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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

Ο κλάδος του τουρισµού είναι συνεχώς αναπτυσσόµενος, σε παγκόσµιο επίπεδο. Το τοπίο 

συνεχώς αλλάζει, νέα είδη αναπτύσσονται, ενώ οι προτιµήσεις και οι συνήθειες των 

τουριστών ολοένα και αυξάνονται, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν µεγαλύτερες απαιτήσεις. Οι 

τουριστικοί προορισµοί είναι περισσότεροι και ο ανταγωνισµός µεταξύ των τουριστικών 

επιχειρήσεων είναι τεράστιος. 

 

Μέσα σε αυτό το πλήρως ανταγωνιστικό και δυναµικό περιβάλλον, τα τουριστικά γραφεία 

καλούνται να προσαρµόζονται συνεχώς στις απαιτήσεις της αγοράς. Και για να µπορέσουν να 

ακολουθήσουν τις εξελίξεις, οφείλουν να επενδύσουν στην τεχνολογία και σε σύγχρονα 

συστήµατα, τα οποία επιτρέπουν τη διαχείριση καθηµερινών διαδικασιών και την πρόσβαση 

σε περισσότερες αγορές. 

 

Βασικό εργαλείο αποτελεί φυσικά ένα σύστηµα κρατήσεων, το οποίο θα προσφέρει ευελιξία 

και αυτονοµία τόσο στο προσωπικό του γραφείου, όσο και στους πελάτες. Για αυτό το λόγο, 

η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να κάνει αρχικά τη µελέτη, και στη συνέχεια να υλοποιήσει 

µια βάση δεδοµένων, που µπορεί να αποτελέσει έναν βασικό οδηγό για µικροµεσαία 

τουριστικά γραφεία, ώστε να αναπτύξουν µε µικρό κόστος, ένα λειτουργικό σύστηµα 

κρατήσεων.      
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η τεχνολογία έχει εισβάλλει σχεδόν σε κάθε πτυχή της καθηµερινότητάς µας. Σε καθηµερινή 

βάση γίνεται η χρήση του ∆ιαδικτύου καθώς και διάφορων εφαρµογών, είτε µέσω 

υπολογιστή είτε µέσω φορητών συσκευών, για να εκτελεστούν συναλλαγές και αγορές, για 

την ενηµέρωση, τη µουσική ή ακόµα και για θέµατα εκπαίδευσης. Η πρόσβαση µε λίγα κλικ 

σε τεράστιο όγκο πληροφοριών και η ποικιλία επιλογών που προσφέρουν οι σύγχρονες 

τεχνολογίες και το ∆ιαδίκτυο, έχουν δηµιουργήσει νέες συνήθειες και συµπεριφορές στους εν 

δυνάµει καταναλωτές. Και οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθήσουν τις 

εξελίξεις και να προσφέρουν στο κοινό ό,τι χρειάζεται, εύκολα, αξιόπιστα και γρήγορα.  

 

Από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα, είναι ο τοµέας του τουρισµού. Οι εν δυνάµει 

τουρίστες κάνουν την έρευνα αγοράς µέσω του ∆ιαδικτύου. Εξετάζουν τους προορισµούς, 

αναζητούν τουριστικά πακέτα και προϊόντα, συγκρίνουν τιµές, διαβάζουν κριτικές, στέλνουν 

emailµε ερωτήσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις και στο τέλος κάνουν την κράτησή τους µέσω 

ενός ηλεκτρονικού συστήµατος κρατήσεων. Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε τουριστική εταιρεία 

και ιδιαίτερα τα τουριστικά γραφεία, πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν στους χρήστες 

όλα τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να αυξήσουν σε µεγάλο βαθµό τις πιθανότητες να 

επιλέξουν οι καταναλωτές τα δικά τους τουριστικά προϊόντα. 

 

Η ανάπτυξη ιστοσελίδας, συστηµάτων κρατήσεων και γενικά συστηµάτων πληροφορικής, 

είναι µονόδροµος για κάθε τουριστικό γραφείο. Όλες οι µεγάλες αεροπορικές και 

ακτοπλοϊκές εταιρείες, ξενοδοχειακές µονάδες και διάφορες εταιρείες παροχής τουριστικών 

υπηρεσιών, διαθέτουν ήδη προηγµένα συστήµατα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα 

διασύνδεσης µε τα αντίστοιχα συστήµατα των µικρότερων τουριστικών επιχειρήσεων κα 

γραφείων. Τεράστιες βάσεις δεδοµένων και όγκος πληροφοριών χρησιµοποιούνται 

καθηµερινά στο ∆ιαδίκτυο. Και αποτελούν στοιχεία αναγκαία για κάθε τουριστικό γραφείο, 

ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητά του και η ανταγωνιστικότητά του. Η παρούσα εργασία 

αναλύει τα βήµατα, τις διαδικασίες και τη µεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσει ένα 

τουριστικό γραφείο, ώστε να µπορέσει να υλοποιήσει µια βάση δεδοµένων για τις λειτουργίες 

του, δηλαδή ουσιαστικά το δικό του σύστηµα κρατήσεων.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο τουρισµός αποτελεί έναν κλάδο, µε υψηλές ροές χρηµάτων και µεγάλη συµµετοχή και 

ανάπτυξη παγκοσµίως. Ειδικά για τη χώρα µας, ο τουρισµός είναι ο κλάδος εκείνος που 

ενισχύει την οικονοµία µας, αφού η χώρα µας προσελκύει πολύ µεγάλο αριθµό επισκεπτών 

από όλο τον κόσµο. Παράλληλα, και ο εσωτερικός τουρισµός έχει αυξηµένα επίπεδα αλλά 

και ο εξερχόµενος τουρισµός. 

 

Ανάµεσα σε όλα αυτά τα είδη τουρισµού, κοινό στοιχείο αποτελεί η λειτουργία και ο ρόλος 

των ταξιδιωτικών γραφείων. Είναι ουσιαστικά ο εκπρόσωπος των προορισµών, των 

επιχειρήσεων και οργανισµών που προσφέρουν τουριστικές υπηρεσίες και προϊόντα, είναι η 

οντότητα αυτή που έρχεται σε µια συνεχή επαφή µε το κοινό και προσπαθεί να προσφέρει τη 

σωστή πληροφόρηση και τα κατάλληλα πακέτα, που θα ικανοποιήσουν τους πελάτες. 

 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας είχε ως αποτέλεσµα τη διαφοροποίηση του ρόλου των 

τουριστικών γραφείων. Αν και η δηµιουργία ειδικών συστηµάτων κρατήσεων έδωσαν τη 

δυνατότητα στις αεροπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις να προσφέρουν στην αγορά άµεσα 

τη δυνατότητα κρατήσεων, χωρίς τον ενδιάµεσο ρόλο των τουριστικών γραφείων, παρόλα 

αυτά ο κόσµος εξακολουθεί να εµπιστεύεται τα τουριστικά γραφεία για να οργανώσουν τις 

διακοπές τους. Όµως, πρέπει κι αυτά να ακολουθήσουν τις τάσεις της αγοράς και τις 

τεχνολογικές εξελίξεις, προκειµένου να είναι βιώσιµα και πλήρως λειτουργικά. 

 

Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν παρά πολλά εργαλεία τα οποία µπορούν οι σύγχρονες 

επιχειρήσεις να ενσωµατώσουν στη λειτουργία τους. Από τα πιο σηµαντικά στοιχεία όµως 

είναι η διαχείριση των δεδοµένων και η διάχυση της σωστής πληροφορίας. Οι προορισµοί 

είναι πολλοί, τα πακέτα ακόµα περισσότερο, ο κόσµος αναζητά πληροφορίες για να επιλέξει 

τον προορισµό του, οι υπηρεσίες και οι ανάγκες των τουριστών συνεχώς αυξάνονται, οι 

κρατήσεις καθηµερινά είναι πολλές και όλα αυτά θα πρέπει να οργανωθούν και να 

συντονιστούν µέσω σύγχρονων υπολογιστικών συστηµάτων. 

 

Οι βάσεις δεδοµένων αποτελούν έναν κλάδο της πληροφορικής, όπου ήρθε να καλύψει το 

κενό αυτό. ∆ηλαδή να οργανώσει και να συγκεντρώσει το σύνολο των δεδοµένων που 

υπάρχουν διάσπαρτα σε διάφορα αρχεία, δηµιουργώντας ισχυρές και συνεκτικές δοµές 

αποθήκευσης, οργάνωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης δεδοµένων.  

 

Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι η πρότασή µας σε ένα µικροµεσαίο τουριστικό 

γραφείο, ώστε να αναπτύξει τη δική του βάση δεδοµένων, προκειµένου να εκτελεί τις 

διαδικασίες κρατήσεων. Η λύση που προτείνουµε έχει τις ελάχιστες αλλά απαραίτητες 

προδιαγραφές που θα πρέπει να έχει µια αντίστοιχη βάση. Προκειµένου να παρουσιαστεί 

ολοκληρωµένη η πρόταση αυτή στην παρούσα εργασία, ακολουθούµε της εξής δοµή: 
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• Στο Κεφάλαιο 1 αναλύεται ο τοµέας του τουρισµού, ο ρόλος των τουριστικών 

γραφείων, οι λειτουργίες τους και οι απαιτήσεις που υπάρχουν 

• Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται µια παρουσίαση των σύγχρονων συστηµάτων κρατήσεων 

καθώς και το ρόλο που παίζει η δηµιουργία µιας ιστοσελίδας αλλά και το ∆ιαδίκτυο 

γενικότερα στον τουρισµό 

• Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται γνωριµία µε τις βάσεις δεδοµένων και τα Συστήµατα 

∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων, που αποτελούν την τεχνολογική µας βάση για το 

σύστηµα που προτείνουµε 

• Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται αναλυτικά η γλώσσα SQL, που αποτελεί το βασικό 

εκφραστή δηµιουργίας και διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. 

• Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται βήµα βήµα η διαδικασία ανάπτυξης µιας βάσης 

δεδοµένων για ένα τουριστικό γραφείο. Η υλοποίησή µας ξεκινά µε την ανάλυση 

απαιτήσεων και τεκµηριώνεται µε σχήµατα, διαγράµµατα και κώδικες. Επίσης 

προσοµοιώνονται σενάρια χρήσης της βάσης που έχει υλοποιηθεί και γίνονται 

βελτιώσεις. 

 

Στο Κεφάλαιο 6, που είναι και το τελευταίο της παρούσας εργασίας, γίνεται σύνοψη τόσο της 

θεωρητικής ανασκόπησης, όσο και αξιολόγηση της πρότασής µας και φυσικά κατατίθενται 

προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση και έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
 

1.1. Ο ορισµός του τουριστικού γραφείου 

 
Η έννοια τουρισµός προέρχεται από τη Γαλλική λέξη «Tour» που σηµαίνει γύρος, 

καθώς και την Αγγλική «Touring» και αναφέρεται στην επίσκεψη των ανθρώπων σε 

περιοχές µε αξιοθέατα. ∆εν µπορεί κάποιος να πει ότι έχει συγκεκριµένη ηµεροµηνία 

γέννησης και εµφάνισης, είτε σαν όρος είτε σαν φαινόµενο γενικότερα. Στην αρχικά 

στάδια, οι τουριστικές ανάγκες ήταν εντελώς διαφορετικές από τις σηµερινές, ενώ η 

εξυπηρέτηση ήταν ανάλογη της κάθε εποχής. Αρχικά υπήρχαν πολλοί κίνδυνοι για 

τους τουρίστες και ο τουρισµός ήταν επικίνδυνος. Αυτό οφειλόταν σε παράγοντες 

όπως η αυξηµένη εγκληµατικότητα, τα άγρια ζώα που δεν ήταν περιορισµένα και 

γενικότερα δεν υπήρχε οργανωµένη τουριστική υποδοµή, που να προσφέρει 

ασφάλεια. Με την πάροδο του χρόνου και την ανάπτυξη των τουριστικών 

επαγγελµάτων, παρουσιάστηκε µια ροή πληροφοριών η οποία µπορούσε να 

ενηµερώσει αυτούς που ήθελαν να ταξιδέψουν για τις ασφαλείς ή µη συνθήκες που 

επικρατούσαν σε διάφορες περιοχές (Λαλούµης, 2015). 

 

Όσον αφορά στον ορισµό της έννοιας του τουρισµού, οι Hunziker και Krapf τον 

προσδιορίζουν ως «το σύνολο των φαινοµένων και σχέσεων που προκύπτουν από την 

πραγµατοποίηση ενός ταξιδιού σε ένα προορισµό και τη διαµονή µη µόνιµων κατοίκων 

σε αυτόν, εφόσον δεν οδηγούν σε µόνιµη διαµονή και δε συνδέονται µε οποιαδήποτε 

κερδοσκοπική δραστηριότητα» (Ηγουµενάκης, 1999). Σύµφωνα µε τον Ηγουµενάκη 

(1999),«ο τουρισµός αποτελεί ένα σύνθετο δραστηριοτήτων, προϊόντων και 

παραγωγικών µονάδων που προσφέρει µια τουριστική εµπειρία σε µεµονωµένα άτοµα ή 

οµάδες ατόµων που φεύγουν προσωρινά από τον τόπο µόνιµης διαµονής τους και 

ταξιδεύουν σε κάποιο τουριστικό προορισµό για να ικανοποιήσουν τις τουριστικές τους 

ανάγκες ή επιθυµίες, που όµως δεν είναι πάντα ανάγκες ή επιθυµίες ξεκούρασης, 

ψυχαγωγίας, διασκέδασης». Επίσης, ο όρος  τουρισµός περιλαµβάνει όλους τους 

προµηθευτές τουριστικών προϊόντων, καθώς κι εκείνους που προσφέρουν προϊόντα 

και υπηρεσίες, απαραίτητα στους τουρίστες, και τα οποία τα χρειάζονται κατά τη 

διάρκεια της διαµονής τους σε ένα τουριστικό προορισµό ή κατά τη µετακίνησή τους 

από τον τόπο της µόνιµης διαµονής τους στον τουριστικό προορισµό της επιλογής 

τους και αντίστροφα(Παππάς & Μαγουλάς, 2008).  Η ∆ιεθνής Ακαδηµία Τουρισµού 

ορίζει τον τουρισµό ως «το σύνολο των ανθρώπινων µετακινήσεων και 

δραστηριοτήτων που προκύπτουν από αυτές που προκαλούνται από την εξωτερίκευση 

και πραγµατοποίησή του σε διάφορους βαθµούς και διάφορη ένταση, σε κάθε άτοµο 

αδρανούντος πόθου και απόδρασης» (Ρούπας, 1993). Οι Ρούπας και Λαλούµης (1998) 

θεωρούν ότι «ο τουρισµός είναι η πρόσκαιρη διακίνηση ατόµων από το γεωγραφικό 

περιβάλλον της µόνιµης διαµονής σε άλλο, µε σκοπό την ψυχική ευχαρίστηση». 

Μπορούµε να συνοψίσουµε τις βασικές παραµέτρους της έννοιας τουρισµός στα εξής 

(Παππάς & Μαγουλάς, 2008):  
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• Αποτελεί τη µετακίνηση και διαµονή σε διάφορα µέρη 

• Οι ταξιδιωτικοί προορισµοί βρίσκονται έξω από το συνηθισµένο περιβάλλον 

κατοικίας και εργασίας 

• Η µετακίνηση και η διαµονή στους προορισµούς είναι προσωρινή  

• Οι τουρίστες εκτελούν δραστηριότητες που οι άνθρωποι δεν µπορούν ή 

συνήθως αποφεύγουν να κάνουν στους τόπους µόνιµης κατοικίας τους 

• Η µετακίνηση που οφείλεται σε λόγους µόνιµης αλλαγή κατοικίας ή µόνιµης 

εργασίας, δε συµπεριλαµβάνεται στην έννοια του τουρισµού 

 

Σταδιακά, και µε την πάροδο του χρόνου, ο τουρισµός συνέδεσε την έννοιά του µε τη 

διασκέδαση, την ξεκούραση, τους εναλλακτικούς τρόπους ψυχαγωγίας αλλά και την 

ασφάλεια. Αρχικά αποτελούσε προνόµιο των υψηλά αµειβόµενων στρωµάτων και της 

αστικής τάξης, δηλαδή µόνο όσοι είχαν την οικονοµική ευχέρεια µπορούσαν να 

ταξιδέψουν για ψυχαγωγικούς λόγους. Η ανάπτυξη των συγκοινωνιών όµως 

συνέβαλε στη µείωση του κόστους µετακίνησης, µε αποτέλεσµα και η λεγόµενη 

µικροαστική τάξη να µπορεί να απολαµβάνει το προνόµιο του τουρισµού δειλά δειλά, 

µε τη διαφορά όµως ότι οι οικονοµικές της δυνατότητες ήταν συγκεκριµένες, δηλαδή 

υπήρχε η δυνατότητα να προσφέρει ένα συγκεκριµένο ποσό σε τουριστικές δράσεις. 

Για αυτό το λόγο, προκειµένου να υλοποιήσουν τα µέλη της µικροαστικής τάξης τα 

ταξίδια τους, έπρεπε να γνωρίζουν εξαρχής τα έξοδα του ταξιδιού µε ακρίβεια, 

δηλαδή  το κόστος της µεταφοράς, της διαµονής και του φαγητού, και γενικά των 

στοιχείων εκείνων που είναι απαραίτητα σε κάθε τουρίστα και δεν µπορούν να 

παραβλεφθούν. ∆εν αποσκοπούσαν στην υλοποίηση ενός ταξιδιού µε περιττά έξοδα, 

αλλά έπρεπε όµως να έχουν εξασφαλισµένα αυτά τα βασικά στοιχεία. Και φυσικά, 

ήταν απαραίτητες οι εγγυήσεις για την ασφάλεια των τουριστών (Ρούπας, 1995). 

 

Η ανάπτυξη της τουριστικής βιοµηχανίας είναι το αποτέλεσµα και το επακόλουθο 

των παραπάνω στοιχείων. Σε αυτήν ανήκουν όλες οι εταιρείες, οι οργανισµοί και οι 

εγκαταστάσεις, που ο στόχος τους είναι να εξυπηρετήσουν συγκεκριµένες επιθυµίες 

και ανάγκες των τουριστών(Παππάς & Μαγουλάς, 2008). Τα τουριστικά γραφεία 

αποτελούν ένα ουσιαστικό κοµµάτι της τουριστικής βιοµηχανίας. Αποτελούν το 

µηχανισµό προβολής των τουριστικών προορισµών και το µηχανισµό παροχής 

υπηρεσιών για τη µετακίνησή τους προς και από τους τόπους αυτούς (Χυτήρης, 

1995). Τα τουριστικά γραφεία έχουν αµφίδροµη δράση, γιατί εξυπηρετούν τόσο τους 

προµηθευτές, πουλώντας πακέτα και συνδυασµό προϊόντων και υπηρεσιών 

απαραίτητων ή έστω συνυφασµένων µε την πραγµατοποίηση ενός ταξιδιού, όσο και 

τους πελάτες εν δυνάµει τουρίστες, αφού τους προτείνουν και προωθούν διάφορα 

τουριστικά πακέτα, µε στόχο να βρουν το πακέτο εκείνο που ταιριάζει µε τις 

οικονοµικές τους δυνατότητες και επιθυµίες (Παππάς & Μαγουλάς, 2008).  

 

Ως ορισµό θα προτιµήσουµε αυτόν που διατυπώνει ο ΕΟΤ, δηλαδή: «τουριστικά 

γραφεία είναι οι οργανωµένες νόµιµα επιχειρήσεις, οι οποίες αναλαµβάνουν µε τα µέσα 

που διαθέτουν και τις υπηρεσίες που παρέχουν, τη µεταφορά, τη διακίνηση ή διαµονή 

µεµονωµένων ατόµων ή οµάδων ατόµων, εντός και εκτός κάποιας συγκεκριµένης 
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χώρας. Το τουριστικό γραφείο αποτελεί σηµαντικό κρίκο της τουριστικής βιοµηχανίας 

αποσκοπώντας στην παροχή υψηλού επιπέδου τουριστικών υπηρεσιών». Τα τουριστικά 

γραφεία στοχεύουν στην παραγωγή και παροχή υπηρεσιών ώστε να καλύπτουν τις 

ανάγκες των πελατών τους, που µετακινούνται για λόγους ψυχαγωγίας, αναψυχής, 

επαγγελµατικά ταξίδια κτλ. Ένα τουριστικό γραφείο ουσιαστικά αποτελεί µια 

επιχείρηση – µεσολαβητή, η οποία διαθέτει συγκεκριµένα τουριστικά προϊόντα και τα 

οποία προσφέρει συνολικά, σε ένα είδος πακέτου. Το τουριστικό γραφείο µεσολαβεί 

ανάµεσα στον τουρίστα και σε εταιρείες που προσφέρουν τουριστικά πακέτα και 

υπηρεσίες, όπως είναι εταιρείες στον κλάδο των συγκοινωνιών, οι επιχειρήσεις 

φιλοξενίας,  οι επιχειρήσεις σίτισης και εστίασης καθώς και άλλες επιχειρήσεις ή 

ακόµα και φορείς, που εξυπηρετούν τουρίστες. Ορισµένα τουριστικά γραφεία 

µπορούν να δουλεύουν και ως µεσολαβητές ανάµεσα σε τουρίστες και άλλα, 

µεγαλύτερα τουριστικά γραφεία ή Tour operators (Θωµά, 2003). 

 

Κάνοντας µιας µικρή ιστορική αναδροµή, το 1841 το τουριστικό γραφείο Thomas 

Cook, στην Αγγλία, πραγµατοποιεί την πρώτη οργανωµένη εκδροµή από το Leicester 

στο  Loughborough, όπου για να µειώσει το κατά κεφαλήν κόστος µεταφοράς, όρισε 

σηµαντική έκπτωση στην τιµή του εισιτηρίου. Λίγα χρόνια αργότερα, ο ιδιοκτήτης 

του γραφείου εξέδωσε ένα περιοδικό µε στόχο να διαφηµίσει νέους προορισµούς σε 

περιοχές όπως η Βόρεια Αµερική, η Ευρώπη και οι Άγιοι Τόποι. Μέσω αυτής της 

ενέργειας κατόρθωσε να πουλήσει σε διάστηµα ενός µήνα εισιτήρια των 

βορειοαµερικανικών σιδηροδροµικών εταιριών που προγραµµατίστηκαν για ένα 

ολόκληρο χρόνο. Λίγα χρόνια αργότερα ο Thomas Cook εισήγαγε πρωτοποριακές 

µεθόδους στη διαδικασία χρηµατοδότησης της παραγωγής των ταξιδιών όπως η 

πληρωµή του ξενοδοχείου µετά την επιστροφή του πελάτη, η χρήση του voucher και 

ο καθορισµός του εισιτηρίου για συγκεκριµένες σιδηροδροµικές εταιρίες για 

ορισµένη χρονική ισχύ (Βελισσαρίου, 2017) Στη συνέχεια, στα µέσα του 19ου αιώνα, 

ολοένα και περισσότερα τουριστικά γραφεία εµφανίζονται στην αγορά, τα οποία 

αναλάµβαναν την εκτέλεση της παραγγελίας του τουριστικού ταξιδιού. Μετά το 

1950, από τη στιγµή που θεσµοθετήθηκε ως κοινωνικό δικαίωµα η ετήσια ανάπαυση 

και άρχισε να καθιερώνεται ο θεσµός της άδειας των εργαζοµένων, οι επιχειρήσεις 

του τουρισµού έρχονται αντιµέτωπες µε νέες προκλήσεις. Κάνει την εµφάνισή του ο 

όρος «µαζικός τουρισµός», καθιερώνονται νέοι τύποι διακοπών, οι οργανωτές 

ταξιδιών εισέρχονται στην αγορά καθώς και τα πακέτα ταξιδιών, οι µεταφορές και 

µετακινήσεις γίνονται πιο εξειδικευµένες, ενώ οι κυβερνητικές παρεµβάσεις 

παγκοσµίως έχουν ως άξονα τη διευκόλυνση του τουρισµού, λόγω της αυξηµένης 

ρευστότητας που προσφέρει στις αγορές. Όλα αυτά οδηγούν σε τουριστική ανάπτυξη, 

µε αποτέλεσµα την αύξηση της ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες, την επίτευξη 

τεχνολογικών καινοτοµιών και την αύξηση ευκαιριών κέρδους. ∆ηµιουργήθηκαν 

λοιπόν νέες συνήθειες, προϊόντα και κανόνες στην τουριστική βιοµηχανία. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η ανάπτυξη οργανωµένων ταξιδιών, που 

µπορούν να διακριθούν ως εξής (Ζαχαράτος, 1999): 

 

1. Ατοµικά Οργανωµένο Ταξίδι.  Ο τουρίστα οργανώνει µόνος του το ταξίδι 

και δεν υπάρχει συµβόλαιο µε κάποιο τουριστικό γραφείο. 
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2. Επί Παραγγελία Οργανωµένο Ταξίδι. Ο τουρίστας απευθύνεται στο 

τουριστικό γραφείο και υπάρχει συµβόλαιο µεταξύ τους ,που καθορίζει τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία και για τα δύο µέρη 

3. Έτοιµο Οργανωµένο Ταξίδι ως τελικό προϊόν. Ο Tour Operator είναι 

υπεύθυνος για την οργάνωση του ταξιδιού και υπάρχει εκ των προτέρων 

συµβόλαιο. Αγοραστής και µεταπωλητής είναι το τουριστικό γραφείο, ενώ 

τελικός καταναλωτής είναι ο τουρίστας.  
 

Ουσιαστικά η οργάνωση των ταξιδιών από τα τουριστικά γραφεία και οι ανάγκες του 

κοινού, δηµιούργησαν τα τουριστικά πακέτα. Τα βασικά στοιχεία ενός τουριστικού 

πακέτου αποτελούν (Βελισσαρίου, 2017):  

• ο τουριστικός προορισµός 

• η εταιρεία καθώς και τα µέσα που χρησιµοποιεί για τη µετακίνηση των 

τουριστών στον προορισµό και την επιστροφή από αυτόν 

• η διαµονή και το είδος καταλύµατος που επιλέγεται 

• η σίτιση 

• η µεταφορά του τουρίστα από το σηµείο άφιξης (αεροδρόµιο, λιµάνι, 

σιδηροδροµικός σταθµός) προς το σηµείο καταλύµατος και το αντίστροφο 

• η παρουσία ξεναγών 

• τα προγράµµατα ξεναγήσεων και οι διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριότητες 

• ο τρόπος διεκπεραίωσης των παραπόνων  

• η ασφάλιση και οι αποζηµιώσεις σε περίπτωση προβληµάτων ή ατυχηµάτων 

 

Μία ιδιαίτερη µορφή τουριστικού πακέτου αποτελούν τα πακέτα «All-Inclusive», τα 

οποία σε µία ενιαία τιµή περιλαµβάνουν τη µεταφορά των τουριστών, τη διαµονή, τα 

γεύµατα, τα ποτά, τους καφέδες και σε ορισµένες περιπτώσεις και τις περιοδείες σε 

αξιοθέατα και τις ξεναγήσεις από εξειδικευµένο προσωπικό (Λαλούµης, 2015). 

 

 

 

1.2. Υπηρεσίες τουριστικού γραφείου 
 

Στη βιβλιογραφία καθώς και στην ελληνική νοµοθεσία, τα τουριστικά γραφεία 

ορίζονται ως νόµιµα οργανωµένες επιχειρήσεις, που διαθέτουν τα κατάλληλα µέσα 

και τις γνώσεις για να προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα όπως η µεταφορά, η 

διαµονή, η ψυχαγωγία µεµονωµένων ατόµων ή οµάδων ανθρώπων, µέσα και έξω από 

τη χώρα, ακολουθώντας πάντα τις προβλεπόµενες νόµιµες διαδικασίες 

(Παπαγεωργίου, 2007). Η απόκτηση της άδειας τουριστικού γραφείου, µπορεί να 

επιτευχθεί µε τους εξής τρόπους (∆ερβένη, 2018):  

1. Ίδρυση ενός νέου τουριστικού γραφείου 
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2. Αγορά ενός υπάρχοντος τουριστικού γραφείου 

3. Η κτήση του δικαιώµατος της χρήσης εµπορικής επωνυµίας   

4. Ίδρυση υποκαταστήµατος. Σε αυτή την περίπτωση, ο ιδιοκτήτης του 

τουριστικού γραφείου ιδρύει υποκαταστήµατα σε άλλες περιοχές, 

διαφορετικές της έδρας του γραφείου που ήδη λειτουργεί, έχοντας πάρει τις 

αντίστοιχες άδειες από τον ΕΟΤ 

 

Τα τουριστικά γραφεία έχουν ως αποστολή την εξυπηρέτηση των αναγκών των 

υποψήφιων τουριστών. Οι ενδιαφερόµενοι για να πραγµατοποιήσουν διακοπές 

δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες και να επιλέξουν 

κάποια από τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις που τους προσφέρονται. Για αυτό 

απευθύνονται σε ταξιδιωτικά γραφεία, όπου οι βασικές απαιτήσεις τους είναι αρχικά 

να αγοράσουν ένα πακέτο διακοπών και στη συνέχεια να εξυπηρετηθεί όταν φτάσουν 

στον προορισµό τους. Ένα τουριστικό γραφείο εξυπηρετεί τον οργανωµένο τουρισµό, 

που σηµαίνει ότι πρέπει να µπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις πολυάριθµων 

τουριστών, οι οποίοι επισκέπτονται έναν προορισµό και περιµένουν να 

εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και χωρίς προβλήµατα. Για αυτό το λόγο 

ο ρόλος ενός τουριστικού γραφείου είναι ακόµα πιο σηµαντικός, γιατί αναλαµβάνει 

διαδικασίες που αφορούν την προβολή ενός προορισµού, αποτελεί το βασικό 

µηχανισµό προώθησης των πωλήσεων και φυσικά θα πρέπει να είναι συνεπές και 

στον τοµέα της εξυπηρέτησης των τουριστών (Παπαγεωργίου, 2007). Οι ταξιδιώτες 

και οι τουρίστες  έχουν ανάγκη από την  καθοδήγηση ενός ειδικού και αυτό τον ρόλο 

µπορούν να τον παίξουν τα τουριστικά γραφεία, τα οποία προσφέρουν τις 

κατάλληλες συµβουλές, αποτελώντας µια αντικειµενική πηγή ταξιδιωτικής 

πληροφόρησης για τον πελάτη, και συνάµα είναι σε θέση να προσφέρουν 

εξειδικευµένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, προσαρµοσµένες στα ενδιαφέροντα, τις 

επιθυµίες  και την οικονοµική δυνατότητα του πελάτη (Ζαχαράτος, 2000). 

