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Πεξίιεςε 

Ο ηνπξηζκφο απνηεινχζε αλέθαζελ κία θηλεηήξηα δχλακε θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο 

πξνφδνπ παγθνζκίσο. Οη δχν κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ κειεηψληαη ζηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία, ν ειεθηξνληθφο ηνπξηζκφο (e-tourism) θαη ν ηνπξηζκφο κέζσ 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ (m-tourism), εκθαλίζηεθαλ ζηνλ πξνζθήλην κε ηε ζεηξά πνπ 

αλαθέξζεθαλ κε ζθνπφ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ηεο επνρήο, φπσο ε 

ηαρεία δηάδνζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε αικαηψδεο αλάπηπμε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Ζ 

εμέιημε απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ην κεγάιν αληαγσληζκφ πνπ δεκηνπξγήζεθε, νδήγεζε 

φιν θαη πεξηζζφηεξεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο λα αλαπηχμνπλ δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο 

(e-services). Μεηαγελέζηεξα, εμαηηίαο ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ησλ ζχγρξνλσλ 

ηνπξηζηψλ αιιά θαη ηεο επξείαο δηάδνζεο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, νη επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν αλαγθάζηεθαλ λα πξνζαξκφζνπλ ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ήδε ππήξραλ γηα ηνπο ππνινγηζηέο ζε εθαξκνγέο γηα θηλεηά ηειέθσλα 

θαη θνξεηέο ζπζθεπέο. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

κεηάβαζεο απφ ην e-tourism ζην m-tourism πξνζδηνξίδνληαο ηνπο νξηζκνχο, ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο απηψλ ζηηο ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο, ζηνπο θαηαλαισηέο/ηνπξίζηεο θαη ζηνπο ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο. 

Δπηπιένλ ζηφρνο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ νκνηνηήησλ θαη ησλ δηαθνξψλ πνπ 

παξαηεξνχληαη κεηαμχ ηνπο κεηά απφ ζεσξεηηθή ζχγθξηζε, αιιά θαη κέζσ ηεο έξεπλαο 

πνπ δηεμήρζε δηαδηθηπαθά κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηψληαο ην εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν Qualtrics θαη ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Σέινο, εμεηάζζεθε ε πηνζέηεζε ησλ e-tourism θαη m-tourism ζηελ ειιεληθή ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε θαζψο θαη ηα νθέιε πνπ 

απνξξένπλ απφ απηή. Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμε ε έξεπλα είλαη φηη απφ 

ηελ πηνζέηεζε θαη ηε ρξήζε ησλ δχν απηψλ ηερλνινγηψλ ηνπξηζκνχ πξνθχπηνπλ κφλν 

νθέιε γηα φινπο ηνπο θνξείο πνπ πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν, 

σζηφζν ππάξρεη πεξηζψξην αξθεηψλ βειηηψζεσλ. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: ειεθηξνληθφο ηνπξηζκφο, θηλεηφο ηνπξηζκφο, Qualtrics, SPSS, 

ηνπξηζηηθέο ηζηνζειίδεο, ηνπξηζηηθέο εθαξκνγέο 



  

 

vi 

 

Abstract 

Tourism has always been a driving force of socio-economic progress worldwide. 

The two forms of tourism that are studied in this thesis, the electronic tourism (e-tourism) 

and the tourism through mobile devices (m-tourism), appeared on stage with that order so 

as to adapt to the rapid developments of the era, such as the rapid spread of the Internet 

and the rapid development of telecommunications. This development combined with the 

fierce competition created, led more and more tourism businesses to develop online 

services (e-services). Subsequently, due to the increased demands of modern tourists and 

the proliferation of mobile devices, companies operating in the tourism industry had to 

adapt their services that already existed on computers, in applications for mobile phones 

and portable devices. The purpose of this study is to investigate the transition from e-

tourism to m-tourism, specifying their definitions, their characteristics as well as the 

positive and negative effects of these on tourism businesses, consumers/tourists and 

travel destinations. An additional aim is to explore the similarities and differences 

observed between them, after theoretical comparison and also through research 

conducted online (via questionnaire) using the research tool Qualtrics and the statistical 

package for data entry SPSS. Finally, it is examined the adoption of e-tourism and m-

tourism in the Greek tourism industry, the factors affecting the adoption and the benefits 

that come with it. The general conclusion of the investigation is that both adoption and 

use of these two tourism technologies can bring only benefits to all stakeholders that 

revolve around the tourism industry, however there is room for several improvements. 

 

Keywords: e-tourism, m-tourism, Qualtrics, SPSS, tourism websites, tourism 

applications 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Πξόβιεκα – εκαληηθόηεηα ηνπ ζέκαηνο 

Γηα δεθαεηίεο ν ηνπξηζκφο γλψξηζε κηα ζπλερή αλάπηπμε θαη δηαθνξνπνίεζε, γηα 

λα γίλεη έλαο απφ ηνπο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνπο ηνκείο παγθνζκίσο. Ο ζχγρξνλνο 

ηνπξηζκφο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ηελ αλάπηπμε θαη πεξηιακβάλεη έλαλ νινέλα 

απμαλφκελν αξηζκφ λέσλ πξννξηζκψλ, γεγνλφο πνπ ηνλ κεηέηξεςε ζε κία θηλεηήξηα 

δχλακε θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο πξνφδνπ. ήκεξα, ν φγθνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ ηζνδπλακεί ή θαη μεπεξλά απηφλ ησλ εμαγσγψλ πεηξειαίνπ, 

ησλ βηνκεραληψλ ηξνθίκσλ θαη απηνθηλήησλ. Ο ηνπξηζκφο έγηλε έλαο απφ ηνπο 

θπξηφηεξνπο παίθηεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη απνηειεί παξάιιεια κία απφ ηηο θχξηεο 

πεγέο εηζνδήκαηνο γηα πνιιέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, θαζψο δεκηνπξγεί νηθνλνκηθά θαη 

εξγαζηαθά νθέιε –ζέζεηο απαζρφιεζεο- ζε δηάθνξνπο θιάδνπο. Ζ αλάπηπμε απηή 

νδεγεί θαη’ επέθηαζε θαη ζηνλ απμαλφκελν αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ (World Tourism Organization).
 

Οη παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο απνδίδεηαη ε κεγάιε απηή αλάπηπμε είλαη ε 

αχμεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη νη λένη ηξφπνη επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο. 

Ωζηφζν, ν ηνπξηζκφο απνηειεί θαη κηα βηνκεραλία αξθεηά επαίζζεηε ζε δηεζλή 

γεγνλφηα, φπσο είλαη νη δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο θαη αλαηαξάμεηο ιφγσ 

πνιηηηθψλ γεγνλφησλ, νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο θαη νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο 

(Wikipedia Ζιεθηξνληθφο ηνπξηζκφο). 

Καζψο νη πνιηηηθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ έρνπλ επεξεάζεη ηνλ 

ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ, σο ηνπξίζηεο έρνπλ λέα ελδηαθέξνληα θαη αλαδεηνχλ λέεο 

εκπεηξίεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη λέεο κνξθέο ηνπξηζκνχ φπσο ν ειεθηξνληθφο 

ηνπξηζκφο θαη ν ηνπξηζκφο κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Αδηακθηζβήηεηε ζεσξείηαη ε 

αλάπηπμε θαη ε δηάδνζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ην νπνίν έρεη αιιάμεη θαηά πνιχ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο ελεκεξψλνληαη γηα ηα ηνπξηζηηθά πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο. 

Σν άικα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ κε ηηο κεγάιεο ηαρχηεηεο θαη ηελ επξεία θάιπςε ησλ 

δηθηχσλ επηηξέπνπλ ηελ ελεκέξσζε φιν θαη κεγαιχηεξσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

άιινηε ζηεξνχληαλ ην πξνλφκην ηεο πιεξνθφξεζεο ηέηνησλ επθαηξηψλ (Wikipedia 

Ζιεθηξνληθφο ηνπξηζκφο). 
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Έηζη, νη θαηαλαισηέο γηα λα έρνπλ θαιχηεξε θαη πνηνηηθφηεξε πιεξνθφξεζε 

επηζπκνχλ λα αλαδεηνχλ νη ίδηνη πιεξνθνξίεο θαη λα αγνξάδνπλ ηνπξηζηηθά πξντφληα, 

επνκέλσο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγηθήο θαη 

επηθνηλσληαθήο ππνδνκήο. 

Λνγηθφ ήηαλ ινηπφλ ιφγσ ησλ αλαγθψλ πνπ πξνέθπςαλ εμαηηίαο ηεο εμέιημεο 

ησλ ηερλνινγηψλ θαη ηνπ κεγάινπ αληαγσληζκνχ πνπ δεκηνπξγήζεθε, φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο λα αλαπηχμνπλ δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Απηφο ν ηξφπνο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη 

γλσζηφο θαη σο Ζιεθηξνληθφο Σνπξηζκφο ή e-Tourism (Wikipedia Ζιεθηξνληθφο 

ηνπξηζκφο). 

Μεηαγελέζηεξα, ε θπζηθή απφξξνηα ηεο επξείαο δηάδνζεο ησλ e-services ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ ηνπξηζηψλ, ηελ παξάιιειε 

δηάδνζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ θαη ηελ θαηά θφξνλ ρξήζε ηνπο, νδήγεζε ζε κία λέα 

κέζνδν παξνρήο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ηα ιεγφκελα mobile services. Έηζη, νη αγνξέο 

νδεγήζεθαλ ζην λα πξνζαξκφζνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ ήδε ππήξραλ γηα ηνπο ππνινγηζηέο 

ζε εθαξκνγέο γηα θηλεηά ηειέθσλα. 

Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ e-tourism θαη ηνπ m-tourism ζηελ Δπξψπε ησλ 27, 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat απφ ην 2008, φπνπ ν κέζνο φξνο ρξήζεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ απφ πνιίηεο γηα ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηνξγάλσζε ηαμηδηψλ άγγημε ην 

32% θαη ζπλέρηζε ηελ αλνδηθή ηνπ ηάζε ζην ζχλνιν ησλ εμεηαδφκελσλ επξσπατθψλ 

ρσξψλ, απνδεηθλχνληαο ηελ εμέρνπζα ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη πιένλ ην δηαδίθηπν ηφζν 

ζηελ πιεξνθφξεζε, φζν θαη ζηελ επηινγή ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. 

Δηδηθφηεξα, έπεηηα απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε  20 επξσπατθέο ρψξεο -

Πνξηνγαιία, Διιάδα, Κχπξν, Ηηαιία, Μάιηα, Σζερία, Απζηξία, Ηζπαλία, Βέιγην, Γαιιία, 

Ηξιαλδία, Γεξκαλία, νπεδία, Γαλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία, 

Φηλιαλδία, Ννξβεγία, Ηζιαλδία- παξαηεξήζεθε φηη πεξίπνπ ν κηζφο πιεζπζκφο ζε 

Γαλία, Οιιαλδία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν γηα ππεξεζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηαμίδηα θαη δηακνλή, ελψ πνζνζηφ πάλσ απφ 50% θαιχπηεη ηφζν ε 

Ηζιαλδία, φζν θαη ε Ννξβεγία θαη ε Φηλιαλδία, ελψ ζηελ Διιάδα, ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ αγγίδεη ην 17% (Παξαηεξεηήξην γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Διιάδα δηαηεξεί κία πνιχ θαιή ζέζε ζηνλ παγθφζκην 

ηνπξηζκφ ιφγσ ησλ ηζρπξψλ ζπγθξηηηθψλ ηεο πιενλεθηεκάησλ: ηεο πινχζηαο 

πνιηηηζκηθήο ηεο θιεξνλνκηάο, ηεο θπζηθήο ηεο νκνξθηάο θαη ηεο ήδε εδξαησκέλεο 

ζέζεο ηεο σο βαζηθνχ πξννξηζκνχ ζηελ Δπξψπε θαη ηε Μεζφγεην. Ωζηφζν, νη 



Γηπισκαηηθή Δξγαζία   E-tourism / M-tourism 

 

3 

 

πξννπηηθέο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηηο γεληθφηεξεο 

πξννπηηθέο ηνπ παγθφζκηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηηο εμειίμεηο, ηάζεηο θαη αλαδηαξζξψζεηο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζε δηεζλέο επίπεδν, κε βαζηθφηεξν ηνκέα ελδηαθέξνληνο ηηο ζχγρξνλεο 

κεζφδνπο ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηνπξηζκνχ κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Ζ 

πξνζθνξά ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηε ρψξα καο δελ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε λέα γεληά θαηαλαισηψλ πνπ είλαη εμνηθεησκέλε κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, ηδίσο ηνπ δηαδηθηχνπ. Αλ νη ειιεληθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θηλεζνχλ κε 

κεγαιχηεξε ηαρχηεηα απφ εθείλεο ησλ άκεζα αληαγσληζηηθψλ ρσξψλ ηεο Μεζνγείνπ, ζα 

απνθηήζνπλ ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ε απεηιή απηή κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ 

(Παξαηεξεηήξην γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο). 

 

1.2 θνπόο – ηόρνη 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο κεηάβαζεο απφ ηνλ 

ειεθηξνληθφ ηνπξηζκφ (e-tourism) ζηνλ ηνπξηζκφ κέζσ θνξεηψλ ζπζθεπψλ (m-tourism) 

πξνζδηνξίδνληαο ηνπο νξηζκνχο, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη ηηο ζεηηθέο θαη 

αξλεηηθέο επηδξάζεηο απηψλ ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ζηνπο 

ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο.  

 Πέξαλ ηεο θαηαλφεζεο ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ, επηπιένλ ζηφρνο είλαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ νκνηνηήησλ θαη ησλ δηαθνξψλ πνπ παξαηεξνχληαη κεηαμχ ηνπο κεηά 

απφ ζεσξεηηθή ζχγθξηζε αιιά θαη κέζσ ηεο έξεπλαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί. 

 

1.3 πλεηζθνξά 

Ζ ζπλεηζθνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο παξνπζηάδεηαη σο εμήο: 

1. Ζ κεηάβαζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηνπξηζκφ ζε πην ζχγρξνλεο κνξθέο 

ηνπξηζκνχ.  

2. Παξνπζίαζε ησλ νξηζκψλ ησλ e-tourism θαη m-tourism. 

3. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε άξζξσλ, βηβιίσλ, κειεηψλ, ειεθηξνληθψλ πεγψλ 

πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο. 

4. Αλαθνξά ηεο πηνζέηεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ ζηελ 

Διιάδα. 
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5. Πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε θαη 

ηελ εμέιημε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

1.4 Γηάξζξσζε ηεο κειέηεο 

Αξρηθά ζην Κεθάιαην 2, παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηνπ παξαδνζηαθνχ ηνπξηζκνχ 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ κε ζθνπφ ηελ νκαιή έληαμε ηνπ αλαγλψζηε ζην θπξίσο 

ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα κειέηε. 

ην Κεθάιαην 3, αλαθέξεηαη ν νξηζκφο ηνπ e-tourism, ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, νη δπλάκεηο θαη νη αδπλακίεο θαζψο θαη ε παξνπζίαζε ηνπξηζηηθψλ 

ηζηνζειίδσλ ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή αγνξά. 

Αληίζηνηρα ζην Κεθάιαην 4, παξνπζηάδνληαη ν νξηζκφο θαη ε εμέιημε ηνπ m-

tourism, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα νθέιε θαη νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο 

ρξήζεο ηνπ, ε εμαηνκίθεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, νη 

ηνπξηζηηθέο εθαξκνγέο ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη ζηελ δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα θαη 

ηέινο, ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ είλαη αλαγθαίν λα δηαζέηεη κία ηνπξηζηηθή εθαξκνγή. 

Έπεηηα ζην Κεθάιαην 5, ιφγνο γίλεηαη γηα ηνλ βαζκφ πηνζέηεζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ ηνπξηζκνχ απφ ηελ ειιεληθή ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία, ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ηνπο, θαζψο θαη ηα νθέιε 

πνπ απνξξένπλ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

  ην Κεθάιαην 6, παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο 

έξεπλαο: ν πιεζπζκφο, ην δείγκα θαη ην κέγεζνο απηνχ, νη κέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο, ν 

ηξφπνο θαη ην εξγαιείν ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ηα εξγαιεία επεμεξγαζίαο 

ησλ δεδνκέλσλ. 

ην Κεθάιαην 7, κέζσ γξαθηθψλ απεηθνλίζεσλ (pie charts, bar charts) 

παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο. 

Σέινο ζην Κεθάιαην 8, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο, 

ε ζχγθξηζε ηνπ e-tourism κε ην m-tourism, ηα φξηα θαη νη πεξηνξηζκνί ππφ ηνπο νπνίνπο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα, πξνηάζεηο βειηίσζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

εθαξκνγψλ κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ εμέιημε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ σο 

πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, θαζψο θαη πξνηάζεηο επέθηαζεο κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ 

εμέιημε ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

2.1 Η έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνύ 

Τπήξμαλ αλαξίζκεηεο πξνζπάζεηεο λα δνζεί έλαο ζαθήο νξηζκφο γηα ηελ έλλνηα 

ηνπ ηνπξηζκνχ, γηα ην ιφγν απηφ αλ αλαηξέμεη θαλείο ζηε βηβιηνγξαθία, ζα ζπλαληήζεη 

πιεζψξα ηέηνησλ αλάινγα κε ηε ζθνπηά ππφ ηελ νπνία εμεηάδεηαη θάζε θνξά. ηε 

ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχλ θάπνηνη απφ απηνχο πνπ ζπλαληήζακε θάλνληαο κηα 

πξνζπάζεηα λα πξνζειθχζνπκε ην ζχλνιφ ηνπ. 

Αξρηθά, ε Γηεζλήο Αθαδεκία Σνπξηζκνχ φξηζε ηνλ ηνπξηζκφ σο ην ζχλνιν ησλ 

αλζξψπηλσλ κεηαθηλήζεσλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο. Γειαδή, 

φηη θάζε κεηαθίλεζε ηνπ αλζξψπνπ εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνχ αλεμαξηήησο 

ηνπ είδνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηεί. Μηα ζεσξία, πνπ ζηελ πνξεία φπσο 

είλαη θπζηθφ θαηαξξίθζεθε, θαζψο ππάξρνπλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί γηα λα ζεσξεζεί κηα 

κεηαθίλεζε σο ηνπξηζκφο (Κνιηζηδφπνπινο, 2000). 

Σν 1941, νη θαζεγεηέο Hunziker θαη Krapf ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βέξλεο 

φξηζαλ ηνλ ηνπξηζκφ σο ην ζχλνιν ησλ θαηλνκέλσλ θαη ζρέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηαμηδηνχ ζε έλαλ πξννξηζκφ θαη ηε δηακνλή ζε απηφλ κε 

κφληκσλ θαηνίθσλ ηνπ (Wikipedia Σνπξηζκφο). 

Ο Jean Medecin πξνζδηνξίδεη ηνλ ηνπξηζκφ σο κηα δξαζηεξηφηεηα επθαηξίαο πνπ 

ζπλίζηαηαη ζην λα ηαμηδεχεη θαλείο καθξηά απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ γηα δηαζθέδαζε, 

αλάπαπια, εκπινπηηζκφ ησλ εκπεηξηψλ ηνπ θαη ηελ αλχςσζε ηνπ πλεπκαηηθνχ ηνπ 

επηπέδνπ απφ ηελ παξνπζίαζε λέσλ κνξθψλ αλζξψπηλεο δξάζεο θαη απφ ηηο εηθφλεο κηαο 

άγλσζηεο θχζεο (Κνιηζηδφπνπινο, 2000). 

Καηά ηνλ Marrioti δε, ηνπξηζκφο είλαη ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ 

γεγνλφησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηακνλή ησλ μέλσλ, νη νπνίνη ηαμηδεχνπλ γηα αλαςπρή, 

κφξθσζε ή ζεξαπεία, ρσξίο λα έρνπλ απψηεξν ζθνπφ ην θέξδνο (Κνιηζηδφπνπινο, 

2000). 

Σέινο, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (World Tourism Organization 

UNWTO) αλαθέξεη ηνλ ηνπξηζκφ σο έλα θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ θαηλφκελν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν ηνπξηζκφο νξίδεηαη σο νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ πξνζψπσλ πνπ 
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ηαμηδεχνπλ θαη δηακέλνπλ ζε ηφπνπο εθηφο ηνπ ζπλεζηζκέλνπ πεξηβάιινληνο ηνπο γηα φρη 

πεξηζζφηεξν απφ έλα ζπλερή ρξφλν, γηα αλαςπρή, γηα επαγγεικαηηθνχο θαη άιινπο 

ζθνπνχο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε θάπνηαο δξαζηεξηφηεηαο ακεηβφκελεο ζηνλ 

ηφπν επίζθεςεο. Ζ ρξήζε απηήο ηεο επξείαο έλλνηαο θάλεη δπλαηφ ην δηαρσξηζκφ ηνπ 

ηνπξηζκνχ πνπ δηεμάγεηαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ θαη απηνχ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

εληφο ησλ ζπλφξσλ κηαο ρψξαο. Ο ηνπξηζκφο αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ επηζθεπηψλ θαη πεξηιακβάλεη ηφζν ηνπο «ηνπξίζηεο», φζν θαη ηνπο «εθδξνκείο» 

(World Tourism). 

 

ηε Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηεζλή Σαμίδηα θαη ηνλ Σνπξηζκφ 

ζηε Ρψκε ην 1963, ζπκθσλήζεθε ε ηαμηλφκεζε ησλ επηζθεπηψλ ζηηο παξαπάλσ δχν 

θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο: 

 Σνπξίζηεο ζεσξνχληαη νη πξνζσξηλνί επηζθέπηεο ζε κία ρψξα, φπνπ ζα 

παξακείλνπλ ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο, γηα αλάπαπζε ή γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο, 

ελψ (Bull, 2002) 

 Δθδξνκείο ζεσξνχληαη νη πξνζσξηλνί επηζθέπηεο πνπ παξακέλνπλ ζε θάπνηα 

ρψξα ιηγφηεξν απφ 24 ψξεο γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, ρσξίο φκσο λα 

πεξηιακβάλνληαη πξφζσπα ηα νπνία πξφθεηηαη λα κεηεπηβηβαζηνχλ ζε θάπνην 

άιιν κέζν κεηαθνξάο (Bull, 2002). 

 

2.2 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζκνύ 

χκθσλα κε ηελ πξσηνπφξν κειέηε ησλ Burkart θαη Medlik (1981), «Σνπξηζκφο: 

Παξειζφλ, Παξφλ θαη Μέιινλ» ππάξρνπλ πέληε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζκνχ, 

ηα νπνία κπνξνχλ λα εμαθξηβσζνχλ ελλνηνινγηθά σο εμήο: 

 Ο ηνπξηζκφο είλαη απνηέιεζκα κεκνλσκέλεο ή νκαδηθήο κεηαθίλεζεο αλζξψπσλ 

ζε δηάθνξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη ε δηακνλή ηνπο ζε απηνχο (Page, 

2006). 

 Οη δηάθνξεο κνξθέο ηνπ ηνπξηζκνχ πεξηιακβάλνπλ δχν βαζηθά ζηνηρεία: Σν 

ηαμίδη πξνο ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη ηε δηακνλή ζε απηφλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ πξννξηζκφ (Page, 2006). 

 Σν ηαμίδη θαη ε δηακνλή ιακβάλνπλ ρψξα εθηφο ηνπ ηφπνπ ηεο κφληκεο θαηνηθίαο 

θαη εξγαζίαο ησλ αλζξψπσλ πνπ απνθαζίδνπλ λα κεηαθηλεζνχλ γηα ηνπξηζηηθνχο 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9&action=edit&redlink=1
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ιφγνπο, κε ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο δηαθέξνπλ απφ 

απηέο ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ θαη εξγαδνκέλσλ (Page, 2006). 

 Ζ κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ ζε δηάθνξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο είλαη 

πξνζσξηλνχ θαη βξαρπρξφληνπ ραξαθηήξα, πνπ ζεκαίλεη φηη πξφζεζή ηνπο είλαη 

λα επηζηξέςνπλ ζηνλ ηφπν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο κέζα ζε ιίγεο κέξεο, 

εβδνκάδεο ή κήλεο (Page, 2006). 

 Οη άλζξσπνη επηζθέπηνληαη ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο γηα ιφγνπο άιινπο απφ 

εθείλνπο ηεο αλαδήηεζεο κφληκεο θαηνηθίαο ή ηεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζήο 

ηνπο (Page, 2006). 

 

Δπηπιένλ ν ηνπξηζκφο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε έμη θαηεγνξίεο: 

 Δγρψξηνο ηνπξηζκφο (domestic tourism): ν ηνπξηζκφο ησλ θαηνίθσλ κίαο ρψξαο 

φηαλ ηαμηδεχνπλ κφλν εληφο απηήο (Wikipedia Σνπξηζκφο). 

 Δμεξρφκελνο ηνπξηζκφο (outbound tourism): αθνξά ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο 

κίαο ρψξαο νη νπνίνη ηαμηδεχνπλ ζε κία άιιε ρψξα (Wikipedia Σνπξηζκφο). 

 Δηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο (inbound tourism): ν ηνπξηζκφο ησλ αιινδαπψλ νη 

νπνίνη ηαμηδεχνπλ ζε κία δεδνκέλε ρψξα (Wikipedia Σνπξηζκφο). 

 Γηεζλήο ηνπξηζκφο (international tourism): ην ζχλνιν ηνπ εηζεξρφκελνπ θαη ηνπ 

εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ (Wikipedia Σνπξηζκφο). 

 Δζσηεξηθφο ηνπξηζκφο (internal tourism): ην ζχλνιν ηνπ εγρψξηνπ θαη ηνπ 

εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ (Wikipedia Σνπξηζκφο). 

