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Δςσαπιζηίερ 

Οινθιεξψλνληαο απηή ηελ εξγαζία ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή  Ησάλλε Ρνκπνγηαλλάθε , ηνλ εηζεγήηε καο, γηα ηηο πνιχηηκεο 

ζπκβνπιέο θαη βνήζεηα αιια θαη γηα ηελ θαζνδήγεζή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνπιεηάο 

καο . Σειφο  ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε φινπο φζνπο  ζηάζεθαλ δίπια καο γηα ηελ  

εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο καο . 
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Πεπίλητη 

 

ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία εθηηκάηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ παξαζεξηζηψλ ηεο 

Κξήηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Ζξαθιείνπ  θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν ηνπ 2016 

(Απξίιην έσο Μαίν). Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο  ήηαλ 140 εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

ζπκπιεξψζεθαλ απφ  η αιινδαπνχο ηνπξίζηεο θαηά ηελ  αλαρψξεζε ηνπο απφ ην λεζί 

(ιηκάλη θαη αεξνδξφκην Ζξαθιείνπ). 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ  

παξαζεξηζηή δηάθνξα  ζηνηρεία ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ, ηεο δηακνλήο ηνπ, ηεο ηθαλνπνίεζεο ζε 

ζρέζε κε  ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, θαζψο θαη θάπνηα άιια ζηνηρεία (πξφζεζε 

κειινληηθήο επίζθεςεο, ζχζηαζεο, επηβεβαίσζε πξνζδνθηψλ). 

 

 ηελ ζπλέρεηα έγηλε επεμεξγαζία θαη αλάιπζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ζην  Microsoft 

Excel, έηζη ψζηε λα δηεμαρζνχλ  ζπκπεξάζκαηα γηα ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ηνπξηζηψλ, γηα ην πξνθίι ηνπο κε βάζε δεκνγξαθηθά ή άιια  ραξαθηεξηζηηθά, γηα ηνλ 

βαζκφ αθνζίσζεο ηνπο γηα ηνλ εληνπηζκφ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ θαη γηα  ην 

βαζκφ ζπζρέηηζεο κεηαμχ νξηζκέλσλ κεηαβιεηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο 

απηήο  παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο. 

 

Σέινο, ε εξγαζία νινθιεξψζεθε κε ηελ παξνπζίαζε θάπνησλ πξνηάζεσλ γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ  παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ηνπ Ζξαθιείνπ 
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ABSTRACT 
 

 

In this thesis assesses the satisfaction of holidaymakers Crete Heraklion namely during 

the 2016 summer season (April to May). The sample size was 100 questionnaires 

completed by Greek and foreign tourists during their departure from the island 

(Heraklion port and airport). 

 

The questionnaire contained information on the personal details of holidaymaker 

various components of travel, residence, satisfaction in relation to specific criteria, as 

well as some other elements (intent future visit, recommendation, expectations 

confirmation). 

 

 

Then edited and analysis of data in Microsoft Excel, so they held conclusions about the 

degree of satisfaction of tourists, their profile based on demographic or other 

characteristics, to the degree of their devotion to identify strengths and weaknesses and 

the degree of correlation between certain variables. The results of this treatment are 

presented in detail in the respective chapters of the work. 

 

 

Finally, the work was completed with the presentation of some proposals for the 

improvement of services in the tourism sector of Heraklion 
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ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΟΝ ΣΟΤΡΗΜΟ 

 

1.1 Οπιζμόρ και Υαπακηηπιζηικά Σοςπιζμού. 

 

Σνπξηζκφο είλαη ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ νπνία, νη άλζξσπνη 

κεηαθηλνχληαη πξνζσξηλά θαη  δηακέλνπλ γηα κηθξφ δηάζηεκα ζε ηφπνπο δηαθνξεηηθνχο 

απφ εθείλνπο ζηνπο νπνίνπο δνπλ θαη εξγάδνληαη  θαλνληθά, γηα ιφγνπο αλάπαπζεο, 

ςπραγσγίαο, πεξηήγεζεο, εμεξεχλεζεο, άζθεζεο, ζεξαπείαο, επίζθεςεο  θίισλ θαη 

ζπγγελψλ, ζξεζθείαο, επαγγέικαηνο, κφξθσζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε δηάθνξεο 

εθδειψζεηο. Οη  ιφγνη απηνί δελ έρνπλ ρξεκαηηθφ ή άιιν πιηθφ θίλεηξν θαη ε 

δξαζηεξηφηεηα απηή ζπλεπάγεηαη δαπάλε  πνπ εθδειψλεηαη θαηά ηα ε δηάξθεηα ησλ 

δηαθνπψλ. (Κνληνχ, 2009) 

 

Ο ηνπξηζκφο είλαη έλαο πνιχ δηαδεδνκέλνο ηξφπνο ςπραγσγίαο, εηδηθά ζηνλ Γπηηθφ 

Κφζκν ελψ  παξάιιεια απνηειεί κηα πνιχ κεγάιε βηνκεραλία θαη ζεκαληηθφηαηε πεγή 

εζφδσλ γηα παξαδνζηαθά  ηνπξηζηηθέο ρψξεο φπσο ε Γαιιία, ε  Ηζπαλία, ε Ηηαιία θαη ε 

Διιάδα.  

 

Ο Σνπξηζκφο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηνκέα πεγήο εζφδσλ γηα ηελ νηθνλνκία κηαο 

ρψξαο. Γηα λα έρεη έλαο ηφπνο, ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζα πξέπεη λα έρεη ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά:  
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• Φπζηθφ θάιινο  

• Καιφ θιίκα  

• Αξραηνινγηθά κλεκεία / κνπζεία  

• Γηαηήξεζε εζψλ θαη εζίκσλ 

 

Όια απηά κπνξνχλ λα γίλνπλ πξνζηηά ζηνπο ηνπξίζηεο φηαλ ππάξρνπλ νη παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο :  

•Καιή ζπγθνηλσλία  

• Άλεηε δηακνλή (π.ρ. εμνπιηζκφο ζε μελνδνρεία).  

 

πνπδαίν ξφιν επίζεο παίδεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο  θίλεζεο ελφο ηφπνπ θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ  θαηνίθσλ πξνο ηνπο μέλνπο. 

 

 

1.2 Ιστορικά ο τοσρισμός  

 

Ο ηνπξηζκφο δελ απνηειεί θαηλφκελν ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ηνπ ζχγρξνλνπ 

πνιηηηζκνχ καο. Οη ξίδεο ηνπ βξίζθνληαη πνιχ πίζσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ επνρή πνπ 

πξσηναλαθαιχθζεθε ε ηδέα ηνπ ρξήκαηνο θαη ε ηδέα ηνπ ηξνρνχ. Οη ζεκαληηθέο απηέο 

αλαθαιχςεηο επλφεζαλ ηε δεκηνπξγία ησλ ηαμηδηψλ θαη νη άλζξσπνη ηνπ ηφηε θφζκνπ 

κπνξνχζαλ πιένλ λα πιεξψλνπλ γηα ηε κεηαθίλεζε θαη ηε δηακνλή ηνπο. Έηζη άξρηζε 

λα επλνείηαη ε ηδέα ησλ ηαμηδηψλ θαη ζπλάκα ηνπ ηνπξηζκνχ. Σνπιάρηζηνλ πέληε ρηιηεηίεο 

πξηλ δηνξγαλψλνληαλ ηαμίδηα αλαςπρήο θαη θξνπαδηέξεο ζηελ Αίγππην.  

 

Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ επίζεο παξαηεξείηαη δηαρξνληθά 

είλαη φηη γηα πνιινχο αλζξψπνπο απνηειεί έλα κέηξν γηα επίδεημε ηεο θνηλσληθήο ηνπο 

ζέζεο. Ηζηνξηθά ν ηνπξηζκφο, ηδίσο απηφο ηεο αλαςπρήο, απνηεινχζε αιιά θαη σο 

ζήκεξα απνηειεί έλα ηαμηθφ θαηλφκελν, αθνχ ε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ηνπ θαζελφο 

θαζνξίδεη ην αλ ζα θάλεη ηνπξηζκφ, ην πνπ ζα πάεη, ην πφζεο κέξεο ζα δηακείλεη θηι 

(Goeldner θαη Ritchie, 2003). 
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1.3 Γηαθξίζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ 

 Δγρψξηνο ηνπξηζκφο (domestic tourism): ν ηνπξηζκφο ησλ θαηνίθσλ κίαο ρψξαο 

φηαλ ηαμηδεχνπλ κφλν εληφο απηήο (πρ. έλαο Αζελαίνο πεγαίλεη ζηελ Σξίπνιε) 

 Δμεξρφκελνο ηνπξηζκφο (outbound tourism): αθνξά ζηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο 

κίαο ρψξαο νη νπνίνη ηαμηδεχνπλ ζε κία άιιε ρψξα (πρ. έλαο Έιιελαο πνπ 

ηαμηδεχεη ζηε Γαιιία) 

 Δηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο (inbound tourism): ν ηνπξηζκφο ησλ αιινδαπψλ νη 

νπνίνη ηαμηδεχνπλ ζε δεδνκέλε ρψξα (πρ. έλαο Γάιινο πνπ ηαμηδεχεη ζηελ 

Διιάδα) 

 Γηεζλήο ηνπξηζκφο (international tourism): ην ζχλνιν ηνπ εηζεξρφκελνπ θαη ηνπ 

εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ. 

 Δζσηεξηθφο ηνπξηζκφο (internal tourism): ην ζχλνιν ηνπ εγρψξηνπ θαη ηνπ 

εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ 

 Δζληθφο ηνπξηζκφο: (national tourism): ην ζχλνιν ηνπ εγρψξηνπ θαη ηνπ 

εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ( Γεκήηξεο Λαγφο,  2005,) 

 

 

1.4 Μοπθέρ Σοςπιζμού  

 

Eναλλακηικόρ Tοςπιζμόρ  

Δλαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο κνξθέο ηνπξηζκνχ νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ χπαξμε εηδηθνχ θίλεηξνπ – ελδηαθέξνληνο .Οη βαζηθέο κνξθέο 

ηνπ ελαιιαθηηθνχ  ηνπξηζκνχ είλαη : (https://el.wikipedia.gr) 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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Aγποηοςπιζμόρ 

Αγξνηνπξηζκφο είλαη κηα κνξθή ηνπξηζκνχ φπνπ ηα άηνκα πνπ επηιέγνπλ απηνχ ηνπ 

είδνο ηνπξηζκνχ δηακέλνπλ ζε αγξφθηεκα θαη ζπκκεηέρνπλ ζε αγξνηηθέο εξγαζίεο .Οη 

επηζθέπηεο ζηνλ αγξνηνπξηζκφ παξαηεξνχλ ηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο , έρνληαο ζε 

επαθή κε ηελ ηνπηθή αγξνηηθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκία θαη ηα ήζε θαη έζηκα ησλ 

θάηνηθσλ .(Μαληδνπξάλε θαη Σδηθάθε ,2006) 

Αθληηικόρ Σοςπιζμόρ 

Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο επηιέγεηαη απφ ηα άηνκα πνπ αζθνχληαη , γπκλάδνληαη , 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξα αγσλίζκαηα (Μαληδνπξάλε θαη Σδηθάθε ,2006) 

Οικοηοςπιζμόρ  

Οηθνηνπξηζκφο  είλαη ν πεξηβαιινληηθφο ηνπξηζκφο θαη ζπρλά αλαθέξεηαη σο πξάζηλνο 

ηνπξηζκφο θαη έρεη αλαπηπρηεί ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο πφξνπο ηνπ πεξηβάιινληνο πρ 

βνπλά , ιίκλεο , ζπειηέο . (Μαληδνπξάλε θαη Σδηθάθε ,2006) 

 

Θπηζκεςηικόρ ηοςπιζµόρ 

Θξεζθεπηηθφο ζπλδέεηαη κε ηα ηαμίδηα ζε ζξεζθεπηηθνχο ηφπνπο ιαηξείαο , φπσο 

κνλαζηήξηα θαη εθθιεζηέο γηα εμεξεπλήζεηο , επηζθέςεηο κε ζθνπφ ηελ επαθή , ηελ 

γλσξηκία θαη γλψζε ηεο ζξεζθεπηηθήο παξάδνζεο θαη θιεξνλνκίαο (Μαληδνπξάλε θαη 

Σδηθάθε ,2006)  . 

Πολιηιζηικόρ ηοςπιζμόρ 

Πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο ζρεηίδεηε κε ηελ επίζθεςε ζε έλα ρψξν πνπ θχξην ζθνπφ έρεη 

ηελ επαθή κε ηα πνιηηηζηηθά ζηνηρεηά απηνχ φπσο αξραηνινγηθά  κλήκα , ηζηνξία ηέρλεο 

, ιανγξαθηθά. Ο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο είλαη έλα απφ ηα παιαηνηέξα θαη δεκνθηιεζηέξα 

εηδή ηνπ ηνπξηζκνχ (Μαληδνπξάλε θαη Σδηθάθε ,2006) . 
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1.5 πνπδαηφηεηα θαη Αλάπηπμε Σοςπιζμού 

 

Ο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο αλάπηπμεο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο  ηνπηθέο νηθνλνκίεο, εμ αηηίαο ηεο δηαξθψο απμαλφκελεο ζπκβνιήο ηνπ 

ζην εηζφδεκα ησλ πεξηνρψλ απηψλ, αιιά θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξεη ζηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπο.  χκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία  ζπκβάιεη ζην 18% ηνπ ΑΔΠ 

θαη ζην 16% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο κε 800 ρηιηάδεο πεξίπνπ ζέζεηο  εξγαζίαο. 

Δπίζεο ηα έζνδα  απφ ηνλ ηνπξηζκφ ην 2002 αλήιζαλ ζε 10.285 εθαη. επξψ, 

ππεξθαιχπηνληαο ηα αληίζηνηρα έζνδα ηεο αμίαο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ ελψ αληίζηνηρα κεηψζεθαλ  γηα ην 2003 ζε 9.460 εθαη. επξψ.  Απνηειεί 

έηζη έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο άμνλεο  ηεο πεξηθεξεηαθήο  αλάπηπμεο, εηδηθά γηα ηηο 

πεξηθεξεηαθέο θαη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ ηνπο θαηάιιεινπο  γηα 

ην ζθνπφ απηφ πφξνπο. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέο απνηππψλεηαη ζηε 

δνπιεηά ηνπ ( Naisbitt 1995), ν νπνίνο επηζεκαίλεη φηη  ε παγθφζκηα νηθνλνκία ζηνλ 

αηψλα πνπ δηαλχνπκε ζα θπξηαξρείηαη  απφ ηξείο ηνκείο: ηελ ηερλνινγία ηεο 

πιεξνθνξίαο, ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηνλ ηνπξηζκφ. (Ενπνπλίδεοθαη ίζθνο, 2006) 

 

 

Ο ηνπξηζκφο έρεη θαηαζηεί καδηθφ νηθνλνκηθφ θαηλφκελν δηεζλνχο  ελδηαθέξνληνο, αθνχ 

πέξαζε απφ ην ξνκαληηζκφ θαη ηελ αξηζηνθξαηία ηνπ παξειζφληνο ζηνλ νξζνινγηζκφ 

θαη ηε δεκνθξαηία ηεο ζχγρξνλεο  επνρήο. Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

θαηλνκέλνπ ζπκβαδίδεη κε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο, ηερλνινγηθέο θαη πνιηηηζκηθέο θ 

αηαθηήζεηο ηεο αλζξσπφηεηαο. Δλψ ε πεξίνδνο έλαξμεο ησλ ηαμηδηψλ  αλαςπρήο 

παξαηεξείηαη ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα, ε αλάπηπμή ηνπ επήιζε ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ, σο  

επαθφινπζν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, πνπ ζπληειέζηεθε κε ηελ βηνκεραληθή θαη 

επηζηεκνληθή  Δπαλάζη αζε ζην ηέινο ηνπ 20νπ αηψλα. Ζ θπξίαξρνη νηθνλνκηθνί, 

θνηλσληθνί, ηερλνινγηθνί θαη πνιηηηθνί  παξάγνληεο πνπ ζπλε ηέιεζαλ ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ είλαη νη εμήο: 

 

 Ζ αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο, πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ 
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Αχμεζε ηνπ 

θαηαθεθαιήλ 

εηζνδήκαηνο 

δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηνπ  εζληθνχ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ πινχηνπ 

. 

 Ζ εληππσζηαθή αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο πνπ επεξέαζε φια ηα κέζα 

κεηαθνξάο θαη δηεπθφιπλε ηηο κεηαθηλήζεηο 

 . Ζ βειηίσζε ησλ φξσλ εξγαζίαο θαη ακνηβήο ησλ εξγαδνκέλσλ 

. 

 Ζ επηθξάηεζε πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο 

. 

 Ζ άλνδνο ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ ιαψλ 

. 

 Ζ αικαηψδεο αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

. 

 Ζ παξνρή πηζηψζεσλ θαη άιισλ δηεπθνιχλζεσλ πξνο ηνπο ηνπξίζηεο 

. 

 Ζ εμέιημε ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο 

Βειηίσζε  ησλ φξσλ 

εξγαζίαο θαη ακνηβήο 

Άλνδνο ηνπ 
κνξθσηηθνχ επηπέδνπ 

Δμέιημε Μέζσλ 

Μαδηθήο ελεκέξσζεο 

Πνιηηηθή θαη 

νηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

Αικαηψδε  αλάπηπμε 

ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ 

Παξνρή πηζηψζεσλ θαη 

άιισλ δηεπθνιχλζεσλ 

ηνπο ηνπξίζηεο 
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σήμα 1.1: Παπάγονηερ  πος ζςνεηέλεζαν ζηην ανάπηςξη ηος ηοςπιζμού 

 

 

Ζ αλαζπγθξφηεζε ηεο Δπξψπεο απφ ηηο θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο ησλ ερζξνπξαμηψλ 

ηνπ Β' παγθφζκηνπ  πνιέκνπ, απνηέιεζε, κεηαμχ άιισλ, ηελ απαξρή ηεο ζεακαηηθήο θαη 

ηαπηφρξνλα δπλακηθήο αλάπηπμεο ηνπ  ηνπξηζκνχ δηεζλψο.  Πνιιέο ρψξεο άξρηζαλ λα 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ  ζηελ νηθνλνκία, αηηία πνπ 

ηνπο νδήγεζε φρη κφλν ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, αιιά  θαη 

ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπ σο ηδηαίηεξνπ θιάδνπ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεη αο, γεγνλφο ην 

νπνίν είρε σο  ζπλέπεηα λα δηακνξθσζεί ε ηνπξηζηηθή νηθνλνκία.  

