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Περίληψη 

 

Σήμερα η κοινωνία εξελίσσεται ταχύτατα, γι’ αυτό το λόγο ο σύγχρονος 

άνθρωπος προκειμένου να επιβιώσει και να εξελιχθεί καλείται να αξιοποιήσει και να 

εκμεταλλευτεί την υπάρχουσα τεχνολογία. Η συνεχής βελτίωση της τεχνολογίας και 

των πληροφοριών έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές στον επιχειρηματικό χώρο μέσω των 

εφαρμογών και των υπηρεσιών του παγκόσμιου ιστού. Μέσω της τεχνολογίας 

δημιουργούνται νέες ευκαιρίες στις τουριστικές επιχειρήσεις να προσεγγίσουν το 

καταναλωτικό κοινό. Αρκετά είναι τα άτομα που στρέφουν την προσοχή τους στο 

διαδίκτυο με απώτερο σκοπό την ενημέρωση, την επικοινωνία καθώς και την αγορά 

προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετές τουριστικές επιχειρήσεις 

να χρησιμοποιούν την τεχνολογία και τις υπηρεσίες που προσφέρονται ως μέσο 

μετάδοσης και διάχυσης πληροφοριών. Στον ξενοδοχειακό κλάδο, ολοένα και 

περισσότερες είναι οι επιχειρήσεις που επιλέγουν τέτοιους τρόπους προκειμένου να 

μεταδώσουν πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις τους. Αρκετές είναι βέβαια και 

εκείνες οι ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες έχουν προχωρήσει στην υιοθέτηση και στην 

δημιουργία ιστοσελίδων προκειμένου να εξυπηρετούν και να πληροφορούν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τους πιθανούς πελάτες τους. Μέσα από την ιστοσελίδα ενός 

ξενοδοχείου δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να δει το προσφερόμενο προϊόν 

όπως είναι οι χώροι δωματίων, τις υπηρεσίες που προσφέρονται αλλά και να 

πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές κρατήσεις.  
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Abstract 

 

Nowadays society is rapidly evolving, this is why modern people in order to 

survive and grow are invited to build and leverage the existing technology. The 

continuous improvement of technology and information has brought radical changes in 

business through applications and web services. Through technology tourism business 

have new opportunities to reach the general public. Several people are turning their 

attention to the Internet with the aim to inform, communicate and purchase products and 

services. This has resulted several tourism businesses in using the technology and 

services offered as means of transmission and dissemination of information. In the hotel 

industry more and more companies choose such ways to convey information about their 

businesses. Several are of course those hotel units which are advanced in the adoption 

and creation of web pages to serve and inform in the best possible way, potential 

customers. Through the website of a hotel, is given an opportunity to people to see the 

product and the services offered and to make reservations online. 
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Εισαγωγή 

 

Η παρούσα διπλωματική συντάχθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του 

μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο 

Μάρκετινγκ. Σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι να ερευνηθεί κατά πόσο οι 

ξενοδοχειακές μονάδες υιοθετούν και δημιουργούν ιστοσελίδες, μελετώντας ποιο 

συγκεκριμένα την περίπτωση των ξενοδοχειακών καταλυμάτων στην περιοχή της 

Λίμνης Πλαστήρα. 

Στην πρώτη ενότητα γίνεται μία εισαγωγή στον τουρισμό όπου αναφέρονται 

συνοπτικά εννοιολογικοί ορισμοί του τουρισμού και του τουριστικού προϊόντος και οι 

μορφές τουρισμού. Στη δεύτερη ενότητα  γίνεται αναφορά στον τουριστικό κλάδο, στον 

κλάδο της φιλοξενίας  και στον ξενοδοχειακό κλάδο. Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στην 

τεχνολογία όπως αυτή εμφανίζεται στον τουριστικό κλάδο, δηλαδή στις νέες 

τεχνολογίες  όπως τα GPS και τα Smartphone και πως αυτές αξιοποιούνται από τους 

σύγχρονους ταξιδιώτες. Στην ίδια ενότητα δίνεται έμφαση στις ιστοσελίδες 

επισημαίνοντας τα χαρακτηριστικά επιτυχίας μίας ιστοσελίδας, τα πλεονεκτήματα από 

την ύπαρξη ιστοσελίδων καθώς και τα συστήματα κρατήσεων που υπάρχουν 

κλείνοντας με μία σύντομη αναφορά των συμπερασμάτων της ενότητας. 

Η τέταρτη και τελευταία ενότητα, αφορά την περίπτωση των ξενοδοχειακών 

καταλυμάτων στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα, όπου επισημαίνεται ο σκοπός και η 

μεθοδολογία της έρευνας, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα αυτής καθώς και οι 

περιορισμοί της έρευνας και οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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1.1. Τουρισμός  

 

Όταν σκέφτεται κάποιος τον τουρισμό, το πρώτο πράγμα που ανακαλεί στη 

μνήμη του είναι οι άνθρωποι που επισκέπτονται ένα συγκεκριμένο μέρος για τα 

αξιοθέατα του, για φίλους και γνωστούς ή για την πραγματοποίηση διακοπών 

(Goeldner and Ritchie, 2003).  

Ένας από τους παλαιότερους εννοιολογικούς ορισμούς του τουρισμού δόθηκε 

από τους πρωτοπόρους της έρευνας του τουρισμού Hunziker και Krapf το 1941, οι 

οποίοι ορίζουν τον τουρισμό ως το σύνολο των φαινομένων και των σχέσεων που 

αναπτύσσονται και προκύπτουν από την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού και την 

παραμονή και διαμονή μη μόνιμων κατοίκων, εφόσον αυτά δεν οδηγούν σε μόνιμη 

διανομή και δεν συνδέονται με καμία κερδοσκοπική δραστηριότητα (Ηγουμενάκης, 

1999). Κατά τον Αιγινήτη (1978)  τουρισμός είναι η από χώρα σε χώρα ή από πόλη σε 

πόλη μετάβαση ατόμων ομαδικά ή μεμονωμένα, για λόγους βραχείας ή μακράς πάντως 

όχι μονίμου διαμονής, για αναψυχή αποκλειόμενης της εργασίας που επιφέρει άμεσο 

όφελος, πλην εκείνης η οποία δύναται να έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την διαφήμιση 

της χώρας στην οποίαν κατευθύνεται ο επιχειρών με τέτοια μετάβαση. 

Σύμφωνα με τους Goeldner και Ritchie (2003), τουρισμός είναι οι διαδικασίες, 

οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις σχέσεις και 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τουριστών, προμηθευτών  τουριστικών προϊόντων, χωρών 

υποδοχής, κοινοτήτων υποδοχής και περιβάλλοντος χώρων που εμπλέκονται στην 

προσέλκυση και φιλοξενία επισκεπτών.  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (World Tourism Organization,WTO), 

αποδίδει έναν ορισμό για τον τουρισμό ο οποίος ξεφεύγει από την στερεότυπη άποψη 

για πραγματοποίηση διακοπών. Σύμφωνα με τον WTO ο τουρισμός περιλαμβάνει τις 

δραστηριότητες των ανθρώπων που ταξιδεύουν και διαμένουν σε μέρη εκτός του 

σύνηθες περιβάλλοντος τους, δηλαδή της μόνιμης κατοικίας τους, για ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για ψυχαγωγία, για επαγγελματικούς και για άλλους 

λόγους (Goeldner and Ritchie, 2003).  
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1.2.  Βασικοί Τύποι και Μορφές Τουρισμού  

 

Από τη βιβλιογραφία οι διάφοροι τύποι, μορφές  και κατηγορίες του τουρισμού 

που υπάρχουν ποικίλουν. Ο τρόπος με τον οποίο ταξινομούνται έχει διαφορετικά 

κριτήρια κάθε φορά. Ο Ηγουμενάκης (1997) υποστηρίζει ότι ο τουρισμός είναι 

πολυσύνθετος και πολυδιάστατος κα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να ληφθούν υπόψη 

πριν την κατηγοριοποίηση του είναι το κίνητρο που οδηγεί το άτομο σε ένα ταξίδι, ο 

τύπος του ταξιδιού, η χρονική περίοδος πραγματοποίησης του ταξιδιού και οι συνέπειες 

του ταξιδιού αυτού στην ανάπτυξη του τόπου πραγματοποίησης του ταξιδιού.   

Ο Ηγουμενάκης (1997) κάνει την εξής κατηγοριοποίηση του τουρισμού: 

 τον μαζικό τουρισμό, οποίος αφορά ουσιαστικά την ομαδικότητα των 

τουριστών για συμμετοχή στις διάφορες φάσεις της τουριστική δραστηριότητας, 

 τον ατομικό τουρισμό, που αφορά τη διοργάνωση και πραγματοποίηση ενός 

ταξιδιού από τους τουρίστες ανεξάρτητα και ατομικά, 

 τον εσωτερικό τουρισμό, που πραγματοποιείται στα πλαίσια μίας χώρας από 

τους κατοίκους αυτής της χώρας, 

 τον εξωτερικό τουρισμό, που πραγματοποιείται από άτομα που διαμένουν σε 

μία χώρα και επισκέπτονται μία άλλη για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για 

τουριστικούς λόγους, 

 ο συνεχής τουρισμός, που πραγματοποιείται όλο το χρόνο χωρίς να επηρεάζεται 

από ενδεχόμενες μεταβολές των καιρικών συνθηκών, 

 και ο εποχιακός τουρισμός, ο οποίος αφορά ένα χρονικό διάστημα άλλοτε 

μεγάλο άλλοτε μικρό κάθε έτος ανάλογα με τις μεταβολές των καιρικών 

συνθηκών. 

Σύμφωνα με την προσέγγιση των Tureac και Turtureanu (2008) διακρίνονται οι 

εξής έξι τύποι τουρισμού, εκ των οποίων οι πρώτοι πέντε τύποι πραγματοποιούνται 

κατά τη διάρκεια των διακοπών ενώ ο επαγγελματικός τουρισμός συνδέεται άμεσα με 

τη παραγωγική διαδικασία: 

 ο τουρισμός χαλάρωσης 

 ο τουρισμός υγείας  
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 ο τουρισμός επισκέψεων  

 ο τουρισμός διαμετακόμισης 

 ο τουρισμός μειωμένων αποστάσεων και  

 ο επαγγελματικός τουρισμός  

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ο τουρισμός διακρίνεται σε 

τρεις κατηγορίες  (ICAP, 2007): 

 Στον εγχώριο τουρισμό, ο οποίος αφορά τους κατοίκους μιας χώρας που 

ταξιδεύουν εντός των συνόρων της .  

 Στον εξερχόμενο τουρισμό, που αφορά τους κατοίκους μιας χώρας που 

ταξιδεύουν σε μία άλλη χώρα. 

  Στον εισερχόμενο τουρισμό, που αφορά τους αλλοδαπούς που ταξιδεύουν 

σε μια δεδομένη χώρα. 

 

 

 

 

1.3. Τουριστικό Προϊόν 

 

Ως προϊόν ορίζεται κάθε τι που μπορεί να προσφερθεί στην αγορά για 

απόκτηση, χρήση και κατανάλωση και που μπορεί να ικανοποιήσει μια επιθυμία ή μια 

ανάγκη. Το κάθε προϊόν περιλαμβάνει φυσικά αντικείμενα, υπηρεσίες, άτομα, χώρους, 

οργάνωση και ιδέες (Kotler, 1984). Οι Medlik και Middleton (1973) θεώρησαν το 

τουριστικό προϊόν ως ένα συνδυασμό δραστηριοτήτων, υπηρεσιών και παροχών που 

συγκροτούν τη συνολική τουριστική εμπειρία. Ο συνδυασμός, αποτελείται από τα εξής 

στοιχεία: 

 τα αξιοθέατα του προορισμού,  

 τις εγκαταστάσεις του προορισμού,  

 τη πρόσβαση,  

 τις εικόνες και τη τιμή. 



 

 
6 

 

Σύμφωνα με τον Βαρβαρέσο (2000) το τουριστικό προϊόν έχει τις εξής 

ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες: 

 Εμφανίζει αδυναμία αποθήκευσης, ορισμένα είναι εκείνα τα  τουριστικά 

προϊόντα που μπορούν να αποθηκευτούν και επιτρέπουν καλύτερο  

καταμερισμό της εργασίας. 

 Εμφανίζει ανελαστικότητα ως προς την προσφορά, κάτι που οδηγεί σε αδυναμία 

παραγωγής τη στιγμή που ζητούνται τα συγκεκριμένα αγαθά και οι υπηρεσίες. 

 Χαρακτηρίζεται από μικρό βαθμό αυτοματισμού.  

 Καταναλώνεται στον τόπο παραγωγής του, που σημαίνει ότι δεν αποστέλλεται 

στον τουρίστα, αλλά ο τουρίστας μετακινείται στον τόπο παραγωγής του 

προϊόντος. 

 Η παραγωγή και η κατανάλωση του λαμβάνει χώρα στον ίδιο χρόνο και τόπο. 

 Μετά την κατανάλωση τους οι τουριστικές υπηρεσίες παύουν να υπάρχουν.  

 Μπορούν να υποκατασταθούν μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα ένα 

ξενοδοχείο να υποκατασταθεί με ένα άλλο. 

 Τα τουριστικά προϊόντα χαρακτηρίζονται ως συμπληρωματικά. Η 

συμπληρωματικότητα αυτή δεν αφορά μόνο τις τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά 

και τις σχέσεις που διαμορφώνουν με τους υπάρχοντες τουριστικούς πόρους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
7 

 

 

 

 

Ενότητα 2η  : Ο Τουριστικός κλάδος  
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2.1 Ο Τουριστικός Κλάδος   

 

Ο τουριστικός κλάδος συχνά αναφέρεται ως ένας από τους πιο μεγάλους 

κλάδους στον κόσμο (Sharpley, 2002). Ο τουριστικός κλάδος δεν είναι ένας συμβατικός 

κλάδος, αλλά είναι ένας σύμπλεγμα στενά συνδεδεμένων και αλληλοεξαρτώμενων 

παραγωγικών κλάδων οι οποίοι συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή, στη 

διαμόρφωση και στη διάθεση του τουριστικού προϊόντος  στην αγορά (Μπριασούλη, 2000). 

Ο κλάδος αυτός είναι ουσιαστικά διαφοροποιημένος και αποτελείται από μία πληθώρα 

διαφορετικών προμηθευτών οι οποίοι  λειτουργούν ανεξάρτητα (Law, Leung and 

Wong, 2004).  

Η τουριστική βιομηχανία δεν υπάρχει με την έννοια μίας ξεχωριστής ομάδας 

επιχειρήσεων όπως θα μπορούσαν να θεωρηθούν οι βιομηχανίες αυτοκινήτων και  

ένδυσης. Δεν αποτελεί ένα ομοιογενή κλάδο συνεπώς για αυτό το λόγο ο ορισμός που 

μπορεί να αποδοθεί θα είναι ένας ευρύς ορισμός. Ο ορισμός αυτός θα περιλαμβάνει 

όλες εκείνες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως απώτερο σκοπό την 

καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επισκεπτών ενός ταξιδιωτικού προορισμού. Ο 

Μαυροδόντης (2001) ορίζει την τουριστική βιομηχανία ως το σύνθετο των οργανισμών 

εκείνων, δημοσίων και ιδιωτικών, που συμμετέχουν στην ανάπτυξη, την παραγωγή και 

την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών εκείνων που εξυπηρετούν τις ανάγκες 

των ταξιδιωτών. 