 Δζληθφο ηνπξηζκφο: (national tourism): ην ζχλνιν ηνπ εγρψξηνπ θαη ηνπ 

εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ (Wikipedia Σνπξηζκφο). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ – Δ-TOURISM 

 

3.1 Οξηζκόο ειεθηξνληθνύ ηνπξηζκνύ 

Ο Ζιεθηξνληθφο Σνπξηζκφο ή e-Tourism απνηειεί έλαλ εμειηζζφκελν ηνκέα πνπ 

νξίδεηαη σο ε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία. Μέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, παξέρεη έλα ζχλνιν δπλαηνηήησλ ζε άηνκα πνπ 

επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ, φπσο λα ελεκεξσζνχλ, λα αλαδεηήζνπλ, λα ζπγθξίλνπλ θαη 

λα επηιέμνπλ φπνηα ηνπξηζηηθή ππεξεζία επηζπκνχλ (Wikipedia Ζιεθηξνληθφο 

ηνπξηζκφο). 

Οη ηνπξίζηεο θαηέρνπλ πιένλ έλαλ πην ελεξγφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο 

πεξηερνκέλνπ. Γειαδή δεκνζηεχνπλ ζπζηεκαηηθά ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θάλνληαο 

ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ Web 2.0, φπσο ζε θνηλσληθά δίθηπα, blogs θαη wikis παξέρνληαο 

δπλακηθφ πεξηερφκελν ζρεηηθά κε πξννξηζκνχο πνπ έρνπλ επηζθεθηεί ή ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο απφ ηελ επίζθεςή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ θαη άιινη ηνπξίζηεο. 

 

3.2 Ιδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειεθηξνληθνύ ηνπξηζκνύ 

Οη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο θαη νη θνξείο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ πιεξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. Όιεο νη 

ηζηνζειίδεο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ δηαζέηνπλ πινχζην πεξηερφκελν κε ζσζηή θαη 

ιεπηνκεξή  πιεξνθφξεζε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ εηδψλ επηζθεπηψλ 

(Zhong-chum, 2007). 

Απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηνπξηζηηθήο ηζηνζειίδαο, πχιεο ή  εθαξκνγήο 

είλαη κία θαιαίζζεηε δηεπαθή πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ πινήγεζε ηνπ ρξήζηε θαη ζα 

κεηαηξέπεη ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπ ζε κία εκπεηξία. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο, ε 

ζπκβαηφηεηα κε δηάθνξα ζπζηήκαηα θαη ινγηζκηθά θαζψο θαη ε πξνζσπνπνίεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο γηα θάζε ρξήζηε απνηεινχλ θχξηα ζηνηρεία. Ζ αλάπηπμε κηαο ζηαζεξήο 

ζρέζεο αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πειάηεο-ηνπξίζηεο θαζνξίδεηαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πξνεγκέλεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη κελ ζηνπο δε 

αληίζηνηρα (Γξνζνπνχινπ, 2012). 
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Οη ηζηνζειίδεο ηαμηδησηηθνχ πξννξηζκνχ παξέρνπλ ζην ρξήζηε πιεξνθνξίεο θαη 

ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αμηνζέαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηφπν 

πνπ έρεη επηιέμεη λα επηζθεθηεί. Λεηηνπξγνχλ θπξίσο σο δηαθεκηζηηθέο ηζηνζειίδεο πνπ 

ζηφρν έρνπλ ηελ πξνψζεζε κηαο πεξηνρήο θαη ηηο παξνρέο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα 

απνιαχζεη ζε κηα επίζθεςή ηνπ ζε απηή. Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κεγάιε αλάπηπμε 

ηέηνησλ ηζηνζειίδσλ, ηφζν κέζσ θπβεξλεηηθψλ ζειίδσλ πξνψζεζεο δηαθφξσλ 

πξννξηζκψλ – φπσο ηζηνζειίδεο δήκσλ θαη πεξηθεξεηψλ – φζν θαη κέζσ ηδησηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ. πρλά παξαηεξνχληαη ηζηνζειίδεο, ε θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ αλήθεη ζε 

ηδηψηεο, νη νπνίνη ζηνρεχνπλ ζηελ πξνβνιή ηεο πεξηνρήο ηνπο κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε 

ηνπξηζηψλ πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ηελ πξνζέιθπζε 

δηαθεκίζεσλ γηα ηζηνζειίδεο ηέηνηνπ ηχπνπ (Γξνζνπνχινπ, 2012). 

 

3.3 Γπλάκεηο θαη αδπλακίεο Ηιεθηξνληθνύ Σνπξηζκνύ 

3.3.1 Γπλάκεηο e-Tourism 

Πνιιά θαη ζεκαληηθά είλαη ηα νθέιε απφ ηε ζηαδηαθή επηθξάηεζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ. Γηα λα αληηιεθζεί θαλείο ηελ αμία ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηνπξηζκνχ, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαθεξζνχλ νη παξάγνληεο νη νπνίνη επσθεινχληαη απφ 

απηφλ, φπσο είλαη φινη νη νξγαληζκνί πνπ αλήθνπλ ζηελ ηνπξηζηηθή αιπζίδα 

(μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, θαηαιχκαηα, εζηηαηφξηα, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη 

γεληθφηεξα νη επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο γχξσ απφ ηνλ 

θιάδν ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ θιπ) θαη θπξίσο νη θαηαλαισηέο, νη νπνίνη 

απνηεινχλ ην επίθεληξν θαη ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ησλ θνξέσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ. 

 

Απφ ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ, ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη 

επηρεηξήζεηο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Ζ δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο εηαηξείαο ηνπο (Wikipedia Ζιεθηξνληθφο 

ηνπξηζκφο). 

 Καιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ (Wikipedia Ζιεθηξνληθφο 

ηνπξηζκφο). 
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 Βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο (Wikipedia Ζιεθηξνληθφο 

ηνπξηζκφο). 

 Γεκηνπξγία ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κε ηνπο πειάηεο ηνπο, κε ζπλέπεηα ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ ζρέζεψλ ηνπο (Wikipedia Ζιεθηξνληθφο ηνπξηζκφο). 

 Βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο (Wikipedia Ζιεθηξνληθφο ηνπξηζκφο). 

 Δληνπηζκφο πειαηψλ ή/θαη πξνκεζεπηψλ παγθνζκίσο ζε ινγηθά θφζηε θαη ζε 

πνιχ ζχληνκν ρξφλν (Buhalis and Jun, 2011). 

 Μείσζε θφζηνπο επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο πιεξνθνξηψλ 

(Buhalis and Jun, 2011). 

 Μείσζε θαζπζηεξήζεσλ απνζεκάησλ θαη θφζηνπο κέζσ ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Buhalis and Jun, 2011). 

 Ζ επηρείξεζε παξακέλεη αλνηρηή γηα εηθνζηηέζζεξηο (24) ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν, 

εθηά (7) εκέξεο ηελ εβδνκάδα,  365 εκέξεο ην ρξφλν (Buhalis and Jun, 2011). 

 Ο πσιεηήο εηδηθεχεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν θαη επνκέλσο κπνξεί λα 

θεξδίζεη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα (Buhalis and Jun, 2011). 

 Γηεπθφιπλζε ηεο θαηλνηνκίαο πνπ ζα επηηξέςεη ηε δεκηνπξγία κνλαδηθψλ 

επηρεηξήζεσλ κε πξντφληα ηνπξηζκνχ (Buhalis and Jun, 2011). 

 Υακειφ επηθνηλσληαθφ θφζηνο (Buhalis and Jun, 2011). 

 Βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ιφγσ ηεο άκεζεο αιιειεπίδξαζεο κε 

ηνπο πειάηεο (Buhalis and Jun, 2011). 

 Οη ηζηνζειίδεο κε ηνπξηζηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηηο 

κηθξέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο λα αληαγσληζηνχλ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

(Buhalis and Jun, 2011). 

 Με ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, νη επηρεηξήζεηο δηαηεξνχληαη εληφο 

ηεο αγνξάο έρνληαο έλα θαιφ επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ε 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία δηαζέηεη έλα δηεπξπκέλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ 

ηα επίπεδα ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη πνιχ πςειά θαη ζπλερψο εληζρχνληαη 

(Πξσηνπαπαδάθεο, 2003). 

 

Ζ ειάηησζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη 

σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαηίζεληαη νη άλζξσπνη λα δηαζέζνπλ γηα ηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ηνπξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ηαμηδηψλ 

ηνπο. Απηφ έρεη θάλεη ηνπο δπλεηηθνχο πειάηεο πην αλππφκνλνπο, κε ζπλέπεηα λα 

αλαδεηνχλ ιηγφηεξν ρξνλνβφξεο ιχζεηο ηφζν θαηά ηελ νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο φζν 
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θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαιχηεξε ε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ ηνπο. 

 

Οη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ πξνζθέξνπλ έλα δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ 

ζηνπο ρξήζηεο θαη δεκηνπξγνχλ έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο θαη ζηήξημεο ψζηε ε φιε 

δηαδηθαζία λα γίλεηαη πην εχθνια θαη πην επράξηζηα. Σα νθέιε, ηα νπνία επσθεινχληαη 

νη θαηαλαισηέο θάλνληαο ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ, είλαη ηα θάησζη: 

 Πξφζβαζε ζε πιεζψξα πιεξνθνξηψλ.  

 Καιχηεξε θαη πην νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε.  

 Καιχηεξεο επηινγέο εθφζνλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

πξντφλησλ, έρνληαο σο απνηέιεζκα νη θαηαλαισηέο λα δηακνξθψλνπλ ηε δηθή 

ηνπο άπνςε θαη ηειηθά λα επηιέγνπλ ηελ ππεξεζία πνπ ηνπο ζπκθέξεη θαη ηνπο 

ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν (Wikipedia Ζιεθηξνληθφο ηνπξηζκφο). 

 Γπλαηφηεηα αλάγλσζεο θξηηηθψλ άιισλ ηνπξηζηψλ γηα ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο ή επηινγή ζχληαμεο ηεο δηθήο ηνπο πξνζσπηθήο άπνςεο (Wikipedia 

Ζιεθηξνληθφο ηνπξηζκφο). 

 Οη θαηαλαισηέο επηιέγνπλ πην πξνζσπηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο 

ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο, απφ φηη γηα ηα εκπνξεχκαηα (Osti, 2010). 

 Ο θαηαλαισηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη θξάηεζε είηε δσκαηίνπ είηε 

εηζηηεξίνπ νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη απφ νπνηαδήπνηε ζέζε, ιφγσ ηεο «παληαρνχ» 

παξνπζίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ (Buhalis and Jun,  2011). 

 Τπάξρεη  κεγάιε πνηθηιία ζε ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο, ηνπξηζηηθά πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο, θαζψο θαη γξήγνξε πξφζβαζε ζε απηά (Minghetti and Buhalis, 

2009). 

 

Πιενλεθηήκαηα είλαη θπζηθφ λα ππάξρνπλ θαη γηα ηνπο ηαμηδησηηθνύο 

πξννξηζκνύο, φπσο: 

 Ζ πξνψζεζε πνιηηηζκψλ ζε δηεζλέο επίπεδν (Wikipedia Ζιεθηξνληθφο 

ηνπξηζκφο). 

 Ζ βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε θάζε πεξηνρή, ιφγσ 

ηνπ κεγάινπ αληαγσληζκνχ (Wikipedia Ζιεθηξνληθφο ηνπξηζκφο). 

 Ζ κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο (Wikipedia 

Ζιεθηξνληθφο ηνπξηζκφο). 
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3.3.2 Αδπλακίεο e-Tourism 

Ωζηφζν ππάξρνπλ θαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ. Γηα λα έρεη θάπνηνο κηα πιήξε εηθφλα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχλ θαη ηα αξλεηηθά ζεκεία ηνπ, 

ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Κάπνηνη απφ απηνχο νθείινληαη 

ζε εζληθά θαη θάπνηνη ζε δηεζλή ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Σα κεηνλεθηήκαηα αλαθνξηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ηα εμήο: 

 Σν πςειφ θφζηνο πνπ επηθέξεη ε ζπληήξεζε θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ (Wikipedia Ζιεθηξνληθφο ηνπξηζκφο). 

 Έιιεηςε ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ 

(Wikipedia Ζιεθηξνληθφο ηνπξηζκφο). 

 Αληίδξαζε θαη αληίζηαζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη πξνζθφιιεζε ζηνπο 

παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο ηνπξηζκνχ (Wikipedia Ζιεθηξνληθφο ηνπξηζκφο). 

  

Γηα ηνπο θαηαλαισηέο, αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζεσξνχληαη νη αθφινπζεο: 

 Ζ δχζθνιε πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ή ζην δηαδίθηπν γηα θάπνηνπο 

θαηαλαισηέο (Wikipedia Ζιεθηξνληθφο ηνπξηζκφο). 

 Ζ κε χπαξμε πιήξεο αζθάιεηαο ζην δηαδίθηπν, ε νπνία νδεγεί ζηελ επηινγή 

παξνρήο ζπκβνπιψλ απφ ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο (Wikipedia Ζιεθηξνληθφο 

ηνπξηζκφο). Πνιιέο ηνπξηζηηθέο ζπλαιιαγέο απαηηνχλ αληαιιαγή επαίζζεησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο αξηζκνί ηειεθψλσλ ή πηζησηηθψλ θαξηψλ. Έηζη 

παξάιιεια κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο απμήζεθαλ θαη νη 

πεξηπηψζεηο ειεθηξνληθήο απάηεο, κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ζηε ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ. 

 Ζ έιιεηςε ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηερλνγλσζίαο γηα ηε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. (Wikipedia Ζιεθηξνληθφο 

ηνπξηζκφο). Δίλαη γλσζηφο ν ειεθηξνληθφο αλαιθαβεηηζκφο κεγάισλ νκάδσλ ηνπ 

πιεζπζκνχ, θπξίσο αλζξψπσλ κέζεο θαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο, νη νπνίνη εμαηηίαο 

ηεο έιιεηςεο γλψζεσλ αληηκεησπίδνπλ ην δηαδίθηπν θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο κε 

θαρππνςία. 
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 Ζ ζπρλά κεγάιε απφθιηζε ζηα επίπεδα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηηθά παξέρεη 

κηα επηρείξεζε ζε ζρέζε κε απηά πνπ εκθαλίδεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο, κε 

απνηέιεζκα λα δηεπξπλζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ε ειεθηξνληθή αλαζθάιεηα ησλ 

δπλεηηθψλ πειαηψλ κηαο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο (Γξνζνπνχινπ, 2012). 

 

3.4 Σνπξηζηηθέο ηζηνζειίδεο ζηελ ειιεληθή θαη ηε δηεζλή αγνξά 

ηελ ελφηεηα απηή ζα αλαθεξζνχλ θάπνηεο ηζηνζειίδεο ηνπξηζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, νη νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηελ ειιεληθή 

θαη ζηε δηεζλή αγνξά αληίζηνηρα. Ο αξηζκφο ησλ ειεθηξνληθψλ απηψλ ηζηνζειίδσλ είλαη 

πνιχ κεγάινο θαη ε ζπλνιηθή ηνπο αλαθνξά είλαη δχζθνιε θαη μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ ε παξνπζίαζε θάπνησλ ηζηνζειίδσλ πνπ ζα γίλεη 

παξαθάησ, ζα είλαη επηγξακκαηηθή κε ζθνπφ λα επηζεκαλζνχλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο, νη δπλαηφηεηέο ηνπο θαζψο θαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο. 

 

3.4.1 Διιεληθέο ηνπξηζηηθέο ηζηνζειίδεο 

Μία ηαμηδησηηθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη 

αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία ζηνπο ηνκείο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ ηαμηδηνχ 

είλαη ε Hydra Travel. Σν 2009 έιαβε ην βξαβείν HATTA γηα ην θαιχηεξν website 

(Hatta). Σν ηνπξηζηηθφ portal ηεο www.hydratravel.gr πξνζθέξεη κεγάιν αξηζκφ 

ππεξεζηψλ ζε φζνπο ελδηαθέξνληαη λα ηαμηδέςνπλ, φπσο αλαδήηεζε εηζηηεξίνπ ζε 

δηάθνξεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη θξαηήζεηο ζέζεσλ (αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία 

επηρεηξεκαηηθά, λαπηηθά, VIP), πξνζθνξέο ζε μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα αιιά θαη 

δηνξγάλσζε φισλ ησλ εηδψλ ηαμηδηψλ (επαγγεικαηηθά, πνιπηειείαο, πεξηπέηεηαο, 

γακήιηα θιπ). Δπίζεο, δηαζέηεη παθέηα ππεξεζηψλ γηα κεκνλσκέλνπο επηζθέπηεο αιιά 

θαη γηα νξγαλσκέλεο εθδξνκέο θαη επηρεηξήζεηο θαιχπηνληαο έλα επξχ ηνκέα 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηείλεηαη απφ ηελ νξγάλσζε ελφο απινχ ηαμηδηνχ κέρξη ηελ 

νξγάλσζε εθδειψζεσλ κεγάισλ εηαηξεηψλ. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο δηεπθνιχλνληαο ηελ άκεζε ζπκκεηνρή θαη 

παξέκβαζε ησλ επηζθεπηψλ ζηελ χιε ηνπ. Οη ζπλερείο αλαβαζκίζεηο θαη ε ρξήζε ησλ 

πιένλ ζχγρξνλσλ δηθηχσλ θξαηήζεσλ θαη έθδνζεο εηζηηεξίσλ (Amadeus, SABRE, 

http://www.hydratravel.gr/
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Galileo) εγγπψληαη πσο φιεο νη ππεξεζίεο ζρεδηάδνληαη, πξνγξακκαηίδνληαη θαη 

εθηεινχληαη  κε ηε κέγηζηε ζηγνπξηά θαη απνδνηηθφηεηα (Ηζηνζειίδα Hydra Travel).
 

  

 

Δηθόλα 3.4.1.1: Απφζπαζκα απφ ην portal hydratravel.gr (http://www.hydratravel.gr) 

 

 

Σν Euroski Club απνηειεί κέινο ηνπ ηαμηδησηηθνχ νξγαληζκνχ Skylines θαη έρεη 

θαζηεξσζεί εδψ θαη 22 ρξφληα σο ν πξσηνπφξνο Tour Operator πνπ εηζήγαγε ζηελ 

ειιεληθή αγνξά ηηο ρεηκεξηλέο δηαθνπέο ζε επξσπατθά ρεηκεξηλά θέληξα, σο έλα λέν, 

εμεηδηθεπκέλν ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Πξσηνπνξψληαο γηα αθφκε κία θνξά ζηελ 

ειιεληθή αγνξά, δεκηνχξγεζαλ έλα νινθιεξσκέλν portal ζην internet, ην 

www.euroskiclub.com  κε ηελ πην έγθπξε πιεξνθφξεζε γηα ηα ρηνλνδξνκηθά θέληξα ηεο 

Δπξψπεο θαη ηεο Διιάδαο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα άκεζεο ζχλδεζεο κε ηηο live snow 

cameras ησλ ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ, ελεκέξσζεο γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ θαη  

πιεξνθφξεζεο γηα ηηο πίζηεο ηνπ ski, ηα lift, ηηο ηηκέο ησλ καζεκάησλ ski θαη ηεο 

ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξέρεη ην θάζε 

ρηνλνδξνκηθφ θέληξν. Δπηπιένλ, ε θξάηεζε ησλ ρεηκεξηλψλ δηαθνπψλ γίλεηαη κε έλα 

θιηθ ζην επηζπκεηφ μελνδνρείν, apartment ή chalet ζηελ θαιχηεξε ηηκή ηεο αγνξάο θαη 

αλ δελ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα on-line, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δήισζεο ηεο δήηεζεο ζην 

«request form» κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ιεθζεί άκεζα απάληεζε κε ηηο ελαιιαθηηθέο 

πξνηάζεηο πνπ πξνζθέξνπλ. Σέινο, γηα φζνπο αλαδεηνχλ ηηο “best value for money” 

δηαθνπέο θαη ηηο θζελφηεξεο ηηκέο δηακνλήο, ην Euroski club δηαζέηεη απνθιεηζηηθέο 

http://www.hydratravel.gr/
http://www.hydratravel.gr/
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πξνζθνξέο πνπ αλαλεψλνληαη ζπλερψο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ηαμηδηνχ ζε θάπνηα απφ 

ηα θαιχηεξα ρηνλνδξνκηθά θέληξα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο ζε εθπιεθηηθέο ηηκέο 

(Ηζηνζειίδα Euroski Club). 

 

 

Δηθόλα 3.4.1.2: Απφζπαζκα απφ ην portal euroskiclub.com 

(http://www.euroskiclub.com/greek) 

 

 

 

εκαληηθή πξνζπάζεηα έγηλε θαη απφ θξαηηθνχο θνξείο γηα ηε δεκηνπξγία 

αμηφινγσλ ηνπξηζηηθψλ ηζηνζειίδσλ. Ο ΔΟΣ δεκηνχξγεζε έλα ζχγρξνλν portal ην 

www.visitgreece.gr, ην νπνίν απνηειεί κηα ελδηαθέξνπζα πξσηνβνπιία εθάκηιιε 

αληίζηνηρσλ πξνζπαζεηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Σν portal παξέρεη πιεξνθνξίεο ηνπξηζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ γηα ην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, απφ ηελ παξνρή πξνηάζεσλ γηα 

ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα κέρξη γαζηξνλνκηθέο πξνηάζεηο θαη πξνηάζεηο ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Δπηπιένλ, είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηηο γλσζηφηεξεο εθαξκνγέο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο (twitter, facebook, instagram θ.α) θαη πξνσζεί ηνλ ειιεληθφ 

ηνπξηζκφ θαη κέζσ απηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη πιεζψξα δηαδξαζηηθψλ 

ραξηψλ, ηνπξηζηηθψλ μελαγψλ θαη θπιιαδίσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ δίλεηαη ζηνλ επηζθέπηε 

ε δπλαηφηεηα πινήγεζεο θαζψο θαη ελζσκαησκέλα virtual tours κε ηε κνξθή video. 

Παξέρνληαη επίζεο πιεξνθνξίεο γηα ην πψο ζα κεηαβεί θάπνηνο επηζθέπηεο ζηελ Διιάδα 

θαη ην κέζν κεηαθνξάο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ 

http://www.euroskiclub.com/greek
http://www.visitgreece.gr/
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πνπ επηζπκεί, γηα ηνλ θαηξφ θαη ην θιίκα ηεο Διιάδαο αιιά θαη γηα πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε ζε πεξίπησζε αλάγθεο (Ηζηνζειίδα Visit Greece). 

 

Δηθόλα 3.4.1.3: Απφζπαζκα απφ ην portal visitgreece.gr (http://www.visitgreece.gr/el) 

 

 

3.4.2 Γηεζλείο ηνπξηζηηθέο ηζηνζειίδεο 

ηελ παξαπάλσ ελφηεηα έγηλε αλαθνξά ζε θάπνηεο ηζηνζειίδεο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζηε ρψξα καο. Δληνχηνηο, πιεζψξα ηζηνζειίδσλ παξέρνπλ ηνπξηζηηθέο 

ππεξεζίεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 

Σν ηνπξηζηηθφ portal www.tripadvisor.com απνηειεί ζεκαληηθφ παξάδεηγκα 

θαζψο ζεσξείηαη ην κεγαιχηεξν ζε επηζθεςηκφηεηα ηαμηδησηηθφ site παγθνζκίσο πνπ 

επηηξέπεη ζηνπο ηνπξίζηεο λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην ηαμίδη ηνπο. 

Δθηφο ηεο αλαδήηεζεο μελνδνρείσλ θαη ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ, ηεο αλαδήηεζεο θαη 

θξάηεζεο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ, ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο 

θαη ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα, ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηζηνζειίδαο απηήο είλαη ε 

δπλαηφηεηα πνπ έρεη ν θάζε ρξήζηεο λα βξεη πξαγκαηηθέο θξηηηθέο θαη ζρφιηα γηα ηελ 

εθάζηνηε ηνπνζεζία, ζηα νπνία κπνξεί λα βαζηζηεί. Δθαηνκκχξηα ηαμηδηψηεο αλά ηνλ 

θφζκν κνηξάδνληαη ηηο ακεξφιεπηεο θξηηηθέο ηνπο γηα μελνδνρεία, μελψλεο, εζηηαηφξηα 

θιπ. Παξάιιεια, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη ηα δηθά ηνπ ζρφιηα απφ ηα 

ηαμίδηα ηνπ, παξέρνληαο έηζη ζε άιινπο ηαμηδηψηεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη 

http://www.visitgreece.gr/
http://www.visitgreece.gr/el
http://www.tripadvisor.com/
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ζπκβνπιέο. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν ην TripAdvisor απνηειεί νπζηαζηηθά κηα δηαδξαζηηθή 

πιαηθφξκα ηνπξηζηηθήο ελεκέξσζεο. Σν portal απηφ πεξηιακβάλεη επίζεο 

επηρεηξεκαηηθά παθέηα, παξέρνληαο έηζη πξφζβαζε ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζε 

εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο (Ηζηνζειίδα Trip Advisor). 

