφιλή τους πρόσωπα ενισχύοντας τη «δια στόματος» διαφήμιση. 

Συνεπώς, η τουριστική προβολή της Μυκόνου μέσω του διαδικτύου αποτελεί το 

σημαντικότερο παράγοντα ενημέρωσης και επιρροής των ταξιδιωτών, συγκριτικά με 

τους υπόλοιπους τρόπους προβολής (φυλλάδια, έντυπα μέσα, διαφήμιση). Στην 

περίπτωση που οι τελευταίοι τρόποι προβολής, αυξηθούν ή μειωθούν δεν θα επιφέρουν 

αισθητή διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα του τουρισμού. Ενώ αντιθέτως, η μείωση ή 

αύξηση προβολής του νησιού μέσω του διαδικτύου, επιφέρει σημαντικές μεταβολές 

στον τουρισμό.   

 

Ανάλυση Κινδύνων 

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος της τουριστικής κίνησης της Μυκόνου, εκτός από τους 

ανταγωνιστικούς προορισμούς, είναι η οικονομική κρίση της Ελλάδας και της Ευρώπης 

γενικότερα. Οι διαδηλώσεις, οι απεργίες, η δυσλειτουργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς 

και γενικότερα η δυσλειτουργία του κρατικού τομέα είναι καθημερινές απειλές για τον 

τουρισμό.  

Η σωστή διαχείριση κινδύνου, περιλαμβάνει την τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών: 
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 Πρόνοια για την δημιουργία σχεδίου διαχείρισης κινδύνου. Η έγκαιρη 

προετοιμασία δεν συνεπάγεται εξάλειψη των κινδύνων, αλλά αποφυγή 

καθυστερημένων αντιδράσεων που μπορούν να στοιχίσουν σε απώλεια 

αυτοπεποίθησης των επισκεπτών, μόνιμη επιδείνωση της εικόνας του 

προορισμού και υλοποίηση δαπανηρών διαφημιστικών ενεργειών για την 

ανατροπή της δυσάρεστης κατάστασης. 

 Συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης κινδύνου από τοπικές αρχές και 

επαγγελματίες του τουρισμού. Η επιτροπή αυτή θα αποτελείται από: 

 την ομάδα δημοσίων σχέσεων που θα λειτουργεί ως εκπρόσωπος Τύπου 

για την παρουσίαση ενιαίας εικόνας της κατάστασης που επικρατεί 

στην περιοχή,   

 την ομάδα Μάρκετινγκ που στόχο έχει τη μέτρηση του βαθμού 

επίδρασης της κρίσης στην εικόνα του προορισμού και τη κατάρτιση 

προγράμματος προβολής,  

 την ομάδα συλλογής πληροφοριών για την καταγραφή της τρέχουσας 

κατάστασης και τέλος  

 την ομάδα οικονομικών για την συλλογή των απαιτούμενων κεφαλαίων 

που θα χρηματοδοτήσουν τις ενέργειες διαχείρισης της κρίσης 

 Συνεργασία με τις αρχές δημόσιας τάξης ώστε τα δημόσια όργανα να 

επιβάλλουν την τάξη σε περίπτωση κρίσης. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο 

διαφορετικό τρόπο ζωής που πρεσβεύουν οι τουρίστες και η συναίσθηση πως η 

ανασφάλεια πολλαπλασιάζεται σε μία ξένη χώρα. 
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Απρόβλεπτες καταστάσεις 

Απρόβλεπτες καταστάσεις μπορούν να αποτελούν οι τρομοκρατικές ενέργειες, οι 

πολεμικές συρράξεις, ακόμα και οι φυσικές καταστροφές. Μερικοί τρόποι 

αντιμετώπισης των κρίσεων αυτών είναι οι εξής: 

 Διασφάλιση διαπροσωπικής επικοινωνίας, είτε μέσω τηλεφωνικής υπηρεσίας, 

είτε μέσω διαδικτύου που επιτρέπει στους εν δυνάμει ταξιδιώτες να εκφράσουν 

τις ανησυχίες τους, στους άμεσα αρμόδιους. Η λήψη αυτού του μέτρου μπορεί 

να συγκρατήσει τους ανοδικούς ρυθμούς ακυρώσεων ταξιδιών ενισχύοντας το 

κλίμα εμπιστοσύνης. 

 Ο καθησυχασμός και η διασφάλιση επικοινωνίας με τους ταξιδιώτες που ήδη 

βρίσκονται στην περιοχή, ώστε να λειτουργήσουν ως πρότυπα για τους εν 

δυνάμει ταξιδιώτες. Άλλωστε, οι υφιστάμενοι τουρίστες που εμφανίζονται 

πεπεισμένοι πως η κατάσταση της χώρας δεν εμπνέει ανησυχία, αποτελούν την 

καλύτερη διαφήμιση. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα απρόβλεπτου γεγονότος στο νησί της Μυκόνου, ήταν το 

δυσάρεστο σε όλους μας περιστατικό του θανάτου του νεαρού Αυστραλού τουρίστα. 

Το περιστατικό αυτό αντιμετωπίστηκε από το Δήμο Μυκόνου ως εξής: 

 Δημοσιεύματα κατά τις πρώτες ημέρες, που εξέφραζαν την επίσημη 

συμπαράσταση του Δήμου στην οικογένεια του νέου Αυστραλού, με το 

σκεπτικό της δημιουργίας ειλικρινούς σχέσης με το κοινό. 

 Αξιοποίηση των ευκαιριών στο πλαίσιο της αποκατάστασης της φήμης της 

Μυκόνου, όπως φαίνεται μέσα από τη υποστήριξη για την υλοποίηση της 

ταινίας «The Kings of Mykonos». Η ανάδειξη του προορισμού στην 

Αυστραλιανή αγορά, μέσα από την ταινία, θεωρήθηκε η καλύτερη θεραπεία 

του πλήγματος της φήμης που είχε δεχτεί ο προορισμός εξαιτίας του 

δυσάρεστου αυτού γεγονότος. 

