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 1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ  

    Ο Οργανιςμόσ Τουριςμοφ Κεςςαλονίκθσ ζχει ανάγκθ από ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα 

μετρθτικϊν εργαλείων για τθν αποτίμθςθ του Τουριςτικοφ Ρροϊόντοσ. Το προτεινόμενο ςφςτθμα 

μετρθτικϊν εργαλείων κα τροφοδοτεί με πρωτογενι και δευτερογενι δεδομζνα τουσ δείκτεσ 

αποτίμθςθσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ που περιγράφονται ςτο Ραραδοτζο 3.2.2 «Μελζτθ 

Δεικτϊν για τθν Αποτίμθςθ του Τουριςτικοφ Ρροϊόντοσ» και κα καλφπτει τισ πθγζσ ςυλλογισ 

ςτοιχείων και δεδομζνων (επιςκζπτεσ τθσ Κεςςαλονίκθσ, επαγγελματίεσ/ επιχειριςεισ του 

κλάδου του Τουριςμοφ ςτθ Κεςςαλονίκθ, φορείσ/ οργανιςμοφσ που εμπλζκονται ςτθ 

διαμόρφωςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ ςτθν περιοχι κτλ).  

   Για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςκοποφ κα ενςωματωκοφν ςτθν αρχικι ςελίδα του website δυο 

ενότθτεσ ςτισ οποίεσ κα αναρτϊνται ςτατιςτικά δεδομζνα ςχετικά με τον τουριςμό τθσ πόλθσ, τα 

οποία κα απορρζουν από τισ απαντιςεισ των τουριςτϊν ςε ζρευνεσ που κα πραγματοποιοφνται 

κατά τθν ζξοδό τουσ από τθν πόλθ ςε τρία ςθμεία τθσ Κεςςαλονίκθσ: ςτο Διεκνζσ Αεροδρόμιο 

«Μακεδονία», ςτον Επιβατικό Στακμό του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Κεςςαλονίκθσ και τον 

Σιδθροδρομικό Στακμό του ΟΣΕ. Οι ενότθτεσ αυτζσ ζχουν τθν ονομαςία «Thessaloniki Tourism 

Barometer» και «Thessaloniki Tourism Statistical Center». 
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 2. ΜΕΛΕΤΘ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΒΑΟΜΕΤΩΝ 

 

 2.1.  ΤΟΥΙΣΤΙΚΑ ΒΑΟΜΕΤΑ  

Δεν είναι ανάγκθ για τον Οργανιςμό Τουριςμοφ Κεςςαλονίκθσ να δθμιουργιςει μία 

ολοκλθρωμζνθ αυκεντικι δουλειά για το ςυγκεκριμζνο project. Θ ιδζα του τουριςτικοφ 

βαρομζτρου χρθςιμοποιείται ςε όλο τον κόςμο για πολλά χρόνια για να παρακολουκεί τθν 

απόδοςθ τθσ αγοράσ ςτισ εκνικζσ βιομθχανίεσ τουριςμοφ. Ραρατθρϊντασ και αναλφοντασ 

μερικά από αυτά τα βαρόμετρα,  οι καταςκευαςτζσ λογιςμικοφ του βαρομζτρου μποροφν να 

απομονϊςουν όλεσ εκείνεσ τισ πλευρζσ και διαςτάςεισ  που λειτουργοφν  για να χτίςουν ζνα 

πιο δυνατό και αξιόπιςτο ςφςτθμα. 

 

 2.1.1. ΤΟ ΣΚΩΤΣΕΗΙΚΟ ΤΟΥΙΣΤΙΚΟ ΒΑΟΜΕΤΟ  

 
Ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ Τουριςμοφ τθσ Σκωτίασ χρθςιμοποιεί ζνα βαρόμετρο για να 

παρακολουκεί τθν απόδοςθ τθσ αγοράσ για πολλά χρόνια.  Αυτι θ ςυνθκιςμζνθ 

παρακολοφκθςθ αναφοράσ μελζτθσ ςτθν απόδοςθ των επιχειριςεων,  αξιολογεί τισ τάςεισ 

του παρελκόντοσ και του παρόντοσ, κακορίηοντασ τισ μελλοντικζσ προοπτικζσ, και  αξιολογεί 

ολόκλθρθ τθν απόδοςθ τθσ αγοράσ. Ράνω από 400 επιχειριςεισ  ανάμεςα ςτισ ποικίλεσ 

βιομθχανίεσ καταλυμάτων, λιανικισ, ταξιδιϊν, μετακινιςεων και ψυχαγωγίασ παίρνουνε 

μζροσ ςτθν ζρευνα. (Industry Barometer, 2009). 

Τρείσ φορζσ τον χρόνο, ι μετά από κάκε εποχι αιχμισ, παράγεται  το βαρόμετρο 

περιγράφοντασ τθ πρόςφατθ αγορά. Το βαρόμετρο περιζχει  ζνα ευρφ ςφνολο από δεδομζνα 

που ςυγκρίνει τθν αγορά με τον προθγοφμενο χρόνο,  αναγνωρίηοντασ τουσ παράγοντασ που 

μπορεί να ζχουν προκαλζςει αλλαγζσ ςε κάκε τομζα  και εξακριβϊνει τισ μελλοντικζσ 

προοπτικζσ για κάκε τομζα. Επίςθσ παρουςιάηει τα επίπεδα από 4  οπτιμιςμοφσ που οι 

ιδιοκτιτεσ  επιχειριςεων ζχουνε για τθν επερχόμενθ περίοδο, ςε ςχζςθ με τα άλλα χρόνια. 

Τζλοσ και πικανϊσ πιο ςθμαντικό, το βαρόμετρο παρουςιάηει πλθροφορίεσ για τουσ ίδιουσ 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
 

  

 

 I D S  Ε . Ρ . Ε .  -   E U R O A C T I O N  A . E .  Σελίδα 8 από 101 

τουσ τουρίςτεσ.  Κάνει τισ ςυγκρίςεισ για τον αρικμό των τουριςτϊν που ταξιδεφουν για 

δουλειά ι διαςκζδαςθ, ποιεσ είναι οι χϊρεσ οι οποίεσ κατάγονται , και τον αρικμό των 

ειςερχόμενων τουριςτϊν ςυγκριτικά με τα προθγοφμενα χρόνια. 

 

 

 2.1.2.  ΤΟΥΙΣΤΙΚΟ ΒΑΟΜΕΤΟ  ΔΙΑΔΟΜΟΣ ΘΛΙΟΥ-

ΑΙΗΟΝΑ 

 
Ζνα άλλο βαρόμετρο το οποίο ζχει αποδειχκεί πετυχθμζνο για πολλζσ δεκαετίεσ , ζχει 

παραχκεί από το πανεπιςτιμιο τθσ Αριηόνα. Ονομάηεται Τουριςτικό Βαρόμετρο Διαδρόμου  

Ιλιου Αριηόνασ (Sun Corridor Tourism Barometer), το ςυγκεκριμζνο βαρόμετρο είναι το 

πρϊτο τουριςτικό βαρόμετρο που ίςχυε ςτθν μθτροπολιτικι περιοχι- μία περιοχι  από 

ομαδοποιθμζνεσ πόλεισ – περιοχζσ, και χϊρεσ με κοινζσ επιχειριςεισ , ζδαφοσ ι κοινότθτα. 

Αυτό το βαρόμετρο επικεντρϊνεται ςτα μζρθ των τουριςτικϊν επαγγελμάτων, εξωτερικι 

διαςκζδαςθ, και διεκνι επιςκεψιμότθτα. Για να μελετιςει κανείσ τα ςτοιχεία αυτά, το 

βαρόμετρο χρθςιμοποιεί τζςςερισ ρυκμιηόμενουσ δείκτεσ: τθ ροι των μθ-κατοίκων, τισ 

επιςκζψεισ ςτο Εκνικό Ράρκο, τθν φιλοξενία και τθν τον ελεφκερο χρόνο,  και προςγειωμζνεσ 

εναζριεσ αφίξεισ. Αυτοί οι δείκτεσ επιτυγχάνονται από ποικίλουσ εξωτερικζσ πθγζσ παρά να 

ςυγκεντρϊνονται απευκείασ. Αυτό ςίγουρα ςυμβάλει ςτο να αυξάνεται θ οξφτθτα και θ  

εγκυρότθτα των δεδομζνων (Tourism Barometer: A Measure of the Industry's Health, 2008). 

 

 2.2. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΘΝ ΑΡΟΔΟΣΘ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

Υπάρχουν πολλοί οργανιςμοί και ςφλλογοι  που παρακολουκοφν τα ξενοδοχεία ανά τον κόςμο. Δφο 

τζτοιοι οργανιςμοί είναι το American Hotel & Lodging Association (AH&LA) και το Smith Travel Research 

(STR) Global. Το AH&LA είναι ζνασ ςφλλογοσ που αντιπροςωπεφει τθν κατθγορία των αμερικανικϊν 
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καταλυμάτων και το STR Global παρακολουκεί τα ςτατιςτικά ςτθν απόδοςθ των ξενοδοχείων ςε όλο τον 

κόςμο. 

 2.2.1. THE AMERICAN HOTEL AND LODGING ASSOCIATION 

(AH&LA) 

Σφμφωνα με τθν ιςτοςελίδα τουσ το AH&LA είναι ο μοναδικόσ εκνικόσ οργανιςμόσ που αντιπροςωπεφει 

όλουσ τουσ τομείσ  και τουσ μετόχουσ  ςτθν βιομθχανικι ςτοά, ςυμπεριλαμβανομζνου ξεχωριςτά 

περιουςιακά μζλθ ξενοδοχείων, ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ , φοιτθτζσ και μζλθ κοινοτιτων και 

προμθκευτζσ βιομθχανιϊν.(AH&LA, 2009, About Us).  

 Υπάρχουν τρεισ ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ ςτατιςτικισ που χρθςιμοποιεί το AH&LA που χρθςιμοποιεί και 

παρακολουκεί τθν απόδοςθ τθσ βιομθχανίασ ξενοδοχείων. Αυτζσ είναι  ςτατιςτικζσ ενοικίαςθσ, μζςοσ 

θμεριςιοσ δείκτθσ, και ζςοδα ανά διακζςιμο δωμάτιο (RevPAR) (AH&LA, 2009). Ο παρακάτω πίνακασ μασ 

δείχνει τι αντιπροςωπεφει ο κάκε δείκτθσ και τον υπολογιςμό που ζχει γίνει για να επιτευχκοφν τα 

ςτατιςτικά. 

 

Ρίνακασ: Στατιςτικά απόδοςθσ ξενοδοχείων 

(Lindsay Culbreath, προςωπικι επικοινωνία, 11/Φεβρουαρίου/2009) 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Στατιςτικά ενοικίαςθσ (Δωμάτια που νοικιάηονται)/(Συνολικόσ 

αρικμόσ δωματίων διακζςιμα για πϊλθςθ) 

Μζςοσ θμεριςιοσ δείκτθσ (Ρραγματικά ζςοδα δωματίου)/(Συνολικόσ 

αρικμόσ πωλθκζντων δωματίων) 

Ζςοδα ανά διακζςιμο δωμάτιο (Ρραγματικά ζςοδα δωματίου)/(Αρικμόσ 

διακζςιμων δωματίων) 
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 2.2.2. SMITH TRAVEL RESEARCH (STR) GLOBAL  

 
To STR Global είναι θ πιο διακεκριμζνθ επιχείρθςθ που παρακολουκεί τθν απόδοςθ των ξενοδοχείων 

hotels (STR Global, 2009).To STR Global ςυλλζγει δεδομζνα για πάνω από 36.000 ξενοδοχεία 

(αντιπροςωπεφοντασ 5 εκατομμφρια δωμάτια) παγκοςμίωσ και χρθςιμοποιεί αυτά τα δεδομζνα για να 

παράγει αναφορζσ απόδοςθσ και παρακολουκεί τισ τάςεισ των αποδόςεων.  

Ο τρόποσ με τον οποίο το STR ςυλλζγει δεδομζνα είναι ςχετικά απλόσ. Αποκτά δεδομζνα από εταιρικά 

γραφεία οφτωσ ϊςτε να παρακολουκεί τα ςτατιςτικά των ξενοδοχείων που ανικουν ςτα γραφεία αυτά. 

Επίςθσ ςυλλζγει πλθροφορίεσ από ξεχωριςτά ξενοδοχεία τα οποία δεν ανικουν ςτα γραφεία αυτά. 

(Lindsay Culbreath, προςωπικι επικοινωνία, February 11, 2009). Τα ςυνεργαηόμενα γραφεία 

ςυμπλθρϊνουν φφλλα εργαςίασ του Excel, κακϊσ τα διάφορα ξενοδοχεία επιςκζπτονται  τθν ιςτοςελίδα 

του STR και καταγράφουν τα δεδομζνα τουσ εκεί. Ραρόλα αυτά θ εβδομαδιαία αναφορά είναι μία επιλογι 

και τα ξενοδοχεία ςτισ μεγάλεσ πόλεισ όπωσ Νζα Υόρκθ ι το Σικάγο μποροφν να καταγράφουν τα 

δεδομζνα τουσ κακθμερινά.  (Lindsay Culbreath, προςωπικι επικοινωνία, February 11, 2009). 

Το STR παρακολουκεί τρεισ ςτατιςτικζσ βιομθχανίεσ : ςτατιςτικζσ ενοικίαςθσ, μζςοσ θμεριςιοσ δείκτθσ, 

και ζςοδα ανά διακζςιμο δωμάτιο. Τα ερωτθματολόγια του STR ηθτάνε από τα ξενοδοχεία να 

καταγράψουν τα ςυνολικά δωμάτια που είναι διακζςιμα, τον αρικμό των δωματίων που νοικιάςτθκαν, και 

τα ζςοδα των δωματίων. Από αυτζσ τισ τρείσ πλθροφορίεσ , το STR είναι ζτοιμο να παράξει τισ τρείσ 

ςτατιςτικζσ.  Επιπλζον, το STR υπολογίηει τισ προμικειεσ, τισ ανάγκεσ και τα ζςοδα. Οι προμικειεσ 

υπολογίηονται πολλαπλαςιάηοντασ τον ςυνολικό αρικμό των δωματίων από τισ μζρεσ τθσ περιόδου. Οι 

ανάγκεσ είναι ο αρικμό των νοικιαςμζνων δωματίων και τα ζςοδα είναι απλά τα ζςοδα δωματίου. 

(Lindsay Culbreath, προςωπικι επικοινωνία, February 11, 2009). Αυτζσ οι πλθροφορίεσ αποκθκεφονται ςε 

μία βάςθ δεδομζνων και παρακολουκοφνται με τθν ϊρα, επιτρζποντασ τισ καταγραφζσ να ςυγκρίνουν τισ 

πρόςφατεσ αποδόςεισ με τισ αποδόςεισ των παλαιότερων ετϊν. Τι  STR δθμιουργεί δφο τφπουσ 

καταγραφϊν: μία δωρεάν καταγραφι και μία πλθρωμζνθ (“Star Report”). Θ δωρεάν καταγραφι επιτρζπει 

τθν πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ ςε διαφορετικζσ πτυχζσ τθσ τοπικισ αγοράσ ενόσ ξενοδοχείου. 

Το “Star Report” παρζχει τα ίδια δεδομζνα, παρόλα αυτά παρζχει επίςθσ μία ςφγκριςθ  με ανταγωνιςτικά 

ξενοδοχεία  (Lindsay Culbreath, προςωπικι επικοινωνία, February 11, 2009).  Για να παρουςιάςει αυτζσ τισ 

καταγραφζσ , το ξενοδοχείο πρζπει να παρζχει ςτο  STR τα δεδομζνα από τα ςυγκεκριμζνα ξενοδοχεία.  Θ 
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ικανότθτα να παρουςιάηει τισ λεπτομερισ πλθροφορίεσ  των καταγραφϊν του STR είναι επειδι ζχει 

αποδείξει ότι είναι ζνα αποδοτικό κίνθτρο για τα ξενοδοχεία ζτςι ϊςτε εκελοντικά να παρζχουν τισ 

πλθροφορίεσ τθσ απόδοςισ τουσ. 

 

 

Θ ςθμαςία του τουριςτικοφ τομζα οδιγθςε και ςτθ δθμιουργία ενόσ ξεχωριςτοφ Δείκτθ και μιασ 

ςθμαντικισ Ζκκεςθσ που εκπονείται κάκε χρόνο από το Ραγκόςμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) και ζχει 

ιδθ λάβει μεγάλθ δθμοςιότθτα. Από το 2007 και μετά το Φόρουμ εκδίδει και υπολογίηει τον Δείκτθ 

Τουριςτικισ Ανταγωνιςτικότθτασ (Travel & Tourism Competitiveness Index  - TTCI), ο οποίοσ και 

καταγράφει τθν «τουριςτικι» ανταγωνιςτικότθτα 133 χωρϊν για το 2009. 

 

Θ ανάλυςθ του Δείκτθ εξυπθρετεί δφο ςκοποφσ: Κατ' αρχάσ παρζχει ςτουσ ενδιαφερόμενουσ χριςιμεσ 

ςυγκριτικζσ πλθροφορίεσ για πολλζσ οικονομίεσ και ζνα ςθμαντικό εργαλείο αξιολόγθςθσ ςτισ 

επιχειριςεισ και τουσ επενδυτζσ. Δεφτερον, θ ανάλυςθ παρζχει μια ευκαιρία για τον κλάδο να προβάλει 

ςτουσ εκνικοφσ ςχεδιαςτζσ πολιτικισ τα εμπόδια ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του κλάδου και 

να δϊςει λαβι για τθν ζναρξθ διαλόγου μεταξφ του ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα για τθ βελτίωςθ του 

επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ και τθν περαιτζρω ανάπτυξθ του κλάδου. 

 

Ο Δείκτθσ Τουριςτικισ Ανταγωνιςτικότθτασ - TTCI είναι βαςιςμζνοσ ςε τρεισ κατθγορίεσ μεταβλθτϊν. 

 

Αυτζσ οι κατθγορίεσ ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 

 

(1) υκμιςτικό πλαίςιο 

 

(2) Επιχειρθματικό περιβάλλον και υποδομζσ 

 

(3) Ανκρϊπινοι, πολιτιςτικοί και φυςικοί πόροι 

 

Θ πρϊτθ κατθγορία περιλαμβάνει εκείνα τα ςτοιχεία που ςχετίηονται κυρίωσ με τθν κυβερνθτικι πολιτικι, 

θ δεφτερθ κατθγορία περιλαμβάνει τα ςτοιχεία του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ και των υποδομϊν 
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κάκε οικονομίασ και θ τρίτθ κατθγορία τουσ ανκρϊπινουσ, πολιτιςτικοφσ, και φυςικοφσ πόρουσ κάκε 

χϊρασ.  

 

Οι τρεισ κατθγορίεσ ςτθρίηονται ςε 14 Ρυλϊνεσ Δεικτϊν, οι οποίοι είναι οι εξισ: 

1. Νόμοι και κανονιςμοί 

2. Ρεριβαλλοντικι αειφορία 

3. Αςφάλεια 

4. Υγεία και υγιεινι 

5. Βακμόσ προτεραιότθτασ ςτον κλάδο 

6. Υποδομζσ αεροπορικϊν μεταφορϊν 

7. Υποδομζσ επίγειων μεταφορϊν 

8. Υποδομζσ τουριςμοφ 

9. Υποδομζσ Τεχνολογιϊν και Ρλθροφορικισ 

10. Ανταγωνιςτικότθτα τιμϊν ςτον κλάδο 

11. Ανκρϊπινο δυναμικό 

12. Στάςθ τθσ κοινωνίασ απζναντι ςτον τουριςμό 

13. Φυςικοί πόροι 

14. Ρολιτιςτικοί πόροι 

Αναλυτικά θ δομι του δείκτθ Τουριςτικισ Ανταγωνιςτικότθτασ φαίνεται ςτο παρακάτω Γράφθμα: 
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Η θζςη τησ Ελλάδασ 

Θ Ελλάδα ςτθν πρόςφατθ Ζκκεςθ που παρουςιάςκθκε το Μάρτιο του 2009 βρίςκεται ςτθν 24θ κζςθ 

μεταξφ των 133 οικονομιϊν με βακμολογία 4,9 (με άριςτα το 7). Σε ςχζςθ με πζρυςι θ Ελλάδα υποχϊρθςε 

δφο κζςεισ χωρίσ να αλλάξει θ ςυνολικι τθσ βακμολογία, ωςτόςο πζρυςι οι χϊρεσ που διαγωνίηονταν 

ιταν 130. 

