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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη διείσδυση του διαδικτύου 
στις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα, την προβολή 
του ελληνικού τουρισμού μέσω του διαδικτύου και τη συσχέτισή 
του με τις επιδόσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Επιχειρούμε 
να δούμε κατά πόσο οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υιοθετήσει τις 
πρακτικές του ηλεκτρονικού εμπορίου για την πραγματοποίηση των 
online συναλλαγών τους. Αρχίζουμε με την μελέτη και τον ορισμό 
κάποιων σημαντικών και απαραίτητων εννοιών όπως του τουρισμού 
και του ηλεκτρονικού εμπορίου και με τη βοήθεια στατιστικών 
στοιχείων και διαγραμμάτων παρακολουθούμε την παρουσία του 
ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα. Η τουριστική βιομηχανία 
κάθε χώρας έχει αντιληφθεί την επιτακτική ανάγκη να προβληθεί 
αποτελεσματικά μέσα από το διαδίκτυο καθώς ιδιώτες και 
νοικοκυριά αποκτούν πρόσβαση σε αυτό με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Τα 
στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως παρά το γεγονός ότι οι Ελληνικές 
επιχειρήσεις ξεκίνησαν με κάποια μικρή υστέρηση στην αφομοίωση 
του διαδικτύου και την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που 
παρέχει, οι επιχειρήσεις τουρισμού και ιδιαίτερα ο ξενοδοχειακός 
κλάδος έχουν κάνει σημαντικά άλματα. Η προβολή στο διαδίκτυο 
των ελληνικών επιχειρήσεων-υπηρεσιών τουρισμού, ανεξάρτητα 
από τις προσπάθειες των εγχώριων επιχειρηματιών ή των επισήμων 
φορέων, είναι εκτεταμένη. 

Αυτό οφείλεται όχι μόνο στις επενδύσεις των εγχώριων 
επιχειρηματιών αλλά και στις δραστηριότητες των μεγάλων tour 
operators και πολυεθνικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεπώς, παρά την αργή –αρχικά- 
διείσδυση του διαδικτύου στη χώρα μας και στις επιχειρήσεις της, ο 
τομέας του τουρισμού χαρακτηρίζεται από δυναμικές εξελίξεις στη 
χρήση του μέσου αυτού, μέσα σε ένα πολύ ανταγωνιστικό 
παγκόσμιο περιβάλλον. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι πρώτοι που συνέλαβαν την ιδέα του εμπορίου, ήταν οι 
Φοίνικες και οι Έλληνες, υπήρξαν δηλαδή, οι πρωτοπόροι του 
∆ιεθνούς Εμπορίου. Οι Φοίνικες στην αρχή, ξεκινούν να 
εμπορεύονται και να διακινούν πολυτελή αγαθά, αγαθά που 
προορίζονταν για συγκεκριμένη κοινωνική τάξη του τότε 
γνωστού κόσμου, στη συνέχεια με την είσοδο των Ελλήνων στο 
εμπόριο προστέθηκαν προϊόντα φθηνής μαζικής παραγωγής από 
τις αποικίες των ελληνικών πόλεων - κρατών. Η εξέλιξη αυτή 
του ανθρώπου, έχει όμως κάποιες πιο βαθιές ρίζες και αυτές 
τελειώνουν εκεί που ξεκινά το συμφέρον του, είτε αυτό είναι 
προσωπικό, είτε ομαδικό. Προσπαθώντας λοιπόν να το 
πραγματοποιήσει, το συμφέρον του, με το καλύτερο δυνατό 
τρόπο, εξελίσσεται.  Από τότε μέχρι σήμερα, οι εμπορικές 
συναλλαγές μετεξελίχθηκαν και διενεργούνται ακόμα και 
τηλεφωνικά (πχ: telemarketing) ή μέσω ηλεκτρονικής οδού 
(Internet). Μπορούν δηλαδή να αναζητηθούν προϊόντα και 
υπηρεσίες και μέσω των παραπάνω τρόπων να αποπληρωθούν 
είτε με ηλεκτρονικό χρήμα, είτε με αντικαταβολή.  

Η Πληροφορική έχει φέρει επανάσταση στην ανθρώπινη 
κοινωνία. Σήμερα έχει εφαρμογές σχεδόν σε κάθε 
δραστηριότητα. Εξαίρεση δεν θα μπορούσε να αποτελέσει ο 
τομέας του τουρισμού. Ο τουρισμός είναι ένας πολύ 
διαδεδομένος τρόπος ψυχαγωγίας, παράλληλα αποτελεί μια 
πολύ μεγάλη βιομηχανία και σημαντικότατη πηγή εσόδων για 
την Ελλάδα. 

Η Ελλάδα διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο και ποικίλο φυσικό 
περιβάλλον, καθώς παρά τη μικρή της έκταση παρουσιάζει 
σπάνια γεωμορφολογία με έντονες αντιθέσεις και πολλές 
περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας. Χιλιάδες δαντελωτές 
ακτές, επιβλητικά βουνά, σπήλαια και φαράγγια, λίμνες, 
ποτάμια, βιότοποι εξαιρετικής ομορφιάς και μοναδικά 
οικοσυστήματα «προικίζουν» την ελληνική γη με εντυπωσιακά 
τοπία, τα οποία σε συνδυασμό με το ήπιο κλίμα της χώρας, 
καθιστούν την Ελλάδα ιδανικό προορισμό για τους λάτρεις του 
οικολογικού-εναλλακτικού τουρισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 

1.1.ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Ο τουρισμός παρουσιάστηκε από τα αρχαία χρόνια στην Ελλάδα. Οι 
αρχαίοι Έλληνες, κατά τον Ηρόδοτο, ταξίδευαν όχι μόνο «δι’ εμπορίαν» 
αλλά και «δια θεωρίαν». Ιδιαίτερα ο εσωτερικός τουρισμός προωθήθηκε 
αρκετά με τους Πανελλήνιους αγώνες, τις Αμφικτιονίες, τα Μαντεία και 
τα θεραπευτήρια (κάτι δηλαδή σαν τη σημερινή εποχή που έχουμε 
τουρισμό αθλητικό, Ολυμπιακό, θρησκευτικό, πολιτισμικό). Με τη 
σημερινή μορφή του ο τουρισμός παρουσιάστηκε κατά τις αρχές του 
20ου αιώνα. Στην πραγματικότητα αναπτύχθηκε μετά το τέλος του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Βασικοί λόγοι που συνετέλεσαν στην ανάπτυξή 
του είναι: 

α) η ανάπτυξη και τελειοποίηση των μεταφορικών μέσων,  

β) η βελτίωση των εισοδημάτων των εργαζομένων (πολύ σημαντικό), 

γ) η διεύρυνση των πολιτισμικών ενδιαφερόντων για μόρφωση και 
ψυχαγωγία.  

δ)∆ιακρίνεται σε εσωτερικό και εξωτερικό. Ο εσωτερικός τουρισμός 
είναι η περιήγηση που κάνουν οι κάτοικοι μιας χώρας στο εσωτερικό της, 
ενώ εξωτερικός είναι οι περιήγηση που πραγματοποιείται από κατοίκους 
άλλων χωρών.  

Τα αποτελέσματα που έχει ο τουρισμός στην ζωή κάθε τόπου είναι τα 
ίδια είτε πρόκειται για εσωτερικό είτε για εξωτερικό. Κυρίως οικονομικά 
και πολιτιστικά μπορούν να χαρακτηρισθούν τα αποτελέσματα του όρου 
τουρισμού (προέρχεται από τη γαλλική λέξη «tour» που σημαίνει γύρος). 
Οικονομικά γιατί αυξάνεται η ζήτηση των καταναλωτικών αγαθών, 
διευρύνεται ο κύκλος εργασιών, αναζωογονούνται οικονομικά 
απομονωμένα επαρχιακά κέντρα, εξοικονομείται πολύτιμο συνάλλαγμα. 
Πολιτιστικά από την άμεση επικοινωνία των λαών που αυτό με τη σειρά 
του υποβοηθά στην ανάπτυξη πολιτιστικών ανταλλαγών (Συνέδρια, 
θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ, εκθέσεις και άλλα). Πλαταίνει ο 
πνευματικός ορίζοντας, καλλιεργείται το πνεύμα της παγκόσμιας 
κοινότητας και συνεργασίας και πετυχαίνεται η συμφιλίωση των λαών. 
Συνέπεια του τελευταίου είναι η εδραίωση της ιδέας της ειρήνης (δεν 
είναι τυχαίο που τα τελευταία 60 χρόνια ο κόσμος δεν γνώρισε 
ουσιαστικά άλλον Παγκόσμιο Πόλεμο). Εξάλλου από την άποψη της 
υποδομής τουριστικών έργων ιδρύονται σύγχρονα τουριστικά 
συγκροτήματα, τελειοποιούνται τα μέσα μεταφοράς, εκσυγχρονίζεται το 
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συγκοινωνιακό δίκτυο, αναπτύσσονται νέα πολιτιστικά κέντρα και 
γενικότερα υπάρχει μια τάση για ανάπτυξη στη χώρα. Ιδιαίτερα για την 
Ελλάδα ο τουρισμός αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο, αφού αποτελεί 
πόλο έλξης πολλών περιηγητών (τουριστών). Το κλίμα, η γεωγραφική 
της θέση, οι φυσικές ομορφιές της, τα αξιοθέατα σε συνδυασμό με τον 
τεράστιο αρχαιολογικό της πλούτο, την κάνουν έναν τουριστικό 
προορισμό με μεγάλη ζήτηση από όλες τις πλευρές του πλανήτη. 

Η Ελλάδα είναι μια εξαιρετικά πολυπρόσωπη χώρα. Είναι σίγουρο ότι 
χρειάζονται πολύ περισσότερες από μια επισκέψεις για να μπορείς να 
πεις ότι γνωρίζεις καλά κάποιο από αυτά τα πρόσωπά της. Για το λόγο 
αυτό, οι επισκέπτες που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τις 
περισσότερες φορές επιστρέφουν, για να ξαναζήσουν ότι τους 
εντυπωσίασε ή για να εξερευνήσουν όσα δεν μπόρεσαν τις προηγούμενες 
φορές. Και αν είναι κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούν, είναι ότι φεύγοντας, 
ανεξάρτητα από το πόσες φορές έχεις επισκεφθεί τη χώρα έχεις πάντα 
την αίσθηση ότι κάποιο μεγάλο κομμάτι της το έχεις χάσει και άρα 
υπάρχουν πάντα πολλοί λόγοι για να επιστρέψεις ξανά. Τα ταξίδια 
αναχώρησης από την Ελλάδα, είναι πάντα ταξίδια προγραμματισμού της 
επιστροφής σε αυτήν. 

Το 1950, που συστάθηκε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, ο αριθμός 
των ξένων επισκεπτών που έφτασε στην χώρα μας με κάθε μέσο, ήταν 
37.487, ενώ το συνάλλαγμα που εισπράχθηκε από την όλη 
δραστηριότητα του τουρισμού στην ίδια περίοδο έφθασε τα 4.700.000 $ 
ΗΠΑ. 

Το ξενοδοχειακό δυναμικό αποτελούνταν από 1582 μονάδες με 42871 
κλίνες, κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας η εξέλιξη της 
τουριστικής κίνησης και προσφοράς που έκτοτε παρατηρήθηκε, 
αποδεικνύει ότι ο τουρισμός αποτελεί πλέον ουσιαστικό κλάδο της 
εθνικής οικονομίας με μεγάλες δυνατότητες για παραπέρα ανάπτυξη. 

Ο αριθμός των τουριστών που ήρθε στη Ελλάδα το 1970 με όλα τα 
συγκοινωνιακά μέσα εκτός από κρουαζιερόπλοια ήταν 1.400.000. Το 
1998 η χώρα μας υποδέχτηκε 11.363.822 ξένους τουρίστες. Οι 
συναλλαγματικές εισπράξεις από την δραστηριότητα του τουριστικού 
κλάδου από 4.700.000 $ ΗΠΑ το 1950 έφθασε τα 5,2 δις $ το 1998. 

