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Περίληψη 

 

Στη παρούσα διπλωματική εργασία θα επικεντρωθούμε στην τουριστική βιομηχανία 

της Ελλάδας και θα την συγκρίνουμε με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

επιλογή των δέκα χωρών έγινε με στόχο την μελέτη των πιο ανεπτυγμένων τουριστικά 

χωρών στην ΕΕ με παρόμοιο τουριστικό προϊόν. Αρχικά, πρόκειται να γίνει ανάλυση 

της κατάστασης που επικρατεί γύρω από τον τουρισμό στις συγκεκριμένες χώρες. Στη 

συνέχεια παρουσιάζεται λεπτομερώς η μεθοδολογία της πολυκριτήριας ανάλυσης που 

χρησιμοποιείται, αυτή της PROMETHEE, καθώς και της μεθόδου Revised Simos. 

Έπειτα, δομείται το μοντέλο με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, με τα 6 επιλεγμένα 

κριτήρια και τα πέντε έτη, από το 2011 έως και το 2015, τα οποία έτη αποτελούν τα 

σενάρια του μοντέλου. Έχοντας όλες τις παραπάνω σημαντικές πληροφορίες, θα 

είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στην ανάλυση των συγκεκριμένων δεδομένων. Η 

ανάλυση θα γίνει με τη βοήθεια του αντίστοιχου λογισμικού της μεθόδου, το Visual 

PROMETHEE, με το αποτέλεσμα να είναι η κατάταξη των χωρών. Μελετώντας την 

πορεία των χωρών στον χρονικό μας ορίζοντα, καταλήγουμε σε συμπεράσματα σχετικά 

με την κάθε χώρα ξεχωριστά, επικεντρώνοντας την προσοχή μας στην Ελλάδα, αλλά 

και την συνολική τους εικόνα.  

 

Λέξεις κλειδιά: PROMETHEE, MCDM, πολυκριτήρια ανάλυση, τουρισμός 
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Abstract 

 

In this study, we will focus on the tourism industry of Greece and will compare it with 

other countries of the European Union. The selection of the ten countries was made in 

order to study and compare similar tourist product with the most developed tourist 

countries in the EU. At first, we will analyze the tourism industry in these countries and 

then we will make a detailed presentation of the multicriteria analysis using 

PROMETHEE and Revised Simos methods. Furthermore, we will create the model with 

the collected data, which are the 6 selected criteria and the years, which are the model 

scenarios. The years refer to the period from 2011 to 2015. Having all the above 

important information, we will be able to analyze the data. The analysis will be 

performed using the Visual PROMETHEE software, resulting in the classification of 

countries. Studying the course of the countries in our time horizon, we will come up 

with conclusions about either each country separately or totally, emphasizing in Greece. 

Key words: PROMETHEE, MCDM, multicriteria analysis, tourism 
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1. Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη του τουρισμού είναι κατακόρυφη τις τελευταίες δεκαετίες, με το 

τουριστικό προϊόν να εξελίσσεται και να διαφοροποιείται αρκετά από το στατικό και 

παραδοσιακό μοτίβου του τουρισμού. Στη συγκεκριμένη μελέτη, θα γίνει προσπάθεια 

παρουσίασης της κατάστασης που επικρατεί γύρω από την βιομηχανία του τουρισμού 

στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2011 έως και το 2015 με τη 

βοήθεια της πολυκριτήριας ανάλυσης και συγκεκριμένα της μεθόδου PROMETHEE. 

Για την υλοποίηση της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία από παγκόσμιους 

οργανισμούς όπως η Eurostat και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (World 

Tourism Organization - UNWTO), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σαν δεδομένα 

εισόδου στην μέθοδο PROMETHEE, διαμορφώνοντας ένα πολυκριτήριο μοντέλο με τα 

κριτήρια που κρίναμε σημαντικά και τα βάρη αυτών, τα οποία διαμορφώθηκαν με την 

μέθοδο Revised Simos και τέλος με τα επιλεγμένα έτη ως πέντε σενάρια. 

Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει εφικτή η μελέτη της πορείας των δέκα επιλεγμένων 

χωρών ανάμεσα στα έτη, οι οποίες είναι η Ελλάδα, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η 

Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Τσεχία. Ο λόγος 

επιλογής των συγκεκριμένων χωρών εξηγείται στην συνέχεια της εργασίας. Ο 

σημαντικός στόχος εδώ είναι η σύγκριση της πορείας της Ελλάδας σε σχέση με τις 

υπόλοιπες εννέα χώρες. Θα γίνει προσπάθεια να παρατηρηθεί αν βελτιώνεται ο 

τουρισμός στην Ελλάδα ή αν δυσχεραίνει η εικόνα του, ειδικά μέσα στα χρόνια της 

οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα, καθώς τα επιλεγμένα έτη συμπίπτουν με αυτά.   

Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Αρχικά, αναλύεται η έννοια του τουρισμού, οι 

μορφές του και η ιστορικότητά του. Έπειτα γίνεται μια εισαγωγή στον τουρισμό κάθε 

χώρας, ώστε να διακρίνουμε την εικόνα που επικρατεί σε αυτές και να διαμορφωθεί μία 

όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη άποψη για αυτές στο τέλος της μελέτης. Στη 

συνέχεια αναφερόμαστε στην πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων, στα πεδία που αυτή 

εφαρμόζεται και γίνεται μια σύντομη περιγραφή της μεθόδου PROMETHEE που θα 

χρησιμοποιηθεί, καθώς και αναφέρεται η μέθοδος Revised Simos για την εύρεση των 

βαρών προτιμήσεων. Ακολουθεί η ανάλυση του δομημένου μοντέλου και εφαρμογή της 

μεθόδου PROMETHEE σε αυτό και αναλύονται τα αποτελέσματα από όπου θα 

προκύπτουν οι πίνακες κατάταξης. Στο τελευταίο μέρος υπάρχουν τα συμπεράσματα 

που προκύπτουν και ο επίλογος με τις περαιτέρω προτάσεις για έρευνα. 
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1.1. Αντικείμενο και Στόχοι της μελέτης 

 

Ο χρονικός ορίζοντας που έχει τεθεί είναι τα πέντε έτη, δηλαδή από το 2011 έως και το 

2015. Η συγκεκριμένη επιλογή έγινε ώστε να υπάρχει μία ποσότητα με δεδομένα που 

να μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε την πορεία της κάθε χώρας μέσα σε αυτά τα 

πέντε χρόνια. Επιπλέον, για τα συγκεκριμένα έτη υπάρχουν ολοκληρωμένα δεδομένα 

για όλες τις χώρες της ΕΕ δημοσιευμένα από την Eurostat. 

Η μέθοδος PROMETHEE θα μας προσφέρει την κατάταξη των χωρών με βάση τα 

παραπάνω δεδομένα. Έτσι, θα μπορέσουμε να συγκρίνουμε τις χώρες μεταξύ τους και 

σε ποιο σημείο βρίσκεται η κάθε μία. 
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2. Μεθοδολογία έρευνας 

 

Στόχος είναι η εξέταση μίας πληθώρας έργων που έχουν εξελιχθεί μέσω της μεθόδου 

PROMETHEE, πάνω σε ζητήματα που αφορούν τον τουρισμό. Η πλειοψηφία της 

βιβλιογραφίας είναι βασισμένη στην μελέτη επιστημονικών περιοδικών και βιβλίων, 

μέσω των οποίων έγινε προσπάθεια για κάλυψη ενός μεγάλου ποσοστού διαθέσιμων 

πληροφοριών, με δύο συνδυαζόμενες διαστάσεις, τη μέθοδο PROMETHEE και τον 

τουρισμό. 

Όσον αφορά τα δεδομένα γύρω από τον τουρισμό, πολλές πληροφορίες και εκδόσεις 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Eurostat και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 

μελετήθηκαν, ώστε να παρατηρείται η βιομηχανία του τουρισμού με ρεαλιστικά 

πλαίσια και οι πληροφορίες να προέρχονται από τις ίδιες της πηγές, που 

πραγματοποιούν μετρήσεις με την ύψιστη αξιοπιστία και διαμορφώνουν την 

μελλοντική πορεία για κάθε χώρα της ΕΕ. Ως έναρξη για το χρονικό πλαίσιο των 

δεδομένων που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε ορίστηκε το 2011 φτάνοντας έως και 

το 2015, καθώς τα περισσότερα από τα πιο ανανεωμένα και ολοκληρωμένα στοιχεία 

περιλαμβάνονται σε αυτό το χρονικό διάστημα. Οι πίνακες έχουν διαμορφωθεί με βάση 

τα νούμερα που καταγράφονται από την Eurostat, όπως και η αναφορά σε οποιοδήποτε 

ποσοστό πηγάζει επίσης από την Eurostat. 
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3. Η έννοια του Τουρισμού 

 

Η λέξη «τουρισμός» προέρχεται από τη γαλλική λέξη «tour» και την αγγλική λέξη 

«touring» που σημαίνουν περιήγηση. Σύμφωνα με την Διεθνή Ακαδημία του 

τουρισμού, ο τουρισμός είναι το σύνολο των ανθρώπινων μετακινήσεων και 

δραστηριοτήτων που προκύπτουν από αυτές και υποκινούνται σε διαφορετικό βαθμό 

και ένταση από τον πόθο της απόδρασης που ενυπάρχει στα άτομα. Πρόκειται για ένα 

σημαντικό κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο που συνδυάζει την αρχέγονη ανάγκη του 

ανθρώπου για γνώση κι επαφή με το νέο, με την ανάγκη για ψυχαγωγία, ανάπαυση, 

φυγή από την καθημερινότητα και συνδέεται με νέες αξίες που έχουν γίνει αποδεκτές 

από τη σύγχρονη κοινωνία.  

Ως μια πρώτη μορφή τουρισμού αναγνωρίζεται η περιήγηση, με βάση μια ατομική 

αναζήτηση για τις ρίζες του παρελθόντος, την περιέργεια για άλλους πολιτισμούς και 

την περιπλάνηση σε άγνωστους τόπους, μια δραστηριότητα για τους λίγους (Lofgren, 

1999).  Η Παγκόσμια Οργάνωση Τουρισμού αναφέρει πως τουρισμός θεωρείται κάθε 

δραστηριότητα που περιλαμβάνει κάθε είδους μετακινήσεις είτε διαμέσου διεθνών 

συνόρων είτε όχι, διάρκειας πάνω από εικοσιτέσσερις ώρες για διάφορους λόγους, με 

εξαιρέσεις την τακτική ημερήσια απασχόληση και τη μετανάστευση (Καμίλης και 

Βαγιόνης, 1999). 
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4. Ο Τουρισμός σήμερα 

 

Ως τουρισμός ορίζονται οι δραστηριότητες ατόμων που ταξιδεύουν και παραμένουν σε 

ένα μέρος διαφορετικό από το σύνηθες περιβάλλον τους για διάστημα όχι μεγαλύτερο 

από ένα συνεχόμενο έτος για ψυχαγωγικούς, επαγγελματικούς και άλλους λόγους. Ο 

τουρισμός είναι υποσύνολο των ταξιδιών, όπου τα ταξίδια νοούνται με την ευρεία 

έννοια που σημαίνει μετακίνηση από έναν τόπο σε άλλον. Ο τουρισμός καλύπτει την 

παγκόσμια αγορά ταξιδιών στο γενικό πλαίσιο της κινητικότητας του πληθυσμού και 

την παροχή υπηρεσιών σε επισκέπτες. Τουρισμός σημαίνει στην πράξη το ταξίδι σε 

τόπο διαφορετικό από το σύνηθες περιβάλλον ενός ατόμου για οποιοδήποτε σκοπό.  

Σε σχέση με μια δεδομένη χώρα, διακρίνονται τρεις μορφές τουρισμού:  

1. Ο εγχώριος τουρισμός  

2. Ο εισερχόμενος τουρισμός  

3. Ο εξερχόμενος τουρισμός  

Ο τουρισμός είναι ένας από τους δυναμικότερα αναπτυσσόμενους τομείς της 

παγκόσμιας οικονομίας, τόσο σε απόλυτους όσο και σε σχετικούς όρους. Αποτελώντας 

κυρίαρχη δραστηριότητα σε πολλές χώρες, έχει αξιόλογες πολλαπλασιαστικές 

επιδράσεις στους άλλους τομείς της οικονομίας και συμβάλλει στη συνολική 

οικονομική ανάπτυξη των χωρών.  

Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών σημείωσε αξιοσημείωτη μεγέθυνση, 

συνδεόμενος άμεσα με την κοινωνικοοικονομική αναπτυξιακή διαδικασία, καθώς 

συμβάλλει σημαντικά στην άνοδο του επιπέδου διαβίωσης των τουριστικά 

ανεπτυγμένων περιοχών και, συνακόλουθα, στην ευημερία των πολιτών.  

