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Περίληψη 

Οι επίσημες ιστοσελίδες τουριστικού προορισμού είναι οι ιστότοποι που έχουν 

δημιουργηθεί από τους δημόσιους φορείς κάθε περιοχής με στόχο την ανάδειξη του 

συγκεκριμένου προορισμού έναντι άλλων. Η παρούσα μελέτη ερευνά, σε μικρό βαθμό, 

τα στάδια οργάνωσης ενός ταξιδιού, ενώ επικεντρώνεται στην ανάδειξη των παραγόντων 

που καθιστούν μία τέτοια ιστοσελίδα επιτυχημένη μέσω δευτερογενούς έρευνας σε 

αντίστοιχες μελέτες άλλων ερευνητών, που δημοσιεύτηκαν από το 2011 μέχρι και το 

2017. Η δευτερογενής έρευνα στηρίχθηκε κυρίως στους παράγοντες επιτυχίας μιας 

ιστοσελίδας τουριστικού περιεχομένου όπως η ευχρηστία, η αισθητική, η 

διαδραστικότητα, η δημοφιλία ενός προορισμού καθώς και η ποιότητα του 

περιεχομένου. Μολονότι η βιβλιογραφία ήταν επαρκής, η διεξαγωγή μιας πρωτογενούς 

έρευνας είχε ως απώτερο σκοπό τον εντοπισμό συγκεκριμένων λειτουργικών στοιχείων 

που επηρεάζουν την πορεία μιας ιστοσελίδας τουριστικού περιεχομένου, καλύπτοντας 

ως ένα βαθμό τις ελλείψεις που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διαδικασία της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Για τη σωστή κατανόηση των παραπάνω 

χαρακτηριστικών, πραγματοποιήθηκε συγκριτική μελέτη αξιολογώντας την ιστοσελίδα 

του δήμου Θεσσαλονίκης που απευθύνεται στους επισκέπτες του δήμου και της πόλης.  

Μία ενδεικτική πρόταση – ιστοσελίδα παρουσιάζεται στο τέλος της μελέτης. 

Λέξεις Κλειδιά: Destination Websites, Tourist Destinations  Website, Municipal 

websites, Web site evaluation, success factors 



 

 

Abstract 

Official websites of tourist destinations are websites created by each region's 

public bodies aiming to promote the specific destination over others. The present study 

investigates, in small degree, the stages of planning a trip, while focusing on promoting 

the factors that make such a website successful through secondary research in 

corresponding studies of other researchers published from 2011 to 2017. The main 

factors are found through the literature review are the ease to use, design, interactivity, 

the brand of the destination and the quality of the content. Although literature was 

sufficient, conducting a primordial research had a further goal of locating specific 

functional elements that affect procedure of a touristic website, covering up to some 

degree the limitations that were encountered through the procedure of literature review. 

For the proper understanding of the previously mentioned characteristics, a comparative 

study was conducted, evaluating the municipality of Thessaloniki's website that 

addresses to the municipality's and city's visitors. An indicative suggestion - website is 

displayed at the end of the study. 

Keywords: Destination Websites, Tourist Destinations  Website, Municipal 

websites, Web site evaluation, success factors 
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 1 Εισαγωγή 

1.1 Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

Ο τουρισμός αποτελεί έναν πολύ σημαντικό κλάδο για πολλές περιοχές και 

χώρες, καθώς συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην οικονομία. Ωστόσο, η παγκόσμια 

οικονομική κρίση αποτελεί μία αθέατη πτυχή που επηρεάζει άμεσα τους λαούς σε 

οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η τουριστική 

ανάπτυξη. Η αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου έχει οδηγήσει τους φορείς μιας 

περιοχής να ενσωματώσουν τη διαδικτυακή τους προβολή ώστε να προσελκύσουν 

περισσότερους τουρίστες έναντι άλλων περιοχών. Επιπλέον, ο τρόπος οργάνωσης ενός 

ταξιδιού αναδιαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με τις νέες τεχνολογικές 

εξελίξεις και τις δυνατότητες που προσφέρει.  

Γι’ αυτό το λόγο, οι αρμόδιοι για την επιτυχημένη προβολή και προώθηση ενός 

τουριστικού προορισμού οφείλουν να μελετούν τους τρόπους με τους οποίους οι χρήστες 

αξιοποιούν το διαδίκτυο, ώστε να οργανώσουν ένα ταξίδι αλλά και να αντιλαμβάνονται 

τις ανάγκες τους. Η δημιουργία πολλών ιστοσελίδων με κανένα νόημα και με ελλιπές 

περιεχόμενο αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα στη σύγχρονη εποχή και γι’ αυτό το λόγο η 

παρούσα διπλωματική επικεντρώνεται στους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία 

μιας τέτοιας ιστοσελίδας. Ωστόσο, πριν τη μελέτη των παραγόντων, παρουσιάζονται 

διάφορες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν ώστε να σκιαγραφηθεί η 

συμπεριφορά των χρηστών κατά τη διάρκεια της οργάνωσης ενός ταξιδιού. 

1.2 Σκοπός – Στόχοι 

Αναγνωρίζοντας τις νέες δυνατότητες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου σε 

ένα ευρύ φάσμα και έπειτα στον τουριστικό κλάδο, έχει κριθεί απαραίτητη η διεξαγωγή 

έρευνας σχετικά με τις νέες συνήθειες και τους τρόπους αναζήτησης πληροφοριών που 

σχετίζονται με έναν προορισμό και γενικότερα με την οργάνωση ενός μελλοντικού 

ταξιδιού. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης αποτελεί ο εντοπισμός των 

χαρακτηριστικών μιας ιστοσελίδας τουριστικού προορισμού που επηρεάζουν την 

επιτυχία μιας επίσημης ιστοσελίδας τουριστικού περιεχομένου. Ωστόσο, πολλά 

λειτουργικά στοιχεία συμβάλλουν στην επιτυχία ενός τέτοιου ιστότοπου, των οποίων η 

μελέτη τους πραγματοποιήθηκε μέσω πρωτογενούς έρευνας και συγκεκριμένα μέσω 

ερωτηματολογίων. Απώτερο σκοπό της παρούσας έρευνας συνιστά η δημοσίευση αυτών 
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των παραγόντων, αλλά περισσότερο αποσκοπεί στο να κινητοποιηθούν οι αρμόδιοι 

φορείς ώστε να αντιληφθούν τη σημαντικότητα της ποιότητας μιας ιστοσελίδας 

τουριστικού περιεχομένου και τον αντίκτυπο που επιφέρει στην τοπική κοινωνία και 

οικονομία. 

1.3 Συνεισφορά 

Η καταγραφή των κύριων σημείων και χαρακτηριστικών που πρέπει να 

διακατέχει μία ιστοσελίδα τουριστικού περιεχομένου για να προσελκύσει, σε αρχική 

φάση, αρκετούς επισκέπτες και έπειτα, με φυσική παρουσία στην περιοχή, αποτελεί 

μεγάλη συνεισφορά στους επαγγελματίες που απασχολούνται στον τομέα της 

κατασκευής ιστοσελίδων. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη έρευνα μπορεί να θεωρηθεί 

άξια προς μελέτη από τους δημόσιους φορείς των δήμων, ώστε να διαπιστώσουν τα 

κύρια σημεία ενδιαφέροντος των τουριστών που σκοπεύουν να επισκεφτούν τον 

συγκεκριμένο προορισμό. 

1.4 Διάρθρωση της μελέτης 

Η παρούσα μελέτη αποτελείται από πέντε κύρια κεφάλαια με τα οποία 

πραγματοποιείται η προσέγγιση του ζητήματος. Στο επόμενο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση που αφορά τις συνήθειες των χρηστών του διαδικτύου και 

τους παράγοντες επιτυχίας μιας επίσημης ιστοσελίδας τουριστικού προορισμού. Έπειτα, 

το Κεφάλαιο 3 αποτελείται από τη μεθοδολογία σύμφωνα με την οποία ολοκληρώθηκε η 

παρούσα εργασία. Εν συνεχεία, γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση μερικών τεχνικών 

στοιχείων για τη βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων ως προς τις μηχανές αναζήτησης. Το 

Κεφάλαιο 5 συμπεριλαμβάνει τα αποτελέσματα από την πρωτογενή έρευνα, ενώ στο 

Κεφάλαιο 6 αξιολογείται η επίσημη ιστοσελίδα τουριστικού προορισμού του δήμου 

Θεσσαλονίκης ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται μία συγκριτική μελέτη μεταξύ της 

ιστοσελίδας του δήμου Θεσσαλονίκης και των αποτελεσμάτων της πρωτογενούς 

έρευνας. Τέλος, παρουσιάζεται μία ενδεικτική πρόταση ως προς τον Δήμο 

Θεσσαλονίκης με βάση τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών. 
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2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση  

2.1 Η εξέλιξη του τουρισμού 

Ο τουρισμός, και όλες οι υπηρεσίες που σχετίζονται μ’ αυτόν, αποτελούσε 

πάντοτε ένα τεράστιο κομμάτι εσόδων για πολλές χώρες, κατά τη διάρκεια διαφορετικών 

εποχών. Αδιαμφισβήτητα, συνιστά έναν κλάδο ο οποίος απασχολεί ένα σημαντικό 

ποσοστό εργαζομένων ανά χώρα, έχοντας ως σκοπό την επιτυχημένη προβολή μιας 

περιοχής, την προώθηση του τουρισμού σ’ αυτήν, αλλά και την εξυπηρέτηση των 

τουριστών στον προορισμό που έχουν επιλέξει. Υποστηρίζεται ότι η αναζήτηση 

πληροφοριών που σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό και την οργάνωση ταξιδιών 

αποτελούν μία από τις πιο διαδεδομένες δραστηριότητες στο διαδίκτυο (Bronner & 

Hoog, 2016). 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στατιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι 

το 8.2% των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο απασχολήθηκε στον τομέα του τουρισμού 

κατά τη διάρκεια της χρονιάς του 2009 (Blanke & Chiesa, 2009), όπως επίσης πρέπει να 

υπογραμμιστεί το γεγονός ότι η μεγάλη άφιξη τουριστών σε μία περιοχή ενισχύει την 

τοπική κοινωνία δεδομένου ότι βοηθά σε οικονομικό επίπεδο τις υπηρεσίες μεταφοράς, 

τις επιχειρήσεις για διασκέδαση και ψυχαγωγία, τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα 

δωμάτια καθώς και τις επιχειρήσεις εστίασης (Manhas, Manrai, & Manrai, 2016). 

Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι παρόλη την υφιστάμενη κρίση σε παγκόσμιο 

επίπεδο, ο κλάδος του τουρισμού είναι ένας από τους λίγους που δεν μπορεί να 

επηρεαστεί δυσμενώς.  

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι συνήθειες των χρηστών έχουν αλλάξει 

δραματικά αναφορικά με τον παραδοσιακό τρόπο επιλογής προορισμού για ένα ταξίδι, ο 

οποίος παλαιότερα δε διέθετε τεράστιο όγκο πληροφοριών. Πλέον, οι χρήστες έχουν 

στραφεί στη διαδικτυακή αναζήτηση, αξιοποιώντας όλα τα πλεονεκτήματα που αυτή 

παρέχει. Το ποσοστό αυτών που έχουν πραγματοποιήσει αναζήτηση στο διαδίκτυο με 

σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για τουριστικούς προορισμός ανέρχεται στο 95%, το 

οποίο και επαληθεύει τη μεγάλη αυτή εξέλιξη. Επίσης, μεγάλο ποσοστό των χρηστών 

(93%) φαίνεται ότι δε περιηγήθηκε σε διάφορους ιστότοπους, αλλά επικεντρώθηκε σε 

ιστοσελίδες που αφορούσαν συγκεκριμένους προορισμούς, δηλαδή είτε σε επίσημες είτε 

σε ανεπίσημες ιστοσελίδες (Kim , Lehto , & Morrison , 2006). 
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Η ραγδαία εξέλιξη του διαδικτύου δημιούργησε νέα κανάλια επικοινωνίας 

ανάμεσα στους μελλοντικούς τουρίστες και τους επικείμενους προορισμούς τους. Βάσει 

αυτού του ισχυρισμού, είναι φανερό ότι το διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα εργαλείο που 

παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού, αφού προσφέρει μεγάλο όγκο 

πληροφοριών που σχετίζονται με διάφορες περιοχές του κόσμου με στόχο την πλήρη 

ενημέρωση των μελλοντικών τουριστών για τη συγκεκριμένη περιοχή. Τα κοινωνικά 

δίκτυα που έχουν διεισδύσει στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, καθώς επίσης και η 

αύξηση της χρήσης των κινητών συσκευών, σε συνδυασμό με τις διάφορες εφαρμογές 

που αφορούν τον τουρισμό, αποτελούν μερικούς σημαντικούς παράγοντες που οδήγησαν 

στην προαναφερόμενη εξέλιξη. Μια εξέλιξη η οποία έχει αντίκτυπο στην οικονομία, 

στην επικοινωνία και στην καθημερινή ζωή (Xiang, Magnini, & Fesenmaier, 2015). 

Η νέα αυτή μορφή τουρισμού έχει οδηγήσει στη δημιουργία πολλών ιστότοπων 

που έχουν ως κύριο θέμα την προβολή μιας περιοχής τουριστικού προορισμού, 

αναδεικνύοντας έτσι τις ομορφιές και τα κύρια γνωρίσματά της. Κύριος στόχος αυτών 

των ιστοσελίδων είναι να πείσουν το χρήστη να επισκεφτεί τη συγκεκριμένη περιοχή, 

παρουσιάζοντας την ως την πλέον κατάλληλη γι’ αυτόν και παρέχοντας μέγιστη εμπειρία 

όσον αφορά το περιεχόμενο και το γραφικό περιβάλλον (Park & Gretzel, 2007). 

Επιπρόσθετα, οι επίσημες ιστοσελίδες που αντιπροσωπεύουν μία περιοχή, θεωρούνται 

ως ένα εργαλείο το οποίο παρουσιάζει μία μεγάλη ποικιλία πληροφοριών που 

σχετίζονται με την περιοχή, ώστε να καλύψουν οποιαδήποτε απορία του μελλοντικού 

επισκέπτη της περιοχής (JFernández-Cavia, Rovira, Díaz-Luque, & Cavaller, 2014) με 

σκοπό να τον πείσουν να επισκεφτεί την συγκεκριμένη περιοχή (Míguez-González & 

Fernández-Cavia , 2015). Πολλές φορές, μία τέτοια ιστοσελίδα αξιοποιείται και ως ένα 

εργαλείο για την επιλογή μιας προωθητικής ενέργειας (JFernández-Cavia, Rovira, Díaz-

Luque, & Cavaller, 2014).  

Το αποτέλεσμα μιας ακόμη έρευνας, στην οποία γίνεται φανερό ότι το διαδίκτυο 

αποτελεί το πρωτεύον μέσο, απ’ όπου οι χρήστες μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες 

σχετικές με το ταξίδι τους (Xiang, Magnini, & Fesenmaier, 2015), κρίνεται επίσης πολύ 

σημαντικό. Ωστόσο, η επιλογή ενός ταξιδιωτικού προορισμού εξαρτάται και από τη 

δημοφιλία που διακατέχει μία περιοχή, δηλαδή ένα αποτέλεσμα συγκερασμού πολλών 

παραγόντων. Είναι ολοένα και πιο σύνηθες σήμερα οι διάφορες πόλεις να σχεδιάζουν το 

αποκλειστικό τους λογότυπο, προβάλλοντας την περιοχή τους ως κάτι μοναδικό και, 

πάνω απ’ όλα, εμπορικό. Επιπλέον, η μακραίωνη βιωσιμότητα του τουρισμού και οι 
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εμπειρίες των τουριστών παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στη δημοτικότητα της 

εκάστοτε περιοχής. (Manhas, Manrai, & Manrai, 2016) 

Συνοψίζοντας, είναι φανερό ότι οι επίσημες σελίδες τουριστικού περιεχομένου 

στοχεύουν στην παροχή όλων των ειδών πληροφοριών που είναι αναγκαίο να έχουν στη 

διάθεση τους οι χρήστες, πριν επιλέξουν ένα συγκεκριμένο προορισμό και προτού τον 

επισκεφθούν. Σε μία τέτοια ιστοσελίδα μπορούν να προστεθούν τοπικές επιχειρήσεις που 

προβάλλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, πληροφορίες που σχετίζονται με τη 

διαμονή, τη ψυχαγωγία, τον τρόπο πρόσβασης, τα μνημεία, τις φωτογραφίες της 

περιοχής, ακόμα και τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με άλλους επισκέπτες (Cao & 

Yang, 2016). 

Το χαμηλό κόστος αναζήτησης για τουριστικούς σκοπούς, η εξατομικευμένη 

αναζήτηση ανάλογα με τα κριτήρια του κάθε επισκέπτη, η αμφίδρομη επικοινωνία με 

άλλους χρήστες και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, η εικοσιτετράωρη πρόσβαση σε τέτοιου 

είδους πληροφορίες, καθώς και η εύκολη σύγκριση αποτελεσμάτων, αποτελούν μερικά 

από τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού τουρισμού, τα οποία και συνέβαλαν 

καθοριστικά στην ανάδειξη αυτής της νέας μορφής τουρισμού (Ho , Lin , & Chen , 

2012). 

Όλα τα παραπάνω συνιστούν σημαντικά χαρακτηριστικά που αποδεικνύουν την 

εξέλιξη του τουρισμού και την αλλαγή των συνηθειών των χρηστών, κατά τη διάρκεια 

οργάνωσης ενός ταξιδιού. Ωστόσο, ένα μεγάλο ερώτημα που παραμένει ακόμη 

ανεξερεύνητο σχετίζεται με το τι πληροφορίες αναζητούν οι χρήστες και ποια είναι τα 

στοιχεία εκείνα τα οποία επηρεάζουν άμεσα τη λήψη της τελικής τους απόφασης. 

Ερώτημα του οποίοι η απάντηση συμβάλλει άμεσα στην επιτυχημένη προβολή μιας 

περιοχής και στην ανάπτυξη της ενώ με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο ανταγωνιστική 

έναντι των αντιπάλων της (Drosopoulou, Malama, Patsioura, & Vlachopoulou, 2014). 

2.2 Τύποι ιστότοπων τουριστικού περιεχομένου 

Κατά τη διαδικασία αναζήτησης διάφορων πηγών και ιστότοπων, με βασικό 

περιεχόμενο τους διάφορους τουριστικούς προορισμούς, έχουν σημειωθεί πολλά είδη 

ιστοσελίδων μέσω των οποίων ένας χρήστης μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σχετικές 

με τον προορισμό του. Μολονότι έχουν καταγραφεί διάφορες κατηγοριοποιήσεις που 

ενίοτε διαφέρουν, είναι προφανές ότι πολλοί ερευνητές δεν έχουν εστιάσει τόσο πολύ 

στα διαφορετικά αυτά είδη ιστοσελίδων, όσο στο περιεχόμενο που αυτές διαθέτουν.  
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Μία πολύ απλή κατηγοριοποίηση επιτυγχάνεται με γνώμονα το κύριο 

αντικείμενο του κάθε φορέα. Έτσι, οι ιστοσελίδες με τουριστικό περιεχόμενο μπορεί να 

διαχωριστούν σ’ αυτές που δημιουργούνται από τουριστικά γραφεία, επίσημους φορείς, 

αεροπορικές εταιρείες ακόμα και σελίδες ξενοδοχείων. Σκοπός αυτής της 

κατηγοριοποίησης είναι η στόχευση ενός συγκεκριμένου κοινού – στόχου, με ειδικό 

προϊόν ή υπηρεσία (Charles , Matias , & Mena , 2015).  

Σύμφωνα με τους Luna-Nevarez και Hyman (2012), η μία κατηγορία απαρτίζεται 

από ιστοσελίδες οι οποίες έχουν κατασκευαστεί από επίσημους φορείς, όπως είναι ο 

δήμος, οι τοπικοί αρμόδιοι ακόμα και η κυβέρνηση για ολόκληρο κράτος. Πιο 

συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι οι επίσημες ιστοσελίδες μπορεί να είναι τριών ειδών, με 

άλλα λόγια αυτές που αντιπροσωπεύουν μία ολόκληρη χώρα, αυτές που παρουσιάζουν 

μια περιφέρεια, ενώ στην τρίτη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται οι ιστοσελίδες που 

αναφέρονται σε πιο τοπικές και μικρές περιοχές. Στόχος της δημιουργίας αυτής είναι η 

προώθηση και η προβολή του τουρισμού σε συγκεκριμένες περιοχές, με απώτερο σκοπό 

να πείσει το χρήστη να τις επισκεφτεί και έτσι να αυξηθεί ο αριθμός των πραγματικών 

τουριστών στην εν λόγω περιοχή.. Προφανώς, μια τέτοια ιστοσελίδα, για να πετύχει το 

στόχο της και να καταγράψει μια μετατροπή της επίσκεψης, θα πρέπει να καλύπτει τις 

ανάγκες των χρηστών, ανεξαρτήτως του τι αυτές συνιστούν. Πιο συγκεκριμένα, οι 

χρήστες πρέπει να συλλέξουν τις πληροφορίες που χρειάζονται και η ιστοσελίδα να έχει 

τη δυνατότητα να είναι εύχρηστη και φιλική στο χρήστη, να μην υπάρχει καθυστέρηση 

λόγω φόρτωσης, αλλά και να είναι αισθητικά όμορφη. Ομοίως, σύμφωνα με τους Li και 

Wang (2010), οι κύριες κατηγορίες είναι τρείς σύμφωνα με τον φορέα που επιμελείται 

την ιστοσελίδα και με το γεωγραφικό κριτήριο. Έτσι, υπάρχουν οι ιστοσελίδες των 

εθνικών οργανισμών που παρουσιάζουν ένα ολόκληρο έθνος ως τουριστικό προορισμό, 

τους ιστότοπους που αναφέρονται σε περιφέρειες και μικρότερα κρατίδια ενώ στην τρίτη 

κατηγορία συμπεριλαμβάνονται οι τοπικές κοινωνίες και οι πόλεις. 

Εντούτοις, σε μία άλλη μελέτη (No & Kim, 2015) επισημαίνεται ότι η 

ομαδοποίηση των ιστοσελίδων σχετίζεται με το είδος της πληροφορίας που παρέχουν 

και έτσι προκύπτουν τέσσερις κατηγορίες. Το πρώτο είδος αναφέρεται ως ‘προσωπικό 

blog’, όπου διαχειριστής μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ανεξάρτητος χρήστης του 

διαδικτύου ή ακόμα και ένα γκρουπ ανθρώπων που είναι αρμόδιοι για τη συγγραφή του 

περιεχομένου. Είναι αυτονόητο ότι, σ’ αυτή την περίπτωση, το περιεχόμενο ποικίλει 
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ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις συνήθειες του συντάκτη, ενώ ταυτόχρονα η 

ανάγνωση τέτοιων εμπειριών μπορεί να προβάλει σπουδαία συμπεράσματα για τις 

σύγχρονες τάσεις στον τουρισμό, με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του 

συγγραφέα. Φαίνεται λοιπόν ότι το είδος ‘προσωπικό blog’ αρχίζει να έχει μεγάλη ισχύ 

στους χρήστες του διαδικτύου και γι’ αυτό πλέον θεωρείται ως ένα σημαντικό εργαλείο 

προώθησης του τουρισμού.  

