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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η τουριστική βιομηχανία 

 

1.1. Εισαγωγή.   

 

Ο πρώτος ορισµός που δόθηκε για την ανθρώπινη δραστηριότητα του 

τουρισµού ήταν αυτός καθηγητών Hunziker και Krapf του πανεπιστηµίου της 

Βέρνης. Οι δύο καθηγητές όρισαν σαν τουρισµό  το σύνολο των δραστηριοτήτων και 

των σχέσεων που απορρέουν προκύπτουν από την πραγµατοποίηση ενός ταξιδιού σε 

ένα προορισµό και τη διαµονή σε αυτόν από ταξιδιώτες που δεν είναι µόνιµοι 

κάτοικοι του προορισµό. Επίσης οι ταξιδιώτες δεν µπορούν να αποκτήσουν την 

ιδιότητα του µόνιµου κατοίκου και δεν θα πραγµατοποιήσουν κερδοσκοπική 

δραστηριότητα. (Συλλογικό έργο, 2008) 

 

Η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων της Κοινωνίας των Εθνών πρότεινε στις 

χώρες-µέλη της το 1937 να υιοθετήσουν έναν όρο, που θα χαρακτήριζε ως τουρίστα 

ένα φυσικό πρόσωπο που ταξιδεύει για ένα χρονικό διάστηµα 24 ωρών τουλάχιστον, 

σε µια χώρα διαφορετική από εκείνη στην οποία κατοικεί µόνιµα. Το 1963 η 

διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ) για τα διεθνή ταξίδια και τον τουρισµό που 

πραγµατοποιήθηκε στη Ρώµη, έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις που υπέβαλε η διεθνής 

Ένωση Επισήµων Τουριστικών Οργανισµών, ο οποίος έπειτα από λίγο διάστηµα 

µµετονοµάστηκε σε Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού  (Π.Ο.Τ.) και συµφωνήθηκε 

να δοθεί ο όρος επισκέπτης ο οποίος θα περιγράφει κάθε φυσικό πρόσωπο που 

επισκέπτεται µια χώρα διαφορετική αυτή στην οποία κατοικεί µόνιµα, για 

οποιοδήποτε λόγο εκτός από εκείνο της άσκησης ενός επαγγέλµατος που να 

αµείβεται µε χρηµατικούς πόρους της χώρας που επισκέπτεται. Ο ορισµός αυτός δεν 

περιελάµβανε τον εσωτερικό τουρισµό. (Page, 2006) 

 

Το 1991 έγινε στον Καναδά το διεθνές Συνέδριο Στατιστικής για τα 

Ταξίδια και τον Τουρισµό µε την συµµετοχή εκπροσώπων από 90 χώρες όπου 

προτάθηκε ένας πιο ολοκληρωµένος ορισµός. Ο τουρισµός περιλαµβάνει και τις 

δραστηριότητες των ανθρώπων που ταξιδεύουν και διαµένουν σε περιοχές εκτός της 

µόνιµης κατοικίας τους και για όχι περισσότερο από ένα συνεχόµενο έτος, µε 
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δραστηριότητες σχετικές µε τον ελεύθερο χρόνο, το επάγγελµα κ.λπ.  

 

Οι έννοιες όπως αυτές ορίζονται από τον Παγκόσµιο Οργανισµό τουρισµού ( 

Π.Ο.Τ.): (Page, 2006) 

 

� Σύνηθες περιβάλλον: Ορίζεται ως η γεωγραφική περιοχή µέσα στην οποία 

ένα φυσικό πρόσωπο διεξάγει τις τακτικές συνήθειες της ζωής του. 

 

� Επισκέπτης: Είναι ένας ταξιδιώτης που κάνει ένα ταξίδι σε ένα κύριο 

προορισµό, εκτός του µόνιµου  περιβάλλοντος του, για διάστηµα µικρότερο 

από ένα χρόνο, για οποιοδήποτε σκοπό (επαγγελµατικό, αναψυχή, ή άλλο 

προσωπικό λόγο) εκτός από το να απασχοληθεί σε εργασία από ένα φορέα, ή 

µόνιµο κάτοικο του της χώρας προορισµού. 

 

� Τουρίστας: Ένας επισκέπτης (εσωτερικού τουρισµού, εισερχοµένου, ή 

εξερχόµενου τουρισµού) ταξινοµείται ως τουρίστας (ή επισκέπτης µε 

διανυκτέρευση) αν το ταξίδι του περιλαµβάνει µια διανυκτέρευση.  

 

� Εκδροµέας: Ένας επισκέπτης (εσωτερικού τουρισµού, εισερχοµένου, ή 

εξερχόµενου τουρισµού) ταξινοµείται ως εκδροµέας (ή επισκέπτης µιας 

ηµέρας) αν το ταξίδι του δεν περιλαµβάνει διανυκτέρευση.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 http://media.unwto.org/en/content/understandingtourism-basic-glossary  

Παγκόσµιος οργανισµός Τουρισµού ( Πρόσβαση 10.9.2016 
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Εικόνα 1. Ο παγκόσµιος οργανισµός τουρισµού 

 

 

 

 

1.2  Η ανάγκη ∆ηµιουργίας Ηλεκτρονικών Κρατήσεων. 

 

Η αλµατώδης ανάπτυξη του τουρισµού που οφείλεται στο παγκόσµιο άνοιγµα 

των συνόρων, την βελτίωση των µεταφορικών µέσων, και κυρίως την χρήση των 

νέων τεχνολογιών, της πληροφορικής και του e-επιχειρείν δηµιούργησε την ανάγκη 

για συστήµατα κράτησης θέσεων και δωµατίων σε πραγµατικό χρόνο µε κυρίως 

ασφάλεια και αξιοπιστία. Η τουριστική βιοµηχανία κατανόησε από νωρίς ότι η 

ανάπτυξη της πληροφορικής και των υπολογιστών ήταν ένα εργαλείο που θα 

µπορούσε να χρησιµοποιήσει για την οργάνωση αλλά και την εξυπηρέτηση των  

ταξιδιωτών που αυξανόταν ραγδαία από την δεκαετία του ΄60.  Έτσι εφαρµόζονται 

δεκαετία  του  ΄70  Το  Μηχανογραφηµένο  Σύστηµα  Κράτησης  Θέσεων,  τη 

δεκαετία  του  ΄80  το  Παγκόσµιο  Σύστηµα  διανοµής  και  στη  δεκαετία  του  '90, 

µε την ανάπτυξη του διαδικτύου τα ολοκληρωµένα συστήµατα κράτησης σε 

πραγµατικό χρόνο. (Παυλόπουλος, 2007). 

 

Η ανάπτυξη του διαδικτύου έφερε µεγάλες αλλαγές στην αγορά και κατ’ 

επέκταση στην τουριστική αγορά η οποία όπως προαναφέρθηκε χρησιµοποιούσε τις 

τεχνολογίες της πληροφορικής από τα προηγούµενα χρόνια. Η αµεσότητα της 

επικοινωνίας του διαδικτύου επηρέασε σηµαντικά τις σχέσεις και τον τρόπο 

οργάνωσης και διαχείρισης του τουριστικού προϊόντος. Τα νέα συστήµατα κράτησης 
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τα οποία λειτουργούν σε πραγµατικό χρόνο και περιλαµβάνουν ταξιδιωτικά 

πρακτορεία, αεροπορικές εταιρίες, εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων, εταιρείες 

παροχής ψυχαγωγικών υπηρεσιών και φυσικά τα ξενοδοχεία άλλαξαν τις σχέσεις και 

πολλές φορές την ίδια την εργασία όλων των φορέων.  

 

Η ανάπτυξη και η καθολική αποδοχή πλέον των κοινωνικών δικτύων 

δηµιούργησε νέα δεδοµένα στην τουριστική αγορά. Οι πελάτες – ταξιδιώτες 

ενηµερώνονται άµεσα για την διαθεσιµότητα των ξενοδοχείων και τις παροχές τους, 

ανταλλάσουν γνώµες και πολλές φορές ψηφίζουν On line για την ποιότητα τους και 

δηµιουργούν ουσιαστικά καθηµερινά στατιστικά στοιχεία χρήσιµα για τον 

ξενοδοχειακό κλάδο. Μυλωνόπουλος Ν. & Μυλωνοπούλου Π. (2011). 

 

Στην ελληνική τουριστική αγορά, τα ηλεκτρονικά συστήµατα κράτησης 

θέσεων αλλά και γενικότερα η διάθεση, προώθηση και πώληση των τουριστικών 

προϊόντων µέσω του διαδικτύου αποτελούν  έναν από τους σηµαντικότερους 

παράγοντες που φαίνεται ότι θα  επηρεάσουν  καθοριστικά  την πορεία  του  

ελληνικού  τουρισµού.  Σε ολόκληρο τον κόσµο, οι περισσότεροι άνθρωποι 

ενηµερώνονται και αγοράζουν τις διακοπές τους διαδικτύου, ενώ στην Ελλάδα, το 

20% των ηλεκτρονικών αγορών αφορούν κρατήσεις δωµατίων µε τους online 

αγοραστές να τετραπλασιάζονται τα τελευταία 2 χρόνια καταδεικνύοντας την 

τεράστια αλλαγή που επέφερε η εποχή της πληροφορικής. Πλέον είναι  αδύνατο να  

λειτουργεί  ο κλάδος της τουριστικής βιοµηχανίας χωρίς  την  απαραίτητη  

πληροφορική  υποστήριξη,  τόσο  εσωτερικά  στις  διάφορες επιµέρους επιχειρήσεις 

του κλάδου, όσο και εξωτερικά για την µεταξύ τους δικτυακή διασύνδεση και 

ηλεκτρονική διανοµή του τουριστικού προϊόντος. (Καζάζη, 2008).   
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Πίνακας 1.  Κατάταξη του ελληνικού τουρισµού βάση διεθνών τουριστικών 

εισπράξεων 2007-2013 

 

 

 

 Το διαδίκτυο αποτελεί και θα αποτελέσει τον κινητήριο µοχλό για την 

µεγάλη αλλαγή που συντελείται όχι µόνο στην τουριστική αγορά αλλά σε όλους τους 

κλάδους παγκοσµίως. Η αλλαγή των παραδοσιακών τεχνικών µάρκετινγκ, 

διαφήµισης, προώθησης, ακόµη και παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών άλλαξαν 

µέσα σε χρονικό διάστηµα τόσο µικρό που εξέπληξε ακόµη και τους επαγγελµατίες 

του χώρου της πληροφορικής. Ας αναλύσουµε το διαδίκτυο, την βασική πλέον 

πλατφόρµα της καθηµερινότητας που τείνει να προσαρµόσει όλες τις εργασίες µας 

πάνω του. (Σκιαδάς, Μαρκάκη, 2001) 

 

 

1.3  ∆ιαδίκτυο (Internet) 

 

Με το τέλος του Β’ Παγκοσµίου πολέµου ξεκίνησε µια άνευ προηγουµένου 

ανάπτυξη πρώτα στον τοµέα των ηλεκτρονικών και δειλά – δειλά στις υπολογιστικές 

µηχανές όπως αποκαλούνταν τότε. Η χρησιµοποίηση ενός πρωτόγονου για τα 

σηµερινά δεδοµένα υπολογιστικού µηχανήµατος από τους Βρετανούς και µια 

ιδιοφυία στην κρυπτογράφηση, τους επέτρεψε να σπάσουν την περίφηµη µηχανή 

αίνιγµα των Γερµανικών Ενόπλων δυνάµεων και να παρακολουθούν τα περισσότερα 

κρυπτογραφηµένα σήµατα τους. 

 

Το 1952, το Αµερικάνικο κανάλι CBS έκανε κάτι πρωτοποριακό για την 
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εποχή του. ∆ανείστηκε από ένα πανεπιστήµιο έναν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, 

UNIVAC, και τον χρησιµοποίησε για να προβλέψει µε επιστηµονικό τρόπο, µε 

µαθηµατικά,  τον νικητή των Προεδρικών Εκλογών του 1952.  Οι δύο µεγάλοι 

αντίπαλοι ήταν ο Dwight D. Eisenhower και ο Adlai Stevenson. Όλοι θεωρούσαν ότι 

νέος πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών θα ήταν ο Adlai Stevenson.   

 

Ο δηµοσιογράφος και κεντρικός παρουσιαστής ειδήσεων του CBS, ο Walter 

Cronkite, στάθηκε δίπλα στον UNIVAC και περίµενε τα αποτελέσµατα των 

υπολογισµών. Ο UNIVAC έχοντας µόλις το 7% των ψήφων τύπωσε ένα χαρτί που 

έγραφε :  «O Dwight D. Eisenhower θα είναι ο νικητής». Το CBS δεν πίστευε κάτι 

τέτοιο και ανακοίνωσε σαν νικητή Adlai Stevenson. Το αποτέλεσµα βέβαια ήταν η 

νίκη του Dwight D. Eisenhower ενάντια σε κάθε ανθρώπινη πρόβλεψη. 
2
 

 

Εικόνα 2. Ο Univac στην πρώτη πρόβλεψη αποτελέσµατος εκλογών το 1951. 