Ο επιχειρηματικός όγκος του τουρισμού σε παγκόσμια κλίμακα ενδεχομένως ξεπερνά 

αυτόν των εξαγωγών πετρελαίου, ειδών διατροφής και αυτοκινήτων, ενώ παράλληλα 

παραμένει η βασική πηγή εισοδήματος για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Κατά 

συνέπεια, τα οφέλη που η αύξησή του επιφέρει είναι πολυποίκιλα και στον τομέα της 

απασχόλησης. 
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4.1. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή του Τουρισμού 

 

4.1.1. Πρώτη Τουριστική Περίοδος (3000 π.Χ. – 1 μ.Χ.) 

 

Οι πρώτες μορφές τουρισμού εμφανίστηκαν κατά τους αρχαίους χρόνους στην Αρχαία 

Αίγυπτο, στη Μεσοποταμία (Σουμέριοι, Βαβυλώνιοι), στην Αρχαία Ελλάδα, στην 

Περσία και στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (στην προ Χριστού περίοδό της). Οι μορφές 

αυτές που διακρίνονται κατά την πρώτη περίοδο αποτελούν σήμερα κύριες αλλά και 

εναλλακτικές.  

Στην Αρχαία Ελλάδα η λατρεία των θεών του Ολύμπου και πιο συγκεκριμένα η 

μετακίνηση στους τόπους λατρείας ήταν μια πρώτη μορφή θρησκευτικού τουρισμού. 

Θρησκευτικοί τόποι όπως το Μαντείο των Δελφών και το Μαντείο της Δωδώνης, αλλά 

και θρησκευτικές εορτές όπως τα Ολύμπια, συγκέντρωναν επισκέπτες από όλο τον 

κόσμο. Στην Αρχαία Ελλάδα με το θεσμό των Αμφικτιονιών  αναπτύχθηκε και μια 

πρώτη μορφή συνεδριακού τουρισμού. Ο αθλητικός τουρισμός ήταν τα ταξίδια των 

Αρχαίων Ελλήνων για να μεταβούν στους τόπους των μεγάλων πανελλήνιων 

πανηγυρικών αγώνων που γινόταν για να τιμήσουν τους θεούς τους. Την περίοδο αυτή, 

η φιλοξενία έχει την ισχύ νόμου (Λαγός, 2005). 

Κατά τη Ρωμαϊκή εποχή, ο ρωμαϊκός στρατός και στόλος κατέστησαν τις μετακινήσεις 

πιο ασφαλείς κι έτσι ο επαγγελματικός τουρισμός με σκοπό κυρίως το εμπόριο γνώρισε 

μεγάλη άνθιση. Ένας άλλος παράγοντας που οδήγησε σε μετακινήσεις ήταν τα 

ιαματικά λουτρά. Ο ιαματικός τουρισμός συνδύαζε τη λουτροθεραπεία με τον τουρισμό 

αναψυχής αλλά και με άλλους λόγους καθώς συνήθως γύρω από τα λουτρά 

λειτουργούσαν βιβλιοθήκες και μουσεία (Σφακιανάκης, 2000). 

 

4.1.2. Δεύτερη Τουριστική Περίοδος ( 1 -1850 μ.Χ.) 

 

Η περίοδος από τη γέννηση του Χριστού μέχρι και το πρώτο μισό του 19ου αιώνα 

(1850) περιλαμβάνει, ως γνωστόν, μικρότερες ιστορικές περιόδους, οι κυριότερες των 

οποίων είναι:  

 Η μετά Χριστό περίοδος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέχρι την πτώση της.  
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 Η περίοδος της Βυζαντινής αυτοκρατορίας στην Ανατολική Ευρώπη (300 -1453 

μ.Χ.) 

 Η περίοδος του Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη (300- 1300 μ.Χ.) 

 Η περίοδος της Αναγέννησης (1300 - 1618) 

 Η ευρύτερη περίοδος της Γαλλικής επανάστασης και των Ναπολεόντειων 

πολέμων.  

Κατά τη διάρκεια των περιόδων αυτών, δεν παρουσιάστηκαν νέες μορφές τουρισμού, 

αλλά δεν έπαψε να υπάρχει τουριστική δραστηριότητα. Αν και οι τότε επικρατούσες 

συνθήκες των συνεχών πολέμων μεταξύ των Κρατών της Ευρώπης, της ανασφάλειας 

των ταξιδιών λόγω της έντονης ληστρικής και πειρατικής δράσης, της έλλειψης 

δρόμων, συγκοινωνιακών μέσων, της διάσπαρτης κοινωνικής αναταραχής και της 

γενικής κατάστασης όπου οι άνθρωποι προσπαθούσαν με δυσκολία να επιβιώσουν, δεν 

επέτρεπαν να εκδηλωθεί μια σοβαρή τουριστική δραστηριότητα.  

Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, ο τουρισμός εμφανίζεται ως πολιτιστικό και 

θρησκευτικό γεγονός (Τσάρτας, 1996). Η εκκλησία υιοθετώντας τις επιταγές της 

αρχαίας παράδοσης για τη φιλοξενία, επαναφέρει αυτό το θεσμό υπογραμμίζοντας ότι 

όλοι οι ταξιδιώτες πρέπει να τυγχάνουν φιλοξενίας με όλη την απαιτούμενη ανθρωπιά. 

Παράλληλα, η εισβολή των Αράβων και η επαφή με το μουσουλμανικό πολιτισμό 

δημιουργεί σημαντικά πολιτιστικά κέντρα (Γρενάδα, Σεβίλλη και Κόρδοβα). Επίσης, οι 

σταυροφορίες δημιουργούν στους κατοίκους της δύσης ένα αίσθημα περιέργειας για τη 

Μέση Ανατολή. Στο τέλος του Μεσαίωνα φαίνεται ότι αρχίζει να διαμορφώνεται ένα 

νέο πνεύμα γύρω από το τουριστικό γίγνεσθαι (τουριστική μετακίνηση, τουριστικό 

κατάλυμα, γαστρονομία και ταξιδιωτικοί οδηγοί) το οποίο εξελίσσεται και 

διαμορφώνεται ακόμα περισσότερο κατά τη διάρκεια της περιόδου της αναγέννησης.  

Κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης, ο τουρισμός εμπλουτίζεται με νέα κίνητρα. Οι 

άνθρωποι ταξιδεύουν με κύριο σκοπό την ευχαρίστηση, καθώς και από 

«διανοουμενίστικη περιέργεια». Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών μετακινήσεων των 

Άγγλων ευγενών, δημιουργούνται στη Γαλλία δύο ειδών περιηγήσεις: η «μικρή 

περιήγηση» (petit tour), που περιλάμβανε το Παρίσι και τη νοτιοδυτική Γαλλία, και η 

«μακρά περιήγηση» (grand tour), που, εκτός των παραπάνω, συμπεριλάμβανε τη 

Βουργουνδία, την νότια και τη νοτιοανατολική Γαλλία.  

Το 1800 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά η λέξη tourist, για να χαρακτηρίσει τα άτομα 

που συμμετείχαν στη μακρά περιήγηση (grand tour).  Το 1811 πρωτοεμφανίζεται η 
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λέξη tourism, για να δηλώσει κατά επεξηγηματικό τρόπο την πρακτική του να ταξιδεύει 

κανείς από ευχαρίστηση. Μεταξύ 1840 και 1860, τα χαρακτηριστικά του τουρισμού και 

η κινητικότητα των τουριστών μεταβάλλονται με την ανακάλυψη και την εξάπλωση 

του σιδηροδρόμου, που υπήρξε και το πρώτο μέσο μαζικής μεταφοράς. Το 1839 

εκδίδονται οι πρώτοι τουριστικοί οδηγοί του «Beadec- ker», οι οποίοι αναφέρονται σ’ 

όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν την πραγματοποίηση «ενός ταξιδιού στο Ρήνο». 

Την ίδια σχεδόν περίοδο, ο J. Murray εκδίδει στην Αγγλία ένα «εγχειρίδιο για 

ταξιδιώτες στην Ελβετία». Βασικά, σ’ ένα χρονικό διάστημα μικρότερο από μισό 

αιώνα, ολόκληρη η Ευρώπη διακατέχεται από τον πυρετό της εξάπλωσης των 

σιδηροδρομικών δικτύων και τον πολλαπλασιασμό των τουριστικών οδηγών. Το 1841 

στην Αγγλία, ο Thomas Cook οργανώνει το πρώτο ταξίδι με οδηγούς, ενώ το 1845 

δημιουργεί στο Αέισεστερ το γραφείο ταξιδιών «Thomas Cook & Son», που στη 

συνέχεια θα ιδρύσει υποκαταστήματα σε 68 χώρες του κόσμου (Λαγός, 2005).  

 

4.1.3. Τρίτη Τουριστική Περίοδος (1850-1950 μ.Χ.) 

 

Στα τέλη του 19ου αιώνα, παρατηρείται μια χωρίς προηγούμενο ανάπτυξη των 

ξενοδοχείων πολυτελείας από απόψεως κατασκευής, μεγέθους και χωρητικότητας, 

πλήθους, βοηθητικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού αλλά και φυσικά από άποψης 

εξυπηρέτησης του πελάτη, όπως το Grand Hotel της Ρώμης το 1893, το Ritz του 

Παρισιού το 1898, το Carlton του Λονδίνου το 1898 κ.λπ. Επίσης, η περίοδος αυτή 

περιλαμβάνει αλματώδη ανάπτυξη των μεταφορικών μέσων καθώς και των οδικών 

δικτύων. Η χρήση του σιδηροδρόμου, αργότερα του αυτοκινήτου και προς το τέλος της 

περιόδου και του αεροπλάνου. Τα ταξίδια εμπορικά ή τουριστικά, γίνονται πλέον 

ασφαλέστερα, γρηγορότερα και οικονομικότερα στο ευρύ κοινό.  

Εδραιώνεται ο οργανωμένος τουρισμός και λόγω της χαμηλής σχετικά τιμής των 

πακέτων, προαναγγέλλεται ο μαζικός τουρισμός. Ο παράκτιος, ο ορεινός και ο 

φυσιολατρικός τουρισμός διαφοροποιούνται από τον γενικό περιηγητικό τουρισμό και 

εμφανίζονται σαν νέες μορφές τουρισμού. Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, η εμφάνιση 

των Διεθνών Εκθέσεων προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών και έτσι με σχετικά 

αργούς ρυθμούς συγκροτείται μια ακόμη εναλλακτική μορφή τουρισμού ο εκθεσιακός 

τουρισμός. Τα θαλάσσια ταξίδια με τα μεγάλα και ταχυκίνητα πλοία μεταξύ Ευρώπης 
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και ΗΠΑ, επιτρέπουν την εμφάνιση του διηπειρωτικού τουρισμού που σήμερα πλέον 

στηρίζουν αποκλειστικά τα αεροπλάνα.  

Η συνειδητοποίηση της οικονομικής και κοινωνικής διάστασης του τουρισμού, 

αφυπνίζει τα κράτη τα οποία σπεύδουν να ιδρύσουν Δημόσιους Τουριστικούς Φορείς 

και τους τουριστικούς επιχειρηματίες που προσπαθούν να παράγουν νέα τουριστικά 

προϊόντα, καθώς και τους πολίτες που διεκδικούν πλέον δυναμικά το κοινωνικό αγαθό 

του τουρισμού (Σφακιανάκης, 2000). 

 

4.1.4. Τέταρτη Τουριστική Περίοδος (1950-1980 μ.Χ.) 

 

Η περίοδος αυτή αρχίζει από το τέλος του Β’ Παγκόσμιου πόλεμου και ειδικά για τη 

χώρα μας από το 1950. Για άλλους τελειώνει το 1980 και για άλλους συνεχίζεται μέχρι 

και σήμερα. Είναι η περίοδος της γρήγορης έκρηξής του τουριστικού φαινομένου, όπου 

τα τουριστικά μεγέθη δεκαπλασιάστηκαν ή και εικοσαπλασιάστηκαν. Οι παράγοντες 

που συνέβαλλαν σε αυτή την τεράστια ανάπτυξη και εξέλιξη ήταν πολλοί.  

Η ανάπτυξη των συγκοινωνιών και όλων των μεταφορικών μέσων (αυτοκινήτων, 

πλοίων και σιδηροδρόμων) ελαχιστοποίησαν την απόσταση μεταξύ των τόπων 

προέλευσης και προορισμού των τουριστών. Τα εισοδήματα των εργαζομένων 

αυξήθηκαν και οι τιμές πολλών τουριστικών προϊόντων μειώθηκαν, κάνοντας πιο 

ελκυστικό το τουριστικό πακέτο. Καθώς οι τιμές άλλαξαν, το τουριστικό προϊόν έγινε 

διαθέσιμο και σε άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως για παράδειγμα η τρίτη ηλικία και τα 

φτωχότερα στρώματα, αυξάνοντας το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Η στρατηγική του 

marketing ενισχύθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τους τουριστικούς επαγγελματίες για 

την αύξηση των τουριστών. Επιπλέον, η αστυφιλία δημιούργησε την ανάγκη στους 

ανθρώπους να ταξιδέψουν για να έρθουν και πάλι σε επαφή με τη φύση, τη θάλασσα 

κλπ. (Τσάρτας, 1996).  