Παράλληλα, τα τουριστικά γραφεία, µπορούν να έχουν το ρόλο αντιπροσώπου για 

τους προµηθευτές τουριστικών υπηρεσιών, καθώς τις διαθέτουν στην αγορά και 

έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν και πουλήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

τους στους υποψήφιους ταξιδιώτες. Για παράδειγµα, η διοργάνωση µιας εκδροµής 

απαιτεί την εκτέλεση µιας σειράς ενεργειών, όπως είναι η επιλογή τοποθεσιών, η 

διαµόρφωση του προγράµµατος, η αναζήτηση πελατών, η οργάνωση λίστας 

κρατήσεων για κάθε εγγραφή, η εξασφάλιση µεταφορικών µέσων για τις 

µετακινήσεις των τουριστών, η εξασφάλιση υπηρεσιών όπως η εστίαση και η σίτιση 

ή έξτρα υπηρεσιών όπως η ξενάγηση (Βελισσαρίου, 2017). 

 

Για την καλύτερη κατανόηση των χαρακτηριστικών, τη φύση και τη λειτουργία των 

ταξιδιωτικών γραφείων είναι απαραίτητη η διάκρισή τους µε βάση διάφορα κριτήρια, 

που θα µας βοηθήσουν να προσδιορίσουµε το εύρος του φάσµατος των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής: 

 

Α. Χωροταξική κατανοµή των δραστηριοτήτων που προσδιορίζει το µέγεθος 

των εργασιών του τουριστικού γραφείου (Fuller, 1997): 
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• Πολυεθνικά γραφεία, τα οποία έχουν παρουσία και δράση σε διάφορες χώρες, 

µέσω των υποκαταστηµάτων τους 

• Εθνικά, που δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και έχουν γραφεία σε όλη 

τη χώρα 

• Περιφερειακά, των οποίων οι δράσεις περιορίζονται σε τοπικό επίπεδο και 

κυρίως σε µια συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή  

 

Β. Αντικείµενο των υπηρεσιών εξειδίκευσης (∆ερβένη, 2018): 

• Γραφεία outgoing, που ασχολούνται µε τον εξερχόµενο τουρισµό, δηλαδή τη 

µετακίνηση τουριστών από τον τόπο µόνιµης διαµονής τους προς το 

εξωτερικό 

• Γραφεία incoming, που ασχολούνται µε τον εισερχόµενο τουρισµό, δηλαδή τη 

µετακίνηση τουριστών από το εξωτερικό προς το εσωτερικό της χώρας που 

βρίσκονται και σε έναν προορισµό που παρουσιάζει συγκεκριµένο ενδιαφέρον 

• Γραφεία outgoing και incoming,  που αποτελούν συνδυασµό και των δύο 

παραπάνω 

 

Γ. Αγορά-στόχος που απευθύνονται (∆ερβένη, 2018): 

• ταξίδια αναψυχής 

• ταξίδια σε συγγενείς και φίλους 

• επαγγελµατικά ταξίδια 

• ταξίδια για ειδικές µορφές τουρισµού π.χ. θρησκευτικός τουρισµός, επίσκεψη 

σε ιαµατικά λουτρά κτλ 

 

∆. Τύπος προσφερόµενων υπηρεσιών (Ανδριώτης, 2007): 

• Γραφεία γενικού τουρισµού. Τα γραφεία αυτά µπορούν να 

δραστηριοποιηθούν σε οποιοδήποτε αντικείµενο τουριστικών υπηρεσιών, 

δηλαδή τόσο στον εισερχόµενο όσο και στον εξερχόµενο τουρισµό. 

• Γραφεία γενικού τουρισµού και αναψυχής. Προσφέρουν όλες τις τουριστικές 

υπηρεσίες που µπορεί να ζητήσει ο πελάτης 

• Γραφεία διακοπών. Ειδικεύονται σχεδόν αποκλειστικά στην αγορά 

ολοκληρωµένων τουριστικών πακέτων, δηλαδή αντικείµενό τους είναι κυρίως 

ο οργανωµένος τουρισµός 

• Γραφεία διοργάνωσης συνεδρίων και ταξιδιών κινήτρων. Ασχολούνται µε την 

οργάνωση συνεδρίων για διάφορα θέµατα, καθώς επίσης και µε τα ταξίδια για 

λογαριασµό εταιρειών και οργανισµών, τα οποία προσφέρονται ως δώρο στο 

προσωπικό τους ως  κίνητρο ή επιβράβευση. 

• Γραφεία ειδικού - εναλλακτικού τουρισµού. Παρέχουν ειδικές υπηρεσίες που 

απευθύνονται σε συγκεκριµένες οµάδες ή κατηγορίες πελατών που προτιµούν 

διακοπές και δράσεις όπως είναι ταξίδια περιπέτειας, εκδροµές κάµπινγκ κτλ.  

• Γραφεία εµπορικών - Επιχειρηµατικών ταξιδιών. Ασχολούνται αποκλειστικά 

µε τα ταξίδια που επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν έµποροι και 
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επιχειρηµατίες για επαγγελµατικό σκοπό, για συµµετοχή σε εκθέσεις, 

συνέδρια κτλ 

• ∆ιαδικτυακά τουριστικά γραφεία. ∆ραστηριοποιούνται στο χώρο του 

διαδικτύου, και βοηθούν τους ενδιαφερόµενους να βρουν πληροφορίες για τον 

τόπο των διακοπών τους καθώς και για την κράτηση των εισιτηρίων τους. 

 

Ε. ∆υνατότητα έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων (∆ερβένη, 2018): 

• Γραφεία ΙΑΤΑ. Έχουν το δικαίωµα έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων για 

πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.  

• Γραφεία NON IATA. Έχουν δικαίωµα έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων 

εσωτερικού, κατόπιν σύναψης συµφωνίας µε µια αεροπορική εταιρεία και 

συνεργάζονται µε τα ΙΑΤΑ γραφεία, τα οποία εκδίδουν για λογαριασµό τους 

αεροπορικά εισιτήρια εξωτερικού. 

 

Επίσης υπάρχουν τα τουριστικά γραφεία αντιπροσώπευσης, δηλαδή γραφεία που  

αντιπροσωπεύουν αεροπορικές εταιρείες, εισπράττουν ένα προσυµφωνηµένο ποσό 

καθώς και ένα ποσοστό επί των πωλήσεων και εµφανίζονται στην αγορά µε µεγάλα 

γραφεία και πολλά καταστήµατα. Μια άλλη µορφή τουριστικών γραφείων είναι τα 

Franchised Travel Agencies,όπου είναι το αποτέλεσµα της συµφωνίας µεταξύ δύο 

εταιρειών, όπου η µία εταιρεία επιτρέπει σε µία άλλη να πουλά τα προϊόντα της και 

να χρησιµοποιεί το όνοµά της µε αντάλλαγµα ποσοστού επί των πωλήσεων ή κάποιου 

συγκεκριµένου ποσού ανά χρονική περίοδο (∆ερβένη, 2018). 

 

Με βάση όλα τα παραπάνω, τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το αντικείµενο 

εργασιών και υπηρεσιών που παρέχει ένα τουριστικό γραφείο, είναι τα ακόλουθα 

(∆ερβένη, 2018;Ευθυµιάτου – Πουλάκου, 2006;Σωτηριάδης, 2002): 

1. Παρέχει ένα ευρύ φάσµα αντικειµενικών συµβουλών και πληροφόρησης 

2. Εκτελεί διαδικασίες κρατήσεων (εισιτήρια– διαµονή) 

3. Φροντίζει για την  υλοποίηση τουριστικών πακέτων 

4. Συνεργάζεται µε εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων για να εξασφαλίσει σε 

ταξιδιώτες το όχηµα της αρεσκείας τους, για ορισµένο χρονικό διάστηµα, 

ώστε να µπορούν στον τόπο προορισµού να εκτελούν τις µετακινήσεις τους 

5. Μεσολαβεί  νόµιµα σε διαδικασίες έκδοσης διαβατηρίων, βίζας, και γενικά 

όλων των απαραίτητων εγγράφων 

6. Οργανώνει κρουαζιέρες 
7. Προβάλλει, προωθεί  και πουλά µε διάφορους τρόπους τουριστικές υπηρεσίες 

και προϊόντα 

8. Παρέχει υπηρεσίες  που συνδέονται µε ειδικές µορφές τουρισµού 

9. Αναλαµβάνει την εκπροσώπηση άλλων τουριστικών γραφείων 

10. Παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας µε διοργάνωση επισκέψεων σε µουσεία, 

ιστορικά µνηµεία και άλλους τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος 

11. Συµµετέχει στη διοργάνωση  εκθέσεων, αθλητικών και καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων 
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12. Αναλαµβάνει την κράτηση και διάθεση εισιτηρίων παραστάσεων και  

εκδηλώσεων κάθε µορφής 

13. Αναλαµβάνει τη σύναψη υποχρεωτικών ή προαιρετικών ασφαλιστηρίων 

συµβολαίων για ολόκληρο ή τµήµα του πραγµατοποιούµενου ταξιδιού 

14. Εκτελεί ανταλλαγή συναλλάγµατος  

15. Φροντίζει για τη διάθεση τουριστικών οδηγών ή εκδόσεων σχετικών µε το 

ταξίδι 

16. Αναλαµβάνει την οργάνωση συνεδρίων και την οργάνωση ταξιδιών µε 

κίνητρα για εταιρείες 

17. Μεριµνά για την παραλαβή και µεταφορά των αποσκευών των πελατών 

18. Αναλαµβάνει την πραγµατοποίηση των µετακινήσεων για τα στελέχη 

µεγάλων εταιρειών σε µόνιµη βάση 

 

Είναι εύλογο το ερώτηµα, πώς αµείβεται ένα τουριστικό γραφείο, εκτελώντας όλες 

αυτές τις υπηρεσίες. Αυτό εξαρτάται από το είδος των υπηρεσιών που προσφέρει και 

τις συµφωνίες που έχει υπογράψει τόσο µε προµηθευτές – συνεργάτες όσο και µε 

τους πελάτες. Ένας τρόπος αµοιβής είναι από την πώληση έτοιµων πακέτων από tour 

operators, µε τη µορφή προµήθειας,  που συνήθως κυµαίνεται 10-15% επί του 

καθαρού κόστους του πακέτου . Επίσης, από υπηρεσίες σε πελάτες που έρχονται από 

το εξωτερικό κατά την άφιξή τους στον τόπο τουριστικού προορισµού, από άλλα 

γραφεία ή εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών αντιπροσώπευσής τους, από τους 

ίδιους τους πελάτες για τις βοηθητικές υπηρεσίες,  όπως η έκδοση βίζας και επίσης 

από την υπερ-προµήθεια όταν επιτυγχάνει να ξεπεράσει κάποιο αριθµό πωλήσεων 

που έχει θέσει σαν στόχο ο κύριος προµηθευτής (∆ερβένη, 2018). 

 

 

1.3. Οργανωτική δοµή τουριστικού γραφείου 
 

Η στελέχωση των τµηµάτων ενός τουριστικού γραφείου καθώς και ο απαιτούµενος 

αριθµός  υπαλλήλων πρέπει να ακολουθούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από 

τις ανάγκες, την εξειδίκευση και την πολιτική που ακολουθεί κάθε γραφείο. Είναι 

απαραίτητο να διαθέτει το κατάλληλο οργανόγραµµα θέσεων εργασίας, σύµφωνα µε 

το οποίο καθορίζονται η δοµή του προσωπικού, η ιεράρχηση και κυρίως οι 

αρµοδιότητες και τα καθήκοντα κάθε υπαλλήλου, ανάλογα µε το τµήµα στο οποίο 

ανήκει. Τα δύο παραπάνω στοιχεία, δηλαδή ο αριθµός των υπαλλήλων και το 

οργανόγραµµα, είναι δυναµικά και µεταβαλλόµενα, γιατί οφείλουν να 

προσαρµόζονται στις ανάγκες του γραφείου και µεταβάλλονται ανάλογα µε τους 

στόχους και την ανάπτυξή του.  

 

Σύµφωνα µε την Παπαγεωργίου (2007), «οι θέσεις που καθορίζονται σε ένα 

οργανόγραµµα τουριστικού γραφείου, απαιτούν συγκεκριµένα προσόντα, καθώς και 

σαφή προσδιορισµό αρµοδιοτήτων, χρόνου εκτέλεσης εργασιών, συνθηκών εργασίας 

και επιπέδου γνώσεων ανά επίπεδο θέσης και ευθύνης, γνώση της πολιτικής αµοιβών 
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της επιχείρησης, ανάλογα µε τη θέση εργασίας, και αναλυτική περιγραφή προσόντων 

ανά θέση και εξειδίκευση». Απαραίτητο στοιχείο για όλο το προσωπικό είναι οι καλές 

σπουδές στο αντικείµενο του τουρισµού και η συνεχής ενηµέρωση και εκπαίδευση. 

Μια τυπική οργανωτική δοµή παρουσιάζεται στο οργανόγραµµα στο Σχήµα 1.1 

(Παπαγεωργίου, 2007), και είναι προσαρµοσµένο στον τύπο γραφείων που 

δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά, δηλαδή σε τουριστικά γραφεία που 

πραγµατοποιούν πολλές λειτουργίες παράλληλα. Θα πρέπει επιπλέον να σηµειωθεί 

ότι ένα τουριστικό γραφείο, ανάλογα κυρίως µε το µέγεθός του, ενδεχοµένως µπορεί 

είτε να αναπτύξει και άλλα τµήµατα είτε να συγχωνεύσει κάποια τµήµατα µεταξύ 

τους. 

 

 

 

 

Σχήµα 1.1. Οργανόγραµµα τουριστικού γραφείου στην Ελλάδα 
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Οι εργασίες ενός τουριστικού γραφείου διακρίνονται αρχικά σε εκείνες που 

εκτελούνται εντός του γραφείου και σε αυτές που εκτελούνται εκτός του γραφείου. Η 

διοίκηση/διεύθυνση έχει σηµαντικό ενεργό ρόλο και αποτελεί το συνδετικό κρίκο 

ανάµεσα σε όλα τα τµήµατα στο εσωτερικό της,  καθώς και ανάµεσα στην επιχείρηση 

και προµηθευτές, συνεργάτες και σε µεγάλο βαθµό µε το εξωτερικό περιβάλλον 

γενικότερα. Κύριο αντικείµενό της και στόχος της είναι η οργάνωση και ο 

συντονισµός του συνόλου των εργασιών, µε τέτοιον τρόπο ώστε η λειτουργία του 

γραφείου να είναι επιτυχής, µε µειωµένο κόστος και πάγια έξοδα και όσο γίνεται 

περισσότερα κέρδη (Ντόκου, 1994). Στις περιπτώσεις µικρών ή µεσαίων γραφείων ο 

ιδιοκτήτης του γραφείου συνήθως αναλαµβάνει το ρόλο της διεύθυνσης, ενώ στα 

µεγάλα γραφεία προσλαµβάνονται ικανά και άρτια καταρτισµένα στελέχη για τη 

θέση του διευθυντή. Τα βασικά προσόντα που πρέπει να έχει ένας διευθυντής είναι 

(Ανδριώτης, 2005): 

• Εµπειρία στην τουριστική βιοµηχανία  

• Ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης 

• Καλή γνώση των επιµέρους τµηµάτων του γραφείου 

• Υψηλού επιπέδου κατάρτιση στον τουριστικό κλάδο 

• Ικανότητα εφαρµογής τεχνικών µάνατζµεντ 

• Καλή γνώση του τουριστικού δικαίου 

• Ικανότητα επίτευξης υψηλών στόχων 

• Άριστη γνώση ξένων γλωσσών 

• Ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων 

• Να είναι επικοινωνιακός και ηγετικός 

• Ικανότητα διαµόρφωσης των καθηκόντων 

 

Αναλυτικά, οι αρµοδιότητες και οι ευθύνες που έχει η ∆ιεύθυνση ενός τουριστικού 

γραφείου είναι οι εξής (Λαλούµης, 2015): 

• Εξασφαλίζει την οµαλή λειτουργία του τουριστικού γραφείου 

• Είναι υπεύθυνη για την επιλογή, διαχείριση και εκπαίδευση του προσωπικού 

• Είναι υπεύθυνη για την επιλογή προµηθευτών και συνεργατών 

• Καθορίζει τους στόχους και αναλαµβάνει την παρακολούθηση και επίτευξή 

τους 

• Έχει την εποπτεία των οικονοµικών καταστάσεων του γραφείου 

• Φροντίζει για την καλή φήµη του γραφείου 

• Είναι υπεύθυνη για τον κατάλληλο εξοπλισµό 

• ∆ιαχειρίζεται τις κρίσεις και τα µεγάλα προβλήµατα που προκύπτουν 

 

Το τµήµα Προγραµµατισµού και Μάρκετινγκ έχει ως αντικείµενο την προώθηση των 

υπηρεσιών του γραφείου καθώς και την έρευνα αγοράς µε στόχο τον εντοπισµό 

αξιόλογων καταλυµάτων, επισιτιστικών επιχειρήσεων, τουριστικών προορισµών 

κ.λπ. Επίσης συντονίζει τα τµήµατα Προγραµµατισµού, Πωλήσεων και ∆ιαφήµισης. 

Το τµήµα Προγραµµατισµού αναλαµβάνει να κάνει την έρευνα αγοράς που 

απαιτείται και να καθορίσει τις συνεργασίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 
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πρέπει να παρέχει το γραφείο κάθε χρονιά, προετοιµάζοντας τις απαιτούµενες 

διεργασίες. Είναι αρµόδιο για να εντοπίσει τις ευκαιρίες σε προορισµούς που έχουν 

ζήτηση ή να παρακολουθήσει την τάση της αγοράς και να εδραιώσει συνεργασίες σε 

προορισµούς, που πιθανόν στο άµεσο µέλλον να έχουν υψηλή τουριστική αξία. 

Αναλαµβάνει τον προγραµµατισµό  των προωθητικών ενεργειών για τα επόµενα 

χρόνια. Το τµήµα Πωλήσεων αναλαµβάνει τις πωλήσεις, η οποία απαιτεί την έκδοση 

καταλόγων, οι οποίοι παρουσιάζουν µε σαφήνεια τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του 

γραφείου. Οι κατάλογοι αυτοί διοχετεύονται στην αγορά, είτε στο κοινό είτε σε 

επιχειρήσεις – υποψήφιους συνεργάτες. Η διανοµή τους γίνεται  ταχυδροµικά, σε 

τουριστικές εκθέσεις, µέσω ∆ιαδικτύου, ή και µε απευθείας διανοµή. Το 

συγκεκριµένο τµήµα επικοινωνεί συνεχώς µε παραγωγούς τουριστικών υπηρεσιών, 

άλλα πρακτορεία, πελάτες κ.λπ. και ουσιαστικά εκτελεί τα χρέη του µεσολαβητή για 

πολλές και διάφορες τουριστικές υπηρεσίες.  Η επικοινωνία που ανταλλάσσει 

καθηµερινά ένα τουριστικό γραφείο, ειδικά σε περιόδους αιχµής, αποτελεί ένα 

πολυσύνθετο και δύσκολο έργο και γίνεται είτε προφορικά (τηλέφωνο, προσωπική 

επαφή) είτε γραπτά (αλληλογραφία, email, fax). Όσον αφορά στο τµήµα ∆ηµοσίων 

Σχέσεων, βασικό αντικείµενο έχει την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων µε 

συνεργάτες, προµηθευτές ή ακόµα και µεγάλους πελάτες µε µεγάλη αξία για το 

γραφείο. Αναλαµβάνουν τη συµµετοχή του γραφείου σε διάφορες τουριστικές 

εκθέσεις και επαγγελµατικά events, όπως ηµερίδες, σεµινάρια κ.λπ., ενώ παράλληλα 

µπορεί να αναλαµβάνει τη δηµιουργία εταιρικών δείπνων, την αποστολή 

προσκλήσεων σε εκδηλώσεις που διοργανώνει το γραφείο καθώς και την αποστολή 

ευχετήριων καρτών σε πελάτες και συνεργάτες σε εορταστικές περιόδους, όπως τα 

Χριστούγεννα ή το Πάσχα (Σωτηριάδης, 2005). 

 

Το τµήµα Οργανωµένου Τουρισµού φροντίζει για την άψογη διαµονή του τουρίστα 

σε έναν προορισµό και αναλαµβάνει την ευθύνη εξασφάλισης υπηρεσιών που έχουν 

συµφωνηθεί προς τους πελάτες. Στο συγκεκριµένο τµήµα συνήθως ενσωµατώνονται 

και τα τµήµατα Εισερχόµενου, Επαγγελµατικού και Επιχειρηµατικού Τουρισµού. Οι 

υπηρεσίες που παρέχει είναι οι εξής (∆ερβένη, 2018): 

• Αναλαµβάνει την έκδοση των εντύπων που αφορούν τις συµφωνηθείσες 

υπηρεσίες, όπως voucher, εισιτήρια, κτλ 

• Ενηµερώνει τους πελάτες ποιες ώρες της ηµέρας και µε ποιον τρόπο µπορούν 

να επικοινωνούν µε το τουριστικό γραφείο ή τον αντίστοιχο πράκτορα, 

εφόσον χρειαστούν κάποια πληροφορία ή βοήθεια 

• Εξασφαλίζει συνοδούς-ξεναγούς, οι οποίοι θα συνοδέψουν τον πελάτη στις 

µετακινήσεις του 

• Καθοδηγεί τους τουρίστες και δίνουν πληροφορίες προκειµένου να 

εγκατασταθούν στον τουριστικό προορισµό χωρίς προβλήµατα. 

• Εκδίδει τις εντολές για τη µεταφορά των πελατών κατά την άφιξη και την 

αναχώρηση  

• Αναλαµβάνει τις διαδικασίες που αφορούν την ενοικίαση αυτοκινήτων 

• Κάνει διαχείριση των κρατήσεων καταλυµάτων 

• Συνεργάζεται µε το λογιστήριο και το τµήµα πωλήσεων για τις σωστές 

χρεώσεις, προµήθειες και οικονοµικές διαδικασίες 
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• Συνεργάζεται µε άλλα τµήµατα για την έκδοση εισιτηρίων, την ανταλλαγή 

συναλλάγµατος, την υλοποίηση εκδροµών 

• Επιβλέπει και διαχειρίζεται το ηµερολόγιο κίνησης, στο οποίο καταχωρούνται 

οι αναµενόµενες αφίξεις και αναχωρήσεις της ηµέρας. 

• ∆ιοργανώνει ειδικά ταξίδια και υπηρεσίες για εταιρείες και στελέχη, καθώς 

και αναλαµβάνει τη διοργάνωση συνεδρίων και εταιρικών εκδηλώσεων, σε 

περιπτώσεις επαγγελµατικού τουρισµού 

• Είναι υπεύθυνο για τις εξειδικευµένες υπηρεσίες σε διάφορες µορφές 

εναλλακτικού τουρισµού 

 

Το τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών αποτελείται από το λογιστήριο και το ταµείο. 

Ασχολείται µε λογιστικά θέµατα, όπως µισθοδοσία, λογαριασµούς, ισολογισµούς 

κάθε χρονιάς, εισπράξεις και πληρωµές. Εκτός από τις εισπράξεις οφειλών από 

πελάτες, εκτελεί και τις εισπράξεις των προµηθειών από άλλες εταιρείες - 

συνεργάτες, που µπορεί να είναι ταξιδιωτικοί πράκτορες, γραφεία ενοικίασης 

αυτοκινήτων κτλ. Επίσης το τµήµα αυτό είναι υπεύθυνο για την πληρωµή όλων των 

υποχρεώσεων του γραφείου σε προµηθευτές, συνεργάτες, εξόφληση λογαριασµών 

κτλ (Χυτήρης, 1995). 

 

Ένα από τα πιο σηµαντικά τµήµατα ενός τουριστικού γραφείου είναι το τµήµα 

Κρατήσεων και Έκδοσης εισιτηρίων. Μια κράτηση συνεπάγεται την εξασφάλιση της 

παροχής κάποιων υπηρεσιών προς τον πελάτη, τις οποίες είτε έχει ζητήσει ο ίδιος είτε 

τις έχει προτείνει το γραφείο κατά τη διαδικασία πώλησης και ο πελάτης έχει δώσει 

τη συγκατάθεσή του (Κούτουλας, 2015). Η κράτηση µπορεί για παράδειγµα να 

αφορά την κράτηση εισιτηρίου µετακίνησης και διαµονής, ή την ενοικίαση 

αυτοκινήτου ή ακόµα και συµµετοχή σε εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια στον 

τόπο προορισµού. Στο τµήµα αυτό φτάνουν όλες οι αιτήσεις κρατήσεων από τα 

συνεργαζόµενα πρακτορεία, οι οποίες µπορεί να αφορούν είτε µεµονωµένα άτοµα 

είτε οµάδες, τα γνωστά και ως groups. Στο τµήµα αυτό επίσης φτάνουν αιτήσεις 

πληροφοριών, οι οποίες µπορεί να αφορούν τη δυνατότητα παροχής κρατήσεων, 

πληροφορίες για άλλα προϊόντα ή διάφορες διευκολύνσεις και παραχωρήσεις. Όσον 

αφορά στις κρατήσεις δωµατίων, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιµα 

δωµάτια, η απάντηση µπορεί να είναι αρνητική ή το γραφείο να προτείνει µια 

εναλλακτική λύση για κάποιο άλλον τύπο δωµατίου ή κάποιο άλλο κατάλυµα. 

Εφόσον υπάρχουν διαθέσιµα δωµάτια, γίνεται επικύρωση της κράτησης. Οι 

εργαζόµενοι στο τµήµα αυτό οφείλουν να απαντούν γρήγορα, µε σαφήνεια και 

ακρίβεια, γιατί ο ανταγωνισµός είναι µεγάλος και ένας υποψήφιος πελάτης µπορεί να 

κλείσει σε κάποιο άλλο γραφείο, αν οι απαντήσεις που λαµβάνει δεν είναι έγκαιρες 

και έγκυρες. Το τµήµα κρατήσεων έχεις στις αρµοδιότητές του µια σειρά υπηρεσιών 

(Κούτουλας, 2015; Σωτηριάδης, 2005): 

• Κράτηση θέσεων σε τακτικές και ειδικά ναυλωµένες πτήσεις, τραίνα, πλοία 

κτλ 

• Κράτηση δωµατίων σε ξενοδοχεία ή άλλης µορφής καταλύµατα 
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• ∆ιαχείριση αιτηµάτων κρατήσεων και πληροφοριών µέσω ενός ηλεκτρονικού, 

διαδικτυακού συστήµατος κρατήσεων  

• Εξασφάλιση µονοήµερων ή ολιγοήµερων εκδροµών 

• Μεσολάβηση για ενοικίαση οχηµάτων 

• ∆ιοργάνωση κρουαζιέρας καθώς και των εκδροµών που συνοδεύουν µια 

κρουαζιέρα 

• Κρατήσεις εισιτηρίων διαφόρων εκδηλώσεων,  επισκέψεων σε χώρους όπως 

µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και συνέδρια 

• Εξασφάλιση ξεναγήσεων πόλεων 

• ∆ιαχείριση αιτηµάτων ακύρωσης κρατήσεων 

 

Να διευκρινιστεί ότι η δοµή κάθε τουριστικού γραφείου είναι άρρηκτα συνδεδεµένη 

µε το  µέγεθός του, ενώ το οργανόγραµµά του εξαρτάται από τις λειτουργικές του 

ανάγκες και τους στόχους που έχει θέσει. Υπάρχουν τουριστικά γραφεία µικρού 

µεγέθους µε 2 – 5 υπαλλήλους,  τα οποία εξυπηρετούν µεµονωµένους πελάτες και 

µικρά γκρουπ για συγκεκριµένους προορισµούς, υπάρχουν επίσης τουριστικά 

γραφεία µεσαίου µεγέθους έως 15 υπαλλήλους, καθώς και µεγάλα µε πολλά 

υποκαταστήµατα και µεγάλο αριθµό υπαλλήλων, ακολουθώντας τη δοµή διάκρισης 

του προσωπικού σε διάφορα τµήµατα. Επίσης, εκτός  των βασικών τµηµάτων που 

αναφέρθηκαν, ένα τουριστικό γραφείο µπορεί να διαθέτει κι άλλα τµήµατα όπως 

Υπηρεσία υποδοχής, Τµήµα τεχνικής υποστήριξης, Τµήµα µηχανογράφησης και 

Τµήµα προµηθευτών, έχοντας πολύ συγκεκριµένες αρµοδιότητες και διαδικασίες να 

εκτελέσει. Τα τµήµατα αυτά δεν λειτουργούν σε όλα τα τουριστικά γραφεία και 

αποτελούν έξτρα τµήµατα, τα οποία προσφέρουν στα τουριστικά γραφεία που τα 

διαθέτουν επιπλέον εµπορική αξία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ONLINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
 

2.1.Ανάπτυξη ιστοσελίδας τουριστικών γραφείων 
  

Η διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην επιχειρηµατική πραγµατικότητα 

δηµιούργησε τις  κατάλληλες συνθήκες για να έχουν περισσότερες δυνατότητες 

ανάπτυξης οι τουριστικές επιχειρήσεις και µειωµένα κόστη επικοινωνίας, αλλά 

παράλληλα οδήγησε στον εντονότερο ανταγωνισµό στον τουρισµό,  αφού σε όλες τις 

επιχειρήσεις δόθηκε η δυνατότητα να βελτιώσουν την παροχή των προϊόντων και 

υπηρεσιών τους (Λαΐνος, 1999). Αναπτύχθηκε µια σειρά συστηµάτων και 

εφαρµογών, που διευκόλυναν σε µεγάλο βαθµό την προσβασιµότητα των 

ταξιδιωτικών γραφείων από υποψήφιους πελάτες, από όλο τον κόσµο (Παππάς κ.ά., 

2006). Η χρήση των νέων τεχνολογιών παρέχει πολλά εργαλεία που δίνουν τη 

δυνατότητα να δηµιουργηθούν αρκετές νέες υπηρεσίες, καθώς και να 

εκσυγχρονιστούν οι ήδη υπάρχουσες, καθώς και να αλλάξει ο τρόπος που οι 

επιχειρήσεις λειτουργούν.  