 

 

 

Όλοι όσοι σπούδασαν και ασχολούνται µε τους υπολογιστές και την πληροφορική, 

ξέρουν ότι ένας υπολογιστής µπορεί να κάνει 3 πράγµατα: 

 

• Το Α είναι µεγαλύτερο από το Β. 

• Το Α είναι ίσο µε το Β. 

                                                      
2
 https://www.wired.com/2010/11/1104cbs-tv-univac-election/  Η πρόβλεψη του νικητή των 

προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ το 1952 από έναν υπολογιστή UNIVAC. (Πρόσβαση 

3.12.2016) 
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• Το Α είναι µικρότερο από το Β. 

 

Κι όµως ο συνδυασµός αυτών των απλούστατων υπολογισµών µε το δυαδικό 

σύστηµα βρίσκεται πίσω από κάθε ψηφιακό σύστηµα που υπάρχει σήµερα πάνω στην 

γη. Χρειάστηκε βέβαια να ανακαλυφθούν και να χρησιµοποιηθούν πολλά 

«περιφερειακά συστήµατα» καθώς και οι γλώσσες προγραµµατισµού για να 

δουλεύουν οι υπολογιστές όπως ξέρουµε και δουλεύουµε. Εκείνο όµως που έκανε 

ραγδαία την εξάπλωση και την  αλµατώδη ανάπτυξη και βελτίωση των υπολογιστών 

ήταν χωρίς αµφιβολία το Internet – (∆ιαδίκτυο στα Ελληνικά). Η ολοένα 

αναπτυσσόµενη ψηφιακή τεχνολογία, έχει δηµιουργήσει µία τεράστια αγορά 

γνώσεων/πληροφοριών προς διάθεση των ανθρώπων αλλά και των επιχειρήσεων που 

χρησιµοποιούν ευρέως το διαδίκτυο για την έρευνα, προώθηση και πώληση αγαθών 

και υπηρεσιών. Οι επικοινωνία και η διαφήµιση αλλά και όλη η στρατηγική του 

παραδοσιακού Μάρκετινγκ έχει µεταστραφεί προς το διαδίκτυο και τις εφαρµογές 

του.  

 

 

Το διαδίκτυο και οι εφαρµογές του όπως τα κοινωνικά δίκτυα έγινε γρήγορα 

αντιληπτό ιδιώτες και επιχειρηµατίες για την εξάπλωση την εµπορικών τους 

συµφερόντων, αρχικά για προώθηση (e-marketing) των προϊόντων τους και των 

υπηρεσιών τους. Η επιτυχία όµως και η ανταπόκριση των καταναλωτών τους 

οδήγησε να προχωρήσουν σε ολοκληρωµένες αγοραπωλησίες µέσω ηλεκτρονικών 

δικτύων. Η διαδικασία αυτή ονοµάστηκε e-commerce δηλαδή ηλεκτρονικό 

εµπόριο. Με τον όρο ηλεκτρονικό εµπόριο εννοείται κάθε εµπορική συναλλαγή, η 

οποία εκτελείται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικά µέσα και κυρίως µε τη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι συνδεµένοι στο διαδίκτυο.  

 

Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο δεν είναι απλώς η χρήση ηλεκτρονικών µέσων για 

αγοροπωλησίες ηλεκτρονικά αλλά µια νέα φιλοσοφία για την διενέργεια εµπορικών 

συναλλαγών και διαδικασιών η οποία γίνεται για πρώτη φορά εφικτή µε τη χρήση 

νέων τεχνολογιών από τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Έτσι το Ηλεκτρονικό Εµπόριο θα 

µπορούσε να οριστεί ως ένα σύνολο διαδικασιών που µπορούν να υποστηρίξουν 

συγκεκριµένους τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας και συγκεκριµένες 
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επιχειρηµατικές πρακτικές, οι οποίες επιτρέπουν, µέσω της χρήσης νέων 

τεχνολογιών, τη διεκπεραίωση εµπορικών διαδικασιών µε ηλεκτρονικά µέσα. 

 

Σήµερα η παγκόσµια αγορά σαν έννοια είναι συνυφασµένη µε το ηλεκτρονικό 

εµπόριο. Υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια και µάλιστα αυτοί που θεωρητικά 

χρησιµοποίησαν την παγκόσµια αγορά ‘ήταν οι Βρετανοί, καθώς από το 1600 και 

µετά, η Βρετανική Αυτοκρατορία απλώθηκε σε όλα τα µήκη και πλάτη της γης. Η 

ανακάλυψη του νέου κόσµου (Αµερική) και η εξερεύνηση άγνωστων τόπων σε 

Αφρική και Ασία έδωσε στην Βρετανική Αυτοκρατορία την δυνατότητα να 

πραγµατοποιεί παγκόσµιες συναλλαγές. Η Ευρώπη γνώρισε µια πρωτοφανή 

ανάπτυξη (τουλάχιστον µια µερίδα πολιτών) από τα αγαθά που µεταφερόταν στην 

Γηραιά ήπειρο. Το ξηµέρωµα του 20
ου

 αιώνα µε τις νέες ανακαλύψεις (ηλεκτρισµός- 

ασύρµατη  επικοινωνία – τηλέφωνο – αεροπλάνο) µίκρυνε κυριολεκτικά τον κόσµο, 

µηδενίζοντας τις αποστάσεις και έκανε δυνατή την εξάπλωση του διεθνούς εµπορίου 

στις πλατιές µάζες των ανθρώπων. Έπρεπε όµως να βελτιωθούν οι υπολογιστές και 

να γίνει διαθέσιµο το διαδίκτυο (internet) σε ολόκληρο τον πλανήτη για να έχουµε 

αυτή την µορφή του Ηλεκτρονικού εµπορίου. 

 

Η επιστήµη των υπολογιστών είχε την ατυχία να µην χρησιµοποιήσει την γλώσσα 

όλων των επιστηµών που υπάρχουν, τα Ελληνικά τα οποία εκφράζουν τις πιο 

δύσκολες έννοιες µε µοναδικό τρόπο και αυτό λόγω και του πλούτου των λέξεων και 

λόγω της ακριβούς εννοιολογικής σηµασίας που έχουν. Ενδεικτικό είναι ότι η λέξη 

computer που σηµαίνει υπολογιστής δόθηκε για να περιγράψει τις πρώτες µηχανές  

που κατασκευάστηκαν και έκαναν µόνο αυτό. Υπολόγιζαν µαθηµατικές πράξεις για 

να βγάλουν γρήγορα ένα αποτέλεσµα. Έτσι έδωσαν στα µηχανήµατα την λέξη 

computer από το compute που σηµαίνει υπολογίζω. Κατά αυτή την λογική δόθηκε 

και η έκφραση internet η οποία προέρχεται λέξη από τις λέξεις International 

Network που σηµαίνει ∆ιεθνές ∆ίκτυο Υπολογιστών. Στα ελληνικά χρησιµοποιείται 

η λέξη ∆ιαδίκτυο που προέρχεται από τις λέξεις ∆ιασύνδεση ∆ικτύων.  

 

Το διαδίκτυο αποτελείται σήµερα από εκατοµµύρια συνδέσεις υπολογιστών και 

µικρότερων δικτύων υπολογιστών που ουσιαστικά ανταλλάσουν πληροφορίες µεταξύ 

τους. ∆εν είναι βέβαια τόσο απλό όσο ακούγεται καθώς ένας χρήστης µε τον 

υπολογιστή του δεν συνδέεται απαραίτητα µε ένα άλλον χρήστη και τον υπολογιστή 
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του, όπως για παράδειγµα γίνεται στα τηλέφωνα όπου υπάρχει ένας µοναδικός 

αριθµός. Η διασύνδεση αυτή µπορεί να «περνάει» µέσα από εκατοντάδες ή χιλιάδες 

υπολογιστές, δίκτυα και κόµβους. Είναι όλοι οι διακοµιστές (servers) που 

αποθηκεύουν τα δεδοµένα, παρέχουν διάφορες υπηρεσίες, όπως το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο, την κοινωνική δικτύωση, (Facebook – Twitter – YouTube – Google 

κ.λπ.) , φιλοξενούν τις ιστοσελίδες (sites) και τα ηλεκτρονικά καταστήµατα (E-shop). 

Η ολοκληρωµένη αυτή διασύνδεση ονοµάζεται και παγκόσµιο δίκτυο και επιτρέπει 

τον διαµοιρασµό δισεκατοµµυρίων πληροφοριών σε ολόκληρο τον κόσµο.  

 

Βασικό και µοναδικό χαρακτηριστικό του διαδικτύου είναι ότι δεν µπορεί να 

ελεγχθεί από κανέναν (φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, ή κυβερνητική υπηρεσία) και 

φυσικά δεν µπορεί να κλείσει. ∆εν υπάρχει δηλαδή ένας γενικός διακόπτης όπου θα 

µπορούσε κάποιος να τον κατεβάσει και να σταµατήσει την ροή των πληροφοριών. 

Υπάρχουν βέβαια οι κεντρικοί κόµβοι και οι εταιρείες που διαχειρίζονται τις 

συνδέσεις και τις επικοινωνίες, αλλά πρακτικά είναι αδύνατο πλέον να διακοπεί το 

διαδίκτυο. Αυτή ήταν άλλωστε και η φιλοσοφία ανάπτυξης του διαδικτύου ( 

Σφακιανάκης, 2016). 

 

Εικόνα 3. Το ∆ιαδίκτυο 

 

 

Αυτό το µοναδικό χαρακτηριστικό όµως έχει και την αρνητική πλευρά, όπως 

υποστηρίζουν πολλοί. Είναι εξαιρετικά δύσκολο έως ακατόρθωτο να υπάρχει κάποιο 

είδος ελέγχου της ποιότητας, της εγκυρότητας και της καταλληλότητας των 
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πληροφοριών που φτάνουν στον υπολογιστή µας. Θεωρήθηκε όχι άδικα το πιο 

∆ηµοκρατικό σύστηµα που έχει δηµιουργήσει ο άνθρωπος, κάτι που εν µέρη 

ισχύει, καθώς µπορεί ένας χρήστης να πάρει οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται, να 

εκφράσει ελεύθερα οποιαδήποτε άποψη και κυρίως να διακίνηση οτιδήποτε θέλει, 

από πληροφορίες, υπηρεσίες και αγαθά µέχρι δυστυχώς επικίνδυνες απόψεις, απειλές, 

όπλα, τροµοκρατία, πορνογραφία, παιδική εκµετάλλευση κ.λπ. Παρόλο τον 

προβληµατισµό που υπάρχει για την ελευθερία αυτή του διαδικτύου, υπάρχει η 

παγιωµένη άποψη ότι ένα ελεγχόµενο διαδίκτυο θα ήταν χειρότερο και αυτοί που θα 

ήθελαν να το χρησιµοποιήσουν για τις παράνοµες δραστηριότητες τους θα το έκαναν 

ούτως ή άλλως. Υπάρχει άλλωστε και το Dark net
3
 ένα ακόµη χειρότερο µέρος του 

internet όπου γίνεται κάθε εγκληµατική συναλλαγή µπορεί κάποιος να φανταστεί. 