Ο Δήμος Μυκόνου σε περίπτωσης κρίσης και απρόβλεπτων καταστάσεων, 

διαχειρίζεται την κρίση με την έκτακτη συνεδρίαση τουριστικής επιτροπής, που 

απαρτίζεται από το Δημοτικό συμβούλιο και εκπροσώπους των τουριστικών φορέων. 

Προβλέπεται τη στιγμή εκείνη διαθέσιμο ποσό για δαπάνες προβολής και διαχείρισης 

κρίσης.  
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Το τμήμα τουριστικής προβολής του Δήμου και η εταιρεία συμβούλων επεξεργάζονται 

από κοινού εναλλακτικά προγράμματα ως προς την σύνθεση των ΜΜΕ που θα 

προσεγγισθούν, το είδος των ενεργειών και το χρόνο αντίδρασης. Τα σενάρια αυτά 

αξιολογούνται από την τουριστική επιτροπή και αφού γίνονται οι απαραίτητες 

προσαρμογές, δίνεται η εντολή στο τμήμα τουριστικής προβολής του Δήμου για 

υλοποίηση. 
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Ορισμός Επιτυχίας και Αποτυχίας 

 

Επιτυχία θεωρείται για το νησί της Μυκόνου, η διάκρισή του, επί επτά συνεχή έτη,  ως 

ένα εκ των κορυφαίων προορισμών, από καθιερωμένο διεθνές ταξιδιωτικό περιοδικό 

«Conde Nast Traveler». Το διεθνές αυτό περιοδικό, εξειδικεύεται στον τουρισμό 

πολυτελείας και έχει καθιερωθεί η τελετή απονομής του βραβείου, στην ηγεσία του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού σε διεθνή ταξιδιωτική έκθεση, συνήθως στην 

έκθεση «World Travel Market» στο Λονδίνο, καθιστώντας την Μύκονο πρωταγωνιστή 

της Ελληνικής αποστολής. Η ενέργεια πλαισιώνεται από επιμέρους δράσεις, όπως η 

οργάνωση γεύματος με δημοσιογράφους και η αποστολή Δελτίων Τύπου.  

Μεγάλη επιτυχία (συμμετοχή) σημειώνεται επίσης και στις εκδηλώσεις «Νύχτες 

Ονείρου» που διοργανώνει ο Δήμος Μυκόνου και άλλοι φορείς. Στις μουσικές βραδιές 

αυτές, υπάρχει οργάνωση γραφείου Τύπου για την αποστολή Δελτίων Τύπου και επαφή 

με το πολιτιστικό ρεπορτάζ. 

Ο ορισμός της επιτυχίας ή αποτυχίας δίνεται και με αριθμητικά στοιχεία επισκεπτών 

στο νησί από τον σύνδεσμο ξενοδόχων και ενοικιαζόμενων δωματίων, αλλά και τον 

αριθμό των επισκεπτών που καταγράφονται μέσω των κρουαζιέρων που επισκέπτονται 

τη Μύκονο.  

Τα δύο τελευταία χρόνια, λόγω της διεθνής κρίσης, η οποία εξαπλώθηκε ταχύτατα σε 

όλους τους τομείς της οικονομίας, παρατηρήθηκε συρρίκνωση του κύκλου εργασιών, 

εκτόξευση της ανεργίας, μείωση επενδύσεων και κατά συνέπεια μείωση της 

τουριστικής ζήτησης κατά 11% - 12%, ενώ η συνολική ταξιδιωτική δαπάνη μειώθηκε 

κατά 10%, με την πρόβλεψη να μειωθεί επιπλέον κατά 2%. Και ενώ παλαιότερα ο 

τουρισμός αποτελούσε τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, με σταθερό ποσοστό πάνω 

από 15% επί του ΑΕΠ, την περίοδο 2000-2009, οι ποσοστιαίες αυξήσεις της μέσης 

κατά κεφαλή δαπάνης αποτελούσε το 31%, των εσόδων το 57% και των αφίξεων το 

20%.  Τα στοιχεία αυτά είναι σαφώς χαμηλότερα από αυτά των ανταγωνιστών, όπως 

της Αιγύπτου, της Ισπανίας και της Ιταλίας, γεγονός που καθηλώνει την Ελλάδα 

χαμηλά στην κατάταξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Και ενώ παρατηρείται 

σταθερή αύξηση των κλινών σε ετήσια βάση, εμφανίζονται έντονες διακυμάνσεις, κατά 

το χρονικό διάστημα 2000-2009, στις αφίξεις και στις τουριστικές εισπράξεις. 
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Resources Section 

 

Η ομάδα εργασίας του Δήμου Μυκόνου, για τη στελέχωση του γραφείου «Δημοσίων 

σχέσεων και επικοινωνίας», που είναι και υπεύθυνο για την τουριστική προβολή της 

Μυκόνου αλλά και για την μελέτη του τουριστικού μάρκετινγκ, αποτελείται από τον 

Μιχάλη Α., Project Manager, τον Ελευθέριο Μ., επιστημονικό συνεργάτη του Δήμου 

Μυκόνου και 3 άλλους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου Μυκόνου. 

Τα άτομα που απαρτίζουν την ομάδα είναι εκπαιδευμένοι και έμπειροι στο είδος τους, 

γνώστες της διεθνούς αγοράς και των τάσεων, πετυχημένοι στον τομέα τους. Έτσι, 

λοιπόν, αποτελούν μία πολύ καλά οργανωμένη ομάδα εργασίας, που θα φέρει 

επιτυχημένο αποτέλεσμα της διεθνούς προβολής του νησιού, θα είναι εξαιρετικό, όπως 

άλλωστε συνέβη και σε προηγούμενα έτη. Οι καινοτόμες ιδέες, νέα σύμβολα και 

brands, είναι αυτά που κάνουν κάθε χρόνο την διαφορά. 