 

Το ∆ιαδίκτυο και η ανάπτυξη διάφορων σύγχρονων µηχανισµών στον τοµέα της 

αναζήτησης πληροφοριών, της παρουσίασης των προϊόντων και της άµεσης 

επικοινωνίας του ταξιδιωτικού γραφείου µε τον πελάτη, έφερε επανάσταση στον 

τοµέα του τουρισµού. Όσον αφορά στους απλούς χρήστες, το ∆ιαδίκτυο δίνει τη 

δυνατότητα άµεσης παροχής πληροφοριών και ενηµέρωσης για τα χαρακτηριστικά 

των επιθυµητών προορισµών, τα ήθη και τα έθιµα µιας περιοχής, τα αξιοθέατα, τον 

πολιτισµό, τις διάφορες δράσεις και οτιδήποτε µπορεί να ενδιαφέρει έναν 

ενδιαφερόµενο, εν δυνάµει τουρίστα. Τα ταξιδιωτικά γραφεία από την πλευρά τους, 

µπορούν να έχουν άµεση επικοινωνία µε τον πελάτη, να στείλουν προσφορές και 

πληροφορίες, να κάνουν παρουσιάσεις και να διαφηµίσουν τα πακέτα τους σε 

περισσότερο κόσµο, µέσα από τις διάφορες τουριστικές ή διαφηµιστικές πλατφόρµες 

και τα κοινωνικά δίκτυα. Οι µηχανές αναζήτησης βοηθούν πελάτες και ταξιδιωτικά 

γραφεία να βρίσκουν άµεσα πληροφορίες που αφορούν προορισµούς, πακέτα 

ταξιδιωτικά, πρόγνωση καιρού και οτιδήποτε µπορεί να αφορά τον τουρισµό 

(Ανδριώτης, 2007). Επίσης, το ∆ιαδίκτυο, σε συνδυασµό µε τις σύγχρονες φορητές 

συσκευές, έχουν αλλάξει το τοπίο του µάρκετινγκ στον τουρισµό και όχι µόνο. Ο 

πελάτης, µπορεί να έχει πρόσβαση σχεδόν από οποιοδήποτε γεωγραφικό µέρος και αν 

βρίσκεται σε υπηρεσίες και αγαθά, να ελέγξει ό,τι επιθυµεί και να ολοκληρώσει τη 

συναλλαγή του, µέσα από το κινητό του τηλέφωνο.  Ολοένα και περισσότεροι 

χρήστες αποκτούν εξοικείωση µε τις κινητές συσκευές, οπότε µια επιχείρηση µπορεί 

να προσεγγίσει αρκετούς πελάτες, αποκτώντας µια ιστοσελίδα η οποία είναι φιλική 

σε κινητές συσκευές ή διαµοιράζει περιεχόµενο µέσω κοινωνικών δικτύων 

(Βελισσαρίου, 2017) 
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Ο ανταγωνισµός αυξάνεται συνεχώς, αφού οι τουρίστες γίνονται πιο εκλεπτυσµένοι 

και έχουν περισσότερες απαιτήσεις, αφού επιθυµούν υπηρεσίες και τουριστικά 

προϊόντα υψηλής ποιότητας και αξίας για τα χρήµατα που διαθέτουν, έχοντας τη 

δυνατότητα επιλογής µέσα από µια µεγάλη γκάµα προτάσεων. Επιπρόσθετα, νέοι, 

εκλεπτυσµένοι και απαιτητικοί πελάτες ψάχνουν πληροφορίες για πιο εξωτικούς 

προορισµούς και αυθεντικές εµπειρίες, δε δέχονται καθυστερήσεις, απαιτούν να 

νιώθουν ασφάλεια, θέλουν να βρίσκονται συνεχώς σε επαφή µε το ταξιδιωτικό 

γραφείο που θα ικανοποιήσει τις ανάγκες τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. 

Γι’ αυτό το λόγο, οι προορισµοί και τα ταξιδιωτικά γραφεία χρειάζονται νέες 

µεθόδους για να εξυπηρετήσουν τους νέους τύπους ζήτησης (Buhalis, 1998). 

 

Αυτή η ηλεκτρονική επανάσταση στον τουρισµό έχει δηµιουργήσει έναν νέο σχετικά 

όρο, αυτόν του «ηλεκτρονικού τουρισµού» (e-tourism), ο οποίος περιγράφει τον 

τρόπο επιχειρηµατικότητας που εφαρµόζουν τουριστικοί οργανισµοί και γενικότερα η 

τουριστική βιοµηχανία, µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου και των νέων τεχνολογιών 

(Κατσώνη, 2012).  Με την επικράτηση του ηλεκτρονικού τουρισµού, τα τουριστικά 

γραφεία αποµακρύνονται από τον ρόλο του ενδιάµεσου για τη διανοµή του 

προϊόντος, και ουσιαστικά ο ρόλος τους µεταλλάσσεται και εξελίσσεται. Πλέον 

καλούνται να συγκεντρώσουν, να συγκρίνουν, να οργανώσουν όλες τις πληροφορίες 

µε τέτοιο τρόπο που θα διευκολύνουν τον πελάτη να επιλέξει. Ο πελάτης έχει ανάγκη 

να εµπιστευτεί το κατάλληλο γραφείο για την εκπλήρωση των επιθυµιών του, και να 

νιώσει την ασφάλεια ότι θα υλοποιηθούν όλα όσα έχουν συµφωνηθεί και πληρωθεί 

(Πρωτοπαπαδάκης, 2017).  

 

Τα τουριστικά γραφεία είναι αναγκαίο να δηµιουργήσουν µία ιστοσελίδα για την 

επιχείρησή τους, όµως δεν είναι αρκετό από µόνο του αυτό, γιατί θα πρέπει να γίνει 

αρχικά σωστή σχεδίαση και στη συνέχεια σωστή διαχείριση. Η ανάπτυξη µιας 

ιστοσελίδας εκθέτει την επιχείρηση σε περισσότερο κόσµο, και τα λάθη στην 

προβολή της ή τη διαχείρισή της µπορεί να προκαλέσουν µεγάλη ζηµιά. Για αυτό το 

λόγο πρέπει να υπάρχουν συγκεκριµένοι λόγοι ύπαρξης, να θεσπιστούν στόχοι και 

τρόποι υλοποίησής της. Πρέπει η επιχείρηση να προσδιορίσει τους στόχους και το 

κοινό που θα έχει πρόσβαση σε αυτή. Το τελικό προϊόν και η ανάγκη των υποψήφιων 

τουριστών – πελατών δεν είναι αρκετά για να καταστήσουν βιώσιµη την επένδυση 

ενός γραφείου στην ανάπτυξη µιας ιστοσελίδας. Η νέα ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί 

µεν ένα θαυµάσιο εργαλείο επικοινωνίας, µάρκετινγκ και προβολής, όµως 

απαιτούνται νέες και πιο σύγχρονες ψηφιακές εφαρµογές, λύσεις και εργαλεία ,που 

θα δώσουν τη δυνατότητα για κρατήσεις και συναλλαγές, αλλά κυρίως θα 

συµβάλλουν στην άµεση εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Για να επιτευχθεί αυτό, θα 

πρέπει η διεύθυνση να ακολουθήσει τα παρακάτω βήµατα πριν την ανάπτυξη της 

ιστοσελίδας (Χαριτάκη, 2004): 

 

• Περιγραφή  βασικής ιδέας 

• Ανάλυση απαιτήσεων 

• Καθορισµός στόχων 
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• Αναγνώριση και προσέγγιση υποψήφιων επισκεπτών 

• Ανάλυση ανταγωνισµού 

• Οµαδοποίηση και ταξινόµηση πελατών µε διάφορα κριτήρια 

• Σχεδίαση δοµής της ιστοσελίδας 

• Πρόβλεψη για µελλοντική επέκταση και αναβάθµιση 

 

Κατά την υλοποίηση της ιστοσελίδας, απαιτούνται βασικές γνώσεις e-tourism, 

προκειµένου µία τουριστική επιχείρηση να έχει σωστή και ολοκληρωµένη παρουσία 

στο ∆ιαδίκτυο, όπως (Πρωτοπαπαδάκης, 2017): 

 

• Σχεδίαση της ιστοσελίδας 

• Search engine optimization (SEO Marketing) 

• Παρουσία και αξιοποίηση των onlinetravelagents 

• Ανάρτηση και δηµιουργία πολύτιµου περιεχοµένου 

• Χρήση εργαλείων της Google 

• Γνώσεις σε online διαφηµιστικές καµπάνιες 

• Ορθή διαχείριση των κριτικών 

• E-mail marketing 

• Social media marketing 

 

Στον ηλεκτρονικό τουρισµό επωφελούνται όλοι όσοι έχουν άµεση εµπλοκή και 

συµµετοχή στην τουριστική αλυσίδα. Πρώτον, οι πελάτες έχουν δυνατότητα 

πρόσβασης σε µεγάλο αριθµό πληροφοριών για τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες, 

δηλαδή έχουν άµεση, καλύτερη και πιο λεπτοµερή ενηµέρωση. Κατά δεύτερον 

υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία που τους βοηθούν να συγκρίνουν τιµές και να 

διαλέξουν ανάµεσα σε πολλές προτάσεις. Οι συναλλαγές και οι κρατήσεις µπορούν 

να γίνουν άµεσα µε λίγα κλικ, ενώ µπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε 

οποιαδήποτε πληροφορία και να επικοινωνήσουν µε διάφορους τρόπους µε 

οποιαδήποτε τουριστική επιχείρηση 24 ώρες το 24ωρο. Επιπλέον, υπάρχει η 

δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε άλλους τουρίστες, αφού οι χρήστες αναζητούν 

κριτικές και σχόλια άλλων χρηστών σε ειδικές πλατφόρµες, φόρουµ και µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Οι απόψεις άλλων χρηστών σχετικά µε έναν προορισµό, ένα 

τουριστικό προϊόν ή υπηρεσία που έχουν αγοράσει, επηρεάζουν την τελική απόφαση 

ενός υποψήφιου τουρίστα. Τα αρνητικά στοιχεία της νέα ψηφιακής πραγµατικότητας  

αφορούν κυρίως χρήστες και ηλικιακές οµάδες οι οποίες δεν έχουν µεγάλη 

εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες, αφού τους διακατέχει ένα αίσθηµα ανασφάλειας 

ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχουν πέσει θύµα απάτης, λόγω µη σωστής 

χρήσης των σύγχρονων εργαλείων   (Πρωτοπαπαδάκης, 2017). 

 

Όσον αφορά στις τουριστικές επιχειρήσεις και ειδικότερα τα τουριστικά γραφεία, ο 

ρόλος τους στη σύγχρονη εποχή έχει διαφοροποιηθεί σε µεγάλο βαθµό. Αρχικά, είναι 

πιο εύκολο να επεκταθούν σε εθνικές και διεθνείς αγορές, καθώς µε µικρό κόστος 
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υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερους δυνητικούς πελάτες, 

προµηθευτές και συνεργάτες. Ακόµα και τα µικροµεσαία γραφεία µπορούν πλέον να 

προβάλλουν προϊόντα και υπηρεσίες σε πραγµατικό χρόνο, µε χαµηλότερο κόστος 

από την παραδοσιακή διαφήµιση και σε περισσότερες αγορές, στοχευµένα, χωρίς να 

εξαρτώνται από τρίτες επιχειρήσεις. Το feedbackπου λαµβάνουν από τους πελάτες 

τους µέσω ∆ιαδικτύου τους βοηθούν να βελτιωθούν και να αναβαθµίσουν προϊόντα 

και υπηρεσίες. Μπορούν να κατανοήσουν σε βάθος τις ανάγκες των πελατών, που 

βασίζεται στην έρευνα, την αλληλεπίδραση και τη συλλογή πληροφοριών, ενώ η 

απόκριση στα αιτήµατα των πελατών είναι άµεση και γίνεται µε διάφορους  τρόπους 

(τηλέφωνο, email, fax, κοινωνικά δίκτυα, chat, εφαρµογές σε κινητές συσκευές). 

Επίσης επιτυγχάνεται αυτοµατοποίηση των επιχειρηµατικών διαδικασιών και 

συνεπώς χαµηλότερο κόστος και µείωση της γραφειοκρατίας. Επίσης το τουριστικό 

γραφείο, µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου, και µε την ανάπτυξη µιας σωστής ιστοσελίδας, 

µπορεί να προσφέρει περισσότερα εργαλεία στους πελάτες της και να αναβαθµίσει σε 

µεγάλο βαθµό το µίγµα επικοινωνίας και µάρκετινγκ που εφαρµόζει µε τη χρήση 

διαδικτυακών εφαρµογών. Βέβαια υπάρχουν και εµπόδια, αφού η έλλειψη 

τεχνογνωσίας και κατάρτισης του προσωπικού, σε συνδυασµό µε το χαµηλό κόστος 

αρχικής επένδυσης και τις ανεπαρκείς τεχνολογικές υποδοµές, µπορεί να 

δηµιουργήσουν σηµαντικά προβλήµατα και ζηµιά σε µια τουριστική επιχείρηση που 

προβάλλεται στο ∆ιαδίκτυο  (Πρωτοπαπαδάκης, 2017; Κατσώνη, 2012).  

 

2.2. Ανάπτυξη συστηµάτων κρατήσεων 
 

Τα συστήµατα ηλεκτρονικών κρατήσεων, χρησιµοποιούνται πλέον ευρέως από το 

σύνολο της τουριστικής βιοµηχανίας. Αν και κυρίως αφορούν καταλύµατα και 

εισιτήρια, οι τουρίστες µπορούν επίσης να κάνουν κρατήσεις για ενοικιάσεις 

αυτοκινήτων ή σε κάποια εκδήλωση ή κρουαζιέρα. Ο τουριστικός κλάδος έχει 

αναπτυχθεί σε µεγάλο βαθµό τα τελευταία χρόνια και συνεχώς αναπτύσσεται, η 

ζήτηση αυξάνεται, οι προορισµοί πάρα πολλοί, οι τουριστικές εταιρείες που παρέχουν 

προϊόντα και υπηρεσίες άπειρες, και για αυτό είναι η αναγκαία η καθιέρωση χρήσης 

προηγµένων συστηµάτων κρατήσεων. Μια ανάγκη που δηµιουργήθηκε µε τα πρώτα 

βήµατα ανάπτυξης του τουρισµού παγκοσµίως, λίγο µετά το 1960.  Τότε,  η ΙΒΜ σε 

συνεργασία µε µεγάλες αµερικανικές εταιρείες, δηµιουργεί και διοχετεύει στην αγορά 

τα πρώτα µηχανογραφηµένα συστήµατα κρατήσεων (Computer Reservation 

Systems – CRS).Τα συστήµατα αυτά είχαν τη δυνατότητα να εκτελούν λειτουργίες 

συγκέντρωσης και αποθήκευσης δεδοµένων, τη σύνθεση πληροφοριών σχετικά µε 

τουριστικά προϊόντα και στη συνέχεια τα η διανοµή τους στα κατάλληλα κανάλια. 

Επίσης είχαν τη δυνατότητα ελέγχου και επεξεργασίας συναλλαγών. ∆ηλαδή, είχαν 

το ρόλο του συνδετικού κρίκου ανάµεσα στα τουριστικά γραφεία και τις επιχειρήσεις 

- προµηθευτές που προσφέρουν τα πρωτογενή τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η 

ανάπτυξη και εξέλιξη των CRSξεκίνησε από τις αεροπορικές εταιρείες, και σαν 

ηµεροµηνία ορόσηµο αυτής της τάσης είναι η επίσηµη εισαγωγή για πρώτη φορά το 

1976, των Sabre και Apollo. Στη συνέχεια ακολούθησαν και οι µεγάλες αλυσίδες 

ξενοδοχείων και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες δε 

χρειαζόταν πια να χάνουν χρόνο για να  αναζητήσουν σε καταλόγους και µε 

τηλεφωνήµατα τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονταν, αφού η χρήση των 
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CRS τους επιτρέπει πλέον να χρησιµοποιούν εύκολα και γρήγορα τις πληροφορίες 

που τους παρέχονται σε πραγµατικό χρόνο, ώστε να εξυπηρετούν τους πελάτες τους. 

Επίσης τους δίνεται η δυνατότητα να συνδέσουν την ιστοσελίδα τους µε τα CRSτων 

προµηθευτών τους, ώστε οι χρήστες να µπορούν µόνοι τους, άµεσα και εύκολα, να 

κάνουν τη δική τους κράτηση (Κατσώνη, 2012). 

 

Η ανάπτυξη πρωτοκόλλων επικοινωνίας και διασύνδεσης CRS µεταξύ τους, είχαν ως 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας νέας σειράς συστηµάτων, των Global Distribution  

Systems – GDS, τα οποία αποτελούν τεράστια συστήµατα κρατήσεων, που έχουν ως 

στόχο τη βελτιστοποίηση των πωλήσεων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Μέσω των συστηµάτων αυτών το τουριστικό γραφείο µπορεί να πραγµατοποιήσει 

κρατήσεις, να δώσει τιµές, να κάνει προσφορές ή ακυρώσεις, να σχεδιάσει ένα ταξίδι, 

και ουσιαστικά να προσφέρει ολοκληρωµένες και ποιοτικές υπηρεσίες στον πελάτη. 

Έχει πάρα πολλές δυνατότητες, προτάσεις και ευελιξία σε κρατήσεις σε αεροπορικά 

ταξίδια, δωµάτια ξενοδοχείων και άλλες τουριστικές υπηρεσίες. Για τη 

χρήση/διασύνδεση GDS,η εταιρεία – προµηθευτής ουσιαστικά ενοικιάζει το σύστηµα 

στο τουριστικό γραφείο και γίνεται η συµφωνία µε τα τουριστικά γραφεία είτε µε την 

καταβολή συγκεκριµένου ποσού ανά κράτηση, είτε µε την πραγµατοποίηση ενός 

ελάχιστου  προσυµφωνηµένου αριθµού κρατήσεων από την πλευρά των τουριστικών 

γραφείων (Πρωτοπαπαδάκης, 2017).  

 

Τα κυριότερα συστήµατα GDS, που λειτουργούν σήµερα µετά από διαδοχικές 

συγχωνεύσεις, είναι τέσσερα: Amadeus, Galileo, Sabre και World Span. Οι 

καταναλωτές είναι ωφεληµένοι σε µεγάλο βαθµό από τη χρήση των συστηµάτων 

αυτών, αφού λόγω του έντονου ανταγωνισµού, µπορούν και βρίσκουν ταξίδια µε 

µειωµένα ναύλα, και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας µε µικρότερο κόστος. Επίσης 

εξυπηρετείται άµεσα, σε πραγµατικό χρόνο και έχει την αίσθηση της  αυτονοµίας 

κατά τη διαδικασία κράτησης εισιτηρίων (∆ερβένη, 2018). 

 

Όσον αφορά στα τουριστικά γραφεία, έχουν µε τη σειρά τους αρκετά πλεονεκτήµατα 

από τη χρήση των συστηµάτων κρατήσεων, µε σηµαντικότερα την εξοικονόµηση 

χρόνου λόγω αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών, την άµεση απόκριση στα αιτήµατα 

του πελάτη και την ορθότερη διαχείριση κρατήσεων, προσφορών και ακυρώσεων. Οι 

συνεργασίες µε προµηθευτές και οι αντίστοιχες προµήθειες καθορίζονται από 

πραγµατικά,  µετρήσιµα αποτελέσµατα. Και φυσικά, το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα 

είναι η σηµαντική αύξηση των πωλήσεων των τουριστικών γραφείων που 

παρατηρείται µε τη χρήση των συστηµάτων κρατήσεων (Πρωτοπαπαδάκης, 2017). 

 

Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα κρατήσεων έχει τις εξής λειτουργίες, ως προς την 

εµπειρία των απλών χρηστών (∆ερβένη, 2018): 
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• Παροχή συνεχών και έγκυρων πληροφοριών σε στοιχεία όπως η 

διαθεσιµότητα εισιτηρίων και δωµατίων, οι ηµεροµηνίες, οι τιµές κτλ 

• Πλήρη διαχείριση των κρατήσεων, επιβεβαίωση και δυνατότητα αλλαγών ή 

ακύρωσης 

• Έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων και καρτών επιβίβασης 

• Υπολογισµός ναύλων και επιπλέον µεταφορικών εξόδων 

• Κρατήσεις σε ξενοδοχεία, κρουαζιερόπλοια, εταιρείες ενοικιάσεως οχηµάτων 

κλπ 

• Παροχή γενικών ταξιδιωτικών πληροφοριών για τον επιθυµητό προορισµό, 

όπως διαβατήρια, βίζες, εµβολιασµοί, απαγορεύσεις, τελωνεία κτλ 

• Σύνθεση τουριστικών πακέτων απεριορίστων δυνατοτήτων, αλλά και πώληση 

έτοιµων πακέτων και εκδροµών 

• Παροχή πληροφοριών σχετικές µε συνάλλαγµα 

• Πρόγνωση καιρού για τους ταξιδιωτικούς προορισµούς 

• Καλύτερος συντονισµός µεταξύ του κεντρικού γραφείου και των 

υποκαταστηµάτων του 

• Έρευνα αγοράς και διευκόλυνση του στρατηγικού σχεδιασµού της 

επιχείρησης 

 

Ένα τουριστικό γραφείο, εφόσον επιθυµεί τη χρήση ενός συστήµατος κρατήσεων, 

πρέπει αρχικά να κάνει ανάλυση των αναγκών του και των απαιτήσεών του, και στη 

συνέχεια να δηµιουργήσει το σύστηµα εκείνο που θα µπορέσει να τις καλύψει. Αν και 

τα περισσότερα συστήµατα κρατήσεων έχουν παρόµοιες δυνατότητες, υπάρχουν 

όµως κάποιες ιδιαιτερότητες σε κάθε ένα από αυτά, που είναι δυνατόν να 

αποτελέσουν και τα κριτήρια επιλογής τους έναντι των άλλων. Ο υπεύθυνος για την 

ανάπτυξη ή την επιλογή του κατάλληλου συστήµατος κρατήσεων, οφείλει να λάβει 

υπόψη του διάφορα κριτήρια, όπως ο χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήµατα, η ακρίβεια  

πληροφόρησης, ο αριθµός των εταιρειών που το έχουν επιλέξει αλλά και ο αριθµός 

αντίστοιχα των προµηθευτών τουριστικών υπηρεσιών, το επίπεδο της τεχνικής 

υποστήριξης που παρέχεται, η ευκολία στην χρήση του  ή την εκµάθησή του και η 

διασύνδεση µε άλλες εφαρµογές ή την ιστοσελίδα του. Συνήθως, τα περισσότερα 

τουριστικά γραφεία διαθέτουν συνδέσεις µε περισσότερα από ένα CRS συστήµατα. 

Τα πιο σηµαντικά κριτήρια είναι τα εξής (∆ερβένη, 2018;Βελισσαρίου, 2017): 

 

• το σύστηµα πρέπει να έχει ακριβείς και ενηµερωµένες τιµές 

• σωστή ενηµέρωση της διαθεσιµότητας των θέσεων και των καταλυµάτων 

• δυνατότητα εύκολης διασύνδεσης µε την ιστοσελίδα του γραφείου ή 

οποιοδήποτε άλλο σύστηµα 

• το επίπεδο υποστήριξης στους χρήστες του συστήµατος για την αντιµετώπιση 

προβληµάτων 

• υπηρεσίες ενηµέρωσης και εκµάθησης από την εταιρεία που το παρέχει 

• τη δυνατότητα αναβάθµισης και επέκτασης 
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Ας δώσουµε ένα παράδειγµα της λειτουργίας των συστηµάτων κρατήσεων, µε το 

σενάριο κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων µέσω της σελίδας ενός ταξιδιωτικού 

γραφείου (∆ερβένη, 2018). Για τη δηµιουργία της κράτησης, απαιτούνται δύο ειδών 

στοιχεία, τα υποχρεωτικά και τα προαιρετικά. 

 

Α. Υποχρεωτικά στοιχεία κράτησης 

Τα στοιχεία που υποχρεωτικά για τη διαδικασία µιας κράτησης συνοπτικά έχουν ως 

εξής: 

• ∆ροµολόγιο επιβάτη 

• Όνοµα και επώνυµο επιβάτη  

• Λοιπά στοιχεία επιβάτη 

• Τηλέφωνο και επωνυµία του τουριστικού γραφείου 

• Κατάσταση του εισιτηρίου που πρόκειται να εκδοθεί 

• Στοιχεία του ατόµου που ζήτησε τη δηµιουργία, την τροποποίηση ή την 

ακύρωση της κράτησης  

• Ολοκλήρωση της κράτησης 

 

Β. Προαιρετικά στοιχεία της κράτησης 

• Πρόσθετες πληροφορίες προς την αεροπορική εταιρεία, που αφορούν, για 

παράδειγµα, την ηλικία ενός παιδιού ή έναν V.I.P. επιβάτη  

• Ζήτηση ειδικής εξυπηρέτησης από την αεροπορική εταιρεία, όπως ειδικό 

γεύµα χορτοφάγων, γεύµα µωρού, αναπηρικό καροτσάκι κλπ. 

• Τρόποι πληρωµής 

• Παρατηρήσεις και άλλες σηµειώσεις 

 

Η διαδικασία που ακολουθείται για να δηµιουργηθεί µια κράτηση συνοπτικά έχει ως 

εξής: 

• Πληροφόρηση από τον πελάτη για το δροµολόγιο που επιθυµεί µε αντίστοιχες 

ηµεροµηνίες και αριθµό επιβατών 

• Αναζήτηση διαθεσιµότητας θέσεων στις πτήσεις που επιθυµεί 

• Επιλογή της κατάλληλης πτήσεως και ζήτηση της θέσεως που επιθυµεί 

• Εισαγωγή του ονόµατος και επιθέτου του επιβάτη 

• Εισαγωγή του τηλεφώνου και των λοιπών στοιχείων του 

• Επιλογή πρόσθετων παροχών (π.χ. ασφάλεια ταξιδιού, παραλαβή αποσκευών) 

• Επιλογή τρόπου πληρωµής 

• Ολοκλήρωση της κράτησης 

 

Συνοψίζοντας, τα συστήµατα κρατήσεων τουριστικών υπηρεσιών έχουν γίνει 

απαραίτητα για την τουριστική βιοµηχανία. Οι πελάτες µπορούν να συλλέγουν 

πληροφορίες για περισσότερες εταιρείες και υπηρεσίες, και έχουν τη δυνατότητα να 
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συγκρίνουν τιµές, να ελέγξουν διαθεσιµότητες στις επιθυµητές ηµεροµηνίες, να 

πληροφορηθούν για πρόσθετες παροχές, πριν πάρουν την τελική τους απόφαση, µε 

βάση τα κριτήρια που έχουν θέσει και µπορεί να είναι είτε οικονοµικά είτε βάσει 

ποιότητας, ασφάλειας ή ακόµα και διαθεσιµότητας. Ωστόσο, οι ενδιαφερόµενοι που 

δεν είναι εξοικειωµένοι µε τις νέες τεχνολογίες ή δε γνωρίζουν τις κωδικοποιήσεις για 

δροµολόγια, πτήσεις και ξενοδοχεία, συναντούν αρκετές δυσκολίες στην προσπάθειά 

τους να κάνουν µια κράτηση. Όµως, σε γενικότερες γραµµές, η χρήση των 

συστηµάτων κράτησης περισσότερο έχουν βοηθήσει στη διεκπεραίωση των 

απαιτούµενων διαδικασιών, τόσο από τη µεριά των τουριστικών εταιρειών όσο και 

από τη µεριά των πελατών. 

