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Πρόλογος του Προέδρου της ΕΣΕΕ
κ. Βασίλη Κορκίδη

στην έρευνα του ΙΝΕΜΥ Εμπόριο και Τουρισμός στην Αττική

Με μεγάλη χαρά παρουσιάζω στους συναδέλφους και στους πολίτες της Αττικής την 
έρευνα του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ για τον τουρισμό στην Αττική 
που πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συνδρομή των τοπικών Εμπορικών Συλλόγων. 
Σήμερα η κρίση την οποία διέρχεται η ελληνική οικονομία υποδεικνύει την αναγκαιότητα 
να υιοθετηθούν πολιτικές και δράσεις στην κατεύθυνση ενός νέου αναπτυξιακού προτύ-
που. Σ’ αυτή λοιπόν τη συγκυρία οφείλουμε ως κοινωνικοί εταίροι να εκπονούμε εθνι-
κές, κλαδικές και τοπικές μελέτες οι οποίες μας βοηθούν να έχουμε σαφή εικόνα για την 
πραγματικότητα της αγοράς και τη σχέση καταναλωτών και επιχειρηματιών. Η παρούσα 
έρευνα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επικεντρώνεται στην πιο ιστορική περιφέρεια 
της χώρας, την Αττική, που ταυτόχρονα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο τμήμα της οικονομι-
κής, πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της επικράτειας.  

Ο τουρισμός είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την οικονομική ανάπτυξη 
μιας χώρας, καθώς μπορεί να συμβάλει άμεσα στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος και 
της απασχόλησης, όπως επίσης και στη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών. Για την Ελλά-
δα θα έπρεπε να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της εθνικής οικονομίας, τόσο 
για τη σημαντική συμμετοχή του στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), που τα τελευταία 
20 χρόνια είναι σταθερά μεγαλύτερη από 15%, όσο και για τη συνολική επίδρασή του στην 
απασχόληση που την ίδια περίοδο δεν έχει υποχωρήσει χαμηλότερα από το 17,5%. Ωστό-
σο, δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα ένα στρατηγικό σχέδιο για τη διεύρυνση της τουριστικής 
κίνησης, την ανανέωση και συμπλήρωση της τουριστικής προσφοράς και βεβαίως για την 
αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Για το λόγο αυτό επιχειρήσαμε να μελετήσουμε 
σε βάθος τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά των τουριστών στην Αττική, τις στάσεις και 
τις αντιλήψεις τους, αλλά και γενικότερα την εικόνα τους για την τοπική εμπορική αγορά. 
Είναι πολύ χρήσιμο, όταν προσδοκούμε στη διαμόρφωση μιας στοχευμένης στρατηγικής 
για τη διείσδυση της εμπορικής αγοράς στο τουριστικό κοινό, να γνωρίζουμε σε βάθος τις 
σημαντικότερες προσδιοριστικές παραμέτρους της αγοραστικής τους συμπεριφοράς.

Η ανάδειξη των διακλαδικών σχέσεων του τουριστικού τομέα και κυρίως με τη μικρομε-
σαία εμπορική επιχείρηση, που αποτέλεσε για πολλές δεκαετίες παράγοντα ανάπτυξης και 
προκοπής, αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την κατανόηση της τουριστικής 
αγοράς όσο και για τη βελτίωση του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος. Για την ΕΣΕΕ η 
υποστήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης είναι η βασική μας προτεραιότητα. Ελπίζουμε 
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ότι με τέτοιου είδους μελέτες συνεισφέρουμε σημαντικά στην καταγραφή των αναγκών 
της αγοράς, στην αποκρυπτογράφηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς των τουριστών, 
η οποία σχετίζεται και με τη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής, και βεβαίως στην κατά-
θεση προτάσεων για την ανανέωση και αναβάθμιση της αγοράς και την καλύτερη προσαρ-
μογή της στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

Είμαι σίγουρος ότι οι συνάδελφοι της Αττικής θα χρησιμοποιήσουν την παρούσα έρευνα 
ως ένα πολύτιμο εργαλείο. Σας καλώ να διαβάσετε προσεκτικά τη μελέτη μας και να μοι-
ραστείτε τους προβληματισμούς σας μαζί μας. 
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Προλογικό Σημείωμα

Η ανά χείρας έκδοση έχει ως θέμα τη διερεύνηση των αναγκών αλλά και το επίπεδο ικα-
νοποίησης των επισκεπτών-τουριστών από την εμπορική αγορά της Αθήνας. Πρόκειται 
για μια μελέτη η οποία βασίζεται σε πρωτογενή έρευνα του ΙΝΕΜΥ και εντάσσεται στην 
κατηγορία των κλαδικών περιφερειακών μελετών του Ινστιτούτου. Δεδομένης τόσο της 
υψηλής σημασίας της τουριστικής μεταβλητής για την προώθηση της αναπτυξιακής προο-
πτικής της χώρας όσο και της ευρωστίας των τουριστικών εμπορικών αγορών, θεωρούμε 
ότι είναι επιβεβλημένη η συνδυαστική μελέτη των δύο αυτών τομέων. 

Η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του νέου ρόλου που καλούνται να εκ-
πληρώσουν οι κοινωνικοί εταίροι, ιδιαίτερα στη δύσκολη τρέχουσα συγκυρία, ο οποίος 
απαιτεί έγκυρη επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση και καθιστά επιτακτική την ανάγκη 
παρακολούθησης και ανάλυσης των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων 
με σκοπό πάντοτε τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής στο κρίσιμο πεδίο της ανάπτυξης. 

Η έρευνα διενεργήθηκε στην πόλη της Αθήνας σε δείγμα 2.231 τουριστών που διέμειναν 
στην πόλη και σε 970 τουρίστες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα με κρουαζιερόπλοιο, με τη 
μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων. Παρά το γεγονός ότι έχουν κατά καιρούς διενερ-
γηθεί αρκετές μελέτες και έρευνες για την τουριστική δραστηριότητα στην πρωτεύουσα 
της χώρας, καταγράφεται σημαντικό βιβλιογραφικό κενό σχετικά με την αλληλεπίδραση 
τουρισμού και εμπορίου, δύο κρίσιμων και αλληλένδετων τομέων της τουριστικής οικο-
νομίας. Για το λόγο αυτό, η παρούσα έρευνα είναι πρωτότυπη ως προς τις μεθόδους και 
τις στοχεύσεις της. 

Στο ερευνητικό έργο του ΙΝΕΜΥ συμβάλουν με διαφορετικό με τρόπο και ανάλογα με το 
επιστημονικό τους πεδίο με αλφαβητική σειρά οι: Βαγγέλης Αγγελής, Χαράλαμπος Αρά-
χωβας, Νίκος Γεωργοκώστας, Δήμητρα Γούναρη, Κώστας Ελευθερίου, Κλειώ Καρανίκα, 
Παναγιώτης Κολοκυθάς, Τζένη Λιαλιούτη, Πολύβιος Μουκούλης, Μιλένα Παναγιωτο-
πούλου και Ελισσάβετ Σαλπέα.

Βάλια Αρανίτου 

Επίκουρη καθηγήτρια 
Πανεπιστημίου Κρήτης 

Διευθύντρια ΙΝΕΜΥ



Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

και Έννοιες
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1.1. Το αντικείμενο της έρευνας 

Αντικείμενο της έρευνας είναι η διερεύνηση της αγοραστικής συμπεριφοράς, των στά-
σεων και των αντιλήψεων που έχει για την εμπορική αγορά αυτή η ιδιαίτερη κατηγορία 
καταναλωτών την οποία απαρτίζουν οι ξένοι τουρίστες και επισκέπτες στην Αττική. 

Η έρευνα διενεργήθηκε από το ΙΝΕΜΥ με κύριο σκοπό να αποτελέσει τη βάση ώστε να 
διατυπωθούν αναπτυξιακές προτάσεις δράσης προς τους φορείς της εμπορικής αγοράς. 
Πιο συγκεκριμένα, η σε βάθος διερεύνηση των καταναλωτικών χαρακτηριστικών των 
τουριστών θα συμβάλει στη διαμόρφωση μιας στοχευμένης στρατηγικής για την περαιτέ-
ρω διείσδυση της εμπορικής αγοράς στο τουριστικό κοινό, που αποτελεί παράλληλα ένα 
αγοραστικό κοινό υψηλής κατανάλωσης, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό για 
τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής.

Ειδικότερα, στόχος της έρευνας υπήρξε ο προσδιορισμός των δημογραφικών, κοινωνι-
κοοικονομικών και καταναλωτικών χαρακτηριστικών των τουριστών/επισκεπτών, και 
ταυτόχρονα των στάσεων και των αντιλήψεών τους για την τοπική εμπορική αγορά. 

Διερευνήθηκαν σε βάθος μια σειρά προσδιοριστικές παράμετροι της αγοραστικής συμπε-
ριφοράς των τουριστών στην Αττική, αλλά και τα γενικότερα χαρακτηριστικά που συν-
θέτουν το καταναλωτικό τους προφίλ. Παράλληλα, εξετάστηκε το επίπεδο ικανοποίησης 
των τουριστών/επισκεπτών από την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών στην εμπορική 
αγορά, και εντέλει εξετάστηκε το συνολικό αποτύπωμα, η γενική δηλαδή εικόνα της αγο-
ράς στις αντιλήψεις της ειδικής αυτής ομάδας καταναλωτών. 

1.2. Ο τουρισμός στην ελληνική οικονομία

Ο τουρισμός αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο της ελληνικής 
οικονομίας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα ακόμη και όταν τίθεται σε σύ-
γκριση σε διεθνές επίπεδο. Η συνολική (άμεση και έμμεση) συμμετοχή του τουρισμού στο 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι σταθερά μεγαλύτερη από 15% τα τελευταία 20 
χρόνια, ενώ η συνολική επίδρασή του στην απασχόληση της οικονομίας δεν έχει υποχω-
ρήσει χαμηλότερα από το 17,5% την ίδια περίοδο. Είναι ασφαλές να ειπωθεί πως σχεδόν 
ένας στους πέντε κατοίκους της χώρας απασχολείται σε κλάδο που σχετίζεται άμεσα ή 
έμμεσα με τον τουρισμό. Επιπλέον, αναφορικά με τη συμμετοχή του τουρισμού στην απα-
σχόληση, η Ελλάδα βρισκόταν το 2012 στην 38η θέση (πολύ υψηλότερα από τον μέσο 
όρο) στο σύνολο της παγκόσμιας κατάταξης (Πίνακας 1.1). 

Πίνακας 1.1: Κατάταξη Ελλάδας σε βασικά μεγέθη του τουρισμού και  
του ταξιδιωτικού τομέα, 2012

Ποσοστιαία συμμετοχή Θέση Ελλάδας

Συνολική συμμετοχή τουρισμού και ταξιδιωτικού τομέα στο ΑΕΠ 16,4% 40ή

Συμμετοχή τουρισμού και ταξιδιωτικού τομέα στην απασχόληση 18,3% 38η

Συμμετοχή των επενδύσεων τουρισμού και ταξιδιωτικού τομέα 
στις συνολικές επενδύσεις κεφαλαίου 13,8% 31η

Πηγή: World Travel & Tourism Council
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Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τον τουρισμό ανέρχονται σε σημαντικά υψηλό επίπεδο, 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της Ελλάδας. Σε όρους εμπορικού ισοζυγίου μάλιστα οι 
εισπράξεις από τον τουρισμό καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος του εμπορικού ελλείμμα-
τος. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως η μεγέθυνση του ποσοστού κάλυψης του ελλείμ-
ματος το 2012 οφείλεται στη συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος εξαιτίας της πολύ 
χαμηλής πλέον εγχώριας ζήτησης, καθώς το 2012, λόγω του κλίματος αβεβαιότητας, η 
τουριστική κίνηση δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική. Αντίθετα, η πολύ καλή τουριστική φε-
τινή χρονιά σε συνδυασμό με το ακόμη χαμηλότερο εμπορικό έλλειμμα για το 2013, όπως 
τουλάχιστον εκτιμούν οι αναλυτές, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το ποσοστό κάλυ-
ψης του εμπορικού ελλείμματος από τις ταξιδιωτικές εισπράξεις (Πίνακας 1.2). 

Πίνακας 1.2: Συμβολή του τουρισμού και του ταξιδιωτικού τομέα σε ΑΕΠ – απασχόληση – 
εμπορικό ισοζύγιο

1990 2000 2009 2010 2011 2012 2013* 2023**
ΑΕΠ 15,4% 16,6% 15,9% 16,0% 15,8% 16,4% 16,9% 19,5%
Άμεση και έμμεση 
απασχόληση
(% επί συνολικής 
απασχόλησης)

19,2% 19,2% 17,7% 17,8% 17,6% 18,3% 18,9% 21,9%

Άμεση και έμμεση 
απασχόληση (σε 
χιλιάδες)

731,8 781,0 798,6 786,0 720,6 688,8 676,0 879,8

Κάλυψη ελλείμματος 
εμπορικού ισοζυγίου 20,8% 45,9% 33,8% 34,0% 38,6% 51,1% - -

 Πηγή: ΣΕΤΕ, World Travel & Tourism Council, ΤτΕ, εκτιμήσεις ΙΝΕΜΥ. *: Εκτιμήσεις, **: Προβλέψεις

Σε σύγκριση με τους βασικούς ανταγωνιστές (Ισπανία, Τουρκία, Κροατία κ.ά.) της χώρας 
στον τομέα των τουριστικών αφίξεων, το 2012 η Ελλάδα ήταν στη 17η θέση στην παγκό-
σμια κατάταξη, μετά την Ισπανία (4η θέση) και την Τουρκία (6η θέση). Σχετικά με τις τουρι-
στικές εισπράξεις, το ίδιο έτος η Ελλάδα κατέλαβε την 23η θέση, πίσω και πάλι από την 
Ισπανία (2η θέση) και την Τουρκία (12η θέση). Τέλος, με βάση την ανταγωνιστικότητα στον 
κλάδο του τουρισμού η Ελλάδα κατέλαβε την 32η θέση, και πάλι πίσω από την Ισπανία 
(4η θέση) και την Κύπρο (29η θέση).1 Η δημοσιοποίηση των στοιχείων για το 2013 αναμέ-
νεται με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς αφενός η Ελλάδα υιοθέτησε σειρά μεταρρυθμίσεων 
με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, αφετέρου η 
τουριστική κίνηση διαμορφώθηκε σε μάλλον ικανοποιητικό επίπεδο. 

Ήδη τα στοιχεία για το πρώτο εννεάμηνο του 2013 καταγράφουν σταθεροποιητικές τά-
σεις στον τουριστικό κλάδο, όπως επιβεβαιώνεται και από την εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου 
Εργασιών στον Τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης (κωδικοποίηση  
ΣΤΑΚΟΔ, κλάδοι 55 και 56). Η δημοσιοποίηση και των στοιχείων του τελευταίου τριμήνου 
του 2013 ενδεχομένως να δείξει μικρή βελτίωση σε σχέση με το 2012, ενώ οι εκτιμήσεις 
για την τουριστική κίνηση το 2014 κάνουν λόγο για περαιτέρω βελτίωση (Πίνακας 1.3). 