Στη χώρα μας οι απασχολούμενοι στον ευρύτερο τουριστικό τομέα 
υπολογίζονται από 8% έως 10% του συνόλου των απασχολουμένων. 
Έτσι όπως εμφανίζεται ο τουρισμός αποτελεί μια συναλλαγματοφόρα, 
πολύ σημαντική πηγή. Καλύπτει ένα μέρος σημαντικό του παθητικού 
εμπορικού μας ισοζυγίου. Το έλλειμμα που προκύπτει από τις εμπορικές 
συναλλαγές (εισαγωγές- εξαγωγές Χ-Μ) είναι αρκετά σημαντικό και η 
συμμετοχή του τουρισμού στη κάλυψή του ουσιαστική. Σύμφωνα με 
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στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, η Ελλάδα 
καταλαμβάνει την 15η θέση μεταξύ των χωρών του πλανήτη με τις 
περισσότερες αφίξεις (περίπου 12,5 εκ. τουρίστες το 2000). Ως είναι 
επόμενο, ο τουρισμός είναι και μια από τις βασικές πλουτοπαραγωγικές 
πηγές της χώρας, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και από το ότι η 
Ελλάδα κατέχει τη 10η θέση, μεταξύ των χωρών με τις μεγαλύτερες 
εισπράξεις από τον τουρισμό σε όλο τον κόσμο. Τουρισμός και Ελλάδα 
λοιπόν, είναι δυο έννοιες που συνδέονται άμεσα γεννώντας στο νου 
γοητευτικούς συνειρμούς από εικόνες, ήχους, αισθήσεις, πρόσωπα. Το 
μεσογειακό εύκρατο, η ποικιλομορφία του περιβάλλοντος, τα μνημεία 
και η ιστορία της, οι καθαρές θάλασσες και η παροιμιώδης φιλοξενία του 
Ελληνικού λαού (κρατάει ακόμα και στις μέρες μας), προσελκύουν εδώ 
και πολλά χρόνια μεγάλο αριθμό τουριστών στη χώρα και θα συνεχίσουν 
να προσελκύουν, αλλά θα πρέπει να γίνουν και κάποιες βοηθητικές 
κινήσεις. Μιας και ο ανταγωνισμός της προσφοράς υπηρεσιών τουρισμού 
από άλλες χώρες παρουσιάζεται έντονος και επικεντρώνει το ενδιαφέρον 
του στο τμήμα της τιμής προσφοράς και διάθεσης. ( Νικήτας Κρητικός, 
2002 ) 

                Στο 1.1. σχήμα βλέπουμε την εξέλιξη που επιτεύχθηκε από το 1990 έως 
το 2001 και αφορά τις ξενοδοχειακές μονάδες και κατά πόσο αυτές 
αυξήθηκαν. 

Σχήμα 1.1. Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού 
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1.1.2. Τουριστικές Επιχειρήσεις 

Τουριστικές επιχειρήσεις ή παράγοντες της τουριστικής βιομηχανίας 
είναι τα ταξίδια και οι μεταφορές, καταλύματα και τροφοδοσία, 
ξεκούραση και αναψυχή καθώς και άλλου είδους διευκολύνσεις. Τα 
στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με την προβολή του τουρισμού της 
περιοχής είναι αυτά που συνθέτουν την εικόνα της τουριστικής 
βιομηχανίας. Τα προαναφερθέντα τμήματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους 
και προσπαθούν, παρόλα αυτά, μαζί στην τελειοποίηση (όσο 
τουλάχιστον γίνεται) της τουριστικής «μηχανής» του τόπου. Οι 
τουριστικοί προορισμοί ξοδεύουν πάρα πολλά κεφάλαια πριν από την 
έλευση των περιηγητών, δηλαδή κατά τη διάρκεια της προώθησης του 
τόπου, καθώς και κατά την διάρκεια της παρουσίας αυτών στον εκάστοτε 
χώρο παραμονής τους. Το να ξοδεύει μια χώρα, μια επιχείρηση πάνω 
στην προσέλκυση των τουριστών καθώς και στην φροντίδα τους 
αντιπροσωπεύει επένδυση. Οι επενδύσεις αυτές είναι γνωστές και ως 
κόστος τουρισμού. Επενδύσεις απαιτούνται και για την διατήρηση της 
τουριστικής βιομηχανίας και για την προμήθεια υπηρεσιών στους 
τουρίστες. Αυτά τα έξοδα είναι γνωστά σαν τρέχοντα έξοδα και είναι 
εξίσου σημαντικά για την λειτουργία μιας πετυχημένης τουριστικής 
βιομηχανίας. Μέρος αυτών των τρεχόντων εξόδων διατίθενται για την 
χρηματοδότηση της εκπαίδευσης του προσωπικού που απαιτείται για να 
εργαστεί στην βιομηχανία αυτή. Το κόστος αυτό της εκπαίδευσης συχνά 
καλύπτεται από τις κυβερνήσεις των τόπων προορισμού και πληρώνεται 
δια μέσων των φόρων. 

Άλλα τρέχοντα έξοδα συχνά δίδονται με την μορφή πρόσθετων δημόσιων 
υπηρεσιών, οι οποίες πρέπει να προβλεφθούν για τους τουρίστες. Οι 
δαπάνες αυτές συνήθως γίνονται δια μέσου των χρημάτων που 
καταβάλλονται από τους φορολογούμενους που μένουν σε αυτούς τους 
προορισμούς. Η κύρια αιτία που οι κυβερνήσεις, οι τοπικές αρχές και οι 
ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι έτοιμες να επενδύσουν τόσα πολλά στον 
τουρισμό είναι η έκταση των οικονομικών ωφελειών τις οποίες ο 
τουρισμός μπορεί να φέρει. Η μέση δαπάνη κατά κεφαλήν αφικνούμενου 
αλλοδαπού τουρίστα, σε τρέχουσες τιμές, κυμαινόταν γύρω στα 300 δολ. 
ΗΠΑ στη διάρκεια της δεκαετίας του ’80, άρχισε να αυξάνεται όμως 
σημαντικά προς το τέλος της δεκαετίας του ́90. Το 2000 έφθασε τα 704 
δολάρια ΗΠΑ (ή 776 ευρώ).   Η τουριστική δαπάνη αποτελείται από 
δαπάνες διαμονής, διατροφής, αναψυχής-διασκέδασης, μετακινήσεις, 
ψώνια και λοιπές τουριστικές δαπάνες. Το μεγαλύτερο μέρος της 
δαπάνης (40%), προορίζεται για διαμονή και τη διατροφή.( Νικήτας 
Κρητικός, 2002 , σελ.48 )  
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Στο παρακάτω σχήμα (1.2.), βλέπουμε τις αλυσίδες των ξενοδοχείων που 
υπάρχουν στην Ελλάδα. 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΩΜΑΤΙΩ

Ν 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

ΠΕΡΙΟΧΗ 

1 Grecotel 22 5.612 L, A, C 
Ρόδος, Κέρκυρα, Κρήτη, 
Θεσσαλονίκη, Μύκονο, 

Πάτρα, Χαλκιδική 

2 Louis Hotels 20 4.530 A, B Χανιά, Κέρκυρα, 
Ζάκυνθος, Μύκονος 

3 Club Mediterranee 
Hellas S.A. 4 4.000 L Κέρκυρα, Καλαμάτα, 

Κώς, Αιδηψός 

4 Maris Hotels 4 2.540 L, A Ηράκλειο 

5 Aldemar 5 2.320 L, A Κρήτη, Ρόδο, Ίος 

6 Capsis Resort 
Hotel 2 1.350 L Ηράκλειο, Ρόδος 

7 Helios Hotels& 
Resorts 4 1.250 L, A Λασίθι, Ηράκλειο 

8 Divani 7 1.195 L,A,B 
Αθήνα, Λάρισα, Τρίκαλα, 
Κέρκυρα, Βουλιαγμένη, 

Καλαμπάκα 

9 Akti Messonghi 3 1.145 B Κέρκυρα, Πόρος 

10 Kipriotis Group of 
Hotels 3 1.120 A, B Κώς, Ρόδος 

11 Chandris 4 1.095 L,A,B Αθήνα, Κέρκυρα, Χίος 

12 Xenotel Hotels 3 1.031 A Αθήνα, Ηράκλειο 

13 Cambourakis 2 1.025 L, A Ρόδος 

14 Iberostar Greece 
S.A. 3 888 L,A Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Κώς 

15 Capsis Chain 
Hotel 3 869 A Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο 

16 Colossos 2 802 L, A Ρόδος 

17 Mamidakis Hotels 3 493 L, A Λασίθι, Ρόδος 

18 Airotel 5 388 A, B, C Αθήνα, Ρόδος 

19 Olympic Hotels 2 388 L, A Αθήνα 

20 Mamidakis Hotel 
Experience 2 384 L, A Λασίθι, Ηράκλειο 
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21 I.T.C. Hellas S.A. 2 317 A Λασίθι, Ρόδος 

22 
Elounda Mare 

Luxary Hotels& 
Resorts 

2 306 L Κρήτη 

23 AM Hotels 3 281 A Αθήνα, Σαντορίνη 

24 AM Hoteliers 
Club 3 277 B Βόλος, Πύλιο 

25 Douros 4 271 B, C Αθήνα 

26 Economou 3 253 A, C Κρήτη 

27 T.O.X.E. Hotels 2 243 A, B Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη 

28 Oscar Hotels 
Athens 3 241 B Αθήνα 

29 K'' Hotels 5 225 B,C Μύκονος 

30 Thoidis Hotelia 2 212 A, B, C Θεσσαλονίκη, Αθήνα 

31 Stathopoulos 
Hotels 3 180 A, B, C Κόρινθος, Αθήνα 

32 Lagomandra 
Hotels S.A. 2 175 B Χαλκιδική 

33 Kotretsos Hotel 
Complex 3 161 A, B Ίος 

34 
Karamalegos E.& 

G. Group of 
Hotels 

2 147 A, B Σαντορίνη 

35 Petinos HotelsS.A. 5 142 A, C Μύκονος 

36 Georgiadis Family 4 139 A, B, C Τολό 

37 Kaldis Bros Hotels 2 129 A Αθήνα 

38 Petassos S.A. 2 100 A, B Μύκονος 

39 Itsos 2 98 B, C Θεσσαλονίκη 

40 Manesssis Hotels 2 90 B, C Πόρος 

41 

 

Aegialis 2 66 B Αμοργός 

Πηγή : Greek Travel Pages 
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1.2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

1.2.1. Ορισμός Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

Στο πρόσφατο παρελθόν οι συναλλαγές και οι αγορές των καταναλωτών 
και αντίστοιχα ο πωλήσεις των εμπόρων γίνονταν με καθαρά συμβατικά 
μέσα. Οι καταναλωτές προκειμένου να αγοράσουν αυτό που 
επιθυμούσαν ή να δεχτούν μία υπηρεσία έπρεπε να μεταβούν στην έδρα 
του προμηθευτή των αγαθών ή των υπηρεσιών. Στις μέρες μας ο τρόπος 
διεξαγωγής των συναλλαγών έχει αλλάξει ριζικά. Ένας από τους νέους 
και τάχιστους τρόπους εξυπηρέτησης των καταναλωτών είναι το 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο το οποίο αναπτύσσεται ραγδαία στο εξωτερικό 
αλλά και στην Ελλάδα με πιο αργούς όμως ρυθμούς. Το ηλεκτρονικό 
εμπόριο ή αλλιώς e-commerce είναι η παροχή αγαθών και υπηρεσιών, 
μέσω internet, συνήθως, έναντι αμοιβής. Συνδεόμαστε με μια ιστοσελίδα, 
η οποία προσφέρει κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία, συμβουλευόμαστε 
τον κατάλογο, επιλέγουμε το προϊόν, που θέλουμε και συμπληρώνουμε 
την εντολή αγοράς, διευκρινίζοντας τον τρόπο πληρωμής (π.χ. πιστωτική 
κάρτα, επιταγή ή εξόφληση τοις μετρητοίς, κατά την παραλαβή του 
προϊόντος). 