 

 

2.3. Πλατφόρµες ανάπτυξης ιστοσελίδας και web συστήµατος 

κρατήσεων για τουριστικά γραφεία 
 

Κάθε τουριστικό γραφείο έχει τους δικούς του στόχους και τις δικές του ανάγκες. Για 

αυτό το λόγο αναπτύσσει την ιστοσελίδα του και τα αντίστοιχα webσυστήµατα 

κρατήσεων, ανάλογα µε τους στόχους που έχει θέσει, το κοινό που απευθύνεται, τη 

στρατηγική του γενικότερα. Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από διάφορες 

πλατφόρµες, που προσφέρουν τη δυνατότητα εκτός του να φτιάξουν την ιστοσελίδα 

του, να ενσωµατώσουν εργαλεία onlineκρατήσεων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 

κάποιες πλατφόρµες και τεχνολογίες που µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα τουριστικό 

γραφείο για να δηµιουργήσει ένα δικό του, αυτόνοµο σύστηµα κρατήσεων. 

 

Joomla 

Είναι ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου – CMS, είναι ανοικτού κώδικα και 

είναι δωρεάν. Το Joomla είναι πλήρως επεκτάσιµο και µπορεί κάποιος να 

δηµιουργήσει από µία απλά ιστοσελίδα µέχρι και ηλεκτρονικό κατάστηµα. Η 

επέκταση των λειτουργιών του Joomla γίνεται µε την προσθήκη εργαλείων που είναι 

γραµµένα σε κώδικα φιλικό προς αυτό και ουσιαστικά του προσθέτουν 

χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Αυτά τα εργαλεία εγκαθίστανται χωρίς να 

απαιτούνται γραµµές κώδικα και συνοδεύονται από αναλυτικές οδηγίες ρυθµίσεων. 

Χωρίζονται σε Components, Modulesκαι plugins. Π.χ. αν ένα site φτιαγµένο σε 

Joomla πρέπει να αναβαθµιστεί και να επεκταθεί η λειτουργία του σε ηλεκτρονικό 

κατάστηµα, τότε εγκαθίσταται ένα Componentηλεκτρονικού εµπορίου, που 

ουσιαστικά περιλαµβάνει όλες τις βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού 

καταστήµατος. Αν απαιτούνται εξειδικευµένες λειτουργίες, τότε προστίθενται 

modulesκαι plugins, που είναι συµβατά µε το Joomla αλλά και το εγκατεστηµένο 

component. Όλα αυτά τα πρόσθετα εργαλεία είναι είτε δωρεάν είτε επί πληρωµή. Με 

την ίδια λογική µια ιστοσελίδα κατασκευασµένη σε Joomla µπορεί να προσθέσει 

λειτουργίες ηλεκτρονικών κρατήσεων. Από τα πιο γνωστά εργαλεία είναι το Jomres 

που προσφέρει ολοκληρωµένες λειτουργίες για τις κρατήσεις σε ξενοδοχεία ή 

ενοικιαζόµενα δωµάτια. Άλλα γνωστά εργαλεία είναι τα RentalotPlus και 
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JomHoliday, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα διαχείρισης ηµερολογίου, πληρωµές 

onlineκαι  κρατήσεις σε πραγµατικό χρόνο. 

 

Wordpress 

Ένα από τα πιο γνωστά CMSείναι το Wordpress. Πλατφόρµα ανοικτού κώδικα, που 

είναι δωρεάν και πλήρως επεκτάσιµη µε την προσθήκη plugins. Έχει σηµειώσει 

µεγάλη άνοδο τα τελευταία χρόνια λόγω της παγκόσµιας κοινότητας υποστήριξης και 

λόγω των πολλών επιλογών σε θέµατα εµφάνισης (themes), που δίνουν την ευελιξία 

στους χρήστες να δώσουν τη µορφή που επιθυµούν στο siteτους. Και στο Wordpress 

υπάρχουν πάρα πολλά plugins τα οποία υποστηρίζουν διαδικασίες online booking. 

Για παράδειγµα, το Pinpoint και το Smoobu είναι ολοκληρωµένα συστήµατα 

κράτησης εισιτηρίων, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κράτηση εισιτηρίων, 

δωµατίων µέχρι και κράτηση θέσεων σε µια παράσταση ή ενοικίαση αυτοκινήτου.   

 

X-Cart 

Αποτελεί µια σύγχρονη και ευέλικτη πλατφόρµα ανοικτού κώδικα, µε τη δυνατότητα 

ενσωµάτωσης πολλών εργαλείων και διασύνδεσης µε άλλα συστήµατα. Παρέχεται 

24/7 υποστήριξη και ένα µεγάλο εύρος από επαγγελµατικές υπηρεσίες. Αρχικά 

δηµιουργήθηκε για τη δηµιουργία ιστοσελίδων που θέλουν να ενσωµατώσουν 

λειτουργίες ηλεκτρονικού εµπορίου. Στα πλαίσια της επέκτασής του, δηµιουργήθηκε 

ένα σύγχρονο addon, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία ενός 

booking site ή για ένα site ενοικίασης αυτοκινήτων. 

 

Solodev 

Το Solodev αποτελεί µια σύγχρονη Web πλατφόρµα, που δίνει τη δυνατότητα στους 

χρήστες σταδιακά να δηµιουργήσουν τη δική τους ιστοσελίδα, χωρίς να απαιτούνται 

εξειδικευµένες γνώσεις προγραµµατισµού ή γραφιστικών, αφού παρέχει εργαλεία και 

αναλυτικούς οδηγούς για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας, βήµα – βήµα. Παρέχει 

έτοιµους κώδικες για τη δηµιουργία συστήµατος κρατήσεων, για κάθε περίπτωση. 

Από κράτηση εισιτηρίων µέχρι και ειδικές προσφορές σε τουριστικά πακέτα. Επίσης 

παρέχει συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση για οποιαδήποτε εξειδικευµένη 

υλοποίηση απαιτήσει κάποιος για την ιστοσελίδα του. 

 

Custom  Solutions 

Τα µεγάλα γραφεία συνήθως προτιµούν customλύσεις, δηλαδή µισθώνουν µια 

έµπειρη οµάδα developersή συνεργάζονται µε κάποια εταιρεία πληροφορικής, για να 

αναπτύξουν από το µηδέν τη δική τους ιστοσελίδα και σύστηµα κρατήσεων. Ο 

κώδικας γράφεται από την αρχή και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που θέτει η 

διεύθυνση, ενώ χρησιµοποιούνται και τα αντίστοιχα APIαεροπορικών εταιρειών, 

ξενοδοχείων και τουριστικών προµηθευτών, για τη διασύνδεση µε τα συστήµατά 

τους, για έλεγχο τιµών και διαθεσιµότητα σε πραγµατικό χρόνο. Επίσης, µικροµεσαία 
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τουριστικά γραφεία τα οποία εκτελούν συµβάσεις µε συγκεκριµένα καταλύµατα ή 

προµηθευτές, έχοντας εξαρχής την αποκλειστική διαχείριση ενός αριθµού δωµατίων 

ή συγκεκριµένων προϊόντων, δηµιουργούν τη δική τους βάση µε χρήση SQL/MySQL 

ή Access αποκλειστικά για αυτούς τους συνεργάτες, δουλεύοντας ανεξάρτητα από τα 

υπόλοιπα συστήµατα κρατήσεων. 

 

2.4. Παραδείγµατα ιστοσελίδων και συστηµάτων κρατήσεων στον 

Ελληνικό τουρισµό 
 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται ορισµένες από τις συνηθέστερες ιστοσελίδες ή 

εφαρµογές στο χώρο του Ελληνικού ηλεκτρονικού τουρισµού.    

 

 

Airtickets.gr 

H airtickets.gr προσφέρει την κράτηση µέσω διαδικτύου σε αεροπορικά εισιτήρια, 

ξενοδοχεία, ενοικίαση αυτοκινήτων, καθώς και κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. 

Επίσης παρέχει και προσφορές για οµάδες ταξιδιωτών.  

 

Booking.com  

Αποτελεί µια ιστοσελίδα online κρατήσεων και παρέχει υπηρεσίες που αφορούν 

αποκλειστικά κρατήσεις και αγορές σε δωµάτια ξενοδοχείων και ενοικιαζόµενα 

δωµάτια. Το Booking.com δεν χρεώνει τέλος κράτησης για τους πελάτες του, αλλά 

χρεώνει προµήθειες για κρατήσεις στα συνεργαζόµενα καταλύµατα.  

 

 

Trivago 

Η trivago είναι µια µηχανή αναζήτησης ξενοδοχειακών τιµών και πληροφοριών. Η 

ιστοσελίδα συγκρίνει τις τιµές χιλιάδων ξενοδοχείων, προερχόµενων από 

περισσότερες από 100 ιστοσελίδες ξενοδοχειακών κρατήσεων. Ο κάθε επισκέπτης 

µπορεί να βρει το ξενοδοχείο που επιθυµεί σύµφωνα µε τις ανάγκες του, βασισµένος 

στη σύγκριση τιµών αλλά και στις κριτικές άλλων χρηστών, που το έχουν ήδη 

επισκεφτεί.   

 

Pamediakopes.gr  

Το pamediakopes.gr είναι από τα πρώτα αµιγώς διαδικτυακά ταξιδιωτικά γραφεία 

στην Ελλάδα και αυτή τη στιγµή βρίσκεται ανάµεσα στα 10 µεγαλύτερα ταξιδιωτικά 

γραφεία της Ελλάδας και της Κύπρου. Οι πολύ χαµηλές τιµές, η εύκολη χρήση των 

συστηµάτων του, η καλή εξυπηρέτηση και η τεχνολογία του αποτελούν τους 
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παράγοντες ανάπτυξής του. Οι δυνατότητες που υποστηρίζει η πλατφόρµα του 

περιλαµβάνουν αγορές και κρατήσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, 

δωµατίων και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Τα µέλη της ιστοσελίδας έχουν πρόσβαση σε 

ηλεκτρονικούς τουριστικούς οδηγούς προορισµών. Τέλος, υποστηρίζεται η 

δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης µιας κράτησης. 

 

Kayak.com 

Αποτελεί µια πλατφόρµα συνδεδεµένη µε εκατοντάδες ταξιδιωτικές ιστοσελίδες για 

να βρει πληροφορίες σχετικά µε τις σωστές πτήσεις, ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα 

αυτοκίνητα και πακέτα διακοπών. 

 

Petas.gr 

Ένα onlineταξιδιωτικό πρακτορείο που δραστηριοποιείται στο χώρο των 

διαδικτυακών πωλήσεων και εγγυάται άµεση εξυπηρέτηση σε συνδυασµό µε άκρως 

ανταγωνιστικές τιµές όσον αφορά σε κρατήσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών 

εισιτηρίων, ξενοδοχείων, αυτοκινήτων, ταξιδιωτικών ασφαλίσεων. 

 

ManesisTravel 

Αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους ταξιδιωτικούς οργανισµούς της Ελλάδας, ο 

οποίος έχει ισχυρές και µόνιµες συνεργασίες µε τις µεγαλύτερες αεροπορικές και 

ακτοπλοϊκές εταιρείες, καθώς και µε τις σηµαντικότερες ξενοδοχειακές µονάδες τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η διαφορά είναι ότι δεν έχει σύστηµα 

κρατήσεων, αλλά η διαδικασία της κράτησης γίνεται µέσω της κράτησης θέσης σε 

κάποιο από τα πακέτα διακοπών και εκδροµών που προσφέρει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 

3.1. Εισαγωγή στις Βάσεις ∆εδοµένων 
 

Ως ∆εδοµένα (data) ορίζονται τα γεγονότα που γνωρίζουµε και µπορούµε να 

καταγράψουµε.  Η Πληροφορία (information) είναι τα δεδοµένα τα οποία έχουν 

υποστεί επεξεργασία και έχουν αποκτήσει µορφή που είναι χρήσιµη για τους τελικούς 

χρήστες. Ως Βάση ∆εδοµένων (Β∆) ορίζεται ένα σύνολο δεδοµένων που σχετίζονται 

µεταξύ τους. Τα δεδοµένα τα οποία δεν σχετίζονται µεταξύ τους δεν µπορούν να 

χαρακτηριστούν ως βάση δεδοµένων (Ευαγγελίδης, 2014). 

 

Μια βάση δεδοµένων χρησιµοποιείται για τη συλλογή, την αποθήκευση, την 

οργάνωση, την  επεξεργασία και την εξαγωγή δεδοµένων και πληροφοριών. Ο πιο 

γνωστός τρόπος οργάνωσης δεδοµένων µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 

είναι σε αρχεία, δηλαδή σύνολα που αποτελούνται από οργανωµένα οµοειδή 

στοιχεία. Ένααρχείο αποτελείται από εγγραφές  (records) και πεδία (fields).  Ένα 

πεδίο χαρακτηρίζεται από το είδος των δεδοµένων που περιέχει: 

 

• Αλφαριθµητικό 

• Αριθµητικό 

• Αλφαβητικό 

• Ηµεροµηνία 

• ∆υαδικό 

• Λογικό 

• Σηµειώσεις 

 

Τα δεδοµένα σε µια βάση δεδοµένων έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Ακρίβεια 

• Πληρότητα 

• Σχετικότητα 

• Είναι έγκαιρα 
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Παλαιότερα και σε καθηµερινή συχνότητα, επιχειρήσεις και ιδιώτες 

χρησιµοποιούσαν  χειρωνακτικές βάσεις δεδοµένων, οι οποίες ήταν συνήθως 

τυπωµένες σε χαρτί. Χαρακτηριστικά  παραδείγµατα είναι η ατζέντα µε τα τηλέφωνα, 

ο τηλεφωνικός κατάλογος, οι έντυποι επαγγελµατικοί κατάλογοι. Οι σύγχρονες, 

µηχανογραφηµένες βάσεις δεδοµένων είναι πιο  ισχυρές και ευέλικτες. Μας δίνουν τη 

δυνατότητα να επεξεργαζόµαστε τα δεδοµένα τους µε διάφορους τρόπους, να τα 

οµαδοποιούµε, να τα κατηγοριοποιούµε και χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα 

κριτήρια, να προκύπτουν οι πληροφορίες και τα αποτελέσµατα που επιθυµούµε, σε 

µικρό χρόνο. Σύµφωνα µε τη Μούλου (2012) η ανάπτυξη των βάσεων δεδοµένων 

είχε να αντιµετωπίσει και να λύσει τα εξής σηµαντικά προβλήµατα: 

• Πλεονασµός των δεδοµένων: επανάληψη των ίδιων δεδοµένων σε αρχεία  

διαφορετικών εφαρµογών 

• Ασυνέπεια δεδοµένων: όταν έχουµε πλεονασµό δεδοµένων και απαιτείται να 

γίνει κάποια αλλαγή, τότε µπορεί  να γίνει η διόρθωση στο ένα µόνο αρχείο 

και όχι στο άλλο 

• Αδυναµία µερισµού δεδοµένων: αναφέρεται σε προβλήµατα κατά  την κοινή 

χρήση των στοιχείων κάποιων αρχείων και δηµιουργεί καθυστέρηση στην 

παρουσίαση των πληροφοριών και τη λήψη αποφάσεων 

• Αδυναµία προτυποποίησης: σχετίζεται  µε την ανοµοιοµορφία και τη 

διαφορετική οργάνωση δεδοµένων σε αρχεία, που έχει ως αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία προβληµάτων κυρίως στην ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ 

διαφορετικών συστηµάτων. 

 

Η ανάπτυξη µίας βάσης δεδοµένων γίνεται κατά στάδια τα οποία θα αναλυθούν στις 

επόµενες ενότητες. Πιο συγκεκριµένα, µια βάση δεδοµένων (Ξένος & 

Χριστοδουλάκης, 2002) : 

• σχεδιάζεται 

• δηµιουργείται 

• τροφοδοτείται µε δεδοµένα 

• ενηµερώνεται 

• χρησιµοποιείται 

 

Για τη δηµιουργία της βάσης δεδοµένων, την τροφοδοσία της µε δεδοµένα, την  

ενηµέρωσή της και τη χρήση της, γίνεται χρήση ειδικού λογισµικού, που ονοµάζεται 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (Ευαγγελίδης, 2014). 

 

 

3.2. Μεθοδολογία σχεδίασης βάσης δεδοµένων και σχεδίαση 

µοντέλων 
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Ως Μοντέλο ∆εδοµένων (database model) ορίζεται «ένα σύνολο από έννοιες 

(δοµικά στοιχεία) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την περιγραφή της δοµής της 

πληροφορίας». Ως Σχήµα (database schema)ορίζεται «η περιγραφή της δοµής της 

πληροφορίας που είναι αποθηκευµένη στη βάση δεδοµένων, καθώς και ο καθορισµός 

των περιορισµών ακεραιότητας µε τη χρήση ενός µοντέλου δεδοµένων» (Πιτουρά, 

2014).  

 

Ο Χατζόπουλος (2001) περιγράφει αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και τη χρησιµότητα 

των µοντέλων δεδοµένων: 

• Το µοντέλο δεδοµένων αναπαριστά µια συγκεκριµένη αντίληψη της 

πραγµατικότητας 

• Η χρήση του µοντέλου αντανακλά τις λειτουργίες της πραγµατικότητας 

• Η διαδικασία της µοντελοποίησης περιλαµβάνει επιλογή των δοµών της 

πραγµατικότητας και την αφηρηµένη αναπαράστασή τους 

• Το µοντέλο δεδοµένων περιλαµβάνει τα εργαλεία για την αναπαράσταση: 

∆οµών δεδοµένων, Περιορισµών ακεραιότητας και Λειτουργιών 

• Σε όλα τα µοντέλα δεδοµένων πρέπει να οριστούν: Τύποι γνωρισµάτων 

(attribute types), Τύποι οντοτήτων (entity types), Τύποι συσχετίσεων 

(relationship types) 

 

Επίσης, διακρίνει τα µοντέλα µε δύο κριτήρια. Αρχικά µε κριτήριο τη βάση τους σε 

αντικείµενα ως εξής: 

• Οντοτήτων ‐ Συσχετίσεων (E/R) 

• Αντικειµενοστραφές 

• Εννοιολογικό 

• Συναρτησιακό 

Στη συνέχεια γίνεται διάκριση των µοντέλων, βασισµένα σε εγγραφές: 

• Ιεραρχικό 

• ∆ικτυακό 

• Σχεσιακό 

Υπάρχουν τρία βασικά µοντέλα που έχουν επικρατήσει στις βάσεις δεδοµένων, το 

ιεραρχικό, το δικτυωτό και το σχεσιακό. Το πιο διαδεδοµένο µοντέλο από όλα 

είναι το Σχεσιακό Μοντέλο. Βασικό του στοιχείο είναι η έννοια της σχέσης, που 

ουσιαστικά αποτελεί έναν πίνακα µε γραµµές και στήλες. Κάθε σχέση έχει ένα σχήµα 

το οποίο περιγράφει τις στήλες ή πεδία ή γνωρίσµατα ή χαρακτηριστικά ή 

κατηγορήµατα (Γεργατσούλης, 2009). 

 

Το ιεραρχικό µοντέλο (hierarchical) έχει µια ιεραρχική δοµή που θυµίζει δένδρο. Οι 

οντότητες αποτελούν αντικείµενα του πραγµατικού κόσµου τα οποία είναι διακριτά 

από τα άλλα αντικείµενα, µοιάζουν µε απολήξεις από κλαδιά δένδρων και 

τοποθετούνται σε επίπεδα µε κριτήρια ιεραρχίας. Τα κλαδιά αναπαριστούν τις 
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συσχετίσεις ανάµεσα στις οντότητες. Από µια οντότητα ανώτερου επιπέδου ξεκινούν 

πολλά κλαδιά, καθένα από τα οποία καταλήγει σε µια οντότητα που βρίσκεται σε ένα 

χαµηλότερο επίπεδο. Αλλά, κάθε οντότητα που βρίσκεται σε ένα χαµηλότερο επίπεδο 

αντιστοιχεί σε µία και µόνο µία οντότητα που βρίσκεται σε ένα ανώτερο επίπεδο 

(Σταυρακούδης, 2015). Στο Σχήµα 3.1 που ακολουθεί βλέπουµε την ιεραρχική δοµή 

των οντοτήτων DEPARTMENT, COURSES, STUDENTS και PROFESSORS. 

 

 

 

 

Σχήµα 3.1. Η αναπαράσταση της διοικητικής δοµής ενός πανεπιστηµίου µε χρήση του 

ιεραρχικού µοντέλου 

 

Στο δικτυωτό (network) µοντέλο, τα στοιχεία τοποθετούνται σε επίπεδα ιεραρχίας, 

αλλά κάθε στοιχείο µπορεί να συσχετισθεί µε πολλά στοιχεία είτε σε ένα κατώτερο ή 

σε ένα ανώτερο επίπεδο, σε αντίθεση µε το ιεραρχικό µοντέλο που οι συσχετίσεις 

γίνονται προς το κατώτερο επίπεδο και κάθε οντότητα αντιστοιχεί µόνο σε µία 

οντότητα ανώτερου επιπέδου (Σταυρακούδης, 2015). Τα στοιχεία τη συγκεκριµένης 

δοµής είναι ευδιάκριτα στο Σχήµα 3.2  που ακολουθεί, όπως και οι διαφορές µε το 

ιεραρχικό µοντέλο. 
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Σχήµα 3.2. Η αναπαράσταση της διοικητικής δοµής ενός πανεπιστηµίου µε χρήση του δικτυωτού 

µοντέλου 

 

Το σχεσιακό (relational) µοντέλο είναι το πιο διαδεδοµένο, καθώς διαθέτει 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα ως προς τα άλλα δύο προαναφερθέντα µοντέλα. Οι βάσεις 

δεδοµένων που σχεδιάζονται σύµφωνα µε αυτό αποκαλούνται σχεσιακές (relational 

databases)και περιγράφονται µε αυστηρές µαθηµατικές έννοιες. Στο χρήστη οι  

οντότητες και οι συσχετίσεις εµφανίζονται µε τη µορφή πινάκων (tables) και 

σχέσεων (relations) αντίστοιχα. Ένας πίνακας (table) αποτελείται από γραµµές 

(rows) και στήλες (columns). Η κάθε στήλη του πίνακα χαρακτηρίζει κάποια 

ιδιότητα της οντότητας και αποκαλείται χαρακτηριστικό (attribute) ή πεδίο (field), 

ενώ η κάθε γραµµή του πίνακα περιέχει όλες τις πληροφορίες  που αφορούν ένα 

στοιχείο της οντότητας και αποκαλείται πλειάδα (tuple) ή εγγραφή (record). Κάθε 

πεδίο του πίνακα µπορεί να πάρει ορισµένες µόνο τιµές, οι οποίες µπορεί να 

καθορίζονται από τον τύπο δεδοµένων της ιδιότητας, και το σύνολο των αποδεκτών 

τιµών µιας οντότητας αποκαλείται πεδίο ορισµού (Σταυρακούδης, 2015). Η χρήση 

πινάκων για τη δηµιουργία του σχεσιακού µοντέλου φαίνεται στο Σχήµα 3.3. 
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Σχήµα 3.3. Η αναπαράσταση της διοικητικής δοµής ενός πανεπιστηµίου µε χρήση του σχεσιακού 

µοντέλου 

 

Οι Ξένος & Χριστοδουλάκης (2002) περιγράφουν τη διαδικασία ανάπτυξης µιας νέα 

βάσης δεδοµένων, ως ένα σύνολο εργασιών και βηµάτων που πρέπει να υλοποιηθούν 

µε ακρίβεια, ώστε να προκύψουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Πιο συγκεκριµένα, τα 

βήµατα σχεδιασµού µιας βάσης δεδοµένων είναι τα εξής: 

 

• Ανάλυση Απαιτήσεων 

• Κατανόηση ‐ καταγραφή είδους δεδοµένων, επισήµανση λειτουργιών που 

συµβαίνουν συχνότερα και επηρεάζουν την απόδοση του συστήµατος, 

καταγραφή απαιτήσεων χρηστών. 

• «Κανονικοποίηση» των πινάκων ώστε να πληρούνται οι επιθυµητές ιδιότητες 

• Σχεδιασµός ιδεατής βάσης δεδοµένων  

• Χρήση µοντέλου Οντοτήτων – Συσχετίσεων 

• Σχεδιασµός της λογικής βάσης δεδοµένων 

• Επιλογή συστήµατος διαχείρισης βάσης δεδοµένων 

• Σχεδιασµός του Φυσικού Σχήµατος 

• Τελειοποίηση του Σχήµατος 

• Σχεδιασµός της Πολιτικής Ασφάλειας 

• Κατάταξη των χρηστών σε οµάδες µε διακριτούς ρόλους και διαφορετικές 

δυνατότητες και δικαιώµατα πρόσβασης στα διάφορα τµήµατα της Β∆. 
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Σχήµα 3.4. Βήµατα Σχεδιασµού Β∆ 

 

 

Όσον αφορά στη σχεδίαση του διαγράµµατος Οντοτήτων – Συσχετίσεων, έγκειται 

στις γνώσεις, την εµπειρία και την οπτική της οµάδας ανάπτυξης Β∆. Επιλέγεται 

αρχικά ένα σενάριο και στη συνέχεια εξετάζονται οι διάφοροι τρόποι 

µοντελοποίησης, µέχρι να επιλεγεί αυτός που φαίνεται πιο ορθός. Η ανάλυση των 

εναλλακτικών λύσεων είναι µια περίπλοκη και έχει αρκετά στάδια µέχρι την τελική 

απόφαση. Εξαρχής όµως θα πρέπει ως στόχος να καθοριστεί η εξασφάλιση καλής 

σχεδίασης της βάσης δεδοµένων, και στη συνέχεια να αναλυθεί και να βελτιωθεί το 

µοντέλο που έχει προκύψει. Είναι σηµαντικό όµως να έχουν αποσαφηνιστεί οι 

βασικές έννοιες και τα στοιχεία του µοντέλου (Πιτουρά, 2014): 

• Μια οντότητα αντιστοιχεί σε ένα αντικείµενο ή πρόσωπο του πραγµατικού 

κόσµου 

• Μια οντότητα περιγράφεται στη Β∆ χρησιµοποιώντας ένα σύνολο 

γνωρισµάτων 

• Κάθε γνώρισµα έχει ένα πεδίο ορισµού 

• Όλες οι οντότητες σε ένα σύνολο οντοτήτων έχουν το ίδιο σύνολο 

γνωρισµάτων 

• Η συσχέτιση δηλώνει  τη διασύνδεση µεταξύ δύο ή περισσοτέρων οντοτήτων 

• Κάθε σύνολο οντοτήτων έχει ένα κλειδί (ελάχιστος αριθµός γνωρισµάτων που 

προσδιορίζουν µονοσήµαντα µια οντότητα) 

• Μπορεί να υπάρχουν περισσότερα του ενός υποψήφια κλειδιά και ένα από 

αυτά επιλέγεται ως κύριο κλειδί 

• Το κλειδί ή υπερκλειδί είναι ένα σύνολο από ένα ή περισσότερα γνωρίσµατα 

που προσδιορίζουν µοναδικά µια οντότητα 

• Ως υποψήφιο κλειδί ορίζεται ένα κλειδί που αν αφαιρέσουµε ένα γνώρισµά 

του. παύει να είναι κλειδί 

• Πρωτεύον κλειδί  είναι το υποψήφιο κλειδί που επιλέγουµε 



 

 

 

 

 

32 

 

 

Το Σχήµα 3.5 δείχνει το E-R διάγραµµα για µια βάση δεδοµένων που αφορά ταινίες 

και ηθοποιούς. Οι οντότητες συµβολίζονται µε ορθογώνιο παραλληλόγραµµο, τα 

γνωρίσµατα των οντοτήτων µε ελλειπτικούς κύκλους και οι σχέσεις µε ρόµβο. Οι 

οντότητές µας είναι οι εξής:MOVIEκαι ACTOR. Μεταξύ τους συνδέονται µε τη 

σχέση PLAYS. Τα γράµµατα N και M εκατέρωθεν του ρόµβου, δηλώνουν το είδος 

της σχέσης που είναι M προς Ν. ∆ηλαδή ένας ηθοποιός µπορεί να παίξει σε πολλές 

ταινίες, ενώ µια ταινία µπορεί να έχει πολλούς ηθοποιούς. Ένα άλλο σηµαντικό 

στοιχείο είναι τα πρωτεύοντα κλειδιά, δηλαδή τα γνωρίσµατα εκείνα που για κάθε 

εγγραφή έχουν ξεχωριστή, µοναδική τιµή. Εµφανίζονται στο διάγραµµα 

υπογραµµισµένα. Η οντότητα ACTOR έχει ως πρωτεύον κλειδί το γνώρισµα Name, 

δηλαδή θεωρούµε ότι δεν υπάρχουν ηθοποιοί που µπορεί να έχουν ίδιο 

ονοµατεπώνυµο. Αντίστοιχα για την οντότητα MOVIE, ως πρωτεύον κλειδί 

θεωρείται ο συνδυασµός των γνωρισµάτων Year και Title, δηλαδή µια ταινία µπορεί 

να προσδιοριστεί από τον τίτλο της σε συνδυασµό µε το έτος κυκλοφορίας. 