 

Όινη νη παξαπάλσ ιφγνη νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο ζπλερψο δηνγθνχκελνπ 

δηεζλνχο ηνπξηζηηθνχ  ξεχκαηνο, γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ νπνίνπ άξρηζαλ λα 

θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηε δηεζλή  ηνπξηζηηθή αγνξά ζπλερψο θαη λέεο αεξνπνξηθέο 

εηαηξείεο λαχισζεο αεξνζθαθψλ θαη ηνπξηζηηθνί  πξάθηνξεο (tour- operators), ελψ ε 

δήηεζε ηνπξηζηηθψλ παθέησλ (inclusive tour) απμάλεηαη ζρεδφλ κε αικαηψδε ξπζκφ. 

Μεηά ην 1970 ππνινγίδεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ παγθνζκίσο απμήζεθε απφ 

160 ζε 341 εθαηνκκχξηα. 

 

Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο ππήξμε βξαδχηεξε ζε ζρέζε κε άιιεο ηνπξηζηηθά 

αλεπηπγκέλεο  ρψξεο. Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ 

ήηαλ ε νινθιήξσζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ  ράξηε ηνπ εζληθνχ ρψξνπ, ε αληηκεηψπηζε ησλ 

επεηγφλησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη ε βειηίσζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ κέζσλ ηεο ρψξαο θαη νη φξνη δηαβίσζεο ησλ Διιήλσλ. Οη πξψηεο 

πξνζπάζεηεο εθ κέξνπο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ 
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ζεκεηψζεθαλ κεηά ην ηέινο  ηνπ Β' παγθφζκηνπ πνιέκνπ  θαη ηνπ εκθχιηνπ πνιέκνπ. Ζ 

δεθαεηία ηνπ '70 μεθίλεζε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξψησλ ζρεδίσλ ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο κεγάιεο θιίκαθαο κε βάζε ηα πξφηππα ηεο Ηζπαλίαο, θαη ζπλερίζηεθε κε κηα 

κεηαζηξνθή ηνπ ηνπξηζκνχ  πξνο ηηο πνιηηηζηηθέο θαη θπζηθέο αμίεο. Οη πξψηεο 

επελδχζεηο ζε αγξνηνπξηζκνχ έγηλαλ ην δεχηεξν κηζφ  ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70, κε ηελ 

πξνψζεζε πξνγξακκάησλ κεηαηξνπήο παξαδνζηαθψλ ζπηηηψλ ζε μελψλεο απφ  ηνλ 

Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ) θαη πξνγξακκάησλ αγξνηνπξηζκνχ απφ ην 

Τπνπξγείν  Γεσξγίαο. ηε ζπλέρεηα ππήξμε δηαδνρηθά ε αλάπηπμε ρηνλνδξνκηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ. ηελ αλάπηπμε ηνπ  ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ 

ζπλέβαιιε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηα κλεκεία 

πνιηηηζκνχ πνπ δηαζέηεη ε Διιάδα.( Ενπνπλίδεοθαη ίζθνο, 2006). 

. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 : ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΠΔΛΑΣΖ (ΣΟΤΡΗΣΑ) 

 

2.1 Οπιζμόρ ηηρ Ηκανοποίηζηρ 
 

 Αξρηθά,  δελ ππάξρεη θάπνηνο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο. Πνιχ ραξαθηεξηζηηθά γηα ην 

πξφβιεκα απηφ ν Oliver (1997) αλαθέξεη: “...φινη γλσξίδνπλ ηη είλαη ηθαλνπνίεζε, έσο 

φηνπ δεηεζεί λα δψζνπλ έλαλ νξηζκφ...Σφηε θαίλεηαη φηη θαλείο δελ γλσξίδεη...”. 

 

 Οη Westbrook θαη Oliver (1991) νξίδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή σο ηε 

ζπλνιηθή ζηάζε πνπ απηφο δηακνξθψλεη γηα έλα πξντφλ ή ππεξεζία ην νπνίν 

ρξεζηκνπνίεζε, αθνχ ην απέθηεζε. Πξφθεηηαη δειαδή, γηα κηα αμηνινγεηηθή θξίζε κεηά 

ηελ επηινγή πνπ πξνθχπηεη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξαζηηθή επηινγή θαη απφ ηελ 

εκπεηξία ηεο ρξήζεο (θαηαλάισζεο) ηεο. 

 

Οη Giese θαη Cote (2000), αθνχ θάλνπλ κηα πνιχ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ 

πεξηζζφηεξν γλσζηψλ θαη ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελσλ νξηζκψλ, πξνηείλνπλ έλα 

πιαίζην αλάπηπμεο εμεηδηθεπκέλσλ νξηζκψλ ηθαλνπνίεζεο ηνπ θαηαλαισηή αλάινγα κε 
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ηελ πεξίπησζε. Γεληθά, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ηθαλνπνίεζε απνηειεί κηα 

ζπλνιηθή ζπγθηλεζηαθή αληίδξαζε πνηθίιεο έληαζεο. Ο αθξηβήο ηχπνο ζπγθηλεζηαθήο 

αληίδξαζεο θαη ην επίπεδν έληαζεο πνπ βηψλεη ν θαηαλαισηήο πξέπεη λα νξίδνληαη 

επαθξηβψο απφ ηνλ εξεπλεηή αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε πνπ ηνλ ελδηαθέξεη λα 

αλαιχζεη. 

 

Σέινο, ν Philip Kotler αλαιχεη ηελ έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε σο ηα 

ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο ή δπζαξέζθεηαο ελφο αηφκνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ππνθεηκεληθή ζχγθξηζε ηεο απφδνζεο (ή ηνπ απνηειέζκαηνο) ελφο πξντφληνο ζε ζρέζε 

κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. Σν αλ ν αγνξαζηήο είλαη ηθαλνπνηεκέλνο ή φρη κεηά απφ ηελ 

αγνξά, εμαξηάηαη απφ ηελ απφδνζε ηνπ πξντφληνο ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ 

αγνξαζηή. 

 

Όπσο θαίλεηαη θαζαξά απφ ηνλ νξηζκφ, ε ηθαλνπνίεζε είλαη κηα ιεηηνπξγία 

ππνθεηκεληθήο απφδνζεο θαη πξνζδνθηψλ. Αλ ε απφδνζε είλαη κηθξφηεξε απφ ηηο 

πξνζδνθίεο, ν πειάηεο είλαη δπζαξεζηεκέλνο. Αλ ε απφδνζε ζπκπίπηεη κε ηηο 

πξνζδνθίεο, ν πειάηεο είλαη ηθαλνπνηεκέλνο. Αλ ε απφδνζε ππεξβαίλεη ηηο πξνζδνθίεο, 

ν πειάηεο είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο ή ελζνπζηαζκέλνο.( Μπηληράθε,2012) 

 

 

2.2 Ηκανοποίηζη Πελάηη , Απόδοζη και Ποιόηηηα 

Πποζθεπόμενηρ Τπηπεζίαρ  

 

Γηάθνξεο κειέηεο έρνπλ εζηηάζεη ζηε ζρέζε κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο πειάηε ζε επίπεδν 

επηρείξεζεο θαη απφδνζεο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε 

παξέρεη κηα πνηθηιία νηθνλνκηθψλ νθειψλ ζηελ επηρείξεζε. Γηα παξάδεηγκα, ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε έρεη βξεζεί λα απμάλεη ηα έζνδα  θαζηζηά ηε δήηεζε πην 

αλειαζηηθή  θαη κεηψλεη ηηο δαπάλεο γηα λένπο πειάηεο θαη ηελ ελαζρφιεζε κε ηε θαθή 

πνηφηεηα, ηηο αηέιεηεο θαη ηηο δηακαξηπξίεο Απεηθνλίδνληαο απηά ηα νθέιε, ε ηθαλνπνίεζε 
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πειαηψλ έρεη βξεζεί λα βειηηψλεη ηελ καθξνπξφζεζκε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε, λα 

απμάλεη ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο  θαη λα εληζρχεη ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο ζηελ 

αγνξά (Aaker and Jacobson, 1994) 

  

 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ πνηφηεηαο θαη ηθαλνπνίεζεο απνηειεί επίζεο έλα ζέκα ζπδήηεζεο. Ο 

Oliver (1981,) νξίδεη ηελ ηθαλνπνίεζε σο κηα „πεξίιεςε ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο 

πνπ πξνθχπηεη φηαλ ην ζπλαίζζεκα, πνπ πεξηβάιιεη κε επηβεβαησκέλεο πξνζδνθίεο, 

ζπλδπάδεηαη κε ην πξσηαξρηθφ ζπλαίζζεκα ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ θαηαλαισηηθή 

εκπεηξία‟. Οη πεξηζζφηεξνη  νξηζκνί γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ζρεηίδνληαη κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή, ελψ κηα ζηάζε απέλαληη ζε έλα πξντφλ απνηειεί έλα πην 

δηαξθέο ραξαθηεξηζηηθφ θαη ιηγφηεξν πεξηζηαζηαθά πξνζαλαηνιηζκέλν. χκθσλα κε ηνλ 

Olive r(1981), „ε ηθαλνπνίεζε ζχληνκα δηαζπάηαη ζηε ζπλνιηθή ζηάζε θάπνηνπ πξνο 

ηελ αγνξά πξντφλησλ‟. πλεπήο κε ηε δηάθξηζε κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο θαη ζηάζεο είλαη ε 

δηάθξηζε κεηαμχ πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη ηθαλνπνίεζεο : ε αληηιεπηή πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ είλαη κηα παγθφζκηα θξίζε, ή ζηάζε, ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία, ελψ ε 

ηθαλνπνίεζε ζρεηίδεηαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή. Οη Parasuraman  (1988)  έρνπλ 

αλαθέξεη αξθεηά παξαδείγκαηα φπνπ νη εξσηεζέληεο ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, αιιά δελ αηζζάλνληαλ φηη ε ππεξεζία ήηαλ πςειήο πνηφηεηαο. 

 

 

 

 

 

2.3 ςμπεπιθοπά(Σοποθεηήζειρ Τπαλλήλυν) και 

Ηκανοποίηζη Πελαηών  

 

ε επίπεδν ππαιιήισλ, ππάξρεη κηα γεληθή άπνςε φηη ε ζπκπεξηθνξά (ηνπνζεηήζεηο) 

θαη ε απφδνζε ππαιιήισλ ζρεηίδνληαη ζεηηθά (Judge et al., 2001). ε νξγαλσηηθφ 

επίπεδν, αξθεηέο κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 
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ππαιιήισλ θαη ησλ κνλάδσλ ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε ζε επίπεδν επηρείξεζεο. Οη 

Hart et al,1990  δηαπίζησζαλ φηη νη γεληθέο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππαιιήισλ ζε επίπεδν 

επηρείξεζεο-κνλάδαο ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε δηάθνξα κέηξα απφδνζεο ησλ κνλάδσλ- 

επηρεηξήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε, ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο. Οκνίσο, δηάθνξνη κειεηεηέο έρνπλ εξεπλήζεη 

ηνλ αληίθηππν ηνπ νξγαλσηηθνχ θιίκαηνο ζηελ νξγαλσηηθή απφδνζε. Ο Schneider ( 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία απφ ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο γηα λα δείμνπλ φηη νη αληηιήςεηο ησλ 

ππαιιήισλ γηα ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηηο ππεξεζίεο ζπζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηηο 

αληηιήςεηο ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ ζηα ππνθαηαζηήκαηα .  

 

Αξθεηέο έξεπλεο βξίζθνπλ ζεηηθή ηε ζπζρέηηζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ ππαιιήισλ κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ (Schneider, 1998), ππάξρεη εζηίαζε ζην γεγνλφο φηη ε 

έξεπλα είλαη cross- sectional θαζηζηψληαο ην αηηηψδεο ζπκπέξαζκα δχζθνιν 

Πξφζθαηεο έξεπλεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ζηνηρεία γηα λα εξεπλήζνπλ ηνλ αληίθηππν 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ππαιιήισλ ην ρξφλν φπσο:  

1) Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ζην ρξφλν  

2) Δληνχηνηο, ηα επξήκαηα δελ νδεγνχλ ζε νξηζηηθφ απνηέιεζκα.  

 

Ο ηνπξηζκφο είλαη έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν ζην νπνίν ε πνηφηεηα εμππεξέηεζεο 

εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

θαη ησλ θαηαλαισηψλ ή ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ (Johns 1999). Δπνκέλσο, ε  θαηαλφεζε 

ησλ ζρέζεσλ ηνπξίζηα-νηθνδεζπφηε γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ζεηηθήο επαθήο απηψλ ψζηε 

λα εληζρπζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ είλαη ζεκαληηθή γηα λα επαλαιεθζεί ε 

επηρείξεζε. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηνπξηζηψλ θαη ησλ νηθνδεζπνηψλ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο δπζθνιίεο αιιειεπίδξαζεο(Krippendorf, 1987 and Pearce, 1982).  
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2.4 Ηκανοποίηζη ζηα πλαίζια ηηρ Αποηςσίαρ και 

Αποκαηάζηαζηρ Τπηπεζιών  

 

Ζ ηθαλνπνίεζε είλαη κηα απφ ηηο πην εξεπλεκέλεο έλλνηεο (Szymanski and Henard, 

2001). Μηα θνηλή ππφζεζε απηψλ ησλ κειεηψλ είλαη φηη έλαο ηθαλνπνηεκέλνο πειάηεο 

έρεη κηα κεγαιχηεξε ηάζε γηα ζπκκεηνρή ζε επλντθφηεξεο ζπκπεξηθνξηζηηθέο πξνζέζεηο 

φπσο ε αλάθηεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ζεηηθήο wom, θαη κηα κεγαιχηεξε αλνρή θαηά 

ηελ βίσζε κηαο απνηπρίαο ζηελ επίδνζε ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο (Bearden 

and Teel, 1983). 

  

Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε κπνξεί λα εμεηαζηεί ζε δπν ηνπιάρηζηνλ επίπεδα :  

 

1)πλαιιαγή- ζπγθεθξηκέλε ηθαλνπνίεζε  

2)πζζσξεπηηθή ηθαλνπνίεζε  

 

Σν πξψην επίπεδν αθνξά ηελ κεηά ηελ επηινγή αμηνινγηθή θξίζε (Oliver, 1981), ελψ 

ην δεχηεξν αλαθέξεηαη ζηηο αμηνινγήζεηο ησλ πειαηψλ ηεο πνιιαπιήο εκπεηξίαο κε ην 

ίδην πξντφλ ή ην θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ (Bolton and Drew, 1991).  

 

ηελ βηβιηνγξαθία ηνπ κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ, νη απνηπρίεο ππεξεζηψλ θαη νη 

ζπγθξνχζεηο απνθαηάζηαζεο ζεσξνχληαη σο θξίζηκεο „ψξεο ηεο αιήζεηαο‟ ζηελ ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ησλ πειαηψλ (Grönroos, 1988). Ζ  έξεπλα 

θαηαδεηθλχεη φηη ν θχξηνο ιφγνο γηα ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ζηνλ ηνκέα ππεξεζηψλ 

ζπζρεηίδεηαη κε ηηο απνηπρίεο ππεξεζηψλ θαη ηηο απνηπρίεο απνθαηάζηαζεο (Keaveney, 

1995). Δπίζεο, φζν πςειφηεξε είλαη ε δξηκχηεηα ηεο απνηπρίαο ηφζν ρακειφηεξε είλαη 

ε ζπλαιιαγή- ζπγθεθξηκέλε ηθαλνπνίεζε. Ζ απνηπρία ππεξεζηψλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο εξέζηζκα γηα ηνπο πειάηεο λα αλαβαζκίζνπλ ην επίπεδν 

ζπζζσξεπηηθήο ηθαλνπνίεζεο  θαη ιφγσ απηνχ, ε αξλεηηθή εκπεηξία απφ κηα απνηπρία 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο κειινληηθέο αμηνινγήζεηο ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηνπο 

πειάηεο(Smith and Bolton, 1998). 
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2.5 Γιαηί η Ηκανοποίηζη είναι ηόζο ημανηική;  

 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ δηαηήξεζε ησλ πειαηψλ 

δεδνκέλνπ φηη ε ηθαλνπνίεζε είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ηεο πηζηφηεηαο ησλ 

πειαηψλ(customer loyalty) . Δίλαη πνιχ ζεκαληηθά αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ε πηζηφηεηα 

ησλ πειαηψλ είλαη ν πην ζεκαληηθφο ζπλδεηηθφο θξίθνο γηα ηε δηαηήξεζε πειαηψλ θαη ε 

δηαηήξεζε είλαη θξίζηκε γηα ηελ καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή επηηπρία κηαο εηαηξίαο . Οη 

Hoyer and MacInnis (2001) βαζίδνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπο γηα ηε δηαηήξεζε ζηελ 

ηθαλνπνίεζε θαη ηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο. Οη 

ηθαλνπνηεκέλνη πειάηεο είλαη ιηγφηεξν δαπαλεξνί γηα λα δηαηεξεζνχλ ιηγφηεξν 

επαίζζεηνη ζηηο αιιαγέο ηεο ηηκήο θαη παξέρνπλ ηε ζεηηθή  δηαθήκηζε. Απνηέιεζκα νη 

επηρεηξήζεηο πνπ ηθαλνπνηνχλ κε ζπλέπεηα ηνπο πειάηεο, απνιακβάλνπλ πςειφηεξα 

επίπεδα δηαηήξεζεο θαη απνδνηηθφηεηαο.  