Η οριστική ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου είναι στις 26/04/2013, ενώ η 

μελέτη του έργου και η διεξαγωγή του θα γίνεται από τις 01/10/2012. 

Ο προϋπολογισμός του έργου, καθορίζεται από το Δ.Σ. του Δήμου και για το έτος 

προβολής 2013 ορίστηκε στο ποσό των 150.000 ευρώ. 
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4.2   Σχεδιασμός του έργου 

 

Διαχείριση Αντικειμένου Εργασιών (Scope Management) 

 

Έναρξη 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί και στο Τεχνικό Δελτίο, το πλαίσιο εφαρμογής του έργου 

αυτού είναι η διεθνής τουριστική προβολή της νήσου Μυκόνου για το έτος 2013, με 

φορέα προβολής τον Δήμο Μυκόνου, εφαρμόζοντας συγκεκριμένη μέθοδο 

μάρκετινγκ και καταγραφή των απειλών και των ευκαιριών βάσει των δεδομένων του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, καθώς και καθορισμός του πλαισίου δράσης βάση του 

οποίου θα οριστούν οι βασικές κατευθύνσεις προβολής.  

Σχεδιασμός-Καθορισμός-Επικύρωση 

Αναλυτικά, οι εργασίες που θα ακολουθηθούν για την υλοποίηση της διεθνής 

τουριστικής προβολής της Μυκόνου, αναλύονται παρακάτω στη Δομική Ανάλυση του 

Έργου (WBS), έχοντας ως κύριους πυλώνες, την Ανάλυση της Αγοράς, την Ανάλυση του 

Πελάτη & του τελικού χρήστη και τέλος την Ανάλυση του Ανταγωνισμού. Οι εργασίες 

αυτές θα υλοποιηθούν από πέντε άτομα, τον Project Manager, τον επιστημονικό 

συνεργάτη του Δήμου Μυκόνου και ακόμα 3 άτομα, μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου. 

 

Έλεγχος 

Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από τον Project Manager κατά την παράδοση κάθε 

παραδοτέου. Ο Project Manager θα πρέπει να αξιολογεί έγκαιρα και καθένα ξεχωριστά 

τα παραδοτέα, ώστε σε περίπτωση που τα κρίνει ανεπαρκή, να υπάρχει ο ανάλογος 

χρόνος για την αντίστοιχη επέμβαση και διόρθωση της διαδικασίας και των εργασιών 

με ποιοτικά αποδεκτό αποτέλεσμα. Επίσης, θα υπάρχει πρόγραμμα διαχείρισης 

κινδύνου με υπεύθυνο τον Project Manager. 
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Δομική Ανάλυση Έργου (WBS) 

 

1: Ανάλυση Αγοράς 

 

             1.1: Προσέλκυση Ναυτικού Τουρισμού 

                    1.1.1:  Προσέλκυση Τουριστικών Κρουαζιέρων  

                                1.1.1.1: Διαφημιστική καμπάνια  

                                1.1.1.2.: Παρουσία σε επιλεγμένα ΜΜΕ 

              1.2: Προσέλκυση Πολιτισμικού Τουρισμού 

        1.2.1.:Ανάδειξη Πολιτιστικής Κουλτούρας 

                   1.2.1.1.: Προβολή μέσω ντοκιμαντέρ 

 

1.3.: Προσέλκυση Τουρισμού Ομοφυλόφιλων 

        1.3.1.: Διατήρηση «φήμης» με προβολή των στοιχείων της. 

        1.3.2.: Δημιουργία ζώνης «ανοχής» της τοπικής κοινωνίας και ανάδειξη   

                   φιλελεύθερου τρόπου ζωής, διασκέδασης 

         

2: Ανάλυση του πελάτη & του τελικού χρήστη 

 

2.1: Ανάλυση του προφίλ του επισκέπτη  

       2.1.1.: Διασκέδαση 

       2.1.2.: Φήμη 

       2.1.3.: Κλίμα-Φυσικές ομορφιές 

       2.1.4.: Ξεκούραση 

       2.1.5.: Ποιότητα – Εξυπηρέτηση 

       2.1.6.: Αρχαιολογικά Μνημεία 

       2.1.7.: Τιμή - Αξία  

        

2.2: Ικανοποίηση αναγκών του επισκέπτη 

       2.2.1.: Προβολή κυρίαρχων στοιχείων της διασκέδασης & φήμης 

       2.2.2.: Υπερτονισμός δυνατοτήτων χαλάρωσης σε συνδυασμό με φυσικό  

                  κάλλος 

  2.2.3.: Πρόγραμμα προβολής με δημόσιες σχέσεις 

  2.2.4.: Διαφήμιση που πληροφορεί σχετικά με την ιστορία, πολιτισμό και     
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             κουλτούρα προϊόντος 

 2.2.5.: Μείωση χάσματος προσδοκιών (Underpromise - Overdeliver) και  

                  βελτίωση σχέσης αξίας-τιμής 

       

3:  Ανάλυση Ανταγωνισμού 

 

3.1: Ενισχυμένη προβολή στις υφιστάμενες αγορές με επίκεντρο το  

       υπάρχον προϊόν. 

            3.1.1.: Κεφαλαιοποίηση και συντήρηση του εύρους αγορών ενδιαφέροντος 

            3.2: Διείσδυση στις υφιστάμενες αγορές με εμπλουτισμένο προϊόν. 

                3.2.1.: Διερεύνηση για την ανάδειξη του πολιτισμού και της ιστορίας 

3.3.: Προσφορά του υπάρχοντος προϊόντος σε νέες αγορές. 

        3.3.1.: Στόχευση σε ανώτερα εισοδηματικά στρώματα 

            3.4.: Ανάδειξη του εμπλουτισμένου προϊόντος σε νέες αγορές  

                    3.4.1.: Βελτίωση σχέσης αξίας-τιμής και αναζήτηση νέων συνεργασιών. 

