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Περίληψη 
 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να αναδείξει πόσο επωφελής 
είναι η εφαρμογή των λύσεων Big Data στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει για τα επόμενα 
χρόνια σχετικά με τον τουρισμό, δηλαδή την αύξηση της τουριστικής ροής 
και την επέκταση της τουριστικής σεζόν. 

Αρχικά γίνεται μια πλήρης εννοιολογική και τεχνολογική προσέγγιση των 
δεδομένων μεγάλης κλίμακας καθώς και ανάλυση όλων των 
χαρακτηριστικών τους, σε θεωρητικό επίπεδο, ώστε να ενημερωθεί 
επαρκώς ο αναγνώστης για το πλήρες νόημα τους.   

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι δράσεις που εκτελεί σήμερα, σε 
σχέση με τον τουρισμό, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 
συγκεκριμένα η Διεύθυνση Τουρισμού, καθώς και τα αποτελέσματα τους. 
Στη συνέχεια, προτείνονται νέες, προσαρμοσμένες σε λύσεις Big Data.  Ενώ 
η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των νεότερων εργαλείων, 
μεθόδων και πολιτικών για τον καλύτερο έλεγχο της 
αποτελεσματικότητας και προτείνονται  κατάλληλοι δείκτες απόδοσης 
(KPI’s). 
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Abstract  
The purpose of the paper is to illustrate the importance of applying Big Data 
solutions, in order for the Region of Central Macedonia to achieve its goals for 
the Tourism Sector in the region, namely the increase of tourism flow and the 
expansion of Touristic season. 

In the first part, we introduce the theoretical and technological background of 
Big Data, in addition to their characteristics, so the reader can grasp the full 
meaning of the term and its implications.   

In the second part, we present the actions taken by the Region of Central 
Macedonia concerning tourism and the results of them. We continue with the 
suggestion of new measures that incorporate Big Data and we introduce a new 
set of KPI’s (Key Performance Indicators) in order to measure and control the 
effectiveness and results of these new actions. 
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I. Εισαγωγή 

 

a.  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του Θέματος 
 
Βασικός στόχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι η 
κατάρτιση των κατάλληλων αναπτυξιακών στρατηγικών και η 
παροχή των αντίστοιχων αναπτυξιακών εργαλείων, προκειμένου να 
προωθήσει και να υποστηρίξει την αειφόρο ανάπτυξη με τη βέλτιστη 
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.  
Ο τομέας του τουρισμού, τόσο για το σύνολο της επικράτειας όσο και 
για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελεί έναν από τους 
βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής 
και υποστήριξης, ειδικότερα στο σημερινό περιβάλλον οικονομικής 
και κοινωνικής αστάθειας. Είναι λοιπόν αυταπόδεικτο το γεγονός 
ότι η στρατηγική αλλά και οι μέθοδοι που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του τουρισμού, θα πρέπει να 
ακολουθούν τις πλέον σύγχρονες τάσεις αλλά και ευκαιρίες που 
δίνονται μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.   
To περιοδικό Forbes (Newman, 2016) δημοσίευσε τα 10 trends 
ψηφιακής μεταμόρφωσης για το 2017 τον Αύγουστο του 2016 και 
μέσα σε αυτά ήταν φυσικά και τα Big Data.  Γενικότερα όμως  τα 
τελευταία χρόνια θα λέγαμε ότι σε όλες τις λίστες που αφορούν 
σαρωτικές τεχνολογίες που θα αλλάξουν την πραγματικότητα του 
επιχειρηματικού κόσμου προβάλλονται σε περίοπτη θέση τα Big 
Data.  
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, με το παρών πόνημα, επιχειρούμε να 
συνδέσουμε τον ζωτικής σημασίας στόχο της προώθησης του 
τουρισμού στην Κεντρική Μακεδονία, με το ισχυρότερο trend της 
τεχνολογίας τα Big Data. 

 
b.  Σκοπός – Στόχοι 

 
Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναπτύσσονται οι ορισμοί, τα 
χαρακτηριστικά, η μεθοδολογία εφαρμογής, τα εργαλεία, οι 
τεχνολογίες, και οι τεχνικές των δεδομένων μεγάλης κλίμακας ενώ 
υπογραμμίζονται οι επιπτώσεις που έχουν τα δεδομένα αυτά στον 
επιχειρηματικό κόσμο. Ο στόχος της ανάλυσης αυτής είναι η πλήρης 
κατανόηση όλων των στοιχείων που εμπλέκονται με την έννοια των 
Big Data. 
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Το δεύτερο μέρος της εργασίας έχει ως στόχο να αναδείξει τη 
σημαντικότητα εφαρμογής μεθόδων και τεχνικών Big Data, από την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για την παραγωγή της 
βέλτιστης δυνατής στρατηγικής στον τομέα του τουρισμού με τελικό 
στόχο την, κατά το δυνατό, μεγαλύτερη αύξηση της τουριστικής ροής 
για όλους τους μήνες του έτους. 

 
c. Διάρθρωση Μελέτης 

 
Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναλύονται όλα τα σημαντικά 
στοιχεία που σχετίζονται με τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας.  
Αρχικά αποτυπώνονται οι ορισμοί και τα χαρακτηριστικά των Big 
Data και στην συνέχεια αναλύονται τα βασικά σημεία που 
σχετίζονται με τα Big Data και αυτά είναι : οι πληροφορίες ή τα 
δεδομένα που υπάρχουν, οι μεθοδολογίες εφαρμογής, τα εργαλεία, 
οι τεχνικές και οι τεχνολογίες που εφαρμόζονται για τα Big Data και 
τέλος οι επιπτώσεις που έχουν τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας στον 
επιχειρηματικό κόσμο και στους μεγάλους οργανισμούς. 
Στο δεύτερο μέρος γίνεται αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης 
ξεκινώντας από τους στόχους που έχει θέσει η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΠΚΜ) για τα επόμενα χρόνια σχετικά με τον τουρισμό 
και τις δράσεις και πολιτικές  που έχει εφαρμόσει και εφαρμόζει, 
προκειμένου να πετύχει τους στόχους της. 
Ακολουθεί σύγκριση των δράσεων της ΠΚΜ με τα στατιστικά 
στοιχεία τουρισμού που εξάγονται από τους επίσημους φορείς της 
χώρας για να καταλήξουμε εάν τελικά οι δράσεις που 
πραγματοποιούνται φέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα στην ΠΚΜ. 
Για να υπογραμμίσουμε τα οφέλη που θα φέρουν τα προγράμματα 
Big Data, εάν αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει η ΠΚΜ,  
προχωρούμε σε αξιολόγηση των δεικτών απόδοσης που 
χρησιμοποιούνται ήδη και παράλληλα γίνεται μια πρόταση για το 
σχεδιασμό νέων κρίσιμων δεικτών, μέσα από το σύνολο της 
ταξιδιωτικής εμπειρίας ενός τουρίστα. Κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό 
αυτό παίζουν οι μέθοδοι και οι τεχνικές δεδομένων μεγάλης 
κλίμακας ώστε να καταλήξουμε τελικά σε εκείνη την πρόταση που 
θα οδηγήσει στην καλύτερη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 
τουριστική πολιτική της ΠΚΜ. 
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ΜΕΡΟΣ Α 
 

Ιστορική - Εννοιολογική – Τεχνολογική Προσέγγιση  του όρου “BIG 
DATA” 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ  
 

1.1.  Δεδομένα – Πληροφορία – Γνώση  
 

1.2.BIG DATA &  Τα  Χαρακτηριστικά τους 

Ένα πρόβλημα διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων  χαρακτηρίζεται 
ως “Big Data”, όταν απαιτεί σχεδιασμένη λύση και περιβάλλον ανάλυσης  
προκειμένου να παραχθεί αξία για τις επιχειρήσεις μέσω έγκυρων και 
έγκαιρων αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας, ενώ παράλληλα πρέπει να 
διαθέτει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά που 
αναφέρονται στην βιβλιογραφία και ως  5Vs: (Erl Thomas, 2016) 
 
 
 
1.2.1.  Όγκος 
Όταν ο υπό μελέτη όγκος (volume) των δεδομένων, είναι συνεχώς 
αυξανόμενος, επιβάλλοντας ιδιαίτερες απαιτήσεις, προετοιμασίας, 
επιμέλειας, διαχείρισης, αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάλυσης, τότε, 
οδηγούμαστε στην αναγκαιότητα αξιοποίησης λύσεων Big Data. 
 
Τυπικές πηγές δεδομένων που ευθύνονται για τη δημιουργία μεγάλου 
όγκου δεδομένων μπορεί να είναι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι 
τραπεζικές συναλλαγές, επιστημονικά και ερευνητικά πειράματα, 
διάφοροι αισθητήρες, έξυπνες συσκευές ή μετρητές και φυσικά τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Twitter κ.α. 
 
1.2.2. Ταχύτητα 
Όταν μιλάμε για Big Data εννοούμε ότι,  τα προς διαχείριση δεδομένα 
μπορεί να καταφτάνουν στην επιχείρηση  με μεγάλη ταχύτητα (velocity), 
συσσωρεύοντας μεγάλο όγκο δεδομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα.  
 
Η ταχύτητα των δεδομένων μεταφράζεται για την εταιρεία στο χρόνο που 
θα χρειαστεί για να διαχειριστεί τα δεδομένα που λαμβάνει προκειμένου 
να παραγάγει την επιθυμητή πληροφορία.  
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Στο παρακάτω σχήμα εμφανίζεται ο όγκος παραγόμενων δεδομένων σε 
χρονικό διάστημα ενός λεπτού από ενδεικτικές πηγές 
 

 
Σχήμα 1 - Δεδομένα που παράγονται ανά λεπτό  

 

Πηγή : Erl T., Khattak W., Buhler P., Big Data Fundamentals, Prentice Hall, 
2015 

 

 

 
1.2.3. Ποικιλία ή Ποικιλομορφία 
Η ποικιλία (Variety) των δεδομένων αναφέρεται στις πολλαπλές μορφές 
και τύπους των δεδομένων.  Το χαρακτηριστικό αυτό, αποτελεί βασική 
πρόκληση για τις εταιρείες στις διαδικασίες της μετατροπής, 
ενσωμάτωσης, επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων. 
Τα δεδομένα μπορεί να δημιουργούνται είτε από άνθρωπο, ως αποτέλεσμα 
αλληλεπίδρασής του με ψηφιακά συστήματα είτε από μηχανές μέσω 
προγραμμάτων λογισμικού και συσκευών hardware. 
Με όποιο τρόπο κι αν δημιουργούνται δεδομένα μπορούμε να τα 
διακρίνουμε σε τρεις βασικούς τύπους : 
 
-Δομημένα / Structured : Συνήθως αποθηκεύονται σε μορφή πίνακα και 
χρησιμοποιούνται για να αποτυπώσουν σχέσεις μεταξύ διαφορετικών 
οντοτήτων σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Τα δομημένα δεδομένα 
δημιουργούνται κυρίως από  πληροφοριακά συστήματα όπως ERP ή CRM.  
Λόγω της αφθονίας των εργαλείων και των βάσεων δεδομένων που 
υποστηρίζουν δεδομένα αυτού του τύπου, η επεξεργασία και η 
αποθήκευσή τους  δεν αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση.  Μερικά 
παραδείγματα τέτοιων είναι οι τραπεζικές συναλλαγές, τα τιμολόγια, τα 
αρχεία των πελατών κ.α. 
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- Αδόμητα / Unstructured: Τα δεδομένα αυτής της μορφής αυξάνονται 
συνεχώς σε σχέση με τα δομημένα. Δεν έχουν συγκεκριμένη μορφή 
(κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο κ.α.) γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία 
ειδικών μεθόδων και εργαλείων τόσο για την αποθήκευσή τους, όσο και για 
την επεξεργασία και ανάλυσή τους.   
 
-Ημι-δομημένα / Semi-Structured : Έχουν ορισμένο επίπεδο δόμησης, 
ιεραρχικής ή γράφων. Συνήθως τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται σε 
αρχεία κειμένου (XML, JSON), ενώ η διαχείρισή τους  είναι ευκολότερη σε 
σχέση με τα αδόμητα δεδομένα.  Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
αποτελούν τα ΕDI (electronic data interchange) αρχεία, τα RSS feeds και τα 
δεδομένα αισθητήρων. 
 
 
1.2.4. Ορθότητα 
Το χαρακτηριστικό της ορθότητας (Veracity) αφορά την ποιότητα και την 
αξιοπιστία των δεδομένων.  Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για λύσεις  
Big Data και όχι μόνο θα πρέπει να ελεγχθούν προκειμένου να 
διασφαλιστεί, κατά το δυνατό, η ορθότητα των  αποτελεσμάτων στην 
οποία θα οδηγήσουν.   
Κάθε σύνολο δεδομένων είναι αποδεδειγμένο ότι εμπεριέχει ένα βαθμό 
θορύβου. (Shannon C., Weaver W., 1963) Ο θόρυβος αποτελεί πληροφορία  
χωρίς αξία,  η οποία εφόσον αφαιρεθεί από ένα σύνολο δεδομένων αφήνει 
μόνο την πληροφορία η οποία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη. 
 
Τα δεδομένα με μεγαλύτερο λόγο πληροφορίας προς θόρυβο θεωρούνται 
εγκυρότερα.  Σημαντικό παράγοντα, που επηρεάζει την   εγκυρότητα των 
δεδομένων, αποτελεί η πηγή προέλευσης τους και ο τρόπος συλλογής τους.  
Τα δεδομένα για παράδειγμα που συλλέγονται από ελεγχόμενες πηγές 
όπως φόρμες καταχώρησης, συνήθως περιέχουν λιγότερο θόρυβο από ότι 
μη ελεγχόμενες πηγές όπως αναρτήσεις σε blog. 
 
1.2.5. Αξία 
Η αξία (Value)  των δεδομένων συνδέεται άμεσα με την ορθότητά τους.  
Όσο μεγαλύτερη είναι η εγκυρότητα των δεδομένων τόσο μεγαλύτερη και 
η αξία τους για την επιχείρηση.   Η διάρκεια επεξεργασίας των δεδομένων 
επίσης θεωρείται βασικός παράγοντας προσδιορισμού της αξία τους καθώς 
αυτά έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής.  Ο χρόνος και η αξία θεωρούνται 
έννοιες  αντιστρόφως  ανάλογες για την επιχείρηση. Όσο περισσότερο 
χρόνο χρειάζεται η μετατροπή των δεδομένων σε πληροφορία, τόσο 
μικρότερη η αξία τους, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε λάθος απόφασεις της 
διοίκησης.  
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1.3. Εννοιολογικές Προσεγγίσεις BIG DATA  

Παρόλο που τα χαρακτηριστικά και οι μέθοδοι διαχείρισης των Big Data, 
είναι κοινά αποδεκτοί,  παρουσιάζεται εννοιολογική ασάφεια γύρω από 
τον όρο.  Η έλλειψη επίσημου ορισμού που να περιγράφει με σαφήνεια και 
ολοκληρωτικά  τον όρο Big Data εμποδίζει  την ανάπτυξη του θέματος, 
δυσκολεύοντας την έρευνα  του. 

Παρακάτω θα παραθέσουμε μερικούς ορισμούς για τα Big Data από την 
ακαδημαϊκή και επιχειρηματική βιβλιογραφία. 

 

1.3.1. Πίνακας Ορισμών 

Τι εννοούμε όταν λέμε Big Data ή δεδομένα μεγάλης κλίμακας ; 

Ι: Information, T:Technology, M: Methods, P: Impacts 

ΠΗΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι Τ Μ P 
M. A. Beyer and D. Laney, 
The Importance of “Big 
Data”: A Definition, 
Gartner report (2012), pp. 
1–9 

Μεγάλου όγκου, ταχύτητας 
και ποικιλομορφίας  
πληροφορίες, που απαιτούν 
αποδοτικές και καινοτόμες 
μορφές επεξεργασίας με 
στόχο να συμβάλουν στην 
αύξηση της διορατικότητας 
και τη λήψη αποφάσεων. 

Χ  Χ Χ 

J. Dijcks, Big Data for the 
Enterprise, Oracle report 
(2012). 

Τα τέσσερα χαρακτηριστικά 
που ορίζουν τα Big Data είναι 
: Όγκος, Ταχύτητα, Ποικιλία 
και Αξία 

Χ   Χ 

Intel, Big Data Analytics. 
Intel’s IT Manager Survey 
on How Organizations Are 
Using Big Data, Intel report 
(2012). 

Πολύπλοκα, αδόμητα και 
πολυπληθή δεδομένα 

Χ    

S. Suthaharan, ACM 
SIGMETRICS Perform. 
Eval. Rev. 41, 70 (2014). 

Μπορούν να οριστούν τα 
δεδομένα εάν 
χρησιμοποιηθούν τρία 
χαρακτηριστικά τους : 
Πλήθος, Επανάληψη, 
Πολυπλοκότητα 

Χ    

M. Schroeck, R. Shockley, J. 
Smart, D. Romero-Morales, 

Είναι συνδυασμός όγκου, 
ποικιλίας, ταχύτητας και 

Χ   Χ 
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and P. Tufano, Analytics: 
The Real-World Use of 
Big Data, IBM report (2012), 
pp. 1–20 

ορθότητας δεδομένων που 
δημιουργούν ευκαιρίες στους 
οργανισμούς να αποκτήσουν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
στις σημερινές ψηφιακές 
αγορές.  

NIST Big Data Public 
Working Group, Big Data 
Interoperability 
Framework: Definitions 
(draft) (2014) 

Εκτεταμένα σύνολα 
δεδομένων, με βασικά  
χαρακτηριστικά τον όγκο, 
την ταχύτητας ή / και την 
ποικιλομορφία, που 
απαιτούν μια επεκτάσιμη 
αρχιτεκτονική για την 
αποδοτική διαχείρισή τους 
(χειρισμό, ανάλυση, 
αποθήκευση) 

Χ Χ   

J. Ward and A. Barker, 
preprint arXiv:1309.5821 
(2013) 

Η αποθήκευση και ανάλυση 
μεγάλου ή και πολύπλοκου 
συνόλου δεδομένων  
χρησιμοποιώντας μια σειρά 
από τεχνικές που 
περιλαμβάνουν, αλλά δεν 
περιορίζονται σε: 
NoSQL, MapReduce και 
μηχανική μάθηση. 

Χ Χ Χ  

Microsoft, (2013), available 
at https://www.microsoft. 
com/en-us/news/features 
/2013/feb13/02- 
11bigdata.aspx 

Η διαδικασία εφαρμογής 
μεγάλης υπολογιστικής 
ισχύος, μηχανικής μάθησης 
και τεχνητής νοημοσύνης σε 
συχνά περίπλοκα και 
μεγάλου όγκου σύνολα 
δεδομένων 

X X X  

E. Dumbill, Big Data 1, 1 
(2013) 

Τα δεδομένα που 
υπερβαίνουν την ικανότητα 
επεξεργασίας των 
συμβατικών 
συστήματα βάσεων 
δεδομένων 

Χ Χ   

D. Fisher, R. DeLine, M. 
Czerwinski, and S. 
Drucker, Interactions (2012) 

Τα δεδομένα που δεν 
μπορούν να 
αντιμετωπιστούν και να 
υποβάλλονται σε 
επεξεργασία με απλό τρόπο. 

Χ  Χ  
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B. Shneiderman, in Proc. 
2008 ACM SIGMOD Int. 
Conf. Manag. Data (2008), 
pp. 3–12 

Σύνολο δεδομένων που είναι 
πάρα πολύ μεγάλο για να 
χωρέσει σε μια οθόνη 

Χ    

J. Manyika, M. Chui, B. 
Brown, and J. Bughin, Big 
Data: The next Frontier for 
Innovation, Competition, 
and Productivity (2011) 

Σύνολο δεδομένων που το 
μέγεθός τους ξεπερνά την 
ικανότητα των τυπικών 
εργαλείων λογισμικού 
διαχείρισης βάσεων 
δεδομένων να  αποτυπώνουν, 
αποθηκεύουν, διαχειρίζονται  
και αναλύουν. 

Χ Χ Χ  

H. Chen, R. Chiang, and V. 
Storey, MIS Q. 36, 1165 
(2012) 

Σύνολα δεδομένων και  
αναλυτικές τεχνικές, που 
είναι τόσο μεγάλα και 
περίπλοκα ώστε να απαιτούν 
προηγμένες και μοναδικές 
τεχνολογίες αποθήκευσης, 
διαχείρισης, ανάλυσης και 
οπτικοποίησης 

Χ Χ Χ  

D. Boyd and K. Crawford, 
2012,  Information, 
Commun. Soc. 15, 662. 

Ένα πολιτιστικό, 
τεχνολογικό και 
επιστημονικό φαινόμενο που 
στηρίζεται στην 
αλληλεπίδραση της 
Τεχνολογίας, Ανάλυσης και 
Μυθολογία. 

 Χ Χ Χ 

V. Mayer-Schönberger and 
K. Cukier, 2013, Big Data: A 
Revolution That Will 
Transform How We Live. 

Φαινόμενο που φέρνει τρεις 
βασικές αλλαγές στον τρόπο 
με τον οποίο αναλύoνται οι 
πληροφορίες που 
μετατρέπουν το πώς 
αντιλαμβανόμαστε και 
οργανώνουμε την κοινωνία:  
1. Περισσότερα στοιχεία,  
2. Αδόμητα δεδομένα 
3. Συσχέτιση που υπερβαίνει 
το αίτιο 

Χ  Χ Χ 

Πηγή : (Mauro Andrea De, 2015) 
Επιπλέον Ορισμοί  
Ι: Information, T:Technology, M: Methods, P: Impact 
SAS Institute Inc, 2013,  Big 
Data for Public Security 

Όταν ο όγκος, η ταχύτητα 
και η ποικιλομορφία των 

Χ Χ  Χ 
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δεδομένων ξεπερνούν την 
υπολογιστική αποθηκευτική 
ικανότητα ενός οργανισμού 
για έγκυρη και έγκαιρη 
απόφαση 

Chuck Raash, USA Today 4 
Dec. 2012, “Explosion of 
Big Data: Collection and 
Analysis is Hopeful, yet 
Worrisome, Trend,”  

Αυτός ο τεράστιος όγκος 
δεδομένων και η προσπάθεια 
συγκέντρωσης και ανάλυσης 
του ονομάστηκε “Big Data” 

Χ Χ Χ  

 Snijders, C.; Matzat, U.; 
Reips, U.-D. (2012). "'Big 
Data': Big gaps of knowledge 
in the field of 
Internet". International 
Journal of Internet Science. 7: 
1–5. 

Σύνολο δεδομένων με 
μέγεθος μεγαλύτερο της 
συνηθισμένης  ικανότητας  
εργαλείων λογισμικού να τα 
αποτυπώνουν, 
διαχειρίζονται, 
επεξεργάζονται έγκαιρα.  

Χ  Χ  

Πίνακας  1 - Συγκεντρωμένοι ορισμοί  

Πηγή : (Mauro Andrea De, 2015) 

Αναλύοντας τους σημαντικότερους ορισμούς της ακαδημαϊκής και 
επιχειρηματικής βιβλιογραφίας για τα Big Data παρατηρούμε ότι 
αναφέρονται, περισσότερο ή λιγότερο, σε τέσσερις βασικούς όρους οι 
οποίοι είναι : 

 Ι: Information – Πληροφορία 
 T: Technology - Τεχνολογία 
 M: Methods – Μέθοδοι 
 P: Impact - Επιπτώσεις 

Προκειμένου να κατανοήσουμε αλλά και να αξιολογήσουμε πλήρως τους 
παραπάνω ορισμούς αλλά και την ουσιαστική σημασία των Big Data, θα 
πρέπει  να αναλύσουμε κάθε έναν από τους παραπάνω όρους καθώς και 
τον τρόπο με τον οποίο κάθε ένας συνδέεται με τα δεδομένα μεγάλης 
κλίμακας. 

 

1.4. Πληροφορία (Information [I]) 

Η έκταση και ο όγκος των υφιστάμενων πληροφοριών, σε συνδυασμό με 
τον όγκο που μπορεί να δημιουργηθεί και να διατεθεί προς επεξεργασία, 
είναι ένας από τους βασικούς λόγους για το φαινόμενο Big Data. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ψηφιοποίησης. 
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Ψηφιοποίηση, είναι η διαδικασία μετατροπής στοιχείων όπως εγγράφων, 
εικόνων, αναλογικών σημάτων σε ψηφιακή μορφή για την εισαγωγή τους 
στον υπολογιστή, ώστε να μπορέσουν να αποθηκευτούν και να γίνουν 
αντικείμενο επεξεργασίας από τον χρήστη (Anon., 2016) 

Η Μαζική Ψηφιοποίηση στόχο έχει να μετατρέψει όγκους πληροφορίας 
όπως βιβλία ή ολόκληρες βιβλιοθήκες σε ψηφιακές συλλογές, 
ελαχιστοποιώντας την ανθρώπινη παρέμβαση, μέσω ειδικών 
προγραμμάτων οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.  

Ένα από τα πιο δημοφιλή έργα μαζικής ψηφιοποίησης είναι το Google Print 
Library που ξεκίνησε το 2004 από τη Google και αποσκοπούσε στη 
ψηφιοποίηση περισσοτέρων από 15 εκατομμύρια τόμων και 
πραγματοποιήθηκε σε πολλές πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες 
συμπεριλαμβανομένων του Χάρβαρντ, του Στάνφορντ και της Οξφόρδης. 
(Anon., 2017) 

Το επόμενο βήμα της ψηφιοποίησης είναι το “datafication” με την ελληνική 
απόδοση “δεδομενοποίηση”. Ουσιαστικά είναι η διαδικασία  που δίνει την 
δυνατότητα ταξινόμησης, οργάνωσης και ανάλυσης των δεδομένων 
προκειμένου αυτά να προσφέρουν διορατικότητα στις σύγχρονες 
επιχειρήσεις (Mayer V.Schönberger, 2013). 

 

1.4.1. Πόση πληροφορία υπάρχει; 
Η ροή και ο όγκος της πληροφορίας που υπάρχει, είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την κατανόηση κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και 
ψυχολογικών ζητημάτων.  

Αποτελέσματα μελετών ανάδειξαν σημαντικά επιστημονικά στοιχεία, 
σχετικά με την πληροφορία όπως : (Hilbert, 2015) 

Η αναντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ της παραγόμενης πληροφορίας με 
την κατανάλωση αυτής.  (Russell W. Neuman, Yong Jin Park, Elliot Panek, 
2012), (Neuman R., 2012) 

Η αυξανόμενη βαρύτητα και αποτελεσματικότητα της απευθείας 
επικοινωνίας μεταξύ των καταναλωτών σε βάρος του εταιρικού ελέγχου 
που ασκούνταν στη ροή της πληροφορίας μέσω των διαφημίσεων (Dienes, 
1991).  

Η κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών στην παγκόσμια παραγωγή 
πληροφοριών ( (Lyman P., 2000), (Lyman, 2003) 
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O αυξανόμενος ρόλος των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διαμόρφωση 
της επικοινωνίας (Roger E. Bohn, James E. Short, 2009).  

Το τέλος της ηγεμονίας του κειμένου και η άνοδος της αμφίδρομης 
ανταλλαγής βίντεο (Russell W. Neuman, Yong Jin Park, Elliot Panek, 2012)  
(CISCO, 2016)  

Το γεγονός ότι η υπολογιστική ικανότητα του κόσμου έχει αυξηθεί τρεις 
φορές πιο γρήγορα από ότι η ικανότητα αποθήκευσης πληροφοριών και 
επικοινωνίας (Hilbert, Martin, 2011) 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι μονάδες μέτρησης όγκου της πληροφορίας 

Conventions and Prefixes  
Conventionally, bits are abbreviated with a small “b” (such as in kilobits per 
second: kbps) and bytes (equal to 8 bits) with a capital “B” (such as in 
megabyte: MB).  
Kilo  103 = thousand  x,000  
Mega  106 = million  x,000,000  
Giga  109 = billion  x,000,000,000,  
Terra  1012 = trillion  x,000,000,000,000  
Peta  1015 = quadrillion  x,000,000,000,000,000  
Exa  1018 = quintillion  x,000,000,000,000,000,000  
Zetta  1021 = sextillion  x,000,000,000,000,000,000,000  
Yotta  1024 = septillion  x,000,000,000,000,000,000,000,000  
Πίνακας  2 – Μονάδες Μέτρησης πληροφορίας 

Πηγή : International Journal of Communication 6 (2012), 

Η εταιρεία IDC σε συνεργασία με την EMC στο τέλος του 2012  και του 2014 
παρουσίασε την 6η και 7η μελέτη αντίστοιχα, σχετικά με τα Big Data και το 
ψηφιακό σύμπαν. Τα ευρήματα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά.   

Το ψηφιακό σύμπαν είναι, όλα τα ψηφιακά δεδομένα που δημιουργούνται, 
αναπαράγονται και καταναλώνονται σε ένα έτος.  Αυτό το σύμπαν είναι 
φτιαγμένο από εικόνες & βίντεο από κινητά ανεβασμένα σε YouTube, 
πολυπληθή pixel στις ψηφιακές ταινίες των τηλεοράσεων υψηλής 
ευκρίνειας, τραπεζικά δεδομένα που διακινούνται  μέσω ATM,  πλάνα 
ασφάλειας για αεροδρόμια ή σημαντικά γεγονότα όπως οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες, καταγεγραμμένες συγκρούσεις στον επιταχυντή του CERN, 
αναμεταδότες καταγραφής οδικής κυκλοφορίας διοδίων, φωνητικές 
κλήσεις μέσω ψηφιακών γραμμών ή γραπτά μηνύματα επικοινωνίας κ.α. 
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Εάν θέλουμε να οπτικοποιήσουμε την πραγματικότητα θα σχηματίζαμε 
ένα υπολογιστικό σύννεφο που θα απλώνεται πάνω από τρισεκατομμύρια 
συσκευών που όλα θα ρυθμίζονται μέσω έξυπνου λογισμικού. 

Η βασική παραδοχή είναι ότι αυτό το ψηφιακό σύμπαν είναι τεράστιο και 
μεγαλώνει με αλματώδεις ρυθμούς. 