Η εξέλιξη του τουρισμού με τις διάφορες μορφές του, έφθασε στο έτος 1980 το οποίο 

συνδέθηκε με την αναθεώρηση της τουριστικής ιδέας και της μέχρι τότε τουριστικής 

πρακτικής και τότε άρχισε η τελευταία τουριστική περίοδος, η λεγόμενη σύγχρονη 

τουριστική περίοδος (Σφακιανάκης, 2000). 
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4.1.5 Πέμπτη Τουριστική Περίοδος (1980-σήμερα) 

 

Ο τουρισμός με τη σύγχρονή του μορφή αποτελεί ένα οικονομικό και κοινωνικό 

φαινόμενο. Η ανάπτυξη του επιδιώκεται όλο και περισσότερο κυρίως από τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην οικονομική τους 

ανάπτυξη ή/και μεγέθυνση. Η αναπτυξιακή πορεία του τουρισμού σε παγκόσμιο 

επίπεδο υπήρξε εντυπωσιακή, αφού αναγνωρίζεται πλέον ως η μεγαλύτερη βιομηχανία 

του κόσμου από το 1997. Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση της εμβέλειας 

του διεθνούς τουρισμού ήταν, κατά κύριο λόγο, η αύξηση του εισοδήματος των 

ανθρώπων, ο περισσότερος ελεύθερος χρόνος στη διάθεση τους, η ραγδαία τεχνολογική 

εξέλιξη στα μέσα μαζικής μεταφοράς.  

Τις τελευταίες δεκαετίες έκανε την εμφάνιση του το φαινόμενο του μαζικού τουρισμού. 

Η μαζικοποίηση του τουρισμού υπάρχει όταν οι τουρίστες κατανέμονται άνισα στο 

χρόνο και στον τόπο και όχι όταν ο αριθμός των τουριστών αυξάνεται. Οι δυσμενείς 

επιδράσεις του μαζικού τουρισμού στο περιβάλλον και στο ντόπιο πληθυσμό άρχισαν 

να γίνονται ορατές τη δεκαετία του 1970. Πολλές ομάδες ανθρώπων (διάφορες 

περιβαλλοντικές οργανώσεις, γιατροί και άνθρωποι που ανησυχούσαν για τους 

κινδύνους της υγείας που ενυπάρχουν στο μαζικό τουρισμό, κοινωνιολόγοι και 

θεωρητικοί), έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρότειναν 

να επανεξεταστεί ο τρόπος εκδήλωσης και άσκησης της τουριστικής δραστηριότητας 

και συγκεκριμένα πρότειναν να ληφθούν άμεσα μέτρα αντιμετώπισης του μαζικού 

τουρισμού. Έτσι, δημιουργήθηκε μια τάση αναζήτησης πιο φιλικών και ήπιων προς το 

περιβάλλον μορφών τουρισμού που στο σύνολό τους συγκροτούν το λεγόμενο 

εναλλακτικό τουρισμό, με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξή του. 

Η φιλοσοφία του εναλλακτικού τουρισμού συνοψίζεται στη διαφύλαξη του 

περιβάλλοντος, στην ικανοποίηση των αναγκών του ντόπιου πληθυσμού και στη 

δυνατότητα των χωρών στις οποίες υπάρχουν οι τουριστικοί προορισμοί να παίρνουν 

αυτές τις αποφάσεις της τουριστικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τις δικές τους τουριστικές 

πολιτικές, και να μην οδηγούνται από τους μεγάλους τουριστικούς επιχειρηματίες (τους 

tours operators - ξενοδόχους) που συνήθως εξυπηρετούν πολυεθνικά ή ίδια οφέλη. Στη 

σύγχρονη τουριστική περίοδο, υπάρχει η τάση περιορισμού του μαζικού τουρισμού και 

ενθάρρυνσης του εναλλακτικού τουρισμού. Ειδικότερα, καταβάλλεται προσπάθεια να 

ενθαρρυνθούν μορφές που μπορούν να αναπτυχθούν εκτός τουριστικών προορισμών 

(Σφακιανάκης, 2000). 
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4.2. Ειδικές και Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού 

 

Το φαινόμενο του τουρισμού αποτελείται από διάφορες μορφές οι οποίες καθορίζονται 

από ορισμένους παράγοντες όπως ο τόπος του ταξιδιού, ο αριθμός των τουριστών που 

πραγματοποιεί το ταξίδι  καθώς και ο σκοπός του ταξιδιού. Οι μορφές του τουρισμού 

είναι ο εγχώριος τουρισμός, ο εισερχόμενος , ο εξερχόμενος, ο μαζικός και οι ειδικές 

και εναλλακτικές μορφές του. (Τερζάκη, 2014)(Καρασούλα, 2010) 

Όσον αφορά την τελευταία μορφή που αναφέρθηκε παραπάνω πρέπει να σημειωθεί πως  

τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένας κορεσμός του μαζικού τουρισμού καθώς τα 

κίνητρα των τουριστών έχουν υποστεί μεγάλες διαφοροποιήσεις. Πλέον οι 

περισσότεροι ταξιδιώτες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο 

διακοπών το οποίο θέλουν να συνδυάζεται με την φροντίδα και την προστασία του 

περιβάλλοντος. (Κουρεμένου, 2013) Τη δυνατότητα αυτή λοιπόν την προσφέρουν οι 

ειδικές και εναλλακτικές μορφές στον τουρισμό. Οπότε η ανάπτυξη του τουρισμού σε 

μια περιοχή συνδέεται άμεσα και με την απαραίτητη ύπαρξη των κατάλληλων φυσικών 

πόρων. 

Αξίζει να αναφερθεί πως ο εναλλακτικός τουρισμός προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα 

σε μια περιοχή. Μερικά από αυτά είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η 

διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, των ηθών και των εθίμων. Οι εναλλακτικές 

διακοπές συμβάλλουν αρκετά στην ενίσχυση των πολλών και όχι των λίγων και 

προσφέρουν στους τουρίστες μια μοναδική και ποιοτική εμπειρία. Μέσω της εμπειρίας 

αυτής επιτυγχάνεται και ο σκοπός αυτών των μορφών του τουρισμού που δεν είναι 

άλλος από την δημιουργία στους τουρίστες ενός αισθήματος παραμονής σε έναν τόπο 

για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα καθώς και η δαπάνη περισσότερων χρημάτων. 

(Στεφανάκη, 2013) 

Σχετικά με τον ορισμό των μορφών αυτών πρέπει να τονιστεί πως οι ειδικές μορφές του 

τουρισμού προϋπήρχαν από τον μαζικό τουρισμό αλλά μετά την εμφάνιση του 

τελευταίου λειτουργούσαν ως συμπλήρωμά του. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των 

ειδικών μορφών του τουρισμού είναι πως υπάρχει ένα κίνητρο στη ζήτηση το οποίο 

σχετίζεται άμεσα, όπως ήδη αναφέρθηκε, με την προστασία του περιβάλλοντος, τον 
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αλληλοσεβασμό των ανθρώπων και τη φυσική ζωή. Οι εναλλακτικές μορφές του 

τουρισμού αποτελούν ένα μέρος των ειδικών μορφών όπου κυριαρχεί η αυτονομία και 

η ελευθερία των επιλογών. Με άλλα λόγια οι ίδιοι οι τουρίστες επιλέγουν τον τόπο του 

ταξιδιού, τα καταλύματα και τις δραστηριότητες που θέλουν να πραγματοποιήσουν. 

Δηλαδή βρίσκονται αντίθετα με τον μαζικό τουρισμό, ο οποίος είναι ένας παθητικός 

τύπος διακοπών αλλά και πολύ οργανωμένος. Πλέον προτεραιότητα για μια 

επιτυχημένη τουριστική ανάπτυξη είναι οι πολιτιστικοί και φυσικοί πόροι μιας περιοχής  

και γενικά μιας χώρας. Παραδείγματα ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

αποτελούν ο θαλάσσιος τουρισμός και ο οικοτουρισμός ή οικολογικός τουρισμός. Αυτά 

τα δύο είδη είναι προφανές πως σε χώρες όπως η Ελλάδα μπορούν να επιδείξουν 

τεράστια ανάπτυξη μόνο όμως με την ύπαρξη των κατάλληλων υποδομών και του 

σωστού ενδιαφέροντος. 

Κοινωνικός Τουρισμός 

Ο κοινωνικός ή επιδοτούμενος τουρισμός αποτελεί το είδος του τουρισμού που 

πραγματοποιείται από μέλη του κοινωνικού συνόλου με περιορισμένη αγοραστική 

δύναμη, χάρη σε ειδικές παροχές που μπορεί να είναι άμεσες ή έμμεσες. Συγκεκριμένα 

το σύγχρονο «κοινωνικό κράτος» έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει σε άτομα χαμηλής 

εισοδηματικής στάθμης τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές και με αυτόν τον τρόπο να 

ισορροπήσουν τόσο ψυχικά όσο και σωματικά.  

Θεραπευτικός – Ιαματικός Τουρισμός 

Ο θεραπευτικός – ιαματικός τουρισμός ή τουρισμός τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σε 

μια από τις βασικότερες μορφές τουρισμού. Αφορά την επίσκεψη σε περιοχές που 

διαθέτουν ιαματικά λουτρά, πηγές, κέντρα θαλασσοθεραπείας, Spa, υδροθεραπευτήρια 

και διάφορες άλλες παρόμοιες μορφές, με σκοπό την ίαση από κάποιο νόσημα ή την 

επίσκεψη για λόγους κοσμετολογίας, ξεκούρασης και χαλάρωσης.  

Θρησκευτικός Τουρισμός 

Σύμφωνα με τον ΕΟΤ είναι ένα είδος τουρισμού που αφορά μια κατηγορία ατόμων που 

επισκέπτονται θρησκευτικούς τόπους που περιλαμβάνουν εκκλησίες, μοναστήρια, 

πανηγύρεις είτε στη χώρα της διαμονής τους ή σε κάποια άλλη για λόγους λατρείας ή 

για να πάρουν μέρος σε θρησκευτικές εκδηλώσεις και που στη χώρα μας βρίσκεται 

ακόμα σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης. 



21 
 

 

 

Επαγγελματικός – Συνεδριακός – Εκθεσιακός Τουρισμός 

Περιλαμβάνει ταξίδια διαφόρων μορφών που πραγματοποιούνται για επαγγελματικούς 

λόγους καθώς και την οργάνωση συνεδρίων, διεθνών εκθέσεων ή συναντήσεις με 

μεγάλο ή μικρό αριθμό συμμετεχόντων σε οποιοδήποτε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, 

εθνικό ή διεθνές.  

Πολιτιστικός Τουρισμός 

Αποτελεί μια μορφή τουρισμού στην οποία τα άτομα έχουν σαν σκοπό την συμμετοχή 

τους σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επισκέψεις ιστορικών 

μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, πινακοθηκών, παρακολουθήσεις 

συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, όπερα κλπ.  

Αγροτουρισμός 

Ο αγροτουρισμός είναι μια ήπια μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και 

πολυδραστηριότητας στον αγροτικό χώρο, με την οποία ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία 

να γνωρίσει τις αγροτικές περιοχές, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την 

παραδοσιακή κουζίνα και την καθημερινή ζωή των κατοίκων, τα πολιτισμικά στοιχεία 

και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του χώρου αυτού, με σεβασμό προς το περιβάλλον 

και την παράδοση.  

Οικοτουρισμός – Οικολογικός Τουρισμός  

Είναι ο φυσικός τουρισμός λίγων επιπτώσεων που συμβάλλει στη διατήρηση των 

βιοτόπων και των ειδών της χλωρίδας και της πανίδας είτε άμεσα μέσα από την 

συμβολή στη διατήρηση του περιβάλλοντος, είτε έμμεσα μέσα από την εξασφάλιση 

εσόδων στην τοπική κοινότητα αρκετών για τους κατοίκους της, προστατεύοντας έτσι 

τη φυσική τους κληρονομιά ως πηγή εσόδων.  

Θαλάσσιος Τουρισμός 

Αποτελεί μια ειδική μορφή τουρισμού ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα με τεράστια 

περιθώρια ανάπτυξης. «Σύμφωνα με τον Ηγουμενάκη, θαλάσσιος τουρισμός είναι το 

σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο θαλάσσιο χώρο μιας 
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χώρας, ενώ κατά τον Σωτηριάδη ο θαλάσσιος τουρισμός περιλαμβάνει δύο ειδικότερες 

μορφές τις κρουαζιέρες και το yachting.» (Βελισσαρίου 2000). 

