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      Ο J.MEDECIN αναφέρει ότι : “Τουρισµός είναι µια δραστηριότητα 

ευκαιρίας η οποία συνίσταται στο να µένει κάποιος µακριά απο τον τόπο της 

µονίµου διαµονής του,για λόγους διασκέδασης, ανάπαυσης, εµπλουτισµού της 

εµπειρίας του,ανύψωσης του µορφωτικού του επιπέδου απο την παρουσία 

νέων µορφών της ανθρώπινης δράσης και απο τις εικόνες µιας άγνωστης 

φύσης.(ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 1998). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 
 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Ο τουρισµός αποτελεί σήµερα µια οικονοµική, κοινωνική και 

πολιτιστική δραστηριότητα που κινείται σε διεθνή επίπεδα. Καλύπτει 

σχεδόν όλες τις κοινωνικές και εισοδηµατικές τάξεις αποβλέποντας στην 

ικανοποίηση της βασικής πλέον ανάγκης του ανθρώπου, της ανάγκης της 

πρόσκαιρης φυγής από την καθηµερινότητα και δίνει τη δυνατότητα της 

δηµιουργίας γνωριµίας και συναδέλφωσης των λαών για ένα καλύτερο και 

ειρηνικό µέλλον της ανθρωπότητας. 

Ο όρος τουρισµός προέρχεται από την αγγλική λέξη TOURING ή τη 

γαλλική λέξη TOUR, που στη γλώσσα µας σηµαίνει περιηγητισµός. ∆εν 

υιοθετήθηκε όµως ο όρος αυτός και έτσι επικράτησε ο όρος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, 

που χρησιµοποιείται και διεθνώς. 

Η έννοια του τουρισµού από θεωρητική σκοπιά µπορεί να 

προσδιοριστεί σαν: «η πρόσκαιρη µετακίνηση ατόµων από τον τόπο της 

µόνιµης διαµονής τους σ' έναν άλλο για λόγους κυρίως ψυχαγωγικούς, 

χωρίς κερδοσκοπικό κίνητρο και η οργανωµένη προσπάθεια για την 

προσέλκυση, υποδοχή και εξυπηρέτηση των ατόµων αυτών. 

Η πολυεπιστηµονική ανάλυση στις ηµέρες µας απηχεί το εύρος του 

τουριστικού θεσµού και δεν είναι τυχαίο ότι σήµερα κλάδοι, όπως: η 

τουριστική οικονοµική, η τουριστική κοινωνιολογία, η τουριστική 

ψυχολογία, το τουριστικό δίκαιο, η τουριστική ιστορία, η τουριστική 

πολιτική κ.λ.π. διδάσκονται σ' όλο τον κόσµο. 

 Παράλληλα µε την επιστηµονική ενασχόληση στο χώρο του 



τουρισµού έχουν αναπτυχθεί και ορισµένες τεχνικές, όπως το τουριστικό 

µάρκετινγκ, η τουριστική διαφήµιση, το τουριστικό µάνατζµεντ, οι 

τουριστικές δηµόσιες σχέσεις κ.λ.π. που συµβάλλουν σηµαντικά στην 

ερµηνεία του.( ΚΟΛΤΣΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,1993) 

 

 

1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Η αρχική µορφή της τουριστικής µετακίνησης είναι τοποθετηµένη 

στη στιγµή που ο άνθρωπος άρχισε να διακινείται από το µόνιµο τόπο της 

διαµονής του σε άλλους τόπους για πολλούς και διάφορους σκοπούς, όπως 

εµπορία, συµµετοχή σε θρησκευτικές γιορτές, αθλητικές εκδηλώσεις, 

ικανοποίηση της έµφυτης περιέργειάς του κ.α. 

Στον Ελληνικό χώρο το αναπτυγµένο αίσθηµα της ξενίας κατά την 

περίοδο της αρχαιότητας, µας µαρτυρά ότι τέτοιου είδους µετακινήσεις και 

µε πολλαπλούς σκοπούς, υπήρχαν από τότε. Το φαινόµενο του τουρισµού 

κατά την αρχαιότητα είχε διαφορετική µορφή από τη σηµερινή, αλλά τα 

βασικά στοιχεία του ήταν σχεδόν τα ίδια. Οι κύριοι λόγοι των 

µετακινήσεων ήταν θρησκευτικοί αθλητικοί, υγείας καθώς και εµπορικοί. 

 Η µεγάλη ανάπτυξη του τουρισµού αρχίζει µετά τον Α' Παγκόσµιο 

Πόλεµο και ιδιαίτερα µετά τον Β' . 

 Οι µεγάλες κοινωνικές µεταβολές που έγιναν µετά τον πόλεµο αυτό 

ήταν η βασική τονωτική ένεση στον τουρισµό, για να φθάσουµε στη 

σηµερινή του µορφή, µορφή που τον χαρακτηρίζει σαν τη µοναδική 

«βιοµηχανία χωρίς καµινάδες». 

 Τα οικονοµικά οφέλη από την εξάπλωση του τουρισµού σε όλο 

τον κόσµο είναι τεράστια και γι' αυτό το λόγο τόσο οι ιδιωτικοί όσο 



και οι κρατικοί φορείς των διαφόρων χωρών έχουν αναλάβει µεγάλες 

δραστηριότητες τουριστικού περιεχοµένου, για να ικανοποιήσουν τα 

εκατοµµύρια των τουριστών που διακινούνται καθηµερινά σ'όλα τα 

µήκη και πλάτη του κόσµου. 

Σχετικά µε τη χώρα µας όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη 

γνωρίζουµε ότι µέχρι τα µέσα της 10ετίας του 1950 ο διεθνής τουρισµός 

περιοριζόταν κύρια σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες: την Ελβετία, την Ιταλία 

και την Αυστρία. Ο τουρισµός την εποχή αυτή έχει τη µορφή του ατοµικού 

τουρισµού. Στη δεκαετία του 1960 η τουριστική αγορά άρχισε να 

περιλαµβάνει και άλλες χώρες. Μια από αυτές ήταν και η χώρα µας, που 

διέθετε ορισµένα συγκριτικά πλεονεκτήµατα, έναντι άλλων χωρών. 

Ετσι άρχισε να αυξάνεται ο αριθµός των επισκεπτών και να 

δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις µιας νέας συναλλαγµατοφόρας πηγής για 

την οικονοµία µας. Παρόλα αυτά όµως και χάριν µόνο της εισροής του 

πολύτιµου συναλλάγµατος υπήρξε µια µη ορθολογική αντιµετώπιση του 

τουρισµού, αποτέλεσµα της οποίας ήταν η µη σωστή χωροταξική του 

κατανοµή και να στερηθούν πολλές περιοχές της χώρας το χαρακτηριστικό 

του τουρισµού, που κατά τον Ελβετό τουρισµολόγο BITTER « είναι ένα 

ποτάµι που µέσα από ένα καλά οργανωµένο δίκτυο καναλιών διαχέεται 

µέσα στη χώρα και δίνει τον επιούσιο σε διάφορες τάξεις του πληθυσµού». 

 Για να επιτευχθεί µια σωστή ανάπτυξη του τουρισµού, πέρα από τις 

αποφάσεις των διαφόρων αρµοδίων κέντρων απαραίτητο στοιχείο είναι τα 

άτοµα, που εργάζονται άµεσα ή έµµεσα στην τουριστική αγορά, να έχουν 

αναπτυγµένη την τουριστική συνείδηση. Οταν λέµε τουριστική συνείδηση 

εννοούµε το σύνολο των εργασιών που συµβαίνουν στην καλύτερη δυνατή 

εξυπηρέτηση των τουριστών, τη διευκόλυνσή τους και τη δηµιουργία σ' 

αυτούς ευχάριστης εντύπωσης κατά την πρόσκαιρη παραµονή τους στον 



επισκεπτόµενο τόπο. 

 Η ύπαρξη της τουριστικής συνείδησης αποτελεί βασικό προσόν του 

λαού της χώρας υποδοχής τουριστών. Η απόκτησή της γίνεται µε τη σωστή 

παιδεία και την τόνωση της σηµασίας του τουρισµού τόσο από 

οικονοµικοκοινωνική όσο και από πολιτιστική άποψη.  

(ΚΟΛΤΣΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,1993) 

 

 

 

1.3 ∆ΙΑΚΡIΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

1.3Α.Από πλευράς αριθµού περιηγητών. 

Ο µεµονωµένος τουρισµός πραγµατοποιείται από ένα ή περισσότερα 

άτοµα, φιλικά ή συγγενικά συνδεδεµένα. Οι περιηγητές της κατηγορίας 

αυτής παραµένουν περισσότερο χρόνο σε µέρη που παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον, λόγω δε της µεγαλύτερης παραµονής τους δαπανούν 

περισσότερα χρήµατα. Για αυτό ο µεµονωµένος τουρισµός από 

οικονοµικής άποψης είναι ο επωφελέστερος για τη χώρα στην οποία 

πραγµατοποιείται. Ο οµαδικός τουρισµός πραγµατοποιείται από πολλά 

άτοµα µε βάση γνωστό πρόγραµµα και οργανώνεται κυρίως από διάφορα 

γραφεία συλλόγων ή οργανισµών. Ο συλλογικός, οµαδικός χαρακτήρας 

του µαζικού τουρισµού αναφέρεται και στον τρόπο οργάνωσης και 

διεξαγωγής της µετακίνησης (ταξιδιού) καθώς και στη συγκέντρωση των 

τουριστών στους τόπους διαµονής της χώρας προορισµού. 

1.3 Β.Από άποψης φυσικών ορίων. 

Από άποψης φυσικών ορίων µιας χώρας ο τουρισµός διακρίνεται σε 

εξωτερικό και εσωτερικό. 



Ο εξωτερικός τουρισµός πραγµατοποιείται από άτοµα που διαµένουν 

µόνιµα σε µια χώρα και την εγκαταλείπουν προσωρινά για να επισκεφθούν 

κάποια άλλη για τουριστικούς λόγους. Οποιαδήποτε χώρα έχει εξωτερικό 

τουρισµό, είτε εισέρχονται σ' αυτήν ξένοι είτε εξέρχονται µόνιµοι κάτοικοι 

αυτής. Στην πρώτη περίπτωση ο εξωτερικός τουρισµός λέγεται 

ενεργητικός, γιατί κύριο χαρακτηριστικό του είναι η εισαγωγή ξένου 

συναλλάγµατος, για το οποίο κυρίως ενδιαφέρονται όλες οι χώρες, στη 

δεύτερη λέγεται παθητικός, γιατί σηµειώνεται έξοδος πολύτιµου 

συναλλάγµατος. 

Ο εσωτερικός τουρισµός πραγµατοποιείται από τον εγχώριo 

πληθυσµό µιας χώρας, εντός των φυσικών ορίων αυτής. Και ότι δεν 

προκαλεί είσοδο ξένου συναλλάγµατος, παρουσιάζει σοβαρές ωφέλειες για 

τη χώρα, οικονοµικές, πνευµατικές, εκπολιτιστικές και ψυχικές. 

1.3Γ. Από πλευράς οικονοµικών δυνατοτήτων. 

Από πλευράς οικονοµικών δυνατοτήτων των περιηγητών ο 

τουρισµός διακρίνεται σε λαϊκό και κοσµοπολίτικο. 

Ο λαϊκός τουρισµός πραγµατοποιείται από άτοµα που ανήκουν σε 

φτωχότερες τάξεις. Προς εξυπηρέτηση αυτών δηµιουργήθηκαν τα 

κάµπινγκ και κατασκηνώσεις. Από τον τουρισµό αυτό δεν αναµένονται 

σοβαρά οικονοµικά οφέλη για µια χώρα. 

Ο κοσµοπολίτικος τουρισµός πραγµατοποιείται από άτοµα ικανά να 

δαπανήσουν µεγάλα χρηµατικά ποσά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους 

1.3∆. Από πλευράς επιδιωκόµενου σκοπού. 

Από πλευράς επιδιωκόµενου σκοπού των περιηγητών, ο τουρισµός 

διακρίνεται σε ιστορικό, θεραπευτικό και σε τουρισµό εκθέσεων. Η 

πραγµατική σηµασία των ανωτέρω διακρίσεων του τουρισµού είναι 

µεγάλη γιατί κάθε είδος τουρισµού έχει ίδιες απαιτήσεις και συνεπώς 



αναλογικά πρέπει να είναι τα λαµβανόµενα µέτρα. 

Τα τουριστικά προσόντα µιας χώρας είναι τα φυσικά και επίκτητα 

εφόδια της χώρας ή των κατοίκων αυτής τα οποία µπορούν να 

προκαλέσουν το ενδιαφέρον των περιηγητών. 

 Τα φυσικά τουριστικά προσόντα της χώρας µας είναι η γεωγραφική 

της θέση, η φυσικές καλονές, το καλό κλίµα, τα βουνά της, τα περίεργα 

φυσικά φαινόµενα κ.λ.π. 

Τα επίκτητα τουριστικά προσόντα είναι: οι λουτροπόλεις, ιστορικοί 

και αρχαιολογικοί χώρο, τα ήθη και έθιµα, η λαϊκή τέχνη και οι τοπικές 

ενδυµασίες, τα αξιόλογα καλλιτεχνικά φεστιβάλ, οι τόποι του 

παραθερισµού και διασκέδασης, οι εκθέσεις, τα αξιοπερίεργα ανθρώπινα 

επιτεύγµατα και ο αθλητισµός. 

Η απλή µόνο ύπαρξη τουριστικών προσόντων σε -µια χώρα όπως 

είναι ευνόητο δεν αρκεί για να εξασφαλίζεται η επιθυµητή τουριστική 

κίνηση. Οπωσδήποτε υπάρχουν ορισµένα µέτρα τα οποία λαµβάνονται για 

την αξιοποίηση των περισσότερων τουριστικών προσόντων. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: η άψογη καθαριότητα της περιοχής, η έντεχνη διαφήµιση, η 

διαφύλαξη των τουριστικών προσόντων από καταστροφές η προσθήκη 

νέων τουριστικών προσόντων, η αποµάκρυνση οποιασδήποτε αιτίας που 

µπορεί να µειώσει την αξία προσόντος που υπάρχει. ( 

ΚΟΛΤΣΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,1993) 

 

 

1.4 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 

ΣΗΜΕΡΑ 

 

  Ο τουρισµός αποτελεί για τη χώρα µας την πιο συναλλαγµα-τοφόρα 



πηγή. Το τουριστικό συνάλλαγµα που κάθε χρόνο εισρέει στην Ελλάδα 

καλύπτει ένα µεγάλο µέρος του παθητικού µας εµπορικού ισοζυγίου. 

Ιδιαίτερα σηµαντική είναι επίσης η συµβολή του τουρισµού στην 

ανάπτυξη πολλών κλάδων της οικονοµίας. Οι δαπάνες των τουριστών 

(τόσο των ηµεδαπών όσο και των αλλοδαπών) «διοχετεύονται» µέσα από 

τις τουριστικές επιχειρήσεις σε άλλους τοµείς και κλάδους της οικονοµίας 

για την αγορά αγροτικών, αλιευτικών, βιοµηχανικών και βιοτεχνικών 

προϊόντων. Ενα µεγάλο µέρος των δαπανών αυτών αφορά την αγορά ειδών 

εµπορίου, γεγονός που τονώνει αποτελεσµατικά το τοπικό εµπόριο. 

Ο τουρισµός είναι αναµφισβήτητα ένας σηµαντικός εργοδότης. Χάρη 

στην ανάπτυξή τους βρήκαν απασχόληση δεκάδες άνεργοι ή 

υποαπασχολούµενοι. Το πιο σπουδαίο, όµως, είναι ότι ο τουρισµός 

δηµιουργεί θέσεις εργασίας εκεί που άλλοι οικoνoµικoί κλάδοι π.χ. η 

βιοµηχανία ή η βιοτεχνία, για λόγους που σχέση έχουν µε αυτό που 

αποκαλούµε «εξωτερικές οικονοµίες» του τόπου εγκατάστασης, δεν είναι 

σε θέση να δηµιουργήσουν. 

Έτσι µε την ανάπτυξη του τουρισµού στους ελληνικούς νησιωτικούς 

µικρόκοσµους και στις ορεινές περιοχές της χώρες όπου ούτε η βιοµηχανία 

ούτε η γεωργία µπόρεσαν να «ανθίσουν», δεν πετυχαίνουµε µόνο 

οικονοµικούς στόχους αλλά και κοινωνικούς, που απορρέουν από τη 

µείωση ή το σταµάτηµα της εσωτερικής και εξωτερικής µετανάστευσης 

των κατοίκων αυτών των περιοχών. 

 Ο τουρισµός δηµιουργεί έσοδα για ένα µεγάλο αριθµό µικροµεσαίων 

και εξασφαλίζει πρόσθετα εισοδήµατα για πάρα πολλές οικογένειες, ενώ 

παράλληλα συµβάλει αισθητά στον περιορισµό της µεγάλης διαφοράς που 

υπάρχει ανάµεσα στα εισοδήµατα των κατοίκων των αστικών κέντρων και 

εκείνων της περιφέρειας. 



  Πέρα από την εξοµάλυνση του προσωπικού εισοδήµατος, πρέπει να 

τονισθεί και η περιφερειακή εξοµάλυνση του εισοδήµατος. Στις περιοχές 

µε αγροτική και αλιευτική οικονοµία, το κατά κεφαλήν εισόδηµα των 

κατοίκων σε σχέση µε εκείνο των κατοίκων των αστικών περιοχών είναι 

αρκετά χαµηλό. Η ανάπτυξη, σε αυτές, του τουρισµού προκαλεί 

οικονοµικές εισροές, οι οποίες, κυρίως, θεωρείται ορθή η άποψη ότι ο 

τουρισµός φέρνει χρήµα στους τόπους όπου αναπτύσσεται, που κατά το 

µεγαλύτερο µέρος του κυκλοφορεί µέσα σ' αυτούς, δηµιουργώντας 

εισοδήµατα για τους κατοίκους και έσοδα για το κράτος και την τοπική 

αυτοδιοίκηση. 

Φυσικά η ανάπτυξη του τουρισµού δηµιουργεί και σηµαντικές δαπάνες 

για το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι δαπάνες αυτές αφορούν: 

• την κατασκευή και συντήρηση έργων υπό και ανωδοµής,  

• τα φορολογικά και οικονοµικά επενδυτικά κίνητρα, 

• την τουριστική διαφήµιση και προβολή της χώρας, 

• την καθαριότητα, φωτισµό, προστασία των τουριστικών τόπων κ.λ.π. 

 Αλλά, ο τουρισµός δεν επηρεάζει µόνο την οικονοµική και 

κοινωνική ζωή του τόπου. Επηρεάζει και την πολιτιστική. 

 Στο κέντρο του τουρισµού είναι ο άνθρωπος. 

Ο άνθρωπος σαν επισκέπτης και σαν οικοδεσπότης. Ο άνθρωπος µε τα 

συναισθήµατά του, τις επιθυµίες του, τις προσδοκίες και την παράδοσή 

του. Σ' αυτόν γεννιέται η επιθυµία για ταξίδια σε ξένα µέρη για ανάπαυση 

και αναψυχή, για µόρφωση και επαφή µε άλλους ανθρώπους. Η φιλοξενία 

σαν έκφραση της ανθρώπινης αγάπης και εκτίµησης. Μέσα από αυτές τις 

άϋλες αξίες πλησιάζει ο ξένος τον ντόπιο. Τον γνωρίζει, µαθαίνει τις 

συνήθειες, τα ήθη και τον πολιτισµό του. Ζει τη φύση στην οποία ζει ο 

ντόπιος. Αναπτύσσεται η φιλία, η αλληλοκατανόηση, η αλληλοβοήθεια και 



η συµπάθεια. Είναι αδιαµφισβήτητη η θετική επίδραση που έχει ο 

τουρισµός στην προσπάθεια των λαών για τη διατήρηση της ιστορικής και 

πολιτιστικής τους κληρονοµιάς. Οπως αδιαµφισβήτητος είναι ο ρόλος που 

έπαιξε και παίζει ο τουρισµός στη διαφύλαξη του οικολογικού 

περιβάλλοντος ιδιαίτερα των υπανάπτυκτων περιοχών. Το ενδιαφέρον των 

ξένων για την ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά των ντόπιων, ο 

θαυµασµός τους για το τοπίο και τη φύση του τουριστικού τόπου, βοηθούν 

πολύ τις παραδοσιακές τους αξίες, να τις προστατέψουν και να σεβαστούν 

την κληρονοµιά τους. 

Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούµε τον τουρισµό σηµαντικό 

παράγοντα για την επίτευξη της οικονοµικής, κοινωνικής και οικολογικής 

ανάπτυξης της χώρας και ιδιαίτερα των µη βιοµηχανικά γεωργικά 

αναπτυγµένων περιοχών της. 

 Βέβαια δεν θεωρούµε τον τουρισµό πανάκεια ακόµα και γι' αυτές 

τις µη αναπτυγµένες περιοχές της Ελλάδας. Γιατί σ' όποια περιοχή δεν 

υπάρχει βιοµηχανία ή γεωργία δε σηµαίνει ότι υπάρχουν οι πρωτογενείς 

παράγοντες και οι δυνατότητες για την ανάπτυξη του τουρισµού. 

Πιστεύουµε όµως ότι οι θετικές επιδράσεις του τουρισµού 

εµφανίζονται όταν η ανάπτυξή του γίνεται ορθολογικά, προγραµµατισµένα 

και µε συνεχή έλεγχο σε κάθε φάση της. Επί πλέον όταν η τουριστική 

ανάπτυξη συνοδεύεται από παράλληλη ανάπτυξη κλάδων του πρωτογενούς 

και δευτερογενούς τοµέα. 

Μ' αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις του 

τουρισµού. Αποφεύγεται ο συγκεντρωτισµός και το φαινόµενο της 

εξάρτησης του τουριστικού τόπου από ένα µόνο οικονοµικό κλάδο. 

Αµβλύνεται η εποχιακή απασχόληση του άψυχου δυναµικού της περιοχής. 

∆εν εξοστρακίζεται ο έλληνας τουρίστας χάρη του αλλοδαπού. ∆εν 



υποβαθµίζεται και δεν καταστρέφεται το περιβάλλον. ∆ε θυσιάζεται η 

φιλοξενία χάρη της κερδοσκοπίας. Αποφεύγεται ο «εκφυλισµός» της 

ποιότητας υπηρεσιών που παρέχουµε και δε θυσιάζεται η 

ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισµού στο βωµό του πρόσκαιρου 

κέρδους και στα συµφέροντα των µεσαζόντων. 

 

 

1.5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Στις εναλλακτικές µορφές περιλαµβάνονται όσες έχουν ως βασικό 

χαρακτηριστικό τους την αντίθεση στο κλασικό πρότυπο του µαζικού 

τουρισµού, έχοντας ως αφετηρία την ανάγκη προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος, τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη φυσική 

ζωή. Η πλειοψηφία αυτών των µορφών εµπεριέχει την ενεργό συµµετοχή 

των τουριστών στις δραστηριότητες αυτών των εναλλακτικών µορφών. 

Πολλές από αυτές τις µορφές αναπτύχθηκαν υπό την επιρροή του 

οικολογικού κινήµατος ενώ είναι συχνά φαινόµενο η παράλληλη ανάπτυξη 

εναλλακτικών µορφών που συνδέουν την οικολογία και τον πολιτισµό (π.χ. 

οικοτουρισµός και πολιτιστικός τουρισµός).(ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) 

 

 

1.5.1 ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

 

Η Ελλάδα κοιτίδα του κλασσικού πολιτισµού, µε ιδιαίτερα 

ξεχωριστό φυσικό πλούτο και µοναδική ιστορική κληρονοµιά, διαθέτει 



όλες τις δυνατότητες πολύµορφης τουριστικής ανάπτυξης. Η πολυµορφία 

του γεωγραφικού χώρου της Ελλάδας, τα 15.000 χλµ. δαντελωτών ακτών, 

τα 6.000 είδη γηγενών φυτών, οι 3.000 ώρες ετήσιας ηλιοφάνειας, τα 360 

νησιά, αποτελούν το ισχυρό χαρτί µας στο παιχνίδι της 

ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισµών ανά τον κόσµο. 

Οι καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούν σχεδόν καθ' όλη τη 

διάρκεια του έτους, ιδιαίτερα στη νότια νησιωτική Ελλάδα, αλλά και οι 

πολλές δυνατότητες για την ανάπτυξη του χειµερινού, οικολογικού 

τουρισµού, όπως και του τουρισµού περιπέτειας στην κεντρική και βόρεια 

Ελλάδα, επιτρέπουν τη δωδεκάµηνη παρουσία της χώρας στη διεθνή 

τουριστική επικαιρότητα. 

Όλα αυτά άρχισαν το 1950 στην Ελλάδα, όταν αναπτύχθηκε ο 

τουρισµός αρχικά ως παραθεριστικός, περιηγητικός και πολιτιστικός αφού 

δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στη δηµιουργία αντίστοιχων έργων υποδοµής 

(ΞΕΝΙΑ) κοντά σε αξιόλογες ακτές και πολιτιστικά µνηµεία  

Αυτές οι µορφές του τουρισµού συνέχισαν να αναπτύσσoνται και 

το’60 απο τον δηµόσιο τοµέα κυρίως όπως από τον Ε.Ο.Τ. Επίσης, έγιναν 

κάποιά συµπληρωµατικά έργα υποδοµής για την ανάπτυξη του 

θεραπευτικού και ορεινού τουρισµού και αργότερα µε διευκολύνσεις 

ελλιµενισµού και ανεφοδιασµού θαλαµηγών σκαφών σε υφιστάµενα 

λιµάνια για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού, ενώ ήδη είχαν 

αρχίσει οι κρουαζιέρες στα νησιά. 

Την ίδια περίοδο ιδρύεται και η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης που 

έδωσε τη δυνατότητα ανάπτυξης του εκθεσιακού τουρισµού στη 

συµπρωτεύουσα. Επίσης η δηµιουργία του καζίνου της Πάρνηθας και άλλων 

δύο στη Ρόδο και στην Κέρκυρα, προσέδωσε στην Αθήνα και στα δύο 

τουριστικά νησιά, τον κοσµοπολίτικο χαρακτήρα των φηµισµένων 



θερέτρων της εποχής εκείνης.  

Στην αρχή της δεκαετίας του ’70 προγραµµατίστηκαν µεγάλης 

κλίµακας σύνθετα προγράµµατα πολλαπλών τουριστικών δραστηριοτήτων 

σε εκτάσεις ιδιοκτησίας του Ε.Ο.Τ. Αυτά τα προγράµµατα τουριστικής 

ανάπτυξης, 15 τον αριθµό, αφορούσαν τις µαρίνες, τα υδροθεραπευτήρια 

και τα γήπεδα γκολφ  

Το 1975 και µετά, τα προγράµµατα και τα αντίστοιχα έργα ειδικής 

τουριστικής υποδοµής ανεστάλησαν και προωθήθηκε ο χιονοδροµικός 

τουρισµός µε τη δηµιουργία χιονοδροµικών κέντρων στον Παρνασσό και 

στη βόρεια Ελλάδα. Μετά το 1975 σηµειώθηκε µια στροφή του τουρισµού 

προς τις πολιτιστικές και φυσικές αξίες. Από τον Ε.Ο.Τ. προωθούνται 

προγράµµατα Μετατροπής Αγροτοτουρισµού από το Υπ. Γεωργίας. Ακόµη 

και η δηµιουργία του θεσµικού πλαισίου για τα επαγγελµατικά τουριστικά 

σκάφη.  

