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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Σκοπός της έρευνας 

Με βάση τα παραπάνω, ο σκοπός της έρευνας είναι η ανάπτυξη ενός στρατηγικού 

σχεδίου βάσει της διερεύνησης του προφίλ του κύριου αλλοδαπού τουρίστα (κύρια τμήματα 

αγοράς) στη Βόρεια Ελλάδα και των χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν το ευρύτερο 

περιβάλλον ενός τουριστικού προορισμού, για την ανάπτυξη των στρατηγικών μάρκετινγκ. 

Ενδεικτικά, επιλέχθηκε για το σκοπό αυτό η περιφέρεια της Βόρειας Ελλάδος. 

Χρησιμότητα. 

Το μοντέλο που αναπτύχθηκε, προσανατολίζεται στην εφαρμογή περιφερειακών 

στρατηγικών μάρκετινγκ με βάση τις κατά τόπους Διευθύνσεις του Ε.Ο.Τ (Ελληνικού 

Οργανισμού Τουρισμού). Με τον τρόπο αυτό, εντοπίζονται και αξιοποιούνται τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελληνικής Περιφέρειας και ενισχύεται η συνολική 

εικόνα που παρουσιάζει το ελληνικό τουριστικό προϊόν στην Αλλοδαπή (Διαφοροποίηση 

κατά περιφέρεια και αύξηση της ποικιλίας του ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος). 

Σημεία για διερεύνηση με στόχο την σύνταξη ενός τελικού Σχεδίου Μάρκετινγκ για 

την Περιφέρεια Βορείου Ελλάδος. 

• Ο εντοπισμός των κύριων παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη μιας στρατηγικής 

τουριστικού μάρκετινγκ 

• Αξιολόγηση της υποδομής 

• Εντοπισμός ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στη Βόρεια Ελλάδα 

• Προφίλ του μέσου τουρίστα στη Βόρεια Ελλάδα. 

Στοιχεία προς εξέταση. 

Στην παρούσα διατριβή, εξετάστηκαν οι παράγοντες επιρροής της συμπεριφοράς των 

σημαντικότερων ομάδων τουριστών της χώρας μας (Άγγλοι και Γερμανοί). Ιδιαίτερη 

βαρύτητα δόθηκε σε ομάδες τουριστών (Τμήματα Αγοράς) που δείχνουν μία έντονη 

επιθυμία για τουρισμό όλων των εποχών του έτους και ειδικότερα κατά τις περιόδους 

Παραχείμανσης. Οι παράγοντες που διερευνήθηκαν είναι: 

1. Όσον αφορά το ευρύτερο περιβάλλον το οποίο πλαισιώνει ένα τουριστικό προορισμό 

αναλύθηκαν τα: Οικονομικό, Τεχνολογικό, Φυσικό, Πολιτικονομικό, Κοινωνικό, 

Πολιτιστικό, επίσης Ευκαιρίες και Κίνδυνοι στην Ζήτηση, στους Προμηθευτές, στον 

Χρήστος Α. Βασιλειάδης Vin dt 
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Ανταγωνισμό και στις Τάσεις / Εξελίξεις (κεφάλαιο 4/αναλύσεις αρθρογραφίας 1962-

1992). 

2. Όσον αφορά τον τουριστικό προορισμό αναλύθηκαν: Οι δυνάμεις και Αδυναμίες του σε 

πολιτιστικά/ εκδηλώσεις, φυσικά στοιχεία, στην εικόνα του προορισμού (image), στην 

κουλτούρα δόμησης, στα ξενοδοχεία, στην γαστρονομία, σε δυνατότητες για αγορές, σε 

υποδομή για ψυχαγωγία, σε γενική υποδομή, σε συγκοινωνίες (κεφάλαια 4 και 6). 

3. Όσον αφορά την τουριστική Ζήτηση και τις ομάδες επισκεπτών (Clusters) αναλύθηκαν: 

Τα κίνητρα έλευσης, τους παράγοντες που επηρεάζουν την πληροφόρηση του 

επισκέπτη, τον τρόπο οργάνωσης του ταξιδιού, το είδος του καταλύματος, η διάρκεια 

παραμονής, η εποχή που προτιμάται για επανέλευση, η ικανοποίηση του επισκέπτη, η 

σύσταση προς τους φίλους, η εμπειρία από τις εξυπηρετήσεις, οι προηγούμενες 

ελεύσεις και τα δημογραφικά στοιχεία όπως: ηλικία, επάγγελμα, εθνότητες (ενότητα 

6αδ). 

Η επιλογή των παραπάνω μεταβλητών όσον αφορά το περιβάλλον του τουριστικού 

προορισμού και το ευρύτερο περιβάλλον, έγινε με βάση μοντέλα αναλύσεων για ανάπτυξη 

σχεδίων στρατηγικού μάρκετινγκ σε τουριστικούς προορισμούς (Middleton, 1994/ Langer , 

1993 / Kaspar, 1994). 

Στο επίπεδο της τουριστικής Ζήτησης έγινε χρήση της βάσης δεδομένων (81 μεταβλητές χ 

5325 παρατηρήσεις) της πρωτογενούς έρευνας, που διεξήχθη στον Αερολιμένα 

Μακεδονίας, υπό την επίβλεψη του επιβλέποντα καθηγητή, το 1993. Οι μεταβλητές 

αναλύθηκαν με βάση τη σχέση εξάρτησης τους ως προς το βαθμό ικανοποίησης του 

επισκέπτη (ενότητες 5β, 5γ/ Logit Analysis). Η επιλογή του βαθμού ικανοποίησης έγινε 

σκόπιμα, επειδή θέλαμε να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στην εικόνα που διαμόρφωσαν 

οι ομάδες των επισκεπτών (όπως π.χ. η διαμόρφωση εντυπώσεων για το Συνολικά 

προσφερόμενο Τουριστικό Προϊόν/ Υπηρεσίες στον προορισμό). Άλλωστε, ο επισκέπτης 

(ανεξάρτητα από την εισοδηματική του κατάσταση) κατά την επιστροφή του στη χώρα 

διαμονής, φαίνεται βάσει σχετικών ερευνών να μεταφέρει μέσω της προφορικής 

επικοινωνίας (από στόμα σε στόμα επικοινωνία) τις θετικές ή αρνητικές του εντυπώσεις, 

επηρεάζοντας την αντίληψη των άλλων ατόμων για τον προορισμό (Teare, Mazanec, Welch, 

& Calver 1994,p. 7 ,37-67). Παράλληλα, για τον εντοπισμό και το χαρακτηρισμό των κύριων 

ομάδων επισκεπτών στην Βόρεια Ελλάδα και για τη χάραξη των στρατηγικών μάρκετινγκ 

Χρήστος Α. Βασιλειάδης νιιι tr 



Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ 
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ - ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΛΟΓ 

βάσει προσοδοφόρων Τμημάτων Αγοράς, καταφύγαμε στην μεθοδολογία της Cluster 

Analysis (ενότητα 5δ). 

Η σύγχρονη τάση που προδιαγράφεται μετά από την Ανάλυση των ενεργειών παρόμοιων 

προορισμών, (Βλέπε Ανάλυση Ανταγωνιστών: ενότητες 4αε και 6αγ) καθώς και από τις 

Ευκαιρίες που εντοπίστηκαν και σχετίζονται με τα επενδυτικά κίνητρα σχετικά με την 

Πολιτική της Ε.Ε. στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες (κεφάλαιο 4 και 12) και μετά από την 

Ανάλυση προσοδοφόρων Τμημάτων Αγοράς στην Γερμανία και Αγγλία (ενότητες 5δ και 

6αδ), μετατοπίζεται το ενδιαφέρον στην ανάγκη προσαρμογής της Διοίκησης των 

τουριστικών δραστηριοτήτων σε μία αποκεντρωμένη διαδικασία λήψεως επιχειρησιακών 

αποφάσεων (ενότητες 7, 12, 13) η οποία προϋποθέτει την Περιφερειακή Διοίκηση και 

Ανάπτυξη των προορισμών. 

Ο περιφερειακός προορισμός που αποτελεί ενδεικτικά το αντικείμενο διερεύνησης της 

παρούσας μελέτης - διατριβής, είναι η Βόρεια Ελλάδα (16 νομοί). Οι Υποθέσεις, οι Στόχοι, 

οι Στρατηγικές, οι Τακτικές-πολιτικές μάρκετινγκ, τα εναλλακτικά σενάρια και ο τρόπος 

ελέγχου των δραστηριοτήτων για την υιοθέτηση μιας βιώσιμης Επιχειρησιακής 

Στρατηγικής, με επίκεντρο την Περιφερειακή Διοίκηση των τουριστικών δραστηριοτήτων 

που λαμβάνει υπ'όψη της την ανάλυση της συμπεριφοράς των κύριων ομάδων επισκεπτών 

και ανταγωνιστών, προτείνονται εν κατακλείδει στο τελικό Σχέδιο Μάρκετινγκ (Marketing 

Plan) για το 2000-2010, (κεφάλαια 7 μέχρι 14). Το Σχέδιο Μάρκετινγκ, ακολουθεί την 

φιλοσοφία ανάπτυξης ενός περιγράμματος Σχεδίου Μάρκετινγκ, βάσει του τυπικού που 

καθόρισε το Conference Board (Σιώμκος, 1995, σελ. 62). 

Σημεία για επιπρόσθετη διερεύνηση: 

Η διατριβή περιέχει προτάσεις εφαρμογής πιλοτικών προορισμών που παρουσιάζουν 

μοναδικό πολιτιστικό ή και φυσικό ενδιαφέρον στην Βόρεια Ελλάδα ενώ παράλληλα 

χαρακτηρίζονται απο τους φορείς (ΕΟΤ/ΥΠΕΧΩΔΕ) ώς προορισμοί με υπαρκτό δυναμικό σε 

παραδοσιακά καταλύματα. Η διατήρηση των φυσικών πόρων ,η διατήρηση του επιπέδου 

εξυπηρετήσεων καθώς και της πολιτιστικής φυσιογνωμίας των πιλοτικών προορισμών 

σ'ενα επιθυμητό επίπεδο απο πλευράς των επισκεπτών απαιτεί την εφαρμογή σύγχρονων 

υποδειγμάτων βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ υποδείγματα που ακολουθούν 

τους Κανόνες Μηδενικού Λάθους, ή άλλα χαρτογραφικά μοντέλα ανάλυσης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών σ'ένα προορισμό,(Contact Point Analysis)) που αναπτύχθηκαν απο 

τους R. Norman ή J. Horovitz (1992). 
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Η δομή της διατριβής. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η ανάπτυξη ενός Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ 

(Marketing Plan) βάσει της διερεύνησης του προφίλ των Γερμανών και Άγγλων επισκεπτών 

και μη επισκεπτών, (Users & Non Users) όσον αφορά τον επιλεγμένο προορισμό της 

Βόρειας Ελλάδος. Παράλληλα, μετά από Ανάλυση της Παρούσας Κατάστασης -

Αναλύσεων Δυνάμεων - Αδυναμιών/ Ευκαιριών και Κινδύνων και της Αξιολόγησης των 

Πόρων της Βορείου Ελλάδος - ενδυκνείονται στρατηγικές Ανάπτυξης Προϊόντων nou 

στηρίζονται στα πολιτιστικά και φυσικά χαρακτηριστικά των Περιφερειών της Βόρειας 

Ελλάδας. Στις πρώτες θεματικές ενότητες, (ενότητες από 1 μέχρι και 4) γίνεται μία 

συνοπτική παρουσίαση εννοιών και αρχών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Τουριστικό 

Μάρκετινγκ και τη σύγχρονη Έρευνα. Στις ενότητες αυτές, σκιαγραφείται παράλληλα το 

Ολικό Ελληνικό Τουριστικό Προϊόν, μέρος του οποίου αποτελούν οι περιφέρειες της Βορείου 

Ελλάδος, οι οποίες και αναλύονται στις ακόλουθες ενότητες. 

Η διάταξη των θεματικών που ακολουθούν, έγινε σε δύο τμήματα που τα αποτελούν 

δεκατέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο τμήμα, περιλαμβάνει Θεωρητικές Προσεγγίσεις και 

Αναλύσεις του θέματος και αποτελείται από τα κεφάλαια: 

• Εννοιολογικές προσεγγίσεις (κεφάλαιο 1), 

• Βασικές αρχές του τουριστικού μάρκετινγκ, σχετικές έρευνες, βιβλιογραφική 

ανασκόπηση και το θεωρητικό μοντέλο της παρούσας έρευνας (κεφάλαιο 2), 

• Τουριστική υποδομή στην Ελλάδα στον προορισμό διερεύνησης και ο επίσημος φορέας 

άσκησης στρατηγικών μάρκετινγκ στην Ελλάδα (κεφάλαιο 3), 

• Αναλύσεις Δυνάμεων - Αδυναμιών/ Ευκαιριών και Κινδύνων του Ελληνικού Τουριστικού 

Προϊόντος και Αναλύσεις Ανταγωνιστών (κεφάλαιο 4). 

Το δεύτερο τμήμα, περικλύει το εμπειρικό μέρος της παρούσας μελέτης και αναφέρεται 

στη διερεύνηση των στόχων που τέθηκαν στην ενότητα 2στ. Ειδικότερα, το δεύτερο τμήμα 

περιλαμβάνει πρωτογενείς αναλύσεις δεδομένων, με στόχο την ανάλυση της αγοραστικής 

συμπεριφοράς των επισκεπτών της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και αναλύσεις δευτερογενών 

στοιχείων, που καταλήγουν τελικά στη διάρθρωση ενός Σχεδίου Μάρκετινγκ για τον 

προορισμό της Βόρειας Ελλάδας. Συνοπτικά το τμήμα αυτό, περιλαμβάνει τα παρακάτω 

κεφάλαια: 

• Περιγραφή της έρευνας συλλογής πρωτογενών στοιχείων, την περιγραφική ανάλυση του 

ερωτηματολογίου- (ενότητα 5α) 

• Εξαρτήσεις που παρουσιάζονται στο επίπεδο Βαθμού Ικανοποίησης των επισκεπτών 

βάσει της εφαρμογής των Logit Models (ενότητες 5β και 5γ) 
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Cluster Analysis για την περιγραφή των σημαντικότερων ομάδων Άγγλων και Γερμανών 

επισκεπτών οργανωμένων ναυλωμένων πτήσεων στην Βόρεια Ελλάδα (ενότητα 5δ) 

Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ για τον προορισμό της Βόρειας Ελλάδας (κεφάλαια 6 -

14). 

Στα τελευταία κεφάλαια, (κεφάλαια 6-14) παρουσιάζεται το τελικό Σχέδιο Μάρκετινγκ ώς 

ίπιστέγασμα των προηγούμενων αναλύσεων. 
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1. Εισαγωγή. 

1α. Εννοιολογικές προσεγγίσεις. 

1αα. Το φαινόμενο του Τουρισμού, η Επιστήμη και η επισκόπηση της 

ελληνικής τουριστικής βιβλιογραφίας. 

Ια.αΛΤο φαινόμενο του Τουρισμού. 

( Εννοιολογικές προσεγγίσεις και βιβλιογραφικές επισημάνσεις στα πλαίσια της 

Επιστήμης ). 

ί) Ορισμός του τουριστικού φαινομένου, Σχολή της Βέρνης, W.T.O. 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής στις ανεπτυγμένες μεγαλουπόλεις, ενισχύει όλο και 

περισσότερο την θέληση του "κοινωνικού όντος" που ονομάζεται άνθρωπος, για 

ταξίδια. Οι λόγοι που οδηγούν στην εσωτερική παρόρμηση της επιθυμίας για 

περιήγηση-ταξίδι-ξεκούραση-διαφυγή-αναζωογόνηση, σχετίζονται συνήθως με την 

γνώση και την αλλαγή παραστάσεων. Τι είναι λοιπόν το ιστορικό αυτό φαινόμενο που 

ονομάζεται διεθνώς Τουρισμός κατά την Σχολή της Βέρνης, και το οποίο έχει 

προεκτάσεις στην κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική ζωή των λαών; 

" Ως Τουρισμό θα μπορούσαμε να εννοήσουμε το σύνολο των σχέσεων και των 

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

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

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

ούτε και ο τόπος εργασίας τους" (Kaspar, 1995, s. 27 / Λογοθέτης, 1988, σελ. 20, 

βλέπε και Freyer, 1991, s. 15 ). -

Ο παραπάνω ορισμός είναι γενικός και καλύπτει όλο το φάσμα του τουριστικού 

φαινομένου. Στον ορισμό θα μπορούσαν να προστεθούν "η οργανωτικότητα στον χώρο 

παραμονής" όσο αφορά την προσφορά (Freyer, 1991 s. 15) και η ανάγκη κάλυψης 

εξειδικευμένων τάσεων της ζήτησης μέσω της παροχής "ειδικών μορφών τουρισμού" 

(Λογοθέτης, 1988, σελ. 20-21.). 

Εκτός από τον παραπάνω ορισμό,"υπάρχουν άλλοι παρεμφερείς που καλύπτουν, 

για στατιστικούς κυρίως λόγους, την έννοια του τουριστικού φαινομένου μονόπλευρα 

και καθαρά σκόπιμα. Ο ορισμός που δίνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού 

(W.T.O) καλύπτει αυτές τις σκοπιμότητες που αφορούν την ομοιομορφία των 

στατιστικών δεδομένων. Τον ορισμό αυτό όπως ήταν αναμενόμενο υιοθέτησε 

προσαρμοστικά και ή Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε, 1985, σελ. 

12-14). 
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ii) Η συστημική προσέγγιση του Τουρισμού. 

Το φαινόμενο του Τουρισμού πρέπει να εξετάζεται ως στοιχείο ενός ευρύτερου 

συστήματος .0 παραπάνω ορισμός καλύπτει την συστημική θεώρηση του φαινομένου. 

Στο σύστημα αυτό υπάρχει μια διαρκής αλληλοεπίδραση μεταξύ των στοιχείων που το 

συνθέτουν (Ηγουμενάκης, 1990, σελ. 37-52). Αναλυτικότερα, κοινωνικά, οικονομικά και 

πολιτιστικά στοιχεία αποτελούν και συγκροτούν το ευρύτερο σύστημα της σύγχρονης 

κοινωνίας, και επιδρούν, επηρεάζουν και επηρεάζονται από την διαμόρφωση της. 

Κοινωνικο-πολιτιστικά και γεωγραφικά στοιχεία όπως ο πολιτισμός του Λαού, οι 

παραδόσεις και τα έθιμα, η νοοτροπία του Λαού, το φυσικό περιβάλλον (Λύτρας, 1988, 

σελ. 362)1 και το τοπίο της χώρας αποτελούν από μόνα τους κίνητρα έλευσης αλλά 

και παράγοντες σχηματισμού εντυπώσεων για τον αλλοδαπό επισκέπτη. 

Οικονομικά στοιχεία, όπως το Εθνικό Προϊόν της χώρας παραμονής, το 

εισόδημα των απασχολούμενων ατόμων, η αντιμετώπιση της ανεργίας, το επίπεδο 

των τιμών, οι συναλλαγματικές ωφέλειες της χώρας επηρεάζουν και επηρεάζονται 

από τις τουριστικές δραστηριότητες και γενικά από την διαμόρφωση του τουριστικού 

φαινομένου. Επομένως, δεν θα πρέπει να εξετάζεται το τουριστικό φαινόμενο 

μεμονωμένα ως μια καθαρά αυτούσια-ανεξάρτητη διαδικασία που θα έχει τη μορφή 

ενός "κλειστού συστήματος κοινωνίας". Στα πλαίσια αυτού του ανοικτού συστήματος, 

υπάρχει μια συνέργια δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον 

τουρισμό. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν ως βασικό και απώτερο στόχο τους το 

οικονομικό όφελος για όλο το σύστημα της κοινωνίας και τα στοιχεία που το 

αποτελούν. Οι επιδράσεις είναι ενδογενούς ή και εξωγενούς μορφής, με βάση 

αντίστοιχα τον χαρακτήρα των παραγόντων. Έτσι, ο Ελληνικός Τουρισμός 

επηρεάζεται από τις εξελίξεις στον διεθνή χώρο, αλλά και από την εγχώρια 

κατάσταση (Κομίλη, 1986, σελ. 37-38). 

1 α.α,β. Η Επιστήμη. 

Αντικείμενο διερεύνησης του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου της επιστήμης 

αποτελούν τα παραπάνω φαινόμενα και οι σχέσεις που σχετίζονται με το ταξίδι 

(Freyer, 1991, s. 15). Η Επιστήμη εξετάζει τις οικονομικές επιπτώσεις των παραπάνω 

φαινομένων και σχέσεων. Οι οικονομικές αυτές επιπτώσεις διερευνούνται από 

1 Ο συγγραφέας παραπέμπει στον P. Chisnall, "Marketing a Behavioral Analysis", Me Graw Hill, London, 
1975 
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πλευράς Τουριστικής Προσφοράς και από πλευράς Τουριστικής Ζήτησης. Η 

προσαρμογή της Τουριστικής Προσφοράς στις ανάγκες της Τουριστικής Ζήτησης, 

αποτελεί αντικείμενο του Τουριστικού Μάρκετινγκ. Για την καλύτερη προσέγγιση της 

προσφοράς και της ζήτησης καταφεύγει η τουριστική έρευνα και ανάλυση στις 

παρακάτω γενικές ταξινομήσεις 

( Haedrich - Kaspar - Kleinert - Klemm ,1983, s. 16): 

α. Προσφορά: αα. τουρισμός αναψυχής 

αβ. τουρισμός πολιτιστικών ενδιαφερόντων 

αγ. τουρισμός κοινωνικότητας 

αδ. τουρισμός αθλητικών ενδιαφερόντων 

αε. τουρισμός επαγγελματικών ενδιαφερόντων 

αστ. τουρισμός πολιτικών σκοπιμοτήτων 

β. Ζήτηση: (ταξινόμηση κατά εθνικότητα ή και κατά εποχή ή διάρκεια παραμονής 

(Λογοθέτης, 1967, σελ. 241-336) 

βα. κίνητρα φυσικά 

ββ. κίνητρα ψυχικά 

βγ. κίνητρα διαπροσωπικής φύσεως 

βδ. κίνητρα πολιτιστικής φύσεως 

βε. κίνητρα προσωπικής αναγνώρισης. 

Τα παραπάνω είδη τουρισμού (Tourismusarten) πού αφορούν την τουριστική 

προσφορά, καθώς και τα κίνητρα έλευσης (Motivationen-Motivations). που αφορούν την 

τουριστική ζήτηση ( Haedrich - Kaspar - Kleinert - Klemm, 1983, s. 19), διευκολύνουν τον 

αναλυτή στην αντικειμενικότερη προσέγγιση του τουριστικού φαινομένου και των 

σχέσεων που δημιουργούνται κατά την παραμονή ενός τουρίστα σε ένα συγκεκριμένο 

χώρο. Οι παραπάνω ταξινομήσεις γίνονται ιδιαίτερα χρήσιμες για την έρευνα 

μάρκετινγκ (Marketingforschung-Marketing Research) και πιο συγκεκριμένα κατά το 

στάδιο προσέγγισης καταναλωτικών ομάδων (Zielgruppen - Target Groups). — 

1«αγ. Επισκόπηση της ελληνικής τουριστικής βιβλιογραφίας. 

Μετά από μία μακρά περίοδο συγγραφής περιηγητικών έργων που αφορούσαν 

τα κοινωνικο-πολιτιστικά χαρακτηριστικά της υπόδουλης και αργότερα 

απελευθερωμένης χώρας μας,, ακολουθεί η περίοδος της συγγραφής έργων με κύριο 

αντικείμενο την ανάλυση του τουριστικού φαινομένου. Η συγγραφή αυτή, γίνεται στις 

αρχές του αιώνα από Έλληνες μελετητές. 
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Στην Ευρώπη την περίοδο αυτή, ξεχωρίζουν ονόματα όπως ο Hermann von 

Schullern Zu Schattenhofen 1911, ο Morgenroth 1927, ο Glücksmann 1935, που 

προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το τουριστικό φαινόμενο. Θα πρέπει εδώ να 

αναφερθεί, πως οι χώρες κυρίως της κεντρικής Ευρώπης, (Γερμανία, Ελβετία, 

Αυστρία, Γαλλία ακόμη και η Ιταλία) χαρακτηρίζονταν ήδη προπολεμικά ως κατ' 

εξοχήν τουριστικές, λόγω των προτιμήσεων της τότε κοινωνικής Ελίτ για τις χώρες 

αυτές. Η μετέπειτα "τουριστική" επιστήμη, που ενεργοποιήθηκε στα πλαίσια της όλο 

και αυξανόμενης εκβιομηχάνησης περίπου στα μέσα του αιώνα μας, στηρίχθηκε στην 

προσέγγιση του τουριστικού φαινομένου, έτσι όπως το θεώρησε η σχολή της Βέρνης 

(Ελβετία), με βασικούς εκπροσώπους της, τους Hunziger, Krippendorf και Krapfe. Η 

σχολή αυτή, σε αντίθεση με αυτήν της μετέπειτα αναπτυχθείσας Αμερικάνικης 

σχολής (σχολή Νέας Υόρκης) (Σιορβάνε, 1974, σελ. 21), με εκπροσώπους τους Denody 

και Dolf, είχε μία περιφερειακή αναπτυξιακή χροιά (πράγμα που συμφωνεί με τους 

σκοπούς της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ανάπτυξη της 

περιφέρειας των αναπτυσσόμενων κρατών μελών) και όχι μια καθαρά επιχειρησιακή 

χροιά (δηλαδή όχι μόνο οργάνωση και διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων). 

Στην Ελλάδα, την περίοδο αυτή, ξεχωρίζουν τα πρώτα ονόματα τουριστικών 

συγγραφέων. 

Ο Νικόλαος Αιγινίτης ήδη από το 1929, θέτει το πρώτο λιθαράκι για την ανάπτυξη της 

τουριστικής επιστήμης στην Ελλάδα. Με τα συγγράμματα του, (1929, 1937) 

προσπάθησε να δώσει τα πρώτα ερείσματα επιστημονικής θεμελίωσης του ελληνικού 

τουριστικού κλάδου. Ένα άλλο σχετικό σύγγραμμα που αφορούσε την ελληνική 

τουριστική πραγματικότητα της εποχής, ήταν αυτό του Δημητρίου Μάνου (1935). 

Ακολουθεί στα τέλη του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ένα ιστορικό σύγγραμμα του 

Στέλιου* Χιλιαδάκη. Το έργο εκδόθηκε το 1948 στην Αθήνα. Η μεταπολεμική περίοδος 

που ακολουθεί, αποτελεί το έναυσμα για την έναρξη της συγγραφικής 

δραστηριότητας πολλών ειδικών του κλάδου. Το έτος 1955 οργανώνεται δωδεκαήμερο 

πρόγραμμα ομιλιών από το Κέντρο Τουριστικών Σπουδών της τότε Ανωτέρας Σχολής 

Βιομηχανικών Σπουδών (ΑΒΣΠ), και σήμερα Πανεπιστήμιο Πειραιώς). Τα περιεχόμενα 

των ομιλιών εκδόθηκαν σε ειδικό αφιέρωμα της διμηνιαίας επιστημονικής επιθεώρησης 

?ΣΠΟΥΕ&ΐ Έκδοσις της Ανωτέρας Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών, Αριθμ. τεύχους 

6". Το. αφιέρωμα αυτό έμελλε να αποτελέσει πηγή πληροφοριών για όλες τις 

τουριστικές δραστηριότητες της εποχής εκείνης. Το 1958, ο Αστέριος Τσιούκαρης 

(πρόεδρος του τότε τουριστικού ομίλου Β. Ελλάδος) εξέδωσε στην Θεσσαλονίκη μια 

μελέτη για την ξενοδοχειακή ανάπτυξη της συμπρωτεύουσας. Η μελέτη αυτή, 

αποτελεί μια προσπάθεια περιφερειακής τουριστικής ανάπτυξης της χώρας με 
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αξιόλογες στατιστικές πληροφορίες για την περιφέρεια. Οι προτάσεις για την 

ποιοτική βελτίωση του τουριστικού προϊόντος και των παρεχόμενων τουριστικών 

υπηρεσιών, θυμίζουν τις σημερινές προσπάθειες τουριστικής ανάπτυξης στα 

γεωγραφικά πλαίσια της Β. Ελλάδος. Την δεκαετία του 1960 και μετά την εφαρμογή 

των πρώτων προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης, τα οποία περιλαμβάνουν και 

στοιχεία συγκροτημένης τουριστικής πολιτικής (γνωστά ως 5ετή προγράμματα), 

εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο Παπαζήση το σύγγραμμα του Μιλτιάδη. Λογοθέτη, 

(1967). Το σύγγραμμα, μαζί με το προαναφερόμενο αφιέρωμα του 1955 και το 

σύγγραμμα του Λυκούργου Παπαδόπουλου (1964), αποτέλεσαν σημεία αναφοράς για 

μια επιστημονικότερη προσέγγιση της μετέπειτα τουριστικής πολιτικής. Την περίοδο 

της δεκαετίας του 1960, η τουριστική αρθρογραφία αρχίζει να γίνεται όλο και 

συχνότερη σε οικονομικά και τουριστικά περιοδικά της εποχής {Οικονομικός 

Ταχυδρόμος, Δελτίο Πληροφοριών Ενώσεως Ελλήνων Συγγραφέων και 

Δημοσιογράφων Τουρισμού, Τουριστικοί Μελέται ή και. στις εκδόσεις επιμελητηρίων). 

Την δεκαετία του 1970 εκδίδεται για πρώτη φορά το περιοδικό "Τουρισμός και 

Οικονομία" (1973). Την ίδια δεκαετία, πλειοψηφούν στην Ελληνική Βιβλιογραφία τα 

συγγράμματα του Σταύρου Καλφιώτη στα οποία, εκτός των μακροοικοομικών 

προσεγγίσεων, παρουσιάζονται επίσης οργανωτικοί και διοικητικοί προβληματισμοί για 

τον κλάδο των τουριστικών επιχειρήσεων. Την περίοδο αυτή, αρχίζουν να 

εμφανίζονται διάφορα συγγράμματα που σχετίζονται με το αντικείμενο του 

Τουριστικού Μάρκετινγκ. Ο Σταύρος Καλφιώτης και ο Νίκος Α. Σιορβάνε, ήταν οι-

πρώτοι συγγραφείς που, την περίοδο αυτή, προσπάθησαν να αποδώσουν την σημασία 

και τις βασικές αρχές του νεόφερτου τότε Τουριστικού Μάρκετινγκ. Μεταξύ άλλων, 

τα έργα του Σταύρου Καλφιώτη ήταν: "Τουριστικοί Επιχειρήσεις: ξενοδοχεία, 

τουριστικά γραφεία, εκδόσεις Interbooks, Αθήναι 1974", "Τουριστική οικονομική: 

μακροοικονομική επισκόπηση του Τουρισμού, εκδόσεις interbooks, Αθήναι 1976", 

"Εισαγωγή εις την θεωρίαν του Τουρισμού, εκδόσεις Interbooks, Αθήναι 1976" και 

" Τουριστικό Μάρκετινγκ- Βασικές αρχές, εκδόσεις Interbooks, Αθήναι 1978". Ο Νίκος 

Α. Σιορβάνε το 1974 παρουσίασε το βιβλίο του με τίτλο: "Το Μάρκετινγκ στον 

Τουρισμό ' Τουριστικών Επιχειρήσεων/Κρατικών Οργανισμών, εκδόσεις Παπαζήση, 

Αθήνα 197Φϊ Εδώ, θα πρέπει να αναφερθεί πως την περίοδο αυτή, εκτός των 

αξιόλογων έργων του Αιγινήτου Νικολάου για την Τουριστική Ψυχολογία (1978), του 

Αλέξανδρου Ι. Πετρόπουλου για την Τουριστική Γεωγραφία της Ελλάδας (1978), του 

Λογοθέτη Μιλτιάδη για την Τουριστική προσφορά και ζήτηση (1971), και του Λ. 

Αθανασίου (1975) με τίτλο: "Ο Τουριστικός τομευς εις τήν Ελληνικήν Οικονομίαν, 

Αθήναι 1975>,> που περιλαμβάνει μια συνοπτική παρουσίαση των μεγεθών από το 
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1959-73, συμπληρώνεται η Ελληνική Τουριστική Βιβλιογραφία με αξιόλογες μελέτες 

του ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών). Την δεκαετία του 

1980, εμφανίζονται όλο και πιο εξειδικευμένες εκδόσεις για συγκεκριμένους τομείς 

δραστηριοτήτων. Ο Περικλής Λύτρας συμπληρώνει την ελληνική τουριστική 

βιβλιογραφία επεκτείνοντας την στους τομείς της τουριστικής παιδείας, 

κοινωνιολογίας και ψυχολογίας. Έργα του ήταν: "Τουριστική ανάπτυξη: υποδομή, 

εκπαίδευση και περιβάλλον (1983), "Τουριστική Κοινωνιολογία'' (1987) και "Τουριστική 

Ψυχολογία'' (1988). Η Αντωνία Ευθυμιάτου-Πουλάκου με το βιβλίο της "Στοιχεία 

Τουριστικής Νομοθεσίας, εκδόσεις" (1987) παρουσιάζει μια συνολική εικόνα της 

ελληνικής τουριστικής πραγματικότητας μέσα από την ταξινόμηση των διάσπαρτων 

διαχρονικά νομοθετικών ρυθμίσεων. Ο Μιλτιάδης Λογοθέτης καλύπτει με το 

σύγγραμμα του "Αγροτικός Τουρισμός - Μία εναλλακτική λύση" (1988), ένα 

εξειδικευμένο κλάδο του Τουρισμού, που είχε παραμεληθεί στην Ελλάδα. Ακριβώς 

στη ίδια ενότητα αναφοράς, προστίθεται το επόμενο έτος το σύγγραμμα της Σόνιας 

Αθ. Δροσοπούλου με τίτλο: "Αγροτο-Τουριστικοί ΣυνεταιρισμοΓ (1989), δίνοντας 

έμφαση και στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια χρονιά, εκδίδεται 

από τις εκδόσεις Interbooks και υπό την επιμέλεια του Περικλή Λύτρα ένα σύγγραμμα 

\ αφιέρωμα στον Σταύρο Καλφιώτη με τίτλο: "Ο Τουρισμός προς το 2000-Θεωρητικές 

Επισημάνσεις & Πρακτικές Προσεγγίσεις". Το εγχειρίδιο αυτό, αποτελεί σύγχρονο 

οδηγό των εξελίξεων που έλαβαν χώρα ιδιαίτερα στην Ελλάδα κατά την διάρκεια της 

τελευταίας δεκαετίας, παράλληλα δε, δίνει εξειδικευμένα παραδείγματα από 

διάφορες τουριστικές δραστηριότητες και τομείς. Το Τουριστικό Μάρκετινγκ 

αποτέλεσε αντικείμενο ενασχόλησης του Χρήστου Πετρέα, ο οποίος παρουσιάζει στο 

βιβλίο του με τίτλο:" Τουριστικό Μάρκετινγκ" (1989) συνοπτικά και με παραδείγματα, 

όλο το εξειδικευμένο φάσμα δραστηριοτήτων του σύγχρονου Τουριστικού Μάρκετινγκ. 

Το .1990, εκδίδεται στην Αθήνα από την Interbooks, το βιβλίο του Νίκου Γ. 

Ηγουμενάκη "Τουριστική Πολιτική". Τέλος, μέσα στην πλειάδα των εξειδικευμένων 

πλέον εγχειριδίων, αναφέρουμε το βιβλίο του Κώστα Ν. Κραβαρίτη (1992) με τίτλο: 

"Επαγγελματικός Τουρισμός-Οργάνωση Συνεδρίων στα Ξενοδοχεία". Το 1993, στα 

πλαίσια των νέων αναγκών για βελτίωση των ξενοδοχειακών μας υπηρεσιών και της 

καλύτερης οργάνωσης των ξενοδοχειακών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, 

εμφανίζεται και ένα νέο βιβλίο με τίτλο: "Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ", του Παύλου 

Παυλίδη. Στο βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας παραθέτει χρήσιμα στοιχεία για ποιοτική 

και ποσοτική αξιολόγηση των ξενοδοχειακών δραστηριοτήτων, ενώ δίδει και αρκετά 

παραδείγματα από την σύγχρονη ελληνική τουριστική πραγματικότητα. 
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1αβ. Έννοια, σκοπός, αξία και σημασία της Τουριστικής Πολιτικής 

Η μεταπολεμική κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα, σηματοδοτεί την έναρξη 

εφαρμογής της τουριστικής πολιτικής στην Δύση. Ο τουρισμός, αποτελεί σημείο 

αναφοράς στα προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης πολλών κρατών. Η εκάστοτε 

βαρύτητα πού δίδεται στα προγράμματα και πλάνα τουριστικής ανάπτυξης, διαφέρει 

από χώρα σε χώρα. Επίσης, ο διαχρονικός χαρακτήρας των προγραμμάτων αυτών, 

εξαρτάται από τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες πού επικρατούν στην ίδια την 

χώρα. Αρχίζει τώρα λοιπόν, ιδίως στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, η διαμόρφωση 

ενός συνεκτικού σχήματος Τουριστικής Πολιτικής. Ο καθηγητής C.Kaspar (1982, s. 391) 

την οριοθετεί ως εξής: 

"Υπό την έννοια Τουριστική Πολιτική, κατανοούμε την συνειδητή προαγωγή και 

διαμόρφωση του Τουρισμού που επιτυγχάνεται μέσω της επιρροής των σχετικών με 

τον τουρισμό δεδομένων από οργανισμούς δημοσίου δικαίου(κράτος, οργανισμοί 

τοπικής αυτοδιοίκησης), ιδρύματα ή ενώσεις ιδιωτικού δικαίου (σύνδεσμοι και 

σωματεία) και από διάφορες ομάδες συμφερόντων (ενώσεις μετόχων)." 

Στο παραπάνω ορισμό, όσον αφορά το θέμα της συνειδητής προαγωγής, θα 

μπορούσαμε να συμπληρώσουμε, πώς αυτή αναφέρεται στην διαδικασία καθορισμού 

στόχων από τους αρμόδιους φορείς {"Zielgerichtete Planung"), έτσι όπως την 

συμπεριέλαβε στον ορισμό του ο Walter -Freyer (Freyer, 1991, s. 271-273). 

To 1955, εποχή έναρξης της εφαρμογής της Ελληνικής Τουριστικής Πολιτικής, ο τότε 

Γενικός Γραμματέας του EOT Νικόλαος Φωκάς (1955) σελ. 12, προσδιόρισε 

εννοιολογικά την Τουριστική Πολιτική ως: "το σύνολον των μέτρων και ενεργειών του 

οργανωμένου κοινωνικού συνόλου, της κρατικής εξουσίας, οι οποίες εκδηλώνονται 

άμεσα ή έμμεσα μέσω οργανισμών δημοσίου δικαίου ή και οργανισμών ιδιωτικού 

δικαίου, προς τοας οποίους συνήθως εκχωρείται τμήμα της κρατικής εξουσίας, ή όπως 

συνήθως συμβαίνει, σε συνδυασμό όλων των παραπάνω." 

Σκοπός της Τουριστικής Πολιτικής. 

Σκοπός της Τουριστικής Πολιτικής είναι κατά τον ίδιο, Νικ. Φωκά (1955, ό.π.), η "δια 

παντός μέσου αύξηση του αριθμού των ερχομένων στην χώρα περιηγητών από την 
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αλλοδαπή2 (Βλ. και Λογοθέτη, 1967 σελ. 93, 101) και επομένως και η αύξηση του από 

τον Τουρισμό συναλλαγματικού εσόδου. Εδώ θα μπορούσε ο προσεκτικός μελετητής, 

να αντιληφθεί την έλλειψη αναφοράς στον εσωτερικό (ημεδαπό) τουρισμό. 

Αναλυτικότερα, όπως προαναφέρθηκε, ο τουρισμός αποτελεί στοιχείο ενός 

ευρύτερου συστήματος. Ως στοιχείο του ευρύτερου αυτού συστήματος, επηρεάζεται 

από διάφορους παράγοντες. Η λειτουργία όμως του τουρισμού δεν έχει μόνο ένα 

παθητικό (δηλαδή έναν επηρεαζόμενο) χαρακτήρα. Όπως συνάγεται από τον 

παραπάνω ορισμό, ο τουρισμός αποκτώντας ένα ενεργητικό χαρακτήρα μέσω των 

φορέων του (π.χ. νομοθετική, εκτελεστική εξουσία), μπορεί και επηρεάζει το όλο 

σύστημα (κοινωνικό, οικονομικό, φυσικό, τεχνολογικό) (Checkland, 1981, ρ. 110 / 

Ηγουμενάκης, 1990, σελ. 184-188). 

Στην σημερινή σύγχρονη εποχή, παρ' όλο πού ο τουρισμός αποτελεί 

αντικείμενο ανάλυσης πολλών ενδιαφερομένων φορέων, (π.χ. οικονομικών και 

τεχνικών τεχνολογικών υπουργείων, οικολόγων, περιβαλλοντολόγων κ.ά.3 λειτουργική 

βαρύτητα πού του δίδεται και η οποία αντανακλάται στα προγράμματα 

τουριστικής πολιτικής, είναι κυρίως οικονομική (Freyer, 1991, s.277). Πριν 

αναλύσουμε την σημασία εφαρμογής της τουριστικής πολιτικής για μία οικονομία, θα 

πρέπει να περιγράψουμε τις νέες τάσεις πού επικρατούν στην θεωρητική πολιτική 

οικονομία (όσον αφορά την συνολική προσφορά και την συνολική ζήτηση)? Η 

περιγραφή αυτή, βοηθά στην ευκολότερη κατανόηση της αξίας που έχει η άσκηση 

συγκεκριμένων μορφών και μοντέλων τουριστικής πολιτικής, στην- σύγχρονη 

οικονομική πραγματικότητα. 

Η Οικονομία, ως μέρος του ευρύτερου πλαισίου που διαμορφώνει το κοινωνικό 

σύστημα,, απαιτεί μια οργανωμένη και συγχρόνως στοχευμένη δραστηριοποίηση των 

αρμόδιων φορέων. Η απαίτηση αυτή, εκπορεύεται από την ανάγκη για μια όσο το 

δυνατό καλύτερη κατανομή των παραγωγικών συντελεστών μιας Οικονομίας, έτσι 

ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή κοινωνική ευημερία ή αλλιώς το επιθυμητό επίπεδο 

ποιότητας ζωής. Ο έλεγχος που ασκείται, καθώς και ο βαθμός στοχευμένης 

2 ΜιλπάδηϊΑογοθέτη. "ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ", Αθήναι 
1967, ciati' 93: Εσωτερικός ή εθνικός τουρισμός...Διά του όρου αυτού εννοούμεν την μετακίνησιν 
ατόμων από Tónou είς τόπον, εντός πάντοτε των ορίων του εθνικού χώρου, προς ψυχαγωγίαν και 
διά χρόνον μείζονα των 24 ωρών, κυμαινόμενον συνήθως μεταξύ 1 και 4 εβδομάδων.", σελ.101: 
"Εξωτερικός ή διεθνής τουρισμός... Διά του όρου "εξωτερικός τουρισμός" εννοούμεν την μετακίνησιν 
ατόμων από χώρας είς χώραν προς ψυχαγωγίαν ή προς ικανοποίησαν άλλων προσωπικών ή 
κοινωνικών αναγκών εντός ενός ευρύτερου διεθνούς χώρου." 

3 Αναφορές για τον πολυκλαδικό χαρακτήρα του τουρισμού κάνουν και οι Π. Λύτρας, (1983, σελ. 38, 
207-211) και η Α.Ε. Παυλάκου (1987). Βλέπε και για επιδράσεις περιβαλλοντολογικών παραγόντων, 
Commission of the European Communities, SEC (92) 701 Final. Brussels, 27/5/1992 "Community Policies 
and Measures Affecting Tourism", &D καθώς και ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. COM (95) 
511 τελικό, Βρυξέλλες. 31.10.95. σελ. 1S. 
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δραστηριοποίησης των αρμόδιων φορέων για μια τέτοια ιδεώδη κατανομή, 

αντανακλάται στην εκάστοτε οικονομική πολιτική που ασκεί κάθε σύγχρονο κράτος. 

Στα πλαίσια της οικονομικής πολιτικής, εντάσσεται η Τουριστική Πολιτική, λόγω 

του οικονομικού της χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν, οι τάσεις που επικράτησαν ή 

επικρατούν στην εφαρμογή αυτών των πολιτικών, (ιδιαίτερα δε στα ανεπτυγμένα 

κράτη) αποτελούν πρωταρχικούς πιλότους για επιστημονικό προβληματισμό και 

κριτική. 

Οι βασικότερες σχολές οικονομικής σκέψης (δηλαδή ιδεολογικής 

διαφοροποίησης) και εφαρμοσμένης οικονομικής πολιτικής που εμφανίστηκαν μετά τα 

τέλη της δεκαετίας του 1960, είναι, (Dornbusch & Fischer, 1993, p.p. 43, 48-50): 

α. Η Μονεταριστική Σχολή (του Milton Friedman) 

β. Η Κεϋνσιανική ή Ακτιβισπκή Σχολή (του Franco Modigliani, James Tobin). 

H πρώτη Σχολή, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε νομισματικά θέματα και θεωρεί 

σημαντικό το θέμα της μείωσης του κρατικού παρεμβατισμού. 

Η δεύτερη Σχολή, δίνει βαρύτητα σε δημοσιονομικά θέματα και θεωρεί 

σημαντική την κρατική παρέμβαση για την κάλυψη αδυναμιών και αποτυχιών που 

συμβαίνουν ατά πλαίσια των δραστηριοτήτων της Ελεύθερης Αγοράς". 

Μεταξύ των δύο παραπάνω Σχολών υπάρχουν και ενδιάμεσες απόψεις. 

α. Η Τουριστική Πολιτική: Εκφάνσεις από την σημερινή πραγματικότητα. 

Η αξία που υποκρύπτει η άσκηση της Τουριστικής Πολιτικής, αναγνωρίστηκε όπως 

προαναφέρθηκε ουσιαστικά κατά την μεταπολεμική περίοδο (περίοδος εκβιομηχάνισης 

του τουρισμού). Η μέχρι σήμερα πρακτική Τουριστική Πολιτική, στήριξε και στηρίζει 

συνδυαστικά τις δύο παραπάνω Σχολές οικονομικής σκέψης, άλλοτε με ενέργειες 

που προσεγγίζουν τις Μονεταριστικές απόψεις και άλλοτε τις απόψεις των 

Κευνσιανών. Φαίνεται δε, πώς η άσκηση μίας μικτής-πολιτικής απέφερε μια σύμφωνη 

υιοθέτηση ar i τους αρμόδιους φορείς. 

ßf r Μορφές Τουριστικής Πολιτικής. 

Οι μορφίδ; αυτές, πριν απ" όλα σχηματοποιούνται μέσα στα διάφορα προγράμματα 

τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης που έθεσαν σε εφαρμογή τα κράτη και 

διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς την ευρύτητα του αντικειμένου αναφοράς 

τους (εξειδικευμένη εφαρμογή ή ευρύτερη πού αφορά τις ευρύτερες τουριστικές 

δραστηριότητες στην οικονομία). Επίσης διαφοροποιούνται και ως προς τα 

ιδιωτικοοικονομικά (ορθολογικά) κριτήρια εφαρμογής και αξιολόγησης τους. Σημείο 
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διαφοροποίησης αποτελεί επίσης και ο χρονικός ορίζοντας στον οποίο αναφέρονται 

τα τουριστικά προγράμματα και πλάνα, καθώς και ο βαθμός ευελιξίας πού 

παρουσιάζουν στην αναπροσαρμογή και στην εφαρμογή τους. Η ευελιξία αυτή 

κρίνεται σκόπιμη, λόγω των συχνών μεταβολών πού συμβαίνουν στο εξωτερικό 

περιβάλλον. Ο Walter Frayer, ταξινομεί τις διάφορες μορφές εφαρμόσιμων μέχρι 

σήμερα τουριστικών πολιτικών σε δύο βασικές κατηγορίες (Freyer, 1991, s. 277-281): 

ί) Αυτές πού έχουν επιχειρησιακό χαρακτήρα (ελεύθερη, αγοραία διαδικασία), 

ϋ) Αυτές πού έχουν έναν ευρύτερο οικονομικό χαρακτήρα (προγραμματισμένη 

διαδικασία). 

Η παραπάνω ταξινόμηση, αποτελεί αποτέλεσμα διερεύνησης των μέχρι σήμερα 

ασκούμενων τουριστικών πολιτικών στα διάφορα κράτη. Η διαφορετική όμως 

εφαρμογή της τουριστικής πολιτικής σε κράτη πού από νωρίς αναγνώρισαν την 

σημασία της, δεν συγχωρεί μία αφελή παράβλεψη των εξελίξεων πού έλαβαν χώρα 

σε αυτές. Αυτά τα κράτη, αποτέλεσαν τους μετέπειτα πιλότους εφαρμογής της 

τουριστικής πολιτικής και στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Αναλυτικότερα, οι πολιτικές πού παρουσιάζουν ένα επιχειρησιακό χαρακτήρα, 

διαχωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: 

1) Η πολιτική πού θεωρεί το κράτος ως "φύλακα" των οικονομικών δραστηριοτήτων, 

στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς (laisser faire). Στον τουρισμό, το κράτος 

οριοθετεί το πλαίσιο δραστηριοποίησης των επιχειρησιακών φορέων και στην 

συνέχεια, αφήνει τα πράγματα να εξελιχθούν μόνα τους, χωρίς κρατικές 

παρεμβάσεις και περιορισμούς. 

2) Η πολιτική πού θεωρεί το σχεδιασμό της τουριστικής πολιτικής, ως κύριο στοιχείο 

μίας αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής (π.χ. για διάφορα μέλη της χώρας, 

περιφέρειες, τοπική αυτοδιοίκηση, ομοσπονδίες ή χωρών (κράτη μέλη της Ε.Ε.)]. 

3) Ο σχεδιασμός αυτός όμως, ενδιαφέρει και όλους τους περιφερειακούς και τοπικούς 

φορείς, οι οποίοι λαμβάνουν χώρα στον παραπάνω κοινά αποδεκτό σχεδιασμό ενός 

προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης. Η πολιτική αυτή, έχει μακροχρόνια βάση 

και παρατηρείται σε χώρες πού έχουν ομοσπονδίες όπως π.χ. η Γερμανία. Επίσης, 

συνήθως έχει χαρακτήρα κοινής αποδοχής μίας ευρύτερα" κατευθυνόμενης 

πολιτικής προς όφελος όλων των μελών (π.χ. ομοσπονδιών) πράγμα πού αποτελεί 

και τον χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Πολιτικής για θέματα τουρισμού, 

όσον αφορά τα κράτη μέλη πού την αποτελούν. 

4) Η πολιτική πού θεωρεί τις άμεσες επεμβάσεις αποτελεσματικές, χωρίς την 

αναγκαιότητα σχεδιασμού μακροχρόνιων πλάνων. Εδώ, δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα 

σε ευέλικτα βραχυχρόνια πλάνα τουριστικής ανάπτυξης, πού αφήνουν περιθώρια 
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αναπροσαρμογής κατά περίπτωση, όταν συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα και 

εξελίξεις σε ορισμένους τομείς του τουριστικού συστήματος. Το πρόγραμμα αυτό 

ακολουθεί η Ελβετία. 

5) Η πολιτική πού εφαρμόζει τις σύγχρονες μεθόδους Μάρκετινγκ (Το Μάρκετινγκ 

στον Δημόσιο τομέα) και πιο συγκεκριμένα, τις στοχευμένες αναλύσεις πού 

αφορούν το περιβάλλον, την επιχείρηση και την Αγορά ( π.χ. Portfolioanalysis - Audit 

Analysis - Swot Analysis). Οι αναλύσεις αυτές, οδηγούν στον καθορισμό στόχων για 

εφαρμογή μίας ορθολογικότερης τουριστικής πολιτικής, μέσω της 

αποτελεσματικότερης χατανομής των μέσων επίτευξης. 

6) Η πολιτική πού παρουσιάζει ένα ευρύτερο χαρακτήρα προγραμματισμού των 

τουριστικών δραστηριοτήτων, παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: Η πολιτική πού 

ακολουθείται, έχει ως φορέα της το κράτος. Το κράτος παρεμβαίνει άμεσα 

ενεργώντας ως ιδιώτης ή και έμμεσα. Σκοπός εδώ είναι η ανοικοδόμηση της 

τουριστικής υποδομής μίας χώρας, μέσω συναφών πλάνων ανάπτυξης. Επίσης, 

εδώ παρεμβαίνει το κράτος μη κερδοσκοπικά, για την. προβολή της χώρας στο 

εξωτερικό ή και στο εσωτερικό. 

Σήμερα, από τις παραπάνω μορφές, η (1) και η (5) φαίνεται πλέον να υποχωρούν 

στην πράξη, ενώ υιοθετούνται πρακτικές αναλύσεων πού δίνουν έμφαση στην 

ανάλυση της ζήτησης και των εξελίξεων που συμβαίνουν στο ευρύτερο περιβάλλον 

της Αγοράς. 

γ. Οι κύριοι φορείς της τουριστικής πολιτικής σε διεθνές και εθνικό 

επίπεδο. 

γ. α Οι διεθνείς ή υπερεθνικοί φορείς. 

Η άσκηση της τουριστικής πολιτικής, δεν επηρεάζεται μόνο από την εθνική 

τουριστική πολιτική πού εφαρμόζεται από το κυβερνητικό επιτελείο κάποιου κράτους. — 

Ιδιαίτερα σήμερα, μεταξύ των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, παρατηρεί 

κανείς διεθνείς οικονομικούς (OECD), στρατιωτικούς (NATO), κοινωνικούς (UNISEF) , 

και άλλΡΜς συνασπισμούς μεταξύ κρατών. 

Of ςίυμμετοχή λοιπόν ενός κράτους στους οργανισμούς ή στις ενώσεις αυτές, 

επηρεάζει την εφαρμογή και τον χαρακτήρα της γενικότερης οικονομικής πολιτικής 

ενός κράτους. Η επιρροή αυτή γίνεται εμφανής και στο σχεδιασμό της τουριστικής 

πολιτικής (π.χ. οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης για την ανάπτυξη του τουρισμού σε 

ευρωπαϊκή κλίμακα (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΚΟΜ (91) 97, ή ΚΟΜ (96) 29) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, (ΕΕ) προωθεί μία κοινή ανάπτυξη της τουριστικής πολιτικής 
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προς όφελος όλων των κρατών μελών, μέσω της αύξησης των περιηγήσεων στα 

γεωγραφικά πλαίσια της Ευρώπης. Κατά ταύτα, οι διεθνείς φορείς άσκησης 

τουριστικής πολιτικής είναι συνοπτικά (Freyer, 1991/ Haedrich - Kaspar - Kleinert -

Klemm , 1983, σ.σελ. 505-525) οι ακόλουθοι: 

Ο Διεθνής Οργανισμός Τουρισμού (World Tourism Organization ή W. T. 

Ο) 

Ο οργανισμός αυτός είναι διακρατικός, με μέλη άνω των 100 χωρών. Η έδρα 

του οργανισμού, είναι η πόλη της Μαδρίτης στην Ισπανία. Σκοπός του οργανισμού, ο 

οποίος ιδρύθηκε το 1975, είναι η προώθηση της ελεύθερης μετακίνησης των ατόμων 

σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ επιδιώκεται και η ανάπτυξη κρατών πού δεν έχουν την 

απαραίτητη υποδομή για τη διοργάνωση τουριστικών δραστηριοτήτων. Γι' αυτό το 

σκοπό, επιδιώκει την κατάργηση των συνοριακών διατυπώσεων και την μαζικότερη 

συμμετοχή των ατόμων σε ταξίδια. Η λειτουργία του οργανισμού, είναι ως εκ τούτου 

καθαρά παγκόσμιας εμβέλειας και σχετίζεται με την διάθεση των κρατών για άνοιγμα 

των συνόρων τους, έτσι ώστε πάντοτε υπό ειρηνικές συνθήκες, να έχουμε μία ομαλή 

προώθηση του τουρισμού. 

Η Ευρωπαϊκή _Ένωση_Ευρωπάίκή Επιτροπή Ταξειδίων (EC-European Travel 

Commission). 

Ο οργανισμός αυτός είναι διακρατικός, με μέλη 23 ευρωπαϊκές χώρες. Η έδρα 

της επιτροπής, είναι η πόλη του Δουβλίνου στην Ιρλανδία. Σκοπός του οργανισμού, 

είναι η προώθηση της ελεύθερης μετακίνησης των ατόμων και της ανάπτυξης του 

Τουρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο (προσπάθεια εφαρμογής κοινής τουριστικής 

πολιτικής από 10. 4. 1984). ΓΓ αυτό το σκοπό, επιδιώκει την συνεργασία μεταξύ των 

κρατών μελών στην έρευνα - πληροφόρηση και την από κοινού προώθηση της 

Ευρωπαϊκής Αγοράς Τουρισμού σε Κράτη-Ηπείρους εκτός Ευρώπης. Η λειτουργία της 

Επιτροπής είναι κυρίως συμβουλευτική (οδηγίες), αλλά και νομοθετική (ψήφιση) και 

εκτελεστική (δυνατότητα επιβολής αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στα 

κράτη μέλη), λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία είναι συνδεδεμένη και η 

οπαία δια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκδίδει ψηφίσματα. 

Ιδιαίτερα, οι εξελίξεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ήδή μετά την 1.1.1993) 

επηρέασαν και θα επηρεάζουν τα παρακάτω στοιχεία: 
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α. τις usTamooéc και την υετακίνηση των τουριστών μέσω της 

απελευθέρωσης των εναέριων μεταφορών και της προσαρμογής των 

εθνικών ταξιδιωτικών δικαίων σε ενιαία βάση με διακρατική ισχύ 

β· τη διασφάλιση τηο ποιότητας OTIC παοεγόυενεο ταΕιδιωτικεο υπηοεσι>.ς 

μέσω: 

β.α. της καθιέρωσης άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος σε όλα τα 

ταξιδιωτικά γραφεία των κρατών μελών, 

β.β. της διασφάλισης της διαφάνειας στις συναλλαγές πού κάνει ο 

ταξιδιώτης, μέσω ποιοτικών προδιαγραφών στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες και στα προϊόντα πού του προσφέρονται, μέσω της 

καθιέρωσης ενός διαιτητικού γραφείου για ταξιδιωτικά παράπονα 

και της καθιέρωσης ευθύνης πού αναφέρεται στα τουριστικά 

γραφεία με αντικείμενο ενασχόλησης τους τα οργανωμένα ταξίδια 

(Pauschalreisen), 

β.γ. της κατάργησης του ελέγχου τιμών, στα οργανωμένα ταξίδια, έτσι 

ώστε να εξυγιανθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών, πράγμα 

πού αποφέρει ποιοτικά και οικονομικά οφέλη στους καταναλωτές-

τουρίστες, 

β.δ. της καλύτερης οργάνωσης των πάσης φύσεως κρατήσεων (θέσεων, 

δωματίων,, καταλυμάτων κ.ά.) και πρόσβασης σε πληροφορίες με 

την βοήθεια της διεθνούς συνεργασίας σε ηλεκτρονικά και 

τηλεπικοινωνιακά δίκτυα μεταφοράς πληροφοριών (π.χ. σύστημα 

Γαλιλαίου), 

β.ε. της καθιέρωσης προϋποθέσεων για την ένταξη των ταξιδιωτικών 

γραφείων στη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορέων (International Air 

Traffic Association) 

γ. τους παρεμφερείς παράγοντες, όπως νομισματικές αλλαγές, (καθιέρωση 

κοινού ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος) εργασιακές αλλαγές, 

(μείωση χρόνου εργασίας), κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για προστασία του 

περιβάλλοντος και των πολιτιστικών στοιχείων, πού αποτελούν οτοιχεία-

πηγές πολιτισμού και φυσικού κάλλους ολόκληρης της Ευρώπης, η 

επικράτηση κοινού φόρου προστιθέμενης αξίας στις τουριστικές 

δραστηριότητες, κ.ά. 

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD_Organisation For 

Economic Cooperation and Development) 
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Ο οργανισμός αυτός, πού ξεκίνησε μεταπολεμικά κυρίως με την προτροπή των Η.Π.Α 

(σχέδιο Μάρσαλ), είναι διακρατικός. Αποτελείται από 24 χώρες μέλη, πού ακολουθούν 

το σύστημα οικονομικής ανάπτυξης, γνωστό ως σύστημα της "ελεύθερης αγοράς". Η 

έδρα του οργανισμού είναι στο Παρίσι. Σκοπός του οργανισμού, πού δραστηριοποιείται 

από το 1961, είναι η ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή α ν ά π τ υ ξ η των οικονομιών της Ελεύθερης 

Αγοράς, με παράλληλη υποστήριξη των μελών και μη μελών-κρατών πού χρειάζονται 

οικονομική και .εμπορική υποστήριξη. Γι' αυτό το σκοπό, επιδιώκεται η συνεργασία 

μεταξύ των κρατών για βελτίωση του διεθνούς εμπορίου και της οικονομικής 

υποδομής. Ο Οργανισμός επιδιώκει και την ανάπτυξη της Τουριστικής Βιομηχανίας. 

Εκδίδονται μάλιστα, μέσω της Επιτροπής Τουρισμού πού διαθέτει (Travel Committee) 

και εξειδικευμένες ετήσιες εκθέσεις πού αφορούν την εξέλιξη του διεθνούς 

τουρισμού, την προστασία των καταναλωτών, τις επιπτώσεις του τουρισμού. 

Εδώ, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και τις περιβαλλοντικές ενώσεις, πού 

μετά το 1973 (Παγκόσμιο έτος περιβάλλοντος) άρχισαν να δραστηριοποιούνται έντονα 

και να παρεμβαίνουν στις κυβερνήσεις για λήψη κατάλληλων μακροπρόθεσμων 

μέτρων, (π.χ. το αποτέλεσμα τέτοιων παρεμβάσεων είναι η συνθήκη Ραμσάρ-Ramsar 

για την προστασία της σπάνιας χλωρίδας και πανίδας και του υδροβιότοπου στην 

περιοχή του Δέλτα του ποταμού Έβρου, και οι εκθέσεις γνωστές ως CADISPA 

(Conservation and Development in "Sparsely Populated Areas) για την προστασία και 

ανάπτυξη των αραιοκατοικημένων πληθυσμιακά περιοχών όπως η περιοχή των 

Πρεσπών. Οι εκθέσεις - αυτές, ανήκουν στον μεγαλύτερο ιδιωτικό οργανισμό 

προστασίας της φύσης, γνωστό ως Παγκόσμιο Ταμείο Για Τη <tH3oT)(WWF) με έδρα την 

Ελβετία (βλ. φυλλάδιο "CADISPA-lnternational, Greece"). Τέλος υπάρχει και η Green 

Peace, γνωστή οικολογική οργάνωση διεθνούς χαρακτήρα, πού ασκεί έλεγχο στα 

κοινοβούλια των κρατών, για εφαρμογή μίας πιο οικολογικής πολιτικής και στον 

Τουρισμό. 

Τα διεθνή ιδρύματα- κέντρα ερευνών- εμπειρογνώμονες. 

Οι διεθνείς φορείς αυτού του είδους, προσπαθούν να συμβάλλουν μέσω της 

εΓαστημονικής έρευνας και εξέλιξης, στην ορθολογικότερη διοργάνωση της διεθνούς 

τουρισήκής βιομηχανίας. Μία τέτοια αξιόλογη ένωση εμπειρογνωμόνων σε διεθνές 

επίπεδο, είναι η AIEST (ASSOCIATION INTERNATIONALE D' EXPERTS 

SCIENTIFIQUES DU TOURISME) 
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Οι διεθνείς ομάδες συμφερόντων 

Ο τουρισμός προαπαιτεί την εύκολη μετάβαση από μία χώρα προς την άλλη, σύμφωνα 

και με καταστατικά ίδρυσης τουριστικών οργανισμών-ενώσεων πού δρουν σε διεθνή 

βάση (π.χ. WTO, EC). Για τον παραπάνω λόγο, επιδιώκεται η μείωση ή και η 

κατάργηση των συνοριακών διατυπώσεων, αποφυγή διαμάχης και συγκρούσεων 

μεταξύ των λαών, μείωση του χρόνου μετάβασης μέσω της νέας τεχνολογίας και της 

επέκτασης του συγκοινωνιακού δικτύου στις μεταφορές. 

Η ΙΑΤΑ - International Air Transport Association (Διεθνής Σύνδεσμος 

Αερομεταφορέων) αποτελεί ένα βασικό παράγοντα επιρροής της λειτουργίας του 

διεθνούς τουριστικού συστήματος. Ιδρύθηκε ( Λύτρας , 1989 ) το 1945 από τις 

υπάρχουσες τότε Αεροπορικές Εταιρίες, με σκοπό: 

α. να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των αεροπορικών εταιριών, 

β. να προτείνει την εφαρμογή κοινών ναύλων, 

γ. να επιβάλλει την απελευθέρωση της αγοράς αερομεταφορέων (deregulation), 

δ. και να υποβοηθήσει την προσπάθεια συναίνεσης μεταξύ των μελών για την 

εκμετάλλευση αεροπορικών συγκοινωνιακών δικτύων και προορισμών. Οι αποφάσεις 

πού λαμβάνονται, έχουν άμεση επίπτωση στις τουριστικές δραστηριότητες, μία και 

αφορούν το κόστος, τον τρόπο μετακίνησης και την εξυπηρέτηση πού παρέχουν οι 

αεροπορικές επιχειρήσεις, κατά την μετάβαση και επιστροφή των τουριστών προς και 

από την χώρα προορισμού. 

Επίσης, θα πρέπει να αναφερθούν εδώ οι μεγάλοι Tour Operators) πού 

επηρεάζουν το διεθνές τουριστικό σύστημα (π.χ. TVI, THOMSON κ.ά.) 

γ. β Οι εθνικοί φορείς άσκησης τουριστικής πολιτικής ( Ηγουμενάκης, 

1990, σελ. 73-78). 

Σε εθνικά πλαίσια, υπάρχουν φορείς (επαγγελματικοί φορείς - ινστιτούτα - κέντρα 

ερευνών -εμπειρογνώμονες κ.ά.), οι οποία επηρεάζουν τον χαρακτήρα και την 

εφαρμογή της τουριστικής πολιτικής. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι φορείς 

αυτοί: 

^~~· Οι ομάδες συμφερόντων. 

Στις σύγχρονες δυτικές οικονομίες, δημιουργούνται, δρουν και αναπτύσσονται ομάδες 

συμφερόντων όπως: Ενώσεις, Σύνδεσμοι ή Σύλλογοι Ξενοδόχων (τοπικού ή εθνικού 

χαρακτήρα), Συνεταιρισμοί (π.χ. Αγροτοτουριοτικοί Συνεταιρισμοί - Γυναικείοι 

Συνεταιρισμοί). Συνδικάτα (π.χ. Εργαζομένων σε τουριστικά επαγγέλματα) κ.ά. 
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Οι παραπάνω ομάδες, επηρεάζουν αποφασιστικά την διαμόρφωση της τουριστικής 

πολιτικής κάθε κράτους. 

Οι πολιτικοί-διοικητικοί φορείς. 

Η κυβέρνηση, αποτελεί ένα από τα βασικότερα όργανα άσκησης τουριστικής 

πολιτικής,. μέσω των οργάνων της. Οι προγραμματικές δηλώσεις των πολιτικών 

κουυάτων για μέτρα οικονομικής ανάπτυξης, επηρεάζουν επίσης την μορφή 

τουριστικής ανάπτυξης μίας χώρας. 

Άλλοι φορείς. 

Υπάρχουν επίσης άλλοι ποικιλόμορφοι φορείς που επηρεάζουν την Τουριστική 

Πολιτική μίας χώρας, όπως π.χ. Ινστιτούτα, Κέντρα Ερευνών, Πανεπιστημιακοί ή 

άλλοι Ερευνητές, Εμπειρογνώμονες, Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.ά. 

ε. Πεδία Τουριστικής Πολιτικής 

Τα πεδία άσκησης της Τουριστικής Πολιτικής είναι συνοπτικά πέντε : 

α. Μέριμνα για ύπαρξη διευκολύνσεων στην άφιξη, παραμονή, και μετακίνηση 

των αλλοδαπών αλλά και ημεδαπών τουριστών. 

β. Υποδομή. 

γ. Ιδιωτικός τομέας. Ενεργοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον 

τουρισμό για ξενοδοχειακές επενδύσεις σε περιφερειακή βάση. Επίβλεψη, 

προώθηση, ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας στα ξενοδοχειακά 

καταλύματα της χώρας. Σήμερα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην 

ποιοτική αναβάθμιση των ξενοδοχειακών μονάδων, παρά στην προσαύξηση 

των ξενοδοχειακών κλινών. 

δ. Ανάπτυξη μεταφορικών δικτύων του εξωτερικού και εσωτερικού, για τήν 

πιο γρήγορη και ευχάριστη μετάβαση του τουρίστα προς τα σημεία 

προορισμού. 

ε. Προβολή της χώρας στο εξωτερικό. 

J Î ' T . 1αγ. Το Τουριστικό Σύστημα. 

Συμφωνάμε την συοτημική θεωρία, (Checkland, 198t, p.p. 110/ Ηγουμενάκης, 1990, σελ. 

37, 52) η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος συνεπάγεται ένα συνδυασμό 

αλληλοσυγκρουόμενων ενεργειών, πληροφοριών, καθώς επίσης και την οργάνωση των 

στοιχείων πού διαθέτουν τα μέρη πού αποτελούν το σύστημα. 
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Το σύστημα του τουρισμού, συμπλέκει μέσα του διάφορους κλάδους 

οικονομικής δραστηριότητας (Freyer, 1991, s. 293-295) καθώς και στοιχεία διερεύνησης 

άλλων επιστημών. Έτσι έχουμε: 

α. από τον π ρ ω τ ο γ ε ν ή τ ο μ έ α : 

αγροτοτουρισμό, προσφορά αγροτικών - κτηνοτροφικών προϊόντων στα καταστήματα 

σίτισης (εστιατόρια της περιοχής) ή στο κατάλυμα, ως συμπληρωματικά αγαθά του 

τουριστικού κυκλώματος κ.ά. 

β. από τον δ ε υ τ ε ρ ο γ ε ν ή τ ο μ έ α : 

αγορά υλικών εξοπλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων κ.ά. 

γ. από τον τ ρ ι τ ο γ ε ν ή τ ο μ έ α : 

αγορά προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών κ. ά. 

Όσον αφορά τις επιστήμες, το σύστημα αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης της 

ψυχολογίας, (τουριστική ψυχολογία), της γεωγραφίας (περιοχές τουριστικής 

ανάπτυξης-τουριστικά ρεύματα με βάση τις περιοχές), της στατιστικής (προώθηση 

της τουριστικής έρευνας), της ιστορίας, (διαχρονική διερεύνηση των παραγόντων 

επιρροής), της κοινωνιολογίας (κοινωνιολογία του τουρισμού), και των οικονομικών 

επιστημών (τουριστική οικονομία και μάνατζμεντ. Ως εκ τούτου, η ανάγκη για 

ανάλυση των σύνθετων δραστηριοτήτων πού αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης των 

παραπάνω επιστημών αντικαθρεφτίζει την πολυπλοκότητα των σχέσεων που 

αναπτύσσονται σε ένα τόσο δυναμικό σύστημα, όπως είναι ο τουρισμός. 

2αε.α. Τα δύο μοντέλα οικονομικής ανάλυσης της τουριστικής 

δραστηριότητας. 

Η παρουσίαση ενός συστήματος γίνεται ευκολότερα αντιληπτή με γραφικές 

παραστάσεις όπως τα : Μοντέλα, σχήματα και συστήματα. Έτσι, όσον αφορά τον 

τουρισμό, διαμορφώθηκαν δύο βασικά μοντέλα: 

i) Συγκεντρωτική παρουσίαση του οικονομικού τουριστικού συστήματος. 

Όπως προαναφέρθηκε, η λειτουργία του τουριστικού συστήματος έχει ιδιαίτερα 

οικονομικό χαρακτήρα. Η οικονομική λειτουργία του τουρισμού παρουσιάζεται σηο 

παρακάτ<%σχήμα. 



ΣΧΗΜΑ: 1. Βασική δομή των οικονομικών δραστηριοτήτων στο τουριστικό σύστημα 

(Οικονομικό μοντέλο)4 

επηρεάζει ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ επηρεάζει 

Ι 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΙΣ 

ι 

προσφέρουν \ 

/ 

«ατευθύνει 

ΑΓΟΡΕΣ / ρωτούν για ΖΗΤΗΣΗ 

"παράγουν" "καταναλώνουν" 

Το παραπάνω μοντέλο, περιγράφει συνοπτικά και απλοποιημένα το συνολικό 

οικονομικό σύστημα τουριστικών δραστηριοτήτων. Το σύστημα περιλαμβάνει τέσσερις 

παράγοντες - στοιχεία: 

α. Τουριστική πολιτική. Ο παράγοντας αυτός, επηρεάζει την προσφορά, την 

ζήτηση και κατευθύνει την τουριστική αγορά, (π.χ. κίνητρα για επενδύσεις, προβολή 

της χώρας, διευκολύνσεις στις συνοριακές διατυπώσεις) μέσω της επιρροής πού 

ασκεί στους άλλους παράγοντες του συστήματος. 

β. Προσφορά. Ο παράγοντας αυτός, περιλάμβανα τους "τουριστικούς 

προσφορείς" δηλαδή τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία, πανσιόν, μοτέλς, ξενώνες, 

εστιατόρια, μεταφορείς, κέντρα ψυχαγωγίας, κ.ά. 

γ. Ζήτηση. Στην ζήτηση αναφερόμαστε στους τουρίστες με τα ιδιαίτερα 

δημογραφικά τους χαρακτηριστικά και τις καταναλωτικές τους επιθυμίες. Βέβαια, 

υπάρχει εκτός από την τελική μορφή ζήτησης και η ενδιάμεση ζήτηση για εξοπλισμό, 

βοηθητικά, και συμπληρωματικά αγαθά και υπηρεσίες, η οποία δεν αναφέρεται στον 

τελικό καταναλωτή (τουρίστα), αλλά σε ενδιάμεσους φορείς (όπως ξενοδοχεία, 

TOUpicrttK& γραφεία, μεταφορικές υπηρεσίες, κ. ά.). 

* ΠΗΓΗ: Freyer Walter, "Tourismus:Einfuhrung in die Fremdenverkèhrsokonomie ", Oldenbourg Verlag. 
München, Wien, 1991, σελ. 50 
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δ. Τουριστική Αγορά. 

Εδώ αναφερόμαστε, π.χ. στην παγκόσμια τουριστική αγορά, στην διεθνή, στην αγορά 

της ΕΟΚ, στην αγορά της Ελλάδος, στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδος, στην 

περιφέρεια κεντρικής - ανατολικής ή δυτικής Μακεδονίας, στον νομό Χαλκιδικής, στην 

Ουρανούπολη, επίσης, μπορεί να αναφερόμαστε στην αγορά συμπληρωματικών 

προϊόντων,, όπως την αγορά ενοικίασης αυτοκινήτων, την αγορά ειδών αναψυχής, την 

αγορά των ειδών μεταφοράς κ. ά. 

Η συστημική θεωρία του τουρισμού, δεν κατέληξε σε κάποιο γενικά παραδεκτό 

μοντέλο,, λόγω κυρίως της ιδιαίτερης πολυπλοκότητας και των διαφόρων παραγόντων 

πού επηρεάζουν κάθε τουριστικό σύστημα ανά χώρα. 

ϋ) Το δεύτερο αρκετά διευρυμένο μοντέλο, πού παρουσιάζει λεπτομερέστερα 

τους φορείς οικονομικής δραστηριότητας πού εμπλέκονται στο τουριστικό σύστημα 

και επομένως και τους παράγοντες επιρροής του συστήματος. Αυτό φαίνεται στο 

παρατιθέμενο σχήμα . 

ΣΧΗΜΑ 2: Το συγκεντρωτικό μοντέλο ανάλυσης των οικονομικών δραστηριοτήτων 

στα πλαίσια του τουριστικού συστήματος {ακολουθεί στην επόμενη σελίδα)5. 

% $ & & • ' 

5 ΠΗΓΉ: Freyer Walter,"Tourismus:Enfuhmng in die Fremdemerkehrsökonomie", Oldenbourg 
Vertag,Munchen,Wien,1991,aeA.53. 
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ΤΟΥΡΤΓΠΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Ο plierai « ç 
Η οτοχηιμένη, οργανωμένη, axcäiaon «η ατφροη me τουριατιιπίς ηραγμαηκότητος. nau Aauoóve un'óyt me 
a Τα μη «(αδικημένα κριτήρια στα πλάχηα me οικονομικής, αντανωνκττοπϊς, κοινωνικής, ογβσιακής, tiureptxnç ηολιπκής KJX 

& Ta c(aaMcinicva κριτήρια, φάροι, δασμοί, «χηχορηγησβς, διστυπώσβς διαβατηρίου και συναΑΛανμαπκ4ς Αροϋποσέσβς, 

πληροφόρηση »at <π*ίήνηση. το κράτος ως Προσαορέας, το κράτος ώς Ζητητής *·ά. 

IX 
Παρόγονης «ητρροής 

Kaawvta 

AÎÎiC κανβνις 

Κοινωνικά τάξη 

&nincpt«opa 

στον cAew8*po χρόνο 

Περιβάλλον 

Κλίμα 

Τοπία 

Γεωγραφικά σημείο 

Χλωρίδα, πανίδα 

Οικονομία 

Συνολικά trrmcôo 

οικονομικής 

ανάπτυξης 

Συναλλαγματικές 

ανάνκτς 

Διαμοιρασμός r«v 

πόρων 

Τιμές και επίπεδα 

ισοτιμιών 

θέση εργασίας και κ« 

προυηοσέοβς 

κοινωνικότητας 

Κόστος μ*τα«ορος 

Οικονομικές 

δραστηριότητες 

Ζήτηση 

Τύηοι-μοτίβα 

!
απόλαυση, μόβα 

*ν«ος τηςδΜσνοΟς 

Ζήτησης για »{Iota 

Κρότος 

Νομοθεσία 

Συναλλαγματικοί 

όροι 

Παλτηκηκ«* owovnç 
σχέαας 

Επιχείρηση «β» 
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Προώσηα« κέρδους/ 

επιχειρησιακές 

ΕτοΜίότητα επκνδνπ* 

l*iÌWl 

Προσφοράς 

Τουριστικό 

Βιομηχανία 

Ετηχαρήσας 

διαμονής, 

ύπνου 

Επιχειρήσεις 

μεταφορών 

Επιχειρήσεις 

διοργάνωσης 

rajtòWv 

Ενδιόμισοι 

ra{toWntto* 

Συμπληρωματική 

τουρκτηκή 

βιομηχανία 

βιομηχανία ruv 

σουββνίο 

Εξοπλισμός τα&δίω 

Κατασκευή 

οχημάτων 

Εκδοτικοί < 

Αγορές 

Αγορές Ταξιδιών 

Σίτηση. 

διαμονή, ύπνος 

προεξόφληση «Α. 

Συμπληρωματικές 

ταξιδιωτικές 

αγορές 

Αγορά δώρων 

taovdaviot 

Αγορά εξοπλισμού 

γ β 

ταξίδια 

Ayopó εκδόσεων 

Μεταφορές 

Σικτχ«τι<όμ«νες 

αγορές 

Ανορό 

Γοατρονομίος 

Ανορό Αθλητικών 

Ειδών 

Ανορό Ενδυμάτων 

A.-VOPÓ 

Ειδών 

Ανορό 

Κοσμητικής « Λ 

Ζήτηση 

Τυπολογία 

Ταξιδιωτών 

Τύπο» 

Επιχβρηματϊες 

ταξιδιώτες 

Ταξιδιώτες 

διακοπών 

Ταξιδιώτες 

οπαδοί raw 

Αθλητισμού 

ιαξιδιώτες 

οπαδοί της 

μόρφωσης 

*À 

Εξωτερικά 

χαρακτηριστικά 

η,χ. Οργανωμένος 

τσυρκηιός, 

υεμωνομένοι 

ταξκλώιες 

ταξιδιώτες 

μ» αεροπλάνο κά. 

Μ* χρΑαης 

Autoi παν 

δ*ν ταξιδεύουν 

κασαλοιι 

Avrai now 

δα ταξιδεύουν 

{δννηηκβν 
χρήστες) 

Παράγαντβς αηοροής 

Κοινωνία 

Αξίες, κανόνες. 

κοινωνικό τάξη. 

συμπ*τ«φοοά στον 

ελεύθερο χρόνα 

κινητικότητα 

Περιβάλλον 

Κλίμα 

Τοπία 

Οικολογία 

Ασπκοποί ηση 

Περιβάλλον 

διαμονής 

Οικονομία 

Συνολικά επίπεδο 

οικονομικής 

ανάπτυξης 

Εισοδηματική 

Koróoroan 
ûtavoiui 
Εισοδήματος 

Τιμές και 

επίπεδο ισοτιμιών 

θέση €ργοσίβς 

Κόστος μεταοοράς 

Προσφοράς 

Προϊόντα κ « 

υπηρ«οί<ς 

Κανάλια διαμονής 

Διαφήμιση 

Κράτος 

Συναλλαγματικοί 

Πολιτικές 

λι 
Προώθηση 

Βαοκός ανάγκες: 

rUpdpvMtt 

ενεργή πκότπ το 

αναξαονόνηση 
Καταστήματα· 
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Το ολικό λειτουργικό σύστημα των προορισμών (Gunn, 1988, ρ. 11-21) 

Σύμφωνα με τον Clare Α. Gunn, ένας τουριστικός προορισμός αναπτύσσεται 

ορθολογικά όταν λαμβάνονται υπ' όψη οι παράγοντες της Προσφοράς και ιδιαίτερα 

της Ζήτησης. Οι παράγοντες της Προσφοράς περικλείουν τις μεταβλητές: 

• Πληροφόρηση και προώθηση 

• Ελκυστικότητες και υπηρεσίες 

• Μεταφορές - συγκοινωνιακή υποδομή 

Οι παράγοντες της Ζήτησης, περικλείουν την ανάλυση μεταβλητών που σχετίζονται 

με τον πληθυσμό της Τουριστικής Αγοράς που μας ενδιαφέρει. Συνοπτικά, τα 

παραπάνω παρουσιάζονται στο ακόλουθο απλοποιημένο σχήμα. Το μοντέλο ανάλυσης, 

ενδείκνυται για την ανάπτυξη τουριστικών προορισμών, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην πληροφόρηση των επισκεπτών (ή αλλιώς της Ζήτησης). Ως μειονεκτήματα του 

μοντέλου μπορούν να παρατηρηθούν: 

α. Η απλουστευμένη μορφή του 

β. Η μη διευκρίνηση των υποομάδων Αγορών (π.χ. Αγορές ταξιδιών κ.ά.) 

γ. Η έλλειψη αναφοράς των παραγόντων επιρροής της Προσφοράς και της Ζήτησης-
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ΣΧΗΜΑ: 3, ..TO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Ol ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΌΨΗ ΤΙΣ ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
(«at τω« συστατικών μερών τους) ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΑ ΟΛΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 

ά 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Eu6ta<p^povra για ταξίδια 

Ικανότητα για ταξίδια 

τ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Εύρος και ποιότητα 

όλων των τύπων 

ΕΛΚΥΓΠΚΟΤΗΤΕε 
Πόροι και ανάπτυξη αυτών, 

για ποιοτική παροχή βάση 

της ικανοποίησης του 

επισκέπτη 

: £ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ποικιλία και ποιότητα one 

φαγητό, καταλύματα, και 

προϊόντα 

ΠΗΓΗ: BMnc « η d a r « Α. Ganci, aVêatlomeape · Designing Taurht Region»; Steond Edition, 

Nm> York. »88, o&, 15. - -
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Συμπεράσματα 

Τα παραπάνω σχήματα οικονομικής ανάλυσης των τουριστικών 

δραστηριαίτητων, βοηθούν στην ευκολότερη προσέγγιση των παραγόντων επιρροής, 

καθώς κάί στην διοργάνωση των τουριστικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια της 

Τουριστικής Αγοράς (π.χ. της Ελλάδος ή και σε επίπεδο περιφέρειας της). Οι 

αναλύσεις αυτές, μας βοηθούν στην κατάστρωση σχεδι'ων-πλάνων ανάπτυξης, καθώς 

και στην ορθολογική οργάνωση των τουριστικών δραστηριοτήτων, (παράγοντες 

Προσφοράς και Ζήτησης, παράγοντες που αφορούν την Αγορά) που μπορούν να 

επηρεαστούν μέσω των ενεργειών των αρμόδιων φορέων άσκησης Τουριστικής 

Πολιτικής (π.χ. νομοθετικές ρυθμίσεις, ενέργειες για την διασφάλιση της ποιότητας, 

προβολή για παρακίνηση της Ζήτησης κ.ά.). 

\ 
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2. Αρχές Τουριστικού Μάρκετινγκ 

2α. Στοιχειώδεις έννοιες/ αρχές του μάρκετινγκ υπηρεσιών. 

2αα. Τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών. 

Από:πλευράς καταναλωτών, ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά των 

υπηρεσιών είναι η μη απτή φύση τους (intangibility), (Βλ. και Ο' Connor & Siomkos, 

1994, p. .105). Ο καταναλωτής επίσης, δεν μπορεί να αναζητήσει από πριν π.χ ποιοτικά 

χαρακτηριστικά στις υπηρεσίες, δημιουργώντας ιδία αντίληψη μέσω της εμπειρίας 

του. Αντ'αυτού, σημαντικό ρόλο παίζει εδώ από πλευράς καταναλωτών η εμπειρία 

που αποκομίζεται μετά τη χρονική φάση της παρεχόμενης υπηρεσίας (Zeithaml, 1981, 

ρ.186). Μέχρι σήμερα, δεν έχει καθιερωθεί ένα πλήρως τυποποιημένο μοντέλο 

αξιολόγησης και βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών στο σύνολο των κλαδικών 

οικονομικών δραστηριοτήτων. Η δυσκολία αυτή, προκύπτει λόγω της φύσης των 

υπηρεσιών (Βλ. & 2). Η φύση των υπηρεσιών, περικλείει τα παρακάτω τρία 

διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά, (Mazanec, "der Markt", Nr. 71, s. 190-204): 

• Η άϋλη φύση (intangibility), δηλ. πληροφορίες και όχι αντικείμενα. 

• Η ανομοιογένεια (heterogenity), δηλ. διαφέρουν από παραγωγό σε παραγωγό. 

• Η αδιαιρετότητα (inserability), δηλ. παραγωγή και κατανάλωση είναι αδιαχώριστα;; 

στοιχεία -

Οι βασικές "οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό,^ 

εντάσσονται πάντα στον τομέα των υπηρεσιών", (Πεσμαζόγλου, 1987, σελ. 421 - 422). 

Οι κύριες δραστηριότητες όπως τα καταλύματα, τα μέρη διαμονής, τα κέντρα 

εστίασης·, και ψυχαγωγίας όπως καφενεία, μπαρ, club κ.ά., καθώς επίσης οι 

πολιτιστικές εκδηλώσεις και οι μεταφορικές υπηρεσίες (αεροπλάνα τακτικών και 

έκτακτων γραμμών, επιβατηγά πλοία, λεωφορεία, και τρένα), εντάσσονται στον τομέα 

παροχής υπηρεσιών. 

Μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, στην προσπάθεια της να επιτύχει τους 

στόχους της, καταβάλλει όλες εκείνες τις ενέργειες που θα της επιτρέψουν'να 

παραμείνει ανταγωνιστική και ταυτόχρονα να αποκτήσει ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα (competitive advantages) προς όφελος της. Οι ενέργειες αυτές, 

εστιάζβ|^ιι πρωταρχικά στους πελάτες και στον τρόπο με τον οποίο η παραπάνω 

επιχε<^&..'0α, ικανοποιήσει τις προσδοκίες και τις ανάγκες των πελατών. Το πιο 

σημαντικάσημείσ σ'όλη αυτή την προσπάθεια, βρίσκεται εκεί ακριβώς που τερματίζει 

(ολοκληρώνεται) η εξυπηρέτηση που «ροσφέρεται από την επιχείρηση. Είναι 

πράγματι σημαντικό, από την άποψη é a ο ίδιος ο πελάτης θα προσπαθήσει να 

διαμορφώσει τη δική .του αντίληψη (perception) για την ποιότητα των υπηρεσιών που 

δέχθηκε. Πρόκειται βασικά για μια αντίληψη, που εναρμονίζεται μαζί με πέντε 
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διαφορετικές διαστάσεις (παράγοντες), όπως αυτές προτάθηκαν από την ερευνητική 

ομάδα του Parasuraman, (Zeithaml u.a.1992, s. 149). Οι διαστάσεις αυτές αφορούν: την 

αξιοπιστία (reliability), τα εμπράγματα στοιχεία (tangibles), την ευαισθησία -

ανταπόκριση (responsiveness), την αυτοπεποίθηση (assurance) και την κατανόηση 

(empathy), (Κ. Ν. Δερβιτσιώτης, 1993, σελ. 362 - 364). 

Η επανάσταση της ποιότητας στο τομέα παροχής υπηρεσιών, προσδιορίζεται 

χρονικά στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Στις Η.Π.Α, την ίδια περίοδο, η 

βιβλιογραφία του γνωστικού αντικειμένου του Μάρκετινγκ, διευρύνεται με 

εξειδικευμένες εκδόσεις στο Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Βασικοί συντελεστές της 

γνωστικής εμβάθυνσης στην έρευνα του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και τεχνικών 

βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτέλεσαν οι Berry, Parasuraman, και 

Zeithaml (1985, ρ.41-507 1988,ρ.12~407 1994,ρ. 111-124). Η βασική καινοτομία που 

.εισήγαγαν, ήταν το τυποποιημένο πολύ - παραγοντικό εργαλείο μέτρησης της 

προσφερόμενης ποιότητας, (Berry, κ.ά. ό.π., 1988). Οι παραπάνω, είχαν αναφερθεί στο 

μοντέλο χασμάτων, ("Gap Model"), (Berry, κ.ά. ό.π., 1985) το οποίο περιέγραφε τα 

δυνατά χάσματα που μπορούν να εμφανιστούν μεταξύ προσφοράς και Ζήτησης 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο παριστάνει τέσσερα 

τυποποιημένα χάσματα (Gaps) α π τ ά οποία, τα τρία αποτελούν δείκτες διάστασης 

μεταξύ της αντίληψης του προσφορέα/ παροχέα υπηρεσιών και του καταναλωτή/? 

χρήστη της υπηρεσίας. 

Τα χάσματα μπορούν να προκύψουν στις παρακάτω περιπτώσεις: 

• Στο πρώτο χάσμα, οι προσδοκίες των πελατών/ καταναλωτών γίνονται λανθασμένα 

αντιληπτές. 

• Στο δεύτερο χάσμα, κατά το στάδιο μετατροπής των καταναλωτικών προσδοκιών 

σε μια σύμφωνη προσφορά παροχής υπηρεσιών λαμβάνονται λανθασμένες 

αποφάσεις. 

• Στο τρίτο χάσμα εμφανίζονται προβληματικές καταστάσεις κατά την διάρκεια 

παραγωγής μίας υπηρεσίας. 

Το πιο σημαντικό σημείο στην παραπάνω ανάλυση χασμάτων, εντοπίζεται στο· 

πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος ο πελάτης, την ποιότητα των υπηρεσιών που δέχθηκε. Η 

ßapUTHTOKftlc ανάλυσης, μεταφέρεται με άλλα λόγια στην φιλοσοφία του Μάρκετινγκ 

και ειδικά^Α': στη γνωστική ενότητα της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή, όπου η 

Αντίληψη ταυ καταναλωτή χρίζει ειδικότερης προσοχής και ανάλυσης1, (Βλ. και 

Assael, 1992, ρ44-45, ρρ.130-156). 

1 Οι πρόσφατες έρευνες αναλύονται στην ενότητα 2: 8λ. Harovitz, Parasuraman. 
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2β. Βασικοί εννοιολογικοί προσδιορισμοί των επιστημονικών κλάδων του 

Τουριστικού Μάρκετινγκ και της Τουριστικής Διοίκησης. 

αα. Το Τουριστικό Μάρκετινγκ (Tourism Marketing). 

Ως Τουριστικό Μάρκετινγκ προσδιορίζεται (Moutinho, 1989, ρ.259 2): "η διαδικασία 

διοίκησης (Management process) μέσω της οποίας οι οργανισμοί τουρισμού 

προσδιορίζουν τους τουρίστες της επιλογής τους, εν δυνάμει αλλά και δυνητικούς, και 

επικοινωνούν μ'αυτούς, για να εξακριβώσουν και να επηρεάσουν τις ανάγκες τους 

(needs), πς επιθυμίες τους (desires), και τα κίνητρα τους (motivations) σε τοπικά, 

περιφερειακά, εθνικά και διεθνή επίπεδα, με απώτερο σκοπό την διαμόρφωση και την 

προσαρμογή των τουριστικών τους προϊόντων, σύμφωνα με την άποψη που έχει 

διαμορφωθεί για την άριστη ικανοποίηση του τουρίστα και την μεγιστοποίηση των 

στόχων του οργανισμού ". Ο παραπάνω ορισμός ο οποίος δόθηκε από τον Moutinho 

περικλείει τα παρακάτω στοιχεία - ανάγκες: 

1. Την ανάγκη για γνώση των αναγκών, επιθυμιών, και κινήτρων που προσδιορίζουν τις 

ομάδες των τουριστών. Η προσέγγιση των τριών αυτών στοιχείων, απαιτεί έρευνα 

αγοράς. 

2. Την ανάγκη για παροχή κατάλληλων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντωγ 

προσαρμοσμένα στις καταναλωτικές ανάγκες των ομάδων τουριστών, οι οποίες: 

αποτελούν το επίκεντρο των τουριστικών δραστηριοτήτων του οργανισμού (π.χ. 

EOT). 

3. Την ανάγκη για αντικειμενική και επαρκή ενημέρωση των τουριστών οι οποίοι 

αποτελούν τις ομάδες αναφοράς για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας. Η 

πληροφόρηση αυτή, θα πρέπει να περικλείει όλες τις εναλλακτικές δυνατότητες για 

τις υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν στους τουρίστες αυτούς. Ιδιαίτερα 

σημαντική διαδικασία αποτελεί εδώ η σωστή επιλογή των μέσων μαζικής 

'ενημέρωσης, το περιεχόμενο των μηνυμάτων και γενικότερα το μίγμα προβολής που 

θα προταθεί για την επικοινωνιακή πολιτική του οργανισμού. 

4. Την ανάγκη για ενημέρωση των καταναλωτών - τουριστών για τα σημεία πώλησης 

και παροχής̂  των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών αντίστοιχα (π.χ. γραφεία 

πληρΡΙ&ρησης, τουριστικά γραφεία και τουριστικοί πράκτορες κ.ά.). Ιδιαίτερη 

βαρίΙ^ΜΕ. δίνεται στην ορθολογική και συντονισμένη οργάνωση των καναλιών 

, διανομής. 

2 Παραπλήσια είναι και οι ορισμοί των Ελβετών J. Knppendorf(&éwn 1972), (Βλ. F.K. Femer / R. Muller / 
Η. Zolles, " Marketingpraxis ini Fremdenverkehr" 3 εκδ. Orao Verlag. Wien 1989, σελ. 57 ή παραπομπή 1 
J Krippendorf, στο: Σ. Καλφιώτης, 'Τουριστικό Μάρκετινγκ - Βασικές Αρχές", εκδ. Θ.Π.ΤΥΡΟΒΟΛΑ. 
Αθήνα 1978, σελ. 36) και Hunziker (Βλ. Ν.Α. Σιορβάνε. "Το Μάρκετινγκ στον Τουρισμό', Σειρά: 
Τουριστική Επιστημονική Βιβλιοθήκη ΐ, εκδ. ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Αθήνα 1974,σελ. 21 και 41). 
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5. Την ανάγκη για ενημέρωση, πού αφορά το κόστος αγοράς της υπηρεσίας ή του 

προϊόντος. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται εδώ στην ενημέρωση. Η ενημέρωση, 

περιλαμβάνει ορθολογικά και ψυχογραφικά στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με την 

ωφέλεια; που αποκομίζει με βάση τη συγκεκριμένη τιμή, ο τελικός καταναλωτής. 

6. Την ανάγκη για εκπλήρωση των στόχων και του κέρδους που έθεσε ο οργανισμός. 

Πριν όμως την ανάπτυξη των στρατηγικών Μάρκετινγκ, θα πρέπει να γίνει μια 

εννοιολογική προσέγγιση της Διοικητικής του Τουριστικού Μάρκετινγκ, καθώς και της 

στρατηγικής σημαντικότητας της Τμηματοποίησης της Αγοράς (Market Segmentation 

Process) σε θέματα διαφοροποίησης του συνολικά παρεχόμενου προϊόντος, π.χ. ενός 

τουριστικού προορισμού. 

αβ. Η Διοικητική του Τουριστικού Μάρκετινγκ (Tourism Marketing Management) 

Η Διοικητική στον Τουρισμό, η οποία αφορά τις δραστηριότητες Μάρκετινγκ ορίζεται 

ως (Moutinho ,1989, ρ.259): "ο καθορισμός των στόχων Μάρκετινγκ (λαμβάνοντας 

υπ'όψη τους διαθέσιμους πόρους του τουριστικού οργανισμού και τις ευκαιρίες που 

υπάρχουν στην αγορά), ο προγραμματισμός, καθώς και η εκτέλεση των απαραίτητων 

δραστηριοτήτων Μάρκετινγκ για την επίτευξη των στόχων ". 

Οι στόχοι του Τουριστικού Μάρκετινγκ οι οποίοι καθορίζονται με βάση τον} 

ανταγωνισμό, τις συνθήκες που επικρατούν στην τουριστική αγορά και τις 

δυνατότητες του οργανισμού, καθορίζουν και υποστηρίζουν την Στρατηγική και την 

Τεχνική των προθέσεων του οργανισμού. Σύμφωνα με τον Bernecker, (Ferner/ Muller/ 

Zolles, 1989,s 57, 59-61) παραδείγματα τέτοιων γενικών στόχων είναι τα παρακάτω: 

• Προσέλκυση νέων ομάδων στόχων. 

• Διεύρυνση του μεριδίου, σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους. 

• Αύξηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων. 

• Καλύτερος καταμερισμός διανυκτερεύσεων, σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. 

• Αύξηση της διάρκειας παραμονής των επισκεπτών μας. — 

• Προσέλκυση επισκεπτών που εντάσσονται σε συγκεκριμένη κατηγορία ηλικίας. 

• Βελτ^^,της: δομής των αφίξεων (κατηγορίες αφιχθέντων). ' 

• Κ ά λ ι | | | | | κατανομή στις αφίξεις που παρουσιάζει μια συγκεκριμένη κατηγορία, η 

οπο^Β^ΐΝΑεί στόχο των επιχειρησιακών μας δραστηριοτήτων. 

• Διόρθωση: της υπάρχουσας εικόνας μας (image changing). 

• Ενίσχυση ενός ασθενούς παράγοντα, ο οποίος κρίνεται απαραίτητος για την 

πετυχημένη διαμόρφωση της εικόνας μας. 

• Αύξηση του τζίρου και των κερδών. 

• Καθορισμός κοινωνικών στόχων κ.ά. 
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Όπως παρατηρεί ο προσεκτικός μελετητής, ο καθορισμός των στόχων σχετίζεται 

ιδιαίτερα με εξειδικευμένα τμήματα της τουριστικής αγοράς (π.χ. όσον αφορά την 

Ζήτηση με συγκεκριμένη ομάδα τουριστών άνω των 50 ετών). 

2γ. Η 'Ερευνα και η τμηματοποίηση της αγοράς (Market Segmentation). 

2,γα. Η Έρευνα αγοράς και η Πληροφορική. 

Για να διερευνηθούν οι δραστηριότητες εντός μιας τουριστικής αγοράς, σύμφωνα με 

τον L Moutinho (1989, ρ.260)3 είναι αναγκαίο να αναλύονται οι ανάγκες και οι 

επιθυμίες των ενεργητικών και δυνητικών τουριστών και να τμηματοποιείται η αγορά 

με απώτερο σκοπό την επιδίωξη κερδοφόρων ευκαιριών. "Η Έρευνα Μάρκετινγκ θα 

πρέπει να βοηθάει στον εντοπισμό αγοραίων στόχων (target markets), στην διερεύνηση 

του κατάλληλου μίγματος Μάρκετινγκ και στην αποδοτικότερη κατανομή των 

προσπαθειών και των εξόδων του Μάρκετινγκ..." . 

Οι εναλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών όσο αφορά την χώρα διακοπών, τον 

τόπο τουριστικού προορισμού (περιφέρεια, ή γεωγραφικό σημείο), το είδος των 

διακοπών, την διάρκεια παραμονής τους κατά το χρονικό διάστημα των διακοπών^ 

μπορεί να οδηγήσουν σε απρόσμενη μείωση των τουριστικών δραστηριοτήτων. Η5 

εικόνα (image) μιας χώρας, σχετίζεται με την προσωπική αντίληψη και στάση των 

τουριστών για αυτήν. Επίσης, σημαντικός παράγοντας επιρροής των προτιμήσεων 

των τουριστών, είναι η μετάδοση μηνυμάτων από τους φορείς επικοινωνίας -

* Για τη σημαντικότητα της χρήσης της πληροφορικής στην έρευνα Τουριστικού Μάρκετινγκ βλ. J. 
Mazarfec, "Die Verhattenstheoretishe grundsatzfrage: Spezifikation eines Erktarungsmodeës tur die 
Wahlentscheidung des Touristen ", στο: DER MARKT Nr. 7t, σελ. 190.: Ο αυστριακός καθηγητής J-

'Mazanec, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη της πληροφορικής διευκόλυνε την ερευνητική 
διαδικασία στα πλαίσια.της επιστήμης του Μάρκετινγκ και γενικά των οικονομικών και κοινωνικών 
επιστημών. Επίσης, βοήθησε η στροφή του ενδιαφέροντος προς την ερμηνεία της συμπεριφοράς των 
καταναλωτών. 
βλ. επίσης W. Schertier (εκδ.), "Tourismus als Imformationsgeschaft - Strategist» Bedeutung neuer 
InfOftnaÜom· und 'KommunKatbnstechnologien im Tourismus ", Ueberreuter, Wien 1994, σελ. 47-48, όσο 

συστήματα κράτησης βλ. Beat Schmid, "Elektronische Markte im Tourismus*: GALILEO, 
É9RLDSRAN, AMADEUS σελ. 506-510, όσον αφορά εθνικά δίκτυα για πώληση και διανομή 

ϊ * ΐ Γ 4 Η Β Ρ Β 3 ί START. ESTEREL, TRAVICOM. TRAVISWISS. TRAVIAUSTRIA (τα εθνικά δίκτυα 
' "" τά τηλεπικοινωνιακά μέσα ΒΤΧ, FAX. Τηλέφωνο. Το EUROTOP που ήδη (1986) 

ι από την Thomson HoSdays ως ΒΤΧ, έχα την δυνατότητα να πληροφορεί και με 
τελικό καταναλωτή, (ηλεκτρονικό έντυπο) αντικαθιστώντας την λειτουργία των 

ταξιδιωτικών καταλόγων. Ο τελικός καταναλωτής μέσω των PC, θα μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση 
σε πληροφορίες της τουριστικής αγοράς, ενώ μεμονωμένα τουρίστες και τουρίστες "ταξιδιωτικών 
πακέτων", θα εξυπηρετούνται καλύτερα μέσω της οργάνωσης πακέτων για ειδικότερες μορφές 
τουρισμού. 
Για τις ωφέλειες σε κόστος και την δυνατότητα καλύτερης εξυπηρέτησης των αναγκών, για την 
ανάπτυξη ενός πιο ευέλικτου στρατηγικού προγραμματισμού των τουριστικών δραστηριοτήτων μέσω 
της "τεχνολογικής κλίμακας", βλ. Walter Schertier, "Informationssystemtechnoiogie und Strategisches 
Tourismusmanagement " σελ. 525- 584. 
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προβολής (τουριστικά γραφεία, Μ.Μ.Ε, διαπροσωπική πληροφόρηση, Ε.Ο.Τ, 

διαφημιστικές εταιρίες), όπως επίσης και η προώθηση προγραμμάτων "πακέτων" από 

τους τουριστικούς πράκτορες. Η Έρευνα Μάρκετινγκ, μπορεί να παρομοιασθεί με 

ραντάρ πόυ βοηθάει τον αυτόματο ρυθμιστή πλοήγησης ενός αεροσκάφους, να 

πετύχει τ$ν στόχο του. Ο στόχος, είναι η ομαλή προσγείωση του αεροσκάφους στο 

αεροδρόμιο και η άφιξη των επιβατών σ'αυτό. Το ραντάρ, είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ 

η οποία οδηγεί το αεροσκάφος, δηλ. την τουριστική προσφορά, με πιλότο τον αρμόδιο 

φορέα στις κατάλληλες προσαρμογές, έτσι ώστε να αποφύγει δυσμενείς εξελίξεις 

κατά την προσγείωση δηλ. τον αποπροσανατολισμό και τη μη προσαρμογή του 

προϊόντος της προσφοράς, με βάση τα πρότυπα της Ζήτησης. Η προσγείωση, δηλ. 

στην περίπτωση μας η προσαρμογή στις επιθυμίες της Ζήτησης, αποφέρει και την 

εκπλήρωση του στόχου που είναι η άφιξη των επιβατών στον προκαθορισμένο 

προορισμό δηλ. η εκπλήρωση του επιχειρησιακού στόχου (κέρδος, ποιοτική υπεροχή, 

διασφάλιση μεριδίου αγοράς κ.ά.). Η Έρευνα φαίνεται να καθοδηγεί με βάση τα 

παραπάνω, τον πλοηγό του σκάφους, δηλ. τον αρμόδιο φορέα, π.χ EOT ή τον 

τουριστικό Μάνατζερ, στο να κατευθύνει το σκάφος στο σωστό σημείο προσγείωσης,, 

που είναι οι επιθυμίες της Ζήτησης (φωτεινοί σηματοδότες του διαδρόμου 

προσγείωσης). Μία βασική διαδικασία για την καλύτερη προσέγγιση των επιθυμιών: 

της Ζήτησης, είναι η τεχνική της Τμηματοποίησης της Αγοράς. 

Η Έρευνα Μάρκετινγκ στον τουρισμό υποβοηθάται από τις αρμόδιες Εθνικές 

Στατιστικές Υπηρεσίες, τις Διευθύνσεις του EOT; τα αρμόδια Ινστιτούτα, Φορείς της 

Αλλοδαπής (π.χ Eurostat, W.T.O), και από άλλους οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου (π.χ 

Σ.Ε.Τ.Ε, Επιχειρήσεις συμβούλων. Κέντρα ή Εταιρίες Ερευνών, Δημοσιογραφικοί 

Οργανισμοί, Ενώσεις και Επιμελητήρια). Βασικός παράγοντας οργάνωσης, ανάπτυξης 

και ανάλυσης μας βάσης δεδομένων η οποία να παρέχει τις αναγκαίες τουριστικές 

πληροφορίες προς όλους τους φορείς, είναι η Πληροφορική. 

Η χρήση της πληροφορικής, δεν περιορίζεται μόνο στην αντικειμενικότερη" και 

ωφελιμότερη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών. 

Οι ωφ4λέιε<ί της, εξοικονόμησης χρόνου και της μείωσης του κόστους περισυλλογής 

TCrtV'o^^ptov» παράλληλα εξυπηρετούν τον οργανισμό στο να δώσει βαρύτητα σε 

ΐς του πελάτη. Σ'αυτό συνέβαλε και η ανάπτυξη εξειδικευμένων 

προγρα||ΐατων και συστημάτων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Τα διάφορα συστήματα -

προγράμματα κράτησης όπως: 

• το GALILEO της National Distribution Company, αποτέλεσμα της συνεργασίας δέκα 

πρωτοπόρων εταιριών του ταξιδιωτικού τομέα, 
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το KOSMOS/ Hotel Software της Unisoft που μεταξύ άλλων βοηθά στον εντοπισμό των 

συχνά επισκεπτόμενων πελατών (Heavy Users) κ.ά. κρίνοντα αναγκαία. Η 

αναγκαιότητα αυτή απορρέει (Πόνγκας, 1994- Πρακτικά συνεδρίου) από τους 

παρακάτω λόγους: 

1. Επιτυγχάνεται η δόμηση ενός συστήματος πληροφόρησης (ποσοτικής και ποιοτικής 

φύσεως)-, δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα για μια δικτύωση όλων των 

αρμόδιων φορέων μεταξύ τους. Η τυποποίηση των πληροφοριών (συγκρισιμότητα 

των στοιχείων), προωθείται ήδη από την Ε.Ε4. 

2. Αναβαθμίζει τις στατιστικές υπηρεσίες (π.χ των περιφερειακών διευθύνσεων) μια 

και το ανθρώπινο δυναμικό ασχολείται πλέον περισσότερο με την στατιστική 

ανάλυση, παρά με την καταγραφή και περισυλλογή πληροφοριών. 

3. Εξυπηρετείται καλύτερα ο πελάτης και ο τελικός καταναλωτής, συντελώντας με 

τον τρόπο αυτό στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ 

οπτικοακουστική πληροφόρηση για τον τουριστικό προορισμό με την τεχνολογία των 

CD Information Systems [CD Ι]5, (Ριζόπουλος, 1994, σελ. 51 και Kotler/ Rein/ Heider, 

1993, p. 200). 

4. Υποβοηθείται η στρατηγική ανάπτυξη πολιτικών Μάρκετινγκ σε περιφερειακό 

επίπεδο. Αναλύοντας ευκολότερα, γρηγορότερα και αντικειμενικότερα τις. 

(καταναλωτικές) ανάγκες των τουριστών, είμαστε σε θέση να: 

α. προσαρμοζόμαστε ευκολότερα στις μεταλλαγές nou συμβαίνουν στην τουριστική 

αγορά και 

β. να ελέγχουμε με καλύτερο τρόπο τις αποδόσεις μας. 

5. Το εξειδικευμένο Λογισμικό δίνει σήμερα την δυνατότητα για πολυμεταβλητές 

αναλύσεις ποιοτικής φύσεως (π.χ SPSS, SAS, S-PLUS, TSPKA.). 

ι 

* Βλ. Ευαγ. Πόνγκας " Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Στατιστική Υπηρεσία " στα: "Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα: 
ΕΥΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Έρευνα και προοπτικές.", τόπος διεξαγωγής του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών 
Τουρισμού της Ε.Ε. που οργανώθηκε κατά την διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας: (1/1/94 - 30/6/94) 
στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής , 15-16 Μαίου 1994 στο Ξενοδοχείο Sani Beach. 

" Βλ. Γιάννης Ριζόπουλος, στην: "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ *, 30/ ti/1994. σελ. 51: "Πετάνε ψηλά τα πολυμέσα -
Αεροπορικές εταιρίες εφοδιάζουν το στόλο τους με "μίνι θαύματα": στο παραπάνω άρθρο δίνεται μία 
εικόνα τη& χρήσης (μετά το 1993) των MULTIMEDIA (σύστημα Gateway) σε πολλές εταιρίες 
ναχώύίΰ&Ηΐώ και τακτικών πτήσεων όπως α : Virgin Atlantic, China Air, Northwest, United, Singapore, 
ContittMat Airfines. Ο επιβάτης πλέον, έχει την δυνατότητα επιλογής τόσο εντός του αεροσκάφους 
όσο και σε κρουαζιερόπλοια, ξενοδοχεία κ.λ.π μεταξύ άλλων σε θέματα δυνατοτήτων ψυχαγωγίας 
και σε αγορές προϊόντων του Duty Free, επιλέγοντας από οπτικούς καταλόγους που εμφανίζονται 
μπροστά στην ατομική οθόνη του, πατώντας τα κατάλληλα κουμπιά, μπορεί να πληροφορηθεί για τον 
τόπο προορισμού, τα δρομολόγια των τρένων, τις τιμές κάποιων επιλεγμένων ξενοδοχείων.. 
Βλ. επίσης: Ρ. Kotler, I. Rein και D. Haider " Marketing Places", The Free Press. USA 1993. και COI 
systems (π.χ των Phillips. Sony) παράγραφος με τίτλο: " Attracting the Tourism and Hospitality Business 
Markets", σελ. 228: ο ενδιαφερόμενος πελάτης των τουριστικών γραφείων στις ΗΠΑ έχει την 
δυνατότητα να δει σε οθόνη τον τόπο προορισμού, το χώρο διαμονής κ.ά.. έτσι ώστε να διαμορφώσει 
από πριν μία εικόνα για το τουριστικό, προϊόν που επέλεξε. 
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2γβ Η Τμηματοποίηση της Αγοράς. 

Η διαφοροποιημένη στρατηγική γνωστή και ως στρατηγική τμηματοποίησης της 

τουριστικής αγοράς είναι το αποτέλεσμα εφαρμογής της ιδεολογίας του Μάρκετινγκ. 

Στόχος η όσο το δυνατό καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή 

(τουρίστα).. Οι ανάγκες με τον τρόπο αυτό αναλύονται έτσι ώστε στη συνέχεια να 

στηριχθεί και να αναπτυχθεί μια προσαρμοσμένη πλειάδα στρατηγικών (Σιώμκος, 

1995, σελ. 33-45/ Lehman & Winer, 1991 p. 166 -178) με βάση τις ειδικότερες ανάγκες 

των καταναλωτών6. 

Για την οριοθέτηση των τμημάτων αγοράς, χρησιμοποιούμε τα παρακάτω κριτήρια 

ταξινόμησης7 (Παπαγεωργίου, 1990, σελ. 293 - 300/ Σιώμκος, 1994, σελ. 125 -127): 

α. Κοινωνικοδημογραφικά κριτήρια 

β. Ψυχογραφικά (δεν εντοπίζονται απλά με παρατήρηση), 

γ. Συμπεριφορικά (αγοραστική συμπεριφορά, τρόπος ζωής : εντοπίζονται με την 

παρατήρηση). 

Εκείνο που θα πρέπει επίσης να αναφερθεί, είναι η μείωση της ομάδας στόχου που 

επεξεργαζόμαστε, λόγω της χρησιμοποίησης πολλών κριτηρίων για την τμηματοποίηση 

της αγοράς. Η μείωση αυτή, επιτρέπει μία διαφοροποιημένη και προσδιορισμένη; 

επεξεργασία κάθε τμήματος αγοράς (Haedrich/ Gussek/ Tomczak, 1989, s.11)8i 

5 Εδώ θα μπορούσε να σημειωθεί, πώς οι ειδικότερες μορφές τουριστών που ενδιαφέρονται για φύση 
και περιβάλλον, αποφεύγουν τα πολυπληθή αστικά κέντρα και καταφεύγουν στην ολιγοπληθή σημεία 
ή στην ύπαιθρο. Τα ειδικότερα τμήματα (ομάδες τουριστών), όσον αφορά τους τουρίστες που 
κατατάσσονται εντός του τμήματος, χαρακτηρίζονται από μια πλειάδα κοινών χαρακτηριστικών (π.χ 
ανάγκες), ενώ μεταξύ των τμημάτων παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές, με τον τρόπο αυτό 
εντοπίζονται καλύτερα ot καταναλωτικές ανάγκες, χαρακτηρίζονται και περιγράφονται οι τουρίστες 
μας (ενεργητικοί και δυνητικοί) . Εδώ επισημαίνουμε « u την ανάγκη για μα π.χ. συντονισμένη 
ανάπτυξη των: 

α. υδροβιοτόπων στην Βόρεια Ελλάδα: Νέστου, Κερκίνης, Δέλτα Ißpou, Πρεσπών, Βισθωνίδας, 
β. παραδοσιακών οικισμών ορεινών χωριών: Βερμίου, Παϊκου, Χωλομόντα, Ροδόπης 
γ. 'αρχαιολογικών χώρων: Ολύνθου, Ολυμπιάδας, Αμφίπολης, Μεθώνης, Πλαταμώνα, Βεργίνας, 

Μαρώνειας κ.ά 
δ. ιαματικών θερμαλιστικών πόρων: Ν. Απολλωνίας, Αγγίστρου, Ελευθερών, Αριδαίας κ.ά. 
ε. αγροτοτουριστικών περιοχών: Μαρώνειας Κομοτηνής, Αρναίας Χαλκιδικής, Αρχάγγελου Πιερίας, Αγ. 

Γερμανού Πρεσπών, Βελβεντού Κοζάνης, Ολύμπου - περιοχή Λιτόχωρου κ.ά. 
Αντίθετα, μια μαζικά κατευθυνόμενη στρατηγική στην περίπτωση αυτή, παραβλέπει πς 
ειδικότερες ανάγκες των τουριστικών ομάδων με ειδικότερες ανάγκες. Με την εφαρμογή των 
μαζικών; στρατηγικών, επικεντρώνεται η πολιτική σε συγκεντρωτικές ωφέλειες. Με τον τρόπο αυτό, 
8vicrxüi*Tat α προορισμοί που παρουσιάζουν παραδοσιακά τις μαζικότερες ελεύσεις τουριστών, 
εμφα#άίται. η παραοικονομία, και καταστρέφεται το φυσικό και πολιτιστικό στοιχείο από αλόγιστες 
παρεμΙφΙεις, με αντίκτυπο την αποδυνάμωση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Παράλληλα, 
μειώνονται α εναλλακτικές επιλογές για τον επισκέπτη, βλάπτοντας και το image του προορισμού: 
Ελλάδα έναντι των δυνητικών επισκεπτών. 

' Για μια πιο εξειδικευμένη ανάλυση των κριτηρίων τμηματοποίησης, βλ. Π. Παπαγεωργίου, "ΕΙΣΑΓΩΓΉ 
ΣΤΟ ΔΕΘΝΕΣ MANAGEMENT ", εκδ. Α. Σταμουλής, Πειραιάς 1990, σελ. 293 -300, 0λ. επίσης Γ. Ι. 
Σιώμκος. "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΤΟΜΟΣ Α ". ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ. Αθήνα - Πειραιάς 1994. σελ. 125 -127. 

• Επίσης η έρευνα των συγγραφέων, απέδειξε πώς οι στρατηγικές των τουριστικών πρακτορείων της Δ. 
Γερμανίας που δίνουν βαρύτητα: 

α. σε μαζικές στρατηγικές αγοράς (αδιαφοροποίητες), που έχουν ως στόχο την μείωση του κόστους με 
απώτερο σκοπό τον καθορισμό στη συνέχεια ανταγωνιστικών τιμολογιακών πολιτικών. 
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Σύμφωνα με τον Moutinho (1989, ρ. 260), με την έννοια Τμηματοποίηση Αγοράς 

εννοούμε: 

"μια στρατηγική επιμερισμού των πόρων του Μάρκετινγκ που έχει ως αποτέλεσμα ένα 

ετερογενή πληθυσμό τουριστών ". 

Ο Γ. Σιώμκος, (1994, σελ. 123) ορίζει την τμηματοποίηση της αγοράς ως: 

"μια συστηματική διαδικασία εντοπισμού εσωτερικά ομοιογενών ομάδων αγοραστών οι 

οποίοι απαιτούν διαφορετικές στρατηγικές Μάρκετινγκ, προκειμένου να επηρεασθεί η 

κατανάλωση τους. Η τμηματοποίηση, σαν αναλυτική μέθοδος, συνδέεται με τη 

στρατηγική Μάρκετινγκ μέσα από την τοποθέτηση του προϊόντος (product positioning) 

στην αγορά, σε σχέση με την τοποθέτηση των ανταγωνιστών ". 

Στην χώρα μας η ανάγκη για μια διαφοροποιημένη προσέγγιση της 

συμπεριφοράς ομάδων τουριστών, έγινε ιδιαίτερα αντιληπτή τη δεκαετία της 

ανάπτυξης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος (1970 - 1980). Το 1975 ο Λ. 

Αθανασίου9 (σελ. 27-28), επισήμανε την ανάγκη για μια συστηματική διερεύνηση 

ποιοτικών χαρακτηριστικών των τουριστών. Η ανάγκη αυτή, επιβεβαιώθηκε από τις 

εξελίξεις της επόμενης δεκαετίας, οι οποίες έφεραν στο προσκήνιο την ανάγκη για 

ποιοτική μεταστροφή TOU ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

Η μέχρι τότε διερεύνηση, στηριζόταν σχεδόν "αποκλειστικά σε ποσοτικά μεγέθη 

(συναλλαγματικές εισροές, ελεύσεις συνολικές ή σε σύνολα εθνοτήτων κατά χρονικά 

διαστήματα, και στη μέση κατά κεφαλή δαπάνη σε δολ. ΗΠΑ). Σήμερα, η ανάγκη αυτή 

εντοπίζεται σε περιφερειακές τουριστικές αγορές, όπου υπάρχει φανερή έλλειψη για 

δεδομένα που να προσδιορίζουν τις τοπικές ανάγκες, οι οποίες σχετίζονται με 

< 
β. σε διαφοροποιημένες στρατηγικές αγοράς που έχουν ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας και της 

εικόνας της επιχείρησης, ή του προϊόντος. 
' Βλ. Λ. Αθανασίου. "Ο τουριστικός τομέας ας την ελληνικήν αικοναμίαν", Αθήναι 1975, εκδ. 

Τυπογραφείο Γ. Βασιλείου, σελ. 27 - 28.: "η μέση ανά τουρίστα παραμονή ας την χώραν και η 
αντίστοιχος δαπάνη, ε/c των οποίων και αμέσως εξαρτάται η απασχόλησις εις τον τουριαμόν και 
γενικώτερον, η ζήτηαις τουριστικών υπηρεσιών, δύνανται να διαφέρουν από μηνός εις 
μήνα, λόγω διαφόρου εισοδηματικής συνθέσεως και λοιπών χαρακτηριστικών 
του τουριστικού ρεύματος...". 8λ. επίσης Α. Σιορβάνε, "ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ", 
εκδ. ΠΑΠΑ2ΗΣΗ, Αθήνα 1974, σελ. 48 - 49.: Η Ελλάδα, ως επί το πλείστον μετά το 1970 κυρίως, 
παρουσιάζει μια τάση κατάκτησης αγορών, (αύξηση προβολής με στόχο τον μαζικό τουρισμό και την 
ανάπτυξη υποδομής σε συναλλαγματοφόρες περιοχές της χώρας [κατά Μ.Ε. Porter: Προϊόντα 
"θησαυροφυλάκια'], χωρίς να παρουσίαζα μια επιθυμητή, με βάση τον ανταγωνισμό και τις τάσεις 
στην ζήτηση, βελτίωση ή εισαγωγή νέων προϊόντων (π.χ εγκαταστάσεις υποδομής για προσέλκυση 
ειδικότερων κατηγοριών τουριστών που επισκέπτονται την χώρα μας, σε περιόδους παραχείμασης 
και σε πρώιμες περιόδους). Η κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών, προαπαιτεί μια υπάρχουσα υποδομή 
σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και ρευστά διαθέσιμα που να αποβλέπουν σε 
επενδύσεις. Η ανεπάρκεια κεφαλαιουχικών επενδύσεων και ο πεπαλαιωμένος εξοπλισμός, καθώς και 
η κακή διαχείριση των κεφαλαίων, (δανειοδότηση και αδυναμία εξόφλησης από πλευράς 
ξενοδοχειακών, μονάδων) οδήγησαν κατά την δεκαετία του 1970, στην ανάγκη εύρεσης τρόπων για 
σωστή οργάνωση και διοίκηση όλων των τουριστικών πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, κεφαλαιουχικό 
εξοπλισμό, φυσικούς nopouç, τεχνολογία). 
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ενεργητικούς τουρίστες. Η έλλειψη ολοκληρωμένων πληροφοριών, δυσχεραίνει και τον 

προσδιορισμό κανόνων βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, βάσει ποιοτικών 

μοντέλων όπως π.χ του μοντέλου της "ανάλυσης σημείων επαφής " του πελάτη, με 

τον παροχέα προσφερόμενης υπηρεσίας {Contact Point Analysis), (Horovitz, 1992, s. 94-

106). Τα μοντέλα αυτά, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποφυγή λαθών κατά την 

προσέγγιση των πελατών ("κανόνας μηδενικού λάθους"). 

2δ. Ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας. 

2δα. Νέες τάσεις και ειδικότερες μελέτες τμηματοποίησης στην έρευνα 

Μάρκετινγκ. 

Η προσέγγιση της αγοραστικής συμπεριφοράς του τουρίστα βάση των 

ψυχογραφικών χαρακτηριστικών. 

Μέχρι το 1970 στις ΗΠΑ, η έρευνα αγοράς, διεξαγόταν βάσει της χρήσης 

δημογραφικών κριτηρίων τμηματοποίησης. Κύρια κριτήρια ταξινόμησης ήταν: 

η ηλικία, το εισόδημα, το επίπεδο εκπαίδευσης, η οικογενειακή κατάσταση κ.ά. 

Σύμφωνα με τον καθ. Gottlieb (1968, ρ. 200-209), η Έρευνα Μάρκετινγκ στα 

τέλη της δεκαετίας του 1960, αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα όσον αφορά την 

προσέγγιση της αγοραστικής συμπεριφοράς. Το κύριο πρόβλημα, ήταν ο 

προσδιορισμός του "γιατί" αγοράζουν οι καταναλωτές συγκεκριμένα προϊόντα και 

υπηρεσίες, δεν κάλυπτε τις ανάγκες για μια ευκολότερη και πιο αποδοτική 

προσέγγιση της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Το κύριο πρόβλημα, ήταν οι δυσκολίες 

που αντιμετώπιζαν στην πρακτική εφαρμογή ψυχογραφικών αναλύσεων οι ερευνητές 

της αγοράς . Έτσι, η βαρύτητα μεταφέρθηκε για λόγους απλοποίησης, στο ερώτημα 

"ποιος αγοράζει π.χ. τις υπηρεσίες;". Κύριο κριτήριο για την τμηματοποίηση, 

αποτέλεσε η χρήση του προϊόντος ή της υπηρεσίας (Users & Non Users). Η 

τμηματοποίηση βάσει του παραπάνω κριτηρίου, θεωρήθηκε ότι θα έδινε απαντήσεις 

στο " γιατί" αγοράζουν οι καταναλωτές τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. 

Σταδιακά και ιδιαίτερα μετά την δεκαετία του 1970, η άποψη ότι η ψυχογραφική 

προσέγγιση των καταναλωτών αποτελεί μία πολύπλοκη διαδικασία για τους ερευνητές 

της αγοράς, υποχώρησε. 

Σύμφωνα με τον καθηγητή Mazanec (Vavrik & Mazanec, 1990,ρ.130) διευθυντή 

του Ινστιτούτου Βιομηχανίας Αναψυχής και Τουριστικής Έρευνας στη Βιέννη, 

παλαιότερα, οι δημογραφικές και κοινωνικο-οικονομικές μεταβλητές, π.χ. το φύλο, η 

ηλικία, η θέση του νοικοκυριού και το εισόδημα, αποτελούσαν τις κύριες μεταβλητές 

για την περιγραφή -ομάδων τουριστών. Σήμερα, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 

σημαντικότητα οι ψυχογραφικές και συμπεριφορικές μεταβλητές, π.χ. μοτίβα 
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καταναλωτών, στάσεις, αντιλήψεις με βάση τον κίνδυνο της αγοραστικής ενέργειας, 

εικόνα του προϊόντος κ.ά 

Η εφαρμογή στρατηγικών διαφοροποίησης αποτελούσε ιδιαίτερα δύσκολη 

διαδικασία, μια και τα παραπάνω κριτήρια τμηματοποίησης, δεν παρείχαν 

πληροφορίες για τις πραγματικές ανάγκες καταναλωτών με ομοειδή συμπεριφορά, 

(π.χ. τα άτομα τρίτης ηλικίας, εμπεριέχουν υποομάδες καταναλωτών με 

ενδιαφέρουσα αγοραστική συμπεριφορά). 

Σύμφωνα με τους καθηγητές Kotler, Haider, Rein (1993, p. 202) ο τυπικός τουρίστας 

"πακέτου", συμπεριφέρεται με διαφορετικό τρόπο απ'ότι ο μεμονωμένος ταξιδιώτης, ο 

κατασκηνωτής, ή ο σκιέρ. Ο κάθε ένας αναζητά το ειδικό σετ τουριστικών υπηρεσιών, 

από έναν κατάλληλο προσφορέα. Έτσι, τελικά διαφορετικοί τουρίστες ελκύονται από 

διαφορετικά γνωρίσματα των σημείων - προορισμών. 

Τα VALS, (Values of Life Style Analysis) έδωσαν την δυνατότητα για μια 

αντικειμενικότερη προσέγγιση της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών. Η 

τεχνική προτάθηκε και καθιερώθηκε, ως εργαλείο διερεύνησης αγοραστικής 

συμπεριφοράς και τρόπου ζωής συγκεκριμένων καταναλωτικών ομάδων, από το 

Stanfort Research Institute το 1978. Ta VALS, είναι το αποτέλεσμα των διαδοχικών 

εμπειρικών ερευνών και εκθέσεων που διεξήγαγε ο Arnold Mitchell για την SRI (Atlas, 

1984,ρ. 49-58). Τα VALS ως τεχνική τυποποιημένης προσέγγισης διαχωρίζουν τους" 

Αμερικανούς σε εννέα τύπους τρόπων ζωής. Οι τύποι αυτοί ταξινομούνται σε 

τέσσερις κατηγορίες. Κάθε κατηγορία διαχωρίζεται από την άλλη, βάσει της εικόνας 

που έχει κάθε τύπος για τον εαυτό του (self image), τις φιλοδοξίες και τα προϊόντα 

τελικής επιλογής τους. Ο Mitchell, σε έκθεση του το 1974 (Atlas, 1984,ρ.49-58) με τίτλο 

" Consumer Values " περιγράφει τις μελλοντικές τάσεις της αμερικάνικης κοινωνίας. 

Στις Η Ι Ί Α το 1990, α βασικές καταναλωτικές αξίες, θα έδιναν, σύμφωνα με τις 

παραπάνω έρευνες, ιδιαίτερη αξία σε θέματα προσωπικού ενδιαφέροντος και 

απεξάρτησης απά τα αγαθά μαζικής παραγωγής. Οι πωλήσεις και η διαφήμιση, θα 

προσεγγίζουν χαρακτηριστικά όπως ο ατομικισμός, ο πειραματισμός, ο 

προσωποκεντρισμός, η άμεση εμπειρία και τα άύλα χαρακτηριστικά των αγαθών. Η 

προσωπική εξυπηρέτηση των πελατών αποτέλεσε, στα τέλη της δεκαετίας του 1980, 

το KUpto αντικείμενο μελέτης διαφόρων επιχειρήσεων στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ10. 

Μεγάλες εταιρίες στο χώρο παροχής υπηρεσιών υιοθέτησαν τη νέα φιλοσοφία, 

βελτιώνοντας την εικόνα τους έναντι του κοινού. Ο L. Strong, διευθυντής Μάρκετινγκ 

της British Airways αναφέρει (Business Week, 1990, Vol. 12): "αποφασίσαμε να μας 

10 Βλ. Ά. α „ " King Customer - At companies that listen hard and respond fast, bottom lines thrive ", στο: 
Business Week/ March 1990,12 σελ. 88 - 91. 
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κατευθύνουν οι άριστες υπηρεσίες και όχι οι λειτουργίες" 11. Η υιοθέτηση της νέας 

φιλοσοφίας, εμπεριέχει αρκετές δυσκολίες στην κατανόηση της εφαρμογής της. 

Σύμφωνα με τον καθηγητή J. Μ. Hulbert (Business Week, 1990, ρ.88-91): 

" Οι περισσότεροι κορυφαίοι διοικητές έχουν αντιληφθεί την αναγκαιότητα του να 

προσεγγίζουν τους πελάτες τους, αλλά δεν αντιλαμβάνονται πάντοτε τον τρόπο με 

τον οποίο θα γίνει η αλλαγή στις επιχειρησιακές δραστηριότητες τους', ενώ, όπως 

παρατηρεί ο πρόεδρος της Du Pont Woolard, (Business Week, 1990, ρ.88-91) το 

μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι να μεταλλάξει κανείς την σκέψη των ερευνητών 

και μηχανικών ανάπτυξης προϊόντων προς τις ανάγκες των πελατών, όσον αφορά την 

ανάπτυξη νέων υλικών. 

Τα δυναμικά μοντέλα ανάλυσης της παρεχόμενης ποιότητας στις υπηρεσίες12 και η 

συμβολή τους στην προσέγγιση της καταναλωτικής συμπεριφοράς. 

Σε έρευνα - μελέτη των Boulding, Kalra, Staelin, και Zeithaml (1993, p. 7-27), 

διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ προσδοκιών, αντιλήψεων και εντατικής συμπεριφοράς. 

Το μοντέλο διερεύνησης προτάθηκε για να ερμηνεύσει το πώς οι πελάτες 

αναπτύσσουν διαχρονικά αντιλήψεις για το σύστημα παρεχόμενης εξυπηρέτησης 

(service delivery system). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν : 

• ότι όσο μεγαλύτερη είναι η αντίληψη των πελατών για την συνολικά παρεχόμενη 

εξυπηρέτηση της επιχείρησης, τόσο ευνοϊκότερη είναι η στάση των πελατών στην 

ανάληψη ρόλων ωφελιμότητας που βοηθούν στην στρατηγική υγεία της επιχείρησης 

(θετικά σχόλια για την επιχείρηση, προτάσεις για την εξυπηρέτηση η οποία 

παρέχεται κ.ά), 

• ότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, επηρεάζεται απ* ευθείας από τις 

αντιλήψεις, 

• ότι όι επιχειρήσεις μπορούν να επαυξάνουν διαχρονικά τη συνολικά παρεχόμενη 

εξυπηρέτηση προς τους πελάτες τους, αυξάνοντας το επίπεδο αντιλήψεων ή 

μειώνοντας το επίπεδο προσδοκιών των πελατών τους (increase perceptions or lower 

expectations). 

Η παραπάνω διαπίστωση, υπονοεί ότι η επαύξηση των προσδοκιών (increasing 

customer expectations), οδηγεί και σε υψηλότερες αντιλήψεις (perceptions) από 

πλευράς πελάτη, για το τί θα του προσφερθεί σε μελλοντική χρονική στιγμή, ότι οι 

επιχειρήσεις, διοικούν καλύτερα την ποιότητα εξυπηρέτησης την οποία παρέχουν, 

μέσω ενεργειών επαύξησης των (will expectations) και μείωσης των επιβεβλημένων 

" Βλ. Μ. Maremont, " How British Airways butters up the Passenger", στο: Business Week/ March 1990.12 
12 W. Boulding, A. Kalra, R. Staelin, V. A. Zeithaml, " A Dynamic Process Model of Service Quality: From 

expectations to Behavioral Intentions", στο: Journal of Marketing Research, Vol. XXX (February 1993), 7 
-27. 
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προσδοκιών (should expectations) των πελατών τους. Πρακτικά, η εφαρμογή της 

διαπίστωσης θα μπορούσε να εφαρμοσθεί στην διοίκηση τουριστικών προορισμών με 

π.χ. την προσωπική επεξήγηση προς τον πελάτη (από πρόσωπο ή Μ.Μ.Ε). Η 

επεξήγηση των αδυναμιών που έχει το υπάρχον προϊόν ή η υπηρεσία, λόγω 

εξωτερικών παραγόντων που τα επηρεάζουν και δεν μπορούν να ελεγχθούν, (π.χ. 

απεργίες αεροελεγκτών) και οι πειστικές προσπάθειες που καταβάλλονται για την 

εξυπηρέτηση του πελάτη από πλευράς επιχείρησης, θα αποτελούσαν αντίστοιχα εδώ 

την προσπάθεια ικανοποίησης του επιπέδου των ηθελημένων προσδοκιών και μείωσης 

του επιπέδου των επιβεβλημένων προσδοκιώντου πελάτη. 

• ότι στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι αντιλήψεις των πελατών τους 

συνδέονται περισσότερο απ'ότι στις παροχής υλικών αγαθών, με τις αναμονές 

τους για την υπάρχουσα υπηρεσία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε προηγούμενη 

εμπειρία (higher proportion of experience) και στην πιστότητα (credence properties) 

των παρεχόμενων εξυπηρετήσεων. 

Η ανάγκη για ανίχνευση των ειδικότερων λόγων που οδηγούν ομάδες ατόμων στην 

κατανάλωση υλικών αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών, οδήγησε σταδιακά σε μια 

ορθολογιστική προσέγγιση της ανθρώπινης καταναλωτικής συμπεριφοράς. Η 

ορθολογιστική προσέγγιση, προσπαθεί να διαφωτίσει τους ερευνητές της ανοοαλονίαο 

με τη βοήθεια σοφιστικών μοντέλων. 

Η σημαντικότητα των ψυχογραφικών κριτηρίων βάση ερευνών στις ΗΠΑ. 

Οι Davis και French (1989, ρ. 22-28) όπως και οι Μ. Μ. Walker και Μ. C. Macklin 

(1992, ρ. 37-43) και οι E. Day και R. Dove (1988, ρ. 23-30), τονίζουν την αναγκαιότητα 

έρευνας του ψυχογραφικού προφίλ ατόμων τρίτης ηλικίας, μαζί με το δημογραφικό 

προφίλ των ατόμων αυτών. Κύριοι λόγοι για την υιοθέτηση των δημογραφικών και 

ψυχογραφικών κριτηρίων είναι: 

1. Τα δημογραφικά κριτήρια βοηθούν στον επιτυχή ποονοαμματισυό των Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης (Media Planning), και στον εντοπισμό αποδοτικών (βάσει του 

εισοδήματος που διαθέτουν) ομάδων καταναλωτών. 