1. ΣΕΤΕ, Ελληνικός τουρισμός: Στοιχεία και αριθμοί, 2013.
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Σημειώνεται πως ο εγχώριος τουρισμός κινείται πτωτικά εξαιτίας της οικονομικής ύφε-
σης, γεγονός που σημαίνει πως η συγκράτηση της πτώσης του Δείκτη Κύκλου Εργασιών 
οφείλεται αποκλειστικά σε αλλοδαπούς τουρίστες. 

Πίνακας 1.3: Εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Υπηρεσιών Παροχής 
Καταλύματος και Εστίασης (κλάδοι 55 & 56)

Έτος Μέσος ετήσιος δείκτης Ετήσια μεταβολή

2005 100 -

2006 103,7 3,7%

2007 110,4 6,5%

2008 113,9 3,2%

2009 103,6 -9,1%

2010 95,1 -8,2%

2011 88,1 -7,4%

2012 72,9 -17,3%

2013 α΄ εννεάμηνο 87,9 -0,2%

 Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Η ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη για το πρώτο εννεάμηνο του 2013  
έγινε σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Η χώρα το 2012 δέχτηκε 15,5 εκατ. αφίξεις από το εξωτερικό, μειωμένες κατά 5,5% συ-
γκριτικά με το 2011. Η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στη χώρα (παραμονή στο ευρώ και 
διπλή εκλογική αναμέτρηση) σε συνδυασμό με την αρνητική δημοσιότητα για τις επιδόσεις 
της ελληνικής οικονομίας οδήγησε σε πτώση των αφίξεων. Οι εκτιμήσεις όμως των εκ-
προσώπων του τουρισμού για τα έτη 2013 και 2014 είναι σαφώς πιο αισιόδοξες. Τέλος, 
γίνεται αντιληπτό πως ο αριθμός των αφίξεων από διάφορες χώρες του εξωτερικού μετα-
βάλλεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε αυτές (λόγου χάρη, οικο-
νομική ευρωστία των χωρών προέλευσης). Έτσι, ενώ οι αφίξεις των Ρώσων τουριστών το 
2000 ανέρχονταν μόνο σε 0,4% των συνολικών, το 2012 αυξήθηκαν σε 5,6% (Πίνακας 1.4). 

Πίνακας 1.4: Αφίξεις ανά χώρα προέλευσης και μερίδιο (%)

Έτος
Χώρα

2012 2000

Γερμανία 2.108.787
(13,6%)

2.395.185
(19,4%)

Ηνωμένο Βασίλειο 1.920.794
(12,4%)

2.772.256
(22,4%)

ΠΓΔΜ 1.300.000
(8,4%)

234.464
(1,9%)

Γαλλία 977.376
(6,3%)

602.353
(4,9%)

Ρωσία 874.787
(5,6%)

102.071
(0,8%)

ΣΥΝΟΛΟ 5 ΑΓΟΡΩΝ 7.181.744
(46,3%)

6.106.329
(49,4%)

Πηγή: ΣΕΤΕ, «Ελληνικός τουρισμός: Στοιχεία και αριθμοί», 2013
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1.3. Η Περιφέρεια Αττικής: Φυσιογνωμία, οικονομικά 
χαρακτηριστικά και τουρισμός

Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί ίσως την πιο ιστορική περιφέρεια της χώρας. Περιλαμβά-
νει τις Περιφερειακές Ενότητες: 1. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, 2. Νοτίου Τομέα Αθηνών, 
3. Βορείου Τομέα Αθηνών, 4. Δυτικού Τομέα Αθηνών, 5. Πειραιώς, 6. Νήσων, 7. Δυτικής 
Αττικής και 8. Ανατολικής Αττικής. Έχει έδρα την Αθήνα, τη μεγαλύτερη πόλη και την πρω-
τεύουσα της Ελλάδας. Η έκτασή της ανέρχεται σε 3.807,0 τ.χλμ. (ΕΛΣΤΑΤ) και αποτελεί το 
2,9% της συνολικής επιφάνειας της χώρας. Αποτελεί δε τη δεύτερη μικρότερη σε έκταση 
περιφέρεια της χώρας. Ωστόσο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο τμήμα της οικονομικής, πο-
λιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της επικράτειας.

Η μεγαλύτερη επιφάνεια της Περιφέρειας Αττικής καλύπτεται από δάση και ημιφυσικές 
εκτάσεις (θαμνώδεις εκτάσεις, ποώδη βλάστηση κ.λπ.). Οι τεχνητές περιοχές (αστική οι-
κοδόμηση, βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες, δίκτυα συγκοινωνιών κ.ά.) καλύπτουν ένα 
σημαντικό τμήμα της περιφέρειας, το μεγαλύτερο σε σύγκριση με τις άλλες περιφέρειες 
της Ελλάδας, γεγονός που υποδηλώνει τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει από την 
υπερβολική οικιστική δόμηση. 

Η Περιφέρεια Αττικής εντοπίζεται στο κέντρο της χώρας. Η πλούσια ιστορία, τα πολλά και 
διεθνούς ακτινοβολίας αξιοθέατα, η συγκέντρωση υπηρεσιών, το μήκος των ακτών της, 
οι εκσυγχρονισμένες υποδομές κ.λπ. είναι μόλις μερικά από τα βασικά πλεονεκτήματά της 
στην προσέλκυση τουριστών. Ωστόσο ο διεθνής ανταγωνισμός σε συνδυασμό με τη με-
γάλη, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, πληθυσμιακή συγκέντρωση και τα προβλήματα που 
απορρέουν από αυτήν (κυκλοφοριακή συμφόρηση, επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλο-
ντος κ.ά.) αποτελούν προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.

Η ανάλυση των εξελίξεων της παραγωγικής δραστηριότητας της Αττικής αποκτά ιδιαίτε-
ρη σημασία λόγω του ειδικού βάρους της συγκεκριμένης περιφέρειας. Στην Αττική άλ-
λωστε υλοποιείται σχεδόν η μισή παραγωγική δραστηριότητα της χώρας (Διάγραμμα 1.1 

Διάγραµµα 1.1: ΑΕΠ στην Περιφέρεια Αττικής και στο σύνολο χώρας (µεταβολές σε %)

2006 2007 2008 2010 2011
2009

Σύνολο χώραςΑττική
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΝΕΜΥ, στοιχεία σε τρέχουσες τιμές.  
Τα στοιχεία για την περίοδο 2008-2011 είναι προσωρινά.
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και Πίνακας 1.5). Την περίοδο 2006-2008 ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ 
στην Αττική ήταν υψηλότερος σε σχέση με τον αντίστοιχο της χώρας (7,5% έναντι 6,5%), 
γεγονός που ενίσχυσε τη συμμετοχή της περιφέρειας στο συνολικό προϊόν. Στη συνέχεια, 
ο μέσος ετήσιος ρυθμός συρρίκνωσης του ΑΕΠ στην περιφέρεια ήταν μικρότερος συ-
γκριτικά με εκείνον σε εθνικό επίπεδο (-3,0% έναντι -3,6%), εξελίξεις που διόγκωσαν το 
μερίδιο συμμετοχής της περιφέρειας στην οικονομία της χώρας. 

Πίνακας 1.5: ΑΕΠ στην Περιφέρεια Αττικής και στο σύνολο χώρας (σε εκατ. ευρώ και 
μεταβολές σε %)

Έτη
Χωρική 
μονάδα

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σωρευτική 
μεταβολή 
2011/2008

Περιφέρεια 
Αττικής 88.846 97.001 104.426 110.192 110.494 106.654 100.317 -

Ετήσια 
μεταβολή - 9,2% 7,7% 5,5% 0,3% -3,5% -5,9% -9,0%

Σύνολο 
χώρας 193.050 208.622 223.160 233.198 231.081 222.151 208.532 -

Ετήσια 
μεταβολή - 8,1% 7,0% 4,5% -0,9% -3,9% -6,1% -10,6%

Συμμετοχή 
περιφέρειας 
στο προϊόν 
της χώρας

46,0% 46,5% 46,8% 47,3% 47,8% 48,0% 48,1% -

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΝΕΜΥ, στοιχεία σε τρέχουσες τιμές.  
Τα στοιχεία για την περίοδο 2008-2011 είναι προσωρινά.

Σημειώνεται πως το 2009 η Περιφέρεια Αττικής αύξησε το προϊόν της, έστω και οριακά, 
ενώ η ύφεση στο σύνολο της χώρας είχε ήδη εμφανιστεί, αν και τα στατιστικά στοιχεία 
είναι αφενός προσωρινά και αφετέρου σε τρέχουσες τιμές. Η εξέλιξη όμως αυτή δεν παύ-
ει να αποτελεί ένδειξη πως, σε γενικές γραμμές, τα τρία πρώτα χρόνια της οικονομικής 
ύφεσης το προϊόν στην Περιφέρεια Αττικής ακολούθησε καλύτερη πορεία σε σχέση με 
την υπόλοιπη χώρα. 

Οι λόγοι για αυτές τις συγκριτικά καλύτερες επιδόσεις είναι πολλοί. Σημαντικό ρόλο φαί-
νεται να διαδραμάτισε, πάντοτε σε σχέση με το σύνολο της χώρας, το υψηλότερο επίπεδο 
έρευνας, τεχνολογίας, αλλά και καινοτομίας, η πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφορικής 
και επικοινωνιών, η ευκολότερη πρόσβαση σε θεσμικά όργανα και στη δημόσια διοίκηση 
γενικότερα, η σχετικά καλή ποιότητα των υποδομών μεταφορών και υγείας, το υψηλό επί-
πεδο του ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ. Τα στοιχεία για τα επόμενα έτη θα επιβεβαιώσουν 
εάν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο προϊόν της περιφέρειας θα συνεχίσουν να 
είναι ηπιότερες ή όχι. 

Με βάση την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) της Περιφέρειας Αττικής για το τελευ-
ταίο διαθέσιμο έτος (2011) προκύπτει πως η περιφέρεια στηρίζεται κατά κόρον στη συμ-
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μετοχή του τριτογενούς τομέα στην παραγωγική διαδικασία (87,7%).2 Αντίθετα, το μερίδιο 
του πρωτογενούς είναι αμελητέο (0,4%), ενώ του δευτερογενούς ανέρχεται σε 11,8%. Για 
να γίνει περισσότερο κατανοητή η διάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας στην Αττική, 
αρκεί να αναφερθεί πως ο πρωτογενής τομέας συνεισφέρει το 3,4%, ο δευτερογενής το 
15,8% και ο τριτογενής το 80,8% της ακαθάριστης αξίας στο σύνολο της χώρας.

Και στη δημιουργία της προστιθέμενης αξίας η Περιφέρεια Αττικής καταγράφει καλύτερες 
επιδόσεις από τον μέσο όρο της χώρας. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης της ΑΠΑ την 
περίοδο 2006-2009 είχε διαμορφωθεί σε 5,5% στην Περιφέρεια Αττικής έναντι 4,5% στο 
σύνολο της χώρας. Επίσης, ο μέσος ετήσιος ρυθμός συρρίκνωσης το χρονικό διάστημα 
2010-2011 διαμορφώθηκε για την περιφέρεια σε -5,4% και για το σύνολο της χώρας σε 
-5,7%. Το πιο πρόσφατο διαθέσιμο έτος (2011), η κυριότερη συνιστώσα στη δημιουργία 
της ΑΠΑ της περιφέρειας ήταν η ομάδα των κλάδων του Εμπορίου, των Μεταφορών – 
Αποθήκευσης και των Καταλυμάτων – Εστίασης. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί έκπλη-
ξη αφού η περιφέρεια αφενός συγκεντρώνει το 34,6% του πραγματικού πληθυσμού της 
χώρας, αφετέρου αποτελεί την κυριότερη πύλη εισόδου προϊόντων (λιμάνι του Πειραιά, 
διεθνής αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» κ.λπ.). 

Η Περιφέρεια Αττικής, παρά τα προβλήματα που απορρέουν από την έντονη αστικοποίηση, 
αποτελεί έναν διεθνούς επιπέδου πόλο έλξης τουριστών. Τα αρχαιολογικά της μνημεία 
και η πολιτιστική της κληρονομιά, το μήκος των ακτών της, τα νησιά του Αργοσαρωνικού, 
η νυχτερινή ζωή, η μεγάλη εμπορική αγορά της κ.ά. είναι μερικοί μόνο από τους παράγο-
ντες που στηρίζουν την ελκυστικότητά της. 

Ωστόσο η Αττική, και ειδικά η Αθήνα, έχει καταστεί το βασικό πεδίο στο οποίο διαδραματί-
ζονται οι έντονες και δυσάρεστες τα τελευταία χρόνια οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις 
που απορρέουν από την κρίση. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της τουριστικής κίνησης 
αποτυπώνουν την αρνητική εξέλιξη των βασικών σχετικών μεγεθών για την Περιφέρεια 
της Αττικής. Αναφορικά με τις αφίξεις των τουριστών σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύ-
που και κάμπινγκ, στην Περιφέρεια Αττικής παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση σε 
σχέση με τον μέσο όρο της χώρας (Πίνακας 1.6). Η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση 
επηρέασε αρνητικά τις αφίξεις από το εξωτερικό, γεγονός που καταγράφηκε το 2008. Οι 
αφίξεις συρρικνώνονται όσο διαρκεί η διεθνής κρίση, καθώς η Περιφέρεια Αττικής προ-
σελκύει κατά κύριο λόγο αλλοδαπούς τουρίστες. Στη συνέχεια, η κρίση έπληξε και την 
ελληνική οικονομία, γεγονός που λειτούργησε επιβαρυντικά και στις αφίξεις Ελλήνων 
τουριστών. Το 2011 η Περιφέρεια Αττικής δεν μπόρεσε να επωφεληθεί από τη μικρή του-
ριστική ανάκαμψη που σημειώθηκε στο σύνολο της χώρας παρά σε μικρό βαθμό. Tον επό-
μενο χρόνο η αρνητική δημοσιότητα στα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα για την ελληνική 
οικονομία, η αβεβαιότητα σχετικά με την παραμονή ή όχι της χώρας στη Ζώνη του Ευρώ, η 
πολιτική αστάθεια, σε συνδυασμό με την πτώση του εγχώριου εισοδήματος, οδήγησαν σε 
πολύ μεγαλύτερη πτώση των τουριστικών αφίξεων συγκριτικά με τον εθνικό μέσο όρο. 

2. Πηγή στοιχείων για ΑΠΑ: ΕΛΣΤΑΤ.
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Πίνακας 1.6: Αφίξεις τουριστών σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ  
στην Περιφέρεια Αττικής και στο σύνολο χώρας (σε χιλ.)

Έτη
Χωρική 
μονάδα

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Σωρευτική 
μεταβολή 
2012/2008

Περιφέρεια 
Αττικής 2.866 3.124 3.546 3.418 3.319 3.217 3.235 2.703 -

Ετήσια 
μεταβολή - 9,0% 13,5% -3,6% -2,9% -3,1% 0,6% -16,4% -20,9%

Συμμετοχή 
περιφέρειας 
στο σύνολο 
χώρας

21,4% 22,3% 22,1% 21,3% 20,4% 19,8% 19,3% 18,3% -

Σύνολο 
χώρας 13.413 13.982 16.038 16.014 16.305 16.241 16.746 14.790 -

Ετήσια 
μεταβολή - 4,2% 14,7% -0,1% 1,8% -0,4% 3,1% -11,7% -7,6%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΝΕΜΥ

Τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στα αεροδρόμια 
της χώρας επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι η τουριστική κίνηση στην Αττική σημειώνει ση-
μαντική υποχώρηση, αφού, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορί-
ας, διαπιστώνεται μείωση των αφίξεων μεταξύ των ετών 2011-2012 της τάξης του 15% 
(από 2.871.524 αφίξεις το 2011 σε 2.453.106 το 2012).3

Παρά τη σχετική κάμψη της τουριστικής κίνησης τα τελευταία χρόνια, η Αθήνα δεν παύει 
να αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο λόγω 
των ιδιαίτερων και μοναδικών αστικών και φυσικών της χαρακτηριστικών. Ταυτόχρονα, 
η σημασία του τουρισμού για την τοπική οικονομία είναι υψηλή, δεδομένης της ειδικής 
προστιθέμενης αξίας του κλάδου για την τοπική οικονομία και κοινωνία. 