Στη δεκαετία του '80 αρχίζει η εφαρµογή του Κοινωνικού τουρισµού, 

ως επιδοτούµενων από το κράτος διακοπών για τους χαµηλόµισθους και 

συνταξιούχους και επεκτείνεται: η εφαρµογή του Αγροτοτουρισµού µε 

χρηµατοδότηση της Ε.Ο.Κ. Γίνεται επεξεργασία θεσµικών πλαίσίων για 

τον Γυµνισµό, τη Χρονοµεριστική Μίσθωση και τα Καζίνα, από τα οποία 

θεσπίζονται τα δύο πρώτα ως Νόµοι.  

Επίσης προγραµµατίζονται µαρίνες, χιονοδροµικά κέντρα και 

υδροθεραπευτήρια για την ανάπτυξη του θαλάσσιου, χειµερινού και 

θεραπευτικού τουρισµού. Επίσης, δίνονται κίνητρα για την ανάπτυξη του 

Αθλητικού, Θαλάσσιου και Συνεδριακού Τουρισµού.  

Τέλος, από το 1990 ο Θαλάσσιος Τουρισµός προωθείται σε 

προτεραιότητα µε προγράµµατα κατασκευής µαρίνων. ∆ίνονται κίνητρα 

στην ιδιωτική πρωτοβουλία για συνδυασµό ξενοδοχειακών 



συγκροτηµάτων µε µαρίνες, χιονοδροµικά κέντρα, συνεδριακά κέντρα, 

υδροθεραπευτήρια. Επίσης, συνεχίζεται η εφαρµογή του Κοινωνικού και 

Αγροτικού τουρισµού µε πιο εντατικές προσπάθειες. 

Στα επόµενα κεφάλαια ακολουθεί η επιµερούς ανάλυση του 

Επαγγελµατικού Τουρισµού,ο οποίος αποτελεί και τον πυρίνα της 

παρούσας εργασίας.(ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

2.1 Γενικά 

Η εξέταση του τουριστικού φαινοµένου µας οδηγεί κατ'αρχήν στα 

τρία βασικά συνθετικά του στοιχεία που είναι: το «άτοµο» σαν το 

ανθρώπινο στοιχείο της τουριστικής πράξης, ο «χώρος» σαν το απαραίτητο 

φυσικό στοιχείο για την πραγµατοποίησή της και ο «χρόνος» σαν το 

προσωρινό στοιχείο που αναλώνεται τόσο µε το ταξίδι αυτό καθεαυτό όσο 

και µε την παραµονή. Ενώ τα στοιχεία αυτά καθορίζουν στην ουσία την 

ύπαρξη ή όχι του φαινοµένου αυτού, απαιτούνται και άλλα προσδιοριστικά 

κριτήρια προκειµένου να διακρίνουµε και να χαρακτηρίσουµε τον 

τουρισµό. 

Ο τουρισµός, που αποτελεί κλάδο της οικονοµίας, έχει την ιδιότητα 

να επηρεάζει και να επηρεάζεται - κυρίως όµως να επηρεάζεται - από 

άλλους κλάδους και υποκλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας. 



Αλληλεπίδραση όµως δεν υφίσταται µόνο στο οικονοµικό πεδίο, αλλά και 

στο γενικότερο περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί και αναπτύσσεται 

(κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό). 

Η έντονη αυτή αλληλεπίδραση, οι πολλαπλές πτυχές και ιδιοµορφίες 

του τουριστικού φαινοµένου, που έγιναν εντονότερα αντιληπτές µετά τον 

Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, προβληµάτισαν αυτούς που ενέµειναν στον 

κλασσικό ορισµό που χαρακτήριζε τη βιοµηχανία και τα προϊόντα της, για 

το αν είναι δόκιµος ή όχι ο όρος «τουριστική βιοµηχανία». Ο τουρισµός 

σήµερα εφόσον αναπτυχθεί σωστά, προσδίδει ταχεία οικονοµική άνοδο 

στη χώρα υποδοχής του.(ΚΟΛΤΣΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ,1993) 

  

 

 

2.2 Ο επαγγελµατικός τουρισµός 

Ο επαγγελµατικός τουρισµός αποτελεί µια από τις µορφές του τουρισµού µε κριτήριο 

διάκρισης αυτού του ταξιδιωτικού σκοπού. «Τα επαγγελµατικά ταξίδια των στελεχών 

επιχειρήσεων αποτελούν σήµερα µια δραστηριότητα συνδεδεµένη µε τη γενικότερη 

επιχειρησιακή στρατηγική και την πρόοδο των εργασιών των επιχειρήσεων…».Έτσι, ένα 

στέλεχος συχνά αποφασίζει οτι για κάποιους λόγους είναι προτιµότερο να ταξιδέψει «επί τόπου» 

και να αντιµετωπίσει το πρόβληµα, παρά να βασιστεί στη γραπτή ή τηλεφωνική κλπ. 

επικοινωνία µε τους συνεργάτες του. Είναι πολλοί οι πιθανοί λόγοι που οδηγούν στη 

συγκεκριµένη απόφαση αναφέρονται δε ενδεικτικά: 

• για να συνεργαστεί µε τοπικά ή περιφερειακά στελέχη 

υποκαταστηµάτων, θυγατρικών εταιρειών µε τους αντιπροσώπους ή 

πελάτες, 

• για να συµµετέχει σε συνέδρια, σε σεµινάρια, σε διασκέψεις για να 

γνωρίσει τη νέα τεχνολογία µέσω των ανάλογων κλαδικών εκθέσεων, 

• για να, προωθήσουν προϊόντα εφόσον είναι στελέχη επιχειρήσεων ή για 



να περάσουν ευχάριστα εφόσον το ταξίδι τους αποτελεί επιβράβευση 

για επίτευξη κάποιου υψηλού επιχειρησιακού στόχου,  

Η µορφή αυτή του τουρισµού δεν προσέχτηκε ιδιαίτερα, ίσως γιατί από 

την αρχή συνδυάστηκε κακώς µε τους εµπορικούς αντιπροσώπους και τις 

συγκεκριµένες ανελαστικές δυνατότητές τους στις τουριστικές δαπάνες. 

Η διεθνοποίηση όµως της επιχειρησιακής δραστηριότητας, µεταξύ 

και άλλων προκάλεσε τη γιγάντωση του επαγγελµατικού τουρισµού, 

γεγονός που είχε σαν συνέπεια να αφυπνιστεί το ενδιαφέρον των κρατικών 

φορέων και των ιδιωτικών επιχειρήσεων.  

Στις µέρες µας έχει αρχίσει ένας αγώνας δρόµου και ανταγωνισµού, 

εθνικών κυβερνήσεων, ταξιδιωτικών γραφείων, αεροπορικών εταιρειών, 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, όπως και γραφείων ενοικιάσεως 

αυτοκινήτων, τεχνολογικού εξοπλισµού και άλλων επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων ειδικότερου ενδιαφέροντος, για την απόσπαση όσο το 

δυνατόν µεγαλύτερου κοµµατιού από την ολοένα αυξανόµενη «πίτα» της 

επαγγελµατικής τουριστικής αγοράς. (ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ,1992) 

 

2.2.1 Οι διακρίσεις του επαγγελµατικού τουρισµού 

 

Με βάση τα προσδιοριστικά κριτήρια που υιοθετήσαµε, 

διακρίνοντας τον τουρισµό από τη γενική του θεώρηση, θα εξετάσουµε τις 

επιµέρους παραµέτρους του επαγγελµατικού τουρισµού που είναι οι εξής: 

Ο επαγγελµατικός τουρισµός σε σχέση: 

• µε τη χώρα προέλευσης 

• µε το οικονοµικό αποτέλεσµα 

• µε τη χρήση ταξιδιωτικού γραφείου 

• µε τα µέσα µεταφοράς 



• µε τη χρηµατοδότηση της µετακίνησης 

• µε τη µέση κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη  

• µε το φύλλο των µετακινουµένων 

• µε την ηλικία των µετακινουµένων  

• µε τον αριθµό των µετακινουµένων και τέλος 

• µε το συγκεκριµένο επαγγελµατικό σκοπό 

 
 
 
Ο επαγγελµατικός τουρισµός σε σχέση µε τη χώρα προέλευσης 

Εδώ έχουµε διάκριση σε εσωτερικό και εξωτερικό επαγγελµατικό 

τουρισµό. Σύµφωνα µε στοιχεία της υπηρεσίας οικονοµικών ερευνών του 

περιοδικού «Economist» σε κάθε 100 επαγγελµατικά ταξίδια τα 28 

πραγµατοποιούνται στο εξωτερικό, ενώ τα υπόλοιπα 72 στο εσωτερικό Η 

αναλογία αυτή αφορά τα επαγγελµατικά ταξίδια σε παγκόσµια κλίµατα και 

παρά το γεγονός ότι υπάρχει και θα συνεχιστεί ακόµα και στη δεκαετία 

µας αυξητική τάση, η αναλογία εµφανίζεται σταθερή. 

 

Ο επαγγελµατικός τουρισµός σε σχέση µε το οικονοµικό αποτέλεσµα 

Ο ενεργητικός επαγγελµατικός τουρισµός προσφέρει οικονοµικά 

οφέλη στη χώρα προορισµού του τουρίστα και συγχρόνως αφαιρεί πόρους 

από τη χώρα προέλευσής του. Ταυτόχρονα αποτελεί παθητικό 

επαγγελµατικό τουρισµό, για τη χώρα προέλευσής του. Βέβαια, θα πρέπει 

να σηµειώσουµε πως ακόµα και ο παθητικός επαγγελµατικός τουρισµός 

εµπεριέχει το στοιχείο του οικονοµικού οφέλους µεσοπρόθεσµα ή 

µακροπρόθεσµα, µε την έννοια ότι αποτελεί δαπάνη -επένδυση, έναντι 

αναµενόµενου «οφέλους».  



Σε ότι αφορά τη χώρα µας και παρά το γεγονός ότι δεν έχουµε σαφή 

στατιστικά στοιχεία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, µπορούµε 

να εκτιµήσουµε ότι ο ενεργητικός επαγγελµατικός τουρισµός σε µεγέθη 

διακινουµένων είναι τετραπλάσιος από τον παθητικό και σε µεγέθη 

συναλλάγµατος εξαπλάσιος. 

 

 

Ο επαγγελµατικός τουρισµός σε σχέση µε τη χρήση Ταξιδιωτικού 

γραφείου 

Ένα επιχειρησιακό στέλεχος µπορεί να ρυθµίσει τα της 

διεκπεραίωσής του επαγγελµατικού του ταξιδιού είτε µόνο του είτε µε τη 

βοήθεια της γραµµατέως του, πολύ περισσότερο όταν οι προορισµοί είναι 

συγκεκριµένοι και επαναλαµβανόµενοι, µια και αφορούν δεδοµένες 

ανάγκες της όποιας επιχειρησιακής δραστηριότητας και υπάρχει 

διαµορφωµένη πολιτική που αφορά στην επιλογή του καταλύµατος, του 

ταξιδιωτικού µέσου και στο ύψος των δαπανών του µετακινουµένου. Αυτή 

η πολιτική ποικίλει σε κάθε επιχείρηση και φυσικά υπολογίζει την 

ιεραρχική θέση που κατέχει ο µετακινούµενος. Κάτω από αυτό το πρίσµα 

η ρύθµιση του ταξιδιού δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση και το 

προσωπικό της γραµµατειακής υποστήριξης µπορεί εύκολα να εξοικειωθεί. 

Τα προηγούµενα αποτελούν περίπτωση µη πρακτορειακού τουρισµού. 

Μπορεί όµως οι µετακινήσεις να πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια 

ταξιδιωτικού γραφείου και µε αυτή την έννοια να έχουµε πρακτορειακό 

τουρισµό. Πράγµατι είναι πολλές οι περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις δε 

θέλουν να εµπλέκουν στην όλη διαδικασία το βοηθητικό τους προσωπικό 

και απευθείας αναζητούν τις υπηρεσίες του ταξιδιωτικού γραφείου που 

έχουν επιλέξει. Τούτο είναι συνηθέστερο σε µεγάλες επιχειρήσεις µε 



πλήθος µετακινουµένων στελεχών σε εναλλασσόµενους προορισµούς. 

 

Ο επαγγελµατικός τουρισµός σε σχέση µε τα µέσα µεταφοράς. 

Στην περίπτωση των επαγγελµατικών ταξιδίων η επιλογή του µέσου 

µεταφοράς είναι αυτή του αεροπλάνου. Ο χρόνος του ταξιδιώτη 

επαγγελµατία είναι χρόνος εργασίας και θα πρέπει να επιστρέψει σύντοµα 

στην «εργασιακή του δράση» για να µην απουσιάσει µεγάλο διάστηµα από 

την οικογένειά του και κυρίως να περιορίσει την κόπωσή του κατά τη 

µετάβαση και επιστροφή του. Τα ολοένα αυξανόµενα τέτοιου είδους 

ταξίδια άρχισαν εδώ και καιρό να απασχολούν ιδιαίτερα τις αεροπορικές 

εταιρείες που τα αντιµετωπίζουν σαν σηµαντικότατο και πολύ ενδιαφέρον 

τµήµα του όγκου των εργασιών τους. Με το σκεπτικό αυτό, ο κλάδος της 

αεροπορικής µεταφοράς έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ανταγωνιστικός 

ιδιαίτερα.  

Λόγω της ιδιοµορφίας του ταξιδιώτη επαγγελµατία και της 

οικονοµικής του άνεσης, οι αεροπορικές εταιρείες εστιάζουν το 

ανταγωνιστικό τους πεδίου στο επίπεδο παροχής προσφεροµένων 

υπηρεσιών. Οι δύο βασικοί άξονες αυτής τους της προσπάθειας αφορούν 

τόσο στις υπηρεσίες εδάφους όσο και στις υπηρεσίες και στην άνεση που 

προσφέρουν κατά τη διάρκεια των πτήσεων. 

 Οι βασικές παρεχόµενες υπηρεσίες, που έχουν ιδιαίτερη σχέση µετον 

ταξιδιώτη επαγγελµατία, είναι η συνέπεια στην τήρηση των δροµολογίων 

(χρόνος αναχώρησης - άφιξης) και η ατµόσφαιρα ηρεµίας κατά τη 

διάρκεια της πτήσης δεδοµένου ότι ο ταξιδιώτης επαγγελµατίας 

εκµεταλλεύεται το χρόνο της πτήσης για την επαγγελµατική προετοιµασία 

του. 

 



Ο επαγγελµατικός τουρισµός σε σχέση µε τη χρηµατοδότηση της 

µετακίνησης 

Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, κυρίως µικροµεσαίων, όταν ταξιδεύουν 

για επαγγελµατικούς λόγους, καταβάλλουν «εξ ιδίων» τις δαπάνες για τη 

µετακίνησή τους. Το ίδιο και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που ταξιδεύουν 

για ενηµέρωση ή συµµετοχή τους σε εκθέσεις. Σε αυτή την περίπτωση 

αναφερόµαστε στο αυτοχρηµατοδοτούµενο ή αυτόνοµο ταξίδι. 

Όταν όµως η ίδια η επιχείρηση πληρώνει το ταξιδιωτικό κόστος του 

στελέχους της, τότε το ταξίδι είναι χρηµατοδοτούµενο, πάντα φυσικά µέσα 

στα πλαίσια του προϋπολογισµού του ταξιδιού και της σχετικής πολιτικής 

επιχείρησης. 

 

Ο επαγγελµατικός τουρισµός σε σχέση µε τα χρήµατα που οι 

τουρίστες επαγγελµατίες είναι διατεθειµένοι να ξοδέψουν  

(µέση κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη). 

Εξ ορισµού θα λέγαµε ότι ο επαγγελµατικός τουρισµός. δεν είναι 

ούτε «λαϊκός» ούτε «µέσος», αλλά «ποιοτικός» τουρισµός. Οι όποιες 

διαβαθµίσεις αφορούν στην τελευταία του διάκριση. Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι η µέση τουριστική δαπάνη ενός τουρίστα επαγγελµατία εµφανίζεται 

αυξηµένη κατά περίπου 4 φορές σε σχέση µε τη µέση τουριστική δαπάνη 

ενός κλασικού τουρίστα. 

Ο τουρίστας που ταξιδεύει για επαγγελµατικούς λόγους έχει και την 

οικονοµική ευρωστία για να αντιµετωπίσει ταξίδια υψηλών οικονοµικών 

προδιαγραφών, είτε σαν άτοµο, είτε σαν εκπρόσωπος του φορέα για 

λογαριασµό του οποίου ταξιδεύει. Ένα τέτοιο ταξίδι πολλές φορές κινείται 

σε προδιαγραφές δυσανάλογες µε την πραγµατική του οικονοµική 

δυνατότητα, εφόσον έµµεσα επιδιώκει να βελτιώσει την εικόνα (image) 



και του ίδιου είτε το φορέα, τον οποίο εκπροσωπεί. 

Άλλες πάλι φορές και κυρίως όταν αναφερόµαστε σε στελέχη µέση 

και κατώτερης ιεραρχικής βαθµίδας, για τα οποία ιδιαίτερα σε περιόδους 

µείωσης της επιχειρησιακής δραστηριότητας ή δυσχερειών ορίζονται 

πλαίσια µέσα στα οποία πρέπει να κινούνται οι ταξιδιωτικές δαπάνες. 

 

Ο επαγγελµατικός τουρισµός σε σχέση µε το φύλλο των µετακινουµένων 

Τα τελευταία χρόνια ένα νέο στοιχείο σηµατοδοτεί αλλαγές που 

σχετίζονται µε τις προσφερόµενες τουριστικές υπηρεσίες στους τουρίστες 

επαγγελµατίες. Αυτό είναι η ολοένα και σηµαντικότερη παρουσία του 

γυναικείου φύλλου στις µετακινήσεις επαγγελµατικού χαρακτήρα. 

Η κυρίαρχη τάση που έχουν γενικά επιβάλει οι γυναίκες επαγγελµατίες 

που ταξιδεύουν είναι κάλυψη της ανάγκης για υγιεινό φαγητό και τακτική 

σωµατική άσκηση. Στο τελευταίο θα πρέπει να προσθέσουµε, σαν αυτονόητη 

διαπίστωση, το κάθε τι που σχετίζεται µε την ατοµική περιποίηση και εµφάνιση 

(κοµµωτήριο, περιποίηση προσώπου, σάουνα, µασάζ, υδροµασάζ κλπ.). 

 

Ο επαγγελµατικός τουρισµός σε σχέση µε την ηλικία των 

µετακινουµένων 

Την ιδιότητα του µετακινούµενου επαγγελµατία σπάνια την έχουν οι 

νέοι ή αυτοί που ανήκουν στην Τρίτη ηλικία. Συνήθως αφορά άτοµα που 

βρίσκονται στην ηλικία γύρω στα σαράντα. Άλλωστε η ιδιότητα του 

υψηλού επιχειρησιακού στελέχους δύσκολα αποκτάται ενωρίτερα 

δυσκολότερα δε αργότερα. Πολλοί εργοδότες ή στελέχη αυτής της ηλικίας 

λόγω της συχνότητας των ταξιδίων τους έχουν χαρακτηρισθεί «ιπτάµενοι 

Ολλανδοί» ή «σύγχρονοι νοµάδες». Πράγµατι ευκολότερα φανταζόµαστε 

αυτή την ηλικία σε συνθήκες εργασίας χωρίς οκτάωρο ή σαββατοκύριακο 



µε πολύωρες πτήσεις και έντονους ρυθµούς εργασίας. 

 

 

Ο επαγγελµατικός τουρισµός σε σχέση µε τον αριθµό των 

µετακινουµένων 

Ο επαγγελµατικός τουρισµός σε σχέση µε τον αριθµό των 

µετακινουµένων διακρίνεται σε ατοµικό και οµαδικό επαγγελµατικό 

τουρισµό µε τα γνωστά ασαφή και ποικίλα, από χώρα σε χώρα, όρια που 

καθορίζουν «την οµάδα».Σαν ελάχιστο αριθµητικό όριο καθορισµού έχει 

υιοθετηθεί η συµµετοχή τουλάχιστον τεσσάρων ατόµων.  

Οι κυριότερες µορφές που συνιστούν τον οµαδικό επαγγελµατικό 

τουρισµό είναι: ο συνεδριακός τουρισµός, ο τουρισµός incentive 

(κινήτρων) και τέλος ο εκθεσιακός τουρισµός. 

 

Ο επαγγελµατικός τουρισµός σε σχέση µε τον ταξιδιωτικό σκοπό που 

καλείται να εκπληρώσει 

Ο συγκεκριµένος σκοπός για τον οποίο ταξιδεύει ο τουρίστας 

επαγγελµατίας και ο οποίος βέβαια ποικίλλει σε κάθε περίπτωση όπως 

ενδεικτικά αναφέρθηκε προηγούµενα, αποτελεί βασική παράµετρο 

διάκρισης του επαγγελµατικού τουρισµού (συνεδριακός, εκθεσιακός 

κινήτρων κλπ.).(ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ,1992) 

 

2.3 Προϋποθέσεις ανάπτυξη του επαγγελµατικού τουρισµού 

 

Ο επαγγελµατικός τουρισµός µε τις επιµέρους µορφές του που 

σχετίζονται µε το συγκεκριµένο ταξιδιωτικό σκοπό αναφέρει ότι αποτελεί 

επιλεκτικό τουρισµό. Τουρισµό που χαρακτηρίζεται από την 



πραγµατοποίηση υψηλής τουριστικής δαπάνης. Ενώ υπάρχει πάντα η 

διατυπωµένη άποψη ότι η χρήση του όρου «επιλεκτικός» δεν είναι δόκιµη, 

όλοι συµφωνούν πως αποτελεί, µε κάθε δυνατή προέκταση του όρου, 

ποιοτικό τουρισµό. 

Οι τουρίστες επαγγελµατίες δεν προσφέρουν µόνο την ποιότητα 

αλλά την αναζητούν σε κάθε της µορφή και πτυχή. Και την αναζητούν, ή 

καλύτερα την απαιτούν, εφόσον έχουν τη διάθεση αλλά και τη δυνατότητα 

να την πληρώσουν ανάλογα. 

Οι περισσότερες απο τις προυποθέσεις ααανάπτυξης του 

επαγγελµατικού τουρισµού είναι κοινές και για τις τρεις κυριότερες 

µορφές του οµαδικού επαγγελµατικού τουρισµού. Στη συνέχεια αναλύουµε 

σε συντοµία τις προϋποθέσεις αυτές. 

 

Ασφάλεια, κοινωνική ειρήνη, σταθερή πολιτική κατάσταση 

Η προϋπόθεση αυτή είναι γενική και αφορά τον τουρισµό στο 

σύνολο του, δεδοµένου ότι συνδέεται µε το γενικότερο περιβάλλον στο 

οποίο λειτουργεί και αναπτύσσεται. Και είναι πράγµατι ευαίσθητος ο 

τουρισµός γιατί επηρεάζεται και από το κοινωνικό αλλά και το 

πολιτικόπεριβάλλον. Ιδιαίτερα ευαίσθητος είναι ο τουρισµός που 

εξετάζουµε. Χωρίς να χρειάζεται περισσότερη ανάλυση η διατύπωση µας 

αυτή, υπενθυµίζουµε ότι αυτής της κατηγορίας ο τουρισµός µαταιώθηκε 

λόγω της κρίσης του κόλπου. 

 

Συνεδριακή και εκθεσιακή υλικοτεχνική υποδοµή 

Η άρτια και εξειδικευµένη υποδοµή αποτελεί το βασικό κριτήριο 

που εξετάζεται πάντα µε ιδιαίτερη σχολαστικότητα από το φορέα που θα 

πραγµατοποιήσει το συνέδριο ή την έκθεση αντίστοιχα. Η συγκεκριµένη 



αυτή υποδοµή µπορεί να προσφέρεται είτε ενταγµένη στην ξενοδοχειακή 

µονάδα, είτε σε αυτόνοµα συνεδριακά και εκθεσιακά κέντρα. Το δεύτερο 

δεν αποκλείει το πρώτο·προφανώς το συµπληρώνει, µε την έννοια ότι τα 

αυτόνοµα κέντρα καλύπτουν ανάγκες σηµαντικότερου µεγέθους συνεδρίου 

και έκθεσης από τα µεγέθη που µια ξενοδοχειακή µονάδα κατά τεκµήριο 

µπορεί να καλύψει. Η Πολιτεία ενέταξε στις ευεργετικές διατάξεις του 

αναπτυξιακού Νόµου τέτοιου είδους υποδοµή και καθόρισε µάλιστα και 

προδιαγραφές της. 

 

Ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών µε ανάλογες υπηρεσίες και 

αξιοθέατα σε κοντινές σχετικά αποστάσεις 

Η ποιότητα του τουρισµού αυτού απαιτεί και την ανάλογη προσφορά 

υπηρεσιών που σχετίζονται όχι µόνο µε την παραµονή αλλά και κάθε 

πρόσθετη υπηρεσία που την καθιστά πιο αποτελεσµατική και πιο 

ευχάριστη (πλήρες σύστηµα επικοινωνιών µέσα στο ξενοδοχείο, 

γραµµατειακή υποστήριξη όπου χρειάζεται, πλούσια και πρωτότυπα 

προγράµµατα ψυχαγωγίας και αναψυχής µέσα και έξω από το ξενοδοχείο). 

 

Εύκολη πρόσβαση από τη χώρα εκκίνησης 

Είναι πολύ σηµαντικό η µετακίνηση να είναι ευχάριστη και ξεκούραστη. 
Αυτό σηµαίνει πολλά πράγµατα, κυρίως όµως: 
1.αποφυγή, όπου είναι δυνατόν, αλλαγών αεροσκαφών και ενδιάµεσων 

στάσεων. Αυτό αποδυκνύει πως ευνοούνται προορισµοί µε απευθείας 

συνδέσεις, 

2.συνέπεια στην τήρηση δροµολογίων και παροχή υπηρεσιών υψηλού 

επιπέδου κατά τη διάρκεια της πτήσης, 

3. άνετη εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες εδάφους των αεροδροµίων  



κατά την άφιξη και αναχώρηση. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σηµασία  

όταν πρόκειται για οµαδική διακίνηση. Όλα όσα αναφέρθηκαν 

προηγούµενα σχετίζονται φυσικά και µε την, 

4.χρονοαπόσταση µεταξύ του τόπου ή της χώρας προέλευσης (εκκίνησης) 

και του τόπου προορισµού του κύριου όγκου των επισκεπτών. 