 

Ο τοµέας που έχει επίσης προβλήµατα είναι η ασφάλεια των χρηστών είτε σε 

υλικό µέρος ( Υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, δίκτυο οικίας ή εταιρείας), είτε το 

χειρότερο σε φυσικό επίπεδο ( εγκληµατικές ενέργειες εναντίον ανθρώπων). Στο 

υλικό µέρος όπου γίνεται η διακίνηση µε χιλιάδες άχρηστες ή και επικίνδυνες 

πληροφορίες στους χρήστες, η µόλυνση του υπολογιστή ή του δικτύου τους µε ιούς ( 

προγράµµατα που καταστρέφουν τα αρχεία δεδοµένων ή και κλέβουν προσωπικά 

δεδοµένα). Ο κάθε χρήστης πρέπει να ενηµερώνεται, να ελέγχει τα συστήµατα του 

και να τα προστατεύει µε ειδικά προγράµµατα (antivirus) καθώς εκτός των κινδύνων 

που δηµιουργούνται για το ίδιο, µπορεί να µεταδώσει χωρίς καν να το καταλάβει έναν 

επικίνδυνο ιό σε άλλους χρήστες, καθώς και να µην δηµοσιοποιεί προσωπικά 

στοιχεία που δεν είναι απαραίτητα καθώς και κωδικούς που µπορούν να υποκλαπούν 

(Καλογρίδου Μ. 2011) 

 

1.3.2  Η ιστορία του ∆ιαδικτύου 

 

Το διαδίκτυο όπως και οι πρώτοι υπολογιστές ξεκίνησαν από στρατιωτικές 

ανάγκες. Με την ανακάλυψη της ατοµικής βόµβας, την εξέλιξη των θερµοπυρηνικών 

όπλων και την µεγάλη ανταγωνιστικότητα µεταξύ των ΗΠΑ, και των συµµάχων της 

από την µία και της ΕΣΣ∆ και των συµµάχων της από την άλλη, ένοπλες δυνάµεις 

                                                      
3
 https://steemit.com/technology/@contentjunkie/how-to-access-the-darknet-the-easiest-way-

to-start-surfing-the-hidden-underground-internet-safely-and-anonymously   Το υπόγειο 

διαδίκτυο Darknet (πρόσβαση 10/12/2016) 
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των προηγµένων χωρών της ∆ύσης χρησιµοποιούσαν γιγάντιους Υπολογιστές της 

εποχής για τον έλεγχο των πυραυλικών συστηµάτων τους, την έγκαιρη 

προειδοποίηση, την επικοινωνία των εκατοντάδων βάσεων τους και πολλές άλλες 

κρίσιµες λειτουργίες. Όλοι αυτοί οι υπολογιστές ήταν συνδεµένοι σε στρατιωτικά 

δίκτυα µεταξύ τους, χωρίς βέβαια να υπάρχει πρόσβαση µεν στο κοινό (δεν υπήρχε 

τότε το διαδίκτυο αλλά κλειστά δίκτυα συνδεµένων µεταξύ των κεντρικών 

υπολογιστών) αλλά µόνο σε επιλεγµένους χρήστες µε αυστηρά πρωτόκολλα και 

κωδικούς ασφαλείας. Λόγω της τεχνολογίας της εποχής τα κοµβικά σηµεία ( οι 

κεντρικοί δηλαδή υπολογιστές που έλεγχαν το σύστηµα) ήταν µετρηµένα και 

συγκεντρωµένα σε ορισµένα σηµεία, οπότε έγινε κατανοητό ότι µια πυρηνική 

επίθεση για παράδειγµα θα κατέστρεφε µε το πρώτο κτύπηµα όλο το ηλεκτρονικό 

σύστηµα ελέγχου και τους υπολογιστές. 

 

Με την χρηµατοδότηση του Υπουργείου Άµυνας των ΗΠΑ αναπτύχθηκαν γι 

αυτό τον λόγο ερευνητικά προγράµµατα για να εξερευνήσουν την δυνατότητα να 

υπάρχει ένα ασφαλές δίκτυο, το οποίο να µπορεί να συνεχίζει να λειτουργεί ακόµη 

και αν µέρος αυτού καταστραφεί, να µην εξαρτάται δηλαδή από 1 ή 2 ή µερικούς 

κεντρικούς υπολογιστές που θα ήταν ευάλωτοι σε κτύπηµα, αλλά σε πολλαπλά 

συστήµατα που θα αλληλεπικάλυπταν το ένα το άλλο και δεν θα είχαν πρόβληµα αν 

κάποιο από αυτά έβγαινε εκτός λειτουργίας. ∆όθηκαν τα απαραίτητα κονδύλια και 

στα πανεπιστήµια των ΗΠΑ οι ερευνητές ξεκινούν να πειραµατίζονται µε τη 

διασύνδεση αποµακρυσµένων υπολογιστών µεταξύ τους. Το δίκτυο ARPANET 

γεννιέται το 1969 µε πόρους του προγράµµατος ARPA (Advanced Research Project 

Agency) του Υπουργείου Άµυνας, µε σκοπό να συνδέσει το Υπουργείο µε 

στρατιωτικούς ερευνητικούς οργανισµούς και να αποτελέσει ένα πείραµα για τη 

µελέτη της αξιόπιστης λειτουργίας των δικτύων. Στην αρχική του µορφή, το 

πρόγραµµα απέβλεπε στον πειραµατισµό µε µια νέα τεχνολογία γνωστή σαν 

µεταγωγή πακέτων (packet switching), σύµφωνα µε την οποία τα προς µετάδοση 

δεδοµένα κόβονται σε πακέτα και πολλοί χρήστες µπορούν να µοιραστούν την ίδια 

επικοινωνιακή γραµµή. 
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Εικόνα 4.  Το δίκτυο ARPANET το 1969 

 

 

 

Κάθε πακέτο θα είχε την πληροφορία που χρειάζονταν για να φτάσει στον 

προορισµό του, όπου και θα γινόταν η επανασύνδεση του σε δεδοµένα τα οποία 

µπορούσε να χρησιµοποιήσει ο τελικός χρήστης. Το παραπάνω σύστηµα θα επέτρεπε 

σε υπολογιστές να µοιράζονται δεδοµένα και σε ερευνητές να υλοποιήσουν το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.  

 

Μετά τις Ένοπλές δυνάµεις την χρησιµότητα του διαδικτύου την υιοθέτησαν 

και τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, τα οποία και συµµετείχαν στο ερευνητικό 

πρόγραµµα της δηµιουργίας του και άρχισαν να χρησιµοποιούν το δίκτυο για 

ανταλλαγές πληροφοριών και µελετών – µέσω του «ταχυδροµείου» και του chat 

room «καφενείου». Με τη δηµιουργία του Παγκόσµιου Ιστού (World Wide Web) το 

διαδίκτυο πήρε τη µορφή καταναλωτικού προϊόντος που γνωρίζουµε σήµερα αλλά 

προηγήθηκε πολύ δουλειά και πολλές ανακαλύψεις για να φτάσουµε στο σηµερινό 

επίπεδο. (Πασχόπουλος, Σκαλτσάς: 2006, σελ.33) 

 

Τα διάφορα δίκτυα είχαν όµως διαφορετικά συστήµατα σύνδεσης και 

επικοινωνίας και έτσι το 1973, χρηµατοδοτείται ένα νέο ερευνητικό πρόγραµµα που 

ονοµάζεται Interneting Project (Πρόγραµµα ∆ιαδικτύωσης) προκειµένου να 

ξεπεραστούν οι διαφορετικοί τρόποι που χρησιµοποιεί κάθε δίκτυο για να διακινεί τα 

δεδοµένα του. Στόχος είναι η διασύνδεση ανόµοιων δικτύων και η οµοιόµορφη 

διακίνηση δεδοµένων από το ένα δίκτυο στο άλλο. Από την έρευνα γεννιέται µια νέα 

τεχνική, το Internet Protocol (IP) (Πρωτόκολλο ∆ιαδικτύωσης), από την οποία θα 
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πάρει αργότερα το όνοµά του το Internet. Με αυτό τον τρόπο επιτεύχθηκε 

διαφορετικά δίκτυα που χρησιµοποιούν το κοινό πρωτόκολλο IP να µπορούν να 

συνδέονται και να αποτελούν ένα διαδίκτυο. Σε ένα δίκτυο IP όλοι οι υπολογιστές 

έχουν κοινό τρόπο σύνδεσης και οποιοσδήποτε υπολογιστής του διαδικτύου µπορεί 

να επικοινωνεί µε οποιονδήποτε άλλον. 

 

Ταυτόχρονα δηµιουργείται µια άλλη τεχνική για τον έλεγχο της µετάδοσης 

των δεδοµένων, το Transmission Control Protocol (TCP) (Πρωτόκολλο Ελέγχου 

Μετάδοσης). Ορίζονται οι προδιαγραφές για τη µεταφορά αρχείων µεταξύ 

υπολογιστών (FTP) και για το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (E-mail). Σταδιακά 

συνδέονται µε το ARPANET ιδρύµατα από άλλες χώρες, µε πρώτα το University 

College of London (Αγγλία) και το Royal Radar Establishment (Νορβηγία). 

(Σφακιανάκης, 2016). 

 

Το παγκόσµιο δίκτυο που ανταλλάσει πληροφορίες είναι γεγονός αλλά δεν 

είναι το internet που γνωρίζει και χρησιµοποιεί ο κόσµος. Οι χρήστες την εποχή 

εκείνη είναι µετρηµένοι και οι πληροφορίες που διακινούνται αφορούν το 

στρατιωτικό και βιοµηχανικό τοµέα, την ακαδηµαϊκή κοινότητα και κάποιες δηµόσιες 

υπηρεσίες. Το 1983, το πρωτόκολλο TCP/IP (δηλ. ο συνδυασµός των TCP και IP) 

ορίζεται ως πρότυπο από το Υπουργείο Άµυνας των ΗΠΑ. Η έκδοση του ανοικτού 

κώδικα λειτουργικού συστήµατος Berkeley UNIX το οποίο χρησιµοποιείται ευρέως 

από τους µεγάλους servers (κεντρικούς υπολογιστές) το οποίο περιλαµβάνει το 

TCP/IP συντελεί στη γρήγορη εξάπλωση της ∆ιαδικτύωσης των υπολογιστών. 

Εκατοντάδες Πανεπιστήµια συνδέουν τους υπολογιστές τους στο ARPANET, το 

οποίο όµως επιβαρύνεται πολύ και το 1983, χωρίζεται σε δύο τµήµατα: στο 

MILNET (για στρατιωτικές επικοινωνίες) και στο νέο ARPANET (για χρήση 

αποκλειστικά από την πανεπιστηµιακή κοινότητα και συνέχιση της έρευνας στη 

δικτύωση). 

 

Το 1985, το National Science Foundation (NSF) δηµιουργεί ένα δικό του 

γρήγορο δίκτυο, το NSFNET χρησιµοποιώντας και αυτό το πρωτόκολλο TCP/IP, 

προκειµένου να συνδέσει πέντε κέντρα µε υπέρ-υπολογιστές µεταξύ τους και µε την 

υπόλοιπη επιστηµονική κοινότητα. Στα τέλη της δεκαετίας του ‘80, όλο και 

περισσότερες χώρες συνδέονται στο NSFNET (Καναδάς, Γαλλία, Σουηδία, 
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Αυστραλία, Γερµανία, Ιταλία, κ.α.). Χιλιάδες πανεπιστήµια και οργανισµοί 

δηµιουργούν τα δικά τους ανεξάρτητα δίκτυα και τα συνδέουν πάνω στο νέο αυτό 

παγκόσµιο δίκτυο το οποίο παίρνει την ονοµασία INTERNET και εξαπλώνεται µε 

ιλιγγιώδεις ρυθµούς σε ολόκληρο τον κόσµο. Το 1990, το ARPANET καταργείται. Η 

Ελλάδα συνδέεται στο NSFNET, το 1990 και σιγά - σιγά όλες οι χώρες συνδέονται 

στο παγκόσµιο δίκτυο δηµιουργώντας τις βάσεις για την παγκόσµια ηλεκτρονική 

επικοινωνία.  

 

Το NSFNET έχει συνδέσει όλα τα κράτη, τα περισσότερα ακαδηµαϊκά 

ιδρύµατα πανεπιστήµια, εταιρείες και µεγάλους δηµόσιους οργανισµούς, αλλά 

απαιτείται ένα πολύπλοκο σύστηµα πρόσβασης και προσωπικό µε εξειδικευµένες 

γνώσεις πληροφορικής και επικοινωνιών κάτι που φυσικά συνεπάγεται εξαιρετικά 

µεγάλο κόστος. Το 1993, το εργαστήριο CERN στην Ελβετία παρουσιάζει το World 

Web Wide) (Παγκόσµιο Ιστό) που αναπτύχθηκε από τον Tim Berners-Lee. 

Πρόκειται για ένα σύστηµα διασύνδεσης πληροφοριών σε µορφή πολυµέσων 

(multimedia) που βρίσκονται αποθηκευµένες σε χιλιάδες υπολογιστές του Internet σε 

ολόκληρο τον κόσµο και υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασής τους σε µορφή 

ηλεκτρονικών σελίδων, στις οποίες µπορεί να περιηγηθεί κανείς χρησιµοποιώντας το 

ποντίκι. Τo γραφικό αυτό περιβάλλον (ίδιο µε τα πρώτα Windows 95 που 

παρουσιάστηκαν το 1995) έκανε την εξερεύνηση του Internet προσιτή στον απλό 

χρήστη.  

 

Παράλληλα, εµφανίζονται στο Internet διάφορα εµπορικά δίκτυα που 

ανήκουν σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών Internet (Internet Service Providers - ISP) 

και προσφέρουν πρόσβαση στο Internet για όλους. Πλέον όποιος έχει προσωπικό 

Υπολογιστή και ένα modem [modulator (διαµορφωτής) και demodulator (από-

διαµορφωτής) έναν µετατροπέα δηλαδή του ψηφιακού σήµατος των Η/Υ σε 

αναλογικό και την µεταφορά του µέσω των τηλεφωνικών γραµµών, µπορεί να 

συνδεθεί µε το Internet.  Το 1995, το NSFNET καταργείται και επίσηµα καθώς όλα 

τα δεδοµένα µεταφέρονται πλέον από τα εµπορικά δίκτυα. (Καλογρίδου Μ. 2011) 
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Εικόνα 5. Ο δηµιουργός του www. Tim Berners-Lee 

 

 

 

 

1.3.2  Η επικοινωνία στο ∆ιαδίκτυο 

 

Το διαδίκτυο αλλάζει τελείως τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η επικοινωνία. 