 

 

 

Τελικό παραδοτέο: «Επιτυχημένη» προβολή της Μυκόνου, δηλαδή την προσέλευση 

συγκεκριμένου αριθμού τουριστών και επισκεπτών, έτσι ώστε οι εισερχόμενες δαπάνες 

των τουριστών να εμφανίσουν πλεόνασμα στον τουρισμό. 
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Εκτίμηση χρόνων και τεχνολογικών περιορισμών 

 

 

Το σύνολο των εργάσιμων ημερών που προβλέπεται ότι θα καταναλωθούν στο έργο 

είναι 150. Συγκεκριμένα εκτιμήθηκε: 

 

1.1.: Σύνολο εργάσιμων ημερών 40 (01/10/2012-23/11/2012) 

        1.1.1.: Σύνολο εργάσιμων ημερών 40 (01/10/2012-23/11/2012) 

                   1.1.1.1.: Εργάσιμες ημέρες 20 (01/10/2012-26/10/2012) 

                   1.1.1.2.: Εργάσιμες ημέρες 20 (29/10/2012-23/11/2012) 

 

1.2.: Σύνολο εργάσιμων ημερών 35 (01/10/2012-16/11/2012) 

        1.2.1.: Σύνολο εργάσιμων ημερών 35 (01/10/2012-16/11/2012) 

                   1.2.1.1.: Εργάσιμες ημέρες 35 (01/10/2012-16/11/2012) 

 

1.3.: Σύνολο εργάσιμων ημερών 30 (01/10/2012-09/11/2012) 

        1.3.1.: Εργάσιμες ημέρες 15 (01/10/2012-19/10/2012) 

        1.3.2.: Εργάσιμες ημέρες 15 (22/10/2012-09/11/2012) 

 

                 

2.1.: Σύνολο εργάσιμων ημερών 35 (26/11/2012-11/01/2013) 

        2.1.1.: Εργάσιμες ημέρες 5 (26/11/2012-30/11/2012) 

        2.1.2.: Εργάσιμες ημέρες 5 (03/12/2012-07-12-2012) 

        2.1.3.: Εργάσιμες ημέρες 5 (10/12//2012-14/12/2012) 

        2.1.4.: Εργάσιμες ημέρες 5 (17/12/2012-21/12/2012) 

        2.1.5.: Εργάσιμες ημέρες 5 (24/12/2012-28/12/2012) 

        2.1.6.: Εργάσιμες ημέρες 5 (31/12/2012-04/01/2013) 

        2.1.7.: Εργάσιμες ημέρες 5 (07/01/2013-11/01/2013) 

 

2.2.: Σύνολο εργάσιμων ημερών 35 (14/01/2013-01/03/2013) 

        2.2.1.: Εργάσιμες ημέρες 7 (14/01/2013-22/01/2013) 

        2.2.2.: Εργάσιμες ημέρες 7 (23/01/2013-31/01/2013) 

        2.2.3.: Εργάσιμες ημέρες 7 (01/02/2013-11/02/2013) 

        2.2.4.: Εργάσιμες ημέρες 7 (12/02/2013-20/02/2013) 

        2.2.5.: Εργάσιμες ημέρες 7 (21/02/2013-01/03/2013) 
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3.1. Σύνολο εργάσιμων ημερών 35 (04/03/2013-19/04/2013) 

       3.1.1.:  Σύνολο εργάσιμων ημερών 35 (04/03/2013-19/04/2013) 

 

3.2.: Σύνολο εργάσιμων ημερών 35 (04/03/2013-19/04/2013) 

        3.2.1.: Σύνολο εργάσιμων ημερών 35 (04/03/2013-19/04/2013)  

     

3.3.: Σύνολο εργάσιμων ημερών 40 (04/03/2013-26/04/2013) 

      3.3.1.: Σύνολο εργάσιμων ημερών 40 (04/03/2013-26/04/2013) 

 

3.4.: Σύνολο εργάσιμων ημερών 40 (04/03/2013-26/04/2013) 

       3.4.1.: Σύνολο εργάσιμων ημερών 40 (04/03/2013-26/04/2013) 

 

 

 

Με κόκκινο επισημαίνονται οι κρίσιμες δραστηριότητες (critical path), σύμφωνα με το 

διάγραμμα Gantt και το Δίκτυο έργου που ακολουθεί. 

 

 



 
 

Διάγραμμα Gantt και Δικτύου του έργου 
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1.2.

Start:  1/10/12 ID:   2

Finish: 16/11/12 Dur: 35 days

Res:    

1.3.

Start:  1/10/12 ID:   3

Finish: 9/11/12 Dur: 30 days

Res:    

2.1

Start:  26/11/12 ID:   4

Finish: 11/1/13 Dur: 35 days

Res:    

2.2.

Start:  14/1/13 ID:   5

Finish: 1/3/13 Dur: 35 days

Res:    

3.1.

Start:  4/3/13 ID:   6

Finish: 19/4/13 Dur: 35 days

Res:    

3.2.

Start:  4/3/13 ID:   7

Finish: 19/4/13 Dur: 35 days

Res:    

3.3.

Start:  4/3/13 ID:   8

Finish: 26/4/13 Dur: 40 days

Res:    

3.4.

Start:  4/3/13 ID:   9

Finish: 26/4/13 Dur: 40 days

Res:    

1.1.

Start:  1/10/12 ID:   1

Finish: 23/11/12 Dur: 40 days

Res:    
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Κατάλογος πόρων και ανάθεση πόρων σε εργασίες 

 

Ο χρόνος, το κόστος και η ομάδα υλοποίησης είναι τα στοιχεία που αποτελούν τους 

περιορισμούς των πόρων για το έργο μας. 