2. Τα ψυχογραφικά κριτήρια, βοηθούν στο να εντοπιστούν ομάδες καταναλωτών με 

διαφορετική συμπεριφορά ως προς την yprìcm των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και 

την άπονη τους για την διαφήμιση13 (παρά τα παρόμοια δημογραφικά 

χαρακτηριστικά τους). Επίσης, βοηθούν στον εντοπισμό ρόλων που δείχνουν να 

13 Βλ. και R. J. Lumpkin & Μ. Caballero, " Locus of Control and Information Sources of the Elderly ", στα: In 
Proceedings of the Southern Marketing"Association, 1985. 
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επηρεάζουν την αγοραστική απόφαοτ] οτα πλαίσια της οικογένειας, (π.χ. η γιαγιά 

που συναναστρέφεται με το εγγόνι της, επηρεάζει έντονα την αγοραστική 

απόφαση παιχνιδιών, επειδή λειτουργεί ως σύμβουλος επιθυμιών του [grandparent 

as the central role of spokesperson]). 

Μία άλλη έρευνα των J. R. Lumpkin & T. A. Festervand (1988, p. 31-41), επεσήμανε τη 

διαφοροποίηση και τις ομοιότητες που υπάρχουν μεταξύ των νέων και ηλικιωμένων 

καταναλωτών, .όσον αφορά τις πηγές πληροφόρησης για την λήψη αγοραστικών 

αποφάσεων. Η έρευνα δειγματοληψίας 1482 ηλικιωμένων και 1527 ατόμων νεώτερων 

των 65 ετών, έδειξε ότι: 

1. Μεταξύ των τριών κύριων κατηγοριών πληροφόρησης δηλ. προσωπικές πηγές 

(γείτονες, φίλοι, προσωπική εμπειρία, μέλη της οικογένειας, σύζυγοι) 

προσδιοριζόμενων πηγών από τους marketeers (εγγυήσεις επιστροφής χρημάτων, 

εγγυήσεις, διαφημίσεις ραδίου - τηλεόρασης - περιοδικών, διαφημίσεις εφημερίδων, 

πωλητών, έντυπα εντολών, σημεία πώλησης) και πηγών ανεξάρτητης εκτίμησης 

(χώρα μεταποίησης, όνομα μάρκας και φήμη της, φήμη καταστήματος, εμπορικές 

και τεχνικές αναφορές, εκτιμήσεις τιμής / ποιότητας, κατάλογοι), και οι δύο 

κατηγορίες, νέοι και ηλικιωμένοι, δίνουν βαρύτητα ως προς την χρήση των πηγών 

στις εγγυήσεις, φήμη προϊόντος και καταστήματος, και σε προσωπικές εκτιμήσεις. 

2. Οι ηλικιωμένοι, κάνουν εντατικότερη χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και 

στηρίζονται περισσότερο απ'ότι α νεώτεροι στους πωλητές και τις ανεξάρτητες 

πηγές πληροφόρησης, ενώ τα καταστήματα πώλησης, αποτελούν μέρος του τρόπου 

ζωής των ηλικιωμένων στις ΗΠΑ. Η ευγένεια, αξιοπρέπεια και υπομονή που 

δείχνουν οι πωλητές, αποτελούν βασικά κριτήρια επιρροής στην αγοραστική 

απόφαση των ηλικιωμένων. 

Ο καθηγητής Greco (1988, ρ. 39-45), διεξήγαγε έρευνα μεταξύ των 

εμπειρογνωμόνων του κλάδου επικοινωνίας, με στόχο να αξιολογήσει την άποψη τους 

για την χρήση των ηλικιωμένων ατόμων (άνω των 65 ετών) στην διαφήμιση. Η έρευνα, 

εμπεριείχε είκοσι κατηγορίες προϊόντων από μηχανές λήψεως έως και ταξίδια 

διακοπών. Η κάθε κατηγορία, αξιολογήθηκε από τους εμπειρογνώμονες υποθετικά, 

βάσει του βαθμού χρήσης ενός ηλικιωμένου ατόμου που θα έθεταν ως κεντρικό 

πρωταγωνιστή μιας διαφήμισης τους, η οποία θα απευθύνονταν σε ηλικιωμένο κοινό. 

Όσον αφορά την κατηγορία του προϊόντος: Ταξίδια και διακοπές, το υψηλότερο 

ποσοστό των εμπειρογνωμόνων, (83%) απάντησε ότι θα συνέστηνε τον 

πρωταγωνιστικό ρόλο σε ηλικιωμένο άτομο, ενώ για τα Εενοδοχε\α το ποσοστό ήταν 

επίσης σημαντικό (71%). Τα ποσοστά αυτά, ακολουθούν το ποσοστό της κατηγορίας 

του προϊόντος: Υνεία και ωάουακα (92%). Τα ποσοστά αυτά, αποδεικνύουν ότι οι 
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εμπειρογνώμονες αξιολογούν διαφορετικά τις κατηγορίες TOU προϊόντος, και κάνουν 

χρήση των ηλικιωμένων, βάσει ψυχολογικών κριτηρίων. Πολλά προϊόντα που 

απευθύνονται και σε μη ηλικιωμένους, θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά (στην 

κατανάλωση τους) από διαφημίσεις, όπου κύριο πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν οι 

ηλικιωμένοι, π.χ. σαμπουάν, αυτοκίνητα και φορτηγά, ηλεκτρονικά προϊόντα και 

προϊόντα επικοινωνίας κ.ά. 

Η Bartos (1980,ρ. 140-148) διευθύντρια επικοινωνιολόγος στην J. Walter Thomson 

Co. , επεσήμανε στις αρχές της δεκαετίας του '80, τη σημαντικότητα τριών 

παραγόντων για την τμηματοποίηση ηλικιών άνω των 49 ετών. Οι παράγοντες αυτοί 

ήταν: 

1. Ο χρόνος, 

2. Το χρήμα, 

3. Η υγεία. 

Οι τρεις αυτοί παράγοντες, υποδιαιρούν τα άτομα ηλικίας άνω των 49 και σε 

ειδικότερες uno-ομάδες καταναλωτών, απορρίπτοντας τη φιλοσοφία της ομοιογενούς 

ομάδας "older Americans". Οι υποομάδες, (segments) είναι έξι σε αριθμό και 

διαχωρίζονται με βάση την σημαντικότητα τους για τις δραστηριότητες μάρκετινγκ 

σε: "active affluents", "active retired's", και "homemakers", και σε: "disadvantaged", "poor 

health", και "so - called others". 

Οι τρεις πρώτες ομάδες ενδιαφέροντος όσον αφορά τα ταξίδια, συμπεριφέρονται 

κατά τον-παρακάτω τρόπο: 

Οι "active affluents", περίπου το 49% των ατόμων άνω των 49 ετών, εξακολουθούν να 

εργάζονται και έχουν λίγο χρόνο στην διάθεση τους. Έχουν σχετικά καλή υγεία, και 

διαθέτουν ένα σημαντικό εισόδημα. Όσον αφορά την αναψυχή και τα ταξίδια, 

προτιμούν τα ταξίδια πολυτελείας (luxury travel), εστιατόρια, και θέατρα. Aivouv 

ιδιαίτερη βαρύτητα στα ταξίδια και στην ψυχαγωγία. Το 90% είναι κάτω των 65 ετών, 

κυρίως βρίσκονται στα 50 έτη και κατά-60% είναι άνδρες. Είναι κατά πλειοψηφία 

παντρεμένοι, και το 75% έχουν "άδεια φωλιά" (empty nesters with no children under 18 

at home). 

Οι "active retired's", περίπου το 15% των άνω των 49 ετών ατόμων, δεν εξακολουθούν 

να εργάζονται, και έχουν χρόνο στην διάθεση τους. Έχουν σχετικά καλή υγεία, και 

διαθέτουν εισόδημα στην αναψυχή και τα ταξίδια, προτιμούν τα ταξίδια κρουαζιέρας, 

και γενικά ταξίδια μακράς περιόδου. Ένας στους πέντε είναι κάτω των 65 ετών, 

κυρίως βρίσκονται στα 60 έτη και άνω και τέσσερις στους πέντε είναι άνδρες. Είναι 

κατά πλειοψηφία παντρεμένοι (οι δύο στους τρεις). 

47 



Ot "homemakers", περίπου το 20% των ατόμων άνω των 49 ετών, δεν εργάζονται και 

είναι κυρίως γυναίκες, που ασχολούνται με το νοικοκυριό. Έχουν σχετικά καλή υγεία, 

και διαθέτουν ένα σημαντικό εισόδημα (ιδιαίτερα αυτές που είναι παντρεμένες με 

τους "active affluents" δηλ. το 40%). Δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα ταξίδια και στην 

ψυχαγωγία. Το 84% είναι κάτω των 65 ετών, και λιγότερο από 2% άνω των 75 ετών. 

Είναι κατά πλειοψηφία γυναίκες και παντρεμένες (κατά 70%), ενώ το 25% είναι 

χήρες. Η οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος ή άγαμος), επηρεάζει και την αγοραστική 

τους απόφαση, η οποία κυμαίνεται από επιλογές ακριβών εστιατορίων, κοσμημάτων 

και ρούχων, μέχρι και σε πενιχρές καταστάσεις διαβίωσης. 

Το να είναι κανείς άλλωστε ηλικιωμένος, δεν σημαίνει ότι διαφοροποιείται από τους 

νεότερους μόνο σε εμπειρίες (experiences). Διαχρονικά διανύοντας ο ανθρώπινος νους 

την μέση ηλικία, αρχίζει να υιοθετεί μία υποκειμενική κατεύθυνση. Η αντικειμενική 

κατεύθυνση, π.χ. ως προς τις κοινωνικές αξίες και προσδοκίες, χαρακτηρίζει κυρίως 

τα νεότερα άτομα και εξαρτάται από την έντονη εξάρτηση τους από εξωτερικές 

υποδείξεις. Τα ηλικιωμένα άτομα δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε εσωτερικές υποδείξεις 

συμπεριφοράς (internal behavior cues or personal uniqueness). 

Η συμπεριφορά αυτή, επηρεάζει σύμφωνα με τον Wolfe, (1992, ρ. 14-18) την 

πιστότητα της μάρκας (Brand Loyalty) και αποτελεσματικότητα της διαφήμισης-

(Effectiveness of advertising). Η τρίτη ηλικία, επηρεάζεται περισσότερο από αισθήματα 

(feelings) παρά από ηχητικά και εμφανή σύμβολα (hearable and seasable symbols). Η 

τοποθέτηση των προϊόντων και υπηρεσιών, πρέπει να δίνει βαρύτητα σε ψυχολογικά 

κριτήρια που ικανοποιούν τον εσωτερικό κόσμο των ηλικιωμένων και όχι απλά στην 

ικανοποίηση των υλιστικών τάσεων του καταναλωτή. Τα τυποποιημένα κριτήρια για 

την εσωτερική ικανοποίηση, αποδείχθηκε, σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα, ότι 

είναι τά παρακάτω πέντε: 

1. Αυτονομία και αυτό - επάρκεια για ικανοποίηση της ανεξαρτησίας και της 

ατομικότητας που. δείχνουν τα άτομα αυτά. 

2. Κοινωνική επαφή δηλ. οικογένεια, φίλοι, κοινωνία, όλα τα πλάσματα. 

3. Αλτρουισμός δηλ, αληθινό "δόσιμο" στο συνάνθρωπο 

4. Ανάπτυξη προσωπικότητας δηλ. διανόηση και ψυχική - πνευματική ανάπτυξη, και 

5. Αναζωογόνηση μέσω του παιχνιδιού, αναψυχής, αλλαγών και ενεργητικότητας. 

Το τελευταίο κριτήριο, σε συνδυασμό βέβαια με τα παραπάνω, ενδιαφέρει τις 

δραστηριότητες στον τουρισμό, όταν απευθύνονται σε άτομα μέσης ηλικίας και άνω. 

Σύμφωνα με την Zaichowsky (1995, σελ. 48-55), στις Η.Π.Α την δεκαετία του 

1990, επικρατεί μία νέα τάση αγοραστικής συμπεριφοράς, η οποία επηρεάζεται από 

τις τωρινές συνθήκες διαβίωσης. Η μείωση της αγοραστικής δύναμης του 
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καταναλωτή, θα οδηγήσει στην αντικατάσταση της ατομικής διαδικασίας στην λήψη 

απόφασης των αγορών που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες. 

Οι κυριότερες ομάδες που θα υιοθετήσουν ένα συλλογικότερο στυλ στις αγοραστικές 

τους αποφάσεις, θα είναι: 

1. Οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι αυξάνονται ραγδαία και συνήθως δεν είναι ούτε υγιείς 

αλλά και ούτε εύποροι 

2. Οι ενήλικες πλέον Baby Boomers, με αξίες και ανάγκες nou έχουν μεταλλαχθεί 

3. Οι μετανάστες, οι οποίοι παρουσιάζουν ένα υψηλό δείκτη γεννήσεων έναντι των 

παραδοσιακών κατοίκων 

Αναλυτικότερα, οι ηλικιωμένοι (άνω των 65 ετών) το 2000 θα αποτελούν στις Η.Π.Α 

το 20 - 30% του πληθυσμού. Κύριο χαρακτηριστικό της παραπάνω ομάδας, είναι τα 

προβλήματα: 

α. υγείας (το 16% έχει σοβαρά προβλήματα με την υγεία του) και 

β. εισοδηματικής κατάστασης τους (το 1/3 κατέχει υψηλά εισοδήματα). 

Το βάρος της χρηματοδότησης τους θα το αναλάβουν συγγενικά πρόσωπα και 

ειδικότερα οικογένειες με διευρυμένη μορφή. Η κρατική μέριμνα, θα αποτελέσει μαζί 

με την ιδιωτική πρωτοβουλία, σημαντικό παράγοντα παροχής υπηρεσιών που θα 

αφορούν την ευγηρία των ατόμων αυτών. Η φτώχεια και το αίσθημα εγκατάλειψης, 

καθώς και οι ανάγκες σίτισης και ιατρικής περίθαλψης, οδηγούν τα ηλικιωμένα άτομα 

και στην πρόνοια των φυλακών. Οι αγοραστικές αποφάσεις που θα αφορούν κυρίως 

τα 2/3 των ηλικιωμένων του -2000, θα επηρεάζονται από τους αγοραστές (συγγενικά 

πρόσωπα, κοινωνικούς φορείς) και όχι από τους χρήστες. Συνοπτικά, το μίγμα 

προϊόντος/ υπηρεσίας για την κατηγορία αυτή, θα περιλαμβάνει: 

' Ηλικιωμένα 

(θα αυξηθούν κατά 20%) 

Ήπια προϊόντα διατροφής για 

ενήλικες 

Μικρότερη συσκευασία 

Ιδιωτικές κλινικές/ οίκοι ευγηρίας 

Υπηρεσίες διανομής γευμάτων 

Πρακτορεία συντονισμού χώρων 

συλλογικής διαβίωσης 

Όσον αφορά τους Baby Boomers, οι αξίες που αποτέλεσαν τη βάση ικανοποίησης των 

υλιστικών αναγκών της παραπάνω μεταπολεμικής γενιάς, υποχωρούν. Οι αλλαγές 

στον εργασιακό χώρο και ειδικότερα οι περιορισμένες δυνατότητες αναρρίχησης και 
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εξέλιξης στην διοικητική βαθμίδα, που σχετίζονται με τον υψηλό ανταγωνισμό ατόμων 

με παρόμοια προσόντα, οδήγησαν την παραπάνω γενιά στην αναθεώρηση των αξιών 

που είχαν θέσει μετά το 1970. Εκείνο που πλέον γίνεται φανερό, είναι ότι τα άτομα 

αυτά θα προτιμήσουν τη σταθερή εξασφάλιση της υπάρχουσας εργασιακής θέσης, 

αντί του αβέβαιου ανταγωνισμού για εξασφάλιση περιορισμένων θέσεων. Τα άτομα 

αυτά το 2000, θα είναι ηλικίας από 36 μέχρι 54 ετών, και αποτελούν σήμερα τη μάζα 

των νοικοκυριών στις Η.Π.Α, (44%) καθώς και τη μάζα των καταναλωτών με την 

πλειοψηφία στην αγοραστική δύναμη, Εκείνο που θα προέχει, είναι η ποιότητα ζωής 

και όχι ο υλισμός και το έντονο ατομικό ανταγωνιστικό στυλ της δεκαετίας του 1980. 

Έτσι, σταδιακά, θα επικρατήσουν οι αξίες οικογένεια, παιδιά, ηθική και εξασφάλιση 

εμπειριών, αντί των εμπράγματων αναγκών. Στις Η.Π.Α τα 3/4 των ερωτηθέντων 

καταναλωτών, εκφράζουν την άποψη ότι έχουν ικανοποιήσει τις περισσότερες υλικές 

τους ανάγκες, ενώ οι γεννήσεις δείχνουν μια τάση αύξησης στα νέα ζευγάρια. Η 

επιστροφή των Baby Boomers στην οικογένεια όπου.τα δύο μέλη της απασχολούνται, 

αλλάζει και την δομή της. Ο άνδρας θα ασχολείται περισσότερο με τις υποχρεώσεις 

του νοικοκυριού, λόγω της επαγγελματικής ενασχόλησης της γυναίκας. Το μίγμα 

προϊόντος / υπηρεσίας για την κατηγορία αυτή, θα διαμορφωθεί ως εξής: 

Baby Boomers 

μέση ηλικία 45 

> 
-

Ανακυκλούμενη συσκευασία 

(λόγω της μέριμνας για τις 

επόμενες γενεές - παιδιά) 

Βιντεοκάμερες για την εγγραφή 

της ζωής των παιδιών 

Διακοπές/ ταξίδια 

Υπηρεσίες καθημερινής φροντίδας 

Οικιακές υπηρεσίες 

Όσον αφορά τους μετανάστες, αποτελούν τον παράγοντα οικονομικής μεγέθυνσης 

των Η.Π.Α. Η αύξηση του πληθυσμού λόγω της υψηλής γεννητικότητας κυρίως 

μεταναστών από την Ασία, (Hong Kong). Το μέσο οικογενειακό εισόδημα των Κινέζων, 

Γιαπωνέζων και Φιλιππινέζων, υπερβαίνει το μέσο οικογενειακό εισόδημα των λευκών, 
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λόγω της επαγγελματικής τους αποκατάστασης σε υψηλού επιπέδου επιχειρησιακές 

θέσεις απασχόλησης. Η δομή της οικογένειας είναι διευρυμένη. Οι γενεές ζουν κάτω 

από την ίδια στέγη. Οι αγοραστικές αποφάσεις επηρεάζονται από τους ηλικιωμένους 

της οικογένειας. Ο ηλικιωμένος, αποτελεί σεβαστό πρόσωπο στην οικογένεια, βάσει 

των πολιτιστικών αξιών της Ασίας. Βασικό ρόλο στην αγοραστική διαδικασία, παίζει 

τόσο στους Ασιάτες όσο και στους Ισπανόφωνους μετανάστες, ο ηνέτηο ννώυης 

(opinion leader). 

Το μίγμα προϊόντων / υπηρεσιών για την κατηγορία των μεταναστών, είναι το 

παρακάτω: 

Μετανάστες 

(ισχυρή ασιατική επιρροή) 

Μεγαλύτερη συσκευασία 

Μεγαλύτερα σπίτια 

Περισσότερα ειδικευμένα καταστήματα τροφίμων 

Μαθήματα Αγγλικών (ημερήσια και νυκτερινά) 

Μαθήματα πολιτιστικής προσαρμογής 

Μαθήματα Ασιατικών γλωσσών. 

Η παραπάνω ανάλυση, δείχνει μια νέα τάση βελτίωσης του επιπέδου ζωής 

μέσα από συλλογικές ενέργειες, που αντανακλούνται και στις αγοραστικές 

αποφάσεις. Αξιοσημαντη κατηγορία αποτελεί για το τουριστικό Μάρκετινγκ, η γενιά 

των Baby Boomers. 

Η ψυχολογική και συμπεριφορική ανάλυση των καταναλωτών, οδηγεί σύμφωνα με 

τους καθ. Hoch, και Deighton (1990, σελ. 18-25) σε μία στρατηγική προσέγγιση της 

αγοράς που ενδιαφέρει την ε™χείρηση. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους 

παραπάνω, τα παρακάτω τέσσερα σημεία που αφορούν το επίπεδο μάθησης των 

καταναλωτών, επηρεάζουν το βαθμό αποδοχής των προϊόντων από τους 

καταναλωτές. Τα σημεία αυτά είναι: 

Βάσει των καταναλωτών. 

1. Προηγούμενη γνώση των καταναλωτών (εξοικείωση) 

2. Σαφήνεια ή ασάφεια για το προϊόν (διδαχή από την εμπειρία του καταναλωτή) 

3. Κίνητρα του καταναλωτή (επιδράσεις από εξωτερικούς παράγοντες και αποδοχή 

αυτών από τον καταναλωτή) 
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Βάσει του ποοσωορέπ. 

4. Πολιτική γνωστοποίησης για το προϊόν 

Όσο αφορά τα παραπάνω, η μάθηση αυξάνεται όταν: 

• Η προηγούμενη γνώση των καταναλωτών είναι μεγάλη όσο αφορά το αντικείμενο 

(εξοικείωση). Στην περίπτωση αυτή όμως, οι προσπάθειες επιρροής μέσω της 

υποβολής του καταναλωτή από ενέργειες μας, έχουν ασθενές αντίκτυπο. Στην 

περίπτωση που οι καταναλωτές δεν είναι εξοικειωμένοι με το προϊόν, οι επιδράσεις 

από την επιχείρηση επηρεάζουν εύκολα το επίπεδο μάθησης του καταναλωτή, 

δημιουργώντας όμως μια επιφανειακή καταναλωτική εμπειρία. 

• Η ασάφεια που χαρακτηρίζει την εμπειρία του καταναλωτή για το προϊόν ή την 

υπηρεσία που του προσφέρεται, αποτελεί στοιχείο εύκολης μάθησης. Ο μάνατζερ 

θα μπορούσε στην περίπτωση αυτή, να επηρεάσει τον καταναλωτή μέσω και της 

υποβολής, με βάση κατευθυνόμενες ενέργειες. 

• Όσο ισχυρότερα είναι τα κίνητρα μάθησης, τόσο μειώνεται η πιθανότητα επιρροής 

του καταναλωτή μέσω των ενεργειών του παραγωγού. 

• Όταν το προϊόν της επιχείρησης είναι σχετικά άγνωστο στην αγορά και κατέχει 

μικρό μερίδιο, σε σχέση με άλλα ομοειδή προϊόντα που στοχεύουν επίσης στον 

επηρεασμό της ίδιας καταναλωτικής ομάδας. Τα προϊόντα αυτά, ευνοούνται από 

την μάθηση των καταναλωτών. Στόχος των επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι η 

ενίσχυση της παρακίνησης του καταναλωτή και η αύξηση της περιέργειας του για 

το προϊόν ή την υπηρεσία. Η αδυναμία των παραπάνω προϊόντων να συναγωνισθούν 

στη διαφήμιση εταιρίες με γνωστό όνομα και υψηλά μερίδια αγοράς, θα πρέπει να 

οδηγεί τις εταιρίες αυτές σε αποδοτικότερα μέσα προώθησης πωλήσεων, που 

σχετίζονται με την ενθάρρυνση της μάθησης. Εξαίρεση αποτελούν προϊόντα /ή 

υπηρεσίες, που, παρά τα χαμηλά τους μερίδια, οι επιχειρήσεις που τα παράγουν 

δεν επενδύουν στη μάθηση του καταναλωτή, επειδή θεωρούνται προϊόντα ή και 

υπηρεσίες χαμηλής ποιότητας. 

2 δβ. Έρευνες τμηματοποίησης στον τουρισμό. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη η ανάπτυξη 

της μεθοδολογίας των VALS (Values of Life Styles) στον τουρισμό, είχαν ήδη 

υιοθετηθεί οι έρευνες γνωστές ως Life Style Analysis. Οι μετρήσεις του τρόπου ζωής 

ομάδων τουριστών, στηρίζονταν στα τρία παρακάτω στοιχεία (ΔΕΓ): 

• Δραστηριότητες (activities), 

• Ενδιαφέροντα (interests) και 
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• Γνώμες (opinions) των τουριστών. 

Οι Solomon και. George (1977, ρ. 14-17) σε έρευνα δειγματοληψίας κατά την 

οποία εξετάστηκαν 162 ερωτηματολόγια, χρησιμοποίησαν δημογραφικές μεταβλητές, 

μεταβλητές συμπεριφοράς (πηγές πληροφόρησης του τουρίστα), και τα ΔΕΓ (AIO's). 

Η διάρθρωση των ΔΕΓ, ήταν σύμφωνη με τη μεθοδολογία που πρότειναν οι Wells και 

Tigert, (1971, ρ. 27-35). Οι ΔΕΓ, συμπεριλαμβάνονταν σε 56 σημεία αναφοράς τα οποία 

αξιολογούσαν οι τουρίστες βάσει κλίμακας έξι βαθμίδων (από "διαφωνώ ριζικά" μέχρι 

"συμφωνώ απόλυτα"). Στόχος της έρευνας, ήταν η προσέγγιση δύο ομάδων 

αναφοράς: 

α. τα άτομα τα οποία ενδιαφέρονταν για ιστορία και κουλτούρα και 

β. τα άτομα που δε ν ενδιαφέρονταν για ιστορία και κουλτούρα. 

Στη διευκρίνηση των παραπάνω, βοήθησαν τέσσερις ερωτήσεις που αφορούσαν την 

σημαντικότητα που έδειχναν οι τουρίστες στα ιστορικά στοιχεία - πόρους. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι: 

ΔπμονοαΦίκά οι δύο ομάδες είναι παρόμοιες, ως προς το φύλο, την οικογενειακή 

κατάσταση, το επάγγελμα, και τον αριθμό των παιδιών. Διαφέρουν όμως στην ηλικία 

και στο εισόδημα. Οι λάτρεις της ιστορίας (historians), δείχνουν να είναι στο μέσο 

επίπεδο της ηλικίας (average older) και να κατέχουν υψηλότερα εισοδήματα. Επίσης, 

μελετούν περισσότερο σε σύγκριση με τους μη λάτρεις της ιστορίας (non - historians) 

και ενδιαφέρονται για θέματα που σχετίζονται με τους γεωγραφικούς προορισμούς. 

Όσον αφορά τη χρήση πηγών πληροφόρησης και οι δύο ομάδες κάνουν χρήση των 

ίδιων πηγών. Η σημαντικότητα διαφοροποίησης των ομάδων, ανακαλύπτεται στην 

ανάλυση του τρόπου ζωής τους (Life Style Analysis). Οι λάτρεις της ιστορίας 

ενδιαφέρονται περισσότερο για την εκπαιδευτική χροιά του ταξιδιού, παρ'όλο που 

βρίσκονται σ'ένα σύνηθες επίπεδο εκπαίδευσης. Η ευχαρίστηση αποτελεί 

δευτερεύουσα προτεραιότητα και συνδυάζεται με τη μάθηση η οποία αφορά 

ανθρώπους, σημεία, και πράγματα. Οι λάτρεις της ιστορίας, αγαπούν τα παιδιά και 

προσπαθούν να τα διαπαιδαγωγήσουν 

με βάση την μόρφωση τους. Θεωρούν επίσης ότι οι διακοπές, αξίζουν, όταν γίνονται 

με ολόκληρη την οικογένεια, επειδή προκαλούν ευχαρίστηση. 

Μία άλλη έρευνα των Scott, Shewe και Frederick (1978, p. 23-29), προσπάθησε 

να προσεγγίσει την αγοραστική συμπεριφορά (προτιμήσεις) των τουριστών βάσει 

χαρακτηριστικών που περικλείουν οι διάφοροι προορισμοί (Μασαχουσέτη έναντι 

άλλων νέων αγγλικών αποικιών - πολιτειών). Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε, 

στηρίχθηκε στην πολλαπλή διακριτική ανάλυση (multiple Discriminant analysis). Η 

έρευνα δειγματοληψίας η οποία διερεύνησε τουρίστες που επέλεξαν ως μέσο 
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μεταφοράς τους το αυτοκίνητο, στηρίχθηκε στην ανάλυση 313 ερωτηματολογίων. Ci 

τουρίστες κατέταξαν κάθε μία από τις τέσσερις νέες αγγλικές πολιτείες [four New 

England states: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts), βάσει δεκαοκτώ 

χαρακτηριστικών (attributes) που αξιολογήθηκαν σε κλίμακα έξι βαθμίδων (από: "πολύ 

γραφικό " μέχρι "καθόλου γραφικό" και από: "φθηνές διακοπές στο σημεία' μέχρι 

"ακριβές διακοπές στο σημείο'). Στη συνέχεια, οι τουρίστες ρωτήθηκαν βάσει της 

προτίμησης που έδειχναν για το πώς θα αξιολογούσαν μία από τις παραπάνω 

πολιτείες, ως τον ιδανικότερο τόπο επίσκεψης. Η ερώτηση αυτή, αποτέλεσε και τη 

μεταβλητή για την Επιλογή του Ονόματος της Πολιτείας (Brand Choice). Επίσης, 

χρησιμοποιήθηκαν δημογραφικές μεταβλητές, μεταβλητή αξιολόγησης της απόστασης 

του προορισμού Μασαχουσέτης από τον προορισμό διαμονής των τουριστών, καθώς 

και μεταβλητή εντοπισμού του αριθμού ταξιδιών που είχαν πραγματοποιηθεί από τους 

ίδιους προς τη Μασαχουσέτη τα τελευταία έτη. Η ανάλυση έδειξε ότι οι 

περισσότερες επισκέψεις εντός του περασμένου δωδεκαμήνου προς την 

Μασαχουσέτη (1973), πραγματοποιήθηκαν από άτομα που έμεναν κάτω από 200 μίλια 

απόσταση. Η μεταβλητή αυτή, χρησιμοποιήθηκε για τη διάσπαση του δείγματος σε 

δύο υποομάδες (segments). Στη συνέχεια, κάθε ομάδα διασπάστηκε βάσει της κύριας 

προτίμησης που έδειξε ως προς τους τρεις προορισμούς ή τη Μασαχουσέτη. Όσον 

αφορά τους τουρίστες που μένουν στα ή κάτω από τα 200 μίλια απόσταση, οι βασικές 

μεταβλητές οι οποίες διαφοροποίησαν τις δύο υποομάδες μεταξύ τους (δηλ. αυτούς 

που επέλεξαν την Μασαχουσέτη ως κύριο προορισμό για επίσκεψη και των άλλων που 

δεν την επέλεξαν) ήταν κατά σειρά σημαντικότητας : 

1. Ευγένεια - φιλικότητα των κατοίκων (Friendliness of People), 

2. Πολιτιστική εικόνα του προορισμού (Cultural Image) 

3. Βαθμός εμπορικότητας του προορισμού (Degree of Commmercialization) 

4. Ιστορική εικόνα του προορισμού (Historical Image) 

5. Ατμόσφαιρα αναψυχής - ανακούφισης (Relaxing Atmosphere) 

Οι παραπάνω τουρίστες (α' segment) οι οποίοι τείνουν να επιλέγουν την 

Μασαχουσέτη, έναντι άλλων προορισμών : παρουσιάζουν ομοιογένεια στα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: θεωρούν τους κατοίκους ως φιλικούς, θεωρούν τον προορισμό ως μη 

εμπορικοποιημένο, ως προορισμό ανακούφισης, ιδιαίτερα πολιτιστικό αλλά όχι 

ιστορικό. 

Όσον αφορά τους επισκέπτες οι οποίοι διαμένουν σε απόσταση άνω των 200 μιλίων, 

οι βασικότερες μεταβλητές διαφοροποίησης μεταξύ των ομάδων ήταν: 

1. Κατάσταση της οδικής υποδομής (Higway Condition) 

2. Καθαριότητα περιβάλλοντος, και φιλοξενία (Cleanliness of Environment, Familiarity) 
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3. Καιρός: προτίμηση για ζέστη (Better in warm Versus Cold Weather) . 

Οι παραπάνω τουρίστες (β* segment), οι οποίοι τείνουν να επιλέγουν την 

Μασαχουσέτη έναντι άλλων προορισμών: παρουσιάζουν ομοιογένεια στα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: θεωρούν τους κατοίκους ως φιλόξενους και ψυχρούς σε φιλικότητα, 

θεωρούν τον προορισμό ως καθαρό, ως προορισμό με καλή οδική κατάσταση, ως 

προορισμό ανακούφισης, ζεστού κλίματος, ιδιαίτερα πολιτιστικό αλλά όχι ιστορικό, και 

μη εμπορικοποιημένο . 

Ο Hawes (1978, ρ. 13-20), διερεύνησε τέσσερα τμήματα αγοράς με βάση την 

κατοχή ή μη κατοχή οχημάτων αναψυχής. Το δείγμα διερεύνησης περιελάμβανε 1000 

νοικοκυριά των ΗΠΑ. 

Η έρευνα περιορίστηκε σε τρία προϊόντα: 

• την απλή ρυμούλκα ταξιδιών, 

• την ρυμούλκα κατασκήνωσης - τροχόσπιτο και 

• το όχημα τροχόσπιτο. 

Τα δεδομένα είχαν συλλεχθεί από την Market Facts Ine; κατά την περίοδο του 

καλοκαιριού του 1973. Η έρευνα περιορίστηκε στους άνδρες του δείγματος (512 

άτομα), λόγω της κύριας επιρροής που ασκούν στην λήψη αγοραστικής απόφασης για 

προϊόντα όπως είναι τα οχήματα αναψυχής. Η έρευνα εξέτασε σε τρία διαδοχικά 

στάδια, τα τέσσερα τμήματα της αγοράς 

(δηλ. κάτοχοι οχήματος, άτομα που θα ήθελαν να κατέχουν ένα όχημα, άτομα που 

δεν θα ήθελαν να κατέχουν ένα τέτοιο όχημα, μη σίγουροι για κατοχή οχήματος) με 

βάση: 

α. τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (εισόδημα, εκπαίδευση, ηλικία, επάγγελμα, 

μέγεθος της οικογένειας, τόπος διαμονής) 

β. τα ΔΕΓ, (AIO' s δηλ. Activities, Interests, και Opinions 87 σε αριθμό) τα οποία 

αξιολογήθηκαν σε κλίμακα πέντε βαθμίδων (από: "συμφωνώ" μέχρι: "διαφωνώ") και, 

γ. τις προτιμήσεις σε εκπομπές της τηλεόρασης και τις συνήθειες των παραπάνω 

κατά την ανάγνωση περιοδικών, (αξιολογήθηκαν 18 τύποι τηλεοπτικών 

προγραμμάτων βάσει κλίμακας πέντε βαθμίδων και 92 γνωστά περιοδικά, με βάση 

το εάν οι ανταποκρινόμενοι αποτελούσαν συνδρομητές ή συχνοί χρήστες των 

παραπάνω περιοδικών) . 

Μία άλλη έρευνα TOU Crask (1981, p. 29-34), επεσήμανε πέντε τμήματα αγοράς 

για τουρίστες διακοπών. Η έρευνα δειγματοληψίας η οποία διεξήχθη μέσω 

ταχυδρομικής αποστολής, ανέδειξε τμήματα αγοράς τα οποία διέφεραν ως προς το 

κοινωνικοοικονομικό προφίλ και ως προς την συμπεριφορά των τουριστών στο στάδιο 
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της ενημέρωσης τους και των επιλογών τους βάσει των προτιμήσεων. Τα τμήματα 

αυτά ήταν : 

• Οι R&R τουρίστες διακοπών. Οι τουρίστες αυτοί δεν δίνουν μεγάλη βαρύτητα στις 

παροχές που περικλείονται κατά τις διακοπές όσον αφορά τις διευκολύνσεις των 

κάμπινγκς και την ανθρώπινη γενικά υποδομή. Είναι μέσης ηλικίας, χωρίς μικρά 

παιδιά στο σπίτι. Ο σύζυγος είναι συνήθως υψηλού μορφωτικού επιπέδου. Οι 

οικογένειες έχουν υψηλό εισόδημα. Η τάση διαφυγής από την καθημερινότητα 

μέσω της αναψυχής, είναι εμφανής. 

• Οι "sightseers". Οι τουρίστες αυτοί δίνουν μεγάλη προτεραιότητα στην περιήγηση 

και στην θέαση τοπίων. Το κίνητρο αυτό, υπερισχύει έναντι του κόστους και των 

αποστάσεων. Ο προγραμματισμός των διακοπών παίζει εδώ σημαντικό ρόλο. Κύριο 

μεταφορικό μέσο είναι το αυτοκίνητο. Στην κατηγορία αυτή των τουριστών, 

ανήκουν άτομα ηλικιωμένα με υψηλό διαθέσιμο εισόδημα και δεν είναι 

ευχαριστημένοι όταν έχουν μικρά παιδιά στο σπίτι τους. 

• Οι "cost conscious/ attractioned vacationers". Αυτή η κατηγορία των τουριστών δίνει 

βαρύτητα στις ελκυστικότητες της ανθρώπινης υποδομής σε ελκυστικότητες (π.χ 

εμπορικά καταστήματα, εθνικά πάρκα). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνουν για το 

κόστος των διακοπών, όπως επίσης για την απόσταση. Οι τουρίστες αυτοί είναι 

κυρίως νέοι και λιγότερο μορφωμένοι απ' ότι οι προηγούμενες κατηγορίες 

τουριστών. Στις οικογένειες τους περικλείονται και τα νεαρά παιδιά. Τα παιδιά 

αποτελούν το βασικό κίνητρο για την αναζήτηση της ανθρώπινης υποδομής σε 

ελκυστικότητες από τους γονείς αυτής της κατηγορίας. 

• Οι "sports enthusiasts". Οι τουρίστες αυτής της κατηγορίας ενδιαφέρονται ιδιαίτερα 

για τις δυνατότητες άσκησης αθλητικών δραστηριοτήτων σε ένα προορισμό 

διακοπών. Επίσης δεν δίνουν βαρύτητα σε θέματα θέασης τοπίων, περιήγησης, και 

για το κόστος καθώς και για την απόσταση του προορισμού διακοπών. 

Προγραμματίζουν λιγότερο τις διακοπές τους αλλά όταν πάνε διακοπές, τότε οι 

διακοπές τους είναι πάνω από το μέσο όρο παραμονής. Συνήθως ανήκουν στην 

μέση τάξη, όταν είναι νέοι είναι ανύπαντροι και όταν είναι παντρεμένοι, το επίπεδο 

μόρφωσης τους είναι πάνω από το μέσο όρο. Μαζεύουν- χρήματα για να τα 

δαπανήσουν σε "ακριβές" διακοπές τις οποίες δεν πραγματοποιούν συχνά. 

• Οι "campers". Αυτή η κατηγορία τουριστών, επιθυμεί εξυπηρετήσεις στην 

κατασκήνωση. Η θέαση και η περιήγηση κατέχουν σημαντικό ρόλο στις προτιμήσεις 

των τουριστών αυτών. Το κόστος και η απόσταση του ταξιδιού, αποτελούν 

σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική επιλογή των παραπάνω 

τουριστών. Όσον αφορά τον προγραμματισμό της απόφασης για διακοπές, η ομάδα 
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των τουριστών αυτών δείχνει να ακολουθεί τις άλλες. Η μειωμένη προσπάθεια 

προγραμματισμού εξηγείται, εάν λάβει κανείς ιιπ'όψη'τ'ου ότι συνήθως τα άτομα 

αυτά, επιθυμούν να επισκέπτονται καινούργιους προορισμούς. Τα άτομα αυτά, είναι 

συνήθως νεαρής ηλικίας και έχουν μικρά παιδιά. Το κόστος των διακοπών παίζει 

σημαντικό ρόλο, ενώ το επίπεδο μόρφωσης και το μέσο οικογενειακό εισόδημα των 

ατόμων αυτών, είναι κάτω από τον μέσο όρο των φίλων της "θέασης - περιήγησης" 

και των "R&F? τουριστών. Οι παραπάνω κατηγορίες διαφοροποιούνται και ως προς 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τους {magazine readership pattern). 

Οι McQeen και Miller (1985, ρ.2-6), υπέδειξαν μια μεθοδολογία επιλογής 

τμημάτων αγοράς βάσει τριών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά ήταν: 

1. ωφελιμότητα (profitability), 

2. μεταβλητότητα (variability), 

3. αποδεκτικότητα (accessibility) 

των τμημάτων της αγοράς. Η ερευνά τους, η οποία αφορούσε στοιχεία που 

σχετίζονταν με επισκέπτες της Αυστραλίας, συμπεριέλαβε στο δείγμα εξέτασης 

12.000 τουρίστες, οι οποίοι επέστρεφαν στον τόπο διαμονής τους. Από τους 

παραπάνω, εξετάστηκαν τελικά μόνο οι τουρίστες αναψυχής (δηλ. 4670 άτομα), και 

όχι άλλες ομάδες ταξιδιωτών. Το σύνολο των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκε, 

περιελάμβανε τις παρακάτω: 

α. δημογραφικές (ηλικία, κύκλος ζωής, εισόδημα, τόπος διαμονής) 

β. δομής (προηγούμενες επισκέψεις, ταξιδιωτική ένταση) 

γ. επιδίωξης (σκοπός του ταξιδιού, μέγεθος της ταξιδιωτικής ομάδας/ συντροφιάς) 

δ. εμπειρίας (δραστηριότητες κατά την επίσκεψη). 

Η διαδικασία υπέδειξε δύο σημαντικές μεταβλητές τμηματοποίησης των τουριστών 

(two best dichotomous variables). Ot μεταβλητές ήταν: 

• Τουρίστες πρώτης επίσκεψης ή πεπειραμένοι τουρίστες 

(first time or experienced-visitors) 

• Τουρίστες με ή χωρίς γνωστούς στην πολιτεία/ προορισμό 

(tourists with or without relatives in the state). 

Η παραπάνω έρευνα," έδωσε βαρύτητα στην ανάλυση των τουριστών οι οποίοι 

επισκέφθηκαν για πρώτη φορά τον προορισμό. Θεωρεί ότι η αποδοτικότητα της 

επένδυσης σε μέσα προσέλκυσης τουριστών, μετριέται στη συνέχεια με την πρόθεση 

επανάληψης ή την επανάληψη του ταξιδιού από τους τουρίστες. Οι τουρίστες αυτοί 

ελκύονται επίσης από την οπτικής ομορφιά του προορισμού (visual beauty), αλλά οι 

τουρίστες αυτοί διερευνούν και την καταλληλότητα, και τη μοναδικότητα του 

προορισμού που επέλεξαν, επειδή αποτελεί το πρώτο τους ταξίδι. 
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Η ανωτερότητα των ψυχογραφικών μεταβλητών, στο σχεδιασμό της 

επικοινωνιακής πολιτικής και της τοποθέτησης προϊόντων και υπηρεσιών 

αναγνωρίστηκε αρχικά θεωρητικά 14. Στα τέλη της δεκαετίας TOU 1970, οι πρακτικοί 

εμπειρογνώμονες του τουριστικού κλάδου στις ΗΠΑ δεν είχαν κατανοήσει την 

σημαντικότητα των παραπάνω μεταβλητών. Ο καθ. Abbey (1979, ρ. 13) ανέφερε: "While 

it is suspected that life - style variables are better predictors than demographics, empirical 

evidence within the tourism industry is lacking ". 

Σύμφωνα με τους Woodside και Jacobs (1985, p. 7-13), η εθνικότητα αποτελεί βασικό 

παράγοντα τμηματοποίησης, μια και διαφορετικές εθνικότητες δείχνουν να 

αξιολογούν διαφορετικά τον ίδιο προορισμό, με βάση τις ωφέλειες τις οποίες 

προσφέρει. Η δειγματοληπτική ερευνά τους, η οποία διεξήχθη στον αερολιμένα στην 

Hawaii το 1983 εξέτασε τρεις διαφορετικές εθνότητες, (370 Καναδούς, 936 

Αμερικανούς και 301 Ιάπωνες). Οι επισκέπτες έδωσαν απαντήσεις σε τυποποιημένο 

ερωτηματολόγιο το οποίο μεταφράστηκε για κάθε κατηγορία επισκέπτη. Οι ερωτήσεις 

περιελάμβαναν μεταβλητές οι οποίες αφορούσαν : 

• την πραγματοποιημένη επίσκεψη στην Hawaii , 

• κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές μεταβλητές , 

• ερωτήσεις οι οποίες σχετίζονταν με τον προγραμματισμό του ταξιδιού, και 

πληροφορίες για ειδικότερες ελκυστικότητες τοπικής και πολιτιστικής υφής 

• ερωτήσεις σχετικές με την εμπειρία και τα οφέλη του πραγματοποιημένου ταξιδιού. 

Η έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν διαφορές στην ταξιδιωτική συμπεριφορά των τριών 

εθνοτήτων. Οι Καναδοί, δείχνουν να προτιμούν τα ταξίδια με φίλους και έχουν 

προηγούμενη ταξιδιωτική εμπειρία. Η ξεκούραση και ανακούφιση αποτελούν τους 

βασικούς στόχους του ταξιδιού τους. Οι Ιάπωνες, ταξιδεύουν με άλλα μέλη της 

οικογένειας, και επισκέπτονται για πρώτη φορά τον προορισμό. Συχνά επιλέγουν τον 

παραπάνω προορισμό και για γαμήλιο ταξίδι, συνήθως είναι νεότεροι των άλλων 

εθνοτήτων (31 ετών έναντι 41 και 34 ετών). Οι Ιάπωνες, είχαν το μικρότερο εισόδημα 

έναντι των άλλων κατηγοριών και αυτό δικαιολογείται, εάν λάβει υπ'όψη του κανείς 

και την ηλικία. Ένα υψηλό ποσοστό (24%) δεν προγραμματίζει τις διακοπές του βάσει 

τουριστικών γραφείων. Επίσης, δαπανούν περισσότερα χρήματα. Όσον αφορά το 

συνολικό κόστος του ταξιδιού απ' ότι οι άλλες εθνότητες ($ 4.500 έναντι $ 3.000 και 

$ 3.600). Η τάση αυτή δικαιολογείται, επειδή οι Ιάπωνες συνηθίζουν να επιστρέφουν 

στη χώρα τους με δώρα, τα οποία αγοράζουν για τα άλλα μέλη της οικογένειας τους 

14 Έρευνες τμηματοποίησης βάσει των αναλύσεων ipórrau ζωής [Life style analysis) διεξήγαγαν 
επιστήμονες όπως οι: Hawes (1977, 1978, 0λ. ά.π.). Abbey (1979), Mayo (1975), Schewe and Calatone 
(1978), Woodside and Pitts (1976), Solomon and George (1977) και Goodrich (1978) 

58 



ή και φίλους-γνωστούς. Ως κύριο κατάλυμα διαμονής προτιμούν τα ξενοδοχεία. Ci 

Αμερικανοί, βρίσκονται σε ένα ενδιάμεσο στάδιο, όσον αφορά την εμπειρία από 

προηγούμενα ταξίδια στον ίδιο προορισμό. Προγραμματίζουν τις διακοπές τους βάσει 

πληροφοριών που τους δίνει το τουριστικό γραφείο, ενώ παράλληλα αποτελούν μια 

κατηγορία τουριστών η οποία επισκέπτεται συχνά τα τουριστικά γραφεία. 

Οι Αμερικανοί καθώς και οι Καναδοί, εξέφρασαν σε υψηλότερο ποσοστό (η μέση 

πιθανότητα ήταν πάνω από 50% για κάθε κατηγορία) την επιθυμία για επανέλευση 

στα επόμενα δύο έτη. 

Οι στρατηγικές τοποθέτησης του προϊόντος βάσει των τριών τμημάτων (εθνικοτήτων), 

σύμφωνα με τους Woodside και Jacobs πρέπει να ακολουθούν ή να αποφεύγουν τα 

παρακάτω : 

Τοποθέτηση προϊόντος 

Τμήμα αγοράς 

Καναδοί 

Αμερικανοί 

Ιάπωνες 

Για χρήση 

Άφησε τον εαυτό σου ελεύθερο να 

ξεκουραστεί και. ν' ανακουφιστεί. 

Συναρπαστικότητα της μάθησης η 

οποία αφορά κουλτούρα, θέαση 

νέων τόπων και περιπέτεια. 

Αγάπη και οικογενειακή 

συντροφιά. 

Για αποφυγή 

Οικογενειακή χαρά και 

οικογενειακή συντροφιά. 

Οικογενειακή συντροφιά, άφησε 

τον εαυτό σου VOL αναζητήσει 

χωρίς την βοήθεια 

προγραμματισμού. 

Μια περιπέτεια,: διαφυγή από 

μία κοπιαστική - βασανιστική 

εργασία. 

Ο καθηγητής Mazanec, (Vavrik a.o.,1990,p.1,30 και Teare a.o., 1994, p.111-114) 

θεωρεί ότι η τμηματοποίηση, εκτός του ότι μας δίνει κατευθύνσεις για τις 

επιχειρησιακές δραστηριότητες μέσω μετρήσεων που αφορούν στάσεις, ταξιδιωτική 

συμπεριφορά, δημογραφικό και κοινωνικο-οικονομικό προφίλ της Ζήτησης, παράλληλα 

αποτελεί τη βάση για τη μείωση της ανταγωνιστικής πίεσης στην τουριστική αγορά. Ο 

παραπάνω, θεωρεί ότι οι μελλοντικές καινοτομίες στην έρευνα τμηματοποίησης της 

αγοράς, θα στηριχθούν σε δύο βασικούς παράγοντες: 

1. εμβάθυνση στην αποδοτική χρήση ικανών μοντέλων συμπεριφοράς (behavioral 

models) με περισσότερο ικανοποιητικό χειρισμό των δεδομένων {data manipulation) 

2. εφαρμογή μοντέλων παράλληλης διαδικασίας διασποράς, (neural networks-

νευρονικά δίκτυα) τα οποία θα δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη, να 
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ανακαλύπτει κανονικότητες στα χαρακτηριστικά διερεύνησης. Επίσης, τα μοντέλα 

αυτά λόγω της συντονισμένης χρήσης των δυνατοτήτων της πληροφορικής, 

επαυξάνουν την δυνατότητες απομνημόνευσης δεδομένων και μάθησης. 

2δγ. Τουριστική Έρευνα - πρόσφατες εξελίξεις 

δγα. Οικονομετρικά μοντέλα. 

Στον τουρισμό, είναι συχνή η χρήση οικονομετρικών μοντέλων για την 

διεξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν οικονομικές ωφέλειες, κυρίως σε 

μακροοικονομικό επίπεδο. Πολλές αξιόλογες προσπάθειες έχουν γίνει για την 

επικράτηση, ενός γενικά αποδεκτού οικονομικού μοντέλου (ενιαία τυποποίηση 

οικονομικών πληροφοριών) μεταξύ των αναλύσεων που κάνουν οι αρμόδιοι κρατικοί 

φορείς, {Τ. Β. Samedan, 1994, s.15 και Smeral, 1994, σ. 139-149). 

δγβ. Έρευνες ανταγωνιστικής κατάστασης (Competition Research) 

Παρά τις εξελίξεις στην ανάπτυξη σοφιστικών μοντέλων αγοραστικής συμπεριφοράς, 

η επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, καθώς και οι τουριστικοί προορισμοί δεν είναι δυνατό 

να προσανατολιστούν αποκλειστικά και μόνο στην συμπεριφορά του καταναλωτή. 

Σύμφωνα με τον J. R. Β. Ritchie (Brugge, 1994,ρ.47), οι τουριστικοί προορισμοί για να 

αποφύγουν απρόοπτες μελλοντικές συνέπειες, θα πρέπει να προσεγγίζουν να 

διερευνούν και να εντοπίζουν τους ευρύτερους παράγοντες οι οποίοι ασκούν κύρια 

επίδραση σ'ένα προορισμό. Τέτοιου είδους παράγοντες μπορεί να είναι οι 

ελκυστικότητες του προορισμού και η παραγωγικότητα, η προστασία του 

περιβάλλοντος, η ποιότητα των διοικητικών πληροφοριών, αποδοτικές στρατηγικές 

συμμαχίες και γενικά οι κινήσεις των ανταγωνιστών. Για τον εντοπισμό των 

ευρύτερων παραγόντων υιοθετούμε το μοντέλο του Μ. Porter (Brugge, ό.π.,ρ.46). Οι 

αναλύσεις ανταγωνιστικής θέσης μιας τουριστικής χώρας ή περιοχής αποτελούν 

σχετικά νέα ερευνητικά αντικείμενα. 

Μία πρόσφατη έρευνα της καθ. Μ. Α. Corigliano, (1994-Speech) παρουσίασε την 

κατάσταση του ανταγωνισμού στα πλαίσια της ευρωπαϊκής τουριστικής αγοράς. 

Συμπεράσματα της έρευνας, ήταν ότι η πολυκλαδικότητα που εμφανίζεται στον 

τουρισμό δυσκολεύει την ανάλυση ανταγωνισμού. Παράγοντες που επιδρούν στον 

τουριστικό ανταγωνισμό είναι: 

• Η μονοπωλιακή θέση κύριων τουριστικών πόρων όπως μοναδικά αξιοθέατα και 

φυσικές συνθήκες σε ορισμένες χώρες. 

• Η υποδομή και γενικά τα τεχνικά στοιχεία που συμπληρώνουν ορισμένους 

προορισμούς. 
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• Ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως προσωπική ασφάλεια, ποιότητα και προστασία 

φυσικού περιβάλλοντος, διατήρηση και δυνατότητα πρόσβασης σε εθνικές 

κληρονομιές, άνεση και δυνατότητα πρόσβασης σε μεταφορικά μέσα, αξιοπιστία των 

δημόσιων και υγειονομικών υπηρεσιών, ικανότητα των τηλε-επικοινωνιών, απεργίες ή 

κοινωνικά προβλήματα, δυνατότητα επιλογών σε εύρος αθλητικών δραστηριοτήτων 

κ.ά. 

• Το κόστος και οι τιμές του συνολικού τουριστικού προϊόντος. 

• Προστατευτισμός, παρεμβατισμός. 

• Όσον αφορά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των τουριστικών επιχειρήσεων και 

τις προοπτικές τους αυτές είναι: 

1. χαρίσματα σε ανθρώπινο, φυσικό και χρηματοοικονομικό κεφάλαιο 

2. χρήση εφηρμοσμένης τεχνολογίας 

3. εύρος προσφερόμενων υπηρεσιών 

4. μέγεθος της αγοράς 

5. αποτελεσματικότητα/ ικανότητα στην διοίκηση 

6. ικανότητα εκπλήρωσης των τεχνικών προδιαγραφών για τα προϊόντα 

7. ικανότητα στο να ανταποκρίνεται στις δημοσιοοικονομικές και διοικητικές ανάγκες 

της χώρας 

8.. ευχέρεια στη χρήση της υποστήριξης και της δομής που παρέχεται από δημόσιους. 

φορείς 

• Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις πλήττουν άμεσα ή έμμεσα τη μεταφορά 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από επιχειρήσεις της αλλοδαπής 

• Το επίπεδο προστατευτισμού εξαρτάται από ένα σύμπλεγμα οικονομικών και 

πολιτικών παραγόντων (π.χ προστασία εργατικού δυναμικού από την όλο και 

αυξανόμενη επίδραση της βιομηχανίας οικονομιών κλίμακας ή ίδρυση επιχειρήσεων 

κοινωνικής οφέλειας για υποστήριξη της ανάπτυξης σε περιοχές με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον). 

• Ο ρόλος του Δημόσιου Οργανισμού Τουρισμού, όσον αφορά την εφαρμογή 

προωθητικών προγραμμάτων και μάρκετινγκ, η χρήση ηλεκτρονικής τεχνολογίας, η 

σχέση των πιστωτικών και κρατικών ενισχύσεων. 

• Τελικά βασικά συμπεράσματα για την κατάσταση ανταγωνισμού στην Ευρώπη: Δεν 

υπάρχει μεγάλη ελπίδα για προστατευτισμούς στην Ευρώπη, μεγάλη είναι η 

σημαντικότητα των τουριστικών πρακτόρων για τις τουριστικές αγορές, οι εξελίξεις 

στην έμμεση φορολογία θα πλείξουν τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν τεχνικά εμπόδια λόγω τυποποιήσεων σε κώδικες 

συμπεριφοράς και ποιοτικής διασφάλισης μεταξύ των κρατών μελών, αναγκαία η 
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εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού, οι τουριστικοί πράκτορες και ο 

δημόσιος φορέας έχουν ανάγκη από πληροφόρηση σε θέματα Μάρκετινγκ, ανάγκη 

για προώθηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά, οι μικρομεσαίες 

εξυπηρετούν μάζες τουριστών, ανάγκη για υιοθέτηση κοινής τουριστικής πολιτικής 

από τους δημόσιους φορείς, ανάγκη για γνώση και πληροφόρηση των πολιτών των 

χωρών προορισμού. 

Μία άλλη έρευνα της ομάδας R. Hickman Ph Group uno τον Α. Β. Collaudin μεταξύ 

1990-1993 (1994 - Πρακτικά) έδειξε ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη έχουν 

τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• ο ρυθμός γέννησης των επιχειρήσεων είναι 50% μικρότερος των άλλων κλάδων 

• Το 65% των επιχειρήσεων έχει υψηλό ρυθμό θνησιμότητας (εντός πέντε ετών) 

• οι μεγάλες επιχειρήσεις τα καταφέρνουν καλύτερα απ'ότι οι μικρές (ιδιαίτερα σε 

σύγκριση με τις μεσαίες) 

• οι παρεμβατισμοί δεν είναι αναγκαίοι 

• στην Αγγλία τα πέντε μεγαλύτερα ταξιδιωτικά πρακτορεία παρουσιάζουν συνεχή 

τάση για άνοδο του τσίρου τους, και ο ρυθμός ανάπτυξης τους είναι πολύ γρήγορος 

• τα μεσαία ταξιδιωτικά πρακτορεία αντιμετωπίζουν συνεχώς προβλήματα αύξησης 

κόστους χωρίς αντίστοιχη άνοδο του τσίρου τους (επειδή δεν είναι ούτε μικρές για 

να είναι ευέλικτες αλλά ούτε και αρκετά μεγάλες για" να έχουν ικανοποιητικό 

τσίρο) 

• τα μικρά ταξιδιωτικά πρακτορεία πάνε καλύτερα -

• στα ξενοδοχεία: τα μικρά με γνωστό όνομα (αλυσίδες) αυξάνουν τις πωλήσεις τους 

κατά 10% ετησίως 

• στα ξενοδοχεία κάτω των 20 ατόμων (σε προσωπικό) παρουσιάζονται δυσκολίες 

στην προώθηση των προϊόντων τους και στην χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων 

τους (προσβάσεις σε κεφάλαια) 

• οι μικρές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τα καταφέρνουν καλύτερα στους δύσκολους 

καιρούς ενώ οι μεγαλύτερες στους εύκολους 

• παρουσιάζεται συρρίκνωση τουριστικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια της Ε. Ε . Οι 

ξενοδοχειακές συγκεντρώνονται κυρίως στην Γαλλία λόγω της ζήτησης, ενώ οι 

βασικές χώρες προέλευσης του "τουρισμού πακέτου" είναι η Αγγλία και Γερμανία, 

σ'αυτές τις αγορές συγκεντρώνονται και οι κυριότεροι τουριστικοί πράκτορες 
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δγγ. Θεωρητικά μοντέλα για την ανάλυση της Ζήτησης στον τουρισμό -

πρόσφατες εξελίξεις στο Τουριστικό Μάρκετινγκ. 

Η επιστημονική θεώρηση στον κλάδο του Μάρκετινγκ, πέρασε μέσα από μία 

εικοσαετία εξελίξεων (F.M. Bass, 1993, ρ. 1-6/ Οι εξελίξεις αυτές, επηρέασαν την 

Έρευνα Μάρκετινγκ στον τρόπο διερεύνησης των φαινομένων. Τα φαινόμενα nou 

διερευνά σήμερα το Μάρκετινγκ, εξετάζονται περισσότερο απ' ότι άλλοτε, βάσει της 

συστημικής προσέγγισης. Η καθαρά περιορισμένη διερεύνηση που αφορά θέματα 

λειτουργιών της επιχείρησης, εμπλουτίζεται πλέον με μακροχρόνιες στρατηγικές 

επιβίωσης οι οποίες δίνουν βαρύτητα σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της 

επιχείρησης. Βασικό εργαλείο επιτυχίας για την διερεύνηση παραγόντων που 

επηρεάζουν την επιχειρησιακή δραστηριότητα σε μικρο-οικονομικό και μακρο

οικονομικό επιχειρησιακό επίπεδο περιβάλλοντος, είναι οι αναλύσεις οι οποίες 

στηρίζονται στην στρατηγική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. 

Οι τεχνικές της τμηματοποίησης, οι αναλύσεις δυνάμεων / αδυναμιών και 

ευκαιριών / κινδύνων, τα μοντέλα συμπεριφοράς αγοραστών και οι αναλύσεις 

χαρτοφυλακίου, αποτελούν πλέον όλο και περισσότερο εύχρηστα εργαλεία στην 

καθημερινή πρακτική των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. 

Τό Τουριστικό Μάρκετινγκ, διερευνά φαινόμενα που σχετίζονται με την 

συμπεριφορά των τουριστών, τις συναλλαγές εμπράγματων και άυλων αγαθών μεταξύ 

της προσφοράς και της Ζήτησης (αγοράς) και δημιουργεί οικονομικές ωφέλειες για 

την επιχείρηση, ή γενικότερα, για ένα τουριστικό προορισμό. Οι ιδιαιτερότητες του 

τουριστικού κλάδου, η ποικιλία δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο τομέα διερεύνησης 

και άλλων επιστημών, καθώς και η άυλη φύση των υπηρεσιών, καθιστούν 

δυσκολότερη την ανάλυση κόστους/ωφέλειας για τον τελικό καταναλωτή τουριστικών 

προϊόντων. Παρ'όλα αυτά, στον τουρισμό εφαρμόστηκαν εμπειρικά έρευνες, οι οποίες 

στηρίχθηκαν σε θεωρητικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν κυρίως σε 

τομείς παροχής υπηρεσιών (π.χ τράπεζες και SERVQUAL μοντέλο), ή στον 

δευτερογενή τομέα, (π.χ επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων και Portofolio Analysis) ή 

και σε άλλους επιστημονικούς κλάδους, κυρίως της συμπεριφοράς(π.χ ψυχολογία και 

βιολογία). Οι έρευνες στον τουρισμό, προσπαθούν να δώσουν πληροφόρηση Yta : α. 

περιοχές τουριστικούς προορισμούς, β. αναπτυξιακές δυνατότητες, γ. ελκυστικότητες 

για προσέλκυση, δ. λόγους για διενέργεια ταξιδιών. 
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Παρακάτω, θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση των εξελίξεων στον τομέα της 

επιστημονικής τουριστικής έρευνας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε μοντέλα 

ανάλυσης της Ζήτησης και της ανθρώπινης συμπεριφοράς για τους παρακάτω τρεις 

λόγους: 

α. Θεωρούμε ότι ένας τουριστικός προορισμός αποτελεί πόρο για ανάπτυξη, όταν 

εξυπηρετεί τις ανάγκες του ανθρώπου και ειδικότερα των τουριστών ή περιηγητών 

(Ρ. Kotler, Ι. Rein, D. Haiden, 1993, p. 228). 

β. Η παραπάνω θέση έχει ως στόχο την ικανοποίηση των καταναλωτών, έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί θετική εικόνα στο μυαλό του επισκέπτη, για τον τουριστικό προορισμό 

(Κ. Ν. Δερβιτσιώτης, 1993, σελ.361). 

γ. Η θετική εικόνα επιβεβαιώνει τις υποθέσεις που έκανε ο δυνητικός τουρίστας για 

τον προορισμό, μειώνει τον κίνδυνο επιπτώσεων που αντιλαμβάνονταν ο επισκέπτης 

και βοηθάει στην δημιουργία επώνυμης μάρκας προορισμού, δημιουργώντας 

ιδανικές συνθήκες για επανέλευση,(ϋ. S. Bruner 1951 , ρ.361). 

Η Ψυχολογία και η συνεισφορά της στην Έρευνα Μάρκετινγκ. 

Η σκέψη των ανθρώπων για τα πράγματα: Θεωρία του J. S. Bruner 

Ο Bruner (Gunn, 1988, ρ.24) ως ψυχίατρος προσδιόρισε μία διαδικασία τριών φάσεων 

με βάση την οποία ο κάθε άνθρωπος σχηματίζει μία εικόνα στην σκέψη του για τα 

πράγματα που τον περιβάλλουν. Οι φάσεις αυτές είναι οι παρακάτω: 

α' φάση: β' φάση: γ" φάση: 

ΥΠΟΘΕΣΗ ν ΕΙΣΟΔΟΣ ν ΕΛΕΓΧΟΣ 

Η υπόθεση'θα μπορούσε να δημιουργηθεί τόσο από οργανικές εικόνες, όσο και 

από εικόνες παρακίνησης. Οι πρώτες δεν έχουν καθαρά εμπορικό χαρακτήρα, και 

μπορούν να δημιουργηθούν στο μυαλό του ενδεχόμενου επισκέπτη από συζητήσεις, 

ανάγνωση κειμένων, και εντύπων εκπαιδευτικού χαρακτήρα κ.ά. Οι δεύτερες έχουν 

χαρακτήρα εμπορικό, και σχετίζονται με τις δραστηριότητες μάρκετινγκ και, 

ειδικότερα, προβολής μιας χώρας. Η είσοδος, αποτελεί το στάδιο στο οποίο ο 

επισκέπτης βρίσκεται στον προορισμό και αντιλαμβάνεται μέσω των αισθήσεων του το 

πραγματικό προϊόν που του προσφέρεται. Τέλος, ο έλεγχος, αποτελεί το τελικό 
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στάδιο, στο οποίο ο επισκέπτης αξιολογεί την εμπειρία που αποκόμισε uz την 

επίσκεψη του ή την κατανάλωση του τουριστικού προϊόντος. 

Έρευνες στην ψυχολογία απέδειξαν, ότι οι συνήθειες οι οποίες ενδυναμώνονται 

από προηγούμενες εμπειρίες (επανελεύσεις) δύσκολα αλλάζουν. Αυτό εξηγείται 

επειδή η δημιουργία μιας θετικής εικόνας στο μυαλό xou καταναλωτή αποτελεί 

ταυτόχρονα ευχάριστη ανάμνηση την οποία δύσκολα αλλάζει. Η ανάμνηση αυτή ή 

εμπειρία, οδηγεί τον καταναλωτή σε μια ώριμη κατάσταση. Η εικόνα επίσης 

ενδυναμώνεται άπό τις προσδοκώμενες επιπτώσεις / ωφέλειες που προβλέπει ο 

καταναλωτής, καθώς και από τη μάρκα η οποία σχετίζεται με την ποιότητα 

παρεχόμενων ωφελειών στο μυαλό του καταναλωτή. 

Η αντιληπτική διαδικασία βάσει της ταξινόμησης των αισθήσεων υπό S. Η. 

Bartley. 

Η διαδικασία τριών φάσεων του Bruner, περικλείει στην δεύτερη φάση την είσοδο. 

Ο Bartley (Gunn, 1988, ρ.25), περιγράφει έντεκα τρόπους αισθήσεων. Οι αισθήσεις, 

βοηθούν το άτομο στο αντιληφθεί την εσωτερική του κατάσταση και την εξωτερική 

πραγματικότητα, δηλ. το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεται. Οι αισθήσεις αυτές 

είναι: 

Ί . η εικόνα, 2. η ακοή, 3. η πίεση, 4. το άγγιγμα, 5. η θερμοκρασία, 

6. η.κινητικότητα, 7. ο πόνος, 8. η γεύση, 9. η μυρωδιά, 10. η αίσθηση του χώρου, 11. η 

συνήθης χημική αίσθηση 

Τα στοιχεία αυτά, αποτελούν σημαντικά κριτήρια για τον σωστό σχεδιασμό του 

επιπέδου παρεχόμενων εξυπηρετήσεων που προσφέρει ένας προορισμός, και μπορούν 

να αποτελέσουν την βάση για τη δημιουργία και ανάπτυξη ανταγωνιστικών 

πλ εο νεκτημά τω ν. 

Θεωρίες συμπεριφοράς-των καταναλωτών 

Οι τέσσερις παράγοντες των J. Α. Howard και J. Ν. Sheth. 

Η συμπεριφορά των καταναλωτών σύμφωνα με τους J. Α. Howard και J. Ν. Sheth 

(Gunn, 1988, ρ.27), προσδιορίζεται από τις παρακάτω μεταβλητές: 

α. ερεθισμού/ παρότρυνσης (stimulus) 

β. υποθετικών ερμηνειών (hypothetical constracts) 

γ. εξωγενής μορφής (exogenous) 

δ. ανταπόκρισης (response). 

Οι ανωτέρω μεταβλητές αλληλοεπηρεάζονται. Τα παρακάτω διαγράμματα, 

παρουσιάζουν αναλυτικά τις μεταβλητές της θεωρίας και τις αλληλοεπιδράσεις τους. 
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Ερεθισμού 
παρότρυνσης 
stimulus 

Υποθετικών ερμηνειών 
(hypothetical constracts) 

Εξωγενής 
μορφής 
(exogenous) 

Sì) 

Ανταπόκρισης 
(response) 

) 
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Οι παροτρύνσεις περιλαμβάνουν 

τα στοιχεία: 

α. τιμή 

β. ποιότητα 

γ. εξυπηρέτηση 

δ. διακρισιμότητα 

ε. διαθεσιμότητα (κεφαλαίου) 

± \ 

Οι υποθετικής ερμηνείας 

περιλαμβάνουν: 

α. αντίληψη 

(λειτουργία επεξεργασίας 

πληροφοριών) 

β. μάθηση 

(λειτουργία διαμόρφωσης εννοιών) 

γ. εμπειρία 

Οι 

ïè 
δ* 

-

ανταποκρίσεις περιλαμβάνουν: 

α. προσοχή 

β. κατανόηση 

γ. στάση 

δ. συχνότητα αγοράς 

ε. υπάρχουσα αγοραστική 

συμπεριφορά 

Οι εξωγενούς μορφής 

περιλαμβάνουν: 

α. προσωπικές μεταβλητές. 

β. κοινωνικές μεταβλητές 

γ. πολιτιστικές μεταβλητές 

Η παραπάνω θεωρία ανήκει στην κατηγορία των θεωριών κινήτρων/ ανταπόκρισης. 

Επίσης, υπάρχουν άλλες θεωρίες που δίνουν βαρύτητα κυρίως στις εσωτερικές 

διεργασίες του ατόμου όπως αυτή του Η. Η. Kassarjian (Gunn, ό.π., ρ.27). Η βαρύτητα 

της θεωρίας στηρίζεται στις μεταβλητές: μνήμη, αναμονή, και αναζήτηση στόχων. Ως 

εκ τούτου, συνεισφέρει στις αναλύσεις: α. αναγκών καταναλωτών, β. 

προσωπικότητας, Kat γ. εκμάθησης. 

Οι Von Raaij και Francken (Zelatan, 1994, p. 9) θέτουν ως αξίωμα ότι οι ταξιδιώτες οι 

οποίοι χαρακτηρίζουν την δυσαρέσκεια τους για εξωτερικούς παράγοντες (π.χ 

καταλύματα, μεταφορικά μέσα και φαγητό), είναι περισσότερο δυσαρεστημένοι απ'ότι 

οι ταξιδιώτες, οι οποίοι χαρακτηρίζουν την δυσαρέσκεια τους από προσωπικούς 

παράγοντες (π.χ στάσεις, αναμονές και εσωτερικές ανταμοιβές). Η σύνδεση 

κινήτρων και διαστάσεων ικανοποίησης, είναι πλέον γενικά αποδεκτή (Ross και Iso -

Ahola , in: Zelatan, .1994, ρ.9). Η έρευνα συμπεριφοράς, δίνει σήμερα έμφαση στα 
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εσωτερικά κίνητρα για την επεξήγηση TOU αναμενόμενου επιπέδου ικανοποίησης (Dec: 

και Ryan , in:Zelatan, ό.π.). 

Οι παραπάνω θεωρίες συμπεριφοράς καταναλωτών, δεν επιβεβαιώθηκαν πλήρως στον 

τομέα παροχής υπηρεσιών, επίσης, μέχρι σήμερα δεν έχει καθιερωθεί ένα γενικά 

αποδεκτό μοντέλο συμπεριφοράς, κυρίως επειδή οι υπηρεσίες εμπεριέχουν τρία 

διαφορετικά χαρακτηριστικά 

(J. Mazanec, Ν.71, s.190-204 και Α. Parasuraman, 1985 , ρ.41-50): 

α. άυλη φύση (intangibility) = πληροφορίες και όχι αντικείμενα, 

β. ανομοιογένεια (heterogenity) = 

δηλ. διαφέρουν από παραγωγό σε παραγωγό, 

γ. αδιαιρετότητα (inserabiiity) = 

δηλ. παραγωγή και κατανάλωση είναι αδιαχώριστα στοιχεία. 

Όπως προαναφέρθηκε, ο τουριστικός κλάδος εμπεριέχει και εμπράγματα υλικά αγαθά 

(αντικείμενα) αλλά και υπηρεσίες ή άυλα αγαθά. Έτσι, η είσοδος (βλ. παραπάνω 

Bartley) είναι σχετική διαδικασία τόσο για τον καταναλωτή όσο και για τον παροχέα. 

Εξελίξεις στον τομέα παροχής υπηρεσιών: Μετρήσεις αξιολόγησης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

Οι διαστάσεις της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών βάσει του μοντέλου Α. 

Parasuraman. 

Η ανάγκη για ένα μοντέλο διερεύνησης των παρεχόμενων υπηρεσιών βάσει της 

Ζήτησης και προσφοράς, οδήγησε τον καθ. Α. Parasuraman σε διαδοχικές έρευνες 

focus group-και συνεντεύξεων. "Η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών. Στο τέλος, ο παραπάνω ερευνητής καθόρισε δέκα διαστάσεις 

ποιότητας στην εξυπηρέτηση. Οι διαστάσεις αυτές είναι οι παρακάτω (Gunn, 1988, 

ρ.28): 

1. αξιοπιστία (reliability), 

2. ευαισθησία- ανταπόκριση (responsiveness), 

3. ικανότητα (competence), 

4. δεκτικότητα (access), 

5. ευγένεια (courtesy), 

6. μεταδοτικότητα- επικοινωνία (communication), 
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7. αξιοπιστία (credibility), 

8. ασφάλεια (security), 

9. κατανόηση/ γνώση πελάτη (understanding/ knowing the customer), 

10. εμπράγματα στοιχεία (tangibles) 

Οι παραπάνω παράγοντες, βοηθούν στο να περιγραφεί η εικόνα που σχημάτισε η 

Ζήτηση, αλλά και η προσφορά, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Μία άλλη έρευνα διεξήχθη το 1993, από το Πανεπιστήμιο του Innsbruck στην 

Αυστρία και Βόρεια Ιταλία. Η έρευνα στηρίχθηκε στο μοντέλο Servqual των Α. 

Parasuraman, L. L. Berry, V. Α. ZeithamI (Weiermair, 1994, ρ.104-107). 

Στόχος της έρευνας, ήταν η εμπειρική εφαρμογή του μοντέλου στην ανάπτυξη και 

παραγωγή ποιότητας παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, εξετάστηκαν 

11 περιοχές χειμερινών αθλητικών δραστηριοτήτων. Η αξιολόγηση έγινε από τους 

τουρίστες. Η έρευνα συμπεριέλαβε για εξέταση επτά κύριες κατηγορίες υπαρκτών 

παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών. Για κάθε κατηγορία σχεδιάστηκαν επτά γενικές 

διαστάσεις ποιότητας. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας απέδειξαν, ότι οι τουρίστες βαθμολόγησαν σε 

κλίμακα πέντε βαθμών (1 = πολύ σημαντικό ή και πολύ ικανοποιητικό και με πέντε = 

όχι τόσο σημαντικό ή μη ικανοποιητικό), με μεγάλη σημαντικότητα τις κατηγορίες: 

• Αθλητικές δραστηριότητες σκι (1.53), 

• Φαγητό και κατάλυμα (1.54), 

έναντι: 

• Πληροφόρησης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων (2.81). 

Ως προς την υψηλή ικανοποίηση ιδιαίτερα ξεχώρισαν οι κατηγορίες: 

• Φαγητό και καταλύματα (1.77), 

• Περιηγήσεις στην ύπαιθρο (1.80), 

έναντι: 

• ψυχαγωγίας και πολιτιστικών δραστηριοτήτων (2.63), 

• και αγορών (2.27). 

Η αναμενόμενη σημαντικότητα, (expected important) σε σύγκριση με την αξιολογημένη 

ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών (αξιολόγηση μετά από προσωπική εμπειρία), έδειξε 

σημαντικές διαστάσεις (κενά ή gaps) στους παρακάτω συνδυασμούς: 

• Η Αισθητική σε σχέση με την αποφυγή προβλημάτων μεταφοράς στις περιοχές 

δραστηριοτήτων σκι (σημαντικότητα 1.7 και ικανοποίηση 2.62). 

• Η Αισθητική σε σχέση με την περιήγηση της υπαίθρου και με την κατάσταση της 

φύσης (σημαντικότητα 1.99 και ικανοποίηση 2.75). 
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. Προσβάσεις και διαθεσιμότητα των δημόσιων μεταφορικών μέσων σε περιοχές „ε 

σκι (σημαντικότητα 1.91 και ικανοποίηση 2.62). 

. Αυθεντικότητα στις περιοχές (σημαντικότητα 1.83 και ικανοποίηση 2.52). 

• Ασφάλεια των μεταφορικών μέσων στις περιοχές (σημαντικότητα 1.64 και 

ικανοποίηση 2.23). 

• Πρόσβαση (σε πληροφορίες) για καταλύματα και φαγητό στις παραπάνω περιοχές 

(σημαντικότητα 1.44 και ικανοποίηση 1.98). 

Βασικό συμπέρασμα της έρευνας, ήταν ότι η πλειοψηφία των ατόμων είχε 

προηγούμενη εμπειρία (το 65% είχε επισκεφθεί τους προορισμούς πάνω από πέντε 

φορές), σημαντικά ήταν τα παράπονα για μη καλή πληροφόρηση όσο αφορά τα 

καταλύματα και τις εξυπηρετήσεις που προσέφερε ο προορισμός. Κύρια πηγή 

πληροφόρησης ήταν οι φίλοι. 

Αντίστοιχη έρευνα των Κ. Δερβιτσιώτη και Α. Κουρεμένου (1991 - Paper) η 

οποία διεξήχθη στην Ύδρα με στόχο την διερεύνηση της ποιότητας παρεχόμενων 

υπηρεσιών στον θαλάσσιο τουρισμό, έδειξε ότι: 

• Οι κατηγορίες λιμάνια, μαρίνες ξενοδοχεία και θέματα περιβάλλοντος είναι τα 

περισσότερο αρνητικά στοιγεία της υποδομής. 

• Η συμπεριφορά των οδηγών ταξί αποτέλεσε ένα άλλο αονπτικό στοιχείο της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

• θετικά στοιγεία της υποδομής θεωρήθηκαν οι φυσικές ομορφιές της Ελλάδος. 

• Θετικά στοιγεία-στην ανθρώπινη συμπεριφορά θεωρήθηκαν η ελληνική φιλοξενία, 

τα πολιτιστικά στοιχεία και η νυχτερινή ζωή. 

Τα χαρτογραφικά μοντέλα ανάλυσης των σημείων επαφής παροχέα - πελάτη 

(Contact Point Analysis), (Horovitz, 1992, s.44-52 και Bruhn & Strauss, 1991,s.379). 

Τα χαρτογραφικά μοντέλα υπηρεσιών, είναι επηρεασμένα από την Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας παραγόμενων υλικών αγαθών. Το γνωστότερο μοντέλο είναι το μοντέλο 

ανάλυσης των σημείων επαφής. Η διαδικασία στηρίζεται στην υιοθέτηση κανόνων 

ποιότητας (quality norms), στην συλλογή δεδομένων που αφορούν την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και στον έλεγχο της διαδικασίας παρεχόμενων υπηρεσιών 

βάσει ενός σχεδιαγράμματος ανάλυσης των σημείων επαφής. 

Εμπειρικά, το μοντέλο εφαρμόστηκε σε αεροπορικές επιχειρήσεις όπως στην SAS 

και στην LUFTHANSA, όπως και σε αλυσίδες ξενοδοχειακών καταλυμάτων (Club Med) 

με επιτυχία. Η αποφυγή των πολλαπλασιαστικών αρνητικών εντυπώσεων που 

δημιουργούνται λόγω της από σε στόμα σε στόμα μετάδοσης δυσαρεσκειών αποτελεί 

σημαντικό στόχο της όλης διαδικασίας. Διαχρονικά στοιχεία απέδειξαν ότι : 
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Ένας δυσαρεστημένος πελάτης της Lufthansa είχε την βαρύτητα 8 ευχαριστημένων 

πελατών, ενώ ένας δυσαρεστημένος πελάτης της Club Med είχε την βαρύτητα 3 

ευχαριστημένων πελατών. Η παραπάνω βαρύτητα δίδεται βάσει της μεταδοτικότητας 

των αρνητικών εντυπώσεων (από στόμα σε στόμα μετάδοση). 

Οι παραπάνω μεθοδολογίες προσεγγίζουν την τελική Ζήτηση μέσω της ανάλυσης της 

διαδικασίας εικόνων στο μυαλό του καταναλωτή, σχηματισμού αξιών και ανάλυσης 

της συμπεριφοράς του και δίνουν παράλληλα με τον τρόπο αυτό πληροφορίες για τα 

χαρακτηριστικά, τις προτιμήσεις και τις δραστηριότητες της Ζήτησης, (G. C. Ο 

Connor & G. J. Siomkos, 1994 ,p.106). 

Έρευνες Τουριστικού Μάρκετινγκ. 

Την δεκαετία του 1970 επικεντρώνονταν στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

τουριστών. Όμως, οι ομοιότητες στην συμπεριφορά ομάδων καταναλωτών που 

διαχωρίζονταν μεταξύ τους βάσει δημογραφικών χαρακτηριστικών μείωσαν την 

σημαντικότητα των δημογραφικών κριτηρίων τμηματοποίησης (Η. Norvell, 1986, ρ.125 -

144). 

Ψυχογραφικές έρευνες. 

Μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Ε. Mayo (1975, ρ.14), προσπάθησε να 

κατηγοριοποιήσει τουρίστες που επισκέπτονταν εθνικά πάρκα στις Η.Π.Α. Η έρευνα 

στηρίχθηκε σε 65 σημεία διερεύνησης από τα οποία τα 18 αφορούσαν ελκυστικότητες. 

Ο Ε. Mayo ταξινόμησε τους τουρίστες σε επτά κατηγορίες. Οι κατηγορίες ήταν α. ο 

τύπος της περιπέτειας β. ο τύπος του προγραμματιστή γ. ο τύπος της επιρροής στην 

λήψη αποφάσεων δ. ο τύπος που προσανατολίζονταν στην ενεργητικότητα ε. ο τύπος 

της απόδρασης στ. ο τύπος αυτό- σχεδιαζόμενου καθοδηγητή γνώμης και ζ. ο τύπος 

των εξόδων. 

Μία άλλη έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από τον S. C. Plog (1985, ρ.122), 

βοήθησε στην ταξινόμηση των τουριστών αναψυχής/ διακοπών βάσει ποσοστιαίων 

αναλογιών που αντιστοιχούσαν σε πέντε τύπους συμπεριφοράς. Οι τύποι αυτοί ήταν 

κατά σημαντικότητα: 

Αυτοί που θεωρούν: 

α. την ζωή πολύ'σύντομη (35%), 

β. ότι πρέπει να προσθέσουν ενδιαφέροντα στην ζωή τους (30%), 
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γ. σημαντική την ανάγκη για ξεκούραση και αναψυχή (29%), 

δ. σημαντική την αντίληψη του εγώ και την εξυπηρέτηση από τρίτους (4%), 

ε. σημαντική την αίσθηση της αυτοεξυπηρέτησης (4%). 

Μία άλλη έρευνα στις ΗΠΑ απέδειξε άτι στις ημιτροπικές περιοχές οι ωφέλειες 

για τους ταξιδιώτες ήταν: α. η ομορφιά του τοπίου, β. ευγενική στάση των κατοίκων, 

γ. κατάλληλα καταλύματα και όχι οι περιοχές γκολφ και τέννις (Ξ. J. Mayo & L. Ρ. 

Jarvis, 1981 , ρ.194). 

Μία άλλη έρευνα η οποία στηρίχθηκε στις αξίες και το τρόπο ζωής , βάσει του 

μοντέλου του Stanford Research Institute International γνωστό ως VALS. Η ταξινόμηση 

αμερικανών καταναλωτών βάση της έρευνας του Shin (Gunn, 1988, p.30) απέδειξε 

στον τουρισμό ότι στην Πενσυλβανία το 1984 οι: 
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α. Επιζώντες αποτελούσαν το 2.6% στα μη επαγγελματικά ταξίδια. 

β. Υποφέροντες " " 2.2 % " 

γ. Ανήκοντες 

δ. Φιλόδοξοι 

ε. Επιτυχημένοι 

στ. Εγώ-είμαι-εγώ 

ζ. Πειραματικοί 

η. Κοινωνικά 

συναισθανόμενοι 

" 

Μ 

η 

Μ 

I I 

Π ι 

40,8% " 

7,5 %" 

31,1 % " 

0,4 %" 

1,8 %" 

13,6 %" 

I l H 

•' Jf 

I I π 

" I l 

" I l 

" I l 

Μια άλλη έρευνα της Αυστριακής Εταιρίας για Εφηρμοσμένη Τουριστική Επιστήμη το 

1991, (OGAF) περιέγραψε για πρώτη φορά τον ευρωπαίο τουρίστα βάσει του τρόπου 

ζωής του, (EUROSTYLES) κατατάσοντάς τον σε 16 ομάδες αναφοράς (τύποι 

τουριστών), (Teare, a.o., 1994, p.'155-158). 

Η καλύτερη προσέγγιση των καταναλωτικών αναγκών, απαιτεί την εφαρμογή 

της τεχνικής της τμηματοποίησης στην έρευνα μάρκετινγκ. 

Ο Plog (1985, ρ.128), διέκρινε τους πέντε παράγοντες για τμηματοποίηση της 

τουριστικής αγοράς. Οι παράγοντες αυτοί είναι: α. τα μοτίβα ταξιδιωτών, β. η 

ποιότητα προϊόντος, γ. το επίπεδο εξυπηρέτησης πελάτη, δ. η τιμή και διευκολύνσεις, 

και τέλος ε. η μίξη όλων των παραπάνω παραγόντων. 

Δύο έρευνες τμηματοποίησης στις ΗΠΑ έδειξαν : 

ότι ο τουρισμός "πακέτου" έχει ως κύρια κίνητρα έλευσης σε ένα προορισμό τα 

παρακάτω: α. αναψυχή, β. διασκέδαση, γ. αξιοθέατα (Frechtling, 1984, ρ.6 και 15). Οι 

τουρίστες ανήκουν κυρίως στην μεσαία τάξη, έχουν καλή εκπαίδευση και είναι 

συνήθως ζευγάρια χωρίς παιδιά. Όσον αφορά τα ταξίδια εσωτερικού, αυτά είναι 

συντομότερης διάρκειας, συγκλίνουν προς τα επιχειρησιακά ταξίδια και λιγότερο προς 

τα παντρεμένα ζευγάρια. Κύρια μέσα μεταφοράς σε συχνότητα μετακίνησης, είναι τα 

μεταφορικά μέσα εδάφους, έναντι των εναέριων που χρησιμοποιούνται κυρίως από 

τον εισερχόμενο τουρισμό. Η δεύτερη έρευνα στο Michigan, (Βλ. Β. Ε. Bryant & Α. J. 

Morrison (1980, ρ.5) εντόπισε έξι τμήματα αγοράς στους τουρίστες διακοπών. Τον 

νεαρό τύπο των σπορ, τον αναζητητή, τον τύπο των θέρετρων, τον τύπο του τοπίου, 

και τον τύπο της νυχτερινής ζωής. Μία έρευνα που εφαρμόστηκε στο Οντάριο του 

Καναδά σε άτομα άνω των 21 ετών το 1990-1991, στηρίχθηκε στο μοντέλο 

προκαθορισμού του .βαθμού ικανοποίησης (Βλ. ό.π. Α. Zelatan, 1994). Συνοπτικά τα 

αποτελέσματα ήταν τα παρακάτω : 
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• Τα άτομα έτειναν να είναι περισσότερο ικανοποιημένα με τις δραστηριότατε-

αναψυχής, παρά με τις δραστηριότητες της εργασίας τους 

• Οι γυναίκες είναι περισσότερο ικανοποιημένες απ'ότι οι άνδρες,(σ'αυτό επηρέασαν 

αλλαγές που συνέβησαν στην αγορά ταξιδιών για γυναίκες, καθώς και η 

αναπτυσσόμενη σημαντικότητα των γυναικών στην επιρροή της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων) 

• Οι τουρίστες με παιδιά είναι λιγότερο ικανοποιημένοι 

• Η παρουσία των παιδιών, έχει αυξηθεί ως μέτρο πρόληψης για το ταξίδι και για 

ευχαρίστηση από τις διακοπές 

• Οι χαμηλές γνώσεις και τα χαμηλά εισοδήματα των ατόμων σχετίζονται με 

λιγότερα ταξίδια. Αυτή η κατάσταση κάνει τον τουρίστα λιγότερο απαιτητικό στην 

Ζήτηση και επιδρά θετικά στο βαθμό ικανοποίησης. Το αντίθετο ισχύει στα άτομα 

με υψηλές γνώσεις και υψηλό εισόδημα. 

• Όσο υψηλότερη είναι η οικειότητα, (εμπειρία) τόσο υψηλότερος είναι ο βαθμός 

ικανοποίησης του τουρίστα 

• Όσο μεγαλύτερης διάρκειας είναι η παραμονή, τόσο υψηλότερος είναι ο βαθμός 

ικανοποίησης του τουρίστα 

Τελική παρατήρηση. 

Οι παραπάνω αναλύσεις δείχνουν την τάση που επικρατεί στην έρευνα 

μάρκετινγκ. Όλες οι παραπάνω έρευνες εξετάζουν την τελική Ζήτηση και την 

ανταγωνιστική κατάσταση του προορισμού ή των προορισμών. Στόχος των νέων 

μεθόδων ανάλυσης δεν είναι μόνο η ανάλυση του προϊόντος, (οικονομίες κλίμακας) 

αλλά η ποιοτική βελτίωση δηλ. ο εντοπισμός της ωφέλειας που παρέχεται απ'αυτό 

ξεκινώντας από το πώς βλέπει ο καταναλωτής το προϊόν. Απαραίτητο είναι να 

προσδιορίσει ο προορισμός την ανταγωνιστική του κατάσταση για την αποφυγή 

προβλημάτων που προέρχονται από εξωγενείς μεταβολές. Σ'αυτό συμβάλλει η 

ανάπτυξη εργαλείων στρατηγικής ανάλυσης όπως η ανάλυση δυνάμεων αδυναμιών 

ευκαιριών και κινδύνων (SWOT Analysis). 

2ε. Η αγοραστική διαδικασία του τουρίστα και οι βασικές μεταβλητές προς 

εξέταση. 

Τα στάδια που ακολουθεί ο τουρίστας για να λάβει την τελική απόφαση όσο 

αφορά τα ταξίδια διακοπών, συνοπτικά είναι τα παρακάτω (Gunn, 1988, ρ. 12) : 
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α) Διευκρινίζει την εποχή και την διάρκεια παραμονής . 

Η απόφαση αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εργοδοσία, και το 

εργατικό δίκαιο της χώρας, 

β) Επιλέγει τον προορισμό . 

Η απόφαση αυτή, εξαρτάται από τις πηγές πληροφόρησης και επιρροής του 

τουρίστα. Οι φίλοι και συγγενείς, τα άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες, οι 

διαφημίσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, σχετικές με 

προσφορές ταξιδιωτικών πακέτων και τουριστικών υπηρεσιών, τα βιβλία, οι ταινίες, 

και τα ντοκιμαντέρ, αποτελούν ενδεικτικά τα βασικά στοιχεία πληροφόρησης του 

τουρίστα. Ένας άλλος βασικός παράγοντας επιρροής κατά τη διάρκεια επιλογής του 

προορισμού από τον τουρίστα, είναι οι προσωπικές προτιμήσεις του επισκέπτη. Από 

τις παραπάνω, εξαρτάται η επιλογή του προορισμού διακοπών, καθώς και το είδος του 

καταλύματος που θα επιλεγεί. Τέλος, το είδος του ταξιδιού το οποίο θα επιλεγεί 

εξαρτάται από το εισόδημα και τις προσωπικές προτιμήσεις του τουρίστα. Οι δύο 

αυτοί παράγοντες προσδιορίζουν εάν ο τουρίστας θα επιλέξει, π.χ διακοπές με σκηνή, 

διακοπές σε κάμπινγκ, πολιτιστικές περιηγήσεις, ταξίδι με αεροπλάνο, 

κρουαζιερόπλοιο, Ι.Χ., ή τρένο. 

γ) Επιλέγει το μεταφορικό μέσο. 

Η απόφαση αυτή εξαρτάται όπως προαναφέρθηκε από το εισόδημα και 

τις προσωπικές προτιμήσεις του τουρίστα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η 

προτίμηση του τουρίστα για διακοπές γνωστές ως διακοπές "τουρισμού πακέτου' ή 

για διακοπές προσωπικών επιλογών. Η παραπάνω διευκρίνιση γίνεται με βάση τον 

φορέα οργάνωσης του ταξιδιού και των διακοπών. Στην πρώτη περίπτωση, ο 

τουρίστας καταφεύγει σε έτοιμες προσφορές διακοπών οι οποίες οργανώνονται από 

τουριστικά γραφεία ή πρακτορεία. Η επιλογή του μεταφορικού μέσου, συνδυάζεται και 

από άλλες ενέργειες και αποφάσεις, οι οποίες βοηθούν στην ομαλή παραμονή του 

τουρίστα στον προορισμό αρεσκείας του. Οι ενέργειες και αποφάσεις εξαρτώνται από 

το φορέα οργάνωσης του ταξιδιού. Στην περίπτωση των διακοπών- οι οποίες 

οργανώνονται από τον ίδιο τον τουρίστα (δηλ. διακοπές προσωπικών επιλογών), οι 

αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται υπ'όψή είναι περισσότερες απ'ότι στις διακοπές με 

έτοιμα τουριστικά πακέτα προσφορών. Τέτοιες αποφάσεις είναι οι παρακάτω: τόπος 

παροχής φαγητού, είδος καταλύματος για διανυκτέρευση και παραμονή, 

εξυπηρετήσεις π.χ. Ι.Χ., τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, υγεία και περίθαλψη, 

πληροφόρηση. 
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δ) Δραστηριότητες κατά την μεταφορά. 

Η απόφαση αυτή, εξαρτάται από την διαδικασία προγραμματισμού του ταξιδιού 

του τουρίστα, απ'τον ίδιο ή άλλους φορείς, (π.χ τουριστικά γραφεία, ή πρακτορεία) 

καθώς και από το αυθόρμητο ενδιαφέρον ή την περιέργεια του τουρίστα κατά την 

μεταφορά. Επίσης, λαμβάνουμε υπ'όψη και την φύση του μεταφορικού μέσου όσον 

αφορά τις δυνατότητες που παρέχονται, π.χ. για ευρύτερες περιηγήσεις κατά την 

μεταφορά, 

ε) Τόπος προορισμού/ επαφή με το τουριστικό προϊόν. 

Οι προσωπικές προτιμήσεις του τουρίστα οι οποίες οδήγησαν τον ίδιο στην 

επιλογή του προορισμού για διακοπές, συγκρίνονται με τις πραγματικά διαθέσιμες 

ελκυστικότητες του προορισμού (δηλ. τα κίνητρα έλευσης συγκρίνονται με τους 

πόρους του προορισμού). Η επαφή με τους πόρους, δηλ. το τουριστικό προϊόν του 

προορισμού, καταλήγει στο μυαλό του τουρίστα στη δημιουργία θετικών ή αρνητικών 

εμπειριών. Για τον παραπάνω λόγο, ο βασικός πυρήνας της οργανωτικής πολιτικής της 

προσφοράς, θα πρέπει να είναι η θετική δημιουργία εμπειριών, βάσει των προτιμήσεων 

που παρουσιάζει η Ζήτηση. Η γνώση του βαθμού ικανοποίησης του τουρίστα, βοηθάει 

στην προσαρμογή της προσφοράς στα πρότυπα της Ζήτησης. Στον τόπο προορισμού ο 

τουρίστας, βάσει των προτιμήσεων του, αποφασίζει για όλες τις δυνατές υπηρεσίες 

και προϊόντα που μπορούν να του προσφερθούν. 

στ) Επιστροφή στο νοικοκυριό ή στον τόπο μόνιμης κατοικίας και ενδεχόμενη 

απόφαση για επανέλευση. 

Οι εμπειρίες που αποκόμισε ο τουρίστας στον τόπο διακοπών που επέλεξε, 

μεταφέρονται σε φίλους και συγγενείς. Η ολοκλήρωση ή μη ολοκλήρωση των 

αναμονών του, αποτελούν αντικείμενα συζητήσεων και επηρεάζουν την στάση και 

των υπόλοιπων μελών όσο αφορά τον προορισμό. Τα δώρα, τα στιγμιότυπα 

φωτογραφιών, και οΊ~ έγχρωμες διαφάνειες αποτελούν εμπράγματα αποδεικτικά 

στοιχεία των εμπειριών που αποκόμισε ο τουρίστας. Με τον παραπάνω τρόπο, ο 

τουρίστας συνεισφέρει στην μεταφορά εντυπώσεων και προς άλλα άτομα, που δεν 

αποκόμισαν παρόμοιες εμπειρίες. Η θετική ή αρνητική εμπειρία, ή ο βαθμός 

ικανοποίησης του τουρίστα επηρεάζει την προδιάθεση του ή συγγενικών / φιλικών 

προσώπων για επίσκεψη στα επόμενα έτη. 

Συνοπτικά τα παραπάνω έξι στάδια παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα : 

76 



ΣΧΗΜΑ 4: ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΒΑΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ 

1. ΑΓΟΡΕΣ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 

ί ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 
! Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
! ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ί ΤΟΥΡΙΣΤΑ ΜΕ ΤΗΝ: 

/Ξ. 
2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 

ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ 
ΤΟΠΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 

(συχνά 
υπαγορεύεται ano 

τον εργοδότη) 

ZI 

8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΣΕ 

ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΤΑ 

7. ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
(Θετική-Αρνητική) 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΑ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑ 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΤΗ 

ϊ 

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑ 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ: 
* Κίνητρα έλευσης 

* Πληροφόρηση 
ενδεχόμενου 

επισκέπτη 
* Τρόπος 

οργάνωσης του 
ταξιδιού 

* Επιλογή 
καταλύματος 

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ 

ΜΕΣΟΥ 

f^mrfmMfWFW 
5. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΚΑΤ 
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ 

ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ 

| 6. ΠΡΟΪΟΝ 
\ (Προορισμός) 

ϊ 
ΠΗΓΗ: Βλ. Clare A: Gunn, «Vacationscape- designing Tourist Regions», 

Second Edition, VNR, New York, 1988,p. 12. 
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Το μοντέλο συμπεριφοράς του τουρίστα κατά την διάρκεια των διακοπών 

(Moutinho's vacation tourist behavior Model15). 

Σύμφωνα με τον καθ. L. Moutinho, η αγορά του τουριστικού προϊόντος δεν έχει 

χαρακτήρα αυθορμητισμού. Έναντι τούτου, προηγείται ο προγραμματισμός και η 

μακρά χρονική διάρκεια προσχεδιασμού της αγοράς, η οποία συνοδεύεται από μία 

ανύπαρκτη παρουσία υλικών στοιχείων που να εξασφαλίζουν μία αντιληπτή 

επιστροφή της επένδυσης (Tangible Return of Investment)16. Η προγραμματισμένη 

αγοραστική συμπεριφορά αναλύεται παρακάτω βάσει του μοντέλου αγοραστικής 

συμπεριφοράς των τουριστών. Το μοντέλο αυτό προτάθηκε από τον παραπάνω 

καθηγητή το 1986. 

Η δομή του μοντέλου αγοραστικής συμπεριφοράς των τουριστών - διακοπών. 

Η δομή του μοντέλου, στηρίχθηκε στο συγκερασμό των υποθέσεων που 

περικλείει το γενικό μοντέλο λήψης αποφάσεων (General Decision Model) και των 

δημοσιευμένων ερευνών της συμπεριφοράς των τουριστών κατά την διάρκεια των 

διακοπών. Τα κύρια προσδιοριστικά στοιχεία του μοντέλου συμπεριφοράς είναι: 

1. τα κίνητρα (motivation) 

2. η γνώση (cognition) και 

3. η μάθηση (learning) . 

Το μοντέλο ταξινομεί την αγοραστική συμπεριφορά βάσει των παρακάτω τριών 

σταδίων: 

1. προ - απόφαση και διαδικασία απόφασης (pre - decision and decision process) 

2. αξιολόγηση/ εκτίμηση της αγοράς (purchase evaluation) 

3. πιθανότητες επανάληψης της αγοράς (repeat - buying probabilities). 

Αναλυτικότερα, τα παραπάνω στάδια περιλαμβάνουν τα παρακάτω βήματα: 

Αναγνώριση του προβλήματος, έρευνα, εναλλακτικές εκτιμήσεις, επιλογή, και έκβαση. 

Ο καθ. L. Moutinho, υποθέτει ότι οι.ενέργειες των καταναλωτών που αναλύονται 

προσεγγιστικά μέσω των παραπάνω σταδίων, προσδιορίζουν τρεις εναλλακτικές 

επιλογές στο στάδιο της εκτίμησης : 

α. Ο προορισμός (Destination) μπορεί ως αγοραστική επιλογή να απορριφθεί από 

τον τουρίστα - διακοπών δηλ. το λήπτη της ταξιδιωτικής απόφασης (travel 

decision maker). Η απόρριψη αποτελεί απόρροια της αδυναμίας του προορισμού 

15 L Moutinho, "Consumer behavior in tourism ", στο: Management Bibliographies and Reviews, vol. 12, 
αριθμ. 3 (1986), MC8 University Press, Bradford. 

16 Βλ. R. Teare, "Consumer decesion making ", στο: R. Teare. J. A. Mazanec, S. C. Welch, S. Calver, 
"Marketing in Hospitality and Tourism - A Consumer Focus ", Cassel, London 1994, σελ. 15 
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να ανταποκριθεί.μέσω του υφιστάμενου τουριστικού δυναμικού στους στόχους 

ικανοποίησης που έθεσε ο ταξιδιώτης, 

β. Ο προορισμός που λαμβάνεται υπ'όψη από τον ενδεχόμενο ταξιδιώτη και 

θεωρείται από τον ίδιο ως ουδέτερος / ακαθόριστος, όσον αφορά τις 

εναλλακτικές που παρέχονται σ'αυτόν, ίσως απαιτεί περισσότερη πληροφόρηση 

και εισροές συζητήσεων από άλλα μέλη της οικογένειας, 

γ. Ο προορισμός που λαμβάνεται υπ' όψη από τον ταξιδιώτη, ως προορισμός που 

παρέχει βιώσιμες εναλλακτικές προτάσεις, βάσει της προκαταρτικής κρίσης 

του, μπορεί να απαιτεί περισσότερο λεπτομερή εκτίμηση - αξιολόγηση. 

Εκείνο που τονίζεται στο παρακάτω μοντέλο, είναι η σημαντικότητα των επιρροών που 

ασκούν μέλη της οικογένειας, όσον αφορά τη λήψη απόφασης για την επιλογή του 

είδους διακοπών (vacation decision making). Τα μέλη της οικογένειας, ασκούν επιρροή 

για την διευκρίνηση των αναγκών που προσδιορίζονται στα πλαίσια των διακοπών 

(holiday needs), στην διερεύνηση πληροφοριών (search for information), και στη λήψη 

της αγοραστικής απόφασης (purchase decision). 
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2στ. Το θεωρητικό μοντέλο της παρούσας έρευνας 

Στοιχεία προς εξέταση. 

Στην παρούσα μελέτη - σπουδή, θα εξεταστούν οι παράγοντες - μεταβλητές για 

την ερμηνεία της συμπεριφοράς ομάδων τουριστών, οι οποίες εκφράζουν μια έντονη 

προθυμία για επανέλευση κατά την περίοδο των χαμηλών ελεύσεων. Οι μεταβλητές 

αυτές είναι οι παρακάτω: 

1. Όσον αφορά το ευρύτερο περιβάλλον το οποίο πλαισιώνει ένα τουριστικό 

προορισμό τα στοιχεία: Οικονομικό, Τεχνολογικό, Φυσικό, Πολιτικονομικό, 

Κοινωνικό, Πολιτιστικό, επίσης Ευκαιρίες και Κίνδυνοι στην Ζήτηση, στους 

Προμηθευτές, στον Ανταγωνισμό και στις Τάσεις / Εξελίξεις. 

2. Όσον αφορά τον τουριστικό προορισμό: Οι Δυνάμεις και Αδυναμίες του σε 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, φυσικά στοιχεία, στην εικόνα του προορισμού (image), 

στην κουλτούρα δόμησης, στα ξενοδοχεία, στη γαστρονομία, σε δυνατότητες για 

αγορές, σε υποδομή για ψυχαγωγία, σε γενική υποδομή, σε συγκοινωνίες. 

3. Όσον αφορά την τουριστική Ζήτηση: Τα κίνητρα έλευσης, οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την πληροφόρηση του επισκέπτη, ο τρόπος οργάνωσης του ταξιδιού, το 

είδος του καταλύματος, "η διάρκεια παραμονής, η εποχή που προτιμάται για 

επανέλευση, η ικανοποίηση του επισκέπτη, η σύσταση προς τους φίλους, η 

εμπειρία από τις εξυπηρετήσεις, οι προηγούμενες ελεύσεις και τα δημογραφικά 

στοιχεία όπως: ηλικία, επάγγελμα, εθνότητες. Το παρακάτω σχήμα .- μοντέλο 

ανάπτυξης ενός στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ, παρουσιάζει την λειτουργική 

δομή των παραπάνω παραγόντων, για ένα τουριστικό προορισμό. 
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Η επιλογή των παραπάνω μεταβλητών όσον αφορά το περιβάλλον του τουριστικού 

προορισμού και το ευρύτερο περιβάλλον, έγινε με βάση μοντέλα αναλύσεων για 

ανάπτυξη σχεδίων στρατηγικού μάρκετινγκ σε τουριστικούς προορισμούς (Middleton, 

1994, ρ. 115-139/ Langer, 1993, s. 7- 28 / Kaspar, 1994, s. 153-165). Στο επίπεδο της 

τουριστικής Ζήτησης, οι μεταβλητές προσδιορίστηκαν σε συνδυασμό με το βαθμό 

ικανοποίησης του επισκέπτη. Η επιλογή του βαθμού ικανοποίησης έγινε σκόπιμα, 

επειδή θέλαμε να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στην εικόνα που διαμόρφωσαν οι 

ομάδες των επισκεπτών (δήλ. διαμόρφωση εντυπώσεων από το συνολικά 

προσφερόμενο τουριστικό προϊόν/υπηρεσία στον προορισμό). Η εικόνα των 

επισκεπτών, αποτελεί σημαντικό κριτήριο ανάπτυξης ενός τουριστικού προορισμού. Ο 

επισκέπτης, (ανεξάρτητα από την εισοδηματική του κατάσταση) κατά την επιστροφή 

του στην χώρα διαμονής, μεταφέρει μέσω της προφορικής επικοινωνίας, (από στόμα 

σε στόμα επικοινωνία) τις θετικές ή αρνητικές του εντυπώσεις, επηρεάζοντας την 

αντίληψη των άλλων ατόμων για τον προορισμό (Teare, Mazanec, Weich, & Calver 

1994, p.p. 7, 37-67). Ο προορισμός που θα αποτελέσει το αντικείμενο διερεύνησης της 

παρούσας μελέτης - διατριβής, είναι η Βόρεια Ελλάδα (16 νομοί). 

Σκοπός της έρευνας 

Με "βάση τα παραπάνω, ο σκοπός της έρευνας είναι η ανάπτυξη ενός 

στρατηγικού σχεδίου βάσει της διερεύνησης του προφίλ του κύριου αλλοδαπού 

τουρίστα (κύρια τμήματα αγοράς) στη Βόρεια Ελλάδα και των χαρακτηριστικών που 

προσδιορίζουν το ευρύτερο περιβάλλον ενός τουριστικού προορισμού για την 

ανάπτυξη των στρατηγικών μάρκετινγκ. Ενδεικτικά επιλέχθηκε για το σκοπό αυτό η 

περιφέρεια της Βόρειας Ελλάδος. 

Χρησιμότητα. 

Το μοντέλο που θα αναπτυχθεί, προσανατολίζεται στην εφαρμογή περιφερειακών 

στρατηγικών μάρκετινγκ με βάση'τις κατά τόπους Διευθύνσεις του Ε.Ο.Τ (Ελληνικού 

Οργανισμού Τουρισμού). Με τον τρόπο αυτό, εντοπίζονται κι αξιοποιούνται τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελληνικής Περιφέρειας και ενισχύεται η συνολική 

εικόνα nou παρουσιάζει το ελληνικό τουριστικό προϊόν στην Αλλοδαπή (διαφοροποίηση 

κατά περιφέρεια κι αύξηση της ποικιλίας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος). 

Σημεία για διερεύνηση. 

• Ο εντοπισμός των κύριων παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη μιας 

στρατηγικής τουριστικού μάρκετινγκ 

• Αξιολόγηση της υποδομής 
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• Εντοπισμός ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στην Βόρεια Ελλάδα 

• Προφίλ του μέσου τουρίστα στην Βόρεια Ελλάδα. 



3. Τουριστική υποδομή στην Ελλάδα - Μία συνοπτική παρουσίαση. 

3α. Το τουριστικό προϊόν. 

3αα. Ελκυστικότητες του προορισμού και περιβάλλον. 

Στα θετικά στοιχεία περιλαμβάνονται εδώ τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας. 

Τα στοιχεία αυτά, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση άσκησης μίας διαφοροποιημένης 

και αποτελεσματικής Τουριστικής Πολιτικής, από τον αρμόδιο κρατικό φορέα 

(Παπαχελάς, 1955, σελ. 40). Μέσω της οργανωμένης αξιοποίησης των στοιχείων αυτών, 

ιδίως μέσω της προβολής, γίνεται δυνατή η προσέλκυση τουριστών και χωρίς την 

ανάγκη διάθεσης σημαντικών παραγωγικών πόρων (π.χ η φυσική ομορφιά της ελληνικής 

υπαίθρου). Παρακάτω, παρουσιάζονται τα αυτοενεργούμενα στοιχεία που αποτελούν 

παράλληλα κίνητρα έλευσης των τουριστών. Τα κίνητρα "ελκυστικότητας" ταξινομούνται 

συνοπτικά σε δύο κατηγορίες (Kotler, Haiden & Rein, 1993, p. 201-202/ Βλ. και 

Ηγουμενάκης, 1990, σελ. 184-188): 

1. Κίνητρα της φυσικής αγοράς, (natural market) με τις υπάρχουσες δυνατότητες για 

μελλοντική ανάπτυξη του τουριστικού προορισμού. 

2. Κίνητρα της επενδυτικής αγοράς, (investment market) τα οποία δημιουργούνται με την 

κατανομή χρηματικών πόρων σε: 

α. εκμεταλλεύσεις υποδομής (π.χ ξενοδοχεία, κέντρα ψυχαγωγίας, συνεδριακά 

κέντρα, μαρίνες κ.ά) και 

β. εναλλακτικές ενέργειες προσέλκυσης νέων τύπων τουριστών. 

Η πρώτη κατηγορία κινήτρων αποτελείται απο φυσικά στοιχεία τα οποία αυτούσια, θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν στοιχεία - κίνητρα για την προσέλκυση επισκεπτών. Τα 

στοιχεία αυτά μπορεί να τα εκμεταλλευθεί ορθολογικά ο Φορέας άσκησης της 

Τουριστικής Πολιτικής σε συνεργασία με την αντίστοιχη Διοίκηση της Περιφέρειας. 

Συγκεντρωτικά, τα στοιχεία αυτά για ένα οποιοδήποτε τόπο προορισμού είναι τα 

παρακάτω: 

1. Ήλιος, 2. Θάλασσα, 3. Σκί, 4. Φυσικές ομορφιές και άγρια φύση, 5χ-Ανάπαυση και 

ησυχία, 6. Παιχνίδια, 7. Κουλτούρα, ιστορία, και άνθρωποι, 8. Συμβάντα, και άθληση, 

9. Θεαματικά πάρκα και αξιοθέατα, 10. Αποκλειστικότητες, 11. Ευκολίες, λιμάνια, και 

ξενοδοχεία, 12. Μοναδικά προϊόντα (λικέρ, άρωμα, ρούχα, ωρολόγια ...). 

Εδώ, μπορεί να συμπεριληφθεί και η ικανοποίηση των επισκεπτών από το όλο 

τουριστικό προϊόν που διατέθηκε. Οι τουρίστες αυτοί, αποτελούν στοιχείο προβολής που 

ενεργεί αυτούσια. Συμπερασματικά θα λέγαμε, πώς τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν 

από μόνα τους θετικά αυτοενεργούμενα στοιχεία, όταν συμβαδίζουν με τις επιθυμίες 

των τουριστών. Λόγω της χρήσης των ελεγχόμενων στοιχείων του Μάρκετινγκ, (δηλαδή 

τουριστικό προϊόν, μεταφορά τουριστών, προβολή προορισμού, τιμολόγηση και 
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παρεχόμενες υπηρεσίες) γίνεται δυνατός ο επηρεασμός της ζήτησης. Τα στοιχεία αυτ-

μπορούν να προσδώσουν στον τουρίστα πριν (μέσω των πληροφοριών που διαθέτει) και 

μετά την επίσκεψη, το αίσθημα της ικανοποίησης για την επιλογή που έκανε. 

3αα. Οι ελκυστικότητες στην Ελλάδα. 

Η καλύτερη προσέγγιση των ελκυστικοτήτων, θα μπορούσε να διεξαχθεί βάσει των 

ειδικότερων μορφών τουρισμού, οι οποίες σχετίζονται με τα παραπάνω προαναφερθέντα 

στοιχεία ελκυστικότητας . 

α. Ελκυστικότητες φυσικής ομορφιάς και άγριας φύσης. 

Τα παρακάτω σημεία ενδείκνυνται για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού 

(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, Αρ. τ. 92/ 7, σελ. 11-12): 

• Φαράγγι του Βίκου - Μονοδένδρι 

• Λίμνη Βιστωνίδα - Πόρτο Λάγος 

• Εθνικός Δρυμός Οίτης - Παύλιανη 

• Εθνικός Δρυμός Πρεσπών 

• Έβρος - Σαμοθράκη 

Εκτός των παραπάνω, η Γενική Γραμματεία Δασών, έχει υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση κατάλογο 55 περιοχών οι οποίες προτείνεται να υπαχθούν σε καθεστώς 

προστασίας (Η Καθημερινή, 11.4.93, σελ. 23). Τα οκτώ προτεινόμενα εθνικά πάρκα 

έκτασης 15.000 στρεμμάτων με πλούτο σε Χλωρίδα και Πανίδα είναι: 

• Χελμός, 

• Στροφυλιάς, 

• Ταύγετος, 

• Δαδιάς Έβρου, 

• Κεντρικής Ροδόπης, 

• Κερκίνης, 

• Βόρα, 

• Κεντρικής Ευβοίας. 

Οι Εθνικοί Δρυμοί στην Ελλάδα είναι οι: 

• Ολύμπου, Παρνασσού (από το 1938), 

. Πάρνηθας (1961) 

. Αίνου (1962) 

. Σαμαριάς (1962) -

. Οίτης (1966) 
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• Πίνδου (1966) 

• Βίκου - Αίνου (1973) 

• Πρεσπών (1974) 

• Σουνίου (1974). 

Ορειβατικός τουρισμός. 

Οι ορεινοί όγκοι για ανάπτυξη ορειβατικού τουρισμού είναι: 

α. στην Μακεδονία, 

• ο Όλυμπος και το Βέρμιο 

β. στην Ήπειρο, 

• τα Χάσια 

γ. στην Θεσσαλία, 

• η Όσσα και το Πήλιο 

δ. στην Στερεά, 

• ο Τυμφρηστός και ο Παρνασσός, 

ε. στην Αττική, 

• η Πάρνηθα, 

στ. στην Πελοπόννησο, 

• η Ζήρεια, το Μαίναλο, και το Παναχαϊκό, 

ζ. στην Κρήτη, 

• τα Λευκά Όρη και ο Ψηλορείτης. 

Οι υδροβιότοποι. 

Η Ελλάδα το 1971. υπέγραψε στην περσική πόλη Ραμσάρ, την ομώνυμη διεθνή σύμβαση 

για προστασία των παρακάτω υδροβιότοπων: 

1. Αμβρακικός κόλπος και Δέλτα Λούρου - Άραχθου 

2. Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου 

3. Μικρή Πρέσπα (από το 1974 η ευρύτερη περιοχή αποτελεί Εθνικό Δρυμό) 

4. Δέλτα του Έβρου 

5. Κερκίνη 

6. Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα και Αλυκή Κίτρους Πιερίας 

7. Λίμνη Μητρικού 

8. Δέλτα του Νέστου 

9. Λιμνοθάλασσα Κοτύχι και Δάσος Στροφυλιάς 
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10. Βόλβη 

11 Κορώνεις (Λαγκαδά) 

12. Βιστωνίδα - Πόρτο Λάγος. 

Σύμφωνα με κατάλογο ο οποίος συντάχθηκε το 1991, στα πλαίσια του προγράμματος 

"Προστασία και διαχείριση Ελληνικών Υγροτόπων - (Α.Π.Θ, WWF και IUCN)", στην 

Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 250 υγρότοποι. Οι παραπάνω 12 υδροβιότοποι της συνθήκης 

Ραμσάρ, περικλείουν βιολογική ποικιλότητα και ορνιθοπανίδα, (Ιατρού, 1992, σελ. 60-61). 

Ενδείκνυνται για την ανάπτυξη παθητικού (π.χ παρατήρηση πτηνών) και ενεργητικού 

(π.χ πεζοπορία, αθλήματα υγρού στοιχείου) τουρισμού, ενώ εμπεριέχουν και πολιτιστικά 

στοιχεία (π.χ Αλφειός και Αχελώος: θεοί των ποταμών, βασιλική του Αγ. Αχίλλειου 

Πρεσπών, Λίμνη Γιαννιτσών και Μακεδόνικος Αγώνας). Επίσης, υπάρχουν πλούσια 

αισθητικά δάση και προστατευόμενα διατηρητέα μνημεία της φύσης. 

Περιγραφή του δασικού επισκέπτη. 

Η δασική αναψυχή γνωρίζει όλο και περισσότερο μια αυξανόμενη ζήτηση 

(Καραμέρης, 1987, σελ. 154-191, 168). Ο Γκατζογιάννης (Γκατζογιάννης, 1987, σελ. 230-

234) σε έρευνα που διεξήγαγε το 1984 στο δάσος Καστανιάς χρησιμοποίησε γεωγραφικά 

και συμπεριφορικά κριτήρια τμηματοποίησης, για να δώσει μια περιγραφή των κινήτρων 

και της συχνότητας επίσκεψης. Η έρευνα ερωτηματολογίου, απευθύνθηκε προς τους 

επισκέπτες και τους υπεύθυνους για την οργάνωση της δραστηριότητας αναψυχής στο 

δάσος. Κύριες κατηγορίες επισκεπτών αποτελούσαν οι διερχόμενοι (κυρίως μαθητές και 

θρησκευόμενοι), ενώ τα βασικά κίνητρα έλευσης, αποτελούσαν με βάση την κλίμακα 

αξιολόγησης εκατό μονάδων, τα στοιχεία: 

• εικόνα του τοπίου (39,8%) 

• κλιματική προστασία (26,2%) και τα 

. αξιοθέατα (27,1%) 

Τα στοιχεία τα οποία δεν αποτελούσαν σημαντικά κίνητρα προσέλκυσης ήταν : 

• φυσικές εμπειρίες (2,6%) και 

• προστασία κατά θορνβου (4,3%). 

Μία άλλη αντίστοιχη έρευνα TOU Καραμέρη (Καραμέρης, 1987), η οποία αφορά τις 

δασικές περιοχές: α. Πανοράματος, β. Χορτιάτη, γ. Κέδρινου Λόφου, δ. Εξοχής, ε. 

Ασβεστοχωρίου, στ. Ρετζικίου, ζ. Φιλύρου, η. Μελισσοχωρίου, θ. Λητής και ι. 

Ωραιοκάστρου, είχε ώς στόχο την ανάλυση της συμπεριφοράς των κατοίκων της 

Θεσσαλονίκης όσον αφορά τη δασική αναψυχή. Η έρευνα προσδιόρισε δυο μορφές 

αναψυχής την κοντινή και τη μακρινή, με στόχο να δώσει βαρύτητα στο τμήμα της 

περαστικής αναψυχής (δηλαδή στην κοντινή αναψυχή). Τα αποτελέσματα της έρευνας 
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ερωτηματολογίου, έδειξαν μία τάση για αναψυχή στα κοντινότερα δάση ;το 37.2 :, 

προτιμούσε το δάσος του Σέιχ Σου, του Πανοράματος και του Χορτιάτη). 

Η συχνότητα επισκέψεων ήταν: 

• μέχρι 1 φορά τον μήνα (55, 2%) 

• μέχρι 1 φορά την εβδομάδα (36, 4%) 

• περισσότερες φορές την εβδομάδα/ καθημερινά (8,4%). 

Οι βασικότεροι λόγοι μη συχνότερης επίσκεψης των περιαστικών δασών ήταν: 

• δεν έχω χρόνο (42,7%) 

• η περιοχή δεν είναι οργανωμένη σε χώρο αναψυχής (27,7%) 

• επισκέπτομαι άλλους χώρους πρασίνου σε κοντινότερη περιοχή (24,8%) 

• δεν έχω αυτοκίνητο (10,9%). 

Οι κύριες εποχές επίσκεψης των βασικών δασών κατά σειρά προτίμησης είναι: 

1. η Άνοιξη, 2 το Φθινόπωρο, 3 το Καλοκαίρι, 4 ο Χειμώνας. 

Οι κύριες ημέρες επισκέψεων, είναι κατά σειρά προτίμησης τα Σαββατοκύριακα, οι 

Καθημερινές και τέλος οι Διακοπές. Η μέση διάρκεια παραμονής τις καθημερινές, είναι 

οι 2 ώρες και 22 λεπτά, ενώ τα Σαββατοκύριακα οι 3 ώρες και 38 λεπτά. Κύριο μέσο 

μετάβασης κατάπροτίμηση ήταν: 

• το Ι.Χ αυτοκίνητο 

• Αστικό Λεωφορείο 

• Πεζοπορία 

• Μοτοσικλέτα 

. Ταξί. · 

Οι κύριες δραστηριότητες ήταν : α. περίπατος (68,7%), β. παρατήρηση της φύσεως 

(34,7%), γ. υπαίθριο φαγητό (26,9%), δ. διασκέδαση με συντροφιά (26,5%); ε. ανάπαυση 

(25,7%). 

Οι μικρότερες ηλικίες επιθυμούν κυρίως τη διασκέδαση (15 - 35), τη γυμναστική (15 - 45), 

το γεύμα (35 - 75), τον περίπατο, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι, (35 - 75) οι 

Μακρινή δασική αναψυχή. 

Οι μακρινές αποστάσεις αποφεύγονται από τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. 

Προτιμούνται οι νομοί της Χαλκιδικής (53,9%), Πιερίας, (8,1%) άλλες μακρινότερες 

περιοχές εντός του νομού Θεσσαλονίκης (15,8%). Η Χαλκιδική αποτελούσε νομό για 

παραμονή 2 ημερών (55,5%) ή μιας ημέρας (50,3%). Κυρίως οι επισκέψεις γίνονται το 

Σαββατοκύριακο (70,2%) και κατάτη διάρκεια των διακοπών (61,7%). Η συχνότητα 
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επίσκεψης είναι μια φορά το μήνα (56,9%) και μέχρι μια φορά την εβδομάδα ·29.5:3; ~-

κύρια κίνητρα έλευσης για μακρινή δασική αναψυχή ήταν: 

• θάλασσα (58,8%) 

• δεύτερη κατοικία (36,5%) 

• ωραία τοπία (30,5%) 

• τα βουνά (27,6%). 

β. Άλλες ελκυστικότητας, (βλ. ενότητα παροχές και εξυπηρετήσεις στον 

προορισμό) (Πετρόπουλος, 1978, σελ. 44-94) 

• Ιαματικές πηγές και πηγές με πόσιμο νερό 

• Μοναδικότητες : καταρράχτες (π.χ του Εδεσσαίου) 

• Χιονοδρομικά κέντρα και ορεινά καταφύγια (π.χ Βερμίου, Πηλίου, Παρνασσού, 

Ζήρειας) 

• Σπήλαια (π.χ Aupou Λακωνίας και Περάματος Ηπείρου). 

γ. Ήλιος , παραλία, θάλασσα, (Πετρόπουλος, 1978, ό.π.). 

Η Ελλάδα περιλαμβάνει 2500 περίπου νησιά, τα οποία πλαισιώνονται από όμορφα τοπία. 

Οι ακτές συνολικά ανέρχονται σε 917.000 τετραγωνικά μέτρα παράλιων με ημερήσια 

χωρητικότητα λουόμενων τα 2 εκατομμύρια περίπου άτομα. Οι μεγαλύτερες ακτές 

συγκεντρώνονται στις παρακάτω γεωγραφικές περιφέρειες: 

α. Πελοποννήσου, β. Μακεδονίας, γ. Νησιών Αιγαίου, δ. Κρήτης, ε. Στερεάς Ελλάδας και 

στ. Εύβοιας. Η μεγαλύτερη ηλιοφάνεια παρατηρείται κυρίως τους μήνες, από τον Ιούνιο 

μέχρι και το Σεπτέμβριο (Signature Exclusive, 1989, σελ. 122). 

δ. Κουλτούρα, ιστορία, άνθρωποι, (Πετρόπουλος, 1978, ό.π.). 

Ο Ελλαδικός χώρος περικλείει προϊστορικά, προκλασσικά, ελληνιστικά, βυζαντινά και 

νεοελληνικά πολιτιστικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά, μέσα από τις περιγραφές των 

περιηγητών, προέβαλλαν την χώρα μας κατά και μετά τη διάρκεια Τουρκοκρατίας. Τα 

στοιχεία αυτά συγκαταλέγονται στις φυσικές ελκυστικότητες του προορισμού. Πιο 

συγκεκριμένα, τα πολιτιστικά στοιχεία στην Ελλάδα περιλαμβάνουν: 

• φεστιβάλ, 

• μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι με διεθνή φήμη, 

• παραδοσιακή αισθητική, προπολεμική αρχιτεκτονική, και τρόπος ζωής του Έλληνα της 

επαρχίας. 
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ε. Μοναδικά προϊόντα 

Η Ελληνική Κουζίνα, μαζί με τα παραδοσιακά ποτά του τόπου, αποτελούν τα 

συνηθέστερα προϊόντα κατανάλωσης των αλλοδαπών τουριστών. Επίσης, μοναδικά είναι 

και τα αντίγραφα της αρχαίας ελληνικής αγγειοπλαστικής, και ό,τι σχετίζεται με 

προϊόντα που αντανακλούν τον τρόπο ζωής του Ελληνικού Λαού. 

3 αβ. Παροχές στον προορισμό και εξυπηρετήσεις 

Σύντομη ανασκόπηση. 

Κατά τη διάρκεια των ετών 1950 - 1963, ο Ε.Ο.Τ σε συνεργασία με άλλους φορείς 

(Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Κυβέρνηση, ΟΧΟΑ, ΟΤΠ) αναλαμβάνει μια σειρά 

επενδυτικών έργων σε διάφορα σημεία της χώρας, τα οποία παρουσιάζουν έντονο 

τουριστικό ενδιαφέρον (Λογοθέτης, 1967, σελ. 216, 219/ ΣΠΟΥΔΑΙ, 1965, Αρ. Τ. 1, σελ. 

844,873/ Κουτσούμαρη, 1966, σελ. 947-951 / Οικονομικός Ταχυδρόμος, Αρ. Φ. 630, σελ.5). 

Η προσπάθεια αυτή είχε ώς στόχο την παρότρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για 

επενδύσεις στον τουρισμό. Παράλληλα, βοηθούσε στην ανάπτυξη της υποδομής και 

ανοδομής, για την εξυπηρέτηση των όλο και περισσότερα αυξανόμενων ελεύσεων των 

αλλοδαπών τουριστών (Οικονομικός Ταχυδρόμος, Αρ. Φ. 652, σελ. 19/ Καμπάνης, 1963, 

σελ.14/ Γαβαθάς, 1962, σελ. 10) . 

Οι παροχές αυτές συνοπτικά είναι οι παρακάτω: 

πλαζ, καζίνα, γήπεδα γκολφ, τουριστικά περίπτερα, διοργάνωση φεστιβάλ, εορτών 

κρασιού (Καμπάνης, 1963, σελ.14/ Οικονομικός Ταχυδρόμος, Αρ. Φ. 520, σελ.9/ Nugent, 

1966, χ. σελ.). Οι παροχές και οι τουριστικές δραστηριότητες, συγκεντρώνονταν κυρίως 

στα παρακάτω σημεία της χώρας: (Οικονομικός Ταχυδρόμος, Αρ. Φ. 422, σελ.1) α. 

Επτάνησα, β. Δωδεκάνησα, Κρήτη και γ. Αθήνα 

Ήδη από το 1951, με την παρακίνηση και ενίσχυση της Αμερικάνικης Αποστολής 

(Φωκάς, 1955, σελ.16) και αργότερα με τη βοήθεια αναπτυξιακών προγραμμάτων, 

ιδρύονται τα πρώτα "κρατικά" τουριστικά ξενοδοχεία στη Μύκονο, στους Δελφούς, τσ 

Ναύπλιο και αργότερα στην Καστοριά και την Ύδρα. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν 

τουριστικά περίπτερα στη Θάσο, στους Ευζώνους και σε αρκετά νησιά με 

αρχαιολογικούς χώρους. Η παραπάνω προσπάθεια, εκτός από τα καταλύματα, 

ενισχύθηκε και με μεγάλα έργα υποδομής για την υποδοχή, την κυκλοφορία, και τη 

διατροφή των ξένων. Επίσης, τα έργα αυτά, βοηθούσαν στη δημιουργία περιβάλλοντος, 

μέσα στο οποίο θα κινούνταν ο ξένος επισκέπτης "κατά τρόπο ανεκτό " (Σφαέλου, 1955, 

σελ. 189). Η παραπάνω υποδομή, στήριξε την ανάπτυξη του μετέπειτα αναγνωρισμένου 

ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Επίσης, προκαθόρισε το επίπεδο των μελλοντικά 
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παρεχόμενων εξυπηρετήσεων για κάθε ειδικότερο τουριστικό προορισμό της EÀÂccc-

Το μέσο χρονικό διάστημα παραμονής του επισκέπτη, εξαρτάται από την ύπαρξη 

κατάλληλης υποδομής και ανοδομής στον τόπο επίσκεψης, και σ'αυτό συνέβαλαν οι 

επενδύσεις τόσο του EOT όσο και των ιδιωτών (δηλαδή ασφαλιστικές εταιρίες, 

τράπεζες, ιδιώτες) της δεκαετίας 1950 και 1960 (Τσάρτας, 1989, σελ.82). 

Ενδεικτικά η σύνθεση των κρατικών επενδύσεων από το 1951 - 1963 για τουριστικά έργα 

ήταν η παρακάτω (Λογοθέτης, 1967, σελ. 219, 235-236): 

QΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/ΜΟΤΕΛ ΟΠΕΡΙΠΤΕΡΑ «ΧΟΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΟΟΔΟΙ ΟΥΠΟΔΟΜΗ ρΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΟΝ 100%, 

Χαρακτηριστικό είναι, πως την περίοδο αυτή, (1954 -1963) δίνονταν όλο και περισσότερα 

δάνεια από τους αρμόδιους οργανισμούς σε ιδιωτικούς φορείς, για ανέγερση ιδιωτικών 

ξενοδοχείων. Σ'αυτό συνέτεινε και το κρατικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στον 

τουριστικό κλάδο. Το κράτος, κατεύθυνε μέσω κατάλληλων νομοθετικών ρυθμίσεων το 

δεσμευμένο του κεφάλαιο (Ν.Π.Δ.Δ),'και των ασφαλιστικών εταιριών (με κεφάλαια στην 

Τράπεζα Ελλάδος), σε ξενοδοχειακές επενδύσεις στην περιοχή της πρωτεύουσας και 

κυρίως στις νότιες και νησιωτικές περιοχές της χώρας (Οικονομικός Ταχυδρόμος, Αρ. Φ. 

618, σελ.8). Παράλληλα, ενθάρρυνε τις επενδύσεις αλλοδαπών στην χώρα μας λόγω της 

δυνατότητας που παρέχονταν για βελτίωση της υπάρχουσας ξενοδοχειακής υποδομής 

όσον αφορά τον εξοπλισμό και την εξυπηρέτηση (π.χ η εκμετάλλευση στη Ρόδο του 

ξενοδοχείου Miramare, από την ελβετική ξενοδοχειακή εταιρία Gauer). 

Την δεκαετία του 1970, δόθηκε βαρύτητα στην ανάπτυξη της θαλάσσιας υποδομής 

(μαρίνες με σταθμούς ανεφοδιασμού θαλαμηγών σκαφών), της υποδομής για οδικό 

τουρισμό (κατασκηνώσεις), και της υποδομής για μικτά συγκροτήματα με συνδυασμό των 

κτιριακών εγκαταστάσεων, των πλαζ - κάμπινγκς και κέντρων ψυχαγωγίας. Η παροχή 

δανείων 18ετούς διάρκειας το 1971, βάσει τριών ζωνών προτεραιότητας, οδήγησε στην 
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ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων και στην υπερπροσφορά κλινών, χωρίς όι_ύ.ς ,ζ 

διασφαλίζονται ποιοτικά κριτήρια στην εξυπηρέτηση των τουριστών. Σημαντικές ήταν 

και οι ελλείψεις σε έργα υποδομής και ανοδομής, σε κίνητρα για ανάπτυξη του 

τουρισμού παραχείμασης. Η συρρίκνωση όλων των τουριστικών δραστηριοτήτων στην 

πρωτεύουσα και κυρίως στις νότιες περιοχές της χώρας, αλλά και αργότερα στην 

περιοχή της συμπρωτεύουσας, οδήγησε σταδιακά στο να προβληματίζεται η ηγεσία του 

τουρισμού σε θέματα περιφερειακής τουριστικής ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1980, επισημαίνεται η έλλειψη οργάνωσης ενός ευρύτερου πλαισίου 

στήριξης των τουριστικών δραστηριοτήτων. Η χώρα μας, είχε ήδη προσανατολισθεί προς 

την ανάπτυξη των τριών εαρινών στοιχείων ελκυστικότητας δηλαδή Ήλιο, Παραλία, και 

Θάλασσα (3's)1. Τα στοιχεία αυτά, προέβαλλαν την Ελλάδα στο εξωτερικό 

προδιαγράφοντας για τα μελλοντικά έτη και την εικόνα (image) του προορισμού, ώς ένα 

φθηνό (λόγω του κόστους διαβίωσης) προορισμό καλοκαιρινών διακοπών (Πετρέας, 1992, 

σελ. 3 - 4/ Έρευνες : Φρίντριχ Β. Χέγε, 1961 - ΕΟΤ/ΑΠΘ, 1993). 

Ο προσανατολισμός αυτός του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, έχει τα 

χαρακτηριστικά ενός ομογενούς αγαθού και εξαρτάται από το κόστος προϊόντων και 

υπηρεσιών και επομένως, από τις τιμές των ανταγωνιστών. Η προσπάθεια 

διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, σχετίζεται περισσότερο με μορφές 

τουριστικών ροών που δεν εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Ειδικότερα, τα ταξίδια 

σε τοποθεσίες με διαφορετικά μεταξύ τους χαρακτηριστικά γνωρίσματα, πολιτιστικές 

"συνήθειες κ.ά., διασφαλίζουν μια απεξάρτηση από το συγκριτικό κόστος (Γιαννόπουλος, 

1988, σελ.41). 

Σύμφωνα με πόρισμα του EOT το 1978, οι βασικές αδυναμίες του Ελληνικού Τουρισμού 

που σχετίζονται με τις εξυπηρετήσεις και τις παροχές στον προορισμό, εστιάζονταν στα 

παρακάτω σημεία: 

• Αεροπλάνα: υγιεινή, προγραμματισμός και οργάνωση. 

• Ακτοπλοία: υγιεινή, προγραμματισμός και οργάνωση. — 

• Τραίνα/ Πούλμαν/ Ο.Σ.Ε: ανθρώπινο δυναμικό. 

• ΚΤΕΛ: υποδομή και πληροφόρηση. 

• IX: υποδομή και θεσμικά ζητήματα (νομοθεσία για ενοικιαζόμενα). 

• Ξενοδοχεία: ανθρώπινο δυναμικό. 

• Κέντρα εστίασης: ποιότητα. 

• Γιώτινγκ: αδυναμίες για διασφάλιση παροχών προς τους πελάτες (ενοικίαση χρόνου 

αγκυροβόλησης). 

• Μουσεία: χρόνος λειτουργίας τους. 

1 Τα στοιχεία Sun, See, and Sun είναι γνωστά στην σχετική βιβλιογραφία και ώς 3; S. 
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• Μακεδονία: ανθρώπινο δυναμικό (δυσκολία στην εύρεση διερμηνέων). 

Τέλη της δεκαετίας του 1980 και αρχές του 1990, ο EOT προσανατολίζεται πλέον 

στην εφαρμογή ενός προγράμματος βελτίωσης της υπάρχουσας υποδομής και ανοδομής. 