Ηλεκτρονικό εμπόριο είναι, επίσης, η παροχή μη υλικών αγαθών, όπως 
μουσική ή προγράμματα λογισμικού. Είναι, πλέον, γνωστό σε όλους μας 
ότι αρκεί μια απλή πληκτρολόγηση του αριθμού της πιστωτικής μας 
κάρτας, ώστε να "κατεβάσουμε" το τραγούδι ή το λογισμικό της επιλογής 
μας. Μπορούμε να παρακολουθούμε τις μετοχές στη Σοφοκλέους και να 
διενεργούμε αγοραπωλησίες, αν θέλουμε, μέσω των on-line υπηρεσιών, 
που πολλές χρηματιστηριακές εταιρίες προσφέρουν. Ακόμη και 
πλειστηριασμοί μπορούν να γίνουν, μέσω internet, ή αγοραπωλησίες σε 
χοντρική τιμή, στο λεγόμενο e- marketplace, μια εικονική αγορά, όπου 
πωλητές και πιθανοί αγοραστές συναλλάσσονται, εκ του μακρόθεν. Το 
τελευταίο χρονικό διάστημα, ένας καινούριος όρος, η ψηφιακή 
τηλεόραση, μπαίνει στην πραγματικότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου 
και ονομάζεται telecommerce. Πόσο είναι πρόσφορο το έδαφος του e-
commerce να δεχτεί το τηλεοπτικό εμπόριο θα φανεί σε λίγα χρόνια. Η 
ιδέα, στην οποία βασίζεται το ηλεκτρονικό εμπόριο, είναι σχετικά 
πρόσφατη, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι το πρώτο "μηχανογραφημένο" 
πολυκατάστημα στον κόσμο δημιουργήθηκε το 1970. Πρόκειται για το 
Telemart, στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια. Τότε, δεν υπήρχε Ίντερνετ 
και οι πελάτες χρησιμοποιούσαν το αναλογικό τηλέφωνο, για να 
επιλέξουν τα προϊόντα, που επιθυμούσαν να τους αποσταλούν στο σπίτι. 
Σήμερα, 30 χρόνια μετά το πρώτο πείραμα, το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι 
πια διαδεδομένο, γνωστό στην πλειοψηφία των χρηστών του Ίντερνετ, 
έστω κι αν χρησιμοποιείται ελάχιστα.( go-online, 2003) 
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1.2.2. Ηλεκτρονικό εμπόριο και οφέλη για τους Καταναλωτές 

1. Μπορούμε να αγοράσουμε προϊόντα ή υπηρεσίες, που επιθυμούμε, 
όποτε θελήσουμε, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 
όπου κι αν βρισκόμαστε.  

2. Μπορούμε να επισκεφτούμε, εύκολα και γρήγορα, πολλά ηλεκτρονικά 
καταστήματα και να συγκρίνουμε τις τιμές και τα χαρακτηριστικά 
των ειδών που μας ενδιαφέρουν, πριν αγοράσουμε αυτό που 
επιθυμούμε.  

3. Μπορούμε να ενημερωθούμε, πληρέστερα, για το προϊόν ή την 
υπηρεσία που αναζητάμε.  

4. Γλιτώνουμε χρόνο και ταλαιπωρία, μειώνοντας τις μετακινήσεις μας.  

5. Πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα κάνουν ειδικές εκπτώσεις, στους 
πελάτες τους.  

6. Η νομοθεσία για την προστασία του Καταναλωτή, όταν πρόκειται για 
αγορές από απόσταση, όπως είναι οι ηλεκτρονικές αγορές 

διασφαλίζει τα δικαιώματά τους (π.χ. το δικαίωμα υπαναχώρησης 
κ.λπ.) ( kepkaonline, 2004).  

 

1.2.3. Ηλεκτρονικό εμπόριο και οφέλη για τους προμηθευτές  

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση, για το 
παραδοσιακό εμπόριο. Πουλώντας on-line, ο έμπορος μειώνει ή και 
καταργεί τη δική του αλυσίδα διανομής εμπορευμάτων, 
ελαχιστοποιώντας πάγια έξοδα, όπως ενοίκια ή προσωπικό. Οι 
μικρομεσαίοι παραγωγοί μπορούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους, 
ακόμα και σε αγορές, οι οποίες, υπό οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες, θα 
ήταν απρόσιτες για αυτούς. 

Σύμφωνα με έρευνα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Καταναλωτών, η 
ασφάλεια φαίνεται να είναι ο αδύναμος κρίκος του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στοιχείο, που λειτουργεί, ανασταλτικά, για τους υποψήφιους 
αγοραστές.( kepkaonline, 2004) 
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1.2.4. ∆υνατότητες 

1. Επιχειρήσεις: Ως εφαρμογή νέων τεχνολογιών προς την κατεύθυνση 
του αυτοματισμού των συναλλαγών και της ροής εργασιών.  

2. Υπηρεσίες: Ως μηχανισμός που έχει στόχο να ικανοποιήσει την κοινή 
επιθυμία προμηθευτών και πελατών για καλύτερη ποιότητα 
υπηρεσιών, μεγαλύτερη ταχύτητα εκτέλεσης συναλλαγών και 
μικρότερο κόστος. • Απόσταση: Ως δυνατότητα αγοραπωλησίας 
προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Internet ανεξάρτητα από τη 
γεωγραφική απόσταση.  

• Επικοινωνία: Ως δυνατότητα παροχής πληροφοριών, προϊόντων ή 
υπηρεσιών, και πληρωμών μέσα από δίκτυα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών.( kepkaonline, 2004) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 :   ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

2.1.  Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται στις αρχές της 
δεκαετίας του ’90, κυρίως στον πανεπιστημιακό και ερευνητικό χώρο. Το 
κοινό του διαδικτύου στην αρχή αποτελούνταν κυρίως από φοιτητές και 
ελάχιστες εταιρείες που είχαν πρόσβαση σε αυτό. Στα μέσα της δεκαετίας 
του ’90 το διαδίκτυο στην Ελλάδα είχε λιγότερους από εκατό χιλιάδες 
χρήστες, οι οποίοι αυξανόμενοι με πολύ συντηρητικούς ρυθμούς έφτασαν 
το 2000 τις εξακόσιες χιλιάδες. 

Οι χρήστες του διαδικτύου αποτελούνται κυρίως από νέους (14-35), οι 
οποίοι κατοικούν σε αστικά κέντρα, ανήκουν στα μεσαία και ανώτερα 
οικονομικά στρώματα, με μέσο και υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Η χρήση 
του διαδικτύου δεν φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τη χρήση των 
υπόλοιπων μέσων ΜΜΕ, ούτε από πλευράς χρόνου παρακολούθησης 
ούτε σε σχέση με την αντιλαμβανόμενη αξιοπιστία τους. Οι χρήστες του 
διαδικτύου παρακολουθούν σε ικανοποιητικό βαθμό και σε καθημερινή 
βάση τον Τύπο, το ραδιόφωνο (σε μεγαλύτερα μάλιστα ποσοστά από 
τους μη χρήστες), αλλά και την τηλεόραση. 

Θα μπορούσαμε να πούμε πως το διαδίκτυο στην Ελλάδα βρίσκεται σε 
εμβρυακό επίπεδο, δεν έχει αρχίσει να αφορά όλους τους πολίτες, αλλά 
εμφανίζεται μια εντός δικτύου αγορά που αναπτύσσεται αλματωδώς. 
(lifetrends, 2008) 

 

2.2. ΧΡΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ 
ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Πλέον είναι δεδομένη η χρήση του ∆ιαδικτύου για τουριστικούς σκοπούς 
από τους καταναλωτές είτε πρόκειται για αναζήτηση πληροφοριών είτε 
για αγορά υπηρεσιών και προϊόντων. Έτσι, σύμφωνα με στοιχεία της 
Eurostat, το 2008 ο μέσος όρος χρήσης του διαδικτύου από πολίτες για 
υπηρεσίες που σχετίζονται με διοργάνωση ταξιδιών, στην Ευρώπη των 
27, αγγίζει το 32%, όταν το 2006 ήταν 25%. Ειδικότερα, εξετάζοντας 20 
ευρωπαϊκές χώρες, φαίνεται ότι περίπου ο μισός πληθυσμός σε ∆ανία, 
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Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για 
υπηρεσίες που σχετίζονται με ταξίδια και διαμονή, ενώ ποσοστό πάνω 
από 50% καλύπτει τόσο η Ισλανδία, όσο και η Νορβηγία και η Φιλανδία, 
ενώ στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 17%. Όπως φαίνεται 
συγκριτικά με το 2006 η τάση αυτή είναι ανοδική στο σύνολο των 
εξεταζόμενων ευρωπαϊκών χωρών, αποδεικνύοντας την εξέχουσα θέση 
που καταλαμβάνει πλέον το διαδίκτυο τόσο στην πληροφόρηση, όσο και 
στην επιλογή τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων. Στην Ελλάδα, 
σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2008 από το 
Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, στους χρήστες του διαδικτύου, 
παρατηρήθηκε ότι 6 στους 10 Έλληνες χρήστες έχουν χρησιμοποιήσει το 
διαδίκτυο για να πληροφορηθούν για θέματα που αφορούν σε 
τουριστικές υπηρεσίες. Μέσα σε αυτό το κοινό, η πλέον διαδεδομένη 
αναζήτηση αφορά στις ιστοσελίδες ξενοδοχείων και ακολουθούν οι 
ιστοσελίδες με γενικές τουριστικές πληροφορίες, ιστοσελίδες 
ενοικιαζομένων δωματίων, ιστοσελίδες συγκεκριμένων περιοχών και 
ιστοσελίδες εναέριων μεταφορών. Σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα, το 
21% του συνόλου των χρηστών του διαδικτύου δηλώνει ότι έχει κάνει 
κράτηση ταξιδιωτικών εισιτηρίων και ο 17% ότι έχει κάνει κράτηση 
καταλυμάτων μέσω διαδικτύου. 

Η Ελλάδα διατηρεί μία πολύ καλή θέση στον παγκόσμιο τουρισμό λόγω 
των ισχυρών συγκριτικών της πλεονεκτημάτων: της πλούσιας 
πολιτισμικής της κληρονομιάς, της φυσικής της ομορφιάς και της ήδη 
εδραιωμένης θέσης της ως βασικού προορισμού στην Ευρώπη και τη 
Μεσόγειο. Οι προοπτικές του τουρισμού στην Ελλάδα επηρεάζονται 
όμως σημαντικά από τις γενικότερες προοπτικές του παγκόσμιου 
τουρισμού και τις εξελίξεις, τάσεις και αναδιαρθρώσεις που 
παρατηρούνται σε διεθνές επίπεδο, με βασικότερο τομέα ενδιαφέροντος 
τις σύγχρονες μεθόδους ηλεκτρονικού τουρισμού. Η προσφορά 
τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών στη χώρα μας δεν είναι 
προσανατολισμένη στη νέα γενιά καταναλωτών που είναι εξοικειωμένη 
με τις νέες τεχνολογίες, ιδίως του διαδικτύου. Αν οι ελληνικές 
τουριστικές επιχειρήσεις κινηθούν με μεγαλύτερη ταχύτητα από εκείνες 
των άμεσα ανταγωνιστικών χωρών της Μεσογείου, θα αποκτήσουν 
στρατηγικό πλεονέκτημα. Στην αντίθετη περίπτωση, η απειλή αυτή 
μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού 
τουρισμού. 

Τι μπορεί να πουλήσει η Ελλάδα? Γνωρίζοντας ότι η χώρα διαθέτει 
ιστορία και πολιτισμό, εύκρατο και μεσογειακό κλίμα, γεωγραφική 
τοποθεσία, μεσογειακή κουζίνα και διατροφή, και αρκετές πολιτιστικές 
εκδηλώσεις και γεγονότα μπορεί να προβεί στην πώληση 4 
συγκεκριμένων προϊόντων. 
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1. Τόπος 

2. Προϊόν 

3. Χρόνος  

4. ∆ραστηριότητα 

Πρώτο Case Study Τόπος  

∆υνατότητα εξατομικευμένου marketing για κάποια τοποθεσία κάθε 
συγκεκριμένης μονάδας και να αντιμετωπίζεται ο τόπος ως προϊόν. 

Να γίνεται μία ανάλυση SWOT 
(Strengths,Weaknesses,Opportunities,Threats) επάνω στα 
χαρακτηριστικά κάθε τόπου. 

