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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα τελευταία χρονιά το διαδίκτυο έχει εισέρθει στην ζωή
εκατοµµυρίων ανθρώπων επηρεάζοντας πολλούς τοµείς της
καθηµερινότητας.Ένας από αυτούς είναι ο τοµέας του τουρισµού και
συγκεκριµένα οι υπηρεσίες αεροπορικής µεταφοράς και διαµονής σε
κατάλυµα.
Αυτή η εργασία στοχεύει να ερευνήσει τον αντίκτυπου που έχει το
διαδίκτυο στα στάδια έρευνας και αγοράς τουριστικών υπηρεσιών
αεροπορικής µεταφοράς και διαµονής από τον καταναλωτή.
Προσεγγίζονται θεωρητικά οι έννοιες του διαδικτύου και του
τουρισµού.Αναλύεται ο κύκλος ζωής ενός ταξιδίου, το ηλεκτρονικό
ταξιδιωτικό οικοσύστηµα υπηρεσιών µε επίκεντρο τον ταξιδιώτη και
αναφέρονται τα κυριότερα εργαλεία και ιστοσελίδες που έχει στην
διάθεση του για έρευνα και αγορά υπηρεσιών αεροπορικής µεταφοράς
και της διαµονής σε κατάλυµα.
Σε ερευνητικό επίπεδο πέρα από τα γενικά συµπεράσµατα
ερωτηµατολόγιου που έχει δοθεί σε δείγµα 125 ατόµων, εξετάζεται η
ηλικιακή οµάδα και το µορφωτικό επίπεδο ως παράγοντας σχετικά µε:
την εξοικείωση µε την τεχνολογία και το διαδίκτυο,την χρήση του
διαδικτύου ως µέσο εύρεσης ταξιδιωτικών πληροφοριών,την επιρροή
του διαδικτύου στην κοινωνία,την χρήση του για αγορά υπηρεσιών
αεροπορικής µεταφοράς και διαµονής,την χρήση ιστοσελίδων/µηχανών
αναζήτησης και τέλος την άποψη των καταναλωτών για επιρροή του
διαδικτύου στην ταξιδιωτική συµπεριφορά σε σχέση µε το παρελθόν.
Ως συµπεράσµατα προκύπτουν ότι οι καταναλωτές έχουν γνώση και
εξοικείωση µε την τεχνολογία και το διαδίκτυο.Το χρησιµοποιούν ως
το καθολικό µέσο για εύρεση και αγορά υπηρεσιών αεροπορικής
µεταφοράς και διαµονής.Ωστόσο το µορφωτικό επίπεδο καθώς και η
ηλικία αποτελούν παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν αρκετά αυτό το
γεγονός.
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ABSTRACT
In recent years internet has entered the life of millions of people,
affecting many aspects of everyday life.One of them is tourism and
more specifically air transportation and accommodation services.This
thesis aims to look into the impact that internet has on the stages of
research and purchase regarding air transportation as well as
accommodation services from the consumer’s perspective.Internet and
tourism are approached in a conceptual perspective.In addition an
analysis of the life cycle of travel and an analysis of the online travel
ecosystem with the epicenter of it the traveler is conducted.The major
tools and websites which the traveler has at his disposal are mentioned
with a focus towards the air transportation and accommodation
services.
As far as research is concerned aside the main conclusions of the
questionnaire given to 125 people, from the consumer’s
perspective.The element that is researched is the age level and
education level as a factor of influence on the
following:familiarization with technology and the internet,the use of
internet for travel information,the impact of internet on society,it’s
use for purchasing air transportation and accommodation services,the
use of websites/search engines and lastly the opinion regarding the
impact of internet on travel behavior compared to the past.
The results are that consumers have knowledge and familiarization
with technology and the internet.They use as a standard mean of
researching and purchasing air transportation and accommodation
services.However the educational level and the age level comprise
factor which affect in a considerable level.

3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................................... 6
Προσδιορισµός θέµατος............................................................................................................................ 6
Στόχοι και σκοποί της εργασίας................................................................................................................ 7
Μεθοδολογία έρευνας ............................................................................................................................... 7
Παρουσίαση των κεφαλαίων .................................................................................................................... 8
Κεφάλαιο 1: Το ∆ιαδίκτυο........................................................................................................................ 9
1.1 Ο ορισµός του διαδικτύου................................................................................................................. 10
1.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά του διαδικτύου ...................................................................................... 11
1.3 Ο τρόπος σύνδεσης µε το διαδίκτυο ................................................................................................. 12
1.4 Υπηρεσίες του διαδικτύου και το µοντέλο εξυπηρετητή πελάτη(Client-Server) ............................. 13
1.5 ∆ηµογραφικά στοιχεία των χρηστών του διαδικτύου και η χρήση του στην καθηµερινότητα. ...... 14
1.6 Κίνδυνοι και ασφάλεια στο διαδίκτυο .............................................................................................. 16
1.7 Τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του διαδικτύου .................................................................... 18
1.8 O Κοινωνικός αντίκτυπος του διαδικτύου ........................................................................................ 19
Κεφάλαιο 2: Ο τουρισµός και οι υπηρεσίες του. .................................................................................... 20
2.1 Η έννοια του Τουρισµού και τα κύρια χαρακτηριστικά του. .......................................................... 21
2.2 Η ιστορική εξέλιξη του τουρισµού ................................................................................................... 22
2.3 Τα είδη του τουρισµού ...................................................................................................................... 24
2.4 Η έννοια του τουρίστα ...................................................................................................................... 25
2.5 Οι τουριστικές υπηρεσίες και οι διακρίσεις τους............................................................................. 26
2.6 Η δοµή της τουριστικής βιοµηχανίας ............................................................................................... 27
2.7 Οι επιδράσεις του τουρισµού ............................................................................................................ 29
2.7.1 Πολιτισµικές/Κοινωνικές ............................................................................................................... 29
2.7.2 Οικονοµικές ................................................................................................................................... 30
2.7.3 Περιβαλλοντικές ............................................................................................................................ 31

4

2.8 Κυριότεροι Τουριστικοί οργανισµοί ................................................................................................ 32
Κεφάλαιο 3: Το ηλεκτρονικό ταξιδιωτικό οικοσύστηµα υπηρεσιών µε βάση τον κύκλο ζωής ενός
ταξιδίου. .................................................................................................................................................. 32
3.1 Ο κύκλος ζωής του ταξιδίου ............................................................................................................. 34
3.1.1 Τα 5 σταδία ................................................................................................................................... 35
3.2 Το ηλεκτρονικό ταξιδιωτικό οικοσύστηµα µε επίκεντρο τoν ταξιδιώτη-εργαλεία και υπηρεσίες ... 40
3.3 Οι κυριότερες ιστοσελίδες έρευνας και παροχής υπηρεσιών αεροπορικής µεταφορές και διαµονής
................................................................................................................................................................ 43
3.3.1 Ιστοσελίδες µεταµηχανών και µηχανών αναζήτησης .................................................................... 45
3.3.2 Ιστοσελίδες ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών γραφείων ..................................................................... 45
3.3.3 Ιστοσελίδες παραδοσιακών ταξιδιωτικών γραφείων ..................................................................... 46
3.3.4 Ιστοσελίδες εύρεσης εναλλακτικών καταλυµάτων από ιδιώτες. ................................................... 46
3.4 Το µέλλον της ηλεκτρονικής ταξιδιωτικής βιοµηχανίας. ................................................................. 46
Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία έρευνας µε θέµα: ''Έρευνα χρήσης του διαδικτύου ως µέσο εύρεσης και
αγοράς τουριστικών υπηρεσιών αεροπορικής µεταφοράς και διαµονής.'' ............................................. 48
4.1 Οι σκοποί οι στόχοι και οι προσδοκίες της έρευνας ......................................................................... 48
4.2 Η µέθοδος συλλογής δεδοµένων,το δείγµα της έρευνας και οι περιορισµοί. ................................... 50
4.2 ∆οµή του ερωτηµατολόγιου και ανάλυση των ερωτήσεων .............................................................. 51
4.2.1 Μέρος πρώτο ερωτήσεις 1 έως 5 ................................................................................................... 51
4.2.2 Μέρος δεύτερο ερωτήσεις 6 έως 17............................................................................................... 52
4.2.3 Μέρος τρίτο ερωτήσεις 18 έως 19 ................................................................................................. 55
4.2.4 Μέρος τέταρτο ερωτήσεις 20 έως 25 ............................................................................................. 56
4.2.5 Μέρος πέµπτο ερώτηση 26 ............................................................................................................ 57
4.3 Μέθοδος εξαγωγής αποτελεσµάτων ................................................................................................. 57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αποτελέσµατα έρευνας και αποτίµηση αποτελεσµάτων .............................................. 59
5.1 Γενικά αποτελέσµατα διαγράµµατα και πίνακες .............................................................................. 61
5.2 Ανάλυση διαγραµµάτων και συµπεράσµατα από τα δηµογραφικά στοιχειά της έρευνας ............... 88
5.2.1 Η εξέταση της ηλικιακής οµάδας ως παράγοντας επιρροής. ......................................................... 88
5.2.2 Η εξέταση του µορφωτικού επίπεδου ως παράγοντα επιρροής. ................................................ 102
5.3 Ανακεφαλαίωση των σηµαντικότερων συµπερασµάτων................................................................ 124
5.3.1 Γενικά συµπεράσµατα ................................................................................................................. 124
5.3.2 Ειδικά συµπεράσµατα .................................................................................................................. 127

5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Τελικά συµπεράσµατα ................................................................................................ 128
6.1 Θεωρητικά συµπεράσµατα ............................................................................................................. 128
6.2 Εµπειρικά συµπεράσµατα .............................................................................................................. 129
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .................................................................................................................................. 130
Βιβλία που χρησιµοποιήθηκαν ............................................................................................................. 130
Επιπλέον Βιβλιογραφία ........................................................................................................................ 130
Ερωτηµατολόγιο έρευνας: .................................................................................................................... 131
Πηγές εικόνων ερωτηµατολογίου ......................................................................................................... 154
∆ιαδικτυακές πηγές ............................................................................................................................... 154
∆ιαδικτυακές πήγες κεφαλαίου 1.......................................................................................................... 154
∆ιαδικτυακές πήγες κεφαλαίου 2.......................................................................................................... 155
∆ιαδικτυακές πήγες κεφαλαίου 3.......................................................................................................... 156
Επιπλέον διαδικτυακές πήγες ............................................................................................................... 158
Επιπλέον διαδικτυακές πηγές κεφαλαίου 3 .......................................................................................... 158
Επιπλέον διαδικτυακές πηγές κεφαλαίου 2 .......................................................................................... 162
Επιπλέον διαδικτυακές πηγές κεφαλαίου 1 .......................................................................................... 162

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Προσδιορισµός θέµατος
"Τα πάντα ρεί, µηδέποτε κατά τ' αυτό µένειν" είπε ο προσωκρατικός
φιλόσοφος Ηράκλειτος ο Εφέσιος που έζησε τον 6ο µε 5ο π.χ. αιώνα.
Τόσα χρόνια µετά τα λόγια αυτά παραµένουν αληθινά και διαχρονικά.
∆ιότι όλα αλλάζουν ,οι άνθρωποι αλλάζουν το ίδιο και οι ανάγκες τους
καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο προσπαθούν να τις ικανοποιήσουν.
Κατά την διάρκεια των τελευταίων 15 ετών η επιστήµη έχει επιτύχει
αξιέπαινες ανακαλύψεις οι οποίες έχουν αλλάξει τον κόσµο και τον
τρόπο ζωής για πάντα. Μία από αυτές αποτελεί η ανακάλυψη και
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εγκαθίδρυση του διαδικτύου. Το διαδίκτυο έχει επηρεάσει τον τρόπο
ζωής ,την κοινωνική αλληλεπίδραση, τις καταναλωτικές συνήθειες,
τον τρόπο µε τον οποίο ο άνθρωπος βλέπει τον
κόσµο.(Καρακωστας.2009)
Μέτρηση το 2017 έδειξε ότι περίπου 3,58 δις άνθρωποι
χρησιµοποιούν το διαδίκτυο (Statista,2017).Το θέµα αυτής της
εργασίας επικεντρώνεται στο να εξετάσει την επίδραση της χρήσης
του διαδικτύου όσον αφορά την ικανοποίηση των αναγκών και ειδικά
στον τοµέα των τουριστικών υπηρεσιών που αφορούν αεροπορική
µεταφορά και διαµονή σε κατάλυµα .

Στόχοι και σκοποί της εργασίας
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να ερευνήσει τον αντίκτυπο του
διαδικτύου ως µέσο ικανοποίησης των αναγκών αναψυχής του
καταναλωτή και συγκεκριµένα όσον αφορά την αγορά τουριστικών
υπηρεσιών όπως η διαµονή και η αεροπορική µετακίνηση/µεταφορά.
Επίσης στοχεύει στο να ενηµερώσει τον αναγνώστη για τον κύκλο
ζωής ενός ταξιδίου και για την πληθώρα υπηρεσιών και ιστοσελίδων
που υπάρχουν και είναι αφιερωµένες στην ικανοποίηση των αναγκών
αεροπορικής µεταφοράς και διαµονής. Έχει επίσης ως στόχο να εξάγει
συµπεράσµατα ύστερα από έρευνα σχετικά µε τον ρόλο που έχουν
δηµογραφικά στοιχεία όπως η ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο στην
ικανότητα των καταναλωτών χρήσης του διαδικτύου για έρευνα και
αγορά των παραπάνω υπηρεσιών.Τέλος στοχεύει στο να αποδείξει ότι
το διαδίκτυο έχει επηρεάσει σε πολύ µεγάλο βαθµό την ταξιδιωτική
συµπεριφορά των καταναλωτών.

Μεθοδολογία έρευνας
Για να κατανοηθεί σε βάθος ο αντίκτυπος του διαδικτύου στην
έρευνα και αγορά τουριστικών υπηρεσιών από την πλευρά του
καταναλωτή θα πρέπει να διενεργηθεί µια έρευνα η οποία µέσω
τοποθετηµένων έξυπνα ερωτήσεων θα προσπαθήσει να αποκοµίσει
την παρούσα εικόνα της κοινής γνώµης όσον αφορά το συγκεκριµένο
ερώτηµα.
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Παρουσίαση των κεφαλαίων
Για την ευρύτερη κατανόηση των αναγνωστών κρίνεται αναγκαίο η
εργασία αυτή να χωριστεί σε έξι κεφάλαια όπου στο καθένα θα
δίνεται µια εκτενέστερη παρουσίαση των µεταβλητών του θέµατος
καθώς και παρουσίαση αποτελεσµάτων της έρευνας και τα συνολικά
συµπεράσµατα της εργασίας .
Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται το διαδίκτυο τα βασικά
χαρακτηριστικά του ,οι υπηρεσίες που προσφέρει,τα οφέλη και οι
κίνδυνοι καθώς και ο κοινωνικός αντίκτυπος του.
Το επόµενο κεφάλαιο πραγµατεύεται την έννοια του τουρισµού
και καθώς αναφέρονται τα ειδή του τονίζεται η ιστορική του
πορεία. Αναλύεται η δοµή της τουριστικής βιοµηχανίας και τα
είδη των τουριστικών υπηρεσιών που προφέρονται στους
καταναλωτές του τουρισµού .Τέλος αναφέρονται οι κοινωνικές,
οικονοµικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις του τουρισµού.
Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται µε τον σύγχρονο ταξιδιώτη και τον
κύκλο ζωής ενός ταξιδίου. Αναφέρονται τα σταδία του ταξιδίου.
Έπειτα επικεντρώνεται στο ηλεκτρονικό ταξιδιωτικό
οικοσύστηµα υπηρεσιών µε επίκεντρο τις ανάγκες του ταξιδιώτη
και συγκεκριµένα σε υπηρεσίες που αφορούν την αεροπορική
του µεταφορά και την διαµονή του σε κατάλυµα .Αναλύονται οι
υπηρεσίες και οι αναφέρονται οι πιο σηµαντικές ιστοσελίδες που
αντιστοιχούν στην αεροπορική µεταφορά και την διαµονή.Τέλος
αναφέρεται το µέλλον της ηλεκτρονικής τουριστικής βιοµηχανίας.
Ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο το όποιο αποτελεί µια έρευνα
καθώς και ένα ερωτηµατολόγιο. Η έρευνα αυτή εξετάζει το κατά
πόσο ο καταναλωτής χρησιµοποιεί το διαδίκτυο και
εκµεταλλεύεται τα πλεονεκτήµατα που παρέχει στην αναζήτηση
πληροφοριών και την αγορά τουριστικών υπηρεσιών
αεροπορικής µεταφοράς και διαµονής. Αναφέρεται ο σκοπός της
έρευνας οι περιορισµοί, το δείγµα, η µέθοδος συλλογής των
8

δεδοµένων και αναλύονται οι ερωτήσεις ως προς τον σκοπό τους.
Τέλος αναφέρεται η µέθοδος εξαγωγής των αποτελεσµάτων της
έρευνας.
Στο κεφάλαιο πέντε πραγµατοποιείται µια αποτίµηση της
έρευνας του προηγούµενου κεφαλαίου. Τα αποτελέσµατα που θα
προκύψουν θα χωριστούν σε δυο κατηγορίες τα γενικά και τα
ειδικά και θα ακολουθήσει σχολιασµός τους τόσο υπό την µορφή
σχολίων αλλά και µε πινάκων ποσοστώσεων έτσι ώστε να γίνουν
περισσότερο κατανοητά. Τα γενικά συµπεράσµατα θα είναι αυτά
τα οποία προκύπτουν από τις απαντήσεις των ερωτήσεων του
ερωτηµατολογίου ενώ τα ειδικά θα είναι αποτελέσµατα
συγκεκριµένων ερωτήσεων σε σχέση µε δυο δηµογραφικά
στοιχεία, την ηλικιακή οµάδα και το µορφωτικό επίπεδο. Τέλος
θα γίνει µια ανακεφαλαίωση τόσο των ειδικών αλλά και των
γενικών συµπερασµάτων.
Το τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας είναι αφιερωµένο στα
συνολικά θεωρητικά συµπεράσµατα της εργασίας και εµπειρικά
της έρευνας που εκπονήθηκε και θα δοθεί απάντηση βασισµένη
σε στοιχεία στην ερώτηση και τίτλο αυτής της εργασίας η οποία
είναι "Ποιος ο αντίκτυπος του διαδικτύου στην αγορά
τουριστικών υπηρεσιών αεροπορικής µεταφοράς και διαµονής
από την πλευρά του καταναλωτή. Έπειτα η εργασία φτάνει στο
τέλος της και αναφέρονται οι πηγές που χρησιµοποιήθηκαν για
την εκπόνηση της.

Κεφάλαιο 1: Το ∆ιαδίκτυο
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η ανάπτυξη της πληροφορικής
επιστήµης έχουν µεταµορφώσει την όψη αυτού του κόσµου και σε
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συνέπεια την ζωή δισεκατοµµυρίων ανθρώπων
(Πολλαλης,Γιαννακοπουλος,2007). Ήδη από το έτος 1970
δηµιουργήθηκαν τα πρώτα µεγάλα δίκτυα υπολογιστών δίνοντας µια
πρώιµη µορφή αυτού που στην σηµερινή εποχή αναγνωρίζουµε ως
διαδίκτυο.
Πολλοί µάλιστα θεωρούν ότι µε την εµφάνιση του διαδικτύου η
βιοµηχανική επανάσταση η οποία υπήρξε τον 19ο αιώνα
αντικαθίσταται σιγά σιγά µε µια πληροφοριακή επανάσταση η οποία
θα αλλάξει σε ριζικό βαθµό τη δοµή της κοινωνίας και θα την
οδηγήσει προς µια νέα µορφή κοινωνίας, αυτό το οποίο αποκαλείται
κοινωνία των πληροφοριών(Πολλάλης,Γιαννακόπουλος,2007).
Το διαδίκτυο(internet) χρησιµοποιείται πλέον καθηµερινά από την
πλειονότητα των ανθρώπων της σηµερινής κοινωνίας. Ωστόσο δεν
γνωρίζουν όλοι τι είναι ακριβώς και πολλοί το συγχέουν µε τις
υπηρεσίες που προσφέρει και µε τα µέσα (ηλεκτρονικός υπολογιστής)
τα οποία προϋποθέτουν την χρήση του. Για αυτό το λόγο το παρόν
κεφάλαιο αναλύει το διαδίκτυο έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί τι
ακριβώς είναι καθώς και την σηµαντικότητα και την επιρροή την
οποία έχει ασκήσει στην καθηµερινότητα της ανθρωπότητας.

1.1 Ο ορισµός του διαδικτύου
Το διαδίκτυο είναι ένα διεθνές δίκτυο το όποιο αποτελείται από
εκατοµµύρια ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι όποιοι αποκαλούνται
"κοµβόι" και είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους.Η λέξη διεθνές
σηµαίνει ότι αυτοί οι υπολογιστές είναι συνδεµένοι µεταξύ µέσω ενός
δικτύου τόσο µεγάλου που είναι ικανό να τους συνδέσει όπου και αν
βρίσκονται, από την µια γωνία του πλανήτη έως την άλλη. Σε αυτούς
λοιπόν τους "κόµβους" βρίσκονται πάσης φύσεως πληροφορίες των
οποίων το µέγεθος είναι τόσο µεγάλο που ο ανθρώπινος εγκέφαλος
αδυνατεί να το κατανοήσει(Παπουτσής,Γιαννακόπουλος,2003).
Όσον αφορά αυτές τις πληροφορίες λοιπόν υπάρχει η δυνατότητα να
µεταφέρονται από τον έναν κόµβο στον άλλο και έτσι να
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επιτυγχάνεται ο διαµοιρασµός πληροφοριών σε όλο τον κόσµο. Έτσι
το διαδίκτυο επιτρέπει σε εκατοµµύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον
κόσµο να επικοινωνούν µεταξύ τους και να µοιράζονται
πληροφορίες(Παπουτσής,Γιαννακόπουλος,2003).
Μπορεί να θεωρηθεί λοιπόν ότι το διαδίκτυο δεν είναι τόσο ένα
δίκτυο υπολογιστών όσο µια ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών και
µια εναλλακτική δυνατότητα
επικοινωνίας.(Πολλάλης,Γιαννακόπουλος,2007).