Ωστόσο είναι σαφές ότι χρειάζεται μια ολόπλευρη αναπτυξιακή στρατηγική για την Αττική, 
ώστε να δοθεί ώθηση και στον τουριστικό τομέα, στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να 
υιοθετηθούν πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την καταπολέμηση της φτώχειας, την ανα-
ζωογόνηση του αστικού ιστού και την κοινωνική ανασυγκρότηση.4

1.4. Το φαινόμενο του αστικού τουρισμού

1.4.1. Θεωρητικές προσεγγίσεις 

Ο αστικός τουρισμός ή τουρισμός πόλεων αποτελεί ένα σχετικά νέο φαινόμενο, απόρροια 
εξελίξεων που οδήγησαν στη διαφοροποίηση της τουριστικής ζήτησης και στην ανάδυση 
νέων, εξειδικευμένων μορφών τουρισμού.5 Η εντεινόμενη διεθνοποίηση του τουρισμού, 

3. Πηγή στοιχείων: Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, Εξελίξεις στον τουρισμό και στα βασικά μεγέθη 
της ελληνικής ξενοδοχίας το 2012, Αθήνα 2013. 
4. Βλ. Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, http://www.developathens.gr/el/.
5. Δ. Λαγός – Θ. Σταυρινούδης – Χ. Καμπάνη, «Ο τουρισμός πόλεων ως μια δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά στην Ευ-
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η εμφάνιση νέων τουριστικών προορισμών και νέων δραστηριοτήτων αναψυχής, αλλά 
κυρίως η αύξηση στα εισοδήματα των μεσαίων στρωμάτων και οι μεταβολές στο μοντέλο 
διαβίωσης και στις ανάγκες των εργαζομένων αποτελούν ορισμένους παράγοντες που 
έδωσαν ώθηση στον αστικό τουρισμό. 

Οι άνθρωποι στα σύγχρονα κράτη εργάζονται περισσότερο, σκληρότερα και σε λιγότερο 
ασφαλείς συνθήκες, με αποτέλεσμα να αναζητούν ολιγοήμερες αποδράσεις που ωστόσο 
θα συνδυάζονται με άνετες και ποιοτικές υποδομές. Ταυτόχρονα, οι τουρίστες είναι περισ-
σότερο μορφωμένοι απ’ ό,τι στο παρελθόν, γεγονός που αυξάνει το ενδιαφέρον τους για 
θέματα τέχνης, πολιτισμού και ιστορίας.6 Αυτοί είναι κάποιοι από τους λόγους που προ-
κάλεσαν τη μεγάλη εξάπλωση της τάσης του τουρισμού των πόλεων, που αποτελεί στην 
ουσία απόρροια του σύγχρονου τρόπου ζωής αλλά και των καινούργιων πολιτιστικών 
προτύπων. Ως ειδικό ερευνητικό πεδίο, ο τουρισμός των πόλεων ή αστικός τουρισμός 
(urban tourism) εμφανίζεται και τελικά εδραιώνεται στο πλαίσιο των τουριστικών σπου-
δών από τη δεκαετία του 1980. 

Σε ένα πρώτο επίπεδο, ο όρος αστικός οριοθετεί χωρικά το φαινόμενο, χωρίς ωστόσο να 
προσδιορίζει ή να εξηγεί τις ιδιαιτερότητες του αστικού τουρισμού. Ο τουρισμός πόλεων 
μπορεί να αναπτυχθεί σε διεθνείς μητροπόλεις, σε πρωτεύουσες, σε πόλεις μεγάλες ή μι-
κρές, ιστορικές ή βιομηχανικές, και έχει ως κύριο γνώρισμα τις περιηγήσεις των επισκε-
πτών που ταξιδεύουν σε μια πόλη συνήθως για λίγες ημέρες. 

Ωστόσο ο τουρισμός των πόλεων δεν διαφέρει από τον γενικό τουρισμό μόνο ως προς τη 
γεωγραφική του διάσταση. Κατ’ αρχάς, οι λόγοι που κινητοποιούν τον τουρίστα να επισκε-
φθεί μια πόλη διαφέρουν σημαντικά και ταυτόχρονα εμφανίζουν μεγάλη ποικιλομορφία 
μεταξύ των επισκεπτών της πόλης. Η πόλη ως ένα έντονα διαφοροποιημένο περιβάλλον 
προσφέρει ποικίλες δυνατότητες και θέλγητρα στον επισκέπτη. Τα κίνητρα της επίσκεψης 
των τουριστών ενδέχεται είτε να συνδέονται ευθέως με την ίδια την πόλη, όπως συμβαί-
νει σε περιπτώσεις όπου οι πόλεις αποτελούν πόλους έλξης λόγω της ιστορικής-πολι-
τιστικής τους κληρονομιάς, είτε να συνδέονται πρωτίστως με γεγονότα ή υποδομές και 
υπηρεσίες που προσφέρονται εντός της πόλης, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με τον 
συνεδριακό τουρισμό. Γι’ αυτό σε αρκετές περιπτώσεις, πριν από τον όρο αστικός τουρι-
σμός προηγούνται επίθετα όπως πολιτιστικός, ιστορικός, αθλητικός, γαστρονομικός, κα-
ταναλωτικός κ.λπ., καθένα εκ των οποίων υποδηλώνει ένα διαφορετικό σύμπλεγμα αστι-
κών χαρακτηριστικών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από την αγορά τουρισμού.7 
Ορισμένες πτυχές του αστικού τουρισμού που προσελκύουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των 
τουριστών είναι επίσης η νυχτερινή ζωή και η διασκέδαση γενικά, οι εκδρομές και οι αγο-
ρές (shopping), που ειδικότερα θα μας απασχολήσουν στο πλαίσιο της παρούσας έρευ-
νας. Ουσιαστικά, οι τουρίστες των πόλεων χρησιμοποιούν λίγο ως πολύ τις περισσότερες 
εγκαταστάσεις και υπηρεσίες της πόλης, οι πιο πολλές εκ των οποίων όμως δεν έχουν 
δημιουργηθεί για να εξυπηρετούν κυρίως τους συγκεκριμένους χρήστες.8

ρώπη: Η περίπτωση της Αθήνας», Πρακτικά του 2ου Εθνικού Επιστημονικού Συνεδρίου Τουρισμού, Αθήνα, Ακαδημία 
Τουριστικών Ερευνών και Μελετών, 2008.
6. Στο ίδιο.
7. G. Ashworth – S.J. Page, “Urban Tourism Research: Recent Progress and Current Paradoxes”, Tourism Management 
32, 2011, σ. 1-15.
8. G. Ashworth, “Do we Understand Urban Tourism?”, Tourism & Hospitality, 1:4, 2012. 
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Οι ερευνητές του αστικού τουρισμού έχουν εξετάσει διάφορες διαστάσεις, καταλήγο-
ντας σε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά του τουρισμού των πόλεων. Μεταξύ άλλων έχει 
βρεθεί ότι τα τουριστικά ταξίδια στις πόλεις χαρακτηρίζονται συνήθως από μικρότερη 
διάρκεια, καθώς δεν έχουν ακριβώς το χαρακτήρα των «διακοπών», ενώ οι τουρίστες 
των πόλεων συνήθως δαπανούν περισσότερα χρήματα ανά ημέρα σε σύγκριση με τους 
επισκέπτες των παραθαλάσσιων περιοχών. Ταυτόχρονα, αναφέρεται ότι είναι λιγότερο 
πιθανό ένας αστικός προορισμός να αποκτήσει πιστούς επισκέπτες. Στον αστικό τουρισμό, 
η σύνδεση με τον τόπο είναι πολύ άμεση, σε αντίθεση, για παράδειγμα, με τον πιο γενικό 
χαρακτήρα ενός παραθαλάσσιου τουριστικού θέρετρου. Ειδικότερα, αναφέρεται το παρά-
δοξο ότι, όσο πιο μοναδικά ιδιαίτερη είναι μια πόλη, τόσο περισσότερο τείνει να καταστεί 
εμπειρία once-in-a-lifetime.9 Αντιθέτως, πόλεις που βασίζουν την εικόνα τους σε μια γε-
νικότερη ατμόσφαιρα, σε έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής, παρά σε ορισμένα αξιοθέατα, είναι 
πιθανότερο να προσελκύσουν πιστούς επισκέπτες. 

Σε κάθε περίπτωση, η πόλη ως τουριστικό «προϊόν» συγκροτείται με βάση τη μοναδικό-
τητά της, δηλαδή την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και ταυτότητά της. Η ιδιαιτερότητα του κάθε 
αστικού τοπίου δεν μπορεί να επαναληφθεί σε κάποια άλλη πόλη, και με αυτή την έννοια η 
προβολή και η διαχείριση της τουριστικής εικόνας κάθε πόλης είναι και πάλι μια ξεχωρι-
στή υπόθεση. Η συγκρότηση ωστόσο της πόλης ως τουριστικού «προϊόντος» δεν αποτελεί 
μόνο απόρροια της αντικειμενικής ομορφιάς και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της, αλλά 
σε κάθε περίπτωση μια πόλη αναδεικνύεται σε τουριστικό προορισμό ως αποτέλεσμα 
ενεργειών και δράσεων των υπεύθυνων φορέων. Υπ’ αυτό το πρίσμα, η εξάπλωση του 
αστικού τουρισμού γενικά θα πρέπει να ιδωθεί και από τη σκοπιά των μοντέλων αστικής 
ανάπτυξης που προωθούνται στις σύγχρονες πρωτεύουσες και πόλεις. 

Σε γενικό οικονομικό επίπεδο, θα πρέπει να επισημανθεί η σημασία των δομικών με-
τασχηματισμών που έλαβαν χώρα στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις το δεύτερο μισό του 
20ού αι. και ειδικά μετά τη δεκαετία του 1970, ως αποτέλεσμα της αποβιομηχάνισης, με 
συνέπεια περιοχές των μεγάλων πόλεων να παρακμάσουν πολεοδομικά και οικονομικά. 
Στη μεταβιομηχανική εποχή, οι πόλεις αναμορφώνονται, αποκτούν νέες λειτουργίες και 
χρήσεις, που ταιριάζουν με τον τρόπο ζωής της νέας μεσαίας τάξης.10 Κύριοι μοχλοί της 
αστικής ανασυγκρότησης των αποβιομηχανοποιημένων πόλεων ήταν και είναι ο πολιτι-
σμός, η ιστορική μνήμη της πόλης και η οικονομία του ελεύθερου χρόνου (ψυχαγωγία). 
Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ο τουρισμός αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης της σύγ-
χρονης αστικής οικονομίας, που μπορεί να έχει καταλυτική συνεισφορά στην αναγέννηση 
των πόλεων (urban regeneration).

Εντούτοις, η πόλη είναι εκ των πραγμάτων ένα ιδιαίτερα περίπλοκο και ετερογενές πεδίο 
κοινωνικών και οικονομικών διεργασιών. Στο αστικό περιβάλλον, ο τουρισμός αποτελεί 
έναν παράγοντα που βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με τις ποικίλες διεργασίες που εξε-
λίσσονται και μεταβάλλονται διαρκώς. Υπ’ αυτή την οπτική, η πόλη αποτελεί τουριστικό 
προορισμό με έναν τρόπο εντελώς διαφορετικό σε σύγκριση με ένα εξοχικό, αμιγώς του-
ριστικό θέρετρο.

9. G. Ashworth – S.J. Page, ό.π.
10. Χ. Κυριακίδης – Ά. Σιόλας, «Επίκεντρα αναψυχής και πολιτισμού ως μοχλός ανάπτυξης. Μελέτη περίπτωσης στο 
εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας», Πρακτικά 11ου Τακτικού Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Περιφερειακής 
Επιστήμης, 2013.
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Η επίδραση του τουρισμού στην οικονομία και στη φυσιογνωμία της πόλης αποτελεί ζή-
τημα που η σημασία του αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια με την επέκταση του φαινομένου. 
Ερευνητές από διάφορους πλέον κλάδους των κοινωνικών επιστημών και ιδίως της αστι-
κής κοινωνιολογίας στρέφουν το ενδιαφέρον τους στη μελέτη αυτής της αμφίδρομης σχέ-
σης της πόλης με το τουριστικό φαινόμενο. Ο τουρισμός των πόλεων, ως βασική διάσταση 
της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας και οικονομίας, αναδιατάσσει τη σχέση του τοπικού 
με το παγκόσμιο και μεταβάλλει τη φυσιογνωμία των πόλεων. Η ανάπτυξη των μεγάλων 
αστικών πόλεων στα ανεπτυγμένα κράτη ως παγκόσμιων πλέον πόλεων (world cities) 
έδωσε επιπλέον ώθηση στις διεθνείς μεταφορές και κατ’ επέκταση στις τουριστικές ροές. 
Οι πόλεις στον σύγχρονο δυτικό κόσμο σε μικρό ή μεγάλο βαθμό αποτελούν είτε προορι-
σμούς είτε αφετηρίες είτε και ενδιάμεσους σταθμούς των τουριστικών δρομολογίων.11 

Η παγκοσμιοποίηση προφανώς ασκεί άμεση επίδραση και στη φυσιογνωμία του στενού 
τουριστικού τομέα. Ο χαρακτήρας του τουριστικού προϊόντος δεν διαμορφώνεται απο-
κλειστικά από την τοπική μοναδικότητα-ιδιαιτερότητα, αλλά οφείλει να προσαρμόζεται 
στα διεθνοποιημένα καταναλωτικά πρότυπα, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις στην 
εστίαση, τη διασκέδαση και τη μόδα. 

Συμπερασματικά, η συνοπτική παρουσίαση των διάφορων διαστάσεων του τουρισμού των 
πόλεων σκιαγραφεί τη γενική εικόνα του φαινομένου και υποδεικνύει την περιπλοκότητα 
στο επίπεδο των αιτιών, των αναγκών και των κινήτρων των τουριστών, αλλά και τη συν-
θετότητα της σχέσης του τουριστικού φαινομένου με το αστικό περιβάλλον. Η συνθετό-
τητα της σχέσης αποτυπώνεται με ενδιαφέροντα τρόπο στο εξής παράδοξο: ο τουρισμός, 
ναι μεν μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στην πόλη, συνήθως όμως οι 
πόλεις που επωφελούνται σημαντικά από τον τουρισμό είναι όσες διαθέτουν διαφορο-
ποιημένες οικονομίες και ισχυρό πολιτιστικό υπόβαθρο, οι πόλεις δηλαδή που βασίζονται 
λιγότερο σε αυτόν.12 Γιατί η ποικιλομορφία των πόλεων είναι αυτή που αποτελεί ισχυρό 
παράγοντα έλξης των τουριστών. Όσο περισσότερο βασίζει η πόλη την οικονομία της στη 
«μονοκαλλιέργεια» του τουρισμού, τόσο εντέλει η εικόνα της ομογενοποιείται.