 

Ενδεικτικά προϊόν : ΧΙΟΣ 

Δυνατα Σημεία Αδυναμίες 

Νησί , Θάλασσα & λιμάνι, πράσινο, 
μαστιχα σε παγκόσμιο επίπεδο, 

κόστος μικρότερο απο 
διαφημισμένους προορισμούς 

Μακριά απο την Αθήνα, δεν αποτελεί 
και τον #1 Ελληνικό προορισμό, όχι 
τόσο καλή πρόσβαση ( κυρίως μέσω 

Αθήνας ή γειτονικών νησιών) 

Ευκαιρίες Απειλές 

Ανάδειξη της ως προορισμό 
διατροφής μεσογειακής –υγιεινής, 

“απάτητο” μέρος απο τουρισμό 

Τιμολογιακή πολιτική των 
ακτοπλοϊκών εταιρειών, μη 
διατήρηση ανταγωνιστικών τιμών στι 
παρεχόμενες υπηρεσίες σε σχέση με 
τους «γείτονες» 
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Δεύτερο Case Study : (αγροτικό – ελληνικό παραδοσιακό ) Προϊόν 

Προϊόν : Μαστίχα Χίου 

Αυτό το προϊόν θα προωθείται και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ. Εκτός από τον 
εκσυγχρονισμό του, (μεταποίηση, τυποποίηση, προώθηση- εξαγωγή π.χ. 
masticha shop) θα πρέπει να προσφέρεται και ως υπηρεσία στον 
τουρισμό, δηλαδή με προώθηση Push μέσω του τουριστικού κλάδου. Θα 
συνδέεται με την συγκεκριμένη πόλη προορισμό, αυξάνοντας και τον 
τουρισμό πόλεως, αλλά και τον αγροτουρισμό. Ακόμα μπορούν να 
διαχωριστούν και τα ελληνικά ποιοτικά προϊόντα πολυτελείας (κρόκος 
Κοζάνης, αυγοτάραχο Μεσολογγίου κ.τ.λ.). 

 

Τρίτο Case Study : Χρόνος 

Π.χ. Καλοκαίρι στην Πελοπόννησο. Ολυμπία και Επίδαυρος. Η Ελλάδα 
κάθε καλοκαίρι έχει πολιτιστικές εκδηλώσεις (καθώς και παραδοσιακές, 
πανηγύρια, θρησκευτικές γιορτές) που σχετίζονται με τα προϊόντα της 
και με την ιστορία της. Αυτά παντρεύουν τον τόπο, τα προϊόντα, με το 
χρόνο. Θα μπορούσε αρχικά για την εσωτερική αγορά τουρισμού να 
δημιουργηθεί ένα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, όπου η ενημέρωση του 
κοινού και η προβολή των εκδηλώσεων (προϊόντων και τόπων σε 
συγκεκριμένες χρονικές περιόδους), βοηθάει την ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ και 
φέρνει πελάτες σε ξενοδοχεία και μέσα μεταφοράς. Αυτό περιορίζει και 
τον εποχιακό τουρισμό, αφού ο επισκέπτης γνωρίζει τι γίνεται και πότε, 
κανονίζοντας το πρόγραμμα του. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι και η 
προσέλκυση του ξένου τουρίστα. 

Τέταρτο Case Study ∆ραστηριότητα  

Προϊόν : Ραφτινγκ, Σκι.άν γνωρίζει ποια ποτάμια είναι διαθέσιμα, ποια 
χιονοδρομικά είναι ανοιχτά, τα facilities, ο επισκέπτης μπορεί να 
σχεδιάσει τις διακοπές του καλύτερα, αλλά και με μεγαλύτερη συχνότητα 
από εάν δε γνωρίζει τις δυνατότητες που υπάρχουν διαθέσιμες, 
(π.χ.Snowreports).  

Εκτός από το χρόνο για να γνωρίζει τι δραστηριότητες υπάρχουν και σε 
ποιο μέρος. Αυτό μπορεί να αποτελεί και συνδυασμένη εφαρμογή όλων 
των παραπάνω, επιλέγοντας μέρος, το πότε θέλει να κάνει τι ο 
επισκέπτης. 

Ο στόχος είναι η ανάδειξη των οφελών σε κάθε περίπτωση. Γνωρίζοντας 
ότι πλέον δεν παίζει ρόλο ο προορισμός, αλλά οι δυνατότητες πρόσβασης 



 19

στον προορισμό, ο επισκέπτης θεωρεί απαραίτητο να γνωρίζει τις 
διαδικασίες και το τελικό προϊόν που θα αγοράσει (το κόστος) 
καθιστώντας την επικοινωνία ως το πρώτο εργαλείο προσέλκυσής 
του.(Παπαδημόπουλος Θέμης, 2006) 

 

2.2.1. Τα Ηλεκτρονικά Συστήματα ∆ιαχείρισης και Μάρκετινγκ 
Τουριστικών Προορισμών (Destination Management) 

Η ολοκληρωμένη ηλεκτρονική διαχείριση προορισμού μέσω του 
διαδικτύου αφορά στη δυνατότητα που παρέχουν ορισμένες διαδικτυακές 
τουριστικές πύλες, συνήθως εθνικών τουριστικών οργανισμών 
(Destination Management Organization- DMO), για πλήρη οργάνωση 
μίας επίσκεψης από το χρήστη, με online κρατήσεις σε όλα τα στάδιά 
της. Ενδεικτικά είναι και τα στοιχεία που δημοσίευσε η Forrester7, 
σύμφωνα με τα οποία 22% των Αμερικανών τουριστών αναψυχής -ήτοι 
19 εκατομμύρια ενήλικες Αμερικάνοι που αναζήτησαν ταξιδιωτικές 
πληροφορίες μέσω διαδικτύου το 2007, χρησιμοποίησαν πύλες 
Destination Management Organization. Αυτές οι τουριστικές πύλες 
προσφέρουν δυναμικά τουριστικά πακέτα, κάτι που απαιτεί πλέον ο 
σύγχρονος ταξιδιώτης ο οποίος μπορεί να σχεδιάσει με λεπτομέρεια 
μόνος του το ταξίδι του (διαμονή, μεταφορικά μέσα, επισκέψεις σε 
μουσεία, εισιτήρια σε θέατρα κ.α.), με απόλυτα εξατομικευμένο τρόπο, 
ώστε να ταιριάζει το ταξίδι ακριβώς στις απαιτήσεις του.(Παρατηρητήριο 
για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2009). 

2.2.2. Η χρήση προηγμένων τεχνολογιών πολυμέσων, ψηφιακών 
χαρτών και εικονικής πραγματικότητας για την ανάδειξη 
τουριστικών προορισμών 

Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσονται και τα πολυμέσα (multimedia), οι 
ψηφιακοί χάρτες (digital maps) και οι τεχνικές εικονικής 
πραγματικότητας (virtual reality techniques) που χρησιμοποιούνται όλο 
και περισσότερο σε τουριστικές γεωγραφικές διαδικτυακές πύλες 
(geoportal) για την ανάδειξη προορισμών σε συνδυασμό με άλλες 
εφαρμογές όπως τεχνολογίες κινητής πλατφόρμας και ηλεκτρονικής 
διαχείρισης προορισμού. Η χρήση πολυμέσων στον τουρισμό έχει στόχο 
την παροχή πληρέστερης ενημέρωσης με ποικιλία τρόπων και 
συναντάται σε κάθε επίπεδο, από τους εθνικούς τουριστικούς φορείς 
μέχρι τουριστικές επιχειρήσεις. Η τρισδιάστατη απεικόνιση, τα βίντεο, η 
χρήση ήχου και τα ηλεκτρονικά βιβλία επιστρατεύονται για προβάλλουν 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τουριστικούς προορισμούς. Οι δυναμικοί 
ψηφιακοί χάρτες χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα ως μέρος ή συνδυαστικά με 
άλλες τεχνολογικές τάσεις που αναφέρθηκαν, όπως η ολοκληρωμένη 
ηλεκτρονική διαχείριση προορισμού και οι εφαρμογές m-tourism. Οι 
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τεχνικές εικονικής πραγματικότητας έχουν ενδιαφέρουσες εφαρμογές 
στον πολιτισμικό τουρισμό (π.χ. εικονικές περιηγήσεις σε μουσεία και 
σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος) αλλά και τον τουρισμό γνωριμίας με τη 
φύση. (Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2009). 

2.2.3. Χρήση Η/Υ και πρόσβαση στο διαδίκτυο από τις Επιχειρήσεις 
του Τουριστικού κλάδου 

Tο ψηφιακό χάσμα που επέφερε η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 
τουρισμού όξυνε τις διαφορές των μικρομεσαίων τουριστικών 
επιχειρήσεων παρέχοντας συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις 
μεγάλες τουριστικές εταιρίες. Χαρακτηριστικά είναι τα ευρήματα της 
έρευνας πεδίου σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια: 

Μόνο 4 στα 10 μικρά ξενοδοχεία (0-9 υπάλληλοι) και 2 στα 10 
ενοικιαζόμενα δωμάτια χρησιμοποιούν Η/Υ και ακόμα μικρότερα είναι 
τα ποσοστά πρόσβασης στο διαδίκτυο. Μάλιστα, παρατηρούνται και 
σημαντικές γεωγραφικές διαφοροποιήσεις. Το ποσοστό χρήσης Η/Υ σε 
ξενοδοχεία κάθε μεγέθους στη Νότια Ελλάδα είναι 85% και μειώνεται σε 
64-69% στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Τα αντίστοιχα ποσοστά για 
τα ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι 48% και 21-32%. Επίσης, σε επίπεδο 
προηγμένης χρήσης ΤΠΕ, ξεχωρίζουν τα ξενοδοχεία της Νησιωτικής 
Ελλάδας. Το μέγεθος των επιχειρήσεων και η γεωγραφική τους θέση 
φαίνεται ότι επιδρούν και στο βαθμό πρόσβασης στο διαδίκτυο. Πιο 
συγκεκριμένα, η απόσταση μεταξύ ξενοδοχείων (διείσδυση της τάξης του 
74%) και ενοικιαζόμενων δωματίων (37%) είναι εξαιρετικά μεγάλη, ενώ 
παρατηρείται ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι σημαντικά υψηλότερη 
σε μεγάλες τουριστικές μονάδες και σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στη νησιωτική Ελλάδα.(Παρατηρητήριο για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας, 2009). Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία 
της έρευνας e-metrics 2008, το ποσοστό του 39,7% (χρήστες), 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για θέματα τουρισμού(πληροφορίες-
εισιτήρια κλπ).( e-metrics 2008). 

 

Στο σχήμα που ακολουθεί (2.1.), βλέπουμε την δυνατότητα κράτησης 
των τουριστικών καταλυμάτων στην Ελλάδα ανά κατηγορία 
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Σχήμα 2.1. ∆υνατότητα κράτησης στο διαδίκτυο ανά 
Κατηγορία 

 

Κατηγορία 
Ξενοδοχείου 

Ηλεκτρονικό 
Ταχυδρομείο 

Κρατήσεις με 
το Διαδύκτιο 

Κρατήσεις με 
άλλα δικτυα 

Πολύτελείας 100% 100% 67% 

Α’ 40% 46% 23% 

Β’ 31% 29% 20% 

Γ’ 18% 19% 10% 

Δ’ 5% 5% 6% 

Ε’ 5% 5% 2% 

Σύνολο 20% 21% 12% 

 

2.3. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Σε ότι αφορά την προβολή στο διαδίκτυο, ιδιόκτητη ιστοσελίδα διαθέτει 
το 63% των ξενοδοχείων και το 30% των ενοικιαζόμενων δωματίων, ενώ 
τα ποσοστά προβολής σε διαφημιστική ιστοσελίδα ανέρχονται σε 46% 
και 33% αντίστοιχα. Συνολικά, οι επιχειρηματίες αξιολογούν θετικά τόσο 
την ανάπτυξη ιδιωτικών ιστοσελίδων, όσο και την προβολή σε 
διαφημιστικά web sites, θεωρώντας ότι έχουν συμβάλει αρκετά έως πολύ 
στην ανάπτυξη της επιχείρησης. 