1.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά του διαδικτύου
Με τον ορό διαδίκτυο εννοείται το παγκόσµιο δίκτυο, το
δίκτυο των δικτύων τα οποία βρίσκονται σε όλο τον κόσµο και
συνδέονται µεταξύ του.(Πολλάλης,Γιαννακόπουλος,2007)
Σύµφωνα µε τους Πολλάλη και Γιαννακόπουλο,(2007) το
παγκόσµιο δίκτυο έχει 2 κυρία χαρακτηριστικά τα όποια είναι
τα εξής:
Το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό του διαδικτύου
αποτελεί η διασύνδεση.Αυτό σηµαίνει ότι το διαδικτύου
παρέχει την δυνατότητα να συνδεθούν υπολογιστές
διαφορετικού τύπου δηλαδή διαφορετικής αρχιτεκτονικής
υλικού,διαφορετικού λογισµικού και διαφορετικού
πρωτοκόλλου επικοινωνίας.Το διαδίκτυο δεν ανήκει ούτε
διοικείται από κάποιο κράτος ή οργανισµό άλλα αποτελεί
µια ελεύθερη παγκόσµια κοινωνία χρηστών οι οποίοι
επικοινωνούν και ανταλλάσουν απόψεις και πληροφορίες
µε έναν πλήρη δηµοκρατικό τρόπο.
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Το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό του διαδικτύου
αποτελεί σε περίπτωση της µη λειτουργιάς ενός κόµβου
το δίκτυο συνεχίζει να λειτούργει.Το γεγονός ότι είναι
αποκεντρωµένο και αυτοδιαχειριζόµενο δηλαδή ο κάθε
κόµβος(υπολογιστής) είναι ισότιµος και ανεξάρτητος
µέσα στο δίκτυο.

1.3 Ο τρόπος σύνδεσης µε το διαδίκτυο
Για σύνδεση στο διαδίκτυο χρειάζονται τα εξής:
1. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ο οποίος διαθέτει λειτουργικό
σύστηµα το οποίο είναι ένα λογισµικό το οποίο απεικονίζει ένα
διαδραστικό γραφικό περιβάλλον στον χρήστη.
2. Μια επί πληρωµή συνδροµή µε κάποια εταιρεία παροχής
υπηρεσιών διαδικτύου ISP.
3. Έναν δροµολογητή/πύλη(Router/gateway) ο οποίος θα συνδέει
τον υπολογιστή του χρήστη µε τον υπολογιστή της εταιρείας ISP
η οποία και είναι συνδεδεµένη στο διαδίκτυο.
4. Μια τηλεφωνική σύνδεση η οποία µέσω της τεχνολογίας
DSL(Digital Subscriber Line-Ψηφιακή Συνδροµητική Γραµµή) η
οποία παρέχει την δυνατότητα µετάδοσης δεδοµένων πάνω από
τα παραδοσιακά τηλεφωνικά καλώδια και χάρις αυτήν µπορεί να
συνδεθεί ο δροµολογητής(Router) µε την εταιρεία παροχής
διαδικτύου(ISP)
5. Ειδικό λογισµικό πρόγραµµα το οποίο ονοµάζεται
φυλλοµετρητής(browser) και παρέχει την δυνατότητα περιήγησης
στον παγκόσµιο ιστό.
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1.4 Υπηρεσίες του διαδικτύου και το µοντέλο εξυπηρετητή
πελάτη(Client-Server)
Το διαδίκτυο παρέχει µια πληθώρα υπηρεσιών στους χρήστες του. να
µπορέσουν να χρησιµοποιηθούν αποτελεί το λεγόµενο µοντέλο
εξυπηρετητή-πελάτη.
Όλες οι υπηρεσίες του internet χρησιµοποιούν αυτή την σχέση
πελάτη/διακοµιστή. (Παπουτσής,Γιαννακόπουλος,2003).
Σύµφωνα µε το ∆ίκτυο Υποστήριξης Ενοποιηµένων Υπηρεσιών του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας(n.d)
Προκειµένου να χρησιµοποιηθεί µια υπηρεσία του διαδίκτυο θα
πρέπει:
• Να υπάρχει εγκατεστηµένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του
χρήστη ένα κατάλληλο πρόγραµµα το οποίο θα χρησιµοποιεί
πρωτόκολλο επικοινωνίας και να ζητεί παροχή της υπηρεσίας
την οποία θέλει ο χρήστης.Το πρόγραµµα αυτό ονοµάζεται
πελάτης(client).
• Να υπάρχει πρόσβαση µέσω διαδικτύου σε έναν ηλεκτρονικό
υπολογιστή ο οποίος υποστηρίζει την αιτούµενη υπηρεσία και
στον οποίο να υπάρχει ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα το οποίο
δίνει την δυνατότητα να παρέχεται µια συγκεκριµένη υπηρεσία.
Αυτός ο υπολογιστής ονοµάζεται εξυπηρετητής(server).

Σύµφωνα µε τους Πολλάλη και Γιαννακόπουλο,(2007) Οι
κυριότερες υπηρεσίες του διαδικτύου είναι:
•
•
•
•
•

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο(E-mail)
O παγκόσµιος ιστός (World Wide Web)
Το πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων FTP(File Transfer Protocol)
Τηλεχειρισµός υπολογιστή(Telnet)
Οµάδες συζητήσεων/ειδήσεων και δωµάτια
συνοµιλιών(Newsgroups-Chat rooms)
• Αναζήτηση πληροφοριών(Μηχανές αναζήτησης)
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1.5 ∆ηµογραφικά στοιχεία των χρηστών του διαδικτύου και η
χρήση του στην καθηµερινότητα.
Η χρήση του διαδικτύου στην σηµερινή εποχή είναι µια δεξιότητα την
οποία έχουν εξελίξει εκατοµµύρια άνθρωποι παγκοσµίως(Internet
World Statistics, 2017) και κάνοντας χρήση της ικανοποιούν τις
καθηµερινές τους ανάγκες είτε αυτές είναι βασικές ανάγκες για τροφή
(φαγητό µπορεί να παραγγελθεί µέσω διαδικτύου) ανάγκη για
ρουχισµό (αγορά ρούχων µέσω διαδικτύου) είτε ανάγκη για
ψυχαγωγία ενηµέρωση κοινωνική αλληλεπίδραση και αλλά.
Ωστόσο εξαιτίας διαφόρων παραγόντων όπως η ηλικία, το επίπεδο
µόρφωσης και πολλούς άλλους παράγοντες οι οποίοι πηγάζουν από την
µοναδική φύση του κάθε ανθρώπου δεν είναι εφικτό το 100% ενός
πληθυσµού να είναι άρτια εκπαιδευµένο και ενηµερωµένο και να
µπορεί να εκµεταλλεύεται στον µέγιστο βαθµό τις δυνατότητες που
προσφέρει το διαδίκτυο.
Συµφώνα µε έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής αρχής για το Α
τρίµηνο του 2017 πρόεκυψαν τα παρακάτω ενδιαφέροντα στοιχεία:
• Όσον αφορά την χρήση του διαδικτύου από τα νοικοκυριά ένα
ποσοστό 71% έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.
• Υπάρχει αύξηση 26.1% σε σχέση µε ιδία έρευνα του έτους 2016.
• Όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες 6 στους 10 σε ποσοστό
62.2% ατόµων ηλικίας 16 έως 74 ετών έχουν τουλάχιστον
βασικές ψηφιακές δεξιότητες ενώ ποσοστό 30.1% έχει χαµηλό
επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων.
Όσον αφορά την χρήση του διαδικτύου ανά ηλικιακή οµάδα από την
ιδία έρευνα προέκυψε ότι 7 στους 10 σε ποσοστό 69.9% ηλικίας 16
έως 74 ετών έκαναν χρήση του διαδικτύου το Α τρίµηνο του 2017.
Συγκεκριµένα τα ποσοστά για ηλικιακές οµάδες που χρησιµοποίησαν
το διαδίκτυο είναι:
• Για ηλικίες 16-24 το 96.7%
14

•
•
•
•
•

Για
Για
Για
Για
Για

ηλικίες
ηλικίες
ηλικίες
ηλικίες
ηλικίες

25-34
35-44
45-54
55-64
65-74

το
το
το
το
το

93.4%
87.2%
72.3%
48.9%
20.3%

Παρατηρείται µια πτώση της χρήσης του διαδικτύου όσο η ηλικιακή
οµάδα αυξάνετε και εδικά στις ηλικίες 65-74.Ενδιαφερον παρουσιάζει
ο άσος διαµερισµός στις ηλικίες 55-64.
Σχετικά µε την χρήση του διαδικτύου όµως οι κυριότεροι λόγοι
συµφώνα µε την παρούσα έρευνα είναι οι εξής:
1. Με ποσοστό 87.1% η ενηµέρωση µέσω διαβάσµατος ειδήσεων
σε ιστοσελίδες εφηµερίδες και περιοδικά τα οποία βρίσκονται
στο διαδίκτυο.
2. Με ποσοστό 82.1% η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και
υπηρεσίες.
3. Με ποσοστό 75.2% η αποστολή και λήψη µηνυµάτων
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου e-mail.
4. Με ποσοστό 71.5% η συµµέτοχη σε ιστοσελίδες κοινωνικής
δικτύωσης (Facebook,twitter,κτλ).
5. Με ποσοστό 67.6% η αναζήτηση πληροφοριών υγείας, διατροφής,
παράγοντες βελτίωσης της υγείας και του τρόπου ζωής κτλ.
6. Με ποσοστό 47.9% η πραγµατοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων
µε την χρήση διαδικτυακής κάµερας.
7. Με ποσοστό 46.3% "Ανέβασµα" περιεχοµένου κειµένου,
φυτογραφιών, µουσικής, βίντεο κτλ σε ιστοσελίδες µε σκοπό το
να µοιραστούν αυτές τις πληροφορίες µε άλλους ανθρώπους.
8. Με ποσοστό 40.2% χρήση υπηρεσιών για ταξίδια και καταλύµατα.
Η χρήση του διαδικτύου επικεντρώνεται στις παρακάτω ανάγκες:
• Ενηµέρωση
• Επικοινωνία
• Αναζήτηση πληροφοριών
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1.6 Κίνδυνοι και ασφάλεια στο διαδίκτυο
Το διαδίκτυο προσφέρει µια πληθώρα ευκολιών στον χρήστη και του
δίνει την δυνατότητα να βελτιώσει το επίπεδο ζωής του και να εξελίξει
τον ίδιο του τον εαυτό.
Υπάρχουν πολλές δηµοφιλής θεωρίες περί της ανθρώπινης φύσης. Ο
φιλόσοφος Thomas Hobbes(Τόµας Χοµπς)1588-1679 υποστήριξε ότι η
ανθρώπινη φύση είναι "κακή" ενώ ο φιλόσοφος Jean Jacques
Rousseau(Ζαν Ζακ Ρουσσώ) 1712-1788 ότι είναι "καλή".Ακόµα και
σήµερα το έτος 2018 οι απόψεις τους σχετικά µε την φύση του
ανθρώπου είναι αντικείµενο σύγκρισης όπως η διαδικτυακή
παρουσίαση του Alexander Most(2015) η οποία συγκρίνει τις απόψεις
αυτών των δυο φιλοσόφων.
Κοινή γνώση αποτελεί το γεγονός ότι σε αυτόν τον κόσµο υπάρχουν
άνθρωποι µε καλές και κακές προθέσεις.
Έτσι και στο διαδίκτυο δυστυχώς όπως και στην πραγµατική µη
ηλεκτρονική ζωή υπάρχουν κίνδυνοι. Ευτυχώς όµως υπάρχουν και
τρόποι ασφάλειας απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους και όσο πιο
ενηµερωµένοι είναι οι χρήστες τόσο πιο ασφαλείς είναι.
Οι κυριότεροι κίνδυνοι που απορρέουν από την χρήση του διαδικτύου
είναι οι εξής (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΚύπρουΑ,χ.χ):
⊗
⊗
⊗
⊗
⊗
⊗
⊗
⊗
⊗
⊗

Ακατάλληλο περιεχόµενο
Ανεπιθύµητα µηνύµατα(spam)
Κοινωνική αποξένωση
Αποπλάνηση
Βιαία διαδικτυακά παιχνίδια
Εθισµός στο διαδίκτυο
Εκφοβισµός(Cyber Bulling)
Επιβλαβής για την υγεία συµπεριφορές
Ηλεκτρονικός τζόγος
Ιοί(Virus) και κακόβουλο λογισµικό.
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⊗
⊗
⊗
⊗
⊗
⊗

Παιδική πορνογραφία
Παραποίηση της ελληνικής γλώσσας (εξαιτίας χρήσης greeklish).
Παραπληροφόρηση
Απάτες(Scam)
Υποκλοπή προσωπικών δεδοµένων
Φυσικές παθήσεις από την υπερβολική χρήση

Φυσικά εκτός από κίνδυνοι υπάρχουν και µέτρα ασφάλειας. Τα
κυριότερα είναι: (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Β,χ.χ)
Η προστασία του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Αυτό µπορεί να γίνει µε την χρήση ειδικών λογισµικών τα οποία
ονοµάζονται antivirus καθώς και λογισµικών άµεσου έλεγχου των
δεδοµένων που έρχονται µέσω του διαδικτύου προς τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη.Τέλος ενεργοποίηση και
χρήση τοίχους προστασίας Firewall το οποίο εµποδίζει πιθανές
κυβερνοεπιθέσεις.
Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων και της
ιδιωτικότητας
Η χρήση πολύπλοκων κωδικών σε λογαριασµούς µέσων κοινωνικής
δικτύωσης και γενικά οπουδήποτε υπάρχει λογαριασµός είναι ένα
µέσω προστασίας.Επίσης ο έλεγχος και η µείωση της ποσότητας
των προσωπικών δεδοµένων που κοινοποιούνται είναι ένας άλλος
τρόπος ασφάλειας έτσι ώστε να µην γίνονται στόχος οι χρήστες.
Η προστασία σηµαντικών δεδοµένων που βρίσκονται
αποθηκευµένα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Κακόβουλα λογισµικά και ιοί έχουν την δυνατότητα να µολύνουν
το σύστηµα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και να καταστρέψουν τα
πολύτιµα δεδοµένα του χρήστη. Γιαυτό ένας τρόπος ασφάλειας
είναι η αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας των σηµαντικών
αρχείων.
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Προστασία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και άµεσων
µηνυµάτων
Οι χρήστες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να µην ανοίγουν
µηνύµατα που δέχονται από κάποιον που δεν γνωρίζουν. Επίσης
προσοχή πρέπει να υπάρχει όσον αφορά τα επισυναπτόµενα αρχεία
τα οποία µπορεί να περιέχουν κάποιον ιό .Τέλος δεν πρέπει ποτέ να
δίνονται προσωπικά δεδοµένα µέσω είτε ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου είτε άµεσων µηνυµάτων.
Προστασία στην αναζήτηση πληροφοριών
Υπάρχει ένα µεγάλο πλήθος πληροφοριών στο διαδίκτυο και ο
καλύτερος τρόπος για να κριθεί εάν µια πληροφορία είναι
αξιόπιστη είναι η αναζήτηση από έγκυρες πηγές που είναι
αναγνωρισµένες.

1.7 Τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του διαδικτύου
Το διαδίκτυο προσφέρει µια πληθώρα πλεονεκτηµάτων για τον
άνθρωπο αλλά και αντίστοιχα µειονεκτήµατα.Τα σηµαντικότερα
πλεονεκτήµατα είναι τα εξής:
Ευκολία στην επικοινωνία και αµφίδροµη επικοινωνία.
Μείωση του χρόνου και κόστους όσον αφορά την αποστολή
µηνυµάτων και αλληλογραφίας.
Εύκολη πρόσβαση σε ελάχιστο χρόνο σε ένα σύνολο
εκατοµµυρίων πληροφοριών επιστηµονικών/ερευνητικών και µη.
Πρόσβαση στην απεριόριστη γνώση µέσω της εκµετάλλευσης
των απεριορίστων πληροφοριών.
Ικανότητα τηλέ-εκπαίδευσης και τηλεργασίας.
∆υνατότητα ηλεκτρονικών αγορών.
Χρήση χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και της ηλεκτρονικής
τραπεζικής για πληρωµή λογαριασµών και τραπεζικές
συναλλαγές καθώς και χρήση για συναλλαγές µε τον δηµόσιο
τοµέα (φορολογικές υποχρεώσεις κτλ).
Ψυχαγωγία
Κοινωνική δικτύωση
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Τα µειονεκτήµατα της χρήσης του διαδικτύου είναι:
Ηλεκτρονική εγκληµατικότητα
Μη αξιοπιστία και αβεβαιότητα των πληροφοριών.
Κίνδυνος από κακόβουλα λογισµικά και ιούς.
Κίνδυνος εξαπάτησης
Πιθανότητα κλοπής πνευµατικών δικαιωµάτων
Επικοινωνία µε άγνωστα πιθανώς επικίνδυνα άτοµα.
Απρόσωπη επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων.
Ενδεχόµενα ψυχολογικά και σωµατικά προβλήµατα
εξαιτίας εκτεταµένης χρήσης.

1.8 O Κοινωνικός αντίκτυπος του διαδικτύου
Είναι αδιαµφισβήτητο το γεγονός ότι η δηµιουργία του διαδικτύου
είναι ένα από τα µεγαλύτερα τεχνολογικά επιτεύγµατα του ανθρώπου.
Είναι προφανές ότι το διαδίκτυο έδρασε και δρα ακόµα καταλυτικά
στην διαµόρφωση της ιδία της κοινωνίας και ότι τίποτα δεν είναι το
ίδιο σε σχέση µε το παρελθόν.Τα πάντα έχουν αλλάξει και υπεύθυνο
είναι το διαδίκτυο.Η επικοινωνία που µέχρι µια δεκαετία στηριζόταν
στο τηλέφωνο το ταχυδροµείο και στην πρόσωπο µε πρόσωπο
αλληλεπίδραση, τώρα πια έχει γίνει πιο ανέξοδη και εύκολη και ειδικά
τα τελευταία χρόνια µε την άνοδο των κοινωνικών δικτύων.Η
εκπαίδευση και η ενηµέρωση έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο αφού
υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης γνώσεων σχεδόν για τα πάντα χωρίς
να απαιτείται πρόσβαση σε βιβλία βιβλιοθηκών και πολύωρη έρευνα
για την εξαγωγή συγκεκριµένων πληροφοριών αφού είναι πλέον πολύ
εύκολα να βρεθούν απλά πληκτρολογώντας το τι θέλει ο χρήστης σε
µια από τις πολλές µηχανές αναζήτησης. Η ψυχαγωγία δεν είναι πια
µόνο η τηλεόραση το θέατρο ο κινηµατογράφος το ραδιόφωνο αλλά
είναι και η χρήση του διαδικτύου που προσφέρει πρόσβαση στα
προηγούµενα και σε µερικές περιπτώσεις ακόµα µεγαλύτερες
δυνατότητες ψυχαγωγίας (πρόσβαση σε τηλεοπτικά κανάλια και
ραδιοφωνικούς σταθµούς σε όλο τον κόσµο) .
19

Παρόλο όµως το γεγονός ότι το διαδίκτυο έχει βελτιώσει την ζωή του
ανθρώπου από πολλές απόψεις δεν θα πρέπει να προσπερνάτε το
γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά αρνητικά έως και επικίνδυνα στοιχεία τα
οποία είναι αποτελέσµατα της χρήσης του.Ένα από αυτά είναι η
κοινωνική αποξένωση εξαιτίας της µη επαφής πρόσωπο µε πρόσωπο,
επίσης το διαδικτυακό έγκληµα το οποίο είναι ένα νέο είδος
εγκληµατικής δραστηριότητας η οποία χρησιµοποιεί το διαδίκτυο σαν
όπλο και το στρέφει σε άλλους ανυπεράσπιστους
χρήστες.Συνοψίζοντας θα µπορούσε να ειπωθεί ότι το διαδίκτυο µε
όλα αυτά που προσφέρει αποτελεί µια ¨ευλογία¨ µια ελπίδα για το
µέλλον της ανθρωπότητας ,µια ευκαιρία για µια καλύτερη ποιότητα
ζωής και µιας ευκαιρία για την βαθιά κατανόηση του κόσµου αυτού
και των ανθρώπων που ζουν πάνω σε αυτόν µέσω της δυνατότητας για
απόκτηση γνώσης που παρέχει. Ωστόσο το διαδίκτυο θα µπορούσε να
είναι και µια ¨κατάρα¨ για την ανθρωπότητα η οποία θα µπορούσε να
αποξενώσει τους ανθρώπους και να καταστρέψει τελικά την
ανθρωπότητα διότι όπως ειπώθηκε παραπάνω το διαδίκτυο αποτελεί
ένα όπλο. Ένα όπλο που µπορεί να σώσει ανθρώπους αλλά και να
κάνει το αντίθετο.

Κεφάλαιο 2: Ο τουρισµός και οι υπηρεσίες του.
Σε προηγούµενο κεφάλαιο αναφέρθηκε η προσπάθεια ικανοποίησης
των αναγκών του ανθρώπου και το πως το διαδίκτυο συντέλεσε
καταλυτικά στον τρόπο ικανοποίησης τους.Μια από τις ανάγκες του
άνθρωπου είναι και ο τουρισµός και είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε
την ανάγκη του ανθρώπου για αναψυχή,ψυχαγωγία,περιπέτεια και
προσωπική εξέλιξη µέσω της αλληλεπίδρασης του µε διαφόρους
πολιτισµούς µέρη και ανθρώπους.Ο τουρισµός αποτελείται από πολλά
είδη ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των ανθρώπων και
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έτσι µια τεράστια οικονοµική βιοµηχανία έχει δηµιουργηθεί για την
ικανοποίηση αυτών των αναγκών και καλείται βιοµηχανία του
τουρισµού η οποία περιλαµβάνει προϊόντα αλλά κατά µεγάλο ποσοστό
υπηρεσίες.
Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν ανάγκες µεταφοράς ,φιλοξενίας, σίτισης
και διασκέδασης. (Ηγουµενάκος,Κραβαρίτης,2004)

2.1 Η έννοια του Τουρισµού και τα κύρια χαρακτηριστικά του.
Το 1811 ήταν το έτος οπού το Αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης (English
Oxford Dictionary) ανέφερε την λέξη τουρισµός.Ετυµολογικά η λέξη
τουρισµός προέρχεται από την ελληνική λέξη «τόρνος» ένα εργαλείο
το οποίο κάνει µια κυκλική κίνηση. Η κίνηση αυτή παροµοιάζεται µε
τον κύκλο των τουριστών από το σηµείο διαµονής τους στον
προορισµό που επισκέπτονται και πάλι πίσω. (Neil Leiper,1983)
Για την έννοια του τουρισµού υπάρχουν πάρα πολλοί ορισµοί.Αρκετοί
καταξιωµένοι επιστήµονες τόσο στην Ελλάδα αλλά και παγκόσµια
που µελέτησαν και µελετούν τον τουρισµό.Συγκεκριµένα το 1942 οι
καθηγητές Hunziker και Krapf δίνουν έναν επιστηµονικό ορισµό και
ορίζουν ως τουρισµό το σύνολο των φαινοµένων και σχέσεων που
προκύπτουν ως συνέπεια ενός ταξιδίου.Ο µοναδικός όρος για να
ισχύει αυτό είναι να µην υπάρχει οποιαδήποτε οικονοµική απολαβή
από την συνολική δραστηριότητα και να µην πραγµατοποιηθεί µόνιµη
διαµονή στον τόπο του ταξιδίου.Σε περίπτωση που δεν ισχύει αυτό
τότε η έννοια αλλάζει σε µια δραστηριότητα κερδοσκοπικού
χαρακτήρα.
Άλλος ένας ορισµός από τον De Magistris(1933) επικεντρώνεται στον
άνθρωπο και πιστεύει ότι ο τουρισµός είναι η κίνηση ανθρώπων και
πραγµάτων στην ξηρά την θάλασσα και τον αέρα.Επίσης εκτός από
αυτό είναι ο πόθος του ανθρώπου για κίνηση για λογούς αναψυχής
µόρφωσης και υγείας.Αποτελεί την αναζήτηση νέων συγκινήσεων ως
προς την σωµατική και πνευµατική αναγέννηση του ατόµου.
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Τα κύρια χαρακτηριστικά του τουρισµού
είναι(Ηγουµενάκος,Κραβαρίτης,2004):
Η µετακίνηση από τον χώρο διαµονής ενός η περισσοτέρων ατόµων
σε ένα άλλο µέρος για τουλάχιστον µια µέρα και µε σκοπό την
ικανοποίηση τουριστικών αναγκών.
Το ταξίδι δηλαδή την µετακίνηση και την διαµονή στον προορισµό
ταξιδίου.
Κάθε ταξίδι δεν βρίσκεται στο µέρος µόνιµης διαµονής του ατόµου
διότι έτσι δεν αποτελεί τουρισµό.
Η µετακίνηση σε έναν προορισµό έχει βραχυχρόνια χρονική
διάρκεια και δεν έχει στοιχεία µόνιµης διαµονής.
∆εν υπάρχει κάποια άλλο κίνητρο για το ταξίδι εκτός από την
ανάγκη για τουρισµό.