 

Ο Yang(2003) εηζάγεη έλα κνληέιν ζεκαληηθφηεηαο – ηθαλνπνίεζεο πνπ επηηξέπεη ζε 

κηα επηρείξεζε λα ηαμηλνκήζεη ηηο πνηνηηθέο ηδηφηεηεο κε ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο. Οη 

ζθνπνί κηαο έξεπλαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε δελ είλαη κφλν λα καζεπηεί ην 

πξαγκαηηθφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο αιιά θαη λα δνζεί έκθαζε ζηηο δπλάκεηο θαη ζηελ 

πεξηνρή γηα βειηίσζε. Μέζσ ησλ ζπλερψλ ελεξγεηψλ βειηίσζεο, ε επηρείξεζε κπνξεί 

λα απμήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ηα θέξδε. Λφγσ ησλ πειαηψλ πνπ 

αμηνινγνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ κε ηελ εμέηαζε ζεκαληηθψλ πνηνηηθψλ 

ηδηνηήησλ, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ιάβνπλ κέηξα βειηίσζεο γηα ηηο ζεκαληηθέο 

ηδηφηεηεο πνπ έρεη έλα ρακειφηεξν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο. Σν κνληέιν ζεκαληηθφηεηαο – 

ηθαλνπνίεζεο είλαη έλα απιφ θαη ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηηο επηρεηξήζεηο ψζηε λα 

αλαθαιχςνπλ ηηο άξηζηεο ηδηφηεηεο θαη ηηο „ππφ βειηίσζε‟ ηδηφηεηεο πνπ απαηηνχλ άκεζε 

δξάζε βειηίσζεο  
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2.6 Δπίπεδο Ηκανοποίηζηρ και Ποιόηηηα Τπηπεζιών  

 

χκθσλα κε ηνπο Sower and Fair (2005), „θάζε πνηνηηθφο εκπεηξνγλψκνλαο θαζνξίδεη 

ηελ πνηφηεηα θάπσο δηαθνξεηηθά‟, θαη ππάξρεη πνηθηιία πξννπηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ιεθζνχλ ππφςε ζην θαζνξηζκφ ηεο πνηφηεηαο.  

 

Τπάξρνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη ε ικανοποίηζη ησλ 

πειαηψλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ησλ νξγαληζκψλ, θαη φηη ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε ζπλδέεηαη κε ηα θέξδε ηηο βηνκεραλίεο παξνρήο ππεξεζηψλ, 

φηαλ ε δπζαξέζθεηα απφ ηελ εμππεξέηεζε παξνπζηαζηεί, νη πειάηεο ίζσο 

ζπκκεηάζρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ελάληηα ζηνλ νξγαληζκφ, φπσο ζηελ αξλεηηθή 

δηάδνζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ νξγαληζκφ απφ ζηφκα ζε ζηφκα, ζηελ έμνδν ή θαη ζηελ 

άκεζε ππνβνιή παξαπφλσλ ζηελ επηρείξεζε. Καη ζηηο δπν πξψηεο πεξηπηψζεηο ν 

νξγαληζκφο έρεη ζπλήζσο ιηγφηεξν έιεγρν ΚΑΗ βξίζθεηαη ζην έιενο ηνπ πειάηε. Χζηφζν 

αλ ν νξγαληζκφο έρεη επίγλσζε ηεο απνηπρίαο ησλ ππεξεζηψλ, ηα κέηξα πνπ έιαβε γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε απηήο κπνξεί ζηαδηαθά λα κεηαηξέςνπλ ηνλ δπζαξεζηεκέλν πειάηε 

ζε ηθαλνπνηεκέλν. Πξάγκαηη, νη Blodgett et al. (1995) ππνζηεξίδνπλ φηη νη θνξείο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζα έπξεπε λα ελζαξξχλνπλ ηνπο πειάηεο πνπ είλαη 

δπζαξεζηεκέλνη λα δηακαξηχξνληαη θαη λα δεηνχλ απνδεκίσζε , έηζη ψζηε ε επηρείξεζε 

λα έρεη ηελ επθαηξία λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα θαη λα δηαηεξήζεη ηνπο πειάηεο 

απηνχο. Τπάξρνπλ ζηνηρεία φηη ε απνθαηάζηαζε απνηπρεκέλεο εμππεξέηεζεο 

ζπλεηζθέξεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πειαηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ηνλ 

νξγαληζκφ(Smith and Bolton, 1998;Tax et al., 1998).  

 

Χζηφζν, νη Hart et al.(1990) επηζεκαίλνπλ φηη ην ήκηζπ ησλ πειαηψλ πνπ κειέηεζαλ 

ήηαλ πεξηζζφηεξν αξλεηηθφ γηα ηνλ νξγαληζκφ αθνχ είραλ δηακαξηπξεζεί ζε απηφλ. Σε 

γλψζε ηνπ πψο λα ελεξγνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο, ηη λα ιέλε, ηη λα θάλνπλ θαη 

ηελ έθηαζε ηεο αλεζπρίαο πνπ ζέινπλ λα εθθξάζνπλ ζα έπξεπε έλαο νξγαληζκφο λα 

δψζεη ζηνλ δηακαξηπξφκελν πειάηε πνπ εκθαλίδεηαη θαη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηαδηθαζία αλάθηεζεο.  
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Έηζη, ελψ αλαγλσξίδεηαη φηη ε απνηειεζκαηηθή αλάθηεζε απφ ηηο απνηπρίεο 

εμππεξέηεζεο είλαη ζεκαληηθή, είλαη πνιχ ιηγφηεξν θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

έλαο νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα ζπλεηζθέξεη ζε απηφ. Γηα παξάδεηγκα, 

νη Goodwin and Ross (1992), Blodgett et al. (1995), και Blodgett et al. (1997) 

επηζεκαίλνπλ φηη φηαλ ε εμππεξέηεζε „δηαιπζεί‟, ε επηπιένλ θξνληίδα ιακβάλεηαη 

πξνθείκελνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη ν πειάηεο αληηκεησπίδεηαη θαηάιιεια (θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο απνθαηάζηαζεο ηεο εμππεξέηεζεο), επεηδή απηφ κπνξεί λα 

έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζην πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είλαη ν πειάηεο κε ηελ φιε 

δηαδηθαζία θαη ηνλ νξγαληζκφ ηνλ ίδην. Πξάγκαηη νη Blodgett et al.( 1997) ππνζηεξίδνπλ 

φηη ην „ηειηθφ απνηέιεζκα κηα δηακαξηπξίαο ελφο πειάηε κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθφ 

αλ ν εξγαδφκελνο ζπκπεξηθεξζεί κε αγέλεηα, αθφκα θαη αλ ν πειάηεο έρεη ιάβεη θάπνηα 

κνξθή απνδεκίσζεο. 

 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΈΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ  ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  ΣΟ ΝΟΜΟ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ.                                                                                

Σκοπόσ τησ Ερευνάσ 

Η ζρευνα αυτή ζχει ωσ ςκοπό να διαπίςτωςη το βαθμό ικανοποιήςεισ των τουριςτών από τισ 

παρεχόμενεσ υπηρεςίεσ ςτο Νόμο Ηρακλείου ,τον  βαθμό αφοςίωςησ τουσ για τον εντοπιςμό 

δυνατών και αδφνατων ςημείων . Συγκεκριμζνα η ζρευνα αυτή ζχει  ωσ ςτόχο να εξετάςει τα 

παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα . 

1. Κατά ποςό οι τουρίςτεσ είναι ικανοποιημζνη από την διαμονή τουσ ςτο Νόμο 

Ηρακλείου (από κατάλυμα, διατροφή ,τοπικά μεταφορικά μζςα κτλ) 

2. Την πρόθεςη των τουριςτών να ξαναεπιςκεφτουν το Ηράκλειο , και την πρόθεςη τουσ 

να ςυςτήςουν ςε φίλουσ \ςυγγενείσ να επιςπευτοφν το Ηράκλειο. 
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3.1 ρεδηαζκφο ηεο Έπεςναρ 

 

Ο ζτεδιαζμός ηης έρεσνας ικανοποίηζης αποηελεί ένα από ηα βαζηθφηεξα ζηάδηα εθαξκνγήο 

ελφο νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο κέηξεζεο ηθαλνπνίεζεο θαη έρεη σο βαζηθφ ζηφρν 

ηελ απνθπγή ιαζψλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

 

Ζ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ πνπ πηνζεηήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ηθαλνπνίεζεο 

παξνπζηάδεηαη  αλαιπηηθά ζην ρήκα 3.1 θαη απνηειείηαη απφ ηα εμήο βαζηθά βήκαηα: 

 

1.Καζνξηζκφο ζηφρσλ έξεπλαο ηθαλνπνίεζεο: Απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν βήκα 

δεδνκέλνπ φηη επεξεάδεη  ην ζχλνιν ησλ ππφινηπσλ βεκάησλ νξγάλσζεο θαη 

δηεμαγσγήο κηαο νπνηαζδήπνηε έξεπλαο αγνξάο.  

 

2.Καζνξηζκφο δηαζηάζεσλ ηθαλνπνίεζεο: ην ζηάδην απηφ θαζνξίδνληαη νη δηαζηάζεηο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ  πειαηψλ, αιιά θαη ε ηεξαξρηθή δνκή πνπ δηέπεη ην ζχλνιν απηφ. 

 

3.Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο κέηξεζεο ηθαλνπνίεζεο : Με βάζε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο 

ηθαλνπνίεζεο  θαζνξίδεηαη ην γεληθφηεξν πξφγξακκα κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο, 

θαζψο θαη ε ελζσκάησζή ηνπ κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα θαη δηαδηθαζίεο. 

 

4.Καζνξηζκφο δείγκαηνο θαη δηαδηθαζίαο έξεπλαο ηθαλνπνίεζεο : Σν ζπγθεθξηκέλν βήκα 

αθνξά ζηνλ  νξηζκφ ησλ πειαηψλ θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ δείγκαηνο πνπ απεπζχλεηαη 

ε έξεπλα ηθαλνπνίεζεο. Δπίζεο, επηιέγεηαη ην είδνο θαη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο ηθαλνπνίεζεο. 

 

5.Αλάπηπμε θαη δνθηκή εξσηεκαηνινγίνπ,: Σν ηειεπηαία απηά ζηάδηα αλαθέξνληαη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο θαη ζηε δηεμαγσγή ηεο πηινηηθήο έξεπλαο. 
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σήμα 3.1: Γιαδικαζία ζσεδιαζμού έπεςναρ ικανοποίηζηρ 

 
 
 

Καθορισμός  στόχων 

έρευνας ικανοποίησης 

Καθορισμός  διαστάσεων 

ικανοποίησης 

Καθορισμός διαδικασίας 

μέτρησης  ικανοποίησης 

Επιλογή δείγματος και 

καθορισμός διαδικασίας  

διεξαγωγής έρευνας. 

Ανάπτυξη ερωτηματολογίου 

(μορφοποιησή  ερωτήσεων, 

επιλογή κλίμακας μέτρησης) 

Δοκιμή ερωτηματολογίου 
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3.2 Μεθοδολογία Έπεςναρ  

 

Γηα ηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, επηιέρζεθε έλα κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην πέληε  δηαθξηηψλ θαη δηαδνρηθψλ εξεπλεηηθψλ ζηαδίσλ.  

 

ηάδιο 1: σεδιαζμόρ ηηρ έπεςναρ  

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο, αμηνιφγεζε παξερφκελσλ ηνπξηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζην λνκφ εξαθιεηνπ, απαηηήζεθε αξρηθά ε ζπιινγή ησλ δεπηεξνγελψλ 

ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηάξηηζε εξγαδνκέλσλ θαη επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ε απαξαίηεηε 

βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κεζνδνινγία γηα ηηο έξεπλεο αγνξψλ (ελδεηθηηθά 

Kotler, 1997; Kotler and Keller, 2006. „ 

 

 

Ζ ζπιινγή θαη ε πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ νξηνζέηεζε κηα 

αξρηθή ζεηξά εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. ηε ζπλέρεηα:  

 

 Οξηζηηθνπνηήζεθε ν ηχπνο ηεο έξεπλαο: Δπηιέρζεθε κηα δηεξεπλεηηθή έξεπλα 

αγνξάο (exploratory survey).  

 Οξηζηηθνπνηήζεθαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, φπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν.  

 Δπηιέρζεθαλ νη νκάδεο – ζηφρνη γηα ηελ έξεπλα: Σνπξίζηεο απφ ην ιηκάλη θαη ην 

αεξνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπ.  

 Δπηιέρζεθε σο κέζν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο πεδίνπ ε πξνζσπηθε ζπλέληεπμε 

κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

 Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή απηήο ηεο κεζφδνπ ήηαλ:  
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 Ο γξήγνξνο ηξφπνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ  

 Ζ επθνιφηεξε πξφζβαζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ δείγκαηνο  

 Ζ δηεπθξίληζε ησλ εξσηήζεσλ απφ ην πξφζσπν πνπ δηεμάγεη ηε ζπλέληεπμε  

 Ζ δπλαηφηεηα επαλαιακβαλφκελεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο εξσηεζέληεο γηα ηπρφλ 

δηεπθξηλίζεηο  

 

 Καζνξίζηεθε ν ηξφπνο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ (εξσηεκαηνινγίσλ).  

 

 

 

ηάδιο 2: Πποζδιοπιζμόρ ηος δείγμαηορ (Γειγμαηολητία)  

 

 

Ζ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ απμάλεηαη φηαλ ε ζρεδίαζε πξνβιέπεη ηελ επηινγή 

ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ θαη βαζίδεηαη ζε επηζηεκνληθά 

ηεθκεξησκέλεο κεζφδνπο.  

 

Σν παξαθάησ πηλαθάθη δείρλεη ζηνηρεηά γηα ην πιεζπζκφ ηνπ δείγκαηνο. 

 

ΠΔΡΗΟΓΟ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΗΜΑΝΗ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ ΤΝΟΛΟ 

ΑΠΡΗΛΗΟ 18-4-2016 38 11 49 

ΜΑΗΟ 6-5-2016 32 19 51 

ΤΝΟΛΟ  70 30 100 

 

Γηα ηελ επηινγή απηνχ ηνπ κεγέζνπο, ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο ζπλδπαζκφο 

ζηξσκαηνπνηεκέλεο θαη ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο κε πεξηζψξην ιάζνπο +/- 5,58% ζε 

δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ αζθαιή θαη έγθπξα 
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ζπκπεξάζκαηα. Ζ δεηγκαηνιεςία θαηά ζηξψκαηα εθαξκφζηεθε, επεηδή ν πιεζπζκφο 

απνηειείηαη απφ αλνκνηνγελή ζηνηρεία θαη είλαη πνιχ δχζθνιν λα επηηεπρζεί 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα κε θάπνηα άιιε κέζνδν.  

 

 

 

ηάδιο 3  Ανάπηςξη Δπυηημαηολογίος 

 

 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο αλάιπζεο αλαπηχρζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο  ηθαλνπνίεζεο ηνπξηζηψλ. πγθεθξηκέλα, ιήθζεθαλ 

ππφςε νη απαηηνχκελεο βαζηθέο θαηεγνξίεο  πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ, φπσο απηέο πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. 

 

Δπίζεο, ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο έιαβε ππφςε ηφζν ηνπο αλαιπηηθνχο ζηφρνπο 

ηνπ  ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, φζν θαη πξνγελέζηεξεο έξεπλεο ηθαλνπνίεζεο ηνπξηζηψλ 

απφ ηνλ ειι δηεζλή  ρψξν. 

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην πεξηερφκελν θαη ε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειεί 

ην ζεκαληηθφηεξν  παξάγνληα επηηπρίαο κηαο έξεπλαο ηθαλνπνίεζεο. Δπίζεο, δελ 

πξέπεη λα ιεζκνλείηαη φηη ην εξσηεκαηνιφγην  ηεο έξεπλαο ηθαλνπνίεζεο είλαη έλα 

βαζηθφ εξγαιείν ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο (ζηε ζπγθεθξηκέλε  πεξίπησζε ηνπ δήκνπ κε 

ηνπο ηνπξίζηεο). Έηζη, φπσο ζε θάζε κνξθή επηθνηλσλίαο, ππάξρεη θαη ζηελ  πεξίπησζε 

απηή ν θίλδπ λνο ιαλζαζκέλεο θσδηθνπνίεζεο ή απνθσδηθνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο 

πνπ κεηαδίδεηαη. 
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Οη βαζηθέο αξρέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 

 Σν εξσηεκαηνιφγην πξέπεη λα είλαη απιφ, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα 

θαηαλφεζεο απφ ηελ  πιεπξά ησλ ηνπξηζηψλ. 

 

 Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλεη πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο, ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλφηεηα  δεκηνπξγίαο ζχγρπζεο. 

 

 Ζ δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξέπεη λα θαζηζηά εχθνιε ηε ζπκπιήξσζή ηνπ, 

ψζηε αθελφο λα  κεγηζηνπνηείηαη ε αληαπφθξηζε ησλ ηνπξηζηψλ θαη αθεηέξνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα ηεο  ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίαο. 

 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο  εξγαζίαο  θαη 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο  βαζηθά κέξε: Δηζαγσγή, Πξνζσπηθά ηνηρεία, ηνηρεία Σαμηδηνχ, 

Γηακνλή,  Ηθαλνπνίεζε θαη Λνηπά  ηνηρεία. 

 

 

 

Διζαγυγή 

 

ην εηζαγσγηθφ ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππάξρεη έλα ζχληνκν θείκελν (κε ηε κνξθή  

«θαισζνξίζκαηνο») φπνπ αηηηνινγείηαη ν ιφγνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ν 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζα πξέπεη ν επηζθέπηεο λα ζπκκεηάζρεη ζε απηήλ. Ζ χπαξμε ελφο 

ηέηνηνπ θεηκέλνπ ζεσξείηαη αξθεηά ζεκαληηθή, ηφζν ζηελ πεξίπησζε ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο επηζθέπηεο, φζν θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ. 
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Πποζυπικά ζηοισεία 

 

Έλα αξθεηά ζεκαληηθφ ζεκείν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πξέπεη λα πξνζερζεί ηδηαίηεξα 

είλαη ε  αιιεινπρία ησλ εξσηήζεσλ. Γεληθά, ζα πξέπεη νη απιέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο 

ζπκπιεξψλνληαη εχθνια  ρσξίο ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα, λα πξνεγνχληαη. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ην πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξά ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ 

εξσηψκελνπ θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα δεκνγξαθηθά  ραξαθηεξηζηηθά: 

 

 Φχιν 

 

 Ζιηθία 

 

 Δζληθφηεηα 

 

 Δηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 

 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά θξίλνληαη επαξθή γηα ηελ ηκεκαηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ηνπξηζηψλ, θαζψο  θαη ηελ αλαδήηεζε ζπζρεηίζεσλ κε άιιεο εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί πξφζζεηεο εξσηήζεηο, νη 

νπνίεο έρεη απνδεηρζεί ζε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο φηη δελ  επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ επηζθέπηε, ελψ ηαπηφρξνλα θαιχπηνληαη απφ ηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. εξσηήζεηο γηα ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάζηαζε θαιχπηνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εξψηεζε ηνπ εηζνδήκαηνο). Δπίζεο, 

ζεκεηψλεηαη φηη έρεη επηιεγεί ε κεηαβιεηή ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο θαη φρη ηνπ 

αηνκηθνχ γηα λα θαιχςεη πεξηπηψζεηο νηθνλνκηθά κε αλεμάξηεησλ επηζθεπηψλ. 