1.4.2. Η σημασία του αστικού τουρισμού σε διεθνή κλίμακα

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο World Travels Trends Report 2013/2014 συνθέτουν μια 
ιδιαίτερα αισιόδοξη εικόνα σχετικά με το μέγεθος του εξωτερικού τουρισμού σε παγκό-
σμια κλίμακα. Παρά την οικονομική ύφεση που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια, ο εξω-
τερικός τουρισμός εξακολουθεί να παραμένει μια ισχυρή τάση σε διεθνές επίπεδο, που 
μάλιστα ενισχύθηκε σημαντικά το διάστημα 2010-2013, σημειώνοντας συνολική αύξηση 
22%. Ταυτόχρονα, την ίδια περίοδο φαίνεται ότι υπήρξε αύξηση στη μέση τουριστική δα-
πάνη για τα ταξίδια εξωτερικού αλλά και στον μέσο όρο διανυκτερεύσεων (28% και 16% 
αντίστοιχα). 

Κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της ανά χείρας έκθεσης είναι ότι η δυνα-
μική που εμφανίζει την τελευταία τριετία η ζήτηση για τα ταξίδια εξωτερικού οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στη μεγάλη άνοδο που διαπιστώνεται στον τουρισμό των πόλεων. Από 

11. G. Ashworth – S.J. Page, ό.π.
12. G. Ashworth, ό.π.
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το 2009 έως το 2013 τα ταξίδια σε πόλεις του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 47%. Σύμφω-
να με τη συγκεκριμένη πηγή, μεγάλη ώθηση στον τουρισμό των πόλεων σε παγκόσμια 
κλίμακα προήλθε από τις ταχέως αναδυόμενες αγορές της Κίνας και της Ρωσίας. Ο παρα-
δοσιακός τουρισμός «ήλιου και θάλασσας» σημειώνει μια πολύ μικρότερη αύξηση (12%), 
ενώ το ίδιο διάστημα ο εξοχικός τουρισμός μειώνεται κατά 10%. 

Από τα δεδομένα που παρουσιάζονται και στον ακόλουθο Πίνακα 1.7 γίνεται σαφής η ολο-
ένα αυξανόμενη σημασία του τουρισμού των πόλεων για τον ευρύτερο τουριστικό τομέα 
αλλά και για την ανάπτυξη των αστικών οικονομιών. 

Πίνακας 1.7

Είδος τουρισμού Διαχρονική μεταβολή (2013/2009) στα ταξίδια διακοπών 
σε παγκόσμιο επίπεδο

Τουρισμός πόλεων (City Holidays) +47% Από αναδυόμενες αγορές 
(βλ. Ρωσία και Κίνα)Περιηγητικός τουρισμός (Touring Holidays ) +27%

Τουρισμός «ήλιου & θάλασσας» (Sun & 
Beach Holidays) +12% Από ανατολική Ευρώπη

Εξοχικός τουρισμός (Countryside Holidays) -10% Η επίδραση της ευρωπαϊκής 
οικονομικής κρίσης 

Πηγή: World Travel Monitor 2013, IPK International

1.4.3. Τουρισμός και αγορές (shopping)

Ο τουρισμός και οι αγορές αποτελούν αλληλένδετες δραστηριότητες που μπορούν να 
συνδέονται με δύο τουλάχιστον τρόπους: είτε οι αγορές αποτελούν τον βασικό σκοπό ενός 
ταξιδιού, όπου οι τουρίστες ταξιδεύουν αποζητώντας κυρίως αγοραστικές εμπειρίες, είτε 
αποτελούν δευτερεύουσα δραστηριότητα σε ένα ταξίδι, το βασικό κίνητρο του οποίου εί-
ναι άλλου τύπου (ψυχαγωγικό, αθλητικό, συνεδριακό κ.ά.). Ωστόσο και στη δεύτερη περί-
πτωση οι αγορές (shopping) αποτελούν μια πολύ σημαντική διάσταση του τουρισμού και 
ιδιαίτερα του αστικού τουρισμού. Παρ’ ότι λοιπόν οι αγορές δεν είναι για το μεγαλύτερο 
τμήμα των τουριστών ο βασικός λόγος που τους ωθεί να ταξιδέψουν, για πολλούς το τα-
ξίδι δεν θεωρείται ολοκληρωμένο εάν δεν έχουν πραγματοποιηθεί αγορές. 

Οι αγορές αποτελούν μια από τις πλέον συνήθεις δραστηριότητες που παραδοσιακά συν-
δέονται με το ταξίδι.13 Το shopping στο πλαίσιο του τουρισμού ξεπερνάει τα όρια της λει-
τουργικής χρηστικότητας των προϊόντων και συνδέεται άμεσα με εμπειρίες διασκέδασης, 
αλλά και με διαδικασίες γνωριμίας και δημιουργίας σχέσεων με τον τόπο επίσκεψης. Στο 
πλαίσιο της τουριστικής εμπειρίας, τα ρούχα, τα σουβενίρ και τα είδη λαϊκής τέχνης αγο-
ράζονται κυρίως ως αναμνηστικά της ταξιδιωτικής εμπειρίας.14

Η σημασία των αγορών κατά τη διάρκεια των τουριστικών ταξιδιών γίνεται εμφανής στο 
μερίδιο που καταλαμβάνουν οι αγοραστικές δαπάνες ως προς τη συνολική τουριστική 

13. L. Murphy – G. Moscardo – P. Benckendorff – P. Pearce, “Evaluating Tourist Satisfaction with the Retail Experi-
ence in a Typical Tourist Shopping Village”, International Journal of Retailing and Consumer Services 18 (4), 2011, σ. 
302-310.
14. Στο ίδιο.
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δαπάνη. Σε αρκετές περιπτώσεις εμπειρικών μελετών βρέθηκε ότι τα χρήματα που δαπα-
νώνται από τους τουρίστες για αγορές υπερβαίνουν το ποσό που προορίζεται για φαγητό, 
διαμονή ή διασκέδαση.15 

Οι σύγχρονες θεωρήσεις για τη σχέση των αγορών με τη συνολική τουριστική εμπειρία 
επισημαίνουν την αυξημένη σημασία της αγοραστικής διαδικασίας ως ψυχαγωγικής δρα-
στηριότητας, που βοηθάει τους τουρίστες να δραπετεύσουν από τη ρουτίνα της καθημερι-
νότητας και να εκπληρώσουν τις ανάγκες τους σε διασκέδαση και χαλάρωση. Υπ’ αυτό το 
πρίσμα, η εμπορική αγορά της πόλης είναι πολύ σημαντική ως προς τη διαμόρφωση του 
συνολικού τουριστικού προϊόντος, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ελκυστικότερου 
για τον επισκέπτη περιβάλλοντος. Συνεπώς οι πολιτικές ανάπτυξης της εμπορικής αγο-
ράς οφείλουν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής τουριστικής αναπτυξια-
κής πολιτικής και του marketing plan ενός προορισμού.16

Είναι σαφές ότι τουρισμός και εμπόριο αποτελούν δύο αλληλένδετους τομείς οικονομι-
κής δραστηριότητας. Για την εμπορική αγορά η οικονομική σημασία των ξένων επισκε-
πτών είναι μεγάλη, καθώς οι επισκέπτες αυτοί συνιστούν μια κατηγορία αγοραστών ιδιαί-
τερα υψηλής κατανάλωσης. 

Το καταναλωτικό κοινό των τουριστών παρουσιάζει ιδιαίτερη αγοραστική συμπεριφορά. 
Γενικά, στο πλαίσιο της τουριστικής συνθήκης, τα κίνητρα, οι προτιμήσεις και οι απαιτή-
σεις σχετικά με τις αγορές διαφοροποιούνται. Η αγοραστική συμπεριφορά του τουρίστα 
διαφέρει σημαντικά από το μοντέλο του ορθολογικού καταναλωτή αλλά και από την αγο-
ραστική συμπεριφορά που ο ίδιος επιδεικνύει στον τόπο διαμονής του. Ωστόσο, παρά την 
οικονομική σπουδαιότητα της συγκεκριμένης κατηγορίας αγοραστών για τον εμπορικό 
τομέα ενός τουριστικού προορισμού, σε διεθνές επίπεδο διαπιστώνεται ερευνητικό κενό 
σχετικά με την αγοραστική συμπεριφορά των ξένων τουριστών και την αξιολόγηση των 
υπηρεσιών της εμπορικής αγοράς του προορισμού που επισκέπτονται. 

Εντούτοις, δημοσιευμένα ερευνητικά δεδομένα επιβεβαιώνουν τη χρησιμότητα της εμπει-
ρικής έρευνας στη βαθύτερη κατανόηση της αγοραστικής συμπεριφοράς των τουριστών 
και υποδεικνύουν την ύπαρξη σημαντικής διαφοροποίησης μεταξύ των εγχώριων και των 
ξένων επισκεπτών ενός τουριστικού προορισμού σχετικά με την αξιολόγηση της εμπορι-
κής αγοράς. Ένα γενικό και ενδιαφέρον εύρημα αυτών των εμπειρικών ερευνών είναι ότι 
οι ξένοι επισκέπτες τείνουν να είναι συνήθως πιο επιεικείς αξιολογητές. Αυτή η μεγαλύ-
τερη επιείκεια ίσως συνδέεται με μια γενικότερη «χαλαρή διάθεση» που χαρακτηρίζει την 
τουριστική κουλτούρα.17 

Βέβαια, οι τουρίστες δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα αγοραστών η οποία συμπερι-
φέρεται με πανομοιότυπο και προβλέψιμο τρόπο. Οι ξένοι επισκέπτες μπορούν να διαφέ-
ρουν μεταξύ τους σε σημαντικό βαθμό ως προς την αγοραστική τους συμπεριφορά, τις 
στάσεις και τις αντιλήψεις τους για την εμπορική αγορά του τόπου επίσκεψης. Ειδικότερα, 
τα βασικά χαρακτηριστικά των τουριστών, όπως η ηλικία, το φύλο, το εισόδημα, αλλά και 
παράγοντες που σχετίζονται με το τουριστικό τους προφίλ αποτελούν μεταβλητές που 

15. A. Yuksel, “Shopping Experience Evaluation: Α Case of Domestic and International Visitors”, Tourism Management 
25 (6), 2004, σ. 751-759.
16. L. Murphy – G. Moscardo – P. Benckendorff – P. Pearce, ό.π.
17. A. Yuksel, ό.π.
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επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά. Ταυτόχρονα, όπως μπορεί κανείς να συμπερά-
νει από τα αποτελέσματα ανάλογων ερευνών,18 η χώρα διαμονής των τουριστών παίζει 
επίσης σημαντικό ρόλο στις αντιλήψεις των τουριστών για την εμπορική αγορά του τουρι-
στικού προορισμού, καθώς οι προσδοκίες τους είναι ως ένα βαθμό προκαθορισμένες από 
την κουλτούρα και τις κοινωνικές αξίες της χώρας προέλευσής τους. 

18. Στο ίδιο.

Το Προφίλ των Τουριστών 

της Αθήνας
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2.1. Το δημογραφικό προφίλ των τουριστών 

Για να δημιουργηθεί το κοινωνικό-οικονομικό προφίλ των τουριστών, χρησιμοποιήθηκαν 
τέσσερις μεταβλητές δημογραφικού χαρακτήρα: το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο 
και το ετήσιο ατομικό εισόδημα των ερωτώμενων. 

2.1.1. Φύλο

Ως προς το φύλο, εμφανίζεται μια εναλλαγή μεταξύ των δύο χρονικών περιόδων κατά τις 
οποίες διενεργήθηκε η έρευνα στην Αθήνα: τον Αύγουστο υπερτερούν οι γυναίκες, ενώ το 
Σεπτέμβριο οι άνδρες. Το γεγονός αυτό πιθανότατα οφείλεται στην τυχαιότητα των συνε-
ντεύξεων και όχι σε κάποιον άλλο παράγοντα. Για τους τουρίστες των κρουαζιερόπλοιων 
η κατανομή του φύλου είναι μοιρασμένη στη μέση, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2.1.

2.1.2. Ηλικία

Όσον αφορά την καταγραφή της ηλικίας, υπήρχαν έξι ηλικιακές ομάδες στον αρχικό σχε-
διασμό του ερωτηματολογίου, με ακραίες κατηγορίες «έως 24 ετών» και «άνω των 65 
ετών», ενώ το ενδιάμεσο εύρος χωρίστηκε ανά δεκαετίες. Η πολυπληθέστερη ηλικιακή 
ομάδα τουριστών τον Αύγουστο είναι η «25-34», ενώ το Σεπτέμβριο η «45-54». Η κατα-
νομή της ηλικίας των τουριστών μεταξύ των δύο χρονικών περιόδων εμφανίζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, αφού είναι προφανές ότι την περίοδο του Σεπτεμβρίου ανεβαίνει ο μέσος 
όρος ηλικίας. Συγκεκριμένα, ενώ τον Αύγουστο οι μισοί από τους ερωτώμενους είναι μέ-
χρι 34 ετών, τη δεύτερη περίοδο διεξαγωγής της έρευνας το αντίστοιχο ποσοστό μετατο-
πίζεται στις ηλικιακές ομάδες «35-44 ετών» και «45-54 ετών». Η κατανομή της ηλικίας 
στην έρευνα της κρουαζιέρας φαίνεται να προσεγγίζει περισσότερο αυτήν των τουριστών 
του Σεπτεμβρίου, με έναν στους τρεις ερωτώμενους να είναι μεταξύ 45 και 54 ετών.

Διάγραµµα 2.1: Φύλο (%)
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Παρατηρώντας την ηλικιακή διαστρωμάτωση εντός των υπό μελέτη εθνικοτήτων, γίνεται 
αντιληπτό ότι οι τουρίστες που διαμένουν στην Αθήνα και οι οποίοι προέρχονται από την 
Ιταλία, την Ολλανδία και την Ισπανία είναι νεαρότερης ηλικίας ανεξάρτητα από τη χρονική 
περίοδο κατά την οποία διενεργήθηκε η έρευνα· στον αντίποδα, η πιο γερασμένη εθνικό-
τητα εμφανίζεται αυτή των Αμερικανών, με τους τουρίστες έως 34 ετών να αποτελούν το 
37% των ερωτώμενων την περίοδο του Αυγούστου και μόλις το 7% κατά την περίοδο του 
Σεπτεμβρίου. 

Στην έρευνα της κρουαζιέρας οι τουρίστες από την Ισπανία και την Ιταλία εμφανίζουν τα 
μεγαλύτερα ποσοστά στη μικρότερη ηλικιακή ομάδα, με περίπου έναν στους δύο να ανή-
κει σε αυτήν, ενώ η Γαλλία το μικρότερο, που δεν ξεπερνάει το 20%. Επιπλέον, οι του-
ρίστες από τον Καναδά και τις ΗΠΑ που επισκέφθηκαν την Αθήνα με κρουαζιερόπλοιο 

Διάγραµµα 2.2: Ηλικία (%)
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Διάγραµµα 2.3: Ηλικία ανά εθνικότητα – Αύγουστος (%)
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συμπληρώνουν την ομάδα των «γερασμένων» εθνικοτήτων με περισσότερους από έναν 
στους τέσσερις να είναι άνω των 55 ετών. 