 

 

Σχήµα 3.5. E-R διάγραµµα ταινιών και ηθοποιών  

 

Η σχεδίαση του ER µοντέλου είναι µια δύσκολη και απαιτητική διαδικασία, αφού 

υπάρχουν διάφορα είδη περιορισµών ακεραιότητας που πρέπει να παρουσιαστούν 

στο µοντέλο, όπως είναι οι περιορισµοί κλειδιού και οι περιορισµοί συµµετοχής. Οι 

περιορισµοί παίζουν σηµαντικό ρόλο στον προσδιορισµό της βέλτιστης σχεδίασης 

της βάσης δεδοµένων ενός οργανισµού. Οι πιο συνηθισµένοι περιορισµοί είναι οι 

εξής (Ξένος & Χριστοδουλάκης, 2002): 

• Περιορισµός Ακεραιότητας Οντοτήτων: ∆εν µπορεί η τιµή του πρωτεύοντος 

κλειδιού να είναι null 

• Περιορισµός Σηµασιολογικής Ακεραιότητας: Λογικοί περιορισµοί που 

ισχύουν στον πραγµατικό κόσµο 
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• Περιορισµός Αναφορικής Ακεραιότητας: Κάθε πλειάδα αναφέρεται σε µια 

άλλη µε την οποία συσχετίζεται αποθηκεύοντας το πρωτεύον κλειδί της 

δεύτερης (ξένο κλειδί), ενώ κάθε πλειάδα πρέπει να αναφέρεται σε υπαρκτή 

πλειάδα  

 

Όσον αφορά στις συσχετίσεις µεταξύ των οντοτήτων, διακρίνουµε τις εξής 

περιπτώσεις (Εφραιµίδης, 2007)  

• Ένα προς ένα (1:1), όπου κάθε στιγµιότυπο µιας οντότητας 1 µπορεί να 

συσχετίζεται µε ακριβώς µία παρουσία µιας άλλης οντότητας και αντιθέτως 

• Πολλά προς ένα (Ν:1), όπου κάθε στιγµιότυπο µιας οντότητας µπορεί να 

συσχετίζεται µε καµία ή περισσότερες (0 έως N) παρουσίες µιας άλλης 

οντότητας, αλλά κάθε παρουσία της δεύτερης οντότητας µπορεί να 

συσχετίζεται µε µια µόνο παρουσία της πρώτης οντότητας 

• Πολλά προς πολλά (Ν:Μ), όπου κάθε στιγµιότυπο µιας οντότητας µπορεί να 

συσχετίζεται µε καµία ή περισσότερες (0 έως N) παρουσίες µιας άλλης 

οντότητας, αλλά κάθε παρουσία της δεύτερης οντότητας µπορεί να 

συσχετίζεται µε καµία ή περισσότερες (0 έως Μ) παρουσίες της πρώτης 

οντότητας 

• Αναδροµικές (recursive),όπου οι οντότητες συσχετίζονται µε τον εαυτό τους. 

• Πολλαπλές συσχετίσεις µεταξύ δύο τύπων οντοτήτων, όπου δηλώνουν 

ουσιαστικά το πλήθος των οντοτήτων που συµµετέχουν σε µία συσχέτιση 

 

Η µετατροπή του E-Rµοντέλου σε σχεσιακό γίνεται µε την αποτύπωση οντοτήτων 

και σχέσεων σε πίνακες. Οι γραµµές του πίνακα αποτελούν τις εγγραφές στη βάση 

µας και λέγονται πλειάδες, ενώ οι στήλες αποτελούν τα γνωρίσµατα κάθε οντότητας. 

Το παραπάνω E-Rµοντέλο µπορεί να µετατραπεί σε σχεσιακό, µε τους παρακάτω 

πίνακες. 

 

Year Title Runtime Genre 
Year1 Title1 Runtime1 Genre1 

Year2 Title2 Runtime2 Genre2 

Year3 Title3 Runtime3 Genre3 
Πίνακας 3.1. Οντότητα MOVIE 

 

 

Name Nationality Sex Date-of-birth 
Name1 Nationality1 Sex1 Date-of-birth1 

Name2 Nationality2 Sex2 Date-of-birth2 

Name3 Nationality3 Sex3 Date-of-birth3 
Πίνακας 3.2. Οντότητα ACTOR 
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Οι Πίνακες 3.1 και 3.2 αποτελούν τις οντότητες της βάσης δεδοµένων. Οι στήλες 

αναφέρονται στις τιµές των γνωρισµάτων τους. Για να περιγραφεί σε πίνακα η σχέση 

τους, δηµιουργείται ένας πίνακας PLAYSπου έχει ως στήλες τα πρωτεύοντα κλειδιά 

των οντοτήτων (τίτλοι στηλών που είναι υπογραµµισµένοι) και επιπροσθέτως το 

γνώρισµα Roleτης σχέσης, όπως φαίνεται στο E-R διάγραµµα. Οι τιµές στις 3 πρώτες 

στήλες του Πίνακα 3.3 είναι ίδιες µε τις αντίστοιχες τιµές των 2 παραπάνω πινάκων 

των οντοτήτων. 

 

ACTOR_Name MOVIE_Title MOVIE_Year Role 
Name1 Title1 Year1 Role1 

Name2 Title2 Year2 Role2 

Name3 Title3 Year3 Role3 
Πίνακας 3.3. Σχέση PLAYS 

 

Όσον αφορά σε άλλα χαρακτηριστικά, η διαδικασία της κανονικοποίησης 

ενεργοποιείται «όταν ένα σχεσιακό σχήµα διασπάται, ώστε να µετασχηµατιστεί σε ένα 

σχήµα µε δοµή που θα ικανοποιεί ορισµένες απαιτήσεις» (Ζάχος κ.ά., 2015). Επίσης, 

εκτός από το σχεσιακό µοντέλο δεδοµένων, χρησιµοποιούνται οι κατανεµηµένες 

βάσεις δεδοµένων. Στο µοντέλο αυτό, τµήµατα της Βάσης ∆εδοµένων αποθηκεύονται 

σε πολλούς υπολογιστές που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες και συνδέονται 

µεταξύ τους µε το διαδίκτυο ή κάποιο άλλο δίκτυο. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο 

τοπικό τµήµα της βάσης δεδοµένων στην τοποθεσία τους και δεν επηρεάζονται από 

τις εργασίες άλλων χρηστών (Ζάχος κ.ά., 2015). Το κεντρικό κατανεµηµένο σύστηµα 

διαχείρισης βάσεων δεδοµένων βλέπει τη βάση δεδοµένων σαν να ήταν ολόκληρη 

αποθηκευµένη στον ίδιο υπολογιστή. Οι εισαγωγές, διαγραφές και ενηµερώσεις των 

δεδοµένων γίνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται πως δεν θα αλλοιωθεί η 

αποθηκευµένη πληροφορία και δεν θα επηρεάσει κάποιο τοπικό ή αποµακρυσµένο 

χρήστη (Ζάχος κ.ά., 2015). 

 

3.3. Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων 
 

Ως Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων - Σ∆Β∆ (Database Management 

System – DBMS) ορίζεται «ένα σύνολο από προγράµµατα και υπορουτίνες που 

ασχολούνται µε το χειρισµό της βάσης δεδοµένων και εκτελούν διεργασίες όπως είναι η 

δηµιουργία, η τροποποίηση, η ενηµέρωση, η διαγραφή στοιχείων» (Ξένος & 

Χριστοδουλάκης, 2002). Ουσιαστικά αποτελεί ένα ενδιάµεσο επίπεδο που βρίσκεται 

µεταξύ του χρήστη και της βάσης δεδοµένων, και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 

ανακτήσει πληροφορίες από τη βάση δεδοµένων. Αποτελείται από το υλικό 

(hardware), το λογισµικό (software), τη βάση δεδοµένων και τους χρήστες. Οι 

λειτουργίες που εκτελούνται µέσω του Σ∆Β∆ είναι οι εξής (Μούλου, 2012): 

• Ορισµός µιας βάσης δεδοµένων: καθορίζει τις προδιαγραφές των τύπων, των 

δοµών και των περιορισµών των δεδοµένων που θα αποθηκευτούν στη βάση 

δεδοµένων 
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• Κατασκευή µιας βάσης δεδοµένων: αφορά στην αποθήκευση των ίδιων των 

δεδοµένων 

• ∆ιαχείριση µιας βάσης δεδοµένων: εκτελούνται διαδικασίες όπως η υποβολή 

ερωτηµάτων για την ανάκτηση δεδοµένων, η ενηµέρωση µε νέες εισαγωγές ή 

διαγραφές και τροποποιήσεις στοιχείων 

• ∆ιάφορες άλλες λειτουργίες: αφορά το διαµοιρασµό, την προστασία από 

αστοχίες υλικού και λογισµικού, την ασφάλεια του συστήµατος 

 

 

Σχήµα 3.6. Λειτουργία Σ∆Β∆ 

 

Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων ακολουθούν την αρχιτεκτονική των 

τριών επιπέδων, ως εξής (Σταυρακούδης, 2015): 

• Εσωτερικό επίπεδο (internal level), το οποίο αφορά στην αποθήκευση των 

αρχείων στον σκληρό δίσκο, δηλ. την πραγµατική ή φυσική κατάστασή τους 

• Εξωτερικό επίπεδο (external level), που σχετίζεται µε τους χρήστες, από 

τους απλούς χειριστές, µέχρι προγραµµατιστές και διαχειριστές της βάσης 

δεδοµένων 

• Εννοιολογικό επίπεδο (conceptual level), το οποίο αποτελεί ένα ενδιάµεσο 

επίπεδο που συνδέει τα δύο άλλα επίπεδα και έχει να κάνει µε τη λογική 

σχεδίαση των αρχείων της βάσης δεδοµένων 
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Τα Σ∆Β∆ αρχικά µπορούµε να τα διακρίνουµε σε εµπορικά, δηλαδή συστήµατα για 

τα οποία απαιτείται η αγορά τους ή πληρωµή µιας συνδροµής για τη χρήση τους, και 

σε αυτά που είναι ελεύθερου λογισµικού και µπορούν να χρησιµοποιηθούν δωρεάν. 

Ο Πίνακας 3.4 παρουσιάζει τα πιο σηµαντικά Σ∆Β∆ ανά κατηγορία. 

Εµπορικά Ελεύθερο λογισµικό 
Oracle MySQL 

IBM/DB2 mSQL 

MS SQL-server Postgres 

Sybase miniBase 

Informix Predator 

MS Access  
Πίνακας 3.4. Εµπορικά και ελεύθερου λογισµικού Σ∆Β∆ 

 

Η αποστολή των Σ∆Β∆ αφορά στη διαχείριση των δεδοµένων των αρχείων της 

βάσης, δηλαδή την προσθήκη, διαγραφή, τροποποίηση εγγραφών, την αναζήτηση 

µέσα στις εγγραφές. Το Σ∆Β∆ δέχεται αιτήσεις από τους χρήστες των εφαρµογών και 

επικοινωνεί µε τα αρχεία της βάσης δεδοµένων για να τις διεκπεραιώσει. Αυτή η 

κοινή διεπαφή (interface) των εφαρµογών µε τα αρχεία αποκαλείται λογική διεπαφή. 

Επίσης υπάρχουν διεπαφές βασισµένες σε φόρµες, διεπαφές φυσικής γλώσσας, 

διεπαφές για παραµετρικούς χρήστες και διεπαφές για το διαχειριστή του συστήµατος 

(Πιτουρά, 2018). Τα µέρη από τα οποία αποτελείται κάθε Σ∆Β∆ και οι αντίστοιχες  

λειτουργίες που εκτελούνται σε καθένα από αυτά αναλύονται ως εξής (Σιασιάκος, 

2005): 

• Γλώσσα ορισµού δεδοµένων: ορίζει τη δοµή και το περιεχόµενο της Β∆ 

• Γλώσσα χειρισµού δεδοµένων: χειρίζεται τα δεδοµένα για τις εφαρµογές που 

χρησιµοποιούν τη Β∆ 

• Λεξικό δεδοµένων: ηλεκτρονικό κείµενο που παρέχει αναλυτικές 

πληροφορίες για κάθε δεδοµένο που βρίσκεται στη Β∆ (π.χ. δικαιώµατα 

χρηστών) 

• Υπηρεσίες και Αναφορές: λογισµικό που παράγει αναφορές και καθιστά τη 

Β∆ φιλική για το χρήστη 

 

Για να εκτελεστούν τα παραπάνω, το Σ∆Β∆ υποστηρίζει σε διάφορα επίπεδα και 

διεργασίες διάφορες γλώσσες. Οι πιο σηµαντικές είναι οι εξής (Ευαγγελίδης, 2014): 

• Γλώσσα ορισµού δεδοµένων (ΓΟ∆ - DDL) 

• Γλώσσα αποθήκευσης δεδοµένων (ΓΑ∆ - SDL) 

• Γλώσσα χειρισµού δεδοµένων (ΓΧ∆ - DML): 

• Γλώσσα ορισµού όψεων (ΓΟΟ - VDL) 

 

Τα Σ∆Β∆ µπορούν να διακριθούν µε βάση το µοντέλο δεδοµένων που υποστηρίζουν 

σε  εννοιολογικό και εξωτερικό επίπεδο (Μεγαλοοικονόµου, 2016): 
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• Ιεραρχικά Σ∆Β∆: υιοθετούν το ιεραρχικό µοντέλο και οι σχετιζόµενες 

πληροφορίες οργανώνονται σε ιεραρχίες 

• ∆ικτυωτά Σ∆Β∆: υιοθετούν το δικτυωτό µοντέλο και συσχετισµένες εγγραφές 

συνδέονται αλυσιδωτά 

• Αντικειµενοστραφή Σ∆Β∆: υιοθετούν το αντικειµενοστραφές µοντέλο και η 

βάση δεδοµένων  οργανώνεται µε τη µορφή συλλογής αντικειµένων 

• Σχεσιακά Σ∆Β∆: υιοθετούν το σχεσιακό µοντέλο και τα δεδοµένα 

αποθηκεύονται σε µορφή πινάκων 

 

Όσον αφορά στην κατηγοριοποίηση µε κριτήριο τη θέση των δεδοµένων έχουµε τα 

κεντρικά Σ∆Β∆, όπου ένας υπολογιστής χειρίζεται τη Β∆ που περιέχει όλα τα 

δεδοµένα και ένας ή περισσότεροι χρήστες µπορούν να προσπελάσουν τα δεδοµένα 

από διάφορα σηµεία, καθώς και τα κατανεµηµένα Σ∆Β∆, όπου η Β∆ είναι βρίσκεται 

σε διάφορα σηµεία και οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα, χωρίς να 

αντιλαµβάνονται τη διαφορά στη χρήση και τη λειτουργία από τις αντίστοιχες µιας 

κεντρικής Β∆. Ο Παπαθεοδώρου (2009) τονίζει τη σηµασία της χρήσης των Σ∆Β∆ 

και τα πλεονεκτήµατά τους: 

• Ανεξαρτησία δεδοµένων 

• Γρήγορη πρόσβαση στα δεδοµένα. 

• Μείωση του χρόνου ανάπτυξης εφαρµογών. 

• ∆ιάθεση πλήθους υποσυστηµάτων γενικής χρήσης που ενσωµατώνονται 

εύκολα σε κάθε εφαρµογή. 

• Ακεραιότητα δεδοµένων και ασφάλεια. 

• Επιβολή περιορισµών, έλεγχοι πρόσβασης 

• Οµοιόµορφη διαχείριση των δεδοµένων. 

• Ταυτόχρονη πρόσβαση, επαναφορά από βλάβες. 

• Πολλοί χρήστες ταυτόχρονα, αποφυγή απώλειας δεδοµένων, κ.λ.π. 

 

Η επιτυχία ενός Σ∆Β∆ κρίνεται πολλές φορές από τις δυνατότητες και την ευελιξία 

που δίνει στο διαχειριστή. Ο διαχειριστής ενός Σ∆Β∆ πρέπει να µπορεί να 

προσδιορίζει τα δικαιώµατα πρόσβασης των χρηστών στη βάση δεδοµένων, έχει στην 

ευθύνη του την οµαλή λειτουργία και της βάσης δεδοµένων και προτείνει την αγορά 

του κατάλληλου εξοπλισµού µε στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της. Επίσης, σε 

επίπεδο προστασίας, επιβλέπει την ασφάλεια των δεδοµένων από κακή χρήση και 

εξασφαλίζει την αποτροπή πρόσβασης από χρήστες που δεν έχουν δικαιώµατα 

χρήσης. Για αυτό το λόγο οι σχεδιαστές πρέπει να προσδιορίσουν µε ακρίβεια τις 

απαιτήσεις που έχουν οι χρήστες της Β∆, να τη σχεδιάσουν έτσι ώστε να ικανοποιεί 

τις ανάγκες των χρηστών και να ορίσουν τις κατάλληλες δοµές που θα 

χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση της Β∆ (Πιτουρά, 2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΓΛΩΣΣΑ SQL ΚΑΙ Σ∆Β∆ SQLSERVER/MYSQL 
 

 

4.1. Ορισµός και ιστορική αναδροµή της SQL 
 

Η γλώσσα που ευρέως χρησιµοποιείται για τις σχεσιακές βάσεις δεδοµένων είναι η 

SQL   (Structured Query Language). η οποία τυποποιήθηκε από το Αµερικάνικο 

Ινστιτούτο Εθνικών Προτύπων (ANSI) το 1986 και τον ∆ιεθνή Οργανισµό 

Προτυποποίησης (ISO)το 1987. Η SQL αναπτύχθηκε στην IBM από τον Donald D. 

Chamberlin και τον Raymond F. Boyceτο το 1974 και αρχικά χρησιµοποιήθηκε στα 

δικά της Σ∆Β∆. Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, η ORACLE δηµιούργησε το δικό 

της Σ∆Β∆, αλλά τελικά το1979 υιοθέτησε την SQL. Σύντοµα ακολούθησαν και άλλες 

εταιρείες λογισµικού που ανέπτυξαν τα δικά τους συστήµατα τα οποία υιοθέτησαν 

την SQL. Η ευρεία διάδοση της SQL οφείλεται στο γεγονός ότι τόσο το Αµερικανικό 

Ινστιτούτο Τυποποίησης (American National Standards Institute — ANSI) όσο και ο 

Παγκόσµιος Οργανισµός Τυποποίησης (International Organization for 

Standardization — ISO) όρισαν την SQL ως την κοινή γλώσσα των Σ∆Β∆. Όµως, 

παρά τις σηµαντικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τους διεθνείς οργανισµούς, 

ο στόχος των προτύπων της SQL δεν επιτεύχθηκε απόλυτα. Οι εκδοχές της SQL που 

υποστηρίζουν τα σχεσιακά Σ∆Β∆, είναι αυτές πού έχουν ως κεντρικό τους πυρήνα το 

πρότυπο, παρέχοντας παράλληλα πολλές πρόσθετες δυνατότητες, οι οποίες είναι 

γνωστές µε τον όρο  επεκτάσεις, και οι οποίες δε συµπεριλαµβάνονται στο αρχικό 

πρότυπο (Πηγουνάκης, 2015). 

 

Όταν η SQL σχεδιάστηκε από την IBM, αρχικά ονοµαζόταν SEQUEL (Structured 

English Query Language). Στη συνέχεια µετονοµάστηκε σε SQL, που σηµαίνει 

Structured Query Language και αποτελεί την κοινή γλώσσα όλων των Σχεσιακών 

Σ∆Β∆. Οι υλοποιήσεις και εκδόσεις σταθµός της SQL είναι η SQL/86: ANSI&ISO 

standard, η SQL/89: ANSI&ISO standard, η SQL/92 ή αλλιώςSQL2: ANSI&ISO 

standard και τέλος η SQL3 ή SQL:1999 (Εφραιµίδης, 2007). 

 

Όσον αφορά στις δοµικές µονάδες της SQL, ο Πηγουνάκης (2015) έκανε αρχικά 

διάκριση σε δύο εκδόσεις της, την SQL1 και SQL2. Ξεκινώντας από τις δοµικές 

µονάδες SQL1, έχουµε τις εξής: 

• Γλώσσα ορισµού δεδοµένων (Data Definition Language,DDL): εντολές 

που µας επιτρέπουν να υλοποιήσουµε σχέσεις και γενικά όλη τη δοµή µιας 

βάσης δεδοµένων. 

• Γλώσσα χειρισµού δεδοµένων (Data Manipulation Language, DML): 

διαχείριση των δεδοµένων της εφαρµογής, όπως την εισαγωγή, διαγραφή, 

ανάκτηση και τροποποίηση δεδοµένων. 
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Αντίστοιχα, οι δοµικές µονάδες της SQL2 είναι οι εξής (Πηγουνάκης, 2015): 

• Ορισµός όψεων της βάσης (View Definition): δηµιουργία εικονικών 

πινάκων (views -virtualtables) που περιέχουν δεδοµένα από έναν ή 

περισσότερους πίνακες της βάσης. 

• Ορισµός εξουσιοδοτήσεων (Authorization): δηµιουργία οµάδων χρηστών 

και απόδοση διαφορετικών δικαιωµάτων πρόσβασης σε καθένα 

• ∆ιαχείριση ακεραιότητας (Integrity): επιτρέπει το λεπτοµερή έλεγχο των 

δεδοµένων που καταχωρούνται ώστε να µην παραβιάζονται οι κανόνες 

ακεραιότητας οι οποίοι, όταν τηρούνται, αποµακρύνουν τον κίνδυνο 

ασυνεπών δεδοµένων  

 

Συνοψίζοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω, η σύγχρονη εκδοχή τηςSQL είναι µια 

πλήρης γλώσσα βάσεων δεδοµένων που περιλαµβάνει εντολές για (Καραγεώργος, 

2018): 

• ορισµό δεδοµένων  

• ενηµέρωση  

• ερωτήµατα 

• ορισµό όψεων 

• προσδιορισµό ασφάλειας, δικαιωµάτων κτλ. 

• ορισµό περιορισµών ακεραιότητας 

• έλεγχο δοσοληψιών 

 

Η SQL λοιπόν µας δίνει τη δυνατότητα να έχουµε πρόσβαση σε µια βάση δεδοµένων 

και έχει τα εξής χαρακτηριστικά και δυνατότητες (Σταυρακούδης, 2015): 

• Μπορεί να εκτελέσει ερωτήµατα (queries) σχετικά µε µια βάση δεδοµένων 

• Ανακτά δεδοµένα από µια βάση δεδοµένων. 

• Εισάγει νέες εγγραφές σε µια βάση δεδοµένων. 

• ∆ιαγράφει εγγραφές από µια βάση δεδοµένων. 

• Μπορεί να ενηµερώσει εγγραφές σε µια βάση δεδοµένων. 

• Είναι πολύ εύκολη στην εκµάθηση. 

• Χρησιµοποιεί όρους όπως: πίνακας, γραµµή, στήλη, οι οποίοι αντιστοιχούν 

στις έννοιες: σχέση, πλειάδα και χαρακτηριστικό 

 

Η γλώσσα SQL έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα µε βασικότερα τα εξής (Γούναρης, 

2017): 

• υποστηρίζεται από κάθε σχεσιακό σύστηµα 

• πολλές γλώσσες προγραµµατισµού έχουν επεκταθεί ώστε να υποστηρίζουν 

διατύπωση ερωτηµάτων σε SQL 

• έχει απλή σύνταξη και αποδεσµεύει το χρήστη από λεπτοµέρειες υλοποίησης 
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• είναι δηλωτική γλώσσα υψηλού επιπέδου, δηλαδή ορίζουµε τί θέλουµε να 

γίνει και όχι τον τρόπο 

 

Οι εντολές της SQL χρησιµοποιούνται για την ανάκτηση και την ενηµέρωση 

δεδοµένων σε µια Β∆. Η SQL συνεργάζεται µε διάφορα άλλα προγράµµατα βάσεων 

δεδοµένων όπως είναι τα εξής: mySQL, Access, Informix, Microsoft SQL Server, 

Oracle, Sybase και πολλά άλλα. Επίσης επιτρέπεται η εµφύτευση εντολών SQLσε 

πολλές γλώσσες προγραµµατισµού γενικού σκοπού, όπως είναι η Java, C/C++, C#, 

Pascal/Delphi, VisualBasic, PHP, και συνεπώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 

συνδυασµό µαζί τους, όντας µέρος του κώδικά τους. Επειδή ακριβώς µπορεί  να 

ενσωµατωθεί µέσα στον κώδικα µίας άλλης γλώσσας προγραµµατισµού, αναφέρεται 

και ως ενσωµατωµένη SQL (embeddedSQL) (Καραγεώργος, 2018). 

 

4.2. Εντολές και τρόπος χρήσης της SQL 
 

Οι εντολές της SQLεισάγονται µέσω πληκτρολόγησης από το χρήστη και 

υποβάλλονται προς άµεση εκτέλεση στο σχεσιακό Σ∆Β∆. Τα αποτελέσµατα 

εµφανίζονται ως έξοδος του Σ∆Β∆, στην οθόνη του χρήστη. Στην περίπτωση 

ενσωµάτωσης της SQL σε άλλες γλώσσες προγραµµατισµού,, τα αποτελέσµατα των 

SQL εντολών γνωστοποιούνται στο πρόγραµµα που είναι γραµµένο στη γενική 

γλώσσα προγραµµατισµού. Οι εντολές της SQL θυµίζουν έντονα απλές προτάσεις 

της Αγγλικής γλώσσας, επειδή το λεξιλόγιό της δηµιουργήθηκε µε τέτοιον  τρόπο, 

ώστε να είναι εύκολη η εκµάθησή της. Κάθε εντολή περιέχει ένα σύνολο 

δεσµευµένων λέξεων, δηλαδή λέξεων που το νόηµά τους είναι συγκεκριµένο και δεν 

µπορεί να αλλάξει, και ένα σύνολο λέξεων που ορίζονται από το χρήστη και 

ουσιαστικά αποτελούν τις παραµέτρους που θέτει ο χρήστης. Μια εντολή SQLέχει 

αυστηρά καθορισµένο τρόπο γραφής και συγκεκριµένους συντακτικούς κανόνες. Αν 

οι κανόνες αυτοί παραβιαστούν, η εντολή δεν µπορεί να γίνει κατανοητή από το 

Σ∆Β∆ (Πηγουνάκης, 2015). 

 

Οι τύποι δεδοµένων στην SQLείναι συγκεκριµένοι και είναι οι εξής (Γούναρης, 

2017): 

• CHARACTER (N) ή CHAR(N), συµβολοσειρά σταθερού µήκους N 

χαρακτήρων. 

• VARCHAR (N) ή CHAR VARYING (N),συµβολοσειρά µεταβλητού 

µήκους από 0 έως Ν χαρακτήρες. 

• INTEGERή ΙΝΤ ή SMALLINT, για µεγάλους και µικρούς ακέραιους 

• REAL, DOUBLE PRECISION, FLOAΤ, για πραγµατικό - δεκαδικό αριθµό 

απλής ή διπλής ακριβείας. 

• TIMESTAMP, που δηλώνει χρονικό προσδιορισµό και υποδιαιρούνται σε 

απλούστερα πεδία που είναι: YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, 

SECONDκτλ 
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• DATE, για ηµεροµηνίες και έχει τη µορφήYYYY-MM-DD. 

• TIME, για καθορισµό ώρας και έχει τη µορφήHH-MM-SS. 

 

 

Οι βάσεις δεδοµένων περιέχουν αντικείµενα και ονοµάζονται πίνακες (Tables). Οι 

εγγραφές (Records) των δεδοµένων αποθηκεύονται σε αυτούς τους πίνακες. Οι 

πίνακες αναγνωρίζονται µε τα ονόµατά τους και περιέχουν στήλες (Columns) και 

γραµµές (Rows) µε δεδοµένα. Οι γραµµές (Rows) περιέχουν εγγραφές (records). Η 

χρήση της SQL, µας επιτρέπει να µπορούµε να κάνουµε ένα ερώτηµα (Query) σε 

µια βάση δεδοµένων και να έχουµε ένα αποτέλεσµα (Result) σε µορφή πίνακα 

(Μεγαλοοικονόµου, 2016). Για την επεξήγηση των εντολών της SQL, ας ορίσουµε 2 

πίνακες, έναν για την οντότητα STUDENTSκαι έναν για την οντότητα LESSONS. Η 

σχέση ανάµεσα στις 2 οντότητες είναι της µορφής Mπρος Ν, αφού κάθε σπουδαστής 

µπορεί να παρακολουθήσει πολλά µαθήµατα σε µια χρονιά, ενώ κάθε µάθηµα 

παρακολουθείται από πολλούς σπουδαστές µέσα σε µια χρονιά. Ο Πίνακας 4.1 

αποτυπώνει την οντότητα STUDENTS, µε τις στήλες να αποτελούν τα γνωρίσµατά 

της και τις γραµµές τις εγγραφές. Αντίστοιχα ισχύουν τα ίδια και για τον Πίνακα 4.2 

και την οντότητα LESSONS. 

STUDENTS 

Student_i

d 

Name Lastna

me 

Birth_Da

te 

Address City Phone_numb

er 
2675 Νικόλα

ος 

Πάνου 12/2/1995 Κορίνθου 

15 

Πάτρα 6999999999 

2676 Γεώργιο

ς 

Μπαντής 17/12/1994 Γερµανού 

19 

Πύργος 6988888888 

2677 ∆ήµητρ

α 

Κρίθη 16/10/1994 Αριστοµένο

υς 17 

Καλαµάτ

α 

6977777777 

Πίνακας 4.1. Οντότητα STUDENTS 

 

 

Το γνώρισµα Student_idείναι το πρωτεύον κλειδί της οντότητας STUDENTS. Τα 

υπόλοιπα γνωρίσµατα είναι το ονοµατεπώνυµο, η ηµεροµηνία γέννησης, η διεύθυνση 

και η πόλη της πατρικής κατοικίας καθώς και το τηλέφωνο του σπουδαστή.  