 

Δπίζεο, ζην πξψην απηφ κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο 

ζρεηηθά κε ην ιφγν  θαη ηνλ ηξφπν ηνπ ηαμηδηνχ. Ο ιφγνο ηνπ ηαμηδηνχ ρξεζηκνπνηείηαη 
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γηα λα με ρσξίζεη ην κέξνο ηνπ δείγκαηνο  πνπ έρεη επηζθεθηεί ην λεζί γηα δηαθνπέο 

(απηφ ζα απνηειέζεη ην ηειηθφ δείγκα ηεο έξεπλαο), ελψ ν ηξφπνο  άθημεο/αλαρψξεζεο 

ζην λεζί ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην εξσηεκαηνιφγην δεδνκέλνπ φηη ε έξεπλα ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηφζν ζηηο πχιεο εηζφδνπ, φζν θαη ζε επηιεγκέλα κέξε ηνπ λεζηνχ. 

ηοισεία ηαξιδιού 

 

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηα ζηνηρεία ηαμηδηνχ ηνπ 

επηζθέπηε. Έηζη,  ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εξψηεζε γηα ην αλ θαη  πφζεο θνξέο ν 

εξσηψκελνο έρεη επηζθεθηεί μαλά ηε  Μχθνλν. Ζ  εξψηεζε απηή είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζδηνξίζεη ην επίπεδν αθνζίσζεο ησλ επηζθεπηψλ, κε βάζε ηελ  αθφινπζε 

θαηεγνξηνπνίεζε: 

 

•Με αθνζησκέλνη: θακία επίζθεςε ηελ ηειεπηαία 5εηία 

 

•Λίγν αθνζησκέλνη: 1 επίζθεςε ηελ ηειεπηαία 5εηία 

 

•Αξθεηά αθνζησκέλνη: 2-3 επηζθέςεηο ηελ ηειεπηαία 5εηία 

 

• Πνιχ αθνζησκέλνη: πεξηζζφηεξεο απφ 3 επηζθέςεηο ηελ ηειεπηαία 5εηία 

 

Σαπηφρξνλα, έρεη ζπκπεξηιεθζεί εξψηεζε (πνιιαπιήο επηινγήο) ζρεηηθά κε ην πνηα 

πεξίνδν ζπλήζσο  πξνηηκά ν επηζθέπηεο, κε ζηφρν λα πξνζδηνξηζηεί ην είδνο ηεο  

ζρέζεο πνπ ππάξρεη κε ην λεζί.  πγθεθξηκέλα, ε ακηγψο νκάδα ησλ ηνπξηζηψλ 

απνηειείηαη απφ φζνπο πξνηηκνχλ λα επηζθέπηνληαη ην λεζί  ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο 

(ηδίσο ηνλ Αχγνπζην), ελψ νη παξαζεξηζηέο θαη νη «επηζθέπηεο ηνπ αββαηνθχξηαθνπ» 

είλαη απηνί πνπ επηιέγνπλ έλα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα (απφ Μάξηην σο 

Οθηψβξην). 

 

Ζ επφκελε εξψηεζε πξνζδηνξίδεη αλ ν εξσηψκελνο έρεη πεξάζεη ηηο δηαθνπέο ηνπ 

κφλνο, κε ζπγγελείο/θίινπο, κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ (πξνζδηνξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηνλ 

αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο) ή σο δεπγάξη. Ζ εξψηεζε απηή είλαη ζε ζέζε λα 
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εθηηκήζεη ην κέζν κέγεζνο ηεο νκάδαο ησλ επηζθεπηψλ, ελψ ε χπαξμή ηεο αηηηνινγείηαη 

απφ ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο πνπ έρεη θάζε κηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο νκάδεο ησλ 

επηζθεπηψλ. 

 

Δπηπξφζζεηα, ζην κέξνο απηφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα αλάιπζεο 

ηνπ αληαγσληζκνχ. Έηζη ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εξψηεζε γηα ην αλ ν επηζθέπηεο έρεη 

εμεηάζεη ελαιιαθηηθνχο  πξννξηζκνχο πξηλ απνθαζίζεη λα πεξάζεη ηηο δηαθνπέο ηνπ ζηε 

Μχθνλν, ελψ δεηείηαη ηαπηφρξνλα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πξννξηζκνί απηνί. Ζ απάληεζε 

ζε απηέο ηηο εξσηήζεηο είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη  ηφζν ην επίπεδν ηνπ 

αληαγσληζκνχ γηα ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηνπ λεζηνχ, φζν θαη ην επίπεδν ηεο αθνζίσζεο  

ησλ επηζθεπηψλ (ζπλεθηηκψληαο θαη ηηο πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο). Δπίζεο, ε αλαιπηηθή 

θαηαγξαθή ησλ  ελαιιαθηηθψλ πξννξηζκψλ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηνπο ηζρπξφηεξνπο 

αληαγσληζηέο (π.ρ. άιια ειιεληθά  λεζηά, επψλπκνη πξννξηζκνί φπσο Ibiza θιπ), ελψ 

ζεκεηψλεηαη φηη εξψηεζε απηή είλαη «αλνηθηνχ ηχπνπ», ιφγσ θπξίσο ηνπ πιήζνπο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ απαληήζεσλ. 

 

Ζ εξψηεζε γηα ηνπο ιφγνπο επηινγήο ηνπ λεζηνχ πεξηιακβάλεη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ 

ελαιιαθηηθψλ απαληήζεσλ, φπσο: 

 

 Κιίκα-Φπζηθέο νκνξθηέο (ήιηνο, ζάιαζζα) 

 

 Πνηφηεηα-Δμππεξέηεζε 

 

 ρέζε ηηκήο αμίαο  (value for money) 

 

 Ηζηνξηθά-Αξραηνινγηθά κλεκεία (π.ρ. Γήινο) 

 

 Γπλαηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο 

 

 Φήκε λεζηνχ 
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 Ξεθνχξαζε-Υαιάξσζε 

 

 

Οη ιφγνη απηνί είλαη ζε ζέζε λα ηκεκαηνπνηήζνπλ ην δείγκα ησλ επηζθεπηψλ θαη 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εμεηαζηνχλ πηζαλέο ζπζρεηίζεηο κε άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπξηζηψλ (π.ρ. αλ νη επηζθέπηεο πνπ έξρνληαη ζην λεζί γηα ιφγνπο 

δηαζθέδαζεο/ςπραγσγίαο είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν  ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο 

ππφινηπνπο). Σαπηφρξνλα, ε εξψηεζε απηή κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ  πξνζδηνξηζκφ 

ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο πνπ έρεη ην λεζί ζηα κάηηα ησλ επηζθεπηψλ (π.ρ σο έλαο 

πξννξηζκφο γηα δηαζθέδαζε, σο έλαο πξννξηζκφο γηα ραιάξσζε-μεθνχξαζε θιπ). 

 

Σέινο, ζην ηκήκα απηφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη εξψηεζε ζρεηηθά κε 

ηνλ ηξφπν άληιεζεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ην λεζί απφ ηνπο επηζθέπηεο, κε ζηφρν λα 

εθηηκεζεί ε ζεκαληηθφηεηα  ησλ ελαιιαθηηθψλ απηψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο θαη 

πξνβνιήο. Πξφζζεηεο αλαιχζεηο ζηε ζπγθεθξηκέλε  εξψηεζε (π.ρ. αλά εζληθφηεηα) 

είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαιχηεξα ζη νρεπκέλσλ  κειινληηθψλ 

ελεξγεηψλ πξνβνιήο. 

 

 

 

Γιαμονή 

 

Σν ηξίην απηφ κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε 

δηακνλή ηνπ  επηζθέπηε. πγθεθξηκέλα, νη ηνπξίζηεο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ην πνπ 

δηέκεηλαλ, έρνληαο σο  ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο ηα αθφινπζα: μελνδνρείν, 

δηακέξηζκα/studio, ελνηθηαδφκελν δσκάηην, ζπίηη (είηε  δηθφ ηνπο, είηε ζπγγελψλ/θίισλ), 

camping, θξνπαδηεξφπινην. 

 

Δπίζεο, ππάξρνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθά  κε  ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο (αξηζκφο 

δηαλπθηεξεχζεσλ) θαη ηηο  δαπάλεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ. Ζ πξψηε απφ απηέο 

δίλεηαη σο κηα εξψηεζε «αλνηθηνχ ηχπνπ»,  ελψ ε δεχηεξε εξψηεζε αθνξά ζηηο 
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ζπλνιηθέο δαπάλεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ (εθηφο απφ  εηζηηήξηα θαη 

δηακνλή) θαη έρεη σο ζηφρν λα εθηηκήζεη έλα κέηξν ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ  ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο. Μάιηζηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηάξθεηα παξακνλήο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

ππνινγηζζεί ε ζπλνιηθή θαηά θεθαιή δαπάλε ηφζν ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνπξηζηψλ, φζν 

θαη ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ (π.ρ. αλά  εζληθφηεηα, αλά θαηάιπκα θιπ). 

Ηκανοποίηζη 

Σν ηέηαξην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

επηζθέπηε, ηφζν ζπλνιηθά απφ ηελ εκπεηξία ησλ δηαθνπψλ ηνπ ζηε Μχθνλν, φζν θαη ζε 

επηκέξνπο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ δφζεθε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζε επηκέξνπο  ζέκαηα, φπσο ε αιιεινπρία θαη ε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ, ε 

επηινγή θαηάιιειεο θιίκαθαο κέηξεζεο, θιπ. Γηα παξάδεηγκα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί 

ε ζεκαληηθφηεηα πνπ έρεη ε παξνρή πξφζζεηεο πιεξνθνξίαο  γηα ηελ επθνιφηεξε θαη 

απξφζθνπηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Έηζη, νη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο  

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 

• ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο δηάζηαζεο ηθαλνπνίεζεο πνπ πξφθεηηαη λα αμηνινγεζεί, 

 

• ην θξηηήξην κε ην νπνίν ζα πξέπεη λα γίλεη ε  ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε, 

 

• ηνλ  ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε θιίκαθα κέηξεζεο πνπ παξέρεηαη      

 

• ηνλ αθξηβή ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα παξνπζηαζηεί θαη λα θαηαγξαθεί ε 

απάληεζε. 

 

ην πιαίζην απηφ, ν επηζθέπηεο θαιείηαη αξρηθά λα εθθξάζεη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζήο 

ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπ απφ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 

1.Καηάιπκα: αθνξά ζην ζπλνιηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θαηαιχκαηνο θαη πεξηιακβάλεη ην 

ρψξν (άλεζε, θαζαξηφηεηα), ην πξνζσπηθφ, ηελ παξερφκελε εμππεξέηεζε, ηηο ηηκέο 
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θιπ. 

 

2.Γηαηξνθή: αλαθέξεηαη ζηε δηαηξνθή ηφζν εληφο, φζν θαη εθηφο ηνπ μελνδνρείνπ θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ θαγεηνχ, ηελ πνηθηιία ησλ πηάησλ, ην ρψξν 

(δηαθφζκεζε, αηζζεηηθή), ηελ παξερφκελε εμππεξέηεζε, ηηο ηηκέο θιπ. 

 

3.Φπζηθέο νκνξθηέο - Κιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο -Σνπηθή αξρηηεθηνληθή: ε δηάζηαζε απηή 

αθνξά θπξίσο ηα  ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

4.Πεξηβάιινλ: αλαθέξεηαη θπξίσο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο ππνδνκέο ηνπ λεζηνχ 

θαη πεξηιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ δεκφζησλ ρψξσλ, ηελ ερνξχπαλζε, ηνπο 

δξφκνπο, ην θπθινθνξηαθφ, ηνπο ρψξνπο  ζηάζκεπζεο θιπ. 

 

5.Φηινμελία –πκπεξηθνξά ληφπησλ: ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ζρεηίδεηαη κε ηε θηινμελία 

θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ληφπησλ ζε φια γεληθά ηα κέξε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

6.Πιεξνθνξίεο: αθνξά ζηε δηάζηαζε ηεο παξε ρφκελεο πιεξνθφξεζεο πνπ 

πξνζθέξεηαη απφ γξαθεία πιεξνθνξηψλ, θηφζθηα, επηγξαθέο, ράξηεο θιπ. 

 

7.Γηαζθέδαζε –Φπραγσγία: αλαθέξεηαη ζην ζπλνιηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

δηαζθέδαζε/ςπραγσγίαο (π.ρ. λπρηεξηλή δηαζθέδαζε, δξαζηεξηφηεηεο παξαιίαο, 

παξαδνζηαθέο εθδειψζεηο θιπ) θαη πεξηιακβάλεη ηηο επηινγέο δηαζθέδαζεο, ηνπο 

ρψξνπο ςπραγσγίαο (πεξηβάιινλ, αηζζεηηθή), ηελ παξερφκελε  εμππεξέηεζε, ηηο ηηκέο 

θιπ. 

 

8.Μεηαθνξά απφ θαη πξνο ηε Μχθνλν: ε δηάζηαζε απηή αθνξά ζηηο πχιεο εηζφδνπ ηνπ 

λεζηνχ, δειαδή ην αεξνδξφκην θαη ην  ιηκάλη θαη πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εμππεξέηεζεο ζηνπο ρψξνπο απηνχο. 

 

9.Σνπηθά κέζα κεηαθνξάο: αλαθέξεηαη ζηα ηνπηθά κέζα κεηαθνξάο (ιεσθνξεία 

ηνπηθψλ ζπγθνηλσληψλ, ιεσθνξεία πξαθηνξείνπ, ηαμί, ελνηθηαδφκελα απηνθίλεηα θιπ) 
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θαη πεξηιακβάλεη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ κέζσλ απηψλ, ηελ παξερφκελε εμππεξέηεζε, ηηο 

ηηκέο θιπ. 

 

Σαπηφρξνλα, κε βάζε φια ηα πξνεγνχκελα, δεηείηαη απφ ηνλ επηζθέπηε λα εθθξάζεη ην 

ζπλνιηθφ επίπεδν  ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εκπεηξία ησλ δηαθνπψλ ηνπ ζηε Μχθνλν. 

Όπσο θαίλεηαη,  ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη  γίλεη ε επηινγή ε εξψηεζε νιηθήο 

ηθαλνπνίεζεο λα έπεηαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ  ηθαλνπνίεζεο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα ζπιινγήο ζπλεπνχο πιεξνθνξίαο, 

δεδνκέλνπ  φηη νη πειάηεο εθθξάδνπλ ηελ άπνςή ηνπο κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο 

απαληήζεηο ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε  ελαιιαθηηθή επηινγή πξνηηκάηαη ζε πεξίπησζε 

εθαξκνγήο ελφο πξνζζεηηθνχ κνληέινπ αμηνιφγεζεο ηεο  ηθαλνπνίεζεο, ελψ 

ηαπηφρξνλα είλαη δπλαηφ λα δηαθαλνχλ πξνβιήκαηα ζπλέπεηαο πνπ νθείινληαη ζε 

ειιηπή ζχλνια δηαζηάζεσλ ηθαλνπνίεζεο. 

 

Σέινο, έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο είλαη ε θιίκαθα 

κέηξεζεο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επηιέρζεθε 

έλαο πεξηηηφο αξηζκφο επηπέδσλ ηθαλνπνίεζεο, ν νπνίνο ππνδειψλεη ηελ χπαξμε ελφο 

νπδέηεξνπ επηπέδνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα. Όζνλ αθνξά ζην κέγεζνο ηεο θιίκαθαο 

ηθαλνπνίεζεο, δελ ππάξρεη θάπνηνο γεληθά απνδεθηφο θαλφλαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ, 

αιιά ην κέγεζνο ηεο θιίκαθαο ζα πξέπεη: 

 

• λα κελ είλαη ηδηαίηεξα κηθξφ, ψζηε λα  εμαζθαιίδεηαη ε αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ, 

 

• λα κελ είλαη πνιχ κεγάιν, ψζηε λα κελ ππάξρεη δπζθνιία δηάθξηζεο θαη εξκελείαο 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε. 

 

Άιια επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο θιίκαθαο 

ηθαλνπνίεζεο είλαη ηα εμήο: 
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•Οη δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο ηθαλνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα εξσηεκαηνιφγην 

ζα πξέπεη λα δηέπνληαη απφ ηελ αξρή ηεο νκνηνκνξθίαο, δηαθνξεηηθά απμάλεη ε 

πξνζπάζεηα πνπ ρξεηάδεηαη λα  θαηαβάιιεη ν εξσηψκελνο γηα λα απαληήζεη. 

 

•Σν ζχλνιν ησλ δηαζηάζεσλ ηθαλνπνίεζεο, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνζνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ (π.ρ. ρξφλνο αλακνλήο, θφζηνο θιπ), είλαη πξνηηκφηεξν λα 

αμηνινγείηαη κε βάζε πνηνηηθέο θιίκαθεο, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αθξηβήο έθθξαζε 

ηεο αληίιεςεο ησλ πειαηψλ. 

 

Με βάζε φια ηα πξνεγνχκελα, ζην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην επηιέρζεθε κηα 

πεληαβάζκηα θιίκαθα  ηχπνπ Likert ηεο εμήο κνξθήο: 

 

Ηθαλνπνηεκέλνο-ε 

 

Μάιινλ ηθαλνπνηεκέλνο-ε 

 

Οχηε ηθαλνπνηεκέλνο-ε  νχηε δπζαξεζηεκέλνο-ε 

 

Μάιινλ δπζαξεζηεκέλνο-ε 

 

Γπζαξεζηεκέλνο 

 

Σέινο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη εξσηήζεηο ηθαλνπνίεζεο ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ 

θαηά ηε θάζε ηεο πηινηηθήο έξεπλαο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα εμήο: 

 

•ζηελ αιιεινπρία ησλ εξσηήζεσλ, ψζηε λα κελ επεξεάδεη ηηο απαληήζεηο ησλ πειαηψλ, 

 

•ζηελ θσδηθνπνίεζε ηεο θιίκαθαο ηθαλνπνίεζεο, ψζηε λα γίλεηαη 

θαηαλνεηή απφ ηνπο πειάηεο θαη 

 

•ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θιίκαθαο ηθαλνπνίεζεο, γηα λα κελ σζνχληαη νη πειάηεο λα 
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απαλνχλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. 