Η τοποθέτηση του τουριστικού προϊόντος, προσανατολίζονταν πλέον σε εύπορες μάζες 

τουριστών. Έτσι, δόθηκε βαρύτητα σε παροχές και εκτός των ξενοδοχειακών μονάδων, 

όπως συνεδριακά κέντρα, μαρίνες, καζίνο, ανάπτυξη κρουαζιέρας, ίδρυση 

ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και στον έλεγχο της προσφερόμενης ποιότητας με 

ποιοτικά χαρακτηριστικά κ.ά.. Το προϊόν αυτό όμως, αποτελεί "ομοιογενές" προϊόν και 

απαιτεί υψηλούς χρηματικούς πόρους για τη δημιουργία υποδομής, ενώ είναι δύσκολο να 

διαφοροποιηθεί από τους αξιόλογους ανταγωνιστές. Σύμφωνα με άποψη στελέχους του 

Ο.Ο.Σ.Α το 1990, "η Ελλάδα προσέφερε πολύ κακές υπηρεσίες σε υψηλό κόστος". Τα 

παράπονα των τουριστών που σχετίζονται με το προσφερόμενο Τουριστικό Προϊόν σε 

μία Περιφέρεια, δείχνουν τα στοιχεία παροχών και εξυπηρετήσεων του προορισμού που 

πρέπει να επανελεγχθούν και να βελτιωθούν. 

Συνοπτικά τα παράπονα που εκφράστηκαν προς τους επίσημους Φορείς είναι τα 

παρακάτω: 
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·· ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ 

α. 1994/ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΠΈΛΙΩΝ-ΠΑΡΑίΤΟΝαΝ: 
"Υπηρεσία Προστασίας Τουριστών της Ενωοτις Πολιτών 

Ελλάδας" 
(έτος ίδρικτης 15 Iouvt'oo 1953); 

Σύνολο παραπόνων μέχρι SI Αυγοόοτοο 1994: 2561 
παράπονα (αλλοδαπών καί ημεδαπών^αράπονα ξένων: 

953. 

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΞΕΝΟΝ (ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΟΝΙ 

nuée προϊόντων 
ταξί 
ποιότητα/ποικιΛία προϊόντων 
θαλάσσιες μεταφορές 
κέντρα εστιατόρια 
οδική σήιαονσπ/οδόστρωμα 
αεροπορικές μεταφορές 
ξενοδοχεία-ενοικ-δωμάτια 
περιβάλλον/οικοσύστημα 
διάφορα 
μουσεία/αρχαιολογικοί χώροι κ_λπ. 
άλλα μέσα μεταφοράς (+ενοιΐίΛυτ/τα) 
δημόσιες υπηρεσίες 
τράπεζες 
ωράριο αγοράς/υπηρεοτών κ_λπ. 

113 
97 
115 
67 
89 
123 
75 
97 
58 
54 
3 4 
4 
16 
6 
5 

1 L 8 6 * 
1 0 J 8 
1 2 . 0 7 * 
7.03 
9.34 
1 2 . 9 0 * 
7.87 
10.18 
6.09 
5.66 
3.57 
0.42 
L68 

J3.63-
0.52 

ΣΥΝΟΛΟ: 953 100% 

β. 1984/85/ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ KATATTEAIQN-
ΠΑΡ ΑΠΟΝΩΝ: 

«ΕΟΤ/ΔιεύβυνΌΤ» έρβονας και ανάπτοξης,τμήμα AI epcuvûv-
μελ«τάν» 

(ειδική έοκανα για τα χαραχτηριοτιχά της ζήτησης αλλοδαπών 
τοοριατάν στην Ελλάδα την rrzpiooo 1984/85/Σπόρος Λ-Σταόροο-

Αθήνα Μάιος 1986) 
Σύνολο παραπόνων τών αλλοδαπών τουριστών: 4065 

m^-wmrTUTA-i 

τουριστικά καταστήματα 272 6.69 
θαλάσσιες μεταφορές 183 4.50 
κέντρα εστιατόρια 103 2JS3 
αεροπορικές μεταφορές 222 5.46 -
γραφεία ταξιδιών 233 5.73 
Εενοδογεια-ενοικ.δωιιάττα 
διάφορα 
σονθήκεο irvtgtvnc 
άλλα ιιέσα ugramooóc ί-+·ενοικ.αοτ/τα) 

1090 2 6 . 8 0 * 
163 4.05 
1350 33.20 * 
4 4 9 11.04 * <•-
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Σ Υ Ν Ο Λ Ο : 4 0 6 5 1 0 0 % 

γ. 1984/85/ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΠΞΛΙΩΝ-
ΠΑΡ AHO NON: 
<<ΕΟΤ-ΕΣΥΕ/ ΠηγτοΔιεύθυνση AuoTpi'aç-Marktanafys« über die 
Merkmale Ausländischer Touristen» 
Κύρια συμπεράσματα αξιολόγησης της υποδομής ano Άγγλους και 
Γερμανούς αλλοδαπούς τουρίστες που ήρθαν για διακοπές: 1329 
Γερμανοί και 1754 Αγγλοι και αναχώρησαν ano στασμούς εξόδου της 
χώρας. 
Κλίμακα τεσσάραν διαβαδμίαεαν πολύ καλή καλή μέτρια καχή, 

καταστήματα-σουο'ενίρς μέτρια /καλή μέτρια 
εστιατόρια πολύ καλή καλή /πολύ καλή καλή 
μεταφορές πολύ καλή καλή καχή /πολύ καλή καλή 

γραφεία ταξιδιών πολύ καλή καλή /καλή μέτρια 

Εενοδογεία-ενοικ.δωιιάτια πολύ καλή μέτρια/πολύ καλή 
μέτρια 
διάφορα καλή /καλή 

o~uv6nKgç uvigivnc κακή /κακή 

5J.983-1988 ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ: 
«EOT/ ΠηγτΰΔιτπβχτναττ Ασοτρίας-Η ΕΓΚΟΝΑ ΤΗΣ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗ 
ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΓΣΤΚαΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 1983-
1988» -
Κύρια /jffvriTTirij συμπεράσματα (ψαίνουσα τάση) αξιολόγησης της 
υποδομής ano αυστριακούς πράκτορες. 
Κλίμακα τεσσάραιν διαβαθμίσεων, ηολό καλή/ ικανοποιητική μέχρι 
καλή/ καχή μέχρι μέτρια/καμιά απάντηση. 

συνθήκες υγιεινής εχτός ξενοδοχείων καχή έως μέτρια 
καθαριότητα ακτών ικανοποιητική έως καλή 
καθαριότητα γενικά (δρόμοι,πάρκα-} ικανοποιητική έως καλή 
αεροδρόμια εξυπηρέτηση ικανοποιητική έως καλή 
πλοία ακτοπλοϊκές συνδέσεις ικανοποιητική έως καλή 
αξιοπιστία τιμών στα εστιατόρια χα&έρνζς πολύ καλή 
ποιότητα και ποσότητα φαγητού πολύ καλή 
συμπεριφορά πληθυσμού προς ξένους πολύ καλή 
εικόνα Ελλάδος ώς προς το προηγούμενο έτος 

ικανοποιητική έως καλή 
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Τα παραπάνω στοιχεία της δεκαετίας 1980 - 1990 εντοπίζουν ~ς ελλείπεις ττ-

προσφερόμενο τουριστικό προϊόν της Ελλάδος κυρίως: 

• στις τιμές, 

• στην ποικιλία, 

• στην οδική υποδομή, 

• στην ποιότητα των καταλυμάτων, 

• στις συνθήκες υγιεινής και 

• στις ελλείψεις στην ενοικίαση Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων. 

Από το 1970 - 1995, ο τουρισμός - κέντρα - ψυχαγωγίας, μαζί με το κόστος ζωής, 

τις δημόσιες συγκοινωνίες (Ολυμπιακή Αεροπορία και Ταξί), το περιβάλλον και το 

οικοσύστημα συγκεντρώνουν άνω του 27% των συνολικών παραπόνων που εκφράστηκαν 

από τους καταναλωτές (Καθημερινή, 15/ 03/1995, πι v.: 1). 

Σύνολο καταλυμάτων και άλλων παρεχόμενων υπηρεσιών - εξυπηρετήσεων στην 

Ελλάδα. 

Ανθρώπινο δυναμικό . 

Οι κύριοι φορείς απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού στον Ελληνικό Τουρισμό το 

1990, ήταν τα ξενοδοχειακά καταλύματα και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, (νόμιμα και 

παράνομα) ακολουθούσαν τα τουριστικά γραφεία και πρακτορεία και μέ διαφορά, τα 

κρουαζιερόπλοια, θαλαμηγοί, κατασκηνώσεις (ΣΕΤΕ, 1993, σελ.8-9). Οι ξενοδοχειακές 

μονάδες στην χώρα μας, στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ήταν κυρίως μικρού 

μεγέθους και απασχολούσαν από ένα μέχρι εννέα άτομα (το 87, 3% του συνόλου 

απασχολούμενων του κλάδου) (ΕΣΥΕ, 1988, πίν.: 2). Περίπου το 1/8 των συνολικά 

απασχολούμενων ατόμων απασχολούνταν σε μονάδες άνω των δέκα ατόμων. Η 

παραπάνω αναλογία, επηρεάζει το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών (Αθανασίου, 1975, 

σελ. 35), εφ'όσον λάβουμε υπ'όψη μας και την ανυπαρξία στην τεχνολογική υποστήριξη 

που κυρίως συναντάται σε ξενοδοχειακές μονάδες μεγέθους, μόνιμο και εξειδικευμένα 

προσωπικό. 

Χαρακτηριστικά της υποδομής σε καταλύματα. 

Τα καταλύματα, είναι κυρίως ξενοδοχεία 82,7% του συνόλου (1991), επιπλωμένα 

διαμερίσματα 8, 5% του συνόλου, ξενώνες 5% του συνόλου, και Bungalows - Motels 2, 9% 

του συνόλου (EOT, 1991, πίν.:3). Θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι κατά τη δεκαετία του 

97 



1980, σημειώθηκε αύξηση σε όλα τα καταλύματα και κυρίως σε ξενοδοχειακά 

καταλύματα και επιπλωμένα διαμερίσματα (EOT, 1992, πίν.:4) . 

Οι κύριες τουριστικές αγορές ήταν η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Χαλκιδική και η 

Αττική. Οι περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες κατανέμονταν στην Κρήτη και Αττική 

(EOT, 1991, πιν.:5/ EUROSTAT, 1991, ρ. 42, 46). 

Το 1991, το συνολικό ξενοδοχειακό δυναμικό (Ξενοδοχεία, Bungalows, Motels) κατά 

κατηγορίες και περιοχές, ήταν κυρίως δεύτερης, μέχρι και πέμπτης κατηγορίας (70, 4% 

του συνόλου των μονάδων), τριών μέχρι ενός αστέρα. 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα ξενοδοχεία με βάση τα ποιοτικά κριτήρια 

ταξινόμησης κατά κατηγορίες, τα περισσότερα ξενοδοχεία ήταν κατηγορίας δύο 

αστέρων και ενός αστέρα. Ακολουθούσαν τα: τρίτης κατηγορίας (δύο αστέρων), τα 

δευτέρας (τριών αστέρων), πρώτης και πολυτελείας (τεσσάρων και πέντε αστέρων). 

Όσον αφορά την παροχή κλινών, οι περισσότερες συγκεντρώνονταν στις μονάδες δύο 

αστέρων, ακολουθούσαν οι τριών αστέρων και τεσσάρων αστέρων και με διαφορά οι 

ενός αστέρα, πέντε αστέρων και πολυτελείας (EUROSTAT, 1991, ρ. 76). 

Παρόμοια καταλύματα {μη ξενοδοχειακά). 

Η χώρα μας το 1991, παρουσίαζε μια συγκέντρωση βοηθητικών καταλυμάτων στις 

περιοχές: Κρήτη, Νότια νησιά του Αιγαίου, και Κεντρική Ελλάδα. Η Χαλκιδική μαζί με 

την Θεσσαλονίκη (Κεντρική Μακεδονία) κατείχαν την τέταρτη θέση 

(EUROSTAT, 1991, ρ. 46). 

Συμπληρωματικά καταλύματα και εγκαταστάσεις (εκτός των βοηθητικών και 

ξενοδοχειακών καταλυμάτων). 

Το 1991, η υποδομή σε θέσεις κατασκηνώσεων και χωριά διακοπών ήταν κυρίως 

συγκεντρωμένη στην Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία και ακολουθούσαν με 

αρκετή διαφορά σε δυναμικό συμπληρωματικών καταλυμάτων οι περιοχές Νότια Νησιά 

Αιγαίου και Δυτική Ελλάδα (EUROSTAT, 1991, ρ. 57/ EOT, 1992, πίν.:6). 

Ιδιωτικά δωμάτια ανεγνωρισμένα από τον EOT. Το 1991, το μεγαλύτερο δυναμικό σε 

κλίνες ενοικιαζόμενων δωματίων συγκεντρώνονταν στις περιοχές Ιόνια Νησιά, Νότια 

Νησιά του Αιγαίου, Κρήτη Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία (EUROSTAT, 1991, ρ. 72). 

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και οι τροφοδοσίας στην 

Ελλάδα, παρουσίαζαν το 1990 ένα υψηλό ποσοστό αυτοαπασχόλησης (53,6%) σε σύνολο 

κλάδου. Η αυτοαπασχόληση, συναντάται κυρίως σε. μικρές μονάδες οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια (Οικονομική Καθημερινή, 11.02.94). Η δομή της 
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διοίκησης και οργάνωση της μονάδας, επηρεάζει και το επίπεδο ~αβεχόι.ε:^^ 

υπηρεσιών, λόγω της έντονης αδυναμίας για πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού και 

επενδύσεων σε τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία. 

Παρεμφερείς τουριστικές δραστηριότητες εκτός της υποδομής σε καταλύματα και 

διανυκτέρευση και παραμονή (EUROSTAT, 1991, ρ. 207/ ICAP Hellas, 1993). 

• Εστιατόρια και καφέ - εστιατόρια: Σύμφωνα με στοιχεία του 1990, υπήρχαν συνολικά 

στην χώρα μας 19,948 επιχειρήσεις. 

• Καφετέριες και καφενεία: 43,706 επιχειρήσεις. 

• Ταξιδιωτικά γραφεία: 3,038 επιχειρήσεις (ενώ το 1988 ήταν 17,000). 

• Ενοικίασης αυτοκινήτων (χωρίς συνοδεία οδηγού - σοφέρ): 585 επιχειρήσεις. 

• Δημόσια γραφεία πληροφόρησης τουριστών: 1,072 επιχειρήσεις. 

Πιο συγκεκριμένα τα: 

α) Εστιατόρια και καφέ - εστιατόρια, συγκεντρώνονταν κυρίως στις 

παρακάτω περιοχές: Αττική, Κεντρική Μακεδονία και με διαφορά στην Πελοπόννησο και 

την Κρήτη (EUROSTAT, 1991, ρ. 209). 

β) Καφετέριες και καφενεία, συγκεντρώνονται κυρίως στις περιοχές: στην 

Αττική και με διαφορά σε αριθμό μονάδων στην Κρήτη, την Ανατολική Μακεδονία, την 

Κεντρική Μακεδονία και τη Δυτική Ελλάδα (EUROSTAT, 1991, ρ. 217). 

γ) Ταξιδιωτικά γραφεία, συγκεντρώνονται κυρίως στις περιοχές: 

στην Αττική και με διαφορά σε αριθμό μονάδων στην Κεντρική Μακεδονία, τα Νότια 

Νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη (EUROSTAT, 1991, ρ. 213). 

γ) Καφετερίες και καφενεία, συγκεντρώνονται κυρίως στις περιοχές: 

στην Αττική και με διαφορά σε αριθμό μονάδων στην Κρήτη, την Ανατολική και την 

Κεντρική Μακεδονία, και τη Δυτική Ελλάδα (EUROSTAT, 1991, ρ. 209). 

δ) Ενοικιάσεις αυτοκινήτων (χωρίς συνοδεία οδηγού) συγκεντρώνονται 

κυρίως-στις περιοχές: 

Κρήτη, Νότια Νησιά του Αιγαίου, Αττική και με διαφορά σε αριθμό μονάδων στα Ιόνια 

Νησιά (EUROSTAT, 1991,ρ. 213). 

ε) Δημόσια γραφεία πληροφόρησης συγκεντρώνονται κυρίως στις περιοχές: 

Αττική και με διαφορά σε αριθμό μονάδων στην Κεντρική Μακεδονία και τα Νότια Νησιά 

του Αιγαίου, στη Θεσσαλία (στη Δυτική Μακεδονία δεν υπήρχε κανένα, ενώ στην 

Ανατολική Μακεδονία μόνο εννέα), (EUROSTAT, 1991, ρ. 213). 

Θα πρέπει στην τουριστική υποδομή, να συμπεριληφθούν όλα τα νυχτερινά κέντρα που 

συγκεντρώνονται σε περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση. Συχνά, παρέχονται άδειες 

από τους Δήμους και τις Κοινότητες των προορισμών χωρίς έλεγχο, για τις 
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απαιτούμενες ποιοτικές προδιαγραφές. Η παράλειψη αυτή, οδηγεί στην μείωση TCU 

επιπέδου παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα (Νικολακόπουλος, 1994, 

σελ.72). 

Ύα τουριστικά γραφεία και πρακτορεία. 

Τα τουριστικά γραφεία και πρακτορεία της Ελλάδος, μαζί με άλλες τουριστικές 

επιχειρήσεις, αποτελούν το δεύτερο σημαντικό κλάδο σε αριθμό επιχειρήσεων στον 

τομέα παροχής υπηρεσιών, εφ'όσον βέβαια αφαιρεθεί ο ξενοδοχειακός κλάδος. Πιο 

συγκεκριμένα, το 1993, υπήρχαν πανελλήνια 140 Ανώνυμες Εταιρίες και 385 Εταιρίες 

Περιορισμένης Ευθύνης (ICAP Hellas, 1993). Στα τουριστικά πρακτορεία 

αυτοαπασχολείται το 21,9% του συνόλου των πρακτόρων και είναι κυρίως άνδρες. Το 

ποσοστό αυτό, δείχνει ότι σε σχέση με τα ξενοδοχεία και την τροφοδοσία το 1990, τα 

ελληνικά τουριστικά πρακτορεία, για την κάλυψη του επιπέδου εξυπηρέτησης τους, 

απασχολούσαν κυρίως μισθωμένο προσωπικό (Οικονομική Καθημερινή, 11.02.1994). 

Μαρίνες. 

Οι υπάρχουσες μαρίνες ή τουριστικοί λιμένες, για την εξυπηρέτηση των μεμονωμένων 

πλοιοκτητών και ιδιωτικών σκαφών αναψυχής, ανήκουν στην αρμοδιότητα κυρίως του 

EOT ή των Δήμων. Οι πιο σημαντικές μαρίνες σύμφωνα με στοιχεία του EOT, είναι οι 

παρακάτω (ΣΕΤΕ, 1993, §: 3.2 / GZF(EOT), Αρ.Φ.: 15 (10/1986), σελ. 10,16, 24-25) : 
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Λοιπά 
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Oc ελλείψεις σε τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, καθυστούν τις παραπάνω μαρίνες 

εξυπηρέτησης ως μαρίνες μετρίων απαιτήσεων, χωρίς επίσης να διασφαλίζεται η 

αρμονική συνύπαρξη με το γύρω φυσικό περιβάλλον. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου 

για τον τουρισμό, (άρθρο 30/ 31, Τουριστική Αγορά, Αρ. T.: 50, σελ. 123) εγκρίνεται η 

κατασκευή τουριστικών λιμένων (μαρίνων) από φυσικό ή νομικό πρόσωπο φυσικού ή 

ιδιωτικού δικαίου, στις περιοχές Γουβιά Κέρκυρας, Αρέτσου Καλαμαριάς, Φλοίσβου 

Αττικής, Ζακύνθου, Χίου, Κω, Ηρακλείου - Ρεθύμνου - Αγίου Νικολάου Κρήτης, 

Πυθαγόρειου Σάμου, Αγυιάς Πατρών, Αγίου Χαραλάμπου Μυκόνου, Λουτρακίου 

Κορινθίας, Σφαγείων Ρόδου, Πύλου Μεσσηνίας (Μπρατάκης - EOT, 1991, πίν.: 7 / 

Κουσούνη, 1994, σελ. 48). Για τις παραπάνω μαρίνες, απαιτούνται πλέον εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης οι οποίες σε προδιαγραφές θα πρέπει να καλύπτουν τα κενά των ήδη 

υπαρκτών (π.χ μεταξύ άλλων προαπαιτούνται για έγκριση των μελετών, τηλεφωνικές 

γραμμές και εγκαταστάσεις υποδοχής λυμάτων και επεξεργασίας αυτών). • 

Τυχερά παιχνίδια (Καζίνο). 

Στην Ελλάδα το 1993 υπήρχαν τρία καζίνο το της Πάρνηθας, Ρόδου και Κέρκυρας. Το 

νέο νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε, προέβλεπε την ίδρυση εννέα Καζίνο στις 

παρακάτω γεωγραφικές περιοχές: "Θεσσαλονίκης, Αττικής, Κρήτης, Κέρκυρας, Μυκόνου, 

Ρόδου, Χαλκιδικής και Πατρών. Το επίπεδο παροχών και εξυπηρετήσεων, καθώς και η 

ομαλή λειτουργία των παραπάνω μονάδων, εποπτεύεται από Πενταμελείς Επιτροπές 

(Παπαχρήστου, 1993, σελ.11/ Εμμανουηλίδης, 1993, σελ. 14/ Σχέδιο Νόμου, 1993, σελ.137)2. 

2 Το 1995 ιδρύθηκε από τον όμιλο Casino Magic και το Casino Magic στην πόλη της Ξάνθης. Επίσης το 1996 
ο EOT προκήρυξε διαγωνισμό για ανάδοχο ίδρυσης καζίνο στην Φλώρινα. Ενώ το 1996-1997, προβλέπεται 
η ίδρυση του καζίνο Hayatt στην περιοχή του Αερολιμένα Μακεδονίας στην Θεσσαλονίκη. 

ΙΟΙ 



Γκολφ. 

To 1993 στην Ελλάδα λειτουργούσαν οι παρακάτω τέσσερις εγκαταστάσεις (EOT, 1992 

πίν.:8): 

1. Γλυφάδας στην Αθήνα, 2. Πόρτο Καρράς στην Χαλκιδική, 3. Ρόδου, 4. Κέρκυρας. 

Οι παραπάνω εγκαταστάσεις, διαπιστώθηκε ότι προσέφεραν μέτριες μέχρι και κακές 

υπηρεσίες στους πελάτες τους, λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, της 

εποχιακής δραστηριότητας και έλλειψης παροχής ολοκληρωμένου service με ποιοτικά 

επίπεδα διασφάλισης της ποιότητας προς τον καταναλωτή. 

Σύμφωνα με έρευνα του 1988 στις Η.Π.Α, (ΣΕΤΕ, 1993, Πρόταση 2: Larenthol & 

Horwath's, 1988) : 

" οι εγκαταστάσεις golf αποτελούν στις ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές, την πρώτη 

επιλογή των ταξιδιωτών, όσον αφορά τις προτιμήσεις τους, για συμπληρωματικές 

εγκαταστάσεις των τουριστικών συγκροτημάτων που θα επισκεφθούν ". 

Συνεδριακά κέντρα σε καταλύματα . 

Σύμφωνα με στοιχεία του EOT, τα οποία συλλέχθηκαν από τις ξενοδοχειακές μονάδες 

της χώρας το 1992 (EOT, 1992) στην Ελλάδα υπήρχαν ανά γεωγραφική περιοχή οι 

παρακάτω μονάδες συνεδριακών κέντρων: 

ΕΓΔΟΣ KATAAYMATOZ 

Γεωγρα<ρ«κ4ς 
; περιοχές 

1 KPj-iTB 
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Επεξ.: (*): ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, (*"): ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ HELEXPO, 

( * " ) : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ, ( ' " * ) : ΟΜΗΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. 
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Τα συνεδριακά κέντρα, εξυπηρετούν τον επαγγελματικό / πολιτιστικό τουρισμό, λόγω 

των δυνατοτήτων που παρέχονται για μαζική παρακολούθηση των εκδηλώσεων. Εκτός 

των παραπάνω αιθουσών, υπάρχουν συνεδριακοί χώροι και σε πανεπιστημιακά ιδρύματα 

της χώρας, επιμελητήρια κ.ά. οργανισμούς. Βάσει στοιχείων, τα συνέδρια που 

πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα είχαν χαρακτήρα τοπικό, πανελλήνιο και διεθνή 

(ΕΣΥΕ, 1992, σελ. 31, 32). 

Αξιοπρόσεκτο είναι ότι διαχρονικά (1985 - 1988) ιδιαίτερη σημαντικότητα 

παρουσιάζουν τα συνέδρια ανθρωπιστικών και ιατρικών επιστημών, τα οποία 

οργανώνονται κατά κύριο λόγο στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. 

Μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι και πολιτιστικά συγκροτήματα (ΕΣΥΕ, 1992, σελ. 28, 33-

38, 39-42.). 

α. Μουσεία. 

Τα περισσότερα μουσεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού 

συγκεντρώνονται στον νομό Αττικής (σύνολο 16), ακολουθούν οι Κυκλάδες (σύνολο 8), οι 

νομοί Θεσσαλονίκης, Λασιθίου, Δωδεκανήσου (από 4 αντίστοιχα), και οι νομοί Αργολίδος, 

Βοιωτίας, Ευβοίας, Καβάλας, Κέρκυρας, Κορινθίας και Μεσσηνίας (από 3 αντίστοιχα). 

Τα τρία από τα τέσσερα μουσεία στην Θεσσαλονίκη, (του Αγίου Γεωργίου, Αγίου 

Νικολάου και Λευκού Πύργου) καθώς και το "μουσείο στη Σαμοθράκη, λειτουργούν " 

εποχιακά. Με βάση τις εισπράξεις και τα εισιτήρια που διατέθηκαν μεταξύ 1985 - 1988, 

προτιμούνται κυρίως τα μουσεία "Εθνικό Αρχαιολογικό Αθηνών" στο νομό Αττικής- και τα 

της "Αρχαίας Ολυμπίας" στο νομό Ηλείας, "Ηρακλείου" στον νομό Ηρακλείου και 

"Δελφών" του νομού Φωκίδος. Εκτός των παραπάνω μουσείων, λειτουργούν σήμερα και 

άλλα που οργανώθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού, ιδιώτες, ιδρύματα, ή οργανισμούς 

(π.χ τα1 μουσεία που οργανώθηκαν από τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 1997 ή 

το νέο Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης και το Τεχνολογικό Μουσείο του Α.Π.Θ). 

β. Αρχαιολογικοί χώροι. 

Η μεγαλύτερη διασπορά οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, υπάρχει στις παρακάτω 

γεωγραφικές περιοχές: νομός Αττικής (13 σε αριθμό), ακολουθούν οι νομοί Ηρακλείου (7 

σε αριθμό) και Αργολίδος, Δωδεκανήσου (από 6 σε αριθμό). Οι περισσότεροι επισκέπτες, 

καθώς και οι περισσότερες εισπράξεις, μεταξύ των ετών 1985 -1988, σημειώθηκαν στους 

αρχαιολογικούς χώρους: "Ακρόπολη" νομού Αττικής, "Κνωσού" νομού Ηρακλείου, 

"Επιδαύρου" και "Μυκήνες" νομού Αργολίδος, "Δελφών" νομού Φωκίδος, "Αρχαία 

Ολυμπία" νομού Ηλείας και "Ακρόπολη Λίνδου" νομού Δωδεκανήσου. 
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γ. Πολιτιστικά συγκροτήματα. 

Τα περισσότερα πολιτιστικά συγκροτήματα, εάν αφαιρέσουμε την Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη, βρίσκονται διάσπαρτα στους διάφορους νομούς της χώρας μας. Στην 

πρωτεύουσα, υπερτερούν τα πολιτιστικά σωματεία που διατηρούν λαογραφικά μουσεία 

και συλλογές. Το ίδιο συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στην υπόλοιπη χώρα. 

Ακολουθούν τα "λοιπά μουσικά σωματεία" εκτός της παραδοσιακής μουσικής, χορωδιακά 

και φιλαρμονικές σε πανελλήνια κλίμακα. Μία διαφοροποίηση υπάρχει στα τρίτα σε 

σειρά σημαντικότητας πολιτιστικά συγκροτήματα που εμφανίζονται συγκριτικά κατά τις 

τρεις παραπάνω γεωγραφικές περιοχές. Ενώ στην Αθήνα υπερτερούν οι "χορωδίες" και 

"φιλαρμονικές Δήμων και Κοινοτήτων", στη Θεσσαλονίκη, υπερτερούν τα "χορευτικά 

εθνικών χορών" και οι " χορωδίες". Στην υπόλοιπη χώρα, επικρατούν οι " φιλαρμονικές 

των Δήμων και Κοινοτήτων " και τα " χορευτικά εθνικών χορών ". Επίσης η 

Θεσσαλονίκη, υπολείπεται έναντι της Αθήνας σε· "πνευματικά κέντρα". Τα παραπάνω 

στοιχεία, δείχνουν το επίπεδο πολιτιστικών παροχών και εξυπηρετήσεων της χώρας 

μας. Τα στοιχεία αυτά, θα μπορούσαν να ενδυναμώσουν με μια κατάλληλη στρατηγική 

διαχείρισης των πολιτιστικών πόρων (Heritage Management) και μάρκετινγκ, το 

τουριστικό προϊόν της χώρας μας και των ιδιαίτερων γεωγραφικών περιοχών της. Θα 

πρέπει να επισημάνουμε τη σημαντικότητα του πολιτιστικού τουρισμού, ώς 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας μας για την προσέλκυση προσοδοφόρων 

κατηγοριών τουριστών. Ιδιαίτερα τα πολιτιστικά στοιχεία, αποτελούν κίνητρο έλευσης 

για επισκέπτες που δεν εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν σε 

μια χώρα. Σημαντικό είναι να αναφερθεί, ότι οι προσπάθειες για ενοποίηση των 

πολιτιστικών και αρχαιολογικών χώρων της χώρας μας, θα διεύρυναν την ποικιλία 

αξιοθέατων, και στην περιφέρεια, ενώ παράλληλα θα έδιναν την δυνατότητα για 

διασπορά των τουριστικών ροών. Αυτό θα αποτελούσε μορφή: 

α. ανανέωσης του τουριστικού μας προϊόντος με νέα πολιτιστικά στοιχεία, και 

β. βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες με πολιτιστικά 

ενδιαφέροντα. 

Οι παραδοσιακοί οικισμοί και τα αγροτοτουριστικά καταλύματα. 

α. Παραδοσιακοί οικισμοί. 

Ο Ε.Ο.Τ, "από το 1976, άρχισε να υπογράφει συμβόλαια με ιδιοκτήτες κτιρίων για 

δεκαετή παραχώρηση της επικαρπίας τους στον Ε.Ο.Τ, έναντι μιας μικρής αποζημίωσης. 

Ο Ε.Ο.Τ από τη μεριά του, αναλάμβανε την υποχρέωση του να τα επισκευάσει, να τα 

διαρρυθμίσει σε ξενώνες και αφού τα λειτουργήσει να τα επιστρέψει στους ιδιοκτήτες 
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με την εκπνοή των συμβολαίων. Τα πρώτα έργα ξεκίνησαν το 1976, ενώ παράλληλα ο 

Ε.Ο.Τ για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, άρχισε να πραγματοποιεί και ορισμένα 

απαραίτητα έργα υποδομής, (ύδρευση, αποχέτευση, δρόμοι) καθώς και άλλα 

συμπληρωματικά έργα (πλατείες, καλντερίμια, κρήνες, στερεώσεις μνημείων κ.ά.) σε 

συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση" (EOT, 1991, σελ. 13 / Παράρτημα - Χάρτης: 1). 

Μέχρι το 1991, με τις αναστηλώσεις και διαρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν, 

δημιουργήθηκαν 680 κλίνες. Οι περιοχές στις οποίες αναπτύχθηκαν οι παραδοσιακοί 

οικισμοί, είναι οι παρακάτω: 

Αρναία Χαλκιδικής, Πάπινγκο Ηπείρου, Μακρυνίτσα Πηλίου, Πινακάτες Πηλίου, Βυζίτσα 

Πηλίου, Μηλιές Πηλίου, Κορυσχάδες Ευρυτανίας, Φισκάρδο Κεφαλλονιάς, Δημητσάνα 

Αρκαδίας, Αρεόπολη Μάνης, Γύθειο, Βάθεια Μάνης, Μονεμβασία, Οία Σαντορίνης, Μεστά 

Χίου, και Ψαρά. 

β. Ο Αγροτοτουρισμός. 

Σύμφωνα με το πλαίσιο κοινοτικής υποστήριξης "Leader", η χώρα μας από το 1993 μέχρι 

τέλη του 1995 επιχορηγείται για την ολοκλήρωση προγραμμάτων στον τομέα αγροτικής 

ανάπτυξης (Χρηματοδοτήσεις - προγράμματα, Αρ. T.: 4/30, σελ. 1 - 9/ Αγροτική, 9/1992, 

σελ. 25,26). Μεταξύ των έργων που συμπεριλήφθησαν στα προγράμματα, ήταν και ο 

αγροτοτουρισμός. Οι 25 ομάδες - φορείς που χρηματοδοτήθηκαν και για 

αγροτοτουρισμό σχετίζονται με τις παρακάτω περιοχές: 

Πωγωνίου Κόνιτσας, Μυτιλήνης, Παγγαίου και ορεινής περιοχής επαρχίας Νέστου 

Καβάλας, Λευκάδας, Πέλλης περιοχής Καϊμακτσαλάν - Βεγορίτιδος, Μυλοποτάμου και 

Μαλεβίζου Ρεθύμνης, Σουφλίου - Τυχερού - Φερρών 'Εβρου, Κοζάνης, Κιλκίς, Θηβών, 

Θεσσαλονίκης (λίμνες, βιότοποι, δέλτα), Αρναίας και Πετραλώνων Χαλκιδικής, Λασιθίου, 

Καλαμπάκας, περιοχή Τρικάλων, Λήμνου, Ευρυτανίας, Γορτυνίας Αρκαδίας, βιότοποι και 

ακτές νομού Ροδόπης, Πιερίας, περιοχή δυτικής Κρήτης, Ελασσόνας, Μεσσηνίας, 

Ηλείας, Λακωνίας (Βορειοανατολικά), Αχαΐας. Η παρακάτω γεωγραφική διασπορά, θα 

αποτελέσει το μελλοντικό πλαίσιο για ανάπτυξη τουρισμού περιήγησης στην Ελλάδα. Γι' 

αυτό, θεωρείται αναγκαία μια σύζευξη των πολιτιστικών στοιχείων υποδομής και 

ανοδομής με τα στοιχεία της ελληνικής φύσης και της κοινωνίας της υπαίθρου. 

Παραλίες, Σπήλαια. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Ε..Ο.Τ (EOT, 1992, πίν.: 8), οι παραλίες που είναι υπο την 

αρμοδιότητα του για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, είναι: 

α. Οργανωμένες παραλίες: 

Παραλίες Αττικής (Αλκιόνης, Αλίμου, Βάρκιζας, Βούλας, Βουλιαγμένης), 

Παραλίες των Ιονίων Νήσων (Ζακύνθου) 
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Παραλίες Νησιών Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου (Μυτιλήνης) 

Παραλίες της Μακεδονίας (Ασπροβάλτας, Καβάλας, Θερμαϊκού) 

Παραλίες της Πελοποννήσου (Πάτρας) 

Παραλίες της Θράκης (Φαναριού), 

β. Σπήλαια: 

Πελοποννήσου (Διρού) 

Αττικής (Παιανίας - Κουτουκίου) 

Χαλκιδικής (Πετραλώνων). 

Παρ'όλα τα παραπάνω που αφορούν τον EOT υπάρχουν διάσπαρτα οργανωμένες 

εγκαταστάσεις σε παραλίες που ανήκουν στους Ο.Τ.Α και σε ιδιώτες. Επίσης η ελληνική 

φύση περικλείει 7.500 χερσαία και λιμναία σπήλαια, κατακόρυφα βάραθρα και υπόγεια 

ποτάμια (Τράϊου, 1993, σελ. 6-7). Πολλά από τα σπήλαια ανήκουν υπο την αρμοδιότητα 

των Ο.Τ.Α. Σημαντικό παραμένει το πρόβλημα φωταγώγησης και αξιοποίησης τους με 

οικολογικές επεμβάσεις. 

Ιαματικά Λουτρά. 

Τα ιαματικά λουτρά, διακρίνονται σε τοπικής και τουριστικής σημασίας. Τα περισσότερα 

λουτρά τουριστικής σημασίας αποτελούν ιδιοκτησία του Ε.Ο.Τ, ενώ τα τοπικής σημασίας 

παραχωρήθηκαν στους Ο.Τ.Α. Όσον αφορά τα τουριστικής σημασίας τα περισσότερα 

συγκεντρώνονται στους παρακάτω νομούς (EOT, 1989 - 1991, πίν.:- 9) : Φθιώτιδος 

(τέσσερα), Σάμου (δύο), Ηλείας (τρία), Σερρών (δύο), Θεσσαλονίκης (δύο). 'Οσον αφορά 

τα λουτρά τοπικής σημασίας, τα περισσότερα συγκεντρώνονται στους παρακάτω 

νομούς: Αιτωλοακαρνανία (τέσσερα), Λέσβος (πέντε), Ξάνθη (δύο), Μεσολόγγι (δύο), 

Θεσσαλονίκη (δύο), 'Εβρος (τρία). Οι ελεύσεις σε επισκέπτες, είναι μεγαλύτερες ανά 

εγκατάσταση, όσον αφορά τα παρακάτω τουριστικής σημασίας λουτρά: Ευβοίας 

(Αιδηψού), Φθιώτιδας (Καμένα"Βούρλα και Υπάτη), Πειραιώς (Μεθάνων) και Καρδίτσας 

(Σμοκόβου). 

Οι ελεύσεις σε επισκέπτες είναι μεγαλύτερες όσον αφορά τα τοπικής σημασίας στους 

νομούς: Θεσσαλονίκης (Νέας Απολλωνίας), Πέλλης (Αριδαίας), Σερρών (Σιδηροκάστρου). 

3αγ. Προσπελασιμότητα των προορισμών. 

Οι μορφές τουριστικής μετακίνησης στην Ελλάδα. 

106 



α. Απευθείας σύνδεση της περιοχής προέλευσης με την περιοχή προορισμού του 

τουρίστα. 

Το γρηγορότερο μεταφορικό μέσο για την μετάβαση μάζας τουριστών, είναι το 

αεροπλάνο. Το αεροπλάνο και ιδιαίτερα οι ναυλωμένες πτήσεις, (Charters) βοήθησαν 

μέσω του τουριστικού πακέτου, στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων από την αποκοπή 

που έχει υποστεί το οδικό δίκτυο λόγω του πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Τα 

διεθνή αεροδρόμια της χώρας. Βασικός κεντρικός αερολιμένας της χώρας, παραμένει ο 

αερολιμένας της Αθήνας. Ο αερολιμένας της Αθήνας συνδέεται εσωτερικά μέσω 

πτήσεων της Ολυμπιακής Αεροπορίας, (Ο.Α) με τα παρακάτω αεροδρόμια της χώρας 

(Στεφάνου, 1994, σελ. 286, 326): 

Κρήτη (Χανιά και Ηράκλειο), Δωδεκάνησα (Κάρπαθο, Ρόδο, Κω, Πάρο, Μύλο, Κύθηρα, 

Μύκονο, Πάρο, Σάμο, Χίο, Μυτιλήνη, Λήμνο, Σκιάθο, εποχιακά με Σαντορίνη), Επτάνησα 

(Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Κέρκυρα), Πελοπόννησο (Καλαμάτα), Κεντρική και Δυτική Στερεά 

Ελλάδα (Πρέβεζα, Λάρισα, Ιωάννινα), Βόρεια Ελλάδα (Καστοριά, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, 

Καβάλα, Αλεξανδρούπολη). 

Εκτός των τακτικών αερογραμμών της Ο.Α και άλλων εταιριών, από Αθήνα 

υπάρχουν και έκτακτες πτήσεις (Charters) απευθείας προς τους τουριστικούς 

προορισμούς, σύμφωνα με διακανονισμούς που γίνονται ένα έτος πριν την έναρξη της 

τουριστικής περιόδου. Βασικό έργο διεθνούς ενδιαφέροντος, αποτελεί το σε εξέλιξη 

αεροδρόμιο των Σπάτων. 

Επιβατική κίνηση και πτήσεις Charters. 

Στη δεκαετία 1981 - 1990, η συνολική επιβατική κίνηση (εσωτερικού και εξωτερικού) 

παρουσίασε μία αύξηση της τάξεως 41%.,(Στεφάνου, 1994, σελ. 324 - 325 / Τουριστική 

Αγορά, Αρ. Τ. : 64, σελ. 84, πίν.: 1). Οι ρυθμοί αύξησης της εσωτερικής επιβατικής 

κίνησης, κυμάνθηκαν 2,1% για το εσωτερικό δίκτυο και 4,4% για το διεθνές. Οι 

ναυλωμένες τουριστικές πτήσεις, (Charters) εμφάνιζαν μεταξύ των ετών 1981 - 1990 μια 

αύξηση του επιπέδου 100,5% με μέσο ετήσιο ρυθμό το 8, 04%. Οι τακτικές πτήσεις στο 

ίδιο χρονικό διάστημα αυξήθηκαν κατά 2,8% και με ετήσιο ρυθμό 0, 31%. Ενώ το 1981, το 

σύνολο της διεθνούς έκτακτης αεροπορικής κίνησης, (Charters) ήταν στο ποσοστό των 

46% ενώ το 1991, πλησίασε το 65%. 

Από τα παραπάνω, συμπεραίνει κανείς τη σημαντικότητα του έκτακτου 

μεταφορικού μέσου, ιδιαίτερα δε για τον τουρισμό. Οι έκτακτες τουριστικές πτήσεις 

προς την Ελλάδα, περικλείουν στην τιμή του εισιτηρίου ένα ολοκληρωμένο πακέτο 

υπηρεσιών (Inclusive Tour) και δεν περιορίζονται απλά στον ναύλο μεταφοράς επιβατών. 
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Η δυνατότητα αυτή, θα απαγορευθεί οριστικά σύμφωνα με τους νέους κοινοτικού" 

κανονισμούς και θα επιτραπεί η πώληση εισιτηρίων που αφορά μόνο το κόστος 

μεταφοράς των επιβατών (Seat Only). 

β. Δυνατότητα περιήγησης. 

Το αποτελεσματικότερο μέσο περιήγησης, είναι το αυτοκίνητο. Το πλεονέκτημα του, 

οφείλεται στην δυνατότητα αυτόνομης μετακίνησης των επιβατών του, σύμφωνα με τις 

εκάστοτε επιλογές που κάνουν οι τελευταίοι, ως προς τα αξιοθέατα και τους 

προορισμούς. Το οδικό δίκτυο της χώρας, περιλαμβάνει τις παρακάτω "πύλες - εισόδου 

στην χώρα": Κήποι, Καστανιές, Ορμένιο, Προμαχώνας, Δοϊράνη, Εύζωνοι, Νίκη, 

Κρυσταλλοπηγή, Κακκαβιά. Ο παρακάτω πίνακας, δείχνει την ποσοστιαία προτίμηση των 

αλλοδαπών επισκεπτών στις οδικές πύλες της χώρας: μας, για έτη της περιόδου: 1980 -

1993 (Τουριστική Αγορά, Αρ. Τ. : 64, 10/1994): 
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Ο κύριος οδικός άξονας της χώρας μας, είναι ο άξονας Πατρών - Αθηνών -

Θεσσαλονίκης - Ευζώνων, με 2 - 3 ροές κυκλοφορίας (νέα οδικά δίκτυα σε εξέλιξη). Ο 

νέος οδικός άξονας που ανεξαρτητοποιεί τη μοναδικότητα που είχε ο κύριος οδικός 

άξονας, είναι αυτός της Ηγουμενίτσας - Αλεξανδρούπολης (Εγνατία Οδός). Στόχος, η 

ανάπτυξη των περιοχών που βρίσκονται κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα. Άλλα σημαντικά 

έργα, είναι η Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου (μείωση του χρόνου'μετακίνησης από 45 λεπτά σε 
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5) και η Ζεύξη Πρέβεζας - Ακτίου (μείωση χρόνου μετακίνησης από 30 λεπτά σε 5), 

(Φραντζής, 1994, σελ. 285, 288, 290). Παράλληλα, στο ίδιο χρονικό διάστημα, (1995/96) 

το οδικό δίκτυο ενισχύεται από πλευράς εξυπηρέτησης επιβατών, με σταθμούς 

αναψυχής και παροχής εξυπηρετήσεων (π.χ ο οδικός σταθμός ΣΥΡΙΟΣ Α.Ε), (ΤΟ ΒΗΜΑ, 

14/1/96). 

γ. Εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού και θαλάσσιου δικτύου της χώρας. 

Μέχρι το 2010, προβλέπονται για την Ελλάδα μεγάλα έργα υποδομής. Τα παρακάτω 

έργα, θα επηρεάσουν αποφασιστικά την προσπελασιμότητα προς τα σημεία -

προορισμούς (Στεφάνου, 1994, σελ. 326): 

• Τρένα υψηλής ταχύτητας (200 Km/h) στους άξονες: 

1. Αθήνας - θεσσαλονίκης (η διαδρομή 6 ωρών θα μειωθεί σε 4 ώρες) 

2. Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης 

3. Αθήνας - Πάτρας (η διάρκεια της διαδρομής θα μειωθεί σε 2 ώρες). 

• Ταχύπλοα σκάφη (Catamaran) και ανανέωση του θαλάσσιου εξοπλισμού σε 

μεταφορικά μέσα, άρση του προστατευτισμού (Cambotage). Η άρση αναμένεται να 

επιφέρει βελτιώσεις στην παροχή εξυπηρετήσεων προς τον τελικό επιβάτη - χρήστη 

της υπηρεσίας, λόγω του αμιγούς Ανταγωνισμού που θα επέλθει. 

Συμπεράσματα. 

Η διαχρονική αύξηση της σχέσης μεταξύ πληθυσμού και αφικνούμενων τουριστών στην 

Ελλάδα, η όλο αυξανόμενη κίνηση σε μεταφορά επιβατών, κυρίως βάσει των έκτακτων 

πτήσεων, καθώς και τα πλεονεκτήματα άμεσης πρόσβασης προς συγκεκριμένους 

περιφερειακούς προορισμούς υποδεικνύουν, σε συνδυασμό και με τις νέες εξελίξεις στα 

πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αεροπλάνο ως το επικρατέστερο μέσο μεταφοράς 

για τον γεωγραφικό προορισμό της Ελλάδος (μεταφορική ικανότητα και ταχύτητα 

αερομεταφορών). Η εξάπλωση, βελτίωση και ανάπτυξη των περιφερειακών αερολιμένων, 

θα συντελέσει στην οργάνωση της συγκοινωνιακής υποδομής. Οι εξελίξεις μέχρι το 2015, 

δείχνουν μια άνοδο των σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας (TVG), (Βλ. Huarbain - Ειδική 

έκδοση 1994: TO SHMA). Η ανάπτυξη της υποδομής τους, συμπεριλαμβάνει και τη χώρα 

μας. Η επέκταση των δικτύων αυτών, κρίνεται αναγκαία λόγω πλεονεκτημάτων που 

προκύπτουν : 

α. στην προστασία του περιβάλλοντος, β. στην αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής 

συμφόρησης, γ. στην ελεγχόμενη κατανάλωση ενεργειακών πόρων, δ. στην ασφάλεια 

κατά την μεταφορά των επιβατών και ε. στην ικανότητα μεταφοράς τους. 
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Η ολοκληρωτική κατασκευή της Εγνατίας Οδού, θα επιφέρει ενδεχομένως, σημαντικέ^ 

αλλαγές σε προσβάσεις προς σημεία και προορισμούς της Βόρειας Ελλάδος. Επίσης, η 

άρση του Cambotage και ο εκσυγχρονισμός των ακτοπλοϊκών δικτύων και σε έργα 

υποδομής, εγκαταστάσεων κ.ά., θα επιφέρει βελτιώσεις λόγω του επερχόμενου 

ανταγωνισμού στην παροχή εξυπηρετήσεων. 

3αδ. Εικόνα και τιμή προς τον καταναλωτή. 

Τα παρακάτω στοιχεία, αποτελούν μία σύνοψη ερευνών αγοράς οι οποίες αφορούσαν 

την Ελλάδα ώς τουριστικό προορισμό. 

α. Η Ελλάδα σύμφωνα με τις απόψεις των κατοίκων της χώρας, (Κάπα - Research - Γ.Δ. 

Καλοφωλιάς και Κ. Σ. Ρουζούνης, 1993: Αποτελέσματα έρευνας). 

Για τον Έλληνα κάτοικο και επιχειρηματία, ο προορισμός της Ελλάδος ενδείκνυται για 

τουριστική ανάπτυξη και δεν αποτελεί απλά συμπληρωματική ή ευκαιριακή 

δραστηριότητα. Οι Έλληνες, πιστεύουν ότι η Ελλάδα αποτελεί προορισμό για 

προσέλκυση τουριστών όλων των εισοδηματικών κατηγοριών. Σημαντικός είναι τόσο ο 

μαζικός, όσο και ο ποιοτικός επιλεκτικός τουρισμός. Οι εντυπώσεις των Ελλήνων 

κατοίκων για τα επιμέρους στοιχεία του Ελληνικού Τουρισμού, ήταν: 

Ερώτηση: Ποια η εντύπωση τ η ς κοινής γνώμης από τ α επιμέρους (Στοιχεία του 

ελληνικού Τουρισμού; 

Υποδομή ' 

Έμψυχο υλικό ,:,, 0: -s 

Παρεχόμενες υπηρεσίες -

Αξιοποίηση του 

τουριστικού πλούτου της 

χώρας 

Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ 
1., Θετική/ Μάλλον θετική 

:· Αρνητική/ Μάλλον-αρνητική 
1 " Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ 

•" Θετική/ Μάλλον θετική 

Αρνητική/ Μάλλον αρνητική 

Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ 

Θετική/ Μάλλον θετική 

Αρνητική/ Μάλλον αρνητική 

Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ 

Θετική/ Μάλλον θετική 

Αρνητική/ Μάλλον αρνητική 

| 8,00% 

, 61,33% 

30,67%* 

7,83% 

62,33% 

29,83% 

7,33% 

53,83% 

38,83% 

2,83% 

37,67% 

59,50% 

ΠΗΓΗ: Κάπα - Research' - Γ.Δ. Καλοφωλιάς και Κ. Σ. Ρουζούνης, 1993: Αποτελέσματα έρευνας 
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Οι Έλληνες, φαίνονται γενικά ικανοποιημένοι από την υπάρχουσα υποδομή, το έμψυχο 

υλικό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Έχουν όμως αρνητική εικόνα για τις προσπάθειες 

αξιοποίησης του τουριστικού πλούτου της χώρας μας. 

β. Η Ελλάδα σύμφωνα με τις απόψεις των αλλοδαπών επισκεπτών (Φρίντριχ Β. Χέγε και 

Ένφρατεστ, 1962/ Σταύρου - EOT, Μάιος 1986/ Ψωϊνός - ΑΠΘ και Κοντοστάνου - EOT, 

1994/ Πετρέας, 1992, σελ. 3-4). 

Ενώ το 1961, μια έρευνα της Φρίντριχ Β. Χέγε & Ένφρατεστ, έδειχνε ότι τα βασικότερα 

κίνητρα έλευσης των αλλοδαπών τουριστών είναι τα πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία 

του προορισμού, σταδιακά, η τάση αυτή φαίνεται να αλλάζει στις επόμενες δεκαετίες. 

Έρευνα του EOT κατά την περίοδο 1984-85, έδειχνε μια νέα παρουσία στα κίνητρα 

έλευσης των τουριστών. Εκτός των πολιτιστικών κινήτρων, υπήρχαν και τα κίνητρα της 

ελληνικής φύσης και του ελληνικού κλίματος. Το 1993 έρευνα του EOT, σε συνεργασία 

με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έδειξε ότι οι αλλοδαποί επισκέπτες 

προσελκύονται από τις φυσικές ομορφιές και το κλίμα του προορισμού Ελλάδα. Οι 

επιρροές στην πληροφόρηση το 1961, σχετίζονταν κυρίως με γραπτά κείμενα και βιβλία ή 

με συγγενείς και φίλους (EOT, 1967), με διαφημιστικές αφίσες και ταξιδιωτικά γραφεία. 

Το 1984 - 85, οι κύριοι παράγοντες πληροφόρησης, ήταν οι συγγενείς και φίλοι και οι 

ταξιδιωτικοί πράκτορες. Το 1991, οι παράγοντες επιρροής στην πληροφόρηση των 

επισκεπτών ήταν οι φίλοι και συγγενείς, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες καθώς και η εμπειρία 

από προηγούμενες ελεύσεις. Οι παράγοντες τοπίο και φυσικά αξιοθέατα, αποτελούν 

βασικά κίνητρα έλευσης στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πετρέας, 1994, 

σελ. 3-4). 

Για την Ελλάδα, ώς συνολικό κίνητρο έλευσης εκτός του τοπίου και των φυσικών 

αξιοθέατων, επικρατεί και το κίνητρο του χαμηλού κόστους διαβίωσης. Επίσης 

σημαντικά είναι και τα κίνητρα: ψυχαγωγία, μνημεία - μουσεία, και πινακοθήκες. Ενώ τα 

κίνητρα: η φύση στο φυσικό της, η αίσθηση ξένου περιβάλλοντος - αλλαγής, η άνεση 

στα ξενοδοχεία και η ευκαιρία συμμετοχής/ ενασχόλησης με σπορ, βρίσκονται σε 

χαμηλότερο επίπεδο από τον συνολικό μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παρακάτω εμφανίζεται συνοπτικός πίνακας με τους παράγοντες έλξης: 
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Συμπέρασμα. 

Η Ελλάδα, βάσει και των προσδοκιών των ίδιων των χρηστών, δεν αξιοποίησε στον 

βαθμό που θα επέτρεπε τον τουριστικό της πλούτο (φυσικές ομορφιές και πολιτιστικά 

στοιχεία). Οι αλλοδαποί επισκέπτες, φαίνεται να προτιμούν την Ελλάδα για τις φυσικές 

ομορφιές και το κλίμα της σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος διαβίωσης. Η εμπειρία 

από προηγούμενες ελεύσεις, καθώς και η πληροφόρηση από συγγενείς και φίλους, 

παίζουν., το σημαντικότερο ρόλο στην επιλογή των προορισμών. Η επιρροή που ασκούν 

τα μέσα εμπορικής επικοινωνίας, είναι φανερά αποδοτικότερη στα: προγράμματα, 

φυλλάδια, πληροφοριακό υλικό των τουριστικών πρακτόρων ενώ δείχνει να φθίνει με τα: 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε) και τα γραφεία του Ε.Ο.Τ στο εξωτερικό. 

3β. Ο προορισμός Βόρεια Ελλάδα - Ανάλυση παρούσας κατάστασης. 

Εισαγωγικά. 

Σύμφωνα με τον Middteton, (1994, ρ. 141) τα λογικά βήματα για την ανάπτυξη μιας 

διαδικασίας προγραμματισμού των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, είναι εφτά. Τα βήματα 

παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα: 
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Διάγνωση ( Ανάλυση υπαρκτών αγορών συμπεριφοράς καταναλωτών, προϊοντικές τάσεις, και 
•άλλα στοιχεία του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης) 

! γ 
Ι Πρόγνωση (Προβλέψεις των ίδιων εσωτερικών και εξωτερικών στοιχείων που σημειώθηκαν στο 
•βήμα της διάγνωσης) 

ί τ 
ί Ανάλυση δυνάμεων αδυναμιών και ευκαιριών και κινδύνων 
• (Εντοπισμός δυνάμεων αδυναμιών ευκαιριών και κινδύνων - SWOT Analysis) 
! ι 
' ΣτόχοιΤαάρκετινγκ 

ί Προϋπολογισμός μάρκετινγκ 
Γ Ι 
Ι Πρόγραμμα μίγματος μάρκετινγκ (περικλείονται όλες οι ενέργειες με σκοπό να επιτευχθούν 
foi στόχοι) 

'-* Παρακολούθηση, εκτίμηση και έλεγχος. Επανακύκλωση στο βήμα της διάγνωσης. 

Το πλαίσιο, περικλείει την ανάλυση που γίνεται στην παρούσα μελέτη, για τον καθορισμό 

των στόχων μάρκετινγκ. Παρακάτω, θα αναλυθούν οι παράγοντες οι οποίοι επέδρασαν 

μεταπολεμικά στην ελληνική τουριστική πραγματικότητα και ειδικότερα στον προορισμό 

της Βόρειας Ελλάδας. Η καταγραφή, θα βοηθήσει στην ανάλυση των παραγόντων που 

περικλείονται στο ευρύτερο και ειδικότερο πλαίσιο ενός τουριστικού" προορισμού 

(Middleton, Farnham, Surrey, 1994, p.ll5 -139/ Langer, 1993, s. 1 - 28 / Kaspar, 1994, s. 90 -

110). 

Συνοπτική διάγνωση του προορισμού. 

Η διάγνωση περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: 

3βα. Επίπεδο πωλήσεων κατά τα τελευταία πέντε έτη. 

• Διαχρονική εξέλιξη διανυκτερεύσεων αλλοδαπών στη Βόρεια Ελλάδα. 

• Πληρότητες ξενοδοχείων στην Βόρεια Ελλάδα. 

• Κατανομή αριθμού διανυκτερεύσεων τουριστών στην Βόρεια Ελλάδα το 1991 σύμφωνα 

με τις κύριες εθνότητες και τόπους προορισμού. 

• Ποσοστά συμμετοχής ανά αεροδρόμιο επί των πανελλήνιων αφίξεων με πτήσεις 

Charters. 
Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

ΝΟΜΟΙ 

ΕΒΡΟΥ 

ΞΑΝΘΗΣ 

ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΔΡΑΜΑΣ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΚΙΛΚΙΣ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΠΕΛΛΗΣ 

ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΣΕΡΡΩΝ 

ΦΛΩΡΙΝΗΣ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

(1) Β.ΕΛΛΑΣ 

(2) ΕΛΛΑΣ 

(1): (2) 

1980 

44 

S 

23 

1 

4 

20 

779 

281 

15 

9 

12 

5 

285 

4 

4 

881 

2373 

29597 

8,00% 

1985 

62 

7 

18 

0 

6 

8 

755 

301 

13 

7 

15 

10 

305 

4 

6 

1282 

2798 

35710 

7,80% 

1990 

64 

7 

21 

1 

9 

14 

708 

286 

11 

9 

9 

6 

390 

16 

6 

1239 

2793 

36935 

7,60% 

1991 

34 

6 

14 

1 

6 

18 

470 

208 

10 

5 

8 

5 

186 

21 

5 

894 . 

1890 • 

30740 

6,10% 

1992* 

46 

11 

12 

1 

4 

17 

392 

293 

10 

4 

9 

4 

148 

18 

3 

1260 

2233 

36260 

6.20% 

1993· 

39 

7 

27 

0 

4 

14 

482 

328 

9 

2 

9 

4 

147 

13 

7 

1337 

2429 

36475 

6,70% 

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ - EOT (* προσωρινά στοιχεία) 
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nAHPOrHTEZ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΝΟΜΟΙ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ! 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΘΕΣ/ΚΗ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΘΑΣΟΣ 

ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΕΒΡΟΥ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΠΕΛΛΗΣ 

ΣΕΡΡΩΝ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΞΑΝΘΗΣ 

ΦΛΩΡΙΝΗΣ. 

ΔΡΑΜΑΣ 

ΚΙΛΚΙΣ . 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΕΛΛΑΣ 

1989 

73% 

48% 

-
49% 

-
36% 

44% 

29% 

37% 

27% 

35% 

41% 

39% 

39% 

49% 

37% 

21% 

12% 

56% 

1990 

71% 

48% 

• 
48% 

-
42% 

45% 

29% 

38% 

23% 

38% 

44% 

36% 

42% 

53% 

43% 

18% 

15% 

60% 

1991' 

63,2% 

39% 

45% 

41% 

29% 

25% 

39% 

31% 

40% 

23% 

37% 

45% 

41% 

46% 

57% 

40% 

14% 

17% 

55% 

1992· | 1993-

70% 

37% 

46% 

-
-
33% 

-
33% 

-
26% 

40% 

40% 

40% 

-
57% 

• 
12% 

18% 

57% 

63% 

3·3% 

48% 

• 
-
40% 

-
31% 

-
24% 

34% 

40% 

40% 

• 
64% 

-
14% 

17% 

57% 

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕΛ EOT · ΠΗΓΗ: EOT Β. ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΙΟΜΟΥ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗ 30ΡΕ1Α ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 199t ΣΥΜΦΩΝΑ. 

ΜΕ ΤΙΓ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ: εΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. KAt ΤΟΠΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΗ ΘΕΖ/ΚΗΣ ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΥ ΠΙΕΡΙΑ 

ΓΕΡΜΑΝΟΙ 

ΑΓΓΛΟΙ 

ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ 

ΠΟΥΓΚΟΣΛΑ 

£ 0 1 

ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ 

ΦΙΝΛΑΝΔΟΙ 

ΙΤΑΛΟ* 

ΔΑΝΟΙ 

ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑ 

-ΚΟΙ 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ 

ΟΥΓΓΡΟΙ 

ΡΩΣΟΙ 

ΓΑΛΛΟΙ 

ΟΛΛΑΝΔΟΙ : 

ΚΥΠΡΙΟΙ 

723743 

409189 

146355 

132083 

62796 

4β410 

47254 

44389 

38202 

34394 

31753 

31088 

29023 

28440 

26142 

485567 

344635 

122623 

20402 

689 

766 

12269 

34202 

10731 

4484 

3566 

1260 

5215 

14663 

721 

32269 

17404 

6551 

67299 

28274 

1965 

18305 

2575 

6263 

17545 

6175 

17820 

13056 

7366 

19780 

62337 

29429 

4988 

7504 

1960 

43161 

1866 

4877 

117 

-345-

155 

0 

793 

438 

80 

81152 

1914 

7736 

23168 

1979 

31 

1216 

255 

14454 

403 

17601 

532 

2931 

587 

155 

ΠΗΓΗ: EOT ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: Π0Σ0ΤΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΠΙ TQN ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ ΜΕ ΠΤΗΣΕΙΣ" 

CHARTERS 

(") 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

(1) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

(4) 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

(6) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

(7) ΧΑΝΙΩΝ 

(15) ΚΑΒΑΛΑΣ 

1980 

13,3 

33.6 

2.7 

-
-

1985 

22,4 

23.6 

3.2 

-
• 

1988 

22.8 

18,4 

,3,5 

2,3 

0,5 

1989 

24,2 

17 

3.7 

2,6 

0,6 

199Q 

24,4 

16,2 

3.3 

3,8 

0,6 

1991 

24,9 

14,1 

3,6 

4 

0,4 

1992 

24,3 

12,8 

4,5 

4,5 

0.7 

1993 

25,3 

13,2 

5 

3,6 

1 

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ/ EOT , (·) Α/Α σύμφωνα με τον αριθμό αφίξεων Charters του 1993 

- Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, το μερίδιο αγοράς της Βόρειας Ελλάδος, 

σταδιακά φθίνει. Ενώ το 1980 η Βόρεια Ελλάδα κατείχε ένα 8% των διανυκτερεύσεων, 

το 1985 το ποσοστό παρουσίασε ελάχιστη μείωση, φθάνοντας στο επίπεδο των 7,80% 

ενώ το 1990 και 1993, έφθασε αντίστοιχα στα επίπεδα των 7,60% και 6,70%. 

- Οι πληρότητες των ξενοδοχείων στη Βόρεια Ελλάδα δείχνουν να βρίσκονται κάτω από 

τις μέσες πληρότητες της χώρας μας. Εξαίρεση αποτελούν οι δύο νομοί της Χαλκιδικής 

και Φλώρινας. 

- Τα κύρια αεροδρόμια της Βόρειας Ελλάδος σε πτήσεις Charters εξωτερικού, είναι δύο. 

Το αεροδρόμιο της Καβάλας και το της Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης). Τα αεροδρόμια 

αυτά, παρουσίαζαν το 1993 αύξηση του μεριδίου αγοράς τους, σε σχέση με τις 

πανελλήνιες αφίξεις σε πτήσεις Charters. Το Αεροδρόμιο Μακεδονίας από 3,7% το 1989 

σε 5% το. 1993. Πιο συγκεκριμένα οι πτήσεις Charters, παρουσίασαν τις παρακάτω 

ποσοστιαίες αυξήσεις: 

Έτη: Αεροδρόμιο: 

Μακεδονίας Καβάλας 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

3,7% 

3,3% 

3,6% 

4,5% 

5% 

0,6% 

0,6% 

0,4% 

0.7% 

1% 

3ββ. Το προφίλ των καταναλωτών, για τους πελάτες του προορισμού 

Στις παρακάτω αναλύσεις περικλείονται στοιχεία απο Έρευνες Αγοράς για δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, στάσεις και συμπεριφορά των ατόμων. Οι αλλοδαποί τουρίστες και 

ιδιαίτερα οι σταθερές κατηγορίες χρηστών (δηλαδή Γερμανοί και Άγγλοι), προτιμούν 
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βάσει των στοιχείων διαχρονικής εξέλιξης, σε διανυκτερεύσεις ξενοδοχειακών, 

καταλυμάτων, τους παρακάτω νομούς: 

^ ν . FT77: 

Χαλκιδική 

Θεσσαλονίκη 

Καβάλα 

Πιερία 

1980 

2,97% 

2,63% 

0,94% 

0,96% 

1985 

3,59% 

2,11% 

0,84% 

0,85% 

1990 

3,35% 

1,91% 

0,77% 

1,05% 

1991* 

2,90% 

1,52% 

0,67% 

0,60% 

1992 

3,47% 

1,08% 

0,80% 

0,40% 

1993 

3,66% 

1,32% 

0,89% 

0,40% 

* δύσκολη χρονιά [γιουγκοσλαβική κρίση, πόλεμος στον κόλπο] 

Τα ποσοστά, δείχνουν την ετήσια αναλογία του νομού σε σύνολο χώρας (βλέπε στοιχεία 

του πίνακα: Διαχρονική εξέλιξη διανυκτερεύσεων αλλοδαπών στη Βόρεια Ελλάδα). 

Κυρίως κατά σειρά επιλογής, οι αλλοδαποί διανυκτερεύουν σε ξενοδοχειακά 

καταλύματα (στοιχεία 1991 - EOT Β. Ελλάδος): 

1, 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

δευτέρας κατηγορίας 

πρ*της κατηγορίας το 

τρίτης κατηγορίας το 

τετάρτης κατηγορίας 

πολυτελείας το 5% 

ξενώνες το 3% 

το 40% 

27% 

17% 

το 6% 

πέμπτης κατηγορίας το 2% 

- Η Χαλκιδική, προτιμάται ως προορισμός διακοπών προσελκύοντας Γερμανούς, Άγγλους 

και Αυστριακούς επισκέπτες (βλέπε πίνακα πριν). 

- Η Θεσσαλονίκη προτιμάται ως προορισμός: α. για αγορές προϊόντων, β. επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων και γ. επιμόρφωσης. Ο προορισμός, έχει τα χαρακτηριστικά που 

αποδίδονται στην ανάπτυξη του Τουρισμού Πόλεων. Οι εθνότητες που επισκέπτονται τον 

προορισμό είναι Γερμανοί, κάτοικοι χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και ειδικότερα της 

Βαλκανικής χερσονήσου, Ιταλοί, Αμερικανοί, Ρώσοι, Γάλλοι, και Κύπριοι. 

- Η Θάσος, προτιμάται ώς προορισμός για ανάπτυξη του τουρισμού αναψυχής. Κύριες 

εθνότητες επισκεπτών του προορισμού, αποτελούν οι Γερμανοί, Φιλανδοί, και Άγγλοι. 
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- Η Πιερία, προτιμάται ώς τόπος επίσκεψης για αγορές αγαθών και αναψυχή από 

Γερμανούς, Γιουγκοσλάβους, και επισκέπτες από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης: 

Τσεχοσλοβακίας και Ουγγαρίας. 

Συνοπτική παρουσίαση των περιφερειών της Βόρεια Ελλάδος: 

Ο παρακάτω πίνακας, δείχνει τους οικονομικούς δείκτες που σχετίζονται με την 

τουριστική ανάπτυξη των περιφερειών της Βόρειας Ελλάδος (Κιουσόπουλος, Αρ.Τ.: 73, 

σελ. 56, 60): 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΘΡΑΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ [(1)+(2)] / (3) 

(1) (2) (3) 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΤΑ 

ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

(1988) 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΤΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

(1988) 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚ 

ΕΣ. ΚΛΙΝΕΣ 

(1993) 

ΓΙΑΤΡΟΙ (1993) 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥ 

•NTJV:f,Xi;(l?92) :·••:<; 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

(1992) 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚ 

ΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 

(1993) 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥ 

ΣΕΙΣ 

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

(1993) 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥ 

ΣΕΙΣ 

ΗΜΕΔΑΠΩΝ 

(1993) 

558 

5.310 

843 

698 

37.950 

103.923 

3.984 

82.512 

549.543 

7.173 

42.238 

11.562 

8.570 

342.784 

1.010.639 

53.316 

2.439.111 

2.355.243 

31.024 

184.821 

52.144 

40.123 

1.795.544 

5.289.559 

499.606 

37.107.985 

12.536.587 

24,92% 

25,75% 

23,79% 

23,10% 

21,20% 

21,07% 

11,47% 

6,80% 

23,17% 

ΠΗΓΗ: ΕΠΙΛΟΓΗ/1995 
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Από τα παραπάνω είναι φανερό, ότι η Βόρεια Ελλάδα συνεισφέρει μόνο ένα 6,3% 

(1993) στις πανελλήνιες διανυκτερεύσεις αλλοδαπών επισκεπτών και κατέχει ένα 11, 

47% (1993), όσον αφορά την πανελλήνια ανωδομή σε ξενοδοχειακές κλίνες. Η υποδομή 

σε συμπληρωματικές υπηρεσίες στην Βόρεια Ελλάδα (καταστήματα, νοσοκομεία, ιατρικό 

δυναμικό, τηλεφωνικές συσκευές) κρίνεται σημαντική, μια και σε πανελλήνιο επίπεδο 

κατέχει ποσοστά μεταξύ 20 - 30%, όταν η γεωγραφική έκταση της καταλαμβάνει το 32, 

40% της Ελλάδος με αρκετές ορεινές περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, ο παρακάτω πίνακας 

παρουσιάζει χαρακτηριστικά και εξυπηρετήσεις ανά νομό της Βορείου Ελλάδος, 

(Κιουσόπουλος, Αρ.Τ.: 73, σελ. 60): 
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Ν Ο Μ Ο Ι ΣΥΝΟΡΑ /ΠΥΛΕ£ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ .ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ' 

. : 1994 

• : 1993 

" : 1995 

ΔΡΑΜΑ! 

ΕΒΡΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΞΑΝΘΗΣ 

ΡΟΔΟΠΗ! 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ~ 

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 

ΗΜΑΘΙΑ 

ΘΕΣ/ΚΗ 

ΚΙΛΚΙΣ 

ΠΕΛΛΗΣ 

ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΣΕΡΡΩΝ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΓΡΕΒΕΝΑ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

ΚΟΖΑΝΗ 

ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (1) 

ΕΛΛΑΔΑ (2) 

(1)'(2> 

ζ 

Τ 

£ 

Ρ 

ι 
Α 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

-
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

-
-
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

-
ΝΑΙ 

-

-
ΝΑΙ 

-
ΝΑΙ 

ΘΑΛ 

Α 

£ 

£ 

Α 

-
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

-
-
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

-
-
-
-

Α 

Υ 

Τ 

0 

κ 
ι 
Ν 

Η 

Τ 

0 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΗΓ 

ΤΡΕΝΟ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

.... 

ΝΑΙ 

ΠΛΟΙΟ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΑΕΡΟΠ 

ΛΑΝΟ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Μ 

0 

Υ 

L 

ε 
ι 

Α 

4.731 

14.097 

754 

19.632 

749 

136.871 

17.150 

22.234 

1.224 

173.273 

362 

362 

198.272 

2.329.982 

8.51% 

Α 

Ρ 

Χ 

Α 

0 

Λ. 

Χ 

Ω 

Ρ 

0 

ι 
• 

ΝΑΙ 

6.755 

30.523 

37.278 

69.839 

15.600 

35.469 

120.909 

0 

158.186 

6.122.562 

2,58% 

Χ 

e 

Ι 

Μ 

Ε 

Ρ 

Ι 

Ν 

Ο 

Σ 

Κ 

Ι 

91 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

136 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

528 

46.894 

1,13% 

Θ 

Α 

Λ 

Α 

Μ 

Η 

Γ 

Α 

Σ 

Κ 

Α 

Φ 

Η* 

1 

98 

: 189 

8 

203 

339 

0 

74 

287 

25,78 

% 

τ 
Α 

Λ 

Α 

Ζ 

Ι 

Ε 

£ 

£ 

Η 

Μ 

Α 

Ι 

Ε 

Ζ" 

5 

6 

2 

14 

13 

39 

60 

0 

+ ΕΣΥΕ/ EOT ΚΑΙ ΕΣΥΕ / ΥΠΠΟ 
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AIANYKTEPEYZEIZ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΟΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΙΑΝ. - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
1994 1995 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 
ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

1.906,488 

290.639 

14. 955 

29.547,591 

1.717,342 

336. 569 

16. 821 

28.263,022 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 

-9,92 

15,80 

12, 48 

-4,35 
ΠΗΓΗ: EOT ΑΘΗΝΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

Ο παραπάνω πίνακας, παρουσιάζει μια σαφή εικόνα των προτιμήσεων που 

δείχνουν οι Αλλοδαποί επισκέπτες για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 

ακολουθούν οι περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τέλος η Δυτική 

Μακεδονία, με τις λιγότερες διανυκτερεύσεις σε αλλοδαπούς επισκέπτες. Αξιοπρόσεκτο 

είναι το ότι στην Κεντρική Μακεδονία, παρουσιάστηκε μείωση στον αριθμό 

διανυκτερεύσεων του 1995 σε σύγκριση με το 1994. 
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ 80ΡΕ1Α ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΛΙΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΥΛΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΣΤΙΣ 
ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
(ΝΕΡΟ, ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, 
ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ) 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ κ.ά.) 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 
(ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ) 
ΔΟΜΗΣΗ 
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΘΩ , 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΟΛΥΜΠΟΥ 
ΗΠΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ "ΑΓΡΙΩΝ" 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΩΝ 
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 
ΤΟΠΙΚΩΝ: . 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΩΝ: 

ΚΡΑΤΟΣ 
ΚΡΑΤΟΣ 

ΚΡΑΤΟΣ 

ΚΡΑΤΟΣ 

ΚΡΑΤΟΣ 

ΚΡΑΤΟΣ 

ΚΡΑΤΟΣ 

ΚΡΑΤΟΣ 

ΚΡΑΤΟΣ 

ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΙΔΙΩΤΕΣ 

ΙΔΙΩΤΕΣ 

ΙΔΙΩΤΕΣ 

ΙΔΙΩΤΕΣ 

ΙΔΙΩΤΕΣ 

Οι τουριστικές προτεραιότητες στη Βόρεια Ελλάδα, από πλευράς κράτους, τοπικής 

αυτοδιοίκησης και ιδιωτών, συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα ενεργειών - υπεύθυνων 

φορέων δράσης 1994-1999 (Κιουσόπουλος, Αρ.Τ.: 73, σελ. 69): 



3βγ. Ο τουριστικός προορισμός της Βόρειας Ελλάδος - Στρατηγικές ανάπτυξης. 

Υποθέτουμε ότι η Βόρεια Ελλάδα, αποτελεί μία γεωγραφική ενότητα εξέτασης για 

ενδεχόμενη μελλοντική ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων. Στα πλαίσια της 

διαδικασίας διερεύνησης των παραπάνω δυνατοτήτων, το αρμόδιο στέλεχος του EOT 

που ασχολείται μεταξύ άλλων θεμάτων προγραμματισμού και με τις δραστηριότητες 

Μάρκετινγκ, αντί να εξετάζει μόνο τις κύριες παραδοσιακές τουριστικές αγορές 

(προορισμούς) προσπαθεί να βρει πλεονεκτήματα κατά νομούς. Οι νομοί αυτοί, δεν 

παρουσιάζουν παρελθοντικά αξιοσήμαντη τουριστική ανάπτυξη σε σχέση με τους 

παραδοσιακούς νομούς τουριστικών δραστηριοτήτων (π.χ Χαλκιδική, Καβάλα/ Θάσος, 

Πιερία στους νομούς αυτούς παρουσιάζονται αυξημένες ελεύσεις τουριστών ενώ 

υπάρχει ήδη μια ανεπτυγμένη τουριστική υποδομή και ανωδομή). 

Η διάσπαση αυτή της ευρύτερης γεωγραφικής ενότητας και η εξέταση πλεονεκτημάτων 

της προσφοράς, οδηγεί σε μια καλύτερη προσέγγιση των μοναδικών πλεονεκτημάτων 

που έχει να υποδείξει ο κάθε νομός. Παράλληλα, αποφεύγονται διάφορες 

αλληλοκαλύψεις μεταξύ των νομών (π.χ παρουσίαση παράλιων, ήλιου, ξενοδοχείων), οι 

οποίες δυσχεραίνουν την προσπάθεια διαφοροποίησης και ανάπτυξης τους. Στην 

παρούσα μελέτη, παρουσιάζονται οι μελλοντικές προ'ίοντικές γραμμές ανάδειξης μορφών 

τουρισμού, στις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδος3. 

Η στρατηγική προσέγγιση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων μιας γεωγραφικής ενότητας, 

υποβοηθείται μ'αυτό τον τρόπο, απ'την γεωγραφική τμηματοποίηση της- περιφέρειας 

Βορείου Ελλάδος. Οι δυνάμεις/ αδυναμίες, καθώς και οι ευκαιρίες/ κίνδυνοι, αποτελούν 

στοιχεία διερεύνησης για την στρατηγική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σε μια περιοχή 

εξέτασης. Με τον τρόπο αυτό, εντοπίζονται πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε 

ειδικότερου τουριστικού προορισμού. Η πρόγνωση και ανάλυση ευκαιριών και κινδύνων 

στο ευρύτερο περιβάλλον των προορισμών, καθώς και οι δυνάμεις και ευκαιρίες που 

χαρακτηρίζουν τους προορισμούς, βοηθούν στην χάραξη μακροχρόνιων εναλλακτικών 

στρατηγικών. 

Ένα συνοπτικό μοντέλο χάραξης στρατηγικής, προτάθηκε, όπως προαναφέρθηκε, από 

τον G. Langer (1993, ρ. 1-28, 14-22). Η συνδυασμένη ανάλυση των: 

3 Βλέπε παρακάτω από ενότητα 6 μέχρι 14, στρατηγικό πλάνο τουριστικού μάρκετινγκ για την Βόρεια 

Ελλάδα. 
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α. Δυνάμεων/ αδυναμιών, ευκαιριών/ κινδύνων καθώς και της τοποθέτησης ενός 

προορισμού, βάσει των θεμάτων που παρουσιάζονται στην στρατηγική επικοινωνίας του 

β. Πρωτογενών/ δευτερογενών στοιχείων που αφορούν την συμπεριφορά των 

τουριστών και κυρίως τις θετικές και αρνητικές εντυπώσεις για το συνολικά 

προσφερόμενο τουριστικό προϊόν στον προορισμό διακοπών, βοηθά στην χάραξη της 

μελλοντικής στρατηγικής που θα πρέπει να εφαρμοσθεί ώστε να επιτευχθεί η τουριστική 

ανάπτυξη σε μία· περιοχή. 

Η ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, μέσω της περιβαλλοντικής προστασίας, των 

μελετημένων έργων υποδομής και ανοδομής, της αισθητικής ανάπλασης σημείων και των 

απαραίτητων χρηματικών εισροών, οδηγεί στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. Όπως αναφέρουν οι Ρ. Kotler, D. Η. Haider, και 

I.Rein (1993,ρ.195),ορισμένοι προορισμοί: "οφειλόμενοι της τοποθεσίας, του κλίματος, της 

ανυπαρξίας α' υλών, του μεγέθους και της πολιτιστικής τους κληρονομιάς καταφεύγουν 

στις τουριστικές δραστηριότητες". 

Εκείνο που πρέπει να λάβει σοβαρά υπ'όψη του το αρμόδιο στέλεχος του EOT, 

είναι η στάση των μονίμων κατοίκων της περιοχής ως προς την προσπάθεια τουριστικής 

ανάπτυξης. Οι αρνητικές συνέπειες των τουριστικών δραστηριοτήτων, αφορούν την 

χαλάρωση των πολιτιστικών στοιχείων που προσδιορίζουν τις τοπικές παραδοσιακές 

αξίες του εκάστοτε σημείου. Η "χαλάρωση" της σχέσης αυτής, επέρχεται λόγω της 

διείσδυσης νέων αντιλήψεων, ηθών και τάσεων κατά την συναναστροφή με τους 

αλλοδαπούς επισκέπτες." Με τον τρόπο αυτό, χάνεται η αίσθηση της παραδοσιακής 

ελληνικής φιλοξενίας και επέρχεται ο ορθολογισμός στην συμπεριφορά των κατοίκων 

(εμπορευματοποίηση του τρόπου ζωής των κατοίκων), (Τσάρτας , 1989, σελ. 133). 

Η αποδυνάμωση αυτού του στοιχείου, αποφέρει την σταδιακή απενεργοποίηση ενός 

σημαντικού ανταγωνιστικού χαρακτηριστικού, που ενισχύει την εικόνα (image) του 

ελληνικού παραδοσιακού τουριστικού προϊόντος ή της~ύπηρεσίας. Την σημαντικότητα 

του παραπάνω στοιχείου, επεσήμανε και ο Τ. C. Middleton (1994,ρ. 116, 119) μέσω του 

χαρτογραφικού του μοντέλου, για την διοίκηση των επισκεπτών στα σημεία τουριστικών 

προορισμών. Ο παραπάνω συγγραφέας, θεωρεί πως οι διαμένοντες και ο τρόπος ζωής 

τους, επηρεάζουν τις διοικητικές αποφάσεις και το Μάρκετινγκ των τουριστικών 

προορισμών. Στο ίδιο θέμα, αναφέρεται και ο G. Langer (1993, ρ.14-22). Στο σχέδιο 

ανάπτυξης μιας στρατηγικής, ο Langer αναφέρει και επισημαίνει την ανάγκη για 

ολοκλήρωση και στήριξη του εσωτερικού και εξωτερικού image (εικόνας). Ο προορισμός, 

θα πρέπει να τοποθετηθεί έναντι των κατοίκων της περιοχής, όπως συνήθως το κάνει 
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για τους προσωρινούς επισκέπτες του. Η προσπάθεια αυτή, εντάσσεται στην διαδικασία 

δημιουργίας της εξωτερικής εικόνας ενός προορισμού. 

Σύμφωνα με τον Middleton, η διοίκηση επισκεπτών των διαφόρων τουριστικών 

προορισμών, διαχωρίζεται σε: 

α. Διοίκηση με προσανατολισμό στην προσφορά. 

β. Διοίκηση με προσανατολισμό στην ζήτηση. 

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην χρήση των 

περιορισμένων διαθέσιμων πόρων (προσανατολισμός στην προσφορά), ενώ η δεύτερη 

στις αγοραίες συνθήκες (προσανατολισμός στην ζήτηση). Κύριος φορέας αντίστοιχα 

στους δύο διοικητικούς προσανατολισμούς, είναι στην πρώτη περίπτωση, το Δημόσιο και 

στην δεύτερη, ο Ιδιωτικός Τομέας. Ο πρώτος φορέας, λόγω πρακτικών αναγκών, θα 

πρέπει να προσανατολίζεται πλέον και προς την πλευρά της ζήτησης και επομένως, στο 

Μάρκετινγκ. Η έρευνα και η χρήση της πληροφορικής, υποστηρίζουν μία προσαρμογή 

στον προσανατολισμό της ζήτησης. Συνοπτικά, τα παραπάνω παρουσιάζονται παρακάτω: 

Παρακάτω, θα γίνει μία συνοπτική παρουσίαση ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης, 

παρουσιάζοντας τις μελλοντικές δυνατότητες ανάπτυξης του προορισμού Βόρεια 

Ελλάδα. 
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Η παρουσίαση, περιλαμβάνει στρατηγικές για την ανάπτυξη εναλλακτικών μοροών 

τουρισμού και συντίθεται από τα παρακάτω μέρη: 

α. EOT, Υποδομή και εξυπηρετήσεις στην Ελλάδα και Βόρεια Ελλάδα 

β. Παρουσίαση κύριων καταναλωτικών ομάδων Άγγλων και Γερμανών επισκεπτών 

(στατιστική ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τον βαθμό ικανοποίησης του 

επισκέπτη στην Βόρεια Ελλάδα και εντοπισμός κύριων ομάδων επισκεπτών - Cluster 

Analysis) 

γ. Δυνατότητες ανάπτυξης του προορισμού Βόρεια Ελλάδα βάσει των 

χαρτογραφημένων μελλοντικών σημείων ανάδειξης των EOT/ ΥΠΕΧΩΔΕ 

δ. Σύνοψη των κύριων δυνάμεων και αδυναμιών, καθώς και των κινδύνων και 

ευκαιριών του τουριστικού προορισμού και των ανταγωνιστικών προορισμών 

ε. Χάραξη εναλλακτικών στρατηγικών, σε μακροχρόνια πλαίσια. 

3γ. Ο επίσημος φορέας μάρκετινγκ στην Ελλάδα (EOT). 

3γα. Σύντομη ανασκόπηση. 

Τυπικά για την Ελλάδα, η κρατική παρέμβαση σε θέματα τουρισμού ξεκινά στις αρχές 

του εικοστού αιώνα. Συνοπτικά, η παρέμβαση αυτή γίνεται φανερή με την ίδρυση των 

παρακάτω υπηρεσιών: 

1. Ίδρυση του Γραφείου Ξένων και Εκθέσεων στο ΥΠΕΘΟ το 1919 

2. Ίδρυση της Υπηρεσίας Ξένων και Εκθέσεων στο ΥΠΕΘΟ το 1922 

3. Ίδρυση του EOT ώς αυτοτελές νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το 1929 

4. Ίδρυση του Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού κατά τα έτη 1936-39 

5. Ίδρυση της Διεύθυνσης Λουτροπόλεων και Τουρισμού του ΥΠΕΘΟ το 1941 

6. Ίδρυση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού υπο την επίβλεψη του προέδρου της 

κυβερνήσεως το 1945 

7. Επανασύσταση του EOT. 

Ο EOT αποτελούσε διαχρονικά, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπο την 

επίβλεψη αρμόδιων υπουργείων (π,χ Υπουργείου Τουρισμού, Οικονομικών, Προεδρίας). 
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Ενώ το 1995-96, εκχωρήθηκαν πολλές από τις αρμοδιότητες του EGT στο Y - . C L C ^ O 

Τουρισμού, στις αρχές του 1996, το υπουργείο Τουρισμού, αντικαταστάθηκε από το 

Υπουργείο Ανάπτυξης. Η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων στα αρμόδια υπουργεία, είχε ώς 

στόχο την ουσιαστικότερη ενασχόληση του EOT, με θέματα αξιοποίησης της περιουσίας 

του (Κτενάς, 3/12/95, Δ22). 

Σημαντική είναι η συνεισφορά των Διευθύνσεων του EOT Εσωτερικού και 

Εξωτερικού (ΔΙΤΕΣ και ΔΙΤΕΞ), στις οργανωτικές και διοικητικές δραστηριότητες του 

EOT για τον προγραμματισμό και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων Μάρκετινγκ. 

3 γβ. Ο EOT και οι αρμοδιότητες του 

Ο EOT αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Σκοπός του 

Οργανισμού, είναι η οργάνωση και προαγωγή του τουρισμού στην Ελλάδα. Η προαγωγή 

επιτυγχάνεται μέσω της αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων που υφίστανται στην χώρα 

(Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, άρθρο 2, Ν. 4377, 23/3/1929, σελ. 2419). Ο EOT λειτουργεί 

με βάση τη σημερινή του δομή, ήδη από το 1950. Στόχος του ήταν, να προωθήσει 

μεταπολεμικά τις τουριστικές δραστηριότητες, ώστε να επέλθει η τουριστική ανάπτυξη 

και αναβάθμιση της Ελλάδος (ΣΠΟΥΔΑΙ, 1955, σελ. 421). 

Η σταδιακή εξέλιξη των αναγκών για τη βελτίωση της τουριστικής υποδομής στην 

Ελλάδα, στις αρχές του αιώνα και κυρίως μετά την μεταπολεμική περίοδο, ενίσχυσε τις 

αρμοδιότητες του EOT, του κεντρικού αυτοΰ φορέα με έδρα την Αθήνα. Ο EOT, 

συνεισέφερε και συνεισφέρει στον συντονισμό και την προαγωγή των τουριστικών 

δραστηριοτήτων, που, εκτός της επίβλεψης και των ενεργειών, καταρτίζει και εφαρμόζει 

τουριστικά πλάνα - προγράμματα για: 

α. Την προσέλκυση αλλοδαπών τουριστών και 

β. Την τόνωση του εγχώριου τουρισμού. 

Κύριο χαρακτηριστικό των προγραμμάτων αυτών, είναι η ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνεται 

στις δραστηριότητες του Μάρκετινγκ και ιδιαίτερα στην πολιτική προβολής. Τα 

παραπάνω, παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμαΓ" 
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Συνοπτικό σχήμα επεξήγησης των αρμοδιοτήτων του EOT. 

Ο EOT αποτελείται από τα παρακάτω κύρια όργανα διοίκησης: 

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

β. Τον Γενικό Γραμματέα. Ο Οργανισμός, εποπτεύεται ως προς τις δραστηριότητες του 

από το Κράτος (Υπουργείο). Όπως διαφαίνεται και από το παραπάνω σχήμα, ο EOT 

συνεργάζεται με τους περιφερειακούς φορείς (περιφερειακά γραφεία του EOT στο 

εσωτερικό και το εξωτερικό, την τουριστική αστυνομία, οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, νομαρχιακές επιτροπές, περιφερειακές ενώσεις - επιτροπές) και 

ασχολείται κυρίως, με την επίβλεψη εφαρμογής του σχεδιασμένου τουριστικού 

προγράμματος, με στόχο την προσέλκυση περιηγητών. Στην προσπάθεια του αυτή, δίνει 

σχεδόν αποκλειστική βαρύτητα στις δραστηριότητες που σχετίζονται με θέματα 

Τουριστικού Μάρκετινγκ. Ειδικότερα ο EOT, ασχολείται με: 

1. Τα ετήσια προγράμματα προβολής στην Αλλοδαπή 

2. Το συντονισμό των δραστηριοτήτων, δηλαδή συσκέψεις εκπροσώπων του τουριστικού 

κλάδου (τουριστικού πράκτορες, γραφεία, επιχειρήσεις μεταφοράς επιβατών, 

καταλύματα) 

3. Την ενίσχυση των φορέων, με την παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων (προώθηση 

αναπτυξιακών κινήτρων και προγραμμάτων π.χ παροχής πιστώσεων σε συνεργασία με 

την Αγορά Κεφαλαίου), έτσι ώστε να ανανεωθούν και να αναπτυχθούν οι τουριστικές 

δραστηριότητες, στα πλαίσια του ανταγωνισμού που προδιαγράφει η Ε.Ε. 

4. Τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής, με στόχο την πάταξη της αισχροκέρδειας 
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5. Την επίβλεψη και έλεγχο της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας, με τη συνεργασία 

της Τουριστικής αστυνομίας (π.χ καθαριότητα ακτών, ηχορύπανση, καταστροφή 

ελκυστικοτήτων, θέματα υγιεινής) 

6. Την οργάνωση, το συντονισμό και την προαγωγή των προσπαθειών των τουριστικών 

φορέων σε περιφερειακό (π.χ ΟΤΑ, Νομαρχιακές και Περιφερειακές επιτροπές) και 

μη επίπεδο, σε συνεργασία και με άλλες διευθύνσεις υπουργείων (ΥΠΕΧΩΔΕ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ). 

7. Την κατάρτιση και εφαρμογή τουριστικών προγραμμάτων, για την αποδοτικότερη 

εκμετάλλευση των τουριστικών μας πόρων. Τα προγράμματα αυτά, αφορούν την 

εκμετάλλευση του Αλλοδαπού και Εγχώριου Τουρισμού. 
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4. SWOT Analysis - Ανάλυση δυνάμεων και αδυναμιών / ευκαιριών και 

κινδύνων. 

Ήδη από το 1968, η ανάλυση περιβαλλοντικών παραγόντων επιρροής, 

συνεισέφερε στην οργανωμένη πρακτική (διάταξη) σκέψη για ανάπτυξη στρατηγικών 

ενεργειών στις επιχειρησιακές δραστηριότητες (G. Johnson & Κ. Scholes, 1993, ρ. 148-

152). Μία πρακτική ανάλυση, η οποία βοηθάει στην ευδιάκριτη αναγνώριση αποδοτικών 

μελλοντικών στρατηγικών, είναι η ανάλυση Δυνάμεων - Αδυναμιών/ Ευκαιριών -

Κινδύνων (SWOT Analysis). Με τον τρόπο αυτό, η επιχείρηση προσαρμόζει τις 

μελλοντικές της ενέργειες στο ευρύτερο περιβάλλον. 

4α. Ανάλυση δυνάμεων, αδυναμιών, ευκαιριών και κινδύνων κατά παράγοντες 

επιρροής. 

Μετά από το παραπάνω στάδιο διάγνωσης και πρόγνωσης, ακολουθεί μία ανάλυση 

των βασικότερων αδυναμιών, δυνάμεων, ευκαιριών και κινδύνων που επηρέασαν και 

διαφαίνεται να επηρεάζουν τον Ελληνικό Τουρισμό και ειδικότερα τον προορισμό της 

Βόρειας Ελλάδος: 

4αα. Αδυναμίες και κίνδυνοι. 

^ Ανταγωνισυός - συναγωνισμός: 

- Φθηνότερες τιμές σε άλλους προορισμούς διακοπών με ηλιοφάνεια και 

πολιτιστικές και φυσικές ιδιαιτερότητες1. 

- Καλύτερες εξυπηρετήσεις και διευκολύνσεις 2. 

- Καλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

στην διανομή ^ 

- Προσφορά εξειδικευμένων προγραμμάτων σε εποχές χαμηλών ελεύσεων4 

1 Βλέπε: (Ιτερεόπουλος, 1980, Αρ. Φ. 1375, σελ. 37 / Στερεόπαυλος, 1981, Αρ. Φ. 1415, σελ.8 / 
Στερεόπουλος, 1981, Αρ. Φ. 1417, σελ. 38 / Οικονομικός Ταχυδρόμος, Αρ. Φ. 22, σελ. 57 / Οικονομικός 
Ταχυδρόμος, Αρ. Φ. 30, σελ. 14 / Lunn Poly, Αρ. Τ. 69, σελ. 18 / Ζουγρής και Δάφνη, Αρ. Τ. 69, σελ. 
56 / Παναγιωτάκης και Παπασαίκας, 1993, σελ. 26). 

2 Βλέπε: (Παπανδρόπουλος, 1986, Αρ. Φ. 28, σελ. 67). 
3 Βλέπε: (Παπανδρόπουλος, 1991, Αρ. Φ. 33, σελ. 90 / Ηγουμενάκης, 1992, Αρ. Φ. 42, σελ. 38 / 

Παναγιωτάκης και Παπασα'ίκας, 1993 / Τουριστική Αγορά, Αρ. Τ. 69, σελ. 57, 72). 
4 Βλέπε: (Κιουσόπουλος, 1994, Αρ.Τ. 62, σελ. 54 - 65 / Κοντογιαννόπουλος, 1994, Αρ.Τ. 57, σελ. 40 - 45 

/ Τσιόκρη, Αρ.Τ. 69, σελ. 80, 88) 
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- Κοντινή γεωγραφική θέση άλλων προορισμών και συγκοινωνιακή υποδομή και 

ευνοϊκότερες συνθήκες για ανάπτυξη οδικού τουρισμού ή τουρισμού περιήγησης, 

καθώς και στην ανάπτυξη αεροπλοϊκών δικτύων 5. 

- Στρατηγική ανάπτυξη προγραμμάτων μίγματος Μάρκετινγκ και καινοτομίες 

στην προβολή, καθώς και στα κίνητρα προσέλκυσης 6. 

- Καλύτερη συνεργασία και σε περιόδους χαμηλών ελεύσεων, μεταξύ των 

φορέων του τουρισμού και των τοπικών παραγόντων 7. 

- Βελτιώσεις στην τουριστική υποδομή, στο συνολικά προσφερόμενο τουριστικό 

προϊόν και στην εικόνα των προορισμών 8. 

# Μίγμα Μάρκετινγκ: 

- Υψηλές τιμές και χαμηλή εξυπηρέτηση, ή χαμηλές τιμές και χαμηλή 

εξυπηρέτηση 9. 

- Ενδιάμεσοι συνεργάτες / αδυναμίες στην προσέλκυση συνεργατών. 

Οργανωτικές αδυναμίες και ελλείψεις, σε κίνητρα προσέλκυσης τουρισμού ποιοτικών 

προδιαγραφών. Αδυναμίες στην προσέλκυση, ειδικότερα για εποχές χαμηλής 

έλευσης. Πτωχεύσεις ενδιαμέσων.10 

- Προϊόν: εποχικότητα, αδυναμίες στην διαφοροποίηση, μείωση επιπέδου 

παρεχόμενων υπηρεσιών (εξυπηρετήσεων) λόγω υψηλού κόστους, ελλείψεις σε 

επαρκή και αντικειμενική πληροφόρηση, φθορές στο φυσικό και πολιτιστικό προϊόν -

οικολογικές προδιαγραφές, αποδυνάμωση της πολιτιστικής εικόνας της χώρας, 

5 Βλέπε: (Στερεόπουλας, 1980, Αρ. Φ. 1375, σελ. 37 / Ζουγρής, 1995, Αρ. τ . 69, σελ. 70) 
6 Βλέπε: (Κιουσόπουλος, 1994, Αρ.Τ. 62, σελ. 54 - 65 / Κοντογιαννόπουλος, 1994, Αρ.Τ. 57, σελ. 40 -

45) 
7 Βλέπε: (Τουριστική Αγορά, Αρ.Τ. 63, σελ. 88 / Παναγιωτάκης και Παπασαϊκας, 1993, σελ.26, 54, 56) 
8 Βλέπε: (Τουριστική Αγορά, Αρ. Τ. 69, σελ. 72 και 88 / Παναγιωτάκης και Παπασαΐκας, 1993, σελ. 26 -

31 / Θάλασσα & Γιώτινγκ, 1995, Αρ.Τ. 202, σελ. 126 -127) 
9 Βλέπε: (Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1983, Αρ. Φ. 22, σελ. 57 / Παπανακολάου, 1983, Αρ. Φ. 19, σελ. 6 / 

Παπανδρόπουλου, 1986, Αρ. Φ. 19, σελ. 71 / Στερεόπουλος, 1987, Αρ. Φ. 4, σελ. 89 / Οικονομικός 
Ταχυδρόμος, 1988, Αρ. Φ. 30, σελ. 14 / Τουριστική Αγορά, Αρ. Τ. 65, σελ. 66 / Στερεόπουλος, 1991, 
Αρ. Φ. 33, σελ. 89 / Ζουγρής και Δάφνη, Αρ. Τ. 69, σελ. 56) 

10 Βλέπε: (Γαυσίδης, 1971, Αρ. Φ. 918, σελ. 70 / Στερεόπουλος, 1980, Αρ. Φ. 1375, σελ. 37 / 
Στερεόπουλος, 1984, Αρ. Φ. 5, σελ. 66 / Παπανδρόπουλος, 1986, Αρ. Φ. 19, σελ. 71 / Στερεόπουλος, 
1987, Αρ. Φ. 4, σελ. 89 / Παπανδρόπουλος, 1991, Αρ. Φ. 7 / Στερεόπουλος, 1991, Αρ. Φ. 23, σελ. 82 / 
Ανδρεάδης, 1994, Αρ.Τ. 69, σελ. 84). 
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ανάγκη για βελτιώσεις στην κύρια και συμπληρωματική τουριστική υποδουή, σύυοωνα 

με τις υπάρχουσες ανάγκες των χρηστών 11. 

- Διανομή του Προϊόντος: συγκεντρωτισμός των τουριστικών δραστηριοτήτων 

σε ορισμένες περιοχές (κίνδυνος επιλεκτικής ή αποκλειστικής διανομής), κίνδυνος 

κορεσμού, αδυναμίες στην αύξηση της ποικιλίας και στην ενδυνάμωση του 

περιηγητικού τουρισμού, αδυναμίες στην οργάνωση και δικτύωση συγκοινωνιακών 

μέσων, αδυναμίες ευκολιών ταχύτητας πληροφόρησης και άνεσης στις 

συγκοινωνιακές προσβάσεις. Υποστήριξη των δικτύων διανομής σε περίπτωση 

απρόοπτων μετατοπίσεων που παρουσιάζει η ζήτηση (π.χ κρατήσεις τελευταίας 

στιγμής και περιορισμένες αεροπορικές θέσεις). Κίνητρα τιμών προς τους 

ενδιάμεσους συνεργάτες, σε συνθήκες σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Όροι 

συνεργασίας Τουριστικών Πρακτόρων: Ανάγκη για ποικιλία και δυναμικότητα στους 

τουριστικούς προορισμούς προς παραχείμαση.12 

- Προβολή: Ελλείψεις στην προβολή εναλλακτικών προορισμών (περιφέρειας) 

και προϊόντων, αδυναμίες στην παρουσίαση ευρύτερης ποικιλίας στο προσφερόμενο 

τουριστικό προϊόν, αδυναμίες στις προσπάθειες βελτίωσης της εικόνας, εξάρτηση από 

προωθητικές ενέργειες των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των ενδιάμεσων 

τουριστικών φορέων του εξωτερικού, αδυναμίες στην καλύτερη παρουσίαση της 

εικόνας του ελληνικού προορισμού, με την έγκυρη και επαγγελματική χρήση των 

δημοσίων σχέσεων (αντιμετώπιση δυσφημίσεων). Ελλείψεις στην προβολή 

περιφερειακών προορισμών, με έντονα πολιτιστικά κυρίως κίνητρα. Ανάγκη για Life 

Style έρευνες. Εξάρτηση των περιφερειών από την επιτυχία της γενικότερης ετήσιας 

προβολής του Ε.Ο.Τ Κίνητρα έλευσης. Μέριμνα στα παρακάτω κίνητρα προσέλκυσης 

τουριστών : Παρθένα τοπία, άνετα ξενοδοχεία, φυσικά αξιοπερίεργα, πλήρη αλλαγή 

περιβάλλοντος, δυνατότητες για σπορ. Ανύπαρκτη διαφοροποίηση και συχνές 

αλληλοκαλύψεις στην προβολή ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των περιοχών -

προορισμών της χώρας ,3 

11 Βλέπε: (Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1983, Αρ. Φ. 22, σελ. 57 / Στερεάπουλσς, 1990, Αρ. Φ. 34, σελ. 75 / 
Γουσίδης, 1971, Αρ. Φ. 918, σελ. 70 / Στερεόπουλος, 1993, σελ. 61) 

12 Βλέπε: (Κυριαζής, 1967, Αρ. Φ. 665, σελ. 29 / Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1966, Αρ. Φ. 630, σελ. 5 / 
Λασκαράτος, 1970, Αρ. Φ. 835, σελ. 13 / Γουσίδης, 1971, Αρ. Φ. 918, σελ. 70 / Οικονομικός 
Ταχυδρόμος, 1973, Αρ. Φ. 976, σελ. 31 / Στερεόπουλος, 1980, Αρ. Φ. 1375, σελ. 37 / Οικονομικός 
Ταχυδρόμος, 1983, Αρ. Φ. 22, σελ. 57 / Στερεόπουλος, 1984, Αρ. Φ. 5, σελ. 66 / Παπανδρόπουλος, 
1986, Αρ. Φ. 19, σελ. 71 / Στερεόπουλος, 1987, Αρ. Φ. 4, σελ. 89 / Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1988, Αρ. 
Φ. 30, σελ. 14 / Στερεόπουλος, 1990, Αρ. Φ. 34, σελ. 75 / Στερεόπουλος, 1991, Αρ. Φ. 23, σελ. 82 / 
Τουριστική Αγορά, Αρ.'Τ. 65, σελ. 66 / Τουριστική Αγορά, Αρ. Τ. 69, σελ. 86) 

13 8λέπε: (Κουρμούσης, 1-2/1992, σελ. 21 / Γουσίδης. 1971, Αρ. Φ. 918, σελ. 70 / Οικονομικός Ταχυδρόμος, 
1973, Αρ. T.: 976, σελ. 31 / Τσαλουχίδης, 1973, Αρ. Φ. 994, σελ. 13 / Στερεόπουλος, 1980, Αρ. Φ. 1375, 
σελ. 37 / Παπανικολάου, 1983, Αρ. Φ. 19, σελ. 6 / Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1983, Αρ. Φ. 22, σελ. 57 / 
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# Οργάνωση και διοίκηση 

- Πολιτιστικά: ωράρια, πληροφόρηση, υποκίνηση υπαλλήλων, προσαρμογή στις 

ανάγκες των χρηστών, ανάπλαση και φροντίδα αρχαιολογικών χώρων, ολοκλήρωση 

ανασκαφών, οργάνωση, καταγραφή και παρουσίαση υλικού, επαναλειτουργία αρχαίων 

θεάτρων, αναπαλαιώσεις και ενίσχυση παραδοσιακών οικισμών. 14 

- Οργάνωση και συντονισμός για έργα υποδομής: Βελτιώσεις στις 

τηλεπικοινωνίες, ύδρευση και αποχέτευση, έργα τουριστικής υποδομής για ανάπτυξη 

οικολογικού, θαλάσσιου, αθλητικού, ιαματικού, ορεινού, χειμερινού και συνεδριακού 

τουρισμού. Βελτιώσεις στα συγκοινωνιακά δίκτυα - προσβάσεις και εγκαταστάσεις . 

Συγκοινωνίες: πληροφόρηση, υποδομή, άνεση, εξυπηρέτηση. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

στην πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών στους αερολιμένες, σταθμούς 

εισόδου - εξόδου της χώρας και στους προορισμούς 15. 

- Καταλύματα: χρηματοοικονομικά προβλήματα των μονάδων στην περιφέρεια, 

προσφορά υψηλών τιμών ή χαμηλών τιμών σε χαμηλή ποιότητα και εξυπηρέτηση, 

προσπάθειες για αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ξενοδοχείων υψηλότερων 

κατηγοριών ανά νομό, ανάγκη για ύπαρξη πλαισίου ανάπτυξης ξενοδοχείων με 

ποιοτικές προδιαγραφές, σε περιοχές που ενδύκνεινται για τουρισμό παραχείμασης.16 

- Υποκίνηση εργαζομένων (καταλύματα μεταφορές, τουριστικές υπηρεσίες) 

απεργίες, αντίληψη προσωπικού ότι ο τουρισμός αποτελεί δευτερεύουσα απασχόληση, 

έλλειψη επαγγελματισμού, ελλείψεις σε παροχή κινήτρων π.χ επιδοτήσεις 

εργαζομένων για ανάπτυξη τουρισμού παραχείμασης (κίνητρο για να παραμείνουν 

ανοιχτά τα καταστήματα και ξενοδοχεία κατά την διάρκεια του χειμώνα). Ελλείψεις 

στην κατάρτιση προσωπικού, ελλείψεις σε καταρτισμένο προσωπικό για ψυχαγωγία 

τουριστών (Tourism Animation) , ελλείψεις στην εφαρμογή επιστημονικής Διοίκησης και 

Μάρκετινγκ στις τουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ανάγκη για εφαρμογή 

Στερεόπουλος, 1984, Αρ. Φ. 5, σελ. 66 / Στερεόπουλος, 1986, Αρ. Φ. 17, σελ. 27 / Οικονομικός 
Ταχυδρόμος, 1988, Αρ. Φ. 30, σελ. 14 / Στερεόπουλος, 1991, Αρ. Φ. 23, σελ. 82 / ΑΤΑΡΚ -
Αδέσμευτος, 17/5/1995, σελ. 9 / Μεταξάς, Αρ. T.: 69, σελ. 81 / Faits et opinions - ΕΟΚ, 1986, σελ. 375 / 
Φιλαδαρλή, 1993, Αρ. T.: 304, σελ. 27) 

14 Βλέπε: (Παπανδρόπουλος, 1986, Αρ. Φ. 28, σελ. 67 / Στερεόπουλος, 1981, Αρ. Φ. 1392, σελ. 40) 
15 Βλέπε: (Στερεόπουλος, 1980, Αρ. Φ. 1375, σελ. 37 / Οικονομικός Ταχυδρόμος, Αρ. Φ. 1423, σελ. 34 / 

Τουριστική Αγορά, 1995, Αρ. Τ. 69, σελ. 15) 
16 Βλέπε: (Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1983, Αρ. Φ. 22, σελ. 57 / Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1973, Αρ. Φ. 

1024, σελ. 13 / Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1971, Αρ. Φ. 880, σελ. 9 / Παπανδρόπουλος, 1991, Αρ. Φ. 33, 
σελ. 90 / Χριστίδου, 1995, Αρ. Τ. 69, σελ. 90,91) 
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μεθόδων Έρευνας και Στρατηγικής Μάρκετινγκ, στις Νομαρχιακές Επιτροπές και 

στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 17 

- Φυσικό περιβάλλον: προστασία, καθαριότητα, φροντίδα, αξιοποίηση ορεινών 

περιοχών 18. 

- Αισθητική των χώρων: Καλλωπισμός των κοινόχρηστων χώρων και εισόδων -

εξόδων της χώρας, ανέσεις για τους χρήστες, πολεοδομικός σχεδιασμός, έλεγχος 

παραοικονομίας (παράνομα καταλύματα), αισθητική αποκατάσταση φυσικού 

περιβάλλοντος π.χ χώροι λατομείων 19. 

- Οργάνωση και προσέλκυση ενδιάμεσων φορέων (βάσει του κοινού οφέλους)20. 

- Αξιοποίηση σχετικών κοινοτικών κονδυλίων 

- Συγκεντροποίηση δραστηριοτήτων σε ορισμένες περιοχές 22. 

- Εναλλαγές στην δημόσια τουριστική διοίκηση, αποσπασματικές ενέργειες 

βραχυχρόνιου χαρακτήρα 2 3. 

- Αδυναμίες στην προσέλκυση σοβαρών επενδύσεων. Νομοθεσία: προώθηση 

ειδικών μορφών τουρισμού, επενδυτικά κίνητρα ανά περιφέρεια, προσαρμογές στην 

ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική, προστασία καταναλωτή. 2 4 

- Αδυναμίες στην συντονισμένη στρατηγική ανάπτυξη περιφερειακών 

προορισμών, που ενδείκνυνται για τουρισμό παραχείμασης, λόγω των φυσικών και 

πολιτιστικών στοιχείων που εμπεριέχουν. Αδυναμίες στην ανάπτυξη ειδικότερων 

μορφών τουρισμού ανά περιφέρεια. Αδυναμίες στην συνεργασία και στο συντονισμό 

17 8λέπε: (Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1988, Αρ. Φ. 30, σελ. 14 / Στερεόπουλος, 1981, Αρ. Φ. 1424, σελ. 32 
/ Στερεόπουλος, 1981, Αρ. Φ. 1392, σελ. 40 / Τουριστική Αγορά, Αρ. T.: 69, σελ. 82 / Λύτρας, 1988, 
σελ. 104 -105) 

18 Βλέπε: (Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1983, Αρ. Φ. 22, σελ. 57) 
19 Βλέπε: (Στερεόπουλος, 1990, Αρ. Φ. 34, σελ. 75 / PAN TAN ΞΕΝ - Αδέσμευτος, 1995, σελ.9 / 

Στερεόπουλος, 1980, Αρ. Φ. 1375, σελ. 37 / Τουριστική Αγορά, 1995, Αρ. T.: 69, σελ. 28) 
2 0 Βλέπε: (Στερεόπουλος, 1983, Αρ. Φ. 20, σελ. 60 / Στερεόπουλος, 1984, Αρ. Φ. 5, σελ. 66) 
2 1 Βλέπε: (Παπανδρόπουλος, 1991, Αρ. Φ. 33, σελ. 90 / Eurostat 1986- Λύτρας, σελ. 374) 
2 2 Βλέπε: (Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1962, Αρ. Φ. 444, σελ. 13 / Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1966, Αρ. Φ. 

630, σελ. 5 / Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1964, Αρ. Φ. 520, σελ. 9 / Λαμμίδης, 1970, Αρ. Φ. 855, σελ.6) 
23 Βλέπε: (Στερεόπουλος, 1991, Αρ. Φ. 23, σελ. 82) 
2 4 Βλέπε: (Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1981, Αρ. Φ. 1423, σελ. 34 / Στερεόπουλος, 1980, Αρ. Φ. 1375, σελ. 

37 / Λύτρας, 1988, σελ. 256) 
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των προσπαθειών EOT - Νομαρχιακών Επιτροπών Τουρισμού - Ξενοδοχειακών 

Ενώσεων. Ελλείψεις στην υιοθέτηση μορφών συνεργατικής διοίκησης ειδικότερα σε 

επιχειρήσεις (συγχωνεύσεις συνεργασίες κ.ά.) που παρουσιάζουν προβλήματα σε 

θέματα χρηματοοικονομικής φύσεως και θέματα μάρκετινγκ (π.χ μικρομεσαίες 

τουριστικές επιχειρήσεις). Αδυναμίες στην μηχανοργάνωση των υπηρεσιών του 

Ε.Ο.Τ, για παροχή έγκυρων και αξιόπιστων πληροφοριών. 2 5 

- Αδυναμίες στην χρηματοοικονομική κατάσταση των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Αδυναμίες στην υποστήριξη των προσπαθειών προβολής των 

περιφερειακών προορισμών, λόγω του υψηλού κόστους προβολής σε εκθέσεις 

εγχώριες και διεθνής. 2 6 

# Οικονουικοί παοάνοντεο 

Οικονομική ύφεση στις χώρες προέλευσης των τουριστικών ρευμάτων, 

αυξομειώσεις στο ΑΕΠ. 2 7 

Άνοδος των επιτοκίων στην διεθνή χρηματαγορά για επενδύσεις nou 

σχετίζονται με τουριστικές δραστηριότητες στον προορισμό.28 

Έλλειψη κεφαλαίων από πλευράς ιδιωτών και δημοσίου 2 9. 

Υψηλό κόστος διαμονής, μεταφοράς, διατροφής 3 0. 

Πετρελαϊκές κρίσεις 31. 

Πληθωρισμός στον προορισμό και στις χώρες προέλευσης των τουριστικών 

ρευμάτων 3 2 . 

2 5 Βλέπε: (Στερεόπουλος, 1984, Αρ. Φ. 5, σελ. 66 / Στερεόπουλος, 1980, Αρ. Φ. 1375, σελ. 37 / 
Οικονομικός Ταχυδρόμος, Αρ. Φ. 1423, σελ. 34 / Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1964, Αρ. Φ. 520, σελ. 9 / 
Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1966, Αρ. Φ. 630, σελ. 5) 

2 6 Βλέπε: (Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1966, Αρ. Φ. 630, σελ. 5 / Λύτρας, -1988, σελ. 98, 254) 
2 7 Βλέπε: (Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1964, Αρ. Φ. 444, σελ. 13 / Παυλίδης, 1993, σελ. 24 / Δημητριάδη, 

1982, Αρ. Φ. 1430, σελ. 10 / Ρυλμόν, 1986, Αρ. Φ. 5, σελ. 18 / Τσαπόγας, 1975, Αρ. Φ. 1087, σελ. 13) 
2 8 Βλέπε: (Οικονομικός Ταχυδρόμος. 1966, Αρ. Φ. 630, σελ. 5) 
2 9 Βλέπε: (Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1966, Αρ. Φ. 630, σελ. 5). 

3 0 Βλέπε:(Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1967, Αρ. Φ. 675, σελ. 14 / Μέρμηγκα, 1993,1993, σελ. 54). 
31 Βλέπε:(Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1973, Αρ. Φ. 976, σελ. 31 / Ρυλμόν, 1986, Αρ. Φ. 5, σελ. 18 / 

Τσαπόγας, 1975, Αρ. Φ. 1087, σελ. 13 / Στερεόπουλος, 1980, Αρ. Φ. 1375, σελ. 37 / Οικονομικός 
Ταχυδρόμος, 1979, Αρ. Φ. 1314, σελ. 18 / Παυλίδης, 1993, σελ. 26). 

3 2 Βλέπε:(Αθανασίου, 1975, σελ. 7 / Παυλίδης, 1993, σελ. 26). 
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Δημοσιονομικές ενέργειες που περιορίζουν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, 

φορολογική πολιτική: αυξημένοι φόροι. 3 3 

Διακυμάνσεις στις τιμές και ισοτιμίες στον προορισμό 3 4. 

Αποτυχίες αναπτυξιακών κινήτρων - νομοθεσίας 3 5. 

Κυβερνητικοί περιορισμοί στις χώρες προέλευσης των τουριστικών ρευμάτων. 3 6 

Ανεργία: Μειωμένη απασχόληση στον τομέα παροχής υπηρεσιών στην 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μειωμένο Ακαθάριστο Εισόδημα στην Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη 3 7. 

Κατάργηση επιβαρυντικών κομίστρων (σπατόσημο) 3 S. 

Νομισματικά: Υψηλά επιτόκια τραπεζών πλήττουν περιφερειακές αγορές, 

μειωμένες τουριστικές επενδύσεις, αυξομειώσεις δραχμής έναντι βασικών νομισμάτων 

της Ευρώπης και ισοτιμία δολαρίου έναντι δραχμής. 3 9 

# Κοινωνικοί παοάγοντεο 

Τρόπος ζωής, αλλαγές στην καταναλωτική νοοτροπία Kat στα πιστεύω, στις 

αντιλήψεις και στις στάσεις 4 0 . 

Βαθμός φιλοξενίας. 

Υγειονομικά θέματα. 4 2 

3 3 Βλέπε:(Οικονομικάς Ταχυδρόμος, 1983, Αρ. Φ. 22, σελ. 57 / Στερεόπουλος, 1983, Αρ. Φ. 20, σελ. 60). 
3 4 Βλέπε:(Στερεόπουλος, 1991, Αρ. Φ. 23, σελ. 82). 
3 5 Βλέπε:(Δεριζιώτης, 1995, σελ. 20) 
3 6 Βλέπε:(Δημητριάδη, 1982, Αρ. Φ. 1430, σελ. 10) 
3 7 Βλέπε:(Τουριστική Αγορά, Αρ. T.: 69, σελ. 85 / Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 1994, σελ. 8) 
3 8 Βλέπε:(Τουριστική Αγορά, Αρ. Τ: 69, σελ. 85) 
3 9 Βλέπε: (Στερεόπουλος, 1991, Αρ. Φ. 23, σελ. 82 / Τουριστική Αγορά, Αρ. T.: 69, σελ. 85 / EOT - AITEr. 

Μ. Βρετανίας, 1994, σελ. 3,4) 
4 0 Βλέπε:(Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1967, Αρ. Φ. 675, σελ. 14 / Παυλίδης, 1993, σελ. 24 / Στερεόπουλος, 

1980, Αρ. Φ. 1375, σελ. 37 / Στερεόπουλος, 1981, Αρ. Φ. 1415, σελ. 8 και Αρ. Φ. 1417, σελ. 38 / Smeral, 
1994, s. 106 -122) 

4 1 Βλέπε:(Αλεξανδρόπουλου, 1972, Αρ. Φ. 970, σελ. 9 / Ιτερεόπουλος, 1980, Αρ. Φ. 1375, σελ. 37). 
4 2 Βλεπε:(Παυλίδης, 1993, σελ. 23). 
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Εξαθλίωση, φτώχεια 4 3 . 

Αστυφιλία, μετακίνηση νέων στις πόλεις. Εικόνα ερήμωσης σε τουριστικές 

περιοχές κατά την περίοδο της παραχείμασης 4 4 

Διαφορετικές αξιώσεις για ποιότητα ζωής μεταξύ των μειονοτήτων και 

κατοίκων πλειονότητας 4 5. 

Αλλαγές στην δημογραφική δομή 4 6. 

# Πολιτικοί παράγοντες 

Πολιτική ανασφάλεια στον προορισμό47 

Τρομοκρατικές ενέργειες48 

Ταξιδιωτικές οδηγίες49 

Δυσμενείς πολιτικές καταστάσεις στις χώρες του προορισμού 5 0 

Κλίμα εχθρότητας και ανασφάλειας με γείτονες χώρες ή χώρες προέλευσης 

των τουριστικών ρευμάτων51 

Εχθροπραξίες και εστίες πολέμου σε κοντινές περιοχές52 

Κλειστά σύνορα, περιορισμοί στις μετακινήσεις ατόμων, εμπόλεμες ζώνες, 

εμπάργκο53 

# Τεννολονία 

Αλλαγές στην τεχνολογία των μεταφορών και αναγκαίες προσαρμογές στην 

υποδομή54 

4 3 8λέπε:(Ευρωπάίκή Επιτροπή, 1994, σελ. 8). — 
4 4 Βλέπε:(Τουριστική. Αγορά, Αρ. Τ. : 69, σελ. 85 / Λύτρας, 1983, σελ. 19). 
4 5 Βλέπε:(Τουριστική Αγορά, Αρ. T.: 62, σελ. 54 - 65). 
4 6 8λέπε:(ΒίΓ9, 1986, s. 135 -139). 
4 7 Βλέπε:(Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1967, Αρ. Φ. 667, σελ. 29 / Οικονομιχός Ταχυδρόμος, 1965, Αρ. Φ. 

570, σελ. 3 / Κυριαζής, 1967, Αρ. Φ. 665, σελ. 29 / Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1968, Αρ. Φ. 720, σελ. 
12). • " 

4 8 Βλέπε:(Οικονομικάς Ταχυδρόμος, 1963, Αρ. Φ. 450, σελ. 7 / Στερεόπουλος, 1986, Αρ. Φ. 17, σελ. 27 / 
Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1988, Αρ. Φ. 30, σελ. 14). 

4 9 Βλέπε:(ΑΤΑΡΚ - Αδέσμευτος, 1995, σελ.9 / Παυλίδης, 1993, σελ. 33 / Ρυλμόν, 1986, Αρ. Φ. 8, σελ. 17 / 
Στερεόπουλος, 1986, Αρ. Φ. 17, σελ. 27). 

5 0 8λέπε:(Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1962. Αρ. Φ. 444, σελ. 13 / Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1968, Αρ. Φ. 
720, σελ. 12). 

5 1 Βλέπε:(Κυριαζής, 1965, Αρ. Φ. 611, σελ. 10 / Στερεόπουλος, 1991, Αρ. Φ. 23, σελ. 82 / 
Παπανδρόπουλος, 1991, Αρ. Φ. 33, σελ. 90 / Ηγουμενάκης, 1992. Αρ. Φ. 42, σελ. 38 / Αθανάσιου, 1975, 
σελ. 7 / Κουφάλη, 1991, Αρ. Φ. 9, σελ. 89 / Κιτσικόπουλος, 1991, Αρ. Φ. 26, σελ. 82). 

5 2 Βλέπε:(Κυριαζης, 1967, Αρ. Φ. 665, σελ. 29 / Παπανδρόπουλος. 1991, Αρ. Φ. 7). 
5 3 Βλέπε:(Κυριαζής, 1965, Αρ. Φ. 611, σελ. 10 / Δημητριάδη, 1982, Αρ. Φ. 1430, σελ. 10 / Δημακουλέας, 

1993, Αρ. T.: 304, σελ. 42). 
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Γεωγραφική απόσταση της χώρας από τις κύριες αγορές προέλευσης των 

τουριστικών ρευμάτων και ανάγκη για γρήγορα άνετα και μαζικά μεταφορικά μέσα55 

Ηλεκτρονική τεχνολογία και κρατήσεις56 

Καλύτερη δικτύωση αερογραμμών, καθώς και σύγχρονη ηλεκτρονική υποδομή, 

στους αερολιμένες της χώρας57 

Υποκατάστατα προϊόντα και νέα τεχνολογία τηλεπικοινωνιών, υποκαθιστούν τα 

ταξίδια53 

Know How στη νέα τεχνολογία και το συμμετοχικό μάνατζμεντ, καθώς και 

καλύτερη διαχείριση των χρηματοοικονομικών λειτουργιών κυρίως στις μικρές και 

μεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις59 

Η έρευνα στον τουρισμό ανεπαρκής, έλλειψη σε εταιρίες συμβούλων που να 

δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο 6 0. 

Υποκατάστατα προϊόντα και αποφυγή μετακινήσεων: E- mail (ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο), τηλεδιάσκεψη 61. 

Οχηματαγωγά πλοία αδυναμία στο να υποκαταστήσουν τις οδικές αρτηρίες 6 2. 

Απομακρυσμένοι τουριστικοί προορισμοί. Απαιτείται τεχνολογία αξιοποίησης 

ελεύθερου χρόνου του επισκέπτη, εντός και εκτός της ξενοδοχειακής μονάδος 63. 

# Φυσικό περιβάλλον 

Φυσικοί κίνδυνοι και συμβάντα 6 4 . 

s4 Βλεπε:(Στερεάπουλος, 1986, Αρ. Φ. 25 / Δημακουλέας, 1993, Αρ. T.: 304, σελ. 42). 
5 5 Βλέπε:(Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1966, Αρ. Φ. 630, σελ. 5). 
5 6 8λέπε:(Στερεόπουλος, 1980, Αρ. Φ. 1375, σελ. 37). 
5 7 Βλέπε:(Γουσι'δης, 1971, Αρ. Φ. 918, σελ. 70 / Παπανδρόπουλος, 1986, Αρ. Φ. 19, σελ. 71). 
sa Βλέπε:(Κουφάλη, 1991, Αρ. Φ. 9, σελ. 89). 
5 9 Βλέπε:(Παπανδρόπουλος, 1991, Αρ. Φ. 33, σελ. 90 / Ηγουμενάκη, 1992, Αρ. Φ. 42, σελ. 38). 
6 0 Βλέπε:(Τουριστική Αγορά, Αρ. T.: 69, σελ. 81). 
5 1 Βλέπε:(Τουρισπκή Αγορά, Αρ. Τ. 
6 2 Βλέπε:(Τουριστική Αγορά, Αρ. Τ. 
6 3 8λέπε:(Τουριστική Αγορά. Αρ. Τ 

69, σελ. 81). 
69, σελ. 81). 
69, σελ. 81). 

6 4 8λέπε:(Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1963, Αρ. Φ. 485, σελ. 1 / Παυλίδης. 1993, σελ. 24). 
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Κίνδυνοι από ανθρώπινη αμέλεια, Ηχορύπανση, μποτιλιάρισμα, πυρκαγιές, 

πυκνοκατοικημένες περιοχές και μόλυνση περιβάλλοντος 65. 

Ανυπαρξία ενεργειών για αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος (λατομεία, 

καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων)66. 

# Πολιτιστικά 

Σύγχρονη πραγματικότητα - τρόπος ζωής: Πολεοδομική αναρχία, διάταξη και 

οργάνωση οικοπέδων και χώρων 6 7. 

Στήριξη οικονομικών, ανάπτυξη χωρίς την αναβάθμιση της σημαντικότητας των 

πολιτιστικών κινήτρων 6 8. 

Ελλείψεις στην προστασία τοπίων και αισθητικών ελκυστικοτήτων που έχουν 

ιστορική - πολιτιστική σημασία 69. 

Αδυναμίες στην συντήρηση και έκθεση αρχαιολογικών και ιστορικών 

θησαυρών70. 

Πολιτιστικά μνημεία: Ανεπάρκεια ενημέρωσης και προβολής71. 

Συνεδριακοί χώροι και χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων: Ελλείψεις στην 

οργάνωση και υποδομή72. 

Έλλειψη προγραμματισμού και φθορά της πολιτιστικής κληρονομιάς και της 

πολιτιστικής εικόνας της χώρας. Αδυναμίες στην αξιοποίηση ιστορικών και 

αρχαιολογικών μνημείων 7 3. 

5 5 Βλέπε:(Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1983, Αρ. Φ. 22, σελ. 57 / Στερεόπουλος, 1986, Αρ. Φ. 28, σελ. 55). 
5 6 Βλέπε:(Τουριστική Αγορά, Αρ. Τ. : 69, σελ. 81 / Αλεξανδρόπουλου, 1972, Αρ. Φ. 970, σελ. 9 / 

Οικονομικός Ταχυδρόμος, Αρ. Φ. 1314, σελ. 18 / Στερεόπουλος, 1983, Αρ. Φ. 3, σελ. 61 / 
Στερεόπουλος, 1990, Αρ. Φ. 34, σελ. 75). 

67 Βλέπε:(Κυριαζής, 1967, Αρ. Φ. 682, σελ. 12). 
6 8 8λέπε:(Στερεόπουλος, 1983, Αρ. Φ. 3, σελ. 61). 
6 9 Βλέπε:(Γουσίδης, 1971, Αρ. Φ. 918, σελ. 70). 
7 0 Βλέπε:(Κυριαζής. 196.7, Αρ. Φ. 682, σελ. 12) . 
7 1 Βλέπε:(Κυριαζής, 1967, Αρ. Φ. 682, σελ. 12). 
7 2 Βλέπε:(Γουσίδης, 1971, Αρ. Φ. 918, σελ. 70). 
" Βλέπε:(Στερεόπουλος, 1981, Αρ. Φ. 1392, σελ. 40) . 
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# Ζήτηση - Συυπεριφορά τουριστών : 

α. Γενικά. 

Ευαισθησίες στις μεσαίες και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις των αλλοδαπών 

τουριστών, προβληματισμός για τις νεότερες ηλικίες 74. 

Αλλαγές στην καταναλωτική νοοτροπία και υψηλότερο κόστος ζωής στις 

ανεπτυγμένες κοινωνίες 75. 

β. Προορισμός. 

α) Μειωμένη κίνηση αλλοδαπών εκτός των κύριων τουριστικών προορισμών. 

Μειωμένη κίνηση αλλοδαπών στα πολυτελείας, 

β) Διαχρονική πτώση της ζήτησης στη Θεσ/νίκη και τον Έβρο. 

γ) Οι ημεδαποί παρουσιάζουν διακυμάνσεις στην Χαλκιδική και την Πιερία, προτιμούν 

σταθερά την Κοζάνη και την Καβάλα, ενώ, μειωμένο παρουσιάζεται το 

ενδιαφέρον για την Θεσ/νίκη. 

δ) Απαιτήσεις καταναλωτών για πληροφόρηση - ενημέρωση. Προσαρμογές 

ξενοδοχειακών μονάδων Βόρειας Ελλάδος βάσει συμβόλων που θα προωθήσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με την Hotrec (Συνομοσπονδία Εθνικών 

Ενώσεων Ξενοδοχίας και Εστίασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση) και την ISO (Διεθνή 

Οργανισμό Τυποποίησης)76 

4αβ. Δυνάμεις και Ευκαιρίες. 

# Ανταγωνισμός - Συναγωνισμός77: 

Γενικά: 

- Δυσάρεστα συμβάντα που αφορούν θέματα υγείας και αδυναμίες στην 

προσέλκυση ενδιάμεσων συνεργατών και τουριστών78. 

- Μετατόπιση των προτιμήσεων της Ζήτησης υπέρ άλλων ανταγωνιστικών 

προορισμών όταν δημιουργούνται πολιτικά προβλήματα ή εστίες πολέμου σε περιοχές 

προορισμών οι οποίοι απευθύνονταν παρελθοντικά στις ίδιες Αγορές Στόχους. Κρίσεις 

7 4 Βλέπε:(Σκουλάς, 1987, Αρ. Φ. 53, σελ. 26). 
75 Βλέπε:(Παυλίδης, 1993, σελ. 24 / Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1967, Αρ. Φ. 675, σελ. 14 / Στερεόπουλος, 

1981, Αρ. Φ. 1415 , σελ. 8 και Αρ. Φ. 1417, σελ. 1417, σελ. 38). 
7 6 Βλέπε:(Κιουσόπουλος, 1994, Αρ. T.: 62, σελ. 54 - 65 / Τουριστική Αγορά, Αρ. T.: 69, σελ. 90 - 91 / 

Smeral, 1994, s. 106 -122). 
7 7 βλέπε: Βλ. παρακάτω 4αε: Ειδικότερη ανάλυση μεσογειακών προορισμών. 
7 3 Βλέπε:(Παυλίδης, 1993, σελ. 24 / Τουριστική Αγορά, Αρ. T.: 65, σελ. 66). 

140 



και ανασφάλεια σε πρώην τουριστικούς προορισμούς: Προσέλκυση Άγγλων και 

Γερμανών τουριστών που επισκέπτονταν την πρώην Γιουγκοσλαβία79. 

- Προβλήματα οικολογικής μορφής. Καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον άλλων 

τουριστικών προορισμών: Κεντρική Ευρώπη: Χειμερινός τουρισμός των σπορ προκαλεί 

καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον 8 0. 

- Μαζικότητες και ταλαιπωρίες 81. 

- Υψηλότερες τιμές, χαμηλή ποιότητα και ανασφάλεια82. 

Ειδικότερα για τον προορισμό: 

- Μειωμένες αυξήσεις σε εισπράξεις από γερμανούς τουρίστες σε σχέση με 

την Ελλάδα (+ 25%), (έτος σύγκρισης 1993): 1994 Ισπανία + 20%, Ιταλία + 16,7%, 

Γαλλία + 10%, Τουρκία - 22,22% .8 3 

# Μίγμα Μάρκετινγκ: 

- Δίκτυα διανομής: αλυσίδες γραφείων ταξιδιών (Lun Poly, Thomas Cook, Going 

Places στην Αγγλία), έκπτωση 10% στους πελάτες. Μετατόπιση της ζήτησης προς 

τους μήνες του χειμώνα, λόγω των εκπτώσεων Μ . Αύξηση στις μετακινήσεις της 

φθινοπωρινής περιόδου με πτήσεις Charters. Thomson και Τ.Ο. Airtours: Τιμολογιακή 

πολιτική, με δωρεάν διακοπές για παιδιά. Στην Αγγλία περίπου το 65% της αγγλικής 

τουριστικής αγοράς ελέγχεται από τρείς κυρίως τουριστικούς πράκτορες. Στην 

Γερμανική Αγορά, το 1991, υπήρχαν 67 τουριστικοί πράκτορες προώθησης του 

προορισμού Βόρεια Ελλάδα. Οι περισσότεροι βρίσκονταν στην κεντρική και νότια 

Γερμανία. Κύρια μεταφορικά μέσα των τουριστών, με βάση τα τουριστικά 

προγράμματα, ήταν : ο συνδυασμός αεροπλάνου και πλοίου για μετακινήσεις στον 

προορισμό καθώς και για την έλευση τους προς τον προορισμό 8S. 

- Προϊόν: Ειδικότερα για τον προορισμό. Ανάπτυξη ποικιλίας, Λειτουργία καζίνο 

στο Πόρτο Καρράς από τον Μάϊο του 1995. 1997 γήπεδο Γκολφ στο Sunny της 

Κασσάνδρας 86. Περιπατητικός τουρισμός με είκοσι διαδρόμους στην Χαλκιδική. 