 

 

Δηθόλα 3.4.2.1: Απφζπαζκα απφ ην portal tripadvisor.com (http://www.tripadvisor.com) 

 

 

Αμηφινγν ζεσξείηαη επίζεο θαη ην portal www.Booking.com, ηνπ νπνίνπ ε έδξα 

βξίζθεηαη ζηελ Οιιαλδία, ζην Άκζηεξληακ. Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο 

νδεγνχο ζηηο online θξαηήζεηο θαηαιπκάησλ αθνχ δηαζέηεη σο απνθιεηζηηθή ππεξεζία 

ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θξαηήζεηο μελνδνρείσλ. Πξνζειθχεη ηφζν 

κεκνλσκέλνπο επηζθέπηεο φζν θαη επηρεηξεκαηίεο δηεζλψο. Αλαδεηά θαη πξνζθέξεη ηηο 

πην πξνζνδνθφξεο ιχζεηο, ηηο θαιχηεξεο ηηκέο δηακνλήο γηα θάζε ηχπν επηζθέπηε. Απφ 

δσκάηηα κε κνλφ θξεβάηη θαη πξσηλφ έσο πνιπηειείο ζνπίηεο πέληε αζηέξσλ. Σέινο, 

είλαη δηαζέζηκν ζε 40 γιψζζεο θαη πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 450.000 θαηαιχκαηα ζε 201 

ρψξεο (Ηζηνζειίδα Booking). 

http://www.tripadvisor.com/
http://www.booking.com/
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Δηθόλα 3.4.2.2: Απφζπαζκα απφ ην portal Booking.com (http://www.booking.com) 

http://www.booking.com/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΟΤΡΙΜΟ ΜΔΩ ΦΟΡΗΣΩΝ ΤΚΔΤΩΝ – m-TOURISM 

 

4.1 Ο νξηζκόο ηνπ m-tourism θαη ε εμέιημή ηνπ 

Ο φξνο «θηλεηφο» ηνπξηζκφο ή ζηελ αγγιηθή ηνπ κνξθή mobile tourism (m-

tourism), είλαη έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηνπο ηερλνιφγνπο 

ηνπ ηνπξηζκνχ θαη φζνπο αζρνινχληαη κε ηηο εθαξκνζκέλεο ηερλνινγίεο ζηελ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία. Οξίδεηαη σο ν ηνπξηζκφο ζπλδπαζκέλνο κε ηηο θνξεηέο ηερλνινγίεο (Huinen, 

2006) ή αιιηψο ε ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζηνλ ηνπξηζκφ. Ο φξνο απηφο 

πξνζδηνξίδεη ηε ρξήζε ηερλνινγίαο θηλεηψλ ηειεθψλσλ γηα ηνπξηζηηθά ζέκαηα θαη 

εηδηθά ηε ρξήζε εθαξκνγψλ (apps) ζε θηλεηά ηειέθσλα ηξίηεο γεληάο (Μπαξαδάθεο, 

2011). 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή, ε επξεία δηάδνζε ησλ e-services ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ, ηελ παξάιιειε δηάδνζε ησλ 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ θαη ηελ νινθιεξσηηθή επηθξάηεζε ησλ δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, 

αλαγθάδνπλ ηνπο παξφρνπο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ λα ζηξαθνχλ ζε κία λέα κέζνδν 

παξνρήο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ηα ιεγφκελα mobile services ζηνλ ηνπξηζκφ. 

Ζ εμέιημε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο αιιά θαη ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζε κηθξνχο 

πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο (έρνπλ ραξαθηεξηζηεί έμππλα ηειέθσλα - smartphones) κε 

ακέηξεηεο ιεηηνπξγίεο θαη εθαξκνγέο, νδήγεζαλ ηηο αγνξέο ζην λα πξνζαξκφζνπλ ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ήδε ππήξραλ γηα ηνπο ππνινγηζηέο ζε εθαξκνγέο γηα θηλεηά ηειέθσλα. Οη 

εθαξκνγέο απηέο (applications) πεξηιακβάλνπλ έλα κεγάιν εχξνο ππεξεζηψλ.  

Μηα εθαξκνγή θηλεηνχ ηειεθψλνπ (mobile app) είλαη κηα εθαξκνγή ινγηζκηθνχ 

πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε smartphones, tablets, PDA’s θαη άιιεο 

θνξεηέο ζπζθεπέο. Γίλεηαη δηαζέζηκε κέζσ κηαο πιαηθφξκαο δηαλνκήο εθαξκνγψλ, φπσο 

είλαη ην Apple App Store, ην Google Play, ην Windows Phone θαηάζηεκα θαη ην 

BlackBerry App World. Μεξηθέο εθαξκνγέο δηαηίζεληαη δσξεάλ ελψ θάπνηεο άιιεο 

απαηηνχλ πιεξσκή πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηε θνξεηή ζπζθεπή. πλήζσο νη 

εθαξκνγέο θαηεβαίλνπλ απφ ηελ πιαηθφξκα ζε κία ζπζθεπή πξννξηζκνχ φπσο iPhone, 

Android ηειέθσλα, Windows Phone ή BlackBerry (Μπαξαδάθεο, 2011). 
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ε παγθφζκην επίπεδν, ππάξρνπλ ζήκεξα πεξίπνπ 1.500.000 εθαξκνγέο γηα 

θηλεηά ηειέθσλα, 500.000 εθαξκνγέο γηα tablets θαη πάλσ απφ 60 δηο εθαξκνγέο γηα 

θηλεηέο ζπζθεπέο νη νπνίεο έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηα smartphones θαη ζηα tablets. 

χκθσλα κε πξνβιέςεηο κάιηζηα, κέζα ζην 2015 νη πσιήζεηο ησλ «έμππλσλ» 

ηειεθψλσλ ζα μεπεξάζνπλ απηέο ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ (Russo Francesco, 

2012). 

Παξά ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ν θιάδνο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν – ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

smartphones, ησλ tablets, ησλ πξνζσπηθψλ ςεθηαθψλ βνεζψλ (PDA) θαη άιισλ 

παξφκνησλ ζπζθεπψλ- είλαη απφ ηνπο ιίγνπο πνπ βηψλνπλ κία ζπλερφκελε θαη γξήγνξε 

αλάπηπμε.  

Οη ζπζθεπέο απηέο ινηπφλ βξίζθνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα είλαη ζπλερψο ζπλδεδεκέλνη κε 

ην δηαδίθηπν. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί κία εμαηξεηηθή επθαηξία γηα ηε βηνκεραλία 

ινγηζκηθνχ θαζψο θαη γηα ηε βηνκεραλία ηνπξηζκνχ, νη νπνίεο εθκεηαιιεπφκελεο απηήλ 

ηελ ηαρέσο αλαπηπζζφκελε αγνξά κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απηψλ ησλ λέσλ εξγαιείσλ 

πξνθεηκέλνπ λα έξζνπλ ζε επαθή θαη λα δηαηεξήζνπλ ηηο ζρέζεηο κε ηνλ απμαλφκελν 

αξηζκφ πειαηψλ ηνπο (Palumbo et al, 2013). 

Έλα πνιχ ελδηαθέξνλ θαη άθξσο αλαπηπζζφκελν θνκκάηη είλαη νη εθαξκνγέο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ηνπξηζκφ. Ζ ρξήζε ηερλνινγηψλ θηλεηήο πιαηθφξκαο ζηνλ ηνπξηζκφ (m-

tourism) ζπληζηά κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη βαζηθφ 

παξάδεηγκα εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίαο. Οη εθαξκνγέο m-tourism ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπρλά ζηελ πξνψζεζε θαη δηαρείξηζε κνξθψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, φπσο ν 

νηθνινγηθφο ηνπξηζκφο θαη πεξηιακβάλνπλ πεξηεγήζεηο ζε δηάθνξνπο ηαμηδησηηθνχο 

πξννξηζκνχο θαη αμηνζέαηα κε ηε κνξθή ζπλήζσο ηνπ θνξεηνχ μελαγνχ 

(Παξαηεξεηήξην γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο). 

Ζ πξνβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηηο εθαξκνγέο θηλεηήο πιαηθφξκαο γίλεηαη 

παξνπζία πνιπκέζσλ θαη γεσγξαθηθά πξνζαξκνζκέλσλ ππεξεζηψλ. Ο ζπλδπαζκφο 

πξνβνιήο πεξηερνκέλνπ κε πνιπκέζα, εληνπηζκφ ζέζεο GPS θαη ππεξεζίεο ζέζεο 

(location-based services) πξνζθέξνπλ  ζηνπο ρξήζηεο λέεο δπλαηφηεηεο ζηε δηάξθεηα ηεο 

επίζθεςεο ηνπο (Παξαηεξεηήξην γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο). 

Ζ λέα απηή νηθνλνκία ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ επεξεάδεη επίζεο ηηο ζηξαηεγηθέο 

κάξθεηηλγθ γηα ην δηαδίθηπν, αθνχ ε πηνζέηεζε κηαο ηέηνηαο ζηξαηεγηθήο επηηξέπεη ζηελ 

φπνηα νξγάλσζε/επηρείξεζε λα αθνινπζήζεη ηνλ πειάηε/ρξήζηε ζε φιν ηνλ θχθιν ηεο 
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κεηαμχ ηνπο ζρέζεο. ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ πην ζπγθεθξηκέλα, πξνζθέξεη επξχ 

θάζκα επθαηξηψλ γηα λα πξνζειθχζνπλ θαη λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

επηζθεπηψλ. Οη «θηλεηνί ηνπξίζηεο» έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βηψζνπλ κία θαηλνχξηα 

εκπεηξία ηαμηδηνχ σο «εηθνληθνί ηνπξίζηεο», ε νπνία ζα είλαη εκπινπηηζκέλε  φρη κφλν κε 

πιεξνθνξίεο αιιά θαη κε ςπραγσγία. Καη φια απηά κέζσ ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο ηνπο 

(Palumbo et al, 2013). 

Σν 2011 ε εηαηξεία comScore Inc, πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο ηεο 

ηερλνινγίαο, δεκνζίεπζε φηη 50 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

ρξεζηκνπνίεζαλ εθαξκνγέο ζρεηηθέο κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη 50 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο 

ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ ρξεζηκνπνίεζαλ ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν γηα λα πάξνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ζηνλ νπνίν ζα ηαμίδεπαλ ή ζηνλ 

νπνίν βξηζθφληνπζαλ ήδε. Οη εθαξκνγέο απηέο ήηαλ εθαξκνγέο αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ, 

νδεγνί πφιεσλ θιπ. Απηφ δειαδή ζεκαίλεη φηη δχν ζηνπο πέληε θαηφρνπο θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ ηξίηεο γεληάο ρξεζηκνπνίεζαλ ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν γηα ηαμηδησηηθνχο 

ζθνπνχο (Μαχξνο, 2012).  

Δπηπιένλ, επίζεκεο ηζηνζειίδεο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ πνπ είλαη πξνζβάζηκεο 

θαη ζπκβαηέο κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, έρνπλ παξαηεξήζεη αχμεζε ζηε ρξήζε απφ 

θηλεηά ηειέθσλα αθφκε θαη ηεο ηάμεσο ηνπ 300%. πγθεθξηκέλα δίλεηαη ην παξάδεηγκα 

φηη εάλ έλαο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο είρε ηνλ έλα ρξφλν 100.000 επηζθέςεηο απφ θηλεηά 

ηειέθσλα, ηνλ επφκελν ρξφλν αλακέλεηαη φηη νη επηζθέςεηο απηέο ζα αγγίμνπλ ηηο 

400.000 (Μαχξνο, 2012). 

 

4.2 Ιδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ m-tourism 

Σν βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ππεξεζηψλ κέζσ θνξεηψλ ζπζθεπψλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ησλ θηλεηψλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, είλαη ε έιιεηςε πεξηνξηζκψλ πνπ 

δηαζέηνπλ, πξνζθέξνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα ζπλδένληαη αλά πάζα 

ρξνληθή ζηηγκή θαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν (Balasubramanian et al, 2002). Βαζηθφ επίζεο 

ζηνηρείν ησλ ππεξεζηψλ απηψλ είλαη ε ρξεζηκφηεηα πνπ αληιεί ν εθάζηνηε ηνπξίζηαο 

απφ απηέο, δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην πεξηερφκελφ ηνπο δεκηνπξγείηαη γηα 

απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ θαηφρνπ ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο (Siau, 2001). Μέζσ ησλ 

εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπ παξέρνληαη, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη επίζεο, 

πέξαλ ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, θαη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο. Παξάιιεια, θάπνηα 
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ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ, φπσο ε ηαρχηεηα θαη ε ζπλδεζηκφηεηα, κπνξνχλ λα 

εληζρχζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο (Nordman and Liljander, 2003). 

Δπηπιένλ, φζνη δηαζέηνπλ ηηο ελ ιφγσ θνξεηέο ζπζθεπέο είλαη ζε ζέζε λα 

επηιέγνπλ απνθιεηζηηθά νη ίδηνη ηηο ηνπξηζηηθέο εθαξκνγέο πνπ επηζπκνχλ λα 

εγθαηαζηήζνπλ ζηε ζπζθεπή ηνπο, είηε αγνξάδνληαο ηεο είηε εγθαζηζηψληαο ηεο δσξεάλ 

αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο εθάζηνηε εθαξκνγήο. Παξάιιεια, ηελ ίδηα ζηηγκή 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ελφο ακθίδξνκνπ θαλαιηνχ άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ησλ εθαξκνγψλ απηψλ, ρσξίο ηελ παξεκβνιή ελδηάκεζσλ πξαθηφξσλ, θάηη 

πνπ ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο 

πνπ επηβαξχλνληαη νη πειάηεο.  

 

4.3 Γπλάκεηο θαη αδπλακίεο ηνπ ηνπξηζκνύ κέζσ θνξεηώλ ζπζθεπώλ 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ησλ εθαξκνγψλ m-tourism είλαη λα πεηχρνπλ ηελ πξνζέιθπζε 

ησλ ελ δπλάκεη ηνπξηζηψλ θαη σο θάπνην βαζκφ ηελ επηκήθπλζε  ηεο παξακνλήο ηνπο ζε 

έλαλ ηφπν. Ωζηφζν, φπσο είλαη αλακελφκελν θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ε ρξήζε ησλ 

εθαξκνγψλ απνθέξεη ηφζν ζεηηθέο φζν θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο.  

 

4.3.1 Γπλάκεηο m-tourism 

Ζ ζεκαζία αιιά θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ 

γίλεηαη αληηιεπηή ράξε ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ εθαξκνγψλ πνπ ππάγνληαη 

ζε απηή. Ζ πηνζέηεζε ησλ θαηλνχξησλ θνξεηψλ ηερλνινγηψλ βνεζάεη ηνπο παξφρνπο 

ππεξεζηψλ λα βειηηψζνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ πειαηψλ θαη ηεο ηνπξηζηηθήο 

επηρείξεζεο θαη παίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο απηήο επίζεο (Srivastava et al, 2007). 

ηηο κέξεο καο, πνιιέο ηνπξηζηηθέο νξγαλψζεηο πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηηο ππεξεζίεο θηλεηνχ εκπνξίνπ πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 

ηνπο ψζηε λα παξακείλνπλ πηζηνί ζε  απηνχο. 

Όζνλ αθνξά ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζεσξνχληαη θχξην κέξνο ηεο 

ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, εμαηηίαο ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο λα βειηηψζνπλ ηα πξντφληα θαη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαζψο θαη λα πξνζειθχζνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ πειαηψλ θαη λα 
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δηαηεξήζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο. Πην αλαιπηηθά, θάπνηα απφ ηα νθέιε πνπ 

επσθεινχληαη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ εηζρσξήζεη ζην m-tourism, είλαη ηα εμήο: 

 Βειηίσζε ηεο εηθφλαο-εκθάληζεο κηαο επηρείξεζεο. 

 Δπθαηξία ζην λα επηθνηλσλήζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο κε πην εχθνιν θαη 

δειεαζηηθφ ηξφπν θαη λα εληζρχζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ηνπο.  

 Όζν πην πνιινχο εηθνληθνχο επηζθέπηεο απνθηά κε ηνλ θαηξφ κία εθαξκνγή, ηφζν 

πηζαλφηεξν είλαη θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ νη επηζθέπηεο απηνί λα γίλνπλ 

πξαγκαηηθνί (Palumbo et al, 2013). 

 Οη ηνπξηζηηθνί νδεγνί κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ απμάλνπλ ηελ ηνπξηζηηθή 

δέζκεπζε θαη πξνζθέξνπλ κία πην νινθιεξσκέλε ηνπξηζηηθή εκπεηξία έρνληαο 

σο δπλαηφ πιενλέθηεκα ην νπηηθναθνπζηηθφ πεξηερφκελν, ηνπο δηαδξαζηηθνχο 

ράξηεο, ηηο πξνζαξκνζκέλεο κε ηελ ηνπνζεζία ππεξεζίεο (Kenteris et al, 2011). 

 Αμηνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπλ απφ ηηο επηινγέο ησλ ρξεζηψλ πνπ 

έρνπλ εγθαηαζηήζεη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο ηνπο, κπνξνχλ 

ζηε ζπλέρεηα λα ηνπο απνζηείινπλ πην πξνζσπνπνηεκέλα κελχκαηα θαη 

πξνζθνξέο, θεξδίδνληαο θαηά απηφ ηνλ ηξφπν κεγάιε κεξίδα θαηαλαισηψλ. 

 Ζ θηλεηηθφηεηα απνηειεί έλα αθφκε πιενλέθηεκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ε νπνία 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ ρξεζηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη κηα επηρείξεζε νπνπδήπνηε θαη αλά πάζα ζηηγκή. Ζ 

ζεκαζία ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ απηνχ είλαη ε εθαξκνγή ησλ ζπλαιιαγψλ ζην 

ζσζηφ ηφπν θαη ρξφλν (Alqatan et al, 2011). 

 Με ην πιενλέθηεκα ηνπ εληνπηζκνχ, νη εηαηξείεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζθέξνπλ ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία ηνπο ζε πηζαλνχο πειάηεο αλάινγα κε ηελ 

ηξέρνπζα ζέζε ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο εληνπηζκνχ ζέζεο, φπσο ην 

Παγθφζκην χζηεκα Δληνπηζκνχ Θέζεο (GPS) ην νπνίν παξέρεη  αμηφπηζηεο 

πιεξνθνξίεο ζην ζσζηφ ηφπν θαη ρξφλν (Alqatan et al, 2011). 

 

 

Οη θαηαλαισηέο είλαη πιένλ πην απαηηεηηθνί δεηψληαο ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ 

μνδεχνπλ λα είλαη αλάινγα ησλ παξνρψλ πνπ ιακβάλνπλ. Σα νθέιε ινηπφλ πνπ κπνξνχλ 

λα απνθνκίζνπλ νη θαηαλαισηέο κε ηε ρξήζε ηνπξηζηηθψλ εθαξκνγψλ κέζσ θνξεηψλ 

ζπζθεπψλ είλαη ηα αθφινπζα: 
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 Ζ γξήγνξε θαη άκεζε πξφζβαζε ζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο επηηξέπεη ζηνπο 

ηνπξίζηεο ηελ αλαδήηεζε θαη εχξεζε ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ (Alqatan et al, 2011). 

 Γπλαηφηεηα θξαηήζεσλ εηζηηεξίσλ θαη μελνδνρείσλ αθφκε θαη ηελ ηειεπηαία 

ζηηγκή. Γελ ππάξρεη θαλέλαο ηνπηθφο ή ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ζηε ρξήζε ησλ 

εθαξκνγψλ απηψλ (Zhou, 2013). 

 Ζ επειημία, ε άλεζε θαη ε επθνιία ζηε ρξήζε ηνπο, θαζψο θαη ε πςειή 

απνδνηηθφηεηα είλαη θάπνηα απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο 

ρξήζηεο (Zhou, 2013). 

 Πην εμαηνκηθεπκέλν πεξηερφκελν, πξνζαξκνζκέλν ζηηο επηζπκίεο ηνπ θάζε 

πειάηε.  

 Μεηά ην θαηέβαζκα ηεο εθαξκνγήο, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε εθαξκνγή ρσξίο απαξαίηεηα λα είλαη ζπλδεδεκέλνη 

ζην δηαδίθηπν (Gavalas and Kenteris, 2011). 

 Γπλαηφηεηα online πιεξσκψλ ησλ εηζηηεξίσλ, ησλ θαηαιπκάησλ θιπ, θάηη πνπ 

απνηειεί εμνηθνλφκεζε ηνπ ρξφλνπ ησλ ρξεζηψλ. 

 Γηάζεζε ζεκαληηθά εκπινπηηζκέλσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλνπλ 

ππφςε ην γεσγξαθηθφ ζηίγκα (Γξνζνπνχινπ 2012). 

 Ακθίδξνκε αληαιιαγή δεδνκέλσλ φρη κφλν κέζσ θεηκέλνπ, αιιά θαη 

θσηνγξαθηψλ, video, ήρνπ. 

 Δχθνινο θαη γξήγνξνο δηακνηξαζκφο ησλ ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα βξεη 

ν ρξήζηεο ζηηο επαθέο ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

(Γξνζνπνχινπ 2012). 

 

Όθεινο είλαη θπζηθφ λα ππάξρεη θαη γηα ηνπο ηαμηδησηηθνύο πξννξηζκνύο, 

θαζψο κέζσ κίαο θηλεηήο πιαηθφξκαο πνπ αθνξά θάπνηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, 

θαηαζθεπαζκέλεο είηε απφ ηδησηηθή είηε απφ δεκφζηα πξσηνβνπιία, κπνξνχλ νη ρξήζηεο 

λα βξνπλ ηζηνξηθά ζεκεία θαη αμηνζέαηα, θαηαιχκαηα θαη ρψξνπο αλαςπρήο. Δπίζεο, ν 

ρξήζηεο κέζσ κηαο εθαξκνγήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαηεξήζεη εάλ ε πεξηνρή 

ελδηαθέξνληφο ηνπ ζπλδπάδεη πνιιά ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε θνληηλέο απνζηάζεηο γηα 

λα επηζθεθηεί. πλεπψο, θαηά απηφ ηνλ ηξφπν απηφ, θαζίζηαηαη πηζαλή θαη δπλαηή ε 

αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ησλ ηνπξηζηψλ ζηηο πεξηνρέο απηέο. 
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4.3.2 Αδπλακίεο m-tourism  

Πέξαλ ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, φπσο είλαη θπζηθφ, παξαηεξνχληαη 

επίζεο θαη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο, φπσο: 

 Αδπλακία πξνζαξκνγήο θαη εμνηθείσζεο ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία αηφκσλ κε 

ηε ρξήζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ, ζπλεπψο θαη κε ηε ρξήζε 

ησλ εθαξκνγψλ ηνπξηζκνχ.  

 Οη ρξήζηεο πνπ είλαη ιηγφηεξν έκπεηξνη ή θαη ηειείσο άπεηξνη ζε ζρέζε κε ηε 

ρξήζε ησλ «θηλεηψλ» ζπζθεπψλ, ζα δπζθνιεπηνχλ ή δελ ζα κπνξνχλ λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηνπο online πξνκεζεπηέο, ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ζηηο φπνηεο 

δπλαηφηεηεο πξνζθέξεη ε εθάζηνηε εθαξκνγή πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα πηήζεηο, μελνδνρεία θαη ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ή λα θάλνπλ 

θάπνηα θξάηεζε (Minghetti and Buhalis, 2009). 

 Οη απνηειεζκαηηθέο θαη γξήγνξεο αζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο, 

εζηηάδνληαη ζπλήζσο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο (πρ Γπηηθή Δπξψπε, ΖΠΑ, 

Ηαπσλία θιπ) θαη δελ είλαη πάληα δηαζέζηκεο ζε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κε πνιχ 

κηθξέο ππθλφηεηεο πιεζπζκνχ -δειαδή ζε εξεκηθέο πεξηνρέο φπνπ ε θάιπςε ηνπ 

κεηαδφηε είλαη άζρεκε- κε ζπλέπεηα ν ηνπξίζηαο λα αδπλαηεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηηο εθαξκνγέο απηέο πνπ απαηηνχλ ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν (Γξνζνπνχινπ, 2012). 

 Ζ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κέζσ θνξεηψλ ζπζθεπψλ εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 

θαζψο θαη απφ άιινπο εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ δηαζέηεη ε θάζε θηλεηή ζπζθεπή. 

 ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ζηηο ππεξεζίεο θηλεηνχ ηνπξηζκνχ, παξαηεξνχληαη 

κεζάδνληεο φπσο γηα παξάδεηγκα νη εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, νη νπνίεο 

επηβαξχλνπλ κε πςειά θαη θξπθά θφζηε ηφζν ηνπο παξφρνπο ησλ εθαξκνγψλ θαη 

ππεξεζηψλ φζν θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαλαισηέο, κε απνηέιεζκα λα απνθεχγνπλ 

ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. 

 Οη πνιιέο πεξηπηψζεηο ειεθηξνληθήο απάηεο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε αμηνπηζηίαο θαη θεξεγγπφηεηαο νξηζκέλσλ εηαηξεηψλ 

είρε σο απνηέιεζκα νη θαηαλαισηέο-ηνπξίζηεο λα κελ εκπηζηεχνληαη ηηο online 

ηνπξηζηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη λα νδεγνχληαη ζηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 



Γηπισκαηηθή Δξγαζία   E-tourism / M-tourism 

 

26 

 

αλαδήηεζεο ηνπξηζηηθψλ πξαθηφξσλ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

θξαηήζεηο θαη αγνξέο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. 

 

4.4 Η εμαηνκίθεπζε πεξηερνκέλνπ 

Ζ εμαηνκίθεπζε, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηα πιενλεθηήκαηα ηνπ m-tourism, έρεη 

αλαγλσξηζηεί απφ ηνπο εξεπλεηέο σο ν πην θξίζηκνο παξάγνληαο ηεο απνδνηηθφηεηαο, 

ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηεο εκπνξηθήο επηηπρίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ 

(Schimidt-Belz et al, 2002). Αξρηθά είρε γλσξίζεη επηηπρία ζηνπο ηζηνηφπνπο 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, παξέρνληαο ζπζηάζεηο θαη πιεξνθνξίεο ζηνπο θαηαλαισηέο γηα 

δηάθνξα πξντφληα ψζηε λα βνεζεζνχλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ αγνξά ελφο 

πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο. Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη γλσζηά κε ηνλ αγγιηθφ φξν 

“Recommendation Systems” θαη βαζίδνληαη ζην θηιηξάξηζκα ηεο πιεξνθνξίαο -ε νπνία 

πξνθχπηεη θαηαγξάθνληαο ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηηο πξνζσπηθέο επηινγέο θάζε ρξήζηε- 

κε ζθνπφ λα πξνηείλνπλ ην αλάινγν πεξηερφκελν, δεκηνπξγψληαο έηζη ην πξνζσπηθφ 

πξνθίι ηνπ θαζελφο (Su and Khoshgoftaar, 2009). 