 

 

 

Λοιπέρ επυηήζειρ 

 

Σν ηειεπηαίν απηφ ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ 

βαζκνχ αθνζίσζεο ησλ επηζθεπηψλ, δεδνκέλνπ φηη αξθεηέο θνξέο, ε εθηίκεζε ηνπ 

βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ δελ απνηειεί  έλαλ αμηφπηζην δείθηε γηα ηελ απφδνζε ή 

ην επίπεδν πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηδίσο ζε ζπλζήθεο ηζρπξνχ 

αληαγσληζκνχ. ε γεληθέο γξακκέο, ε ηθαλνπνίεζε είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ  

αθνζίσζε ελφο ζπλφινπ πειαηψλ, αιιά δελ απνηειεί ηθαλή ζπλζήθε. 

 

Έηζη, ε αθνζίσζε νξίδεηαη σο έλα ζεηηθφ επίπεδν δέζκεπζεο ησλ πειαηψλ θαη φρη κε 

βάζε ελέξγεηεο  αγνξψλ ή επαλαιακβαλφκελσλ αγνξψλ ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο: 

 

«... Ζ πίζηε είλαη κηα ηζρπξή δέζκεπζε ησλ πειαηψλ φηη ζα επαλαιάβνπλ ηελ αγνξά ή 

ζα ζπλερίζνπλ λα είλαη πειάηεο ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο ζην κέιινλ, αλεμάξηεηα 

απφ επηξξνέο δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ ή πξνζπάζεηεο ηνπ marketing πνπ έρνπλ σο 

ζηφρν ηελ αιιαγή ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηψλ ...» 

 

Με βάζε ηα πξνεγνχκελα, θαίλεηαη φηη ε αθνζίσζε είλαη κηα ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ηνπ πειάηε,  νπφηε είλαη δχζθνιε ε εθηίκεζή ηεο. Αληίζεηα, εθείλν πνπ είλαη 

δπλαηφ λα εθηηκεζεί είλαη ηα απνηειέζκαηά  ηεο, φπσο  ε επαλάιεςε ηεο αγνξάο, ε 

ζχζηαζε ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο ζε ηξίηνπο θαη ε ειαζηηθφηεηα ηεο  ηηκήο ηνπ 

πξντφληνο/ππεξεζίαο. 

 

ην πιαίζην απηφ, ην εξσηεκαηνιφγην ζπκπεξηιακβάλεη 3 βαζηθέο εξσηήζεηο 

αθνζίσζεο ησλ επηζθεπηψλ: 

 

1.Δξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα επαλάιεςεο ηεο επίζθεςεο ζηε Μχθνλν γηα 
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δηαθνπέο ζην άκεζν  κέιινλ. 

 

2.Δξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα ζχζηαζεο ηνπ λεζηνχ σο ηφπν δηαθνπψλ ζε 

θίινπο/ζπγγελείο. 

 

3.Δξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ επηβεβαίσζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ επηζθεπηψλ (δει. αλ νη 

δηαθνπέο ηνπο, ζε ζρέζε κε απηφ πνπ πξνζδνθνχζαλ, ήηαλ θαιχηεξεο, ρεηξφηεξεο θιπ). 

 

Σέινο, ην εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη θαη έλα ζχληνκν επραξηζηήξην θείκελν γηα ηε 

ζπκκεηνρή θαη ην  ρξφλν πνπ δηέζεζε ν εξσηψκελνο. 

 

 ην Παξάξηεκα Η ηεο ζπγθεθξηκέλεο έθζεζεο δίλεηαη ην αλαιπηηθφ εξσηεκαηνιφγην ηεο 

έξεπλαο. 

 

 

 

ηάδιο 4: ςλλογή ζηοισείυν  

 

Καηά ηελ δηεμαγσγε ηεο εξεπλαο κνηξαζηεθαλ 140 εξσηηκαηνινγηα ηελ  ρξνληθή πεξίνδν 

18-4-2016 έσο 6-5-2016. Απφ απηέο, νη 100 νδήγεζαλ ζε επηηπρή ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ελψ 40 νδήγεζαλ ζε εκηηειήο  είηε δελ απαληήζεθαλ. πλεπψο ν 

βαζκφο απφθξηζεο ήηαλ πεξίπνπ 71,3%.  

 

Αλαιπηηθφηεξα, νη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζε άθαξπεο επαθέο ήηαλ:  

 

  Γελ ππήξρε  ν ρξφλνο   ζπκπιήξσζεηο   ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

  Σα  ζηνηρεία  ήηαλ ειιείπεο.  

   Ο εξσηψκελνο έθξηλε φηη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα δψζεη αμηφπηζηεο απαληήζεηο.  
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ηάδιο 5: Δπεξεπγαζία και ανάλςζη ζηοισείυν  

 

Μεηά ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δεκηνπξγήζεθε εηδηθφ αξρείν ζην πξφγξακκα 

Δxcel, κε ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ έγηλε ε θσδηθνπνίεζε θαη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ (δηαγξάκκαηα, ππνινγηζκνί, θ.ιπ). Γηα ηηο αλάγθεο ηηο 

θσδηθνπνίεζεο ησλ απαληήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο γηα ηηο 

απαληήζεηο επηινγήο πνπ βαζίδνληαλ ζε θιίκαθα Likert, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ εξσηήζεσλ. 

 

 

3.2 Τινπνίεζε Έξεπλαο 

 
Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ν πιεζπζκφο ζηνλ νπνίν απεπζχλζεθε ε δεκνζθφπεζε 

απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ επηζθεπηψλ ηνπ Ζξαθιείνπ . Ο πιεζπζκφο απηφο 

αθνξά  ηνπο αιινδαπνχο επηζθέπηεο πνπ έρνπλ έξζεη ζην λεζί ρξεζηκνπνηψληαο 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο θχξηεο πχιεο εηζφδνπ, φπσο  αεξνδξφκην (θπξίσο ηαθηηθέο 

πηήζεηο εζσηεξηθνχ/εμσηεξηθνχ θαη πηήζεηο charter) θαη ιηκάλη (θπξίσο πινίν/ferry, 

catamaran, δειθίλη θαη θξνπαδηεξφπινην). Όπσο αλαιχεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα, ζην ηειηθφ 

δείγκα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηνπξίζηεο (δει. επηζθέπηεο πνπ είηε πεξλνχλ ην ζχλνιν 

ησλ δηαθνπψλ ηνπο είηε θάλνπλ νιηγνήκεξεο θαη ζπρλέο δηαθνπέο ζην λεζί), 

παξαζεξηζηέο (δει. επηζθέπηεο πνπ έρνπλ θάπνηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε ην λεζί, έρνληαο 

νη ίδηνη ή δηακέλνληαο ζε ζπίηη ζπγγελψλ/θίισλ), αιιά θαη «πεξαζηηθνί» επηζθέπηεο 

(δει. επηζθέπηεο πνπ ζπλήζσο δε δηαλπθηεξεχνπλ ζην λεζί, φπσο νη επηβάηεο 

θξνπαδηεξφπινησλ). 

 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ 
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ηηο αληίζηνηρεο  αξρέο θαη νξγαληζκνχο (π.ρ. ΔΟΣ, ιηκελαξρείν, αεξνιηκέλαο Μπθφλνπ) 

ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπξηζηηθνχ πιεζπζκνχ θαηά εζληθφηεηα, έγηλε 

πξνζπάζεηα ψζηε ην ηειηθφ δείγκα λα  απνηειείηαη απφ αιινδαπνχο επηζθέπηεο ζε κηα 

αλαινγία 1:1. Οη αλαιχζεηο φκσο πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλεμάξηεηα αλά εζληθφηεηα ψζηε 

ε πξναλαθεξφκελε ζχζηαζε λα κελ επεξεάδεη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα. 

 

Όπσο είρε θαζνξηζηεί ζε πξνεγνχκελε θάζε ηνπ έξγνπ, ε δηαδηθαζία ηεο 

ζπκπιήξσζεο ησλ  εξσηεκαηνιφγησλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ πξνζσπηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ ζηνπο ρψξνπο αλαρψξεζεο ησλ επηζθεπηψλ, δειαδή: 

 

1.ην παιαηφ θαη λέν ιηκάλη ηεο Ζξαθιείνπ (ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ιίγν 

πξηλ ηελ αλαρψξεζε ησλ επηζθεπηψλ κε πινίν/ferry, catamaran ή ηπηάκελν δειθίλη ή 

θαηά ηε δηάξθεηα αλακνλήο ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν). 

 

2.ην αεξνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπ(ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηηο πχιεο 

εμφδνπ ιίγν πξηλ ηελ αλαρψξεζε ησλ επηζθεπηψλ κε ηαθηηθή πηήζε 

εζσηεξηθνχ/εμσηεξηθνχ ή κε πηήζε charter). 

 

Δηδηθά, γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Ζξαθιείνπ πνπ δε δηαλπθηεξεχνπλ ζην λεζί (π.ρ. 

επηβάηεο  θξνπαδηεξφπινησλ), ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε  

θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζην  παιηφ ιηκάλη αλακέλνληαο ηελ αλαρψξεζε ηνπο κε ην 

ιεσθνξείν γηα ην λέν ιηκάλη, ζην νπνίν βξηζθφηαλ ην  θξνπαδηεξφπινην. 

 

Ζ κεζνδνινγία δεηγκαηνιεςίαο πνπ αθνινπζήζεθε βαζίδεηαη ζε κηα πξνζέγγηζε 

ζηξσκαηνπνηεκέλεο θαηεπζπλφκελεο δεηγκαηνιεςίαο, φπνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πιάλνπ ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ην απαηηνχκελν  ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο θαηαλεκήζεθε κε 

βάζε ην ρψξν θαη ην ρξφλν άθημεο ησλ ηνπξηζηψλ. Έηζη, ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα 

ηνπ 2008, ην δείγκα θαηαλεκήζεθε αλά κήλα θαη αλά πχιε εηζφδνπ (ιηκάλη θαη 

αεξνδξφκην) κε βάζε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία αθίμεσλ. 
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Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο 3.1 θαη 3.2,  ζηνπο νπνίνπο θαίλεηαη αλαιπηηθά ην 

αξρηθφ πιάλν θαηαλνκήο δείγκαηνο γηα ην ιηκάλη θαη ην αεξνδξφκην αληίζηνηρα. 

 

 

 

 

Πίνακαρ 3.1: Απσική καηανομή δείγμαηορ ζηο λιμάνι ηος Ζπακλείος. 
 
  

 
 

Πίνακαρ 3.2: Απσική καηανομή δείγμαηορ ζηο αεποδπόμιο ηηρ Ζπακλείος. 

 

ΠΔΡΗΟΓΟ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΣΖΔΗ 
ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 

ΠΣΖΔΗ 
ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΠΡΗΛΗΟ 18-4-2016 8 3 11 

ΜΑΗΟ 6-5-2016 2 17 19 

ΤΝΟΛΟ  10 20 30 

 

 

Σν ηειηθφ πιάλν ηεο δεηγκαηνιεςίαο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 3.3, φπνπ 

θαίλεηαη φηη ην ζπλνιηθφ δείγκα απνηειείηαη απφ 100 εξσηεκαηνιφγηα, κεηά ηνλ έιεγρν 

εγθπξφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. . ε γεληθέο γξακκέο δελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε 

ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ πιάλν ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ελψ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο έρεη 

ππεξθαιπθζεί ν απαηηνχκελνο αξηζκφο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα θάζε κηα απφ ηηο 

πξνθαζνξηζκέλεο πεξηφδνπο δεηγκαηνιεςίαο. 

 

 

 
Πίνακαρ 3.3: Σελικό πλάνο δειγμαηολητίαρ: 
 

ΠΔΡΗΟΓΟ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΑ HIGH 
SPEED 

KΡΟΤΑΕΗΔΡΟΠΛΟΗΑ ΤΝΟΛΟ 

ΑΠΡΗΛΗΟ 18-4-2016 20 2 16 38 

ΜΑΗΟ 6-5-2015 18 2 12 32 

ΤΝΟΛΟ  38 4 28 70 
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ΠΔΡΗΟΓΟ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΡΗΘΜΟ 
ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

ΠΟΟΣΟ % 

ΑΠΡΗΛΗΟ 18-4-2016 49 49% 

ΜΑΗΟ 6-8-2016 51 51% 

ΤΝΟΛΟ  100 100% 

 

Ζ θαηαλνκή ηνπ ηειηθνχ δείγκαηνο ησλ 100 εξσηεκαηνινγίσλ ζηηο βαζηθέο πχιεο 

εηζφδνπ ηνπ Ζξαθιείνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.4 

. 
ΠΔΡΗΟΓΟ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΗΜΑΝΗ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ ΤΝΟΛΟ 

ΑΠΡΗΛΗΟ 18-4-2016 38 11 49 

ΜΑΗΟ 6-5-2016 32 19 51 

ΤΝΟΛΟ  70 30 100 

 

 

 

 

σήμα 3.2: Σελική ποζοζηιαία καηανομή δείγμαηορ ανά πύλη ειζόδος 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΒΑΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

4.1 Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά Γείγκαηνο 

 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα ηεο 

πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο πνπ αθνξνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. 

Δπηπξφζζεηα,παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο φισλ ησλ απαληήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο αλάιπζεο  απηήο είλαη ν έιεγρνο 

ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηνπ δείγκαηνο, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνθίι ηνπ 

ηνπξίζηα, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα αηηηνιφγεζεο/επεμήγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

πξνρσξεκέλεο αλάιπζεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα επφκελα θεθάιαηα.Σν βαζηθφ 

πξνθίι ηνπ δείγκαηνο ησλ ηνπξηζηψλ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηα ρήκαηα 4.1-4.4, 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην θχιν, ην εηζφδεκα, ηελ εζληθφηεηα θαη ην εηήζην νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα.Σν ηειηθφ δείγκα, κεηά ηνλ έιεγρν εγθπξφηεηαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, 

απνηειείηαη απφ 100 εξσηεκαηνιφγηα θαη είλαη ζρεδφλ ηζνθαηαλεκεκέλν ζηα 2 θχια 

(56% γπλαίθεο θαη 44% άλδξεο), φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4.1. 

 

 

 

               σήμα 4.1: Καηανομή δείγμαηορ ανά θύλο 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
56%

ΑΝΔΕΣ 44%
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Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο πεξηιακβάλεη ηνπξίζηεο ειηθίαο 25-40 εηψλ (ζρεδφλ 52% 

ηνπ δείγκαηνο), ελψ ζεκαληηθή είλαη θαη ε παξνπζίαζε ηφζν κηθξφηεξσλ ειηθηψλ (ην 

22% ηνπ δείγκαηνο αθνξά ηνπξίζηεο  σο 24 εηψλ), φζν θαη κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ (ην 

12% πεξίπνπ ηνπ δείγκαηνο αθνξά ηνπξίζηεο 41-60 εηψλ).  Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

νη κεγαιχηεξεο ειηθίεο (πάλσ απφ 60 εηψλ) είλαη έλα κηθξφ κφλν κέξνο ηνπ  δείγκαηνο 

(ιίγν πεξηζζφηεξν απφ1 4%), φπσο δείρλεη ην ρήκα 4.2. 

 

    

σήμα 4.2: Καηανομή δείγμαηορ ανά ηλικία 

 

 

ρεηηθά κε ηελ εζληθφηεηα, θαίλεηαη φηη  ην 100% πεξίπνπ ηνπ δείγκαηνο αθνξά 

αιινδαπνχο επηζθέπηεο (ρήκα 4.3). Θα πξέπεη λα ηνληζζεί ηδηαίηεξα ε κεγάιε 

δηαζπνξά ηνπ  δείγκαηνο ζηηο δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο, νη πην ζεκαληηθέο απφ ηηο 

νπνίεο αθνξνχλ ηνπξίζηεο απφ Ρσζία, Γαιιία, Γεξκαλία, Ηηαιία,Κίλα, θιπ. Όπσο 

παξαηεξείηαη, ην κεγαιχηεξν πφζνζην είλαη Ρψζνη θαη Γάιινη  ηνπξίζηεο  ηνπ δείγκαηνο. 
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     σήμα 4.3: Καηανομή δείγμαηορ ανά εθνικόηηηα 

 

Όζν αλαθνξά ην ηφπν δηακνλή ηνπο ζηε ρψξα πνπ πξνέξρηληαη, θαίλεηαη φηη  ην 40% 

πεξίπνπ ηνπ δείγκαηνο πξνέξρνληαη απφ ηηο  πξσηεχνπζεο ησλ ρψξσλ ηνπο. Θα πξέπεη 

λα ηνληζζεί ηδηαίηεξα ε κεγάιε δηαζπνξά ηνπ  δείγκαηνο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ζε 

θάζερψξα. 

 

4.4.1  Καηανομή δείγμαηορ ανά ηόπο διαμονήρ 

ΓΕΜΑΝΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
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ΙΤΑΛΙΑ

24
28

36

4
8

ΦΑΓΦΟΥΤΗ
30%

ΝΥΝΒΕΓΗ
45%

ΒΟΝΝΗ
8%

ΒΕΟΛΙΝΟ
17%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
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4.4.2  Καηανομή δείγμαηορ ανά ηόπο διαμονήρ 

 

 

 

 

4.4.3  Καηανομή δείγμαηορ ανά ηόπο διαμονήρ 
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4.4.4  Καηανομή δείγμαηορ ανά ηόπο διαμονήρ 

 

 

 

 

4.4.5  Καηανομή δείγμαηορ ανά ηόπο διαμονήρ 
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Αλαθνξηθά κε ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη 

επαξθήο  αληηπξνζψπεπζε ζην ηειηθφ δείγκα φινπ ηνπ εχξνπο πνπ έρεη νξηζζεί (ρήκα 

4.5). πγθεθξηκέλα, ην 26% πεξίπνπ ηνπ δείγκαηνο αλαθέξεηαη ζε ηνπξίζηεο κε εηήζην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα σο 20.000€, ην 41% ηνπ δείγκαηνο ζε ηνπξίζηεο κε εηζφδεκα 

20.000-40.000€, ελψ κηθξφηεξν είλαη ην πνζνζηφ ησλ ηνπξηζηψλ κε εηζφδεκα 40.000-

60.000€ (πεξίπνπ 24%). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ηνπξηζηψλ  

(9% πεξίπνπ) έρνπλ δειψζεη αξθεηά πςειά εηζνδήκαηα (πάλσ απφ 60.000€). 