Ο τουριστικός κλάδος είναι μία τεράστια βιομηχανία, η οποία αποτελείται από 

τις εξής επιμέρους μονάδες –επιχειρήσεις (ICAP,2009): 

 Τις καταλύματα  όπως  ξενοδοχεία, μοτέλ, ενοικιαζόμενα δωμάτια και 

διαμερίσματα. 

 Τις επισιτιστικές μονάδες, όπως είναι τα εστιατόρια, οι ταβέρνες, τα μπαρ και τα 

εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης. 

 Τις  επιχειρήσεις μεταφοράς, όπως είναι οι αεροπορικές και οι ναυτιλιακές 

εταιρείες, οι εταιρείες μεταφοράς επί χερσαίου εδάφους (τρένα, λεωφορεία) και 

οι επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων. 

 Τα τουριστικά /ταξιδιωτικά γραφεία, όπου ο ταξιδιωτικός πράκτορας βοηθά τον 

ταξιδιώτη και ενεργεί για λογαριασμό του όσον αφορά το σχεδιασμό του 
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ταξιδιού και τις απαραίτητες εκ των προτέρων ενέργειες που πρέπει να γίνουν 

όπως είναι η κράτηση των εισιτηρίων, η κράτηση των καταλυμάτων, και η 

εξασφάλιση ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου. 

  Οι μονάδες - εγκαταστάσεις αναψυχής, όπως πάρκα και ειδικά διαμορφωμένοι 

φυσικοί χώροι για αναψυχή, χιονοδρομικά κέντρα και πολιτιστικές εκδηλώσεις.  

 Διάφορες άλλες επιχειρήσεις, όπως καταστήματα που πωλούν διάφορα είδη 

εθνικού ή τοπικού χαρακτήρα ως αναμνηστικά οι οποίες ουσιαστικά 

ικανοποιούν δευτερεύουσες ανάγκες των ταξιδιωτών.  

 

Ο τουριστικός κλάδος σύμφωνα με την Κατσώνη (2006) αποτελείται από τις 

εξής τρεις κατηγορίες: 

 Τους προμηθευτές (suppliers) του τουριστικού προϊόντος, μερικοί εκ των 

οποίων είναι τα ξενοδοχεία, οι διάφορες επιχειρήσεις μεταφορών όπως οι 

αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, 

καθώς και επιχειρήσεις και  δημόσιοι οργανισμοί πολιτισμού όπως θέατρα και 

μουσεία. 

 Τους ενδιάμεσους (intermediaries), όπως τα συστήματα δίκτυα γενικής 

διανομής (Global Distribution Systems-GDS), τα συστήματα-δίκτυα διανομής 

ξενοδοχειακών υπηρεσιών (Hotel Distribution Systems-HDS), τους Tour 

Operators και τα τουριστικά πρακτορεία. 

 Τους τελικούς καταναλωτές (consumers), οι οποίοι μπορεί να είναι τόσο 

ιδιώτες που ταξιδεύουν για ψυχαγωγικούς σκοπούς οι γνωστοί ως leisure 

travelers, όσο και στελέχη που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους οι 

λεγόμενοι business travelers . 
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2.2  Ο Κλάδος της Φιλοξενίας  

Όταν τίθεται το θέμα του προσδιορισμού της βιομηχανίας της φιλοξενίας 

παρατηρείται μία δυσκολία προσδιορισμού. Αυτή η δυσκολία εμφανίζεται στο εάν η 

βιομηχανία φιλοξενίας είναι ένα τμήμα του τομέα των υπηρεσιών, εάν είναι ένα τμήμα 

της ψυχαγωγίας ή εάν είναι μία ακόμη μορφή επιχείρησης (Jayawardena, 2000; 

Slattery, 2002; Hemmington, 2004). 

Οι Lashley και Morrison (2000) παρουσιάζουν μία σειρά απόψεων που αφορούν 

τη έννοια της φιλοξενίας. Ενδεχομένως η πιο σημαντική προσέγγιση της έννοιας της 

φιλοξενίας από τους Lashley και Morrison είναι αυτή των τριών περιβαλλόντων χώρων, 

του κοινωνικού, του ιδιωτικού και του εμπορικού περιβάλλοντος.  

Ο Slattery (2002) από την άλλη πλευρά αμφισβητεί τη προσέγγιση των  τριών 

διαστάσεων Lashley και Morrison, υποστηρίζοντας ότι αυτή τους η προσέγγιση δεν 

περιλαμβάνει και εξαιρεί σημαντικές πτυχές της βιομηχανίας. Από την πλευρά του ο 

Slattery θεωρεί ότι τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και άλλοι χώροι φιλοξενίας είναι 

επιχειρήσεις και η όλη διαδικασία εμφανίζει μία σχέση μεταξύ πωλητών και 

αγοραστών.  

Ένας άλλος ορισμός της φιλοξενίας είναι αυτός των Brotherton και Wood 

(2000). Σύμφωνα με τους προαναφερθέντες φιλοξενία είναι η σύγχρονη και η 

ταυτόχρονη ανταλλαγή ανθρώπων, οι οποίοι εθελοντικά εισέρχονται να ενισχύσουν την 

αμοιβαία ευημερία των ενδιαφερόμενων μερών μέσω της παροχής καταλύματος, 

τροφής και ποτών. 

 Ο Lashley (2000) υποστηρίζει ότι η φιλοξενία προϋποθέτει ο επισκέπτης να 

νιώθει ότι ο οικοδεσπότης είναι φιλόξενος λόγω της γενναιοδωρίας του, της επιθυμίας 

του να τον ευχαριστήσει αλλά και λόγω της πραγματικής εκτίμησης του για τον 

επισκέπτη σαν άτομο και προσωπικότητα. Σε αντίθεση βέβαια με τον Slattery (2002), 

οποίος υποστηρίζει ότι οι αγοραστές  δεν είναι φιλοξενούμενοι-επισκέπτες αλλά είναι 

πελάτες και η σχέση τους με τους πωλητές είναι σχέση οικονομική και όχι 

φιλανθρωπική. Εν κατακλείδι, οι απόψεις που υπάρχουν σχετικά με τη βιομηχανία 

φιλοξενίας είναι ποικίλες και διφορούμενες  κάτι που ενδεχομένως να αποτελεί και ένα 

σημαντικό περιοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη και μεγέθυνση της βιομηχανίας 

(Jones, 2004). 
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2.2.1 Η Διάρθρωση του Κλάδου της Φιλοξενίας   

 

Η βιομηχανία της φιλοξενίας χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία και 

πολυπλοκότητα. Περιλαμβάνει μία σειρά από αυτοτελείς επιχειρήσεις που ενδεχομένως 

κάποιες από αυτές να μην έχουν ως κύρια λειτουργία τη φιλοξενία (Slattery, 2002). 

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1 η βιομηχανία της φιλοξενίας χωρίζεται σε 4 

τμήματα:  

 Φιλοξενία στις λεγόμενες free-standing επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούνται 

από τα ξενοδοχεία, τα ξενοδοχεία που προσφέρουν θέρετρο και σπα, τα 

κρουαζιερόπλοια, τα μπαρ και τα εστιατόρια. 

 Φιλοξενία στους χώρους αναψυχής, οι οποίοι είναι τα καζίνο, το θέατρο, ο 

κινηματογράφος, τα   θεματικά πάρκα, τα γυμναστήρια.  

 Φιλοξενία σε ταξιδιωτικούς χώρους, όπως τα αεροδρόμια, οι σιδηροδρομικοί 

σταθμοί, οι σταθμοί λεωφορείων, στα λιμάνια, στα αεροπλάνα, στα τρένα και 

στα λεωφορεία.  

 Subsidised Φιλοξενία, που αφορά χώρους όπως οι χώροι εργασίας, οι χώροι 

υγειονομικής περίθαλψης, οι χώροι εκπαίδευσης, οι στρατιωτικοί χώροι και οι 

αγορές και οι χώροι λιανική πώλησης. 

Καθώς οι οικονομίες αναπτύσσονται, η βιομηχανία της φιλοξενίας ενοποιεί 

πολλές επιχειρήσεις και αντικαθιστά μη συγγενείς χώρους σαν κύριους λειτουργούς στη 

βιομηχανία. Η ενοποίηση λαμβάνει χώρα σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων που 

ασχολούνται με την φιλοξενία και αποτελεί τη πιο σημαντική και μακροπρόθεσμη 

ανάπτυξη στη δομή και διάρθρωση του κλάδου. Αποτελεί ουσιαστικά  μία τάση η που 

έχει αρχίσει να εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς (Slattery, 2002). 
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Πίνακας 1. Η διάρθρωση της βιομηχανίας τη Φιλοξενίας. Πηγή: Slattery, 2002. 
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2.2.2 Ο Ξενοδοχειακός Κλάδος 

 

Ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι ένας από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους και 

εξελισσόμενους κλάδους στον τομέα των υπηρεσιών (Public Bank, 2005; Kotler, 2003). 

Οι στρατηγικές και τακτικές  μάρκετινγκ στο χώρο της φιλοξενίας και του τουρισμού 

συνδέονται άμεσα με τα στοιχεία και τις αρχές του τομέα των υπηρεσιών προκειμένου 

οι επιλογές που θα προσφέρουν στου πελάτες να είναι όσο περισσότερο ανταγωνιστικές 

γίνεται (Kotler, 2003). Εφόσον αυτό ισχύει για τον τουριστικό κλάδο το ίδιο ισχύει 

κατά συνέπεια και για το ξενοδοχειακό μάρκετινγκ (Lovelock, 1999). 

Ο ξενοδοχειακός κλάδος συμπεριλαμβάνει το φαγητό, τη διαμονή και αφορά 

την προσέγγιση που θα ακολουθηθεί όπως για παράδειγμα φιλόξενη, με σεβασμό και 

γνήσια. Η φιλοξενία ουσιαστικά προσφέρεται και η έκταση της ή ο περιορισμός της 

βασίζεται καθαρά στις απαιτήσεις και ανάγκες των επισκεπτών. Συνεργασίες μέσω της 

φιλοξενίας αρχικά δημιουργούνται μεταξύ φίλων, νοικοκυριών, κρατών και 

ενισχύονται μέσω της συνεχούς και αμοιβαίας φιλοξενίας.  Η φιλοξενία  που σε πρώτο 

στάδιο ίσχυε μεταξύ των ατόμων, των νοικοκυριών και των κρατών τώρα περνά και 

στους απόγονους και σε εκτεταμένες φιλίες (O ‘Gorman, 2006). 

Οι ξενοδοχειακές υπηρεσίες είναι άυλες, δηλαδή δεν υπάρχουν πριν από την 

πώλησή τους, δεν αποθηκεύονται και δεν μεταφέρονται για τη διάθεσή τους. Μέρος της 

υπηρεσίας που προσφέρει είναι και ο ίδιος ο εργαζόμενος του ξενοδοχείου. Αυτό 

σημαίνει ότι η ποιότητα των υπηρεσιών επηρεάζεται άμεσα από το επίπεδο των 

γνώσεων, των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς των υπαλλήλων που τις προσφέρουν. 

Ακόμη μέρος της παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί ο ίδιος ο πελάτης, με την 

παρουσία του, τις απαιτήσεις και τη συμπεριφορά του (Χρήστου, 2000). 

Οι ξενοδοχειακές μονάδες διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το 

επίπεδο του συνδυασμού αγαθών – υπηρεσιών που προσφέρουν, τον τύπο ιδιοκτησίας 

(ελληνικών ή ξένων συμφερόντων, αλυσίδα, όμιλος κλπ.) ή και τη γεωγραφική περιοχή 

στην οποία λειτουργούν. Στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα τα ξενοδοχεία 

κατηγοριοποιούνταν σύμφωνα με την κατασκευή τους και λιγότερο με την ποιότητα 

των παρεχομένων υπηρεσιών. Αυτές οι κατηγορίες ξενοδοχείων ήταν οι εξής: 
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 Πολυτελείας (Lux), 

  Α' κατηγορίας, 

  Β' κατηγορίας, 

  Γ' κατηγορίας, 

  Δ' κατηγορίας  

 και Ε' κατηγορίας.  

Πρόσφατα βέβαια άρχισε να ισχύει μία νέα  διαδικασία της κατάταξης των 

ξενοδοχείων σε Αστέρια, με απώτερο σκοπό την καθιέρωση κλίμακας αστεριών από 1 

έως 5 ανάλογα με την κατασκευή του καταλύματος αλλά και το επίπεδο των υπηρεσιών 

που προσφέρει, κάτι που δεν λαμβάνονταν υπόψη τόσο πολύ στο παρελθόν (ICAP, 

2009). Ανάλογα με την περιοχή και τη δραστηριότητά τους, τα ξενοδοχεία διακρίνονται 

σε: 

 αστικά, τα οποία είναι εγκατεστημένα στα αστικά κέντρα και 

λειτουργούν σε δωδεκάμηνη βάση  

 και στα εποχιακά ξενοδοχεία διακοπών (resorts), τα οποία δεν 

περιορίζονται στα αστικά κέντρα και στην πλειοψηφία τους βρίσκονται 

σε παραθαλάσσιες και κυρίως νησιωτικές περιοχές.  

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μία αύξηση των ξενοδοχειακών μονάδων 

που ακολουθούν το σύστημα «all inclusive». Αυτές οι ξενοδοχειακές μονάδες 

προσφέρουν  ένα πακέτο διακοπών στην τιμή του οποίου περιλαμβάνονται όλες οι 

υπηρεσίες (διαμονή, εστίαση, αναψυχή) εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος 

(ICAP, 2009). 
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Ενότητα 3η : Τεχνολογία και 
Τουριστικός  Κλάδος  
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3.1 Τουριστική Βιομηχανία και Τεχνολογία 

 

Ο τουριστικός κλάδος πάντα εξαρτιόταν από την τεχνολογία και η ανάγκη για 

αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ήταν επιτακτική, 

τόσο σε εσωτερικό επίπεδο στα πλαίσια της επιχείρησης όσο και σε επίπεδο δικτυακής 

διασύνδεσης και διανομής του τουριστικού προϊόντος. Σήμερα η χρήση της 

πληροφορικής και της τεχνολογίας από διάφορες επιχειρήσεις του κλάδου είναι 

ιδιαίτερα υψηλή. Αρκετές είναι αυτές οι  κατηγορίες τουριστικών επιχειρήσεων οι 

οποίες διαθέτουν υψηλή τεχνολογία και εξοπλισμό πληροφορικής τόσο για την 

υποστήριξη της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης αλλά και τη χρήση αυτής από 

τους πελάτες (Κατσώνη, 2006). 

O τουρισμός σαν βιομηχανία απαιτεί ευρύ φάσμα πληροφοριών και αποτελεί 

ένα πρόσφορο μέσο για τη στήριξη που παρέχεται από την ανάπτυξη των πολυμέσων, 

των τεχνολογιών επικοινωνίας καθώς και από τα συστήματα πληροφόρησης (Buhalis 

and Deimezi, 2004). Η τουριστική βιομηχανία είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική και η 

διανομή του τουριστικού προϊόντος μέσω των νέων τεχνολογιών έχει αποδεχτεί πολύ 

σημαντική εξαιτίας της φθαρτότητας που παρουσιάζει το τουριστικό προϊόν (Ο’Connor 

and Frew, 2002).  