Μεταξφ των 41 ευρωπαϊκϊν χωρϊν που ςυμμετζχουν ςτο Δείκτθ θ Ελλάδα καταλαμβάνει τθν 18θ κζςθ. 

Βρίςκεται ζτςι χαμθλότερα από χϊρεσ όπωσ θ Ελβετία, θ Γαλλία, θ Λςπανία, θ Ρορτογαλία, θ Κφπροσ και 

ψθλότερα από χϊρεσ όπωσ θ Λταλία, θ Μάλτα, θ Κροατία, θ Σλοβενία, θ Ουγγαρία, θ Τουρκία και θ Τςεχία. 

Ριο αναλυτικά θ Ελλάδα ςτισ τρεισ κατθγορίεσ του Γενικοφ Δείκτθ καταλαμβάνει τισ εξισ κζςεισ: 
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 Τθν 18θ κζςθ ςτθν Κατθγορία υκμιςτικό Ρλαίςιο (με βακμολογία 5,49) 

 Τθν 27θ κζςθ ςτθν Κατθγορία Επιχειρθματικό Ρεριβάλλον και Υποδομζσ (με βακμολογία 4,66) 

 Τθν 27θ κζςθ ςτθν Κατθγορία Ανκρϊπινοι, Ρολιτιςμικοί και Φυςικοί Ρόροι (με βακμολογία 4,58) 

 

Στουσ 14 Ρυλϊνεσ που ςυνκζτουν αυτζσ τισ τρεισ κατθγορίεσ Δεικτϊν θ Ελλάδα ζλαβε τισ εξισ κζςεισ: 

 

Κατηγορία Ρυθμιςτικό Πλαίςιο 

- Νόμοι και κανονιςμοί – 57θ κζςθ 

- Ρεριβαλλοντικι αειφορία – 47θ κζςθ 

- Αςφάλεια – 47θ κζςθ 

- Υγεία και υγιεινι – 19θ κζςθ 

- Βακμόσ προτεραιότθτασ ςτον κλάδο - 3θ κζςθ 

 

Κατηγορία Επιχειρηματικό Περιβάλλον και Υποδομζσ 

- Υποδομζσ αεροπορικϊν μεταφορϊν – 19θ κζςθ 

- Υποδομζσ επίγειων μεταφορϊν – 43θ κζςθ 

- Υποδομζσ τουριςμοφ – 5θ κζςθ 

- Υποδομζσ Τεχνολογιϊν και Ρλθροφορικισ – 40θ κζςθ 

- Ανταγωνιςτικότθτα τιμϊν ςτον κλάδο – 114θ κζςθ 

 

 

Κατηγορία Ανθρϊπινοι, Πολιτιςμικοί και Φυςικοί Πόροι 

- Ανκρϊπινο δυναμικό – 44θ κζςθ 

- Στάςθ απζναντι ςτον τουριςμό – 35θ κζςθ 

- Φυςικοί πόροι - 74θ κζςθ 

- Ρολιτιςτικοί πόροι - 23θ κζςθ 

 

Σφμφωνα με το Ραγκόςμιο Οικονομικό Φόρουμ:  

«Η θζςη τησ Ελλάδασ παραμζνει ςταθερή ςε ςχζςη με πζρυςι. Ευνοείται κυρίωσ από τουσ πλοφςιουσ 

πολιτιςτικοφσ πόρουσ, την άριςτη υγεία και υγιεινή και τισ καλζσ τουριςτικζσ υποδομζσ. Η Ελλάδα 
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ταξινομείται πολφ υψηλό όςον αφορά το βαθμό προτεραιότητασ που δίνει η Κυβζρνηςη ςτον τουριςτικό 

τομζα. Περαιτζρω, υπάρχει ςημαντική ςχζςη τησ κοινωνίασ με τον τουριςμό ςυγκριτικά με πολλζσ άλλεσ 

ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, η οποία αντανακλάται ςε μια γενικά ανοικτή και θετική ςτάςη απζναντι ςτουσ 

τουρίςτεσ. Ωςτόςο η ςυνολική απόδοςη τησ χϊρασ ςυγκρατείται από τουσ κανονιςμοφσ που δεν είναι εξ 

ολοκλήρου ενθαρρυντικοί για την ανάπτυξη του τομζα, τουσ αυςτηροφσ κανόνεσ που υπάρχου για τισ 

άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ (FDI), καθϊσ επίςησ και το ςημαντικό χρόνο και κόςτοσ που απαιτείται για την 

ζναρξη μιασ νζασ επιχείρηςησ. Άλλο ζνα αδφνατο ςημείο είναι οι υποδομζσ των επίγειων μεταφορϊν τησ 

χϊρασ, οι οποίεσ είναι χειρότερεσ απ' ό,τι είναι ςε πολλζσ άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (κυρίωσ η ποιότητα των 

ςιδηροδρόμων και των λιμζνων).» 

 

Τα δυνατά και αδφνατα ςημεία τησ Ελλάδασ ςφμφωνα με την Ζκθεςη 

Τα δυνατά ςθμεία τθσ Ελλάδασ ςφμφωνα με τθν Ζκκεςθ του Ραγκόςμιου Οικονομικοφ Φόρουμ είναι: 

 Θ ζμφαςθ που δίνεται από τθν Κυβζρνθςθ ςτον τομζα του Τουριςμοφ, θ Ελλάδα ςε αυτό 

τον Ρυλϊνα καταλαμβάνει τθν 3θ κζςθ μεταξφ των 133 οικονομιϊν. 

 Δεφτερο δυνατό ςθμείο είναι οι Τουριςτικζσ Υποδομζσ. Σε αυτό τον Ρυλϊνα θ χϊρα μασ 

καταλαμβάνει τθν 5θ κζςθ. 

 Τζλοσ, θ Ελλάδα καταλαμβάνει τθν 19θ κζςθ ςτουσ πυλϊνεσ των Αεροπορικϊν υποδομϊν 

και τθσ Υγείασ και Υγιεινισ. 

Αυτά είναι τα δυνατά ςθμεία, πάνω ςτα οποία θ χϊρα μασ μπορεί να κτίςει. Και είναι πολφ ςθμαντικά 

γιατί αντανακλοφν τθν εικόνα που ζχουν οι άλλοι για εμάσ, αλλά και τθν εικόνα που ζχουμε εμείσ για τθ 

χϊρα μασ. 

Τα αδφνατα ςθμεία ςφμφωνα με τθ ςυγκεκριμζνθ Ζκκεςθ είναι: 

 Θ ανταγωνιςτικότθτα τιμϊν όπου θ χϊρα μασ καταλαμβάνει τθν 114θ κζςθ. 

 Επίςθσ, ςτον Ρυλϊνα Φυςικοί πόροι θ Ελλάδα καταλαμβάνει τθν 74θ κζςθ και 

 ςτουσ Νόμουσ και κανονιςμοφσ καταλαμβάνει τθν 57θ κζςθ. 

Ριο αναλυτικά ςτουσ επιμζρουσ Δείκτεσ, ςτα κετικά καταγράφονται: 

 

- Θ πλθκυςμιακι πυκνότθτα των Λατρϊν-Ρακολόγων (1θ κζςθ) 

- Θ πρόςβαςθ ςε πόςιμο νερό (1θ κζςθ) 

- Θ παρουςία ςτθν αγορά μεγάλων εταιρειϊν ενοικιάςεωσ αυτοκινιτων (1θ κζςθ) 
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- Θ επικφρωςθ των περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν (2θ κζςθ) 

- Θ ςυμμετοχι ςε τουριςτικζσ εκκζςεισ (3θ κζςθ) 

- Ο αρικμόσ των τουριςτικϊν δωματίων (4θ κζςθ) 

- Θ ςυμμετοχι ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ (7θ κζςθ) 

- Ο αρικμόσ των μνθμείων Ραγκόςμιασ Κλθρονομιάσ (9θ κζςθ) 

Στα αρνθτικά ςθμεία τθσ χϊρασ ζχουμε: 

- Το κακεςτϊσ απολφςεων και προςλιψεων εργαηομζνων (113θ κζςθ) 

- Τθν επίδραςθ ςτθν επιχειρθματικότθτα των Κανονιςμϊν για τισ Ξζνεσ Άμεςεσ Επενδφςεισ (107θ 

κζςθ) 

- Το κατά κεφαλιν ΑΕΡ ςε Λςοδφναμα Αγοραςτικισ Δφναμθσ (107θ κζςθ) 

- Τισ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου (99θ κζςθ) 

- Το εφροσ τθσ χριςθσ του Διαδικτφου από τισ επιχειριςεισ (97θ κζςθ) 

- Τισ τιμζσ των καυςίμων (96θ κζςθ) 

 

Συνεπϊσ προκφπτει ζνα ςτρατθγικό ςυμπζραςμα: 

Θ Ελλάδα χϊρα με ςυγκριτικά καλζσ τουριςτικζσ υποδομζσ κα πρζπει να βαςιςτεί ςτθν ποιότθτα του 

τουριςτικοφ προϊόντοσ δίνοντασ ζμφαςθ ςτουσ φυςικοφσ και πολιτιςτικοφσ τθσ πόρουσ και να μθν 

ανταγωνιςτεί ςτο πεδίο των τιμϊν. 

Ωςτόςο το ποιοτικό τουριςτικό προϊόν κα πρζπει να τιμολογθκεί ανταγωνιςτικά ϊςτε να ζχει τθν 

ανάλογθ, υψθλι 

 

1. Τα χαρακτθριςτικά τθσ ποιότθτασ του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ Ελλάδασ 

 

Ο δείκτθσ ποιότθτασ του τουριςτικοφ προϊόντοσ μιασ χϊρασ, γενικά προςδιορίηεται από τισ υποδομζσ και 

τισ υπθρεςίεσ. Ο δείκτθσ αυτόσ κατζχει βαρφνουςα ςθμαςία ςτθ χάραξθ μακροπρόκεςμθσ τουριςτικισ 

ςτρατθγικισ και επθρεάηεται δυναμικά από ζνα ςφνολο παραμζτρων.  

Στο πλαίςιο αυτό, ςτόχοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι να αναδείξει, ομαδοποιθμζνα, το ςφνολο των 

παραμζτρων εκείνων που προςδιορίηουν τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του τουριςτικοφ προϊόντοσ ςτθν 

Ελλάδα. Και που κατ’ επζκταςθ μποροφν να αποτελζςουν το ςυγκριτικό οικονομικό πλεονζκτθμα τθσ 
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χϊρασ μασ ςτον τουριςτικό τομζα για τα χρόνια που ζρχονται.  Τα ςτοιχεία βαςίηονται ςε πλικοσ 

ερευνϊν που ζχουν πραγματοποιθκεί τα τελευταία δφο χρόνια. 

 

Τουριςτικζσ υποδομζσ 

 

Για τθ χϊρα μασ, διάχυτθ είναι θ εντφπωςθ πωσ οι τουριςτικζσ υποδομζσ μασ ζχουν βελτιωκεί κεαματικά 

μετά τουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ του 2004. Μια αναβάκμιςθ που ζχει γίνει αιςκθτι ςε όλουσ τουσ τομείσ 

που αφοροφν με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο τισ τουριςτικζσ μασ υπθρεςίεσ. 

 

 

1. Μεταφορζσ 

 

Αναφορικά με τισ μεταφορζσ, ζχουν γίνει βιματα βελτίωςθσ ςτισ υπθρεςίεσ των Ελλθνικϊν αεροδρομίων. 

Πμωσ απομζνουν  πολλά ακόμα να γίνουν –ειδικά ςτθν περιφζρεια.  

 

Κετικζσ κρίνονται οι προςπάκειεσ για τθ βελτίωςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ςτα λιμάνια τθσ χϊρασ 

μασ. Και εδϊ όμωσ ηθτείται ενίςχυςθ των προςπακειϊν που να είναι πελατοκεντρικζσ και να οδθγοφν ςε 

χειροπιαςτά αποτελζςματα καλυτζρευςθσ. Ρρόβλθμα αποτελοφν οι ςυχνζσ βλάβεσ που παρουςιάηουν τα 

πλοία κατά τθ διάρκεια τθσ κερινισ περιόδου με αποτζλεςμα να ταλαιπωροφνται οι επιβάτεσ και να 

αναςτατϊνεται ο προγραμματιςμόσ των διακοπϊν τουσ.  

 

Το περιφερειακό οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ και ειδικότερα οριςμζνα μζςα μεταφοράσ ςτον τόπο των 

διακοπϊν, ςυγκεντρϊνουν τισ πιο αρνθτικζσ κρίςεισ. Λδιαίτερα αρνθτικά είναι τα ςτοιχεία για το οδικό 

δίκτυο των νθςιϊν που ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ είναι απθρχαιωμζνο, και ςτο οποίο αποδίδονται τα 

περιςςότερα τροχαία ατυχιματα. 

 

Συνολικά πάντωσ, ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν αςφαλι και άνετθ μεταφορά των τουριςτϊν/ επιςκεπτϊν ςτθν 

Ελλάδα ζχουν: 

 Το διεκνζσ αεροδρόμιο Ελ. Βενιηζλοσ  

 Το κφριο οδικό δίκτυο (π.χ. Αττικι οδόσ, Εγνατία)   
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 Οι ςυγκοινωνίεσ και θ προςβαςιμότθτα (νζα λιμάνια ςε νθςιά και αναφορά ςτθ γζφυρα 

ίου Αντιρρίου, ωσ ζργο ςφμβολο των βθμάτων εξζλιξθσ που ζχουν γίνει) 

 

 

2. Υπθρεςίεσ 

 

Θ ίδια αίςκθςθ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν είναι εμφανισ ςε μεγάλεσ 

ξενοδοχειακζσ μονάδεσ όπου ςθμειϊνονται ςοβαρζσ επιχειρθματικζσ προςπάκειεσ για αναβάκμιςθ του 

τουριςτικοφ προϊόντοσ ςτθ χϊρα μασ. Αλλά και ςτισ μικρότερεσ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, όπου ο 

επαγγελματιςμόσ και το μεράκι των ιδιοκτθτϊν δθμιουργεί ηεςταςιά και φιλικότθτα ςτον επιςκζπτθ.  

 

Αναλυτικότερα: 

 

(α).Τουριςτικά καταλφματα 

 

Ο βακμόσ ικανοποίθςθσ από όςουσ χρθςιμοποιοφν ξενοδοχείο για τισ διακοπζσ τουσ ςυνδζεται άμεςα με 

τθν εξυπθρζτθςθ, τον επαγγελματιςμό, τθν ευγζνεια και τθν προκυμία του προςωπικοφ να 

αντιμετωπίςει τισ ανάγκεσ των επιςκεπτϊν και τθν κακαριότθτα και τισ ανζςεισ του δωματίου. Ρροφανϊσ 

και θ τοποκεςία του ξενοδοχείου παίηει το δικό τθσ, ςθμαντικό ρόλο. 

 

Πςοι προτιμοφν τα ενοικιαηόμενα δωμάτια, ςτα πλεονεκτιματά τουσ εντάςςουν τθν αυτονομία – 

ανεξαρτθςία, το πιο «προςωπικό» περιβάλλον, τθν άνεςθ κινιςεων, το χαμθλότερο κόςτοσ, τθ 

μεγαλφτερθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκεί ωσ «βάςθ» για εκδρομζσ.  

 

Γενικά πάντωσ, οι δφο κυριότεροι λόγοι που κατευκφνουν τθν επιλογι δωματίου είναι θ τιμι του και θ 

άνεςθ / εξοπλιςμόσ του. 

(β) Χϊροι Εςτίαςθσ 

 

Στθ ςχετικι κλίμακα αξιολόγθςθσ, θ βακμολογία που ςυγκεντρϊνουν οι χϊροι εςτίαςθσ είναι χαμθλι. 

Ειδικότερα, όςον αφορά τα εςτιατόρια / ταβζρνεσ ςε τουριςτικοφσ προοριςμοφσ. Εδϊ θ επαγγελματικι 
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εξυπθρζτθςθ παραμζνει το ηθτοφμενο, με πλικοσ αναφορϊν ςε αρνθτικζσ ςυμπεριφορζσ / νοοτροπίεσ. 

Ζντονθ είναι θ διαπίςτωςθ πωσ ςε πολλοφσ δθμοφιλείσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ το φαγθτό είναι πλζον 

«βιομθχανοποιθμζνο», χωρίσ να προςφζρει κάτι το παραδοςιακό ι το ιδιαίτερο. Τθν ίδια ςτιγμι όςοι 

επαγγελματίεσ διαφοροποιοφνται από αυτι τθν κατεφκυνςθ φαίνεται να δθμιουργοφν  ζνα ιςχυρό 

ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα που ζχει απιχθςθ ςτουσ πελάτεσ. 

 

(γ) Φφςθ, Μουςεία, Μνθμεία, Αρχαιολογικοί χϊροι 

 

Θ ελλθνικι φφςθ, το φυςικό περιβάλλον, οι παραλίεσ και γενικά οι φυςικζσ ομορφιζσ τθσ χϊρασ, 

αποτελοφν μεγάλο δζλεαρ για τουσ τουρίςτεσ. Εξακολουκεί όμωσ μία πλθγι να είναι ανοικτι και να 

επιβαρφνει τισ αντιλιψεισ για τθν ποιότθτα του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ Ελλάδασ. Αυτι θ πλθγι είναι το 

ζλλειμμα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Κυρίωσ εμφανίηεται μζςα από αρνθτικζσ ςυμπεριφορζσ, 

αυκαίρετθ και ακαλαίςκθτθ δόμθςθ και τθν απουςία ευαιςκθςίασ ςε κζματα κακαριότθτασ δθμοςίων 

χϊρων, δρόμων, υπαίκρου κ.λ.π.  

 

Κετικζσ κρίςεισ ςυγκεντρϊνουν τα αξιοκζατα, τα Μουςεία και οι αρχαιολογικοί χϊροι. Ρροβλιματα 

όμωσ προκφπτουν από τα ωράρια λειτουργίασ και τθ φροντίδα που λαμβάνουν κάποιοι από τουσ χϊρουσ. 

 

Ειδικότερα, θ ςτρατθγικι ποιότθτασ του ελλθνικοφ τουριςμοφ με τθν αναφορά ςτο περιβάλλον λειτουργεί 

κετικά. Λόγω και των ευρφτερων κλιματικϊν αλλαγϊν, θ κοινι γνϊμθ εμφανίηεται περιςςότερο 

ευαιςκθτοποιθμζνθ ςτα κζματα του περιβάλλοντοσ. Το να ςυμπεριλθφκεί λοιπόν ςτθ χάραξθ επιμζρουσ 

τουριςτικϊν δράςεων, θ ζννοια «περιβάλλον», αποτελεί κίνθςθ με κετικό αντίκτυπο. Θ μόνθ επιφφλαξθ 

αφορά αν θ διαπίςτωςθ αυτι μπορεί να μετουςιωκεί ςτθν πράξθ ςε χειροπιαςτό αποτζλεςμα.  

 

3. Θεματικι Εξειδίκευςθ του Ελλθνικοφ Τουριςμοφ 

 

Υπζρ τθσ ανάδειξθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του Ελλθνικοφ Τουριςμοφ τάςςεται και θ νζα 

προςζγγιςθ που εςτιάηει ςτθ κεματικι εξειδίκευςι του. Θ κεματικι εξειδίκευςθ πιςτεφεται ότι κα 

βοθκιςει ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του τουριςτικοφ προϊόντοσ, ςυμβάλλοντασ ςτθν ανάπτυξθ του 

τουριςμοφ ανά τομζα (π.χ. κρθςκευτικόσ – μοναςτθριακόσ τουριςμόσ). 
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Ενϊ δθμιουργείται και θ αίςκθςθ ότι ο ςχεδιαςμόσ που γίνεται είναι ςφγχρονοσ και προςαρμοςμζνοσ ςτισ 

τάςεισ και απαιτιςεισ τθσ εποχισ με ςαφϊσ πιο επαγγελματικό χαρακτιρα. 