 

 

 σήμα 4.5: Δηήζιο οικογενειακό ειζόδημα 

 

Έλα πξφζζεην ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ κεηξήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ 

αθνξά ηνλ ηξφπν  άθημεο ησλ ηνπξηζηψλ, φπνπ θαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία έρεη θηάζεη 

ζην λεζί κε πινίν (ζε πνζνζηφ  κεγαιχηεξν απφ 52%), ελψ ζεκαληηθφο είλαη θαη ν 

αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ πνπ έρεη θηάζεη κε αεξνπιάλν  (31%), φπσο παξνπζηάδεηαη 

ζην ρήκα 4.6. Δπίζεο, ην δείγκα πεξηιακβάλεη θαη ηνπξίζηεο πνπ είηε έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ άθημή ηνπο catamaran -δειθίλη (8% πεξίπνπ), είηε έρνπλ 

επηζθεθηεί ην λεζί σο κέξνο κηα θξνπαδηέξαο (8,5% πεξίπνπ). 

εώσ 20.000 20000-40000€ 40000-60000€ >60000€
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σήμα 4.6: Σπόπορ άθιξηρ 

 

Σέινο, ζην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξνχζε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ 

εξσηψκελνπ, θαηαγξάθεηαη ν ιφγνο ηαμηδηνχ ηνπ επηζθέπηε, φπνπ ην ζχλνιν ζρεδφλ 

ηνπ δείγκαηνο (92%) έρεη δειψζεη φηη επηζθέθηεθε ην λεζί ιφγσ δηαθνπψλ (ρήκα 4.7). 

Σν ππφινηπν 8%, ην νπνίν δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο αλαιχζεηο ηθαλνπνίεζεο, 

αθνξνχζε είηε επαγγεικαηηθνχο, είηε νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο. 

 

 

                                          σήμα 4.7 Λόγορ ηαξιδιού 
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4.2 ηνηρεία Σαμηδηνχ 

 

 

Όζνλ αθνξά ηελ αθνζίσζε ησλ ηνπξηζηψλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη 

ην 79%πεξίπνπ ηνπ δείγκαηνο έρεη επηζθεθηεί μαλά ην Ζξάθιεην. Απφ απηνχο, ην 27% 

έρεη επηζθεθηεί ην λεζί 2-3 θνξέο ζην παξειζφλ, ελψ ην 6% πεξηζζφηεξεο απφ 3 θνξέο 

(ρήκα 4.8). Σα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ φηη έλα 33% πεξίπνπ ηνπ δείγκαηνο 

εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα αθνζησκέλν, επηιέγνληαο γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ην 

λεζί γηα ηηο δηαθνπέο ηνπ. 

 

 

 

σήμα 4.8: Πποηγούμενη επίζκετη 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ πεξίνδν πνπ ζπλήζσο νη ηνπξίζηεο πξνηηκάλε θαηά ηηο πξνεγνχκελεο 

επηζθέςεηο, ην  ρήκα 4.9 δείρλεη φηη δελ ππάξρεη κηα πνιχ κεγάιε πεξηνδηθφηεηα. Έηζη, 

ην 56 % ηνπ δείγκαηνο πξνηηκά ηελ πεξίνδν Ηνπλίνπ-Ηνπιίνπ, αιιά έλα επίζεο ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ (22% πεξίπνπ) θαίλεηαη λα έρεη πξνηηκήζεη λα επηζθεθηεί ην λεζί ηνπο κήλεο 

επηέκβξην-Οθηψβξην θαηά ην παξειζφλ. 
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 σήμα 4.9: Πεπίοδορ πποηίμηζηρ πποηγούμενηρ επίζκετηρ 

 

Όζνλ αθνξά ηε ζχλζεζε θαη ην κέγεζνο ηεο νκάδαο ησλ ηνπξηζηψλ, ε πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο πξαγκαηνπνηεί δηαθνπέο κε θίινπο/ζπγγελείο (45%) ή σο δεπγάξη (31%), ελψ 

κφλν έλα πνζνζηφ 20% θάλεη ηηο δηαθνπέο ηνπ κε ηελ νηθνγέλεηα (ρήκα 4.10 

 

 

                 

                             σήμα 4.10: Ππαγμαηοποίηζη διακοπών 
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Απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο επηζθέπηεο (55%) 

θαίλεηαη λα κελ έρνπλ εμεηάζεη άιινπο ελαιιαθηηθνχο πξννξηζκνχο πξηλ πάξνπλ ηελ 

απφθαζή ηνπο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηαθνπέο ζην λεζί (ρήκα 4.11). Γηα ηνπο 

ππφινηπνπο θαίλεηαη φηη νη ελαιιαθηηθνί πξννξηζκνί πνπ έρνπλ εμεηάζεη αθνξνχλ 

θπξίσο άιια κέξε ηεο Διιάδαο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (67%). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη  

ζεκαληηθφηεξνη αληαγσληζηηθνί πξννξηζκνί αθνξνχλ θπξίσο ηηο εμήο πεξηνρέο (ηα 

πνζνζηά αλαθέξνληαη κφλν ζηνπο ηνπξίζηεο πνπ έρνπλ εμεηάζεη θη άιιεο ελαιιαθηηθέο): 

 

 

 

 

                            σήμα 4.11: Δξέηαζη άλλυν εναλλακηικών 
 

 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ρήκαηνο 4.12, θαίλεηαη φηη ην θιίκα-θπζηθέο νκνξθηέο 

θαη ε θήκε ηνπ λεζηνχ απνηεινχλ ηνπο δπν ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο επηινγήο ηνπ 

Ζξαθιείνπ (ζε πνζνζηά αληίζηνηρα 78% θαη 48% πεξίπνπ). Αξθεηά ζεκαληηθνί θαίλεηαη 

λα είλαη θαη νη ιφγνη επηινγήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαζθέδαζε-ςπραγσγία (40%) θαη 

ηελ μεθνχξαζε-ραιάξσζε (36%), ελψ αληίζεηα νη ηνπξίζηεο δελ θαίλεηαη λα επηιέγνπλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ην λεζί γηα ηελ παξερφκελε πνηφηεηα-εμππεξέηεζε, ηε ζρέζε ηηκήο-

αμίαο ή ηα ηζηνξηθά-αξραηνινγηθά κλεκεία. 
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σήμα 4.12: Λόγορ επιλογήρ Ζπακλείος 
 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ελεκέξσζεο, θαίλεηαη φηη νη ηνπξίζηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη σο 

βαζηθή πεγή πιεξνθφξεζεο ηνπο θίινπο/ζπγγελείο ηνπο θαη ην Internet (ζε πνζνζηά 

αληίζηνηρα 63% θαη 43% πεξίπνπ). ε κηθξφηεξν βαζκφ νη επηζθέπηεο έρνπλ αληιήζεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηινγή ηνπο απφ ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη άιια κέζα ελεκέξσζεο 

(εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά,θιπ), φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4.13. 
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ΦΙΛΟΥΣ/ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΙΝΤΕΝΕΤ

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ

ΡΟΣΩΡΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ



ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

54 

 

σήμα 4.13: Σπόπορ ενημέπυζηρ 

4.3 Γηακνλή 

 

Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4.14, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο θαίλεηαη λα 

δηακέλεη ζε μελνδνρείν (58% πεξίπνπ), ελψ κηθξφηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ 

πνπ έρνπλ επηιέμεη άιιεο ελαιιαθηηθέο (ελνηθηαδφκελν δσκάηην, studio, camping, θιπ). 

 

 

 

σήμα 4.14: Σόπορ διαμονήρ 

 

 

Όζνλ αθνξά ηηο εκέξεο παξακνλήο, θαίλεηαη φηη ν κέζνο ρξφλνο δηακνλήο ζην λεζί 

είλαη ζρεηηθά ρακειφο,δεδνκέλνπ φηη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ηνπξίζηεο κέλνπλ 

απφ 1-3 εκέξεο (55% πεξίπνπ). Μάιηζηα, φπσο δείρλεη θαη ην ρήκα 4.15, κφιηο γηα ην 

7% ηνπ δείγκαηνο ζπλνιηθφο ρξφλνο παξακνλήο ζην λεζί μεπεξλά ηε 1 εβδνκάδα. 

 

 

58%

6%

9%

0%

0%

27%

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΔΙΑΜΕΙΣΜΑ/SΤUDIO

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

ΣΡΙΤΙ

CAMPING

ΚΟΥΑΖΙΕΟΡΛΟΙΟ
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σήμα 4.15: Γιάπκεια διαμονήρ (ζε ημέπερ) 

 

Δπίζεο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ηνπξηζηψλ θαίλεηαη λα μνδεχεη σο 500€ θαη‟ άηνκν 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ (εθηφο απφ εηζηηήξηα θαη έμνδα δηακνλήο), ελψ 

ζεκαληηθφο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ κε ζρεηηθά πςειέο αηνκηθέο δαπάλεο 

(15% μνδεχεη 500-1.000€, ελψ 10% ηνπ δείγκαηνο μνδεχεη πεξηζζφηεξα απφ 1.000€ θαη‟ 

άηνκν), φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4.16. 

 

 

σήμα 4.16: Αηομικέρ δαπάνερ διακοπών (εκηόρ ειζιηηπίυν και διαμονήρ) 

 

28%

45%

20%

5%

2%

ΕΩΣ 1

2 ΕΩΣ 3

4 ΕΩΣ 7

8 ΕΩΣ 14

15 ΕΩΣ ΡΑΝΩ

28%

56%

11%

5%

ΩΣ 200€

201-500€

500-1000€

ΡΑΝΩ ΑΡΠ 1000€
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4.4 Ηθαλνπνίεζε 

 

ηα ρήκαηα 4.17- 4.26 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ βαζηθνχ κέξνπο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ, ηφζν ζπλνιηθά απφ ηηο 

δηαθνπέο ηνπο ζην λεζί, φζν θαη ζε επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνππξνζθεξφκελνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ηα ζεκαληηθφηεξα 

ζπκπεξάζκαηα εζηηάδνληαη ζηα εμήο ζεκεία: 

 

1.Οη ηνπξίζηεο εκθαλίδνληαη ζπλνιηθά αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εκπεηξία ησλ 

δηαθνπψλ ηνπο ζην Ζξάθιεην (ην 85% δειψλεη ηθαλνπνηεκέλνη ή κάιινλ 

ηθαλνπνηεκέλνη). 

 

 

2.Ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη εκθαλίδνληαη νη ηνπξίζηεο απφ ηηο θπζηθέο νκνξθηέο, ην θιίκα 

θαη ηελ ηνπηθή αξρηηεθηνληθή (ην 80% δειψλεη ηθαλνπνηεκέλνη ή κάιινλ 

ηθαλνπνηεκέλνη), γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ σο έλα 

ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

 

3.ρεηηθά πςειή ηθαλνπνίεζε παξαηεξείηαη θαη ζε άιια θξηηήξηα, φπσο ην θαηάιπκα, ε 

θηινμελία, ε δηαζθέδαζε θαη ε κεηαθνξά απφ θαη πξνο ην λεζί (δει. Ληκάλη θαη 

αεξνδξφκην), φπνπ πεξίπνπ ην 60-70% ησλ ηνπξηζηψλ δειψλεη ηθαλνπνηεκέλνη ή 

κάιινλ ηθαλνπνηεκέλνη. 

 

4.Οη ηνπξίζηεο θαίλεηαη λα δειψλνπλ κηθξφηεξν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο γηα ηα ππφινηπα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Έηζη, θαίλνληαη πεξηζζφηεξν 

δπζαξεζηεκέλνη ηδηαίηεξα απφ ηα ηνπηθά κέζα κεηαθνξάο (7% δειψλνπλ 

δπζαξεζηεκέλνη ή κάιινλ δπζαξεζηεκέλνη) θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ λεζηνχ  ζρεηηθά κε 

ηελ θαζαξηφηεηα ησλ δεκφζησλ ρψξσλ, ηελ ερνξχπαλζε, ην θπθινθνξηαθφ, ην parking, 
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θιπ (33% δειψλνπλ δπζαξεζηεκέλνη ή κάιινλ δπζαξεζηεκέλνη) θαη ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ απφ ηε δηαηξνθή θαη ηηο παξερφκελεο πιεξνθνξίεο (22% δειψλνπλ 

δπζαξεζηεκέλνη ή κάιινλ δπζαξεζηεκέλνη). 

 

 

 

σήμα 4.17: Ηκανοποίηζη από καηάλςμα 

 

 

σήμα 4.18: Ηκανοποίηζη από διαηποθή 

50%

22%

18%

7%

3%

ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΜΑΛΛΟΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΟΥΤΕ ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΥΤΕ 
ΔΥΣΑΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΜΑΛΛΟΝ ΔΥΣΑΕΣΤΗΕΝΟΣ

ΔΥΣΑΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

40%

31%

19%

6%

4%

ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΜΑΛΛΟΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΟΥΤΕ ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΥΤΕ 
ΔΥΣΑΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΜΑΛΛΟΝ ΔΥΣΑΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΥΣΑΕΣΤΗΜΕΝΟΣ
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σήμα 4.19: Ηκανοποίηζη από θςζικέρ ομοπθιέρ-κλίμα-ηοπική απσιηεκηονική 

 
 

 

 

σήμα 4.20: Ηκανοποίηζη από πεπιβάλλον (καθαπιόηηηα, δπόμοι, κςκλοθοπιακό, κλπ) 
 

70%

21%

6%

2%

1%

ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΜΑΛΛΟΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΟΥΤΕ ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΥΤΕ 
ΔΥΣΑΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΜΑΛΛΟΝ ΔΥΣΑΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΥΣΑΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

20%

26%

21%

23%

10%

ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΜΑΛΛΟΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΟΥΤΕ ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΥΤΕ 
ΔΥΣΑΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΜΑΛΛΟΝ ΔΥΣΑΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΥΣΑΕΣΤΗΜΕΝΟΣ
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 σήμα 4.21: Ηκανοποίηζη από θιλοξενία-ζςμπεπιθοπά νηόπιυν 

 

 

 

 

σήμα 4.22: Ηκανοποίηζη από πληποθοπίερ 
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29%

10%
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ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΜΑΛΛΟΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΟΥΤΕ ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΥΤΕ 
ΔΥΣΑΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΜΑΛΛΟΝ ΔΥΣΑΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΥΣΑΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

35%
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24%
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ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΜΑΛΛΟΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΟΥΤΕ ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΥΤΕ 
ΔΥΣΑΕΣΤΗΜΕΝΟΣ
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ΔΥΣΑΕΣΤΗΜΕΝΟΣ
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σήμα 4.23: Ηκανοποίηζη από διαζκέδαζη-τςσαγυγία 

 

 

 

σήμα 4.24: Ηκανοποίηζη από μεηαθοπέρ από και ππορ Ζπάκλειο (αεποδπόμιο, λιμάνι 
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ΟΥΤΕ ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΥΤΕ 
ΔΥΣΑΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΜΑΛΛΟΝ ΔΥΣΑΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΥΣΑΕΣΤΗΜΕΝΟΣ
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ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΜΑΛΛΟΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΟΥΤΕ ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΥΤΕ 
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σήμα 4.25:Ηκανοποίηζη από ηοπικέρ μεηαθοπέρ 

 

 

 

σήμα 4.26: ςνολική ικανοποίηζη από διακοπέρ ζηο Ζπάκλειο 
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4.5 Αθνζίσζε 
 

Σέινο, ζηα ρήκαηα 4.27-4.29 παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα ζρεηηθά 

κε ηε κέηξεζε ηεο αθνζίσζεο ησλ ηνπξηζηψλ, ε νπνία εθηηκάηαη κε βάζε 3 ζεκαληηθέο 

παξακέηξνπο: πξφζεζε επαλάιεςεο ηεο επίζθεςεο, πξφζεζε ζχζηαζεο ζε ζπγγελείο 

θαη θίινπο θαη επηβεβαίσζε πξνζδνθηψλ. 

 

Ζ πξφζεζε επαλάιεςεο ηεο επίζθεςεο είλαη ηδηαίηεξα πςειή, κηα θαη ην 64% ησλ 

ηνπξηζηψλ δειψλνπλ φηη είλαη ζίγνπξν ή πνιχ πηζαλφ λα επηζθεθηνχλ μαλά ην 

Ζξάθιεην, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4.27. 