2.2 Η ιστορική εξέλιξη του τουρισµού
Οι ρίζες του τουρισµού βρίσκονται πολύ παλιά στον χρόνο.
Η εποχή των Σουµέριων
Με την δηµιουργία του αρχαιοτέρου πολιτισµού των Σουµέριων στην
περιοχή της µεσοποτάµιας και την ανακάλυψη της σφηνοειδούς
γραφής καθώς και την εφεύρεση του χρήµατος και της ρόδας ως
αποτέλεσµα υπάρχει η ανάγκη επαφών για εµπορικούς, πολιτικούς ή
µορφωτικούς λογούς.Επίσης βελτιώνονται τα µεταφορικά µέσα και
δηµιουργούνται οδικοί άξονες.Αυτό δίνει µια µεγάλη ώθηση στην
πραγµατοποίηση ταξιδιών και αυτό σηµατοδοτεί την αρχή του
τουρισµού.
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Η εποχή των αρχαίων ελλήνων και των ρωµαίων
Κιόλας από τον 9 ο αιώνα π.χ. στην εποχή των αρχαίων ελλήνων και
µετέπειτα των ρωµαίων οι ολυµπιακοί αγωγές ήταν ο θεσµός ο οποίος
έδινε την δυνατότητα ακόµα και σε καιρό πολέµου να υπάρχει
εκεχειρία κατά την διάρκεια τους(The International Olympic
Commitee,n.d)και χάρις του πολύ καλού οδικού δικτύου της ρωµαϊκής
αυτοκρατορίας.Έτσι πολλοί άνθρωποι ταξίδευαν για να συµµετέχουν
είτε ως θεατές είτε ως αθλητές.
Η εποχή του µεσαίωνα
Την περίοδο του µεσαίωνα κυρίαρχο ρόλο στην ζωή των ανθρώπων
είχε η θρησκεία του χριστιανισµού έτσι τα περισσότερα ταξίδια
γινόντουσαν στους άγιους τόπους και την Ιερουσαλήµ και καραβάνια
προσκυνητών αψηφούσαν τους κινδύνους για να κάνουν αυτά τα
ταξίδια.
Η εποχή της αναγέννησης και των µεγάλων ανακαλύψεων
Την περίοδο της αναγέννησης υπάρχουν νέα κίνητρα για
τουρισµό. Οι άνθρωποι ταξιδεύουν µε σκοπό την ευχαρίστηση
αλλά και την ¨διανοουµένη
περιέργεια¨(Ηγουµενάκος,Κραβαρίτης,2004).Εξαιτίας των
µεγάλων ερευνητικών ταξιδιών που ανακάλυψαν νέες χώρες ο
ταξιδιωτικός ορίζοντας των ευρωπαίων διευρύνεται.Επιστήµονες,
έµποροι και ιεραπόστολοι αµοληθούν τους τολµηρούς
θαλασσοπόρους στις νέες άγνωστες χώρες µεταφέροντας έτσι
ιστορία πολιτισµό επιστήµη και θρησκευτικές ιδεολογίες.
Η εποχή του σιδηροδρόµου και των ποταµόπλοιων 19 ο ς αιώνας
Με την εµφάνιση του σιδηροδρόµου και την ναυπήγηση του
ποταµόπλοιου από το 1840 έως το 1860 η µετακίνηση γίνεται πιο
εύκολη και το κόστος µειώνεται.∆ηµιουργείται το πρώτο τουριστικό
γραφείο από τον Τόµας Κούκ το 1841 και όσο παίρνει ο καιρός
δηµιουργούνται και άλλα. Ο τουρισµός αποτελεί πλέον καταναλωτικό
αγαθό προσβάσιµο σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και όχι µόνο για τις
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υψηλές όπως γινόταν µέχρι µερικά χρόνια πριν.
(Ηγουµενάκος,Κραβαρίτης,2004)
Η µεταπολεµική εποχή η εισαγωγή του αεροπλάνου και του
αυτοκίνητου στον τουρισµό 20 ο ς αιώνας
Αυτόν τον αιώνα χαρακτηρίζει η µαζικοποίηση του τουρισµού.Οι
αµερικανοί πολίτες επιλέγουν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη και ο
τουρισµός ανθίζει.Τα ταξίδια µε ατµόπλοια γίνονται ασφαλέστερα και
γρηγορότερα.Μετά το τέλος των παγκόσµιων πόλεµων αλλάζουν οι
τρόποι ταξιδίου.Σηµαντική αύξηση σηµειώνει το αυτοκίνητο και το
αεροπλάνο το οποίο θα αποτελέσει το ασφαλέστερο και πιο
χρησιµοποιηµένο µέσο µεταφοράς στο µέλλον.Τα ανεπτυγµένα κράτη
προωθούν τον τουρισµό ο οποίος αποτελεί πλέον έναν οικονοµικό
τοµέα ο οποίος επηρεάζει άµεσα τις χώρες όπου
αναπτύσσεται.(Καθηµερινή,2013)
Ο 21 ο ς αιώνας του σήµερα και το διαδίκτυο στον τουρισµό
Το διαδίκτυο έχει εισέρθει στον τουρισµό και έχει δηµιουργηθεί η
έννοια του ηλεκτρονικού τουρισµού.Το διαδίκτυο χρησιµοποιείται για
διαφήµιση και πώληση υπηρεσιών τουρισµού καθώς και για
επικοινωνία µε τους πελάτες.Το µέλλον του τουρισµού µοιάζει να
είναι συνυφασµένο µε αυτό του διαδικτύου το 2017 ποσοστό 97.8%
όλων των επιχειρήσεων στην Ελλάδα τουριστικών και µη είχε
πρόσβαση στο διαδίκτυο και έκανε χρήση του (Ελληνική

Στατιστική Αρχή,2017).
2.3 Τα είδη του τουρισµού
Τα είδη του τουρισµού µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα µε
τέσσερις απόψεις:(Κολτσιδοπουλος,2001)
Το µέγεθος του τουριστικού πλήθους.
Την γεωγραφική περιοχή στην οποία πραγµατοποιείται το ταξίδι.
Την εποχή του χρόνου που πραγµατοποιείται το ταξίδι.
Τον σκοπό/λόγο του ταξιδίου.
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Με βάση το τουριστικό πλήθος ο τουρισµός χωρίζεται σε:
Μαζικό τουρισµό
Ατοµικό τουρισµό
Με βάση την γεωγραφική περιοχή σε:
Εσωτερικό
Εξωτερικό
Με βάση την εποχή του χρόνου σε :
Συνεχή ή ετήσιο
Εποχικό
Με βάση τον σκοπό/λόγο σε:
Κλασσικό
Εναλλακτικό/ειδικό

2.4 Η έννοια του τουρίστα
Σύµφωνα µε τους (Chuck Y Gee & James C. Makens & Dexter J. L.
Choy,2001) πρώτη φορά που η έννοια ¨τουρίστας¨ προτάθηκε ήταν το
1937 από την επιτροπή εµπειρογνωµόνων της Κοινωνίας των
Εθνών.Ως τουρίστας αναγνωριζόταν “το άτοµο το οποίο ταξιδεύει για
ένα χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 24 ωρών σε µια χωρά
διαφορετική από αυτή που διαµένει µόνιµα”
Το 1963 στην διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών που είχε ως θέµα τα
διεθνή ταξίδια και τον τουρισµό συµφωνήθηκε η έννοια επισκέπτης να
εννοείται ως “το άτοµο που επισκέπτεται µια χώρα διαφορετική από
εκείνη την οποία κατοικεί µόνιµα και για λόγο εκτός από εκείνο της
αµειβόµενης απασχόλησης ”Ο όρος επισκέπτης χωρίζεται σε δύο
κατηγορίες.
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1. Τον τουρίστα δηλαδή το άτοµο το οποίο είναι προσωρινός
επισκέπτης και διαµένει τουλάχιστον 24 ώρες και οι λόγοι
επίσκεψης του είναι είτε επαγγελµατικοί είτε οικογενειακοί είτε
δραστηριότητες που σχετίζονται µε ελεύθερο χρόνο.
2. Τον εκδροµέα δηλαδή το άτοµο που µπορεί να έχει τους ίδιους
λόγους µε τον τουρίστα αλλά η διαφορά είναι ότι διαµένει
λιγότερο από 24 ώρες στον τόπο προορισµού.

2.5 Οι τουριστικές υπηρεσίες και οι διακρίσεις τους
Τα ταξίδια και η διαµονή των ανθρώπων σε τουριστικούς προορισµούς
έχουν ως αποτέλεσµα την ύπαρξη τουριστικών υπηρεσιών οι οποίες
υπάρχουν για να καλύψουν τις ανάγκες τους.Οι τουριστικές υπηρεσίες
διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:
(Ηγουµενάκος,Κραβαρίτης,2004)
Υπηρεσίες µεταφορών
Αυτές παρέχονται για να εξυπηρετήσουν την ανάγκη για
µετακίνηση από και προς τον τουριστικό προορισµό και είναι
αεροπορικές, σιδηροδροµικές,ακτοπλοϊκές κτλ.
Υπηρεσίες φιλοξενίας(διαµονής)
Παρέχονται από ξενοδοχεία για να καλύψουν την ανάγκη των
τουριστών για διαµονή.
Υπηρεσίες σίτισης
Παρέχονται από επιχειρήσεις εστίασης και ξενοδοχεία για να
καλύψουν τις ανάγκες διατροφής των τουριστών.
Υπηρεσίες διασκέδασης
Παρέχονται από κέντρα διασκέδασης όπως καζίνο, νυχτερινά
κέντρα, πιάνο µπαρ κτλ.Στόχο έχουν την ψυχαγωγία και διασκέδαση
των τουριστών.
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2.6 Η δοµή της τουριστικής βιοµηχανίας
Η τουριστική ζήτηση έχει οδηγήσει σε µια συγκεντρωµένη προσπάθεια
ικανοποίησης των αναγκών των τουριστών µέσω πληθώρας υπηρεσιών
και την δηµιουργία της τουριστικής βιοµηχανίας.Η τουριστική
βιοµηχανία αποτελείται από τα εξής σηµαντικότερα µέρη (Technofunc
Community,2012),(Ηγουµενάκος,Κραβαρίτης,2004):
Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες(Travel Agents)
Αποτελούν τους ενδιάµεσους ανάµεσα στους προµηθευτές
υπηρεσιών(ξενοδοχεία,αεροπορικές εταιρείες) και τους τελικούς
πελάτες(τουρίστες).Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες προσφέρουν
πληροφορίες και διαχειρίζονται τα διαδικαστικά του ταξιδίου
(κρατήσεις εισιτήριων και διαµονής) χωρίς να επιβαρύνεται ο
πελάτης.
Οι Μεσίτες τουριστικών υπηρεσιών(Tour Operators)
Αποτελούν τους “κατασκευαστές ταξιδιών” προσφέρον υπηρεσίες µε
την µορφή πακέτων υπηρεσιών διαµονής µετακίνησης και άλλων τα
οποία έχουν προαγοράσει προτού υπάρξει τουριστική ζήτηση µε στόχο
να µπορέσουν να πουλήσουν τα πακέτα αυτά σε υψηλότερες τιµές για
οικονοµικό κέρδος.
Τα θέλγητρα(Tourist Attractions)
Αποτελούν σηµεία ενδιαφέροντος και ευκαιρίες για ποικιλία
δραστηριοτήτων και είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ιστορικοί χώροι και µουσεία
Πινακοθήκες
Ζωολογικοί κήποι
Ενυδρεία
Χώροι αναψυχής
Χιονοδροµικά κέντρα
Οργανωµένες πλαζ
Μεγάλα εµπορικά καταστήµατα
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Τα καταλύµατα/υπηρεσίες διαµονής
Αποτελούν τις επιλογές προσωρινής στέγασης και είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ξενοδοχεία
Μοτέλ
Ξενώνες
Μπανγκαλόου
Βίλες
Σαλέ
∆ιαµερίσµατα
∆ωµάτια
Κέντρα διακοπών
Κάµπινγκ
Η µεταφορά ατόµων

Σχετίζονται µε την ανάγκη µεταφοράς από ένα σηµείο Α σε ένα
σηµείο Β και είναι:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Αεροπορικά µεταφορικά µέσα
Θαλασσιά µεταφορικά µέσα
Σιδηροδροµικά µεταφορικά µέσα
Οδικά µεταφορικά µέσα
∆ιάφορες υπηρεσίες
∆ιατροφή
Ψυχαγωγία
Άθληση
Ψώνια
Υπηρεσίες υποστήριξης ιδιωτικού τοµέα
Υπηρεσίες ξενάγησης
Υπηρεσίες συνοδείας
Ταξιδιωτική ασφάλιση
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες
Ενηµερωτικά φυλλάδια
Σχολές τουριστικών επαγγελµάτων
Κέντρα τουριστικής κατάρτισης
Υπηρεσίες υποστήριξης δηµόσιου τοµέα
Εθνικοί τουριστικοί οργανισµοί
Περιφερειακοί τουριστικοί οργανισµοί
Τοπικοί τουριστικοί οργανισµοί
Υπηρεσίες έκδοσης και θεώρησης διαβατήριων
Υπηρεσίες λιµανιών και αεροδροµίων
Σχολές τουριστικών επαγγελµάτων
Κέντρα τουριστικής κατάρτισης
Οργανισµοί εκδηλώσεων φεστιβάλ

2.7 Οι επιδράσεις του τουρισµού
Ο τουρισµός αποτελεί ένα φαινόµενο άµεσα συνδεδεµένο µε τον
άνθρωπο.Έτσι είναι λογικό να επιδρά σε αυτόν τόσο θετικά αλλά και
αρνητικά τόσο σε επίπεδο κοινωνικό, οικονοµικό και περιβαλλοντικό.
Αποτελεί ένα φαινόµενο αναγκαίο το οποίο χρησιµοποιείται σαν µια
φυγή από την καθηµερινότητα εναντία στις κοινωνικές και
ψυχολογικές επιβαρύνσεις τις οποίες υφίστανται τα
άτοµα.(Κολτσιδοπουλος,2001)

2.7.1 Πολιτισµικές/Κοινωνικές
Σύµφωνα µε τους Ηγουµενάκο,Κραβαρίτη,(2004):
• Το γεγονός ότι τουρίστες και ντόπιοι έρχονται σε επαφή
συµβάλει στην ενίσχυση της διεθνής κατανόησης µεταξύ των
λαών.
• Επίσης συµβάλλει στην ειρήνη την ευηµερία και τον σεβασµό
στα ανθρωπινά δικαιώµατα και την ισότητα των
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ανθρώπων.Βασική προϋπόθεση όµως αποτελεί ο σεβασµός του
τουρίστα στον πολιτισµό την κοινωνία τα ήθη και τα έθιµα του
προορισµού τον οποίο επισκέπτεται.Υπάρχουν κάποιες
περιπτώσεις παρόλα αυτά που επικρατεί η ξενοφοβία και
ρατσισµός απέναντι στους τουρίστες από την πλευρά των
ντόπιων και µη σεβασµό προς τους ντόπιους και τον πολιτισµό
τους από τους τουρίστες.
• Η πολιτιστική κληρονοµία τα ήθη και έθιµα των τόπων,η
µοναδική αρχιτεκτονική του παρελθόντος δεν χάνονται ούτε
ξεχνιούνται µέσα στους αιώνες διότι ο τουρισµός συµβάλλει
στην ανάδειξη και διατήρηση τους.∆υστυχώς εκτός από την
διατήρηση και ανάδειξη αυτή βάση του τουρισµού αποτελεί ο
οικονοµικός παράγοντας κάτι που οδηγεί στην
εµπορευµατοποίηση του πολιτισµού δηµιουργώντας έτσι
πρόβληµα γιατί οι τουρίστες αντιµετωπίζονται ως χρήµα
κάνοντας έτσι τον πολιτισµικό ενδιαφέρον να χάνει την ουσία
του.

2.7.2 Οικονοµικές
∆ίχως αµφιβολία ο τουρισµός αποτελεί έναν από τους κυριότερους
τοµείς οικονοµικής ανάπτυξης για κάποιες χώρες κάτι που σηµαίνει
ότι επιδρά σε αυτές σε οικονοµικό επίπεδο. Εποµένως ο τουρισµός
έχει άµεση σχέση µε την οικονοµική ζωή του ανθρώπου την όποια
επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό(Κολτσιδοπουλος,2001).Ωστόσο όσες
θετικές επιδράσεις υπάρχουν τόσες αρνητικές υπάρχουν επίσης.
Σύµφωνα µε τον Κο Κολτσιδόπουλο(2001) θετικά στοιχεία αποτελούν:
Ευκαιρίες απασχόλησης σε τουριστικές επιχειρήσεις και έτσι
µείωση της ανεργίας.
Εισροή χρήµατος µέσω επενδύσεων επιχειρηµατιών για
δηµιουργία τουριστικών επιχειρήσεων.
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Βελτίωση των εισοδηµατικών επίπεδων των ανθρώπων διότι εάν
ένα κράτος ευηµερεί οικονοµικά το ίδιο συµβαίνει και στους
πολίτες του ανεξάρτητου επιπέδου.
Στον αντίποδα αρνητικά στοιχεία αποτελούν:
Οι τοµείς της γεωργίας και της βιοµηχανίας εξασθενούν διότι
βάση δίνεται ολοκληρωτικά στον τοµέα των υπηρεσιών και
συγκεκριµένα στον τουρισµό.
Η οικονοµία της χώρας είναι εξαρτώµενη από το µέγεθος της
τουριστικής κίνησης και παράγοντες όπως παγκόσµια και
εγχώρια πολιτική αστάθεια και τροµοκρατικές επιθέσεις
απειλούν να επηρεάσουν αρνητικά ολόκληρη την οικονοµία.
Το φυσικό περιβάλλον υπόκειται σε τροποποίηση και µερικές
φόρες σε καταστροφή στον βωµό του κέρδους.

2.7.3 Περιβαλλοντικές
Το περιβάλλον αποτελεί ένα σηµαντικό στοιχειό για τον άνθρωπο
διότι αποτελεί τον χώρο µέσα στον οποίο ζει και ο οποίος του δίνει
την δυνατότητα να επιβιώνει.Έτσι πρέπει να το σέβεται και να το
προστατεύει.Υπάρχουν πολλές οργανώσεις παγκόσµιος που τάσσονται
υπέρ της προστασίας και του σεβασµού του περιβάλλοντος.∆υστυχώς
επειδή το νόµισµα έχει δυο όψεις υπάρχουν και άνθρωποι που δεν το
σέβονται.
Υποκινούµενοι από απληστία στον βωµό του οικονοµικού κέρδους δεν
διστάζουν να καταστρέφουν το περιβάλλον µε τις περισσότερες φόρες
αυτό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο άµεσο µέλλον.
(Κολτσιδοπουλος,2001)
Όσον αφορά τον τουρισµό ισχύει ακριβώς αυτό διότι η ανάπτυξη του
τουριστικού τοµέα σε ένα µέρος έχει ως αποτέλεσµα τον µαζικό
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τουρισµό και αυτός µε την σειρά του επιφέρει υποβάθµιση και
αλλοιώνει το περιβάλλον. (Κολτσιδοπουλος,2001)

2.8 Κυριότεροι Τουριστικοί οργανισµοί
Υπάρχουν οργανισµοί τόσο διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα οι οποίοι
µεριµνούν για την προώθηση του τουρισµού έτσι ώστε να υπάρχει
ανάπτυξη.Επίσης κύρια µέριµνα τους είναι η υπευθυνότητα στον
τουρισµό και έτσι ενθαρρύνεται η εφαρµογή κανόνων (παγκόσµιος
κώδικας δεοντολογίας) οι οποίοι στοχεύουν µε την εφαρµογή τους να
µεγιστοποιήσουν τα θετικά στοιχεία του τουρισµού αλλά και να
ελαχιστοποιήσουν τα αρνητικά στοιχεία και κυρίως αυτά προς το
περιβάλλον.Σύµφωνα µε το Ελληνικό υπουργείο τουρισµού ∆ιεθνείς
τουριστικοί οργανισµοί είναι:
1. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού (ΠΟΤ)
2. Ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου
(ΟΣΕΠ)
3. Η επιτροπή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΑΣΑ)
Στην Ελλάδα:
Ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού(ΕΟΤ)

Κεφάλαιο 3: Το ηλεκτρονικό ταξιδιωτικό οικοσύστηµα υπηρεσιών
µε βάση τον κύκλο ζωής ενός ταξιδίου.
Εξαιτίας της ύπαρξης του διαδικτύου και την επιρροή του στον
τουρισµό. Τα έσοδα από τον online τουρισµό ανέρχονται σε 1 τρις.
δολάρια, τη στιγµή που οκτώ στους δέκα ταξιδιώτες πληροφορούνται
µέσω ∆ιαδικτύου, ξεκινώντας από µηχανές αναζήτησης για να βρουν
τις πληροφορίες που θέλουν.(Voria,2012).Eνα µεγάλο ηλεκτρονικό
οικοσύστηµα υπηρεσιών έχει δηµιουργηθεί και είναι επικεντρωµένο
στην ικανοποίηση των αναγκών των ταξιδιωτών. Ενδεικτικά στην
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εικόνα ζ1 παρουσιάζονται µερικές ιστοσελίδες, εφαρµογές και
εργαλεία κατά αντιστοιχία µε τα σταδία του κύκλου ζωής ενός
ταξιδίου.Τα στάδια αυτά και ο κύκλος αναλύονται εκτενέστερα
παρακάτω.
Σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι στο σχήµα ζ1 υπάρχουν 6 στάδια
ενώ παρακάτω στα σχήµατα ψ1 και ψ2 αναφέρονται 5 στάδια. Για
λόγους κατανόησης και συνοχής θεωρείται ότι το στάδιο της
οργάνωσης(planning) εµπεριέχεται στο στάδιο της έρευνας(research).
Έτσι οι ταξιδιώτες χρησιµοποιώντας το διαδίκτυο έχουν την
δυνατότητα να περιηγηθούν σε εκατοντάδες ιστοσελίδες οι οποίες
προσφέρουν πληροφορίες και τουριστικές υπηρεσίες κάθε είδους έτσι
ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του ταξιδίου που επιθυµούν να
πραγµατοποιήσουν. (Skift,2016), (Mozio,n.d)
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Σχ ήµ α ζ1
( E d r ea ms ,2 0 1 2 ) h ttp s :// www. e d r ea ms . co m/b lo g/ t he -o n li n e -tr a ve l -eco s ys t e m- to d a y- a n - i n fo gr ap h ic /

3.1 Ο κύκλος ζωής του ταξιδίου
Σύµφωνα µε έρευνα της Google ο ταξιδιώτης από την αρχή του
ταξιδίου µέχρι και το τέλος κάνει έναν κύκλο. Αυτό συµβαίνει από την
στιγµή που ο ταξιδιώτης θα αποκτήσει το ερέθισµα που θα τον κάνει
να επιθυµήσει να ταξιδέψει µέχρι και την στιγµή που θα επιστρέψει
από το ταξίδι του και θα σχολιάσει είτε στα κοινωνικά δίκτυα είτε
στο κοντινό του περιβάλλον τις εµπειρίες του από αυτό.