 

 

4. Επαγγελματιςμόσ / Εξειδίκευςθ 

Θ ποιότθτα των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν ςυνδζεται άμεςα με τον επαγγελματιςμό και τθν εξειδίκευςθ. 

Στον τομζα βελτίωςθσ των υπθρεςιϊν κυριαρχοφν οι αναφορζσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό. Ειδικά θ 

εξειδίκευςθ του προςωπικοφ και θ κατάρτιςθ κεωρείται πωσ οδθγοφν ςε καλφτερθ ποιότθτα υπθρεςιϊν.  

Εδϊ είναι ςθμαντικό να επιςθμανκεί πωσ βαςικι προχπόκεςθ επιτυχίασ είναι θ κεματικι εξειδίκευςθ ανά 

τομζα, να ςυνδυαςτεί με τθν επαγγελματικι εξειδίκευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Γιατί θ ποιότθτα 

ςτο εγχϊριο τουριςτικό προϊόν προκφπτει ωσ ςυνιςταμζνθ των υποδομϊν, τθσ ςυμπεριφοράσ και του 

επαγγελματιςμοφ.  

Αναλυτικότερα, είναι γενικά αποδεκτό ότι τα τελευταία χρόνια, ζχουν γίνει βιματα προσ μια καλφτερθ 

ςυμπεριφορά και νοοτροπία των επαγγελματιϊν του τουριςμοφ. Ειδικά ςτισ μεγάλεσ ξενοδοχειακζσ 

μονάδεσ, γίνεται λόγοσ για μία αλλαγι νοοτροπίασ ςτθν αντιμετϊπιςθ των επιςκεπτϊν – τουριςτϊν. Μια 

αλλαγι νοοτροπίασ που παρατθρείται και ςτα νζα ςτελζχθ που εργάηονται ςε επιχειριςεισ του χϊρου, και 

των οποίων θ ςυνολικι παρουςία αξιολογείται κετικά. Εδϊ, θ κυριότερθ διαφορά ςε ςχζςθ με το 

παρελκόν είναι πωσ υπάρχει ςε μεγαλφτερο βακμό ςεβαςμόσ του πελάτθ.  

Επίςθσ αναγνωρίηεται πωσ θ ενίςχυςθ τθσ εκπαίδευςθσ των ςχολϊν τουριςτικϊν επαγγελμάτων, αλλά και 

θ προςαρμογι τθσ εκπαίδευςθσ αυτισ ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ (π.χ. εξειδίκευςθ ςτελεχϊν), ςυνολικά 

κα βοθκιςουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν. 

Διάχυτθ είναι θ αίςκθςθ ότι θ ενίςχυςθ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτο χϊρο του 

τουριςμοφ, αναμζνεται να βοθκιςει ςθμαντικά ςτθν κατεφκυνςθ ενόσ τουριςτικοφ προϊόντοσ ποιότθτασ. 

Ηθτοφμενο ςυνολικά από το νζο μοντζλο τουριςτικισ ανάπτυξθσ, είναι θ μεγαλφτερθ ευελιξία και ο 

αποτελεςματικόσ ςυντονιςμόσ των εμπλεκομζνων υπθρεςιϊν. 

 

Φυςικά και παρά τα όποια κετικά ςχόλια, δε λείπουν και οι αρνθτικζσ αναφορζσ κφρια ωσ προσ 

φαινόμενα νοοτροπιϊν και ςυμπεριφορϊν που λειτουργοφν δυςφθμιςτικά για τον τουριςμό μασ. Γιατί 

τελικά θ τουριςτικι υπθρεςία - και αυτό άλλωςτε ςτοχεφει να αναδείξει θ μελζτθ - είναι θ δθμιουργία 
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μίασ ςχζςθσ με τον πελάτθ. Θ ποιότθτα τθσ ςχζςθσ αυτισ εξαρτάται από τισ παραμζτρουσ που τθν 

ορίηουν, δθλαδι τθν ευγζνεια, τθ φιλικότθτα, τον επαγγελματιςμό. Και βεβαίωσ από το αποτζλεςμά τθσ: 

Τθν εξυπθρζτθςθ του τελικοφ καταναλωτι – πελάτθ. 

 

Κλείνοντασ, πρζπει να επιςθμανκεί ότι παρά τα ςθμαντικά βιματα που ζχουν γίνει ςτον τομζα αυτόν, 

εξακολουκεί να ιςχφει θ αντίλθψθ πωσ είναι διαφορετικι (καλφτερθ) θ αντιμετϊπιςθ των ξζνων πελατϊν 

απ’ ότι των Ελλινων οι οποίοι κεωροφνται δεδομζνοι, κφρια ςτισ περιόδουσ αιχμισ. 

 

5. «Αςτεροποίθςθ» των ξενοδοχείων 

Θ προςπάκεια απονομισ, με αντικειμενικά κριτιρια, αςτεριϊν ςτα ξενοδοχεία, ςυγκεντρϊνει κετικά 

ςχόλια. Το κυριότερο που προςλαμβάνει θ κοινι γνϊμθ είναι πωσ μζςω τθσ «Αςτεροποίθςθσ» κα 

βελτιωκεί θ ποιότθτα των υπθρεςιϊν και ο επιςκζπτθσ κα ζχει αίςκθςθ του αναμενόμενου επιπζδου των 

υπθρεςιϊν.  

 

Ραράγοντεσ που «πλιττουν» τθν εικόνα του Ελλθνικοφ Τουριςμοφ 

(α) Διαφοροποίθςθ επιπζδου παροχισ υπθρεςιϊν 

Θ επικρατοφςα άποψθ είναι πωσ θ ποιότθτα των παρεχόμενων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν εξαρτάται από το 

αν ο τουρίςτασ είναι Ζλλθνασ ι ξζνοσ. Αναγνωρίηεται πωσ θ ςυμπεριφορά απζναντι ςτουσ Ζλλθνεσ ζχει 

βελτιωκεί, εντοφτοισ όμωσ καταγράφονται παράπονα. Για τισ μεγάλεσ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ υπάρχει θ 

αντίλθψθ ότι ευνοοφνται οι ξζνοι, κάτι που αλλάηει ςτα μικρά ξενοδοχεία και ςτα δωμάτια – 

διαμερίςματα.  

Τονίςτθκε πάντωσ πωσ θ ςυμπεριφορά πολλϊν επαγγελματιϊν του τουριςμοφ, δεν ακολουκεί κάποια 

πρότυπα και εξαρτάται άμεςα από τθν εποχι, τθ ηιτθςθ και τθν τουριςτικι κίνθςθ. 

 

(β) Υπερτιμθμζνεσ τουριςτικζσ υπθρεςίεσ  

Στθν Ελλάδα, είναι διάχυτθ θ διαπίςτωςθ ότι οι τουριςτικζσ υπθρεςίεσ, αναφορικά με τον εςωτερικό 

τουριςμό, πλθν λίγων εξαιρζςεων, δεν αξίηουν τα χριματα που πλθρϊνει κανείσ. Σε ςχζςθ με το εξωτερικό 

οι υπθρεςίεσ που παρζχονται ςτθν Ελλάδα κεωροφνται ακριβότερεσ.  

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι αδυναμία του εςωτερικοφ τουριςμοφ είναι οι ακριβζσ υπθρεςίεσ που δεν είναι 

value for money. Επίςθσ το ότι οι υπθρεςίεσ υφίςτανται ςθμαντικζσ διακυμάνςεισ ςτο επίπεδό τουσ 
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 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

 

Ο ςκοπόσ του πρότηεκτ είναι να αποδείξει το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ του πρωτότυπου τουριςμοφ για 

τον Οργανιςμό Τουριςμοφ Κεςςαλονίκθσ το 2013. Ο μεγαλφτεροσ ςκοπόσ τθσ δθμιουργίασ του 

ςυςτιματοσ αυτοφ και του βαρομζτρου εγκακιδρφκθκε για να παρακολουκεί τθν απόδοςθ τθσ 

τουριςτικισ βιομθχανίασ ςε μία εποχικι βάςθ, για να κακιερϊςει τι προκαλεί αλλαγζσ ςτθν βιομθχανία 

τουριςμοφ από εποχι ςε εποχι και να παρουςιάςει τα ευριματα και τισ ςτατιςτικζσ αυτζσ ςτουσ 

ςχετικοφσ μετόχουσ ςε τριμθνιαία βάςθ. Χρθςιμοποιϊντασ τα απαραίτθτα ςτατιςτικά, ο Οργανιςμόσ 

Τουριςμοφ Κεςςαλονίκθσ, όπωσ και οι ςχετικοί μζτοχοι, μποροφν να αξιολογιςουν τθν αποδοτικότθτα 

των επιχειρθςιακϊν πλάνων και των εφαρμοςμζνων ςτρατθγικϊν. Με τον χρόνο, το βαρόμετρο κα 

αντανακλά τισ ακριβισ καταγραφζσ των ετθςίων και εποχικϊν τάςεων τθσ βιομθχανίασ τουριςμοφ τθσ 

Κεςςαλονίκθσ. Αυτζσ οι τάςεισ κα βοθκοφν να προβλζπουν τθν απόδοςθ τθσ βιομθχανίασ τουριςμοφ ςτο 

μζλλον.    

 
Επιπλζον, για τθν γενικι ενθμζρωςθ και βελτίωςθ του πρωτότυπου βαρόμετρου που δθμιουργικθκε το 

2013, το project ζχει ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ. Ρρϊτα, πρζπει να τροποποιθκεί  το πρόγραμμα του 

ςυςτιματοσ για να παράγει τριμθνιαίεσ αναφορζσ ςε δφο κφματα: Λοφλιο-Σεπτζμβριο, Δεκζμβριο-

Φεβρουάριο. Δεφτερον, οι απαντιςεισ που λαμβάνονται από τισ τριμθνιαίεσ ζρευνεσ πρζπει να 

ειςζρχονται ςτθ βάςθ δεδομζνων όςο γίνεται πιο γριγορα και αποτελεςματικά οφτωσ ϊςτε 

ελαχιςτοποιθκεί ο χρόνοσ που απαιτείται για τον Οργανιςμό Τουριςμοφ Κεςςαλονίκθσ να δθμιουργιςει 

τισ καταγραφζσ αυτζσ. Τα δεδομζνα αυτά κα ςυλλζγονται από τα ερωτθματολόγια που λζγονται Φόρμεσ 

Καταχϊρθςθσ Δεδομζνων Τουριςμοφ. (Tourism Data Entry Forms (TDEFs)). Τρίτον, θ βάςθ δεδομζνων 

χρειάηεται να τροποποιθκεί ζτςι ϊςτε όλα τα δεδομζνα να αποκθκεφονται ςε μία κεντρικι τοποκεςία. 

(αυτό προχποκζτει ότι όλοι που ζχουν πρόςβαςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων χρθςιμοποιοφν  τα ίδια δεδομζνα). 

Τζταρτον,  εταιρίεσ εναζριων ναφλων ςυμπεριλαμβάνονται ςαν ζνασ πρόςκετοσ τομζασ. Άλλοσ ζνασ 

ςτόχοσ του project αυτοφ είναι να βελτιϊςει τθν αξιοπιςτία των τριμθνιαίων δεδομζνων τθσ ζρευνασ, 

κακϊσ θ ομάδα του 2012 είχε ςχετικά χαμθλοφσ δείκτεσ ανταπόκριςθσ. Τζλοσ, ζχει ερευνθκεί ζνα 

ςφςτθμα πρόβλεψθσ τθσ απόδοςθσ τθσ τουριςτικισ βιομθχανίασ.  Ο ςυνολικόσ ςκοπόσ ιταν να 
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δθμιουργθκεί ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυλλογισ δεδομζνων και που δθμιουργεί αναλυτικζσ 

τριμθνιαίεσ αναφορζσ . 

 

 3.1. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΟΥ ΥΡΑΧΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΤΟΥΙΣΜΟΥ (TOURISM TRACKING SYSTEM 

(TTS)) 

 

Ρριν ξεκινιςουμε κάποια άλλθ δουλειά , απαιτείται μία ανάλυςθ του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ 

τουριςμοφ του 2013. Ππωσ ζνασ αρχιτζκτονασ τοποκετεί κάτι επιπρόςκετο ςε ζνα ςπίτι πρζπει να 

κατανοθκεί και το πλάνο τθσ υπάρχουςασ δομισ, κακϊσ επίςθσ επικυμοφμε να κερδίςουμε τθν 

κατανόθςθ των εταιριϊν του προθγοφμενου βαρομετρικοφ ςχεδίου. Ρροςπακοφμε να αποφφγουμε το 

διπλό αντίγραφο ςε ζνα βαρόμετρο και διαβεβαιϊνουμε ότι οι ςτόχοι του project είναι κακαροί και καλά 

οριςμζνοι.     

Αξιολογιςαμε τα ερωτθματολόγια κοιτϊντασ τισ απαντιςεισ , θ ομάδα του 2013 ανζλαβε να ςθμειϊςει τισ 

τάςεισ που αναδφονται από τον τρόπο που ανταποκρίκθκαν οι επιχειριςεισ ςε ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ ι 

ςε τφπουσ ερωτιςεων. Για να αξιολογιςουμε τθ βάςθ δεδομζνων, εξετάςαμε τθ δομι και τθ διαςφνδεςθ 

του για να κακορίςουμε αν κάποιο κομμάτι του χρειαηόταν αναςχεδιαςμό για τθν αναβάκμιςθ και 

ενθμζρωςθ του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ τουριςμοφ.  Ρροςπακιςαμε να δοφμε αν ιταν όλοι οι 

απαραίτθτοι πίνακεσ που χρειάηονται για τθν αποκικευςθ των δεδομζνων ιταν ςτθν κζςθ τουσ. Επίςθσ 

ελζγξαμε να εξαςφαλίςουμε ότι οι ςχζςεισ πινάκων είναι ςτθ ςωςτι ςειρά για να μθν μπερδευτοφν τα 

δεδομζνα και να μθν μπερδευτοφν οι ικανοί άνκρωποι που μπορεί να αςχολοφνται με τισ μελλοντικζσ 

ρυκμίςεισ.  Αξιολογϊντασ το βαρόμετρο λάβαμε υπόψθ μασ τθν γενικι εικόνα, τον αρικμό των 

απαντιςεων που χρθςιμοποιοφνται ςτα γραφιματα, τθ ςχετικότθτα των πλθροφοριϊν  και επίςθσ τον 

αντίκτυπο των ςυνεντεφξεων με τα ςτελζχθ ποικίλων τουριςτικϊν οργανιςμϊν. 

Ιταν αναγκαίο να διεξαχκοφν αυτζσ οι εκτιμιςεισ ςτθν αρχι του project, επειδι παρζχει κατεφκυνςθ για 

το ποιεσ αλλαγζσ πρζπει να γίνουν ςτο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ κακϊσ προχωρά το project. 
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 3.2. ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ ΕΝΑΕΙΟΥ ΝΑΥΛΟΥ ΣΕ 

ΕΝΑ ΤΟΜΕΑ 

(Ζνασ από τουσ ςτόχουσ του project ιταν να προςκζςουμε τισ επιχειριςεισ εναζριου ναφλου ςε ζνα τομζα 

για να παρακολουκοφνται πιο εφκολα. Ο Οργανιςμόσ Τουριςμοφ Κεςςαλονίκθσ παρείχε μία λίςτα με όλεσ 

τισ εγγεγραμμζνεσ επιχειριςεισ εναζριων ναφλων μαηί με ζνα κείμενο ςθμειϊςεων δίπλα ςε πολλζσ 

εταιρίεσ που αξιολόγθςαν ότι ιταν οι πιο ςθμαντικζσ ςτθ βιομθχανία τουριςμοφ. Αφοφ ιρκαμε ςε επαφι 

με τισ επιχειριςεισ αυτζσ, κανονίςαμε ςυνζντευξθ με τρεισ από αυτζσ : Desert Air, Sefofane και Wings over 

Africa. Ο ςκοπόσ των ςυνεντεφξεων ιταν να διαπιςτϊςουμε ποια δεδομζνα ιταν τα πιο 

αντιπροςωπευτικά για τθν απόδοςθ τθσ βιομθχανίασ εναζριου ναφλου. Αφοφ ςυγκεντρϊςαμε τισ 

καταχωριςεισ από τον Οργανιςμό Τουριςμοφ Κεςςαλονίκθσ και από αυτοφσ που ςυμμετείχαν ςτθν 

ςυνζντευξθ , δθμιουργιςαμε μία φόρμα καταχϊρθςθσ δεδομζνων τουριςμοφ για να διανεμθκεί ςτισ 

επιχειριςεισ και να δθμιουργθκεί ζνασ τομζασ ακόμα ςτθ βάςθ δεδομζνων του Οργανιςμοφ Τουριςμοφ 

Κεςςαλονίκθσ.)    

 

 3.3. ΑΡΟΔΕΙΞΘ ΤΘΣ ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΘΤΑΣ ΤΘΣ ΣΥΛΛΟΓΘΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
Θ ζρευνα του Οργανιςμοφ Τουριςμοφ Κεςςαλονίκθσ πραγματοποιικθκε το χρονικό διάςτθμα 25 Λουνίου – 

17 Λουλίου 2013, με προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ (ςφςτθμα PAPI – Paper And Pencil Interviewing) ςε δείγμα 

728 επιςκεπτϊν (από τα ςυνολικά 1000 ερωτθματολόγια) τθσ Κεςςαλονίκθσ κατά τθ φάςθ τθσ 

αποχϊρθςισ τουσ από τθν πόλθ. Για τθ διεξαγωγι των ςυνεντεφξεων επιλζχκθκαν ωσ ςθμεία διεξαγωγισ 

των ςυνεντεφξεων το Αεροδρόμιο «Μακεδονία» τθσ Κεςςαλονίκθσ και ο Νζοσ Σιδθροδρομικόσ Στακμόσ 

Κεςςαλονίκθσ και χρθςιμοποιικθκαν τα ερωτθματολόγια που εκπονικθκαν ςε προθγοφμενθ φάςθ του 

ζργου και ενςωματϊκθκαν ςτθν Μελζτθ Μετρθτικϊν Εργαλείων.     
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 3.3.1. ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ  ΤΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΘΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΤΑΡΟΚΙΣΘΣ 

 
Ο δείκτθσ ανταπόκριςθσ ςε μία ζρευνα είναι ο αρικμόσ των ερωτθματολογίων που επιςτράφθκαν από τα 

ςυνολικά ερωτθματολόγια που ςτάλκθκαν. Θ ζρευνα τθσ ομάδασ του Οργανιςμοφ Τουριςμοφ 

Κεςςαλονίκθσ του 2013 είχε χονδρικά 72,8% (//3.3.2 παραδοτζο λεει ότι κα δίνονταν 1000 

ερωτθματολόγια ςυνολικα,άρα ζκανα (728/1000)%=72,8) ςτο δείκτθ ανταπόκριςθσ.  ( Οι ξεχωριςτοί 

δείκτεσ ανταπόκριςθσ για τισ τζςςερισ κατθγορίεσ  του κυνθγιοφ του τρόπαιου, ενοικίαςθ μθχανισ και 

αυτοκινιτου , ταξίδι και παρακζριςθ, και ςτζγαςθ ιταν were 7.73%, 9.68%, 7.96% και 9.21% αντίςτοιχα . 

Αυτό είναι ζνα ςτατιςτικά χαμθλό δείγμα εννοϊντασ ότι τα περικϊρια λάκοσ των δεδομζνων τουσ είναι 

περίπου +/- 9%.. Για αυτό το λόγο μία αφξθςθ ςτθν δείκτθ ανταπόκριςθσ ιταν επικυμθτι. )  Σχεδιάςαμε να 

χρθςιμοποιιςουμε κίνθτρα παρόμοια με εκείνα  του SMITH TRAVEL RESEARCH (STR) GLOBAL  οφτωσ ϊςτε 

να βελτιϊςουμε τον δείκτθ ανταπόκριςθσ.  Ακριβϊσ αποφαςίςαμε να  πλθροφοριςουμε τισ επιχειριςεισ 

ότι αν απαντοφςαν ςτισ φόρμεσ καταχϊρθςθσ δεδομζνων τουριςμοφ , κα τουσ δινόταν πρόςβαςθ ςτο 

βαρόμετρο του Οργανιςμοφ Τουριςμοφ Κεςςαλονίκθσ.  