Μέσω της τεχνολογίας ο καταναλωτής μπορεί να σχεδιάσει ένα τουριστικό 

πακέτο μέσα από την οθόνη του υπολογιστή το οποίο θα αποτελείται από τα επιμέρους 

στοιχεία των προϊόντων και υπηρεσιών που θα ικανοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τις απαιτήσεις του. Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να αφορούν τη διανομή, τη 

μεταφορά, τον προορισμό, την ενοικίαση αυτοκινήτου. Από την πλευρά  των 

τουριστικών επιχειρήσεων, μέσω του διαδικτύου τους δίνεται η δυνατότητα να 

προσεγγίσουν άμεσα τους καταναλωτές (Ανδριώτης, 2007). 

Οι νέες τεχνολογίες μεταλλάσσουν τη στρατηγική θέση των τουριστικών 

επιχειρήσεων με την εναλλαγή της αποτελεσματικότητας, της διαφοροποίησης των 

παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, του επιχειρησιακού κόστους και του χρόνου 

εξυπηρέτησης των πελατών (Παππάς και συν, 2006). 
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 Η τεχνολογία ουσιαστικά προσφέρει στην τουριστική βιομηχανία μία  σειρά 

εργαλείων με την αξιοποίηση των οποίων θα καταφέρει να ανταποκριθεί και να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών – καταναλωτών. Οι νέες τεχνολογίες 

επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την απόδοση αλλά και το κατά πόσο 

ανταγωνιστικές μπορεί να είναι οι τουριστικές  επιχειρήσεις. Ο χρήστης με τη βοήθεια 

ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου  έχει τη  δυνατότητα να συλλέγει 

πληροφορίες για διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες με απώτερο σκοπό την εύρεση 

εκείνου του προϊόντος ή της υπηρεσίας  που ικανοποιεί και ανταποκρίνεται καλύτερα 

στις ανάγκες του (Ανδριώτης, 2007). 

Η επιτακτική ανάγκη για χρήση πληροφοριών στον τουριστικό κλάδο κρίνει 

αναγκαία τη χρήση και αξιοποίηση του διαδικτύου και όλες τις τεχνολογίες αυτού στην  

προώθηση καθώς και στις λειτουργίες μάρκετινγκ. Η αλματώδης ανάπτυξη του 

διαδικτύου έχει ένα εμφανή και έντονο αντίκτυπο στον τουριστικό κλάδο με 

αποτέλεσμα το τουριστικό προϊόν να αποτελεί ένα από τα λίγα  προϊόντα που διατίθεται 

και πωλείται μέσω του διαδικτύου (Tourism White Paper, 2007). 

 

 

3.2. Information Communication Technology 

 

Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι συνεχείς εξελίξεις στις διάφορες 

τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (Information Communication Technology-

I.C.T) επηρεάζουν σημαντικά τον τρόπο που λειτουργεί και ανταγωνίζεται μία 

επιχείρηση. Ο όρος I.C.T αναφέρεται ουσιαστικά σε μία σύνθεση ηλεκτρονικών, 

προγραμματιστικών και τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών, η οποία οδηγεί στην 

αποτελεσματική επικοινωνία και επεξεργασία πληροφοριών. Η εξέλιξη και ο  

πολλαπλασιασμός του World Wide Web οδήγησε πολλές επιχειρήσεις τόσο στην 

αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας τους όσο και στην περαιτέρω δικτύωση τους 

προκειμένου να εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις νέες ευκαιρίες 

(Κατσώνη, 2006).  
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Η απίστευτη ανάπτυξη των ICT με τις τεράστιες ευκαιρίες και εφαρμογές που 

προσφέρουν έχουν διαμορφώσει σημαντικά τη συμπεριφορά τόσο των καταναλωτών 

όσο και των παραγωγών και προμηθευτών. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους πιθανούς 

ταξιδιώτες και στους παρόχους υπηρεσιών τουρισμού  και κατόχων των ιστοσελίδων 

επηρεάζει σημαντικά τη διαμόρφωση των προσδοκιών, των συμπεριφορών των 

τουριστών απέναντι στα τουριστικά προϊόντα και στους τουριστικούς προορισμούς 

(Phuong and Buhalis, 2011). 

Από το 1980, με τη χρήση των ICT ο τρόπος που διαχειρίζονται και 

πραγματοποιούνται οι διαδικασίες  στις τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχει 

διαφοροποιηθεί σημαντικά (Buhalis and Law, 2008). Αυτό οφείλεται αρκετά στην 

μεγάλη ανάπτυξη που έχει συναντηθεί στις ICT (Porter, 2001). Η βιομηχανία του 

τουρισμού χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα των συστημάτων I.C.T.  

Οι ICT επιτρέπουν στους πελάτες να κάνουν την έρευνα τους και να 

πραγματοποιούν τις αγορές των τουριστικών προϊόντων. Παράλληλα με τη χρήση των 

τεχνολογιών αυτών δίνεται η δυνατότητα στους προμηθευτές να επωφελούνται από την 

ανάπτυξη, τη διαχείριση και τη διανομή των προϊόντων τους. Αυτό οφείλεται κυρίως 

στο γεγονός ότι πλέον δεν υπάρχουν γεωγραφικοί και χρονικοί φραγμοί (Buhalis and 

Law, 2008).  

Τα I.C.T. υποστηρίζουν όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες και είναι ιδιαίτερα 

σημαντικά για τη λειτουργία της βιομηχανίας του τουρισμού συνολικά. Πιο 

συγκεκριμένα με τη χρήση του Internet επιτρέπεται η άμεση επικοινωνία πληροφοριών 

στα ενδιαφερόμενα μέρη και στους ενδεχόμενους πελάτες των τουριστικών 

επιχειρήσεων. Το Intranet από την άλλη χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο για 

ευκολότερη πρόσβαση στους υπάλληλους της επιχείρησης  ενώ τα Extranets 

χρησιμοποιούνται συνεχώς από τους διάφορους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες 

προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της επιχείρησης και να πραγματοποιούν 

online  συναλλαγές (Κατσώνη, 2006).  

Σύμφωνα με τον Ανδριώτη (2007) οι λειτουργίες που προσφέρονται με τη 

χρήση των τεχνολογιών στις τουριστικές επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνουν: 

 Επικοινωνία, πληροφόρηση, προώθηση, διαφήμιση. 

 Κρατήσεις (Φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικά συστήματα 

κρατήσεων) 
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 Οικονομική διαχείριση, μισθοδοσία 

 Διαχείριση προμηθειών 

 Διοίκηση προσωπικού, εκπαίδευση κ.λπ. 

Με τις μεγάλες διαστάσεις που έχουν λάβει οι ICT και η συνεχή ανάπτυξη τους, 

ολοένα και περισσότερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι διατεθειμένες να τις  

υιοθετήσουν (Sahadev and Islam, 2005). Τα οφέλη από τη χρήση των τεχνολογιών 

αυτών αφορούν τη βελτίωση της ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ενίσχυση 

της λειτουργικής αποδοτικότητας και τη μείωση τους κόστους (Law, Leung and 

Buhalis, 2009). 

 

3.3 Νέες τεχνολογίες Smartphone, GPS και 
Wi-Fi στον τομέα των ταξιδιών 

 

Οι νέες τεχνολογίες και η ανάπτυξη του Web 2.0 έχουν αλλάξει σημαντικά τον 

τρόπο με τον οποίο τα άτομα αναζητούν, βρίσκουν, μοιράζονται και συλλέγουν 

πληροφορίες καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα επικοινωνούν (Sigala, 2009). 

Με αυτές τις νέες τεχνολογίες- εφαρμογές οι χρήστες του διαδικτύου έχουν τη 

δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά, να συνεργαστούν, να  επικοινωνήσουν με άλλους 

χρήστες και να ανταλλάξουν πληροφορίες (Sigala, 2007). 

Ο τουρισμός από τη φύση του αφορά τη μεταφορά ατόμων σε περιοχές μακριά 

από τη μόνιμη κατοικία τους. Οι διάφορες γεωγραφικές περιοχές και τα αξιοθέατα 

αυτών, πολιτισμικά ή φυσικά αποτελούν σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς και 

προσεγγίζουν κάποιον προκειμένου να τα επισκεφτεί. Συνεπώς είναι ιδιαίτερα σύνηθες 

τα διάφορα συστήματα παροχής γεωγραφικών πληροφοριών (Geographical Information 

Systems-GIS) να υιοθετούνται και να χρησιμοποιούνται σε τουριστικό επίπεδο από 

περίπτερα ενημέρωσης και πληροφοριών και από κινητούς οδηγούς ενημέρωσης. Ο 

τουριστικός κλάδος είναι ένας από τους πρώτους κλάδους που υιοθέτησε και 

χρησιμοποίησε τη τεχνολογία  GIS και η παροχή υπηρεσιών διαδικτυακών χαρτών 

διαδόθηκε και θεωρείται πλέον απαραίτητη για πολλές ηλεκτρονικές εφαρμογές που 

αφορούν τον τουρισμό (Sigala and Marinidis, 2009). 
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Με τη χρήση διαδικτυακών χαρτών και των ανάλογων υπηρεσιών οι τουρίστες 

μπορούν πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια να συλλέξουν πληροφορίες για τους 

προορισμούς και για τα δρομολόγια (Ilies & Ilies,2006). Με αυτό τον τρόπο  οι GIS 

τεχνολογίες έχουν αλλάξει τον σχεδιασμό του ταξιδιού από μία δύσκολη διαδικασία και 

όχι τόσο ευχάριστη διαδικασία σε μία πιο ευχάριστη και αποδοτική διαδικασία (Sigala 

and Marinidis, 2009). 

Οι τουρίστες σήμερα εκτίθενται σε μη γνωστά περιβάλλοντα  όπου η άμεση και 

γρήγορη πληροφόρηση έχει τεράστια σημασία για τη λήψη των αποφάσεων τους. Η 

πρόσβαση σε τέτοιου είδους πληροφόρηση διευκολύνει την όλη διαδικασία απόφασης 

και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται κάποιος τους προορισμούς 

δημιουργώντας έτσι πιο αξέχαστες και μοναδικές εμπειρίες (Yovcheva et al., 2013). Οι 

διάφορες τεχνολογίες εξυπηρέτησης των τουριστών που τους παρέχουν υπηρεσίες και 

πληροφορίες ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε μέρος αρχίζει σταδιακά να γίνεται 

πραγματικότητα και να μην παρουσιάζεται ως κάτι από το μέλλον. Οι πρόσφατες 

εξελίξεις στις τηλεφωνικές συσκευές, στους φορητούς υπολογιστές και στα ασύρματα 

δίκτυα συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη των Augmented Reality (AR) 

εφαρμογών στα Smartphone (Yovcheva, Buhalis and Gatzidis, 2012). 

 Οι περιηγητές επαυξημένης πραγματικότητας γνωστοί και ως Augmented 

Reality (AR) browsers, δίνουν πληροφορίες σχετικά με φυσικά αντικείμενα μέσα στο 

χώρο καθώς και πληροφορίες για τη γεωλογική και τη χωρική διάταξη διαφόρων 

περιοχών. Αυτού του είδους οι εφαρμογές προσφέρουν αρκετές και σημαντικές 

δυνατότητες για τον τομέα του τουρισμό και πιο συγκεκριμένα για τους τουρίστες 

(Yovcheva et al., 2013).  

Ένα οπτικό σύστημα AR ενισχύει το περιβάλλον του χρήστη με εικονικές 

πληροφορίες. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές συσκευές, όπως οι φορητοί 

υπολογιστές, τα Smartphone συνδυάζουν όλες τις απαραίτητες τεχνολογίες  σε μία 

μικρή συσκευή. Στον τομέα του τουρισμού και των ταξιδιών οι πληροφορίες αυτές που 

προσφέρουν αφορούν τουριστικούς προορισμούς, εστιατόρια, αξιοθέατα, χώρους 

στάθμευσης, μέσα μεταφοράς. Οι AR εφαρμογές των Smartphone παρέχουν πρόσβαση 

σε πληροφορίες που αφορούν τις διάφορες περιοχές και τις τοποθεσίες και επιτρέπουν 

πρόσβαση σε πληροφορίες έγκυρες και συνεχώς ανανεωμένες που συνοδεύονται από 

οπτικοακουστικό υλικό (κείμενο, εικόνα και βίντεο) (Yovcheva, Buhalis and Gatzidis, 

2013). 
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Η ταχεία ανάπτυξη των κινητών συσκευών όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα οι 

υπολογιστές χειρός, τα PDAs (Personal Digital Assistants) κάνουν επιτακτική την 

ανάγκη για  αύξηση της χρήσης τους. Οι κινητές συσκευές έχουν πολλά μοναδικά  

χαρακτηριστικά και υπηρεσίες με τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

ηλεκτρονικοί τουριστικοί οδηγοί. Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως το GPS, οι 

χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και πληροφορίες σχετικά τόσο με 

τη θέση τους όσο και με τη θέση άλλων τοποθεσιών (Varshney, 2003). Η ασύρματη 

πρόσβαση μέσω κινητών συσκευών προσθέτει στη σύνδεση στο διαδίκτυο το στοιχείο 

της φορητότητας, με αυτό τον τρόπο υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης χωρίς χρονικά η 

γεωγραφικά όρια (Gavalas and Economou, 2007). 

 

3.3.1 Smartphone 

 

Η ευρεία διαθεσιμότητα και η δυνατότητα μεταφοράς που χαρακτηρίζει τις 

συσκευές κινητών τηλεφώνων, οδήγησε στην καθιέρωση τους ως κύρια μέσα 

πληροφόρησης. Η χρήση των κινητών τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί 

αισθητά (Sanchez et al., 2013). Ο τουρισμός είναι μία περιοχή όπου η χρήση των 

εφαρμογών που προσφέρονται από τα κινητά κρίνεται επιτακτική. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι  μέσω των εφαρμογών και εργαλείων που προσφέρονται από τις συσκευές 

κινητής τηλεφωνίας  ο ταξιδιώτης μπορεί να τις χρησιμοποιήσει πριν, κατά τη διάρκεια 

αλλά και μετά το ταξίδι του (Werthner and Ricci, 2003; Werthner, 2003). 

Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι σήμερα χρησιμοποιούν τα εργαλεία 

επικοινωνίας και συλλογής πληροφοριών που προσφέρονται από αυτού του είδους 

συσκευές (Turban et al., 2008; Bertele and Rangone, 2007). Η σύγχρονη τεχνολογία 

των Smartphone αφορά εξελιγμένες υπολογιστικές πλατφόρμες με σύνθετες 

δυνατότητες όπως είναι η ανίχνευση της θέσης του χρήστη και η δυνατότητα 

καταγραφής υψηλής ποιότητας ήχου. Είναι ουσιαστικά συσκευές κινητής τηλεφωνίας  

οι οποίες συμβάλλουν στην δυναμική και προηγμένη επικοινωνία, στις γεωγραφικές 

τεχνολογίες, καθώς και σε άλλες λειτουργίες που μπορεί να είναι χρήσιμες για κάποιον 

ερευνητή (Shoval, Isaacson and Chhetri,  2013).  
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Τα Smartphone έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα 

αλληλεπιδρούν με τις πληροφορίες. Η μεγάλη ανάπτυξη και εξέλιξη αυτών τα 

τελευταία χρόνια έχει δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να συγκεντρώνει σε μία 

συσκευή τηλεφώνου, προσωπικά δεδομένα, συσκευές αναπαραγωγής μουσικής σε μία 

ολοκληρωμένη πλατφόρμα κινητού υπολογιστή. Προσφέροντας παράλληλα τη 

δυνατότητα να συνδέεται ανά πάσα στιγμή στο διαδίκτυο και να βρίσκει πληροφορίες 

που χρειάζεται πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το ταξίδι του (Buhalis, 2013).   

Σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2014 εκτιμάται ότι σχεδόν 7 δισεκατομμύρια 

άνθρωποι θα είναι  συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας εμφανίζοντας ένα ποσοστό 

διείσδυσης ίσο με  96%, με πρωτοστάτες την περιοχή Ασίας- Ειρηνικού όπου οι 

συνδρομητές αναμένεται να φτάσουν τα 3,6 δισεκατομμύρια. Στις αναπτυσσόμενες 

χώρες το ποσοστό διείσδυσης θα είναι 90% έως το τέλος του 2014, ενώ στις 

αναπτυγμένες το ποσοστό αυτό θα είναι ίσο με 121% (ITU, 2014). 

Έως το τέλος του 2014, ο αριθμός των mobile broadband συνδρομητών σε 

παγκόσμιο επίπεδο θα φτάσει τα 2.3 δισεκατομμύρια, πενταπλάσιο αριθμό από αυτόν  

που ίσχυε το 2008, ενώ το ποσοστό κινητής ευρυζωνικής διείσδυσης (mobile 

broadband) θα φτάσει το 32%. Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο με το 

αντίστοιχο ποσοστό του 2011 μόλις τρία χρόνια πριν, κάτι τέτοιο δείχνει την ταχύτατη 

ανάπτυξη που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον στις ανεπτυγμένες χώρες το 

αντίστοιχο ποσοστό αναμένεται να φτάσει το 84%, τέσσερις φορές μεγαλύτερο 

ποσοστό από αυτό που θα εμφανίζεται στις αναπτυσσόμενες χώρες που θα είναι 21% 

(ITU, 2014). 

Το mobile broadband είναι ένα από τα πιο γρήγορα αναπτυσσόμενα τμήματα 

της αγοράς και εμφανίζει μεγαλύτερη εξέλιξη στις αναπτυσσόμενες χώρες με 

αναμενόμενο επίπεδο ανάπτυξης για το 2014 διπλάσιο από αυτό των αναπτυγμένων 

χωρών (από 26% στις αναπτυσσόμενες σε 11,5% στις αναπτυγμένες). Όλα τα 

παραπάνω βέβαια  γίνονται αντιληπτά και από το  Γράφημα 1 που δείχνει τους 

ενεργούς συνδρομητές mobile broadband ανά 100 κατοίκους σε παγκόσμιο επίπεδο  

από το 2007 έως το τέλος του 2014, για το 2014 τα στοιχεία είναι τα προσδοκώμενα 

(ITU, 2014). 
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Γράφημα 1. Ενεργοί συνδρομητές mobile broadband/100 κατοίκους σε παγκόσμιο 

επίπεδο, 2007-2014*. Πηγή:ITU,2014. 

 

Τα υψηλότερα επίπεδα διείσδυσης mobile broadband για το έτος 2014 

εμφανίζονται στην Ευρώπη με ποσοστό 64%, έπεται η Αμερική με 59% και το 

μικρότερο επίπεδο εμφανίζει η Αφρική με ποσοστό 19%.  Αυτό είναι εμφανές και στο 

Γράφημα 2 που εμφανίζεται στη συνέχεια και δείχνει τους αναμενόμενους ενεργούς 

συνδρομητές ανά περιοχή για το 2014 (ITU, 2014). 

 

 

Γράφημα 2. Ενεργοί συνδρομητές mobile broadband/100 κατοίκους σε παγκόσμιο 

επίπεδο, 2007-2014*. Πηγή:ITU,2014. 
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3.3.2 GPS και Wi-Fi  

 

Η  μεγάλη ανάπτυξη που έχουν λάβει τα GPS, οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας 

και πρόσφατα τα έξυπνα κινητά έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο 

συλλέγονται οι πληροφορίες από τα άτομα. Η ταχεία υιοθέτηση και χρήση των εν λόγω 

συσκευών από τους ταξιδιώτες είναι ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο (Shoval, Isaacson 

and Chhetri,  2014). 

Τα συστήματα ανίχνευσης τοποθεσιών, προσφέρουν στον ενδιαφερόμενο μία 

πληθώρα πληροφοριών σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κάτι που δεν ήταν εφικτό στο 

παρελθόν. Τα GPS προσφέρουν πληροφορίες που αφορούν την προσωρινή θέση του 

τουρίστα μέσω της χρήσης του διαδικτύου (Shoval, Isaacson and Chhetri,  2014).  

Ουσιαστικά μπορούν να υπολογίσουν τη θέση του χρήστη με βάση πληροφορίες που 

συγκεντρώνονται από ένα δίκτυο δορυφόρων στο διάστημα (Hornecker and Bartie, 

2006). 

Τα  GPS μαζί με άλλα συστήματα εντοπισμού χρησιμοποιούνται εκτενώς και σε 

μεγάλο βαθμό στον τουριστικό και ταξιδιωτικό κλάδο (Elgethun et al., 2003). Οι 

καταγραφείς GPS με ακρίβεια τουλάχιστον 10 μέτρων μπορούν να εντοπίσουν τη θέση 

του τουρίστα ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη (Shoval and 

Isaacson, 2007). Κύριο πλεονεκτήματα του είναι ότι η υπηρεσία είναι ελεύθερη και 

διαθέσιμη και προσφέρει ευρεία κάλυψη (Hornecker and Bartie, 2006). 

Οι ασύρματες τεχνολογίες έχουν παρουσιάσει πολύ μεγάλη ανάπτυξη τα 

τελευταία χρόνια (Kasavana, 2005). Μία από τις πιο σημαντικές εφαρμογές των ΙΤ 

αφορούν τη χρήση των κινητών φορητών συσκευών, όπως είναι τα κινητά, τα tablet και 

τα PDA οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί.  

 Παράλληλα οι ασύρματες τεχνολογίες που επηρεάζουν την ξενοδοχειακή 

βιομηχανία είναι το Wi-Fi. Με τη χρήση του οι πελάτες του ξενοδοχείου έχουν άμεση 

πρόσβαση στο διαδίκτυο από ένα μπαρ, εστιατόριο, λόμπι ή ένα ξενώνα (Bentley, 

2005). Με τα προηγμένα ασύρματα δίκτυα, με τα Smartphone και τα tablets οι 

τουρίστες έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες οπουδήποτε ανά πάσα στιγμή καθ’ όλη  τη 

διάρκεια του ταξιδιού ( Buhalis, 2013). 
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Οι υπηρεσίες Wi-Fi  μπορεί να είναι και διαθέσιμες στα αεροδρόμια, στα 

internet cafe, στις καφετέριες και στις βιβλιοθήκες. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπουν  

στον τουρίστα-ταξιδιώτη με τη χρήση ενός κινητού ή ενός υπολογιστή να συνδεθεί στο 

διαδίκτυο (Hornecker and Bartie, 2006). 

 

3.4 Travelers 2.0- Προφίλ 

 

Η ολοένα και μεγαλύτερη χρήση  των τεχνολογιών επικοινωνίας και 

πληροφοριών και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επηρεάσει σημαντικά τον 

σύγχρονο τουρίστα και έχουν επιφέρει αξιοσημείωτες αλλαγές στην συμπεριφορά του. 

Αυτές οι αλλαγές μπορεί να αφορούν στον τρόπο που οργανώνεται ένα ταξίδι καθώς 

και την συμπεριφορά των ταξιδιωτών μετά το ταξίδι. Όλες αυτές οι αλλαγές 

μεταβάλλουν ουσιαστικά την όλη διαδικασία λήψης αποφάσεων από την πλευρά των 

τουριστών (Cox, Burgess, Sellito and Buultjens, 2007).  

Οι  Ταξιδιώτες 2.0 όπως συχνά ονομάζονται σήμερα, επισκέπτονται το 

διαδίκτυο προκειμένου να λάβουν πληροφορίες για ταξίδια διακοπών, να μοιραστούν 

εμπειρίες και να πραγματοποιήσουν αγορές ταξιδιωτικού περιεχομένου 

χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και τα εργαλεία των διαδικτύου (Chung and 

Buhalis 2008). Για τους τουρίστες το διαδίκτυο αποτελεί την κύρια πηγή πληροφοριών 

για την οργάνωση και την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού  (Cai, Feng and Breiter 2004) 

και εντέλει ένα κρίσιμο παράγοντα επιρροής της διαδικασίας λήψης αποφάσεων τους 

(Gretzel and Yoo, 2008).  

Οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για τον τουρίστα-ταξιδιώτη και το διαδίκτυο 

τους επιτρέπει να συλλέξουν τις πληροφορίες χωρίς να μεσολαβήσουν μεσάζοντες. 

Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του τουρισμού έχουν αυξήσει αυτή την εξάρτηση των 

ατόμων από τις πληροφορίες. Σε αντίθεση με τα βιομηχανικά προϊόντα το τουριστικό 

προϊόν είναι άυλο. Μία ταξιδιωτική εμπειρία δεν μπορεί να ελεγχθεί πριν την αγορά, 

συνεπώς τόσο οι καταναλωτές- τουρίστες όσο και η αγοραστική απόφαση αυτών 

εξαρτάται από αυτές (Middleton, 1994). 
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Ο νέος ταξιδιώτης απαιτεί υψηλότερη ποιότητα στις ταξιδιωτικές υπηρεσίες, 

στα προϊόντα και στις πληροφορίες (Law, 2000). Ο τουρίστας μέσω του διαδικτύου 

ανταλλάσει απόψεις και βασίζεται και λαμβάνει υπόψη, απόψεις και εμπειρίες άλλων 

ταξιδιωτών. Οι απόψεις και οι πληροφορίες που δημιουργούνται από άλλους ταξιδιώτες 

αποτελούν και  τις πιο σημαντικές και με τη  μεγαλύτερη  επιρροή πληροφορίες. Ο 

αριθμός των  ταξιδιών που  εμπιστεύονται ευκολότερα αυτού του είδους τις 

πληροφορίες αυξάνεται συνεχώς με αλματώδης ρυθμούς  (Cox, Burgess, Sellitto and 

Buultjens, 2009). Οι πιθανοί ταξιδιώτες χρειάζονται κατάλληλες πληροφορίες πριν 

πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι, πληροφορίες που αφορούν την οργάνωση του καθώς και 

πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να επιλέξουν ανάμεσα στις ποικίλες επιλογές που 

θα έχουν (Preston and Trunkfield, 2006). 

 

3.5 Το Διαδίκτυο  

 

Το διαδίκτυο προέρχεται από το στρατιωτικό δίκτυο APRANET, το οποίο το 

κατέστησε γνωστό  το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ το 1696 ((Law, 2000). Από το 

1990 και μετά όπου η πρόσβαση στο Διαδίκτυο ήταν ελεύθερη ο αριθμός των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και των χρηστών αυξήθηκε εκθετικά. Το διαδίκτυο 

αποτελεί ένα  αποτελεσματικό μέσο για την ανάπτυξη μίας ενιαίας και βιώσιμης 

ηλεκτρονικής υποδομής για τη συλλογή πληροφοριών και τη συλλογή επιχειρηματικών 

συναλλαγών τόσο από τους ταξιδιώτες όσο και από τους προμηθευτές  (Law, Leung 

and Wong, 2004). 

Από  τα μέσα της δεκαετίας 1990 μέχρι και σήμερα, το διαδίκτυο  μέσω του 

Παγκόσμιου Ιστού αποτελεί ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τη διάχυση πληροφοριών. Παρέχει ουσιαστικά τη 

δυνατότητα σε μία τουριστική επιχείρηση να κάνει γνωστά τα προϊόντα της σε μία 

ευρεία κλίμακα καταναλωτικού κοινού κάτι που δεν θα ήταν εφικτό με όλα τα άλλα 

παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας. Εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει ο 

τουρισμός σε συνάρτηση με το γεγονός ότι ο πελάτης όταν αγοράζει κάποιο προϊόν 

βρίσκεται σε μία μακρινή απόσταση από αυτό, το διαδίκτυο προσφέρει στον πελάτη τη 

δυνατότητα να φέρει το τουριστικό προϊόν πιο κοντά του. (Ανδριώτης, 2007).    
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Το διαδίκτυο είναι μία από τις πιο σύγχρονες εξελίξεις στις επικοινωνίες και στη 

μετάδοση πληροφοριών. Θεωρείται ένας πολύ σημαντικός τεχνολογικός παράγοντας 

και αυτό οφείλεται κυρίως στη δυνατότητα που έχει να μεταδίδει και διαδίδει μεγάλο 

όγκο πληροφοριών τόσο γρήγορα όσο και αποτελεσματικά σε όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη (Violino,1996).  

Με το πέρασμα των ετών και τη συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας το διαδίκτυο 

έχει καταφέρει να είναι περισσότερο προσβάσιμο αλλά και  φθηνότερο από ότι ήταν  με 

αποτέλεσμα ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου  να αυξάνεται με αλματώδης 

ρυθμούς. Ο σημερινός καταναλωτής λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής  έχει 

επικεντρωθεί στην καλύτερη διαχείριση του χρόνου δίνοντας έμφαση στην μεγαλύτερη 

εξοικονόμηση του χρόνου του. Με αυτό τον τρόπο ο σύγχρονος καταναλωτής επιζητά 

πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό πληροφοριών στο μικρότερο δυνατό χρόνο. Το διαδίκτυο 

ως εργαλείο συλλογής πληροφοριών φαίνεται να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 

σε σχέση με τα άλλα υπάρχοντα μέσα ενημέρωσης (Schonland and Williams,1996).  

Το τουριστικό προϊόν γενικότερα, συμπεριλαμβάνει υψηλότερο επίπεδο 

ανάμειξης, ασάφειας και διαφοροποίησης σε σχέση με άλλα απτά καταναλωτικά αγαθά 

και ως εκ τούτου ευκολότερο να πωληθούν μέσω του διαδικτύου (Bonn, Furr and 

Susskind, 1998). Ο τουριστικός κλάδος  και κατ’ επέκταση του τουριστικό προϊόν 

εκτιμάται ότι βρίσκεται στις τρεις πρώτες κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών  που 

αγοράζονται μέσω του διαδικτύου (Heung, 2003). 

Μέσω του διαδικτύου ο ταξιδιώτης – επισκέπτης μπορεί να εκμεταλλευτεί και 

να απολαύσει την παρεχόμενη εκτενή πληροφόρηση, τις χαμηλότερες τιμές, την 

εξοικονόμηση χρόνου καθώς και την εξοικονόμηση κόστους λόγω της ηλεκτρονικής 

αγοράς. Με την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου στον τουριστικό κλάδο τόσο οι 

επιχειρήσεις όσο και οι ταξιδιώτες έχουν αποκτήσει πολλά οφέλη, με αποτέλεσμα ο 

τουριστικός κλάδος να έχει γίνει ένας από τους ισχυρότερους τομείς του ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Το διαδίκτυο επιτρέπει το αμφίδρομο μάρκετινγκ και προσφέρει ευρύτερα 

και βαθύτερα υλικά καθώς και πιο πλούσιο περιεχόμενο διαφήμισης (Heung, 2003).  
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3.5.1 Το Διαδίκτυο σε νούμερα 

 

Μέχρι το τέλος το 2014 προβλέπεται ότι περίπου 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι 

δηλαδή το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού θα χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Τα δύο 

τρίτα των ανθρώπων θα προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες (ITU, 2014). 