 Όπως ανέφερα και στο Τεχνικό Δελτίο, το έργο πρέπει να υλοποιηθεί έως την 

οριστική ημερομηνία 26/04/2013, ενώ η μελέτη και εφαρμογή του έργου ξεκινάει από 

τις 01/10/2012. Ο προϋπολογισμός του έργου, καθορίστηκε από το Δ.Σ. του Δήμου και 

ορίστηκε στο ποσό των 150.000 ευρώ. Οι διεργασίες που απαιτούνται για την 

υλοποίηση του έργου, θα γίνουν αποκλειστικά από τα άτομα που απαρτίζουν την ομάδα 

εργασίας του Δήμου Μυκόνου, δηλαδή από τον Μιχάλη Α., Project Manager (PM), τον 

Ελευθέριο Μ., επιστημονικό συνεργάτη του Δήμου Μυκόνου (ΕΣ) και 3 άλλους 

μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου Μυκόνου.(ΜΥ1, ΜΥ2, ΜΥ3) 

Η ανάθεση των εργασιών στην ομάδα υλοποίησης φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω 

πίνακα:  

 

 

 

 

 

 

T 

A 

S 

K 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

01/10-

23/11/12 

01/10-

16/11/12 

01/10-

09/11/12 

26/11/12-

11/01/13 

14/01-

1/03/13 

04/03-

19/04/13 

04/03-

19/04/13 

04/03-

26/04/13 

4/03-

26/4/13 

1.1. ΕΣ         

1.2.  ΜΥ2        

1.3.   ΜΥ3       

2.1.    ΕΣ      

2.2.     ΕΣ     

3.1.      ΜΥ1    

3.2.       ΜΥ2   

3.3.        ΡΜ,ΜΥ3  

3.4.         ΕΣ 
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Ο Project Manager έχει την γενική επίβλεψη το έργου. Επιπλέον, οι εργασίες που 

ανήκουν στο critical path και είναι κρίσιμες για την ολοκλήρωση του έργου στον 

συγκεκριμένο χρόνο, ανατέθηκαν στους πιο έμπειρους και γνώστες του αντικειμένου.  

 

Έτσι λοιπόν, η Ανάλυση Αγοράς όσον αφορά την Προσέλκυση Ναυτικού Τουρισμού, 

θα υλοποιηθεί από τον Επιστημονικό Συνεργάτη,  ενώ η Προσέλκυση Πολιτιστικού 

Τουρισμού και Τουρισμού Ομοφυλόφιλων, θα υλοποιηθεί από τους δύο μόνιμους 

υπαλλήλους του Δήμου. 

Η Ανάλυση του Πελάτη & του Τελικού Καταναλωτή, που περιλαμβάνει την Ανάλυση 

του Προφίλ του Επισκέπτη και την Ικανοποίηση Αναγκών του Επισκέπτη, θα 

υλοποιηθεί από τον Επιστημονικό Συνεργάτη του Δήμου. 

Τέλος, η Ανάλυση του Ανταγωνισμού, όσον αφορά την Ενισχυμένη προβολή στις 

υφιστάμενες αγορές με επίκεντρο το υπάρχον προϊόν και η Διείσδυση στις 

υφιστάμενες αγορές με εμπλουτισμένο προϊόν, θα υλοποιηθεί από τους δύο μόνιμους 

υπαλλήλους του Δήμου, ενώ η Προσφορά του υπάρχοντος προϊόντος σε νέες αγορές 

θα υλοποιηθεί από τον Project Manager και έναν από τους 3 Μόνιμους Υπαλλήλους 

του Δήμου και η Ανάδειξη του εμπλουτισμένου προϊόντος σε νέες αγορές από τον 

Επιστημονικό Συνεργάτη του Δήμου. 
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Προϋπολογισμός έργου (υπολογισμένος αναλυτικά) 

 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 150.000€ και κατανέμονται ως εξής:  

 Διαφημιστική καμπάνια για προσέλκυση Τουριστικών Κρουαζιέρων 20.000€ 

 Παρουσία σε επιλεγμένα ΜΜΕ 10.000€ 

 Προβολή – διαφήμιση που πληροφορεί σχετικά με την ιστορία, πολιτισμό και 

κουλτούρα προϊόντος για προσέλκυση Πολιτιστικού Τουρισμού 20.000€ 

 Προβολή στοιχείων του νησιού για διατήρηση «φήμης» και προσέλκυση 

Τουρισμού Ομοφυλόφιλων 8.000€ 

 Ανάδειξη φιλελεύθερου τρόπου ζωής και διασκέδασης για δημιουργία ζώνης 

«ανοχής» και προσέλκυση Τουρισμού Ομοφυλόφιλων 9.250€ 

 Πρόγραμμα προβολής με δημόσιες σχέσεις 50.000€ 

 Αμοιβή του Project Manager για όλο το έργο 15.000€ (150 ημέρες*100€) 

 Αμοιβή του Επιστημονικού Συνεργάτη για όλο το έργο 9.000€  

(150 ημέρες *60 €) 

 Αμοιβή των μονίμων υπαλλήλων του Δήμου για όλο το έργο 8.750€  

Αναλυτικά: 

για ΜΥ1: 35 ημέρες *50 € =1750 

Για ΜΥ2: (35+35ημέρες=) 70ημέρες *50=3500 

Για ΜΥ3: (30+40ημέρες=) 70ημέρες*50=3500 
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Σχέδιο επικοινωνίας 

 

 

Τα μέλη της ομάδας εργασίας εργάζονται στο ίδιο κτίριο. Τα γραφεία τους δεν απέχουν 

πολύ μεταξύ τους και η επικοινωνία τους θα είναι καθημερινή. Η επικοινωνία μπορεί 

να γίνεται βέβαια και μέσω τηλεφώνων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Ο project manager θα συζητάει με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας την πορεία του έργου 

στο τέλος κάθε φάσης του και θα επιλύονται τυχόν προβλήματα που θα προκύπτουν. 

Λόγω της καλής συναδερφικής σχέσης που υπάρχει και από παλιότερα, η επικοινωνία 

τους για επίλυση προβλημάτων μπορεί να είναι πολύ πιο συχνή και κατά την διάρκεια 

των φάσεων του έργου. 

Επίσης θα συντάσσονται εκθέσεις προόδου, για να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα 

βαίνει βάση του χρονοδιαγράμματος και έκθεση ολοκλήρωσης μόλις το έργο 

υλοποιηθεί εντός του χρονικού ορίου που έχει οριστεί.  