 

Γενικότερη υποδοµή του τόπου υποδοχής 

Θεωρείται προϋπόθεση πρωταρχικής σηµασίας αυτή που σχετίζεται 

µε το συγκoινωνιακό δίκτυο, µε τις επικοινωνίες, µε την ποιότητα όλων 

γενικά των προσφερόµενων υπηρεσιών (ταξιδιωτικές υπηρεσίες, 

ψυχαγωγία, ευχάριστο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον, 

πολυκαταστήµατα, νοσοκοµεία κ.λ.π.).Επίσης δεν θεωρείται µικρότερης 

σηµασίας η ποιότητα των κατοίκων και κυρίως αυτών που έρχονται σε 

άµεση επαφή µε τους τουρίστες αυτής της κατηγορίας. 

 

 Ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες 

Οι κλιµατολογικές συνθήκες, όπως τονίσαµε και σε προηγούµενα 

κεφάλαια, χωρίς να αποτελούν καθοριστικό παράγοντα-προϋπόθεση 

επιλογής, την ευνοούν. Η χώρα µας ως προς το κλίµα της θεωρείται 

ιδιαίτερα προνοµιούχος. Το γεγονός «ως οι επιµέρους τουριστικοί 

προορισµοί της εµφανίζουν διασπορά, µε έστω µικρές κλιµατολογικές 

αποκλίσεις, της επιτρέπουν να στηρίζει επιµέρους προγράµµατα προβολής, 

ιδιαίτερα όταν συνδυάζουν και την απαραίτητη υποδοµή αλλά και ποικιλία 

φυσικών και πολιτιστικών, ιστορικών, θρησκευτικών αξιοθέατων. 

 

Η εικόνα (imαge) που έχει καθιερώσει η χώρα ή ο τόπος προορισµού 



Η προϋπόθεση αυτή αναφέρεται στην όλη εικόνα που έχει 

δηµιουργήσει ο τόπος, σαν τόπος υποδοχής και διενέργειας συνεδρίων και 

εκθέσεων και που έχει φυσικά καταφέρει να την προβάλει στις αντίστοιχες 

αγορές. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι θεωρούνται θετικά στοιχεία για 

συνεδριακό και εκθεσιακό τουρισµό τα παρακάτω χαρακτηριστικά του 

τόπου υποδοχής: 

 

Συνεδριακού τουρισµού:   Εκθεσιακού τουρισµού: 

 

α.ήσυχος και µε γραφικό χρώµα   α. µε επιχειρησιακή και εµπορική 

β.µε πολιτιστικά και πνευµατικά    -δραστηριότητα 

ενδιαφέροντα                               β. και κατά δεύτερο λόγο το α, β 

γ.µε έντονη επιστηµονική έρευνα   και γ που αναφέρονται παρά-               

δ.µε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες     πλευρά 

ε.µε επιχειρησιακή και εµπορική 

δραστηριότητα 

Σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις, θα πρέπει να συµπληρώσουµε ότι η 

επιτυχής και επαναλαµβανόµενη διενέργεια τους σε ένα τόπο καθιερώνει 

«θεσµό». Για το λόγο αυτό κάθε προσπάθεια διαφήµισης και προβολής θα 

πρέπει να έχει τούτο σαν γνώµονα. 

Θεωρείται επίσης αυτονόητο πως και για το συνεδριακό τουρισµό, 

βασικό στοιχείο κάθε προσπάθειας προβολής του τόπου θα πρέπει να είναι 

η προβολή των χαρακτηριστικών του, που αναφέραµε. 

 

Η χώρα ή ο τόπος προορισµού να είναι γνωστός και να θεωρείται "in" 

(της µόδας) 



 Αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικό όταν πρόκειται για ταξίδι 

κινήτρων. Ένα τέτοιο ταξίδι δε θα πρέπει απλώς να πετύχει από κάθε 

άποψη και να ικανοποιήσει απόλυτα τους συµµετέχοντες, αλλά θα πρέπει 

και ο προορισµός του να εντυπωσιάσει πριν και να παραµείνει 

«ανεξίτηλος» µετά. θα πρέπει να. «φαντάζει».(ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ 1992) 

 

2.4 Προοπτικές ανάπτυξης του επαγγελµατικού τουρισµού στην 

Ελλάδα 

 

Οι προοπτικές ανάπτυξης του επαγγελµατικού τουρισµού στηχώρα 

µας εµφανίζονται θετικές, γιατί σύµφωνα µε αντικειµενικές εκτιµήσεις 

διαθέτει τις περισσότερες προϋποθέσεις από αυτές που αναφέρθηκαν.  

Πέρα από αυτό το αναµφισβήτητα θετικό γεγονός, οι αισιόδοξες 

προοπτικές ισχυροποιούνται από τις έντονες αυξητικές τάσεις που 

εµφανίζουν στη διεθνή αγορά τα µεµονωµένα επαγγελµατικά ταξίδια, τα 

συνέδρια και οι επιχειρησιακές συναντήσεις, τα ταξίδια «κίνητρα» και οι 

εκθέσεις. 

 

 ∆ιαθέτει τις περισσότερες από τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

Η χώρα µας διαθέτει τις περισσότερες απαραίτητες προϋποθέσεις για 

την ανάπτυξη του επαγγελµατικού τουρισµού και είναι οι παρακάτω 

1. Ικανοποιητική ξενοδοχειακή υποδοµή τόσο ποιοτικά όσο και 

ποσοτικά, η οποία συνεχώς βελτιώνεται. Ξενοδοχεία υψηλών 

προδιαγραφών ήδη διαθέτουν ή αποκτούν συνεδριακούς χώρους, µε 

έµφαση στους κυριότερους επιµέρους τουριστικούς προορισµόυς. 

2. Ικανοποιητικές κλιµατολογικές συνθήκες. 



3. Θετική εικόνα (image) στις κυριότερες συναφείς τουριστικές 

αγορές. 

4. Φυσικές οµορφιές και ποικιλία αξιοθέατων µε διασπορά σε όλο 

τον Ελλαδικό χώρο, µε έµφαση στους ήδη καθιερωµένους επιµέρους 

τουριστικούς προορισµούς της. 

5. ∆ηµιουργία εκθέσεων-θεσµών µε κύρια (και όχι αποκλειστική) 

φροντίδα της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία αποκτά 

σηµαντικές εγκαταστάσεις και στην Αθήνα. 

 6. Ευνοϊκή γεωγραφική θέση που συνεχώς, λόγω των εξελίξεων στην 

περιοχή, επιβεβαιώνεται. Η συµµετοχή της στην Ε.Ε. της δίνει τη 

δυνατότητα να αποκοµίσει τουριστικά οφέλη προβάλλοντας τα 

χαρακτηριστικά της γεωγραφικής της θέσης, που συνιστούν µια ευρωπαϊκή 

χώρα «διαφορετική». 

 

Αποτελεί ήδη καθιερωµένο τουριστικό προορισµό 

Το γεγονός αυτό µε όλες τις επιµέρους παραµέτρους του της δίνει τη 

δυνατότητα να αναπτύξει ευκολότερα και µε µικρότερο κόστος τις 

κυριότερες µορφές του επαγγελµατικού τουρισµού. 

Το γενικότερο ελληνικό τουριστικό προϊόν δεν αποκλείει την αγορά 

αυτή, δεδοµένου ότι στη βάση του παραµένει το ίδιο, µε µικρές 

διαφοροποιήσεις.Οι διαφοροποιήσεις αυτές, ιδιαίτερα αυτές που 

αποτελούν ποιοτικές επεµβάσεις στη γενικότερη υποδοµή, έχουν 

ευεργετικές επιδράσεις τόσο στις υπόλοιπες µορφές τουρισµού όσο και 

στους ίδιους τους κατοίκους της χώρας. 

 



∆ιαθέτει αξιόλογο επιστηµονικό και επαγγελµατικό δυναµικό, διεθνούς 

φήµης 

Πράγµατι κορυφαίοι έλληνες επιστήµονες και επαγγελµατίες 

συµµετέχουν σε διεθνείς οργανισµούς και ενώσεις. Με την ιδιότητά τους 

αυτή µπορούν να επηρεάσουν τους φορείς προκειµένου να επιλέγονται 

ελληνικοί προορισµοί για τις όποιες µαζικές εκδηλώσεις τους.  

Χαρακτηριστική είναι η συµβολή του διακεκριµένου έλληνα 

ψυχίατρου και καθηγητή της Ψυχιατρικής και Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών Κωνσταντίνου Στεφανή, στις προσπάθειες του 

οποίου κυρίως οφείλεται η διεξαγωγή του Παγκόσµιου Ψυχιατρικού 

Συνεδρίου στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 1989. Οι επτάµισι χιλιάδες 

σύνεδροι που πραγµατοποίησαν µέση διάρκεια παραµονής στη χώρα µας 

δέκα ηµερών και κατέβαλαν τιµές σχεδόν «πόρτας», επέτρεψαν στους 

ξενοδόχους της Αθήνας να χαρακτηρίσουν το µήνα αυτό «τουριστική 

άνοιξη». 

∆εν θα πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η ελληνική 

οµογένεια διαθέτει πλέον αξιόλογο δυναµικό που διαπρέπει στις 

επιστήµες, στην πολιτική, σε κυβερνητικές υπηρεσίες, σε µεγάλους 

οργανισµούς, στο επιχειρησιακό και κοινωνικό γενικότερα πεδίο των 

χωρών που ζει. Η συµβολή και ενεργοποίηση αυτού του οµογενειακού 

δυναµικού, µπορεί να αποφέρει πολλά παρόµοια αποτελέσµατα. 

 

 

Ευνοείται από τη διαπίστωση ότι η µοδα επανεµφανίζεται περιοδικά 

Το 1975 πρωτοδιατυπώθηκε στην Αµερική η άποψη ότι οι τόποι 

τουριστικών προορισµών έχουν διάρκεια ζωής είκοσι πέντε ετών. Η άποψη 



αυτή προσπάθησε µε επιστηµονική τεκµηρίωση να εισάγει τα τουριστικά 

αγαθά-προϊόντα στο σκεπτικό του κύκλου ζωής που εµφανίζουν άλλα 

προϊόντα και υπηρεσίες. Στην πορεία διαπιστώθηκε ότι η άποψη αυτή δεν 

ευσταθεί και ότι οι τουριστικοί προορισµοί εµφανίζουν µια κυµατοειδή -

περιοδικότητα σε ότι αφορά τη «µόδα» τους. Αυτή η τάση ευνοεί 

µακροπρόθεσµα -όπως σηµειώνει και ο Ν. Λαυρεντίδης- τις κλασικές 

χώρες παραδοσιακού ταξιδιωτικού τουρισµού. Σε αυτές φυσικά, 

συγκαταλέγεται η Ελλάδα. Τούτο την κάνει να διεκδικεί µε σοβαρότερα 

ερείσµατα τον τουρισµό «κινήτρων», που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε 

ότι αφορά τη «µόδα» των προορισµών του.(ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ) 

 

Προτάσεις 

Αναλύoντας τις προοπτικές ανάπτυξης του επαγγελµατικού 

τουρισµού στη χώρα µας, ξεκινήσαµε µε την ευοίωνη διαπίστωση πως η 

χωρά µας «δικαιούται» και µπορεί να πάρει σηµαντικό τµήµα αυτής της 

αγοράς. Η αγορά αυτή τονίσαµε ότι είναι ανερχόµενη σταθερά και ότι η 

χώρα µας διαθέτει πολλές από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να 

κατακτήσει σηµαντικό τµήµα της (φυσικά δε διαθέτει όλες όσες τις 

χρειάζονται). Οι προτάσεις µας κατά συνέπεια εστιάζονται σε δυοσηµεία: 

το ένα αφορά στη δηµιουργία ή και βελτίωση τέτοιων προϋποθέσεων και 

το άλλο στη διαφήµιση και προβολή τους. Πιστεύουµε πως και τα δυο 

σηµεία είναι εξίσου, σηµαντικά. Είναι γεγονός πως οι προτάσεις αυτές 

έχουν διατυπωθεί και ειπωθεί τόσο στους αρµόδιους φορείς της πολιτείας 

όσο και σε κάθε άλλο ενδιαφερόµενο και εµπλεκόµενο µέλος της 

«τουριστικής οικογένειας» πολλές φορές. Συµβαίνει µάλιστα να έχουν 

διατυπωθεί τέτοιες προτάσεις και από άτοµα µε υψηλή ιεραρχική θέση 

στους σχετικούς φορείς. Πολλές δε φορές έχουν επαναληφθεί τα ίδια 



πράγµατα αυτούσια.(ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1 Ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Η ανάγκη ενηµέρωσης και επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων αυξάνει ολοένα 

και περισσότερο . Άτοµα που συνδέονται µε κοινά ενδιαφέροντα και στόχους 



συναντιούνται, συνεδριάζουν , συσκέπτονται, συναποφασίζουν. Επειδή δεν είναι 

δυνατόν πάντα τα άτοµα αυτά, όταν συνεδριάζουν να προέρχονται από τον ίδιο 

γεωγραφικό χώρο, γι αυτό καθορίζουν µε κάποια κριτήρια έναν κοινό τόπο για την 

συνάντηση τους. 

Η µετακίνηση προς τον τόπο συνάντησης είναι η τουριστική µετακίνηση ,που σε 

συνάρτηση µε τον ταξιδιωτικό σκοπό αποτελεί τον συνεδριακό τουρισµό .  

Οι οµάδες και συνέδρια των τουριστών εκτός του ότι προσφέρουν σηµαντικά 

οικονοµικά οφέλη, παράλληλα προβάλλουν και τον τόπο διεξαγωγής των συνεδρίων 

πράγµα που έχει σαν αποτέλεσµα να δηµιουργείται ένα µεγάλο ανταγωνιστικό πεδίο: 

µεταξύ κρατών, που µέσω των αρµόδιων φορέων τους, προσπαθούν να πάρουν το 

δυνατόν µεγαλύτερο κοµµάτι από την ολοένα αυξανόµενη συνεδριακή πίτα, µεταξύ 

των πόλεων που προσπαθούν να καθιερωθούν σαν πόλεις συνεδρίων, µεταξύ των 

ξενοδοχειακών µονάδων, που στοχεύουν όχι µόνο στην υψηλή εισοδηµατική στάθµη 

των τουριστών αυτής της µορφής, αλλά και στην τόνωση της πληρότητάς τους κατά 

την διάρκεια της χαµηλής περιόδου και τέλος µεταξύ των αεροπορικών εταιρειών που 

συνειδητοποίησαν την απόλυτη ταύτιση µιας ξενοδοχειακής κλίνης και µιας κενής 

θέσης στο αεροσκάφος. .(ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ,1992)    

 

 

 

 

 

 

3.2 ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Oι παράµετροι του συνεδριακού τουρισµού είναι οι εξής, σε σχέση µε: 

 



• Τη χώρα προέλευσης 

• Το οικονοµικό αποτέλεσµα 

• Τη χρήση ταξιδιωτικού γραφείου 

• Τα µέσα µεταφοράς 

• Τη χρηµατοδότηση της µετακίνησης 

• Τη µέση κατά κεφαλήν δαπάνη 

• Το φύλο των µετακινούµενων 

• Την ηλικία των µετακινούµενων 

• Τον αριθµό των µετακινούµενων και τέλος 

• Τον συγκεκριµένο επαγγελµατικό σκοπό.  

Τα συνέδρια επίσης διακρίνονται και ανάλογα µε την διάρκεια, το µέγεθός 

τους, την εθνική ή διεθνή συµµετοχή των συνέδρων, τον τρόπο χρηµατοδότησής 

τους και τέλος την κοινή ιδιότητα των συνέδρων. .(ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ,1992)    

 

3.3 Η ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ 

 

Τα περισσότερα συνέδρια έχουν διάρκεια 4-5 ηµέρες . Το 37,7% των 

συνεδρίων έχει διάρκεια 3 ηµέρες, ενώ το 19,8% 6-8 ηµέρες. 

Θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας πως οι εργασίες των συνεδρίων 

πραγµατοποιούνται σε εργάσιµες ηµέρες, κάποιοι σύνεδροι έρχονται πιο 

µπροστά, είτε παραµένουν µετά το πέρας των εργασιών. Αυτό σε κάθε 

περίπτωση αυξάνει την παραµονή του συνεδριακού τουρίστα και επίσης και την 

τουριστική δαπάνη. .(ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ,1992)     

3.4 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ 

 



∆εν υπάρχει τυπικό µέγεθος για κάποιο συνέδριο. Το µέγεθός του εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες. Ο φορέας που το διοργανώνει παίζει τον κύριο 

παράγοντα και στο µέγεθος του συνεδρίου. 

Ο βαθµός συχνότητας που ο φορέας διοργανώνει συνέδρια, το πόσο 

ενδιαφέρον έχει το θέµα του συνεδρίου, ο τόπος και οι εγκαταστάσεις που 

επιλέχτηκαν, οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής του, παίζουν καθοριστικό ρόλο και στο 

βαθµό συµµετοχής και στο τελικό µέγεθος. 

Η πλειοψηφία των συνεδρίων αφορά συνέδρια µικρού µεγέθους µέχρι και 

100 άτοµα. Τα ποσοστά είναι τα εξής: 

Το 35,9% των συνεδρίων αφορά συνέδρια έως 100 άτοµα  

Το 29,1%  «    «  101-250 άτοµα 

Το 16,8%  «    «  251-500 άτοµα 

Το 9,6%  «    «  501-1000 άτοµα 

Το 5,8%  «    «  1001-2500 άτοµα  

Το 2,8% των συνεδρίων αφορά συνέδρια έως πάνω από 2500 άτοµα 

Τα συνέδρια είναι µια ευκαιρία για συνέδρους να ξεφύγουν από τα 

συνηθισµένα. Είναι ευκαιρία να ταξιδέψουν σε κάποια άλλη πόλη ή κράτος και 

όπως προαναφέρθηκε µπορεί να συνδυαστεί και µε µικρής διάρκειας διακοπών. 

Όµως οι σύνεδροι δεν έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο αντίθετα µε τις/ τους συζύγους 

τους. 

Πολλές φορές, όταν το άτοµο δεν έχει πάρει την τελική απόφαση για το αν 

θα πάει ή όχι το άτοµο που συνοδεύει παίζει σηµαντικό ρόλο εάν θα πάει ή όχι. 

Ο φορέας που πραγµατοποιεί το συνέδριο όσο και ο τόπος διεξαγωγής τους 

για διαφορετικούς λόγους θέλουν να προσελκύσουν συνοδούς. Οι συνοδοί έχουν 

πολύ ελεύθερο χρόνο και υψηλή τουριστική δαπάνη, που αφορά εκδροµές, αγορές 

και κάνοντας χρήση περισσοτέρων υπηρεσιών. Στους 10 συνέδρους οι 3 

συνοδεύονται. .(ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ,1992)    



 

 

3.5 ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ 

  

Ο χρόνος διεξαγωγής των συνεδρίων όπως και ο τόπος είναι από τους 

σηµαντικούς παράγοντες επιτυχίας ενός συνεδρίου. Οι παράγοντες είναι πολλοί 

όπως και οι κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή καθώς και οι 

επαγγελµατικές ασχολίες των υποψηφίων συνέδρων εκείνη τη συγκεκριµένη 

περίοδο. 

Οι µήνες µε τα περισσότερα συνέδρια είναι ο Μάιος και ο Σεπτέµβριος, ενώ 

αντίθετα ο µήνας µε τα λιγότερα είναι ο Ιανουάριος ( προφανώς λόγω του 

εορταστικού κλίµατος που επικρατεί). 

Οι καλοκαιρινοί µήνες επιλέγονται σε συνδυασµό µε τόπους και όχι τόσο 

ζεστού κλίµατος. .(ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ,1992)    

 

 

3.6 ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ 

 

Τα κριτήρια επιλογής του τόπου διεξαγωγής συνεδρίων είναι τα εξής:  

 Η ύπαρξη της απαραίτητης συνεδριακής υλικοτεχνικής υποδοµής είναι το 

σηµαντικότερο κριτήριο από τη σκοπιά του φορέα που θα πραγµατοποιήσει το 

συνέδριο. 

 Η εύκολη πρόσβαση σε συνάρτηση µε τη χώρα ή τον τόπο προέλευσης του 

κύριου όγκου των συνέδρων. 

 Η απόσταση µεταξύ του τόπου προορισµού και προέλευσης των συνέδρων. 



 Η γενικότερη υποδοµή που προσφέρει η χώρα, αλλά και η ειδικότερη που 

σχετίζεται µε το συγκεκριµένο τουριστικό πακέτο του συνεδρίου, πρόσθετα 

ταξίδια, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις κ.α. 

 Η γενικότερη εικόνα που έχει καταφέρει να προβάλει ο συγκεκριµένος 

τόπος σαν τόπος διεξαγωγής συνεδρίων, πόλη µε ήσυχο και γραφικό χρώµα, µε 

πολιτιστική ή πνευµατική υπόσταση, µε επιστηµονική έρευνα, µε επιχειρησιακή 

και εµπορική δραστηριότητα, µε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες. 

 Οι κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν. 

 

Η Ευρώπη σαν ήπειρος δέχεται το 60,5% του ολικού αριθµού των 

συνεδρίων, η Β. Αµερική το 15%,η Ασία το 12,5%, η Ν. Αµερική το 5,4%, η 

Αφρική το 4,4% και η Αυστραλία το 2,2%. 

Οι πόλεις της Ευρώπης που δέχονται τα περισσότερα συνέδρια είναι το 

Παρίσι, το Λονδίνο, η Γενεύη στις Η.Π.Α. είναι η Ουάσιγκτον και στην Ασία η 

Σιγκαπούρη. Επίσης, µια πόλη της Ευρώπης είναι το Ελσίνκι, η πρωτεύουσα της 

Φιλανδίας που παρά τον παρατεταµένο χειµώνα και είναι µια ακριβή 

πρωτεύουσα, έχει ένα µεγάλο µέρος στη διεθνή συνεδριακή «πίτα». 

Υπάρχουν και κάποια άλλα κριτήρια επιλογής των πόλεων καθώς πολλά 

διεθνή συνέδρια δεν πραγµατοποιούνται στην ίδια πόλη, αλλά επιλέγεται κάποια 

άλλη χώρα από τις υποψήφιες. Όταν υπάρχουν και χορηγοί τότε προσπαθούν να 

επιλεγεί η χώρα ή πόλη που υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον εκ µέρους τους. 

Αφού επιλεγεί η χώρα και η πόλη έρχεται η σειρά της επιλογής του 

ξενοδοχείου. .(ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ,1992)    

 

 

 

 



 

 

3.7 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

3.7Α.ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ: 

Είναι η συνάντηση ατόµων µε κοινά ενδιαφέροντα και ιδιότητα ,µε σκοπό τη 

συζήτηση και ανάπτυξη κοινού θέµατος και ενδεχοµένως τη λήψη αποφάσεων. 

Το θέµα των συνεδρίων καθορίζεται από την κοινή ιδιότητα των 

συµµετεχόντων. Μπορεί να αφορά την επιστήµη, την πολιτική, το εµπόριο κλπ. 

Τα περισσότερα συνέδρια πραγµατοποιούνται σε επαναλαµβανόµενη 

κυκλική βάση, συνήθως ετήσια. Συνήθως, περιλαµβάνει ένα κυρίως συνέδριο 

όπου συµµετέχουν όλοι οι σύνεδροι και από µικρότερα συνεδριακά τµήµατα, 

γνωστά σαν συνεδριάσεις επιτροπών του συνεδρίου. 

Για το κυρίως συνέδριο απαιτείται µια ειδική διαµορφωµένη αίθουσα ή 

αµφιθέατρο εάν πρόκειται για µεγάλα συνέδρια. Για τις συνεδριάσεις επιτροπών 

απαιτούνται µικρότεροι χώροι διαµορφωµένοι ανάλογα. 

Στις Η.Π.Α χρησιµοποιείται ο όρος «convention» ενώ στην Ευρώπη ο όρος 

«congress» και οι δυο όροι είναι σχεδόν συνώνυµοι. Σχεδόν γιατί το«congress» 

χρησιµοποιείται περισσότερο για διεθνή συνέδρια. 

 

3.7Β.∆ΙΑΣΚΕΨΕΙΣ –ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΕΙΣ 

Οι όροι αυτοί χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν ένα συνέδριο όπου 

περιλαµβάνει συζήτηση σε µεγάλη διάρκεια και συµµετέχουν ενεργά όσοι 

συµµετέχουν σε αυτό. Σχετικά µε τους χώρους, ισχύουν ότι και για τα συνέδρια. 

Ο συνηθέστερος όρος που χρησιµοποιείται είναι ο αγγλικός 

«conference».Πραγµατοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές 

επίπεδο. 



 

 

 

3.7 Γ.ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ 

Αφορά συναντήσεις λίγων ατόµων και έχουν συνεδριακό χαρακτήρα. Είναι 

γνωστές σαν «round table conference» δηλαδή συσκέψεις «στρογγυλής 

τράπεζας». Από τον όρο καταλαβαίνουµε ότι όλοι είναι ισότιµοι και υπάρχει ένας 

πρόεδρος, που καθοδηγεί. Έχουν χαρακτήρα συµβουλευτικό ή εκτελεστικό. 

 

3.7∆.ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

Έχει επικρατήσει η χρήση του όρου αυτού κυρίως για να περιγράψει 

συναντήσεις ενηµέρωσης και αλληλογνωριµίας µεταξύ των µετόχων µιας 

επιχείρησης και της διοίκησής της ή µεταξύ των µελών µιας συνδικαλιστικής 

οργάνωσης. 

 

3.7Ε.∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ 

∆ιάλεξη είναι η παρουσίαση ενός συγκεκριµένου θέµατος από κάποιον που 

θεωρείται ειδικός στον τοµέα του. Χαρακτηρίζεται από την απόλυτα δοµηµένη 

παρουσίασή της. Μπορεί να προσεγγίζει θέµα γενικού ενδιαφέροντος ή ειδικού 

όπως επίσης και να επακολουθήσει ή όχι συζήτηση στο τέλος. Το µέγεθος του 

ακροατηρίου ποικίλει. 

 

3.7ΣΤ.ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 

Είναι συναντήσεις πανηγυρικού χαρακτήρα που διαρκούν µια ηµέρα. 

Περιλαµβάνουν χαιρετιστήριες οµιλίες ή διαλέξεις. Συνήθως αποτελούν 

«γενέθλιες» επετείους του φορέα που τις πραγµατοποιεί. 



Χαρακτηρίζονται έτσι συχνά συνέδρια επιστηµονικών ενώσεων, κυρίως 

ιατρικών ηµερήσιας διάρκειας. 

 

3.7Ζ.FORUM(ΦΟΡΟΥΜ) 

Έχει επικρατήσει ο όρος αυτός προκειµένου να περιγράψει συναντήσεις µε 

πάνελ εισηγητών. Χαρακτηριστικό γνώρισµα τους είναι ότι επακολουθεί 

κατευθυνόµενη συζήτηση στην οποία µπορεί να συµµετέχει και το ακροατήριο µε 

ερωτήσεις που υποβάλει ή και µε απαντήσεις σε αυτές. Ο συντονιστής της όλης 

διαδικασίας οµαδοποιεί θέσεις, απόψεις και οδηγεί ανάλογα την διαδικασία. 

Η διάταξη της αίθουσας είναι ή σε τραπέζια ή σε έδρανα και σπάνια σε µονά 

καθίσµατα. 