Παράλληλα αναμένεται έως το τέλος του 2014 ο αριθμός των χρηστών στις 

αναπτυσσόμενες χώρες να φτάσει τα 1.9 δισεκατομμύρια, σχεδόν διπλάσιος αριθμός 

από αυτόν που παρατηρήθηκε το 2009 όπου έφτανε το ύψος των 974 εκατομμυρίων. Το 

Γράφημα 3 δείχνει τον αριθμό ατόμων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο από το 2005 

έως το 2014 τόσο σε ποσοστά όσο και συνολικά μεγέθη. 

 

 

 

Γράφημα 3. Ποσοστό και σύνολο χρηστών διαδικτύου, 2005-2014* . Πηγή: ITU 2014 

 

2014*: Τα δεδομένα για το 2014 είναι εκτιμημένα  
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Στην Αφρική το 20% του πληθυσμού προσδοκάτε ότι μέχρι το τέλος του 2014 

θα είναι χρήστες του διαδικτύου έναντι του 10% του πληθυσμού που ίσχυε το 2010. 

Επιπλέον στην Αμερική περίπου 2 στους 3 ανθρώπους θα είναι χρήστες μέχρι το τέλος 

του 2014 και θα κατέχουν το δεύτερο μεγαλύτερο βαθμό διείσδυσης μετά την Ευρώπη 

όπου 3 στους 4 ανθρώπους θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο (ITU,2014). Το Γράφημα 4 

δείχνει το ποσοστό των ατόμων που αναμένεται να χρησιμοποιούν έως το 2014 ανά 

γεωγραφική περιοχή.  

 

 

Γράφημα 4.Εκτιμώμενο ποσοστό χρηστών ανά γεωγραφική περιοχή έως το τέλος του 2014. 

Πηγή: ITU 2014 

 

Το Γράφημα 5 δείχνει τη εξέλιξη που πραγματοποιήθηκε από το 2005 και που 

αναμένεται να φτάσει έως το τέλος 2014 όσον αφορά τη διείσδυση του διαδικτύου στα 

νοικοκυριά παγκοσμίως. Έως το τέλος του 2014 το 44% των νοικοκυριών σε 

παγκόσμιο επίπεδο θα έχει σύνδεση Internet έναντι του 30% που ίσχυε το 2011. Στις 

αναπτυσσόμενες χώρες προσδοκάται ότι κοντά στο ένα τρίτο των νοικοκυριών δηλαδή 

το 31%, θα διαθέτει σύνδεση Internet έναντι του78% που προβλέπεται να ισχύει στις 

αναπτυγμένες χώρες.  
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Γράφημα 5.Ποσοστό Νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο , 2005-2014*. Πηγή: ICT 2014 

 

 

2014*: Τα δεδομένα για το 2014 είναι εκτιμημένα . 
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3.5.2 Web 2.0 

 

Το Web 2.0, η νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού είναι όπως υποστηρίζεται και 

στη βιβλιογραφία ένα σύνθετο και πολύπλοκο φαινόμενο. Αυτή η πολυσύνθετη 

διάσταση του ιστού δείχνει ότι ο Ιστός 2.0 έχει διαφορετικές χρήσεις όπως για 

παράδειγμα  τεχνολογική, επαγγελματική και κοινωνιολογική. Ο Web 2.0 είναι μία ιδέα 

που αρχικά επινοήθηκε κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου ανταλλαγής ιδεών μεταξύ του 

O’Reilly και της MediaLive International to 2004, και περιγράφτηκε ως μία στάση η 

αλλιώς συμπεριφορά και όχι σαν μία τεχνολογία (O’Reilly, 2005).  

Το Web 2.0 θεωρείται μία νέα έκδοση του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide 

Web- WWW) που άλλαξε ουσιαστικά τους τρόπους με τους οποίους οι τελικοί χρήστες 

εμπλέκονται και ασχολούνται με το διαδίκτυο (Kaplan and Haenlein, 2010). Η 

στοιχειώδης διαφορά των παραδοσιακών ιστοσελίδων (Web 1.0) και της νέας γενιάς 

του Παγκόσμιου Ιστού (Web 2.0) είναι η συμμετοχή των χρηστών. Η νέα γενιά του 

Παγκόσμιου Ιστού αποτελεί ουσιαστικά μία πλατφόρμα η οποία δίνει τη δυνατότητα 

στους χρήστες να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται μεταξύ τους σε αντίθεση 

βέβαια με τις άλλες παραδοσιακές ιστοσελίδες όπου οι χρήστες περιοριζόταν σε μία 

παθητική προβολή του περιεχομένου που δημιουργήθηκε για αυτούς (Cormode and 

Krishnamurthy, 2008).  

Στη σημερινή αγορά το διαδίκτυο πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα κανάλι 

διανομής. Ένα κανάλι διανομής το οποίο κάνει την απευθείας πώληση από τον 

προμηθευτή στον καταναλωτή  πιο δυνατή από ποτέ (Goeldner and Ritchie, 2003). Τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης (κοινωνικής δικτύωσης) και το Web 2.0 πολύ συχνά 

συγχέονται και αντιμετωπίζονται σαν να είναι το ίδιο πράγμα αλλά στην ουσία είναι 

δύο διαφορετικοί όροι (Kaplan and Haenlein, 2010).  

Το Web 2.0 έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες και οι 

τουρίστες αναζητούν, βρίσκουν, εμπιστεύονται καθώς και παράγουν και συλλέγουν 

πληροφορίες (Cox et al., 2009). Στον τουριστικό κλάδο το  Web 2.0 αναφέρεται  και 

σαν Travel 2.0 και περιγράφει μία νέα διαδραστική προσέγγιση των διαφόρων 

τεχνολογιών που σχετίζονται με τα ταξίδια και τον τουρισμό (PhoCusWright 2006). 

Στον τουριστικό και ταξιδιωτικό κλάδο το διαδίκτυο φαίνεται να είναι το πλέον ιδανικό 
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εργαλείο μάρκετινγκ λόγω του ότι τόσο το τουριστικό προϊόν αλλά και οι τουριστικές 

υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από υψηλές τιμές, υψηλή συμμετοχή και κίνδυνο καθώς και 

διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά (Burger,1997). 

 

 

 

3.6. Οι Ιστοσελίδες – Δικτυακοί Τόποι 

 

 

Το διαδίκτυο και πιο συγκεκριμένα το World Wide Web έχει μεγάλο αντίκτυπο 

στην βιομηχανία της φιλοξενίας και στον τουριστικό κλάδο και κατέχει σημαντικό 

ρόλο τόσο για τους πελάτες όσο και για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (Liang and Law, 

2003).  Οι ξενοδοχειακές μονάδες προκειμένου να βελτιωθούν και να επιβιώσουν σε 

μία εποχή η οποία κατακλύζεται από την τεχνολογική ανάπτυξη, θα πρέπει να 

σταματήσουν να χρησιμοποιούν συμβατικούς τρόπους επικοινωνίας με τον 

καταναλωτή όπως οι ενημερωτικοί κατάλογοι.  

Οφείλουν ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουν και να εκμεταλλευτούν τα νέα 

κανάλια διανομής και να μειώσουν με αυτό τον τρόπο τα κόστη διανομής τους (Smith 

and Jenner, 1998). Οι ξενοδοχειακές μονάδες δαπανούν περίπου το 30% των εσόδων 

από τις ενοικιάσεις και κρατήσεις δωματίων για τα διάφορα έξοδα κρατήσεων που 

προκύπτουν (Connolly, 1999). Ο ξενοδοχειακός κλάδος τα τελευταία χρόνια έχει 

αρχίσει να αποδέχεται και να υιοθετεί τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του 

διαδικτύου για ηλεκτρονικό εμπόριο (Chung and Law, 2003).  

Είναι απαραίτητο οι μάνατζερ των ξενοδοχείων να εκμεταλλευτούν αυτή την 

τεχνολογική ανάπτυξη και να δημιουργήσουν ένα δικτυακό τόπο που θα τους βοηθήσει 

να πληροφορήσουν και να έρθουν σε επικοινωνία με μελλοντικούς πελάτες (Starkov, 

2002). Όπως προβλέπεται μέχρι το 2015 το 85% των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων 

και το 50% των μεσαίων ξενοδοχειακών μονάδων θα χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ως 

μέσο εφαρμογής μάρκετινγκ αλλά και για άλλους επαγγελματικούς σκοπούς (Crain’s 

Chicago Business, 2009). 
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Τα Web Sites με τάχιστους ρυθμούς κατάφεραν να εδραιωθούν και να γίνουν 

γρήγορα τα πιο διαδεδομένα και πιο ισχυρά μέσα άμεσης επικοινωνίας με άτομα της 

αγοράς. Το διαδίκτυο και οι ιστοσελίδες μπορούν  να χρησιμοποιηθούν για πολλούς 

επαγγελματικούς σκοπούς  όπως είναι η παροχή μίας ευρείας ποικιλίας πληροφοριών 

και υπηρεσιών, η διευκόλυνση των επιχειρηματικών συναλλαγών και η καλύτερη 

επικοινωνία με τους πελάτες (Spremic and Strugar, 2008).  

Σύμφωνα με τους Spremic και Strugar (2008) οι δικτυακοί τόποι, θα πρέπει να 

σχεδιάζονται πολύ προσεκτικά και θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά πολλοί 

παράγοντες, με απώτερο σκοπό  την ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων 

των πελατών. Η ικανοποίηση των πελατών θεωρείται ένα από τους σημαντικότερους 

στόχους μάρκετινγκ. Παράλληλα κατέχει πολύ σημαντικό ρόλο στις online 

δραστηριότητες εάν αναλογιστεί κανείς ότι  η ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών 

οδηγεί τελικά στην δημιουργία εμπιστοσύνης απέναντι στην  επιχείρηση.   

Είναι πολύ χρήσιμα τόσο για μεσαίου μεγέθους όσο και για μικρού μεγέθους 

φορείς εκμετάλλευσης του τουρισμού, που στο παρελθόν εμφάνιζαν πρόβλημα στη 

μεταβίβαση πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Ως εκ τούτου 

ο σχεδιασμός μίας ιστοσελίδας θα πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά προκειμένου το 

αποτέλεσμα να είναι το ιδανικό και το επιθυμητό (Goeldner and Ritchie, 2003). 

Επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών και οποιοδήποτε τομέα μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

αυτού του είδους τις πρακτικές, ωστόσο όπως αναφέρουν και οι Liang και Law (2003) 

η επιτυχία δεν είναι εξασφαλισμένη για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν παρουσία στο 

διαδίκτυο.  

Πολλές είναι και οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν την κατάλληλη και επαρκή  

γνώση προκειμένου να δημιουργήσουν μία χρήσιμη ιστοσελίδα. Παράλληλα αρκετές 

ξενοδοχειακές μονάδες παρέχουν πολλές πληροφορίες στην ιστοσελίδα τους αλλά δεν 

παρέχουν ουσιώδης και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση και τις 

υπηρεσίες της. Ενώ κάποιες άλλες παρέχουν πληροφορίες οι οποίες δεν είναι 

ενημερωμένες κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη εικόνα για την 

επιχείρηση (Liang and Law, 2003). Μία άσχημη εμπειρία από την πλευρά του χρήστη-

επισκέπτη τη σελίδας πολύ πιθανόν να οδηγήσει στην επίσκεψη μίας άλλης 

ανταγωνιστικής ιστοσελίδας με ένα μόνο κλικ όπως αναφέρει και ο O’Connor (2003). 

 



 

 
34 

 

 

3.6.1 Σχεδιασμός Δικτυακών Τόπων 

 

Όσον αφορά μία ιστοσελίδα ο χρήστης ενδιαφέρεται για εύκολη πλοήγηση, 

επιθυμεί αφθονία πληροφοριών για τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε κείμενο και 

εικόνα καθώς και ύπαρξη ασφάλειας και εμπιστοσύνης στο σύστημα και στη 

διαδικασία. Ο σχεδιασμός μίας ιστοσελίδας μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την 

όλη εμπειρία του χρήστη και εν τέλει την αγοραστική του συμπεριφορά του (Ivanov, 

2008). 

Ο σχεδιασμός μίας σελίδας από μόνη της  δεν εγγυάται online αγορές αλλά αυτό 

που προσεγγίζει τους πελάτες είναι η αντιληπτή χρησιμότητα του προϊόντος (Ivanov, 

2008). Η ποιότητα ενός δικτυακού τόπου επηρεάζει σημαντικά την  προσδοκώμενη 

ποιότητα των υπηρεσιών του και εν τέλει το βαθμό αφοσίωση και  πιστότητα του 

χρήστη στον εν λόγω δικτυακό τόπο (Jeong, Oh and Gregoire, 2005). 

 

 

 

3.6.2  Χαρακτηριστικά Επιτυχίας μίας  
Ιστοσελίδας  

 

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει μία ιστοσελίδα προκειμένου να είναι 

ανταγωνιστική ποικίλουν. Ο Chu (2001) από τουριστικής προσέγγισης θεωρεί ότι τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας ισότοπος είναι, να είναι ενημερωτικός, 

κατατοπιστικός, διαδραστικός και  ελκυστικός. Μία άλλη άποψη είναι αυτή των  

Legoherel, Fiscer-Lokou και Gueguen (2002), οποίοι υποστηρίζουν ότι ο σχεδιασμός, 

το περιεχόμενο και η διαχείριση του δικτυακού τόπου είναι τα σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά. 
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Οι Law και Wong (2003) επισημαίνουν ότι τα τρία πιο σημαντικά 

χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι ιστοσελίδες προκειμένου να χαρακτηρίζονται 

επιτυχείς είναι τα εξής:  

 Διαφορετικές κλίμακες τιμών για τα προϊόντα και υπηρεσίες  

 Ασφαλείς τρόποι και μέθοδοι πληρωμής  

 Συστήματα φιλικά προς το χρήστη. 

Η Sigala (2004) υποστηρίζει ότι οι δικτυακοί τόποι θα πρέπει να παρέχουν 

επαρκή λειτουργική υποστήριξη για την κάλυψη των αναγκών του πελατών σε κάθε 

στάδιο της διαδικασίας  λήψης της απόφασης τους. Οι Nusair και Kandampully (2007) 

αναγνωρίζουν έξι σημαντικούς παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχία μίας 

ιστοσελίδας:  

 την πλοήγηση, δηλαδή πόσο εύκολη είναι η πλοήγηση στην ιστοσελίδα και 

πόσο φιλικό είναι το περιβάλλον στον χρήστη,  

 τα χαρακτηριστικά που εμπεριέχονται σε μία ιστοσελίδα όπως μουσική, βίντεο 

και άλλα εφέ πολυμέσων, 

 την ποιότητα πληροφοριών, δηλαδή πόσο επαρκείς και ακριβείς είναι οι 

πληροφορίες που παρέχονται, 

 την εμπιστοσύνη, δηλαδή το κατά πόσο σε ένα online περιβάλλον ο χρήστης 

είναι πρόθυμος να εμπιστευτεί και να πραγματοποιήσει συναλλαγές  

 την εξατομίκευση, δηλαδή  να παρέχεται στους χρήστες προσοχή και να 

κατανοούνται οι ειδικές ανάγκες του κάθε πελάτη-χρήστη, 

 και την ανταπόκριση, δηλαδή η γρήγορη απάντηση σε ερωτήσεις και απορίες 

των χρηστών (Spremic and Strugar, 2008). 