 

Σχέδιο εσωτερικής διασφάλισης ποιότητας 

 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου είναι απαραίτητο  να τεθούν κάποιοι 

παράγοντες με βάση τους οποίους θα κριθεί αν ανταποκρίθηκε για τους σκοπούς τους 

οποίους δημιουργήθηκε. 

Το σύνολο των αποτελεσμάτων από κάθε διεργασία αποτελούν το σύνολο του 

έργου και θα συντελέσουν στην παράδοση του τελικού αποτελέσματος που θα σημαίνει 

και την ολοκλήρωση του έργου. Όπως έχουμε αναφέρει ήδη, η επιτυχία του έργου θα 

εξαρτηθεί από το αποτέλεσμά του σε συνδυασμό με το αν τηρήθηκαν οι περιορισμοί 

που είχαν τεθεί όσον αφορά το χρόνο, το κόστος και την ομάδα υλοποίησης. 

Ο έλεγχος της ποιότητας του έργου γίνεται στο τέλος κάθε διεργασίας. Στο 

σημείο αυτό ενημερώνεται ο Project Manager για την πορεία της διεργασίας και 

ελέγχεται το αν η διεργασία ήταν μέσα στα χρονικά όρια σύμφωνα με το διάγραμμα 

Gannt και το PERT/CPM. Επίσης ελέγχεται το κόστος της διεργασίας και κατά πόσο 

είναι σύμφωνο με τον προϋπολογισμό του έργου στη συγκεκριμένη φάση, καθώς και οι 

ανθρωποώρες και ανθρωποπροσπάθεια που δαπανήθηκε για την ολοκλήρωση της 

συγκεκριμένης φάσης του έργου. Στον συγκεκριμένο έλεγχο, είναι σημαντική η χρήση 

του WBS, προκειμένου να γνωρίζει ο υπεύθυνος τι περιλαμβάνει κάθε δραστηριότητα. 
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Για τον έλεγχο του έργου θα συντάσσεται  στο τέλος κάθε φάσης αναφορά 

ελέγχου, με βάση την οποία θα παρακολουθείται η πρόοδος του έργου, η συμβατότητα 

με τον σχεδιασμό, τον προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα και τη διαχείριση 

αντικειμένου εργασιών και θα καταγράφονται σχόλια για διορθωτικές ενέργειες που 

πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να αποφευχθούν λάθη σε μελλοντικές διενέργειες. 

 

 

Σχέδιο διαχείρισης κινδύνων 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο Τεχνικό Δελτίο, ο μεγαλύτερος κίνδυνος της τουριστικής 

κίνησης της Μυκόνου, εκτός από τους ανταγωνιστικούς προορισμούς, είναι η 

οικονομική κρίση της Ελλάδας και της Ευρώπης γενικότερα..  

Η σωστή διαχείριση κινδύνου, περιλαμβάνει την τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών: 

 Πρόνοια για την δημιουργία σχεδίου διαχείρισης κινδύνου. Η έγκαιρη 

προετοιμασία δεν συνεπάγεται εξάλειψη των κινδύνων, αλλά αποφυγή 

καθυστερημένων αντιδράσεων που μπορούν να στοιχίσουν σε απώλεια 

αυτοπεποίθησης των επισκεπτών, μόνιμη επιδείνωση της εικόνας του 

προορισμού και υλοποίηση δαπανηρών διαφημιστικών ενεργειών για την 

ανατροπή της δυσάρεστης κατάστασης. 

 Συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης κινδύνου από τοπικές αρχές και 

επαγγελματίες του τουρισμού. Η επιτροπή αυτή θα αποτελείται από: 

 την ομάδα δημοσίων σχέσεων που θα λειτουργεί ως εκπρόσωπος Τύπου 

για την παρουσίαση ενιαίας εικόνας της κατάστασης που επικρατεί 

στην περιοχή,   

 την ομάδα Μάρκετινγκ που στόχο έχει τη μέτρηση του βαθμού 

επίδρασης της κρίσης στην εικόνα του προορισμού και τη κατάρτιση 

προγράμματος προβολής,  

 την ομάδα συλλογής πληροφοριών για την καταγραφή της τρέχουσας 

κατάστασης και τέλος  

 την ομάδα οικονομικών για την συλλογή των απαιτούμενων κεφαλαίων 

που θα χρηματοδοτήσουν τις ενέργειες διαχείρισης της κρίσης 

 Συνεργασία με τις αρχές δημόσιας τάξης ώστε τα δημόσια όργανα να 

επιβάλλουν την τάξη σε περίπτωση κρίσης. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο 
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διαφορετικό τρόπο ζωής που πρεσβεύουν οι τουρίστες και η συναίσθηση πως η 

ανασφάλεια πολλαπλασιάζεται σε μία ξένη χώρα. 

Επίσης, τρόποι αντιμετώπισης Απρόβλεπτων Καταστάσεων είναι οι εξής:  

 Διασφάλιση διαπροσωπικής επικοινωνίας, είτε μέσω τηλεφωνικής υπηρεσίας, 

είτε μέσω διαδικτύου που επιτρέπει στους εν δυνάμει ταξιδιώτες να εκφράσουν 

τις ανησυχίες τους, στους άμεσα αρμόδιους. Η λήψη αυτού του μέτρου μπορεί 

να συγκρατήσει τους ανοδικούς ρυθμούς ακυρώσεων ταξιδιών ενισχύοντας το 

κλίμα εμπιστοσύνης. 

 Ο καθησυχασμός και η διασφάλιση επικοινωνίας με τους ταξιδιώτες που ήδη 

βρίσκονται στην περιοχή, ώστε να λειτουργήσουν ως πρότυπα για τους εν 

δυνάμει ταξιδιώτες. Άλλωστε, οι υφιστάμενοι τουρίστες που εμφανίζονται 

πεπεισμένοι πως η κατάσταση της χώρας δεν εμπνέει ανησυχία, αποτελούν την 

καλύτερη διαφήμιση. 