Στη δεύτερη κατηγορία, εντάσσονται οι δημόσιες ιστοσελίδες, τις οποίες 

κατασκευάζουν και διαχειρίζονται οι δημόσιοι φορείς. Ο στόχος αυτών των ιστότοπων 

είναι η σωστή ενημέρωση των επισκεπτών για τον κάθε προορισμό, έτσι ώστε να 

προσελκύσουν νέους τουρίστες στην περιοχή που προβάλλουν. Είναι προφανές, ότι σ’ 

αυτή την περίπτωση, η κατασκευή της ιστοσελίδας γίνεται με σκοπό την παροχή της 

καλύτερης εμπειρίας σε μία τέτοια ιστοσελίδα.  

Ακόμη, κατά τη διάρκεια μιας περιήγησης, μπορεί κανείς να συναντήσει 

ιστοσελίδες οι οποίες αντιπροσωπεύουν μία επιχείρηση που προσφέρει αγαθά ή 

υπηρεσίες στους τουρίστες μιας περιοχής. Στην πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων, το 

περιεχόμενο εξαρτάται άμεσα απ’ την υπηρεσία (ή το προϊόν) που προβάλλει, ενώ 

λιγότερο βάρος δίνεται σε πληροφορίες που σχετίζονται με διαφορετικού είδους 

περιεχόμενο. Στόχος αυτών των ιστότοπων είναι να προωθήσουν τον τουρισμό στην 

περιοχή αλλά πιο πολύ να προβάλλουν την εκάστοτε τοπική επιχείρηση, έτσι ώστε να 

προσελκύσουν τουρίστες στις επιχειρήσεις τους. Συμμετέχοντες σ’ αυτή την κατηγορία 

είναι ξενοδοχεία, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, αεροπορικές εταιρείες κτλ.  

Τέλος, δεν θα μπορούσαν να παραλειφθούν τα κοινωνικά δίκτυα, δεδομένου ότι 

αποτελούν μια κοινότητα στην οποία επιχειρήσεις και χρήστες αλληλεπιδρούν σε 

πραγματικό χρόνο. Το περιεχόμενο σ’ αυτές τις ιστοσελίδες ποικίλει ανάλογα το χρήστη, 

καθώς επίσης και τα ενδιαφέροντα του. Η ανταλλαγή απόψεων, η κοινοποίηση της 

παρουσίασης καθώς και η αξιολόγηση διάφορων επιχειρήσεων είναι τα κύρια 

χαρακτηριστικά αυτών των ιστοσελίδων και έχουν σκοπό την ενημέρωση των 

συμμετεχόντων σε πολλούς τομείς. Επιπλέον, στα κοινωνικά δίκτυα είναι διαδεδομένη η 

τάση να συνδράμουν στην εξοικονόμηση χρόνου για την οργάνωση ενός ταξιδιού, αφού 

πολλές παραδοσιακές ενέργειες παραλείπονται. Για παράδειγμα, το GPS μπορεί να 

αντικαταστήσει τον έντυπο χάρτη, που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα για την οργάνωση 
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ταξιδιωτικών διαδρομών με συγκεκριμένες στάσεις. Όλες αυτές οι ενέργειες πλέον 

μετατοπίστηκαν στο στάδιο του ταξιδιού (Xiang, Magnini, & Fesenmaier, 2015). 

Άλλη μία κατηγοριοποίηση παρουσιάζεται σε πιο πρόσφατη μελέτη, όπου ο 

ερευνητής έχει διαχωρίσει τις ιστοσελίδες τουριστικού περιεχομένου βάσει του κοινού – 

στόχου στο οποίο απευθύνεται (Mak, 2017). Έτσι, οι ιστοσελίδες κατηγοριοποιούνται με 

βάση το επιχειρηματικό μοντέλο που διαθέτουν. Ο ιστότοπος που απαρτίζεται από 

σελίδες τις οποίες έχουν δημιουργήσει οι χρήστες για τη δημοσίευση των εμπειριών τους 

και για την επικοινωνία με φίλους και γνωστούς (καταναλωτής προς καταναλωτή). Είναι 

προφανές ότι τέτοιου είδους ιστοσελίδες απευθύνονται σε όμοιο κοινό, δηλαδή σε 

καταναλωτές. Το επιχειρηματικό μοντέλο επιχείρηση προς επιχείρηση (Business-to-

Business) προωθεί τη διευκόλυνση των ευκαιριών δικτύωσης για τουριστικές 

επιχειρήσεις, την επικοινωνία με τις τάσεις της βιομηχανίας, τις τεχνολογικές εξελίξεις, 

τα πορίσματα ερευνών ή τις συμβουλές μάρκετινγκ. Το πιο διαδεδομένο ωστόσο είναι οι 

ιστοσελίδες κατασκευασμένες από επιχειρήσεις που απευθύνονται στους καταναλωτές, 

με στόχο την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ τους. Τέλος, η κυβέρνηση πολλές φορές, 

διαμέσω των ιστοσελίδων, προσπαθεί να χτίσει κανάλια επικοινωνίας και εξυπηρέτησης 

των τελευταίων (Mak, 2017).  

Μία άλλη ενδιαφέρουσα έρευνα απέδειξε ότι οι ιστοσελίδες με τουριστικό 

περιεχόμενο κατηγοριοποιούνται με βάση κάποια ακόμη κριτήρια σε τρεις μεγάλες 

ομάδες, ανάλογα σε ποια φάση οργάνωσης ενός ταξιδιού ανταποκρίνονται οι 

πληροφορίες που προσφέρουν. Έτσι, η μία ομάδα προσφέρει πληροφορίες και εργαλεία 

χρήσιμα στους τουρίστες για το στάδιο πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού (κράτηση 

δωματίων, καιρός, ιστορικά στοιχεία κτλ.), στη δεύτερη  εντάσσονται αυτές που 

συμπεριλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τη διάρκεια του ταξιδιού (χάρτες, 

συγκοινωνία, ημερολόγιο, ψυχαγωγία κτλ.) και, τέλος, η τρίτη αναφέρεται στην 

ιστοσελίδα ως αυτόνομη που περιέχει επιπλέον ενημερωτικά στοιχεία (γλώσσες, βίντεο, 

ευχρηστία κτλ.) (Bastida & Huan , 2014). 

2.3 Τα κοινωνικά μέσα στον τουρισμό 

Αρχικά, είναι εύλογο να καθοριστεί η σημασία του Web 2.0 το οποίο έχει 

εισβάλει στην καθημερινή μας ζωή. Η νέα αυτή γενιά του διαδικτύου έχει φέρει 

επανάσταση, αφού πλέον δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους. Σημαντική λεπτομέρεια θεωρείται ότι αυτή η διασύνδεση δεν παρατηρείται μόνο 



 

9 

ανάμεσα στους χρήστες, αλλά πλέον κάθε χρήστης μπορεί να αλληλοεπιδράσει με 

συγκεκριμένες ομάδες ατόμων, με επιχειρήσεις, οργανισμούς ακόμα και με 

συγκεκριμένες εκδηλώσεις (Newman , Chang , Walters , & Wills , 2016).  

Πλέον, παρατηρείται ότι ο τρόπος που προωθείται ένας προορισμός είναι 

ενεργητικός, ενώ το περιεχόμενο της προβολής πολλές φορές το δημιουργούν οι ίδιοι οι 

χρήστες (Mistilis , Buhalis , & Gretzel , 2014). Έχουν αναφερθεί συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά με βάση τα οποία γίνεται αντιληπτή η έννοια της παραγωγής 

περιεχομένου από τους χρήστες. Απαιτείται να υπάρχει συνδυασμός της δημοσιοποίησης 

του περιεχομένου σε μία ιστοσελίδα ή σ’ ένα κοινωνικό δίκτυο τα οποία προσφέρουν 

ελεύθερη πρόσβαση σε μία συγκεκριμένη ομάδα ατόμων, της εμφανής προσωπικής 

προσπάθειας για τη συγγραφή του κειμένου και, τέλος, να μην αποτελεί επίσημο 

περιεχόμενο για επαγγελματική χρήση (Kaplan & Haenlein , 2010).  

Κύριο χαρακτηριστικό των κοινωνικών μέσων είναι η ικανότητα των χρηστών να 

δημιουργούν περιεχόμενο από μόνοι τους και μ’ αυτόν τον τρόπο να επιτυγχάνουν την 

αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ τους, και όχι μόνο (Míguez-González & Fernández-

Cavia , 2015). Το περιεχόμενο που μοιράζονται μεταξύ τους αποτελείται από 

φωτογραφίες, βίντεο, κριτικές και απλό κείμενο  (Leung , Law , Hoof , & Buhalis , 

2013). Επιπρόσθετα, η υιοθέτηση των έξυπνων κινητών συσκευών στην καθημερινή ζωή 

των ανθρώπων και η πρόσβαση στο διαδίκτυο ανά πάσα στιγμή απ’ οπουδήποτε ενισχύει 

την ανάγκη για χρήση των κοινωνικών δικτύων, καθώς το περιεχόμενο ανανεώνεται 

άμεσα. Συνεπώς, προσφέρονται μεγάλες δυνατότητες, αφού οι χρήστες κατά τη διάρκεια 

της αναζήτησης πληροφοριών σχετικές με τον προορισμό μπορούν να ανατρέχουν στις 

πληροφορίες των κοινωνικών δικτύων (Xiang, Magnini, & Fesenmaier, 2015). Επιπλέον, 

το γεγονός που ενημερώνονται με μεγάλη συχνότητα βοηθά τις μηχανές αναζήτησης να 

αναζητούν και να επιστρέφουν πολλά αποτελέσματα των οποίων τα περισσότερα είναι 

από τα κοινωνικά δίκτυα (Xiang & Gretzel, Role of social media in online travel 

information search, 2010). 

Σύμφωνα με μία έρευνα, τα κοινωνικά μέσα απεικονίζουν τις σχέσεις των 

ανθρώπων σ’ ένα εικονικό περιβάλλον. Γι’ αυτό το λόγο, συμβάλλουν στη διαδικασία 

της αναζήτησης πληροφοριών σχετικά μ’ έναν τουριστικό προορισμό. Αυτό συμβαίνει 

διότι τα προαναφερόμενα μέσα είναι μία επέκταση της εν λόγω στόμα-με-στόμα 

συνήθειας, σύμφωνα με την οποία οι πληροφορίες διαδίδονται από τον έναν στον άλλον 

ανάλογα τις μεταξύ τους σχέσεις. Στη σύγχρονη εποχή παρατηρείται ακριβώς το ίδιο 
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φαινόμενο με τη διαφορά ότι η διάδοση των πληροφοριών γίνεται μέσω του διαδικτύου 

από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Leung , Law , Hoof , & Buhalis , 2013).  

Ωστόσο, οι χρήστες δεν εμπιστεύονται σε μεγάλο βαθμό τις πληροφορίες που 

βρίσκουν διότι τις περισσότερες φορές οι πηγές είναι άγνωστες και οι συντάκτες αυτών 

των πληροφοριών δεν είναι οικεία ως προς τους ίδιους πρόσωπα. Για την αντιμετώπιση 

αυτού του φαινομένου, πολλοί εμπλεκόμενοι σ’ αυτά τα δίκτυα αξιολογούν το ιστορικό 

του συγγραφέα, καθώς και κάποια στοιχεία τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην 

απεικόνιση μιας προσωπικότητας. Σημαντικό κενό έρχονται  να καλύψουν πλέον οι 

επίσημες ιστοσελίδες τουρισμού οι οποίες εκπέμπουν ένα αίσθημα εμπιστοσύνης.  

Για το συνδυασμό των δυνατοτήτων μιας ιστοσελίδας με τα κύρια 

χαρακτηριστικά των κοινωνικών μέσων, και πιο συγκεκριμένα των ιστοσελίδων 

κοινωνικής δικτύωσης, είναι σημαντικό να ενσωματωθούν και τα κοινωνικά δίκτυα μέσα 

στη στρατηγική προώθησης των προορισμών, ώστε να συμβαδίζουν με τις νέες τάσεις 

και συνήθειες των χρηστών, καθώς και να αποπνέουν το αίσθημα της εμπιστοσύνης 

λόγω του ότι ο κύριος διαχειριστής αυτών των σελίδων είναι επίσημοι φορείς ή 

εκπρόσωποι αυτών (Leung , Law , Hoof , & Buhalis , 2013). Επιπλέον, η υιοθέτηση των 

κοινωνικών δικτύων στη στρατηγική προώθησης ενδυναμώνει τη σχέση των χρηστών με 

τους δήμους πριν το ταξίδι, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και μετά το ταξίδι (Shao , Li , 

Morrison , & Wu , 2016). 

Διαφορετική σκοπιά παρουσιάζεται σε μία άλλη μελέτη  (Mistilis , Buhalis , & 

Gretzel , 2014), η οποία υποστηρίζει ότι οι δημόσιοι φορείς δεν είναι σε θέση να 

συμβαδίσουν μ’ αυτή τη νέα τάση στον κλάδο του τουρισμού, διότι υπάρχει έλλειψη 

εξειδίκευσης και γνώσης για τα κοινωνικά μέσα. Έτσι, υπογραμμίζεται ότι στο μέλλον οι 

επίσημοι φορείς αυτών των ιστοσελίδων θα είναι αναγκασμένοι να συνεργαστούν με 

ιδιωτικούς φορείς για την υποστήριξη της προβολής τους μέσω αυτών των καναλιών 

(Mistilis , Buhalis , & Gretzel , 2014). 

Μολονότι, η παρούσα εργασία δεν έχει ως κύριο αντικείμενο τη χρήση των 

κοινωνικών μέσων στον κλάδο του τουρισμού, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν 

παρακάτω επιγραμματικά τα είδη των κοινωνικών μέσων που υφίστανται.  

 Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης αναφέρονται σε ιστοσελίδες στις οποίες 

υπάρχει κοινωνική διάδραση μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι ανταλλάσσουν  ιδέες και 

πληροφορίες, και ενημερώνονται για όλα τα ζητήματα που τους αφορούν μέσα από 
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εικονικές κοινότητες (Laudon & Traver, 2011). Τέτοιοι ιστότοποι υπάρχουν αρκετοί και 

ανάλογα με την ανάγκη του καθενός χωρίζονται σε κατηγορίες. 

Υπάρχουν τα Blogs (ιστολόγια), τα οποία κατά βάση έχουν ιδιωτική χρήση, για 

παράδειγμα ο administrator (ιδιοκτήτης) εκφράζει την υποκειμενική του άποψη και θίγει 

συγκεκριμένα θέματα που τον αφορούν, έμμεσα ή άμεσα (Kaplan & Haenlein , 2010). 

Μέσω αυτού, δίνεται και η δυνατότητα στο κοινό να αλληλεπιδρά μέσω των σχολίων 

που του επιτρέπεται να καταχωρεί. Μια άλλη κατηγορία είναι τα wikis, μια ιστοσελίδα 

δηλαδή η οποία επιτρέπει στους επισκέπτες να προσθέσουν, να αφαιρέσουν και να 

διαμορφώσουν το περιεχόμενο της (Laudon & Traver, 2011). Τα microblogs τώρα, είναι 

ιστοσελίδες οι οποίες περιέχουν μηνύματα μικρού περιεχομένου (έως 140 χαρακτήρες). 

Το microblogging το χρησιμοποιούν οι χρήστες για να επικοινωνούν μεταξύ τους όπως 

και με τα γραπτά μηνύματα μόνο που αυτά έχουν πιο περιορισμένο αριθμό χαρακτήρων 

(LeClerc, 2009). Τα podcasts ως σελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι ψηφιακά αρχεία 

και όχι ραδιοκύματα, τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες να ακούν τραγούδια ή ακόμα 

και ηχητικές παρουσιάσεις. 

Τέλος, υπάρχει και το imagesharing ή photosharing το οποίο ορίζεται ως η 

δημοσίευση φωτογραφικού υλικού του εκάστοτε χρήστη στο διαδίκτυο σε απευθείας 

σύνδεση. Το sharing έχει την έννοια πως και άλλοι χρήστες είναι σε θέση να βλέπουν το 

συγκεκριμένο υλικό το οποίο δημοσιεύεται από κάποιον άλλον. 

2.4 Οργάνωση ταξιδιού 

H ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου συνέβαλε στην αλλαγή 

του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι οργάνωναν τα ταξίδια τους. Η επιλογή ενός 

προορισμού από τους χρήστες συνεπάγεται την αφιέρωση πολλών ωρών αναζήτησης 

πληροφοριών στο διαδίκτυο, μέχρι να καταλήξουν στον κατάλληλο γι’ αυτούς 

προορισμό σύμφωνα με τα τιθέμενα κριτήρια. Κατά τη διάρκεια αναζήτησης του τόπου 

άφιξης, ο χρήστης επισκέπτεται έναν τεράστιο αριθμό ιστοσελίδων, συλλέγοντας θετικές 

και αρνητικές κριτικές για τον κάθε προορισμό. Έχει παρατηρηθεί ότι οι χρήστες τείνουν  

να επισκέπτονται μικρό αριθμό ιστοσελίδων επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αναζήτηση. Όσο μεγαλύτερο σε πλήθος είναι οι 

ιστοσελίδες με τουριστικούς προορισμούς, τόσο οι χρήστες δεν καλύπτουν τις ανάγκες 

τους και μένουν δυσαρεστημένοι με την αναζήτηση τους (Thai & Yuksel, 2017).  Η 
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συμπεριφορά και η ψυχολογία ποικίλει ανάλογα το άτομο, αλλά σίγουρα εμφανίζει 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά για όλους τους χρήστες.  

Όπως προαναφέρθηκε, ο τρόπος οργάνωσης ενός ταξιδιού διαφοροποιείται με 

την πάροδο του χρόνου και είναι σημαντικό να υπάρχει κάποια παρακολούθηση των 

συνηθειών των καταναλωτών, δεδομένου ότι μεταβάλλονται με γρήγορο ρυθμό. Έχουν 

πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες που επικεντρώνονται στα χαρακτηριστικά που πρέπει 

να διαθέτει μία ιστοσελίδα με τουριστικό περιεχόμενο, αλλά δε μπορούν να ορισθούν ως 

κανόνες, αφού πρόκειται για μεταβλητές συνήθειες και ανάγκες (Park & Gretzel, 2007). 

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν να μελετηθεί η διαδρομή την οποία ακολουθεί ένας 

χρήστης, έτσι ώστε να πετύχει το στόχο του και τελικά να καταγραφούν οι 

σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την τελική του απόφαση. 

Η διαδικασία για την οργάνωση ενός ταξιδιού, αξιοποιώντας τα εργαλεία του 

διαδικτύου, αποτελείται από διαφορετικές φάσεις οι οποίες είναι εύλογο να 

αξιολογηθούν και να κατανοηθούν στο μέγιστο. Αυτό θα βοηθήσει τους κατασκευαστές 

των ιστοσελίδων και τους ειδικούς, που ασχολούνται με την προβολή και προώθηση των 

περιοχών, να ανακαλύψουν τα κρίσιμα στοιχεία που επηρεάζουν τις αποφάσεις των 

χρηστών και να αξιολογήσουν τη ψυχολογία τους, ώστε να έχουν μια επιτυχημένη 

ιστοσελίδα. Τέλος, ένα άλλο μεγάλο ζήτημα αφορά σε πολλούς φορείς οι οποίοι, αν και 

κατασκευάζουν μια ιστοσελίδα με σκοπό την ενημέρωση των χρηστών, το περιεχόμενο 

και το γραφιστικό κομμάτι των σελίδων δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Έτσι, η 

αποτυχημένη αυτή προσπάθεια είναι εμφανής στην επισκεψιμότητα της περιοχής, στη 

δημοτικότητα που κατέχει και, πάνω απ’ όλα, στα έσοδα των επιχειρήσεων της περιοχής.   

2.5 Τα στάδια οργάνωσης του ταξιδιού 

Βασιζόμενος στην παραπάνω ενότητα, μπορεί εύκολα να συμπεράνει κανείς ότι 

τα στάδια για μία επιτυχημένη οργάνωση ταξιδιού ποικίλουν ανάλογα με τις προσωπικές 

προτιμήσεις του κάθε χρήστη. Ωστόσο, κάποιες συνήθειες αυτών είναι όμοιες, διότι 

βασίζονται στη νέα τάση του διαδικτύου και στους νέους τρόπους αναζήτησης και 

οργάνωσης ενός ταξιδιού.  

Η πλειοψηφία των ερευνών αποκαλύπτει ότι ένας χρήστης και μελλοντικός 

τουρίστας μιας περιοχής, ακολουθεί συγκεκριμένη πορεία και τακτική για να φτάσει στο 

τελευταίο στάδιο, το οποίο είναι η λήψη της τελικής απόφασης για τον προορισμό του. 

Πιο συγκεκριμένα, η διαδρομή που ακολουθεί ένας χρήστης αποτελείται από τρεις 
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φάσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τους Luna- Neared και Hyman (2012), οι άνθρωποι 

χρησιμοποιούν την εμπειρία και τη γνώση τους για να ανακαλύψουν λέξεις-κλειδιά για 

την ανάκτηση πληροφοριών με τη βοήθεια της μηχανής αναζήτησης. Η παραπάνω 

διαδικασία εντάσσεται στο πρώτο βήμα, το οποίο περιλαμβάνει ενέργειες που 

σχετίζονται με τη φάση αναζήτησης ιστοσελίδων με τουριστικό περιεχόμενο. 

Χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά, η μηχανή αναζήτησης παρουσιάζει μια λίστα 

αποτελεσμάτων. Ο χρήστης επιλέγει κάποια από αυτά, έτσι ώστε να τα εξερευνήσει.  

Η πρώτη επίσκεψη σε μία ιστοσελίδα και ο σχηματισμός κάποιας άποψης στα 

πρώτα δευτερόλεπτα αποτελεί το δεύτερο στάδιο, που είναι και το πιο κρίσιμο. Οι 

διαχειριστές μιας ιστοσελίδας πρέπει να γνωρίζουν ότι η πρώτη σελίδα που 

επισκέπτονται οι χρήστες είναι η πιο σημαντική για να προσελκύσει το ενδιαφέρον τους. 