LESSONS 

Lesson_i

d 

Title Hours_per_

week 

Type Semester_type Total_hours_semes

ter 
123 Β∆ 04 Εργαστήριο Χειµερινό 48 

124 Λογιστική Ι 06 Θεωρία Χειµερινό 72 

125 Θεωρία 

Κόστους Ι 

06 Θεωρία Χειµερινό 72 

Πίνακας 4.2. Οντότητα LESSONS 
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Αντίστοιχα για την οντότητα LESSONSτο γνώρισµα Lesson_idείναι το πρωτεύον 

κλειδί και τα υπόλοιπα γνωρίσµατα είναι ο τίτλος του µαθήµατος, οι ώρες της 

εβδοµάδας, αν είναι εργαστηριακό ή θεωρία, σε ποιο εξάµηνο ανήκει και πόσες ώρες 

θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί µέχρι το τέλος του εξαµήνου. 

 

Αρχικά λοιπόν θα πρέπει να δηµιουργήσουµε τη βάση µας. Έστω ότι η βάση µας 

ονοµάζεται db1. Η εντολή της δηµιουργίας της είναι η εξής: 

CREATE DATABASE db1; 

 

Αν θέλουµε να διαγράψουµε τη βάση µας, η εντολή είναι η ακόλουθη: 

DROP DATABASE db1; 

 

Σε περίπτωση που θέλουµε να διατηρήσουµε ένα αντίγραφο της βάσης µας για 

λόγους ασφαλείας, η εντολή είναι η ακόλουθη: 

BACKUP DATABASE database name 

TODISK = 'filepath';   // όπου filepath µπορούµε να ορίσουµε το µονοπάτι του σκληρού 

δίσκου που θα αποθηκευτεί το αντίγραφο ασφαλείας 

 

Στη συνέχεια θα πρέπει να δηµιουργήσουµε τις οντότητές µας. Η εντολή είναι η 

ακόλουθη: 

 

 

 

CREATE TABLE STUDENTS ( 

Student_ID int NOT NULL, 

Name varchar(255)NOT NULL,  

LastName varchar(255)NOT NULL, 

Birth_date date NOT NULL, 

Address varchar(255)NOT NULL, 

City varchar(255)NOT NULL, 

Phone_number char(10)NOT NULL, 

PRIMARY KEY (Student_ID) 

); 

 

CREATE TABLE LESSONS ( 

Lesson_ID int NOT NULL, 

Title varchar(255)NOT NULL,  

Hours_per_week int(2)NOT NULL, 

Type varchar(255)NOT NULL, 

Semester_type varchar(255)NOT NULL, 

Total_hours_semester char(2)NOT NULL, 

PRIMARY KEY (Lesson_ID) 

); 
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Παρατηρώντας την εντολή δηµιουργίας, βλέπουµε ότι δηλώνουµε το όνοµα του 

πίνακα, τα γνωρίσµατά του και τους τύπους δεδοµένων του, καθώς και το πρωτεύον 

κλειδί µε την εντολή PRIMARYKEY. Επίσης η ένδειξη NOΤΝULL χρησιµοποιείται 

για να αποτρέψουµε να αφήσουµε κενές τιµές στις εγγραφές. Άρα αν κάποιο στοιχείο 

δε συµπληρωθεί, θα βγάλει προειδοποίηση στο χρήστη να το συµπληρώσει και θα 

αποφύγουµε ελλιπή στοιχεία. Ουσιαστικά, ικανοποιούµε τους περιορισµούς για την 

επιβολή ακεραιότητας σε επίπεδο στηλών, όπου ισχύουν ως κανόνες (Γούναρης, 

2017): 

α) η αποτροπή εισαγωγών ή ενηµερώσεων γραµµών που περιέχουν κενές τιµές (µε τη 

χρήση του NOTNULL) 

β) ο κανόνας της µοναδικής τιµής ορίζεται σε µια στήλη ή σύνολο στηλών και 

επιτρέπει την εισαγωγή ή ενηµέρωση µίας γραµµής µόνον αν περιέχει µία µοναδική 

τιµή στη συγκεκριµένη ή συγκεκριµένες στήλες 

γ) η τιµή που ορίζεται σε ένα πρωτεύον κλειδί πρέπει να είναι µοναδική, ώστε να 

προσδιορίζει µοναδικά κάθε γραµµή του πίνακα. 

 

Η εντολή CREATETABLE ανήκει στη Γλώσσα Ορισµού ∆εδοµένων (Data 

Definition Language, DDL), που αποτελεί µέρος της SQL, η οποία επιτρέπει τη 

δηµιουργία και τη διαγραφή πινάκων µιας βάσης δεδοµένων. Οι σηµαντικότερες 

εντολές DDL στην SQL είναι οι εξής (Καραγεώργος, 2018): 

• CREATETABLE - δηµιουργεί έναν νέον πίνακα σε µια βάση δεδοµένων. 

• ALTERTABLE - τροποποιεί έναν πίνακα σε µια βάση δεδοµένων. 

• DROPTABLE - διαγράφει έναν πίνακα από µια βάση δεδοµένων. 

• CREATE INDEX –δηµιουργεί έναν index (search key). 

• DROPINDEX - διαγράφει έναν index. 

 

Οι πιο γνωστές λειτουργίες είναι η εισαγωγή, η διαγραφή, η ενηµέρωση, η επιλογή 

και η προβολή. Αυτές οι εντολές ερωτηµάτων και ενηµέρωσης αποτελούν µαζί τη 

Γλώσσα Χειρισµού ∆εδοµένων (Data Manipulation Language, DML) που 

αποτελεί κοµµάτι της SQL (Μεγαλοοικονόµου, 2016). 

 

Η πιο γνωστή λειτουργία είναι αυτή της Εισαγωγής, η οποία προσθέτει µια εγγραφή 

σε έναν πίνακα, εφόσον δεν υπάρχει ήδη. Π.χ. 

INSERT INTO LESSONS 

VALUES ('126', 'Μαθηµατικά Ι', '04', 'Θεωρία', 'Χειµερινό', '48' ); 

 

Οπότε στον Πίνακα 4.2 προστίθεται µια εγγραφή ως εξής: 
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LESSONS 

Lesson_i

d 

Title Hours_per_

week 

Type Semester_type Total_hours_semes

ter 
123 Β∆ 04 Εργαστήριο Χειµερινό 48 

124 Λογιστική Ι 06 Θεωρία Χειµερινό 72 

125 Θεωρία 

Κόστους Ι 

06 Θεωρία Χειµερινό 72 

126 Μαθηµατικά 

Ι 

04 Θεωρία Χειµερινό 48 

Πίνακας 4.3. Οντότητα LESSONS µετά από προσθήκη νέας εγγραφής 

 

Η λειτουργία της ∆ιαγραφής, διαγράφει τις εγγραφές που έχουν συγκεκριµένες τιµές 

στα χαρακτηριστικά τους. Π.χ. θέλουµε να διαγράψουµε τα µαθήµατα που είναι 

εργαστηριακά. 

DELETE FROM LESSONS WHERE Type='Εργαστήριο'; 

 

 

 

LESSONS 

Lesson_i

d 

Title Hours_per_

week 

Type Semester_type Total_hours_semes

ter 
124 Λογιστική Ι 06 Θεωρία Χειµερινό 72 

125 Θεωρία 

Κόστους Ι 

06 Θεωρία Χειµερινό 72 

126 Μαθηµατικά 

Ι 

04 Θεωρία Χειµερινό 48 

Πίνακας 4.4. Οντότητα LESSONS µετά διαγραφή των εργαστηριακών µαθηµάτων 

 

Η λειτουργία της Ενηµέρωσης αλλάζει τις τιµές κάποιων χαρακτηριστικών κάποιων 

εγγραφών που ικανοποιούν µια συνθήκη. Π.χ. θέλουµε να αλλάξουµε τον τίτλο του 

πρώτου µαθήµατος σε Λογιστική των Επιχειρήσεων Ι. Επιλέγουµε το πεδίο που 

πρέπει να οριστεί, και βάζουµε ως συνθήκη την τιµή που έχει το πρωτεύον κλειδί, 

ώστε να είµαστε σίγουροι ότι θα γίνει ενηµέρωση της σωστής εγγραφής. 

 

UPDATELESSONS 

SETTitle = 'Λογιστική των Επιχειρήσεων Ι'   

WHERELesson_id=124; 
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LESSONS 

Lesson_i

d 

Title Hours_per

_week 

Type Semester_type Total_hours_semes

ter 
124 Λογιστική των 

Επιχειρήσεων 

Ι 

06 Θεωρία Χειµερινό 72 

125 Θεωρία 

Κόστους Ι 

06 Θεωρία Χειµερινό 72 

126 Μαθηµατικά Ι 04 Θεωρία Χειµερινό 48 
Πίνακας 4.5. Οντότητα LESSONS µετά τη χρήση της εντολής UPDATE 

 

 

Η λειτουργία της Επιλογής, επιλέγει κάποιες εγγραφές από την αρχική σχέση που 

ικανοποιούν κάποια κριτήρια. Για παράδειγµα, θέλουµε να εµφανιστούν οι τίτλοι των 

µαθηµάτων που είναι 6 ώρες την εβδοµάδα. 

 

SELECT Title  FROM LESSONS WHERE Hours_per_week=’06’; 

 

 

LESSONS 

Title 
Λογιστική των 

Επιχειρήσεων 

Ι 

Θεωρία 

Κόστους Ι 
Πίνακας 4.6.Νέος πίνακας που προκύπτει µετά τη χρήση της εντολής επιλογής 

 

Η Προβολή δηµιουργεί έναν νέο πίνακα µε την εξής διαφορά. Ο νέος πίνακας έχει 

τοίδιο πλήθος εγγραφών, αλλά λιγότερα χαρακτηριστικά. Π.χ. θέλουµε έναν πίνακα 

µόνο µε τον τίτλο, τις ώρες ανά εβδοµάδα και τον τύπο µαθήµατος. 

 

SELECT Title, Hours_per_week, Type FROM LESSONS; 
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LESSONS 

Title Hours_per

_week 

Type 

Λογιστική των 

Επιχειρήσεων 

Ι 

06 Θεωρία 

Θεωρία 

Κόστους Ι 

06 Θεωρία 

Μαθηµατικά Ι 04 Θεωρία 
Πίνακας 4.7.Νέος πίνακας που προκύπτει µετά τη χρήση της εντολής προβολής 

 

Εκτός από τις λειτουργίες που αναφέραµε, η SQLυποστηρίζει κι άλλες πιο σύνθετες 

λειτουργίες. Μία από αυτές είναι η σύνδεση πινάκων µε (τουλάχιστον ένα) κοινό 

χαρακτηριστικό Η λειτουργία join συνδέει δύο πίνακες που έχουν κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά, δηµιουργώντας έναν νέο πίνακα  µε χαρακτηριστικά υποσύνολο των 

χαρακτηριστικών των δύο πινάκων. Η λειτουργία union ενώνει δύο πίνακες που 

έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, ενώ η  τοµή εκτελείται σε πίνακες µε όλα τα 

χαρακτηριστικά τους κοινά. Η λειτουργία intersection προϋποθέτει όπως και η ένωση 

κοινά χαρακτηριστικά. Αυτό που επιτυγχάνεται µε τη λειτουργία αυτή είναι η 

δηµιουργία ενός νέου πίνακα µε γραµµές τις κοινές γραµµές των δύο πινάκων. Η 

διαφορά εφαρµόζεται επίσης σε δύο πίνακες που έχουν τα ίδια ακριβώς 

χαρακτηριστικά, δηλαδή ίδιες στήλες. Με τη λειτουργία αυτή επίσης δηµιουργείται 

ένας νέος πίνακας που περιέχει όλες τις γραµµές του πρώτου πίνακα που δεν 

υπάρχουν στο δεύτερο (Μεγαλοοικονόµου, 2016). Επίσης, εκτός από τις λειτουργίες 

που αναφέραµε, η SQLυποστηρίζει διαδικασίες όπως είναι η ταξινόµηση, η χρήση 

λογικών και αριθµητικών τελεστών και γενικά το λεξικό της είναι πολύ πλούσιο και 

δίνει πολλές δυνατότητες και µεγάλη ευελιξία στη διαχείρισή της βάσης δεδοµένων.  

 

4.3. Η MySQL ως Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων 
 

H MySQL είναι ένα ελεύθερο σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων και είναι 

ευρύτατα διαδεδοµένο στα UNIX συστήµατα. Είναι πολυνηµατικό και πολυχρηστικό 

και υποστηρίζει τα τελευταία standards της SQL. Για να είµαστε πιο ακριβείς, η 

MySQL είναι µία διανοµή ή αλλιώς  έκδοση της γλώσσας SQL και ένα MySQL 

DBMS είναι ένα σύστηµα που δέχεται εντολές της MySQL (Τσούλος, 2006). Πολλοί 

από τους µεγαλύτερους και ταχύτερα αναπτυσσόµενους οργανισµούς του κόσµου, 

όπως το Facebook, το Google, το Adobe, βασίζονται στην MySQL για να 

εξοικονοµήσουν χρόνο και χρήµατα. Τα συστήµατά τους, οι Webεφαρµογές και τα 

διάφορα πακέτα λογισµικού αυτών των εταιρειών βασίζονται στη MySQL, δίνοντάς 

τους ευελιξία, ασφάλεια και δυνατότητα διαχείρισης µεγάλων βάσεων δεδοµένων µε 

σύγχρονες αρχιτεκτονικές (mysql.com, 2019). 

 



 

 

 

 

 

47 

 

Η υψηλή διαθεσιµότητα της MySQL έχει µεγάλη σηµασία, επειδή τα ίδια τα 

δεδοµένα έχουν µεγάλη σηµασία για µια επιχείρηση. Εάν η βάση δεδοµένων δε 

δουλεύει σωστά, είτε λόγω ανθρώπινου σφάλµατος, είτε λόγω αποτυχίας δικτύου ή 

µη σωστής συντήρησης, η προσβασιµότητα και η ακρίβεια των δεδοµένων µπορεί να 

διακυβευτεί και να προκληθούν  καταστροφικά αποτελέσµατα. Τα Σ∆Β∆ MySQL 

εξασφαλίζουν: 

• Αντίγραφα ασφαλείας δεδοµένων 

• Συνάφεια δεδοµένων 

• Αυτόµατη ανίχνευση και ανάλυση σφαλµάτων 

• Εντοπισµό σηµείου αποτυχίας και διόρθωση 

 

Η χρήση του MySQL Σ∆Β∆ είναι δωρεάν και το περιβάλλον είναι πολύ φιλικό. Κάθε 

χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα εργαλεία που επιθυµεί για να 

δηµιουργήσει και να διαχειριστεί τις δικές του βάσεις δεδοµένων. Γενικά, για την 

εγκατάσταση του συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων MySQL σε 

λειτουργικό Windows,  απαιτείται η ανάκτηση δύο βασικών πακέτων λογισµικού από 

τον ιστότοπο mysql.com: του MySQL Community Server και MySQL Workbench 

για την εγκατάσταση του εξυπηρετητή και του γραφικού περιβάλλοντος για την 

εκτέλεση λειτουργιών σε αυτόν αντίστοιχα. Εκτελώντας την εγκατάσταση οι βασικές 

επιλογές που έχουµε είναι οι ακόλουθες (Λουκόπουλος, 2016): 

1. MySQL Server 

2. Applications 

3. MySQL Connectors 

4. Documentation  

 

Στη συνέχεια καλείται ο χρήστης να δώσει τον κωδικό του διαχειριστή του 

συστήµατος (root). O λογαριασµός αυτός έχει πλήρη δικαιώµατα στις λειτουργίες του 

εξυπηρετητή. Στη συνέχεια µπορούµε να ξεκινήσουµε τα Σ∆Β∆. Για τη σύνδεση και 

την εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών στον MySQL Server µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

είτε η εφαρµογή γραµµής εντολών (commandline) ή το γραφικό περιβάλλον 

(Workbench). 

 

Με την εκκίνηση του MySQL Workbench, η γραφική διεπαφή µας ζητάει να 

ορίσουµε τις παραµέτρους σύνδεσης µε τον SQL Server εξυπηρετητή (MySQL 

Connections). Τα βασικά µέρη στο γραφικό Περιβάλλον είναι (Λουκόπουλος, 2016):  

 

• οι επιλογές για την διαχείριση του MySQL Server 

• oι Β∆ που διαχειρίζεται ο εξυπηρετητής 

• το παράθυρο σύνταξης εντολών 

• το παράθυρο προβολής των αποτελεσµάτων 
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Στο Σχήµα 4.1 εµφανίζεται το γραφικό περιβάλλον Workbench. Στα αριστερά της 

οθόνης ο χρήστης έχει τα εργαλεία διαχείρισης για τις βάσεις του. ∆εξιά η οθόνη 

χωρίζεται σε 3 οριζόντια µέρη. Στο πρώτο βλέπουµε το Παράθυρο Εντολών, εκεί 

δηλαδή που ο χρήστης εκτελεί τις εντολές SQL. Το δεύτερο µέρος είναι το παράθυρο 

που εµφανίζονται τα αποτελέσµατα από τη διαχείριση των βάσεων, ενώ το τρίτο 

µέρος εµφανίζει τα σφάλµατα, για να βοηθήσει το χρήστη να εκτελέσει σωστά τις 

εντολές. 

 

 

Σχήµα 4.1. Γραφικό περιβάλλον Workbench 

 

Επίσης να τονιστεί ότι το Σ∆Β∆ MySQL δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης µε άλλα 

συστήµατα. Αυτό µπορεί να γίνει µε 2 τρόπους: είτε χρησιµοποιώντας τις επιλογές 

Εισαγωγής/Εξαγωγής (Import/Export) βάσεων δεδοµένων, είτε µε την προσθήκη 

ρυθµίσεων διασύνδεσης αποµακρυσµένα σε άλλα συστήµατα µέσω συγκεκριµένου 

port, χρησιµοποιώντας ειδικές εντολές και υψηλής ασφαλείας και κρυπτογράφησης 

κωδικούς πρόσβασης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
 

5.1. Ανάλυση απαιτήσεων και καταγραφή αναγκών του τουριστικού 

γραφείου 
 

Το ζητούµενο στην παρούσα εργασία είναι η δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων για 

ένα τουριστικό γραφείο. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενες ενότητες, το πρώτο 

βήµα για τη δηµιουργία της βάσης µας είναι η καταγραφή των αναγκών και η 

ανάλυση των απαιτήσεων του γραφείου. Αρχικά λοιπόν, ορίζουµε ένα σενάριο. 

1. Ένα τουριστικό γραφείο διαχειρίζεται τις κρατήσεις σε πολλά ξενοδοχεία, µε 

τα οποία συνεργάζεται.   

2. Το τουριστικό γραφείο µπορεί να κρατήσει πολλά δωµάτια για πολλούς 

πελάτες, και αντιστρόφως πολλά δωµάτια µπορούν να κρατηθούν για 

συγκεκριµένες ηµεροµηνίες βάση της διαθεσιµότητας που έχει το καθένα.  

3. Το τουριστικό γραφείο έχει 2 υποκαταστήµατα στην ίδια πόλη 

4. Κάθε δωµάτιο στη βάση µας µπορεί να ανήκει µόνο σε ένα ξενοδοχείο.  

5. Τα δωµάτια έχουν συγκεκριµένη τιµή ανά βραδιά, συγκεκριµένο τύπο και θα 

πρέπει στη βάση να φαίνεται και η κατάσταση διαθεσιµότητά τους 

6. Κάθε ξενοδοχείο έχει ένα µοναδικό αναγνωριστικό (id) στη βάση. 

7. Στη βάση κάθε δωµάτιο θα έχει ένα πεδίο που θα αναγράφεται το νούµερό 

του σε συνδυασµό µε το αναγνωριστικό του ξενοδοχείου που ανήκει. Αυτός ο 

κωδικός θα είναι ξεχωριστός για κάθε δωµάτιο στη βάση 

8. Επίσης το τουριστικό γραφείο πρέπει να γνωρίζει ανά πάσα στιγµή τη 

διαθεσιµότητα των δωµατίων καθώς και την τιµή αλλά και αν είναι 

µονόκλινα, δίκλινα κτλ 

9. Τα ξενοδοχεία µε το τουριστικό γραφείο έχουν αποκλειστική συνεργασία, άρα 

τα δωµάτιά τους διαχειρίζονται αποκλειστικά από το συγκεκριµένο 

τουριστικό γραφείο. 

10. Το ξενοδοχείο έχει γνωρίσµατα όπως η επωνυµία, στοιχεία επικοινωνίας, η 

πόλη που βρίσκεται, διεύθυνση καθώς και η κατηγορία στην οποία ανήκει 

11. Οι πελάτες µπορούν να κάνουν κράτηση µέσω του τουριστικού γραφείου 

12. Για την κράτηση απαιτείται το ονοµατεπώνυµο του πελάτη, ένα email και ένα 

τηλέφωνο επικοινωνίας 

13. Επίσης ο πελάτης οφείλει να δηλώσει κατά την κράτηση τον τρόπο πληρωµής, 

καθώς και τις ηµεροµηνίες Checkin και Checkout. 

14. Οι πελάτες θέλουµε να έχουν τη δυνατότητα µέσα από τη σελίδα του 

τουριστικού γραφείου, να επιτρέπει στους πελάτες να γράψουν τα σχόλιά τους 

και την εµπειρία τους και γενικά να αξιολογήσουν το ξενοδοχείο στο οποίο 

διέµειναν κι έκλεισαν µέσω του τουριστικού γραφείου. 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µπορούµε να ορίσουµε 4 οντότητες: 
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Α. Το τουριστικό γραφείο 

Β. Οι πελάτες 

Γ. Τα ξενοδοχεία 

∆. Τα δωµάτια 

 

Επίσης υπάρχουν οι εξής σχέσεις: 

Α. Οι πελάτες κάνουν κρατήσεις στο τουριστικό γραφείο. Η σχέση αυτή είναι Μ προς 

Ν, αφού ένας πελάτης µπορεί να κάνει πολλές κρατήσεις στα δύο υποκαταστήµατα 

του γραφείου, ενώ το τουριστικό γραφείο µε τα δύο υποκαταστήµατα διαχειρίζεται 

πολλές κρατήσεις από διάφορους πελάτες. 

Β. Το τουριστικό γραφείο διαχειρίζεται πολλά δωµάτια από πολλά ξενοδοχεία. Κάθε 

δωµάτιο διαχειρίζεται µόνο από το συγκεκριµένο τουριστικό γραφείο, λόγω της 

αποκλειστικής συνεργασίας που αναφέραµε. Όµως στη βάση µας έχουµε 

καταχωρηµένα 2 υποκαταστήµατα, άρα η σχέση είναι Μ προς Ν. 

Γ. Ένα ξενοδοχείο έχει πολλά δωµάτια, αλλά κάθε δωµάτιο ανήκει µόνο σε ένα 

ξενοδοχείο, άρα έχουµε σχέση 1 προς Ν. 

∆. Τέλος, κάθε πελάτης µπορεί να κάνει αξιολόγηση σε πολλά ξενοδοχεία κι επίσης 

κάθε ξενοδοχείο µπορεί να δεχτεί κριτικές από πολλούς πελάτες, άρα έχουµε σχέση 

Μ προς Ν. 

 

Αφού τελειώσαµε µε την ανάλυση απαιτήσεων, µπορούµε να προχωρήσουµε στο 

επόµενο βήµα, που είναι ο εννοιολογικός σχεδιασµός της βάσης µας. 

 

  

5.2.Εννοιολογικός Σχεδιασµός Βάσης ∆εδοµένων – ∆ιάγραµµα ER 
 

Η ανάλυση απαιτήσεων βοήθησε πολύ στην προσπάθεια για ξεκαθάρισµα των 

εννοιών, την εύρεση και καταγραφή των οντοτήτων της βάσης δεδοµένων, των 

µεταξύ τους συσχετίσεων καθώς και της σηµασιολογίας που τα συνοδεύει. Οπότε 

µπορούµε να προχωρήσουµε στην ανάπτυξη του διαγράµµατος ER, το οποίο φαίνεται 

στο Σχήµα 5.1. 
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Σχήµα 5.1. ∆ιάγραµµα ER 

 

Οι αντιστοίχιση των οντοτήτων είναι η εξής: 

Α. Τουριστικό γραφείο �Tourist Office. Έχει ως πρωτεύον κλειδί το πεδίο Office_id, 

ενώ έχει ως γνωρίσµατα την επωνυµία (Name), Τηλέφωνο (Tel), ∆ιεύθυνση 

(Address) και Email (Email). 

Β. Πελάτες �Customer. Έχει ως πρωτεύον κλειδί το Customer_id. Ως γνωρίσµατα 

έχειtoόνοµα (First_Name), το επίθετο (Last_Name), το email (email) και το 

τηλέφωνο (tel). 

Γ. Ξενοδοχεία �Hotel. Έχει ως πρωτεύον κλειδί το Hotel_id.Ως γνωρίσµατα έχει την 

επωνυµία (Name), Τηλέφωνο (Tel), ∆ιεύθυνση (Address),Email (Email), Πόλη 

(City), κατηγορία που ανήκει (Category). 

∆. ∆ωµάτια�Rooms. Το πρωτεύον κλειδί είναι ο αριθµός δωµατίου (Room_No), 

αφού προκύπτει από το νούµερό του σε συνδυασµό µε το αναγνωριστικό του 

ξενοδοχείου που ανήκει, και όπως έχουµε αναφέρει στην ανάλυση απαιτήσεων, αυτός 

ο αριθµός είναι µοναδικός στη βάση. Επίσης ως γνωρίσµατα έχει την τιµή 

(Price_per_night), τoν τύπο δωµατίου (Room_Type) και τη διαθεσιµότητά του 

(Availability). 

 

Επίσης οι σχέσεις αποτυπώνονται ως εξής: 

Α. Οι πελάτες κάνουν κρατήσεις στο τουριστικό γραφείο. Η σχέση αυτή είναι Μ προς 

Ν, αφού ένας πελάτης µπορεί να κάνει πολλές κρατήσεις, ενώ το τουριστικό γραφείο 
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διαχειρίζεται πολλές κρατήσεις από διάφορους πελάτες. Η σχέση στο διάγραµµα 

είναι η Books.Έχει ως γνωρίσµατα τον τύπο πληρωµής και τις ηµεροµηνίες checkin 

και checkout. 

Β. Το τουριστικό γραφείο διαχειρίζεται πολλά δωµάτια από πολλά ξενοδοχεία. Κάθε 

δωµάτιο διαχειρίζεται µόνο από το συγκεκριµένο τουριστικό γραφείο, λόγω της 

αποκλειστικής συνεργασίας που αναφέραµε. Όµως στη βάση µας έχουµε και τα 2 

υποκαταστήµατα, η σχέση είναι Μ προς Ν.Η σχέση στο διάγραµµα είναι 

ηReservesκαι έχει ως γνωρίσµατα την τιµή, το αν είναι δίκλινο ή τρίκλινο κτλ, και τις 

ηµεροµηνίες checkin και checkout. 

Γ. Ένα ξενοδοχείο έχει πολλά δωµάτια, αλλά κάθε δωµάτιο ανήκει µόνο σε ένα 

ξενοδοχείο, άρα έχουµε σχέση 1 προς Ν. Η σχέση στο διάγραµµα είναι η Has. 

∆. Τέλος, κάθε πελάτης µπορεί να κάνει αξιολόγηση σε πολλά ξενοδοχεία κι επίσης 

κάθε ξενοδοχείο µπορεί να δεχτεί κριτικές από πολλούς πελάτες, άρα έχουµε σχέση 

Μ προς Ν. Η σχέση στο διάγραµµα είναι ηReviews και έχει ως γνωρίσµατα τα 

σχόλια, την αξιολόγηση και την ηµεροµηνία που έγιναν τα σχόλια και η αξιολόγηση. 

Θεωρούµε ότι το παραπάνω διάγραµµα ER καλύπτει όλες τις ανάγκες και τους 

περιορισµούς που προέκυψαν από την ανάλυση των απαιτήσεων. 