Βασικά στοιχεία της έρευνας είναι : (EMC - IDC, 2014) 

1. Το 2013 το ψηφιακό σύμπαν είχε μέγεθος 4.4 zettabytes  ενώ το 2020 
αναμένεται να φτάσει τα 44 zettabytes   

2. Το 2013 οι ώριμες αγορές (Αμερική, Δυτική Ευρώπη, Ιαπωνία, 
Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία) αποτελούσαν το 60% του 
ψηφιακού σύμπαντος, ενώ έως το 2020 αυτό θα αντιστραφεί από τις 
αναδυόμενες αγορές (Κίνα, Βραζιλία, Ινδία, Ρωσία και Μεξικό)  

3. Τα 2/3 των δεδομένων (2.9zb) δημιουργούνται από καταναλωτές ενώ 
μόνο τα 2.3zb διαχειρίζονται από εταιρείες. 

4. Το 2013 τα συνδεδεμένα αντικείμενα “connecting thing” αποτελούν 
το 7% (187 billions) ενώ το 2020 αναμένεται να φτάσουν 15% (212 
billions). 

5. Προοπτικά η τεχνολογία του internet των πραγμάτων (ΙοΤ) θα 
υποκαταστήσει τη βιομηχανία των πληροφοριών και επικοινωνιών 
(ICT). Το IoT αυξάνεται 3 φορές γρηγορότερα από τις παραδοσιακές 
τεχνολογίες ICT.  Το 2020 οι δαπάνες για ΙοΤ θα φτάσουν το ύψος 
όλων των υπολοίπων τεχνολογιών. 

6. Τα κινούμενα συνδεδεμένα αντικείμενα (rfid κάρτες, συσκευές GPS, 
έξυπνες κάρτες, αυτοκίνητα, παιχνίδια κ.α.)  αποτελούν το 18% του 
ψηφιακού σύμπαντος ενώ το 2020 θα φτάσουν στο 27%. 

 
 
Συμπερασματικά λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι καθώς περνάνε τα 
χρόνια βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη ραγδαία αύξηση των δεδομένων.  Η 
συλλογή, η διαχείριση και ο μετασχηματισμός των δεδομένων σε χρήσιμες 
πληροφορίες για κάθε επιχείρηση που θα την οδηγήσει σε σωστές 
αποφάσεις, δεν είναι εύκολη εργασία.   
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις μέσα στο νέο ψηφιακό 
σύμπαν είναι τέτοιες που ουσιαστικά απαιτούν τη δραστική αλλαγή τους.  
Οι παραδοσιακές δομές οργάνωσης δίνουν τη θέση τους σε ευέλικτες 
πρακτικές, οι χαρισματικοί ηγέτες σε ιδιαίτερα καταρτισμένες 
διεπιστημονικές ομάδες, ενώ οι μεθοδολογίες, οι τεχνολογίες και οι 
τεχνικές που χρησιμοποιούνται από αυτές θα πρέπει διαρκώς να 
επικαιροποιούνται.   
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1.5. Μέθοδοι (Methods [M]) 

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των δεδομένων μεγάλης κλίμακας 
(5V’s), είναι απαραίτητη μια νέα μεθοδολογική προσέγγιση για τη 
διαχείριση τους σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθοδολογίες διαχείρισης 
δεδομένων. Για να καλυφθούν οι απαιτήσεις, θα πρέπει να υπάρξει μία 
βήμα προς βήμα μεθοδολογία που θα οργανώνει τις δραστηριότητες με 
τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι  συλλογής, επεξεργασίας και 
ανάλυσης των Big Data. 

Τα βήματα της μεθοδολογίας αυτής είναι : 

1. Αξιολόγηση Εταιρικών Απαιτήσεων 
2. Προσδιορισμός δεδομένων 
3. Απόκτηση δεδομένων και Φιλτράρισμα 
4. Εξαγωγή Δεδομένων 
5. Επικύρωση δεδομένων και Καθαρισμός 
6. Συνάθροιση και Παρουσίαση Δεδομένων 
7. Ανάλυση Δεδομένων 
8. Οπτικοποίηση Δεδομένων  
9. Αξιοποίηση των Αναλύσεων 
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Σχήμα 2 - Ta 9 Βήματα των Big Data 

 

Πηγή : Erl T., Khattak W., Buhler P., Big Data Fundamentals, Prentice Hall, 
2015 

 
1.5.1. Αξιολόγηση Εταιρικών Απαιτήσεων 

H αξιολόγηση των απαιτήσεων βοηθά τους ιθύνοντες να κατανοήσουν 
ποιους πόρους θα πρέπει να αξιοποιήσουν  και ποιες προκλήσεις θα 
αντιμετωπίσουν. Η εύρεση των κατάλληλων KPIs (Key Performance 
Indicators) σε αυτό το επίπεδο μπορεί να οδηγήσει σε σωστά κριτήρια 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων ανάλυσης. Ορισμός έξυπνων  
“S.M.A.R.T.” στόχων [specific, measurable, attainable, relevant, timely] 
είναι επίσης βασικό ζητούμενο κατά το αρχικό αυτό στάδιο.  

Η σωστή τεκμηρίωση των απαιτήσεων από την επιχείρηση αναδεικνύει 
και την πηγή από όπου προέρχονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.  
Έτσι  προβλήματα που συναντούν κάποια από τα κύρια 
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χαρακτηριστικά των Big Data δηλαδή όγκος, ποικιλία και ταχύτητα 
είναι πράγματι πρόβλημα δεδομένων μεγάλης κλίμακας. 

Σημαντικό  στοιχείο του αρχικού σχεδιασμού αποτελεί και η  ανάλυση 
κόστους για  τις εργασίες, αγορές hardware, εκπαιδεύσεις κ.α. που θα 
χρειαστούν για την εφαρμογή προγραμμάτων Big Data ενώ η επένδυση 
αυτή θα πρέπει να αντιπαραβάλλεται με τα αναμενόμενα  οφέλη που 
θα επιφέρει η επίτευξη των στόχων που τέθηκαν εξ αρχής. 

Τέλος θεωρείται πολύ σημαντικό να γίνονται οι συγκεκριμένες 
εργασίες ανάλυσης απαιτήσεων με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
ακρίβεια διότι η εκ των υστέρων επενδύσεις αποβαίνουν 
δαπανηρότερες.  

 

1.5.2. Προσδιορισμός δεδομένων 

Ο εντοπισμός ποικιλίας πηγών δεδομένων κρύβει πολλές ευκαιρίες για 
τις επιχειρήσεις κυρίως εάν γνωρίζουν τι αναζητούν και τι σκοπούς 
έχουν. 

Τα σύνολα δεδομένων μπορεί να είναι είτε από εσωτερικές πηγές, 
διαθέσιμα από πληροφοριακά και λειτουργικά συστήματα, θα πρέπει 
να ταυτίζονται με συγκεκριμένες προδιαγραφές που ορίζονται από την 
εταιρεία, είτε από εξωτερικές πηγές μέσω λίστας πιθανών 
προμηθευτών σε ιδιωτικές αγορές δεδομένων ή μέσω  δημόσια 
διαθέσιμων δεδομένων. 

Για την αυτοματοποιημένη συλλογή των δεδομένων, κυρίως μέσω των 
εξωτερικών πηγών, πρέπει να αποκτηθούν ή να αναπτυχθούν ειδικά 
εργαλεία. 

 

1.5.3. Απόκτηση Δεδομένων και Φιλτράρισμα 

Στο στάδιο αυτό γίνεται η απόκτηση των δεδομένων που είχαν 
προσδιοριστεί από το προηγούμενο στάδιο καθώς και το κατάλληλο 
φιλτράρισμα ώστε να παραμείνουν μόνο εκείνα τα δεδομένα που έχουν 
αξία  για τους στόχους της επιχείρησης. 

Τα δεδομένα μπορεί να φτάνουν στην επιχείρηση, ανάλογα με την πηγή 
τους, είτε ως αρχείων π.χ. αγορά από προμηθευτή, ή να απαιτούν 
κάποια αναβάθμιση μέσω λογισμικού π.χ. Twitter.   Σε πολλές 
περιπτώσεις και κυρίως όταν τα δεδομένα είναι αδόμητα και 
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προέρχονται από εξωτερική πηγή, συνοδεύονται από αδιάφορα 
στοιχεία (θόρυβο) τα οποία και απορρίπτονται κατά τη διάρκεια του 
φιλτραρίσματος. 

Βασικό ζήτημα είναι ότι τα δεδομένα που απορρίπτονται από ένα 
φιλτράρισμα για τη δημιουργία μίας αναφοράς, μπορεί να θεωρούνται 
σημαντικά για τη δημιουργία μιας άλλης αναφοράς γι’ αυτό τον λόγο 
θα πρέπει να υπάρχουν αποθηκευμένα τα πρωτότυπα δεδομένα, σε 
συμπιεσμένη μορφή ώστε να μειώνονται οι απαιτήσεις αποθήκευσης.  

 

1.5.4. Εξαγωγή Δεδομένων 
Στο στάδιο αυτό ουσιαστικά γίνεται η εξόρυξη ανόμοιων στοιχείων 
που εισέρχονται από το προηγούμενο στάδιο και μετατρέπονται  σε  
μορφή που ανταποκρίνεται στη λύση Big Data που έθεσε η εταιρεία 
προκειμένου να εξυπηρετεί τους σκοπούς της.  
Η έκταση της εξόρυξης και της μετατροπής  εξαρτάται από το είδος 
των εργαλείων ανάλυσης και τις δυνατότητες της λύσης Big Data 
που επέλεξε η εταιρεία.  
 
 

1.5.5. Επικύρωση Δεδομένων και Καθαρισμός 
 
Τα μη έγκυρα δεδομένα μπορεί να οδηγήσουν σε ψευδή 
αποτελέσματα αναλύσεων.  Τα επιχειρησιακά δεδομένα έχουν εκ 
των προτέρων συγκεκριμένη δομή και προέγκριση εγκυρότητας σε 
αντίθεση με τα αδόμητα δεδομένα. 
Αυτή η πολυπλοκότητα καθιστά τον ορισμό κατάλληλων κανόνων 
επικύρωσης μια ιδιαίτερα δύσκολη εργασία. 
Οι λύσεις Big Data λαμβάνουν πλεονάζοντα δεδομένα από διάφορες 
βάσεις.  Αυτός ο πλεονασμός μπορεί να αξιοποιηθεί είτε για την 
εύρεση κανόνων διασύνδεσης δεδομένων, είτε για την δημιουργία 
εγκυρότερων κανόνων επικύρωσης, είτε για τον εμπλουτισμό των 
έγκυρων δεδομένων. 
 
 
 

1.5.6. Συνάθροιση και Παρουσίαση Δεδομένων 
 
Το στάδιο της συνάθροισης και  παρουσίασης δεδομένων έχει ως 
στόχο να ενσωματώσει πολλαπλά σύνολα δεδομένων και να τα 
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παρουσιάσει σε ενιαία μορφή, καθώς είτε τα ίδια δεδομένα  
εμφανίζονται  σε πολλές βάσεις, είτε δεδομένα που θα έπρεπε να 
είναι μαζί για να δίνουν κάποιο νόημα διαχωρίζονται σε 
διαφορετικές βάσεις. 
Υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά το στάδιο αυτό με τις 
κυριότερες να επικεντρώνονται στη δομή των δεδομένων και στις 
διαφορετικές ονομασίες που συμβολίζουν το ίδιο πράγμα. 
Η ένωση μεγάλου όγκου δεδομένων απαιτεί πολύπλοκη λογική και 
δημιουργία σύνθετων μοντέλων για να μπορέσει να 
πραγματοποιηθεί αυτόματα χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. 
 
 
 

1.5.7. Ανάλυση Δεδομένων 
 

Το στάδιο της ανάλυσης των δεδομένων εμπεριέχει πολλές 
διαβαθμίσεις καθώς κάθε φορά το αποτέλεσμα  που απαιτείται από 
μία ανάλυση διαφέρει.   
Μια απλή αναζήτηση από ένα σύνολο δεδομένων μπορεί να 
θεωρηθεί ιδιαίτερα απλή διαδικασία από την άλλη πλευρά όμως 
μπορεί να υπάρξει ανάλυση που να απαιτεί συνδυασμό σύνθετων 
τεχνικών εξόρυξης δεδομένων ή στατιστικών αναλύσεων για να 
ανακαλυφθούν μοτίβα, να ξεπεραστούν δυσλειτουργίες, να 
γεννηθούν στατιστικά ή μαθηματικά μοντέλα που θα απεικονίζουν 
σχέσεις μεταξύ μεταβλητών.  
 
 

1.5.8. Οπτικοποίηση Δεδομένων  
 

Το στάδιο  Οπτικοποίηση  Δεδομένων, αφορά την  απεικόνιση μέσω 
τεχνικών και εργαλείων, των αποτελεσμάτων ανάλυσης με στόχο 
την καλύτερη ερμηνεία αυτών, από τους επαγγελματίες. 
 
Τα στελέχη των επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι σε θέση να 
κατανοούν τα αποτελέσματα των αναλύσεων έτσι ώστε να μπορούν 
να δώσουν αξία στην επιχείρηση.  Αυτή η οπτική απεικόνιση, τους 
επιτρέπει να δίνουν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα.   
Το στάδιο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν σκεφτούμε ότι τα ίδια 
αποτελέσματα αναλύσεων μπορούν να εμφανιστούν με 
διαφορετικό τρόπο και να οδηγήσουν σε διαφορετικά ή 
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παραπλανητικά συμπεράσματα.  Έτσι, καλό είναι, να αναφέρονται 
πάντα οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν κατά το στάδιο αυτό. 
 
  

1.5.9. Αξιοποίηση των Αναλύσεων 
 
Η αξιοποίηση των αναλύσεων, καθορίζει πώς και πού 
επεξεργασμένα δεδομένα ανάλυσης μπορούν να προωθηθούν 
περαιτέρω. 
Θα μπορούσαμε λοιπόν επιγραμματικά να πούμε ότι τα 
αποτελέσματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν : 
 
Α.  Στα επιχειρησιακά συστήματα για την ενίσχυση και βελτίωση 
συμπεριφορών και επιδόσεών τους 
Β. Για τη βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών 
Γ. Για ειδοποιήσεις (alerts) αρμοδίων σε περίπτωση που αυτοί θα 
πρέπει να λάβουν δράση. 

 
 
 

1.6. Τεχνολογία – Τεχνικές – Εργαλεία (Τ) 
 

 
Για να αξιοποιηθούν τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας  θα πρέπει να 
αναπτυχθούν διεπιστημονικές τεχνικές, τεχνολογίες και εργαλεία 
ανάλυσης (Technology-Techniques-Tools) που θα μπορούν με ευκρίνεια και  
σαφήνεια να αποτυπώνουν, αναλύουν και να οπτικοποιούν τα Big Data 
κάτι που πραγματικά είναι ιδιαίτερα δύσκολο εάν σκεφτεί κανείς τις 
ιδιαιτερότητες και το πλήθος των αναγκών που αντιμετωπίζουν οι 
εταιρείες.  
 
 
 

 
1.6.1. Επιχειρησιακές Τεχνολογίες  
 
Η δομή της επιχείρησης χωρίζεται σε ιεραρχικά επίπεδα που το καθένα 
θέτει συγκεκριμένους στόχους και λειτουργεί με συγκεκριμένες πολιτικές 
(στρατηγικά, τακτικά, λειτουργικά).  Κάθε επίπεδο χρησιμοποιεί 
συγκεκριμένες τεχνολογίες και συστήματα για να διαχειρίζεται τα 
δεδομένα που δέχεται, να τα επεξεργάζεται και τέλος να τα εξάγει. 
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Η ευθυγράμμιση μεταξύ των επιπέδων γίνεται μέσω δεικτών μέτρησης 
απόδοσης  (KPI’s) προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που εξ αρχής 
τέθηκαν από την επιχείρηση.  
 
Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να αποκτήσει τη γνώση 
που χρειάζεται προκειμένου να αντιμετωπίσει το ανταγωνιστικό 
περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί εμφανίζονται στο παρακάτω σχήμα.  Τα 
δεδομένα εισέρχονται στο λειτουργικό επίπεδο μέσω των πληροφοριακών 
συστημάτων (CRM, ERP, SCM κ.α.) και μέσα από τις βάσεις δεδομένων και 
των ερωτημάτων μετατρέπονται σε πληροφορίες.  Συνεχίζουν την 
διαδρομή ανάλυσης, μέσα από πολυδιάστατα συστήματα, για να δώσουν 
απαντήσεις σε πιο σύνθετα ερωτήματα και να προσφέρουν την 
πολυπόθητη διορατικότητα που πρέπει να διαθέτουν οι σύγχρονες 
επιχειρήσεις.   Στο υψηλότερο επίπεδο, εκεί όπου οι επιχειρηματικοί στόχοι 
πετυχαίνουν, η πληροφορία έχει ήδη μετατραπεί σε γνώση.   
 
 

 
Σχήμα 3 - Ροή Επιχειρησιακών Δεδομένων 

Πηγή : Erl T., Khattak W., Buhler P., Big Data Fundamentals, Prentice Hall, 
2015 

 
 
 

1.6.1.1. Σύστημα Επεξεργασίας Συναλλαγών σε Πραγματικό Χρόνο 
(OLTP) 
 

To ΟLTP (Online Transaction Processing) σύστημα είναι ένα λογισμικό 
επεξεργασίας συναλλαγών.  Ο όρος “on line” αναφέρεται ουσιαστικά στο 
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ότι οι δραστηριότητες που γίνονται για να αποκτηθούν τα δεδομένα 
γίνονται σε πραγματικό χρόνο.  Παραδείγματα τέτοιων συναλλαγών 
μπορεί να είναι το ταμείο μία επιχείρησης, οι τραπεζικές συναλλαγές, το 
σύστημα κρατήσεων εισιτηρίων κ.α.  Τα δεδομένα τέτοιων συστημάτων 
είναι συνήθως δομημένα και διευκολύνουν την ανάλυσή τους. Οι ενέργειες 
που επιτρέπουν είναι σχετικά περιορισμένες με τις απλές εισαγωγές, 
διαγραφές, ανανεώσεις κ.α. που όμως πραγματοποιούνται σε κλάσματα 
δευτερολέπτου. 

 
 
 

1.6.1.2. Αναλυτική Επεξεργασία Δεδομένων σε Πραγματικό Χρόνο 
(OLAP) 
 

Το OLAP (Online Analytical Processing) είναι κατηγορία λογισμικού που 
επιτρέπει στους αναλυτές, τους διευθυντές και τα στελέχη των 
επιχειρήσεων να αποκτήσουν επίγνωση των δεδομένων μέσω γρήγορης, 
συνεπούς, διαδραστικής πρόσβασης σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών 
πληροφοριών που έχουν προκύψει από τα πρωτογενή δεδομένα, τα οποία 
αντικατοπτρίζουν την πραγματική διάσταση της επιχείρησης, όπως αυτή 
γίνεται κατανοητή από το χρήστη (Thomsen, 2002).  
Τα συστήματα OLAP είμαι μέρος της επιχειρηματικής ευφυΐας, της 
εξόρυξης δεδομένων και της μηχανικής μάθησης.  Σχετίζεται με τα 
δεδομένα μεγάλης κλίμακας καθώς μπορεί παράλληλα να αποτελεί πηγή  
αλλά και δέκτη  δεδομένων.  Συγκεντρώνει και ομαλοποιεί  ιστορικά 
δεδομένα προκειμένου να δώσει σωστές αναφορές ή να απαντήσει σε 
σύνθετα ερωτήματα.  
 
 
1.6.1.3. Εξαγωγή – Μετατροπή – Φόρτωση (ETL) 

 
Στις επιχειρησιακές βάσεις δεδομένων το εργαλείο λογισμικού ETL (Extract 
Transform Load) αναφέρεται σε τρεις διαφορετικές λειτουργίες, την Extract 
(εξαγωγή), την Transform (μετατροπή) και την Load (φόρτωση). 
Κατά τη λειτουργία Extract τα δεδομένα διαβάζονται από μια 
συγκεκριμένη πηγή δεδομένων π.χ. μία βάση δεδομένων και παράγουν ένα 
επιθυμητό υποσύνολο δεδομένων.  Κατά την λειτουργία Transform, τα 
δεδομένα που έχουν εξαχθεί, μετατρέπονται σε ένα επιθυμητό 
αποτέλεσμα μέσα από συγκεκριμένους κανόνες, αναζητήσεις και  
συνδυασμούς δεδομένων.  Τέλος η λειτουργία Load χρησιμοποιείται για 
καταχωρήσεις δεδομένων που προέκυψαν (είτε όλα, είτε υποσύνολο, είτε 
μόνο τις αλλαγές) σε μια βάση στόχο που προϋπήρχε ή όχι. (Anon., 2016) 
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1.6.1.4. Αποθήκες Δεδομένων  
Η αποθήκη δεδομένων  (Data Warehouses) είναι το κεντρικό αποθετήριο 
της επιχείρησης για ιστορικά ή τρέχοντα δεδομένα.  Χρησιμοποιείται 
κυρίως από τα συστήματα επιχειρηματικής ευφυίας για την εξαγωγή 
σύνθετων αναλύσεων και χρησιμοποιεί συστήματα OLAP για την προβολή 
των αναλύσεων αυτών. 
 
Στην αποθήκη δεδομένων εισέρχονται δεδομένα από διάφορα 
επιχειρηματικά συστήματα και τμήματα των εταιρειών ή εκτός, που πρέπει 
να επικυρωθούν, να ομαλοποιηθούν, να ενωθούν, να μετατραπούν, να 
εξαχθούν κ.α.  Καθώς μεγαλώνει ο όγκος των δεδομένων με την πάροδο 
του χρόνου, οι αποδόσεις αρχίζουν να μειώνονται.  Τέτοιου είδους 
προβλήματα λύνονται με την ενσωμάτωση αναλυτικών βάσεων 
δεδομένων. 
 
 
 
1.6.1.5. Υποσύνολα Αποθήκης Δεδομένων  
 
Data Mart είναι ένα υποσύνολο της αποθήκης δεδομένων (data warehouse) 
που ανήκει σε κάποιο τμήμα ή σε κάποια ομάδα ή σε κάποιο 
υποκατάστημα κ.α. της επιχείρησης. Μία αποθήκη δεδομένων μπορεί να 
έχει πολλά Data Marts. Μέσα από τις τμηματοποιημένες αυτές αποθήκες 
διεξάγονται αναλύσεις και εξάγονται αναφορές που αφορούν το 
συγκεκριμένο τμήμα της επιχείρησης.  
 
 
1.6.1.6. Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυίας για Big Data  

 
Τα συστήματα επιχειρηματικής ευφυίας για δεδομένα μεγάλης κλίμακας 
(BI) ενοποιούν τα δεδομένα από όλο το εύρος της επιχείρησης 
συνδυάζοντας τα με πηγές  ημι-δομημένων και αδόμητων δεδομένων. 
Εμπεριέχει εργαλεία ώστε να παράγει προγνωστικές και καθοδηγητικές 
αναλύσεις συμβάλλοντας στην επίτευξη των εταιρικών στόχων. 
 
 
 
 
1.6.2. Τεχνικές BigData 
 
Για τη δημιουργία εφαρμογών Big Data που ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά, χρησιμοποιούνται μαθηματικά εργαλεία 
όπως στατιστική, μέθοδοι βελτιστοποίησης κ.α. καθώς και πολλές τεχνικές 
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ανάλυσης δεδομένων όπως της εξόρυξης δεδομένων, μηχανικής μάθησης, 
νευρωνικών δικτύων, ανάλυσης κοινωνικών δικτύων επεξεργασίας 
σημάτων και μεθόδων οπτικοποίησης. (Philip Chen, Chun-Yang Zhang, 
2014) 

 

Σχήμα 4 - Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων 

Πηγή : Chen P., Zhang Y., Data intensive applications, challenges, techniques 
and technologies :  A survey of Big Data 

 

1.6.2.1.Μέθοδος Βελτιστοποίησης:  
Προβλήματα βελτιστοποίησης, ουσιαστικά είναι προβλήματα που 
αναζητούν την καλύτερη λύση από τις εφικτές. Η συγκεκριμένη 
μεθοδολογία (Optimization Method) έχει εφαρμογή σε διάφορες 
επιστήμες όπως της φυσική, της βιολογίας, της οικονομίας κ.α.  
 
 
 

1.6.2.2.Στατιστική  
Είναι η συλλογή,  ταξινόμηση, επεξεργασία, παρουσίαση, ανάλυση 
και ερμηνεία διαφόρων δεδομένων με απώτερο στόχο την εξαγωγή 
ασφαλών συμπερασμάτων για λήψη ορθών αποφάσεων. Πρόκειται 



[23] 
 

για σημαντική επιστήμη της οποίας οι εφαρμογές έχουν ευρύτατο 
πεδίο στη διοικητική, τις επιχειρήσεις, καθώς και στις θετικές και 
συμπεριφορικές ή κοινωνικές επιστήμες. Η Στατιστική (Statistics) 
αποτελεί σήμερα κλάδο των  εφαρμοσμένων μαθηματικών. (Anon., 
2016)  
 
 

1.6.2.3.Εξόρυξη δεδομένων  
H ανακάλυψη γνώσης από βάσεις δεδομένων είναι η εξεύρεση μιας 
(ενδιαφέρουσας, αυτονόητης, μη προφανούς και πιθανόν 
χρήσιμης) πληροφορίας  ή προτύπων από μεγάλες βάσεις 
δεδομένων με χρήση αλγορίθμων ομαδοποίησης 
ή  κατηγοριοποίησης  και των αρχών της στατιστικής, της τεχνητής 
νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης και των συστημάτων βάσεων 
δεδομένων. Στόχος της εξόρυξης δεδομένων (Data mining) είναι η 
πληροφορία που θα εξαχθεί και τα πρότυπα που θα προκύψουν να 
έχουν δομή κατανοητή προς τον άνθρωπο έτσι ώστε να τον 
βοηθήσουν να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις (Sang Jun Lee, Keng 
Siau, 2001) 
 

1.6.2.4.Μηχανική Μάθηση  
Είναι πεδίο της επιστήμης των υπολογιστών που αναπτύχθηκε από 
τη μελέτη της αναγνώρισης προτύπων και της  υπολογιστικής 
θεωρίας μάθησης στην τεχνητή νοημοσύνη. Το 1959, ο Arthur Samuel 
ορίζει τη μηχανική μάθηση (Machine Learning)  ως "Πεδίο μελέτης που 
δίνει στους υπολογιστές την ικανότητα να μαθαίνουν, χωρίς να 
έχουν ρητά προγραμματιστεί". Η μηχανική μάθηση διερευνά τη 
μελέτη και την κατασκευή αλγορίθμων που μπορούν 
να μαθαίνουν από τα δεδομένα και να κάνουν προβλέψεις σχετικά 
με αυτά. Τέτοιοι  αλγόριθμοι λειτουργούν κατασκευάζοντας 
μοντέλα από πειραματικά δεδομένα, προκειμένου να κάνουν 
προβλέψεις βασιζόμενες στα δεδομένα ή να εξάγουν αποφάσεις που 
εκφράζονται ως το αποτέλεσμα.  
Η μηχανική  μάθηση είναι στενά συνδεδεμένη και συχνά συγχέεται 
με υπολογιστική στατιστική, ένας κλάδος, που επίσης 
επικεντρώνεται στην πρόβλεψη μέσω της χρήσης των υπολογιστών. 
Έχει ισχυρούς δεσμούς με την  μαθηματική βελτιστοποίηση, η οποία 
παρέχει μεθόδους, τη θεωρία και τομείς εφαρμογής. Η Μηχανική 
μάθηση εφαρμόζεται σε μια σειρά από υπολογιστικές εργασίες, 
όπου τόσο ο σχεδιασμός όσο και ο ρητός προγραμματισμός των 
αλγορίθμων είναι ανέφικτος. Παραδείγματα εφαρμογών 
αποτελούν  τα φίλτρα  spam  (spam filtering), η οπτική αναγνώριση 
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χαρακτήρων (OCR), οι  μηχανές αναζήτησης και η υπολογιστική 
όραση. (Simon, 2013) 
 

1.6.2.5.Μέθοδος Οπτικοποίησης  
Αποτελούν οι προσεγγίσεις ή οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για 
την απεικόνιση σε εικόνες, σχήματα, γραφήματα κ.α. των 
δεδομένων προκειμένου αυτά να γίνουν κατανοητά.  Όταν η 
οπτικοποίηση αφορά Big Data (Visualization Method) τότε γίνεται 
εύκολα αντιληπτό ότι τα πράγματα γίνονται πραγματικά δύσκολα  
λόγω των χαρακτηριστικών τους (5Vs). 
 

1.6.2.6.Nευρωνικό δίκτυο  
Είναι ένα δίκτυο από απλούς υπολογιστικούς κόμβους (νευρώνες, 
νευρώνια), διασυνδεδεμένους μεταξύ τους. Είναι εμπνευσμένο από 
το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), το οποίο και προσπαθεί να 
προσομοιώσει (Neural Network).  
Οι νευρώνες είναι τα δομικά στοιχεία του δικτύου. Κάθε τέτοιος 
κόμβος δέχεται ένα σύνολο αριθμητικών εισόδων από διαφορετικές 
πηγές (είτε από άλλους νευρώνες, είτε από το περιβάλλον), επιτελεί 
έναν υπολογισμό με βάση αυτές τις εισόδους και παράγει μία έξοδο. 
Η εν λόγω έξοδος είτε κατευθύνεται στο περιβάλλον, είτε 
τροφοδοτείται ως είσοδος σε άλλους νευρώνες του δικτύου. 
Υπάρχουν τρεις τύποι νευρώνων: οι νευρώνες εισόδου, οι νευρώνες 
εξόδου και οι υπολογιστικοί νευρώνες ή κρυμμένοι νευρώνες. 

Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι μια κοινωνική δομή αποτελούμενο από 
κόμβους (συνήθως άτομα ή επιχειρήσεις) οι οποίοι συνδέονται 
μεταξύ τους με ένα ή περισσότερους τύπους αλληλεξάρτησης, όπως 
αξίες, οράματα, ιδέες, οικονομικές  συναλλαγές, φιλίες, συγγένειες, 
αντιπάθειες, συγκρούσεις κ.α.   

Η ανάλυση κοινωνικών δικτύων-Social Network Analysis, είναι μία 
τεχνική για την μέτρηση και απεικόνιση των σχέσεων και των ροών 
ανάμεσα σε ανθρώπους, ομάδες, επιχειρήσεις, ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, κινητές συσκευές ή άλλες μονάδες επεξεργασίας 
πληροφορίας. 