Ο επισκέπτης σ’ αυτό το στάδιο διαχωρίζει τις σελίδες που τον ενδιαφέρουν και 

συνεχίζει στο τρίτο στάδιο, το οποίο αναφέρεται στην αξιολόγηση και στο κατά πόσο 

περιηγείται στις τελικές ιστοσελίδες (Luna-Nevarez & Hyman, 2012). Έχει ιδιαίτερη 

σημασία επίσης να μελετηθούν τα κύρια σημεία που παίζουν καθοριστικό ρόλο στις 

αποφάσεις των χρηστών και τα οποία θα παρουσιαστούν στην παρακάτω ενότητα. 

Παρόμοια έρευνα υπέδειξε ότι υπάρχουν περισσότερα από τρία στάδια που ακολουθούν 

οι χρήστες, και πιο συγκεκριμένα υπογράμμισε ότι είναι πέντε. Συνοπτικά, στο πρώτο 

στάδιο ο χρήστης ανακαλεί στο μυαλό του τις πληροφορίες που επιθυμεί να αναζητήσει, 

επιλέγει και εισάγει τους όρους αναζήτησης που θεωρεί σημαντικούς, έτσι ώστε να έχει 

τα επιθυμητά αποτελέσματα. Συνεχίζει με την πλοήγηση στα αποτελέσματα και την 

επίσκεψη σε αυτά, με σκοπό να τα κατανοήσει όσον αφορά το περιεχόμενο τους.  

Ως τρίτο βήμα αναφέρεται η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ως προς το 

ποσοστό κάλυψης του αντίστοιχου ερωτήματος, εν συνεχεία κρίνει ποια αποτελέσματα 

απ’ αυτά θα μελετήσει, έτσι ώστε να φτάσει στο στόχο του που είναι η λήψη της 

απόφασης. Ως πέμπτο και τελευταίο στάδιο, που δεν είναι απαραίτητο να διακρίνεται σε 

κάθε αναζήτηση, αναφέρεται η βελτίωση της έρευνας, αφού υπάρχουν πολλές 

πιθανότητες τα αποτελέσματα να μην καλύπτουν τα ερωτήματα που έχουν τεθεί από το 

χρήστη  (Ho , Lin , & Chen , 2012). 

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία στηρίζεται στην υπόθεση ότι τα στάδια 

της οργάνωσης είναι τρία και με βάση το συγκεκριμένο γνώμονα έχει δημιουργηθεί και 

το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο για την επίτευξη της πρωτογενούς έρευνας.  
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Στάδιο 1ο : Αναζήτηση για επιλογή του προορισμού 

Κάνοντας μνεία στην παραπάνω έρευνα, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

πρώτο στάδιο που αφορά τη διαδικτυακή διαδικασία αναζήτησης πηγών, οι οποίες 

μπορεί να βοηθήσουν το χρήστη να καταλήξει στον τελικό προορισμό του. 

Μεταγενέστερη έρευνα (Ho , Lin , & Chen , 2012) έχει αποδείξει ότι η αναζήτηση 

πληροφοριών για τουριστικούς σκοπούς πηγάζει από προσωπική εμπειρία ή, ακόμα και, 

από εμπειρία παραπλήσια απ’ αυτήν που θα επιλέξει ένας χρήστης. Έτσι, το κύριο 

εργαλείο αναζήτησης είναι η μνήμη του καθενός και η κριτική βούληση. Όμοια 

στρατηγική αναζήτησης έχει παρουσιαστεί, τονίζοντας ότι η αναζήτηση προορισμού 

γίνεται με βάση τα ερεθίσματα που απορροφά από το άμεσο περιβάλλον του (Lončarić , 

Bašan , & Marković , 2013). 

Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης και η ανταλλαγή εμπειριών με άλλους ανθρώπους, 

όπως επίσης, και η αναζήτηση σε παραδοσιακά μέσα προβολής, για παράδειγμα στα 

περιοδικά ή στις εφημερίδες. Μία πιο πρόσφατη έρευνα από τους ίδιους (Ho , Lin , & 

Chen , 2012) επικεντρώθηκε στο νέο εξελιγμένο τρόπο αναζήτησης πληροφοριών μέσω 

του διαδικτύου, ο οποίος περιλαμβάνει πέντε διαφορετικούς τρόπους αναζήτησης.  

Ένας βασικός και πολύ συνηθισμένος τρόπος αναζήτησης είναι η χρήση λέξεων-

κλειδιών σε μία μηχανή αναζήτησης. Η συγκεκριμένη μέθοδος χαρακτηρίζεται ως η πιο 

εύχρηστη, αλλά ταυτόχρονα δεν εγγυάται τα καλύτερα αποτελέσματα, καθώς η σωστή 

χρήση των λέξεων-κλειδιών εξαρτάται από την εμπειρία του χρήστη και κατά πόσο 

μπορεί να συνδυάσει αυτές τις λέξεις με τον τρόπο που λειτουργεί η αντίστοιχη μηχανή 

αναζήτησης.  

Ως δεύτερο κριτήριο αναφέρεται η χρήση των μηχανών αναζήτησης και η 

εναλλαγή μεταξύ αυτών με σκοπό τη σύγκριση των αποτελεσμάτων. Όπως 

προαναφέρθηκε, η μηχανή αναζήτησης λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο και, 

αδιαμφισβήτητα, ο τρόπος αυτός είναι μοναδικός. Έτσι λοιπόν, σε περίπτωση που γίνει 

αναζήτηση με όμοιες λέξεις-κλειδιά σε περισσότερες από μία μηχανές αναζήτησης, τα 

αποτελέσματα θα διαφέρουν.  

Μία ακόμη απλή μέθοδος αναζήτησης είναι αυτή που στηρίζεται στους 

καταλόγους Ιστού, την οποία επιλέγουν οι χρήστες που δεν διαθέτουν τόσο μεγάλη 

εμπειρία και θέλουν να νιώθουν ότι επισκέπτονται ιστοσελίδες που είναι πλήρως 

ενημερωμένες και από έμπιστες πηγές. Ουσιαστικά, οι κατάλογοι Ιστού αποτελούνται 
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από διάφορες κατηγοριοποιημένες ιστοσελίδες ανάλογα το θέμα και τις τάσεις των 

χρηστών.   

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο χρονικός τρόπος αναζήτησης ο οποίος και 

βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το χρόνο. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο επικείμενος 

τουρίστας πραγματοποιεί οποιαδήποτε αναζήτηση, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, 

χωρίς περιορισμούς, στην ημερομηνία και στις πληροφορίες που επιθυμεί να συλλέξει 

(Lončarić , Bašan , & Marković , 2013). O λειτουργικός τρόπος αναζήτησης διαφέρει 

απ’ όλους τους υπόλοιπους καθώς ο χρήστης επικεντρώνει το ενδιαφέρον του μόνο σε 

συγκεκριμένες πηγές, γνωρίζοντας ότι είναι εξασφαλισμένη η επιτυχημένη λήψη της 

απόφασης (Lončarić , Bašan , & Marković , 2013). 

 

Στάδιο 2ο: Επίσκεψη στα αποτελέσματα αναζητήσεων 

Στην εισαγωγή αυτής της ενότητας παρουσιάζονται ποικίλοι τρόποι αναζήτησης 

πληροφοριών στο διαδίκτυο και, γενικότερα, οργάνωσης ενός ταξιδιού από τη στιγμή 

επιλογής του προορισμού. Ως δεύτερο στάδιο, στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, 

νοείται η αρχική επίσκεψη στ’ αποτελέσματα που έχει συλλέξει ο χρήστης και 

περιγράφηκαν στο πρώτο στάδιο. Το δεύτερο λοιπόν στάδιο αποτελεί το πιο σημαντικό 

και ταυτόχρονα το πιο δύσκολο από την πλευρά των φορέων, καθώς ο χρήστης με την 

πρώτη επίσκεψη είναι επιθυμητό να νιώσει ότι τον καλύπτει ως προς τη 

λειτουργικότητα, το περιεχόμενο και το περιβάλλον. Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές 

έρευνες με θέμα μελέτης τους παράγοντες επιτυχίας μιας επίσημης ιστοσελίδας με 

τουριστικό περιεχόμενο και στόχος της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή αυτών.  

2.6 Παράγοντες επιτυχίας μιας ιστοσελίδας τουριστικού περιεχομένου 

Ο συνδυασμός όλων των ερευνών και η παρουσίαση των παραγόντων που 

συμβάλλουν στην αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες και επιθυμίες των 

χρηστών μπορεί να φανερώσουν τους κύριους παράγοντες που συνδράμουν στην 

επιτυχία μιας σελίδας τουριστικού περιεχομένου. Τέτοιου είδους έρευνες έχουν 

ξεκινήσει πριν από τουλάχιστον δύο δεκαετίες, από τη στιγμή που το διαδίκτυο εισέβαλε 

στον τουρισμό και άρχισε να επηρεάζει τις συνήθειες των καταναλωτών και των 

τουριστών.  

Οι επίσημοι φορείς, που στοχεύουν στη δημιουργία μιας ιστοσελίδας με 

τουριστικό περιεχόμενο, οφείλουν να αντιληφθούν τη σοβαρότητα των παραγόντων 
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αυτών, δεδομένου ότι οι σελίδες αυτές αντιπροσωπεύουν με επίσημο τρόπο τον 

εκάστοτε προορισμό και έτσι οι χρήστες επηρεάζονται άμεσα από την εικόνα που θα 

αντικρύσουν. Έτσι, οι μελλοντικοί επισκέπτες ενός προορισμού μπορούν να 

αξιολογήσουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται και να οδηγηθούν στην τελική 

τους απόφαση (Luna-Nevarez & Hyman, 2012).  

Η πρώτη εντύπωση του επισκέπτη σε μία ιστοσελίδα παίζει πολύ σημαντικό 

ρόλο, καθώς απ’ αυτήν εξαρτάται το αν θα συνεχίσει την πλοήγηση του στην σελίδα ή 

όχι.  

Πρωταρχικός στόχος είναι η απόκτηση της εμπιστοσύνης του χρήστη στην 

σελίδα που έχει επισκεφτεί. Το γεγονός ότι είναι μία επίσημη σελίδα του επιθυμητού 

προορισμού ενισχύει την ανάγκη του χρήστη για περαιτέρω εξερεύνηση, αφού έχει 

δημιουργηθεί η αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης ως προς αυτό που του 

παρουσιάζεται (Luna-Nevarez & Hyman, 2012).  

Μεγάλο ενδιαφέρον μελέτης αποτελούν οι τρόποι με τους οποίους μία 

ιστοσελίδα μπορεί να βελτιωθεί ώστε να επιτύχει το σκοπό της. Χαρακτηριστικά, 

αναφέρεται ότι οι κατασκευαστές και, πολύ περισσότερο, οι αναλυτές δεδομένων των 

ιστοσελίδων απαιτείται να είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν δύο τεχνικές (Yin & Guo , 

2013). Η μία αναφέρεται στην εξόρυξη περιεχομένου του διαδικτύου (web content 

mining) που αφορά την ανάλυση των διάφορων αντικειμένων του διαδικτύου και τον 

τρόπο με τον οποίο γίνεται η εξόρυξη των ιστοσελίδων σε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο 

(Δουκίδης, 2011) και, πολλές φορές, στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας.  

Από την άλλη, η δεύτερη τεχνική που ονομάζεται εξόρυξη χρήσης διαδικτύου 

(web usage mining) σηματοδοτεί την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών σ’ αυτές 

τις ιστοσελίδες, βάσει της οποίας μπορούν να δημιουργηθούν συγκεκριμένα πρότυπα 

κατασκευής ιστοσελίδων με σκοπό τη βέλτιστη παρουσίαση του ιστότοπου και την 

επιτυχία αυτής (Yin & Guo , 2013). Τα χαρακτηριστικά και οι παράγοντες που 

συμβάλουν στη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας θα αναφερθούν στο επόμενο κεφάλαιο. 

Υπάρχουν πολλές έρευνες και μελέτες που επικεντρώνονται στους παράγοντες 

επιτυχίας μίας ιστοσελίδας τουριστικού περιεχομένου. Σύμφωνα με την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε, διακρίθηκαν κάποια χαρακτηριστικά που είναι 

άξια προς μελέτη. Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση αυτών 

καθώς και οι αντίστοιχες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν ανά παράγοντα. 
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Πίνακας 1: Συνοπτική κατηγοριοποίηση των παραγόντων σύμφωνα με τις μελέτες  

 

Παράγοντες Επιτυχίες 

 

Αντίστοιχες έρευνες 

Αισθητική (Luna-Nevarez & Hyman, 2012), 

(Rodríguez-Molina , Frías-Jamilena , & 

Castaneda-García , 2015), (Lee & Gretzel, 

2012), (Karkin & Janssen, 2014) 

Ευχρηστία (Kumar & Jenamani , 2017), (Kumar & 

Saini, 2011), (Charles , Matias , & Mena , 

2015), (Dedeke, 2016), (Chung , Lee , 

Lee , & Koo , 2015), (Karkin & Janssen, 

2014), (Youngblood & Mackiewicz , 

2012), (Yin & Guo , 2013), (JFernández-

Cavia, Rovira, Díaz-Luque, & Cavaller, 

2014), (Alzua-Sorzabal , Zurutuza, Rebón , 

& Gerrikagoitia , 2015) 

Διαδραστικότητα (Míguez-González & Fernández-Cavia , 

2015), (Οh & Sundar , 2015), (JFernández-

Cavia, Rovira, Díaz-Luque, & Cavaller, 

2014) 

Μπάρα Αναζήτησης (Bastida & Huan , 2014) 

Πολυγλωσσία (JFernández-Cavia, Rovira, Díaz-Luque, & 

Cavaller, 2014), (Tang-Taye & Standing , 

2016), (Luna-Nevarez & Hyman, 2012) 

Δημοτικότητα (Bjorner , 2013), (Míguez-González & 

Fernández-Cavia , 2015), (Tang-Taye & 

Standing , 2016), (Rodríguez-Molina , 

Frías-Jamilena , & Castaneda-García , 

2015), (Dedeke, 2016), (Liu , Li , & Kim , 

2015) 

Περιεχόμενο (Rodríguez-Molina , Frías-Jamilena , & 

Castaneda-García , 2015), (Alzua-
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Sorzabal , Zurutuza, Rebón , & 

Gerrikagoitia , 2015), (Chung , Lee , Lee , 

& Koo , 2015), (Zhou , Wang , & Li, 

2017), (Moura , Gnoth , & Deans, 2014), 

(Karkin & Janssen, 2014) 

Σχόλια (Baka, 2016), (Fang , Ye , Kucukusta , & 

Law , 2016), (Liu & Park, 2015), (Mistilis , 

Buhalis , & Gretzel , 2014), (Zhou , Wang , 

& Li, 2017) 

Άλλοι (Chung , Lee , Lee , & Koo , 2015), 

(Karkin & Janssen, 2014), (Youngblood & 

Mackiewicz , 2012), (Zhou , Wang , & Li, 

2017) 

 

2.6.1 Η αισθητική της ιστοσελίδας 

Μεγάλο πεδίο έρευνας για δεκάδες χρόνια αποτελούσε, και συνεχίζει να 

αποτελεί, η ψυχολογία των χρωμάτων στο πεδίο του μάρκετινγκ και κατά πόσο τα 

χρώματα μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης απόφασης, καθώς και το 

σχηματισμό εντύπωσης. Έτσι, η αισθητική και, γενικότερα, ο σχεδιασμός μιας 

ιστοσελίδας δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητη, αφού ένα όμορφο γραφικό περιβάλλον 

ιστοσελίδας διαθέτει πολλές πιθανότητες να επηρεάσει θετικά την αξιολόγηση ως προς 

την ιστοσελίδα και κατ’ επέκταση ως προς τον επίσημο φορέα (Luna-Nevarez & Hyman, 

2012).  

Πολλές φορές, η αισθητική συσχετίζεται με το περιεχόμενο το οποίο μπορεί να 

επηρεάσει τη φαντασία των επισκεπτών, καθώς και τη συναισθηματική τους υπόσταση 

(Rodríguez-Molina , Frías-Jamilena , & Castaneda-García , 2015). Η έννοια της 

αισθητικής μιας ιστοσελίδας έχει παρουσιασθεί ως δίλημμα και, γι’ αυτό το λόγο, μία 

συγκεκριμένη έρευνα έχει κατηγοριοποιήσει τις διαφορετικές αντιλήψεις των 

επισκεπτών σε αναλογία με την έννοια της αισθητικής.  

Έτσι, η μία κατηγορία περιλαμβάνει την αντίληψη της κλασικής αισθητικής, που 

αναφέρεται σε παλαιότερες έννοιες της γραφιστικής και διαπραγματεύεται το κατά πόσο 

η ιστοσελίδα προβάλει το περιεχόμενο με ευκρίνεια και συμμετρία. Αντίθετα, η 
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εκφραστική αισθητική αναφέρεται στην πιο μοντέρνα έννοια της και στην ικανότητα να 

πρωτοτυπήσει και να ξεφύγει από τα συμβατικά χαρακτηριστικά. Σίγουρα, η αισθητική 

μιας ιστοσελίδας γίνεται αντιληπτή από τους χρήστες με διαφορετικό τρόπο και η 

αξιολόγηση αυτής τις περισσότερες φορές είναι υποκειμενική. Ωστόσο, κάποια 

χαρακτηριστικά που έχουν αξιολογηθεί από διάφορες μελέτες μπορούν να συμβάλουν 

στην έκβαση ενός συμπεράσματος (Lee & Gretzel, 2012) 

Τα ειδικά εφέ και, γενικότερα, μία ιστοσελίδα ξεχωριστή από τις υπόλοιπες έχει 

περισσότερες πιθανότητες να γίνει ελκυστική στο χρήστη (Luna-Nevarez & Hyman, 

2012), ενώ αντίστοιχη μελέτη υποστηρίζει ότι η χρήση υπερβολικών εφέ και κινούμενων 

στοιχείων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά έναν επισκέπτη (Lee & Gretzel, 2012). Πιο 

συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας αφορά τα οπτικά χαρακτηριστικά που 

διέπουν την σελίδα αυτή και τα οποία με οποιοδήποτε τρόπο έχουν τη δυνατότητα να 

ενισχύσουν την πρώτη εντύπωση του επισκέπτη. Είναι αυτονόητο ότι το πιο σημαντικό 

οπτικό στοιχείο είναι οι φωτογραφίες μιας περιοχής και τα χρώματα που έχουν επιλεχθεί, 

σε συνδυασμό με το αντίστοιχο λογότυπο της περιοχής αυτής που προσδίδει κύρος και 

εμπιστοσύνη στη σελίδα (Dedeke, 2016). Σημαντικός επίσης θεωρείται και ο τρόπος με 

τον οποίο έχουν κατασκευαστεί τα κουμπιά και τα διάφορα διαδραστικά στοιχεία (Luna-

Nevarez & Hyman, 2012). 

Μεγάλο κομμάτι κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της ιστοσελίδας αποτελούν οι 

εικόνες, τα κείμενα καθώς επίσης και η αναπαραγωγή μουσικής με σκοπό την 

μεγαλύτερη παραμονή των επισκεπτών σε μία επίσημη ιστοσελίδα τουρισμού. Τα τρία 

αυτά χαρακτηριστικά συμβάλλουν στο διανοητικό σχηματισμό μιας άποψης για τον 

προορισμό. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι επισκέπτες προτιμούν να υπάρχει 

πλειοψηφία εικόνων σε τέτοιου είδους ιστοσελίδες, η οποία οδηγεί τους επισκέπτες στην 

ανάγκη επικοινωνίας σε αντίθεση με την προβολή ενός κειμένου και μιας μουσικής, 

χωρίς την συνοδεία μιας ή περισσότερων εικόνων. Σίγουρα, η προβολή και η περιγραφή 

της περιοχής που πρόκειται να επισκεφτούν μέσω εικόνων συμβάλλει θετικά στη λήψη 

της απόφασης αφού οι χρήστες μπορούν να φανταστούν τον προορισμό και να νιώσουν 

μια ψυχολογική ολοκλήρωση.  

Παρόλο που οι εικόνες υπερτερούν των κειμένων, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο 

παράγοντας του μεγέθους του. Υποστηρίζεται ότι οι επικείμενοι τουρίστες διαθέτουν την 

ικανότητα να επεξεργάζονται μεγάλο μέρος κειμένου για την οργάνωση του ταξιδιού 

τους και γι’ αυτό το λόγο θα ήταν διατεθειμένοι να μελετήσουν κείμενα μέσω των 
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οποίων παρουσιάζεται η επιθυμητή περιοχή και πολλές άλλες πληροφορίες  (Lee & 

Gretzel, 2012).  

Ωστόσο, τα παραπάνω χαρακτηριστικά προσδίδουν ένα περιεχόμενο με 

συναισθηματικό χαρακτήρα και ο συνδυασμός των τριών μπορεί να έχει πολύ θετικά 

αποτελέσματα, αφού ο επισκέπτης κατακλύζεται από το συναίσθημα της αισιοδοξίας για 

ένα συγκεκριμένο προορισμό και είναι χαρούμενος γι’ αυτή την επιλογή του (Rodríguez-

Molina , Frías-Jamilena , & Castaneda-García , 2015). 

Είναι σημαντικό να διαχωρισθεί η έννοια της αισθητικής της ιστοσελίδας και του 

περιεχομένου από άποψη πληροφοριών, αφού η πρώτη αποσκοπεί στη σωστή διάταξη 

του περιεχομένου, ενώ το δεύτερο αναφέρεται στο είδος και την ποιότητα της 

πληροφορίας που παρουσιάζεται σε μία τέτοια ιστοσελίδα  (Karkin & Janssen, 2014). 

2.6.2 Ευχρηστία  

Η ευχρηστία αποτελεί έναν περίπλοκο όρο καθώς ενσωματώνει και άλλες 

διαφορετικές έννοιες, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την επίτευξη της 

ευχρηστίας του ιστότοπου. Η διαδραστικότητα μιας ιστοσελίδας με τους χρήστες, η 

ικανότητα δηλαδή νέων τρόπων επικοινωνίας με τον επισκέπτη, καθώς και ο βαθμός 

ευκολίας, ώστε να αποκομίσουν και να αφομοιώσουν οι χρήστες τις προσφερόμενες 

πληροφορίες, εντάσσονται στα χαρακτηριστικά ευχρηστίας μιας ιστοσελίδας.  

Η δυνατότητα ευχρηστίας ενός διαδικτυακού τόπου θεωρείται ότι είναι κύριο 

χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο θα σχεδιαστεί η ιστοσελίδα (Kumar & 

Jenamani , 2017). Σε πρόσφατη έρευνα έχει αναφερθεί (Charles , Matias , & Mena , 

2015) ότι η ευχρηστία αφορά τον τρόπο με τον οποίο πλοηγείται ένας χρήστης μέσα 

στην ιστοσελίδα και το κατά πόσο εύκολος και αξιοποιήσιμος είναι από τους επισκέπτες 

της ιστοσελίδας.  