 
 
Αρχικά, οι επιχειριςεισ μπορεί να μθν αντιλαμβάνονται τθν αξία του βαρομζτρου: 

Για το λόγο αυτό επικοινωνιςαμε για το βαρόμετρο με τισ επιχειριςεισ που δθμιουργικθκε  το 2013 μαηί 

με τα ερωτθματολόγια τθσ ζρευνασ μασ. Δφο πράγματα ςυνζβθςαν: 

1) Μασ ζδειξε ξεκάκαρα πωσ χρθςιμοποιοφνται οι πλθροφορίεσ που παρζχουν 

2) Απζδειξε ςτισ εταιρίεσ τι μποροφν να κερδίςουν από τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθν ζρευνα. SMITH 

TRAVEL RESEARCH παρζχει δωρεάν παραδείγματα από τισ καταγραφζσ ςτο διαδίκτυο για να δείξει 

πωσ είναι οι πραγματικζσ καταγραφζσ. Αυτό επιτρζπει ςε όλουσ να, ςυμπεριλαμβανομζνου των 

ανκρϊπων που δεν  παρζχουν ςτο SMITH TRAVEL RESEARCH δεδομζνα, να δουν τι είδοσ 

πλθροφοριϊν μποροφν να αποκτιςουν από μία καταγραφι ςτο SMITH TRAVEL RESEARCH:  

χρθςιμοποιοφμε μία παρόμοια προςζγγιςθ. 
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Είναι ςθμαντικό το ερωτθματολόγιο που ςτζλνεται ςτον ιδιοκτιτθ μιασ επιχειριςθσ να είναι όςο πιο 

πρακτικό γίνεται για να ςυμπλθρωκεί πιο εφκολα και να πάρουμε όλεσ τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται.  

Μία ανάλυςθ των ςυνεντεφξεων που πραγματοποίθςε θ ομάδα του Οργανιςμοφ Τουριςμοφ 

Κεςςαλονίκθσ του 2013 αποκάλυψε ότι ηθτϊντασ πλθροφορίεσ από τουσ ιδιοκτιτεσ τισ οποίεσ πρζπει να 

χρονοτριβιςουν για να βρουν, μειϊνει τισ ευκαιρίεσ ανταπόκριςθσ. Επίςθσ δεν ρωτιςαμε για  

ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό γιατί οι ιδιοκτιτεσ των επιχειριςεων τυπικά κα άφθναν τισ ερωτιςεισ 

αυτζσ  αναπάντθτεσ ι δεν κα ζδιναν ακριβι ςτοιχεία.   Συμφϊνθςαν με τθν υπόκεςθ που κάναμε εμείσ  

που εξθγοφςε ξεκάκαρα πωσ μία καταγραφι κα είναι χριςιμθ για ζναν ιδιοκτιτθ επιχείρθςθσ και 

προβάλλοντασ  κάποιο παράδειγμα καταγραφισ κα είναι πολφ πικανό να βοθκιςει ςτθν αφξθςθ του 

δείκτθ ανταπόκριςθσ. Αν το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ εφαρμοςτεί, ο Οργανιςμόσ Τουριςμοφ 

Κεςςαλονίκθσ μπορεί να κοιτάξει ζνα χρόνο πίςω τισ πλθροφορίεσ και να ςχεδιάςει τθ δικιά του 

κατάλθξθ. 

 

 3.3.2.  ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΘΝ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ 

ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΟΜΡΕΛΑ  

 
Διεξιχκθ ζρευνα ςε επαγγελματίεσ και επιχειριςεισ του κλάδου  τουριςμοφ, τόςο ςε ποιοτικό επίπεδο(με 

εισ βάκοσ ςυνεντεφξεισ ςυνολικοφ δείγματοσ 30 επαγγελματιϊν), όςο και ςε ποςοτικό επίπεδο (με 

τθλεφωνικζσ  ςυνεντεφξεισ ςυνολικοφ δείγματοσ 400 επιχειριςεων όλων των τμθμάτων του  κλάδου/60 

ανά κλάδο). 

Δείξαμε ςτουσ ανκρϊπουσ που κάνανε ςυνεντεφξεισ τθν φόρμα ειςαγωγισ δεδομζνων  τουριςμοφ μαηί 

του 2013 αλλά και το ανακεωρθμζνο προςχζδιο για να κερδίςουμε τισ απαντιςεισ τουσ. Ππωσ και να ζχει, 

οι ςυνεντεφξεισ επικεντρϊκθκαν ςε διάφορα κζματα, ςυμπεριλαμβανομζνου τον κακοριςμό του τρόπου 

να αυξιςουμε τον δείκτθ ανταπόκριςθσ από τισ επιχειριςεισ, πικανζσ μεκόδουσ για να αποκτιςουμε τα 

πιο ακριβι δεδομζνα , και τζλοσ πϊσ να κακορίςουμε ζνα τρόπο για να ομαδοποιιςουμε τισ επιχειριςεισ 

ςε υποκατθγορίεσ. 

 

 Ζνασ ςτόχοσ των ςυνεντεφξεων των αντιπροςϊπων από αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ τθσ Κεςςαλονίκθσ ιταν 

να ςυηθτιςουμε τρόπουσ να αποκτιςουμε δεδομζνα χωρίσ να κάνουμε τουσ ιδιοκτιτεσ των επιχειριςεων 
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να νιϊκουν άβολα. (Θ ομάδα του Οργανιςμοφ Τουριςμοφ Κεςςαλονίκθσ  του 2013 είχε πρόβλθμα με αυτό 

, διότι παρζλαβαν πολλζσ απαντιςεισ πίςω από τουσ ιδιοκτιτεσ οι οποίοι ιταν απρόκυμοι να 

ςυμπλθρϊςουν τθν φόρμα ειςαγωγισ δεδομζνων τουριςμοφ αφοφ είχαν διςταγμοφσ για τθν 

εμπιςτευτικότθτα. Ηθτιςαμε από τα ςτελζχθ των οργανιςμϊν αυτϊν να παροτρφνουν τα μζλθ τουσ να 

ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα ο Οργανιςμόσ Τουριςμοφ τθσ Ναμίμπια να αποκτιςει ζναν πιο αυξθμζνο δείκτθ 

ανταπόκριςθσ. Συηθτιςαμε επίςθσ τθν πικανότθτα να αξιοποιιςουμε τα ςτατιςτικά τα οποία ςυμβάλλουν 

ςτο βαρόμετρο του Οργανιςμοφ Τουριςμοφ τθσ Ναμίμπια. Για παράδειγμα, ο Οργανιςμόσ Φιλοξενίασ τθσ 

Ναμίμπια ενδιαφζρκθκε να ςυλλζξουν μόνθ τουσ , και ςυηθτιςαμε με τον διευκυντι    Gitta Paetzold με 

ποιόν τρόπο μπορεί ο Οργανιςμόσ Τουριςμοφ τθσ Ναμίμπια να χρθςιμοποιιςει τα ςτατιςτικά των 

απαντιςεων για το βαρόμετρο του Οργανιςμοφ Τουριςμοφ τθσ Ναμίμπια. )  

Ο τρίτοσ ςτόχοσ των ςυνεντεφξεων μασ ιταν να κακορίςουμε πόςο αποτελεςματικά και ρεαλιςτικά 

μποροφςαμε να κατθγοριοποιιςουμε τισ επιχειριςεισ. Αυτό το ενδιαφζρον υπιρχε ςυγκεκριμζνα για τθν 

κατθγορία των καταλυμάτων κακϊσ θ ομάδα του Οργανιςμοφ Τουριςμοφ τθσ Ναμίμπια το 2008 

κατθγοριοποίθςε όλεσ τισ μορφζσ των καταλυμάτων μαηί.  

 

 3.4. ΔΘΜΙΟΥΓΙΑ ΡΟΒΛΕΨΘΣ 

 
Υπάρχουν δφο ςκοποί του βαρομζτρου , να παρζχει ζνα ςτιγμιότυπο από μία πρόςφατθ κατάςταςθ τθσ 

βιομθχανίασ τουριςμοφ τθσ Κεςςαλονίκθσ και να δθμιουργεί προβλζψεισ ςτισ αποδόςεισ του μζλλοντοσ 

τθσ βιομθχανίασ. Ρραγματοποιϊντασ τουσ δφο αυτοφσ ςκοποφσ κα επιτρζπει ςτισ επιχειριςεισ και ςτουσ 

μετόχουσ  να λαμβάνουν πιο ζγκυρεσ αποφάςεισ ςχετικά  με τα  business plans και τισ ςτρατθγικζσ 

μάρκετινγκ. Κα χτιςτοφν πάνω ςτθ δουλειά τθσ ομάδασ του 2013 μεγαλφτεροι ςτόχοι για να 

πραγματοποιθκοφν. 

Πλα τα τμιματα  ςυηθτάνε τρόπουσ για να γίνουν προβλζψεισ.  Ραριςτάνουμε γραφικά τον αρικμό των 

αφίξεων των τουριςτϊν με ςεβαςμό ςτισ διάφορεσ διαφορζσ όπωσ ςυναλλαγι με διαφορετικά νομίςματα   

κ.α.  χρθςιμοποιϊντασ το EXCEL για να κακορίςουμε τισ τάςεισ και να δθμιουργιςουμε γραμμζσ τάςεων.  
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 3.5. Θ ΒΑΣΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΒΑΟΜΕΤΟΥ 

 
Μία βάςθ δεδομζνων που αποκθκεφει πλθροφορίεσ που ζχουν ςυλλεχκεί από τισ φόρμεσ ειςαγωγισ 

δεδομζνων τουριςμοφ ζχει αναπτυχκεί και χρθςιμοποιείται από τθν ομάδα του 2013. Λδανικά αυτι θ 

βάςθ δεδομζνων κα χρθςιμοποιείται τακτικά και διατθρείται από τον Οργανιςμόσ Τουριςμοφ 

Κεςςαλονίκθσ  του 2013 για αποκικευςθ δεδομζνων που είναι ςυναφι με το βαρόμετρο. Ππωσ και να 

ζχει ο Οργανιςμόσ Τουριςμοφ Κεςςαλονίκθσ  του 2013  ζχει μερικζσ δυςκολίεσ ςτο να βρει το προςωπικό 

με τον χρόνο και τα τισ δεξιότθτεσ ζτςι ϊςτε να καταχωριςει τα δεδομζνα και να διατθριςει τθ βάςθ 

δεδομζνων. (Επιπλζον, θ βάςθ δεδομζνων δεν καλφπτει όλεσ τισ ανάγκεσ του βαρόμετρου- για 

παράδειγμα, δεν περιζχει καταγραφζσ για επιχειριςεισ του εναζριου ναφλου.  Θ λφςθ ιταν να 

αξιολογιςουμε τθ δομι τθσ βάςθσ δεδομζνων   και να παρζχουμε βελτιϊςεισ για να επιτρζψουμε ςτο 

προςωπικό του Οργανιςμοφ Τουριςμοφ τθσ Ναμίμπια να χρθςιμοποιεί τθ βάςθ δεδομζνων πιο 

αποτελεςματικά. ) 

 

 3.5.1. ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΤΘΣ ΔΟΜΘΣ ΤΘΣ ΒΑΣΘΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Θ βάςθ δεδομζνων του βαρόμετρου, ζνα υπολογιςτικό αρχείο του Microsoft Access, περιζχει μία ςυλλογι 

από πίνακεσ που παρζχουν τθ δομι για όλα τα αποκθκευμζνα δεδομζνα. Μία ςειρά από φόρμεσ 

αντιςτοιχοφν ςε αυτοφσ τουσ πίνακεσ  για να παρζχουν ζνα πιο φιλικό και εφκολο τρόπο καταχϊρθςθσ 

δεδομζνων.( Ιταν απαραίτθτο να δθμιουργθκοφν καινοφριοι πίνακεσ που να περιλαμβάνουν 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τον τομζα του εναζριου ναφλου. )Επίςθσ καταςκευάςαμε καινοφριεσ φόρμεσ για 

να προβάλουμε τισ πλθροφορίεσ.  
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 3.5.2. ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΦΟΜΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 

 

Μάκαμε από τισ επαφζσ μασ ότι θ προθγοφμενθ  εκδοχι τθσ βάςθσ δεδομζνων χρειαηόταν πολφ χρόνο για 

να περαςτοφν τα δεδομζνα από τισ φόρμεσ ειςαγωγισ δεδομζνων τουριςμοφ όταν θ αρχικι ζρευνα είχε 

πραγματοποιθκεί.  Θ ομάδα του Οργανιςμοφ Τουριςμοφ Κεςςαλονίκθσ  του 2013 υπολόγιςε ότι με 

περίπου 80  ανταποκρίςεισ τθσ ζρευνασ (ζνασ χαμθλόσ αρικμόσ από τα ςτατιςτικά ςτακερά μασ) κα 

ζπαιρνε περίπου ζξιμιςθ ϊρεσ από ζναν εκπαιδευμζνο εργαηόμενο να καταχωριςει τα δεδομζνα , ζνα 

τζταρτο χειρονακτικά. Αφοφ το δυναμικό του Οργανιςμοφ Τουριςμοφ είναι χαμθλό, χρειάςτθκε να βροφμε 

ζνα τρόπο να επεκτείνουμε τθν διαδικαςία.  Ερευνιςαμε πικανζσ μεκόδουσ για αυτοματοποίθςθ τθσ 

διαδικαςίασ, χρθςιμοποιϊντασ τα εργαλείου του Excel και Access. 

 

 3.6. ΕΕΥΝΩΝΤΑΣ  ΤΘΝ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΤΘΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 

 
   
Ρριν ςυνοψίςουμε και προβλζψουμε , καταγραφζσ μποροφν να δθμιουργθκοφν για μια νζα καταγραφι 

του βαρομζτρου- ο κφριοσ ςκοπόσ του τουριςτικοφ βαρομζτρου- πρϊτα ςυλλζγουμε δεδομζνα από τθν 

ζρευνα τθσ βιομθχανίασ τουριςμοφ και τα αποκθκεφουμε ςτθ βάςθ δεδομζνων του βαρομζτρου. Αφοφ θ 

διαδικαςία τθσ απόδειξθσ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ ζρευνασ ολοκλθρωκεί, τα ερωτθματολόγια ιταν αρκετά 

βελτιωμζνα και ζτοιμα για διανομι.  Ψάξαμε μεκόδουσ για να διανεμθκοφν τα ερωτθματολόγια γριγορα 

ςε κάκε τομζα τουριςμοφ. Πταν τα ερωτθματολόγια επιςτρζφονταν ςυμπλθρωμζνα από τουσ 

οργανιςμοφσ, καταχωροφςαμε τα δεδομζνα ςτθ βάςθ δεδομζνων του Οργανιςμοφ Τουριςμοφ 

Κεςςαλονίκθσ . Χρθςιμοποιϊντασ  τα Microsoft Access και Excel,  τα δεδομζνα μποροφν αυτόματα  να 

ειςαχκοφν ςτθ βάςθ δεδομζνων. Θ αυτοματοποίθςθ αυτι κερδίηει πολφ χρόνο για το προςωπικό του 

Οργανιςμοφ Τουριςμοφ Κεςςαλονίκθσ.  
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 3.7. ΡΑΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘ ΤΟΥ ΒΑΟΜΕΤΟΥ 

 

Αφοφ μαηευτοφν όλα τα δεδομζνα από τισ ερευνϊμενεσ επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ, το βαρόμετρο 

μπορεί τελικά να δθμιουργθκεί.  Δθμιουργϊντασ το βαρόμετρο απαιτείται να διαχωριςτοφν τα καινοφρια 

καταχωρθμζνα δεδομζνα από τθ βάςθ δεδομζνων του βαρόμετρου και να δθμιουργθκοφν ςτατιςτικά 

απεικονιηόμενα ςε χρωματιςτά γραφιματα. Αυτά τα ςτατιςτικά τα επιλζξαμε για να ότι ςτο βαρόμετρο 

βαςίηονται πλθροφορίεσ που ςυλλζχκθκαν από πολλζσ ςυνεντεφξεισ με ςτελζχθ και ιδιοκτιτεσ 

επιχειριςεων. Θ αντιπροςϊπευςθ και πρόβλεψθ του κάκε τομζα τθσ αγοράσ ςτο βαρόμετρο είναι 

ςυνοψιςμζνθ ςε μία μονι ςελίδα για να κακαρά και περιεκτικά. Δθμιουργιςαμε ζνα πρότυπο για τθ βάςθ 

δεδομζνων που παρζχει ςτουσ εργαηόμενουσ του Οργανιςμοφ Τουριςμοφ Κεςςαλονίκθσ  οΛ οποίοι 

αςχολοφνται με το βαρόμετρο , με οδθγίεσ για το πϊσ να  ςυμπλθρϊνει τα γραφιματα με τα τωρινά 

δεδομζνα. Ραράγαμε ζνα μοναδικό κατά τθν διάρκεια του project , αλλά ιδανικά το βαρόμετρο κα ζπρεπε 

να δθμιουργείται ςε κάκε μεςοδιάςτθμα τθσ διανομισ , κάκε τρεισ μινεσ. 

 

Για να απλοποιθκεί θ διανομι του βαρομζτρου, δυο λίςτεσ διανομισ δθμιουργικθκαν. Θ μία λίςτα 

περιζχει όλεσ τισ θλεκτρονικζσ λίςτεσ των μετόχων , και θ άλλθ περιζχει όλεσ τισ επιχειριςεισ που 

ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα. Με αυτόν το τρόπο ,μποροφμε να ζρκουμε ςε επαφι με τον κατάλλθλο 

αποδζκτθ πιο γριγορα. Οι λίςτεσ των επιχειριςεων πρζπει να διορκϊνονται ςε κάκε μεςοδιάςτθμα, 

φυςικά, και να ςυμπεριλαμβάνονται μόνο αυτζσ που ανταποκρίνονται ςτισ φόρμεσ ειςαγωγισ δεδομζνων 

τουριςμοφ.   

 

 3.8. ΣΥΝΟΨΘ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

Μία ςειρά από ενζργειεσ ζγιναν για να ςυνταχκεί θ μεκοδολογία. Αυτζσ οι ενζργειεσ περιλαμβάνουν τθν 

αξιολόγθςθ του υπάρχοντοσ βαρομζτρου , ενςωμάτωςθ των επιχειριςεων εναζριου ναφλου ςαν ζνα 

τομζα, απόδειξθ αποτελεςματικότθτασ τθσ ζρευνασ , πρόςκεςθ επιπρόςκετεσ πλθροφοριϊν πρόβλεψθ 

αγοράσ του βαρομζτρου, βελτίωςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων του Οργανιςμοφ Τουριςμοφ Κεςςαλονίκθσ, 

ζρευνα κάκε τομζα, και τελικά δθμιουργία και διανομι εποχικοφ βαρομζτρου. Ο επόμενοσ πίνακασ 

δείχνει ςε ποιεσ πλευρζσ του project  επικεντρωκικαμε κατά τθν διάρκεια ςυγκεκριμζνων βδομάδων 
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Εβδομάδα 1 2 3 4 5 6 7 8 

Αξιολόγθςθ 
του 
βαρομζτρου 

 

        

Διεξαγωγι 
ςυνεντεφξεων 

 

        

Τροποποίθςθ 
τθσ φόρμασ 
ειςαγωγισ 
δεδομζνων 
τουριςμοφ 

 

        

Αποςτολι τθσ 
φόρμασ 
ειςαγωγισ 
δεδομζνων 
τουριςμοφ 

 

        

Τροποποίθςθ 
τθσ βάςθσ 
δεδομζνων 

 

        

Ειςαγωγι των 
απαντιςεων 
ςτθ βάςθ 
δεδομζνων 

 

        

Δθμιουργία 
βαρομζτρου 

 

        

Διανομι του 

βαρομζτρου 
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 4. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΟΥΙΣΤΙΚΟΥ ΡΟΪΟΝΤΟΣ  

 

Θ πολυπλοκότθτα που χαρακτθρίηει το τουριςτικό προϊόν και θ φπαρξθ μεγάλθσ ποικιλίασ παραγόντων 

ςτθ διαμόρφωςι του, κακιςτά απαιτθτικό και πολφπλευρο τον κακοριςμό των δεικτϊν εκείνων που 

οφείλει να τροφοδοτεί και να παρακολουκεί θ ζρευνα τουριςτικισ αγοράσ, προκειμζνου να παράγει 

ζγκυρα, επαρκι και ολοκλθρωμζνα ςυμπεράςματα για τθν εξζλιξθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ ςε μια 

γεωγραφικι περιοχι. Στθν παροφςα μελζτθ, καταγράφονται οι προτεινόμενοι δείκτεσ αξιολόγθςθσ του 

τουριςτικοφ προϊόντοσ ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Οργανιςμοφ Τουριςτικισ Ρροβολισ Κεςςαλονίκθσ και 

αναλφονται με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια: 

 Λόγοι επιλογισ δείκτθ – Ρροςδοκία από τθ χριςθ του δείκτθ. 