Καθώς η ανάλυση των κοινωνικών δικτύων αποτελεί ένα ουσιαστικό 
εργαλείο που αφορά κυρίως την ανάλυση του καταναλωτή, 
προσελκύει πολλές επιστήμες όπως της κοινωνιολογία, 
ανθρωπολογίας, επικοινωνίας, γεωγραφίας, οικονομίας, 
πληροφορίας,  κ.α.  
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Η ανάλυση κοινωνικών δικτύων περιλαμβάνει όρους όπως του 
σχεδιασμού κοινωνικού συστήματος, το μοντέλο της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς, την οπτικοποίηση και την εξέλιξη των κοινωνικών 
δικτύων, την γραφιστική απεικόνιση.   

Ένα από τα βασικά εμπόδια της ανάλυσης των κοινωνικών δικτύων 
αποτελεί η απεραντοσύνη των Big Data καθώς η ανάλυση 
δισεκατομμυρίων συνδεδεμένων αντικειμένων είναι ιδιαίτερα 
κοστοβόρο εκτός από δύσκολο.  (Anon., 2016)  

1.6.2.7. Επεξεργασία Σήματος 

Ασχολείται με την αναπαράσταση σημάτων διακριτού χρόνου ως 
ακολουθιών αριθμών ή συμβόλων, καθώς και με την επεξεργασία 
των σημάτων αυτών. Η ψηφιακή και η αναλογική επεξεργασία 
σήματος (Signal Processing) συναποτελούν το διεπιστημονικό 
γνωστικό πεδίο των εφαρμοσμένων μαθηματικών, γνωστό 
ως επεξεργασία σήματος. Κάποιες εφαρμογές της ψηφιακής 
επεξεργασίας σήματος είναι η επεξεργασία ήχου, η αναγνώριση 
φωνής, η επεξεργασία σημάτων από σόναρ, ραντάρ και συστοιχίες 
αισθητήρων, η εκτίμηση φάσματος, η στατιστική επεξεργασία 
σήματος, η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, η επεξεργασία σήματος 
στις τηλεπικοινωνίες, ο έλεγχος συστημάτων, η 
επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων και η επεξεργασία σεισμικών 
δεδομένων. (Oppenheim Alan V, 1989) 

 
 

1.6.3. Εργαλεία  
 

Τα εργαλεία (πλατφόρμες) διαχείρισης των Big Data διακρίνονται σε τρεις 
κατηγορίες : 

 Batch processing tools – Εργαλεία επεξεργασίας δέσμης  
 Stream processing tools – Εργαλεία επεξεργασίας ροής 
 Interactive analysis tools – Εργαλεία διαδραστικής ανάλυσης 
 

1.6.3.1. Εργαλεία επεξεργασίας δέσμης  
 
Τα εργαλεία επεξεργασίας δέσμης (batch processing tools) 
χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.  Γενικά 
παρέχουν μηχανισμό διαχωρισμού και συνάθροισης για τη διανομή του 
φόρτου εργασίας σε διαφορετικές μηχανές και επανα-συγκέντρωσης.  
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Ουσιαστική διαφορά με τα εργαλεία επεξεργασίας ροής είναι ότι δεν 
λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο διότι οι απαιτήσεις ανάλυσης είναι 
ιδιαίτερα σύνθετες. 
 

 

 
Πίνακας  3 - Εργαλεία Big Data για επεξεργασία δέσμης  

Πηγή : Chen P., Zhang Y., Data intensive applications, challenges, techniques 
and technologies:  A survey of Big Data 

 

 
 
1.6.3.1.1. Apache Hadoop and Μap/Reduce 
 
H πλατφόρμα Apache Hadoop είναι ένα από τα πλέον εδραιωμένα-
πετυχημένα εργαλεία που υποστηρίζουν εφαρμογές “έντασης 
δεδομένων”.   Αποτελείται από το Hadoop Kernel, το Map/Reduce και το 
HDFS (Hadoop distributed file system) καθώς και ένα μεγάλο αριθμό από 
συσχετιζόμενα έργα όπως το Apache Hive, Apache Hbase κ.α. 
 
Το Map/Reduce είναι ένα μοντέλο (Jeffrey Deam, Sanjay Ghemawat, 2008) 
προγραμματισμού και εκτέλεσης για την επεξεργασία και την παραγωγή 
μεγάλου όγκου δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε πρωτοποριακά από την 
Google, και ακολούθησαν και άλλες web εταιρείες όπως η Yahoo! . 
 
Το Map/Reduce βασίζεται στη μέθοδο “διαίρει και βασίλευε”,  επιμερίζει 
δηλαδή ένα σύνθετο πρόβλημα σε πολλά υποπροβλήματα έπειτα αναζητά 
την λύση των υποπροβλημάτων που θα οδηγήσουν στη λύση του αρχικού 
προβλήματος. 
 
Η μέθοδος “διαίρει και βασίλευε” χωρίζεται σε δύο βήματα στο Map και στο 
Reduce.  Στην πλατφόρμα Hadoop υπάρχουν δύο είδη κόμβων, o  master 
(Job Tracker) κόμβος που δέχεται τα εισερχόμενα και τα διαιρεί σε 
μικρότερα υποπροβλήματα  έπειτα τα μοιράζει στους  worker (Task Tracker/ 
Slave) και αυτές οι διαδικασίες γίνονται στην φάση Map.  Ενώ στην φάση 
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Reduce o master συλλέγει όλες τις απαντήσεις στα υποπροβλήματα και τις 
συνδυάζει με τον καταλληλότερο τρόπο. (Ranger Colby, Raghuraman 
Ramanan, Penmetsa Arun, Bradski Gary, Kozyrakis Christos, 2007) 
 

 
Πηγή : Chen P., Zhang Y., Data intensive applications, challenges, techniques 
and technologies:  A survey of Big Data 

 
 
1.6.3.1.2. Dryad 

 
Το Dryad (Ιsard Michael, 2007) είναι ένα ακόμα δημοφιλές μοντέλο 
προγραμματισμού για την υλοποίηση παράλληλων και κατανεμημένων 
προγραμμάτων. H υποδομή Dryad περιλαμβάνει ομάδες από 
υπολογιστικούς κόμβους και έναν προγραμματιστή ο οποίος χρησιμοποιεί 
τους υπολογιστικούς πόρους για να τρέχει τα προγράμματα μέσω 
συγκεκριμένου τρόπου διανομής.   Επιπλέον ο προγραμματιστής Dryad, με 
βασικό πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται να ξέρει από ταυτόχρονο 
προγραμματισμό,  μπορεί να χρησιμοποιεί χιλιάδες μηχανές που κάθε μία 
έχει πολλαπλούς πυρήνες και επεξεργαστές.   
 
Η πλατφόρμα Dryad εφαρμόζει ένα υπολογιστικό γράφημα που 
περιλαμβάνει κορυφές  και κανάλια επικοινωνίας.  Ο προγραμματιστής 
Dryad γράφει διαδοχικά προγράμματα και τα συνδέει με μονόδρομο 
κανάλι επικοινωνίας. Μία από τις εργασίες του Dryad είναι να δημιουργεί 
γραφικές παραστάσεις που ενημερώνονται και επαναυπολογίζονται μετά 
από κάθε απρόσμενο γεγονός.  
Το Dryad παρέχει ένα μεγάλο αριθμό συναρτήσεων, καθώς και 
συναρτήσεων που μπορούν να παράγουν γραφικές παραστάσεις, να 
προγραμματίζουν τις διαδικασίες στις διαθέσιμες μηχανές, να 

Σχήμα 6 -  Map/Reduce Σχήμα 5 Αρχιτεκτονική Hadoop 
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διαχειρίζονται τις αποτυχίες, να μετράει τις αποδόσεις, να οπτικοποιεί τις 
εργασίες κ.α.  
 

 

 
 
1.6.3.1.3. Apache mahout 
 
Το Apache Mahout (Anon., 2016) έχει ως στόχο να παρέχει επεκτάσιμες 
τεχνικές μηχανικής μάθησης για εμπορικούς σκοπούς και για μεγάλης 
κλίμακας και ευφυής ανάλυσης εφαρμογές.  Μεγάλες εταιρείες όπως η 
Google, η Amazon, Yahoo, IBM, Twitter και Facebook έχουν εφαρμόσει 
επεκτάσιμους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης στα έργα τους.  Πολλά 
από αυτά τα έργα περιλαμβάνουν προβλήματα Big Data και το Apache 
Mahout δίνει τα κατάλληλα εργαλεία για την αντιμετώπιση μεγάλων 
προκλήσεων.  Ο πυρήνας του Mahout υποστηρίζει την ομαδοποίηση 
(clustering), την ταξινόμηση (classification), Μοτίβα Εξόρυξης δεδομένων 
(pattern mining),  την παλινδρόμηση (regression) κ.α.  
Ο στόχος του Mahout είναι να χτίσει μία δυναμική, ευέλικτη και 
ποικιλόμορφη κοινότητα που διευκολύνει τις συζητήσεις τόσο για τα 
υπάρχοντα ζητήματα αλλά και για μελλοντικές δυνατότητες χρήσης.  
 
 

 
1.6.3.1.4. Jaspersoft BI suite 
 
Το πακέτο Jaspersoft είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα που παράγει 
αναλυτικές εκθέσεις βάσεων δεδομένων. Το λογισμικό έχει ήδη 
εγκατασταθεί σε πολλά επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα. 
Πρόκειται για μια επεκτάσιμη πλατφόρμα ανάλυσης Big Data  γρήγορης 
εφαρμογής, χωρίς την ανάγκη Extract Transform Load (ETL).  
To Jaspersoft (Wayner, 2016) έχει την ικανότητα ταχείας οπτικοποίηση 
δεδομένων σε δημοφιλείς πλατφόρμες αποθήκευσης, 
συμπεριλαμβανομένου των MongoDB, Cassandra, Redis, Riak, and 
CouchDB. Επίσης καθώς συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες πλατφόρμες Big 
Data προσφέρει την ευελιξία στο χρήστη να διαλέξει ότι εξυπηρετεί 
καλύτερα τις ανάγκες του. (Anon., 2016) 
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1.6.3.1.5. Pentaho business analytics 
 
H Pentaho (Anon., 2016) είναι μια ακόμα πλατφόρμα λογισμικού για Big 
Data. Δημιουργεί εκθέσεις  τόσο για δομημένα όσο και για  αδόμητα 
δεδομένα μεγάλου όγκου. Η Pentaho προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες 
εύκολης πρόσβασης, ολοκλήρωσης, οπτικοποίησης και εξερεύνησης 
δεδομένων. 
Ως εκ τούτου, η Pentaho μπορεί να επιτρέψει τα στελέχη των επιχειρήσεων 
να  λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τα δεδομένα που έχουν και να επιδρούν 
θετικά στην απόδοση της εταιρείας τους.  
 
Η Pentaho ενσωματώνει τεχνικές που προσβλέπουν στην καλή ασφάλεια, 
επεκτασιμότητα, και την εύκολη προσβασιμότητα. Παρόμοια με την 
πλατφόρμα JasperSoft, υπάρχει συνεργασία μεταξύ του εργαλείου Pentaho 
με πολλές από τις πιο δημοφιλείς βάσεις δεδομένων NoSQL, όπως 
MongoDB  και Cassandra. (Capriolo, 2011) 
 
1.6.3.1.6. Skytree server 
 
O Skytree Server  (Samuels, 2012) είναι το πρώτο σύστημα μηχανικής 
μάθησης με σκοπό να παρέχει προηγμένα εργαλεία ανάλυσης 
σχεδιασμένο κυρίως για να εξυπηρετεί μεγάλες ταχύτητες δεδομένων.  
Προσφέρει εξειδικευμένους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης παράλληλα 
με την εύκολη χρήση του. 
Επικεντρώνεται σε πέντε σημεία και κατά επέκταση προσφέρεται για 
κατηγορίες ειδικών χρήσεων  όπως ακρίβειας, ταυτοποίηση 
δυσλειτουργιών, προβλέψεις, ομαδοποίηση και τμηματοποίηση αγοράς και 
ομοιότητες αναζητήσεων. 
 
Ο Sktytree εξυπηρετεί καλύτερα τις αναλύσεις πραγματικού χρόνου (real- 
time) τόσο σε δομημένα όσο και σε αδόμητα δεδομένα, για αυτόν το λόγο 
έχει σχεδιαστεί να εφαρμόζει αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, μια 
σειρά από αλγόριθμους μηχανικής μάθησης έτσι ώστε να καταφέρει να 
είναι 10.000 φορές γρηγορότερος από τον ανταγωνισμό. 
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1.6.3.1.7. Tableau 
 
Το Tableau (Brooks, 2009) που συνεργάζεται με την υποδομή Hadoop, έχει 
τρία βασικά υποσυστήματα για την επεξεργασία δεδομένων μεγάλης 
κλίμακας. 
Το Tableau Desktop που είναι ένα εργαλείο που βοηθά την εύκολη 
απεικόνιση των δεδομένων με τρόπο που προσδίδει διορατικότητα στις 
επιχειρήσεις. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα εύκολων παρεμβάσεων στον 
τρόπο παρουσίασης των δεδομένων. 
Το Tableau Server είναι ένα ευφυές επιχειρηματικό σύστημα που παρέχει 
ουσιαστικές αναλύσεις δεδομένων και τέλος  
To Tableau Public που δημιουργήθηκε για να παρέχει διαδραστικές 
απεικονίσεις.  
 
1.6.3.1.8. Karmasphere Studio and Analyst 
 
Το Karmasphere  (Anon., 2017) είναι μία ακόμα πλατφόρμα που βασίζεται 
στο Hadoop για να παρέχει αναλύσεις δεδομένων μέσα από διαφορετική 
προσέγγιση της γρήγορης πρόσβασης στις αναλύσεις των δεδομένων με 
αποτελεσματικό και συνεργατικό τρόπο. 
Το Karmasphere προσφέρει στους χρήστες ένα ολοκληρωμένο και φιλικό 
περιβάλλον εργασίας για εφαρμογές Big Data. Επίσης προσφέρει τη 
δυνατότητα ισχυρής γνώσης για τη λήψη αποφάσεων μέσω 
επαναληπτικών αναλύσεων και αναφορών 
 
 

1.6.3.1.9. Talend Open Studio 
 
Το Talend Open Studio (Brooks, 2009) είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα 
για εφαρμογές Big Data που παρέχει στους χρήστες γραφικό περιβάλλον 
για να διεξάγουν τις αναλύσεις τους.  Έχει αναπτυχθεί από την Apache 
Hadoop. 
Οι χρήστες μπορούν να λύσουν τα θέματα Big Data χωρίς χρειαστεί να 
γράψουν πολύπλοκο κώδικα σε Java, ενώ μπορούν να δημιουργήσουν τα 
δικά τους καθήκοντα με μεταφορά και απόθεση εικόνων επάνω σε έναν 
καμβά. (Philip Chen, Chun-Yang Zhang, 2014) 
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1.6.3.2.  Εργαλεία επεξεργασίας ροής 
 
Τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται για ορισμένες εφαρμογές που η ροή 
των δεδομένων (Stream processing tools) έχει πρωταρχικό ρόλο, όπως την 
επεξεργασία των αρχείων καταγραφής, δεδομένα  αισθητήρων, machine-
to-machine (M2M), τηλεματικής κ.α. και απαιτούν ανταπόκριση σε 
πραγματικό χρόνο για την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.  Σε 
αυτές τις εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ένταση, υψηλή ταχύτητα και 
πολύπλοκους τύπους δεδομένων ενώ τα γεγονότα συμβαίνουν σε 
πραγματικό χρόνο οι κατάλληλες πλατφόρμες είναι αυτές της 
επεξεργασίας ροής. 
 
Η επεξεργασία δεδομένων και η εμφάνιση αποτελεσμάτων σε πραγματικό 
χρόνο απαιτεί ελάχιστη καθυστέρηση στην απάντηση και μικρή 
συσσώρευση δεδομένων.  Έτσι η συλλογή δεδομένων πρέπει να είναι 
διανεμημένη και όχι συγκεντρωμένη.   
 
  

 
Πίνακας  4 -  Εργαλεία Δεδομένων για επεξεργασία ροής 

Πηγή : Chen P., Zhang Y., Data intensive applications, challenges, techniques 
and technologies:  A survey of Big Data 

 
 

1.6.3.2.1. Storm 
 
Το Storm (Anon., 2017), είναι ένα κατανεμημένο,  υπολογιστικό σύστημα,  
πραγματικού χρόνου, για την επεξεργασία απεριόριστων δεδομένων 
συνεχούς ροής. Κυκλοφόρησε ως πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα με 
εγγυήσεις σωστής επεξεργασίας, εύκολο στο στήσιμο αλλά και στη 
διαχείρισή του.  Επιπλέον πλεονεκτήματα είναι ότι είναι ανεκτικό σε 
σφάλματα, επεκτάσιμο και διαθέτει ανταγωνιστικές επιδόσεις. 
Ενώ το Storm φαινομενικά παρομοιάζεται με το Hadoop οι χρήστες του 
τρέχουν διαφορετικές τυπολογίες για να πετύχουν διαφορετικούς στόχους.  
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Η βασική διαφορά είναι ότι η εργασία Map/Reduce στο Hadoop τελικά 
ολοκληρώνεται ενώ στο Storm η επεξεργασία μηνυμάτων γίνεται συνεχώς 
μέχρι να την τερματίσει  ο χρήστης. (Jones, 2012) 

 
 

1.6.3.2.2. S4 
Η  S4 (Neumeyer Leonardo, 2010) είναι πλατφόρμα πληροφορικής με 
επεκτάσιμα χαρακτηριστικά, ανεκτική σε σφάλματα, που χρησιμοποιείται 
για την ανάλυση δεδομένων συνεχούς ροής.  Αρχικά είχε κυκλοφορήσει 
από την Yahoo το 2010 και είχε αποτελέσει θερμοκοιτίδα έργων Apache 
μέχρι το 2011.  
 
H S4 επιτρέπει στους προγραμματιστές να αναπτύξουν εφαρμογές εύκολα, 
που να διαθέτουν στοιχεία αποκέντρωσης και επεκτασιμότητας.  Ο 
Πυρήνας της πλατφόρμας S4 είναι γραμμένος σε Java,  ενώ η δομή της έχει 
σχεδιαστεί για την εύκολη και παράλληλα δυναμική επεξεργασία μεγάλης 
κλίμακας και συνεχούς ροής δεδομένα. (Lakshmi K.P., 2010) 
  
1.6.3.2.3. SQLstream s-Server 
 
Η SQLstream (Anon., 2017) είναι ακόμα μία πλατφόρμα Big Data, που 
δημιουργήθηκε από την SQL και έχει σχεδιαστεί για την επεξεργασία 
δεδομένων μεγάλης κλίμακας και συνεχούς ροής σε πραγματικό χρόνο.  
Επικεντρώνεται σε αυτόματες και ευφυής διεργασίες ροής δεδομένων.  Η 
SQLstream είναι η κατάλληλη πλατφόρμα για την εύρεση κατάλληλων 
μοτίβων επεξεργασίας μεγάλου όγκου, αδόμητων δεδομένων, από 
αισθητήρες, δίκτυα ή αλλά δεδομένα παραγόμενα από μηχανές.  
 
Η νεότερη έκδοση του  SQLstream s-Server έχει καλές αποδόσεις 
πραγματικού χρόνου στην συλλογή, μετατροπή και διαμοιρασμό 
δεδομένων πραγματικού χρόνου. 
Η  SQLstream δουλεύει πολύ γρήγορα καθώς χρησιμοποιεί την τεχνολογία 
που ονομάζεται NoDatabase.  Τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται σε δίσκους 
αλλά ως ροές επεξεργάζονται στην μνήμη μέσω τον SQL queries. 
  
 
 
1.6.3.2.4. Splunk 
Η splunk (Samson, 2012) είναι μια ευφυή πλατφόρμα πραγματικού χρόνου 
για την αξιοποίηση δεδομένων που προέρχονται από μηχανές και 
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δημιουργούν Big Data.  Έχει χρησιμοποιηθεί από πολύ γνωστές εταιρείες 
όπως η Amazon, η Heroku και η Senthub. 
Η Splunk  συνδυάζει τις πλέον επικαιροποιημένες τεχνολογίες cloud και 
Big Data για να βοηθήσει τον χρήστη στην αναζήτηση, παρακολούθηση και 
ανάλυση των δεδομένων που έχουν παραχθεί μέσω μηχανών σε web 
περιβάλλον. 
Εμφανίζει τα αποτελέσματα των αναλύσεων σε ένα ιδιαίτερο τρόπο, μέσω 
γραφημάτων, αναφορών και ειδοποιήσεων. Η Splunk έχει σχεδιαστεί για 
την παροχή  μετρήσεων για πολλές εφαρμογές, τη διάγνωση  
προβλημάτων για συστήματα και  υποδομές πληροφορικής, καθώς επίσης 
και την παροχή πληροφοριών για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 
 
1.6.3.2.5. Apache Kafka 
Το Kafka (Auradkar Aditya, 2012) είναι ένα σύστημα ανταλλαγής 
μηνυμάτων, υψηλών αποδόσεων που αναπτύχθηκε στο LinkedIn. 
Λειτουργεί ως εργαλείο διαχείρισης δεδομένων ροής αλλά και 
επιχειρησιακών, καθώς και τεχνικών ανάλυσης για την λήψη αποφάσεων 
σε πραγματικό χρόνο. 
Το Kafka έχει τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά : Ανταλλαγή μηνυμάτων σε 
δομή δίσκου, υψηλή απόδοση, κατανεμημένη επεξεργασία, συνεργασία με 
Hadoop. 
 
Χρησιμοποιείται ήδη από πολλές εταιρείες καθώς τα τελευταία χρόνια τα 
δεδομένα ανθρώπινων δραστηριοτήτων και επιχειρησιακών  λειτουργιών  
παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τους 
δικτυακούς τόπους.  
 Οι ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η ανάγνωση περιεχομένου, ή η 
αντιγραφή του, οι επιλογές (clicks), οι αναζητήσεις με λέξεις κλειδιά είναι 
πολύτιμα δεδομένα που πρέπει να καταγραφούν προκειμένου να 
αναλυθούν. 
Τα επιχειρησιακά δεδομένα αφορούν τις αποδόσεις των servers, των 
επεξεργαστών, των αιτημάτων κ.α.   
Το Kafka συνδυάζει τα παραπάνω δεδομένα για να παρέχει λύσεις σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις και για τα δύο είδη δεδομένων. 
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1.6.3.2.6. SAP Hana 
 

Η SAP Hana (Kraft Stephan, 2012), είναι μία πλατφόρμα που στόχο έχει να 
παρέχει σε πραγματικό χρόνο αναλύσεις επιχειρηματικών διαδικασιών, 
προβλέψεων και περιεχομένου.  
Η βάση δεδομένων της SAP Hana που αποτελεί το βασικό μέρος της 
πλατφόρμας διαφέρει από τα άλλα συστήματα.  Οι βασικές αποδόσεις της 
πλατφόρμας αφορούν κυρίως τις επιχειρησιακές αναφορές πληροφόρησης, 
την αποθήκευση των δεδομένων και τις προβλέψεις μέσω ουσιαστικών 
αναλύσεων κειμένων σε δεδομένα μεγάλης κλίμακας. 
Η SAP Hana συνεργάζεται με πολλές εφαρμογές που δεν είναι 
αποκλειστικά της SAP. 
 
 
1.6.3.3. Εργαλεία διαδραστικής ανάλυσης 

 
Τα συστήματα Big Data ανοιχτού κώδικα, βρίσκονται αντιμέτωπα με τις 
μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.  Τόσο τα 
συστήματα δέσμης δεδομένων όσο και τα συστήματα ροής δεδομένων θα 
πρέπει να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους με τρόπο που να μπορούν 
να αναλυθούν με τα κατάλληλα εργαλεία (Interactive analysis tools) που θα 
επιτρέπουν τη διαδραστική  επέμβαση του χρήστη.  Αυτό σημαίνει ότι ο 
χρήστης θα είναι σε θέση να συνδέεται στον υπολογιστή του, να 
παρακολουθεί, να αναλύει, να συγκρίνει και να επεμβαίνει  όποτε το θέλει 
και παράλληλα να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο τις αναθεωρήσεις των 
αναλύσεών του. 
 
 
 
 
1.6.3.3.1. Google’s Dremel 
 
Το 2010 η Google (Melnik Sergey, 2010)  πρότεινε ένα διαδραστικό σύστημα 
ανάλυσης με το όνομα Dremel, το οποίο έχει διαφορετική αρχιτεκτονική σε 
σχέση το δημοφιλές Apache Hadoop, ενώ παράλληλα λειτουργεί 
πετυχημένα με το μοντέλο Map/Reduce. 
Έχει την δυνατότητα να τρέχει ερωτήματα συνάθροισης για πίνακες που 
διαθέτουν πάνω από τρισεκατομμύρια γραμμές σε δευτερόλεπτα.  Το 
σύστημα κλιμακώνεται για χιλιάδες επεξεργαστές και τετράκις 
εκατομμύρια bytes, και για τους εκατομμύρια χρήστες της Google. 
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1.6.3.3.2. Apache drill 
 
Το Apache Drill (Kelly, 2013) είναι ένα ακόμα διανεμημένο σύστημα για την 
διαδραστική ανάλυση των Big Data.  Είναι παρόμοιο με το Google Dremel 
με την διαφορά ότι περισσότερο ευέλικτο καθώς υποστηρίζει ποικιλία 
διαφορετικών γλωσσών προγραμματισμού, μορφών και πηγών 
δεδομένων.  Έχει σχεδιαστεί για να κλιμακώνεται ώστε να μπορεί να 
εξυπηρετεί πάνω από 10.000 servers, και να επεξεργάζεται τετράκις 
εκατομμύρια bytes, τρισεκατομμύρια εγγραφών σε δευτερόλεπτα. 
 
 
 
 

 

Σχήμα 7 -   Πλατφόρμες  Big Data  - Κατάταξη 

Πηγή : Chen P., Zhang Y., Data intensive applications, challenges, techniques 
and technologies :  A survey of Big Data 

Κάθε πλατφόρμα Big Data έχει τη δική της εστίαση.  Κάποιες από αυτές 
έχουν σχεδιαστεί για επεξεργασία δέσμης δεδομένων, κάποιες για 
αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο κ.α. 
Κάθε πλατφόρμα Big Data έχει επίσης και τις δικές της λειτουργίες π.χ. 
στατιστική ανάλυση, μηχανική μάθηση κ.α. 
Στην εικόνα παραπάνω έχουν τοποθετηθεί οι πλατφόρμες Big Data με 
τέτοιο τρόπο ώστε να οπτικοποιούνται οι δυνατότητες τους με βάση τα 
χαρακτηριστικά την ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο και της ανάλυσης σε 
δέσμη δεδομένων.  
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1.7. Επιπτώσεις (P) 
 

1.7.1. Επιχειρηματικές αλλαγές λόγω των νέων τεχνολογιών 
 

Τον Μάρτιο του 2015, στο Παρίσι, η παγκοσμίου φήμης εταιρία συμβούλων 
Capgemini σε συνεργασία με την εταιρία EMC παρουσίασε μέσω της 
έρευνας που πραγματοποίησε με τίτλο  “Big & Fast Data: The rise of Insight-
Driven Business”, τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα Big Data στις 
επιχειρήσεις. Το συμπέρασμα είναι ότι τα 2/3 των επιχειρήσεων (65%) 
κινδυνεύουν να καταστούν μη ανταγωνιστικές εάν δεν υιοθετήσουν άμεσα 
τεχνικές ανάλυσης δεδομένων. 
 
Σύμφωνα με το 64% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, τα 
Big Data αλλάζουν τα παραδοσιακά όρια των επιχειρηματικών δράσεων 
τους και επιτρέπουν σε νέους προμηθευτές να εισαχθούν ευκολότερα στην 
αντίστοιχη αγορά τους (κλάδο). 

Πάνω από το 1/4 (27%) ανέφεραν ανταγωνισμό από νέους παίχτες 
διαφορετικού κλάδου, ενώ το 53% αναμένει να αντιμετωπίσει  
ανταγωνισμό από νεοφυείς δεδομενοκεντρικές εταιρείες (datacentric 
startups). Αυτό υποδηλώνει ότι η άριστη ανάλυση και διαχείριση των 
BigData δεν αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας αλλά και της επιβίωσης. 
(Capgemini and EMC, 2015) 
 
Ο John Brahim επικεφαλής της παραπάνω έρευνας αναφέρει 
συμπερασματικά ότι ο επιχειρηματικός κόσμος βρίσκεται σε ένα σημείο 
καμπής.  Οι πληροφορίες είναι η καρδιά κάθε επιχειρηματικής απόφασης 
και αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουν οι οργανισμοί αλλιώς κινδυνεύουν 
να τεθούν εκτός πραγματικότητας.  Κάποιες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν 
τα BigData για να μειώσουν το κόστους τους ή για να βελτιώσουν τις 
επιδόσεις τους ενώ άλλες τα χρησιμοποιούν για να οδηγηθούν σε νέες 
αγορές ή για αλλάξουν πλήρως το επιχειρηματικός τους μοντέλο.  Κάθε 
οργανισμός πάντως πρέπει να καθορίσει ένα μονοπάτι βάση του οποίου θα 
μπορέσει να γίνει πιο διορατικός, να καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές 
και πλαίσια που θα κινηθεί έτσι ώστε να μπορέσει να είναι ο κυρίαρχος του 
παιχνιδιού τόσο για τον ίδιο όσο και για τον κλάδο που δραστηριοποιείται. 
 
Ο Paul Maritz, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας EMC αναφέρει ότι «οι 
αποκωδικοποίηση της εμπειρίας του χρήστη αλλά και τα νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα στην νέα ψηφιακή εποχή τροφοδοτούν την 
δραματική αύξηση της διαθεσιμότητας των δεδομένων.  Οι οργανισμοί θα 
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πρέπει να αντιδράσουν γρήγορα και να εκμεταλλευτούν τις πηγές των 
δεδομένων οικοδομώντας νέο όραμα.  Οι οντότητες που δεν θα αναπτύξουν 
τη δυνατότητα αυτή θα αποδιοργανωθούν ή και θα σταματήσουν τη 
λειτουργίας τους.   Αυτό σημαίνει  ότι είναι επιτακτική η ανάγκη των 
επιχειρήσεων να επενδύσουν σε ανθρώπους, δεξιότητες, εργαλεία, 
σύγχρονες πλατφόρμες κ.α. 
  