 

3.7Η.ΣΥΜΠΟΣΙΑ 

 ∆εν περιγράφεται µε τον όρο αυτό τις περισσότερες φορές ένα πλούσιο και 

επίσηµο γεύµα ή δείπνο. Αφορά «πνευµατική τροφή» που προσφέρεται µε 

επισηµότερο τρόπο από ότι στο «φόρουµ». 

 

3.7Θ.ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

Στο ευρύ κοινό είναι γνωστή µόνο µια πτυχή αυτού του όρου: αυτή που 

συνδέεται µε τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και αποσκοπεί στη 

συµπληρωµατική µόρφωση ή εξειδίκευση κάποιων ατόµων. Ωστόσο, ο όρος 

αυτός συγκεκριµενοποιεί το είδος της εκπαιδευτικής διαδικασίας η οποία 

εµφανίζεται µα τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του συµποσίου και του FORUM. 

Ο αριθµός των συµµετεχόντων στο σεµινάριο είναι µικρός . αντίθετα µε τα 

συµπόσια και τα FORUM. 

 

3.7Ι.«WORK SHOPS» 



Αποτελεί µέθοδο εκπαιδευτικής διαδικασίας που επιτρέπει 

εµπεριστατωµένη µελέτη κάποιου συγκεκριµένου θέµατος. Αφορά µεγέθη 15-30 

ατόµων που συγκεντρώνονται για να βελτιώσουν την επίδοσή τους σε κάποιο 

συγκεκριµένο αντικείµενο λύνοντας και συζητώντας σχετικά προβλήµατα. 

 

3.7ΙΑ.MEETINGS(ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ) 

Έχει «πολιτογραφηθεί» σαν όρος και στη γλώσσα µας. Αφορά συναντήσεις 

καθαρά ενδοεπιχειρησιακού ενδιαφέροντος οι οποίες δεν έχουν συνεδριακό 

χαρακτήρα µε τη στενή έννοια του όρου. Αποτελούν τις λεγόµενες «εταιρικές» ή 

επιχειρησιακές συναντήσεις. .(ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ,1992)    

 

 

3.8 ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

Η διεξαγωγή ενός συνεδρίου προϋποθέτει την ύπαρξη του αντίστοιχου 

φορέα, ο οποίος αποφασίζει την πραγµάτωσή του. Ο φορέας έχει και την τελική 

ευθύνη για την επιτυχία του συνεδρίου. 

Οι φορείς διακρίνονται σε α) µη επιχειρησιακού χαρακτήρα, β) µε 

επιχειρησιακό χαρακτήρα. 

 

-Μη επιχειρησιακού χαρακτήρα 

Τέτοιοι φορείς είναι τα επιµελητήρια, κρατικοί οργανισµοί, διεθνείς 

οργανισµοί. Είναι επίσης συνδικαλιστικές οργανώσεις και σωµατεία, 

κοινωφελείς οργανισµοί, εθνικοτοπικοί σύλλογοι, πολιτιστικοί και 

επιµορφωτικοί, επιστηµονικές ενώσεις, επαγγελµατικές, εµπορικές ενώσεις ή 

οµοσπονδίες. 



Οι επωνυµίες που χρησιµοποιούνται είναι πολλές και συνήθως αυτό 

συµβαίνει στο χώρο των σωµατείων µη συνδικαλιστικού χαρακτήρα. Ένα τέτοιο 

σωµατείο ιδρύεται και µε τις επωνυµίες «σύλλογος»,«εταιρεία»,«σύνδεσµος». 

 

-Φορείς µε επιχειρησιακό χαρακτήρα 

Τέτοιοι φορείς είναι κυρίως οι επιχειρήσεις µε κάθε είδος νοµική υπόσταση, 

µε εθνικό ή διεθνή χαρακτήρα. Είναι επίσης και συνασπισµοί επιχειρήσεων και 

φυσικά οι φορείς αυτοί µπορεί να είναι και πολυεθνικοί, εφόσον οι 

δραστηριότητες τους επεκτείνονται και σε περισσότερες χώρες του εξωτερικού. 

Οι εκδηλώσεις που πραγµατοποιούν αυτές οι επιχειρήσεις έχουν καθαρά 

ενδοεπιχειρησιακό χαρακτήρα και ονοµάζονται επιχειρησιακές ή εταιρικές 

συναντήσεις που αν και δεν έχουν συνεδριακό χαρακτήρα αποτελούν µια 

σηµαντική αγορά µε έντονο ενδιαφέρον. 

Οι συναντήσεις αυτές αφορούν:  

 

 Συναντήσεις επιχειρησιακών στελεχών για σοβαρά θέµατα (οργάνωσης, 

παραγωγής, πωλήσεων κλπ.) 

 

 Συναντήσεις ολιγοµελών διοικητικών οργάνων όπως :διοικητικών 

συµβουλίων, επιτροπών κλπ. 

 

 Παρουσιάσεις νέων προϊόντων  

 

 Σεµινάρια και γενικά συναντήσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα 

 

 Συνελεύσεις µετόχων 

 



 Συναντήσεις και ταξίδια κινήτρων (incentives) (ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ,1992) 

 

 

3.9 ΕΙ∆Η ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ ΣΥΓΚΑΛΟΥΝ 

 

3.9.1Επιστηµονικά συνέδρια  

Τα επιστηµονικά συνέδρια, κυρίως τα ιατρικά, µπορούν να έχουν ιδιαίτερη 

σηµασία. Τα πιο πολλά επιστηµονικά συνέδρια επαναλαµβάνονται µετά από ένα 

χρονικό διάστηµα. Πολλοί σύνεδροι επιστηµονικών συνεδρίων συνδυάζουν 

διακοπές και συνεχή ενηµέρωση για τον κλάδο που ασχολούνται. Το φορολογικό 

καθεστώς πολλών κρατών κατά ένα µέρος επιτρέπει στις δαπάνες του συνεδρίου 

αφαιρούνται από το ετήσιο εισόδηµα. Τέτοια συνέδρια έχουν ενδιαφέρον καθώς 

έχουν µεγάλη διάρκεια και προκαλούν ενδιαφέρον και σε επιχειρήσεις για 

παρουσίαση συναφών προϊόντων µε το συνέδριο που συνεπάγεται πρόσθετες 

εκδηλώσεις και κυρίως εκθέσεις. 

Επιχορηγούνται από το κράτος και από τις επιχειρήσεις των οποίων τα 

προϊόντα σχετίζονται µε το συνέδριο και κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις από 

το Υπουργείο Πολιτισµού. 

Τα ιατρικά συνέδρια στη χώρα µας είναι τα µεγαλύτερα σε όγκο 

συµµετοχής, έχουν το µεγαλύτερο ποσοστό ξένων συνέδρων και είναι τα συνέδρια 

µε το µεγαλύτερο βαθµό συχνότητας. Ακολουθούν αυτά των ανθρωπιστικών, 

κοινωνικό-πολιτικών, θετικών επιστηµών, τεχνολογικών και τέλος νοµικών 

συνεδρίων. 

 

 

3.9.2Εµπορικά συνέδρια 



Τα εµπορικά συνέδρια πραγµατοποιούνται για διάφορους λόγους όπως 

αύξηση της παραγωγικότητας, αύξηση κέρδους, διεύρυνση της αγοράς. Τα 

συνέδρια αυτά είναι οικονοµικώς συµφέροντα για τα ξενοδοχεία. Πολύ συχνά 

πολυεθνικές ενώσεις παραγωγών συνεταιριστικές ακόµα και µεµονωµένοι 

κατασκευαστές από αυτά τα συνέδρια, προωθούν τις δηµόσιες σχέσεις τους και 

τελικά τις πωλήσεις τους. Εάν υπάρχει και ο κατάλληλος χώρος µπορεί να γίνει 

µια έκθεση και να συνοδεύεται από γεύµατα και δεξιώσεις. Όλα αυτά έχουν έναν 

ιδιαίτερα αποδοτικό κύκλο εργασιών και µπορούµε να πούµε ότι τα ξενοδοχεία 

επιδιώκουν τέτοια συνέδρια. Μια παραλλαγή εµπορικού συνεδρίου είναι ο 

συνδυασµός Συµποσίου και έκθεσης που µπορεί να πραγµατοποιείται κάθε χρόνο 

και εµφανίζει πρωτοτυπία στη διεξαγωγή της.  

Τα εµπορικά συνέδρια πραγµατοποιούνται από ενώσεις, εταιρείες, 

οργανισµούς και µπορεί να γίνουν και από ιδιώτες που αποσκοπούν στην αύξηση 

του κύκλου εργασιών της επιχείρησής τους. 

 

 

 

3.9.3Συνέδρια κοµµατικού, κοινωνικού, πολιτικού περιεχοµένου 

 

Συνέδρια διοργανώνονται επίσης από πολιτικά κόµµατα, κοινωνικές 

οργανώσεις (π.χ. συνδικαλιστικές, γυναικείες ενώσεις) και από πολιτικές ενώσεις. 

Οι φορείς αυτοί µπορεί να είναι εθνικοί ή διεθνείς. 

Σκοπός αυτών των συνεδρίων είναι ο απολογισµός του έργου των φορέων, η 

χάραξη στρατηγικής τους, η ιδεολογική τοποθέτηση τους, η γνωριµία µε τα νέα 

δεδοµένα, λειτουργία και ανάπτυξη τους κ.α. 

 

 



3.9.4Συνέδρια διεθνών οργανώσεων 

Οποιοδήποτε κράτος συµµετέχει σε κάποιο διεθνή οργανισµό έχει το 

δικαίωµα να παίρνει µέρος στα συνέδρια που διοργανώνει ο οργανισµός αυτός. 

Το χαρακτηριστικό των συνεδρίων αυτών είναι ότι τη φροντίδα της οργάνωσής 

του την έχει το κράτος- µέλος του οργανισµού. 

Η συνήθης ορολογία για τα συνέδρια αυτά είναι «διεθνής διάσκεψη» ή 

«διεθνής συνδιάσκεψη». Συνήθως γίνονται σε ετήσια βάση, όπως του ∆ιεθνούς 

Γραφείου Εργασίας, της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Τουρισµού, της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής κλπ. 

 

3.9.5Συσκέψεις 

Χαρακτηρίζονται από τον µικρό αριθµό συµµετεχόντων καθώς και από την 

µικρή διάρκειά τους (από λίγες ώρες έως 2 ηµέρες). Επίσης, οι συµµετέχοντες 

έχουν υψηλές θέσεις µέσα στις εταιρείες, οργανώσεις ή γενικά το φορέα που 

πραγµατοποιεί τη σύσκεψη. 

Η αλλαγή του χώρου (έξω από την επιχείρηση) είναι κάτι που όλοι θέλουν. 

Μια µικρή αίθουσα σε ένα ξενοδοχείο ή ακόµα και µια ειδικά διαµορφωµένη 

σουίτα του ξενοδοχείου. 

Οι συσκέψεις µπορεί να καταλήγουν ή να συνδυάζονται και µε γεύµατα 

εργασίας. 

 

3.9.6Σεµινάρια  

Η αγορά των σεµιναρίων προσφέρει µια καλή και σταθερή πελατεία στο 

ξενοδοχείο µε την προϋπόθεση βέβαια ότι διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισµό 

για τις όποιες ειδικές ανάγκες. Στα σεµινάρια επιδιώκεται η δηµιουργία 

οικογενειακής ατµόσφαιρας, επίσης δίδεται η ευκαιρία στα διευθυντικά στελέχη 

να γνωρίσουν τα νέα στελέχη που εκπαιδεύονται. (ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ,1992)    



 

 

3.10 ΟΙ ΣΥΝΕ∆ΡΟΙ 

 

Οι σύνεδροι είναι το αντικείµενο στον συνεδριακό τουρισµό. Όσοι 

περισσότεροι συµµετέχουν τόσο µεγαλύτερη θα είναι και η επιτυχία του. Οι 

επιθυµίες των συνέδρων διαφοροποιούνται ανάλογα το φύλο (άνδρες, γυναίκες, 

µικτό), την ηλικία, την ιδιότητα µε την οποία λαµβάνουν µέρος στο συνέδριο και 

από το εάν συνοδεύονται ή όχι. 

Οι σύνεδροι εκδηλώνουν πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον ακόµη και 

ενθουσιασµό για τον σκοπό και την επιτυχία του συνεδρίου. Συχνά, το συνέδριο 

είναι µια ευκαιρία για τους συµµετέχοντες να αλλάξουν περιβάλλον, ατµόσφαιρα, 

να διασκεδάσουν, ακόµη και οι οργανωτές δίνουν σηµασία σε αυτή την πλευρά 

του συνεδρίου. 

Οι σύνεδροι λόγω του αριθµού τους αλλά περισσότερο της υψηλής 

κοινωνικοοικονοµικής τους θέσης αποτελούν µια διαφηµιστική δύναµη και για 

το ξενοδοχείο αλλά και για τον τόπο φιλοξενίας. .(ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ,1992)    

 

 

3.11 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑ∆Α 

 

Η Ελλάδα είναι µια από τις πλέον προνοµιακές χώρες για την 

πραγµατοποίηση συνεδρίων, καθώς είναι προικισµένη µε φυσική οµορφιά , 

κουλτούρα και έθιµα. 

Προϋποθέσεις ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισµού : 



 Ασφάλεια, κοινωνική ειρήνη, σταθερή πολιτική κατάσταση. Η 

προϋπόθεση αυτή αφορά τον τουρισµό στο σύνολό του και ιδιαίτερα το 

συνεδριακό. Κρίση τύπου κόλπου- Γιουγκοσλαβίας αναβάλουν έπ’ αόριστον 

συνέδρια ή και τα µαταιώνουν. 

 Συνεδριακή και εκθεσιακή υλικοτεχνική υποδοµή. Η άρτια και 

εξειδικευµένη υποδοµή αποτελεί βασικό κριτήριο που ζητά πάντα ο φορέας. 

Αυτή η υποδοµή βρίσκεται είτε σε ξενοδοχείο είτε σε αυτόνοµα συνεδριακά 

κέντρα. Η πολιτεία έχει καθορίσει προδιαγραφές που καλύπτουν πλήρως τα 

συνεδριακά κέντρα και τις συνεδριακές αίθουσες σε ξενοδοχείο. 

 Ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών µε ανάλογες υπηρεσίες και 

αξιοθέατα σε κοντινές σχετικά αποστάσεις είναι κάτι που διαθέτει η Ελλάδα. 

Εύκολη πρόσβαση από τη χώρα εκκίνησης που προϋποθέτει αεροδρόµια 

κοντά στα συνεδριακά κέντρα, απευθείας πτήσεις από και προς την πόλη των 

συνέδρων. 

 Γενικότερη υποδοµή του χώρου υποδοχής. Αυτή η προϋπόθεση απαιτεί 

καλούς δρόµους, συγκοινωνίες, επικοινωνίες, νοσοκοµεία, πάρκα και απαιτούνται 

και από τον απλό κάτοικο του τόπου. 

 Ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες 

 Η εικόνα που έχει καθιερώσει η χώρα ή ο τόπος προορισµού. Η 

προϋπόθεση αυτή αφορά το χαρακτήρα του τόπου: 

1. Ήσυχος και µε γραφικό χαρακτήρα  

2. Με πολιτιστικά και πνευµατικά ενδιαφέροντα 

3. Με έντονη επιστηµονική έρευνα 

4. Με ειρηνευτικές πρωτοβουλίες  

5. Με επιχειρησιακή και εµπορική δραστηριότητα 

 Η χώρα ή ο τόπος προορισµού να είναι γνωστός και να θεωρείται 

«in». 



Αυτή η προϋπόθεση είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς ο τόπος προορισµού 

δεν πρέπει απλώς να είναι γνωστός αλλά να εντυπωσιάσει τον επισκέπτη πριν 

ακόµα φτάσει εκεί. .(ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ,1992)    

 

 

3.12 ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΚΟΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

Οι κοινωνίες υποδοχής που φιλοξενούν συνέδρια αποκοµίζουν ένα σηµαντικό 

αριθµό οφελών από αυτά. Συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω τα οφέλη 

διεξαγωγής συνεδρίων σε ένα προορισµό: 

 

 Συµβάλουν στην προβολή του τόπου διεξαγωγής του συνεδρίου 

ανάλογα µε το επίπεδο της έκτασης αυτού (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, διεθνές, 

παγκόσµιο). 

 

 Λόγω του ότι συνήθως τα άτοµα που συµµετέχουν σε συνέδρια έχουν 

υψηλή κοινωνική και οικονοµική θέση, διαφηµίζεται χωρίς έξοδα και σε µεγάλο 

βαθµό ο τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου. 

 

 Η πετυχηµένη διεξαγωγή συνεδρίου δηµιουργεί προϋποθέσεις για 

ανάληψη και διεξαγωγή µελλοντικών συνεδρίων καθώς και επιστροφή σε αυτόν 

τον προορισµό των συνέδρων µε άλλη ιδιότητα (π.χ. τουρίστες). 

 

 Για να δηµιουργηθεί η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή για 

διεξαγωγή συνεδρίων, είναι αναγκαία η επένδυση µεγάλου κεφαλαίου. Αυτό 

σηµαίνει ότι λόγω του όγκου της επένδυσης, η περιοχή που διεξάγονται συνέδρια 

συγκεντρώνει τουρίστες µε υψηλά εισοδήµατα. Ως αποτέλεσµα αυτού δίδεται η 



δυνατότητα µεγαλύτερων κερδών τόσο στις τουριστικές επιχειρήσεις της 

περιοχής όσο και στους κάτοικους της κοινωνίας υποδοχής των τουριστών. 

 

 Τα συνέδρια επιτρέπουν την διασπορά (διασκορπισµό) της 

τουριστικής κίνησης σε µεγαλύτερα χρονικά και γεωγραφικά πλαίσια : 

 

• Μπορούν να κατευθύνουν τον τουρισµό σε µη παραδοσιακούς τουριστικούς 

προορισµούς. 

• Μπορούν να παρέχουν τουρισµό πέρα από περιόδους τουριστικής αιχµής 

(high season), µε αποτέλεσµα την αύξηση των κερδών των επιχειρήσεων και την 

διεύρυνση των θέσεων και χρόνου εργασίας. .(ΠΑΠΠΑΣ,2002) 

 

 

3.13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

 

Όπως έχει τονιστεί παραπάνω, τα οφέλη που προκύπτουν για τον τόπο 

υποδοχής και φιλοξενίας των συνεδρίων είναι πολλά και ποικίλα. Πιο 

συγκεκριµένα όσο αφορά τις ξενοδοχειακές µονάδες τα συνέδρια τις βοηθούν σε 

περιόδους χαµηλής πληρότητας και τις προσδίδουν, στο µέλλον, σηµαντικά 

οφέλη που απορρέουν από την προβολή της.(ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ,1992) 

Ειδικότερα, η τιµολόγηση ανά άτοµο στα συνέδρια τιµολογούνται 

υψηλότερα από ότι στην παροχή των ίδιων αγαθών από άλλα τµήµατα της 

επιχείρησης (εστιατόριο, bar) αποτέλεσµα , µε το ίδιο κόστος παροχής προϊόντος, 

η ξενοδοχειακή επιχείρηση αυξάνει το κέρδος της. 



Επίσης δίδεται στην ξενοδοχειακή επιχείρηση η δυνατότητα καλύτερης 

αξιοποίησης χώρων, πολλές φορές και µη λειτουργικών, µε άµεση συνέπεια την 

αύξηση εκµετάλλευσης του χώρου του ξενοδοχείου. 

                Επιπλέον, το ωράριο εργασίας του προσωπικού της ξενοδοχειακής 

µονάδας      µπορεί να προσαρµοσθεί και να επαναπροσαρµοσθεί ανάλογα µε τις 

ανάγκες της επιχείρησης, σε καλύτερη βάση, αφού οι όποιες παρεχόµενες 

εκδηλώσεις είναι από πολύ πριν προγραµµατισµένες και η όποια πρόβλεψη 

αναγκών µπορεί να προγραµµατιστεί απαλλαγµένη από πίεση χρόνου. 

(ΠΑΠΠΑΣ,2002) 

 

 

3.13.1 ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ 

A.TO MANAGEMENT KAI Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ 

Ένα συνέδριο συνδιάζει την παροχή όλων των προσφερόµενων απο το 

ξενοδοχείο υπηρεσιών.Κατά συνέπεια , είναι µεγάλη η ανάγκη του σωστού 

προγραµµατισµού και συντονισµού όλων των απαραίτητων λειτουργιών. 

Μεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες , που ένα σηµαντικό µέρος της πελατείας 

τους αποτελείτε από συνέδρια , έχουν υπεύθυνο συντονιστή της προετοιµασίας 

και διεξαγωγής τους.Αυτός  είναι ο διευθυντής συνεδρίων. 

Πιο συγκεκριµένα στις “εργασίες” του διευθυντή συνεδρίων αναφερεταί: 

1.παραλαµβάνει την σχετική αλληλογραφία µε τον πελάτη,καθώς και το 

ιδιωτικό συµφωνητικό που έχει υπογραφεί. 

2.πραγµατοποιεί την καταγραφή του συνεδρίου στο βιβλίο «εκδηλώσεων – 

συνεδρίων» 

3.έρχεται σε επαφή µε τους οργανωτές των συνεδρίων και δηµιουργεί µαζί 

τους πνεύµα εµπιστοσύνης και συνεργασίας. 



4.ενηµερώνει γραπτά όλα τα συνεργαζόµενα τµήµατα.Αποστέλονται στα 

µέλη του φορέα τα σχετικά έντυπα κρατήσεων.Τα έντυπα αυτά, αφού 

συµπληρωθούν απο τους υποψήφιους συνέδρους, θα επιστραφούν και θα επέχουν 

θέση εντολής κράτησης, 

5.συγκαλεί εσωτερικές συσκέψεις µε τους υπευθύνους των τµηµάτων που θα 

συνεργαστούν για την διεξαγωγή. 

6.προσκαλεί τους οργανωτές ή και τους εκπροσώπους του φορέα, σε κοινή 

σύσκεψη λίγες µέρες πρίν από την έναρξη του συνεδρίου. 

7.επιβλέπει, παρακολουθεί και ελέγχει κατά την διάρκεια του συνεδρίου, 

8.ρυθµίζει σε συνεργασία µετά την διεξαγωγή, θέµατα τελικής χρέωσης. 

Είναι σαφές, οτι ορισµένα από τα στάδια αυτά συµπυκνώνονται, ή δεν 

υπαρχουν καθόλου σε ορισµένες περιπτώσεις.(ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ 1992) 

 

Β.ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 

Η επιχείρηση που παρέχει την εκδήλωση, σε συνεννόηση µε τον υποψήφιο 

πελάτη, πριν από την εκδήλωση, καταρτίζουν ένα συµφωνητικό που 

περιλαµβάνει τις λεπτοµέρειες της εκδήλωσης. Αυτό το συµφωνητικό δεσµεύει 

τόσο τον πελάτη, όσο και την επιχείρηση και αποτελεί την βάση µιας 

επιτυχηµένης εκδήλωσης. Τα κυριότερα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό το 

συµφωνητικό είναι: 

 Νούµερο εκδήλωσης (για το συγκεκριµένο ηµερολογιακό έτος που 

λαµβάνει χώρα η εκδήλωση, πόσες άλλες εκδηλώσεις του ίδιου χαρακτήρα έχουν 

πραγµατοποιηθεί) 

 Επωνυµία οργανωτή 

 Τύπος εκδήλωσης  

 Μικρότερος δυνατός αριθµός συµµετεχόντων 



 Μεγαλύτερος δυνατός αριθµός συµµετεχόντων 

 Οργανωτής  

 Οδηγίες πληρωµής  

 Μενού – Ποτά  

 Service 

 ∆ιαµόρφωση χώρου εκδήλωσης  

 ∆ιακόσµηση χώρου εκδήλωσης  

 Παρεχόµενα οπτικοακουστικά µέσα 

 ∆ιασκέδαση συµµετεχόντων 

 Ασφάλεια 

Η επιχείρηση που αναλαµβάνει να διοργανώσει την εκδήλωση πρέπει να 

δώσει προσοχή στους παρακάτω παράγοντες και σηµεία: 

 Χαρακτηριστικά του πελάτη (φερεγγυότητα, φήµη κλπ) 

 Χαρακτηριστικά συνδαιτυµόνων εκδήλωσης 

 Ηµεροµηνία πραγµατοποίησης εκδήλωσης 

 Είδος- Χαρακτηριστικά εκδήλωσης 

 Χώρος εκδήλωσης 

 Στυλ εκδήλωσης (ιδιαίτερες ανάγκες) 

 Συµµετέχοντες στην εκδήλωση 

 Μενού- ποτά- επιπρόσθετες υπηρεσίες εκδήλωσης 

 Ελάχιστη χρέωση- τρόπος πληρωµής 

      Προκαταβολή- ρήτρα επιβεβαίωσης.(ΠΑΠΠΑΣ,2002) 

 

 

3.13.2 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 



Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία της αλληλογραφίας 

µεταξύ µιας ξενοδοχειακής µονάδας και ενός τουριστικού γραφείου πριν την 

διεξαγωγή ενός συνεδρίου,προκειµένου να δείξουµε τις ιδιαιτερότητες και 

διαδικασίες που απαιτούντε για την υλοποιήση ενός συνεδρίου.   

 

 

 

 

 

 

  
  

                                     Fax Message 

 

 

    

Προς: CRETAN RIVIERA HOTEL 

  Τµήµα Κρατήσεων  

Από: FANTASTIC HOLIDAYS T

Υπ΄όψιν: Κος. Γ. Παπαδόπουλος   Λ. Γεωργίου 

Κοιν/ση:  Ηµεροµηνία: 01.07.03 

Αριθµός fax: 2810 - 578498  Συνολικός αριθµός σελίδων: -

Θέµα: FRENCH GROUP REQUEST 50 PAX 01-05.10.2003 

Σε περίπτωση που το µήνυµα δεν είναι ευανάγνωστο, π

επικοινωνήστε µαζί µας µε τηλέφωνο ή φαξ. 

 

ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

 

RAVEL  

1- 

αρακαλώ 



Αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε, 

 

Σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, παρακαλώ όπως έχουµε την καλύτερη 

προσφορά σας για το κάτωθι group: 

 

01-05.10.03 

50pax 

Ως επί το πλείστον σε δίκλινα δωµάτια 

Γαλλική αγορά 

Συνεδριακή Αίθουσα για 3 µέρες 02-03-04.10.03 µε VIDEO 

 

Παρακαλώ συµβουλέψτε για επιπλέον επιβάρυνση ηµιδιατροφής, coffee 

break, δείπνο Gala (04.10.03), welcome cocktail, δωρεάν πολιτική και τρόπο 

πληρωµής. 

 

Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για την τάχιστη απάντηση σας. 