 Βαρφτθτα δείκτθ.  

 Ρεριοδικότθτα παρακολοφκθςθσ δείκτθ. 

 Τρόποι - Ρθγζσ ενθμζρωςθσ δείκτθ.   

 

 5. ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΙΣΤΙΚΟ ΡΟΪΟΝ ΣΤΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 

 

Οι δείκτεσ είναι εργαλείο που χρθςιμοποιείται ςε διάφορεσ επιςτιμεσ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ 

κοινωνικζσ και οικονομικζσ επιςτιμεσ. Σκοπόσ των δεικτϊν είναι να δθλϊςουν με ςυντομία και ακρίβεια 

εκείνεσ τισ παραμζτρουσ για τισ οποίεσ υπάρχει ενδιαφζρον. Βαςικά πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ των 

δεικτϊν είναι θ αμεςότθτα και θ απλότθτα ςτθν παρουςίαςθ και τθν εκτίμθςθ διαφόρων παραγόντων και 

παραμζτρων, κακϊσ και θ ευχρθςτία ςτθν κακοδιγθςθ ςε κζματα που κεωροφνται ςθμαντικά και πρζπει 

να λαμβάνονται υπόψθ ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ςτρατθγικισ. Μεταξφ των διαφόρων 

λειτουργιϊν των δεικτϊν είναι θ περιγραφι μιασ κατάςταςθσ, θ επιςιμανςθ προβλθμάτων και 

μεταβολϊν, θ υποςτιριξθ ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων, θ αξιολόγθςθ μζτρων και επιλογϊν κτλ. 

(Farsari & Prastacos, 1999).  
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Θ διαδικαςία διαμόρφωςθσ και επιλογισ δεικτϊν είναι ςυνικωσ πολφπλοκθ και ενίοτε παρουςιάηει 

ςθμαντικά προβλιματα, όπωσ θ ζλλειψθ κατάλλθλων ςτοιχείων για τθν τροφοδότθςθ και τθν 

επικαιροποίθςι τουσ, θ υποκειμενικότθτα που μπορεί να εμφανιςτεί, τόςο κατά τθ διαδικαςία επιλογισ 

τουσ, όςο και  (κυρίωσ)  κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςισ τουσ, τόςο για τουσ ποςοτικοφσ δείκτεσ, όςο και 

(κυρίωσ) για τουσ ποιοτικοφσ δείκτεσ (Meadows, 1998). 

 

Στθν μελζτθ διαμόρφωςθσ δεικτϊν, καταγράφονται αναλυτικά οι προτεινόμενοι δείκτεσ για τθν 

αξιολόγθςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ και τθσ ελκυςτικότθτάσ του 

ςτθν πόλθ τθσ Κεςςαλονίκθσ, ςτο πλαίςιο του ρόλου του Γραφείου Ερευνϊν του Οργανιςμοφ Τουριςτικισ 

Ρροβολισ και Μάρκετινγκ Κεςςαλονίκθσ.  

 

Οι προτεινόμενοι δείκτεσ καλφπτουν το ςφνολο τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ. Στθν παροφςα μελζτθ 

αναφζρονται για κάκε δείκτθ: 

 Ο ςκοπόσ και θ χρθςιμότθτα του δείκτθ ςτο πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ και παρακολοφκθςθσ του 

τουριςτικοφ προϊόντοσ. 

 Θ πθγι ςυλλογισ (πρωτογενισ ι/και δευτερογενισ ζρευνα) των πλθροφοριϊν ςχετίηονται με τθ 

διαμόρφωςθ του δείκτθ. 

 Θ μορφι με τθν οποία κα καταγράφεται ο δείκτθσ. 

 Θ εκτιμϊμενθ βαρφτθτα του δείκτθ ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ εξζλιξθσ του 

τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ πόλθσ. 

 Θ περιοδικότθτα ςτθν επικαιροποίθςθ και παρακολοφκθςθ του κάκε δείκτθ. 

 

Ρροκειμζνου να δθμιουργθκοφν οι προτεινόμενοι δείκτεσ ελιφκθ υπόψθ, τόςο θ διεκνισ και εγχϊρια 

εμπειρία (όπωσ π.χ. οι καλζσ πρακτικζσ που αναφζρκθκαν παραπάνω), όςο και θ ιδιαιτερότθτα και τα 

χαρακτθριςτικά (γεωγραφικά, κοινωνικά, οικονομικά κτλ.) τθσ πόλθσ τθσ Κεςςαλονίκθσ, ωσ τουριςτικοφ 

προοριςμοφ.  

 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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Ενδεικτικά, αναφζρονται τα εξισ ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ πόλθσ τθσ Κεςςαλονίκθσ που επθρεάηουν 

τθ διαμόρφωςθ των προτεινόμενων δεικτϊν: 

 Ρολλαπλζσ πφλεσ ειςόδου επιςκεπτϊν (αεροδρόμιο, λιμάνι, ςιδθροδρομικόσ ςτακμόσ, μεγάλοι 

αυτοκινθτόδρομοι, όπωσ ο ΡΑΚΕ και θ Εγνατία Οδόσ) 

 Γειτνίαςθ  τθσ πόλθσ με εξαιρετικά δθμοφιλείσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ, όπωσ θ Χαλκιδικι και θ 

Ριερία. 

 Φπαρξθ ςθμαντικοφ εκκεςιακοφ κζντρου/φορζα ςτο κζντρο του Ρολεοδομικοφ Συγκροτιματοσ 

Κεςςαλονίκθσ κτλ. 
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 6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ & ΕΞΕΛΙΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΤΙΚΟΥ ΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΘΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 

 

Οι προτεινόμενοι δείκτεσ ζχουν κατθγοριοποιθκεί με βάςθ τθν προζλευςθ των ςτοιχείων και των 

δεδομζνων που χρθςιμοποιοφνται για τθν ενθμζρωςθ και τθν επικαιροποίθςι τουσ, ςε δείκτεσ 

πρωτογενοφσ ζρευνασ και δείκτεσ δευτερογενοφσ ζρευνασ. 

 

 

 6.1. ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΕΥΝΑΣ 

 

6.1.1. ΔΕΙΚΤΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΔΙΑΜΟΝΘΣ ΤΩΝ ΤΟΥΙΣΤΩΝ 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν αξιολόγθςθ των ςυνκθκϊν διαμονισ των 

επιςκεπτϊν ςτθν Κεςςαλονίκθ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα πεδίου ςε επιςκζπτεσ τθσ Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 Επιμζρουσ δείκτεσ: Δείκτθσ αξιολόγθςθσ αςφάλειασ καταλφματοσ, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ εμφάνιςθσ 

καταλφματοσ, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ κακαριότθτασ καταλφματοσ, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ τοποκεςίασ 

καταλφματοσ, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ εξυπθρζτθςθσ καταλφματοσ, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ αξίασ ςτα 

χριματα του καταλφματοσ. 

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του κφριου και των επιμζρουσ δεικτϊν:  

Ραρακαλϊ αξιολογιςτε τισ παραμζτρουσ από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ, βάςθ μίασ κλίμακασ από το 1 μζχρι 

το 5 όπου το ζνα είναι θ χαμθλότερθ βακμολογία και 5 θ ψθλότερθ. Ο αρικμόσ 6 χρθςιμοποιείται ςε 

περίπτωςθ που κάποια παράμετροσ δεν ιςχφει για τον ερωτοφμενο ι ο ερωτοφμενοσ δεν είχε τθν εμπειρία 

για να μπορζςει να τθν αξιολογιςει . 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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Διαμονι 

 1 2 3 4 5 6 Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Αςφάλεια       4,41 

Εμφάνιςθ/ κατάςταςθ κτιρίων, επίπλων, 

διακόςμθςθσ, εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ 

      
4,28 

Κακαριότθτα       4,30 

Τοποκεςία και περιβάλλων χϊροσ       4,29 

Εξυπθρζτθςθ       4,33 

Αξία Χρθμάτων (Value for Money)       4,32 

Γενικι εμπειρία       4,38 

 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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6.1.2. ΔΕΙΚΤΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ (ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΙΑ – ΚΑΦΕΤΕΙΕΣ - ΜΡΥΑΙΕΣ) 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν αξιολόγθςθ του κλάδου τθσ εςτίαςθσ από 

τουσ επιςκζπτεσ τθσ πόλθσ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα πεδίου ςε επιςκζπτεσ τθσ Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 Επιμζρουσ δείκτεσ: Δείκτθσ αξιολόγθςθσ ποιότθτασ φαγθτοφ, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ ποικιλίασ 

φαγθτοφ, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ τοποκεςίασ, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ εξυπθρζτθςθσ, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ 

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

4,41 4,28 4,30 4,29 4,33 4,32 4,38 

Please evaluate the parameters of the following categories, based 
on a scale of 1 to 5, where 1 is the lowest rating and 5 the highest 

Stay/Lodging 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 
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αξίασ ςε χριματα, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ κακαριότθτασ, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ εμφάνιςθσ, Δείκτθσ 

αξιολόγθςθσ τουαλετϊν. 

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του κφριου και των επιμζρουσ δεικτϊν: 

Ραρακαλϊ αξιολογιςτε τισ παραμζτρουσ από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ, βάςθ μίασ κλίμακασ από το 1 μζχρι 

το 5 όπου το ζνα είναι θ χαμθλότερθ βακμολογία και 5 θ ψθλότερθ. Ο αρικμόσ 6 χρθςιμοποιείται ςε 

περίπτωςθ που κάποια παράμετροσ δεν ιςχφει για τον ερωτοφμενο ι ο ερωτοφμενοσ δεν είχε τθν εμπειρία 

για να μπορζςει να τθν αξιολογιςει . 

Εςτιατόρια & άλλοι χϊροι παραςκευισ και πϊλθςθσ φαγθτϊν και ποτϊν 

 1 2 3 4 5 6 Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Τοποκεςία       4,43 

Ροιότθτα φαγθτοφ       4,43 

Ροικιλία φαγθτϊν       4,39 

Εξυπθρζτθςθ       4,33 

Αξία Χρθμάτων (Value for Money)       4,35 

Κακαριότθτα       4,35 

Εμφάνιςθ & Ατμόςφαιρα       4,43 

Τουαλζτεσ και άλλεσ διευκολφνςεισ       4,21 

Γενικι εμπειρία       4,42 

 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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6.1.3. ΔΕΙΚΤΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΛΕΩΦΟΕΙΑ 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν αξιολόγθςθ των δθμόςιων αςτικϊν 

ςυγκοινωνιϊν τθσ πόλθσ από τουσ επιςκζπτεσ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα πεδίου ςε επιςκζπτεσ τθσ Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Μεςαία. 

 Ρεριοδικότθτα: Διετισ.  

 Επιμζρουσ δείκτεσ: Δείκτθσ αξιολόγθςθσ αξίασ ςτα χριματα. 

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του κφριου και των επιμζρουσ δεικτϊν: 

1,00
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2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

4,43 4,43 4,39 4,33 4,35 4,35 4,43 4,21 4,42 

Please evaluate the parameters of the following categories, based 
on a scale of 1 to 5, where 1 is the lowest rating and 5 the highest 
Restaurants and other places of preparation and sale of food and beverages  
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Ραρακαλϊ αξιολογιςτε τισ παραμζτρουσ από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ, βάςθ μίασ κλίμακασ από το 1 μζχρι 

το 5 όπου το ζνα είναι θ χαμθλότερθ βακμολογία και 5 θ ψθλότερθ. Ο αρικμόσ 6 χρθςιμοποιείται ςε 

περίπτωςθ που κάποια παράμετροσ δεν ιςχφει για τον ερωτοφμενο ι ο ερωτοφμενοσ δεν είχε τθν εμπειρία 

για να μπορζςει να τθν αξιολογιςει . 

Εξυπθρζτθςθ λεωφορείων 

 1 2 3 4 5 6 Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Αξία Χρθμάτων (Value for Money)       4,19 

Γενικι εμπειρία       4,00 

 

 

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Value for Money General Experience

4,19 4,00 

Please evaluate the parameters of the following categories, 
based on a scale of 1 to 5, where 1 is the lowest rating and 5 

the highest 
Bus Service 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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6.1.4. ΔΕΙΚΤΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΤΑΞΙ 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν αξιολόγθςθ των ταξί τθσ πόλθσ από τουσ 

επιςκζπτεσ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα πεδίου ςε επιςκζπτεσ τθσ Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Μεςαία. 

 Ρεριοδικότθτα: Διετισ.  

 Επιμζρουσ δείκτεσ: Δείκτθσ αξιολόγθςθσ αξίασ ςτα χριματα. 

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του κφριου και των επιμζρουσ δεικτϊν: 

Ραρακαλϊ αξιολογιςτε τισ παραμζτρουσ από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ, βάςθ μίασ κλίμακασ από το 1 μζχρι 

το 5 όπου το ζνα είναι θ χαμθλότερθ βακμολογία και 5 θ ψθλότερθ. Ο αρικμόσ 6 χρθςιμοποιείται ςε 

περίπτωςθ που κάποια παράμετροσ δεν ιςχφει για τον ερωτοφμενο ι ο ερωτοφμενοσ δεν είχε τθν εμπειρία 

για να μπορζςει να τθν αξιολογιςει . 

Εξυπθρζτθςθ ταξί 

 1 2 3 4 5 6 Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Αξία Χρθμάτων (Value for Money)       3,83 

Γενικι εμπειρία       3,90 

 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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6.1.5. ΔΕΙΚΤΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΘ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΩΝ 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν αξιολόγθςθ των επιχειριςεων ενοικίαςθσ 

αυτοκινιτων από τουσ επιςκζπτεσ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα πεδίου ςε επιςκζπτεσ τθσ Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Μεςαία. 

 Ρεριοδικότθτα: Διετισ.  

 Επιμζρουσ δείκτεσ: Δείκτθσ αξιολόγθςθσ αξίασ ςτα χριματα, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ κατάςταςθσ 

οχιματοσ, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ εξυπθρζτθςθσ και επαγγελματιςμοφ. 

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του κφριου και των επιμζρουσ δεικτϊν: 

Ραρακαλϊ αξιολογιςτε τισ παραμζτρουσ από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ, βάςθ μίασ κλίμακασ από το 1 μζχρι το 

5 όπου το ζνα είναι θ χαμθλότερθ βακμολογία και 5 θ ψθλότερθ. Ο αρικμόσ 6 χρθςιμοποιείται ςε περίπτωςθ 
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4,50
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Value for Money General Experience

3,83 3,90 

Please evaluate the parameters of the following categories, based 
on a scale of 1 to 5, where 1 is the lowest rating and 5 the highest 

Taxi Service 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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που κάποια παράμετροσ δεν ιςχφει για τον ερωτοφμενο ι ο ερωτοφμενοσ δεν είχε τθν εμπειρία για να 

μπορζςει να τθν αξιολογιςει . 

Ενοικιάςεισ αυτοκινιτων 

 1 2 3 4 5 6 Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Αξία Χρθμάτων (Value for Money)       4,22 

Γενικι εμπειρία       4,27 
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3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Value for Money General Experience

4,22 4,27 

Please evaluate the parameters of the following categories, 
based on a scale of 1 to 5, where 1 is the lowest rating and 5 

the highest 
Car Rental 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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6.1.6. ΔΕΙΚΤΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΔΟΜΩΝ 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν αξιολόγθςθ των δθμόςιων υποδομϊν 

κοινισ ωφζλειασ από τουσ επιςκζπτεσ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα πεδίου ςε επιςκζπτεσ τθσ  Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Μεςαία. 

 Ρεριοδικότθτα: Διετισ.  

 Επιμζρουσ δείκτεσ: Δείκτθσ αξιολόγθςθσ δθμόςιων τουαλετϊν, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ αεροδρομίου, 

Δείκτθσ αξιολόγθςθσ λιμανιοφ, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ ςιδθροδρομικοφ ςτακμοφ, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ 

οδικϊν πινακίδων, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ οδικοφ δικτφου, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ χϊρων ςτάκμευςθσ, 

Δείκτθσ αξιολόγθςθσ διευκόλυνςθσ πεηϊν, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ διευκόλυνςθσ ποδθλατϊν, Δείκτθσ αξι-

ολόγθςθσ διευκόλυνςθσ ΑΜΕΑ, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ δθμόςιων υπθρεςιϊν (νοςοκομεία, αςτυνομία, 

άλλεσ υπθρεςίεσ). 

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του κφριου και των επιμζρουσ δεικτϊν: 

Ραρακαλϊ αξιολογιςτε τισ παραμζτρουσ από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ, βάςθ μίασ κλίμακασ από το 1 μζχρι το 

5 όπου το ζνα είναι θ χαμθλότερθ βακμολογία και 5 θ ψθλότερθ. Ο αρικμόσ 6 χρθςιμοποιείται ςε περίπτωςθ 

που κάποια παράμετροσ δεν ιςχφει για τον ερωτοφμενο ι ο ερωτοφμενοσ δεν είχε τθν εμπειρία για να 

μπορζςει να τθν αξιολογιςει. 

Ρϊσ κα αξιολογοφςατε τθν υποδομι τθσ Θεςςαλονίκθσ βάςθ των ακολοφκων: 

 1 2 3 4 5 6 Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Δθμόςια αποχωρθτιρια       3,06 

Αεροδρόμιο       3,77 

Λιμάνι       3,94 

Σιδθροδρομικόσ Στακμόσ       3,33 

Οδικζσ πινακίδεσ       3,30 

Οδικό δίκτυο       3,28 

Χϊροι ςτάκμευςθσ       3,13 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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How would you assess the infrastructure of Thessaloniki based 
on the following? 

Διευκολφνςεισ πεηϊν       3,26 

Διευκολφνςεισ ποδθλατϊν       2,92 

Διευκολφνςεισ ΑΜΕΑ       2,74 

Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ (νοςοκομεία, αςτυνομία κτλ)       3,43 

Γενικι εμπειρία       3,70 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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6.1.7. ΔΕΙΚΤΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΔΟΜΘΜΕΝΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν αξιολόγθςθ του δομθμζνου περιβάλλοντοσ 

από τουσ επιςκζπτεσ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα πεδίου ςε επιςκζπτεσ τθσ  Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Μεςαία. 

 Ρεριοδικότθτα: Διετισ.  

 Επιμζρουσ δείκτεσ: Δείκτθσ αξιολόγθςθσ αιςκθτικισ εικόνασ, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ τοπικοφ χαρακτιρα 

– παράδοςθσ, Δείκτθσ Γενικισ Εικόνασ. 

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του κφριου και των επιμζρουσ δεικτϊν: 

Ραρακαλϊ αξιολογιςτε τισ παραμζτρουσ από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ, βάςθ μίασ κλίμακασ από το 1 μζχρι το 

5 όπου το ζνα είναι θ χαμθλότερθ βακμολογία και 5 θ ψθλότερθ. Ο αρικμόσ 6 χρθςιμοποιείται ςε περίπτωςθ 

που κάποια παράμετροσ δεν ιςχφει για τον ερωτοφμενο ι ο ερωτοφμενοσ δεν είχε τθν εμπειρία για να 

μπορζςει να τθν αξιολογιςει. 

Ρϊσ κα αξιολογοφςατε τθν κακαριότθτα και τθν κατάςταςθ του δομθμζνου περιβάλλοντοσ βάςθ των 

ακολοφκων: 

 1 2 3 4 5 6 Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Αιςκθτικι εικόνα       3,65 

Διατιρθςθ τοπικοφ χαρακτιρα       3,71 

Γενικι εικόνα       3,72 

 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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6.1.8. ΔΕΙΚΤΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΩΝ 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν αξιολόγθςθ των αρχαιολογικϊν χϊρων και 

μουςείων από τουσ επιςκζπτεσ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα πεδίου ςε επιςκζπτεσ τθσ  Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Μεςαία. 