7 9 BAéne:(Tourism in Greece Business, 1993, p. 42 / Στερεόπουλος, 1991, Αρ. Φ. 23, σελ. 82). 
8 0 Βλέπε:(Τουρισπκή Αγορά, Αρ. Τ. : 69, σελ. 81 / Αδέσμευτος, 1995, σελ. 11 / Παναγιωτάκης και 

Παπασαΐκας, 1993, σελ. 56 / Στερεόπουλος, 1991, Αρ. Φ. 23, σελ. 82). 
8 1 Βλέπε:(Παναγιωτάκης και Παπασαΐκας, 1993, σελ.54 / Στερεόπουλος, 1991, Αρ. Φ. 23, σελ. 82). 
8 2 8λέπε:(Πέτς, 1995, σελ. 17 / Παναγιωτάκης και Παπασαΐκας, 1993, σελ.56 - 57 / Τουριστική Αγορά, 

Αρ. T.: 65, σελ. 66). 
8 3 Βλέπε:(Τουριστική Αγορά, Αρ. T.: 69, σελ. 15). 
8 4 Βλέπε:(ΕΟΤ - Δ/ση Μ. Βρετανίας και Ιρλανδίας, 1994). 
es Βλέπε:(ΕΟΤ - Urlaub in Griechenland, 1991, s. 4 -17 / EOT - Δ/ ση M. Βρετανίας και Ιρλανδίας, 1994). 
8 6 Βλέπε:(Τουριστική Αγορά, Αρ. T.: 69, σελ. 82). 
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Αγροτοτουρισμός και παραδοσιακοί οικισμοί στις παραθαλάσσιες περιοχές "-\ 

Υποστήριξη του προγράμματος από το INTERREG 8 3. Πολιτιστική ποικιλία: Στην 

περιοχή Θράκης, συνύπαρξη των δύο θρησκειών και πολιτιστικά ενδιαφέροντα που 

σχετίζονται με την θρησκευτική λατρεία. Αρχαιολογικά ευρήματα νεοελληνικής, 

ελληνιστικής, βυζαντινής και ρωμαϊκής περιόδου. Στην περιοχή της Μακεδονίας 

παραδοσιακοί οικισμοί, οικισμοί ψαράδων, τείχη, μουσεία. Εκδηλώσεις μοναδικού 

ενδιαφέροντος: αναστενάρια - γυναικόκαστρο και γυναικοκρατία, αρχαίο θέατρο 

στους Φιλίππους Καβάλας, και φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στην Δράμα, 1997 

Θεσσαλονίκη πολιτιστική πρωτεύουσα, αξιοθέατα και μοναδικότητες διεθνούς 

ενδιαφέροντος. Μοναστική κοινότητα Άθους, Σπήλαιο Πετραλώνων, ιαματικές πηγές -

λουτρά, σπάνιοι υδροβιότοποι - δάση, Βεργίνα κ.ά. Γεωγραφική θέση και κλίμα: 

μικρότερο βόρειο γεωγραφικό πλάτος απ' ότι η Κυανή Ακτή. Ήπιο κλίμα στις 

ηπειρωτικές περιοχές και μεσογειακό κλίμα στις παραλίες. Ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

Καθαρές παραλίες (Χαλκιδική 1994). Καταλύματα - δυναμικό: Ξενοδοχεία συνολικού 

δυναμικού 896 μονάδων. Μεταξύ αυτών και δύο πολυτελείας (στοιχεία 1993). Οι 

περισσότερες κλίνες στη Χαλκιδική (22116). Ακολουθούν οι νομοί Θεσσαλονίκης, 

Καβάλας, και Πιερίας (8600, 8507, 8005). Στη Χαλκιδική, υπερτερούν οι 

ξενοδοχειακές μονάδες πρώτης κατηγορίας. Ο νομός, κατέχει το 38,6% των 

ξενοδοχειακών κλινών της Βόρειας Ελλάδος.- Στη Θεσσαλονίκη, υπερτερούν τα 

ξενοδοχεία δευτέρας κατηγορίας, ενώ οι κλίνες διαχρονικά παρουσιάζουν τάση 

μείωσης. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Η .Χαλκιδική, κατατάσσεται στην πέμπτη θέση 

(1593) και ακολουθούν η Καβάλα (961), η Πιερία (500), η Θεσσαλονίκη (145) κ.ά. Όσον 

αφορά την ειδική τουριστική υποδομή, οι μαρίνες του Ε.Ο.Τ βρίσκονται στη Θάσο, 

στη Θεσσαλονίκη - Αρέτσου, και στο Πόρτο Καρρά της Χαλκιδικής. Μικρές μαρίνες 

ελλιμενισμού, υπάρχουν στους κατά τόπους Ναυτικούς Ομίλους. Σκάλες και λιμάνια 

υπάρχουν στα Νέα Μουδανιά, Μηχανιώνα Χαλκιδικής, στην Πιερία, και στον Σταυρό 

Θεσσαλονίκης. Επίσης, συνοπτικά, υπάρχουν συνεδριακοί χώροι, ορεινές περιοχές, 

οδικό δίκτυο (παραλιακό και ορεινό, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, διάδρομοι 

ορειβασίας, αεροπορικές συνδέσεις με το εξωτερικό (Θεσσαλονίκης, Καβάλας, 

Αλεξανδρούπολης) και για εσωτερικές πτήσεις, οι Κοζάνης και Καστοριάς 8 9. 

-Γαστρονομία στον προορισμό: Στην Ανατολική Μακεδονία, υπήρχαν 1005 

Εστιατόρια και Καφέ - Εστιατόρια. Υπήρχαν επίσης 3816 καφετέριες και 

καταστήματα ποτών. Στην Κεντρική Μακεδονία, υπήρχαν 3091 Εστιατόρια και Καφέ -

Εστιατόρια και 3765 Καφετέριες και καταστήματα ποτών. Στη Δυτική Μακεδονία 

8 7 Βλέπε:(Παπακωνσταντινίδη, 1992, σελ. 44 - 46). 
8 8 Βλέπε: (Τουριστική Αγορά, Αρ. T.: 69, σελ. 84). 
8 9 Βλέπε:(Κιουσόπουλος, 1994, Αρ. Τ. 62, σελ. 54 - 62 / Δπμακουλέας, Αρ. T.: 304, σελ. 42 - 43). 
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υπήρχαν 498 Εστιατόρια και Καφέ - Εστιατόρια και 1818 Καφετέριες και καταοττ-ματα 

ποτών [στοιχεία 1990]90. 

-Τοπικά προϊόντα στον προορισμό: Μεταξοκαλλιέργειες και μεταξωτά στο 

Σουφλί. Παραδοσιακή ζαχαροπλαστική - τρόφιμα (καριόκες, λουκούμια, κουραμπιέδες, 

ούζο, μέλι). Μεγάλες εμπορικές - λαϊκές αγορές παραδοσιακής μορφής (παζάρια, 

κ.ά.). Παραδοσιακή γουνοποιία στην Καστοριά και στα Σιάτιστα. Καπνοκαλλιέργεια 

και τοπικά τσιγάρα. Φολκλορικά προϊόντα - λαϊκή παραδοσιακή τέχνη (καροποιία, 

ποτοποιία, σιδεροποιία κ.ά.). 

- Υποδομή και ανωδομή για ψυχαγωγία στον προορισμό: Χιονοδρομικά κέντρα 

Βερμίου (Σέλι και Τρία πέντε πηγάδια), Γρεβενών (Βασιλίτσας), Βίτσιου (Βίγλας), 

Βρόντους (Λαϊλιά), Δράμας (Φαλακρού), Καβάλας (Παγγαίου). Καζίνο στη 

Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. 

- Προβολή: Προώθηση της προβολής των περιφερειών μέσω προγραμμάτων του 

INTERREG . Ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ενώσεων για προβολή των 

τουριστικών πόρων, με ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό. Αντιπροσώπευση σε διεθνείς 

εκθέσεις τουρισμού στο εξωτερικό και το εσωτερικό. Οργάνωση γραφείων 

πληροφόρησης, τύπου και δημοσίων σχέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Προώθηση της προβολής σε μπροσούρες των Tour Operators, γνωστές ως Price 

Breakers. Οι μπροσούρες, προωθούνται τους μήνες της άνοιξης (π.χ διαφημίσεις 

πακέτων της Thomson σε συνεργασία με τα ταξιδιωτικά γραφεία Thomas Cook για 

την περίοδο Απριλίου - Οκτωβρίου, ή οι διαφημίσεις της Airtours για την περίοδο 

Μαρτίου και Οκτωβρίου του 1994). Η προβολή, συνήθως ενεργοποιείται όταν υπάρχει 

κίνητρο, π.χ η ταχύτερη διολίσθηση της δραχμής έναντι της λύρας τέλη του 1993 και 

αρχές του 1994, οδήγησε σε κρατήσεις καινούργιων κλινών και θέσεων σε αεροπλάνα 

από τους Tour Operators, με ταυτόχρονη εκτύπωση νέων μπροσούρων 91. 

- Διανομή: Μείωση τιμών στους αεροπορικούς ναύλους λόγω του έντονου 

ανταγωνισμού, της απελευθέρωσης των τιμών και της μεγάλης προσφοράς σε 

αεροσκάφη92. Το αεροπλάνο χρησιμοποιείται κυρίως στις Βόρειες χώρες της Ευρώπης 

ως μέσο μετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιείται στις χώρες Σουηδία, Αγγλία, Δανία, και ΗΠΑ. Το αυτοκίνητο 

9 0 BAéne:(Eurostat - Tourism 1991, 7 e , 1993). 
91 Βλέπε:(ΕΟΤ - Δ/ ση Μ. Βρετανίας και Ιρλανδίας, 1994). 
9 2 Βλέπε:(ΕΟΤ - Δ/ ση Μ. Βρετανίας και Ιρλανδίας, 1994). 
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χρησιμοποιείται ως μέσο μεταφοράς στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας. ,~ο 

συγκεκριμένα στις χώρες ΗΠΑ, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Δυτική Γερμανία. 

Το τρένο αποτελεί βασικό μέσο μεταφοράς για τις χώρες Ελβετία, Δανία, Γαλλία, 

Αυστρία, Δ. Γερμανία, Σουηδία. Το λεωφορείο, αποτελεί βασικό μέσο μεταφοράς για 

τις χώρες Τουρκία, Πορτογαλία, Ισπανία, και Αγγλία. Τέλος, το πλοίο αποτελεί βασικό 

μέσο μεταφοράς για τις χώρες Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Αγγλία, και Φινλανδία 9 3. 

- Χαμηλότερες τιμές προκρατήσεων σε κλίνες στην Χαλκιδική, αυξήσεις στην ζήτηση 
9 4. 

# Οργάνωση και διοίκηση: 

-Έλεγχος της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ τουριστική αστυνομία)95. 

- Προσέλκυση και παρότρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας (π.χ ίδρυση 

υποδομής. Βλέπε ΞΕΝΙΑ Α.Ε)96. 

- Συλλογή και ταξινόμηση των παραπόνων των τουριστών 9 7. 

- Δραστηριότητες των κατά τόπους ΔΙΤ. ΕΞ, επιτυχίες στην προσέγγιση και 

παρότρυνση ενδιάμεσων συνεργατών 9 8. 

- Προώθηση διεθνών συνεργασιών σε τουριστικά προγράμματα " . 

- Γραφεία Διευθύνσεων του EOT στο εσωτερικό της χώρας. Γραφεία 

πληροφόρησης στην Θεσσαλονίκη, Καβάλα. Στατιστική παρακολούθηση των εξελίξεων 

ανά περιφέρεια. Οργανωμένες Ενώσεις και Ξενοδοχειακά Επιμελητήρια. Νομαρχιακές 

Επιτροπές Τουρισμού. Επιτροπές Τουρισμού (Νόμος 2160, συμμετοχή Ο.Τ.Α, Ε.Ο.Τ και 

παραγωγικών τάξεων για κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής υποδομής) 10°. 

- Ανθρώπινο δυναμικό: Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων του Ε.Ο.Τ, TEI κ.ά. 

9 3 8λέπε:(Τουριστική Αγορά, Αρ. T.: 64, Οκτώβριος 1994, σελ. 94). 
9 4 Βλέπε:(Τουριστική Αγορά , Αρ. T.: 69, σελ. 18, 56) 
9 5 Βλέπε:(Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1967, Αρ. Φ. 667, σελ. 29). 
9 6 Βλέπε:(Στερεόπουλος, 1981, Αρ. Φ. 1423, σελ. 33). 
9 7 Βλέπε:(Στερεόπουλος·, 1984, Αρ. Φ. 43, σελ. 50). 
9 8 Βλέπε:(ΣτερεΟΓΓουλος, 1984, Αρ. Φ. 52, σελ. 17). 
9 9 Βλέπε:(Σκουλάς, 1987, Αρ. Φ. 53, σελ. 26 / Μικρούτσικος, 1993, σελ. 27). 
100 Βλέπε:(Τουριστική Αγορά , Αρ. T.: 69, σελ. 86). 
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Συνεργασία τοπικών ιδιωτικών Συλλόγων, Σωματείων. Ενώσεων. 

Επιμελητηρίων, Ιδρυμάτων με τον Ε.Ο.Τ (αναπτυξιακός νόμος 2160) για την ανάδειξη 

περιοχών και εκμετάλλευση της φυσικής ομορφιάς. Πρόγραμμα INTERREG της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 1994 - 1999. Στόχος του προγράμματος η ανάδειξη του 

πολιτισμού και του περιβάλλοντος, δημιουργία καταλυμάτων σε περιοχές όπου 

υπάρχει Ζήτηση 101. 

# Οικονομικοί" παράγοντες: 

Γενικότερα: 

- Πτώση κόστους ενέργειας και ανάκαμψη οικονομιών. Αύξηση διαθέσιμου 

εισοδήματος (σε διεθνές επίπεδο)1 0 2. 

- Κόστος ζωής και κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Ο 

Βορειοευρωπαίος συνταξιούχος, μπορεί να νοικιάσει π.χ για διακοπές παραχείμασης 

σε οποιαδήποτε περιοχή της Μεσογείου, ένα διαμέρισμα ή σπίτι, επειδή του είναι 

φθηνότερο απ'ότι το να κατοικεί στο σπίτι του και να πληρώνει τα έξοδα θέρμανσης, 

λογαριασμούς κ.ά. 1 0 3. 

Ειδικότερα για τον προορισμό: 

- Ακαθάριστο Εισόδημα Περιφερειών (Α.ΕΙ.Π). Η Δυτική Μακεδονία έχει 

αυξημένο Α.ΕΙ.Π. Η Κεντρική Μακεδονία έχει ικανοποιητικό σε σχέση με το μέσο όρο 

της χώρας 1 0 4. 

- Φθηνότερο κόστος ζωής σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδος. 

Φθηνότερες περιοχές βάσει 197 προϊόντων: Σέρρες, Κατερίνη, Κιλκίς, Καστοριά, 

Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, (ακριβότερη η Καβάλα) 1 0 5. 

# Κοινωνικοί παράγοντες: — 

Γενικότερα : 

- Εκδρομικά σωματεία και ανάπτυξη του εσωτερικού τουρισμού (εκδρομικοί 

σύλλογοι, ενώσεις, κοινωνικός τουρισμός, μαθητικός τουρισμός και τουρισμός των 

νέων)106. 

101 Βλέπε:(Τουριστική Αγορά, Αρ. T.: 69, σελ. 86). 
1 0 2 Βλέπε:(Ρυλμόν, 1986, Αρ. Φ. 5, σελ. 18 / Σκουλάς, 1987, Αρ. Φ. 53, σελ. 26). 
1 0 3 Βλεπε:(Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1966, Αρ. Φ. 652, σελ. 14 / Στερεόπουλος, 1983, Αρ. Φ. 6, σελ. 55). 
1 0 4 Βλέπε:(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1994, σελ. 3, 15 -16). 
1 0 5 Βλέπε:(1994: Έρευνα του ΙΝ.ΚΑ). 
1°6 Βλέπε:(Στερεόπουλος, 1988, Αρ. Φ. 9, σελ. 118). 
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- Αύξηση πληθυσμού στις ανεπτυγμένες οικονομίες '°7. 

- Βελτιώσεις στο βιοτικό επίπεδο των λαών 103. 

- Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική (προώθηση της υποδομής και υποστήριξη 

ατόμων με ειδικές ανάγκες ή γενικότερα των μειονεκτούντων ατόμων). Αύξηση 

συνταξιούχων στις χώρες προέλευσης των τουριστικών ρευμάτων (διάθεση 

περισσότερων χρημάτων, ή και συμπληρωματική ιδιωτική ασφάλιση, καθώς και άνεση 

στο χρόνο παραμονής). Μειώσεις σε γεννήσεις και πολλά εργαζόμενα νέα ζευγάρια. 

Εργασιακές συνθήκες και αύξηση του ελεύθερου χρόνου 109. 

Ειδικότερα για τον προορισμό: 

- Παλιννοστούντες (εργατικό δυναμικό, μεταφορά στοιχείων πολιτισμού και 

τρόπου ζωής) . Μουσουλμάνοι και χριστιανοί (Θράκη: πολιτιστικές διαφοροποιήσεις, 

διαφορές στην κοινωνική συμπεριφορά και στην οργάνωση του τρόπου ζωής τους). 

Εργατικό δυναμικό/ πυκνότητα πληθυσμού (μέσος όρος εξήντα άτομα ανά 

τετραγωνικό χιλιόμετρο). Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σαράντα άτομα ανά 

τετραγωνικό χιλιόμετρο [1992] 11°. 

# Πολιτικοί παράγοντες: 

Γενικότερα. 

- Κλίμα πολιτικής γαλήνης (δημοκρατία - περίοδος ειρήνης)111. 

- Εθνική κυβερνητική πολιτική, αναπτυξιακά κίνητρα και ενέργειες υποστήριξης 

της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας112. 

- Ευρωπαϊκή "Ένωση και αναπτυξιακά προγράμματα, χρηματοδοτικά πακέτα, 

στόχοι και προτεραιότητες για ενιαία περιφερειακή ανάπτυξη. Βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών λόγω της εξυγίανσης του ανταγωνισμού (απελευθερώσεις)113. 

1 0 7 Βλέπε:(Καμπάνης, 1963, Αρ. Φ. 464, σελ. 14). 
1 0 8 Βλέπε: (Καμπάνης, 1963, Αρ. Φ. 464, σελ. 14) 
1 0 9 Βλέπε:(Κουφάλης, 1993, σελ. 94 / Ρυλμόν, 1986, Αρ. Φ. 5, σελ. 18 / Σκουλάς, 1987, Αρ. Φ. 53, σελ. 26 / 

Europaische Kommission, 1994, s. 29 - 31). 
,1° Βλέπε:(Κιουσόπαυλος, 1994, Αρ. T.: 62, σελ. 54 - 65). 
111 Βλέπε :(Τσαπόγας, 1975, Αρ. Φ. 1087, σελ. 13). 
112 Βλέπε:(Τσαπόγας, 1975, Αρ. Φ. 1087, σελ. 13 / Τσαλουχίδης, 1975, Αρ. Φ. 1117, σελ. 33 / Τσαλαπάτη, 

1978, Αρ. Φ. 1268, σελ. 18). 
Μ 3 Βλέπε:(Τσαπόγας, 1979, Αρ. Φ. 1287, σελ. 14 / Στερεόπουλος, 1981, Αρ. Φ. 1417, σελ. 38 / 

Στερεόπουλος, 1991, Αρ. Φ. 13, σελ. 86 / Σκουλάς, 1987, Αρ. Φ. 53, σελ. 26 / Καραλίδου, 1993, Αρ. T.: 
304, σελ. 22, 23). 
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- Κυβερνητική πολιτική στις χώρες προέλευσης των τουριστικών ρευμάτων, 

μείωση του κρατικού παρεμβατισμού 114. 

- Θετικές δηλώσεις πολιτικών προσώπων στις χώρες προέλευσης των 

τουριστικών ρευμάτων (καθοδηγητές γνώμης από τον πολιτικό χώρο) 115. 

- Ευοίωνες διεθνείς σχέσεις, πολιτικές και οικονομικές συνεργασίες με τις 

χώρες προέλευσης των τουριστικών ρευμάτων 116. 

- Εξασφάλιση διεθνούς ασφάλειας στις μετακινήσεις των επιβατών 

(καταπολέμηση τρομοκρατίας)117. 

- Ευνοϊκό πολιτικό και οικονομικό κλίμα στις χώρες προέλευσης των 

τουριστικών ρευμάτων 118. 

Ειδικότερα, για τον προορισμό: 

. - Συνεργασίες (οικονομικές, εμπορικές) με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

προσανατολισμός σε Νέες Αγορές)119. 

- Επενδυτικά κίνητρα σε περιφέρειες (π.χ Θράκη, Ν. 2234/94, Π.Ο.Τ.Α, ΠΕΠ, Β' 

ΚΠΣ)120. 

- Ευρωπαϊκή πολιτική περιφερειακής τουριστικής ανάπτυξης - προγράμματα 

χρηματοδότησης (Interreg, Leader, ειδικά προγράμματα ανάπτυξης τουριστικών 

δραστηριοτήτων)121. 

# Τεχνολογία: 

- Νέες ευκαιρίες για ταχύτερη, ευκολότερη και φθηνότερη μετάβαση 122. 

" 4 Βλέπε:(Στερεόπαυλος, 1984, Αρ. Φ. 5, σελ. 66). 
115 Βλέπε:(Στερεόπουλος, 1986, Αρ. Φ. 17, σελ. 27). 
116 Βλέπε:(Δασκαλάκη, 1978, Αρ. Φ. 1264, σελ. 14 / Στερεόπουλος, 1991, Αρ. Φ. 23, σελ. 82). 
117 Βλέπε:(Στερεόπουλος, 1986, Αρ. Φ. 28, σελ. 55 και 1991, Αρ. Φ. 23, σελ. 82). 
118 Βλέπε:(Ανδρεάδης, 1994, Αρ. T.: 69, σελ. 84 / Δεριζιώτης, 1995, σελ. 20). 
119 Βλέπε:(Δεριζιώτης, 1995, σελ. 20). 
120 Βλέπε:(Δεριζιώτης, 1995, σελ. 20 / Δημακουλέας, 1995, Αρ. T.: 196. σελ. 15 - 21) 
™ Βλέπε:(Κιουσόπουλος, 1994, Αρ. T.: 62, σελ. 54 - 65 / Τσιόκρη, 1995. Αρ. T.: 69, σελ. 86). 
'22 Βλέπε:(ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 7/5/95, σελ. 15 / Μιχαηλίδης, 1993, αρ. T.: 304, σελ. 38,39) 

Ι47 



- Νέα τεχνολογία για ταχύτερη εξυπηρέτηση επισκέπτη '23. 

- Μείωση λειτουργικού κόστους (π.χ χρήση φθηνότερων και οικολογικότερων 

ενεργειακών υλών, μελλοντική χρήση φυσικού αερίου σε ξενοδοχειακά καταλύματα, 

ανακύκλωση νερού, χρήση ηλιακής και αιολικής ενέργειας) 124. 

- Εκσυγχρονισμός στις αερομεταφορές και στα αεροδρόμια (αεροπορικές 

εταιρίες με σύγχρονο εξοπλισμό, ασφάλεια, εξυπηρετήσεις, επεκτάσεις 

περιφερειακών αεροδρομίων)125. 

#Φυσικό περιβάλλον : 

Γενικότερα: 

-Ο ήλιος, το φως, τα χρώματα, η υψηλή μέση θερμοκρασία, η θάλασσα και οι 

ακτές, η φυσική μας κληρονομιά και γεωγραφική θέση 126. 

Ειδικότερα για τον προορισμό: 

- Εξασφάλιση προστασίας φυσικών στοιχείων (διεθνή συνθήκη προστασίας 

σπάνιων υδροβιότοπων της Βόρειας Ελλάδος - συνθήκη Ramsar)127. 

- Προτιμήσεις από ειδικές ομάδες τουριστών (μεμονωμένοι αλλοδαποί 

φυσιολάτρες, ερευνητές και επιστήμονες αποφεύγουν σημεία προσέλευσης τουρισμού 

μαζικών διακοπών και προσελκύονται από υδροβιότοπους, σπάνια χλωρίδα και πανίδα 

στη Βόρεια Ελλάδα)123. 

- Στη χώρα μας από πλευράς καιρικών συνθηκών, υπάρχουν προϋποθέσεις για 

την ανάπτυξη του τουρισμού παραχείμασης 129. 

- Περιπατητικός τουρισμός στην Χαλκιδική."" "Υπαρξη είκοσι διαδρομών. 

Προσέλκυση Γερμανών και Άγγλων περιηγητών 13°. 

# Πολιτιστικά: 

1 2 3 BAéns:(Tourquide - Ημερησία, 1995, σελ. 7) 
1 2 4 Βλέπε:(Ρυλμόν, 1986, Αρ. Φ. 5, σελ. 18 / Μιχαηλίδης, 1993, Αρ. T.: 304, σελ. 39 / Κέρδος, 1995, σελ. 10 

-12). 
125 Βλέπε:(Σκουλάς, 1987, Αρ. Φ. 53, σελ. 26 / Κιουσόπουλος, 1994, Αρ. T.: 62, σελ. 54 -65 / Τηλέμαχος, 

1995, Αρ. T.: 69, σελ. 22 - 23 / Δημακουλέας, 1993, Αρ. T.: 304, σελ. 44). 
1 2 6 Βλέπε:(Φιλαδαρλή, 1993, Αρ. T.: 304, σελ. 27 - 29 / Walker, 1991, ρ. 34). 
127 Βλεπε:(ΕηνίΓβ9 & Life, 1994, σελ. 9 / Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 1993, Αρ. T.: 54, σελ. 19 - 22). 
128 Βλέπε:(Κιουσόπουλος," 1994, Αρ. T.: 62, σελ. 54 - 65). 
1 2 9 Βλέπε:(Τουριστική Αγορά, Αρ. T.: 69, σελ. 81). 
1 3 0 Βλέπε:(Τουριστική Αγορά, Αρ. T.: 69, σελ. 84). 
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Γενικότερα: 

- Διεθνή αθλητικά γεγονότα σε κοντινές γεωγραφικές περιοχές. Πολιτιστικές 

εκδηλώσεις στην Ελλάδα και αθλητικά γεγονότα με διεθνές ενδιαφέρον 13\ 

Ειδικότερα για τον προορισμό: 

- Ευρύτερη πολιτιστική πολιτική, επιρροές από Ευρωπαϊκή Ένωση 132. 

- Προβολή μουσείων της Ελλάδος με πιστά αντίγραφα γλυπτών, εικόνων σε 

εκθέσεις τουριστικού κλάδου του εξωτερικού (ΙΤΒ 1995). Προβολή περιφερειών του 

προορισμού της Βόρειας Ελλάδος από περίπτερο του EOT (αρχαίος ναός της 

Σαμοθράκης)133. 

- Συνδυασμός πολιτιστικών και φυσικών στοιχείων 134. 

# Ζήτηση - Συμπεριφορά τουριστών: 

Ειδικότερα για τον προορισμό. 

- Ημεδαπός τουρισμός. Το 22% των διανυκτερεύσεων όλης της χώρας γίνεται 

στη Βόρεια Ελλάδα [1992 - 1993]. Προτιμήσεις σε προορισμούς: Θεσσαλονίκη, Καβάλα, 

Έβρος και Χαλκιδική (για διακοπές). 

- Αλλοδαπός τουρισμός. Το 6% των διανυκτερεύσεων όλης της χώρας γίνεται 

στην Βόρεια Ελλάδα [1992 -1993]. Προτιμήσεις σε προορισμούς: 

Χαλκιδική (πάνω από το 50% της κίνησης κυρίως Άγγλοι και Γερμανοί"), Θεσσαλονίκη, 

Πιερία (Τσεχοσλοβάκοι και Ούγγροι), Καβάλα και Θάσος (Φιλανδοί") 

- Προτιμήσεις σε καταλύματα δευτέρας κατηγορίας [ 1991 ] 

- Κύριες εθνικότητες σε διανυκτερεύσεις [Γερμανοί στην Χαλκιδική (35%: 1991), 

Άγγλοι στην Χαλκιδική (19,8%: 1991), Αυστριακοί στην Χαλκιδική (7,1%: 1991), 

Γιουγκοσλάβοι στην Θεσσαλονίκη για επιχειρησιακά ταξίδια και σπουδές (6,4%: 1991) 

- Κύρια μέσα μεταφοράς ανά εθνότητα: ναυλωμένες πτήσεις (Γερμανοί 48,7%, 

Άγγλοι 26,9%, Αυστριακοί 6,7%, Σουηδοί 4,6% [ 1993 ]) 

131 Βλέπε:(Οικονομικός Ταχυδρόμος, 1962, Αρ. Φ. 444, σελ. 13). 
1 3 2 Βλέπε:(Λατίφης, 1993, σελ. 63, 64 / Europaische Kommission, 1994, s. 26 - 28 / Μικρούτσικος, 1993, 

σελ. 27 / Ζουγρής, 1994, Αρ. T.: 64, σελ. 64 - 67). 
133 Βλέπε:(Ζουγρής, 1995, Αρ. T.: 69, σελ. 66 - 72). 
1 3 4 Βλέπε:(Φιλαδαρλη, 1993, Αρ. T.: 304, σελ. 27 - 29 / Walker, 1991. ρ. 34). 

149 



- Λόγοι πραγματοποίησης του ταξιδιού. Οι Γερμανοί προτιμούν την Ελλάδα κατά. 

σειρά προτεραιότητας κυρίως για: το κλίμα, τον άλλο τρόπο ζωής, την αλλαγή του 

περιβάλλοντος, την δυνατότητα γνωριμίας, και την ξεκούραση και ανανέωση 

- Οι τύποι των ευρωπαίων τουριστών είναι οι παρακάτω [VALS: 1993 Österreich 

Werbung]: 1. προσεκτικός επισκέπτης αναψυχής, 2. κλασσικός επισκέπτης διακοπών 

με πολιτιστικά ενδιαφέροντα, 3. η νεαρή οικογένεια, 4. ο αναζητητής εμπειριών με 

απαιτήσεις, 5. ο νεαρός των απολαύσεων 

- Οι Άγγλοι και Γερμανοί κυρίως για όλες τις περιόδους του έτους ανήκουν 

στην κατηγορία των αναζητητή εμπειριών. Οι Γερμανοί ανήκουν και στους κλασσικούς 

επισκέπτες διακοπών, με πολιτιστικά ενδιαφέροντα 135. 

- Αυξημένη ζήτηση παρουσιάζεται για δραστηριότητες γκολφ. Κύρια κατηγορία 

οι Φιλανδοί οι οποίοι επισκέπτονται την χώρα μας κατά την διάρκεια των μηνών 

Νοεμβρίου, Φεβρουαρίου, και Μαρτίου 136. 

- Η ζήτηση για χειμερινό τουρισμό στην Ελλάδα, σχετίζεται με τις εθνικότητες: 

Γερμανοί, Ιάπωνες, κατοίκους του Χόνκ Κόνγκ 137. 

- Η ζήτηση για χειμερινό τουρισμό στην κεντρική Ευρώπη σχετίζεται κυρίως με 

τις εθνικότητες: α. Ολλανδοί, κυρίως νεαροί τουρίστες των απολαύσεων και με τον 

απαιτητικό τουρίστα, αναζητητή των εμπειριών (βλέπε παραπάνω VALS), β. Δανοί, 

κυρίως απαιτητικοί τουρίστες, αναζητητές εμπειριών, γ. Ελβετοί, Ιταλοί, Σουηδοί, 

Βέλγοι, κυρίως απαιτητικοί τουρίστες αναζητητές εμπειριών και νεαροί τουρίστες των 

απολαύσεων, δ. Γάλλοι, κυρίως παραδοσιακοί τουρίστες πολιτιστικών στοιχείων. 

- Οι Ρώσοι δείχνουν να προπμούν την Χαλκιδική ως τουριστικό προορισμό 

επίσκεψης μετά το τελευταίο άνοιγμα της αγοράς στην Ανατολική Ευρώπη 138. 

- Ανάπτυξη προϊόντος και τάση στην Αγγλία για υιοθέτηση νέων προορισμών 

από τους Tour Operators . Στροφή σε μη κλασσικούς προορισμούς. Διπλασιασμός της 

κίνησης προς Καβάλα - Θάσο 139. 

1 3 5 BAéne:(Smeral, 1994, s. 106 -122). 
136 Βλέπε:(Τουριστική Αγορά, Αρ. T.: 69, σελ. 84) 
1 3 7 8λέπε:(Τουριστική Αγορά, Αρ. T.: 69, σελ. 84) 
133 Βλέπε:(Τουριστική Αγορά, Αρ. Τ. 69, σελ. 84). 
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- Οι Ιάπωνες προτιμούν κυρίως την Γαλλία, Ιταλία και Μεγάλη Βρετανία 

ακολουθούν οι Ισπανία και Ελλάδα 14°. Παρουσιάζουν αυξητική τάση για ταξίδια από 

το εξωτερικό μετά το 1980. 

- Τα κίνητρα έλευσης των τουριστών είναι τα παρακάτω: α. δραστηριότητες 

αναψυχής, β. μνημεία - μουσεία 141. Πιο ελκυστική χώρα θεωρείται η Ελλάδα, 

ακολουθούν η Ισπανία, η Γαλλία, και η Ιταλία. Σε συχνότητα επισκέψεων προηγείται η 

Γαλλία, και ακολουθούν η Ισπανία, η Ιταλία, και η Γερμανία. 

- Σταθερή προτίμηση Γερμανών τουριστών για τον ελληνικό προορισμό (αύξηση 

δαπάνης 1994 κατά 25% : 2 δισ. μάρκα σε σύγκριση με το 1993. Το 1993 η αύξηση 

έφθασε σε επίπεδο 1,6 δισ. μάρκα). Κύρια κίνητρα για επίσκεψη στο εξωτερικό ήταν: 

α. η ξεκούραση, β. η αλλαγή περιβάλλοντος, γ. η ζωή στην φύση, δ. η περισυλλογή 

δυνάμεων/ υγεία, ε. οι νέες εντυπώσεις. Οι προτιμήσεις των Γερμανών για 

αεροπορικά ταξίδια αυξάνονται (+ 17,5 %) ενώ με το τραίνο παρουσιάζεται μείωση (-

11, 7%). το ποσοστό συμμετοχής αφίξεων των Γερμανών στις συνολικές αφίξεις στην 

Ελλάδα αυξάνεται διαχρονικά (από 14,3% το 1984 σε 21,70% το 1994). 

- Τουρισμός τρίτης ηλικίας: Οι Ιάπωνες το 2000. θα φθάσουν τα 400.000 άτομα 

ηλικιωμένων τουριστών. Οι Αμερικανοί άνω των 55 ετών. θα αυξήσουν τα ταξίδια τους 

προς την Ευρώπη μέχρι το 2000, (78%· αύξηση βάσει του 1990) φθάνοντας τα 

3.600.000. Επίσης, ταξίδια προς την Ευρώπη κάνουν και οι Καναδοί ηλικιωμένοι 

τουρίστες. Ικανοποιητικοί δείκτες κοινωνικής και ακαδημαϊκής μόρφωσης, για όλα τα 

άτομα τρίτης ηλικίας. Τα άτομα αυτά, παρουσιάζουν ενδιαφέρον για κοινωνικές 

δραστηριότητες και παροχές επιμορφωτικού χαρακτήρα. Αποφεύγουν την 

περιθωριοποίηση. Επίσης, παρουσιάζουν ενδιαφέρον για προγράμματα φυσικής 

διαβίωσης. Προτιμούν τις περιόδους εκτός αιχμής και δείχνουν προτίμηση για την 

μορφή του ιαματικού τουρισμού και του τουρισμού παραχείμασης ιδιαίτερα για τις 

χώρες της Νότιας Ευρώπης. Δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τα παρακάτω προϊόντα: 

ψυχαγωγία, μαθήματα ξένων γλωσσών, γιόγκα, μασάζ, άθληση, υγιεινή (π.χ μέτρηση 

πίεσης). Οι ασφάλειες ζωής και οι επικουρικές συντάξεις, αποτελούν συμπληρωματικό 

εισόδημα για τους ηλικιωμένους ευρωπαίους τουρίστες. Το μεταφορικό μέσο που 

συνήθως επιλέγουν είναι το Ι.Χ, οι Άγγλοι δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στο 

Αεροπλάνο, ενώ οι Γερμανοί και οι Γάλλοι στο Πούλμαν. Τα φυσικά χαρακτηριστικά 

139 Βλέπε:(ΕΟΤ- Δ/ση Μ. Βρετανίας και Ιρλανδίας, 1994). 
140 8λέπε:(ΚΕΡΔΟΣ, Αρ. Φ.: 8, Νοέμβριος 1987). 
141 Βλέπε: (Έρευνα του Ινστιτούτο FAITS ET OPINIONS το 1986 στο Παρίσι για την Ευρωπαϊκή Ένωση). 
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των προτιμώμενων προορισμών που προσελκύουν τους επισκέπτες Τρίτης Ηλικίας 

σχετίζονται με παραλιακές περιοχές όταν πρόκειται για Εαρινές Διακοπές με μεγάλη 

διάρκεια παραμονής. 

4 αγ. Συνοπτική διαχρονική παρουσίαση επιτυχιών και αποτυχιών του Ελληνικού 

Τουρισμού. 

Μετά από την προηγούμενη ανάλυση Δυνάμεων - Αδυναμιών, Ευκαιριών και 

Κινδύνων [S.W.Ο.Τ analysis), θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε προσεγγιστικά τους 

βασικότερους παράγοντες που επέδρασαν θετικά ή αρνητικά στον Ελληνικό Τουρισμό. 

α. Επιτυχίες και αποτυχίες 

Παρατηρώντας τις διαχρονικές μεταβολές (1951 - 1993) που επήλθαν στο ταξιδιωτικό 

συνάλλαγμα και την τουριστική κίνηση των αλλοδαπών τουριστών [Βλέπε παράρτημα 

πίν.: Αφίξεις ταξιδιωτών (1931 μέχρι 1939 και .1949 μέχρι 1993), ταξιδιωτικό 

συνάλλαγμα και μέση κατά κεφαλήν δαπάνη 1956 μέχρι 1993], είμαστε σε θέση να 

εντοπίσουμε τις αρνητικές και θετικές μεταβολές οι οποίες σημειώθηκαν αντίστοιχα 

στα μεγέθη: 1. τουριστικό συνάλλαγμα, 2. τουριστική κίνηση. 

αα. Αποτυχίες - αδυναμίες 

• Αρνητικές μεταβολές στο ταξιδιωτικό συνάλλαγμα σημειώθηκαν τα έτη: 

Πίν.: Έτη και αρνητικές ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές στο 
ειστιραχθέν συνάλλαγμα 

1958 

12.7% 

1964 
- 4.7% 

1967 

11.6%; 

1968 
- 5.1% 

1974 

15.3% 

1982 

18.8% 

1983 
-23% 

1989 

17.5% 

1991 
- 0.1% 

1993 

0.72% 

Αρνητικές μεταβολές άνω του ποσοστού 10%, σημειώθηκαν κατά σειρά 

σημαντικότητας τα έτη: 1983 (- 23%), 1982 (-18,8%), 1989 (-17.5 %), 1974 (-15.3%), 

1958 (-12.7 %), και 1967 (- 11.6%). 

• Αρνητικές μεταβολές στις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών σημειώθηκαν τα έτη: 

Πίν.: Έτη και αρνητικές ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές στις αφίξεις 
αλλοδαπών τουριστών 

1967 
- 1 1 9 % 

1974 1980 
- 31.1 % - 9.1 % 

1982 
2.0 % 

1983 
3.7% 

1991 
- 11.2 % 

Αρνητικές μεταβολές άνω του ποσοστού 10%, σημειώθηκαν κατά σειρά 

σημαντικότητας τα έτη: 

1974 (- 31.1 %), 1967 (- 11.9 %), και 1991 (-11.2 %). 
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Θετικές μεταβολές στο ταξιδιωτικό συνάλλαγμα σημειώθηκαν τα έτη: 
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Θετικές μεταβολές άνω του ποσοστού 30%, σημειώθηκαν κατά σειρά σημαντικότητας 

τα έτη: 

1952/ 53 (136.4 %), 1951/ 52 (62.7 %), 1970/ 71 (57.7 %), 

1974/ 75 (42.5 %), 1977/ 78 (35.2 %), 1965/ 66 (33.4 %),. 

1956/ 57 (32.9 %), 1975/ 76 (32.6 %), 1972/ 73 (31.1 %), 

1989/ 90 (30.3 %). 

• Θετικές μεταβολές στις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών σημειώθηκαν τα έτη: 

Πίν.: Έτη και αρνητικές ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές στις 
αφίξεις αλλοδαπών τουριστών 
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Θετικές μεταβολές άνω του ποσοστού 30%, σημειώθηκαν κατά σειρά σημαντικότητας 

τα έτη: 

1951/ 52 (70 %), 1953/ 54 (70 %), 1970/ 71 (40.3 %), 

1952/ 53 (38.4 %), 1975/ 76 (33.7 %). 
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'faxet. 
Ανάλυση των σημαντικότερων μεταβολών. 

Περιγραφικά μια πρώτη προσέγγιση με την βοήθεια της παραπάνω αριθμητικής 

ταξινόμησης μας δι'νει τα παρακάτω στοιχεία αποτυχιών ανά δεκαετία: 

Δεκαετίες 

1950 -196.0 

1961 -1970 

1971 - 1980 

1981 - 1990 

1991-Ì993 

Συνάλλαγμα 

Μία αρνητική μεταβολή 
πέμπτου βαθμού 
σημαντικότητας 

(βλέπε πριν αρνητικές 
μεταβολές πάνω από 

10%) 
Τρείς αρνητικές 

μεταβολές. Η μία από 
αυτές έκτου βαθμού 

σημαντικότητας. 
Μία αρνητική μεταβολή 

τετάρτου βαθμού : 

σημαντικότητας. 
Τρείς αρνητικές 

μεταβολές: πρώτου, 
δευτέρου, και τρίτου 

βαθμού 
σημαντικότητας. 
Δύο ασήμαντες 

αρνητικές μεταβολές. 

Αφίξεις 

Καμία αρνητική 
μεταβολή. 

Μία αρνητική 
μεταβολή, δευτέρου 

βαθμού. 

Μία αρνητική 
μεταβολή, πρώτου 

βαθμού. 
Τρείς αρνητικές 

μεταβολές χαμηλής 
σημαντικότητας. 

Μία αρνητική μεταβολή 
τρίτου βαθμού. | 

Παρατήρηση: Ο βαθμός σημαντικότητας αποτελεί δείκτη διαβάθμισης των σημαντικότερων ποσοστιαίων 
μεταβολών, οι οποίες εμφανίστηκαν διαχρονικά στις εισπράξεις και στις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών. 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα αξιολόγησης των αρνητικών ποσοστιαίων μεγεθών, 

συμπεραίνουμε τα παρακάτω: 

1. Ενώ η σημαντικότερη μείωση παρουσιάστηκε στις ελεύσεις την δεκαετία του 1970, 

η δεκαετία που παρουσίασε τις περισσότερες σημαντικές αρνητικές μεταβολές, 

είναι η δεκαετία του 1980. 

2. Τη δεκαετία του 1980, εμφανίστηκαν τρείς σημαντικές αρνητικές μεταβολές στις 

εισπράξεις από ταξιδιωτικό συνάλλαγμα. Οι εισπράξεις αυτές ξεπερνούν σε μεγέθη 

ποσοστών τις αντίστοιχες μεταβολές στις υπόλοιπες δεκαετίες. Το παρακάτω 

γράφημα δείχνει την απότομη μεταβολή στις συναλλαγματικές εισροές κατά την 

διάρκεια της δεκαετίας 1970-1980. 
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Η απότομη θετική κλίση της καμπύλης συναλλαγματικών εισροών, (καμπύλη με 

διακεκομμένες γραμμές) κατά την διάρκεια της δεκαετίας 1970 - 1980, προδιαγράφει 

την σημαντικότερη θετική μεταβολή, η οποία εμφανίστηκε κατά το διάστημα 1950 -

1990. 

3. Οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών κατά την περίοδο 1950 -1990, παρουσιάζουν ανά 

δεκαετία μία συνεχή αυξητική τάση. Οι αφίξεις ξεπέρασαν πριν το 1985, το ποσοστό 

θετικών εξελίξεων που εμφάνιζαν οι συναλλαγματικές εισροές. 

Με βάση τα παραπάνω, ο κύκλος ζωής του ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο ανάλυσης του Ρ. Kotler, (1988, ρ.367) 

σκιαγραφείται ως εξής: 

Όσο αφορά τις συναλλαγματικές εισπράξεις (ταξιδιωτικό συνάλλαγμα σε εκ. $): 

1. η περίοδος 1950 - 1970, αποτέλεσε την περίοδο χαμηλών συναλλαγματικών 

εισροών σε εκ. $, 

2. η περίοδος 1971 - 1980, που ακολούθησε, αποτέλεσε την περίοδο της ταχύτατης 

ανάπτυξης των συναλλαγματικών εισροών σε εκ. $, και 

3. η περίοδος 1981 - 1990, αποτέλεσε και αποτελεί την περίοδο επιβραδυμμένης 

ανάπτυξης των συναλλαγματικών εισροών σε εκ. $ 

• Όσο αφορά τις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών : 

1. η περίοδος 1950 -.1970, αποτέλεσε την περίοδο των χαμηλών ελεύσεων και 
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2. η περίοδος 1971 - 1990, αποτέλεσε και αποτελεί την περίοδο ταχύτατης 

ανάπτυξης των αφίξεων σε αλλοδαπούς τουρίστες. 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες επιρροής του τουρισμού στην Ελλάδα. 

Η παραπάνω συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων ποσοστιαίων αρνητικών και 

θετικών μεταβολών, οι οποίες, συντελέστηκαν σε διαχρονική βάση τεσσάρων 

δεκαετιών, εμπλουτίζεται στην παρούσα υποενότητα, με την αντιπαράθεση γεγονότων 

που συνέβησαν κατά την διάρκεια των παραπάνω ετών. 

Στην συνέχεια, θα παρουσιαστούν τα σημαντικότερα γεγονότα βάσει των ετήσιων 

θετικών και αρνητικών μεταβολών, που εντοπίστηκαν στο προηγούμενο εδάφιο. Η 

αντιπαραβολή των σημαντικότερων γεγονότων και ποσοστιαίων ετήσιων μεταβολών, 

παρουσιάζεται σε πίνακα στο παράρτημα της παρούσας μελέτης (πίνακες: Γεγονότα -

ωφέλειες και γεγονότα - αρνητικές επιρροές). 

Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές και οι κύριοι παράγοντες επιρροής. 

Όπως προαναφέρθηκε, οι αρνητικές _μεταβολές μεγαλύτερες του επιπέδου 10 % 

σημειώθηκαν αντίστοιχα για: α. το εισπραχθέν συνάλλαγμα και β. για τις αφίξεις 

αλλοδαπών τουριστών τα έτη: 

Εισπραχθέν 
συνάλλαγμα 

Έτη 

1983 

Μετα
βολές 
-23;:::: 

Αφίξεις 
αλλοδαπών 

Έτη Μετα
βολές 

Αρνητικά γεγονότα/ παράγοντες 
επιρροής 
Εισπραχθέν 
συνάλλαγμα 

ι ». Περιορισμοί στις 
Î':'•·· μετακινήσεις 
:ν.: • ατομωνί Πολιτικός 

• α. Υποβάθμιση και 
Δυσφήμιση του 
τουριστικού μας 
προϊόντος από Μ.Μ.Ε 
του εξωτερικού. 
3. Μονοπωλιακή 
εξάρτηση, τον 
ελληνικού τουρισμού 
από τουριστικούς 
πράκτορες και 
αεροπορικές εταιρίες 
τοο εξωτερικού/ 
Μίγμα Μάρκετινγκ 

• Ενεργειακή κρίση / 
Οικονομικός 

• Οι Αμερικανοί 
θεωρούν την Ευρώπη 
ως ακριβή ήπειρο / 
Συμπεριφορά 
τουριστών. 

Αφίξεις 
αλλοδαπών 

·— 
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Εισπραχθέν 
συνάλλαγμα 

Έτη 

1982 

1989 

Μετα
βολές 

-18,8 

-17,5 

Αφίξεις 
αλλοδαπών 

Έτη Μετα
βολές 

Αρνητικά γεγονότα/ παράγοντες 
επιρροής 
Εισπραχθέν 
συνάλλαγμα 

• Πληθωρισμός στην 
Ελλάδα / 
Οικονομικός 

• Οι Αμερικανοί 
θεωρούν την Ευρώπη 
ως ακριβή ήπειρο / 
Συμπεριφορά 
τουριστών. 

• Ενεργειακή κρίση / 
Οικονομικός. 

• Περιορισμοί στις 
μετακινήσεις ατόμων 
στην Γιουγκοσλαβία. 
Επιπτώσεις στην 
Βόρεια Ελλάδα./ 
Πολιτικός 

• Τρομοκρατικές 
ενέργειες. 
Περιορισμό» στις 
μετακινήσεις 
ατόμων/ Πολιτικός. 

• Δυσφήμιση TOU 
τουριστικού μας 
προϊόντος από Μ.Μ.Ε 
του εξωτερικού λόγω 
ανασφάλειας.. Κακή 
εικόνα του ελληνικού 
τουριστικού; 
προϊόντος / Μίγμα 
Μάρκετινγκ, 

»•••• Υποκατάστατα 
ομοειδή τουριστικά 
προϊόντα.: Τουρκία / 
Συναγωνισμός. 

• Πίεση από 
ενδιάμεσους -
συνεργάτες για 
μείωση τιμών στα 
ξενοδοχειακά 
καταλύματα/ Μίγμα 
Μάρκετινγκ και 
Οργάνωση Διοίκηση 
καναλιών διανομής. 

• Νέοι; λιγότερα 
ταξίδια στο 
εξωτερικό λόγω 
χαμηλού προσωπικού 
εισοδήματος/ 
Οικονομικός^ 

Αφίξεις 
αλλοδαπών 
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Εισπραχθέν 
συνάλλαγμα 

Έτη 

1974 

1958 

1967 

Μετα
βολές 

-15,3 

-12,7 

-11,6 

Αφίξεις 
αλλοδαπών 

Έτη 

1974 

Μετα
βολές 

-31,1 

1967 -11,9 

Αρνητικά γεγονότα/ παράγοντες 
επιρροής 
Εισπραχθέν 
συνάλλαγμα 

Αφίξεις 
αλλοδαπών 

! 
• Εχθροπραξίες και εστίες πολέμου (Κυπριακό) / 

Πολιτικός 
• Ενεργειακή κρίση (πετρελαϊκή κρίση) / 

Οικονομικός 
• Υποκατάστατα και ομοειδή προϊόντα μεταξύ 

προορισμών / Συναγωνισμός 
» Εξάρτηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος 

από ενδιάμεσους συνεργάτες του εξωτερικού / 
Μίγμα Μάρκετινγκ και Οργάνωση Διοίκηση 
καναλιών διανομής. 

• Αδυναμίες στην προβολή περιφερειακών 
προορισμών / Μίγμα Μάρκετινγκ και 
Οργάνωση και Διοίκηση των δραστηριοτήτων. 

• Έναρξη διεθνούς στασιμότητας (χώρες TOU 
Ο.Ο.Σ.Α) στην ζήτηση τουριστικών προϊόντων. 
Πληθωριστικές τάσεις στην Ελλάδα. Ι 
Οικονομικοί. 

* Δυσμενή πολιτική 
κατάσταση σε 
διεθνές επίπεδο / 
Πολιτικός. 

• Κάμψη οικονομιών 
Ευρώπης και Βόρειας 
Αμερικής / 
Οικονομικός. 

• Πραξικόπημα στην 
Ελλάδα, σύρραξη 
Ισραήλ <• Αιγύπτου / 
Πολιτικοί 

• Διεθνή οικονομική 
στασιμότητα. Υψηλό 
κόστος: διακοπών 
αλλοδαπού τουρίστα 
/ Οικονομικοί. 

» Συγκέντρωση 
τουριστικού 
δυναμικού σε 
αστικοποιημένες 
ζώνες της χώρας 
.Υποβάθμιση 
ελληνικού 
τουριστικού· 
προϊόντος λόγω 
αστικοποίησης και 
της αμέλειας για 
αξιοποίηση των 
πολιτιστικών πόρων 
της χώρας Ι 
Οργάνωση και 
Διοίκηση 
προορισμών. 

-
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Εισπραχθέν 
συνάλλαγμα 

Έτη Μετα
βολές 

Αφίξεις 
αλλοδαπών 
Έτη 

1991 

• " • - . 

Μετα
βολές 
-11,2 

Αρνητικά γεγονότα 
επιρροής 
Εισπραχθέν 
συνάλλαγμα 

Ι παράγοντες 

Αφίξεις 
αλλοδαπών 

• Πόλεμος στον κόλπο. 
Ανασφάλεια και 
διακοπή 
συνεργασιών με 
ενδιάμεσους. Κρίση 
στην Γιουγκοσλαβία 
και προβλήματα στον 
τουρισμό της 
Βόρειας Ελλάδας / 
Πολιτικοί. 

• Εξάρτηση από 
μεγάλα ταξιδιωτικά 
πρακτορεία του 
εξωτερικού. 
Διοχέτευση 
τουριστικών 
ρευμάτων σε 
προορισμούς 
ανταγωνιστικούς 
(Τουρκία ) και κατά 
την περίοδο 
ανασφάλειας 
(πόλεμος στον 
κόλπο). Υποβάθμιση 
τουριστικού 
προϊόντος. Ελλείψεις 
σε υποδομή -
ενασχόληση 
τουριστών / Μίγμα 
Μάρκετινγκ. 

• επισκέπτες με 
περιορισμένες: 
δυνατότητες ως.. 
προς την 
κατανάλωση αγαθών 
στους προορισμούς 
της χώρας7 : 
Οικονομικός. 

Με βάση την παραπάνω παρουσίαση μεγεθών και αντίστοιχων γεγονότων -

παραγόντων επιρροής, σε πίνακες, διεξάγουμε ότι: 

• Οι κύριοι αρνητικοί παράγοντες που επηρέασαν διαχρονικά τον Ελληνικό Τουρισμό 

ήταν: 

1. Πολιτικοί 

2. Οικονομικοί 

3. Παράγοντες Οργάνωσης και Διοίκησης και Μίγματος Μάρκετινγκ 

4. Συμπεριφοράς τουριστών 

5. Συναγωνισμού - ανταγωνισμού 

ij.Oi σημαντικότερες θετικές μεταβολές και οι κύριοι παράγοντες επιρροής. 

Όπως προαναφέρθηκε, οι κύριες θετικές μεταβολές (άνω του 30 %) στο εισπραχθέν 

συνάλλαγμα και στις αφίξεις, σημειώθηκαν κατά τα έτη: 
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Εισπραχθέν 
συνάλλαγμα 

Έτη 

1952 - 1953 

1951 - 1952 

1970 -1971 

1974 -1975 

Μεταβ 
ολές 
136, 4 % 

62, 7 % 

57, 7 % 

42, 5 % 

Αφίξεις 
αλλοδαπών 

Έτη 

1952 -
1953 
1951 
1952 
1970 -
1971 

Μεταβ 
ολές 
38,4 % 

70 % 

40, 3 % 

θετ ικά γεγονότα/ παράγοντες επιρροής 

Εισπραχθέν 
συνάλλαγμα 

Αφίξεις 
αλλοδαπών 

• Αναπροσαρμογή της εξωτερικής αξίας 
της δραχμής / Οικονομικός 

• Έναρξη περιόδου ειρήνης / Πολιτικός 

• Βελτίωση του ελληνικού τουριστικού 
προϊόντος. 'Ελεγχος στην προσφορά 
ξενοδοχειακών υπηρεσιών με την 
τιμολογιακή διαβάθμιση των 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων. 
Βελτίωση της εικόνας του προορισμού 
ως νέου προορισμού. Χαμηλές τιμές 
στην Ελλάδα για όλες τις 
εισοδηματικές κατηγορίες των 
τουριστών / Μίγμα Μάρκετινγκ. 

• 0 τουρισμός δεν αποτελεί πλέον αγαθό 
πολυτελείας, αλλά αγαθό βασικής 
ανάγκης 7 Συμπεριφορά τουριστών. 

• Μεταπολίτευση / 
Πολιτικός. 

• Ανάδειξη νέων 
τουριστικών 
προορισμών εντός 
της χώρας 
(Χαλκιδική). 
Συγκράτηση των 
τιμών στα 
ξενοδοχεία. Φθηνή 
βενζίνη με κουπόνια. 
Ενίσχυση πτήσεων 
Charters με 
οικονομικές ευκολίες. 
Παροχή κινήτρων 
από EOT σε 

•:. ενδιάμεσους 
συνεργάτες από 
Αμερική οι οποίοι 
ενδιαφέρονταν για 
μεσογειακούς 
προορισμούς. 
Προβολή της 
Ελλάδος στην Βόρεια 
Ευρώπη / 
Παράγοντες 
Οργάνωσης και 
Διοίκησης -
Μίγματος 
Μάρκετινγκ. 
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Εισπραχθέν 
συνάλλαγμα 
Έτη 

1977 -1973 

1965 -1966 

1956 - 1957. 

1975-1976 

1972 -1973 

Μεταβολ 
ές 
35, 2 % 

33, 4 % 

32, 9 % 

32, 9 .%· 

3t, t % 

Αφίξεις αλλοδαπών 

Έτη Μεταβολέ 
ς 

1975 
1976 : 

33, 7 % 

Θετικά γεγονότα/ παράγοντες επιρροής 

Εισπραχθέν συνάλλαγμα 

• Διμερείς τουριστικές 
συμβάσεις / Πολιτικός. 

• Τιμολογιακά κίνητρα σε 
πτήσεις Charters και 
επιδοτήσεις καυσίμων / 
Παράγοντες 
Οργάνωσης και 
Διοίκησης - Μίγματος 
Μάρκετινγκ. 

• Ανάπτυξη προϊοντικών 
γραμμών: Κρουαζιέρας 
με μεγαλύτερη διάρκεια 
παραμονής των 
αλλοδαπών τουριστών 
στην Ελλάδα. 
Σύγχρονες τουριστικές 
εγκαταστάσεις και 
οργάνωση φεστιβάλ. 
Εντατική προβολή της 
χώρας στο εξωτερικό /. 
Μίγμα Μάρκετινγκ. 

• Βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου των λαών της 
Ευρώπης και Αμερικής / 
Οικονομικός. 

• Ανάπτυξη 
συγκοινωνιακών μέσων 
με δυνατότητες για 
ταχύτερη, ευκολότερη 
και φθηνότερη 
μετάβαση / Τεχνολογία: 

Αφίξεις 
αλλοδαπών 

• 

• Περίοδος ειρήνης και μεταπολίτευση / 
Πολιτικοί παράγοντες; 

• Χαμηλές τιμές στην 
Ελλάδα / Οικονομικός.: 

• Προβλήματα υγείας σε 
άλλους προορισμούς -
συναγωνιστές (Αλγερία 
- Ιταλία)/ 
Συναγωνισμός, 

• Προβολή της Ελλάδος 
στο: εξωτερικό ως νέου 
προορισμού για 
διακοπές. Προβολή από 
ελληνικά εστιατόρια 
στην Αμερική και 
Ευρώπη / Μίγμα 
Μάρκετινγκ. " 
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Εισπραχθέν 
συνάλλαγμα 

Έτη 

1989 -1990 

Μεταβ 
ολές 
30, 3 % 

Αφίξεις 
αλλοδαπών 

Έτη Μεταβ 
ολές 

1953 -
1954 

70: % 

Θετικά γεγονότα/ παράγοντες επιρροής 

Εισπραχθέν 
συνάλλαγμα 

• Περίοδος 
επαναφοράς από 
ανασφάλεια λόγω 
τρομοκρατικών 
ενεργειών / 
Πολιτικός. 

• Αύξηση 
δημοτικότητας στην 
Αμερική για τα 
ταξίδια εξωτερικού . 
Τάση για δύο 
διακοπές τον χρόνο / 
Συμπεριφορά 
τουριστών. 

• Μείωση γεννήσεων 
στις χώρες εκροής 
τουριστικών 
ρευμάτων και 
περισσότερο 
διαθέσιμο εισόδημα. 
Αύξηση των ατόμων 
τρίτης ηλικίας λόγω 
συνθηκών διαβίωσης 
και περισσότερος 
ελεύθερος χρόνος 
για ταξίδια / 
Κοινωνικός -
οικονομικός. 

« Μείωση τιμών στους 
ναύλους 
αεροπορικών 
εταιριών λόγω 
απελευθέρωσης του 
ανταγωνισμού από 
την Ε.Ε / Πολιτχκός-
νομικός. 

• Αύξηση της 
ταχύτητας των 
μέσων: μεταφοράς / 
Τεχνολογικός. 

• Εκπτώσεις σε 
ξενοδοχεία σε 
περιόδους εκτός 
αιχμής / 
Παράγοντας 
Μίγματος 
Μάρκετινγκ. 

Αφίξεις 
αλλοδαπών 

• Αναπροσαρ
μογή της 
εξωτερικής 
αξίας της 
δραχμής / 
Οικονομι-
κός-
νομισματι-
κός 
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Με βάση την παραπάνω παρουσίαση μεγεθών και αντίστοιχων γεγονότων -

παραγόντων επιρροής σε πίνακες, διεξάγουμε ότι: 

• Οι κύριοι θετικοί παράγοντες που επηρέασαν διαχρονικά τον Ελληνικό Τουρισμό 

ήταν: 

1. Πολιτικοί 

2. Οικονομικοί 

3. Παράγοντες Οργάνωσης και Διοίκησης και Μίγματος Μάρκετινγκ 

4. Συμπεριφοράς τουριστών 

5. Συναγωνισμού - ανταγωνισμού 

6. Κοινωνικοί 

7. Τεχνολογικοί. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται οι αφίξεις Άγγλων και Γερμανών τουριστών στην Ελλάδα 

και αντιπαραβάλλονται με γεγονότα που τις επηρέασαν διαχρονικά. 

4αδ. Αφίξεις Άγγλων και Γερμανών τουριστών στην Ελλάδα (1960-1992). 

Παρακάτω, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες 

επέδρασαν στις διαχρονικές αφίξεις των δύο βασικών κατηγοριών: Άγγλων και 

Γερμανών επισκεπτών. Η σημαντικότητα των κατηγοριών αυτών, φαίνεται και από τον 

προηγούμενο πίνακα κατανομής του αριθμού διανυκτερεύσεων τουριστών, στη Βόρεια 

Ελλάδα. 

Με βάση τις αφίξεις των δύο παραπάνω εθνοτήτων (από το 1960 μέχρι το 1992) 

και την αντιπαραβολή των γεγονότων που συνέβησαν κατά την διάρκεια της περιόδου 

αυτής, (βλ. παράρτημα, πίν.: Γεγονότα - ωφέλειες και γεγονότα - αρνητικές επιρροές) 

θα εντοπίσουμε προσεγγιστικά, όπως στην ενότητα 4αγ, τους βασικούς παράγοντες 

επιρροής. Θα πρέπει να αναφερθεί εδώ, ότι δεν γίνεται χρήση του μεγέθους 

συναλλαγματικών εισροών κατά εθνότητα, λόγω της ανυπαρξίας στοιχείων αυτού του 

είδους. 
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Αφίξε ις τουριστών κατά εθνικότητα (1960-1980) 

ΓΑγγλοι 

•Γερμανοί (Ανατ.&Δυτ.; 

Παρατήρηση.Άπό το 1971 στην Γερμανία εμφανίζονται μόνο οι Δυτικογερμανοί τουρίστες. 

Αφίξεις τουριστών κατά εθνικότητα 
1931-1993 
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•Ετη 

Πηγή: Τα στοιχεία/ δεδομένα που έχουν αποδοθεί γραφικά είναι σύμφωνα με τα στοιχεία του Ε.Ο.Τ και 
δίνονται με μορφή κατάταξης σε πίνακες, στο "Τουρισμός και Οικονομία", Αφιέρωμα 1960-1992,σελ.80-86. 

Με βάση τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι οι αφίξεις των Άγγλων και Γερμανών 

τουριστών προς την Ελλάδα επηρεάστηκαν αρνητικά τα έτη: 
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1964, 1967-68, 1974, 1977, 1983 (μόνο οι Άγγλοι), 1988 (μόνο οι Άγγλοι), 1991 (μόνο οι 

Γερμανοί). Αντίστοιχα, στις αντίστοιχες χρονικές περιόδους, συνέβησαν τα παρακάτω 

σημαντικά γεγονότα: 

• 1964 - Πολιτικοί παράγοντες: Πολιτικά γεγονότα το 1963 και ανασφάλεια. 

• 1967/68 - Οικονομικοί παράγοντες: αυξημένο το κόστος ταξιδιού το 1966, λόγω 

γεωγραφικής απόστασης της χώρας. Πολιτικοί παράγοντες: πολιτικές αρρυθμίες και 

εναλλαγές κυβερνήσεων. 

• 1974 - Οικονομικοί παράγοντες: πετρελαϊκή κρίση και στασιμότητα στη διεθνή 

τουριστική ζήτηση, πληθωριστική τάση. Παράγοντες οργάνωσης και διοίκησης και 

μίγματος μάρκετινγκ: Ενισχυμένη επιρροή των αλλοδαπών μεσαζόντων και 

ενδιάμεσων συνεργατών(πράκτορες, αεροπορικές εταιρίες, δημοσιεύσεις Μ.Μ.Ε) στην 

προώθηση προορισμών. Πολιτικοί παράγοντες: Κυπριακή τραγωδία και κίνδυνος 

συρράξεως Ελλάδος - Τουρκίας. 

• 1977 - Οικονομικοί παράγοντες: Ενεργειακή κρίση και οικονομικά προβλήματα στη 

Γιουγκοσλαβία. 

• 1983 - Παράγοντες οργάνωσης και μίγματος μάρκετινγκ: Δυσφήμιση της Ελλάδος σε 

έγκυρο αγγλικό (Economist, 19/ 2/ 83), και γερμανικό (Der Spiegel, 21 5/ 83) περιοδικό. 

Ενδιάμεσοι: Άσκηση πίεσης από τους αλλοδαπούς τουριστικούς πράκτορες για μείωση 

των τιμών, στα ελληνικά ξενοδοχειακά καταλύματα και επιπτώσεις στην παρεχόμενη 

ποιότητα του συνολικά προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. 

• 1988 - Πολιτικοί παράγοντες: Τρομοκρατικές επιθέσεις (City of Porös) και ανασφάλεια. 

Παράγοντες οργάνωσης και μίγματος μάρκετινγκ: Δυσφήμιση της Ελλάδος (Monde, 19/ 

II 88). Απεργίες αεροελεγκτών στην Ελλάδα. Κακή εικόνα (image) του ελληνικού 

τουριστικού προϊόντος, πίεση από αλλοδαπούς τουριστικούς πράκτορες για μείωση 

τιμών στις κλίνες των καταλυμάτων. Παράγοντες Συναγωνισμού - Ανταγωνισμού: 

Τουρκία και Ισπανία, βελτιώσεις στην τουριστική τους υποδομή και φθηνότερες τιμές 

στις κλίνες. 

• 1991 - Πολιτικοί παράγοντες: Πόλεμος στον κόλπο και ανασφάλεια στις γύρω 

περιοχές. Προηγούμενες ταξιδιωτικές οδηγίες Ρέϊγκαν και Ιαπωνίας, επίθεση Η.Π.Α 

κατά Λιβύης. Κρίση στην Γιουγκοσλαβία και προβλήματα στον οδικό τουρισμό 

(ελεύσεις Γερμανών). Οικονομικοί παράγοντες: Υψηλό κόστος πτήσεων προς 

μεσογειακές χώρες, λόγω της ανασφάλειας. Αύξηση τιμής πετρελαίου. 

Με βάση τα παραπάνω, διεξάγει κανείς το συμπέρασμα ότι οι σημαντικότεροι 

παράγοντες που επέδρασαν αρνητικά την ροή των παραπάνω τουριστών ήταν: 
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• 1977 - Οικονομικοί παράγοντες: Ενεργειακή κρίση και οικονομικά προβλήματα στη 

Γιουγκοσλαβία. 

• 1983 - Παράγοντες οργάνωσης και μίγματος μάρκετινγκ: Δυσφήμιση της Ελλάδος σε 

έγκυρο αγγλικό (Economist, 19/ 2/ 83), και γερμανικό (Der Spiegel, 2/ 5/ 83) περιοδικό. 

Ενδιάμεσοι: Άσκηση πίεσης από τους αλλοδαπούς τουριστικούς πράκτορες για μείωση 

των τιμών, στα ελληνικά ξενοδοχειακά καταλύματα και επιπτώσεις στην παρεχόμενη 

ποιότητα του συνολικά προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. 

• 1988 - Πολιτικοί παράγοντες: Τρομοκρατικές επιθέσεις (City of Porös) και ανασφάλεια. 

Παράγοντες οργάνωσης και μίγματος μάρκετινγκ: Δυσφήμιση της Ελλάδος (Monde, 19/ 

11 88). Απεργίες αεροελεγκτών στην Ελλάδα. Κακή εικόνα (image) του ελληνικού 

τουριστικού προϊόντος, πίεση από αλλοδαπούς τουριστικούς πράκτορες για μείωση 

τιμών στις κλίνες των καταλυμάτων. Παράγοντες Συναγωνισμού - Ανταγωνισμού: 

Τουρκία και Ισπανία, βελτιώσεις στην τουριστική τους υποδομή και φθηνότερες τιμές 

στις κλίνες. 

• 1991 - Πολιτικοί παράγοντες: Πόλεμος στον κόλπο και ανασφάλεια στις γύρω 

περιοχές. Προηγούμενες ταξιδιωτικές οδηγίες Ρέϊγκαν και Ιαπωνίας, επίθεση Η.Π.Α 

κατά Λιβύης. Κρίση στην Γιουγκοσλαβία και προβλήματα στον οδικό τουρισμό 

(ελεύσεις Γερμανών). Οικονομικοί παράγοντες: Υψηλό κόστος πτήσεων προς 

μεσογειακές χώρες, λόγω της ανασφάλειας. Αύξηση τιμής πετρελαίου. 

Με βάση τα παραπάνω, διεξάγει κανείς το συμπέρασμα ότι οι σημαντικότεροι 

παράγοντες που επέδρασαν αρνητικά την ροή των παραπάνω τουριστών ήταν: 

1. Πολιτικοί (κρίσεις, πόλεμοι, τρομοκρατία) 

2. Οικονομικοί (πληθωρισμός, κόστος μεταφοράς, ενεργειακές κρίσεις) 

3. Ανταγωνισμού - συναγωνισμού (παρεμφερείς προορισμοί, με καλή ποιότητα στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες και χαμηλότερες τιμές) 

4. Οργάνωσης και μίγματος μάρκετινγκ (Χαμηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, 

αδυναμίες στην προσέλκυση ενδιάμεσων συνεργατών, εξάρτηση από τουριστικούς 

πράκτορες του εξωτερικού, αδυναμίες στην έγκαιρη αποφυγή δυσφημίσεων μέσω των 

δημοσίων σχέσεων, απεργίες και κακή εικόνα του ελληνικού προορισμού). 
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4αε. Παρουσίαση ανταγωνιστικών προορισμών 

Α. ΙΣΠΑΝΙΑ 

Προβαλόμενες οφέλειες προς τους επισκέπτες, ( ADAC, 1990, s.59-69/ Neckermann, 1994, 

s. 9-151/ DERTOUR - DER, 1990, s. 19 - 21/ TIME INTERNATIONAL, 1993, N0.39, p. 20/ DER 

SPIEGEL, Nr 47, s. 81/ ): 

·- Ήλιος , παραλία, θάλασσα (π.χ «Ισπανία όλα κάτω ano τον Ήλιο», ψιλή άμμος στην 

παραλία, ιδανική για παιδιά, παραλία της Costa Brava 2 χλμ.). 

• Πολιτιστικά αξιοθέατα (π.χ Εκκλησίες, Μοναστήρια, Μουσεία, Ιστορία, Αρχαιολογία). 

• Τοπίο φύσης (Βουνά π.χ Roda). 

• Γραφικοί, λιμένες, ψαράδικα χωριά. 

• Φαγητό διασκέδαση π.χ Bars, Snackbar, Restaurants, Night Clubs, Discos, Festivals, 

Fiesta/ παραδοσιακές εκδηλώσεις (ταυρομαχίες, απόκριες). 

• Καταστήματα λιανικής π.χ Supermarkets 

. Άθληση: Τέννις, Ιππασία, Γκολφ, Ναυσιπλοία» Θαλάσσια σκί, Σέρφ, ποδήλατο 

. Ξενοδοχεία: Πισίνα (κλειστή ή ανοιχτή), Ταξιδιωτικός συνοδός, τα περισσότερα 2-3 

αστέρων, σε αρκετά επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα, απασχόληση παιδιών, πρόσβαση 

για αναπηρικά οχήματα 

. Οδικά δίκτυα, σιδηροδρομική γραμμή 

. Επώνυμες πόλεις στο εσωτερικό της χώρας και νησιά (Κανάριοι νήσοι) 

• Ήσυχος χειμώνας (π.χ Κανάριοι νήσοι) 
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Β. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

+ ΝΗΣΙΑ ACORES ΚΑΙ MADEIRA 

Προβαλόμενες οφέλειες προς τους επισκέπτες, (AIR PORTUGAL - PORTUGAL, 1995/ 

EXCLUSIVE - SIGNATURE, 1990, σ. 18-21): 

• Ήλιος , παραλία, θάλασσα (π.χ όμορφες αμμουδιές, καταγάλανη θάλασσα. 

Ατλαντικού). 

• Πολιτιστικά αξιοθέατα (π.χ « Λισαβώνα ο προορισμός του Οδυσσέα», Χαμηλά 

κτίρια με στέγες πορτοκαλοκόκκινες, στενά ανηφορικά δρομάκια, ταβερνάκια, 

παραδοσιακά τραμ, η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα της Ευρώπης [2,3 χλμ], τεράστιο 

άγαλμα του Χριστού [28μ.], τεράστιο ανσανσέρ του Άιφελ, μεσαιωνικές γειτονιές 

Λισαβώνας [Μπάϊσα, Αλφάμα, Γκράσα, Μπάϊρο, Άλτο], Πόρτο μεσαιωνική πόλη δίπλα 

απο τον Douro ποταμό, Κάστρο του Αγίου Γεωργίου στην Λισαβώνα, Πύργος του 

Μπέλεν, Μπαρόκ εκκλησίες Ρωμαιοκαθολικού ρυθμού, Μοναστήρια Ιερωνυμητών, 

Τάφος Βάσκου ντε Γκάμα, Ταυρομαχίες [σε αντίθεση με την Ισπανία εδώ δεν 

σκοτώνεται ο ταύρος] , Ιστορία εξερευνητών, Οδυσσέας, Φοίνικες, Έλληνες, Άραβες, 

Μουσείο Βασιλικών Αμαξών Λισαβώνας, Μνημείο Θαλασσοπόρων Λισαβώνας, Παλάτια 

Πένα). 

• Τοπίο φύσης (περιφερειακή εικόνα, κύκνοι, φλαμίνγκος στο νησί Φάρο, Πράσινη φύση 

και Βουνά στην Μαδέρα). 

• Γραφικοί, λιμένες, ψαράδικα χωριά (Camara de Lobos). 

• Φαγητό διασκέδαση π.χ κρασί - οινοποιεία [Πορτό-Μαδέρας], μπύρα, ψάρι, 

παραδοσιακή κουζίνα, Καζίνο 

• Καταστήματα λιανικής π.χ κεντήματα, κεραμικά, δαντέλες, εμπορικά κέντρα[ΒΑΙΧΑ, 

κοσμήματα, κρύσταλλα, πορσελάνες]. 

. Άθληση: Γκολφ, Ναυσιπλοΐα, Θαλάσσια σκί, Σέρφ. 

. Οδικά δίκτυα, τραμ 

. Εννέα νησιά 

. Ήπιες χειμερινές διακοπές (Νησί Μαδέρα) 

* 
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Γ. ΓΑΛΛΙΑ 

Προβαλόμενες οφέλειες προς τους επισκέπτες, ( ADAC, 1990, s.70/ Neckermann, 1994, s. 

9-151/ DERTOUR - DER, 1990): 

• Ήλιος , παραλία, θάλασσα (π.χ ψιλή άμμος στην παραλία, ιδανική για παιδιά, παραλία 

3000 χλμ. στην θάλασσα). 

• Πολιτιστικά αξιοθέατα (π.χ Πύργος του Ά'ίφελ, Πύργοι,Τείχη, Μουσείο καπνού, 

Μουσεία Picasso, St Tropez, Μουσείο Matisse, Utrillo, Οδός κρασιού, επαρχιακή τέχνη, 

παραδόσεις, πόλεις καλλιτεχνών, Θέατρα, πόλεις με "οργανωμένα πολιτιστικά 

προγράμματα, πόλεις συγγραφέων (Marcel Pagnol - La Gaude), Εκκλησίες, Κονσέρτα 

σε παραθαλάσσια μέρη -(Sante Maxine), σημεία συνάντησης ζωγράφων τοπίων και 

πορτρέτων, Φεστιβάλ ). 

• Τοπίο φύσης (Ελαιόδενδρα, δάση, Σπάλαια, Ήπιο κλίμα, Κααταρράκτες (St. Padoux) , 

Σβησμένα ηφαίστεια, (Auvergne) , Λίμνες). 

• Γραφικοί, λιμένες, ψαράδικα χωριά. 

• Φαγητό διασκέδαση π.χ "Σαμπάνια, κονιάκ, κουζίνα", Δοκιμές κρασιού, Παραλιακά 

θέατρα, παιδικές εορτές και παιχνίδια, Καζίνο, νυχτερινή ζωή. 

. Άθληση: Τέννις, Ιππασία, Γκολφ, Ναυσιπλοΐα, Θαλάσσια σκι, Σέρφ, Μαρίνες 

(μεγαλύτερη .Ευρώπης: Port Camargue), ποδήλατο και περιήγηση, αλεξίπτωτο 

(Mardelieu - La Napoule). 

. Απασχόληση παιδιών, Clubs. 

• Τουρισμός υγείας: Κούρα, Θαλασσοθεραπεία 
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Δ. ΙΤΑΛΙΑ 

Προβαλόμενες οφέλειες προς τους επισκέπτες, (ADAC, 1990, s.8/ Neckermann, 1994, s. 

63/ ENIT- "Mountain", 1990/ ENIT - " Thermal Regions/', 1991): 

Ήλιος, παράλια, θάλασσα (π.χ υποθαλάσσια πάρκα - υποβρύχιες καταδύσεις ,παραλία 

ιδανική για παιδιά). 

Πολιτιστικά αξιοθέατα (π.χ Κονσέρτα, Θέατρα, Φολκλόρ, Πύργοι- Κάστρα (Toblino 

Castle), Μουσείο δελφινιών, Μουσεία κεραμικών, Παλάτια (Villa Rosa), Φεστιβάλ, 

όπερες, Εκκλησίες, Τείχη, Μοναστήρια (Salvadi Fasano, Conversano, Monopoli, 

Polignano), Κανάλια Βενετίας,Λιμάνια πειρατών, φυλακή Napoleon Casa dei Mulini, 

Πόλοι έλξης καλλιτεχνών (Ishia - fono) Ακροπόλεις ελληνιστικές, Ναοί και Δημοτικές 

Βιβλιοθήκες, Μαρμαροβιοτεχνίες και εξορύξεις (Apenines) ),. 

Τοπίο φύσης (Λίμνες με οργανωμένες όχθες και οργανωμένα πάρκα (Lake Misurina, 

Como), εθνικά πάρκα , όρη, Βεζούβιος-Αίτνα, Σπήλαια ( Capo Caccia & Grotta Verde), 

κήποι με φοίνικες και λουλούδια (Ριβιέρα), καταρράκτες (Von Varone στην Riva, 

πρασινάδα στο Τίρολο, φαράγγια, χαράδρες,), φυτά (Moretti Blue bell), 3γριοκάτσικα, 

αγριόχειροι, αρκούδες, φραγκόκοτες και λύκοι, χαράδρες, πεύκα και πρόβατα. 

Γραφικοί, λιμένες (λιμένες πειρατών), ψαράδικα λιμανάκια, μεσαιωνικά και ορινά 

χωριά (Santo Stefano,). 

Φαγητό διασκέδαση π.χ Πίτσα, μακαρονάδα, κρασί, Bars, Snackbar, Restaurants, Night 

Clubs, Discos, Festivals, Fiesta/ παραδοσιακές εκδηλώσεις . 

Ψαράδικες εορτές, εορταστικές εκδηλώσεις (Verona), ορινά χωριά και παραδόσεις. 
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Καταστήματα λιανικής και αγορές (π.χ Supermarkets, παζάρια, πιτσαρίες) 

Άθληση: Πίνγκ-Πόνγκ,Τέννις, Ιππασία, Μίνι Γκολφ, Γκολφ Club, Θαλάσσια σκι, Σέεφ, 

Μαρίνες, ποδήλατο, αναρρίχηση και περιήγηση, πατινάζ, καταδύσεις, Ski (Monte Rosa, 

Fassa-Valley, Terminillo, Piemontese, Valdi Solda), Lang ski (Marcialonga), καγιάκ 

Επώνυμες πόλεις 

Χειμερινός τουρισμός: Ατμοκέντρα κούρας (Ριβιέρα και San Remo). 

Αγροτοτουρισμός: Σταύλοι ίππων, λόφοι αμπελώνων και οπωροκηπευτικών, ελαιώνες 

και αμυγδαλεώνες, κήποι με λεμονιές και πορτοκάλια, κήποι του Ποσειδώνα (Casa 

micciola), χωριά κρασιών (Monterosso al Mare), Ελαιώνες (Τίρολο). 

Τουρισμός υγείας [22 σημεία]: Θερμά λουτρά (Riviera, Milano, Ischia-Forio) με ιατρική 

παρακολούθηση, Σάουνα και ιαματικές πηγές (Sciacca, Piedmont), πηγές θερμών 

λουτρών (Sirmione), Καθαρός αέρας στις Δολομητικές Άλπεις- Νότιο Τίρολο, 

Θεραπευτικές ιδιότητες (Abano Terme), Σάουνα- Μασάζ, Λασπόλουτρα (Λουτρά 

Αργύλου). 

Ε. ΤΟΥΡΚΙΑ 

Προβαλόμενες ωφέλειες προς τους επισκέπτες, (Neckermann, 1994, s.60,243/ Tursab, 

1991): 

• Ήλιος, παραλία, θάλασσα (π.χ Αλικαρνασός Λιμάνι με Μαρίνα, παραλίες στα παράλια 

της Μικράς Ασίας) 

• Πολιτιστικά αξιοθέατα (π.χ Μουσεία στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα, στα 

Δίδυμα , Αττάλεια, Μαυσολείο Αττατούρκ στην Άγκυρα, Χαττούσα πόλη των Χεττών, 

η Γόρδιος και Νεμρούτ πόλεις των Φρυγών, ισλαμικά πολιτιστικά στοιχεία στην 

Προύσα, Τροία, Προχριστιανικά Ρωμαϊκά πολιτιστιά στοιχεία στην Έφεσο, Μουσείο 

Προχριστιανικών στοιχείων στην Σμύρνη, Πέργαμο, Θειάτειρα, Σάρδεις, Φιλαδέλφια, 

Λαοδικεία, Αφροδισίων, Μιλήτου, ιστορική πόλη: Ιεράπολης, Αλικαρνασός, Ελληνιστικά 

στοιχεία στην Πριήνη, Ναός - Μουσείο στην Τραπεζούντα, βυζαντινά στοιχεία, 

μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, Αγία Σοφία και Το μπλε τζαμί στην Κων/ πόλη, Το 

Ι71 



τόπ καπί παλάτι με θησαυρούς και έργα τέχνης, το Κάστρο των σελτζούκων τοιίοκων 

στην Alanaya, η Σίδες στην νότια Τουρκία με το αρχαίο θέατρο και πόλη των 

πειρατών, τα μοναστήρια των Δερβίσιδων στην Konya) 

• Τοπίο φύσης ( Καϊμακλή Καππαδοκίας περιοχή με υφαιστιακό υλικό- "άσπρη πέτρα" 

π.χ Incekum, Σπήλαια π.χ Avario, Βυζαντινές Εκκλησίες σε Σπήλαια, καταρράκτες 

στην Manargat, καλλιέργειες απο μπανανόδενδρα και βαμβάκι στην επαρχία Incekum, 

φοίνικες και πλατάνια, πεύκα). 

• Γραφικοί, λιμένες, ψαράδικα χωριά. 

• Φαγητό διασκέδαση π.χ Τσάϊ , Μόκκα, Καφές Ανατολής, ελιές, τυρί, άσπρο ψωμί, 

ψάρι στον Βόσπορο, χορός και μουσική ανατολής στην Κωνσταντινούπολη (oriental), 

φολκλορικά συγκροτήματα, σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα κατά την διάρκεια της 

εαρινής σεζόν. 

• Άθληση: Μαρίνες π.χ Αλικαρνασού, Χιονοδρομικό κέντρο στην Προύσα, Τέννις, 

Τοξοβολία, Ιστιοπλοΐα, Ιππασία, Θαλάσσια σκί, Σέρφ, ποδήλατο: Mountain Bykes 

. Ξενοδοχεία: καλή δομή των ξενοδοχείων, όχι ιδιαίτερα εξειδικευμένο προσωπικό, 

μέτρια κατάσταση στην θέρμανση, ηλεκτροδότηση, ύδρευση (Neckerman, s. 60). 

• Βελτίωση σε τηλεεπικοινωνίες, τηλέφωνα σε κύριες πόλεις, περιοχές αναψυχής και 

κύρια οδικά δίκτυα, διεθνή κανάλια τηλεόρασης, (δηλώσεις του Ν. Sakarya προέδρου 

της Rumeli Holding ),~( Fortune, "Turkish Business", 1995 ). 

» Υγεία/ Ιαματισμός: Ιαματικά Λουτρά στην Προύσα 

ΣΤ. ΤΥΝΗΣΙΑ 



Προβαλάμενες οφέλειες προς τους επισκέπτες, (Tunisian National Tourist Office: 1993, 

1992, 1991/ Neckermann, 1994, s.68): 

• Ήλιος , παραλία, θάλασσα (π.χ "Ο προορισμός για μπάνια όλο το χρόνο: Ιανουάριος 

στην Τυνησια= Μάρτιος στην Λισσαβώνα και Μάϊος στο Παρίσι ή Βερολίνο", Θαλάσσια 

θέρετρα στο Χαμμαμέτ, στο Πόρτ Ελ Καντάουι, στο Μοναστήρ). 

• Πολιτιστικά αξιοθέατα (π.χ Μουσεία: Μπαρντό στην Τύνιδα με ψηφιδωτά ελληνικών 

θεμάτων, Μουσείο του Τοζέρ, Μουσείο του Carthage, Μουσείο στην Νέφτα, η Ελληνική 

Μητρόπολη, η Αρχαία Καρχηδόνα, παραδοσιακή αισθητική του χώρου στο Μοναστήρ, 

το Ρωμαϊκό θέατρο στο Έλ Τζέμ του Μοναστήρ, το φρούριο Ριμπάτ στο Μοναστήρ,η 

παραδοσιακή αγορά της Μεντίνα, η παραδοσιακή Χαλκουργία, μύθοι για την περιοχή 

της Τζέβρα: "το νησί των Λοτοφάγων-και του Οδυσσέα", η ιερή πόλη του Ισλάμ μετά 

την Μέκκα, Μεδίνα, Ιερουσαλήμ: το Καιρουάν, τα παραδοσιακά εργαστήρια κεραμικής 

στην Nabeul, οι αρχαιολογικοί χώροι του Thuburbo Majus, Jebel Oust, τα απομεινάρια 

της ιουδαϊκής κοινότητας, ο φολκλορικός χορός γνωστός ώς African Gougou, το 

Κολοσσαίο του ΕΙ Jem, τα θρησκευτικά φεστιβάλ της ΕΙ Griba. 

• Τοπίο φύσης ( « Η Όαση της Μεσογείου» 1993: Οάσεις, Έρημος, Φοίνικες, Πτηνά 

Φλαμίνγκος, Λίμνη της Chott El Jerid). 

• Παραδοσιακά καφενεία στην Τύνιδα, παραδοσιακά χωριά όπως το Σίντυ Μπου Σαίντ, 

χωριά στο Πόρτ Έλ Καντάουϊ. Το αρχαίο φοινικικό εμπορικό χωριό της Ανδρομέδας 

στην περιοχή Σους, η γραφική πόλη Κεβίλ που περικλείεται από παραμηθένιες 

Οάσεις, η αγορά της Νέφτα. 

• Φαγητό διασκέδαση π.χ Καφές ανατολής, τσάι", δορυφορική τηλεόραση, ζωολογικοί 

κήπρι στο Τοζέρ και Νέφτα, υποβρύχιες περιηγήσεις στο Πόρτ Έλ Καντάουϊ, 

περιηγήσεις με καμήλα στο Ντούζ, περιηγήσεις με Land Rover, ιππασία με αραβικά 

άλογα, φεστιβάλ αετοκυνηγιού, ψάρεμα τόνου. 

• Αγορά , ψώνια στην Τύνιδα, μεγάλο σύγχρονο αστικό κέντρο στην Σους, αγορές 

παραδοσιακών χαλιών στην Καιρουάν, είδη χαλκουργίας, παραδοσιακά κεντήματα, 

είδη κεραμικής. 

. Άθληση: Ιππασία, τέννις, mini golf, ping pong, και θαλάσσια σπορ στο Χαμμαμέτ και 

Μοναστήρ, κέντρο υποβρύχιου ψαρέματος και μαρίνα στο Πόρτ Έλ Καντάουι και 

Μοναστήρ. 

. Ξενοδοχεία: πολυτελής ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις με προεδρικές σουίτες στο 

Πόρτ Έλ Καντάουϊ, πισίνες, ανέσεις σύγχρονες στην Σους, Τοζέρ, Νέφτα, παιδικές 

χαρές στο Μοναστήρ. το προσωπικό μη εξειδικευμένο. Μέτρια και κάτω η 
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εξυπηρέτηση όσο αφορά παροχές ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, επισκευαστικών 

δραστηριοτήτων, και παροχές κατά την προ και μετά εποχιακή σεζόν. 

. Βελτίωση σε τηλεπικοινωνίες, τηλέφωνα σε κύριες πόλεις, περιοχές αναψυχής και 

κύρια οδικά δίκτυα, διεθνή κανάλια τηλεόρασης. 

• Υγεία/ Ιαματικά Λουτρά: Θερμά Λουτρά στην Korbus, σάουνες στην Χαμμαμέτ. 

Ζ. ΜΑΡΟΚΟ 

Προβαλόμενες οφέλειες προς τους επισκέπτες, (Neckermann, 1994): 

• Ήλιος, παραλία, θάλασσα (π.χ παραλίες με φύλαξη, 200 μέτρα πλάτος παραλίας στην 

Agidar, εβδομήντα αμμουδιές στο Agadir, παραλίες Voile Rouge και Oasis) 

• Πολιτιστικά αξιοθέατα (π.χ παλάτια, τζαμιά στο Μαρακές και στην Quarzazate, χωριά 

Βερβέρων) 

• Τοπίο φύσης (Όαση της Touta Akka, Βουνό Άτλας, κοιλάδες, περάσματα, έρημος). 

• Παραδοσιακά χωριά Βερβέρων 

• Φαγητό, διασκέδαση, φολκλόρ τα βράδυνα στην Μαρακές, ορειβασία ακολουθώντας 

μονοπάτια στο βουνό Άτλας, περιηγήσεις με γάιδαρο και Land Rover, η παραδοσιακή 

πόλη Fes γνωστή ώς η πόλη των Βασιλέων, τα τείχη στην Taroudant, και δυνατότητες 

για ψάρεμα 

• Άθληση: το Τέννις, το Γκολφ (στις πόλεις Agadir και Les Dunes), το Θαλάσσιο Σκι, το 

Σέρφ, και περιηγήσεις με Ιστιοφόρα. 

• Ξενοδοχεία: Ξενοδοχεία μέσης κατηγορίας, προβλήματα σε ηλεκτροδότηση, παροχή 

νερού, και προβλήματα στην υποδομή των πισινών, εξυπηρέτηση σε μέτριο και κάτω 

επίπεδο. Λιγοστά αθλητικά εξαρτήματα. 

4αεα. Τοποθέτηση του τουριστικού προϊόντος ανταγωνιστικών προορισμών. 
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Τοποθέτηση 

• Γσλλι" 

1991: Ισπανία - Ο 
ήρεμος ήσυχος 

προορισμός. 
1991: Ισπανία - Όλα 
κάτω από τον ήλιο. 
1992: Βελτίωση της 
εικόνας με εξωτικά 

θέματα. 
1993: Ισπανία - Πάθος 

για ζωή/Σιγουρευτείτε 
για να παραμείνετε 

ζεστοί αυτό το 
χειμώνα. 

; ΜερίδΙαια γοράς: σετ-% 
^τΊτς^^κοσμϊας^0^-~~: 
^œ/bpa^992)?mm:: 

: ! y'^w.^ir-^aC^r- -OCT*?-. / : 

73S6V ΓαΛΛί'α - /y <iutf 
στ/ς διακοπές. 
1990: Γαλλία -

Σαμπάνια, κονιάκ,. 
κουζίνα. 

1990: Γαλλία - Η χώρα 
των παράλιων, των 

πολιτιστικών και 
φυσικών αξιοθέατων, 

των φιλόξενων 
κατοίκων. 

1993: Ιταλία - Γκολφ 
τουρ στην φύση και 
στον πολιτισμό. Ιταλία 
με αυτοκίνητο, βόρειες 
περιοχές και 
κουλτούρα. Ιταλία για 
χειμώνα καλοκαίρι. 
Ιταλία με τραίνο. 
Ιταλία - Άλπεις οι 
σημαντικότερες 
ορεινές περιοχές της. 
Ιταλική-περιφέρεια: 
θαλάσσια θέρετρα και 
αξιοθέατα περιήγησης. 
Ιταλία: Μπαρόκ. Ιταλία 
της γαστρονομίας. 
Ιταλία των λιμνών. 
Ιταλία και πόλεις των 
καλλιτεχνών. Ιταλικός 
Νότος. Ιταλία: Πράσινο 
περιβάλλον. 

1 4 2 Βλ Οικονομικός Ταχυδρόμος, 13/ 7/ 95, σ. 31. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι επισκέπτες θα φτάσουν το έτος 
2000 τα 637 εκατομμύρια ενώ η Ευρώπη σύμφωνα πάντοτε με προβλέψεις του παγκόσμιου οργανισμού 
τουρισμού θα αποσπάσει από τα παραπάνω τα 338 εκατομμύρια επισκεπτών. Η μέση ετήσια αύξηση 
των ελεύσεων θα φτάσει το επίπεδο του 3,7% (Βλ. Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα 30 /1994). Η Ελλάδα ενω 
το 1980 κατείχε την 9 η θέση ως προς την μέση ποσοστιαία αύξηση σε ECU το 1990 υποχώρησε στην 15 
η θέση, (βλ. Enit Marketing, Anno IV - Νο4 - Dicembre 1992, p. 7). 
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Πορτογαλία - Θάλασσα 
Ατλαντικού, όμορφες 

αμμουδιές. Πορτογαλία 
- παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική. 

Πορτογαλία · η χώρα 
των μοναδικών 
αξιοθέατων. 

Πορτογαλία - Η χώρα 
του κρασιού και 

ψαριού. Πορτογαλία: 
Μεσαίωνας, 
Μοναστήρια, 
Καλλιτέχνες, 

Οδυσσέας. 

7*2;:ΐ.%^ΑϋξηΪΗΓη?ταση3οίί 

m Τουρκία: Ελληνιστικά 
απομεινάρια. 

Οδυσσέας στην Τροία. 
Ρωμαίοι, κατασκευές 

στις ακτές του . 
Αιγαίου. Οθωμανοί 

σουλτάνοι, 
αρχιτεκτονική σε 
τζαμιά. Φοίνικες, 

πλατάνια και πεύκα. 
Θαλάσσια σπορ. 

Τουρκικός καφές. 
1988: Ελλάδα του 
Μαραθώνα, της 

Άθλησης [στόχος οι 
Ολυμπιακοί του 1996] 

σε κάθε χώρα ένα 
σλόγκαν για 

πολιτιστικά και ήλιο. 
1993: Ελλάδα η χώρα 

των θεών. 
1994: Ελλάς -
Τουρισμός και 
Περιβάλλον. 

1991 -1993: Τυνησία .. 
και παραλίες. 

- Αφρικάνικος ήλιος και 
Μεσογειακός 

προορισμός αναψυχής. 
.. Χίλια και ένα 

πράγματα να κάνεις. 
Από Σουβενίρ μέχρι 

θησαυρούς. Συμφωνία 
με το απαράλλακτο. 

Σταυροδρόμι της 
Μεσογείου. Το χθες 

και το σήμερα. 
Κλασσική και 
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-".iSäS^s μοντέρνα. Τυνησία: 
φιλόξενη, 

παραδοσιακή. Πόλεις 
των αντιθέσεων. 

^S^-f- rçfZ. >^ y J 

Μ α ρ ο K O C ^ 3 — « ^ * * 3 £ _ , ^ 

Μαρόκο. ^ ^ ^ 5 ? ' i | Μαρόκο - Κουλτούρα _ __ 

Γων παζαριών, των L· --•""• - ^ ^ ^ ^ - « - Ä ^ ^ « ^ « . 
χαλιών. Μαρόκο ..των 

παράλιων, του 
ξάστερου ουρανού, της 

παράδοσης, των 1001 
νυχτών. 

Με βάση τα παραπάνω μηνύματα, συμπεραίνουμε ότι όλοι οι προορισμοί τοποθετούνται 

βάσει του Ήλιου, των παράλιων, της Θάλασσας και των πολιτιστικών αξιοθέατων τους. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα για προσέλκυση τουριστών χειμερινής περιόδου, δείχνουν να δίνουν 

στα μηνύματα τους οι προορισμοί Ιταλία, Ισπανία. Ενώ οι προορισμοί Ιταλία και Ελλάδα, 

φαίνεται να εξειδικεύονται και στην προβολή φυσικών και περιβαλλοντικών αξιοθέατων 

και κινήτρων. Οι χώρες Τουρκία, Τυνησία και Μαρόκο, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα και στα 

πολιτιστικά και λαογραφικά τους στοιχεία. 

Στην συνέχεια θα παρουσιάσουμε τις βασικότερες αδυναμίες αλλά και δυνάμεις των 

παραπάνω προορισμών. 

4αεβ. 

προορισμών 

Ισπανία 

Δυνάμεις και Αδυναμίες του τουριστικού προϊόντος ανταγωνιστικών 
143 

Δυνάμεις; και αδυναμίες του τουριστιΚ(»ι τκιοϊόντοςΐ 
(-)· 

Ελλείψεις στα κίνητρα έλευσης: Αξιοποίηση φύσης, 
Παρθένα τοπία, Κόστος ζωής-τ-Αλλαγή περιβάλλοντος 

(1986). 
Κορεσμός και μαζική κίνηση (1991). 

Υψηλές τιμές, Συμπεριφορά των οδηγών ταξί (1993). 
Ταλαιπωρίες λόγω κατασκευαστικών έργων (οδική 

υποδομή και κτιριακές εγκαταστάσεις). Ηχορύπανση από 
κατασκευαστικές δραστηριότητες και από την 

ψυχαγωγία (ανοιχτά καταστήματα μέχρι 24 . 00 η ώρα). 
Υδροληψία, αφαλάτωση και χρήση, νερού από θάλασσα 

με επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού 

1 4 3 Τα παραπάνω στοιχεία στηρίζονται στις παρακάτω πηγές: 
• Κατάλογος << Neckermann, NUR, Sommer 94 » . 
. Ψωϊνός, 1993, σ.87, 89, 92. 
• Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα, 28/1994. 
• Έρευνα FAITS ET OPINIONS, PARIS, EC, 1986 στο: Λύτρας, 1988, σελ. 369. 
• Η Καθημερινή, 4/2/96, σελ. 50 
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(δυσοσμία). Αθλητικές δραστηριότητες σε περιόδους 
χαμηλών ελεύσεων ελάχιστες (1994). 

( + ) : 
Πρώτος προορισμός yta Άγγλους επισκέπτες (1994). 

Καλή συνεργασία με ενδιάμεσους (προτερήματα στην 
διανομή) : Tour Operators π.χ : άμεση αντιμετώπιση σε 

συνεργασία με τους ενδιάμεσους (Thomson Holidays) 
των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από αυξημένες 

κρατήσεις 
(overbooking) καθώς και των αρνητικών σχολίων από το 
θάνατο Άγγλου επισκέπτη (1994). Δυτική εικόνα, αλλά 

Ì και παράλληλα εικόνα εξωτισμού. Ανάπτυξη εικόνας για 
φυσιολατρικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό, και τουρισμού 

Σαββατοκύριακου (1996). 

Αγένεια και ελλιπής εξυπηρέτηση: συμπεριφορά 
δημόσιων υπαλλήλων σε πολιτιστικούς χώρους, 

κινηματογράφους κ.ά. Συμπεριφορά οδηγών ταξί. 
Πολλές ξενοδοχειακές κατασκευές, δεν παρέχουν πλέον 

την απαραίτητη εξυπηρέτηση σε ησυχία, άνεση, 
ευρυχωρία. Ανασφάλεια λόγω βομβιστικών επιθέσεων 

(ισλαμιστές τρομοκράτες). 
( + ) : 

Πολύ καλή ποιότητα φαγητού, κρασιού (πλεονεκτήματα 
στην γαστρονομία). Χώρα της μόδας, της κουλτούρας. 

Αξιοπρόσεκτο Επενδυτικό Μάρκετινγκ σε νέες 
ελκυστικότητες για την Ευρώπη (Eurodisney). Δυτική 

εικόνα. 
(-): 

Αγένεια υπαλλήλων, ελλείψεις σε δημόσιες υπηρεσίες 
για εξυπηρέτηση αλλοδαπών επισκεπτών 

(γραφειοκρατία). Συμπεριφορά των οδηγών ταξί. 
Ρύπανση στις ακτές (1991). 

Έλλειψη σε παρθένα τοπία (1986). 
Προβλήματα στην υδροδότηση και ηλεκτροδότηση 

ιδιαίτερα την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου. 
θερμικές- πισίνες: καθαρίζονται συχνά και δεν 

χρησιμοποιούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα. Δεν 
υπάρχει γιατρός σε όλα τα θερμά λουτρά της χώρας για 

παροχή συμβουλών. Οι παραλίες ελέγχονται από 1. 6 
μέχρι 30. 9 δηλαδή μόνο κατά την διάρκεια της κύριας 

περιόδου (1994). 
(+): 

Πολύ καλή ποιότητα φαγητού (π.χ χώρα της Πίτσας του 
Παγωτού, του Κρασιού). Χώρα της μόδας, της 

κουλτούρας, της ζωντάνιας. Πρώτη χώρα σε σύνολο 
κινήτρων έλευσης 

(Ελκυστικοτήτων όπως: Αξιοπερίεργα φύσης, κόστος 
ζωής, μνημεία μουσεία, αλλαγή περιβάλλοντος, άνετα 

ξενοδοχεία, δραστηριότητες αναψυχής, δυνατότητες για 
σπορ ), (1986). 

(-): 
Ελλείψεις σε κίνητρα έλευσης: Αλλαγή τοπίου, 

Αξιοπερίεργα φύσης, Παρθένα τοπία, Μνημεία και 
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Τουρκία 

Ελλάδα 

• * 

Ελλάδος 

Τίχνηρία 

Μουσεία, Άνετα ξενοδοχεία, (1986). 

„ • ( + ) : 

θετικά κίνητρα έλευσης: Δραστηριότητες αναψυχής και 
κόστος ζωής, (1986). 

Προώθηση υποδομής σε περιφερειακή βάση, μέχρι το 
1999 με βάση Ευρωπαϊκά προγράμματα, (1994). 

Τρομοκρατία με στόχο τους αλλοδαπούς τουρίστες, 
(Βομβιστικές επιθέσεις Ισλαμιστών και Κούρδων), (1994 -

95). 
Επικίνδυνες περιοχές λόγω ανασφάλειας τα παζάρια και 

οι τράπεζες. Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. 
Ηχορύπανση και προβλήματα στην εξυπηρέτηση λόγω 

ανοικοδόμησης και δημιουργίας υποδομής. Προβλήματα 
υδροδότησης και ηλεκτροδότησης. Σεισμοί, (1994 - 1995). 

( + ) : 
Χαμηλότερες τιμές, καινούργια υποδομή (ξενοδοχειακές 
μονάδες και μαρίνες). Καλή συνεργασία με τουριστικούς 

πράκτορες. Αυξητική τάση για κρατήσεις από Αγγλία, 
(1994). Ανατολίτικη εικόνα . 

Χαμηλότερες τιμές και χαμηλή ποιότητα, (1987, 1991). 
Τρομοκρατία, (1988). 

Σεισμοί, (1995). Δεν υπάρχει το απόλυτα ήσυχο 
κατάλυμα (αεροπλάνα» γιορτές, διασκέδαση). Δεν 
λειτουργούν τα όλα τ α καταστήματα την περίοδο 

χαμηλών ελεύσεων. Υποδομή των ντους χωρίς λεκάνη 
στα δωμάτια. Αλλαγή πετσέτας μία φορά την εβδομάδα. 

Σπίτια - δωμάτια δεν καθαρίζονται τις Κυριακές. 
Αδυναμίες στην επιλογή δωματίων, με βάση τις 

επιθυμίες του επισκέπτη. -Καθαριότητα ακτών από 
κοινότητες. Γήπεδα τένις: σκληρά επίπεδα και μικρών 

διαστάσεων. Η εαρινή άθληση διαρκεί από Ιούνιο μέχρι 
Σεπτέμβριο. Ανασφάλεια για προδιαγραφές αθλητικών 
μηχανημάτων. Τεχνικά προβλήματα σε αντικατάσταση 

εξοπλισμών, (εισαγόμενα είδη). Περιορισμοί σε 
Εκκλησίες και Μοναστήρια (Ενδυμασία). Πληρωμή 

βιντεοσκόπησης στους Αρχαιολογικούς Χώρους και τα 
Μουσεία, (1994). Συνθήκες υγιεινής, Τηλε-επικοινωνίες, 

Χερσαίες μεταφορές, (1993). Ελλείψεις σε κίνητρα 
έλευσης : Αξιοθέατα φύσης, παρθένα τοπία, αλλαγή 
περιβάλλοντος, άνετα ξενοδοχεία και δυνατότητες 

άθλησης, (1986). 
(+): 

Ενδιάμεσοι ενδιαφέροντα για ανάπτυξη ειδικότερων 
προγραμμάτων, (ιαματικού τουρισμού από Γερμανική 

εταιρία, προγράμματα γάμων, προγράμματα για resort 
holidays), (1994 -95). Το κόστος ζωής και οι 

δραστηριότητες αναψυχής αποτελούν τα βασικά κίνητρα 
προσέλκυσης, (1986). 

Ανασφαλής ζώνη λόγω πολιτικών αντιπαραθέσεων και 
της γειτνίασης με την Αλγερία (φανατικοί ισλαμιστές | 
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από το 1990 στην κυβέρνηση της Αλγερίας). Αρνητική 
εικόνα για Αγγλους επισκέπτες και επισκέπτες από τις 
Η.Π.Α, (1995). Προβλήματα που αφορούν την υγεία των 

επισκεπτών, μη πόσιμο νερό, αποφυγή κατανάλωσης 
άπλυτων οπωρο-λαχανικών ειδών, προστασία από τον 

έντονο ήλιο. Βρόμικες παραλίες : προσοχή από λάδια και 
πίσσες. Τεχνικά προβλήματα: Χρονοκαθυστερήσεις στην 

αντικατάσταση εισαγόμενου εξοπλισμού. Ανεπαρκής 
αθλητικός εξοπλισμός. Προβλήματα υδροδοσίας και 

ηλεκτροδότησης. Ελλείψεις σε έμπειρο και καταρτισμένο 
προσωπικό. Ταλαιπωρίες λόγω κατασκευαστικών έργων 

(οδική υποδομή και κτιριακές εγκαταστάσεις) 
( + ) : 

Εξωτική εικόνα, λαογραφική παράδοση και πολιτιστικά 
στοιχεία με ανατολίτικο χαρακτήρα. Απόλυτη αλλαγή 

παραστάσεων. Ανταγωνίσιμες τιμές. Καλό εύρος 
προϊόντος. 

(-): 
Ανασφαλής ζώνη λόγω πολιτικών αντιπαραθέσεων και 
γειτνίασης με Αλγερία (φανατικοί Ισλαμιστές από το 

1990 στην εξουσία της Αλγερίας). Ποιότητα των 
τεχνικών εγκαταστάσεων σε πολλά ξενοδοχεία 

(προβλήματα στην παροχή νερού και ηλεκτροδότηση, 
αντιαισθητικές πισίνες). 

Εισαγόμενος εξοπλισμός και χρονοκαθυστερήσεις 
(παράδοση αθλητικού εξοπλισμού). Δυσκολίες στην 

-τεχνική υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και 
επιδιορθώσεις. Προβλήματα υδροδότησης λόγω 

υδροληψίας. Περιοχές τουριστικές με προβλήματα 
δυσοσμίας λόγω κοντινών βιομηχανικών μονάδων. 

Ανεπαρκής αθλητικός εξοπλισμός. Ηχορύπανση λόγω 
βελτίωσης της υποδομής. 

(+): 
Εξωτισμός, αλλαγή παραστάσεων, φθηνός προορισμός. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας. πίνακας, διευκρίνησης του εύρους προϊόντος κάθε 

ανταγωνιστικού προορισμού 144 

1 4 4 Για την ανάλυση των θεματικών προβολής χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω πηγές: 
EL GRECO, Griechenland ' 94 Spiegel, No. 48, 21/11/91 
DERTOUR, Urlaubhotels, 1990 Spiegel, 2/1991, s. 141 
ADAC, Ferienhotels, Sommer '90 Exclusive - signature, Αρ. Τεύχους: 18 , σελ. 18-20 
JAHN REISEN, Griechenland, Time 27/9/93, ρ.20 
Sommer '90 Neckermann, NUR, Sommer '94 
REISE LADEN - AUSTRIAN, 
Griechenland 1994 
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Εύρος προϊόντος ανά χώρα με βάση 
την βαρύτητα των θεμάτων 

προβολής ως προς τις κατηγορίες: 
Θαλάσσιος τουρισμός, 

Περιηγητικός, Μορφωτικός, 
Αθλητικός, Θρησκευτικός, 

Κατηγορίες με την μεγαλύτερη 
βαρύτητα θεμάτων προβολής. 

θαλάσσιος, Περιηγητικός, 
Μορφωτικός, Αθλητικός, 
Χειμερινός, 
Θαλάσσιος, ι Ιεριηγητικός, 
Μορφωτικός, Αθλητικός, 
Αγροτικός, Υγείας. 
θαλάσσιος, Περιηγητικός, ~~ 
Μορφωτικός, Αθλητικός, 
Χειμερινός, Αγροτικός, Υγείας. 
θαλάσσιος τουρισμός, 
Περιηγητικός, Μορφωτικός, 
Αγροτικός, Αθλητικός. 
θαλάσσιος τουρισμός, 
Περιηγητικός, Μορφωτικός, 
Αθλητικός. 
θαλάσσιος τουρισμός, 
Περιηγητικός, Μορφωτικός, 
Αθλητικός, Αγροτικός. 
θαλάσσιος τουρισμός. 
Περιηγητικός, Μορφωτικός, 
Αθλητικός, θρησκευτικός, 
Αγροτικός, Υγείας. 
θαλάσσιος τουρισμός. 
Περιηγητικός, Μορφωτικός, 
Αθλητικός. 

Με βάση τα παραπάνω, η Ελλάδα κυρίως σχετίζεται ως προς το εύρος με την Τουρκία, 

Πορτογαλία και Ισπανία, ενώ οι χώρες Μαρόκο και Τυνησία, ακολουθούν τις τρεις 

παραπάνω χώρες. Οι δύο μεγάλες σε Μερίδια Αγοράς χώρες, δηλαδή η Ισπανία και η 

Γαλλία, προχωρούν στην ενδυνάμωση των ποικιλιών (εύρος του προϊόντος) τους, με 

στόχο να φθάσουν την Ιταλία (βλέπε ακόλουθο Αντιληπτικό Χάρτη). 
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Εύρος γραμμής προϊόντος 

4 
Υψηλή 

Μικρό εύρος Λίγοι 
προορισμοί 

Μεγάλο εύρος λίγοι 
προορισμοί 

Τουρκία 

Πορτογαλία 
• 

60 

Χαμηλή 

Ισπανία 

Ελλάδα 

• 

Γαλλία 

Υι/ηλή 

Μικρό εύρος πολοί 
προορισμοί 

Μεγάλο εύρος πολοί 
προορισμοί 

120 

• 

Χαμηλή 

Η έρευνα του Financial Times, (2/3/1995)145 κατατάσσει τις ευρωπαϊκές χώρες - κράτη 

μέλη, βάσει της μέσης ποσοστιαίας αύξησης στα έσοδα από τον τουρισμό. Από το 1980 

μέχρι το 1992: 

• Η Πορτογαλία παρουσίασε αύξηση πάνω από 10% 

1 4 5 Βλ. Οικονομικός Ταχυδρόμος, 13/ 7/ 95, σ. 31. και Portugal, Tourist Guide 1993, : 23 κύριοι προορισμοί στην 
Βόρεια - Κεντρική Ισπανία (Χ2) (Βορράς - νότος) περίπου 50 βασικοί προορισμοί. Επομένως η 
Πορτογαλία με βάση το εύρος της ίσο με πέντε και αριθμό προορισμών περίπου 50 προσεγγίζει την 
Ισπανία. 
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• Η Ισπανία παρουσίασε αύξηση πάνω από 10% 

• Η Γαλλία και Ιταλία παρουσίασαν αύξηση από 8 -10% 

. Η Ελλάδα παρουσίασε αύξηση από 5 - 8%. 

Λαμβάνοντας υπ'όψη μας τον παραπάνω αντιληπτικό χάρτη και εξετάζοντας την θέση 

της Ελλάδος, τόσο με βάση το Μερίδιο Αγοράς (1992 = 1, 9% φθίνων), αλλά και το μέσο 

ποσοστό αύξησης των ετήσιων εσόδων της, (1980 - 1992 = 5 - 8%) βλέπουμε ότι η 

Ελλάδα υποχωρεί ενώ δίπλα της, φαίνεται να πλησιάζουν από πλευράς εύρους 

προϊόντος και αριθμού προβαλλόμενων προορισμών, οι προορισμοί Τουρκία, Ισπανία, 

Γαλλία146. Η Τυνησία, ενώ έχει υψηλό εύρος προϊόντος, (θαλάσσιο τουρισμό, 

περιηγητικό, υγείας, αθλητικό, μορφωτικό, αγροτικό) δεν παρατηρείται να προβάλλει 

ισάξιο αριθμό προορισμών εντός της επικράτειας της, όπως κάνει η Ιταλία (ποικιλία 22 

έναντι 114). 

1 4 6 Για Πορτογαλία Βλ. AIR PORTUGAL 1995, όπου προβάλλονται εννέα βασικοί προορισμοί, με εύρος 
γραμμής ίσο με 5, (δηλαδή Περιηγητικός, Πολιτιστικός, Αγροτικός, Θαλάσσιος, Αθλητικός).Βλ. και 
Portugal - Tourist Guide 1993. 
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5. Εμπειρικό μέρος της παρούσας μελέτης. 

Η αντίληψη του τουρίστα, για το τουριστικό προϊόν ή την υπηρεσία που του 

προσφέρθηκε σε συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό, δείχνει να αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα για μια επακόλουθη πιο ευδιάκριτη και αποτελεσματική προσαρμογή της 

στρατηγικής Μάρκετινγκ (Woodside & Jacobs, 1985, p. 7 -13 / Langer, 1993, s. 1 - 28, 14 

- 22)1. Τα πλεονεκτήματα της επίγνωσης των διαφορετικών αντιλήψεων που δείχνουν 

να σχηματίζουν οι ομάδες τουριστών που διερευνούνται, μπορούν να βοηθήσουν στη 

χάραξη μιας πιο συγκεκριμένης στρατηγικής μάρκετινγκ για τον τουριστικό προορισμό 

που μας ενδιαφέρει, π.χ μια στρατηγική προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των εθνοτήτων (Middleton, Farnham 1994, p. 116, 119). 

Η επίγνωση των παραπάνω, βοηθά και στη χάραξη πολιτικών, που αφορούν την 

ενίσχυση της εικόνας ενός προορισμού (Middleton, Farnham 1994, p. 116, 119/ Langer, 

1993, s. 1 - 28, 14 - 22). 

Επίσης, σύμφωνα με τους Pearce και Caltabiano (Pearce και Caltabiano: Woodside & 

Jacobs, 1985, p. 7 -13), η επίγνωση από τον προσφορέα (ή και από τον αρμόδιο φορέα 

- EOT) των αντιλήψεων που έχουν διαμορφωθεί στην ζήτηση, βοηθά στον 

προσδιορισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων που περικλείει η παρούσα 

προσφορά. 

Ο συντάκτης της παρούσας μελέτης, διεξήγαγε στη συνέχεια, έρευνα 

δειγματοληψίας λαμβάνοντας υπ'όψη του τους παραπάνω λόγους χάραξης μιας 

αποτελεσματικής στρατηγικής, βάσει της ζήτησης, δηλαδή βάσει της αξιολόγησης 

των χρηστών του προϊόντος, που είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι αλλοδαποί 

1 BA.Arch G.Woodside and Laurence W.Jacobs στο: Journal of Travel Research.Summer 1985,"Step Two in 
Benefit Segmentation:Leami'ng The Benefits Realized by Major Travel Markets",aeA.7-13. Στην μελέτη 
αυτή αναφέρεται πώς τα αντιληπτά πλεονεκτήματα (Benefits) διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ 
διαφορετικών κατατμήσεων της αγοράς που στηρίζονται σε συγκεκριμένα κριτήρια τμηματοποίησης. 
Στην μελέτη αυτή η οποία διεξήχθη στο διεθνές αεροδρόμιο στην Honolulu, αποδείχθηκε πώς η 
μεταβλητή εθνότητα, αποτελεί σημαντικό κριτήριο τμηματοποίησης της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα 
στο άρθρο αναφέρεται:"..Assuming that consumers buy products for the potential benefits experienced 
from using the products, benefit-based market segmentation can be a useful tool in planning product and 
promotion strategies. An initial first-step to benefit-based market segmentation is learning what benefits are 
being realized by current customers of specific brands and whether the benefits more than justify the 
costs incurred in buying the brand.".. "The research reported here extends the proposition of Pearce and 
Caltabiano that learning benefits realized immediately following travel experiences may offer useful insights 
for travel marketing strategies. L e a r n i n g a c t u a l b e n e f i t s r e a l i z e d f r o m 
e x p e r i e n c i n g s p e c i f i c t r a v e l d e s t i n a t i o n s m a y be u s e f u l f o r 
d e c i d i n g o n m a k i n g p h y s i c a l i m p r o v e m e n t s in d e s t i n a t i o n 
f a c i l i t i e s a n d . r e v i s i n g a d v e r t i s i n g m e s s a g e s " 
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τουρίστες (Γερμανοί και Άγγλοι). Τα στάδια της εμπειρικής έρευνας, αναλύονται 

διεξοδικά στις παρακάτω ενότητες: 

5α. Περιγραφή της έρευνας που διεξήχθη στον Αερολιμένα Μακεδονίας. 

5αα. Η συλλογή των στατιστικών στοιχείων. 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 

Στην παρούσα μελέτη, ο προαναφερόμενος ερευνητής και συντάκτης της μελέτης, 

έλαβε υπ'όψη του δύο περιορισμούς: 

α. την έλλειψη δευτερογενών στοιχείων, και 

β. το υψηλό κόστος συλλογής πρωτογενών στοιχείων που αφορούν το σύνολο του 

εξεταζόμενου πληθυσμού. 

Οι παραπάνω περιορισμοί που αφορούν γενικότερα την επιτυχή διεξαγωγή μιας 

έρευνας τον οδήγησαν στο να επιλέξει : 

• τις σημαντικότερες κατηγορίες - εθνικότητες αλλοδαπών τουριστών, (Άγγλους και 

Γερμανούς) που παρουσιάζουν μια σταθερή προτίμηση για τον προορισμό, βάσει των 

διαχρονικών ελεύσεων και διανυκτερεύσεων τους (Βλ. παράρτημα: Πίνακες, 17, 18, 

19). 

• ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα από τον πληθυσμό διερεύνησης δηλαδή το σύνολο 

τουριστών που επισκέπτονται τη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα τη Χαλκιδική, την 

πρώιμη περίοδο διακοπών και την περίοδο της παραχείμασης (δηλαδή τις περιόδους 

των χαμηλών ελεύσεων), με το μαζικό μέσο μεταφοράς οργανωμένου τουρισμού 

της ναύλωσης πτήσεων (πτήσεις Charters), (Βλ. Παράρτημα: Πίνακες 22-25). 

• τον τόπο διεξαγωγής της έρευνας δειγματοληψίας στο Αεροδρόμιο Μακεδονίας, 

όπου παρατηρούνται οι περισσότερες ναυλωμένες πτήσεις διακοπών. Η έρευνα 

διεξήχθη τη χρονική περίοδο Μαίου και Οκτωβρίου 1993, (Βλ. Παράρτημα: Πίνακας 

18). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας, αφορούν τον κύριο προορισμό διακοπών των 

παραπάνω τουριστών στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή κυρίως τον προορισμό της 

Χαλκιδικής. 

Οι προαναφερόμενοι περιορισμοί, συνέτειναν στο να επιλέξει ο παραπάνω, ένα 

ανάλογης δομής αντιπροσωπευτικό δείγμα από τον πληθυσμό διερεύνησης (δηλαδή 

τον πληθυσμό στόχο). Η μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή του 

αντιπροσωπευτικού δείγματος στην παρούσα μελέτη, ήταν η δειγματοληψία. Στην 

ερευνά που ακολούθησε, κάθε μονάδα παρατήρησης του πληθυσμού (Γερμανός και 
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Άγγλος τουρίστας) είχε την ίδια πιθανότητα επιλογής στο να περιληφθεί στο δείγμα 

διερεύνησης. Με τον τρόπο αυτό, ο παραπάνω μελετητής, προσπάθησε να δώσει μία 

πιο προσεγγιστική εικόνα της πραγματικότητας στις αναλύσεις υπάρχουσας 

κατάστασης που θα επακολουθούσαν. Η δειγματοληψία που ακολουθήθηκε, 

ονομάζεται τυχαία δειγματοληψία . 

Η έρευνα δειγματοληψίας διεξήχθη σε δύο φάσεις : 

α. η δοκιμαστική φάση (Οκτώβριος 1992 και Απρίλιος 1993) και 

β. η εκτελεστική φάση (Μάιος 1993 και Οκτώβριος 1993). 

Η επιλογή των παραπάνω μηνών εξέτασης έγινε για λόγους σκοπιμότητας. Στόχος 

ήταν η διερεύνηση του "τουρισμού διακοπών", που προτιμά την έλευση σε 

συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό, κατά την προ και μετά εποχιακή τουριστική 

περίοδο (δηλαδή εκτός των μηνών του Καλοκαιριού);. Ο συντάκτης, σκόπευε με τον 

τρόπο αυτό, να δώσει έμφαση σε τουρίστες που δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στις 

παραπάνω περιόδους. Επίσης, σκόπευε στον εντοπισμό τουριστών με ενδιαφέροντα 

εκτός των 3'S (Sun, See, Sand δηλαδή ήλιου, παραλίας και θάλασσας, που αποτελεί 

χαρακτηριστικό με έντονο κίνδυνο υποκατάστασης από άλλα ομοειδή προϊόντα άλλων 

κρατών). Τα αποτελέσματα, θα μπορούσαν να καταστούν χρήσιμα για μια στρατηγική 

Μάρκετινγκ με προσανατολισμό στην προσαρμογή του περιφερειακού τουριστικού 

προϊόντος, σύμφωνα με τις επιθυμίες της Ζήτησης, (δηλαδή, η Βόρεια- Ελλάδα, να 

αποτελεί τουριστικό προορισμό που να καλύπτει ικανοποιητικά τις ανάγκες των 

αλλοδαπών τουριστών που επιθυμούν μια έλευση κατά τους παραπάνω μήνες, 

αποφεύγοντας παράλληλα παράγοντες που προκαλούν δυσαρέσκεια στους χρήστες -

επισκέπτες). 

Η αξιολόγηση του δείγματος. 

Για τον υπολογισμό του μεγέθους δείγματος που απαιτείται για τη διεξαγωγή 

αξιόπιστων αποτελεσμάτων με δοσμένο ένα συντελεστή εμπιστοσύνης, ο παραπάνω 

έλαβε υπ'όψη του τον τύπο υπολογισμού για μεγέθη δειγμάτων με άγνωστο το 

μέγεθος του πληθυσμού (Κάτος, 1984, σ. 182, 202 - 204, 568): 

(1) Ζ2 α / 2 Χ [ Π (1 - Π) ] 



Η επιλογή αυτή στηρίχθηκε στο ότι, δεν μπορούσε να προσδιοριστεί από πριν ο 

αριθμός των πραγματικών - ενεργητικά ελευθέντων τουριστών. Στην περίπτωση μας, 

λήφθηκε αρχικά υπ'όψη ότι η αναλογία που αντιστοιχεί στον άγνωστο πληθυσμό μας, 

είναι του επιπέδου π = 0,5 (ή 50%), όπου π= η αναλογία πληθυσμού. Στην παρούσα 

έρευνα - μελέτη, ο συντάκτης θεώρησε ότι ο παραπάνω στατιστικός τύπος, λόγω της 

αναλογικής έκφρασης του, προσαρμόζεται καλύτερα στις ανάγκες διερεύνησης του 

προβλήματος, το οποίο εξέταζε. Η επιλογή αυτή, κρίθηκε αναγκαία λόγω της φύσεως 

των ποιοτικών μεταβλητών που διερευνήθηκαν στη συνέχεια. Η διερεύνηση είχε ως 

στόχο, τον εντοπισμό των παραγόντων που επέδρασαν αρνητικά στην εικόνα που 

σχημάτισαν οι επισκέπτες και επομένως επηρεάζουν και τη μελλοντική αγοραστική 

συμπεριφορά των τουριστών, όσον αφορά τον κύριο προορισμό διακοπών τους στη 

Βόρεια Ελλάδα. Οι παράγοντες αυτοί, (ανεξάρτητες μεταβλητές) όπως θα αναλυθεί 

στα παρακάτω, διερευνήθηκαν βάσει του βαθμού ικανοποίησης που εξέφρασαν οι 

κύριοι αλλοδαποί επισκέπτες (εξαρτημένη μεταβλητή του προβλήματος που 

διερευνήθηκε). 

Το μέγεθος του δείγματος τελικά με βάση τις τιμές: 5% στο επίπεδο σημαντικότητας 

και τιμή 0,05 στο σφάλμα δειγματοληψίας ήταν: 

_ (1,96) 2* 0,50 * (1 - 0,50) __ 

'1\Τ~ (0,05)* 

0, 9604 

~ (0, 05) * 

= 384, 16 δηλαδή περίπου 384 άτομα. 

Όπου (βλέπε τύπο (1)): 

ιχ = μέγεθος του δείγματος , 

e = σφάλμα δειγματοληψίας, δηλαδή e = 0, 05 με συντ. εμπιστ. 95%. 

Ζ 2 = συντελεστής εμπιστοσύνης, και Ζ 2

 α/2 = 1, 962 

α = επίπεδο σημαντικότητας, δηλαδή 0, 05 και από τον πίνακα κανονικής 

κατανομής Ζα/2 = 1, 96 (Βλ. Ζαχαροπούλου, 1989, σ. 267 - 269). 
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Π = αναλογία πληθυσμού, δηλαδή π = 0, 50 ή 50%. 

Σύμφωνα με το παραπάνω αριθμό ερωτηματολογίων του πρότυπου δείγματος 

συλλογής, κατευθύνθηκε στη συνέχεια η εκτελεστική φάση της έρευνας 

δειγματοληψίας. Τα ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν τελικά, ήταν σε συνολικό 

αριθμό: π1 = 2929 για τους Γερμανούς και π2 = 2429 για τους Άγγλους2. 

α. Η δοκιμαστική φάση της έρευνας. 

Στη δοκιμαστική φάση κατά την αναμονή τους, μετά την παράδοση των αποσκευών, 

ρωτήθηκαν τυχαία τουρίστες τακτικών και έκτακτων πτήσεων (δηλαδή ναυλωμένων 

πτήσεων ή αλλιώς πτήσεων Charters). Η προσωπική συνέντευξη έγινε στα αγγλικά 

και γερμανικά. Οι ένδεκα ερωτήσεις του δοκιμαστικού ερωτηματολογίου, είχαν 

τοποθετηθεί έτσι, ώστε να μας δώσουν στη συνέχεια τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία 

για ένα διαχωρισμό μεταξύ τουριστών, που επισκέπτονται τον τουριστικό προορισμό 

για διακοπές και εκείνων που τον επισκέπτονται, για καθαρά επαγγελματικούς λόγους 

ή λόγω της διεκπεραίωσης των προσωπικών τους υποθέσεων (θέματα υγείας, 

κοινωνικά, άλλες δραστηριότητες)3. 

Παράλληλα, το δοκιμαστικό ερωτηματολόγιο, βοήθησε στη σύνταξη του τελικού 

ερωτηματολογίου, αφού περιελάμβανε ανοιχτές και κωδικοποιημένες~ερωτήσεις, με 

στόχο τον εντοπισμό των βασικότερων μεταβλητών που, μεταξύ άλλων, σχετίζονταν 

με θετικά και αρνητικά στοιχεία της υπάρχουσας υποδομής στη Βόρεια Ελλάδα4. 

β. Το εκτελεστικό στάδιο. 

2 Στο παράρτημα, παρατίθεται και συμπληρωματική επαλήθευση της αξιοπιστίας του εξεταζόμενου 
δείγματος, μετά την επακόλουθη γνωστοποίηση του πραγματικού πληθυσμού των ελευθέντων 
Άγγλων και Γερμανών τουριστών στον Αερολιμένα Μακεδονίας - Πίνακες 24 & 25. 

3 BX.Gunther Haedrich/Claude Kaspar/Horst Kleinert/Kristiane Klemm/Tourismus Management",εκδ. de 
Gruyter, Berlin-New York 1983, ενότητα: Ursula Schorcher, "Marketing im Ι.υπνβ^βηΓ",σέλ.139. Στην 
ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην πολιτική προσφοράς των αεροπορικών εταιριών που εκτελούν 
έκτακτες ναυλωμένες πτήσεις και αυτών nou εκτελούν τακτικά δρομολόγια. 
Η προσανατολισμένη προς τους τουρίστες διακοπών πολιτική των αεροπορικών εταιριών που 
εκτελούν έκτακτα δρομολόγια, (Charters) αντικαθρεπτίζει και τη σημαντικότητα αυτού του 
τουριστικού μέσου μεταφοράς. Ο προσανατολισμός αυτός, δικαιολογείται εάν λάβει κανείς υπ'όψη 
πώς ο βασικότερος συνεργαζόμενος εργοδότης των εταιριών αυτών, είναι τα μεγάλα τουριστικά 
πρακτορεία που ενσωματώνουν στο προσφερόμενο τουριστικό πακέτο μεταξύ των άλλων 
προσφερόμενων υπηρεσιών τους και τη μεταφορά προς και από τον τουριστικό προορισμό. Η 
παραπάνω διαπίστωση της σημαντικότητας του μεταφορικού μέσου, αεροπλάνο ναυλωμένων 
πτήσεων, για τη διερεύνηση τουριστών που έρχονται στη Βόρεια Ελλάδα για διακοπές, αποτέλεσε 
και το τελικό συμπέρασμα που εξήχθη από τη δοκιμαστική έρευνα στον Αερολιμένα Μακεδονίας. Τα 
αποτελέσματα 100 ερωτηθέντων έδειξαν ότι οι τακτικές πτήσεις (Regular flints) συμπεριλαμβάνουν 
ελάχιστους αριθμητικά ελευθέντες τουρίστες που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για διακοπές, ενώ η 
κύρια μάζα των μετακινούμενων, ήταν εκτός του αντικειμένου ενδιαφέροντος της έρευνας μας 
(δηλαδή μετακινούμενοι για επαγγελματικούς (Business travelers) και προσωπικούς λόγους (θέματα 
υγείας, κοινωνικά και άλλα) 

4 Βλέπε Παράρτημα: 17 Ενότητα, Δοκιμαστικά ερωτηματολόγια. . 
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Μετά το πέρας της δοκιμαστικής φάσης, συντάχθηκε το ερωτηματολόγιο neu 5α 

απευθύνονταν τελικά στους πολυπληθείς τουρίστες διακοπών "πακέτου", οι οποίοι θα 

αναχωρούσαν από τον Αερολιμένα Μακεδονίας με πτήσεις Charters, κατά την προ και 

μεταεποχιακή τουριστική περίοδο (δηλαδή κατά τον Μάιο και Οκτώβριο του 1993). 

Στην προσπάθεια για τη σύνταξη ενός ελκυστικού και εύκολα αποδεκτού από τους 

τουρίστες, όσον αφορά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, που θα κάλυπτε όμως 

παράλληλα και τις ανάγκες της έρευνας για αντικειμενική συλλογή όλων των 

απαραίτητων πρωτογενών στοιχείων, καταφύγαμε στην ανάλυση ερωτηματολογίων 

που χρησιμοποιήθηκαν σε παρόμοιες έρευνες (Gastebefragung Osterreich 1984 und 

1988, EOT έρευνες 30.7-5.8.84 και 20.-26.10.84 και 24.-30.1.85). Η μορφή του 

ερωτηματολογίου, που συντάχθηκε τελικά πανομοιότυπα στα αγγλικά και γερμανικά, 

σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η επιλογή των δύο 

εθνικοτήτων έγινε, επειδή οι βασικές κατηγορίες αλλοδαπών τουριστών στον 

Αερολιμένα Μακεδονίας ήταν και είναι οι Άγγλοι και Γερμανοί, ετησίως αθροιστικά οι 

τουρίστες αυτοί, προσεγγίζουν, ή και ξεπερνούν σε ποσοστιαίες ελεύσεις το 60% των 

συνολικά ελευθέντων τουριστών στον Αερολιμένα, με πτήσεις Charters. Επίσης, 

δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην τυποποίηση-κωδικοποίηση των ερωτήσεων, έτσι ώστε 

να γίνει ευκολότερη και παράλληλα _ αντικειμενικότερη, η συμβατότητα του 

ερωτηματολογίου (δηλαδή, διευκόλυνση κατά την εισαγωγή και επεξεργασία των 

δεδομένων) με το στατιστικό πρόγραμμα επεξεργασίας των δεδομένων. Το στατιστικό 

πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε, ήταν το SPSS/ PC+ , έκδοση 4.0 & SPSS /WIN. 

Συνολικά, το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 83 μεταβλητές. Οι τιμές αποθηκεύθηκαν 

αρχικά, σε δύο αρχεία του εμπορικού πακέτου Lotus 1-2-3, απ'όπου μεταφέρθηκαν σε 

ένα αρχείο (SYS.File) του στατιστικού προγράμματος SPSS/ PC+ προς εξέταση. 

Εκτελεστική φάση: Η διαδικασία συμπλήρωσης και συλλογής των τελικών 

ερωτηματολογίων. 

Στο Αερολιμένα Μακεδονίας, προσεγγίστηκαν Γερμανοί και Άγγλοι τουρίστες, με 

βάση σχετικό πρόγραμμα κατανομής των αναχωρούντων πτήσεων που θα 

επακολουθούσαν εντός μηνός Μαίου και Οκτωβρίου 1993. Οι τουρίστες αυτοί, είχαν 

αρκετό χρόνο στη διάθεση τους για τη συμπλήρωση αντίστοιχα του γερμανικού και 

αγγλικού ερωτηματολογίου, αφού συνήθως κατέφθαναν περίπου μία με δύο ώρες πριν 

την αναχώρηση χους στον Αερολιμένα. Ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου, ήταν τα 10 λεπτά. Οι συνθήκες αναμονής στην αίθουσα 
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αναχωρήσεων εξωτερικού, που δεν έδιναν αρκετές εναλλακτικές δυνατότητες 

ενασχόλησης προς τους αναμένοντες, εκτός της περιήγησης του καταστημάτων 

ατελώνιστων ειδών (Duty Free Shops), βοήθησαν στο να αφιερώσουν ευχαρίστως οι 

τουρίστες περίπου δέκα λεπτά, για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Σε κάθε 

επισκέπτη, δινόταν από ένα ερωτηματολόγιο και στυλό κατά την είσοδο του προς την 

αίθουσα αναχωρήσεων. Μέσα στην αίθουσα αναχωρήσεων, μετά από σχετική 

ενημέρωση των τουριστών, γινόταν στη συνέχεια η συλλογή των ερωτηματολογίων . 

Τα αγγλικό και γερμανικό πρότυπο ερωτηματολογίου, που χρησιμοποιήθηκε στην 

έρευνα, παρουσιάζεται στο παράρτημα της παρούσας μελέτης5. 

5 αβ. Η περιγραφική ανάλυση του ερωτηματολογίου - Σχολιασμός του συνοπτικού 

πίνακα παρουσίασης των ανταποκρίσεων Άγγλων και Γερμανών τουριστών. 

Παρακάτω, γίνεται μια εκτενής παρουσίαση των απαντήσεων που δόθηκαν από 

-Άγγλους και Γερμανούς τουρίστες. Η παρουσίαση των ανταποκρίσεων σε πίνακες, 

γίνεται ανά μεταβλητή ερωτηματολογίου με τη μορφή ποσοστών και παρατίθεται στο 

παράρτημα της παρούσας μελέτης 6.Η παρουσίαση, έγινε βάσει των πρώτων 

περιγραφικών ποσοστών που έδειξαν οι συχνότητες των απαντήσεων, με τη βοήθεια 

του στατιστικού πακέτου SPSS/PC + έκδοση4.0. 

Σχολιασμός του συνοπτικού πίνακα παρουσίασης των ανταποκρίσεων Άγγλων και 

Γερμανών τουριστών7. 

5αβα. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

Παραθέτουμε παρακάτω, τέσσερις βοηθητικές μεταβλητές του ερωτηματολογίου, έτσι 

ώστε ο ερευνητής του Τουριστικού Μάρκετινγκ, να είναι σε θέση να απαντήσει στο 

ερώτημα "ποίοι είναι αυτοί (όσον αφορά τα δημογραφικά τους στοιχεία) που έρχονται 

στη Βόρεια Ελλάδα με πτήσεις Charters την περίοδο χαμηλών ελεύσεων". Οι 

μεταβλητές αυτές είναι: 

α. Το φύλο 

5 Βλέπε Παράρτημα: Ενότητα 18, Ερωτηματολόγια εκτελεστικής φάσης" 
s Βλέπε Παράρτημα: "Περιγραφή των Άγγλων και Γερμανών τουριστών με βάση τις απαντήσεις των 

ερωτηματολογίων". 
7 Βλέπε Παράρτημα: Πίνακα 20. 
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β. Η Ηλικία 

γ. Η Εθνότητα 

δ. Το Επάγγελμα 

Η διασταύρωση μεταβλητών του ερωτηματολογίου, με τις παραπάνω 

δημογραφικές μεταβλητές3, δίνει λεπτομερέστερες πληροφορίες για συγκεκριμένα 

τμήματα αγοράς που ενδιαφέρουν ένα μελετητή9. 

Οι παρακάτω αναλύσεις, αφορούν γενικά τους 2929 γερμανικής εθνότητας τουρίστες 

και τους 2429 αγγλικής εθνότητας τουρίστες. 

Π Ο Ε Ο Γ Τ Ο Α Ν Τ ί ε Τ Ο Ι Χ Ι Α Γ Γ Υ Ν Α Ι Κ Ο Ν Ε Τ Ο Ε Υ Ν Ο Λ Ο Α Γ Γ Λ Ο Ν Κ Α Ι 
Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ο Ν Ε Π Ι Σ Κ Ε Π Τ Ω Ν 

Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ο Ι 

ao y. 

α. Το Φύλο 

Κυρίως έρχονται στη Βόρεια Ελλάδα (Χαλκιδική) γυναίκες. Το συμπέρασμα ισχύει και 

για τις δύο εθνότητες. 