O R "Ray" Wang, Principal Analyst and Chairman, Constellation Research, Inc 
αναφέρει σχετικά «Με το 90% των δεδομένων να έχουν δημιουργηθεί τα 
τελευταία δύο χρόνια και με 80 δις αισθητήρων να ενεργοποιούνται μέχρι 
το 2020, οι οργανισμοί θα πρέπει να χτίσουν σε μοντέλα BigData και σε 
οικονομίες που μπορούν να προβλέψουν το μέλλον.  Η επιτυχία απαιτεί τα 
δεδομένα να λαμβάνουν τον ουσιαστικό ρόλο στις επιχειρηματικές 
αποφάσεις.  Η ικανότητα να αναλύσεις διάφορους τύπους δεδομένων και 
να τα μετατρέπεις σε πληροφορία που θα σε οδηγήσει σε σωστές ενέργειες 
που θα αναστατώσουν τον επιχειρηματικό κόσμο και θα σε καταστήσουν 
καινοτόμο είναι το ζητούμενο της σύγχρονης εποχής.  
 
Σε ακόμα πιο πρόσφατη έρευνα (2016) που πραγματοποιήθηκε από την 
εταιρεία Capgemini και Infomatica με τίτλο ‘Insights and Data’ σε ειδικούς 
σε θέματα Big Data σε Αμερική και Ευρώπη αποκαλύπτει τις κρίσιμες 
διαφορές μεταξύ των εταιρειών που έχουν επιτύχει επιχειρηματική αξία 
από τις πρωτοβουλίες Big Data και εκείνων που δεν έχουν. 
 
Το 27% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι ήδη παρουσιάζουν κέρδος από τα 
projects Big Data που εφάρμοσαν ενώ το 45% βρίσκεται στο νεκρό σημείο. 
[Εικόνα 1]. Στο ερώτημα εάν έχουν πετύχει τους στόχους που τέθηκαν πριν 
την εφαρμογή των projects Big Data,  ελάχιστοι είχαν απόλυτη επιτυχία.  Το 
26% ικανοποίησε τα ¾ των στόχων, ενώ το 36% κατάφερε τα μισά από όσα 
είχε προγραμματίσει. 
Όπως κάθε τεχνολογία έτσι και η συγκεκριμένη για να επιτύχει θα πρέπει 
να έχει αρχικά αποσαφηνιστεί η επιχειρηματική στρατηγική που θα 
ακολουθηθεί έτσι ώστε να τεθούν και οι κατάλληλοι στόχοι και πολιτικές. 
Καθώς όμως οι συγκεκριμένες τεχνολογίες βρίσκονται σε ένα πρώιμο 
στάδιο πολλές φορές η αρχική στρατηγική μεταβάλλεται γρήγορα 
προκειμένου να προσαρμοστεί στις ανάγκες που προκύπτουν.   Έτσι 
σύμφωνα με την [Εικόνα 2] μόνο το 16% σκέφτεται να συνεχίσει στο αρχικό 
πλάνο τους επόμενους 12 μήνες, το  12% ανακόπτει προσωρινά τα σχέδιά 
του, το 13% κάνει τροποποιήσεις ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (30%) το 
επεκτείνει είτε σε νέα τμήματα είτε σε νέες αγορές. 
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Τα Big Data μπορούν σίγουρα να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία ή 
ακόμα και περιουσιακά στοιχεία για τις επιχειρήσεις.  Υπάρχουν όμως και 
σημαντικά εμπόδια που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την εφαρμογή 
τέτοιων προγραμμάτων. Κυριότερο εμπόδιο αποτελούν τα χρηματικά 
διαθέσιμα (44%), ενώ ακολουθεί η ανησυχία σχετικά με τα θέματα 
ασφάλειας των δεδομένων (36%),  τα ζητήματα ολοκλήρωσης (35%), η 
έλλειψη γνωστικής επάρκειας (32%) με το σύνολο των εμποδίων να 
εμφανίζονται στην [Εικόνα 3]  
Παρά τα εμπόδια όμως πάνω από τις μισές εταιρείες δηλώνουν ότι έχουν 
πετύχει το βαθμό διεισδυτικότητας των προγραμμάτων BigData σε 
κανονική και συνεχιζόμενη βάση σύμφωνα με τα σχέδιά τους.  Ενώ το 1/3 
έχει περιορισμένη εφαρμογή είτε σε επίπεδο επιχείρησης είτε τμήματος. 
[Εικόνα 4] 
 
 
 
1.7.2. Η προσφερόμενη αξία των δεδομένων  
 
Ειδικοί μεγάλων εταιρειών, που συμμετείχαν και στην παραπάνω έρευνα, 
έχουν επενδύσει στη διαχείριση και στην ανάλυση των δεδομένων 
ανεβάζοντας τον πήχη  από την παραγωγή παραδοσιακών αναφορών σε 
ικανότητα λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορούν οι οργανισμοί να επεξεργάζονται 
την πληθώρα των πληροφοριών και να κερδίζουν μέσω αυτών ένα 
προβάδισμα στην αγορά, δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
Η κύρια αξία της επεξεργασίας των δεδομένων μέσω των προγραμμάτων 
BigData δεν είναι μόνο η λήψη της σωστής απόφασης αλλά και η 
διορατικότητα που προσφέρεται στα στελέχη των επιχειρήσεων έτσι ώστε 
να μπορούν να χαράξουν την κατάλληλη στρατηγική. 
 
Ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται στο ταξίδι των Big Data , εννέα στους 
10 ερωτηθέντες έχουν ήδη δει κάποια οφέλη, [Εικόνα 5]. Στην κορυφή του 
καταλόγου είναι η βελτιωμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, που 
ακολουθείται από τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, και 
την παραγωγικότητα. Βελτιωμένη ευελιξία ώστε να αντιδρούν γρήγορα 
στις αλλαγές της αγοράς και να εντοπίζουν τις ευκαιρίες είναι ένα 
πρόσθετο όφελος, ακολουθούμενο από την αξιοπιστία και την ασφάλεια, 
τη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών, το μειωμένο κόστος και την 
επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. 
 
Στο ερώτημα που τέθηκε στην έρευνα για το εάν πιστεύουν οι ερωτηθέντες 
πόσο θα βοηθήσουν τα προγράμματα Big Data στη δημιουργία νέων πηγών 
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εσόδων, ή στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στην μείωση του κόστους, 
οι περισσότεροι θεωρούν ότι πράγματι θα βοηθηθούν αρκετά έως πολύ, 
[Εικόνα 6], παρουσιάζοντας στοιχεία που τεκμηριώνουν την άποψή τους. 
 
1.7.3. Το μονοπάτι προς την επιτυχία 
 
Παρά το ότι η υιοθέτηση τεχνικών Big Data βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο 
υπάρχουν σημαντικά οφέλη για όσους ήταν πρωτοπόροι υλοποίησης 
τέτοιων πρωτοβουλιών.   
Οι οργανισμοί που έχουν καρποφορήσει ήδη από τεχνικές Big Data 
παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ευελιξίας και βασίζονται σε νέες 
καινοτόμες ιδέες που επιφέρουν γρήγορα κέρδος.  Είναι ικανές να 
τροποποιήσουν τη στρατηγική τους γρήγορα ώστε να συναντήσουν τις 
ανάγκες της αγοράς. 
Συνήθως τα δυσκολότερα ζητήματα εφαρμογής και διαχείρισης της νέας 
τεχνολογίας και κατ’ επέκταση των Big Data είναι η επιχειρησιακή 
δέσμευση,  η διαχείριση των δεδομένων και τα πρότυπα που εφαρμόζονται. 
Αυτοί οι τρεις παράγοντες παράλληλα αποτελούν και κλειδιά 
διαφοροποίησης για το δρόμο προς την επιτυχία και την κερδοφορία.   
 
1.7.4. Κοινά χαρακτηριστικά των κερδοφόρων επιχειρήσεων από 

πρωτοβουλίες Big Data 
 
Η συγκεκριμένη έρευνα αναδεικνύει συγκεκριμένα σημεία διαφοράς των 
επιχειρήσεων που έχουν πετύχει κερδοφορία ή όχι από την εφαρμογή 
προγραμμάτων Big Data.   

1. Η υπερπήδηση των εμποδίων που παρουσιάζονται προς την πρόοδο.  
Εμπόδια προς την ψηφιακή μετατροπή από διάφορες ομάδες 
συμφερόντων π.χ. εργαζομένων που πρέπει να ξεπερνούνται αλλά 
και η συνεργασία όλων των επιμέρους τμημάτων ενός οργανισμού 
είναι σημαντικός παράγοντας επιτυχίας προγραμμάτων BigData.  

2. Η ενσωμάτωση των υπαρχόντων επιχειρησιακών δεδομένων με τις 
τεχνικές BigData. 

3. Η έγκαιρη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών στη χάραξη 
στρατηγικής αλλά και στην τροποποίηση αυτής προσαρμοζόμενης 
σε αναδυόμενες ανάγκες. 

4. Το μέγεθος της εταιρείας.  Οι μεγάλες εταιρείες, με 2.500 
εργαζόμενους και άνω, είναι πιθανό να επωφεληθούν περισσότερο 
από πρωτοβουλίες BigData. 
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5. Οι εταιρείες με εμπειρία ικανές να αναλάβουν φιλόδοξα και ευρεία 
προγράμματα BigData, φαίνεται ότι φτάνουν πιο γρήγορα στην 
επιδιωκόμενη αξία που αναζητούν. 
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ΜΕΡΟΣ Β 
 

1. Στόχοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 

1.1 Ο ρόλος της ΠΚΜ στον Τουρισμό 
 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης β΄ 
βαθμού μπορεί να παίξει έναν ουσιαστικό ρόλο στη γενική ανάπτυξη του 
τουρισμού, που με τη σειρά του θα ωφελήσει τόσο την κάθε τοπική 
κοινωνία, όσο και την περιφέρεια ολόκληρη. Η σωστή αξιοποίηση του 
τουριστικού προϊόντος που διαθέτει, η αποτελεσματική καθοδήγηση όλων 
των εμπλεκομένων φορέων, οργανισμών και φυσικών προσώπων, η 
κατάλληλη τουριστική στρατηγική προβολής και προώθησης, η 
συστηματική εκπαίδευση, η επικαιροποίηση τεχνικών και μεθόδων και  η 
δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω προγραμμάτων διαφόρων δράσεων 
μπορεί να φέρει ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα τόσο για την ίδια την 
Περιφέρεια ως φορέα αλλά και για τον κάθε πολίτη προσωπικά. 

Ο ρόλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε εθνικό επίπεδο είναι 
σημαντικός καθώς  κατά το 2014 και  2015 κατέγραψε την τρίτη καλύτερη 
επίδοση μεταξύ των δεκατριών Περιφερειών όσον αφορά τον αριθμό 
διανυκτερεύσεων, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2010 
όπου κατετάγη έκτη (ΕΛΣΤΑΤ - Ελληνική Στατιστική Αρχή , 2016).  Ενώ στην επόμενη 
πενταετία αναμένεται να  αποτελέσει την 2η ισχυρότερη από άποψη 
αφίξεων περιφέρεια μετά την περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την 4η από 
άποψη εσόδων. (Anon., 2017) 

 
 
   

1.2 Παρουσίαση των στόχων 
 

Οι κυριότεροι άξονες στους οποίους θα βασιστεί η στρατηγική της  ΠΚΜ 
σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, όπως αυτοί 
τέθηκαν σε εκδήλωση παρουσίασης των δράσεων και του σχεδιασμού της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον τουρισμό (16/2/2017) είναι «Η 
εισαγωγή νέου χρήματος, δηλαδή οι επενδύσεις σε επισκέπτες εξωτερικού 
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που φέρνουν νέο χρήμα και έτσι μεγαλώνουν το σακούλι της εθνικής αλλά 
και πραγματικής οικονομίας και συμβάλουν στην αύξηση των επενδύσεων 
σε υποδομές και  των θέσεων εργασίας, συστατικά ανάπτυξης και η 
σύνδεση του τουρισμού και η αλληλεπίδρασή του, με τους άλλους τομείς 
της οικονομίας όπως την αγορά, το εμπόριο, τις υπηρεσίες, τις 
μετακινήσεις, τις συγκοινωνίες, το δίκτυο υποδομών, τον κατασκευαστικό 
τομέα, τον αγροτικό τομέα και τον πολιτισμό» 
 
Οι στόχοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τον τουρισμό 
όπως αποτυπώθηκαν στην ίδια εκδήλωση από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Τουρισμού κ. Θάνο Αλέξανδρο αλλά και από τη συνέντευξη που μας 
παρέθεσε στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας είναι «… έκτος από την 
προώθηση του μοντέλου «Ήλιος & Θάλασσα», η επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου με τελικό στόχο την καθιέρωση δωδεκάμηνου 
τουρισμού, με παράλληλη προώθηση των εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού, κάτι που μπορεί να στηρίξει με ευκολία η ΠΚΜ όπως ο 
αγροτουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός, ο ιαματικός και ο ιατρικός 
τουρισμός, ο εκθεσιακός, ο συνεδριακός, ο τουρισμός city break, ο 
γαστρονομικός, ο περιηγητικός, ο ορεινός, ο θρησκευτικών κ.α. Βασικός 
μας στόχος είναι να περάσουμε πλέον στην εποχή του βιωματικού 
τουρισμού ο οποίος θα βασίζεται στην εμπειρία που βιώνει ο κάθε 
τουρίστας στην περιφέρεια.» 

 

1.3 Διαθέσιμες Δομές 
Οι διαθέσιμες δομές σχεδιασμού, προγραμματισμού, οργάνωσης και 
εκτέλεσης προγραμμάτων τουρισμού υπάρχουν τόσο στο εσωτερικό  
οργανόγραμμα της Περιφέρειας όσο και στο εξωτερικό της Περιβάλλον.  Η 
παράλληλη στρατηγική, η κοινή στοχοθέτηση και οι ευθυγραμμισμένες 
πολιτικές είναι τα βασικά συστατικά της επιτυχίας. 

 

1.3.1 Εσωτερικές Δομές 
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4302-30/12/2016  η ΠΚΜ  ενέταξε στην οργανωσιακή 
της δομή την Αυτοτελή Διεύθυνση Τουρισμού, τονίζοντας με τον τρόπο 
αυτό την ιδιαίτερη βαρύτητα που αποδίδεται στο συγκεκριμένο τομέα.  
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Στόχος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Τουρισμού είναι η διαμόρφωση 
πολιτικών, ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων και ο σχεδιασμός 
δράσεων για την ενίσχυση του τουρισμού της ΠΚΜ. 

Η Διεύθυνση απαρτίζεται από τα εξής τμήματα:  

α) Τμήμα Τουριστικής Προβολής και Προώθησης (ΠΚΜ) με αρμοδιότητες : 

1. Το σχεδιασμό και την κατάρτιση  σχεδίων τουριστικής ανάπτυξης 
καθώς και την υποβολή  τουριστικών προγραμμάτων και δράσεων. 
  

2. Τη συμμετοχή σε συνέδρια τουρισμού τόσο σε Ελλάδα όσο και σε 
εξωτερικό και τη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και 
υπηρεσίες της Περιφέρειας 
 

3. Βάση της Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού Τουριστικής Προβολής 
της Ελλάδος, τη συνεργασία με της  υπόλοιπες Περιφέρειες της 
Ελλάδος για την επίτευξη των εθνικών στόχων΄ 
 

4. Τη συνεργασία με όποιους φορείς εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με 
την τουριστική δραστηριότητα της ΠΚΜ τόσο σε εσωτερικό όσο και 
εξωτερικό επί θεμάτων τουρισμού. 
 

5. Την τουριστική προβολή της ΠΚΜ και των δράσεων και 
προγραμμάτων αυτής με κάθε είδους δυνατότητα είτε σε έντυπα, 
είτε σε ηλεκτρονικά μέσα.  
 

6. Τη δημιουργία τουριστικής συνείδησης στον πληθυσμό της ΠΚΜ 
μέσω της ανάληψης κατάλληλων δράσεων. 
 

7. Την προετοιμασία και διεκπεραίωση πάσης φύσεων απαιτούμενων 
διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τις παραπάνω 
αρμοδιότητες. 
 

β) Τμήμα Τουριστικού Σχεδιασμού και Συντονισμού (ΠΚΜ) με 
αρμοδιότητες : 

1. Τη δημιουργία σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας  σε συνεργασία με τους κρατικούς Φορείς, τις 
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αντίστοιχες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, τους Δήμους 
και τους φορείς τουρισμού της Περιφέρειας. 

2. Τον προγραμματισμό και οργάνωση των κατάλληλων δράσεων για 
την ανάπτυξη του τουρισμού στην ΠΚΜ. 

3. Την εισήγηση  συμμετοχής σε ευρωπαϊκά τουριστικά προγράμματα 
ή Ευρωπαϊκά δίκτυα τουρισμού ή λοιπές δράσεις εξωστρέφειας  και 
την συνεργασία με τις υπόλοιπες συναρμόδιες υπηρεσίες της 
Περιφέρειας.   

4. Την συγκέντρωση μελετών σχετικών με τον τουρισμό και την 
συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από αρμόδιους 
φορείς καθώς και την έρευνα νέων αγορών. 

5. Βάση της Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού Τουριστικής Προβολής 
της Ελλάδος, τη συνεργασία με της  υπόλοιπες Περιφέρειες της 
Ελλάδος για την επίτευξη των εθνικών στόχων. 

6. Τη συνεργασίας με όποιους φορείς εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με 
την τουριστική δραστηριότητα της ΠΚΜ τόσο σε εσωτερικό όσο και 
εξωτερικό επί θεμάτων τουρισμού. 

7. Τη συμμετοχή σε συνέδρια τουρισμού τόσο σε Ελλάδα όσο και σε 
εξωτερικό και τη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και 
υπηρεσίες της Περιφέρειας 
 

Τη Διεύθυνση Τουρισμού της ΠΚΜ που λειτουργεί κεντρικά και είναι 
υπεύθυνη για την υλοποίηση του συνολικού τουριστικού προγράμματος, 
επικουρούν τα γραφεία τουρισμού σε κάθε περιφερειακή ενότητα, που 
κάτω από την καθοδήγηση των Τοπικών Αντιπεριφερειαρχών, υλοποιούν 
το πρόγραμμα σε επίπεδο Νομού.   

 

 

1.3.2 Εξωτερικές Δομές 

 

Εντός των γεωγραφικών ορίων της Κεντρικής Μακεδονίας, λειτουργούν 
τρεις οργανισμοί τουρισμού σε επίπεδο Νομού: 

 Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης 
 Ο Οργανισμός Τουρισμού Χαλκιδικής 
 Ο Οργανισμός Τουρισμού Πιερίας 
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Ο Οργανισμούς Τουρισμού Θεσσαλονίκης, με πρόεδρο την 
Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κυρία 
Παρασκευή (Βούλα) Πατουλίδου, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και 
αποτελεί τον επίσημο τουριστικό φορέα της πόλης. 
Οι στόχοι του οργανισμού είναι η τουριστική προβολή του Νομού 
Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό, η διαμόρφωση 
τουριστικής ταυτότητας του Ν. Θεσσαλονίκης, η κατάρτιση και εφαρμογή 
τουριστικού πλάνου ανάπτυξης για την περιοχή, η έκδοση υλικού, η 
υποστήριξη ανάλογων τουριστικών προγραμμάτων που συμβάλουν στην 
υλοποίηση της στρατηγικής και ο συντονισμός παράλληλων δράσεων με 
τους υπόλοιπους τουριστικούς οργανισμούς της χώρας (Οργανισμός Τουρισμού 

Θεσσαλονίκης, 2016). 
 
Αντίστοιχες αρμοδιότητες έχουν οι οργανισμοί τουρισμού Ν. Πιερίας με 
πρόεδρο την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας κυρία 
Σοφία Μαυρίδου καθώς και ο Ν. Χαλκιδικής με πρόεδρο τον κ. Γρηγόρη 
Τάσιο. 
 

1.3.3  Τουριστικό προϊόν ΠΚΜ  
Σύμφωνα με μελέτη του ΕΟΤ, (ΕΟΤ, 2003) στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι τουριστικών ζωνών, με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά ωρίμανσης για τον κάθε τύπο  και 
διαφορετικές δυνατότητες ανάπτυξης :  

Α. Οι «ανεπτυγμένες» παραθαλάσσιες – παραθεριστικές ζώνες (Νότια 
Πιερία- Όλυμπος, Στρυμωνικός κόλπος και κόλπος Ιερισσού, Χερσόνησος 
της Σιθωνίας, Μέση – δυτική παράκτια Χαλκιδική, Χερσόνησος της 
Κασσάνδρας)  

Β. το αστικό – μητροπολιτικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης  

Γ. Οι αναδυόμενες «εσωτερικές» ζώνες θεματικού ή ήπιου τουρισμού (όρος 
Βέρμιο- Βέροια, Νάουσα, όρος Βόρας, Έδεσσα, Κερκίνη- Δοϊράνη-κοιλάδα 
Στρυμόνα, Λίμνες Λαγκαδά (Βερτίσκος).  

Τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος ανά νομό τα συγκεντρώσαμε στον 
παρακάτω πίνακα που θα χρησιμοποιηθεί και για περαιτέρω ανάλυση  
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Πίνακας  5 Σημεία Ενδιαφέροντος ανά Νομό 

Νομός Σημείο Ελληνικά Νομός Σημείο Ελληνικά

Ημαθία Ημαθία Πέλλα Λίμνη Άγρα

Ημαθία Άλσος Αγίου Νικολάου Πέλλα Ποταμός Εδεσσαίος

Ημαθία Όρος Βέρμιο Πέλλα Ποταμός Λουδίας

Ημαθία Σέλι Πέλλα Καταρράκτες της Έδεσσας

Ημαθία 3-5 Πηγάδια Πέλλα Λουτρά Πόζαρ

Ημαθία Αλιάκμονας Πέλλα Αρχαία Πέλλα

Ημαθία Οι αμπελουργικές περιοχές Πέλλα Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας

Ημαθία Αρχαιολογικός χώρος Μίεζας Πέλλα Κωπηλατικό Κέντρο Λουδία

Ημαθία Αρχαιολογικός χώρος Βεργίνας Πέλλα Κέντρο Ανάπτυξης Ιππικής Τέχνης «ΠΕΛΛΑ

Ημαθία Ο αρχαιολογικός χώρος της Σχολής Αριστοτέλη, Πέλλα Παλαιός Άγιος Αθανάσιος

Ημαθία Η Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά Πιερία Πιερία

Ημαθία Οι βυζαντινές εκκλησίες της Βέροιας Πιερία Αλιάκμονα

Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Πιερία Όλυμπο

Θεσσαλονίκη Λίμνη Βόλβη Πιερία Πιέρια Όρη

Θεσσαλονίκη Λουτρά Βόλβης Πιερία Το Δέλτα του Αλιάκμονα

Θεσσαλονίκη Λίμνη Κορώνεια Πιερία Αρχαίο Δίον

Θεσσαλονίκη Ιαματικά λουτρά του Λαγκαδά Πιερία Μεσαιωνικό Κάστρο Πλαταμώνα

Θεσσαλονίκη  Δέλτα Αξιού Πιερία Αρχαία Πύδνα  

Θεσσαλονίκη Λευκός Πύργος Πιερία Αρχαία Λείβηθρα

Θεσσαλονίκη Ροτόντα Πιερία Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία

Θεσσαλονίκη Αψίδα του Γαλερίου Πιερία Το Φεστιβάλ Ολύμπου

Θεσσαλονίκη Ρωμαϊκή αγορά Πιερία Το Διεθνές Φολκλορικό Φεστιβάλ

Θεσσαλονίκη Φρούριο του Επταπυργίου Σέρρες Σέρρες

Θεσσαλονίκη Βυζαντινές εκκλησίες Σέρρες Στρυμόνας ποταμός

Θεσσαλονίκη Μουσουλμανικά μνημεία Σέρρες Ποταμός Αγγίτης

Θεσσαλονίκη Αρχαιολογικό Μουσείο Σέρρες Ποταμός Αγγίτης

Θεσσαλονίκη Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Σέρρες Λίμνη Κερκίνη

Θεσσαλονίκη Μουσείο Λευκού Πύργου Σέρρες Σπήλαιο της Αλιστράτης

Κιλκίς Κιλκίς Σέρρες Δάσος Λαϊλιά

Κιλκίς Όρος Πάικο Σέρρες Ιαματικές πηγές θερμών Νιγρίτας

Κιλκίς Βουνό Μπέλες Σέρρες Αρχαιολογικός χώρος Αμφίπολης

Κιλκίς Οροσειρά Κρούσσια Σέρρες μουσείο της Αμφίπολης.

Κιλκίς Σπήλαιο του Αγίου Γεωργίου Σέρρες αρχαιολογικό μουσείο Σερρών

Κιλκίς Πικρολίμνη Σέρρες Βυζαντινά Μοναστήρια

Κιλκίς Λίμνη Δοϊράνη Σέρρες Οχυρά Ρούπελ

Κιλκίς Αρχαιολογικό χώρου του Παλατιανού Σέρρες Φεστιβάλ Αμφίπολης

Κιλκίς Αρχαία πόλη της Ευρωπού Σέρρες Τα Αναστενάρια

Κιλκίς Ιερά Μονή του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου Χαλκιδική Χαλκιδική

Κιλκίς Ιερά Μονή της Παναγιάς στη Γουμένισσα Χαλκιδική Όρος Άθως

Κιλκίς Ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων Χαλκιδική Χαβρίας

Κιλκίς Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς Χαλκιδική Το Άλσος του Αριστοτέλη

Κιλκίς Πολεμικό Μουσείου Κιλκίς Χαλκιδική Το Σπήλαιο Πετραλώνων

Κιλκίς Μουσείο Α' Παγκοσμίου Πολέμου - Μάχης Σκρά Χαλκιδική Αρχαία Στάγγειρα

Πέλλα Πέλλα Χαλκιδική Ο Άγιος Μάμας

Πέλλα Μαύρο Δάσος Χαλκιδική Ο Ναός του Ποσειδώνα

Πέλλα Χίλια Πεύκα Χαλκιδική Ο Ναός του Άμμωνα Δία

Πέλλα Kαϊμάκτσαλαν Χαλκιδική Αρχαιολογικού Χώρου της Ολύνθου

Πέλλα Λίμνη Βεγορίτιδα Χαλκιδική Άγιο Όρος

Χαλκιδική Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου

Χαλκιδική Αρχαιολογικό Μουσείο Πετραλώνων

Χαλκιδική Φεστιβάλ Κασσάδρας

Χαλκιδική Φεστιβάλ του Σάνη

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
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1.4 Σχεδιασμός και δράσεις 
 

Η τουριστική δραστηριότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
ξεκινάει με τον προγραμματισμό-σχεδιασμό των δράσεων που θα 
πραγματοποιήσει στο έτος που έρχεται.  Συνήθως οι προγραμματικές 
εκθέσεις συντάσσονται στο τέλος του τρέχοντος έτους και αφορούν το 
επόμενο. Κατά το στάδιο του σχεδιασμού αποτυπώνονται οι στόχοι για 
κάθε δράση. 

Συγκεντρώσαμε μέσω των στοιχείων που συλλέξαμε από την ΠΚΜ σε 
συνεργασία με όλους τους κατά τόπους τουριστικούς φορείς, αλλά και με 
αναζήτηση σε ανακοινώσεις και αποφάσεις αναρτημένες σε επίσημους 
δικτυακούς τόπους της περιφέρειας και στη διαύγεια, τις δράσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί τα έτη 2015, 2016 και 1ο τρίμηνο 2017.  Θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι σε πολλές δράσεις υπήρχε πιθανή συμμετοχή πολλών  
νομών   της ΠΚΜ, για παράδειγμα σε μία τουριστική έκθεση συνήθως 
συμμετείχαν εκτός από την περιφέρεια και οι τουριστικοί φορείς των κατά 
τόπους νομών της, μέσω τοπικών εκπροσώπων, σε διαφορετικό σταντ, με 
προωθητικό υλικό του νομού κ.α.   Οι συγκεκριμένες δράσεις μετρήθηκαν 
ως μία, συνολική παρουσία της Περιφέρειας. 

 

 

1.5 Αποτελέσματα των δράσεων 
 

Αναλύοντας τα στοιχεία που εμφανίζονται και στο Παράρτημα Ι, θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι το επίπεδο υλοποίησης των 
προγραμματισμένων δράσεων για το έτος 2015 έφτασε περίπου στο 60%, 
ενώ για το έτος 2016 το ποσοστό υλοποίησης ανέβηκε στο 75%, ενώ 
παράλληλα ο αριθμός των δράσεων αυξήθηκε κατά 25% σε σχέση με το 
2015. 

Έμφαση δόθηκε στον εναλλακτικό τουρισμό (78%) σε όλη την υπό εξέταση 
περίοδο ώστε να ενισχυθούν όλοι οι νομοί της Περιφέρειας και όχι μόνο το 
τουριστικό προϊόν «Ήλιος & Θάλασσα»  (22%) που στηρίζει τους νομούς 
Πιερίας και Χαλκιδικής,  καθώς ο εναλλακτικός τουρισμός εξυπηρετεί 
παράλληλα και το βασικό στόχο επιμήκυνσης της  τουριστικής σεζόν σε 
δώδεκα μήνες. 
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Το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων αφορά τις τουριστικές εκθέσεις (44%) 
και ακολουθούν οι εκδηλώσεις (21%) ενώ  αρκετά πιο πίσω οι συναντήσεις 
στελεχών τουριστικού τομέα  (9%). 

Οι περισσότερες δράσεις πραγματοποιήθηκαν στο εσωτερικό της 
Περιφέρειας (29) έχοντας βέβαια κατά κύριο λόγω εξωστρεφή χαρακτήρα 
ενώ ακολουθούν η Ιταλία (5) , Γερμανία (4) και Σερβία (4).  Σημαντική 
παρουσία έχει η Περιφέρεια στη Ρωσία και στη Σουηδία μέσω της ετήσιας 
συμμετοχής στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις. 

Σημαντικό τέλος είναι το γεγονός ότι σε όλο αυτό το διάστημα 
πραγματοποιήθηκαν μόνο 3 δράσεις (4,4%) στο σύνολο των 68 που 
αφορούσαν το παγκόσμιο περιβάλλον και πραγματοποιήθηκαν σε 
ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικός χρυσός οδηγός, TripAdvisor, Ιστοσελίδα). 