 

 

σήμα 4.27: Ππόθεζη επανάλητηρ επίζκετηρ 

 

 

Όκνηα, ε πξνθνξηθή επηθνηλσλία κέζσ ηεο ζχζηαζεο ζε ζπγγελείο θαη θίινπο είλαη 

ηδηαίηεξα πςειή αθνχ ην 78% ησλ ηνπξηζηψλ δειψλεη φηη είλαη ζίγνπξν ή πνιχ πηζαλφ 

λα ζπζηήζεη ζε άιινπο λα επηζθεθηνχλ ην λεζί (ρήκα 4.28). 
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29%

21%
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6%

ΣΙΓΟΥΑ

ΡΟΛΥ ΣΙΓΟΥΑ

ΡΙΘΑΝΟ

ΛΙΓΟ ΡΙΘΑΝΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ ΡΙΘΑΝΟ
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 σήμα 4.28: Ππόθεζη ζύζηαζηρ ζε ζςγγενείρ και θίλοςρ 

 

 

Σέινο, είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ ην γεγνλφο φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ηνπξηζηψλ 

ζεσξεί ηηο δηαθνπέο ηνπ ζην λεζί θαιχηεξεο ή θάπσο θαιχηεξεο ζε ζρέζε κε απηφ πνπ 

πξνζδνθνχζε (πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ δείγκαηνο), ελψ ην 38% πεξίπνπ ηνπ 

δείγκαηνο απάληεζε φηη νη δηαθνπέο ηνπ ήηαλ πεξίπνπ φπσο πεξίκελε. Αληίζεηα, ην 10% 

πεξίπνπ ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί φηη ην πξνζθεξφκελν ηνπξηζηηθφ πξντφλ ήηαλ ρεηξφηεξν 

ή θάπσο ρεηξφηεξν ζε ζρέζε κε απηφ πνπ πξνζδνθνχζε (ρήκα 4.29). 
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σήμα 4.29: Δπιβεβαίυζη πποζδοκιών 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ 

5.1 Πξνθίι Σνπξηζηψλ 

 

5.1.1 Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

ην ζπγθεθξηκέλν απηφ θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα 

ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ ηνπ Ζξαθιείνπ 

θαη εληνπίδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

 

25%

22%

39%

14%

0%

ΚΑΛΥΤΕΑ

ΚΑΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΑ

ΡΕΙΡΟΥ ΠΡΩΣ ΡΕΙΜΕΝΑ

ΚΑΡΩΣ ΧΕΙΟΤΕΑ

ΧΕΙΟΤΕΑ
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Ο θαζνξηζκφο ηνπ βαζηθνχ πξνθίι ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ην λεζί απνηειεί 

έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο, ην πξνθίι ηνπ επηζθέπηε ηνπ 

Ζξαθιείνπ κπνξεί λα ζθηαγξαθεζεί κε βάζε ηα παξαθάησ: 

 

1.Σν ζχλνιν ησλ επηζθεπηψλ ηνπ λεζηνχ απνηειείηαη  απφ αιινδαπνχο, ελψ ζχκθσλα 

κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλαινγία ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ είλαη πεξίπνπ 1:2.5 

 

2.Όζνλ αθνξά ηηο εζληθφηεηεο ζηελ νκάδα ησλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ, θαίλεηαη φηη 

ππάξρεη κηα πνιχ κεγάιε δηαζπνξά. Μάιηζηα, θαηά ηε δηάξθεηα δηελέξγεηαο ηεο έξεπλαο 

ζπγθεληξψζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα απφ 50 δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο. Σν απνηέιεζκα 

απηφ επηβεβαηψλεη ην γεγνλφο φηη ην πξνζθεξφκελν ηνπξηζηηθφ πξντφλ απεπζχλεηαη ζε 

έλα κεγάιν εχξνο δηαθνξεηηθψλ αγνξψλ. 

 

3.Όκνηα, θαίλεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ επηζθεπηψλ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο νκάδεο ειηθηψλ, 

αλ θαη ε νκάδα 25-40 εηψλ απνηειεί ην 50% ζρεδφλ ηνπ δείγκαηνο. πγθξηηηθά κε άιιεο 

έξεπλεο ηνπξηζκνχ ζηνλ Διιεληθφ ρψξν, θαίλεηαη φηη ε νκάδα ησλ κεγαιχηεξσλ ζε 

ειηθία ηνπξηζηψλ είλαη ζρεηηθά κηθξφηεξε ζην Ζξάθιεην 

. 

4.ε γεληθέο γξακκέο, νη επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ έρνπλ πςειφ εηζφδεκα (ην 9% έρεη 

εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα πάλσ απφ 60000€). Σν εηζφδεκα απηφ εθηηκάηαη φηη είλαη 

ιίγν κεγαιχηεξν ζπγθξηηηθά κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο 

 

5.Οη ηνπξίζηεο επηιέγνπλ λα θάλνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο ζην λεζί θπξίσο κε 

θίινπο/ζπγγελείο (ή σο δεπγάξηα). Αληίζεηα, θαίλεηαη φηη ην Ζξάθιεην δελ απνηειεί έλαλ 

νηθνγελεηαθφ πξννξηζκφ (κφλν ην 20% πεξίπνπ πεξλά ηηο δηαθνπέο ηνπ ζην λεζί κε ηελ 

νηθνγέλεηα). 
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5.1.2 Πξνηηκήζεηο 

 
Οη εξσηήζεηο ζπκπεξηθνξάο θαη πξνηίκεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ζε ζέζε λα 

αλαιχζνπλ πεξαηηέξσ ην πξνθίι ησλ επηζθεπηψλ Σνπ Ζξαθιείνπ. πγθεληξσηηθά, νη 

αλαιχζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα θαλεξψλνπλ ηα εμήο: 

 

1.Οη ηνπξίζηεο επηιέγνπλ γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο ην λεζί θπξίσο ιφγσ ηεο θήκεο, ησλ 

θπζηθψλ νκνξθηψλ-θιίκαηνο θαη γηα ιφγνπο μεθνχξαζεο-ραιάξσζεο. Αληίζεηα, θαίλεηαη 

ε παξερφκελε πνηφηεηα εμππεξέηεζε θαη ε ζρέζε ηηκήο/αμίαο λα κελαπνηεινχλ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο επηινγήο. 

 

2.Γηα ηελ επηινγή ηνπο απηή νη επηζθέπηεο αληινχλ θπξίσο πιεξνθνξίεο απφ ην 

Internetθαη απφ ζπγγελείο/θίινπο θαη ιηγφηεξν απφ ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη 

touroperators. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη κηα ζρεηηθά κηθξφηεξε εμάξηεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο απφ εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο είλαη νη touroperators(θαηλφκελν ην νπνίν 

είλαη ηδηαίηεξα έληνλν ζε άιινπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ηεο ρψξαο). Δπηπξφζζεηα, 

θαίλεηαη φηη ε ειηθία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ηξφπν πιεξνθφξεζεο: νη κηθξφηεξνη ζε 

ειηθία επηζθέπηεο πξνηηκνχλ λα αλ ηινχλ πιεξνθνξίεο απφ ην Internetθαη απφ 

ζπγγελείο/θίινπο, ελψ νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία απφ ηνπξηζηηθά γξαθεία,touroperator θαη 

απφ πξνζσπηθή εκπεηξία (έρνληαο επηζθεθηεί μαλά ην λεζί θαηά ην παξειζφλ). 

 

3.Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ζην λεζί είλαη ζρεηηθά ρακειή , κηα θαη ην 55% ηνπ δείγκαηνο 

κέλεη ζην Ζξάθιεην 3 ή ιηγφηεξεο εκέξεο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο, ε κέζε δηάξθεηα δηακνλήο εθηηκάηαη ζε 4 εκέξεο, κε 

ζπκπεξηιακβάλνληαοηνπο επηζθέπηεο θξνπαδηεξφπινησλ (ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα είλαη 

αξθεηά πνιππιεζήο θαη είλαη ζε ζέζε λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηελ  πξνεγνχκελε 

εθηηκψκελε κέζε δηάξθεηα). Ζ δηάξθεηα απηή είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξε απφ άιινπο 

ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ηεο Διιάδαο (π.ρ. Ρφδνο, Εάθπλζνο), φπνπ αλέξρεηαη ζε 7 

εκέξεο πεξίπνπ. Δπίζεο, απφ ηηο αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, θαίλεηαη φηη νη 

κεγαιχηεξνη ζε ειηθία ηνπξίζηεο είλαη απηνί πνπ κέλνπλ ηηο ιηγφηεξεο, αιιά ηαπηφρξνλα 
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θαη ηηο πεξηζζφηεξεο κέξεο ζην λεζί. 

 
4.Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη ηνπξίζηεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ δηαθνπψλ ηνπο είλαη ζρεηηθά πςειέο, κηα θαη ην 11% ηνπ δείγκαηνο δειψλεη φηη έρεη 

μνδέςεη ζπλνιηθά πεξηζζφηεξα απφ 1000€ θαη‟ άηνκν (ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ην θφζηνο 

ησλ εηζηηεξίσλ θαη ηεο δηακνλήο). Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ, νη 

κέζεο αηνκηθέο δαπάλεο εθηηκψληαη ζε 115€ αλά εκέξα (κε ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνπο 

επηζθέπηεο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ, νη νπνίνη ελδερνκέλσο λα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά 

ζην ηνπξηζηηθφ εηζφδεκα). Όπσο είλαη αλακελφκελν, ην χςνο ησλ δαπαλψλ θαίλεηαη λα 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην εηζφδεκα ησλ ηνπξηζηψλ, ελψ νη επηζθέπηεο κε πνιχ πςειέο 

δαπάλεο εληνπίδνληαη θπξίσο ζε Δπξσπαίνπο ηνπξίζηεο. 

 

 

Σν ρήκα 7.1 παξνπζηάδεη ην βαζηθφ πξνθίι ησλ επηζθεπηψλ ηνπ Ζξαθιείνπ, κε βάζε 

ηα πξναλαθεξφκελα θχξηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χήμα 7.1: Προφίλ τουριστών 

 

 

     ΒΑΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

ΠΡΟΣΙΜΗΕΙ 

 ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ (100%) 

 Μεγάιε δηαζπνξά εζληθνηήησλ 

 Παξνπζία φισλ ησλ νκάδσλ ειηθίαο 

 Τςειφ εηζφδεκα 

 Γηάθνπεο κε θίινπο ε δεπγάξηα(φρη νηθνγέλεηα) 

  Δπηιφγε Ζξαθιείνπ  ιφγν θπζηθήο νκαξθηάο-

θιίκαηνο,θήκεο  μεθνχξαζεοθαη δηαζθέδαζεο θαη 

ηζηνξηθά κλεκεία 

 Δλεκέξσζε απφ ζπγγελείο –θίινπο θαη ηληεξλεη. 

 Μηθξή ζρεηηθά δηάξθεηα δηακνλήο(κ.ν 4 εκέξεο) 

 Τςειέο ζρεηηθά δαπάλεο(κ.ν 115 επξσ ηε κέξα 

ρσξίο εηζεηήξηα θαη δηακνλή) 
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5.1.3 Οκάδεο ηνπξηζηψλ 

 

ηηο αλαιχζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο, έρεη γίλεη 

πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ πηζαλέο νκάδεο ηνπξηζηψλ, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνπλδηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. Οη 

εμεηαδφκελεο απηέο νκαδνπνηήζεηο έρνπλ ιάβεη ππφςε ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ εξσηήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο, φπσο δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, πξνηηκήζεηο (π.ρ. 

ιφγνη πξνηίκεζεο, ηξφπνο πιεξνθφξεζεο, θιπ), δηάξθεηα δηακνλήο, χςνο δαπαλψλ, 

θιπ. 

 

Παξά ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο δηάθνξσλ νκάδσλ ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο  ε πιένλ 

ραξαθηεξηζηηθή  νκαδνπνίεζε πνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη αθνξά ηελεζληθφηεηα ησλ 

ηνπξηζηψλ. 

 

Έηζη, κε βάζε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα, θαίλεηαη φηη νη ηνπξίζηεο παξνπζηάδνπλ ηα 

εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 

1.Δίλαη απηνί πνπ έρνπλ επηζθεθηεί μαλά ζην παξειζφλ ην Ζξάθιεην, ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ 

. 

2.Πξηλ απνθαζίζνπλ λα θάλνπλ δηαθνπέο ζην λεζί, δελ έρνπλ εμεηάζεη ζπλήζσο άιινπο 

ελαιιαθηηθνχοπξννξηζκνχο. 

 

3.Φαίλεηαη λα πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηε Μχθνλν γηα ηελ πνηφηεηα-εμππεξέηεζε θαη ηε 

δηαζθέδαζε-ςπραγσγία θαη ιηγφηεξν γηα ηηο θπζηθέο νκνξθηέο-θιίκα, ηα ηζηνξηθα 

αξραηνινγηθά κλεκεία θαη ηελ μεθνχξαζε-ραιάξσζε. 
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4.Δίλαη απηνί πνπ πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν λα αληινχλ πιεξνθνξίεο απφ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία (έρνληαο μαλαεπηζθεθηεί ην λεζί) θαη απφ άιια κέζα 

ελεκέξσζεο (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, TV).  

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην πξνθίι ησλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ (παξά ην γεγνλφο φηη 

απνηειεί κηα ιηγφηεξν νκνηνγελήονκάδα) έρεη σο εμήο: 

 

1.Γελ έρνπλ μαλαεπηζθεθηεί ζε γεληθέο γξακκέο ην λεζί θαηά ην παξειζφλ. 

 

2.Δίλαη απηνί πνπ εμεηάδνπλ άιινπο ελαιιαθηηθνχο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ, πξηλ απνθαζίζνπλ λα πεξάζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο ζην Ζξάθιεην. 

 

3.Αλάινγα κε ηελ εζληθφηεηα πξνηηκνχλ ην Ζξάθιεην γηα ηηο θπζηθέο νκνξθηέο-θιίκα, ηε 

θήκε, ηα ηζηνξηθά-αξραηνινγηθά κλεκεία θαη ηελ μεθνχξαζε-ραιάξσζε. 

 

4.Φαίλεηαη λα πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ην Internetθαη ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία-tour 

operatorsγηα λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηνπο επηινγή.  

 

5.2 Ηθαλνπνίεζε θαη Αθνζίσζε 

 

5.2.1 Ηθαλνπνίεζε Σνπξηζηψλ 

 

ε γεληθέο γξακκέο θαίλεηαη φηη νη ηνπξίζηεο είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο 

δηαθνπέο ηνπο ζην Ζξάθιεην, κηα θαη ν ζπλνιηθφο κέζνο δείθηεο ηθαλνπνίεζεο αλέξρεηαη 

ζε 86.5% πεξίπνπ. Σαπηφρξνλα, φκσο ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο 

ππνδεηθλχεη θαη ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο γηα ην πξνζθεξφκελν ηνπξηζηηθφ 

πξντφλ. 
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Θα πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη ιφγσ έιιεηςεο απνηειεζκάησλ ηθαλνπνίεζεο απφ 

πξνγελέζηεξα έηε ή άιινπο αληαγσληζηηθνχο πξννξηζκνχο δελ είλαη εχθνιε ε 

ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηνπ εθηηκψκελνπ απηνχ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, 

έρεη επηιεγεί ε ζχγθξηζε λα γίλεη αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο επηζθεπηψλ θαη ηα 

πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα ηθαλνπνίεζεο. 

 

Έηζη, ζην πιαίζην απηφ, ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ Αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ εθηηκάηαη 

ζην 83.5%, πνπ είλαη ζρεηηθά κηθξφηεξν ηφζν ζπγθξηηηθά κε ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, 

φζν θαη κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο  επηζθεπηψλ. Σαπηφρξνλα, θαίλεηαη φηη νη  ηνπξίζηεο 

δίλνπλ πνιχ κεγάιε βαξχηεηα ζην θξηηήξην ηεο δηαζθέδαζεο-ςπραγσγίαο θαη πνιχ 

κηθξφηεξε ζηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Ζ πςειή 

ηθαλνπνίεζε ζην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην αηηηνινγεί θαη ην ζρεηηθά πςειφ νιηθφ επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο, παξά ην γεγνλφο φηη νη Έιιελεο εκθαλίδνληαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ αξθεηά ραξαθηεξηζηηθάηνπ πξνζθεξφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη επηκέξνπο αλαιχζεηο δείρλνπλ ηα εμήο: 

 

1.Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαζθέδαζεο απνηειεί ην δπλαηφ ζεκείν γηα ηνπο  επηζθέπηεο 

θαη  θαίλεηαη λα είλαη έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη εθείλν ην ραξαθηεξηζηηθφ γηα 

ην νπνίν ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα έρεη επηιέμεη ην Ζξάθιεην. 

 

2.Οη πηζαλέο απεηιέο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο εληνπίδνληαη ζηηο ηνπηθέο κεηαθνξέο, 

ην πεξηβάιινλ (δεκφζηνη ρψξνη, ερνξχπαλζε, θπθινθνξηαθφ, parking, θιπ), ηε 

δηαηξνθή, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ην θαηάιπκα. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά, αλ θαη εκθαλίδνπλ 

ζπγθξηηηθά κηθξφηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο, δελ ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά απηή 

ηε ζηηγκή, φκσο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ  ελ δπλάκεη αδχλαηα ζεκεία ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο. 

 

3.Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ηνληζζεί φηη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ 

ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή θξίζηκεο δηαζηάζεηο ηθαλνπνίεζεο (δει. ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πνπ λα εκθαλίδνπλ ρακειή ζπγθξηηηθά ηθαλνπνίεζε θαη λα είλαη 
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ηαπηφρξνλα ζεκαληηθά γηα ηνπο ηνπξίζηεο). 

 

 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη αιινδαπνί ηνπξίζηεο εκθαλίδνληαη θαη απηνί αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο δηαθνπέο ηνπο, κηα θαη ν ζπλνιηθφο κέζνοδείθηεο ηθαλνπνίεζεο 

εθηηκάηαη ζην 88% πεξίπνπ (είλαη ζπγθξηηηθά ιίγν πςειφηεξνο απφ απηφ ησλ Διιήλσλ 

θαη ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο). Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα θαίλεηαη λα δίλεη κεγάιε βαξχηεηα 

ζην θξηηήξην ηεο θπζηθήο νκνξθηάο-θιίκαηνο θαη ζε δεχηεξν βαζκφ ζε απηφ ηεο 

δηαζθέδαζεο-ςπραγσγίαο. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή ηθαλνπνίεζε 

πνπ  παξνπζηάδεη ην θξηηήξην ηεο θπζηθήο νκνξθηάο- θιίκαηνο, αηηηνινγεί ηνλ ζρεηηθά 

πςειφ νιηθφ δείθηε  ηθαλνπνίεζεο. Αλαθνξηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ δπλαηψλ- αδχλαησλ 

ζεκείσλ, νη επηκέξνπο αλαιχζεηο θαλεξψλνπλ ηα εμήο: 

 

1.Σα δπλαηά ζεκεία γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα εληνπίδνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θπζηθήο νκνξθηάο-θιίκαηνο θαη ηεο δηαζθέδαζεο-ςπραγσγίαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά 

είλαη ελδερνκέλσο θαη ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα  ησλ ηνπξηζηψλ. 

 

2.Σν θξίζηκν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο αθνξά ηηοπαξερφκελεο 

πιεξνθνξίεο (γξαθεία, θηφζθηα, ράξηεο, θιπ). Αλ θαη κέζνο δείθηεο ηθαλνπνίεζεο γηα 

ηνζπγθεθξηκέλν θξηηήξην αλέξρεηαη ζην 79.5%, είλαη ζρεηηθά ρακειφηεξνο απφ απηνχο 

ησλ άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  Γηα ην ιφγν απηφ απαηηεί άκεζεο ελέξγεηεο βειηίσζεο. 

 

 

3.Οη πηζαλέο απεηιέο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο επηθεληξψλνληαη ζηηο ηνπηθέο 

κεηαθνξέο, ην  πεξηβάιινλ (δεκφζηνη ρψξνη, ερνξχπαλζε, θπθινθνξηαθφ, parking,θιπ), 

ηε θηινμελία-ζπκπεξηθνξά ληφπησλ θαη ηηο κεηαθνξέο απφ θαη πξνο ην Ζξάθιεην 

(αεξνδξφκην, ιηκάλη). 