Αν και τα ευρήματα για την ηλικιακή διαστρωμάτωση των εθνικοτήτων για τις δύο χρονικές 
περιόδους φαίνεται να συμφωνούν, πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω του μικρού μεγέθους 
του δείγματος την περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν υπάρχουν ισχυρές πληθυσμιακές βάσεις 
για καθεμία από τις οχτώ υπό μελέτη εθνικότητες. Οφείλουμε επομένως να είμαστε πιο επι-
φυλακτικοί στην ερμηνεία των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Με την προϋπόθεση ότι δεν 
χάνεται σημαντική πληροφορία όσον αφορά τις αναλύσεις ανά περίοδο, θα γίνεται ενοποίη-
ση των δεδομένων όταν θέλουμε να επεξεργαστούμε μεταβλητές εντός των εθνικοτήτων.

Διάγραµµα 2.4: Ηλικία ανά εθνικότητα – Σεπτέµβριος (%)
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Διάγραµµα 2.5: Ηλικία ανά εθνικότητα – Κρουαζιέρα (%)
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2.1.3. Εκπαιδευτικό επίπεδο 

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών συστημάτων ανά χώρα, ζη-
τήθηκε από τους ερωτώμενους να εντάξουν τον εαυτό τους σε μία από τρεις γενικές κα-
τηγορίες όσον αφορά την εκπαίδευση που έχουν λάβει. Η συντριπτική πλειονότητα των 
τουριστών δήλωσε ότι ανήκει στο υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, με τα ποσοστά να κυ-
μαίνονται από 86% έως 95% για τις τρεις διακεκριμένες περιπτώσεις τουριστών: του Αυ-
γούστου, του Σεπτεμβρίου και της Κρουαζιέρας. Να επισημανθεί ότι εντός των διαφορε-
τικών εθνικοτήτων δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην κατανομή 
του μορφωτικού επιπέδου.

2.1.4. Ετήσιο ατομικό εισόδημα 

Το τελευταίο δημογραφικό στοιχείο που συλλέχθηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών είναι 
το ετήσιο ατομικό εισόδημα των ερωτώμενων. Και για αυτή τη μεταβλητή παρατηρείται 
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των κατανομών ανάλογα με τη χρονική περίοδο δι-
εξαγωγής της έρευνας. Την περίοδο του Σεπτεμβρίου παρατηρούνται αυξημένα ποσοστά 
στις μεγαλύτερες εισοδηματικές κατηγορίες έναντι του Αυγούστου. Συγκεκριμένα, ενώ οι 
μισοί ερωτώμενοι τον Αύγουστο δήλωσαν ότι το ετήσιο εισόδημά τους ανέρχεται σε ύψος 
έως 30.000€, το ποσοστό αυτό υποδιπλασιάζεται και φτάνει στο 27% για την περίοδο του 
Σεπτεμβρίου. Όσον αφορά τους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων, έχουμε μια πιο ισομερή 
κατανομή στις εισοδηματικές κατηγορίες, με μια τάση προς τα υψηλότερα εισοδηματικά 
στρώματα. Επιπλέον, είναι πιο επιφυλακτικοί στο να δώσουν τη συγκεκριμένη πληροφο-
ρία, αφού ένας στους τέσσερις δεν θέλησε να δηλώσει το συγκεκριμένο στοιχείο, ενώ το 
ποσοστό που δεν έδωσε απάντηση για τις περιόδους Αύγουστο και Σεπτέμβριο είναι 6% 
και 12% αντίστοιχα.

Η διαφοροποίηση από τη γενική κατανομή της ηλικίας που παρατηρήθηκε εντός των εθνι-
κοτήτων των Ιταλών, των Ολλανδών, των Ισπανών και των Αμερικανών παρουσιάζε-
ται και για το ετήσιο ατομικό εισόδημα. Δηλαδή οι τρεις πρώτες εθνικότητες εμφανίζουν 
αυξημένα ποσοστά στις χαμηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες, με την πλειονότητα των 

Διάγραµµα 2.6: Εκπαιδευτικό επίπεδο
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απαντήσεων να μην ξεπερνούν τα 30.000€ ετησίως, ενώ η τέταρτη στις υψηλότερες, 
ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. Συγκεκριμένα, ένας στους 
δύο Αμερικανούς δηλώνει εισόδημα πάνω από 50.000€ ετησίως, ενώ στο σύνολο του 
δείγματος τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται στο 23% τον Αύγουστο και στο 33% το 
Σεπτέμβριο. Το ίδιο πρότυπο παρατηρείται και για τους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων, 
με τους τουρίστες από την Ισπανία και την Ιταλία να δηλώνουν ετήσιο ατομικό εισόδημα 
λιγότερο από 15.000€ σε ποσοστό διπλάσιο του γενικού. Από την άλλη, οι τουρίστες με 
μόνιμη κατοικία τον Καναδά και τις ΗΠΑ κατανέμονται στις υψηλότερες εισοδηματικές 
κατηγορίες. Εξαίρεση αποτελούν οι ερωτώμενοι από τη Γαλλία, που, ενώ, όπως είδαμε, 
έχουν το μικρότερο ποσοστό νέων, η εισοδηματική τους κατανομή προσεγγίζει αρκετά την 
κατανομή του συνόλου.

Διάγραµµα 2.7: Ετήσιο ατοµικό εισόδηµα
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Όπως είναι προφανές, υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και του εισο-
δήματος, δηλαδή σε υψηλότερες ηλικιακές κατηγορίες παρατηρούνται μεγάλα ποσοστά 
στις υψηλές εισοδηματικές ομάδες. Για τους τουρίστες λοιπόν που διαμένουν στην Αθήνα 
μπορούν να εξαχθούν τρεις βασικές ομάδες σύμφωνα με την ηλικία και το εισόδημά τους: 
στην πρώτη ανήκουν οι επισκέπτες από τις χώρες Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, με μικρές 
ηλικίες και χαμηλό εισόδημα, στη δεύτερη οι τουρίστες από την Αγγλία, τη Γερμανία, τη 
Γαλλία και τη Ρωσία, που η κατανομή των ηλικιών και του εισοδήματος ακολουθεί τη γε-
νική κατανομή του δείγματος, ενώ η τρίτη αποτελείται μόνο από τους Αμερικανούς υπηκό-

Διάγραµµα 2.9: Εισόδηµα ανά εθνικότητα – Σεπτέµβριος (%)
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ους με μεγάλες ηλικίες και υψηλό εισόδημα. Αντίστοιχα, για τους επιβάτες των κρουαζιε-
ρόπλοιων η ανάλογη κατηγοριοποίηση έχει καθαρά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, δηλαδή 
οι μεσογειακές χώρες Ιταλία, Ισπανία δημιουργούν την πρώτη ομάδα τουριστών, οι τουρί-
στες από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη (Γαλλία, Γερμανία και Αγγλία) τη δεύτερη ομάδα 
και τέλος οι χώρες της Βόρειας Αμερικής την τρίτη.

2.2. Το τουριστικό προφίλ

Για να δημιουργηθεί ένα πιο ολοκληρωμένο προφίλ των τουριστών που επισκέπτονται 
την Αθήνα, το οποίο θα βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα και τις καταναλωτικές τους 
συμπεριφορές, συγκεντρώθηκαν στοιχεία για επιπλέον έξι μεταβλητές.

Οι έξι αυτοί παράγοντες επιγραμματικά είναι οι εξής:

◗◗ Ο τρόπος που οργάνωσαν το ταξίδι.

◗◗ Το κατάλυμα το οποίο χρησιμοποίησαν.

◗◗ Η συνολική διάρκεια παραμονής στην Αθήνα σε ημέρες.

◗◗ Τα πρόσωπα με τα οποία συνταξίδεψαν.

◗◗ Πόσες φορές έχουν επισκεφθεί την Αθήνα.

◗◗ Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους επέλεξαν τον συγκεκριμένο προορισμό.

Να σημειωθεί ότι στην έρευνα που αφορά τους τουρίστες με κρουαζιερόπλοιο δεν συλλέ-
χθηκαν στοιχεία για το κατάλυμα το οποίο χρησιμοποίησαν και τον τρόπο που οργάνωσαν 
τις διακοπές τους, αφού αναφερόμαστε σε τουρίστες που διέμειναν σε κρουαζιερόπλοιο. 
Επίσης, η συνολική διάρκεια παραμονής στην Αθήνα αντικαταστάθηκε με τις ώρες που 
παρέμειναν έξω από το κρουαζιερόπλοιο όσο αυτό παρέμενε στο λιμάνι του Πειραιά.

Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των παραπάνω μεταβλητών 
πρέπει να αναφέρουμε ότι τρεις από τις έξι φαίνεται να συσχετίζονται σημαντικά μεταξύ 
τους. Συγκεκριμένα, μεταξύ του τρόπου οργάνωσης των διακοπών, του καταλύματος που 
χρησιμοποίησαν και των προσώπων με τα οποία συνταξίδεψαν υπάρχει μια ισχυρή εξάρ-
τηση. Παρατηρείται ότι τα άτομα που ήρθαν στην Αθήνα για διακοπές με την οικογένειά 
τους προτίμησαν ένα οργανωμένο πακέτο διακοπών με μεγαλύτερη συχνότητα από τους 
υπόλοιπους, καθώς και ότι τείνουν να διαμένουν σε ξενοδοχεία πολλών αστέρων. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κατανομές των έξι παραγόντων για την έρευνα της Αττι-
κής κατά τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο, και αναλύονται σύμφωνα με τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά των τουριστών, ώστε να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες 
για τις προαναφερόμενες διαμορφωμένες ομάδες.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, η πλειονότητα των τουριστών οργάνωσαν τις διακοπές τους 
με απευθείας κράτηση εισιτηρίων και καταλύματος, χωρίς να απευθυνθούν σε κάποιο 
τουριστικό πρακτορείο και τις δύο χρονικές περιόδους. Υπάρχει όμως μια στατιστικά ση-
μαντική μείωση του ποσοστού τη δεύτερη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. Το 
ποσοστό των οργανωμένων πακέτων διακοπών σχεδόν διπλασιάζεται το Σεπτέμβριο, 
με έναν στους τρεις τουρίστες να προτιμούν αυτό τον τρόπο οργάνωσης σε σύγκριση με 
έναν στους πέντε του Αυγούστου. Όπως προαναφέρθηκε, η συγκεκριμένη μεταβλητή συ-
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σχετίζεται σημαντικά με το είδος καταλύματος που επέλεξαν για τη διαμονή τους και με 
τα πρόσωπα με τα οποία συνταξίδεψαν, οπότε αναμένεται να υπάρχουν και σε αυτές τις 
ερωτήσεις διαφοροποιήσεις στις κατανομές ανάλογα με την περίοδο άφιξης στην Αθήνα. 

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2.12, περισσότεροι από ένας στους δύο ερωτώμενους επέ-
λεξε ξενοδοχείο τεσσάρων ή πέντε αστέρων το Σεπτέμβριο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
τον Αύγουστο φτάνει στο 32% των απαντήσεων. Αντίθετα, καταλύματα χαμηλού κόστους, 
όπως ξενοδοχεία έως δύο αστέρων και youth hostel, προτιμώνται με μεγαλύτερη συχνό-
τητα τον καλοκαιρινό μήνα, με περίπου έναν στους τέσσερις τουρίστες να διαμένουν σε 
αυτά, ενώ το Σεπτέμβριο μόλις ένας στους δέκα τα επιλέγει. Ενδιαφέρον εύρημα από τη 
συγκεκριμένη ερώτηση αποτελεί το γεγονός ότι περίπου το 10% του δείγματος φιλοξενή-
θηκε σε σπίτι φίλων ή συγγενών. Οι επισκέπτες αυτοί αποτελούν ένα σημαντικό και ιδιαί-
τερο κομμάτι τουριστών της Αθήνας και πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσο διαφοροποιείται η 
καταναλωτική τους συμπεριφορά από αυτήν των υπόλοιπων τουριστών. Όσον αφορά την 
ποιοτική ανάλυση της απάντησης «άλλο», να αναφέρουμε ότι εμφανίστηκαν επιπλέον πέ-

Διάγραµµα 2.11: Οργάνωση διακοπών
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Διάγραµµα 2.12: Κατάλυµα
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ντε είδους καταλύματα που δεν είχαν προβλεφθεί στο σχεδιασμό της ερώτησης και είναι 
τα εξής: ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, κάμπινγκ, σκάφος, τροχόσπιτο και couch surfing.

Τέλος, όσον αφορά τα πρόσωπα με τα οποία επισκέφθηκαν την Αθήνα, παρατηρούμε ότι 
τον Αύγουστο το πλήθος των ατόμων που ήρθαν με την οικογένειά τους είναι περίπου ίσο 
με αυτό που ήρθαν με φιλικά πρόσωπα. Αντίθετα, την περίοδο του Σεπτεμβρίου οι οικο-
γενειακές διακοπές αποτελούν την πλειονότητα των περιπτώσεων, με τη διαφορά των 
ποσοστών μεταξύ των απαντήσεων «οικογένεια» και «φίλοι» να ανέρχεται στο 31%. Η 
διαφορά είναι ακόμα μεγαλύτερη στην έρευνα της κρουαζιέρας, όπου περίπου δύο στους 
τρεις ερωτώμενους πραγματοποίησαν το ταξίδι με συγγενικά πρόσωπα, ενώ ένας στους 
πέντε με φιλικά. 

Στο σημείο αυτό μπορούμε να δούμε πώς συσχετίζονται η ηλικία, το εισόδημα και η εθνι-
κότητα των τουριστών της κρουαζιέρας με τα πρόσωπα με τα οποία πέρασαν μαζί τις δι-
ακοπές. Όσο ανεβαίνουμε τις ηλικιακές κατηγορίες, τόσο πιο πιθανό είναι τα άτομα αυτά 
να πραγματοποίησαν τις διακοπές τους με την οικογένειά τους, το οποίο είναι ένα λογικό 

Διάγραµµα 2.13: Συνοδεία των τουριστών/επισκεπτών στο ταξίδι
(Αύγουστος – Σεπτέµβριος – Κρουαζιέρα) (%)
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εύρημα, αφού η ύπαρξη οικογένειας είναι ούτως η άλλως πιο πιθανή για άτομα μεγάλης 
ηλικίας. Επίσης, το ίδιο πρότυπο, αλλά με μικρότερη ένταση, παρατηρείται και για τις ει-
σοδηματικές κατηγορίες. Τα χαμηλότερα ποσοστά στην απάντηση «οικογένεια» εμφανί-
ζονται στις κατηγορίες που δεν ξεπερνούν τα 30.000€ ετησίως, ενώ το υψηλότερο στην 
κατηγορία «μεγαλύτερο από 70.000€». Όσον αφορά τις εθνικότητες, αξιοσημείωτο είναι 
το ποσοστό των Γάλλων που έκαναν κρουαζιέρα με την οικογένειά τους, το οποίο φτάνει 
στο 71% των περιπτώσεων. Αντίθετα, οι ερωτώμενοι από τις μεσογειακές χώρες πραγ-
ματοποίησαν τις διακοπές τους μαζί με φιλικά πρόσωπα σε μεγαλύτερο βαθμό από τους 
υπόλοιπους.