 

2. Τουριστικά Στατιστικά Δεδομένα 

 

2.1 Βασικοί άξονες συλλογής δεδομένων 
Συνοπτικά θα παρουσιάσουμε τους βασικούς φορείς συλλογής 
στατιστικών στοιχείων, σχετικών με τον τουρισμό, στην Ελλάδα και, κατ’ 
επέκταση, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.   

 Τράπεζα Ελλάδος – Έρευνα Συνόρων 
Από την είσοδο της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ το 2002, η Τράπεζα της 
Ελλάδος διενεργεί μηνιαία δειγματοληπτική έρευνα στα κυριότερα 
σημεία εισόδου-εξόδου της χώρας, «Έρευνα Συνόρων», για τη συλλογή 
των αναγκαίων πληροφοριών για την εκτίμηση των ταξιδιωτικών 
δαπανών. Η Έρευνα Συνόρων αποτελείται ουσιαστικά από δύο 
ανεξάρτητες  έρευνες: Την Έρευνα Εισπράξεων, η οποία αποσκοπεί 
στην εκτίμηση της δαπάνης των ταξιδιωτών με κατοικία στο εξωτερικό 
που επισκέπτονται την Ελλάδα και την Έρευνα Πληρωμών, η οποία 
αποσκοπεί στην εκτίμηση της δαπάνης των ταξιδιωτών με κατοικία την 
Ελλάδα που επισκέπτονται το εξωτερικό.  (Anon., 2017)  

 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας – ΥΠΑ  
Διενεργεί καταγραφή των αφίξεων και αναχωρήσεων επιβατών τόσο 
εσωτερικού, όσο και εξωτερικού σε μηνιαία βάση για κάθε αεροδρόμιο 
της χώρας. (Anon., 2017) 
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 Eurostat σε συνεργασία με Εθνικούς Στατιστικούς Φορείς - Κανονισμός 
692/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Ο κανονισμός 692/2011 της ΕΕ, δημιουργήθηκε λόγο της ανάγκης για τη 
συστηματική παρακολούθηση της πορείας του ευρωπαϊκού τουρισμού 
σε ένα κοινό πλαίσιο, για την επεξεργασία και την ανταλλαγή των 
ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων στο τομέα της προσφοράς και της 
ζήτησης (Anon., 2017).   

 
Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ συμπληρώνουν στοιχεία σχετικά με 
τη δυναμικότητα και πληρότητα των καταλυμάτων μέσω 
ερωτηματολογίων που συμπληρώνονται σε συγκεκριμένη χρονική 
βάση στο πλαίσιο σχετικών ερευνών.  Στατιστικά στοιχεία σχετικά με 
την ζήτηση συλλέγονται σε σχέση με τον αριθμό των τουριστικών 
ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν (και τον αριθμό των 
διανυκτερεύσεων στα εν λόγω ταξίδια), ανά χώρα προορισμού, σκοπό, 
διάρκεια παραμονής, τύπο καταλύματος, μήνα αναχώρησης, τρόπο 
μεταφοράς, δαπάνη. 

Τα στοιχεία αναλύονται επίσης βάσει των κοινωνικοδημογραφικών 
χαρακτηριστικών των τουριστών π.χ. φύλο, ηλικιακή ομάδα, μορφωτικό 
επίπεδο, εισόδημα νοικοκυριού κ.α. (Anon., 2017) 

 

2.2 Φορείς συγκέντρωσης δεδομένων 
 

Γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν αρκετοί φορείς που 
πραγματοποιούν μελέτες σχετικά με τον τουρισμό ή δραστηριοποιούνται 
στη συλλογή δεδομένων με στόχο τη επεξεργασία τους για την εξαγωγή 
συμπερασμάτων. Το ζήτημα που τίθεται είναι η διαθεσιμότητα των 
δεδομένων αυτών προς τους φορείς που χαράζουν ή ασκούν τουριστική 
πολιτική, αλλά και η ύπαρξη συγκεκριμένων πρωτοκόλλων 
ομογενοποίησης και ανταλλαγής πληροφοριών για τη βέλτιστη 
αξιοποίηση τους.  

2.2.1 Εγχώριοι 
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 
1991, με στόχο να προάγει την πορεία του Ελληνικού τουρισμού, 
χαράζοντας μακρόπνοη στρατηγική. Στόχος του η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της χώρας μέσω της σωστής εκπροσώπησης των 
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επιχειρήσεων τουρισμού και μέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών μετά από 
τη διεξαγωγή εμπεριστατωμένων μελετών που διεξάγει.   

Είναι επιβεβλημένο στο σημείο αυτό να αναφέρουμε κάποιους από τους 
σημαντικότερους φορείς που διεξάγουν έρευνες, μελέτες και προβάλλουν 
στατιστικά στοιχεία τουρισμού σε μηνιαία, τριμηνιαία, ετήσια βάση. (Anon., 
2017) 

ΕΛΣΤΑΤ – Η Ελληνική Στατιστική Αρχή έχει σκοπό τη συστηματική 
παραγωγή επίσημων στατιστικών, καθώς και τη διενέργεια επιστημονικών 
ερευνών και την κατάρτιση μελετών που αφορούν όλους τους τομείς 
(δημόσιους και ιδιωτικούς) που υποστηρίζουν τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικών. Στοχεύει, επίσης, στην άριστη 
συνεργασία με τη Eurostat και τις άλλες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, όπως επίσης, και με τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες των 
υπόλοιπων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να 
αποτελεί ενεργό μέλος στο έργο και στην εξέλιξη του Ευρωπαϊκού 
Στατιστικού Συστήματος. (Anon., 2017) 

ΙΟΒΕ – Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών,   είναι ένας 
ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός φορέας με ερευνητικό χαρακτήρα. Κάθε 
τρίμηνο το ΙΟΒΕ εκδίδει έκθεση  (ΙΟΒΕ, Οκτώβριος 2016) στην οποία 
παρουσιάζονται στοιχεία για όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, 
μεταξύ των οποίων και ο κλάδος του τουρισμού.   

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος- ΞΕΕ,  ιδρύθηκε με διαφορετική 
ονομασία το 1935 με κυριότερους σκοπούς τη μελέτη, υπόδειξη και 
εφαρμογή μέτρων που συντελούν στην ανάπτυξη της ξενοδοχειακής 
βιομηχανίας της χώρας και τη συμβουλευτική στήριξη των μελών του σε 
οικονομικά, νομικά και εργασιακά θέματα.  

Το ΞΕΕ δραστηριοποιείται επίσης και σε θέματα μελετών και παροχής 
στατιστικών στοιχείων μέσω έκδοσης δελτίων που αφορούν το 
ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας αλλά και των camping. 

 Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) είναι μη 
κερδοσκοπικό σωματείο, που ιδρύθηκε το 1996 με πρωτοβουλία του 
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και άλλων φορέων που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού, και έχει ως κύριο σκοπό τη 
μελέτη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα και σε άλλες ανταγωνίστριες 
χώρες (Anon., 2017) 



[51] 
 

Το Ινστιτούτο Εργασίας ΙΝΕ της ΓΣΕΕ ιδρύθηκε το 1990 και πραγματοποιεί 
έρευνες που αφορούν το εργατικό δυναμικό της χώρας σε θέματα 
επιμόρφωσης, δια βίου μάθησης, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και 
γενικότερα συμβάλει στις διεκδικήσεις της ΓΣΕΕ και άλλων  
συνδικαλιστικών κινημάτων της χώρας. (ΓΣΕΕ, Σεπτέμβριος 2015). Παρουσιάζει 
κατά καιρούς μελέτες για συγκεκριμένους κλάδους εργατικού δυναμικού 
όπως του Τουρισμού. 

 

2.2.2 Διεθνείς (Ευρωπαϊκοί και Παγκόσμιοι) 
Το UNWTO – U.N. World Tourism Organization είναι ο παγκόσμιος 
οργανισμός τουρισμού που έχει δημιουργηθεί από τον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών με στόχο την προώθηση του  βιώσιμου τουρισμού αλλά 
και εκείνου που είναι προσιτός σε όλους.    
 

Το ETC, European Travel Commission (ETC, 2016) παρουσιάζει σε τρίμηνη 
βάση, πολυσέλιδη αναφορά όπου καταγράφονται όλα τα στατιστικά 
στοιχεία που συλλέγοντα παγκοσμίως με κυριότερες πηγές  την βάση 
δεδομένων TourMIS (Anon., 2017), ΙΑΤΑ, ΑΕΑ, UNWTO, STR Global και 
φυσικά περιέχει αναλύσεις και προβλέψεις από την εταιρεία Tourist 
Economics. 
 
WTTC – Το  World Travel & Tourism Council ιδρύθηκε το 1991 από στελέχη 
μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων και ως στόχο έχει την ανάδειξη της 
σημαντικής συμβολής του τουρισμού στην παγκόσμια οικονομία.  (Anon., 
2017) 

 

2.3  Δείκτες Ελληνικού Τουρισμού 
Οι μετρήσεις που γίνονται μέσω των επίσημων φορέων αφορούν κυρίως 
τους παρακάτω δείκτες και μετρούνται σε μηνιαία βάση.  Οι τελικές 
εκθέσεις του έτους συνήθως ολοκληρώνονται στο 1ο εξάμηνου του 
επόμενου έτους. 

1. Ξενοδοχειακό δυναμικό. 
2. Αφίξεις Αλλοδαπών – Ημεδαπών ανά μέσο και ανά χώρα 

προέλευσης. 
3. Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών και ημεδαπών επισκεπτών ανά χώρα 

προέλευσης. 
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4. Ημερήσια, μέση, συνολική δαπάνη ανά ταξίδι  ανά χώρα 
προέλευσης. 

5. Κύκλο εργασιών σε τουριστικά πρακτορεία, γραφεία οργανωμένων 
ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφών δραστηριοτήτων. 

6. Ποσοστό άμεσης συμβολής του τουρισμού στο ΑΕΠ. 
7. Δείκτης απασχόλησης στον τουριστικό κλάδο. 
8. Επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικού χώρους. 
9. Δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης (άμεσα συνυφασμένος με τον 

τουρισμό) 

Με μια γρήγορη ματιά στους δείκτες και λαμβάνοντας υπόψη την 
περιοδικότητα με την οποία μετρούνται αλλά κυρίως τη χρονική υστέρηση 
που δημοσιεύονται, σε συνδυασμό με το πλήθος των φορέων που 
εισφέρουν τόσο σε επίπεδο δεδομένων όσο και σε επίπεδο ανάλυσης, 
μπορούμε να συμπεράνουμε με ασφάλεια τα παρακάτω: 

 Τα δεδομένα συλλέγονται από πολλούς διαφορετικούς φορείς, που 
με εξαίρεση αυτούς που ακολουθούν τον κανονισμό 692/2011 της ΕΕ, 
είναι δομημένα με διαφορετικό τρόπο. 

 Η αξιοπιστία των δεδομένων που συλλέγονται είναι ενδεχομένως 
χαμηλότερη της απαιτούμενης για τη διαμόρφωση εθνικής ή 
περιφερειακής στρατηγικής. 

 Ο χρόνος δημοσιοποίησης των επίσημων συμπερασμάτων υστερεί 
κατά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από την έναρξη της περιόδου 
ανάπτυξης ετήσιων σχεδίων δράσης. 

Τα παραπάνω αποτελούν ισχυρότατα επιχειρήματα για την ανάγκη 
σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιοποίησης προγραμμάτων Big Data, έτσι 
ώστε να γίνει εφικτή η αξιοποίηση του συνόλου των δεδομένων σε 
πραγματικό χρόνο με την δυναμική παραγωγή κρίσιμων δεικτών 
απόδοσης για τη λήψη αποφάσεων  σχετικών με την τουριστική 
στρατηγική της περιφέρειας. 

3. Στατιστικά και Δράσεις στην ΠΚΜ. 

Η διαθεσιμότητα δεδομένων αποκλειστικά για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας είναι σχετικά περιορισμένη καθώς υπάρχουν καταγραφές 
δεδομένων γενικές και αφορούν ολόκληρη την Ελλάδα.   
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Η διάθεση δεδομένων για κάθε περιφέρεια ξεχωριστά, σε επίπεδο 
περιφερειακής ενότητας ή ακόμη και Δήμου, αποτελούν βασική 
προϋπόθεση προκειμένου να μπορούν να επεξεργαστούν σε τακτά 
διαστήματα αποκλειστικά για τις περιφέρειες,  ενέργεια που ήδη γίνεται  
αλλά περιοδικά ή κατά περίπτωση και όχι σε μηνιαία βάση, όπως θα ήταν 
φρόνιμο για μια στρατηγική που θέλει να ενισχύσει τον 12μηνο τουρισμό, 
οπότε θέλει να παρακολουθεί αναλυτικά τα στοιχεία κάθε μήνα εάν όχι σε 
πραγματικό χρόνο. 

Στο Παράρτημα ΙΙ,  εμφανίζονται γραφήματα σχετικά με την τουριστική 
απόδοση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τα τελευταία χρόνια.  
Ενώ στον πίνακα που ακολουθεί, παραθέτουμε μια συνοπτική εικόνα των 
στοιχείων αυτών. 

 

 
Πίνακας  6 Τουριστικές Επιδόσεις Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την ΠΚΜ 
[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ] από το ΣΕΤΕ σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς, 
για το διάστημα 2010-2016, παρουσιάζεται αύξηση 65% των αλλοδαπών 
τουριστών και μείωση των ημεδαπών κατά 6%, με ανάλογα ποσοστά στις 
διανυκτερεύσεις.  Εντυπωσιακή αύξηση 300%, για το ίδιο διάστημα 
παρουσιάζουν οι επισκέψεις σε αρχαιολογικά μνημεία και μουσεία της 
ΠΚΜ, καταδεικνύοντας και την ορθότητα στην επιλογή ενίσχυσης των 
αντίστοιχων τουριστικών τομέων. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Αφίξεις αλλοδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύματα 839.356 950.758 998.519 1.134.627 1.222.426 1.345.235
Αφίξεις ημεδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύματα 1.118.831 1.052.183 869.948 904.121 936.001 1.046.867
Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών 4.327.859 4.925.659 5.161.144 5.484.542 5.850.424 5.909.053
Διανυκτερεύσεις ημεδαπών 2.720.221 2.501.961 1.972.636 1.990.614 2.074.872 2.285.342
Πληρότητα 44,40% 29,30% 42,20% 43,40% 44,40% 45,60%

44.900 44.954 44.936 44.022 44.978 44.938 45.414

Παραλιακά Παραλιακά Παραλιακά Παραλιακά Παραλιακά Παραλιακά Παραλιακά

33.793 33.652 33.587 32.792 33.698 33.776 34.163
Όχι 

παραλιακά
Όχι 

παραλιακά
Όχι 

παραλιακά
Όχι 

παραλιακά
Όχι 

παραλιακά
Όχι 

παραλιακά
Όχι 

παραλιακά
11.107 11.302 11.349 11.230 11.280 11.162 11.251

Διακινηθέντες κατά την αποβίβαση σε λιμάνια 404.710 423.683 417.451

Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις σε Θεσσαλονίκη 1.133.704 1.251.433 1.307.537 1.351.378 1.569.814 1.556.788 1.625.800

Εσωτερικές Αεροπορικές Αφίξεις σε Θεσσαλονίκη 809.869 712.390 679.977 655.359 888.459 1.097.676 1.109.598

133.752 231.968 311.601

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

340.854

Αριθμός Δωματίων

465.487 541.193 638.855

Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους 124.987 141.944 197.814 310.823 351.211 350.106

Επισκέψεις σε μουσεία 130.820
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Σύμφωνα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας, η ΠΚΜ, μέχρι το 
2021, θ’ αποτελεί την 2η ισχυρότερη από άποψη αφίξεων περιφέρεια μετά 
την περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την 4η από άποψη εσόδων.  Ο οδικός 
τουρισμός είναι ισχυρότερος για την ΠΚΜ και αναμένεται και περαιτέρω 
αύξηση στην επόμενη πενταετία.  Ο πολιτιστικός τουρισμός παρουσιάζει 
αυξητική πορεία με αποτέλεσμα να αναμένεται ότι, στην επόμενη 
πενταετία, θα ξεπεράσει τον τουρισμό του “ήλιου & θάλασσα”. 

Ανάπτυξη  επίσης παρουσιάζει ο τουρισμός City Break και Yachting 
σύμφωνα με την συγκεκριμένη έρευνα. 

Σχετικά με τις αεροπορικές προκρατήσεις για τη θερινή περίοδο του 2017 
στη Θεσσαλονίκη συμπεραίνουμε ότι οι Γερμανοί τουρίστες εισερχόμενοι 
αεροπορικώς  είναι στην πρώτη θέση και ακολουθούν οι Βρετανοί και οι 
Ρώσοι τουρίστες. 

Τον Ιανουάριο 2017, οι οδικές αφίξεις κατέγραψαν μείωση (-10,8%), σχεδόν 
64 χιλ. λιγότερες από τον αντίστοιχο Ιανουάριο του 2016. Οι οδικές αφίξεις 
αλλοδαπών τον Ιανουάριο του 2017 ήταν μειωμένες από την Αλβανία -
45,4%, το Τριεθνές -19,9% και από την Τουρκία -3,5%. Αύξηση καταγράφεται 
από την Βουλγαρία κατά +6,7% και την ΠΓΔΜ κατά +4,8%. (Ινστιτούτο ΣΕΤΕ, 
2017) 

Η καταγραφή των αφίξεων γίνεται από τα κατά τόπους Αστυνομικά 
Τμήματα βάσει υπηκοότητας, ανεξαρτήτως τόπου μόνιμης κατοικίας και -
συνεπώς- περιλαμβάνει και αλλοδαπούς μετανάστες στην Ελλάδα που 
επιστρέφουν από ταξίδι στο εξωτερικό. 

Οι αφίξεις στα λιμάνια της ΠΚΜ δηλαδή Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής 
(Αμμουλιανή, Ουρανούπολη, Αγίου Όρους, Τρυπητή) παρουσιάζουν μικρή 
αύξηση από το 2013 κατά 5%.  

Τέλος ένα ακόμα δεδομένο της έρευνας που αφορά τα χρήματα που 
δαπανούν οι τουρίστες για τα ταξίδια τους ώστε να απολαύσουν τον ήλιο 
και την θάλασσα της Ελλάδας, είναι ότι οι Ρώσοι και οι Βέλγοι ξοδεύουν τα 
περισσότερα χρήματα ανά ταξίδι τους, ενώ ακολουθούν Γερμανοί, 
Σκανδιναβοί και Ολλανδοί.  

Η πληρότητα των τουριστικών καταλυμάτων φτάνει μέχρι και το 45,60% 
για το 2015.  
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Οι τουριστικές υποδομές κατά κύριο λόγο βρίσκονται στη Χαλκιδική και 
την Πιερία και ακολουθεί η Θεσσαλονίκη αφήνοντας αρκετά πίσω τους 
υπόλοιπους νομούς. 

Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε επιπλέον κάποια πανελλαδικά 
στοιχεία που συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας καθώς αποτελεί εκτός των άλλων και μονοπάτι καθόδου όσων 
εισέρχονται οδικώς από την υπόλοιπη Ευρώπη. 

Η ΠΓΔΜ, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, Βουλγαρία και η Γαλλία είναι 
οι χώρες από τις οποίες δέχεται η Ελλάδα τις περισσότερες αφίξεις.  Είναι 
σημαντικό να τονίσουμε ότι δύο από τις 5 πρώτες χώρες συνορεύουν με την 
ΠΚΜ.  Ενώ οι περισσότερες οδικές αφίξεις πραγματοποιούνται από ΠΓΔΜ, 
Βουλγαρία, Τουρκία, Σερβία, Αλβανία  με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις 
από τις πέντε πρώτες χώρες με τουρίστες που καταφτάνουν με το 
αυτοκίνητό τους περνούν, αν όχι μένουν, στην ΠΚΜ (Anon., 2017). 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)   

 

3.1 Χαρακτηριστικά και αδυναμίες 
 

Καταλήγοντας σε κάποια συμπεράσματα για τις δράσεις που 
πραγματοποιούνται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα 
λέγαμε ότι παρατηρείται μία επαναλαμβανόμενη συμμετοχή σε 
συγκεκριμένες διεθνείς εκθέσεις που λαμβάνουν χώρα ετησίως σε 
συγκεκριμένες χώρες, ενώ παράλληλα στο πλαίσιο αυτών των εκθέσεων 
πραγματοποιούνται αντίστοιχες εκδηλώσεις.  Βέβαια, καθώς υπάρχει 
περιορισμός στους πόρους που είναι διαθέσιμοι, επιλέγονται σε 
προτεραιότητα οι κλασσικές  συμμετοχές σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις με 
τις συνοδευόμενες εκδηλώσεις που προσφέρουν για χρόνια μια αυξητική 
πορεία στα στατιστικά δεδομένα της ΠΚΜ. 

Μεγάλη έμφαση, μέσω των δράσεων, δίνεται στον εναλλακτικό τουρισμό, 
με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν και την ενίσχυση των 
λιγότερο τουριστικών νομών της ΠΚΜ κάτι που εναρμονίζεται πλήρως με 
την περιφερειακή τουριστική στρατηγική.  

Βασικά μειονεκτήματα αποτελούν η μη εκμετάλλευση των ηλεκτρονικών 
εργαλείων marketing για την ενίσχυση επίτευξης των τουριστικών στόχων 
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αλλά και η έλλειψη καταγραφής και ανάλυσης των δράσεων για περεταίρω 
αξιολόγησή τους. 

Ουσιαστικό επίσης μειονέκτημα, στην εποχή των γρήγορων εξελίξεων που 
ζούμε, είναι ότι τα επίσημα τουριστικά δεδομένα διατίθενται στους 
ενδιαφερόμενους αρκετά αργά με αποτέλεσμα να αποτελούν πολλές 
φορές και άχρηστες πληροφορίες για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων.  

Επιπλέον, ο αριθμός των πρωτογενών δεδομένων από τα οποία γίνεται η 
παραγωγή στατιστικών στοιχείων που δίνονται ελεύθερα, δεν είναι 
επεξεργάσιμα ενώ δεν αποκαλύπτονται τα εργαλεία πρόβλεψης. Το 
γεγονός αυτό καθιστά κάποιους δείκτες αναξιόπιστους όπως π.χ. αφίξεις 
αλλοδαπών στα σύνορα, λόγω της συνθήκης Schengen (εγκατάλειψη 
συνοριακών ελέγχων) ή αριθμός διανυκτερεύσεων σε επιπλωμένα 
δωμάτια ή παρόμοιες κατοικίες που δεν μπορούν να μετρηθούν. 

Καταλήγοντας σε κάποια συμπεράσματα σχετικά με τα στατιστικά 
στοιχεία που παράγονται θα μπορούσαμε να πούμε σχετικά με τους 
δείκτες ότι είναι ίδιοι για πολλά χρόνια και  στόχο έχουν να παράγουν 
συγκρίσιμα αποτελέσματα μεταξύ των χωρών , είναι κυρίως ποσοτικοί ενώ 
έχουν απολογιστικό χαρακτήρα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ήδη σε φάση επαναπροσδιορισμού εννοιών, 
αποσαφηνίσεων και  εξειδικευμένων μεθόδων και πρακτικών έτσι ώστε 
στο μέλλον η συλλογή και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων να 
επιτρέπει ακριβέστερη, πληρέστερη και έγκυρη γνώση (Eurostat, 2014). 

Γενικότερα  από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, παρά το ότι υπάρχει 
χρονική ανακολουθία στη σύγκριση των στατιστικών στοιχείων και των 
δράσεων της ΠΚΜ, αλλά και από τις συζητήσεις με τα στελέχη της,  
οδηγούμαστε στο συμπέρασμα  ότι υπάρχει μια ισχυρή δραστηριοποίηση 
της ΠΚΜ τα τελευταία χρόνια, που βασίζεται κυρίως στην εκτίμηση των 
ευκαιριών που προκύπτουν τυχαία, συγκυριακά ή έστω διαισθητικά,  χωρίς 
την αξιοποίηση των δεικτών τουρισμού για το σχεδιασμό των δράσεων 
αυτών, αλλά και χωρίς την αντίστοιχη οικονομική αποτίμηση, πάντα σε 
σχέση με τους στόχους. 
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4. Big Data – Εργαλείο για τον Τουρισμό 

Οι καινούργιες πηγές δεδομένων που προέρχονται από τους χρήστες του 
Internet τόσο σε μηχανές αναζήτησης όσο και σε πλατφόρμες κοινωνικής 
δικτύωσης ή σε τουριστικές πλατφόρμες έγιναν δημοφιλή αντικείμενα 
μελέτης και έρευνας της ανθρώπινης συμπεριφοράς για τη βιομηχανία του 
τουρισμού. 
 
Η απόφαση για ένα ταξίδι αποτελεί πολύπλοκη και πολυδιάστατη 
διεργασία που περιλαμβάνει επιμέρους αποφάσεις όπως την επιλογή 
προορισμού, την κράτηση ξενοδοχείων, την αεροπορική κράτηση, τον 
σχεδιασμό του ταξιδιού κ.α.  
Σε ποιο βαθμό θα μπορούσαμε να προβλέψουμε τις πωλήσεις των 
ξενοδοχείων ή την επισκεψιμότητα συγκεκριμένων τουριστικών 
προορισμών  ερευνώντας τις αναζητήσεις σε μηχανές αναζήτησης “search 
trends”;  Πώς θα μπορούσε να αυξηθεί η ακρίβεια προβλέψεων σχετικά με 
τη ζήτηση τουριστικών προϊόντων (Pan, B., Wu, D. C., Song, H., 2012) 
συνδυάζοντας τις παραδοσιακές μετρήσεις με τα δεδομένα που 
διακινούνται στον παγκόσμιο ιστό;   Πως μπορούν να βοηθήσουν οι 
τουριστικές πλατφόρμες όπως το Booking.com ή το TripAdvisor μέσω των 
αναρτημένων κριτικών την ικανοποίηση των τουριστών και τη βελτίωση 
της ταξιδιωτικής τους εμπειρίας;  
Ποια δεδομένα  μπορούν να ανιχνεύσουν νεότερες ανάγκες που θα 
προκύψουν για τους ταξιδιώτες; Πως οι προβλέψεις των τιμών των 
αεροπορικών εισιτηρίων μπορεί να αυξήσει τη ζήτηση συγκεκριμένων 
τουριστικών προορισμών; (Wohlfarth, 2011) 

 
Τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας μπορούν να προσφέρουν πολύ 
περισσότερα στην πολύπλοκη  τουριστική βιομηχανία που αποτελείται 
από πολλούς παίχτες που καθένας επηρεάζει τον άλλον σε όλη τη 
διαδρομή της τουριστική εμπειρίας. 

Αναλύσεις μεγάλης κλίμακας δεδομένων παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην  

 Πρόβλεψη της ζήτηση και της προσφοράς 
 Καταγραφή αποθεμάτων 
 Πολυκαναλικές καμπάνιες μάρκετινγκ 
 Στις χρηματοροές και στις ακυρώσεις 
 Στην παρεχόμενη αξιοπιστία  
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 Στη χάραξη στρατηγικής 

 

4.1 Ο Γερμανός τουρίστας 
Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι στην έρευνα που πραγματοποιεί 
Γερμανική εταιρεία ανάλυσης του τουριστικού προφίλ του Γερμανού 
τουρίστα  κάθε χρόνο από το 1970 κατά τη διάρκεια της ΙΤΒ, για το 2017 
παρουσίασε τα εξής στοιχεία που αφορούν και την Ελλάδα. 

Η αβεβαιότητα που προκλήθηκε από τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 
περιόδου 2015/2016 επηρέασαν και την ταξιδιωτική συμπεριφορά των 
Γερμανών το 2016.  Η Τουρκία εμφάνισε πτώση -23% στον αριθμό ταξιδιών, 
ενώ πτώση -15% παρατηρήθηκε και στη Γαλλία. Στην περιοχή της 
Μεσογείου, νικητές ανακηρύσσονται η Ελλάδα με +18% και η Ισπανία με 
+8%.  

Τα ηλεκτρονικά κανάλια κράτησης (email, online) από το 2006 στο 2016 
αυξήθηκαν κατά πολύ όπως δείχνει το παρακάτω γράφημα ενώ τα 
παραδοσιακά μέσα κράτησης (συζήτηση, τηλέφωνα κ.α.) μειώνουν 
δραματικά τα ποσοστά τους στο πέρασμα των χρόνων. 

 

Εικόνα : 7 Κανάλια Κράτησης 2006-2016 – Γερμανός Τουρίστας 

 

Είναι σημαντικό γιαυτό και αναφέρεται η συγκεκριμένη έρευνα καθώς 
παράγεται από αντικειμενική πηγή, που δεν έχει κανένα συμφέρον για την 
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προώθηση των ηλεκτρονικών πηγών κράτησης κάτι που θα μας 
απασχολήσει ιδιαίτερα παρακάτω καθώς όλες αυτές οι πηγές θα 
αποτελέσουν πηγές Big Data. 

 

4.2 Το παράδειγμα της Barcelona 
 
Ένα παράδειγμα αξιοποίησης δεδομένων που υπάρχουν ελεύθερα στο 
διαδίκτυο και παράγονται από χρήστες, παράδειγμα big data,  αποτελεί η 
μελέτη περίπτωσης της Βαρκελώνης (Roig & Clave, 2015) που στόχο έχει να 
αναδείξει τη χρησιμότητα στη στρατηγική χάραξη ενός τουριστικού 
προορισμού, η ανάλυση αυτών των στοιχείων. 
 

Η συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποίησε  ανάλυση περιεχομένου για να 
αποκωδικοποιήσει το υλικό που παράγουν οι χρήστες, επισκέπτες της 
Βαρκελώνης τα τελευταία 10 χρόνια, σε πάνω από 100.000 ταξιδιωτικά blog 
και online κριτικές. 
Τα ευρήματα της ανάλυσης ήταν  η συχνότητα, πυκνότητα και το βάρος 
των λέξεων που χρησιμοποιούνται πιο συχνά από τους επισκέπτες της 
περιοχής και με τον τρόπο αυτό προσδιορίζεται η γενική εικόνα των 
τουριστών για τον τόπο επίσκεψης κατά το στάδιο της ανάμνησης.  
  