 

 

Σέινο, ε νκάδα ησλ επηζθεπηψλ απφ θξνπαδηεξφπινηα απνηειεί κηα εηδηθή θαηεγνξία 
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ηνπξηζηψλ, ε νπνία ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο έρεη αλαιπζεί μερσξηζηά. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ δείρλνπλ φηη νη ζπγθεθξηκέλνη ηνπξίζηεο είλαη ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ δείθηε ηθαλνπνίεζεο 92% πεξίπνπ (ζπγθξηηηθά πςειφηεξν απφ 

φιεο ηηο ππφινηπεο εμεηαδφκελεο νκάδεο). Δπίζεο, θαίλεηαη φηη νη επηζθέπηεο 

θξνπαδηεξφπινησλ ζεσξνχλ εμίζνπ ζεκαληηθά ζρεδφλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Έηζη, ε αλάιπζε ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ δείρλεη :   

 

1.Οη θπζηθέο νκνξθηέο-θιίκα απνηεινχλ ην θπξηφηεξν δπλαηφ ζεκείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδαο,  δεδνκέλνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ επίζθεςεο ηνπο ζην λεζί. 

 

2.Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαίλεηαη φηη ην θαηάιπκα απνηειεί ην αδχλαην ζεκείν 

ηθαλνπνίεζεο. Όκσο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ δελ αθνξά ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηηο ππνδνκέο ηνπ λεζηνχ. 

 

3.Όκνηα θαη κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο, νη πηζαλέο απεηιέο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

επηθεληξψλνληαη ζηηο ηνπηθέο κεηαθνξέο θαη ην πεξηβάιινλ (δεκφζηνη ρψξνη, 

ερνξχπαλζε, θπθινθνξηαθφ, parking, θιπ). 

 

 

5.2.2 Αθνζίσζε Σνπξηζηψλ 

 

Σν επίπεδν αθνζίσζεο ησλ ηνπξηζηψλ είλαη ζρεηηθά πςειφ, κηα θαη ην 30% ηνπ 

δείγκαηνο έρνπλ  επηζθεθηεί μαλά θαηά ην παξειζφλ ην Ζξάθιεην. Μάιηζηα, απηνί νη 

επαλαιακβαλφκελνη ηνπξίζηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη αξθεηά κεγάιν αξηζκφ 

επηζθέςεσλ, ελψ δε δείρλνπλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ.  

 

Σν πςειφ επίπεδν αθνζίσζεο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε ζρεηηθά κεγάιε πξφζεζε 

επαλάιεςεο ηεο επίζθεςεο (65% ζεσξνχλ ζίγνπξν ή πνιχ πηζαλφ λα επαλαιάβνπλ 

ηελ επίζθεςε) θαη ηελ πςειή πξφζεζε ζχζηαζεο ζε ζπγγελείο/θίινπο (64% ζεσξνχλ 
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ζίγνπξν ή πνιχ πηζαλφ λα ζπζηήζνπλ ην λεζί). Όκσο, απφ ηελ άιιε πιεπξά ην 47% 

ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί φηη νη δηαθνπέο ηνπ ζην Ζξάθιεην ήηαλ θαιχηεξεο ή θάπσο 

θαιχηεξεο απφ απηφ πνπ πξνζδνθνχζαλ, ελψ ην 39% ηνπ δείγκα ηνο ζεσξεί ηηο 

δηαθνπέο ηνπ πεξίπνπ φπσο πξνζδνθνχζε. Σν απνηέιεζκα απηφ αηηηνινγείηαη 

ελδερνκέλσο απφ ην ζρεηηθά πςειφ επίπεδν πξνζδνθηψλ ησλ ηνπξηζηψλ. 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ αληαγσληζκφ, ε έξεπλα δείρλεη φηη ην 55% ησλ ηνπξηζηψλ δελ έρεη 

εμεηάζεη άιινπο  ελαιιαθηηθνχο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο πξηλ απνθαζίζεη λα 

πξαγκαηνπνηήζεηηηο δηαθνπέο ηνπ ζην Ζξάθιεην. Οη θπξηφηεξνη απηνί αληαγσληζηηθνί 

πξννξηζκνί επηθεληξψλνληαη ζε άιια Διιεληθά λεζηά (Πάξνο, αληνξίλε, Μχθνλν, 

Κξήηε, Ρφδνο), ελψ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ππάξρεη πνιχ κεγάιε 

δηαζπνξά ζηνπο ελαιιαθηηθνχο απηνχο πξννξηζκνχο. 

 

 

Δπίζεο, πξφζζεηεο αλαιχζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αθνζίσζε ησλ ηνπξηζηψλ δείρλνπλ ηα 

εμήο: 

 

1.Οη επηζθέπηεο πνπ έρνπλ μαλαεπηζθεθηεί ην λεζί δελ εμεηάδνπλ ζπλήζσο άιινπο 

ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη επηιέγνπλ ην Ζξάθιεην πεξηζζφηεξν γηα ηε δηαζθέδαζε 

θαη  ηελ παξερφκελε πνηφηεηα-εμππεξέηεζε θαη ιηγφηεξν γηα θήκε θαη ηζηνξηθά - 

αξραηνινγηθά κλεκεία. Δπίζεο, ε νκάδα  απηή θαίλεηαη λα έρεη θαη κεγαιχηεξε δηάξθεηα 

δηακνλήο. 

 

2.Ζ πξφζεζε επαλάιεςεο ηεο επίζθεςεο θαίλεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε ζηε νκάδα ησλ 

ηνπξηζηψλ πνπ δηακέλεη πεξηζζφηεξν ζην λεζί θαη δελ ην έρεη μαλαεπηζθεθηεί ζην 

παξειζφλ, θαη κηθξφηεξε ζηνπο ηνπξίζηεο κε κεγαιχηεξε ειηθία θαη εηζφδεκα. 

 

3.Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πξφζεζε ζχζηαζεο θαίλεηαη  

λα είλαη κεγαιχηεξε φζν πςειφηεξεο είλαη νη  δαπάλεο, ελψ νη ηνπξίζηεο κε πςειφ 

εηζφδεκα θαη κεγάιε ειηθία εκθαλίδνπλ ηα ρακειφηεξα, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηα 

πςειφηεξα επίπεδα πξφζεζεο ζχζηαζεο. 
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4.Σέινο, ε επηβεβαίσζε ησλ πξνζδνθηψλ είλαη κεγαιχηεξε γηα ηνπο ηνπξίζηεο πνπ είηε 

δελ έρνπλ μαλαεπηζθεθηεί ην λεζί, είηε έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δηακνλήο. Αθφκε ε νκάδα 

ησλ πςειψλ εηζνδεκάησλ εκθαλίδεη ηα ρακειφηεξα, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηα πςειφηεξα 

επίπεδα επηβεβαίσζεο πξνζδνθηψλ. 

 

5.3 Πξνηάζεηο 

 

Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ  παξνπζηαζζεί  παξαπάλσ, κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ 

πξνηάζεηο γηα ηε  βειηίσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ  πξντφληνο ηνπ Ζξαθιείνπ. πγθεληξσηηθά 

απηέο νη πξνηάζεηο είλαη νη εμήο: 

 

1.Βειηίσζε ησλ ηνπηθψλ κεηαθνξψλ είηε κε πεξηζζφηεξα δξνκνιφγηα ησλ αζηηθψλ 

ιεσθνξείσλ είηε κε  ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαμί. 

 

2.Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο δίλνληαο έκθαζε ζηελ θαζαξηφηεηα ησλ δεκφζησλ 

ρψξσλ, ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη ζην θπθινθνξηαθφ. 

 

3.Να δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζσζηή θηινμελία - ζπκπεξηθνξά ησλ ληφπησλ 

ελεκεξψλνληάο ηνπο φζν  ην δπλαηφλ θαιχηεξα γηα ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη ν 

ηνπξηζκφο γηα ην λεζί. 

  

4.Να δνζεί έκθαζε ζηε δεκηνπξγία ελφο (θαη φρη δηαρσξηζκφο παιηνχ θαη λένπ) εληαίνπ 

ιηκαληνχ γηα ηε  δηεπθφιπλζε ησλ ηνπξηζηψλ θαη ηελ απνθπγή ιαζψλ θαηά ηελ 

αλαρψξεζε ηνπο. 

 

5.Να γίλεηαη ζσζηφο έιεγρνο γηα ηε  βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ θαγεηνχ, ηεο 

εμππεξέηεζεο θαη ησλ ηηκψλ ηνπ. 
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6. Να γίλεηαη θάπνην είδνο ελεκέξσζεο ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ θαηαιπκάησλ γηα ηε ζσζηή 

εμππεξέηεζε, ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη ηηο ηηκέο. 

 

7.Βειηίσζε ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ δεκηνπξγψληαο πεξηζζφηεξα γξαθεία 

πιεξνθνξηψλ, επηγξαθψλ, ραξηψλ θιπ 

. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φια ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηαηεο εξγαζίαο, 

θαζψο θαη ε αλαγθαηφηεηα πξφζζεηεο δηεξεχλεζεο κέξνπο απηψλ, θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ηελ αλάγθε αλάπηπμεο θαη εγθαηάζηαζεο ελφο κφληκνπ «βαξφκεηξνπ» 

ηθαλνπνίεζεο γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Ζξαθιείνπ. Έλα ηέηνην 

βαξφκεηξν ζα βνεζήζεη φρη κφλν ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο 

ηθαλνπνίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, αιιά θαη ζηνλ έιεγρν ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο εθαξκνγήο νπνηνπδήπνηε κέηξνπ απεπζχλεηαη ζηνλ επηζθέπηε 

ηνπ λεζηνχ. 

 

Δπηπξφζζεηα, νη έληνλεο θαη ζπρλέο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ηνπξηζηηθή 

αγνξά απμάλεη ηελ αλαγθαηφηεηα κφληκεο παξαθνινχζεζεο ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο 

ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

Δμάιινπ, δελ ζα πξέπεη λα ιεζκνλείηαη ην γεγνλφο φηη ε ηθαλνπνίεζε είλαη έλα δπλακηθφ 

κέγεζνο πνπ κεηαβάιιεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: Δπυηημαηολόγιο έπεςναρ 

                       ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤΡΗΣΩΝ 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

Σν Σεη Κξήηεο δηεμάγε έξεπλα  ζηελ πξνζπάζεηα  γηα δηαξθή βειηίσζε  ησλ ππεξεζηψλ  

πνπ πξνζθέξεη ην λεζί , πξαγκαηνπνηνχκε έξεπλα γηα λα δηαπηζηψζνπκε ην βαζκφ 

ηθαλνπνηήζεηο  ησλ ηνπξηζηψλ θαη λα δηνξζψζνπκε ηπρφλ ιάζε ή παξαιήςεηο. αο 

θαινχκε ινηπφλ λα ζπκβάιεηε θαη εζείο  ζε απηήλ ηε πξνζπάζεηα αθηεξψλνληαο ιίγα 

ιεπηά  απφ ην ρξφλν ζαο γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην ζθνπεχεη λα ζπγθεληξψζεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, ηα νπνία 

ζα νδεγήζνπλ ζηελ ζπιινγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ .  

Παξαθαιψ απαληήζηε κε εηιηθξίλεηα. Σα ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιέγνπλ θαη ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε εκπηζηεπηηθφ ηξφπν. 

ΜΔΡΟ Α: ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

1.Φύλο  

       Άλδξαο                Γπλαίθα     

2.Ζλικία        

       Δσο 24 εη                25  εσο 40  εηψλ          40 εσο 60 εηψλ          >60 εηψλ 

 3.Δθνικόηηηα 

                            

4.Σόπορ διαμονήρ¨ 

_______________________________________________________________                   

5.Δηήζιο οικογενειακό ειζόδημα. 

           σο 20.000 € 

            20.000 έσο 40.000 € 

           40.000 έσο 60.000 €    

          άλσ ησλ  60.000 € 
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6.Σπόπορ Άθιξηρ  

         Αεξνπιάλν          

        Γειθίλη  

        Κξνπαδηεξφπινην  

       πκβαηηθφ πινην                                      

          Άιιν                 

 

7 Λόγορ Σαξιδιού                  

         Γηαθνπέο 

         Δξγαζία 

         άιιν 

 

ΜΔΡΟ Β: ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΞΗΓΗΟΤ 

8.Δπιζκέθηεζηε ππώηη θοπά ηο Ζπάκλειο ; 

      Ναη                        Όρη  

 

Αλ Όρη ,πφζεο  θνξέο έρεηε έξζεη ηα 5 έηε; ;(πνιιαπιή απάληεζε θνξέο 

έρεηε έξζεη ηα 5 έηε; (πνιιαπιή απάληεζε) 

        1 θνξά                 2-3 θνξέο             πεξηζζφηεξεο απφ 3 θνξέο 

Και ποια πεπίοδο πποηιμάηε;(πνιιαπιή απάληεζε)         

        Μάξηηνο –Μάην              Αχγνπζην                                                     

      Ηνχληνο- Ηνχιηνο             επηέκβξηνο-Οθησκβξηνο                 
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9. Πυρ κάνεηε διακοπέρ; 

           Μφλνη     

          δεπγάξη 

          νηθνγέλεηα 

           θίιν/ζπγγελείο 

10.Δξεηάζαηε όλερ ηιρ ηοποθεζίερ ππιν  αποθαζίζηε να έπθεηε Ζπάκλειο. 

            ΝΑΗ                       ΟΥΗ       

  Αλ λαη πνηεο είλαη απηέο;   

                                                                                                                                                                                                                                                           

_______________________________ 

11.Για ποιο λόγο  επιλέξαηε για διακοπέρ ηο Ζπάκλειο. 

               Κιίκα-θπζηθέο νκνξθηέο            

          Πνηφηεηα-εμππεξέηεζε    

           ζρέζε ηηκήο αμίαο        

           ηζηνξηθά-αξραηνινγηθά κλεκεία    

           δπλαηφηεηα  δηαζθέδαζεο-ςπραγσγίαο   

            θήκε ηνπ λεζηνχ   

           μεθνχξαζε-ραιάξσζε   

           άιιν  _______________________ 
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12.ζηην επιλογή ζαρ αςηή από πος ανηλήζαηε πληποθοπίερ;(πολλαπλή 

απάνηηζη) 

               ηνπξηζηηθά γξαθεία 

                θίινπο / ζπγγελήο  

                 internet 

                άιια κέζα ελεκέξσζεο(εθεκεξίδα,tv)  

                πξνζσπηθή εκπεηξία(έρσ μαλάξζεη) 

                άιιν  _______________________ 

 

 ΜΔΡΟ Γ: ΓΗΑΝΟΜΖ 

13.Γιαμονη ζε:                                    

         μελνδνρείν                               

         δηακέξηζκα/studio                        

          ελνηθηαδφκελα δσκάηηα             

           ζπίηη                                                                               

          Camping    

         Κξνπαδηεξφπινην       

 

  14.Γιάπκεια διαμονήρ(απιθμόρ διανςκηεπεύζευν):_________                    
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15 Πόζο ξοδέταηε ανα άηομο καηά ηη διάπκεια ηυν διακοπών  ζαρ             (εκηόρ 

από  ειζιηήπια και διαμονή). 

            σο 200 €  (θαη‟άηνκν)    

            201-     500 € (θαη‟άηνκν) 

             501-1000 € (θαη‟άηνκν) 

             >1000 €    (θαη‟άηνκν) 

ΜΔΡΟ Γ.ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

 16. Πόζο ικανοποιημένορ/η είζηε από ηη εμπειπία ηυν διακοπών ζαρ όζον 
αθοπά                                                                                                        1       2    3     4 

                                                                                                            

α. Καηάιπκα  (εμππεξέηεζε, πξνζθνξέο ,ηηκέο θηι)  

β. Γηαηξνθή (πνηφηεηα, θαγεηνχ, εμππεξέηεζε, ηηκέο  θηι)   

 γ. Φπζηθέο νκνξθηέο-θιηκαηνινγηθεο ζπλζήθεο-ηνπηθε αξρηηεθηνληθή  

 δ. Πεξηβάιινλ (θαζαξηφηεηα δεκνζίσλ ρψξσλ, ερνξχπαλζε ,δξφκνη 

δ. Φηινμελία-πκπεξηθνξά ληφπησλ 

ζη. Πιεξνθνξίεο (ράξηεο, επηγξαθή    

δ. δηαζθέδαζε – Φπραγσγία         

 ε. Μεηαθνξά απφ θαη πξνο Ζξάθιεην(αεξνδξφκην-ιηκάλη)\ 

 
 ζ. Σνπηθά κεηαθνξηθά  κέζα (δηαζεζηκφηεηα, εμππεξέηεζε, ηηκέο θιπ) 

Η. πλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εκπεηξία ησλ δηαθνπψλ ζαο ζην                                  
Ζξάθιεην.  (κε βάζε φια ηα πξνεγνχκελα)  

 

                                                                                                                                                                 

1 Ηκανοποιημένορ 2   Μάλλον ικανοποιημένορ/η 3. ούηε ικανοποιημένορ ούηε 
δςζαπεζηημένορ      4. Μάλλον δςζαπεζηημένορ  5. Γςζαπεζηημένορ 

 

ΜΔΡΟ Δ ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  
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17.Πόζο πιθανό είναι να ξανά επιζκεθηείηε ξανά ζηο άμεζο μέλλον ηο Ζπάκλειο 

για διακοπέρ; 

         ίγνπξα        πνιχ πηζαλφλ         πηζαλφ          ιίγν πηζαλφ         θαζφινπ πηζαλφ  

18.Πόζο πιθανό είναι να ζςζηήζεηε θιλοςρ/ζςγγενήρ  να επιζκεθηούν ηο 

Ζπάκλειο για διακοπέρ; 

         ίγνπξα         πνιχ πηζαλφλ          πηζαλφ        ιίγν πηζαλφ        θαζφινπ πηζαλφ  

19.ε ζσέζη με αςηό  πος πποζδοκούζαηε , ποια είναι η γνώμη ζαρ από ηιρ 

διακοπέρ ζαρ  ζηο Ζπάκλειο; 

       Καιχηεξα              

        θάπσο θαιχηεξα                

       πεξίπνπ  φπσο πεξίκελα         

          θάπσο ρεηξφηεξα        

         ρεηξφηεξα  

ΜΕΡΟ Δ: ΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________ 

 

 

                               Α ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ  
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