Μεγάλο ενδιαφέρον ακόμη παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο είναι 

κατανεμημένη μία επίσημη ιστοσελίδα τουρισμού και συγκεκριμένα πώς δομείται το 

περιεχόμενο της. Για να αποφευχθεί ο τεράστιος όγκος πληροφοριών, προτείνεται ο 

διαχωρισμός ανά θεματικές ενότητες, έτσι ώστε να καταμερισθεί η ποσότητα των 

πληροφοριών διατηρώντας την ποιότητα και την εύχρηστη πλοήγηση στην ιστοσελίδα 

(Dedeke, 2016).  

Επιπλέον, η εισαγωγή αρκετών υπερσυνδέσμων γι’ άλλους επίσημους φορείς 

μπορούν να καλύψουν το παραπάνω κενό, αποφεύγοντας το μεγάλο όγκο πληροφοριών 
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αλλά αντιθέτως δρομολογώντας άλλους διαδικτυακούς τόπους με το αντίστοιχο 

περιεχόμενο (Chung , Lee , Lee , & Koo , 2015). Μεγάλο εμπόδιο και απειλή αποτελούν 

οι σπασμένοι υπερσύνδεσμοι, οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι μέσα σε μία ιστοσελίδα και 

τελικά ο νέος προορισμός δεν υφίσταται πλέον ή δεν είναι ασφαλής. Μ’ αυτόν τον 

τρόπο, ο επισκέπτης κατακλύζεται από δυσαρέσκεια και κλονίζεται η εμπιστοσύνη ως 

προς την ιστοσελίδα (Karkin & Janssen, 2014).  

Σημαντικές λεπτομέρειες που βοηθούν και ενισχύουν την αποτελεσματική 

πλοήγηση είναι η χρήση ενός υπο – μενού, το οποίο παρουσιάζει την εκάστοτε διαδρομή 

του χρήστη που έχει πραγματοποιήσει από την αρχική σελίδα έως εκείνη τη στιγμή. 

Έτσι, γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το χώρο στον οποίο βρίσκεται.  

Επιπλέον, οι υπερσύνδεσμοι, που αλλάζουν χρώμα στην περίπτωση που τους έχει 

ήδη επισκεφτεί ο χρήστης, ενισχύουν την εύκολη πλοήγηση αποτρέποντας τους να 

επισκεφτούν τις ίδιες ιστοσελίδες (Youngblood & Mackiewicz , 2012). Η εύκολη 

ανάγνωση του περιεχομένου και η κατανόηση του είναι δύο επιπλέον χαρακτηριστικά 

ευχρηστίας (Charles , Matias , & Mena , 2015). Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά 

συμπεριλαμβάνονται στο στάδιο της σχεδίασης της ιστοσελίδας.  

Επιπρόσθετα, η εξέλιξη του διαδικτύου και οι νέες συνήθειες που έχει 

δημιουργήσει γίνονται αφορμή ώστε να εισαχθεί η έννοια της αποτελεσματικής και 

αποδοτικής περιήγησης. Σύμφωνα με τους Yin και Guo (2013), η επίτευξη της 

αποτελεσματικότητας, κατά τη διάρκεια πλοήγησης, αναφέρεται στο κατά πόσο εύκολα 

ο χρήστης συνάντησε μια επίσημη ιστοσελίδα στα αποτελέσματα των μηχανών 

αναζήτησης, σύμφωνα με τις λέξεις κλειδιά που χρησιμοποίησε. Αντίθετα, η έννοια της 

αποδοτικής περιήγησης αναφέρεται στη μικρότερη δυνατή διαδρομή που μπορεί να 

κάνει ο χρήστης, ώστε να φτάσει στην επιθυμητή σελίδα (Kumar & Jenamani , 2017).  

Πιο συγκεκριμένα, η επίσημη ιστοσελίδα μιας περιοχής είναι υποχρεωμένη να 

υιοθετήσει οποιαδήποτε τεχνική με σκοπό την εμφάνιση της στις πρώτες σελίδες. Σε 

αντίθετη περίπτωση, ο χρήσης θα οδηγηθεί σε μη-επίσημες ιστοσελίδες με αναμφίβολο 

περιεχόμενο και πληροφορίες (JFernández-Cavia, Rovira, Díaz-Luque, & Cavaller, 

2014). Γι’ αυτό το λόγο, οι επίσημες ιστοσελίδες προορισμών, για να πετύχουν το στόχο 

τους και να κερδίσουν μεγάλη επισκεψιμότητα, θα πρέπει να υιοθετήσουν μία πολύ καλή 

στρατηγική με σκοπό την εμφάνισή τους στις πρώτες σελίδες αποτελεσμάτων, ώστε να 

αποφευχθεί η διασπορά των επισκεπτών (Alzua-Sorzabal , Zurutuza, Rebón , & 

Gerrikagoitia , 2015).   
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Οι νέες τάσεις και οι δυνατότητες που προσφέρουν οι κινητές συσκευές 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις συνήθειες των χρηστών και στην καθημερινότητα 

τους. Η χρήση αυτών των συσκευών ανά πάσα στιγμή χωρίς γεωγραφικό περιορισμό, 

δημιούργησε την ανάγκη της έννοιας της προσαρμοστικότητας (Riggs, 2016). Η έννοια 

της προσαρμοστικότητας αναφέρεται στην τεχνολογική εξέλιξη των ιστότοπων οι οποίοι 

ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης, η ιστοσελίδα προσαρμόζεται ανάλογα ώστε όλα τα 

στοιχεία μέσα σε αυτήν να είναι ευδιάκριτα και κατανοητά. Έτσι, οι εκάστοτε φορείς 

πρέπει να είναι διαθέσιμοι και έτοιμοι να προσφέρουν την ιστοσελίδα τους σε 

προσαμοσμένο μέγεθος, ώστε να μην αλλοιώνεται η ιστοσελίδα σ’ αυτές τις συσκευές, 

και να κατασκευάζουν αντίστοιχες εφαρμογές τις οποίες οι χρήστες θα έχουν τη 

δυνατότητα να εγκαταστήσουν στις συσκευές τους (JFernández-Cavia, Rovira, Díaz-

Luque, & Cavaller, 2014). 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί και ο όρος προσβασιμότητα, ο οποίος αναφέρεται 

στο κατά πόσο οι άνθρωποι με προβλήματα μπορούν να περιηγηθούν μέσα σε μια τέτοια 

ιστοσελίδα. Αυτές οι δυσλειτουργίες μπορεί να είναι η έλλειψη όρασης, ακοής, 

προβλήματα κινητικότητας ή ακόμα και νευρολογικές παθήσεις. Έτσι, για ηθικούς αλλά 

και νομικούς λόγους, μία ιστοσελίδα είναι απαραίτητο να προσφέρει διάφορες μορφές, 

έτσι ώστε να γίνεται εφικτή η περιήγηση των χρηστών στους ιστοτόπους χωρίς να 

αντιμετωπίσουν προβλήματα (Youngblood & Mackiewicz , 2012). 

Διαδραστικότητα  

Η διαδραστικότητα σε μία ιστοσελίδα έχει την έννοια της αλληλεπίδρασης του 

χρήστη με την ιστοσελίδα. Γενικά, είναι ένα σύνολο διάφορων τεχνολογικών 

λειτουργικών στοιχείων που προσπαθούν να επιτύχουν τη συμβολή του χρήστη μέσα 

στην ιστοσελίδα. Στη δευτερογενή έρευνα που δημοσίευσαν οι Míguez-González & 

Fernández-Cavia (2015) αναφέρεται ότι οι τύποι διαδραστικότητας σε μία ιστοσελίδα 

απαριθμούνται σε τρεις και, πιο συγκεκριμένα, η διαδραστικότητα παρατηρείται 

ανάμεσα στο χρήστη και το μήνυμα και δίνει τη δυνατότητα στους πρώτους να 

προσαρμόσουν το περιεχόμενο της σελίδας ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους. Τέτοια 

εργαλεία μπορεί να είναι ο φακός για μεγέθυνση των εικόνων, η ροή φωτογραφιών 

ακόμα και οι τρισδιάστατες φωτογραφίες. 

Εν συνεχεία, ως δεύτερη μορφή διαδραστικότητας εμφανίζεται εκείνη μεταξύ του 

χρήστη και του διαχειριστή της σελίδας, σύμφωνα με την οποία ο χρήστης είναι ικανός 
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να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία από τον οργανισμό και, αντιστρόφως, ο 

οργανισμός να ανακτήσει πληροφορίες που σχετίζονται με το χρήστη. Παρόμοια μορφή 

διαδραστικότητας έχουν παρουσιάσει οι Oh & Sundar (2015), σύμφωνα με τους οποίους 

η συγκεκριμένη μορφή διαδραστικότητας είναι η τυπική που συμπεριλαμβάνει διάφορα 

εργαλεία που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι χρήστες για να επεξεργαστούν 

περισσότερο το περιεχόμενο. Η συγκεκριμένη μορφή είναι πιο διαδεδομένη σε 

ιστοσελίδες με τουριστικό περιεχόμενο. Εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε 

να επιτευχθεί αυτή η μορφή διαδραστικότητας είναι η δυνατότητα του κατεβάσματος 

ενός αρχείου, η χρήση διαδραστικών χαρτών για την περιήγηση στην περιοχή καθώς και 

η συμμετοχή σε κάποιο διαδικτυακό παιχνίδι μέσα στην ιστοσελίδα (JFernández-Cavia, 

Rovira, Díaz-Luque, & Cavaller, 2014).  

Τέλος, η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των χρηστών αποτελεί το τρίτο  είδος 

διαδραστικότητας σύμφωνα με την οποία οι χρήστες επικοινωνούν μεταξύ τους με 

σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων (Míguez-González & Fernández-

Cavia , 2015). Τέτοια είδη ιστοσελίδων αποτελούν τα ιστολόγια, καθώς και οι σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης, των οποίων η επίδραση στο τουρισμό παρουσιάστηκε στην 

προηγούμενη ενότητα. Η προαναφερθείσα διαδραστικότητα, ή αλλιώς η 

διαδραστικότητα σε μορφή μηνυμάτων, αφορά το βαθμό στον οποίο οι διαχειριστές της 

ιστοσελίδας είναι διατεθειμένοι να ανταποκριθούν στα μηνύματα των χρηστών 

παρέχοντας τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας (Οh & Sundar , 2015)  

Μπάρα αναζήτησης 

Σε μία ιστοσελίδα, υπάρχει πιθανότητα να περιλαμβάνεται ένας τεράστιος όγκος 

πληροφοριών με στόχο τον καταιγισμό ιδεών. Έτσι, ο χρήστης πολλές φορές μπορεί να 

μπερδευτεί και να χαθεί κατά τη διάρκεια της πλοήγησης. Ένα λειτουργικό στοιχείο 

λοιπόν, που επιτυγχάνει την εύκολη πλοήγηση στην ιστοσελίδα, είναι μία μπάρα 

αναζήτησης την οποία μπορεί να αξιοποιήσει ο επισκέπτης για να κατευθυνθεί στο 

επιθυμητό περιεχόμενο. Επίσης, είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να ελέγξει 

κάποιος επισκέπτης εάν ο επίσημος ιστότοπος διαθέτει την πληροφορία που αναζητάει. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επαρκή αποτελέσματα, μπορεί να αποχωρήσει από την 

ιστοσελίδα χωρίς να έχει δαπανήσει πολύ χρόνο για την εύρεση των πληροφοριών που 

αναζητά (Bastida & Huan , 2014). 

Πολυγλωσσία 
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Πολλές επίσημες ιστοσελίδες με τουριστικό περιεχόμενο, στοχεύουν στην 

προσέλκυση κοινού απ’ όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας 

θα διαφέρουν λόγω γλώσσας, συνηθειών και κουλτούρας. Το ιδανικότερο σ’ αυτή την 

περίπτωση είναι η κατασκευή μιας ιστοσελίδας που να παρέχει την δυνατότητα 

εναλλαγής της γλώσσας ανάλογα τον επιθυμητό προορισμό (JFernández-Cavia, Rovira, 

Díaz-Luque, & Cavaller, 2014). Είναι εντούτοις αποδεκτό ότι αυτή η επιλογή θα έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους της κατασκευής της ιστοσελίδας, καθώς και της 

μετάφρασης (Tang-Taye & Standing , 2016).  

Υπάρχουν πολλά εργαλεία τα οποία μεταφράζουν παράλληλα το περιεχόμενο 

ανάλογα την γλώσσα που θα επιλέξει ο χρήστης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, είναι 

πιθανό να δημιουργηθούν συγχύσεις ως προς την κατανόηση του περιεχομένου με 

αποτέλεσμα την αποχώρηση του επισκέπτη από τον ιστότοπο.  Για αυτό το λόγο, η 

πολυγλωσσία θεωρείται ένα ασυνήθιστο εργαλείο και δεν παρατηρείται μεγάλη ποικιλία 

στις διαθέσιμες γλώσσες. Η πιο συνηθισμένη γλώσσα που παρέχεται είναι η Αγγλική, 

ενώ, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε, ο μέσος όρος που αφορά το πλήθος 

των διαθέσιμων γλωσσών είναι τα Αγγλικά, τα Γερμανικά, τα Ισπανικά, Γαλλικά, 

Ιταλικά, Κινέζικα και τέλος Γιαπωνέζικα σε φθίνουσα σειρά (Luna-Nevarez & Hyman, 

2012).  

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι η πολυγλωσσία αποτελεί 

ένα σημαντικό χαρακτηριστικό μιας επίσημης ιστοσελίδας προορισμού, διότι προσφέρει 

στο χρήστη περισσότερες δυνατότητες εύκολης περιήγησης σε μία ιστοσελίδα ενός 

προορισμού του οποίου η γλώσσα δεν είναι οικεία ως προς την μητρική του.  

2.6.3 Δημοτικότητα προορισμού 

Είναι πλέον διαδεδομένο ότι πολλές περιοχές απ’ όλο τον κόσμο ανταγωνίζονται 

μεταξύ τους ώστε να προσελκύσουν όσους περισσότερους τουρίστες είναι δυνατόν. 

Πολλοί ισχυρίζονται ότι η φήμη μιας πόλης μπορεί να ενισχύσει τον τουρισμό, την 

εικόνα της προς τον υπόλοιπο κόσμο, ακόμα και την οικονομία με σκοπό την αύξηση 

των εσωτερικών επενδύσεων (Bjorner , 2013). Ωστόσο, η δημιουργία αποκλειστικής 

ταυτότητας και η απόκτηση μιας καλής φήμης αποτελεί μία στρατηγική για να 

αποκτήσει μια περιοχή το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Míguez-González & Fernández-

Cavia , 2015). 
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Το θέμα της φήμης και της δημοτικότητας παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο στη 

ψυχολογία και στον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης θα σχηματίσει άποψη για τον 

προορισμό. Είναι αναμενόμενο ότι ένας προορισμός με μεγάλη φήμη και με υψηλό 

πλήθος αφίξεων θα έχει επενδύσει περισσότερο στη διαδικτυακή του εικόνα. Πολλοί 

δήμοι και περιοχές διακρίνονται έναντι άλλων για διάφορους λόγους είτε λόγω 

πολιτισμού είτε λόγω φιλοξενίας. Είναι αυτονόητο ότι μία επίσημη διάκριση ενός 

προορισμού έχει άμεσα θετικά αποτελέσματα στην ενίσχυση της ταυτότητας και της 

αναγνωρισιμότητας μιας περιοχής με αποτέλεσμα την προσέλκυση περισσότερων 

τουριστών (Tang-Taye & Standing , 2016). Έχει αναφερθεί ότι η φήμη ενός τουριστικού 

προορισμού επηρεάζεται από την γενικότερη εικόνα που έχει σχηματιστεί για τη χώρα 

στην οποία ανήκει και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στον τρόπο αντιμετώπιση της 

συγκεκριμένης περιοχής ως τον ιδανικότερο τουριστικό προορισμό (Rodríguez-Molina , 

Frías-Jamilena , & Castaneda-García , 2015).  Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι οι προορισμοί 

με μικρό πλήθος τουριστών παρέχουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα τους 

σε σύγκριση με προορισμούς με μεγάλη απήχηση και αυτό οφείλεται στο ότι οι πρώτοι 

αντιλαμβάνονται περισσότερο το ρόλο που διαδραματίζουν οι πληροφορίες, ενώ οι 

δημοφιλείς προορισμοί θεωρούν ότι μπορούν να επιτύχουν με την ήδη αποκτηθείσα 

δημοφιλία τους (Dedeke, 2016). 

Σύμφωνα με μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε αποδείχθηκε ότι η δημοφιλία του 

προορισμού επηρεάζει άμεσα την ψυχολογία του επισκέπτη και με αυτόν τον τρόπο 

ενισχύει την διάθεση του τουρίστα για να εμπλουτίνει το πρόγραμμα του. 

Επιτυγχάνοντας την ευχαρίστηση αυτή, το συγκεκριμένο άτομο είναι πολύ πιθανόν να 

θελήσει να επισκεφτεί την συγκεκριμένη περιοχή ακόμη μια φορά ή να την προτείνει σε 

κάποιο κοντινό του πρόσωπο (Liu , Li , & Kim , 2015).   

Έτσι, οι επίσημοι φορείς δεν θα πρέπει να απορρίπτουν την έννοια της 

ικανοποίησης του επισκέπτη καθώς και αυτός με την σειρά του μπορεί να επηρεάσει την 

αναγνωρισιμότητα που διακατέχει ένας τουριστικός προορισμός (Liu , Li , & Kim , 

2015).  

2.6.4 Περιεχόμενο 

Στη συγκεκριμένη υποενότητα, θα ενσωματωθούν διάφορα στοιχεία τα οποία 

αποτελούν το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας. Ως περιεχόμενο, σκιαγραφείται καθετί που 

εμπεριέχει γραπτό λόγο, τα κείμενα που παρουσιάζονται και γενικά οι θεματικές 
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ενότητες που υπάρχουν. Ωστόσο, διάφορα λειτουργικά στοιχεία θα ενσωματωθούν στην 

παρούσα έννοια, καθώς και αυτά με τη σειρά τους αποτελούν κομμάτι του περιεχομένου 

για μία ιστοσελίδα.  

Το διαδίκτυο αποτελεί μία πηγή πληροφοριών με ανεξάντλητα περιεχόμενα και 

πληροφορίες που μπορούν να προσφερθούν στο χρήστη. Αυτό το χαρακτηριστικό 

αποτελεί θετική συνιστώσα για τα άτομα που εμπλέκονται στη διαδικασία της 

αναζήτησης. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι αποτελεί και μία μεγάλη παγίδα για τους 

κατασκευαστές επίσημων ιστοσελίδων, καθώς η προσθήκη μεγάλου περιεχομένου σε 

μία ιστοσελίδα μπορεί να οδηγήσει σε καταιγισμό πληροφοριών, σε μία εποχή όπου η 

δυνατότητα του χρήστη να τις επεξεργαστεί είναι περιορισμένη (Rodríguez-Molina , 

Frías-Jamilena , & Castaneda-García , 2015).  

Ο βαθμός κατά τον οποίο ένας χρήστης εμπλέκεται σε μία επίσημη ιστοσελίδα 

τουρισμού εξαρτάται από τις δυνατότητες που προσφέρει η τελευταία, όπως η κράτηση 

δωματίων, η ενοικίαση αυτοκινήτου, η κράτηση σ’ ένα εστιατόριο και οποιαδήποτε 

δραστηριότητα απαιτεί την αλληλεπίδραση του χρήστη με τον ιστότοπο. Έτσι, μία 

ακόμη παράμετρος εμπλέκεται σ’ αυτή τη θεωρία του περιεχόμενου, η οποία 

παρουσιάζει τη συσχέτιση του βαθμού εμπλοκής και συμμετοχής ενός επισκέπτη σε μία 

ιστοσελίδα με την ποσότητα του κειμένου σ’ αυτήν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που 

δημοσιοποιήθηκαν, έγινε αντιληπτό ότι όταν υπάρχει μεγάλη εμπλοκή του χρήστη με 

την ιστοσελίδα, οι εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης πληροφοριών προτείνεται να είναι 

λίγοι ως προς το πλήθος, διότι σε αντίθετη περίπτωση επιτυγχάνει η αρνητική 

υπερφόρτωση του χρήστη με πληροφορίες. Από την άλλη, στην περίπτωση που η 

εμπλοκή χρήστη – ιστοσελίδας είναι ελάχιστη, δεν επηρεάζεται το πλήθος των 

υπόλοιπων πληροφοριών, αφού αυτό υποδηλώνει την αδιαφορία ως προς τις 

δυνατότητες και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (Rodríguez-Molina , Frías-Jamilena , & 

Castaneda-García , 2015). 

Είναι αυτονόητο ότι το περιεχόμενο πρέπει να ανανεώνεται και όλες οι 

πληροφορίες που απεικονίζονται στον ιστότοπο να είναι εμφανώς ενημερωμένες. 

Ελλείψει αυτών των πρακτικών, ο χρήστης δε θα αποκομίσει τις πληροφορίες που έχει 

ανάγκη και έτσι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μην επιλεχθεί ο προορισμός της 

αντίστοιχης ιστοσελίδας (Alzua-Sorzabal , Zurutuza, Rebón , & Gerrikagoitia , 2015). 

Επιπλέον το ενημερωμένο περιεχόμενο δεν αφορά αποκλειστικά τα κείμενα και 

τις θεματικές ενότητες που παρουσιάζονται σε μία τέτοια ιστοσελίδα, αλλά και την 
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προηγμένη τεχνολογία, και αν αυτή χρησιμοποιείται ικανοποιητικά, καθώς επίσης και το 

βαθμό στον οποίο χρησιμοποιείται, ώστε να παρέχει διαρκώς καλύτερη εμπειρία στο 

χρήστη (Chung , Lee , Lee , & Koo , 2015). Μεγάλη ευκολία μπορεί να προσφέρει η 

χρήση της ηλεκτρονικής χαρτογράφησης μίας περιοχής σε συνδυασμό μ’ άλλες 

πληροφορίες όπως ο καιρός, οι εκδηλώσεις ή κάποια σημαντική ημερομηνία, ώστε να 

δημιουργηθεί ένα πλάνο διαδρομής σύμφωνα μ’ όλα τα παραπάνω (Zhou , Wang , & Li, 

2017). 

Στο σημείο αυτό, παρατηρήθηκε μία έλλειψη ερευνών που σχετίζονται με το 

είδος του περιεχομένου που ενισχύουν την αποτελεσματική προβολή της επίσημης 

ιστοσελίδας. Γι’ αυτό το λόγο, διεξήχθη μία πρωτογενής έρευνα για τον εντοπισμό των 

κύριων σημείων που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε μία ιστοσελίδα τουριστικού 

προορισμού. Ωστόσο, μεγάλη προσοχή συγκεντρώνει και η ποιότητα και κατά πόσο το 

περιεχόμενο συσχετίζεται με την κουλτούρα και τη φιλοσοφία του κάθε λαού και χώρας. 