Αθλητικός Τουρισμός 

Πολλοί συγγραφείς ορίζουν την έννοια του αθλητικού τουρισμού ως όλες τις μορφές 

ενεργητικής και παθητικής ανάμιξης σε αθλητικές δραστηριότητες όπου η συμμετοχή 

είναι τυχαία ή οργανωμένη και γίνεται για επαγγελματικούς ή μη λόγους με 

προϋπόθεση τη μετακίνηση μακριά από τον τόπο διαμονής και εργασίας.  

Ορεινός Τουρισμός 

Ο ορεινός τουρισμός αν και παρουσιάζει ορισμένες ομοιότητες με τον τουρισμό 

χειμερινών σπορ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ταυτισθεί με αυτόν, μιας και δεν 

έχει χρονικούς περιορισμούς εκδήλωσης αλλά αναφέρεται στο σύνολο δραστηριοτήτων 

υπαίθριας αναψυχής και εκδηλώνεται αποκλειστικά στις ορεινές περιοχές.  

Χειμερινός Τουρισμός 

Ο τουρισμός χειμερινών σπορ (Ski, snowboard, snowmobile κα.) είναι μια δυναμική 

μορφή τουρισμού που διαφοροποιεί το τουριστικό προϊόν μιας περιοχής και 

εκμεταλλεύεται τους αδρανείς μήνες- προσελκύει διάφορες κατηγορίες τουριστών, 

κυρίως υψηλής εισοδηματικής στάθμης. Ο τουρισμός χειμερινών σπορ καλύπτει 

αποκλειστικά δραστηριότητες που διεξάγονται στη διάρκεια του χειμώνα. 

Τουρισμός Περιπέτειας  

Ο τουρισμός περιπέτειας είναι μια μορφή τουρισμού με έντονο το στοιχείο του 

κινδύνου, της δράσης, του απροσδόκητου και της έκπληξης (Βελισσαρίου 2000). Οι πιο 

διαδεδομένες δραστηριότητες που συγκαταλέγονται στον τουρισμό περιπέτειας είναι ή 

πεζοπορία, η αναρρίχηση, η Ιστιοπλοΐα, το σκι, η ιππασία και άλλες μορφές. 
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5. Ο Τουρισμός στις δέκα επιλεγμένες  για μελέτη χώρες 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο πρόκειται να αναφερθούν γεωγραφικά χαρακτηριστικά για 

κάθε επιλεγμένη χώρα μελέτης και θα γίνει αναφορά στους πληθυσμούς τους, ώστε να 

έχουμε μία πρώτη εικόνα της έκτασής τους. 

 

5.1. Ελλάδα 

 

Η Ελλάδα με πρωτεύουσα την Αθήνα και έκταση τα 131.957 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 

είναι χώρα της νοτιοανατολικής Ευρώπης και καλύπτει το νότιο τμήμα της Βαλκανικής 

χερσονήσου. Ο πληθυσμός της, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, είναι 10.816.286 

κάτοικοι. Ο Τουρισμός είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της 

Ελληνικής οικονομίας και ανάπτυξης. Η Ελλάδα είναι δημοφιλής προορισμός ανά τον 

κόσμο κυρίως για θερινές διακοπές, όπου προβάλλονται άλλωστε πολύ περισσότερο 

από τους χειμερινούς και εναλλακτικούς προορισμούς της. Οι δύο κύριες πύλες εισόδου 

των επισκεπτών στην Ελλάδα είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος 

Βενιζέλος» με ετήσια επιβατική κίνηση 15 εκατομμύριων και ο (οδικός) Συνοριακός 

Σταθμός Ευζώνων με ετήσια επιβατική κίνηση 6 εκατομμύριων. Σύμφωνα με στοιχεία 

της Τράπεζας της Ελλάδας  υπήρξε μείωση της τάξης του -4,6%  στον αριθμό των 

τουριστών στην Ελλάδα, στο πρώτο τρίμηνο του 2016. Η εισερχόμενη ταξιδιωτική 

κίνηση διαμορφώθηκε σε 1,710 εκατ. ταξιδιώτες έναντι 1,793 εκατ. ταξιδιωτών το 

αντίστοιχο διάστημα του 2015. 

 

5.2 Αυστρία 

 

Η Αυστρία με πρωτεύουσα την Βιέννη, έχεις έκταση 83.871 τετραγωνικά χιλιόμετρα 

και πληθυσμό 8.773.686 . Ο τουρισμός παίζει σημαντικό ρόλο στην εθνική οικονομία. 

Εκατομμύρια τουρίστες προσελκύει η πρωτεύουσα Βιέννη και το Ίνσμπρουκ, όπως και 

το Σάλτσμπουργκ, γενέτειρα πόλη του Μότσαρτ. Ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό 

μέρος της αυστριακής οικονομίας, που αποδίδει σχεδόν το 9% του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος της χώρας. Η Βιέννη προσελκύει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των 

τουριστών, τόσο το καλοκαίρι, όσο και το χειμώνα. Το Σάλτσμπουργκ λαμβάνει 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%C2%AB%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82%C2%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%C2%AB%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82%C2%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%B6%CF%89%CE%BD%CE%BF%CE%B9_%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82#%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%CF%85%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%B6%CF%89%CE%BD%CE%BF%CE%B9_%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82#%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%CF%85%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%BD%CF%83%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BB%CF%84%CF%83%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BB%CF%86%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%91%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%9C%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%B5%CE%B3%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%B5%CE%B3%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BB%CF%84%CF%83%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BA


24 
 

περίπου το ένα πέμπτο των τουριστικών διανυκτερεύσεων, σε σχέση με τη Βιέννη. 

Μεγάλης τουριστικής σημασίας είναι τα αυστριακή 

θέρετρα σκι, πεζοπορίας και ορειβασίας στις Άλπεις (Βικιπαίδεια, Αυστρία). 

 

5.3 Βέλγιο 

 

Το Βασίλειο του Βελγίου είναι χώρα στην βορειοδυτική Ευρώπη και συνορεύει με 

την Ολλανδία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο και τη Γαλλία. Έχει πληθυσμό 

11.367.186 κατοίκους  και έκταση 30.528 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δύο είναι οι 

βασικές γλώσσες που ομιλούνται στο Βέλγιο: η Ολλανδική και η Γαλλική. Η 

πρωτεύουσά του, οι Βρυξέλλες, μία από τις δύο έδρες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι επισήμως δίγλωσση, ενώ η 

πλειονότητα των κατοίκων της μιλά Γαλλικά (Βικιπαίδεια, Βέγιο).  

 

5.4 Γαλλία 

 

Η Η Γαλλία με πρωτεύουσα το Παρίσι και έκταση 633.187 τετραγωνικά χιλιόμετρα 

είναι η χώρα με την μεγαλύτερη έκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πληθυσμός της 

υπολογίζεται στα 66 εκατομμύρια (Σύμφωνα με την απογραφή του 2015 είναι 

66.415.161). Η οικονομία της είναι η δεύτερη μεγαλύτερη της Ευρώπης. Ο τουρισμός 

αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα του εξωτερικού εμπορίου της Γαλλίας. Από το 1999, 

κατέχει την πρώτη πλεονάζουσα θέση στο ισοζύγιο πληρωμών. Το υπόλοιπο του 

τουριστικού ισοζυγίου καταγράφει αύξηση και ανέρχεται σε περίπου 13 δις το 2012, 

έναντι 7,5 δις το 2011, ενώ το 2016 δέχτηκε 82,6 εκατομμύρια επισκέπτες, 

παρουσιάζοντας μείωση λίγο παραπάνω από 2% σε σχέση με το 2015 (Βικιπαίδεια, 

Γαλλία) (Γιαγκίνης, 2017). 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE
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5.5 Γερμανία 

 

Η Γερμανία με πρωτεύουσα το Βερολίνο, ανήκει στην κατηγορία των Ευρωπαϊκών 

χωρών με τον μεγαλύτερο πληθυσμό, με τον αριθμό να ξεπερνάει τα 80 εκατομμύρια 

(80.219.695) και έχει έκταση 357.021 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η οικονομία της είναι η 

δυνατότερη της Ευρώπης, διότι είναι μία από τις πιο ανεπτυγμένες βιομηχανικές χώρες 

του κόσμου. Η Γερμανία είναι η έβδομη πιο επισκεπτόμενη χώρα στον κόσμο και το 

Βερολίνο είναι ο τρίτος μεγαλύτερος σε επισκέψεις προορισμός της Ευρώπης. Να 

σημειωθεί ότι πάνω από το 30% των Γερμανών περνούν τις διακοπές τους στην χώρα 

τους. Τα εγχώρια και διεθνή ταξίδια και ο τουρισμός συνεισφέρουν κατά 43.2 

δισεκατομμύρια ευρώ στο Γερμανικό ΑΕΠ. Επίσης, η τουριστική βιομηχανία αποτελεί 

το 4.5% του Γερμανικού ΑΕΠ και παρέχει 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας (το 4.8% της 

συνολικής απασχόλησης) (Βικιπαίδεια, Γερμανία) (Κορόβηλα, 2017). 

 

5.6 Ιταλία 

 

Η Ιταλία, με πρωτεύουσα τη Ρώμη, έχει έκταση 301.340 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 

πληθυσμό 60.674.003. Ο τουρισμός αποτελεί εδώ και δεκαετίες κύρια πηγή 

εισοδήματος για τους Ιταλούς καθώς η Ιταλία παραμένει να είναι κλασσικός 

ταξιδιωτικός προορισμός. Αγαπημένοι προορισμοί είναι οι Άλπεις, οι ακτές στην 

Αδριατική θάλασσα και στη θάλασσα της Λιγουρίας, οι αμέτρητες ιστορικές πόλεις και 

μουσεία, αρχαιολογικά ευρήματα καθώς και παραδοσιακά έθιμα όπως το Καρναβάλι 

της Βενετίας. Η Ιταλία μέχρι και τη δεκαετία του '70 κατείχε την πρώτη θέση 

σε επισκεψιμότητα στον κόσμο. Το 2013, η Ιταλία ήταν στην πέμπτη θέση των χωρών 

με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο, με εισροή 57,7 εκατομμυρίων διεθνών 

τουριστών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδίων και 

Τουρισμού (World Travel and Tourism Council), η βιομηχανία του τουρισμού στο 

σύνολό της (τουρισμός εντός και εκτός της χώρας) έχει συμβάλλει, με 147 

δισεκατομμύρια ευρώ, σε ποσοστό 9,4% στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας, 

απασχολώντας 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, δηλαδή το 10,9% της εθνικής 

απασχόλησης (Βικιπαίδεια, Ιταλία). 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
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5.7 Ισπανία 

 

Η Ισπανία, με πρωτεύουσα τη Μαδρίτη, έχει έκταση 504.645 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 

καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της Ιβηρικής χερσονήσου. Σύμφωνα με την 

τελευταία απογραφή ο πληθυσμός της είναι 46.815.916. Η Ισπανία είναι μια έντονα 

τουριστική χώρα, κυρίως στα παράλια της Μεσογείου και στις Κανάριες και 

Βαλεαρίδες νήσους. Η χώρα είναι δεύτερη στον κόσμο σε αφίξεις (μετά την Γαλλία) 

και σε εισόδημα (μετά τις ΗΠΑ) και ο τουρισμός προσφέρει περίπου 12% του 

ισπανικού ΑΕΠ. Οι τουρίστες έρχονται με αεροπλάνα και με πλοία αλλά και οδικώς ή 

με τρένο (Βικιπαίδεια, Ισπανία). 

 

5.8 Πολωνία 

 

Η Πολωνία, επίσημα Δημοκρατία της Πολωνίας με πρωτεύουσα τη Βαρσοβία, είναι 

χώρα της Κεντρικής Ευρώπης με έκταση 312.679 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα και πληθυσμό 38.426.000 κατοίκους, σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις του 

2017. Η Πολωνία είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στον κόσμο και η 

μοναδική χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχε αποφύγει μείωση του ΑΕΠ της 

από την έναρξη της διεθνούς οικονομικής κρίσης το 2000 (Βικιπαίδεια, Πολωνία) .  

 

5.9 Πορτογαλία 

 

Η Πορτογαλία, με πρωτεύουσα την Λισαβόνα, και έκταση 92.090 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα, αποτελεί μαζί με την Ισπανία την Ιβηρική χερσόνησο στην Ευρώπη. 