Ο Ivanov (2008) επισημαίνει ότι μέσα από πολλές έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει μία 

ιστοσελίδα προκειμένου να είναι ανταγωνιστική είναι τα εξής: 

 Η ευκολία χρήσης και η εύκολη πλοήγηση. Αυτό είναι και το σημαντικότερο 

χαρακτηριστικό ενός δικτυακού τόπου. Μάλιστα υποστηρίζεται ότι η μεγάλη 

ευκολία χρήσης έχει θετική επιρροή στην ικανοποίηση του χρήστη και οδηγεί 

στην πιστότητα και στην αφοσίωση. 
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 Η ποικιλία, επάρκεια και πληρότητα πληροφοριών. Το τουριστικό προϊόν είναι 

ένα προϊόν που δεν μπορεί να οραματιστεί. Συνεπώς οι πληροφορίες που θα 

παρέχονται είναι ο μόνος τρόπος προκειμένου ο χρήστης να αποκτήσει πλήρη 

εικόνα. 

 Η διαφάνεια των πληροφοριών. Εκτός από επαρκείς οι πληροφορίες θα πρέπει 

να είναι απαραίτητα και διαφανείς. Η διαφάνεια αυτή αναφέρεται κυρίως σε 

πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την τιμολόγηση  και την ύπαρξη επιπλέον 

χρεώσεων για διάφορες παρεχόμενων υπηρεσιών. Για αυτό το λόγο θα ήταν 

φρόνιμο να αναφέρονται ξεκάθαρα όλες οι επιπλέον επιβαρύνσεις στις τιμές. 

 Η ευκολία ενημέρωσης της. Όταν πραγματοποιούνται online κρατήσεις ορθό θα 

ήταν να γίνονται συχνές και συνεχείς ενημερώσεις όσο αφορά την 

διαθεσιμότητα αλλά και διάφορες αλλαγές που πραγματοποιούνται. 

 Η συμβατότητα. Το σύστημα κρατήσεων μπορεί να μεγιστοποιήσει την αξία 

που παρέχεται στον χρήστη εάν μπορεί να είναι συμβατό και με άλλα 

συστήματα.  

 Η διαδραστικότητα. Η διαδραστικότητα είναι ένα πολυδιάστατο κατασκεύασμα. 

Σύμφωνα με τους Downes και McMillan (2000) η διαδραστικότητα αυξάνεται 

όταν υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία που οδηγεί τους χρήστες να επικοινωνούν 

ενεργά. Παράλληλα όταν ο συγχρονισμός της επικοινωνίας είναι ευέλικτος και 

ανταποκρίνεται στους απαιτούμενους χρόνους των χρηστών. Επιπλέον όταν οι 

χρήστες έχουν την αίσθηση του απόλυτου ελέγχου στο περιβάλλον επικοινωνίας 

και ότι υπάρχει ανταπόκριση. Τέλος η διαδραστικότητα αυξάνεται όταν οι 

χρήστες αντιλαμβάνονται ότι ο στόχος της επικοινωνίας είναι η πληροφόρηση 

και όχι η προσπάθεια να πείσει τους χρήστες να επιλέξουν. 
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3.6.3 Πλεονεκτήματα από την Ύπαρξη και 
Δημιουργία Ιστοσελίδων 

 Μία ιστοσελίδα ενός ξενοδοχείου εκτός από την παροχή πληροφοριών βοηθά 

σημαντικά στην προβολή της επιχείρησης, στη δημιουργία μίας σαφής εικόνας της 

επιχείρησης και του προϊόντος, στην προώθηση των προϊόντων στους ενδεχόμενους 

πελάτες καθώς και στη μείωση του κόστους και χρόνου τόσο από την πλευρά 

καταναλωτών όσο και από την πλευρά των επιχειρήσεων (Yelkur and DaCosta,, 2003). 

Η ύπαρξη ιστοσελίδας ενισχύσει την αυτονομία και ανεξαρτησία της ξενοδοχειακής 

μονάδας εάν αναλογιστεί κανείς ότι μειώνονται έτσι οι μεσάζοντες (Starkov, 2002).  

Ένας δικτυακός τόπος είναι ενεργός συνεχώς επομένως η πρόσβαση είναι 

ελεύθερη όλες τις ώρες και ολοένα και περισσότεροι πιθανοί πελάτες έχουν τη 

δυνατότητα να την επισκεφτούν χωρίς να τίθεται θέμα γεωγραφικής περιοχής και 

διαφοράς ώρας  (Law and Leung, 2000). Επιτρέπουν σε οποιονδήποτε με πρόσβαση 

στο Internet ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή, ζώνη ώρας να περιηγηθεί και να 

αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με τα ξενοδοχεία που τους ενδιαφέρουν. Μία καλά 

σχεδιασμένη ιστοσελίδα μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη ανάκληση και αναγνώριση 

της επιχείρησης στο μυαλό του πιθανού επισκέπτη καθώς και πιο θετική στάση 

απέναντι  στην  επιχείρηση (Liu et al., 2000). 

Με τη χρήση ιστοσελίδων το ξενοδοχείο μπορεί να αναπτύξει τη μάρκα και να 

ενσωματώσει στρατηγική branding στο διαδίκτυο, να συγκεντρώσει πληροφορίες των 

πελατών-επισκεπτών, να βελτιώσει την εξυπηρέτηση αυτών και πάνω από όλα να 

επιτρέψει ηλεκτρονικές κρατήσεις (Baloglu και Pekcan, 2006). Επιπλέον, όπως 

αναφέρουν και οι Benckendorff και Black (2000) με την ύπαρξη ιστοσελίδας τα 

ξενοδοχεία  μπορούν να μειώσουν σημαντικά  τις διοικητικές τους δαπάνες εφόσον ένα 

πολύ μεγάλο μέρος πληροφοριών θα παρέχετε μέσω των ιστοσελίδων. 

Μέσω των online ξενοδοχειακών συστημάτων κρατήσεων ο ιδιοκτήτης η ο 

κάτοχος μίας σελίδας και ενός τέτοιου συστήματος, έχει πλήρη εικόνα όσον αφορά τον 

αριθμό επισκεψιμότητας ανά μήνα, τον αριθμό κρατήσεων που πραγματοποιήθηκαν, τη 

μέση τιμή ανά κράτηση δωματίου, το μέρος των κρατήσεων που αντιστοιχεί σε 

ταξιδιωτικούς πράκτορες και σε προμηθευτές, τις κρατήσεις ανά κατηγορία δωματίου 

καθώς και τον χρόνο παραμονής (Ivanov, 2008).  
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Μέσα από την ιστοσελίδα που μπορεί να διαθέτει μία τουριστική επιχείρηση 

παρέχεται ακόμη η δυνατότητα στον πελάτη να δει το προσφερόμενο προϊόν πχ. 

χώρους δωματίων και υπηρεσίες που προσφέρουν. Αυτό έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα 

σημαντικό εργαλείο για τον ξενοδοχειακό κλάδο (Ανδριώτης, 2007). 

 

 

3.6.4 Online Hotel Reservation  
Systems – OHRS 

 

Οι νέες τεχνολογίες επέφεραν ριζικές αλλαγές στη λειτουργία και τη διανομή 

των προϊόντων της τουριστικής βιομηχανίας. Ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα 

στον τουρισμό είναι η αναδόμηση της διαδικασίας των κρατήσεων που σταδιακά 

εκλογικεύεται και εμπεριέχει τόσο για τους καταναλωτές όσο και τη βιομηχανία την 

εξοικονόμηση χρόνου με την αναγνώριση, κράτηση και πώληση τουριστικών 

προϊόντων (Buhalis, 1998). 

Οι υπηρεσίες online κρατήσεων (Online Hotel Reservation Systems - OHRS) 

μπορούν να θεωρηθούν σαν εργαλεία αποθήκευσης και δημοσίευσης δεδομένων που 

αφορούν τη διαθεσιμότητα και τις τιμές, καθώς και εργαλεία που επιτρέπουν την όλη  

διαδικασία των κρατήσεων. Σημαντικό χαρακτηριστικό των OHRS είναι ότι επιτρέπουν 

στον ενδιαφερόμενο να παρακολουθήσει και να ενημερωθεί για τις αλλαγές στις 

κρατήσεις διαδικτυακά, κάτι που έρχεται σε σύγκρουση με τους καταλόγους που 

υπάρχουν διαθέσιμοι (Ivanov, 2008). Σε αντίθεση με τα OHRS οι κατάλογοι δεν δίνουν 

ακριβή εικόνα της διαθεσιμότητας και τυχόν αλλαγών (Jarvela et al., 1999). 

Ο σκοπός των OHRS είναι να διευκολύνει τη διανομή του ξενοδοχειακού 

προϊόντος. Για τους διαχειριστές αυτών, τα OHRS είναι ουσιαστικά μέσα που 

ενισχύουν σημαντικά στην αύξηση των εσόδων τους. Τα OHRS μπορούν να εξηγηθούν 

και ως προς τη τεχνική σκοπιά αλλά και από τη σκοπιά του μάρκετινγκ (Ivanov, 2008). 
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 Το τεχνικό κομμάτι αφορά όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά του συστήματος 

όπως είναι ο σχεδιασμός, η διάταξη, ο χρόνος λήψης, οι επιλογές κράτησης και οι 

επιλογές αναζήτησης. Η τεχνική σκοπιά ορίζει ουσιαστικά πως θα χρησιμοποιηθεί το 

σύστημα. Από τη σκοπιά του μάρκετινγκ ο τεχνικός σχεδιασμός των OHRS είναι τμήμα 

του μοντέλου μάρκετινγκ του συστήματος. Το μοντέλο μάρκετινγκ ορίζει ουσιαστικά 

ποιοι είναι αυτοί που έχουν πρόσβαση στο σύστημα, ποιοι είναι οι χρήστες που 

μπορούν  να χρησιμοποιήσουν το σύστημα, πόσο καλά μπορούν να το 

χρησιμοποιήσουν και εάν εν τέλει το χρησιμοποιήσουν (Ivanov, 2008). 

Οι online μηχανές κρατήσεων είναι ουσιαστικά εργαλεία που ενισχύουν την 

ενημέρωση και τη διανομή πληροφοριών σχετικά με το ξενοδοχειακό προϊόν και 

βοηθούν τη ξενοδοχειακή επιχείρηση να αποκτήσει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα 

στην αγορά (Landvogt, 2004). Τα OHRS είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος διανομής 

του ξενοδοχειακού προϊόντος και παράλληλα επιτρέπει στα ξενοδοχεία να επιτύχουν 

μεγαλύτερη προβολή και αναγνωρισιμότητα στην αγορά (Ivanov, 2008). 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι ένα OHRS αποδίδει αξία στους 

ιδιοκτήτες όταν πραγματοποιούνται αρκετές κρατήσεις. Συνεπώς προκειμένου να είναι 

αποδοτικό ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τον κατάλληλο τρόπο 

προκειμένου να μπορεί και να είναι ανταγωνιστικό έναντι των άλλων διαθέσιμων 

τρόπων κράτησης (Ivanov, 2008). 
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3.6.5 Κρατήσεις μέσω Web site Ξενοδοχειακών 
Μονάδων VS μέσω Web site Τρίτων 

 

Οι ξενοδοχειακές μονάδες προκειμένου να πωλούν να προϊόντα και τις 

υπηρεσίες τους πιο αποτελεσματικά χρησιμοποιούν μία σειρά ηλεκτρονικών καναλιών 

διανομής (Morosan and Jeong, 2008). Το διαδίκτυο εκλαμβάνεται από πολλές 

τουριστικές επιχειρήσεις ως ένα καινοτόμο και ανταγωνιστικό εργαλείο μάρκετινγκ 

διότι προσφέρει πληροφορίες που σχετίζονται με τον τουρισμό και τα ταξίδια αλλά 

προσφέρει και τη δυνατότητα για ηλεκτρονικές συναλλαγές (Doolin et al., 2002). 

Πολλές είναι εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές και 

προτιμούν να διαφημίζονται και να συνεργάζονται με άλλες γνωστές ιστοσελίδες που 

είναι περισσότερο γνωστές (third party websites). Αυτό συνήθως γίνεται προκειμένου 

να καταφέρουν να επιβιώσουν από τον μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει και συνεχώς 

αυξάνεται μέσω της επέκτασης των καναλιών διανομής. Στα πλαίσια της συνεργασίας 

αυτής, τα ξενοδοχεία παρέχουν προμήθεια για κάθε κράτηση στους λειτουργούς των 

ιστοσελίδων με τις οποίες συνεργάζονται. Εμφανίζονται με αυτόν τον τρόπο δύο ειδών 

καταναλωτές – πελάτες, οι παραδοσιακοί πελάτες οι οποίοι πληροφορούνται και 

πραγματοποιούν κρατήσεις απευθείας από την ξενοδοχειακή μονάδα και οι πελάτες οι 

οποίοι πραγματοποιούν όλες τις ενέργειες τους με τη βοήθεια των third party websites 

(Guo et. al.,2013). 

 Τα ξενοδοχεία συνεχώς ψάχνουν νέους τρόπους προσέλκυσης επισκεπτών 

μέσω των δικών τους δικτυακών τόπων. Ωστόσο ένα μεγάλο μέρος των online 

κρατήσεων εξακολουθεί να πραγματοποιείται μέσα από ιστοσελίδες τρίτων όπως τα 

ταξιδιωτικά πρακτορεία (Law and Cheung, 2006). Η  προσέλκυση μελλοντικών 

επισκεπτών δεν γίνεται με μεγάλη ευκολία, διότι οι ιστοσελίδες τρίτων μερών 

χρησιμοποιούν  έντονη διαφήμιση και  εργαλεία που τις κάνουν περισσότερο 

ανταγωνιστικές. Παράλληλα οι ιστοσελίδες αυτές προσφέρουν καλύτερες επιλογές για 

τους χρήστες όπως καλύτερες τιμές και έχουν καταφέρει να είναι πολύ ανταγωνιστικές 

με αποτέλεσμα να προτιμώνται από τους επισκέπτες (Morosan and Jeong, 2008). 
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Όπως επισημαίνουν οι  Guo et. al. (2013) τα ξενοδοχεία με υψηλή 

διαθεσιμότητα είναι εκείνα που καταφεύγουν με μεγαλύτερη ευκολία σε συνεργασίες 

με third party websites. Αυτό γίνεται προκειμένου να καταφέρουν να διαχειριστούνε με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μεγάλη διαθεσιμότητα δωματίων που διαθέτουν και εν 

τέλει να αυξήσουν τα έσοδα τους. Επιπλέον τις μεγαλύτερες χρηματικές προμήθειες 

στις third party websites φαίνεται να μην τις προσφέρουν τα πολυτελή ξενοδοχεία, τα 

οποία εμφανίζουν μικρή διαθεσιμότητα άδειων δωματίων και δεν χρειάζεται να 

καταφύγουν σε τέτοιου είδους συνεργασίες, αλλά αυτά τα ξενοδοχεία με μεγάλη 

διαθεσιμότητα. 

Οι κρατήσεις δωματίων μέσω Web site τρίτων πολλές φορές σημαίνουν για την 

επιχείρηση μεγάλες εκπτώσεις οι οποίες οδηγούν σε υποτίμηση της μάρκας καθώς και 

ανισότητα ανάμεσα στα κανάλια διανομής. Κάτι τέτοιο οι επιχειρήσεις προσπαθούν να 

το αποφύγουν με την παρότρυνση των ταξιδιωτών, να πραγματοποιούν κρατήσεις μέσω 

των  δικτυακών τόπων των εν λόγω ξενοδοχειακών μονάδων. Η παρότρυνση και η 

προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών για άμεσες κρατήσεις από τις ιστοσελίδες των 

ξενοδοχείων, αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για τις ξενοδοχειακές μονάδες. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι  με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται οι μεσάζοντες και 

επομένως και τα περαιτέρω έξοδα διανομής που συνήθιζαν να δημιουργούνται 

(Morosan and Jeong, 2008). 