Γι’ αυτό το λόγο, το περιεχόμενο της κάθε ιστοσελίδας είναι προτιμότερο να 

προσαρμόζεται ανάλογα με τη χώρα προέλευσης του κάθε επισκέπτη, γεγονός που 

σήμερα ρυθμίζεται μόνο σε επίπεδο γλώσσας.  

Παρόλα’ αυτά, παρατηρείται ότι ελάχιστοι κατασκευαστές μπαίνουν στην 

διαδικασία να μεριμνήσουν για την έννοια της προσωποποίησης του περιεχομένου σε 

αναλογία με την χώρα του εκάστοτε χρήστη (Moura , Gnoth , & Deans, 2014).  

Σύμφωνα λοιπόν με τα προαναφερθέντα, είναι δύσκολο να απαριθμήσουμε 

ακριβώς το περιεχόμενο που οφείλει να έχει μία επίσημη ιστοσελίδα τουριστικού 

περιεχομένου. Γενικός στόχος όμως είναι η αξιοποίηση των ποικίλων τρόπων 

παρουσίασης των πληροφοριών με ελκυστικό τρόπο, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες ων επισκεπτών. Ως καλύτερη λύση κρίνεται η σωστή κατηγοριοποίηση του 

περιεχομένου, για να επιτευχθεί ταυτόχρονα η εύκολη πλοήγηση και ο χρήστης να 

συλλέξει συγκεκριμένες πληροφορίες ανάλογα τις ανάγκες του (Karkin & Janssen, 

2014). 

2.6.5 Σχόλια-Κριτικές επισκεπτών 

Εδώ περιγράφεται η δυνατότητα που παρέχεται στους επισκέπτες μιας 

ιστοσελίδας να δημιουργούν οποιοδήποτε περιεχόμενο βοηθά στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων από άλλους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Η συγγραφή μιας κριτικής σε μία 

επίσημη ιστοσελίδα τουρισμού, αναφέροντας λεπτομέρειες για τον προορισμό που 
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επισκέφτηκε κάποιος, τις προσωπικές εντυπώσεις και οτιδήποτε άλλο αφορά τον 

προορισμό, έχει αρκετά μεγάλη αξία, αφού ένας επικείμενος τουρίστας μπορεί να 

ενημερωθεί από έναν επισκέπτη ο οποίος έχει ήδη επιλέξει το συγκεκριμένο προορισμό 

στο παρελθόν. Η συγκεκριμένη στρατηγική δημιουργεί νέες αφορμές συζήτησης μεταξύ 

των χρηστών (Baka, 2016). Αδιαμφισβήτητα, τα σχόλια και οι κριτικές αποτελούν 

προσωπικά βιώματα, ωστόσο η κοινή γνώμη προσδίδει μεγάλη αξία σ’ έναν  προορισμό.   

Ένα κύριο χαρακτηριστικό των κριτικών είναι το περιεχόμενο και η 

σημαντικότητα των σχόλιων. Είναι πολύτιμο να συνδέεται άμεσα το σχόλιο με το κύριο 

αντικείμενο της ιστοσελίδας, καθώς επίσης και με τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα 

που παρουσιάζεται. Η ποιότητα του περιεχομένου και ο τρόπος με τον οποίο έχει 

διατυπωθεί μία κριτική αποκαλύπτει την κοινωνική τάξη του χρήστη καθώς και το 

επίπεδο μόρφωσης του, το οποίο όταν είναι υψηλό αποπνέει περισσότερη εμπιστοσύνη. 

Ωστόσο, μία εμπειρική ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι κριτικές των 

χρηστών πρέπει να είναι διατυπωμένες με απλό λόγο χωρίς την χρήση δυσνόητων 

λέξεων και εννοιών ώστε να είναι εύκολα αναγνώσιμες και ευνόητες (Fang , Ye , 

Kucukusta , & Law , 2016).  

Επιπρόσθετα, το μέγεθος σε αριθμό λέξεων μιας κριτικής παίζει πολύ σημαντικό 

ρόλο, αφού ο επισκέπτης μιας ιστοσελίδας επιθυμεί να διαβάσει όσες περισσότερες 

κριτικές μπορεί. Γι’ αυτό το λόγο, αν οι κριτικές έχουν τη μορφή ενός αφηγηματικού 

κειμένου, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η λειτουργία της δημοσιοποίησης κριτικών θα 

οδηγήσει στην αποτυχία. Απαρατήρητο δεν πρέπει να περάσει το γεγονός ότι υπάρχει η 

πιθανότητα ένας προορισμός να διαθέτει μεγάλη φήμη και γι’ αυτό το λόγο να έχει 

μεγάλο πλήθος τουριστών. Σ’ αυτή την περίπτωση, τα σχόλια και οι κριτικές έχουν 

μεγάλη πιθανότητα να είναι εκατοντάδες δημιουργώντας πρόβλημα στους μελλοντικούς 

επισκέπτες να διαμορφώσουν μία άποψη μελετώντας οποιαδήποτε κριτική.  

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, έχει δημιουργηθεί ένα εργαλείο με το 

οποίο ο κάθε χρήστης, που έχει αναγνώσει μία κριτική, μπορεί να την αξιολογήσει 

δίνοντας κάποια προτροπή  σ’ έναν μελλοντικό χρήστη να διαβάσει την κριτική αυτή ή 

όχι (Fang , Ye , Kucukusta , & Law , 2016). Η οργανωμένη και σωστή αξιολόγηση των 

ήδη υπαρχουσών κριτικών, διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο αφού δημιουργούν 

την αίσθηση εμπιστοσύνης και κύρους της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, με αποτέλεσμα 

τη διαμόρφωση θετικής εντύπωσης για τον ιστότοπο και τον προορισμό (Liu & Park, 

2015).  



 

29 

Αρκετά ενδιαφέρον και αποτελεσματικό είναι λοιπόν το γεγονός ότι υφίσταται 

αυτή η προτροπή των διαχειριστών των επίσημων ιστοσελίδων τουρισμού προς τους 

χρήστες να αξιολογήσουν και να δημοσιεύσουν μία κριτική, σχετικά με το περιεχόμενο, 

ώστε να βοηθήσουν μελλοντικούς επισκέπτες στη λήψη της τελικής τους απόφασης 

(Mistilis , Buhalis , & Gretzel , 2014). Αυτό οφείλεται στην συνήθεια που έχουν 

υιοθετήσει οι χρήστες να αναζητούν ανάμεσα σε μία τεράστια πληθώρα πληροφοριών 

συγκεκριμένα στοιχεία ώστε να ενημερωθούνε πλήρως. Ο μεγάλος όγκος ενδέχεται να 

μπερδέψει τον χρήστη και γι’ αυτό τον λόγο επικεντρώνεται στα σχόλα άλλων 

επισκεπτών για να αντλήσει πιο ολοκληρωμένες απόψεις (Zhou , Wang , & Li, 2017). 

2.6.6 Άλλες λειτουργίες  

Για την ολοκληρωμένη προβολή και αξιολόγηση μιας ιστοσελίδας πρέπει να δοθεί 

βαρύτητα και στην εξυπηρέτηση των υπηρεσιών που προσφέρει μία τέτοιου είδους 

ιστοσελίδα, με αποτέλεσμα την πλήρη ικανοποίηση των επισκεπτών. Η εξυπηρέτηση 

των χρηστών αφορά την άμεση ανταπόκριση των φορέων μιας τέτοια ιστοσελίδας  σε 

διάφορα ερωτήματα που δημοσιοποιούνται σ’ αυτή ή μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων 

(Chung , Lee , Lee , & Koo , 2015).  

Ο χρόνος απόκρισης αλλά και η ποιότητα της εξυπηρέτησης παίζουν σημαντικό 

ρόλο στην ολοκληρωμένη υποστήριξη ως προς τους μελλοντικούς τουρίστες. Η 

εξυπηρέτηση συνδέεται άμεσα με την προτροπή των φορέων να δημιουργήσουν ανοιχτό 

διάλογο με τους μελλοντικούς επισκέπτες της περιοχής, παρουσιάζοντας στην 

ιστοσελίδα τρόπους επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση email) ή ενσωματώνοντας 

διάφορα εργαλεία, όπως η εγγραφή για παραλαβή ενημερωτικών δελτίων ή η 

συμπλήρωση κάποιας φόρμας επικοινωνίας (Karkin & Janssen, 2014).  

Εξίσου πολύ σημαντική είναι η έννοια της προσβασιμότητας στην ιστοσελίδα, η 

οποία αναφέρεται στο κατά πόσο οι άνθρωποι με προβλήματα μπορούν να περιηγηθούν 

μέσα σ’ αυτή. Είναι αυτονόητο ότι ο σκοπός των επίσημων ιστοσελίδων τουριστικού 

προορισμού είναι η παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών σ’ οποιονδήποτε επιθυμεί να 

επισκεφτεί μια συγκεκριμένη περιοχή (Karkin & Janssen, 2014). Έτσι, οι φορείς πρέπει 

να μεριμνήσουν για την αξιοποίηση συγκεκριμένης τεχνολογίας ώστε να αποδώσουν το 

περιεχόμενο με οποιοδήποτε τρόπο, για να καλυφθούν οι ανάγκες των χρηστών με 

ποικίλες ιδιαιτερότητες. Αυτές μπορεί να είναι η έλλειψη όρασης, ακοής, προβλήματα 

κινητικότητας ή ακόμα και νευρολογικές παθήσεις. Έτσι, για ηθικούς και νομικούς 
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λόγους, μία ιστοσελίδα είναι απαραίτητο να προσφέρει διάφορες μορφές 

προσβασιμότητας, ώστε να καθίσταται εφικτή η περιήγηση των ιδιαίτερων χρηστών 

στους ιστοτόπους, χωρίς να υπόκεινται σε διακρίσεις και διαχωρισμούς (Youngblood & 

Mackiewicz , 2012). 

Οι δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα 

στην προβολή των τουριστικών προορισμών παρουσιάστηκαν στην πρώτη ενότητα. 

Ωστόσο, αυτές οι ιστοσελίδες αποτελούν μία σημαντική στρατηγική προώθησης, καθώς 

κύριο μέλημα τους είναι η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ παλαιών και μελλοντικών 

τουριστών. Τα κοινωνικά δίκτυα, προσφέροντας τη δυνατότητα της κοινοποίησης της 

παρουσίας του κάθε χρήστη, μπορεί να αυξήσουν τη δημοφιλία ενός τόπου – μέρους. Σε 

συνδυασμό ακόμη με κριτικές και σχόλια για τον αντίστοιχο τόπο, οι χρήστες είναι σε 

θέση να επιλέξουν τα δημοφιλέστερα μέρη μιας περιοχής ώστε να τα επισκεφτούν 

(Zhou , Wang , & Li, 2017).  

Εκτός από τις θεωρίες που αναπτύχθηκαν για την αξιολόγηση των ιστοσελίδων, 

μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει μία μαθηματική μέθοδος, αποκαλούμενη Δείκτης 

Ποιότητας Διαδικτύου (JFernández-Cavia, Rovira, Díaz-Luque, & Cavaller, 2014). Η 

μέθοδος αυτή αφορά τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας μιας επίσημης ιστοσελίδας 

μέσω πολλών παραμέτρων και συναρτήσεων. Στο συγκεκριμένο σημείο, δε θα 

παρουσιαστεί η μαθηματική εκδοχή της συγκεκριμένης αξιολόγησης, αλλά θα 

σκιαγραφηθούν οι δώδεκα παράμετροι που παίζουν καθοριστικό ρόλο στον καθορισμό 

της (Vasto-Terrientes , Fernández-Cavia , Huertas , Moreno , & Valls , 2015).  

Επιγραμματικά, σημαντικές παράμετροι θεωρούνται η αρχική σελίδα, το κατά 

πόσο κρίνεται κατάλληλη από το κοινό, καθώς και το πόσο ελκυστική μπορεί να είναι 

στο χρήστη. Το περιεχόμενο παίζει επίσης σημαντικό ρόλο, αφού πρέπει να ποικίλλει 

και να ανταποκρίνεται στα ερωτήματα του μελλοντικού τουρίστα. Επιπλέον, η 

αρχιτεκτονική, το στήσιμο της ιστοσελίδας, καθώς και το κατά πόσο είναι εύκολη η 

περιήγηση σ’ αυτήν αναφέρονται ως τρίτο κριτήριο για την αξιολόγηση. Είναι προφανές 

ότι η εμπειρία του χρήστη επηρεάζεται πολύ από το πόσο εύκολα μπορεί να περιηγηθεί 

σε μία σελίδα και ο εκάστοτε επισκέπτης έχει απώτερο σκοπό να συλλέξει τις 

πληροφορίες που χρειάζεται με τον πιο εύκολο τρόπο.  

Μία επιπλέον παράμετρος, που εισάγεται για πρώτη φορά, αφορά το κατά πόσο 

οι υπεύθυνοι φορείς μιας ιστοσελίδας δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να 
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«προμηθευτούν» τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ενός συγκεκριμένου προορισμού. Μ’ 

άλλα λόγια, αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο οι διαδικτυακοί τόποι τουριστικών 

φορέων απευθύνονται  σε επισκέπτες που μιλούν και καταλαβαίνουν διαφορετικές 

γλώσσες. Είναι αυτονόητο ότι οι επίσημες ιστοσελίδες τουριστικού περιεχομένου 

στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των μελλοντικών τουριστών, ανεξαρτήτως της καταγωγής 

τους. Έτσι, δε θα μπορούσε να παραλειφθεί η δυνατότητα εμφάνισης του περιεχομένου 

σε διάφορες γλώσσες, ώστε να ικανοποιηθούν οι πιθανοί τουρίστες προερχόμενοι από 

ξένες περιοχές. 

3 Μεθοδολογία 

Ο στόχος της συγκεκριμένης βιβλιογραφικής εργασίας είναι η μελέτη των 

χαρακτηριστικών, που συνθέτουν μια ιστοσελίδα τουριστικού προορισμού από 

επίσημους φορείς, που παίζουν καταλυτικό ρόλο στη διαδικασία οργάνωσης ενός 

ταξιδιού και στη λήψη των τελικών αποφάσεων από επικείμενους τουρίστες. Στην 

παρούσα έρευνα, εξετάστηκαν τρείς βασικές θεματικές ενότητες: η στρατηγική που 

ακολουθούν οι χρήστες ώστε να συλλέξουν όλες τις πληροφορίες που έχουν ανάγκη, οι 

παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση των επισκεπτών ως προς τις επίσημες ιστοσελίδας 

τουριστικού προορισμού και, τέλος, τα κύρια γνωρίσματα που είναι εύλογο να 

ενσωματωθούν κατά τη διαδικασία κατασκευής ιστοσελίδας με σκοπό τη 

βελτιστοποίηση της ως προς τις μηχανές αναζήτησης.  

Το πρώτο κομμάτι της εργασίας στηρίχθηκε σε δευτερογενή έρευνα, καθώς για 

τη σύνταξή του πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε  επιστημονικά άρθρα 

βάσει των οποίων έγινε και η συγγραφή του. Το μεγαλύτερο ποσοστό των άρθρων που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη βασίζεται σε έναν συγκερασμό πρωτογενούς με 

δευτερογενούς έρευνα. Κύριες πηγές των στοιχείων που μελετήθηκαν αποτέλεσαν οι 

εξής επιστημονικές βιβλιοθήκες: Science Direct (http://www.sciencedirect.com), Sage 

Journals (http://online.sagepub.com), Google scholar (http://scholar.google.com/) 

μεταξύ των χρονολογιών 2010 και 2017.  

Η επιλογή του εύρους δεν έγινε τυχαία αφού η έρευνα στον κλάδο του τουρισμού 

και η συμπεριφορά των χρηστών κατά τη διαδικασία της αναζήτησης έχει αρκετά χρόνια 

που έκανε την εμφάνιση της, καθώς επίσης αυτό το μεγάλο εύρος βοηθά στη σύγκριση 

των συνηθειών με σκοπό η εξέλιξη στον κλάδο του τουρισμού να γίνει αρκετά 

αντιληπτή. Για την αναζήτηση επιστημονικών πηγών χρησιμοποιήθηκαν οι εξής λέξεις – 

http://www.sciencedirect.com/
http://online.sagepub.com/
http://scholar.google.com/
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κλειδιά: Destination Websites, Tourist Destinations  Website, Municipal websites, Web 

site evaluation. 

Το δεύτερο κομμάτι της εργασίας, στηρίχθηκε σε πρωτογενή έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε μέσω της αποστολής ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, τα οποία 

δημιουργήθηκαν βάσει του εργαλείου που προσφέρει δωρεάν η Google (Φόρμα). Δεν 

υπήρξε κάποιος περιορισμός στην επιλογή του δείγματος, καθώς έχει ενδιαφέρον να 

παρουσιαστούν οι ποικίλες συνήθειες των χρηστών κατά την διαδικασία της οργάνωσης 

ενός ταξιδιού. 
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4 Τεχνικές βελτιστοποίησης ιστοσελίδας 

4.1 Οριοθέτηση Search Engine Optimization (S.E.O.) 

 

Η βελτιστοποίηση ως προς τις μηχανές αναζήτησης και συγκεκριμένα το S.E.O. 

(Search Engine Optimization), συνιστώντας ένα ζωτικό κομμάτι στην ανά χείρας έρευνα, 

αποτελεί τη διαδικασία βελτιστοποίησης μιας ιστοσελίδας ως προς τις μηχανές 

αναζήτησης. Με πιο απλά λόγια, αναφέρεται στις τεχνικές που ακολουθούνται ώστε να 

βελτιωθεί η θέση εμφάνισης μιας ιστοσελίδας στην εκάστοτε μηχανή αναζήτησης που θα 

επιλέξει ένας χρήστης. Οι μηχανές αναζήτησης οδηγούνται σε συνεχόμενες αλλαγές ως 

προς τον αλγόριθμο που έχουν δημιουργήσει για την ευρετηριοποίηση με σκοπό την 

συνεχόμενη εξέλιξη και βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη (Mavridis & Symeonidis , 

2015). 

Η διαδικασία αυτή καθορίζεται από ποικίλους παράγοντες, οι οποίοι θα 

σκιαγραφηθούν στη συνέχεια. Θέλοντας να μιλήσει όμως κανείς σε γενικά πλαίσια, για 

ένα επιτυχημένο S.E.O. έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος λειτουργίας των μηχανών 

αναζήτησης, δηλαδή το τι ψάχνουν οι άνθρωποι ή ποιο είναι το περιεχόμενο που 

ενδιαφέρει μία επιχείρηση. Επίσης, ζωτικής σημασίας προς διερεύνηση θεωρείται το 

ποιες μηχανές αναζήτησης προτιμώνται από τους υποψήφιους πελάτες μιας επιχείρησης, 

καθώς επίσης, και ποιες λέξεις χρησιμοποιούνται συχνότερα για εύρεση, σχετικά με τον 

κλάδο της επιχείρησης αυτής. 

4.2 Παράγοντες Search Engine Optimization (S.E.O.)  

Ποικίλοι παράγοντες φαίνεται να συντελούν στη διαδικασία βελτιστοποίησης 

μιας ιστοσελίδας ως προς τις μηχανές αναζήτησης, δηλαδή στη προσπάθεια για ένα 

επιτυχημένο S.E.O. Στην εν λόγω ενότητα, γίνεται μία προσπάθεια σταχυολόγησης και 

παρουσίασης των παραγόντων αυτών, βασισμένων βεβαίως στη διαθέσιμη βιβλιογραφία. 

Σε γενικές γραμμές, και προτού προβούμε σε αναλυτική περιγραφή των 

χαρακτηριστικών συνιστωσών για ένα επιτυχημένο S.E.O., θα λέγαμε ότι το περιεχόμενο 

μιας ιστοσελίδας, ο χρόνος φόρτωσης αυτής, η δυναμική παρουσία της στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (Google+, Google Maps, YouTube κ.α.), η επισκεψιμότητα που 

συγκεντρώνει, καθώς επίσης, και η χρήση των σωστών λέξεων – κλειδιών εκ μέρους του 
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χρήστη είναι οι πιο κρίσιμοι παράγοντες για τη βελτιστοποίηση μιας σελίδας στις 

μηχανές αναζήτησης (Lukito,, Lukito, & Arifin, 2015).       

Ξεκινώντας την καταγραφή των κύριων παραγόντων για ένα επιτυχημένο S.E.O., 

καλό είναι να σταθεί κανείς στον τίτλο της ιστοσελίδας. Αυτός πρέπει να απαριθμεί 

μεταξύ 10 – 70 χαρακτήρες και να περιλαμβάνει τις σημαντικότερες λέξεις – κλειδιά της 

σελίδας αυτής. Κάθε σελίδα ακόμη του διαδικτυακού τόπου πρέπει να έχει το δικό της 

title tag (Google Webmaster Guidelines, 2012). Η περιγραφή μιας ιστοσελίδας και κατ’ 

επέκταση το περιεχόμενο της, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, είναι μεγίστης 

σημασίας. Έχει σημειωθεί ότι η περιγραφή μιας σελίδας είναι ιδανικό να είναι μεταξύ 70 

– 160 χαρακτήρες μαζί με τα κενά και ότι επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα 

των μετέπειτα αναζητήσεων.  

Για το λόγο αυτό, κάθε σελίδα χρειάζεται να είναι διαφορετική και μοναδική και 

να περιέχει τις σημαντικότερες λέξεις – κλειδιά που τη χαρακτηρίζουν. Ερευνητές έχουν 

υπογραμμίσει ακόμη ότι το περιεχόμενο – κείμενο μιας ιστοσελίδας δε βοηθά μόνο στην 

επίτευξη υψηλών θέσεων στις μηχανές αναζήτησης, αλλά είναι επίσης σημαντικό διότι 

πείθει τον εκάστοτε επισκέπτη στο να προχωρήσει σε κάποια ενέργεια (Lukito,, Lukito, 

& Arifin, 2015). 

Ένας άλλος καίριος παράγοντας είναι οι κεφαλίδες HTML, οι οποίες χρειάζεται 

να περιβάλλουν τις λέξεις – κλειδιά ανάλογα με τη σημαντικότητά τους. Έτσι, κάθε 

ιστοσελίδα ενός διαδικτυακού τόπου χρειάζεται να έχει μόνο μία κύρια επικεφαλίδα. 

Επιπλέον, κρίνεται σημαντική η συνέπεια στις λέξεις κλειδιά, με πιο απλά λόγια το κατά 

πόσο γίνεται χρήση αυτών σε διάφορα στοιχεία της ιστοσελίδας, όπως στον τίτλο, στην 

περιγραφή, στις κεφαλίδες, στην διεύθυνση της σελίδας και στο περιεχόμενο της 

(Lukito,, Lukito, & Arifin, 2015). 