 

5.3. Λογικός Σχεδιασµός Βάσης ∆εδοµένων 
 

Η διαδικασία µετατροπής ενός εννοιολογικού µοντέλου σε τυπικά σχήµατα 

εκφρασµένα στο µοντέλο δεδοµένων που έχει επιλεγεί, ονοµάζεται λογικός 

σχεδιασµός. Το µοντέλο που έχουµε επιλέξει είναι το σχεσιακό, άρα θα πρέπει να 

σχεδιαστεί το σχεσιακό µοντέλο. Το Σχήµα 5.2 δείχνει την αναπαράσταση του 

σχεσιακού µοντέλου.  
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Σχήµα 5.2. Σχεσιακό µοντέλο 

 

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουµε τους πίνακες των οντοτήτων και τις συνδέσεις τους 

µέσω των πινάκων σχέσεων. Οι ενδείξεις PKκαι FKδηλώνουν αντίστοιχα τα 

πρωτεύοντα κλειδιά (primary keys) και τα ξένα κλειδιά (foreign keys). Στους πίνακες 

των σχέσεων έχουµε και τα δύο είδη κλειδιών. Η µοναδική οντότητα που έχει ξένο 

κλειδί, είναι η οντότητα Rooms. Αυτό συµβαίνει επειδή η σχέση Hasπου τη συνδέει 

µε την οντότητα Hotelsείναι σχέση Ν προς 1 και επίσης δεν έχει γνωρίσµατα. Άρα η 

σχέση αυτή µπορεί να αποτυπωθεί µε τη χρήση ενός ξένου κλειδιού, αφού κάθε 

δωµάτιο ανήκει µόνο σε ένα ξενοδοχείο. Αν και όπως έχουµε ορίσει τον κωδικό των 

δωµατίων, το αναγνωριστικό τους περιέχει το ξενοδοχείο που ανήκουν, εµείς 

προτιµήσαµε να αποτυπώσουµε τη σχέση τόσο στο ERδιάγραµµα όσο και στο 

σχεσιακό µοντέλο. Επίσης η σχέση Reservationsέχει δικό της πίνακα, επειδή έχει δικά 

της γνωρίσµατα, αλλά και επειδή είναι η σχέση Μ προς Ν αφού έχουµε 2 

υποκαταστήµατα στη βάση µας, και χρησιµοποιούµε τα πρωτεύοντα κλειδιά των 

οντοτήτων που συνδέει ως ξένα κλειδιά της σχέσης. 
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5.4. Περιγραφή της Βάσης ∆εδοµένων µε παράδειγµα 
 

Αφού σχεδιάσαµε και περιγράψαµε τη βάση σε εννοιολογικό και λογικό επίπεδο, 

καλό είναι να δώσουµε µε παράδειγµα τους πίνακες και τα δεδοµένα που 

αποθηκεύονται µέσα στη βάση. Οι πίνακες που ακολουθούν έχουν στόχο να 

περιγράψουν µε παραδείγµατα τον τρόπο που λειτουργεί η βάση µας. Ξεκινώντας 

από τις οντότητες, έχουµε τους παρακάτω πίνακες και παραδείγµατα εγγραφών. 

TouristOffice 

Office_id Name Address Tel Email 

1 Thesis 

Travel 

Μαιζώνος 67 2610455654 thesistravel@gmail.com 

2 Thesis 

Travel 

Γούναρη 155 2610323234 thesistravel2@gmail.com 

Πίνακας 5.1. Πίνακας τουριστικού γραφείο 

 

Ο Πίνακας 5.1 έχει µόνο δύο εγγραφές, όπου είναι τα δύο υποκαταστήµατα του 

γραφείου. Όπως βλέπουµε η επωνυµία είναι η ίδια, αλλά αυτό δε µας δηµιουργεί 

πρόβληµα, αφού το πρωτεύον κλειδί είναι το Office_id. 

 

Customers 

Customer_id Last_Name First_Name Tel Email 

3 Γεωργίου Κωνσταντίνος 6987658923 kgeorgiou@gmail.com 

4 Κυρίτση Χριστίνα 6934564565 chkyr@gmail.com 
Πίνακας 5.2. Πίνακας πελατών µε 2 τυχαίες εγγραφές 

 

 

Hotel 

Hotel_i

d 

Nam

e 

Address Email Tel City Categor

y 

11111 Ermis 

Hotel 

Ερµουπόλεω

ς 27 

ermishotel@gmail.co

m 

2281

0 

6565

7 

Ερµούπολ

η 

4  

11112 Zante 

Hotel 

Κανάρη 55 zantehotel@gmail.co

m 

2695

0 

3245

6 

Ζάκυνθος 2  

Πίνακας 5.3. Πίνακας ξενοδοχείων µε 2 τυχαίες εγγραφές 

 

Rooms 
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Room_No Hotel_id Availability Room_Type Price_per_night 

11111-

0002 

11111 ∆ιαθέσιµο ∆ίκλινο 60 

11112-

0015 

11112 Μη 

διαθέσιµο 

Τρίκλινο 80 

Πίνακας 5.4. Πίνακας ξενοδοχείων µε 2 τυχαίες εγγραφές 

 

Κάθε πελάτης έχει ένα µοναδικό αναγνωριστικό id στη βάση µας, όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 5.2. Το ίδιο ισχύει και για τα ξενοδοχεία (βλ. Πίνακα 5.3), τα οποία επίσης 

διαθέτουν και ένα χαρακτηριστικό που λέγεται Category, και ουσιαστικά δηλώνει την 

κατηγορία που ανήκει κάθε ξενοδοχείο σύµφωνα µε τον αριθµό των αστεριών. Οι 

επιλογές που υπάρχουν είναι ένας ακέραιος αριθµός από το 1 έως και το 5. Όπως 

βλέπουµε επίσης στον Πίνακα 5.4, σχετικά µε τα δωµάτια, υπάρχει στη δεύτερη 

στήλη ένα ξένο κλειδί, που είναι λόγω της σχέσης Ν προς 1 µε την οντότητα Hotels.  

Ας συνεχίσουµε µε ένα σενάριο. Έστω ότι ο Κωνσταντίνος Γεωργίου κάνει κράτηση 

στο υποκατάστηµα 1, µία κράτηση για ένα δίκλινο δωµάτιο στο Ermis Hotel, τις 

ηµεροµηνίες 14/6/2019 έως και 16/6/2019, και η πληρωµή γίνεται µε µετρητά. Μετά 

τη διαµονή του, ο πελάτης κάνει κριτική. Τότε δηµιουργούνται οι εξής πίνακες 

σχέσεων: 

Bookings 

Customer_id Office_id Check_in Check_out Payment_type 

3 1 14/6/2019 16/6/2019 Μετρητά 
Πίνακας 5.5. Ο πίνακας κρατήσεων 

 

Reservations 

Room_No Office_id Price Persons Check_in Check_out 

11111-

0002 

1 120 2 14/6/2019 16/6/2019 

Πίνακας 5.6. Ο πίνακας διαχείρισης δωµατίων 

 

 

 

 

 

Reviews 

Customer_id Hotel_id Rating Comment Date 

3 11111 4 Καλή 

σχέση 

ποιότητας - 

τιµής 

20/6/2019 

Πίνακας 5.7. Ο πίνακας κριτικών 



 

 

 

 

 

56 

 

 

Η συνολική τιµή είναι 120 Ευρώ, γιατί το εύρος ηµεροµηνιών που έχει επιλέξει ο 

πελάτης αφορά σε 2 διανυκτερεύσεις. Προσδιορίζεται ο αριθµός των ατόµων (2), 

καθώς και οι ηµεροµηνίες κράτησης. Στον Πίνακα 5.7 ο πελάτης έχει δυνατότητα 

αξιολόγησης σε 5-βάθµια κλίµακα, να γράψει το σχόλιό του και καταχωρείται 

αυτόµατα η ηµεροµηνία υποβολής της κριτικής. 

 

5.5. Υλοποίηση της βάσης µε χρήση της γλώσσας SQL 
 

Η βάση που θα δηµιουργηθεί, θα υλοποιηθεί µε τη χρήση εντολών SQL. Ξεκινάµε 

λοιπόν µε τη δηµιουργία της βάσης µας ως εξής: 

CREATE DATABASE `dboffice`; 

 

 

Στη συνέχεια δηµιουργούµε τις οντότητές µας, ορίζουµε τα πεδία ορισµού, τους 

πίνακες σχέσεων, τα πρωτεύοντα και ξένα κλειδιά ως εξής: 
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CREATE TABLE `Tourist_Office` ( 

 `Office_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 `Name` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL, 

 `Address` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

 `Tel` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL, 

 `Email` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL, 

 PRIMARY KEY (`Office_id`) 

); 

 

 

 

CREATE TABLE `Customers` ( 

 `Customer_id` INTNOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 `Last_name` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL, 

 `First_name` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL, 

 `Tel` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL, 

 `Email` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL, 

 PRIMARY KEY (`Customer_id`) 

); 

 

 

CREATE TABLE `Hotel` ( 

   `Hotel_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

   `Name` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL,  

   `Address` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL, 

   `Email` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL, 

   `Tel` VARCHAR(20) NOT NULL, 

   `City` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL, 

   `Category` ENUM('1','2','3','4','5') NOT NULL, 

    PRIMARY KEY (`Hotel_id`) 

); 

 

 

 

CREATE TABLE `Rooms` ( 

 `Room_No` VARCHAR(100) NOT NULL, 

 `Hotel_id` INT NOT NULL DEFAULT '0', 

 `Availability` ENUM('Y','N') NOT NULL, 

 `Room_Type` VARCHAR(100)  NOT NULL, 

 `Price_per_night` DOUBLE NOT NULL DEFAULT '0', 

 PRIMARY KEY (`Room_No`), 

 INDEX `Hotel_id` (`Hotel_id`), 

 CONSTRAINT `Hotel_id` FOREIGN KEY (`Hotel_id`) REFERENCES `Hotel` (`Hotel_id`) 

); 

 

 

CREATE TABLE `Reservations` ( 

 `Room_No` VARCHAR(100) NOT NULL, 

 `Office_id` INT NOT NULL, 

 `Price` DOUBLE NULL DEFAULT NULL, 

 `Persons` INT NOT NULL, 

 `Check_in` DATE NULL DEFAULT NULL, 
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 `Check_out` DATE NULL DEFAULT NULL, 

 PRIMARY KEY (`Room_No`, `Office_id`), 

 INDEX `Office_id` (`Office_id`), 

 CONSTRAINT `Office_id` FOREIGN KEY (`Office_id`) REFERENCES `Tourist_Office` (`Office_id`), 

 CONSTRAINT `Room_No` FOREIGN KEY (`Room_No`) REFERENCES `Rooms` (`Room_No`) 

); 

 

 

 

CREATE TABLE `Bookings` ( 

 `Customer_id` INT NOT NULL, 

 `Office_id` INT NOT NULL, 

 `Check_in` DATE NULL DEFAULT NULL, 

 `Check_out` DATE NULL DEFAULT NULL, 

 `Payment_Type` ENUM('Card','Cash') NULL DEFAULT NULL, 

 PRIMARY KEY (`Customer_id`, `Office_id`), 

 INDEX `FK_Office_id` (`Office_id`), 

 CONSTRAINT `Customer_id` FOREIGN KEY (`Customer_id`) REFERENCES `Customers` 

(`Customer_id`), 

 CONSTRAINT `FK_Office_id` FOREIGN KEY (`Office_id`) REFERENCES `Tourist_Office` 

(`Office_id`) 

); 

 

CREATE TABLE `Reviews` ( 

 `Customer_id` INT NOT NULL, 

 `Hotel_id` INT NOT NULL, 

 `Rating` ENUM('1','2','3','4','5') NULL DEFAULT NULL, 

 `Comment` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

 `Date` DATE NULL DEFAULT NULL, 

 PRIMARY KEY (`Customer_id`, `Hotel_id`), 

 INDEX `FK_reviews_hotel` (`Hotel_id`), 

 CONSTRAINT `FK_reviews_customers` FOREIGN KEY (`Customer_id`) REFERENCES `Customers` 

(`Customer_id`), 

 CONSTRAINT `FK_reviews_hotel` FOREIGN KEY (`Hotel_id`) REFERENCES `Hotel` (`Hotel_id`) 

); 

 

 

Ο παραπάνω κώδικας έχει δηµιουργήσει τις βασικές µας οντότητες και έχουν οριστεί 

και οι σχέσεις οι οποίες παρουσιάζονται στο σχεσιακό µοντέλο του σχήµατος 5.2. 

Αρχικά δηµιουργήθηκαν οι οντότητες Tourist_Office, Customers, Hotel και 

Rooms.Τα πρωτεύοντα κλειδιά id είναι της µορφής integer και µε το 
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AUTO_INCREMENT καθορίζεται η δηµιουργία εγγραφών στις συγκεκριµένες 

οντότητες µε αύξοντα αριθµό. Ιδιαιτερότητα ως προς το πρωτεύον κλειδί έχει η 

οντότητα Rooms. Αρχικά, ο αριθµός δωµατίου ορίζεται ως VARCHARκαι όχι ως 

INTEGER, επειδή ορίζεται ως το idτου ξενοδοχείου συνοδευόµενο από τον 

πραγµατικό αριθµό του δωµατίου, και χωρίζονται µεταξύ τους µε µία παύλα. Άρα δεν 

µπορεί να οριστεί ως αριθµός. Επίσης, έχει το πεδίο Hotel_idως ξένο κλειδί, το οποίο 

και ορίζεται αµέσως µετά το πρωτεύον κλειδί,Room_No.Αποτελεί τη µοναδική 

οντότητα που έχει ξένο κλειδί. Η δήλωση του ξένου κλειδιού γίνεται µε τη χρήση της 

εντολής CONSTRAINT, η οποία µε ακρίβεια καθορίζει ποιο είναι το ξένο κλειδί και 

σε ποιον πίνακα ανήκει, ώστε να γίνει σωστά ο καθορισµός της σχέσης και της 

σύνδεσης των οντοτήτων µεταξύ τους. Επίσης η χρήση της εντολής INDEX συντελεί 

στη γρήγορη ανάκτηση στοιχείων από τη βάση κατά τη χρήση ερωτηµάτων και 

αναζητήσεων πληροφοριών. Επίσης, στην οντότητα Rooms η κατάσταση 

διαθεσιµότητας είναι της µορφής ENUM, δηλαδή το χαρακτηριστικό αυτό έχει µιας 

τιµή που επιλέγεται από µια λίστα προεπιλεγµένων απαντήσεων. Π.χ. στην 

περίπτωση διαθεσιµότητας οι τιµές είναι Y (δηλαδή διαθέσιµο) ή N (µη διαθέσιµο). 

Αντίστοιχα συµβαίνει αυτό και σε άλλους πίνακες, όπως στην επιλογή κατηγορίας 

ξενοδοχείου (επιλογή αριθµού αστεριών από 1 έως 5), στην αξιολόγηση του 

ξενοδοχείου (πάλι επιλογή από 1 έως 5 ως βαθµό ικανοποίησης) και στον τρόπο 

πληρωµής (επιλογή πληρωµής µε κάρτα ή µετρητά). Όσον αφορά στους πίνακες των 

σχέσεων, δηλαδή Reservations, Bookings και Reviews, τα πρωτεύοντα κλειδιά είναι 

συγχρόνως και ξένα κλειδιά και η δήλωσή τους γίνεται µε τον ίδιο τρόπο, όπως και 

στους πίνακες οντοτήτων. 

 

Για να επαληθεύσουµε τη δηµιουργία και λειτουργία της βάσης, ακολουθεί µια 

παρουσίαση µε τη χρήση της πλατφόρµας phpMyAdmin. Αποτελεί ένα δωρεάν 

λογισµικό, γραµµένο σε PHP, το οποίο δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης της MySQL 

αλλά και χρήση της SQL. Για τις ανάγκες της εργασίας, χρησιµοποιούµε το demo που 

υπάρχει σε web περιβάλλον στη διεύθυνση https://www.phpmyadmin.net/.  
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Σχήµα 5.3. Η αρχική σελίδα phpMyAdmin 

 

 

Το Σχήµα 5.3 δείχνει την αρχική σελίδα του phpMyAdmin. Στα αριστερά υπάρχει µια 

λίστα µε όλες τις διαθέσιµες βάσεις δεδοµένων στο σύστηµα. Στην κορυφή της 

σελίδας υπάρχει το µενού που βοηθά τους χρήστες στη δηµιουργία και επεξεργασία 

των βάσεων. Για να ξεκινήσουµε τη διαδικασία δηµιουργίας της βάσης µας, πατάµε 

στην επιλογή SQL στην κορυφή της σελίδας και µεταφερόµαστε σε περιβάλλον SQL. 

Στο παράθυρο που έχει ανοίξει πληκτρολογούµε την εντολή: 

CREATE DATABASE `dboffice`; 

 



 

 

 

 

 

61 

 

 

Σχήµα 5.4. Εντολή δηµιουργίας της βάσης 

 

Πατάµε κάτω δεξιά το κουµπί Go και µας εµφανίζεται το µήνυµα ότι η βάση 

δηµιουργήθηκε. Πράγµατι, στη λίστα αριστερά υπάρχει πια και η βάση µε το όνοµα 

dboffice. Την επιλέγουµε και στη συνέχεια εκτελούµε διαδοχικά, στο περιβάλλον της 

SQL, µε τον ίδιο τρόπο, τον κώδικα δηµιουργίας των πινάκων της βάσης. Αφού 

εκτελέσουµε τον κώδικα, εµφανίζονται τα µηνύµατα επιτυχίας δηµιουργίας των 

πινάκων της βάσης (Σχήµα 5.6). 
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Σχήµα 5.5. Εντολές δηµιουργίας πινάκων 

 

 

Σχήµα 5.6. Επιτυχής δηµιουργία πινάκων 

 

Επιλέγοντας τη βάση µας από τη λίστα αριστερά, µπορούµε να δούµε τους πίνακες σε 

λίστα. Σε κάθε πίνακα υπάρχει η επιλογή Structure, στην οποία πατώντας 
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εµφανίζονται οι στήλες του, το πρωτεύον και το ξένο κλειδί και τα πεδία ορισµού για 

κάθε στοιχείο του πίνακα. 

 

 

Σχήµα 5.7. Λίστα µε τους πίνακες της βάσης 

 

 

Σχήµα 5.8. ∆οµή πίνακα Customers 

 

Για να εισάγουµε στοιχεία σε κάθε πίνακα, πατάµε την επιλογή Insert στο µενού που 

βρίσκεται στο πάνω µέρος της σελίδας. Στη νέα σελίδα που ανοίγει συµπληρώνουµε 

τα στοιχεία που θέλουµε και πατάµε Go για να αποθηκευτούν (Σχήµα 

5.9).Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία κάθε φορά που θέλουµε να κάνουµε µια 

εγγραφή σε ένα πίνακα. Στο Σχήµα 5.10 φαίνεται ο πίνακας Customers µε 2 

εγγραφές.  
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Σχήµα 5.9. ∆ηµιουργία ενός πελάτη 

 

 

Σχήµα 5.10. Εγγραφές του πίνακα Customers 

 

Για να ελέγξουµε τη λειτουργία της βάσης, ας εφαρµόσουµε το παράδειγµα της 

ενότητας 5.4. Εισάγουµε αρχικά τις πληροφορίες, µε τον τρόπο που περιγράψαµε, 

στις οντότητες που δεν έχουν ξένα κλειδιά, δηλαδή στους πίνακες, όπου οι τιµές τους 

δεν εξαρτώνται από τις τιµές άλλων πινάκων. Οι πίνακες αυτοί είναι οι 

Tourist_Office, Customers και Hotel. Οι τιµές τους, σύµφωνα µε το παράδειγµα της 

ενότητας 5.4, παρουσιάζονται στα σχήµατα που ακολουθούν. Στον πίνακα Customers 

έχουµε σύνολο 4 εγγραφές, αφού στις 2 εγγραφές που έχουµε παρουσιάσει ήδη, 

προστέθηκαν και οι 2 εγγραφές του παραδείγµατος που εξετάζουµε. 
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Σχήµα 5.11. Εγγραφές του πίνακα Tourist_Office 

 

 

Σχήµα 5.12. Εγγραφές του πίνακα Hotel 

 

 

 

Σχήµα 5.13. Εγγραφές του πίνακα Customers µε την προσθήκη των πελατών του παραδείγµατος 
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Στη συνέχεια µπορούµε να εισάγουµε τις εγγραφές στον πίνακα Rooms. Κατά την 

εισαγωγή των τιµών, επειδή το Hotel_id αποτελεί ξένο κλειδί, ο χρήστης µπορεί να 

επιλέξει µια λίστα από τα ξενοδοχεία που έχουν ήδη εισαχθεί στον πίνακα Hotel, 

ώστε να αντιστοιχίσει το δωµάτιο µε το ξενοδοχείο στο οποίο ανήκει, επιλέγοντας το 

id του ξενοδοχείου. Αν το αντίστοιχο ξενοδοχείο δεν έχει εισαχθεί στον πίνακα Hotel, 

τότε δεν µπορεί να ολοκληρωθεί η εισαγωγή του συγκεκριµένου δωµατίου. Στο 

Σχήµα 5.14 φαίνεται ο πίνακας Rooms και οι εγγραφές του παραδείγµατος.  

 

 

Σχήµα 5.14. Εγγραφές του πίνακα Rooms 

 

Εκτελώντας τις διαδικασίες του παραδείγµατος που περιγράφουν οι πίνακες των 

σχέσεων, δηλαδή Bookings, Reservations και Reviews, προκύπτουν τα αποτελέσµατα 

που παρουσιάζονται στα σχήµατα που ακολουθούν. Να τονιστεί ότι κατά την 

εισαγωγή των εγγραφών, στα πεδία που έχουµε ξένα κλειδιά, η εισαγωγή των τιµών 

γίνεται µέσω της επιλογής µιας αναδυόµενης λίστας µε τις αντίστοιχες τιµές που έχει 

το ξένο κλειδί στον αρχικό του πίνακα, όπου έχει και το ρόλο πρωτεύοντος κλειδιού.  

 

Σχήµα 5.15. Εγγραφές του πίνακα Bookings 
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Σχήµα 5.16. Εγγραφές του πίνακα Reservations 

 

 

Σχήµα 5.16. Εγγραφές του πίνακα Reviews 

 

5.6. Αλλαγές και χρήση της Β∆ µε εντολές SQL 
 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε τη χρήση της βάσης δεδοµένων που δηµιουργήσαµε 

µε εντολές SQL. Για το λόγο αυτά θα γίνουν εγγραφές στους πίνακες, αλλαγές και 

παρουσίαση αποτελεσµάτων αναζήτησης. Αρχικά, θα εισάγουµε εγγραφές σε κάθε 

πίνακα µαζικά. Ξεκινώντας από τον πίνακα των Customers, η εισαγωγή των 

εγγραφών γίνεται ως εξής: 

 

INSERT INTO `Customers` (`Customer_id`, `Last_name`, `First_name`, `Tel`, `Email`)  

VALUES ('5', '∆ηµητρίου', 'Κάτια', '6987778899', 'kat_dim67@yahoo.com'),('6', 'Κώνστα', 

'Γεωργία', '6978888999', 'kgeoria89@yahoo.com'), 

('7', 'Μπούρης', 'Κωνσταντίνος', '6987658833', 'boyriskonst@gmail.com'), ('8', 'Κυρίτση', 

'Ιωάννα', '6934564567', 'joankyr@gmail.com'), 

('9', 'Κούτρης', 'Λεωνίδας', '6977654833', 'leokoutris93@gmail.com'), ('10', 'Γιαννιά', 

'Αδαµαντία', '6944464567', 'adamadamgian@gmail.com'), 

('11', '∆ηµητρίου', 'Γεώργιος', '6933778899', 'geo_dim1986@yahoo.com'),('12', 
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'Κώνσταντίνου', '∆ήµητρα', '6974455999', 'kdim99@yahoo.com'), 

('13', 'Μπούκλης', 'Κωνσταντίνος', '6946768833', 'boukkonst@gmail.com'), ('14', 'Κρόκου', 

'Θεανώ', '6943564675', 'theokrok@gmail.com'), 

('15', 'Κουκής', 'Ανδρέας', '6984654822', 'koukisandrew@gmail.com'), ('16', '∆ηµοπούλου', 

'Μαρία', '6943554570', 'marydim995@hotmail.com'); 

 

Προσθέσαµε δηλαδή 12 νέους πελάτες. Για να δούµε όλες τις εγγραφές του πίνακα 

Customers, εκτελούµε την παρακάτω εντολή: 

SELECT FROM *`Customers` 

 

 

Σχήµα 5.17. Όλες οι εγγραφές του πίνακα Customers 

 

Στη συνέχεια εισάγουµε τις εγγραφές για την οντότητα Tourist_Office. Αρχικά 

θεωρούµε ότι ανοίγουν κι άλλα υποκαταστήµατα στην πόλη που έχει έδρα το 

τουριστικό γραφείο, δηλαδή στην Πάτρα. Εισάγουµε λοιπόν 3 νέα υποκαταστήµατα 

ως εξής: 

INSERT INTO `Tourist_Office` (`Office_id`, `Name`, `Address`, `Tel`, `Email`)  
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VALUES ('3', 'Thesis Travel', 'Κορίνθου 45', '2610348637', 'thesistravel3@gmail.com'),  

('4', 'Thesis Travel', 'Νέο Λιµάνι', '2610325325', 'thesistravel4@gmail.com'), 

('5', 'Thesis Travel', 'Αγίου Νικολάου 28', '2610225225', 'thesistravel5@gmail.com'); 

 

Στη συνέχεια πληκτρολογούµε την παρακάτω εντολή για να δούµε τα αποτελέσµατα: 

 

SELECT FROM *`Tourist_Office` 

 

 

Σχήµα 5.18. Οι εγγραφές του πίνακα Tourist_Officeµε την εισαγωγή 3 νέων υποκαταστηµάτων 

Ας υποθέσουµε λοιπόν ότι το τουριστικό γραφείο βρίσκεται σε διαδικασία 

επέκτασης. Αρχικά, επιθυµεί η διοίκηση του γραφείου, στην επωνυµία κάθε 

υποκαταστήµατος αλλά και στη διεύθυνση, να προστεθεί η πόλη στην οποία 

βρίσκεται το κάθε υποκατάστηµα. Άρα θα πρέπει να εκτελέσουµε αλλαγές στα 

στοιχεία των εγγραφών µε τη χρήση της εντολής UPDATEως εξής: 

UPDATE `Tourist_Office` SET `Name` = 'Thesis Travel Patra 1', `Address` = 'Μαιζώνος 67, 

Πάτρα' WHERE `Tourist_Office`.`Office_id` = 1; 

UPDATE `Tourist_Office` SET `Name` = 'Thesis Travel Patra 2', `Address` = 'Γούναρη 155, 

Πάτρα' WHERE `Tourist_Office`.`Office_id` = 2; 

UPDATE `Tourist_Office` SET `Name` = 'Thesis Travel Patra 3', `Address` = 'Κορίνθου 45, 

Πάτρα' WHERE `Tourist_Office`.`Office_id` = 3; 

UPDATE `Tourist_Office` SET `Name` = 'Thesis Travel Patra 4', `Address` = 'Νέο Λιµάνι, 

Πάτρα' WHERE `Tourist_Office`.`Office_id` = 4; 

UPDATE `Tourist_Office` SET `Name` = 'Thesis Travel Patra 5', `Address` = 'Αγίου 

Νικολάου 28, Πάτρα' WHERE `Tourist_Office`.`Office_id` = 5; 
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Εκτελώντας την παρακάτω εντολή, µπορούµε να δούµε τις αλλαγές στον πίνακα.  

SELECT FROM *`Tourist_Office ` 

 

 

Σχήµα 5.19. Οι εγγραφές του πίνακα Tourist_Officeµε την αλλαγή στοιχείων σε επωνυµία και 

διεύθυνση 

 

Στη συνέχεια, εισάγονται και τα νέα υποκαταστήµατα, µε τη χρήση της εντολής 

INSERT: 

INSERT INTO `Tourist_Office` (`Office_id`, `Name`, `Address`, `Tel`, `Email`)  

VALUES ('6', 'Thesis Travel Pirgos', 'Γερµανού 25, Πύργος Ηλείας', '2621025435', 

'thesistravelpirgos@gmail.com'),  

('7', 'Thesis Travel Amaliada', '∆ιάκου 45, Αµαλιάδα', '2622023845', 

'thesistravelamaliada@gmail.com'), 

('8', 'Thesis Travel Peiraias', 'Αγίου ∆ηµητρίου 88, Πειραιάς', '2103434354', 

'thesistravelpeiraias@gmail.com'),  

('9', 'Thesis Travel Athens', 'Πανεπιστηµίου 128, Αθήνα', '2103434355', 

'thesistravelathens@gmail.com'), 

('10', 'Thesis Travel Thessaloniki', 'Τσιµισκή 87, Θεσσαλονίκη', '2310222232', 

'thesistravelthess@gmail.com'); 

 

Τα αποτελέσµατα της προσθήκης των νέων υποκαταστηµάτων εµφανίζονται στο 

επόµενο σχήµα. 
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Σχήµα 5.20. Οι εγγραφές του πίνακα Tourist_Officeµε την εισαγωγή 5 νέων υποκαταστηµάτων 

 

Τελικά, η διοίκηση του τουριστικού γραφείου, αποφασίζει ότι είναι προτιµότερο να 

δηµιουργηθεί µια ξεχωριστή στήλη στον πίνακα που θα αναγράφεται η πόλη που 

εδρεύει κάθε υποκατάστηµα. Άρα, θα πρέπει να εκτελεστεί δοµική αλλαγή του 

πίνακα, µε τη χρήση της εντολής ALTERTABLEως εξής: 

ALTER TABLE `Tourist_Office` ADD `City` VARCHAR(50) NOT NULL AFTER `Email`; 

 

Ουσιαστικά προσθέσαµε µια στήλη µε τον τίτλο City, µετά τη στήλη Emailκαι µε τον 

περιορισµό να µη µένουν ποτέ κενά τα στοιχεία της στήλης αυτής, αλλά πάντα να 

εισάγονται τιµές. Η τελική µορφή του πίνακα Tourist_Officeεµφανίζεται στο Σχήµα 

5.21. 
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Σχήµα 5.21. Τελική µορφή του πίνακα Tourist_Office 

 

Στη συνέχεια εισάγουµε µε χρήση της SQLεγγραφές και στους υπόλοιπους πίνακες. 

Θα πρέπει αρχικά να εισάγουµε τις εγγραφές στις οντότητες που δεν έχουν ξένα 

κλειδιά, µετά στις οντότητες που έχουν ξένα κλειδιά και τέλος στους πίνακες 

σχέσεων. Ξεκινάµε δηλαδή µε την οντότητα Hotel, συνεχίζουµε µε την οντότητα 

Roomsκαι ολοκληρώνουµε µε τους πίνακες σχέσεων. 