Ωστόσο, στην πλειονότητά τους, οι δικτυακοί τόποι λειτουργούν 
περισσότερο για διαφημιστικούς σκοπούς, παρέχοντας πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό και πληθώρα πληροφοριών, οι οποίες είναι 
διαθέσιμες, τόσο στην ελληνική, όσο και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς 
όμως να υπάρχει ένδειξη της χρονολογίας ενημέρωσης του περιεχομένου 
στις περισσότερες περιπτώσεις. Συναλλακτικές και διαδραστικές 
υπηρεσίες προσφέρονται σε μικρό βαθμό, κυρίως από επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο των μεταφορών και τα ξενοδοχεία. Στο 
πλαίσιο αυτό, διαπιστώνεται ότι οι επιχειρηματίες του κλάδου δεν έχουν 
αντιληφθεί πλήρως τις δυνατότητες και ευκαιρίες που προσφέρει το 
μέσο. 
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Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι, στην αποστολή e-mail που 
πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις του κλάδου στο πλαίσιο της μελέτης 
του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ (Κοινωνία της Πληροφορίας), δε 
δόθηκε απάντηση από το 80% περίπου των 
παραληπτών.(Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2009) 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα e-metrics 2008, σε ποσοστό 36,0% 
θεωρεί ότι η ύπαρξη διαφημίσεων στο μέσο βοηθάει την παροχή δωρεάν 
περιεχομένου ή υπηρεσιών από τα sites, το 34,3% θεωρούν ότι η ύπαρξη 
διαφημίσεων στο internet τους είναι χρήσιμες αλλά δυσκολεύουν το 
«σερφάρισμα» ενώ το 30,3% πιστεύει ότι οι on-line διαφημίσεις δίνουν 
την ευκαιρία στο χρήστη του μέσου να έρθει σε επαφή με καινούργια 
προϊόντα και υπηρεσίες. Το 26,0% πιστεύει ότι οι on-line διαφημίσεις 
είναι ενοχλητικές, για το 12,4% τα διαφημιστικά μηνύματα που 
εμφανίζονται στο διαδίκτυο είναι πρωτότυπα και θεωρεί ότι οι 
διαφημίσεις ενισχύουν την εικόνα που έχουν οι χρήστες για το προϊόν και 
τέλος για το 8,7% τα διαφημιστικά μηνύματα βοηθούν το χρήστη να 
επιλέξει κάποιο προϊόν/υπηρεσία για αγορά. Ένα μεγάλο τμήμα των 
χρηστών που συμμετείχαν στην e-metrics 2008, θεωρούν ότι οι 
διαφημίσεις στα έντυπα – ηλεκτρονικά μέσα είναι ούτε ευχάριστες/ούτε 
ενοχλητκές. Το ποσοστό αυτό για το ραδιόφωνο είναι 36,5%, για τη 
τηλεόραση 39,4%, για τα έντυπα μέσα, όπου συναντάμε και το 
υψηλότερο, είναι 61,3% και για το internet 48,5%. Το 33,1% θεωρεί ότι 
οι διαφημίσεις στη τηλεόραση είναι πολύ ευχάριστες όταν για το 
ραδιόφωνο το αντίστοιχο ποσοστό είναι 27,0% για τις 
εφημερίδες/περιοδικά 29,5% και για το internet 25,7%, ένα ποσοστό 
44,2% των χρηστών πρόσεξε τη διαφήμιση ενός προϊόντος που 
πραγματικά τους ενδιαφέρει στο internet ή και σε κάποιο άλλο μέσο. Το 
12,6% πρόσεξε τη διαφήμιση σε άλλα μέσα εκτός του διαδικτύου ενώ το 
28,2% δεν πρόσεξε καθόλου κάποια διαφήμιση. (e-metrics, 2008) 

 

 

2.4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Τα ξενοδοχεία σε σχέση με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, κυμαίνονται σε 
σημαντικά υψηλότερο επίπεδο όσον αφορά τόσο σε βασικές υποδομές, 
όπως είναι η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και η πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, όσο και σε πιο εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως οι online 
πωλήσεις/αγορές και η χρήση συστημάτων CRM (∆ιαχείρισης Σχέσεων 
Πελατών) και ERP (∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων). 

Σε επίπεδο ηλεκτρονικών πωλήσεων, υψηλότερα είναι τα ποσοστά σε 
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ξενοδοχεία και μεγάλες τουριστικές μονάδες της κεντρικής και 
νησιωτικής Ελλάδας, ωστόσο η διείσδυσή τους παραμένει συνολικά 
χαμηλή. Παρόλα αυτά το σύνολο σχεδόν των επαγγελματιών του κλάδου 
που διενεργούν ηλεκτρονικές πωλήσεις δηλώνουν ικανοποιημένοι από 
τις επιπτώσεις τους. Από την αξιολόγηση των ιστοσελίδων φαίνεται όμως 
ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό θα πρέπει να 
αντιληφθούν περισσότερο τη σημασία των θεμάτων ασφαλείας, αφού 
από τις ιστοσελίδες που παρέχουν συναλλακτικές υπηρεσίες η 
πλειονότητα παρουσιάζει ελλείψεις ως προς: 

• Την πληροφόρηση για θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας  

• Τη σύνδεση μέσω ασφαλούς εξυπηρετητή (server) 

• Τη μεταφορά σε ασφαλή ιστοσελίδα για τις συναλλαγές με πιστωτική 
κάρτα (Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2009) 

 

 

 

2.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

Το κράτος υποστηρίζει και επιχορηγεί επιχειρήσεις με σκοπό την παροχή 
οικονομικού οφέλους σε συγκεκριμένη επιχείρηση ή σειρά επιχειρήσεων, 
που πληρούν ορισμένα κριτήρια. Αυτό γίνεται με τη μορφή μεταβίβασης 
πόρων στην επιχείρηση, σε ανταπόδοση παρελθούσας ή μελλοντικής 
συμμόρφωσης με ορισμένους όρους που σχετίζονται με τη λειτουργία της 
επιχείρησης. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις μερικές φορές αποκαλούνται με άλλα 
ονόματα, όπως επιδοτήσεις, αρωγές ή πριμοδοτήσεις. Παρακάτω θα 
δούμε την επιχορήγηση που προκύπτουν για την περίοδο 2007-2013 από 
το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) και αφορά τον τομέα 
του Τουρισμού. 

Ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων για τη 
δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων 
ηλεκτρονικών κρατήσεων (digi-lodge): 

Οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου και 
Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Μαρκόπουλος ανακοίνωσαν δράσεις 
για την Ψηφιακή Ενίσχυση των Τουριστικών Επιχειρήσεων, συνολικού 
προϋπολογισμού επενδύσεων 108.000.000 ευρώ. 
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Από τη 1η Σεπτεμβρίου 2009, τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά 
καταλύματα που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν νέο site και online 
σύστημα κρατήσεων, μπορούν να λάβουν επιχορήγηση από το νέο 
Πρόγραμμα "digi-lodge: Ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών 
καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και 
συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων", στα πλαίσια του ευρύτερου 
προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013 και 4ο ΠΕΠ. 

Περιγραφή: Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα ενισχυθούν μέσω της 
δράσης για: 

α. την ολοκληρωμένη και ποιοτική παρουσίαση στο ∆ιαδίκτυο των 
εγκαταστάσεων τους καθώς και της ευρύτερης τοποθεσίας στην οποία 
βρίσκονται  

β. την πραγματοποίηση κρατήσεων μέσω διαδικτύου για όλο το εύρος 
των υπηρεσιών και προϊόντων τους και 

γ. την προσέλκυση νέων πελατών μέσω της παροχής ολοκληρωμένων 
ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης, τη δημιουργία στις εγκαταστάσεις 
τους σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο κ.λπ. Η υλοποίηση 
των παραπάνω θα πραγματοποιηθεί με την ανάπτυξη και αξιοποίηση 
εφαρμογών διαδικτυακής προβολής και ηλεκτρονικών κρατήσεων καθώς 
και με την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με συστήματα 
μηχανογράφησης των τουριστικών μονάδων. 

Πρόγραμμα:   ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ 

Αποδέκτες: Ξενοδοχειακά ή τουριστικά καταλύματα. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1/9/2009-... Για όσο διάστημα δεν έχει 
εξαντληθεί ο διαθέσιμος Προϋπολογισμός ανά Περιφέρεια και σε κάθε 
περίπτωση όχι περισσότερο των 18 μηνών από την ημερομηνία 
προκήρυξης. Η υποβολή των Αιτήσεων για την επιχορήγηση των 
Επενδυτικών Σχεδίων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος ∆ράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της 
ΨΗΦΕΝ ΑΕ και της συμπλήρωσης σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας 
υποβολής. 
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Περιοχή εφαρμογής: ΟΛΗ Η ΕΛΛΑ∆Α 

Όροι και προϋποθέσεις:  Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται 
οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

1. Η Επιχείρηση δραστηριοποιείται ως Ξενοδοχειακό ή Τουριστικό 
κατάλυμα. Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε : 

 ξενοδοχεία κλασικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου Motel, 
ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων και ξενοδοχεία 
μικτού τύπου (κλασσικού τύπου και επιπλωμένων 
διαμερισμάτων). 

 όλες τις μορφές ενοικιαζόμενων δωματίων και 
ενοικιαζόμενωνεπιπλωμένων διαμερισμάτων που πληρούν τις 
ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών 
ανά κατηγορία κλειδιών, 

 όλα τα παραδοσιακά καταλύματα και  
 όλες τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις και τις 

οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ). 

Για την επιβεβαίωση του συγκεκριμένου κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη 
οι εξής Κωδικοί Αριθμοί ∆ραστηριότητας (Κ.Α.∆): 

7. Κ.Α.∆ 55.1 (και οι υποκατηγορίες του), 55.2 (και οι υποκατηγορίες 
του) με βάση την κωδικοποίηση Κ.Α.∆.-1997 ή  

8. Κ.Α.∆ 55.1 (και οι υποκατηγορίες του), 55.2 (και οι υποκατηγορίες 
του), 55.3 (και οι υποκατηγορίες του) με βάση την κωδικοποίηση 
Κ.Α.∆.- 2008.  

9. Για τον έλεγχο κάλυψης του παρόντος κριτηρίου εξετάζονται οι Κ.Α.∆. 
βάσει της Βεβαίωσης Έναρξης ∆ραστηριότητας καθώς και τυχόν 
μεταβολών. Σε περίπτωση που έστω ένας από αυτούς τους 
αριθμούς έχει ως πρόθεμα κάποιον από τους παραπάνω κωδικούς, 
τότε η επιχείρηση θεωρείται ότι καλύπτει το συγκεκριμένο 
κριτήριο.  

2.  Η Επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις    
προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας. 

3.  Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης 
∆ραστηριότητας πριν την 01.01.2009. 

4.Η Επιχείρηση δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και 
∆ράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, 
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τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τις 
500.000 Ευρώ.  

Η Επιχείρηση θα δηλώνει στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής τα 
προγράμματα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται βάσει του κανονισμού 
Ε.Ε. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεμβρίου 2006 για την 
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας όπως ισχύει, ή προγενέστερου αυτού, στα οποία η Επιχείρηση 
και οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε αυτή ή αυτή συμμετέχει με 
ποσοστό μεγαλύτερο του 25% ή έχει δικαίωμα ψήφου, έχουν λάβει 
κρατική ενίσχυση (επιχορήγηση) έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης 
στο πλαίσιο της ∆ράσης. Η ενίσχυση που θα λάβει η Επιχείρηση από την 
παρούσα ∆ράση (η οποία λογίζεται ανά διακριτό Α.Φ.Μ. και σωρευτικά 
για τις αιτήσεις που μπορεί να υποβληθούν ανά διακριτή άδεια 
λειτουργίας τουριστικής μονάδας) , αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη 
ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η Επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
ποσό των 500.000 €. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων 
Επενδυτικών Σχεδίων δε δύναται να ξεπερνά τους 12 μήνες από την 
ημερομηνία έγκρισης τους. 

Τι χρηματοδοτείται :   

Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στη δράση "digi-lodge» μπορεί να 
υποβάλει επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο των ακόλουθων επιλέξιμων 
ενεργειών: 

• Ε(1): Πολυγλωσσικός διαδικτυακός τόπος προβολής τουριστικής 
μονάδα με δυνατότητες online κρατήσεων (υποχρεωτική ενέργεια) 

•Ε(2): Μηχανοργάνωση τουριστικών μονάδων 

•Ε(3): Ασύρματη επικοινωνία 

•Ε(4): Ηλεκτρονική προώθηση & προβολή 

•Ε(5): Ενέργειες ολοκλήρωσης της επένδυσης 

Ύψος και είδος ενίσχυσης :  

Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο Επενδυτικό Σχέδιο 
ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 40.000 € και το 
ανώτατο ποσό της επιχορήγησης για αυτή την περίπτωση μπορεί να 
ανέρχεται μέχρι του ποσού των 24.000 € (ήτοι το 60% του μέγιστου 
προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης). 

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά Επενδυτικό Σχέδιο ενίσχυσης ορίζεται 
στα 7.000 €. Ανεξαρτήτως του συνολικού προϋπολογισμού του 
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υποβαλλόμενου Επενδυτικού Σχεδίου, η επιχορήγηση την οποία θα λάβει 
κάθε επένδυση είναι 60% του προϋπολογισμού και μέχρι του ανώτατου 
ορίου, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί ανά επενδυτική πρόταση, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στους Οδηγούς της ∆ράσης.  