 Ρεριοδικότθτα: Διετισ.  

 Επιμζρουσ δείκτεσ: Δείκτθσ αξιολόγθςθσ κοινόχρθςτων χϊρων (αποχωρθτιρια, κυλικεία, καταςτιματα 

αναμνθςτικϊν ειδϊν κτλ), Δείκτθσ αξιολόγθςθσ ευκολίασ πρόςβαςθσ, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ ωρϊν 

λειτουργίασ, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ πλθροφοριϊν ςτο χϊρο, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ εξυπθρζτθςθσ 

προςωπικοφ, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ αξίασ / ενδιαφζροντοσ, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ διατιρθςθσ 
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How would you assess the cleanliness and the general condition 
of the built environment based on the following? 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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/αναςτιλωςθσ, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ διακεςιμότθτασ ξεναγϊν, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ τιμισ ειςόδου – 

αξίασ ςτα χριματα. 

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του κφριου και των επιμζρουσ δεικτϊν: 

Ραρακαλϊ αξιολογιςτε τισ παραμζτρουσ από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ, βάςθ μίασ κλίμακασ από το 1 μζχρι το 

5 όπου το ζνα είναι θ χαμθλότερθ βακμολογία και 5 θ ψθλότερθ. Ο αρικμόσ 6 χρθςιμοποιείται ςε περίπτωςθ 

που κάποια παράμετροσ δεν ιςχφει για τον ερωτοφμενο ι ο ερωτοφμενοσ δεν είχε τθν εμπειρία για να 

μπορζςει να τθν αξιολογιςει. 

Ρϊσ κα αξιολογοφςατε τουσ Αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, τουσ πολιτιςτικοφσ χϊρουσ και τα Μνθμεία βάςθ των 

ακολοφκων: 

 1 2 3 4 5 6 Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Διευκολφνςεισ  Κοινόχρθςτων Χϊρων (αποχωρθτιρια, 

καφετζρια, καταςτιματα αναμνθςτικϊν ειδϊν κτλ) 

      
3,97 

Ώρεσ λειτουργίασ       4,08 

Ρλθροφόρθςθ/ Ενθμζρωςθ ςτο χϊρο       4,11 

Αξία/ Ενδιαφζρον       4,20 

Διατιρθςθ/ Αναςτφλωςθ       4,09 

Ευκολία Ρρόςβαςθσ       4,16 

Εξυπθρζτθςθ Ρροςωπικοφ       4,13 

Διακεςιμότθτα Ξεναγϊν       4,05 

Τιμι Ειςόδου - Αξία Χρθμάτων (Value for Money)       4,14 

Γενικι εμπειρία       4,21 

 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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6.1.9. ΔΕΙΚΤΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ  

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν αξιολόγθςθ των επιλογϊν ψυχαγωγίασ που 

προςφζρει θ Κεςςαλονίκθ (νυκτερινι ηωι, ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ, πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ)  από τουσ 

επιςκζπτεσ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα πεδίου ςε επιςκζπτεσ τθσ  Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 Επιμζρουσ δείκτεσ: Δείκτθσ αξιολόγθςθσ αξίασ ςτα χριματα. 
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How would you assess the archaeological sites, cultural sites 
and monuments based on the following? 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του κφριου και των επιμζρουσ δεικτϊν: 

Ραρακαλϊ αξιολογιςτε τισ παραμζτρουσ από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ, βάςθ μίασ κλίμακασ από το 1 μζχρι το 

5 όπου το ζνα είναι θ χαμθλότερθ βακμολογία και 5 θ ψθλότερθ. Ο αρικμόσ 6 χρθςιμοποιείται ςε περίπτωςθ 

που κάποια παράμετροσ δεν ιςχφει για τον ερωτοφμενο ι ο ερωτοφμενοσ δεν είχε τθν εμπειρία για να 

μπορζςει να τθν αξιολογιςει. 

Ρϊσ κα αξιολογοφςατε τισ ευκαιρίεσ για δραςτθριότθτεσ και ψυχαγωγία (π.χ. νυκτερινι ηωι, ακλθτικζσ και 

πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ)βάςθ των ακολοφκων: 

 1 2 3 4 5 6 Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Αξία Χρθμάτων (Value for Money)       4,27 
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How would you assess the opportunities for activities and 
entertainment (e.g. nightlife, sporting and cultural activities) 

based on the following? 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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6.1.10. ΔΕΙΚΤΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΑΓΟΩΝ ΣΤΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν αξιολόγθςθ τθσ αγοράσ τθσ Κεςςαλονίκθσ  

από τουσ επιςκζπτεσ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα πεδίου ςε επιςκζπτεσ τθσ Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 Επιμζρουσ δείκτεσ: Δείκτθσ αξιολόγθςθσ αξίασ χρθμάτων, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ ωρϊν λειτουργίασ 

καταςτθμάτων, Δείκτθσ αξιολόγθςθσ αυκεντικότθτασ και ποιότθτασ των αναμνθςτικϊν προϊόντων 

(souvenir), Δείκτθσ αξιολόγθςθσ τιμϊν βαςικϊν προϊόντων (νερό, γάλα κτλ.). 

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του κφριου και των επιμζρουσ δεικτϊν: 

Ραρακαλϊ αξιολογιςτε τισ παραμζτρουσ από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ, βάςθ μίασ κλίμακασ από το 1 μζχρι το 

5 όπου το ζνα είναι θ χαμθλότερθ βακμολογία και 5 θ ψθλότερθ. Ο αρικμόσ 6 χρθςιμοποιείται ςε περίπτωςθ 

που κάποια παράμετροσ δεν ιςχφει για τον ερωτοφμενο ι ο ερωτοφμενοσ δεν είχε τθν εμπειρία για να 

μπορζςει να τθν αξιολογιςει. 

Ρϊσ κα αξιολογοφςατε τισ αγορζσ ςτθ Θεςςαλονίκθ βάςθ των ακολοφκων: 

 1 2 3 4 5 6 Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Αξία Χρθμάτων (Value for Money)       4,07 

Ώρεσ λειτουργίασ των καταςτθμάτων       4,13 

Αυκεντικότθτα και ποιότθτα των αναμνθςτικϊν 

προϊόντων  (souvenirs) 

      
4,10 

Τιμζσ των βαςικϊν προϊόντων(π.χ. γάλα, νερό)       4,05 

Γενικι εμπειρία       4,13 

 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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6.1.11. ΔΕΙΚΤΘΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΘΜΕΩΝ ΡΑΑΜΟΝΘΣ ΣΤΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι τθσ μζςθσ παραμονισ των 

επιςκεπτϊν ςτθ Κεςςαλονίκθ (ςε θμζρεσ ι διανυκτερεφςεισ).  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα πεδίου ςε επιςκζπτεσ τθσ Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του δείκτθ: 

Ροιο είδοσ διαμονισ χρθςιμοποιιςατε κατά τθν διάρκεια τθσ παραμονισ ςασ ςτθ Θεςςαλονίκθ, και για πόςο 
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4,13 4,10 4,05 4,07 4,13 

How would you assess shopping in Thessaloniki based on the 
following? 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 
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καιρό; 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΜΟΝΘΣ  ΕΙΔΟΣ ΒΑΔΙΑ ΕΙΔΟΣ 

Τιμι 

Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

ΒΑΔΙΑ 

Τιμι 

Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Ξενοδοχεία   87% 2,9 

Ενοικιαηόμενα Καταλφματα    7% 6,2 

Άλλοσ χϊροσ διαμονισ (φίλοι, ςυγγενείσ κτλ)    4% 9,5 

 

6.1.12. ΔΕΙΚΤΘΣ ΑΙΤΙΩΝ ΕΡΙΛΟΓΘΣ ΤΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι των αιτίων και των λόγων 

επιλογισ τθσ Κεςςαλονίκθσ ωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ από τουσ επιςκζπτεσ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα πεδίου ςε επιςκζπτεσ τθσ Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του δείκτθ: 

Αν ο κφριοσ ςκοπόσ τθσ επίςκεψθσ ςασ είναι αναψυχι/ διακοπζσ παρακαλϊ κατατάξετε μζχρι τρεισ λόγουσ 

(κατά ςειρά προτεραιότθτασ) για τουσ οποίουσ διαλζξατε τθ Θεςςαλονίκθ: 

 Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κύμα 

(7/2013) 

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κύμα 

(7/2013) 

Ιλιοσ και κάλαςςα 60%  Επίςκεψθ φίλων 20% 

Λςτορία και πολιτιςμόσ 22%  Επίςκεψθ ςυγγενϊν 15% 

Φυςικό περιβάλλον 11%  Ξεκοφραςθ 41% 

Συμμετοχι ςε κρουαηιζρεσ 0%  Φκθνόσ προοριςμόσ 12% 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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Άλλοι ςκοποί (διευκρινίςτε) (Τιμή Δείκτη 1ο κφμα (7/2013): 4%)  

………………......................................................................................................................………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……............

....................................................................................................................................................................................................... 

Ακλιματα 2%  Νυκτερινι ηωι / διαςκζδαςθ 9% 

Φιλοξενία /φιλικότθτα των 

ανκρϊπων 

8%  Συςτάςεισ/Ζχω ακοφςει ξανά για τθ 

Κεςςαλονίκθ 

7% 

Ραραδοςιακι κουηίνα 

Κεςςαλονίκθσ 

4%  Συνδυαςμόσ διακοπϊν με δουλειά 8% 

Διαςκζδαςθ/ εκδθλϊςεισ 6%  Διαφθμίςεισ που είδα / άκουςα για 

τθ Κεςςαλονίκθ  

4% 

Γάμοι/ μινασ του μζλιτοσ 6%  ΔΞ/ΔΑ  

Αγορά ςπιτιοφ/διαμερίςματοσ 1%    



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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60% 

41% 

22% 
20% 

15% 
12% 11% 

9% 8% 8% 7% 6% 6% 4% 4% 4% 
2% 1% 0% 

Main reasons to choose Thessaloniki  
(Total) 
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35% 

17% 

9% 
7% 

6% 6% 5% 
3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

Main reasons to choose Thessaloniki 
(1st reason) 
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6.1.13. ΔΕΙΚΤΘΣ ΡΙΘΑΝΟΤΘΤΑΣ ΕΡΑΝΑΛΘΨΘΣ ΕΡΙΣΚΕΨΘΣ ΣΤΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί διερεφνθςθ τθσ πρόκεςθσ επανάλθψθσ τθσ 

επίςκεψθσ ςτθ Κεςςαλονίκθσ ςτο μζλλον από τθν πλευρά των επιςκεπτϊν.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα πεδίου ςε επιςκζπτεσ τθσ Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του δείκτθ: 

Ρόςο πικανό είναι να επιςκεφτείτε ξανά τθ Θεςςαλονίκθ;  

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κύμα 

(7/2013) 

Ρολφ πικανό  47% 

Αρκετά πικανό  30% 

Λίγο πικανό  15% 

Κακόλου πικανό  7% 

ΔΞ / ΔΑ  1% 

 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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Very likely 
47% 

Quite likely 
30% 

Not so 
likely 
15% 

Not at all likely 
7% 

DK/NA 
1% 

Likelyhood of re-visiting Thessaloniki 
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6.1.14. ΔΕΙΚΤΘΣ ΣΥΓΚΙΣΘΣ ΤΘΣ ΤΩΙΝΘΣ ΕΡΙΣΚΕΨΘΣ ΜΕ ΤΙΣ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ. 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι τθσ άποψθσ των επιςκεπτϊν 

για τον βακμό ικανοποίθςισ τουσ από τθν επίςκεψι τουσ ςτθν πόλθ ςε ςχζςθ με τυχόν προθγοφμενι 

τουσ επίςκεψθ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα πεδίου ςε επιςκζπτεσ τθσ  Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια. 

  Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του δείκτθ: 

Αυτι είναι θ πρϊτθ φορά που επιςκεφκικατε τθ Θεςςαλονίκθ για διακοπζσ; 

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κύμα 

(7/2013) 

Ναι   55% 

Πχι    45% 

 

(Αν Πχι ςτθν ερϊτθςθ «Αυτι είναι θ πρϊτθ φορά που επιςκεφκικατε τθ Θεςςαλονίκθ για διακοπζσ;») Σε 

ςφγκριςθ με τθν προθγοφμενθ φορά, πϊσ κρίνετε τθν τωρινι επίςκεψι ςασ ςτθ Θεςςαλονίκθ; 

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κύμα 

(7/2013) 

Καλφτερθ  32% 

Οφτε καλφτερθ/οφτε χειρότερθ   55% 

Χειρότερθ   11% 

ΔΞ/ΔΑ  2% 

 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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Yes 
55% 

No 
45% 

DK/NA 
0% 

Is this the first time visiting Thessaloniki for vacation? 

Better 
32% 

No better / 
no worse 

55% 

Worse 
11% 

DK/NA 
2% 

Compared to last time, how was this visit to Thessaloniki? 
(Among those who said that this is not the first time visiting Thessaloniki for 

vacation) 
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ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 
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6.1.15. ΔΕΙΚΤΘΣ ΡΟΤΙΜΘΣΘΣ ΡΕΙΟΧΩΝ ΕΡΙΣΚΕΨΘΣ 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι των περιοχϊν τθσ πόλθσ που 

προτιμοφν να επιςκζπτονται οι επιςκζπτεσ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα πεδίου ςε επιςκζπτεσ τθσ  Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του δείκτθ: 

Ροιεσ περιοχζσ επιςκεφκικατε κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ ςασ;  

 

 

 

 

 

 

Άλλεσ περιοχζσ (διευκρινίςτε) (Τιμι Δείκτθ 1
ο
 κφμα (7/2013) 13%)

…................................................................................................................................................. 

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κύμα 

(7/2013) 

Κζντρο & Ρροάςτια Κεςςαλονίκθσ  93% 

Ραραλίεσ Κεςςαλονίκθσ   12% 

Χαλκιδικι  48% 

Ριερία  10% 

Βεργίνα   4% 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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6.1.16. ΔΕΙΚΤΘΣ ΕΡΙΛΟΓΘΣ ΤΥΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι του είδουσ καταλφματοσ που 

επιλζγουν οι επιςκζπτεσ κατά τθν παραμονι τουσ ςτθν πόλθ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα πεδίου ςε επιςκζπτεσ τθσ  Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του δείκτθ: 

Ροιο είδοσ διαμονισ χρθςιμοποιιςατε κατά τθν διάρκεια τθσ παραμονισ ςασ ςτθ Θεςςαλονίκθ, και για πόςο 

καιρό; 

2% 

4% 

10% 

12% 

13% 

48% 

93% 

DK/NA

Vergina

Pieria/Katerini/Litohoro/Platamonas

Beaches of Thessaloniki

Other

Halkidiki

Center & Suburbs of Thessaloniki

Which areas did you visit during your trip? 
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ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΜΟΝΘΣ  ΕΙΔΟΣ ΒΑΔΙΑ ΕΙΔΟΣ 

Τιμι 

Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

ΒΑΔΙΑ 

Τιμι 

Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Ξενοδοχεία   87% 2,9 

Ενοικιαηόμενα Καταλφματα    7% 6,2 

Άλλοσ χϊροσ διαμονισ (φίλοι, ςυγγενείσ κτλ)    4% 9,5 

 

 

 

 

1% 

87% 

6% 4% 1% 

What kind of accommodation did you use during your stay in 
Thessaloniki? 
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6.1.17. ΔΕΙΚΤΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ – ΣΥΓΚΙΣΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΙΣ ΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

ΤΩΝ ΤΟΥΙΣΤΩΝ 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθ διερεφνθςθ του βακμοφ εκπλιρωςθσ των 

προςδοκιϊν που είχαν οι επιςκζπτεσ ςε ςχζςθ με τθν παραμονι τουσ ςτθν πόλθ πριν ταξιδζψουν.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα πεδίου ςε επιςκζπτεσ τθσ Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του δείκτθ: 

Σε ςχζςθ με τισ προςδοκίεσ ςασ για τθ Θεςςαλονίκθ, πϊσ τθν αξιολογείτε ςαν τουριςτικό προοριςμό; 

 
 Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κύμα 

(7/2013) 

Καλφτερθ 
 41% 

Ρερίπου το ίδιο    49% 

Χειρότερθ   8% 

ΔΞ / ΔΑ  2% 

 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 
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6.1.18. ΔΕΙΚΤΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ – ΣΥΓΚΙΣΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΣΕ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 

ΡΟΟΙΣΜΟΥΣ 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςυγκριτικι αξιολόγθςθ τθσ Κεςςαλονίκθσ ςε 

ςχζςθ με άλλουσ προοριςμοφ με παρόμοια βαςικά χαρακτθριςτικά.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα πεδίου ςε επιςκζπτεσ τθσ Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του δείκτθ: 

Συγκρίνοντασ με άλλουσ προοριςμοφσ, που ζχετε προςφάτωσ επιςκεφκεί, πϊσ κα αξιολογοφςατε τθ 

Θεςςαλονίκθ ςαν τουριςτικό προοριςμό βάςθ τθσ αξίασ των χρθμάτων (Value for Money); 

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κύμα 

(7/2013) 

Καλφτερθ  39% 

Ρερίπου το ίδιο    47% 

Χειρότερθ   11% 

Δεν ζχω ταξιδζψει κάπου αλλοφ πρόςφατα  2% 

41% 
49% 

8% 
3% 

Better About the same Worse DK/NA

Thessaloniki vs. Tourist Expectations 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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6.1.19. ΔΕΙΚΤΘΣ ΡΙΘΑΝΟΤΘΤΑΣ ΣΥΣΤΑΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΘΣ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟΥΣ 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι τθσ πρόκεςθσ ςφςταςθσ τθσ 

Κεςςαλονίκθσ ωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ ςε ςυγγενείσ, φίλουσ και γνωςτοφσ από τουσ επιςκζπτεσ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα πεδίου ςε επιςκζπτεσ τθσ  Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του δείκτθ: 

Θα ςυςτινατε ςε φίλουσ-γνωςτοφσ-ςυγγενείσ τθ Θεςςαλονίκθ ωσ τουριςτικό προοριςμό; 

 
 Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κύμα 

(7/2013) 

Ναι  
 90% 

Πχι     9% 

ΔΞ / ΔΑ  1% 

39% 
47% 

11% 
2% 0% 

Better About the same Worse I haven’t traveled 
somewhere 

recently 

DK/NA

Thessaloniki vs. Other Destinations 
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ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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6.1.20. ΔΕΙΚΤΘΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΡΟΥ ΑΡΟΤΕΡΟΥΝ ΤΘΝ ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ ΤΘΣ 

ΕΡΙΣΚΕΨΘΣ ΣΤΘΝ ΡΟΛΘ 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι των λόγων και των αιτίων που 

κα απζτρεπαν κάποιον επιςκζπτθ από το να επαναλάβει τθν επίςκεψι του ςτθν Κεςςαλονίκθ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα πεδίου ςε επιςκζπτεσ τθσ  Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του δείκτθ: 

Για ποιουσ λόγουσ δεν κα επιςκεπτόςαςταν ξανά τθ Θεςςαλονίκθ; 

 
 Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κύμα 

(7/2013) 

Χαμθλι αξία βάςθ των χρθμάτων 
 2% 

Δεν είχα καλι εμπειρία από τθν επίςκεψθ  1% 

Yes 
90% 

No 
9% 

DK/NA 
1% 

Recommending Thessaloniki as a tourist destination 
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Δεν υπάρχουν άλλα πράγματα να δω ι να κάνω  9% 

Κακι ςυμπεριφορά / Μθ φιλικοί άνκρωποι  1% 

Χαμθλότερθ ποιότθτα ςε ςχζςθ με άλλουσ προοριςμοφσ  6% 

Κανζνασ από τουσ παραπάνω  64% 

 Άλλοσ λόγοσ (διευκρινίςτε) (Τιμή Δείκτη 1
ο
 κφμα (7/2013): 15% 

…........................................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

9% 

6% 

2% 

1% 

1% 

64% 

2% 

15% 

There aren’t other things to see or do 

Lower quality compared to other
destinations

Low value on the money

Misconduct / unfriendly people

I had not a good experience of visiting

None of the above

DK/NA

Other

Why you wouldn’t visit Thessaloniki again? 
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6.1.21. ΔΕΙΚΤΘΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι των εξόδων/δαπανϊν των 