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011 ο πληθυσμός της ανέρχεται στα 

10.561.614. Ο τουρισμός αποτελεί άλλη μια σημαντική πτυχή της οικονομίας της 

Πορτογαλίας και αντιπροσωπεύει το 7% του ΑΕΠ της Πορτογαλίας. Ο αριθμός των 

τουριστικών διανυκτερεύσεων στην Πορτογαλία ξεπέρασε, για πρώτη φορά στην 

ιστορία της χώρας, τα 30 εκατ. (32,13 εκατ. έναντι 29,6 εκατ. πέρυσι) κατά το πρώτο 

7μηνο του έτους. Η χώρα υποδέχθηκε 11,6 εκατ. επισκέπτες, έναντι 10,6 εκατ. την 

αντίστοιχη περίοδο του 2016. Επιπλέον, τα έσοδα των καταλυμάτων ανά επισκέπτη στη 

Λισαβόνα τον Ιούλιο του 2017 σημείωσαν αύξηση 9,9% και διαμορφώθηκαν σε 15,5 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%87%CF%89%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%B1%CE%BD%CE%AC_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C
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εκατ. ευρώ, σημειώνοντας τις καλύτερες επιδόσεις μετά το 2007 τόσο σε έσοδα όσο και 

σε πληρότητες, με μοναδική εξαίρεση τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων (Βικιπαίδεια, 

Πορτογαλλία) (Μαυραγάνης, 2015). 

 

5.10 Τσεχία 

 

Η Τσεχία (επίσημα Τσέχικη Δημοκρατία) με πρωτεύουσα την Πράγα, είναι χώρα της 

κεντρικής Ευρώπης και έχεις έκταση 78.866 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 

10.553.843. Η τσεχική οικονομία έχει ένα ουσιαστικό εισόδημα από τον τουρισμό: το 

2001, οι συνολικές αποδοχές από τον τουρισμό έφθασαν σε 118.13 δισεκατομμύρια 

CZK, αποτελώντας 5,5% του ΑΕΠ και 9,3% των γενικών αποδοχών εξαγωγής. Η 

βιομηχανία απασχολεί περισσότερα από 110.000 άτομα - πάνω από 2% του πληθυσμού 

(Βικιπαίδεια, Τσεχία). 
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6. Πολυκριτήρια Ανάλυση 

 

Η πολυκριτήρια ανάλυση (Multi-Criteria Decision Methods – MCDA) είναι ένα 

εργαλείο λήψης αποφάσεων που αναπτύχθηκε για την μελέτη διαφορετικής φύσεως 

κριτηρίων που αφορούν συγκεκριμένες επιλογές. Χρησιμοποιώντας μια τέτοια μέθοδο 

ανάλυσης επιτυγχάνεται η σύνθεση ενός μεγάλου όγκου πληροφοριών διατηρώντας 

παράλληλα τους στόχους και τις προτιμήσεις του εκάστοτε λήπτη της απόφασης. 

(Σπανός, 2004).  Η πολυκριτήρια ανάλυση μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά και 

διαφορετικά πεδία όπως στα οικονομικά, στα μαθηματικά, στη πληροφορική κ.α. 

Στην πολυκριτήρια ανάλυση οι μέθοδοι που υπάρχουν έχουν κυρίως δύο κατευθύνσεις, 

τη γαλλική και την αμερικάνικη (Lootsma, Mensch and Vos, 1990). Σύμφωνα με τον 

Vincke (1992) η λήψη αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων είναι ουσιαστικά μία σειρά  

από μεθόδους πολλαπλών κριτηρίων. Από τις αρχές του 1950 και μετά, έχουν 

αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι MCDA, με αρκετές διαφορές μεταξύ τους σχετικά με την 

απαιτούμενη ποιότητα και ποσότητα των πληροφοριών, τη μεθοδολογία, τη 

χρηστικότητα, το τρόπο ανάλυσης της ευαισθησίας, όπως και την μαθηματική 

επαλήθευσής τους. Πάντα σύμφωνα με τον Vincke, οι μέθοδοι αυτές χωρίζονται  σε 

τρεις κατηγορίες που αφορούν 

1. τις θεωρίες χρησιμότητας πολλαπλών χαρακτηριστικών,  

2. τις μεθόδους εξωστρέφειας και  

3. τις διαδραστικές μεθόδους.  

Παρόλα αυτά ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι αποδεκτός από όλους καθώς υπάρχουν 

πολλές MCDA μέθοδοι και έχουν αναπτυχθεί και διάφοροι τρόποι για την 

κατηγοριοποίησή τους. (Guitoni & Martel, 1998). 

Σύμφωνα με τον Larichev (2000), η ταξινόμηση των κυρίαρχων μεθοδολογιών γίνεται 

με βάση τον τύπο των πληροφοριών και διαμορφώνεται ως εξής:  

 Μέθοδοι που βασίζονται σε ποσοτικές μετρήσεις, καθώς και μέθοδοι με 

πολλαπλά κριτήρια βασισμένες στη θεωρία χρησιμότητας. 

 Μέθοδοι βασισμένες σε ποιοτικές μετρήσεις, περιλαμβάνοντας τις προσεγγίσεις 

της AHP και των ασαφών (fuzzy) συνόλων. (Zimmermann, 2000) 
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 Συγκριτικές μέθοδοι προτιμήσεων που στηρίζονται στη σύγκριση ζευγαριών 

από τις εναλλακτικές επιλογές, όπως η ELECTRE, η PROMETΗEE, η 

ORESTE, η TACTIC και άλλες. (Turskis, 2008) 

 Μέθοδοι που βασίζονται σε ποιοτικές μετρήσεις, χωρίς όμως να μετατρέπονται 

σε ποσοτικές μεταβλητές και άρα να βασίζονται σε λεκτική ανάλυση 

αποφάσεων, χαρακτηριζόμενες όμως από αβεβαιότητα. (Berkeley et al., 1991) 

 Κατηγοριοποίηση προβλημάτων MCDM ως συνεχή ή διακριτά, ανάλογα με τον 

τύπο των εναλλακτικών.  

 

6.1. Η μέθοδος PROMETHEE 

 

Η μέθοδος πολυκριτήριας ανάλυσης PROMETHEE (Preference Ranking Organization 

METHod for Enrichment of Evaluations) αναπτύχθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’80 

από τους Brans & Vicke [1985], ανήκει στην κατηγορία των μεθόδων σχέσεων 

υπεροχής (Outranking Relations Methods) και εκφράζει τη μέθοδο οργάνωσης της 

κατάταξης των προτιμήσεων για μία εμπλουτισμένη αξιολόγηση ενός προβλήματος. 

Έτσι παρέχει μία απόφαση, είτε με μία μόνο επιλογή είτε με εναλλακτικές λύσεις, η 

οποία βασίζεται σε βαθμούς προτίμησης ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές. (Ishizaka 

and Nemery, 2013). Επίσης περιλαμβάνει διάφορες παραλλαγές για την αντιμετώπιση 

διαφορετικών προβλημάτων απόφασης. Αναλυτικότερα,  

 ως PROMETHEE I παρέχει την μερική (partial) κατάταξη των εναλλακτικών 

σεναρίων, 

 ως PROMETHEE II παρέχει την πλήρη (complete) κατάταξη των εναλλακτικών 

σεναρίων [Brans and Vivke 1985, Brans et al. 1986], 

 ως PROMETHEE III επιτρέπει την προσέγγιση προβλημάτων σε στοχαστικό 

περιβάλλον απόφασης, 

 ως PROMETHEE IV επιτρέπει την αντιμετώπιση προβλημάτων αξιολόγησης 

μεγάλου αριθμού εναλλακτικών σεναρίων, 

 ως PROMETHEE V παρέχει το πλαίσιο για την αντιμετώπιση προβλημάτων 

κατανομής πόρων, 

 και τέλος ως PROMETHEE VI παρέχει τη διενέργεια αναλύσεων ευαισθησίας, 

καθώς και τη γραφική απεικόνιση του προβλήματος απόφασης (GAIA: 

Geometrical Analysis for Interactive Assistance). [Brans, 2005]. 
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 Η μέθοδος περιλαμβάνει τρία βήματα υλοποίησης:  

1. τον υπολογισμό των βαθμών προτίμησης για κάθε διατεταγμένο ζεύγος 

ενεργειών για κάθε κριτήριο,  

2. τον υπολογισμό των μονοκριτήριων ροών των και 

3. τον υπολογισμό των παγκόσμιων ροών.  

 

Αν και δεν είναι πολύ συνηθισμένο, ορισμένες εκδοχές του ασαφούς PROMETHEE 

εφαρμόζονται στο πρόβλημα επιλογής προμηθευτή που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν 

ως ασαφές PROMETHEE για τις αλλοδαπές αποφάσεις των Πληροφοριακών 

Συστημάτων. 

 

6.1.1. Ασαφή Σύνολα Fuzzy 

 

Η πλειοψηφία των λειτουργιών των ανθρωποκεντρικών συστημάτων χρησιμοποιεί 

λογική με ασαφείς κανόνες (fuzzy rules) αντί για την κλασική λογική δύο τιμών. Το 

κύριο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης σκέψης είναι η δυνατότητα να συγκεντρώνουν 

πληροφορίες από μεγάλα σύνολα δεδομένων και να δημιουργούν υποσύνολα που 

σχετίζονται με τα προβλήματα που εξετάζονται. Αυτά τα υποσύνολα είναι προσεγγίσεις 

των αρχικών δεδομένων με μικρότερο αλλά αποδεκτό βαθμό ακρίβειας και 

κωδικοποιούν τις πληροφορίες σε ασαφή σύνολα (fuzzy sets) που δεν έχουν 

καθορισμένα όρια, όσον αφορά the property of membership of their elements (Zadeh, 

1965). Από αυτή την άποψη, η ανακρίβεια των ασαφών συνόλων δεν μπορεί να 

αντιμετωπιστεί ως μια τυχαία μεταβλητή ή μια στοχαστική διαδικασία, αλλά πρέπει να 

θεωρηθούν ως κλάσεις αντικειμένων with a membership grade from full-membership to 

no non-membership. Επομένως, το κύριο χαρακτηριστικό ενός ασαφούς συνόλου είναι 

μια membership fuction, η οποία αποδίδει μια membership value από 0 έως 1 σε κάθε 

αντικείμενο που ανήκει σε αυτό το σύνολο (Zadeh, 1973)( Zimmermann,2001). Στο 

DSS χρησιμοποιούμε την μορφή του τριγωνικού ασαφούς αριθμού (fuzzy number).  

Ο τριγωνικός ασαφής αριθμός TFN [ , , ]N l m r στο σύνολο     είναι ένας ασαφής 

αριθμός με membership fuction                           ,όπως φαίνεται στο γράφημα 7: 
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με l m r     (Tang and Lin , 2011;Kahraman, Cebeci and Ruan, 2004;Chang, 

1996). 

 

6.1.2. Μονοκριτήριοι βαθμοί προτίμησης  

 

Η μέθοδος PROMETHEE βασίζεται στον υπολογισμό των βαθμών προτίμησης. Ο 

βαθμός προτιμήσεως κυμαίνεται μεταξύ του 0 και του 1, εκφράζοντας το κατά πόσο 

μία επιλογή προτιμάται περισσότερο σε σύγκριση με μία άλλη, από την πλευρά πάντα 

του ατόμου που πρόκειται να λάβει τις τελικές αποφάσεις σχετικά με το πρόβλημα που 

έχει τεθεί. Ο βαθμός προτίμησης 1 σημαίνει μία ισχυρή ή συνολική προτίμηση για μία 

από τις ενέργειες, γύρω από το εξεταζόμενο κριτήριο. Εάν δεν υπάρχει κάποια 

προτίμηση, τότε το 0 είναι αυτό που επιλέγεται ως τιμή. Για μία ενδιάμεση κατάσταση, 

δηλαδή όταν υπάρχει μία προτίμηση, αλλά δεν είναι ισχυρή, τότε επιλέγεται μία τιμή 

ανάμεσα στο 0 και 1. 

Χρησιμοποιούμε τον όρο pairwise preference degree, δεδομένου ότι η προτίμηση της 

δράσης Α πάνω από τη δράση Β δεν μπορεί να προκύψει από την προτίμηση της 

δράσης Β πάνω στη δράση Α (και αντίστροφα). Η μέθοδος PROMETHEE θα βοηθήσει 

τον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων να αξιολογήσει αυτά τα μονοκριτήρια ζεύγη βαθμών 

προτίμησης. Για κάθε κριτήριο, αυτός ο βαθμός προτίμησης μονοκριτηρίου 

υπολογίζεται μέσω της αναπροσαρμογής ή του εμπλουτισμού των αξιολογήσεων των 

ενεργειών, μέσω πρόσθετων πληροφοριών που αφορούν τις προτιμήσεις.  

Αυτό που έχει σημασία στην PROMETHEE είναι ο τρόπος με τον οποίο ο υπεύθυνος 

λήψης αποφάσεων αντιλαμβάνεται τη διαφορά μεταξύ των (αντικειμενικών) 

αξιολογήσεων (συχνά μετριαζόμενων) για κάθε συγκεκριμένο κριτήριο. Αυτά τα ζεύγη 

συγκρίσεων βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των αξιολογήσεων των δύο ενεργειών 

(δηλαδή η διαφορά τιμής μεταξύ των ενεργειών). Επομένως, μπορεί να επιλέξει μεταξύ 

δύο τύπων λειτουργιών προτιμήσεων: τη γραμμική λειτουργία και τη Gaussian 
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λειτουργία. Αυτές οι λειτουργίες προτιμήσεων φαίνονται στο Γράφημα 1, στη δεξιά και 

στην αριστερή πλευρά αντίστοιχα. 