Η διαφοροποίηση στις κατανομές της ηλικίας και του εισοδήματος, που αναλύθηκε σε 
προηγούμενη παράγραφο μεταξύ των δύο χρονικών περιόδων στις οποίες διεξήχθη η 
έρευνα της Αττικής, είναι φανερό ότι έχει αντίκτυπο στα τρία χαρακτηριστικά που αναλύ-
ουμε και διαμορφώνουν ένα γενικότερο προφίλ των τουριστών που επισκέπτονται την 

Διάγραµµα 2.15: Συνοδεία επισκεπτών κρουαζιέρας 
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Διάγραµµα 2.16: Συνοδεία επισκεπτών κρουαζιέρας ανά εθνικότητα (%)
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Αθήνα. Δηλαδή τουρίστες νέοι και με χαμηλό εισόδημα, όπως αυτοί του Αυγούστου, είναι 
πιο πιθανό να οργανώσουν τις διακοπές μόνοι τους, να διαμείνουν σε χαμηλού κόστους 
καταλύματα και να επισκέπτονται τον προορισμό διακοπών με φιλικά πρόσωπα. Αντίθετα, 
τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και με μεγαλύτερο εισόδημα, που είναι στην πλειονότητά 
τους οι τουρίστες του Σεπτεμβρίου, έχουν την τάση να διαλέγουν οργανωμένα πακέτα 
διακοπών σε μεγαλύτερο βαθμό, να πηγαίνουν διακοπές με την οικογένειά τους και να δι-
αμένουν σε υψηλού κόστους καταλύματα. Τα παραπάνω συμπεράσματα είναι ευδιάκριτα 
στα επόμενα διαγράμματα, όπου τα δεδομένα για τις δύο χρονικές περιόδους της έρευνας 
έχουν ενοποιηθεί, ώστε να υπάρχει μια γενική εικόνα του τρόπου συμπεριφοράς των εκά-
στοτε ηλικιακών και εισοδηματικών ομάδων του πληθυσμού. 

Διάγραµµα 2.17: Οργάνωση διακοπών ανά ηλικία (%)
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Διάγραµµα 2.18: Οργάνωση διακοπών ανά εισόδηµα (%)
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Διάγραµµα 2.19: Ηλικιακή κατανοµή όσων επισκέφθηκαν
την Αθήνα µε φίλους ή οικογένεια (%)

Έως 34 ετών 35-54 ετών Άνω των 55 ετών
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Διάγραµµα 2.21: Κατάλυµα ανά ηλικία (%)
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Διάγραµµα 2.20: Εισοδηµατική κατανοµή όσων επισκέφθηκαν
την Αθήνα µε φίλους ή οικογένεια (%)
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Στη συνέχεια αναλύουμε τις τρεις αυτές μεταβλητές ανά χώρα μόνιμης διαμονής των του-
ριστών. Δεδομένου ότι έχουν διαμορφωθεί τρία διακριτά γκρουπ εθνικοτήτων βάσει των 
δημογραφικών τους χαρακτηριστικών, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο διεξαγωγής 
της έρευνας, θα χρησιμοποιήσουμε τα ενοποιημένα δεδομένα. Ξεκινώντας από τον τρόπο 
με τον οποίο οργάνωσαν τις διακοπές τους, παρατηρούμε ένα αρκετά υψηλό ποσοστό, της 
τάξης του 35%, για τους Ρώσους που ήρθαν στην Αθήνα μέσω τουριστικών πρακτορείων. 
Παρόλο λοιπόν που στην ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων οι τουρίστες από τη Ρω-
σία δεν εμφανίζουν υψηλά ποσοστά στις υψηλές ηλικιακές και εισοδηματικές κατηγορίες, 
φαίνεται να υπάρχει μια ισχυρή τάση στα οργανωμένα πακέτα διακοπών. Οι τουρίστες από 
την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ιταλία και τις ΗΠΑ ακολουθούν το πρότυπο που ήδη έχουμε 

Διάγραµµα 2.22: Κατάλυµα ανά εισόδηµα (%)
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Διάγραµµα 2.23: Οργάνωση διακοπών ανά εθνικότητα (%)
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αναφέρει, δηλαδή οι τουρίστες από τις τρεις πρώτες παρουσιάζουν τα μικρότερα ποσοστά 
στα οργανωμένα πακέτα διακοπών και οι τουρίστες από τις ΗΠΑ το δεύτερο μεγαλύτερο 
μετά τη Ρωσία. Όσον αφορά τα υπόλοιπα δύο χαρακτηριστικά, το κατάλυμα και τα πρό-
σωπα με τα οποία συνταξίδεψαν, η εικόνα είναι η αναμενόμενη. Δηλαδή το ποσοστό των 
Αμερικανών που διαμένουν σε ξενοδοχείο τεσσάρων ή πέντε αστέρων ξεπερνάει το 50% 
των περιπτώσεων, ενώ ένας στους τρεις Ισπανούς, Ολλανδούς και Ιταλούς διαμένει είτε 
σε ξενοδοχείο έως δύο αστέρων είτε σε youth hostel. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το πο-
σοστό των ερωτώμενων με μόνιμη κατοικία στις ΗΠΑ οι οποίοι φιλοξενήθηκαν σε σπίτι 
συγγενών ή φίλων, το οποίο φτάνει στο 16%, αποτελώντας, όπως αναφέραμε, μια ξεχω-

Διάγραµµα 2.24: Κατάλυµα ανά εθνικότητα (%)
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Διάγραµµα 2.25: Πρόσωπα ανά εθνικότητα (%)
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ριστή ομάδα τουριστών. Τέλος, οι αμιγώς οικογενειακές διακοπές για τους ερωτώμενους 
από την Αμερική αγγίζουν το 60% των περιπτώσεων, ενώ για τις μεσογειακές χώρες το 
ποσοστό αυτό υποδιπλασιάζεται. 

Οι τρεις μεταβλητές που υπολείπονται για τη δημιουργία του προφίλ των τουριστών είναι 
η συνολική διάρκεια παραμονής στην Αθήνα, πόσες φορές έχουν επισκεφθεί τον συγκε-
κριμένο προορισμό και οι βασικότεροι λόγοι που τους οδήγησαν σε αυτή την επιλογή. 
Όσον αφορά τη διάρκεια παραμονής, πρέπει να διευκρινιστεί ότι ένα μικρό αλλά υπολογί-
σιμο κομμάτι των τουριστών, ενώ δήλωναν το σύνολο των ημερών που θα διέμεναν στην 
Αθήνα, δεν παρέμειναν συνεχόμενα για όλες τις ημέρες, αλλά στο ενδιάμεσο επισκέπτο-
νταν και διέμεναν και σε άλλους προορισμούς. Στον υπολογισμό του μέσου όρου ημερών 
παραμονής στην Αθήνα θα συμπεριληφθεί και η προαναφερθείσα ομάδα τουριστών, διότι 
μας ενδιαφέρει το σύνολο των ημερών που παραμένουν στην Αθήνα, ανεξάρτητα από το 
αν αυτό αποτελεί μια συνεχόμενη χρονικά περίοδο ή περισσότερες από μία διακριτές πε-
ριόδους. Επίσης, ένας παράγοντας που επηρεάζει τη συγκεκριμένη μεταβλητή είναι και το 
κατάλυμα το οποίο χρησιμοποίησαν. Η κατηγοριοποίηση που πρέπει να γίνει σε αυτή την 
περίπτωση είναι μεταξύ των τουριστών που διανυκτέρευσαν σε κάποιο ξενοδοχειακού 
τύπου κατάλυμα και σε αυτούς που φιλοξενήθηκαν σε σπίτι φίλων ή συγγενών – για τους 
δεύτερους αναμένουμε μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην Αθήνα. Αναλυτικά, οι μέσοι 
όροι των ημερών παραμονής ανά χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας και ανά κατά-
λυμα παρουσιάζονται στο επόμενο διάγραμμα, όπου εκτός από την αναμενόμενη διαφο-
ροποίηση παρατηρούμε ότι οι τουρίστες του Σεπτεμβρίου εμφανίζουν μια ελαφρώς μεγα-

λύτερη διάρκεια παραμονής έναντι αυτών του Αυγούστου στο σύνολο των δύο ερευνών.
Η ανάλυση ανά εθνικότητα πραγματοποιήθηκε στο σύνολο του δείγματος με τα ήδη δια-
μορφωμένα γκρουπ εθνικοτήτων να εμπλουτίζονται με μία ακόμα πληροφορία. Συγκε-
κριμένα, οι τουρίστες από την Ισπανία, την Ολλανδία και την Ιταλία εμφανίζουν τους μι-
κρότερους μέσους όρους, οι οποίοι δεν ξεπερνούν τις 5 ημέρες, ενώ οι ερωτώμενοι από 
τις ΗΠΑ τον μεγαλύτερο, που φτάνει στις 5,7 ημέρες. Όσον αφορά την πρώτη ομάδα, είναι 
λογική αυτή η εξέλιξη διότι μιλάμε για τουρίστες χαμηλού εισοδήματος και επομένως το 

Διάγραµµα 2.26: Μέσος αριθµός παραµονής ηµερών
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χρηματικό ποσό που δαπανούν για τις διακοπές τους είναι μικρότερο απ’ ό,τι των υπολοί-
πων, οπότε περιορίζει και τη διάρκεια των διακοπών. Για τους τουρίστες από τις ΗΠΑ δύο 
είναι οι πιθανοί λόγοι που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής. Πρώτον, το 
κόστος των μεταφορικών είναι σαφώς μεγαλύτερο για αυτούς σε σύγκριση με τους υπό-
λοιπους, όπως και ο χρόνος μετάβασης στον προορισμό διακοπών, επομένως η δυσκολία 
του ταξιδιού τείνει να μεγαλώνει τη διάρκεια παραμονής. Δεύτερον, να θυμίσουμε ότι οι 
τουρίστες από τις ΗΠΑ παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό όσον αφορά τη διαμονή σε 
σπίτι φίλων ή συγγενών, το οποίο αποτελεί έναν παράγοντα που ευνοεί τη μεγαλύτερη 
διάρκεια παραμονής στην Αθήνα. 

Όσον αφορά τη διάρκεια παραμονής για τους τουρίστες που επισκέφθηκαν την Αθήνα με 
κρουαζιερόπλοιο, όπως αναφέραμε μετρήθηκε σε ώρες, αφού τα πλοία έμεναν δεμένα 
στο λιμάνι του Πειραιά για μόλις μία ημέρα. Ο μέσος όρος ωρών εκτός του κρουαζιερό-
πλοιου διαμορφώθηκε στις 6,6 ώρες, ενώ κανένας δημογραφικός ή άλλος παράγοντας 
δεν εμφανίστηκε να επηρεάζει τη διάρκεια παραμονής στην Αθήνα στην έρευνα της κρου-
αζιέρας.

Ο αριθμός των παλαιοτέρων επισκέψεων στην Αθήνα θεωρητικά επηρεάζεται από διά-
φορους παράγοντες. Κατ’ αρχάς η ηλικία είναι ένας από αυτούς, αφού, όσο μεγαλύτερος 
είναι κάποιος, τόσο πιο πρακτικά πιθανό είναι να έχει επισκεφθεί περισσότερες από μία 
φορές έναν συγκεκριμένο προορισμό διακοπών. Επίσης, η απόσταση του προορισμού από 
τη μόνιμη κατοικία μπορεί να επηρεάσει την επιλογή του για το αν θα επισκεφθεί ξανά 
τον συγκεκριμένο προορισμό. Τέλος, η ύπαρξη κάποιου συγγενικού η φιλικού προσώ-
που είναι ένας παράγοντας που θεωρητικά μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες να επιλέξει 
κάποιος τον ίδιο προορισμό για τις διακοπές του. Η θετική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας 
και του αριθμού παλαιότερων επισκέψεων στην Αθήνα είναι εμφανής στο επόμενο διά-
γραμμα, όπου και για τις δύο περιόδους περίπου οι μισοί ερωτώμενοι της μεγαλύτερης 
ηλικιακής κατηγορίας την έχουν επισκεφθεί ξανά τουλάχιστον μία φορά. Αντίθετα, για τη 
συντριπτική πλειονότητα των ατόμων που ήταν μέχρι 34 χρονών το 2013 ήταν η πρώτη 
φορά που έκαναν διακοπές στην Αθήνα.

Διάγραµµα 2.27: Μέσος αριθµός παραµονής ηµερών ανά εθνικότητα (%)
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Το γεγονός ότι περίπου το 70% των περιπτώσεων στο σύνολο των δύο ερευνών δεν έχουν 
ξαναέρθει στην Αθήνα ανατρέπεται όταν αναφερόμαστε σε τουρίστες που φιλοξενήθηκαν 
σε σπίτι φίλων ή συγγενών. Σε αυτή την περίπτωση η πλειονότητα των ερωτώμενων έχει 
επισκεφθεί τουλάχιστον άλλη μία φορά την Αθήνα, και μάλιστα ένα μεγάλο μέρος τους 
είναι πιστοί τουρίστες, με επαναλαμβανόμενες επισκέψεις. 

Σύμφωνα με τα προηγούμενα αποτελέσματα, αναμένουμε τους τουρίστες από την Ισπανία, 
την Ολλανδία και την Ιταλία, οι οποίοι αποτελούν το γκρουπ των μικρών ηλικιακά τουρι-
στών, να μην έχουν επισκεφθεί ξανά την Αθήνα τα προηγούμενα χρόνια σε μεγαλύτερο 

Διάγραµµα 2.28: Επισκέψεις ανά ηλικία – Αττική (%)
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Διάγραµµα 2.29: Επισκέψεις ανά κατάλυµα – Αττική (%)
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βαθμό από τους υπόλοιπους. Αντίθετα, οι ερωτώμενοι με μόνιμη κατοικία στις ΗΠΑ, οι 
οποίοι όχι μόνο έχουν υψηλό ηλικιακό μέσο όρο αλλά και υπερτερούν έναντι των υπο-
λοίπων όσον αφορά την ύπαρξη κάποιου φιλικού ή συγγενικού προσώπου στην Αθήνα, 
αναμένουμε να εμφανίζονται ως συχνότεροι επισκέπτες της Αθήνας. Ωστόσο, σύμφωνα 
με το διάγραμμα οι προηγούμενες υποθέσεις δεν επιβεβαιώνονται στο σύνολό τους. Οι 
Ιταλοί είναι πιο πιθανό να έχουν έρθει στην Αθήνα τουλάχιστον μία φορά, ενώ οι Ρώ-
σοι το λιγότερο πιθανό. Σε αυτό το σημείο αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικός είναι ο 
παράγοντας της απόστασης της μόνιμης κατοικίας από τον προορισμό διακοπών, αφού 
από τη γειτονική χώρα έχουμε τους πιο πιστούς τουρίστες. Αντίθετα, η Ρωσία που είναι η 
πιο απομακρυσμένη χώρα μετά τις ΗΠΑ, η οποία όμως συγκεντρώνει χαρακτηριστικά που 
ευνοούν τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στην Αθήνα, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 
ποσοστό στην απάντηση «καμία». Βέβαια, δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι το φαινόμενο 
του ρωσικού τουρισμού στην Ελλάδα έχει αμβλυνθεί τα τελευταία χρόνια, οπότε δεν ανα-
μέναμε να αποτυπωθεί τάση επανάληψης για τη συγκεκριμένη εθνικότητα.