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται τα επιμέρους όρια των 
ενεργειών και των δαπανών, όπως αυτά αναλύονται στον Οδηγό 
Υποβολής. Το ανώτατο ύψος του προτεινόμενου προϋπολογισμού ανά 
υποβαλλόμενη πρόταση διαμορφώνεται με βάση τον πίνακα στον Οδηγό 
Υποβολής και δεν αποτελεί σημείο συγκριτικής αξιολόγησης. Αντίθετα, 
θα ληφθεί υπόψη η ρεαλιστική εκτίμηση του κόστους της επένδυσης 
κατά τη διαδικασία πιστοποίησης της επένδυσης. τουριστικών προώθηση 
μονάδων Επικοινωνία προβολή 

Προϋπολογισμός:   

∆ιαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 75.000.000 €. Η δράση 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. 

Αρμόδιος Φορέας : Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ (ΕΣΠΑ, 2009) 

Οι επιχειρήσεις που εντάσσουν την πληροφορική στη συνολική 
επιχειρηματική τους στρατηγική έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες 
αντιμετώπισης του ανταγωνισμού, ανάπτυξης τους, διεύρυνσης του 
κύκλου εργασιών τους και αύξησης της απασχόλησης, από ότι άλλες 
επιχειρήσεις που δεν κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Οι 
επιχειρήσεις και οι οικονομίες αξιοποιούν τα <νέα εργαλεία> 
αποκομίζουν και τα περισσότερα οφέλη, καθώς καθίστανται 
ανταγωνιστικότερες. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων της χώρας, προσφέροντας δυνατότητες για την υιοθέτηση 
νέων τεχνολογιών στην λειτουργία τους. Εκτός από την εισαγωγή νέων 
πληροφοριακών συστημάτων και την αξιοποίηση του διαδικτύου 
(Internet), το πρόγραμμα της Κ.τ.Π., ευνοεί την αναδιοργάνωση των 
εσωτερικών λειτουργιών των επιχειρήσεων με αφορμή την εγκατάσταση 
νέων συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, το επιχειρησιακό πρόγραμμα της 
Κ.τ.Π. υλοποιεί δράσεις όπως: 

-Μικρές Επιχειρήσεις και Τεχνολογική Ώθηση Τοπικής Πρόσβασης 

(Μ.Ε.ΤΕ.Χ.Ω) 

-∆ικτυωθείτε ΙΙ 

-Σημεία Ασύρματης Τοπικής Πρόσβασης “Wi-Fi” 

 



 28

1. Στη δράση «Μ.Ε. ΤΕΧ.Ω.»,  μία επιχείρηση μπορεί να προβεί σε 
επενδύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της δυνατότητας διαχείρισης 
τόσο των εσωτερικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης όσο και των 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων. 
Μέσω της δράσης, μία επιχείρηση μπορεί να προβεί σε επενδύσεις που 
αφορούν: -Προωθούν τον εκσυγχρονισμό και ανανέωση της βασικής 
πληροφοριακής υποδομής της, -Βελτιώνουν τη διαχείριση της 
παραγωγικής διαδικασίας και των βασικών επιχειρησιακών δεδομένων 
που αφορούν στο προσωπικό, τους πελάτες και τους συνεργάτες της, -
Αποσκοπούν, στην προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της. 

Με βάση τα ανωτέρω, τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στη δράση 
«Μ.Ε. ΤΕΧ.Ω. στην Κοινωνία της Πληροφορίας» μπορούν να 
συμπεριληφθούν δαπάνες, για την προμήθεια και εγκατάσταση βασικού 
και συμπληρωματικού εξοπλισμού πληροφορικής, την προμήθεια και 
εγκατάσταση εφαρμογών πληροφορικής, την προμήθεια 
συμπληρωματικών υπηρεσιών που απαιτούνται για να καταστούν 
λειτουργικές οι εφαρμογές πληροφορικής. Ο προϋπολογισμός κάθε έργου 
κυμαίνεται μεταξύ 4.000 ευρώ και 10.000 ευρώ. Η επιχορήγηση καλύπτει 
το 50% του προϋπολογισμού. Η δράση αφορά επιχειρήσεις όλης της 
χώρας, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα ακόμα και λιγότερο 
ανεπτυγμένων περιοχών, να ενταχθούν στην Κοινωνία της Πληροφορίας. 

 

2. Στη δράση ∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ ΙΙ», μία επιχείρηση μπορεί να προβεί σε 
επενδύσεις που: -Αποβλέπουν στην εξοικείωση με τη ψηφιακή οικονομία 
-Προωθούν την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που 
προσφέρει το διαδίκτυο -Παρακινούν τους επιχειρηματίες να 
αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η 
δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων με απασχολούμενο 
προσωπικό ίσο ή λιγότερο των 10 ατόμων ή ελευθέρων επαγγελματιών, 
για την προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών διαδικτύου. 
Ειδικότερα, για την προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού, λογισμικού και 
σύνδεση στο Internet για δύο χρόνια, προμήθεια λογισμικού 
επιχειρησιακής διαχείρισης, ανάπτυξη ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, κ.λπ. 
σε παροχέα σχετικών υπηρεσιών. Ο μέγιστος προϋπολογισμός κάθε 
έργου ανέρχεται στα 3.125 ευρώ, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης 40% επί 
του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου 
της δράσης «∆ικτυωθείτε Ι» στο οποίο περισσότερες από 28.000 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα έχουν συμμετάσχει ως το 
Μάιο του 2005, ξεπερνώντας του αρχικούς στόχους. Στο «∆ικτυωθείτε 
ΙΙ», οι επιχειρήσεις πλέον να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά 
και να αποκτούν τον απαραίτητο εξοπλισμό, χωρίς χρονοβόρες 
διαδικασίες. 
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3. Στη δράση Σημεία Ασύρματης Τοπικής Πρόσβασης «Wi-Fi» (Wireless 
Hotspots), μια επιχείρηση μπορεί να προβεί σε επενδύσεις που:: -
Αναπτύσσουν και λειτουργούν σημεία ασύρματης ευρυζωνικής 
πρόσβασης (wireless hotspots). Η ανάπτυξη σημείων ασύρματης 
ευρυζωνικής πρόσβασης προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα τόσο στις 
επιχειρήσεις (βελτιωμένη εξυπηρέτηση των πελατών τους, πρόσθετα 
έσοδα, αύξηση πελατολογίου, κλπ) όσο και στους τελικούς χρήστες 
(πρόσβαση σε νέες υπηρεσίες, αυξημένη προσβασιμότητα στο διαδίκτυο, 
δυνατότητα επικοινωνίας από απομακρυσμένα σημεία, κλπ). Η 
επιχορήγηση φθάνει το 50% της συνολικής δαπάνης υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου. Στον πρώτο κύκλο υλοποίησης της δράσης της 
οποίας ο συνολικός προϋπολογισμός ανερχόταν σε 10.300.000 ευρώ, 
εγκρίθηκε η δημιουργία περισσότερων από 400 σημείων από σχεδόν 150 
επιχειρήσεις σε όλη την χώρα. Ο μεγαλύτερος αριθμός σημείων 
ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης (σχεδόν 60%) υλοποιείται από 
επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και του κλάδου εστίασης 
(ξενοδοχεία, εστιατόρια, κλπ). Συμμετέχουν επίσης εκδοτικές 
επιχειρήσεις, ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα, διαγνωστικά κέντρα, 
ασφαλιστικές εταιρείες κλπ. 

 

 

2.6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

O «ψηφιακός αναλφαβητισμός» υποχωρεί χρόνο με τον χρόνο στην 
Ελλάδα, καθώς ολοένα και περισσότεροι Έλληνες αποκτούν πρόσβαση 
σε υπολογιστές και χρησιμοποιούν το ∆ιαδίκτυο (Internet).  

H αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και η 
απόκτηση οπτικοακουστικού υλικού (μουσική, ταινίες και παιχνίδια) 
είναι οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιείται το 
∆ιαδίκτυο, ενώ οι νέοι ηλικίας 16 έως 24 ετών και 25 έως 34 ετών είναι 
οι ομάδες που «μπαίνουν» στο Internet περισσότερο από τις υπόλοιπες. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας για τη χρήση τεχνολογιών 
πληροφόρησης και επικοινωνίας από τα νοικοκυριά, που ανακοίνωσε 
χθες (17/11/08) η Εθνική Στατιστική Yπηρεσία της Ελλάδος (EΣYE), το 
44,4% των ερωτηθέντων χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο 
πρώτο τρίμηνο του έτους και το 38,2% είχε πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Το 
2007, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 40,2% και 33,4%, γεγονός το οποίο 
μεταφράζεται σε αύξηση 10% στη χρήση των υπολογιστών και 14% στο 
Internet. Παρακάτω βλέπουμε κάποια στοιχεία σχετικά με το 
ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα για το έτος 2008 : 
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 3 στα 10 νοικοκυριά είναι συνδεδεμένα με το διαδίκτυο  

 43% των κατοίκων της Αθήνας χρησιμοποιούν το διαδίκτυο  

 75% ηλικιών 17-24 «σερφάρει» στο διαδίκτυο ανεξαρτήτως 
μορφωτικού επιπέδου  

 74% έχει πρόσβαση από το σπίτι  

 82% κάνει αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες  

 15% η αύξηση της χρήσης του διαδικτύου για τις ηλικίες 25-44  

 17% η συνολική άνοδος στη χρήση διαδικτύου σε σχέση με το 
2005 για τους χρήστες ηλικίας 17-44 ανεξαρτήτως μορφωτικού 
επιπέδου  

 25% το 2007 από 18% το 2005 είναι η αύξηση στην εβδομαδιαία 
χρήση του διαδικτύου  

 63.6% μέσος όρος καθημερινής χρήσης διαδικτύου για τις ηλικίες 16-
74  

 18,5% ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής χρήσης διαδικτύου στην 
Ελλάδα, όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός είναι 9%  

 11,7% μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης πρόσβασης στο διαδίκτυο  

 19% μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για την περίοδο 2005-2007 για 
τις ηλικίες 17-24, που είναι και ο υψηλότερος σε σχέση με όλες τις 

υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες (Πηγή: Παρατηρητήριο για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας, Ιούνιος 2008).  

 

Πηγή : www.e-metrics.gr 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 :  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 

 

3.1 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

1.      
Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.manessistravel.gr 
 

Manessis travel: To Manessis Tour Operator ιδρύθηκε το 1988 
προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού. Το 
MANESSIS έχει ισχυρές και μόνιμες συνεργασίες με τις μεγαλύτερες 
αεροπορικές - ακτοπλοϊκές εταιρείες και με τις σημαντικότερες 
ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Προσφέρει 
ελκυστικές τιμές καθώς και πολλές ταξιδιωτικές επιλογές.  

Το πρακτορείο διαθέτει μια πλήρως οργανωμένη ιστοσελίδα, εύχρηστη 
και αρκετά ευχάριστη. ∆ίνει βάση σε στα ταξίδια με άνεση και διαθέτει 
καλές προσφορές για ταξίδια εντός της Ελλάδος. 

 

2.  
 Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.leadertravel.gr 
 
Το πρακτορείο Leader Travel εδρεύει στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 
και διαθέτει μια εύχρηστη ιστοσελίδα, προσφέροντας στους επισκέπτες 
τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα πακέτα και τις προσφορές που διαθέτουν 
για το κοινό. 
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3.  
 
 
 
Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.superior-travel.gr 
 
Το Superior Travel ιδρύθηκε το 1996 από στελέχη καταξιωμένα στον 
χώρο του τουρισμού. Οι ιδιοκτήτες του έχουν εργαστεί στο παρελθόν σε 
διευθυντικές θέσεις μεγάλων τουριστικών οργανισμών, και 
πλαισιώνονται από 40 συνεργάτες με πολυετή πείρα σε θέματα 
οργάνωσης και εκτέλεσης εκδρομών, ατομικών ταξιδιών, incentives 
(εντός και εκτός Ελλάδος), business travel, και συνεδρίων, 
αναγνωρισμένα για το ήθος, την συνέπειά τους, αλλά πάνω από όλα για 
τις άρτιες γνώσεις τους στο αντικείμενο του τουρισμού. Με γραφεία στην 
Θεσσαλονίκη (Ερμού 57) και την Αθήνα (Ερμού 8) το προσωπικό μας 
εργάζεται ομαδικά, βλέποντας κάθε ταξιδιώτη του – άτομο, εταιρία, ή 
σύλλογο, σε προσωπική βάση όπου θα πρέπει να κερδίσουμε την 
εμπιστοσύνη του και έτσι να επιβεβαιώσουμε την φήμη μας. Από την 
ίδρυσή του μέχρι σήμερα το Superior Travel έχει ένα εκτενές δίκτυο 
επώνυμων συνεργατών (πρόσφατα βραβευτήκαμε από την Hilton 
International με το Best Sales Award σε Ελλάδα και Ευρώπη) 
εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή ποιότητα στις πιο προσιτές τιμές 
σε όλο το φάσμα των εργασιών του. Πέρα από τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν τα υπόλοιπαπρακτορεία, το Superior Travel προσφέρει τη 
δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου καθώς και τη συμμετοχή στο 
member club που διαθέτει για ακόμα φθηνότερα πακέτα. 
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4.  
 