Σχ ήµ α ψ1
( B l ue M a g ne t I nt er ac ti v e,2 0 1 7 ) h ttp s :/ / www. b l u e ma g ne ti n ter a ct i ve.co m/ b lo g/c u s to mi zi n g we b si te s - fo r - s ucc e ss -b u ild i n g - co n ver s io n - f u n ne ls - i nto - t he - s ite -b u ild - p r o ces s /
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Σχ ήµ α ψ2
( Si e w, n.d ) ht tp :/ / www. s i e w.o n li ne /t ab i - a - mo b i le - tr a ve l -ap p . h t ml

3.1.1 Τα 5 σταδία
Ο κύκλος ζωής του ταξιδίου αποτελείται από πέντε σταδία τα οποία
είναι τα εξής:
Έµπνευση/Ονειροπόληση(Inspiration/Dreaming)
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Σχ ήµ α φ1 ( Si te mi n d er ,2 0 1 6 ) h ttp s :// www. s i te mi nd er .co m/ r / ma r ke ti n g / ho tel -d i gi ta l ma r ket i n g/ t he -5 - s ta ge s - o f - tr a ve l - ho w- to - ma x i m is e - yo ur - mar k et i n g -i mp act /

Αυτό το στάδιο αφορά τα ερεθίσµατα τα οποία έχει δεχτεί ο
ταξιδιώτης όντος και έκτος διαδικτύου τα οποία τον οδηγούν στο να
επιθυµεί να ταξιδέψει.Έτσι χρησιµοποιεί το διαδίκτυο ως πηγή
πληροφοριών προκειµένου να αποκτήσει έµπνευση.Τα κοινωνικά
δίκτυα καθώς και οι ηλεκτρονικές κοινότητες κριτικών(reviews)
από χρήστες.

Έρευνα
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Σχ ήµ α φ2 ( Si te mi n d er ,2 0 1 6 ) h ttp s :// www. s i te mi nd er .co m/ r / ma r ke ti n g / ho tel -d i gi ta l ma r ket i n g/ t he -5 - s ta ge s - o f - tr a ve l - ho w- to - ma x i m is e - yo ur - mar k et i n g -i mp act /

Αυτό το στάδιο αφορά την έρευνα που κάνει ο ταξιδιώτης
χρησιµοποιώντας το διαδίκτυο τόσο για την µετακίνηση του την
διαµονή και τις δραστηριότητες στον τόπο προορισµού. Τέλος αφορά
την αξιολόγηση και επαλήθευση πληροφοριών.

Η κράτηση και ο προγραµµατισµός χρονοδιαγράµµατος ταξιδίου
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Σχ ήµ α φ3 ( Si te mi n d er ,2 0 1 6 ) h ttp s :// www. s i te mi nd er .co m/ r / ma r ke ti n g / ho tel -d i gi ta l ma r ket i n g/ t he -5 - s ta ge s - o f - tr a ve l - ho w- to - ma x i m is e - yo ur - mar k et i n g -i mp act /

Αφού έχει ολοκληρωθεί το δεύτερο στάδιο της έρευνας ο
ταξιδιώτης προχωρά σε κράτηση των εισιτήριων που αφορούν την
µεταφορά του και την διαµονή του.Επίσης γίνεται προγραµµατισµός
του χρονοδιαγράµµατος του ταξιδίου ο όποιος εµπεριέχει τόσο τις
µετακίνησης αλλά και δραστηριότητες.
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Η εµπειρία κατά το ταξίδι

Σχ ήµ α φ4 ( Si te mi n d er ,2 0 1 6 ) h ttp s :// www. s i te mi nd er .co m/ r / ma r ke ti n g / ho tel -d i gi ta l ma r ket i n g/ t he -5 - s ta ge s - o f - tr a ve l - ho w- to - ma x i m is e - yo ur - mar k et i n g -i mp act /

Αυτό το στάδιο αφορά οτιδήποτε γίνεται κατά την διάρκεια του
ταξιδίου είτα αυτό είναι διαµοιρασµός εµπειριών µέσω κοινωνικών
δικτύων είτε η χρήση ιστοσελίδων οι οποίες παρέχουν πληροφορίες
έτσι ώστε ο ταξιδιώτης να προσανατολιστεί είτε πληροφορίες για
αξιοθέατα µετακίνηση εστιατόρια κτλ.

Η ανατροφοδότηση πληροφοριών(sharing)
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Σχ ήµ α φ5 ( Si te mi n d er ,2 0 1 6 ) h ttp s :// www. s i te mi nd er .co m/ r / ma r ke ti n g / ho tel -d i gi ta l ma r ket i n g/ t he -5 - s ta ge s - o f - tr a ve l - ho w- to - ma x i m is e - yo ur - mar k et i n g -i mp act /

Αυτό το στάδιο αποτελεί το τελευταίο στάδιο και σηµατοδοτεί το
τέλος του ταξιδίου.Σε αυτό το στάδιο ο ταξιδιώτης µοιράζεται τις
εµπειρίες ,θετικές και αρνητικές τις οποίες αποκόµισε από το
συνολικό του ταξίδι µε άτοµα του κοινωνικού του περιβάλλοντος
τόσο έκτος διαδικτύου αλλά και µέσω διαδικτύου στα κοινωνικά
δίκτυα και στις ιστοσελίδες κριτικών(reviews).

3.2 Το ηλεκτρονικό ταξιδιωτικό οικοσύστηµα µε επίκεντρο τoν
ταξιδιώτη-εργαλεία και υπηρεσίες
Για την ικανοποίηση των αναγκών του ταξιδιώτη υπάρχει µια πληθώρα
υπηρεσιών εργαλείων και πληροφοριών τις οποίες µπορεί να βρει και
να χρησιµοποιήσει στο διαδίκτυο προκείµενου να µεταβεί από το ένα
στάδιο του κύκλου του ταξιδιώτη στο άλλο.
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Σχ ήµ α χ1
S ki f t,( 2 0 1 6 ) M ap p i n g T h e T r ave l T ec h E co s ys te m: S k i f t T r av el T ec h 2 5 0 .
ht tp s: // s ki f t. co m/ tr a ve lt ec h2 5 0 /

Τα κυριότερα στοιχεία είναι:
Ηλεκτρονικά ταξιδιωτικά γραφεία (Online Travel Agencies)
Αποτελούν ιστοσελίδες οι οποίες ειδικεύονται στην µεταπώληση
τουριστικών υπηρεσιών όπως αεροπορικά εισιτήρια, διαµονή σε
ξενοδοχεία,ενοικίαση,αυτοκίνητων,κρουαζιέρες ενώ µερικά
ηλεκτρονικά ταξιδιωτικά γραφεία ειδικεύονται στην παροχή
εκδροµών και διαφόρων δραστηριοτήτων. (Rezgo,n.d)
Μεταµηχανές αναζήτησης (Metasearch engines/Aggregators)
Αποτελούν µονάχες αναζήτησης οι οποίες έκτος από τις
πληροφορίες τις οποίες συλλέγουν οι ίδιες από τον παγκόσµιο ιστό,
συλλέγουν και πληροφορίες από άλλες µηχανές αναζήτησης
διασταυρώνουν πληροφορίες και τις παρουσιάζουν στον
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χρήστη.Υπάρχουν τέτοιες µηχανές αναζήτησης συγκεκριµένα για
την εύρεση αεροπορικών εισιτήριων και διαµονής.Oι µηχανές αυτές
δίνουν την δυνατότητα αγοράς κατευθείαν από την
πηγή(αεροπορικές εταιρείες,ξενοδοχεία) παρακάµπτοντας τους
µεσάζοντες.(Tripsavvy,2017)

Εργαλεία έµπνευσης ταξιδίου(Inspiration)
Αυτά τα εργαλεία είναι ιστοσελίδες οι οποίες είτε αποτελούν
κοινότητες χρηστών όπου µοιράζονται τις ταξιδιωτικές τους
εµπειρίες είτε ιστοσελίδες είτε εφαρµογές κινητών. (Mashable,2018)
Επίγεια µεταφορά(Ground transportation)
Αφορά την µετακίνηση περά της αεροπορικής µεταφοράς και
σχετίζεται µε ενοικίαση αυτοκίνητων,µεταφορά από και προς το
αεροδρόµιο κτλ.
Εναλλακτικές επιλογές διαµονής(Alternative accommodation)
Παρέχει την δυνατότητα εξασφάλισης ενός εναλλακτικού
οικονοµικότερου καταλύµατος σε σχέση µε ένα ξενοδοχείο.
Οργάνωση χρονοδιαγράµµατος ταξιδίου/ εξειδικευµένη
θεµατολογία (Travel itinerary planning/Niche)
Ταξιδιωτικές προσφορές(Travel deals)
Αφορά µια πληθώρα ιστοσελίδων οι οποίες διαφηµίζουν υπηρεσίες
και προσφέρουν ταξιδιωτικές προσφορές.
Επαγγελµατικά ταξίδια(Business travel)
Απευθύνονται σε ταξιδιώτες οι οποίοι ταξιδεύουν για
επαγγελµατικούς σκοπούς.
Εκδροµές,δραστηριότητες και διακοπές(Tours activities and
vacations)
Ηλεκτρονικοί ταξιδιωτικοί οδηγοί
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Αφορούν κυρίως εφαρµογές κινητού τηλεφώνου(smartphone)
οποίες παρέχουν πληροφορίες για εκατοντάδες τοποθεσίες
παγκοσµίως για αξιοθέατα και δραστηριότητες.(Readwrite,2014)

3.3 Οι κυριότερες ιστοσελίδες έρευνας και παροχής υπηρεσιών
αεροπορικής µεταφορές και διαµονής
Συγκεκριµένα όσον αφορά τις υπηρεσίες αεροπορικής µεταφοράς και
διαµονής παρακάτω αναφέρονται οι τοµείς και οι ιστοσελίδες που
αφορούν συγκεκριµένα την αεροπορική µεταφορά και την διαµονή ενώ
εξαιρούνται κάποιοι τοµείς από τα σχήµατα χ2 και χ3 παρακάτω οι
οποίοι δεν αφορούν την αεροπορική µεταφορά και την διαµονή.

Σχ ήµ α χ2
M o zio , ( n.d ) ,O n li n e T r a v el L a nd s cap e. ht tp s :/ / www. mo zio . co m/o n li n e -tr av el - la nd scap e /
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Σχ ήµ α χ3 ( f ul l)
S ki f t,( 2 0 1 6 ) M ap p i n g T h e T r ave l T ec h E co s ys te m: S k i f t T r av el T ec h 2 5 0 .
ht tp s: // s ki f t. co m/ tr a ve lt ec h2 5 0 /

Οι ιστοσελίδες προέρχονται από τις εξής κατηγορίες:
Μεταµηχανές και µηχανές αναζήτησης ειδικευµένες στην εύρεση
υπηρεσιών αεροπορικής µεταφοράς και διαµονής.
Ηλεκτρονικά ταξιδιωτικά γραφεία τα οποία παρέχουν πακέτα
υπηρεσιών τόσο αεροπορικής µεταφορές αλλά και διαµονής σε
κατάλυµα.

Παραδοσιακά ταξιδιωτικά γραφεία µε ηλεκτρονική παρουσία τα
οποία προσφέρουν αεροπορικά πακέτα και πακέτα διαµονής τόσο
για επαγγελµατικά ταξίδια και µη.
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Ιστοσελίδες εύρεσης εναλλακτικών καταλυµάτων απέ ιδιώτες.

3.3.1 Ιστοσελίδες µεταµηχανών και µηχανών αναζήτησης
www.tripadvisor.com
www.kayak.com
www.skyscanner.com
www.google.com/flights
www.trivago.com
www.rome2rio.com
www.momondo.com
www.goeuro.com
www.hotelcombined.com
www.hipmunk.com
www.cheapflights.com
www.farecompare.com
www.adioso.com

3.3.2 Ιστοσελίδες ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών γραφείων
www.booking.com
www.kiwi.com
www.expedia.com
www.hotels.com
www.priceline.com
www.cheapoair.com
www.hotwire.com
www.agoda.com
www.orbitz.com
www.travelocity.com
www.decolar.com
www.edreams.com
www.rocketmiles.com
www.lastminute.com
www.opodo.com
www.bravofly.com
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www.vayama.com
www.condor.com

3.3.3 Ιστοσελίδες παραδοσιακών ταξιδιωτικών γραφείων
www.thomascook.co.uk
www.libertytravel.com
www.tui.com
www.cheapcaribbean.com
www.tauck.com
www.cwtravel.com
www.rocketrip.com
www.egencia.com
www.traveleaders.com
www.altour.com
www.frosch.com

3.3.4 Ιστοσελίδες εύρεσης εναλλακτικών καταλυµάτων από ιδιώτες.
www.airbnb.com
www.hosterworld.com
www.couchsurfing.com
www.vrbo.com
www.homestay.com
www.flipkey.com
www.onefinestay.com
www.homeaway.com

3.4 Το µέλλον της ηλεκτρονικής ταξιδιωτικής βιοµηχανίας.
Η ηλεκτρονική ταξιδιωτική βιοµηχανία υπόκειται µια περίοδο µεγάλης
αλλαγής τα τελευταία χρονιά ειδικά εξαιτίας της ραγδαίας εξέλιξης
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του διαδικτύου και την αύξηση των χρηστών του. (Euromonitor
International,2014).
Συγκεκριµένα υπάρχουν τέσσερα στοιχειά τα οποία αντιπροσωπεύουν
αυτή την αλλαγή και είναι επικεντρωµένα προς το µέλλον:
Όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιµοποιούν κινητές συσκευές
για σύνδεση στο διαδίκτυο σε σχέση µε επιτραπέζιους
υπολογιστές .Τα άτοµα 18-35 ετών κάνουν περισσότερη ερεύνα
στο διαδίκτυο µέσω κινητών συσκευών (Marketingsherpa,2015)
Tα µεγάλα ηλεκτρονικά ταξιδιωτικά γραφεία δηµιουργούν
εφαρµογές των εταιριών τους για χρήση στα κινητά έξυπνα
τηλεφώνα(smartphones)προκειµένου να προσαρµοστούν και είναι
ανταγωνιστικά. (Euromonitor International,2014).
Τεχνολογικοί γίγαντες όπως η Google εισέρχονται στην
ταξιδιωτική βιοµηχανία µε εφαρµογές οι οποίες αφορούν το
στάδιο της έρευνας και οργάνωσης του ταξιδίου τις Google
maps,Google trips αλλά και το στάδιο της κράτησης την Google
flights.(Skift,2018),(Siteminder,2017)
Τα ηλεκτρονικά ταξιδιωτικά γραφεία(Online Travel
Agencies)έρχονται σε σύγκρουση µε τις µεταµηχανές
αναζήτησης για το µερίδιο αγοράς και προσαρµόζονται είτε
ενσωµατώνοντας οι ίδιες τεχνολογίες µεταµηχανών αναζήτησης
είτε συνεργάζονται µε τις κύριες µεταµηχανές αναζήτησης
προκειµένου εκείνες να παρουσιάζουν στον µέσο χρήστη µε
πληροφορίες σχετικές µε τα ηλεκτρονικά ταξιδιωτικά γραφεία.
(Worldhotels,2018)
Χρησιµοποιείται η ανάλυση των µεγάλων δεδοµένων(Big Data).
Σύµφωνα µε την ΙΒΜ δηµιουργούνται πάνω από 2.5 τετράκις
εκατοµµύρια bytes δεδοµένων κάθε χρόνο.Οι επιχειρήσεις
χρησιµοποιούν αυτά τα δεδοµένα έτσι ώστε να έχουν µια πιο
πελατοκεντρική προσέγγιση και να προσφέρουν πιο
προσωποποιηµένες υπηρεσίες στους
καταναλωτές.(Fortunegreece,2016)
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Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία έρευνας µε θέµα: ''Έρευνα χρήσης του
διαδικτύου ως µέσο εύρεσης και αγοράς τουριστικών υπηρεσιών
αεροπορικής µεταφοράς και διαµονής.''
4.1 Οι σκοποί οι στόχοι και οι προσδοκίες της έρευνας
Σκοποί ύπαρξης της έρευνας:
⊕ Να ερευνήσει και να εξετάσει κατά πόσο οι καταναλωτές
τουριστικών υπηρεσιών αεροπορικής µεταφορές και διαµονής
χρησιµοποιούν και εκµεταλλεύονται το διαδίκτυο και τα
εργαλεία που προσφέρει για να κάνουν έρευνα και έπειτα αγορά
υπηρεσιών.
⊕ Επίσης προσπαθεί να κατανοηθεί το µέγεθος εξοικείωσης των
καταναλωτών µε την τεχνολογία και το διαδίκτυο καθώς και το
πόσο και για τι σκοπούς χρησιµοποιείται στην καθηµερινότητα
⊕ Αναφορικά µε τις τουριστικές υπηρεσίες η έρευνα αυτή
προσπαθεί να κατανοήσει την σχέση έρευνας και αγοράς
τουριστικών υπηρεσιών µε την εξοικείωση µε την τεχνολογία και
την γνώση που απορεί από αυτήν.

48

⊕ Επίσης σηµαντικό είναι να ερευνηθεί κατά πόσο η ηλικία και το
µορφωτικό επίπεδο επηρεάζουν τον βαθµό της εξοικείωσης αυτής
ως προς την αποτελεσµατικότητα κάλυψης των αναγκών τους.
⊕ Σηµαντικό είναι να εξεταστεί η άποψη των καταναλωτών ως προς
την επίδραση του διαδικτύου στην ταξιδιωτική συµπεριφορά των
καταναλωτών σε σχέση µε το παρελθόν
Στόχοι της έρευνας είναι:
⊕ Η εξαγωγή αποτελεσµάτων και η απόδειξη µε στοιχεία ύστερα
από διανοµή ερωτηµατολόγιων ενός συµπεράσµατος.∆ηλαδή ότι
το διαδίκτυο όχι µόνο έχει επηρεάσει αλλά έχει µεταµορφώσει
τον τρόπο µε τον οποίο οι καταναλωτές ψάχνουν και αγοράζουν
τουριστικές υπηρεσίες αεροπορικής µεταφορές και διαµονής.
⊕ Να αποδειχτεί ότι οι καταναλωτές είναι εξοικειωµένοι µε την
τεχνολογία και το διαδίκτυο τόσο ώστε να έχουν αποκτήσει
γνώσεις και έχουν εξελίξει δεξιότητες τις οποίες
χρησιµοποιούν για την ικανοποίηση των αναγκών τους.
⊕ Να αποδειχτεί ότι οι καταναλωτές αποτιµούν θετικά το
διαδίκτυο.Επίσης ότι το θεωρούν ένα εργαλείο για να κάνουν
καλύτερη την ζωή τους και παράλληλα να γνωρίζουν και να
αποφεύγουν τα αρνητικά στοιχεία του.
⊕ Να αποδειχτεί ότι η εξοικείωση µε την τεχνολογία και το
διαδίκτυο τόσο γενικά αλλά και στην εύρεση και αγορά
τουριστικών υπηρεσιών έχει σχέση εξάρτησης µε την ηλικία και
το µορφωτικό επίπεδο των ανθρώπων
Προσδοκία της έρευνας είναι:
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⊕ Η ύπαρξη καταναλωτών οι οποίοι γνώρισαν το διαδίκτυο πολύ
αργότερα στην ζωή τους και όχι κατά την περίοδο της νεότητας
τους παρόλα αυτά κατέχουν πολύ καλές ψηφιακές δεξιότητες.

4.2 Η µέθοδος συλλογής δεδοµένων,το δείγµα της έρευνας και οι
περιορισµοί.
Η µέθοδος συλλογής δεδοµένων:
⊗ Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο του Νοέµβριου
2017 έως τον Ιανουάριο του 2018 σε 125 ανθρώπους.Για την
συλλογή των δεδοµένων δηµιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό
ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιώντας την υπηρεσία Google docs.
Το 1/3 του ερωτηµατολόγιου µοιράστηκε ηλεκτρονικά στο
κοινωνικό δίκτυο Facebook .Το 1/3 πραγµατοποιήθηκε µέσω
συµπλήρωσης του κατευθείαν από τους ερωτώµενους
χρησιµοποιώντας µια συσκευή tablet η οποία δινόταν σε κάθε
άτοµο ξεχωριστά.Τέλος το τελευταίο 1/3 µοιράστηκε σε έντυπη
µορφή προς συµπλήρωση του.
Σχετικά µε το δείγµα της έρευνας:
⊗ Όσον αφορά το δείγµα της έρευνας το ερωτηµατολόγιο
µοιράστηκε σε εργαζόµενους του Κωνσταντοπούλειου
νοσοκοµείου Αθηνών.Η συγκεκριµένη πηγή κρίθηκε σηµαντική
διότι σε ένα ίδρυµα όπως ένα δηµόσιο νοσοκοµείο υπάρχουν
άνθρωποι διαφόρων µορφωτικών επίπεδων και ηλικίας.

⊗ Επίσης το ερωτηµατολόγιο µοιράστηκε σε εργαζόµενους
ιδιωτικής εταιρείας η οποία συνεργάζεται µε το κολέγιο Αθηνών
και µεριµνά για την µεταφορά µαθητών νηπιαγωγού-δηµοτικού.
Η πηγή αυτή θεωρείται σηµαντική διότι στοχεύει σε µια οµάδα
ανθρώπων οι οποίοι ηλικιακά είναι νεότεροι από την οµάδα της
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προηγούµενης πηγής.Τόσο η ηλικία αλλά και το µορφωτικό
επίπεδο είναι µεταβλητές άξιες έρευνας και σε αυτή την πηγή.
Περιορισµοί αποτέλεσαν:
⊗ Το γεγονός ότι αρκετά άτοµα αρνήθηκαν να δώσουν κάποιο
στοιχειό επικοινωνίας το οποίο υπήρχε ως ερώτηση στο
ερωτηµατολόγιο και προτίµησαν την ανωνυµία τους. Κάποια
άτοµα αρνήθηκαν να κάνουν την έρευνα και κάποια άτοµα δεν
συµπλήρωσαν όλες τις ερωτήσεις του ερωτηµατολόγιου και έτσι
στους πίνακες αποτελεσµάτων δεν υπάρχει πάντα δείγµα 125
ατόµων αλλά µικρότερη όπως 123,121,116 χωρίς αυτό να έχει
κάποια µεγάλη επιρροή στην έρευνα.