Ο Δήμος Μυκόνου σε περίπτωσης κρίσης και απρόβλεπτων καταστάσεων, 

διαχειρίζεται την κρίση με την έκτακτη συνεδρίαση τουριστικής επιτροπής, που 

απαρτίζεται από το Δημοτικό συμβούλιο και εκπροσώπους των τουριστικών φορέων. 

Προβλέπεται τη στιγμή εκείνη διαθέσιμο ποσό για δαπάνες προβολής και διαχείρισης 

κρίσης.  

Το τμήμα τουριστικής προβολής του Δήμου και η εταιρεία συμβούλων επεξεργάζονται 

από κοινού εναλλακτικά προγράμματα ως προς την σύνθεση των ΜΜΕ που θα 

προσεγγισθούν, το είδος των ενεργειών και το χρόνο αντίδρασης. Τα σενάρια αυτά 

αξιολογούνται από την τουριστική επιτροπή και αφού γίνονται οι απαραίτητες 

προσαρμογές, δίνεται η εντολή στο τμήμα τουριστικής προβολής του Δήμου για 

υλοποίηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
:  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 Η διαχείριση ενός έργου, όπως είναι η Διεθνής Τουριστική Προβολή της Μυκόνου, 

που είναι το αντικείμενο μελέτης αυτής της εργασίας και ο καθορισμός των επιδόσεων 

του χρονοδιαγράμματος και των στόχων του κόστους απαιτεί περισσότερο από ένα 

απλό σχέδιο. Απαιτεί τη συνολική δέσμευση του οργανισμού, το καθορισμό 

συγκεκριμένης ομάδας εργασίας και Project Manager, ο οποίος μεταξύ άλλων θα 

πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα ηγετικά προσόντα για να φέρει εις πέρας το έργο 

αυτό.  Τα ενδεχόμενα προβλήματα, κίνδυνοι και απρόβλεπτες καταστάσεις που μπορεί 

να εμφανιστούν στην διάρκεια του έργου, οδηγούν σε παρεκκλίσεις από το 

χρονοδιάγραμμα και υπερβάσεις του προϋπολογισμού, γι’ αυτό και πρέπει να υπάρξει 

πρόβλεψη ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά από ικανά στελέχη.  

Ειδικότερα, η αποτελεσματική διαχείριση του έργου, όπως περιγράφεται αναλυτικά 

στο 4
ο
 κεφάλαιο, προϋποθέτει σωστή επιλογή του Project Manager, καθορισμό της 

εργασίας και των αρμοδιοτήτων σε κάθε άτομο της ομάδας εργασίας, καθώς και τον 

καθορισμό των προϋπολογισμών και των χρονοδιαγραμμάτων, εμπλοκή και ενεργή 

συμμετοχή του προσωπικού, δέσμευση της ομάδας και της ανώτερης διοίκησης και την 

επίλυση πολύπλοκων ανθρώπινων και τεχνικών προβλημάτων. 

 Ο Project Manager, πρέπει,  εκτός από την ικανότητα της ηγεσίας, να κατέχει 

τεχνικές, διαπροσωπικές και διοικητικές ικανότητες όπως επίσης και εμπειρία. Πρέπει 

να είναι σε θέση να αναγνωρίζει πιθανούς κινδύνους και το πότε είναι πιθανό να 

εμφανιστούν κατά την διάρκεια του έργου, ώστε να λαμβάνει προληπτικά μέτρα από 

την αρχή του έργου. Επίσης, πρέπει να ευνοεί την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων 

και της διοίκησης, δημιουργώντας συνθήκες ενδιαφέροντος έργου και να είναι 

αποτελεσματικός στην επικοινωνία. 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που καθορίζουν ένα λεπτομερές σχέδιο έργου είναι: 

 Τα στελέχη κλειδιά του έργου 

 Η απόκτηση δέσμευσης της διοίκησης 

 Ο καθορισμός μετρήσιμων ορόσημων 

 Η έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων και 

 Η επίτευξη συμφωνίας επί του σχεδίου, μεταξύ των μελών της ομάδας του 

έργου και των πελατών. 
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Η συλλογή πληροφοριών και δεδομένων της εργασίας, έγινε με επιλεκτικές 

προσωπικές συνεντεύξεις, με ανοιχτές και συγκεκριμένες ερωτήσεις σε στελέχη του 

φορέα, του Δήμου Μυκόνου, καθώς και σε στελέχη και Project Managers της εταιρίας 

MTC Group Consulting, που έχουν εμπειρία πολλών ετών στην διαχείριση έργου 

διεθνών τουριστικών προορισμών. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν ήταν από μία 

περίοδο 2 ετών. Η απόδοση του έργου κρίθηκε αποτελεσματική, σύμφωνα με τα 

στοιχεία των αφίξεων και των κρατήσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες που σημειώθηκαν 

στο τέλος του έτους 2012 στο νησί.  

Για να έχουμε μία αποτελεσματική απόδοση του έργου, πρέπει να υφίσταται 

συνεχής έλεγχος κατά τη διάρκεια του έργου με κριτήρια: 

 Λεπτομερής σχεδιασμός του έργου. Να αναπτυχθεί ένα λεπτομερές 

πρόγραμμα του έργου, με τη συμμετοχή όλων των βασικών στελεχών, 

καθορίζοντας τις συγκεκριμένες εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν, το 

χρονοδιάγραμμα, τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τις ευθύνες.  

 Το σύνολο του προγράμματος πρέπει να σπάσει σε φάσεις και 

υποσυστήματα. Να χρησιμοποιηθεί η δομική ανάλυση έργου (WBS) ως 

εργαλείο σχεδιασμού.  