 

Πίνακας  7 Είκοσι Πέντε συχνότερες λέξεις στη βάση δεδομένων 
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Κάθε λέξη του πίνακα επιδέχτηκε επιπλέον ανάλυσης ώστε να εξαχθούν 
βαθύτερα συμπεράσματα.  Έτσι η Basilica de La Sagrada Familia θεωρείται, 
και βάσει της συγκεκριμένης ανάλυσης, το βασικότερο τουριστικό σημείο 
της Βαρκελώνης ενώ ο αρχιτέκτονας Gaudi με τα τρία βασικά 
δημιουργήματά του (Basilica of the Sagrada Familia, Guell Park, and Mila 
House/La Pedrera) αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη. Στην ανάλυση 
εμφανίζονται 6 καλά συναισθήματα περίπου 200.000 φορές, πράγμα που 
αποτυπώνει την καλή ανάμνηση των επισκεπτών. 
 
Ακολούθησε  κατηγοριοποίηση των παραπάνω αναλύσεων, βάση 
γεωγραφικής τοποθεσίας (Βarcelona Brand,  Barcelona coast,  Barcelona 
landscapes) για να καθοριστούν οι βασικοί παράγοντες έλξης για κάθε 
κατηγορία. 
 

 

Πίνακας  8  Δημοφιλή  Κατηγορία Τουρισμού 

 
Κατ΄ αναλογία με την περίπτωση της Βαρκελώνης, η χρήση δεδομένων που 
έχουν παραχθεί από τους χρήστες, μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη για 
την προώθηση του Τουριστικού προϊόντος της ΠΚΜ. Οι τομείς στους 
οποίους η χρήση των δεδομένων αυτών θα μπορούσαν να αποδώσουν 
διατρέχουν μια ευρεία γκάμα, από τον προσδιορισμό των τοποθεσιών 
ενδιαφέροντος, το branding, την απεικόνιση και οπτικοποίηση τους με 
βάση την αποδοχή από τους ενδιαφερόμενους, μέχρι και τη δημιουργία 
συνδυαστικών διαδρομών για την υλοποίηση στρατηγικών τουριστικών 
στόχων της περιφέρειας. 
 
Από τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη 
μελέτη και αφορούν την αναγκαιότητα χρήσης μεθόδων Big Data, είναι η 
αξία των Δεδομένων που παράγονται από τους χρήστες και είναι ελεύθερα 
διαθέσιμα μέσω του παγκόσμιου ιστού. Τόσο τα εξειδικευμένα blogs, όσο 
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και οι μεγάλοι τουριστικοί ιστότοποι αλλά και οι κεντρικές μηχανές 
αναζήτησης, περιέχουν ένα τεράστιο όγκο πληροφορίας ο οποίος με την 
κατάλληλη επεξεργασία και ανάλυση μπορεί να προσφέρει σημαντική 
γνώση για το σωστό σχεδιασμό της τουριστικής προβολής της ΠΚΜ. Μέσα 
από την ανάλυση των δεδομένων αυτών, προκύπτουν σημαντικά ποσοτικά 
στοιχεία για τοποθεσίες ή περιοχές, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, χρονικοί 
περίοδοι ακμής και ύφεσης, χώρες προέλευσης, γλώσσες επικοινωνίας, 
προτιμήσεις και άλλα στοιχεία, πριν καν προβούμε σε οποιαδήποτε 
ανάλυση περιεχομένου. Από αυτό και μόνο το γεγονός γίνεται φανερή η 
αξία και αναγκαιότητα χρήσης τεχνικών και μεθόδων Big Data για τη 
σωστή μελέτη και σχεδιασμό της στρατηγικής αλλά και της λήψης 
αποφάσεων σχετικά με το τουριστικό προϊόν της ΠΚΜ. 
 

4.3 Χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για χρήση στις στατιστικές 
τουρισμού 
 

Τον Ιούνιο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μελέτη, 
προκειμένου να  αξιολογήσει τη σκοπιμότητα χρήσης δεδομένων κινητής 
τοποθέτησης για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων για τις εγχώριες, 
εξερχόμενες και εισερχόμενες ροές τουρισμού και να αντιμετωπίσει τα 
ισχυρά και αδύνατα σημεία που σχετίζονται με την πρόσβαση, την 
εμπιστοσύνη, το κόστος, τις τεχνολογικές και μεθοδολογικές προκλήσεις 
από τη  χρήση μιας τέτοιας νέας πηγής δεδομένων (Eurostat, 2014). 

 

Τα βασικά πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης πηγής τουριστικών 
δεδομένων είναι ότι παρουσιάζουν καλύτερη συνέπεια συγκριτικά με τις 
παραδοσιακές μεθόδους,  αναγνωρίζουν διανυκτερεύσεις σε μη 
καταγεγραμμένα καταλύματα ενώ μπορούν να κατηγοριοποιήσουν με 
ευκολία ανά γεωγραφική κατανομή, περιφέρεια, νομό ή πόλη, τα 
τουριστικά δεδομένα αφίξεων και διανυκτερεύσεων.  

 

Μέσω των συγκεκριμένων μεθόδων άντλησης τουριστικών δεδομένων 
μπορούν να θεσπιστούν κοινοί κανόνες ταυτοποίησης ή κατηγοριοποίησης 
τους, όπως συχνότητα επισκέψεων,  επαναλαμβανόμενες επισκέψεις, 
δευτερεύοντες προορισμοί κ.α. 
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Βασικό επίσης πλεονέκτημα αποτελεί  η άντληση των δεδομένων σχεδόν 
σε πραγματικό χρόνο και η παραγωγή αυτοματοποιημένων στατιστικών 
αναφορών γεγονός που επιτρέπει την εφαρμογή γρήγορων πολιτικών 
βελτίωσης τουριστικών αποδόσεων. 

Τέλος διευκολύνεται η ανταλλαγή ή η σύγκριση των τουριστικών στοιχείων 
μεταξύ των χωρών υπό την προϋπόθεση ότι οι χώρες αυτές χρησιμοποιούν 
στοιχεία κινητής τοποθέτησης για εισερχόμενες και εξερχόμενες 
στατιστικές τουρισμού. 

Τα βασικά προβλήματα στα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας είναι η 
δυσκολία πρόσβασης, η πολυπλοκότητα αλλά και η αβεβαιότητα μόνιμης 
χρήσης αυτών των δεδομένων και στο μέλλον.   

Σχετικά τις πληροφορίες που μας παρέχουν τα δεδομένα αυτά 
παρουσιάζονται ελλείψεις αναγνώρισης του σκοπού του ταξιδιού, στις 
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, στο τύπο διαμονής ή στα μεταφορικά 
μέσα που χρησιμοποιήθηκαν. 

Επίσης υπάρχουν ζητήματα λανθασμένης καταμέτρησης π.χ. τουρίστες με 
δύο κινητά ή  οικογένεια με ένα κινητό, ενώ υπάρχει δυσκολία αξιολόγησης 
της ακρίβειας των δεδομένων καθώς το κινητό μπορεί να μην συνοδεύει 
τον τουρίστα σε κάθε δραστηριότητα. 

 

Για την χρήση τέτοιων δεδομένων φυσικά υπάρχουν ακόμα ισχυρά εμπόδια 
εφαρμογής π.χ. ζητήματα ιδιωτικότητας και κοινών κανονισμών μεταξύ 
των χωρών, θέματα ασφάλειας, αντιμετώπισης της κοινής γνώμης, 
οικονομικά,  επιχειρηματικά και τεχνολογικά.  

 

Το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι τα  δεδομένα κινητού τηλεφώνου 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των σημερινών 
τουριστικών ερευνών αλλά όχι  να τις υποκαταστήσουν καθώς δεν 
μπορούν να δώσουν πληροφορίες για ορισμένους ουσιαστικούς 
τουριστικούς δείκτες. 

 

Με την χρήση όμως τέτοιων μεθόδων ακόμα και σε πρώιμο στάδιο 
δημιουργούνται σημαντικά οφέλη καθώς μπορούν να μειώσουν το μέγεθος 
ή την κατανομή του δείγματος της παραδοσιακής τουριστικής έρευνας και 
κατ’ επέκαση να μειώσουν το συνολικό κόστος. 
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Η ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών που χρησιμοποιούν δεδομένα κινητής 
τηλεφωνίας παρουσιάζει αυξανόμενο ενδιαφέρον από πολλές ομάδες και 
σε πολλά ερευνητικά έργα.  Οι εθνικοί στατιστικοί οργανισμοί θα παίξουν 
ουσιαστικό ρόλο στο κοντινό μέλλον σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση  για να αναπροσαρμόσουν το πεδίο δράσης τους ώστε να είναι σε 
θέση να παράγουν καλύτερα αποτελέσματα. 

 

4.4 Τουριστική δραστηριότητα στον ψηφιακό κόσμο των Big Data 
Εάν προσπαθήσουμε να διαχωρίσουμε την όλη τουριστική δραστηριότητα 
ενός ταξιδιώτη μέσω των ηλεκτρονικών  αποτυπωμάτων του, τότε θα 
δημιουργούσαμε τα παρακάτω στάδια (Marketing, EyeWide Digital, 2015) 

 

 

Σχήμα 8 Στάδια Τουριστικής Εμπειρίας 

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να δούμε πως από την πλευρά της η 
ΠΚΜ θα μπορέσει να συλλέξει τα κατάλληλα δεδομένα ή να δημιουργήσει 
δικά της πρωτογενή δεδομένα ώστε να επέμβει σε κάθε στάδιο  
δραστηριότητας του τουρίστα και να προκαλέσει μεγαλύτερες τουριστικές 
επιδόσεις γι’ αυτήν. 

  

4.4.1 Στάδιο 1 : Έμπνευση  
Έμπνευση είναι η ξαφνική σύλληψη μια ταξιδιωτικής ιδέας, χωρίς την 
άμεση συμμετοχή της βούλησης που προκαλεί ενθουσιασμό και  ωθεί σε 
δημιουργική ενέργεια. (LexiGram, 2017) 

έμπνευση

οργάνωση

κράτηση

εμπειρία

ανάμνηση
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Φίλοι, συνάδελφοι, οικογένεια, Ίντερνετ, Social Media, τηλεόραση, 
εφημερίδα, περιοδικό, πρακτορεία ταξιδιών κ.α. είναι μερικές από τις πηγές 
έμπνευσης του ταξιδιώτη.   

Η Google ανέθεσε στην εταιρεία Ipsos Media CT να ερευνήσει τις συνήθειες 
των ταξιδιωτών και πως αυτές σχετίζονται με το Internet. Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε στην Αμερική σε ένα δείγμα 5000 καταναλωτών (3500 
ιδιώτες + 1500 επιχειρήσεις) που έχουν ταξιδέψει το τελευταίο εξάμηνο.  Θα 
παρουσιάσουμε μερικά από τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2014 (Ipsos MediaCT, 2014) για να 
αναδείξουμε το πόσο σημαντική είναι η χρήση εφαρμογών Big Data εάν η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θέλει να προσελκύσει ταξιδιώτες 
ξεκινώντας από το στάδιο της έμπνευσης για ταξίδι, της έρευνας που θα 
ακολουθήσει από τον υποψήφιο ταξιδιώτη,  της αγοράς ή κράτησης, της 
ταξιδιωτικής εμπειρίας, μέχρι το στάδιο της ανάμνησης του ταξιδιού.  

  Πρωταρχικό ερώτημα που τέθηκε είναι εάν ξεκινούν την έρευνα για 
ταξίδι πριν ακόμα αποφασίσουν που ή πως θα ταξιδέψουν.  Το 65% 
των ταξιδιωτών αναψυχής και  69% των επαγγελματικών απάντησε 
θετικά.  

 Οι ταξιδιώτες εμπνέονται για ταξίδι είτε με πηγές  online είτε από 
φίλους που βρίσκονται online (92%).  To υπόλοιπο 8% που απομένει 
εμπνέεται από πηγές offline, που περιλαμβάνει περιοδικά, βιβλία, 
ραδιόφωνο, τηλεόραση κ.α.  

 Οι κυριότερες πηγές έμπνευσης προέρχονται από social media (83%),  
Search Engines (61%), travel site (42%) 

Η ΠΚΜ μπορεί να προκαλέσει έμπνευση εάν επέμβει και επηρεάσει τις 
πηγές που προκαλούν έμπνευση στους ταξιδιώτες.  Οι ενέργειες αυτές ήδη 
βέβαια πραγματοποιούνται ως ένα βαθμό μέσω των δράσεων που γίνονται 
π.χ εκθέσεις, εκδηλώσεις ή μέσω των επαφών που πραγματοποιούνται με 
δημόσιους φορείς άλλων χωρών ή με ταξιδιωτικούς πράκτορες ή 
δημοσιογράφους. Όμως οι βασικές πηγές έμπνευσης, social media,  Search 
Engines και travel site, κάτι που μας δείχνει η έρευνα της google που 
προαναφέρθηκε, παραμένουν, σε μεγάλο βαθμό, ανεκμετάλλευτες.  

Οι καμπάνιες που θα δημιουργούν την έμπνευση μέσω του Internet 
Marketing τόσο στα social media, όσο και σε μηχανές αναζήτησης αλλά και 
σε ταξιδιωτικά sites από ειδικούς marketers  θα αποτελέσουν την 
πρωτογενή πηγή δεδομένων που θα εισαχθεί στο μοντέλο “Big Data 
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Tourism PKM”.  Η κατηγοριοποίηση (classification) των υποψήφιων 
τουριστών τόσο από τα προσωπικά τους στοιχεία που μπορεί να δίνονται 
σε αυτό το πρώιμο ακόμα  στάδιο, όσο από το προφίλ τους που μπορεί να 
ανιχνεύεται, αποτελεί σημαντικό σημείο για την ενεργοποίηση 
κατάλληλων εικόνων, κειμένων, σχολίων και άλλων εργαλείων, την 
κατάλληλη στιγμή ώστε να προκληθεί θετική έμπνευση για την ΠΚΜ. 
Από την άλλη πλευρά όλες οι ενέργειες που ήδη γίνονται από την ΠΚΜ, με 
τις παραδοσιακές προσεγγίσεις του υποψήφιου τουρίστα, θα πρέπει να 
καταγράφονται με εμπλουτισμένα πλέον στοιχεία (metadata) ώστε να 
ενισχύσουν με περαιτέρω δεδομένα το μοντέλο “Big Data Tourism PKM”. 

Τέλος το πλήθος των δεδομένων που έχει ήδη παραχθεί και παράγεται 
καθημερινά από εκατομμύρια χρήστες σχετικά με την τουριστική πλευρά 
της ΠΚΜ αποτελεί ακόμα μία επιπλέον πηγή δεδομένων έμπνευσης και 
όχι μόνο, που θα πρέπει με τις κατάλληλες διαδικασίες να εντοπιστεί, 
συλλεχθεί, ξεκαθαριστεί, καταγραφεί, αναλυθεί προκειμένου να μας 
δώσει όλα εκείνα τα στοιχεία που με ασφάλεια θα μας οδηγήσουν σε 
συγκεκριμένα συμπεράσματα. 

Τα μετρήσιμα αποτελέσματα του σταδίου έμπνευσης είναι : 
 η καταμέτρηση και η κατηγοριοποίηση όλων αυτών των ατόμων που με 

κάποιο τρόπο ήρθαν σε μια πρώτη επαφή, θετική ή αρνητική, με κάποιο 
τουριστικό σημείο της ΠΚΜ  

 το είδος της επαφής π.χ. προβολή εικόνας, συνάντηση, σχόλιο κ.α.  
 οι συγκρίσεις με γειτονικές περιοχές ή χώρες  
 οι εποχικές μεταβολές,  
 οι αναλύσεις εικόνων που αρέσουν περισσότερο,   
 οι προτιμήσεις των υποψηφίων τουριστών ανάλογα με το προφίλ τους 

 
είναι μερικές μόνο από τις αναλύσεις των στοιχείων που μπορούν να 
συγκεντρωθούν από αυτό το στάδιο. 
Στόχος είναι η ενίσχυση από πλευράς ΠΚΜ της έμπνευσης για ταξίδι σε 
όσο το δυνατόν περισσότερους τουρίστες, την εποχή που επιθυμεί, στο 
τουριστικό σημείο  που θέλει να ενισχύσει.  
 
Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα της Booking.com 

(Emrah Tasli, 2017) που μέσω συγκεκριμένου αλγορίθμου καταφέρνει να 
παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για κάθε πελάτης της π.χ.  όταν ο 



[66] 
 

ταξιδιώτης επιλέγει «ξενοδοχείο κοντά σε θάλασσα»  προβάλλει πρώτα τις 
εικόνες εκείνες του ξενοδοχείου  που θα ενισχύσουν την θέληση του για 
κράτηση. 

 

Εικόνα : 8 Ανάλυση Εικόνας από Booking.com 

 

4.4.2. Στάδιο 2 : Οργάνωση 
 
Όταν οριστικοποιηθεί το μέρος και οι ημερομηνίες, ξεκινάει το στάδιο της 
οργάνωσης του ταξιδιού. Οι online κριτικές παίζουν σημαντικό ρόλο στο 
στάδιο αυτό καθώς επηρεάζουν περισσότερο την γνώμη του ταξιδιώτη για 
τη διαμονή, τα αξιοθέατα, τα εστιατόρια κ.α. 
Σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα της Google, η οργάνωση του ταξιδιού 
γίνεται κατά 80% μέσω Internet, με τις μηχανές αναζήτησης να κατέχουν 
τον πρώτο ρόλο στο σχεδιασμό του ταξιδιού και ακολουθούν  τα site ή οι 
εφαρμογές ξενοδοχείων, οι αεροπορικές εταιρείες, τα online ταξιδιωτικά 
γραφεία, οι χάρτες, οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων κ.α.   
 
Η επίδραση του Διαδικτύου στην εικόνα του προορισμού δεν έχει ακόμη 
αποκαλυφθεί πλήρως, καθώς το εικονικό περιβάλλον είναι ευρύ και 
διαθέτει διαφορετικές πλατφόρμες, όπως blogs και φόρουμ κοινωνικά 
δίκτυα κ.α., που μπορεί να έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στην εικόνα που 
σχηματίζουν οι τουρίστες.   
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Σε αυτό το πλαίσιο, οι διαδικτυακοί έλεγχοι από τους χρήστες σχετικά με 
τους ταξιδιωτικούς προορισμούς, τα ξενοδοχεία και τις τουριστικές 
υπηρεσίες έχουν γίνει σημαντικές πηγές πληροφοριών. (Carmen Hidalgo-
Alcázar, 2014) 

Κάθε χρόνο, εκατοντάδες εκατομμύρια δυνητικών επισκεπτών 
συμβουλεύονται online κριτικές και όπως δείχνουν οι έρευνες  οι 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τους καταναλωτές επηρεάζονται 
έντονα από τις συστάσεις (WOM) άλλων καταναλωτών. Επιπλέον, 
διαπιστώνεται ότι οι κριτικές που παρέχονται από άλλους ταξιδιώτες 
συχνά θεωρούνται από τους αναγνώστες ως πιο ενημερωμένες, ευχάριστες 
και αξιόπιστες από τις πληροφορίες που παρέχουν οι πάροχοι 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών.  
 
Ο ρόλος της ΠΚΜ στο στάδιο αυτό θα μπορούσε να βρίσκεται στη 
δημιουργία μιας τουριστικής πύλης παρέχοντας τις εξής δυνατότητες : 
 
 Προβολή τουριστικών σημείων 
 Παρουσία όλων των  τουριστικών καταλυμάτων, προϊόντων ή 

παροχών ανά νομό 
 Πληροφορίες για τις μετακινήσεις με κάθε μέσο (οδικό, σιδηροδρομικό, 

ακτοπλοϊκό, αεροπορικό κ.α.) 
 Μονοπάτια εξερεύνησης 
 Ποδηλατικές διαδρομές 
 Συνδιασμοί-Προτάσεις για εκδρομές 
 Θεματικές Εκδηλώσεις, Εκθέσεις 
 Προσφορές για διάφορες αγορές 
 Νυχτερινή Διασκέδαση 
 Οικογενειακές αποδράσεις 
 Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, σκαφών, ποδηλάτων κ.α. 
 Ιστορικές αναφορές 
 Μουσεία, Μνημεία, Αρχαιολογικούς χώρους 
 Παραλίες 
 Γαστρονομία 

Και πολλά ακόμα, δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα στον 
τουρίστα να εξυπηρετηθεί άμεσα, γρήγορα αλλά και να πάρει μια εικόνα 
για το είδος της ταξιδιωτικής εμπειρίας που θα αποκτήσει.   
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Οι προτάσεις περιήγησης ή οι επισκέψεις σε βυζαντινές εκκλησίες που 
μπορούν να συνδυαστούν με τα καλοκαιρινά μπάνια σε κάποια παραλία 
δημιουργούν την ανάγκη  για μεγαλύτερη διαμονή και περισσότερες 
διανυκτερεύσεις ή για επανάληψη επίσκεψης, άρα εξυπηρετούν τους 
βασικούς σκοπούς της ΠΚΜ. 
 
Online εξυπηρέτηση για τουριστικά ζητήματα που αφορούν την ΠΚΜ, 
μέσω της πύλης, mobile apps που παρέχουν όλα τα παραπάνω μέσω 
κινητού είναι επιπλέον παροχές που μπορούν να προσφερθούν στο 
τουρίστα της ΠΚΜ και παράλληλα να επιστρέψουν πληθώρα δεδομένων 
που ενισχύουν το μοντέλο “Big Data Tourism PKM” 
 
Αντίστοιχες βέβαια ιστοσελίδες με εκατομμύρια χρήστες, κριτικές, video, 
φωτογραφίες κ.α. όπως το booking, tripadvisor κ.α. αποτελούν σίγουρα 
σημαντικές πηγές μέσω των οποίων το   μοντέλο “Big Data Tourism PKM” 
θα αντλήσει δεδομένα προκειμένου να σχηματίζει εικόνα για το πλήθος, 
το είδος και τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων που αναζητούν διακοπές στην 
ΠΚΜ, και να διαμορφώσει κατάλληλες τεχνικές και πολιτικές προκειμένου 
να επηρεάσει θετικά τους τουρίστες. 
 
Μερικά από τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών μπορεί να είναι  

 η καταμέτρηση των ατόμων που οργανώνουν ταξίδι στην ΠΚΜ ανά 
μέσο,  

 τα αντικείμενα της οργάνωσης που επιδιώκουν π.χ. ξενοδοχείο, 
μεταφορές, θέατρα κ.α.,  

 ο σκοπός του ταξιδιού τους 
 η κύρια επιδίωξη π.χ. φθηνά, ποιότητα, υψηλές κριτικές 

 
 

4.4.3. Στάδιο 3 : Κράτηση 
 
Το στάδιο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς μέσω αυτού 
ολοκληρώνεται η διαδικασία της αγοράς.   Οι συναλλαγές γενικά 
εξακολουθούν να παρουσιάζουν περιθώρια βελτίωσης,  είτε στα εργαλεία 
που δίνονται, είτε στους τρόπους πληρωμής που προσφέρονται, είτε στην 
ασφάλεια των συναλλαγών, είτε στις ακυρώσεις και επιστροφές είτε γιατί 
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δεν μπορούν να ολοκληρωθούν πολλές φορές όλες οι ενέργειες 
ηλεκτρονικά.  
 
Στο συγκεκριμένο στάδιο δεν μπορεί να επέμβει η ΠΚΜ καθώς πλέον ο 
τουρίστας θα συνδεθεί απευθείας με τον τουριστικό πάροχο  και θα λάβει 
τις υπηρεσίες που του παρέχονται. Για να υπάρχει μεγαλύτερη ακρίβεια 
των στοιχείων θα πρέπει να συλλέγονται δεδομένα από την ΠΚΜ τόσο με 
τον παραδοσιακό τρόπο όσο και μέσω των ηλεκτρονικών σελίδων των 
παρόχων τουριστικών προϊόντων όπου αυτό είναι εφικτό. 
 
Όπως ήδη έχει αναφερθεί, μέσω του παραδοσιακού τρόπου, τα στοιχεία 
των κρατήσεων συλλέγονται από διάφορους αρμόδιους φορείς 
προκειμένου να τα επεξεργαστούν και να βγάλουν τα επίσημα 
αποτελέσματά τους όποτε αυτό είναι εφικτό.   
 
Η ΠΚΜ  θα πρέπει να αλλάξει το μοντέλο συνεργασίας με τους φορείς 
τέτοιων δεδομένων και να επιδιώξει πλέον τη γρήγορη παραλαβή των 
πρωτογενών στοιχείων έτσι ώστε να προχωράει η ίδια στην κατάλληλη 
επεξεργασία και να βγάζει τα στοιχεία που επιθυμεί όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα, με την μεγαλύτερη ακρίβεια ώστε να είναι σε θέση να 
βελτιώνει τις πολιτικές της ανά πάσα στιγμή.  
 
Τα δεδομένα κρατήσεων είναι απαραίτητα  στο  μοντέλο “Big Data Tourism 
PKM” γιατί μέσω αυτών θα αναδειχθούν οι βασικοί δείκτες 
αποδοτικότητας.  Έτσι λοιπόν απαραίτητη είναι και η στενή πλέον 
συνεργασία με φορείς που παρέχουν όλα τα στοιχεία κρατήσεων π.χ. ΣΕΤΕ, 
Τράπεζα Ελλάδος, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κ.α. Μάλιστα εάν 
υπάρχουν καθυστερήσεις σε κάποια δεδομένα θα πρέπει να αναληφθούν 
επιπλέον ενέργειες  π.χ. Απευθείας ενημέρωση από το Βυζαντινό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης για τον αριθμό εισιτηρίων σε καθημερινή βάση κ.α. καθώς 
ένα αργό μοντέλο Big Data θα πάψει να αποτελεί  εργαλείο. 
 
Μερικά από τα αποτελέσματα των αναλύσεων στο στάδιο αυτό θα είναι 

 ο αριθμός των κρατήσεων σε αεροπλάνα, τρένα, πλοία, ξενοδοχεία 
ανά χώρα προέλευσης 

 ο αριθμός ακυρώσεων 
 ο αριθμός των κρατήσεων/ακυρώσεων σε κέντρα διασκέδασης ή σε 

αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία ανά χώρα προέλευσης 
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 Φυλετικές, οικογενειακές, ηλικιακές, εποχικές κατανομές 
 Η αξιολόγηση των προμηθευτών τουρισμού 

 
 

4.4.4. Στάδιο 4 :  Η εμπειρία 
 

Με την άφιξη στον προορισμό, κορυφώνεται η χρήση κινητού, social media, 
apps κ.α. του ταξιδιώτη  για το που θα φάει, τι θα δει, πως θα μετακινηθεί 
κ.α.  Η συντριπτική πλειοψηφία των ταξιδιωτών επιλέγουν αυτόν τον 
τρόπο για να λάβουν τις πληροφορίες που θέλουν, αντί του να επισκεφτούν 
κάποιο ειδικό γραφείο τουρισμού. 

Ήλιος και Θάλασσα είναι σε μεγάλο βαθμό παράγοντες που συντελούν 
θετικά στην εμπειρία του ταξιδιώτη θα μείνουν όμως ευχαριστημένοι με τη 
διαμονή τους, το φαγητό που έφαγαν, την καθαριότητα στους δρόμους, την 
σωστή σήμανση, τις πληροφορίες που είχαν όταν τις ήθελαν, τον τρόπο 
διασκέδασης, τις υπηρεσίες υγείας εάν τις χρειάστηκαν κ.α.  Είναι μερικοί 
μόνο παράγοντες που συντελούν στο χτίσιμο της καλή εμπειρίας. 

Οι εμπειρίες των επισκεπτών της ΠΚΜ μπορούν να εξαχθούν από τα 
μεγάλα ταξιδιωτικά site π.χ tripadvisor όπου το πλήθος των κριτικών είναι 
τεράστιο και σίγουρα μέσω της ανάλυσης κειμένου θα μπορούν να 
εξαχθούν σημαντικά αποτελέσματα  σχετικά με την ικανοποίηση των 
τουριστών από την ταξιδιωτική εμπειρία που λαμβάνουν στην ΠΚΜ. 

Δεδομένα σχετικά με τη θέση των τουριστών, τις επισκέψεις σε 
συγκεκριμένα σημεία, την έμπνευση που  προκαλούν σε  φίλους είναι 
μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα των στοιχείων που μπορούν να 
συγκεντρωθούν για να ενισχύσουν το μοντέλο “Big Data Tourist PKM” 

Η ΠΚΜ θα μπορέσει να  βοηθήσει στην ταξιδιωτική εμπειρία των 
τουριστών μέσω συγκεκριμένων κινητών εφαρμογών (Mobile Apps) που 
εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες π.χ. σχετικά με τις ποδηλατικές 
διαδρομές που μπορεί να κάνει ο ταξιδιώτης, με την ιστορία των νομών, με 
τις γευστικές συνήθειες των τοπικών περιοχών κ.α.  Επίσης μπορεί να 
προτείνει στους ταξιδιώτες συγκεκριμένες δράσεις ανάλογα με τη 
γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκονται ή ανάλογα με τα ενδιαφέροντα 
που έχουν ή ανάλογα με την ηλικία και την κατάσταση στην οποία 
βρίσκονται. 
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Ο λόγος για να πραγματοποιήσει τέτοιου είδους δράσεις η ΠΚΜ είναι διότι 
θέλει να δημιουργήσει καλές εμπειρίες στους επισκέπτες της ώστε να 
παρατείνουν ή να επαναλάβουν το ταξίδι τους και φυσικά να 
αποτυπώσουν τις καλές τους εμπειρίες σε εικόνες, σχόλια, videos κ.α. και 
να επηρεάσουν τα δύο πρώτα στάδια της τουριστικής δραστηριότητας σε 
νέους επισκέπτες (έμπνευσης, οργάνωσης). 

Μέσω του συγκεκριμένου σταδίου μπορούν να εξαχθούν αποτελέσματα 
σχετικά με τα πιο πολυσύχναστα σημεία της ΠΚΜ, ή σχετικά με το βαθμό 
ικανοποίησης που έλαβαν οι ταξιδιώτες μέσα από τα σχόλια και τις 
κριτικές τους για τις παροχές που έλαβαν. 