Οι αλλαγές που πραγµατοποιούνται είναι τόσο µεγάλες που συγκρίνονται µόνο µε τις 

αλλαγές που έφερε στην καθηµερινότητα των ανθρώπων η τηλεόραση. Η ίδια η 

τηλεόραση έχει σαν µέσο πρώτα έχει υποχωρήσει δραµατικά στις προτιµήσεις των 

πολιτών και ειδικά των νέων, αν και αυτή προσαρµόστηκε στην νέα µορφή του 

διαδικτύου και µεγάλο κοµµάτι της µετατράπηκε σε αναµεταδότη πληροφοριών του 

διαδικτύου.  

 

Η µεγάλη διαφορά που έλαβε χώρα τα τελευταία χρόνια ήταν δυο βασικά 

χαρακτηριστικά που εισάγονται µε την ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου : η δυνατότητα 

διάδρασης όσων εµπλέκονται στην επικοινωνιακή διαδικασία και ο συνδυασµός 

όλων των µορφών επικοινωνίας που γνωρίζουµε (φωτογραφία, ήχος, video, 

κείµενο) σε µία ενιαία πλατφόρµα. Τα χαρακτηριστικά αυτά γίνονται εφικτά, από τη 

µία, µέσα από την ανάπτυξη της πληροφορικής και την βελτίωση των υπολογιστών 

και των δικτύων και από την άλλη από την επικράτηση της ψηφιακής µετάδοσης στα 

προϊόντα επικοινωνίας. (Σφακιανάκης, 2016). 
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Τα παραδοσιακά µέσα µαζικής ενηµέρωσης δεν έχουν το πρώτο 

χαρακτηριστικό του διαδικτύου την αµφίδροµη επαφή του χρήστη µε το σύστηµα 

(δεν µπορούµε τις περισσότερες φορές να επέµβουµε στην ροή του προγράµµατος της 

τηλεόρασης). Αν και είναι από τους πρώτους κλάδους που αποδέχονται και 

χρησιµοποιούν κατά κόρον το διαδίκτυο δεν µπορούν να το ελέγχουν (βασική σπουδή 

των ΜΜΕ) και κατευθύνονται µάλλον σαν µια συµπληρωµατική διασκέδαση και 

ενηµέρωση. Το διαδίκτυο είναι ένα µέσο τόσο διαπροσωπικής, όσο και µαζικής 

επικοινωνίας και οι χρήστες του ∆ιαδικτύου έχουν τη δυνατότητα να ενηµερώνονται, 

κατά το πρότυπο των υπολοίπων µέσων, αλλά µε πλουραλιστικό τρόπο και να 

διασκεδάζουν παρακολουθώντας ταινίες ή παίζοντας παιχνίδια όταν και όποτε το 

επιθυµούν κάνοντας τις προσωπικές επιλογές τους. Ταυτόχρονα έχουν την 

δυνατότητα να επικοινωνούν µε φυσικά πρόσωπα, ή µε εταιρείες µέσω των 

κοινωνικών δικτύων, του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και εφαρµογών ηλεκτρονικής 

συνοµιλίας ή δικτύων φωνής. (Καλογρίδου Μ. 2011) 

 

 

1.3.3  Τα εργαλεία του ∆ιαδικτύου 

 

Τα εργαλεία που συνθέτουν το ∆ιαδίκτυο είναι: 

 

Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)  έχει την φιλοσοφία ενός κανονικού 

ταχυδροµείου, αλλά σε ηλεκτρονική µορφή και είναι πιο άµεσο. Εάν είµαστε 

συνδεµένοι µπορούµε να πάρουµε αµέσως την απάντηση στο µήνυµα που στείλαµε 

σαν να µιλούσαµε στο τηλέφωνο.  Σήµερα µπορούν να σταλούν κάθε είδους 

µηνύµατα όπως (κειµένου, ήχου, εικόνας, video, δεδοµένων) και τα µηνύµατα αυτά 

αποθηκεύονται σε µορφή αρχείων στον υπολογιστή. Τα τελευταία χρόνια µεγάλη 

άνθιση παρουσιάζει και το φωνητικό - οπτικό ταχυδροµείο µε κύριους εκπροσώπους 

το Skype.  
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Εικόνα 6. Το Skype  

 

 

 

Το Skype λειτουργεί και σαν κανονικό ηλεκτρονικό ταχυδροµείο αλλά και σαν 

τηλέφωνο µε εικόνα. Εάν έχουµε συνδεµένη µια ψηφιακή κάµερα στον Η/Υ και ένα 

ζευγάρι ακουστικά µε µικρόφωνο, κατά την επικοινωνία µας έχουµε και ήχο και 

εικόνα. Μιλάµε δηλαδή µε τον χρήστη που έχουµε συνδεθεί και τον βλέπουµε 

ταυτόχρονα. Τα πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι η ταχύτητα, η 

εξοικονόµηση χρόνου και κόστους, η ευελιξία, (µπορούµε να στείλουµε ένα τεράστιο 

όγκο διαφορετικών δεδοµένων σε κάθε στιγµή) και όλα αυτά 24 ώρες το 24ώρο 

ολόκληρο τον χρόνο. (Σφακιανάκης &  Μακρυπούλιας, 2016). 

 

Παγκόσµιος Ιστός (WWW). Ο Παγκόσµιος Ιστός είναι κάτι σαν τηλεφωνικός 

κατάλογος. Όπως και ένας κατάλογος περιέχει ένα µοναδικό χαρακτηριστικό, το 

νούµερο του τηλεφώνου για την ανεύρεση του έτσι και εδώ έχουµε την διεύθυνση η 

οποία είναι µοναδική και µας παραπέµπει στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.  
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Εικόνα 7.  Παγκόσµιος Ιστός (WWW – World Wide Web ) 

 

 

 

Στις αρχές του 21
ου

 αιώνα οι ιστοσελίδες αναπτύχθηκαν και ξεπέρασαν τον αριθµό 

των ανθρώπων στην Γή. Ο αριθµός τους δεν επιτρέπει πλέον την καταγραφή σε 

µορφή καταλόγων και για τον λόγο αυτό δηµιουργήθηκαν οι µηχανές αναζήτησης οι 

οποίες πληκτρολογώντας ένα µέρος αυτού που θέλει να βρει ο χρήστης εµφανίζουν 

χιλιάδες εγγραφές για επιλογή. Τα ευρετήρια του παγκόσµιου ιστού είναι οι µηχανές 

αναζήτησης (Google, Yahoo, bring κ.α.) στις οποίες βάζει ένας χρήστης τις λέξεις 

κλειδιά και τον παραπέµπει σε ένα κατάλογο µε ιστοσελίδες (sites). Η εµφάνιση των 

sites στην οθόνη του υπολογιστή γίνεται µέσω ειδικών προγραµµάτων, των browsers 

– φυλλοµετρητών όπως Microsoft Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera κ.λπ.). 

 

Forum Κοινότητες: Πρόγονοι των σηµερινών κοινωνικών δικτύων όπου υπήρχαν 

χιλιάδες χρήστες και δηµιουργούσαν οµάδες συζητήσεων για κοινά θέµατα 

ενδιαφέροντος. Ξεκίνησαν ως οµάδες συζητήσεων σε ερασιτεχνικό επίπεδο και 

εξελίχθησαν από τις εταιρείες σε εργαλεία έρευνας αγοράς, προώθησης/προβολής, 

επίλυσης προβληµάτων και δηµιουργίας ιδεών. Οι κοινότητες αυτές συνήθως 

ασχολούνται µε ένα θέµα ( φωτογραφία, βίντεο, κυνήγι, αυτοκίνητο, πληροφορική, 

αεροπορία, ότι ενδιαφέρον έχει ο κάθε άνθρωπος)  

 

Chat – rooms αποτελούσαν τις πρώτα οµάδες ανταλλαγής απόψεων. Σήµερα έχουν 

µειωθεί και λόγο της ανάπτυξης των κοινωνικών δικτύων αλλά δεν έχουν κάποιο 

ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις καθώς αποτελούν άτυπες συγκεντρώσεις µε 

περιεχόµενο το οποίο πολύ συχνά γίνεται από σεξουαλικό µέχρι υβριστικό. 
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(Σφακιανάκης &  Μακρυπούλιας, 2016). 

 

Κοινωνικά ∆ίκτυα (Social Networks) όπως π.χ. το Facebook, το tweet το Instagram 

κ.α.  

 

Η αλµατώδης ανάπτυξη και εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων έφερε 

µεγάλες αλλαγές στην παγκόσµια αγορά. Η προβολή των προϊόντων και των 

υπηρεσιών καθώς και ο µεγάλος όγκος συναλλαγών γίνεται µε ηλεκτρονικό τρόπο 

µέσα από το διαδίκτυο (Internet). Οι νέες δυνατότητες που πρόσφεραν τα κοινωνικά 

δίκτυα για άµεση επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των χρηστών, αποστολή 

εικόνων και βίντεο την ίδια στιγµή µετέτρεψαν την αντίληψη των καταναλωτών για 

την αγορά. Μέσω κοινωνικών δικτύων ανταλλάσουν πληροφορίες την ίδια στιγµή 

που µπορεί να γίνεται η αγορά, να πληροφορηθούν την γνώµη από όσους τα 

χρησιµοποίησαν ήδη, να κάνουν σύγκριση µε παρόµοια είδη και να εκφράσουν µε 

την σειρά τους την αρνητική ή την θετική του γνώµη, επηρεάζοντας άµεσα χιλιάδες 

άλλους υποψήφιους  καταναλωτές.   

 

Και εδώ είναι η µεγάλη διαφορά που έφεραν τα κοινωνικά δίκτυα. Για 

παράδειγµα τα κινητά τηλέφωνα κυκλοφόρησαν σχεδόν ταυτόχρονα µε την 

εξάπλωση του εµπορικού διαδικτύου, αλλά ένας καταναλωτής µπορούσε να 

ενηµερώσει π.χ. για την λάθος επιλογή που έκανε στην αγορά ενός είδους µερικούς 

φίλους του ή όταν συνδεόταν µε τον υπολογιστή του να ενηµέρωνε 1 ή 2 ιστοσελίδες 

µε το πρόβληµα του. Με την καθολική επικράτηση των έξυπνων τηλεφώνων (smart 

phones) και την πρόσβαση των χρηστών µέσω αυτών στα κοινωνικά δίκτυα, όπου και 

να βρίσκονται, µία είδηση ή µια ενηµέρωση ή µια προειδοποίηση για ένα προϊόν 

γίνεται αµέσως γνωστό σε εκατοντάδες φίλους-χρήστες του συγκεκριµένου 

καταναλωτή και µέσω αυτών σε χιλιάδες ή εκατοµµύρια χρήστες. 

 

 

1.3.4  Η χρησιµότητα του διαδικτύου 

 

Οι νέες τεχνολογίες που έφερε το διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα που 

αναπτύχθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια και η καθολική επικράτηση των έξυπνων 

κινητών τηλεφώνων (smart phones) χαρακτηρίζεται ως επιχειρηµατική καινοτοµία. 
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Οι αγορές άρχισαν να χρησιµοποιούν σε όλο και µεγαλύτερο βαθµό τους νέους 

αυτούς τρόπους επικοινωνίας και αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία µάρκετινγκ 

των επιχειρήσεων προκειµένου να τους χρησιµοποιήσουν για να εισχωρήσουν στο 

νέο «ψηφιακό κόσµο» ειδικά των νέων καταναλωτών. (Βλαχοπούλου & 

∆ηµητριάδης, 2014). 

 

Η χρησιµότητα που έχει το διαδίκτυο εξυπηρετεί και τις µεγάλες και τις 

µικρότερες επιχειρήσεις καθώς αποτελεί το νέο µέσο για την προώθηση της 

διαφήµισης και των δηµοσίων σχέσεων µιας εταιρείας. ∆ίνει την δυνατότητα στην 

εταιρεία για επέκταση σε νέες αγορές όπου δεν είχε πρόσβαση µε τους 

παραδοσιακούς τρόπους, νέες µεθόδους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών 

της,  άµεση επικοινωνία µαζί τους αλλά και το βασικό νέες παραγωγικές διαδικασίες 

µετά από on line έρευνες για τη µείωση κόστους των αγαθών και των υπηρεσιών που 

προσφέρονται.  

 

1.3.5  Η χρήση του ∆ιαδικτύου στην Ελλάδα 

 

Και στην Ελλάδα σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιεύονται µετά από 

έρευνες η χρήση του διαδικτύου ειδικά στις πιο νέες ηλικίες είναι σχεδόν καθολική. 