8 Πα τη διασταύρωση των μεταβλητών, χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη το στατιστικό 
πρόγραμμα για κοινωνικές επιστήμες (SPSS). Η εντολή σύνταξης είναι η "crosstabs Vx by Vf ή απλά 
"cross Vx by Vf. 

9 π.χ οι εντυπώσεις των τουριστών για τον τουριστικό προορισμό της Βόρειας Ελλάδος, θα ήταν 
δυνατό να οδηγήσουν το μελετητή TOU Τουριστικού Μάρκετινγκ σε πιο εύχρηστα συμπεράσματα, εάν 
κατανέμονταν οι συνολικές απαντήσεις με βάση την εθνότητα και την ηλικία του αλλοδαπού 
τουρίστα. 
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ΚΥΡίΑ π ο ε Ο Ε Γ Α rep.MANQN Κ Α Ι Ά Γ Γ Λ Ο » o r o Α · » Ο ? Α 
Γ Ο Ν Ε π ι ε κ ε π τ α . Ν 

ΓΕΡΜΑΝΟΙ 

10 20 

β. Η Ηλικία. 

Η κύρια ηλικία όσον αφορά την εθνότητα των: 

β.1 Γ ε ρ μ α ν ώ ν , είναι οι τα άτομα μέσης ηλικίας ("από 30 μέχρι 49 ετών') 

ακολουθούν με ίδια σημαντικότητα σε μάζα έλευσης τα νεότερα άτομα 

(δηλαδή οι μέχρι 29 ετών) και τα ηλικιωμένα άτομα ("άνω των 50 ετών"). 

β.2 Ά γ γ λ ω ν είναι τα ηλικιωμένα" άτομα ("άνω των 50 ετών") 

ακολουθούν σε μάζα έλευσης τα άτομα μέσης ηλικίας ("από 30 μέχρι 49 

ετών') και με σημαντική διαφορά τα νεότερα άτομα (δηλαδή οι τουρίστες μέχρι 

29 ετών). 

γ. Η Εθνότητα. 

Όσον αφορά τους Γερμανούς, έρχονται κυρίως Δυτικογερμανοί (πιο συγκεκριμένα 

αποτελούν το 85,4% των γερμανών ελευθέντων). 
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Κ Υ Ρ Ι Α Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α Τ Ο Ν Α Γ Γ Λ Ω Ν Κ Α Ι Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ω Ν S Π ' ΐ < £ Π Τ Ω> 

• Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Ι 

• Δ Ι Ε Υ 9 Υ Ν Τ Ι Κ Α ί Τ Ε Λ Ε Χ Η 

• Ε Ρ Γ Α Τ Ε Γ 

αεγ,ΝΤΑ Ξιο γ χ ο ι 

δ. Τα Επάγγελμα. 

Σημαντικές επαγγελματικές κατηγορίες (/επαγγελματική κατάσταση των τουριστών) 

είναι, όσον αφορά την εθνότητα των: 

δ.1 Γ ε ρ μ α ν ώ ν , οι υπάλληλοι (σε δημόσια και ιδιωτική απασχόληση).Ακολουθούν 

τα διευθυντικά στελέχη, και με ίδιο βαθμό σημαντικότητας οι εργάτες και οι 

συνταξιούχοι αντίστοιχα. 

δ.2 Ά γ γ λ ω ν , οι συνταξιούχοι. Ακολουθούν οι εργάτες, και τέλος τα διευθυντικά 

στελέχη. 

5αββ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΛΕΥΣΗΣ. 

Παραθέτουμε παρακάτω, τα κύρια κίνητρα έλευσης των αλλοδαπών τουριστών πού 

επισκέφθηκαν την Βόρεια Ελλάδα. Ο ερευνητής του Τουριστικού Μάρκετινγκ είναι σε 

θέση να απαντήσει στο ερώτημα "γιατί έρχονται στη Βόρεια Ελλάδα με πτήσεις 

Charters την περίοδο χαμηλών ελεύσεων, οι κύριες κατηγορίες αλλοδαπών 

τουριστών". Οι βοηθητικές μεταβλητές όπως :- -

α. "Ήλιος ,παραλία, Θάλασσα", 

β. "Ιστορία .παράδοση, μουσεία" 

γ. "Λίμνη, βουνό, εξοχή", κ.ά. 

194 



περιγράφουν το ύφος του τουριστικού προορισμού της Βόρειας Ελλάδος, με βάση -ην 

αντίληψη πού έχει ο τουρίστας για τον προορισμό αυτό, κατά το στάδιο επιλογής του 

(δηλαδή πριν την έλευση του τουρίστα πού ακολουθεί μετά την επιλογή του 

τουριστικού προορισμού). 

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Α Κ Ι Ν Η Τ Ρ Α Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ Γ Ι Α Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ο Υ ! Κ Α Ι Λ Γ Γ Λ Ο Υ Σ 

• ΙΣΤΟΡΙΑ . 
ΜΟΥΣΕΙΑ 

Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η . 

Ο Κ Α Ι Ν Ο Υ Ρ Π Ε Σ Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ί Ε Σ 

• ΛΙΜΝΗ , Β Ο Υ Ν Ο . Ε Ξ Ο Χ Η 

α τ ο ΚΛΙΜΑ 

• Χ Α Μ Η Λ Ο 
Κ Ο Σ Τ Ο Σ 

Κ Α Ι ΥΓΕΙΑ 

Τ Λ Ϊ Ι Δ Ι Ω ΓΙΚΟ 

Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ο Ι 

1ο Κίνητοο έλευσης. 

Κύριο κίνητρο έλευσης και για τις δύο εθνότητες τουριστών αποτελεί εδώ : 

"Ο ήλιος, η παραλία, και η θάλασσα", δηλαδή τα τρία S {Sun, See, και SandfQ. 

2ο Κίνητοο έλευσηο. 

Ως δεύτερο βασικό κίνητρο έλευσης, όσον αφορά τους: 

# Γερμανούς είναι τα "Ιστορία, παράδοση και τα μουσεία". 

# Άγγλους είναι το "Χαμηλό ταξιδιωτικό κόστος". 

3ο Κίνητοο έλευσηο. 

Ως τρίτο βασικό κίνητρο έλευσης όσον αφορά τους: 

- # Γερμανούς είναι οι "Καινούργιες εμπειρίες". 

# Άγγλους είναι οι "Καινούργιες εμπειρίες". 

10 Η τάση αυτή εμφανίστηκε στις αρχές του 1970. Οι οπαδοί των τριών "S", χαρακτηρίστηκαν ως 
Sunseekers (Βλ. πριν κεφ. Τουριστική Πολιτική). 
Παρατήρηση: Ενώ για το τέταρτο κίνητρο έλευσης οι Γερμανοί δηλώνουν μία βαρύτητα, το ίδιο δεν 
φαίνεται να ισχύει για τους Άγγλους τουρίστες. Ίσως εδώ να επηρεάζει και το διαφορετικό ύφος 
προβολής και πληροφόρησης που γίνεται κυρίως από τους τουριστικούς πράκτορες Αγγλίας και 
Γερμανίας στην χώρα τους ,για τον τουριστικό προορισμό της Βόρειας Ελλάδος. 
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4ο Κίνητρο έλευσης. 

Ως τέταρτο βασικό κίνητρο έλευσης όσον αφορά τους: 

# Γερμανούς ει'ναι τα "Η Λίμνη, βουνό, εξοχή'. 

# Άγγλους είναι τα"Ιστορία,παράδοση και τα μουσεία". 

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Α Κ Ι Ν Η Τ Ρ Α Ε Λ 6 Υ Σ Η Σ ΓΙΑ Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ο Υ Σ Κ Α Ι Α Γ Γ Λ Ο Υ Σ 

Ά 
45 Τ 43.1 

• Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α . Π Α Ρ Α 4 0 Σ Η , 
M O Υ Σ S I A 

Ο Κ Λ Ι Ν Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Ε Σ 

• Λ Ι Μ Ν Η . Β Ο Υ Ν Ο , Ε Ξ Ο Χ Η 

Q T O Κ Λ Ι Μ Α Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α 

• Χ Α Μ Η Λ Ο T A E I Ä I Q T I K O 
Κ Ο Σ Τ Ο Σ 

Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ο Ι Α Γ Γ Λ Ο Ι 

5αβγ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ. 

Παραθέτουμε παρακάτω, τους κύριους παράγοντες επιρροής των αλλοδαπών 

τουριστών που επισκέφθηκαν την Βόρεια Ελλάδα. Ο ερευνητής του Τουριστικού 

Μάρκετινγκ, με την παράθεση των παραπάνω δεδομένων, ει'ναι σε θέση να απαντήσει 

στο ερώτημα :"Ποιό φορέα συμβουλεύθηκαν /ή από ποιόν φορέα πληροφορήθηκαν οι 

αλλοδαποί τουρίστες στοιχεία για να επιλέξουν τη Βόρεια Ελλάδα, ως το τελικό τους 

τουριστικό προορισμό ;" 

1ος Παράνοντας'Πληροφόρησης. 

Και οι δύο βασικές εθνικότητες αλλοδαπών τουριστών, πληροφορούνται/επηρεάζονται 

από τα "προσπέκΫ' ιδιαίτερα όμως οι Άγγλοι. 

2ος Παράγοντας Πληροφόρησης. 

Τα "τουριστικά γραφεία". 

3ος Παράνοντας Πληροφόρησης. 

Όσον αφορά τις δύο εθνικότητες: 
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# Οι Γερμανοί, κατά κύριο λόγο επισκέπτονται την Βόρεια Ελλάδα >όν-̂  τ;υ 

"προσωπικού ενδιαφέροντος·' (ενημέρωση, εμπειρία παρελθοντική) πού δείχνουν για 

τον προορισμό αυτό και δείχνουν να επηρεάζονται επίσης από "φίλους και γνωστούς'. 

# Οι Άγγλοι, επίσης, πληροφορούνται για την Βόρεια Ελλάδα και επηρεάζονται 

από "φίλους και γνωστούς'. 

Κ Υ Ρ Ι Ο Ι Π Α Ρ Α Γ Ο Ν Τ Ε Σ Ε Π Ι Ρ Ρ Ο Η Σ Ο Σ Ο Α Φ Ο Ρ Α Τ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η 
Τ Ω Ν Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ω Ν Κ Α Ι Α Γ Γ Λ Ω Ν Ε Π Ι Σ Κ Ε Π Τ Ω Ν 

Π Ρ Ο Σ Ο Π Ι Κ Ο 
Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν 

Π Ρ Ο Σ Π Ε Κ Τ Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α 
Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Η Σ Ε 

Φ Ι Λ Ο Υ Σ 
Γ Ν Ω Σ Τ Ο Υ Σ 

5αβδ .ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ. 

Περιγράφουμε παρακάτω, αριθμητικά τις συνολικές επισκέψεις των αλλοδαπών 

τουριστών πού επισκέφθηκαν την Βόρεια Ελλάδα. Ο ερευνητής του Τουριστικού 

Μάρκετινγκ, με την παράθεση των δεδομένων αυτών, είναι σε θέση να απαντήσει στο 

ερώτημα : "Κατά πόσο ο τουριστικός προορισμός της Βόρειας Ελλάδος διατηρεί μία 

σταθερή πελατεία, με βάση τον αριθμό επισκέψεων που έχουν κάνει οι τουρίστες στη 

Βόρεια Ελλάδα (Heavy Users);" 

Ποώτο συυπέοασυα όσον αφοοά την συγνότητα ελεύσεων. 

Όσον αφορά τις επισκέψεις των αλλοδαπών τουριστών κάθε εθνικότητας, 

παρατηρούμε πώς ήρθαν κυρίως για "πρώτη φορά" στη Βόρεια Ελλάδα. 

Οι επανελευθέντες ποσοστιαία, είναι ελάχιστοι σε σύγκριση με τους ελευθέντες για 

πρώτη φορά. 

Δεύτερο συυπέοασμα όσον αφορά την συγνότητα ελεύσεων. 

Από τους επανελευθέντες οι: 

197 



# Γερμανοί ήρθαν κυρίως πάνω από τρεις φορές {"πολλές φορές') στη Szcz.z 

Ελλάδα. 

# Άγγλοι ήρθαν κυρίως για "δεύτερη φορά" στη Βόρεια Ελλάδα11. 

Π Ρ Ο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ε Σ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ω Ν ΚΑΙ Α Γ Γ Λ Ω Ν 
Ε Π Ι Σ Κ Ε Π Τ Ω Ν 

ΠΑΝΟ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ 
ΦΟΡΕΣ 

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η « Ο Ρ Α ΠΡΟΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

5 αβε. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ. 

Περιγράφουμε παρακάτω, τις προτιμήσεις των Άγγλων και Γερμανών τουριστών για 

τα σημεία επίσκεψης (Τουριστικοί προορισμοί με μεγαλύτερη συχνότητα επίσκεψης) 

στη Ελλάδα, σε περίπτωση επανέλευσης. Ο ερευνητής του Τουριστικού Μάρκετινγκ, 

με την παράθεση των δεδομένων αυτών, είναι σε θέση να απαντήσει στο ερώτημα :" 

Κατά πόσο ο τουριστικός προορισμός της βόρειας Ελλάδος εφ' όσον διατηρεί' μια 

σταθερή πελατεία (Heavy Users), προτιμάται από τους επανελευθέντες για 

ε πάνε πι σκέψη στον ίδιο γεωγραφικό χώρο (αλλού στη Βόρεια Ελλάδα) ή σημείο (στο 

ίδιο σημείο πού είχαν έρθει παλαιότερα);". 

Πρώτο συυπέρασμα νια τις προτιμήσεις επανέλευσης των αλλοδαπών τουριστών στα 

ίδια σπυεία επίσκεαιηο. 

Οι τουρίστες οι οποίοι έρχονται- για πρώτη φορά γενικά στη Ελλάδα, (με πρώτη 

επίσκεψη στη Βόρεια Ελλάδα) όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν την κύρια μάζα των 

ελευθέντων τουριστών. 

11 Παρατήρηση: 
Η μη υψηλή επανέλευση στην Βόρεια Ελλάδα, δείχνει ίσως την αδυναμία του τουριστικού 
προορισμού για διατήρηση μίας σταθερής πελατείας που να ικανοποιείται διαχρονικά από το 
τουριστικό προϊόν και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην Βόρεια Ελλάδα. 
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Δεύτερο συυηέοασυα νια ne ποοτιυήσεια επανέλευσης των αλλοδαπών νουοιστών 

στα ίδια σπυεία επίσκεινπο. 

Με σημαντική ποσοστιαία διαφορά έχουμε: 

# Στους Άγγλους τουρίστες : 

όσον αφορά τις επανελεύσεις, τα περισσότερα άτομα δήλωσαν την επίσκεψη 

τους στη υπόλοιπη Ελλάδα χωρίς μία προηγούμενη επίσκεψη στη Βόρεια Ελλάδα και 

ακολουθούν τα άτομα πού δήλωσαν επίσκεψη σε άλλα σημεία της Βόρειας Ελλάδος. 

# Στους Γερμανούς τουρίστες : 

όσον αφορά τις επανελεύσεις, τα περισσότερα άτομα δήλωσαν την 

επίσκεψη τους στα ίδια σημεία της Βόρειας Ελλάδος, ή την επίσκεψη τους και σε 

άλλα σημεία της Βόρειας Ελλάδος. 

ΚΥΡΙΕΣ Π Ρ Ο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ε Σ ΕΠ ΙΣΚ ΕΦ ΕΙΣ. Κ Α Ι ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠιΣΚΕΨΗΣ 
Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ο Ν Κ Α Ι Α Γ Γ Λ Ο Ν Ε Π Ι Σ Κ Ε Π Τ Ο Ν 

70,Ζ 

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΗΡΘΑ ΣΤΗΝ 
Ε Λ Λ Α 4 Α Ο Χ Ι 
Ο Μ Ο Σ ΣΤΗΝ 

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

5αβστ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ!, 

Περιγράφουμε παρακάτω, τις προτιμήσεις των Άγγλων και Γερμανών τουριστών για 

τα σημεία επίσκεψης (Τουριστικοί προορισμοί με μεγαλύτερη συχνότητα επίσκεψης) 

στη Ελλάδα, με βάση τη γεωγραφική περιοχή πού επέλεξαν (ταξινόμηση κατά νομό). 

Ο ερευνητής του Τουριστικού Μάρκετινγκ, με την παράθεση των δεδομένων αυτών, 

είναι σε θέση να απαντήσει στο ερώτημα: " Ποιος είναι ο κύριος νομός επίσκεψης/ τό 

κύριο τουριστικό σημείο στη Βόρεια Ελλάδα, όσον αφορά τις προτιμήσεις των 

ελευθέντων αλλοδαπών τουριστών;". 

Ποώτο συυηέοασυα για τουα KUOIOUC νημούο επίσκεψης. 
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Οι κύριοι νομοί επίσκεψης των αλλοδαπών τουριστών (Άγγλων και Γερμανών; -ζύ 

έρχονται με Charters στο Αεροδρόμιο Μακεδονίας, όσον αφορά το σύνολο των 

δεκαέξι νομών της Βόρειας Ελλάδος είναι: 

1ον Η Χαλκιδική και 

2ον Η Θεσσαλονίκη 

Δεύτερο συμπέραονα νια τους κύριους νομούς επίσκεΐΜηο. 

Όσον αφορά τους Άγγλους επισκέπτες, η Θεσσαλονίκη δεν φαίνεται να αποτελεί 

τόσο σημαντικό προορισμό, σε σύγκριση με τους Γερμανικής εθνικότητας επισκέπτες. 

ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ Π Ρ Ο Τ Ι Μ Ο Υ Ν ΟΙ Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ο Ι ΚΑΙ Α Γ Γ Λ Ο Ι 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΩ.Ν ΠΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 

Α Ε Ρ Ο Λ Ι Μ Ε Ν Α Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 

9>,Ζ 

W 

vssn. 
0,! 

Ι Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ο Ι 

Ι Α Γ Γ Λ Ο Ι 
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5αβζ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ! ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, 

Περιγράφουμε παρακάτω, τις προτιμήσεις των Άγγλων και Γερμανών τουριστών για 

τα σημεία επίσκεψης, (Τουριστικοί προορισμοί με μεγαλύτερη συχνότητα επίσκεψης) 

στη κύρια αγορά της Βόρειας Ελλάδος τη Χαλκιδική, με βάση τη γεωγραφική περιοχή 

πού επέλεξαν (ταξινόμηση κατά σημεία: χερσόνησοι Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Άθους 

/υπόλοιπη Χαλκιδική). Ο ερευνητής του Τουριστικού Μάρκετινγκ με την παράθεση των 

δεδομένων αυτών είναι σε θέση να απαντήσει στο ερώτημα : "Ποιο είναι το κύριο 
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σημείο επίσκεψης/ το κύριο τουριστικό σημείο στη Χαλκιδική, όσον άφορα τις 

προτιμήσεις των ελευθέντων αλλοδαπών τουριστών;". 

Πρώτο συυπέοασυα με βάση τα σημεία επίσκεψης στη Χαλκιδική. 

Στον κύριο τουριστικό προορισμό της Βόρειας Ελλάδος δηλαδή την Χαλκιδική, 

η μάζα των τουριστών (Άγγλων και Γερμανών) επισκέφθηκε την περιοχή της 

χερσονήσου Κασσάνδρας. 

Ακολουθεί και για τις δύο εθνικότητες η περιοχή της Σιθωνίας, 

και τέλος τα άτομα πού δεν επισκέφθηκαν κάποια χερσόνησο ή συνδυασμό 

χερσονήσων. 

Τέλος, ακολουθούν τα άτομα πού επισκέφθηκαν συνδυαστικά την χερσόνησο της 

Κασσάνδρας και Σιθωνίας. 

Δεύτεοο συμπέρασμα με βάσει τα σημεία επίσκεψης στη Χαλκιδική. 

Όσον αφορά τη χερσόνησο του Άθους, παρατηρούμε μία τάση για επίσκεψη 

(σημαντικά χαμηλότερη των δύο υπολοίπων χερσονήσων) κυρίως στη εθνικότητα των 

Γερμανών τουριστών, ενώ δεν αποτελεί και τόσο σημαντικό τουριστικό προορισμό για 

τους Άγγλους. 

ΠΡΟΤΙΜΘΥΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΠΟ ΓΈΡΜΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΥΣ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 
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5αβη. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ. 

Περιγράφουμε παρακάτω, τις προτιμήσεις των Άγγλων και Γερμανών τουριστών για 

συνοδευόμενη επίσκεψη στη Βόρεια Ελλάδα. Ο ερευνητής του Τουριστικού 

Μάρκετινγκ με την παράθεση των δεδομένων αυτών, είναι σε θέση να απαντήσει στο 

ερώτημα: "Ποια είναι η τάση στις επισκέψεις, όσον αφορά τις προτιμήσεις των 

ελευθέντων αλλοδαπών τουριστών για συνοδεία φίλου/ης, ατόμων άνω των 50 ετών, 

συμμετοχή σε ομάδες ελευθέντων, ή για μεμονωμένη έλευση;". 

Πρώτο συυπέρασυα όσον αωοοά την τάση νια συνοδευόμενη επίσκειυη. 

Οι επισκέψεις στη Βόρεια Ελλάδα ήταν κυρίως επισκέψεις "ζευγαριών" (συνοδεία 

φίλου-ης ή συζύγου). 

Δεύτεοο συμπέρασμα όσον αφοοά την τάση για συνοδευόμενη επίσκεψη. 

Οι Γερμανοί επισκέπτες συνοδεύονταν επίσης, σε σημαντικό ποσοστό, από άτομα 

κάτω των 50 ετών (εκτός των ζευγαριών). 

Τρίτο συμπέρασμα όσον αοορά την τάση νια συνοδευόμενη επίσκειυη. 

Οσον αφορά τά άτομα άνω τών 50 ετών, πού εκτός τών ζευγαριών συνόδευαν τους 

επισκέπτες, αυτά αποτελούν αξιοσήμαντο ποσοστό και για τις δύο εθνικότητες (το 

ποσοστό αυτό, καλύπτει σχεδόν το μισό των γερμανών επισκεπτών κάτω των 50 

ετών). 

Τέταρτο συμπέρασμα όσον αφοοά την τάση για συνοδευόμενη επίσκεψη. 

Το ποσοστό των ατόμων πού προτιμούν μία μοναχική έλευση, είναι ιδιαίτερα χαμηλό 

(αυτό ισχύει ιδιαίτερα στους Άγγλους τουρίστες). 
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50 E T O N (ΕΚ T o r 

ΖΕ Υ Γ Α Ρ ΙΟ Ν) 
Σ Υ Ν Ο Δ Ο Ι 

5αβθ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, 

Περιγράφουμε παρακάτω, τις εντυπώσεις των Άγγλων και Γερμανών τουριστών για 

την προσφερόμενη ποιότητα του τουριστικού προϊόντος και υπηρεσιών στη Βόρεια 

Ελλάδα. Ο ερευνητής του Τουριστικού Μάρκετινγκ με την παράθεση των δεδομένων 

ΤΑ Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Α Π Ο Σ Ο Σ Τ Α ΑΠΟ ΤΗΝ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α 
Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ο Υ Σ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

ίο '/ 

e ο 

• Π Ο Λ Υ Κ Α Λ Ο 

Β Κ Α Λ Ο 

• Σ Χ Ε Δ Ο Ν 

Π Κ Α Κ Ο 

Κ Α Λ Ο 



αυτών είναι σε θέση να απαντήσει στο ερώτημα: "Ποιο είναι το επίπεδο της ποιότητας 

της τουριστικής προσφοράς στη Βόρεια Ελλάδα, με βάση τις εντυπώσεις των 

τουριστών; '12 

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ Α Γ Γ Λ Ο Υ Σ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 
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Πρώτο συυπέρασυα. όσον αωοοά το περιβάλλον και το τοπίο. 

Το περιβάλλον και το τοπίο αξιολογήθηκε κυρίως: 

# από τους Άγγλους ως "πολύ καλά' 

# από τους Γερμανούς ως "καλά' 

Δεύτερο συυπέοασμα. όσον αφορά το κλι'υα και τον καιρό. 

12 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Η ανάλυση των αρνητικών εντυπώσεων βοηθά στον εντοπισμό των βασικότερων παραγόντων που 
επηρεάζουν την ικανοποίηση του τουρίστα από την προσφορά τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών 
σε ένα τουριστικό προορισμό. Επίσης βοηθά στην χάραξη μίας καλύτερης στρατηγικής ανά φορέα 
ευθύνης, έτσι ώστε προληφθεί στο βαθμό που είναι δυνατό, μία μη ικανοποίηση των επισκεπτών από 
παρόμοιες δυσάρεστες καταστάσεις που δημιουργούν αρνητικές εντυπώσεις. Οι εντυπώσεις αυτές 
μεταφέρονται και σε άλλα άτομα (πολλαπλασιαστική επίδραση), και επομένως, μειώνουν τον βαθμό 
επανέλευσης, αλλά και τη δυνατότητα προσέλκυσης νέων πελατών στο σημείο προορισμού. 
Η αξιολόγηση που ακολουθεί, έγινε με βάση κλίμακα λίκερτ πέντε βαθμών (πολύ καλή,καλή,σχεδόν 
καλή,κακή εξυπηρέτηση, δεν υπήρχε προσφορά αυτού του είδους) 
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Το κλίμα και ο καιρός αξιολογήθηκε κυρίως: 

#από τους Άγγλους ως "πολύ καλό" 

#από τους Γερμανούς ως "πολύ καλό ή και καλά' 

Τρίτο συυπέοασυα. όσον αφοοά νενικά την αισθητική του γώοου. 

Η αισθητική του χώρου αξιολογήθηκε κυρίως: 

#από τους Άγγλους ως "πολύ καλή ή και καλή' 

#από τους Γερμανούς ως "καλή ή σχεδόν καλή' 

Τέταρτο συυπέρασυα. όσον αφορά την ησυγία στον τόπο διαυονής. 

Η ησυχία στον τόπο διαμονής, αξιολογήθηκε κυρίως:. 

# από τους Άγγλους ως "πολύ καλή ή και καλή' 

# από τους Γερμανούς ως "πολύ καλή ή και καλή" 

Πέμπτο συυπέρασυα. όσον αωορά την συγκοινωνιακή υποδομή. 

Η συγκοινωνιακή υποδομή, αξιολογήθηκε κυρίως: 

# από τους Άγγλους, ως "καλή-πολύ καλή-σχεδόν καλή" (καλή κατάσταση). 

# από τους Γερμανούς, ως "καλή - σχεδόν καλή ή και κακή' (μέτρια κατάσταση). 

Έκτο συυπέοασμα. όσον αφορά τη διαοούθυιση και το γώοο διαμονής. 

Ο διαμένων χώρος αξιολογήθηκε κυρίως: 

# από τους Άγγλους ως "πολύ καλός και καλός". 

# από τους Γερμανούς ως "καλός ή και πολύ καλός". 

Έβδομο συυπέρασυα. όσον αφορά την εξυπηρέτηση εντό€ και εκ^ χώρου διαμονής. 

Η εξυπηρέτηση αξιολογήθηκε κυρίως: 

# από τους Άγγλους, ως "πολύ καλή". 

# από τους Γερμανούς, ως "καλή ή πολύ καλή". 

Όγδοο συυπέρασυα. όσον αωοοά την ποιότητα του ποοσωεοόυενου φαγητού. 
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Η ποιότητα του προσφερόμενου φαγητού αξιολογήθηκε κυρίως: 

# από τους Άγγλους, ως "πολύ καλή". 

# από τους Γερμανούς, ως "πολύ καλή ή καλή". 

Ένατο συυπέρασυα. όσον αφορά mv ευγένεια και τη Φιλοξενία. 

Η ευγένεια και φιλοξενία αξιολογήθηκε κυρίως: 

# από τους Άγγλους, ως 'πολύ καλή". 

# από τους Γερμανούς, ως "πολύ καλή". 

ΤΑ Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Α ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
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Τ Α Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Α Π Ο Σ Ο Σ Τ Α Α Π Ο Τ Η Ν Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α 
Α - Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Τ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Α Π Ο Α Γ Γ Λ Ο Υ Σ 

Ε Π Ι Σ Κ Ε Π Τ Ε Σ 

• ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ 
ΘΚΑΛΟ 
•ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΛΟ 
• ΚΑΚΟ 

Δέκατο συυπέρασυα. όσον αωοοά την προσφορά σε πολιτιστικά στοινεία. 

Η προσφορά σε πολιτιστικά στοιχεία αξιολογήθηκε κυρίως: 

# από τους Άγγλους, ως "καλή ή και πολύ καλή". 

# από τους Γερμανούς, ως "καλή ή και πολύ καλή". 

Ενδέκατο συμπέοαονα. όσον αωοοά την ενηυέοωση στα τοπικά τουριστικά γραωεία. 

Η ενημέρωση στα τοπικά τουριστικά γραφεία αξιολογήθηκε κυρίως: 

# από τους Άγγλους, ως "καλή". 

# από τους Γερμανούς, ως "καλή". 

Δωδέκατο συμπέρασμα, όσον αφορά τη σχέση τιυών και προσωερόυενων υπηρεσιών. 

Η σχέση τιμής/προσφοράς αξιολογήθηκε κυρίως: 

# από τους Άγγλους, ως "καλή ή και σχεδόν καλή". 

# από τους Γερμανούς, ως "καλή ή και σχεδόν καλή". 
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Δέκατο τρίτο συμπέοασυα, όσον αωοοά τη δυνατότητα νια ανάπτυξη των yóunu κηι_ 

των αθλητικών ενδιαφερόντων των τουριστών. 

Η ανάπτυξη των. χόμπυ και των αθλητικών ενδιαφερόντων των τουριστών 

αξιολογήθηκε κυρίως: 

# από τους Άγγλους, ως "καλή ή και πολύ καλή". 

# από τους Γερμανούς, ως "καλή ή και σχεδόν καλή". 

Δέκατο τέταρτο συυπέρασμα, όσον αφορά την ποιότητα των αθλητικών 

εγκα ταστάσεω ν. 

Η ποιότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων αξιολογήθηκε κυρίως: 

# από τους Άγγλους, ως "καλή ή σχεδόν καλή". 

# από τους Γερμανούς, ως "καλή ή σχεδόν καλή". 

Δέκατο πέυπτο συυπέρασμα. όσον αφορά την υποδουή σε περιπατητικαύς 

διαδρόμους. 

Η υποδομή σε διαδρόμους περιπάτου αξιολογήθηκε κυρίως: 

# από τους Άγγλους, ως "καλή ή σχεδόν καλή". 

# από τους Γερμανούς, ως "καλή ή σχεδόν καλή". 

Δέκατο έκτο συμπέραονα. όσον αφορά ne δυνατότητες νια διασκέδαση. 

Οι δυνατότητες για διασκέδαση αξιολογήθηκαν κυρίως: 

# από τους Άγγλους, ως "καλές ή σχεδόν καλές". 

# από τους Γερμανούς, ως "καλές ή σχεδόν καλές". 

Δέκατο έβδουο συμπέοασυα. όσον αφορά την αναυονή στις τράπεζες. 

Η αναμονή στις τράπεζες αξιολογήθηκε κυρίως: 

# από τους Άγγλους, ως "πολύ καλή και καλή "κατάσταση. 

# από τους Γερμανούς, ως "καλή και πολύ καλή" κατάσταση. 
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ΤΑ Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Α Π Ο Σ Ο Σ Τ Α ΑΠΟ ΤΗΝ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α 
Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ ΤΗΣ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΑΠΟ Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ο Υ Σ 
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Δέκατο όνδοσ συυπέαασυα. όσον αφοοά τα ωράρια των καταστηυάτων. 

Το ωράριο αξιολογήθηκε κυρίως: 

# από τους Άγγλους, ως "καλό ή και πολύ καλό ". 

# από τους Γερμανούς, ως "καλό ή και πολύ καλό ". 

Δέκατο ένατο συυπέρασμα, όσον αφορά τα ωαάοια των μουσείων. 

Το ωράριο αξιολογήθηκε κυρίως: 

# από τους Άγγλους, ως "καλό ή και πολύ καλό ". 

# από τους Γερμανούς, ως "καλό ή και πολύ καλό ". 

Εικοστό συμπέρασμα όσον αφορά τα συνεδριακά κέντρα. 

Η ύπαρξη συνεδριακών κέντρων, δεν αξιολογήθηκε λόγω της μη ύπαρξης προσφοράς 

στο είδος αυτό, αλλά κυρίως όπου υπήρξε αξιολόγηση: 

# από τους Άγγλους, αξιολογήθηκε ως "καλή ή σχεδόν καλή ". 

# από τους Γερμανούς, ως "καλή ή σχεδόν καλή ". 

Εικοστό πρώτο συμπέρασμα, όσον αφορά την υποδουή των ιαυατικών πηγών. 

Η υποδομή των ιαματικών πηγών, δεν αξιολογήθηκε λόγω της μη ύπαρξης προσφοράς 

στο είδος αυτό, αλλά κυρίως όπου υπήρξε αξιολόγηση: 

# από τους Άγγλους, αξιολογήθηκε ως "καλή ή σχεδόν καλή ". 

# από τους Γερμανούς, ως "καλή ή σχεδόν καλή ". 

Εικοστό δεύτερο συμπέραονα. όσον αφορά την καθαριότητα του περιβάλλοντοο. 

Η καθαριότητα του περιβάλλοντος αξιολογήθηκε κυρίως: 

# από τους Άγγλους, ως "σχεδόν καλή και καλή ή και πολύ καλή". 

# από τους Γερμανούς, ως "κακή ". 

Εικρστό τρίτο συυπέρασμα, όσον αωοοά την υποδομή για ιππασία και παρατήρηση 

σπάνιων πτηνών. 
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Η δυνατότητα αυτή δεν αξιολογήθηκε, επειδή κυρίως δεν υπήρχε προσφορά αυτού 

του είδους, όπου υπήρξε αξιολόγηση δηλώθηκε : 

# από τους Άγγλους, ως "καλή -πολύ καλή ή και σχεδόν καλή". 

# από τους Γερμανούς, ως "καλή ή σχεδόν καλή ". 

Εικοστό τέταρτο συυπέρασμα. όσον αφορά την ωύλαΕπ/απασγόληση παιδιών. 

Η δυνατότητα φύλαξης/απασχόλησης παιδιών αξιολογήθηκε κυρίως: 

# από τους Άγγλους, ως "δεν υπήρχε προσφορά αυτού του είδους και όπου υπήρχε 

κρίνεται ως πολύ καλή ή και καλή". 

# από τους Γερμανούς, ως "καλή και πολύ καλή ή και δεν υπήρχε προσφορά αυτού 

του είδους".13 

5αβι. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΦΙΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ, 

Ο ερευνητής του Τουριστικού Μάρκετινγκ, με την παράθεση των δεδομένων αυτών 

είναι σε θέση να απαντήσει στο ερώτημα: "Είναι σι αλλοδαποί τουρίστες τόσο 

ευχαριστημένοι, ώστε να συστήνουν μία έλευση προς την Βόρεια Ελλάδα και σε άλλα 

άτομα; " 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Το μοναδικό σημείο στο οποίο εκφράστηκε καθαρά η αρνητική εντύπωση, (χαρακτηρισμός ως "κακή ) 
ήταν στους Γερμανούς που αξιολόγησαν την καθαριότητα του περιβάλλοντος (Βλ. Εικοστό δεύτερο 
συμπέρασμα). 
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Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ Σ Υ Σ Τ Α Σ Η ΠΡΟΣ ΦΙΛΟΥΣ 
ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Ε Λ Ε Υ Σ Η ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Στην ερώτηση αυτή, σχεδόν όλοι οι τουρίστες θα συνέστειναν μία έλευση προς την 

Βόρεια Ελλάδα. 

5αβκ.. ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΙΔΑΝΙΚΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ^ 

Παρακάτω, παρουσιάζονται ανά εθνικότητα οι επιθυμίες των αλλοδαπών τουριστών 

όσον αφορά την προτιμότερη γι' αυτούς εποχή έλευσης. Ο ερευνητής του Τουριστικού 

Μάρκετινγκ απαντάει με την παράθεση των σχετικών δεδομένων στο παρακάτω 

ερώτημα: "Ποια εποχή έλευσης, προτιμούν οι Άγγλοι και Γερμανοί τουρίστες πού 

επισκέπτονται τη Βόρεια Ελλάδα με- πτήσεις Charters, κατά την περίοδο χαμηλών 

ελεύσεων,·". 
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35 Χ 

ΤΑ Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Α Π Ο Σ Ο Σ Τ Α ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 
Ε Π Ο Χ Η ΠΟΥ Π Ρ Ο Τ Ι Μ Ο Υ Ν ΟΙ Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ο Ι ΚΑΙ Α Γ Γ Λ Ο Ι 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΓΙΑ Ε Π Α Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η 

Πρώτο συμπέρασμα, όσον αφορά την ιδανικότερη εποχή έλευσης, βάσει των 

απαντήσεων πού έδωσαν οι Γερμανικής εθνικότητας τουρίστες. 

Η ιδανικότερη εποχή για επίσκεψη στην Βόρεια Ελλάδα σύμφωνα με την άποψη των 

Γερμανών πού ήρθαν κατά την περίοδο των χαμηλών ελεύσεων είναι: 

α. Η άνοιξη 

β. Το φθινόπωρο 

γ. Ο συνδυασμός των δύο εποχών. 

Δεύτερο συμπέρασμα, όσον αφορά την ιδανικότερη εποχή έλευσης, βάσει των 

απαντήσεων πού έδωσαν οι Αγγλικής εθνικότητας τουρίστες. 

Η ιδανικότερη εποχή για επίσκεψη στην Βόρεια Ελλάδα σύμφωνα με την άποψη των 

Άγγλων πού ήρθαν κατά την περίοδο των χαμηλών ελεύσεων είναι: 

α. Το φθινόπωρο 

β. Η άνοιξη 

γ. Ο συνδυασμός των δύο εποχών. 
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5αβλ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται ανά εθνικότητα οι επιθυμίες των αλλοδαπών τουριστών 

όσον αφορά την επανέλευσή τους στα επόμενα δύο με τρία έτη, 

α) στο ίδιο Νομό 

β) στην Βόρεια Ελλάδα 

γ) αλλού στην Ελλάδα. 

Ο ερευνητής του Τουριστικού Μάρκετινγκ, απαντάει με την παράθεση των σχετικών 

δεδομένων στο παρακάτω ερώτημα: "Εξακολουθούν οι επισκέπτες να προτιμούν τον 

τουριστικό προορισμό της Βόρειας Ελλάδος; ". 

Ποώτο συμπέρασμα, πού αφορά την επανέλευσή αλλοδαπών στον ίδιο voua στα 

επόμενα δύο υε τρία έτη. 

Όσον αφορά τους: 

# Άγγλους, εξέφρασαν κυρίως την επιθυμία να μην επανέλθουν ή και ίσως να 

επανέλθουν. 

# Γερμανούς, εξέφρασαν την επιθυμία να μην επανέλθουν. 
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Π Ρ Ο Θ Ε Σ Η ΓΙΑ Ε Π Α Ν Α Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Η ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 2-3 
ΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ Ε Λ Λ Α Δ Α 

ÌD.% 

Δεύτεοο συμπέρασυα. πού αφοοά την επανέλευση αλλοδαπών αλλού στην Βόοεια 

Ελλάδα στα επόμενα δύο με τοι'α έτη. 

Όσον αφορά τους: 

# Άγγλους, εξέφρασαν κυρίως την επιθυμία να μην επανέλθουν ή και ίσως να 

επανέλθουν. 

# Γερμανούς, εξέφρασαν την επιθυμία να μην επανέλθουν. 
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ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΑ ΕΠΑΝΑΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 2-3 
ΕΤΗ ΑΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΕΑΛΑΔΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

Τρίτο συυπέρασμα. πού αωορά την επανέλευση αλλοδαπών αλλού στην Ελλάδα στα 

επόμενα δύο με τοια έτη. 

Όσον αφορά τους: 

# Άγγλους, εξέφρασαν κυρίως την επιθυμία: ίσως να επανέλθουν-και ακολουθούν - θα 

έρθουν σίγουρα ή και δεν θα έρθουν. 

# Γερμανούς, εξέφρασαν την επιθυμία να μην επανέλθουν -και ακολουθούν-

ίσως να επανέλθουν ή και θα έρθουν σίγουρα . 

5αβμ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ!, 

Παρακάτω, παρουσιάζονται ανά εθνικότητα οι επιθυμίες των αλλοδαπών τουριστών, 

όσον αφορά τον τύπο του καταλύματος πού επιλέχθηκε. 

Ο ερευνητής του Τουριστικού Μάρκετινγκ, απαντάει με την παράθεση των σχετικών 

δεδομένων στο παρακάτω ερώτημα :"Τι καταλύματα προτιμούν οι επισκέπτες κατά 

την έλευση τους στον τουριστικό προορισμό την περίοδο αυτή; " 
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ΕΙΔΟΣ K A T A A Y M A T O Z ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΓΙΑ 
Π Α Ρ Α Μ Ο Ν Η ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ Ε Λ Λ Α Δ Α 

Πρώτο συμπέοασυα, πού αωορά το είδος καταλύυατος πού επιλένθηκε από τους 

τουρίστες. 

Κύριο είδος καταλύματος ήταν τα ξενοδοχεία, ακολουθούν τα μπάγκαλοους, οι 

πανσιόν ή τα δωμάτια για ενοικίαση. 

Δεύτεΰο συυπέρασμα. που αφορά το είδος καταλύυατος που επιλένθηκε από τους 

τουρίστες. 

Όσον αφορά την έκφραση προτίμησης για κοινωνικότητα ή για ανωνυμία, κατά την 

παραμονή στον τουριστικό προορισμό, 

# οι Γερμανοί εκφράζουν την προτίμηση τους και για τα δύο. 

# οι Άγγλοι εκφράζουν την προτίμηση τους για φιλοξενία σε οικογενειακή 

ατμόσφαιρα 14 

1 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ίσως η διαφορά αυτή, σχετίζεται και με την ηλικία των ελευθέντων 
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5αβν. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται ανά εθνικότητα η διάρκεια παραμονής των αλλοδαπών 

τουριστών, όσον αφορά τον τουριστικό προορισμό πού επιλέχθηκε. 

Ο ερευνητής του Τουριστικού Μάρκετινγκ, απαντάει με την παράθεση των σχετικών 

δεδομένων στο παρακάτω ερώτημα: "Πόσο ημέρες θυσιάζουν οι αλλοδαποί τουρίστες 

για την παραμονή τους στον τουριστικό προορισμό της Βόρειας Ελλάδος;" 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
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Ποώτο συυπέοασμα. για την διάρκεια παραμονής. 

Ανεξάρτητα εθνικότητας, οι αλλοδαποί τουρίστες παραμένουν κυρίως από: 

8 έως 14 ημέρες στην Βόρεια Ελλάδα. 

Δεύτερο συυπέοασυα νια την διάρκεια napauovric. 

Ανεξάρτητα εθνικότητας, οι αλλοδαποί τουρίστες παραμένουν επίσης σε δεύτερο 

βαθμό σημαντικότητας από: 
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1 έως 7 ημέρες στην Βόρεια Ελλάδα. 

Τοι'το συυπέοασυα για την διάρκεια naoauovnc. 

Οι Γερμανοί τουρίστες παραμένουν επίσης σε τρίτο βαθμό σημαντικότητας από: 

15 έως 22 ημέρες στην Βόρεια Ελλάδα, έναντι ελάχιστων μόλις Άγγλων. 

5αβξ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται ανά εθνικότητα ο τρόπος με τον οποίον οργανώθηκε το 

ταξίδι των αλλοδαπών τουριστών. 

Ο ερευνητής του Τουριστικού Μάρκετινγκ, απαντάει με την παράθεση των σχετικών 

δεδομένων στο παρακάτω ερώτημα: "Τι είδους ταξίδι έχει γίνει, μπορεί να 

χαρακτηρισθεί αυτό ως οργανωμένο είδος ταξιδιού, και ποίος είναι ο φορέας 

οργάνωσης του;" 

ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
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Πρώτο συυπέοασυα. πού αωοοά τον τρόπο οργάνωσης του ταξιδιού. 

Η μάζα των αλλοδαπών τουριστών, ανεξαρτήτως εθνικότητας πού επισκέφθηκαν με 

πτήσεις Charters την Βόρεια Ελλάδα, απευθύνθηκε για την οργάνωση του ταξιδιού 

στα ταξιδιωτικά γραφεία. 

Δεύτερο συυπέρασυα. πού αφορά τον τρόπο οργάνωσης του ταΕιδιού. 

Ακολουθούν ανά εθνικότητα όσον αφορά τους: 

# Γερμανούς, αυτοί πού οργανώνουν το ταξίδι προσωπικά 

# Άγγλους, αυτοί πού οργανώνουν το ταξίδι και με την βοήθεια των γραφείων 

του EOT στο εξωτερικό. 

Περιγραφή του μέσου Γερμανού και Άγγλου επισκέπτη, των κύριων προορισμών 

διακοπών της Βόρειας Ελλάδος. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα της περιγραφικής 

ανάλυσης που προηγήθηκε. Η περιγραφή γίνεται κατά εθνικότητα. 

Οι Γερμανοί επισκέπτες, αποτελούνται κυρίως από γυναίκες μέσης ηλικίας (30-49 

ετών) και προέρχονται κυρίως από τη δυτική Γερμανία. Επαγγελματικά, ανήκουν στην 

κατηγορία των υπαλλήλων (ιδιωτικών και δημόσιων) και διευθυντικών στελεχών. Τα 

κύρια κίνητρα έλευσης στη Βόρεια Ελλάδα είναι ο Ήλιος, η Παραλία, η Θάλασσα, η 

Ιστορία, η Παράδοση, τα Μουσεία, οι καινούργιες Εμπειρίες, και τα στοιχεία Λίμνη, 

Βουνό, Εξοχή. Πληροφορήθηκαν για τον προορισμό, από προσωπικό ενδιαφέρον 

(ενημέρωση προσωπική και προσωπική εμπειρία), από προσπέκτ και τουριστικά 

γραφεία και, τέλος, από φίλους και συγγενικά πρόσωπα. Όσον αφορά το επίπεδο 

προηγούμενων εμπειριών, επισκέφθηκαν τον προορισμό για πρώτη φορά και από τους 

ελάχιστους επανελευθέντες επισκέπτες, οι περισσότεροι επισκέφθηκαν προορισμούς 

στη Βόρεια Ελλάδα πάνω από τρεις φορές. Όσοι από τους επισκέπτες επανήρθαν, 

προτίμησαν τους ίδιους προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και άλλους 

προορισμούς, χωρίς να δείχνουν σημαντική προτίμηση για άλλες περιοχές της χώρας. 

Οι κύριοι προορισμοί για επίσκεψη, όσον αφορά τους Γερμανούς επισκέπτες, είναι οι 

προορισμοί Χαλκιδική και σε δεύτερη προτίμηση η Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά τη 

Χαλκιδική, τα κύρια σημεία επίσκεψης ήταν: Η Χερσόνησος της Κασσάνδρας, η 

Χερσόνησος της Σιθωνίας, οι περιοχές εκτός των Χερσονήσων της Χαλκιδικής, ο 
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συνδυασμός επισκέψεων σε Κασσάνδρα και Σιθωνία, και τέλος η Χερσόνησος του 

Άθους. Οι επισκέπτες συνοδεύονταν από φίλο ή σύζυγο και από άλλα άτομα κάτω 

των 50 ετών, καθώς και από ηλικιωμένα μέλη (άνω των 50 ετών). Ελάχιστοι από τους 

Γερμανούς επισκέπτες, επισκέφθηκαν τον προορισμό μοναχικά. Αξιολόγησαν σε 

γενικές γραμμές ως πολύ καλά τα στοιχεία της Προσφοράς που σχετίζονται με το 

Περιβάλλον και το τοπίο, το Κλίμα και τον καιρό, την Αισθητική του χώρου, την 

Ησυχία στον τόπο διαμονής, την Φιλοξενία και ευγένεια των Ελλήνων, ενώ αρνητικά 

αξιολόγησαν κυρίως το στοιχείο Καθαριότητα του Περιβάλλοντος. Όλοι οι Γερμανοί 

επισκέπτες θα συνέστειναν τους φίλους και συγγενείς τους μια έλευση στη Βόρεια 

Ελλάδα. Οι προτεινόμενες εποχές για έλευση που εξέφρασαν οι Γερμανοί επισκέπτες 

ήταν: Άνοιξη, Φθινόπωρο, και συνδυασμός των δύο εποχών. Για μια επανέλευση στα 

επόμενα 2-3 έτη, στον ίδιο νομό επίσκεψης και στη Βόρεια Ελλάδα και Ελλάδα 

απάντησαν αρνητικά. Αρκετοί, εξέφρασαν επιθυμία για επανέλευση σε περιοχές 

εκτός της Βόρειας Ελλάδας (ίσως να επανέλθουν ή θα επανέλθουν σίγουρα). 

Προτίμησαν για τη διανυκτέρευση τους κυρίως Ξενοδοχεία, Μπάγκαλοους/ Πανσιόν, 

και δωμάτια ενοικίασης. Η διάρκεια παραμονής τους, ήταν κυρίως από 8-14 ημέρες και 

ακολουθούν από 1-7 ημέρες και 15-22 ημέρες. Η οργάνωση του ταξιδιού, έγινε από 

ταξιδιωτικά γραφεία και κατά δεύτερο λόγο προσωπικά. 

Οι Άγγλοι επισκέπτες, αποτελούνται κυρίως από γυναίκες προχωρημένης ηλικίας 

(άνω των 50 ετών). Επαγγελματικά, ανήκουν στην κατηγορία των συνταξιούχων και 

εργατών. Τα κύρια κίνητρα έλευσης στη Βόρεια Ελλάδα είναι ο Ήλιος, το χαμηλό 

ταξιδιωτικό κόστος, η Παραλία, η Θάλασσα οι καινούργιες Εμπειρίες, η Ιστορία, η 

Παράδοση, τα Μουσεία. Πληροφορήθηκαν για τον προορισμό από προσπέκτ και 

τουριστικά γραφεία και, τέλος, από φίλους και συγγενικά πρόσωπα. Όσον αφορά το 

επίπεδο προηγούμενων εμπειριών, επισκέφθηκαν τον προορισμό για πρώτη φορά, και 

οι περισσότεροι από τους ελάχιστους επανελευθέντες επισκέπτες επισκέφθηκαν 

προορισμούς στη Βόρεια Ελλάδα για δεύτερη φορά. Όσοι από τους επισκέπτες 

επανήρθαν, είχαν στο παρελθόν προτιμήσει προορισμούς στην υπόλοιπη Ελλάδα, 

καθώς και άλλους προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας. Οι κύριοι προορισμοί για 

επίσκεψη, όσον αφορά τους Άγγλους επισκέπτες, είναι όλοι οι προορισμοί της 

Χαλκιδικής. Όσον αφορά τη Χαλκιδική, τα κύρια σημεία επίσκεψης ήταν: Η 

Χερσόνησος της Κασσάνδρας, η Χερσόνησος της Σιθωνίας, οι περιοχές εκτός των 

Χερσονήσων της Χαλκιδικής, ο συνδυασμός επισκέψεων σε Κασσάνδρα και Σιθωνία. 

Οι επισκέπτες συνοδεύονταν από φίλο ή σύζυγο. Ελάχιστοι από τους Άγγλους 
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επισκέπτες επισκέφθηκαν τον προορισμό μοναχικά. Αξιολόγησαν σε γενικές γραμμές 

ως πολύ καλά τα στοιχεία της Προσφοράς που σχετίζονται με το Περιβάλλον και το 

τοπίο, το Κλίμα και τον καιρό, την Εξυπηρέτηση εντός και εκτός του Χώρου Διαμονής, 

την Ποιότητα του προσφερόμενου Φαγητού, την Φιλοξενία και Ευγένεια των Ελλήνων. 

Όλοι οι Άγγλοι επισκέπτες θα συνέστειναν στους φίλους και συγγενείς τους μια 

έλευση στη Βόρεια Ελλάδα. Οι προτεινόμενες εποχές για έλευση που εξέφρασαν οι 

Άγγλοι επισκέπτες ήταν: Φθινόπωρο, Άνοιξη και συνδυασμός των δύο εποχών. Για μια 

επανέλευση στα επόμενα 2-3 έτη, στον ίδιο νομό επίσκεψης και στη Βόρεια Ελλάδα, 

απάντησαν αρνητικά και έδωσαν πιθανή απάντηση. Για μια επανέλευση στα επόμενα 

2-3 έτη στην Ελλάδα, εξέφρασαν μια πιθανή επιθυμία. Προτίμησαν για τη 

διανυκτέρευση τους κυρίως Ξενοδοχεία, Μπάγκαλοους/ Πανσιόν και δωμάτια 

ενοικίασης. Εξέφρασαν προτίμηση, για ατμόσφαιρα οικογενειακής φιλοξενίας στα 

καταλύματα. Η διάρκεια παραμονής τους, ήταν κυρίως από 8-14 ημέρες, και 

ακολουθούν από 1-7 ημέρες. Η οργάνωση του ταξιδιού, έγινε από ταξιδιωτικά γραφεία 

και γραφεία του EOT στο εξωτερικό. 
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5β. Στατιστική ανάλυση του δείγματος. 

5βα. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 

Η παραπάνω περιγραφική ανάλυση των συχνοτήτων, έδειξε ότι ο βαθμός 

επανέλευσης των Άγγλων και Γερμανών τουριστών στον προορισμό Βόρεια Ελλάδα 

για τα επόμενα δύο με τρία έτη, φαίνεται να είναι ιδιαίτερα χαμηλός15. 

Η διαπίστωση αυτή, αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης για την προσφερόμενη 

ποιότητα των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ενός προορισμού. 

Ο επισκέπτης ενός τουριστικού προορισμού, εφ'όσον δεν ικανοποιηθεί από την 

ποιότητα των παρεχόμενων άυλων υπηρεσιών και υλικών προϊόντων που του έχουν 

παρασχεθεί, απλά δεν επαναλαμβάνει την επίσκεψη του στο μέλλον. Η ενέργεια αυτή 

είναι λογική, αφού ο επισκέπτης, δεν έχει τη δυνατότητα επιστροφής της 

πραγματοποιημένης επίσκεψης του προς τον προσφορέα, αλλά και του είναι σχεδόν 

αδύνατο να αποζημιωθεί για το σύνολο των υλικών και άυλων αγαθών, που του 

προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια. Σύμφωνα με τον V. Ν. Bhat (Bhat, 1993, p. 54), η τιμή 

του αγαθού δεν αποτελεί από μόνη της επιτυχημένη τακτική για να ανταγωνιστεί 

κάποιος σε μια απελευθερωμένη εναέρια αγορά. Οι καταναλωτές, λαμβάνουν 

αποφάσεις για τις π.χ αεροπορικές υπηρεσίες στηριζόμενη στην εμπειρία και στην 

αντίληψη τους, όσον αφορά τις εταιρίες εναέριας εξυπηρέτησης. Η ανάγκη αυτή, 

οδήγησε πολλές εταιρίες (π.χ British Airways, Lufthansa) στην αρχειοθέτηση 

δεδομένων που αφορούν την ικανοποίηση του πελάτη. Η δημιουργία πελατειακών 

σχέσεων μακράς διάρκειας {"Long term Customers'), προϋποθέτει έλεγχο του 

επιπέδου ικανοποίησης του πελάτη (Μισιρλάκης, 1995, σελ. 44-46/ D., Schocker & 

Srivastrava, 1979, ρ.8 -19). 

Στην παρούσα έρευνα, υποθέτουμε ότι ένας προορισμός είτε ικανοποιεί είτε δεν 

ικανοποιεί ένα επισκέπτη, με βάση όλο το φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που του 

παρέχει16. Οι παράγοντες της προσφοράς τουριστικών προϊόντων και 

υπηρεσιών,(φυσικά στοιχεία και μη φυσικά στοιχεία με ελεγχόμενο και μη χαρακτήρα 

καθώς κύρια και συμπληρωματικά αγαθά) στη Βόρεια Ελλάδα, όπως οι παρακάτω17, 

α) Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών " 

β) Περιβάλλον και τοπίο 

γ) Κλίμα και καιρός 

15 Βλέπε πριν 5αβ: 5αβλ. ενότητα Ο βαθμός επανέλευσης των αλλοδαπών επισκεπτών. 
*β Ο Βαθμός ικανοποίησης του επισκέπτη αποτελεί την εξαρτημένη μεταβλητή. 
* * Ο ι παραπάνω μεταβλητές αναλύθηκαν μεταξύ άλλων διεξοδικά στην ενότητα: 5α, κατά την 

περιγραφική ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου. 
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δ) Αισθητική του χώρου 

ε) Συγκοινωνιακή υποδομή 

στ) Εξυπηρετήσεις εντός και εκτός του χώρου διαμονής 

ζ) Ποιότητα φαγητού, κ. ά., είναι ικανοί να επηρεάσουν το επίπεδο ικανοποίησης του 

επισκέπτη και, επομένως και την πρόθεση του για επανέλευση στον ίδιο προορισμό. 

Στόχος της ανάλυσης που ακολουθεί, είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της 

μορφής ικανοποίησης του επισκέπτη (δυσαρέσκειας, δηλαδή μη ικανοποίησης) και των 

παραγόντων της προσφοράς. Η εξαρτημένη μεταβλητή (δηλαδή ο Βαθμός 

ικανοποίησης του επισκέπτη) έχει, όσον αφορά τις κατηγορίες της, διχότομη μορφή 

(binary). Για τους σκοπούς της ανάλυσης, η παραπάνω μεταβλητή, έχει συγκεραστεί 

ως προς την έκφραση των κατηγοριών της. Οι τιμές 1, 2 και 3, συγκεράστηκαν σε 0, 

με αποτέλεσμα οι παρατηρήσεις που εκφράζουν μη ικανοποίηση να αποτελούν το 11, 5 

% (597 άτομα : 357 Δυτικογερμανοί + 38 Ανατολικογερμανοί + 202 Άγγλοι) του 

συνόλου των τουριστών, ενώ οι παρατηρήσεις που εκφράζουν ικανοποίηση, να 

αποτελούν τελικά το 88, 5 % (4603 άτομα: 2094 Δυτικογερμανοί + 337 

Ανατολικογερμανοί + 2172 Άγγλοι) του συνόλου των τουριστών. 

Επίσης, από το συνολικό δείγμα των 5358 Άγγλων και Γερμανών τουριστών 

αφαιρέθηκαν 33 ερωτηματολόγια που κρίθηκαν ακατάλληλα για ανάλυση. Έτσι, το 

συνολικό δείγμα ανάλυσης περιελάμβανε τελικά 5325 άτομα. 

Σύμφωνα με τον έλεγχο του Sommer's D, για μεταβλητές διάταξης (Βλ. παράρτημα: 

Οι σημαντικότερες θετικές συσχετίσεις των Χ με την Ψ), οι σημαντικότερες 

μεταβλητές (πάνω από + ή - 0. 100) που συσχετίζονται με την εξαρτημένη, είναι 21 σε 

αριθμό'. Οι μεταβλητές αυτές μαζί με την εξαρτημένη, ανέρχονται σε 22. Οι 18 

αναφέρονται στους παράγοντες της προσφοράς, ενώ οι 3 υπόλοιπες, αναφέρονται σε 

δημογραφικές και ψυχογραφικές/ συμπεριφορικές μεταβλητές (εθνότητα-και κίνητρα 

έλευσης). 

Παρακάτω, παρουσιάζονται οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

ανάλυση δεδομένων. 
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Μεταβλητή 

1. Θρησκευτικοί λόγοι - προσκυνήματα 

2. Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 

3. Εθνότητες 

4. Αξιολόγηση περιβάλλοντος τοπίου 

5. Αξιολόγηση κλίματος και καιρού 

6. Αξιολόγηση αισθητικής του χώρου 

7. Αξιολόγηση ησυχίας στον τόπο παραμονής 

8. Αξιολόγηση υποδομής για συγκοινωνίες 

9. Αξιολόγηση, διαρρύθμισης και δυνατότητες 

διαμονής 

10. Αξιολόγηση εξυπηρέτησης: στον και εκτός 

του χώρου διαμονής 

11. Αξιολόγηση ποιότητας φαγητού 

12. Αξιολόγηση ευγένειας και φιλοξενίας 

κατοίκων 

13. Αξιολόγηση πολιτιστικής προσφοράς και 

αξιοθέατων 

14. Αξιολόγηση ενημέρωσης στο τοπικό γραφείο 

ταξιδιού 

15. Αξιολόγηση τιμών και επιπέδου παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

16. Αξιολόγηση δυνατοτήτων άσκησης των 

χόμπυ και των αθλητικών δραστηριοτήτων 

17. Αξιολόγηση ποιότητας των αθλητικών 

εγκαταστάσεων 

18. Αξιολόγηση περιπατητικών διαδρόμων και 

δυνατοτήτων περιήγησης 

19. Αξιολόγηση δυνατοτήτων διασκέδασης 

20. Αξιολόγηση ωραρίων των καταστημάτων 

21. Αξιολόγηση της καθαριότητας ταυ 

περιβάλλοντος. 

22. Βαθμός ικανοποίησης του επισκέπτη 

Συμβολισμός 

V 11 

V 14 

V82 

V 45 

V 46 

V 47 

V 48 

V49 

V 50 

V 51 

V 52 

V53 

V54 

V55 

V 56 

V57 

V58 

V59 

V60 

V62 

V66 

V74 
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5ßß. Ot ομάδες μεταβλητών και το στατιστικό μοντέλο διερεύνησης. 

Για τη δοκιμή της καταλληλότητας των παραπάνω μεταβλητών όσον αφορά τη 

διεξαγωγή συμπερασμάτων και την εν συνεχεία δυνατότητα πρόβλεψης, 

διαμορφώθηκαν μοντέλα λογιστικής ανάλυσης (logit models). Τα μοντέλα αυτά, 

εξέτασαν τον βαθμό επιρροής των ανεξάρτητων ομαδοποιημένων μεταβλητών (ή 

μεταβλητών περιγραφής ή μεταβλητών διαμόρφωσης) στην εξαρτημένη μεταβλητή (ή 

μεταβλητή κριτηρίου ή μεταβλητή ανταπόκρισης). 

Ειδικότερα, ο βαθμός ικανοποίησης που εξέφρασαν σε κλίμακα πέντε βαθμίδων οι 

Άγγλοι και Γερμανοί τουρίστες, αποτελεί στην παρούσα μελέτη μετά τη διχότομη 

κωδικοποίηση της {μηδέν = μη ικανοποιημένος επισκέπτης και μονάδα = 

ικανοποιημένος επισκέπτης), την ιδανική εξαρτημένη μεταβλητή, όσον αφορά τα 

λογιστικά μοντέλα διερεύνησης που κατασκευάστηκαν στη συνέχεια. 

Οι υπόλοιπες είκοσι μία μεταβλητές, οι οποίες παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη 

ενότητα, διαχωρίστηκαν σε ομάδες και αποτέλεσαν τις ανεξάρτητες μεταβλητές των 

λογιστικών μοντέλων. 

Οι ομάδες των μεταβλητών. 

Οι είκοσι μία μεταβλητές που επιλέχθηκαν, όπως προαναφέρθηκε, μετά από έλεγχο 

συσχετίσεων για μεταβλητές ταξινόμησης του Sommer's d, διαχωρίστηκαν στη 

συνέχεια σε ομάδες. Οι εθνότητες των αλλοδαπών τουριστών (κωδικός μεταβλητής: 

V82), αποτέλεσαν τη μία σημαντική ομάδα μεταβλητών για την περιγραφή των 

επισκεπτών, όσον αφορά τη συμπεριφορά τους ως προς τον βαθμό ικανοποίησης. Τα 

κίνητρα έλευσης (κωδικοί: V 11, V14), αποτέλεσαν τη δεύτερη ομάδα μεταβλητών για 

τη διεξαγωγή συμπερασμάτων για τα σχετικά κίνητρα προσέλκυσης που επηρεάζουν 

τον βαθμό ικανοποίησης του αλλοδαπού επισκέπτη. Στην τρίτη και τελευταία ομάδα 

μεταβλητών αξιολόγησης της υποδομής των παρεχόμενων εξυπηρετήσεων -

προϊόντων και φυσικών στοιχείων της Βόρειας Ελλάδος από τους επισκέπτες, 

διαχωρίστηκαν οι μεταβλητές σε υπο-ομάδες με βάση τη δυνατότητα άσκησης ή μη 

ελέγχου. Ο έλεγχος, αναφέρεται στη δυνατότητα του αρμόδιου τουριστικού φορέα 

(π.χ Διευθύνσεις του Ε.Ο.Τ, Νομαρχιακές Επιτροπές, Ο.Τ.Α, Τοπικές Ενώσεις 

Ξενοδόχων κ.ά.) να παρέμβει άμεσα στις διαδικασίες: α. αξιολόγησης του συνολικά 

παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος και των υπηρεσιών, β. οργάνωσης και διοίκησης 

των τουριστικών και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων που αφορούν ένα προορισμό 
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και γ. στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ. Έτσι, οι μεταβλητές της 

κατηγορίας αυτής, διαχωρίστηκαν τελικά σε δύο υπο-ομάδες: ομάδα πρώτη, 

μεταβλητές που ελέγχονται από τον αρμόδιο φορέα και ομάδα δεύτερη, μεταβλητές 

που ελέγχονται έμμεσα (με συνεργασία άλλων φορέων ή άλλων παραγόντων και 

καταστάσεων) ή δεν ελέγχονται (π.χ καιρικές συνθήκες, φιλοξενία κ.ά.). 

Οι μεταβλητές αυτές, αντίστοιχα για κάθε υποομάδα ήταν (σε κωδικοποιημένη μορφή) 

οι παρακάτω : 

πρώτη ομάδα ελεγχόμενων μεταβλητών: ν45, ν47, ν50 - ν52, v54 - v60, 

δεύτερη ομάδα σχετικά και μη ελεγχόμενων: ν48, ν49, ν62, ν66 & v46, v55. 

Τα λογιστικά μοντέλα διερεύνησης (logit models, logit analysis). 

Η χρήση του λογιστικού μοντέλου για την ανάλυση των δεδομένων, έγινε μετά από 

μια διεξοδική μελέτη της χρήσης παρόμοιων μοντέλων, που χρησιμοποιούνται σε 

σχετικά προβλήματα έρευνας μάρκετινγκ. 

Η χρήση λογιστικών μοντέλων έγινε τελικά αποδεκτή, βάσει των παρακάτω 

πλεονεκτημάτων - δυνατοτήτων που τα χαρακτηρίζουν: 

Η ανάλυση της πολλαπλής παλινδρόμησης, (multivariate regression analysis) καθώς και 

η σχετιζόμενη μέθοδος της ανάλυσης διακύμανσης, (AN.O.VA) δεν αποτελούν 

ιδανικές μέθοδοι ανάλυσης για εξαρτημένες μεταβλητές που έχουν αναλογική μορφή 

ή διχότομη (διχοτομήσιμη) μορφή (Agresti, 1984, ρ. 107 / Bhat, 1995, ρ. 55 / Green, 

Carmone & Wachspress, 1977, pp. 52 - 59). Η κανονικότητα της εξαρτημένης 

μεταβλητής που τίθεται ως περιορισμός στην παλινδρόμηση, δεν είναι εύκολο να 

αποδειχθεί στην περίπτωση που οι τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής είναι 

διχοτομήσιμης μορφής (δηλαδή 0 και 1). Επίσης, είναι δύσκολο να εντοπισθούν τυχόν 

αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των μεταβλητών, επειδή αυτές εμπεριέχονται ήδη στο 

μοντέλο διερεύνησης (Vavrik & Mazanec, June 1990, p. 2 -3). 

Η λογιστική μοντελοποίηση, υπερβαίνει προβλήματα όπως στην περίπτωση που (Green, 

Carmone & Wachspress, 1977, pp. 52 - 59): 

Η εξαρτημένη μεταβλητή δεν είναι κανονικά κατανεμημένη 

Η εξαρτημένη δεν δείχνει σταθερή διακύμανση (ομοιοσκεδαστικότητα) σε σχέση με 

τις ανεξάρτητες μεταβλητές 

Οι παράγοντες που προσδιορίζουν το μοντέλο δεν παίρνουν τιμές εντός του εύρους 

προσδιορισμού δηλαδή από 0 μέχρι 1. 

Η χρησιμοποίηση άλλων πολυμεταβλητών τεχνικών και μεθόδων, όπως της του 
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Αυτόματου Ανιχνευτή Αλληλοεπιδράσεων (Automatic Interaction Detection) πρέπει να 

αποφεύγεται στην περίπτωση διεξαγωγής συμπερασμάτων. Η τεχνική, έχει εφαρμογή 

σε περιπτώσεις προετοιμασίας πολλών δεδομένων - στοιχείων , όσον αφορά τον 

εντοπισμό σημαντικών μεταβλητών που θα πρέπει να εμπεριέχονται σε ακόλουθα 

μοντέλα εξάρτησης (Independence models π.χ παλινδρόμησης). Το σημαντικότερο 

μειονέκτημα της είναι η αδυναμία της τεχνικής, στην επαλήθευση της αξιοπιστίας 

των αποτελεσμάτων που διεξάγονται από την απλή ανάλυση - δενδρανάλυση 

διακύμανσης (One - Way Tree - Analysis of Variance). Η αδυναμία αυτή, οφείλεται 

στην έλλειψη έκφρασης συναρτήσεων και σχετικών δοκιμών αριστότητας, (Doyle & 

Fenwick, 1975, p. 408 - 413). 

Τα λογιστικά μοντέλα, ανήκουν στην κατηγορία των μοντέλων ανάλυσης μεταβλητών 

που εκφράζονται με ταξινομήσιμη μορφή. Επίσης, βοηθούν στην ανίχνευση 

εναλλακτικών της μηδενικής υπόθεσης, όπως στην περίπτωση της μονάδας για 

έκφραση της ανεξαρτησίας. 

Η περιγραφή των δεδομένων στηρίζεται σε μετρήσεις παρόμοιες μ'αυτές που 

χρησιμοποιούνται σε παλινδρομήσεις ταξινόμησης και αναλύσεις διακύμανσης για 

μεταβλητές που εκφράζονται σε συνεχή μορφή (π.χ συσχετίσεις, συντελεστές 

κλίσης, μέσοι). 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις και ανάλογα με την φύση του 

προβλήματος διερεύνησης προτιμάται η χρήση μοντέλων που δεν περιλαμβάνουν 

μεγάλο αριθμό παραγόντων και εκφράσεις σχέσεων. Επίσης με την χρήση των 

μοντέλων αυτών γίνεται ευκολότερη η διαδικασία παρουσίασης των μοντέλων 

ανάλυσης, σε σύγκριση με άλλα μοντέλα ανάλυσης ονομαστικών μεταβλητών (nominal 

variables). Τα τελευταία, δεν λαμβάνουν υπ'όψη τους τη διάταξη των τιμών στην 

κλίμακα έκφρασης της μεταβλητής (ordinality). Στην κατηγορία αυτή των ονομαστικών 

μοντέλων, συγκαταλέγονται οι αναλύσεις πινάκων διασταύρωσης, (eros - tabs ή 

contingency tables) στις οποίες γίνεται χρήση του ελέγχου ανεξαρτησίας : Χ2 του 

Pearson (Pearson Chi - squared statistic), καθώς και οι αναλύσεις απλών λογαριθμικών 

γραμμικών μοντέλων, (log - linear models) τα οποία λαμβάνουν υπ'όψη τους τις 

μεταβλητές με διατεταγμένη μορφή ως προς, ορισμένη κατεύθυνση (δηλαδή 

μεταβλητές που παρουσιάζουν μια συνέχεια στη μέτρηση τους, ή interval - ordinal 

variables) ως ονομαστικές (Agresti, 1984, p. 3 - 5/ Agresti, 1990, p. 261 - 262) . 

Τα λογιστικά μοντέλα, εκτός της ανάλυσης εξαρτήσεων, βοηθούν και στην πρόβλεψη 

ή πρόγνωση καταστάσεων, (De Sarbo & Hildebrand, 1980, p.41) . 

Τα λογιστικά (logit) και λογαριθμικά γραμμικά μοντέλα (log - linear models). 
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Τα λογιστικά μοντέλα παρομοιάζουν των μοντέλων παλινδρόμησης, όταν η 

εξαρτημένη έχει δύο κατηγορίες και αποτελούν μια ειδική περίπτωση έκφρασης του 

γενικού λογαριθμικού γραμμικού μοντέλου (general log - linear model), (Magicison, 1994, 

p.92). Ενώ τα λογαριθμικά γραμμικά μοντέλα περιγράφουν το πλέγμα σχέσεων μεταξύ 

όλων των μεταβλητών, τα λογιστικά μοντέλα περιγράφουν το βαθμό επίδρασης -

επιρροής (the effects) των ανεξάρτητων μεταβλητών στην εξαρτημένη (Agresti, 1984, ρ. 

4). Η χρήση των λογιστικών μοντέλων, δίνει τη δυνατότητα για διευκρίνηση της 

μορφής των επιδράσεων μιας ομάδας μεταβλητών ταξινομημένης μορφής (ordinal 

variables) σε μια εξαρτημένη ταξινομημένης μορφής (ως προς την έκφραση της), 

μεταβλητή. Για την καταλληλότητα των μοντέλων, (fitting) γίνεται χρήση του μέγιστου 

λόγου πιθανοτήτων της στατιστικής Χ2 γνωστού στην Αγγλική: ως " ML " (Maximum 

Likelihood ratio - Chi - squared statistic). 

Έκφραση του μοντέλου διερεύνησης, (M.J. Norusis, 1992, ρ.145-214). 

Λαμβάνοντας υπ'όψη τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι γενικοποιημένα 

λογιστικά μοντέλα μπορούν να υπολογιστούν και στην παρούσα μελέτη για το 

επιθυμητό μοντέλο διερεύνησης βάσει του βαθμού ικανοποίησης του επισκέπτη. Η 

παρουσία πολλών όρων σε ένα μοντέλο, ενώ δίνει τη δυνατότητα ελέγχου της καλής 

προσαρμογής ενός μοντέλου (fitting of the model) δηλαδή της καταλληλότητας του, 

παράλληλα όμως μειώνει τους βαθμούς ελευθερίας του. Η χρήση μοντέλων με 

πολλούς όρους θα πρέπει να υιοθετείται, μόνο εφ'όσον τα μοντέλα αυτά 

αποδεικνύονται σημαντικά στον έλεγχο της καλής προσαρμογής τους. Ο γενικός 

κανόνας που ισχύει, είναι ότι τα κατάλληλα μοντέλα θα πρέπει να είναι όσο το 

δυνατό απλούστερα και, θα πρέπει παράλληλα, να δείχνουν καλή προσαρμογή ως 

προς τα δεδομένα διερεύνησης, (Agresti, 1990, ρ. 98-100, 215). 

Για την καλύτερη κατανόηση της κατασκευής και λειτουργίας των παραπάνω 

μοντέλων, δίνουμε παρακάτω ένα παράδειγμα με το Βαθμό ικανοποίησης του 

επισκέπτη (κωδικός V74) και την Αξιολόγηση της υποδομής π.χ όσον αφορά το τοπίο 

στον προορισμό (V45). Οι τουρίστες, (παρατηρήσεις) ομαδοποιούνται σε δύο 

κατηγορίες: α' κατηγορία: αυτοί που είναι ικανοποιημένοι / πολύ ικανοποιημένοι (τιμή 

1) και β' κατηγορία: αυτοί που είναι λιγότερο ικανοποιημένοι / δυσαρεστημένοι (τιμή 

0). Τα ποσοστά των γραμμών του πίνακα που ακολουθεί, δείχνουν μία διακύμανση 

μεταξύ των παρατηρήσεων που συμπίπτουν στις κυψελίδες. Οι "πολύ καλά 

αξιολογήσαντες" το τοπίο, δείχνουν να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι με την 

επίσκεψη τους στη Βόρεια Ελλάδα, απ'ότι οι "όχι τόσο καλά αξιολογήσαντες το 

τοπίο" ή απ'ότι αυτοί που εξέφρασαν, ότι "δεν ενδιαφέρονταν για τη σημαντικότητα 
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του τοπίου ως παράγοντα αξιολόγησης" της υπάρχουσας υποδομής. Η δοκιμή της 

ανεξαρτησίας μεταξύ των μεταβλητών: Βαθμού Ικανοποίησης και Αξιολόγησης της 

προσφοράς όσον αφορά το τοπίο, θα μπορούσε να επιτευχθεί με τον έλεγχο της 

προσαρμογής ενός λογαριθμικού γραμμικού μοντέλου, (loglinear model) στα δεδομένα 

του παραπάνω πίνακα. Εάν οι δύο μεταβλητές είναι τελικά ανεξάρτητες (independet), 

θα πρέπει στη συνέχεια να επιλεγεί ένα μοντέλο που δεν περικλείει τον όρο 

αλληλοεπίδρασης (interaction term) των δύο μεταβλητών. Ή επιλογή αυτή, στηρίζεται 

στο ότι ένα τέτοιο μη ολοκληρωμένο (unsaturated model) μοντέλο, θεωρείται στην 

περίπτωση ανεξαρτησίας των μεταβλητών, ως επαρκές. Θα πρέπει να σημειωθεί 

επίσης, ότι στα γραμμικά λογαριθμικά μοντέλα (loglinear models) οι μεταβλητές δεν 

εξετάζονται βάσει της σχέσης εξαρτημένη - ανεξάρτητη, αλλά εξετάζονται ενιαία ως 

προς όλες τις δυνατές εξαρτήσεις τους. Επομένως, οι παραπάνω μεταβλητές V74 και 

V45 χρησιμοποιούνται, βάσει της διασταύρωσης των τιμών των μεταβλητών, στην 

εκτίμηση των αναμενόμενων αριθμών (expected counts) που θα πρέπει να 

περικλείονται σε κάθε κυψελίδα παρατηρήσεων που είναι συγκερασμένες. 

Στην περίπτωση που ο ερευνητής θεωρήσει μία μεταβλητή του δείγματος του ως 

εξαρτημένη διχοτομήσιμης μορφής, (dichotomous dependet variable) σε σχέση πάντοτε 

με άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές, τότε επιλέγονται για εφαρμογή μοντέλα γνωστά 

ως λογιστικά μοντέλα στατιστικής ανάλυσης (logit models) . Στην περίπτωση μας η 

φύση του διερευνούμενου προβλήματος, απαιτεί την χρήση παρόμοιων μοντέλων, μιά 

και στόχος της ανάλυσης είναι ο εντοπισμός του βαθμού επίδρασης (effects) των 

ανεξάρτητων μεταβλητών μας στην εξαρτημένη, δηλαδή το Βαθμό Ικανοποίησης των 

Επισκεπτών: (V74 με κατηγορίες 0 και 1). Στην περίπτωση των λογιστικών μοντέλων, 

οι τιμές κωδικοποίησης της εξαρτημένης, (δηλαδή οι: 0 και 1) δεν αποτελούν και τιμές 

υπολογισμού κατά την εφαρμογή του μοντέλου. Αυτό σημαίνει, ότι τα λογιστικά 

μοντέλα στηρίζονται στον υπολογισμό διαφορών γνωστών ως λογιστικές διαφορές 

(logit odds), παρά σε κωδικοποιημένες/ δεδομένες τιμές των μεταβλητών. Οι διαφορές 

αυτές, εκφράζονται ως ο λόγος της συχνότητας ύπαρξης ενός γεγονότος προς τη 

συχνότητα της μη ύπαρξης του. 

230 



CRV7445.LST 
04 Aug 95 SPSS for MS WINDOWS Release 5.0 

Πίνακας 

V45 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΥΠΟΔΟΜΗ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 

με (by) V74 : ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑ ΤΗ Β.ΕΛΛΑΔΑ 

V74 

Αριθμοί στην 

κυΐ)ε3λίδα; 

Παρατηρήσεις | 

Ποσοστά γραμμών | 

Συνολικά ποσοστά | 

V45 

ΟΧΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛ. 
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ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ 

ΜΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜ 

ΕΝΟΙ 

0,00 

4 

36,4 

0,1 
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11,7 

4,6 
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29,2 
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64 

32,2 
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^oêwsmzm. 

ΙΚΑΝΟΠΟΙ 

ΗΜΕΝΟΙ 

ΚΑΙ ΠΟΛ Υ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙ 

ΗΜΕΝΟΙ 

1,00 

7 

63,6 

0,1 

2134 
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γραμμών 

11 

0,2 -

2246 
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4,1 

4883 
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Έτσι παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα, τα συμπεράσματα που διεξάγουμε για ένα 

επισκέπτη που εξέφρασε την πλήρη ικανοποίηση του από το τοπίο και ήταν "μέτρια ή 

μη ικανοποιημένος από την επίσκεψη του στη Βόρεια Ελλάδα" = 112 και 

"ικανοποιημένος και πλήρως ικανοποιημένος από την επίσκεψη του στη Βόρεια 

Ελλάδα" = 2134. 

Ο εκτιμούμενες διαφορές του να είναι τελικά, ένας πολύ ικανοποιημένος επισκέπτης 

από το τοπίο και πολύ ικανοποιημένος από την επίσκεψη TOU στη Βόρεια Ελλάδα είναι 

: 2134 προς 112, ή 19. 05357143. Αυτό σημαίνει, ότι οι πολύ ικανοποιημένοι επισκέπτες 

από το τοπίο τείνουν να είναι: Ικανοποιημένοι και πολύ ικανοποιημένοι' παρά : "μέτρια 

και μη ικανοποιημένοι", από την επίσκεψη τους στη Βόρεια Ελλάδα. Παρόμοια, οι 

διαφορές (odds) του να είναι ένας επισκέπτης, ο οποίος αξιολόγησε το τοπίο ως κακό, 

(με κωδικοποιημένη τιμή: 3) "ικανοποιημένος και πολύ ικανοποιημένος από την 

επίσκεψη του", ισούνται με 2. 425675676 (359 /148). Αυτό σημαίνει, ότι οι επισκέπτες 

οι οποίοι αξιολόγησαν το τοπίο ως κακό, τείνουν να είναι επίσης "ικανοποιημένοι και 

πολύ ικανοποιημένοι" παρά: "μέτρια και μη ικανοποιημένοι", από την επίσκεψη τους 

στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά σε μικρότερο βαθμό απ 'ότι οι πολύ καλά αξιολογήσαντες 

το τοπίο. Η διαφορές αυτές, (odds) μπορούν επίσης να εκφραστούν ως ο λόγος δύο 

πιθανοτήτων (ratio of two probabilities) π.χ της πιθανότητας του να είναι ένας πολύ 

ικανοποιημένος από το τοπίο επισκέπτης και "ικανοποιημένος ή πολύ ικανοποιημένος" 

από την επίσκεψη του στη Βόρεια Ελλάδα και, την πιθανότητα του να είναι ένας πολύ 

ικανοποιημένος από το τοπίο επισκέπτης και "μέτρια ή μη ικανοποιημένος", από την 

επίσκεψη του στη Βόρεια Ελλάδα. 

Το λογιστικό μοντέλο (logit model) διερεύνησης μπορεί να προέρθει από το λογαριθμικό 

μοντέλο (log - linear mode!).Ze ένα πλήρης μορφής λογαριθμικό μοντέλο (saturated 

loglinear model), ο λογάριθμος του αριθμού των πολύ ικανοποιημένων επισκεπτών που 

αξιολόγησαν το τοπίο ως πολύ καλό μπορεί να εκφραστεί" ως18: 

18 Με τον όρο μ, εννοούμε τον μέσο του συνόλου λογαρίθμων που εκφράζουν τις συχνότητες που 
περιλαμβάνονται στις κυψελίδες ενός πίνακα διασταύρωσης, δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών. 
Με τον όρο παράμετρος λ εννοούμε τις αποκλίσεις από τον συνολικό μέσο μ για διάφορους 
συνδυασμούς τιμών των μεταβλητών που περιλαμβάνονται στις γραμμές και στήλες ενός πίνακα. 
Έτσι, π.χ εάν ο Βαθμός ικανοποίησης διασταυρωθεί με τη μεταβλητή αξιολόγηση περιβάλλοντος θα 
έχω: 

Βαθμός ικανοποίησης: 
Αξιολόγηση 
περιβάλλοντος: 

πολύ καλή 1 
καλή 2 
κακή 3 

πολύ 
ικανοποιημέ 

νος 
1 

6.668 = χ1ψ1 
χ2ψ1 
Χ3ψ1 

ικανοποιημένος 
2 

χ1ψ2 
Χ2ψ2 
Χ3ψ2 

δυσαρεστημένος 
3 

Χ1Ψ3 
Χ2ψ3 
Χ3ψ3 

πολύ 
δυσαρεστημέ 

νος 
4 

χ1ψ4 
Χ2ψ4 
Χ3ψ4 

Μέσοι 

5.924 
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In (F^) = μ + λ (-^^^^^ΠΧΜϊαπότη/εποκΕΗη) + ^ (π^κπνστ^η^αατόTDτσιο) t ^ απίτοτοΒ) /·)\ 

Παρόμοια, ο λογάριθμος του αριθμού των μη ικανοποιημένων επισκεπτών που 

αξιολόγησαν το τοπίο ως πολύ καλό, μπορεί να εκφραστεί ως: 

In (F12) = μ + λ (-ίΤΌΛπχμ&α) + χ (ττιΜι^αΤ3Γν£ααπ5τοτσιο) + χ 

ατόνγεηακεψίί' 

(ποίύ.αηότοτοπο) /?) 

Ο λογάριθμος του λόγου των δύο συχνοτήτων, ονομάζεται λογισμός (logit). 

Εκφράζοντας τώρα τον λογάριθμο του λόγου ως : 

m (/^ν ^12)-Ι" (^ιι > - . m ^ t t ) (3) 

μπορούμε στη συνέχεια, να υπολογήσουμε τον λογισμό (logit) για τους επισκέπτες που 

αξιολόγησαν το τοπίο ως πολύ καλό, ως: 

| π (F1V ^12) = (Μ - W + (λ (-π*}»«*στ3ρ)_ xin*nvcnnna^ + 

+ ,χ (ροΜνα&ατμέ&σΓάτοναΓέι) . χ(τιΑίΚΛσΐ3ΓμέΛαΓοτοτατο)ι + 

+. / \ (rcAJ. arò to tcnbj _ χ (ττίύ.αΓοτοτατΑ Μ ) . 

Η εξίσωση (4) , απλοποιείται σημαντικά, μιά και οι όροι των μ και 

\trcMm*njrv&aaróxovii>) διαγράφονται ως όμοιοι όροι με αντίθετα πρόσημα. 

Επειδή στην παραπάνω σχέση, ισχύει ο περιορισμός ότι όλοι οι παράμετροι λ των 

πολύ κακή 4 
Μέσοι 

Χ4ψ1 
5. 436 = [χ1ψ1+ 

χ2ψ1+ 
χ3ψ1+ 
Χ4Ψ11/4) 

Χ4ψ2 χ4ψ3 Χ4ψ4 
5.039 

όπου οι τιμές χψ κάθε διασταύρωσης τιμών των μεταβλητών, δηλαδή οι συχνότητες στις κυψελίδες 
αποτελούν φυσικούς λογάριθμους In των συχνοτήτων. Έτσι, π.χ 787 τουρίστες της κυψελίδας χ1ψ1 
έχουν In = 6.668, και το λ της πολύ καλής αξιολόγησης περιβάλλοντος ισούται με : λ rc^J καχή 
αξιολόγηση περιβάλλοντος = 5.924 - 5.039 = 0.885, όπου το μ=5.039. 
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κατηγοριών μιας μεταβλητής, θα πρέπει να ισούνται με μηδέν, (έτσι ώστε τελικά να 

έχουμε το συνολικό φυσικό λογάριθμο όλων των παρατηρήσεων ισο με τη μονάδα, 

δηλαδή το σύνολο των συχνοτήτων του πίνακα, εκφρασμένο σε λογαριθμική μορφή), 

οι κατηγορίες της διχότομης μεταβλητής (εξαρτημένης V74), θα έχουν ίσα σε 

απόλυτες τιμές λ, και θα διαφέρουν μόνο στο πρόσημο. Επομένως τα: 

λ 
rtìO iKCMTnrv&a 

arbtryenbKajri 

m 
ravcraqxva 

ισούνται και ως επακόλουθο ισχύει ότι: 

(( πΜ xŒcrayÉMi 

arcTxyaiOKBii})' 

\ (riAi-ano-to-taxi)) 

K-IJlNacnirçxva 

arti try ΟΤΟΚΕΙ(Γ|)* 

Τελικά η (4) παίρνει τη μορφή: 

l n <F11/ F12) = 2· (λ (-πΑυκΜηαΓμ) + χ 

SjTvOtcurtnTjÈva 

(rtìO.aruTOTaibj \ (5) 

Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι ο λογισμός (logit),-αποτελεί έκφραση των 

ίδιων παραμέτρων λάμδα (λ) που χρησιμοποιούνται στην λογαριθμική γραμμική 

εξίσωση (general loglinear models). Το λογιστικό μοντέλο στην πλήρη μορφή του, 

εξισώνει τις παρατηρούμενες τιμές (συχνότητες) με τις αναμενόμενες τιμές και 

επομένως, οι διαφορές (residuals) μεταξύ των δύο, είναι όλες μηδενικές. Στο λογιστικό 

μοντέλο, δεν εμφανίζεται η μεταβλητή αξιολόγηση ικανοποίησης από το τοπίο, μια και 

δεν συμμετέχει με πλήρη μορφή, (δηλαδή με όλες τις κατηγορίες της) στο παραπάνω 

μοντέλο. Οι αναμενόμενες τιμές των κυψελίδων στην περίπτωση των λογιστικών 

μοντέλων, εκφράζονται σε διαφορές λογαρίθμων (log odds) αντί για απλές 

προβλέψιμες μετρήσεις συχνοτήτων." Έτσι, οι αναμενόμενες διαφορές λογαρίθμων για 

τους "πολύ καλά αξιολογήσαντες το τοπίο" είναι19: 

19 Οι φυσικοί λογάριθμοι των συχνοτήτων του παραπάνω πίνακα, μπορούν να εκφραστούν σε πίνακες 
ως εξής: 

Φυσικά λογάριθμοι In (Fx) 
ΟΧΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛ> 0 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ 1 
ΚΑΛΑ 2 
ΚΑΚΟ 3 
ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ 4 

(4) 1, 386 
(112) 4, 718 
(225) 5, 416 
(148) 4, 997 
(64) 4, 159 

(7) 1, 946 
(2134) 7, 666 
(1695) 7, 435 
(359) 5, 883 
(135) 4, 905 

£ In (Ρίψ)/ 2= 1 666 
6,192 
6, 4255 
5, 44 
4, 532 
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ïrcAj Kauxnruàa 
αη5τΓνεπί3<εμη)* 

' n (^11/^12) = 2 * (λ (-^wacrarp) + ^ ftAJ. ani το τστο)1 ) = 

= 2 * (0,7159 + 0,7581) = 2* (1,474) = 2, 948. 

Μπορούμε va λάβουμε τις αναμενόμενες διαφορές (predicted odds) με την ανύψωση 

του δεξιού και αριστερού μέρους της παραπάνω εξίσωσης στη δύναμη του e όρου20: 

^11/^12 = e " 2 ' 9 4 8 = 19, 07. 

Εφ'όσον το παραπάνω μοντέλο, αποτελεί μοντέλο πλήρους μορφής, (saturated model) 

οι αναμενόμενες διαφορές, (predicted odds) ισούνται με τις παρατηρούμενες διαφορές 

ΣΙη (Fxiy 5=4,135 5, 567 μ= ΣΙη (Ρχψ)/η= 
4, 8511 

Σε παρένθεση, παρουσιάζονται οι μετρήσεις των παρατηρήσεων (συχνότητες) και δίπλα ο φυσικός 
λογάριθμος της παρατήρησης. Με π εκφράζεται ο αριθμός στηλών ή γραμμών για τον υπολογισμό 
του μέσου, και με In (Ρχψ) οι λογαριθμοποιημένες παρατηρήσεις. Το Σ συμβολίζει τα αθροίσματα 
στήλης ή γραμμής. Το μ συμβολίζει τον μέσο του αθροίσματος των μέσων του συνόλου λογαρίθμων 
των παρατηρήσεων μίας στήλης ή γραμμής. 
Οι πολύ καλά αξιολογήσαντες το τοπίο έχουν αναμενόμενη λογαριθμική διαφορά ίση με: 

EfrcftJKCMrcirpEva 
ατότψσύκΒμ])' 

In ( F f l / F1 2 j = 2 * (λ (-nAJmvcrarv) + λ (rrAj-anitoTcnb! } _ |- ια ^ ε υ ρ ε σ η τ ω ν \ παραμέτρων κάνω τους 

παρακάτω υπολογισμούς: 

5 
χ („mfcJKovcrarv = [ ( £ (|ni2))/ 2]- μ = 5, 567 - 4, 8511 = 0, 7159 

από την επίσκεψη) Ι = 1 

2 
λ (.πίύκαλίαήΑ* = - -f(£ (|n2j)/ 2] - μ = 6, 192 - 4, 8511 = 1, 3409 

του τοπίου) J=1 

επειδή στο πλήρες λογαριθμικό γραμμικό μοντέλο έχω: 

In IF», F™ = μ + λ (-noWraannj + χ ^KntfaSo>ó>rpiTcuTcrcu) + 
11/ 12) r* στοτηνεπόκεψη) 

[(rcAJ KCMJxruEva 
αηότηνεπα<Β(Γ|)* 

+ \ (πα?ύ.απ6τοτσχιί 

Η παράμετρος του : 
[(nAJNAcraruoa 
αΐτηνεπόκειμη)" 

χ (mfcJ.oniTOTcnòj = | n {F^ F ^ - ( μ + λ (-ΓτίΟ«ονιηφ + 

+ \ (ττ^κπ>ήοήο^η3ητα;τοπου)) = jt QQQ . 4 t 8511 + 0, 7159 + 1, 3409 = 0, 7581. 
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(observed odds), ή με τον λόγο των ικανοποιημένων και πολύ ικανοποιημένων από την 

επίσκεψη στη Βόρεια Ελλάδα, προς τους μέτρια και ανικανοποίητους τουρίστες, που 

αξιολόγησαν το τοπίο ως πολύ καλό, δηλαδή (2134/112) -19,06. 

Ο έλεγχος καταλληλότητας ενός λογιστικού μοντέλου με πλήρη μορφή, (saturated logit 

model) περιλαμβάνει όλους τους όρους επίδρασης της εξαρτημένης, με όλους τους 

δυνατούς συνδυασμούς μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών. Εναλλακτικά μοντέλα, 

μπορούν να παραχθούν με την αφαίρεση όρων από το πλήρες μοντέλο. Τα μοντέλα 

αυτά, ονομάζονται μη πλήρους μορφής μοντέλα (unsaturated modeis). Εάν θελήσουμε 

να εξετάσουμε την ανεξαρτησία των παρακάτω μεταβλητών του παραδείγματος, 

δηλαδή το βαθμό ικανοποίησης και την αξιολόγηση τοπίου, θα πρέπει να ελέγξουμε 

την καταλληλότητα ενός μοντέλου που δεν περιλαμβάνει τον όρο αλληλοεπίδρασης 

(interaction term) του βαθμού ικανοποίησης με την αξιολόγηση του τοπίου. Το 

παρακάτω σχήμα δείχνει τα στατιστικά αποτελέσματα των παρατηρήσεων που 

περιλαμβάνονται στις κυψελίδες για το μη πλήρες λογιστικό μοντέλο (unsaturated logit 

model), το οποίο δεν περιλαμβάνει τον παρακάτω όρο αλληλοεπίδρασης: 

[(roto ΚΕΜΤΠΓΐ&α 

αη5ιτ>εΓό<εψη)* 

^ (roto, arò το ταποί 

Επίσης, στο τέλος του πίνακα, εμφανίζονται τα αποτελέσματα των στατιστικών 

ελέγχων Χ για το μοντέλο (Goodness - of - Fit test statistics). 

Η χρήση του ελέγχου ανεξαρτησίας (independence test) βάσει της κατανομής Χ , είναι 

συνήθης. Εάν στο παράδειγμα μας, οι αλλοδαποί επισκέπτες της Βόρειας Ελλάδος 

θεωρηθούν ότι ακολουθούν τα δύο κριτήρια κατάταξης, Βαθμό ικανοποίησης από 

επίσκεψη (πρώτο κριτήριο κατάταξης) και Αξιολόγηση τοπίου, (δεύτερο κριτήριο 

κατάταξης) τότε, σε επίπεδο σημαντικότητας, π.χ 5%, θα πρέπει να ελέγξουμε εάν ο 

βαθμός ικανοποίησης του επισκέπτη, είναι ανεξάρτητος από το βαθμό αξιολόγησης 

του τοπίου. Από τον πίνακα κατανομής Λ2 για α=0,05 (5%) και βαθμούς ελευθερίας ν 

= 4 έχουμε ότι Χ*α.~ 9, 49 επειδή Α*= 344, 1942 > )£α= 9, 49, απορρίπτουμε τη 

μηδενική υπόθεση και αποδεχόμαστε ότι ro τοπίο επηρεάζει το βαθμό ικανοποίησης 

θετικά ή αρνητικά. 

:2α Επειδή In (a) = χ ή α = e χ . 
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Σχήμα: Στατιστικά αποτελέσματα για το μη πλήρες λογιστικό μοντέλο (Unsaturated 

logit model). 

Observed, Expected Frequencies and Residuals 

Factor Code OBS. count S PCT. ΞΧΡ . count ί ?CT. 

V7 4 

V4 5 

V4 5 

V45 

V45 

V4 5 

V7 4 

V4 5 

V4 5 

V4 5 

V4 5 

V4 5 

" ΜΕΤΡΙΑ 

ΟΧΙ ΠΕΡΙ 

ΠΟΛΥ ΚΑΛ 

ΕΧΕΔΟΝ Κ 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΟΧΙ TOSO 

ΙΚΑΝΟΠΟΙ 

ΟΧΙ ΠΕΡΙ 

ΠΟΛΥ ΚΑΛ 

ΕΧΕΔΟΝ Κ 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

οχι τοεο 

4,00 (36,36) 

112,00 ( 4,99) 

225,00 (11,72) 

143,00 (29,19) 

54,00 (32,16) 

7,00 (63,64) 

2134,00 (95,01)·*' 

1695,00 (88,28) 

359,00 (70,81) 

135,00 (67,84) 

1,25 (11,33) 

254,36 (11,33) 

217,44 (11,33) 

57,42 (11,33) 

22,54 (11,33) 

9,75 (88,67) 

1991,64 (88,67)·*" 

1702,56 (88,67) 

449,58 (88,67) 

175,46 (88,67) 

Observed, Expected Frequencies and Residuals (Cont.) 

Factor Code Residual - Std. Resid. Adj. Resid. 

V74 

V45 

V4 5 

V4 5 

V4 5 

V4S 

V74 . 

V4 5 

V4 5 

V4 5 

V4 5 

V45 

" ΜΕΤΡΙΑ 

ΟΧΙ ΠΕΡΙ 

ΠΟΛΥ ΚΑΛ 

εΧΕΔΟΝ Κ 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

οχι τοεο 

ΙΚΑΝΟΠΟΙ 

ΟΧΙ ΠΕΡΙ 

ΠΟΛΥ ΚΑΛ 

ΕΧΕΔΟΝ Κ 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

οχι τοεο 

2 , 7 5 4 2 
1 4 2 , 3 5 9 6 

7, 5599 
9 0 , 5 8 2 2 
4 1 , 4 6 3 2 

- 2 , 7 5 4 2 
1 4 2 , 3 5 9 6 

- 7 , 5 5 9 9 
-90-, 5822 
- 4 1 , 4 6 3 2 

2 , 4 6 7 7 
- 8 , 9 2 6 1 

, 5 1 2 7 
1 1 , 9 5 4 2 

8 , 7 3 4 1 

- , 8 8 1 9 
3 ,1899 
- , 1 8 3 2 

- 4 , 2 7 2 1 
- 3 , 1 2 1 3 

2 , 6 2 3 5 
- 1 2 , 8 9 8 8 

, 6 9 8 9 
1 3 , 4 0 9 8 

9 , 4 7 0 0 

- 2 , 6 2 3 5 
. 1 2 , 8 9 8 8 

- , 6 9 8 9 
- 1 3 , 4098 

- 9 , 4 7 0 0 

Goodness-of-Fit test statistics 

Likelihood Ratio Chi Square = 

Pearson Chi Square = 

9 5 , 9 1 0 1 1 
4 4 , 19462 

DF = 4 
DF = 4 

Ρ = 
Ρ = 

, 0 0 0 
, 0 0 0 

ir 
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Επίσης, παρατηρούμε ότι οι προσαρμοσμένες διαφορές (adjusted residuals) για τους 

πολύ καλά αξιολογήσαντες το τοπίο, είναι μεγάλες (π.χ για τους ικανοποιημένους από 

την επίσκεψη 12, 8988). Το μοντέλο ανεξαρτησίας, είναι μη κατάλληλο (poorly fitting) 

για τους πολύ καλά αξιολογήσαντες το τοπίο. Η αναλογία των πολύ ικανοποιημένων 

από την επίσκεψη τουριστών και παράλληλα τουριστών που αξιολόγησαν το τοπίο ως 

πολύ καλό, είναι σημαντικά μεγαλύτερη από ότι αναμένονταν (βλ. παραπάνω σχήμα: 

Exp. count & PCT. = 88. 67 και Obs. count & PCT. = 95. 01). Το παρακάτω σχήμα, 

δείχνει ένα γράφημα διασποράς των παρατηρούμενων τιμών (observed values) σε 

σχέση με τις προσαρμοσμένες διαφορές (adjusted residuals). Στο γράφημα, μπορούμε 

να εντοπίσουμε τις παρατηρήσεις με τις μεγαλύτερες διαφορές σε απόλυτη τιμή, 

οπότε και συμπεραίνουμε ότι εκεί υπάρχει άμεση εξάρτηση των δύο κριτηρίων 

κατάταξης, δηλαδή του Βαθμού ικανοποίησης επισκέπτη και της Αξιολόγησης του 

τοπίου. Η εξάρτηση αυτή μας υποδεικνύει σχέσεις γραμμικότητας. 
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Σχήμα: Διάγραμμα διασποράς παρατηρούμενων τιμών και προσαρμοσμένων 

διαφορών 

^ 

^ 
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Τα αποτελέσματα που παρατηρήσαμε παραπάνω για το λογιστικό μοντέλο, (legit 

model) είναι ιδανικά μ'αυτά που παρατηρούμε, εάν κάνουμε χρήση του λογαριθμικού 

γραμμικού μοντέλου ανεξαρτησίας (loglinear model of independence). Η μόνη διαφορά 

μεταξύ των μοντέλων υπάρχει στο ότι στο λογιστικό μοντέλο δεν παρουσιάζονται οι 

εκτιμητές των παραμέτρων, (parameter estimates) για τις τιμές της μεταβλητής 

αξιολόγηση τοπίου, μιά και δεν εμφανίζονται απευθείας στο λογιστικό μοντέλο που 

εκφράστηκε παραπάνω στη σχέση, (5). 

Για λογιστικά μοντέλα που περιλαμβάνουν πάνω από μία ανεξάρτητες 

μεταβλητές, ο έλεγχος καταλληλότητας ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία: Έστω 

ότι στο παραπάνω παράδειγμα ανάλυσης, προσθέτουμε στο μοντέλο του βαθμού 

ικανοποίησης από την επίσκεψη και τη μεταβλητή αξιολόγηση κλίματος και καιρού. Η 

μεταβλητή, είναι ταξινομήσιμης μορφής και περιλαμβάνει πέντε κατηγορίες 

κατάταξης, όπως και η αξιολόγηση τοπίου. Παρακάτω, παρουσιάζεται πίνακας που 

περιλαμβάνει τις παρατηρούμενες συχνότητες της διασταύρωσης του βαθμού 

ικανοποίησης με την αξιολόγηση του τοπίου και την αξιολόγηση του κλίματος και 

καιρού. 
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neAn/οποΐΗΛ» Ano ÌOIÌCÌWH 

Αξιολόγη

ση Tora'ou 

από 

επισκέπτη: 

0X1 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/ 

ΤΟΠΙΟ 

Ο,ΟΟ 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ: 

1,00,: 

ΚΑΛΟ 

2.Q0 

«ΚΑΚΟ 

3,00 

ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ 

4.00 

Σύνολο 

στήλης: 

Ποσοστιαία 

αναλογία: 

l-fWAi ÌXANonolHj*4MO^ Κ Α Ι '.'-. yVj^-i ~ • 

[Κ^ι^ΠΟΙΗΜΕΝΟί.. ~:c . . ~ ~ . , < . . : . . ._ . 

Αξιολόγηση: 

Κλίματος και καιρού 

ΟΧΙ 

πε-
ΡΙ-

ΒΑ-

ΛΛΟ 

Ν/ 

ΤΟ

ΠΙΟ 

0,0 

2 

0.1 

1 

0,7 

ΠΟΛ 

Υ 

ΚΑ

ΛΟ 

1,00 

6 

85,7 

1656 

78,3 

1071 

64,3 

230 

64,1 

61 

45,2 

ΚΑ

ΛΟ 

2.00 

383 

18,1 

494 

29,7 

117 

32,6 

64 

47,4 

ΚΑ

ΚΟ 

3,00 

1 

14,3 

62 

2,9 

77 

4,6 

9 

2,5 

8 

5,9 

ΠΟΛ 

Υ 

ΚΑ

ΚΟ 

4,00 

13 

0,6 

23 

1,4 

3 

0,8 

1 

0,7 

ΙΥΝΟ 

ΛΟ 

ΓΡΑΜ 

ΜΗΣ 

7 

0.2 

2116 

49,4 -

1665 

38,9 

359 

8,4 

135 

3,2 

3 3024 1058 157 40 4282 

0,1 70,6 24,7 3,7 0,9 100,0 

Ελλιπείς παρατηρήσεις: 369 

P"K*r/V/i- tç*i un - _ 

' "'ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ! 

Αξιολόγηση: 

Κλίματος και καφού 

ΟΧΙ 

ΠΕ-

ΡΙΒ 

ΑΛ

ΛΟΝ 

/ 

ΤΟ

ΠΙΟ 

0,00 

1 

0,9 

ΠΟΛ 

Υ 

ΚΑ

ΛΟ 

1,00 

1 

25 

63 

57,8 

104 

46,4 

49 

33,3 

26 

41,3 

ΚΑ

ΛΟ 

2,00 

2 

50 

25 

22,9 

74 

33,0 

62 

42,2 

26 

41,3 

ΚΑ

ΚΟ 

3,00 

6 

5,5 

30 

13,4 

22 

15,0 

8 

12,7 

ΠΟΛ 

Υ 

ΚΑ

ΚΟ 

4,00 

1 

25 

14 

12,8 

16 

17,1 

14 

9,5 

3 

4,8 

ΙΥΝΟ 

ΛΟ 

ΓΡΑΜ 

ΜΗΙ 

4 

0,7 

109 

19,9 

224 

41,0 

147 

26,9 

63 

11,5 

ί - 243 189 66 48 547 

0,2 44,4 34,6 12,1 8,8 100,0 

Ελλιπείς παρατηρήσεις: 54 

Πίνακας Διασταύρωσης τριπλής εισόδου των μεταβλητών Βαθμού ικανοποίησης, 

Αξιολόγησης τοπίου και Αξιολόγησης κλίματος, καρον. 
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Τα στατιστικά αποτελέσματα του λογιστικού μοντέλου neu δεν -ερι/α_.2'-·ε· _ : · : ~ : 

αλληλοεπίδρασης των τριών μεταβλητών, δείχνουν ότι το μοντέλο δεν προσαρμόζεται 

καλά στα δεδομένα, (Λ^α= 22,4 ενώ Χ2 = 27,17393 με διάστημα εμπιστοσύνης α= 0,05 

και ν = 13). Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα στατιστικά του μοντέλου: 

13 ? = , 0 0 7 
13 ? = , 0 1 2 

Οι εκτιμητές απόκλισης και η σύνταξη εντολών στο στατιστικό πακέτο SPSS/ WIN, για 

την παραγωγή του λογιστικού μοντέλου, δείχνονται στο σχήμα που ακολουθεί. 

7 Oct 94 SPSS for MS WINDOWS Release S.O
 ? a

~
e 

his software is functional through October 31, 1994. 

> GET 
> FILE*'A:\EREY.ERE'. 
> EXECUTE . 
> LOGLINEAÄ 
> v74(0 1) BÏ v45(0 4) v4S(0 4) 
> /CONTRAST (v74)deviation /CONTRAST (v45)»Deviation /CONTRAST 
> ( v45)»Deviation 
> /PRINT= ESTIM FREQ RESID DESIGN 
> /NO?RINT= CORR 
> /PLOT» RESID NORMPROB 
> /CRITERIA ITERATION(20) CONVERGE(.001) DELTA(.S) 
> /DESIGN v74 v74»v45 v74'v46 

O c t 94- SPSS f o r MS WINOOWS R e l e a s e 6 .0 Page 10 

. „ » . „ . . . . L O G L I N E A R A N A L Y S I S - » » - » » » » • -

s t i m a t e s f o r P a r a m e t e r s 

•74 

P a r a m e t e r C o e f f . S t d . E r r . 

1 - , 3 1 4 2 7 0 3 1 3 , 1 4 6 6 2 

'74 ' V4 5 

P a r a m e t e r C o e f f . S t d . E r r . 

2 ,3985756197 ,27070 
3 -,703523729- ,08112 
4 - , 2 8 2 6 5 2 9 1 0 , 0 7 6 5 8 
5 , 2 7 2 7 2 6 1 5 5 3 , 0 8 1 3 6 

'74 * V46 

Parameter Coeff. SCd. Err. 

S ,1304610141 ,51068 
7 - , 6 0 6 6 8 6 5 3 2 , 1 3 3 4 4 
8 - , 3 3 9 5 6 6 2 4 7 , 1 3 4 7 6 
9 , 1 2 3 4 2 5 2 1 6 0 , 1 4 3 9 8 

Σχήμα: Οι εκτιμητές απόκλισης σύνταξη εντολών στο στατιστικό πακέτο SPSS/ WIN. 

Goodness-ot-cit Cast statistics 

Likelihood Ratio Chi Square = 23,64709 DF = 
Pearson Chi Square = 27,17393 DF = 

Z-Value Lower 95 CI Upper 95 CI 

-2,14348 -,60154 -,02690 

Z-Value Lower 95 CI upper 95 CI 

1,47278 
8,67214 
3,69119 
3,35202 

-,13139 
-,86253 
-,43274 
,11325 

,92924 
-,54452 
-, 13257 
,43220 

Z-Value Lower 95 CI Upper 95 CI 

,25546 
-4, 54645 
-2,51973 
,35726 

,87043 
,86323 
.60370 
.15377 

1, 13140 
-, 34514 
-,07543 
, 40562 
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Ο εκτιμητής της παραμέτρου του Βαθμού ικανοποίησης είναι αρνητικός (- 0, 314) <ci 

αυτό δείχνει ότι κατά μέσο όρο, η αναλογία των πολύ ικανοποιημένων και 

ικανοποιημένων επισκεπτών που αξιολόγησαν το κλίμα και τον καιρό, είναι μικρότερη 

απ ότι η αναλογία των μέτρια και μη ικανοποιημένων επισκεπτών. 

Ο συντελεστής επίδρασης (effect) της "Βαθμός ικανοποίησης1', με την 

"Αξιολόγηση κλίματος και καιρού", δείχνει την αύξηση ή μείωση του δείκτη 

λογαριθμικής διαφοράς, (log odds ratio) ο οποίος σχετίζεται με την εκάστοτε 

κατηγορία της μεταβλητής "Αξιολόγηση κλίματος και καιρού'. Ο εκτιμητής της 

παραμέτρου (parameter estimate), δείχνει ότι στις τρεις πρώτες κατηγορίες 

παραμέτρων (6, 7 και 8) υπάρχει μία σταδιακή μείωση από μια αρκετά μεγάλη θετική 

τιμή (0, 130) προς μία αρκετά μεγάλη αρνητική τιμή (- 0, 339). Στη συνέχεια, έχουμε 

μια απότομη αύξηση του εκτιμητή (κατηγορία 9: 0, 123 και στην 10: 0, 692). Η εκτίμηση 

της τελευταίας κατηγορίας της "Αξιολόγησης κλίματος και καιρού", διεξάγεται από το 

αρνητικό άθροισμα των υπολοίπων κατηγοριών δηλαδή παράμετρος 10 = - (εκτιμητής 

6 + εκτιμητής 7 + εκτιμητής 8 + εκτιμητής 9) = - (- 0, 692366670) = 0, 692366670. 

Αυτό σημαίνει, ότι τα άτομα που δεν ενδιαφέρονται ( Όχι κλίμα καιρός με τιμή 0, 00) 

για τον καιρό, εκφράζουν τη μεγαλύτερη ικανοποίηση από την επίσκεψη των 

αλλοδαπών (Γερμανών - Άγγλων) στη Βόρεια Ελλάδα. Μεγάλη ικανοποίηση 

εξέφρασαν και τα άτομα που αξιολόγησαν τον καιρό ως πολύ κακό και κακό. 

Δυσαρεστημένοι τείνουν να δείχνουν οι επισκέπτες που αξιολόγησαν τον καιρό ως 

καλό και πολύ καλό. 

Ο εκτιμητής της παραμέτρου για την αλληλοεπίδραση του Βαθμού ικανοποίησης του 

επισκέπτη κωδικός: V 74), με την Αξιολόγηση περιβάλλοντος και τοπίου (κωδικός: V 

45) δείχνει τη συνεισφορά της κάθε κατηγορίας της "Αξιολόγησης., τοπίου "στην 

εξαρτημένη "Βαθμός ικανοποίησης του επισκέπτη". Έτσι, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, οι αρνητικές τιμές συνδέονται με μη ικανοποιημένους αξιολογήσαντες το 

τοπίο επισκέπτες, ενώ οι θετικές τιμές, συνδέονται με ικανοποιημένους 

αξιολογήσαντες το τοπίο επισκέπτες. Η μεγαλύτερη θετική τιμή παραμέτρου, (βλ. 

παράμετρος 2) αντιστοιχεί στα άτομα που αξιολόγησαν το τοπίο ως κάτι που δεν 

ενδιαφέρει (τιμή= 0, 398/ 

Από τα παραπάνω, μπορούμε να περιγράψουμε τη συμπεριφορά των αλλοδαπών 

τουριστών. Έτσι, βάσει των ανεξάρτητων μεταβλητών Αξιολόγηση τοπίου και 

Αξιολόγηση καιρού (V 45 και V 46), οι περισσότερο μη ικανοποιημένοι επισκέπτες 

εντοπίζονται στα άτομα που αξιολόγησαν το τοπίο και τον καιρό στη Βόρεια Ελλάδα 

ως καλά και πολύ καλά. Οι αναμενόμενες λογαριθμικές διαφορές, (exp. log odds) για 

κάθε συνδυασμό των μεταβλητών Αξιολόγησης τοπίου και Αξιολόγησης καιρού, 
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μπορούν να παρατηρηθούν στο παραπάνω σχήμα. Οι λογαριθμικές διαφορές, για τους 

πολύ καλά αξιολογήσαντες το τοπίο και παράλληλα πολύ καλά αξιολογήσαντες τον 

καιρό, ισούνται με : 

In (F,-/ F1 2) = 2 Χ (λ ικανοποιημένος ano την επίσκεψη + χ (ικανοποιημένος απΰ την επίσκεψη χ πολύ καλή 

αξιολόγηση τοπίου) + \ (ικανοποιημένος από την επίσκεψη χ πολύ καλή αξιολόγηση καιρού)) = 

= 2 χ (- 0, 314 : 0, 703 - 0, 607) = 2 χ (-1, 624) = - 3, 248 

και 

e - 3,248 = ο, 039. 

5γ. Αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης. 

Οι μεταβλητές που επιλέχθηκαν για την ανάλυση μας, χαρακτηρίζονται ως 

μεταβλητές ποιοτικής φύσεως (π.χ εθνικότητα, βαθμός ικανοποίησης, αξιολόγηση 

υποδομής κ.ά.). Η στατιστική μέθοδος που ακολουθήθηκε, ήταν ο έλεγχος 

ανεξαρτησίας. Στόχος της μεθόδου, είναι η διερεύνηση της ανεξαρτησίας μεταξύ δύο 

μεταβλητών ταξινομήσιμης μορφής. Στην περίπτωση μας η μεταβλητές αυτές, ήταν ο 

βαθμός ικανοποίησης του επισκέπτη (κωδικός: V 74) και η εκάστοτε ανεξάρτητη 

μεταβλητή ενδιαφέροντος (δηλαδή 21 μεταβλητές με κωδικούς: V 11, V 14, V 82, V 

45, V 46, V 47, V 48, V 49, V 50, V 51, V 52, V 53, V 54, V 55, V 56, V 57, V 58,' 

V 59, V 60, V62, V 66). Όπως προαναφέρθηκε, η απόφαση ανεξαρτησίας δύο ή 

περισσοτέρων μεταβλητών, μπορεί να διεξαχθεί από τη διαδικασία του ελέγχου 

ανεξαρτησίας, με τη βοήθεια του εκάστοτε λογαριθμικού μαθηματικού μοντέλου που 

χρησιμοποιείται (Χ 2 statistic for independence bg - frrear or bgit model). Έτσι, στην περίπτωση 

μας, κάθε φορά που το μαθηματικό μοντέλο προσάρμοζε κατάλληλα, ίσχυε ότι οι 

μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους (δηλαδή επαληθευόταν η μηδενική 

υπόθεση, στην οποία υποθέτονταν ότι οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες, επειδή 

π.χ ο Βαθμός ικανοποίησης του επισκέπτη, εμπεριέχεται με την ίδια κατανομή σ' όλες 

τις κατηγορίες, π.χ της αξιολ γησης του τοπίου). Στην περίπτωση της μη 

καταλληλότητας του μοντέλου, ίσχυε η εναλλακτική υπόθεση (δηλαδή επαληθεύονταν 

η εναλλακτική υπόθεση της μη ανεξαρτησίας των μεταβλητών). Με τον τρόπσ αυτό, 

ελέγχθηκε η ανεξαρτησία μεταξύ του βαθμού ικανοποίησης (κωδικός V 74) και της 

εκάστοτε ανεξάρτητης μεταβλητής. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, οι λογιστικές 

διαφορές (log odds) βοήθησαν στην αξιολόγηση του βαθμού της εξάρτησης . 

Στον παρακάτω πίνακα, θα παρουσιάσουμε τα συνολικά αποτελέσματα από την 

εφαρμογή του ελέγχου ανεξαρτησίας του βαθμού ικανοποίησης των επισκεπτών, με 

τις ανεξάρτητες μεταβλητές διερεύνησης. Επίσης, στη συνέχεια, θα αναλυθούν τα 
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σημαντικότερα αποτελέσματα που προκύπτουν από τον έλεγχο ανεξαρτησίας των 

λογιστικών μοντέλων, με αναφορές και σε σημαντικές προσαρμοσμένες διαφορές -

υπολείμματα, ["Adj. resid." δηλαδή ο λόγος των τυπικών διαφορών - υπολειμμάτων 

(Standart Residuals) προς το συντελεστή εκτίμησης του λάθους (Estiim. of Standart 

error)]. 

5γα. Αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας. 

Στο συγκεντρωτικό πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα παρακάτω: 

α. πρώτη στήλη: Οι μεταβλητές των λογιστικών μοντέλων μη πλήρους μορφής 

(Unsaturated logt models) που συμπεριλαμβάνονται στο εκάστοτε μοντέλο, δηλαδή ο 

Βαθμός ικανοποίησης: V 74 (dependet variable, δηλαδή η εξαρτημένη μεταβλητή) και η 

ανεξάρτητη μεταβλητή επιρροής. 

β. δεύτερη στήλη: Κυψελίδες που περικλείουν τα παρακάτω μεγέθη·: 

- τιμή Χ2 ελέγχου 

- αριθμό σε παρένθεση = βαθμοί ελευθερίας 

- αριθμό αγκύλης = επίπεδο σημαντικότητας. 

γ. τελευταίες γραμμές του πίνακα: Επεξηγήσεις. 

Στην ανάλυση, θεωρήθηκε ως κριτήριο το επίπεδο σημαντικότητας 10% ή α = 0,10. 

Οι αστερίσκοι δεξιά της καμπύλης, δείχνουν σε ποιες κυψελίδες ικανοποιείται το 

επίπεδο σημαντικότητας που επιλέχθηκε, και παράλληλα ικανοποιείται και η 

εναλλακτική υπόθεση μέσω του ελέγχου Χ2 (δηλαδή οι μεταβλητές εξαρτώνται). 
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Πίνακας παρουσίασης αποτελεσμάτων του ελέγχου καταλληλότητας μεταξύ της 

εξαρτημένης (V 74) και των ανεξάρτητων: V 45 - V 60, V 62, V 66, V82, V 11 και V 14, 

V 74 με V 45 [δηλαδή λογιστικό 
μοντέλο μη πλήρους μορφής 
(irsabxataibgt model) =ln (Fu/ F12) = 

2 χ \ ικανοποιημένοι 
επισκέπτες. 

V 74 με V 46 

V 74 με V 47 

V 74 με V 48 

V 74 με V 49 

V 74 με V 50 

V 74 με V 51 

ν 7 4 μ ε V 52 

V 74 με V 53 

V 74 με V 54 

V 74 με V 55 

V 74 με V 56 

V 74 μ ε V 57 

V 74 με V 58 

V 74 με V 5& 

V 74 με V 60 

V 74 με V 62 

. V 74 με V 66 

V 74 με V 82 

χ2 = 344, 19462 
(ν = 4) 

[α=0, 000]' 

Χ1 = 311, 39069 
(ν = 4) 

[α = 0, 000 ]' 
Χ1 = 333, 42324 

(ν = 4) 
fa = 0, 000 } ' 

Χ1 = 214, 09265 
(ν = 4) 

[α =0, 000 Γ 
Χ2- = 179, 22353 

(ν = 4) 
[α=0. 000 1* 

Χ2- = 357, 89871 
(ν = 4) 

[α = 0, 000]' 
Χ1 =335, 04633 

(ν = 4) 
ία- 0, 000 ]' 

χι = 472, 43697 
(ν = 4) 

fa = 0, 0001* 
Χ* = 588, 29623 

(ν = 4) 
[α = 0, 000Γ 

Χ1 = 237, 64208 
(ν = 4) 

[α = 0, 000 J* 
Χ* = 208, 72096 

(ν = 4) 
[α = 0, 000Γ 

Χ1 = 231, 17564 
(ν = 4) 

[α=0, 000 Γ 
Χ1· = 141, 98403 

(ν = 4) 
fa = 1, Ε-291 

Χ2- = 91, 15930 
(ν = 4) 

[α = 7, Ε- 19] 

Χ2- = 131, 92887 
(ν = 4) 

ία =2, Ε-27] 
Χ* = 303, 31914 

(ν = 4) 
[α = 0, 000Γ 

Χ2· = 101, 02435 
(ν = 4) 

ία =6, Ε-211 
Χ2· = 110, 95213 

(ν = 4) 
[ α = 5, Ε - 23 ] 

Χ2 = 44, 25127 
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V 74 με V 11 

V 74 με V 14 

(ν = 2) 
[α = 2, Ε-10} 

Χ2 = 0, 00000 
(ν = 1) 

[α = 1, 00000 } 
Χ2 =3, 96674 

(ν=1) 
[α = 0, 04641 ]' 

Για τ ις V 46 - V 60, V 62, V 66 με ν = 4, ο συντελεστής Χ 2ο, 10 του Parson 
ήταν: Χ 2σ, ίο = 7, 78, Όπου υπάρχει αστερίσκος δεξιά της αγκύλης αυτό 

σημαίνει ότ ι Χ 2ο, ίο (Χ 2 δηλαδή ισχύει η εναλλακτική υπόθεση ότι οι μεταβλητές 
είναι μεταξύ τους εξαρτημένες στο παραπάνω επίπεδο σημαντικότητας (0, 10), και 

επομένως το μοντέλα ανεξαρτησίας δεν προσαρμόζει κατάλληλα. 

Για τ ις V 11 V 14 έγινε διόρθωση συχνοτήτων λόγω του μοναδιαίου βαθμού 
ελευθερίας ν- Λ, ώστε ν α αποφευχθούν σφάλματα στη διεξαγωγή 

συμπερασμάτων. Για Χ 2 επιλέχθηκε ο διορθωμένος συντελεστής του Yates. 0 
συντελεστής Χ 2ο, ίο του Parson για ν = 1 ήταν: Χ 2ο. 10 = 2, 71. 

Για την V 82 με βαθμούς ελευθερίας ν = 2, 0 συντελεστής Χ ^ο, ίο TOU Parson για 
ν =2 ήταν: Χ 2σ, 10 = 4, 61. 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα, διεξάγουμε ότι η μεταβλητή "Βαθμός ικανοποίησης" 

εξαρτάται κατά σειρά σπουδαιότητας: 

• Σε επίπεδο σημαντικότητας α = 0,10 (10%) και βαθμούς ελευθερίας 

ν = 4, από τις παρακάτω μεταβλητές: 

1. Ευγένεια και φιλοξενία κατοίκων (V 53) με Χ2 = 588, 29623 

2. Ποιότητα φαγητού (V 52) με Λ2 = 472, 43697 

3. Διαρρύθμιση και δυνατότητα διαμονής (V 50) με Λ2 = 357, 89871 

4. Αξιολόγηση τοπίου (V 45) με Λ2 = 344, 19462 

5. Εξυπηρέτηση στον και εκτός του χώρου διαμονής (V 51) με 

λ2 = 335, 04683 

6. Αισθητική του χώρου στον προορισμό (V 47) με Λ2 = 333, 42324 

7. Κλίμα και καιρό (V 46) με Λ2 = 311, 39069 

8. Δυνατότητες διασκέδασης (V 60) με Λ2 = 303, 31914 

9. Πολιτιστική προσφορά και αξιοθέατα (V 54) με Λ2 = 237, 64208 

10. Τιμές και παρεχόμενες υπηρεσίες (V 56) με Χ2 = 231,17564 

11. Ησυχία στον τόπο παραμονής (V 48) με Χ2 = 214, 09265 

12. Ενημέρωση στο τοπικό γραφείο ταξιδιών (V 55) με Χ2 = 208, 72096 

13. Συγκοινωνιακή υποδομή (V 49) με Χ2 = 179, 22353. 

• Επίσης, η μεταβλητή "Βαθμός ικανοποίησης", εξαρτάται σε επίπεδο σημαντικότητας 

α = 0, 10 και με βαθμούς ελευθερίας ν = 1 (βάσει του Διορθωτή του Yates), από τη 

μεταβλητή Κινήτρου έλευσης των επισκεπτών: "Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών" (V 
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14). Μετά από προηγούμενη διόρθωση του Yates, ο συντελεστής Χ2- ήταν (σος με 3, 

96674. 

5γβ. Ανάλυση σημαντικότερων αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τον έλεγχο 

ανεξαρτησίας των λογιστικών μοντέλων μη πλήρους μορφής21 (δηλαδή από τα απλά 

λογιστικά μοντέλα ελέγχου ανεξαρτησίας της μορφής: In {Ri/ Ri) = 2 χ λ11). 

Παρακάτω, γίνεται μια σύντομη περιγραφή του τρόπου ανάλυσης των 

αποτελεσμάτων. Τα στατιστικά αποτελέσματα που υπολογίστηκαν με τη βοήθεια του 

στατιστικού πακέτου SPSS' WIN, αναλύθηκαν ως εξής: 

1. Στη στήλη προσαρμοσμένων διαφορών - υπολειμμάτων, {"Adj. resid ",)2 2, 

εντοπίζονταν οι μεγαλύτεροι αριθμοί σε απόλυτη τιμή (δηλαδή, μεγάλες 

αποκλίσεις) που αντιστοιχούσαν στην εκάστοτε κατηγορία της ανεξάρτητης 

μεταβλητής. Αυτό, αποτελούσε κριτήριο για ύπαρξη μεγάλου βαθμού εξάρτησης 

μεταξύ της ανεξάρτητης και της εξαρτημένης δηλαδή, του "Βαθμού 

ικανοποίησης του επισκέπτη" από την επίσκεψη του στη Βόρεια Ελλάδα. 

Παράλληλα, το θετικό πρόσημο στην τιμή της προσαρμοσμένης διαφοράς {"Adj. 

resid "), υποδείκνυε ότι στην κατηγορία των ικανοποιημένων επισκεπτών και 

παράλληλα, στη συγκεκριμένη κατηγορία της ανεξάρτητης μεταβλητής, 

υπερτερούσαν οι ικανοποιημένοι επισκέπτες έναντι των μη ικανοποιημένων 

επισκεπτών. Το αντίθετο, ίσχυε στην περίπτωση εμφάνισης αρνητικού 

πρόσημου. Η ικανοποίηση, υπερτερούσε της μη ικανοποίησης κάθε φορά που 

στη συγκεκριμένη κατηγορία της ανεξάρτητης μεταβλητής όσο αφορά τους 

ικανοποιημένους επισκέπτες και στη στήλη παρατηρούμενων μετρήσεων: "Cts. 

'Counts", συνέβαινε να έχουμε μεγαλύτερες μετρήσεις απ'ότι στη στήλη 

αναμενόμενων μετρήσεων: " Exp. Counts ". 

2. Βοηθητικά, οι στήλες των απόλυτων διαφορών - υπολειμμάτων ("Sta. resid."), 

προσδιόριζαν, π.χ στην περίπτωση των ικανοποιημένων επισκεπτών τις τιμές 

2 1 Για λόγους οικονομίας χώρου, θα παρουσιαστούν οι εντολές και τα αποτελέσματα της εκτύπωσης 
{outputs) από το στατιστικό πακέτο SPSS/ WIN, στο παράρτημα και πιο συγκεκριμένα στην ενότητα: 
"Αποτελέσματα ελέγχου ανεξαρτησίας για τα λογιστικά μοντέλα διερε νησης". Για να γίνει 
ευκολότερα κατανοητός ο τρόπος ερμηνείας των αποτελεσμάτων αυτών, παραθέτονται στο 
παραπάνω κείμενο οι πίνακες αποτελεσμάτων για το μοντέλο: V 74 με V53. 

2 2 Ένας ικανοποιητικός δείκτης που λαμβάνει υπ'όψη του το συντελεστή τυπικού λάθους, είναι ο 
δείκτης προσαρμοσμένης διαφοράς - υπολείμματος του Haberman : Adj. resid.= Std. resid. / Estim. of 
standart error. Επίσης, εντοπίζω τις κατηγορίες που οδηγούν στην εξάρτηση των μεταβλητών (τιμές 
σε απόλυτη μορφή πάνω από 1, 96) nou συμπεριλαμβάνονται στο μοντέλο διερεύνησης, με τη 
βοήθεια της τυπικής διαφοράς: Std. resid = resid./ (Exp. Counts. (Βλ. και Agresti, 1990, p. 217, 224). 
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που αντιστοιχούσαν στις κατηγορίες της ανεξάρτητης και υπέρβαιναν την 

κλίμακα κανονικότητας: 1, 96...- 1, 96. Στην περίπτωση που σε κάποιες 

κατηγορίες της ανεξάρτητης, αντιστοιχούσαν μεγαλύτερες απόλυτες τιμές 

απ'ότι αυτές της κλίμακας, τότε, αυτό αποτελούσε ένδειξη συνεισφοράς της 

παρούσας κατηγορίας της ανεξάρτητης μεταβλητής, στην απόρριψη του 

μοντέλου ανεξαρτησίας δηλαδή, εντοπίζονταν ότι στην παρούσα κατηγορία, οι 

μεταβλητές έδειχναν να εξαρτύτται ισχυρότερα μεταξύ τους. 

Ανάλυση των αποτελεσμάτων των λογιστικών μοντέλων: 

1. Σχέση V 74 με V 53: "Βαθμός ικανοποίησης επισκέπτη" με "Ευγένεια και φιλοξενία 

των κατοίκων". 

• Οι πολύ καλά αξιολογήσαντες την ευγένεια και φιλοξενία των κατοίκων στη Βόρεια 

Ελλάδα, δείχνουν τη μεγαλύτερη τάση για ικανοποίηση από την επίσκεψη στη 

Βόρεια Ελλάδα. Ενώ αναμένονταν αριθμητικά, στην κατηγορία των "πολύ καλά 

αξιολογήσαντων τη φιλοξενία και ευγένεια" επισκεπτών περίπου 2979 

ικανοποιημένοι επισκέπτες, τελικά παρατηρήθηκαν στην κατηγορία αυτή 3157 

άτομα. Αυτό φαίνεται από την προσαρμοσμένη διαφορά, (Adj. resid.) η οποία έχει 

θετικό πρόσημο, δηλαδή, στην περίπτωση μας 17, 0197. 

• Οι "κακώς αξιολογήσαντες" την ευγένεια και φιλοξενία των κατοίκων στη Βόρεια 

Ελλάδα μαζί με τους "πολύ κακώς" αξιολογήσαντες την ευγένεια και φιλοξενία των 

κατοίκων στη Βόρεια Ελλάδα, δείχνουν τη μεγαλύτερη τάση για δυσαρέσκεια από 

την επίσκεψη τους στη Βόρεια Ελλάδα, 

(Βλ. αντίστοιχα Adj. resid. = -13, 9270 και -16, 4741). 

• Συμπέρασμα για τη σχέση εξάρτησης V 74 με V 53 : "Βαθμός ικανοποίησης 

επισκέπτη" με " Ευγένεια και φιλοξενία των κατοίκων". 

Η ευγένεια και φιλοξενία των κατοίκων, δείχνει να επηρεάζει ιδιαίτερα σημαντικά 

τον τελικό βαθμό ικανοποίησης του αλλοδαπού γερμανού ή άγγλου επισκέπτη από την 

επίσκεψη του στη Βόρεια Ελλάδα. Όταν η ευγένεια και φιλοξενία, αξιολογούνται 

θετικά (δηλαδή ικανοποιητικά), τότε, η συνολική ικανοποίηση από την επίσκεψη στον 

προορισμό, αυξάνεται. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης εκφράσει δυσαρέσκεια για 

την ευγένεια και φιλοξενία των κατοίκων, ο συνολικός βαθμός ικανοποίησης του 

επισκέπτη μειώνεται. 
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Τα παραπάνω δεδομένα επεξεργασίας για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων, 

παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί. Το σχήμα, περιλαμβάνει εκτυπωμένα 

αποτελέσματα από το στατιστικό πακέτο ανάλυσης. 
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22 Nov 94 5?SS for MS WINDOWS Release 6.0 

*"* .ML convergaci de iteration 4. 

Λ dx irr. urn n e e a a t w a e n s u c c e s s i v a ncions = 

Observed, Expected Frequencies and Residuals 

Factor Cade OBS. coun; ?CT. ΞΧ?. counE PCX. 

V7 4 

V5 3 

V5 3 

V5 3 

V53 

V5 3 

V7 4 

V53' 

V53 

V33 

V5 3 

V5 3 

" METPIA 

ΟΧΙ ΕΥΓΕ 

ΠΟΛΥ ΚΑΛ 

ΕΧΕΔΟΝ κ 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΟΧΙ TOCO 

ΙΚΑΝΟΠΟΙ 

ΟΧΙ ΕΥΓΕ 

ΠΟΛΥ ΚΑΛ 

CXEAON κ 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΟΧΙ TOCO 

10,00 (31,25) 

203,00 ( 5,04) 

205,00 (15,17) 

92,00 (39,55) 

53,00 (71,52) 

22,00 (53,75) 

3157,00 (93,95) 

1053,00 033,33) 

140,00 (50,34) 

21,00 (28,33) 

3,53 (11, 34) 

331,14 (11,34) 

144, 52 (11, 34) 

25,32 (11,34) 

3, 39 (11, 34) 

23,37 (33,55) 

2973,35 (33,55) 

1129,48 (88,55) 

205,53 (38,55) 

53,51 (88,55) 

Observed, Expected Frequencies and Residuals (Cone.) 

factor Code Residual Std. Resid. Adj. Resid. 

V7 4 
V53 
V53 
V5 3 

- V5 3 
V5 3 

V7 4 
V5 3 
VS3 
V5 3 
V53 
V5 3 

" ΜΕΤΡΙΑ 
ΟΧΙ ΕΥΓΕ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛ 
εΧΕΔΟΝ Κ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

οχι τοεο 

ΙΚΑΝΟΠΟΙ 
ΟΧΙ ΕΥΓΕ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛ 
εΧΕΔΌΝ Κ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

οχι τοεο 

5,3701 
178,1424 
51,4335 
65,5830 
44,5058 

-S,3701 
178,1424 
-51,4835 
-55,5830 
-44,5058 

3,3435 
-9,1248 
5,1145 

12,8037 
15,3958 

-1, 1960 
3,2539 · 

-1,8294 
-4,5799 · 
-5,5071 . 

3, 5524 
-17,0197 

S,2984 

13,9270 

15,4741 

-3, 5524 
17, 0197 
-6,2984 

-13,9270 
-16,4741 

y 
* 
* 

Goodness-of-Fit tese statistics 

Likelihood Ratio Chi Square = 415,59589 . 
— * Pearson Chi Square = 588,29623/ 

OF = 4 
OF = 4 

,000 

,000 

2. Σχέση V 74 με V 52: " Βαθμός ικανοποίησης επισκέπτη" με " Ποιότητα φαγητού ". 

• Οι πολύ καλά αξιολογήσαντες την ποιότητα του φαγητού στη Βόρεια Ελλάδα, 

δείχνουν τη μεγαλύτερη τάση για ικανοποίηση από την επίσκεψη στη Βόρεια 

Ελλάδα. Ενώ αναμένονταν αριθμητικά στην κατηγορία των "πολύ καλά 

αξιολογήσαντων την ποιότητα του φαγητού" επισκεπτών περίπου 2058 
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ικανοποιημένοι επισκέπτες, τελικά παρατηρήθηκαν στην κατηγορία αυτή 2215 

άτομα. Αυτό φαίνεται από την προσαρμοσμένη διαφορά, (Adj. resid.) η οποία έχει 

θετικό πρόσημο, δηλαδή, στην περίπτωση μας 14, 0026. 