 

Γράφημα 1. Γραμμική και Gaussian λειτουργίες προτιμήσεων 

Εάν ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων επιλέξει τη γραμμική λειτουργία, τότε οι 

προτιμήσεις θα αυξηθούν σταδιακά ως συνάρτηση της διαφοράς μεταξύ των 

αξιολογήσεων για ένα συγκεκριμένο κριτήριο. Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία 

Gaussian, η αύξηση ακολουθεί μια εκθετική συνάρτηση. 

 

Γράφημα 2. Τρεις γραμμικές λειτουργίες προτίμησης 

Για τον καθορισμό κάθε λειτουργίας προτιμήσεων, απαιτούνται μία ή δύο παράμετροι. 

Η συνάρτηση γραμμικής προτίμησης απαιτεί δύο παραμέτρους: ένα κατώτατο όριο 

αδιαφορίας q (indifference threshold q) και το κατώφλι προτιμήσεων p (preference 

threshold p). Από την άλλη πλευρά, η Gaussian λειτουργία απαιτεί μόνο μία 

παράμετρο: το σημείο εμπλοκής s (inflexion point s).  

Αν η διαφορά μεταξύ των αξιολογήσεων ενός κριτηρίου είναι μικρότερη από το όριο 

αδιαφορίας q, τότε δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή από τον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων 
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καμία διαφορά μεταξύ αυτών των δύο ενεργειών (δηλαδή ο βαθμός προτίμησης είναι 

0). Εάν η διαφορά είναι υψηλότερη από το όριο προτίμησης p, τότε η προτίμηση είναι 

ισχυρή (δηλαδή ο βαθμός προτίμησης είναι 1). Η συνάρτηση προτίμησης (preference 

function) δίνει την τιμή της προτίμησης για τις διαφορές μεταξύ των καταστάσεων 

αδιαφορίας q και προτίμησης p.  

Το Γράφημα 2 αντιπροσωπεύει τη λειτουργία γραμμικής προτίμησης για συγκεκριμένες 

παραμέτρους. Εάν q = p = 0 (Γράφημα 2(α)), τότε υπάρχει μια ισχυρή προτίμηση για 

μια ενέργεια μόλις υπάρξει κάποια διαφορά (όσο μικρή και να είναι η διαφορά). Στο 

Γράφημα 2(β) δεν υπάρχει ζώνη αδιαφορίας (q = 0) που σημαίνει ότι κάθε διαφορά 

θεωρείται αναλογική. Τέλος, στο Γράφημα 2(γ) η συνάρτηση προτίμησης δίνεται από 

μια συνένωση ενεργειών. Αυτό σημαίνει ότι η δύναμη της προτίμησης μπορεί να πάρει 

μόνο τρεις τιμές: 0, 0,5 ή 1. 

Αξίζει να σημειωθεί ως ένα γενικό πλαίσιο πως η μέθοδος PROMETHEE μπορεί να 

χρησιμοποιήσει όχι μόνο αριθμητικές τιμές, αλλά μπορεί να αντιμετωπίσει εύκολα και 

κλίμακες (για παράδειγμα καλές, εξαιρετικές κλπ.). Όπως θα δούμε στην συνέχεια, οι 

λεκτικές τιμές μπορούν να μεταφραστούν σε αριθμητικές τιμές.  

 

6.1.3. Μονοκριτήριες θετικές, αρνητικές και καθαρές ροές 

 

Δεν είναι εύκολο να εξαχθούν συμπεράσματα από έναν πίνακα με βαθμούς 

προτιμήσεων ή από τη γραφική αναπαράσταση του πίνακα, ειδικά όταν ο αριθμός των 

ενεργειών είναι μεγάλος. Επομένως, οι βαθμοί προτιμήσεων ανά ζεύγος κριτηρίων 

συνοψίζονται στις αποκαλούμενες θετικές ροές, τις αρνητικές ροές και τις καθαρές 

ροές. Αυτά τα αποτελέσματα μετράνε τον τρόπο με τον οποίο προτιμάται μια δράση σε 

σχέση με όλες τις άλλες ενέργειες ή τον τρόπο με τον οποίο προτιμάται από όλες τις 

άλλες ενέργειες. 

 

6.1.3.1. Θετικές ροές  

 

Οι μονοκριτήριες θετικές ροές μίας ενέργειας λαμβάνουν τιμές μεταξύ 0 και 1. Αυτό 

σημαίνει  πως μια ενέργεια προτιμάται μεταξύ άλλων ενεργειών, όσων αφορά ένα 
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συγκεκριμένο κριτήριο. Όσο υψηλότερη είναι αυτή η τιμή της θετικής ροής, τόσο 

περισσότερο προτιμάται η σύγκριση της ενέργειας από όλες τις υπόλοιπες. Είναι 

δηλαδή το κανονικοποιημένο άθροισμα όλων των στοιχείων γραμμών και πάντα 

βρίσκεται μεταξύ 0 και 1.  

 

6.1.3.2 Αρνητικές ροές  

 

Οι μονοκριτήριες αρνητικές ροές αντιπροσωπεύουν μια μέση συμπεριφορά. Μετρούν 

τον τρόπο με τον οποίο προτιμώνται οι άλλες ενέργειες έναντι αυτής της ενέργειας. Η 

αρνητική ροή υπολογίζεται με το μέσο όρο όλων των βαθμών προτίμησης των 

ενεργειών σε σύγκριση με τη συγκεκριμένη ενέργεια . Οι τιμές τους κυμαίνονται 

μεταξύ 0 και 1.  

 

6.1.3.3 Καθαρές ροές  

 

Τέλος, για να λάβουμε υπόψιν τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές ροές, 

χρησιμοποιούμε τις καθαρές ροές μιας δράσης. Οι καθαρές ροές υπολογίζονται 

αφαιρώντας τις αρνητικές ροές από τις θετικές και παίρνουν τιμές πάντα μεταξύ -1 και 

1. 

 

6.2. Πολυκριτήριες ροές  

 

Στην προηγούμενη ενότητα εξετάσαμε μόνο ένα κριτήριο. Για να ληφθούν υπόψιν 

περισσότερα από ένα κριτήρια, ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων πρέπει να εξετάσει τη 

σχετική σημασία κάθε κριτηρίου και είναι αυτός που καθορίζει ένα βάρος για κάθε 

κριτήριο. Μία τέτοια μέθοδος καθορισμού των βαρών είναι η Revised Simos.  

Η συνολική θετική βαθμολογία υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μια δράση 

προτιμάται σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με όλες τις άλλες δράσεις, όταν εξετάζονται 

διάφορα κριτήρια. Δεδομένου ότι τα βάρη έχουν υποστεί κανονικοποίηση, η παγκόσμια 

θετική βαθμολογία βρίσκεται πάντα μεταξύ 0 και 1. Ανάλογα, η παγκόσμια αρνητική 

βαθμολογία υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μια δράση δεν προτιμάται από τις 
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άλλες δράσεις. Η αρνητική βαθμολογία βρίσκεται πάντοτε μεταξύ 0 και 1 και πρέπει να 

ελαχιστοποιηθεί. Οι καθαρές ροές μιας ενέργειας, που υπολογίζονται αφαιρώντας τις 

αρνητικές ροές από τις θετικές ροές, λαμβάνουν υπόψη τις δύο απόψεις (ποιες 

προτιμώνται και ποιες όχι από όλες τις υπόλοιπες άλλες δράσεις). 

 

6.3. PROMETHEE I 

 

Η κατάταξη της PROMETHEE I βασίζεται στις θετικές και αρνητικές ροές. Κατά την 

ανάλυση των ροών δύο δράσεων υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά σενάρια:  

1. Μια δράση έχει καλύτερη κατάταξη από την άλλη, εάν οι συνολικές θετικές και 

αρνητικές ροές είναι ταυτόχρονα καλύτερες (δηλαδή εάν η συνολική θετική 

βαθμολογία είναι υψηλότερη και η παγκόσμια αρνητική ροή είναι χαμηλότερη). 

Μια ενέργεια πρέπει να είναι ταυτόχρονα η πρώτη αναφερόμενη στους θετικούς 

και τους αρνητικούς άξονες.  

2. Μια δράση έχει χειρότερη βαθμολογία από την άλλη, αν και οι θετικές και οι 

αρνητικές βαθμολογίες σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χειρότερες.  

3. Δύο δράσεις λέγεται ότι είναι ασύγκριτες εάν μια δράση έχει καλύτερη 

παγκόσμια θετική βαθμολογία αλλά χειρότερη παγκόσμια αρνητική βαθμολογία 

(ή αντίστροφα).  

4. Δύο δράσεις ονομάζονται αδιάφορες εάν έχουν ταυτόσημες θετικές και 

αρνητικές ροές.  

 

6.4. PROMETHEE II 

 

Η κατάταξη του PROMETHEE II βασίζεται μόνο στις καθαρές ροές και οδηγεί σε 

πλήρη κατάταξη των ενεργειών (δηλαδή η ασύγκριτη κατάσταση δεν υπάρχει). Οι 

ενέργειες κατατάσσονται από το καλύτερο στο χειρότερο. Για να συνοψίσουμε τα 

βήματα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων πρέπει να 

καθορίσει τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη στην απόφασή του. Στη συνέχεια, όλες 

οι ενέργειες που πρέπει να ταξινομηθούν πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με αυτά τα 

κριτήρια. Σχετικά με τα βάρη, η PROMETHEE II υποθέτει ότι ο υπεύθυνος λήψης 

αποφάσεων σταθμίζει κατάλληλα τα κριτήρια, τουλάχιστον όταν ο αριθμός των 
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κριτηρίων δεν είναι πολύ μεγάλος. (Macharis et al., 2004) Καθορίζοντας αυτές τις 

πληροφορίες προτιμήσεων, μπορούν να υπολογιστούν οι τιμές των προτιμησιακών 

κριτηρίων ανά ζεύγος. Από αυτούς τους βαθμούς προτιμήσεων, υπολογίζονται οι 

μονοκριτήριες ροές. Στο τελικό στάδιο, οι ροές των κριτηρίων συγκεντρώνονται στην 

παγκόσμια κλίμακα, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική σημασία κάθε κριτηρίου. Στη 

συνέχεια, οδηγούμαστε στην τελική κατάταξη των εναλλακτικών επιλογών. (Brans and 

Mareschal, 1992) 

 

6.5. Μέθοδος Revised Simos 

 

Ο J. Simos το 1990 πρότεινε τη δική του μέθοδο για τον υπολογισμό των βαρών 

προτίμησης, η οποία αναπτύχθηκε το 2002 από τους Figueira και Roy, και 

μεταγενέστερα αποτέλεσε την βάση για την Revised Simos.  Είχαν παρατηρηθεί 

μερικές αδυναμίες στους υπολογισμούς μερικών περιπτώσεων και επομένως 

αναθεωρήθηκε δομικά και λειτουργικά για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 

αδυναμιών.  

Πρόκειται για μία απλή μεθοδολογία εύρεσης βαρών,  η οποία μπορεί εύκολα να γίνει 

κατανοητή και να χρησιμοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο χρήστη, ακόμα κι ας μην 

είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος με την πολυκριτήρια ανάλυση εις βάθος. Επιτρέπει στον 

αποφασίζων να εφαρμόσει τις προσωπικές του προτιμήσεις γύρω από την 

σημαντικότητα των κριτηρίων, με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Υπάρχουν όμως 

μερικές αντιρρήσεις στη συγκεκριμένη μέθοδο. Για παράδειγμα, οι λευκές κάρτες που 

χρησιμοποιούνται ενδεχομένως μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση στον υπολογισμό 

των κανονικοποιημένων βαρών, σε σύγκριση με την αρχική μορφή της σειράς 

κατάταξης και την απόσταση μεταξύ του πιο σημαντικού και του ελάχιστα σημαντικού 

κριτησίου, όπως θα την προτιμούσε ο χρήστης. (Zardari et a., 2015)  

Σύμφωνα, λοιπόν, με τους Figueira και Roy (2002) τα βήματα της Revised Simos είναι 

τα ακόλουθα: 

1. Αρχικά ο αποφασίζων έχει μία σεσημασμένη κάρτα σε κάθε κριτήριο και όσες 

λευκές κάρτες θέλει. Κατατάσσει το σύνολο των σεσημασμένων καρτών σε 

φθίνουσα σειρά από το λιγότερο σημαντικό για αυτόν προς το περισσότερο 

σημαντικό με βάση τις προσωπικές του προτιμήσεις. Αν ο αποφασίζων πιστεύει ότι 
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δύο κριτήρια είναι το ίδιο σημαντικά, μπορεί να τα τοποθετήσει στην ίδια βαθμίδα, 

έχοντας το ίδιο βάρος στο τέλος της διαδικασίας. Οι λευκές κάρτες 

χρησιμοποιούνται όταν ο αποφασίζων θέλει να αυξήσει τη διαφορά στη 

σημαντικότητα ανάμεσα σε δύο κριτήρια ή ομάδα κριτηρίων. 