 

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.hellenictours.gr 
 
Hellenic Tours: Η εταιρεία εδρεύει στην Αθήνα και ιδρύθηκε το 1953. 
Είναι μια από τις πιο αξιόπιστες επιχειρήσεις στον κλάδο αυτό και 
διαθέτει μεγάλη γκάμα από υπηρεσίες. Η ιστοσελίδα προσφέρει κάποιες 
πρόσθετες υπηρεσίες όπως πρόγνωση του καιρού στη Ελλάδα, νέα που 
αφορούν την χώρα μας και την υποδομή της καθώς και ένα ενημερωμένο 
φωτογραφικό υλικό το οποίο σκοπό έχει να προσελκύσει τουρίστες 
άλλων χωρών. 

 

5.  
 
 
Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.piretzidis.gr 
 
Ξεκίνησε τη δραστηριότητα του με τις ναυλώσεις πούλμαν, τη μεταφορά 
προσωπικού διαφόρων επιχειρήσεων καθώς και μαθητών διαφόρων 
σχολείων. Ταυτόχρονα όμως δραστηριοποιείται στο τουρισμό με την 
οργάνωση ομαδικών οργανωμένων ταξιδιών στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, όπου ασχολείται ακόμη και σήμερα σαν χώρος πλέον 
εξειδίκευσης του.  Σιγά, σιγά κερδίζει την εμπιστοσύνη του ταξιδιωτικού 
κοινού όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά και της Β.Ελλάδας όπως επίσης 
διαφόρων οργανισμών, συλλόγων, σωματείων κ.λπ., τόσο με την 
οργάνωση των εκδρομών του όσο και με την ποιότητα των παροχών του. 
Σήμερα δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς του τουριστικού κλάδου 
έχοντας διαμορφώσει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών. ∆ιαθέτει μια 
εύχρηστη και ευχάριστη ιστοσελίδα, όπου μπορεί να βρεί ο καθένας αυτό 
που ζητάει καθώς επίσης δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη του, για 
ενοικίαση αυτοκινήτου η ακόμα και πούλμαν. 
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6.  
 
Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.alkyontravel.gr 
 
Το ταξιδιωτικό γραφείο ΑΛΚΥΩΝ RENT A CAR AE με έδρα την οδό 
Ακαδημίας 97 στην πλατεία Κάνιγγος μετράει 35 χρόνια στον χώρο του 
Τουρισμού. Οι υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση είναι : Κρατήσεις 
πλοίων, κρατήσεις πούλμαν, αεροπορικά εισιτήρια, πακέτα, ξενοδοχεία , 
εισιτήρια τρένου , κρουαζιέρες. ∆ιαθέτει μια πλήρως ενημερωμένη 
ιστοσελίδα και πολύ καλές τιμές. 

 
 
 

7.  
Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.letstravel.gr 
 
 
Πάνω από 40 χρόνια ιστορίας και αφοσίωσης στον τουρισμό έφεραν 
κοντά σας τον δικτυακό τόπο letstravel.gr . Το 1967 ο Κωνσταντίνος 
Μεσσάρης πρωτο-δημιούργησε την εταιρία που σήμερα έχει επωνυμία 
Κ. ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΑΕ. και διακριτικό τίτλο HETCO TOURS. Τα πρώτα 
χρόνια της λειτουργίας της, η εταιρία δραστηριοποιήθηκε κατά κύριο 
λόγο με υπηρεσίες εισερχόμενου τουρισμού. Με συνέπεια και σημαία 
την αξιοπιστία και την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών, το HETCO 
TOURS καταξιώθηκε στον χώρο του εισερχόμενου τουρισμού και 
σήμερα απολαμβάνει την ηγετική θέση που δημιούργησε έχοντας 
προσφέρει τις υπηρεσίες του πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες επισκέπτες 
της χώρας μας. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 η εταιρία άρχισε να 
δραστηριοποιείτε και στον Ελληνικό χώρο. Το 1972 έγινε μέλος της 
IATA και σύντομα έχτισε ένα πλούσιο πελατολόγιο κυρίως εταιρικών 
πελατών που εμπιστεύθηκαν όλες τις ταξιδιωτικές τους ανάγκες σε εμάς. 
Σύντομα δημιουργήθηκαν τμήματα επαγγελματικού ταξιδιού, εταιρικών 
συναντήσεων και δραστηριοτήτων, υπηρεσιών προς δημόσιους φορείς, 
και παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και απαιτήσεων. 
Στις αρχές τις δεκαετίας του 2000 και έχοντας παροτρυνθεί από τους 
ίδιους τους πελάτες της η εταιρεία, άρχισε να αναγνωρίζει την ανάγκη 
ευρύτερης παρουσίας της εταιρίας στο Ελληνικό κοινό. Η έλλειψη 
πραγματικά αξιόπιστων υπηρεσιών στα ταξίδια αναψυχής για τους 
Έλληνες που ταξιδεύουν, και η εμπειρία της εταιρείας από τις ιδιαίτερα 
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υψηλές απαιτήσεις των ξένων επισκεπτών αλλά και των εταιρικών 
πελατών , έδωσαν την ώθηση να δημιουργηθεί ένα νέο τμήμα που 
σήμερα δραστηριοποιείτε με την οργάνωση ποιοτικών ταξιδιών 
αναψυχής προσιτά για όλους. Έτσι το 2003 δημιουργήθηκε το "Traveller 
ταξίδια στον κόσμο" που στην ουσία είναι ένας πρόσθετος διακριτικός 
τίτλος της εταιρίας Κ. ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΑΕ και αντιπροσωπεύει το τμήμα 
ταξιδιών αναψυχής της εταιρίας . Το letstravel.gr αποτελεί τον δικτυακό 
τόπο του "Traveller ταξίδια στον κόσμο". Η φιλοσοφία της "Traveller 
ταξίδια στον κόσμο" ,είναι να δημιουργήσει και να παρέχει προγράμματα 
ταξιδιών σε όλο τον κόσμο, μικρά ή μεγάλα, κλασσικά ή ιδιαίτερα, σε 
τόπους κοντινούς ή μακρινούς, με έμφαση στην ποιότητα υπηρεσιών και 
όχι στην μαζικότητα, με έμφαση στην προσιτή τιμή για όλους, και όχι για 
τους λίγους. 

 

 

8.  
 
Ηλεκτρονική διεύθυνση:  www.ginis.gr 

Ginis vacances : Η Εταιρεία έχει ιδρυθεί πριν 30 χρόνια και 
δραστηριοποιείται σ' όλον το ταξιδιωτικό και τουριστικό κλάδο. 
ειδικότερα στους τομείς εξερχόμενου και εισερχόμενου τουρισμού: 
Έκδοση εισιτηρίων εξωτερικού και εσωτερικού, Κρατήσεις ξενοδοχείων 
σε όλον τον κόσμο, Κρουαζιέρες, Ενοικίαση αυτοκινήτων, Εξασφάλιση 
εισιτηρίων ferry boat και πλοίων, Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό, κ.ά. ∆ιαθέτουμε επίσης ειδικό τμήμα για Συνέδρια και 
σεμινάρια, Οργάνωση εκδρομών και Ταξίδια - κίνητρα για αύξηση 
πωλήσεων και παραγωγής (incentive tours), υποδοχή και τακτοποίηση 
ξένων συνεργατών σας, ∆ιοργάνωση εκδρομών για το προσωπικό κ.α. 
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9.  
 
Boutros Tours : Eίναι ένα αξιόπιστο και οργανωμένο ταξιδιωτικό και 
τουριστικό γραφείο με έδρα στην Αθήνα. Προσφέρει ολοκληρωμένα 
πακέτα διακοπών και ταξίδια εξωτερικού, ικανοποιώντας τους πελάτες. 
Το ταξιδιωτικό γραφείο Boutros Tours έχει εξειδικευτεί σε πακέτα 
διακοπών και ταξίδια στο εξωτερικό και διαθέτει μεγάλη ποικιλία 
υπηρεσιών, όπως μεταφορά, διαμονή, ξεναγήσεις στα αξιοθέατα, 
εκδρομές, κ.α. Το γραφείο προσφέρει επίσης ποικιλία από 
δραστηριότητες, όπως καταδύσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, ιστιοπλοΐα και 
σαφάρι, καθώς και οργανωμένες εκδρομές και υπηρεσίες VIP, οι οποίες 
μπορούν να συμπεριληφθούν στα πακέτα διακοπών που προσφέρει η 
Boutros tours. 

 

10.  
 
Vacation Greece: Τα γραφεία του Vacation Greece, βρίσκονται στη 
Σαντορίνη, το γραφείο διαθέτει μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών τουρισμού, 
καλύπτοντας όλες τις ανάγκες και προτιμήσεις και ικανοποιώντας 
πελάτες όλων των οικονομικών δυνατοτήτων. Η εταιρεία ειδικεύεται 
στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, προσφέροντας 
ιδιαίτερη γνώση όσον αφορά την χώρα μας και διαθέτοντας ελκυστικές 
τιμές για τις υπηρεσίες της. Συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο αξιόπιστων 
επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες προσφέρουν τουριστικές 
υπηρεσίες όλων των ειδών, όπως διαμονή, εκδρομές και κρουαζιέρες, 
περιηγήσεις, εκδρομές σε νησιά, ενοικίαση αυτοκινήτων, έκδοση 
αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, υπηρεσίες μεταφοράς, 
διοργάνωση συνεδρίων και γάμων, ακόμη κι ενοικίαση ελικοπτέρων. 
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3.2 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

 

1.  
  Electra Palace Hotel Thessaloniki 

Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.electra-palace-hotel-thessaloniki.el.html 

To μοναδικής αρχιτεκτονικής κτήριο του ξενοδοχείου, παραπέμπει στην 
πλούσια Βυζαντινή ιστορία της πόλης και δεσπόζει μέρα-νύχτα στην 
πλατεία Αριστοτέλους, εκεί όπου χτυπάει ο οικονομικός, πολιτιστικός και 
εμπορικός παλμός της Θεσσαλονίκης. To ξενοδοχείο απέχει μόνο 500μ. 
από το Εκθεσιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης, το Αρχαιολογικό και 
Βυζαντινό Μουσείο της πόλης, 300μ. από το Λευκό Πύργο και το λιμάνι, 
1χλμ. από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό και 15χλμ. από τον ∆ιεθνή 
Αερολιμένα Μακεδονίας. 

Υπηρεσίες: Εστιατόριο, Μπαρ, ∆ωμάτια/ εγκαταστάσεις για ΑμΕΑ, 
Ανελκυστήρας, Χρηματοκιβώτιο, Ηχομονωμένα δωμάτια, Θέρμανση, 
Χώρος αποθήκευσης αποσκευών, Κλιματισμός, Σάουνα, Γυμναστήριο, 
Κέντρο ευεξίας και σπα, Μασάζ, Τζακούζι, Ατμόλουτρο, Χαμάμ, 
Εσωτερική πισίνα, Εξωτερική πισίνα. Παρέχει ακόμη, Υπηρεσία 
δωματίου, Εγκαταστάσεις συνεδρίασεων/ επίσημων γευμάτων, 
Επιχειρησιακό κέντρο, Επιτήρηση βρεφών - παιδιών, Πλυντήριο ρούχων, 
Στεγνοκαθαριστήριο, Υπηρεσία σιδερώματος, Υπηρεσίες Internet, 
Υπηρεσίες συναλλάγματος, Ενοικίαση αυτοκινήτου, Φαξ/Φωτοτυπικό, 
Wi-Fi / Ασύρματο LAN. 

2.  
 