Επτά στους δέκα Έλληνες χρησιµοποιούν το Ιντερνέτ (70%). Στις µικρότερες ηλικίες 

τα ποσοστά αγγίζουν το 96 µε 98%. Τα στοιχεία αυτά αυξήθηκαν σηµαντικά καθώς 

όπως αναφέρθηκε, η καθολική επικράτηση των έξυπνων τηλεφώνων τα οποία 

συνδέονται άµεσα στο διαδίκτυο και η εύκολη πρόσβαση 24 ώρες το 24ώρο στα 

κοινωνικά δίκτυα από οποιοδήποτε σηµείο έφεραν αυτή την έκρηξη στην 

χρησιµοποίηση του διαδικτύου και των εφαρµογών του. Ακόµη και σε µεγαλύτερες 

ηλικίες παρατηρείται µια σηµαντική αύξηση των ποσοστών πρόσβασης σε σχέση µε 

τα προηγούµενα χρόνια. Αυτό οφείλεται και στις εξελίξεις των επικοινωνιών από τις 

εταιρείες που παρέχουν την σύνδεση  του διαδικτύου, η οποία είναι σταθερή, 

γρήγορη, και κυρίως φθηνή. (Βλαχοπούλου & ∆ηµητριάδης, 2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.  Συστήματα  Κρατήσεων  

 

2.1 Κρατήσεις στον τουριστικό κλάδο.  

 

Οι  κρατήσεις  δωµατίων  ξενοδοχειακών  επιχειρήσεων  (αλλά και πολλών άλλων 

υπηρεσιών που συνδέονται µε τον κλάδο) µέσω  διαδικτύου γίνονται ως εξής: 

 

Πολλές ξενοδοχειακές µονάδες, ειδικά οι µεγάλες, διαθέτουν δικό τους CRS 

σύστηµα, οπότε οι κρατήσεις τους γίνονται κεντρικά .  Μια πιο οικονοµική λύση 

είναι µία ξενοδοχειακή µονάδα να συµβληθεί µε ένα από τα συστήµατα GDS και 

µέσω αυτού να διαθέτει µέρος ή όλα τα δωµάτια της . Υπάρχουν  ανεξάρτητοι  

οργανισµοί  που  παρέχουν  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες κρατήσεων στις ξενοδοχειακές 

µονάδες-µέλη τους (π.χ. www.booking.com ).  Στην  αγορά  επίσης υπάρχουν  

πολλές  εφαρµογές  λογισµικού,  µε  τη  χρήση  των οποίων µπορεί να οργανωθεί το 

σύστηµα κρατήσεων αλλά και όλη η εσωτερική αλυσίδα εργασιών ενός ξενοδοχείου . 

Όπως αναφέρθηκε πάντως πιο πάνω η χρησιµοποίηση διεθνών εταιρειών που 

ασχολούνται µε κρατήσεις στα ξενοδοχεία (booking) να επικρατήσει καθώς είναι πιο 

εύκολο για τους χρήστες – πελάτες του διαδικτύου να χρησιµοποιούν αυτές τις 

ιστοσελίδες αντί των ίδιων των ξενοδοχείων. Στη συνέχεια θα δούµε τα γενικά 

χαρακτηριστικά ορισµένων από τις εφαρµογές αυτές. ( Πασχόπουλος & Σκαλτσάς,  

2009). 

Εικόνα 8. Ιστοσελίδα σύγχρονου ξενοδοχείου 
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Οι επιχειρηµατικές  εφαρµογές  ηλεκτρονικού  τουρισµού  (e-tourism) 

περιλαµβάνουν  την  υποστήριξη και την παροχή  τουριστικών  υπηρεσιών,  όπως  οι  

ηλεκτρονικές  κρατήσεις  (e-bookings), η ηλεκτρονική διανοµή (e-distribution), τα 

ηλεκτρονικά εισιτήρια (e-ticket), οι ηλεκτρονικές προµήθειες (e-procurement), η 

ηλεκτρονική διαχείριση επιχειρήσεων (e-hotel  property  management  systems),  οι  

ηλεκτρονικές  εφαρµογές διαχείρισης προορισµών (e-destination management 

systems) και πολλές άλλες υπηρεσίες παρεχόµενες από ηλεκτρονικές αγορές και 

Application Service Providers (ASP). ( Κόµινης  & Ιωάννου, 2004). 

 

Όµως  η  πολυµορφία  της  τουριστικής  βιοµηχανίας  και  η  πολυπλοκότητα  

των ηλεκτρονικών  υπηρεσιών  και  εφαρµογών  έχει  δηµιουργήσει  επιχειρήσεις  

δύο ταχυτήτων . Από την µία µεριά, υπάρχουν οι µεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις , 

και συνήθως  µέλη  άλλων  διεθνών  οµίλων,  που  χρησιµοποιούν  σύγχρονες  

µεθόδους διαχείρισης  και  έχουν  υιοθετήσει  τις  ηλεκτρονικές  εφαρµογές  στον  

τουρισµό  καθολικά,  από  την  άλλη  µεριά  υπάρχουν  οι  µικρές,  και  συνήθως  

οικογενειακές τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες εξακολουθούν να διοικούνται 

ερασιτεχνικά και να µην διαθέτουν την τεχνογνωσία και τις οικονοµικές ικανότητες 

να υιοθετήσουν τις νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές   και   υπηρεσίες   για   τον   

εκσυγχρονισµό   και   αύξηση   της αποτελεσµατικότητας των επιχειρησιακών τους 

µεθόδων. (Κατσώνη, 2011). 

 

Αυτό όµως άλλαξε όπως αναφέραµε πιο πάνω µε την χρησιµοποίηση των 

κοινωνικών δικτύων και των κινητών τηλεφώνων. Έτσι µια καθοριστική αλλαγή 

έγινε στον τουριστικό κλάδο. Πλέον και οι πιο µικρές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, 

ακόµη και οι οικογενειακές, έχουν την δυνατότητα µε την χρήση µια ιστοσελίδας 

παρουσίασης του καταλύµατος, την εγγραφή τους στις διεθνείς εταιρείες κράτησης 

και της συµµετοχή τους σε κοινωνικά δίκτυα να προβάλουν την επιχείρηση τους και 

να κερδίσουν πελάτες που σε αντίθετη περίπτωση δεν θα µπορούσαν. ( Κόµινης  & 

Ιωάννου, 2004). 

 

Οι πελάτες – ταξιδιώτες αλλά και οι επαγγελµατίες που χρειάζονται να 

ταξιδέψουν, µπορούν πολύ εύκολα να κλείσουν ένα δωµάτιο, να ενοικιάσουν ένα 

αυτοκίνητο, ή οτιδήποτε άλλο προσφέρεται από την ιστοσελίδα, από όποιο σηµείο 
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του πλανήτη και αν βρίσκονται. Το µόνο που είναι απαραίτητο, µια σύνδεση στο 

διαδίκτυο, ένα φορητός υπολογιστής, η ένα έξυπνο κινητό και φυσικά το αντίτιµο 

των χρηµάτων που πρέπει να διαθέτει ο τραπεζικός λογαριασµός τους. Η όλη 

διαδικασία µπορεί να γίνει σε µερικά λεπτά της ώρας. ∆εν χρειάζεται ούτε ένα 

κοµµάτι χαρτί σαν απόδειξη, καθώς όλα πλέον καταχωρούνται ψηφιακά. 
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2.2.  Ελληνικές ιστοσελίδες για τον Τουρισµό 

 

Ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (ΕΟΤ) αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου 

∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Τουρισµού. Ο Ε.Ο.Τ. ιδρύθηκε 

το 1950 µε τον Α.Ν. 1565/50 που κυρώθηκε µε τον Ν. 1624/51 και έκτοτε αποτελεί 

τον βασικό κρατικό φορέα του τουριστικού κλάδου.
4
 

 

Εικόνα 9. Η ιστοσελίδα του ΕΟΤ. 

 

 

 

Οι επίσηµες ιστοσελίδες που παρουσιάζουν τις τουριστικές, πολιτιστικές και 

αρχαιολογικές οµορφιές ενός κράτους είναι η  πρώτη µατιά, η πρώτη εικόνα που 

έχουν οι πιθανοί επισκέπτες στην χώρα αυτή. Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, 

µέσω διαδικτύου προβάλλονται πλέον όχι µόνο εικόνες αλλά και βίντεο λήψεις σε 

πραγµατικό χρόνο µε τα συµβάντα σε διάφορες περιοχές. Επίσης οι ταξιδιώτες που 

βρίσκονται στον προορισµό µπορούν να γράψουν ή να εµφανίσουν την γνώµη τους, 

τα αρνητικά και τα θετικά στοιχεία η ακόµη και να συµµετέχουν σε on line 

ψηφοφορίες για διάφορα θέµατα που αφορούν την χώρα που επισκέπτονται. Τα νέα 

αυτά κυκλοφορούν µε αστραπιαία ταχύτητα στο διαδίκτυο και µπορούν να 

                                                      
4
 http://www.gnto.gov.gr/ Υπουργείο Οικονοµικών και ανάπτυξης. Ελληνικός τουρισµός. 

(πρόσβαση 12.9.2016) 
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προσελκύσουν χιλιάδες νέους επισκέπτες ή αντίθετα να αποτρέψουν πολλούς που 

είχαν ήδη αποφασίσει να ταξιδέψουν στον συγκεκριµένο προορισµό. Η ∆ύναµη του 

διαδικτύου. 

 

Η ιστοσελίδα www.visitgreece.gr  του ΕΟΤ, είναι η επίσηµη ιστοσελίδα 

προβολής του ελληνικού Τουρισµού, µε πολλές πληροφορίες για τουριστικούς 

προορισµούς της Ελλάδας, όπως πόλεις, παραλίες, καθώς και δραστηριότητες και 

εκδηλώσεις. Θεωρείται από τους πιο προσεγµένους µε πολύ καλή σχεδίαση και 

εξαιρετικές φωτογραφίες από τις οµορφιές περιοχών όλης της Ελλάδας. (Κατσώνη, 

2011).
5
 

 

Εικόνα 10. Η ιστοσελίδα visitgreece.gr 

 

 

 

                                                      
5
 http://www.visitgreece.gr/el/gnto/about_us  

Επίσηµη σελίδα προβολής του Ελληνικού τουρισµού. (πρόσβαση 12.9.2016) 
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Μια ακόµη ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα του ΕΟΤ είναι η truegreece.org , η 

οποία είναι αφιερωµένη σε σχόλια για την εικόνα που σχηµάτισαν οι ξένοι επισκέπτες 

στην Ελλάδα. 
6
 

  

Εικόνα 11. Η ιστοσελίδα truegreece.org 

 

 

 

 

2.3  ∆ιεθνείς Ιστοσελίδες κράτησης – κλεισίµατος θέσεων  

 

H ιστοσελίδα µε τίτλο: www.expedia.com  είναι από τις πρώτες εταιρείες στο χώρο 

των ταξιδιωτικών υπηρεσιών σε παγκόσµια κλίµακα. Είναι η πιο διαδεδοµένη online 

υπηρεσία. Οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες που προσφέρει περιλαµβάνουν :  

 

• Κρατήσεις Ξενοδοχείων 

• Πακέτα διακοπών 

• Ενοικιάσεις αυτοκινήτων 

• Αεροπορικά εισιτήρια 

                                                      
6
 http://www.truegreece.org/  

Ιστοσελίδα του ΕΟΤ για τις γνώµες και τις εµπειρίες των επισκεπτών. (πρόσβαση 12.9.2016) 
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• Επαγγελµατικά ταξίδια 

• Θαλάσσιες κρουαζιέρες 

• Πολιτιστικά θεάµατα και αθλητικά γεγονότα. 