Στο στάδιο των εμπειριών οι εμπλεκόμενοι είναι πολλοί (πάροχοι 
τουριστικών προϊόντων, περιφέρεια, δήμοι, αστυνομία κ.α.) είναι 
σημαντική η ανάλυση όλων των στοιχείων ώστε να υπάρξει συνεργασία 
για τη άμεση διόρθωση δυσάρεστων φαινομένων.  Ένα παράδειγμα μιας 
τέτοιας αντίδρασης θα μπορούσε να είναι η αλίευση σχολίου για 
συγκέντρωση πολλών σκουπιδιών σε απομακρυσμένο κάδο ενός 
επαρχιακού δρόμου  και ο άμεσος προγραμματισμός δρομολογίου 
απορριμματοφόρου για την συγκομιδή των σκουπιδιών. 

 

4.4.5. Στάδιο 5 : Ανάμνηση 
Κατά την επιστροφή τους στον τόπο διαμονής τους οι ταξιδιώτες μπορούν 
να γίνουν πρεσβευτές των τουριστικών προϊόντων της ΠΚΜ, ή 
δυσφημιστές, ανάλογα με την εμπειρία που είχαν.  

Το συγκεκριμένο στάδιο επηρεάζεται εξ ολοκλήρου από το προηγούμενο 
στάδιο της εμπειρίας. Όσο καλύτερη είναι η εμπειρία του ταξιδιώτη, τόσο 
καλύτερη θα είναι και η ανάμνηση της ταξιδιωτικής εμπειρίας. 

Ο ταξιδιώτης θέλει να γράψει μία κριτική στο στάδιο αυτό της ανάμνησης 
ή να αναρτήσει κάποια φωτογραφία κυρίως εάν έχει ιδιαίτερα θετική ή 
ιδιαίτερα αρνητική κριτική να κάνει, εάν είχε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
του κάποια απρόσμενο γεγονός και θέλει να το κοινοποιήσει, εάν είχε 
αναπτύξει κοινωνικές σχέσεις κατά τη διάρκεια της εμπειρίες του. 
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Σχήμα 9 Συσχέτιση Ενέργειας βάση συναισθήματος 

 

Η ΠΚΜ μπορεί να επέμβει προκαλώντας παρότρυνση στους ταξιδιώτες να 
σχολιάσουν την ταξιδιωτική τους εμπειρία αλλά ίσως και να 
συμπληρώσουν επιπλέον στοιχεία προκειμένου να κατηγοριοποιήσουν 
(π.χ. ερωτηματολόγιο) ή απλώς να εκμαιεύσουν την εικόνα που 
αποκόμισαν από την ΠΚΜ με κάποιο “Like” σε εικόνα που θα τους 
προβληθεί. 

Είναι σημαντικό για την ΠΚΜ να γνωρίζει εάν οι επισκέπτες της 
σκέφτονται να πραγματοποιήσουν μια καινούργια ταξιδιωτική εμπειρία 
στο χώρο της ή εάν το προτείνουν σε άλλους ταξιδιώτες, άλλωστε όπως ήδη 
έχουμε αναφέρει οι φίλοι και συγγενείς είναι η σημαντικότερη πηγή 
έμπνευσης για ταξίδι. 

  

4.5 Big Data στην ΠΚΜ 

4.5.1 Υπάρχουν Big Data; 
Η απάντηση στο ερώτημα είναι σχεδόν αυταπόδεικτη και είναι θετική.  Ο 
παγκόσμιος ιστός βρίθει πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με την 
Κεντρική Μακεδονία. Για να το καταδείξουμε αυτό, ακολουθήσαμε μια 
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πολύ απλοϊκή προσέγγιση. Συγκεντρώσαμε, από την αρμόδια διεύθυνση 
Τουρισμού της Περιφέρειας, τις 100 βασικές τουριστικές τοποθεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων και των ονομάτων των νομών. Στη συνέχεια 
εκτελέσαμε σε τρεις βασικές μηχανές αναζήτησης (google, bing, yahoo) τις 
αντίστοιχες αναζητήσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εμφανίζονται 
στον πίνακα 10. Ο τρόπος αναζήτησης ήταν ο πλέον στοιχειώδης, δε 
χρησιμοποιήθηκαν σύνθετες επιλογές ή εξειδικευμένοι παράμετροι 
αναζήτησης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε την πλέον 
αυθόρμητη εικόνα που θα αντιμετωπίσει ένας τουρίστας που μη έχοντας 
γνώση θα αναζητήσει κάποια από αυτά τα εκατό σημεία. Η μόνη 
παράμετρος ήταν η αναζήτηση μεταξύ αποτελεσμάτων στην αγγλική 
γλώσσα. Το τελευταίο αυτό σημείο δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε για τα 
αποτελέσματα που παρήχθησαν από τις αναζητήσεις της google. Η όλη 
διαδικασία αυτοματοποιήθηκε με τη χρήση της βιβλιοθήκης selenium (Anon., 

2017) και της γλώσσας προγραμματισμού python 3.4. (Anon., 2017) 

Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

 Τα αποτελέσματα που παρήχθησαν είναι πάρα πολλά, για την ακρίβεια 
1.676.398.498 υπερσύνδεσμοι στο σύνολο των τριών μηχανών για το 
σύνολο των τοποθεσιών. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να 
αναφέρουμε ότι είναι δεδομένο ότι σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα 
αποτελέσματα δεν έχουν να κάνουν με τον τουρισμό της Περιφέρειας, 
αντιθέτως μπορεί να είναι και εντελώς άσχετα με αυτόν, γεγονός που 
από μόνο του χρήζει περαιτέρω μελέτης και διερεύνησης εάν θα θέλαμε 
να αξιοποιήσουμε εργαλεία όπως οι μηχανές αναζήτησης για την 
υποστήριξη της τουριστικής στρατηγικής της περιφέρειας. 

 Όπως αναφέραμε και παραπάνω,  τα αποτελέσματα που 
παρουσιάζονται από τις σχετικές αναζητήσεις, διαφοροποιούνται από 
μηχανή σε μηχανή αναζήτησης. Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι αυτό της αναζήτησης του όρου “3-5 Πηγάδια (3-5 pigadia Imathia)” 
στο νομό Ημαθίας. H Bing δίνει 3.930 αποτελέσματα, η Google 14.400, 
ενώ η Yahoo τον απίστευτο αριθμό 1.360.000.000. Γενικότερα μια πιο 
κοντινή ματιά στα αποτελέσματα, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 
yahoo μάλλον χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό αλγόριθμο για τις 
αναζητήσεις της. Από αυτή και μόνο την παρατήρηση, γίνεται φανερή 
η ανάγκη μελέτης και κατανόησης των διαφόρων τεχνικών αναζήτησης 
που χρησιμοποιούν οι βασικές μηχανές, προκειμένου να μπορέσουμε 
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να σχεδιάσουμε τόσο το περιεχόμενο όσο και την προώθηση των 
στρατηγικών της περιφέρειας στον τουριστικό τομέα.  

 

 

Νομός Σημείο Ελληνικά Σημείο Λατινικά bing yahoo google
Ημαθία Ημαθία imathia 61.300 59.800 2.640.000
Ημαθία Άλσος Αγίου Νικολάου saint Nikolas imathia 935 293.000 44.500
Ημαθία Όρος Βέρμιο bermio mountain imathia 24 186.000 13.400
Ημαθία Σέλι seli imathia 3.180 7.420 14.900
Ημαθία 3-5 Πηγάδια 3-5 pigadia imathia 3.930 1.360.000.000 14.400
Ημαθία Αλιάκμονας aliakmonas imathia 2.560 2.540 6.040
Ημαθία Οι αμπελουργικές περιοχές ampelourgikes perioxes imathia 0 63 201
Ημαθία Αρχαιολογικός χώρος Μίεζας archaelogical site mieza imathia 24 653.000 5.230
Ημαθία Αρχαιολογικός χώρος Βεργίνας archaelogical site vergina imathia 704 68.500 72.900
Ημαθία Ο αρχαιολογικός χώρος της Σχολής Αριστοτέλη,school of aristotelis imathia 1.280 69.700 83.000
Ημαθία Η Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά panagia soumela imathia 2.220 22.900 7.330
Ημαθία Οι βυζαντινές εκκλησίες της Βέροιας byzantine churches imathia 4.490 3.490.000 69.500
Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη thessaloniki 8.040.000 7.970.000 27.200.000
Θεσσαλονίκη Λίμνη Βόλβη lake volvi Thessaloniki 8.790 13.700 24.200
Θεσσαλονίκη Λουτρά Βόλβης volvi spa Thessaloniki 3.460 320.000 61.800
Θεσσαλονίκη Λίμνη Κορώνεια lake koronia Thessaloniki 3.000 349.000 8.700
Θεσσαλονίκη Ιαματικά λουτρά του Λαγκαδά lagadas spa Thessaloniki 3.810 305.000 14.500
Θεσσαλονίκη  Δέλτα Αξιού axios delta Thessaloniki 9.050 338.000 25.900
Θεσσαλονίκη Λευκός Πύργος white tower Thessaloniki 89.400 162.000 478.000
Θεσσαλονίκη Ροτόντα rotonta Thessaloniki 13.400 61.200 244.000
Θεσσαλονίκη Αψίδα του Γαλερίου kamara Thessaloniki 21.600 55.500 86.800
Θεσσαλονίκη Ρωμαϊκή αγορά roman market Thessaloniki 34.900 6.460.000 1.050.000
Θεσσαλονίκη Φρούριο του Επταπυργίου genti koule Thessaloniki 1.730 32.100 48.800
Θεσσαλονίκη Βυζαντινές εκκλησίες byzantine churches Thessaloniki 31.700 1.700.000 432.000
Θεσσαλονίκη Μουσουλμανικά μνημεία musulman monument Thessaloniki 2.450 339.000 34.500
Θεσσαλονίκη Αρχαιολογικό Μουσείο archaelogical museum Thessaloniki 17.300 413.000 396.000
Θεσσαλονίκη Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού museum of byzantine civilization Thessaloniki 13.200 416.000 255.000
Θεσσαλονίκη Μουσείο Λευκού Πύργου white tower museum Thessaloniki 56.700 4.310.000 596.000
Κιλκίς Κιλκίς kilkis 170.000 169.000 2.960.000
Κιλκίς Όρος Πάικο paiko mountain Kilkis 1.720 27.600 6.860
Κιλκίς Βουνό Μπέλες mpeles mountain Kilkis 21 36.500.000 2.680
Κιλκίς Οροσειρά Κρούσσια sierra kroussia  Kilkis 20 15.100.000 996
Κιλκίς Σπήλαιο του Αγίου Γεωργίου cave of saint George Kilkis 8.200 505.000 52.000
Κιλκίς Πικρολίμνη pikrolimni Kilkis 3.790 3.890 31.200
Κιλκίς Λίμνη Δοϊράνη doirani lake Kilkis 2.790 32.300 9.790
Κιλκίς Αρχαιολογικό χώρου του Παλατιανού archaelogical site of palatianos Kilkis 5 5.000 186
Κιλκίς Αρχαία πόλη της Ευρωπού ancient city of europos Kilkis 619 27.200 141.000

Κιλκίς
Ιερά Μονή του Οσίου Νικοδήμου του 
Αγιορείτου monastery of saint nikodimos Kilkis 40 14.600 15.400

Κιλκίς
Ιερά Μονή της Παναγιάς στη 
Γουμένισσα monastery of holy mary goumenissa Kilkis 425 5.320 2.070

Κιλκίς
Ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος 
Κρουσσίων Balkan botanic garden of kroussia Kilkis 693 2.510 1.160

Κιλκίς Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς archaelogical museum Kilkis 1.140 2.310.000 16.400
Κιλκίς Πολεμικό Μουσείου Κιλκίς war museum Kilkis 15.900 1.530.000 5.780

Κιλκίς
Μουσείο Α' Παγκοσμίου Πολέμου - 
Μάχης Σκρά museum of first world war Kilkis 9.760 1.130.000 70.000

Πέλλα Πέλλα pella 10.500.000 9.990.000 15.300.000
Πέλλα Μαύρο Δάσος black forest Pella 178.000 596.000 2.740.000
Πέλλα Χίλια Πεύκα a thousand trees Pella 13.700 7.150.000 1.230.000
Πέλλα Kαϊμάκτσαλαν kaimaktsalan Pella 13.400 18.000 52.700
Πέλλα Λίμνη Βεγορίτιδα begoritida lake Pella 13 413.000 11.500
Πέλλα Λίμνη Άγρα agra lake Pella 13.400 1.090.000 2.490.000
Πέλλα Ποταμός Εδεσσαίος edeseos river Pella 2 733.000 47.400
Πέλλα Ποταμός Λουδίας loudias river Pella 1.410 357.000 4.620
Πέλλα Καταρράκτες της Έδεσσας waterfalls of Eddesa 34 76.800 74.500
Πέλλα Λουτρά Πόζαρ pozar spa Pella 7.840 14.900.000 92.600

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ LINKS ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΤΗΣ
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Πίνακας  9 Σημείο Ενδιαφέροντος ανά νομό / Links ανά μηχανή αναζήτησης 

Προς επίγνωση της σπουδαιότητας των μηχανών αναζήτησης και 
του ρόλου που παίζουν στη διαμόρφωση της γνώμης των εν δυνάμει 
επισκεπτών της χώρας μας, αρκεί να αναλογιστούμε ότι πάνω από 
το 40% του πληθυσμού της γης (περίπου 3,6 δις) κάνουν χρήση του 

Πέλλα Αρχαία Πέλλα ancient Pella 93.100 166.000 425.000
Πέλλα Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας archaelogical museum of Pella 5.950 105.000 139.000
Πέλλα Κωπηλατικό Κέντρο Λουδία rowing center loudias river Pella 336 20.500 1.520

Πέλλα
Κέντρο Ανάπτυξης Ιππικής Τέχνης 
«ΠΕΛΛΑ horseback riding center Pella 13.200 2.900.000 185.000

Πέλλα Παλαιός Άγιος Αθανάσιος saint athanasios village Pella 16.000 342.000 72.000
Πιερία Πιερία pieria 332.000 325.000 4.700.000
Πιερία Αλιάκμονα haliacmon Pieria 4.080 4.130 32.100
Πιερία Όλυμπο olympus Pieria 38.200 54.700 205.000
Πιερία Πιέρια Όρη Pieria mountains Pieria 24.400 256.000 392.000
Πιερία Το Δέλτα του Αλιάκμονα delta of haliacmon Pieria 1.690 390.000 42.000
Πιερία Αρχαίο Δίον ancient dion Pieria 12.400 423.000 88.400
Πιερία Μεσαιωνικό Κάστρο Πλαταμώνα platamonas castle Pieria 12.600 53.200 30.400
Πιερία Αρχαία Πύδνα  ancient pidna Pieria 1.130 80.300 3.800
Πιερία Αρχαία Λείβηθρα ancient leibithra Pieria 15 78.800 414
Πιερία Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία byzantine monuments Pieria 11.900 620.000 90.600
Πιερία Το Φεστιβάλ Ολύμπου Olympus festival Pieria 12.000 768.000 34.000
Πιερία Το Διεθνές Φολκλορικό Φεστιβάλ folk festival Pieria 11.800 6.030.000 4.690
Σέρρες Σέρρες serres 4.790.000 4.670.000 18.000.000
Σέρρες Στρυμόνας ποταμός struma river Serres 7.230 52.400.000 8.720
Σέρρες Ποταμός Αγγίτης aggitis river Serres 1.480 171.000 4.160
Σέρρες Ποταμός Αγγίτης aggitis canyon Serres 662 33.200 7.800
Σέρρες Λίμνη Κερκίνη kerkini lake Serres 13.100 159.000 37.800
Σέρρες Σπήλαιο της Αλιστράτης alistrati cave Serres 4.580 132.000 10.700
Σέρρες Δάσος Λαϊλιά lailia forest Serres 963 342.000 218.000
Σέρρες Ιαματικές πηγές θερμών Νιγρίτας nigritas spa Serres 589 335.000 18.700
Σέρρες Αρχαιολογικός χώρος Αμφίπολης archaelogical site of amphipolis Serres 844 1.890.000 41.900
Σέρρες μουσείο της Αμφίπολης. amphipolis museum Serres 9.770 173.000 20.100
Σέρρες αρχαιολογικό μουσείο Σερρών archaelogical museum Serres 1.920 2.270.000 108.000
Σέρρες Βυζαντινά Μοναστήρια byzantine monasteries Serres 12.200 645.000 191.000
Σέρρες Οχυρά Ρούπελ fort roupel Serres 2.520 394.000 4.280
Σέρρες Φεστιβάλ Αμφίπολης amphipolis festival Serres 3.120 288.000 40.300
Σέρρες Τα Αναστενάρια anastenaria Serres 1.800 1.880 4.210
Χαλκιδική Χαλκιδική halkidiki 811.000 751.000 4.750.000
Χαλκιδική Όρος Άθως athos mountain Halkidiki 18.600 235.000 418.000
Χαλκιδική Χαβρίας xabrias Halkidiki 0 11.000 1.200
Χαλκιδική Το Άλσος του Αριστοτέλη grove of Aristotle Halkidiki 3.830 249.000 24.000
Χαλκιδική Το Σπήλαιο Πετραλώνων petralona cave Halkidiki 13.900 30.900 27.200
Χαλκιδική Αρχαία Στάγγειρα ancient stagira Halkidiki 4.920 159.000 12.400
Χαλκιδική Ο Άγιος Μάμας agios mamas church Halkidiki 5.900 47.600 19.200
Χαλκιδική Ο Ναός του Ποσειδώνα poseidon temple Halkidiki 11.600 366.000 36.100
Χαλκιδική Ο Ναός του Άμμωνα Δία zeus temple Halkidiki 11.900 764.000 34.300
Χαλκιδική Αρχαιολογικού Χώρου της Ολύνθου archaelogical site of olinthos Halkidiki 5 43.200 42.800
Χαλκιδική Άγιο Όρος agio oros Halkidiki 6.430 59.000 108.000
Χαλκιδική Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου archaelogical museum poligiros Halkidiki 18 29.900 2.940
Χαλκιδική Αρχαιολογικό Μουσείο Πετραλώνων archaelogical museum petralona Halkidiki 127 48.100 16.000
Χαλκιδική Φεστιβάλ Κασσάδρας festival of kassandra Halkidiki 13.000 129.000 34.900
Χαλκιδική Φεστιβάλ του Σάνη sani festival Halkidiki 12.900 377.000 89.600

25.729.768 1.560.604.053 90.064.677ΣΥΝΟΛΑ
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διαδικτύου, ενώ μόνο η Google εξυπηρετεί 40.000 αναζητήσεις το 
δευτερόλεπτο δηλαδή πάνω από 1,2 τρις αναζητήσεις το χρόνο. 
(Anon., 2017) 

 Επιστρέφοντας στη μελέτη των συγκεκριμένων αναζητήσεων, 
παρατηρούμε μια σημαντική ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων. 
Στην πρώτη ομάδα, με τα περισσότερα αποτελέσματα, βρίσκονται οι 
ονομασίες των νομών, γεγονός που είναι λογικό εάν σκεφτούμε ότι 
το όνομα του νομού τις περισσότερες φορές εμπεριέχεται και σε πιο 
εξειδικευμένες αναζητήσεις. Το ενδιαφέρον παρουσιάζεται όταν 
δούμε τη σύγκριση μεταξύ των πολιτιστικών και αρχαιολογικών 
αναζητήσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρουσιάζεται μεγαλύτερη 
αναγνωρισιμότητα των πολιτιστικών δρώμενων που διενεργούνται 
σε κλασσικές παραθεριστικές τοποθεσίες σε σχέση με πολύ 
αξιόλογα μνημεία ιστορικής σημασίας που δεν τυγχάνουν όμως της 
αντίστοιχης με τη σπουδαιότητα τους προβολής.  

 Αυτό που επίσης θα πρέπει να τονιστεί, είναι η ξεχωριστή θέση και 
αναγνωρισιμότητα του Αγίου Όρους τόσο ως ιστορικού και 
πολιτιστικού αλλά κυρίως ως θρησκευτικού μνημείου παγκόσμιας 
εμβέλειας. 

Από όλα τα παραπάνω, τα οποία θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε καμία 
περίπτωση δεν εξαντλούν τη λίστα επιχειρημάτων, προκύπτει αβίαστα το 
συμπέρασμα, ότι και μόνο η ύπαρξη ενός τόσο μεγάλου όγκου αδόμητων 
δεδομένων στο διαδίκτυο, τα οποία φθάνουν σε τόσο μεγάλο αριθμό 
ατόμων και με τέτοια συχνότητα, καθιστά απαραίτητη τη χρήση τεχνικών 
big data για τη σωστή σχεδίαση, υλοποίηση και παρακολούθηση της 
τουριστικής στρατηγικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Πέρα όμως από τα δεδομένα που ελεύθερα διακινούνται στο διαδίκτυο, 
υπάρχουν και δομημένα δεδομένα, δηλαδή τα δεδομένα εκείνα που ήδη 
συλλέγονται χρόνια τώρα από τους επίσημους φορείς του κράτους και 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των στατιστικών στοιχείων.  Τα 
δεδομένα αυτά αποτελούν για εξαιρετική πηγή εφόσον βέβαια μπορούν να 
έρθουν στην ΠΚΜ εγκαίρως, ώστε να έχουν την προσδοκώμενη αξία. 

Μια ακόμα πηγή δεδομένων προκύπτει από όλες τις προτάσεις που έγιναν 
προς την ΠΚΜ στα στάδια δραστηριότητας του ταξιδιώτη δηλαδή η 
δημιουργία τουριστικής πύλης, οι καμπάνιες marketing και  τα mobile apps 
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για την ενίσχυση του μοντέλου Big Data Tourism PKM με κατάλληλα 
δεδομένα. 

Ακόμα ένα βασικό σημείο είναι η καταγραφή των δεδομένων που 
προκύπτουν από τις δράσεις που ήδη γίνονται  από την ΠΚΜ π.χ. 
συναντήσεις με τουριστικού πράκτορες, συμφωνίες, επισκέπτες εκθέσεων 
κ.α. τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι απαραίτητο να καταγραφούν ώστε να 
μπορέσουν να αξιολογηθούν ως προς την αποτελεσματικότητά τους. 

Τέλος εάν όλα τα παραπάνω δεν είναι αρκετά για την συγκέντρωση των 
στοιχείων που επιθυμούμε, ή δεν καλύπτουν πλήρως το μοντέλο Big Data 
Tourism PKM, υπάρχουν δεδομένα που διατίθενται επί πληρωμή από 
μεγάλες εταιρείες και μπορούν να καλύψουν ακόμα και τον πιο απαιτητικό 
πελάτη. 

 

4.5.2 Νέοι Δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας και σχεδιασμού 
 

Όπως αναφέραμε και στο πρώτο μέρος της εργασίας μας, το βασικότερο 
ίσως βήμα στη διαδικασία του σχεδιασμού και υλοποίησης ενός 
προγράμματος Big Data από ένα φορέα, είναι ο προσδιορισμός των στόχων 
και KPI’s (Κρίσιμοι Δείκτες Απόδοσης). Στην περίπτωση της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και της στρατηγικής που καλείται να εφαρμόσει 
στον τομέα του τουρισμού, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να 
προτείνουμε μια σειρά από δείκτες που ενδεχομένως θα μπορούσε να 
χρησιμοποιήσει, οι οποίοι αφενός θα βασίζονται στην αξιοποίηση 
δεδομένων ευρείας κλίμακας και αφετέρου θα εξυπηρετούν τους βασικούς 
πολιτικούς στόχους για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος στο 
σύνολο της Περιφέρειας.  

Από τη συνέντευξη με τον αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, κύριο Αλέξανδρο 
Θάνο, μας έγινε σαφές ότι βασικοί στόχοι της τουριστικής στρατηγικής της 
Περιφέρειας είναι η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού ώστε να 
υπάρξει επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των στόχων και δεσμεύσεων λαμβάνοντας 
υπόψη τα στατιστικά στοιχεία που είχαμε στη διάθεση μας από τους 
εμπλεκόμενους με τον τουρισμό φορείς καταλήξαμε σε μια σειρά 
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προτάσεων ως προς τη μέτρηση και ανάλυση δεδομένων καθώς και τη 
δημιουργία ενός συνόλου Κρίσιμων Δεικτών Απόδοσης. 

Τα ουσιαστικά  σημεία λοιπόν που θα επιδιώξει να μετρήσει η ΠΚΜ 
εξαιτίας και του θεσμικού της ρόλου είναι : 

 

 Με ποιον τρόπο θα προσελκύσει τουρίστες;  Για να εξυπηρετήσει τον 
στόχο αύξησης τουριστικής ροής. 

 Σε ποια σημεία θα στρέψει το ενδιαφέρον τους ;  Για να εξυπηρετήσει 
το στόχο 12μηνης τουριστικής σεζόν. 

 Ποιες θα είναι οι θετικές ή αρνητικές  εντυπώσεις τους ;  Για να 
χρησιμοποιήσει τις θετικές εντυπώσεις για να προσελκύσει νέους 
τουρίστες και να διορθώσει τα κακώς κείμενα. 

 Τι ξόδεψαν και που ;  Για να ενισχύσει τις απαιτήσεις που 
εξυπηρετούν  τα δημοφιλή τουριστικά προϊόντα.  

 

4.5.2.1 Μέτρηση Πηγής Προσέλκυσης Τουριστών    
Μέχρι σήμερα η κατηγορία -παραδοσιακοί τρόποι- προσέλκυσης των 
τουριστών (εκθέσεις, εκδηλώσεις, συναντήσεις κ.α.) αποτελούσαν την 
μοναδική πηγή εισερχόμενων τουριστών. Με την εφαρμογή του 
προγράμματος “Big Data Tourism PKM”  θα κινητοποιηθεί μία νέα 
κατηγορία -ηλεκτρονικών πηγών- (Internet, Social Media, Apps κ.α.), ενώ θα 
υπάρξει πλήρης καταγραφή και ανάλυση των παραδοσιακών πηγών. 

Κάθε βασική κατηγορία (Παραδοσιακές Πηγές – Ηλεκτρονικές Πηγές) 
αλλά και οι υποκατηγορίες αυτών θα παρακολουθούνται  οικονομικά σε 
προϋπολογιστικό και απολογιστικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διαδικασίες 
του Οργανισμού ΠΚΜ. 

Δείκτες : 

 Αφίξεις/ Δαπάνη  Συνολικής Πηγής  
 Διανυκτερεύσεις/ Δαπάνη Συνολικής Πηγής 
 Αφίξεις/ Δαπάνης  Επιμέρους Πηγής 
 Διανυκτερεύσεις/ Δαπάνης Επιμέρους Πηγής 

Παραδείγματα : 

Αφίξεις από Συνολικές Παραδοσιακές Πηγές / Συνολικό Ποσό Δαπάνης 
Παραδοσιακών Πηγών 
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Διανυκτερεύσεις από Συνολικές Παραδοσιακές Πηγές / Συνολικό Ποσό 
Δαπάνης Παραδοσιακών Πηγών  

Αφίξεις από Έκθεση Βερολίνου/Δαπάνη Έκθεση Βερολίνου 

Διανυκτερεύσεις από Έκθεση Βερολίνου/Δαπάνη Έκθεση Βερολίνου 

 Σκοπός – Στόχος:  Ο σκοπός των συγκεκριμένων δεικτών είναι να 
αναγνωρίζουμε τις αποδοτικότερες πηγές ταξιδιωτών 

 Τρόπος Καταγραφής: Μέσω των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων της 
ΠΚΜ 

 Βαρύτητα: Υψηλή 
 Περιοδικότητα: Μηνιαία 
 Στοιχεία για τη διαμόρφωση των δεικτών:  Μέσω των καταλυμάτων της 
ΠΚΜ θα συγκεντρώνονται στοιχεία για τους ταξιδιώτες εάν ήρθαν 
οργανωμένα μέσω συγκεκριμένου ταξιδιωτικού πράκτορα ή εάν ήρθαν 
μεμονωμένα.       
 
Τα στοιχεία του εκάστοτε ταξιδιωτικού πράκτορα θα 
αντιπαραβάλλονται με τα στοιχεία των παραδοσιακών δράσεων και θα 
κατηγοριοποιούνται ανάλογα π.χ. το πλήθος των Γερμανών Τουριστών 
ή των διανυκτερεύσεών τους,  που θα έρθουν οργανωμένα στην ΠΚΜ 
μέσω τουριστικού πρακτορείου που ήρθε σε επαφή με την Περιφέρεια 
στην έκθεση ΙΤΒ στο Βερολίνο τον Μάρτιο του 2017 θα συγκρίνονται με 
τα έξοδα της συγκεκριμένης έκθεσης και θα εξάγουν τους 
συγκεκριμένους δείκτες.  

 

Αφίξεις από Έκθεση Βερολίνου/Δαπάνη Έκθεση Βερολίνου 

Διανυκτερεύσεις από Έκθεση Βερολίνου/Δαπάνη Έκθεση Βερολίνου 

Αντίστοιχα οι μεμονωμένοι τουρίστες θα καταμετρούνται στις 
ηλεκτρονικές πηγές προσέλευσης και θα συγκρίνονται με τα συνολικά 
έξοδα  των πηγών αυτών. 

 

 

4.5.2.2 Μέτρηση Σημείων Ενδιαφέροντος 
 

Στην παρούσα εργασία έχουμε καταγράψει μερικά μόνο από τα σημεία 
ενδιαφέροντος της ΠΚΜ, κάποια από αυτά έχουν εισιτήριο εισόδου οπότε 
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και μπορεί να μετρηθεί η επισκεψιμότητά τους π.χ. αρχαιολογικό μουσείο,  
ενώ κάποια άλλα όχι π.χ. Ροτόντα Θεσσαλονίκης. 

 

Δείκτες  

 Δείκτης επισκεψιμότητας σημείου 
 Δείκτης εισπράξεων σημείου 
 Δείκτης αναγνωσιμότητας σημείου 
 Δείκτης αποδοχής σημείου 

Βάση του 2016 έχουν γίνει μετρήσεις για τους δύο πρώτους δείκτες για 
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους π.χ. 

Επισκέψεις σε αρχαιολογικό μουσείο Θεσσαλονίκης : 112.123  με 252.852 € 
εισπράξεις  

Επισκέψεις σε Λευκό Πύργο : 290.192 με 395.558 € εισπράξεις 

 Σκοπός – Στόχος : O σκοπός τους συγκεκριμένου δείκτη είναι να 
αναδείξει σημεία που μπορεί να είναι άγνωστα ακόμα και σε εμάς τους 
πολίτες της ΠΚΜ και να ενισχύσει το 12μηνο τουρισμό μέσω 
διαφορετικού τουριστικού προϊόντος από τον «ήλιο και θάλασσα» που 
διαρκεί μόνο 3 μήνες τον χρόνο 
Παράλληλα μπορεί μέσω συγκεκριμένων αναλύσεων να κατευθύνει τις 
τουριστικές ροές ώστε να ισορροπεί την ζήτηση και την προσφορά.  