• Οι "κακώς αξιολογήσαντες" την ποιότητα του φαγητού στη Βόρεια Ελλάδα μαζί με 

τους "πολύ κακώς" αξιολογήσαντες την ποιότητα του φαγητού στη Βόρεια Ελλάδα, 

δείχνουν τη μεγαλύτερη τάση για δυσαρέσκεια από την επίσκεψη τους στη Βόρεια 

Ελλάδα, 

(Βλ. αντίστοιχα στο παράρτημα 'Adj. resid. = -12 ,0212 και -15, 6755). 

• Συμπέρασμα για τη σχέση εξάρτησης V 74 με V 52 : "Βαθμός ικανοποίησης 

επισκέπτη" με "Ποιότητα του φαγητού". 

Η ποιότητα του φαγητού, δείχνει να επηρεάζει ιδιαίτερα σημαντικά τον τελικό 

βαθμό ικανοποίησης του αλλοδαπού γερμανού ή άγγλου επισκέπτη, από την επίσκεψη 

του στη Βόρεια Ελλάδα. Όταν η ποιότητα του φαγητού αξιολογείται θετικά, (δηλαδή 

ικανοποιητικά) τότε η συνολική ικανοποίηση από την επίσκεψη στον προορισμό 

αυξάνεται. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης εκφράσει δυσαρέσκεια για την 

ποιότητα του φαγητού, τότε ο συνολικός βαθμός ικανοποίησης του επισκέπτη 

μειώνεται. 

3. Σχέση V 74 με V 50: " Βαθμός ικανοποίησης επισκέπτη" με " Διαρρύθμιση και 

δυνατότητα διαμονής ". 

• Οι πολύ καλά αξιολογήσαντες τη διαρρύθμιση και δυνατότητα διαμονής στη Βόρεια 

Ελλάδα, δείχνουν τη μεγαλύτερη τάση για ικανοποίηση από την επίσκεψη στη 

Βόρεια Ελλάδα. Ενώ αναμένονταν αριθμητικά στην κατηγορία των "πολύ καλά 

αξιολογήσαντων τη διαρρύθμιση και δυνατότητα διαμονής" επισκεπτών περίπου 

1844 ικανοποιημένοι επισκέπτες, τελικά παρατηρήθηκαν στην κατηγορία αυτή 1981 

άτομα. Αυτό φαίνεται από την προσαρμοσμένη διαφορά, (Adj. resid.) η οποία έχει 

θετικό πρόσημο δηλαδή στην περίπτωση μας 12, 4766. 

• Οι "κακώς αξιολογήσαντες" τη διαρρύθμιση και δυνατότητα διαμονής στη Βόρεια 

Ελλάδα, μαζί με τους "πολύ κακώς" αξιολογήσαντες τη διαρρύθμιση και δυνατότητα 

διαμονής στη Βόρεια Ελλάδα, δείχνουν τη μεγαλύτερη τάση για δυσαρέσκεια από 

την επίσκεψη τους στη Βόρεια Ελλάδα, 

(Βλ. αντίστοιχα στο παράρτημα: αποτελέσματα για V 50, Adj. resid. = - 7 ,7756 και 

- 14, 5811). 

• Συμπέρασμα για τη σχέση εξάρτησης V 74 με V 50 : " Βαθμός ικανοποίησης 

επισκέπτη" με " Διαρρύθμιση και δυνατότητα διαμονής ". 
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Η διαρρύθμιση και δυνατότητα διαμονής, δείχνει να επηρεάζει σημαντικά τον 

τελικό βαθμό ικανοποίησης του αλλοδαπού γερμανού ή άγγλου επισκέπτη, από την 

επίσκεψη του στη Βόρεια Ελλάδα. Όταν η διαρρύθμιση και δυνατότητα διαμονής 

αξιολογείται θετικά, (δηλαδή ικανοποιητικά) τότε η συνολική ικανοποίηση από την 

επίσκεψη στον προορισμό, αυξάνεται. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης εκφράσει 

δυσαρέσκεια για τη διαρρύθμιση και δυνατότητα διαμονής, τότε ο συνολικός 

βαθμός ικανοποίησης του επισκέπτη μειώνεται. 

4. Σχέση V 74 με V 45: " Βαθμός ικανοποίησης επισκέπτη" με "Αξιολόγηση τοπίου". 

• Οι πολύ καλά αξιολόγησαντες το τοπίο στη Βόρεια Ελλάδα, δείχνουν τη 

μεγαλύτερη τάση για ικανοποίηση από την επίσκεψη στη Βόρεια Ελλάδα. Ενώ 

αναμένονταν αριθμητικά στην κατηγορία των "πολύ καλά αξιολογήσαντων το τοπίο" 

επισκεπτών, περίπου 1992 ικανοποιημένοι επισκέπτες, τελικά, παρατηρήθηκαν στην 

κατηγορία αυτή 2134 άτομα. Αυτό φαίνεται από την προσαρμοσμένη διαφορά, (Adj. 

resid.) η οποία έχει θετικό πρόσημο, δηλαδή, στην περίπτωση μας 12, 8988. 

• Οι "κακώς αξιολόγησα ντες" το τοπίο στη Βόρεια Ελλάδα, μαζί με τους "πολύ 

κακώς" αξιολογήσαντες το τοπίο στη Βόρεια Ελλάδα, δείχνουν τη μεγαλύτερη τάση 

"για δυσαρέσκεια από την επίσκεψη τους στη Βόρεια Ελλάδα, 

(Βλ. αντίστοιχα στο παράρτημα: αποτελέσματα για V 45, Adj. resid. = -13 ,4098 και 

- 9, 4700). 

• Συμπέρασμα για τη σχέση εξάρτησης V 74 με V 45 : "Βαθμός ικανοποίησης 

επισκέπτη" με "Αξιολόγηση τοπίου". 

Το 'τοπίο του προορισμού, δείχνει να επηρεάζει σημαντικά τον τελικό βαθμό 

ικανοποίησης του αλλοδαπού γερμανού ή άγγλου επισκέπτη, από την επίσκεψη του 

στη Βόρεια Ελλάδα. Όταν το τοπίο αξιολογείται θετικά, (δηλαδή ικανοποιητικά) τότε η 

συνολική ικανοποίηση από την επίσκεψη στον προορισμό, αυξάνεται. Στην περίπτωση 

που ο επισκέπτης εκφράσει δυσαρέσκεια για το τοπίο, τότε ο συνολικός βαθμός 

ικανοποίησης του επισκέπτη μειώνεται. 

5. Σχέση V 74 με V 51: " Βαθμός ικανοποίησης επισκέπτη" με " Εξυπηρέτηση στον και 

εκτός του χώρου διαμονής ". 

• Οι πολύ καλά αξιολογήσαντες την εξυπηρέτηση στον και εκτός του χώρου 

διαμονής στη Βόρεια Ελλάδα, δείχνουν τη μεγαλύτερη τάση για ικανοποίηση από 

την επίσκεψη στη Βόρεια Ελλάδα. Ενώ αναμένονταν αριθμητικά στην κατηγορία 
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των "πολύ καλά αξιολογήσαντων την εξυπηρέτηση στον και έκτος του χύ-ccu 

διαμονής" επισκεπτών, περίπου 1955 ικανοποιημένοι επισκέπτες, τελικά 

παρατηρήθηκαν στην κατηγορία αυτή, 2100 άτομα. Αυτό φαίνεται από την 

προσαρμοσμένη διαφορά, (Adj. resid.) η οποία έχει θετικό πρόσημο δηλαδή, στην 

περίπτωση μας 13, 1613. 

• Οι "κακώς αξιολογήσαντες" την εξυπηρέτηση στον και εκτός του χώρου διαμονής 

στη Βόρεια Ελλάδα, μαζί με τους "πολύ κακώς" αξιολογήσαντες την εξυπηρέτηση 

στον και εκτός του χώρου διαμονής στη Βόρεια Ελλάδα, δείχνουν τη μεγαλύτερη 

τάση για δυσαρέσκεια από την επίσκεψη τους στη Βόρεια Ελλάδα, (Βλ. αντίστοιχα 

στο παράρτημα: αποτελέσματα για V 51, Adj. resid. = - 8 ,9618 και -12, 6631). 

• 

• Συμπέρασμα για τη σχέση εξάρτησης V 74 με V 51 : " Βαθμός ικανοποίησης 

επισκέπτη" με " Εξυπηρέτηση στον και εκτός του χώρου διαμονής ". 

Η εξυπηρέτηση στον και εκτός του χώρου διαμονής, δείχνει να επηρεάζει 

σημαντικά τον τελικό βαθμό ικανοποίησης του αλλοδαπού γερμανού ή άγγλου 

επισκέπτη, από την επίσκεψη του στη Βόρεια Ελλάδα. Όταν η εξυπηρέτηση στον και 

εκτός του χώρου διαμονής αξιολογείται θετικά, (δηλαδή ικανοποιητικά) τότε η 

συνολική ικανοποίηση από την επίσκεψη στον προορισμό, αυξάνεται. Στην περίπτωση 

που ο επισκέπτης εκφράσει δυσαρέσκεια για την εξυπηρέτηση στον και εκτός του 

χώρου διαμονής, τότε ο συνολικός βαθμός ικανοποίησης του επισκέπτη μειώνεται. 

6. Σχέση V 74 με V 47: " Βαθμός ικανοποίησης επισκέπτη" με " Αισθητική του χώρου 

στον τόπο διαμονής ". 

• Οι πολύ καλά αξιολογήσαντες την αισθητική του χώρου στον τόπο διαμονής, 

δείχνουν τη μεγαλύτερη τάση για ικανοποίηση από την επίσκεψη στη Βόρεια 

Ελλάδα. Ενώ αναμένονταν αριθμητικά στην κατηγορία των "πολύ καλά 

αξιολογήσαντων την αισθητική του χώρου στον τόπο διαμονής" επισκεπτών, 

περίπου 1382 ικανοποιημένοι επισκέπτες, τελικά παρατηρήθηκαν στην κατηγορία 

αυτή, 1480 άτομα. Αυτό φαίνεται από την προσαρμοσμένη διαφορά, (Adj. rêsid.) η 

οποία έχει θετικό πρόσημο, δηλαδή στην περίπτωση μας 9, 6411. 

• Οι "κακώς αξιολογήσαντες" την αισθητική του χώρου στον τόπο διαμονής στη μαζί 

με τους "πολύ κακώς" αξιολογήσαντες την αισθητική του χώρου στον τόπο 

διαμονής, δείχνουν τη μεγαλύτερη τάση για δυσαρέσκεια από την επίσκεψη τους 

στη Βόρεια Ελλάδα, (Βλ. αντίστοιχα στο παράρτημα: αποτελέσματα για V 47, Adj. 

resid. = - 9 ,4013 και -13, 3941). 
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. Συμπέρασμα για τη σχέση εξάρτησης V 74 με V 47 : " Βαθμός ικανοποίησης 

επισκέπτη" με " Αξιολόγηση της αισθητικής του χώρου στον τόπο διαμονής ". 

Η αισθητική του χώρου στον τόπο διαμονής, δείχνει να επηρεάζει σημαντικά τον 

τελικό βαθμό ικανοποίησης του αλλοδαπού γερμανού ή άγγλου επισκέπτη, από την 

επίσκεψη του στη Βόρεια Ελλάδα. Όταν η αισθητική στον τόπο διαμονής αξιολογείται 

ιδιαίτερα θετικά, (δηλαδή ικανοποιητικά) τότε η συνολική ικανοποίηση από την 

επίσκεψη στον προορισμό αυξάνεται. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης εκφράσει 

δυσαρέσκεια για την αισθητική στον τόπο διαμονής, τότε ο συνολικός βαθμός 

ικανοποίησης του επισκέπτη μειώνεται. 

7. Σχέση V 74 με V 46: " Βαθμός ικανοποίησης επισκέπτη" με " Κλίμα και καιρό ". 

• Οι πολύ καλά αξιολογήσαντες το κλίμα και τον καιρό στη Βόρεια Ελλάδα, δείχνουν 

τη μεγαλύτερη τάση για ικανοποίηση από την επίσκεψη στη Βόρεια Ελλάδα. Ενώ 

αναμένονταν αριθμητικά στην κατηγορία των "πολύ καλά αξιολογήσαντων το κλίμα 

και τον καιρό" επισκεπτών, περίπου 3093 ικανοποιημένοι επισκέπτες, τελικά 

παρατηρήθηκαν στην κατηγορία αυτή, 3228 άτομα. Αυτό φαίνεται από την 

προσαρμοσμένη διαφορά, (Adj. resid.) η οποία έχει θετικό πρόσημο, δηλαδή στην 

περίπτωση μας 12, 6746. 

• Οι "κακώς αξιολογήσαντες" το κλίμα και τον καιρό στη Βόρεια Ελλάδα, μαζί με 

τους "πολύ κακώς" αξιολογήσαντες το κλίμα και τον καιρό στη Βόρεια Ελλάδα, 

δείχνουν τη μεγαλύτερη τάση για δυσαρέσκεια από την επίσκεψη τους στη Βόρεια 

Ελλάδα, (Βλ. αντίστοιχα στο παράρτημα: αποτελέσματα για V 46, Adj. resid. = - 9, 

0168 και -12, 7959). 

• Συμπέρασμα για τη σχέση εξάρτησης V 74 με V 46:" Βαθμός ικανοποίησης 

επισκέπτη" με " Αξιολόγηση του κλίματος και του καιρού ". 

Το κλίμα και ο καιρός, δείχνει να επηρεάζει σημαντικά τον τελικό βαθμό 

ικανοποίησης του αλλοδαπού γερμανού ή άγγλου επισκέπτη, από την επίσκεψη του 

στη Βόρεια Ελλάδα. Όταν το κλίμα και ο καιρός αξιολογείται θετικά, (δηλαδή 

ικανοποιητικά) τότε η συνολική ικανοποίηση από την επίσκεψη στον προορισμό 

αυξάνεται. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης εκφράσει δυσαρέσκεια για τον καιρό 

και το κλίμα στη Βόρεια Ελλάδα, τότε ο συνολικός βαθμός ικανοποίησης του 

επισκέπτη μειώνεται. 

και το κλίμα στη- Βόρεια Ελλάδα τότε ο συνολικός βαθμός ικανοποίησης του 

επισκέπτη μειώνεται. 
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8. Σχέση V 74 με V 60: "Βαθμός ικανοποίησης επισκέπτη" με " Δυνατότητες 

διασκέδασης ". 

• Οι καλά αξιολογήσαντες τις δυνατότητες διασκέδασης στον προορισμό, δείχνουν 

τη μεγαλύτερη τάση για ικανοποίηση από την επίσκεψη στη Βόρεια Ελλάδα. 

Ακολουθούν, οι πολύ καλά αξιολογήσαντες τις δυνατότητες διασκέδασης στο 

προορισμό διακοπών. Αντίστοιχα ενώ αναμένονταν αριθμητικά στην κατηγορία των 

"καλά αξιολογήσαντων τις δυνατότητες διασκέδασης" επισκεπτών περίπου 1209 

ικανοποιημένοι επισκέπτες, τελικά παρατηρήθηκαν στην κατηγορία αυτή 1317 άτομα 

και στους "πολύ καλά αξιολογήσαντες", ενώ αναμένονταν αριθμητικά περίπου 446 

ικανοποιημένοι επισκέπτες, τελικά παρατηρήθηκαν στην κατηγορία αυτή 488 άτομα. 

Αυτό φαίνεται από τις προσαρμοσμένες διαφορές, (Adj. resid.) οι οποίες έχουν 

θετικό πρόσημο, δηλαδή στην περίπτωση μας αντίστοιχα, 10, 9129 και 5,9748. 

• Οι "μη ενδιαφερόμενοι για τις δυνατότητες διασκέδασης" στον τόπο παραμονής, 

μαζί με τους "πολύ κακώς" αξιολογήσαντες τις δυνατότητες στον τόπο παραμονής, 

δείχνουν τη μεγαλύτερη τάση για δυσαρέσκεια από την επίσκεψη τους στη Βόρεια 

Ελλάδα, (Βλ. αντίστοιχα στο παράρτημα: αποτελέσματα για 

V 60, Adj. resid. = - 6, 2663 και -13, 3937). 

• Συμπέρασμα για τη σχέση εξάρτησης V 74 με V 60 : "Βαθμός ικανοποίησης -

επισκέπτη" με " Δυνατότητες διασκέδασης ". 

Οι δυνατότητες διασκέδασης στον τόπο παραμονής, δείχνουν να επηρεάζουν τον 

τελικό βαθμό ικανοποίησης του αλλοδαπού γερμανού ή άγγλου επισκέπτη, από την 

επίσκεψη του στη Βόρεια Ελλάδα. Όταν οι δυνατότητες διασκέδασης αξιολογούνται 

ιδιαίτερα θετικά, (δηλαδή ικανοποιητικά) τότε η συνολική ικανοποίηση από την 

επίσκεψη στον προορισμό, αυξάνεται. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης εκφράσει 

έντονη δυσαρέσκεια για τις δυνατότητες διασκέδασης, ή δεν δείχνει να ενδιαφέρεται 

για τις δυνατότητες αυτές, τότε ο συνολικός βαθμός ικανοποίησης του επισκέπτη 

μειώνεται. 

9. Σχέση V 74 με V 54: "Βαθμός ικανοποίησης επισκέπτη" με "Πολιτιστική προσφορά 

και αξιοθέατα". 

• Οι πολύ καλά αξιολογήσαντες την πολιτιστική προσφορά και τα αξιοθέατα στον 

προορισμό, δείχνουν τη μεγαλύτερη τάση για ικανοποίηση από την επίσκεψη στη 

Βόρεια Ελλάδα. Ενώ αναμένονταν σε αριθμό 1032 ικανοποιημένοι επισκέπτες, 

τελικά παρατηρήθηκαν 1109 ικανοποιημένοι επισκέπτες. 
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Αυτό φαίνεται από την προσαρμοσμένη διαφορά, (Adj. resid.) η οποία έχει θετικό 

πρόσημο, δηλαδή στην περίπτωση μας αντίστοιχα, 8,1883. 

Οι "κακώς αξιολογήσαντες την πολιτιστική προσφορά και τα αξιοθέατα" στον τόπο 

παραμονής μαζί με τους "πολύ κακώς" αξιολογήσαντες τα αξιοθέατα και την 

πολιτιστική προσφορά, δείχνουν τη μεγαλύτερη τάση για δυσαρέσκεια από την 

επίσκεψη τους στη Βόρεια Ελλάδα, (Βλ. αντίστοιχα στο παράρτημα: αποτελέσματα 

για V 54, Adj. resid. = - 7, 8616 και - 11, 1475). 

• Συμπέρασμα για τη σχέση εξάρτησης V 74 με V 54 : "Βαθμός ικανοποίησης 

επισκέπτη" με "Αξιολόγηση πολιτιστικής προσφοράς και αξιοθέατων ". 

Η πολιτιστική προσφορά και τα αξιοθέατα στον τόπο παραμονής, δείχνουν να 

επηρεάζουν τον τελικό βαθμό ικανοποίησης του αλλοδαπού γερμανού ή άγγλου 

επισκέπτη, από την επίσκεψη του στη Βόρεια Ελλάδα. Όταν η πολιτιστική προσφορά 

και τα αξιοθέατα αξιολογούνται ιδιαίτερα θετικά, . (δηλαδή ικανοποιητικά) τότε η 

συνολική ικανοποίηση από την επίσκεψη στον προορισμό, αυξάνεται. Στην περίπτωση 

που ο επισκέπτης εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για την προσφορά πολιτιστικών 

στοιχείων και αξιοθέατων, τότε ο συνολικός βαθμός ικανοποίησης του επισκέπτη 

μειώνεται. 

10. Σχέση V 74 με V 56: "Βαθμός ικανοποίησης επισκέπτη" με "Τιμές και παρεχόμενες 

υπηρεσίες". 

Οι πολύ καλά αξιολογήσαντες τις τιμές και παρεχόμενες υπηρεσίες στον 

προορισμό, δείχνουν τη μεγαλύτερη τάση για ικανοποίηση από την επίσκεψη στη 

Βόρεια Ελλάδα. Ενώ αναμένονταν σε αριθμό 409 ικανοποιημένοι επισκέπτες, τελικά 

παρατηρήθηκαν 453 ικανοποιημένοι επισκέπτες. Αυτό ισχύει και για τους "καλά 

αξιολογήσαντες τις τιμές και παρεχόμενες υπηρεσίες", όπου ενώ αναμένονταν 

αριθμητικά 1353 ικανοποιημένοι επισκέπτες, τελικά παρατηρήθηκαν 1423 άτομα. 

Αυτό φαίνεται από τις αντίστοιχες προσαρμοσμένες διαφορές (Adj. resid.) οι οποίες 

έχουν θετικό πρόσημο, δηλαδή στην περίπτωση μας αντίστοιχα 6, 5567 και 7, 3211. 

• Οι "κακώς" αξιολογήσαντες τις τιμές και παρεχόμενες υπηρεσίες στον τόπο 

παραμονής, μαζί με τους "πολύ κακώς" αξιολογήσαντες τις τιμές και παρεχόμενες 

υπηρεσίες, δείχνουν τη μεγαλύτερη τάση για δυσαρέσκεια από την επίσκεψη τους 

στη Βόρεια Ελλάδα, (Βλ. αντίστοιχα στο παράρτημα: αποτελέσματα για V 56, Adj. 

resid. = - 6, 7313 και -11, 8948). 
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. Συμπέρασμα για τη σχέση εξάρτησης V 74 με V 56 : "Βαθμός ικανοποίησης 

επισκέπτη" με "Τιμές και παρεχόμενες υπηρεσίες". 

Οι τιμές και παρεχόμενες υπηρεσίες στον τόπο παραμονής, δείχνουν να 

επηρεάζουν τον τελικό βαθμό ικανοποίησης του αλλοδαπού γερμανού ή άγγλου 

επισκέπτη, από την επίσκεψη του στη Βόρεια Ελλάδα. Όταν η σχέση τιμών και 

παρεχόμενων υπηρεσιών αξιολογείται ιδιαίτερα θετικά, (δηλαδή ικανοποιητικά) τότε 

η συνολική ικανοποίηση από την επίσκεψη στον προορισμό, αυξάνεται. Στην 

περίπτωση που ο επισκέπτης εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για τη σχέση τιμών και 

επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών, τότε ο συνολικός βαθμός ικανοποίησης του 

επισκέπτη μειώνεται. 

11. Σχέση V 74 με V 48: "Βαθμός ικανοποίησης επισκέπτη" με "Ησυχία στον τόπο 

παραμονής". 

• Οι πολύ καλά αξιολογήσαντες την ησυχία στον. τόπο παραμονής, δείχνουν τη 

μεγαλύτερη τάση για ικανοποίηση από την επίσκεψη στη Βόρεια Ελλάδα. Ενώ 

αναμένονταν σε αριθμό 2135 ικανοποιημένοι επισκέπτες, τελικά παρατηρήθηκαν 

2234 ικανοποιημένοι επισκέπτες. Αυτό φαίνεται από την αντίστοιχη προσαρμοσμένη 

διαφορά, (Adj. resici.) η οποία έχει θετικό πρόσημο, δηλαδή στην περίπτωση μας 

8, 9396. 

• Οι "κακώς" αξιολογήσαντες την ησυχία στον τόπο παραμονής μαζί με τους "πολύ 

κακώς" αξιολογήσαντες την ησυχία στον τόπο παραμονής, δείχνουν τη μεγαλύτερη 

τάση για δυσαρέσκεια από την επίσκεψη τους στη Βόρεια Ελλάδα, (Βλ. αντίστοιχα 

στο παράρτημα: αποτελέσματα για V 48, Adj. resid. = - 8, 5429 και - 9, 4562). 

• Συμπέρασμα για τη σχέση εξάρτησης V 74 με V 48 : "Βαθμός ικανοποίησης 

επισκέπτη" με "Ησυχία στον τόπο παραμονής". 

Η ησυχία στον τόπο παραμονής δείχνει να επηρεάζει τον τελικό βαθμό 

ικανοποίησης του αλλοδαπού γερμανού ή άγγλου επισκέπτη, από την επίσκεψη του 

στη Βόρεια Ελλάδα. Όταν η ησυχία στον τόπο παραμονής αξιολογείται θετικά 

(δηλαδή ικανοποιητικά) τότε η συνολική ικανοποίηση από την επίσκεψη στον 

προορισμό αυξάνεται. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης εκφράσει έντονη 

δυσαρέσκεια για την ηχορύπανση στον τόπο προορισμού τότε ο συνολικός βαθμός 

ικανοποίησης του επισκέπτη μειώνεται. 

Η ησυχία στον τόπο παραμονής δείχνει να επηρεάζει τον τελικό βαθμό 

ικανοποίησης του αλλοδαπού γερμανού ή άγγλου επισκέπτη, από την επίσκεψη του 

στη Βόρεια Ελλάδα. Όταν η ησυχία στον τόπο παραμονής αξιολογείται θετικά 
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(δηλαδή ικανοποιητικά) τότε η συνολική ικανοποίηση από την επίσκεψη στον 

προορισμό αυξάνεται. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης εκφράσει έντονη 

δυσαρέσκεια για την ηχορύπανση στον τόπο προορισμού τότε ο συνολικός βαθμός 

ικανοποίησης του επισκέπτη μειώνεται. 

12 Σχέση V 74 με V 55: " Βαθμός ικανοποίησης επισκέπτη" με " Ενημέρωση στο τοπικό 

γραφείο ταξιδίων ". 

• Οι πολύ καλά αξιολογήσαντες την ενημέρωση στο τοπικό γραφείο ταξιδίων, 

δείχνουν τη μεγαλύτερη τάση για ικανοποίηση από την επίσκεψη στη Βόρεια 

Ελλάδα. Ενώ αναμένονταν σε αριθμό, 834 ικανοποιημένοι επισκέπτες τελικά 

παρατηρήθηκαν 905 ικανοποιημένοι επισκέπτες. Αυτό φαίνεται από την αντίστοιχη 

προσαρμοσμένη διαφορά (Adj. resid.) η οποία έχει θετικό πρόσημο δηλαδή στην 

περίπτωση μας 8, 2559. 

• Οι " κακώς " αξιολογήσαντες την ενημέρωση στο τοπικό γραφείο ταξιδίων, τείνουν 

να είναι οι περισσότερο δυσαρεστημένοι από την επίσκεψη τους στη Βόρεια 

Ελλάδα, 

(Βλ. στο παράρτημα: αποτελέσματα για V 55, Adj. resid. = -11, 5634). 

• Συμπέρασμα για τη σχέση εξάρτησης V 74 με V 55 : " Βαθμός ικανοποίησης 

επισκέπτη" με " Ενημέρωση στο τοπικό γραφείο ταξιδίων ". 

Η ενημέρωση στο τοπικό γραφείο ταξιδίων δείχνει να επηρεάζει τον τελικό βαθμό 

ικανοποίησης του αλλοδαπού γερμανού ή άγγλου επισκέπτη, από την επίσκεψη του 

στη Βόρεια Ελλάδα. Όταν η ενημέρωση αξιολογείται ιδιαίτερα θετική (δηλαδή 

ικανοποιητικά) τότε η συνολική ικανοποίηση από την επίσκεψη στον προορισμό 

αυξάνεται. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για την 

ενημέρωση του τότε ο συνολικός βαθμός ικανοποίησης του επισκέπτη μειώνεται. 

13 Σχέση V 74 με V 49: " Βαθμός ικανοποίησης επισκέπτη" με " Συγκοινωνίες ". 

• Οι πολύ καλά αξιολογήσαντες τις συγκοινωνίες, δείχνουν τη μεγαλύτερη τάση για 

ικανοποίηση από την επίσκεψη στη Βόρεια Ελλάδα. Ενώ αναμένονταν σε αριθμό 

735 ικανοποιημένοι επισκέπτες τελικά παρατηρήθηκαν 793 ικανοποιημένοι 

επισκέπτες. Αυτό φαίνεται από την αντίστοιχη προσαρμοσμένη διαφορά (Adj. 

resid.) η οποία έχει θετικό npóarpo δηλαδή στην περίπτωση μας 6, 8858. 

• Οι " πολύ κακώς " αξιολογήσαντες τις συγκοινωνίες, τείνουν να είναι οι 

περισσότερο δυσαρεστημένοι από την επίσκεψη τους στη Βόρεια Ελλάδα, 

(Βλ. στο παράρτημα: αποτελέσματα για V 49, Adj. resid. = -12,1993). 
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. Συμπέρασμα για τη σχέση εξάρτησης V 74 με V 49 : " Βαθμός ικανοποίησης 

επισκέπτη" με " Συγκοινωνίες ". 

Οι συγκοινωνίες δείχνουν να επηρεάζουν τον τελικό βαθμό ικανοποίησης του 

αλλοδαπού γερμανού ή άγγλου επισκέπτη, από την επίσκεψη του στη Βόρεια Ελλάδα. 

Όταν οι συγκοινωνίες αξιολογούνται θετικά (δηλαδή ικανοποιητικά) τότε η συνολική 

ικανοποίηση από την επίσκεψη στον προορισμό αυξάνεται. Στην περίπτωση που ο 

επισκέπτης εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για τη συγκοινωνιακή κατάσταση τότε ο 

συνολικός βαθμός ικανοποίησης του επισκέπτη μειώνεται. 

14. Σχέση V 74. με V 14: "Βαθμός ικανοποίησης επισκέπτη" με "Κίνητρο έλευσης: 

Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών". 

• Οι επισκέπτες που θεωρούν ως κίνητρο έλευσης τους στη Βόρεια Ελλάδα την 

παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, τείνουν τελικά να είναι ικανοποιημένοι ως 

επισκέπτες του παραπάνω προορισμού με προσαρμοσμένη διαφορά (Adj. resid.) = -

2, 1569 (η οποία έχει αρνητικό πρόσημο δηλαδή στην περίπτωση μας - 2, 1569 

στην κατηγορία των επισκεπτών που εκφράζουν μη ικανοποίηση επομένως στην 

περίπτωση αυτή υπερτερούν και πάλι οι ικανοποιημένοι επισκέπτες) και με Sid. 

-resid. = I-2, 0119(>|-1, 961. 

• Συμπέρασμα για τη σχέση εξάρτησης V 74 με V 14 : "Βαθμός ικανοποίησης 

επισκέπτη" με "Κίνητρο έλευσης: Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών". Οι επισκέπτες που 

προσελκύονται στη Βόρεια Ελλάδα, λόγω της προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών, 

τείνουν να μένουν τελικά ικανοποιημένοι από την επίσκεψη τους. 

Μετά από την παραπάνω ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν το Βαθμό 

ικανοποίησης του επισκέπτη, στόχος σε δεύτερο επίπεδο είναι ο εντοπισμός και η 

περιγραφή ομάδων απά-προσοδοφόρους τουρίστες (Clusters, segments). Η ανάλυση 

της περιγραφής των ομάδων στηρίζεται σε 80 μεταβλητές του ερωτηματολογίου, και 

βοηθάει στη διευκρίνηση ομάδων επισκεπτών που παρουσιάζουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά. 
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5δ. Cluster Analysis - περιγραφή των σημαντικότερων ομάδων Άγγλων και Γερμανών 

επισκεπτών, οργανωμένων ναυλωμένων πτήσεων στη β. Ελλάδα (Χαλκιδική) κατά την 

περίοδο χαμηλών ελεύσεων. 

5δα. Διαδικασία ανάλυσης ομάδων (Cluster Analysis) για τον εντοπισμό 

ομάδων καταναλωτών με Kotva χαρακτηριστικά στην αγοραστική τους συμπεριφορά. 

Μετά από την παραπάνω ανάλυση παραγόντων της προσφοράς που 

σχετίζονται με το Βαθμό Ικανοποίησης του επισκέπτη, ο μελετητής της παρούσας 

έρευνας προχώρησε στην ανάλυση της ζήτησης με στόχο . τον διαχωρισμό, 

χαρακτηρισμό και τον εντοπισμό ομάδων τουριστών με κοινή αγοραστική συμπεριφορά 

(με κοινά χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά). Οι μεταβλητές που έλαβε υπ'όψη του 

για την κατανομή των περιπτώσεων διερεύνησης (δηλαδή τουρίστες) σε ομάδες 

καθώς και για τον χαρακτηρισμό τους παρουσιάζονται στο παράρτημα23. 

Τα βήματα διερεύνησης για την επίλυση του ερευνητικού προβλήματος, (δηλαδή 

του διαχωρισμού των παρατηρήσεων (τουριστών) σε ομοιογενείς ομάδες επισκεπτών) 

συνοψίζονται παρακάτω: 

α. Βήμα: Κατανομή παρατηρήσεων σε ομάδες. Ο αριθμός των ομάδων, καθορίζεται 

βάσει της ιεραρχικής τεχνικής ανάλυσης των ομάδων {Hierarchical Cluster Analysis). 

β. Βήμα: Στη συνέχεια, λόγω του μεγέθους των παρατηρήσεων (άνω των 200) 

ακολουθήθηκε η Κ - Means ανάλυση ομάδων ή Nearest Centroid Shorting (Norusis, 1992, 

p. 83 -125), η οποία συνεισέφερε στην προσπάθεια χαρακτηρισμού των ομάδων βάσει 

των στατιστικά σημαντικών μεταβλητών, που βοηθούν στην περιγραφή της 

αγοραστικής συμπεριφοράς των ομάδων. Επιπρόσθετα, διερευνήθηκε και ο Βαθμός 

Ικανοποίησης των επισκεπτών σε κάθε ομάδα για την ανάλυση της κατάστασης που 

επικρατεί στη συμπεριφορά των επισκεπτών μετά την "αγορά" του τουριστικού 

προϊόντος. Για τον χαρακτηρισμό, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση πινάκων διπλής 

εισόδου, όπου στις γραμμές αντιστοιχούσαν οι εκάστοτε μονάδες των ομάδων και 

στις στήλες είχαν τεθεί οι τιμές κάθε στατιστικά σημαντικής μεταβλητής που είχε 

καθοριστεί στο δεύτερο βήμα. 

γ. Βήμα: Ονομασία των ομάδων και επιλογή αυτών για ορθολογική ανάπτυξη 

στρατηγικών Μάρκετινγκ. 

2 3 Οι μεταβλητές παρουσιάζονται στο παράρτημα βλέπε: ΠΙΝΑΚΑ 16. 
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5δβ. Η ανάλυση ομαδοποίησης (Cluster Analysis) - Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 

Σύμφωνα με τους Punj και Stewert, (1983, ρ.134-148) η μεθοδολογία ανάλυσης των 

ομάδων χρησιμοποιείται στο Μάρκετινγκ για εφαρμογές όπως: 

• Τμηματοποίηση της αγοράς. 

• Διευκρίνηση ομοιογενών ομάδων αγοραστών. 

• Ανάπτυξη του δυναμικού σε νέες προϊοντικές ευκαιρίες. 

• Δοκιμή της αγοραίας επιλογής μας. 

• Μείωση των δεδομένων της ανάλυσης, (Phipps και Hubert, 1994, ρ. 160 / Klastorin, 

1983, ρ. 92). 

Με τον τρόπο αυτό διευκρινίζονται ομοιογενείς υποομάδες αγορών, 

καταναλωτών και οργανώσεων. Η διευκρίνηση ομάδων καταναλωτών με ομοιογενή 

χαρακτηριστικά, (groups of consumers or buyers) συνήθως σχετίζεται με την 

τμηματοποίηση ωφελειών (Benefit Segmentation) που απορρέουν από πλευράς 

καταναλωτών (Haley, 1968, ρ.130-135 / Funkhauser, 1983, ρ. 99). Η συνήθης εφαρμογή 

της ανάλυσης ομάδων στο Μάρκετινγκ σχετίζεται με εφαρμογές του τύπου "Complete 

linkage ή max", "Diameter", "Compactness και " Furthest neigbof. Ειδικότερα, παρόμοιες 

αναλύσεις παρατηρούνται στην τουριστική έρευνα για την περιγραφή τουριστικών 

περιοχών και στηρίζονται στην λογική της nearest neighbor analysis (Clark & Evans , 

1955, ρ.397-398 / Grieg - Smith, 1952, ρ.292-316). Μεταξύ άλλων, τη μεθοδολογία της 

ανάλυσης ομάδων τη χρησιμοποίησαν οι Smith και Smale, (1982, ρ.27-47) για να 

αναλύσουν τη ζήτηση των περιηγητών, όσον αφορά την προσφορά πολιτιστικών 

στοιχείων και ανάπτυξη σχετικών δραστηριοτήτων. Οι Stynes και Mahoney (1980 -

Research report), χρησιμοποίησαν την ανάλυση ομάδων για τη διευκρίνηση τμημάτων 

αγοράς (Clusters, Segments) βάσει κοινωνικοοικονομικών και συμπεριφορικών 

χαρακτηριστικών. Αρκετές έρευνες τουριστικού μάρκετινγκ διεξήχθησαν υπό τον 

αυστριακό καθηγητή Mazanec, (1989 - Bericht/ 1991 - Bericht) όπως επίσης και από το 

Ινστιτούτο Μεταφορών και Τουρισμού του Innsbruck. Οι έρευνες αυτές, έδωσαν τη 

δυνατότητα στους ερευνητές να εξάγουν συμπεράσματα που αφορούσαν την 

περιγραφή του τύπου των ομάδων καταναλωτών, που περιελάμβαναν ευρωπαίους και 

μη τουρίστες. 

5δγ. Η ερευνητική διαδικασία ανάλυσης των ομάδων . 

Η τυποποίηση των Άγγλων και Γερμανών επισκεπτών, προήλθε στην παρούσα έρευνα 

από 4015 επισκέπτες οι οποίοι απάντησαν πλήρως στα ερωτηματολόγια (δηλαδή Miss. 
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Values = 0). Με τη βοήθεια της ανάλυσης ομάδων, μπορούν να διευκρινιστούν ομάδες 

(γνωστές ως Cluster) των κύριων αλλοδαπών επισκεπτών της Βόρειας Ελλάδος. Οι 

ομάδες αυτές είναι εσωτερικά ομοιογενείς και έχουν παρόμοια γνωρίσματα και 

χαρακτηριστικά. Για κάθε ομάδα μπορεί να εκτιμηθεί η τιμή F (δηλαδή η διακύμανση 

της κάθε μεταβλητής προς διερεύνηση που αντιστοιχεί ανά ομάδα καταναλωτών), 

βάσει του μέσου της. Η τιμή F υπολογίζεται από τον τύπο: 

Ρ- Μεταξύ των -ομάδων μέσο τετράγωνο (Cluster MS) ή Between clusters mean square 

Εντός της ομάδος μέσο τετράγωνο (Error MS) ή Cluster mean square 

Υψηλές τιμές στον συντελεστή F, σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα σημαντικότητας 

(Significamce levels), αποτελούν δείκτη διαφοροποίησης όσον αφορά τη μέση τιμή της 

μεταβλητής, ανά ομάδα εξέτασης (Cluster). Ο δείκτης F αποτελεί ένδειξη για 

μέγιστεο διαωοοέο που ισγύουν μεταξύ διαφορετικών παρατηρήσεων που 

κατανέυονται σε διαφοοετικές οιιάδες. Ο αριθμός των ομάδων διευκρινίστηκε αρχικά 

με τη διεξαγωγή μιας ιεραρχικής ανάλυσης ομάδων (Hierarchical Cluster Analysis)24. Ο 

διαμοιρασμός θα μπορούσε να συνεισφέρει σε αξιόλογα συμπεράσματα, λόγω του 

μεγέθους των ομάδων, εφ'όσον η ανάλυση δεν υπερβαίνει αριθμητικά τις δέκα 

ομάδες (clusters). Επειδή στην περίπτωση μας, τα κέντρα των ομάδων ήταν άγνωστα, 

ακολουθήθηκε ο υπολογισμός αυτών εκ των προτέρων, βάσει των δεδομένων της 

ανάλυσης. 

Από τα παραπάνω δείγματα της Hierarchical Cluster Analysis, διακρίνει κανείς από 2 

μέχρι 10 σημαντικά Clusters25. 

Στη συνέχεια, ως δεύτερο βήμα διερεύνησης, μετά δηλαδή τον καθορισμό του 

αριθμού των ομάδων εξέτασης (δηλαδή των Clusters), (Norusis, 1992, p. 94) 

ακολουθήθηκε λόγω του μεγάλου μεγέθους του δείγματος αξιολόγησης, (πάνω από 

2 4 Τα αποτελέσματα δίδονται στο παράρτημα: Ενότητα § 30* Αποτελέσματα Ιεραρχικής Ανάλυσης 
Ομάδων ". 
Ο αριθμός των ομάδων καθορίστηκε με βάση τα παρακάτω στάδια, 

α' στάδιο: επιλέχθηκαν 150 τυχαίες παρατηρήσεις από τους πρώτους 1000 επισκέπτες. Οι 14 ήταν 
κατάλληλες για ανάλυση (άνευ Missing Values) . 

β' στάδιο: επιλέχθηκαν 150 τυχαίες παρατηρήσεις από τους πρώτους 2000 επισκέπτες. Οι 21 ήταν 
κατάλληλες για ανάλυση, 

γ' στάδιο: επιλέχθηκαν 150 τυχαίες παρατηρήσεις από τους πρώτους 3000 επισκέπτες. Οι 16 ήταν 
κατάλληλες για ανάλυση, 

δ" στάδιο: επιλέχθηκαν 150 τυχαίες παρατηρήσεις από τους πρώτους 4000 επισκέπτες. Οι 26 ήταν 
κατάλληλες για ανάλυση. , . 

ε' στάδιο: επιλέχθηκαν 150 τυχαίες παρατηρήσεις από τους πρώτους 5000 επισκέπτες. Οι 27 ήταν 
κατάλληλες για ανάλυση. 
Από τα παραπάνω δείγματα διακρίνει κανείς 2 -10 σημαντικά Clusters (Norusis, 1992, pp. 108 - 125). 
Θα πρέπει επίσης να παρατηρηθεί ότι η υποδιάσπαση των δέκα ομάδων σε μεγαλύτερο αριθμό 
ομάδων δημιουργεί μικρότερες και περισσότερες αριθμητικά ομάδες με μικρότερο ενδιαφέρον για 
διεξοδικώτερη διερεύνηση. · 

25 Βλ. τεχν ική Ice plots, Norusis, 1992, pp. 108 -125 . 
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5000 παρατηρήσεις) η τεχνική της " Κ - means cluster analysis "2Θ. Κά6ε περί—χση 

(δηλαδή τουρίστας) ταξινομείται στην ομάδα, εφ'όσον αξιολογηθεί η απόσταση 

μεταξύ της περίπτωσης και του κέντρου (center of the cluster ή centroid), ως η 

μικρότερη δυνατή (min distance). Όπως προαναφέρθηκε στην περίπτωση μας, τα 

κέντρα των ομάδων ήταν αρχικά άγνωστα, για τον λόγο αυτό, ακολούθησε 

επιπρόσθετη διευκρίνηση των κέντρων με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος 

(Βλ. Norusis, 1992, ρ. 116 - 119). 

Παρακάτω, παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της Ανάλυσης Διακύμανσης (Analysis 

of Variance) για κάθε μεταβλητή αξιολόγησης27. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη στήλη 

με τίτλο : "Variable", αναγράφονται οι εκάστοτε κωδικοποιημένες μεταβλητές, στη 

δεύτερη στήλη με τίτλο: "Cluster MS", αναγράφονται οι τιμές των μέσων τετραγώνων 

μεταξύ των ομάδων που αντιστοιχούν ανά μεταβλητή, στην τέταρτη στήλη με τίτλο: 

"DF", αναγράφονται οι βαθμοί ελευθερίας, στην πέμπτη ("Error MS") και έκτη στήλη 

("DF"), αναγράφονται αντίστοιχα οι τιμές των εντός της ομάδος μέσων τετράγωνων 

και οι αντίστοιχοι βαθμοί ελευθερίας, και τέλος στην έβδομη ("F") και όγδοη στήλη 

("Prob"), η τιμή του συντελεστή F και το επίπεδο σημαντικότητας ανά μεταβλητή . Με 

τον τοόπο αυτό, εκτιυούυε τπ συνεισωοοά me κάθε υεταβληττίο στη συνολική 

διακύυανσπ που υπάονει σε ένα σύνολο παρατηρήσεων οι οποίες περιλαυβάνονται σε 

Cluster (δηλαδή των τουριστών^. (Κάτος, 1986, σ. 333). Έχοντας υπ'όψη τα στοιχεία 

του πίνακα, ελέγχουμε σε επίπεδο σημαντικότητας α = 0, 05, εάν οι διάφορες 

μεταβλητές (V3 μέχρι V 83) δηλαδή Κ = 80, επηρεάζουν διαφορετικά τη συνολική 

διακύμανση (Κάτος, 1986, σ. 344). Οι στατιστικές υποθέσεις είναι: 

Η ο : οι μεταβλητές δεν επηρεάζουν τη διακύμανση σε όλες τις ομάδες (ή αλλιώς 

μ ι = μ 2 = μ 3 = ... = μ ίο) και 

Η α : οι< μεταβλητές επηρεάζουν τη διακύμανση σε όλες τις ομάδες (ή αλλιώς μ\{μι 

{μ 3 (... (ρ ίο) ή όχι όλα τα μ των ομάδων ίσα. 

Όπου με μ εννοείται ο ιαέσοο (δηλαδή, στην περίπτωση μας στην Κ- means cluster 

analysis το κέντρο) της κάθε μιας από τις συνολικά δέκα ομάδες (cluster). Οι 

συνολικές παρατηρήσεις, Ν = 4105 (τουρίστες), που προκύπτουν από τη συνάθροιση 

των παρατηρήσεων που περιέχονται στις δέκα ομάδες, κατατάσσονται ανά ομάδα ως 

εξής: π1 = 89 τουρίστες, π2 = 599 τουρίστες, η3 = 50 τουρίστες, π4 = 223 τουρίστες, 

2 6 Η συγκεκριμένη τεχνική, θεωρείται ιδανική διαδικασία για την επεξεργασία και ανάλυση μεγάλων σε 
μέγεθος δειγμάτων (δηλαδή για πάνω από 200 παρατηρήσεις), παρέχοντας παράλληλα στογ 
αναλυτή την τεχνική ευελιξία, για υπολογισμούς που εκτελούνται με προσωπικούς υπολογιστές (PC 
s), (Norusis, 1992, ρ. iti). Η ανάλυση στηρίζεται στην κατασκευή ενός αλγόριθμου κατάταξης των 
παρατηρήσεων κατά μέλη ομάδων. Ο αλγόριθμος είναι γνωστός ως "nearest centroid sorting ". 

27 Βλέπε παράρτημα: Ενότητα § 31 - Κ - Means Cluster Analysis / Εντολές και αποτελέσματα. 
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n5 = 139 τουρίστες, η6 = 35 τουρίστες, η7 = 2003 τουρίστες, η8 = 154 τουρίστες, η 9 = 

688 τουρίστες, η10 = 125 τουρίστες. 

Από τον πίνακα κατανομής F, για επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05 και Β.Ε 

(Βαθμούς Ελευθερίας/ " D.F ") = 9 , το Ι F α = 3, 18 

Εάν εξετάσουμε τη μεταβλητή V 10, ο συντελεστής F ισούται με 16, 9721 και ισχύει 

σε σχέση με το παραπάνω F α του πίνακα κατανομής, η σχέση: 

F = 16, 9721 > F α = 3, 18 (1). 

Βάσει της σχέσης: (1) έπεται ότι η εναλλακτική υπόθεση Ha ισχύει. Επουένως. η 

μέση συμπεριφορά των επισκεπτών, που αντιστοιχεί σε κάθε μια από τις δέκα ομάδες 

δεν είναι ίση, εφ'όσον λάβουυε υπ'όψη ιιας νια την περιγραφή της συυπεριωοοάο. τπ 

μεταβλητή V 10. Από τον παραπάνω πίνακα αποτελεσμάτων της ανάλυσης 

διακύμανσης, (ANOVA Table - Significance Testing of Differences Between Cluster 

Centers) διεξάγουμε με τον ίδιο τρόπο ότι η εναλλακτική υπόθεση επαληθεύεται στις 

μεταβλητές: V 3, V 4, V 6, V 7, V 8, V 9, V 10, V 11, V.12, V 16, V 17, V 20, V 24, V 25, 

V 26, V 27, V 29, V 30, V 33, V 34, V 36, V 37, V 38, V 43, V 44, V 47, 

V 56, V 57, V 58, V 60, V 61, V 62, V 68, V 72, V 73, V 75, V 76, V 78, V 79, 

V 80, V 81, V 82, V 83. Εκεί, θα ήταν δυνατό να εντοπισθούν διαωοοές υετα£ύ των 

ομάδων, γι' αυτό ακολουθήθηκε στη συνέχεια, μια ανάλυση σταυροειδών πινάκων οι 

οποίοι κατασκευάστηκαν έτσι, ώστε στις γραμμές να παρουσιάζονται οι παρατηρήσεις 

κάθε ομάδος και στις στήλες οι παραπάνω σαράντα τρεις μεταβλητές επεξήγησης, με 

τις αντίστοιχες τιμές τους2 8. 

Στην παρακάτω ενότητα, γίνεται μία περιγραφή των ομάδων, βάσει των 

σαράντα τριών σημαντικότερων στατιστικά μεταβλητών διερεύνησης. 

5δε. Περιγραφή των ομάδων, βάσει των σαράντα τριών σημαντικότερων 

στατιστικά μεταβλητών διερεύνησης29. 

Παρακάτω, παρουσιάζεται ο συνοπτικός πίνακας διευκρίνησης των δέκα 

Clusters. Στην πρώτη στήλη, σημειώνεται κατά αύξουσα διάταξη ο αριθμός της κάθε 

ομάδος, στη δεύτερη στήλη, ο αριθμός των ανταποκρινόμενων παρατηρήσεων 

(τουριστών) και στην τρίτη, εμφανίζεται η ποσοστιαία αντιστοιχία των παρατηρήσεων 

της ομάδος, ως προς το συνολικό μέγεθος του δείγματος. Ο Πίνακας, μας βοηθάει 

2 8 Βλέπε § 5δε- Περιγραφή των Clusters και παράρτημα: § 32 Αποτελέσματα της ανάλυσης ομάδων: 
πίνακες διπλής εισόδου (Cross - Tab) για περιγραφή των ομάδων (Clusters). 

2 9 Βλ. Παράρτημα § 32: Πίνακες διπλής εισόδου (Cross Tab) για περιγραφή των ομάδων (Clusters). Τα 
παραπάνω αριθμητικά δεδομένα των παρενθέσεων, είναι το, αποτέλεσμα μιας προηγούμενης 
ανάλυσης πινάκων διπλής εισόδου (δηλαδή π.χ (V 3)= κωδικός μεταβλητής, και άτομα σε % που 
ανταποκρίθηκαν στην τιμή της μεταβλητής π.χ "Ναι" ή 'Όχι". Μία διεξοδικότερη ανάλυση των 
υπόλοιπων ομάδων μικρότερου μεγέθους, βρίσκεται στο τμήμα 6αδ (Βλέπε και Γραφήματα Ραντάρ). 
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στον εντοπισμό των σημαντικότερων σε μέγεθος ομάδων δηλαδή των ομάδων - κατά 

σειρά προτεραιότητας -: 7, 9, 2 με μέγεθος η7 = 2003 ατόμων (48, 8% του δείγματος), 

n9 = 688 ατόμων (16,8 % του δείγματος), και η2 = 599 ατόμων (14, 6% του δείγματος). 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Κ - MEANS CLUSTER ANALYSIS 3λ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ § 31 

• · Q U I C K 

Number of Cases 

C L U S T E R 

in each Cluster 

Cluster unweighted cases 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Missing 

Valid cases 

89,0 

599,0 

50,0 

223,0 

139,0 

35,0 

2003,0 

154,0 

688,0 

125,0 

% 
2,17 

14,6 

1,22 

5,43 

3,39 

0,35 

48,8 

3,75 

16,8 

3,04 

1220 100 

4105.0 

Παρακάτω, παρουσιάζεται ένας συνοπτικός συγκριτικός πίνακας 

χαρακτηρισμού -των παραπάνω τριών σημαντικών Clusters. Η δεύτερη, τρίτη και 

τέταρτη στήλη του Πίνακα περιλαμβάνει τα σημαντικότερα ποσοστά ανά ομάδα 

διερεύνησης που αντιστοιχούν σε κάθε χαρακτηριστικό της γραμμής του Πίνακα 

(π.χ Εθνικότητα, Ηλικία, κ.ά.). 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η Εθνικότητα 
(V82) 
Το φάσμα 
Ηλικίας (V 81) 

Επαγγελματική 
κατάσταση 
(V83) 

Το Φύλο των 
επισκεπτών 
(V80) 

Τα Κ ίνητρα 
έ λ ε υ σ η ς 
« Ήλιος 

παραλία, 
θάλασσα (V 3) 

» Λίμνη, Βουνό 
και Εξοχή (V 4) 

« Επίσκεψη σε 
φίλους/ 
συγγενείς (V 6) 

• < Ιστορία και 
παράδοση (V 7) 

. Άθληση (V 9) 

» Επαγγελματικοί 
λόγοι (V 10) 

« θρησκευτικοί 
λόγοι (V 11) 

• Ιαματικές 
πηγές, υγεία 
(V12) 

« Εκπαιδευτικό 
ταξίδι (V 16) 

ΟΜΑΔΑ 7 
Αγγλική 
(52 %) 

Άτομα κυρίως μέσης 
ηλικίας (30 - 49 
ετών = 41 %) και 
άτομα άνω των 50 
ετών 
(32, 3 %). 
Κυρίως 
Υπαλλήλους 
ιδιωτικών και 
δημόσιων 
επιχειρήσεων 
(27, 1 %), 
Διευθυντικά 
στελέχη 
(14 %), 
Εργάτες (13 %), 

Άνδρες και Γυναίκες 
(47 % και 53 % 
αντίστοιχα) με 
πλειοψηφία των 
Γυναικών. 

(84%) 

(19%) 

(4.7%) 

(34%) 

(4%) 

(0,6%) 

(0,6%) 

(0,4%) 

(1,4%) 

ΟΜΑΔΑ 9 ! ΟΜΑΔΑ 2 
Γερμανική 

(70, 0 %) 

Άτομα κυρίως μέσης 
ηλικίας (30 - 49 
ετών = 58,6 %) και 
νεαρά άτομα κάτω 
των 29 ετών (28, 5 
%). 
Κυρίως Υπαλλήλους 
ιδιωπκών και 
δημόσιων 
επιχειρήσεων 
(28, 8 %), 
Εργάτες (13%), 
Διευθυντικά 
στελέχη 
(12, 2 %), 

Γυναίκες (57 %) 

(90%) 

(16,1%) 

(4,2%) 

(29,9%) 

(7,6%) 

(0,8%) 

(0,4%) 

(0,3%) 

(0,7%) 

Γερμανική 
(54, 4 %) 

Άτομα κυρίως μέσης 
ηλικίας (30 - 49 
ετών = 42, 24 %) και 
ηλικιωμένα άτομα 
άνω των 50 ετών 
(36 %). 
Κυρίως Υπαλλήλους 
ιδιωτικών και 
δημόσιων 
επιχειρήσεων 
(32%), 
Συνταξιούχους 
(12,1%), 
Εργάτες, 
(11,4%), 
Διευθυντικά 
στελέχη 
(10, 7%). 

Ιση αναλογία από 
Γυναίκες (50 %) και 
Ανδρες (50 %) 

(82%) 

(21, 2%) 

(3,8%) 

(35%) 

(7,3%) 

(0 %) 

(1,5 %) 

(0,5%) 

(2,1 %) 
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Διάρκεια 

παραμονής στη 

Βόρεια Ελλάδα 

σε ημέρες, 

(V 78) . 

Τρόπος 

οργάνωσης του 

ταξιδιού, 

(V 79): 

Οι Δυνατότητες 

διασκέδασης 

(V60) 

Προτιμώμενη 

εποχή για 

επανέλευση, 

(V70) 
4 

Παράγοντες 
επιρροής -
πληροφόρησης 

Αριθμός 
επισκέψεων 
στη Βόρεια 
Ελλάδα 
(V25) 

14 ημέρες 

παρέμεινε το 56% 

των επισκεπτών 

7 ημέρες παρέμεινε 

το 30% των 

επισκεπτών 

Ταξιδιωτικό 

γραφείο :83,1% 

Προσωπικά, μέσω 

γραφείου του EOT 

ή άμεσα στον 

εκμισθωτή 

καταλύματος: 16, 

9% 

35, 8% "καλή και 

πολύ καλή 

"αξιολόγηση 

Άνοιξη (32,5%) 

Φθινόπωρο (29%) 

Καλοκαίρι (15, 7%) 

Χειμώνας (0,1%) 

Συνδυασμός Άνοιξης 

& Φθινοπώρου 

(18,6%) 

Προσπέκτ 
V 17 = (44%) 
Τουριστικά 
γραφεία V 20 = 
(33%) 
Προσωπικοί λόγοι 
V 24 = (7,5 %) 
Πρώτη φορά = 
86, 3% 
Πάνω από μία 
φορά = 13, 8% 
που κατανέμεται 
ως εξής: δεύτερη 
φορά 6,6% + 
τρίτη φορά 2,1 % + 
πολλές φορές 
5,1%. 

14 ημέρες 

παρέμεινε τα 56% 

των επισκεπτών 

7 ημέρες παρέμεινε 

το 27% των 

επισκεπτών 

Ταξιδιωτικό 

γραφείο :87% 

Προσωπικά, μέσω 

γραφείου του EOT 

ή άμεσα στον 

εκμισθωτή 

καταλύματος :11, 3% 

44% "καλή και 

πολύ καλή " 

αξιολόγηση 

Άνοιξη (26, 5%) 

Φθινόπωρο (33, 7%) 

Καλοκαίρι (16. 9%) 

Χειμώνας (0%) 

Συνδυασμός Άνοιξης 

& Φθινοπώρου 

(17.9%) 

Προσπέκτ 
V 17 = (56%) 
Τουριστικά 
γραφεία V 20 = 
(33%) 
Προσωπικοί λόγοι 
V 24 = (8,5 %) 
Πρώτη φορά = 
83% 
Πάνω από μ ία 
φορά = 17,3% 
που κατανέμεται 
ως εξής: δεύτερη 
φορά 10,3% + 
τρίτη φορά 2,6 % + 
πολλές φορές 
4,4%. 

14 ημέρες 

παρέμεινε το 61,3 % 

των επισκεπτών 

7 ημέρες παρέμεινε 

το 24,2 % των 

επισκεπτών 

Ταξιδιωτικό 

γραφείο: 83% 

Προσωπικά, μέσω 

γραφείου του EOT 

ή άμεσα στον 

εκμισθωτή 

καταλύματος :13, 

3% 

31, 6 % "καλή και 

πολύ καλή" 

αξιολόγηση 

Άνοιξη (37, 4%), 

Φθινόπωρο (25, 5%), 

Καλοκαίρι (10, 9%), 

Χειμώνας (0,2%) 

Συνδυασμός Άνοιξης 

& Φθινόπωρο 

(20, 9%). 

Προσπέκτ 
V 17 = (44%) 
Τουριστικά 
γ ρ α φ ε ί α V 20 = 
(27%) 
Προσωπικοί λόγοι 
V 24 = (5,7 %) 
Πρώτη φορά = 
78,1% 
Πάνω από μ ία 
φορά = 22% 
που κατανέμεται 
ως εξής: => 
δεύτερη φορά 

9,7% + τρίτη φορά 
4,9 % + πολλές 
φορές 7,4%. 
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Οι 
Παρελθοντ ικές 
επ ισκέψεις 
τ ο υ ς στη 
Βόρεια Ελλάδα 
(V 26) 

Οι Π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ί 
που 
προτιμούνται 
γ ι α επίσκεψη 

, 

74,2 % πρώτη 

φορά 

12,3 % αλλού στην 
Ελλάδα 

13,4 % στη Βόρεια 
Ελλάδα 
(5,9 % Ίδια σημεία 
+ 7,5 % Άλλα 
σημεία). 

Έβρος (V 27):0% 

Ξάνθη (V 29):0% 

Καβάλα 
(V 30): 3, 6% 

Θεσσαλονίκη 
(V 33): 25 % 

Χαλκιδική (V 34): 
(93, 8%) 
και πιο 
συγκεκριμένα 
ιδιαίτερα οι 
δυτικές περιοχές 
των χερσονήσων 
(V 43), : δηλαδή 
- η Κασσάνδρα: 
(62%), 
- ο συνδυασμός 
Κασσάνδρας και 
Σιθωνίας (10, 1%), 
- ο συνδυασμός 
Κασσάνδρας και 
Άθους/ 
Ουρανούπολης 
(8, 7%), 
- ο συνδυασμός 
Κασσάνδρας, 
Σιθωνίας και 
Άθους/ 
Ουρανούπολης(5, 
8%), 
- η Σιθωνία δεν 
προτιμάται ως 
αποκλειστικός 
προορισμός 
επίσκεψης. 
- άλλες περιοχές 
Χαλκιδικής εκτός 
των χερσονήσων: 
(13, 3%). 

Ι 
72,4 % πρώτη 
φορά 

10,5 % αλλού στην 
Ελλάδα 

17,1 % στη Βόρεια 
Ελλάδα 
(7 % Ίδια σημεία + 
10,1 % Άλλα 
σημεία). 

Έβρος (V 27):0% 

Ξάνθη(ν29):0,5% 

Καβάλα 
(V 30):0, 2% 

Θεσσαλονίκη 
(V 33): 21 % 

Χαλκιδική (V 34): 
(97, 7%) 

και πιο 
συγκεκριμένα όλες 
οι περιοχές των 
χερσονήσων και μη 
(V 43), : 
δηλαδή 
- η Κασσάνδρα: 
(51%), 
- ο συνδυασμός 
Κασσάνδρας και 
Σιθωνίας (8 %), 
- ο συνδυασμός 
Κασσάνδρας, 
Σιθωνίας και 
Άθους/ 
Ουρανούπολης 
(3,6 %), 
- η Σιθωνία (17,1 
%), 
- άλλες περιοχές 
Χαλκιδικής εκτός 
των χερσονήσων: 
(6,8 %). 

63,8 % πρώτη 
φορά 

10,3 % αλλού στην 
Ελλάδα 

21 % στη Βόρεια 
Ελλάδα 
(10,3 % Ίδια σημεία 
+ 10,7 % Άλλα 
σημεία). 

Έβρος (V 27).Ό% 

Ξάνθη (V 29):0% 

=5 

Καβάλα (V 30): 
3,3 % 

θεσσαλονίκη 
(V 33): 20 % 

Χαλκιδική (V 34) : 
(100 %) και πιο 
συγκεκριμένα 
κυρίως οι 
ανατολικές 
περιοχές των 
χερσονήσων (V 
43), : δηλαδή 
- η Σιθωνία ως: 
(64 %), 
- η χερσόνησος 
του Άθους/ 
Ουρανούπολη (22 
%). 
- ο συνδυασμός 
Σιθωνίας και 
Άθους/ 
Ουρανούπολης 
(14, 2 %). 

=> 
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Ατομική ή 
συνοδευόμενη 
επίσκεψη 

(V44) 

Αξιολόγηση της 
προσφοράς: 

1. Αισθητική 
του χώρου, 

(ν 47): 

2. Σχέση 
τιμής και 

ποιότητας 
υπηρεσίας, 

(V 56): 

3. Υποδομή 
για άσκηση 
δραστηριοτήτων 
χόμπυ -
άθλησης, (V 57): 

4. Ποιότητα 
αθλητικών 
εγκαταστάσεων, 

(V 58): 

5. Αναμονή σε 
τράπεζες, (V 61): 

6. Ωράρια 
καταστημάτων, 

(V 62): 

7. Φύλαξη 
παιδιών και 
διδασκαλία, 

Πέλλα (V 36): 
3, 6% του 
δείγματος 

Ημαθία 
(V 37): 1, 7% 

Πιερία 
(V 38): 3, 5% 
Ζεύγη (φίλος, 
φίλη, ανδρόγυνο): 
87% 

Ζεύγη που 
συνοδεύονταν και 
από άλλα μέλη: 7, 
6% 

66% "καλή και 
πολύ καλή" 
αξιολόγηση 

39% "καλή και 
πολύ καλή" 
αξιολόγηση 

40% "καλή και 
πολύ καλή" 
αξιολόγηση 

26% "καλή και 
πολύ καλή" 
αξιολόγηση 

33, 6% "καλή και 
πολύ καλή" 
αξιολόγηση 

63% "καλή και 
πολύ καλή" 
αξιολόγηση 

Πέλλα (V 36): 
2, 3% του 
δείγματος 

Ημαθία 
(V 37): 1, 4% 

Πιερία 
(V 38): 1, 6% 
Ζεύγη που 
συνοδεύονταν από 
άτομα της 
οικογένειας: 73, 
9% 
Οικογενειακή 
επίσκεψη με 
συνοδεία 
ηλικιωμένου 
ατόμου: 17,8 % 

63% "καλή και 
πολύ καλή" 
αξιολόγηση 

46% "καλή και 
πολύ καλή" 
αξιολόγηση 

50% "καλή και 
πολύ καλή" 
αξιολόγηση 

38% "καλή και 
πολύ καλή" 
αξιολόγηση 

36 % "καλή και 
πολύ καλή" 
αξιολόγηση 

63, 5% "καλή και 
πολύ καλή" 
αξιολόγηση 

Πέλλα ÎV 35 κ 
1, 3% reu 
δείγματος 

Ημα6ία 
(V 37): 0, 8% 

Πιερία 
(V 38): 1, 2% 
Ζεύγη ( με 
συνοδεία φίλου, 
φίλης ή 
ανδρόγυνο): 86 % 

Ζεύγη που 
συνοδεύονταν από 
άλλα άτομα: 6, 5 % 

67 % "καλή και 
πολύ καλή" 
αξιολόγηση 

41 % "καλή και 
πολύ καλή" 
αξιολόγηση 

46, 2 % "καλή και 
πολύ καλή 
"αξιολόγηση 

33 % "καλή και 
πολύ καλή" 
αξιολόγηση 

31 % "καλή και 
πολύ καλή" 
αξιολόγηση 

63 % "καλή και 
πολύ καλή" 
αξιολόγηση^ 
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(V 68): 

Επανεπίσκεψη 
στα επόμενα 2 
- 3 έ τ η στον 
προορισμό της 
Βόρειας 
Ελλάδοο. (V 72): 

Επανεπίσκεψη 
στα επόμενα 2 
- 3 έ τ η στον 
προορισμό της 
Ελλάδος. 
(V 73): 

Συναισθηματική 
κατάσταση 
επισκεπτών 
κατά την 
αναχώρηση. 
(V 75): 

Το είδος 
διανυκτέρευσης 

(V76) 

22,1% "καλή και 
πολύ καλή" 
αξιολόγηση 

Ίσως ή καθόλου 
να 
ξαναεπισκεφθούν 
τη Βόρεια Ελλάδα: 
46, 4% 

Σίγουρη 
επανεπίσκεψη στη 
Βόρεια Ελλάδα: 
7, 4% 

Δεν ενδιαφέρει 
46,2% 

Ίσως ή καθόλου 
να 
ξαναεπισκεφθούν 
την Ελλάδα: 50, 1% 

Σίγουρη 
επανεπίσκεψη 
στην 
Ελλάδα:29,6% 

Δεν 
ενδιαφέρει:20,3% 

Πολύ 
ικανοποιημένοι 29, 
6% 

Ικανοποιημένοι 
26% 

Απόλυτα 
ευχαριστημένοι -
ολική 
ικανοποίηση: 
23,5% 

Λιγότερο 
ικανοποιημένοι: 
20,9% 

Τα Ξενοδοχεία 
(67, 7%). 

Τα Μπάγκαλοους 
(26, 3%). 

32 % "καλή και 
πολύ καλή" 
αξιολόγηση 

Ισως ή καθόλου 
να 
ξαναεπισκεφθούν 
τη Βόρεια Ελλάδα: 
48, 8% 

Σίγουρη 
επανεπίσκεψη στη 
Βόρεια Ελλάδα: 5, 
7% 

Δεν ενδιαφέρει 
45,5% 

Ισως ή καθόλου 
να 
ξαναεπισκεφθούν 
την Ελλάδα: 52,3% 

Σίγουρη 
επανεπίσκεψη 
στην Ελλάδα: 25, 
3% 

Δεν 
ενδιαφέρει:22,4% 

Πολύ 
ικανοποιημένοι 32, 
5% 

Ικανοποιημένοι 
24% 

Μικτά 
συναισθήματα 
20,8% 

Λιγότερο 
ικανοποιημένοι: 
22,7% 

Τα Ξενοδοχεία 
(68 %). 

Τα Μπάγκαλοους 
(27 %). 

26, 2 :/ο "καλή και 
πολύ καλή " 
αξιολόγηση 

Ισως ή καθόλου 
να 
ξαναεπισκεφθούν 
τη Βόρεια Ελλάδα: 
44, 6% 

Σίγουρη 
επανεπίσκεψη στη 
Βόρεια Ελλάδα: 
6, 01% 

Δεν ενδιαφέρει 
49,39% 

Ίσως ή καθόλου 
να 
ξαναεπισκεφθούν 
την Ελλάδα: 48,6% 

Σίγουρη 
επανεπίσκεψη 
στην Ελλάδα: 
26,7% 

Δεν 
ενδιαφέρει:24,7% 

Πολύ 
ικανοποιημένοι 
34,7 % 

Ικανοποιημένοι 
22,2 % 

Μικτά 
συναισθήματα 
17,7% 

Λιγότερο 
ικανοποιημένοι: 
25,4% 

Τα Ξενοδοχεία 
(70,1 %). 

Τα Μπάγκαλοους 
(24,2 %). -> 

ί 
Ι 
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0 Βαθμός 

ικανοποίησης 

ι 

(V74) 

Σε Γνωστούς και 
Συγγενείς 
(1, 85%). 

0 συνδυασμός 
Ξενοδοχείων και 
Μπάγκαλοους 
(0, 1%). 
Ικανοποιημένοι και 

πολύ 

ικανοποιημένοι 

(89,4%). 

Σε Γνωστούς και 
Συγγενείς 
(2, 7%). 

Καμία προτίμηση 
για Κάμπινγκ. 

Ικανοποιημένοι και 

πολύ 

ικανοποιημένοι 

(86,8%). 

] 

Ικανοποιημένοι και 

πολύ 

ικανοποιημένοι 

(3 t, 5%) 

Οι σημαντικότερες διαφορές βάσει του παραπάνω πίνακα, εντοπίζονται στις 

μεταβλητές30: 

• V82 :μεταξύ του Cluster εννέα που αποτελείται κυρίως από Γερμανούς και των 

Cluster επτά και δύο που εμπεριέχουν κατά ίση σχεδόν αναλογία και τις δύο 

Εθνότητες. Ο δείκτης F νια DF = 9 έχει τιυπ 20. 4402 και αποτελεί ένδειΕπ 

μέγιστης διαφοράς31 που ισχύει υεταξύ διαφορετικών παρατηρήσεων που 

κατανευονται στα διαωοοετικά Clusters. Επομένως, η μέση συμπεριφορά των 

επισκεπτών, που αντιστοιχεί στην εννέα και εφτά και δύο ojaaöa, δεν είναι ίση 

εφ'όσον λάβουμε υπόψη μας την παραπάνω μεταβλητή για τον χαρακτηρισμό κάθε-

ομάδας. 

• V81: μεταξύ του Cluster εννέα, που αποτελείται κυρίως από άτομα μέσης και 

νεώτερης ηλικίας και των Cluster επτά και δύο, που αποτελούνται κυρίως από 

άτομα μέσης και ανώτερης ηλικίας. Ο δείκτης F για DF = 9 έγει ταπί 56. 7872 και 

αποτελεί ένδειξη μέγιστης διαωοοάς.32 που ισχύει υεταξύ διαωορετικών 

παρατηρήσεων που κατανέμονται στα διαωοοετικά Clusters. Επομένως η μέση 

συμπεριφορά των επισκεπτών, που αντιστοιχεί στην εννέα και εφτά και δύο ομάδα 

δεν είναι ίση εφ'όσον λάβουμε υπόψη μας την παραπάνω μεταβλητή για τον 

χαρακτηρισμό των ομάδων. 

• V83: μεταξύ του Cluster δύο. που αποτελείται κυρίως από άτομα υπαλλήλους 

ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων αλλά μεταξύ άλλων και από συνταξιούχους 

και των Cluster επτά και εννέα που αποτελούνται κυρίως από άτομα υπαλλήλους 

3 0 Βλ. Παράρτημα: (32"Πινακες διπλής εισόδου για την περιγραφή των ομάδων (clusters)" και §33, 
"Οπτική παρουσίαση και περιγραφή των κύριων διαφορών μεταξύ των σημαντικότερων ομάδων 
(Clusters) τουριστών". 

3 1 Από τον πίνακα κατανομής F για επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05 και Β.Ε (Βαθμούς Ελευθερίας/ " 
D.F ") = 9 , το F α = 3, 18. 

32 Από τον πίνακα κατανομής F για επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05 και Β.Ε (βαθμούς Ελευθερίας/ " 
D.F ") = 9 , το F α = 3, 18. 

272 



ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων χωρίς τη σημαντική παρουσία συνταξιούχων. 

Ο δείκτης F νια DF = 9 έγει τιμή 4, 7364 και αποτελεί ένδειξη διαωοοάς33 ππι ι 

ισγύει υεταζύ διαωοοετικών παρατηοήσεων που κατανέυονται στα διαφορετική 

Clusters. Επομένως, η μέση συμπεριφορά των επισκεπτών, που αντιστοιχεί στη δύο 

και εφτά και εννέα ομάδα, δεν είναι ίση, εφ'όσον λάβουμε υπόψη μας την 

παραπάνω μεταβλητή, για τον χαρακτηρισμό των ομάδων. 

• V25: μεταξύ • του Cluster δύο, που αποτελείται μεταξύ άλλων από άτομα που 

έρχονται πάνω από μία φορά στη Βόρεια Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα πάνω από 

τρεις φορές και του Cluster επτά, που αποτελείται κυρίως από άτομα που 

έρχονται για πρώτη φορά και από άτομα με μειωμένα ποσοστά επανέλευσης και 

επισκέψεων στα ίδια γεωγραφικά σημεία - προορισμούς. Ο δείκτπς F για DF = 9 

ένει τιυή 6, 2126 και αποτελεί ένδειΕη διαφοράς,34 που ισγύει μεταξύ διαφορετικών 

παρατηρήσεων που κατανέμονται στα διαφορετικά Clusters. Επομένως, η μέση 

συμπεριφορά των επισκεπτών, που αντιστοιχεί στη δύο και εφτά ομάδα δεν είναι 

ίση, εφ'όσον λάβουμε υπόψη μας την παραπάνω μεταβλητή για τον χαρακτηρισμό 

των ομάδων. 

• V34 & V43: μεταξύ του Cluster δύο, που αποτελείται από άτομα που επιλέγουν ως 

προορισμό παραμονής τους κυρίως την Χαλκιδική και του Cluster επτά, που δείχνει 

να αποτελείται από άτομα που επιλέγουν και άλλους προορισμούς εκτός 

Χαλκιδικής. Επίσης, σημαντικές διαφορές παρατηρούνται ως προς τα σημεία 

επίσκεψης στην Χαλκιδική. Μεταξύ του Cluster δύο, που αποτελείται από άτομα 

που επιλέγουν ως προορισμό παραμονής τους αποκλειστικά την Χαλκιδική και πιο 

συγκεκριμένα, τις ανατολικές περιοχές των χερσονήσων (Σιθωνία, Άθως και 

Ουρανούπολη) και των Cluster επτά και εννέα, που δείχνουν να αποτελούνται από 

άτομα που επιλέγουν και άλλους προορισμούς εκτός Χαλκιδικής και πιο 

συγκεκριμένα, τις δυτικές περιοχές των χερσονήσων (Κασσάνδρα και Σιθωνία) και 

άλλες περιοχές, που δεν αποτελούν" χερσονήσους, αντίστοιχα. Η Ημαθία και η 

Πιερία προτιμάται κυρίως από το Cluster επτά ενώ το ίδιο δεν παρατηρείται για το 

Cluster δύο. Ο δείκτης F νια DF = 9 έγει αντίστοιγα τιμές 25. 6747 και 346. 5042 

και αποτελεί ένδειΕη υεγάλης διαφοράς.35 που ισγύει μεταξύ διαφορετικών 

παρατηρήσεων που κατανέυονται στα διαωοοετικά Clusters. 

3 3 Από τον πίνακα κατανομής F για επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05 και Β.Ε (Βαθμούς Ελευθερίας/ " 
D.F ") = 9 , το F α = 3, 18. 

3 4 Από τον πίνακα κατανομής F για επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05 και Β.Ε (Βαθμούς Ελευθέριας/ ' 
D.F ") = 9 , το F α = 3, 18. 

3 5 Από τον πίνακα κατανομής F για επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05 και Β.Ε (Βαθμούς Ελευθέριας/ 
D.F ") = 9 , το F α = 3, 18. 
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• V44: μεταξύ Cluster εννέα και Cluster επτά και δύο, παρατηρούμε οτί στο εν/έα 

προτιμούνται και οι οικογενειακές επισκέψεις με συνοδεία ηλικιωμένων ατόμων._0 

δείκτης F νια DF = 9 ενει ταιιί 204838. 5290 και αποτελεί ένδειξη υέγιπτπρ 

διαφοράς3 6 που ισγύει μεταξύ διαφορετικών παρατηρήσεων που κατανέμονται στα 

διαφορετικά Clusters. Επομένως, η μέση συμπεριφορά των επισκεπτών, που 

αντιστοιχεί στην εννέα και εφτά και δύο ομάδα, δεν είναι ίση, εφ'όσον λάβουμε 

υπόψη μας την παραπάνω μεταβλητή για τον χαρακτηρισμό των ομάδων. 

• V76: μεταξύ Cluster δύο και υπόλοιπων Clusters (επτά και εννέα), παρατηρούμε ότι 

τα Ξενοδοχεία προτιμούνται κυρίως από το Cluster δύο, ενώ τα Μπάγκαλοους 

προτιμούνται κυρίως από το Cluster επτά. Ο δείκτης F για DF = 9 έγει τιμή 12, 3141 

και αποτελεί ένδειξη διαφοράς.37 που ισγύει μεταξύ διαφορετικών παρατηρήσεων 

που κατανέμονται στα διαφορετικά Clusters. Επομένως, η μέση συμπεριφορά των 

επισκεπτών, που αντιστοιχεί στη δύο και εφτά και εννέα ομάδα, δεν είναι ίση, 

εφ'όσον λάβουμε υπόψη μας την παραπάνω μεταβλητή για τον χαρακτηρισμό των 

ομάδων. 

• V79: μεταξύ Cluster εννέα και των υπολοίπων όσον αφορά την οργάνωση του 

ταξιδιού, παρατηρούμε ότι στο Cluster εννέα, προτιμούνται σε μεγαλύτερο ποσοστό 

τα ταξιδιωτικά γραφεία. Ο δείκτηρ F νια DF = 9 έγει τιμή 8. 5778 και αποτελεί 

ένδειξη διαφοράς.38 που ισγύει υεταξύ διαφορετικών παοατηρήσεων που 

κατανέμονται στα διαφορετικά Clusters. Επομένως, η μέση συμπεριφορά των 

επισκεπτών, που αντιστοιχεί στην εννέα και εφτά και δύο ομάδα, δεν είναι ίση, 

εφ'όσον λάβουμε υπόψη μας την παραπάνω μεταβλητή για τον χαρακτηρισμό των 

ομάδων. 

• V60: μεταξύ Cluster δύο και εννέα, παρατηρούμε ότι στο δύο η καλή και πολύ καλή 

αξιολόγηση των δυνατοτήτων διασκέδασης φθίνει. Ο δείκτηρ F νια DF = 9 έχει τιμή 

2. 4805 και αποτελεί ένδειξη ουοιότητα<:39 που ισγύει υεταξύ διαωορετικών 

παρατηρήσεων που κατανέμονται στα διαφορετικά Clusters. Επομένως, η μέση 

συμπεριφορά των επισκεπτών, που αντιστοιχεί στη δύο και εννέα ομάδα είναι ίση, 

εφ'όσον λάβουμε υπόψη μας την παραπάνω μεταβλητή για τον χαρακτηρισμό των 

ομάδων. Με βάση το δείκτη, η μεταβλητή δεν αποτελεί ισχυρό κριτήριο 

διαφοροποι'ηοτ^ των ουάδων εξέταοηο. 

3 6 Από τον πίνακα κατανομής F για επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05 και Β.Ε (Βαθμούς Ελευθερίας/ " 
D.F ") = 9 , το F α = 3, 18. 

3 7 Από τον πίνακα κατανομής F για επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05 και Β.Ε (Βαθμούς Ελευθέριας/ 
D.F ") = 9 , το F α = 3, 18. 

3 8 Από τον πίνακα κατανομής F για επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05 και Β.Ε (Βαθμούς Ελευθέριας/ 
D.F ") = 9 , το F α = 3, 18. . 

3 9 Από τον πίνακα κατανομής F για επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05 και Β.Ε (Βαθμούς Ελευθέριας/ 
D.F ") = 9 , το F α = 3, 18. 
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• V70: μεταξύ Cluster εννέα και υπολοίπων, παρατηρούμε ότι η ιδανικότερες εποχές 

για επανέλευση με βάση τις προτιμήσεις των τουριστών, είναι για το Cluster εννέα 

το Φθινόπωρο και εν συνέχεια η Άνοιξη, ενώ για τα Cluster δύο και επτά, είναι η 

Άνοιξη και εν συνεχεία το Φθινόπωρο. Ο δείκτης F νια DF = 9 έχει τιμή 0, 4114 κπι 

αποτελεί ένδειξη ουοιομορφίας40 που ισχύει μεταξύ διαφορετικών παρατηρήσεων 

που κατανέμονται στα διαφορετικά Clusters. Με βάσει το δείκτη F και την 

πιθανότητα σφάλματος λάθους, ("Prob." = 0, 930) η μεταβλητή δεν αποτελεί ισχυρό 

κριτήριο διαφοροποίησης των ομάδων εξέτασης. 

• V74: μεταξύ Cluster δύο και εννέα, παρατηρούμε ότι υπάρχει διαφορά στο Βαθμό 

ικανοποίησης των επισκεπτών. Οι ικανοποιημένοι και πολύ ικανοποιημένοι είναι 

περισσότεροι ποσοστιαία στο Cluster δύο. Ο δείκτης F νια DF = 9 έχει τιμή 1, 6410 

και αποτελεί ένδειξη ουοιομορφίας,41 που ισχύει μεταξύ διαφορετικών 

παρατηρήσεων που κατανέμονται στα διαφορετικά Clusters. Με βάσει το δείκτη F 

και την πιθανότητα σφάλματος λάθους, ("Prob." = 0,098) η μεταβλητή δεν αποτελεί 

ισχυρό κριτήριο διαφopoπoίnσηç των ομάδων εξέτασης. •·'· 

Περιγραφή των παραπάνω Clusters, (προφίλ των Clusters). 

Η ουάδα 7: Οι ώοιυοι σε ηλικία, οπαδοί του ήλιου της παραλίας και της θάλασσας, 

που προτιμούν την λίμνη το βουνό και την εξοχή, καθώς και την ιστορία και την 

παράδοση του προορισμού. Προτιμούνται οι δυτικές περιοχές της Χαλκιδικής, κυρίως 

η χερσόνησος της Κασσάνδρας και είναι ικανοποιημένοι από την επίσκεψη που 

πραγματοποίησαν. Η προτιμώμενη εποχή έλευσης είναι η Άνοιξη ή και το Φθινόπωρο. 

Αποτελούνται κυρίως από Άγγλους, μέσης ηλικίας και άνω, υπαλλήλους ιδιωτικών και 

δημόσιων επιχειρήσεων, διευθυντικά στελέχη και εργάτες, είναι κυρίως γυναικείου 

φύλου, επηρεάζονται επίσης από τα Προσπέκτ και τα Τουριστικά γραφεία ως προς 

τις επιλογές τους, οι περισσότεροι έρχονται για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα με 

μειωμένα ποσοστά επανέλευσης, επισκέπτονται τη Βόρεια Ελλάδα με συνοδό (φίλο, 

φίλη, ανδρόγυνα), αξιολόγησαν καλή και πολύ καλή την αισθητική του χώρου, καθώς 

και τα ωράρια των καταστημάτων, παραμένουν 14 ημέρες, αλλά αρκετοί και μία 

εβδομάδα, οργάνωσαν το ταξίδι τους στο ταξιδιωτικό γραφείο και επέλεξαν ως 

βασικό κατάλυμα διαμονής τα ξενοδοχεία με αρκετά υψηλές προτιμήσεις και για τα 

Μπάγκαλοους. 

0,05 και Β.Ε (Βαθμούς Ελευθερίας/ " 

0,05 και Β.Ε (Βαθμούς Ελευθερίας/ " 

4 0 Από τον πίνακα κατανομής F για επίπεδο σημαντικότητας α 
D.F ") = 9 , το F α = 3, 18. 

4 1 Από τον πίνακα κατανομής F για επίπεδο σημαντικότητας α 
D.F") = 9 , T O F a = 3, 18. 
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Η ουάδα 9 : Οι νεαροί σε ηλικία, οπαδοί του ήλιου της παραλίας και της θάλασσας, 

προτιμούν κυρίως όλες τις περιοχές της Χαλκιδικής, και είναι ικανοποιημένοι από την 

επίσκεψη που πραγματοποίησαν, οι δυνατότητες διασκέδασης θεωρούνται καλές .Η 

προτιμώμενη εποχή έλευσης είναι το Φθινόπωρο ή και η Άνοιξη. Αποτελούνται κυρίως 

από Γερμανούς, μέσης ηλικίας και νεώτερους, υπαλλήλους ιδιωτικών και δημόσιων 

επιχειρήσεων, εργάτες και διευθυντικά στελέχη, είναι κυρίως γυναικείου φύλου, 

επίσης, επηρεάζονται κυρίως από προσπέκτ και τουριστικά γραφεία, οι περισσότεροι 

έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αρκετοί επισκέπτονται για δεύτερη φορά τη 

Βόρεια Ελλάδα και άλλα σημεία της Χαλκιδικής, επισκέπτονται τη Βόρεια Ελλάδα με 

συνοδό, (φίλο, φίλη, ανδρόγυνα) ή κάνουν οικογενειακές επισκέψεις με συνοδεία 

ηλικιωμένου ατόμου, θεωρούν καλή και πολύ καλή την υποδομή για άσκηση αθλητικών 

δραστηριοτήτων, αξιολόγησαν καλή και πολύ καλή την αισθητική του χώρου, καθώς 

και τα ωράρια των καταστημάτων, παραμένουν 14 ημέρες αλλά αρκετοί και μία 

εβδομάδα, οργάνωσαν το ταξίδι τους στο ταξιδιωτικό γραφείο και επέλεξαν ως 

βασικό κατάλυμα διαμονής τα ξενοδοχεία. 

Η ομάδα 2 : Οι ώριμοι, σε ηλικία οπαδοί ταυ ήλιου της παραλίας και της θάλασσας, 

προτιμούν την λίμνη το βουνό και την εξοχή καθώς και την ιστορία και την παράδοση 

του προορισμού. Απόλυτοι ως προς την επιλογή του μοναδικού γι 'αυτούς προορισμού 

της Χαλκιδικής και ειδικότερα των ανατολικών περιοχών. Επίσης, παρουσιάζουν 

μεγάλο βαθμό ικανοποίησης από την επίσκεψη που πραγματοποίησαν. Οι δυνατότητες 

διασκέδασης θεωρούνται αρκετά αρνητικές. Η προτιμώμενη εποχή για έλευση είναι η 

Άνοιξη ή και το Φθινόπωρο. Αποτελούνται κυρίως από Γερμανούς, μέσης ηλικίας και 

άνω, υπαλλήλους ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, συνταξιούχους και εργάτες, 

είναι κυρίως ανδρικού και γυναικείου φύλου, επηρεάζονται επίσης κυρίως από 

Προσπέκτ, ενώ οι προσωπικοί λόγοι δεν αποτελούν σοβαρό παράγοντα, αρκετοί έχουν 

έρθει πάνω από μία φορά [κυρίως δεύτερη φορά] στα ίδια ή άλλα σημεία της Βορείου 

Ελλάδος, επισκέπτονται τη Βόρεια Ελλάδα με συνοδό, (φίλο, φίλη, ανδρόγυνα), 

αξιολόγησαν καλή και πολύ καλή την αισθητική του χώρου, καθώς και τα ωράρια των 

καταστημάτων, παραμένουν 14 ημέρες, δεν αξιολόγησαν θετικά τις δυνατότητες 

διασκέδασης, οργάνωσαν το ταξίδι τους στο ταξιδιωτικό γραφείο και "επέλεξαν ως 

βασικό κατάλυμα διαμονής τα ξενοδοχεία. 

Στις παρακάτω ενότητες, αναπτύσσεται ένα Σχέδιο Μάρκετινγκ για τον προορισμό 

της Βόρειας Ελλάδας. Η ανάλυση δίνει βαρύτητα στα συμπεράσματα των 
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προηγούμενων ενοτήτων και ειδικότερα στις αναλύσεις ευρύτερων περιβαλλοντ..Ό/ 

και.επιχειρησιακών παραγόντων (χρήση συμπερασμάτων από SWOT Analysis), στην 

Ανάλυση Ανταγωνισμού, και Καταναλωτών (χρήση συμπερασμάτων από Logit & 

Cluster Analysis). 
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6. Στρατηγικές Μάρκετινγκ για τις σημαντικότερες ομάδες Άγγλων και Γερυα-,ών 

επισκεπτών στη Βόρεια Ελλάδα. 

Η παρακάτω ανάλυση στρατηγικών, ακολουθεί το περίγραμμα ανάπτυξης ενός 

τυπικού Σχεδίου Μάρκετινγκ, βάσει των τμημάτων που συνέταξε το Conference Board, 

(Σιώμκος, 1995, σελ. 62-65). 

6α. Ανάλυση παρούσας κατάστασης 

6αα. Ανάλυση των κυριότερων τουριστικών προορισμών της Βόρειας Ελλάδος. 

(Ανάλυση πωλήσεων κατά βασικούς τουριστικούς προορισμούς) 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΕΤΗ 

1980 

1985 

1990 

1991 

1992 

1993 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΎΣΕΙΣ 

779,000 

755,000 ίϊ 

708,000 // 

470,000 // 

392,000 11 

482,000 

• Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ως τουριστικός προορισμός, ενδείκνυται για την ανάπτυξη 

τουρισμού πόλεων. Διαχρονικά μετά το 1980, παρουσίασε σταδιακά αρνητική εξέλιξη 

στις διανυκτερεύσεις αλλοδαπών. Ενώ το 1980 ανέρχονταν σε 779.000, το 1993 οι 

διανυκτερεύσεις ανέρχονταν στις 482.000. Πιο συγκεκριμένα, οι διανυκτερεύσεις 

εξελίχθηκαν ως εξής: 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝχ 
ΟΔΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 1 

ΑΠΟ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ Ι 
Ή ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ι 

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ Ι 
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Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ως τουριστικός προορισμός, ενδείκνυται για την ανάπτυξη τουαισ„ευ 

εαρινών διακοπών. Μεταξύ άλλων, τα κύρια πλεονεκτήματα υποδομής και ανωδομπς 

του προορισμού, σχετίζονται με την ύπαρξη σχετικά νέων ξενοδοχειακών 

καταλυμάτων ποιοτικών προδιαγραφών, την φύση, το τοπίο και την κοντινή απόσταση 

του από τον Αερολιμένα Μακεδονίας. Διαχρονικά μετά το 1980, παρουσίασε σταδιακά 

αυξητική εξέλιξη στις διανυκτερεύσεις αλλοδαπών περιηγητών. Εξαίρεση αποτέλεσε η 

χρονιά του 1991, λόγω της έναρξης του πολέμου στον Κόλπο [17.1.91 ] και λόγω της 

πολιτικής κρίσης που σημειώθηκε στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Ενώ το 1980 οι 

διανυκτερεύσεις ανέρχονταν στις 881.000, το 1993 οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν στις 

1.296,000. Πιο συγκεκριμένα, οι διανυκτερεύσεις εξελίχθηκαν ως εξής: 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

ΕΤΗ 

1980 

1985 

1990 

1991 

1992 

1993 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΎΣΕΙΣ 

881,000 

1.282,000 ΙΓ 

1.239,000// 

894,000/ 

1.341,000 

1.296,000 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝν 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ * 

ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ 

ΑΝΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Ο 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΚΟΛΠΟ J 

Θα πρέπει να τονισθεί, ότι η αύξηση των διανυκτερεύσεων συμβαδίζει με αυξήσεις στις 

πτήσεις ναυλωμένων πτήσεων (Βλ. παρακάτω πίνακα: ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ). 

• Η ΚΑΒΑΛΑ ως τουριστικός προορισμός, ενδείκνυται για την ανάπτυξη τουρισμού 

εαρινών διακοπών (ιδιαίτερα η νήσος Θάσος) και τουρισμού πόλεων. Μεταξύ άλλων, 

τα κύρια πλεονεκτήματα υποδομής και ανωδομής του προορισμού σχετίζονται με την 

ύπαρξη σχετικά νέων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, την φύση, το τοπίο και την 

κοντινή απόσταση του από τον Αερολιμένα Χρυσουπόλεως. Διαχρονικά, παρουσίασε 

σταδιακά αυξητική εξέλιξη στις διανυκτερεύσεις αλλοδαπών περιηγητών, 

ξεπερνώντας μετά το 1991 το επίπεδο των 300.000. Θα πρέπει να τονισθεί, ότι η 

αύξηση των διανυκτερεύσεων συμβαδίζει με αυξήσεις στις πτήσεις ναυλωμένων 

πτήσεων (Βλ. παρακάτω πίνακα: ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ). 

• Η ΠΙΕΡΙΑ ως τουριστικός προορισμός, ενδείκνυται για την ανάπτυξη τουρισμού 

εαρινών διακοπών (ιδιαίτερα η παραλία Κατερίνης) και τουρισμού πόλεων. Μεταξύ 

άλλων, τα κύρια πλεονεκτήματα υποδομής και ανωδομής του προορισμού, σχετίζονται 
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με την ύπαρξη σχετικά νέων μικρού κυρίως μεγέθους ξενοδοχειακών καταλυμάτων 

την φύση, το τοπίο και την κοντινή απόσταση του από τον οδικό άξονα της Εγνατίας 

Οδού. Διαχρονικά, παρουσίασε σταδιακά αρνητική εξέλιξη στις διανυκτερεύσεις 

αλλοδαπών περιηγητών, φθάνοντας μετά το 1991 σε επίπεδα κατώτερα απ'ότι το 

επίπεδο διανυκτερεύσεων του 1980. Θα πρέπει να τονισθεί, ότι η μείωση των 

διανυκτερεύσεων επήλθε λόγω της εξάρτησης του προορισμού από τον οδικό 

αλλοδαπό τουρισμό. 

• 6αβ. Ο Κλάδος - Σχέση περιφέρειας Βόρειας Ελλάδος και Ελλάδος (Ανάλυση 

Τουριστικής Βιομηχανίας). 

1. Παραγωγική ικανότητα του τουριστικού κλάδου (EOT/ Κοντοστάνου,1992)1. 

Παρακάτω, παρουσιάζεται ένας συνοπτικός πίνακας παρουσίασης της κύριας 

συνεισφοράς του τουριστικού κλάδου στα οικονομικά μεγέθη της χώρας. 

Σημεία συνεισφοράς Μεγέθη 

Αφίξεις τουριστών στη χώρα μας: 9.756.012 

Συνάλλαγμα: ~ 5.800 εκατ. δολ. (1995: περίπου 6,5 δισ. 

δολ.), (Κτενάς., 31/3/1996, Δ6, σελά). 

Απασχόληση άμεση και έμμεση: 10,6% σε περίοδο αιχμής όταν αντίστοιχα 

το μέσο ποσοστό απασχολούμενων 

παγκοσμίως ήταν 6,2% 

Συνεισφορά στην κάλυψη του ελλείμματος 

Tou εμπορικού ισοζυγίου: 

Κάλυψε περίπου το 41,7% του ελλείμματος 

του εμπορικού ισοζυγίου 

Συνεισφορά στο ΑΕΠ: Συνεισέφερε περίπου το 8% του ΑΕΠ της 

χώρας μας 

Συνεισφορά στο πάγιο κεφάλαιο του 

συνόλου της ελληνικής οικονομίας: 

Το καθαρό πάγιο κεφάλαιο των 

τουριστικών καταλυμάτων ξεηέρασε τα 2,5 

τρισ. δρχ. (άνω του 6,5% του συνόλου της 

ελληνικής οικονομίας) 

Συνολικό δυναμικό καταλυμάτων για 

παραμονή επισκεπτών: 

475.799 ξενοδοχειακές κλίνες κάθε 

κατηγορίας σε 7.185 μονάδες με 252.562 

δωμάτια, 240.000 δωμάτια, 83.000 θέσεις 

camping, 11.000 κλίνες σε κρουαζιερόπλοια 

12.000 κλίνες σε θαλαμηγούς 

Συνολικό επίπεδο των διανυκτερεύσεων: 

Μέση πληρότητα των ξενοδοχείων: 

Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών και ημεδαπών: 

48.203.446 

43,7% 

Βλ. Ειδική έκδοση με τίτλο: Ό τουρισμός προς το 2000" 
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Κύρια αλλοδαπή τουριστική αγορά έλευσης 

τουριστών: 

Μεταφορικά μέσα που προτιμούνται από 

τους αλλοδαπούς επισκέπτες; 

Τάσεις στη διεθνή Ζήτηση-προοπτικές του 

κλάδου: 

Τάσεις στην Ζήτηση-προοπτικές του 

ελληνικού τουριστικού κλάδου: 

Η Ευρώπη και κύρια οι χώρες τ~ς -·Ζ<. ~ε 

ποσοστό 67% 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των αλλοδαπών 

τουριστών έφθασε στη χώρα μας 

αεροπορικά και κυρίως με πτήσεις Charter: 

57% 

Μέχρι το 2000 η διεθνής τουριστική 

δραστηριότητα αναμένεται να συνεχίσει να 

αναπτύσσεται με τους ίδιους ρυθμούς. Στο 

τέλος της δεκαετίας θα κινηθούν 650 εκ. 

τουριστών κυρίως προς τις 

αναπτυσσόμενες χώρες. 

Η ζήτηση για την Ελλάδα αναμένεται να 

αυξηθεί κατά 5-6%, φθάνοντας το 2000 σε 

13-15 εκ. τουριστών ή το 2-2,3% του 

παγκόσμιου τουριστικού ρεύματος ( 500 

εκ. αφίξεις τουριστών σε διεθνές επίπεδο 

καταμερίζονται ως εξής: 59% εντός της 

Ευρώπης, περίπου 21% στη βόρεια και 

Νότια Αμερική και 14% στην Ασία και στην 

περιοχή Ειρηνικού Ωκεανού nou σταδιακά 

αυξάνουν τα ποσοστά αφίξεων τους έναντι 

της Ευρώπης και των προορισμών στην 

Αμερική),( Smeral ,1994, s.303). 

2. Η αναλογία των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών στη Βόρεια Ελλάδα, σε σχέση με 

το σύνολο των διανυκτερεύσεων στην Ελλάδα, παρουσιάζει πτωτική τάση· Ενώ το 1980 

η αναλογία ήταν 8%, σταδιακά το 1993, μειώθηκε στο επίπεδο του 6,70%. Παρακάτω, 

παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των διανυκτερεύσεων2: 

1980 

1985 

1990 

1991 

1992 

1993 

8% 

7,80% 

7,60% 

6,10% 

6,20% 

6,70% 

2 Βλ. πριν §3β και §3βγ 
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Οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών ανά περιφέρεια, την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 

1994 και 1995, εξελίχθηκαν αρνητικά στην Κεντρική Μακεδονία, δηλαδή στους κύριους 

τουριστικούς προορισμούς Θεσ/νικης και Χαλκιδικής. Πιο συγκεκριμένα, η Κεντρική 

Μακεδονία το 1994, παρουσίασε μία ετήσια μείωση του επιπέδου -9,92%, όταν οι 

περιφέρειες Αν Μακεδονίας και Θράκης παρουσίαζαν ποσοστό αύξησης 15, 80% και η 

περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, παρουσίαζε αύξηση 12, 48%. Το συνολικό ποσοστό στην 

υπόλοιπη Ελλάδα, παρουσίασε ετήσια μείωση του επιπέδου -4, 35%. Οι σημαντικότερες 

διανυκτερεύσεις αλλοδαπών στη βόρεια Ελλάδα, σημειώθηκαν στη γεωγραφική ενότητα 

της Κεντρικής Μακεδονίας. Παρακάτω, παρουσιάζεται αντίστοιχος πίνακας με τα ποσά 

των ετήσιων διανυκτερεύσεων: 

ΕΤΗ 

1994 

1995 

ΠΟΣΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΝΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ( π ε ρ ί ο δ ο ς Ιανουαρίου - Αυγούστου) 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

290,639 

336,569 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1.906,488 

1.717,342 

-. ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

14,955 

16,821 

3. Αποδοτικότητα των ελκυστικοτήτων στη βόρεια Ελλάδα, (Παραγωγική ικανότητα των 

περιφερειών): 

3.1 Η Βόρεια Ελλάδα, ως προς τις επισκέψεις των Πολιτιστικών χώρων 

παρουσιάζεται το 1994 ιδιαίτερα ισχυρή στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με 

σύνολα επισκεπτών: 

Μουσεία 178,278 

Αρχαιολογικοί χώροι 120,908 

Στην Ανατολική Μακεδονία και θοάκη, τα αριθμητικά ποσά είναι πολύ 

χαμηλότερα. Τα αντίστοιχα ποσά για το 1994 ήταν: 

Μουσεία 19,632 

Αρχαιολογικοί χώροι 37,278 

Η Δυτική Μακεδονία παρουσιάζει για το 1994, ελάχιστες επισκέψεις Μουσείων 

στο Νομό Φλώρινας: 

Μουσεία 362 
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3.2 Η Βόρεια Ελλάδα, ως προς την ποιότητα των παράλιων της ~ccc^c:zlirz. : ; 

1995 ιδιαίτερα ισχυρή στην πεοιωέοεια της Κεντρικής Μακεδονίας με σύνολο 50, ενώ 

ακολουθεί η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 14 Γαλάζιες Σημαίες. 

3.3 Οι οικονομικοί δείκτες ανάπτυξης στη βόρεια Ελλάδα, είναι μεγαλύτεροι στη 

Μακεδονία, ενώ, ως προς την Ελλάδα, παρατηρούμε μία μειωμένη συνεισφορά της 

Βόρειας Ελλάδος ως προς το σύνολο των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών επισκεπτών, η 

οποία, ποσοστιαία, εκφράζεται ως το 6,80% των συνολικών πανελλήνιων 

διανυκτερεύσεων σε αλλοδαπούς επισκέπτες το 1993. Αντίστοιχα, οι Ξενοδοχειακές 

Κλίνες αποτελούν το 11,47% των πανελλήνιων ξενοδοχειακών κλινών, ενώ οι 

συμπληρωματικές υπηρεσίες δηλαδή καταστήματα Χονδρικού Εμπορίου (1988), τα 

καταστήματα Λιανικού Εμπορίου (1988), οι Νοσοκομειακές Κλίνες (1993), το σύνολο 

Ιατρών (1993), τα Κυκλοφορούντα Ι.Χ. (1992), και οι Τηλεφωνικές Συσκευές (1992), 

παρουσιάζουν αρκετά σημαντικά ποσοστά, που κυμαίνονται πάνω από το 20% του 

συνόλου της πανελλήνιας υποδομής 3. 

3.4 Μέγεθος της Αγοράς οργανωμένου τουρισμού ναυλωμένων πτήσεων. Ιδιαίτερα 

μετά τη δύσκολη χρονιά του 1991, οι κύριοι τουριστικοί προορισμοί της Βόρειας Ελλάδας 

παρουσίασαν σταδιακά αυξήσεις που οφείλονταν στη δυναμική ανάπτυξη των αφίξεων 

ναυλωμένων πτήσεων από το εξωτερικό στους αερολιμένες ΘεσΜ'κης και 

Χρυσουπόλεως - Καβάλας. Ειδικότερα, οι παραπάνω αερολιμένες παρουσίασαν τα 

παρακάτω ποσοστά ετήσιας συμμετοχής σε πανελλήνιο αριθμό πτήσεων Charters4; 

ΕΤΗ 

1980 

1985 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣ/ΚΗΣ 

2,7 

3,2 

3,5 

3,7 

3,3 

3,6 

4,5 

5 

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 

-

-

0,5 

0,6 

0,6 

0,4 

0,7 

1 

3 Βλ. κεφάλαιο 3. 
4 Βλ. §3β, βλέπε και πίνακα 17 και 18 στο Παράρτημα: Ελεύσεις Αλλοδαπών Επισκεπτών στον Αερολιμένα 

Μακεδονίας στην Θεσ/ κη και Δημόκριτου Καβάλας. 
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Η παραπάνω συμμετοχή κρίνεται ελάχιστη, εάν συγκρίνουμε το -CCCCT; _ε -

ποσοστά του Αερολιμένα Ηράκλειου, [5+1% έναντι 25, 3% το 1993]. ενώ - ς 

διαχρονικός ρυθμός αύξησης των αφίξεων στην περιφέρεια κρίνεται βάσει του 

παραπάνω πίνακα, ως θετική. 

της Αγοράς. (Εποχικότητα και κορεσμός τουριστικών 4. Παράγοντες 

δραστηριοτήτων). 

4.1 Η εποχικότητα των ελεύσεων σε αλλοδαπούς επισκέπτες γίνεται φανερή 

πανελλαδικά, ενώ παρουσιάζεται και στις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδος. Το 

φαινόμενο, σχετίζεται με την φύση του τουριστικού κλάδου και ειδικότερα με τον 

τουρισμό διακοπών. Πιο συγκεκριμένα, η εικόνα των αφίξεων στην Ελλάδα ανά υήνα 

παρουσιάζεται ως εξής (Eurostat 1991, 7c, p.139, 301) : 

ΠΕΡΓΟΔΟΣ ΜΑΖΙΚΩΝ ΕΛΕΥΣΕΩΝ] 
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Το ταξιδιωτικό συνάλλαγμα παρουσίασε αισθητή αύξηση μετά το 1985 κυρίως 

το τρίτο τρίμηνο (Eurostat, 7c, ρ.30Ί), δηλαδή τον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 

κάθε έτους, δηλαδή την "εποχή των μαζικών ελεύσεων (Βλέπε πρίν Αφίξεις 

AXXoôanujy στην Ελλάδα): 

Ταξιδιωτικό συνάλλαγμα εισπράξεις κατά τρίμηνο 

σε εκ. ECU. 
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ΥΨΗΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΕ. 

ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ.ΊΟΥΝΙΟ, 

ΙΟΥΛΙΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟ 
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1987 1988 1989 1990 

ναυλωμένων πτήσεων, εξελίχθηκαν ποσοστιαία ως εξής 

Πηγή: EOT, Βορείου Ελλάδος 

Η εποχικότητα, διαφαίνεται και από την κατανομή των · στοιχείων του Αερολιμένα 

Μακεδονίας, ως προς τον αριθμό των αφίξεων αλλοδαπών επιβατών ανά μήνα του 

έτους. Πιο συγκεκριμένα, η κατάσταση των ναυλωμένων πτήσεων παρουσιάζει την 

παρακάτω εικόνα [Πηγή: ΥΠΑ Αερολιμένα Μακεδονίας]: 

Αριθμός αφιχθέντων αλλοδαπών επισκεπτών με ναυλωμένες πτήσεις κατά μήνες 

του έτους στον Αερολιμένα Μακεδονίας 
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ΠΑΝΔΟΧΕΙΑ *t/tiff** 

α ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ!') (tfe ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ! Ο ΚΑΒΑΛΑ Ο ) 

α ΕΒΡΟΣ (<-' «ΚΟΖΑΝΗ Ο) α ΡΟΔΟΠΗ Û) 
αΗΜΑΘΙΑ(Μ; αΚΑΣΤΟΡΙΑΟΙ) «ΞΑΝΘΉ (Ι*> 

• ΚΙΛΚΙΣ Üb) Ο ΓΡΕΒΕΝΑ 0*) 

Ο ΘΑΣΟΣ CM) 

• Π Ε Λ Λ Α t V 

• Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α Σ 

• ΠΙΕΡΙΑ (S) 

• ΣΕΡΡΕΣ (ΙΟ) 

• ΔΡΑΜΑ (ι 5) 

Πηγή: Επιλογή", Αύγουστος 1993, σελ. 43 

Με βάση τα παραπάνω, ο εαρινός προορισμός της Χαλκιδικής το 1992 σε σχέση 

με τους υπόλοιπους νομούς, εμφανίζει το μεγαλύτερο αριθμό σε ξενοδοχειακά 

καταλύματα ποιοτικών προδιαγραφών [Lux - C], ενώ στα ξενοδοχειακά καταλύματα 

τρίτης και τέταρτης κατηγορίας αριθμητικά υπερτερεί η Πιερία, αν και οι πληρότητες 

της φαίνεται να παρουσιάζουν ελάχιστη αύξηση. Παράλληλα από το 1989 μέχρι το 1993, 

η Χαλκιδική παρουσιάζει μέσες ετήσιες πληρότητες άνω του μέσου ποσοστού της 

χώρας ,(50-60%). Επίσης η Φλώρινα, ενώ παρουσιάζει το 1992 ελάχιστα καταλύματα 

τρίτης και τέταρτης κατηγορίας, σταδιακά αυξάνει τις πληρότητες της. Η Θάσος 

παρουσιάζει καταλύματα κυρίως τρίτης, τέταρτης και πέμπτης κατηγορίας, ενώ οι 

πληρότητες μετά το 1991, έπεσαν κάτω από το επίπεδο του 1989. Είναι εμφανές ότι η 

Βόρεια Ελλάδα ανέπτυξε το ξενοδοχειακό της δυναμικό κυρίως σε μονάδες τρίτης, 

τέταρτης, δεύτερης και πέμπτης κατηγορίας. 

4.2 Ο κύκλος ζωής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

Όπως προαναφέρθηκε,6 η νώοα uac παρουσίασε συνολικά όσον αφορά τις 

συναλλανιαατικέο εισττοάΕεκ:. (ταξιδιωτικού συναλλάγματος σε εκ. $) μία επιβράδυνση 

6 Βλ. πριν § 4αγ 
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κατά τη δεκαετία του 1981-1990 σε σύγκριση με τη δεκαετία 1971-1930, ενώ cacv ciocca 

τις αωίΕειο αλλοδαπών επισκεπτών, η περίοδος 1971-1990 αποτέλεσε την πεοίοδο 

ταγύτατης ανάπτυξης των αφίξεων σε αλλοδαπούς επισκέπτες. Παράλληλα, η κύρια 

συνεισφορά του οργανωμένου αεροπορικού τουρισμού στις μαζικές ελεύσεις αλλοδαπών 

στη χώρα μας [μετά το 1985]7, προσδιόρισε μια νέα πραγματικότητα, δηλαδή της 

εξάρτησης του ελληνικού τουρισμού από τους μεγάλου μεγέθους τουριστικούς 

πράκτορες του εξωτερικού. Με βάση το Ρυθμό Ανάπτυξης των συναλλαγματικών 

εισπράξεων, η χώρα μας εντάσσεται στο Στάδιο της Ωριμότητας. 

4.3 Η Ικανότητα διαμονής. Όπως περιγράφηκε παραπάνω, οι κύριοι τουριστικοί 

προορισμοί της περιφέρειας παρουσιάζουν διαφορετική αναλογία σε πληρότητες, βάσει 

του αριθμού καταλυμάτων τους. Το ξενοδοχειακό δυναμικό, παρουσιάζει σε αριθμό 

μονάδων ποιοτικές προδιαγραφές στον κύριο προορισμό διακοπών της Βορείου Ελλάδος, 

δηλαδή τη Χαλκιδική, ενώ παράλληλα εμφανίζεται η Χαλκιδική ως η περιοχή με τα 

υψηλότερα ποσοστά σε ετήσια μέση πληρότητα απ.'ότι όλοι οι υπόλοιποι προορισμοί, 

ξεπερνώντας και το μέσο ετήσιο ποσοστό της χώρας. Τσ· σύνολο των καταλυμάτων, 

(ξενοδοχειακών μονάδων, Πανδοχείων, Ξενώνων) ανερχόταν το 1992 (Επιλογή, 

1993,σελ.43) σε 835 μονάδες. Η δυναμικότητα των κλινών ανά νομό ήταν: 

ΝΟΜΟΙ 

ΘΕΣ/ΚΗΣ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΚΙΛΚΙΣ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΠΕΛΛΗΣ 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΚΛΙΝΩΝ 

8721 

264 

764 

698 

350 

1099 

763 

Α/Α 

2 

15 

9 

10 

13 

6 

9 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΟΛΕΣ Of. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ: 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, Α, Β, 

ΠΑΝΔΟΧΕΊΑ , 

ΞΕΝΏΝΕΣ 

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ; 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, Α, 

ΠΑΝΔΟΧΕΊΑ 

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ; 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, 

ΠΑΝΔΟΧΕΊΑ , 

ΞΕΝΏΝΕΣ 

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ: 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, Α, 

ΠΑΝΔΟΧΕΊΑ 

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ: 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, Α, 

ΠΑΝΔΟΧΕΊΑ 

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ: 

7 Βλ. Παράρτημα πι'ν. :19 
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(tvf'mit«) 

ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ! 

ΕΒΡΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ 

ΚΑΒΑΛΑΣ. 

ΞΑΝΘΗΣ 

• ΡΟΔΟΠΗΣ.', • 

Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν ; ; . : / . 

7309 

556 

20250 

2317 

383 

8123 

632 

935 

897 

4-

12 

1 

5 

14 

3 

11 

7 

8 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, Α 

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ: 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, 

ΠΑΝΔΟΧΕΊΑ 

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ: 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, Α, 

ΠΑΝΔΟΧΕΊΑ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ: 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, 

ΞΕΝΏΝΕΣ 

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ: 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ,Α,Ε, 

ΠΑΝΔΟΧΕΊΑ, 

ΞΕΝΏΝΕΣ 

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ: 

..." ΠΟΛΥΤΕΛΕΓΑΣ 

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ: 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, Α, Ε, 

ΞΕΝΏΝΕΣ 

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ; 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ^ Α, Δ. 

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ; 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, Α, 

ΠΑΝΔΟΧΕΊΑ , 

ΞΕΝΩΝΕΣ ' 

Οι περισσότερες κλίνες όλων των κατηγοριών καταλυμάτων, συγκεντρώνονται στη 

Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη και ακολουθούν η Καβάλα, χωρίς την παρουσία Ξενοδοχείων 

Πολυτελείας, η Πιερία χωρίς την παρουσία Ξενοδοχείων Πολυτελείας και Πανδοχείων, 

και ο 'Eßpoc. χωρίς την παρουσία Ξενοδοχείων Πολυτελείας και Ξενώνων. Η στήλη των 

ελλείψεων, μπορεί να αποτελέσει το δείκτη για βελτίωση της υποδομής όσον αφορά τις 

δυνατότητες και ποιότητα συνθηκών διαμονής ανά νομό της Βορείου Ελλάδος. 

• Εμπόδια στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαμονής ανά νομό, βάσει του οργανωμένου 

αεροπορικού τουρισμού. 
1. Οι αδυναμίες στην εξυπηρέτηση και παροχή διευκολύνσεων, καθώς και η ανυπαρξία 

οργάνωσης ελκυστικοτήτων με μοναδικό χαρακτήρα για κάθε μία γεωγραφική 

ενότητα 
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2. Ελλιπής και πεπαλαιωμένη ξενοδοχειακή υποδομή, καθώς «CL αδυναμίες στη χζ-rc-

νέας τεχνολογίας 

3. Ελλιπής προβολή περιφερειακών προορισμών, αδυναμίες στην κατάλληλη προσέγγιση 

οργανωτών τουριστικών ρευμάτων που βρίσκονται στο εξωτερικό 

4. Μη εύκολη ή πολύωρη πρόσβαση των επισκεπτών σε περιφερειακούς προορισμούς, 

που δεν ανέπτυξαν την αεροπορική τους υποδομή. 

5. Βιομηχανικοί συντελεστές 

• Εμπόδια στην είσοδο νέων ανταγωνιστών - τουριστικών προορισμών8 

Οι νέοι προορισμοί για την ανάπτυξη των τουριστικών τους δραστηριοτήτων 

συναντούν δυσκολίες λόγω της καθιέρωσης ήδη υπαρκτών προορισμών (εντός και εκτός 

της χώρας) στο εξωτερικό. Συνοπτικά, οι δυσκολίες είναι οι παρακάτω: 

Φθηνότερες τιμές σε άλλους προορισμούς διακοπών με ηλιοφάνεια και 

πολιτιστικές, φυσικές ιδιαιτερότητες (π.χ Τυνησία, Τουρκία ). 

Εικόνα εξωτισμού (ΤΟ ΒΗΜΑ, 19/11/95, σελ. 249) και αλλαγής παραστάσεων, λόγω 

της ύπαρξης αυθεντικών πολιτιστικών-ιστορικών μοναδικοτήτων (ΤΟ ΒΗΜΑ, 31/3/95, σ. 

24-25 10). 

Καλύτερες εξυπηρετήσεις και διευκολύνσεις στο συνολικά παρεχόμενο τουριστικό 

προϊόν, όσον αφορά ειδικές ομάδες επισκεπτών (W. C. Symonds at Blackcomb, 1996, ρ.61-

62 1V2). 

Καλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στη 

διανομή (π.χ έγκαιρη συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες του εξωτερικού για την 

κατανομή των κρατήσεων σε κλίνες, συνεργασία στην προβολή [συνδιαφήμιση] 

τουριστικών προορισμών που παρουσιάζουν ωφέλειες - μοναδικότητες [προσφορά 

εξειδικευμένων προγραμμάτων] για ειδικότερες ομάδες επισκεπτών) 

Κοντινή γεωγραφική θέση ανταγωνιστικών προορισμών (π.χ Ισπανία) σε μεγάλες 

Ευρωπαϊκές Αγορές (π.χ Γερμανίας και Αγγλίας) με οργανωμένη συγκοινωνιακή 

υποδομή, για μαζική μεταφορά επισκεπτών 

Στρατηγική ανάπτυξη προγραμμάτων τουριστικού μάρκετινγκ, από χώρες με 

υψηλά ή αρκετά υψηλά μερίδια αγοράς σε συναλλαγματικές εισπράξεις (π.χ Ισπανία, 

8 Βλ. ενότητα 4: Swot Analysis 
9 Βλ. Νέοι προορισμοί με εξωτικό χαρακτήρα: Ινδονησία 
1 0 Βλ. Νέοι προορισμοί με πολιτιστικές ιδιαιτερότητες: Νησιά Μπαρμπέιντος στις Δυτικές Ινδίες 
11 Βλ. ενότητα 4αε : Ισπανία 
1 2 Βλ. περιοχές Βόρειας Αμερικής-Καναδά 

290 



Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία) και ύπαρξη κεφαλαίων για τη. δημιουργία τουριστικής 

υποδομής 

Καλή συνεργασία των υπεύθυνων φορέων ανταγωνιστικών χωρών με τοπικούς 

παράγοντες των προορισμών τους για την εξασφάλιση θετικής εσωτερικής εικόνας, 

όσον αφορά την ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων 

Οργανωμένη παρουσίαση της χώρας τους στο εξωτερικό - δημιουργία θετικής 

εικόνας από ανταγωνιστικούς προορισμούς, με τη χρήση της έμμεσης προβολής (π.χ 

αρθρογραφία) και των δημοσίων σχέσεων (π.χ οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο 

εξωτερικό). 

Ευκολίες λόγω της ύπαρξης σύγχρονης υποδομής καταλυμάτων και 

συγκοινωνιακών υποδομών που βοηθούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών, 

καθώς και στην άνετη πρόσβαση στα σημεία επίσκεψης (ολικά παρεχόμενες 

εξυπηρετήσεις στους προορισμούς). 

• Ανταγωνισμός και ένταση ανταγωνισμού. 

Ο ανταγωνισμός σε διεθνές επίπεδο, όπως έχει διευκρινιστεί, θα οδηγήσει την Ευρώπη 

στην επανάκτηση μεριδίων αγοράς. Η Ελλάδα, υπό τις νέες συνθήκες του υπαρκτού 

παγκόσμιου ανταγωνισμού και ακολουθώντας τις νέες τάσεις, θα πρέπει να καταφύγει 

στη βελτίωση της τουριστικής της υποδομής σε ποικιλία, όσον αφορά τις παρεχόμενες 

ανέσεις και εξυπηρετήσεις, ενώ θα πρέπει να βελτιώσει την εικόνα της δίνοντας 

βαρύτητα σε θέματα: ιστορικά και φυσικά, εξωτισμού, αλλαγής παραστάσεων μέσω 

ελληνικών πολιτιστικών αξιοθέατων. Σ' αυτό συμβάλλει η διαφοροποίηση του προϊόντος 

αναδεικνύοντας μοναδικότητες ανά περιφέρεια, έτσι ώστε να μειωθεί η ανταγωνιστική 

πίεση στο εσωτερικό και το εξωτερικό που εντείνεται βάσει των τριών ομοειδών 

στοιχείων της προσφοράς (δηλαδή της παραλίας, της θάλασσας και του ήλιου). Οι 

κύριοι ανταγωνιστές της χώρας μας όσον αφορά τον οργανωμένο αεροπορικό τουρισμό 

διακοπών στην Μεσόγειο είναι η Πορτογαλία η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Τουρκία, η 

Τυνησία και το Μαρόκο13. 

• Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών 

Η μάζα των μετακινούμενων επισκεπτών που οργανώνεται από μεγάλους 

τουριστικούς πράκτορες του εξωτερικού και ο ανταγωνισμός μεταξύ τους όσον αφορά 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, οδηγεί στο φαινόμενο της εξάρτησης 

των τουριστικών προορισμών από τους ενδιάμεσους συνεργάτες, οι οποίοι προμηθεύουν 

τον προορισμό με μεγάλες μάζες τουριστικών ροών, κυρίως δια μέσου της Ευρώπης 

(Γερμανία, Αγγλία).' Επίπτωση της εξάρτησης αποτελεί η τιμολογιακή πίεση που 

13 Βλ. ενότητα 4αε 
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δέχονται οι προορισμοί, σε περίπτωση μη ύπαρξης ικανοποιητικών ποιοτικών 

προδιαγραφών, για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μεγάλων τουριστικών 

πρακτόρων (Κτενάς, 31/3/1996, σελ.6). Μεγάλοι ταξιδιωτικοί πράκτορες που μετακινούν 

χιλιάδες επισκεπτών προς τη χώρα μας, είναι οι L TU, NUR, TU/, CONDOR, και A ΤΤίΚΑ 

REISEN για επισκέπτες από Γερμανία και THOMSON, MANOS HOLIDAYS, KOSMAR 

HOLIDAYS για επισκέπτες από Αγγλία, (Κτενάς, ΤΟ ΒΗΜΑ, 24/3/1996, Δ13, σελ.13). 

• Διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών 

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για προστασία των επισκεπτών από παραβάσεις 

ταξιδιωτικών όρων που ανέλαβαν να τηρήσουν οι διοργανωτές των ταξιδιών, σε κάθε 

κράτος μέλος, καθώς και η ευρωπαϊκή νομική προστασία των τουριστών που παρέχεται 

σε κάθε χώρα μέλος, όπως επίσης και τα ινστιτούτα και οι οργανώσεις καταναλωτών 

π.χ ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ, IN.ΚΑ προασπίζουν και προωθούν νόμιμα τα συμφέροντα των τουριστών. 

Η διαπραγματευτική δύναμη των δυνητικών επισκεπτών αυξάνεται, όταν ο προορισμός 

δεν προσφέρει επιπλέον ωφέλειες, αλλά συγκεντρώνει το ανταγωνιστικό του 

πλεονέκτημα στη χαμηλή τιμή όσον αφορά την προσφορά καταλύματος και το 

συνδυασμό των τριών προϊοντικών στοιχείων, δηλαδή τον ήλιο, την παραλία, και την 

θάλασσα. Στην περίπτωση αυτή, λόγω της ομοιογένειας του ανταγωνισμού, οι 

εναλλακτικές επιλογές για τον δυνητικό επισκέπτη αυξάνονται, με αποτέλεσμα να 

μειώνεται η ισχύ προσέλκυσης του-προορισμού εξέτασης. Επίσης, οι αρνητικές 

εντυπώσεις των επισκεπτών βλάπτουν την εικόνα ενός προορισμού, μια και έχουν 

πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα επίδρασης14. 

• Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα 

Οι τουριστικές δραστηριότητες πλήττονται από προϊόντα και υπηρεσίες που 

διαμορφώνουν τάσεις ενασχόλησης και ψυχαγωγίας των κατοίκων, κατά τη διάρκεια 

του ελεύθερου χρόνου τους. Έτσι, η νέα τεχνολογία της τηλεδιάσκεψης, μπορεί να 

μειώσει τα ταξίδια των επιχειρηματιών σε διεθνές επίπεδο, με επιπτώσεις στο 

συνεδριακό τουρισμό ή η δημιουργία πάρκων αναψυχής (π.χ Euro - Disneyland) σε χώρες 

αποστολής τουριστικών ρευμάτων, μπορεί να επιδράσει αρνητικά στα μακρινά ταξίδια 

διακοπών . Παράλληλα, η ηλεκτρονική τεχνολογία των πολυμέσων, έχει ήδη διεισδύσει 

σε αρκετά νοικοκυριά του εξωτερικού, ((Der Spiegel, 11/96, s.70)15) δημιουργώντας 

ευνοϊκές προϋποθέσεις για ενασχόληση στο σπίτι. Επίσης, ένας άλλος παράγοντας που 

μπορεί να θεωρηθεί ως έμμεσος ανταγωνιστής του μαζικού αεροπορικού τουρισμού, είναι 

η καθιέρωση του θεσμού της Χρονομίσθωσης (Timesharing). 

14 Βλ. Παράρτημα: Πίνακα 1 ,και §3αβ. καθώς και Horovitz J.,1992. S97-106. 
15 Έρευνα του Network Wizards. Στη Γερμανία και στην Αγγλία, ανά 10000 κατοίκους το διάστημα 1995-96, 

αντιστοιχούσε δυναμικότητα πρόσβασης στο δίκτυο Internet, από 25 μέχρι 100 άτομα. Επίσης τη 
δεκαετία του 90, βρίσκεται σε εξέλιξη και η τεχνολογία των CD-i systems. 
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• Πρώτες ύλες 

Η περιβαλλοντική και φυσική φροντίδα, οι φιλόξενοι κάτοικοι και το φιλόξενο 

προσωπικό, η συντήρηση των ιστορικών - πολιτιστικών αξιοθέατων και μοναδικοτήτων, 

τα αναπαυτικά καταλύματα με ποιοτικές προδιαγραφές στην εξυπηρέτηση των 

επισκεπτών, η αισθητική ανάπλαση των χώρων - του τοπίου και η ευκολία πρόσβασης 

στους προορισμούς ενδιαφέροντος υπό συνθήκες ασφαλούς μετάβασης, αποτελούν σε 

γενικές γραμμές την α'ύλη για την τουριστική ανάπτυξη ενός προορισμού. 

6. Περιβαλλοντικοί παράγοντες16 

• Κοινωνικοί - Δημογραφικοί 

Ο τρόπος ζωής, οι αλλαγές στην καταναλωτική νοοτροπία, στα πιστεύω, στις στάσεις 

και αντιλήψεις των ατόμων, επηρεάζουν Kat τη διαδικασία επιλογής των πιθανών 

προορισμών που θα προτιμηθούν από τους ίδιους, για διακοπές. Η τάση για αναζήτηση 

εξωτικών προορισμών τη δεκαετία του 1980-'90, συνεισέφερε στην ευκολότερη ανάδειξη 

νέων προορισμών στην μακρινή Ασία και στον Ειρηνικό Ωκεανό. Παράλληλα, το 

φαινόμενο της μαζικής διάθεσης για οργανωμένα ταξίδια,17 διαφοροποίησε τη δεκαετία 

του '80 από αυτήν του '70, κατά την οποία παρατηρήθηκαν τάσεις φυγής σε παρθένα 

μέρη_ της φύσης, λόγω των αντιλήψεων που καθιερώθηκαν διεθνώς στις νεότερες ηλικίες 

μέσω του κινήματος των Χίππυς. Η ηλικία, αποτελεί επίσης ένα σημαντικό παράγοντα 

επιρροής που επηρεάζει τη διαδικασία επιλογής των προορισμών, καθώς και τις 

δραστηριότητες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. 

Τα άτομα Τρίτης Ηλικίας στη δυτική Ευρώπη, δείχνουν μελλοντικά να αυξάνονται 

αναλογικά έναντι των νεώτερων ηλικιών,18 ενώ αποφεύγουν τον έντονο ήλιο και τις 

συνθήκες καύσωνα και επιλέγουν ηπιότερες μορφές τουρισμού19. 

Η διατήρηση του φιλόξενου, πατροπαράδοτου χαρακτήρα σ'ένα προορισμό, 

αποτελεί θετικό στοιχείο αξιοποίησης για προσέλκυση δυνητικών τουριστών, καθώς και 

συμβάλλει στην ικανοποίηση του επισκέπτη μετά τη χρήση του προϊόντος20. Η υποδομή 

του προορισμού σε θέματα προστασίας και διασφάλισης της δημόσιας υγείας, επηρεάζει 

το επίπεδο αποκόμισης ευνοϊκών εμπειριών κατά την παροχή υπηρεσιών, σε κάθε 

δυνατό επισκέπτη. Η ύπαρξη, σε κάθε ένα προορισμό, μίας υγιούς διάρθρωσης από 

άτομα διαφόρων ηλικιών, αποβάλλει την εικόνα της ερήμωσης που γίνεται εντονότερη 

16 Βλ. ενότητα 4α 
17 Γνωστός ως Τουρισμός Πακέτου με πτήσεις Charters. 
" Βλέπε παρακάτω ενότητα 6αδ. 
19 Μία διεξοδικότερη ανάλυση των καταναλωτικών τάσεων στα άτομα τρίτης ηλικίας, προηγήθηκε στην 

ενότητα 2. 
2 0 Βλέπε και συμπεράσματα στατιστικής ανάλυσης των Unsaturated Logit Models, στην ενότητα 5γα. 
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στους επισκέπτες ιδιαίτερα σε περιόδους χαμηλών ελεύσεων, καθώς και σε 

απομακρυσμένους προορισμούς. 

• Πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες 

Οι αντίστοιχες μεταβλητές διερεύνησης σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, σχετίζονται 

με αρνητικούς παράγοντες όπως, εμπάργκο και περιορισμοί, συνθήκες ανασφάλειας 

στον προορισμό,, τρομοκρατία, κλίμα εχθρότητας και ανασφάλειας, ταξιδιωτικές οδηγίες 

με αρνητικό περιεχόμενο δηλώσεων, που εκφράζουν Καθοδηγητές Γνώμης. Επίσης, το 

υψηλότερο κόστος παραμονής σε σχέση με άλλους ομοειδούς μορφής προορισμούς, 

καθώς και το κόστος διαβίωσης των αλλοδαπών στη χώρα τους, η ανεπάρκεια 

Επενδυτικού Κεφαλαίου, η μη ευνοϊκή Πιστωτική Πολιτική στη διεθνή Αγορά του 

Κεφαλαίου, περιορίζουν την ανάπτυξη και ανάδειξη των προορισμών. Ο υψηλός 

πληθωρισμός, μειώνει την ανταγωνιστική θέση της χώρας, ιδιαίτερα όταν η ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, όταν 

παρόμοιοι προορισμοί στο ίδιο χρονικό διάστημα, παρέχουν παρόμοιο επίπεδο υπηρεσιών 

με χαμηλότερο κόστος για τον επισκέπτη. Επίσης, οι υψηλές τιμές των α'υλών, 

επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού κλάδου, όταν ο βαθμός εξάρτησης 

του απ'αυτές θεωρείται ως υψηλός (π.χ πετρέλαιο, απαραίτητα υλικά, και εξοπλισμός 

για την λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων). Επίσης, οργανωτικά προβλήματα και 

δημοσιονομικοί παράγοντες επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική θέση και απόδοση των 

τουριστικών επιχειρήσεων. Οι μη ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις από πλευράς του 

Δημοσίου για τα θέματα ανάπτυξης μικρομεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων,. ιδιαίτερα σε 

περιόδους εμφάνισης έκτακτων συμβάντων και γεγονότων, καθώς και η ανεξέλεγκτη 

πολιτική των ισοτιμιών μεταξύ της δραχμής και των κύριων αλλοδαπών νομισμάτων, τα 

αναπτυξιακά κίνητρα που δεν κατευθύνουν τους ιδιώτες σε επενδυτικές δραστηριότητες 

με ποιοτικό χαρακτήρα ιδιαίτερα δε στην περιφέρεια, η μη διαφάλιση των παραπάνω με 

νομοθετικές ρυθμίσεις και με σχετική νομοθεσία, αποτελούν παράγοντες που προκαλούν 

εμπόδια στην ομαλή ανάπτυξη μίας μακρόχρονης επιχειρησιακής δραστηριοποίησης. 

Τέλος, οργανωτικοί παράγοντες, όπως η έλλειψη μόνιμου και καταρτισμένου 

προσωπικού, λόγω της Εποχικότητας που παρουσιάζεται στις τουριστικές 

δραστηριότητες, καθώς και η πίεση για μείωση του λειτουργικού κόστους των 

τουριστικών μονάδων, συντείνουν στη μείωση του επιπέδου παρεχόμενων 

εξυπηρετήσεων. 

• Τεχνολογικοί 
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Οι φορείς, θα πρέπει να μεριμνούν και να ελέγχουν την υποδομή σε οργάνωνε-, α 

συγκοινωνιακά δίκτυα και διασυνδέσεις. Η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση, αποτελεί 

σημαντική διευκόλυνση για τους επισκέπτες, η οποία παρέχεται από πλευράς 

Προσφοράς σε μια περιφέρεια εξέτασης, με την ύπαρξη κατάλληλων οδικών δικτύων, με 

διασυνδέσεις γρήγορων οχηματαγών πλοίων, με δίκτυα τραίνων υψηλών ταχυτήτων και 

με την ύπαρξη αερολιμένων διεθνών πτήσεων. Παράλληλα, η υποστήριξη των 

επισκεπτών με πληροφορίες και εξυπηρετήσεις, ιδιαίτερα στα καταλύματα και στα 

σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, συνεισφέρει στην καθιέρωση μιας φιλικής 

εικόνας του προορισμού στην αντίληψη των επισκεπτών. Τα Πληροφοριακά Συστήματα 

Διοίκησης υποστηρίζουν σήμερα την άμεση οργάνωση και διεκπεραίωση εργασιών, 

ιδιαίτερα μεταξύ διακλαδικών φορέων, με άμεση επίπτωση στην εξοικονόμηση χρόνου 

και στον ευκολότερο συντονισμό διαφόρων δραστηριοτήτων21. Επίσης, η χρήση της 

Πληροφορικής και σχετικών Διοικητικών Συστημάτων, βοηθά στην έγκαιρη διάγνωση 

τάσεων και εξελίξεων που επικρατούν στις διεθνείς αγορές22. 

• Νομοθετικοί 

Το ευρύτερο σύγχρονο πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν τα σύγχρονα κράτη, επηρεάζει τις 

μετακινήσεις των εμπορευμάτων και ατόμων. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, που αφορούν την εξυγίανση του ανταγωνισμού στις επιχειρησιακές 

δραστηριότητες, την άρση των τελωνειακών ελέγχων για τους πολίτες της Ε.Ε. καθώς 

και οι ρυθμίσεις που αφορούν την άρση του Campotage στον κλάδο των μεταφορών, 

έχουν άμεσο αντίκτυπο στις τουριστικές δραστηριότητες. Παράλληλα, οι διεθνείς 

νομοθετικές ρυθμίσεις για θέματα ασφάλειας των μετακινούμενων επισκεπτών και 

καταπολέμησης της διεθνούς τρομοκρατίας, καθώς και οι ρυθμίσεις σχετικές με την 

προστασία των τουριστών από συναλλαγές σχετικές με αισχροκέρδεια, συμβάλλουν 

στις μετακινήσεις και τα ταξίδια. 

Επίσης, τα επενδυτικά κίνητρα των αναπτυξιακών νόμων, η νομοθεσία σχετική με 

την ανάπτυξη της Έρευνας και Τεχνολογίας, η νομοθεσία που σχετίζεται με την 

προστασία και αξιοποίηση φυσικών και πολιτιστικών πόρων, καθώς και η σχετική 

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, επηρεάζουν την τουριστική ανάπτυξη και ανάδειξη των 

προορισμών. 

2 1 Π.χ. Χωρητικότητα και ταχύτητα των μεταφορικών μέσων, βάσει των προβλέψεων σε κρατήσεις 
καταλυμάτων. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός, δικτύωση και οργάνωση πληροφοριακών συστημάτων σε 
περιφερειακή βάση, μεταξύ των οργανωτών, μεταφορέων, πυλών-εισόδου, καταλυμάτων και επίσημων 
φορέων του τουρισμού 

22 Π.χ. Προβλέψεις στη Ζήτηση με τη χρήση Πρωτογενών και Δευτερογενών στοιχείων. 
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• Παράγοντες φυσικού περιβάλλοντος 

Κάθε προορισμός θα πρέπει να ελέγχει σε γενικές γραμμές τις ελκυστικότητές του. 

Τα δάση, οι υδροβιότοποι και γενικά οι φυσικές μοναδικότητες, αποτελούν κίνητρα για 

προσέλκυση ομάδων επισκεπτών. Η καταστροφή των ελκυστικοτήτων, (π.χ με πυρκαγιές 

ή μόλυνση) οδηγεί στην αποδυνάμωση του σχετικού τουριστικού προορισμού. Θα 

πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για την αποφυγή πιθανών φυσικών κινδύνων και 

συμβάντων, (π.χ σεισμοί, πλημμύρες) καθώς και για τον περιορισμό της ανθρώπινης 

αμέλειας, που μπορούν να οδηγήσουν στην καταστροφή πόρων ή στην αποφυγή από 

τους επισκέπτες προορισμών που παρουσιάζουν σχετικά προβλήματα. Η αποκατάσταση 

της αισθητικής του φυσικού περιβάλλοντος και οι οικολογικές προσαρμογές, ενισχύουν 

την ελκυστικότητα ενός προορισμού και θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ'όψη κατά 

το στάδιο του Προϊοντικού Σχεδιασμού ενός προορισμού. 