Απφ πιεπξάο ηνπ πειάηε, ν ρξήζηεο ζπλήζσο ιακβάλεη ηαμηδησηηθέο 

πιεξνθνξίεο φπσο γηα εζηηαηφξηα, θαηαιχκαηα, ππεξεζίεο κεηαθνξάο, γξαθεία 

πιεξνθνξηψλ θιπ (Horozov et al, 2006). Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ 

πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε έλα πεξηνξηζκέλν απφ ηνλ πειάηε θηιηξάξηζκα, 

ψζηε λα ειέγρνπλ πνηεο ππεξεζίεο λα πξνηείλνπλ. Ο ρξήζηεο θαζνξίδεη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηνπ θαη ην ζχζηεκα αλαθηά θαη θαηαηάζζεη αλαιφγσο ηηο ππεξεζίεο πνπ 

ηθαλνπνηνχλ ηνπο πεξηνξηζκνχο απηνχο (Dunlop et al, 2004). Γηα παξάδεηγκα, νη 

πξνηάζεηο γηα μελνδνρεία κπνξεί λα βαζίδνληαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ ην θάζε μελνδνρείν 

πξνζθέξεη, ζηηο θξηηηθέο ησλ πειαηψλ, ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δσκαηίσλ, ζηηο θνξέο πνπ 

έρεη γίλεη check-in/check-out, ζηελ απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη 

ζηελ ηηκή (Yu and Chang, 2009).  

ηνλ ηνπξηζκφ κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ, ε εμαηνκίθεπζε παξαηεξείηαη θπξίσο 

ζην πεξηερφκελν ησλ ηνπξηζηηθψλ νδεγψλ, νη νπνίνη πξνηείλνπλ δηαθνξεηηθφ 

πεξηερφκελν ζηνλ θάζε ρξήζηε αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, βαζηδφκελνη ζην πξνθίι 

πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη γη’ απηφλ. Οη πην δηαδεδνκέλεο κέζνδνη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

πξνθίι ελφο ρξήζηε, βάζεη ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ ηνλ θαζέλα, είλαη νη  

αθφινπζεο δχν: 
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 Βαζκνιφγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηεξηδφκελνη ζε κία δεδνκέλε θιίκαθα, 

θαηάηαμε ησλ εηδψλ απφ ην πην ελδηαθέξνλ πξνο ην ιηγφηεξν ελδηαθέξνλ, δήισζε 

πξνηίκεζεο κεηαμχ δηαθφξσλ εηδψλ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη δεκηνπξγία 

αγαπεκέλεο ιίζηαο (Gavalas and Kenteris, 2011). 

 Καηαγξαθή ηεο επηζθεςηκφηεηαο ησλ ηζηνζειίδσλ απφ ηνπο ρξήζηεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο αιιά θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

επαλαιακβαλφκελσλ επηζθέςεσλ ηνπο, παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ρξεζηψλ ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο/αγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ θαη αλάιπζε ησλ 

ελδηαθεξφλησλ ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο δηθηχνπ (πρ ηε ιίζηα ησλ επαθψλ ηνπο ζην 

θνηλσληθφ δίθηπν ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη σο κέιε) (Gavalas and Kenteris, 

2011). 

 

4.5 Οηθνλνκηθέο πλαιιαγέο 

ηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεη αλαθνξά ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έλαο 

ρξήζηεο-ηνπξίζηαο κπνξεί λα θαηνρπξψζεη ηηο θξαηήζεηο δσκαηίσλ θαη ζέζεσλ ζε κέζα 

κεηαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα επηζθεθηεί ηελ πεξηνρή γηα ηελ νπνία ελδηαθέξεηαη. Θα 

παξαηεζνχλ επίζεο θαη θάπνηεο πξνδηαγξαθέο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ κία ηνπξηζηηθή 

επηρείξεζε ή νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη, ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο, 

δηαζθαιίδνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αμηνπηζηία ηεο θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ 

πειάηε. 

 

4.5.1 Σξόπνη πιεξσκήο ηνπξηζηηθώλ εηζηηεξίσλ θαη θαηαιπκάησλ 

Γηα λα νινθιεξσζεί ε θξάηεζε ελφο εηζηηεξίνπ ή ελφο μελνδνρεηαθνχ δσκαηίνπ, 

ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά ή πιεξσκή απηνχ αληίζηνηρα. Οη ηξφπνη 

κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή παξαηίζεληαη 

παξαθάησ. Ωζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη ελδέρεηαη λα κελ ππνζηεξίδνληαη φινη νη 

αθφινπζνη ηξφπνη πιεξσκήο απφ κία ηνπξηζηηθή επηρείξεζε. Ζ πιεξσκή ινηπφλ κπνξεί 

λα γίλεη: 

 Μέζσ πηζησηηθήο θάξηαο πρ VISA, MasterCard, American Express, Maestro. 

 Με θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. 
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 Μέζσ Paypal (εθφζνλ ππάξρεη ινγαξηαζκφο Paypal). 

Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο ηξφπνπο πιεξσκήο κε ηελ ρξεσζηηθή 

ή ηελ πηζησηηθή θάξηα ηνπ θαηφρνπ. Δπηιέγνληαο απηφ ηνλ ηξφπν πιεξσκήο, ην 

ζχζηεκα κεηαθέξεη ην ρξήζηε απηφκαηα ζην αζθαιέο SSL πεξηβάιινλ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηεο PayPal, φπνπ κπνξεί λα νινθιεξψζεη online ηελ πιεξσκή ηνπ. 

Σα ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο θάξηαο δελ ζπιιέγνληαη νχηε απνζεθεχνληαη κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη έηζη εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

ρξήζηε. 

 

4.5.2 Αμηνπηζηία - Φεξεγγπόηεηα 

Μία εθαξκνγή ε νπνία πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα πιεξσκήο κέζσ ηεο θηλεηήο 

ζπζθεπήο, είλαη ζεκαληηθφ λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

ζεσξείηαη αμηφπηζηε ζηελ αγνξά: 

 Απιφηεηα θαη επρξεζηία 

Ζ εθαξκνγή κέζσ ηεο νπνίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη κία εξγνλνκηθή γξαθηθή δηεπαθή ρξήζηε (GUI) κε κηθξή θακπχιε 

κάζεζεο γηα ηνλ πειάηε. Ζ εμαηνκίθεπζε ηεο εθαξκνγήο είλαη έλα ζεκαληηθφ 

θξηηήξην γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε (Toma, 2012). 

 Καζνιηθφηεηα 

Ζ ππεξεζία «θηλεηψλ» πιεξσκψλ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη 

ηφζν γηα ρακειήο αμίαο πιεξσκέο φζν θαη γηα πςειήο αμίαο θαη λα πεξηιακβάλεη 

ηνπηθά, εγρψξηα θαη δηεζλή πεξηβάιινληα (Toma, 2012). 

 Γηαιεηηνπξγηθφηεηα 

Ζ ππεξεζία «θηλεηψλ» πιεξσκψλ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε 

άιια ζπζηήκαηα θαη λα βαζίδεηαη ζε αλνηρηά πξφηππα θαη ηερλνινγίεο (Toma, 

2012). 

 Αζθάιεηα, αθεξαηφηεηα, απφξξεην δεδνκέλσλ, εκπηζηνζχλε 

1. Οη πιεξσκέο κέζσ θνξεηψλ ζπζθεπψλ πξέπεη λα είλαη αλψλπκεο φπσο νη 

ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο. 

2. Δάλ ην ζχζηεκα ησλ πιεξσκψλ κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ δελ είλαη 

αλψλπκν, ηφηε ν πειάηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη πψο 
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πξνζηαηεχνληαη ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα θαη λα δηαζθαιίζεη φηη είλαη 

δχζθνιν ή αλέθηθην λα εθηεζνχλ ηα δεδνκέλα απηά (πρ ηεο πηζησηηθήο ή 

ηεο ρξεσζηηθήο ηνπ θάξηαο) ζε άιιεο νληφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πιεξσκψλ εθηφο απφ ηνλ πειάηε, ηνλ έκπνξν ή ηελ ηξάπεδα. 

3. Δπηπιένλ, φηαλ νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ θνξεηψλ ζπζθεπψλ 

θαηαγξάθνληαη, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ πειάηε φπσο ην πηζησηηθφ 

ηζηνξηθφ θαη νη δαπάλεο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη, δελ ζα πξέπεη λα είλαη 

δηαζέζηκα ζην επξχ θνηλφ (Toma, 2012). 

4. Σν ζχζηεκα πιεξσκψλ ζα πξέπεη λα είλαη «αιεμίζθαηξα» 

θαηαζθεπαζκέλν, αλζεθηηθφ ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηζέζεηο. 

Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε ρξήζε 

δεκφζηνπ θιεηδηνχ, εμεηδηθεπκέλσλ θξππην-chips ελζσκαησκέλσλ ή 

εμσηεξηθά ζπλδεδεκέλσλ κε ηε θνξεηή ζπζθεπή, βηνκεηξηθψλ ζηνηρείσλ 

θαη θσδηθψλ πξφζβαζεο ελζσκαησκέλσλ ζηελ αξρηηεθηνληθή πιεξσκψλ 

ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ (Toma, 2012). 

 Σν θφζηνο 

Σν θφζηνο ηεο ρξεζηηθφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ 

κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ πξέπεη λα είλαη ρακειφηεξν απφ ηνπο ππάξρνληεο 

κεραληζκνχο πιεξσκήο (Toma, 2012). 

 Ζ ηαρχηεηα 

Ζ ηαρχηεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ πιεξσκψλ κέζσ θηλεηνχ πξέπεη λα είλαη 

απνδεθηή απφ ηνπο πειάηεο θαη ηνπο εκπφξνπο (Toma, 2012). 

 Γηαζπλνξηαθέο πιεξσκέο 

Ζ εθαξκνγή θαη νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζα πξέπεη 

λα είλαη δηαζέζηκεο παγθνζκίσο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ επξέσο απνδεθηέο, είηε 

ζε ηνπηθφ είηε ζε δηεζλέο επίπεδν (Toma, 2012). 

 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Eπξσπατθήο Eπηηξνπήο (European Commission http://ec.europa.eu), απφ ηελ αλάιπζε 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο «εκπηζηνζχλεο ζην δηαδίθηπν» θαη ηεο κεξίδαο ησλ ρξεζηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ online ηνπξηζηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, πξνθχπηεη φηη ππάξρεη 

http://ec.europa.eu/
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ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Ωζηφζν απηφ δελ ζεσξείηαη ζεκαληηθφ, θαζψο έξεπλεο 

δείρλνπλ φηη κφλν ην 22% ησλ Δπξσπαίσλ ηνπξηζηψλ εκπηζηεχνληαη φηη νη εηαηξείεο ζην 

δηαδίθηπν ζα πξνζηαηέςνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα. Κάηη ην νπνίν 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα επίπεδα ηεο online δξαζηεξηφηεηαο ηεο θάζε ρψξαο (Tourism 

Economics, 2013).
 

 

Γηάγξακκα 4.5.2: Δκπηζηνζχλε ζην δηαδίθηπν θαη online αγνξέο 

 

Δπηπξνζζέησο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ελαξκνληζκέλνη έιεγρνη, 

γλσζηνί θαη σο «έιεγρνη ζπκκφξθσζεο» δηθηπαθψλ ηφπσλ, ζπληνλίδνληαη ηαθηηθά απφ 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη δηελεξγνχληαη απφ ηηο εζληθέο εθηειεζηηθέο αξρέο θάζε 

ρψξαο γηα λα εληνπίζνπλ παξαβάζεηο ηνπ θαηαλαισηηθνχ δηθαίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ επηβνιή ηνπ. Σν θαινθαίξη ηνπ 2013 νη εζληθέο αξρέο έιεγμαλ 

δηθηπαθνχο ηφπνπο πψιεζεο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ θαη μελνδνρεηαθήο δηακνλήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηθηπαθψλ ηφπσλ εκπφξσλ θαη κεζαδφλησλ. πλνιηθά 

ειέγρζεθαλ 552 δηθηπαθνί ηφπνη, απφ ηνπο νπνίνπο νη 382 δηαπηζηψζεθε φηη δελ 

ηεξνχζαλ ην επξσπατθφ θαηαλαισηηθφ δίθαην. Ωο απνηέιεζκα απζηεξψλ κέηξσλ γηα 

ηελ επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο, ην 62 % ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ πνπ ειέγρζεθαλ 

αληηκεησπίδνπλ πιένλ ηνπο θαηαλαισηέο φπσο ζα έπξεπε, ελψ ζην ππφινηπν 38% 

αλακέλεηαη φηη ζα επηβιεζνχλ πεξαηηέξσ κέηξα, θαζψο νη επξσπατθέο αξρέο 

εμαθνινπζνχλ λα εξγάδνληαη γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ 

γίλνληαη πιήξσο ζεβαζηά (European Commission, 2014).
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4.6 Σνπξηζηηθέο εθαξκνγέο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο ζηε ειιεληθή θαη 

δηεζλή πξαγκαηηθόηεηα 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζε ππάξρνπζεο εθαξκνγέο, νη νπνίεο 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη ζήκεξα θαη παξέρνπλ ηνπξηζηηθέο 

ππεξεζίεο κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν αιιά θαη ζηε δηεζλή αγνξά.  

 

4.6.1 Διιεληθέο εθαξκνγέο 

ηε ρψξα καο ππάξρνπλ ήδε θάπνηεο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο 

ηνπο ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο κέζσ θνξεηψλ ζπζθεπψλ. Μία 

ηδησηηθή εηαηξεία, ε νπνία έρεη εηζρσξήζεη πνιχ δπλακηθά ζην m–tourism θαη εμππεξεηεί 

κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ είλαη ε αεξνπνξηθή εηαηξεία Aegean Airlines θαη πξνζθέξεη 

ζηνπο πειάηεο ηεο έλα επξχηαην θάζκα mobile ππεξεζηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ην ηαμίδη 

ηνπο. Μέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπο ηειεθψλνπ κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ ην εηζηηήξηφ ηνπο, λα 

θάλνπλ check-in επηιέγνληαο ηε ζέζε πνπ επηζπκνχλ, λα δνπλ ηα ζηνηρεία ηεο θξάηεζεο 

ηνπο ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξφζζεηεο ππεξεζίεο, φπσο ην λα θαηεβάζνπλ ην πξφγξακκα 

δξνκνινγίσλ, λα βξνπλ πιεξνθνξίεο γηα αεξνδξφκηα θαη αίζνπζεο αλακνλήο, λα 

ελεκεξσζνχλ γηα φζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ γηα ηηο απνζθεπέο ηνπο θαζψο θαη γηα ηελ 

πξφγλσζε ηνπ θαηξνχ αιιά θαη λα θάλνπλ θξάηεζε ζε μελνδνρεία (Δθαξκνγή Aegean 

airlines). 

 

Δηθόλα 4.6.1.1: ηηγκηφηππα ηεο mobile εθαξκνγήο ηεο Aegean Airlines 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aegean.android&hl=el) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aegean.android&hl=el
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Ζ εθαξκνγή Amazing Athens απνηειεί κία επίζεκα αλαγλσξηζκέλε ηαμηδησηηθή 

εθαξκνγή γηα θηλεηά ηειέθσλα, γηα κία απφ ηηο πην ηζηνξηθέο πφιεηο παγθνζκίσο. Μέζσ 

ηνπ SmartPhone App ε εθαξκνγή Amazing Athens κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζηελ θηλεηή 

ζπζθεπή. Απνηειεί θαξπφ ζπλεξγαζίαο ηνπ Κέληξνπ Διιεληθψλ πνπδψλ ηνπ 

Ηδξχκαηνο «ηαχξνο Νηάξρνο» κε ην ΤΠΟΣ, επηρεηξείηαη ε πξνψζεζε θαη αλάδεημε ηεο 

πφιεο ηεο Αζήλαο ζηηο αγνξέο ηνπ θφζκνπ (Newsit, 2012) θαη πεξηιακβάλεη δηάζεκεο 

ηνπνζεζίεο θαη αμηνζέαηα ζηελ Αζήλα. Ζ εθαξκνγή απηή είλαη ε πξψηε ζε κία ζεηξά 

απφ θηλεηέο εθαξκνγέο, ε νπνία ζηφρν έρεη λα βνεζήζεη ηνπο επηζθέπηεο λα 

εμεξεπλήζνπλ θαιχηεξα ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηνπο θπζηθνχο ζεζαπξνχο ηεο 

Αζήλαο. Πάλσ απφ 120 ηνπνζεζίεο, θαιχπηεη θάζε πηπρή ηεο πφιεο απφ ηζηνξηθά θαη 

πνιηηηζηηθά αμηνζέαηα έσο ηα θαιχηεξα κέξε λα ςσλίζεη θάπνηνο θαη λα θάεη, φπσο 

επίζεο παξαιίεο θαη θνληηλέο δηαδξνκέο. Δπηπιένλ, δηαζέηεη εμαηνκηθεπκέλν 

πεξηερφκελν κέζσ ηνπ νπνίνπ πξνζθέξεηαη κηα πην δηαδξαζηηθή εκπεηξία (Δθαξκνγή 

Amazing Athens). 

 

 

Δηθόλα 4.6.1.2: ηηγκηφηππν ηεο mobile εθαξκνγήο Amazing Athens 

(http://amazingathensapp.com) 

 

 

Μία αθφκε ειιεληθή εηαηξεία ε νπνία κεηέθεξε ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο φιν ην 

πεξηερφκελν θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ηζηνζειίδαο ηεο, 

είλαη ε airtickets.gr. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο απηήο είλαη ε αλαδήηεζε, ε 

θξάηεζε αιιά θαη ε αγνξά ελφο αεξνπνξηθνχ εηζηηεξίνπ, ε θξάηεζε αθηνπιντθψλ 

εηζηηεξίσλ, online Check-in, ε θξάηεζε δσκαηίσλ ζε μελνδνρεία, πξνηάζεηο γηα 

εζηηαηφξηα αλάινγα κε ην πξνθίι πνπ έρεη δηακνξθψζεη ν θάζε ρξήζηεο, θαζψο θαη ε 

http://amazingathensapp.com/
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δπλαηφηεηα θξάηεζεο ζέζεο γηα εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ 

μελάγεζεο γηα νξηζκέλα ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα αλά ηνλ θφζκν (Δθαξκνγή Airtickets.gr). 

 

 

Δηθόλα 4.6.1.3: ηηγκηφηππα ηεο mobile εθαξκνγήο airtickets.gr 

http://www.airtickets.gr/android  

 

4.6.2 Γηεζλείο εθαξκνγέο 

Όπσο είλαη θπζηθφ, ν αξηζκφο ησλ εθαξκνγψλ απηψλ είλαη πνιχ κεγάινο, 

σζηφζν κε αθνξκή ηελ επηζπκία ελφο ρξήζηε λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα ηαμίδη, ζα 

παξνπζηαζηεί παξαθάησ ελδεηθηηθά κηα ζεηξά εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

εμσηεξηθφ, νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζην ζχλνιν ηεο δηνξγάλσζεο αιιά θαη ζηε δηάξθεηα 

ηνπ ηαμηδίνπ. 

 

Αξρηθά πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή Travel List, ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

επηθείκελν ηνπξίζηα λα θηηάμεη κηα ιίζηα κε ηα απαξαίηεηα αληηθείκελα πνπ πξέπεη λα 

πάξεη καδί ηνπ. Δάλ δελ ελεκεξσζεί ε ιίζηα, ζα ηνπ ππελζπκίζεη ηη έρεη μεράζεη. Δπίζεο, 

ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη ππελζπκίζεηο γηα αληηθείκελα πνπ πξέπεη λα 

παθεηαξηζηνχλ ηειεπηαία ζηηγκή ή εηδνπνηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ 

(Δθαξκνγή Travel List). 

http://www.airtickets.gr/android
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Δηθόλα 4.6.2.1 ηηγκηφηππα ηεο mobile εθαξκνγήο Travel List 

(https://itunes.apple.com/us/app/travel-list-easy-trip-packing/id348737462?mt=8 ) 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα, κέζσ ηεο εθαξκνγήο Flight Track 5, ν επηβάηεο κπνξεί λα 

ελεκεξσζεί εάλ ε πηήζε ηνπ έρεη θαζπζηέξεζε ή εάλ έγηλε θάπνηα αιιαγή ηεο πχιεο 

επηβίβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηαμηδεχεη ν ίδηνο αιιά θάπνηνο γλσζηφο ηνπ, 

κπνξεί λα είλαη επίζεο ελήκεξνο θαη λα εληνπίδεη ηελ πηήζε απηνχ αθφκε θαη λα ιάβεη 

εηδνπνίεζε γηα ηελ ψξα άθημεο ηνπ αεξνπιάλνπ (Δθαξκνγή Flight Track 5).  

 

Δηθόλα 4.6.2.2: ηηγκηφηππν ηεο mobile εθαξκνγήο Flight Track 5 

(http://www.mobiata.com/apps/flighttrack) 

 

 

https://itunes.apple.com/us/app/travel-list-easy-trip-packing/id348737462?mt=8
http://www.mobiata.com/apps/flighttrack
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Φηάλνληαο ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ηνπ, ν ηαμηδηψηεο ζα αλαδεηήζεη θάπνην 

αζχξκαην δίθηπν λα ζπλδεζεί πξνθεηκέλνπ είηε λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ 

είηε λα ςάμεη κέζσ θάπνηνπ ράξηε ή ζηηο πιεξνθνξίεο ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο γηα θάπνην 

πηζαλφ αμηνζέαην ή γηα ην πψο ζα θηάζεη ζην μελνδνρείν ηνπ. Ζ εθαξκνγή Wi-Fi Finder 

κπνξεί λα ηνλ θαηεπζχλεη πξνο ην θνληηλφηεξν δηαζέζηκν Wi-Fi ή hotspot (Δθαξκνγή 

Wi-Fi Finder). 

 

Δηθόλα 4.6.2.3: ηηγκηφηππν ηεο mobile εθαξκνγήο Wi-Fi Finder 

(http://www.newsfilter.gr/2013/08/27/touristikes-efarmoges-gia-kinita) 

 

 

 

Με ηελ εθαξκνγή Viber νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ δσξεάλ ηειεθσληθέο 

θιήζεηο, λα ζηείινπλ δσξεάλ κελχκαηα, θσηνγξαθίεο θαη βίληεν ζε νπνηνλδήπνηε έρεη 

εγθαηεζηεκέλε ηελ εθαξκνγή απηή ζηελ θηλεηή ζπζθεπή ηνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

σζηφζν απνηειεί ε ζχλδεζε θαη ησλ δχν ζπζθεπψλ κε αζχξκαηα δίθηπα. Δθαξκνγέο 

ζαλ ην Viber δελ ζεσξνχληαη απνθιεηζηηθά ηνπξηζηηθέο εθαξκνγέο, σζηφζν είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα θάπνηνλ πνπ ηαμηδεχεη ζπρλά ζην εμσηεξηθφ, φπνπ νη ρξεψζεηο 

πεξηαγσγήο είλαη πνιχ πςειέο (Δθαξκνγή Viber). 

 

http://www.newsfilter.gr/2013/08/27/touristikes-efarmoges-gia-kinita
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Δηθόλα 4.6.2.4: ηηγκηφηππα ηεο mobile εθαξκνγήο Viber (bit.ly/1mFmNLJ) 

 

 

 

Μία αθφκε ρξήζηκε εθαξκνγή γηα έλαλ ηνπξίζηα, γηα λα ζρεδηάζεη κε θάζε 

ιεπηνκέξεηα ην ηαμίδη ηνπ, είλαη ην Kayak. Βνεζάεη ζηελ αλαδήηεζε ησλ πην θαιψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ δσκαηίσλ μελνδνρείσλ, ηα ρακειφηεξα θφζηε ζηηο πηήζεηο θαζψο θαη ηηο 

θαιχηεξεο ηηκέο ζηελ ελνηθίαζε απηνθηλήηνπ. Παξάιιεια, δηαζέηεη ιεηηνπξγία 

εηδνπνίεζεο γηα αιιαγέο ηηκψλ, ψζηε νη πειάηεο λα ελεκεξψλνληαη γηα ηπρφλ πξνζθνξέο 

αιιά θαη γηα ην αθξηβέο θφζηνο ηεο εθδξνκήο ηνπο (Δθαξκνγή Kayak).   

 

Δηθόλα 4.6.2.5: ηηγκηφηππα ηεο mobile εθαξκνγήο Kayak 

(http://www.kayak.com/mobile) 

 

 

http://bit.ly/1mFmNLJ
http://www.kayak.com/mobile


Γηπισκαηηθή Δξγαζία   E-tourism / M-tourism 

 

37 

 

Σέινο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εθαξκνγή Expedia, ν ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη 

απνθιεηζηηθέο πξνζθνξέο γηα θξαηήζεηο μελνδνρείσλ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. Μεγάιν 

πιενλέθηεκα ηεο εθαξκνγήο απηήο δελ είλαη κφλν ε κεραλή αλαδήηεζεο μελνδνρείσλ 

αιιά ηα ζρφιηα ησλ ίδησλ ησλ ρξεζηψλ πνπ δηαζέηεη. Απνηειεί πνιχηηκν εξγαιείν γηα 

έλαλ ηαμηδηψηε, αθνχ θαζέλαο κπνξεί λα ελεκεξσζεί θαη γηα φια απηά πνπ δελ 

αλαγξάθνληαη ζηνπο ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο θαη ηα δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα (Δθαξκνγή 

Expedia). 

 

Δηθόλα 4.6.2.6: ηηγκηφηππα ηεο mobile εθαξκνγήο Expedia 

(http://www.expedia.com/app) 

 

4.7 Υαξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη αλαγθαίν λα δηαζέηεη κία ηνπξηζηηθή 

εθαξκνγή 

Οη θαηαζθεπαζηέο ησλ mobile ηνπξηζηηθψλ εθαξκνγψλ αιιά θαη νη πάξνρνη ησλ 

mobile ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο πιεζψξα 

παξαγφλησλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο ιεηηνπξγηθή, ειθπζηηθή 

θαη πξνζηηή ζην επξχ θνηλφ. Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχλ θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

απηά: 

 Μία ηνπξηζηηθή εθαξκνγή γηα θηλεηέο ζπζθεπέο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

επηινγήο γιψζζαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπεη ηε ρξήζε ηεο απφ ρξήζηεο 

δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. Καζψο νη ηνπξηζηηθέο εθαξκνγέο αθνξνχλ πιεζψξα 

πξννξηζκψλ, είλαη θπζηθφ λα απεπζχλνληαη θαηά κεγάιε αλαινγία θαη ζε μέλνπο 

επηζθέπηεο (Palumbo et al, 2013). 

http://www.expedia.com/app
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  Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεην ε δηαζχλδεζε ησλ ρξεζηψλ λα είλαη θηιηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή, ψζηε ε δηάδνζε ηεο εθαξκνγήο λα γίλεηαη επθνιφηεξα θαη 

κεηαμχ ησλ ιηγφηεξν εμνηθεησκέλσλ κε ηελ ηερλνινγία ρξεζηψλ (Palumbo et al, 

2013). 