Η ύπαρξη επίσης του «Αlt Attribute» είναι καλό να υφίσταται για να 

βελτιστοποιηθεί μια σελίδα ως προς τις μηχανές αναζήτησης. Πρόκειται για το 

εναλλακτικό κείμενο που συναντά κανείς στις εικόνες που δεν φορτώνονται, ώστε να 

κατανοηθεί ελλείψει αυτών το περιεχόμενό τους. Εάν μάλιστα περιλαμβάνονται και 

λέξεις – κλειδιά, είναι ένα θετικό στοιχείο και ανταμείβεται από τις μηχανές αναζήτησης 

(Lukito,, Lukito, & Arifin, 2015).  

Ένας ακόμη παράγοντας επιτυχίας του S.E.O. αφορά τις σελίδες που έχουν 

ευρετηριοποιηθεί από τις μηχανές αναζήτησης. Είναι επομένως αναγκαίο να είναι όλες 

οι σελίδες ενός διαδικτυακού τόπου ευρετηριοποιημένες από τις μηχανές αναζήτησης, 
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καθώς μ’ αυτό τον τρόπο αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισής τους στα αποτελέσματα 

αναζήτησης (Google Webmaster Guidelines, 2012). Επικουρικά με το παραπάνω η 

δυνατότητα υπερσυνδέσμου λειτουργεί ευμενώς, δηλαδή αν υπάρχει στην ιστοσελίδα 

σύνδεσμος προς την αντίστοιχη Google+ σελίδα είναι κάτι θετικό για την ίδια τη Google.  

Στην ίδια λογική, οι διαθέσιμοι σύνδεσμοι μιας ιστοσελίδας (In – Page Links) 

είναι πολύ χρήσιμοι για την κατάταξή της στις μηχανές αναζήτησης, δεδομένου ότι 

επηρεάζουν την θέση και την απόδοση της. Ο αριθμός και η ποιότητα των εσωτερικών 

συνδέσμων δείχνουν άλλωστε τη σημαντικότητα της σελίδας αυτής (Kumar & Saini, 

2011). Αντιθέτως, οι κατεστραμμένοι υπερσύνδεσμοι που δεν οδηγούν κάπου (Broken 

Links), επηρεάζουν δυσμενώς μία ιστοσελίδα. Οι σύνδεσμοι αυτοί οδηγούν συχνά σε 

σελίδες που είτε δεν υπάρχουν πλέον, είτε έχουν μπλοκαριστεί και για το λόγο αυτό 

μπορεί να δημιουργήσουν αρνητική εμπειρία πλοήγησης (Egri & Bayrak , 2014). 

Η δυνατότητα ανταπόκρισης μιας ιστοσελίδας κατά τη διάρκεια μιας αναζήτησης 

με και χωρίς το πρόθεμα www.  είναι επίσης μεγίστης σημασίας. Ίδιας σπουδαιότητας 

είναι ακόμη και η ύπαρξη των robots.txt., δηλαδή των αρχείων που ενημερώνουν τις 

μηχανές αναζήτησης σχετικά με το ποιους καταλόγους επιτρέπεται να σαρώσουν 

(Mavridis & Symeonidis , 2015). Καθόλα απαραίτητη είναι και η απεικόνιση – 

καταγραφή του χάρτη πλοήγησης μιας ιστοσελίδας σε αρχείο xml. (sitemap.xml) 

(Schubert, 2016). Πρόκειται για το αρχείο που ενημερώνει τις μηχανές αναζήτησης για 

τη δομή και τις υποσελίδες της εν λόγω ιστοσελίδας.  

Η ταχύτητα φόρτωσης μιας ιστοσελίδας, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελεί ένα 

καίριο χαρακτηριστικό στοιχείο, ώστε αυτή να είναι φιλική προς τις μηχανές 

αναζήτησης. Σημαντική συνιστώσα είναι επιπλέον η ίδια η διεύθυνση να είναι αυτή 

καθαυτή φιλική, για να χρησιμοποιηθεί εύκολα από το χρήστη (Schubert, 2016). 

 

Αναφορικά τώρα με την επωνυμία μιας ιστοσελίδας, δηλαδή το μοναδικό όνομα 

που αυτή κατέχει (domain registration), ισχύει γενικά ο κανόνας της νεότητας. Πιο 

επεξηγηματικά, οι νεότερες επωνυμίες ιστοσελίδων τείνουν να εμφανίζονται πιο ψηλά 

στα αποτελέσματα αναζήτησης για τους πρώτους μήνες εμφάνισής τους. Κατ’ επέκταση, 

μία σημαντική παράμετρος για ένα επιτυχημένο S.E.O. είναι η διάρκεια κατοχύρωσης 

του ονόματος της ιστοσελίδας αλλά και η αξιοπιστία του παροχέα (Akiyama, Yagi, 

Yada, Mori, & Kadobayashi , 2017).  
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Περνώντας έπειτα στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας ιστοσελίδας, έχει 

διαπιστωθεί ότι το μέγεθός της μπορεί να επηρεάσει την ταχύτητα. Για το λόγο αυτό, 

θεωρείται προτιμητέο να παραμένει κάτω από 300kb (Google Webmaster Guidelines, 

2012). Για μία προσφιλέστερη επίσης ιστοσελίδα προς τις μηχανές αναζήτησης, 

θεωρείται πλεονέκτημα να υπάρχει μία ωραία error page, καθώς επίσης και να υφίσταται 

το πρωτόκολλο ασφαλείας SSL. Για τη βέλτιστη αποφυγή προβλημάτων τέλος, πρέπει 

να προβλέπεται ώστε ο χρόνος που είναι πεσμένος ο server μιας ιστοσελίδας να είναι ο 

ελάχιστος δυνατός (Schubert, 2016). Επιπρόσθετα, έχει υποστηριχθεί ότι η χρήση των 

Google Analytics και Google Webmaster Tools μπορεί να συμβάλει θετικά στην 

κατάταξη μιας ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης (Google Webmaster Guidelines, 

2012).   

Στους ήδη προαναφερόμενους παράγοντες για ένα επιτυχημένο S.E.O., έρχονται 

να προστεθούν και εκείνοι που έχουν να κάνουν με τις κινητές συσκευές (Schubert, 

2016). Πλεονεκτήματα για μια ιστοσελίδα λοιπόν αποτελούν η συμβατότητα και η 

φιλικότητα της με τις κινητές συσκευές, η ταχύτητα φόρτωσής της σ’ αυτές, καθώς 

επίσης και η διασύνδεση της με κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook, το twitter, το 

YouTube, το Instagram, το google maps και το Google My Business. Τέλος, τα 

backlinks έρχονται να συμπληρώσουν τις συνιστώσες βελτιστοποίησης μιας ιστοσελίδας 

προς τις μηχανές αναζήτησης για κινητές συσκευές. Οι σύνδεσμοι αυτοί συνιστούν τις 

ποιοτικές εκείνες εξωτερικές σελίδες που παραπέμπουν στην κυρίως ιστοσελίδα 

(Mavridis & Symeonidis , 2015).  
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5 Ερευνητική Μεθοδολογία 

Στόχος της έρευνας αυτής είναι η μελέτη των συνηθειών των χρηστών κατά τη 

διαδικασία οργάνωσης ενός ταξιδιού και, πιο συγκεκριμένα, από τη στιγμή της 

αναζήτησης του προορισμού μέχρι την τελική τους απόφαση. Με την έρευνα αυτή, 

ευελπιστούμε να καταγραφεί ο τρόπος αναζήτησης ενός προορισμού, καθώς επίσης και 

τα χαρακτηριστικά μιας επίσημης ιστοσελίδας που επηρεάζουν άμεσα την τελική 

απόφαση των μελλοντικών επισκεπτών. Με πιο απλά λόγια, πραγματοποιείται μία 

προσπάθεια περιγραφής ενός συχνού φαινομένου, που αφορά το κατά πόσο οι υπεύθυνοι 

κατασκευής μιας επίσημης ιστοσελίδας για μια περιοχή λαμβάνουν υπόψη τους κάποια 

χαρακτηριστικά που πρέπει να ενσωματώνονται στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες, έτσι 

ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των χρηστών. 

Η πρωτογενής μελέτη, που ακολουθεί, πραγματοποιήθηκε μέσω της αποστολής 

ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, τα οποία δημιουργήθηκαν βάσει του εργαλείου που 

προσφέρει δωρεάν η Google (Φόρμα). Δεν υπήρξε κάποιος περιορισμός στην επιλογή 

του δείγματος, καθώς έχει ενδιαφέρον να παρουσιαστούν οι ποικίλες συνήθειες των 

χρηστών. 

Επομένως, το τελικό δείγμα της πρωτογενούς έρευνας απαρτίζεται από 171 

ερωτηθέντες από τους οποίους περισσότερες είναι οι γυναίκες (59.1%), ενώ το 43.9% 

των ερωτηθέντων κυμαίνεται ηλικιακά από εικοσιτέσσερα έως και τριάντα χρονών. 

Μόλις το 3% των ερωτηθέντων είναι άνω των πενήντα ετών, ενώ η συμμετοχή ανηλίκων 

στην έρευνα απουσίαζε αισθητά αφού μόνο ένας πήρε μέρος στην έρευνα. Επιπρόσθετα, 

σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες της έρευνας απασχολούνται στον ιδιωτικό 

τομέα, ενώ το 24% ολοκληρώνουν τη τριτοβάθμια εκπαίδευση τους.  

Εντυπωσιακός είναι ο χρόνος που αφιερώνεται στο διαδίκτυο με οποιοδήποτε 

τρόπο, αφού σχεδόν το 70% των χρηστών πλοηγούνται σε καθημερινή βάση πάνω από 

τρείς ώρες, ενώ μόνο το 5.9% χρησιμοποιεί το διαδίκτυο λιγότερο από μία ώρα. Μ’ αυτό 

το αποτέλεσμα, γίνεται αντιληπτό πως το διαδίκτυο έχει εισβάλλει καταλυτικά στην 

καθημερινή μας ζωή. Σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων οργανώνει δύο ταξίδια 

ετησίως, ενώ το ένα τέταρτο πραγματοποιεί παραπάνω από τρία ταξίδια. Μ’ αυτό τον 

τρόπο, μπορούμε να προβούμε σε αντιπροσωπευτικά αποτέλεσμα διότι το κοινό μας 

δραστηριοποιείται αρκετά στην οργάνωση ταξιδιών. Σε τελική φάση, τα αποτελέσματα 

θα αξιοποιηθούν σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής έρευνας, ώστε 
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να παρουσιαστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν σε μέγιστο βαθμό την 

αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας ως προς τους μελλοντικούς τουρίστες. 

Με βάση την προηγούμενη βιβλιογραφική ανασκόπηση, η έρευνα αυτή 

στηρίχθηκε στην υπόθεση ότι τα στάδια για τη τελική λήψη της απόφασης, σχετικά με 

την οργάνωση του ταξιδιού, είναι τρία. Με βάση την παραπάνω υπόθεση συντάχθηκε 

και το ερωτηματολόγιο για να υπάρχει συσχετισμός με κοινούς πυλώνες έρευνας.  

Όπως έχει προαναφερθεί στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, η υιοθέτηση νέων 

τεχνολογιών και του διαδικτύου έχουν επηρεάσει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο 

αποφασίζουμε ποιον προορισμό θα επισκεφτούμε. Πράγματι, το διαδίκτυο κατέχει την 

πρώτη θέση στον βαθμό επιρροής για τον τελικό προορισμό (77.8%), ενώ, με μικρή 

διαφορά, μόλις 10%, οι φίλοι και οι συγγενείς επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και αυτοί 

στον τελικό προορισμό, γεγονός που συνεπάγεται ότι πολλοί χρήστες εμπιστεύονται λίγο 

λιγότερο το οικείο περιβάλλον τους σε σχέση με πηγές του διαδικτύου. Ως τρίτος και 

ομοίως σημαντικός παράγοντας εμφανίζονται οι αεροπορικές εταιρείες και οι προσφορές 

που παρουσιάζουν ως προς το κοινό αγγίζοντας το 41.5%. 

Το πρώτο στάδιο σηματοδοτεί τη διαδικασία αναζήτησης αποτελεσμάτων εκ 

μέρους των χρηστών για να καταλήξουν στον τελικό προορισμό τους. Μεγάλο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαδικασία με την οποία αναζητούν τις αρχικές πληροφορίες 

στο διαδίκτυο. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (71.3%) υποστηρίζει ότι κάνει χρήση 

διάφορων λέξεων – κλειδιών σε μηχανές αναζήτησης όπως η Google, ώστε να 

συλλεχθούν όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα που να ανταποκρίνoνται στα 

ερωτήματα τους.  

Στο δεύτερο επίπεδο εντάσσεται η επίσκεψη σε διάφορες ιστοσελίδες με 

περιεχόμενο διάφορους προορισμούς, έτσι ώστε να επιλέξουν τον επιθυμητό προορισμό 

τους μέσα από ένα πλήθος προτεινόμενων περιοχών (12,3%). Από τη συγκεκριμένη 

ερώτηση μπορούμε να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο ένας χρήστης επιλέγει να 

αναζητήσει τις πληροφορίες που χρειάζεται, καθώς και το βαθμό εμπειρίας που διαθέτει 

η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, διότι η σωστή επιλογή λέξεων κλειδιών προϋποθέτει 

έναν καλό βαθμό εμπειρίας κατά την αναζήτηση πληροφοριών. Μόλις το 4.7% 

πληκτρολογεί απευθείας την ιστοσελίδα που επιθυμεί να επισκεφτεί ενώ το 3.5% 

επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του δήμου του προορισμού που έχουν επιλέξει να 

επισκεφτούν. 
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Ένα μικρό ποσοστό, μόλις 15,4% των ερωτηθέντων της έρευνας, συνηθίζει να 

επισκέπτεται από την αρχή την επίσημη ιστοσελίδα του επιθυμητού προορισμού. 

Ωστόσο, είναι εντυπωσιακό ότι η τελευταία ερώτηση αναιρεί το παραπάνω αποτέλεσμα, 

καθώς θέτει το ζήτημα της εμπιστοσύνης των χρηστών και το ποια σελίδα θα 

εμπιστευόντουσαν παραπάνω για την επιλογή και οργάνωση του ταξιδιού τους, γεγονός 

που θα αναλυθεί παρακάτω. 

Σχεδόν το μισό ποσοστό των χρηστών, που επισκέπτονται την επίσημη σελίδα 

του εκάστοτε δήμου προορισμού τους, αφιερώνει παραπάνω από έξι (6) λεπτά σε 

περαιτέρω έρευνα για το τελικό ταξίδι. Αυτό είναι ένα θετικό σημάδι, διότι ο χρόνος 

παραμονής σ’ αυτού του είδους τον ιστότοπο δίνει το κίνητρο εμπλουτισμού των 

πληροφοριών μ’ όλο και περισσότερο υλικό, για να καλυφθούν, αν όχι όλες, 

τουλάχιστον οι περισσότερες ανάγκες των τουριστών. 

Τα μεγαλύτερα ποσοστά σημαντικότητας χαρακτηριστικών για μία τέτοια 

ιστοσελίδα συγκεντρώνουν ο χάρτης προσβασιμότητας, τα στοιχεία επικοινωνίας, η 

διαμονή, οι φωτογραφίες του επιθυμητού προορισμού και η δυνατότητα κράτησης 

δωματίου. Τα αποτελέσματα αυτά θεωρούνται αναμενόμενα, διότι κάθε φορά που 

κάποιος επισκέπτεται ένα νέο τόπο, χρειάζεται κάποιες πληροφορίες σχετικά με την 

τοποθεσία του, και γι’ αυτό ο χάρτης προσβασιμότητας είναι το μέσο το οποίο παρέχει 

τη μεγαλύτερη ασφάλεια.  

Στη συνέχεια στα στοιχεία επικοινωνίας ενσωματώνονται οι περισσότερες 

υπηρεσίες του δήμου και σε περίπτωση οποιασδήποτε ανάγκης ο επισκέπτης είναι σε 

θέση να βρει λύση στο πρόβλημα. Δεν είναι τυχαίο ότι, στην πυραμίδα αναγκών του 

Maslow, η στέγη (διαμονή) είναι από τις βασικότερες ανάγκες του ανθρώπου. Βεβαίως, 

ο Maslow αναφερόταν στη μόνιμη στέγη, αλλά απ’ αυτό φαίνεται πως η αναγκαιότητα 

της διαμονής, ακόμα και σε κάποιο τουριστικό κατάλυμα, είναι πολύ σημαντική. Όσον 

αφορά τη σπουδαιότητα των φωτογραφιών ενός τόπου, αρκεί να υπογραμμιστεί πως μια 

εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις. Τέλος, από τα αποτελέσματα διαφαίνεται ότι η 

δυνατότητα κράτησης δωματίου μέσα από την ιστοσελίδα του δήμου είναι μείζονος 

σημασίας. Αυτό συνεπάγεται εξοικονόμηση χρόνου, σε αντίθεση με την κράτηση 

δωματίου από άλλους ιστότοπους. 

Παρακάτω, παρατηρούμε πως πάνω από το 40% των χρηστών θεωρεί αρκετά 

σημαντική την ύπαρξη ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στον τόπο προορισμού, 

θεωρώντας το ως ένα πολύ καλό ποσοστό, αν λάβουμε υπόψη την ανάγκη του ανθρώπου 
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για διασκέδαση. Επίσης, ένα μεγάλο ποσοστό σημαντικότητας, παρόμοιο μ’ αυτό της 

ψυχαγωγίας, συγκεντρώνουν οι κριτικές άλλων επισκεπτών, από τις οποίες είμαστε σε 

θέση να βγάλουμε ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τον επικείμενο προορισμό. Φυσικά, 

δεν είναι πάντα αληθείς οι κριτικές διότι συντάσσονται με βάση την υποκειμενικότητα 

του καθενός. Σε μικρότερα ποσοστά κυμαίνονται οι υπόλοιπες πληροφορίες για έναν 

επιθυμητό προορισμού, όπως τα ήθη και έθιμα, τα αξιοθέατα, ο πολιτισμός. 

Το πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα είναι πως το 60% των χρηστών δε θεωρεί 

σημαντικά τα νέα και τις ανακοινώσεις του δήμου στην ιστοσελίδα, ενώ σε επόμενη 

ερώτηση, δηλαδή εάν θα διάβαζαν ένα ενημερωτικό blog σχετικά με το δήμο, το 80.8% 

απάντησε θετικά. Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα αποτελέσματα αυτά είναι ότι δε 

δύναται να συνυπάρχει ένα ιστολόγιο με την ιστοσελίδα και αυτό οφείλεται στο φιλικό 

και επίσημο χαρακτήρα που έχουν ως προς το χρήστη. 

Η νέα τάση του διαδικτύου, που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, αφορά την 

εγγραφή των επισκεπτών μιας ιστοσελίδας σε μια πλατφόρμα με στόχο τη λήψη 

ενημερωτικών emails σχετικά με νέα και ανακοινώσεις που αφορούν το αντίστοιχο 

προϊόν ή υπηρεσία που προβάλλει ο εν λόγω ιστότοπος. Παρατηρούμε όμως ότι μόνο το 

12.4% του δείγματος είναι θετικό σε μια τέτοια ενέργεια. Αυτό ίσως οφείλεται σε μια 

ενδεχόμενη υπερφόρτωση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. 

Η αλληλεπίδραση των social media με τις ιστοσελίδες είναι ένα μεγάλο 

πλεονέκτημα στα χέρια των χρηστών και των φορέων, αξιοποιώντας την ως στρατηγική 

μάρκετινγκ για να επιτευχθεί μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Παρόλα’ αυτά, φαίνεται απ’ 

τα αποτελέσματα ότι μόνο το 38.6% εκμεταλλεύεται αυτή τη συσχέτιση, ενώ ένα 

μεγαλύτερο ποσοστό (52.6%) απάντησε στο ίδιο ερώτημα «μερικές φορές». 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι, για την επιλογή των χρηστών σχετικά με το αν θα 

εκμεταλλευτούν ή όχι την ύπαρξη των συνδέσμων των social media, ευθύνεται και το 

περιεχόμενο της ιστοσελίδας, εάν δηλαδή το θεωρούν αρκετά ενδιαφέρον ή όχι. 

Αρκετά προβλέψιμο επίσης μπορεί να θεωρηθεί και το ποσοστό των κοινωνικών 

δικτύων που ακολουθούν περισσότερο οι χρήστες. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού 

χρησιμοποιεί πλέον το κοινωνικό δίκτυο Facebook, και όχι μόνο για προσωπική χρήση. 

Είναι ένα πολύ αναγκαίο μέσο διαφήμισης ή/και ενημέρωσης. Δεύτερο στην κατηγορία 

έρχεται το TripAdvisor, το οποίο είναι διαφορετικό είδος κοινωνικού δικτύου, μιας και 

ασχολείται αποκλειστικά με τον τουρισμό. 
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Αναφέρθηκε παραπάνω πως μια εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις. Συνεπώς, το 

βίντεο θεωρητικά ισοδυναμεί με πολλές παραπάνω λέξεις. Έχουμε περάσει σε μια εποχή 

όπου το βίντεο κατέχει υψηλή θέση στις προτιμήσεις των χρηστών σε σχέση με τις 

φωτογραφίες και σ’ αυτό οφείλεται η εκ των πραγμάτων εξέλιξη της τεχνολογίας. Είναι 

πιθανόν επομένως ένας τουρίστας, ο οποίος δεν έχει επισκεφθεί ένα τόπο και του δίνεται 

η ευκαιρία πριν πάει να τον γνωρίσει μέσω ενός βίντεο, να το κάνει. Οπότε και τα 

ποσοστά της έρευνας αυτής για τη σπουδαιότητα της ύπαρξης βίντεο έρχονται να 

επιβεβαιώσουν πλήρως τον παραπάνω ισχυρισμό. 

Αρκετά σημαντικό κρίνεται από τους συμμετέχοντες το γεγονός ότι σε μια 

ιστοσελίδα υπάρχουν τα σχόλια άλλων επισκεπτών, καθώς φαίνεται ότι το 61.4%  του 

δείγματος επηρεάζεται μερικές φορές απ’ αυτά, ενώ το 32.2% παίρνει την απόφαση να 

επισκεφθεί ένα συγκεκριμένο προορισμό με βάση τις κριτικές αυτές. Επίσης, η εμφάνιση 

της ιστοσελίδας παίζει μεγάλο ρόλο στη θετική απόφαση των τουριστών. Αν για 

παράδειγμα, τα χρώματα ή και οι γραμματοσειρές, που χρησιμοποιούνται, καταπονούν 

τα μάτια, ο επισκέπτης δεν πρόκειται να αφιερώσει αρκετά λεπτά για παραμονή στον 

ιστότοπο, επιφέροντας ως αποτέλεσμα τη μη επαρκή πληροφόρηση για το μέρος που 

πρόκειται να επισκεφθεί. 