 Τρόπος καταγραφής : Μέσω ηλεκτρονικών πηγών με καταμέτρηση των 
αριθμών fans, followers, likes, shares, comments, tweets, views, 
subscriptions κ.α  ανάλογα με το μέσο που επιλέγεται κάθε φορά. 

 Βαρύτητα: Υψηλή 
 Περιοδικότητα: Καθημερινή 
 Στοιχεία για τη διαμόρφωση των δεικτών : Μέσα από συγκεκριμένα 

κανάλια είτε από social media και blogs είτε από official pages και μέσω 
συγκεκριμένων KPI’s (Key Performance Indicators) που αναφέρονται 
παρακάτω (Βλαχοπούλου Μάρω, 2014), θα μετριέται η αναγνώριση ή η 
αποδοχή ενός σημείου. Βέβαια η κατάλληλη προετοιμασία για τις 
φωτογραφίες των σημείων, τα κατάλληλα κείμενα, video  κ.α. καθώς 
και ο συνδυασμός σημείων ενδιαφέροντος π.χ. κοντινά χιονοδρομικά 
κέντρα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πρέπει να γίνεται από 
εξειδικευμένη ομάδα  
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Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης 

Μέτρηση Πλήθους  

 Ποιοτικές Μετρήσεις 

Κοινωνικά Δίκτυα Funs 

 Σχολίων 

 Likes 

 Posts 

 Reposts / shares 

Microblogging Tweets 

 Followers 

 Retweets 

Blog / Pages Μοναδικών επισκεπτών 

 Επαναληπτικών επισκέψεων 

 Μελών 

 Συνδρομητών RSS 

 Σχολίων 

 Μέσος Χρόνος Παραμονής 

 Αριθμός Αναφορών του Blog σε άλλα μέσα 

 Likes 

 Reblogs 

Video - Photosharing Views 

 Likes 

 Σχόλια 

 Αναδημοσιεύσεις 

 Subscribes  

 Οικονομικές Μετρήσεις 

 Κόστος / Εμφάνιση (CPI) 
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4.5.2.3 Μέτρηση Εντυπώσεων 
 
Το τι γράφεται  από τους χρήστες σχετικά με τον τουρισμό για την ΠΚΜ  
είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το γνωρίσει. Είναι παράδειγμα προς αποφυγή 
η γιαγιά στην ταβέρνα που τηγανίζει κεφτεδάκια και ενώ είναι γνωστά σε 
όλο τον κόσμο μέσω του foursquare και του swarm, εκείνη δεν έχει ιδέα για 
το τί πραγματικά συμβαίνει. 
 
Δείκτες 
 

 Αριθμός Άριστων Εντυπώσεων 
 Αριθμός Πολύ Καλών Εντυπώσεων 
 Αριθμός Μέτριων Εντυπώσεων 
 Αριθμός Κακών Εντυπώσεων 
 Αριθμός Πολύ κακών Εντυπώσεων 
 Μέσος Όρος Εντυπώσεων 

 
 
 Σκοπός – Στόχος των συγκεκριμένων μετρήσεων είναι μια 

προσομοίωση ερωτηματολογίου όπου ο κάθε χρήστης που έχει 
οποιαδήποτε τουριστική εμπειρία με την ΠΚΜ να την αξιολογήσει από 
το 1 (ως πολύ κακή) μέχρι το 5 (ως άριστη).   
Εκτός των αξιολογήσεων μέσω των οποίων θα αποκομίσει η ΠΚΜ την 
εικόνα που έχουν οι ταξιδιώτες για αυτήν θα χρησιμοποιήσει τις άριστες 
εντυπώσεις για να τις αναδημοσιεύσεις ενώ θα διορθώσει, εφόσον 
μπορεί, τα μη κολακευτικά σχόλια μέσω των κατάλληλων δράσεων. 
 

 Τρόπος καταγραφής : Μέσω ηλεκτρονικών πηγών με τη μέθοδο 
εξόρυξης γνώσης από δεδομένα, εύρεση των κοινών χαρακτηριστικών 
των εξεταζόμενων στοιχείων και κατάταξη σε προκαθορισμένο σύνολο 
κλάσεων (Κατηγοριοποίηση -Classification) (David L. Olson, 2016) 
 

 Βαρύτητα: Υψηλή 
 Περιοδικότητα: Καθημερινή 
 Στοιχεία για τη διαμόρφωση των δεικτών : Μέσα από συγκεκριμένες 

σελίδες, Blogs, Social Media, Σχόλια εικόνων, Σχόλια σε Video κ.α. θα 
αναζητούνται μέσω κατάλληλων τεχνικών, λέξεις και φράσεις που 
συνδέονται με συγκεκριμένα συναισθήματα και μπορούν να 
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αποδώσουν την εικόνα-εντύπωση που έχουν οι χρήστες για την ΠΚΜ.   
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αλλά και παράλληλα δύσκολο να 
πραγματοποιηθεί μία τέτοιου είδους εργασία καθώς τα δεδομένα είναι 
πολλά, εμπεριέχουν άχρηστες πληροφορίες (θόρυβο) ενώ αλλάζουν 
πολύ γρήγορα. 
Ως αποτέλεσμα θα επιστρέφονται 5 νούμερα με το πλήθος των 
εντυπώσεων για κάθε κατηγορία και ο μέσος όρος αυτών. 
Όλα τα θετικά σχόλια, εικόνες, video κ.α. θα αποτελούν θαυμάσιο υλικό 
μάρκετινγκ που θα προτείνεται από τους ίδιους τους ταξιδιώτης άρα θα 
έχει πολύ μεγαλύτερη αξία. 
Όλα τα αρνητικά σχόλια θα αντιμετωπίζονται, όσο αυτό είναι εφικτό, 
από κατάλληλη ομάδα εργαζομένων της ΠΚΜ που θα σχηματιστεί για 
αυτόν τον λόγο. 
 

4.5.2.4  Μέτρηση Ταξιδιωτικών Εισπράξεων  
 

Υπάρχουν τα τελευταία χρόνια αρκετές διαφωνίες μεταξύ του εμπορικού 
συλλόγου, των δημόσιων αρχών, των εργαζομένων σε εμπορικά 
καταστήματα, των καταναλωτών αλλά και των πολιτών ακόμα και της 
εκκλησίας σχετικά με το θέμα του ανοίγματος των καταστημάτων τις 
Κυριακές.  Επίσης θέτονται επιμέρους ερωτήματα σχετικά με το ποια 
καταστήματα, ποιες ώρες, ποιες περιοχές κ.α.    
Εάν γνωρίζαμε ότι πράγματι  θα υπάρξουν εισπράξεις και μάλιστα ξέραμε 
και το ποσοστό των εισπράξεων αυτών καθώς και τις μεταβολές ανά 
Κυριακή, ανά μήνα, ανά εποχή ανά χρονιά θα μπορούσαμε ευκολότερα να 
υποστηρίξουμε τα επιχειρήματα μας. 
 
 
Δείκτες 
 

 Μέτρηση ταξιδιωτικών εισπράξεων ανά χώρα προέλευσης 
ταξιδιωτών 

 Μέτρηση ταξιδιωτικών εισπράξεων ανά νομό 
 Μέτρηση ταξιδιωτικών εισπράξεων ανά λόγο ταξιδιού 
 Μέτρηση ταξιδιωτικών εισπράξεων ανά επιμέρους κατηγορία 

ταξιδιού 
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 Σκοπός – Στόχος  των συγκεκριμένων δεικτών καθώς και η  επιμέρους 
ομαδοποίηση (clustering) είναι να βοηθήσει στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων για την ανάπτυξη υποδομών που θα ενισχύσουν τις 
τουριστικές ροές και κατ’ επέκταση τις τουριστικές εισπράξεις. 

 

 

Πίνακας  10 Παράδειγμα κατηγοριοποίησης ταξιδιωτικών εισπράξεων 

 

Εάν για παράδειγμα βλέπουμε ότι υπάρχει μια αυξητική ροή στα έσοδα 
από τους φιλάθλους που έρχονται από Σερβία να παρακολουθήσουν 
τους αγώνες του ΠΑΟΚ τότε θα μπορούσε η ΠΚΜ να δράσει ενισχυτικά 
μέσω κατάλληλων ενεργειών προς την κατεύθυνση αυτήν. 

 
 Τρόπος Καταγραφής Για τους συγκεκριμένους δείκτες υπάρχουν 

δεδομένα σε πανελλαδικό επίπεδο δημοσιευμένα από την τράπεζα της 
Ελλάδος. Η επεξεργασία για την ΠΚΜ θα είναι σίγουρα εφικτή μετά 
την παραλαβή των πρωτογενών δεδομένων και την κατάλληλη 
ομαδοποίησή τους. 
 Η διαδικασία συλλογής τέτοιου είδους στοιχείων γίνεται ευκολότερη 
μέσω των ηλεκτρονικών αγορών που έτσι και αλλιώς οι τουρίστες είναι 
ιδιαίτερα εξοικειωμένοι στη διαδικασία αυτή ενώ γίνεται μεγάλη 
προσπάθεια πλήρους εφαρμογής των ηλεκτρονικών συναλλαγών και 
στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια.    
Η ανάλυση των οικονομικών στοιχείων που θα παράγεται μέσω των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών, ανά χώρα προέλευσης, ανά κατηγορία, 
ακόμα και περαιτέρω ομαδοποιήσεις  κατά δημογραφικά 
χαρακτηριστικά, εφόσον ξεπεραστούν τα εμπόδια της ιδιωτικότητας,  
θα αποτελέσει ισχυρό εργαλείο λήψης των κατάλληλων αποφάσεων 

ΗΜΑΘΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΛΛΑ ΠΙΕΡΙΑ ΣΕΡΡΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
CLUBING
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΨΩΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΩΣ ΑΘΛΗΤΗΣ
ΩΣ ΦΙΛΑΘΛΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΑΝΑΨΥΧΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΛΟΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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που θα οδηγήσουν σε μια ισχυρή Περιφέρεια τόσο για την ίδια ως 
φορέας όσο και για τους πολίτες της. 
 

 Βαρύτητα: Υψηλή 
 Περιοδικότητα: Καθημερινή 
 Στοιχεία για τη διαμόρφωση των δεικτών : Τα στοιχεία που συλλέγονται  

σε πανελλαδικό επίπεδο από την Τράπεζα της Ελλάδος, τουλάχιστον 
αυτά που δημοσιεύονται,  είναι οι εισπράξεις που πραγματοποιούνται 
ανά χώρα προέλευσης τουριστών π.χ. Γερμανία, ΗΠΑ, Ιταλία κ.α. και 
με αυτόν τον τρόπο ανακοινώνονται και οι χώρες που αφήνουν τα 
περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα αλλά  και ανά λόγο ταξιδιού 
(αναψυχή, υγεία, σπουδές, οικογένεια, λοιποί). 
Σίγουρα τα στοιχεία που δεν δημοσιεύονται είναι αρκετά περισσότερα 
ή τουλάχιστον με την κατάλληλη επεξεργασία μπορούν να βοηθήσουν 
στην μέτρηση των συγκεκριμένων δεικτών. 
 

4.5.2.5 Δείκτες Συσχέτισης  

Βασικοί δείκτες στο μοντέλο μας αποτελούν και οι μετρήσεις που αφορούν 
τα στάδια της ταξιδιωτικής εμπειρίας (έμπνευση, οργάνωση, κράτηση, 
εμπειρία, ανάμνηση) 

Δείκτες 

 Αριθμός ατόμων που εμπνεύστηκαν για ένα ταξίδι στην ΠΚΜ (ins) 
 Αριθμός ατόμων που οργανώνουν ταξίδι για την ΠΚΜ (org) 
 Αριθμός ατόμων που πραγματοποίησαν κρατήσεις διανομής (revR) 
 Αριθμός ατόμων που πραγματοποίησαν κρατήσεις μεταφοράς 

(revT) 
 Αριθμός τουριστών που κατά την διαμονή τους στην ΠΚΜ έκαναν 

κάποια ανάρτηση (exp) 
 Αριθμός τουριστών που μετά την αναχώρησή από την ΠΚΜ έκαναν 

κάποια ανάρτηση. (mem) 
 ins/org 
 org/revR, org/revT 
 exp/mem 

 
 Σκοπός - Στόχος : Οι συγκεκριμένοι δείκτες έχουν ως στόχο τον έλεγχο 

του κατά πόσο το μοντέλο μας δουλεύει καλά.  Όσο τα νούμερο  των 
ταξιδιωτών ανεβαίνουν σε όλα τα στάδια της ταξιδιωτικής εμπειρία 
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είναι ιδιαίτερα θετικό. Εάν τα νούμερα παραμένουν σταθερά ή 
μειώνονται θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές ενέργειες π.χ. διαφορετικά 
ή συχνότερα post, ενίσχυση του WoM, νέα βίντεο κ.α.  

 Τρόπος καταγραφής :  Από ηλεκτρονικές πηγές μέσω κατάλληλων 
εργαλείων 

 Βαρύτητα: Υψηλή 
 Περιοδικότητα: Μηνιαία 
 Στοιχεία για τη διαμόρφωση των δεικτών : Μέσω ηλεκτρονικών πηγών 

με καταμέτρηση των αριθμών fans, followers, likes, shares, comments, 
tweets, views, subscriptions, διάρκεια παραμονής σε σελίδα, διάρκεια 
παραμονής σε εικόνα, εξόρυξη στοιχείων από διάφορα site κρατήσεων 
για διαμονή ή μετακίνηση  κ.α.  Το πόσα στοιχεία θα μπορέσουμε να 
συλλέξουμε αλλά και από πόσες σελίδες είναι θέματα ιδιαίτερα τεχνικά 
που θα πρέπει διευκρινιστούν μέσω ειδικής τεχνικής μελέτης όπου θα 
περιλαμβάνονται και τα κοστολογικά μέρη των εργαλείων που θα 
χρειαστούν. 

5. Τελικά συμπεράσματα   
Στο πρώτο μέρος της εργασίας έγινε μια προσπάθεια για την αποτύπωση 
της επιχειρηματικής και οικονομικής διάστασης των Big Data γενικά για τις 
επιχειρήσεις, ενώ στο δεύτερο μέρος η προσπάθεια επικεντρώθηκε  στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον τομέα του τουρισμού. 

Η περιφέρεια όμως δεν λειτουργεί με επιχειρηματικά πρότυπα, ούτε 
προσβλέπει σε οικονομικά κέρδη ώστε να δοθεί η αντίστοιχη διάσταση από 
τη χρήση Big Data, αλλά όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Ν.3852/2010, “Οι 
περιφέρειες σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και υλοποιούν πολιτικές σε 
περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις 
αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, 
λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές”.  

Παράλληλα, πρόσθετες αρμοδιότητες, ορίζονται στο άρθρο 186 του 
ν.3852/2010 και περιλαμβάνουν αποφασιστικές, συντονιστικές και 
γνωμοδοτικές αρμοδιότητες.   

Για τους παραπάνω λόγους η πρόταση για τη χρήση προγράμματος Big 
Data αφορά κυρίως ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας της ΠΚΜ στο θέμα 
του τουρισμού, ένα διαφορετικό τρόπο ελέγχου αποδοτικότητας των 
λειτουργιών αυτών που θα οδηγήσουν σε σωστότερες αποφάσεις. 
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Εάν σκεφτούμε ότι ο Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχες, Σύμβουλοι 
εκλέγονται από τους πολίτες για να λάβουν εκ μέρους τους τις σωστότερες 
αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία και την ανάπτυξη της Περιφέρειας, 
τότε κάθε εργαλείο που εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό είναι απαραίτητο. 

Από την άλλη πλευρά το θέμα μετρήσεων των αποδόσεων ενεργειών που 
θα πραγματοποιούνται μέσω του μοντέλου Big Data Tourism PKM θα 
συμπλεύσει με την κουλτούρα του Οργανισμού ΠΚΜ σχετικά με την 
ολιστική ποιότητα στη διεκπεραίωση των διαδικασιών που τελούνται εντός 
της αλλά και θα καταφέρει να καταστήσει τη Διεύθυνση Τουρισμού μία 
πρότυπη διεύθυνση λειτουργίας και απόδοσης ανά την Ελλάδα. 

Από την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν για την εφαρμογή του 
μοντέλου Big Data Tourism PKM, δηλαδή η αύξηση της τουριστικής ροής 
και η αύξηση της τουριστικής σεζόν θα επωφεληθούν κυρίως  

 οι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό φορείς δηλαδή ξενοδοχεία, 
εστιατόρια, καφετέριες, τουριστικοί πράκτορες κ.α.  

 οι φορείς μεταφοράς δηλαδή ταξί, λεωφορεία, αεροπλάνα, πλοία κ.α. 
 οι φορείς ταξιδιωτικών δραστηριοτήτων π.χ. θαλάσσια σκι, 

χιονοδρομικά κέντρα, περιηγήσεις θαλάσσιες ή ορεινές, ξεναγήσεις, 
εκκλησίες, μοναστήρια κ.α. 

 τα Εμπορικά καταστήματα, τα super markets 
 οι φορείς  υγείας 
 οι εκπαιδευτικοί φορείς 

παράλληλα όμως στα σημαντικά οφέλη που αφορούν όλους τους πολίτες 
της ΠΚΜ θα είναι η αύξηση εργασίας, η καταπολέμηση της ανεργίας, η 
εισροή συναλλάγματος, η ανάπτυξη του εμπορίου και η ενίσχυση των 
υποδομών. 
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6. Επίλογος  

Ο ψηφιακός κόσμος αλλάζει δραματικά το Επιχειρείν.  Το online shopping 
μας επιτρέπει να γνωρίζουμε πληροφορίες για τους καταναλωτές που 
μέχρι πρότινος μας ήταν παντελώς άγνωστες, όπως το τι τους αρέσει να 
βλέπουν, από τι εμπνέονται, πως επηρεάζονται, με ποιους συνδέονται κ.α.  
Για τις επιχειρήσεις που γεννιούνται ψηφιακά πολλά από τα παραπάνω 
θεωρούνται δεδομένα αλλά για τις παραδοσιακές επιχειρήσεις ή τους 
Οργανισμούς Δημόσιας Διοίκησης η πρόσβαση σε στοιχεία είναι δύσκολη 
οπότε και η δράση είναι ανύπαρκτη. 

Ο τεράστιος όγκος δεδομένων που συγκεντρώνεται πλέον (Big Data) μέσω 
δικτύων, κινητών συσκευών από άτομα ή  αντικείμενα διαφέρουν από τα 
δεδομένα προηγούμενης γενιάς στον όγκο, στην ταχύτητα, και στην 
ποικιλομορφία.  Τα χαρακτηριστικά αυτά δημιουργούν νέες τεχνολογικές 
προϋποθέσεις για την συγκέντρωση  και την αξιοποίηση τους από τις 
εταιρείες και τους οργανισμούς. 

Όσοι  Οργανισμοί ή εταιρείες θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις 
δυνατότητες που δίνονται μέσω των Big Data ξεπερνώντας τις δυσκολίες 
που θα αντιμετωπίσουν, θα βγουν οι Νικητές των επόμενων χρόνων. Όσοι 
πάλι αγνοήσουν, τη γνώση που απλώνεται μπροστά τους θα 
αντιμετωπίσουν τις συνέπειες, θέτοντας τον εαυτό τους εκτός 
πραγματικότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ 
 
 
 
 

 

Εικόνα : 1 Κερδοφορία Οργανισμών από προγράμματα Big Data 
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Εικόνα : 2 – Σχεδιασμός Big Data για τους επόμενους 12 μήνες 
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Εικόνα : 3 - Προβλήματα εφαρμογής προγραμμάτων Big Data 
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Εικόνα : 4 – Πως εφαρμόζονται τα προγράμματα Big Data στον Οργανισμό 
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Εικόνα : 5 – Πλεονέκτημα Big Data για τον Οργανισμό  
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Εικόνα : 6 – Έκταση των προοπτικών που ανοίγονται μέσω των Big Data  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Δράσεις  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΚΜ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΟΣΟ ΕΓΙΝΑΝ 
Α. Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού 150.000   

1 GREKLAND PANORAMA ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 
13-
15/2/2015   

NAI 

2 HOLIDAY & SPA EXPO ΣΟΦΙΑ 
12-
14/2/2015     

3 BIT ΜΙΛΑΝΟ 
12-
14/2/2015   

NAI 

4 ITTFA ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
19-
22/2/2015   

NAI 

5 ITB ΒΕΡΟΛΙΝΟ 4-8/3/2015   NAI 

6 TTR ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
12-
15/3/2015   NAI 

7 MITT ΜΟΣΧΑ 
18-
21/3/2015   

NAI 

8 ΤΑΞΙΔΙ ΚΥΠΡΟΣ 
24-
26/4/2015   

  

9 INWETEX ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
8-
10/10/2015   

  

10 W. T. M. ΛΟΝΔΙΝΟ 2-5/11/2015     

11 PHILOXENIA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
19-
22/11/2015   

NAI 

Α2. Συμμετοχή της Περιφέρειας σε Ειδικές Θεματικές Εκθέσεις         
  RELIGIOUS TOURISM  ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 3-7/6/2015     
  HOLIDAY ON BIKE FRIEDRICHSHAFEN 26-2-/8/2015     

  BIRDFAIR LEICESTER 
21-23/8/ 
2015     

  IBTM (Conference,events) ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
17-
19/11/2015   

  

Β. Φιλοξενία ξένων δημοσιογράφων και επαγγελματιών του τουρισμού 25.000 NAI 
Γ. Πρωτοβουλίες και λοιπές δράσεις - Εκδηλώσεις 150.000 ΝΑΙ 

Δ. Δημιουργία (παραγωγή και αναπαραγωγή) τουριστικών εντύπων- δημιουργία και τοποθέτηση 
αφισών, baner κ.λ.π –προωθητικού υλικού-εφαρμογών( applications) 

65.000 ΝΑΙ 

Ε. 
Διερεύνηση πραγματοποίησης marketing support σε αεροπορικές εταιρείες που συνδέουν τη 
Θεσσαλονίκη με το εξωτερικό, με απευθείας πτήσεις. 

15.000   

ΣΤ. 
Καταχωρήσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και σε περιοδικά τουριστικού ενδιαφέροντος, 
ραδιοτηλεοπτικά μέσα- παραγωγή βίντεο 

20.000 ΝΑΙ 

Ζ. Προβολή της τουριστικής ιστοσελίδας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων της. 

10.000 ΝΑΙ 

Η. 
Κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας σε φωτογραφικό υλικό και την τεχνική υποστήριξη σε 
θέματα επιλογής και διαχείρισης. 15.000 ΝΑΙ 

Θ. 
Η κάλυψη δαπανών επαγγελματιών του τουρισμού για την προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

10.000 ΝΑΙ 

ΣΥΝΟΛΟ 460.000   
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  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΚΜ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΟΣΟ ΕΓΙΝΑΝ 
Α. Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού 160.000   

1 GREKLAND PANORAMA ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 13-14/2/2016   ΝΑΙ 
2 HOLIDAY & SPA EXPO ΣΟΦΙΑ 11-13/2/2016   ΝΑΙ 
3 BIT ΜΙΛΑΝΟ 11-13/2/2016   ΝΑΙ 
4 ITTFA ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 18-21/2/2016   ΝΑΙ 
5 ITB ΒΕΡΟΛΙΝΟ 9-13/3/2016   ΝΑΙ 
6 TTR ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 26-28/2/2016     
7 MITT ΜΟΣΧΑ 23-26/3/2016   ΝΑΙ 
8 KOFTA WORLD TRAVEL FAIL ΣΕΟΥΛ 9-12/6/2016     

9 INWETEX 
ΑΓ. 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 8-10/10/2015   

  

10 W. T. M. ΛΟΝΔΙΝΟ 7-9/11/ 2016   ΝΑΙ 
11 IFTM TOP RESA ΠΑΡΙΣΙ 20-23/9/2016   ΝΑΙ 
12 TTG ΡΙΜΙΝΙ 13-15/10/2016   ΝΑΙ 
13 PHILOXENIA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17-20/11/2016   ΝΑΙ 

14 CRECKA ΒΑΡΣΟΒΙΑ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
2016   

ΝΑΙ 

15 GREEK TOURISM EXPO ΑΘΗΝΑ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
2016   

  

Α2. 
Συμμετοχή της Περιφέρειας σε Ειδικές Θεματικές 
Εκθέσεις         

  BIRDFAIR LEICESTER 19-21/8/ 2016     

  IBTM (Conference,events) ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
29/11-
1.12/2016   

ΝΑΙ 

Β. Φιλοξενία ξένων δημοσιογράφων και επαγγελματιών του τουρισμού 15.000 ΝΑΙ 
Γ. Εκδηλώσεις εξωτερικού εσωτερικού 70.000 ΝΑΙ 

Δ. 
Δημιουργία (παραγωγή και αναπαραγωγή) τουριστικών εντύπων- δημιουργία και τοποθέτηση 
αφισών, baner κ.λ.π –προωθητικού υλικού-εφαρμογών( applications) 80.000 ΝΑΙ 

Ε. 
Διερεύνηση πραγματοποίησης marketing support σε αεροπορικές εταιρείες που συνδέουν τη 
Θεσσαλονίκη με το εξωτερικό, με απευθείας πτήσεις. 

15.000 ΝΑΙ 

ΣΤ. 
Καταχωρήσεις - Προβολή στο διαδίκτυο, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και σε περιοδικά 
τουριστικού ενδιαφέροντος, ραδιοτηλεοπτικά μέσα- παραγωγή βίντεο 

50.000 ΝΑΙ 

Ζ. 
Κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας σε φωτογραφικό υλικό και την τεχνική υποστήριξη σε 
θέματα επιλογής και διαχείρισης. 20.000 ΝΑΙ 

Θ. 
Δημιουργία εφαρμογής για κινητά και tablets για την τουριστική προβολή της κεντρικής 
μακεδονίας 

30.000 NAI 

Ι. Συνέργειες με όμορες και μη Περιφέρειες της Ελλάδος 5.000 ΝΑΙ 
ΙΑ. Ανάπτυξη εσωτερικού τουρισμού 5.000 ΝΑΙ 
ΙΒ. Σύνδεση του τουριστικού προιόντος με τα τοπικά προιόντα 5.000 ΝΑΙ 
ΙΓ. Δράσεις στο Πλαίσιο Έτους Ελλάδας-Ρωσίας 5.000   
ΙΔ. Δράσεις ανάπτυξης τουριστικής συνείδησης 5.000   
ΣΥΝΟΛΟ 465.000   
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ    
  2015 2016 2017 ΣΥΝΟΛΑ 

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ 3 4 1 8 
ΓΕΝΙΚΟΣ 2 12 1 15 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ 9 16 2 27 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ   1 1 2 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ   1 1 2 
ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ   2   2 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 1 6 4 11 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ   1   1 
ΣΥΝΟΛΑ 15 43 10 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12%

22%

40%

3%

3%

3%

16%

1%

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ
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2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

ΑΓΓΛΙΑ 1 1
ΑΡΜΕΝΙΑ 1 1
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1 1 2
ΓΑΛΛΙΑ 1 1
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1 1 1 1 4
ΓΕΩΡΓΙΑ 1 2 3
ΕΛΛΑΔΑ 1 4 2 1 3 2 1 2 7 2 1 1 2 1 29
ΙΣΠΑΝΙΑ 1 1
ΙΣΡΑΗΛ 1 1
ΙΤΑΛΙΑ 1 3 1 5
ΜΟΛΔΑΒΙΑ 1 1
ΠΑΝΤΟΥ 2 1 3
ΠΟΛΩΝΙΑ 1 1
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1 1 2
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1 1 2
ΡΩΣΙΑ 1 1 1 3
ΣΕΡΒΙΑ 1 1 1 1 4
ΣΟΥΗΔΙΑ 1 1 1 3
ΣΥΝΟΛΑ 1 4 0 0 2 0 2 3 0 8 15 7 3 8 3 1 0 0 0 3 0 1 5 0 0 1 0 0 1 0 68

68

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑFAM TRIP WORKSHOP ΔΙΑΦ.ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΟΥΡ.ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

5 2 5 30 14 1 3 6 1 1



[99] 
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7%

WORKSHOP
3%

ΔΙΑΦ.ΚΑΜΠΑΝΙΑ
7%

ΤΟΥΡ.ΕΚΘΕΣΗ
44%

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
21%

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
1%

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
4%

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
9%

ΣΥΝΕΔΡΙΟ
1% ΦΕΣΤΙΒΑΛ

1%

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Αποδόσεις Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

2016  

  
5* 4* 3* 2* 1* 

Γενικό  

άθροισμα 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Μονάδες  4 21 7  32 

Δωμάτια  83 462 182  727 

Κλίνες  169 969 348  1.486 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Μονάδες 13 22 39 29 35 138 

Δωμάτια 1.870 1.685 2.360 1.015 782 7.712 

Κλίνες 3.453 3.019 4.500 1.933 1.473 14.378 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 

Μονάδες  1 8 4 4 17 

Δωμάτια  50 207 90 55 402 

Κλίνες  100 424 176 103 803 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 
Μονάδες  7 35 15 9 66 

Δωμάτια  186 775 267 166 1.394 
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Κλίνες  388 1.563 558 337 2.846 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Μονάδες 4 14 51 137 182 388 

Δωμάτια 599 937 1.502 3.561 3.615 10.214 

Κλίνες 1.234 1.915 3.108 6.889 7.034 20.180 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 

Μονάδες  5 20 6 2 33 

Δωμάτια  283 497 155 95 1.030 

Κλίνες  610 960 293 193 2.056 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Μονάδες 31 47 95 163 185 521 

Δωμάτια 6.037 4.844 4.773 4.393 3.968 24.015 

Κλίνες 12.772 9.510 9.610 8.568 7.579 48.039 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Μονάδες 48 100 269 361 417 1.195 

Δωμάτια 8.506 8.068 10.576 9.663 8.681 45.494 

Κλίνες 17.459 15.711 21.134 18.765 16.719 89.788 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.      
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