 Ζ εθαξκνγή πνπ δεκηνχξγεζε κηα ηνπξηζηηθή επηρείξεζε γηα θνξεηέο ζπζθεπέο 

ζα πξέπεη λα έρεη σο επίθεληξν ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο ρξήζηεο ψζηε λα 

αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο γξήγνξα θαη εχθνια. Ζ εχξεζε πιεξνθνξηψλ θαη ε 

δπλαηφηεηα παξνρήο ζπκβνπιψλ ζεσξνχληαη πιένλ αλαγθαίεο γηα ηελ αχμεζε 

ηεο θήκεο κηαο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο. Απηφ απνηειεί θίλεηξν γηα ηνπο ρξήζηεο 

λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εγθαηάζηαζε κηαο ηέηνηαο εθαξκνγήο. 

 εκαληηθή είλαη ε δηείζδπζε θαη ε εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηνλ 

αλεπηπγκέλν αιιά θαη ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν. πλεπψο, ζα πξέπεη λα 

δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αιιειεπίδξαζε ηεο mobile εθαξκνγήο κηαο 

ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο κε ηα θνηλσληθά δίθηπα. 

 Δπηπξφζζεηα, γηα λα ζεσξείηαη ιεηηνπξγηθή κηα εθαξκνγή, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε θαη θάπνηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ. Απηά είλαη 

ην κέγεζνο ηεο νζφλεο, ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ε δηάξθεηα ηεο κπαηαξίαο, ε 

ηαρχηεηα ηνπ επεμεξγαζηή, ε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πιαηθνξκψλ 

θαη ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ε πνηφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ. Έηζη, 

εμαζθαιίδεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία (ρσξίο θαζπζηεξήζεηο) ηεο 

εθαξκνγήο ζε νπνηαδήπνηε θνξεηή smartphone ζπζθεπή. 

 Σν ζχζηεκα πιεξσκήο κηαο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ θαη λα 

ππάξρεη αμηνπηζηία θαη θεξεγγπφηεηα ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, θεξδίδνληαο 

έηζη ηφζν ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ φζν θαη ηε γλσζηνπνίεζε-δηαθήκηζε 

ηεο εθαξκνγήο ζε ηξίηνπο θαη ηελ επαλαιακβαλφκελε ρξήζε ηεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

 

5.1 Η ειιεληθή ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη ε πηνζέηεζε ηνπ e-tourism 

θαη m-tourism 

Ζ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο απαηηεί ηελ επίθαηξε θαη 

έγθαηξε παξνρή θαη αληαιιαγή πιήζνπο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ ηνπξηζηηθήο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο. Γηα ην ιφγν απηφ θαη δεδνκέλεο ηεο 

ζπλερνχο δηνιίζζεζεο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ ζε έλαλ αληαγσληζκφ ηηκψλ αιιά θαη 

πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ κε ρψξεο ρακειφηεξνπ θφζηνπο, θξίλεηαη θξίζηκν θαη αλαγθαίν λα 

δνζεί κηα ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ηελ πνιηηεία, ηνπο αξκφδηνπο θνξείο αιιά θαη ηηο 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλήο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο 

ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. Απνθαζηζηηθφ θαη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζθνπνχ απηνχ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε πηνζέηεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, ηνπ ειεθηξνληθνχ θαη θηλεηνχ εκπνξίνπ/ηνπξηζκνχ (e-tourism, m-tourism), 

απφ ειιεληθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπξηζηηθνχο θνξείο (Σζάξηαο θ.α, 2005).
 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ησλ 

ηνπξηζηηθψλ εθαξκνγψλ κέζσ θνξεηψλ ζπζθεπψλ δχλαηαη α) λα απμεζεί ε 

απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαζεκεξηλψλ επηρεηξεζηαθψλ δηεξγαζηψλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ, β) ε ζπκβνιή θαη πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ θαη δηθηχσλ 

κεηαμχ δηαθφξσλ ηνπξηζηηθψλ παξαγφλησλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο πξνζδίδνπλ ζηα κέιε 

ηνπο νθέιε νηθνλνκίαο θιίκαθαο, νηθνλνκηψλ θάζκαηνο θαη εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ, γ) 

ε ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο, πξνψζεζεο θαη δηαλνκήο ηεο ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζε δηεζλέο επίπεδν κε ρακειφ θφζηνο, 

απνδεζκεχνληαο έηζη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ εμάξηεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

θαη πξννξηζκψλ απφ ηνπο tour operators, δ) ε ζπκβνιή ζηνλ εθζπγρξνληζκφ, ζηελ 

πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ θαη ε) ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζηξαηεγηθνχ κνληέινπ, 

ηνπ ξφινπ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πξνηηκήζεσλ, ησλ ηάζεσλ θαη ησλ αλαγθψλ ηεο ζχγρξνλεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο θαη ελ 
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ζπλερεία ηελ απφθηεζε ζπγθξηηηθνχ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο (Σζάξηαο θ.α, 

2005). 

Απφ πιεπξάο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ δχν είδε έρνπλ πξνθχςεη ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν. Απφ ηε κία, νη κεγάιεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη έρνπλ πηνζεηήζεη ηηο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο ηνπξηζκνχ ζην 

έπαθξν ζεκείν θαη απφ ηελ άιιε, νη κηθξέο ζπλήζσο νηθνγελεηαθέο ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα δηνηθνχληαη εξαζηηερληθά θαη λα κελ δηαζέηνπλ 

ηελ ηερλνγλσζία θαη ηηο ηθαλφηεηεο λα πηνζεηήζνπλ ηηο ζχγρξνλεο ειεθηξνληθέο 

εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα εθζπγρξνληζηνχλ θαη λα γίλνπλ πην 

αληαγσληζηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο (Σζάξηαο θ.α, 2005). Παξαηεξείηαη ινηπφλ ε 

δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο (digital divide) ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ην 

νπνίν νμχλεη πεξαηηέξσ ηηο δηαθνξέο θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ κηθξνκεζαίσλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Σν ςεθηαθφ ράζκα εληνπίδεηαη επίζεο θαη ζε δεκφζηνπο ηνπξηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο θαη θνξείο, φπσο είλαη ν ΟΣΑ, ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ θ.α. 

Σν ςεθηαθφ ράζκα δελ αθνξά κφλν ηελ θαζπζηέξεζε πηνζέηεζεο ειεθηξνληθψλ 

εθαξκνγψλ αιιά θαη ην βαζκφ αμηνπνίεζεο θαη θαηλνηνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. χκθσλα κε δηεζλείο έξεπλεο, ην ςεθηαθφ ράζκα πνπ ππάξρεη ζηελ 

ειιεληθή ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηελ θαζηζηά ζηηο ρακειφηεξεο θιίκαθεο αλάπηπμεο ηνπ 

e-tourism θαη m-tourism (Σζάξηαο θ.α, 2005). Ωζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί 

φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη αξθεηέο αμηφινγεο πξνζπάζεηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

λέσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ ηφζν απφ ηδησηηθνχο φζν θαη απφ 

δεκφζηνπο θνξείο. Παξαδείγκαηνο ράξε, ε ειιεληθή ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα 

www.hydratravel.gr θαη ε ηνπξηζηηθή εθαξκνγή κέζσ θνξεηήο ζπζθεπήο “Amazing 

Athens” αληίζηνηρα, πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα δχν πξνεγνχκελα θεθάιαηα. 

 

5.2 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ειεθηξνληθώλ 

ππεξεζηώλ θαη εθαξκνγώλ ηνπξηζκνύ ζηελ ειιεληθή αγνξά 

ηελ ελφηεηα απηή ζα αλαιπζνχλ νη παξάγνληεο εθείλνη, νη νπνίνη επεξεάδνπλ 

ηελ πηνζέηεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

εθαξκνγψλ απφ ηελ ειιεληθή βηνκεραλία ηνπξηζκνχ. Οη παξάγνληεο απηνί ζρεηίδνληαη 

είηε κε ηελ επηρείξεζε ή ηνλ επηρεηξεκαηία, είηε κε ηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία θαη 

εθαξκνγή, είηε κε ηε βηνκεραλία ή/θαη ηνλ αληαγσληζκφ ζε απηή. 

http://www.hydratravel.gr/
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 Όζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε επηρείξεζε ή ηνλ 

επηρεηξεκαηία: 

 Όζν κεγαιχηεξε είλαη κηα επηρείξεζε ηφζν πεξηζζφηεξνπο πφξνπο κπνξεί λα 

δηαζέζεη γηα επελδχζεηο ζε λέεο ηερλνινγίεο. Μία κεγάιε επηρείξεζε έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θαηέρεη πεξηζζφηεξε ηερλνγλσζία θαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Απφ ηελ άιιε, 

φζν κεγαιχηεξε είλαη κηα επηρείξεζε ηφζν πην επηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε ηεο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο λέεο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο ηνπξηζκνχ, έηζη ψζηε λα 

ειέγμεη θαη λα ζπληνλίζεη θαιχηεξα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο (Σζάξηαο θ.α, 2005).
 

 Παξαηεξείηαη έιιεηςε επαξθνχο εθπαίδεπζεο ζε παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν θαζψο 

θαη ζε δηα βίνπ επίπεδν γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο, φρη κφλν ηνπξηζηηθήο 

εθπαίδεπζεο αιιά θαη εμεηδηθεπκέλεο ζε ζέκαηα ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ. 

Αθφκε θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ πφξνπο γηα ηελ 

εμεχξεζε θαη πξνζέιθπζε εηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ζέκαηα 

ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ, ππάξρεη δπζθνιία ζηελ εχξεζε θαη πξφζιεςε ησλ 

θαηάιιεισλ (Σζάξηαο θ.α, 2005).
 

 Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πηνζέηεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξνληθψλ 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ παίδεη ε θηινζνθία, ν ηξφπνο δηνίθεζεο θαη νη γλψζεηο 

πνπ δηαζέηεη ν θάζε επηρεηξεκαηίαο. Μεγάινο αξηζκφο επηρεηξεκαηηψλ δηζηάδεη 

λα πξνρσξήζεη ζηελ φπνηα αιιαγή, πηνζέηεζε θαη ρξήζε λέσλ ππεξεζηψλ θαη 

εθαξκνγψλ πνπ δελ γλσξίδεη θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη (Σζάξηαο θ.α, 

2005). 

 Ζ ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία κηαο επηρείξεζεο κε θάπνηα αιπζίδα επηρεηξήζεσλ 

κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ πηνζέηεζε θαη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Πνιιέο 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο επηζπκνχλ λα είλαη κέιε θάπνηαο έλσζεο, θαζψο κέζσ 

απηήο έρνπλ πξφζβαζε, εθπαίδεπζε θαη ηερλνγλσζία ζε ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 

θξαηήζεσλ (Σζάξηαο θ.α, 2005). 

 Πνιινί επηρεηξεκαηίεο απνθεχγνπλ λα επελδχζνπλ ρξφλν θαη ρξήκα ζε 

ηερλνινγίεο ησλ νπνίσλ ηα νθέιε δελ είλαη άκεζα εκθαλή θαη ζίγνπξα. Ζ 

λννηξνπία απηή απνζαξξχλεη ηελ πηνζέηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ κηαο 

θαη ηα νθέιε ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ είλαη δχζθνια κεηξήζηκα (Σζάξηαο θ.α, 

2005). 



Γηπισκαηηθή Δξγαζία   E-tourism / M-tourism 

 

42 

 

 Σέινο, είλαη γεγνλφο φηη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί θαη θνξείο θσιπζηεξγνχλ ζηελ 

πηνζέηεζε ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ, φπσο θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

νπνησλδήπνηε νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ. Δπίζεο, παξαηεξείηαη ζπρλά ε 

επάλδξσζή ηνπο κε εληειψο αθαηάιιειν αλζξψπηλν δπλακηθφ, δειαδή κε 

ππαιιήινπο πνπ δελ είλαη ζρεηηθνί κε ην αληηθείκελν ηνπ ηνπξηζκνχ (Σζάξηαο 

θ.α, 2005). 

 

ρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ αθνξνχλ ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

θαη ηηο εθαξκνγέο: 

 Πνιινί επηρεηξεκαηίεο δηζηάδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο 

θαη λνκηθήο θαηνρχξσζεο ζηηο δηαδηθηπαθέο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. Ζ 

πιεζψξα ησλ πεξηπηψζεσλ ειεθηξνληθήο απάηεο πνπ έρεη παξαηεξεζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη επεξεάζεη θαη απνζαξξχλεη κεγάιν αξηζκφ 

επηρεηξεκαηηψλ, θαζψο δελ έρνπλ ζπλερή θαη επαξθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε 

ηνπο δηάθνξνχο επηηήδεηνπο πνπ πξνζπαζνχλ λα εμαπαηήζνπλ ηφζν ηηο 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο φζν θαη ηνπο θαηαλαισηέο (Σζάξηαο θ.α, 2005). 

 Όηαλ κηα ειεθηξνληθή ππεξεζία ή κία ηνπξηζηηθή εθαξκνγή κέζσ θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ είλαη πξσηφγλσξε θαη επνκέλσο ζρεηηθά πνιχπινθε ζηελ αξρηθή 

εθκάζεζε θαη ρξήζε ηεο, θαζψο θαη φηαλ ηα νθέιε ηεο ρξεζηκφηεηάο ηεο δελ 

γίλνληαη άκεζα νξαηά, ηφηε απηφ νδεγεί πνιινχο επηρεηξεκαηίεο ηνπ θιάδνπ λα 

απνθχγνπλ ηελ πηνζέηεζε θαη αμηνπνίεζή ηεο (Σζάξηαο θ.α, 2005). 

 Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο, ε αλαγθαηφηεηα φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ λα 

απνδεζκεπηνχλ απφ ηνπο tour operators κεηψλνληαο έηζη ην θφζηνο ηεο 

δηακεζνιάβεζεο ηνπο θαη απμάλνληαο ην θέξδνο ηνπο, νδεγεί ηνπο επηρεηξεκαηίεο 

λα μαλαζθεθηνχλ ην ζελάξην ηεο πηνζέηεζεο ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο θαη 

εθαξκνγήο, δεκηνπξγψληαο εχθνια θαη νηθνλνκηθά κία ειεθηξνληθή ηνπξηζηηθή 

ηζηνζειίδα ή/θαη κία «θηλεηή» ηνπξηζηηθή εθαξκνγή.  

 

Σν φηη θάπνηνη επηρεηξεκαηίεο ινηπφλ δελ αληηιακβάλνληαη ηα κεγάια νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνπνίεζε κηαο ηέηνηαο εθαξκνγήο, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη νη λέεο 

απηέο ηερλνινγίεο θαη εθαξκνγέο δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηεο ζηελ επνρή καο. Γελ είλαη 
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ηπραίν ην γεγνλφο φηη νη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο απνηεινχλ ηελ θπξίαξρε ειεθηξνληθή 

εθαξκνγή ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, αιιά θαη νη αγνξέο ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ κέζσ 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ θάλνπλ φιν θαη κεγαιχηεξα άικαηα θαη έρνπλ θαηαθηήζεη κεγάιε 

κεξίδα θαηαλαισηψλ εμνηθεησκέλσλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο.  

 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βηνκεραλία ή/θαη 

ηνλ αληαγσληζκφ ζε απηή, παξαηεξήζεθε ε πηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, 

ειεθηξνληθψλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο κε κε 

ζπλεηδεηφ ηξφπν, εμαηηίαο ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ: 

 Τηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ιφγσ ηνπ φηη ηε ρξεζηκνπνίεζε θάπνηνο 

«γείηνλαο» ή αληαγσληζηήο θαη ζέιεζαλ λα ηνλ κηκεζνχλ (Σζάξηαο θ.α, 2005). 

 Τηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο, επεηδή ζεσξείηαη φηη ε ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ αλεβάδεη ην επαγγεικαηηθφ status θαη βειηηψλεη ηελ εηθφλα 

κηαο επηρείξεζεο (Σζάξηαο θ.α, 2005). 

 Ζ πηνζέηεζε κηαο λέαο ηερλνινγίαο, θπξίσο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαη θηλεηνχ 

εκπνξίνπ, θξίλεηαη απαξαίηεηε γηαηί ζεσξείηαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο επηβίσζεο 

ζην κεγάιν δηεζλή αληαγσληζκφ (Σζάξηαο θ.α, 2005). 

 Κάπνην νηθείν πξφζσπν, γλψζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ, αλέθεξε ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο 

ηε ρξεζηκφηεηα ηνπο θαη ζρεδίαζε ηελ ηζηνζειίδα (Σζάξηαο θ.α, 2005). 

 

5.3 Οθέιε πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ πηνζέηεζε ησλ ειεθηξνληθώλ 

ππεξεζηώλ θαη εθαξκνγώλ ηνπξηζκνύ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία  

Παξά ην γεγνλφο φηη ε ηνπξηζηηθή δήηεζε κεηαηνπίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

πξνο έλα online πεξηβάιινλ θαη θαζψο ν πνιηηηζκφο απνηειεί κία πνιχ ζεκαληηθή 

θηλεηήξην δχλακε, σζηφζν έλα ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζνχλ κε πηζαλνχο πειάηεο. 

Απηφ είλαη νξαηφ θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, φπνπ νη online πσιήζεηο ηεο Διιάδαο 

βξίζθνληαη αξθεηά ρακειά (Tourism Economics, 2013). 
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Γηάγξακκα 5.3: Ζ παξνπζία θαη νη πσιήζεηο ησλ online ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

 

Δπίζεο, φπσο ζηηο επηρεηξήζεηο, έηζη θαη ζηνπο Έιιελεο θαηαλαισηέο ην πνζνζηφ 

απηψλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ είλαη αξθεηά κηθξφ. χκθσλα κε 

ζηνηρεία ηεο eurostat ζρεηηθά κε ηελ online ρξήζε ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ, ην 2012 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιηγφηεξν απφ 10% online ηαμηδησηηθέο θξαηήζεηο θαη γχξσ ζην 20% 

online αλαδεηήζεηο ηνπξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Όζνλ αθνξά ηελ Δπξψπε, ε online 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνπξηζηηθά πξντφληα είλαη πην δηαδεδνκέλε ζε ζρέζε κε ηηο 

θξαηήζεηο εηζηηεξίσλ θαη μελνδνρείσλ. Δηδηθφηεξα, πεξίπνπ 40% φισλ ησλ λνηθνθπξηψλ 

(νη κηζνί πεξίπνπ ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ) ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηήζνπλ ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο, ελψ ιηγφηεξν ηνπ 25% ησλ λνηθνθπξηψλ 

πξαγκαηνπνηνχλ online ηνπξηζηηθέο θξαηήζεηο (Tourism Economics, 2013).
 

 

Σν 2011, ην 22% ησλ ηαμηδηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ πνιίηεο ησλ 27 

ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αθνξνχζαλ ηαμίδηα «πνιηηηζκνχ». Πην ζπγθεθξηκέλα, 

νη online ηνπξηζηηθέο αλαδεηήζεηο ζρεηηθά κε ειιεληθέο ηνπνζεζίεο πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκηάο έθηαζαλ ην 45%. Ζ αληζνξξνπία απηή παξνπζηάδεη κία εμαηξεηηθή 

επθαηξία λα απμεζνχλ νη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, 

πηνζεηψληαο δηαδηθηπαθέο πσιήζεηο θαη πιαηθφξκεο marketing φπσο θάλνπλ νη 

δηαδεδνκέλεο βηνκεραλίεο ηνπξηζκνχ ζε άιιεο ρψξεο (Tourism Economics, 2013). 

Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε φηη νη πξννξηζκνί εθείλνη νη νπνίνη θάλνπλ κεγαιχηεξε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο ελδερφκελνπο πειάηεο ηνπο, 
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έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο θαη απέζπαζαλ κεξίδην ηεο αγνξάο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

αληαγσληζηέο ηνπο πνπ δελ επσθειήζεθαλ ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηνπξηζκνχ. Έηζη εμεγείηαη γηαηί ε Διιάδα δελ θέξδηζε κεξίδα ησλ θαηαλαισηψλ ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία (Tourism Economics, 2013).
 

 

Δληνχηνηο, ε επέλδπζε ζην online ειεθηξνληθφ ηνπξηζηηθφ πεξηερφκελν κπνξεί 

λα πξνζθέξεη αμηνζεκείσηε αλάπηπμε ζηελ ειιεληθή ηνπξηζηηθή νηθνλνκία εάλ: 

 γίλεη πξάμε ε αχμεζε ηεο online δξαζηεξηφηεηαο φπσο απηή ησλ εγεηηθψλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ, ηφηε ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζηελ Διιάδα ζα επσθειεζεί 

απφ κία καθξνπξφζεζκε αχμεζε ηεο δήηεζεο έσο θαη πάλσ απφ 20%,. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα επξχηεξα νθέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ζα παξαηεξεζεί αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 3% θαη ζα 

πξνθχςνπλ πάλσ απφ 100.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο (Tourism Economics, 2013). 

 εκπινπηηζηεί θαη απμεζεί ην online πεξηερφκελν κε ειιεληθά πνιηηηζηηθά κλεκεία 

θαη αμηνζέαηα, ηφηε ζα πξνθχςεη έλα καθξνπξφζεζκν φθεινο γηα φιε ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία κε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ πεξίπνπ θαηά 1,5% δεκηνπξγψληαο 

50.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο (Tourism Economics, 2013). 

 νη θξαηηθέο αξρέο ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηελ παξνρή 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πξννξηζκψλ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ ζην δηαδίθηπν 

(Tourism Economics, 2013). 

 εθκεηαιιεπηνχλ ηε δπλακηθή παξνπζία ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ, πηνζεηήζνπλ κία πην ζηελή ζρέζε κε απηά 

θαη ελζαξξχλνπλ ηελ επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή ησλ πειαηψλ ηνπο. Ζ ηαθηηθή απηή 

ζα επηηξέςεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπξηζκνχ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζηαζεξέο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπο (Tourism Economics, 2013). 

 

Ζ Διιάδα είλαη κία ρψξα πνπ δηαζέηεη πινχζηα ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά αιιά θαη θπζηθή νκνξθηά θαη θάιινο. Ωζηφζν, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη 

πζηεξεί έλαληη ησλ άκεζσλ αληαγσληζηψλ ηεο θαη γηα ην ιφγν απηφ ε αλάγθε ιήςεο 

δξαζηηθψλ κέηξσλ, φπσο ε επέθηαζε ησλ ππαξρνπζψλ εθαξκνγψλ ζε κεγαιχηεξε 

γεσγξαθηθή θιίκαθα  θαη ε επέθηαζε ησλ ππεξεζηψλ ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ηνπξηζκνχ, θξίλεηαη πιένλ επηηαθηηθή. Γεδνκέλνπ φηη ε ρψξα δηαζέηεη πιεζψξα  
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αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ππεξεζηψλ 

πινήγεζεο θαη μελάγεζεο ζηνπο ρψξνπο απηνχο, εληζρχνληαο ζηαδηαθά ην 

αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα έλαληη ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ηεο Μεζνγείνπ πνπ 

αλαπηχζζνληαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο θαη απεηινχλ ηελ επεκεξία ηνπ εγρψξηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. 



Γηπισκαηηθή Δξγαζία   E-tourism / M-tourism 

 

47 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΡΔΤΝΑ 

 

ην έθην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο απηήο, ζα παξνπζηαζηεί ην κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην ηεο έξεπλαο κε ηνλ πιεζπζκφ  θαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο, ηηο δεηγκαηνιεπηηθέο 

κεζφδνπο πνπ παξαηεξνχληαη, ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 

6.1 Πιεζπζκόο – Γείγκα 

ηφρνο νπνηαζδήπνηε εκπεηξηθήο εξεπλεηηθήο κειέηεο είλαη ε ζπιινγή θαη 

αλάιπζε πιεξνθνξηψλ γηα φια ηα ζηνηρεία πνπ επηζπκνχκε λα κειεηήζνπκε. Σν ζχλνιν 

ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απνηεινχλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο κειέηεο (Καηζίιιεο, 2006).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, «πιεζπζκόο (population) ή νιόηεηα νξίδεηαη έλα βαζηθφ 

ζχλνιν ζηνηρείσλ πνπ πξφθεηηαη λα κειεηεζεί σο πξνο κία ή πεξηζζφηεξεο 

ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο». Δίλαη ην ζχλνιν δειαδή ησλ απιψλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία 

ελδηαθεξφκαζηε λα εμάγνπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα (Γακηαλνχ, 2006). 

ηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, αιιά θαη ζε άιιεο 

επηζηήκεο, νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα ζπιιερζνχλ πιεξνθνξίεο γηα φιν 

ηνλ πιεζπζκφ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο επηιέγνπκε έλα 

δείγκα (sample), δειαδή έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, αλαιχνπκε ζηαηηζηηθά ηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπ δείγκαηνο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο απηήο 

θάλνπκε γεληθεχζεηο γηα ηνλ πιεζπζκφ (Καηζίιιεο, 2006).  

 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα γίλνπλ γεληθεχζεηο απφ ην δείγκα ζηνλ πιεζπζκφ 

είλαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο λα είλαη: 

 Σπραίν, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη θάζε ζηνηρείν ηνπ πιεζπζκνχ ζα πξέπεη λα  

έρεη ίζεο δπλαηφηεηεο (πηζαλφηεηα) λα ζπκπεξηιεθζεί ζην δείγκα. Με άιια 

ιφγηα, ε επηινγή ελφο ζηνηρείνπ ηνπ πιεζπζκνχ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ 

επηινγή ελφο άιινπ ζηνηρείνπ ηνπ πιεζπζκνχ (Γαθέξκνο, 2005). 
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 Αληηπξνζσπεπηηθφ, πνπ ζεκαίλεη φηη ην δείγκα ζα πξέπεη λα έρεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη. Καη 

απηφ εμαζθαιίδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη επηιεγεί ζηε βάζε ησλ 

επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ δεηγκαηνιεςίαο. Δπηπιένλ, γηα λα είλαη δπλαηή ε 

επηινγή αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο, είλαη ζεκαληηθφ ν πιεζπζκφο λα 

θαζνξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο θάζε έξεπλαο κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα 

(Γαθέξκνο, 2005). 