4.2 ∆οµή του ερωτηµατολόγιου και ανάλυση των ερωτήσεων
Το ερωτηµατολόγιο δοµήθηκε µε σκοπό να αποτυπώσει ερωτήσεις οι
οποίες εξυπηρετούν στην απάντηση των κυριών ερωτηµάτων που
θέτουν οι σκοποί της έρευνας και θεωρήθηκε σωστό να χωριστεί σε
τέσσερα µέρη.

4.2.1 Μέρος πρώτο ερωτήσεις 1 έως 5
Ειδικότερα το πρώτο µέρος

απαρτίζεται από 5 ερωτήσεις:

⊕ Η ερώτηση 1 εξετάζει τον βαθµό εξοικείωσης µε την τεχνολογία
και το διαδίκτυο αποτελεί ερώτηση καθοριστικής σηµασίας αν
όχι την πιο σηµαντική αυτής της έρευνας. Αποτελεί τον πυρήνα
όλων των αποτελεσµάτων αφού επιδιώκεται η σύνδεση της
εξοικείωσης µε την τεχνολογία µε γνώσεις και δεξιότητες που
ως αποτέλεσµα έχουν την κάλυψη των αναγκών των
καταναλωτών.
⊕ Η ερώτηση 2 έχει ως στόχο να κατανοήσει εάν το διαδίκτυο
χρησιµοποιείται στην καθηµερινότητα των ερωτώµενων.
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⊕ Η ερώτηση 3 αφορά τις δραστηριότητες τις οποίες
πραγµατοποιούν οι χρήστες στο διαδίκτυο. Αυτή η ερώτηση
σχετίζεται µε κάποιες ερωτήσεις οι οποίες υπάρχουν µετέπειτα
όπου και εξετάζεται η χρήση του διαδικτύου για εύρεση και
αγορά τουριστικών υπηρεσιών.

⊕ Η ερώτηση 4 αφορά το χρονικό διάστηµα το οποίο ξοδεύουν σε
ηµερησία βάση στο διαδίκτυο.

⊕ Η ερώτηση 5 ερευνά την άποψη για το διαδίκτυο ως κοινωνικό
φαινόµενο αλλαγής είτε θετικό είτε αρνητικό.

4.2.2 Μέρος δεύτερο ερωτήσεις 6 έως 17
Στο δεύτερο µέρος του ερωτηµατολόγιου υπάρχουν 12 ερωτήσεις που
αποτελούν λογική συνεχεία του προηγούµενου µέρους το οποίο
εξέτασε την σχέση του ερωτηθέντα µε την τεχνολογία και το
διαδίκτυο και τις γνώσεις του όσον αφορά τις υπηρεσίες αεροπορικής
µεταφοράς και διαµονής.
Αναλυτικά οι ερωτήσεις του µέρους αυτού είναι οι εξής:
Η ερώτηση 6 αναφέρεται σε ποιο µέσο χρησιµοποιείται για την
άντληση πληροφοριών για τα µέρη στα οποία κάποιος επιθυµεί
να ταξιδέψει εννοώντας οποιαδήποτε τουριστική υπηρεσία
συνεπάγεται µε αυτό.Με απαντήσεις τα παραδοσιακά µέσα και το
διαδίκτυο ως επιλογές στοχεύει να µετρήσει πόσοι θα επιλέξουν
το διαδίκτυο.
Η ερώτηση 7 ερευνά την χρήση του διαδικτύου για την αγορά
τουριστικών υπηρεσιών όπως η αγορά εισιτήριων µεταφορές
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και η διαµονή σε κατάλυµα.Με αυτή την ερώτηση προσπαθεί να
γίνει γνωστό το µέγεθος της ικανότητας του ερωτώµενου.
Η ερώτηση 8 αναφέρει τις ποιο γνώστες κατηγορίες
τουριστικών/ταξιδιωτικών υπηρεσιών και καλεί τον ερωτώµενο
να επιλέξει ποιες από αυτές έχει χρησιµοποιήσει διαδικτυακά.Η
ερώτηση αυτή στοχεύει στο να κατανοήσει τις ικανότητες του
γνώσεις του σχετικά µε την χρήση του διαδικτύου στις
τουριστικές υπηρεσίες έπειτα από θετική απάντηση στην
προηγούµενη ερώτηση.

Την ικανότητα αυτή πραγµατεύεται η ερώτηση 9 αλλά από µια
άλλη οπτική.Μελετά σε προσωπικό επίπεδο τον βαθµό
ανεξαρτησίας του καταναλωτή ως προς τα διαδικαστικά ενός
ταξιδίου δηλαδή την αγορά εισιτήριων µεταφοράς και
εξασφάλιση καταλύµατος.
Η ερωτήσεις 10 και 11 αφορούν τους τρόπους πληρωµής των
συναλλαγών και εάν αυτές πραγµατοποιήθηκαν διαδικτυακά.
Αυτές οι ερωτήσεις έχουν ως στόχο να εξετάσουν τις γνώσεις
και την ικανότητα όσον αφορά την πληρωµή υπηρεσιών κάτι το
οποίο απορρέει από την εξοικείωση τους µε την τεχνολογία και
το διαδίκτυο όπως ειπώθηκε στην ερώτηση 1.
Η ερώτηση 12 µια ερώτηση βάση για τις επόµενες ερωτήσεις.
Μέχρι στιγµής οι ερωτήσεις από την εξοικείωση µε την
τεχνολογία και το διαδίκτυο µετέβηκαν στις πηγές ενηµέρωσης
σχετικά µε τις τουριστικές υπηρεσίες και έπειτα στους τρόπους
πληρωµής.Όµως αναφέρθηκαν όχι εκτενώς οι τουριστικές
υπηρεσίες αεροπορικής µεταφοράς και διαµονής κάτι το οποίο θα
γίνει αρχίζοντας µε την ερώτηση αυτή.Η ερώτηση 12 εξετάζει τα
µέσα µεταφοράς τα οποία έχουν χρησιµοποιήσει οι ερωτώµενοι
για την µεταφορά τους .Με το αεροπλάνο ως µια από τις
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διαθέσιµες απαντήσεις η ερώτηση προσπαθεί να κατευθύνει τον
ερωτώµενο και να τον προετοιµάσει για την επόµενη ερώτηση.

Έχοντας εισέρθει στο κοµµάτι της έρευνας το οποίο αφορά την
αεροπορική µεταφορά ακόλουθη η ερώτηση 13 η οποία είναι ένα
τεστ γνώσεων όσον αφορά τις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες
προσφέρουν υπηρεσίες µεταφοράς.
Επειδή οι υπηρεσίες αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν και
έκτος του διαδικτύου η έρευνα παίρνει στην ερώτηση 14.Ως
κύριο ερώτηµα είναι το εάν χρησιµοποιήθηκε το διαδίκτυο για
την αγορά εισιτήριων αεροπορικής µεταφοράς ή αυτό έγινε
έκτος του διαδικτύου.

Η ερώτηση 15 εισάγει τον ερωτώµενο στις ιστοσελίδες και
µηχανές αναζήτησης τουριστικών υπηρεσιών διαµονής και
µεταφοράς αλλά επικεντρώνεται στις υπηρεσίες διαµονής οι
οποίες δεν αναφέρθηκαν στις προηγούµενες ερωτήσεις και έχει
ως στόχο να εξετάσει τις γνώσεις του σχετικά µε αυτές σε πρώτη
φάση.

Σε δεύτερη φάση η ερώτηση 16 εξετάζει το µέσο αγοράς
υπηρεσίας διαµονής.Οι επιλογές αφορούν χρήση ταξιδιωτικού
γραφείου και χρήση κάποιας από τις ιστοσελίδες και µηχανές
αναζήτησης που αναφέρθηκαν στο προηγούµενο ερώτηµα.
Τέλος στην ερώτηση 17 σκοπός είναι η συλλογή πληροφοριών
σχετικά µε το ποιες συγκεκριµένες ιστοσελίδες χρησιµοποίησαν
οι ερωτώµενοι για την αγορά υπηρεσιών διαµονής µε
προϋπόθεση βέβαια ότι επέλεξαν την αντίστοιχη επιλογή στην
προηγούµενη ερώτηση.
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4.2.3 Μέρος τρίτο ερωτήσεις 18 έως 19
Το τρίτο µέρος της έρευνας αποτελείται από 2 ερωτήσεις οι οποίες
έχουν ως σκοπό να εισπράξουν την άποψη των ερωτώµενων σχετικά µε
το διαδίκτυο και την επιρροή που έχει αυτό στον τρόπο που
επιλέγουν να ταξιδέψουν οι άνθρωποι.
Η ερώτηση 18 προσπαθεί να αποσπάσει την άποψη του
ερωτώµενου σχετικά µε το εξής ερώτηµα: "Σε σχέση µε το
παρελθόν ,το διαδίκτυο έχει επηρεάσει τον τρόπο µε τον οποίο οι
άνθρωποι επιλέγουν να ταξιδέψουν?"
Αυτή η ερώτηση είναι σηµαντική διότι είναι µια απευθείας
απάντηση στην ερώτηση που θέτει όχι µόνο η έρευνα αλλά όλη η
πτυχιακή εργασία δηλαδή:
"Ποιος είναι ο αντίκτυπος του διαδικτύου στον τρόπο µε τον οποίο
ταξιδεύουν σήµερα οι άνθρωποι σε σχέση µε το παρελθόν".Με τον όρο
ταξιδεύουν αναφερόµαστε και στην έρευνα και στην αγορά
ταξιδιωτικών υπηρεσιών που συντελούν το ταξίδι αυτό.
Η ερώτηση 19 προσπαθεί να ενισχύσει την προηγούµενη
ερώτηση θέτοντας µια άποψη και καλώντας τους ερωτώµενους να
εκφράσουν εάν συµφωνούν η οχι.Η άποψη αυτή βασίζεται σε
κοινές παραδοχές όπως:
1. Η ικανότητα του ανθρώπου να µαθαίνει να προσαρµόζεται
τον εξελίσσει.
2. Η έκθεση και συναναστροφή του µε πολλούς
διαφορετικούς πολιτισµούς και ανθρώπους έχουν ως
αποτέλεσµα την διεύρυνση του πνευµατικού του ορίζοντα
κάνοντας τον έτσι καλύτερο και χαρίζοντας του µια
καλύτερη ποιότητα ζωής .
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4.2.4 Μέρος τέταρτο ερωτήσεις 20 έως 25
Το τέταρτο µέρος της έρευνας αυτής αποτελείται από 6 ερωτήσεις οι
οποίες είναι στοχευόµενες σε συλλογή δηµογραφικών στοιχείων
όπως:
1.
2.
3.
4.
5.

Το φύλο
Η ηλικία
Η οικογενειακή κατάσταση
Το µορφωτικό επίπεδο
Η επαγγελµατική κατάσταση

Έχει ως στόχο να εξάγει συµπεράσµατα τα οποία έχουν κοινωνική
αξία.
Η ερώτηση 20 αφορά το φύλο του ατόµου .Αυτή η ερώτηση δεν
βρίσκεται απλά για τυπικούς σκοπούς αλλά κρύβει και ένα
βαθύτερο κοινωνικό νόηµα.∆υστυχώς ακόµα και σήµερα το έτος
2018 δεν υπάρχει πλήρης ισότητα των φύλων µε στοιχεία πλέον.
Σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό ινστιτούτο για την ισότητα των
φύλων έρευνα του 2015 δείχνει ότι η Ελλάδα είναι η χειρότερη
χωρά στην Ευρώπη για να ζει µια γυναικά. Τόσο οι άνδρες όσο
και οι γυναίκες έχουν τα ίδια αναφαίρετα δικαιώµατα και
συγκεκριµένα έχουν το ίδιο δικαίωµα στο ταξίδι.
Η ερώτηση 21 αφορά την ηλικιακή οµάδα στην οποία ανήκουν οι
ερωτώµενοι.Αυτή η ερώτηση είναι σηµαντική διότι µπορούν να
προκύψουν συµπεράσµατα τα οποία θα δείξουν την σχέση
ηλικίας και εξοικείωσης µε την τεχνολογία και κατά πόσο αυτή η
σχέση επηρεάζει την ικανότητα και τις γνώσεις οδηγώντας έτσι
σε αποτελεσµατική χρήση και ικανοποίηση αναγκών.

Η ερώτηση 22 αφορά την οικογενειακή κατάσταση των
ερωτώµενων.Η οικογενειακή κατάσταση απορρέει και κάποιες
υποχρεώσεις και ευθύνες οι οποίες σε συνδυασµό µε την
σηµερινή οικονοµική κατάσταση στην Ελλάδα συντελούν ως
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τροχοπέδη στο βαθµό ελευθερίας πραγµατοποίησης ενός ταξιδίου
εξαιτίας κοινωνικών και οικονοµικών περιορισµών.

Η ερώτηση 23 αφορά το µορφωτικό επίπεδο των ερωτώµενων
κάτι το οποίο εκτιµάται ότι έχει πολύ σηµαντική επιρροή στις
γνώσεις και τις πεποιθήσεις και ειδικότερα στην περίπτωση που
εξετάζεται στην εξοικείωση µε την τεχνολογία και το διαδίκτυο.
Συγκεκριµένα στην χρήση του στις τουριστικές υπηρεσίες
αεροπορικής µεταφοράς και διαµονής.
Η ερώτηση 24 αναφέρεται στην επαγγελµατική κατάσταση του
ερωτώµενου η οποία αντικατοπτρίζει την ελευθερία τόσο
οικονοµική αλλά και από άποψη χρόνου κάποιου να επενδύσει σε
ταξίδια.
Η ερώτηση 25 υφίσταται απλά για να συλλέξει κάποιο στοιχείο
επικοινωνίας για λόγους αξιοπιστίας της έρευνας.

4.2.5 Μέρος πέµπτο ερώτηση 26
Το πέµπτο και τελευταίο µέρος αποτελείται από µια ερώτηση η οποία
έχει ως στόχο να µετρήσει την ικανοποίηση των ερωτηθέντων
σχετικά µε την έρευνα την οποία συµπλήρωσαν.

4.3 Μέθοδος εξαγωγής αποτελεσµάτων
Για να πραγµατοποιηθεί η εξαγωγή αποτελεσµάτων της έρευνας
έπρεπε πρώτα να συγκεντρωθεί ένας ικανοποιητικός αριθµός
απαντήσεων. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο τρόπος µε τον οποίο
έγινε η διανοµή των ερωτηµατολόγιων ήταν κατά το 1/3
ηλεκτρονικός στο µέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook κατά 1/3
ηλεκτρονικός αλλά αυτοπρόσωπος µε την χρήση ηλεκτρονικής
συσκευής στην οποία είχε εγκατασταθεί η εφαρµογή Google forms η
οποία χρησιµοποιήθηκε τόσο για να δηµιουργηθεί το
ερωτηµατολόγιο αλλά και για να συµπληρωθεί.Τέλος κατά το 1/3
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εντύπως µέσω της εκτύπωσης και διανοµής των ερωτηµατολόγιων
αυτοπροσώπως.
Ακολουθηθήκαν τα εξής στάδια προετοιµασίας:
Τα έντυπα ερωτηµατολόγια έπρεπε να ψηφιοποιηθούν.Για αυτό
τον λόγο έγινε εισαγωγή τους στην εφαρµογή Google forms η
οποία χρησιµοποιήθηκε για τα υπόλοιπα 2/3 της έρευνας.Το
Google forms αποτελεί ένα εργαλείο δηµιουργίας ηλεκτρονικών
ερωτηµατολόγιων .
Αφού όλα τα ερωτηµατολόγια ψηφιοποιηθήκαν ήρθε η στιγµή
που θα έπρεπε να γίνει µελέτη της κάθε απάντησης ξεχωριστά
έτσι ώστε να βρεθούν µεµονωµένες περιπτώσεις άξιες
σχολιασµού καθώς και να γίνει έλεγχος των απαντήσεων όσον
αφορά την ορθότητα και καταλληλότητα τους.
Όσον αφορά την εξαγωγή των αποτελεσµάτων:
Το πρώτο κοµµάτι αποτέλεσε η µεµονωµένη µελέτη της κάθε
απάντησης και την συσχέτιση δηµογραφικών στοιχείων όπως η ηλικία
και το µορφωτικό επίπεδο µε 6 σηµαντικά στοιχεία/ερωτήµατα.
Τα στοιχεία αυτά είναι:
Η εξοικείωση µε την τεχνολογία και το διαδίκτυο.
Η χρήση του διαδικτύου για άντληση πληροφοριών ταξιδίου.
Η άποψη σχετικά µε την επιρροή του διαδικτύου στην κοινωνία.
Η χρήση του διαδικτύου για την αγορά εισιτήριων αεροπορικής
µεταφοράς.
5. Η χρήση µέσω διαδικτύου ιστοσελίδας/µηχανής αναζήτησης για
την αγορά υπηρεσιών διαµονής.
6. Η επιρροή του διαδικτύου στην ταξιδιωτική συµπεριφορά σε
σχέση µε το παρελθόν.

1.
2.
3.
4.
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Αυτός ο συσχετισµός στόχο είχε να υπάρξουν ειδικά συµπεράσµατα
τα οποία θα µπορούσαν να ενισχύσουν τα γενικά συµπεράσµατα της
έρευνας που απορρέουν από τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων του
ερωτηµατολόγιου.
Σε αυτή την φάση όλα τα δεδοµένα των απαντήσεων µεταφερθήκαν
και εισήχθησαν σε λογιστικό φύλλο στο πρόγραµµα excel και έγινε
ο παραπάνω συσχετισµός για όλες τις ηλικιακές οµάδες και όλα τα
επίπεδα µορφώσεως και δηµιουργήθηκαν πίνακες οι οποίοι και
σχολιάστηκαν.Έτσι πρόεκυψαν τα ειδικά συµπεράσµατα καθώς
πίνακες και διαγράµµατα.
Όσον αφορά τα γενικά αποτελέσµατα χάρις στην εφαρµογή Google
forms υπήρξε η δυνατότητα να δηµιουργηθούν αυτόµατα πίνακες και
διαγράµµατα µε βάση τα δεδοµένα τα οποία υπήρχαν στα
συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια.
Όλη η διαδικασία έδωσε την δυνατότητα να υπάρξει µια πληθώρα
διαγραµµάτων και πινάκων τα οποία και χρησιµοποιήθηκαν για την
εξαγωγή συµπερασµάτων και σχολιάστηκαν εκτενώς στο επόµενο
κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αποτελέσµατα έρευνας και αποτίµηση
αποτελεσµάτων
Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται τα αποτελέσµατα γενικά και ειδικά τα
οποία εξήχθηκαν ύστερα από:
1. Την συλλογή απαντήσεων των ερωτηµατολόγιων που
µοιραστήκαν και ύστερα από µελέτη και αξιολόγηση του καθενός
ξεχωριστά
2. Την µελέτη των πινάκων και διαγραµµάτων που δηµιουργήθηκαν
χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα των απαντήσεων όλων των
ερωτηµατολόγιων.
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Το κεφάλαιο αποτελείτε από τρία µέρη.
Το πρώτο µέρος αφορά την αναλυτική παρουσίαση των γενικών
αποτελεσµάτων τα οποία απορρέουν από διαγράµµατα και τους
πίνακες.
Το δεύτερο µέρος αφορά συσχετισµό των δηµογραφικών
στοιχείων της ηλικίας και του µορφωτικού επίπεδου µε:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Την εξοικείωση µε την τεχνολογία και το διαδίκτυο
Την χρήση του διαδικτύου για άντληση πληροφοριών
ταξιδίου.
Την άποψη σχετικά µε την επιρροή του διαδικτύου στην
κοινωνία.
Την χρήση του διαδικτύου για την αγορά εισιτήριων
αεροπορικής µεταφοράς.
Την χρήση του διαδικτύου ιστοσελίδας/µηχανής
αναζήτησης για την αγορά υπηρεσιών διαµονής
Την επιρροή του διαδικτύου στο τρόπο µε τον οποίο οι
άνθρωποι ταξιδεύουν σε σχέση µε το παρελθόν.

∆ιαγράµµατα δηµιουργήθηκαν και θα αναλυθούν εκτενώς οι
συσχετισµοί και τα συµπεράσµατα τα οποία πρόεκυψαν τα οποία
αποτελούν τα ειδικά συµπεράσµατα.
Τέλος στο τρίτο µέρος αναφέρονται τα συνολικά συµπεράσµατα
τόσο τα γενικά αλλά και τα ειδικά.
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5.1 Γενικά αποτελέσµατα διαγράµµατα και πίνακες
Ερώτηση 1

Όσον αφορά την εξοικείωση µε την τεχνολογία και την χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή και έξυπνων σύσκευων
παρατηρήται ότι:
Με ποσοστό 24%,19%,17.4% και 18.2% οι ερωτώµενοι
αναγνωρίζουν τον εαυτό τους από άνω του µετρίου ως
και ειδήµων.
Συνολικά αποτελούν το 78.6% του δείγµατος σε αντίθεση
µε το υπόλοιπο 22.4% το οποίο χωρίζεται σε 9.9% και
7.4% άφορα άτοµα που βρίσκονται σε βασικά επίπεδα .

Τέλος ένα ποσοστό 4.2% βρίσκονται κάτω από την βάση
µε 1.7% λίγο κάτω από την βάση µε 1.7% και ένα 0.8%
στο τελευταίο επίπεδο στο οποίο κάποιος δεν εχει
ουδεµία σχέση µε την τεχνολογία.
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Το συµπέρασµα που µπορεί να εξαχθεί είναι ότι σχεδόν 8
στους 10 είναι πολύ εξοικειωµένοι.
Ερώτηση 2

Παρατηρείται σε συντριπτικό ποσοστό 94.4% (118 στους 125)
ότι σχεδόν όλοι οι ερωτώµενοι χρησιµοποιούν το διαδίκτυο
στην καθηµερινότητα τους έναντι σε ένα µικρό ποσοστό
5.6% το οποίο αντιπροσωπεύει 7 στους 125.
Αποδεικνύεται ότι το διαδίκτυο έχει µπει στην ζωή των
ανθρώπων και αποτελεί ένα σηµαντικό αναπόσπαστο
κοµµάτι.
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Ερώτηση 3 .

Τα στοιχεία δείχνουν ότι :
Το 84% χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για κοινωνική δικτύωση σε
συνδυασµό µε τις άλλες τους δραστηριότητες.
Το
Το
Το
Το
Το
Το

74.4% για ψυχαγωγία
83.2% για ενηµέρωση.
59.2% για γνώση
36% για πρόσφορα και ζήτηση εργασίας
45.6% για αγορές.
6.4%( 8Χ0.8%) για άλλους λόγους.