Η ανταγωνιστική δράση βασίζεται στη χρήση του διαδικτύου μειώνοντας το 

κόστος και τον κίνδυνο από τους χρήστες, ιδιαίτερα αυτών που θέλουν να 

ανταγωνιστούν σε ιδιαίτερα εξειδικευμένες, διεθνείς και νέες αγορές. Το χαμηλό 

κόστος δημιουργίας ιστοσελίδων παρέχει τη δυνατότητα σε μικρές εταιρίες να είναι 

παγκοσμίως παρούσες και το καταναλωτικό κοινό να έχει άμεση πρόσβαση σ’ αυτές 

(Rayman-Bacchus and Molina, 2001). 

Σύμφωνα με τον Korel (2000), η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασία με τρίτες 

επιχειρήσεις  προσφέρει όφελος και συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της 

ξενοδοχειακής μονάδας. Η επιτυχής συνεργασία των δύο αυτών μερών βασίζεται 

κυρίως στο κατά πόσο αυτή η συνεργασία είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές. 

Όφελος για την επιχείρηση είναι η αύξηση του ποσοστού πληρότητας και των εσόδων 

του ξενοδοχείου ενώ για τα τρίτα μέρη όφελος είναι η απόκτηση εσόδων από τις 

προμήθειες (Guo et. al.,2013).  
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Η HawkPartners LLC το 2012 πραγματοποίησε μία έρευνα που αφορούσε ένα 

δείγμα 1203 ταξιδιωτών επαγγελματικών αλλά και ψυχαγωγικών σκοπών και αφορούσε 

ηλικίες από 21-75 ετών. Όπως δείχνει και το παρακάτω διάγραμμα το 25% των 

ερωτώμενων υποστήριξε ότι συλλέγει πληροφορίες από τις ιστοσελίδες των εν λόγω 

ξενοδοχείων ενώ το 54% των ερωτώμενων υποστήριξε ότι προτιμά να συλλέγει 

πληροφορίες από ιστοσελίδες τρίτων μερών (online travel websites, loyalty program 

websites, online review websites). Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος 

καταναλωτών εμπιστεύεται και προτιμά σελίδες τρίτων έναντι των σελίδων των 

ξενοδοχείων για την πληροφόρηση του. 

 

 

Γράφημα 6. Προτιμώμενα μέσα συλλογής πληροφοριών για ξενοδοχεία. 

Πηγή: HawkPartners LLC, 2012. 
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3.7 Συμπεράσματα 

Οι ξενοδοχειακές μονάδες προκειμένου να βελτιωθούν και να επιβιώσουν θα 

πρέπει να εκμεταλλευτούν και να αξιοποιήσουν στο έπακρο την τεχνολογική ανάπτυξη 

καθώς και τη συνεχή βελτίωση του διαδικτύου. Οι μάνατζερ των καταλυμάτων θα 

πρέπει να εκμεταλλευτούν όλες τις επιλογές που τους δίνονται και να δημιουργήσουν 

ιστοσελίδες που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των επισκεπτών. 

Οι ιστοσελίδες φαίνεται να είναι αποτελεσματικές για επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών 

τόσο μεσαίου όσο και μικρού μεγέθους. 

Οι ιστοσελίδες θα πρέπει να σχεδιάζονται πολύ προσεκτικά έτσι ώστε να 

συναντούν στο μέγιστο τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών. Παράλληλα θα 

πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν τις απαραίτητες 

πληροφορίες τόσο για την επιχείρηση όσο και για το ίδιο το προϊόν. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία, προκειμένου μία ιστοσελίδα να θεωρηθεί επιτυχείς και να έχει τα 

επιδιωκόμενα αποτελέσματα θα πρέπει να διαθέτει κάποια χαρακτηριστικά. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά είναι τα εξής: 

 η ευκολία χρήσης και  η εύκολη πλοήγηση, 

 η διαφάνεια πληροφοριών, 

 η ποικιλία, η επάρκεια και η πληρότητα πληροφοριών, 

 η ευκολία ενημέρωσης της ιστοσελίδας, 

 η συμβατότητα 

 και η διαδραστικότητα. 

Εκ των οποίων τα τρία πρώτα χαρακτηριστικά θεωρούνται και τα σημαντικότερα 

σύμφωνα με πολλούς συγγραφείς. 

Τα πλεονεκτήματα από την ύπαρξη και δημιουργία ιστοσελίδων ποικίλουν. Ένα 

από αυτά είναι η παροχή πληροφοριών καθώς και η σημαντική προβολή τη επιχείρησης 

και πιο συγκεκριμένα του τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα οι ιστοσελίδες 

προσφέρουν συνεχή πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση 

ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή και τη ζώνη ώρας. Επιπλέον μειώνονται οι 

μεσάζοντες καθώς και οι διοικητικές δαπάνες. Μέσω των online κρατήσεων οι 

ξενοδοχειακές μονάδες έχουν πλήρη εικόνα της επισκεψιμότητας και των κρατήσεων 

που πραγματοποιήθηκαν.  
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Οι επισκέπτες πραγματοποιούν κρατήσεις τόσο τηλεφωνικώς όσο και 

ηλεκτρονικά μέσω ιστοσελίδων που διαχειρίζονται από τις ξενοδοχειακές μονάδες   όσο 

και μέσω ιστοσελίδων τρίτων μερών. Οι κρατήσεις δωματίων μέσω Web site τρίτων 

οδηγούν την επιχείρηση σε μεγάλες εκπτώσεις. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν με κάθε 

τρόπο να αποφύγουν αυτές τις εκπτώσεις με την παρότρυνση των ταξιδιωτών για  

πραγματοποίηση  κρατήσεων μέσω των  δικτυακών τόπων των εν λόγω ξενοδοχειακών 

μονάδων.  Πολλές είναι εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι αρκετά γνωστές και  

επιλέγουν να διαφημίζονται και να συνεργάζονται με third party websites,  προκειμένου 

να καταφέρουν να επιβιώσουν από τον μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει και συνεχώς 

αυξάνεται. 

Τα ξενοδοχεία με υψηλή διαθεσιμότητα φαίνεται να είναι εκείνα που 

καταφεύγουν ευκολότερα σε συνεργασίες με τις third party websites. Επιπλέον μεγάλες 

χρηματικές προμήθειες στις third party websites προσφεύγουν τα μικρού μεγέθους 

ξενοδοχεία και καταλύματα ενώ τα πολυτελή ξενοδοχεία που εμφανίζουν μικρή 

διαθεσιμότητα άδειων δωματίων δεν καταφύγουν σε τέτοιου είδους συνεργασίες. Από 

έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί έχει προκύψει ότι  ένα πολύ μεγάλο μέρος 

καταναλωτών εμπιστεύεται και προτιμά σελίδες τρίτων έναντι των σελίδων των 

ξενοδοχείων για την πληροφόρηση του 

 Για τους τουρίστες- ταξιδιώτες το διαδίκτυο αποτελεί την κύρια πηγή 

πληροφοριών για την οργάνωση και την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού. Οι 

πληροφορίες είναι απαραίτητες για τον τουρίστα-ταξιδιώτη και το διαδίκτυο τους 

επιτρέπει να συλλέξουν τις πληροφορίες αυτές χωρίς να μεσολαβήσουν μεσάζοντες. 

Τέλος οι πιθανοί ταξιδιώτες – τουρίστες χρειάζονται κατάλληλες πληροφορίες πριν 

πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι, πληροφορίες που αφορούν την οργάνωση του καθώς και 

πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να επιλέξουν ανάμεσα στις ποικίλες επιλογές που 

θα έχουν.  
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Ενότητα 4
η
 : Περίπτωση της Ενότητας 

Καταλυμάτων στη Λίμνη Πλαστήρα  
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4.1  Σκοπός και Στόχος  Έρευνας  

 

 Ο σκοπός της έρευνας  που πραγματοποιήθηκε ήταν να μελετηθεί και να 

ερευνηθεί κατά πόσο οι ξενοδοχειακές μονάδες και πιο συγκεκριμένα η ενότητα 

καταλυμάτων στην λιμνάζουσα περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα, χρησιμοποιούν και 

διαθέτουν ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και σε τι βαθμό τους εξυπηρετούν αυτές. Στόχος 

είναι ο προσδιορισμός της σημασίας μίας ιστοσελίδας για μία ξενοδοχειακή μονάδα. 

Πως δηλαδή μία ιστοσελίδα βοηθά μία ξενοδοχειακή επιχείρηση να εξελιχθεί και να 

λειτουργήσει ορθά και να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες 

των επισκεπτών – πελατών. Καθώς και κατά πόσο τους εξυπηρετεί και τους βοηθά η 

ύπαρξη μίας ιστοσελίδας. 

 

4.2 Μεθοδολογία  Έρευνας   

Μία μέθοδος έρευνας που χρησιμοποιείται συχνά είναι και η μελέτη περίπτωσης 

(case study). Στην μελέτη περίπτωσης η ανάλυση των στοιχείων περιλαμβάνει 

χαρακτηριστικά τη χρήση των υλικών αναφοράς που προετοιμάζονται για τη μελέτη. 

Επίσης, η γνώση και η θεωρία έχουν ήδη ερμηνευτεί από άλλους ή έχουν βρεθεί σε 

περιοδικά και βιβλία. Εντούτοις, μπορεί να περιλάβει τις μελέτες τομέων, τις 

προσωπικές ή συνεντεύξεις ομάδας και τις ερευνητικές δραστηριότητες. Σημαντικό 

πλεονέκτημα αυτής είναι ότι εστιάζεται σε ένα συγκεκριμένο γεγονός ή φαινόμενο 

(Ψαρρού και Ζαφειρόπουλος, 2001).  

Ο κύριος λόγος που επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος είναι διότι στην προκειμένη 

περίπτωση απώτερος σκοπός ήταν η μελέτη αυτού του μικρού μέρος του 

ξενοδοχειακού κλάδου της Ελλάδας, η περιοχή της λίμνης Πλαστήρα και μόνο αυτή. 

Θέλαμε ουσιαστικά να μελετήσουμε και να κατανοήσουμε την πραγματικότητα που 

ισχύει αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην συγκεκριμένη περιοχή. Η περίπτωση 

της έρευνας μας αφορά ουσιαστικά μία περίπτωση διερεύνησης case study με 19 

αντιπροσωπευτικές ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής της Λίμνης Πλαστήρα. Το 

δείγμα της έρευνας αποτελείται από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που 
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δραστηριοποιούνται στη περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα και διαθέτουν ιστοσελίδα στο 

διαδίκτυο.  

 Η μέθοδος συγκέντρωσης των πρωτογενών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκε 

στην παρούσα ερευνητική εργασία, ήταν τηλεφωνικές συνεντεύξεις 

ημιδομημένου τύπου. 

 Στις περιπτώσεις των κοινών ερωτήσεων τα δεδομένα που προήλθαν από τα 

ερωτηματολόγια κωδικοποιήθηκαν στο πρόγραμμα Excel 2007 και ακολούθως 

έγιναν και οι αναλύσεις των στοιχείων. 

 Οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν έγιναν με τους 

διευθυντές των ξενοδοχειακών μονάδων και με τους υπεύθυνους κρατήσεων. 

 Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της έρευνας είναι από τις 16 έως τις 21 

Ιουνίου 2014. 

 Ο αριθμός των καταλυμάτων που προσεγγίστηκαν ήταν 41 καταλύματα που 

δραστηριοποιούνται στην εν λόγω περιοχή και διαθέτουν ιστοσελίδα στο 

διαδίκτυο. Από τα 41 καταλύματα μόνο τα 19 δέχθηκαν να συμμετάσχουν στην 

έρευνα. 

4.3 Αποτελέσματα Έρευνας  

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται από 19 καταλύματα εκ των 

οποίων τα 10 είναι ξενοδοχεία ενώ τα 9 είναι ξενώνες, όπως φαίνεται και στο Γράφημα 

7. 

 

Γράφημα 7. Τύποι και αριθμός καταλυμάτων. 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΞΕΝΩΝΕΣ 

10 

9 



 

 
48 

 

Όλα τα καταλύματα λειτουργούν όλο το έτος και λειτουργούν όλα από το 

2005 και μετά. Ακόμη είναι αυτόνομα και δεν είναι μέρος κάποιας ξενοδοχειακής 

αλυσίδας. Επιπλέον, όπως γίνεται αντιληπτό και από το Γράφημα 8, από τα 10 

ξενοδοχεία τα 4 είναι 3*, τα 5 είναι 4* ενώ 1 από αυτά είναι 5*. 

 

Γράφημα 8. Κατηγορία ξενοδοχείων και αριθμός ξενοδοχείων. 

Όλα τα καταλύματα διαθέτουν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο από την αρχή 

λειτουργίας της επιχείρησης εκτός από ένα ξενοδοχείο 3* το οποίο δημιούργησε 

ιστοσελίδα 5 χρόνια μετά το έτος έναρξης λειτουργίας του και ένα ξενώνα που τη 

δημιούργησε 3 χρόνια μετά. Όταν ερωτήθηκαν οι ιδιοκτήτες αυτών των δύο 

καταλυμάτων, γιατί αποφάσισαν εντέλει να δημιουργήσουν ιστοσελίδα 

υποστήριξαν ότι ήταν κάτι που επιζητούσαν οι επισκέπτες τους και ότι ήταν ένα 

πολύ σημαντικό μέσο πληροφόρησης για αυτούς. 

Οι διοικήσεις όλων τα καταλυμάτων που συμμετείχαν στην έρευνα  

υποστήριξαν ότι οι ιστοσελίδες κατασκευάστηκαν από εταιρίες σχεδιασμού 

ιστοσελίδων. Η διαχείριση και η συντήρηση των ιστοσελίδων γίνεται αποκλειστικά 

από τη διοίκηση της επιχείρησης στη περίπτωση τριών ξενώνων και ενός 

ξενοδοχείου 3*, αποκλειστικά από τους εξωτερικούς συνεργάτες δηλαδή από τις 

εταιρίες σχεδιασμού ιστοσελίδων, στην περίπτωση έξι ξενοδοχείων (τριών  4* και 

τριών 3*) και 1 ξενώνα, ενώ η συντήρηση και η ενημέρωση γίνεται και από τα δύο 

μέρη στην περίπτωση τριών ξενοδοχείων (δύο 4* και ενός 5*) και 5 ξενώνων. Όλα 

τα παραπάνω γίνονται αντιληπτά εάν παρατηρηθεί και μελετηθεί και το Γράφημα 
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Γράφημα 9. Συντήρηση και ενημέρωση Ιστοσελίδων. 