 

 ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε ν πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο απνηεινχληαλ απφ 

άηνκα ηα νπνία είραλ άκεζε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν –ε πξνψζεζε έγηλε κε ηε βνήζεηα 

ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, emails, blogs- θαη ήηαλ πξφζπκα λα ζπκπιεξψζνπλ 

ην εξσηεκαηνιφγην. 

 

6.2 Μέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο 

Γεδνκέλνπ φηη ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα πεξηγξάςεη ηνλ πιεζπζκφ, ζθνπφο 

ηεο δεηγκαηνιεςίαο είλαη λα επηιεγεί έλα δείγκα, έηζη ψζηε ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά (κεηαβιεηέο) ηνπ δείγκαηνο λα κπνξέζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε ηελ 

πεξηγξαθή ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ πιεζπζκνχ. 

Τπάξρνπλ δχν γεληθέο θαηεγνξίεο δεηγκαηνιεςίαο. Ζ δεηγκαηνιεςία 

πηζαλνηήησλ (probability sampling) ή ηπραία δεηγκαηνιεςία θαη ε δεηγκαηνιεςία κε 

πηζαλνηήησλ (non probability sampling) ή κε ηπραία δεηγκαηνιεςία (Ησαλλίδεο, 

2011). 

Ζ δεηγκαηνιεςία κε πηζαλφηεηα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ησλ 

πηζαλνηήησλ, είλαη ειεγρφκελε σο πξνο ηηο παξακέηξνπο ηεο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

γεληθεπηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ έλα δείγκα, γη’ απηφ θαη δίλεη επηπιένλ 

ηε δπλαηφηεηα λα ππνινγίζνπκε ην ζθάικα εθηίκεζεο ηεο γελίθεπζεο (Εαθεηξφπνπινο, 

2005). 

Ζ δεηγκαηνιεςία ρσξίο πηζαλφηεηα γίλεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη εθηθηή 

ε δεηγκαηνιεςία κε πηζαλφηεηα ή φηαλ ελδηαθέξεη λα γίλεη γξήγνξα κηα εθαξκνγή ηεο 

έξεπλαο. Σα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο, πνπ έρεη γίλεη κε δεηγκαηνιεςία ρσξίο 

πηζαλφηεηα, δελ είλαη γεληθεχζηκα (αθνξνχλ δειαδή κφλν ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζην 
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ζπγθεθξηκέλν δείγκα), νχηε κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην ζθάικα εθηίκεζεο θαη 

ζπλεπψο πξέπεη λα ηα ρξεζηκνπνηνχκε ζσζηά (Εαθεηξφπνπινο, 2005). 

 

ηηο κεζφδνπο δεηγκαηνιεςίαο πηζαλνηήησλ ππάγνληαη νη: 

 Απιή Σπραία Γεηγκαηνιεςία (Simple Random Sampling): Δπηιέγεηαη έλα ηπραίν 

δείγκα νξηζκέλνπ κεγέζνπο απφ ην πιεζπζκφ. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ 

απηήο είλαη φηη θάζε κνλάδα ηνπ πιεζπζκνχ έρεη ηελ ίδηα πηζαλφηεηα επηινγήο 

ηεο ζην δείγκα, θαζψο θαη φηη θάζε κνλάδα κπνξεί λα επηιεγεί αλεμάξηεηα απφ 

ηηο άιιεο (Ησαλλίδεο, 2011). 

 πζηεκαηηθή Γεηγκαηνιεςία (Systemic Sampling): Δίλαη ζπγγελήο κε ηελ ηπραία 

δεηγκαηνιεςία, κε ιηγφηεξεο απαηηήζεηο αιιά κε θάπνηνπο επηπιένλ 

πεξηνξηζκνχο. Δίλαη θαηάιιειε φηαλ ηα ζηνηρεία ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ζε θάπνηα 

ζεηξά, αιιά δελ απαηηείηαη ε αξίζκεζή ηνπο (Καηζίιιεο, 2006). 

 ηξσκαηνπνηεκέλε Γεηγκαηνιεςία ή Γεηγκαηνιεςία θαηά ηξψκαηα (Stratified 

Sampling): Ο πιεζπζκφο ρσξίδεηαη ζε κε επηθαιππηφκελεο νκάδεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα επηιέγεηαη έλα ηπραίν δείγκα απφ θάζε νκάδα-ζηξψκα. Σν θπξηφηεξν 

θξηηήξην γηα ην ρσξηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζηξψκαηα είλαη ε νκνηνγέλεηα ησλ 

ζηνηρείσλ. Έηζη επηδηψθεηαη ηα ζηξψκαηα λα παξνπζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο 

αλνκνηνγέλεηα, ελψ ηα ζηνηρεία λα είλαη νκνηνγελή (Γακηαλνχ, 2006). 

 Γεηγκαηνιεςία θαηά Οκάδεο (Cluster Sampling): Ο πιεζπζκφο ρσξίδεηαη ζε 

κηθξν-νκάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγείηαη έλα ηπραίν δείγκα νκάδσλ. Ο 

εξεπλεηήο κπνξεί λα επηιέμεη θαη λα ζπκπεξηιάβεη ζην δείγκα φια ηα κέιε ησλ 

επηιεγκέλσλ κνλάδσλ ή έλα δείγκα ζηνηρείσλ απφ θάζε επηιεγκέλε νκάδα. Οη 

νκάδεο αληαλαθινχλ ηδηφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ αιιά κε πεξηζζφηεξε νκνηνγέλεηα 

απφ φηη ν αξρηθφο πιεζπζκφο (Ησαλλίδεο, 2011). 

 

ηηο κεζφδνπο δεηγκαηνιεςίαο κε πηζαλνηήησλ ή κε ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο 

αλήθνπλ νη: 

 πκπησκαηηθή Γεηγκαηνιεςία ή Γεηγκαηνιεςία Δπθνιίαο: Γεκηνπξγείηαη  έλα 

είδνο εζεινληηθνχ δείγκαηνο, θαζψο ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ άηνκα πνπ είλαη άκεζα 

πξνζβάζηκα θαη πξφζπκα λα ζπκκεηάζρνπλ (Εαθεηξφπνπινο, 2005). 
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 Γεηγκαηνιεςία θνπηκφηεηαο: Σα άηνκα ή νη παξαηεξήζεηο επηιέγνληαη έηζη 

ψζηε λα εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο (Καηζίιιεο, 2006). 

 Πνζνζηηαία Γεηγκαηνιεςία: Ο εξεπλεηήο επηιέγεη έλα δείγκα φκνην πξνο ηνλ 

πιεζπζκφ κε βάζε δηάθνξα πξνθαζνξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ειέγρνπ, ηα νπνία 

είλαη ζπλήζσο δεκνγξαθηθά (Cyprus College, 2006). 

 Γεηγκαηνιεςία Γηαζηάζεσλ: Απνηειεί κία επέθηαζε ηεο πνζνζηηαίαο 

δεηγκαηνιεςίαο αιιά κε ζηξσκαηνπνίεζε σο πξνο φιεο ηηο κεηαβιεηέο 

(δηαζηάζεηο) (Καηζίιιεο, 2006). 

 Γεηγκαηνιεςία Υηνλφκπαιαο: Γηαδηθαζία επηινγήο δείγκαηνο ζε ζηάδηα, 

ζπλήζσο φηαλ ν εξεπλεηήο δελ γλσξίδεη φια ηα άηνκα απφ ηα νπνία πξέπεη λα 

δηαιέμεη. ηελ αξρή γίλεηαη ε επηινγή ιίγσλ κειψλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηε 

ζπλέρεηα θάζε κέινο ππνδεηθλχεη λέα κέιε πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο επηιέγνληαη 

θ.ν.θ (Καηζίιιεο, 2006). 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε κε ηπραία δεηγκαηνιεςία, ζπγθεθξηκέλα 

ε ζπκπησκαηηθή ή δεηγκαηνιεςία επθνιίαο, θαζψο ε δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

μεθίλεζε κε ηελ απνζηνιή ηνπο ζε νηθεία πξφζσπα ηνπ εξεπλεηή (νηθνγελεηαθφ, θηιηθφ 

πεξηβάιινλ θιπ) κέζσ emails θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ζε blogs επεθηάζεθε ζε έλα επξχηεξν θχθιν αηφκσλ, αθνχ ε 

θνηλνπνίεζε ήηαλ δεκφζηα θαη νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξνχζε λα 

ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλα. 

 

6.3 Μέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 

 Ζ δεηγκαηνιεςία ινηπφλ ζπλίζηαηαη ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ έλα ζσζηά επηιεγκέλν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, ην 

δείγκα (Κίθηιηαο θ.α, 2001). 

 Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη πνιχ ζπρλά ζηηο έξεπλεο είλαη πνην είλαη ην απαηηνχκελν 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ψζηε λα αληηπξνζσπεχεη κε αθξίβεηα ηνλ εξεπλνχκελν πιεζπζκφ. 

ηελ πεξίπησζε ηεο απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο, ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πνπ 

απαηηείηαη γηα λα αληηθαηνπηξίζεη ηελ ηηκή ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε κία 

ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ αιιά θαη απφ ην 

βαζκφ εηεξνγέλεηαο ηεο κεηαβιεηήο κέζα ζηνλ πιεζπζκφ (Bailey, 1978). 
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Όζν ηα κέιε ηνπ πιεζπζκνχ γίλνληαη πην εηεξνγελή, ρξεηαδφκαζηε ζπλερψο 

κεγαιχηεξν αξηζκφ γηα λα θάλνπκε κηα αθξηβή πεξηγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ απφ ην δείγκα. 

Ζ εηεξνγέλεηα ησλ κειψλ ησλ πιεζπζκψλ πνπ εμεηάδνληαη απφ ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο 

είλαη ηέηνηα πνπ θαζηζηά ηελ απνιχησο αθξηβή πεξηγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ απφ ην δείγκα 

ζρεδφλ αδχλαηε. Κάπνην ζθάικα, γλσζηφ σο δεηγκαηνιεπηηθφ ζθάικα, είλαη 

αλαπφθεπθην ζηελ αληηπξνζψπεπζε ηνπ πιεζπζκνχ. ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο, ν 

εξεπλεηήο πξέπεη λα πξνζπαζεί λα ειαρηζηνπνηήζεη ην δεηγκαηνιεπηηθφ ζθάικα, ψζηε 

λα πιεζηάζεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηνλ πιεζπζκφ, θαζψο θαη ηα ζηαηηζηηθά ηνπ 

δείγκαηνο λα πξνζεγγίδνπλ ηηο παξακέηξνπο απηνχ κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα 

(Καηζίιιεο, 2006). 

ηελ έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ζηελ πξνθεηκέλε κειέηε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 

αληηζηνηρεί ζε 331 άηνκα – εξσηεζέληεο. Γελ απνηειεί έλα κεγάιν δείγκα, σζηφζν κέζσ 

απηνχ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θάπνηα ελδεηθηηθά ζπκπεξάζκαηα. 

 

6.4 Σξόπνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαηαιιειφηεξε κέζνδνο 

ζπιινγήο ζηνηρείσλ ζεσξήζεθε ε κε ηπραία δεηγκαηνιεςία κέζσ ελφο πξνζσπηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Με ηε δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (βιέπε Παξάξηεκα A) 

δηεξεπλήζεθαλ θχξηα αιιά θαη επηκέξνπο πνηνηηθά ζηνηρεία.  

Σν εξσηεκαηνιφγην ήηαλ ζχληνκν θαη απιά δνκεκέλν ψζηε λα βνεζήζεη ζηελ 

εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ. Οη εξσηήζεηο απφ ηηο νπνίεο απαξηίδνληαλ ήηαλ θιεηζηνχ 

ηχπνπ, κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη απιήο εξσηεκαηηθήο κνξθήο φπνπ 

δηαηππσλφηαλ ε εξψηεζε θαη ζηε ζπλέρεηα παξαηίζελην νη αλάινγεο επηινγέο. Ζ 

ζπλνιηθή δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο απηνχ θπκαηλφηαλ γχξσ ζηα πέληε ιεπηά θαη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν δηεμάρζεθε ε έξεπλα ήηαλ απφ ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ 

ηνπ 2014 έσο θαη ηα κέζα Μαΐνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ην θαηά 

πφζν νη θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ειεθηξνληθέο ηνπξηζηηθέο ηζηνζειίδεο θαζψο 

θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπξηζκνχ κέζσ θνξεηψλ ζπζθεπψλ. Δπηπιένλ ζθνπφο ηεο ήηαλ ε 

ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ππεξεζηψλ, νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ. 
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πκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα κπνξνχζαλ λα είλαη φινη φζνη είραλ πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν -θαζψο ε έξεπλα δηεμάρζεθε ειεθηξνληθά- θαη επηζπκνχζαλ νηθεηνζειψο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ online θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ, δειαδή ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Γεδνκέλνπ φηη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ 

δεηνχληαλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα (νλνκαηεπψλπκν, ηειέθσλν 

θιπ), γηλφηαλ νξαηφ φηη ε έξεπλα πξαγκαηνπνηνχληαλ αλψλπκα. 

 

6.5 Σν εξγαιείν ζπιινγήο ζηνηρείσλ 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αιιά θαη ηε δηαλνκή ηνπ δηαδηθηπαθά 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν Qualtrics Survey Software (Qualtrics). 

Αμηνπνηψληαο ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, ηνπνζεηήζεθε ππνρξεσηηθφ πεδίν 

ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηήζεσλ εμαζθαιίδνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζα απαληήζνπλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο, νδεγψληαο ζε 

ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα. Δπηπιένλ, παξείρε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα βιέπεη ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη ηηο απαληήζεηο ηνπο, λα δηαγξάθεη θάπνηα 

ζπκκεηνρή εάλ θξηλφηαλ απαξαίηεην θαη ζην ηέινο λα θνξηψζεη ηα απνηειέζκαηα ζηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ είηε αηνκηθά είηε ζην ζχλνιφ ηνπο ψζηε λα κπνξεί λα ηα επεμεξγαζηεί. 

Ζ ειεθηξνληθή πξνψζεζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο έξεπλαο έγηλε ζηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κέζσ email θαη ζε blogs. 

Με ηε ρξήζε ηνπ Qualtrics Survey Software πξαγκαηνπνηήζεθε ινηπφλ κε ηελ 

κέζνδν ηεο δεηγκαηνιεςίαο επθνιίαο ε δηαλνκή θαη ζπιινγή ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. Υάξε ζην εξγαιείν απηφ εθκεδελίζηεθε ε 

γεσγξαθηθή απφζηαζε, θαζψο κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο εληνπηζκνχ ζέζεο παξαηεξήζεθε 

φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο θαιχθζεθε απφ δηαδηθηπαθνχο ρξήζηεο ηνπ 

ειιαδηθνχ ρψξνπ, ελψ έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ απαληήζεθε απφ Έιιελεο ρξήζηεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, δεδνκέλνπ φηη ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
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6.6 Δξγαιεία επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

6.6.1 SPSS 

Μεηά ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηα δεδνκέλα θαηαρσξήζεθαλ ζην 

ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS (Statistical Package for the Social  Sciences). Σν SPSS 

είλαη έλα ζηαηηζηηθφ παθέην αλάιπζεο δεδνκέλσλ, ην νπνίν πξνζθέξεη ζην ρξήζηε 

δπλαηφηεηεο γηα δεκηνπξγία αλαθνξψλ, αλάιπζε θαη κνληεινπνίεζε δεδνκέλσλ θαζψο 

θαη γηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζή ηνπο. Δπηπιένλ, δηαζέηεη πνιιέο ζηαηηζηηθέο 

ζπλαξηήζεηο γηα αλάιπζε δεδνκέλσλ κέζα απφ έλα εχρξεζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ. 

 

 

Δηθόλα 6.6.1: Γεδνκέλα έξεπλαο θαηαρσξεκέλα ζην SPSS  

 

ην SPSS ε θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη ζε κνξθή πίλαθα. Οη νξηδφληηεο 

γξακκέο απνηεινχλ ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο, ελψ ζηηο ζηήιεο ηνπνζεηνχληαη νη 

κεηαβιεηέο. Μέζσ ηεο επηινγήο descriptive statistics (πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή) 

πξνθχπηνπλ πίλαθεο ζπρλνηήησλ θαη δηαγξάκκαηα. 



Γηπισκαηηθή Δξγαζία   E-tourism / M-tourism 

 

54 

 

6.6.2 Microsoft Excel 

 Γεκηνπξγψληαο ηνπο πίλαθεο ζπρλνηήησλ ζην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζχλνια ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπο 

ζην ινγηζκηθφ ππνινγηζηηθψλ θχιισλ Microsoft Excel.  

 

Δηθόλα 6.6.2: Microsoft Excel  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

ΔΡΔΤΝΑ 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ ηα επξήκαηα  πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ Statistical Package for the 

Social  Sciences (SPSS). Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηνλ 

αλαγλψζηε, ηα επξήκαηα ζα παξνπζηαζηνχλ κε κηα ζεηξά δηαγξακκάησλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ππνινγηζηηθψλ θχιισλ Microsoft Excel.  

 

7.1 Απνηειέζκαηα έξεπλαο γηα ηηο online ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο θαη 

εθαξκνγέο κέζσ θνξεηώλ ζπζθεπώλ 

Αθνινπζψληαο ηε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη θαηεγνξηνπνηψληαο ην είδνο 

ησλ εξσηήζεσλ πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ επξήκαηα. Οη εξσηήζεηο – κεηαβιεηέο έρνπλ 

δεισζεί ζην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS σο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο. 

Με ηνλ φξν πνηνηηθή κεηαβιεηή νλνκάδεηαη θάζε κεηαβιεηή, ε νπνία δελ 

εθθξάδεηαη απφ κεηξήζηκα κεγέζε, αιιά απφ ραξαθηεξηζηηθά θαη έλλνηεο πνπ δελ 

απνδίδνληαη κε αξηζκνχο (Κηθίιηαο θ.α, 2001). 

Γηα ηε γξαθηθή απεηθφληζε ησλ αθφινπζσλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ξαβδνγξάκκαηα (Bar Charts) θαη νη πίηεο (Pie Charts) κέζσ ηνπ 

Microsoft Excel. 
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7.1.1 Γεληθά ζηνηρεία εξσηεζέλησλ 

Ζ πξώηε εξώηεζε αθνξά ην Φχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

Γηάγξακκα 7.1.1.1: Πίηα γηα ηε κεηαβιεηή «θχιν» 

 

ρόιηα-πκπεξάζκαηα 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα (pie chart) γηα ηελ πνηνηηθή κεηαβιεηή «Φχιν», ν 

αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ 224, ελψ ν αξηζκφο ησλ 

αλδξψλ 107. Πνζνζηηαία νη ηηκέο απηέο είλαη 67,7% θαη 32,3% αληίζηνηρα. Σα πνζνζηά 

απηά δείρλνπλ ηελ αλαινγία εηζφδνπ ησλ δχν θχισλ ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

 

Ζ δεύηεξε εξώηεζε αθνξά ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ. 

Ζ ειηθηαθή θαηαλνκή αλήθεη ζηηο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο θαη φρη ζηηο πνζνηηθέο, 

δηφηη ζην εξσηεκαηνιφγην ε ειηθία είλαη ρσξηζκέλε ζε νκάδεο ειηθηψλ θαη νη 

εξσηεζέληεο θαινχληαλ λα επηιέμνπλ ηελ ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθαλ θαη φρη λα 

δειψζνπλ ζπγθεθξηκέλα ηελ ειηθία ηνπο. Δμαηηίαο ινηπφλ απηήο ηεο δηαβάζκηζεο, ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη ε ειηθία εληάζζεηαη ζηηο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο. 

 

Γηάγξακκα 7.1.1.2: Πίηα γηα ηε κεηαβιεηή «Ζιηθία» 
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ρόιηα-πκπεξάζκαηα 

Απφ ην παξαπάλσ Pie Chart πξνθχπηεη φηη 78 άηνκα ή ην 23,6% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ήηαλ ειηθίαο απφ 18 έσο 24 εηψλ. 

 Σν 59,8%, πνπ απνηειεί ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο ή 198 άηνκα 

ήηαλ ειηθίαο απφ 25 έσο 34 εηψλ. 

Σν 9,1% ή 30 άηνκα αλήθαλ ζην ειηθηαθφ γθξνππ ησλ 35 έσο 44 εηψλ, ελψ ην 

7,6% δειαδή 25 άηνκα είραλ ειηθία άλσ ησλ 45 εηψλ. 

 

Παξαηεξείηαη φηη ηα δχν πξψηα πνζνζηά, δειαδή ην 23,6% θαη ηδηαίηεξα απηφ 

ηνπ 59,8%, είλαη αξθεηά πςειά. Απηφ κπνξεί λα εξκελεπηεί ελ κέξεη, αλ αλαινγηζζεί 

θαλείο φηη ζε απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα, νη άλζξσπνη είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη κε 

ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη άξα ήηαλ επθνιφηεξε ε πξφζβαζή ηνπο ζηε 

δηαδηθηπαθή έξεπλα. 

 

Ζ ηξίηε εξώηεζε ζρεηίδεηαη κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 

 

Γηάγξακκα 7.1.1.3: Πίηα γηα ηε κεηαβιεηή «Δπίπεδν πνπδψλ» 

 

ρόιηα-πκπεξάζκαηα 

ην δηάγξακκα 7.1.1.3 παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ απφθνηηνη ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δειαδή 

θάηνρνη πηπρίνπ ΑΔΗ ή ΣΔΗ. Σν πνζνζηφ απηψλ ήηαλ 58% ή 192 άηνκα, δειψλνληαο έηζη 
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πσο πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά άηνκα ηνπ δείγκαηνο είραλ παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε. 

Λνγηθφ αλ ζθεθηνχκε φηη ζηε ζεκεξηλή επνρή φιν θαη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζπλερίδνπλ 

απφ ηε δεπηεξνβάζκηα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

ηε δεχηεξε πςειφηεξε ζέζε, κε πνζνζηφ 25,7% ή 85 άηνκα, αθνινπζνχλ ηα 

άηνκα ηα νπνία έθηαζαλ κέρξη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ηε ζπλέρεηα, κε πνζνζηφ 

15,1% ή 50 άηνκα, αθνινπζνχλ εθείλνη νη εξσηεζέληεο νη νπνίνη ζπλέρηζαλ ηηο ζπνπδέο 

ηνπο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. ηελ ηειεπηαία ζέζε βξίζθεηαη ε νκάδα ηνπ δείγκαηνο 

πνπ πξνρψξεζε ζην αλψηαην επίπεδν ζπνπδψλ, δειαδή ηηο δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο, κε 

πνζνζηφ 1,2% θαη ζπγθεθξηκέλα κφιηο 4 άηνκα. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ ήηαλ 

απφθνηηνο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

7.1.2 Δξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ ειεθηξνληθό ηνπξηζκό (e-tourism) 

ηελ ηέηαξηε εξώηεζε, νη ζπκκεηέρνληεο εξσηνχληαη εάλ έρνπλ επηζθεθηεί 

πνηέ θάπνηα ειεθηξνληθή ηνπξηζηηθή ηζηνζειίδα. 

 

Γηάγξακκα 7.1.2.1: Πίηα γηα  ηε κεηαβιεηή «Δπίζθεςε ζε  ηνπξηζηηθή ηζηνζειίδα;» 

ρόιηα-πκπεξάζκαηα 

Απφ ην δηάγξακκα 7.1.2.1 πξνθχπηεη φηη ην 90,9% ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην δήισζαλ φηη έρνπλ επηζθεθηεί θάπνηα ειεθηξνληθή 

ηνπξηζηηθή ηζηνζειίδα, ελψ κφιηο ην 9,1% είραλ αξλεηηθή απάληεζε. 

 

Ζ πέκπηε εξώηεζε αθνξά ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη εξσηεζέληεο έρνπλ 

επηζθεθηεί ή ζα επηζθεπηφληνπζαλ κία ειεθηξνληθή ηνπξηζηηθή ηζηνζειίδα. ηελ 

εξψηεζε απηή, δελ ππήξρε πεξηνξηζκφο ζηελ επηινγή ησλ απαληήζεσλ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο κπνξνχζαλ λα ζεκεηψζνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο. Γηα ην 

ιφγν απηφ ην ζχλνιν ηνπ πνζνζηνχ ζην παξαθάησ δηάγξακκα δελ είλαη 100%. 

90.9%

9.1%

Ναι

Όχι
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Γηάγξακκα 7.1.2.2: Ραβδφγξακκα γηα ηνπο ιφγνπο επηζθεςηκφηεηαο κηαο ειεθηξνληθήο 

ηνπξηζηηθήο ηζηνζειίδαο 

ρόιηα-πκπεξάζκαηα 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ, 62,2% ή 206 άηνκα, δήισζε φηη 

επηζθέθζεθε ή ζα επηζθεπηφηαλ κηα ηνπξηζηηθή ηζηνζειίδα γηα λα αλαδεηήζεη 

πιεξνθνξίεο γηα θάπνην ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 

ηε ζπλέρεηα, παξαηεξείηαη ηζνςεθία, ζην 55%, θαηά ηελ νπνία 182 άηνκα 

επέιεμαλ ηελ αλαδήηεζε ηνπξηζηηθψλ νηθνλνκηθψλ παθέησλ θαη πξνζθνξψλ πνπ 

παξέρεη κηα ηνπξηζηηθή ηζηνζειίδα αιιά θαη ηελ αλαδήηεζε ηηκψλ θαη θξάηεζε 

δσκαηίσλ ζε θαηαιχκαηα αληίζηνηρα. 

Σν 45% ή 149 άηνκα ζεκείσζαλ ηελ επηινγή αλαδήηεζε ηηκψλ, θξάηεζε θαη 

αγνξά ηαμηδησηηθνχ εηζηηεξίνπ. 