Στο ερωτηµατολόγιο υπήρχε η επιλογή "άλλο" όπου οι ερωτώµενοι
έγραφαν κάτι άλλο εάν δεν τους αντιπροσώπευαν οι υπάρχουσες
επιλογές. Έτσι υπάρχουν 8 αποτελέσµατα τα οποία αποτελούν το
καθένα τους 0.8% και συνολικά 6.4%.Τα αποτελέσµατα αφορούν
χρήση του διαδικτύου για τις εξής δραστηριότητες:
a. Επαγγελµατικοί σκοποί εργασίας,
b. Πληρωµή λογαριασµών.
c. Τραπεζικές συναλλαγές.
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d. Ηλεκτρονικά παιχνίδια.
e. Αγορά εισιτήριων και βιβλίων
f. Ταινίες ενηλίκων (κρίθηκε σωστό να µην αναφερθεί αυτό στον
πίνακα)
Συµπερασµατικά το διαδίκτυο χρησιµοποιείται για:
Κοινωνική δικτύωση
Ψυχαγωγία
Ενηµέρωση

i.
ii.
iii.

Ερώτηση 4

•
•
•
•
•

Το 32.8% χρησιµοποιεί το διαδίκτυο από 1 έως 3 ώρες.
Το 38.5% το χρησιµοποιεί από 4 έως 7 ώρες.
Το 16.4% 7 µε 10 ώρες ηµερησίως
Το 9% πάνω από 10 ώρες.
Το 2.4% το οποίο είναι άθροισµα 1.6% και 0.8% λιγότερο
από 1 ώρα.
• Τέλος 0.8% δήλωσε ότι δεν ξοδεύει χρόνο στο διαδίκτυο.
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Το συµπέρασµα από αυτή την ερώτηση είναι ότι το
διαδίκτυο αποτελεί κοµµάτι της καθηµερινότητας των
ανθρώπων και είναι κάτι το απαραίτητο.
Ερώτηση 5

Τα στοιχεία δείχνουν ότι:
Το 19.2% θεωρεί θετική την επίδραση του διαδικτύου
στην κοινωνία.
Ποσοστό 55.2% βλέπει το διαδίκτυο ως ένα στοιχείο το
οποίο έχει και θετικές αλλά και αρνητικές επιδράσεις
στην κοινωνία αλλά περισσότερο θετικές.
Το 16.8% θεωρεί ότι η επίδραση του διαδικτύου στην
κοινωνία είναι θετική και αρνητική αλλά περισσότερο
αρνητική.
Το 2.4% θεωρεί την επίδραση του διαδικτύου αρνητική.
Το 4.8% δηλώνει µη σίγουρο.
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ΣΕ 2 περιπτώσεις µε 0.8% η καθεµιά και εκφράζονται
ουδέτερες απόψεις όπου η θετική πλευρά ισορροπεί µε
την αρνητική.
Συµπέρασµα σε αυτή την ερώτηση είναι:
• Οι ερωτώµενοι είναι συνειδητοποιηµένοι όσον αφορά το
διαδίκτυο.
• Κατανοούν ότι προσφέρει ευκολίες και έχει την
δυνατότητα να βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους.
• Συνάµα αποτελεί και κίνδυνους όπως κάθε ανθρώπινο
δηµιούργηµα
Ερώτηση 6

Τα στοιχειά τα οποία προκύπτουν είναι:
•
•
•
•

Σε
Το
Το
Το

πολύ µεγάλο ποσοστό 97.6% χρησιµοποιείται το διαδίκτυο.
8% χρησιµοποιούν την τηλεόραση.
7.2% τον τύπο.
2.4% το ραδιόφωνο
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• Το 0.8% άτοµα του στενού κοινωνικού περιβάλλοντος.
• Το 0.8% τα ταξιδιωτικά γραφεία.
• Το 0.8% ταξιδιωτικά γραφεία και εµπειρίες τρίτων γνωστών
προσώπων.
Σηµαντικό συµπέρασµα είναι ότι το διαδίκτυο κατά µεγάλο
ποσοστό είναι το πιο επιλέξιµο µέσο για ταξιδιωτικές
πληροφορίες.
Ερώτηση 7

Σε ποσοστό 81.3% έχει χρησιµοποιηθεί το διαδίκτυο για αγορά
τουριστικών υπηρεσιών (αγορά εισιτηρίων µεταφοράς και διαµονής
σε κατάλυµα) έναντι του 18.7% το οποίο απάντησε αρνητικά.
Το διαδίκτυο χρησιµοποιείται ενεργά και κατά µεγάλη
πλειοψηφία για την αγορά τουριστικών υπηρεσιών.
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Ερώτηση 8

• Το 64% κάνει αγορά αεροπορικών εισιτηρίων µέσω του
διαδικτύου.
• Σε ποσοστό 42.4% αγορά ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.
• Σε ποσοστό 18.4% αγορά σιδηροδροµικών εισιτηρίων.
• Το 15.2% αγορά εισιτηρίων µετακίνησης µε πούλµαν.
• Ποσοστό 55.2% έκανε αγορά υπηρεσιών διαµονής.

• Ποσοστό 16.8% που έκανε χρήση υπηρεσιών ταξιδιωτικού
γραφείο.
• Ένα 14.4% δήλωσε ότι δεν έχει χρησιµοποιήσει καµιά από αυτές
τις υπηρεσίες.
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Συµπέρασµα είναι ότι τόσο η αγορά αεροπορικών εισιτηρίων
τόσο και η αγορά υπηρεσιών διαµονής κατέχουν υψηλή θέση
στις προτιµήσεις των καταναλωτών και χρησιµοποιούνται
διαδικτυακά.

Ερώτηση 9

• Σε ποσοστό 77.4% επιλεγούν οι ίδιοι να κάνουν τις απαραίτητες
αγορές εισιτηρίων και διαµονής για το ταξίδι τους
• Το 17.7% εµπιστεύεται τρίτο πρόσωπο.
• Το 4.8% χρησιµοποίει ταξιδιωτικό γραφείο.

Σε µεγάλο ποσοστό οι καταναλωτές είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για
τα διαδικαστικά του ταξιδίου τους.
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Ερώτηση 10

• Το 80.6% επιλέγουν ως τρόπο πληρωµής την χρήση
χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας.
• Το 39.5% που χρησιµοποιούν µετρητά.
• Το 8.1% ηλεκτρονική χρήµα.
Οι πληρωµές γίνονται όχι τόσο µε µετρητά αλλά µε
πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες κάτι που υποδεικνύει τον
µεγάλο βαθµό εξοικείωσης των καταναλωτών µε την τεχνολογία.
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Ερώτηση 11

Οι αγορές οι οποίες έγιναν στην ερώτηση 10:
• Σε ποσοστό 72.6% πραγµατοποιήθηκαν µέσω διαδικτύου.
• Σε ποσοστό 26.6% δεν έγιναν µέσω διαδικτύου.
• Σε 0.8% και ναι και όχι.
Κατά πολύ µεγάλο ποσοστό οι αγορές υπηρεσιών που έχουν να
κάνουν µε κάποιο ταξίδι γίνονται διαδικτυακά και όχι µε
παραδοσιακούς µεθόδους.
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Ερώτηση 12

•
•
•
•
•
•

Το
Το
Το
Το
Το
Το

81.6% έχει χρησιµοποιήσει αεροπλάνο για να ταξιδέψει.
53.6% τρένο.
84% πλοίο.
70.4% πούλµαν/λεωφορείο
80% αυτοκίνητο.
0.8% µηχανή.

Τόσο το πλοίο το αεροπλάνο και το αυτοκίνητο αποτελούν της
κυριότερες επιλογές ειδικά το αεροπλάνο είναι στην δεύτερη
επιλογη.Αυτο αποτελεί ένα σηµαντικό εύρηµα για την έρευνα
διότι εξετάζει την αεροπορική µεταφορά.
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Ερώτηση 13

Οι ερωτώµενοι επέλεξαν πάνω από µια αεροπορικές εταιρείες µε
τις οποίες έχουν ταξιδέψει.Συγκεκριµένα:
•
•
•
•
•
•
•
•

Το 75% την aegean airlines.
Το 56 την εταιρεία χαµηλών ναύλων Ryanair.
Tο 17.2% την εταιρεία χαµηλού κόστους easyjet.
Το 44% την olympic air.
Με 6% την sky express.
Με 6% την astra airlines.
Με 5.2% η ellinair.
Με 13.8% η turkish airlines.
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• Με 1.7% την ολλανδική KLM.
• Με 2.6% καµιά.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτώµενοι
γράφοντας εκείνοι και κατατάσσονται στην κατηγορία ''άλλο'':

Ποσοστό 3.6%.δεν έχουν ταξιδέψει µε αεροπλάνο.
Ένα 1.8% χρησιµοποίησε την εταιρεία blue air.
Ένα 0.9% η εταιρεία Emirates.
Ένα 0.9% η εταιρεία Lufthansa.
Ένα 0.9% η εταιρεία singapore airlines.
Ένα 0.9% η εταιρεία British airlines.
Ένα 0.9% τις εταιρείες lufthansa και aeroflot.
Ένα 0.9% η εταιρεία τις Norwegian και SAS.
Ένα 0.9% δήλωσε µια σειρά εταιριών όπως cyprus
airways,lufthansa,british airways,finair,helios,aeroflot.
Ένα 0.9% τις εξής αεροπορικές εταιρίες, alitalia,british
airways,lufthansa.

Συµπέρασµα αποτελεί το γεγονός ότι οι καταναλωτές έχουν
γνώση σχετικά µε τις πιο γνώστες αεροπορικές εταιρίες και
χρησιµοποιούν αρκετά τις εταιρίες χαµηλού κόστους.Αυτό
δείχνει µια τάση προς έρευνα για την οικονοµικότερη λύση
µεταφοράς ειδικά σε µια εποχή οικονοµικής κρίσης
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Ερώτηση 14

• Το 66.1% χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο για αγορά αεροποριών
εισιτηρίων για τις αεροπορικές εταιρείες που είπαν ότι
ταξίδεψαν στην προηγούµενη ερώτηση .
• Το 19.8% απάντησαν αρνητικά.
• Το 10.7% χρησιµοποίησαν σε κάποια εταιρεία το διαδίκτυο και
σε κάποια όχι.
• Ένα ποσοστό 2.5% δεν έκανα κάποια αγορά.
• Ένα ποσοστό 0.8% ανέφερε ότι δεν έχει ταξιδέψει µε αεροπλάνο
οπότε βάση λογικής αυτή η απάντηση κατατάσσεται στην
προηγούµενη αναφορά της µη αγοράς.

Τα 3/4 χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο για την αγορά εισιτηρίων
αεροπορικής µεταφοράς κάτι το οποίο δείχνει την επικού του
διαδικτύου στην αγορά αεροπορικών υπηρεσιών µεταφοράς και
συγκεκριµένα αεροποριών εισιτηρίων.
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Ερώτηση 15

Σε αυτήν την ερώτηση οι ερωτώµενοι επέλεξα πολλαπλές
ιστοσελίδες που γνωρίζουν:
• Το 80.8% γνωρίζουν την ιστοσελίδα και µηχανή
αναζήτησης Google.
• Ποσοστό 52.8 την www.tripadvisor.com.
• Με 7.2% την www.kayak.com.
• Με 71.2% την www.booking.com.
• Με 20% την www.hotels.com.
• Με 10.4% την www.expedia.com.
• Με 71.2% την www.trivago.gr.
• Ένα ποσοστό 7.2% επέλεξε άλλη ιστοσελίδα.
• Ένα 3.6%(2.4%+0.8%) ''καµία'' και "κανένα".
• Τέλος ένα 0.8% αφορά µια συγκεκριµένη ιστοσελίδα η
οποία είναι η www.petas.gr.
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Σχεδόν όλοι γνωρίζουν την ιστοσελίδα www.google.com.
Επίσης γνωρίζουν την ιστοσελίδα www.booking.com η
οποία είναι παγκοσµίως δηµοφιλής και προς έκπληξη
έχουν γνώση της ιστοσελίδας www.trivago.com η οποία
είναι γνωστή στην Ελλάδα.
Οι καταναλωτές έχουν γνώση των πιο γνωστών
ιστοσελίδων που αφορούν έρευνα και ύστερα αγορά
υπηρεσιών µετακίνησης και διαµονής.

Ερώτηση 16
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• Το 18.2% για αγορά υπηρεσιών διαµονής σε ξενοδοχείο
χρησιµοποίησε ταξιδιωτικό γραφείο.
• Το 75.2% έκανε αγορά χρησιµοποιώντας µια ιστοσελίδα/µηχανή
αναζήτησης ειδικευµένη στην εύρεση υπηρεσιών διαµονής.
• Το 14% επέλεξε κάτι άλλο.
Τέλος για 5 περιπτώσεις οι οποίες αποτελούν 0.8% η καθεµιά και
συνολικά το 4% υπάρχουν τα έξης:
• Το 2.4%(3Χ0.8%) φιλοξενήθηκαν.
• Το 0.8% δεν έκανε κάποια αγορά υπηρεσίας διαµονής.
• Το 0.8% επικοινώνησε απευθείας µε το κατάλυµα.
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Πολύ µεγάλο ποσοστό 75.2% χρησιµοποίησε το διαδίκτυο και
συγκεκριµένα ιστοσελίδες/µηχανές αναζήτησης για αγορά
υπηρεσιών διαµονής.

Ερώτηση 17

• Το 31.6% χρησιµοποίησε για αγορά υπηρεσιών διαµονής
την ιστοσελίδα www.tripadvisor.com.
• Με 6.2% την www.kayak.com.
• Το 63.2% την www.booking.com.
• Το 11.1% την www.hotels.com.
• Με 5.1% την www.expedia.com.
• Με 45.3% την www.trivago.gr.
• Με ποσοστό 0.9% την www.google.gr.
• Τέλος 19.7% δεν επέλεξε την δεύτερη επιλογή της
προηγούµενης ερώτησης δηλαδή δεν επέλεξε κάποια
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ιστοσελίδα/µηχανή αναζήτησης για αγορά υπηρεσιών
διαµονής.
Οι 3 ιστοσελίδες που χρησιµοποιήθηκαν περισσότερο ήταν οι:
• www.booking.com,
• www.tripadvisor.com,
• www.trivago.gr
Συµπεραίνεται ότι πέρα από την γνώση της ύπαρξης των
ιστοσελίδων αυτών οι καταναλωτές επιλέγουν να τις
χρησιµοποιήσουν έτσι ώστε να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες αγοράς υπηρεσιών διαµονής που έχουν.

Ερώτηση 18

Οι δείκτες 1 έως 5 αφορούν στην επιρροή του διαδικτύου στην
ταξιδιωτική συµπεριφορά σε σχέση µε το παρελθόν.
Για λόγους συνάφειας θα θεωρηθεί ότι :
80

1. Το σηµείο 0 δηλώνει ότι δεν υπάρχει κάποια επιρροή.
2. Το σηµείο 1 δηλώνει ότι υπάρχει κάποια µικρή αλλά όχι τόσο
σηµαντική επιρροή.
3. Το σηµείο 2 ότι υπάρχει µια επιρροή η οποία είναι αισθητή αλλά
δεν είναι ικανή να επηρεάσει σε κοµβικό βαθµό.
4. Η βάση βρίσκεται ανάµεσα στο 2 και το 3 οπού υπάρχει η
ουδετερότητα.
5. Το σηµείο 3 υπάρχει µια επιρροή η οποία έχει προοπτικές να
επηρεάσει µακροπρόθεσµα.
6. Στο σηµείο 4 υπάρχει επιρροή που έχει συντελέσει σε αλλαγές.
7. Στο σηµείο 5 µιλάµε για πλήρη µεταµόρφωση εξαιτίας της
επιρροής αυτής.

• Το 50.4% θεωρεί ότι το διαδίκτυο έχει επηρεάσει στον ύψιστο
βαθµό 5 την ταξιδιωτική συµπεριφορά.
• Το 37.6% διαλέγουν το σηµείο 4.
• Το 11.2% το σηµείο 3.
• Το 0.8% το σηµείο 2.
• Κανείς το σηµείο 1.

Το 88% επέλεξε το σηµείο 4 και το σηµείο 5.Αυτο δείχνει ότι οι
το διαδίκτυο θεωρείται ότι έχει επηρεάσει την ταξιδιωτική
συµπεριφορά και µια µερίδα θεωρεί ότι την έχει µεταµορφώσει.
Αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο σηµαντικά συµπεράσµατα.
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Ερώτηση 19

•
•
•
•
•

Το 54.8% συµφωνούν.
Το 34.7% συµφωνεί απόλυτα.
Το 8.1% µένει ουδέτερο
Το 2.4% διαφωνούν.
Κανείς όµως δεν δήλωσε ότι διαφωνεί απόλυτα.

Το 89.5% άπαντα θετικά σε σχέση µε τους αναποφάσιστους και
όσους απάντησαν αρνητικά να ανέρχονται στο ποσοστό 10.5%.
Προκύπτει ότι οι άνθρωποι θεωρούν τα ταξίδια κάτι σηµαντικό
και τα συµπεράσµατα όλων των ερωτήσεων µέχρι αυτό το
σηµείο δείχνουν ότι χρησιµοποιούν το διαδίκτυο και τις ευκολίες
που προσφέρει για την αγορά υπηρεσιών έτσι ώστε να
ικανοποιήσουν την ανάγκη τους για ταξίδι.Σαν αποτέλεσµα
αποκτούν εµπειρίες που θα τους κάνουν καλύτερους
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Ερώτηση 20

Το 57.6% το δείγµατος ήταν γυναίκες ενώ το υπόλοιπο 42.4% άνδρες.
Παρατηρείται ότι τόσο οι άνδρες τόσο και οι γυναίκες χρησιµοποιούν
το διαδίκτυο κάτι το οποίο είναι αυτονόητο βάση της καθολικής
ισότητας των φύλων που ισχύει και σαφώς είναι απαραίτητο να
ισχύει σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης ζωής και ύπαρξης.
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Ερώτηση 21

•
•
•
•
•
•

Το
Το
Το
Το
Το
Το

0.8% είναι κάτω των 18 ετών.
42.4% µεταξύ 19 και 29 ετών.
20% 30 έως 39 ετών.
24% απο 40 έως 49 ετών.
11.2% 50 έως 59 ετών
1.6% 59 έως 69 ετών.

Το σηµαντικό αυτών των αποτελεσµάτων είναι ότι υπάρχει µία
ποικιλία ηλικιακών οµάδων κάτι που θα καθιστά δυνατή την
ανάλυση και σύγκριση τους µε συγκεκριµένα ερωτήµατα που
αναφέρθηκαν σε προηγούµενη ενότητα.
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Ερώτηση 22

• Το 64.8% δήλωσε ότι είναι άγαµος/η.
• Το 32% έγγαµος/η.
• Το 3.2% διαζευγµένος/η.
Ερώτηση 23

Όσον αφορά το µορφωτικό επίπεδο:
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•
•
•
•
•
•
•

Το
Το
Το
Το
Το
Το
Το

31.7% είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ.
20.3% πτυχιούχοι ΙΕΚ.
15.4% Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ
16.3% απόφοιτος λυκείου.
0.8 απόφοιτος γυµνάσιου.
0.8% ότι κατέχει πτυχίο πιάνου.
14.6% µεταπτυχιακό/διδακτορικό.

• Ερώτηση 24

•
•
•
•
•
•

Το
Το
Το
Το
Το
Το

39.8% δήλωσε ότι εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος.
30.9% δηµόσιος υπάλληλος.
14.6% φοιτητής/τρια.
8.1% άνεργος/η.
1.6% συνταξιούχος.
3.2% ελεύθερος επαγγελµατίας.
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• Το 0.8% και δηµόσιος αλλά και ιδιωτικός υπάλληλος.

Ερώτηση 25

• Το 83.5% αποτίµησε θετικά την έρευνα.
Το υπόλοιπο 26.5% άφορα:
• Ποσοστό 9.9% το οποίο η έρευνα άφησε αδιάφορο/η.
• Ποσοστό 4.1% που θεώρησε ότι η έρευνα θα έπρεπε να ήταν πιο
µικρή.
• Ποσοστό 0.8% που θεώρησε ότι η έρευνα είχε ενδιαφέρον,
• Ποσοστό 0.8% που βρήκε την έρευνα ικανοποιητική αλλά µε
κάποια λάθη.
• Ποσοστό 0.8% που θεώρησε ότι έπρεπε να ήταν πιο µεγάλη.
Συµπέρασµα είναι ότι η έρευνα είχε αρκετή επιτυχία αφού
ικανοποίησε σχεδόν 8 στους. 10.
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5.2 Ανάλυση διαγραµµάτων και συµπεράσµατα από τα
δηµογραφικά στοιχειά της έρευνας
Σε αυτό το µέρος του κεφαλαίου αναλύονται διαγράµµατα και
αναφέρονται τα συµπεράσµατα ύστερα από µελέτη των δεδοµένων
των ερωτηµατολόγιων για δυο συγκεκριµένα δηµογραφικά στοιχειά:
1)Η ηλικιακή οµάδα
2)Το µορφωτικό επίπεδο
Σε σχέση µε τα παρακάτω 6 στοιχεία:
Εξοικείωση µε την τεχνολογία και το διαδίκτυο
Η χρήση του διαδικτύου ως µέσο εύρεσης πληροφοριών ταξιδίου
Η επιρροή του διαδικτύου στην κοινωνία
Η χρήση του διαδικτύου για την αγορά υπηρεσιών αεροπορικής
µεταφοράς(αγορά αεροπορικών εισιτήριων)
Η χρήση ιστοσελίδας/µηχανής αναζήτησης για αγορά υπηρεσίας
διαµονής
Η επιρροή του διαδικτύου στην ταξιδιωτική συµπεριφορά σε
σχέση µε το παρελθόν
Τα διαγράµµατα ύστερα από σχολιασµό συγκρίνονταν µεταξύ τους
και προκύπτουν συµπεράσµατα.

5.2.1 Η εξέταση της ηλικιακής οµάδας ως παράγοντας επιρροής.
Σε αυτό το µέρος συγκρίνονταν οι ηλικιακές οµάδες σε σχέση
µε την εξοικείωση µε την τεχνολογία και το διαδίκτυο.
Για λόγους σύµπτυξης ενώθηκαν οι κατηγορίες ηλικιών σε 2
οµάδες:
• Η πρώτη οµάδα αφορά άτοµα ηλικίας 19-29 ετών και 3039 ετών.
88

• Η δεύτερη άτοµα ηλικίας 40-49 ετών,50-59 ετών και 6069 ετών.
Για κάτω από 19 ετών και πάνω από 69 δεν υπάρχουν
δεδοµένα οπότε και δεν θα αναφερθούν αυτές οι ηλικίες.