Με βάση αυτά που αναλύθηκαν στην βιβλιογραφική έρευνα, οι χρήστες έπειτα 

από την ολοκλήρωση του ταξιδιού τους θα ήταν πρόθυμοι να αξιολογήσουν την 

ιστοσελίδα του δήμου και να συμβάλλουν στην αναδιαμόρφωση της. Γεγονός που 

αποδεικνύει την μεγάλη θέληση των επισκεπτών να συμβάλουν στην βελτίωση τέτοιων 

ιστοσελίδων για την καλύτερη εμπειρία σε αυτές. Τέλος, όμοια πρόθεση από τους ίδιους 

παρουσιάζεται αφού το 85% των ερωτηθέντων είναι δεκτικοί στην αξιολόγηση των 

επιμέρους τμημάτων μιας ιστοσελίδας. Με αυτόν τον τρόπο, απεικονίζεται η ανάγκη για 

διαδραστικότητα μεταξύ των επισκεπτών της ιστοσελίδας. 

Σύμφωνα με την προσωπική άποψη των συμμετεχόντων στην έρευνα, η ποιότητα 

του περιεχομένου στις επίσημες ιστοσελίδες τουριστικών προορισμών αποτελεί το πιο 

σημαντικό χαρακτηριστικό (53.2%) που πρέπει να αξιοποιούν οι κατασκευαστές αυτών 

των ιστοσελίδων. Ενώ η εύκολη πρόσβαση και το ελκυστικό περιβάλλον αποτελούν τα 

επόμενα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν αυτούς τους ιστότοπους.  
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6 Αξιολόγηση της επίσημης ιστοσελίδας τουριστικού 

προορισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης  

Σύμφωνα με τους παράγοντες που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα και 

σε συνδυασμό με τη βαθύτερη ανάλυση των αποτελεσμάτων από την πρωτογενή έρευνα, 

θα αξιολογηθεί η ιστοσελίδα του δήμου Θεσσαλονίκης και οι υπηρεσίες που προσφέρει 

στους μελλοντικούς τουρίστες της συμπρωτεύουσας και θα επισημανθούν κάποιες 

ατέλειες και αδυναμίες της.  Ωστόσο, πριν ξεκινήσει η αξιολόγηση, κρίνεται φρόνιμο να 

οροθετηθεί η συγκεκριμένη ανάλυση, θέτοντας κάποιες υποθέσεις και περιορισμούς. 

Η αναζήτηση για την εύρεση της ιστοσελίδας του δήμου ξεκίνησε με την 

εισαγωγή λέξεων-κλειδιών στη μηχανή αναζήτησης της Google, όπου και παρατηρήθηκε 

μεγάλη ποικιλία στα αποτελέσματα. Ωστόσο, μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το 

γεγονός ότι υπάρχουν δύο «επίσημες» ιστοσελίδες με σκοπό την ενημέρωση των 

τουριστών, σχετικά με την επίσκεψη τους στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η μία 

αντιπροσωπεύει τον Δήμο Θεσσαλονίκης (http://www.thessaloniki.gr/), προβάλλοντας 

το μοναδικό λογότυπο του Δήμου (Εικόνα 6-1), ενώ υπάρχει και μία δεύτερη ιστοσελίδα 

που αφορά αποκλειστικά και μόνο τους τουρίστες που επρόκειτο να επισκεφθούν τη 

Θεσσαλονίκη (www.thessaloniki.travel/), χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά ένα 

διαφορετικό λογότυπο, απ’ αυτό που εμφανίζεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης (Εικόνα 6-2) 

πιο εντυπωσιακό και πιο μοντέρνο.   

Στην πρώτη περίπτωση, η ιστοσελίδα που αφορά τον δήμο της Θεσσαλονίκης ως 

τουριστικό προορισμό είναι ενσωματωμένη μέσα στην κύρια ιστοσελίδα του δήμου που 

προσφέρει διάφορες υπηρεσίες ως προς τους πολίτες της πόλης. Αν κάποιος χρήστης από 

την Ελλάδα βρεθεί σε αυτόν τον ιστότοπο, είναι λίγο να αναζητήσει τον ιστότοπο για 

τουρίστες αφού με την πρώτη επίσκεψη βομβαρδίζεται από πληροφορίες που δεν τον 

ενδιαφέρουν. Έτσι, μέσα από όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, θα πρέπει να 

εντοπίσει το πλαίσιο που αναγράφει για τους επισκέπτες (Εικόνα 6-3). Στην περίπτωση 

που κάποιος αλλοδαπός επισκεφθεί την ιστοσελίδα, επιλέγοντας την Αγγλική γλώσσα, 

αυτόματα η ιστοσελίδα εξατομικεύεται και εμφανίζεται η ιστοσελίδα που προβάλει τον 

δήμο ως τουριστικό προορισμό (Εικόνα 6-4). Η διεύθυνση στην οποία ανήκει η 

τουριστική ιστοσελίδα είναι αρκετά περίπλοκη και δύσκολα να αποτυπωθεί στην μνήμη 

ενός επισκέπτη (http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/EnglishPage)  

http://www.thessaloniki.gr/
http://www.thessaloniki.travel/
http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/EnglishPage
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Στη δεύτερη περίπτωση, διακρίνεται η προσπάθεια του Δήμου να δημιουργήσει 

μία ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό είτε την ενημέρωση των ατόμων που έχουν σκοπό να 

επισκεφτούν τη Θεσσαλονίκη, είτε τη διευκόλυνση των τουριστών που βρίσκονται ήδη 

στην πόλη. Ωστόσο, ο ιστότοπος αν και είναι δημοσιοποιημένος, το λογότυπο στην 

αρχική σελίδα έχει την ένδειξη του «BETA», το οποίο σημαίνει ότι λειτουργεί 

δοκιμαστικά και οι κατασκευαστές της ιστοσελίδας οδηγούνται συνέχεια σε αλλαγές για 

τη βελτιστοποίηση της. Για το λόγο αυτό, στη συγκεκριμένη ενότητα θα επιχειρηθεί η 

αξιολόγηση μόνο της πρώτης ιστοσελίδας, δηλαδή εκείνης που αφορά το δήμο 

Θεσσαλονίκης εξ ολοκλήρου.  

 

 

Εικόνα 6-1: Λογότυπο Δήμου Θεσσαλονίκης 

 

Εικόνα 6-2: Λογότυπο Ταξιδιωτικού Οδηγού Θεσσαλονίκης 
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Εικόνα 6-3: Αρχική σελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης 

 

 

 

Εικόνα 6-4: Αρχική σελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης στα Αγγλικά 
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Το θέμα της δημοφιλίας και της αναγνωρισιμότητας τέθηκε και αναλύθηκε στην 

παραπάνω ενότητα, αποσαφηνίζοντας τα τρωτά σημεία της έννοιας. Πιο συγκεκριμένα, 

το κύριο χαρακτηριστικό μιας περιοχής και ενός προορισμού αποτελεί η μοναδική 

ταυτότητα προσφέροντας ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα στον προορισμό. Ωστόσο, η 

αναγνωρισιμότητα είναι μία έννοια η οποία δεν αξιολογείται εύκολα αφού απαιτείται 

συνεχόμενη έρευνα των επισκεπτών της ιστοσελίδας σε συνδυασμό με τις αφίξεις που 

καταγράφονται στον Δήμο Θεσσαλονίκης. 

Το κομμάτι της αξιολόγησης της αισθητικής και του σχεδιασμού μιας 

ιστοσελίδας, αποτελεί το δυσκολότερο σημείο, αφού πολλά από τα χαρακτηριστικά που 

συνθέτουν την αισθητική της σελίδας, μπορούν να προκαλέσουν διαφορετικά 

συναισθήματα και απόψεις, ανάλογα την εκάστοτε προσωπική αντίληψη.  

Με βάση την βιβλιογραφική έρευνα και βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της 

έρευνας, γίνεται αντιληπτό ότι το κριτήριο της αισθητικής και της εμφάνισης παίζει 

σημαντικό ρόλο και επηρεάζει ανάλογα τη διάθεση του επισκέπτη σχετικά με το αν θα 

επιλέξει τη συγκεκριμένη περιοχή για προορισμό. Συγκεκριμένα, από τα εκατό 

εβδομήντα ένα (171) άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, οι εκατό τριάντα ένα (131) 

υποστηρίζουν ότι τους επηρεάζει άμεσα η καλή αισθητική και η εμφάνιση της 

αντίστοιχης ιστοσελίδας.  

Με την πρώτη επίσκεψη στην αρχική σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας του 

Δήμου, παρατηρείται ότι η κλασσική αισθητική είναι διάχυτη, αφού δεν αξιοποιούνται 

εφέ και διαδραστικά στοιχεία, παρά μόνο στατικά κείμενα και εικόνες με 

ενσωματωμένους υπερσυνδέσμους στις αντίστοιχες σελίδες της ιστοσελίδας. Εκτός από 

τα ειδικά εφέ και τα στατικά στοιχεία, μία συλλογή εικόνων που ολισθαίνουν με 

συγκεκριμένο ρυθμό, και μ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουν ένα βαθμό 

διαδραστικότητας, έχει ενταχθεί στην αρχική σελίδα με σκοπό την προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος του επισκέπτη.  

Το μενού είναι πολύ συγκροτημένο, χωρίς να βομβαρδίζει το χρήστη με πολλές 

πληροφορίες, ενώ οι σημαντικότερες πληροφορίες έχουν κατηγοριοποιηθεί και 

εμφανίζονται ως εικόνες-υπερσύνδεσμοι για να κατευθύνουν με ευκολία τους επισκέπτες 

στις σημαντικότερες ενότητες. Όλα τα παραπάνω, απεικονίζονται στην εικόνα 6-4, η 

οποία αποτελεί την αρχική σελίδα της ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η απουσία 

της συνοδευτικής μουσικής γίνεται αντιληπτή, καθώς επίσης και ο συνδυασμός της 

εικόνας με κείμενο, αφού η αρχική σελίδα απαρτίζεται σχεδόν μόνο με εικόνες.  
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Όσον αφορά την ευχρηστία μιας ιστοσελίδας, αυτή αξιολογείται με βάση κάποια 

χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν. Αρχικά, η πλοήγηση μέσα στη σελίδα γίνεται 

εύκολα, αφού όλες οι κατηγορίες των θεμάτων είναι πολύ καλά διαχωρισμένες και 

εύκολα προσβάσιμες, πραγματοποιώντας μικρές διαδρομές. Για παράδειγμα, αν κάποιος 

επισκέπτης χρειαστεί να ενημερωθεί για τη διαμονή του, η διαδρομή του συντελείται σε 

δύο επίπεδα (από την αρχική σελίδα θα επιλέξει τον υπερσύνδεσμο Διαμονή και έπειτα 

θα ξανά πατήσει έναν σύνδεσμο για να οδηγηθεί σ’ ένα νέο ιστότοπο, που συνδέεται με 

την ένωση των ξενοδοχείων στην πόλη της Θεσσαλονίκης).  

Παρόμοια μικρή διαδρομή ακολουθεί κανείς για την ενημέρωση σχετικά με 

διάφορες εκδηλώσεις στη συγκεκριμένη πόλη. Γι’ αυτή την ενότητα, ο επισκέπτης της 

ιστοσελίδας οδηγείται σ’ έναν διαφορετικό ιστότοπο, του οποίου φορέας είναι και πάλι ο 

Δήμος Θεσσαλονίκης. Εάν κάποιος μελλοντικός επισκέπτης της πόλης έχει σκοπό να 

επισκεφτεί κάποιο μουσείο ή να ενημερωθεί σχετικά με την κουλτούρα και τις τέχνες, 

ομοίως πρέπει να ακολουθήσει δύο διαδρομές ώστε να εμφανιστεί μία λίστα με τα 

προτεινόμενα μουσεία, ώσπου ο χρήστης στο τέλος οδηγείται στην ιστοσελίδα του 

αντίστοιχου μουσείου.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω και με την περιήγηση που πραγματοποιήθηκε για την 

έκβαση συμπερασμάτων, η πλοήγηση είναι αρκετά εύκολη και αποδοτική αφού 

ακολουθείται μικρή διαδρομή για τη συλλογή των επιθυμητών πληροφοριών. Η 

αναδρομολόγηση σε εξωτερικούς ιστότοπους παρουσιάζει, σε γενικές γραμμές, μία 

ιστοσελίδα ως αδύναμη με ελλιπές περιεχόμενο. Ωστόσο, μ’ αυτόν τον τρόπο, 

αποφεύγεται η εισαγωγή τεράστιου όγκου πληροφοριών αλλά ταυτόχρονα, ο επισκέπτης 

μπορεί να ενημερωθεί πλήρως για οποιαδήποτε ενότητα τον ενδιαφέρει περισσότερο. 

 Εύκολη πλοήγηση επιτυγχάνεται ακόμη και με τη χρήση ενός μενού που είναι 

τοποθετημένο πάνω από το κύριο περιεχόμενο, στο οποίο απεικονίζεται η διαδρομή που 

έχει κάνει ο χρήστης. Έτσι, αν επιθυμεί να μεταφερθεί σε προηγούμενο στάδιο της 

διαδρομής του, μπορεί να κάνει χρήση των υπερσυνδέσμων που είναι ενσωματωμένοι 

στην ιστοσελίδα.  

Γεγονός αποτελεί η υψηλή παρουσία της ιστοσελίδας στην μηχανή αναζήτησης 

αφού με την εισαγωγή κάποιων λέξεων-κλειδιών, η ιστοσελίδα του Δήμου 

Θεσσαλονίκης εμφανίζεται στις πρώτες σελίδες αποτελεσμάτων. 

Με την αυξομείωση του μεγέθους του παραθύρου στον υπολογιστή, 

παρατηρήθηκε ότι η σελίδα δεν προσαρμόζεται σ’ άλλα μεγέθη οθόνης. Έτσι, το μέγεθος 
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του περιεχομένου παραμένει το ίδιο και ο χρήστης πρέπει να εκμεταλλευτεί τις μπάρες 

για να πλοηγηθεί στην ιστοσελίδα επιτυχώς. Αντιθέτως,  η ιστοσελίδα προσαρμόζεται 

στις κινητές συσκευές, με το μειονέκτημα ότι ο σχεδιασμός παραμένει ο ίδιος και είναι 

πιο δυσανάγνωστα τα γράμματα και τα κείμενα από τις κινητές συσκευές (Εικόνα 6-5). 

 

 

Εικόνα 6-5: Η ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης στις κινητές συσκευές 

 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και τη δευτερογενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε, 

η διαδραστικότητα αναφέρεται στην επικοινωνία που μπορεί κάποιος χρήστης να 

διαθέτει με τους φορείς της ιστοσελίδας, τους κατασκευαστές καθώς και μ’ άλλους 

χρήστες για να ανταλλάξουν απόψεις. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν παρατηρείται η 

διαδραστικότητα, αφού δεν υπάρχουν επιλογές άμεσης επικοινωνίας μέσω της 

ιστοσελίδας, παρά μόνο μία καρτέλα επικοινωνίας που αναγράφει με ποιον τρόπο 

κάποιος επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει με το δημαρχείο της πόλης και επίσης 

αναγράφεται το τηλέφωνο, η ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου καθώς και η φυσική 

τοποθεσία του δημαρχείου. 
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Αναγράφονται επίσης το τηλέφωνο, η ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου 

καθώς και η φυσική τοποθεσία του δημαρχείου. Μ’ αυτό τον τρόπο, ο φορέας προτρέπει 

τους χρήστες να επικοινωνήσουν με το δήμο, αλλά δεν προσφέρει νέους τρόπους 

τεχνολογίας για να ενισχυθεί η αμφίδρομη επικοινωνία. Έτσι, ο επισκέπτης της 

ιστοσελίδας δεν εμπλέκεται σ’ αυτήν, ούτε έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύσει κάποια 

κριτική ή να κάνει κάποιο σχόλιο, παρά μόνο να αξιοποιήσουν τους προσωπικούς 

τρόπους επικοινωνίας που παρατίθενται.  

Ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων, και συγκεκριμένα το 79.5%, 

υποστηρίζει ότι αρκεί μόνο η ύπαρξη στοιχείων επικοινωνίας με το δήμο, θεωρώντας το 

από σημαντικό έως και πάρα πολύ σημαντικό. Η έλλειψη διάφορων σχολίων και 

κριτικών σχετικά με το δήμο φαίνεται να είναι μεγάλο μειονέκτημα, αφού το 90% των 

ερωτηθέντων επιθυμούν να δημοσιεύονται τα σχόλια, ενώ το 62% αυτών επηρεάζονται 

άμεσα από τις παραπάνω απόψεις.  

Επιπλέον, δε δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να εγγραφεί σε φόρμα για να 

ενημερώνεται αυτόματα για νέα και εκδηλώσεις που αφορούν το δήμο Θεσσαλονίκης. 

Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό  μιας ιστοσελίδας φαίνεται να μην είναι αρκετά 

σημαντικό για τους επισκέπτες, δεδομένου ότι το 56.7% αυτών μπορεί να έκανε 

εγγραφή, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται η άρνηση στην εγγραφή υπερτερεί του ναι κατά 18%. 

Ωστόσο, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη αποτελεσματικού 

μάρκετινγκ. 

Εντυπωσιακό είναι και το πλήθος των συμμετεχόντων, και συγκεκριμένα οι 

εκατό έξι (106)  από τους εκατό εβδομήντα ένα (171), που υποστηρίζουν ότι δεν είναι 

σημαντική η ενσωμάτωση των νέων και των ανακοινώσεων μέσα σε μία ιστοσελίδα, ενώ 

αντιφατική άποψη έχουν για το αν θα διάβαζαν ένα ιστολόγιο με ενημερωτικό 

χαρακτήρα. Το γεγονός αυτό, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα νέα που σχετίζονται με το 

δήμο είναι ενδιαφέροντα, αλλά όχι τόσο σημαντικά ώστε να ενσωματωθούν σε μία 

τέτοια ιστοσελίδα τουριστικού περιεχομένου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η παρούσα 

ιστοσελίδα φαίνεται να ανταποκρίνεται σε αυτήν την επιθυμία αφού η ενότητα που 

εμπεριέχει νέα για εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στον δήμο Θεσσαλονίκης 

αποτελεί εξωτερικός υπερσύνδεσμος με αποτέλεσμα να μην είναι ενσωματωμένο στην 

κύρια ιστοσελίδα του τουριστικού προορισμού.  

Στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας, υπάρχει μία μπάρα αναζήτησης που με τη 

βοήθεια της μπορεί ο χρήστης να αναζητήσει απευθείας την πληροφορία που χρειάζεται. 
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Αρχικά, η μπάρα αναζήτησης είναι πολύ διακριτική χωρίς κάποια ιδιαίτερη εμφάνιση για 

να προτρέψει τους χρήστες να αλληλεπιδράσουν με την ιστοσελίδα. Ωστόσο, η μπάρα 

αναζήτησης δεν είναι αποτελεσματική καθώς επιστρέφει αποτελέσματα από τη ρίζα της 

ιστοσελίδας, η οποία είναι η αρχική σελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Για να γίνει 

περισσότερο κατανοητό, έγινε αναζήτηση με τον όρο «museums» όπου τα αποτελέσματα 

δεν αντιπροσωπεύουν αυτό το ερώτημα και επιπλέον η σελίδα ξανά επιστρέφει στην 

αρχική σελίδα του δήμου στην Ελληνική γλώσσα (Εικόνα 6-6). 

 

Εικόνα 6-6: Αποτελέσματα αναζήτησης του όρου  «museums» 

 

Η προσβασιμότητα στην ιστοσελίδα από άτομα με ειδικές ανάγκες απουσιάζει 

αισθητά, ενώ η πολυγλωσσία δεν υφίσταται στην εν λόγω ιστοσελίδα, αφού διαθέσιμη 

γλώσσα είναι μόνο η Αγγλική, εξαιρώντας βέβαια τη γλώσσα της χώρας (Ελληνικά). Η 

πολυγλωσσία φαίνεται να είναι ένα αρκετά σημαντικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων οι 

οποίοι ταξιδεύουν αρκετά και συγκεκριμένα αυτών που οργανώνουν τουλάχιστον δύο 
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ταξίδια ετησίως, δεδομένου ότι το 62% αυτών θεωρούν σημαντική τη δυνατότητα της 

πολυγλωσσίας, σύμφωνα με την πρωτογενή έρευνα που διεξήχθη. 

Γνωρίζοντας τις νέες τάσεις του διαδικτύου και τις δυνατότητες που προσφέρουν 

τα κοινωνικά δίκτυα, είναι αυτονόητη η ενσωμάτωση συνδέσμων που παραπέμπουν σε 

αυτά τα  δίκτυα. Πράγματι,  στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα υπάρχουν κουμπιά προτροπής 

επίσκεψης στα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, Google+, Twitter, YouTube και 

Flickr. Ωστόσο, με την πρώτη επίσκεψη σε αυτά, γίνεται αντιληπτό ότι ο δήμος δεν έχει 

υιοθετήσει συγκεκριμένες στρατηγικές προβολής της περιοχής στα κοινωνικά δίκτυα 

αφού η τελευταία ανάρτηση στο Facebook είναι τον Δεκέμβριο του 2016, στο Google+ 

τον Αύγουστο του 2013 ενώ στο YouTube δεν παρατηρείται νέα μεταφόρτωση από το 

2014. Στο σημείο αυτό, παρουσιάζεται η αδυναμία του δήμου να συμβαδίσει με τις νέες 

τάσεις της εποχής καθώς η διαδικτυακή του προβολή απουσιάζει αισθητά.  

Μέσω της πρωτογενούς έρευνας, διαπιστώθηκε ότι το είδος και η ποιότητα του 

περιεχομένου παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο στον βαθμό επιρροής που μπορεί να 

επιτύχει μία ιστοσελίδα τουριστικού περιεχομένου. Ωστόσο, ελάχιστες μελέτες ανέφεραν 

επιγραμματικά διάφορα είδη περιεχομένου που κατά περίπτωση αναλογούν σε τέτοιες 

ιστοσελίδες. Βασιζόμενοι στην πρωτογενή έρευνα, δημιουργήθηκε ο παρακάτω πίνακας 

ώστε να υπάρξει σύγκριση μεταξύ των επιθυμιών των επισκεπτών της ιστοσελίδας και 

του ήδη υπάρχοντος περιεχομένου.  