Περίληψη των ενοτήτων 6αα και 6αβ. 

Ο τουριστικός κλάδος στην Ελλάδα, αναμένεται μέχρι το έτος 2000 να εξελιχθεί θετικά, 

όσον αφορά την Ζήτηση για διακοπές και ταξίδια. Η συνεισφορά του τουριστικού κλάδου 

στα μακροοικονομικά μεγέθη, ανέρχεται στο 8% του Α.Ε.Π. και φθάνει το 10,6% του 

συνολικού επιπέδου απασχόλησης σε περίοδο αιχμής. Η ανάλυση του Ρυθμού Ανάπτυξης 

των συναλλαγματικών εισπράξεων ανά δεκαετία, αποδεικνύει ότι η χώρα μας 

παρουσιάζει σημεία κάμψης, με αποτέλεσμα να εντάσσεται το Τουριστικό Προϊόν της 

στο Στάδιο της Ωριμότητας. Παράλληλα, η εξάρτηση του Ελληνικού Τουρισμού από τον 

Αεροπορικό Τουρισμό Ναυλωμένων Πτήσεων που προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες, 

ισχυροποιείται. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του Ελληνικού Τουριστικού κλάδου, 

είναι η Εποχικότητα. Η επιχειρησιακές δραστηριότητες εντείνονται τη χρονική περίοδο 

μεταξύ'Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, δηλαδή την εποχή που παρατηρείται το φαινόμενο των 

μαζικών ελεύσεων σε τουρίστες. Οι κύριοι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρέασαν 

τις τουριστικές δραστηριότητες μετά το 1960 στην Ελλάδα, ήταν κοινωνικοί-

δημογραφικοί, πολιτικοί-οικονομικοί, τεχνολογικοί, νομοθετικοί, φυσικοί. Επίσης, στον 

Τουριστικό Κλάδο εμφανίζονται εμπόδια στην είσοδο νέων προορισμών, λόγω 

φθηνότερων τιμών, φυσικών μοναδικοτήτων και ιδιαιτεροτήτων του Τουριστικού 

Προϊόντος, βελτιωμένων παροχών και εξυπηρετήσεων, εδραιωμένων δικτύων διανομής 

και συνεργατών, κοντινής γεωγραφικής θέσης από τις χώρες προέλευσης των 

επισκεπτών, οργανωμένων μεταφορικών δικτύων, ύπαρξης πόρων χρηματοδότησης 

αξιόλογων επενδύσεων, του ισχυρού θεσμού συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων του 

τουριστικού κλάδου·, αποδοτικών Δημοσίων Σχέσεων, σύγχρονης υποδομής σε 

καταλύματα και εξυπηρετήσεις, που χαρακτηρίζουν τους καθιερωμένους προορισμούς. 
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Μετά το 2000, η ένταση του ανταγωνισμού προβλέπεται να ενισχύεται, λόγω τ--

ανάδειξης νέων προορισμών με ευνοϊκές προοπτικές στην Ασία και στην περιοχή reu 

Νότιου Ειρηνικού. Παράλληλα, στην περιοχή της Μεσογείου, αρκετοί προορισμοί 

επενδύουν στην ανάπτυξη υποδομής για όλο το έτος. Οι δημογραφικές εξελίξεις στις 

χώρες αποστολής επισκεπτών, θα οδηγήσουν τους Τουριστικούς Προσφορείς στην 

αναζήτηση νέων τμημάτων αγοράς που σχετίζονται με άτομα προχωρημένης ηλικίας23, 

ενώ η πίεση του ανταγωνισμού θα ενταθεί από πλευράς Προσφοράς στα όλο. και 

λιγότερα αριθμητικά τμήματα νεώτερων ατόμων. Η διαπραγματευτική δύναμη των 

ενδιάμεσων αυξάνεται συνεχώς, με αποτέλεσμα η διατήρηση καλών σχέσεων 

συνεργασίας ιδιαίτερα με τα μεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορεία αποστολής επισκεπτών, να 

θεωρείται σημαντικό στοιχείο για την ανάδειξη και εξασφάλιση της επιβίωσης των 

προορισμών. Επίσης, οι καταναλωτές, μέσω των ήδη αφομοιωμένων προτιμήσεων τους 

για συγκεκριμένους προορισμούς, καθώς και μέσω της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς τους, 

επηρεάζουν τον τρόπο και τη μορφή ανάδειξης ενός προορισμού. Παράλληλα, οι 

σχετικές με τους καταναλωτές νομοθετικές ρυθμίσεις, οριοθετούν τα πλαίσια των 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον Τουρισμό. Επίσης, 

υποκατάστατα προϊόντα που σχετίζονται με τη βιομηχανία του Ελεύθερου Χρόνου των 

τηλεπικοινωνιών και της Ψυχαγωγίας, (CD Ι, Τηλεδιάσκεψη, Multi media, Internet) καθώς 

και νέα Τουριστικά Προϊόντα (Timesharing) επέδρασαν, άλλοτε αρνητικά και άλλοτε 

θετικά, στις τουριστικές δραστηριότητες. 

Το ξενοδοχειακό δυναμικό, της Βορείου Ελλάδος', αποτελείται κατά σειρά 

σημαντικότητας από μονάδες Τρίτης, Τέταρτης, Δεύτερης, και Πέμπτης κατηγορίας. Οι 

πληρότητες, δεν δείχνουν να διαμορφώνονται θετικά στους νομούς Χαλκιδικής και 

Φλώρινας. Όσον αφορά τις αφίξεις ναυλωμένων πτήσεων, σ'αυτές παρατηρείται μία 

συνεχή άνοδος των μεγεθών ιδιαίτερα μετά το 1990 στους αερολιμένες Μακεδονίας και 

Δημόκριτου. Οι κύριοι προορισμοί στη Βόρεια Ελλάδα των επισκεπτών που προέρχονται 

από χώρες της Δυτικής Ευρώπης, είναι η Θεσσαλονίκη _και η Χαλκιδική όπου 

παρουσιάζονται καταλύματα κάθε κατηγορίας. Πιο συγκεκριμένα, στη Χαλκιδική, 

παρουσιάζεται μετά το 1980, μία αυξητική τάση στις διανυκτερεύσεις αλλοδαπών 

επισκεπτών, όπως επίσης αυξητική τάση παρουσιάζει και η Καβάλα. Η Πιερία και η 

Θεσσαλονίκη, φαίνεται να παρουσιάζουν πτωτική τάση στις διανυκτερεύσεις αλλοδαπών 

επισκεπτών μετά το 1991, όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα προβλήματα στον Οδικό 

Τουρισμό. Μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, και αναγνωρισμένες διεθνώς παραλίες και 

ύδατα, πλειοψηφούν αριθμητικά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η εποχικότητα 

23 Ιδιαίτερα το 2020. Βλέπε παρακάτω ανάλυση τάσεων και εξελίξεων στην ενότητα 6αδ. 
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των δραστηριοτήτων και η Μαζικότητα που παρατηρείται στις ελεύσεις αλλοδαπών 

την Ελλάδα, ισχύουν και για την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. 
;ος 

6αγ· Ανάλυση ανταγωνιστών. 

• Ανταγωνισμός και ένταση ανταγωνισμού. 

Η Ελλάδα, ενώ κατείχε το 1980 την 9η θέση ως προς την μέση ποσοστιαία αύξηση σε 

ECU, το 1990, υποχώρησε στην 15η θέση (Enit Marketing, Anno IV-No 4- Dicembre 1992, p. 

7). Τα μερίδια αγοράς των κύριων ανταγωνιστικών μεσογειακών προορισμών σε % 

συνολικών συναλλαγματικών εισπράξεων, βάσει του συνόλου των χωρών του ΟΟΣΑ και 

της Ευρώπης, παρουσίασαν την παρακάτω εξέλιξη, (Smeral, 1994, s. 219): 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΣΤΗΝ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟ 
( 1993: % ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ 

ΟΟΣΑ/ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ, % ΣΥΝΕ1ΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΕΠ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑΣ.ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ % ΡΥΘΜΟΥ 

ΑΓΟΡΑΣ [1975-93] ) 

16.53 

ΟΟΣΑ ΕΥΡΟΠΗ ΑΕΠ ΡΛ 

Ι ΙΣΠΑΝΙΑ «ΓΑΛΛΙΑ Ο ΙΤΑΛΙΑ • ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ «ΕΛΛΑΔΑ Ο ΤΟΥΡΚΙΑ 

Όπως παρατηρεί-κανείς σε διεθνές επίπεδο [χώρες του ΟΟΣΑ], τα Μερίδια Αγοράς 

ξεπερνούν το 10%, όσον αφορά τις χώρες Ισπανία και Γαλλία. Τα ίδια ποσοστά, 

αναδιαρθρώνονται και παρουσιάζονται μεγαλύτερα, εάν λάβει κανείς υπ'όψη του αντί 

του συνόλου των χωρών του ΟΟΣΑ, το σύνολο των χωρών της Ευρώπης. Στην 

περίπτωση αυτή, τρεις είναι οι κύριες χώρες που παρουσιάζουν ποσοστά 

συναλλαγματικών εισπράξεων άνω του 10%. Οι χώρες αυτές είναι η Ισπανία, n Γαλλία 

και n Ιταλία. Ως προς τη οπυαντικότητα της συνεισφοράς των τουριστικών 

δραστηριοτήτων στο σύνολο των οικονομικών αποδόσεων (ΑΕΠ) κάθε μεσογειακής 

χώρας, παρατηρούμε ότι ο τουοισμόο συνεισωέοει σημαντικά στα υακοοοικονοιιικά 

μενέθη της Πορτογαλίας, Ισπανίας και Ελλάδος. Κατά το διάστημα 1975-93, ο 
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ποσοστιαίος μέσος των ετήσιων ρυθμών ανάπτυξης των συναλλαγματικών εισπράξεων 

ανά χώρα, παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένος στις χώρες Τουρκία, και Πορτογαλία. 

Εάν λάβουμε υπ'όψη μας τα παραπάνω, τότε ο χάρτης φυσαλίδων (bubble chart) ή 

πίνακας ΡΑ.ΜΑ (Ρυθμού ανάπτυξης αγοράς και Μεριδίου Αγοράς) διαμορφώνεται ως 

εξής: 

ΓΟ Υ PK ΙΑ 

tra ΑΡΠ £ Τ ϊ 

Ρ Υ Θ Μ Ο Ι 

Λ Λ Λ Π Τ Υ ' Μ ε 

A f O P A t 

Οι χώρες που παρουσιάζουν ταχεία ανάπτυξη, είναι η Πορτογαλία και η Τουρκία. Η 

Πορτογαλία μάλιστα, παρουσιάζει το σημαντικότερο ποσοστό κάλυψης του ΑΕΠ της από 

τουριστικές δραστηριότητες. Η Ελλάδα, παρά τη σημαντική συμβολή του τουρισμού στο 

ΑΕΠ της, δεν κατορθώνει να διακριθεί στα Μερίδια Αγοράς, αλλά και διαχρονικά 

παρουσιάζεται ασθενής ως προς το μέσο ρυθμό αύξησης των συναλλαγματικών της 

εισροών. Η Ισπανία η Γαλλία και η Ιταλία, αποτελούν μια άλλη ομάδα "φυσαλίδων", όπου 

ξεχωρίζει η Ισπανία, λόγω της σημαντικής συμβολής των τουριστικών της 

δραστηριοτήτων στο ΑΕΠ. Στο σύμπλεγμα αυτό των "φυσαλίδων", η Γαλλία παρουσιάζει 

ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης και ισχυρό Μερίδιο Αγοράς, ενώ την ακολουθούν η Ισπανία και 

η Ιταλία. 

• Η τοποθέτηση των ανταγωνιστικών προορισμών. 
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Παρακάτω, θα γίνει μία ανάλυση του Ισπανικού, Πορτογαλικού, ιταλικού, "ΟΛΛ,ΚΟ^ 

και Τουρκικού τουριστικού προϊόντος. 

Η Ισπανία2 4: 

Βασικοί στόγοι. Αποτελεί ανταγωνιστή, που επικεντρώνει τις προσπάθειες του στη 

δημιουργία σύγχρονης υποδομής και ανωδομής και στην προσέλκυση αλλοδαπών, λόγω 

της ποιότητας και του υψηλού εύρους προϊόντος της. Οι προσπάθειες κατευθύνονται στο 

θαλάσσιο, περιηγητικό, μορφωτικό, αθλητικό και χειμερινό τουρισμό και γεωγραφικά 

καλύπτουν κυρίως τις νησιωτικές και παραλιακές περιοχές, ενώ εντείνονται οι 

προσπάθειες για τη βελτίωση της υποδομής στην ενδοχώρα [περιηγητικός τουρισμός]. 

Το εύρος του προϊόντος της είναι αρκετά διευρυμένο, ενώ οι προβαλλόμενοι ποοοοισμοί 

σε αριθμό είναι συρρικνωμένοι, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται μεγάλα τουριστικά 

ρεύματα οργανωμένου κυρίως τουρισμού στα συγκεκριμένα σημεία, δημιουργώντας 

προβλήματα κορεσμού στην προσφορά εξυπηρετήσεων. Η συμβολή του τουρισμού στο 

ΑΕΠ της Ισπανίας είναι σημαντική, εάν τη συγκρίνουμε με την Πορτογαλία και την 

Ελλάδα (Βλ. παραπάνω). Επομένως, η σημαντικότητα του τουριστικού κλάδου στα 

μακροοικονομικά θέματα, οδηγεί την Ισπανία στη διατήρηση ή και επαύξηση του μεριδίου 

αγοράς που κατέχει. Η κοντινή θέση της χώρας στις μεγάλες τουριστικές αγορές 

αποστολής επισκεπτών, η καλή διαπραγματευτική της ικανότητα στην προσέλκυση 

μεγάλων τουριστικών πρακτόρων, -η τιμολογιακή πολιτική, καθώς και η στρατηγικά 

κατευθυνόμενη προβολή όλων των δυνατών μορφών τουρισμού, καθιέρωσαν την Ισπανία 

μεταξύ των προορισμών Γαλλίας και Ιταλίας, ως ένα νέο προορισμό με υψηλό μερίδιο 

αγοράς στις συναλλαγματικές εισπράξεις. 

Τωοινή στρατηγική: Το υπουργείο τουρισμού της Ισπανίας "ανακοίνωσε την 

εντατικοποίηση της προσπάθειας του για μια πολύπλευρη ανάπτυξη του τουρισμού στη 

χώρα", (Η Καθημερινή, 4/2/96, σελ.50). Από το 1992, ξεκίνησε μια προσπάθεια μεταβολής 

της τουριστικής φυσιογνωμίας της χώρας. Στόχος, η ανάδειξη των πολιτιστικών και 

φυσικών της αξιοθέατων, έτσι ώστε να διαφοροποιηθεί από τα τρία ομοειδή στοιχεία 

δηλαδή του "ήλιου, της παραλίας και της θάλασσας", που κάθε άλλο υποβοηθούσαν την 

ανάπτυξη χειμερινού τουρισμού ή τουρισμού παραχείμασης στα πλαίσια διεύρυνσης του 

εύρους ποικιλίας των προϊόντων της. Αίτιο για την ενεργοποίηση του τουρισμού όλων 

των εποχών, αποτέλεσε η μείωση των τουριστικών ελεύσεων στα τέλη της δεκαετίας 

του '80, λόγω της διατήρησης της πεσέτας σε υψηλά επίπεδα. Στην προσπάθεια αυτά 

πήραν μέρος όλες οι τοπικές κυβερνήσεις των 17 πεοιωεοειών, καθώς και οι ΟΤΑ. Η 

βελτίωση των υποδομών και οι νέες προκλήσεις για ξένους επισκέπτες στο σύνολο της 

χώρας, αποτελούν τα βασικά στοιχεία για την μελλοντική διαφοροποίηση του Ισπανικού 

2 4 Βλέηε ενότητα 4 
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τουριστικού προϊόντος. Οι πρώτες ενέργειες δείχνουν καθαρισμούς quucu κ cu 

τοποθέτηση Φυλακίων νια ναυαγοσώστες [Κόστα ντε Σολ], βελτιώσεις στα εστιατόριο 

και ξενοδοχεία [Τορεμολίνος, Λιορέτ ντελ Map, Κόστα Μπράβα], Κατασκευές: Μάοινών 

και καζίνο [Μαρμπέλα], ανάδειξη θρησκευτικής κουλτούρας και ωυσικών καλλονών 

[βορειοδυτικά στην περιοχή της Γαλικίας], ανάπτυξη τουοισιιού πόλεων με βάση τα 

πρότυπα των ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων όπως Παρίσι, και Άμστερνταμ. Οι ενέργειες 

αυτές, δείχνουν ότι η Ισπανία επιδιώκει μελλοντικά m'a καθιέρωση και ως γώρα 

διακοπών νια όλο το έτος. Κύριοι επισκέπτες της παραμένουν οι Γερμανοί και οι Άγγλοι 

(1995: το 50% των επισκεπτών της χώρας δηλαδή περίπου 22 εκατ. επισκέπτες]. Ως 

κύριο αντανωνιστικό πλεονέκτπυα θεωρείται σήυεοα ο ήλιος και π θάλασσα, καθώς και η 

ποιότητα των κύριων και συυ,πλπρωματικών εξυπηρετήσεων. 

Οι δυνάμεις της Ισπανίας, συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία: 

1. Καλή συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες του εξωτερικού 

2. Κοντινή απόσταση από κύριες αγορές αποστολής τουριστικών ρευμάτων 

3. Εφαρμογή της διοικητικής πρακτικής σε μακροεπιχειρησιακά θέματα μετά τα μέσα 

του 1980 

4. Χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα για βελτίωση της υποδομής και 

ανωδομής, καθώς και καλή απορρόφηση των κονδυλίων. 

5. Οργανωμένη στρατηγική προβολής, με ανάδειξη και νέων εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού. Στόχος, η απεξάρτηση της εικόνας του προορισμού από τον εαρινό 

τουρισμό. 

Οι αδυναμίες TOU προορισμού διαχρονικά παρουσίαζαν την εξής εικόνα: 

1. 1986, αλλαγή περιβάλλοντος 

2.1986, αξιοποίηση του φυσικού πλούτου 

3.1986,. υψηλό κόστος ζωής 

4.1991, κορεσμός από μαζικές ελεύσεις 

5. 1994, αυξημένες κρατήσεις 

6.1994, ανοικτά καταστήματα μετά τις 24.00 

7.1994, αθλητικές δραστηριότητες σε περιόδους χαμηλών ελεύσεων 

8. 1994, πόσιμο νερό 

9. 1994, ταλαιπωρίες από κατασκευαστικά έργα 

Πολλές από τις παραπάνω αδυναμίες, φαίνεται να αντιμετωπίζονται ενεργά από 

την ισπανική κυβέρνηση σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. Με τον τρόπο αυτό, η 

Ισπανία αντιμετωπίζει το στοιχείο "αλλαγή περιβάλλοντος", προσφέροντας ειδικά 

θεάματα όπως τροπικό καρναβάλι, ταυρομαχίες και ενισχύοντας επίσης την ιδιαίτερη 

φυσική και πολιτιστική της εικόνα, αντιμετωπίζει τις αρνητικές αντιλήψεις των 
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ευρωπαίων για θέματα "αξιοποίησης φυσικών πόρων" και ύπαρξης "παρθένων τοπίων'. 

Ως προς το κόστος ζωής, η Ισπανία το καλοκαίρι καταφεύγει σε τεχνική υποτίμηση της 

πεσέτας. Ενώ, για να αποφύγει τον κορεσμό και την μαζική κίνηση επισκεπτών σε 

ορισμένα σημεία, προσπαθεί να αναπτύξει υποδομή και να αναδείξει νέους προορισμούς, 

με μοναδικότητες σε πολιτιστικά και φυσικά στοιχεία. Για την αντιμετώπιση 

περιστατικών αυξημένων κρατήσεων, έχουν τεθεί στόχοι ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης 

των προκρατήσεων. Επίσης, παρέχονται ευκολίες στο δίκτυο Internet π.χ με την χρήση 

κωδικού πιστωτικής κάρτας από τον ενδιαφερόμενο. Το ράλλυ Ισπανίας Ντακάρ", 

αποτελεί ενίσχυση των κινήτρων της χώρας, για προσέλκυση αλλοδαπών επισκεπτών 

κατά την περίοδο των χαμηλών ελεύσεων. Οι παραπάνω ενέργειες, δείχνουν μια 

στρατηγική προσέγγιση ως προς τα προβλήματα διαμόρφωσης εικόνας που επιχειρεί να 

ξεπεράσει η Ισπανία και για το λόγο αυτό, η Ισπανία, θα πρέπει να θεωρείται δείκτης 

των μελλοντικών εξελίξεων που θα συμβούν στην Μεσόγειο. Η Ισπανία, με το τρόπο 

αυτό, θα προσπαθήσει μελλοντικά να προσεγγίσει τόσο σε αριθμό προβαλλόμενων 

προορισμών, όσο και σε εύρος προϊόντος την παραδοσιακή Ιταλία. Η Ισπανία τονίζει στα 

διαφημιστικά της μηνύματα την ηρεμία, ανακούφιση, το ηλιόλουστο τοπίο, τη ζωντάνια 

του λαού, και το ζεστό κλίμα ακόμη και το χειμώνα, παράλληλα προβάλλει τα στοιχεία 

που τη συνδέουν με την κοντινή Αφρική. Τα θέματα της, αλληλοκαλύπτουν τα θέματα 

προβολής των ηλιόλουστων μεσογειακών παράλιων της Ελλάδος, ενώ θα πρέπει να 

αναμένουμε μία ενίσχυση των θεματικών σχετικών με εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

στην Ισπανία [δηλαδή θεματικές σχεπκές με θρησκεία, κουλτούρα-πολιτισπκά στοιχεία, 

και φυσικές ομορφιές]. 

Η Ιταλία: Η Ιταλία, αποτελεί παραδοσιακό τουριστικό προορισμό της Μεσογείου. Οι 

Άλπεις, η λατινική κουλτούρα, τα ρωμαϊκά πολιτιστικά αξιοθέατα, το Βατικανό, και τα 

μοναδικό εδέσματα, αποτελούν ισχυρά κίνητρα έλευσης που συμπληρώνονται από την 

κοντινή γεωγραφική θέση της χώρας για ανάπτυξη οδικού και σιδηροδρομικού τουρισμού 

μεταξύ των κρατών της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς από τις παραλιακές και ορεινές, 

ζώνες με έντονο φυσικό πλούτο. 

Βασικοί στόνοι. Η Ιταλία από το 1991-1992, ξεκίνησε μία οργανωμένη στρατηγική 

επανάκτησης των χαμένων μεριδίων-της. Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής ανέπτυξε 

20 ειδικά προγράμματα και πλάνα για ειδικές κατηγορίες επισκεπτών σε συνεργασία με 

τις περιφέρειες και τους Τουριστικούς πράκτορες της2 5. Στόχος, η προβολή του εθνικού 

πλούτου της χώρας ως σύνολο υπό την εποπτεία του υπουργείου τουρισμού. Το κάθε 

πρόγραμμα, τιτλοφορείται, για να διακρίνεται από τα άλλα και προωθείται για να 

25 Βλ. ενότητα 4αεα. 
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επικοινωνεί άμεσα με την αγορά στόχο. Τα προγράμματα αυτά συνοπτικά είναι τα 

παρακάτω:" Γκολφ τουρ στην φύση και στον πολιτισμό. Στόχος η προσέλκυση 

ευρωπαίων οπαδών των διακοπών και του Golf. Στο project συμμετέχουν οι περιοχές-

Val d' Aosta, Lombardy, Piedmont, Liguria, Veneto, Tuscany και Sardinia", "Ιταλία και 

οδικός τουρισμός", Ιταλία και χειμερινός τουρισμός", "Ιταλία και εαρινός τουρισμός-

προορισμοί: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, στόχος η προβολή των 

στοιχείων: παραλίες ενδοχώρα και πάρκα στο Δέλτα των ποταμών", "Ιταλία και 

κουλτούρα ανά περιφέρεια βάσει του οδικού κυρίως τουρισμού ο οποίος έρχεται τις 

διακοπές κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχετικές περιοχές οι βόρειες περιοχές 

της Ιταλίας: Piedmont, Liguria, Lombardy δηλαδή μικρά χωριά και πόλεις καλλιτεχνών", 

"Ιταλία και σιδηρόδρομος", "Ιταλία Άλπεις και ορεινές περιοχές για καλοκαίρι και 

χειμώνα. Περιφέρειες και επαρχίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: Valle d'Aosta, 

Piedmont, Lombardy, Veneto, Trent, Bolzano, Friuli Venezia Giulia", "Ιταλία και Μπαρόκ", 

"Ιταλία και γαστρονομία", "Ιταλία των λιμνών", "Ιταλία και πόλεις των καλλιτεχνών", 

"Ιταλία και οικολογία", "Ιταλία και αγροτουρισμός", "Ιταλία και υγεία-ιαματισμός", "Ιταλία 

και συνέδρια", "Ιταλία και θρησκεία", "Ιταλία και αθλητικές δραστηριότητες" κ.α. Οι 

ενδιαφερόμενοι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο Club Italia του Ιταλικού 

Οργανισμού Τουρισμού. Αποτελεί ανταγωνιστή, που επικεντρώνει τις προσπάθειες του 

στη δημιουργία σύγχρονης υποδομής και ανωδομής και στην προσέλκυση αλλοδαπών 

λόγω των πλούσιων αξιοθέατων της. Οι επενδύσεις κατευθύνονται και σε εναλλακτικές 

μορφές τουρισυού. Επίσης, ενισχύει το εύροο του προϊόντος της, λόγω των ήδη 

υπαρκτών πολιτιστικών και φυσικών αΕιοθέατων. που μπορεί στη συνέχεια να 

χρησιμοποιήσει εναλλακτικά για προβολή26. Η συμβολή στο ΑΕΠ. είναι μικρή σε σύγκριση 

με τις χώρες Πορτογαλία, Ελλάδα, και Ισπανία. Από τις αναλύσεις εύρους-αριθμού 

προβαλλόμενων προορισμών, η Ιταλία φαίνεται να παρουσιάζει μεγάλο εύροο νραμμής 

προϊόντος (αναπτύσσει όλες τις μορφές τουρισμού διακοπών: θαλάσσιος, περιηγητικός, 

μορφωτικός, αθλητικός, χειμερινός, αγροτικός, υγείας) και, συγχρόνως, παρουσιάζει το 

υεγαλύτερο αοιθυό προβαλλόυενων προορισμών27. Τωρινή στρατηγική: Η Ισπανία και 

Ιταλία προωθούν συστηματικά τον τουρισμό όλων των επογών του έτους. Θα λέγαμε ότι 

η Ισπανία προχωράει στην ενδυνάμωση των ποικιλιών βάσει των ενεργειών της Ιταλίας, 

έτσι ώστε να αυξήσει τον αριθμό προβαλλόμενων προορισμών, καθώς και το εύρος 

γραμμής των προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων της. Ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης 

των ετήσιων συναλλαγματικών εισροών, σε συνδυασμό με την ανταγωνιστική πίεση, 

αποτέλεσε αίτιο για την ανανέωση του τουριστικού προϊόντος της Ιταλίας μετά το 1991. 

26 Βλ. ενότητα 4 
2 7 Βλ. ενότητα 4αεβ 
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Παράλληλα, προχώρησε στην ηλεκτρονική μηχανογράφηση των τουριστικών υπηρεσιών. 

για την καλύτερη ικανοποίηση των πελατών της. Τα ποσά για την προβολή της χώρας, 

στοχεύουν στην ενίσχυση me εικόνας τπς νώοας καθώς και στην ενίσχυση των 

προσπαθειών συνεονασίας των ιταλικών επιχειρήσεων υε αλλοδαπούς συνεργάτες Η 

παρουσία της Ιταλίας σε εκθέσεις του εξωτερικού [π.χ London Travel Market, Ecotour 

στο Abruzzi, BTF στις Brussel.T.T.W στο Montreaux, BTC στην Florence], στονεύει στην 

ενίσχυση των αλλοδαπών τουριστικών πρακτόρων υε πληροφορίες και συυ,βουλεο γιπ 

π.χ πολιτιστικές και τουριστικές εκθέσεις, γάοτες υε ξενοδοχεία, οδούς και 

συγκοινωνιακά δίκτυα, φυλλάδια για 20 περιφέρειες. Στόχος της Ιταλίας, παραμένει τχ 

αύξηοη της αγοραστικής δυνατότητας των αλλοδαπών επισκεπτών και για το λόγο αυτό 

εφαρμόζει από το 1992, προνοαυματισιιένη πολιτική συναλλαγυατικών ισοτιμιών σε 

σνέση με τα άλλα κύρια ευρωπαϊκά νομίσματα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΟΤ, το 

2000, από τα 338 εκ. τουριστών που θα επισκεφτούν την Ευρώπη, η Ιταλία δηλώνει ότι 

είναι διατεθειμένη να διασφαλίσει το υεοίδιο ανοοάς που ήδη κατέχει, (Enit Marketing, 

Dicembre 1992, Gennaio-Marzo 1993, p. 63-67). 

Τα σπυαντικά δυνατά και αδύνατα σπυει'α. 

Οι Δυνάμεις της Ιταλίας επικεντρώνονται στα παρακάτω στοιχεία28: 

1. Γαστρονομία: Πολύ καλή ποιότητα φαγητού, (χώρα της πίτσας του παγωτού και του 

κρασιού) 

2. Χώρα της μόδας, της κουλτούρας, της ζωντάνιας 

3. Πρώτη ευρωπαϊκή χώρα σε σύνολο κινήτρων έλευσης [1986: Αξιοπερίεργα φύσης, 

κόστος ζωής, μνημεία μουσεία, αλλαγή περιβάλλοντος, άνετα ξενοδοχεία, 

δραστηριότητες αναψυχής, δυνατότητες άθλησης]. 

4. Καλή συγκοινωνιακή υποδομή 

5. Καλή συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες 

6. Έντονη θρησκευτική κίνηση [χώρα του Καθολικισμού] 

7. Καλή αξιοποίηση και απορρόφηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για ανάπτυξη 

υποδομής και ανωδομής [ενεργοποίηση περιφερειών] 

Οι Αδυναμίες επικεντρώνονται στα παρακάτω στοιχεία: 

1. Δημόσιες υπηρεσίες: κακή εξυπηρέτηση αλλοδαπών 

2. Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, αγένεια υπαλλήλων, και συμπεριφορά οδηγών 

ταξί. 
3. Ρύπανση στις ακτές [1991], καθαριότητα μόνο την θερινή περίοδο. 

4. Προβλήματα υδροδότησης και ηλεκτροδότησης την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου 

5. Ανυπαρξία γιατρών σε ορισμένα θερμά λουτρά 

2 3 Βλ. ενότητα 4αεβ 
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6 Ελλείψεις σε παρθένα τοπία σύμφωνα με την αντίληψη του μέσου ευρωπαίου [1936] 

7 Κλοπές σε βρετανούς επισκέπτες κίνδυνος για το 4,1% των Άγγλων επισκεπτών 

'(ΠατρίσιαΓέιτς, 14/5/95, σελ. 17)29 

Η Ιταλία, κατευθύ^ 1" 0 1 ενεΡΥ°· σΎτ^ βελτίωση της εικόνας της, όσον αωοοπ πο 

rT ôc.vA..cwe-r εξυπΤίβετήσεις και την μορφή τουριστικών δραστηριοτήτων πηη 

πποσ(ρέρονται_£ΐόλΓ1-τΓΙ γεωγραφική της ενότητα. Η συνεονασία των περιφερειών της, 

α'νεται να g^gjij2lroTe^taüaTlK^ κ α ι οδηγεί σε συνκεκριυένη διεύρυνση του εύοους 

voauunc TOU.J^ß^rCiKOU τ η ς πΡ° ϊ ό ν τ σ <?· Προωθεί τον γειυεοινό τουοιοχιό σε 

συνκεκοιυένα_6όα£ί5-ση^εία τ η ς χώρας, όπως και η Ισπανία, για να αυξήσει TIC κατά 

αλή u u v u ;\AayjJ!2l l K e c τ π ς εισροές και νια να προβάλλει μια εικόνα ενός ποοορισυού 

_ . óAojjT-£T°g· Τα πολιτιστικά αξιοθέατα της γώρας. αλληλοκαλύπτουν σε 

' Βαθμό χ^,^λληνιοτικά. οωυαϊκά. στοιγεία στην Ελλάδα, καθώς και στοιχεία 

-„., «m -m τοπίο Γπ.χ στην νότια Ιταλία] ως προς τα πεύκα, τις ελιές, και τις όπως η cpuan KSL-^ ^ i 

\ê Τα περισσότερα προβλήματα της, έχουν να κάνουν με ελεγχόμενους 

θα μπορούσαν να βελτιωθούν σε μικρό χρονικό διάστημα. Αποτελεί δε, 

σΓ)μαντικότερους παραδοσιακούς μας ανταγωνιστές, που κατευθύνεται 

?nno ε ^βγανωυένη στρατηγική νια τη διασφάλιση του Μ.Α. στον Ευρωπαϊκό 

Τουρισυό. 

Η Τουρκία : 
- Αποτελεί ανταγωνιστή, που επικεντρώνει τις προσπάθειες του στη 

- ,^nnvnc υποδομής και ανωδομής και στην προσέλκυση αλλοδαπών λόγω 
δημιουργία ouyXPÜV'lv> 

- Α^χουϋ^ωης. Οι επενδύσεις κατευθύνονται στο θαλάσσιο τουρισυό (κυρίως 

~^Α παοόλια). Επίσης, ενισχύει το εύρος του προϊόντος της, λόγω των ήδη 
στα μικρασιατική-"^ 

,lVgnjJ(uv αξιοθέατων, που μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει 
η ποοβολή30· Η συμβολή στο ΑΕΠ είναι αρκετά μεγάλη σε σχέση με τις 

εναλλακτικά για "^ . _ 
„\ι·π ΕλλάδαΓκαι Ισπανία. Η Τουρκία, πλήττεται συχνά από συνθήκες χώρες Πορτογαλία. 
που γίνονται εντονότερες στο εσωτερικό της χώρας, λόγω των 

i-m θέσεων, (Κούρδοι, Φανατικοί Ισλαμιστές) ενώ σε σύνολο νώοας. τρομοκρατικών επιοο _ \ 
τίλειεο στην υποδομή της, (κυρίως στην ενδοχώρα και στις νότιες 

παρουσιάζει _gX&£fe— 
-,,, n πνήδειξή τπο ως ποοορισυού τουρισμού ποιοτικών προδιαγραφών, 

περιοχές) οπότε Ί ; - ; ~Γ7Γ. 
. Λ ? . νπ επιτευγθεί. Από τις αναλύσεις ευρους-αριθμου προβαλλομένων 

μάλλον θα aQYDPĴ - , . . . . 
TnuoKi'a φαίνεται να παρουσιάζει μέτριο ευοος voauunc προϊόντος 

προορισμών, η ι υ υ κ 

~ ~~^Zx*x\C Ενωσης Καταναλωτών-1995 
29 Βλ. Έ ρ ε υ ν α Βρετανικής 
3 0 Βλ. ενότητα 4 
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(κυρίως θαλάσσιος και πολιτιστικός τουρισμός) και συγχρόνως, LUKCO aci6i,q 

προβαλλόμενων προοοισιαών31. 

Τωρινή στρατηγική. Η Τουρκία επικεντρώνει τις προσπάθειες της στην προσέλκυση 

Γερμανών και Άγγλων επισκεπτών. Ίσως η μεγάλη πλειάδα Τούρκων υεταναστών στο 

εξωτερικό, να βοηθάει στην προβολή της χώρας (π.χ έμμεσα μέσω των εστιατορίων, του 

τρόπου ζωής, της από στόμα σε στόμα επικοινωνίας και της φιλίας μεταξύ ημεδαπών 

οικογενειών και Τούρκων, των εκδηλώσεων που οργανώνονται στο εξωτερικό π.χ 

τουρκικές βραδιές κ.ά.). Για να πετύχει μια συντονισμένη εκπροσώπηση στο εξωτερικό, 

δημιουργήθηκε στη Γερμανία από σχετικούς φορείς, (πιστωτικά ιδρύματα, και 

ξενοδοχεία της χώρας) ένας οργανισμόσ τουριστικής πρακτόρευσης γνωστός ως 

"Nazar". (Κτενάς, ό.π., 24/3/96). Η Τουρκία, ενδυναμώνει λοιπόν την αποτελεσματικότητα 

των Δημοσίων Σχέσεων της στα δίκτυα διανομής, στοχεύοντας στον οργανωμένο μαζικό 

τουρισμό. 

Τα σπυαντικά δυνατά και αδύνατα σημεία. 

Οι Δυνάμεις της Τουρκίας επικεντρώνονται στα παρακάτω στοιχεία32: 

1. Χαμηλότερες τιμές 

2. Καινούργια υποδομή 

3. Καλή συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες 

4. Ανατολική εικόνα εξωτισμού με πολιτιστικά αξιοθέατα διαφόρων πολιτισμών 

5. Βελτιώσεις στην προσέγγιση της Αγγλικής αγοράς 

6. Κίνητρα για επενδύσεις αλλοδαπών στην χώρα 

Οι Αδυναμίες επικεντρώνονται στα παρακάτω στοιχεία: 

1. Συνθήκες ανασφάλειας λόγω των τρομοκρατικών ενεργειών, ή φυσικών συμβάντων 

π.χ σεισμοί 

2. Έλλβιψη εξειδικευμένου προσωπικού 

3. Ηχορύπανση και προβλήματα, στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών λόγω δημιουργίας 

υποδομής και ανωδομής 

4. Προβλήματα υδροδότησης και ηλεκτροδότησης [Σύμφωνα με έρευνα της Βρετανικής 

Ένωσης Καταναλωτούν-1995, το 46% των Άγγλων επισκεπτών στην Τουρκία, 

κινδυνεύει ως προς την χειροτέρευση της υγείας του από την πόση νερού, από την 

ποιότητα του φαγητού και το ιδιαίτερα θερμό κλίμα]. 

Από τα παραπάνω, η εικόνα της Τουρκίας ως προορισμού χωρίς προβλήματα 

ανασφάλειας, θα μπορούσε να μεταλλαχθεί μακροχρόνια, μόνο με μια δημοκρατική 

πολιτική προσέγγιση ως προς τα δικαιώματα όλων των κατοίκων της χώρας. Η 

31
 Βλ. ενότητα 4αεβ 

32
 Βλ. ενότητα 4αεβ 
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προοπτική αυτή δεν διαφαίνεται τουλάχιστον σήμερα. Η υποδομή 9α συρρικνωθεί 

μελλοντικά στις παραλιακές ζώνες, με έντονη περιφρούρηση των ξενοδοχειακών 

εγκαταστάσεων. Αυτό, θα προκαλούσε εκτός από εικόνες ανασφάλειας και κορεσμό 

στις τουριστικές δραστηριότητες της χώρας, λόγω του μικρού αριθμού προβαλλόμενων 

προορισμών και του μικρού σε εύρος προϊόντος, που φαίνεται να κατευθύνεται σε 

θέματα θαλάσσιου και πολιτιστικού τουρισμού εαρινής περιόδου. Η Τουρκία λοιπόν, 

κατευθύνεται ενεονά στην κατασκευή μονάδων πολυτελείας, υαρινών, αθλητικών 

εγκαταστάσεων σε συγκεκοιυένα σημεία της χώρας, για να αυξήσει τις κατά κεφαλή 

συναλλαγματικές της εισροές. Τα πολιτιστικά αξιοθέατα της γώοας. αλληλοκαλύπτουν 

σε σημαντικό βαθμό τα ελληνιστικά, ρωυαϊκά, ισλαμικά, στοιγεία στην Ελλάδα. Η φύση 

και το τοπίο επίσης, ως προς τα πεύκα, Φοίνικες, πλατάνια, παρουσιάζει μια 

αλληλοκάλλυψη, ενώ αρκετά λαογραφικά στοιγεία π.γ καφενεία και τουρκικός καφές, 

αποτελούν στοιγεία προβολής της γώρας μας. 

Η Πορτογαλία. 

Βασικοί στόγοι. Η Πορτογαλία, αποτελεί ένα ταχύτητα αναπτυσσόμενο ανταγωνιστικό 

προορισμό. Μετά την ένταξη της στην Ε.Ε, [1985] παρουσιάζει ταχύτατο ρυθμό μέσης 

αύξησης της ετήσιας αναλογίας της σε συναλλαγματικές εισπράξεις. Ο τουρισμός, 

αποτελεί σε σχέση με τη συμβολή του στο "ΑΕΠ της χώρας, ένα από τους σημαντικούς 

οικονομικούς κλάδους για την οικονομική της ανάπτυξη. Η συμβολή του σε ποσοστιαίες 

μονάδες, ξεπερνά το επίπεδο των άλλων δύο σημαντικών σε συνεισφορά κρατών, 

δηλαδή το επίπεδο της Ισπανίας και Ελλάδας. Το Μερίδιο Αγοράς της σε 

συναλλαγματικές εισπράξεις μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, είναι σχετικά μικρό εάν 

συγκριθεί με αυτό της Ισπανίας, Γαλλίας και Ιταλίας, ενώ θεωρείται μεγαλύτερο εάν 

συγκριθβί με το Μερίδιο Αγοράς της Ελλάδος και της Τουρκίας. Είναι αναμενόμενο, ότι η 

Πορτογαλία προσπαθεί να προσεγγίσει σε Μερίδια Αγοράς τη γειτονική της Ισπανία, 

παρουσιάζοντας ως χώρα μία διαφοροποιημένη εικόνα ενός φιλόξενου προορισμού και 

με αγροτουριστικό χαρακτήρα. 

Δυνάμεις της Πορτογαλίας. 

Στην προσπάθεια της αυτή, στηρίζεται στα θετικά της στοιχεία, που συνοπτικά 

είναι τα παρακάτω: 

1. Εικόνα προορισμού με αρκετές δραστηριότητες αναψυχής καθώς και με ευνοϊκό για 

τους επισκέπτες του κόστος ζωής, [1986]. 

2. Βελτίωση της χρηματοοικονομικής της κατάστασης, με στόχο τη βελτίωση της 

συγκοινωνιακής και ξενοδοχειακής υποδομής, μέσω της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων. 
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3. Προβολή των έξι περιφερειών [Βορειοδυτική παραλιακή περιφέρεια: Costa verse. 

Κεντρική δυτική παραλιακή περιφέρεια: Costa de Prata, Βόρειο ανατολική ορεινή 

περιφέρεια: Montanhas και οι τρεις νοτιότερες παραλιακές περιφέρειες], ως προς τα 

ιδιαίτερα φυσικά ενδιαφέροντα, καθώς και τα διαφορετικά έθιμα του λαού. Η προβολή 

των τουριστικών οδηγών, διασπάστηκε σε δύο ενότητες Βόρεια και Κεντρική 

Πορτογαλία [3 περιφέρειες] και Νότια και Κεντρική Πορτογαλία [3 περιφέρειες]. 

4. Προβολή αυτόνομων παραδοσιακών εξοχικών καταλυμάτων κοντά στις ακτές και στην 

ενδοχώρα της Πορτογαλίας, [1996], με πισίνες και άλογα για ιππασία. Ανάδειξη 

αγροτουριστικών καταλυμάτων για οικογενειακό τουρισμό, με στόχο την ανάπτυξη και 

του περιηγητισμού στην ενδοχώρα της Πορτογαλίας. 

5. Κοντινή απόσταση από τη γειτονική Αγγλία. 

Οι αδυναμίες του προορισμού, εντοπίζονταν από πλευράς μέσου ευρωπαίου επισκέπτη, 

στα παρακάτω σημεία: 

1. Αίσθηση αλλαγής τοπίου [1986] 

2. Αξιοπερίεργα της φύσης [1986] 

3. Παρθένα τοπία [1986] 

4. Μνημεία και Μουσεία [1986] 

5. Άνετα ξενοδοχεία [1986] 

Η Πορτογαλία, προσπάθησε να ξεπεράσει στα επόμενα χρόνια τις αδυναμίες της, 

αντιπροβάλλοντας στην αλλαγή του τοπίου, την εικόνα μίας χώρας του κρασιού και του 

ψαριού. Για να ξεπεράσει την αδυναμία της στα αξιοπερίεργα της φύσης, προέβαλλε 

μοναδικά αξιοθέατα και όμορφες αμμουδιές. Για την ενίσχυση της εικόνας της σε 

μνημεία και μουσεία, προέβαλλε την παραδοσιακή της αρχιτεκτονική, το μνημείο του 

θαλασσοπόρου Βάσκο ντε Γκάμα , τα μεσαιωνικά της μοναστήρια, τους καλλιτέχνες 

της, τον μύθο του Οδυσσέα, και τις παραδοσιακές της εκδηλώσεις (π.χ ταυρομαχίες 

χωρίς θανάτωση του ταύρου). Για τη διαφοροποίηση της έναντι άλλων ανταγωνιστών, 

όσον αφορά την παραδοσιακή αισθητική και το επίπεδο εξυπηρετήσεων, ανέπτυξε 

υποδομή και σε αυτόνομα παραδοσιακά καταλύματα - αγροτικά καταλύματα και φάρμες 

αμπελουργίας. Το οδικό και σιδηροδρομικό της δίκτυο, συνδέεται με τις μοναδικότητες 

της περιφέρειας. 

Τωρινή στρατπνική: Η Πορτογαλία, φαίνεται να προσπαθεί να διατηρήσει μία εικόνα 

προορισμού που προσφέρεται για περιήγηση - αναψυχή, η αγροτική ζωή και τα ορεινά, 

καθώς και ψαράδικα χωριά της χώρας, σε συνδυασμό με τα μοναστήρια και τα φυσικά 

αξιοθέατα, διευρύνουν τις δυνατότητες της Ισπανίας για διαφοροποίηση του προϊόντος 

της. Το εύρος του -προϊόντος που ανέπτυξε, σχετίζεται με την προώθηση εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού για όλο το έτος [π.χ Θαλάσσιος τουρισμός, περιηγητικός, μορφωτικός 
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-πολιτιστικός, αγροτικός, και αθλητικός]. Μελλοντικά, η τάση αυτή 6α ενισχύε; .>c,_ 

και του αυξανόμενου ρυθμού των μέσων ετήσιων συναλλαγματικών εισπράξεων. Βασικό 

στοιχείο αλληλοκάλυψης στα προβαλλόμενα θέματα της Ελλάδος, αποτελεί σήμερα ο 

Ήλιος, οι Παραλίες και η Θάλασσα της Πορτογαλίας. 

Η Γαλλία. 

Βασικοί στόχοι. Η Γαλλία, παρουσιάζει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς33 μεταξύ των 

άλλων χωρών της Ευρώπης, όσον αφορά το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων. Ο 

μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των εσόδων της, όσον αφορά τις μεσογειακές χώρες, 

βρίσκεται μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας, χωρών που ξεπερνούν το μέσο ευρωπαϊκό ρυθμό 

ανάπτυξης των εσόδων για το 1992 και 1993 [- 8%]. Η Γαλλία, παρά το αυξημένο Μερίδιο 

Αγοράς, δεν φαίνεται να εξαρτά την οικονομία της αποκλειστικά από τις τουριστικές 

δραστηριότητες. Το ποσοστό συνεισφοράς στο ΑΕΠ (Βλ. παραπάνω) παραμένει χαμηλό, 

σε σύγκριση με χώρες όπως η Ισπανία, η Ελλάδα, και η Πορτογαλία. Η καθιέρωση της 

Γαλλίας κατά τους δύο τελευταίους αιώνες ως τον αγαπημένο προορισμό διακοπών της 

τότε Κοινωνικής Ελίτ και των καλλιτεχνών, βοήθησε τη Γαλλία σημαντικά στη 

διαμόρφωση εικόνας για ανάδειξη του Ποιοτικού Τουρισμού. Η πλούσια σε πολιτιστικά 

και ιστορικά ενδιαφέροντα χώρα, παρουσιάζει ένα υψηλό εύρος προϊόντος με έμφαση 

και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Θαλάσσιο, Περιηγητικό, Μορφωτικό, Αθλητικό, 

Αγροτικό, και Υγείας). Ως προς το εύρος προϊόντων και τον αριθμό των προβαλλόμενων 

προορισμών, φαίνεται να προσεγγίζει την Ιταλία. Η Γαλλία, αποτελεί προορισμό με 

παγκοσμίως γνωστές μοναδικότητες σε αξιοθέατα. Τα αξιοθέατα αυτά, διαφοροποιούν 

τη συνολική εικόνα της χώρας έναντι των ανταγωνιστών της. Πρόσφατα μάλιστα, 

ανέπτυξε και επενδυτικές δραστηριότητες σε νέα τεχνολογία, για τη διεύρυνση του 

εύρους των ελκυστικοτήτων της, (Eurodisneyland ). 

Δυνάυεις του προορισμού. 

Συνοπτικά οι δυνάμεις είναι οι παρακάτω: 

1. Γαστρονομία διεθνούς φήμης, [Πολύ καλή ποιότητα φαγητού, κρασιού] 

2. Ισχυρή Εικόνα χώρας με παράδοση στην μόδα, και κουλτούρα. 

3. Μεγάλο εύρος γραμμής προϊόντος και ισχυρό Μερίδιο Αγοράς. 

4. Ικανότητα σύλληψης και σχεδιασμού νέων προϊόντων, [Eurodisneyland]. 

3 3 Βλ. The Economist, March 4th 1995 ρ.43[Ρυθμός Ανάπτυξης από το 1980 -1992 και Μ.Α για το 1992], και 
Οικονομικός Ταχυδρόμος, 13/7/95, σ.31 [Ρυθμός Ανάπτυξης από το 1980 -1992 και Μ.Α για το 1992] καθώς 
επίσης και ό.π.: Egon Smeral. 1994 (Ρυθμός Ανάπτυξης από το 1975 -1993 και Μ.Α για το 1993]. 
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5. Ικανότητα στην χρηματοδότηση των έργων υποδομής και ανωδομής από ευρω"α;.<-

κονδύλια. 

6. Κοντινή γεωγραφική θέση στις βασικές αγορές και ανεπτυγμένα συγκοινωνιακά 

δίκτυα. 

Οι αδυναυίες του προορισμού, διαχρονικά μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω: 

1. Συμπεριφορά προσωπικού σε πολιτιστικούς χώρους, κινηματογράφους 

2. Συμπεριφορά οδηγών ταξί 

3. Συχνές απεργίες σε σημαντικούς τομείς εξυπηρέτησης των επισκεπτών. 

4. Ησυχία, άνεση, και ευρυχωρία στα ξενοδοχεία κυρίως παλαιάς κατασκευής. 

5. Ανασφάλεια, λόγω ανεξέλεγκτων τρομοκρατικών ενεργειών (ισλαμιστές της 

Αλγερίας) 

Τα πρώτα αρνητικά στοιχεία σχετικά με το προσωπικό και την ξενοδοχειακή 

υποδομή, θα μπορούσαν να βελτιωθούν μέχρι το 2000. Εφ'όσον δεν διευθετηθεί πολιτικά 

ο παράγοντας των στοχευμένων τρομοκρατικών επιθέσεων, (π.χ με ένα σύμφωνο φιλίας 

μεταξύ των δύο κρατών δηλαδή Αλγερίας και Γαλλίας, ή με την αλλαγή της πολιτικής 

κατάστασης στην Αλγερία) τότε η τρομοκρατία θα μπορούσε να αποτελέσει μελλοντικό 

εμπόδιο για την ανάπτυξη των ελεύθερων τουριστικών δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένα 

γεωγραφικά σημεία της Γαλλίας. Η διατήρηση της αναταραχής θα έβλαπτε στην 

περίπτωση αυτή τη δημοκρατική ζ ειρηνόφιλη εικόνα της Γαλλίας, δημιουργώντας 

παράλληλα συνθήκες αστυνόμευσης και ανασφάλειας για τους επισκέπτες της. 

Τωρινή στρατηγική: 

Η Γαλλία δεν φαίνεται σήμερα να ενισχύει τη δραστηριότητα προβολής της, λόγω 

της ηγετικής της θέσης. Η δυνατή ανάπτυξη του οδικού τουρισμού, του αγροτικού 

περιηγητισμού καθώς και του ιαματικού τουρισμού ή τουρισμού υγείας, αποτελεί 

στοιχείο ενίσχυσης της εναλλακτικής εικόνας που θα ήθελε να προβάλλει η Γαλλία. 

Σήμερα, φαίνεται να προβάλλεται ιδιαίτερα ο τουρισμός πόλεων (Παρίσι, Μασσαλία, 

κ.ά.) που συνοδεύεται από την προβολή μοναδικοτήτων (a-χ πύργος του Άϊφελ), ενώ 

γίνονται προσπάθειες καθιέρωσης της χώρας και στη νέα τεχνολογία αναψυχής (π.χ 

Disneyland). Η παραδοσιακή της υποδομή σε μαρίνες, καζίνο, οίκους υψηλής ραπτικής, 

στη γαστρονομία (π.χ κρασί, σαμπάνια-κονιάκ), σε μουσεία, μοναστήρια και εκκλησίες 

κ.ά, την υποβοηθάει στο να κρατήσει τα μερίδια αγοράς της διαχρονικά σε υψηλό 

επίπεδο, προσελκύοντας επισκέπτες ποιοτικών προδιαγραφών. Θα λέγαμε ότι η Γαλλία 

αλληλοκαλύπτει την Ελλάδα κυρίως σε θέματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος, και 

προβολής θεματικών σχετικών με Ήλιο, Παραλία και Θάλασσα. 
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Παρακάτω, ακολουθεί ένας συνοπτικός πίνακας περιληπτικής παρουσίασης 

βασικότερων σημείων που σχετίζονται με την παραπάνω Ανάλυση Ανταγωνιστών. 

Χώρες 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΓΑΛΛΙΑ 

ΙΤΑΛΙΑ 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΓΑΛΛΙΑ 

ΙΤΑΛΙΑ 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Α. Συναλλαγματικές εισπράξεις και συμβολή των τουριστικών 

δραστηριοτήτων στο ΑΕΠ. 

Ποσοστά συναλλαγματικών εισπράξεων άνω του 10%. Σημαντική συνεισφορά του 

Τουρισμού στα Μακροοικονομικά μεγέθη. 

Ποσοστά συναλλαγματικών εισπράξεων άνω του 10%. 

Ποσοστά συναλλαγματικών εισπράξεων άνω του 10%. 

Υψηλός Ρυθμός Ανάπτυξης των συναλλαγματικών εισπράξεων την περίοδο 1975-93. 

Σημαντική συνεισφορά του Τουρισμού στα Μακροοικονομικά μεγέθη. 

Υψηλός Ρυθμός Ανάπτυξης των συναλλαγματικών εισπράξεων την περίοδο 1975-93. 

Β, Βασικοί στόχοι» Τωρινή στρατηγική. 

Σύγχρονη υποδομή και ανωδομή, ποιότητα, εύρος σε γραμμές προϊόντων. Ανάπτυξη 

Θαλάσσιου, Περιηγητικού, Μορφωτικού, Αθλητικού και Χειμερινού Τουρισμού. Περιοχές 

παραθαλάσσιες, νησιώτικες και ηπειρωτικές. Κορεσμός στα γνωστά παραθαλάσσια 

θέρετρα, προσπάθειες αντιμετώπισης με ανάδειξη της ενδοχώρας. Κοντινή θέση, 

διαπραγματευτική ικανότητα ισχυρή, εφαρμογή ελεγχόμενης τιμολογιακής πολιτικής σε 

μακροοικονομικό επίπεδο, επικοινωνιακή στρατηγική ανάδειξης νέων μορφών τουρισμού 

σε διάφορες περιοχές της χώρας. Καλή συνεργασία μεταξύ αρμόδιων φορέων σε 

εθνικό και τοπικό επίπεδο. Προσπάθεια καθιέρωσης εικόνας τουριστικού προορισμού με 

βέλτιστη υποδομή και ποικιλία τουριστικών προϊόντων για όλο το έτος. 

Παραδοσιακός τουριστικός προορισμός με ποιοτικά χαρακτηριστικά σε τομείς ιστορικών 

και πολιτιστικών θεμάτων, Γαστρονομίας. Ανάπτυξη Θαλάσσιου, Περιηγητικού, 

Μορφωτικού, Αθλητικού, Αγροτικού Τουρισμού και Τουρισμού Υγείας. Μεγάλο εύρος σε 

προβαλλόμενους προορισμούς. Διεθνώς ανεγνωρισμένα αξιοθέατα. 

Παραδοσιακός τουριστικός προορισμός. Κοντινή γεωγραφική θέση για ανάπτυξη 

Περιηγητικού Τουρισμού. Ανάπτυξη είκοσι ειδικών προγραμμάτων και πλάνων για 

ειδικές κατηγορίες επισκεπτών, σε συνεργασία με περιφέρειες και τουριστικούς 

πράκτορες της Ιταλίας. Περιοχές ορεινές, ζώνες με φυσικό και πολιτιστικό πλούτο 

αναγνωρισμένο διεθνώς. Υψηλός αριθμός προβαλλόμενων προορισμών. Ενίσχυση 

δεσμών ιταλικών επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου με αλλοδαπούς συνεργάτες, 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην προβολή μέσω των Κλαδικών Εκθέσεων. Ελεγχόμενη 

τιμολογιακή πολιτική σε μακροοικονομικό επίπεδο. Προσπάθεια καθιέρωσης μίας 

εικόνας τουριστικού προορισμού, με ποικιλία παρεχόμενων Τουριστικών Προϊόντων για 

όλο το έτος. 

Προσπάθειες αναστήλωσης παραδοσιακών καταλυμάτων. Ανάδειξη επαρχίας, 

Αγροτοτουρισμού και εξοχικών καταλυμάτων. Κοντινή γεωγραφική θέση. Προσπάθειες 

για ανάπτυξη οργανωμένων μεταφορικών δικτύων. Περιοχές παραθαλάσσιες, ορεινές, 

αγροτικές. Ανάπτυξη Θαλάσσιου, Περιηγητικού, Μορφωτικού, Αγροτικού Τουρισμού και 
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Αθλητικού Τουρισμού. Προσπάθειες για την ανάπτυξη Ετήσιου : ου^σμου. 

ΤΟΥΡΚΙΑ Δημιουργία σύγχρονης ανωδομής. Προορισμός με χαμηλό κόστος ζ·υής. Βαρύτητα erre 

Θαλάσσιο Τουρισμό. Περιοχές παράλιων και πολιτιστικών αξιοθέατων. Μικρός αριθμός 

προβαλλόμενων προορισμών. Ενίσχυση των δεσμών των τουρκικών επιχειρήσεων του 

τουριστικού κλάδου, με αλλοδαπούς συνεργάτες στις κύριες χώρες της Ευρωπαϊκές 

Ένωσης, με την ίδρυση του Οργανισμού Τουριστικής Πρακτόρευσης στη δυτική 

Γερμανία. Προσπάθεια καθιέρωσης Εικόνας προορισμού με φθηνό κόστος παραμονής 

και οργανωμένη υποδομή σε παραθαλάσσια θέρετρα. 



6αδ. Ανάλυση πελατών (Customer Analysis)/ Ανάλυση κύριων αλλοδαπών επισκεπτών 

Ιαρουσίαση των τμημάτων αγοράς βάσει των κατηγοριών Γραμμών Προϊόντος. 

Ιαρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας προσαρμογής (matching) των τμημάτων αγοράς 

3άσει των κατηγοριών ανάπτυξης προϊοντικών γραμμών για το 2000. 

Τάσεις 

στην 

ζήτηση 

Γερμανοί 

Αγγλοι 

Βόρεια 

ΕΛΛάδα 

34 

Γερμανσΐ 

Αγγλοι 

Θαλάσσιος Περιηγη

τικός 

Αάλητικός Θρησκευ

τικός 

Χειμερινός 

-L 

Αγροτικός Υγείας Μορφωτι

κός 

Αυξητική τάση για ταξίδια (1931:61,5%, 1991:64,l%j. Αύξηση ταξιδιών των ηλικιωμένων τουριστών (1990: 41,1 εκ, 

2000: 73,8 εκ. ταξίδια). Τα ηλικιωμένα άτομα στην π. Δ. Γερμανία με ενδιαφέροντα για ταξίδια, 9α αποτελούν το 

2030 το 47,6% του συνολικού δυναμικού κατανάλωσης. Οι οικογένειες με παιδιά και χωρίς παιδιά, θα 

συρρικνωθούν πληθυσμιακά (το 2010 8α αποτελούν τα άτομα κάτω των 39 ετών το 39% του συνολικού 

πληθυσμού της Γερμανίας]. Μελλοντικά, προβλέπεται για Ευρώπη αυξηπκή τάση για ταξίδια υγείας, 

εκπαίδευσης, περιβαλλοντικής αναζήτησης, περιήγησης, πολιτιστικών και ιστορικών ενδιαφερόντων, τόσο σπα 

πλευράς νεαρών όσο και από πλευράς ηλικιωμένων. Οι ηλικιωμένοι, δείχνουν να προτιμούν ης ήπιες μορφές 

χειμερινής άθλησης (π.χ μαραθώνιος ή περιήγηση μβ σκι), μ^χαγωγία για διατήρηση της νεανικότητάς τους, την 

εκπαίδευση, περιήγηση, και φυσική υγιεινή διαβίωση. 

ΌΑα τα 

τμήματα 

(Cluster) 

mia 1,8,3 

92,88% 

του 

δείγμοιος] 

Όλα τα 

τμήματα 

(Cluster) 

min.3 

(I=max 

98,88%] 

Κυρίως 

το τμήμα 

(Cluster) 

8 

[£=max 

3,73%] 

Κυρίως 

τα 4,6 

(£=max 

6,28%] 

Κυρίως 

ra 8,10 

(£=max 

6,77%] 

Κυρίως 

το 1 

[£=max 

2J7%] 

Κυρίως 

το 6 

[£=max 

0,85%] 

Κυρίως 

το 6 

(£=max 

0,85%] 

Κυρίως 

το 8 

[I=max 

3,73%] 

Κυρίως 

τα 4,6 

[£=max 

6,28%] 

Κυρίως 

τα 4,1 

[£=max 

7,60%] 

Κυρίως 

το 4 

[E=max 

5,43%] 

34 Τα παραπάνω τμήματα αγοράς στη Βόρεια Ελλάδα, κατατάσσονται βάσει της Ηλικίας και της 
Εθνότητας ως εξής: 

Ηλικιωμένα 
τμήματα: 

Νεαρό τμήματα: 

τμήμα 4 (Γερμανοί), τμήμα 5 (Γερμανοί), τμήμα 1 (Γερμανοί), τμήμα 3 (Γερμανοί), τμήμα 2 (Γερμανοί), τμήμα 
7 (Αγγλοι), τμήμα 3 (Αγγλοι), τμήμα 5 (Αγγλοι), τμήμα 4 (Αγγλοι), τμήμα 6 (Αγγλοι). 

η ,r- . in , r _:l ί..~ 1 Ι Γ Ρ Α . .....n^l ,..Λ..η Ο /Γ*«., Λ τμήμα 3 (Γερμανοί), τμήμα 10 (Γερμανοί), τμήμα I (Γερμανοί), τμήμα 9 (Γερμανοί). 



Α ν τ α γ ω . 

υ ι σ τ έ ς | 

Αυστρία 

Γερμανοί 

Αγγλοι 

Ισπανία 

Γερμανοί 

Αγγλοι 

Ιταλία 

Γερμανοί 

Άγγλοι 

Προτιμάται ως προορισμός για ταξίδια διακοπών από ευρωπαίους ^ 1936-1991). Θεωαείται ο "ΰωτος .-ροορισυος 

στις επιλογές των ηλικιωμένων. 

Οι «αναζητητές εμπειριών» μαζί με τον 'ζχλαασικό ταξιδιώτη χουλτούρας,ί, αποτελούν το 46% TOJV Γερμανών 

επισκεπτών της Αυστρίας. Οι Γερμανοί επισκέπτες, το καλοκαίρι ενδιαφέρονται για διακοπές και πολιτιστικά 

στοιχεία (1993). 0 *τβιο- τουρισμός ·-> αποτελεί μαζί με τη συνδυαστική άθληση, μία νεα *άση πον προτιμάται 

από τους Γερμανούς επισκέπτες της Αυστρίας. Οι Γερμανοί που επισκέπτονται την Αυστρία τον χειμώνα, είναι 

κυρίως υπάλληλοι και συνταξιούχοι. Το τοπίο, η κοινή γλώσσα, τα πολιτιστικά αξιοθέατα, η άνεση και η 

άθληση, αποτελούν σημαντικά κίνητρα έλευσης. Η πληροφόρηση τους οφείλεται στο προσωπικό ενδιαφέρον, 

(48,5%}, στους συγγενείς (27,8%), στα προσπέκτ (15,8%), οτα τουριστικά γραφεία (13,9%). Κατά m διάρκεια της 

παραμονής τους κάνουν περίπατο, επισκέπτονται παραδοσιακά καταστήματα εστίασης, αγαπούν τον ύπνο, 

οργανώνουν εκδρομές, και κάνουν αγορές. Επιλέγουν ως μέσο έλευσης το Î.X (74,8%}, το Λεωφορείο (13,8%}. 

Διαμαρτύρονται για το υυ,ηλό κόστος ζωής και τις συχνές βροχοπτώσεις. 

'(.Αναζητητές εμπειριών». Αποτελούν το 30% του συνόλου των Αγγλων της Αυστρίας. 

Το χειμώνα οι «αναζητητές εμπειριών;* επικεντρώνονται σε δραστηριότητες άθλησης (σκι) και περιήγησης. Η 

ηλικία τους είναι άνω των 40 ετών. Αποτελούν το 17% του συνόλου των επισκεπτών και ενδιαφέρονται για 

δυνατότητες αγορών και την κατάσταση του καιρού. Το χειμώνα, εμφανίζεται στην Αυστρία και ο «αναζητητής 

κουλτούρας». Είναι 39 ετών και αποφεύγει την άθληση. Την Αυστρία Φαίνεται να μην την προτιμούν οι 

<<αναζπτητές των απολαύσεων», καΟώς και η ft νεαρή οικογένεια» κατά την καλοκαιρινή περίοδο (ίσως επειδή 

προτιμούν τους Μεσογειακούς προορισμούς; Ισπανία, Ιταλία, κ,ά.]. 

Προτιμάται ως προορισμός για ταξίδια διακοπών από ευρωπαίους (1986-Ì99L{. Θεωρείται ο δεύτερος προορισμός 

στις επιλογές των ηλικιωμένων. 

Προορισμός που προτιμάται από τον Γερμανό νεαρό οικογενειάρχη με ή χωρίς παιδιά (1977-87). 

Προορισμός που προτιμάται από τον μέσο Αγγλο (1992-93). 

Προτιμάται ως προορισμός για-ταξίδια διακοπών από ευρωπαίους [1986-1991). Θεωρείται ο τρίτος προορισμός 

σπς επιλογές των ηλικιωμένων. 

Προορισμός που προτιμάται από τον Γερμανό νεαρό οικογενειάρχη, με ή χωρίς παιδιά (1977-37). 

Μετά το 1989, αποτελούν για την Ιταλία μαζί μβ τους Γερμανούς, την κύρια κατηγορία που συνεισφέρει σης 

διανυκτερεύσεις των ξενοδοχειακών και παρόμοιων καταλυμάτων της πάνω από 50% των επισκεπτών στην 

χώρα αυτή. 

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι η Βόρεια Ελλάδα διαθέτει ήδη κάποια 

τμήματα επισκεπτών που παρομοιάζουν των ανταγωνιστών και μπορούν να στηρίξουν τις 

προϊοντικές γραμμές μας για το 2000. Τα τμήματα αυτά, είναι π.χ το τμήμα 4: Γερμανών 

και Άγγλων ηλικιωμένων ζευγαριών με πολιτιστικά ενδιαφέροντα, ή το τμήμα 1: 

Γερμανών νεαρών και ηλικιωμένων επισκεπτών που αποτελούν μέλη ταξιδιωτικής 

ομάδας με πολιτιστικά ενδιαφέροντα, καθώς και το τμήμα 8: Γερμανοί μέσης και νεαρής 

ηλικίας που έρχονται μόνοι και ενδιαφέρονται για περιήγηση στην φύση - ύπαιθρο 

(Λίμνη, Βουνό και Εξοχή) ή το τμήμα 6: Άγγλοι ηλικιωμένοι, συνήθως συνταξιούχοι, που 

έρχονται και στα ίδια σημεία της Βόρειας Ελλάδος με συνοδεία ηλικιωμένων συγγενικών 

ατόμων και ενδιαφέρονται για περιήγηση στην φύση - ύπαιθρο (Λίμνη, Βουνό και Εξοχή). 

Όλα τα παραπάνω τμήματα στη Βόρεια Ελλάδα, ενδιαφέρονται για τα στοιχεία "Ήλιος, 

παραλία, θάλασσα". Πτωτική τάση για τα στοιχεία αυτά, παρατηρείται στο τμήμα 3: 
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Ηλικιωμένες Γερμανίδες ή Αγγλίδες, υπάλληλοι, συνταξιούχοι, και'διευθυντικά " ε > ε χ -

που έρχονται στη βόρεια Ελλάδα με συνοδεία γνωστών συγγενών. Ιτον παραπάνω 

πίνακα, βλέπουμε ότι το μέγεθος των κύριων τμημάτων που δείχνουν μια τάση 

ενδιαφέροντος για περιηγητικό και μορφωτικό τουρισμό αθροιστικά, (Γερμανοί και 

Άγγλοι) αποτελούν αντίστοιχα : 

• [Περιηγητικός: 3,73%+6,28%=] 10,01% και 

• [Μορφωτικός: • 7,60+5,43%=] 13,03% του συνόλου των Γερμανών και Άγγλων 

επισκεπτών. 

Παρακάτω, γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των τμημάτων αγοράς στη Βόρεια 

Ελλάδα, τόσο από πλευράς Άγγλων όσο και από πλευράς Γερμανών τουριστών. Αρχικά 

παρουσιάζονται δύο γραφήματα της μορφής ραντάρ. Κάθε ένα από τα ραντάρ, δείχνει 

τα ποσοστά προτιμήσεων σε κίνητρα έλευσης που παρουσιάζουν αντίστοιχα τα τμήματα 

αγοράς που περικλείουν περισσότερους Άγγλους ή Γερμανούς επισκέπτες (πάνω από 

50%). Εφ'όσον είναι η αναλογία παρόμοια και για τις δύο εθνότητες, (γύρω στα 50%) 

εμφανίζεται το τμήμα και στα δύο ραντάρ. Στο πρώτο ραντάρ που αποτελείται από 

τμήματα αγοράς με πλειονότητα Άγγλων, βλέπουμε π.χ ότι το κίνητρο έλευσης "Ήλιος, 

παραλία, θάλασσα", αποτελεί το ισχυρότερο κίνητρο έλευσης (-90%), ιδιαίτερα για το 

τμήμα 5. Παρόμοια αναλύονται και τα υπόλοιπα τμήματα. Με τη βοήθεια των 

γραφημάτων ραντάρ, εντοπίζεται ευκολότερα η σημαντικότητα κάθε κινήτρου έλευσης 

για κάθε μία από τις ομάδες επισκεπτών (Clusters). 

315 



CD 
> 
Ο 
< 
Ο 
a: 
< 
< 
Ι _ 

<η 
CS 
UJ 
f-

3 
_ l 

υ 
ζ 
Ci 
(-

ο 

H 
^ 
< 
a. 
< 
X 
W 
a: 
w 
a 
H 
<" 
Σ 
Π 
a. 
w 
< 

W 

Ο 
< < 
< 
< 
UJ 

< 
tu 
Ou 

ο 
03 
W 
χ: 
Η 
UJ 

r '._ 

<r 
0 . 
<· 
Γ 

ω 
·? 
2 
< 
α. 
t . . 

W 

Η 
UJ 

Χ 
u 
Ο 

< Σ 
E 
w 
> 
< 
< 
ζ. 

< 
, , 
ο < 
ί_ 
U 

< 

ο. 
< 
w 
Ο 
cu 
r 

< 
U 

« 
< 
< 
<0 

< < < 
α < 
C 
ut" 
Ο 
< 
r 

Ι 

r 
χ Ο 
UJ 

ο ζ > 
Ο 
03 
r 
ζ 

< 
ι 

1 

W 
m 
u 

C 
t-4 

se 
t -
< 
Σ 
< 
7 " 

( 

5 
Ο 
< 
< 
α. 
< C 

<: 
ss 
< 
α . 
Ο 

w 

Ι 

Τ 

< 
< 
ί-
Ο 

1 -
> 
U1 
<3 

< 
C 
SÉ 
αϊ 

ι f 

ρ 
C 

< 
ο as 
Ρ 
> U1 

«Ό 
ι ι. 

2 

< 
£0 

< 

1 

316 



< 
1*1 

< 
< 
33 
< < 
< 
a. 
< 

ο 

< r 

f 

χ 

0 
LU 

α 
ζ 
ί
α 
a 

Γ 
ζ 

Σ < 

1 

ω 
!_ r 
C 

< 
2 

\ 

r 
Ui 

Ο <3 

< a. 
< C 

< 

< α. 
Ο 

τ 
χ 

ι 

< 
< 
Ι

Ο 

1-
> 
UJ 

< 
C 

Ι 

δ 
σ 
< 
ο 
Μ: 

> 
U1 

UJ 

CL 

<B 

I 

< 
β 
< 

ι 

5 ο 

( - <: 
CS < 
iU < 

317 



Στη συνέχεια περιγράφονται τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των υποδεεστε;;;. 

ομάδων επισκεπτών (δηλαδή των μικρότερων σε μέγεθος και σημαντικότητα ομάδων). 

•Τμήματα 

Γερμανών 

Τμήμα 4 

(κάτω από 

5,43%) 

Τμήμα 8 

(3,73%) 

Τμήμα 5 

(κάτω από 

3,39%) 

Τμήμα 10 

(3,04%) 

Τμήμα 1 

(2,17%) 

Τμήμα . 3 

(κάτω από 

1,22%) 

Τμήματα 

Άγγλων 

Τμήμα 4 

(κάτω από 

5,43%) 

Τμήμα 5 

Χαρακτηρισμός 

Ώριμα ηλικιωμένοι, ζεύγη, Συνταξιούχοι, υπάλληλοι, 

διευθυντικά στελέχη και εργάτες. Έρχονται με συνοδεία 

ηλικιωμένων ατόμων από 2 και άνω. Ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο 

θαλάσσιος, και μορφωτικός τουρισμός. 

Νεαροί ή άτομα μέσης ηλικίας, υπάλληλοι, διευθυντικά 

στελέχη και εργάτες, που έχουν έρθει μόνοι τους. 

Υπάρχουν άτομα που έχουν έρθει πάνω από μία φορά στη 

βόρεια Ελλάδα. Ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο θαλάσσιος, ο 

περιηγητικός, ο αθλητικός, ο αγροτικός τουρισμός. 

Ώριμοι κυρίως μέσης και ανώτερης ηλικίας, συνταξιούχοι, 

υπάλληλοι, εργάτες, έρχονται με πάνω από δύο άτομα 

συνοδεία ηλικιωμένων ατόμων της οικογενείας τους. 

Νεαροί κυρίως κάτω των 29 ετών, υπάλληλοι και φοιτητές 

με συνοδεία γνωστών και συγγενών. Ενδιαφέρει ιδιαίτερα 

ο θαλάσσιος και ο αθλητικός τουρισμός. 

Μικτή ηλικιακή ομάδα. Νεαροί και Ώριμοι επισκέπτες, 

φοιτητές, υπάλληλοι και συνταξιούχοι. Μέλη ταξιδιωτικής 

ομάδος. Ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο μορφωτικός τουρισμός και 

ακόμη και ο θρησκευτικός τουρισμός. 

Ώριμα και μέσης ηλικίας άτομα, υπάλληλοι, συνταξιούχοι 

και διευθυντικά στελέχη. Έρχονται στη βόρεια Ελλάδα με 

γνωστούς, συγγενείς. Παρουσιάζουν μειωμένη διάθεση για 

Ήλιο, παραλία, θάλασσα. 

Ώριμοι, ηλικιωμένοι, ζεύγη, Συνταξιούχοι, υπάλληλοι, 

διευθυντικά στελέχη και εργάτες. Έρχονται με συνοδεία 

ηλικιωμένων ατόμων από 2 και άνω. Ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο 

θαλάσσιος, ο περιηγητικός, ο αγροτικός και ο μορφωτικός 

τουρισμός. 

Ώριμοι, κυρίως μέσης και ανώτερης ηλικίας, συνταξιούχοι, 
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(κάτω από 

3,39%) 

Τμήμα 3 

(κάτω από 

1,22%) 

Τμήμα 6 

(0,85%) 

υπάλληλοι, εργάτες, έρχονται με πάνω ano δυο ατζμα, 

συνοδεία ηλικιωμένων ατόμων της οικογενείας τους. 

Ώριμα και μέσης ηλικίας άτομα, υπάλληλοι, συνταξιούχοι 

και διευθυντικά στελέχη. Έρχονται στη βόρεια Ελλάδα με 

γνωστούς, συγγενείς. Παρουσιάζουν μειωμένη διάθεση για 

Ήλιο, παραλία, θάλασσα. 

Ώριμα άτομα, συνταξιούχοι, και ελάχιστοι ελεύθεροι 

επαγγελματίες, και νοικοκυρές. Έρχονται στη Βόρεια 

Ελλάδα με συνοδεία αρκετών ηλικιωμένων ατόμων. 

Επισκέπτονται γνωστούς, φίλους ή συγγενείς. Ενδιαφέρει 

ιδιαίτερα ο θαλάσσιος, ο περιηγητικός, ο αγροτικός, ο 

θρησκευτικός και ο αθλητικός τουρισμός. 

Συμπεράσματα ενοτήτων Ανάλυσης Ανταγωνιστών: 6αγκ*«. TuPorTt^v·· £«<·>. 

Οι κύριες εθνικότητες των αλλοδαπών επισκεπτών στην Ελλάδα και Βόρεια Ελλάδα, 

είναι οι Αγγλική και Γερμανική. Διαχρονικά, πραγματοποίησαν το υψηλότερο ποσοστό 

διανυκτερεύσεων ακόμη και σε δύσκολες περιόδους. Το κύριο μέσο μεταφοράς που 

επιλέγουν για την άφιξη τους στους κύριους Τουριστικούς Προορισμούς της Βόρειας 

Ελλάδος, είναι οι ναυλωμένες πτήσεις. Οργανώνουν το ταξίδι τους στα Τουριστικά 

Πρακτορεία και Γραφεία που βρίσκονται στην χώρα διαμονής τους. 

,Οι επισκέπτες των κύριων ανταγωνιστών της χώρας μας σε συνολικό επίπεδο 

διανυκτερεύσεων τη δεκαετία του 1980, σε ξενοδοχειακά και παρόμοια καταλύματα, 

ήταν οι: 

α. Άγγλοι και Γερμανοί επισκέπτες για την Ισπανία και την Ιταλία, (μετά το 1989) με 

διανυκτερεύσεις που ξεπερνούσαν ετησίως συνολικά το 50% των διανυκτερεύσεων 

που πραγματοποιήθηκαν από αλλοδαπούς . επισκέπτες στους συγκεκριμένους 

προορισμούς f8*A* Π « ^ , ^ ; /W*/·* foA*ru~.). 

β. Άγγλοι και Γερμανοί επισκέπτες για τη Γαλλία και Πορτογαλία, (μετά το 1988) με 

διανυκτερεύσεις, που δεν ξεπερνούσαν ετησίως συνολικά το 50% των 

διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν από αλλοδαπούς επισκέπτες, στους 

συγκεκριμένους προορισμούς. 

Με βάση τα παραπάνω, ο βαθμός εξάρτησης του Τουριστικού Προϊόντος από τις 

δύο εθνικότητες παρουσιάζεται εντονότερος στην Ισπανία και Ιταλία. Οι δημογραφικές 
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εξελίξεις στη δυτική Ευρώπη, δείχνουν να ενισχύεται πληθυσμιακά η τρίτη - ) ^ : ζ 

ιδιαίτερα μετά το 2025. Επίσης, το Τμήμα Αγοράς Κουλτούρα, Εκπαίδευση, 

Περιηγητισμός, παρουσιάζει ιδιαίτερη προτίμηση από άτομα τρίτης ηλικίας, αλλά και από 

νεώτερες ηλικίες. Παρόμοια είναι τα συμπεράσματα για τμήματα Γερμανών που 

προτιμούν τον Τουρισμό Υγείας. Ο Χειμερινός Τουρισμός, μελλοντικά προβλέπεται να 

προτιμάται κυρίως από νεώτερα σε ηλικία τμήματα τουριστών, ενώ οι δραστηριότητες 

σχετικές με τον Αθλητισμό κατά τη διάρκεια παραμονής, τείνουν να εμφανίζουν ποικιλία 

στα προγράμματα άθλησης. 

Όσον αφορά τους Γερμανούς, παρατηρούμε, όσον αφορά τις προτιμήσεις σε 

Ταξίδια Εξωτερικού, μία προτίμηση πρωταρχικά για ανταγωνιστικούς προορισμούς όπως 

Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γαλλία, και τέλος για Ελλάδα. Τα κύρια Κίνητρα Έλευσης για 

την επιλογή των προορισμών μίας χώρας, είναι η Ξεκούραση (16,6 εκ. δυνητικοί 

επισκέπτες), η Αλλαγή Περιβάλλοντος, η Ανανέωση των Δυνάμεων και η Καλοπέραση 

(15 εκ. δυνητικοί επισκέπτες), τα Μπάνια (13,4 εκ. δυνητικοί επισκέπτες), η Επίσκεψη 

Συγγενικών Προσώπων (6,9 εκ. δυνητικοί επισκέπτες), η Περιήγηση (5,7 εκ. δυνητικοί 

επισκέπτες), η Υγεία (4,6 εκ. δυνητικοί επισκέπτες). Τα άτομα αυτά, είναι κυρίως 

ηλικίας 40-49 ετών και 30-39 ετών. Το μορφωτικό τους επίπεδο είναι υψηλό, ενώ 

πραγματοποιούν τα συχνότερα ταξίδια κατά το γ' και β'τρίμηνο κάθε έτους. Προτιμούν 

κατά κύριο λόγο τον Οδικό Τουρισμό, για ταξίδια στο Εσωτερικό και Εξωτερικό και 

οργανώνουν τα ταξίδια από μόνοι τους. Θεωρούν την Τιμολογιακή Εικόνα της χώρας 

μας, κατά κύριο λόγο ως φυσιολογική και οικονομική. Or πηγές πληροφόρησης των 

Γερμανών είναι οι Εφημερίδες και τα Περιοδικά. Τα Περιοδικά, τα προτιμούν ιδιαίτερα οι 

Έμποροι, Διευθυντικά στελέχη που προτιμούν την Ελλάδα λόγω του φυσικού της Τοπίου. 

Οι Γερμανοί, προγραμματίζουν τα ταξίδια τους μέχρι το Φεβρουάριο κάθε νέου έτους 

έλευσης για Διακοπές. Οι Γερμανοί, προτιμούν επίσης την Αυστρία για Ετήσιο Τουρισμό 

ή τουρισμό για όλες τις εποχές. Οι επισκέπτες στην Αυστρία, πληροφορούνται από 

μόνοι τους για τους εναλλακτικούς προορισμούς επιλογής, είναι κυρίως συνταξιούχοι και 

υπάλληλοι από 40- 59 ετών. Προέρχονται κυρίως από τις περιοχές Nordheim και Bayern 

της Γερμανίας. 

Οι Άγγλοι προτιμούν τα ταξίδια αναψυχής και διακοπών στο Εξωτερικό, κυρίως 

για Ισπανία, Γαλλία, και ΗΠΑ. Στο εξωτερικό ταξιδεύουν κυρίως άτομα νεαρής ηλικίας, 

κάτοικοι μεγάλων αστικών κέντρων, που η επαγγελματική τους ενασχόληση σχετίζεται 

με διευθυντικές και ανώτατες διοικητικά θέσεις. Τα άτομα αυτά οργανώνουν τα ταξίδια 

τους σε ταξιδιωτικά γραφεία, επίσης πληροφορούνται από φίλους και συγγενείς, από 

εφημερίδες και περιοδικά (ειδικά για τα άτομα ηλικίας 26-65 ετών), ενώ κύριο μέσο 

μεταφοράς τους, αποτελεί το αεροπλάνο. Η Ελλάδα ως προορισμός, αποτελεί για τους 

320 



ίδιους μία χώρα διακοπών για τουρίστες νεαρής ηλικίας. Αρνητική εντύπωση 

διαμορφώνουν τα άτομα 41-65 ετών για τις υψηλές θερμοκρασίες, για τις συνθήκες 

υγιεινής, τη μόλυνση του περιβάλλοντος και την πολυκοσμία, που επικρατούν σύμφωνα 

με τους ίδιους στην Ελλάδα. 

Η Βόρεια Ελλάδα, όσον αφορά τους τουρίστες ναυλωμένων πτήσεων παρουσιάζει, 

όσον αφορά τις δύο κύριες εθνικότητες σε τμήματα αγοράς, μία σειρά προτίμησης για 

γραμμές προϊόντων που κατά αριθμό ατόμων παρουσιάζεται ως εξής: Προτιμάται ο 

Θαλάσσιος Τουρισμός (πρώτη προτίμηση για Άγγλους και Γερμανούς επισκέπτες), ο 

Περιηγητικός Τουρισμός (δεύτερη προτίμηση των Άγγλων και τέταρτη των Γερμανών), ο 

Αθλητικός Τουρισμός (τρίτη προτίμηση των Γερμανών και τέταρτη των Άγγλων), ο 

Θρησκευτικός Τουρισμός (τέταρτη προτίμηση των Άγγλων και τελευταία των Γερμανών), 

ο Αγροτικός Τουρισμός (δεύτερη προτίμηση των Άγγλων και τέταρτη προτίμηση των 

Γερμανών), ο Μορφωτικός Τουρισμός (δεύτερη προτίμηση των Γερμανών και τρίτη των 

Άγγλων). 

6αε. Ανάλυση πόρων (Resource Analysis) 

Ικανότητες και αδυναμίες. 

• Σύγκριση μεταξύ περιφέρειας Βορείου Ελλάδος και προορισμών που προορίζονται από 

τους ανταγωνιστές για ανάπτυξη ετήσιου τουρισμού. 

Παρακάτω, παρουσιάζεται ο αριθμός των αλλοδαπών επισκεπτών στα ξενοδοχεία 

και παρόμοια καταλύματα της Βόρειας Ελλάδος, (Δυτική Μακεδονία, Κεντρική 

Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη) κατά τα έτη 1989-1991, σε σύγκριση με 

Βόρειες περιοχές της Ιταλίας και Ισπανίας (Eurostat, 7c, 1991, pp.37), που πρόκειται να 

κατευθυνθούν το 2000 στην ανάδειξη μορφών τουρισμού και ελκυστικοτήτων για ετήσια 

έλευση35. 

3 3 Βλ. πριν ενότητα 6αγ: Ανάλυση ανταγωνιστών 
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Όπως παρατηρεί κανείς, οι συνολικές αφίξεις αλλοδαπών στα ξενοδοχεία και παρόμοια 

καταλύματα το 1990 στην Ελλάδα αποτελούσαν περίπου το 9,63% [6363000/66012000] 

του αριθμού των επισκεπτών της Ιταλίας και περίπου το 54,98% [6363000/11573000] της 

Ισπανίας. Οι ιταλικοί προορισμοί Lombardia, Trentino και Veneto, προηγούνται σε ελεύσεις 

αλλοδαπών όσον αφορά τα Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα. Η Κεντρική 

Μακεδονία, μπορεί να συγκριθεί ως προς τις ελεύσεις με τον προορισμό Piemonte. Τα 

ξενοδοχειακά καταλύματα σε αριθμό μονάδων, δωματίων και κλινών παρουσιάζουν για 

την περίοδο 1989-91 την εξής διάρθρωση: 
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Παρακάτω, παρουσιάζεται ο αριθμός των διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών επισκεπτών 

στα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα της Βόρειας Ελλάδος (Δυτική Μακεδονία, 

Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη) κατά τα έτη 1989-1991, σε 

σύγκριση με Βόρειες περιοχές της Ιταλίας και Ισπανίας (Eurostat, 7c, 1991, pp.37), που 

πρόκειται να κατευθυνθούν το 2000 στην ανάδειξη μορφών τουρισμού και 

ελκυστικοτήτων για ετήσια έλευση36. 

36 Βλ. πριν ενότητα 6αγ: Ανάλυση ανταγωνιστών 
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Σε ποσοστά διανυκτερεύσεων, η Κεντρική Μακεδονία πραγματοποιεί [1990] το 114,2% 

[1875000/1642000] των διανυκτερεύσεων της περιοχής του Piemonte. Η Κεντρική 

Μακεδονία, συνεισφέρει στο σύνολο των διανυκτερεύσεων της χώρας το 5,26%. Η 

περιοχή Piemonte συνεισφέρει στο σύνολο των διανυκτερεύσεων της χώρας το 2,48%. 

Θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι ενώ η περιοχή του Piemonte παρουσιάζει το 1989 και 

1990, μεγαλύτερες ελεύσεις σε ξενοδοχειακά και παρόμοια καταλύματα, δεν φαίνεται 

να αυξάνει το ποσοστό συνεισφοράς της στο σύνολο των διανυκτερεύσεων που 

πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή αυτή. Αντίθετα, το ποσοστό διανυκτερεύσεων 

παρουσιάζεται κατά 14,2%, μειωμένο σε σχέση με τον συνολικό αριθμό 

διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό 

παράλληλα, σημαίνει μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής των αλλοδαπών επισκεπτών στην 

Κεντρική Μακεδονία απ'ότι στο Piemonte. Η περιοχή του Trentino - Alto Adige της 

Ιταλίας, αποτελεί σε σύγκριση με τους παραπάνω εξεταζόμενους προορισμούς της 

Ιταλίας, Ισπανίας και Ελλάδας, προορισμό με τις περισσότερες πραγματοποιούμενες 

διανυκτερεύσεις. Ο μικρότερος αριθμός ελευθέντων αλλοδαπών στα ξενοδοχεία και 

παρόμοια καταλύματα, σε σχέση με την περιοχή του Veneto, δεν φαίνεται να επηρεάζει 
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την μεγαλύτερη διαμονή των αλλοδαπών στα καταλύματα της περιοχής, α 

διανυκτερεύσεις στο προορισμό του Trentino - Alto Adige, συνεισέφεραν το 1990 περίπου 

καχά 20% [13174000/66012000] στο σύνολο των ετήσιων διανυκτερεύσεων της Ιταλίας. 

Σε ποσοστά διανυκτερεύσεων, η Κεντρική Μακεδονία πραγματοποιεί [1990] το 14,2% 

[1875000/13174000] των διανυκτερεύσεων της περιοχής του Trentino - Aito Adige. Τα 

ξενοδοχειακά καταλύματα σε αριθμό μονάδων, δωματίων και κλινών παρουσιάζουν για 

την περίοδο 1989-91 την εξής διάρθρωση: 
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Η Κεντρική Μακεδονία, το 1990 σε αριθμό ξενοδοχειακών καταλυμάτων αντιστοιχούσε 

στο 4,7% της περιοχής Trentino - Alto Adige, ενώ το 1991 βελτίωσε το ποσοστό της σε 

5%. Η αντιστοιχία σε κρεβάτια ήταν 1989:12,4% , 1990: 12,4% και 1991: 13,2%. Το σύνολο 

των περιοχών της Μακεδονίας και Θράκης, το 1990, σε αριθμό ξενοδοχειακών 

καταλυμάτων, αντιστοιχούσε στο 8,3% της περιοχής Trentino - Alto Adige, ενώ το 1991 

βελτίωσε ελάχιστα το ποσοστό της σε 8,7%. Η αντιστοιχία σε κρεβάτια ήταν 1989: 

17,10% , 1990: 17,3% και 1991: 18%. 

Μία άλλη σύγκριση μεταξύ του προορισμού της Χαλκιδικής και της Αυστρίας ως 

προς τους Γερμανούς επισκέπτες, δείχνει τις μηνιαίες αποκλίσεις σε ποσοστά 

κατανομής των ετήσιων διανυκτερεύσεων (EOT, Βορείου Ελλάδος και Ferner/ Muller/ 

Zolles, 1989, ss. 91). Πιο συγκεκριμένα, η μηνιαία κατανομή των ετήσιων 
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ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (1987, Ì99C, ΚΑΙ Ζ~-^ 
ΑΥΣΤΡΙΑ (1987). 
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διανυκτερεύσεων στη Χαλκιδική (1987, 1990) και Αυστρία (1987) παρουσιάζεται στο 

παρακάτω ραβδόγραμμα: 

Με βάση το παραπάνω ραβδόγραμμα, γίνεται φανερό ότι η Χαλκιδική παρουσιάζει ως 

βασικός προορισμός της Κεντρικής Μακεδονίας μια εποχικότητα που φαίνεται να 

ξεπερνάει η Αυστρία- ως προς τατ μηνιαία ποσοστά κατανομής των ετήσιων 

διανυκτερεύσεων της. Οι μήνες Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Νοέμβριος 

και Δεκέμβριος, παρουσιάζουν .υψηλότερα ποσοστά μηνιαίων διανυκτερεύσεων, απ'ότι 

στην Χαλκιδική. Η διαπίστωση αυτή, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Αυστρία φαίνεται 

να ανέπτυξε το τουρισμό για όλο το έτος, διαμοιράζοντας τα υψηλά ποσοστά 

διανυκτερεύσεων της που επιτυγχάνονται κατά τους εαρινούς μήνες [Ιούλιο -

Σεπτέμβριο] και στους μήνες της άνοιξης. Οι βασικοί προορισμοί της Αυστρίας την 

χειμερινή περίοδο, πραγματοποιούν διανυκτερεύσεις γερμανών που κυμαίνονται, από 

296000 μέχρι 766000 διανυκτερεύσεις τα., έτος [1986/87]. Οι προορισμοί που 

παρουσιάζουν αυξημένες διανυκτερεύσεις και το χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι, είναι η 

περιοχή του Mittelberg [καλοκαίρι 705000 και χειμώνα 766000 διανυκτερεύσεις] και η 

Βιέννη [καλοκαίρι 943000 και χειμώνα 380000 διανυκτερεύσεις]. Οι προορισμοί αυτοί θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν δείκτες για την ανάπτυξη τουρισμού όλων των εποχών του 

έτους. 

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί, ότι οι προηγούμενοι ανταγωνιστικοί προορισμοί 

στρέφονται στην ανάπτυξη ελκυστικοτήτων που θα εξομαλύνουν τον εποχιακό 

χαρακτήρα των δραστηριοτήτων τους. Στην προσπάθεια τους αυτή, θα προσελκύσουν 

τμήματα αγοράς ηλικιωμένων τουριστών με διάθεση για περιήγηση, μόρφωση και 
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διατήρηση της υγείας τους. Τα ηλικιωμένα άτομα διαθέτουν ελεύθερο χρόνο <α, 

εισόδημα, ενώ δείχνουν να προτιμούν για τα ταξίδια τους από τη Γερμανία το Ι.Χ 

αυτοκίνητο, ενώ στην Αγγλία το Αεροπλάνο ή και τα μέσα Ι.Χ / Λεωφορείο, εάν λάβουμε 

υπόψη μας τη νέα ευρωπαϊκή συγκοινωνιακή δικτύωση μετά την κατασκευή της 

σήραγγας της Μάγχης. Η Βόρεια Ελλάδα, με την κατασκευή της Εγνατίας Οδού, 

συνδέει πλέον οδικώς τη δυτική Μακεδονία με ευρωπαϊκές οδικές προσβάσεις 

μετακίνησης υψηλών τουριστικών ρευμάτων, ενώ η βελτίωση των Αερολιμένων θα 

συνεισφέρει στην αύξηση του αριθμού των ναυλωμένων πτήσεων. Στα πλαίσια αυτά, θα 

πρέπει να προσανατολιστεί η στρατηγική παρακολούθησης του ανταγωνισμού από 

πλευράς Δυτικής Μακεδονίας σε ορεινούς προορισμούς όπως το Piemonte, ενώ η 

Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική σε παραθαλάσσιους ορεινούς προορισμούς, όπως το 

Veneto της Ιταλίας. Οι αποδόσεις των προορισμών, θα πρέπει να κυμαίνονται στα 

ποσοστά διανυκτερεύσεων των ανταγωνιστών, ενώ θα πρέπει να εξετάζεται και το 

ποσοστό συμβολής του προορισμού στο σύνολο των διανυκτερεύσεων της χώρας. 

Η Βόρεια Ελλάδα, διαθέτει ένα πλούσιο φυσικό δυναμικό σε ιαματικά λουτρά, 

ιαματικά νερά, φυσικούς δρυμούς, υδροβιότοπους37, ορεινά χωριά κοντά στη φύση, 

στοιχεία που αποτελούν τη βάση για ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού υγείας, με 

στόχο την προσέλκυση τμημάτων που αναπτύχθηκαν στην ενότητα ανάλυσης πελατών. 

Παράλληλα, τα πλούσια πολιτιστικά και ιστορικά της στοιχεία σε συνδυασμό με τους 

προστατευόμενους περιβαλλοντικούς πόρους, θα μπορούσαν να αποτελέσουν το 

έναυσμα για προσέλκυση τμημάτων αγοράς που ενδιαφέρονται για κουλτούρα, 

εκπαίδευση και περιήγηση. Ο συνδυασμός ορεινών όγκων και παράλιων, δίνει μοναδικά 

πλεονεκτήματα για ανάπτυξη διαφόρων ειδών άθλησης και δραστηριοποίησης. 

Οι κύριες αδυναμίες του προορισμού για ανάπτυξη τουρισμού όλων των εποχών, 

συσσωρεύονται στη χρονοβόρα και δύσβατη πρόσβαση στα περιφερειακά κυρίως σημεία 

επίσκεψης (οδικό δίκτυο και διεθνής αερολιμένες), καθώς και στην ελλιπή ύπαρξη 

κατάλληλων καταλυμάτων για φιλοξενία ειδικών ομάδων επισκεπτών π.χ πανδοχεία, 

αγροτοτουριστικά καταλύματα, εξοχικά σπίτια/ βίλες, παραδοσιακά καταλύματα που να 

συνοδεύονται με ολοκληρωμένο πακέτο παροχής υπηρεσιών και τουριστικών προϊόντων. 

Επίσης, η συντονισμένη αξιοποίηση και ανάδειξη των φυσικών πόρων, δεν δείχνει να 

προχωράει με γοργό ρυθμό, ενώ η εποχικότητα των δραστηριοτήτων, πλήττει την εικόνα 

και των υπόλοιπων προορισμών της Βόρειας Ελλάδος. 

3? Βλέπε παράρτημα χάρτη ΥΠΕΧΩΔΕ/ EOT για μελλοντική ανάδειξη τουριστικών πόρων. 
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7. Υποθέσεις σχεδιασμού (Planning Assumptions) 

7.1 Παρουσίαση υποθέσεων σχετικών με εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι είναι 

σημαντικοί για τον ρεαλισμό των στόχων ΜΚΤ και της επιτυχίας των στρατηγικών ΜΚΤ 

που θα προταθούν στο Σχέδιο. 

Για την πραγματοποίηση των παρακάτω προτεινόμενων εναλλακτικών 

στρατηγικών είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν απο πλευράς των αρμόδιων τουριστικών 

φορέων του δημοσίου (Περιφέρεια, ΟΤΑ, σε συνεργασία με την αρμόδια διεύθυνση του 

EOT) διοικητικές πρακτικές που βρίσκουν εφαρμογή κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Οι 

διοικητικές πρακτικές στο γνωστικό αντικείμενο του Μάρκετινγκ υιοθετούνται ήδη απο 

ανταγωνιστικές χώρες όπως η Αυστρία, Ισπανία και Ιταλία. Στην παρούσα ανάλυση 

υποθέτουμε ότι ο EOT υιοθετεί στα επόμενα έτη [1996-1999] μία οργανωτική δομή που 

δίνει την δυνατότητα ανάπτυξης και ελέγχου μορφών τουρισμού που σχετίζονται με την 

παραδοσιακή πελατεία [εαρινός τουρισμός των 3S] και με την νέα προτεινόμενη 

δραστηριοποίηση για προσέλκυση νέας πελατείας η οποία σχετίζεται με τον τουρισμό 

όλων των εποχών του έτους. Για την καλύτερη κατανόηση υποθέτουμε ότι το 

οργανόγραμμα του EOT με βάση τις αναγκαίες επιχειρησιακές ενότητες (SBU) 

διαμορφώνεται ώς εξής, (Zins, 1993, ss. 68)1: 

Βλέπε: Karl Wober Αναλύσεις Χαρτοφυλακίου στον Τουρισμό. 
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Η διαδικασία ανάλυσης στο επίπεδο των SBU (δήλ. σε κάθε Στρατηγική 

επιχειρησιακή ενότητα) περικλείει: 

• Αναλύσεις των προορισμών (Ανάλυση ανταγωνισμού, Ανάλυση προσφοράς:φυσικοί 

πόροι και ελεγχόμενοι πόροι, Ανάλυση επίπεδου τιμών κ.ά.) με αποτέλεσμα να 

προσδιορίζονται με τον τρόπο αυτό οι Δυνάμεις και Αδυναμίες των προορισμών π.χ. 

της Βορείου Ελλάδος 

• Αναλύσεις των αγορών προέλευσης των τουριστικών ροών (δυναμικότητα της αγοράς, 

τάσεις, ομάδες καταναλωτών με ευοίωνες μελλοντικές προοπτικές, φυσικά εμπόδια, 

συμπάθεια κ..ά) με αποτέλεσμα να προσδιορίζονται με τον τρόπο αυτό οι Ευκαιρίες 

και Κίνδυνοι στο ευρύτερο περιβάλλον των αγορών που μας ενδιαφέρουν. 

Στην συνέχεια υποθέτουμε ότι ακολουθεί η διατύπωση και διαμόρφωση 

στρατηγικών ανταγωνισμού στο επίπεδο των SBU, η πραγματοποίηση των 
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στρατηγικών και η επανατροφοδότηση στα επίπεδα καθορισμού της Εθνικής και 

Περιφερειακής Τουριστικής Πολιτικής καθώς και στα επίπεδα των SBU. 

Ο EOT, τα καταλύματα, πρακτορεία-γραφεία, σταθμοί εισόδου και εξόδου 

επισκεπτών, οι περιφέρειες και τα αρμόδια υπουργεία για τον άμεσο έλεγχο των 

δραστηριοτήτων τους συνδέονται μεταξύ τους με πληροφοριακό σύστημα ανταλλαγής 

δεδομένων και πληροφοριών. Ο EOT αναπτύσσει τμήματα Έρευνας Μάρκετινγκ, και 

Στρατηγικού σχεδιασμού των τουριστικών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν τον 

συντονισμό και την ανάλυση των ενεργειών ava S8U π.χ σε κάθε προορισμό της 

Βόρειας Ελλάδος. 

Επίσης για την πραγμάτωση των παραπάνω στόχων θεωρούμε ότι η πολιτεία 

αναδεικνείει την μακροοικονομική σημαντικότητα του τουριστικού κλάδου και εστιάζει 

την προσοχή της και σε επιχειρησιακές τεχνικές εξομάλυνσης του φαινομένου της 

εποχικότητας. Για την πραγμάτωση της προσπάθειας γίνεται πλήρη απορρόφηση των 

κοινωτικών κονδυλίων απο τα σχετικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να 

υποβοηθηθεί η ανάπτυξη κατάλληλης τουριστικής υποδομής και ανοδομής για τα έτη 

2000-2010. Η τελική προώθηση των μελετών τουριστικής ανάπτυξης τουρισμού για όλο 

το έτος σε κάθε προορισμού (νομού) της περιφέρειας γίνεται μέσω των αρμόδιων 

Υπουργείων που διαχειρίζονται τα σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Το σχέδιο 

ανάπτυξης που προτείνεται εδώ ακολουθεί το χάρτη περιοχών και σημείων μελλοντικής 

τουριστικής ανάδειξης που συνέταξε ο ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνεργασία με την Διεύθυνση EOT 

της Βορείου Ελλάδος τέλη της δεκαετίας του 1980 2. 

Υποθέτουμε ότι η στρατηγική της περιφέρειας επικεντρώνεται στην ανάλυση των 

δύο διαχρονικά σταθερών αλλοδαπών αγορών της Ελλάδος, έτσι ώστε να αποφευχθεί 

το υψηλό ρίσκο προσέλκυσης νέων πελατειακών ομάδων ιδιαίτερα υπο μη ευοίωνες 

καταστάσεις, απο αγορές που δεν παρουσιάζουν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης βάση των 

διανυκτερεύσεων και ελεύσεων στον τόπο προορισμού. Για την προσέλκυση επισκεπτών 

οπαδών του τουρισμού όλων των εποχών έχουν εξετασθεί προσεκτικά όλα τα δυνατά-

συγκοινωνιακά δίκτυα άνετης, ασφαλούς και γρήγορης προσπέλασης ώς προς τα σημεία 

μελλοντικής ανάδειξης που προτάθηκαν στο χάρτη του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η υποδομή σε 

καταλύματα, εξυπηρετήσεις και συγκοινωνιακές προσβάσεις έχει ώς τελικό χρονικό 

ορίζοντα ολοκλήρωσης της το έτος 1999. Οι παρεμβάσεις έχουν ώς επίκεντρο τους την 

διατήρηση και ανάδειξη ιστορικών, πολιτιστικών και φυσικών μοναδικοτήτων ανα 

προορισμό καθώς και την παροχή ανέσεων, διευκολύνσεων και εξυπηρετήσεων με στόχο 

την ποιότητα ζωής όχι μόνο των αλλοδαπών επισκεπτών αλλά και και των ημεδαπών 

κατοίκων του εκάστοτε προορισμού. 

2 Βλέπε ό.π., Παράρτημα: Χάρτη ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΟΤ 
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Οι δυνατότητες της Αγοράς παραμένουν για το 2000 όπως έχουν δηλ. ώς «ύριε-

ευρωπαϊκές αγορές έλευσης μαζικών τουριστικών ροών παραμένουν η Αγγλία και 

Γερμανία. Οι προτιμήσεις των αλλοδαπών τουριστών και ο βαθμός ικανοποίησης τους θα 

εξακολουθήσουν να βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο όσο αφορά τον προορισμό της 

Ελλάδος. Οι προβλέψεις πωλήσεων του προορισμού για το 2000 θα είναι μελλοντικά 

ευοίωνες και σε εποχές χαμηλών ελεύσεων και θα συμβάλλουν στα οικονομικά μεγέθη 

εφ'όσον ενταθούν οι προσπάθειες ανάπτυξης, ανάδειξης και προβολής των 

περιφερειακών προορισμών της Βόρειας Ελλάδος για την προσέλκυση ειδικών 

κατηγοριών επισκεπτών (π.χ τρίτης ηλικίας, οπαδών του εκπαιδευτικού πολιτιστικού 

τουρισμού, οπαδών του αγροτουρισμού, της περιπέτειας, των περιηγήσεων και της 

άθλησης κ.ά.). Υποθέτουμε ότι οι προβλέψεις που αφορούν την ανάπτυξη του ποσοστού 

μετακινήσεων προς την Ευρώπη και την Ελλάδα [5-6% σε σχέση με το 1992] το έτος 

2000, θα πραγματοποιηθούν3. Στην προσπάθεια αυτή απαιτείται η κοινή συμμετοχή των 

τοπικών παραγόντων (κατοίκων, επαγγελματικών φορέων, πολιτιστικών φορέων, δήμων 

και κοινοτήτων) για την κατανόηση, και αποδοχή των στόχων του προγράμματος 

ανάπτυξης τουρισμού όλων των εποχών. Επίσης η επικοινωνία με ενδιάμεσους φορείς 

(τουριστικούς πράκτορες, γραφεία, μεταφορικές υπηρεσίες) και η προώθηση κοινών 

προγραμμάτων για την ανάδειξη προορισμών της περιφέρειας βάση της ποικιλίας 

παροχών προς τους επισκέπτες της, υποθέτουμε ότι συμβάλλουν στην ταχύτερη 

ανάδειξη των προορισμών όσο αφορά τις βασικές αγορές του εξωτερικού. 

3 Βλέπε ενότητα 6αβ. 

331 



8. Προβλήματα και Ευκαιρίες 

8α. Εντοπισμός και παρουσίαση προβλημάτων, που αφορούν τις δύο βοσκές 

τουριστικές αγορές και την Βόρεια Ελλάδα. 

Παρακάτω, θα παρουσιαστούν σε σύντομη μορφή τα βασικότερα χαρακτηριστικά 

των δύο αγορών εξέτασης. Τα συμπεράσματα διεξάγονται από τις σχετικές αναλύσεις 

που προηγήθηκαν. 

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες. 

Η ανασφάλεια, η τρομοκρατία, οι πολεμικές συγκρούσεις, στις γύρω από τον προορισμό 

μας γεωγραφικές περιοχές και το κλίμα εχθρότητας των λαών, οδηγούν σε μείωση 

ελεύσεων ομάδων αλλοδαπών τουριστών. Πρόσφατα παραδείγματα, ο πόλεμος στον 

Κόλπο και, ειδικότερα για την Βόρεια Ελλάδα, οι πολεμικές συγκρούσεις στην πρώην 

Γιουγκοσλαβία. Επίσης, υψηλές τιμές στις πρώτες ύλες, οι συνθήκες ανασφάλειας, 

οδηγούν σε άνοδο του κόστους μεταφοράς των επιβατών (υψηλότερες τιμές ναύλων) και 

σε αλυσιδωτή μείωση των ελεύσεων. 

Οι παράγοντες της Αγοράς. 

• Αρνητικός παράγοντας της Αγοράς για την ανάπτυξη xou Τουρισυού όλων των 

επογών, μπορεί να θεωρηθεί η εποχικότητα των τουριστικών δραστηριοτήτων. Η 

εποχικότητα παρατηρείται λόγω της έντονης εξάρτησης του Ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος από τον εαρινό τουρισμό, [περίοδος Ιουνΐου-Σεπτεμβρίου] φαινόμενο που 

παρατηρείται σε αρκετές μεσογειακές χώρες [π.χ Ισπανία, Πορτογαλία, Τυνησία, 

Μαρόκο]. 

• Οι συναλλαγματικές εισπράξεις παρουσιάζουν σημαντική άνοδο κατά τη διάρκεια του 

τρίτου και δευτέρου τριμήνου κάθε έτους λόγω των μαζικών ελεύσεων αλλοδαπών 

τουριστών [1987-1990]. Επίσης, ενώ σε ελεύσεις, οι επισκέπτες του τέταρτου τριμήνου 

προσεγγίζουν περίπου το μισό του αριθμού του συνόλου των ελευθέντων των μηνών 

του δεύτερου τριμήνου, οι συναλλαγματικές εισπράξεις ξεπερνούν το μισό του 

συνόλου των συναλλαγματικών εισπράξεων του δευτέρου τριμήνου. Η διαπίστωση 

αυτή σκιαγραφεί τη "συναλλαγματική ποιότητα" των τουριστών που επισκέπτονται την 

χώρα μας, κυρίως τον μήνα Οκτώβριο. 

• Οι μηνιαίες πληρότητες των καταλυμάτων στον κύριο εαρινό προορισμό έλευσης 

οργανωμένου αλλοδαπού τουρισμού της Βόρειας Ελλάδος, [Χαλκιδική] ενώ την 

περίοδο Ιουνίου -Σεπτεμβρίου παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά από 70% - 110%, το 

χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου - Μαΐου, κυμαίνονται από 5%, 

[κυρίως το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους και το τελευταίο δίμηνο κάθε έτους] μέχρι 70% 

[κυρίως το Μάϊο -και Οκτώβριο κάθε έτους]. Οι ναυλωμένες πτήσεις οργανωμένου 

τουρισμού στον Αερολιμένα Μακεδονίας, ενώ τους μήνες Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο 



παρουσιάζουν υψηλούς αριθμούς αφιχθέντων αλλοδαπών, [από 2CÜCG „έχρι ~εζ:-.ζ^ 

75000 άτομα κυρίως τον Ιούλιο] τους μήνες του πρώτου τριμήνου και του τελευταίου 

διμήνου TOU έτους, είναι σχεδόν ανύπαρκτες οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών, ενώ ci 

υψηλότερες αφίξεις κατά την περίοδο των χαμηλών ελεύσεων, επιτυγχάνονται κατά 

τη διάρκεια του Μαΐου και Οκτωβρίου κάθε έτους [από 20000 (1991) μέχρι περίπου 

55000 αφίξεις (1993)]. 

• Η Χαλκιδική αποτελεί προορισμό της Βόρειας Ελλάδος, που, εκτός της εαρινής 

μαζικής κίνησης, παρουσιάζει και τον μεγαλύτερο αριθμό σε καταλύματα ποιοτικών 

προδιαγραφών, [από τρίτης κατηγορίας μέχρι και πολυτελείας], καθώς και πληρότητες 

που ξεπερνούν το μέσο ποσοστό της χώρας [δηλαδή το 50-60%, (1989-1993)]. Η 

Χαλκιδική περικλείει στη γεωγραφική της ενότητα, όλες τις κατηγορίες καταλυμάτων 

και σε αριθμό κλινών ξεπερνάει κάθε νομό της Βόρειας Ελλάδος [20250 κλίνες 

,(1992)]. Ο επόμενος σημαντικός νομός που έχει αναπτύξει μεταξύ άλλων τον 

τουρισμό πόλεων, τον επαγγελματικό και συνεδριακό τουρισμό, (στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης) είναι ο νομός Θεσσαλονίκης. Ο νομός, περικλείει όλες τις κατηγορίες 

καταλυμάτων και έρχεται δεύτερος ως προς το σύνολο κλινών [8721 κλίνες]. Οι 

ετήσιες μέσες πληρότητες κυμαίνονται εντός της πόλεως από 40-50%, ενώ στον 

ευρύτερο νομό κάτω του 40% [1991-1993]. Προβλήματα παρουσιάζουν ως προς το 

σύνολο ποικιλίας καταλυμάτων, όλοι οι υπόλοιποι νομοί της Βορείου Ελλάδος, μεταξύ 

αυτών και εαρινοί τουριστικοί προορισμοί όπως οι: 

α. Καβάλα - Θάσος, με ελλείψεις σε κατηγορίες καταλυμάτων πολυτελείας," η 

μέση ετήσια πληρότητα, κυμαίνεται για την Καβάλα στο επίπεδο 40% (1991) και 

για Θάσο 20-30% (1991) 

β. Πιερία, με ελλείψεις σε κατηγορίες ξενοδοχειακών μονάδων πολυτελείας και 

Πανδοχείων, με μέση ετήσια πληρότητα 20-40% (1991-1993) 

γ. "Eßpoc. με ελλείψεις σε κατηγορίες καταλυμάτων πολυτελείας και ξενώνων, με 

μέση ετήσια πληρότητα 30-50% (1989-1991). 

δ. Φλώρινα, με ελλείψεις σε κατηγορίες καταλυμάτων Πολυτελείας, Α, και 

Πανδοχείων, παρουσιάζοντας μέση ετήσια πληρότητα πάνω από 50%, έστω και 

εάν σε αριθμό κλινών έρχεται δωδέκατη μεταξύ των δεκαέξι νομών, όσον αφορά 

τη σημαντικότητα της βάσει του συνολικού αριθμού καταλυμάτων της. 

Οι Βιομηχανικοί παοάνοντεο: 

• Φθηνότερες τιμές και ικανοποιητικό επίπεδο εξυπηρέτησης των τουριστών, σε άλλους 

προορισμούς διακοπών με ηλιοφάνεια και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, έχουν ως 

αποτέλεσμα την επιλογή των παραπάνω προορισμών από ενδιάμεσους συνεργάτες, 
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(τουριστικοί πράκτορες, γραφεία, μεταφορείς) καθώς και τελικούς δυνητικούς 

πελάτες από την Γερμανία και Αγγλία. 

• Προβολή και Δημόσιες σχέσεις σε διεθνές επίπεδο, για την καθιέρωση της εικόνας 

των μοναδικοτήτων που παρέχονται από ανταγωνιστικούς προορισμούς. 

• Ιστορικό καλής συνεργασίας ανταγωνιστικών προορισμών, με ενδιάμεσους φορείς. 

• Κοντινή γεωγραφική θέση και ανεπτυγμένες συγκοινωνιακές προσβάσεις 

ανταγωνιστικών προορισμών. 

• Καλή διοικητική οργάνωση των τουριστικών δραστηριοτήτων ανταγωνιστικών 

προορισμών, με τη βοήθεια ανάπτυξης στρατηγικών πλάνων που περιλαμβάνουν 

διακλαδικές δραστηριότητες, σε συνεργασία με όλους τους συμμετέχοντες φορείς 

(επαγγελματικούς, πολιτιστικούς, τοπική κοινωνία κ.ά) παρακολούθηση και έλεγχο των 

δραστηριοτήτων. 

• Ολικά παρεχόμενες εξυπηρετήσεις σε ανταγωνιστικούς προορισμούς με μεγάλο εύρος 

ποικιλίας σε προϊοντικές γραμμές, με στόχο την αναβάθμιση της εικόνας των 

προορισμών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των Γερμανών και Άγγλων επισκεπτών. 

• Η Ερήμωση της επαρχίας λόγω των εποχιακών δραστηριοτήτων, ή λόγω της 

Αστυφιλίας, αποτελεί αρνητικό στοιχείο ιδιαίτερα για προορισμούς που θα ήθελαν να 

αναπτύξουν τις τουριστικές δραστηριότητες τους βάσει του ετήσιου τουρισμού. Η 

κατάσταση αυτή, επιδεινώνει την ανεύρεση κατάλληλου τοπικού προσωπικού που θα 

στηρίξει τις μη εποχιακές δραστηριότητες των περιφερειακών προορισμών, καθώς και 

προκαλεί ' αισθήματα μελαγχολικής διάθεσης σε επισκέπτες που επιθυμούν την 

ενεργητικότητα και τη δραστηριοποίηση. 

• Η τωρινή κατάσταση στα καταλύματα και στην ευρύτερη υποδομή, δεν εκπληρώνει 

τις προϋποθέσεις για μια ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση ατόμων που ανήκουν στις 

μεγαλύτερες σε ηλικία πληθυσμιακές ομάδες επισκεπτών. Η τρίτη ηλικία, αποτελεί μια 

μελλοντική αγορά βάσει των δημογραφικών εξελίξεων που διαγράφονται για το 2000-

2030, στην οποία δεν έχει αποδοθεί μεγάλη βαρύτητα από πλευράς Προσφοράς. Τα 

άτομα αυτά δίνουν βαρύτητα στην περιήγηση και επιμόρφωση τους, σε θέματα υγείας 

και διατήρισης της φυσικής τους κατάστασης, καθώς επίσης και στην ανακούφιση και 

ήρεμη - ήσυχη διαμονή τους. Οι εποχές που προτιμούν τα άτομα προχωρημένης 

ηλικίας, έχουν σχέση με περιόδους μη έντονης έλευσης και μπορούν λόγω του 

ελεύθερου χρόνου που διαθέτουν, καθώς και του αξιόλογου διαθέσιμου εισοδήματος 

τους, να μετακινηθούν και να παραμείνουν σε προορισμούς κατάλληλα 

διαμορφωμένους, πολύ παραπάνω απ' ότι τα άτομα με παιδιά και επαγγελματικές 

υποχρεώσεις. 
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• Η Ελλάδα, παρά την σημαντική συμβολή του τουρισμού στο ΑΞΠ της, δεν <ατεχε; 

εντός της Ευρώπης σε σχέση με την Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία ένα αξιόλογο Μερίδιο 

Αγοράς σε συναλλαγματικές εισπράξεις. Το μερίδιο της το 1993, ήταν το μικρότερο 

[2,35%] μεταξύ Τουρκίας [2,79%], Πορτογαλίας [3,24%], Ιταλίας [13,48%], Ισπανίας 

[15,15%], και Γαλλίας [16,58%]. Με βάση το Μέσο Ρυθμό Ανάπτυξης των 

συναλλαγματικών εισπράξεων μεταξύ των ετών 1975-1993, η Ελλάδα κατατάσεται 

τελευταία μεταξύ των παραπάνω χωρών, καταλαμβάνοντας ένα ποσοστό κάτω του 

10%. 

Το 1994 σε σύνολο χώρας παρατηρήθηκε ετήσια μείωση διανυκτερεύσεων στο επίπεδο -

4, 35%. Την ίδια περίοδο η μείωση στην Κεντρική Μακεδονία ήταν -9,92%. 

Οι διανυκτερεύσεις στην Ανατολική Μακεδονία και στη Δυτική Μακεδονία, αποτελούν 

αντίστοιχα το 15,24% και 0,78% [1994] ή το 19,6% και 0,97% [1995] των διανυκτερεύσεων 

της Κεντρικής Μακεδονίας. Η αναλογία διανυκτερεύσεων αλλοδαπών στη Βόρεια 

Ελλάδα ως προς το σύνολο της χώρας, παρουσιάζει πτωτική τάση με βάση το 1980. Από 

το 1980 μέχρι το το 1993, παρουσιάστηκε σε σημαντικό βαθμό σταδιακή μείωση της 

αναλογίας από 8% σε 6,70% αντίστοιχα. 

Αναδεικνειώμενες Ευκαιοίεο Βάσει των αδυναυιών των ανταγωνιστών. 

• Επικέντρωση προσπαθειών σε κίνητρα έλευσης, προϊόντα και υπηρεσίες, φυσικούς και 

ελεγχόμενους πόρους, που σχετίζονται με τα στοιχεία: 

1. Αλλαγή περιβάλλοντος 

2. Αξιοποίηση του φυσικ,ού πλούτου 

3. Αξιοπερίεργα στην φύση 

4. Μνημεία και Μουσεία 

5. Άνετα, ήσυχα, ευρύχωρα ξενοδοχεία 

6. Χαμηλό κόστος ζωής 

7. Αποκεντρωμένες τουριστικές ροές - αποφυγή συρρίκνωσης της ζήτησης σε ορισμένα 

σημεία, κυρίως κατά την εαρινή περίοδο 

8. Άνεση και διευκολύνσεις σε θέματα κρατήσεων 

9. Χώροι με ανοικτά καταστήματα και μετά τις 24.00 η ώρα 

10. Πάρκα άθλησης, που δεν επηρεάζονται από καιρικές και εποχιακές συνθήκες 

11. Άριστη κατάσταση των θεμάτων υποδομής, όσον αφορά παροχές ύδρευσης 

αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών 

12. Ησυχία στα καταλύματα και αποφυγή ταλαιπωριών από κατασκευαστικά έργα 

13. Άριστη εξυπηρέτηση στις Δημόσιες υπηρεσίες 
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14. Ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού, ευγένεια υπαλλήλων και άριστη C^H~ZZÎ-CZZ 

οδηγών ταξί 

15. Καθαριότητα παράλιων και την περίοδο χαμηλών ελεύσεων 

16. Ύπαρξη υγειονομικών κέντρων και γιατρών σε προορισμούς με ελεύσεις αλλοδαπών 

επισκεπτών (π.χ γιατροί σε κάθε οργανωμένη μονάδα ιαματισμού) 

17. Διατήρηση και οικολογική ανάπτυξη περιοχών με παρθένα τοπία 

18. Διατήρηση κοινωνικής γαλήνης [προορισμοί χωρίς προβλήματα κλοπής αντικειμένων 

που ανήκουν σε αλλοδαπούς επισκέπτες, ή χωρίς αυξημένο επίπεδο ανασφάλειας-

τρομοκρατίας] 

19. Άριστη συμπεριφορά προσωπικού σε πολιτιστικούς χώρους 

20. Εναλλακτικές εξυπηρετήσεις προς τους Αλλοδαπούς επισκέπτες, στην περίπτωση 

ενεργοποίησης απεργιών σχετικών με τις τουριστικές δραστηριότητες 

Αναδεικνειώμενες Ευκαιρίες βάσει ουάδων επισκεπτών - νέες ανοοέο στην 

Γερυ,ανία/Αγγλία. 

1. Οι Γερμανοί και Άγγλοι παραδοσιακοί πελάτες της χώρας μας, αποτελούν ποσοστιαία 

το 50% και άνω, των συνολικά ελευθέντων επισκεπτών στην Ισπανία και Ιταλία (μετά το 

1989). Στη Γαλλία και την Πορτογαλία, τα ποσοστά βρίσκονται κάτω του 50%. Το 1991, 

δύσκολη χρονιά για τα τουριστικά μεγέθη, το 61,8% του συνόλου των διανυκτερεύσεων 

που πραγματοποιήθηκε από Αλλοδαπούς επισκέπτες, οφείλονταν στους Γερμανούς και 

Άγγλους. 

2. Στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, ταξιδεύουν δύο τμήματα μέσου ετήσιου επισκέπτη1: 

• Το τμήμα αγοράς Άγγλοι ταΕιδιώτεο του εξωτεοικού. μπορεί γενικά να σκιαγραφηθεί 

ως τα νεαρά άτομα, σπουδαστές που επισκέφθηκαν την Ελλάδα και έχουν ως 

διαμονή τους τα μεγάλα αστικά κέντρα. Επιλέγουν επίσης το αεροπλάνο ως κύριο 

μέσο μεταφοράς. Προτιμούνται σε αρκετά υψηλό ποσοστό (πάνω από 50%) και τα 

οργανωμένα ταξίδια. Οι επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες και τα ανώτατα 

στελέχη ηλικίας 41-65 ετών, έχουν αρνητική εικόνα για την Ελλάδα λόγω συνθηκών 

υγιεινής, μόλυνσης του περιβάλλοντος, και υψηλών θερμοκρασιών το καλοκαίρι, του 

νεαρόκοσμου που την επισκέπτεται, της πολυκοσμίας της, της έλλειψης επαρκούς 

πληροφόρησης. Μέσα πληροφόρησης: Τουριστικά γραφεία (κατάλογοι-μπροσούρες), 

Φίλοι και συγγενείς, Εφημερίδες και περιοδικά για πληροφόρηση των ατόμων από 26-

65 ετών διευθυνόντων/ διοικητικών στελεχών, επιστημόνων, ελεύθερων 

Βλέπε πριν ενότητα 6αδ. 
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επαγγελματιών. Ως προς την πρόθεση για σύντομη επίσκεψη στην Ελλάδα μονό ΖΓΤΟ 

πλευράς σπουδαστών, αρνητικοί οι έμποροι και τα διευθυντικά στελέχη. 

Το τμήμα αγοράς Γερμανοί ταξιδιώτες του εξωτερικού, μπορεί γενικά να 

σκιαγραφηθεί ως τα άτομα μέσης ηλικίας από 30-49 ετών που έχουν υψηλό μορφωτικό 

υπόβαθρο, κυρίως έμποροι-πωλητές και διευθύνοντες/διοικητικά στελέχη. Επιλέγουν ως 

κύριο μέσο μεταφοράς τους το αυτοκίνητο και τροχόσπιτο, ενώ το αεροπλάνο αποτελεί 

το δεύτερο σε προτίμηση μέσο μεταφοράς. Κυρίως ταξιδεύουν το δεύτερο και τρίτο 

τρίμηνο κάθε έτους [σε ποσοστό 88,2% (1991)]. Προτιμούνται τα μη οργανωμένα ταξίδια 

(πάνω από 60%), λόγω και του ανεπτυγμένου οδικού τουρισμού. Θεωρούν την Ελλάδα 

ως προς την τιμολογιακή της εικόνα φυσιολογικό και οικονομικό προορισμό [σε ποσοστό 

84,7%]. Φυσιολογικό μετά τους Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και οικονομικό μετά τους 

προορισμούς Τουρκία, Τυνησία, Πορτογαλία. Μέσα πληροφόρησης: Εφημερίδες και 

περιοδικά για πληροφόρηση των εμπόρων-πωλητών και διευθυνόντων/ διοικητικών 

στελεχών που επιλέγουν την Ελλάδα για αναψυχή, λόγω της φυσικής της ομορφιάς. 

Πρόθεση για σύντομη επίσκεψη στην Ελλάδα : αρνητικοί οι έμποροι και τα διευθυντικά 

στελέχη που έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα. 

3. Προτιμούνται αντίστοιχα οι προορισμοί Ισπανία, Γαλλία, ΗΠΑ (από πλευράς Άγγλων 

1992-93) και Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία (από πλευράς Γερμανών 1986-1991). Η Ισπανία 

προτιμάται από τους Άγγλους και Γερμανούς, ταυτοχρόνως ως ο καταλληλότερος 

προορισμός, ενώ η Ιταλία φαίνεται να προτιμάται κυρίως από την Γερμανική Αγορά. 

4. Τάσεις και ελπιδοφόρα τμήματα αγορών: 

• Στα άτομα TTIC Δυτικήα Ευοώπτκ ηλικι'αο 45 ετών και άνω, εντοπίζονται τέσσερις 

κατηγορίες επισκεπτών που θα εξελιχθούν μεταξύ 2005 και 2025 ευνοϊκά ως προς το 

συνολικό δυναμικό κατανάλωσης. Παράλληλα, ο αριθμός ατόμων που τις αποτελούν 

θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά ένα εκατομύριο. Οι σημαντικότερες ομάδες ως προς 

την τάση για ταξίδια και αναψυχή, εντοπίζονται στις ηλικίες: 

α. 45-59: με ελάχιστο καθαρό μηνιαίο εισόδημα 3500DM και άνω "(1985). Η ομάδα 

αποτελούνταν από 7,9 εκ. άτομα (1985) ενώ το 2025 αναμένεται να φτάσει το επίπεδο 

του 9,1 εκ. ατόμων. Γνωριμίες, επαφές, ασφάλεια, υγεία και κατανάλωση, αποτελούν 

κίνητρα έλευσης για την επιλογή κάποιου πιθανού προορισμού. 

β. 55-64: με ελάχιστο καθαρό μηνιαίο εισόδημα 2500DM και άνω (1985). Η ομάδα 

αποτελούνταν από 6 εκ. άτομα (1985) ενώ το 2025 αναμένεται να φτάσει το επίπεδο 

των 7,8 εκ. ατόμων. Ελεύθερος χρόνος, άθληση, υγεία, και αλλαγή των 
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παραστάσεων, αποτελούν κίνητρα έλευσης για την επιλογή <άπαου ~rc.cL.-

προορισμού. 

γ. 60-69: με ελάχιστο καθαρό μηνιαίο εισόδημα 2500DM και άνω (1985). Η ομάδα 

αποτελούνταν από 5,3 εκ. άτομα (1985), ενώ το 2025 αναμένεται να φτάσει το 

επίπεδο του 7,8 εκ. ατόμων. Ελεύθερος χρόνος, άθληση, υγεία, ταξίδια, νεανικότητα 

στις δραστηριότητες και διατροφή, αποτελούν κίνητρα έλευσης για την επιλογή 

κάποιου πιθανού προορισμού. 

δ. 70 και άνω: με ελάχιστο καθαρό μηνιαίο εισόδημα 3000DM και άνω (1985). Η ομάδα 

αποτελούνταν από 3,4 εκ. άτομα (1985), ενώ το 2025 αναμένεται να φτάσει το 

επίπεδο του 4,8 εκ. ατόμων. Επαφές, πολλαπλά ενδιαφέροντα, υγιεινή ζωή, χωρίς 

κόπο διαβίωση, ταξίδια, και εμπειρίες από υγιεινή διατροφή, αποτελούν κίνητρα 

έλευσης για την επιλογή κάποιου πιθανού προορισμού. 

• Τα νεαρά άτομα [κάτω των 39 ετών] θα αποτελούν στη δυτική Γεμανία το 2010 μόνο 

το 39% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, ενώ τα άτουα προγωρηυένηο ηλικίαο 

[από 60 και άνω] θα αποτελούν το 2030 το 47,6% του συνολικού πληθυσμού της 

χώρας, ποσοστό που προσαυξάνεται, εάν λάβουμε υπόψη μας και τα άτομα από 45 

ετών και άνω. Επομένως, λόγω της ανταγωνιστικής πίεσης που θα ενταθεί για την 

προσέλκυση τμημάτων αγοράς μικρότερης ηλικίας προτείνεται η επικέντρωση των 

στρατηγικών προσπαθειών, σε τμήματα αγοράς από 45 ετών και άνω. Όπως 

προαναφέρθηκε, για τους προχωρημένης ηλικίας Άγγλους, η χώρα μας θεωρείται 

χώρα προσανατολισμένη για την εξυπηρέτηση των νεαρής ηλικίας επισκεπτών, 

[κυρίως σπουδαστές, φοιτητές]. Στα ταξίδια αυτά, συμμετέχουν όλο και περισσότερες 

γυναίκες, οι οποίες, λόγω της οικονομικής τους κατάστασης και των ενδιαφερόντων 

τους, επενδύουν όλο και περισσότερο σε ταξίδια κουλτούρας, εκπαίδευσης, 

περιηγητισμού. 

• Οι οικογένειες των γερμανών με παιδιά, προτιμούν όλο και περισσότερο τον προορισμό 

κυρίως της Ιταλίας [προτιμήσεις 1977-87], καθώς και τον προορισμό της Ισπανίας. 

Επίσης, προτιμάται η περιοχή της Βαυαρίας και η Αυστρία. Προτιμούν ως μέσο 

μεταφοράς το Ι.Χ [61,5%] με αισθητή μείωση σε σχέση με τις προτιμήσεις του 1977 [-

6,4%]. Ως δεύτερο σε "σημαντικότητα μέσο, επιλέγεται το Αεροπλάνο [16,7%] με 

αισθητή αύξηση σε σχέση με τις προτιμήσεις του 1977 [5,4%]. Θετική αύξηση 

παρουσιάζουν επίσης το Τροχόσπιτο και το Λεωφορείο. Αρνητική εξέλιξη παρουσιάζει 

ο Σιδηρόδρομος. Από καταλύματα προτιμούνται κυρίως τα εξοχικά σπίτια και οι 

κατοικίες [25,2% με θετική εξέλιξη σε σχέση με τις προτιμήσεις του 1977 κατά 12,8%]. 

Τα ξενοδοχεία, Πανσιόν και ξενώνες προτιμούνται επίσης σε σημαντικό επίπεδο, 

[18,4% και 14,2%] αλλά παρουσιάζουν αρνητική τάση ως προς τις προτιμήσεις του 
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1977. Τα Πανδοχεία [το 2,2% σε προτιμήσεις] παρουσιάζουν σε σχέση ;̂ ε το επίπεδο 

προτίμησης του 1977 αυξητικό ρυθμό προτιμήσεων [7,3%]. 

• Οι οικογένειες των γερμανών γωοι'ο παιδιά στο σπίτι, προτιμούν όλο και περισσότερο 

την Ισπανία [προτιμήσεις 1977-87] καθώς και την Ιταλία. Επίσης, προτιμάται η 

Αυστρία και η περιοχή της Βαυαρίας. Ως μέσο μεταφοράς, προτιμούν το Ι.Χ, [46,5%] 

με αισθητή μείωση σε σχέση με τις προτιμήσεις του 1977 [-4,4%]. Ως δεύτερο σε 

σημαντικότητα μέσο επιλέγεται το Αεροπλάνο, [24,5%] με αισθητή αύξηση σε σχέση 

με τις προτιμήσεις του 1977 [10,1%]. Θετική αύξηση παρουσιάζουν επίσης το 

Λεωφορείο και το Τροχόσπιτο. Αρνητική εξέλιξη παρουσιάζει ο Σιδηρόδρομος. 

Από καταλύματα, προτιμούνται κυρίως τα ξενοδοχεία [25,4% με ελάχιστη θετική 

εξέλιξη σε σχέση με τις προτιμήσεις του 1977 κατά 0,2%]. Τα εξοχικά σπίτια και οι 

κατοικίες, [το 13,4% σε προτιμήσεις] παρουσιάζουν σε σχέση με το επίπεδο 

προτίμησης του 1977, τον υψηλότερο αριθμό προτιμήσεων [8,7%]. Το ίδιο ισχύει και για 

τα Πανδοχεία [11,8% και ρυθμός ανάπτυξης των προτιμήσεων 5,1%]. 

• Οι ηλικιωμένοι επισκέπτες, αναζητητές των ταξιδιών υγείας και οι νεαροί αναζητητές 

της περιβαλλοντικής φροντίδας και της σωματικής - διατροφικής καλλιέργειας. Η 

διατήρηση του νεανισμού για τις μεγαλύτερες ηλικίες, καθώς και η καλή σωματική, 

ψυχική και πνευματική υγεία των νέων, αποτελούν κίνητρα προσέλκυσης για 

προορισμούς που αναπτύσουν Βιοτουριστικές δραστηριότητες για τουρισμό όλων των 

εποχών. Οι πελάτες είναι κυρίως γερμανικής εθνότητας, δίνουν βαρύτητα στο ολικά 

" παρεχόμενο προϊόν και όχι στην τιμή, ενώ η μέση παραμονή στον προορισμό διαρκεί 

μέχρι και μία εβδομάδα. 

• Χειμερινός και εαρινός τουρισμός - εΕελιξεις σε κοντινούς eoe προς τις κύριες ανοοές 

προορισμούς (Αυστρία) με ανεπτυγμένο τον ετήσιο μη εποχιακό τουρισμό: 

Μελλοντικά, τα χιονοδρομικά κέντρα θα πρέπει να επενδύσουν λόγω και των 

δημογραφικών εξελίξεων στις δυτικές χώρες της Ευρώπης, σε "ήπιες" μορφές 

χειμερινής άθλησης. Αναμένεται να αυξηθούν οι τάσεις ζήτησης από πλευράς 

ηλικιωμένων για περιήγηση με σκί έναντι των νεανικών αγώνων ταχύτητας. Την 

χειμερινή περίοδο εμφανίζεται ο Άγγλος άνω των 40 ετών, προσεκτικός ταξιδιώτης 

διακοπών αναψυχής με τάσεις για σκί και περιήγηση. Δίνει βαρύτητα στη σχέση τιμής 

ποιότητας, στις δυνατότητες αγορών και στην κατάσταση των καιρικών συνθηκών. 