 

ην εξώηεκα έμη δεηείηαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξσηεζέλησλ, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ έρνπλ επηζθεθζεί θάπνηα ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα ηνπξηζκνχ. 

 

Γηάγξακκα 7.1.2.3: Ραβδφγξακκα βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ επίζθεςε ζε θάπνηα 

ειεθηξνληθή ηνπξηζηηθή ηζηνζειίδα 

14.5%

65.0%
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ρόιηα-πκπεξάζκαηα 

Έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 65% ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα, απάληεζε φηη είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο ηεο ηνπξηζηηθήο ηζηνζειίδαο πνπ επηζθέθζεθαλ.  

ηε ζπλέρεηα κε 15,4% αθνινπζνχλ εθείλνη πνπ δήισζαλ κέηξηα ηθαλνπνίεζε 

θαη έλα 14,5% πνπ δήισζαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη. 

Σν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ ζεκείσζαλ ηελ απάληεζε «δελ μέξσ / δελ 

απαληψ» αληηζηνηρεί ζην 4,2% θαη κφιηο 0,9% απάληεζαλ φηη έκεηλαλ ιίγν 

επραξηζηεκέλνη απφ ηε ρξήζε θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπξηζκνχ πνπ έρνπλ 

επηζθεθζεί. 

 

ην έβδνκν εξώηεκα δεηείηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα λα 

επηιέμνπλ πνηα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ e-tourism, πνπ παξαηίζεληαη, ζεσξνχλ θαηά 

ηε γλψκε ηνπο πην ζεκαληηθά, δίλνληαο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα δηαιέμνπλ παξαπάλσ απφ 

κία απαληήζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ ην ζχλνιν ηνπ πνζνζηνχ ζην παξαθάησ δηάγξακκα 

δελ είλαη 100%. 

 

 

Γηάγξακκα 7.1.2.4: Ραβδφγξακκα πιενλεθηεκάησλ e-tourism 

 

ρόιηα-πκπεξάζκαηα 

ην δηάγξακκα 7.1.2.4 παξαηεξείηαη φηη ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

ζεψξεζαλ σο ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ (54,7% ή 181 

άηνκα) ηελ θαιχηεξε θαη πην νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζρφιηα 

52.0%

53.2%

54.7%

47.1%

41.7%
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Δυνατότθτα ανάγνωςθσ κριτικϊν για τισ 
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ
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ηνπξηζηψλ πνπ είραλ ήδε επηζθεθηεί ηνλ ηαμηδησηηθφ πξννξηζκφ γηα ηνλ νπνίν 

ελδηαθεξφληνπζαλ λα κάζνπλ πιεξνθνξίεο. 

ηε δεχηεξε ζέζε, κε κηθξή δηαθνξά απφ ηελ πξψηε –ζην 53,2% -, ηνπνζεηήζεθε 

ε δπλαηφηεηα θξαηήζεσλ δσκαηίσλ ή εηζηηεξίσλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη απφ 

νπνηνδήπνηε κέξνο, ελψ ζηελ ηξίηε ζέζε κε κηθξή επίζεο δηαθνξά αθνινπζεί ε 

πξφζβαζε ζε κεγάιν εχξνο πιεξνθνξηψλ.  

ηελ ηέηαξηε ζέζε κε πνζνζηφ 47,1% θαηαηάρζεθε ε δπλαηφηεηα online αγνξάο 

εηζηηεξίσλ θαη ελνηθίαζεο δσκαηίσλ, θαη ηέινο ζηελ πέκπηε ζέζε κε πνζνζηφ 41,7% θαη 

αξηζκφ αηφκσλ 138 βξίζθεηαη ε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο θξηηηθψλ γηα ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη θάπνηα ηνπξηζηηθή επηρείξεζε. 

 

ηελ εξώηεζε νρηώ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηείηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ έξεπλα λα επηιέμνπλ πνηα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ e-tourism, πνπ παξαηίζεληαη, 

ζεσξνχλ θαηά ηε γλψκε ηνπο ζεκαληηθφηεξα, δίλνληαο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα δηαιέμνπλ 

παξαπάλσ απφ κία απαληήζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ ην ζχλνιν ηνπ πνζνζηνχ ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα δελ είλαη 100%. 

 

 

Γηάγξακκα 7.1.2.5: Ραβδφγξακκα κεηνλεθηεκάησλ e-tourism 

 

ρόιηα-πκπεξάζκαηα 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα, κε κεγάιε δηαθνξά, δηαθξίλεηαη σο θπξηφηεξν 

κεηνλέθηεκα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπξηζκνχ κε πνζνζηφ 65,9% ε κεγάιε απφθιηζε πνπ 

14.2%

23.9%

47.1%

65.9%
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Η μθ φπαρξθ πλιρθσ αςφάλειασ και 
ακεραιότθτασ των προςωπικϊν δεδομζνων

Η απόκλιςθ ςτα επίπεδα των υπθρεςιϊν που 
πραγματικά παρζχει μια επιχείρθςθ ςε ςχζςθ 
με αυτά που εμφανίηει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
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παξαηεξείηαη ζπρλά ζηα επίπεδα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηηθά παξέρεη κηα ηνπξηζηηθή 

επηρείξεζε ζε ζρέζε κε απηά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο. 

ηελ επφκελε ζέζε κε επίζεο πςειφ πνζνζηφ 47,1%, αθνινπζεί ε έιιεηςε 

πιήξεο αζθάιεηαο θαη αθεξαηφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα 

θπξίσο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, γεγνλφο πνπ απνζαξξχλεη ηνπο θαηαλαισηέο. 

ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε ε δπζθνιία πξφζβαζεο θάπνησλ θαηαλαισηψλ ζηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ή ζην δηαδίθηπν.  

Σέινο, ιηγφηεξν ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ e-tourism θξίζεθε ε έιιεηςε 

ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηερλνγλσζίαο γηα ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

θαη ηνπ δηαδηθηχνπ θαη θαη’ επέθηαζε γηα ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ηνπξηζηηθψλ 

ηζηνζειίδσλ.  

 

7.1.3 Δξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ ηνπξηζκό κέζσ θνξεηώλ ζπζθεπώλ (m-

tourism) 

Ζ 9
ε
 εξώηεζε έρεη λα θάλεη κε ηε ρξήζε ή κε ηνπξηζηηθψλ εθαξκνγψλ κέζσ 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ. 

 

Γηάγξακκα 7.1.3.1: Πίηα γηα ηε ρξήζε ή κε θάπνηαο ηνπξηζηηθήο εθαξκνγήο κέζσ 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ 

 

ρόιηα-πκπεξάζκαηα 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα, παξαηεξείηαη φηη ε αλαινγία ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα ηνπξηζηηθή εθαξκνγή κέζσ θνξεηήο ζπζθεπήο θαη απηψλ πνπ 

δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη είλαη αξθεηά κηθξή.  ηνπο πξψηνπο, ην πνζνζηφ πνπ ηνπο  

αληηζηνηρεί είλαη 52,57%, ελψ ζηνπο δεχηεξνπο 47,43%. Οη ηηκέο απηέο καο νδεγνχλ ζην 

52.57%

47.43%
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ζπκπέξαζκα φηη κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα δελ έρεη εμνηθεησζεί 

κε ηε ρξήζε εθαξκνγψλ ηνπξηζκνχ κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ.  

 

ηε 10
ε
 εξώηεζε ηίζεηαη ην δήηεκα ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ρξήζε 

ηνπξηζηηθψλ εθαξκνγψλ κέζσ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, ησλ αηφκσλ πνπ δήισζαλ φηη 

θάπνηα ζηηγκή ρξεζηκνπνίεζαλ κηα ηνπξηζηηθή εθαξκνγή. 

 

Γηάγξακκα 7.1.3.2: Ραβδφγξακκα βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ρξήζε ηνπξηζηηθψλ 

εθαξκνγψλ κέζσ θνξεηψλ ζπζθεπψλ 

 

ρόιηα-πκπεξάζκαηα 

Παξαηεξψληαο ηε δηαβάζκηζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ρξήζε 

ηνπξηζηηθψλ εθαξκνγψλ κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ, γίλεηαη νξαηφ φηη έλα κεγάιν 

πνζνζηφ 45% δελ ήηαλ ζίγνπξν γηα ηελ απάληεζή ηνπ θαη ζεκείσζε ηελ επηινγή «Γελ 

μέξσ / Γελ απαληψ». 

Σν δεχηεξν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 32,3% αλήθεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ 

δήισζαλ φηη έκεηλαλ αξθεηά επραξηζηεκέλνη απφ ηε ρξήζε ησλ ηνπξηζηηθψλ εθαξκνγψλ. 

ηελ ηξίηε ζέζε κε πνζνζηφ 13,6% είλαη εθείλνη πνπ ήηαλ κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη 

θαη ζηελ επφκελε ζέζε κε 6,3% απηνί πνπ έκεηλαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα ηνπξηζηηθή εθαξκνγή. 

ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο κε 1,8% θαη 0,9% βξίζθνληαη ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ φηη 

έκεηλαλ ιίγν ή θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη αληίζηνηρα. 
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ηελ 11
ε
 εξώηεζε δεηείηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα λα επηιέμνπλ 

πνηα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ m-tourism, πνπ παξαηίζεληαη, ζεσξνχλ θαηά ηε γλψκε 

ηνπο πην ζεκαληηθά, δίλνληαο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα δηαιέμνπλ παξαπάλσ απφ κία 

απαληήζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ ην ζχλνιν ηνπ πνζνζηνχ ζην παξαθάησ δηάγξακκα δελ 

είλαη 100%. 

 

 

Γηάγξακκα 7.1.3.3: Ραβδφγξακκα πιενλεθηεκάησλ m-tourism 

 

ρόιηα-πκπεξάζκαηα 

ηηο δχν πξψηεο πςειφηεξεο ζέζεηο ζεκαληηθφηεηαο κε πνζνζηά 55,6% θαη 

53,8% αληίζηνηρα, βξίζθνληαη ε γξήγνξε θαη άκεζε πξφζβαζε ζε πιεζψξα ηνπξηζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ε δπλαηφηεηα θξάηεζεο εηζηηεξίσλ θαη μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ 

αθφκε θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή θαη απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν. 

Σξίην ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ m-tourism κε πνζνζηφ 32,3%  

ζεσξήζεθε ην φηη ζε αξθεηέο ηνπξηζηηθέο εθαξκνγέο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζηε 

θνξεηή ζπζθεπή, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε 

εθαξκνγή ρσξίο λα είλαη απαξαηηήησο ζπλδεδεκέλνη ζην δηαδίθηπν. 

Ζ δπλαηφηεηα online πιεξσκήο ησλ εηζηηεξίσλ θαη ησλ θαηαιπκάησλ δηακνλήο 

βξίζθεηαη ζηελ επφκελε ζέζε θαη αθνινπζεί ε παξνρή πην εμαηνκηθεπκέλνπ 

πεξηερνκέλνπ πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο επηζπκίεο ηνπ θάζε πειάηε κέζσ πξνζθνξψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ παθέησλ κε πνζνζηφ 25,7%. 
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ηελ ηειεπηαία ζέζε παξαηεξείηαη ε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ηεο γεσγξαθηθήο 

ζέζεο ηνπ ρξήζηε κέζσ εκπινπηηζκέλσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ. 

 

ηελ εξώηεζε δώδεθα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δεηείηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ έξεπλα λα επηιέμνπλ πνηα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ m-tourism, πνπ παξαηίζεληαη, 

ζεσξνχλ θαηά ηε γλψκε ηνπο ζεκαληηθφηεξα, δίλνληαο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα δηαιέμνπλ 

παξαπάλσ απφ κία απαληήζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ ην ζχλνιν ηνπ πνζνζηνχ ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα δελ είλαη 100%. 

 

Γηάγξακκα 7.1.3.4: Ραβδφγξακκα κεηνλεθηεκάησλ m-tourism 

 

ρόιηα-πκπεξάζκαηα 

Με βάζε ην παξαπάλσ ξαβδφγξακκα, 161 ζπκκεηέρνληεο επέιεμαλ σο θπξηφηεξν 

κεηνλέθηεκα ηνπ ηνπξηζκνχ κέζσ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, ηελ αδπλακία εμνηθείσζεο ησλ 

κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία αηφκσλ κε ηε ρξήζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ, 

ζπλεπψο θαη κε ηε ρξήζε ησλ ηνπξηζηηθψλ εθαξκνγψλ. 

Έπεηηα, δεχηεξν πην ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα απνηειεί ε αδπλακία ρξήζεο ησλ 

εθαξκνγψλ πνπ πξνυπνζέηνπλ ηε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη 

αζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο δελ είλαη δηαζέζηκεο παληνχ. 

Ζ αλαμηνπηζηία θάπνησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ φζνλ αθνξά ηηο online 

νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη πιεξσκέο, νδήγεζε ζηελ έιιεηςε ηεο εκπηζηνζχλεο απφ 
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πιεπξάο ησλ θαηαλαισηψλ, κε απνηέιεζκα νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα λα ηελ 

θαηαηάμνπλ ζηελ ηξίηε ζέζε ησλ κεηνλεθηεκάησλ. 

ηε ζπλέρεηα, ηα extra θφζηε κε ηα νπνία επηβαξχλνληαη ζπρλά νη θαηαλαισηέο 

θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο κηαο εθαξκνγήο, ιφγσ ηεο παξεκβνιήο κεζαδφλησλ φπσο νη 

εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηνπνζεηνχληαη ζηελ ηέηαξηε ζέζε ζηνλ θαηάινγν ησλ 

κεηνλεθηεκάησλ ηνπ m-tourism. 

Σέινο, 118 εξσηεζέληεο ζεψξεζαλ ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ε πνηφηεηα κηαο 

εθαξκνγήο εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν αιιά θαη απφ 

ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθάζηνηε θνξεηήο ζπζθεπήο. 

 

7.1.4 Δξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ online αγνξά ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ 

Σν εξώηεκα 13 δεηνχζε απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα απαληήζνπλ εάλ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεη online αγνξά θάπνηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

 

Γηάγξακκα 7.1.4.1: Πίηα γηα ηελ online αγνξά ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ 

 

ρόιηα-πκπεξάζκαηα 

ην δηάγξακκα 7.1.4.1 παξαηεξείηαη φηη ην 53,47% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα δήισζαλ φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη online αγνξά ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ελψ 

ην 46,53% δήισζαλ πσο φρη. 

 

ηελ εξώηεζε 14 θαη ηειεπηαία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη εξσηεζέληεο 

θαινχληαλ λα δειψζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο σο πξνο ηελ online αγνξά ηνπξηζηηθψλ 

πξντφλησλ. 

53.47%

46.53%

Ναι

Όχι



Γηπισκαηηθή Δξγαζία   E-tourism / M-tourism 

 

67 

 

 

Γηάγξακκα 7.1.4.2: Πίηα γηα ηελ εκπηζηνζχλε ζηηο online αγνξέο ηνπξηζηηθψλ 

πξντφλησλ 

 

ρόιηα-πκπεξάζκαηα 

Απφ ην Pie Chart γίλεηαη νξαηφ φηη κεγάιν κέξνο ησλ αηφκσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ 

ην εξσηεκαηνιφγην εκπηζηεχνληαη ηηο online αγνξέο ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ ζε πνζνζηφ 

68,6%. ηε δεχηεξε ζέζε βξίζθνληαη νη εξσηεζέληεο πνπ δήισζαλ ηελ επηινγή «Γελ 

μέξσ / Γελ απαληψ», ελψ ζηελ ηειεπηαία ζέζε κε πνζνζηφ 11,5% είλαη εθείλνη πνπ 

δήισζαλ φηη δελ εκπηζηεχνληαη ηηο online νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ 

πξντφληα ηνπξηζκνχ. 

 

7.1.5 Αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ 

ηελ ελφηεηα απηή επηρεηξήζεθε ε ζπζρέηηζε θάπνησλ κεηαβιεηψλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε θαηεχζπλζε θαη ε έληαζε ηεο 

ζπζρέηηζεο, φπνπ απηή ππάξρεη. 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αλαγλσζηψλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη 

κεηαβιεηέο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ζηηο πνζνηηθέο θαη ζηηο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο. 

Οη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο δηαθξίλνληαη ζηηο κεηαβιεηέο δηαζηήκαηνο θαη αλαινγίαο. ην 

παξφλ εξσηεκαηνιφγην σζηφζν δελ ππήξραλ πνζνηηθέο κεηαβιεηέο, αθνχ αθφκε θαη ε 

πεξίπησζε ηεο ειηθίαο φπσο πξναλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, λαη κελ έρεη 

αξηζκεηηθέο ηηκέο αιιά νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ δίλνληαη ζε εχξε ηηκψλ. Σν 

68.6%

11.5%

19.9%

Ναι

Όχι

Δεν ξζρω /Δεν απαντϊ
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εξσηεκαηνιφγην ινηπφλ απαξηίδεηαη κφλν απφ πνηνηηθέο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο 

δηαθξίλνληαη ζηηο κεηαβιεηέο θαηεγνξίαο πρ ην «Φχιν» (άλδξεο - γπλαίθεο) θαη ζηηο 

κεηαβιεηέο δηάηαμεο πρ ην «Μνξθσηηθφ Δπίπεδν» (απφθνηηνη πξσηνβάζκηαο, 

δεπηεξνβάζκηαο, ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κεηαπηπρηαθψλ, δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ). 

Οη ηξεηο πεξηπηψζεηο ζπζρεηίζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ παξαθάησ αθνξνχλ 

πνηνηηθέο κεηαβιεηέο δηάηαμεο θαη γηα ηε ζπζρέηηζε ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο Spearman rho.  

 Απφ 0 έσο 0,3 ζεσξείηαη αζζελήο ζπζρέηηζε. 

 Απφ 0,3 έσο 0,6 ζεσξείηαη κέηξηα ζπζρέηηζε. 

 Απφ 0,6 έσο 1 ζεσξείηαη ηζρπξή ζπζρέηηζε. 

 

  

πζρέηηζε 1 

Ζ πξψηε πεξίπησζε ζπζρέηηζεο αθνξά ηηο εξσηήζεηο 6 θαη 10 ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ έρνπλ επηζθεθζεί θάπνηα ειεθηξνληθή ηνπξηζηηθή ηζηνζειίδα θαη 

απηψλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα εθαξκνγή ηνπξηζκνχ κέζσ θνξεηήο ζπζθεπήο 

αληίζηνηρα. Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman rho είλαη 0,571, άξα πξνθχπηεη κία 

κέηξηαο έληαζεο ζπζρέηηζε. Ζ ζπζρέηηζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 0,05 (ξ=0,014 < α=0,05). 

 

πζρέηηζε 2 

Ζ δεχηεξε πεξίπησζε ζπζρέηηζεο αθνξά ηηο εξσηήζεηο 3 θαη 6 ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ κελ πξψηε αθνξά ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα ελψ ε δεχηεξε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ εξσηεζέλησλ πνπ έρνπλ 

επηζθεθζεί θάπνηα ειεθηξνληθή ηνπξηζηηθή ηζηνζειίδα. Βάζεη ηνπ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο Spearman rho πνπ είλαη 0,557 πξνθχπηεη κηα κέηξηαο έληαζεο ζπζρέηηζε. Ζ 

ζπζρέηηζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01 (ξ=0,06 < 

α=0,01). 
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πζρέηηζε 3 

Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία πεξίπησζε ζπζρέηηζεο πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο 3 θαη 

10 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ πξψηε αθνξά ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα ελψ ε δεχηεξε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ εξσηεζέλησλ πνπ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα εθαξκνγή ηνπξηζκνχ κέζσ θνξεηήο ζπζθεπήο. Βάζεη ηνπ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Spearman rho πνπ είλαη 0,489 πξνθχπηεη κηα κέηξηαο έληαζεο 

ζπζρέηηζε. Ζ ζπζρέηηζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 

(ξ=0,019 < α=0,05). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

χκθσλα κε ηνπο Tiwari, Buse θαη Herstatt (2006), ππάξρεη κεγάιε εμέιημε ζηηο 

ππεξεζίεο θηλεηνχ εκπνξίνπ θαζψο θαη ζε εθαξκνγέο ζε πνηθίινπο ηνκείο φπσο ζηε 

δηαζθέδαζε, ζηα ηαμίδηα θιπ, σζηφζν ε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο θαηαλαισηέο δελ θηλείηαη 

ζε εμίζνπ γξήγνξνπο ξπζκνχο. Πξνβιέπεηαη κάιηζηα φηη ην θηλεηφ εκπφξην ζα εμειηρζεί 

γξεγνξφηεξα ζηηο θαηαλαισηηθέο θνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

(Hameed et al, 2010). 

Ο ηνπξηζκφο κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ παξέρεη πνιιά θαηλνχξηα θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο θαη δηάδξαζεο κε πηζαλνχο πειάηεο, ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ ζηελ αχμεζε 

ηνπ πνζνζηνχ ησλ πσιήζεσλ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 Ζ πην απιή κνξθή θηλεηψλ ππεξεζηψλ, ε νπνία νπζηαζηηθά είλαη πξνζηηή ζηνλ 

θάζε πάξνρν ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ, είλαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο 

επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ κέζσ ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ. Απηή ε νκάδα ππεξεζηψλ 

είλαη ζηελ νπζία κηα επέθηαζε ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, αιιά 

ράξε ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο θηλεηήο πξφζβαζεο είλαη ζε ζέζε λα πξνζδψζεη επηπιένλ 

δπλακηθή ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηε δηαζέηνπλ. Παξάιιεια, δηεπθνιχλεη ηνπο ρξήζηεο πνπ 

δελ έρνπλ απνθηήζεη ηδηαίηεξε εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ ηνπο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο κέζσ κηαο απιήο πινήγεζεο ζηελ 

ηζηνζειίδα, θάηη πνπ ζεσξείηαη πην εθηθηφ σο ιχζε.  

Ζ θαηαλφεζε ηεο εκπεηξίαο ελφο ρξήζηε ζεσξείηαη πιένλ δσηηθήο ζεκαζίαο. Γηα 

ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεην λα ζρεδηαζηνχλ κνληέια θαη εθαξκνγέο ζχκθσλα κε ηηο 

πξνζδνθίεο θαη επηζπκίεο ησλ ρξεζηψλ, έηζη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε κεηάβαζε ηνπο απφ 

ηελ απιή πινήγεζε ζηελ πηνζέηεζε θαη ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπξηζκνχ κέζσ 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ. 

Κάζε ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο αιιά θαη θάζε ηνπξηζηηθφ αμηνζέαην, είλαη 

ζεκαληηθφ λα επσθειεζεί ηεο επθαηξίαο απηνχ ηνπ λένπ είδνπο «θηλεηψλ ηνπξηζηψλ» θαη 

λα βξεη λένπο ηξφπνπο λα πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο, ψζηε λα 

θαζηεξψζεη θαη λα δηαηεξήζεη κηα ζηαζεξή ζρέζε καδί ηνπο. 
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8.1 ύγθξηζε e-tourism θαη m-tourism 

Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ δχν ηξφπσλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

θιάδνπ, ηνπ e-tourism θαη ηνπ m-tourism ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, πξνέθπςαλ ηφζν 

νκνηφηεηεο φζν θαη δηαθνξέο ζηα νθέιε αιιά θαη ζηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ηνπξηζκνχ, ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ηνπο 

ρξήζηεο/ηνπξίζηεο θαη ηνπο ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο. 

 

Οκνηφηεηεο e-tourism θαη m-tourism 

Με ηελ εηζρψξεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία, ζην e-tourism ή/θαη ζην m-tourism, δχλαηαη ε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο 

εηθφλαο ηεο επηρείξεζήο ηνπο, γίλεηαη επθνιφηεξε ε πξφζβαζε ζε πειάηεο θαη 

πξνκεζεπηέο κε ρακειφ επηθνηλσληαθφ θφζηνο θαη ε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ηξίησλ (ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο) 

απμάλνληαο έηζη ηα έζνδά ηνπο. Δπηπιένλ ππάξρεη επθνιία ζην λα επηθνηλσλήζνπλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο θαη κπνξνχλ λα απνζηέιινπλ πην πξνζσπνπνηεκέλα κελχκαηα θαη 

πξνζθνξέο ζνπο ρξήζηεο, θεξδίδνληαο έηζη κεγάιε κεξίδα θαηαλαισηψλ. Δπίζεο, κε ηελ 

ελζσκάησζε ησλ λέσλ απηψλ ηερλνινγηψλ, νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο δηαηεξνχληαη 

εληφο ηεο αγνξάο εληζρχνληαο ζπλερψο ην αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα. 

Ωζηφζν, νη επηρεηξήζεηο απηέο έξρνληαη αληηκέησπεο κε ην πςειφ θφζηνο πνπ 

επηθέξεη ε ζπληήξεζε θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ λέσλ απηψλ ηερλνινγηψλ θαζψο θαη κε 

ηελ αλάγθε ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. 

 

Όζνλ αθνξά ηνπο ρξήζηεο ηνπ e-tourism ή/θαη m-tourism έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζε πιεζψξα ρξήζηκσλ ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, κπνξνχλ λα θάλνπλ 

online θξάηεζε θαη αγνξά εηζηηεξίσλ θαη ελνηθίαζε θαηαιπκάησλ δηακνλήο 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή, 24 ψξεο ην 24σξν, 365 εκέξεο ην ρξφλν θαζψο θαη λα ιάβνπλ 

κελχκαηα πην πξνζσπνπνηεκέλνπ πεξηερνκέλνπ πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο επηζπκίεο ηνπ 

θαζελφο. Δπηπιένλ, ε ελεκέξσζε γηα ηνπο ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο θαη ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο εθάζηνηε ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο είλαη θαιχηεξε θαη πην 

νινθιεξσκέλε, ράξε ζηε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο ζρνιίσλ θαη θξηηηθψλ απφ 
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επαγγεικαηίεο εηδηθνχο ή απφ ηνπξίζηεο πνπ έρνπλ ήδε επηζθεθηεί ηνλ πξννξηζκφ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ ρξήζηε. 