 Αποτελέσματα και παραδοτέα. Καθορισμός των στόχων και των απαιτήσεων 

του προγράμματος όσον αφορά τις προδιαγραφές, το χρονοδιάγραμμα, τα μέσα 

και τα παραδοτέα στοιχεία για το συνολικό πρόγραμμα και τα υποσυστήματα 

του.  

 Μετρήσιμα Ορόσημα. Να ορισθούν μετρήσιμα ορόσημα και σημεία ελέγχου 

σε όλο το πρόγραμμα. Η μετρησιμότητα μπορεί να ενισχυθεί με τον καθορισμό 

συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, παραδοτέων και τεχνικών μέτρων επίδοσης σε 

σχέση με το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό.  

 Δέσμευση. Να αποκτηθεί δέσμευση όλων των βασικών στελεχών σχετικά με το 

πλάνο (σχέδιο), τα μέτρα και τα αποτελέσματα. Η δέσμευση αυτή μπορεί να 

ενισχυθεί και να συντηρηθεί με τη συμμετοχή των μελών της ομάδας από την 

αρχή του σχεδιασμού του έργου, συμπεριλαμβάνοντας τα αποτελέσματα, τα 

μετρήσιμα ορόσημα, τα προγράμματα και τους προϋπολογισμούς.  

 Παρακολούθηση του έργου. Είναι απαραίτητος ο καθορισμός και η εφαρμογή 

ενός κατάλληλου συστήματος παρακολούθησης του έργου, που καταγράφει και 

επεξεργάζεται τα δεδομένα απόδοσης του έργου συνοψίζοντας τα σχόλια και τις 

ενέργειες της διαχείρισης.  
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 Μετρησιμότητα. Να διασφαλιστεί η ακρίβεια των μετρήσεων των δεδομένων 

των επιδόσεων του έργου, ιδιαίτερα η πρόοδος κατά το χρονοδιάγραμμα και τον 

προϋπολογισμό 

 Τακτικές αξιολογήσεις. Το έργο θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά, τόσο σε 

κάθε επίπεδο εργασίας, όσο και στο συνολικό επίπεδο του έργου.  

 Έγκριση. Η διαδικασία της έγκρισης-υπογραφής του προσωπικού του έργου 

κατά τις αρχικές φάσεις του έργου ή για κάθε εργασία, είναι πολύ σημαντική για 

την ορθή κατανόηση των στόχων του έργου, τα συγκεκριμένα καθήκοντα και 

την προσωπική δέσμευση.  

 Ενδιαφέρουσα εργασία. Ο project manager θα πρέπει να προσπαθήσει να 

συνδυάσει τα επαγγελματικά συμφέροντα και τις επιθυμίες του προσωπικού 

κατά τη διαπραγμάτευση των καθηκόντων τους. Η αποτελεσματικότητα των 

σχεδίων εξαρτάται από την ικανότητα του manager να παρέχει επαγγελματική 

ενθάρρυνση και ενδιαφέρουσα δουλειά.  

 Επικοινωνία. Η καλή επικοινωνία είναι απαραίτητη για την 

αποτελεσματικότητα του έργου. Είναι ευθύνη των ηγετών του έργου και εν 

τέλει του project manager να παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία επικοινωνίας, τις 

τεχνικές και τα συστήματα.  

 Ηγεσία. Πρέπει να διασφαλιστεί η σωστή κατεύθυνση του προγράμματος και 

της ηγεσίας σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου. Αυτό περιλαμβάνει 

τον καθορισμό του έργου, την οργάνωση της ομάδας, τον συντονισμό των 

εργασιών, τον προσδιορισμό των προβλημάτων και την αναζήτηση λύσεων.  

 Ελαχιστοποίηση των απειλών. Οι project managers πρέπει να προωθήσουν ένα 

περιβάλλον εργασίας με περιορισμένες προσωπικές συγκρούσεις, διαμάχες για 

την εξουσία, εκπλήξεις και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις.  

 Σχεδιασμός αξιολόγησης του προσωπικού και συστήματος ανταμοιβής. 

Αυτό πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες των 

ανθρώπων.  

 Διασφάλιση της συνεχούς συμμετοχής των ανωτέρων της διαχείρισης, 

έγκρισης και υποστήριξης του έργου. Αυτό θα περιβάλλει το έργο με μία 

ισχυρή εικόνα, θα ενισχυθεί η προβολή και πάνω από όλα θα υπάρχει 

εφοδιασμός της δέσμευσης για το έργο και τους στόχους του.  

 Προσωπική διαχείριση. Οι project managers μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα 

του εργασιακού περιβάλλοντος με δικές τους ενέργειες. Πρέπει να 

ενδιαφέρονται για τα μέλη της ομάδας του έργου, την ικανότητα να 
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ενσωματώσουν τους προσωπικούς στόχους και τις ανάγκες του προσωπικού με 

τους στόχους του σχεδίου.  

 

Εφόσον εφαρμοστούν όλα τα παραπάνω, αποφεύγεται κάθε κακή εκτέλεση έργου 

που μπορεί να οφείλεται σε διοικητικές αλλαγές, μη ρεαλιστικά σχέδια έργου, 

προβλήματα προσωπικού και ανικανότητα του Project Manager να ανιχνεύσει και να 

λύσει προβλήματα εγκαίρως. 

Η σημασία της αποτελεσματικότητας του Σχεδιασμού του έργου της Διεθνής 

Τουριστικής Προβολής, είναι μεγάλη για την χώρα μας, ειδικά τα τελευταία χρόνια που 

πλήττεται από την οικονομική κρίση. Ο Τουρισμός αποτελεί την μοναδική φέρελπι 

βιομηχανία στην Ελλάδα και η ανάπτυξή του μπορεί να δώσει αναπτυξιακή προοπτική 

στον τόπο. Η πολιτεία οφείλει να δώσει την αρμόζουσα σημασία στον λεπτομερή 

Σχεδιασμό κάθε ομοίου αυτού του έργου, με τελικό σκοπό την ανάπτυξη της χώρας 

μέσω της ανάπτυξης διακριτών περιοχών. 
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