Διανυκτερεύει συνήθως για 9,1 ημέρες. Επίσης, τον χειμώνα ταξιδεύουν και Άγγλοι 

αναζητητές της Κουλτούρας, οι οποίοι είναι περίπου 39 ετών, δέν επιθυμούν την 

άθληση και παραμένουν γύρω στις 8,9 ημέρες στον προορισμό επιλογής τους. 

Αντίστοιχα, το χειμώνα εμφανίζεται ο Γερμανός αναζητητής των εμπειριών είναι 

μέσης ηλικίας [περίπου 40 ετών] διαμένει 9,4 ημέρες και ασχολείται με σκί και 
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περιήγηση στο χιόνι. Επίσης, οι Γερμανοί φαίνεται να προτιμούν την Ξ,ναΞπ ν.ζ 

χειμερινό τουρισμό, περισσότερο απ'ότι οι Άγγλοι. Οι καλοκαιρινές δραστηριότητες, 

απαιτούν καλύτερη συνδυαστική παρουσία αθλητικών δραστηριοτήτων σε παραλιακά 

κυρίως θέρετρα που επενδύουν στον ήλιο, την παραλία, και την θάλασσα, [ή ακόμη σε 

θέρετρα όπου συγκεντρώνονται στοιχεία όπως Πισίνες, παραλίες λιμνών, Μαρίνες, 

κοντινές αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδα γκολφ, οικοσυστήματα (ποτάμια, λίμνες), 

φύση και βουνό, κάμπινγκ άθλησης]. Εδώ, κυριαρχεί ο απαιτητικός γερμανός 

ταξιδιώτης αναζητητής εμπειριών και ο κλασσικός ταξιδιώτης αναζητητής της 

κουλτούρας. Αντίστοιχα, το καλοκαίρι εμφανίζονται κυρίως ο τύπος του Άγγλου 

απαιτητικού αναζητητή εμπειριών, καθώς επίσης σε μικρότερο ποσοστό και ο τύπος 

του νεαρού οικογενειάρχη και του νεαρού αναζητητή των απολαύσεων. 

• Βόρεια Ελλάδα: οργανωμένος τουρισμός ναυλωμένων πτήσεων - κύριες κατηγορίες 

επισκεπτών σε χαμηλές περιόδους έλευσης. Στη Βόρεια Ελλάδα, συναντάμε το νεαρό 

ζεύγος γερμανών υπαλλήλων που συνοδεύονται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους 

από άτομα τρίτης ηλικίας. Τα άτομα αυτά, προτιμούν/τις περιόδους μη μαζικών 

ελεύσεων [Ανοιξη και Φθινόπωρο] και συναντώνται σε ποικίλα σημεία του νομού 

Χαλκιδικής. Παροτρύνονται από τα στοιχεία Ήλιος, παραλία, θάλασσα και 

ικανοποιούνται από τη διασκέδαση και τις αθλητικές δραστηριότητες. Επίσης, στον 

κύριο τουριστικό προορισμό διακοπών της Βόρειας Ελλάδος, συναντάμε το ηλικιωμένο 

ζευγάρι γερμανών συνταξιούχων. Τα άτομα αυτά, προτιμούν τις περιόδους μη μαζικών 

ελεύσεων [Ανοιξη και Φθινόπωρο] και συναντώνται σε ανατολικές περιοχές του 

νομού Χαλκιδικής. Παροτρύνονται από τα στοιχεία Ήλιος, παραλία, θάλασσα, λίμνη, 

βουνό, εξοχή, ιστορία και παράδοση και δεν φαίνεται να ικανοποιούνται από τις 

δυνατότητες διασκέδασης που τους παρέχονται στην Χαλκιδική. Μία άλλη σημαντική 

κατηγορία, είναι τα ζεύγη ηλικιωμένων Άγγλων υπαλλήλων. Τα άτομα αυτά, 

προτιμούν τις περιόδους μη μαζικών ελεύσεων [Ανοιξη και Φθινόπωρο] και 

συναντώνται σε δυτικές περιοχές του νομού Χαλκιδικής. Παροτρύνονται από τα 

στοιχεία Ήλιος, παραλία, θάλασσα, λίμνη, βουνό, εξοχή, ιστορία και παράδοση. 

Περίληψη ενότητας 8: Προβλήματα και Ευκαιρίες. 

Η παραπάνω ανάλυση ανέδειξε ότι η Εποχικότητα των Τουριστικών δραστηριοτήτων 

σε συνδυασμό με την έντονη εξάρτηση ορισμένων προορισμών της Βόρειας Ελλάδας, 

από τον Οδικό Τουρισμό και όχι τον Αεροπορικό Τουρισμό, δημιουργούν συνδυαστικά 

στους προορισμούς αυτούς τάσεις για. μείωση των διανυκτερεύσεων και 
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συναλλαγματικών εισπράξεων. Παράλληλα, η επικέντρωση των προσπαθεί ~—ν 

ανάδειξη και προβολή των ήδη ανεγνωρισμένων παραθαλάσσιων περιοχών, συνέδεσε το 

Τουριστικό Προϊόν της Βορείου Ελλάδος με τα στοιχεία "Ήλιο, Παραλία, Θάλασσα", με 

αποτέλεσμα να ενδυναμώνεται και ο Ανταγωνισμός μεταξύ των ελληνικών προορισμών 

που προβάλλουν και παρέχουν ομοειδούς φύσεως Ελκυστικότητες. Η διαπίστωση αυτή, 

γίνεται εμφανής και στις προτιμήσεις όλων των Clusters των Γερμανών και Άγγλων 

επισκεπτών, των κύριων προορισμών της Βόρειας Ελλάδας. Οι Ανταγωνιστές και κυρίως 

η Ιταλία, η Ισπανία, και η Γαλλία, φαίνεται να αντιλήφθηκαν ότι η ανταγωνιστική πίεση 

στο Θαλάσσιο Τουρισμό Διακοπών είναι ιδιαίτερα υψηλή. Οι ενέργειες τους μετά τα 

μέσα της δεκαετίας του 1980 αποδεικνύουν, ότι οι Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού 

αποκτούν όλο και περισσότερη βαρύτητα στα προγράμματα ανάπτυξης τουριστικών 

δραστηριοτήτων για την περίοδο όλου του έτους. 

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται πλέον εμφανές, ότι το ελληνικό τουριστικό προϊόν 

του 2000 θα πρέπει να εμπλουτιστεί με νέες ποικιλίες, βάσει των μελλοντικών εξελίξεων 

που προδιαγράφονται στις δύο βασικές αγορές [Αγγλία, και Γερμανία]. Συνοπτικά, η 

Βόρεια Ελλάδα πρέπει να αναδείξει τους φυσικούς της πόρους που φαίνεται να 

προτιμούνται ήδη από την υπάρχουσα πελατεία και ειδικότερα από τους ηλικιωμένους 

επισκέπτες (Άγγλους και Γερμανούς). Ενώ ο τουρισμός υγείας μπορεί να προσελκυστεί 

με κατάλληλο μίγμα μάρκετινγκ, όσον αφορά κέντρα ιαματισμού και υγείας, κοντά στην 

φύση της Βορείου Ελλάδος που απευθύνονται τόσο σε ηλικιωμένους, όσο και σε νεαρά 

άτομα. Το χιόνι άριστης ποιότητας - που συναντάται σε ορεινές περιοχές της 

Μακεδονίας, μπορεί σε συνδυασμό με το υπόλοιπο οικοσύστημα και με τους υπάρχοντες 

ορεινούς κυρίως παραδοσιακούς οικισμούς, να αποτελέσει την πρώτη ύλη για την 

ανάπτυξη ήπιων χειμερινών αθλητικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε 

ηλικιωμένους επισκέπτες του 2000 (π.χ περιήγηση αξιοθέατων με έλκυθρο, ή με σκι"). 

Επίσης, η αναβάθμιση των αρχαιολογικών μας χώρων σε αρχαιολογικά πάρκα με στόχο 

την μεταφορά παιδείας, την ανάπτυξη της κουλτούρας-, και "τη διοργάνωση 

επιστημονικών συνεδρίων, θα ενισχύσει την ποικιλία γραμμών προϊόντος για εποχές του 

έτους με χαμηλή παρούσα Ζήτηση. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσεγγιστούν 

κατηγορίες επισκεπτών που εντάσσονται στους αναζητητές κουλτούρας [σήμερα κυρίως 

νεαροί Άγγλοι, σπουδαστές, και ηλικιωμένοι Γερμανοί]. Επίσης, το υπάρχον δυναμικό 

καταλυμάτων θα πρέπει να προσαρμοστεί στις προτιμήσεις της ζήτησης, [τόσο των 

οικογενειών με παιδιά όσο και των οικογενειών χωρίς παιδιά στο σπίτι] για καταλύματα 

εξοχικών σπιτιών, κατοικιών και πανδοχείων. Η άνετη και γρήγορη πρόσβαση μέσω του 

οδικού και αεροπορικού δικτύου, [βάσει των προτιμήσεων των τουριστών] θα βοηθήσει 
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την χώρα μας στην ευκολότερη πρόσβαση των περιφερειακών προορισμών 

ομάδες επισκεπτών. 



9. Στόχοι Μάρκετινγκ (Marketing Objectives) 

Ανάλυση κατά περιφέρεια Βορείου Ελλάδος, υικροοικονουικοί στόγοι: 

Η διασαφήνιση από τον αρμόδιο εθνικό φορέα, του μακροοικονομικού στόχου1 

επίτευξης ετήσιων αποδόσεων 5-6% στις ετήσιες αφξεις, αποτελεί τη βάση για τη 

διευκρίνηση των περιφερειακών στόχων. Η αύξηση των συναλλαγματικών εισροών και 

η ενδυνάμωση της θέσης της Ελλάδος ως προς τον Ρυθμό Ανάπτυξης 

συναλλαγματικών εισροών, μεταξύ των κύριων μεσογειακών προορισμών, αποτελεί το 

κύριο μακροοικονομικό στόχο των επιδιώξεων της Τουριστικής Πολιτικής. 

Το 1990, οι αφίξεις σε καταλύματα σε πανελλήνιο επίπεδο ήταν 6.773.000 αφίξεις 

(Eurostat, 7c, pp.131). Εάν λάβουμε υπ' όψη ότι η μέση ποσοστιαία ετήσια αύξηση των 

πανελλήνιων αφίξεων προς το 2000 κυμαίνεται μεταξύ 5-6%, τότε η ελάχιστη ζήτηση 

σε καταλύματα της Ελλάδος προβλέπεται να σταθεροποιηθεί μεταξύ 9εκ. - 11 εκ. 

αφίξεις το 2000 2. Η ζήτηση αντίστοιχα ανά περιφέρεια της Βόρειας Ελλάδος, θα 

πρέπει να σταθεροποιηθεί με βάση το ρυθμό ανάπτυξης των αφίξεων το ελάχιστο 

στις περίπου, 162.000 αφίξεις στην Ανατολική Μακεδονία3 [9εκ. Χ 0,018], 711.000 στην 

Κεντρική Μακεδονία και 17.100 στη δυτική Μακεδονία. 

Αντίστοιχα, εάν λάβουμε υπ'όψη μας το ποσοστό των μηνιαίων διανυκτερεύσεων, η 

κατανομή ανά μήνα θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο των διανυκτερεύσεων 

προορισμών με ανεπτυγμένο τον ετήσιο τουρισμό. Εδώ, ως πρότυπο θεωρούμε τον 

προορισμό της Αυστρίας, ο οποίος παρουσιάζει μια ιδεατή κατανομή των ετήσιων 

διανυκτερεύσεων επισκεπτών4 σε μήνες χαμηλών ελεύσεων (1987). Πιο συγκεκριμένα, 

η ετήσια κατανομή των ετήσιων διανυκτερεύσεων, με βάση την κατανομή των 

διανυκτερεύσεων στην Χαλκιδική το 1990 και την Αυστρία το 1987, θα πρέπει να 

κυμανθεί το 2000 ως εξής5: 

1 Μακροοικονομικοί στόχοι EOT (Βλ. ΕΟΤ/Κοντοστάνου, ό.π.): 
Έτος 2000 : Αφίξεις αλλοδαπών 13-15 εκ τουριστών αύξηση ζήτησης 1992-2000 ετησίως κατά 5-6%. . 

• Αναβάθμιση της ποιότητας των πελατών 
• Μεγιστοποίηση συναλλαγματικού οφέλους 
• Αύξηση κατά κεφαλή δαπάνης 
• Αύξηση της πληρότητας σε περιόδους εκτός αιχμής 
• Πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρουσιάζει η Ελλάδα, σαν τουριστικός προορισμός με 

απαράμιλλο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, αλλά και έμψυχο υλικό προσαρμοσμένο στις 
απαιτήσεις των καιρών. 

2 Προβλέψεις για το 2000 [1992-2000=8 έτη]: 
6.773,000 Χ 0,05=338,650 Χ 8 έτη=2.709,200+6.773,000=9.482,200 αφίξεις 
6.773,000 Χ 0,06=406,380 Χ 8 έτη=3.251,040+6.773,000=10.024,040 αφίξεις 

3 Η αντιστοιχία των περιφερειών ως προς τις αφίξεις στο σύνολο των πανελλήνιων καταλυμάτων το 
1990, ήταν Ανατολική Μακεδονία: 122000/6773000=1,80%, Κεντρική Μακεδονία: 535000/6773000=7,9% 
και Δυτική Μακεδονία: 13000/6773000=0,19%. 

4 Το ποσοστό των Γερμανών επισκεπτών μπορεί να θεωρηθεί ως η ιδεατή κατανομή που θα επιδιώξουν να 
επιτύχουν οι προορισμοί για τις δύο κατηγορίες Άγγλων και Γερμανών επισκεπτών στους προορισμούς 
της Βόρειας Ελλάδος το 2000. 

5 Βλέπε ενότητα: 6αε. 
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Την περίοδο Απριλίου, από 5% μέχρι 10%, τα ποσοστά Μα bu 5α πρέπει .ζ 

διατηρηθούν στα επίπεδα 2,5% (1987 Αυστρία) - 20% (1987 Χαλκιδική), τα ποσοστά 

Ιουνίου θα πρέπει να διατηρηθούν στα επίπεδα 5% (1987 Αυστρία) - 20% (19S0 

Χαλκιδική), τα ποσοστά διανυκτερεύσεων Ιουλίου θα πρέπει να κυμανθούν μεταξύ 15% 

(Αυστρία 1987) - 20% (Χαλκιδική 1990), τα ποσοστά διανυκτερεύσεων Αυγούστου 

μεταξύ 15%-20% (Αυστρία 1987 και Χαλκιδική 1990), τα ποσοστά Σεπτεμβρίου μεταξύ 

15% (Αυστρία 1987) - 25% (Χαλκιδική 1990), τα ποσοστά Οκτωβρίου μεταξύ 2,5% 

(Αυστρία 1987) - 10% (Χαλκιδική 1987,1990), τα ποσοστά Νοεμβρίου μεταξύ 1% 

(Χαλκιδική 1987) - 2,5% (Αυστρία 1987). Επίσης, θα πρέπει να δημιουργήσουμε 

ποσοστά σε αναλογία ετήσιων διανυκτερεύσεων Ιανουαρίου μεταξύ 7,5% - 10%, 

Φεβρουαρίου μεταξύ 7,5% - 10%, Μαρτίου μεταξύ 7,5% - 10%, Δεκεμβρίου μεταξύ 

2,5%) - 7,5%ο (Αυστρία 1987). Εάν εξετάσουμε τους προορισμούς που προωθούν οι 

ανταγωνιστές για την ανάπτυξη ετήσιου τουρισμού διαπιστώνουμε ότι : 

Η περιοχή Piemonte το 1990, ενώ σε ελεύσεις αλλοδαπών παρουσιάζεται παρόμοια με 

την αυτήν της Κεντρικής Μακεδονίας και αποτελεί Βόρειο Προορισμό της Ιταλίας, 

παρ'όλα αυτά, υπολείπεται της Κεντρικής Μακεδονίας κατά 14,2%, ως προς τις 

διανυκτερεύσεις. Η συνεισφορά της Κεντρικής Μακεδονίας στο σύνολο των 

διανυκτερεύσεων της χώρας ήταν 5,26%, (1990) ενώ του Piemonte 2,48%. Ο ιταλικός 

προορισμός Trentino - Alto Adige στα σύνορα Αυστρίας- Ελβετίας, φαίνεται να αποτελεί 

ένα βόρειο προορισμό με τις περισσότερες διανυκτερεύσεις, απ' ότι άλλοι αντίστοιχοι 

βόρειοι προορισμοί προς ανάδειξη ετήσιου τουρισμού των χωρών Ελλάδος, Ισπανίας και 

Ιταλίας. Ο ιταλικός προορισμός Trentino - Alto Adige, συνεισέφερε ένα 20% στο σύνολο 

των ετήσιων διανυκτερεύσεων της Ιταλίας. Το ποσοστό διανυκτερεύσεων αλλοδαπών 

της Κεντρικής Μακεδονίας σε σύνολο διανυκτερεύσεων του παραπάνω ιταλικού 

προορισμού ήταν 14,2% (1990). Ο αριθμός των κλινών, (κάτω από 50000) αποτελεί το 

12,4% των ξενοδοχειακών κλινών του ιταλικού προορισμού (πάνω από 200000 κλίνες). Το 

σύνολο της Μακεδονίας Θράκης, διαθέτει το 17-18% (1989-199Ϊ) των ξενοδοχειακών 

κλινών του Trentino-Alto Adige. Η Δυτική Μακεδονία ως ορεινός προορισμός, θα 

μπορούσε να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της ορθολογικότερα βάσει του ορεινού 

ιταλικού προορισμού Piemonte, ενώ οι περιοχές Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία-

Θράκη βάσει του ορεινού - παραθαλάσσιου προορισμού Veneto. 

Οι προορισμοί της Βόρειας Ελλάδας σε αλλοδαπούς επισκέπτες το 2000, θα πρέπει να 

προσανατολιστούν στα παρακάτω ιδεατά μεγέθη: (Piemonte και Veneto 1989-1991) 
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ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΑΦΊΞΕΙΣ 

500000-60Q000 

2000000-4000000 

2000000-4000000 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΎΣΕΙΣ 

1000000-20Q0CC0 

10000000-12000000 

10000000-12000000 

Με βάση την πρόβλεψη για ετήσια αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα το 2000, οι 

περιφέρειες παρουσιάζουν τελικά τα μεγέθη: 

ΕΤΟΣ 2000 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΑΦΊΞΕΙΣ 

17,100 

711,000 

162,000 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΎΣΕΙΣ6 

342000 

3555000 

810000 

Αξιοπρόσεκτο θα πρέπει να παραμένει το θέμα ύπαρξης καταλυμάτων στα κατάλληλα 

σημεία αποκεντρωμένης περιφερειακής τουριστικής ανάπτυξης, όπου ενυπάρχουν οι 

φυσικοί και ελεγχόμενοι πόροι για ανάπτυξη ετήσιου τουρισμού. 

s Δυτική Μακεδονία* 500000 ελάχιστες αφίξεις στο Piemonte, 1000000 ελάχιστες διανυκτερεύσεις αρα 
στις 17,100 αφίξεις αντιστοιχούν 342000 διανυκτερεύσεις , Λ Λ „ „ Λ Λ Λ , · ^ ^ 
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη = 2000000 ελάχιστες αφίξεις στο Veneto. 10000000 ελάχιστες 
διανυκτερεύσεις άρα στις 162,000 αφίξεις αντιστοιχούν 810000 διανυκτερεύσεις 
Κεντρική Μακεδονία = 2000000 ελάχιστες αφίξεις στο Veneto, 10000000 ελάχιστες διανυκτερεύσεις 
άρα στις 711,000 αφίξεις αντιστοιχούν 3555000 διανυκτερεύσεις 
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10. Στρατηγικές Μάρκετινγκ - Μίγματα Μάρκετινγκ (Marketing Strategies) 

Η Στρατηγική Μάρκετινγκ: 

Οι στρατηγικές Μάρκετινγκ που αναπτύσσονται παρακάτω, θεωρούν ως 

δεδομένο το μακροπρόθεσμο στόχο ανάπτυξης, δηλαδή την αύξηση των 

συναλλαγματικών εισροών και την ενδυνάμωση της θέσης της Ελλάδος, ως προς 

τον Ρυθμό Ανάπτυξης συναλλαγματικών εισροών, μεταξύ των κύριων μεσογειακών 

προορισμών. 

Τα μέσα και οι προϋποθέσεις για την επιτυγια: 

Οι στρατηγικές Μάρκετινγκ υιοθετούνται ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, [Βόρεια 

Ελλάδα: "τρεις περιφέρειες] από τους άμεσα συνεργαζόμενους φορείς, δηλαδή την 

περιφέρεια και την Διεύθυνση του EOT. Ο έλεγχος των δραστηριοτήτων γίνεται ανά 

Επιχειρησιακή Μονάδα, (S8U) που οργανώνεται σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση του 

EOT, τόσο για εαρινές, (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος) όσο και για 

ετήσιες δραστηριότητες. Κάθε διεύθυνση του EOT, συνδέεται ηλεκτρονικά με την 

Περιφέρεια, έτσι ώστε να ενισχύεται η διαδικασία ελέγχου και ανταλλαγής 

εσωτερικών πληροφοριών στα τμήματα Έρευνας και στατιστικής του EOT και της 

Περιφέρειας. Ο στρατηγικός προσανατολισμός είναι εντονότερος σε αγορές 

προέλευσης τουριστών που παρουσιάζουν παραδοσιακά χαμηλό ρίσκο επένδυσης, 

λόγω της σταθερότητας στις προτιμήσεις των τουριστών. Ο προσανατολισμός 

προσβλέπει στην αύξηση της πληρότητας επιλεγμένων περιφερειακών μονάδων σε 

περιόδους εκτός αιχμής, με στόχο την αποκόμιση συναλλαγματικών ωφελειών και σε 

μήνες της παραπάνω περιόδου. Παράλληλα, προσβλέπει και σε μακροοικονομικούς 

στόχους, όπως, καταπολέμηση της αστυφιλίας και της ανεργίας των νέων ατόμων 

στην περιφέρεια, βελτίωση του επιπέδου ζωής σε παραμεθόριες περιοχές κ.ά. 

Βραχυχρόνια, [μέχρι το 2000] οι βασικές ενέργειες πρέπει να προσανατολιστούν στην 

ανάπτυξη υποδομής και ανωδομής σε φυσικά και πολιτιστικά "κίνητρα έλευσης", τα 

οποία σχετίζονται με εναλλακτικές μορφές τουρισμού όλων των εποχών του έτους, 

καθώς και με τις προτιμήσεις ομάδων επισκεπτών. Μεσοπρόθεσμα, [2000-2005] θα 

πρέπει να επέλθει σταδιακή αύξηση των διανυκτερεύσεων στην Βόρεια Ελλάδα, {π.χ 

Βελτίωση από - 6% σε 8% όσον αφορά τη συνεισφορά της Βόρειας Ελλάδας στις 

πανελλήνιες διανυκτερεύσεις) και να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στην 

Ανάλυση Πόρων1 βάσει των εξελίξεων που αναμένονται στις ελεύσεις των επισκεπτών 

και της διάθρωσης των διανυκτερεύσεων βασικών ανταγωνιστικών προορισμών που 

αναπτύσουν στρατηγικές ετήσιων τουριστικών δραστηριοτήτων. Μακροχρόνια, [2005-

1 Βλέπε ενότητα: 6αε 
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2010] θα πρέπει η Ελλάδα να παρουσιάζει υψηλό Ρυθμό Ανάπτυς-ς τ _ , 

συναλλαγματικών εισπράξεων στα πλαίσια της Μεσογείου, καθώς και να έχε; 

βελτιώσει την Εικόνα της ως προορισμού όλων των εποχών. 

Οι τρεις εναλλακτικές προϊοντικές στρατηγικές είναι (Μαλλιαρής,Β "Εκδοση, 

σ.σ.: 302-310 και Wieselhuber & Topfer,1986, ss. 67-86): 

• Η Διείσδυση Αγοράς (Market Penetration), 

• Η Ανάπτυξη της Αγοράς (Market Development), 

• Η Ανάπτυξη νέων προϊόντων (Product Development) και η προέκταση υπαρχόντων 

προϊόντων 

Η απεξάρτηση της εικόνας της Ελλάδας από τα τρία ομοειδή στοιχεία "Ήλιος, 

Παραλία, Θάλασσα, (3'S)" απαιτεί στρατηγικές που να διευρύνουν και να βελτιώνουν 

την ποικιλία των Γραμμών Προϊόντος σε Θαλάσσιο, Αγροτικό, Θρησκευτικό, Αθλητικό, 

Περιηγητικό, Χειμερινό, Μορφωτικό Τουρισμό και Τουρισμό Υγείας. Ο 

προσανατολισμός σε τμήματα ενδεχόμενων επισκεπτών που δεν κάλυψαν οι κύριοι 

ανταγωνιστές, ακθώς και η παρακολούθηση της εξέλιξης των Γραμμών Προϊόντος των 

ανταγωνιστών μπορεί να αποφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην Επικοινωνιακή 

Πολιτική και να προετοιμάσει την υποδομή και ανωδομή για τον 21 αιών. Η στήριξη 

των ετήσιων τουριστικών δραστηριοτήτων, απαιτεί βελτίωση της συνολικής Εικόνας 

της χώρας μας. Αυτό απαιτεί ενίσχυση της συνολικής Εικόνας, με φυσικές και 

ιστορικές -πολιτιστικές μοναδικότητες του τόπου. Η ενίσχυση της Εικόνας μέσω της 

ανάπτυξης του προορισμού Βόρεια Ελλάδα, θα μειώσει παράλληλα, λόγω της 

ανάπτυξης ετήσιων τουριστικών δραστηριοτήτων, το φαινόμενο της Εποχικότητας που 

παρατηρείται στις ετήσιες Διανυκτερεύσεις και θα ενισχύσει τις Πληρότητες που 

παρουσιάζονται σε περιφερειακούς προορισμούς. 

Η επιλογή της Στρατηγικής Διείσδυσης στην Αγορά, δεν θεωρείται κατάλληλη, 

μια και η Εικόνα της χώρας ως προορισμού όλων των εποχών, δεν έχει ενισχυθεί σε 

σημαντικό βαθμό-" για να ξεπεραστούν τα προβλήματα Εποχικότητας που 

παρουσιάζονται στο επίπεδο των ετήσιων Διανυκτερεύσεων. Το ίδιο ισχύει και για τη 

Στρατηγική Ανάπτυξης της Αγοράς. Οι κατάλληλες στρατηγικές, είναι η Εισαγωγή 

Νέων προϊόντων (π.χ ενίσχυση Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού) και η προέκταση 

των υπαρχόντων Προϊόντων (π.χ με την ενίσχυση της ποικιλίας στον Θαλάσσιο 

Τουρισμό). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη των φυσικών και πολιτιστικών 

πόρων, θα ενισχύσει και την εαρινή Εικόνα του προορισμού με νέα ποικιλία, επομένως 

θα υποβοηθηθεί με το τρόπο αυτό, η στρατηγική προέκτασης των υπαρκτών εαρινών 

Τουριστικών Προϊόντων. Στην περίπτωση εισαγωγής νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών 

στην στρατηγική Προϊοντικής Ανάπτυξης, διακρίνουμε δύο εναλλακτικές ενέργειες, 
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την Προϊοντική Καινοτομία και την Διαφοροποίηση. Κατά την στρατηγική Ξ·.σαν_ ,-ς 

/Ανάπτυξης νέων προϊόντων ο Ακόλουθος Ανταγωνιστής2 θα πρέπει να ακολουθήσει 

τις παρακάτω εναλλακτικές ενέργειες, όσον αφορά την ανάπτυξη στρατηγικών που 

αφορούν τους (Wieselhuber, 1986, s.82-83): 

• Καταναλωτές/ δυνητικοί επισκέπτες- Την συμμετοχή στην Ζήτηση (Participation) 

• Ενδιάμεσους- Την αποδοχή και ολοκλήρωση της συνεργασίας 

• Ανταγωνιστές- Την απομίμηση των ενεργειών τους 

Η Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, θα βοηθήσει την προσέλκυση περισσότερων 

αλλοδαπών επισκεπτών σε εποχές χαμηλών ελεύσεων, ακόμη και σε "δύσκολους" 

περιφερειακούς προορισμούς (π.χ ορεινούς προορισμούς της Δυτικής Μακεδονίας). 

Παράλληλα, η ποιότητα των νέων προϊόντων και η τιμολόγηση, θα πρέπει να 

προσαρμοστεί βάσει προσοδοφόρων τμημάτων αγοράς του EOT (σύμφωνα με τους 

στόχους του EOT οι ηλικίες 30-60 και σύμφωνα με την ανάλυση μας οι ηλικίες 30-75). 

Η στρατηγική Ανάπτυξης των Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού βάσει των 

προαναφερόμενων Γραμμών Προϊόντος, σε σύγκριση με το Εύρος και Βάθος των 

Γραμμών Προϊόντος των κύριων ανταγωνιστών, θα αποφέρει οφέλη εφ'όσον 

προσανατολίζεται και στις Τάσεις που παρατηρούνται σε σχετικές ομάδες 

επισκεπτών (π.χ προτιμήσεις σε Πανδοχεία, παραδοσιακούς οικισμούς, ιδιαίτερες 

διευκολύνσεις και εξυπηρετήσειςΤ ιαματισμό, περιπατητικούς διαδρόμους, αθλητικές 

εγκαταστάσεις, αγροτοτουριστικά καταλύματα κ.ά.). Τα παραπάνω, είναι δυνατό να 

υλοποιηθούν από τις Περιφέρειες, τους ΟΤΑ (αναπτυξιακές εταιρίες) σε συνεργασία 

με την αρμόδια διεύθυνση του EOT (π.χ από το 1997 μέχρι το 2010) . Η υλοποίηση των 

στόχων (σχετικών με τουρισμό και έργα υποδομής) που τέθηκαν στα ΠΕΠ (1994-1999) 

κάθε Περιφέρειας σε συνεργασία με την Ε.Ε., καθώς και η υιοθέτηση του 

αναπτυξιακού χάρτη του ΥΠΕΧΩΔ&ΈΟΤ για τα επόμενα έτη, αποτελούν τις βάσεις 

για τη συνέχιση των προσπαθειών εφαρμογής του Σχεδίου Μάρκετινγκ σε όλους τους 

νομούς της Βόρειας Ελλάδος. Η διασπορά των Ελκυστικοτήτων3 σε όλη την 

γεωγραφική περιφέρεια και η κατάλληλη ανωδομή διαμονής, θα προσφέρει 

μεγαλύτερο εύρος στην ποικιλία προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων προς τους 

επισκέπτες, βελτιώνοντας την Εικόνα του προορισμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

2 Με την έννοια Ακόλουθος Ανταγωνιστής, εννοούμε τους προορισμούς που προσπαθούν να 
παρομοιάσουν άλλους καθιερωμένους προορισμούς με υψηλές διανυκτερεύσεις (βλέπε πριν 
ανταγωνιστικούς προορισμούς στην Ενότητα 6αδ: Ανάλυσης Πελατών). 

3 Πολιτιστικών και φυσικών πόρων. 
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Στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων για την Επιχειρησιακή Ενότητα: Ετήσιες ' c ^ c . j - c ; 

(SBU2). Καταναλωτές - στόχοι και ανταγωνιστές - στόχοι. 

Οι Ανταγωνιστές - Στόχοι. 

Οι τρεις κύριοι προορισμοί στην Ισπανία, (Calicia, Asturias, και Cantabria) καθώς και οι 

έξι προορισμοί της Ιταλίας (Piemonte, Valle Daosta, Liguria, Lombardia, Trentini Alto 

Adige, και Veneto) αποτελούν προορισμούς για ανάπτυξη τουιστικών δραστηριοτήτων 

σε ετήσια βάση. Στην Ισπανία, αναπτύσσεται υποδομή με βοήθεια αναπτυξιακών 

προγραμμάτων της Ε.Ε και δίνεται έμφαση και στον Οδικό Τουρισμό. Στην Ιταλία, οι 

προορισμοί έχουν ήδη καθιερωθεί διεθνώς και προσελκύουν κυρίως Γερμανούς 

επισκέπτες, με έμφαση στους προορισμούς που βρίσκονται κοντά στις Άλπεις. Επίσης 

και στην Ιταλία αναπτύσσεται υποδομή, με την βοήθεια αναπτυξιακών προγραμμάτων 

της Ε.Ε και δίνεται έμφαση και στον Οδικό Τουρισμό. Ένας άλλος ανταγωνιστικός 

προορισμός, με παράδοση στην ανάπτυξη Τουρισμού όλων των Εποχών και με 

παραδοσιακούς πελάτες από την κοντινή Γερμανία, είναι και η Αυστρία. Τα 

ηλικιωμένα άτομα και κυρίως οι συνταξιούχοι και οι υπάλληλοι στην Δυτική Ευρώπη, 

φαίνεται να προτιμούν την Ισπανία, Αυστρία (ιδιαίτερα οι Γερμανοί το χειμώνα), και 

Ιταλία. Η Ελλάδα ακολουθεί ως προορισμός εαρινών διακοπών. 

Το Ετήσιο Τουριστικό Προϊόν, θα πρέπει να κατευθυνθεί σε ηλικίες επισκεπτών 

που διαθέτουν ελεύθερο χρόνο, οικονομικά μέσα, και είναι λάτρεις του Τουρισμού 

όλων των Εποχών, ιδιαίτερα δε, όσον αφορά τις εποχές4 που δεν παρατηρείται 

Μαζικότητα στις μετακινήσεις Τα άτομα 60 ετών και άνω, θα αποτελούν το 2030 το 

47,6% του συνολικού δυναμικού κατανάλωσης στην πρώην περιοχή της Δυτικής 

Γερμανίας. Οι Γραμμές Προϊόντων, που σχετίζονται με εκπαίδευση, μόρφωση, 

περιήγηση, πολιτιστικές δραστηριότητες, εξελίσσονται θετικά ως προς τις 

προτιμήσεις της Ζήτησης. Ενισχυμένη είναι και η ζήτηση των Γυναικών για τις 

παραπάνω Γραμμές. Επίσης, παρατηρείται διεύρυνση σε Κατηγορίες Προϊόντων που 

περικλείουν στοιχεία όπως ταξίδια υγείας, διατήρηση του νεανισμού, βιοτουρισμός, 

καλλιέργεια σώματος, πνεύματος, ψυχής, ομαδικοί περίπατοι, ήπιες αθλητικές 

δραστηριότητες, ποιοτική διατροφή, πρωινή γυμναστική, σάουνα, αισθητική, 

διαιτολόγιο [κυρίως Γερμανοί]. Οι προτιμήσεις των νεαρών οικογενειών, δείχνουν να 

ενδυναμώνονται σε ταξίδια υγείας, περιβαλλοντικής ευαισθησίας, διατροφικής 

σωματικής αναζήτησης, και συνδυαστικής άθλησης. Τα άτομα αυτά, προτιμούν όλο 

και περισσότερο ως μεταφορικά μέσα το Αεροπλάνο, το Τροχόσπιτο, το Λεωφορείο 

ενώ, ως καταλύματα διαμονής, προτιμούν τα Πανδοχεία, εξοχικά σπίτια και ιδιωτικές 

4 Εδώ αναφερόμαστε στην Άνοιξη και ΓΟ Φθινόπωρο. 
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κατοικίες. Με βάση τα παραπάνω προτείνεται, όσον αφορά τα καταλύματα, η 

ανάπτυξη Πιλοτικών Παραδοσιακών Οικισμών και Ιδιωτικών Οικιών εντός των 

περιοχών αυτών nou θα τονίζουν την Ελληνικότητα της Αρχιτεκτονικής Τεχνικής, έτσι 

ώστε να διαφοροποιηθεί η Εικόνα των ελληνικών προορισμών όσον αφορά τα 

καταλύματα διαμονής τα οποία παρουσιάζουν μοναδικά χαρακτηριστικά στην 

φυσιογνωμία της Αρχιτεκτονικής τους. Παράλληλα οι Παραδοσιακοί Οικισμοί θα 

ενισχυθούν από έργα υποδομής που σχετίζονται με την ταχύτατη πρόσβαση στα 

σημεία αυτά. Στα πλαίσια των έργων υποδομής περιλαμβάνονται έργα βελτίωσης 

Οδικών Δικτύων, Αερολιμένων, και Λιμένων που συνδέουν συνοριακές πύλες με τους 

Πιλοτικούς Προορισμούς. Επίσης, θα ενισχυθούν οι Γραμμές Προϊόντος με ποικιλία 

παροχών εκτός των καταλυμάτων όπως παρουσία Ιαματικών Λουτρών και Σάουνας 

στους οικισμούς έτσι ώστε να δοθεί βαρύτητα στα θέματα υγείας και διατήρησης της 

φυσικής κατάστασης, διατήρησης του νεανισμού, άσκησης δραστηριοτήτων 

Βιοτουρισμού, επίσης παρουσία Κέντρων Μεταφοράς της Κλασσικής Παιδείας των 

Αρχαίων Ελλήνων όσον αφορά καλλιέργεια σώματος, πνεύματος και ψυχής, καθώς 

και παρουσία περιπατιτικών διαδρόμων για ανάπτυξη ομαδικών περιπάτων,και 

παρουσία χώρων άθλησης με ποικιλία μορφών άθλησης με έμφαση και στην ανάπτυξη 

ήπιων μορφών αθλητικών δραστηριοτήτων για μεγαλύτερες ηλικίες. Όσον αφορά την 

εξυπηρέτηση εντός των καταλυμάτων βαρύτητα θα δοθεί στην ποιοτική διατροφή των 

επισκεπτών με παραδοσιακά εδέσματα,στην πρωινή γυμναστική,στην ύπαρξη 

σάουνας, στην ύπαρξη κέντρων αισθητικής, και προγραμμάτων Διαιτολογίας. Τέλος, 

κάποια από τα καταλύματα θα απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες επισκεπτών με 

προτιμήσεις σε ειδικές προδιαγραφές στην εξυπηρέτηση. Τα καταλύματα αυτά, θα 

ανήκουν στην κατηγορία 5 αστέρων και θα παρέχουν κάποιες ειδικότερες μοναδικές 

εξυπηρετήσεις που αναλύονται σε σχετικό πίνακα στην ενότητα της Τιμολόγησης5. 

5 Βλέπε ενότητα 11. 
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11. Προγράμματα Μάρκετινγκ/ Εφαρμογή της στρατηγικής μάρκετινγκ για το 

2000. 

Οι στόχοι των Προγραμμάτων Μάρκετινγκ. 

Οι στόχοι των Προγραμμάτων που καθορίζονται ανά περιφέρεια της Βορείου Ελλάδος, 

σχετίζονται με την αύξηση του ποσοστού των διανυκτερεύσεων ανά νομό κάθε 

περιφέρειας, σε σύγκριση με το εθνικό και διεθνές επίπεδο, για όλες τις περιόδους 

του έτους (ιδιαίτερα για τις περιόδους εκτός Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου και 

Σεπτεμβρίου). 

Παρακάτω, παρουσιάζονται συνοπικά στο προτεινόμενο σχεδιάγραμμα, τα 

σχέδια εξέλιξης του Προγράμματος Τουριστικού Μάρκετινγκ 2000 για τη Βόρεια 

Ελλάδα: 
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Σχεδιάγραμμα ροής rau στρατηγικού προγραμματισμού προς το 2000 

Μέσα: 

Κατασκευή και ανάδειξη 

μέχρι το 2000 

νέων τουριστικών πόρων 

σχετικών με μη εποχιακό 

τουρισμό. 

Διαφήμιση με έμφαση 

στις ωφέλειες και 

Ι καινοτομίες-

μοναδικότητες των 

περιφερειακών 

προορισμών της 

ι Βορείου Ελλάδος 

Προϊόν : 

μεγάλο εύρος ποικιλίας 

και 

Τιμολόγηση: 

Τιμές εξαφρισματος 

σε μοναδικότητες 

και τμηματοποίησης 

σε άλλα ποικίλα 

προϊόντα 

Τεχνολογία TMIS 

στις διευθ/σεις 

EOT και στα γραφεία 

έρευνας 

-στατιστικής στην 

περιφέρεια 

(πρόγραμμα Race Ε.Ε 

και INFO 2000] 

Διαφήμιση προσήλωσης 

στην μάρκα, στρατηγικές 

άμεσου μάρκετινγκ σε 

επιλέξιμες ομάδες 

επισκεπτών 

Ενέργειες: 

Ελλάδα 

Περιφέρειες... 

Βόρεια Ελλάδα 

Υποδομή,ανωδομή 

βάση χάρτη: 

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΟΤ 

Προσέλκυση πελατών 
για δοκιμή (Τμήματα 

Αγοράς που επιλέχθη
καν στην Ανάλυση Πε
λατών - Ανταγωνιστών) 

Ικανοποίηση 

επισκεπτών από Εύρος 

ποικιλίας 

Έλεγχος /έρευνα ΜΚΤ 

σε κάδε περιφέρεια 

Προβολή κατάλληλων 

στοιχείων για 

επανέλευση 

των «νέων» 

επισκεπτών 
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Τα προγράμματα Μάρκετινγκ για το 2000. 

Παρακάτω, αναπτύσσονται προγράμματα Ανάπτυξης Προϊόντος βάσει των τεσσάρων 

στοιχείων τοιι Μίγματος Μάρκετινγκ. 

Εισαγωγικά. 

Η αξιοποίηση της υπάρχουσας φυσικής υποδομής και ανωδομής στη Βόρεια Ελλάδα 

μέχρι το 2000, απαιτεί υψηλές εκταμιεύσεις από φορείς όπως: Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΚΟΜ (91) 97), Δημόσιο, Ο.Τ.Α και Ιδιώτες. 

Παράλληλα, το περιορισμένο χρονικό εύρος, [1994-1999] καθιστά αναγκαία μια 

στρατηγική αντιμετώπιση του Ολικά Παρεχόμενου Τουριστικού Προϊόντος στη Βόρεια 

Ελλάδα, από πλευράς του επίσημου φορέα ο οποίος καθορίζει την τουριστική πολιτική 

και ελέγχει τις τουριστικές δραστηριότητες. Το παρακάτω Ολικό Τουριστικό Προϊόν, 

εμπλουτίζει τις γραμμές παραγωγής με εναλλακτικές μορφές τουριστικών 

δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία υγιής, βάση ανάπτυξης ετήσιων 

τουριστικών ροών, για κάθε δυνατό προορισμό της Βόρειας Ελλάδας. Η ανάγκη για 

διαποικίληση των γραμμών παραγωγής γίνεται φανερή, εάν εξετάσει κανείς τον 

παραπάνω πίνακα ανταγωνιστικών προορισμών και τμημάτων τουριστικής αγοράς1, όπου 

προδιαγράφονται οι νέες εξελίξεις στη ζήτηση και στην Προσφορά. Προσπάθειες για 

Ανάπτυξη Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, κάνουν και οι χώρες αποστολής 

σημαντικών τουριστικών ροών2. 

Το Προϊόν, (Product). 

• Ανάπτυξη Προϊόντος - Γραμμές Προϊόντων προς ανάδειξη για το 2000, βάσει του 

Χάρτη ΥΠΕΧΩΔΕ7 EOT 

Παρακάτω, παρουσιάζονται οι Γραμμές Προϊόντων σε αντιπαραβολή με τα σημεία 

ανάδειξης του Τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα3. 

1 Βλέπε ενότητα 10. 
2 Βλ. Φυλλάδιο: DZT, "Deutschland - Wie es Euch gefallt", Προβολή πολιτιστικών και φυσικών πόρων, καθώς 

και τουριστικής υποδομής στα πρώην ανατολικά κρατίδια. 
3 Βλέπε ενότητα 4αε: Παρουσίαση ανταγωνιστικών προορισμών και Παράρτημα: Χάρτες ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΟΤ 
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Γραμμές σε Πραίόντα yta το 2QQQ 

Θαλάσσιος 

Γεωγραφικές Περιφέρειες 

• Κεντρική Μακεδονία [Πιερία, 

Θεσ/νίκη, Χαλκιδική, Σέρρες) 

Ανατολική Μακεδονία [Καβάλα] 

και Θράκη 

Περιηγητικός 

MapqwWtoç 

Α0λφ*κός 

Θρηακευηκός \ 

• Όλη η Βόρεια Ελλάδα (16 νομοί) 

„ περιλαμβάνονται, φιλικοί πόροι 
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Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση του χάρτη ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΟΤ, βάσει των στρατηγικών 

πλάνων τουριστικής ανάπτυξης ανά νομό, σκιαγραφεί τους σημαντικότερες Γραμμές 
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Προϊόντων ανά νομό. Το πλεονέκτημα σε πληρότητα Γραμμών Προϊόντος, (ποικιλία) το 

διαθέτει η Κεντρική Μακεδονία με Εύρος ίσο με οκτώ. Παρακάτω, παρουσιάζονται σε 

πίνακα οι αξιολογήσεις των σημείων ανάδειξης ανά νομό, βάσει των στρατηγικών 

πλάνων του EOT για την Βόρεια Ελλάδα. 
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Ο παραπάνω πίνακας, δίνει τις απαραίτητες κατευθύνσεις για εντοπισμό Αδυναμιών 

στην ποικιλία Γραμμών των προορισμών της Βόρειας Ελλάδος. Ιδιαίτερη βαρύτητα για 

την ανάπτυξη ετήσιων τουριστικών δραστηριοτήτων, θα πρέπει να δίδεται σε μορφές 

τουριστικών δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με το Θαλάσσιο Τουρισμό, (Παραλία, 

Ήλιο, Θάλασσα) όταν μάλιστα ορισμένοι νομοί (π.χ νομοί της Δυτικής Μακεδονίας) 

παρουσιάζουν επιπλέον ορεινή μορφολογία, χωρίς πρόσβαση σε θαλάσσιες περιοχές. 

Οι παραπάνω νομοί πρέπει να ενισχύσουν/ αναπτύξουν τις γραμμές τους με 

μοναδικότητες πολιτιστικές και φυσικές, ώστε να παρουσιάζουν ανά νομό ένα 

μεγαλύτερο εύρος ποικιλίας και επιλογών για τον επισκέπτη. Αυτό, θα συνεισέφερε στην 

προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας της Βόρειας Ελλάδας και γενικότερα της Ελλάδας, 

όσον αφορά την Ανάπτυξη Μορφών Εναλλακτικού Τουρισμού, για όλο το έτος. 
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Με βάση τα παραπάνω, οι προορισμοί nou παρουσιάζουν Αδυναμίες σε Γραφές 

Προϊόντων οι οποίες σχετίζονται με Θρησκευτικό, Αθλητικό, Χειμερινό, Αγροτικό 

Τουρισμό και Τουρισμό Υγείας, δίδονται στον παρακάτω πίνακα Βελτίωσης των Γραμμών 

Προϊόντος και Ανάπτυξης Πολιτιστικών και Φυσικών Μοναδικοτήτων ανά νομό κάθε 

Περιφέρειας: 

ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ 

ΓΡΕΒΕΝΑ 

ΚΟΖΑΝΗ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΚΑΒΑΛΑ 

ΔΡΑΜΑ 

ΕΒΡΟΣ 

ΡΟΔΟΠΗ 

ΞΑΝΘΗ 

ΣΕΡΡΕΣ 

ΚΙΛΚΙΣ 

ΠΕΛΛΗΣ 

ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Ι ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΔΡΑΜΑ 

ΞΑΝΘΗ 

ΡΟΔΟΠΗ 

ΘΕΣ/ΚΗ 

ΚΙΛΚΙΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΣΕΡΡΕΣ 

ΘΕΣ/ΚΗ,. 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΡΕΒΕΝΑ -

ΚΟΖΑΝΗ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΡΟΔΟΠΗ 

ΚΙΛΚΙΣ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΠΙΕΡΙΑΣ 

Η ανάπτυξη των παραπάνω Γραμμών Προϊόντος ανά νομό, καθώς και η κατασκευή 

Παραδοσιακών Οικισμών - με την υποστήριξη πιλοτικών προγραμμάτων παρακολούθησης 

και ελέγχου των Τουριστικών Δραστηριοτήτων σε κάθε ένα από αυτούς, αλλά και η 

ίδρυση Οργανισμού Κατανομής των Κρατήσεων και Εποπτείας Ιδιωτικών Καταλυμάτων4 

που ανήκει οργανικά στην αρμόδια Διεύθυνση του EOT και αντιπροσωπεύεται στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο, θα συμβάλλει στην ομαλή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σε 

κάθε Περιφέρεια της Βορείου Ελλάδος. Παράλληλα, για τη μείωση του λειτουργικού 

κόστους, προτείνεται η χρήση φθηνών ενεργειακών πηγών (π.χ αεραγωγός αερίου, 

ηλιακοί οικισμοί") (ΕΤΒΑ, 1993, σελ. 55). Για τη διαρρύθμιση των χώρων εντός και εκτός 

των καταλυμάτων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπ'όψη, εκτός από τις ανάγκες ατόμων 

νεότερης ηλικίας και οι πρακτικές ανάγκες των ατόμων Τρίτης Ηλικίας5. 

Η Τιμή, (Price). 

Η Τιμή του Ολικά Παρεχόμενου Τουριστικού Προϊόντος, θα πρέπει να προσανατολισθεί 

όσον αφορά κυρίως τις Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού στις Μοναδικότητες και τις 

4 Παρόμοιος Οργανισμός έχει συσταθεί στην Αγλία και είναι γνωστός ως Manley House, (W. Arnold,1988, 
p.6-10). 

5 Βλέπε συμπεράσματα ενότητας 5αδ, για τη σπουδαιότητα των ατόμων Τρίτης Ηλικίας στην Γερμανία 
και Αγγλία όσον αφορά την ανάπτυξη των μελλοντικών τουριστικών δραστηριοτήτων μετά το 2000. 
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επιπλέον Αξίες-ωφέλειες ποιοτικών προδιαγραφών, που παρέχονται προς τους 

επισκέπτες. Οι φυσικές και πολιτιστικές μοναδικότητες, ως χαρακτηριστικά του 

παρεχόμενου Τουριστικού Προϊόντος όλων των εποχών, εντοπίζονται στο χάρτη του 

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΟΤ (Βλέπε παράρτημα) και αναλύονται παρακάτω ως δυνατές Γραμμές 

Προϊόντος προς ανάδειξη Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα. 

Προτείνεται, για λόγους αναβάθμισης της εικόνας του ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος, 

να προσφέρεται σε υψηλή τιμή ['τιμές εξαφρίσματος"} κάθε Γραμμή Προϊόντος που 

σχετίζεται με υψηλή ποιότητα, μοναδικότητα, καινοτομία και διασφάλιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών σε ελεγχόμενες γεωγραφικές περιοχές της Βορείου Ελλάδος. 

Με την πάροδο των ετών, εφ'όσον παρουσιαστεί τάση κορεσμού στη Ζήτηση 

πολιτιστικών και φυσικών πόρων σχετικών με δραστηριότητες Εναλλακτικού Τουρισμού, 

καθώς και εάν ενταθεί ο Ανταγωνισμός στο επίπεδο αυτό, ή αλλάξει η υπάρχουσα τάση 

στη Ζήτηση, (π.χ περισσότερη διασκέδαση στο σπίτι, χρήση των πολυμέσων για 

απόκτηση εμπειριών κ.ά.) τότε θα πρέπει να προσανατολιστεί ενδεχομένως η Προσφορά 

σε χαμηλότερα επίπεδα, ακολουθώντας τις στρατηγικές των ανταγωνιστών. Για τον 

καθορισμό τιμολογιακής εικόνας προς τους επισκέπτες, είναι αναγκαίο να προηγηθεί μια 

στρατηγική διακλαδικής συμμετοχής και κοινής αποδοχής από πλευράς εθνικών, 

τοπικών, και επαγγελματικών φορέων του τόπου. Παρακάτω, παρατίθεται ένα 

παράδειγμα τιμολόγησης βάσει Μοναδικοτήτων και καινοτομιών που σχετίζονται με την 

παροχή Επιπρόσθετης Αξίας για τον επισκέπτη. 

Παράδειγμα τιμολόγησης σε ένα προορισμό τουριστικής ανάδειξης: 

Μοναδικότητες και 

πρόσθετες άξιες για 

τον καταναλωτή 

Καταλύματα 

Μεταφορές 

Λιανεμπόριο 

Επίπεδο τιμών 

τιμή εξαφρίσματος 

τιμή εξαφρίσματος 

•πμή εξαφρίσματος 

Ανυπαρξία σε 

Μοναδικότητες και 

πρόσθετες αξίες για 

τον καταναλωτή 

Καταλύματα 

Μεταφορές 

Λιανεμπόριο 

Επίπεδο τιμών 

τιμή σε σχέση με 

ανταγωνιστές/ 

προορισμούς Ιταλίας-

Ισπαν'ιας 

τιμή σε σχέση με 

ανταγωνιστές/ 

προορισμούς Ιταλίας-

Ισπαν'ιας 

τιμή σε σχέση με 

ανταγωνιστές/ 

προορισμούς Ιταλίας-

Ιοτιανιας 
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Ιδρύματα Δωρεάν ή βάσει 

ανταγωνιστικών 

προορισμών (σε 

περίπτωση πώλησης 

αντιγράφων από 

μοναδικότητες) 

ΙδρΟματα Δωρεάν η T.U- σε σχέση 

με ανταγωνιστές/ 

προορισμούς Ιταλίας-

Ισπαν'ιας 

Η υποδομή, ανωδομή, οι άνετες προσβάσεις ιδιαίτερα σε σχέση με την οδική υποδομή, η 

πληροφόρηση των επισκεπτών, οι μοναδικότητες και η ποικιλία των επιλογών, θα 

ενισχύσουν την προσπάθεια Αντιληπτικής Τοποθέτησης της Αξίας του Συνολικά 

Παρεχόμενου Προϊόντος στο μυαλό του αλλοδαπού επισκέπτη. 

Όσον αφορά τα καταλύματα, επειδή η έμφαση δίνεται στην κατασκευή παραδοσιακών 

οικισμών, προτείνουμε σ'αυτά σε περίπτωση ύπαρξης αποκλειστικών6 Μοναδικοτήτων 

και Ιδιαιτεροτήτων, που παράλληλα προσφέρουν και πρόσθετες ωφέλειες στον 

επισκέπτη, την καθιέρωση Τιμών Εξαφρίσματος. Οι τιμές7 που προτείνονται, αποτελούν 

αντιγραφή παρόμοιων τιμών που καθιέρωσαν τα Επαρχιακά Ξενοδοχεία (Country Hotels) 

στην Αγγλία (W. Arnold, 1988, ρ.6-7). 

Επίπεδο τιμών στα επαρχιακά καταλύματα 

στην Αγγλία, 

Μέτριο επίπεδο τιμών: 

20176 ΔΡΧ. - 27742 ΔΡΧ. 

Μεσαίο επίπεδο τιμών: 

29003 ΔΡΧ. - 39091 ΔΡΧ. 

Ακριβό επίπεδο τιμών: 

40352 ΔΡΧ. - 49179 ΔΡΧ. 

Πολύ ακριβό επίπεδο τιμών: 

50440- ΔΡΧ. - 60528 ΔΡΧ. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα σε εξυπηρετήσεις και διευκολύνσεις στα 

ακριβά και πολύ ακριβά επίπεδα τιμών όπως: 

Καταλύματα δομημένα σαν οικία, νέοι βρετανοί Chefs, ήσυχες 

κατοικίες εκτός πόλεων, πρόσβαση από Λονδίνο εντός μίας 

ημέρας, περιοχές κοντά σε συδηροδρομικά, οδικά, και 

αεροπορικά δίκτυα, ευγενικό προσωπικό στα καταλύματα, 

δυνατότητες προσγείωσης ελικοπτέρων, παροχή μισθωμένων 

Επίπεδο τιμών στα καταλύματα 

παραδοσιακών οικισμών και σε ιδιωτικά 

σπίτια» 

Οταν το κατάλυμα ανήκα 

στην κατηγορία 5 αστέρων και 

παρέχονται επιπλέον 

ειδικότερες ανέσεις και 

εξυπηρετήσεις που 

συνοδεύονται από ύπαρξη 

μοναδικοτήτων και 

ιδιαιτεροτήτων σε φυσικά και 

πολιτιστικά στοιχεία (π.χ 

Παραδοσιακοί οικισμοί 

Θεσ/κης, Χαλκιδικής, Έβρου-

Βλέπε παρακάτω ενότητα 12) 

Όταν το κατάλυμα ανήκει 

στην κατηγορία 3-4 αστέρων 

και παρέχονται τα τυπικά 

Γεύματα ημέρας . Η ύπαρξη 

μοναδικοτήτων και 

ιδιαιτεροτήτων σε φυσικά και 

πολιτιστικά στοιχεία δεν 

θεωρείται ως 

Τιμή Εξαφρίσματος: 

Από 40320 ΔΡΧ 

μέχρι 50440 ΔΡΧ. τη 

βραδυά. 

Τιμή Προδιαγραφών: 

Από 20160 ΔΡΧ. 

μέχρι 50.000 ΔΡΧ. 

την βραδυά. 

6 Βλέπε πρώτη στήλη του παραπάνω πίνακα. 
7 Οι παραπάνω τιμές, αποτελούν τρέχουσες τιμές του έτους 1988 και περιλαμβάνουν κόστος διαμονής για 

δύο άτομα που μοιράζονται ένα δωμάτιο για μία νύχτα, συμπεριλαμβανομένου του Γεύματος (χωρίς 
συνοδεία κρασιού) και Προγεύματος. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α (15%) και πρόσθετος φόρος 
για παροχή υπηρεσιών (10%). Σε τρέχουσες τιμές του έτους 1988 η 1 £=252,2 ΔΡΧ., (ΕΤΒΑ, 1993, σελ. 
11). 
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αυτοκίνητων με σοφέρ. Οσον αφορά τα αξιοθέατα: Κάθε 

κατάλυμα παρέχει πληροφορίες για Ιστορικά σπίτια στην γύρω 

περιοχή, για Κάστρα και Κήπους. 

αποκλειστικότητα -cu 

παρέχεται μνο στον 

συγκεκριμένα προορισμό. 

'Οταν το κατάλυμα ανήκει 

στην κατηγορία 2 αστέρων και 

παρέχονται μόνο το κύριο 

Γεύμα ημέρας . Η ύπαρξη 

μοναδικοτήτων και 

ιδιαιτεροτήτων σε φυσικά και 

πολιτιστικά στοιχεία, δεν 

θεωρείται ως 

αποκλειστικότητα που 

παρέχεται μόνο στον 

συγκεκριμένο προορισμό. 

_ .—. 

Προσιτές τιμές: 

Κάτω από 20.000 

ΔΡΧ. 

Η Προβολή, (Promotion). 

Η γνωστοποίηση των νέων Γραμμών Προϊόντος και Ωφελειών-Αξιών που παρέχονται 

μέσω της προσωπικής εμπειρίας που αποκομίζει ο Γερμανός ή Αγγλος επισκέπτης, από 

το Συνολικά Προσφερόμενο Τουριστικό Προϊόν στη Βόρεια Ελλάδα, με στόχο την 

Αντιληπτική Καθιέρωση του προορισμού ως προορισμού όλων των εποχών του έτους, 

απαιτεί μία συντονισμένη στρατηγική Προβολής από πλευράς Τοπικών Φορέων, Δημοσίου 

και Περιφέρειας. Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες (1990-96) των προορισμών, δείχνουν ότι 

οι ενέργειες Προβολής των Ιδιωτών, (φυλλάδια ξενοδοχείων, προβολή των τουριστικών 

γραφείων περιηγήσεων, φυλλάδια ξενοδοχειακών επιμελητηρίων, ταξιδιωτικοί κατάλογοι 

εκδοτικών οίκων ή άλλων φορέων), των Τοπικών Φορέων (φυλλάδια Ο.Τ.Α για 

συγκεκριμένους προορισμούς της αρμοδιότητας τους) και των Νομαρχιακών Επιτροπών 

Τουρισμού, (φυλλάδια για αξιοθέατα του νομού και βιντεοταινίες) έχουν 

αποσυντονισμένο χαρακτήρα, όσον αφορά την κοινή στρατηγική Προβολής. Η 

διαπίστωση αυτή, εξυπηρετεί μόνο τον "καννιβαλισμό" μεταξύ των Γραμμών Προϊόντος 

που διαθέτει κάθε νομός της Βόρειας Ελλάδος. Για την αντιμετώπιση του_ γεγονότος,•-

προτείνεται η συλλογή, προβολή και διανομή του υλικού από ένα συντονιστικό όργανο 

(π.χ Ο EOT κάθε περιφέρειας με τμήματα ετήσιου τουρισμού και εαρινού τουρισμού 

συλλέγει και αποστέλει στα γραφεία του εξωτερικού το αντίστοιχο οπτικοακουστικό 

υλικό, ή στα γραφεία που βρίσκονται στους σταθμούς εισόδου και εξόδου της χώρας). Η 

συλλογή του παραπάνω υλικού και η μετάφραση του από π.χ τον EOT, προωθεί 

παράλληλα τις δραστηριότητες Εναλλακτικού Τουρισμού στην Περιφέρεια, μια και η 

κύρια βαρύτητα δίνεται σε θέματα πολιτιστικά και φυσικά υπό την αρωγή και της Ε.Ε. 

Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγονται και περιττές ενέργειες και χρηματικές εκροές για 

ανάδειξη περιφερειακών προορισμών από τον EOT. Εκείνο που θα πρέπει να προσεχθεί 
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ιδιαίτερα, είναι η κοινή εικόνα των φυλλαδίων γι' αυτό, προτείνεται η Στ̂ ατ-,•..·<.-

Ομπρέλλας με στόχο την καθιέρωση της Βόρειας Ελλάδας ως Εταιρικό Σήμα της 

Ελλάδος, την καθιέρωση των Περιφερειών ως Αποκλειστικών Εταιρικών Σημάτων της 

Βόρειας Ελλάδας και την καθιέρωση των Νομών, ως Μάρκες προορισμών που 

συμπεριλαμβάνονται σε κάθε Αποκλειστικό Εταιρικό Σήμα. Η κάθε Μάρκα, διαθέτει 

Μοναδικότητες σε πολιτιστικά και φυσικά στοιχεία, καθώς και παρέχει ιδιαίτερες 

Ωφέλειες Αξιών προς τον επισκέπτη (Γραμμές Προϊόντων σχετικές με Εναλλακτικές 

Μορφές Τουρισμού) που διαφοροποιούν τον ένα νομό από τον άλλο, ενώ παράλληλα, 

ενισχύουν την προσπάθεια διαποικίλησης του Εταιρικού Σήματος, δηλαδή της 

Γεωγραφικής Ενότητας της Βορείου Ελλάδος και, επομένως και γενικότερα του Ολικού 

Τουριστικού Προϊόντος στην Ελλάδα. 

Η Ελάχιστη Συχνότητα Προβολής Μηνυμάτων σε εξειδικευμένα περιοδικά ανά 

μήνα, μπορεί να διεξαχθεί από τον τύπο της Ελάχιστης Αποτελεσματικής Συχνότητας". 

Σύμφωνα με τον τύπο8: 

Ε.Α.Σ = 1+Π.Μ.Μ.Ε. (1,2) (Σ.Α.+Ε.Ε.Π.+Δ.Ε.Π.-Δ.Ε.)=1+1(3+3+3+0)=1+1Χ9=10 φορές το 

ελάχιστο ανά μήνα σε περιοδικά υψηλής κυκλοφορίας που απευθύνονται σε Ομάδες 

Στόχους. Ενδεικτικά, αναφέρουμε εδώ τα αγγλόφωνα περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας 

Time, και Economist και τα γερμανόφωνα περιοδικά Stern, και Spiegel. Επίσης, όσον 

αφορά τα τηλεοπτικά κανάλια, βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί σε κανάλια όπως τα BBC, 

ARD, και ZDF, και τα ιδιωτικά STAR, RTL., Euro Sport. Στις εφημερίδες ευρείας 

κυκλοφορίας, προτείνονται π.χ οι The European, The Time, Die Zeit, Frankfurter 

Algemeine,κ.ά. 

Η προβολή των διαφημίσεων, πρέπει να γίνεται σε θεματικές ενοτήτων, άρθρων, 

εκπομπών που σχετίζονται με την ενημέρωση και ψυχαγωγία ατόμων από 30-75 ετών, 

δηλαδή τα άτομα που αποτελούν τις μελλοντικά προσοδοφόρες ομάδες Άγγλων και 

Γερμανών τουριστών για ανάπτυξη Τουρισμού όλων των εποχών9. 

8 Βλ. Rossiter & Percy (1991), στο: Γ.Χ. Ζώτος, "Διαφήμιση -Τόμος A, University Press, Θεσ/κη 1992, σελ. 
144-148. Στον παραπάνω τύπο, θέτουμε 1+ 1[υψηλής προσοχής εξειδικευμένα περιοδικά που 
απευθύνονται σε άμεσα ενδιαφερόμενους]Χ(3 [Επειδή οι επισκέπτες μας, προτιμούν ως προορισμούς για 
διακοπές όλο το χρόνο την Αυστρία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία =2 και όχι την Βόρεια Ελλάδα, που δεν 
είναι ηγέτης αγοράς=1]+3 [Ο επικοινωνιακός στόχος, έχει χαρακτήρα πειθούς από πλευράς ακόλουθου 
προορισμού δηλαδή της Βόρειας Ελλάδας]+3 [Λόγω της μεταλακτικής παρακίνησης που επιδιώκει ο 
ακόλουθος προορισμός] + 0 [επειδή δεν υπάρχει αρχικά διαπροσωπική επαφή -από στόμα σε στόμα- θα 
δομηθεί την δεκαετία του 2000 μέσω της εμπειρίας των επισκεπτών]]. 

9 Βλέπε πρίν ενότητα 5αδ: Ανάλυση Πελατών. 
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Συνοπτικά, η Στρατηγική Προβολής παρουσιάζεται στο παρακάτ ω σχ-μα: 

ΠΛΑΝΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

[302,4 εκ.δρχ.]|ΚΕΕΞΗΗ 
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ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ΑΞΙΕΣ ΟΦΕΛΕΙΕΣ ΠΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔ1ΚΟΤΗΤΗΧ ΚΑΙ Λ 3 0 Θ Ε Λ Τ Λ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ: ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΕΣ. 

ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ Π Α ΠΕΡΐΗΓΉΣΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ, ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ/ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ/ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ. ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ; ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΑ 8. Α, ΚΑΤΗΓ, ΠΑΝΔΟΧΕΙΑ, ΞΕΝΩΝΕΣ. APPAÄTEMENS. 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΟΙΣΜΟΥΣ, ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΓΠΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΛΜΛΤ1ΣΜ0Υ. | 

Η Προβολή Ομπρέλας θα πρέπει να λαμβάνει υπ' όψη της την παρακάτω διάρθρωση των 

ενοτήτων Προβολής, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα μάθησης και εμπειρίας Μαρκών, 

χωρίς επίγνωση του κράτους ή της περιφέρειας στην οποία ανήκουν (Ψω'ίνός, 1994, σελ. 

406-407): 

36Ι 



HELLAS " " - - - - . 

ΕΛΛΑΔΑ 

Γενικό slogan: 

π.χ «Επιλεγμένη απο τους θεούς» 

1 
: Βιομηχανικό σήμα 

V 
Γεωγραφικά διαμερίσματα; 

....Northern Greece 

Βόρεια Ελλάδα 

Ειδικό slogan [σχετικό με 

τον ιδιαίτερο πολιτιστικό και φυσικό χαρακτήρα του γεωγραφικού διαμερίσματος]: 

π.χ <<Η πράσινη πύλη του βυζαντινού πολιτισμού>> 

Περιφέρειες Βορείου Ελλάδος 

: Western Macedonia 

Δυτική Μακεδονία 

Central Macedonia 

Κεντρική Μακεδονία 

Eastern Macedonia & Thrace 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 

π.χ «Το τελευταίο Ανατολικό Προπύργειο της Ευρώπης, 

ζωσμένο απο σπάνια χλωρίδα και πανίδα» 

Τ 

Νομοί · Brand Names 

π.χ "Χαλκιδική ο επίγειος Μπραντ 

παράδεισος» 
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Η Διαφημιστική Καμπάνια, θα είναι συνεχής ως προς την χρήση των παραπάνω 

σημάτων ώστε να καθιερωθούν αντιληπτικά με την πάροδο των ετών [1997-1999], ενώ τα 

έκτακτα κονδύλια, θα πρέπει να παρακρατούνται για να έχει τη δυνατότητα κάθε 

προορισμός της Βόρειας Ελλάδος να προσελκύει ενδιάμεσους συνεργάτες του 

εξωτερικού, ή να εκδίδει μπροσούρες (price or value brakers) της τελευταίας στιγμής, 

στην περίπτωση που οι Προκρατήσεις είναι ιδιαίτερα χαμηλές. Η χρήση νέων 

ηλεκτρονικών τεχνολογιών, που υποστηρίζεται και από ευρωπαϊκά προγράμματα π.χ 

πρόγραμμα RACE του EOT και INFO 2000, θα έδινε την δυνατότητα στις Διευθύνσεις 

του EOT για μια άμεση παρακολούθηση των κρατήσεων στα καταλύματα της Βόρειας 

Ελλάδος, βάσει ηλεκτρονικού πίνακα. Επίσης, θα μπορούσαν για λόγους εντυπωσιασμού 

και πληροφόρησης των συνεργατών και για λόγους 24ωρης πληροφόρησης δυνητικών 

επισκεπτών, να ενισχυθούν τα γραφεία του EOT στο εξωτερικό και εσωτερικό με 

τερματικά Touch Screen, που θα παρουσίαζαν μεταξύ άλλων, με την χρήση των 

πολυμέσων, τις ιδιαιτερότητες κάθε προορισμού της Βορείου Ελλάδος. Επίσης, η χρήση 

των Δημόσιων Σχέσεων κρίνεται απαραίτητη για την καθιέρωση της εικόνας του 

προορισμού στο εξωτερικό. Για το λόγο αυτό, οι Χορηγίες σε αθλήματα και διοργανώσεις 

σχετικά με την περιπέτεια ή ήπια αναψυχή, ή σχετικά με θέματα υγείας, θα συνέτειναν 

στην μακροχρόνια αναγνώριση των φυσικών πόρων του προορισμού. Επίσης, τα συνέδρια 

δημοσιογραφίας με δωρεάν παραμονή των αλλοδαπών προσκεκλημένων στη Βόρεια 

Ελλάδα, θα συνέτειναν στην αξιόπιστη προβολή των πολιτιστικών και φυσικών 

αξιοθέατων της Βόρειας Ελλάδος στο εξωτερικό, μέσα από τις στήλες των 

αρθρογράφων τους. 

Η Διανομή, (Place). 

Τα γνωστότερα γραφεία προώθησης μαζικών τουριστικών ροών, κυρίως την εαρινή 

περίοδο στην Ελλάδα, είναι: 

TOUR OPERATORS ΧΩΡΑ ΠΟΣΟ 1996 ΣΕ 

ΕΚ. ΔΡΧ. 

TUI 

NUR 

ITAS 

JAHN REISEN Gmbh 

Kreutzer 

Hetzel 

Attika Reisen AE 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

85 

77 

20 

23 

12 

12 

17 
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Thomson Tour 

Operation 

Airtours 

First Choise 

Cosmos Group 

Manos Holidays. 

London 

Inspirations 

Su η wo rid 

Sunvil Holidays 

Amathus Holidays 

Argo Holidays 

Saga Holidays 

Simply Greece 

Laskarina Holidays 

Greek Islands Club 

C.N.Travel 

Greek Sun 

Filoxenia 

Best of Greece 

Sunsail 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

88,75 

19,95 

16,27 

12,58 

8,86 

11,1 

5,5 

9,25 

6,29 

18,49 

12,21 

9,25 

9,25 

10,73 

4,44-

2,96 

1,11 

1,11 

1,85 

ΠΗΓΗ: EOT/1996 στην : TO ΒΗΜΑ, 10/03/96, Δ7,σελ.7 

Η προώθηση Ειδικών - Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού για όλο το έτος, απαιτεί την 

ανεύρεση κατάλληλων διοργανωτών στην Γερμανία και Αγγλία, που εξειδικεύονται σε 

οργανωμένα ταξίδια Περιηγήσεων/ Κουλτούρας, Οικολογίας /Φυσικής Υγιεινής και 

Αθλημάτων Δράσης ή Ήπιας Μορφής. 

Η ανεύρεση των παραπάνω συνεργατών, απαιτεί την παρουσία και ενεργοποίηση των 

Περιφερειών στο Εξωτερικό. Ο κατάλληλος χώρος για την παρουσίαση του Προϊόντος 

των Περιφερειών, είναι οι Κλαδικές Εκθέσεις στο Εξωτερικό και ειδικότερα, της 

Γερμανίας και Αγγλίας. Προτείνεται λοιπόν, η έντονη παρουσία σε εκθέσεις όπως οι 

C.M.T Stutgart, Boot Dusseldorf, C.B.R Munich, Reisen Hamburg, ITB Berlin, RDA, Workshop 

Köln, Interbot Friedrichshafen, Reisemarkt Köln στη Γερμανία και επίσης οι Birmingham 

Holiday Fair, Bournemouth Holiday Fair, London World Travel Market, Glasgow Spate Trade 
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Fair στην Αγγλία (GNTO, March 1989, p.69,74). Συνήθως, τα ταξιδιωτικά γραφεία 

Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, προβάλλουν τουριστικά προγράμματα σε ειδικά 

περιοδικά (π.χ στο περιοδικό "Βίο" 1/96, προβάλλεται το ταξιδιωτικό γραφείο 

διοργάνωσης Ήπιων Μορφών Τουρισμού ReNatour στην Νυρεμβέργη, ή το Tapir Tours 

στο Landsberied, για διοργάνωση οικολογικών περιηγήσεων κ.ά.). Επίσης, δωρεάν 

προβολή με τη μορφή αρθρογραφίας ή διαφημίσεων, πρέπει να γίνεται σε περιοδικά 

αεροπορικών εταιριών που εκτελούν πτήσεις από και προς τους προορισμούς της 

Βόρειας Ελλάδος. Η συνεργασία στην προβολή κοινών προγραμμάτων που θα βοηθούσαν 

τους ενδιάμεσους συνεργάτες μας, αποτελεί ένα στοιχείο συνεργασίας. Άλλο στοιχείο 

θα μπορούσε να αποτελέσει κάθε επιπρόσθετη αξία σε είδος και χρήμα, που αυξάνει την 

ωφέλεια του συνεργάτη μας, (π.χ παροχή ποσοστού προμήθειας προς τους συνεργάτες 

από την Διεύθυνση του EOT, ή από την Περιφέρεια, για αυξημένες κρατήσεις που 

παρατηρούνται σε επιλεγμένα γεωγραφικά τμήματα της Βόρειας Ελλάδας). Με βάση τα 

παραπάνω, προτείνεται η προσέγγιση όλων των παραπάνω μεγάλου μεγέθους 

διοργανωτών που περιλαμβάνουν μεταξύ των εαρινών προγραμμάτων διακοπών και 

Προγράμματα Παραχείμανσης ή Χειμερινού Τουρισμού. Για τη διαδικασία επιλογής των 

μικρότερων συνεργατών εξειδικευμένης μορφής ReNatour, Tapir Tours, πρέπει να 

λαμβάνεται υπ'όψη η δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας, καθώς και η εμπιστοσύνη 

που δείχνουν οι πελάτες στα γραφεία αυτά. Διοργανωτές αυτού του είδους, μπορούν 

να εντοπιστούν σε κλαδικές εκθέσεις ανάπτυξης Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, εδώ 

προτείνεται η έκθεση Travel Trend. Στα παραπάνω, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ένα 

μεγάλο ποσοστό των διαφημιστικών δαπανών, επενδύεται ήδη στην Συνδιαφήμιση με 

οργανωτές τουριστικών ρευμάτων ή τουριστικά γραφεία αποστολής μεγάλων 

τουριστικών μαζών. Το 1996, περίπου το 26% (1,3 δισ. εκ. δρχ.) του συνολικού 

διαφημκττικού προϋπολογισμού, διατέθηκε για Συνδιαφήμιση. Περίπου το 10%, διατέθηκε 

για συνδιαφήμιση με επιλεγμένους φορείς στην Γερμανία (4,92%) και Αγγλία (4, 99%), 

(ΤΟ ΒΗΜΑ, 10/03/96, σελ.7). Η Συνδιαφήμιση, διευκολύνει οικονομικά την προώθηση των 

προϊόντων/ τουριστικών προγραμμάτων των Tour Operators, καθώς και των μεγάλων 

τουριστικών γραφείων σχετικών με την Ελλάδα, ενώ παροτρύνει τους ενδιάμεσους για 

κατάρτιση ολοκληρωμένων προγραμμάτων περιήγησης ή αναψυχής. Η συνεργασία θα 

πρέπει να είναι αμιγής, μια και μελλοντικά θε πρέπει η Ελλάδα να εδραιώσει σχέση 

εμπιστοσύνης με εξειδικευμένα και φερέγγυα γραφεία / πρακτορεία προώθησης 

τουριστικών μαζών για Εναλλακτικό Τουρισμό. 
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12. Οικονομικά κείμενα, (Budgets). 

Προϋπολογισμοί περιφερειών για προγράμματα τουριστικής ανάδειξης, βάσει του 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης1. 

Οι περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδος (βάσει των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων [ΠΕΠ] 1994-1999,2 που περικλείουν σε υποπρογράμματα αμιγώς τις 

τουριστικές δραστηριότητες), συνοπτικά έχουν στην διάθεση τους για την ανάπτυξη των 

στρατηγικών τουριστικού μάρκετινγκ για το 2000, τους παρακάτω χρηματικούς πόρους 

σε ECU ανά περιφέρεια: 

• Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

α ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Ι ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
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1 Το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 1994-1999 εκτός από τα έργα υποδομής, δει'νει βαρύτητα στους άξονες: 
Ανάπτυξη πρωτογενούς τομέα και αγροτικών περιοχών, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων, την ανάπτυξη του τουρισμού και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων. Βλ. ΕΚΑΧ-ΕΟΚ-
ΕΚΑΕ, " Οι περιφέρειες της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 
Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία", Βρυξέλες - Λουξεμβούργο 1994, σ.7 

2 Βλ. " ΠΕΠ, 1994-1999 ": 
1. Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσ/κη - Σεπτέμβριος 1994 
2. Ανατολικής Μακεδονίας- και Θράκης, Κομοτηνή - Ιούνιος 1994 
3. Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη - Σεπτέμβριος 1994 , 

ΕΚΑΧ-ΕΟΚ-ΕΚΑΕ, "Οι περιφέρειες της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία", Βρυξέλες - Λουξεμβούργο 1994 
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Πιο συγκεκριμμένα, η κατανομή του συνολικού ποσού στο υποπρόγραμμα "Τουρισ^ός-

Περιβάλλον-Ποιότητα ζωής" περιλαμβάνει τις ενότητες: 

α. Δράσεις ανάπτυξης τουρισμού: 40693, 000 ECU [25345,000 Κοινοτική συμμετοχή/ 

8448,000 Εθνική δημόσια δαπάνη/ 6900,000 Ιδιωτικός τομέας] 

β. Διατήρηση και Αξιοποίηση Φυσικού & Ανρώπινου Περιβάλλοντος: 25862,000 ECU 

[19397,000 Κοινοτική συμμετοχή/ 6466,000 Εθνική δημόσια δαπάνη] 

γ. Υγεία - Πρόνοια: 75862, 000 ECU [56897,000 Κοινοτική συμμετοχή/ 18966,000 Εθνική 

δημόσια δαπάνη] 

δ. Κατάρτιση: 1034,000 ECU [775,250 Κοινοτική συμμετοχή/ 258,500 Εθνική δημόσια 

δαπάνη]. 

Άλλα σχετικά υποπρογράμματα: 

• "Αγροτική ανάπτυξη, Υ.Π:2" Συνολικού κόστους: 157996,000 ECU [111609,000 

Κοινοτική συμμετοχή/ 37203,000 Εθνική δημόσια δαπάνη/ Ιδιωτικός τομέας 9184,000] 

• Ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης μεταποίησης, Υ.Π:1" Συνολικού κόστους: 181744,000 

ECU [125948,000 Κοινοτική συμμετοχή/ 42016,000 Εθνική δημόσια δαπάνη/ Ιδιωτικός 

τομέας 13780,000] 

• "Ανθρώπινοι πόροι, Υ.Π:4" Συνολικού κόστους: 80346,000 ECU [60260,000 Κοινοτική 

συμμετοχή/ 20087,000 Εθνική δημόσια δαπάνη] 

• ΈΑΠΤΑ, Υ.Π:5" Συνολικού κόστους: 70345,000 ECU [52759,000 Κοινοτική συμμετοχή/ 

17586,000 Εθνική δημόσια δαπάνη] 

• Κεντρική Μακεδονία: 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

α ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΚΌΣΤΟΣ «ΣΎΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΔΑΠΑΝΏΝ α ΙΔΙΩΤΙΚΌΣ ΤΟΜΈΑΣ 
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J 
Πιο συγκεκριμμένα, η κατανομή του συνολικού ποσού στο υποπρόγραμμα "Βελτίωση 

υποδομής των αστικών κέντρων και ποιότητα ζωής","περιλαμβάνει τις ενότητες: 

α. Βελτίωση μεταφορικών υποδομών: 159943, 000 ECU [119958,000 Κοινοτική 

συμμετοχή/ 39985,000 Εθνική δημόσια δαπάνη] 

β. Αναβάθμιση υποδομών υγείας-πρόνοιας: 52415, 000 ECU [39311,000 Κοινοτική 

συμμετοχή/13104,000 Εθνική δημόσια δαπάνη] 

γ. Διαχείριση περιβάλλοντος: 19785, 000 ECU [14839,000 Κοινοτική συμμετοχή/ 

4946,000 Εθνική δημόσια δαπάνη] 

δ Γ Πολιτιστική ανάπτυξη: 14007,000 ECU [10505,000 Κοινοτική συμμετοχή/ 3502, 000 

Εθνική δημόσια δαπάνη] 

ε. Ανάδειξη τουριστικών περιοχών: 17730,000 ECU [13298,000 Κοινοτική συμμετοχή/ 

4432,000 Εθνική δημόσια δαπάνη] - -

στ. Ιαματικές πηγές: 5674,000 ECU [4255,000 Κοινοτική συμμετοχή/ 1419,000 Εθνική 

δημόσια δαπάνη] 

Άλλα σχετικά υποπρογράμματα: 

• "Ενδυνάμωση του νέου ρόλου της περιφέρειας και του μητροπολιτικού 

χαρακτήρα Θεσσαλονίκης, Υ.Π:1" Συνολικού κόστους: 123787,000 ECU [90696,000 

Κοινοτική συμμετοχή/ 33091,000 Εθνική δημόσια δαπάνη/ Ιδιωτικός τομέας 1131,000] 
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• "Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, Υ.Π:2" Συνολικού κόστους. 

72861,000 ECU [47108,000 Κοινοτική συμμετοχή/ 15703,000 Εθνική δημόσια δαπάνη/ 

10050,000 Ιδιωτική συμμετοχή] 

• "Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, Υ.Π:5" Συνολικού κόστους: 98067,000 ECU 

[73551,000 Κοινοτική συμμετοχή/ 24516,000 Εθνική δημόσια δαπάνη] 

• "Ενίσχυση δομών τοπικής αυτοδιοίκησης, Υ.Π:6" Συνολικού κόστους: 83966,000 

ECU [62975,000 Κοινοτική συμμετοχή/ 20991,000 Εθνική δημόσια δαπάνη] 

• Δυτική Μακεδονία: 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ • ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
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Πιο συγκεκριμμένα, η κατανομή του συνολικού ποσού στο υποπρόγραμμα "περιβάλλον και 

ποιότητα ζωής" περιλαμβάνει τις ενότητες: 

α. Προστασία περιβάλλοντος: 10331,000 ECU [7748,000 Κοινοτική συμμετοχή/ 2583,000 

Εθνική δημόσια δαπάνη] 

β. Υγεία: 16381,000 ECU [12287,000 Κοινοτική συμμετοχή/ 4094,000 Εθνική δημόσια 

δαπάνη] 
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γ. Πολιτισμός: 4304, 000 ECU [3228,000 Κοινοτική συμμετοχή/ 1070,000 Εθνική cr-cc:z 

δαπάνη] 

Άλλα σχετικά υποπρογράμματα: 

. "Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης αγροτικού χώρου, Υ.Π:2" Συνολικού 

κόστους: 3010,000 ECU [1409,000 Κοινοτική συμμετοχή/ 470,000 Εθνική δημόσια 

δαπάνη/ Ιδιωτικός τομέας 1131,000] 

"Ενίσχυση δομών τοπικής αυτοδιοίκησης, Υ.Π:5" Συνολικού κόστους: 30762,000 

ECU [23074,000 Κοινοτική συμμετοχή/ 7888,000 Εθνική δημόσια δαπάνη] 

"Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, Υ.Π:6" Συνολικού κόστους: 41990,000 ECU 

[31493,000 Κοινοτική συμμετοχή/10497,000 Εθνική δημόσια δαπάνη] 

Άλλα βοηθητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την ανάπτυξη 

τουριστικής υποδομής και ανωδομής, την τεχνολογία και την κατάρτιση ανθρώπινου 

δυναμικού στην Ελλάδα είναι τα παρακάτω: 

Leader (για αγροτοτουριστικές δραστηριότητες) 

lnterreg (για την ενίσχυση των παραμεθόριων περιοχών) 

Euroform - ALTUR/Regiovoc GR/Archipe!ago (για την κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού 

στον κλάδο των τουριστικών δραστηριοτήτων) 

Hellenic Esprit - Special Actions/ TIM-Race/ Άξονας 4-Ισόρροπη Ανάπτυξη 

Τουρισμού στην Ε.Ε (για ενδυνάμωση της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε θέματα 

τουριστικών δραστηριοτήτων, διοίκησης και έρευνας). 

Η ανάπτυξη των Γραμμών Προϊόντος, απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλων πόρων. Ένα 

από τα σημαντικότερα θέματα για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων ανάπτυξης ανά 

Περιφέρεια, είναι η εύρεση και η κατανομή χρηματικών κονδυλίων. Η περιφερειακή 

ανάπτυξη της Βορείου Ελλάδος μέσω των τουριστικών δραστηριοτήτων απαιτεί συνεχή 

συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων δηλαδή του EOT, των Περιφερειών, των ΟΤΑ, 

των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, των αρμόδιων Υπουργείων3, των-Ευρωπαϊκών Διευθύνσεων, 

των Ενώσεων Ξενοδόχων, των Αναπτυξιακών Εταιριών, πολιτιστικών φορέων και άλλων 

οργάνων εκπροσώπησης ιδιωτικών φορέων. Βάσει των νέων εξελίξεων στην Ε.Ε, 

μελλοντικά, η βαρύτητα μετατίθεται στην ενίσχυση των οργανωτικών και διοικητικών 

δομών στην Περιφέρεια. Στη συνέχεια, προσδιορίζουμε τον ελάχιστο προϋπολογισμό4 

3 Υπουργείο Μεταφορών, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠ.ΠΟ, Υπουργείο Γεωργίας κ.ά. 
4 Μειονεκτήματα στο τρόπο προσέγγισης του απαιτούμενου προϋπολογισμού, θεωρούνται η έλλειψη 

τυποποιημένων στοιχείων για τον καθορισμό του συνολικού ύψους κονδυλίων, που απαιτούνται για την 
διεκπεραίωση των επενδυτικών δραστηριοτήτων. Η ανάλυση του κόστους επένδυσης, απαιτεί ένα a 
priori προσδιορισμό κάθε ιδιαίτερου τεχνικής φύσεως χαρακτηριστικού των έργων αποπεράτωσης. Την 
άποψη αυτή, εξέφρασε και η Διεύθυνση του EOT Βορείου Ελλάδος, σε σχετική ερώτηση που 
υποβλήθηκε. Οι ιδιαιτερότητες κάθε έργου, επηρεάζουν το απαιτούμενο ύψος των χρηματικών 
κονδυλίων. 
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που απαιτείται για την υποστήριξη των προγραμμάτων ανάπτυξης των Γραιών 

Προϊόντος που προτάθηκαν στις προηγούμενες ενότητες. Πιο συγκεκριμένα, παρακάτω 

παρουσιάζονται για τα έτη 1994-1999, τα αναπτυξιακά προγράμματα καθώς και το ύψος 

της επένδυσης, ανά Περιφέρεια. Σε προηγούμενη ενότητα, αναφέρθηκαν τα έργα 

τουριστικής προτεραιότητας για την Βόρεια Ελλάδα5. Τα έργα αυτά, που ενισχύουν και 

την ανάπτυξη και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων στην Περιφέρεια, 

χρηματοδοτούνται σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, 

ΕΓΤΠΕ)6. 

Η παρακάτω φωτογραφία, παρουσιάζει μία ενότητα παραδοσιακών οικισμών στα ορεινά 

σημεία <του νομού Φλώρινας. Η Διεύθυνση του EOT και η Περιφέρεια, πρέπει να 

οργανώσουν την ανωδομή σε παραδοσιακούς οικισμούς, προωθώντας παράλληλα τα 

απαραίτητα έργα υποδομής στα σημεία αυτά, (βιολογικός καθαρισμός, οδικά δίκτυα, 

πάρκινγκ, κέντρα άθλησης, μικρή Αγορά με ύπαρξη καταστημάτων ενοικίασης αθλητικών 

ειδών και μέσων μετακίνησης - περιήγησης, αμφιθέατρα και χώρους για οργάνωση 

εκδηλώσεων, ιαματικά λουτρά, κ.ά). Η βαρύτητα που δίνεται στα στοιχεία που 

συγκροτούν την ποικιλία των Γραμμών Προϊόντος, στηρίζεται στα αποτελέσματα των 

εξαρτήσεων που έδειξαν να παρουσιάζουν οι ικανοποιημένοι επισκέπτες από το 

παρεχόμενο Τουριστικό Προϊόν, στους κύριους προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας7. Οι 

5 Βλέπε πρίν ενότητα: 3βγ. 
5 Επεξήγηση Όρων: ΕΤΠΑ=Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΚΤ=Ευρωπαϊκά Κοινωνικό 

Ταμείο, ΕΓΤΠΕ=Ευρωπάίκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Γεωργικών Εγγυήσεων. 
7 Βλέπε προηγούμενη ενότητα: 5γ. Ανάλυση με Logit Models-προσαρμοσμένες διαφορές(Ασ). residuals).. 
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Προορισμοί, δηλαδή οι παραδοσιακοί οικισμοί που θα αποτελέσουν τις ελεγχόμενες 

Περιοχές Πιλότους, όσον αφορά τη Στρατηγική Ανάπτυξης του Τουριστικού Προϊόντος 

της Βόρειας Ελλάδας για το 2000, πρέπει να καθιερώσουν ένα φιλόξενο περιβάλλον 

προς τους επισκέπτες τους (Adj. res 17,0197). Η προσπάθεια αυτή, θα στηριχθεί στη 

συνεχή κατάρτιση του προσωπικού των καταλυμάτων, αλλά και των τοπικών κατοίκων 

με την εδραίωση σεμιναριακών διαλέξεων που προωθούνται ήδη από την Ε.Ε στις 

Περιφέρειες της Βορείου Ελλάδος8. Η ποιότητα του φαγητού (14,0026) και η 

εξυπηρέτηση εντός και εκτός του χώρου διαμονής (13, 1613) αποτελούν επίσης ένα 

σημαντικό παράγοντα ικανοποίησης των επισκεπτών. Η ενότητα των παραδοσιακών 

καταλυμάτων, πρέπει να εξασφαλίζει στο παρεχόμενο Τουριστικό Προϊόν της και 

ποιότητα φαγητού, με επιλεγμένα πατροπαράδοτα εδέσματα. Στην περίπτωση αυτή, 

επίσης, η κατάρτιση του προσωπικού και των κατοίκων μέσω των παραπάνω κονδυλίων, 

θα συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση των Προϊόντων σχετικών με την Παραδοσιακή 

Γαστρονομία, καθώς και στον τρόπο εξυπηρέτησης των επισκεπτών, εντός και εκτός του 

καταλύματος. Οι παράγοντες Τοπίο-φύση (12,8988), Κλίμα (12,6746) και Διαρύθμιση και 

Δυνατότητα Διαμονής στο Κατάλυμα (12, 4766), επηρεάζουν την αντίληψη που 

σχηματίζει ο επισκέπτης για το γύρω περιβάλλον και το χώρο παραμονής. Η 

Αρχιτεκτονική του Τοπίου στις περιοχές των οικισμών, πρέπει να ενισχυθεί με 

κατάλληλες παρεμβάσεις (π.χ. δενδροφυτεύσεις, και βελτιώσεις τοπίων). Τα κονδύλια 

ανά περιφέρεια σχετικά με Δάση και βελτιώσεις της Αγροτικής Οικονομίας, καθώς και 

τα κονδύλια για τους ΟΤΑ, μπορούν να ενδυναμώσουν το Τουριστικό Προϊόν με την 

κατάλληλη αποπεράτωση τεχνικών έργων, σχετικών με την βελτίωση του Τοπίου, το 

Τουριστικό Προϊόν, πρέπει να περικλείει εναλλακτικές δυνατότητες για δραστηριοποίηση 

για όλες τις καιρικές συνθήκες, μια και ο παράγοντας Δυνατότητα Διασκέδασης (10, 

9129) συμβάλλει σημαντικά στην ικανοποίηση των επισκεπτών. Γιαυτό το λόγο, 

προτείνεται η ύπαρξη στους οικισμούς χώρων κλειστής αρχιτεκτονικής ως προς το 

εξωτερικό περιβάλλον, για άθληση και άσκηση χόμπυ για τις περιόδους του έτους που 

παρουσιάζεται χαμηλή θερμοκρασία. 

Στην συνέχεια, παρουσιάζεται το Budget κατασκευής παραδοσιακών οικισμών. Το 

συνολικό κόστος κατασκευής, εκτιμήθηκε προσεγγιστικά σε τρέχουσες τιμές. Για 

πρότυπο κόστος κατασκευής οικισμού, λάβαμε υπ'όψη το κόστος κατασκευής μιας 

σύγχρονης οικιστικής μονάδας του Porto Sani, που διαφέρει όμως σε αρκετά σημεία από 

μία επένδυση για την αναπαλαίωση και ανάδειξη ήδη υπαρκτών παραδοσιακών οικισμών 

8 Βλέπε στην ενότητα 12: προγράμματα περιφερειών και αντίστοιχα κονδύλια για κατάρτιση ανθρώπινων 
πόρων, (1992-1999). 
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και για το λόγο αυτό, τα ποσά του προϋπολογισμού θεωρούνται προσεγγιστικά .<αι δεν 

μπορούν να ληφθούν υπ'όψη, ως απόλυτα μεγέθη. 

Το κόστος κατασκευής του Porto Sani στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, ανέρχεται σε 

τρέχουσες τιμές 1995 στα 2,4 δισ, δρχ.,(Τουριστική Αγορά, Αρ.Τ.:74, σελ. 98-99). Το 

Porto Sani, έχει την μορφή ενός ελληνικού χωριού και θα αποτελείται από μονώροφα 

και διώροφα Bungalows, τα οποία θα προσφέρουν τη δυνατότητα διαμονής σε studio 

ιδιαίτερα προσεγμένης κατασκευής (πλήρως εξοπλισμένα και πλήρως κλιματιζόμενα). Τα 

Bungalows θα είναι συνολικά 103. Από αυτά, τα 93, θα είναι δίχωρα μεγάλου εμβαδού και 

τα 10 μονόχωρα. Ο αριθμός διαμονής τουριστών ανέρχεται στα 380 άτομα. Στην 

παρακάτω φωτογραφία παρουσιάζονται τα σχετικά καταλύματα: 



Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ά ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ά προγράμματα Βορείου Ελλάδος (1994-1SS9). Kc 

χ ρ η μ α τ ι κ ώ ν πόρων κ α τ ά έργα αποπεράτωσης. 

ί Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝίΑΣ 
1/1/94-31/12/99 

BUDGET^ 9G€,7 ÊK. ECU 
[1 ECtf=290 Δρχ. (1994)1 

E.E ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΙΔΙΩΤΕΣ 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
1. ΘΕΣΣΜΟΝίΚΗ MWFOnOAiTÌKO 
ΚΈΝΤΡΟ, ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗ ΤΗΣ 
rePKPÊPEwx {m.? s«. ecu* 
2.ΕΝίΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΟί«£Τ!Κ.ΟΤΗΤΑ£ 

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Ή Σ Ε Ω Ν {72.3 εκ. SCIA 

3. ΒΕΛΤίΟΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
KAÎ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2ΩΗΣ ΣΤΑ ΑΣΤΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ pßSKS· e*, ECU) 
4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ AmnTYsH $&J$ oc 
ECU) 
&. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟί (98 εκ, ECU) 
Ô. £ΑίΤΓΑ/ΟΤΑ 0 & $ a t EO# 

«OPEK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-: 
ο. ΕΤΠΑ; 483.0 εκ. ECU. 
ΕΚΤ: 3D.0 βκ. ECU , -
sTfnet 70,5 e^Hcy -

75% 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΤΟΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. 

50% 
ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣ7ΚΗΣ 

75% 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

75% 
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 

75% 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

1. ΘΕΣ/ΚΗ 
25% 

50% 

25% 

25% 

25% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕ-

ΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

34,4% 
6,9% 

20.3% 
25,&% 
12.5% 

ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟΥ ΠΑ ΑΝΑΔΒΞΗ 

ΤΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ECU 

γ„ ïûiDTIKH-XYMWKFOXH^aj:««; 
ECU , - s ,,"' t\V '- -

δ.δΑΠΤΑίίσΓΑ: 83,9 «*. EÇU·/ 

75% 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

75% 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

75% 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
75% 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

75% 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

75% 
ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ 

ΠΗΓΕΣ 

3.ΘΕΣ7ΚΗ 
25% 

25% 

75% 
ΟΛΑ 

75% 
8ΑΣΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

75% 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
75% 

25% 

25% 

25% 

25% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

594%: 
19.4% 
7,3%: 

-5,2% 

2.1% 

ί 
Ι ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ , 
! ΠΟΣΟΥ ΠΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
| ΒΑΣΚΩΝΥΠΟΔΟΜΟΝ 
t ΚΑΙ ηθ«ΤΗΤΑ£2ΩΗε 
f ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
i 

4. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

25% 0% 8.73% 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 

ΠΟΣΟΥ ΠΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

5. ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
25% 0% 

6. ΕΑΠΤΑ/ΟΤΑ 
25% 

25% 

25% 

0% 

0% 

0% 

48.5% 
30.5% 
20.7% 

ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟΥ ΠΑ 

i ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩ« PTA ! 

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 1282/90, παρέχει κίνητρα για επενδύσεις που σχετίζονται με τον Τουρισμό 

Υγε ίας (Θεραπευτικός Τουρισμός), τον Αθλητικό Τουρισμό, και το Χειμερινό Τουρισμό, (Βλέπε ΕΤΒΑ, 

1993, ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ). Στα παραπάνω, όμως, έργα, η συμμετοχή των ιδιωτών στα ΠΕΠ των 

Περιφερειών, κρίνεται ως ελάχιστη ή και ανύπαρκτη. 
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΠΕΠ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ό.π. '994 

Β. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

8UÖGET-7S9.2 a t . £ C U 
Π £ 0 / = 2 9 Q Δρχ. f1994)ì 

E.E ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕ

ΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤεΡΑίΟΤΗΤΑΓ-
ι . eiaiKO· Π Ρ Ο Γ Ρ Α « ^ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ. 

Ζ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ fSF.« εκ, 
ECU* , 
a. ΤΟΥΡίΣΜΟΣ-?}5ΡίΒΑΑΑΟΝ. 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ZDtC {143*4 eis, ΕΟβ 
4. ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟί (ββ.3 ε» ECU} 
5 gAfrrwoTA ΐτο,-3 ex. ecu} 

«JOPEIE ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
a. ETXSAÌ382.S εκ, ECU 
ε κ τ : 26.3 εκ. e c u .. ' . 
s r r n e 85.6«!^ ε<*> - ' .' 

a. sâNKK Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Ή ÌSAST -ac ' 
ECU 

75% 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΟΔΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

75% 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

75% 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

1. ΑΣΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ 

25% 

25% 

25% 

0% 

0% 

0% 

63,2%: 
4.9% 
1,7% 

TQY ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟΥ ΠΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 

75% 
ΔΑΣΙΚΑ 

2.ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

25% 0% 
10,3% 

ί ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
? ΠΟΣΟΥ ΠΑΑΓΡΟΤΙΚίί 
Ι ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

γ. ω υ τ ι κ κ sYMMetoxifèî 
ecu - ~'-<<>~&><*? 

ο. SArttA/ÖTAi'7^3.eac, Ε«Τ'<\ 

75% 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

75% 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
75% 

ΥΠΞ1Α-ΠΡΟΝΟΙΑ 
75% 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

75% 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

3. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ' 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
5% 20% 

25% 

25% 

25% 

0% 

0% 

0% 

28*3% 
ίΤβ% 
52.9% 
0,69% 

ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ -
ΠΟΣΟΥ ΠΑ 

£-.. ΤΟΥΡίΣΜΟ. 
ί ΠΕΡΙΒΑΛΑΟΝ-
I ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

4. ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
25% 0% 

75% 
ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

75% 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

75% 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

5. ΕΑΠΤΑ/ΟΤΑ 
25% 

25% 

25% 

0% 

0% 

0% 

Ι 227« 
£ S7,a% 
1 20% 
| ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
| ΠΟΣΟΥ ΠΑ 
! ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΤΑ 

ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΠΕΠ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ό.π. 1994 
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Β. ΔΥΤίΚΗΣ ΜΑΚΕΑΟί<αΑΣ; 
1/1/94-31/12/99 

BUDGET^ 336τ5 εκ. BOJ 
[1 SCUSSO Δρχ. (1994)]-

ε.Ε ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΙΔΙΩΤΕ ΠΟΣΟΣΤΑ 
Σ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

TOM ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ 
' ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕ

ΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

j Α=ΟΝ£Σ ηΡΟΤ£ΡΑΙΟΤ.ΗΤΑ£: 
; 1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ι Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ώ Ν ρζ,δβχ-Βΐυϊ 
; 2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 
Ι ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (70.7 oc EOQ 

J, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ flEPÌBAAAQNTOX Κ Α Ι 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ <3î εκ. ECU) 
4 . X T H P Î S H Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ώ Ν T O M E Ö N 

(2a,i εκ. ecu* 
5. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ (4*3 εκ. SCI» 
S. ΕΑΠΤΑ/ΟΤΑ £30,7 ex. ECU* 

Φορεεε ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ; 
β. erxiAîig4.,oÊ)<.ecu 

75% 
ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ 
75% 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

75% 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΥΠΟΔΟΜΟΝ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

1. ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΕ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

25% 

25% 

25% 

0% 

0% 

0% 

77.3% 
19.6% 
4,2%· 

ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

& mmusxwmtxxft. «££«*. ear 
,,ν, 

* ' 

γ-ίΔΙΩΤΙΚΗ 
ECU 

-^ % Ï<C X 
δ.ΕΑΠΤΑ/ΟΤΑ: 3 3 ς Τ « J C Κ « " ' >v ,C 

75% 
ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ 

75% 
ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΜ 

ΟΣ 
75% 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ -

75% 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΧΟΡΟΥ 

75% 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
75% 

ΥΓΕΙΑ 
75% 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

75% 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

2.ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

25% 

25% 

25% 

25% 

0% 

0% 

0% 

0% 

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

25% 

25% 

25% 

0% 

0% 

0% 

10%. 
3,6% 
16% 

16.4% 

ΤΟΥ- ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟΥ ΠΑ 

OAOKAHPOMEf« 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 

ΑΓΡΟΤϋνΟΥ ΧΏΡΟΥ 

3$2%·. 

1 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
Ι ΠΟΣΟΥ ΠΑ 
ί ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 
1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

4. ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
25% 0% 

5. 
75% 

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 
75% 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

75% 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΕΑΠΤΑ/ΟΤΑ 
25% 

25% 

25% 

0% 

0% 

0% 

! 17%. 
| - 4&6» 
] 36,1% 
Ι ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
Ι ΠΟΣΟΥ ΓΓΑ 
Ι ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟ« ΟΤΑ 

ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΠΕΠ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ά.π. 1994 
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Οι παραπάνω πίνακες, παρουσίασαν τα έργα προτεραιότητας ανά περιφέοεια που 

σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις τουριστικές δραστηριότητες και την υποδομή στην 

Βόρεια Ελλάδα. Η κατανομή των πόρων ανά έργο, αποτελεί και το κριτήριο αξιολόγησης 

της βαρύτητας που δίδει κάθε περιφέρεια στην ανάπτυξη του υπάρχοντος ανθρώπινου 

δυναμικού, στην ανάπτυξη και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών της πόρων, στη 

δημιουγία κατάλληλης και σύγχρονης υποδομής, σε μεταφορικά δίκτυα και σημεία 

διαμονής και γενικά, στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα αστικά κέντρα και την 

επαρχία. Όλα τα παραπάνω, συγκροτούν το ολικά παρεχόμενο Τουριστικό Προϊόν στις 

περιφέρειες της Βορείου Ελλάδος, για το έτος 2000. 

Το κόστος κατασκευής παραδοσιακών οικισμών προσεγγίζεται από τα σχετικά 

στοιχεία των αναλωμένων κονδυλίων του EOT (GNTO, March 1989, ρ.56). Στη συνέχεια, 

παρουσιάζεται ένας πίνακας ανάλυσης του αριθμού των παραδοσιακών οικισμών της 

Βορείου Ελλάδος,10 καθώς και παρουσιάζονται δείκτες αξιολόγησης των οικισμών και 

δείκτες παρουσίας Ιστορικών Μνημείων και Αξιοθέατων με διεθνές ενδιαφέρον στις 

περιοχές των παραπάνω οικισμών, (Κομίλης, 1986, σελ. 222-229). 

Νομοί/ 
αριθμός 

παραδοσιακών 
οικισμών 

Φλωρίνης 10 

Καστοριάς 4 

Γρεβενών 2 

Κοζάνη; 3 

Δράμας 2 

Ροδόπης 5 

Ξάνθης 3 
Έβρου 12 

Καβάλας 21 

Περιοχές ποϋ 
προτείνονται 

Περιοχή 
Πρεσπών 

Περιοχή Λίμνης 
Καστοριάς 

Περιοχή 
Σαμαρίνας 

Περιοχή 
Πενταλόφου 

Περιοχή 
Βρόντους 
Περιοχή 

παράκτιας 
ζώνης με 

Αρχαιότητες 
Περιοχή Ξάνθης 

Περιοχή 
Μεταξάδες και 

Σαμοθράκης 
Ορεινά σημεία 

προς Ξάνθη και 
περιοχή Θάσου 

Αριθμός 
προτεινόμενων 

πιλοτικών 
παραδοσιακών 

Οικισμών 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
2 

2 

Δείκτη,ς 
παρουσίας 
αξιόλογων 

παραδοσιακών 
οικισμών 

0,20 

0,40 

0,20 

0,20 

0,60 

0,60 

-

1,19 

" 

Δείκτης 
παρουσίας 

- Ιστορικών 
Μνημείων και 

Αξζοβδάτων με 
διεθνές 

ενδιαφέρον 
0,64 

1,92 

0,64 

0,64 

0,64 

0,96 

-

1,60 

2,56 

J 
10 Βλέπε Παράρτημα χάρτες ΥΠΕΧΩΔΕ/ EOT, όσον αφορά τα σημεία ανάδειξης παραδοσιακών οικισμών. 
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Πιερίας 10 

Ημαθίας 5 

Πέλλης 7 

Χαλκιδικής 15 ' 

Κιλκίς 4 

Θεσσαλονίκης 
15 

Σερρών 11 

Περιοχές 
Ολύμπου και 

Όρους Πιερίων 
Περιοχές 

Σάντας και 
Βερμίου 

Περιοχές 
Λυκοστόμου και 

Αρχαγγέλου 
Περιοχές 
Σιθωνίας, 
Αρναίας, 

Κασσάνδρας, 
και Γαλάτιστας 

Περιοχές 
Καστανερής και 

Σκρά 
Περιοχές 

Λίμνης 
Βασιλείου, 
Βερτίσκου, 
Σουρωτής, 

Μελισσοχωριου 
Περιοχές 

Ροδολίβους και 
Σιδηροκάστρου 

"ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΕΣΜΩΝ-

2 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

0,20 

0,20 

0,60 

0,60 

0,54 ~~ 

1,92 

0,64 

4,47 

3,83 

1,28 

29 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα, επιλέγουμε τους προορισμούς ίδρυσης Παραδοσιακών 

Οικισμών nou βρίσκονται στους νομούς Θεσ/κης (4), Σερρών (2), Φλωρίνης (1), Καστοριάς 

(1), Κοζάνης (1), Δράμας (1), Ροδόπης (1), Έβρου (2), Πιερίας (2), και Χαλκιδικής (4)11. Οι 

παραδοσιακοί οικισμοί, ανέρχονται συνολικά σε 19. Το κόστος αναστήλωσης και 

διαρρύθμισης, προσεγγιστικά ανέρχεται σε 1.061.500.000 ΔΡΧ. Αναλυτικότερα, το 

κόστος αυτό αποτελείται από τα παρακάτω κονδύλια12: 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ 

ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΒΡΟ (ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ 

ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

19 ΟΙΚΙΣΜΟΙ Χ 37,500.000 ΔΡΧ. (ΤΙΜΕΣ 1988) = 

712,500.000 ΔΡΧ 

3 ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ Χ 330.000.000 ΔΡΧ. 

(ΤΙΜΕΣ 1988) = 1, 042.500.000 ΔΡΧ. 

19 ΟΙΚΙΣΜΟΙ Χ 1,000.000 ΔΡΧ. = 19,000.000 ΔΡΧ. 

' ' Οι αριθμοί στην παρένθεση, προσδιορίζουν τον αριθμό παραδοσιακών οικισμών ανά νομό. 
12 Για τον καθορισμό του ύψους των απαιτούμενων κονδυλίων, χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω πηγές: 
1. GNTO, 1989, Ρ.56 . Στοιχεία για το κόστος αναστήλωσης και διαρρύθμισης παραδοσιακών οικισμών σε 

τιμές 1988. Οι 19 παραδοσιακοί οικισμοί που θα αποτελούνται από 15 οικίες ο κάθε ένας, θα είναι 
δυναμικότητας 1995 κλινών, (προγραμματίζουμ€ 7 κλίνες ανά οικία). Στην πηγή αυτή, περιλαμβάνονται 
στοιχεία και για το κόστος ύδρυσης Υδροθεραπευτηρίου του τύπου Κυλλήνης. 

2. Nicou/ANKA, 1992 Κόστος ανάδειξης φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 
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ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΌΡίΣΜΩΝ = 
1,061.500.000 ΔΡΧ. ΚΑΙ ΑΝΩ 

Οι δυνατότητες κάλυψης του κόστους από τα προγράμματα 1994-1999 υποδομής των 

ΠΕΠ, δίνονται στον παραπάνω πίνακα ανάλυσης προγραμμάτων ΠΕΠ, κατά περιφέρεια 

της Βορείου Ελλάδος. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίαςν τα συσχετιζόμενα κονδύλια αφορούν το πρόγραμμα Πολιτιστική Ανάπτυξη 

και Ανάπτυξη Τουριστικών Περιοχώνν καθώς και Ιαματικές πηγές στον νομό Θεσ/νίκης, 

το πρόγραμμα Αγροτικές Περιοχές και το πρόγραμμα ΕΑΠΤΑ/ΟΤΑ. Στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα συσχετιζόμενα προγράμματα είναι το 

Τουρισμός, περιβάλλον, ποιότητα ζωής, το ΕΑΠΤΑ/ΟΤΑ και το Αγροτικές περιοχές. 

Τέλος, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τα συσχετιζόμενα προγράμματα είναι το 

Αγροτικές περιοχές, το Περιβάλλον Ποιότητα Ζωής και το ΕΑΠΤΑ/ΟΤΑ. 

Εκτός των παραπάνω χρηματικών πόρων για ανάδειξη και αξιοποίηση έργων 

υποδομής και τουριστικής ανωδομής, η κάθε περιφέρεια ενισχύεται στα θέματα 

προβολής από τον EOT. Οι διαφημιστικές δαπάνες του EOT εξελίχθηκαν ως εξής: 
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ΕΤΗ 

1990 

1991 

1992 

1993 

..-

Η 

1996 

ΠΟΣΑ ΣΕ 

ΔΙΣ. ΔΡΧ, 

(Κοντοστάνου/Έ 

ΟΤ,-Η 

Διαφήμιση", και 

Σ. Κτενάς, 

31/3/96, Δ6, σ. 

6) 

2,7 

5,04 

4,5 

3,2 

• 

5 

ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 

ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 

- χ 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΊΣΕΣ 

ΑΝΩΤΕΡΟ 

ΚΑΤΩΤΕΡΟ 

ΟΡΙΟ 

2,7 - 5,04 

ΔΙΣ. ΔΡΧ 

ι ι·Ρθε^-,. ι: <CÎ. "" 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ "ΟΣΟΥ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ 3ΑΣΗ 

ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΎΣΕΙΣ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ: ΣΕ 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΎΣΕΙΣ 

MIN -6% (1980-1993) 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 2.7 ΔΙΣ. 

ΔΡΧ. ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 5,04 

ΔΙΣ.ΔΡΧ(1990-1996} 

MIN ΟΡΙΟ ΠΟΣΟΥ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΑ 

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: 

0,06 Χ 2,7 = 

162.000,000 

ΔΡΧ 

MAX ΟΡΙΟ ΠΟΣΟΥ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ 

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: 

,0,06X5,04 = 

302.400;000 

ΔΡΧ. 

Ι 
Η στρατηγική ανάπτυξης μιας Διαφοροποιημένης Εικόνας για τον προορισμό Ελλάδα και 

παράλληλα η Στρατηγική Ανάδειξη πολιτιστικών και φυσικών μοναδικοτήτων, που 

απευθύνονται σε ειδικότερες ομάδες επισκεπτών (ό.π., Κοντοστάνου/ΕΟΤ)13 και δεν 

παρουσιάζουν Ελαστικότητα ως προς την Εποχικότητα των δραστηριοτήτων, απαιτεί 

υψηλού κόστους επενδύσεις, όσον αφορά την Επικοινωνιακή Στρατηγική στις βασικές 

13 Η Πολιτική προσέλκυσης των αλλοδαπών επισκεπτών του EOT προσανατολίζεται στις ηλικίες ατόμων 

30-60 ετών. 
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Αγορές προέλευσης των τουριστών. Για την εκπλήρωση των παραπάνω, -

χρηματοοικονομική δαπάνη σε θέματα Προβολής της περιφέρειας, θα πρέπει σύμφωνα 

με τις υπάρχουσες δυνατότητες να κυμαίνεται από 302.400,000 ΔΡΧ. και άνω 14. Πιο 

συγκεκριμένα, το κόστος Προβολής κατανέμεται ως εξής15: 

. Διαφήμιση 

ΠΡΟΣΠΕΚΤ (ΜΕ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ) 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
(ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ PRESTIGE) 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 

ΑΦΙΣΕΣ σε 
μεγαλουπόλεις του 

Εξωτερικό 
(1999-2000: Όταν 

αποπερατωθούν οι 
Παραδοσιακοί Οικισμοί ) 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

4 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΤΥΠΟΣ 

Ρ Α Δ Ι Ο Φ Ω Ν Ο (1999-2000: 

600.000 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 
ΣΥΝΟΛΟ Χ 40 ΔΡΧ ΤΟ 
ΠΡΟΣΠΕΚΤ. 300.000 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΝΆ ΧΩΡΑ. 

ΚΟΣΤΟΣ: 18.000.000 
ΔΡΧ. Χ 4 ΕΤΗ= 

ΑΓΓΛΙΑ: 20.000.000 ΔΡΧ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 20.000.000 
ΔΡΧ. 
ΚΟΣΤΟΣ: 40.000.000 Χ 4 
ΕΤΗ= 

ΑΓΓΛΙΑ: 2.000.000 ΔΡΧ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 5.000.000 
ΔΡΧ. 
ΚΟΣΤΟΣ: 7.000.000 Χ 4 
ΕΤΗ= 

ΑΓΓΛΙΑ: 10.000.000 ΔΡΧ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 10.000.000 
ΔΡΧ. 
ΚΟΣΤΟΣ: 20.000.000 Χ 2 
ΕΤΗ= 

ΑΓΓΛΙΑ: 50.000.000 ΔΡΧ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 55.000.000 
ΔΡΧ. 
ΚΟΣΤΟΣ: 105.000.000 Χ 
4ΕΤΗ= 

ΑΓΓΛΙΑ: 5.000.000 ΔΡΧ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 5.000.000 
ΔΡΧ. 
ΚΟΣΤΟΣ: 10.000.000 Χ 4 
ΕΤΗ= 
ΑΓΓΛΙΑ: 10.000.000 ΔΡΧ 

72.000.000 ΔΡΧ. 
+ 

160.000.000 ΔΡΧ. 

28.000.000 ΔΡΧ. 
+ 

40.000.000 δρχ. 
+ 

420.000.000 ΔΡΧ. 
+ 

40.000.000 ΔΡΧ. 
+ 

14 Βλέπε παραπάνω πίνακα 
15 Για την κατάρτιση του παραπάνω προϋπολογισμού, λάβαμε υπ'όψη την αντιστοιχία διανυκτερεύσεων 

της Βορείου Ελλάδας, επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων της Ελλάδας (δηλαδή το 6%) και 
υπολογίσαμε το ελάχιστο όριο αναλογίας της Βόρειας Ελλάδας, σε σχέση με το συνολικό 
προϋπολογισμό που διατίθεται για την Προβολή της χώρας. Επίσης, λάβαμε υπ'όψη και ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά κάθε Μέσου Προβολής, καθώς και τα χαρακτηριστικά των Ομάδων Στόχων. Για τον 
καθορισμό TOU ύψους των απαιτούμενων κονδυλίων χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω πηγές: 

Ι. GNTO, 1989, Ρ.59 . Στοιχεία για Προσπέκτ σε τιμές 1988. 
2. ΕΙΚΟΝΕΣ, 29/3/94, σελ. 123. Στοιχεία για Γιγαντοαφίσες. 
3. Ροίνου, 1995, σελ. 67. Στοιχεία για Περιοδικά. 
4. ΚΕΡΔΟΣ, 6/10/95, σελ. 4. Στοιχεία για ποσά που διατίθενται για την Προβολή της Ελλάδος στην 

Γερμανία και Αγγλία. 
5. EOT, 1992. Στοιχεία διαφημιστικών δαπανών. 
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ΕΠΑΝΑΛΥΠΤΙΚΑ MYNHMATA 
ΑΠΌ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΜΕΧΡΙ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ENIIXYIH ΤΟΥ 
PRESTIGE ΠΟΥ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ 
ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΩΝ) 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 10.000 000 
ΔΡΧ. 
ΚΟΣΤΟΣ: 20.000.000 Χ 2 
ΕΤΗ= 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑ ΔΪΑΦΗΜΙΣΗ}= 

4Q.QQ0.0QQ ΔΡΧ. ! 

! 

800.000.000 ΔΡΧ. 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, η διεκπεραίωση του προγράμματος Προβολής απαιτεί 

τουλάχιστον 800.000.000 Δρχ., οι οποίες κατανέμονται για την περίοδο 1997-2000, 

σύμφωνα με τις χώρες και τα έτη που αναγράφονται στις δύο πρώτες στήλες του 

πίνακα. Επίσης, συμπληρωματικά, στο παραπάνω συνολικό ποσό προσθέτουμε και 

Έκτακτα Κονδύλια ύψους 60.000.000 Δρχ., για έκτακτες περιπτώσεις (π.χ έκδοση 

εντύπων προσφορών γνωστά ως Price Brakers για την υποκίνηση της Ζήτησης). 

• Διανομή. 

Το Κόστος Διανομής, κατανέμεται σε απαραίτητα κονδύλια Συνδιαφήμισης, υποστήριξης 

ενδιάμεσων συνεργατών, έκτακτα κονδύλια για βελτίωση της Εικόνας των προορισμών 

(Public Relations) και σε συμμετοχή σε Εκθέσεις στο Εξωτερικό, για τα έτη 1997-2000. 

ΣΥΝΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΜΕ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΠΟΣΤΕΡΣ 

7.000.000 ΔΡΧ 
10.000.000 ΔΡΧ 

10.000.000 ΔΡΧ. 
40.000.000 ΔΡΧ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΣΜΟΣ ΠΑ ΔΙΑΝΟΜΗ) -

-

67.000.000 ΔΡΧ. 
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13. Μέθοδοι παρακολούθησης και ελέγχου. 

Παρακάτω, παρουσιάζεται ένα συνοπτικό σχεδιάγραμμα Μεθόδων Ελέγχου των 

Στρατηγικών Δραστηριοτήτων Τουριστικού Μάρκετινγκ, για χρήση σε κάθε Περιφέρεια 

της Βορείου Ελλάδος. Η Οργανωτική Δομή, ακολουθεί την ήδη υπάρχουσα υποδομή σε 

Διευθύνσεις και Όργανα ελέγχου των Περιφερειών και άλλων αρμόδιων 

συνεργαζόμενων Φορέων1. 

Στο παρακάτω διάγραμμα, οι υπεύθυνοι Φορείς Τουριστικής Πολιτικής σε 

συνεργασία με την Διεύθυνση του EOT και της αρμόδιας Περιφέρειας, εποπτεύουν την 

άσκηση της Τουριστικής Πολιτικής και ενισχύουν τις τουριστικές δραστηριότητες των 

Ιδιωτών, καθώς και των Δημόσιων Φορέων τοπικού ενδιαφέροντος. Η Διεύθυνση της 

Περιφέρειας, για τον καλύτερο έλεγχο των δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τη τοπική 

Διεύθυνση του EOT, ελέγχει τις τουριστικές δρστηριότητες, κατανέμοντας το έργο 

παρακολούθησης και ελέγχου στις δύο στρατηγικού χαρακτήρα Επιχειρησιακές 

Ενότητες (SBU'S). Η κατανομή του έργου, βοηθά στην. καλύτερη προώθηση του 

Προϊόντος και στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων, με στόχο την ανάπτυξη του 

Ετήσιου και μη εποχιακού Τουρισμού. Παράλληλα, η Διεύθυνση του EOT, σε συνεργασία 

με την Περιφέρεια, αναπτύσσει Προγράμματα Τουριστικού Μάρκετινγκ για κάθε νομό 

της Περιφέρειας. Στα Προγράμματα, καθορίζονται οι ετήσιοι στόχοι που θα πρέπει να 

επιτευχθούν και θέτονται ετήσια χρονοδιαγράμματα ελέγχου των δραστηριοτήτων και 

κατανομής των πόρων από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Η Διεύθυνση του EOT και ot 

αρμόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας, συντονίζουν, καθοδηγούν και εποπτεύουν τις 

δραστηριότητες των Εργοδοτικών και Συνικαλιστικών Οργανώσεων, των Επιμελητηρίων, 

των Επιστημονικών Συλλόγων, των Κοινωνικών Φορέων και ΟΤΑ, με βάση τους κοινά 

αποδεκτούς στόχους των Προγραμμάτων Μάρκετινγκ κάθε Περιφέρειας. Η κατανόηση 

και η αποδοχή του Προγράμματος απ'όλους τους Φορείς, βοηθά στην ανάπτυξη 

Εσωτερικής και Εξωτερικής Εικόνας Προορισμών, "για κάθε ένα από τους Προορισμούς 

της Βόρειας Ελλάδας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, που αποτελείται από εκπροσώπους 

όλων των παραπάνω Φορέων, συζητά σε τακτά χρονικά διαστήματα (π. χ μία φορά το 

μήνα) τα πιθανά προβλήματα στην εκτέλεση των έργων, ενώ στο τέλος του έτους, 

συντάσσει μία Έκθεση Πεπραγμένων σε συνεργασία με τις Επιτροπές Παρακολούθησης 

των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων. 

1 Βλέπε: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, "Πυρήνας ανάπτυξης στην Ενιαία Ευρώπη 1990-92 τα χρόνια 
της θεμελίωσης". 
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Σχεδιάγραμμα Μεθόδων Ελέγχου των Στρατηγικών Δραστήριοι 

Μάρκετινγκ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΟΡΓΑΝΟ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Επιτροπή 

παρακολούθησης/ 

Ομάδες Εργασίας 

ΠΕΠ 

(Περιφέρεια)/Ε.Ε. 

EOT ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

[SBUErnoioç & 
SBUEapivóc] 

(Βλ Τ.Υποβέσης 

σχεδιασμού) 

Προγράμματα 

Τουριστικού 

Μάρκετινγκ για κάδε 

νομό περιφέρειας 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 

•

ΑΝΑΛΎΣΕΙΣ 
SWOT 

ΓΙΑ ΚΥΡΙΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ευκαιρίες και Κίνδυνοι 
ano Μακροπεριβάλλον 

Δυνάμεις και Αδυναμίες 
κάθε Περιφέρειας 

(Αναλύσεις: 
Πωλήσεων, Βιομηχανίας, 

Ανταγωνισμού, 
Καταναλωτών/ 

Τουριστικής Ζήτησης, 
Πόρων) - (Βλ και 2στ. 

θβωοη-ηκό μοντέλο μεταβλητές 

εξέτασης) 

Στρατηγική Μάρκετινγκ 

Προγράμματα Μάρκετινγκ 

Εφαρμογή 
διάθεση πόρων . 

\

Έλεγχος ^ûT 
Δείκτες στόχοι 

Feedback 

"POÇ 
περιφέρεια 
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Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία ελέγχου των τουριστικών δραστηρ 

Διεύθυνσης EOT, περικλείει τα παρακάτω στάδια: 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΚΤ 

ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ EOT 

ιοτητων cnc 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Κριτήρια 

Διανυκτερε σεις το 2000 
ava εποχή και περιφέρεια 
παρακολο Βηαη ανταγ νιστ ν 
342000 Δυτική Μακεδονία 
3555000 Κεντρική Μακεδονία 
810000 Ανατολική Μακεδονία 
(Βλ. 9: Στόχοι Μάρκετινγκ. 

Προβλέι^εις 

Ανάπτυξη και εφαρμογή 

στρατηγικ ν σχεδί ν 

ΔΡΑΣΗ 

Σ στημα Ελέγχου για αξιολ γηση 

αποτελεσμάτ ν 
Απ κΑισπ απο Σχέδιο 

Ναί Όχι 
Feedback 

[Στ χοι, Στρατηγικές, Κατανομή 
π ρ ν]: Ενημέρ ση Περιφέρειας, EOT, 

ΥΠΕθΟ 

Στο παραπάνω σχήμα, το διευρυμένο σε πάχος βέλος δείχνει το πρώτο βήμα στην 

αξιολόγηση των διαδικασιών, μια και τα κριτήρια, οι στρατηγικές, πολιτικές, και η 

κατανομή των πόρων, θεωρείται ότι έχει περατωθεί μέχρι το 1999. Η περάτωση των 

εργασιών, μπορεί να αφορά επιλεγμένα σημεία ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδος (π.χ 

Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης) και διαποικίλησης Ύ&- των 

υπαρχόντων Γραμμών Προϊόντος, όσον αφορά τις Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού. Οι 

περιοχές θα αποτελέσουν Πιλοτικούς Δείκτες, για την ολοκλήρωση των προσπαθειών 

μετά το 2000. Τα υπόλοιπα βέλη, δείχνουν τη ροή των διαδικασιών ελέγχου στην 

περιφερειακή Διεύθυνση του EOT, μετά τον έλεγχο των δραστηριοτήτων για το 2000. 

385 



Με βάση το παραπάνω σχήμα, ο προορισμός της Βόρειας ΞλλαΞες 6α _ε-:~ε. .ζ 

ελέγχει την απόκλιση των συνολικών του διανυκτερεύσεων ανά Περιφέρεια, βάσει των 

προβλέψεων για το 2000 (Βλ. Κριτήρια). Εφ'όσον διαπιστωθούν αποκλίσεις, πρέπει να 

επανεξεταστούν οι Στόχοι, Στρατηγικές, οι Πολιτικές και η Κατανομή των πόρων. Η 

άμεση ενημέρωση της Περιφέρειας μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και ο 

εντοπισμός προβλημάτων κάθε Περιφέρειας σε τοπικό επίπεδο, [π.χ Ο.Τ.Α] αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα για την προσαρμογή των δραστηριοτήτων στα νέα δεδομένα TOU 

εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας. Η υλική υποστήριξη, 

(εξοπλισμός, κονδύλια) και ειδικότερα, η υποστήριξη σε τεχνογνωσία και τεχνολογία, 

από πλευράς ΥΠΕΘΟ, Υπουργείου Τουρισμού (εφ'όσσον υπάρχει) και κεντρικής 

διεύθυνσης του EOT για την προσαρμογή των στρατηγικών στις βραχυχρόνιες εξελίξεις, 

θεωρείται απαραίτητη και θα πρέπει να ξεπερνούνται τυχόν γραφειοκρατικά εμπόδια 

στην εκτέλεση των αποφάσεων. 
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Σε περίπτωση που θα εμφανιστεί πρόβλημα μετά το 2000, στις μηνιαίες 

Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών επισκεπτών από Γερμανία και Αγγλία, ιδιαίτερα όσον 

αφορά τις περιόδους Χαμηλών Ελεύσεων, (από Οκτώβριο μέχρι Μάϊο) η Διοίκηση του 

EOT, θα πρέπει να ελέγχει το περιβάλλον ΜΚΤ και τα μέσα - πολιτικές ΜΚΤ που 

ακολούθησε, ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ο λόγος - αίτιο της κρίσης. Στην περίπτωση 

αυτή, θα πρέπει να υπάρξει άμεση επικοινωνία με τους φορείς αποστολής τουριστικών 

ρευμάτων στο εξωτερικό, για να εντοπιστούν παράγοντες που σχετίζονται με την 

ανάλυση παρούσας κατάστασης. Επίσης, εάν το προϊόν δεν έχει διατεθεί μέχρι το 2000, 

θα πρέπει να οργανωθούν μικρότεροι Πιλοτικοί Προορισμοί, που θα ενισχύσουν την 

Εικόνα, μέχρι τη στιγμή που θα διατεθεί το σύνολο των φυσικών - πολιτιστικών πόρων 

στους αλλοδαπούς επισκέπτες μας. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλιστούν οι προσβάσεις 

των επισκεπτών μέσω εναλλακτικών σεναρίων, έστω οδικώς ή αεροπορικώς, σε 

περίπτωση εμφάνισης προβλήματος στα δίκτυα μεταφορών. Γι'αυτό, προτείνονται 

εναλλακτικά πλάνα στρατηγικών ενεργειών από πλευράς EOT, Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Περιφέρειας, σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων (π.χ απεργίες, 

εμπάργκο κ.ά.)· Στην περίπτωση εμφάνισης έκτακτων γεγονότων, ή συμβάντων, ή μη 

ελεγχόμενων εξελίξεων, (π.χ ενεργειακές κρίσεις σε διεθνές επίπεδο, ή σεισμοί, ή 

τρομοκρατικές ενέργειες) καλό είναι να διασφαλίζεται η εικόνα του προορισμού από 

έγκυρους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και να χαράζονται κοινές 

στρατηγικές αντιμετώπισης για το μέλλον. Η διαρκής ενημέρωση του προορισμού ως 

προς την εικόνα του στο εξωτερικό, μέσω της έρευνας μάρκετινγκ, [ενδιάμεσοι 

συνεργάτες, δυνητικοί και μη επισκέπτες, κοινωνία], καθώς και ώς προς την κατάσταση 

που επικρατεί στον προορισμό, όσον αφορά την εσωτερική εικόνα του προορισμού, 

[τοπικοί φορείς, επαγγελματικοί φορείς, ιδιώτες, τοπική κοινωνία, επισκέπτες] θα 

ενδυναμώσει τη βάση πληροφοριών της διεύθυνσης του Ε.Ο.Τ, για την εφαρμογή 

εναλλακτικών στρατηγικών. Εάν οι ανταγωνιστές προωθήσουν την ανάπτυξη νέων 

Τουριστικών Προϊόντων, οι παραδοσιακοί οικισμοί και τα ιδιωτικά καταλύματα θα πρέπει 

να διαρρυθμιστούν και να προσαρμοστούν κατάλληλα, καθώς και θα πρέπει να 

ενισχύσουν το επίπεδο προσφορών - εξυπηρετήσεων προς τους πελάτες τους, 

παρακολουθώντας παράλληλα τις νέες τάσεις στην Ζήτηση. Εάν οι ανταγωνιστές 

στοχεύσουν σε νέα Τμήματα Αγοράς με την υποστήριξη των προγραμμάτων Προβολής 

τους, στην περίπτωση αυτή, προτείνεται η ενίσχυση των διαφημιστικών μηνυμάτων με 

συγκριτικά στοιχεία που θα παρουσιάζουν ωφέλειες που παρέχονται στις περιοχές των 

οικισμών της Βορείου Ελλάδος, όσον αφορά αυτά τα Τμήματα Αγοράς. Εάν η υποδομή 
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και ανωδομή δεν είναι κατ,άλληλη γ ι α τ η ν προσέλκυση των ncccnc/Uj 7 ^ Γ · „ - : _ 

Αγοράς, τότε, στην περίπτωση αυτή απαιτείται η άμεση αναπροσαρμογή των 

προγραμμάτων Ανάπτυξης των Γραμμών Προϊόντος και η ακόλουθη αντιμετώπιση των 

Αδυναμιών που παρουσιάζονται ανά Οικισμό. Εάν οι ανταγωνιστές (δηλαδή οι προορισμοί 

των ανταγωνιστών), αναπτύξουν παρόμοιες Γραμμές Προϊόντος και Εξυπηρετήσεις με 

χαμηλότερες τιμές, τότε θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην Προβολή των ωφελειών που 

παρέχονται προς τους επισκέπτες, όσον αφορά τις Μοναδικότητες σε Αξιοθέατα 

διεθνούς ενδιαφέροντος, τις ιδιαιτερότητες στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών, καθώς 

και θα πρέπει να προωθηθεί εντατικότερα και να καθιερωθεί η πολιτική προσέγγισης 

ενδιάμεσων συνεργατών στην Αγγλία και Γερμανία. Εάν τα μέτρα αυτά δεν αποδώσουν, 

τότε προτείνεται η μείωση των τιμών και παράλληλα, ο καλύτερος έλεγχος των 

λειτουργικών εξόδων (π.χ μείωση των λειτουργικών εξόδων με την καθιέρωση της 

χρήσης Ήπιων Μορφών Ενέργειας1 από τα καταλύματα διαμονής). Οι πιλοτικοί οικισμοί 

και τα ιδιωτικά καταλύματα, θα πρέπει να παρακολουθούν τις νέες εξελίξεις που 

υπάρχουν στην Τεχνολογία και Τεχνογνωσία που αφορούν την ανάπτυξη Βιοτουριστικών 

Δραστηριοτήτων και να τις εφαρμόζουν πρωτοποριακά, προβάλλοντας τις ιδιατερότητες 

αυτές, σε περίπτωση έντονων ανταγωνιστικών πιέσεων. Η ανάπτυξη υποδομής και 

ανωδομής από ανταγωνιστικούς προορισμούς, όπως η Ισπανία και Ιταλία, πρέπει να 

αποτελεί αντικείμενο παρακολούθησης από την αρμόδια Διεύθυνση του EOT και να 

παρουσιάζονται παρόμοια πορίσματα στα Περιφερειακά Συμβούλια. Με τον τόπο αυτό, 

παρακολουθείται και προλαβαίνεται η ενεργοποίηση των ανταγωνιστών, όσον αφορά τη 

βελτίωση των παροχών τους προς τους επισκέπτες στον Οδικό Τουρισμό, στον 

Περιηγητικό Τουρισμό, στον Αεροπορικό και Θαλάσσιο Τουρισμό. Επίσης, η παρουσία 

ανταγωνιστικών προορισμών ή η προώθηση τους με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό 

προβολής των Περιφερειών και των Ο.Τ.Α, αποτελεί για τη Βόρεια Ελλάδα, δείκτη 

εντονότερης ενίσχυσης των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την καθιέρωση 

μελλοντικών σχέσεων συνεργασίας με ενδιάμεσους φορείς (π.χ. Τουριστικά Γραφεία, 

Πρακτορεία, Δημοσιογράφους, Εκδοτικούς Οίκους στο Εξωτερικό). Τέλος, σε περίπτωση 

που οι κύριες χώρες· αποστολής τουριστών (Αγγλία και Γερμανία) δημιουργήσουν 

κατάλληλη Τουριστική Υποδομή, για να μειώσουν τον αριθμό των ταξιδιών προς το 

Εξωτερικό, ή υιοθετήσουν περιοριστικά μέτρα, π.χ φορολογικές επιβαρύνσεις για ταξίδια 

στο Εξωτερικό, τότε θα πρέπει να υποβοηθηθούν οι ταξιδιώτες και οι ενδιάμεσοι 

συνεργάτες μας με χαμηλότερες τιμές και ενισχημένα κίνητρα που θα υποβοηθούν την 

έλευση των επισκεπτών. Επίσης, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υπερτονίζονται η 

1 Εδώ, αναφερόμαστε σε μορφές ενέργειας όπως η Ηλιακή. Αιολική. Επίσης, η χρήση του φυσικού 
αερίου, θα μπορούσε να συμβάλλει στην ελάτωση του κόστους λειτουργίας των πιλοτικών οικισμών. 
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Αλλαγή Περιβάλλοντος, η ύπαρξη Μοναδικοτήτων σε Αξιοθέατα διεονους αναν,'~ρ,~ς. 

οι Παροχές και Εξυπηρετήσεις, καθώς και το Κλίμα, ο Καιρός και η Φιλοξενία των 

κατοίκων. 

^ 
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