 

Στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Expedia περιλαµβάνεται και το Expedia Corporate 

Travel, που ασχολείται µε πακέτα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων.
7
 

 

Εικόνα 12. Η ιστοσελίδα της Expedia 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7
 www.expedia.com (πρόσβαση 12.9.2016) 
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H ιστοσελίδα  www.booking.com, είναι επίσης, από τις πιο γνωστές διεθνείς 

εταιρείες. Προσφέρονται επιλογές σε 40 γλώσσες συµπεριλαµβανοµένων και των 

Ελληνικών, κάτι που την κάνει πολύ δηµοφιλής και στην Ελλάδα. Ουσιαστικά 

αποτελεί ένα εικονικό τουριστικό πρακτορείο αλλά ασχολείται µόνο µε κρατήσεις και 

αγορές δωµατίων ξενοδοχείων. Έχει πολύ υψηλή επισκεψιµότητα µε εξελιγµένο 

σύστηµα αναζήτησης και κρατήσεων.
8
 

 

Εικόνα 13. Η ιστοσελίδα της booking 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                      
8
 www.booking.com (πρόσβαση 12.9.2016) 
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Η ιστοσελίδα www.tripadvisor αποτελεί την µεγαλύτερη ταξιδιωτική κοινότητα στο 

διαδίκτυο και έχει πάνω από 10 εκατοµµύρια µέλη και εµφανίζει πληροφορίες για 

350.000 ξενοδοχεία. ∆ίνει την δυνατότητα στα µέλη την να ανεβάζουν σχόλια και 

παρατηρήσεις στο χώρο της. Η σελίδα µε τις κρατήσεις της εµφανίζεται και στην 

Ελληνική γλώσσα. (Κουζέλης, 2002).
9
 

Εικόνα 14. Η ιστοσελίδα tripadvisor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
9
 www.tripadvisor.com.gr  (πρόσβαση 12.9.2016) 
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2.4  Ελληνικές εταιρείες µε ηλεκτρονικά συστήµατα κράτησης  

 

Το εικονικό τουριστικό πρακτορείο www.airtickets.gr είναι από τα πρώτα ελληνικά 

πρακτορεία και προσφέρει δυνατότητες κλεισίµατος αεροπορικών εισιτηρίων,  

κράτησης ολοκληρωµένων ταξιδιωτικών πακέτων, κρατήσεις δωµατίων ξενοδοχείων, 

ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Αν και όπως αναφέρει το 

όνοµα της προσφέρει αεροπορικά εισιτήρια, καλύπτει όλο το φάσµα του τουριστικού 

πακέτου και ταξιδιού.
10

 

 

Εικόνα 15. Η ιστοσελίδα της air tickets. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10

 www.airtickets.gr (πρόσβαση 12.9.2016) 
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Το www.Travelplanet24.com,   είναι ένα εικονικό τουριστικό πρακτορείο το οποίο 

ξεκίνησε µε την κράτηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και επεκτάθηκε στις δυνατότητες 

κλεισίµατος αεροπορικών εισιτηρίων, κρατήσεις δωµατίων ξενοδοχείων, και 

ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Ο όµιλος αγόρασε το 2015 την ανταγωνίστρια εταιρεία 

airtickets και δηµιούργησε µια ισχυρή εταιρεία στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Στην 

σελίδα της έχει και επιλογή για την καλύτερη δυνατή τιµή (best price).
11

 

 

Εικόνα 16. Η ιστοσελίδα travelplanet24 

 

 
 

 

 

                                                      
11

 www.Travelplanet24.com (πρόσβαση 12.9.2016) 
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2.5  Προγράµµατα µε σύστηµα κράτησης δωµατίων 

 

Εκτός των προγραµµάτων µέσω των εικονικών πρακτορείων τουριστικών 

κρατήσεων, τα ξενοδοχεία διαθέτουν προγράµµατα εξυπηρέτησης των 

επιχειρησιακών τους αναγκών (διαχείριση του ξενοδοχείου) και σύστηµα κράτησης 

δωµατίων. Πολλά από τα προγράµµατα που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά 

έχουν δυνατότητες σύνδεσης µε τα διεθνή εικονικά πρακτορεία για την κράτηση των 

δωµατίων. Τα περισσότερα αυτά καλύπτουν όλες τις εργασίες που 

πραγµατοποιούνται από µια ξενοδοχειακή µονάδα. Από το λογιστικό σύστηµα, το 

εφοδιαστικό σύστηµα, το σύστηµα κρατήσεων, το σύστηµα των εστιατορίων, µέχρι 

και το σύστηµα µισθοδοσίας. (Θεοχάρης, 2007). 

 

Σαν παράδειγµα για την εργασία  αναφέρουµε το πρόγραµµα Galaxy από τη 

Singular Logic το οποίο είναι ένα ολοκληρωµένο ξενοδοχειακό πρόγραµµα. 

 

Εικόνα 17. Το σύστηµα κρατήσεων δωµατίων του προγράµµατος galaxy Hotel 
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Το πρόγραµµα προσφέρει τις παρακάτω δυνατότητες και είναι σπονδυλωτό, 

µπορούν δηλαδή να αφαιρεθούν ή να προστεθούν επιπλέον εφαρµογές ανάλογα µε το 

µέγεθος του ξενοδοχείου ή τις ανάγκες των πελατών. 

 

 

Booking 

Πλάνο ∆ωµατίων 

Πλάνο διαθεσιµότητας 

∆ιαχείριση Κρατήσεων (αφίξεις, αναχωρήσεις) 

Πολλαπλοί τιµοκατάλογοι. ∆υνατότητα ορισµού τιµής ανά τύπο δωµατίου, χρονική 

περίοδο, κ.λπ. 

Ειδικά πακέτα – Όροι διαµονής (all inclusive κ.λπ.) 

∆ιαχείριση Κρατήσεων Groups 

 

Billing 

Παρακολούθηση χρεώσεων κράτησης 

Προτιµολόγηση 

∆ιαχείριση λογαριασµών κράτησης (χρεώσεις – πιστώσεις – υπόλοιπα) 

∆ιαχείριση Συµβολαίων Allotments & Commitments 

Κανόνες διαµόρφωσης ειδικών προσφορών 

 

Invoicing 

Έκδοση παραστατικών κατά την αναχώρηση της κράτησης 

∆ηµιουργία συγκεντρωτικού τιµολογίου για τις κρατήσεις χρεώστη 

Πλήρης διαχείριση υπολοίπων χρεωστών – πελατών 

 
Web booking:  

∆ιασύνδεση µε συστήµατα online κρατήσεων και συστήµατα διαχέιρησης καναλιών 

διανοµής (web booking engines, Channel management, OTAs, GDS etc) 

Ενηµέρωση τρίτων συστηµάτων για τη διαθεσιµότητα του ξενοδοχείου βάσει 

οριζόµενων κανόνων. 

Ενηµέρωση του πλάνου µε τις κρατήσεις που προέρχονται από τα εξωτερικά συστήµατα 

 

Housekeeping (Οροφοκοµία) 
Παρακολούθηση κατάστασης δωµατίου (room status) 

Παρακολούθηση εργασιών ανά καµαριέρα 

Παρακολούθηση συχνότητας αλλαγών λινών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Σύστημα διαχείρισης  

κρατήσεων ξενοδοχείου 

 

3.1 θεωρητική προσέγγιση διαχείρισης 

 

 

3.1.1 Σύστηµα online κρατήσεων σε ξενοδοχείο. 

Το προτεινόµενο σύστηµα είναι µια διαδικτυακή εφαρµογή που επιτρέπει 

στους πελάτες να κάνουν ερωτήσεις online και να κάνουν κράτηση για υπηρεσίες που 

παρέχουν τις απαιτούµενες λεπτοµέρειες. Χαρακτηριστικό γνώρισµα είναι η εικονική 

περιήγηση. Ακολουθούν οι λύσεις που προτείνει το σύστηµα: 

 

Πληροφορίες για το ξενοδοχείο. 

� Το σύστηµα χειρόγραφων κρατήσεων αντικαθίσταται µε ένα ηλεκτρονικό 

σύστηµα κρατήσεων. 

� Η διοίκηση µπορεί να λάβει αναφορές οποιαδήποτε στιγµή για την τρέχουσα 

κατάσταση προκειµένου να λάβει τα απαραίτητα µέτρα. 

� Το σύστηµα βοηθάει στην ασφαλή ενηµέρωση του πελάτη. 

Ο πελάτης περιηγείται από τα στοιχεία του προτεινόµενου συστήµατος. Μια 

σελίδα έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει στους πελάτες να λαµβάνουν όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε το ξενοδοχείο και τις εγκαταστάσεις του. 

Παρέχεται µια σελίδα επικοινωνίας όπου οι πελάτες µπορούν να στείλουν µηνύµατα 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

Αυτή η µελέτη έχει κατηγοριοποιηθεί σε τέσσερις οµάδες: 

• Παρακολούθηση του συστήµατος από τον διαχειριστή συστήµατος 

• Συµπλήρωση των εντύπων για διεξαγωγή ερευνών και επιφυλάξεων 
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• Έγκριση ή διαγραφή ερωτήσεων 

• Εικονική περιήγηση 

Στοιχεία διερεύνησης 

 

Σχεδιάγραµµα 1. Σχεδιάγραµµα περιβάλλοντος προτεινόµενου συστήµατος 

 

3.1.2. Μεθοδολογία 

Το Macromedia Dreamweaver χρησιµοποιήθηκε επειδή είναι φιλικό προς τον 

χρήστη και έχει πολλά χαρακτηριστικά. Το Dreamweaver επιτρέπει στους χρήστες να 

δηµιουργούν ιστοσελίδες µε απόθεση στοιχεία στη σελίδα. Παρέχει µεταφορά και 

δυνατότητες συγχρονισµού, τη δυνατότητα εύρεσης και αντικατάστασης γραµµών 

κειµένου ή κώδικα µε όρους αναζήτησης και εκφράσεις σε ολόκληρο τον ιστό, και 

ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα που επιτρέπει την ενηµέρωση ενός κοινόχρηστου 

κώδικα και διάταξης σε ολόκληρους ιστότοπους χωρίς scripting από την πλευρά του 

διακοµιστή. Ο πίνακας συµπεριφοράς επιτρέπει επίσης τη χρήση βασικών JavaScript 

χωρίς κωδικοποίηση.  

 
 
 
 
 
 

Πελάτης 

 
 
 

Online 

 

Σύστηµα 

 

Κρατήσεων 

Λεπτοµέρειες 

Κράτηση 

Στοιχεία 

επιβεβαίωσης 
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Χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα περιήγησης Microsoft Internet Explorer µε 

βάση το λειτουργικό σύστηµα. Μόλις το πρόγραµµα περιήγησης συνδεθεί µε ένα 

ιστότοπο, αποστέλλεται ένα αρχείο εγγράφου στον υπολογιστή του χρήστη. Ο το 

πρόγραµµα περιήγησης περιέχει εντολές HTML, και εµφανίζει το έγγραφο ως 

ιστοσελίδα. Το Adobe Flash (πρώην Macromedia Flash) είναι µια πλατφόρµα 

πολυµέσων που χρησιµοποιείται για την προσθήκη κινούµενων εικόνων, βίντεο, και 

δια-δραστικότητα στις ιστοσελίδες.  

Το WAMP είναι το ακρωνύµιο των: 

Windows: ∆ηλαδή ότι ο server αυτός λειτουργεί σε περιβάλλον windows. Αντίστοιχα 

υπάρχει LAMP για λειτουργικό Linux και MAMP για λειτουργικό Mac. 

Apache:  Ο Apache είναι web server. 

MySQL:  Το MySQL είναι µια βάση δεδοµένων 

PHP:  Η PHP είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού για τη δηµιουργία σελίδων web µε 

δυναµικό περιεχόµενο. Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν οι Perl ή Python 

Περιλαµβάνει επίσης και άλλα χρήσιµα εργαλεία όπως (Xdebug, PhpMyadmin, 

SQLBuddy, webGrind) και είναι συµβατό µε λειτουργικό Windows. 

Το WAMP διατίθεται δωρεάν από την σελίδα http://www.wampserver.com/en/   

Η PHP είναι µια γλώσσα scripting που µπορεί να χειριστεί τις πληροφορίες 

που διατηρούνται σε µια βάση δεδοµένων και δηµιουργεί δυναµικές ιστοσελίδες κάθε 

φορά που ζητείται περιεχόµενο από ένα πρόγραµµα περιήγησης. Η PHP 

χρησιµοποιήθηκε για τον προγραµµατισµό του διακοµιστή που είναι τα βασικά 

ερωτήµατα που χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση του ιστότοπου µε τη βάση 

δεδοµένων. Άλλα προγράµµατα που συµπεριλήφθηκαν είναι, το PhpMyadmin το 

οποίο παρέχει µια γραφική διεπαφή χρήστη για την MySQL. Το PhpMyadmin είναι 

ένα περιβάλλον από το οποίο µπορούµε να διαχειριστούµε εύκολα τις βάσεις τύπου 

MySQL σε έναν Database server.  
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Μπαίνοντας σε αυτό µπορούµε να διαχειριστούµε τα πάντα σχετικά εύκολα 

από τις βάσεις δεδοµένων µας. Είναι στην ουσία µία εφαρµογή που µας δείχνει όλα 

τα σχετικά και µπορούµε να κάνουµε τα πάντα στους πίνακες και στα δεδοµένα.  

 

3.1.3 Σχεδιασµός και ανάπτυξη του προτεινόµενου συστήµατος. 

Σχεδιασµός του interface (διεπαφή) του χρήστη. 

Ο σχεδιασµός της ιστοσελίδας βοηθά τους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση 

στο πληροφορίες που παρουσιάζει ο ιστότοπος. Οι χρήστες δίνουν µεγαλύτερη 

προτεραιότητα στην λειτουργικότητα και την ταχύτητα απόκρισης του συστήµατος 

και για το λόγο αυτό ο σωστός σχεδιασµός του συστήµατος και οι γενικές παράµετροι 

του πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Υπάρχει σχεδιασµός διεπαφής για τον χρήστη 

και τον διαχειριστή. Το Back-end είναι το κοµµάτι της ιστοσελίδας που αφορά το 

server και τον διαχειριστή του συστήµατος. Χρησιµοποιούµε την PHP. Για το 

κοµµάτι της ιστοσελίδας που θα βλέπουν οι επισκέπτες, χρησιµοποιήθηκε HTML. 

CSS και JavaScript. 