Η μεταβλητή των επισκέψεων μετρήθηκε και στην έρευνα της κρουαζιέρας. Σε αυτή την 
περίπτωση το ποσοστό των επισκεπτών κρουαζιέρας που δεν έχουν ξαναέρθει στην 
Αθήνα μεγαλώνει κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την έρευνα των υπό-
λοιπων τουριστών, με οχτώ στους δέκα ερωτώμενους το 2013 να επισκέπτονται πρώτη 
φορά την Αθήνα. Να σημειωθεί επίσης ότι η συσχέτιση που παρατηρήθηκε στην έρευνα 
της Αττικής μεταξύ των επισκέψεων και της ηλικίας επιβεβαιώνεται και στην έρευνα της 
κρουαζιέρας, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία να είναι πιο πιθανό να έχουν ξαναέρθει 
τουλάχιστον μία φορά. Επίσης, αν και τα ποσοστά των απαντήσεων ανάλογα με τη χώρα 
μόνιμης κατοικίας δεν διαφοροποιούνται στατιστικά σημαντικά, και εδώ παρατηρείται η 
τάση οι ερωτώμενοι από τις πιο απομακρυσμένες χώρες απ’ την Ελλάδα (ΗΠΑ, Καναδάς) 
να εμφανίζονται οι λιγότερο συχνοί επισκέπτες της Αθήνας. Αντίστοιχα, οι Ιταλοί εμφα-
νίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό στην απάντηση που ορίζει τους πιο πιστούς επισκέπτες, 
με περίπου έναν στους δέκα να έχει επιλέξει την Αθήνα για διακοπές περισσότερες από 
δύο φορές μέχρι το 2012.

Διάγραµµα 2.30: Επισκέψεις ανά εθνικότητα – Αττική (%)
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Ο τελευταίος παράγοντας που έμεινε να παρουσιαστεί ώστε να διαμορφωθεί το γενικό-
τερο τουριστικό προφίλ των επισκεπτών της Αθήνας είναι οι βασικότεροι λόγοι για τους 
οποίους την επέλεξαν για τις διακοπές τους. Να αναφέρουμε ότι οι ερωτώμενοι μπο-
ρούσαν να δώσουν μέχρι τρεις το πολύ απαντήσεις στη συγκεκριμένη ερώτηση, οπότε 
και τα ποσοστά που θα παρουσιαστούν εύλογα δεν αθροίζουν στο 100%. Ξεκινώντας με 
την έρευνα της κρουαζιέρας, παρατηρούμε ότι ένα μεγάλο μέρος δηλώνει ότι ήρθε στην 
Αθήνα ουσιαστικά χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο, αλλά επειδή ήταν μια στάση στην κρουα-
ζιέρα τους. Συγκεκριμένα, ένας στους τέσσερις ερωτώμενους έδωσε αυτή την απάντηση, 
γεγονός που πρέπει να προβληματίσει, αφού ουσιαστικά το πέρασμα από την Αθήνα δεν 
είχε κάποιον συγκεκριμένο σκοπό. Οι δύο πιο δημοφιλείς απαντήσεις ήταν λόγω του πο-
λιτισμού / της ιστορίας της Αθήνας και λόγω του κλίματος. 

Διάγραµµα 2.31: Επισκέψεις – Kρουαζιέρα
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Διάγραµµα 2.32: Επισκέψεις ανά εθνικότητα – Kρουαζιέρα (%)
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Όσον αφορά την έρευνα των τουριστών, πρώτος λόγος προτίμησης της Αθήνας για δια-
κοπές είναι ο πολιτισμός και η ιστορία, με ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά έναντι της έρευνας 
της κρουαζιέρας. Την περίοδο του Αυγούστου αγγίζει το 80% των περιπτώσεων, ενώ του 
Σεπτεμβρίου το 90%. Η δεύτερη και η τρίτη δημοφιλέστερες κατά σειρά απαντήσεις είναι 
το κλίμα και το γεγονός ότι από την Αθήνα υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε άλλους παρα-
θεριστικούς προορισμούς της Ελλάδας. Είναι εμφανές ότι κατά την περίοδο του Σεπτεμ-
βρίου οι απαντήσεις αυτές χάνουν έδαφος σε σύγκριση με την καλοκαιρινή περίοδο του 
Αυγούστου. Αν αναλογιστούμε λοιπόν ότι ένα μεγάλο κομμάτι τουριστών της Αθήνας θα 
μεταβεί και σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας για διακοπές, συμπεραίνουμε ότι η εμπο-
ρική αγορά της Αθήνας έχει να ανταγωνιστεί και τις υπόλοιπες εμπορικές αγορές της χώ-
ρας μας. Το πιο απαισιόδοξο εύρημα είναι ότι η εμπορική αγορά της Αθήνας αποτελεί λόγο 
προσέλκυσης τουριστών μόλις για το 1% του δείγματος. Προφανώς η Αθήνα δεν μπορεί 
να συμπεριληφθεί στους τουριστικούς προορισμούς όπου οι επισκέπτες έχουν ως βασικό 
στόχο τις αγορές, όπως, παραδείγματος χάρη, το Μιλάνο ή το Λονδίνο, που φημίζονται για 
τις εμπορικές αγορές τους. 

Η ανάλυση των βασικότερων λόγων για τους οποίους επέλεξαν την Αθήνα ως προορισμό 
διακοπών με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων δεν παρουσίασε μεγά-
λες διαφοροποιήσεις, αν εξαιρέσουμε την περίπτωση της νυχτερινής διασκέδασης, που 
εμφανίζεται ως λόγος επίσκεψης μόνο στις μικρές ηλικιακές ομάδες. Σε όλες τις περι-
πτώσεις στις τρεις πρώτες θέσεις έρχονται οι προαναφερθέντες λόγοι. Επιβεβαιώνεται 
λοιπόν το στερεότυπο ότι ο τουρίστας που επισκέπτεται την Ελλάδα εν γένει και την Αθήνα 
ειδικότερα έρχεται για τον πολιτισμό, τον ήλιο και τη θάλασσα ανεξαρτήτως ηλικίας, εισο-
δήματος και εθνικότητας.

Διάγραµµα 2.33: Λόγοι επιλογής Αθήνας ως προορισµού διακοπών – Κρουαζιέρα (%)
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Έχοντας ολοκληρώσει την ανάλυση των έξι παραγόντων που διαμορφώνουν το γενικό-
τερο προφίλ των τουριστών της Αθήνας, θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση δύο ακό-
μη ερωτήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σκιαγράφηση του καταναλωτικού 
προφίλ των ερωτώμενων. Η πρώτη αφορoύσε τέσσερις προτάσεις που συσχετίζονται με 
τον τρόπο με τον οποίο σκέπτονται για τις εν δυνάμει αγορές τους κατά τη διάρκεια των 
διακοπών τους, από τις οποίες ο ερωτώμενος έπρεπε να διαλέξει αυτή που τον εκφράζει 
περισσότερο.

Οι δυνατές απαντήσεις ήταν οι εξής :

◗◗ Αγοράζω αυθόρμητα κάτι που μου αρέσει χωρίς να σκέφτομαι το κόστος.

◗◗ Έχω ορίσει ένα χρηματικό πόσο που μπορώ να ξοδέψω σε αγορές και το διαθέτω κατά 
βούληση.

◗◗ Έχω προγραμματίσει πριν από το ταξίδι τις αγορές που θέλω να πραγματοποιήσω, 
σύμφωνα με τις ανάγκες που έχω τη συγκεκριμένη περίοδο.

◗◗ Πραγματοποιώ αγορές μόνο αν προκύψει κάποια έκτακτη ανάγκη κατά τη διαμονή μου 
στο μέρος των διακοπών.

Είναι προφανές ότι τα άτομα που επέλεξαν την πρώτη πρόταση είναι αυτά που αναμένου-
με να έχουν κάνει και τις περισσότερες αγορές, ενώ αυτοί που αυτοπροσδιορίστηκαν με 
την τέταρτη τις λιγότερες. Για τις δύο ενδιάμεσες προτάσεις πρέπει να είμαστε προσεκτι-
κοί ως προς την ερμηνεία της καταναλωτικής τους συμπεριφοράς και το ύψος των δαπα-
νών που αναμένουμε να έχουν κάνει στην Αθήνα. Από τη μια, τα άτομα που έχουν ορίσει 
ένα χρηματικό ποσό πριν από τις διακοπές τους για να το ξοδέψουν σε αγορές είναι πιο 
ανοιχτοί στα ερεθίσματα της εμπορικής αγοράς, το οποίο όμως δεν σημαίνει ότι θα προ-
βούν και σε μεγάλο πλήθος αγορών, αφού το συγκεκριμένο ποσό εξαρτάται άμεσα από το 
ατομικό τους εισόδημα. Αντίστοιχα, οι ερωτώμενοι που επέλεξαν την τρίτη πρόταση μπο-

Διάγραµµα 2.34: Λόγοι επιλογής της Αθήνας ως προορισµού διακοπών – Αττική (%)
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ρεί να είναι πιο «στοχευμένοι» καταναλωτές, αφού ξέρουν από πριν τι ψάχνουν, αλλά και 
πάλι το χρηματικό ποσό που θα διαθέσουν σε αυτές τις αγορές εξαρτάται από το εισόδημά 
τους. Το ενθαρρυντικό για την εμπορική αγορά της Αθήνας είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος 
των τουριστών της εμπίπτει στην πρώτη κατηγορία, με τα ποσοστά για τις τρεις έρευνες να 
κυμαίνονται από 43% κατά τη χρονική περίοδο του Αυγούστου έως 58% για τους επιβάτες 
των κρουαζιερόπλοιων. Παράλληλα, το πολύ ένας στους δέκα επισκέπτες ανήκει στην 
εγκρατή αγοραστική κατηγορία.

Σύμφωνα με τις προηγούμενες παρατηρήσεις, για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα του 
καταναλωτικού προφίλ των τουριστών που επέλεξαν τη δεύτερη και την τρίτη πρότα-
ση, πρέπει να ελέγξουμε τη διασταύρωση της ερώτησης με το ατομικό εισόδημα των 
ερωτώμενων. Σύμφωνα με το Διάγραμμα 2.36, παρατηρούμε ότι τα άτομα που έχουν 
προγραμματίσει τις αγορές τους κατά τη διάρκεια των διακοπών εμφανίζουν αυξημένα 
ποσοστά στις δύο μεγαλύτερες εισοδηματικές κατηγορίες, με πιο έντονο το φαινόμενο 
στην έρευνα της κρουαζιέρας και την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Επομένως, έχοντας ως 
λογική υπόθεση εργασίας ότι τα άτομα με υψηλό εισόδημα θα έχουν και υψηλές δαπάνες 
αγορών, περιμένουμε τους «στοχευμένους» καταναλωτές να προβούν σε περισσότερες 
αγορές στην Αθήνα έναντι αυτών που έχουν ορίσει ένα χρηματικό ποσό και το διαθέτουν 
κατά βούληση.

Τα άτομα που δήλωσαν ότι, όταν κάνουν διακοπές, αγοράζουν αυθόρμητα ό,τι τους αρέσει 
χωρίς να σκέφτονται το κόστος είναι και το τουριστικό καταναλωτικό κοινό που μας ενδι-
αφέρει περισσότερο, οπότε πρέπει να ελεγχθεί αν μπορούν να ομαδοποιηθούν σύμφωνα 
με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. Κατ’ αρχάς είναι φανερό ότι, όσο ανεβαίνουμε 
στις εισοδηματικές κατηγορίες, τόσο πιο πιθανό είναι να συναντήσουμε άτομα αυτής της 
φιλοσοφίας, με περίπου το 70% των ερωτώμενων με ετήσιο ατομικό εισόδημα περισσό-

Διάγραµµα 2.35: Πρόταση που τους εκφράζει περισσότερο όσον αφορά
τις αγορές που πραγµατοποιούν κατά τη διάρκεια των διακοπών (%)
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τερα από 70.000€ να μην αναλογίζονται το κόστος των αγορών. Επίσης θετική συσχέτιση 
υπάρχει και με την ηλικία, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία να δηλώνουν σε μεγαλύτερο 
βαθμό ότι αγοράζουν αυθόρμητα κατά τη διάρκεια των διακοπών, ενώ οι νεότεροι είναι 
εμφανώς πιο συγκρατημένοι στις αγορές τους.

Τέλος, όσον αφορά την εθνικότητα της οποίας η πλειονότητα δήλωσε τη συγκεκριμένη 
πρόταση είναι οι Αμερικανοί, με τα ποσοστά να ανέρχονται στο 57% για τα ενοποιημένα 
δεδομένα της Αττικής και στο 64% για τους τουρίστες των κρουαζιερόπλοιων. Στον αντί-
ποδα, τα μικρότερα ποσοστά εμφανίζονται στο γκρουπ των εθνικοτήτων που απαρτίζεται 
από τους Ισπανούς, τους Ολλανδούς και τους Ιταλούς, ενώ στην έρευνα της κρουαζιέρας 
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στους Γάλλους και στους Ιταλούς. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το ποσοστό των Γερμανών 
που έρχονται στην Αθήνα με κρουαζιερόπλοιο και δήλωσαν ότι προβαίνουν σε αγορές 
μόνο όταν προκύψει κάποια έκτακτη ανάγκη, που αγγίζει το 20% των περιπτώσεων. Αυτό 
ίσως αποτελεί και την πιο πιθανή εξήγηση στο γιατί παρουσιάζουν τις χαμηλότερες δαπά-
νες σε αγορές προϊόντων από όλες τις άλλες εθνικότητες, όπως θα δούμε στο τρίτο μέρος 
της μελέτης.

Διάγραµµα 2.38: Αγοράζουν αυθόρµητα κάτι που τους αρέσει
χωρίς να σκέφτονται το κόστος, ανά ηλικία (%)
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Η δεύτερη ερώτηση που συνδέεται με το καταναλωτικό προφίλ των τουριστών είναι η 
δραστηριότητα με την οποία συνήθως συνδυάζουν τις αγορές τους κατά τη διάρκεια των 
διακοπών. Οι πιθανές απαντήσεις που δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο κάλυπταν τις βασι-
κές δραστηριότητες των επισκεπτών και αφορούσαν τα εξής: φαγητό/καφέ, περιηγήσεις 
σε αξιοθέατα / αρχαιολογικούς χώρους / μουσεία και βραδινές εξόδους. Εκτός από αυτές 
τις τρεις, υπήρχε και η δυνατότητα επιλογής και μιας τέταρτης απάντησης που διαφορο-
ποιείται ποιοτικά από τις υπόλοιπες, αφού σύμφωνα με αυτήν αφιερώνουν ξεχωριστό 

Διάγραµµα 2.40: Πρόταση που τους εκφράζει 
περισσότερο ανά εθνικότητα – Κρουαζιέρα (%)
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Διάγραµµα 2.41: Δραστηριότητες µε τις οποίες συνδυάζουν
τις αγορές τους στις διακοπές
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χρόνο για να κάνουν τις αγορές τους. Είναι εύλογο ότι στην τελευταία κατηγορία τουρι-
στών έχουμε πιο συνειδητοποιημένους καταναλωτές, με την έννοια ότι σε κάποια βόλτα 
τους έχουν αυτοσκοπό τις αγορές, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, που τις συνδυάζουν 
και με κάποια άλλη δραστηριότητα. 