2. Ακολουθεί ο υπολογισμός των παραμέτρων που θα εφαρμοστούν για να 

καθοριστούν τα μη κανονικοποιημένα βάρη του κάθε κριτηρίου. Το πλήθος των 

κριτηρίων είναι n. Από r=1 να είναι το λιγότερο σημαντικό κριτήριο και έως r=k να 

είναι το περισσότερο σημαντικό κριτήριο. Έχοντας ως e΄(ri) των αριθμό των 

λευκών καρτών σε όλες τις βαθμίδες κατάταξης ri και ri + 1 για i = 1,2, …, k – 1, 

τότε:  

 

3. Το τρίτο βήμα οδηγεί στα μη κανονικοποιημένα βάρη gw(ri) των βαθμίδων 

κατάταξης ri για i = 1,2, …, k με μαθηματικό τύπο:  

 

4. Το τελευταίο βήμα της μεθοδολογίας είναι η κανονικοποίηση των παραπάνω 

υπολογισθέντων βαρών, σε κλίμακα 0 με 100. Έχοντας το άθροισμα των μη 

κανονικοποιημένων βαρών ως Total gw(r) με:  

  

Οδηγούμαστε στο κανονικοποιημένο βάρος w(ri) για όλες τις βαθμίδες ri για i = 

1,2, …, k με μαθηματικό τύπο: 

  

Ας σημειώσουμε πώς όταν μία βαθμίδα κατάταξης έχει περισσότερα από ένα κριτήρια, 

τότε τα κριτήρια αυτά έχουν το ίδιο βάρος που έχει υπολογιστεί. Έτσι καταλήγουμε με 

το άθροισμα των βαρών να είναι το 100. 
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7. Παρουσίαση δεδομένων 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η πηγή όλων των δεδομένων που πρόκειται να μελετηθούν 

είναι η Eurostat. Η επιλογή των συγκεκριμένων χωρών έγινε με στόχο να 

δημιουργηθούν δύο κατηγορίες. Η πρώτη είναι αυτή με τις μεσογειακές χώρες, την 

Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, η οποία είναι μεσογειακή χώρα αλλά 

ανήκει και στη Δυτική Ευρώπη και την Πορτογαλία, όπου δεν ανήκει καθαρά στην 

Μεσόγειο, όμως έχει αρκετά μεσογειακά στοιχεία στην κουλτούρα της. Η δεύτερη 

κατηγορία σχηματίζεται από διαφορετικής εικόνας χώρες, την Γερμανία, το Βέλγιο, την 

Τσεχία, την Αυστρία και την Πολωνία. Οι συγκεκριμένες χώρες επιλέχθηκαν με 

γνώμονα την ανεπτυγμένη τουριστική τους βιομηχανία. 

Τα επιλεγμένα έτη αφορούν πρόσφατα δεδομένα, ώστε να διαμορφωθεί η πιο 

ανανεωμένη εικόνα της κάθε χώρα γύρω από τον τουρισμό της. Επιπλέον, πρόκειται για 

πέντε έτη, από το 2011 έως και το 2015, γεγονός που επιτρέπει να φανεί η εξέλιξη μίας 

χώρας ή η μείωση της τουριστικής της βιομηχανίας.  

 

7.1. Ανάλυση κριτηρίων 

 

Η επιλογή των κριτηρίων έγινε με στόχο την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσοτέρων 

διαστάσεων του επιπέδου ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας στην εκάστοτε χώρα. 

Αφορούν είτε την ποσότητα των τουριστών που υποδέχτηκε η κάθε επιλεγμένη χώρα 

είτε τις υποδομές που διαθέτει η χώρα υποδοχής των τουριστών. Με αυτόν τον τρόπο 

γίνεται προσπάθεια για διαμόρφωση μίας όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης εικόνας 

της κάθε χώρας σχετικά με το επίπεδο της τουριστικής της βιομηχανίας, ώστε να 

μπορέσουν να συγκριθούν οι δέκα χώρες μεταξύ τους και να προβούμε σε 

συμπεράσματα.  

Συγκεκριμένα, το πρώτο κριτήριο αναφέρεται στα συνολικά βράδια που έμειναν όλοι οι 

τουρίστες με αφίξεις από διαφορετική χώρα από αυτής της διαμονής. Εδώ 

περιλαμβάνονται όλων των ειδών τα καταλύματα, δηλαδή ξενοδοχεία, άλλα τουριστικά 

καταλύματα μικρής διάρκειας, χώροι κατασκήνωσης, πάρκα αναψυχής και πάρκα για 

τροχόσπιτα. Η μονάδα μέτρησης είναι ο αριθμός των ατόμων. Το δεύτερο κριτήριο 

αφορά τον συνολικό αριθμό των τουριστικών επιλογών που διαθέτει η κάθε χώρα, 
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δηλαδή όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, τα ξενοδοχεία, άλλα τουριστικά καταλύματα 

μικρής διάρκειας, χώροι κατασκήνωσης, πάρκα αναψυχής και πάρκα για τροχόσπιτα. 

Εδώ η μονάδα μέτρησης είναι ο αριθμός των καταλυμάτων. Το τρίτο κριτήριο είναι οι 

συνολικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά μέσο όρο για ένα βράδυ του έτους 

από τους τουρίστες και εκφράζεται σε χιλιάδες €. Το τέταρτο κριτήριο αφορά τις 

συνολικές αφίξεις από τουρίστες από διαφορετική χώρα από τη χώρα τουρισμού και 

περιλαμβάνονται όλες οι μορφές τουριστικών καταλυμάτων. Το πέμπτο κριτήριο 

εκφράζει τον κύκλο εργασιών, δηλαδή τον τζίρο που επιτεύχθηκε από όλες τις 

τουριστικές υπηρεσίες στο εκάστοτε έτος. Το τελευταίο κριτήριο είναι οι εργαζόμενοι 

πλήρης και μερικής απασχόλησης και η μονάδα μέτρησης είναι σε χιλιάδες άτομα.  

Έχοντας επιλέξει ως συνάρτηση προτίμησης τη γραμμική, θα πρέπει να 

προσδιορίσουμε το κατώτατο όριο αδιαφορίας q και το κατώφλι προτιμήσεων p. Οι δύο 

συγκεκριμένες έννοιες έχουν αναλυθεί στο θεωρητικό κομμάτι αυτής της μελέτης. 

Επομένως, για το πρώτο κριτήριο το q είναι ίσο με 10.000.000 και το p με 100.000.000, 

για το δεύτερο κριτήριο το q είναι ίσο με 10.000 και το p με 40.000, για το τρίτο 

κριτήριο το q είναι ίσο με 100.000 και το p με 10.000.000, για το τέταρτο κριτήριο το q 

είναι ίσο με 10.000.000 και το p με 20.000.000, το πέμπτο κριτήριο το q είναι ίσο με 10 

και το p με 100 και τέλος για το έκτο κριτήριο το q είναι ίσο με1.000 και το p με 5.000. 

Η επιλογή αυτών των ποσών έγινε με βάση τα δεδομένα των χωρών σε κάθε κριτήριο 

και με το τι θεωρήθηκε αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ τους καθώς και τί θα ήταν 

προτιμότερο ως καλύτερη επιλογή.  

Παρατηρείται λοιπόν ότι με τα παραπάνω κριτήρια καλύπτεται μία ευρεία γκάμα 

διαστάσεων της τουριστικής εικόνας της κάθε χώρας. Όσον αφορά τα βάρη 

προτιμήσεων των κριτηρίων θεωρήθηκε ότι δεν μπορούν να δοθούν αυθαίρετα, δηλαδή 

δεν υπάρχει κάποια προτίμηση γύρω από τα κριτήρια σε σχέση με την σημαντικότητά 

τους. Για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της revised Simos, ώστε να 

διαμορφωθούν τα βάρη με μία εμπεριστατωμένη κατεύθυνση.  
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7.2. Εύρεση βαρών – Revised Simos 

 

Στη μέθοδο Simos revised ακολουθείται μία διαδικασία κατάταξης των επιλεγμένων 

κριτηρίων, όπου μπορεί να γίνει χρήση λευκών καρτών ενδιάμεσα στις κάρτες των 

κριτηρίων, ώστε να διαβαθμιστεί καλύτερα η σημαντικότητα των κριτηρίων. Πάντα 

επιλέγονται πρώτα τα κριτήρια που είναι λιγότερο σημαντικά και καταλήγουμε στα 

τελευταία που ενδιαφέρουν τον αποφασίζων περισσότερο.  

Η εύρεση των βαρών στη προκειμένη περίπτωση έγινε με την revised Simos με τη 

βοήθεια του Excel. Τα πρώτα κριτήρια είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν λιγότερο και 

καθώς προχωράμε στα επόμενα, παρεμβάλλονται κάποιες άσπρες κάρτες, όπου η 

επιλογή τους έγινε ώστε να αναδειχθούν περισσότερο τα κριτήρια με τις αφίξεις και τα 

ποσά που ξόδεψαν οι τουρίστες (Κ3 και Κ4), στη συνέχεια τα τουριστικά καταλύματα 

και το συνολικό προσωπικό που απασχολείται στον τουρισμό (Κ2 και Κ6) και τέλος τα 

συνολικά βράδια διαμονής των τουριστών και ο κύκλος εργασιών (Κ1 και Κ5).  

 

 

Πίνακας 1 . Η μέθοδος Revised Simos για την εύρεση των βαρών 

  



41 
 

7.3. Πίνακες δεδομένων 

 

Για την ανάλυση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων πρόκειται να γίνει χρήση του 

λογισμικού Visual PROMETHEE (http://www.promethee-gaia.net/), ένα λογισμικό το 

οποίο έχει δημιουργηθεί από τον καθηγητή Bertrand Marescall και βρίσκεται δωρεάν 

στο διαδίκτυο, προσφέροντας ένα αρκετά φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον. 

Ακολουθούν, οι πέντε πίνακες για κάθε έτος με τα δεδομένα, όπως εισάχθηκαν στο 

λογισμικό Visual PROMETHEE.  

Πίνακας 2. Δεδομένα για το έτος 2011 
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Πίνακας 3. Δεδομένα για το έτος 2012 
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Πίνακας 4. Δεδομένα για το έτος 2013 
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Πίνακας 5. Δεδομένα για το έτος 2014 
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Πίνακας 6. Δεδομένα για το έτος 2015 

  



46 
 

 8. Ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

Το συγκεκριμένο λογισμικό προσφέρει αρκετές επιλογές παρουσίασης με διαφορετική 

ποσότητα πληροφοριών κάθε φορά. Αρχικά παρουσιάζεται το διάγραμμα με την 

κατάταξη των χωρών, στο οποίο είναι σχετικά ευδιάκριτη η θέση της κάθε χώρας.  

 

Γράφημα 3. PROMETHEE II Complete Ranking, 2010 

 

Για την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια 

την επιλογή παρουσίασης που προσφέρει το Visual PROMETHEE, αυτή του 

PROMETHEE Rainbow. Στο συγκεκριμένο διάγραμμα παρουσιάζεται η κατάταξη των 
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χωρών και παράλληλα στο επάνω μέρος υπάρχουν τα κριτήρια στα οποία έχει θετική 

παγκόσμια ροή η κάθε χώρα και στο κάτω μέρος τα κριτήρια στα οποία έχει αρνητική 

παγκόσμια ροή η κάθε χώρα. Με τον συγκεκριμένο τρόπο έχουμε τη πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα για το κάθε επιλεγμένο έτος.  