 

Εικόνα 1. Σχεδιασµός αρχικής σελίδας 
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On line κρατήσεις δωµατίων 

Ο χρήστης εισέρχεται στην ιστοσελίδα ου ξενοδοχείου όπου έρχεται σε επαφή 

µε την αρχική σελίδα που περιέχει το καλωσόρισµα και την φωτογραφία του 

ξενοδοχείου. Το σύστηµα έχει στην πάνω δεξιά οθόνη την επιλογή κρατήσεις 

(Reserve now) όπου µπορεί ο χρήστης να δηλώσεις τα στοιχεία και να δει αµέσως την 

διαθεσιµότητα των δωµατίων για την συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 

Εικόνα 2. Η οθόνη του online συστήµατος κρατήσεων δωµατίων 

 

Ο χρήστης µε το που εισέρχεται στην σελίδα κρατήσεων επιλέγει την Check 

in Date – Ηµεροµηνία άφιξης που επιθυµεί να φτάσει στο ξενοδοχείο καθώς και την 

ώρα άφιξης. (Στα ξενοδοχεία η κάθε ηµέρα χρεώνεται από τις 12 το µεσηµέρι µέχρι 

και την άλλη µέρα στις 12 το µεσηµέρι).  
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Κατόπιν δηλώνει την Check out Date – Ηµεροµηνία αναχώρησης καθώς και 

την ώρα. Στα πεδία και των 2 επιλογών (άφιξη και αναχώρηση) εµφανίζεται ένα 

παράθυρο µε την µορφή Pull down menu, όπου επιλέγει ο χρήστης την ηµεροµηνία 

µε αν ενσωµατωµένο ηµερολόγιο.  

Κατόπιν επιλέγει τον αριθµό ενηλίκων και τον αριθµό παιδιών.  Στην 

συνέχεια το πρόγραµµα του δείχνει τα διαθέσιµα δωµάτια για τις ηµεροµηνίες που 

ζήτησε.  

Στην επόµενη φόρµα ο χρήστης πρέπει να συµπληρώσει τα προσωπικά 

στοιχεία τους όπως ονοµατεπώνυµο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση, 

Ταχυδροµικό κώδικα, Πόλη, Χώρα. 

Υπάρχει πεδίο όπου ο χρήστης µπορεί να αναγράψει ένα µήνυµα, όπου θα 

καθορίζει κάποιες ιδιαιτερότητες ή κάποιες επιθυµίες, όπως µη καπνιστής, ή 

χορτοφάγος ή ΑΜΕΑ ή οτιδήποτε άλλο θα βοηθούσε στην καλύτερη εξυπηρέτηση 

του από το ξενοδοχείο. 

Αφού συµπληρωθούν τα στοιχεία σωστά µε την επιλογή του κουµπιού 

Επιβεβαίωση  γίνεται η κράτηση. 

Στην σελίδα του ξενοδοχείου ο χρήστης µπορεί να περιηγηθεί στις επιλογές µε 

πληροφορίες για το ξενοδοχείο, να δει φωτογραφίες των δωµατίων, τις πρόσθετες 

υπηρεσίες, όπως γυµναστήρια, σάουνες, γήπεδα αθλητικών δραστηριοτήτων, την 

πισίνα, τα µπαρ, µε τις προσφορές τους. 

Με την επιλογή των φωτογραφιών µπορεί να δει εικόνες από τους χώρους του 

ξενοδοχείου και όλους τους βοηθητικούς χώρους. 

 

 

 

 

 



                                                 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
                         ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  -  ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 43 

3.1.4 Σχεδιασµός του συστήµατος σύνδεσης (interface) του διαχειριστή. 

Το σύστηµα σύνδεσης του διαχειριστή για την πρόσβαση στο σύστηµα. 

 

Εικόνα 2. Σύστηµα εισόδου ∆ιαχειριστή 

Ο διαχειριστής του συστήµατος έχει την δική του οθόνη εισαγωγής για να 

διαχειρίζεται την βάση δεδοµένων και να παρακολουθεί τις αυτοµατοποιηµένες 

διαδικασίες αιτηµάτων των πελατών.  
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3.1.5  Σχεδιασµός Βάσης ∆εδοµένων (Database Design) 

 

Πίνακας 1. ROOMS 

Σε αυτόν τον πίνακα αποθηκεύονται οι πληροφορίες των δωµατίων. Όταν 

προσθέτουµε ένα δωµάτιο στο administrator το δωµάτιο θα αποθηκεύεται σε αυτόν 

τον πίνακα.   

 

 

 

Πίνακας 2. BOOKING 

Σε αυτόν τον πίνακα αποθηκεύονται οι κρατήσεις των δωµατίων. Όταν ένα πελάτης 

κάνει µια κράτηση στο σύστηµα µας τότε οι πληροφορίες θα αποθηκεύονται σε αυτόν 
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τον πίνακα.

 

 

Πίνακας 3: ROOMBOOK 

Σε αυτόν τον πίνακα γίνεται η σύνδεση των δωµατίων µε τι κρατήσεις.  ΜΕ αυτόν 

τον τρόπο ξέρουµε πόσα δωµάτια είναι κρατηµένα και πόσα έχουµε ακόµα ελεύθερα.  
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Πίνακας 4: USER 

Σε αυτόν τον πίνακα κρατάµε τα στοιχεία του administrator, δηλαδή το username και 

το password. 

 

 

3.2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Το πρόγραµµα περιήγησης ενός πελάτη εκδίδει ένα αίτηµα HTTP από τη σελίδα 

επαφών. Κάνοντας κλικ στο κουµπί, τα περιεχόµενα των πεδίων δηµοσιεύονται από 

το πρόγραµµα περιήγησης του πελάτη ως αίτηµα στο διακοµιστή ιστού.  

  

Στην παρακάτω εργασία έχουµε δηµιουργήσει µία φόρµα πάνω στην οποία 

µπορεί να εισέλθει ένας χρήστης και να κάνει κρατήσεις σε ένα ξενοδοχείο για τις 

µέρες που θέλει να µείνει σε αυτό. Πάνω στην ίδια φόρµα µπορεί και ο διαχειριστής 

να κάνει οποιαδήποτε διαδικασία πάνω στο ξενοδοχείο όσον αφορά τις κρατήσεις, τα 

δωµάτια που είναι διαθέσιµα, να εισάγει νέα δωµάτια, να διαγράψει παλαιότερα, να 

πάρει οποιαδήποτε αναφορά θέλει σχετικά µε τις κρατήσεις και µε ότι σχετίζεται µε 

το ξενοδοχείο και τις κρατήσεις. Η εφαρµογή µας προσπαθήσαµε να είναι όσο πιο 

απλοποιηµένη γίνεται για να µπορεί να την διαχειριστεί εύκολα κάθε υπάλληλος που 

διαθέτει η επιχείρηση χωρίς να αντιµετωπίσει κανένα πρόβληµα.  

 

Κατά την διαδικασία δηµιουργίας της εφαρµογής χρησιµοποιήσαµε έναν 

τοπικό server (xampp), όπως γίνεται στις περιπτώσεις των ξενοδοχείων, και έναν 

κειµενογράφο (notepad++) για να γράψουµε το κώδικά µας. 

 

Στην εφαρµογή µας ο διαχειριστής µπορεί να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή θέλει 

και µε µία ανανέωση να την δει αµέσως µπροστά του. Αυτό δίνει την ελευθερία 

κινήσεων σε όλους τους χρήστες της εφαρµογής άµεσα και χωρίς την σπατάλη 
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χρόνου. 

 

Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν µε λεπτοµέρεια όλες οι φόρµες της 

εφαρµογής µε εικόνες και σχόλια. 

 

 

 

 

3.3  Περιγραφή εφαρµογής 

 

Ο χρήστης µε το που εισέλθει στην εφαρµογή µας θα βλέπει κατευθείαν µια 

φόρµα εισαγωγής: 
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Στην παραπάνω φόρµα θα µπορεί να εισέλθει ο διαχειριστής. Στην περίπτωση 

που εισέλθει ο διαχειριστής, θα µπορεί να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή θα χρειαστεί 
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σύµφωνα µε τα δωµάτια, τις κρατήσεις και ότι άλλο αφορά το σύστηµα αυτό. Ο 

κωδικός για να εισέλθει σαν διαχειριστής ο κάθε χρήστης είναι username:admin 

password 123456. 

 

 

Με τη εισαγωγή του διαχειριστή στο σύστηµα ο εκάστοτε χρήστης θα 

βρίσκεται παρών στη συγκεκριµένη φόρµα: 

 

 
 
 
Το πρώτο κουµπί είναι το κουµπί εξόδου από την διαχείριση της εφαρµογής. 

Στην συνέχεια υπάρχει το κουµπί ∆ωµατια. 

 
 
 
Πατώντας αυτό το κουµπί ο χρήστης θα µπει στην φόρµα δηµιουργία νέων δωµατίων 

αλλά και επεξεργασίας των υπάρχων δωµατίων. 

 
 
 

Σε αυτήν τη φόρµα συνεχίζουν να φαίνονται όλες η αρχικές επιλογές που είχε 

ο χρήστης για την περίπτωση λάθους του χρήστη και την αποφυγή των έξτρα 
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βηµάτων. Εδώ υπάρχει αρχικά ένας πίνακας όπου δίνονται πληροφορίες για το τι 

είδους δωµάτια µπορεί να υποστηρίξει η επιχείρηση για την αποφυγή λαθών. 

 
 

 

Στην περίπτωση που ο χρήστης που εισάγει το δωµάτιο θέλει ή να διαγράψει 

το συγκεκριµένο ή κάποιο που υπάρχει ήδη στην λίστα του, θα µπορέσει µε την 

αµέσως επόµενη επιλογή (∆ιαγραφή)που δίνεται στον διαχειριστή. Με την επιλογή 

του ∆ιαγραφή ο χρήστης διαγράφει το δωµάτιο.  

 

Στην παραπάνω εικόνα φαίνονται τα ήδη υπάρχοντα δωµάτια µε όλες τις 

πληροφορίες τους. ∆ίπλα στα στοιχεία του κάθε δωµατίου υπάρχει ένα κουµπί 

∆ιαγραφή, το οποίο όταν πατηθεί από το χρήστη, το συγκεκριµένο δωµάτιο µε τα 

στοιχεία του θα πάψει να υπάρχει από τη µηχανοργάνωση του ξενοδοχείου.  

 

 

Στην συνέχεια υπάρχει ένα κουµπί το οποίο ονοµάζεται Επεξεργασία που 

όταν πατηθεί από τον χρήστη θα του εµφανίσει την παρακάτω φόρµα. 
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Σε αυτήν τη φόρµα ο χρήστης µπορεί να κάνει αλλαγές στο υπάρχον δωµάτιο. 

 
 

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται ακριβώς πώς θα γίνεται η επεξεργασία του 

δωµατίου. Με το πάτηµα του κουµπιού ∆ηµιουργία γίνεται η δηµιουργία νέου 

δωµατίου. 
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Η επόµενη φόρµα της εφαρµογής είναι η Report: 

 

 
 

Σε αυτήν τη φόρµα ο χρήστης µπορεί να πληκτρολογήσει τις ηµεροµηνίες που 

θέλει έτσι ώστε να δει τις κρατήσεις του.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ  - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην έρευνα µας για τις ηλεκτρονικές κρατήσεις σε ξενοδοχεία ανακαλύψαµε 

ότι η πληροφορική και το διαδίκτυο έχει κυριολεκτικά µεταµορφώσει την τουριστική 

βιοµηχανία και έχει δηµιουργήσει νέα δεδοµένα στο χώρο της ζήτησης και της 

προσφοράς. Στο τουριστικό χώρο, ο ανταγωνισµός είναι παγκόσµιος και συνεπώς οι 

προορισµοί πρέπει να µπορούν να δίνουν δυναµικό παρόν, να ανανεώνονται, να 

βελτιώνονται και να ακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις της πληροφορική και ειδικά 

των µέσων κοινωνικής δικτύωσης που τείνουν να αλλάξουν τον κόσµο της αγοράς 

όπως τον ξέραµε.   

 

Η Τουριστική βιοµηχανία ήταν από τις πρώτες που εκµεταλλεύτηκε την 

ανάπτυξη της πληροφορικής και των υπολογιστών από την δεκαετία του ’70. ∆εν 

µπορούσε να κάνει και διαφορετικά, καθώς τα µεγάλα ξενοδοχεία και οι διεθνείς 

προορισµοί έπρεπε να συνεργαστούν µε δεκάδες άλλους κλάδους, όπως οι 

αεροπορικές εταιρείες, οι εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκινήτων, οι ναυτιλιακές 

εταιρείες, οι εταιρείες τροφοδοσίας και υποστήριξης. Όλοι αυτοί οι κλάδοι άρχισαν 

από την δεκαετία του ’70 να βλέπουν ότι εκατοµµύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον 

κόσµο µετακινούνταν για εργασία και ειδικά για τουριστικούς σκοπούς.  