επιςκεπτϊν κατά τθν παραμονι τουσ ςτθν πόλθ (είτε με διανυκτζρευςθ, είτε χωρίσ διανυκτζρευςθ).  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα πεδίου ςε επιςκζπτεσ τθσ  Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του δείκτθ: 

Ρείτε μασ. κατ’ εκτίμθςθ πόςα ιταν τα ςυνολικά ζξοδα του ταξιδιοφ ςασ ςτθ Θεςςαλονίκθσ (ειςιτιρια – 

μετακινιςεισ, διαμονι, ψυχαγωγία, εςτίαςθ, αγορζσ) : 

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κύμα 

(7/2013) 

Συνολικά ζξοδα ταξιδιοφ για τθ Κεςςαλονίκθ € 680 €/άτομο 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 
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6.1.22. ΔΕΙΚΤΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΕΚΔΟΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν αξιολόγθςθ των οργανωμζνων εκδρομϊν 

(group) ςε εκτόσ περιοχζσ εκτόσ τθσ Κεςςαλονίκθσ ςτο πλαίςιο τθσ επίςκεψθσ ςτθν πόλθ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα πεδίου ςε επιςκζπτεσ τθσ  Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του δείκτθ: 

Ρϊσ κα αξιολογοφςατε τισ Οργανωμζνεσ εκδρομζσ εκτόσ Θεςςαλονίκθσ βάςθ των ακολοφκων: 

 
1 2 3 4 5 6 Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Αξία Χρθμάτων (Value for Money)       4,34 

Γενικι εμπειρία       4,35 

 

12,9% 12,4% 
11,2% 

13,4% 
11,8% 

6,3% 

3,6% 
4,7% 

1,2% 

8,7% 

5,2% 
4,5% 

2,6% 

0,8% 0,6% 

Μζχρι 
100 

ευρϊ 

Από 
101 

μζχρι 
200 

ευρϊ 

Από 
201 

μζχρι 
300 

ευρϊ 

Από 
301 

μζχρι 
400 

ευρϊ 

Από 
401 

μζχρι 
500 

ευρϊ 

Από 
501 

μζχρι 
600 

ευρϊ 

Από 
601 

μζχρι 
700 

ευρϊ 

Από 
701 

μζχρι 
800 

ευρϊ 

Από 
801 

μζχρι 
900 

ευρϊ 

Από 
901 

μζχρι 
1000 
ευρϊ 

Από 
1001 
μζχρι 
1500 
ευρϊ 

Από 
1501 
μζχρι 
2000 
ευρϊ 

Από 
2001 
ευρϊ 
μζχρι 
3000 
ευρϊ 

Από 
3001 
ευρϊ 
μζχρι 
5000 
ευρϊ 

Ράνω 
από 
5000 
ευρϊ 

Total spending per person  
(including tickets - travel, accommodation, entertainment, catering, shopping in Thessaloniki)  
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ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 
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6.1.23. ΔΕΙΚΤΘΣ ΣΥΓΚΙΤΙΚΩΝ ΡΛΕΟΝΕΚΤΘΜΑΤΩΝ – ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΤΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 

ΩΣ ΤΟΥΙΣΤΙΚΟΥ ΡΟΟΙΣΜΟΥ  

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν ποιοτικι αξιολόγθςθ και καταγραφι των 

πλεονεκτθμάτων και αδυναμιϊν τθσ Κεςςαλονίκθσ ωσ Τουριςτικοφ Ρροοριςμοφ, προκειμζνου να 

χρθςιμοποιθκοφν ςτθν ανάλυςθ SWOT για το Τουριςτικό Ρροϊόν τθσ πόλθσ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα πεδίου ςε επιςκζπτεσ τθσ  Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του δείκτθ: 

Αν ο κφριοσ ςκοπόσ τθσ επίςκεψθσ ςασ είναι αναψυχι/ διακοπζσ παρακαλϊ κατατάξετε μζχρι τρεισ λόγουσ 

(κατά ςειρά προτεραιότθτασ) για τουσ οποίουσ διαλζξατε τθ Θεςςαλονίκθ: 

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Value for Money General Experience

4,34 4,35 

How would you assess the guided tours outside Thessaloniki 
based on the following? 

 Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κύμα 

(7/2013) 

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κύμα 

(7/2013) 
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ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 
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Άλλοι ςκοποί (διευκρινίςτε) (Τιμή Δείκτη 1ο κφμα (7/2013): 4%)  

………………......................................................................................................................…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…..............................................................................................................................................................................................

..................... 

 

 

 
6.1.24. ΔΕΙΚΤΘΣ ΡΘΓΩΝ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ  

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι και αξιολόγθςθ των πθγϊν 

πλθροφόρθςθσ των επιςκεπτϊν για τθ Κεςςαλονίκθ και το Τουριςτικό τθσ Ρροϊόν.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα πεδίου ςε επιςκζπτεσ τθσ  Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του δείκτθ: 

Ιλιοσ και κάλαςςα 60%  Επίςκεψθ φίλων 20% 

Λςτορία και πολιτιςμόσ 22%  Επίςκεψθ ςυγγενϊν 15% 

Φυςικό περιβάλλον 11%  Ξεκοφραςθ 41% 

Συμμετοχι ςε κρουαηιζρεσ 0%  Φκθνόσ προοριςμόσ 12% 

Ακλιματα 2%  Νυκτερινι ηωι / διαςκζδαςθ 9% 

Φιλοξενία /φιλικότθτα των 

ανκρϊπων 

8%  Συςτάςεισ/Ζχω ακοφςει ξανά για τθ 

Κεςςαλονίκθ 

7% 

Ραραδοςιακι κουηίνα 

Κεςςαλονίκθσ 

4%  Συνδυαςμόσ διακοπϊν με δουλειά 8% 

Διαςκζδαςθ/ εκδθλϊςεισ 6%  Διαφθμίςεισ που είδα / άκουςα για 

τθ Κεςςαλονίκθ  

4% 

Γάμοι/ μινασ του μζλιτοσ 6%  ΔΞ/ΔΑ  

Αγορά ςπιτιοφ/διαμερίςματοσ 1%    
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Από ποφ πιρατε πλθροφορίεσ για τθ Θεςςαλονίκθ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Άλλο (διευκρινίςτε) (Τιμή Δείκτη 1ο κύμα (7/2013): 5%)   

………………....................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κύμα 

(7/2013) 

Τουριςτικό γραφείο  10% 

Internet    39% 

Μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (Social Media)  2% 

Σελίδεσ τουριςτικοφ ενιδαφζροντοσ (π.χ. trip 

advisor , booking κα) 

 8% 

Ζντυπα  2% 

Από φίλουσ / γνωςτοφσ  33% 

Ζκκεςθ τουριςμοφ  1% 
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39,4% 

32,6% 

9,7% 
7,7% 

4,6% 

2,3% 2,0% 
1,0% 0,6% 

Sources of information about Thessaloniki 
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6.1.25. ΔΕΙΚΤΘΣ ΡΟΣΔΟΚΙΩΝ – ΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΟΜΕΝΟ ΧΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΘΜΑ  

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι των προςδοκιϊν και των 

προβλζψεων για το επόμενο χρονικό διάςτθμα από τουσ επαγγελματίεσ του τουριςτικοφ τομζα τθσ 

πόλθσ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα πεδίου ςε επαγγελματίεσ τθσ τουριςτικισ βιομθχανίασ τθσ 

Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του δείκτθ: 

Ρϊσ προβλζπετε τθν εξζλιξθ τθσ ηιτθςθσ, του αρικμοφ των απαςχολουμζνων και των τιμϊν ςτθν επιχείρθςι 

ςασ το προςεχζσ τρίμθνο ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο περςινό χρονικό διάςτθμα; 

Θ ηιτθςθ  

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Κα αυξθκεί  23% 

Κα παραμείνει αμετάβλθτθ    39% 

Κα μειωκεί    30% 

ΔΞ/ΔΑ  9% 

 

       Ο αρικμόσ απαςχολουμζνων  

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Κα αυξθκεί  6% 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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Κα παραμείνει αμετάβλθτθ    76% 

Κα μειωκεί    13% 

ΔΞ/ΔΑ  5% 

 

       Οι τιμζσ των υπθρεςιϊν που προςφζρετε  

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Κα αυξθκεί  7% 

Κα παραμείνει αμετάβλθτθ    68% 

Κα μειωκεί    22% 

ΔΞ/ΔΑ  3% 

 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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Η ζήτηση 

Ο απιθμόρ απασσολοςμένων 

Οι τιμέρ των ςπηπεσιών πος 
πποσυέπετε 

23% 

6% 

7% 

39% 

76% 

68% 

30% 

13% 

22% 

9% 

5% 

3% 

Πώο πξνβιέπεηε ηελ εμέιημε ηεο δήηεζεο, ηνπ αξηζκνύ ηωλ 
απαζρνινπκέλωλ θαη ηωλ ηηκώλ ζηελ επηρείξεζή ζαο ην 

πξνζερέο ηξίκελν ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πεξζηλό ρξνληθό 
δηάζηεκα; 

Θα απμεζεί Θα παξακείλεη ακεηάβιεηε Θα κεηωζεί ΔΞ/ΔΑ 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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6.1.26. ΔΕΙΚΤΘΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΡΑΑΓΟΝΤΩΝ ΡΟΥ ΕΡΘΕΑΗΟΥΝ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΤΩΝ 

ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ  

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι και τθν ιεράρχθςθ των 

παραγόντων που επθρεάηουν τα τουριςτικά καταλφματα/ ξενοδοχεία, όπωσ ενζργειεσ marketing, 

τιμολογιακι πολιτικι, καιρικζσ ςυνκικεσ, διοργανϊςεισ/ γεγονότα ςτθν πόλθ κτλ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα πεδίου ςε επαγγελματίεσ τθσ τουριςτικισ βιομθχανίασ τθσ 

Κεςςαλονίκθσ (ξενοδόχουσ, ιδιοκτιτεσ ενοικιαηόμενων δωματίων κτλ). 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του δείκτθ: 

Ροιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντεσ τθν περίοδο αυτι που επθρεάηουν ΘΕΤΙΚΑ τθν επιχειρθματικι ςασ 

δραςτθριότθτα ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο περςινό χρονικό διάςτθμα; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ροιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντεσ τθν περίοδο αυτι που επθρεάηουν ΑΝΘΤΙΚΑ τθν επιχειρθματικι ςασ 

δραςτθριότθτα ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο περςινό χρονικό διάςτθμα; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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 6.2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΕΥΤΕΟΓΕΝΟΥΣ ΕΕΥΝΑΣ 

 

6.2.1. ΔΕΙΚΤΘΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι του αρικμοφ των 

ξενοδοχείων/καταλυμάτων ανά κατθγορία.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Δευτερογενισ ζρευνα ςε φορείσ του τουριςτικοφ τομζα (Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ 

Τουριςμοφ, Ζνωςθ Ξενοδόχων Κεςςαλονίκθσ κτλ). 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2. ΔΕΙΚΤΘΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΕΓΚΛΘΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ  

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι τθσ εγκλθματικότθτασ ςτθν 

Κεςςαλονίκθ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Δευτερογενισ ζρευνα ςε φορείσ που ςχετίηονται με τθ δθμόςια τάξθ και 

αςφάλεια (Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, Ελλθνικι Αςτυνομία, Δθμοτικι 

Αςτυνομία κτλ.). 

 Βαρφτθτα: Χαμθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κύμα 

(7/2013) 

Ξενοδοχειακά Καταλφματα  70% 

Ενοικιαηόμενα καταλφματα  14% 

Άλλοσ χϊροσ διαμονισ (φίλοι, ςυγγενείσ κτλ)  26% 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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6.2.3. ΔΕΙΚΤΘΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΩΝ – ΓΚΑΛΕΙ – ΕΚΘΕΣΕΩΝ – ΘΕΑΤΩΝ 

ΣΤΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι του αρικμοφ και τθσ 

κατθγορίασ των πολιτιςτικϊν δομϊν τθσ Κεςςαλονίκθσ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Δευτερογενισ ζρευνα ςε φορείσ που ςχετίηονται με τον πολιτιςμό (Υπουργείο 

Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ, Διμοι Ρολεοδομικοφ Συγκροτιματοσ Κεςςαλονίκθσ, Αντιπεριφζρεια 

Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κεςςαλονίκθσ, κτλ.). 

 Βαρφτθτα: Χαμθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Τριετισ.  

Επιμζρουσ Δείκτεσ: Επιςκεψιμότθτα  πολιτιςτικϊν δομϊν ανά μονάδα και κατθγορία, αρικμόσ 

υποδομϊν ανά κατθγορία και ςυνολικά. 

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κύμα 

(7/2013) 

Ρολφ υψθλι  5% 

Υψθλι  7% 

Κανονικά Ρλαίςια  45% 

Χαμθλι  30% 

Ρολφ χαμθλι  10% 

Κακόλου  3% 

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κύμα 

(7/2013) 

Αρχαιολογικοί χϊροι  40% 

Γκαλερί  16% 

Κζατρα  26% 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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6.2.4. ΔΕΙΚΤΘΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΑΘΛΘΤΙΚΩΝ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ ΣΤΘΝ ΡΟΛΘ  

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι του αρικμοφ και του είδουσ των 

ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων ςτθν πόλθ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Δευτερογενισ ζρευνα ςε φορείσ που ςχετίηονται με τον ακλθτιςμό (Υπουργείο 

Ραιδείασ, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Διμοι Ρολεοδομικοφ Συγκροτιματοσ Κεςςαλονίκθσ, 

Αντιπεριφζρεια Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κεςςαλονίκθσ, Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ, Ομοςπονδίεσ 

Ακλθμάτων κτλ.). 

 Βαρφτθτα: Χαμθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 

 

 

 

 

 

 

Κινθματογράφοι  14% 

Εκκζςεισ  4% 

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κύμα 

(7/2013) 

Ατομικζσ Ακλθτικζσ Δραςτθριότθτεσ  39% 

Ακλθτικζσ Δραςτθριότθτεσ 2 ατόμων  21% 

Ομαδικζσ Δραςτθριότθτεσ  30% 

Καλάςςια Σπορ  8% 

Χειμερινά Σπορ  2% 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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6.2.5. ΔΕΙΚΤΘΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ ΣΤΘΝ ΡΟΛΘ  

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι του αρικμοφ και του είδουσ των 

πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων ςτθν πόλθ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Δευτερογενισ ζρευνα ςε φορείσ που ςχετίηονται με τον πολιτιςμό (Υπουργείο 

Ραιδείασ, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Διμοι Ρολεοδομικοφ Συγκροτιματοσ Κεςςαλονίκθσ, 

Αντιπεριφζρεια Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κεςςαλονίκθσ, Κρατικό Κζατρο Βορείου Ελλάδοσ, Κζατρα και 

Μουςικζσ Σκθνζσ Κεςςαλονίκθσ κτλ.) και ςε θλεκτρονικά και ζντυπα μζςα ενθμζρωςθσ τθσ Κεςςαλο-

νίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Χαμθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.6. ΔΕΙΚΤΘΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΡΛΘΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ  

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι τθσ πλθρότθτασ των 

καταλυμάτων τθσ Κεςςαλονίκθσ, ςυνολικά και ανά κατθγορία καταλφματοσ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Δευτερογενισ ζρευνα ςε φορείσ (Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τουριςμοφ, Ζνωςθ 

Ξενοδόχων Κεςςαλονίκθσ κτλ.). 

Βαρφτθτα: Υψθλι. 

Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κύμα 

(7/2013) 

Ραρουςιάςεισ βιβλίων, ςυγγραφζων  14% 

Εκκζςεισ ηωγραφικισ, φωτογραφίασ, χαρακτικισ  25% 

Μουςικζσ, κεατρικζσ, κινθματογραφικζσ 

εκδθλϊςεισ (φεςτιβάλ) 

 40% 

Εκπαιδευτικά προγράμματα  21% 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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6.2.7. ΔΕΙΚΤΘΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΣΤΟ  

ΑΕΟΔΟΜΙΟ 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι του αρικμοφ των επιςκεπτϊν 

που αφικνοφνται ςτο αεροδρόμιο «Μακεδονία» τθσ Κεςςαλονίκθσ, ςυνολικά, ανά πόλθ προζλευςθσ 

του εςωτερικοφ και ανά χϊρα προζλευςθσ του εξωτερικοφ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Δευτερογενισ ζρευνα ςτο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» και ςτθν Υπθρεςία 

Ρολιτικισ Αεροπορίασ (ΥΡΑ). 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 

 

 

 

 

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κύμα 

(7/2013) 

Ξενοδοχειακά καταλφματα  75% 

Ενοικιαηόμενα καταλφματα  55% 

Συνολικά  67% 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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6.2.8. ΔΕΙΚΤΘΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΤΟΥ ΑΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΡΤΘΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ 

ΡΟΥ ΑΦΙΚΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΕΟΔΟΜΙΟ 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι του αρικμοφ των πτιςεων που 

αφικνοφνται ςτο αεροδρόμιο «Μακεδονία» τθσ Κεςςαλονίκθσ, ςυνολικά, ανά πόλθ προζλευςθσ του 

εςωτερικοφ και ανά χϊρα προζλευςθσ του εξωτερικοφ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Δευτερογενισ ζρευνα ςτο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» και ςτθν Υπθρεςία 

Ρολιτικισ Αεροπορίασ (ΥΡΑ). 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 

 

6.2.9. ΔΕΙΚΤΘΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΣΤΟ 

ΛΙΜΑΝΙ  

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι του αρικμοφ των επιςκεπτϊν 

που αφικνοφνται ακτοπλοϊκά ςτο λιμάνι τθσ Κεςςαλονίκθσ, ςυνολικά, ανά πόλθ προζλευςθσ του 

εςωτερικοφ και ανά χϊρα προζλευςθσ του εξωτερικοφ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Δευτερογενισ ζρευνα ςτον Οργανιςμό Λιμζνοσ Κεςςαλονίκθσ (ΟΛΚ). 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 

 

6.2.10. ΔΕΙΚΤΘΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΕΡΙΒΑΤΘΓΩΝ – ΟΧΘΜΑΤΑΓΩΓΩΝ – 
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ΚΟΥΑΗΙΕΟΡΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ  

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι του αρικμοφ των επιβατθγϊν, 

οχθματαγωγϊν και κρουαηιερόπλοιων που αφικνοφνται ςτο λιμάνι τθσ Κεςςαλονίκθσ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Δευτερογενισ ζρευνα ςτον Οργανιςμό Λιμζνοσ Κεςςαλονίκθσ (ΟΛΚ). 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 

 

 

 

 

 

 

6.2.11. ΔΕΙΚΤΘΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΣΙΔΘΟΔΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι του αρικμοφ των επιςκεπτϊν 

που αφικνοφνται ςτο επιβατικό ςιδθροδρομικό ςτακμό Κεςςαλονίκθσ, ςυνολικά, ανά πόλθ 

προζλευςθσ του εςωτερικοφ και ανά χϊρα προζλευςθσ του εξωτερικοφ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Δευτερογενισ ζρευνα ςτον επιβατικό ςιδθροδρομικό ςτακμό Κεςςαλονίκθσ και 

ςτον Οργανιςμό Σιδθροδρόμων Ελλάδασ. 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια. 

 

 

 

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κύμα 

(7/2013) 

Επιβατθγά(Διεκνι)  53 

Επιβατθγά(Εγχϊρια)  138 

Οχθματαγωγϊν(Διεκνι)  387 

Οχθματαγωγϊν(Εγχϊρια)  189 

Κρουαηιερόπλοια(Διεκνι)  58 

Κρουαηιερόπλοια(Εγχϊρια)  65 
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6.2.12. ΔΕΙΚΤΘΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΤΟΥΙΣΤΩΝ ΣΤΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι του ςυνολικοφ αρικμοφ των 

επιςκεπτϊν τθσ Κεςςαλονίκθσ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Δευτερογενισ ζρευνα που ςυνδυάηει τισ αφίξεισ ςε όλεσ τισ πφλεσ  ειςόδου τθσ  

πόλθσ (αεροδρόμιο, λιμάνι, ςιδθροδρομικόσ ςτακμόσ). Επίςθσ, δευτερογενισ ζρευνα για τον αρικμό 

των επιςκεπτϊν που ειςζρχονται οδικά από τα ςφνορα με κατεφκυνςθ τθν πόλθ τθσ Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 

 

 

 

 

 

6.2.13. ΔΕΙΚΤΘΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΤΟΥ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

ΤΘΣ ΡΟΛΘΣ 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν εκτίμθςθ τθσ ςυνειςφοράσ του τουριςτικοφ 

τομζα ςτο ακακάριςτο προϊόν τθσ πόλθσ.  