 

Με φιλικούς χαιρετισµούς 

 

Λευτέρης Γεωργίου 

Υπεύθυνος Κρατήσεων Group 

FANTASTIC HOLIDAYS TRAVEL 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Fax Message 
 

 

    

Προς: FANTASTIC 

HOLIDAYS TRAVEL F

Από: CRETAN RIVIERA H

  Τµήµα Κρατήσεων  
Υπ΄όψιν: Κος. Λ. Γεωργίου   Γ. Παπαδόπουλος  

Κοιν/ση:  Ηµεροµηνία: 02.07.03 

Αριθµός fax: 2810 - 280540  Συνολικός αριθµός σελίδω
 

OTEL 

ν: -1- 



Θέµα: FRENCH GROUP REQUEST 50 PAX 01-05.10.2003 

Σε περίπτωση που το µήνυµα δεν είναι ευανάγνωστο, παρακαλώ 

επικοινωνήστε µαζί µας µε τηλέφωνο ή φαξ. 

 

Αγαπητέ κύριε Γεωργίου, 

 

Σε συνέχεια του φαξ σας στις 01.07.03 σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, 

επιθυµώ να σας ενηµερώσω για τα εξής 

 

∆ιαθεσιµότητα 
Επιβεβαιώνουµε ευχαρίστως διαθεσιµότητα χώρου για group 50 ατόµων σε 

ως επί το πλείστον δίκλινα δωµάτια στο ξενοδοχείο µας Cretan Riviera Hotel για 

την περίοδο 01-05.10.03 και για 4 διανυκτερεύσεις. 

 

 

Τιµές 
∆ίκλινο δωµάτιο µε θέα κήπο:    150 € /  

δωµάτιο / ηµέρα µε πρωινό 

∆ίκλινο δωµάτιο για µονή χρήση µε θέα κήπο: 120 € / 

δωµάτιο / ηµέρα µε πρωινό 

 

Επιβάρυνση Ηµιδιατροφής 
Επιβάρυνση Ηµιδιατροφής: 18 € / άτοµο / ηµέρα 

 

Συνεδριακή Αίθουσα 
Προσφέρουµε µία αίθουσα χωρητικότητας 50 ατόµων για 3 ηµέρες στο 

ξενοδοχείο µας Cretan Riviera Hotel συµπεριλαµβανοµένου του κάτωθι βασικού 



οπτικοακουστικού εξοπλισµού: Συσκευή και πανί προβολής, Flip chart, TV, 

Video και τεχνική υποστήριξη στην τιµή των 150 € /ηµέρα. 

  

Coffee Break 
Coffee Break: από 3 € / άτοµο (ελάχιστή τιµή) µέχρι 10 € / άτοµο (µέγιστη 

τιµή) 

 

∆είπνο Gala 
∆είπνο Gala στο Gourmet εστιατόριο «∆ιόνυσος» στην τιµή των 65 € 

/άτοµο. (επισυνάπτεται περιγραφή του µενού) 

∆ωρεάν Πολιτική 
Για κάθε 25 προπληρωµένα άτοµα, ένα άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο δωρεάν. 

Επίσης προσφέρουµε το welcome cocktail του group δωρεάν. 

 

Τρόπος Πληρωµής 

Θα αποτελέσει µελλοντικό αντικείµενο διαπραγµάτευσης µετά την τελική 

σας επιβεβαίωση . 

 

Τελική επιβεβαίωση  

10.07.03 

 

Πάντα στην διάθεση σας για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία ή 

διευκρίνηση. 

 

Με εκτίµηση, 

CRETAN RIVIERA HOTEL 
 

Γιάννης Παπαδόπουλος 



Υπεύθυνος Κρατήσεων 

 

 

  

    

   

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

GALA DINNER 

 

 

 

 

                                                  Σαµπάνια 
* 

Σολοµός µαρινάτος 

* 

Γαρίδες µε παπάγια 

* 



Σορµπέ 

* 

Φιλέτο βοδινού µε εξωτικά φρούτα σοτέ 

* 

Σαλάτα της Καραϊβικής 

* 

                                              Κρέπα Φλαµπέ 
µε σάλτσα ανανά, σαντιγί και παγωτό 

                                                                  * 

Ποικιλία εξωτικών φρούτων 

* 

Καφές µε Metaxa και πετίτ φουρ 

 

 

 

Τιµή: 65,00 € / άτοµο 

 

 

                               

                               Fax Message 

 

    

Προς: CRETAN RIVIERA HOTEL 

 Τµήµα Κρατήσεων    

Από: FANTASTIC HOLIDAYS  

Υπ΄όψιν: Κος. Γ. Παπαδόπουλος   Λ. Γεωργίου 

Κοιν/ση:  Ηµεροµηνία: 05.07.03 

 
 
TRAVEL 



Αριθµός fax: 2810 - 578498  Συνολικός αριθµός σελίδων: -1- 

Θέµα: FRENCH GROUP REQUEST 50 PAX 01-05.10.2003 

Σε περίπτωση που το µήνυµα δεν είναι ευανάγνωστο, παρακαλώ 

επικοινωνήστε µαζί µας µε τηλέφωνο ή φαξ. 

 

ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

Αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε, 

 

Σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, επιθυµώ να σας ενηµερώσω ότι η αντίστοιχη 

προσφορά προς τους πελάτες µας έχει επιβεβαιωθεί.  

 

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που επιβεβαιώθηκαν είναι οι εξής: 

• 50 άτοµα 

• 01-05.10.03 

• 20 δίκλινα και 10 µονόκλινα µε θέα κήπο 

• Συµφωνία ηµιδιατροφής 

• Συνεδριακή Αίθουσα για 50 άτοµα για τις 02-03-04.10.03 µε τον ακόλουθο 

βασικό οπτικοακουστικό εξοπλισµό: Συσκευή και πανί προβολής, Flip chart, 

TV και Video. 

• Τρία (3) coffee break 02-03-04.10.03 στις 12:00 (τιµή 3 € / άτοµο) 

• ∆είπνο Gala στο gourmet εστιατόριο «∆ιόνυσος» 04.10.03 (τιµή  

65  / άτοµο) 

•    ∆ωρεάν welcome cocktail για 50 άτοµα κατά την άφιξη του group. 

 



 

Ως εκ τούτου, παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις αντίστοιχες κρατήσεις 

δωµατίων. (επισυνάπτετε λίστα ονοµάτων).  

 

Σας ευχαριστούµε πολύ για τη συνεργασία. 

 

Με φιλικούς χαιρετισµούς 

 

Λευτέρης Γεωργίου 

Υπεύθυνος Κρατήσεων Group 

FANTASTIC HOLIDAYS TRAVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fax Message 
 

NO NAME Arr.DateDep.Date Days ROOM 
1 Mr/Mrs Aslaner 01.10.03 05.10.03 4 BDL 
2 Mr/Mrs Umberto 01.10.03 05.10.03 4 BDL 
3 Mr Aslani 01.10.03 05.10.03 4 SGL 
4 Mr/Mrs.van den Velden 01.10.03 05.10.03 4 BDL 
5 Mr/Mrs Franke 01.10.03 05.10.03 4 BDL 
6 Mr/Mrs Berger 01.10.03 05.10.03 4 BDL 
7 Mrs Emser,Mr Wagner 01.10.03 05.10.03 4 BDL 
8 Mrs Oettler 01.10.03 05.10.03 4 SGL 
9 Mrs Aidjin 01.10.03 05.10.03 4 SGL 
10 Mr/Mrs Boor 01.10.03 05.10.03 4 BDL 
11 Mr/Mrs van Akker 01.10.03 05.10.03 4 BDL 
12 Mr/Mrs Haage 01.10.03 05.10.03 4 BDL 
13 Joke Verburg 01.10.03 05.10.03 4 SGL 
14 Mr/Mrs van Cool 01.10.03 05.10.03 4 BDL 
15 Mary & Silvana Borsato 01.10.03 05.10.03 4 BDL 
16 Mr. George Waagner 01.10.03 05.10.03 4 SGL 
17 Mr/Mrs Trevelyn 01.10.03 05.10.03 4 BDL 
18 Mrs Mellor 01.10.03 05.10.03 4 SGL 
19 Mrs Brith Olsen 01.10.03 05.10.03 4 SGL 
20 Mr.v/d Bedem,Mrs Cortel01.10.03 05.10.03 4 BDL 
21 Mr/Mrs Koudelka 01.10.03 05.10.03 4 BDL 
22 Mrs Isbillir 01.10.03 05.10.03 4 SGL 
23 Mrs Demiraslan 01.10.03 05.10.03 4 SGL 
24 Mr/Mrs v/d Plas 01.10.03 05.10.03 4 BDL 
25 Mr&Mrs Lehmann 01.10.03 05.10.03 4 BDL 
26 Mr. Miteran 01.10.03 05.10.03 4 SGL 
27 Mr/Mrs Dannon 01.10.03 05.10.03 4 BDL 
28 Mr/Mrs Macseck  01.10.03 05.10.03 4 BDL 
29 Mr/Mrsv/d Pas 01.10.03 05.10.03 4 BD
30 Mr/Mrs Danho 01.10.03 05.10.03 4 BD

 

    
L  

L 



Προς: FANTASTIC HOLIDAYS 

TRAVEL 

F

F

Από: CRETAN RIVIERA HOTEL 

  Τµήµα Κρατήσεων  
Υπ΄όψιν: Κος. Λ. Γεωργίου    Γ. Παπαδόπουλος  

Κοιν/ση:   Ηµεροµηνία: 06.07.03 

Αριθµός fax: 2810 - 280540   Συνολικός αριθµός σελίδων: -1- 

Θέµα: FRENCH GROUP REQUEST 50 PAX 01-05.10.2003 

Σε περίπτωση που το µήνυµα δεν είναι ευανάγνωστο, παρακαλώ 

επικοινωνήστε µαζί µας µε τηλέφωνο ή φαξ. 

 

Αγαπητέ κύριε Γεωργίου, 

 

Αρχικά ευχαριστούµε πολύ που το Cretan Riviera Hotel αποτελεί την τελική 

σας επιλογή για το προαναφερθέν group. 

Σε συνέχεια του φαξ σας στις 05.07.03 σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, 

επιθυµώ να σας ενηµερώσω για τα εξής 

 

Τρόπος Πληρωµής 

1. Προκαταβολή καλής θέλησης τις τάξεως των 7.000,00 €, πληρωτέα όχι 

αργότερα από τις 15.09.03 

2. Καταβαλλόµενο ποσό των 6.800,00 € κατά την άφιξη του group. 

3. Υπόλοιπο λογαριασµού πληρωτέο µέσα σε 14 µέρες µετά την έκδοση των 

τιµολογίων. 

 



Πολιτική ακυρώσεων 

1.Για ακύρωση κράτησης στο χρονικό διάστηµα µεταξύ 30 έως 14 ηµερών πριν 

την άφιξη του group, θα υπάρξει χρέωση µίας διανυκτέρευσης για κάθε 

ακυρωµένο δωµάτιο. 

2.Για ακύρωση κράτησης στο χρονικό διάστηµα µεταξύ 14 έως 7 ηµερών πριν 

την άφιξη του group, θα υπάρξει χρέωση δυο διανυκτερεύσεων για κάθε 

ακυρωµένο δωµάτιο. 

3.Για ακύρωση κράτησης στο χρονικό διάστηµα µιας βδοµάδας πριν την άφιξη 

του group, θα υπάρξει χρέωση τεσσάρων διανυκτερεύσεων για κάθε ακυρωµένο 

δωµάτιο. 

 

Πάντα στην διάθεση σας για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία ή 

διευκρίνηση. 

 

Με εκτίµηση, 

Γιάννης Παπαδόπουλος 

Υπεύθυνος Κρατήσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
French Grp. 01-05.10.03 

F&B FUNCTIONS 

02.10.03 

FUNCTION NAME Pax Cost/Pax Total Cost 

  Coffee Break 50 3,00 € 150,00 € 

α TOTAL F&B 02.10.03 150,00 € 

03.10.03 

FUNCTION NAME Pax Cost/Pax Total Cost 

  Coffee Break 50 3,00 € 150,00 € 

β TOTAL F&B 03.10.03 150,00 € 

04.10.03 

FUNCTION NAME Pax Cost/Pax Total Cost 

  Coffee Break 50 3,00 € 150,00 € 

  Gala Dinner 50 65,00 € 3.250,00 € 

γ TOTAL F&B 04.10.03 3.400,00 € 

Α TOTAL F&B (α+β+γ) 3.700,00 € 

    

  CONFERENCE FACILITIES 

  Cost per Day Days Total Cost 

  150,00 € 3 450,00 € 

B TOTAL CONFERENCE COST 450,00 € 

    

  ARRANGEMENT 

  # of Rooms 

Accommodatio

n Type Cost/Day Overnights Total Cost 

  10 Single GV 138,00 € 4 5.520,00 € 

  20 Double GV 168,00 € 4 13.440,00 € 

Γ TOTAL ARRANGEMENT 18.960,00 € 

    

GRAND TOTAL French Grp(A+B+Γ) 23.110,00 €



   

 

 
      

    No NAME Arr.Date 

            

Dep.Date 

  

Days 

        

ROOM 

  

Pax 

       

Overngts Rate Cost 

1 Mr/Mrs Aslaner 01.10.03 05.10.03 4 BDL 2 8 168,00 € 672,00 € 

2 Mr/Mrs Umberto 01.10.03 05.10.03 4 BDL 2 8 168,00 € 672,00 € 

3 Mr Aslani 01.10.03 05.10.03 4 SGL 1 4 138,00 € 552,00 € 

4 Mr/Mrs.van den Velden 01.10.03 05.10.03 4 BDL 2 8 168,00 € 672,00 € 

5 Mr/Mrs Franke 01.10.03 05.10.03 4 BDL 2 8 168,00 € 672,00 € 

6 Mr/Mrs Berger 01.10.03 05.10.03 4 BDL 2 8 168,00 € 672,00 € 

7 Mrs Emser,Mr Wagner 01.10.03 05.10.03 4 BDL 2 8 168,00 € 672,00 € 

8 Mrs Oettler 01.10.03 05.10.03 4 SGL 1 4 138,00 € 552,00 € 

9 Mrs Aidjin 01.10.03 05.10.03 4 SGL 1 4 138,00 € 552,00 € 

10 Mr/Mrs Boor 01.10.03 05.10.03 4 BDL 2 8 168,00 € 672,00 € 

11 Mr/Mrs van Akker 01.10.03 05.10.03 4 BDL 2 8 168,00 € 672,00 € 

12 Mr/Mrs Haage 01.10.03 05.10.03 4 BDL 2 8 168,00 € 672,00 € 

13 Joke Verburg 01.10.03 05.10.03 4 SGL 1 4 138,00 € 552,00 € 

14 Mr/Mrs van Cool 01.10.03 05.10.03 4 BDL 2 8 168,00 € 672,00 € 

15 Mary & Silvana Borsato 01.10.03 05.10.03 4 BDL 2 8 168,00 € 672,00 € 

16 Mr. George Waagner 01.10.03 05.10.03 4 SGL 1 4 138,00 € 552,00 € 

17 Mr/Mrs Trevelyn 01.10.03 05.10.03 4 BDL 2 8 168,00 € 672,00 € 

18 Mrs Mellor 01.10.03 05.10.03 4 SGL 1 4 138,00 € 552,00 € 

19 Mrs Brith Olsen 01.10.03 05.10.03 4 SGL 1 4 138,00 € 552,00 € 

20 Mr.v/d Bedem,Mrs Cortel 01.10.03 05.10.03 4 BDL 2 8 168,00 € 672,00 € 

21 Mr/Mrs Koudelka 01.10.03 05.10.03 4 BDL 2 8 168,00 € 672,00 € 

22 Mrs Isbillir 01.10.03 05.10.03 4 SGL 1 4 138,00 € 552,00 € 

23 Mrs Demiraslan 01.10.03 05.10.03 4 SGL 1 4 138,00 € 552,00 € 

24 Mr/Mrs v/d Plas 01.10.03 05.10.03 4 BDL 2 8 168,00 € 672,00 € 

25 Mr&Mrs Lehmann 01.10.03 05.10.03 4 BDL 2 8 168,00 € 672,00 € 

26 Mr. Miteran 01.10.03 05.10.03 4 SGL 1 4 138,00 € 552,00 € 

27 Mr/Mrs Dannon 01.10.03 05.10.03 4 BDL 2 8 168,00 € 672,00 € 

28 Mr/Mrs Macseck  01.10.03 05.10.03 4 BDL 2 8 168,00 € 672,00 € 



29 Mr/Mrsv/d Pas 01.10.03 05.10.03 4 BDL 2 8 168,00 € 672,00 € 

30 Mr/Mrs Danho 01.10.03 05.10.03 4 BDL 2 8 168,00 € 672,00 € 

TOTAL 120 0 50 200       18.960,00 €

 
 

(ROYAL MARE VILLAGE,2003) 

 

 

3.14 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

 

Οι προοπτικές ανάπτυξης για την Ελλάδα χαρακτηρίζονται και από 

αντικειµενικές εκτιµήσεις θετικές. ∆ιαθέτει σχεδόν όλες τις προϋποθέσεις που 

αναφέραµε, µια συνεχόµενη αυξητική τάση γενικά του επαγγελµατικού 

τουρισµού και ειδικά του συνεδριακού. 

Η Ελλάδα διαθέτει τις περισσότερες απαραίτητες προϋποθέσεις για 

ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού που αναφέρουµε παρακάτω : 

 

 Ικανοποιητική ξενοδοχειακή υποδοµή. Συνεχώς βελτιώνονται τα 

ξενοδοχεία και ποιοτικά αλλά και ποσοτικά και αποκτούν σύγχρονες συνεδριακές 

εγκαταστάσεις. 

 

 Θετική εικόνα στις κυριότερες αγορές. 

 

 Ικανοποιητικές κλιµατολογικές συνθήκες. 

 

 Φυσικές οµορφιές διάσπαρτες σε όλη την ελληνική επικράτεια. 

 



 Ευνοϊκή γεωγραφική θέση 

 

 Χαµηλό κόστος ζωής σχετικά µε το µέσο κόστος ζωής σε άλλες χώρες 

της Ε.Ε 

 

  Αποτελεί ήδη καθιερωµένο τουριστικό προορισµό. Η Ελλάδα 

διαθέτει την υποδοµή για τουρισµό και µε ποιοτικές επεµβάσεις µπορεί να 

απευθυνθεί και σε άλλες τουριστικές αγορές και σε άλλες µορφές τουρισµού. 

 

  ∆ιαθέτει αξιόλογο επιστηµονικό και επαγγελµατικό δυναµικό 

διεθνούς φήµης. Κορυφαίοι έλληνες επιστήµονες και επαγγελµατίες συµµετέχουν 

σε διεθνείς οργανισµούς και ενώσεις. Με την ιδιότητά τους αυτή µπορούν να 

επηρεάσουν ώστε να επιλεγούν ελληνικοί προορισµοί. Ακόµα , η ελληνική 

οµογένεια διαθέτει αξιόλογο δυναµικό στις επιστήµες , πολιτική, σε µεγάλους 

οργανισµούς και γενικότερα στο κοινωνικό περιβάλλον των χωρών που ζουν, που 

µπορεί, αν ενεργοποιηθεί σωστά, να αποφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα. 

 

 

3.15 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΕΝ ΠΛΩ 

 

Μια ιδιαίτερη µορφή συνεδρίου έχει ξεκινήσει τα παρθενικά της βήµατα και 

στον ελλαδικό χώρο. Μια πρωτοτυπία, ένα νέο προϊόν που σαν βάση του έχει το 

πλοίο. Το πλοίο, το οποίο παύει πλέον να είναι ένα µεταφορικό µέσο µόνο, µια 

και στον 20ο αιώνα εκτός από µεταφορά µπορεί να προσφέρει διαµονή, 

διατροφή και ψυχαγωγία.  

Η νέα αυτή µορφή συνεδρίων πάνω σε πλοία, είναι πολύ προσιτή αφού για 



ακόµη µια φορά γίνεται συνδυασµός της εργασίας µε την αναψυχή. Πολλές είναι 

οι εταιρίες (αλλοδαπές κυρίως) που κλείνουν συµφωνίες µε οργανωτές για 

κάποιο συνέδριο εν πλω. Η νέα αυτή µορφή δεν αποφέρει µόνο στους 

πλοιοκτήτες αλλά και γενικά στον τουρισµό. Οι σύνεδροι εκτός από την εργασία, 

όπως προαναφέρθηκε, συνδυάζουν τηδουλειά και την ψυχαγωγία. Κάνοντας 

κρουαζιέρα έρχονται σε επαφή µε νέους τόπους όπου εκτός από την τοπική 

κατανάλωση τουριστικών αγαθών που κάνουν πολλές φορές για τις µετέπειτα 

διακοπές τους τα µέρη που επισκέφθηκαν. 

 Φυσικά, η δυναµικότητα των πλοίων αυτών δεν µπορεί να συγκριθείµε τη 

δυναµικότητα ενός συνεδριακού κέντρου. Και λόγω το ότι είναι κάτι νέο για τη 

χώρα µας, δεν υπάρχουν ειδικοί συνεδριακοί χώροι στα κρουαζιερόπλοια οπότε 

διαµορφώνονται κάποιοι χώροι όπως το εστιατόριο, το σινεµά ή η ντίσκο. 

Πιστεύεται ότι σύντοµα στο µέλλον θα µπορέσουµε να ανταπεξέλθουµε και αυτό 

λόγω του ανταγωνισµού ο οποίος είναι ακόµη «νωπός». (∆ΙΚΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,1993) 

 

 

3.15.1 ΜΟΡΦΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ 

 

Υπάρχουν τρεις µορφές διοργάνωσης συνεδρίων σε πλοία: ενοικίαση 

κρουαζιερόπλοιου από εταιρία ενοικιάσεως σκαφών, πραγµατοποίηση συνεδρίου 

σε πλοίο γραµµής, ενοικίαση ειδικά εξοπλισµένου πλοίου. 

 

Ενοικίαση κρουαζιερόπλοιου από εταιρία ενοικιάσεως 

Πολλές είναι οι εταιρίες διεθνώς οι οποίες διαθέτουν τα σκάφη τους προς 

ενοικίαση για οποιαδήποτε χρήση. Συνήθως, ενοικιάζονται για µίνι κρουαζιέρες 



ή και για συνέδρια από ένα µικρό αριθµό ατόµων.  

Το κόστος για ένα τέτοιο είδος συνεδρίου είναι αρκετά υψηλό. Πρέπει να 

υπολογισθεί η τιµή ενοικίασης του πλοίου, το κόστος του  

ελλιµενισµού και ανεφοδιασµού, το κόστος ασφάλισης του ταξιδιού όπως 

επίσης και το κόστος των µισθών του προσωπικού που θα προσληφθούν για την 

εξυπηρέτηση των συνέδρων. Επίσης, πρέπει να αναφέρουµε ότι οι οργανωτές 

πολλές φορές δυσκολεύονται να βρουν το κατάλληλο πλοίο µας και οι χώροι που 

διαθέτουν δεν µπορούν να φιλοξενήσουν πολλά άτοµα και εκτός αυτού, λόγω 

του ότι είναι καινούργιο στο χώρο, δεν υπάρχουν εξειδικευµένα γραφεία και 

πολλές φορές δυσαρεστούν τους πελάτες και πάνω από όλα τον οργανωτή. 

Βέβαια, όταν ο οργανωτής βρει το κατάλληλο πλοίο και προσλάβει 

πεπειραµένα άτοµα για να καθορίσει και το δροµολόγιο ανάλογα µε τις 

απαιτήσεις των πελατών. 

 

Πραγµατοποίηση συνεδρίου σε πλοίο της γραµµής 

Ο δεύτερος τρόπος είναι το συνέδριο να λάβει χώρα σε πλοίο ο οποίος έχει 

προκαθορισµένο δροµολόγιο. Αυτού του τύπου τα πλοία στο  

Το πλεονέκτηµα είναι ότι ο οργανωτής µπορεί να επιλέξει από µια µεγάλη 

γκάµα δροµολογίων και πλοίων όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο Επίσης ένα 

ακόµη πλεονέκτηµα είναι το χαµηλό κόστος, το οποίο επιτρέπει τον οργανωτή να 

διοργανώσει µεγαλύτερα συνέδρια ως προς τον τον αριθµό των ατόµων. 

Το χαµηλό κόστος οφείλεται στην καταπολέµηση της εποχικότητας από τις 

ναυτιλιακές εταιρίες, οι οποίες ρί-χνουν την τιµή ώστε να µη ταξιδεύουν άδεια τα 

πλοία, ειδικά τους χειµερινούς µήνες. 

 Τα µειονεκτήµατα είναι ότι οι σύνεδροι κάνουν το ίδιο δροµολόγιο 

αναγκαστικά (alle retour), χωρίς να µπορούν να αλλάξουν το πρόγραµµα οι 

υπηρεσίες που προσφέρονται δεν αναλογούν στο επιθυµητό επίπεδο όπως και το 



ότι δεν µπορούν αποκλειστικά να εξυπηρετούν µόνο συνέδρους αφού υπάρχουν 

και άλλοι πελάτες. 

 

Ενοικίαση ειδικά εξοπλισµένου πλοίου 

Όπως αναφέρθηκε, το συνέδριο «εν πλω» είναι ένα νέο προϊόν για την 

τουριστική αγορά και τον τουρισµό, το οποίο όµως έχει αλµατώδη νάαπτυξη γι' 

αυτό και πολλές ναυτιλιακές εταιρίες φρόντισαν να διαµορφώσουν ή ακόµη να 

κατασκευάσουν πλοία, τα οποία εκτός από το να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

µιας κρουαζιέρας µπορούν να εξυπηρετούν και συνέδρια. 

Στην ουσία είναι πλωτά συνεδριακά κέντρα µε όλο τον απαραίτητο 

εξοπλισµό σε µεταφραστικά, οπτικοακουστικά συστήµατα, δορυφορική κάλυψη 

και γενικότερα ό,τι µέσα χρειάζεται ένα συνέδριο. Η παροχή των υπηρεσιών 

είναι υψηλή µιας και το προσωπικό, στη συγκεκριµένη περίπτωση, είναι 

κατάλληλα εκπαιδευµένο. Επίσης, ο οργανωτής είναι αυτός που θα επιλέξει το 

δροµολόγιο του πλοίου και δεν επωµίζεται το βάρος της εύρεσης των 

οπτικοακουστικών µέσων. 

 Τα µειονεκτήµατα των πλοίων αυτών είναι ότι δεν έχουν µεγάλη 

δυναµικότητα και το κόστος ενοικίασή ς τους είναι πολύ υψηλό. 

(∆ΙΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,1993) 

 

 

 

3.15.2 ∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ «ΕΝ ΠΛΩ» 

 

Τα συνέδρια «εν πλω» είναι ένα προϊόν, εκτός από πρωτότυπο, απόλυτα 

ταιριαστό µε την ελληνική πραγµατικότητα, καθώς οι αµέτρητες παραθαλάσσιες 



περιοχές µπορούν να χρησιµοποιηθούν ώστε να µην κορεστούν οι προορισµοί. 

Αναµφισβήτητα όµως το νέο αυτό προϊόν είναι σύµφωνο µε τις σύγχρονες 

τάσεις που ζητούν τουρισµό υψηλού επιπέδου µε µια δόση«glamour». 

Πραγµατικά τα συνέδρια «εν πλω» θα προσελκύσουν τουρίστες πολύ υψηλού 

επιπέδου, που χρειάζεται η Ελλάδα, αλλά θα δώσουν και αυτή τη νότα της 

διαφορετικότητας και της αίγλης. 