 

Σύµφωνα µε στοιχεία για την πορεία του τουρισµού, αλλά και για το µέλλον του, 

που παρουσίασε επικαλούµενη και στατιστικά του ΣΕΤΕ η επίκουρη καθηγήτρια 

του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), κ. Στέλλα Κωστοπούλου το 1950 στην Ελλάδα οι 

τουρίστες που επισκέφτηκαν την χώρα ανερχόταν στους 33.000 ενώ το 1960 η 

αύξηση των αφίξεων, σε σχέση µε τη δεκαετία του '50, φτάνει το 1.098%, αφού 

αυτές προσεγγίζουν τις 399.400 άτοµα. Μεταξύ 1967 και 1991, το πρότυπο του 

µαζικού τουρισµού έχει αρχίσει να επικρατεί: µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες, 

αλλά και µονάδες τυποποιηµένων τουριστικών προϊόντων κάνουν την εµφάνισή 

τους στις αρχές της περιόδου, ενώ στα επόµενα χρόνια εισάγονται σταδιακά 

συστήµατα µάνατζµεντ, µάρκετινγκ και πληροφορικής και το προσωπικό 

εκπαιδεύεται. Η ευνοϊκότερη χρηµατοδοτική πολιτική, που επηρεάζει τη χωρική 
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κατανοµή του ξενοδοχειακού δυναµικού, ενισχύσει την ανάπτυξη νέων 

τουριστικών προορισµών. 

  

Η ανάπτυξη του κλάδου γίνεται εµφανής και στατιστικά: το 1970, οι αφίξεις 

τουριστών στην Ελλάδα έχουν ξεπεράσει το 1,6 εκατ. (+302,87% σε σχέση µε 

το 1960) και το 1980 φτάνουν πλέον στα 5,2 εκατ. (+227,56%, σε σχέση µε το 

1970), πριν διαµορφωθούν στα 8,87 εκατ. το 1990. Αντίστοιχη είναι η εικόνα 

και συνολικά στην Ευρώπη, όπου οι αφίξεις έχουν φτάσει το 1990 στα 282,7 

εκατ., έναντι 16,8 εκατ. το 1950, ενώ παγκοσµίως, οι αντίστοιχοι αριθµοί 

διαµορφώνονται σε 439 εκατ. και 25,3 εκατ. αντίστοιχα. 

 

Για να αντιµετωπίσουν την τεράστια αυτή αύξηση της κίνησης και του 

αριθµού των ανθρώπων, έπρεπε να στραφούν στις νέες δυνατότητες που τους δινόταν 

µε την χρήση της πληροφορικής. Η εξάπλωση του διαδικτύου και συνεχής ροή 

άµεσων πληροφοριών που αυτό παρέχει έδωσε στον σύγχρονο τουρίστα, την 

δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε τεράστιο αριθµό προορισµών, να συγκρίνει τιµές, 

υπηρεσίες, και τουριστικούς πόρους. Πλέον, ο επισκέπτης του προορισµού αυξάνει 

τις απαιτήσεις του και επιζητά αξία στις εµπειρίες που του προσφέρει το ταξίδι και η 

διαµονή του.  

 

Οι ίδιοι οι τουριστικοί προορισµοί καλούνται να διαχειριστούν και να 

αξιοποιήσουν τους τουριστικούς πόρους και τις δυνατότητες του διαδικτύου προς 

όφελός της ανάπτυξής τους. Η επιτυχία τους απαιτεί την συνεργασία και τον 

συντονισµό των δράσεων των τουριστικών κλάδων των επιµέρους κλάδων γύρω από 

το τουριστικό προϊόν αλλά και των αρµόδιων κρατικών φορέων. Στο στόχο αυτό 

έρχονται να βοηθήσουν και να συµβάλλουν τα Ηλεκτρονικά Συστήµατα ∆ιαχείρισης 

κρατήσεων και εισιτηρίων και το Marketing Προορισµών, µε πολύ χαµηλό κόστος σε 

σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια. Να σηµειωθεί ότι πριν την έλευση του διαδικτύου 

οι µικρές επιχειρήσεις δεν µπορούσαν να πληρώσουν να κόστη που απαιτούνταν για 

την διαφήµιση και την προώθηση τους, σε σχέση µε τα µεγάλα ξενοδοχειακά 

συγκροτήµατα ή τις αλυσίδες τουριστικών καταλυµάτων. Η δε διαχείριση των 

επιχειρήσεων µέσα από πληροφοριακά συστήµατα απαιτούσαν δαπάνες και για την 

απόκτηση τους, την εκπαίδευση του προσωπικού και την συντήρηση τους. 
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Οι µικρές και πολλές φορές  οικογενειακές επιχειρήσεις δεν είχαν ούτε την 

οικονοµική δυνατότητα αλλά ούτε και τις γνώσεις διεύθυνσης και µάρκετινγκ που 

απαιτούνταν για αυτού του είδους την διαχείριση. Τα online ηλεκτρονικά συστήµατα 

∆ιαχείρισης κρατήσεων έδωσαν µε πολύ µικρό κόστος την δυνατότητα να µπούνε 

στην τεράστια αυτή αγορά οι περισσότερες επιχειρήσεις. Εκτός αυτού µε ένα πολύ 

µικρό κόστος µπορεί κάθε τουριστική επιχείρηση να προβάλει τις προσφερόµενες 

υπηρεσίες και τα καταλύµατα µέσα από µία ιστοσελίδα η οποία δουλεύει 24 ώρες το 

24ώρο 365 ηµέρες τον χρόνο σαν µια συνεχόµενη ζωντανή διαφήµιση. Σε περίπτωση 

που οι υπηρεσίες της επιχείρησης είναι ποιοτικές και ταυτόχρονα ανταγωνιστικές στο 

οικονοµικό επίπεδο οι πελάτες µέσω των κοινωνικών δικτύων θα προωθήσουν την 

γνώµη τους και αυτό είναι ότι καλύτερο γι αυτές.  

 

Ο σχεδιασµός και οι υπηρεσίες του δικτύου προβολής και πληροφόρησης που 

δηµιουργείται από την εφαρµογή των Ηλεκτρονικών συστηµάτων διαχείρισης 

κρατήσεων και εισιτηρίων αλλά κυρίως από την ηλεκτρονική παρουσία των 

επιχειρήσεων θα πρέπει να προσελκύει τον υποψήφιο τουρίστα να επισκεφθεί το 

προορισµό και να τον διευκολύνει ταυτόχρονα να ολοκληρώσει τις απαιτούµενες 

ενέργειες για την επιλογή του ταξιδίου του και το κλείσιµο του προορισµού. Η 

επιτυχηµένη συνεργασία και η δικτύωση όλων των κλάδων γύρω από το τουριστικό 

προϊόν, η αποτελεσµατική χρήση των τεχνολογικών εφαρµογών για τη ροή της 

πληροφόρησης και τη διάχυση της γνώµης των πελατών, η άριστη γνώση της ζήτησης 

και των απαιτήσεων της αγοράς από την επιχείρηση, η οργανωµένη στρατηγική 

προβολής και προώθησης του προϊόντος αποτελούν τα συστατικά της επιτυχίας. 

 

Σε εθνικό επίπεδο ο τουρισµός µπορεί να αποτελέσει για την Ελλάδα βασικό 

µοχλό εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης, στην κρίσιµη αυτή περίοδο αλλά µε την 

προϋπόθεση ότι θα υιοθετηθεί από την πλευρά της πολιτείας πρώτα και από τον 

τουριστικό κλάδο, µια ολοκληρωµένη τουριστική πολιτική µε µακροχρόνια 

προοπτική και µε σταθερό πλαίσιο εφαρµογής. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να 

επιδιώκει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών περιοχών δια µέσου 

του εµπλουτισµού του παρεχόµενου τουριστικού προϊόντος και τη λειτουργική 

σύνδεση του τουριστικού κλάδου µε τους άλλους παραγωγικούς κλάδους. Πρέπει να 

υιοθετηθούν οι αρχές  αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και ο εναλλακτικός 

τουρισµός που κινείται γύρω από συγκεκριµένα θέµατα και ενδιαφέροντα.  
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Η Ελλάδα έχει το πλεονέκτηµα της ορεινής, πεδινής και παραθαλάσσιας 

µορφολογίας και µάλιστα ταυτόχρονα σε πολλά σηµεία. Σε ένα νησί η σε κάποια 

παραθαλάσσια τοποθεσία συνυπάρχουν οι καταγάλανες ακρογιαλιές και η ορεινή 

µορφολογία δίνοντας ένα τεράστιο πλεονέκτηµα στον σχεδιασµό και την προώθηση 

των τουριστικών επιλογών. Η ταυτόχρονη ύπαρξη χιλιάδων ιστορικών τοποθεσιών 

και η παρουσία µουσείων είναι ένα µοναδικό όπλο στα χέρια του κλάδου. Η µη 

σωστή εκµετάλλευση είναι απόρροια των λαθεµένων στρατηγικών, που 

αναπτύχθηκαν τόσα χρόνια. Η ηλεκτρονική προβολή των πλεονεκτηµάτων της 

Ελλάδας θα έπρεπε να την είχε τοποθετήσει στην κορυφή των τουριστικών επιλογών. 

 

 Ένα άλλο πλεονέκτηµα είναι και η σταθερότητα, η χαµηλή εγκληµατικότητα 

και η φηµισµένη ελληνική φιλοξενία που δίνουν σε συνδυασµό µε τον υπέροχο καιρό 

µια µοναδική ευκαιρία να εκµεταλλευτεί η χώρα τα ηλεκτρονικά συστήµατα 

προβολής και µαζί µε την χώρα και όλοι οι κλάδοι της τουριστικής βιοµηχανίας.  
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Προτάσεις για σωστή χρησιµοποίηση των Ηλεκτρονικών συστηµάτων 

διαχείρισης. 

 

 

� Θα πρέπει να σε κεντρικό επίπεδο να ξεκινήσει η δηµιουργία και η λειτουργία 

τεχνολογικών υποδοµών, πληροφοριακών συστηµάτων και οργανωτικών 

πλαισίων που θα διευκολύνουν και θα υποστηρίζουν την συλλογή και 

αξιολόγηση ζωτικών πληροφοριών, εµπειρίας για την δηµιουργία δεδοµένων 

στην τουριστική βιοµηχανία, όπως η συλλογή και η ανάλυση πληροφοριών 

σχετικά µε ανταγωνιστικούς προορισµούς και τα παραπόνα τουριστών, η 

πρόβλεψη της τουριστικής ζήτησης, η συλλογή, η ανάλυση και η διάχυση 

χρήσιµων στατιστικών δεδοµένων κ.λπ. 

 

 

� Η δηµιουργία αυτού του κεντρικού φορέα πληροφόρησης κρίνεται αναγκαία 

και θα πρέπει επίσης να στοχεύει στην ενθάρρυνση της συνεργασίας, 

σύνδεσης και επικοινωνίας στον τουριστικό κλάδο σε κάθε επίπεδο: εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό. 

 

� Εκσυγχρονισµός των προγραµµάτων σπουδών τόσο στην µέση όσο και στην 

ανώτατη εκπαίδευση µε την συµπλήρωση µαθηµάτων σχετικών µε το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν στον τουρισµό, την ανάπτυξη πληροφοριακών 

συστηµάτων γενικά και την διαχείριση επιχειρήσεων.  

 

 

� ∆ιοργάνωση σεµιναρίων και ηµερίδων σχετικά µε εφαρµογές e-tourism όχι 

µόνο σε αστικά κέντρα αλλά ίσως και κυρίως στην περιφέρεια και ενηµέρωση 

όλων των ενδιαφεροµένων επιχειρηµατιών για τις νέες τεχνολογίες και την 

τάση που δηµιουργείται. 

 

� Στην υιοθέτηση από τις τουριστικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικών συστηµάτων 

κρατήσεων, εφαρµογών πληροφορικής και διαδικτύου, έτσι ώστε να 
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διευκολυνθεί η ολοκλήρωση των λειτουργιών τους µε τα συστήµατα 

Ηλεκτρονικά συστήµατα διαχειρίσεων κρατήσεων – µάρκετινγκ – διεύθυνσης 

επιχειρήσεων.  

 

 

� Εκπαίδευση και κατάρτιση των τουριστικών επιχειρήσεων όχι µόνο σε 

τεχνολογικά θέµατα, αλλά και σε θέµατα διοίκησης επιχειρήσεων και 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού ώστε να αποφεύγονται προβλήµατα και 

εµπόδια που προέρχονται από τον ερασιτεχνικό τρόπο λειτουργίας πολλών 

επιχειρήσεων.  

 

 

� Επιλογή και  χρησιµοποίηση όσο το δυνατό περισσότερο καταρτισµένου 

ανθρώπινου δυναµικού και υιοθέτηση της εκπαίδευσης των επιχειρηµατιών 

και στελεχών ώστε να εκµεταλλευτούν τις νέες τεχνολογίες αλλά και να 

αντιµετωπίσουν τις ραγδαίες εξελίξεις σε αυτό τον τοµέα. 
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