 

Γράφημα 4. PROMETHEE Rainbow, 2011 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε μία πρώτη εικόνα για την κατάταξη των 

χωρών για το έτος 2011. Η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία έχουν θετικές 

παγκόσμιες ροές, ενώ η Αυστρία, το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Πολωνία, η Τσεχία και η 

Πορτογαλία έχουν αρνητικές παγκόσμιες ροές. Επιπλέον, βλέπουμε επάνω τα κριτήρια 

στα οποία η κάθε χώρα έχει θετική απόδοση, ενώ κάτω τα κριτήρια που έχει αρνητική 

απόδοση. Όπως είναι αναμενόμενο, για την πρώτη χώρα, την Ιταλία, όλα τα κριτήρια 

βρίσκονται στο επάνω μέρος. Το ίδιο συμβαίνει και για τη Γαλλία, όπως έχει 

χαμηλότερη συνολική απόδοση και για αυτό βρίσκεται στην τρίτη θέση. Η Πορτογαλία, 

καθώς βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης, έχει όλα τα κριτήρια στην κάτω 

πλευρά, κάτι το οποίο κι αυτό ήταν αναμενόμενο.  
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Γράφημα 5. PROMETHEE Rainbow, 2012 

Καθώς προχωράμε στο επόμενο επιλεγμένο έτος, το 2012, βλέπουμε πως η εικόνα της 

κατάταξης αλλάζει σε μερικά σημεία. Η Γερμανία έρχεται πρώτη, η Ιταλία πηγαίνει στη 

δεύτερη θέση και η Γαλλία παραμένει στην Τρίτη θέση. Η Ισπανία και η Αυστρία 

παραμένουν στις θέσεις τέσσερα και πέντε αντίστοιχα, ενώ η Πολωνία βελτιώνεται 

αρκετά και έρχεται έκτη. Το Βέλγιο πηγαίνει στην έβδομη θέση, η Ελλάδα χάνει κι 

αυτή μία θέση, με την Τσεχία και την Πορτογαλία να διατηρούν τις δύο τελευταίες 

θέσεις τους. Παρατηρούμε ότι η θέση της Ελλάδας δυσχεραίνεται σε σύγκριση με τις 

υπόλοιπος χώρες.  
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Γράφημα 6. PROMETHEE Rainbow, 2013 

Σχετικά με το έτος 2013, εδώ σημειώνονται ελάχιστες αλλαγές στις θέσεις των χωρών 

με μόνο την Γαλλία και την Ιταλία να ανταλλάσουν τις θέσεις τους. Η Ελλάδα διατηρεί 

την ίδια θέση στην κατάταξη. 
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Γράφημα 7. PROMETHEE Rainbow, 2014 

Στο 2014, το σκηνικό δεν παρουσιάζει κάποιες αλλαγές. Όλες οι χώρες διατηρούν την 

ίδια θέση με το 2013 με μία αλλαγή στη θέση των κριτηρίων επάνω και κάτω στο 

γράφημα της Ιταλίας. Η Ελλάδα και πάλι διατηρεί τη θέση της. 
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Γράφημα 8. PROMETHEE Rainbow, 2015 

Προχωρώντας στο τελευταίο επιλεγμένο έτος για την μελέτη μας, το 2015, 

παρατηρούμε ανάλογο μοτίβο. Η κατάταξη των χωρών είναι ίδια με ελάχιστες διαφορές 

στα κριτήρια επάνω και κάτω στο γράφημα, με την Ελλάδα και πάλι σταθερή. 

Μία επιπλέον και ιδιαίτερα χρήσιμη δυνατότητα του συγκεκριμένου λογισμικού είναι 

αυτή της σύγκρισης ανάμεσα στα σενάρια, στην περίπτωση μας ανάμεσα στα 

επιλεγμένα έτη. Έτσι θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την πορεία κάθε χώρας 

ανάμεσα στα πέντε έτη, καθώς και να επικεντρωθούμε στην Ελλάδα, διαπιστώνοντας, 

με βάση το μοντέλο που έχουμε δομήσει, αν έχει βελτιώσει την εικόνα της στον 

τουριστικό κλάδο ή όχι. Επιπλέον, με το παρακάτω γράφημα διαπιστώνουμε όλες τις 

παρατηρήσεις που πραγματοποιήσαμε παραπάνω.  

Έτσι, λοιπόν, υπάρχει μία κινητικότητα στο δεύτερο επιλεγμένο έτος μελέτης, το 2012, 

όπου εκεί συμβαίνουν οι περισσότερες αλλαγές για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

που κινούμαστε. Επίσης από το 2012 προς το 2013 βλέπουμε την ανταλλαγή θέσεων 

μεταξύ της Γαλλίας και της Ιταλίας. Από το 2013 έως και το 2015 οι θέσεις στην 

κατάταξη παραμένουν σταθερές για όλες τις εξεταζόμενες χώρες, με μερικές αλλαγές 

στις τιμές των παγκόσμιων ροών τους, όχι όμως τόσες ώστε να επηρεαστεί η σειρά τους 

στην κατάταξη. 
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Γράφημα 9. Σύγκριση ετών 
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8.1. Ανάλυση ευαισθησίας 

 

Η ανάλυση ευαισθησίας σε ένα ανάλογο μοντέλο κρίνεται απαραίτητη, καθώς θα 

παρατηρηθεί πόσο σταθερή είναι η θέση της κάθε χώρας στην κατάταξη του κάθε 

σεναρίου, δηλαδή σε κάθε επιλεγμένο έτος. Ουσιαστικά, το εύρος ευαισθησίας είναι το 

διάστημα εκείνο του ποσοστού αλλαγής της τιμής του κριτηρίου που δεν θα φέρει 

αλλαγές στην κατάταξη. Αν μεταβληθεί η τιμή έξω από το συγκεκριμένο διάστημα, 

τότε θα σημειωθούν αλλαγές στη θέση των χωρών στην κατάταξη. 

Με μία πρώτη ματιά στον πίνακα 5 που βρίσκεται παρακάτω, βλέπουμε πως τα 

διαστήματα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Πιο συγκεκριμένα, ξεκινώντας από το πρώτο 

κριτήριο, τα συνολικά βράδια, το εύρος κινείται μεταξύ περίπου 5% και 12%, 

καθιστώντας αρκετά ευαίσθητη την κατάταξη σχετικά με αυτό το κριτήριο. Ακόμα 

μεγαλύτερη ευαισθησία παρουσιάζει το δεύτερο κριτήριο με τον συνολικό αριθμό των 

τουριστικών καταλυμάτων, καθώς τα διαστήματα έχουν εύρος της τάξης του 3% με 

10% περίπου. Συνεχίζοντας με το τρίτο κριτήριο, αυτών των συνολικών δαπανών, 

φαίνεται να παρουσιάζει ένα παρόμοιο μοτίβο, αλλά καθώς προχωράμε στα επόμενα 

έτη, τα διαστήματα γίνονται λιγότερο ευαίσθητα, φτάνοντας μάλιστα στην μέγιστη 

διαφορά του περίπου 20% το 2014. Στο τέταρτο κριτήριο των συνολικών αφίξεων, 

μειώνεται αρκετά η ευαισθησία, σε σχέση με τα τρία προηγούμενα κριτήρια, έχοντας 

ένα διάστημα ευαισθησίας στα περισσότερα έτη λίγο πάνω από το 30%. Προχωρώντας 

στο πέμπτο κριτήριο, του συνολικού κύκλου εργασιών, παρατηρούμε μία μέτρια 

ευαισθησία για το επίπεδο του δομημένου μοντέλου μας, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 

13% και 20% περίπου. Το τελευταίο κριτήριο των συνολικών εργαζομένων στον 

τουριστικό τομέα, βλέπουμε ένα παρόμοιο σκηνικό, με το εύρος ευαισθησίας να είναι 

το μικρότερο στο 3% περίπου και το μεγαλύτερο στο 23% περίπου. 

Από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και από τον ίδιο τον πίνακα που περιέχει το 

εύρος ευαισθησίας για κάθε κριτήριο σε κάθε έτος, μπορούμε να συμπεράνουμε το 

γεγονός πως η συγκεκριμένη λύση στο πρόβλημά μας παρουσιάζει μία σχετική 

ευαισθησία. Τα διαστήματα δεν είναι ούτε ιδιαίτερα αυστηρά, αλλά ούτε και ιδιαίτερα 

χαλαρά. Το συγκεκριμένο γεγονός μας επιτρέπει να τροποποιήσουμε μέσα στα όρια 

των ποσοστών του πίνακα τα δεδομένα των κριτηρίων χωρίς να αλλάξει η συνολική 

κατάταξη. Αν θέλουμε να δούμε πως αντιδρά κάποια θέση μίας χώρας στην κατάταξη 

σε σχέση με μία αλλαγή σε ένα κριτήριο, φτάνει να τροποποιήσουμε το κριτήριο έξω 

από το εύρος ευαισθησίας του παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 7. Πίνακας εύρους ευαισθησίας 
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9. Περιορισμοί Έρευνας 

 

Η έρευνα υπόκειται στους μεθοδολογικούς περιορισμούς συγγραφής, είναι ξεκάθαρα τα 

κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή του δείγματος και υπάρχει αξιοπιστία 

των δεδομένων. Επίσης έχουν τηρηθεί οι κανόνες δεοντολογίας και υπάρχει σωστή 

περιγραφή με αρκετή λεπτομέρεια των διαδικασιών της έρευνας για να μπορεί να 

επαναληφθεί από άλλους ερευνητές και παρέχονται ικανοποιητικές εξηγήσεις για τα 

αποτελέσματα. Τέλος, έχει γίνει ικανοποιητική και αξιόπιστη αναφορά σε σχετική με το 

θέμα διεθνή βιβλιογραφία. 

10. Συμπεράσματα και προτάσεις 

 

Στη συγκεκριμένη εργασία έχει μελετηθεί ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα, αυτό του 

τουρισμού. Είναι ιδιαίτερα αισθητές οι ενέργειες που γίνονται από διάφορα κράτη για 

την προσέλκυση όλο και περισσοτέρων τουριστών χρόνο με τον χρόνο. Αναλύθηκε η 

ευρύτερη έννοια του τουρισμού με τις μορφές του, ώστε να διαμορφωθεί στον 

αναγνώστη εικόνα από την βάση της. Έπειτα, παρουσιάστηκαν οι δέκα επιλεγμένες 

χώρες (η Ελλάδα, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η 

Πολωνία, η Πορτογαλία και η Τσεχία) και μερικά χαρακτηριστικά τους επί του 

επιλεγμένου θέματος, διαμορφώνοντας το πλαίσιο της κατάστασης του σήμερα.  

Στη συνέχεια, ήταν αναγκαία η παρουσίαση των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για 

την ανάλυση του μοντέλου της εργασίας, αυτή της PROMETHEE και της Revised 

Simos. Έπειτα, έγινε η ανάλυση του δομημένου μοντέλου της εργασίας και την 

παρουσίαση των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Και στο τελευταίο κεφάλαιο 

οδηγηθήκαμε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων.  

Έχοντας όλες τις παραπάνω πληροφορίες, μπορούμε να καταλήξουμε σε μερικά 

συμπεράσματα. Όλες οι χώρες που μελετήθηκαν προσπαθούν για τη βελτίωση του 

τουριστικού προϊόντος που προσφέρουν. Η κατάσταση σε μεγάλο βαθμό παραμένει 

σχετικά σταθερή και για τις δέκα χώρες. Σχετικά με τον ιδιαίτερο στόχο της εργασίας, 

δηλαδή η μελέτη της πορείας της Ελλάδας εν καιρώ κρίσης σε σύγκριση με τις 

υπόλοιπες χώρες, θα μπορούσε να ειπωθεί πως τα αποτελέσματα είναι από σταθερά έως 

αρνητικά. Δυστυχώς υστερεί αρκετά στο τουριστικό της προϊόν σε σύγκριση με τις 

χώρες που βρίσκονται στις υψηλότερες από αυτήν θέσεις στην κατάταξη. Η Ελλάδα 
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θεωρείται μία άκρως τουριστική χώρα, με φημισμένα μέρη και αρκετά γνωστές 

ομορφιές σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, το κλίμα και ο καιρός της ενδείκνυται για 

τουρισμό όλες τις εποχές του χρόνου. Επιπλέον, σε σχέση με τις περισσότερες χώρες 

που μελετήθηκαν, οι τιμές της Ελλάδας είναι αρκετά χαμηλότερες στις τουριστικές 

υπηρεσίες. Επομένως, εξ αιτίας των αναφερόμενων, τα οποία είναι αρκετά ενδεικτικά, 

και της μελέτης που πραγματοποιήθηκε, η Ελλάδα έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης της 

εικόνας της στον τομέα του τουρισμού. Είναι αναγκαίο να πορευτεί προς μία 

κατεύθυνση βελτίωσης και ανάπτυξης των τουριστικών της υποδομών, καθώς και της 

προώθησης αυτών, ώστε να αναπτυχθεί πολύ περισσότερο. 

Κλείνοντας, για περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να προταθεί η μελέτη σε ακόμα πιο 

πρόσφατα δεδομένα ή σε έναν πολύ μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, για τη διαμόρφωση 

μίας πιο διευρυμένης εικόνας. Επιπλέον, ο συνδυασμός περισσότερων χωρών, είτε της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε έξω από αυτήν, θα είχε αυξημένο ενδιαφέρον. Η 

διαφοροποίηση των κριτηρίων ή ο εμπλουτισμός τους θα μπορούσε ενδεχομένως να 

οδηγήσει σε αρκετά διαφορετικά αποτελέσματα. Ακόμα και η εφαρμογή άλλων 

μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη και χρήσιμη 

πληροφόρηση. Το ενδιαφέρον και οι δυνατότητες είναι αστείρευτα και μόνο με τη 

συνεχή έρευνα αυξάνονται οι πιθανότητες για ανάπτυξη και βελτίωση.  
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