 

Σχετικά με τη συχνότητα συντήρησης και ενημέρωσης των ιστοσελίδων, 

όσον αφορά την περίπτωση των ξενώνων έξι στους εννέα πραγματοποιούν μόνο 

όταν κρίνεται κάτι τέτοιο απαραίτητο και υπάρχουν αλλαγές και διαφοροποιήσεις 

στην τιμολόγηση των δωματίων. Στους  τρεις  από τους εννέα πραγματοποιούνται 

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο καθώς και όταν κρίνεται αναγκαίο. Στην 

περίπτωση των ξενοδοχείων, στα εφτά ξενοδοχεία πραγματοποιούνται τουλάχιστον 

μία φορά το χρόνο καθώς και όταν είναι απαραίτητο, στα δύο τουλάχιστον μία 

φορά το εξάμηνο και όταν κρίνεται απαραίτητο και υπάρχουν αλλαγές και 

διαφοροποιήσεις, ενώ στο ξενοδοχείο των 5* τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο καθώς 

και όταν είναι απαραίτητο.  

Όπως φαίνεται και στο Γράφημα 10 από τα δέκα ξενοδοχεία μόνο τα εφτά 

προσφέρουν τη δυνατότητα για ηλεκτρονικές κρατήσεις ενώ από τους εννέα 

ξενώνες μόνο οι τρεις προσφέρουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικών κρατήσεων.  
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Γράφημα 10. Δυνατότητα ηλεκτρονικών κρατήσεων μέσω ιστοσελίδας. 

 

 

Από τις ιστοσελίδες των 19 καταλυμάτων μόλις οι 6 δίνουν πληροφορίες 

σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις τιμές δωματίων ενώ όλες προσφέρουν 

πληροφορίες σχετικά με τα δωμάτια και τους υπόλοιπους χώρους και υπηρεσίες που 

προσφέρονται. Από τα 19 καταλύματα μόνο ένα και πιο συγκεκριμένα ένας ξενώνας 

δεν συνεργάζεται με άλλες ιστοσελίδες κρατήσεων δωματίων. Αυτό όπως επισήμανε 

και ο ιδιοκτήτης του ξενώνα, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι επιχείρηση 

αποτελείται από μόλις δύο κατοικίες οι οποίες εμφανίζουν πληρότητα το μεγαλύτερο 

διάστημα λειτουργίας και δεν τους συμφέρει μία τέτοιου είδους συνεργασία προς το 

παρόν. Ωστόσο επειδή βρίσκονται στο στάδιο επέκτασης της επιχείρησης τους μία 

μελλοντική συνεργασία τους φαίνεται πολύ πιθανή.   

Για τα υπόλοιπα καταλύματα ο κύριος λόγος που συνεργάζονται με άλλες 

ιστοσελίδες κρατήσεων φαίνεται να είναι κυρίως το γεγονός ότι δεν έχουν την ίδια 

πληρότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και κατά περιόδους εμφανίζουν μεγάλη 

διαθεσιμότητα. Με αυτό τον τρόπο και αυτού του είδους τις συνεργασίες είναι πιο 

εύκολο να μειώσουν τη μεγάλη διαθεσιμότητα τους κατά πολύ αλλά και να αποκτήσουν 

περισσότερη αναγνωρισιμότητα μέσα από αυτού του είδους τη διαφήμιση. 
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 Αξιοσημείωτο είναι βέβαια το γεγονός ότι ο πιο σύνηθες τρόπος κράτησης 

δωματίων συνεχίζει να είναι μέσω τηλεφώνου όπου σε 12 καταλύματα οι περισσότερες 

κρατήσεις εξακολουθούν να γίνονται τηλεφωνικά επισημαίνοντας ότι οι μελλοντικοί 

επισκέπτες ενημερώνονται και πληροφορούνται από  τις  ιστοσελίδα των καταλυμάτων 

εντούτοις προτιμούν να πραγματοποιούν τηλεφωνικά τις κρατήσεις τους. Παράλληλα 

σε 7 καταλύματα ο πιο σύνηθες τρόπος κρατήσεων είναι οι ηλεκτρονικές κρατήσεις 

μέσω ιστοσελίδες τρίτων (Γράφημα 11). Επιπλέον επισημάνθηκε ότι τα τελευταία 

χρόνια άρχισαν να πραγματοποιούνται αισθητά περισσότερες κρατήσεις μέσω των 

ιστοσελίδων των καταλυμάτων  ωστόσο σε αυτό το σημείο δεν μπορεί να θεωρηθεί και 

ο πιο σύνηθες τρόπος. 

 Σημαντικό κρίνεται να επισημανθεί ότι ο υπεύθυνος κρατήσεων  ενός 

ξενοδοχείου 4* υποστήριξε ότι τα τελευταία τρία χρόνια ο τρόπος κρατήσεων όσον 

αφορά την επιχείρηση τους έχει αλλάξει σημαντικά. Πλέον οι περισσότερες κρατήσεις 

του γίνονται ηλεκτρονικά μέσα από ιστοσελίδες τρίτων μερών. Αναγκαίο είναι σε αυτό 

το σημείο να αναφερθεί ότι  τα καταλύματα είναι όλα μικρής χωρητικότητας, τα 17 από 

αυτά διαθέτουν από 2 έως 28 δωμάτια και μόλις 2 ξενοδοχεία 4* και 5* διαθέτουν 48 

και 50 δωμάτια αντίστοιχα. 

 

 

Γράφημα 11. Σύνηθες Τρόπος Κράτησης. 
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Οι 19 επιχειρήσεις που μελετήθηκαν και συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα 

διαφημίζονται και γνωστοποιούν τις ιστοσελίδες τους και σε άλλους ιστότοπους, 

ενώ μόνο οι 14 διαφημίζουν στην ιστοσελίδα τους και σε ηλεκτρονικά και σε 

έντυπα περιοδικά τουρισμού. Όταν ερωτήθηκαν ποιος ήταν ο κύριος λόγος που 

προτιμούν αυτού του είδους τη διαφήμιση, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών 

απάντησε ότι είναι ένας καλός τρόπος να γίνουν γνωστές οι επιχειρήσεις τους. 

 Τα 5 καταλύματα που υποστήριξαν ότι δεν διαφημίζουν την ιστοσελίδα 

τους σε ηλεκτρονικά και σε έντυπα περιοδικά είναι όλα καταλύματα όπου ο 

αριθμός των δωματίων που διαθέτουν είναι πολύ μικρός από 2 έως 5 δωμάτια. Ο 

ιδιοκτήτης ενός από τα καταλύματα αυτά ανέφερε ότι μέχρι πριν δύο χρόνια 

διαφήμιζε την ιστοσελίδα μέσα από τέτοιου είδους έντυπα  ωστόσο σταμάτησε 

διότι για μία τόσο μικρή επιχείρηση το κόστος μίας τέτοιας ενέργειας ήταν 

σημαντικό. 

Όταν ερωτήθηκαν για ποιο λόγο προχώρησαν στην δημιουργία και χρήση 

ιστοσελίδων οι κυριότεροι λόγοι που δόθηκαν από τις περισσότερες επιχειρήσεις 

ήταν οι εξής: 

 το μικρό κόστος προβολής και διαφήμισης της επιχείρησης σε σχέση με τους 

άλλους υπάρχοντες τρόπους προβολής, 

 η συνεχής προβολή της επιχείρησης 24 ώρες το 24ωρο ανεξάρτητα από τη 

γεωγραφική περιοχή του επισκέπτη, 

 το γεγονός ότι παρέχονται πληροφορίες για την επιχείρηση με μηδενικό κόστος, 

 η σημαντική μείωση στο φόρτο εργασίας των υπεύθυνων κρατήσεων για το 

λόγο ότι η απαιτούμενη πληροφορία συλλέγεται πλέον από την ιστοσελίδα 

 και τέλος το γεγονός ότι παρέχεται δυνατότητα ηλεκτρονικών κρατήσεων. 

Σε αυτό το σημείο να επισημανθεί ότι η παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικών 

κρατήσεων μέσω των ιστοσελίδων θεωρείται  ένας σημαντικός λόγος κυρίως για τα 

ξενοδοχεία, εάν ληφθεί υπόψη ότι 6 από τα 10 ξενοδοχεία που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα το ανέφεραν ως ένα πολύ σημαντικό παράγοντα. Επιπλέον τα ξενοδοχεία 5* 

και 4*, που διαθέτουν τα περισσότερα δωμάτια 50 και 48 αντίστοιχα, ανέφεραν ότι 

οι επισκέπτες ενημερώνονται πιο συχνά από την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου 
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σχετικά με τη διαθεσιμότητα των δωματίων, την τιμολόγηση, τις εγκαταστάσεις και 

τις επιπλέον παροχές. Πιο συγκεκριμένα ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου 5* το οποίο 

διαθέτει και συνεδριακούς χώρους αναφέρει ότι όσον αφορά αυτού του είδους τους 

επισκέπτες, άτομα που επισκέπτονται για επαγγελματικούς λόγους, η ιστοσελίδα 

είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης αλλά και επικοινωνίας. 

Αναφέρει ακόμη ότι, η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρα 

να μελετήσουν τους χώρους καθώς και τις επιπλέον υπηρεσίες που προσφέρονται 

και στη συνέχεια να προχωρήσουν στη λήψη της απόφασης τους και να 

επικοινωνήσουν με την ξενοδοχειακή μονάδα ή να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές 

κρατήσεις μέσα από τη σελίδα. 
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4.4 Συμπεράσματα  Έρευνας  

Οι ιστοσελίδες σήμερα θεωρούνται ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τις 

ξενοδοχειακές μονάδες και κατέχουν ένα σημαντικό ρόλο στη σωστή λειτουργία τους. 

Οι κύριοι λόγοι που μία ξενοδοχειακή μονάδα δημιουργεί και διαθέτει μία ιστοσελίδα 

είναι τα πλεονεκτήματα που ακολουθούν από την ύπαρξη αυτής. 

 Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι το μικρό κόστος προβολής και 

διαφήμισης της επιχείρησης και η συνεχής προβολή της επιχείρησης 24 ώρες το 24ωρο 

ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή του επισκέπτη. Παράλληλα το γεγονός ότι 

παρέχονται πληροφορίες για την επιχείρηση με μηδενικό κόστος μπορεί να θεωρηθεί 

ένα ακόμη μεγάλο πλεονέκτημα. Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι η σημαντική 

μείωση του φόρτου εργασίας των υπεύθυνων κρατήσεων για το λόγο ότι η απαιτούμενη 

πληροφορία συλλέγεται πλέον από την ιστοσελίδα. Τέλος, η  δυνατότητα ηλεκτρονικών 

κρατήσεων που παρέχεται είναι ένα ακόμη εξίσου μεγάλο πλεονέκτημα για μία 

ξενοδοχειακή μονάδα. 

Οι ιστοσελίδες των περισσότερων καταλυμάτων κατά κύριο λόγο 

δημιουργούνται και συντηρούνται από εξωτερικούς συνεργάτες,  δηλαδή από εταιρίες 

σχεδιασμού ιστοσελίδων και ενημερώνονται κυρίως όταν κρίνεται απαραίτητο. Στα 

πολυτελή ξενοδοχεία η συντήρηση αυτή γίνεται τουλάχιστον μία φορά στους έξι μήνες. 

Επιπλέον, οι ιστοσελίδες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους χώρους και τις 

υπηρεσίες που προσφέρονται σε μία ξενοδοχειακή μονάδα, ωστόσο λίγες είναι εκείνες 

που ενημερώνουν για διαθεσιμότητα και τιμολόγηση δωματίων. Λιγοστές είναι και 

εκείνες που δίνουν τη δυνατότητα για ηλεκτρονικές κρατήσεις.  

Αν και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία αλλαγή στην συμπεριφορά των 

επισκεπτών και φαίνεται να αρχίζουν να επιλέγουν τις ηλεκτρονικές κρατήσεις, ο  πιο 

σύνηθες τρόπος κράτησης συνεχίζει να είναι ο τηλεφωνικός. Οι μικρές επιχειρήσεις 

φαίνεται να εμπιστεύονται και να πραγματοποιούν συναλλαγές με ιστοσελίδες 

κράτησης δωματίων τρίτων. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι μικρές αυτές 

επιχειρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δεν έχουν την ίδια πληρότητα και 

εμφανίζουν μεγάλη διαθεσιμότητα κατά περιόδους. Συνεπώς, η συνεργασία με 

ιστοσελίδες τρίτων είναι ο ευκολότερος τρόπος διαφήμισης και προώθησης των 

καταλυμάτων και των δωματίων τους. 
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4.5 Περιορισμοί  Έρευνας   

 

Η παρούσα έρευνα σαφώς και παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες και υπόκειται σε 

κάποιους περιορισμούς. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για ένα πολύ μικρό τμήμα της 

ξενοδοχειακής αγοράς της Ελλάδας, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που 

βγήκαν από την έρευνα μπορούν να ληφθούν υπόψη αλλά αναφέρονται σε αυτό το 

μικρό κομμάτι του ξενοδοχειακού κλάδου. Συνεπώς δεν μπορούν να γενικευτούν και να 

περιγράψουν τη κατάσταση στον ευρύτερο ξενοδοχειακό κλάδο τόσο σε εθνικό όσο και 

σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Ένας επιπλέον λόγος που έντεινε την δυσκολία της έρευνας ήταν η μειωμένη 

ανταπόκριση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, εάν ληφθεί υπόψη ότι τα καταλύματα 

που συμμετείχαν είναι μόλις 19 από τα 41 που προσεγγίστηκαν. Συνεπώς τα 

αποτελέσματα αυτά σαφώς και δεν  μπορούν να περιγράψουν κατά προσέγγιση τη 

συμπεριφορά των καταλυμάτων που δεν συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα. 

 Τέλος η συγκεκριμένη διεξήχθη σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή και 

αναφέρεται σε αυτή τη χρονική στιγμή αποκλειστικά. Με την αλματώδη ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και του διαδικτύου δεν μπορεί να εγγυηθεί κανείς ότι οι εν λόγω 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, δεν 

θα συμβιβαστούν και θα υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες και τις υπηρεσίες, που 

προσφέρονται από τη χρήση ιστοσελίδων όπως η υιοθέτηση των συστημάτων 

ηλεκτρονικών κρατήσεων από περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες. 
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4.6 Προτάσεις Περαιτέρω Έρευνας     

 

Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας αναφέρονται σε 

ένα μεμονωμένο τμήμα του ξενοδοχειακού κλάδου. Συνεπώς προκειμένου να 

αποκτηθεί μία γενική εικόνα για την κατάσταση στον ξενοδοχειακό κλάδο στην Ελλάδα 

θα μπορούσαν να μελετηθούν και άλλα τμήματα και μέρη της Ελλάδας. Παράλληλα με 

την πραγματοποίηση της έρευνας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας τότε τα 

αποτελέσματα θα μπορούσαν να συγκριθούν και να παρατηρηθούν πως αλλάζουν από 

περιοχή σε περιοχή. 

 Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία μεταβάλλεται συνεχώς και με 

αλματώδης ρυθμούς γίνεται κατανοητό ότι για να αποκτηθεί μία καλύτερη εικόνα η 

συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσε να επαναληφθεί. Με αυτό τον τρόπο θα γίνει 

αντιληπτό σε τι βαθμό επηρεάζονται τα ξενοδοχεία και εάν διαπιστώνονται σημαντικές 

αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους από τις ενδεχόμενες αλλαγές στις ιστοσελίδες. 

Τέλος, μία παρόμοια έρευνα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και για τη 

μελέτη της συμπεριφοράς των τουριστών απέναντι στις ιστοσελίδες ξενοδοχείων, κατά 

πόσο τις εμπιστεύονται, πληροφορούνται από αυτές και κατά πόσο τις λαμβάνουν 

υπόψη κατά τη διαδικασία λήψη αποφάσεων τους.  
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