 

INSERT INTO `Hotel` (`Hotel_id`, `Name`, `Address`, `Email`, `Tel`, `City`, `Category`)  

VALUES ('11113', 'Ilida Hotel', '∆εληγιάννη 47', 'ilidahotel@gmail.com', '2622023890', 

'Αµαλιάδα', '3'),  

('11114', 'Greca Hotel', 'Θεµιστοκλέους 15', 'grecahotel@gmail.com', '2621034236', 'Πύργος', 

'2'), 

('11115', 'Astir Pallas', 'Όθωνος Αµαλίας 14', 'astirpallas@gmail.com', '2610323445', 'Πάτρα', 

'5'),  

('11116', 'Adonis Hotel', 'Αράτου 9', 'adonishotel@gmail.com', '2610232110', 'Πάτρα', '2'), 

('11117', 'Ionian Hotel', 'Ερµού 17', 'ionianhotel@gmail.com', '2623032612', 'Κυλλήνη', '4'),  

('11118', 'Levante Hotel', 'Κολοκοτρώνη 55', 'levantehotel@gmail.com', '2695033356', 

'Ζάκυνθος', '2'), 

('11119', 'Sami Hotel', 'Παραλία Σάµης', 'samihotel@gmail.com', '2674022802', 'Σάµη 

Κεφαλονιάς', '3'),  

('11120', 'La Cite Hotel', 'Προµηθέως 25', 'lacitehotel@gmail.com', '2671092701', 'Ληξούρι 

Κεφαλονιάς', '4'); 
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Σχήµα 5.22. Εγγραφές του πίνακα Hotel 

 

INSERT INTO `Rooms` (`Room_No`, `Hotel_id`, `Availability`, `Room_Type`, 

`Price_per_night`)  

VALUES ('11111-0005', '11111', 'Y', '∆ίκλινο', '60'), ('11112-0019', '11112', 'N', 'Τρίκλινο', 

'80'), 

('11111-0012', '11111', 'Y', '∆ίκλινο', '60'), ('11114-0115', '11114', 'Y', 'Τρίκλινο', '120'), 

('11116-0032', '11116', 'N', '∆ίκλινο', '50'), ('11118-0045', '11118', 'Y', 'Μονόκλινο', '40'), 

('11117-0022', '11117', 'Y', '∆ίκλινο', '50'), ('11116-0145', '11116', 'Y', 'Τρίκλινο', '150'), 

('11119-0001', '11119', 'Y', '∆ίκλινο', '70'), ('11119-0003', '11119', 'Y', '∆ίκλινο', '70'), 

('11120-0030', '11120', 'Y', '∆ίκλινο', '60'), ('11120-0032', '11120', 'N', 'Τρίκλινο', '80'), 

('11120-0034', '11120', 'Y', '∆ίκλινο', '60'), ('11120-0036', '11120', 'Y', 'Τρίκλινο', '80'); 

 

 

Σχήµα 5.23. Εγγραφές του πίνακα Rooms 

 

INSERT INTO `Bookings` (`Customer_id`, `Office_id`, `Check_in`, `Check_out`, 
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`Payment_Type`)  

VALUES ('3', '1', '2019-06-14', '2019-06-16', 'Cash'); 

INSERT INTO `Bookings` (`Customer_id`, `Office_id`, `Check_in`, `Check_out`, 

`Payment_Type`)  

VALUES ('2', '4', '2019-08-11', '2019-08-15', 'Card'), ('10', '7', '2019-08-18', '2019-08-21', 

'Cash'); 

INSERT INTO `Bookings` (`Customer_id`, `Office_id`, `Check_in`, `Check_out`, 

`Payment_Type`)  

VALUES ('14', '3', '2019-08-26', '2019-08-31', 'Card'), ('11', '10', '2019-07-08', '2019-07-15', 

'Card'); 

INSERT INTO `Bookings` (`Customer_id`, `Office_id`, `Check_in`, `Check_out`, 

`Payment_Type`)  

VALUES ('1', '2', '2019-08-11', '2019-08-17', 'Card'), ('4', '8', '2019-07-28', '2019-07-31', 

'Cash'); 

INSERT INTO `Bookings` (`Customer_id`, `Office_id`, `Check_in`, `Check_out`, 

`Payment_Type`)  

VALUES ('5', '4', '2019-08-28', '2019-08-31', 'Cash'), ('6', '2', '2019-07-07', '2019-07-18', 

'Cash'); 

INSERT INTO `Bookings` (`Customer_id`, `Office_id`, `Check_in`, `Check_out`, 

`Payment_Type`)  

VALUES ('16', '9', '2019-08-01', '2019-08-09', 'Cash'), ('15', '1', '2019-07-01', '2019-07-11', 

'Card'); 

INSERT INTO `Bookings` (`Customer_id`, `Office_id`, `Check_in`, `Check_out`, 

`Payment_Type`)  

VALUES ('12', '6', '2019-08-12', '2019-08-17', 'Card'); 
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Σχήµα 5.24. Εγγραφές του πίνακα Bookings 

 
 

INSERT INTO `Reservations` (`Room_No`, `Office_id`, `Price`, `Persons`, `Check_in`, 

`Check_out`)  

VALUES ('11111-0002', '2', '360', '2', '2019-08-11', '2019-08-17'), ('11120-0036', '4', '320', '3', 

'2019-08-11', '2019-08-15'); 

INSERT INTO `Reservations` (`Room_No`, `Office_id`,  `Price`, `Persons`, `Check_in`, 

`Check_out`)  

VALUES ('11111-0002', '1',  '120', '2', '2019-06-14', '2019-06-16'), ('11120-0034', '8',  '180', 

'2', '2019-07-28', '2019-07-31'); 

INSERT INTO `Reservations` (`Room_No`, `Office_id`,  `Price`, `Persons`, `Check_in`, 

`Check_out`)  

VALUES ('11120-0030', '4',  '180', '2', '2019-08-28', '2019-08-31'), ('11111-0012', '2',  '660', 

'2', '2019-07-07', '2019-07-18'); 

INSERT INTO `Reservations` (`Room_No`, `Office_id`,  `Price`, `Persons`, `Check_in`, 

`Check_out`)  

VALUES ('11120-0030', '7',  '180', '2', '2019-08-18', '2019-08-21'), ('11120-0030', '10',  '420', 

'2', '2019-07-08', '2019-07-15'); 

INSERT INTO `Reservations` (`Room_No`, `Office_id`,  `Price`, `Persons`, `Check_in`, 

`Check_out`)  

VALUES ('11119-0003', '6',  '350', '2', '2019-08-12', '2019-08-17'), ('11116-0145', '3',  '750', 
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'3', '2019-08-26', '2019-08-31'); 

INSERT INTO `Reservations` (`Room_No`, `Office_id`,  `Price`, `Persons`, `Check_in`, 

`Check_out`)  

VALUES ('11117-0022', '1',  '500', '2', '2019-07-01', '2019-07-11'), ('11117-0022', '9',  '400', 

'2', '2019-08-01', '2019-08-09'); 

 

 

Σχήµα 5.25. Εγγραφές του πίνακα Reservations 

 

 

 

INSERT INTO `Reviews` (`Customer_id`, `Hotel_id`, `Rating`, `Comment`, `Date`)  

VALUES ('3', '11111', '4', 'Καλή σχέση ποιότητας - τιµής', '2019-06-20'); 

INSERT INTO `Reviews` (`Customer_id`, `Hotel_id`, `Rating`, `Comment`, `Date`)  

VALUES ('1', '11111', '4', 'Πολύ καλό', '2019-08-20'); 

INSERT INTO `Reviews` (`Customer_id`, `Hotel_id`, `Rating`, `Comment`, `Date`)  

VALUES ('6', '11111', '4', 'Μείναµε ευχαριστηµένοι', '2019-07-20'), ('14', '11116', '1', 

'Απαράδεκτο. Άδικα τόσα λεφτά. Πολύ ακριβό για το τίποτα.', '2019-09-01'); 

INSERT INTO `Reviews` (`Customer_id`, `Hotel_id`, `Rating`, `Comment`, `Date`)  

VALUES ('15', '11117', '2', 'Μέτριο προς κακό.', '2019-07-20'), ('16', '11117', '2', 'Άθλιο 

πρωινό, κακή εξυπηρέτηση.', '2019-08-14'); 

INSERT INTO `Reviews` (`Customer_id`, `Hotel_id`, `Rating`, `Comment`, `Date`)  

VALUES ('12', '11119', '4', 'Σας το προτείνω. Υπέροχη θέα.', '2019-08-26'), ('5', '11120', '5', 
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'Απίστευτο πραγµατικά!!!', '2019-09-01'); 

INSERT INTO `Reviews` (`Customer_id`, `Hotel_id`, `Rating`, `Comment`, `Date`)  

VALUES ('10', '11120', '4', 'Πολύ ευγενικοί όλοι.', '2019-08-23'), ('11', '11120', '4', 'Καθαρό 

ξενοδοχείο. Και ευγενικό προσωπικό.', '2019-07-26'); 

INSERT INTO `Reviews` (`Customer_id`, `Hotel_id`, `Rating`, `Comment`, `Date`)  

VALUES ('4', '11120', '3', 'Είχα διαβάσει καλά σχόλια. Το περίµενα καλύτερο.', '2019-08-

02'), ('2', '11120', '3', 'Είχε φασαρία και η µόνωση δεν ήταν καλή, µε αποτέλεσµα να µην 

µπορούµε να έχουµε ηρεµία. Να το αποφύγετε σε περιόδους ακµής.', '2019-08-19'); 

 

 

 

Σχήµα 5.26. Εγγραφές του πίνακα Reviews 

 

Οι διαχειριστές του συστήµατος ζήτησαν για λόγους ευκολίας και ταχύτητας, αλλά 

και για την αποφυγή λαθών, να δηµιουργηθεί ένας πίνακας που θα συγκεντρώνει τη 

λίστα των πελατών, µε τα δωµάτια που έχουν κάνει κράτηση και τις ηµεροµηνίες. 

Άρα, ουσιαστικά δηµιουργούµε έναν πίνακα που συνδέει τους πελάτες µε τα δωµάτια 

που έχουν κάνει κράτηση και έχει ως πρωτεύοντα και ξένα κλειδιά τα αντίστοιχα 

πρωτεύοντα κλειδιά των συγκεκριµένων οντοτήτων. Έτσι, ο χρήστες µπορούν να 

επιλέγουν από µια λίστα τους πελάτες και να τους αντιστοιχούν µε τα δωµάτια που 

έχουν κάνει κράτηση. Ονοµάζουµε τον πίνακα Book_Reserv και τον δηµιουργούµε 

ως εξής: 

 

CREATE TABLE `Book_Reserv` ( 

 `Room_No` VARCHAR(100) NOT NULL, 

 `Customer_id` INT NOT NULL, 
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 `Check_in` DATE NULL DEFAULT NULL, 

 `Check_out` DATE NULL DEFAULT NULL, 

     PRIMARY KEY (`Room_No`, `Customer_id`), 

 INDEX `FK_Customer_id` (`Customer_id`), 

 CONSTRAINT `FK_Customer_id` FOREIGN KEY (`Customer_id`) REFERENCES 

`Customers` (`Customer_id`), 

 CONSTRAINT `FK_Room_No` FOREIGN KEY (`Room_No`) REFERENCES 

`Rooms` (`Room_No`) 

); 

 

Στη συνέχεια εκτελούµε την εντολή INSERTγια να εισάγουµε εγγραφές µαζικά: 

INSERT INTO `Book_Reserv` (`Room_No`, `Customer_id`, `Check_in`, `Check_out`)  

VALUES ('11111-0002', '1', '2019-08-11', '2019-08-17'), ('11120-0036', '2', '2019-08-11', 

'2019-08-15'); 

INSERT INTO `Book_Reserv` (`Room_No`, `Customer_id`, `Check_in`, `Check_out`)  

VALUES ('11111-0002', '3', '2019-06-14', '2019-06-16'), ('11120-0034', '4', '2019-07-28', 

'2019-07-31'); 

INSERT INTO `Book_Reserv` (`Room_No`, `Customer_id`, `Check_in`, `Check_out`)  

VALUES ('11120-0030', '5', '2019-08-28', '2019-08-31'), ('11111-0012', '6', '2019-07-07', 

'2019-07-18'); 

INSERT INTO `Book_Reserv` (`Room_No`, `Customer_id`, `Check_in`, `Check_out`)  

VALUES ('11120-0030', '10', '2019-08-18', '2019-08-21'), ('11120-0030', '11', '2019-07-08', 

'2019-07-15'); 

INSERT INTO `Book_Reserv` (`Room_No`, `Customer_id`, `Check_in`, `Check_out`)  

VALUES ('11119-0003', '12', '2019-08-12', '2019-08-17'), ('11116-0145', '14', '2019-08-26', 

'2019-08-31'); 

INSERT INTO `Book_Reserv` (`Room_No`, `Customer_id`, `Check_in`, `Check_out`)  

VALUES ('11117-0022', '15', '2019-07-01', '2019-07-11'), ('11117-0022', '16', '2019-08-01', 

'2019-08-09'); 
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Σχήµα 5.27. Εγγραφές του πίνακα Book_Reserv 

 

Ας δούµε στη συνέχεια πώς µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη βάση µας για να 

κάνουµε αναζητήσεις και να παίρνουµε τα αποτελέσµατα που θέλουµε. Έστω ότι 

θέλουµε τα emailτων πελατών, για να τα συγκεντρώσουµε και να στείλουµε ένα 

newsletter. Άρα, θέλουµε από τον πίνακα Customers, να µας εµφανίσει µόνο τα 

email. Η εντολή είναι η εξής: 

 

SELECT Customers.Email 

FROM Customers; 

 

∆ηλαδή ορίσαµε τη στήλη της οποίας τα στοιχεία θέλουµε να εµφανίσει, καθώς και 

τον πίνακα στον οποίο ανήκει, από τον οποίο θα αντλήσει τα δεδοµένα. Τα 

αποτελέσµατα της αναζήτησης είναι τα εξής: 
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Σχήµα 5.28. Αποτελέσµατα αναζήτησης emailόλων των πελατών 

 

Με τον παραπάνω τρόπο µπορούµε να εµφανίσουµε τα αποτελέσµατα µιας στήλης 

από έναν πίνακα. Αν επιθυµούσαµε και τα τηλέφωνα των πελατών, τότε η εντολή θα 

ήταν η εξής: 

 

SELECT Customers.Email, Customers.Tel 

FROM Customers; 

 

 

∆ηλαδή ορίζουµε τις 2 στήλες που επιθυµούµε να εµφανιστούν τα δεδοµένα της και 

ανήκουν στον ίδιο πίνακα, χωρίζοντάς τες µε κόµµα. Τα αποτελέσµατα είναι τα εξής: 
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Σχήµα 5.29. Αποτελέσµατα αναζήτησης emailκαι τηλεφώνων όλων των πελατών 

 

Συνήθως όµως οι αναζητήσεις που γίνονται σε µια βάση δεδοµένων, γίνεται µε χρήση 

φίλτρων, αφού οι χρήστες θέλουν να κάνουν συγκεκριµένες αναζητήσεις. Για 

παράδειγµα, κάποιος χρήστης αναζητά ξενοδοχεία στην πόλη της Πάτρας. Το 

ερώτηµα σε SQL είναι το εξής: 

 

SELECT *  

FROM `Hotel`  

WHERE `City`="Πάτρα" 

 

∆ηλαδή προστέθηκε µε τη χρήση της WHEREµια συνθήκη, δηλαδή ένα φίλτρο. Τα 

αποτελέσµατα της αναζήτησης φαίνονται στο επόµενο σχήµα. 

 

Σχήµα 5.30. Αποτελέσµατα αναζήτησης ξενοδοχείων στην Πάτρα 
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Αν όµως θέλουµε µόνο συγκεκριµένα στοιχεία από τα ξενοδοχεία που βρίσκονται 

στην Πάτρα, όπως επωνυµία, διεύθυνση και τηλέφωνα, τότε η εντολή είναι η εξής: 

 

SELECT `Name`, `Address`, `Tel`  

FROM `Hotel`  

WHERE `City`="Πάτρα"; 

 

 

 

Σχήµα 5.31. Αποτελέσµατα αναζήτησης επωνυµίας, διεύθυνσης και τηλεφώνων ξενοδοχείων 

στην Πάτρα 

 

 

Έστω ότι θέλουµε τα παραπάνω στοιχεία αλλά και την κατηγορία των ξενοδοχείων 

που βρίσκονται στην Πάτρα και είναι πάνω από 3 αστέρια, δηλαδή ανήκουν στις 

κατηγορίες 4 και 5. Το ερώτηµα σε SQLδιατυπώνεται ως εξής: 

 

SELECT `Name`, `Address`, `Tel`,`Category`  

FROM `Hotel`  

WHERE `City`="Πάτρα" AND `Category`>'3'; 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 5.32. Αποτελέσµατα αναζήτησης επωνυµίας, διεύθυνσης, κατηγορίας και τηλεφώνων 

ξενοδοχείων στην Πάτρα που είναι πάνω από 3 αστέρια 
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Στο παραπάνω ερώτηµα, αν η αναζήτησή µας µετατραπεί σε αναζήτηση των 

παραπάνω στοιχείων όλων των ξενοδοχείων που βρίσκονται είτε στην Πάτρα είτε 

στον Πύργο, τότε το ερώτηµα και τα αποτελέσµατα είναι τα εξής: 

 

SELECT `Name`, `Address`, `Tel`,`Category`  

FROM `Hotel`  

WHERE `City`="Πάτρα" OR `City`= 'Πύργος'; 

 

 

 

Σχήµα 5.33. Αποτελέσµατα αναζήτησης επωνυµίας, διεύθυνσης, κατηγορίας και τηλεφώνων 

ξενοδοχείων στην Πάτρα ή στον Πύργο 

 

 

Τέλος, σε περίπτωση που θέλουµε να αντλήσουµε δεδοµένα από 2 πίνακες, οι οποίοι 

έχουν µεταξύ τους τουλάχιστον µια κοινή στήλη, ώστε να συνδυάσουµε τις εγγραφές 

τους και να αντλήσουµε πληροφορίες, γίνεται χρήση της εντολής JOIN. Έστω ότι 

θέλουµε να µας εµφανιστούν το ονοµατεπώνυµο των πελατών και τα δωµάτια στα 

οποία έχουν κάνει κράτηση. Άρα θα εκτελέσουµε ένα ερώτηµα στον πίνακα 

Book_Reserv σε σύνδεση µε τον πίνακα Customers, λόγω της κοινής στήλης 

Customer_ID. Το ερώτηµα και τα αποτελέσµατα είναι τα εξής: 

 

 

 

SELECT Book_Reserv.Room_No, Customers.First_name, Customers.Last_name 

FROM Book_Reserv 

INNER JOIN Customers ON Book_Reserv.Customer_ID=Customers.Customer_ID; 
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Σχήµα 5.34. Αποτελέσµατα αναζήτησης πελατών και δωµατίων που έχουν κάνει κράτηση 

 

Επειδή η βάση που έχουµε δηµιουργήσει, πιθανόν να είναι δύσχρηστη στη λειτουργία 

της για απλούς χρήστες, αν οι ενηµερώσεις και η διαχείρισή της γίνεται µε τις εντολές 

SQL/MySQL που παρουσιάσαµε, είναι προτιµότερο να γίνει διασύνδεση µε την 

ιστοσελίδα του τουριστικού γραφείου, και να δηµιουργηθεί µέσα σε αυτήν ένα φιλικό 

web interface, τόσο για τους πελάτες, ώστε να µπορούν να κάνουν τις κρατήσεις 

µόνοι τους, όσο και σε επίπεδο διαχειριστικού, ώστε να µπορούν οι υπάλληλοι του 

τουριστικού γραφείου µε τη χρήση κάποιων κουµπιών ή εργαλείων να 

επεξεργάζονται και να ενηµερώνουν τη βάση. Είναι απαραίτητο λοιπόν η βάση µας 

να ενσωµατωθεί σε κάποιο Σ∆Β∆, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα διασύνδεσης µε 

οποιοδήποτε online σύστηµα είτε στον ίδιο server είτε σε κάποιον αποµακρυσµένο 

server, και φυσικά θα δώσει τη δυνατότητα αυτονοµίας στον πελάτη και παράλληλα 

τη δυνατότητα αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών στο τουριστικό γραφείο. Φυσικά, 

είναι απαραίτητο και πολύ σηµαντικό η βάση µας να δουλεύει σε ασφαλές 

περιβάλλον, οχυρωµένο από κακόβουλες επιθέσεις. Επίσης, θα πρέπει να τηρούνται 

καθηµερινά αντίγραφα ασφαλείας, ώστε να είναι τα δεδοµένα πάντα διαθέσιµα και να 

µην υπάρχει κίνδυνος να χαθούν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Τα τουριστικά γραφεία αποτελούν ένα βασικό γρανάζι της τουριστικής βιοµηχανίας 

σε παγκόσµιο επίπεδο. Έχουν πολύ σηµαντικό ρόλο στο χώρο, συνεχή επαφή µε την 

αγορά και καθηµερινά προσπαθούν να προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής 

αξία για τους υποψήφιους πελάτες. 

 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η δηµιουργία νέων εργαλείων και τάσεων, άλλαξε 

µεν τον τρόπο λειτουργίας των τουριστικών γραφείων, όµως ο ρόλος τους δεν 

υποβαθµίστηκε. Μπορεί µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου ο κάθε χρήστης να έχει 

πρόσβαση σε χιλιάδες ιστοσελίδες γεµάτες πληροφορίες για τουριστικούς 

προορισµούς και προϊόντα, ή ακόµα και να έχει τη δυνατότητα να έρθει ο ίδια σε 

επαφή µε µια αεροπορική εταιρεία ή ένα ξενοδοχείο, για να κάνει απευθείας την 

κράτησή του, όµως τα τουριστικά γραφεία µπορούν και συγκεντρώνουν όλες αυτές 

τις πληροφορίες και τα πακέτα, προσφέροντας έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες και 

προτάσεις, καθώς και µια τεράστια ποικιλία από τουριστικά πακέτα. 

 

Για να είναι όµως αυτός ο νέος τρόπος λειτουργίας βιώσιµος, θα πρέπει να γίνει 

εκσυγχρονισµός των τουριστικών γραφείων και να µεταβούν σε έναν πιο σύγχρονο 

τρόπο λειτουργίας. Οι παλιές ατζέντες, τα συνεχή τηλέφωνα, φαξ ή email, που 

απαιτούν πολλές ώρες εργασίας, µε πολλές πιθανότητες λαθών και ελλείψεων, θα 

πρέπει να δώσουν τη θέση τους σε νέες εφαρµογές, που επιτρέπουν οργανωµένες 

διαδικασίες και προσφέρουν αυτοµατοποιηµένες λύσεις, προσφέροντας άµεση 

ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς και σωστή και οργανωµένη διαχείριση 

αιτηµάτων, δεδοµένων και πληροφοριών. 

 

Η ανάπτυξη µιας βάσης δεδοµένων αποτελεί το πρώτο βήµα, για να µπορέσει ένα 

τουριστικό γραφείο να εξελιχθεί και να αναβαθµίσει τον τρόπο λειτουργίας του. Η 

παρουσία στο ∆ιαδίκτυο είναι απαραίτητη και για λόγους Μάρκετινγκ αλλά και για 

λόγους εξέλιξης και επαφής µε τους υποψήφιους πελάτες. Η τουριστική αγορά 

κινείται κυρίως µέσω του ∆ιαδικτύου και onlineσυστηµάτων κρατήσεων. 

Αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, υπηρεσίες 

εστίασης, έχουν δηµιουργήσει τα δικά τους αυτοµατοποιηµένα συστήµατα. Έχουν 

αναπτυχθεί συστήµατα παγκόσµιας εµβέλειας, όπου τα τουριστικά γραφεία µπορούν 

να συνδέσουν τα δικά τους συστήµατα µε τα αντίστοιχα των αεροπορικών και 

ξενοδοχειακών εταιρειών, προσφέροντας στους χρήστες τη δυνατότητα µέσα από ένα 

σύστηµα να οργανώσουν το ταξίδι τους. 
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Η βάση δεδοµένων η οποία αναπτύχθηκε, είναι κατάλληλη για µικρά και 

µικροµεσαία τουριστικά γραφεία, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να αντέξουν το 

κόστος µιας σύγχρονης πλατφόρµας, συνδεδεµένης µε άλλα συστήµατα κρατήσεων. 

Πιο συγκεκριµένα, η βάση αυτή είναι κατάλληλη για τη διαχείριση κρατήσεων σε 

αποκλειστικών συνεργαζόµενα µε το τουριστικό γραφείο  ξενοδοχεία 

 

Η σχεδίαση και ανάπτυξη της βάσης απαιτεί σωστή και οργανωµένη διαδικασία. 

Ξεκινώντας από την ανάλυση των απαιτήσεων, προχωρήσαµε στη σχεδίαση του 

ERδιαγράµµατος, τη µετατροπή σε σχεσιακό µοντέλο και την προσοµοίωση µε 

παραδείγµατα. Στη συνέχεια προχωρήσαµε στην υλοποίηση µε χρήση εντολών SQL. 

 

Φυσικά, για να λειτουργήσει σωστά η βάση αυτή απαιτούνται και κάποιες επιπλέον 

ενέργειες και βελτιώσεις. Αρχικά, θα πρέπει να ενσωµατωθεί σε κάποιο σύστηµα ή 

ακόµα καλύτερα webεφαρµογή και να αναπτυχθεί η κατάλληλη διεπαφή και 

περιβάλλον, όπου θα προσφέρουν τόσο στους απλούς χρήστες όσο και τους 

διαχειριστές της βάσης τη δυνατότητα να εκτελέσουν τις ενέργειες που επιθυµούν 

εύκολα και γρήγορα, µε τη χρήση κατάλληλων εργαλείων. Παράλληλα θα πρέπει να 

προβλεφθεί η ασφάλεια της βάσης και όλου του συστήµατος γενικότερα, καθώς και ο 

προγραµµατισµός διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας σε καθηµερινή συχνότητα. Ως 

προς το τεχνικό κοµµάτι και την υλοποίηση, µια αδυναµία της βάσης είναι ότι οι 

πίνακες σχέσεων δεν έχουν δικά τους µοναδικά id που µπορούν να έχουν το ρόλο 

πρωτεύοντος κλειδιού, αλλά ως πρωτεύον κλειδί χρησιµοποιείται ο συνδυασµός των 

ξένων κλειδιών από τους συσχετιζόµενους πίνακες - οντότητες. Όµως, ο συνδυασµός 

αυτός δεν είναι µοναδικός, άρα µπορούν να προκύψουν προβλήµατα κατά τις 

εγγραφές. Για να εξασφαλίσουµε λοιπόν την ακεραιότητα της βάσης, θα πρέπει κάθε 

πίνακας να έχει δικό του, ανεξάρτητο πρωτεύον κλειδί. 

 

Φυσικά η προτεινόµενη βάση έχει προοπτικές εξέλιξης και βελτίωσης. Η γλώσσα 

SQLπου έχουµε επιλέξει, δίνει τη δυνατότητα εξέλιξής της και επέκτασης των 

λειτουργιών της. Ενδεικτικά κάποιες από τις προτάσεις µας είναι η δυνατότητα 

κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων, η διασύνδεση µε συστήµατα άλλων εταιρειών, η 

δυνατότητα οργάνωσης και αποθήκευσης λογιστικών πληροφοριών, η εµφάνιση 

στατιστικών στοιχείων, η αυτόµατη αποστολή sms στο χρήστη µόλις ολοκληρώνει 

την κράτησή του. Επίσης µια σηµαντική και συνηθισµένη διαδικασία, είναι η 

δυνατότητα ακύρωσης µιας κράτησης. Σε περίπτωση που ο χρήστης ακυρώσει την 

κράτησή του, θα πρέπει να ενηµερωθεί το σύστηµα και το ξενοδοχείο αυτόµατα, να 

αλλάξει η κατάσταση διαθεσιµότητας του δωµατίου που είχε κρατηθεί, και σε 

περίπτωση που έχει γίνει πληρωµή µέσω κάρτας, να ενηµερωθεί το λογιστήριο για 

επιστροφή χρηµάτων. Στη δική µας απλοποιηµένη µορφή, ο πελάτης µπορεί να κάνει 

ακύρωση ή αλλαγή της κράτησής του, επικοινωνώντας µε το τουριστικό γραφείο, και 

στη συνέχεια οι διαχειριστές της βάσης θα µπορούσαν είτε να κάνουν αλλαγές στην 

κράτηση είτε να τη διαγράψουν, σε περίπτωση ακύρωσης, ενώ θα έπρεπε να 

ενηµερώσουν και το λογιστήριο για την επιστροφή όλου ή µέρους του ποσού 
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πληρωµής στον πελάτη, εφόσον είχε κάνει πληρωµή µέσω κάρτας. Επίσης, σε πολλές 

περιπτώσεις, το ξενοδοχείο έχει τη δυνατότητα να ορίσει τον τρόπο πληρωµής, που 

µπορεί να περιλαµβάνει και προκαταβολή ενός µέρους της κράτησης και εξόφληση 

του υπόλοιπου ποσού µετά τη διαµονή ή και ακόµα να καθορίσει µέχρι ποια 

ηµεροµηνία µπορούν οι χρήστες να κάνουν ακύρωση της κράτησης χωρίς να 

χρεωθούν. Η δοµή της βάσης είναι ευέλικτη και επεκτάσιµη, και µπορεί στο µέλλον 

να αναβαθµιστεί σε πολύ µεγάλο βαθµό, υποστηρίζοντας ακόµα πιο σύνθετες 

λειτουργίες. 
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