Fresh Hotel 
 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.freshhotel.gr 
 
Στο πολύβουο κέντρο της Αθήνας, το Fresh Hotel αντιπροτείνει μία 
γαλήνια παρένθεση. Σας υποδέχεται, ανοίγοντας την φρέσκια, 
χρωματιστή αγκαλιά του. Υπηρεσίες : Γυμναστήριο εξοπλισμένο με 
τελευταίας τεχνολογίας όργανα, Σάουνα Χαμάμ, Πισίνα στον 9ο όροφο, 
Εστιατόρια και Μπαρ, Ασύρματη σύνδεση στο διαδικτύου, Business 
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center με σύγχρονο εξοπλισμό, Συνεδριακά κέντρα, Ενοικίαση Φορητού 
Υπολογιστή, Υπόγειο Parking. 

 
 

3.  
 
Hotel Grande Bretagne. 
 
Το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την 
πόλη της Αθήνας, καθώς απο το 1888 είναι στο επίκεντρο μερικών απο τα 
σημαντικότερα γεγονότα της χώρας μας.  
Μερικά μόλις βήματα από σημεία ενδιαφέροντος όπως η Πλατεία 
Συντάγματος, η Βουλή των Ελλήνων και το Κοινοβούλιο. Σε κοντινή 
απόσταση υπάρχουν επίσης σημεία ενδιαφέροντος όπως: Ρωμαϊκή Αγορά,  
η Ακρόπολη και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.  
Το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο σπα, 
εξωτερική πισίνα και εσωτερική πισίνα. Προσφέρεται ασύρματη 
πρόσβαση στο ίντερνετ στους κοινόχρηστους χώρους (ισχύουν επιπλέον 
χρεώσεις). Οι επιχειρηματικές παροχές σε αυτό το ξενοδοχείο 5 αστέρων 
περιλαμβάνουν επιχειρηματικό κέντρο, αίθουσα 
συναντήσεων/συνεδριάσεων και ενοικίαση λιμουζίνας ή αυτοκινήτου. Οι 
επιλογές για φαγητό σε αυτό το κατάλυμα, τύπου: ξενοδοχείο (deluxe), 
περιλαμβάνουν εστιατόριο, καφετέρια και μπαρ δίπλα στην πισίνα. Το 
προσωπικό μπορεί να φροντίσει σχετικά με βοήθεια για προγραμματισμό 
ξεναγήσεων/αγορά εισιτηρίων και υπηρεσίες γάμου. Οι επιπλέον παροχές 
περιλαμβάνουν εποχική εξωτερική πισίνα, health club και ταράτσα. 
Τα 320 κλιματιζόμενα δωμάτια στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία 
περιλαμβάνουν χρηματοκιβώτια που χωρούν λάπτοπ και μίνι μπαρ. Με 
επιπλέον χρέωση, οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την 
ασύρματη και ενσύρματη γρήγορη πρόσβαση στο ίντερνετ που παρέχεται 
μέσα στα δωμάτια. Οι τηλεοράσεις είναι εξοπλισμένες με ταινίες επί 
πληρωμή. Όλα τα καταλύματα διαθέτουν γραφεία, δωρεάν εφημερίδες και 
τηλέφωνα. Τα μπάνια διαθέτουν μπουρνούζια, πιστολάκι για τα μαλλιά, 
παντόφλες και δωρεάν είδη τουαλέτας. Οι επιπλέον παροχές 
περιλαμβάνουν δωρεάν εμφιαλωμένο νερό και κουρτίνες συσκότισης. 
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Επιπλέον, οι παροχές που είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος 
περιλαμβάνουν μασάζ στο δωμάτιο, σίδερο/σιδερώστρα και υποαλλεργικά 
κλινοσκεπάσματα. Διατίθεται υπηρεσία τακτοποίησης κρεβατιού το 
βράδυ, καθώς και υπηρεσία οροφοκομίας, η οποία είναι διαθέσιμη 
καθημερινά. 

 

4.  

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.royalolympic.com 

Το πρόσφατα ανακαινισμένο ξενοδοχείο Royal Olympic Hotel βρίσκεται 
σε μία θαυμάσια τοποθεσία, κάτω από την Ακρόπολη και μπροστά από 
το ναό του Ολυμπίου ∆ιός και φημίζεται για τη φανταστική του θέα, το 
φιλικό περιβάλλον και την άριστη εξυπηρέτηση που προσφέρει.  

Το ξενοδοχείο βρίσκεται δίπλα στη γραφική Πλάκα και το Βασιλικό 
Κήπο, και προσφέρει ένα αληθινά εκλεπτυσμένο περιβάλλον, ενώ είναι 
διακοσμημένο με ιδιαίτερη καλαισθησία. Μετά την πλήρη ανακαίνισή 
του, που ολοκληρώθηκε το 2007, το ξενοδοχείο μεταμορφώθηκε και τα 
δωμάτια του Athenian Panorama αποτελούν πλέον τα εκλεκτότερα 
δωμάτια στην πόλη. Η οικεία ατμόσφαιρα στο lobby bar που περιβάλλει 
το pool garden ενισχύεται από τη δελεαστική μουσική πιάνου και 
βιολιού, προσθέτοντας ένα μοναδικό συστατικό στο αγαπημένο σας 
cocktail ή μεσογειακό δείπνο. Στο ζεστό χώρο της βιβλιοθήκης μας, 
ενδιαφέροντα βιβλία αποκαλύπτουν τη σοφία και την ομορφιά της 
αρχαίας και νεότερης Ελλάδας. Απολαύστε τον καφέ σας καθώς 
διαβάζετε ή βυθίζεστε στην εικόνα του θεαματικού ναού του Ολυμπίου 
∆ιός.  

Στο Royal Olympic Hotel, η θέα της κλασικής Αθήνας συνδυάζεται 
αρμονικά με το το διακριτικό και υπερσύγχρονο εξοπλισμό του 
ξενοδοχείου, όπως δωρεάν πρόσβαση σε WiFi Internet σε ολόκληρο το 
ξενοδοχείο. Επίσης, το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο του Royal 
Olympic είναι στη διάθεση όλων των επισκεπτών δωρεάν. 

Η εκπληκτική θέα και η εκλεκτή κουζίνα του εστιατορίου του Royal 
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Olympic θα σας αφήσουν αξέχαστες εντυπώσεις. Υπηρεσίες : Εστιατόριο 
– Μπαρ – 24ωρη Ρεσεψιόν – Εφημερίδες – Κήπος – Αίθριο – ∆ωμάτια 
για μη καπνίζοντες – ∆ωμάτια / εγκαταστάσεις για ΑμΕΑ – 
Ανελκυστήρας – Θυρίδα ασφαλείας – Ηχομονωμένα δωμάτια – 
Θέρμανση – Χώρος αποθήκευσης αποσκευών – Καταστήματα στο 
ξενοδοχείο – Κλιματισμός – Ειδικός Χώρος Καπνιστών. 

 

5.  
Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.Hilton.com/Athens 
Το ξενοδοχείο, το οποίο βρίσκεται σε μια βολική τοποθεσία στο 
τουριστικό και εμπορικό κέντρο της πόλης και κοντά σε μια ποικιλία 
μοντέρνων εστιατορίων, μπορείτε να απολαύσετε τη θέα στην Ακρόπολη 
και μόνο 45 λεπτά από το αεροδρόμιο. ∆ιαθέτει αρκετές αίθουσες 
συσκέψεων οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν από 2 έως 2000 άτομα, 
ένα 24ωρο επιχειρηματικό κέντρο και executive lounge για τους 
επισκέπτες που βρίσκονται στην πόλη για επαγγελματικούς λόγους. 
Ωστόσο, το ξενοδοχείο προσφέρει και πολλές εγκαταστάσεις αναψυχής, 
για όσους επιθυμούν μόνο να χαλαρώσουν έπειτα από μια ημέρα 
εξερεύνησης στην πόλη. Υπηρεσίες : Εστιατόριο – Μπαρ – 24ωρη 
Ρεσεψιόν– Εφημερίδες– Αίθριο– ∆ωμάτια για μη καπνίζοντες– ∆ωμάτια / 
εγκαταστάσεις για ΑμΕΑ – Ανελκυστήρας – Θυρίδα ασφαλείας – 
Θέρμανση – Χώρος αποθήκευσης αποσκευών – Καταστήματα στο 
ξενοδοχείο – Κλιματισμός. ∆ραστηριότητες : Σάουνα – Γυμναστήριο – 
Σολάριουμ – Κέντρο ευεξίας και σπα – Μασάζ – Παιδική χαρά – Τζακούζι 
– Εσωτερική πισίνα – Εξωτερική πισίνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα βασικά συμπεράσματα της παρούσας εργασίας μπορούν να 
συνοψιστούν στα εξής: 

1. Η διαφήμιση είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που 
ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 
Το διαδίκτυο αλλάζει δραματικά το σκηνικό της προβολής και 
προώθησης των τουριστικών υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο. 

2. Η παρουσία της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας στο διαδίκτυο 
είναι εκτεταμένη, δίχως αυτό βέβαια να σημαίνει ότι οι ανταγωνιστές της 
αδρανούν. Βρίσκουμε την Ελλάδα στην 5η θέση ανάμεσα σε 20 χώρες 
της Μεσογείου.  

3. Η Ελλάδα, αν και άργησε να παρουσιάσει το δικτυακό «πρόσωπό» 
της, σήμερα έχει να δείξει μια αξιόλογη προσπάθεια και οι δυνατότητες 
που θα τις δοθούν από κρατικές παρεμβάσεις είναι ακόμα μεγαλύτερες. 

4. Eίδαμε ότι ιδιόκτητη ιστοσελίδα διαθέτει το 63% των ξενοδοχείων και 
το 30% των ενοικιαζόμενων δωματίων, ενώ τα ποσοστά προβολής σε 
διαφημιστική ιστοσελίδα ανέρχονται σε 46% και 33% αντίστοιχα, 
ποσοστά πολύ θετικά και τα οποία αυξάνονται συνεχώς. 

5. Σύμφωνα με την e-metrics 2008, το 39,7% των χρηστών του 
διαδικτύου, χρησιμοποιούν το ίντερνετ για θέματα τουρισμού 
(πληροφορίες-εισιτήρια κλπ). 6. Στη χρήση προηγμένων τεχνολογιών 
για την ανάδειξη τουριστικών προορισμών εντάσσονται και τα πολυμέσα 
(multimedia), οι ψηφιακοί χάρτες (digital maps) και οι τεχνικές εικονικής 
πραγματικότητας (virtual reality techniques). 

7. Το 2008 ο μέσος όρος χρήσης του διαδικτύου από πολίτες για 
υπηρεσίες που σχετίζονται με διοργάνωση ταξιδιών, στην Ευρώπη των 
27, αγγίζει το 32%, όταν το 2006 ήταν 25%. 

8. Ευχάριστο είναι το γεγονός ότι ένα ποσοστό 44,2% των χρηστών 
πρόσεξε τη διαφήμιση ενός προϊόντος που πραγματικά τους ενδιαφέρει 
στο internet ή και σε κάποιο άλλο μέσο. Επίσης ένα ποσοστό 25,7%, 
θεωρεί ότι η διαφημίσεις στο διαδίκτυο είναι πολύ ευχάριστες.  

9. Τα ξενοδοχεία σε σχέση με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, κυμαίνονται σε 
σημαντικά υψηλότερο επίπεδο όσον αφορά τόσο σε βασικές υποδομές, 
όπως είναι η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και η πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. 

10.Τα τουριστικά πρακτορεία και τα ξενοδοχεία τα οποία διαθέτουν 
ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, δίνουν έμφαση στο να είναι εύχρηστη η 
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σελίδα, αλλά και να αναδεικνύει τις υπηρεσίες και προσφορές που 
προσφέρουνε. Βλέπουμε ότι όσο αυξάνονται οι ιστοσελίδες, τόσο 
αυξάνονται και οι προσφερόμενες υπηρεσίες (πρόγνωση καιρού, χάρτες 
πλοήγησης κ.α.)  

11.Το σήμερα προστάζει, ναι μεν να το ζεις, αλλά να μπορέσεις να 
σχεδιάσεις και το αύριο για να μπορέσεις και αυτό με τη σειρά του να το 
ζήσεις. Λογικό λοιπόν είναι ότι μια επιβεβλημένη αλλαγή στη ελληνική 
τουριστική αγορά είναι αυτή της αλλαγής της νοοτροπίας. 
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