Η ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής: «Αξιολογείστε τις παρακάτω πληροφορίες που 

μπορεί να εντάσσονται σε μια τέτοια ιστοσελίδα με βάση τη σημαντικότητα» και οι 

διαθέσιμες απαντήσεις ήταν  «Καθόλου Σημαντικό», «Λίγο σημαντικό», «Σημαντικό» 

«Αρκετά σημαντικό» και «Πάρα πολύ σημαντικό». Αναγνωρίζοντας ότι η απάντηση 

σημαντικό κλείνει περισσότερο ως προς το αρκετά σημαντικό, ωστόσο η 

αποτελεσματικότητα της έρευνας δεν επιτυγχάνεται καθώς  τρεις απαντήσεις υπερτερούν 

ως προς τον όρο «σημαντικό». Γι’ αυτό το λόγο, οι μισές απαντήσεις ως προς αυτόν τον 

όρο στρέφονται στο «λίγο σημαντικό» και οι άλλες μισές στον όρο «αρκετά σημαντικό».  
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Πίνακας 2: Συγκριτική μελέτη ιστοσελίδας τουριστικού προορισμού ως προς την 

πρωτογενή έρευνα 

  

Thessaloniki.gr 

(ΝΑΙ= Υπάρχουν στην 

ιστοσελίδα, ΟΧΙ = Δεν 

υπάρχουν στην ιστοσελίδα) 

 

Βαθμός σημαντικότητας για 

τους χρήστες 

(1=Καθόλου-Λίγο σημαντικό, 

2= Αρκετά-Πάρα πολύ 

σημαντικό) 

Φωτογραφίες της περιοχής / 

Φωτογραφίες 360μοίρες 

 

ΟΧΙ 

 

2 

Βίντεο/ Βίντεο 360μοίρες ΟΧΙ 2 

Χάρτης προσβασιμότητας ΟΧΙ 2 

Στοιχεία Επικοινωνίας ΝΑΙ 2 

Διαμονή ΝΑΙ 2 

Δυνατότητα κράτησης 

δωματίου 

ΟΧΙ 2 

Ψυχαγωγία ΝΑΙ 2 

Ήθη-Έθιμα ΟΧΙ 1 

Αξιοθέατα-Μουσεία-Μνημεία ΝΑΙ 2 

Πολιτισμός ΝΑΙ 2 

Ιστορία του τόπου ΝΑΙ 2 

Κριτικές επισκεπτών ΟΧΙ 2 

Ενοικίαση αυτοκινήτου ΟΧΙ 1 

Λήψη τουριστικού οδηγού ως 

αρχείο  

ΟΧΙ 1 

Καταχωρήσεις τοπικών 

καταστημάτων 

ΟΧΙ 1 

Δραστηριότητες ΝΑΙ 2 

Διαθέσιμη η μετάφραση ΟΧΙ 2 

Νέα και ανακοινώσεις ΟΧΙ 1 

Ενημερωτικά Δελτία 

(newsletters)  

ΟΧΙ 1 
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Μελετώντας τον Πίνακα 2, γίνεται αντιληπτό ότι η ιστοσελίδα του Δήμου 

Θεσσαλονίκης έχει ενσωματώσει κάποια χαρακτηριστικά απ’ αυτά που επιθυμούν οι 

χρήστες. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί και η σημαντικότητα αυτών των 

χαρακτηριστικών που δεν εμφανίζονται σ’ αυτή. Πιο συγκεκριμένα, η ύπαρξη απλών 

φωτογραφιών και 360ο, που αποτελούν τη νέα τεχνολογία, καθώς και βίντεο, απουσιάζει 

και είναι πολύ σημαντικό, διότι αποτελεί στοιχείο το οποίο η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων υποστήριξε ότι είναι σημαντικό.  

Επιπλέον, απ’ όλα τα παραπάνω στοιχεία, ο χάρτης πλοήγησης αναδείχθηκε ως 

το σημαντικότερο όλων των χαρακτηριστικών, αφού διαθέτει τη μεγαλύτερη υποστήριξη 

και πρέπει να σημειωθεί ότι στην ιστοσελίδα δεν υπάρχει χάρτης προσβασιμότητας. Η 

σημασία της ύπαρξης κριτικών και διαφόρων σχολίων είναι μεγάλης σημασίας, 

δεδομένου ότι οι χρήστες ενδιαφέρονται να είναι δημοσιοποιημένα καθώς τους 

επηρεάζουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, η κράτηση δωματίων μέσω 

των επίσημων ιστοσελίδων τουριστικών προορισμών είναι αρκετά σημαντική, 

δυνατότητα που δεν προσφέρεται στο δήμο Θεσσαλονίκης. Τέλος, η μετάφραση σε 

άλλες γλώσσες (εκτός της Αγγλικής), όπως ήταν αναμενόμενο, υποστηρίζεται από τους 

επισκέπτες, ενώ ο δήμος Θεσσαλονίκης προσφέρει μόνο την αγγλική γλώσσα.  

 

7 Κατασκευή Ιστοσελίδας για το Δήμο Θεσσαλονίκης 

Σύμφωνα με τις παραπάνω έρευνες, έγινε αντιληπτό ότι η ιστοσελίδα δεν 

καλύπτει τις ανάγκες και τις επιθυμίες των χρηστών στο μέγιστο βαθμό. Η χρήση 

σύγχρονου συστήματος διαχείρισης δεδομένων (Content Management Systems, CMS) 

αποτελεί την πλέον διαδεδομένη λύση στην κατασκευή ιστοσελίδων, εμπεριέχοντας  

πολλά οφέλη για τους υπεύθυνους κατασκευής αλλά και για τους χρήστες. Στο 

συγκεκριμένο κεφάλαιο, παρουσιάζεται συνοπτικά η διαδικασία δημιουργίας μιας 

ιστοσελίδας τουριστικού προορισμού για το δήμο Θεσσαλονίκης επικεντρώνοντας το 

ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίον δομείται έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των 

επισκεπτών.  

Αρχικός στόχος ήταν η κατασκευή μιας όμορφης και εύχρηστης ιστοσελίδας. Για 

να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, χρησιμοποιήθηκαν κάποια διακριτικά εφέ (ολίσθηση 

φωτογραφιών, κίνηση σε κάποια στοιχεία), όπως επίσης και η αξιοποίηση αρκετών 

φωτογραφιών στην αρχική σελίδα ώστε ο επισκέπτης να εντυπωσιαστεί από τα πρώτα 
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δευτερόλεπτα επίσκεψής του. Δόθηκε μεγαλύτερη βαρύτητα στις φωτογραφίες λόγω της 

μεγάλης σημαντικότητας τους σε σύγκριση με την ενσωμάτωση ενός βίντεο. Γι’ αυτό το 

λόγο, δεν παραλήφθηκε η παρουσίαση ενός βίντεο, αλλά εισήχθη στο κάτω μέρος της 

αρχικής σελίδας. Η ολοκληρωμένη εμφάνιση της αρχικής σελίδας παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 7-1. Οι κυριότερες θεματικές ενότητες (με βάση την πρωτογενή έρευνα) 

παρουσιάζονται στην αρχική σελίδα (Εικόνα 7-2) ενώ οι λιγότερες σημαντικές έχουν 

συγχωνευτεί σε μία αναδυόμενη λίστα στο  κυρίως μενού (Εικόνα 7-3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7-1: Αρχική σελίδα Δήμου Θεσσαλονίκης 
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Εικόνα 7-2: Οι θεματικές ενότητες στην αρχική σελίδα 

 

 

Εικόνα 7-3: Αναδυόμενη λίστα με δευτερεύουσες θεματικές ενότητες 

 

Η διαδρομή του χρήστη σε κάθε του βήμα είναι εμφανής σε ένα υπομενού για 

την ευκολότερη πλοήγηση του μέσα στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Πολύ σημαντικό 

χαρακτηριστικό αυτής της σελίδας αποτελεί η προσαρμοστικότητα της σε κινητές 

συσκευές, ενώ η χρήση του CMS WordPress, το οποίο θεωρείται ένα εργαλείο φιλικό ως 

προς τις μηχανές αναζήτησης, βοηθά στην υψηλή κατάταξη της ιστοσελίδας στα 

αποτελέσματα.  

Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, η μπάρα αναζήτησης, η πολυγλωσσία 

και η διαδραστικότητα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες και γι’ αυτό τον λόγο 

προστέθηκαν για την αποτελεσματικότερη ιστοσελίδα (Εικόνα 7-4). Σημαντική 
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λεπτομέρεια αποτελεί η μετάφραση κάθε σελίδας. Έτσι, ο χρήστης αν δρομολογηθεί σε 

μία συγκεκριμένη σελίδα στην ιστοσελίδα και θελήσει να την μεταφράσει, η μετάφραση 

θα πραγματοποιηθεί εκείνη την στιγμή στη συγκεκριμένη σελίδα χωρίς να δρομολογηθεί 

η αρχική σελίδα.  

Το είδος του περιεχομένου στηρίχθηκε στις απόψεις των ερωτηθέντων που πήραν 

μέρος στην πρωτογενή έρευνα. Έτσι, στην αρχική σελίδα παρουσιάζονται ως θεματικές 

ενότητες οι τρόποι επικοινωνίας με τον δήμο, φωτογραφικό υλικό, κριτικές επισκεπτών 

του δήμου, ενότητα με διαθέσιμα ξενοδοχεία και δυνατότητα κράτησης δωματίων καθώς 

επίσης και μετάφραση σε άλλες γλώσσες. Όσον αφορά τους υπερσυνδέσμους, έγινε 

προσπάθεια να ενσωματωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες μέχρι την 

τελευταία καρτέλα, ώστε ο χρήστης να μην αναγκάζεται να αποχωρεί συνέχεια από την 

ιστοσελίδα.  

Η διαδραστικότητα σε συνδυασμό με την κριτική συγχωνεύτηκαν σε μία 

δυνατότητα όπου ο επισκέπτης μπορεί να αξιολογήσει με αστέρια κάθε στοιχείο της 

ιστοσελίδας (μουσείο, ξενοδοχείο), όπως επίσης και να σχολιάσει αντίστοιχα (Εικόνα 7-

5). Επίσης, στοιχεία διαδραστικότητας εμφανίζονται στην καρτέλα Επικοινωνία όπου 

έχει ενσωματωθεί ένας διαδραστικός χάρτης και μία φόρμα επικοινωνίας που μπορούν οι 

χρήστες να συμπληρώνουν για να έρχονται σε άμεση επαφή με το δήμο (Εικόνα 7-6) 

όπως επίσης και στην Εικόνα 7-7 που παρέχεται η δυνατότητα διαδραστικών κουμπιών 

ώστε να προσαρμόζουνε το περιεχόμενο. Τέλος, στην αρχική προστέθηκε ένα μέρος στο 

οποίο οι χρήστες μπορούν να εισάγουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να 

λαμβάνουν διάφορες ενημερώσεις σε αυτό, ενώ τα κοινωνικά δίκτυα δεν θα μπορούσαν 

να λείπουν από μία τέτοιου είδους ιστοσελίδα. 
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Εικόνα 7-4: Ενδεικτική διαθέσιμη μετάφραση 

 

 

Εικόνα 7-5: Ενδεικτική σελίδα με περιεχόμενο 
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Εικόνα 7-6: Ενδεικτική σελίδα επικοινωνίας 

 

 

 

Εικόνα 7-7: Ενδεικτική σελίδα με διαδραστικά κουμπιά 
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8 Επίλογος 

Η ύπαρξη ιστοσελίδων τουριστικού προορισμού κατασκευασμένες από 

επίσημους φορείς παίζουν σημαντικό ρόλο στη ψυχολογία των χρηστών ώστε να πάρουν 

την απόφαση να επισκεφτούν μία συγκεκριμένη περιοχή. Με τη βιβλιογραφική έρευνα 

εντοπίστηκαν διάφοροι παράγοντες που συντελούν στη δημιουργία μιας επιτυχημένης 

τέτοιας ιστοσελίδας, όπως είναι η ευχρηστία της ιστοσελίδας, η αισθητική, το κατά πόσο 

δημοφιλής είναι ακόμα και η ποιότητα και το είδος του περιεχομένου. Ωστόσο, δεν 

υπήρξε πληθώρα ερευνών που να αντιστοιχούν στα επιμέρους λειτουργικά στοιχεία, 

γεγονός που οδήγησε στην ανάγκη διεξαγωγής πρωτογενούς έρευνας ώστε να 

εντοπιστούν μερικά απ’ αυτά. Είναι αυτονόητο ότι η καταγραφή των παραγόντων 

επιτυχίας αντιπροσωπεύουν ένα μικρό δείγμα αυτών, ενώ οι τεχνολογικές αλλαγές και οι 

μεταβαλλόμενες συνήθειες των ανθρώπων είναι δύο κύριοι παράγοντες που συντελούν 

στην ανάπτυξη των παραγόντων επιτυχίας.   

8.1 Σύνοψη και συμπεράσματα 

Η επιτυχία μιας επίσημης ιστοσελίδας τουριστικού περιεχομένου εξαρτάται από 

πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες που αφορούν είτε την τεχνολογία, είτε το είδος 

του περιεχομένου είτε κάποια λειτουργικά στοιχεία. Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι μελέτης 

και συγκέντρωσης στοιχείων με σκοπό τον εντοπισμό τους. Με τη σωστή αξιοποίηση 

τους από τους επίσημους φορείς ή από αντιπρόσωπους τους, μπορεί να επιτευχθεί μια 

αποτελεσματική ιστοσελίδα μεριμνώντας πάνω απ΄ όλα για την ευχαρίστηση του 

χρήστη.  

Απώτερος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η προσέλκυση τουριστών στην 

αντίστοιχη περιοχή συμβάλλοντας έτσι στην τοπική ανάπτυξη, στην οικονομία, στον 

τουρισμό ακόμα και στη δημοφιλία ενός τόπου. Από την άλλη, απαιτείται εμπειρική 

μελέτη και σωστή αξιολόγηση αυτών των παραγόντων έτσι ώστε να αξιοποιηθούν με 

μέτρο, αποφεύγοντας την κατασκευή μιας ιστοσελίδας βομβαρδισμένης με μεγάλο όγκο 

πληροφοριών και στοιχείων.  

Αδιαμφισβήτητα, οι παράγοντες δεν παραμένουν σταθεροί κατά το πέρασμα των 

χρόνων και γι’ αυτό τον λόγο η συνεχής ενημέρωση και μελέτη των αναγκών των 

επισκεπτών είναι απαραίτητη. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων αυτών των 
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αλλαγών και την κάλυψη των αναγκών των χρηστών στο πεδίο οργάνωσης ενός ταξιδιού 

απαιτείται η συνεργασία των τοπικών φορέων με αντίστοιχους εξωτερικούς συνεργάτες 

που εξειδικεύονται στη συγκεκριμένη στρατηγικής προβολής και προώθησης.  

8.2 Όρια και περιορισμοί της έρευνας 

Σημαντικός περιορισμός στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε ήταν η έλλειψη 

μελέτης των επιμέρους στοιχείων καθώς και το είδος του περιεχομένου που 

ενσωματώνονται μέσα στην επίσημη ιστοσελίδα τουριστικού προορισμού. 

Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των μελετών είχε ως επίκεντρο λειτουργικά 

χαρακτηριστικά όπως είναι η ευχρηστία, η αισθητική της ιστοσελίδας και όλα αυτά που 

αναφέρθηκαν στην πρώτη ενότητα. Αντιθέτως, εμφανής ήταν η έλλειψη αντίστοιχων 

ερευνών με επίκεντρο διάφορα λειτουργικά στοιχεία, όπως η δυνατότητα κράτησης 

δωματίων. Περιορισμός μπορεί να θεωρηθεί επίσης και η βιβλιογραφική ανασκόπηση 

διότι η δευτερογενής έρευνα εξαρτήθηκε άμεσα από το πλήθος των επιστημονικών 

ερευνών. Επιπλέον έλλειψη αποτελεί η αδυναμία στην δημιουργία μιας ιστοσελίδας από 

την άποψη της αισθητικής. Σε αυτό το σημείο, έγινε αντιληπτή η σημασία και ο 

σημαντικός ρόλος που κατέχει ένας γραφίστας ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία η 

κατασκευή μιας τέτοιας ιστοσελίδας. 

Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι η χώρα μας, που φημίζεται για τον τουρισμό της και 

ένα μεγάλο ποσοστό της οικονομίας στηρίζεται σ’ αυτόν, δεν συνετέλεσε μελέτη 

περίπτωσης σε κανένα επιστημονικό άρθρο. Επομένως, οι δημόσιοι φορείς και 

συγκεκριμένα οι δήμοι της χώρας, πρέπει να επενδύσουν σε μία τέτοια στρατηγική ώστε 

να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τον τουρισμό και την οικονομία του κάθε τόπου.  

8.3 Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Βαδίζοντας σε μία εποχή που η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη έχει επηρεάσει τον 

τρόπο οργάνωσης ενός ταξιδιού από τη στιγμή της αναζήτησης του προορισμού μέχρι 

την ολοκλήρωση αυτού, ολοένα και περισσότεροι δήμοι εντάσσουν στον πλάνο 

στρατηγικής τους το διαδίκτυο, αφού είναι το μέσο το οποίο προσφέρει τη μεγαλύτερη 

αλληλεπίδραση με τον χρήστη.  

Η προσπάθεια των αρμόδιων κατασκευής των ιστοσελίδων δεν είναι 

αποκλειστικά η προσήλωση των χρηστών σ’ αυτήν, αλλά είναι απαραίτητο να εξαχθούν 

συμπεράσματα σύμφωνα με τη συμπεριφορά τους μέσα στην ιστοσελίδα. Έτσι, μία 

μελλοντική επέκταση αποτελεί η ανάλυση της συμπεριφοράς μέσα σε μία επίσημη 
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ιστοσελίδα τουριστικού περιεχομένου με σκοπό την καταγραφή των διαδρομών σε 

συνάρτηση με τον χρόνο παραμονής, καθώς και τον βαθμό αλληλεπίδρασης με την 

ιστοσελίδα.  

Επιπλέον, η παρούσα διπλωματική, είχε ως επίκεντρο την αξιολόγηση μιας 

ιστοσελίδας τουριστικού προορισμού. Σαφώς, η συγκριτική αξιολόγηση πολλών 

ιστοσελίδων που αντιπροσωπεύουν δήμους διάφορων περιοχών αποτελεί μια πολύ 

σημαντική και ενδιαφέρουσα πτυχή του συγκεκριμένου τομέα. 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω μελέτη και 

έρευνα της υιοθέτησης αυτής της στρατηγικής από τους δημόσιους φορείς στην Ελλάδα. 

Επιπλέον, ενδιαφέρουσα επέκταση της παρούσας διπλωματικής αποτελεί και η έρευνα 

που επικεντρώνεται στη χρήση των κοινωνικών δικτύων για την προβολή αυτών των 

προορισμών, ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή στρατηγική προβολής.   
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29. Lončarić , D., Bašan , L., & Marković , M. (2013). Important of DMO websites in 

tourist destination selection. 23rd CROMAR Congress, Congress Proceedings. 

Marketing in a Dynamic Envinronment – Academic and Practical Insights. 

30. Lukito,, R., Lukito, C., & Arifin, D. (2015). Implementation Techniques of 

Search Engine Optimization in Marketing Strategies Through the Internet . 

Journal of Computer Science , 1-16. 

31. Luna-Nevarez , C., & Hyman, M. R. (2012). Common practices in destination 

website design. Journal of Destination Marketing & Management , 94-106. 

32. Mak, A. H. (2017). Online destination image: Comparing national tourism 

organisation's and tourists' perspectives . Tourism Management , 280-297. 

33. Manhas, P. S., Manrai, L. A., & Manrai, A. K. (2016). Role of tourist destination 

development in building its brand image: A conceptual model. Journal of 

Economics, Finance and Administrative Science , 25-29. 

34. Mavridis , T., & Symeonidis , A. (2015). Identifying valid search engine ranking 

factors in a Web 2.0 and Web 3.0 context for building efficient SEO mechanisms. 

Engineering Applications of Artificial Intelligence , 75-91. 



 

64 

35. Míguez-González , M., & Fernández-Cavia , J. (2015). Tourism and online 

communication: interactivity and social web in official destination websites. 

Communication and Society , 17-31. 

36. Mistilis , N., Buhalis , D., & Gretzel , U. (2014). Future eDestination Marketing: 

Perspective of an Australian Tourism Stakeholder Network. Journal of Travel 

Research , 1-13. 

37. Moura , F., Gnoth , J., & Deans, K. (2014). Localizing Cultural Values on 

Tourism Destination Websites: The Effects on Users’ Willingness to Travel and 

Destination Image. Journal of Travel Research , 528-542. 

38. Newman , R., Chang , V., Walters , R., & Wills , G. (2016). Web 2.0—The past 

and the future. International Journal of Information Management , 591-598. 

39. No , E., & Kim, J. (2015). Comparing the attributes of online tourism information 

sources . Computers in Human Behavior , 564-575. 

40. Park, Y. A., & Gretzel, U. (2007). Success Factors for Destination Marketing 

Web Sites: A Qualitative Meta-Analysis. JOURNAL OF TRAVEL RESEARCH , 

46-63. 

41. Riggs, W. (2016). Mobile responsive websites and local planning departments in 

the US: Opportunities for the future . Environment and Planning B: Planning and 

Design , 1-17. 

42. Rodríguez-Molina , M., Frías-Jamilena , D., & Castaneda-García , J. (2015). The 

contribution of website design to the generation of tourist destination image: The 

moderating effect of involvement. Tourism Management , 303-317. 

43. Schubert, D. (2016). Influence of mobile-friendly design to search results on 

Google search . Procedia - Social and Behavioral Sciences , 424-433. 

44. Shao , J., Li , X., Morrison , A., & Wu , B. (2016). Social media micro-film 

marketing by Chinese destinations: The case of Shaoxing . Tourism 

Management , 439-451. 

45. Tang-Taye , J.-P., & Standing , C. (2016). Website translation and destination 

image marketing: A Case study of reunion island. 611-633. 

46. Thai , N., & Yuksel, U. (2017). Too many destinations to visit: Tourists’ 

dilemma? . Annals of Tourism Research , 38-53. 



 

65 

47. Vasto-Terrientes , L., Fernández-Cavia , J., Huertas , A., Moreno , A., & Valls , 

A. (2015). Official tourist destination websites: Hierarchical analysis and 

assessment with ELECTRE-III-H. Tourism Management Perspectives , 16-28. 

48. Xiang , Z., & Gretzel, U. (2010). Role of social media in online travel 

information search. Tourism Management , 179-188. 

49. Xiang, Z., Magnini, V. P., & Fesenmaier, D. R. (2015). Information technology 

and consumer behavior in travel and tourism: Insights from travel planning using 

the internet. Journal of Retailing and Consumer Services , 244-249. 

50. Yin , P.-Y., & Guo , Y.-M. (2013). Optimization of multi-criteria website 

structure based on enhanced tabu search and web usage mining. Applied 

Mathematics and Computation , 11082-11095. 

51. Youngblood , N., & Mackiewicz , J. (2012). A usability analysis of municipal 

government website home pages in Alabama. Government Information 

Quarterly , 582-588. 

52. Zhou , X., Wang , M., & Li, D. (2017). From stay to play e A travel planning tool 

based on crowdsourcing user-generated contents . Applied Geography , 1-11. 

53. Δουκίδης, Γ. (2011). καινοτομία, στρατηγική, ανάπτυξη και πληροφοριακά 

Συστήματα. Αθήνα: Ι. Σιδέρης. 

54. Οh , J., & Sundar , S. (2015). How Does Interactivity Persuade? An Experimental 

Test of Interactivity on Cognitive Absorption, Elaboration, and Attitudes . 

Journal of Communication , 213-236. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
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