Όσον αφορά τους συνέδρους, αυτοί έχουν τη µεγάλη ευκαιρία να 

συνδυάσουν τη δουλειά τους µε µια αξέχαστη εµπειρία. Το συνέδριο εν πλω θα 

µοιάζει πάρα πολύ µε διακοπές και σίγουρα θα είναι πιο ευχάριστο από ένα 

συνέδριο σε συνεδριακό κέντρο. Ο σύνεδρος δύσκολα θα κουραστεί και θα 

βαρεθεί, µια και θα µπορεί να γνωρίσει πολλούς διαφορετικούς προορισµούς 

κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, «εν ώρα εργασίας» δηλαδή. Οι σύνεδροι 

βέβαια, δεν µπορούν να φύγουν από το χώρο που γίνεται το συνέδριο, είναι 

απερίσπαστοι και µπορούν να γνωρίσουν καλύτερα τους υπολοιπους συνεδρους. 

Οι σύνεδροι δεν είναι αναγκασµένοι να πηγαίνουν σε πολλά εστιατόρια, να 

παίρνουν ταξί και γενικότερα να χρησιµοποιούν κάποιες υπηρεσίες από εκείνες 

που συγκεντρώνουν τα συχνότερα παράπονα τουριστών στη χώρα µας. 

Τέλος, η εταιρία που οργανώνει το συνέδριο και καλύπτει κάποια από τα 

έξοδα των συνέδρων αποφεύγει µερικά από αυτά όπως έξοδα transfer από το 

ξενοδοχείο στο συνεδριακό κέντρο, προµήθειες σε τυχόν κεντρα διασκέδσης. 

Γενικά πρέπει να αναφέρουµε ότι το είδος αυτό βοηθάει περιοχές οι οποίες 

δεν είναι τόσο αναπτυγµένες. Τέτοιες περιοχές είναι τα ελληνικά νησιά που κατά 

τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου ερηµώνουν και µόνο την καλοκαιρινή 

περίοδο, δηλαδή 4-5 µήνες ζουν σε «φυσιολογικούς ρυθµούς». 

(∆ΙΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,1993) 

 



 

 

3.16 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Εκτός από ειδικούς παράγοντες που επηρεάζουν τα συνέδρια «εν 

πλω» (καιρικές συνθήκες, τιµή πετρελαίου και δολαρίου κ.α.) όπως και να γίνουν 

για να φτάσουµε σε ικανοποιητικό επίπεδο ανάλογο των µεσογειακών χωρών σε 

αυτόν τον τοµέα.Κρινεται αναγκαίο :  

 

• Να υιοθετηθεί µια συντονισµένη, επιθετική πολιτική πωλήσεων και 

µάρκετινγκ ειδικά για το θέµα των συνεδρίων «εν πλω». 

• Να προγραµµατιστεί συχνότερη και συνεχείς συµµετοχή Να υιοθετηθεί 

µια συντονισµένη, επιθετική πολιτική πωλήσεων και µάρκετινγκ ειδικά για το 

θέµα των συνεδρίων «εν πλω». Σε όλο τον κόσµο πραγµατοποιούνται πολύ 

συχνά σαλόνια θαλάσσιου τουρισµού, στα οποία η ελληνική συµµετοχή, 

συνήθως λάµπει ... δια της απουσίας της! 

• Σχετική υποδοµή και γραφεία οργάνωσης συνεδρίων «εν πλω» υπάρχει 

µόνο στην Αθήνα και τον Πειραιά 

Τέλος, πρέπει να ξεκινήσει µια προσπάθεια αποτελεσµατικής και εµφανούς 

βελτίωσης του συνόλου των ελληνικών µαρίνων. Οι περισσότερες ελληνικές 

µαρίνες, µόλις και µετά βίας προσφέρουν στοιχειώδεις υπηρεσίες στα διερχόµενα 

πλοία, σε αντίθεση µε τις αντίστοιχες µαρίνες της γειτονικής µας Τουρκίας που 

είναι σύγχρονες, ελκυστικές και άρτια οργανωµένες. Έτσι, ενώ στην Ελλάδα 

υπερτερεί κατά κράτος στην οµορφιά των θαλασσών και στις παραλίες, η 

Τουρκία κερδίζει το χαµένο έδαφος µε την υποδοµή και τη συνεχή αναβάθµιση. 

(∆ΙΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,1993) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

 

4.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

 

Ο τουρισµός κινήτρων ή «incentives» όπως είναι διεθνώς γνωστά, έχουν 

ενταχθεί στις διαδικασίες προγραµµατισµού και λειτουργίας πολλών εταιριών ως 

ένα σύγχρονο εργαλείο management και marketing. Εργαλείο που σήµερα 

θεωρείται η συνιστώσα για τη µεγιστοποίηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων 



διάφορων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων αλλά και καθοριστικός παράγοντας 

στην επίτευξη στόχων παραγωγής κατασκευαστικών εταιριών. 

Η λέξη «incentive» στην αγγλική γλώσσα σηµαίνει κίνητρο, ελατήριο, 

τονωτικό, ο δε ορισµός της. φράσης «incentive travel» περιλαµβάνει όλα εκείνα 

τα ταξίδια που εµπεριέχουν κίνητρο στη συµµετοχή, την επιλογή προορισµού, τη 

διεξαγωγή και τους στόχους του οργανωτή. 

 Τα ταξίδια αυτά προσφέρονται στους συµµετέχοντες είτε ως ανταµοιβή 

και αναγνώριση για τα αποτελέσµατα της εργασίας τους είτε ως πράξη 

προσφοράς, «δώρο» που έχει στόχο να θέσει τον αποδέκτη ευνοϊκά απέναντι 

στην επιχείρηση ή σε ένα συγκεκριµένο προϊόν χορηγό του ταξιδιού. Ένας άλλος 

λόγος διοργάνωσης αυτών των ταξιδιών από µια επιχείρηση για το προσωπικό ή 

τα στελέχη της, είναι η δηµιουργία κλίµατος καλής και στενής συνεργασίας 

ανάµεσα στους συµµετέχοντες µε ταυτόχρονη δηµιουργία θετικού κλίµατος για 

την επιχείρηση και το κύρος της προς το προσωπικό, αλλά και την αγορά 

γενικότερα. Η υιοθέτηση προγραµµάτων προσφοράς κινήτρων στο προσωπικό 

υποδηλώνει τη σύγχρονη διοικητική αντίληψη µιας επιχείρησης, προσδίδοντάς 

της ταυτόχρονα ιδιαίτερo κύρoς στην αγορά.(ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ,1992) 

 

4.2 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

 

Το µέγεθος της αγοράς κινήτρων είναι τεράστιο. Το 1996 δαπανήθηκαν 

παγκόσµια ως κίνητρα για προώθηση / απόδοση και µε τη µορφή προσφοράς 

προϊόντων και ταξιδιωτικών υπηρεσιών,22.861.536.220 δολάρια ΗΠΑ. Αν 

υπολογίσουµε ότι το 1996 το 55% των χωρών διεθνώς είχαν Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν $ 22,8 δισ. συνειδητοποιούµε το µέγεθος αυτής της αγοράς. 

Σηµαντικό είναι ότι αν και τα χρήµατα που δαπανώνται είναι πολλά, η αγορά 



αυτή απέχει πολύ από τον κορεσµό. Σύµφωνα µε τη µεγαλύτερη έρευνα που έχει 

διεξαχθεί µέχρι σήµερα γι’ αυτήν την αγορά, η οποία δηµοσιεύτηκε το 1997 στο 

έντυπο «Incentive Magazine» µε χορηγό τη SONY, µόνο το 26% των 

επιχειρήσεων έχουν υιοθετήσει ενεργά προγράµµατα κινήτρων στη λειτουργία 

τους. Ο βασικότερος λόγος που εµποδίζει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν αυτά 

τα προγράµµατα που έχουν ως στόχο την αύξηση των αποτελεσµάτων της 

επιχείρησης µε παράλληλη µείωση των εξόδων, είναι το γεγονός ότι για την 

πλειονότητα των επιχειρηµατιών και των διευθυντικών στελεχών δεν είναι σαφής 

ο τρόπος υιοθέτησης ενός τέτοιου προγράµµατος. Ιδιαίτερες δυσκολίες 

παρουσιάζονται στην επιλογή των στόχων, ώστε να συµφέρουν στην επιχείρηση, 

και στην παρακολούθηση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος. Ένα άλλο 

σηµαντικό πρόβληµα είναι η έλλειψη καθαρής εικόνας της απόδοσης της 

επένδυσης που αφορά στην υιοθέτηση ενός προγράµµατος 

κινήτρων.(BUSSINESS AND TOURISM, 1999) 

 

 

 

 

4.3 ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

 

Τα ταξίδια κινήτρων χαρακτηρίζoνται: 

Αξέχαστες εµπειρίες: η πολυτέλεια του ταξιδιού σε συνδυασµό µε τις µοναδικές 

αναµνήσεις που προσφέρει και την αναγνώριση του ατόµου 

είναι εµπειρίες που ποτέ δεν µπορούν να αγοραστούν µεµονωµένα από τον 

αποδέκτη του ταξιδιού. 

 Εύκολα διαφηµιζόµενο προϊόν: λίγα «βραβεία - δώρα ανταµοιβές» 

µπορούν να εξιδανικευτούν, να είναι τόσο ελκυστικά και να πείσουν τόσο 



εύκολα όσο ένα ταξίδι πολυτελείας. 

 Ελαστική επιλογή: τα ταξιδιωτικά βραβεία µπορούν να δοθούν σε άτοµα 

άλλα και σε οµάδες. Μπορούν να διατεθούν ως µοναδική ανταµοιβή ή να 

συνδυαστούν µε άλλα βραβεία. 

«Εργαλεία» µε διάρκεια ζωής: ένα σηµαντικό ταξίδι ως βραβείο αποτελεί 

αναγνώριση για εξαιρετική απόδοση, ενώ επιδρά θετικά και στη 

διοίκηση.(ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ,1992) 

 

 

4.4 ΥΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

 

Το πρώτο βήµα µιας επιχείρησης για την υιοθέτηση ενός προγράµµατος 

κινήτρων είναι ο σαφής προσδιορισµός των στόχων που θέλει να πετύχει µε την 

προσφορά ενός κινήτρου. Αυτός είναι ο µόνος τρόπος για να είναι δυνατοί ο 

σχεδιασµός και η εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού και αποδοτικού 

προγράµµατος. Η ερώτηση - κλειδί για την επιχείρηση είναι: Ποιοι είναι οι 

στόχοι και πόσο αντανακλούν στη σηµερινή επιχειρηµατική κατάσταση; Η 

απάντηση σε αυτή την ερώτηση υποδεικνύει ποιοι είναι εκείνοι στους οποίους 

πρέπει να δοθούν κίνητρα και πως µπορεί να γίνει αυτό. 

Για την υλοποίηση ενός προγράµµατος κινήτρων θα πρέπει να 

προσδιοριστούν µε σαφήνεια οι στόχοι: 

1. Αύξηση των πωλήσεων  

2. ∆ιεύρυνση του αγοραστικού κοινού 

3. Προώθηση συγκεκριµένων προϊόντων 

4. ∆ιατήρηση σταθερών πωλήσεων σε χαµηλή περίοδο 

Η οµάδα - στόχος (target audience). Η εξακρίβωση των ταξιδιωτικών εµπειριών 



της οµάδας - στόχου, της οικονοµικής κατάστασης της ηλικίας και του τρόπου 

ζωής τους είναι ιδιαίτερα σηµαντικά ζητήµατα στην επιλογή του κατάλληλου 

προορισµού. 

Ο χρόνος εκτέλεσης και η απαιτούµενη προσπάθεια. Γενικά, όσο 

δυσκολότερη αποδεικνύεται η επίτευξη του στόχου και όσο µικρότερο είναι το 

διάστηµα για την εκτέλεση των εργασιών τόσο µεγαλύτερη πρέπει να είναι η 

αξία του ταξιδιού - βραβείου.(ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ,1992) 

 

 

4.5 ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

 

Ένας άλλος τρόπος για τη µέτρηση της απόδοσης είναι η µετατροπή της 

εργασίας σε µετρήσιµα µεγέθη (αριθµός αγορών ή πωλήσεων, λάθη που 

αναφέρθηκαν, ηµέρες απουσίας κλπ.) και ο προσδιορισµός µιας γραµµής βάσης, 

ώστε να συγκριθεί µε τα αποτελέσµατα στο τέλος του προγράµµατος. 

 

 

4.6 ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

 

Η περίοδος που θεωρείται αναγκαία για το σχεδιασµό και την οργάνωση 

ταξιδιού κινήτρων είναι ένας χρόνος, διάστηµα απαραίτητο για την επιλογή του 

κατάλληλου προορισµού και το σχεδιασµό του προϋπολογισµού σύµφωνα µε 

διάφορες παραµέτρους, όπως η περίοδος που θα πραγµατοποιηθεί το ταξίδι, η 

διάρκειά του και το κόστος των δραστηριοτήτων που θα περιλαµβάνει. 

Σύµφωνα µε την έρευνα του Ιncentive Travel FACTS, το 1997 οι 

εταιρίες ξόδεψαν κατά µέσο όρο $ 1.972 ανά άτοµο για ένα ταξίδι κινήτρων, σε 

σχέση µε το ποσό των $ 2.064 το 1996. Αυτή η µείωση στο κόστος ανά άτοµο 



δεν είναι αποτέλεσµα της µείωσης του προϋπολογισµού των επιχειρήσεων που 

οργανώνουν το ταξίδι. Αντανακλά κυρίως τις διαπραγµατεύσεις που 

επιτυγχάνουν οι επαγγελµατίες διοργανωτές ταξιδιών κινήτρων, καθώς και τη 

µείωση των τιµών των προσφερόµενων υπηρεσιών στο πλαίσιο του 

ανταγωνισµού των επιχειρήσεων που παρέχουν τις ζητούµενες 

υπηρεσίες.(BUSSINESS AND TOURISM) 

 

 

4.7 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Καθοριστικός παράγοντας στην επιτυχία ενός προγράµµατος ταξιδιού 

κινήτρων είναι η προώθηση και προβολή του. Το υλικό προώθησης και 

προβολής πρέπει να καταγράφει ξεκάθαρα και κατανοητά τους στόχους και τους 

όρους του προγράµµατος ενώ ταυτόχρονα πρέπει να αιχµαλωτίζει το ενδιαφέρον 

των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα, δηµιουργώντας ισχυρό κίνητρο για τη 

συµµετοχή σ' αυτό το ταξίδι. 

 

 

4.8 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Από το συνολικό προϋπολογισµό του προγράµµατος, το κόστος 

διαχείρισης υπολογίζεται στο 5-15%. Η πιο σωστή επιλογή για τη διαχείριση, 

την παρακολούθηση και την υλοποίηση του προγράµµατος είναι η συνεργασία 

µε ένα Incentive House (επαγγελµατικό γραφείο διοργάνωσης ταξιδιών 

κινήτρων). Θα χρειαστούν επίσης η παρακολούθηση στης πορείας των 

αποτελεσµάτων του προγράµµατος, η διατήρηση και η ενηµέρωση των 

αρχείων δεδοµένων, καθώς και η αποστολή του ανάλογου υλικού, είτε προς 



τους υποψήφιους συµµετέχοντες είτε προς τους επιτυχόντες τους 

στόχους.(BUSSINESS AND TOURISM) 

 

 

4.9 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

 

Η υφήλιος είναι γεµάτη από ενδιαφέροντα σηµεία που προσφέρουν 

πολιτιστικό ενδιαφέρον, καταπληκτικές δραστηριότητες,  αξέχαστες εµπειρίες 

και παράλληλα διαθέτουν την απαραίτητη υποδοµή σε όλους τους τοµείς. Το 

θέµα  είναι ποιος προορισµός θα έχει την καλύτερη απήχηση στην οµάδα που 

ενδιαφέρει την οργανώτρια επιχείρηση. Η απάντηση είναι ανάλογη του προφίλ 

των ατόµων που συνιστούν την οµάδα: ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους, πού 

έχουν ήδη ταξιδέψει κλπ. 

 

 

4.10 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 

Η δηµιουργία αυτού του προφίλ απαιτεί µια στοιχειώδη έρευνα σχετικά µε 

την ηλικία των µελών της οµάδας, τις επαγγελµατικές δραστηριότητες, την 

οικονοµική κατάσταση, τις ταξιδιωτικές εµπειρίες, τα ενδιαφέροντα  (π.χ. 

αθλητικές δραστηριότητες), την οικογενειακή κατάστασή τους κλπ. 

.(BUSSINESS AND TOURISM) 

 

 

4.11 «ΠΡΑΣΙΝΑ» INCENTIVES 

 



Η αυξηµένη ευαισθησία που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό σε ό,τι 

αφορά την προστασία του περιβάλλοντος αγγίζει ιδιαίτερα τον τουρισµό και δεν 

θα µπορούσε να εξαιρέσει τα ταξίδια - κίνητρα. 

Η Εταιρία Στελεχών Ταξιδιών Κινήτρων (S.I.T.E. - Society of Incentive 

Travel Executives), αναγνωρίζοντας την ευαισθησία αυτή δηµιούργησε µια 

Επιτροπή Περιβάλλοντος που αρµοδιότητά της µεταξύ άλλων είναι να παρέχει 

συµβουλές και οδηγίες στους επαγγελµατίες διοργανωτές ταξιδιών κινήτρων για 

την καθιέρωση και εφαρµογή«πράσινων» προγραµµάτων. 

Σύµφωνα µε την πρόεδρο της επιτροπής οι κατευθύνσεις που δίνονται για 

την εφαρµογή «πράσινων» προγραµµάτων δεν απαιτούν απαραίτητα και ολική 

αλλαγή των µέχρι τώρα λειτουργιών. Απλώς συµβάλλουν στη  συνειδητοποίηση 

των συνεπειών που έχουν τα ταξίδια κίνητρα στο περιβάλλον καθώς και στην 

εθελοντική δραστηριοποίηση, ώστε να µειωθούν στο ελάχιστο οι αρνητικές 

επιδράσεις και να  αναδειχθεί το περιβάλλον χωρίς να αλλοιωθεί. 

 Σύµφωνα µε τον ορισµό που έχει δώσει ο S.I.T.E.: «Πράσινο» incentiνe 

είναι ένα πρόγραµµα υποκίνησης του οποίου η επιβράβευση αποδίδεται µε ένα 

τρόπο που περιλαµβάνει ανακύκλωση και διατήρηση των φυσικών πηγών και 

δεν συµβάλλει στη επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Πρόκειται για ένα 

πρόγραµµα που ωφελεί τη Γη και την ανθρωπότητα. 

Παράλληλα ο S.I.T.E. υιοθετεί και τον ακόλουθο ορισµό για τον 

οικοτουρισµό της: Audubon Society (Rebirth of Nature): Ταξίδια σε φυσικές 

περιοχές σκοπίµως, µε στόχο τη γνωριµία και την κατανόηση της πολιτιστικής 

και της φυσικής ιστορίας του τόπου µε παράλληλη διατήρηση της ακεραιότητας 

του οικοσυστήµατος και την παροχή οικονοµικών ευκαιριών, που καταστούν τη 

διατήρηση των φυσικών πηγών οικονοµικά επικερδή δραστηριότητα για τους 

κατοίκους των περιοχών υποδοχής.(BUSSINESS AND TOURISM) 

 



4.12 ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

 

1. Έχει υψηλή κατά κεφαλή δαπάνη, περισσότερη από αυτήν του 

συνεδριακού τουρισµού. Αποτελεί τουρισµό υψηλής εισοδηµατικής 

στάθµης. 

2. Επιµηκύνει την τουριστική περίοδο, µε αποτέλεσµα την άµβλυνση της 

εποχικότητας. 

3. Λόγω της ιδιοµορφίας του προσφέρει σωρευτικά αποτελέσµατα στην 

προβολή του τόπου µε αποτέλεσµα την προσέλκυση τουριστών και άλλων 

ενδιαφερόντων. 

4. Είναι τουρισµός συνεχούς «ροής» χωρίς να ακολουθεί την γενική τάση της 

οικονοµίας σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης. Αντίθετα µπορούµε να 

ισχυριστούµε πως τότε καταβάλλοντας εντονότερες και επιτακτικότερες 

προσπάθειες εκ µέρους των επιχειρήσεων για να ανταπεξέλθουν και 

διατηρήσουν τις πωλήσεις τους ή και να αυξήσουν την παραγωγικότητά 

τους. Τούτο το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, διότι ίσως είναι η 

µοναδική µορφή τουρισµού που µπορεί να αντιστρατευθεί στο γενικό 

κανόνα: «ο τουρισµός µια και δεν έχει καθιερωθεί παντού σαν µια βασική 

ανάγκη υπόκειται σε ανταγωνισµό και από άλλα αγαθά ή υπηρεσίες...», 

διότι ο ανταγωνισµός του τουρισµού µε άλλα αγαθά ή υπηρεσίες επιφέρει 

µείωση της τουριστικής κίνησης που γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό σε 

περιόδους οικονοµικής ύφεσης.(BUSSINESS AND TOURISM) 

 

 

4.13 ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ 

 



Επιστηµονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα ταξίδια κίνητρα, δηλαδή τα 

ταξίδια εκείνα που εµπεριέχουν «κίνητρο» στη συµµετοχή, την επιλoγή 

προορισµού, τη διεξαγωγή και τους στόχους του οργανωτή,προκαλούν αύξηση 

της παραγωγικότητας των εργαζοµένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την 

παρατηρούµενη συνακόλουθη αύξηση της ζήτησης για τέτοια ταξίδια. Οι 

κρουαζιέρες incentive ίσως είναι η πιο διαδεδοµένη µορφή ταξιδιών κινήτρων 

στην Ελλάδα, µια χώρα µε µεγάλη ναυτική και τουριστική παράδοση που 

καταφέρνει να συνδυάζει την υψηλή ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών 

µε το χαµηλό κόστος. Για του λόγου το αληθές αρκεί να αναφερθεί ότι η ζήτηση 

για τέτοιου είδους κρουαζιέρες στην πατρίδα µας έχει εξαπλασιαστεί την 

τελευταία δεκαετία. Αυτό δεν είναι περίεργο, αν αναλογιστεί κάποιος τις 

οµορφιές των ελληνικών θαλασσών µε τα αναρίθµητα µικρά και µεγάλα νησιά 

τους, καθένα από είναι περίεργο, αν αναλογιστεί κάποιος τις οµορφιές των 

ελληνικών θαλασσών µε τα αναρίθµητα µικρά και µεγάλα νησιά τους, καθένα 

από τα οποία παρουσιάζει το δικό του ενδιαφέρον, την εικόνα των κρουαζιέρων 

εν γένει, οι οποίες θεωρούνται από το κοινό ως διακοπές πολυτελείας στους 

συµµετέχοντες σε τέτοιου είδους ταξίδια µέσα στα σύγχρονα κρουαζιερόπλοια 

Επιπρόσθετα, ένα ταξίδι κινήτρων µε πλοίο, πέρα από τα όσα προσφέρει 

σε όσους συµµετέχουν σε αυτό, είναι συµφέρον και για τους διοργανωτές του, 

δεδοµένου του ότι µπορεί εύκολα να προσαρµοστεί στα οικονοµικά µέτρα κάθε 

επιχείρησης ή οργανισµού που θέλει να ανταµείψει τους ανθρώπους που 

εργάζονται για λογαριασµό του ή να τους δώσει την ευκαιρία να συνδυάσουν 

δραστηριότητες που αφορούν στην εργασία τους µε διακοπές. 

Η ψυχαγωγία πάνω στο πλοίο περιλαµβάνει τα πάντα, ό,τι µπορεί να 

φανταστεί κανείς, από αθλητικές δραστηριότητες µέχρι εκθέσεις τέχνης, η 

οργάνωση και η επoπτεία των οποίων είναι έργο ειδικευµένου κατά περίπτωση 

προσωπικού. Ακόµα προβλέπεται η λειτουργία θεάτρου, κινηµατογράφου και 



καζίνο, η πραγµατοποίηση shows, χορός, επίσηµα γεύµατα και γενικά οτιδήποτε 

µπορεί να κάνει ένα ωραίο ταξίδι περισσότερο ευχάριστο. Για τους λόγους 

αυτούς οι συµµετέχοντες σε µια κρουαζιέρα κινήτρων στην Ελλάδα θα 

ξεκουραστούν ταξιδεύοντας σε µαγευτικούς τόπους που θα τους µείνουν 

αξέχαστοι, ενώ οι χορηγοί της θα µπορέσουν να προσφέρουν στους ανθρώπους 

που τους ενδιαφέρουν κάτι όµορφο και ασυνήθιστο µε σχετικά µικρό κόστος. 

(TΟΥΡΙΣΜΟΣ KAI OIKONOMIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
 
5.1  Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
 
 

Κρίνεται σκόπιµο να τονιστεί ότι αναφερόµαστε στον τουρισµό εκείνο που 

αφορά εκθέσεις τοµέων ή κλάδων της οικονοµίας. Αυτές οι εµπορικές εκθέσεις 

µπορεί να είναι είτε γενικές, είτε κλαδικές. Πολλές κλαδικές εκθέσεις έχουν 

γενικότερο ενδιαφέρον ενώ άλλες κλαδικές πιο περιορισµένο, πιο ειδικό. 

 ∆εν αναφερόµαστε µόνο σε εκθέσεις που ο εκθέτης είναι ένας και 

µοναδικός και τούτο διότι τέτοιου είδους εκθέσεις συνήθως υπάρχουν µέσα στο 

πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων. Οι εκθέσεις αυτές, ως γνωστόν, αφορούν 

συνήθως τους χρηµατοδότες ή χορηγούς (sponsors) των συνεδριακών 

εκδηλώσεων. Με την έννοια αυτή αποτελούν εκδηλώσεις«δευτερεύουσας» ή 

«συµπληρωµατικής» σηµασίας για τους συνέδρους, δεδοµένο ότι το κύριο βάρος 

της όλης δραστηριότητας αποτελεί αυτή καθαυτή η συνεδριακή εκδήλωση. 

 Οι εκθέσεις στις οποίες αναφερόµαστε στο κεφάλαιο αυτό είναι γνωστές 

µε τους αγγλικούς όρους «trade fairs», «trade shows», ή«expositions». Μέσα στα 

πλαίσια των εµπορικών εκθέσεων, φυσικά είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν 

συνεδριακές εκδηλώσεις σαν εκδηλώσεις παράλληλες, συµπληρωµατικές της 

κύριας δραστηριότητας που είναι η έκθεση. 

Σκοπός όλων των εκθέσεων εµπορικών και µη είναι να προκαλέσουν ή να 



ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών τους, για τα συγκεκριµένα 

προϊόντα που εκθέτονται ή υπηρεσίες που παρουσιάζονται. Αυτός ο σκοπός 

ενώνει τις προσπάθειες οργανωτών και εκθετών νε στόχο όχι µονο 

περισσότερους πελάτες – επισκέπτες, αλλά και πιο ευχαριστηµένους επισκέπτες 

οι οποίοι αφου ενυµερωθούν θα καταλήξουν σε παραγγελία συγκεκριµένου 

προϊόντος ή υπηρεσίας.(ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ,1992) 
 
 

5.2 ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

 
Οι εκθέσεις συνήθως παίρνουν την ονοµασία τους από την κοινή ιδιότητα 

των εκθετών, σπανιότερα δε από το φορέα που τις οργανώνει. 