Εξοικείωση με την τεχνολογία και το διαδίκτυο
για άτομα 19 έως 39 ετών
0%
0% 0%
0% 1%

Βαθμός 1

8%

Βαθμός 2
Βαθμός 3

32%
19%

Βαθμός 4
Βαθμός 5
Βαθμός 6
Βαθμός 7

17%
23%

Βαθμός 8
Βαθμός 9
Βαθμός 10

Πίνακας 1

• Το 32% δήλωσε εξοικείωση µε την τεχνολογία στον µέγιστο
βαθµό.
• το 23% δήλωσε βαθµό 9 στα 10.
• Το 17% δήλωσε τον βαθµό 8.
• Το 19% τον βαθµό 7.
• Ποσοστό 8% δήλωσε τον βαθµό 6.
• Ποσοστό 1% τον βαθµό 5.
• ∆εν υπήρξε ποσοστό για τους υπόλοιπους βαθµούς.
Θεωρώντας:
1. Τον βαθµό 5 ως βασικό επίπεδο.
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2. Τον βαθµό 6 ως µέτριο και τον βαθµό 7 άνω του µέτριου.
Μπορούµε να συµπεράνουµε ότι:
• Ποσοστό 28% κατέχει βασική και άνω του µέτριου εξοικείωση.
• Ποσοστό 72% βρίσκεται από τον 8ο έως τον 10ο βαθµό.
Συµπέρασµα αποτελεί ότι σε πολύ µεγάλο ποσοστό τα άτοµα
ηλικίας 19-40 ετών είναι πολύ εξοικειωµένα µε την τεχνολογία
και το διαδίκτυο.

Εξοικείωση με την τεχνολογία και το διαδίκτυο
για άτομα 40 έως 69 ετών
2%
9%
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13%
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18%

Βαθμός 10

Πίνακας 2

Για τα άτοµα 40 έως 69 ετών τα αποτελέσµατα είναι αρκετά
διασκορπισµένα σε σχέση µε τον προηγούµενο πίνακα.
Συγκεκριµένα:
• Ποσοστό 2% δήλωσε τον βαθµό 1.
• Ενώ 4% τον βαθµό 2.
• Αντίστοιχα 4% τον βαθµό 3.
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•
•
•
•
•
•

Ποσοστό 18% ο βαθµός 5.
Ποσοστό 13% ο βαθµός 6.
Ποσοστό 18% ο βαθµός 7.
Το 15% δήλωσε τον βαθµό 8 .
Το 17% τον βαθµό 9.
Το 9% τον βαθµό 10.

Το συµπέρασµα είναι ότι ποσοστό 28% βρίσκεται σε βασικό και
κάτω του βασικού επίπεδου και 21% µέτριο και άνω του µέτριου.
Επίσης 31% βρίσκεται από τον 8ο έως τον 10ο βαθµό.
Μετά από σύγκριση των ποσοστών των πινάκων 1 και 2
µπορούµε να συµπεράνουµε ότι έκτος κάποιων περιπτώσεων τα
άτοµα ηλικίας 19-39 ετών είναι πιο εξοικειωµένα µε την
τεχνολογία και το διαδίκτυο σε σχέση µε τα άτοµα 40-69.
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Άποψη σχετικά με την επιρροή του διαδικτύου
στην κοινωνία ατόμων 19-39 ετών
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περισσότερο θετική
θετική και αρνητική αλλά
περισσότερο αρνητικη
δεν είμαι σίγουρος
άλλο

55%

Πίνακας 3

• Το 55% δήλωσε ότι θεωρεί την επίδραση του διαδικτύου στην
κοινωνία θετική και αρνητική άλλα περισσότερο θετική.
• Το 21% θετική και αρνητικά αλλά περισσότερο αρνητική.
• Το 15% δήλωσε θετική.
• Το 6% δήλωσε αδυναµία απάντησης.
• Το 3% απάντησε ουδέτερα.
Παρατηρείται έτσι ότι το 70%(55%+15%) αποτιµά το διαδίκτυο
ως κάτι θετικό.
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Άποψη σχετικά με την επιρροή του διαδικτύου
στην κοινωνία ατόμων 40-69 ετών
2% 0%
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13%
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θετική και αρνητική αλλά
περισσότερο θετική
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δεν είμαι σίγουρος

52%
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Πίνακας 4

Σύµφωνα µε αυτό τον πίνακα:
• Το 52% θεωρεί την επιρροή του διαδικτύου στην κοινωνία
θετική και αρνητική αλλά περισσότερο θετική.
• Το 13% θετική και αρνητική αλλά περισσότερο αρνητική.
• Το 26% θετική.
• Το 7% αρνητική.
• Το 2% δεν είναι σίγουρο.
Παρατηρείται ότι 78% (52%+13%) θεωρεί το διαδίκτυο ως κάτι
θετικό ενώ 20%(13%+7%) κάτι αρνητικό.
Από την σύγκριση των πινάκων 3 και 4 φαίνεται ότι ανεξάρτητα
από την ηλικία και οι 2 οµάδες πιστεύουν κατά πλειοψηφία ότι
το διαδίκτυο έχει έναν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.
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Μέσο εύρεσης πληροφοριών για ταξίδια άτομα
19-39 ετών
0%
10%

Διαδίκτυο μόνο
Το διαδίκτυο και άλλα μέσα
Άλλο μέσο εκτός διαδικτύου

90%

Πίνακας 5

Το 90% χρησιµοποιεί µόνο το διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών
σχετικά µε τα ταξίδια.Ενώ ένα 10% χρησιµοποιεί και το διαδίκτυο και
αλλά µέσα.Ποσοστό δεν υπάρχει όσον άφορα την µη χρήση
διαδικτύου.
Το ποσοστό 90% αντικατοπτρίζει περίτρανα το µέγεθος της
σηµασίας του διαδικτύου
Το 10% εµπεριέχει και το διαδίκτυο οπότε προστίθεται στο 90%.
Έτσι 100% των ερωτηθέντων αυτής της ηλικιακής οµάδας
χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για εύρεση ταξιδιωτικών
πληροφοριών.
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Μέσο εύρεσης πληροφοριών για ταξίδια άτομα
40-69 ετών
4%

31%

Διαδίκτυο μόνο
Το διαδίκτυο και άλλα μέσα
Άλλο μέσο εκτός διαδικτύου
65%

Πίνακας 6

Το 65% δήλωσε ότι χρησιµοποιεί το διαδίκτυο ενώ το 31% ότι
χρησιµοποιεί και το διαδίκτυο και άλλα µέσα.Τελος 4% χρησιµοποιεί
κάποιο άλλο µέσο πέρα του διαδικτύου.
Το 65% και το 31% εµπεριέχουν την χρήση διαδίκτυου.Έτσι το
96% χρησιµοποιεί το διαδίκτυο για εύρεση πληροφοριών
ταξιδιών.
Συµπέρασµα από την σύγκριση των πινάκων 5 και 6 είναι ότι
ανεξάρτητα την ηλικιακή οµάδα το διαδίκτυο είναι η κυρία πηγή
ταξιδιωτικών πληροφοριών.
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Χρήση διαδικτύου για αγορά αεροπορικών
εισητηρίων άτομα 19-39 ετών
1%
15%

ναι
όχι

16%

και ναι και οχι
δεν έκανα αγορά
68%

Πίνακας 7

• Ποσοστό 68% χρησιµοποίει το διαδίκτυο για αγορά
αεροπορικών εισιτήριων
• Το 16% όχι.
• Το 15% σε µερικές περιπτώσεις ναι ενώ σε άλλες όχι.
• Το 1% απάντησε ότι δεν έκανε κάποια αγορά και δεν
χρησιµοποίησε το διαδίκτυο.
Συµπέρασµα είναι ότι το 68% και το 15% εµπεριέχοντας την
χρήση του διαδικτύου για την αγορά αεροπορικών εισιτήριων
µπορεί να θεωρεί ότι το 83%(68%+15%) χρησιµοποιεί το
διαδίκτυο για την αγορά αεροπορικών εισιτήριων.
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Χρήση διαδικτύου για αγορά αεροπορικών
εισητηρίων άτομα 40-69 ετων
7%
4%

ναι
όχι

27%

και ναι και όχι
δεν έκανα αγορά
62%

Πίνακας 8

•
•
•
•

Το 62% έκανε αγορά µέσω διαδικτύου.
Το 27% δήλωσε αρνητικά.
Το 4% σε µερικές περιπτώσεις ναι ενώ σε άλλες όχι.
Ποσοστό 7% δεν χρησιµοποίησε το διαδίκτυο και δεν έκανε
κάποια αγορά.
Θεωρείται ότι το 4% εµπεριέχει το διαδίκτυο οπότε και
προστίθεται στο 62% κάνοντας το 66%.
Μετά από σύγκριση των πινάκων 7 και 8 παρατηρείται ότι
υπάρχει µια σχετική διαφορά στην χρήση του διαδικτύου για
αγορά αεροπορικών εισιτήριων.Στην ηλικιακή οµάδα 19-49 το
ποσοστό χρήσης είναι 83% ενώ στην οµάδα 40-69 είναι
66%.Υπαρχει λοιπόν µια διαφορά 17% η όποια δείχνει ότι η
ηλικία έχει κάποια επιρροή.
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Χρήση μέσου για αγορά υπηρεσιών
διαμονής άτομα 19-39 ετών

16%

Ιστοσελίδα/μηχανή
αναζήτησης
15%

Ταξιδιωτιό γραφείο
Άλλο
69%

Πίνακας 9

• Το 69% χρησιµοποίησαν ιστοσελίδα/µηχανή αναζήτησης για την
αγορά υπηρεσιών διαµονής.
• Το 15% υπηρεσίες ταξιδιωτικού γραφείου.
• Το 16% κάποιο άλλο µέσο.
Σε πλειοψηφία η χρήση ιστοσελίδας/µηχανής αναζήτησης είναι
η κορυφαία επιλογή.
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Χρήση μέσου για αγορά υπηρεσιών διαμονής
άτομα 40-69 ετών

18%

Ιστοσελίδα/μηχανή αναζήτησης
Ταξιδιωτιό γραφείο
24%

58%

Άλλο

Πίνακας 10

• Το 58% χρησιµοποίησε ιστοσελίδα/µηχανή αναζήτησης
• Το 24% υπηρεσίες ταξιδιωτικού γραφείου.
• Το 18% κάποιο άλλο µέσο.
Σε πλειοψηφία η χρήση ιστοσελίδας/µηχανής αναζήτησης είναι
η κορυφαία επιλογή.
Ύστερα από την σύγκριση των πινάκων 9 και 10 παρατηρείται ότι:
Η ηλικία µπορεί να έχει κάποια επιρροή στο µέσο επιλογής
αγοράς υπηρεσιών διαµονής.∆ιότι σε άτοµα 29-39 ετών
χρησιµοποιήθηκε ιστοσελίδα/µηχανή αναζήτησης σε ποσοστό
69% ενώ για την οµάδα 40-69 ετών σε ποσοστό 58%. Αυτή η
απόκλιση της τάξης του 11% µπορεί να δικαιολογηθεί από το
γεγονός της χρήσης υπηρεσιών ταξιδιωτικού γραφείο από την
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ηλικιακή οµάδα 40-69 σε ποσοστό 24% έναντι της 29-39 που
είχε 15%.
Έτσι παρατηρούµε ότι η γηραιότερη ηλικιακή οµάδα
χρησιµοποιεί κατά πλειοψηφία κάποια µηχανή αναζήτησης όπως
και η νεότερη ηλικιακή οµάδα.Οµως χρησιµοποιεί και τα
συµβατικά µέσα του παρελθόντος όπως οι υπηρεσίες
ταξιδιωτικού γραφείου σε µεγαλύτερο ποσοστό από ότι η
νεότερη ηλικιακή οµάδα.
Το καθολικό συµπέρασµα όµως είναι ότι τόσο οι νεότεροι όσο
και οι γηραιότεροι χρησιµοποιούν ιστοσελίδες/µηχανές
αναζήτησης στο διαδίκτυο για την αγορά υπηρεσιών διαµονής.

Άποψη σχετικά με την επιρροή του
διαδικτύου στην ταξιδιωτική
συμπεριφορά σε σχέση με το παρελθόν
άτομα ετών 19-39
0% 0%
8%
Βαθμός 1 (καθόλου)
Βαθμός 2 (λίγο)
Βαθμός 3 (αρκετά)
54%

38%

Βαθμός 4 (πολύ)
Βαθμός 5 (πάρα πολύ)

Πίνακας 11
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• Ποσοστό 54% θεωρεί ότι το διαδίκτυο έχει επηρεάσει πάρα πολύ
την ταξιδιωτική συµπεριφορά σε σχέση µε το παρελθόν.
• Το 38% ότι την έχει επηρεάσει πολύ.
• Το 8% αρκετά.
• ∆εν υπάρχουν ποσοστά για τους βαθµούς 2 και 1.
Είναι προφανές ότι η πλειοψηφία θεωρεί ότι το διαδίκτυο έχει
επηρέασε σε πολύ µεγάλο βαθµό την ταξιδιωτική συµπεριφορά
αν όχι την έχει µεταφορτώσει σε σχέση µε το παρελθόν.

Άποψη σχετικά με την επιρροή του
διαδικτύου στην ταξιδιωτική συμπεριφορά
σε σχέση με το παρελθόν άτομα ετών 40-69
0% 2%
13%
Βαθμός 1 (καθόλου)
Βαθμός 2 (λίγο)

46%

Βαθμός 3 (αρκετά)
Βαθμός 4 (πολύ)
Βαθμός 5 (πάρα πολύ)
39%

Πίνακας 12

• Ποσοστό 46% θεωρεί ότι το διαδίκτυο έχει επηρέασε την
ταξιδιωτική συµπεριφορά πάρα πολύ
• Το 39% πολύ.
• Το 13% αρκετά.
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• Το2% λίγο.
• ∆εν υπάρχει ποσοστό για τον βαθµό 1.

Ύστερα από σύγκριση των πινάκων 11 και 12 παρατηρούµε ότι
και στις δυο ηλικιακές οµάδες τα άτοµα θεωρούν µε παρόµοια
ποσοστά ότι το διαδίκτυο έχει επηρεάσει την ταξιδιωτική
συµπεριφορά από πολύ έως πάρα πολύ
Εξάγεται λοιπόν το συµπέρασµα ότι η ηλικιακή οµάδα σε αυτή
την περίπτωση δεν έχει κάποια επιρροή.

5.2.2 Η εξέταση του µορφωτικού επίπεδου ως παράγοντα επιρροής.
Για λόγους σύµπτυξης θεωρήθηκε σωστό να ενωθούν κάποιες
κατηγορίες µορφωτικού επίπεδου και το αποτέλεσµα είναι 3 επιµέρους
οµάδες:
Η οµάδα Α η οποία εµπεριέχει τις κατηγορίες:
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• Απόφοιτοι γυµνασίου.
• Απόφοιτοι λυκείου.
• Φοιτητές.
Την οµάδα Β η όποια εµπεριέχει τις κατηγορίες:
• Πτυχιούχοι ΙΕΚ
• Πτυχιούχοι ΑΕΙ,ΤΕΙ
Την οµάδα Γ εµπεριέχει την κατηγορία
• Κάτοχοι µεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου.

Εξοικείωση με την τεχνολογία για την ομάδα Α
Βαθμός 1
0%

Βαθμός 2
Βαθμός 3 Βαθμός 4 Βαθμός 5
3%
0%
3%
5%

Βαθμός 10
16%
Βαθμός 6
11%

Βαθμός 9
24%

Βαθμός 7
22%

Βαθμός 8
16%

Πίνακας 13

•
•
•
•

Το
Το
Το
Το

16%
24%
16%
22%

είναι εξοικειωµένο σε βαθµό 10.
σε βαθµό 9.
σε βαθµό 8.
σε βαθµό 7.
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•
•
•
•
•

Το 11% σε βαθµό 6.
Το 5% σε βαθµό 5.
Το3% σε βαθµό 4
Το 3% σε βαθµό 2.
Οι βαθµοί 1 και 3 δεν είχαν κάποιο ποσοστό.
Συµπέρασµα είναι ότι 38% (11%+5%+22%) βρίσκονται σε
επίπεδα από βασικό έως άνω του µέτριου.
Το 56%(16%+24%+16%) βρίσκονται από τον 8ο έως τον 10ο
βαθµό δηλαδή εξοικείωση σχεδόν σε άριστο επίπεδο.
Μόνο 6%(3%+3%) βρίσκεται κάτω του βασικού επιπέδου.
Η πλειοψηφία του δείγµατος είναι εξοικειωµένη σε µεγάλο
βαθµό.

Εξοικείωση με την τεχνολογία για την ομάδα Β
Βαθμός 1 Βαθμός 2 Βαθμός 4
1%
2%
2%

Βαθμός 3
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Βαθμός 10
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Βαθμός 9
14%
Βαθμός 7
19%

Βαθμός 8
20%

Πίνακας 14
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Το 22% είναι εξοικειωµένο σε βαθµό 10.
Το 14% σε βαθµό 9.
το 20% σε βαθµό 8.
Το 19% σε βαθµό 7.
Το 8% σε βαθµό 6.
Το 12% σε βαθµό 5.
Ο βαθµός 4 είχε ένα 2%.
Ο βαθµός 2 είχε 2%.
Ο βαθµός 3 δεν πήρε κάποιο ποσοστό.
Ο βαθµός 1 πήρε 1%.
Συµπερασµατικά το 56%(22%+14%+20%) απαρτίζεται από
άτοµα µε βαθµό 8 έως 10 άτοµα πολύ εξοικειωµένα.
Το 39%(19%+8%+12%) απαρτίζεται από άτοµα µε βαθµό 5 έως
7 βασικός έως άνω του µετρίου.
Το 5%(2%+2%+1%) κάτω το βασικού.
Η πλειοψηφία του δείγµατος είναι εξοικειωµένη σε µεγάλο
βαθµό.
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Εξοικείωση με την τεχνολογία για την ομάδα Γ
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Πίνακας 15

•
•
•
•
•
•

Ποσοστό 39% επέλεξε τον βαθµό 10.
Το 28% τον βαθµό 9.
Το 11% τον βαθµό 8.
Επίσης 11% τον βαθµό 7
Επίσης 11% τον βαθµό 6.
Για τους βαθµούς 5,4,3,2,1 δεν υπήρξε κάποιο ποσοστό.
Συµπερασµατικά το 78%(39%+28%+11%) είναι βαθµού 8 έως
10 δηλαδή άτοµα πολύ εξοικειωµένα µε την τεχνολογία.
Το 22%(11%+11%) άφορα εξοικείωση άνω του µετρίου.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δεν υπάρχουν άλλοι
βαθµοί.
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Ύστερα από σύγκριση των πινάκων 13 ,14 και 15 µπορεί να
βγει το συµπέρασµα ότι η µονή επικού που φαίνεται ότι έχει το
µορφωτικό επίπεδο είναι η οµάδα Γ ως προς τις οµάδες Α και Β
οι όποιες είχαν σχεδόν ίδια αποτελέσµατα. Με ποσοστά 78%
έναντι 56% για εξοικείωση µε βαθµό από 8 έως 10.
Έτσι συµπεραίνουµε ότι το µορφωτικό επίπεδο έχει κάποιον
αντίκτυπο στην εξοικείωση µε την τεχνολογία.

Άποψη σχετικά με την επιρροή του διαδικτύου
στην κοινωνία ομάδα Α
3% 3%
θετική

23%
20%

αρνητική
θετική και αρνητική αλλά
περισσότερο θετική
5%

θετική και αρνητική αλλά
περισσότερο αρνητικη
δεν είμαι σίγουρος
άλλο

46%

Πίνακας 16

• Το 46% θεωρεί την επίδραση του διαδικτύου θετική και αρνητική
αλλά περισσότερο θετική.
• Το 20% θετική και αρνητική αλλά περισσότερο αρνητική.
• Το 23% θετική.
• Το 5% αρνητική.
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• Το 3% δεν µπόρεσε να απαντήσει.
• Το 3% έµεινε ουδέτερο.
Η πλειοψηφία µε 69%(23%+46%) αποτιµά θετικά την επίδραση
αυτή ενώ το 25%(20%+5%) αρνητικά.

Άποψη σχετικά με την επιρροή του διαδικτύου
στην κοινωνία ομάδα Β
2%
6%
22%

9%

θετική
αρνητική

3%

θετική και αρνητική αλλά
περισσότερο θετική
θετική και αρνητική αλλά
περισσότερο αρνητικη
δεν είμαι σίγουρος
άλλο

58%

Πίνακας17

• Το 58% θεωρεί την επίδραση του διαδικτύου θετική και αρνητική
αλλά περισσότερο θετική.
• Το 9% θετική και αρνητική αλλά περισσότερο αρνητική.
• Το 22% θετική.
• Το 3% αρνητική.
• Το 6% δεν µπόρεσε να απαντήσει.
• Το 2% έµεινε ουδέτερο.
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Η πλειοψηφία µε 70%(58%+22%) αποτιµά θετικά την επίδραση
αυτή ενώ το 12% αρνητικά.