 Τρόποσ Καταγραφισ: Δευτερογενισ ζρευνα ςτα Επιμελθτιρια τθσ Κεςςαλονίκθσ (Εμπορικό  &  

Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Κεςςαλονίκθσ –ΕΒΕΚ-, Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Κεςςαλονίκθσ-ΕΕΚ-, 

Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Κεςςαλονίκθσ –ΒΕΚ-, Ζνωςθ Ξενοδόχων Κεςςαλονίκθσ, Υπουργείο 

Οικονομικϊν, Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι -ΕΛ.ΣΤΑΤ.-, Μδρυμα Οικονομικϊν και Βιομθχανικϊν Ερευνϊν –

ΛΟΒΕ-, Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τουριςμοφ –ΕΟΤ-, Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Τουριςτικϊν Επιχειριςεων –

ΣΕΤΕ-) κ.ά. 

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κύμα 

(7/2013) 

Αεροδρόμιο  580.123 

Λιμάνι  54.367 

Σιδθροδρομικόσ Στακμόσ  230.067 

Οδικϊσ από τα ςφνορα  234.126 
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 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 

 

6.2.14. ΔΕΙΚΤΘΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΚΕΨΙΜΟΤΘΤΑΣ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι του αρικμοφ, τθσ πόλθσ/χϊρασ 

προζλευςθσ και των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν (page views, visit duration κτλ.) των επιςκζψεων ςτισ 

ιςτοςελίδεσ τουριςτικοφ περιεχομζνου τθσ πόλθσ.   

 Τρόποσ Καταγραφισ: Δευτερογενισ ζρευνα με καταγραφι των βαςικότερων ιςτοςελίδων τουριςτικοφ 

περιεχομζνου τθσ Κεςςαλονίκθσ και ανάλυςθ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων επιςκεψιμότθτασ που 

καταγράφονται μζςω εργαλείων, όπωσ το Google Analytics, το alexa.com, το Yahoo! Analytics, το 

KISSMetrics κ.ά. 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 

6.2.15. ΔΕΙΚΤΘΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΑΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΕ ΜΕΣΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΔΙΚΤΥΩΣΘΣ (SOCIAL MEDIA) 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι του αρικμοφ και των ποιοτικϊν 

χαρακτθριςτικϊν των ςχολίων και των δθμοςιεφςεων που οι επιςκζπτεσ καταγράφουν ςε επιλεγμζνα 

μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (Social Media), όπωσ το Facebook και το Twitter.   

 Τρόποσ Καταγραφισ: Δευτερογενισ ζρευνα με καταγραφι των ςχολίων και των δθμοςιεφςεων 

επιςκεπτϊν  τθσ πόλθσ ςτα βαςικότερα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, μζςω ειδικισ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ που κα αναπτυχκεί για το Γραφείο Ερευνϊν του Οργανιςμοφ Τουριςτικισ Ρροβολισ 

Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 
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 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.16. ΔΕΙΚΤΘΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΣΥΝΕΔΙΩΝ  

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι του αρικμοφ, τουσ είδουσ, του 

αρικμοφ των επιςκεπτϊν και τθσ διάρκειασ ςε θμζρεσ ςυνεδρίων που διοργανϊνονται ςτθ 

Κεςςαλονίκθ.   

 Τρόποσ Καταγραφισ: Δευτερογενισ  ζρευνα  με καταγραφι των ςχολίων και των δθμοςιεφςεων 

επιςκεπτϊν τθσ πόλθσ ςτα βαςικότερα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, μζςω ειδικισ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ που κα αναπτυχκεί για το Γραφείο Ερευνϊν του Οργανιςμοφ Τουριςτικισ Ρροβολισ 

Κεςςαλονίκθσ. 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 

 

 

 

 

 

 

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κύμα 

(7/2013) 

Facebook (κετικά)  10% 

Facebook (αρνθτικά)  39% 

Twitter (κετικά)  2% 

Twitter (αρνθτικά)  8% 

Youtube (κετικά)  2% 

Youtube (αρνθτικά)  33% 

Άλλο   1% 
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6.2.17. ΔΕΙΚΤΘΣ ΣΥΓΚΙΣΘΣ ΚΟΣΤΟΥΣ «ΚΑΛΑΘΙΟΥ» ΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν ςυγκριτικι αποτφπωςθ του μζςου κόςτουσ 

ενόσ «καλακιοφ» χαρακτθριςτικϊν προϊόντων/ βαςικϊν καταναλωτικϊν αγακϊν ςε ςχζςθ με το 

αντίςτοιχο κόςτοσ ςε άλλουσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ.   

 Τρόποσ Καταγραφισ: Δευτερογενισ ζρευνα ςε φορείσ, όπωσ θ Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), το 

Ραρατθρθτιριο Τιμϊν του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, ςε καταναλωτικζσ Οργανϊςεισ και Ενϊςεισ, θ 

Eurostat, o Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τουριςμοφ (WTO) κτλ. 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια/Εξαμθνιαία.  
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 6.3. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΟΓΕΝΟΥΣ ΕΕΥΝΑΣ 

6.3.1. ΔΕΙΚΤΘΣ ΣΥΓΚΙΣΘΣ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΚΕΤΩΝ (Ρ.Χ. ΚΑΛΟΚΑΙΙΝΑ, ΡΑΣΧΑΛΙΝΑ, 

ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ – ΔΕΥΤΕΟΓΕΝΘ ΚΑΙ ΡΩΤΟΓΕΝΘ ΕΕΥΝΑ) 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ τουριςτικϊν 

πακζτων που αφοροφν τθ Κεςςαλονίκθ ςε ςχζςθ με άλλουσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ.   

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα ςε επαγγελματίεσ του τουριςμοφ (τουριςτικοφσ πράκτορεσ, 

τουριςτικά γραφεία) και δευτερογενισ ζρευνα ςτισ ιςτοςελίδεσ μεγάλων τουριςτικϊν γραφείων του 

εξωτερικοφ. 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια/Εξαμθνιαία.  

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του δείκτθ: 

Σε ςχζςθ με άλλουσ προοριςμοφσ του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ, πωσ κα χαρακτθρίηατε τα τουριςτικά 

πακζτα που προςφζρονται για τθν Θεςςαλονίκθ; 

 Σε ςχζςθ με προοριςμοφσ  

του εξωτερικοφ  

Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα (7/2013) 

Σε ςχζςθ με προοριςμοφσ  

του εςωτερικοφ 

Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα (7/2013) 

Ρολφ ανταγωνιςτικά    (9)%     (15%)  

           

Αρκετά ανταγωνιςτικά    (19%)     (27%)  

           

Λίγο ανταγωνιςτικά    (19%)     (14%)  

           

Κακόλου ανταγωνιςτικά    (19%)     (14%)  

           

ΔΞ/ΔΑ    (34%)     (30%)  
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Σε σσέση με πποοπισμούρ 
τος εσωτεπικού 

Σε σσέση με πποοπισμούρ 
τος εξωτεπικού 

15% 

9% 

27% 

19% 

14% 

19% 

14% 

19% 

30% 

34% 

Σε ζρέζε κε άιινπο πξννξηζκνύο ηνπ εζωηεξηθνύ θαη ηνπ 
εμωηεξηθνύ, πωο ζα ραξαθηεξίδαηε ηα ηνπξηζηηθά παθέηα πνπ 

πξνζθέξνληαη γηα ηελ Θεζζαινλίθε;  

Πνιύ αληαγωληζηηθά Αξθεηά αληαγωληζηηθά Λίγν αληαγωληζηηθά 

Καζόινπ αληαγωληζηηθά ΔΞ/ΔΑ 
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6.3.2. ΔΕΙΚΤΘΣ ΣΥΓΚΙΣΘΣ ΚΑΤΘΣΕΩΝ – ΡΛΘΟΤΘΤΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΤΘΝ ΙΔΙΑ ΡΕΙΟΔΟ 

ΤΘΝ ΡΕΑΣΜΕΝΘ ΧΟΝΙΑ  

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν ςυγκριτικι αποτφπωςθ τθσ πλθρότθτασ των 

καταλυμάτων και των κρατιςεων για το επόμενο χρονικό διάςτθμα ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ 

χρονιά.   

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα ςε επαγγελματίεσ του τουριςμοφ (τουριςτικοφσ πράκτορεσ, 

τουριςτικά γραφεία, ξενοδόχουσ/ιδιοκτιτεσ τουριςτικϊν καταλυμάτων) και δευτερογενισ ζρευνα ςε 

φορείσ, όπωσ ο Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τουριςμοφ, θ Ζνωςθ Ξενοδόχων Κεςςαλονίκθσ κτλ. 

 Βαρφτθτα: Υψθλι. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια/Εξαμθνιαία.  

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του δείκτθ: 

Ρϊσ αξιολογείτε τθν εξζλιξθ των παρακάτω μεγεκϊν ςτθν επιχείρθςι ςασ το τελευταίο τρίμθνο ςε ςχζςθ με το 

αντίςτοιχο περςινό χρονικό διάςτθμα; 

Θ ηιτθςθ ςυνολικά:  

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Ανοδικι  20% 

Στάςιμθ  27% 

Ρτωτικι   50% 

ΔΞ/ΔΑ – Δεν εφαρμόηεται  4% 

 

Θ ηιτθςθ που προζρχεται από θμεδαποφσ επιςκζπτεσ  

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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Ανοδικι  14% 

Στάςιμθ  27% 

Ρτωτικι   51% 

ΔΞ/ΔΑ – Δεν εφαρμόηεται  8% 

 

Θ ηιτθςθ που προζρχεται από αλλοδαποφσ επιςκζπτεσ  

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Ανοδικι  20% 

Στάςιμθ  33% 

Ρτωτικι   33% 

ΔΞ/ΔΑ – Δεν εφαρμόηεται  14% 

 

Ο αρικμόσ των απαςχολουμζνων  

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Ανοδικι  4% 

Στάςιμθ  71% 

Ρτωτικι   19% 

ΔΞ/ΔΑ – Δεν εφαρμόηεται  6% 

 

Ο Κφκλοσ Εργαςιϊν  



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Ανοδικι  11% 

Στάςιμθ  29% 

Ρτωτικι   46% 

ΔΞ/ΔΑ – Δεν εφαρμόηεται  14% 

 

Θ μζςθ τιμι ανά δωμάτιο (για ξενοδοχεία – καταλφματα) 

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Ανοδικι  1% 

Στάςιμθ  30% 

Ρτωτικι   61% 

ΔΞ/ΔΑ – Δεν εφαρμόηεται  8% 

 

Θ μζςθ πλθρότθτα (για ξενοδοχεία – καταλφματα) 

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Ανοδικι  14% 

Στάςιμθ  29% 

Ρτωτικι   49% 

ΔΞ/ΔΑ – Δεν εφαρμόηεται  9% 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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       Ραρακαλοφμε δθλϊςτε ποςοςτό για τθ μζςθ πλθρότθτα κατά το τελευταίο τρίμθνο: 

(για ξενοδοχεία – καταλφματα) (Τιμι Δείκτθ 1
ο
 κφμα (7/2013: 42%) 

 

Η δήηεζε ζπλνιηθά 

Η δήηεζε πνπ πξνέξρεηαη από εκεδαπνύο 
επηζθέπηεο 

Η δήηεζε πνπ πξνέξρεηαη από αιινδαπνύο 
επηζθέπηεο 

Ο αξηζκόο ηωλ απαζρνινπκέλωλ 

Ο Κύθινο Εξγαζηώλ 

Η κέζε ηηκή αλά δωκάηην (*γηα μελνδνρεία – 
θαηαιύκαηα) 

Η κέζε πιεξόηεηα (*γηα μελνδνρεία – 
θαηαιύκαηα) 

20% 

14% 

20% 

4% 

11% 

1% 

14% 

27% 

27% 

33% 

71% 

29% 

30% 

29% 

50% 

51% 

33% 

19% 

46% 

61% 

49% 

2% 

4% 

7% 

3% 

3% 

2% 

4% 

7% 

3% 

11% 

8% 

9% 

Πώο αμηνινγείηε ηελ εμέιημε ηωλ παξαθάηω κεγεζώλ ζηελ 
επηρείξεζή ζαο ην ηειεπηαίν ηξίκελν ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν 

πεξζηλό ρξνληθό δηάζηεκα; 

Αλνδηθή Σηάζηκε Πηωηηθή Δελ Εθαξκόδεηαη ΔΞ/ΔΑ 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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      Θ μζςθ διάρκεια διανυκτερεφςεων των πελατϊν: (για ξενοδοχεία – καταλφματα) 

  Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Ανοδικι  6% 

Στάςιμθ  62% 

Ρτωτικι   28% 

ΔΞ/ΔΑ  4% 

 

0% έωο 25% 26% έωο 50% 51% έωο 75% 76% + ΔΞ/ΔΑ 

20% 

38% 

26% 

1% 

15% 

Παξαθαινύκε δειώζηε πνζνζηό γηα ηε κέζε πιεξόηεηα θαηά ην 
ηειεπηαίν ηξίκελν: 

(μεηαξύ ξενοδοσείων και λοιπών καηαλςμάηων) 

 
(Μέζορ Σηαθμιζμένορ Όπορ μέζηρ πληπόηηηαρ: 42%) 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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       Ραρακαλοφμε δθλϊςτε αρικμό για τθ διάρκεια διανυκτερεφςεων (π.χ. 4 θμζρεσ, 6 θμζρεσ κτλ)  

                                  (για ξενοδοχεία – καταλφματα) (Τιμι Δείκτθ 1
ο
 κφμα (7/2013): 2,8) 

 

 

 

 

  

1 2 3 5 10 ΔΞ/ΔΑ 

13% 

2% 

49% 

1% 

12% 
7% 

3% 1% 2% 1% 
7% 

Παξαθαινύκε δειώζηε αξηζκό γηα ηε κέζε δηάξθεηα 
δηαλπθηεξεύζεωλ (πρ 4 εκέξεο, 6 εκέξεο θιπ): 

(μεηαξύ ξενοδοσείων και λοιπών καηαλςμάηων) 

 
(Μέζορ Σηαθμιζμένορ Όπορ για ηη μέζη διάπκεια 

διανςκηεπεύζεων: 2,8) 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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6.3.3. ΔΕΙΚΤΘΣ ΣΥΓΚΙΣΘΣ ΑΙΘΜΟΥ/ΚΟΣΤΟΥΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΡΟΥ ΡΟΣΕΛΑΒΑΝ ΟΙ 

ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ  

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν ςυγκριτικι αποτφπωςθ τθσ απαςχόλθςθσ 

ςτα τουριςτικά καταλφματα και ξενοδοχεία τθσ Κεςςαλονίκθσ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χρονιά.   

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα ςε επαγγελματίεσ του τουριςμοφ (ξενοδόχουσ/ ιδιοκτιτεσ 

τουριςτικϊν καταλυμάτων) και δευτερογενισ ζρευνα ςε φορείσ, όπωσ ο Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ 

Τουριςμοφ, θ Ζνωςθ Ξενοδόχων Κεςςαλονίκθσ, ο Οργανιςμόσ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ 

(ΟΑΕΔ), το Μδρυμα Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (ΛΚΑ) κτλ. 

 Βαρφτθτα: Μεςαία. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια/Εξαμθνιαία.  

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του δείκτθ: 

Ρϊσ διαμορφϊκθκε το τελευταίο τρίμθνο ο αρικμόσ των απαςχολουμζνων ςτθν επιχείρθςι ςασ ςε ςχζςθ με το 

αντίςτοιχο περςινό χρονικό διάςτθμα; 

 Ανοδικά 

Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Στάςιμα 

Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Ρτωτικά 

Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

ΔΞ/ΔΑ 

Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Ρλιρουσ απαςχόλθςθσ   3%   76%   11%   10% 

             

Μερικισ απαςχόλθςθσ   3%   50%   12%   34% 

             

Εποχιακισ απαςχόλθςθσ    2%   42%   9%   47% 

 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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Πλήποςρ απασσόλησηρ 

Μεπικήρ απασσόλησηρ 

Εποσιακήρ απασσόλησηρ 

3% 

3% 

2% 

76% 

50% 

42% 

11% 

12% 

9% 

10% 

34% 

47% 

Πώο δηακνξθώζεθε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ν αξηζκόο ηωλ 
απαζρνινπκέλωλ ζηελ επηρείξεζή ζαο ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν 

πεξζηλό ρξνληθό δηάζηεκα; 

Αλνδηθά Σηάζηκα Πηωηηθά ΔΞ/ΔΑ 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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6.3.4. ΔΕΙΚΤΘΣ ΣΥΓΚΙΣΘΣ ΑΙΘΜΟΥ/ΚΟΣΤΟΥΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΡΟΥ ΡΟΣΕΛΑΒΑΝ ΟΙ ΞΕ-

ΝΟΔΟΧΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΥΙΣΤΙΚΟΥΣ ΡΟΟΙΣΜΟΥΣ 

 Σκοπόσ – Στόχοσ: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποςκοπεί ςτθν ςυγκριτικι αποτφπωςθ τθσ απαςχόλθςθσ 

ςτα τουριςτικά καταλφματα και ξενοδοχεία τθσ Κεςςαλονίκθσ ςε ςχζςθ με άλλουσ τουριςτικοφσ 

προοριςμοφσ.   

 Τρόποσ Καταγραφισ: Ρρωτογενισ ζρευνα ςε επαγγελματίεσ του τουριςμοφ (ξενοδόχουσ/ ιδιοκτιτεσ 

τουριςτικϊν καταλυμάτων) και δευτερογενισ ζρευνα ςε φορείσ, όπωσ ο Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ 

Τουριςμοφ, θ Ζνωςθ Ξενοδόχων Κεςςαλονίκθσ, ο Οργανιςμόσ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ 

(ΟΑΕΔ), το Μδρυμα Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (ΛΚΑ), θ Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) θ Eurostat, o 

Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τουριςμοφ (WTO) κτλ. 

 Βαρφτθτα: Μεςαία. 

 Ρεριοδικότθτα: Ετιςια.  

 Ερϊτθςθ για τθν διαμόρφωςθ του δείκτθ: 

Ρϊσ διαμορφϊκθκε το τελευταίο τρίμθνο ο αρικμόσ των απαςχολουμζνων ςτθν επιχείρθςι ςασ ςε ςχζςθ με το 

αντίςτοιχο περςινό χρονικό διάςτθμα; 

 Ανοδικά 

Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Στάςιμα 

Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Ρτωτικά 

Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

ΔΞ/ΔΑ 

Τιμι Δείκτθ 

1
ο
 κφμα 

(7/2013) 

Ρλιρουσ απαςχόλθςθσ   3%   76%   11%   10% 

             

Μερικισ απαςχόλθςθσ   3%   50%   12%   34% 

             

Εποχιακισ απαςχόλθςθσ    2%   42%   9%   47% 

 



3.2.2.ΜΕΛΕΤΘ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ & ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ 

ΕΡΙΣΚΕΡΤΩΝ 

“Integrated system for the improvement and upgrading of the strategic and operational planning of tourism policy. 

Creation of modern structure and tools for the public services used by visitors”   
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Πλήποςρ απασσόλησηρ 

Μεπικήρ απασσόλησηρ 

Εποσιακήρ απασσόλησηρ 

3% 

3% 

2% 

76% 

50% 

42% 

11% 

12% 

9% 

10% 

34% 

47% 

Πώο δηακνξθώζεθε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ν αξηζκόο ηωλ 
απαζρνινπκέλωλ ζηελ επηρείξεζή ζαο ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν 

πεξζηλό ρξνληθό δηάζηεκα; 

Αλνδηθά Σηάζηκα Πηωηηθά ΔΞ/ΔΑ 