Οι εκθέσεις ανάλογα µε τον τόπο προέλευσης των επισκεπτών που 

επιδιώκουν να τις επισκεφθούν διακρίνονται σε: 

1. τοπικές, 

2. περιφερειακές 

3. εθνικές και 

4. ∆ιεθνείς. 

Κάτω από το πρίσµα αυτής της διάκρισης είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε 

µετακίνηση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. ∆ηλαδή, είναι 

συνδεδεµένες µε τον επαγγελµατικό τουρισµό, εσωτερικό ή εξωτερικό. 

Και ενώ αυτή η προσέγγιση στη διάκρισή τους αποτελεί καθοριστικής 

σηµασίας κριτήριο για την εξέταση του εκθεσιακού τουρισµού, εν τούτοις η 

έκθεση χαρακτηρίζεται όχι µόνο από τους επισκέπτες της, αλλά και από τους 

εκθέτες που την αποτελούν. Έτσι, η παράλληλη προέλευση εκθετών και 

επισκεπτών από συγκεκριµένο τόπο, περιφέρεια, χώρα ή από όλο τον κόσµο, 

κάνει πιο σύνθετη τη διάκριση των εκθέσεων από αυτήν που αναφέρθηκε µε 



κριτήριο την προέλευση µόνο των επισκεπτών. 

 Η πρόκληση ή ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος του επισκέπτη µέσω των 

εµπορικών εκθέσεων, τις καθιστούν φορείς εκσυγχρονιστικώνεµπορικών τρόπων 

συνδιαλλαγής. Οι διεθνείς εµπορικές εκθέσεις συµβάλλουν στην ανάπτυξη των 

εµπορικών σχέσεων µεταξύ των χωρών, που µέσω των εκθετών τους 

συµµετέχουν. Οι εκθέτες προϊόντων ή υπηρεσιών που συµµετέχουν ατοµικά είτε 

συλλογικά σε µια διεθνή έκθεση, προβάλλουν έµµεσα και τη χώρα τους. Και 

όταν αυτό γίνεται συνειδητά 

έχει ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα. «Αυτή η γενικότερη εικόνα που σχηµατίζει 

ο επισκέπτης της έκθεσης για µια χώρα, έχει άµεση επίδραση στο να την 

καταστήσει επιθυµητό ή µη, εµπορικό και τουριστικό προορισµό».  

Με το σκεπτικό αυτό, που εφαρµόζεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα 

από τον Ο.Π.Ε. (Οργανισµός Προώθησης Εξαγωγών), µπορεί µια χώρα - και 

φυσικά και η δική µας - να δέχεται εκθεσιακό τουρισµό σε επίπεδο εκθέσεων 

διεθνούς ενδιαφέροντος και παράλληλα µέσω εκθεσιακών εκδηλώσεων της 

αλλοδαπής, να προβάλλει το τουριστικό της προϊόν. 

Η πραγµατοποίηση λοιπόν εκθέσεων διεθνούς χαρακτήρα σε µια χώρα, 

της προσδίδει άµεσα τουριστικό οικονοµικό όφελος, ενώ η συµµετοχή εκθετών 

µε εθνικά προϊόντα στην αλλοδαπή, της προσδίδει πιθανότητα βραχυπρόθεσµης 

ή µακροπρόθεσµης επένδυσης που δεν αποτιµάται φυσικά µόνο στα 

επιχειρηµατικά οφέλη των παραγωγών της. 

 Συµπληρώνοντας τα προηγούµενα θα µπορούσαµε να διακρίνουµε τις 

εκθέσεις: 
• Ανάλογα µε το σκοπό στον οποίο αποβλέπουν, σε εµπορικές µε στόχο την 

προβολή των προϊόντων και την αύξηση των πωλήσεων εξαγωγών τους 

και σε εκθέσεις γοήτρου - κύρους µε στόχο τον εντυπωσιασµό, ενηµέρωση 

και ευαισθητοποίηση του κοινού.  



• Ανάλογα µε το περιεχόµενό τους, σε γενικές που περιλαµβάνουν εκθέµατα 

γενικού ενδιαφέροντος και ειδικές, που αφορούν σε συγκεκριµένους 

τοµείς της τέχνης, της επιστήµης ή της οικονοµίας. 

• Ανάλογα µε το χρόνο λειτουργίας τους, σε διαρκείς, σε περιοδικές και σε 

έκτακτες. 

• Ανάλογα µε την ευρύτητα του γεωγραφικού χώρου προέλευσης των 

συµµετεχόντων σε τοπικές στις οποίες συµµετέχουν εκθέτες του όλη τη 

χώρα και σε διεθνείς µε συµµετοχή φορέων και επιχειρήσεων από 

διάφορες χώρες. 
  

Τέλος, ανάλογα µε το χώρο, δηλαδή τις εγκαταστάσεις όπου λειτουργούν 

οι εκθέσεις τις διακρίνουµε σε αυτές που λειτουργούν 1) ειδικές αίθουσες (οι 

αίθουσες αυτές συνήθως ανήκουν σε ιδιώτες που τις παραχωρούν σε εκθέτες 

µεµονωµένους ή σε οµάδες εκθετών έναντι ενοικίου), 2) σε εκθέσεις που 

λειτουργούν σε ειδικούς υπαίθριους χώρους όπως πάρκα, πλατείες κλπ. 3) σε 

εκθέσεις που πραγµατοποιούνται σε ξενοδοχεία και 4) σε αυτόνοµα εκθεσιακά 

κέντρα.(ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ,1992) 

 

 

5.3 ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
 

Τα τελευταία χρόνια, πλήθος εκθέσεων έχουν εµφανιστεί και 

διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µε αξιοσηµείωτη τις περισσότερες 

φορές εµπορική επιτυχία. 
Από την άλλη πλευρά η οικονοµική συµβολή της οργανωτικής πλευράς των 

εκδηλώσεων αυτού του είδους είναι σηµαντική, ιδιαίτερα σε δύσκολους, όπως οι 



τρέχοντες, καιρούς. Επαγγέλµατα που ασχολούνται µε κατασκευές και υπηρεσίες 

έχουν κατά κάποιο τρόπο «εξειδικευτεί» και ασκούν µε ποιοτικά αποτελέσµατα 

τις περισσότερες φορές δραστηριότητες στους κλάδους των σιδηροκασκευών, 

της ξυλουργικής, των ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών, µεγαφωνικών, 

υδραυλικών εγκαταστάσεων, δαπέδων, βαφών, καθαριότητας, ασφάλειας κ.α 

Εξάλλου, η πολλαπλασιαστική συµβολή µιας έκθεσης στο ευρύτερο 

περιβάλλον είναι όχι άνευ σηµασίας. Τυπογραφεία, γραφεία ταξιδιών και 

τουρισµού, ξενοδοχεία, εστιατόρια, επιχειρήσεις τροφοδοσίας αντλούν 

σηµαντική πελατεία από τους εκθέτες και τους επισκέπτες των εκθέσεων. Το 

παράδειγµα της Θεσσαλονίκης και η καταλυτική δράση της ΗΕLΕΧΡΟ στη ζωή 

της συµπρωτεύουσας είναι χαρακτηριστικότατο.(ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.1993) 

 

 

5.4 Ο ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
 

Σε παγκόσµια κλίµακα ο ρόλος των διεθνών εκθέσεων είναι καταλυτικός. 

Η οργάνωσή τους συνιστά µιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για την προβολή των 

«εθνικών» επιτευγµάτων σε τοµείς όπως η τεχνολογία, η έρευνα, οι εφαρµογές 

κάθε µορφής, η εκπαίδευση, η ασφάλεια κλπ. Άλλωστε η οργάνωση εκθέσεων 

επί εποχής «υπαρκτού» σοσιαλισµού στις χώρες όπου εφαρµοζόταν το εν λόγω 

σύστηµα διακυβέρνησης και οι αντίστοιχες πρακτικές διαχείρισης και διοίκησης, 

ήταν µεταξύ των προτεραιοτήτων της εξουσίας και των αντίστοιχων υπηρεσιών. 

Η διεθνής παρουσία προϊόντων που ποτέ στο παρελθόν δεν ήταν γνωστή η 

προέλευση, πολλές φορές µάλιστα και η ίδια η ύπαρξή τους, στις προσθήκες των 

περιπτέρων των επιχειρήσεων που συµµετέχουν, «άνοιξε» την παγκόσµια αγορά 

για τα προηγούµενα, από τη στιγµή που την έκθεση επισκέπτονται οι άµεσα 



ενδιαφερόµενοι και αυτοί τους οποίους ακριβώς επιζητά να συναντήσει ο 

παραγωγός εκθέτης.. 

Όµως, δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από την απογοήτευση που προέρχεται 

από µια κακή εµπειρία συµµετοχής πολύ περισσότερο δε από την «αµαύρωση» 

της φήµης µιας επιχείρησης, εντελώς άσχετης µε ό,τι είχε αρχικά προβλεφτεί και 

υποσχεθεί από τους οργανωτές. 

 

 
5.5 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Εδώ ακριβώς βρίσκεται το «αδύνατο» σηµείο των περισσότερων εκθέσεων. Είτε 

γιατί δεν υπάρχει χρόνος για τη συµπλήρωση όλων των ελλείψεων όσων 

στοιχείων συνθέτουν την έννοια «ποιότητα» µιας διοργάνωσης, είτε γιατί 

υπάρχουν «φυσικοί» περιορισµοί (χώροι στάθµευσης, προσβάσεις σε µέσα 

µαζικής µεταφοράς, εγγύτητα χώρων φιλοξενίας κλπ.), είτε γιατί ορισµένα 

πράγµατα που συµβαίνουν και µάλιστα πολύ συχνά (ελλείψεις ασφάλειας, 

γραµµατειακής και διοικητικής υποστήριξης, καθυστέρηση στην αποστολή π.χ. 

των προσκλήσεων που διατίθενται από τους εκθέτες στους καλεσµένους κ.ο.κ.). 
Εξυπακούεται ότι οι υποψήφιοι εκθέτες και οι προσφέροντες οργανωτές 

είναι γνώστες των ελλείψεων του παρελθόντος και δεσµεύονται µέσα από ένα 

σαφές και αµφι-ετεροβαρές συµβόλαιο συµµετοχής, για την πληρότητα των 

υποσχόµενων υπηρεσιών και διευκολύνσεων µε ανάλογες ρήτρες που 

αποζηµιώνουν στο µέγιστο βαθµό την αποθετική ζηµία που συνεπάγονται οι 

τυχόν ελλείψεις ή η ελλιπής έστω δυνατότητα αξιοποίησης των παρεχοµένων. 

  

 
5.6 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ 
 



Υπάρχει οµολογουµένως ένας επαγγελµατικός σύνδεσµος των 

επιχειρήσεων του χώρου. ∆εν είναι γνωστή η ύπαρξη ενός κανονισµού 

δεοντολογίας των µελών. Εξάλλου, η αύξηση, ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα, των 

εκδηλώσεων και των φορέων οργάνωσης έχει δυσχεράνει τα πράγµατα. Αν 

προσπαθήσουµε να «προσδιορίσουµε» µια επιχείρηση οργάνωσης εκθέσεων, θα 

µπορούσαµε ίσως να θεωρήσουµε σαν ελάχιστα τα εξής: 

• Προϋπηρεσία στον κλάδο (σαν στελέχη αλλά και σαν αυτόνοµη 

δραστηριότητα). 

• Προσωπικό (µόνιµο, συνεργάτες, έκτακτοι). 

• Ασφάλιση (οργάνωσης, λειτουργίας, εκθεµάτων, αστικής ευθύνης). 

• Συστάσεις (π.χ. ένσηµα από παλαιότερους εκθέτες για την ίδια ή έστω 

άλλη έκθεση, δηλώσεις προεγγραφών για την επόµενη διοργάνωση κλπ.) 

Οφείλουµε να διευκρινίσουµε ότι υπάρχει µεγάλο χάσµα αναφορικά µε 

την ποιοτική κατάταξη των οργανωτών. Απλούστατα, ο καθένας έχει ειδικευτεί 

σε µια δική του πελατεία. 

 

 

5.7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Στην αξιολόγηση µιας έκθεσης υπάρχει µια µεγάλη παρεξήγηση. Η 

παρεξήγηση οφείλεται στο γεγονός ότι συνδυάζεται η παρουσίαση µε τις άµεσες 

πωλήσεις. ∆ηλαδή, αν έχουµε υπόψη µας µια σοβαρή έκθεση, θα πρέπει να 

ξεκαθαρίσουµε τον αριθµό των συµµετεχόντων, µε τις άµεσες πωλήσεις. Που 

σηµαίνει ότι αν οι συµµετέχοντες ήταν πάρα πολλοί και οι πωλήσεις λίγες δεν θα 

πρέπει να θεωρήσουµε το αποτέλεσµα της έκθεσης αρνητικό. Φυσικά, υπάρχουν 

και οι εξαιρέσεις. 



Αν π.χ. παράγουµε µηχανήµατα και έχει προσκληθεί άµεσα 

κάποιοςενδιαφερόµενος να παρακολουθήσει την επίδειξη λειτουργίας των 

µηχανηµάτων, θα θεωρήσουµε επίτευξη αν ο πελάτης θελήσει να «κλείσει» 

κάποια συµφωνία. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να δηλώσουµε, σε καµία 

σοβαρή έκθεση διεθνούς επιπέδου δεν λαµβάνονται υπόψη οι άµεσες πωλήσεις 

σαν κριτήριο επιτυχίας.. 

Τα αποτελέσµατα της συµµετοχής σε µια έκθεση συνοπτικά είναι τα 

παρακάτω: 

• Αριθµός πελατών και ποσοστά συνόλου πελατείας που προσήλθαν. 

• Αριθµός υποψηφίων πελατών και εκδήλωση επιθυµίας επανάληψης 

συνάντησης και επίσκεψης πωλητή ακόµα και στην έδρα του 

εκθέτη. 

• Εκτίµηση της εν γένει «εµπορικής» επιτυχίας (αντιδράσεις 

ανταγωνισµού, κίνηση περιπτέρων ανταγωνιστών, αποκατάσταση 

σχέσεων µε «χαµένους» και βελτίωση διαταραγµένου επιπέδου µε 

υφισταµένους κλπ.). 

• Επιτυχία της πρώτης παρουσίας νέου προϊόντος κλπ. 

 

 

5.8 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 

 

Στο ερώτηµα αυτό οι απαντήσεις είναι δύσκολες και τα επιχειρήµατα πάρα 

πολλά. ∆υστυχώς η χώρα µας δεν διαθέτει την έξωθεν καλή µαρτυρία διεθνώς 

σαν χώρα εκθέσεων, στο βαθµό που θα θέλαµε. Υπάρχει µια ανεξέλεγκτη 

οργάνωση και «στήσιµο» διάφορων πανηγυριώτικων εκδηλώσεων σε όλη τη 



χώρα η οποία κάθε άλλο παρά την τιµά, πόσο µάλλον τους οργανωτές και τους 

εκθέτες. Τις περισσότερες φορές µάλιστα, κρατικοί φορείς καλύπτουν µε την 

αιγίδα τους και µε την καταναγκαστική τους συµµετοχή ίσως το µέγιστο µέρος 

των εξόδων π.χ. του «καταλόγου» εκθετών. 

 Ιδιαίτερα σε πόλεις όπως: η πρωτεύουσα, η απουσία οργανωµένων χώρων 

για εκθεσιακές εκδηλώσεις, έχει αναδείξει αναξιοποίητα ακίνητα ή εκθεσιακούς 

χώρους, µολονότι στις περισσότερες περιπτώσεις συντρέχουν λόγοι ασφαλείας 

(π. Χ .έλλειψη εξόδων κινδύνου). Από την άλλη πλευρά οµαδικοί δειγµατισµοί 

(π.χ. ρουχισµού, κοσµηµάτων, είδη δώρων κλπ.) σε χώρους ή και δωµάτια 

ξενοδοχείων διαφηµίζονται σαν εκθέσεις, ενώ απέχουν από τον πραγµατικό όρο. 

Η έλλειψη εκθεσιακών χώρων µε ουσιαστικές διεθνείς προδιαγραφές, έχει σαν 

αντίκτυπο την εκµετάλλευση χώρων όπως στάδια ή κτιριακά συγκροτήµατα τα 

οποία λόγω το ότι έχουν εξόδους κινδύνου, ασφάλεια, χώρους στάθµευσης και 

είναι σχετικά εύκολη η πρόσβαση προς αυτά διατίθενται από τους ιδιοκτήτες 

τους (Σ.Ε.Π.Ο.Λ.Π.κ.α) 

Πολλές απο τις περιπτώσεις όπου κάποιοι ιδιαίτερα «υψηλού επιπέδου» 

Οργανωτές, στήνουν στην κυριολεξία «σκηνές» (γιγάντιες κατασκευές οι οποίες 

περισσότερο µοιάζουν µε υπόστεγα)σε δηµόσιες εκτάσεις και τις αποκαλούν 

εκθεσιακούς χώρους, όπου βέβαια σε έναν τέτοιο χώρο όπως ξέρουµε λίγο πολύ 

φιλοξενούνται διεθνείς εκθέσεις. Και το πιο φυσικό απο όλα είναι για ακόµη µια 

φορά , η έλλειψη ελέγχου απο κάποιους αρµόδιους.(ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1993)  

  

 

5.9 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

 



Κάποιες προτάσεις που θα µπορούσαν να προτείνουν οι οργανωτές στους 

αρµόδιους είναι οι εξής: 

• Απαλλαγή του αναλογούντος ΦΠΑ, στο σύνολο των δαπανών, των 

αλλοδαπών εκθετών και επισκεπτών που σχετίζονται µε τη συµµετοχή ή 

την επίσκεψή τους στην έκθεση (εισιτήρια, δαπάνες συµµετοχής, υλικών, 

αναλώσιµων, διαµονής, διατροφής, φιλοξενίας και δηµοσίων σχέσεων). 

• ∆υνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας στον δακτύλιο, στην περίπτωση της 

πρωτεύουσας, των εκθετών ή των επισκεπτών στην έκθεση, µε αντίστοιχη 

δήλωση των στοιχείων των οχηµάτων τους και των ηµεροµηνιών 

κυκλοφορίας στους αρµόδιους µε έκδοση και επικόλληση σχετικού 

αναγνωριστικού σήµατος. 

• ∆ωρεάν κυκλοφορία µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς της πόλης ή της 

ευρύτερης περιοχής της έκθεσης, µε την επίδειξη της Κάρτας Εκθέτη ή του 

εισιτηρίου ή πρόσκλησης του επισκέπτη για τις ηµέρες της διοργάνωσης, 

µε αντίστοιχη καταβολή σχετικού τµήµατος στους µεταφορείς, βάσει των 

εκδιδόµενων στοιχείων.  

• Ασφαλιστική κάλυψη των εκθετών - επισκεπτών για ατυχήµατα ή ζηµιές 

που οφείλονται σε υπαιτιότητα των οργανωτών.(ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1993) 

 

 

5.10 Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ 

 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

 

Όπως αναφέρθηκε, τόσο σε ό,τι αφορά τους χώρους, όσο και στις 

«προδιαγραφές» των οργανωτών, η σηµερινή κατάσταση δεν είναι και τόσο 

ευχάριστη. Όπως και σε άλλα επαγγέλµατα (π. χ. ασφάλειας, χρηµαταποστολών, 



φύλαξης) δεν είναι καθορισµένες οι ελάχιστες απαιτήσεις. Το αποτέλεσµα είναι 

µια χωρίς προηγούµενο άνθιση του είδους, µε το δεδοµένο µιας αυξητικής τάσης 

συµµετοχής σε εκθεσιακές εκδηλώσεις απλώς γιατί έτσι. Αν εξαιρέσουµε 

µερικούς συµπαθείς εµπόρους που βρίσκουν χώρο για να επιδείξουν και να 

πουλήσουν τα προϊόντα τους (αφού δεν διαθέτουν µόνιµη ανάλογη 

εγκατάσταση) ένα µεγάλο µέρος των επιχειρήσεων συµµετέχει χωρίς το ελάχιστο 

πρόγραµµα και προβλέψεις. Ανάλογα, όσο αναβαθµισµένος και να είναι ο 

οργανωτής - και υπάρχουν πολλοί άξιοι του ονόµατός τους - δεν µπορεί να κάνει 

και πολλά πράγµατα σε παρόµοιες περιπτώσεις. 

Άµεση είναι η ανάγκη για τη διασφάλιση της εκθεσιακής ικανότητας 

στους διατεθειµένους χώρους. Στο κάτω - κάτω, όταν κάποιος καταβάλλει το 

υψηλό κόστος συµµετοχής και επωµίζεται ένα ανάλογο για τη δηµιουργία 

περιπτέρου και την παρουσία έµψυχου προσωπικού, έχει το αναφαίρετο 

δικαίωµα να στεγάζεται σε κτίριο και όχι σε υπόστεγο ή υπόγειο. Τα υπόγεια 

στους εκθεσιακούς χώρους υποτίθεται ότι προορίζονται για άλλες χρήσεις 

(στάθµευση αυτοκινήτων, αποθήκευση εκθεµάτων και εξοπλισµού κλπ.) και όχι 

για άµεση εκµετάλλευση. 

Τέλος, χρειάζεται να δοθεί η δέουσα προσοχή στη στελέχωση των 

εκθεσιακών χώρων από τους ίδιους τους εκθέτες. Είναι άνευ λόγου η παρουσία 

ατόµων που δεν µπορούν να συµβάλουν εξ αντικειµένου στη βελτίωση της 

λειτουργίας του περιπτέρου. 

Επίσης, η υπερβολική παρουσία γοητευτικών κατά τα άλλα νεαρών 

θηλυκών υπάρξεων, χωρίς την επαρκή ενηµέρωσή τους σε βασικά αποβαίνει 

πολλές φορές καταστροφική και υποτιµητική για το επίπεδο των των εκθετών. 

Συχνά µάλιστα, το έκθεµα συζητείται λιγότερο από το ίδιο το έκτακτο 

προσωπικό. 

Συνοπτικά τα βήµατα των επί µέρους δράσεων και ενεργειών για την 



επιτυχή συµµετοχή σε µια έκθεση είναι: 

 

• Αναφορά των αναγκών της επιχείρησης. 

• Εκτίµηση των δυνατοτήτων συµµετοχής (οικονοµικές, οργανωτικές) 

• ∆υνατότητες προσωπικού για συµµετοχή. 

• Επιλογή των δυναµικότερων προϊόντων (αγαθών, υπηρεσιών, µεθόδων 

κλπ.). 

• Επιλογή της καταλληλότερης οργάνωσης και εποχής. 

• Μελέτη περιπτέρου - προετοιµασία αναλώσιµων  (δείγµατα, φυλλάδια, 

επισκεπτήρια, κατάλογοι). 

• ∆ηµοσιοποίηση συµµετοχής µε αποστολή προσκλήσεων. 

•  Προϋπολογισµός έκτακτων και πρόσθετων αµοιβών, δαπανών φιλοξενίας 

και δηµοσίων σχέσεων. 

• Εκπαίδευση προσωπικού - ενηµέρωση έκτακτων απασχολουµένων 

(ωράριο, εµφάνιση, κάλυψη µικροεξόδων κ.α.). 

 

 

5.11 Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ 

 ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

 

Με το ισχύον νοµοθετικό καθεστώς, το οποίο πρόσφατα ολοκληρώθηκε, 

εξασφαλίζονται κατά τρόπο ικανοποιητικό οι προϋποθέσεις που απαιτούνται 

αναφορικά µε τη σωστή οργάνωση των εκθέσεων που γίνονται στη χώρα µας. 

Με συγκεκριµένες αποφάσεις ρυθµίζονται θέµατα που σχετίζονται µε την 

κατηγοριοποίηση των εκθέσεων, τίθενται αυστηρές προϋποθέσεις για τους 

διοργανωτές αλλά και για τις ίδιες τις εκθέσεις και προβλέπονται εγγυήσεις ή 



πρόστιµα σε περίπτωση αθέτησης όρων της διοργάνωσης. 

Από τις σηµαντικότερες διατάξεις αναφέρονται: 

• Ο καθορισµός του χαρακτήρα της έκθεσης, δηλαδή εάν απευθύνεται µόνο 

σε εµπορικούς επισκέπτες ή και στο ευρύ κοινό και να χαρακτηρίζεται ως 

περιφερειακή, τοπική, πανελλήνια ή διεθνής, ανάλογα µε την περιοχή που 

διοργανώνεται, την εµβέλειά της, την προέλευση των επισκεπτών και τα 

είδη των εκθεµάτων. 

• Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας της έκθεσης που καθορίζεται σε 

6.000 EΥΡΩ για χώρους µέχρι 5.000 τ.µ. και υποβάλλεται πέντε ηµέρες 

πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της έκθεσης. Έχει διάρκεια ισχύος ένα 

µήνα και θα εκπίπτει υπέρ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε 

περιπτώσεις αθέτησης των όρων. 

• Η σωστή οργάνωση και παρουσία µιας έκθεσης, η οποία ασφαλώς 

προϋποθέτει τον έγκαιρο προγραµµατισµό. Έτσι για τις αιτήσεις του 

επόµενου χρόνου, ο χρόνος υποβολής στις αρµόδιες υπηρεσίες της 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, λήγει την 31/8 κάθε χρόνου. 

 

 

 

5.12 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΕLΕΧΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

 ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 

Βασικό «εργαλείο» προβολής των ελληνικών προϊόντων από την 

ΗΕLΕΧΡΟ (που εφαρµόζει τις γενικές αρχές της εκθεσιακής πολιτικής, στον 

άξονα της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας και µε βάση τα δεδοµένα της 

ελληνικής πραγµατικότητας) είναι οι εκθέσεις της. Η πολιτική προβολής 

προϊόντων µέσω εκθέσεων: 



• βασίζεται στις εγκαταστάσεις - υποδοµές της (σύγχρονος, άνετος και 

λειτουργικός εκθεσιακός χώρος, άρτιο συγκρότηµα δύο Συνεδριακών 

Κέντρων, Βελλίδειο και Νικόλαος Γερµανός) και στην ικανότητα 

εξειδικευµένης υπηρεσιακής υποστήριξης. 

• ακολουθεί τη δυναµική της εκθεσιακής εξειδίκευσης, παράλληλα µε το 

πλεονέκτηµα διοργάνωσης µιας εκσυγχρονισµένης γενικής έκθεσης. 

• συνδυάζει την κεντρική δραστηριότητα µε την περιφερειακή εκθεσιακή 

πολιτική και µε την άµεση προοπτική ενός ζωτικού κόµβου στο 

πανελλαδικό δίκτυο, όταν θα είναι το Εκθεσιακό Κέντρο Αττικής. 