Άποψη σχετικά με την επιρροή του διαδικτύου στην
κοινωνία ομάδα Γ
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Πίνακας 18

• Το 67% θεωρεί την επίδραση του διαδικτύου θετική και αρνητική
αλλά περισσότερο θετική
• Το 17% θετική και αρνητική αλλά περισσότερο αρνητική.
• Το 16% θετική.
• Κανένα ποσοστό δεν υπήρξε για τις άλλες επιλογές
.
Η πλειοψηφία µε 83%(67%+16%) αποτιµά θετικά την επίδραση
αυτή ενώ το 17% αρνητικά.
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Ύστερα από σύγκριση των πινάκων 16,17 και 18 παρατηρείται ότι:
Την µεγαλύτερη θετική άποψη έχει η οµάδα Γ έναντι των Α
και Β µε ποσοστό 83% έναντι 70% και 69%.
Την µεγαλύτερη αρνητική άποψη την έχει η οµάδα Α σε
σχέση µε τις οµάδες Β και Γ µε ποσοστά 25% έναντι 17%
και 12%.
Τελικό συµπέρασµα είναι ότι η πλειοψηφία πιστεύει στην
θετική επιρροή του διαδίκτυο στην κοινωνία.Το µορφωτικό
επίπεδο φαίνεται πως έχει αρκετή επιρροή αλλά όχι πάρα πολύ
µεγάλη.
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Μέσο εύρεσης πληροφοριών για ταξίδια ομάδα
Α
0%
21%

Διαδίκτυο μόνο
Το διαδίκτυο και άλλα μέσα
79%

Άλλο μέσο εκτός διαδικτύου

Πίνακας 19

• Το 79% χρησιµοποιεί µόνο το διαδίκτυο για την εύρεση
ταξιδιωτικών πληροφοριών.
• Το 21% χρησιµοποιεί το διαδίκτυο και άλλα µέσα.
• ∆εν υπήρξε ποσοστό για χρήση µεσών έκτος του διαδικτύου.
Σε ποσοστό 100%(79%+21%) παρατηρείται ότι η χρήση του
διαδικτύου είναι διαδεδοµένη.
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Μέσο εύρεσης πληροφοριών για ταξίδια ομάδα Β

3%
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Διαδίκτυο μόνο
Το διαδίκτυο και άλλα μέσα
80%

Άλλο μέσο εκτός διαδικτύου

Πίνακας 20

• Το 80% χρησιµοποιεί µόνο το διαδίκτυο για ταξιδιωτικές
πληροφορίες.
• Το 17% χρησιµοποιεί το διαδίκτυο και άλλα µέσα.
• Σε ποσοστό 3% υπήρξε χρήση άλλων µεσών εκτός του
διαδικτύου.
Σε ποσοστό 97%(80%+17%) παρατηρείται ότι η χρήση του
διαδικτύου είναι διαδεδοµένη.
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Μέσο εύρεσης πληροφοριών για ταξίδια ομάδα
Γ
0%
6%

Διαδίκτυο μόνο
Το διαδίκτυο και άλλα μέσα
Άλλο μέσο εκτός διαδικτύου
94%

Πίνακας 21

• Το 94% χρησιµοποιεί µόνο το διαδίκτυο για ταξιδιωτικές
πληροφορίες.
• Το 6% χρησιµοποιεί το διαδίκτυο και άλλα µέσα.
• ∆εν υπήρξε ποσοστό για χρήση άλλον µέσων έκτος του
διαδικτύου.
Σε 100%(94%+6%) παρατηρείται ότι η χρήση του διαδικτύου
είναι διαδεδοµένη.
Ύστερα από σύγκριση των πινάκων 19,20 και 21 συµπεραίνεται
ότι το µορφωτικό επίπεδο δεν παίζει κάποιο ρόλο στην χρήση
του διαδικτύου ως µέσο εύρεσης ταξιδιωτικών πληροφοριών.
Για τις 3 οµάδες τα ποσοστά ήταν 100%,100% και 97%
αποτελέσµατα τα οποία αναδείκνυαν το διαδίκτυο ως καθολικό
µέσο εύρεσης ταξιδιωτικών πληροφοριών.
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Χρήση διαδικτύου για αγορά αεροπορικών
εισητηρίων ομάδα Α
6%
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ναι
όχι
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και ναι και οχι
δεν έκανα αγορά
67%

Πίνακας 22

• Το 67% δήλωσε ότι χρησιµοποίησε το διαδίκτυο για την αγορά
αεροπορικών εισιτήριων.
• Το 8% ότι το χρησιµοποίησε σε µερικές περιπτώσεις άλλα σε
άλλες όχι.
• Το 19% ότι δεν το χρησιµοποίησε
• Το 6% δήλωσε ότι δεν έκανε αγέρα οπότε και δεν το
χρησιµοποίησε.

Θεωρείται ότι το 8% εµπεριέχει την χρήση του διαδικτύου οπότε
προστίθεται στο 67% και προκύπτει 75%.
Η πλειοψηφία όπως παρατηρούµε χρησιµοποίει το διαδίκτυο για
αγέρα αεροπορικών εισιτηρίων.
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Χρήση διαδικτύου για αγορά αεροπορικών
εισητηρίων ομάδα Β
3%
6%

ναι

25%

όχι
και ναι και οχι
δεν έκανα αγορά
66%

Πίνακας 23

• Το 66% έκανε χρήση του διαδικτύου για αγορά αεροπορικών
εισιτήριων.
• Το 25% όχι.
• Το 6% δήλωσε και ναι και όχι
• Το 3% δεν έκανε κάποια αγέρα.

Το 6% εµπεριέχει την χρήση του διαδικτύου οπότε και
προστίθεται στο ήδη 66% κάνοντας το 72%.
Η πλειοψηφία όπως παρατηρούµε χρησιµοποίει το διαδίκτυο για
αγορά αεροπορικών υπηρεσιών.
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Χρήση διαδικτύου για αγορά αεροπορικών
εισητηρίων ομάδα Γ
0%

17%

5%

ναι
όχι
και ναι και οχι
δεν έκανα αγορά

78%

Πίνακας 24

• Το 78% έκανε χρήση του διαδικτύου για αγορά αεροπορικών
εισιτηρίων.
• Το 5% όχι.
• Το 17% και ναι και όχι
• Κανένα ποσοστό για τις άλλες επιλογές.
.
Το 17% εµπεριέχει την χρήση του διαδικτύου οπότε και
προστίθεται στο ήδη 78% κάνοντας το 95%.
Η πλειοψηφία όπως παρατηρούµε χρησιµοποίει το διαδίκτυο για
αγορά αεροπορικών εισιτηρίων.
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Ύστερα από σύγκριση των πινάκων 22,23 και 24 παρατηρείται
ότι η χρήση του διαδικτύου για την αγέρα αεροπορικών
εισιτηρίων είναι το καθολικά µέσο και για τις 3 οµάδας σε
µεγάλα ποσοστά 72%.75% και 95%.
Άξιο σηµασίας είναι η διαφορά του ποσοστού της οµάδας Γ κατά
περισσότερο από 20% σε σχέση µε τα ποσοστά των οµάδων Α
και Β δείχνοντας ότι το µορφωτικό επίπεδο έχει κάποια επιρροή.

Χρήση μέσου για αγορά υπηρεσιών διαμονής
ομάδα Α

8%
Ιστοσελίδα/μηχανή αναζήτησης

16%

Ταξιδιωτιό γραφείο

8%
68%

Άλλο
Ιστοσελίδα/μηχανή αναζήτησης και
άλλο

Πίνακας 25

• Το 68% επέλεξε να χρησιµοποιήσει ιστοσελίδα/µηχανή
αναζήτησης για αγέρα υπηρεσιών διαµονής.
• Το 8% επέλεξε υπηρεσίες ταξιδιωτικού γραφείου.
• Ποσοστό 16% επέλεξε άλλο µέσο.
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• Ποσοστό 8% επέλεξε και ιστοσελίδα/µηχανή αναζήτησης αλλά
και κάποιο άλλο µέσο.
Θεωρείται ότι το 8% παραπάνω εµπεριέχει την χρήση
ιστοσελίδας/µηχανής αναζήτησης οπότε προστίθεται στο 68% και
γίνεται 76%.
Η χρήση ιστοσελίδας/µηχανής αναζήτησης λοιπόν αποτελεί
κυρία επιλογή της πλειοψηφίας.

Χρήση μέσου για αγορά υπηρεσιών διαμονής
ομάδα Β

11%
Ιστοσελίδα/μηχανή αναζήτησης
18%
Ταξιδιωτιό γραφείο
61%
10%

Άλλο
Ιστοσελίδα/μηχανή αναζήτησης και
άλλο

Πίνακας 26

118

• Το 61% επέλεξε να χρησιµοποιήσει ιστοσελίδα/µηχανή
αναζήτησης για αγέρα υπηρεσιών διαµονής.
• Το 10% επέλεξε υπηρεσίες ταξιδιωτικού γραφείου.
• Το 18% επέλεξε άλλο µέσο.
• Το 11% επέλεξε και ιστοσελίδα/µηχανή αναζήτησης αλλά και
κάποιο άλλο µέσο.
Θεωρείται ότι το 11% παραπάνω εµπεριέχει την χρήση
ιστοσελίδας/µηχανής αναζήτησης οπότε προστίθεται στο 61% και
γίνεται 72%.
Η χρήση ιστοσελίδας/µηχανής αναζήτησης λοιπόν αποτελεί
κυρία επιλογή της πλειοψηφίας.

Χρήση μέσου για αγορά υπηρεσιών διαμονής
ομάδα Γ

11%
Ιστοσελίδα/μηχανή αναζήτησης
17%
Ταξιδιωτιό γραφείο
5%
67%

Άλλο
Ιστοσελίδα/μηχανή αναζήτησης και
άλλο

Πίνακας27
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• Το 67% επέλεξε να χρησιµοποιήσει ιστοσελίδα/µηχανή
αναζήτησης για αγέρα υπηρεσιών διαµονής.
• Το5% επέλεξε υπηρεσίες ταξιδιωτικού γραφείο.
• Το 17% επέλεξε άλλο µέσο.
• Το 11% επέλεξε και ιστοσελίδα/µηχανή αναζήτησης αλλά και
κάποιο άλλο µέσο.
Θεωρείται ότι το 11% παραπάνω εµπεριέχει την χρήση
ιστοσελίδας/µηχανής αναζήτησης οπότε προστίθεται στο 67% και
γίνεται 78%.
Η χρήση ιστοσελίδας/µηχανής αναζήτησης λοιπόν αποτελεί
κυρία επιλογή της πλειοψηφίας.

Ύστερα από σύγκριση των πινάκων 25,26 και 27 παρατηρείται
ότι και οι 3 οµάδας χρησιµοποιούν σε µεγάλα ποσοστά
72%,76% και 78% την ιστοσελίδα/µηχανή αναζήτησης για να
κάνουν αγορά υπηρεσιών διαµονής και δεν υπάρχει κάποια
ουσιαστική επιρροή του µορφωτικού επιπέδου στην επιλογή αυτή.
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Άποψη σχετικά με την επιρροή του διαδικτύου
στην ταξιδιωτική συμπεριφορά σε σχέση με το
παρελθόν ομάδα Α
0%
2%

8%

44%
Βαθμός 1 (καθόλου)
Βαθμός 2 (λίγο)
46%

Βαθμός 3 (αρκετά)
Βαθμός 4 (πολύ)
Βαθμός 5 (πάρα πολύ)

Πίνακας 28

• Το 44% θεωρεί ότι το διαδίκτυο έχει επηρεάσει πάρα πολύ την
ταξιδιωτική συµπεριφορά σε σχέση µε το παρελθόν
• Το 46% θεωρεί ότι την έχει επηρεάσει πολύ.
• Ένα 8% θεωρεί ότι την έχει επηρεάσει αρκετά.
• Το 2% ότι την έχει επηρεάσει λίγο.
• ∆εν υπάρχει ποσοστό για τον βαθµό 1.
Το 90%(44%+46%) δηλαδή 9 στους 10 κυµαίνεται από τον
βαθµό 4 έως και 5 οι οποίοι αντιπροσωπεύουν πολύ µεγάλη
επιρροή.
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Άποψη σχετικά με την επιρροή του διαδικτύου στην
ταξιδιωτική συμπεριφορά σε σχέση με το παρελθόν
ομάδα Β
0%

0%
16%

Βαθμός 1 (καθόλου)
Βαθμός 2 (λίγο)

53%
31%

Βαθμός 3 (αρκετά)
Βαθμός 4 (πολύ)
Βαθμός 5 (πάρα πολύ)

Πίνακας 29

• Το 53% θεωρεί ότι το διαδίκτυο έχει επηρεάσει πάρα πολύ την
ταξιδιωτική συµπεριφορά σε σχέση µε το παρελθόν.
• Το 31% θεωρεί ότι την έχει επηρεάσει πολύ.
• Ένα 16% θεωρεί ότι την έχει επηρεάσει αρκετά
• ∆εν υπάρχουν ποσοστά για τους βαθµούς 2 και 1.
Παρατηρείται ότι 84%(53%+31%) θεωρεί ότι η ταξιδιωτική
συµπεριφορά έχει επηρεαστεί πολύ έως και πάρα πολύ.
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Άποψη σχετικά με την επιρροή του διαδικτύου στην
ταξιδιωτική συμπεριφορά σε σχέση με το παρελθόν
ομάδα Γ
0% 0%
5%

39%

Βαθμός 1 (καθόλου)
Βαθμός 2 (λίγο)

56%

Βαθμός 3 (αρκετά)
Βαθμός 4 (πολύ)
Βαθμός 5 (πάρα πολύ)

Πίνακας 30

• Ποσοστό 56% θεωρεί ότι το διαδίκτυο έχει επηρεάσει πάρα πολύ
την ταξιδιωτική συµπεριφορά σε σχέση µε το παρελθόν.
• Το 39% θεωρεί ότι την έχει επηρεάσει πολύ.
• Ένα 5% θεωρεί ότι την έχει επηρεάσει αρκετά
• ∆εν υπάρχουν ποσοστά για τους βαθµούς 2 και 1.
Παρατηρείται ότι 95%(56%+39%) θεωρεί ότι η ταξιδιωτική
συµπεριφορά έχει επηρεαστεί πολύ έως και πάρα πολύ λήγω του
διαδικτύου.
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Ύστερα από σύγκριση των πινάκων 28,29 και 30 προκύπτει ότι η
πιο διαδοµένη άποψη µε πολύ µεγάλα ποσοστά 84%,90%,95%
σε κάθε οµάδα είναι ότι το διαδίκτυο έχει επηρεάσει πολύ έως
πάρα πολύ την ταξιδιωτική συµπεριφορά σε σχέση µε το
παρελθόν.
Κρίνοντας από την µικρή απόκλιση των ποσοστών το µορφωτικό
επίπεδο φαίνεται πως δεν έχει τόσο µεγάλη επιρροή.

5.3 Ανακεφαλαίωση των σηµαντικότερων συµπερασµάτων
Σε αυτό το µέρος παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα γενικά
αποτελέσµατα τα οποία πρόεκυψαν από την ανάλυση των
αποτελεσµάτων και των πινάκων καθώς και τα ειδικά αποτελέσµατα
τα οποία πρόεκυψαν από την σύγκριση δυο δηµογραφικών στοιχείων
δηλαδή την ηλικιακή οµάδα και το µορφωτικό επίπεδο σε σχέση µε 6
σηµαντικά στοιχειά τα οποία είναι τα έξης:
•
•
•
•

Εξοικείωση µε την τεχνολογία και το διαδίκτυο.
Η χρήση του διαδικτύου ως µέσω εύρεσης πληροφοριών ταξιδίου.
Η επιρροή του διαδικτύου στην κοινωνία.
Η χρήση του διαδικτύου για την αγορά υπηρεσιών αεροπορικής
µεταφοράς(αγορά αεροπορικών εισιτηρίων).
• Η χρήση ιστοσελίδας/µηχανής αναζήτησης για αγορά υπηρεσίας
διαµονής.
• Η άποψη σχετικά µε την επιρροή του διαδικτύου στην
ταξιδιωτική συµπεριφορά σε σχέση µε το παρελθόν.

5.3.1 Γενικά συµπεράσµατα
Σε αυτό το µέρος παρουσιάζονται 19 γενικά συµπεράσµατα τα οποία
πρόεκυψαν.
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Το 80% των ερωτηθέντων είναι πολύ εξοικειωµένοι µε την
τεχνολογία και µε την χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.
Το 94.4% χρησιµοποίει το διαδίκτυο στην καθηµερινότητα του.

Το διαδίκτυο κατά µεγάλο ποσοστό χρησιµοποιείται για µια
πληθώρα δραστηριοτήτων και περισσότερο για κοινωνική
δικτύωση, ψυχαγωγία και ενηµέρωση.
Το διαδίκτυο χρησιµοποιείται το λιγότερο µια ώρα καθηµερινά
και το µέγιστο 10 ώρες και αποτελεί ένα αναπόσπαστο κοµµάτι
της καθηµερινότητας.

Υπάρχει συνειδητοποίηση και γνώση σχετικά µε τα οφέλη και
τούς κινδύνους του διαδικτύου από µεγάλο ποσοστό όσων
ρωτήθηκαν.
Το διαδίκτυο χρησιµοποιείται ως το κύριο µέσο εύρεσης
πληροφοριών για ταξίδια σε µεγάλο ποσοστό 97.6%.

Το διαδίκτυο χρησιµοποιείται για την αγορά τουριστικών
υπηρεσιών αεροπορικής µεταφοράς και διαµονής σε κατάλυµα
κατά µεγάλο ποσοστό.
Περίπου 8 στους 10 είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τα διαδικαστικά
του ταξιδίου τους και είναι ανεξάρτητοι από κάποιο τρίτο
πρόσωπο.

Το διαδίκτυο χρησιµοποιείται για πληρωµές όσων άφορα κάποιο
ταξίδι από 7 στους 10.
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Η αεροπορική µεταφορά αποτελεί µια από τις κυρίες επιλογές.

Οι καταναλωτές έχουν γνώση σχετικά µε τις πιο γνώστες
αεροπορικές εταιρείες.
οι καταναλωτές χρησιµοποιούν τις εταιρείες χαµηλού κόστους
κάτι το όποιο δείχνει την τάση προς έρευνα για την εύρεση της
οικονοµικότερης λύσης.

Τα 3/4 χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για αγορά εισιτηρίων
αεροπορικής µεταφοράς.
Οι καταναλωτές έχουν γνώση των γνωστότερων µηχανών
αναζήτησης και ιστοσελίδων προσφοράς υπηρεσιών
διαµονής.(Google,booking,trivago)

Το 75% χρησιµοποίει το διαδίκτυο και συγκεκριµένα
ιστοσελίδες/µηχανές αναζήτησης για να αγοράσει υπηρεσίες
διαµονής.
Οι ιστοσελίδες που χρησιµοποιούνται κυρίως είναι οι:
www.booking.com,www.tripadvisor.com,www.trivago.gr

Σχεδόν 9 στους 10 (88%) θεωρεί ότι το διαδίκτυο έχει επηρεάσει
την ταξιδιωτική συµπεριφορά των ανθρώπων σε σχέση µε το
παρελθόν σε µεγάλο βαθµό και µια µερίδα θεωρεί ότι την έχει
περάσει σε άλλο επίπεδο µεταµορφώνοντας την.
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5.3.2 Ειδικά συµπεράσµατα
Ύστερα από σύγκριση δηµογραφικών στοιχείων όπως η ηλικιακή
οµάδα και το µορφωτικό επίπεδο σε σχέση µε 6 σηµαντικά στοιχειά
τα οποία παρουσιαστήκαν παραπάνω,τα συµπεράσµατα είναι τα έξης:
Έκτος κάποιων περιπτώσεων τα άτοµα ηλικίας 19-39 ετών είναι
πιο εξοικειωµένα µε την τεχνολογία σε σχέση µε άτοµα 40-69
ετών.
Ανεξάρτητα την ηλικία οι καταναλωτές πιστεύουν ότι το
διαδίκτυο έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Ανεξάρτητα την ηλικία το διαδίκτυο αποτελεί την κυρία πηγή
πληροφοριών σχετικά µε τα ταξίδια που ενδιαφέρουν τους
καταναλωτές.
Η ηλικιακή διαφορά έχει επιρροή της τάξης του 17% στην
επιλογή του διαδικτύου ως µέσο για την αγορά εισιτηρίων
αεροπορικής µεταφοράς.

Η ηλικιακή διαφορά έχει µικρή επιρροή της τάξης του 11% στην
επιλογή χρήσης του διαδικτύου και συγκεκριµένα της χρήσης
ιστοσελίδας/µηχανής αναζήτησης για αγορά υπηρεσιών διαµονής.
Η ηλικιακή διαφορά δεν έχει καµιά επιρροή στην άποψη των
καταναλωτών σχετικά µε την διαµόρφωση της ταξιδιωτικής
συµπεριφοράς σε σχέση µε το παρελθόν εξαιτίας του διαδικτύου.
Το µορφωτικό επίπεδο έχει αντίκτυπο στην εξοικείωση µε την
τεχνολογία.
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Η πλειοψηφία ανεξάρτητα το µορφωτικό επίπεδο θεωρεί ότι το
διαδίκτυο έχει θετική επιρροή στην κοινωνία.Το µορφωτικό
επίπεδο έχει κάποια επιρροή αλλά όχι µεγάλη.

Το διαδίκτυο είναι το καθολικό µέσο εύρεσης πληροφοριών και
το µορφωτικό επίπεδο δεν επηρεάζει αυτή την επιλογή.
Το διαδίκτυο είναι το καθολικό µέσο που χρησιµοποιείται για
την αγορά υπηρεσιών αεροπορικής µεταφοράς (αγορά
εισιτηρίων) και το µορφωτικό επίπεδο έχει κάποια επιρροή.

Οι ιστοσελίδες/µηχανές αναζήτησης χρησιµοποιούνται σε µεγάλα
ποσοστά για την αγορά υπηρεσιών διαµονής και δεν υπάρχει
κάποια ουσιαστική επιρροή του µορφωτικού επιπέδου σε αυτό.
Το µορφωτικό επίπεδο έχει κάποια µικρή επιρροή στην άποψη
των καταναλωτών σχετικά µε την διαµόρφωση της ταξιδιωτικής
συµπεριφοράς σε σχέση µε το παρελθόν εξαιτίας του διαδικτύου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Τελικά συµπεράσµατα
6.1 Θεωρητικά συµπεράσµατα
Τα συµπεράσµατα τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση του
θέµατος σε θεωρητικό επίπεδο είναι ότι το διαδίκτυο έχει επηρεάσει
τον τουρισµό και εξαιτίας του έχει δηµιουργηθεί µια ηλεκτρονική
ταξιδιωτική βιοµηχανία παροχής υπηρεσιών αεροπορικής µεταφοράς
και διαµονής αλλά και άλλων υπηρεσιών.
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Αυτή η βιοµηχανία αποτελείται από εκατοντάδες ιστοσελίδες παροχής
πληροφοριών και υπηρεσιών τις οποίες ο καταναλωτής/ταξιδιώτης
είναι σε θέση να αξιοποιήσει έτσι ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες
του όσο το δυνατόν αποδοτικότερα κάτι που στο παρελθόν δεν ήταν
εφικτό εξαιτίας της µη ύπαρξης του διαδικτύου.
• Οι ιστοσελίδες αυτές προσφέρουν υπηρεσίες σε κάθε στάδιο του
κύκλου ζωής του ταξιδίου κάτι το οποίο δίνει την δυνατότητα
στον καταναλωτή/ταξιδιώτη να εκµεταλλεύεται το διαδίκτυο από
την στιγµή της έναρξης του ταξιδίου του έως και το τέλος του µε
αποτελεσµατικότητα ασφάλεια και ανεξαρτησία.
.
Στο παρελθόν οι ταξιδιώτες ήταν εξαρτηµένοι αποκλειστικά από τα
ταξιδιωτικά γραφεία και οι υπηρεσίες ήταν ακριβές ενώ σήµερα µε
την ύπαρξη του διαδικτύου ισχύει το αντίθετο.

6.2 Εµπειρικά συµπεράσµατα
Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της έρευνας:το διαδίκτυο
χρησιµοποιείται καθηµερινά από ανθρώπους οι οποίοι είναι σε
πλειοψηφία εξοικειωµένοι µε αυτό.Αποτελεί το νούµερο ένα µέσο
εύρεσης ταξιδιωτικών πληροφοριών και χρησιµοποιείται ως το
καθολικό µέσο για την έρευνα και αγορά τουριστικών υπηρεσιών
αεροπορικής µεταφοράς και διαµονής σε κατάλυµα.
Ωστόσο δηµογραφικοί παράγοντες όπως η ηλικιακή οµάδα και το
µορφωτικό επίπεδο έχουν κάποιες επιρροές στην εξοικείωση και στην
χρήση των παραπάνω υπηρεσιών.
Συµπερασµατικά τόσο από τα αποτελέσµατα τις έρευνας αλλά και από
τις απόψεις των καταναλωτών προκύπτει ότι το διαδίκτυο έχει
επηρεάσει σε έναν πολύ µεγάλο βαθµό την ταξιδιωτική συµπεριφορά
των ανθρώπων σε σχέση µε το παρελθόν.
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