Δληνχηνηο, γηα ηνπο θαηαλαισηέο πνπ ζα επηζπκνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ e-tourism θαη m-tourism, ηίζεηαη αξρηθά ην δήηεκα ηεο ηερλνγλσζίαο είηε 

ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή είηε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ –γλσζηφο σο «ειεθηξνληθφο 

αλαιθαβεηηζκφο»- θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο θαη ζχλδεζεο ζην 

δηαδίθηπν, θαζψο νη ελζχξκαηεο θαη αζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο δελ είλαη 

δηαζέζηκεο ζε θάζε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Ζ ζπρλά κεγάιε απφθιηζε ζηα επίπεδα θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηηθά πξνζθέξεη κηα ηνπξηζηηθή επηρείξεζε ζε 

ζρέζε κε απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ πξνζσπηθή ηεο ηζηνζειίδα ή ζηελ ηνπξηζηηθή ηεο 

εθαξκνγή απνηειεί έλαλ αθφκε παξάγνληα πνπ απνηξέπεη ηνπο θαηαλαισηέο λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

Δπηπιένλ, ζηηο online νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, νη νπνίεο απαηηνχλ ηελ 

αληαιιαγή επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε, έρεη παξαηεξεζεί πνιιάθηο 

ην θαηλφκελν ηεο δηαξξνήο ή ηεο ππνθινπήο ησλ πξνζσπηθψλ απηψλ ζηνηρείσλ. 

Παξάιιεια ινηπφλ κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο απμήζεθαλ θαη νη 

πεξηπηψζεηο ειεθηξνληθήο απάηεο, κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ζηε ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηψλ-ηνπξηζηψλ θαη ηελ 

επαλαθνξά νξηζκέλσλ εμ απηψλ ζηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν αλαδήηεζεο ηνπξηζηηθψλ 

πξαθηφξσλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο πνπ δηαζέηνπλ ειεθηξνληθή 

ηνπξηζηηθή ηζηνζειίδα ή/θαη εθαξκνγή γηα θνξεηέο ζπζθεπέο, αξρηθά δηαθεκίδνληαη θαη 

απηνπξνβάιινληαη κέζσ απηψλ ζε ηνπηθφ θαη παγθφζκην επίπεδν, αιιά θαη κεηψλνπλ 

ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ 

εζφδσλ ηνπο κέζσ ηνπ απμαλφκελνπ αξηζκνχ ησλ ηνπξηζηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπο. 

 

Γηαθνξέο e-tourism θαη m-tourism 

ην e-tourism, νη ηνπξηζηηθέο ηζηνζειίδεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

θάζε ρξήζηε πνπ έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Ωζηφζν ζην m-tourism νη εθαξκνγέο δελ 

είλαη πάληα θαηαζθεπαζκέλεο έηζη, ψζηε λα κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε φιεο ηηο 

θνξεηέο ζπζθεπέο, δηφηη νη θαηαζθεπαζηέο δελ κεξίκλεζαλ γηα ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε ζπζθεπήο πρ κέγεζνο νζφλεο, ινγηζκηθφ θιπ. 
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Ζ επθνιία, ην κέγεζνο θαη ε επρξεζηία είλαη θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θάλνπλ ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο έλα πην βνιηθφ κέζν ζε ζρέζε κε ηνπο παξαδνζηαθνχο 

ππνινγηζηέο, φπσο επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζην Internet είλαη πην εχθνιε θαη 

πην γξήγνξε (Alqatan et al, 2011).  

Δπηπιένλ, ε εμαηνκίθεπζε είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν παξέρεηαη 

απνθιεηζηηθά κέζσ ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Αληηζέησο, νη 

παξαδνζηαθνί ππνινγηζηέο ππάξρνπλ ζε νηθηαθνχο, επαγγεικαηηθνχο ή δεκφζηνπο 

ρψξνπο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα άηνκα (Alqatan et 

al, 2011). 

Οη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο εθκεηαιιεπφκελεο ην πιενλέθηεκα εληνπηζκνχ ηεο 

ζέζεο ησλ επηθείκελσλ πειαηψλ ηνπο κέζσ ηεο θνξεηήο ζπζθεπήο ηνπο, φηαλ θάλνπλ 

ρξήζε ηεο ηνπξηζηηθήο εθαξκνγήο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ ηα πξντφληα ή 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο αλάινγα κε ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ πειάηε. Έηζη ρξεζηκνπνηψληαο ην 

Παγθφζκην χζηεκα Δληνπηζκνχ Θέζεο (GPS) απνθνκίδνπλ αμηφπηζηεο θαη ρξήζηκεο γη’ 

απηέο  πιεξνθνξίεο. 

ε θάπνηεο ηνπξηζηηθέο εθαξκνγέο θαηαζθεπαζκέλεο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο, κεηά 

ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο ζηε ζπζθεπή, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε εθαξκνγή –πρ μελάγεζε ζε θάπνην κνπζείν- ρσξίο 

λα είλαη απαξαίηεηα ζπλδεδεκέλνη ζην δηαδίθηπν. Αληηζέησο ζην e-tourism ζεσξείηαη 

πξνυπφζεζε ε ζχλδεζε ησλ ρξεζηψλ ζην δηαδίθηπν. 

 

Όζνλ αθνξά ηνπο ρξήζηεο/ηνπξίζηεο, κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ εληνπηζκνχ ζέζεο 

πνπ δηαζέηνπλ ηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα, κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ κέζσ ηεο 

ηνπξηζηηθήο εθαξκνγήο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην θηλεηφ ηνπο γηα ηζηνξηθά ζεκεία, 

αμηνζέαηα, θαηαιχκαηα, ρψξνπο αλαςπρήο θιπ πνπ εθηείλνληαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ 

ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη, ζπλδπάδνληαο έηζη ηελ επίζθεςε ζε πνιιά ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο. 

Ωζηφζν, ζηηο εθαξκνγέο θηλεηνχ ηνπξηζκνχ, παξαηεξνχληαη ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο κεζάδνληεο, φπσο νη εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, νη νπνίεο επηβαξχλνπλ 

κε επηπξφζζεηα θφζηε (θφζηε πεξηαγσγήο) ηφζν ηνπο παξφρνπο ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ, φζν θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαλαισηέο. 
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Βαζηθά ζπκπεξάζκαηα έξεπλαο 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζχκθσλα κε κεηξήζεηο ηεο 

eurostat ην 2012, ην πνζνζηφ ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ πνπ έθαλαλ ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ηνπξηζκνχ, είηε γηα online ηαμηδησηηθέο θξαηήζεηο είηε γηα online 

αλαδήηεζε ηνπξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ήηαλ αξθεηά ρακειφ κφιηο ζην 10% θαη 20% 

αληίζηνηρα. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο, ε νπνία αθνξνχζε κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο πνπ έθηαζαλ ηνπο 331, 

πξνέθπςαλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. 

Όζνλ αθνξά ην e-tourism, πεξίπνπ 9 ζηνπο 10 ρξήζηεο δήισζαλ φηη έρνπλ 

επηζθεθηεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάπνηα ειεθηξνληθή ηνπξηζηηθή ηζηνζειίδα, πην 

ζπγθεθξηκέλα ην 90,9%. 

Αληίζηνηρα, ζην m-tourism ζρεδφλ 5 ζηνπο 10 ρξήζηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη 

θάπνηα εθαξκνγή ηνπξηζκνχ κέζσ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, πην ζπγθεθξηκέλα 52,57%.  

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ ήηαλ αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθφο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο νκνηφηεηεο ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ηνπ e-

tourism θαη m-tourism, νη ζπκκεηέρνληεο ζην εξσηεκαηνιφγην θαηέηαμαλ ηνπο 

παξαθάησ παξάγνληεο ζηηο πςειφηεξεο ζέζεηο: 

 Γξήγνξε θαη άκεζε πξφζβαζε ζε πιεζψξα ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

 Γπλαηφηεηα θξάηεζεο εηζηηεξίσλ θαη μελνδνρείσλ νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή 

θαη απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν 

 Έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηηο online νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

αζθάιεηαο θαη αθεξαηφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

 

Αληηζέησο, αλαθνξηθά κε ηηο δηαθνξέο ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ e-tourism θαη 

m-tourism, ην θπξηφηεξν ζπκπέξαζκα ην νπνίν εμάρζεθε απφ ηελ έξεπλα είλαη φηη ζην 

m-tourism δελ απνηειεί πάληνηε πξνυπφζεζε ε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν γηα ηε ρξήζε ηεο 

εθαξκνγήο κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηεο. 

Αληίζηνηρα, φζνλ αθνξά ηηο δηαθνξέο ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπ e-tourism θαη m-

tourism, ζεκαληηθφηαην κεηνλέθηεκα ηνπ m-tourism ζεσξήζεθε ε αδπλακία ρξήζεο 

εθείλσλ ησλ εθαξκνγψλ πνπ απαηηνχλ ηε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. 
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 Δπηπιένλ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε αδπλακία εμνηθείσζεο ησλ κεγαιχηεξσλ ζε 

ειηθία αηφκσλ κε ηε ρξήζε ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ ζπλεπψο θαη κε ηε ρξήζε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ εθαξκνγψλ απνηειεί έλαλ αθφκε αξλεηηθφ παξάγνληα ηνπ m-tourism, 

θαζψο επηιέρζεθε απφ έλα αξθεηά πςειφ πνζνζηφ εξσηεζέλησλ. 

 

Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμε ε παξνχζα δηπισκαηηθή κειέηε είλαη 

φηη απφ ηελ πηνζέηεζε θαη ηε ρξήζε ησλ δχν απηψλ ηερλνινγηψλ ηνπξηζκνχ πξνθχπηνπλ 

θπξίσο νθέιε γηα φινπο ηνπο θνξείο πνπ πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηνλ ηνπξηζηηθφ 

θιάδν, σζηφζν ππάξρεη πεξηζψξην αξθεηψλ βειηηψζεσλ. 

 

8.2 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε δηεμάρζεθε ππφ θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο, νη νπνίνη 

θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζνχλ. Ο πεξηνξηζκφο πνπ παξαηεξήζεθε απφ ηελ αξρή 

αθφκε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ην θπξίσο ζέκα ηεο, δειαδή ν ηνπξηζκφο κέζσ 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ ή m-tourism. Ο φξνο απηφο άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη γχξσ ζην 

2009-2010 απφ ηνπο ηερλνιφγνπο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη φζνπο αζρνινχληαη κε ηηο 

εθαξκνζκέλεο ηερλνινγίεο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θπξίσο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. ηελ πνξεία σζηφζν επεθηάζεθε θαη ζηα ηαμίδηα αλαςπρήο. Ζ 

πξφζθαηε απηή ρξήζε ηνπ φξνπ είρε σο ζπλέπεηα ηε δπζθνιία εχξεζεο βηβιηνγξαθηθψλ 

αλαθνξψλ, ηδηαίηεξα ζηελ ειιεληθή αξζξνγξαθία. 

Έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο ζεσξείηαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο πνπ 

φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην αληηζηνηρεί ζε 331 άηνκα. Γελ 

απνηειεί έλα κεγάιν δείγκα, σζηφζν ηθαλνπνηεηηθφ γηα λα πξνθχςνπλ ελδεηθηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ νδεγνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζέκα ην νπνίν κειεηάηαη. 

Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα πξνυπέζεηε 

φηη κφλν Έιιελεο δηαδηθηπαθνί ρξήζηεο κπνξνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα. 

Αλαγθαία πξνυπφζεζε επίζεο απνηεινχζε ε πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζην δηαδίθηπν 

θαζψο φπσο ζεκεηψζεθε ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Σέινο, 

ηνπνζεηήζεθε ειηθηαθφο πεξηνξηζκφο απφ 18 εηψλ θαη άλσ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη 

νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν κεηαμχ ελειίθσλ. 
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8.3 Πξνηάζεηο  

Πξνηάζεηο βειηίσζεο 

Αδηακθηζβήηεηε ζεσξείηαη ε εμέιημε πνπ έρεη παξαηεξεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζηνλ ηνκέα παξνρήο θηλεηψλ ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ. Οη ηνπξίζηεο ζε παγθφζκην επίπεδν 

κπνξνχλ πιένλ λα απνιαχζνπλ κεγάιν αξηζκφ ππεξεζηψλ θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

πιεζψξα πιεξνθνξηψλ. Ωζηφζν, θξίλεηαη αλαγθαίν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νξηζκέλεο 

βειηηψζεηο πνπ ζα νινθιεξψζνπλ ηελ εηθφλα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζα 

εκπινπηίζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ. 

 

εκαληηθφηαηνο παξάγνληαο γηα έλαλ ηνπξίζηα πνπ επηζθέπηεηαη πξψηε θνξά 

έλαλ πξννξηζκφ είλαη ε αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ 

δηαζέηεη κηα εθαξκνγή, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ππεξεζηψλ πινήγεζεο. Καζφηη 

δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη κε πνην ηξφπν θαη πξνο ηα πνχ ζα κεηαθηλεζεί, ν 

ζπλδπαζκφο πινήγεζεο θαη ππεξεζηψλ μελάγεζεο απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ρξήζηκν 

εξγαιείν γη’ απηφλ. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα απνθχγεη ηηο άζθνπεο πεξηεγήζεηο ζε 

άγλσζηεο πεξηνρέο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπρλή ελεκέξσζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θάζε ηνπξηζηηθή πεξηνρή 

ψζηε θάζε λέα πιεξνθνξία λα ελζσκαηψλεηαη ζηηο ήδε ππάξρνπζεο παξέρνληαο έλα πην 

νινθιεξσκέλν παθέην πιεξνθφξεζεο ζηνπο ρξήζηεο. 

 

Γεδνκέλνπ φηη νη εθαξκνγέο ηνπξηζκνχ απεπζχλνληαη ζε ηεξάζηην αξηζκφ 

ρξεζηψλ παγθνζκίσο, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο πνιιψλ γισζζψλ 

ψζηε ην πεξηερφκελν θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο λα κεηαθξάδνληαη ζηε γιψζζα ηνπ 

θάζε ρξήζηε, αλεμαξηήησο πξνειεχζεσο θαηαζθεπήο ηεο εθαξκνγήο. Δπηπιένλ, ε 

δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ηνπ ρξήζηε κε ηνπο παξφρνπο ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ γηα 

πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζεσξείηαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηηο εθαξκνγέο 

πνπ ην ππνζηεξίδνπλ, θαη γηα ην ιφγν απηφ ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηηο ζέζεηο 

εμππεξέηεζεο πειαηψλ ζα πξέπεη λα είλαη πνιχγισζζν θαη ηδηαίηεξα θαηαξηηζκέλν ψζηε 

λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. 

 

Σν γεγνλφο φηη κία εθαξκνγή δελ αληαπνθξίλεηαη ην ίδην ή θαη θαζφινπ ζε φιεο 

ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ν θαηαζθεπαζηήο ηεο δελ έιαβε 
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ππφςε ηνπ φηη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη θάζε ζπζθεπή πνηθίινπλ, φπσο 

ην κέγεζνο ηεο νζφλεο, ε θάξηα γξαθηθψλ, ην ινγηζκηθφ πνπ δηαζέηεη θιπ. Γηα ην ιφγν 

απηφ, κεγάινο αξηζκφο εθαξκνγψλ –εμίζνπ θαη ηνπξηζηηθέο εθαξκνγέο- ρξήδεη 

πεξαηηέξσ βειηηψζεσλ ψζηε λα κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί θαη λα ιεηηνπξγεί 

απνηειεζκαηηθά ζε θάζε ηχπν θνξεηήο ζπζθεπήο. 

 

Μία επηπιένλ πξφηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηελ παξνχζα εξγαζία αιιά δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ηηο εθαξκνγέο ηνπξηζκνχ, είλαη ε 

αλάγθε βειηίσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο online 

νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, δηαζθαιίδνληαο ην απφξξεην ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 

ρξεζηψλ θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ αθξίβεηα ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ θεξδίδεηαη ε εκπηζηνζχλε θαη ε πίζηε ησλ πειαηψλ θαη εληζρχεηαη ε αμηνπηζηία ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

Πξνηάζεηο επέθηαζεο 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί εμεηάδνληαο θηλεηέο 

εθαξκνγέο ηνπξηζκνχ νη νπνίεο έρνπλ ην ξφιν μελαγνχ ζε κνπζεία, ηζηνξηθά κλεκεία 

θαη θέληξα ηζηνξηθψλ πφιεσλ, θάλνληαο ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ πνιπκέζσλ. Θα ήηαλ 

ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί επηπιένλ θαηά πφζν νη εθαξκνγέο ηέηνηνπ ηχπνπ δχλαηαη λα 

εμππεξεηήζνπλ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Τπάξρνπλ άξαγε εθαξκνγέο ηνπξηζκνχ κε 

απιφ θαη εχρξεζην πεξηβάιινλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ε πινήγεζε ησλ ΑΜΔΑ λα γίλεηαη 

εχθνια θαη γξήγνξα; Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ ξπζκίζεσλ ηεο 

εθαξκνγήο αλάινγα κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε αλζξψπνπ; Παξαδείγκαηνο ράξε, ζε 

πεξηπηψζεηο θψθσζεο ή βαξεθνΐαο είλαη δπλαηή ε ελζσκάησζε απνθιεηζηηθά νπηηθνχ 

πιηθνχ ή αληίζηνηρα ζε πεξηπηψζεηο έιιεηςεο φξαζεο ε παξνρή πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα 

γίλεη κε ερεηηθά κέζα;  

Δπηπιένλ, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε δηεξεχλεζε ηνπ πνζνζηνχ ρξήζεο αιιά θαη ηνπ 

βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηηο ππάξρνπζεο θηλεηέο ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ ζε 

παγθφζκην επίπεδν, θαζφηη ε παξνχζα εξγαζία πεξηνξίζηεθε ζηε κειέηε απηψλ ζε 

εζληθφ επίπεδν. Σν δηαδίθηπν κπνξεί λα είλαη αμηφινγνο αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηα απηή, 

ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφηαηε βάζε γηα ηε βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 
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Σέινο, λέεο κνξθέο ηνπξηζκνχ, φπσο ν αγξνηνπξηζκφο θαη ν νηθνηνπξηζκφο, 

θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζην πξνζθήλην θαη ελζσκαηψλνληαη ζηαδηαθά ζηνπο ηξφπνπο 

δηαζθέδαζεο θαη αλαςπρήο ησλ ηνπξηζηψλ. Όπσο έρεη παξαηεξεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

νη κνξθέο ηνπξηζκνχ πξνζαξκφδνληαη ζην δπλακηθφ πεξηβάιινλ ηεο επνρήο θαη 

εμειίζζνληαη ή κεηαβάιινληαη αλαιφγσο. Έηζη θαη νη απαηηήζεηο ζε θηλεηέο ππεξεζίεο 

ηνπξηζκνχ δηακνξθψλνληαη εμίζνπ δπλακηθά. πλεπψο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

δηεξεπλεζνχλ νη λέεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ πξνηάζεηο γηα ηε 

δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ θηλεηνχ ηνπξηζκνχ, νη νπνίεο λα ηθαλνπνηνχλ ηηο 

αλάγθεο θαη ηνπ πην απαηηεηηθνχ ρξήζηε/ηνπξίζηα. 
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Παξάξηεκα Α 

 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην δηεμάγεηαη ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ζέκα 

«Γηεξεχλεζε ηεο κεηάβαζεο απφ ην e-tourism ζην m-tourism, νκνηφηεηεο, δηαθνξέο θαη 

ζπγθξίζεηο» ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

 

Δξσηεκαηνιόγην 

 

1. Φχιν:      Άλδξαο           Γπλαίθα 

2. Ζιηθία:           18-24           25-34                      35-44         45+ 

3. Μνξθσηηθφ επίπεδν  Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γεκνηηθφ) 

     Απφθνηηνη:    Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γπκλάζην- Λχθεην) 

     Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΑΔΗ/ΣΔΗ) 

     Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο 

     Γηδαθηνξηθέο πνπδέο 

4. Έρεηε επηζθεθηεί θάπνηα ειεθηξνληθή ηνπξηζηηθή ηζηνζειίδα; 

Ναη   Όρη   

5. Γηα πνην ιφγν έρεηε επηζθεθηεί ή ζα επηζθεπηφζαζηαλ θάπνηα ειεθηξνληθή ηνπξηζηηθή 

ηζηνζειίδα; (Μπνξείηε λα επηιέμεηε παξαπάλσ απφ κία επηινγέο) 

□ Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα θάπνην ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

□ Αλαδήηεζε ηνπξηζηηθψλ νηθνλνκηθψλ παθέησλ θαη πξνζθνξψλ πνπ δηαηίζεληαη 

□ Αλαδήηεζε ηηκψλ, θξάηεζε θαη αγνξά ηαμηδησηηθνχ εηζηηεξίνπ 

□ Αλαδήηεζε ηηκψλ θαη θξάηεζε δσκαηίσλ ζε μελνδνρεία 

6. Δάλ έρεηε επηζθεθηεί θάπνηα ειεθηξνληθή ηνπξηζηηθή ηζηνζειίδα, ε εκπεηξία ζαο ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθή; 

Πνιχ   Αξθεηά  Μέηξηα  Λίγν 

Καζφινπ    Γελ μέξσ / Γελ απαληψ 
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7. Πνηα απφ ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα ηνπ e-tourism ζεσξείηε ζεκαληηθφηεξα; 

(Μπνξείηε λα επηιέμεηε παξαπάλσ απφ κία επηινγέο) 

 Πξφζβαζε ζε πιεζψξα πιεξνθνξηψλ 

Γπλαηφηεηα θξάηεζεο δσκαηίνπ ή εηζηηεξίνπ νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη απφ 

νπνηαδήπνηε ζέζε 

Καιχηεξε θαη πην νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε, αθφκε θαη απφ ζρφιηα ηνπξηζηψλ 

πνπ έρνπλ ήδε επηζθεθηεί ηνλ πξννξηζκφ ελδηαθέξνληφο καο 

Γπλαηφηεηα online θξάηεζεο θαη αγνξάο εηζηηεξίσλ θαη ελνηθίαζεο δσκαηίσλ 

Γπλαηφηεηα αλάγλσζεο θξηηηθψλ γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο κηαο 

ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο 

8. Πνηα απφ ηα παξαθάησ κεηνλεθηήκαηα ηνπ e-tourism ζεσξείηε ζεκαληηθφηεξα; 

(Μπνξείηε λα επηιέμεηε παξαπάλσ απφ κία επηινγέο) 

Έιιεηςε ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηερλνγλσζίαο γηα ηε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ηνπ δηαδηθηχνπ 

 Γπζθνιία πξφζβαζεο θάπνησλ θαηαλαισηψλ ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ή ζην 

δηαδίθηπν 

 Ζ κε χπαξμε πιήξεο αζθάιεηαο θαη αθεξαηφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

ζην δηαδίθηπν 

Ζ ζπρλά κεγάιε απφθιηζε ζηα επίπεδα ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξαγκαηηθά παξέρεη κηα επηρείξεζε ζε ζρέζε κε απηά πνπ εκθαλίδεη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο 

9. Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα ηνπξηζηηθή εθαξκνγή κέζσ θνξεηήο ζπζθεπήο (θηλεηφ 

ηειέθσλν, tablet, PDA); 

   Ναη   Όρη  

10. Δάλ έρεηε επηζθεθηεί θάπνηα ηνπξηζηηθή εθαξκνγή κέζσ θνξεηήο ζπζθεπήο, ε 

εκπεηξία ζαο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή; 

Πνιχ   Αξθεηά  Μέηξηα  Λίγν 

Καζφινπ  Γελ μέξσ / Γελ απαληψ 
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11. Πνηα απφ ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα ηνπ m-tourism ζεσξείηε ζεκαληηθφηεξα; 

(Μπνξείηε λα επηιέμεηε παξαπάλσ απφ κία επηινγέο) 

 Γξήγνξε θαη άκεζε πξφζβαζε ζε πνιιαπιέο ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο 

Γπλαηφηεηα θξάηεζεο εηζηηεξίσλ θαη μελνδνρείσλ αθφκε θαη ηελ ηειεπηαία 

ζηηγκή, απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν 

Πην εμαηνκηθεπκέλν πεξηερφκελν, πξνζαξκνζκέλν ζηηο επηζπκίεο ηνπ θάζε 

πειάηε κέζσ πξνζθνξψλ θαη νηθνλνκηθψλ παθέησλ 

Γπλαηφηεηα online πιεξσκψλ ησλ εηζηηεξίσλ, ησλ θαηαιπκάησλ 

Γηάζεζε ζεκαληηθά εκπινπηηζκέλσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλνπλ 

ππφςε ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ρξήζηε 

Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο ζηε θνξεηή ζπζθεπή, νη ρξήζηεο κπνξνχλ 

λα επσθειεζνχλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε εθαξκνγή ρσξίο απαξαίηεηα 

λα είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην δηαδίθηπν 

12. Πνηα απφ ηα παξαθάησ κεηνλεθηήκαηα ηνπ m-tourism ζεσξείηε ζεκαληηθφηεξα; 

(Μπνξείηε λα επηιέμεηε παξαπάλσ απφ κία επηινγέο) 

Αδπλακία εμνηθείσζεο ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία αηφκσλ κε ηε ρξήζε θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ, ζπλεπψο κε ηε ρξήζε ησλ ηνπξηζηηθψλ 

εθαξκνγψλ 

Αδπλακία ρξήζεο ησλ εθαξκνγψλ πνπ απαηηνχλ ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, ιφγσ 

ηνπ φηη νη αζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο δελ είλαη δηαζέζηκεο παληνχ 

Ζ πνηφηεηα κηαο εθαξκνγήο εμαξηάηαη απφ ηε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν θαη απφ ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνξεηήο ζπζθεπήο 

Πνιιέο θνξέο παξαηεξνχληαη κεζάδνληεο, φπσο νη εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, 

πνπ επηβαξχλνπλ ηνπο ρξήζηεο κε extra θφζηε θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο κηαο 

εθαξκνγήο 

 Έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηηο online νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο 

13. Έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα online αγνξά ελφο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο; 

  Ναη    Όρη     

14. Θα εκπηζηεπφζαζηαλ ηελ online αγνξά ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο; 

  Ναη    Όρη          Γελ μέξσ / Γελ απαληψ 
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