• αξιοποιώντας τα στοιχεία της εσωτερικής εκθεσιακής αναβάθµισης γίνεται 

δραστικά εξωστρεφής µε άµεσο ορίζοντα τα Βαλκάνια και την ευρύτερη 

περιοχή των νέων αγορών. Στην κατεύθυνση αυτής της εξωστρέφειας 

πραγµατοποιεί τώρα µεγάλη εκθεσιακή εξόρµηση, µε τη διοργάνωση ή 

συνδιοργάνωση εκθέσεων ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων σε µια 

σειρά πόλεων – περιοχών του εξωτερικού(Βελιγράδι, Βουκουρέστι, 

Φιλιππούπολη, Κίεβο, Βίλνιους, Σκόπια, Τίρανα), αναλαµβάνει τη 

διοργάνωση εκθεσιακών συµµετοχών προβολής δηµοσίων και άλλων 

φορέων, συνεργάζεται µε φορείς και εξειδικευµένους παράγοντες του 

εξωτερικού, γίνεται πυλώνας µεταφοράς από και προς το εξωτερικό, 

εκθεσιακής τεχνογνωσίας.(ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1993) 

 

5.13 ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Ο ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ∆.Ε.Θ. 

 

Η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1926. Αρκετά αργότερα, το 

1977, ιδρύθηκε η Helexpo - ∆ΕΘ Α.Ε. Το 1992 µε το νόµο 2084 η Helexpo - 

∆ΕΘ Α.Ε. ορίστηκε επίσηµος εκθεσιακός φορέας της χώρας, µε αρµοδιότητες 



άσκησης εθνικής εκθεσιακής πολιτικής. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1996, 

συµπεριλήφθηκε στις ρυθµίσεις που προέβλεπε ο νόµος 2414 για τον 

εκσυγχρονισµό των ∆ΕΚΟ. 

Ο πρώτος σχεδιασµός προέβλεπε την παραχώρηση του 51 % της εταιρίας 

σε ιδιώτες, όµως το σχέδιο αυτό αποσύρθηκε εν τη γενέσει του. 

Λίγο αργότερα, το υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας εξήγγειλε ένα δεύτερο σχέδιο, 

βασισµένο στη διάσπαση της Helexpo - ∆ΕΘ σε δύο εταιρίες, στην Κτηµατική 

και την Εταιρία Υπηρεσιών (διοργάνωση εκθέσεων). Σε αυτή την περίπτωση η 

πρώτη απλώς θα κατείχε τον εκθεσιακό χώρο και η δεύτερη (που θα περνούσε σε 

ιδιώτη) θα ασκούσε εκθεσιακό έργο κατά βούληση…. 

 Εν ολίγοις, η Θεσσαλονίκη απλώς εξασφάλιζε την «πατρότητα», το χώρο 

της έκθεσης, αλλά σε καµία περίπτωση την ουσία, που δεν είναι άλλη από τη 

συνέχεια της διοργάνωσης της έκθεσης. Το δεύτερο αυτό σχέδιο προκάλεσε 

έντονες αντιδράσεις, µε αποτέλεσµα το υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας να 

αλλάξει το ποσοστό συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα από 51 % σε 49%. Το νέο 

τροποποιηµένο σχέδιο του υπουργείου έχει ως εξής: 

• ∆ιαχωρισµός της ανώνυµης εταιρίας Helexpo - ∆ΕΘ σε δύο άλλες εταιρίες 

εκ των οποίων η µία θα έχει την ευθύνη της διοργάνωσης εκθέσεων και η 

άλλη θα είναι ιδιοκτήτης της ακίνητης περιουσίας της ∆ιεθνούς Έκθεσης. 

• Η πρώτη εταιρία που θα προκύψει από το διαχωρισµό θα ονοµαστεί 

Ελληνικές Εκθέσεις - Helexpo Α.Ε. και η δεύτερη ∆ΕΘ Α.Ε. 

• Η «Ελληνικές Εκθέσεις - Helexpo Α.Ε.» προτείνεται να γίνει θυγατρική 

της ∆ΕΘ Α.Ε., η οποία και θα έχει το 51 %. 

• Η νέα εταιρία - αυτή που αναλαµβάνει τις εκθέσεις - θα προσλάβει 

     το προσωπικό της από την αρχή και όχι από το παλαιό προσωπικό. 

Για όσους - από την εταιρία - περισσεύουν, έχει προβλεφθεί η µετάταξή 

τους σε άλλους δηµόσιους φορείς.(ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) 



 

 

5.14 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ 

ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

 

Σε πορεία συνεχούς ανάπτυξης βρίσκονται οι διεθνείς εκθέσεις ανά τον 

κόσµο. Στις διεθνείς εκθέσεις του 1998, επισηµάνθηκε ο συγκερασµός της 

οργάνωσης που λειτουργεί δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες επιχειρηµατίες 

και επισκέπτες να ενηµερωθούν για τις σύγχρονες εξελίξεις στους τοµείς της 

τεχνολογίας, των µηχανηµάτων, της γεωργίας και κτηνοτροφικών µονάδων, του 

τουρισµού και της µόδας. Η οργανωτική επιτυχία των διεθνών εκθέσεων 

αναµένεται να δηµιουργήσει ουσιαστική αύξηση του αριθµού των 

ενδιαφεροµένων και σε µερικές περιπτώσεις να ξεπεράσει το 73 % από 

περασµένες διοργανώσεις. 

Σκαλοπάτι για ένα ακόµη σηµαντικό βήµα των επιχειρηµατιών στη διεθvή 

αγορά αποδείχτηκε η αύξηση των συµµετεχόντων στις διεθνείς εκθέσεις. 

Σηµαντική ανάπτυξη παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ο θεσµός των 

εκθέσεων προσφέροντας πολλά στην παγκόσµια οικονοµία και την κοινωνία 

γενικότερα. Σε ετήσια βάση, ο ρυθµός των εκθέσεων, γενικών και 

εξειδικευµένων ή επαγγελµατικών παρουσιάζει άνοδο. Ο δειγµατισµός 

προϊόντων και υπηρεσιών συµβάλλει στην ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων για 

τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον επαγγελµατικό τους χώρο και όχι µόνο και 

φυσικά προωθείται στην αγορά ό,τι καινούργιο παρουσιάζεται. 

 Ο ρόλος των διεθνών εκθέσεων στην αναπτυξιακή προσπάθεια είναι 

τεράστιος, δεδοµένου ότι µέσω αυτών οι κάθε είδους επιχειρήσεις έχουν τη 

δυνατότητα στις ξένες εταιρίες να έρθουν σε επαφή µε τις ελληνικές που 



ενδιαφέρονται για τα προϊόντα τους, "συµβάλλοντας έτσι τα µέγιστα στο 

γενικότερο καλό της οικονοµίας. 

 Η προβολή της εταιρικής ταυτότητας των επιχειρήσεων είναι ένα από τα 

κύρια στοιχεία συµµετοχής σε µια έκθεση, αφού έτσι η ονοµασία της εταιρίας 

γίνεται παγκοσµίως γνωστή. 

Παράλληλα η πρόσβαση στα εµπορικά δίκτυα και κανάλια είναι άµεση. Ο 

επιχειρηµατίας κατορθώνει να πλησιάσει και να γνωρίσει ξένες επιχειρήσεις, 

προϊόντα, υπηρεσίες. 

Η σύγκριση είναι αναπόφευκτη και µέσα από αυτή µπορούν να επέλθουν 

διορθωτικές αλλαγές, ευνοϊκές για όλους, τόσο σε ό,τι αφορά τις τιµές, όσο και 

στα υλικά και µηχανήµατα ενός κλάδου. Ο επιχειρηµατίας µαθαίνει τις νέες 

τάσεις στη διεθνή αγορά, τη ζήτηση σε συγκεκριµένα προϊόντα, τις απαιτήσεις 

των καταναλωτών, µε αποτέλεσµα την ουσιαστικότερη απόδοση και διακίνηση 

των προϊόντων του στην Ελλάδα στο µέλλον. 

Αγροτικά προϊόντα, τρόφιµα και ποτά, συσκευασία, ψύξη θέρµανση και 

κλιµατισµός, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, τηλεπικιονωνίες, µηχανολογικός 

εξοπλισµός, µόδα, ρουχισµός, υποδήµατα, τουρισµός ειναι ένα µικρό µόνο 

δείγµα των προϊόντων που παρουσιάζονται στις διεθνείς εκθέσεις. Οι 

σηµαντικότερες τουριστικές εκθέσεις είναι: 

 

Μάρτιος 

3-5 CONFEX London, UΚ 

3-7 Seatrade Cruise Shipping Convention - Miami, USA 

7-11 IΤ8 - Βerlin, Germany 

7-11 Travel South USA Showcase - Mississιppi, USA 

19-22 TUR - Gothenburg 

25-29 Travel - Βudapest, Hungary 



26-29 ΜΙΤΤ - Moscow, Russia 

26-29 UTAZAS - Βudapest, Hungary 

26-30 Salon Mondial du Tourism - Paris 

28-29 ΤΤG Incontri Sud - Fiuggi 

 

Απρίλιος 

3-5 ΙΝΙΤΤ - India  

22-25 Patta Travel 

 

Μάϊος 

8-10 ΜΙΤ - Tunissia 

12-14 ΕΙΒΤΜ - Geneve, Switzerland  

23-27 ΤΙΑ Pow Wow - Chicago, USA 

 

Ιούνιος 

2-5 TRAVΕL UKRAINE - Kiev, Ukraine 

 

Οκτώβριος 

3-5 GITTE - Manama, Bahrain 

13-15 ΙΤ & ΜΕ Show - Chicago 

23-24 Alternative Oportunities in Tourism - Instabul, Turkey  

27-30 IATM - Cairo, Egypt 

 

Νοέµβριος 

5-8 Philoxenia - Thessaloniki, Greece 

8-14 16th ASTA World Travel Congress Seville Spain 

16-19 WTM - London, UΚ(ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1993) 

 

5.15 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ BAΛΚΑNΙA 

 

Όταν η Ελλάδα χαρακτηρίζει ως αναδυόµενες τις αγορές της πρώην 

Ανατολικής Ευρώπης και θεωρεί ότι είναι µονόδροµος η κυριαρχία των 

ελληνικών προϊόντων στις χώρες αυτές, τότε αν µη τι άλλο, επιβάλλεται η 

συστηµατική και συνεχής προβολή τους µέσα από τις µεγάλες και διεθνείς 

εκθέσεις που διοργανώνονται στην ευρύτερη βαλκανική ζώνη. Ο εµπορικός 

ανταγωνισµός διεξάγεται σε πολλά επίπεδα. Προβάδισµα σε αυτόν αποκτούν 

κατά κύριο λόγο είτε όσοι έχουν στήσει βιοµηχανικές µονάδες στην περιοχή 

(οπότε έχουν άµεση πρόσβαση στις ντόπιες αγορές) είτε όσοι ασκούν εξωτερικό 

εµπόριο καλλιεργώντας σε µόνιµη βάση τις σχέσεις τους µε τις τοπικές 

επιχειρηµατικές κοινότητες της περιοχής. 

 Ούτως ή άλλως τα Βαλκάνια και η ανατολική Ευρώπη παρουσιάζουν 

διπλό ενδιαφέρον για τους έλληνες επιχειρηµατίες:  

1. Για τους µεν εξαγωγείς παρουσιάζεται µια αγορά δεκάδων εκατοµµυρίων 

καταναλωτών µε µεγάλες καταναλωτικές και επενδυτικές ανάγκες και 

κυρίως µε αναπτυξιακές προοπτικές. 

2. Για τους δε εισαγωγείς είναι µια σπουδαία ευκαιρία να δουν τα προϊόντα 

που χρειάζεται η ελληνική αγορά, τα οποία λόγω του χαµηλού εργατικού 

κόστους των χωρών αυτών, µπορεί να εισαχθούν σε ανταγωνιστικές τιµές. 

Το 1998 έγιναν εκθέσεις στις εξής χώρες: 

 

 Σλοβενία 

Οι τοποθεσίες που χρησιµοποιούνται για τις εκθέσεις είναι µοντέρνες 

αίθουσες και υπαίθριοι χώροι µε όλο τον απαιτούµενο εξοπλισµό. Οι 



περισσότερες από αυτές γίνονται στην πρωτεύουσα Λιουµπλιάνα, καθώς επίσης 

και στις πόλεις Maribor, Celje, Kranj, Nova Gorica, Νοvο Mestro κλπ. Ο 

αντικειµενικός σκοπός των εκθέσεων ποικίλλει όπως συµβαίνει και σε άλλες 

χώρες του κόσµου. Πολλές από αυτές πουλάνε εκθέµατα και το κέρδος είναι 

άµεσο. Όλες οι χώρες του κόσµου λαµβάνουν µέρος στις εκθέσεις της Σλοβενίας 

αλλά ως επί το πλείστον ευρωπαϊκές χώρες. Οι έλληνες παραγωγοί έδειξαν 

ενδιαφέρον να λάβουν µέρος σε µερικές από αυτές (εκθέσεις µόδας, διεθνείς 

εκθέσεις ξυλουργικών εργασιών κλπ.). 

Μερικές από τις εκθέσεις που έγιναν το 1998 είναι:  

17-22/3 (Ljubliana) Alpe Adria - Home, 37η διεθνής έκθεση τουρισµού και 

σπορ, υπηρεσίες και ιδέες.  

31/3-5/4 (Ljubliana) Alpe Adria Culinary Art, 37η διεθνής έκθεση 

µαγειρικής τέχνης, οικιακού εξοπλισµού και  επίπλωσης 

καταστηµάτων. 

3-17/5 (Marina Portoroz) Internautica 1998 - ∆ιεθνής Ναυτική 

Έκθεση. 

25-28/9 (Marina Portoroz) TAG - Tourism - Catering Gastronomy. 

 

Κύπρος 

Οι εκθέσεις της Κύπρου µπορούν να αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο για 

τις ελληνικές επιχειρήσεις από και προς τις χώρες της ανατολικής Μεσογείου και 

της Μέσης Ανατολής. Κάθε χρόνο διοργανώνονται εκθέσεις µε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για την Ελλάδα και κυρίως για τις επιχειρήσεις που ασκούν 

εξαγωγικό και εισαγωγικό εµπόριο, αφού στις εκθέσεις της Μεγαλονήσου δίνουν 

το παρόν οι σηµαντικότεροι παραγωγοί και έµπoρoι από την ευρύτερη περιοχή. 

Εκθέσεις διοργανώνουν και οργανισµοί όπως το International 

Merchandising Center LΤD, το Cyprus International Exhibition & Convention 



Center και η Αρχή Κρατικών Εκθέσεων της Κύπρου(περίπου 40 στον αριθµό). 

 Αναµφίβολα, η πιο σηµαντική ελληνικού ενδιαφέροντος έκθεση είναι η 

«Εβδοµάδα Ελληνικών Προϊόντων» που διεξάγεται κάθε διετία το µήνα 

Ιανουάριο των µονών ετών. Αντίστοιχη έκθεση κυπριακών προϊόντων 

διοργανώνεται στην Ελλάδα τον Ιανουάριο κάθε ζυγού έτους. 

Εκθέσεις του IMC για το 2000 

8/5 Ιδανικό Γραφείο 

7-18/6 Αναδυόµενες αγορές της Ευρώπης 5-27/6 Κοµµωτική και oµορφιά 

11/9 Κοµµωτική και Οµορφιά 

23-25/9 Αθλητικός εξοπλισµός  

10-12/10 Έκθεση µόδας 

22-23/1 Ο Επιχειρήσεις στη Ρωσία µέσω Κύπρου 

31/10-2/11 Municipality 98 (Έκθεση για την τεχνολογία και περιβάλλον) 

17-19/12 Έκθεση κοσµήµατος, δώρου, αντικών και έργων τέχνης. Εκθέσεις του 

Cyprus International  Exhibition & 

Conference Center 

8-10/5 Τουρισµός 

28-29/11 Χριστουγεννιάτικα δώρα 

Εκθέσεις της «Αρχής Κρατικών Εκθέσεων της Κύπρου»  

4-8/3 ∆ιεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση 

18-22/3 Αθλητισµός - Αναψυχή - Θαλάσσια Σκάφη – Αυτοκίνηση 4Χ4 

21-31/5.∆ιεθνήςΈκθεση Κύπρου 

18-22/11 Σύγχρονο Κυπριακό Έπιπλο 

 

Τουρκία 

Οι περισσότερες εκθεσιακές δραστηριότητες διοργανώνονται από 

ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η παλαιότερη και µεγαλύτερη ανάµεσα σε όλες αυτές 



είναι φυσικά η έκθεση της Σµύρνης, µια γενικής φύσεως έκθεση, παρόµοια κατά 

κάποιο τρόπο µε τη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η έκθεση αυτή οργανώνεται 

υπό την αιγίδα της ∆ηµαρχίας Σµύρνης. Οι άλλες είναι κυρίως ειδικές εκθέσεις 

και οργανώνονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αντικειµενικός σκοπός αυτών των 

εκθέσεων και ειδικότερα αυτών που διεξάγονται σε πανευρωπαϊκή κλίµακα, 

είναι να φέρει τους ντόπιου ς και ξένους παραγωγούς Ι βιοµηχάνους κάτω από 

την ίδια στέγη να εκθέσουν τα προϊόντα τους. 

Τις ειδικές εκθέσεις επισκέπτονται ως επί το πλείστον φανατικοί 

αγοραστές των προϊόντων που εκτίθενται. Ο στόχος των ιδιωτικών εταιριών που 

διοργανώνουν τις εκθέσεις είναι ασφαλώς το κέρδος. Εν τούτοις όµως, κατά την 

επιδίωξη αυτού του στόχου, προσφέρουν µεγάλη υπηρεσία στις εταιρίες που 

λαµβάνουν µέρος δίνοντάς τους την ευκαιρία να εκθέσουν και να πουλήσουν τα 

προϊόντα τους, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην οικονοµία της χώρας γενικά. 

Άλλες χώρες είναι η Βουλγαρία, η Γιουγκοσλαβία και η Κροατία.(ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

6.1 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Όπως έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ο επαγγελµατικός τουρισµός αποτελεί 

µια από τις κύριες µορφές του τουρισµού, καθώς έχει πάρει διεθνή ανοδική 

πορεία. Συντελεί στην ανάπτυξη του τοµέα της οικονοµίας και ιδιαίτερα του 

τουρισµού µιας χώρας. 

Στα όρια της έννοιας του επαγγελµατικού τουρισµού όπως έχει 

προηγουµένως αναλυθεί, εντάσσεται ο συνεδριακός, εκθεσιακός και ο τουρισµός 

κινήτρων. Η κάθε µορφή ξεχωριστά συµµετέχει ανάλογα µε τη λειτουργία της 

στην προβολή και διαφήµιση του τόπου που γίνεται αντίστοιχα κάποιο συνέδριο 

ή έκθεση, ή πραγµατοποιείται ένα ταξίδι κινήτρων. 

Σε πολλές πόλεις της Ελλάδας λαµβάνουν χώρα κάθε είδους συνέδρια είτε 

για επιστηµονικούς, πολιτιστικούς, εµπορικούς, είτε και για επιµορφωτικούς 

λόγους, καθώς επίσης διάφορες εκθέσεις κυρίως για εµπορικούς και 

επιχειρηµατικούς σκοπούς. Και τέλος, ο τουρισµός κινήτρων ο οποίος έχει πάρει 

µεγάλες διαστάσεις και λειτουργεί σαν ένα είδος επιβράβευσης των εργαζοµένων 

µιας επιχείρησης. 

 Βέβαια, υπάρχει και η δυνατότητα συνύπαρξης και των τριών µορφών 

επαγγελµατικού τουρισµού στον ίδιο χώρο και χρόνο. Αυτό σηµαίνει ότι 

παράλληλα µε τη διοργάνωση µιας έκθεσης πραγµατοποιείται και η διεξαγωγή 



ενός συνεδρίου ή ακόµα λαµβάνουν µέρος και διάφορες εκδηλώσεις, όπως και το 

αντίθετο.. 

Μια συνεργασία τέτοιου είδους πραγµατοποιήθηκε το Νοέµβριο του 2001. 

Συγκεκριµένα την Πέµπτη 1 Νοεµβρίου άνοιξε τις πύλες της η 17η ∆ιεθνής 

Έκθεση Τουρισµού Philoxenia 2001 στις εγκαταστάσεις του Εκθεσιακού 

Κέντρου της Helexpo στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε χρονική διάρκεια τέσσερις 

ηµέρες. 

Η έκθεση αυτή αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους θεσµούς για την 

προβολή και την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, την οποία 

διοργανώνει ετησίως η Helexpo. 

Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης 

και το σύνολο των εκθετών έφτασε τους 658 σε αριθµό. Στο πλαίσιο της 

διοργάνωσης της έκθεσης αυτής, η Helexpo αλλά και άλλοι φορείς είχαν 

προγραµµατίσει τη διεξαγωγή διεθνών συνεδρίων και εκδηλώσεων. 

Με αφορµή το χαρακτηρισµό του έτους 2002 από τον Παγκόσµιο 

Οργανισµό Τουρισµού ως έτος Οικοτουρισµού, το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο 

Ε.Ο.Τ. διοργάνωσαν κατά το πρώτο διήµερο λειτουργίας της έκθεσης, συνέδριο 

µε διεθνείς συµµετοχές και µε θέµα «Η ανάπτυξη του Οικοτουρισµού»: Η 

διεθνής εµπειρία και η περίπτωση της Ελλάδας. 

Το συγκεκριµένο θέµα εκφράζει την εθνική τουριστική πολιτική και 

στοχεύει στην προβολή και προώθηση της εξέλιξης του εθνικού τουριστικού 

προϊόντος. 

 Επίσης, στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της 17ης Philoxenia, ο 

Σύνδεσµος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων(ΗΑΤΤΑ), πραγµατοποίησε 

από 31 Οκτωβρίου ως 1 Νοεµβρίου σεµινάρια για τα ταξίδια κινήτρων υπό την 

αιγίδα του Society of Incentive Executives(SITES). Τα σεµινάρια 

παρακολούθησαν ταξιδιωτικοί πράκτορες και σε αυτά δίδαξαν αλλοδαποί 



εισηγητές διεθνούς φήµης που είναι µέλη του SITE. 

 Με τη διεξαγωγή του σεµιναρίου αυτού δόθηκε η ευκαιρία στα άτοµα 

αυτά να επισκεφθούν την 17η Έκθεση Philoxenia και να αποκτήσουν προφανώς 

µια ολοκληρωµένη γεύση της προσφοράς των τουριστικών ελληνικών προϊόντων 

και πόρων. 

Όπως είναι γνωστό η Philoxenia αποτέλεσε για άλλη µια χρονιά τόπο 

προσέλκυσης πολλών φορέων που δραστηριοποιούνται στην ξενοδοχειακή 

βιοµηχανία. Την επισκέφθηκαν και παρακολούθησαν όχι µόνο µεγάλων διεθνών 

εταιριών tour operators, προκειµένου να κλείσουν επιχειρηµατικές συµφωνίες 

για την επόµενη τουριστική περίοδο, αλλά και µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες, 

αεροπορικές, ναυτιλιακές εταιρίες, πρακτορείων τουρισµού και επιχειρήσεων 

ξενοδοχειακού εξοπλισµού, όπως είναι φυσικό. 

 Επίσης αυξηµένο ενδιαφέρον έδειξαν και απλοί πολίτες οι οποίοι συνήθως 

διοργανώνουν µόνοι τους τις διακοπές τους και επιθυµούν να εµπλουτίζουν τις 

γνώσεις τους για τα τουριστικά προϊόντα των ελληνικών προορισµών και µη. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, βγαίνει το συµπέρασµα ότι η συνύπαρξη των 

τριών µορφών του επαγγελµατικού τουρισµού βοηθάει σε µεγαλύτερο βαθµό 

στην προώθηση και προβολή του τουριστικού προϊόντος. 

 Αυτό συµβαίνει γιατί η παρουσίαση των θεµάτων του τουρισµού 

βρίσκεται σε ευρεία µορφή και οι ενδιαφερόµενοι λαµβάνουν περισσότερες 

γνώσεις γι' αυτά.(ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Ο τουρισµός που αποτελεί κλάδο της οικονοµίας έχει την ιδιότητα να 

επηρεάζει και να επηρεάζεται από άλλους κλάδους και υποκλάδους της 

οικονοµικής δραστηριότητας. Αλληλεπίδραση όµως δεν υφίσταται µόνο στο 

οικονοµικό πεδίο αλλά και στο γενικότερο περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί και 

αναπτύσσεται όπως στο πολιτιστικό, κοινωνικό και πολιτικό. 

 Ο τουρισµός σήµερα, εφόσον αναπτυχθεί σωστά, προσδίδει ταχεία 

οικονοµική άνοδο στη χώρα υποδοχής του. Κυρίως ο επαγγελµατικός τουρισµός, 

ο οποίος αποφέρει µεγάλες οικονοµικές συναλλαγές. Είναι µεγάλος ο αριθµός 

εκείνων που ταξιδεύουν αρκετά συχνά για να διεκπεραιώσουν τα επαγγελµατικά 

τους ζητήµατα. 

 Γι' αυτό και στις µέρες µας, πολλές επιχειρήσεις όπως ξενοδοχειακές, 

αεροπορικές, ταξιδιωτικών γραφείων και ενοικιάσεων αυτοκινήτων έχουν 

ξεκινήσει αγώνα και βρίσκονται σε µεγάλο ανταγωνισµό. 

Σύµφωνα µε την αναλυτική αναφορά που έγινε στα προηγούµενα 

κεφάλαια για τις τρεις µορφές του επαγγελµατικού τουρισµού, τα οφέλη που 

προκύπτουν από την κάθε µια είναι σηµαντικά και πολλά. Έτσι, γίνεται 

αντιληπτή η αξία του επαγγελµατικού τουρισµού για την οικονοµία µιας χώρας, 

καθώς αποφέρει µεγάλο εισόδηµα. Εποµένως, οι επιχειρήσεις διαφόρων µορφών 

της τουριστικής βιοµηχανίας είναι υποχρεωµένες να προσπαθούν για το 

καλύτερο. Με αυτό τον τρόπο η χώρα αποκτά τη φήµη που απαιτείται και 

χρειάζεται για να αναγνωριστεί η προσφορά των υπηρεσιών της στον τοµέα του 

επαγγελµατικού τουρισµού. Έτσι, αυξάνεται διεθνώς η ζήτηση για την οργάνωση 

και διεξαγωγή διαφόρων ειδών συνεδρίων και εκθέσεων στη χώρα αυτή, µε 

αποτέλεσµα να ανεβαίνουν τα έσοδα της τουριστικής οικονοµίας, και γενικότερα 

της οικονοµίας της χώρας. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε βέβαια και την ανοδική πορεία 



του τουρισµού, µεσω της πραγµατοποίησης όλο και περισσοτέρων συνεδρίων 

και εκθέσεων αφού µεγαλώνει ο αριθµός επισκεπτών που έρχονται να 

παρακολουθήσουν τη συγκεκριµένη έκθεση ή των συµµετεχόντων ενός 

σπουδαίου και σηµαντικού συνεδρίου.(ΚΟΛΤΣΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,1993) 
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