Ένα ενδιαφέρον εύρημα λοιπόν είναι ότι κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου, καθώς και για 
τους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων η ομάδα αυτή των τουριστών αποτελεί ένα σημα-
ντικό μέρος του συνόλου, αφού το ποσοστό τους ξεπερνάει το 20%, ενώ κατά τη χρονική 
περίοδο του Αυγούστου μόλις το 7% των ερωτώμενων έδωσε τη συγκεκριμένη απάντη-
ση. Επίσης, από την κατανομή των απαντήσεων φαίνεται ότι ευνοούνται τα εμπορικά μα-
γαζιά που είναι κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, αφού κάτι περισσότερο 
από ένας στους δύο τουρίστες πραγματοποιεί τις αγορές παράλληλα με περιηγήσεις σε 
αξιοθέατα. Τέλος, να επισημανθεί ότι κατά την ανάλυση με τα δημογραφικά χαρακτηρι-
στικά των ερωτώμενων δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις, και σε κάθε 
περίπτωση ο συνδυασμός των αγορών με περιηγήσεις σε αξιοθέατα καταλάμβανε την 
πρώτη θέση στις απαντήσεις. 
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3.1. Ημερήσια δαπάνη 

Ο υπολογισμός της καταναλωτικής δαπάνης των τουριστών κατά τη διάρκεια των δια-
κοπών τους αποτελεί μια κρίσιμη παράμετρο για τις εμπορικές επιχειρήσεις και τη στρα-
τηγική που θα πρέπει αυτές να αναπτύξουν. Ο καταλληλότερος τρόπος προσέγγισης του 
ποσού που ξοδεύει ένας τουρίστας κατά τη διαμονή στη χώρα προορισμού είναι η εμπει-
ρική έρευνα με διεξαγωγή συνέντευξης. Για το σκοπό αυτό απευθύνθηκαν αναλυτικές 
ερωτήσεις στους τουρίστες αναφορικά τόσο με τη δαπάνη σε επιχειρήσεις εστίασης όσο 
και ξεχωριστά σε εμπορικές επιχειρήσεις. Χωρίς να παραβλέπεται η σημασία του κόστους 
των μεταφορικών και της διαμονής, κρίθηκε ότι το συγκεκριμένο στοιχείο έχει καλυφθεί 
βιβλιογραφικά και δεν συνάδει άμεσα με τους βασικούς στόχους της μελέτης, οι οποίοι 
επικεντρώνονται στην καταναλωτική συμπεριφορά του τουρίστα. 

3.1.1. Ημερήσια δαπάνη τουριστών (Αύγουστος-Σεπτέμβριος)

Η συνολική ημερήσια δαπάνη1 ενός τουρίστα κατά την παραμονή του στην Αθήνα το μήνα 
Αύγουστο, και εξαιρώντας τα έξοδα για διαμονή και μεταφορικά, διαμορφώνεται στα 
64,1€. 

Η ανάλυση των απαντήσεων ανά εθνικότητα δείχνει ότι η μέση ημερήσια δαπάνη επηρε-
άζεται από την ύπαρξη «ακραίων τιμών», με αποτέλεσμα οι μεμονωμένες τιμές για κάθε 
εθνικότητα να βρίσκονται στην πλειονότητα των περιπτώσεων κάτω από τη μέση τιμή. 
Αναλυτικότερα, οι πιο πολυέξοδοι τουρίστες είναι μακράν οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί, 
η μέση ημερήσια δαπάνη των οποίων διαμορφώνεται στα 85,3€ και 84,1€ αντιστοίχως. 
Η αμέσως επόμενη ομάδα τουριστών με βάση τα έξοδα ανά ημέρα είναι οι Άγγλοι, που 
ξοδεύουν 61,5€. 

Ιταλοί, Ισπανοί και Ολλανδοί ξοδεύουν τα λιγότερα χρήματα στην Αθήνα, γεγονός που συ-
νάδει και με το δημογραφικό τους προφίλ, με βάση το οποίο κατατάσσονται στους τουρί-
στες με χαμηλά εισοδήματα. 

Στη συνέχεια απομονώθηκαν οι δαπάνες σε επιχειρήσεις εστίασης και σε εμπορικές επι-
χειρήσεις. Ο μέσος τουρίστας που επισκέπτεται την Αθήνα τον Αύγουστο αφιερώνει το 
μεγαλύτερο μέρος της ημερήσιας δαπάνης του σε εστιατόρια/μπαρ/καφέ και αγορές προ-
ϊόντων. Αναλυτικότερα, ο τουρίστας κατανέμει τα χρήματα που ξοδεύει ανά ημέρα κυρίως 
σε δύο περίπου ίσα μέρη, δηλαδή στη δαπάνη για εστιατόρια/καφέ/μπάρ (30,1€) και στη 
δαπάνη για αγορές προϊόντων (29,8€). 

Στον Πίνακα 3.1 φαίνονται για κάθε εθνικότητα οι δαπάνες για τις δύο βασικές κατηγορίες 
εξόδων. Οι τουρίστες από τις ΗΠΑ πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη ημερήσια δαπάνη σε 
εστιατόρια/καφέ/μπαρ (40,4€), ενώ οι Ρώσοι αφιερώνουν το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό 
σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εθνικότητες σε αγορές προϊόντων (46,9€), αποτελώντας 
ταυτόχρονα τη μόνη ομάδα τουριστών που αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος της συνολι-
κής ημερήσιας δαπάνης σε αγορές. 

1. Η συνολική ημερήσια δαπάνη περιλαμβάνει δαπάνες σε εστιατόρια, διατροφή, καφέ, μπαρ, αγορές προϊό-
ντων, εισιτήρια μετακίνησης, είσοδο σε πολιτιστικούς χώρους κ.ά.
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Πίνακας 3.1: Δαπάνες σε € ανά εθνικότητα – Αύγουστος

Ημερήσια δαπάνη ανά 
άτομο

Ημερήσια δαπάνη  
σε εστιατόρια/καφέ/μπαρ 

ανά άτομο

Ημερήσια δαπάνη  
σε αγορές προϊόντων  

ανά άτομο

Γερμανία 55,8 25,5 27

Αγγλία 61,5 29,1 28,8

Γαλλία 56,7 25,7 26,8

Ρωσία 85,3 33,8 46,9

Ιταλία 52,1 25,1 21,8

Ολλανδία 55,7 29,2 23,3

ΗΠΑ 84,1 40,4 38,5

Ισπανία 52,8 24,2 26,1

Μέση δαπάνη 64,1 30,1 29,8

Διάγραµµα 3.1: Ηµερήσιες δαπάνες σε € – Αύγουστος
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Διάγραµµα 3.2: Δαπάνες σε € ανά εθνικότητα – Αύγουστος
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Μικρές διαφοροποιήσεις στις δαπάνες των τουριστών παρατηρήθηκαν μεταξύ των δύο 
φύλων. Αναλυτικότερα, ενώ η συνολική ημερήσια δαπάνη είναι υψηλότερη στην ομάδα 
των ανδρών (66,1 € αντί του 62,4 € των γυναικών), η διαφορά αυτή δεν κατανέμεται ομοι-
όμορφα στις δύο βασικές κατηγορίες εξόδων. Οι άνδρες φαίνεται ότι αφιερώνουν μεγα-
λύτερο μέρος της ημερήσιας δαπάνης τους σε εστιατόρια/καφέ/μπαρ, ενώ οι γυναίκες 
προτιμούν να ξοδεύουν σχετικά περισσότερα χρήματα σε αγορές. 

Το ύψος της ημερήσιας δαπάνης αυξάνεται βαθμιαία από τις μικρότερες στις μεγαλύτερες 
ηλικίες τουριστών. Ενώ στους νέους «έως 24 ετών» η ατομική δαπάνη ανά ημέρα είναι 
45,9€, στην επόμενη ηλικιακή ομάδα ανέρχεται στα 55,3€ και αυξάνεται σταδιακά ώστε 
να φτάσει πλέον στα 80,4€ στους μεγαλύτερους τουρίστες «άνω των 55 ετών».

Εξετάζοντας τις επιμέρους κατηγορίες δαπανών, επίσης διαπιστώνουμε ότι οι ηλικιακές 
ομάδες διαφοροποιούνται ως προς την καταναλωτική τους συμπεριφορά. Ειδικότερα, 
ενώ η μέση ημερήσια δαπάνη σε εστιατόρια/καφέ/μπαρ φαίνεται ότι σχετίζεται με 
τον παράγοντα ηλικία κατ’ ανάλογο τρόπο με τη συνολική δαπάνη, η ημερήσια δα-
πάνη σε αγορές δεν παρουσιάζει παρόμοια γραμμικότητα σε σχέση με την ηλικία. 
Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι η δαπάνη για αγορές αυξάνεται μέχρι την ηλικία των 
35-44 ετών, όπου διαπιστώνεται η υψηλότερη τιμή της δαπάνης τόσο σε απόλυτη τιμή 
όσο και ως ποσοστό επί της συνολικής ημερήσιας δαπάνης (38€). Για τις δύο μεγαλύτερες 
ομάδες ηλικιών διαπιστώνεται σταδιακή μείωση των εξόδων σε αγορές προϊόντων. 

Η επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας επιβεβαιώνει επίσης την αναμενόμενη σχέ-
ση ανάμεσα στο ύψος της ατομικής ημερήσιας δαπάνης και στο εισόδημα των τουριστών. 
Χαρακτηριστικά, οι φτωχότεροι τουρίστες ξοδεύουν την ημέρα 41,5€ πλην διαμονής και 
μεταφορικών, ενώ οι πλουσιότεροι, όσοι δηλαδή απολαμβάνουν εισοδήματα μεγαλύτε-
ρα των 70.000€, πραγματοποιούν σε ημερήσια βάση δαπάνες που φτάνουν τα 106,3€. 
Στα ενδιάμεσα κλιμάκια της εισοδηματικής κλίμακας το ύψος της δαπάνης αυξάνεται 
βαθμιαία. Ανάλογη αυξητική πορεία ακολουθούν οι ημερήσιες δαπάνες σε εστιατόρια/

Διάγραµµα 3.3: Δαπάνες σε € ανά φύλο – Αύγουστος
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καφέ/μπαρ και οι δαπάνες σε αγορές σε όλο το εύρος της εισοδηματικής κατανομής. 
Ωστόσο, οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των εισοδηματικών κατηγοριών στη δαπά-
νη σε εστιατόρια/καφέ/μπαρ είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες διαφορές δαπανών σε 
αγορές. Ειδικότερα, τα δεδομένα μάς οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι πλουσιότεροι του-
ρίστες δεν ξοδεύουν απλώς περισσότερα χρήματα για αγορές σε σύγκριση με τους λιγό-
τερο ευκατάστατους, αλλά αφιερώνουν μεγαλύτερο τμήμα των εξόδων τους σε αγορές 
προϊόντων (δηλαδή ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης). Αντιθέτως, η δαπάνη σε 
εστιατόρια, αν και αυξάνεται σε απόλυτες τιμές, μειώνεται ως ποσοστιαία αναλογία σε 
σχέση με την ατομική ημερήσια δαπάνη. 

Διάγραµµα 3.4: Δαπάνες σε € ανά ηλικιακή οµάδα – Αύγουστος
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Διάγραµµα 3.5: Δαπάνες σε € ανά εισοδηµατική οµάδα – Αύγουστος
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Η διεξαγωγή της έρευνας και το Σεπτέμβριο ανέδειξε σημαντικές εποχικές διαφοροποιή-
σεις των τουριστών και των καταναλωτικών συμπεριφορών τους. Τα στοιχεία της έρευνας 
οδηγούν με ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι οι τουρίστες του Σεπτεμβρίου αποτελούν μια 
ειδική ομάδα επισκεπτών, που χαρακτηρίζονται μεταξύ άλλων από υψηλότερο εισόδημα, 
γεγονός που διαμορφώνει διαφορετικά καταναλωτικά πρότυπα και αγοραστικές συμπερι-
φορές. Η ιδιαιτερότητα των τουριστών που επισκέπτονται την Αθήνα το Σεπτέμβριο είναι 
εμφανής στο ύψος της συνολικής ημερήσιας δαπάνης, που διαμορφώνεται σε εντυπωσιακά 
μεγαλύτερο επίπεδο συγκριτικά με τους τουρίστες του Αυγούστου, αφού ο μέσος τουρίστας 
του Σεπτεμβρίου δαπανά 97,2€ την ημέρα εκτός των εξόδων για μεταφορά και διαμονή. 

Συγκρίνοντας την ημερήσια δαπάνη των τουριστών σε εστιατόρια/καφέ/μπαρ ανά άτομο 
και τη δαπάνη σε αγορές προϊόντων, παρατηρούμε ότι το επιπλέον χρηματικό ποσό που 
αφιερώνουν καθημερινά στις διακοπές τους οι τουρίστες του Σεπτεμβρίου προορίζεται 
περισσότερο για δαπάνες σε εστιατόρια κ.λπ. (55,6€) παρά σε περισσότερες αγορές προ-
ϊόντων (36,2€). 

Στο δείγμα του Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνεται η σχέση της ηλικίας με την ημερήσια δαπάνη 
καθώς και εδώ το ύψος της δαπάνης αυξάνεται βαθμιαία από τις μικρότερες στις μεγαλύ-
τερες ηλικίες τουριστών, αλλά σε αυτή την περίπτωση μέχρι την ηλικιακή κατηγορία των 
«45-54 ετών». Στη μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα η τιμή της συνολικής ημερήσιας δαπάνης 
φθίνει, παραμένοντας ωστόσο σε εντυπωσιακά υψηλό επίπεδο (91,8€). 

Ανάλογη εικόνα διαμορφώνεται το Σεπτέμβριο για τη σχέση του εισοδήματος των τουρι-
στών με την ημερήσια δαπάνη. Δηλαδή η συνολική ημερήσια δαπάνη αυξάνεται κλιμακω-
τά μέχρι και την εισοδηματική κατηγορία των «50.000-70.000€» και παρουσιάζει οριακή 
μείωση στους πολύ πλουσιότερους τουρίστες. 

Διάγραµµα 3.6: Δαπάνες σε € ανά εθνικότητα – Σεπτέµβριος

Γερµανία Αγγλία Γαλλία Ρωσία Ιταλία Ολλανδία ΗΠΑ Ισπανία Μέση
δαπάνη

Ηµερήσια δαπάνη σε αγορές προϊόντων ανά άτοµο

Ηµερήσια δαπάνη ανά άτοµο

Ηµερήσια δαπάνη  σε εστιατόρια/καφέ/µπαρ ανά άτοµο 
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3.1.2. Ημερήσια δαπάνη επισκεπτών κρουαζιέρας 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα για την ημερήσια ατομική δαπάνη 
στους επισκέπτες κρουαζιέρας, και ιδιαίτερα η κατανομή της δαπάνης στις διαφορετικές 
κατηγορίες εξόδων. 

Ο επισκέπτης κρουαζιέρας στη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα ξοδεύει συνολι-
κά 67,2€, εκ των οποίων τα 15,5€ σε επιχειρήσεις εστίασης και τα 44,3€ σε εμπορικές 
επιχειρήσεις. Η συνολική ημερήσια δαπάνη των επισκεπτών κρουαζιέρας είναι ελαφρώς 
υψηλότερη σε σύγκριση με των τουριστών του Αυγούστου, γεγονός που μπορεί να απο-
δοθεί στη μεγαλύτερη τάση των πρώτων προς τα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα. 

Η αγοραστική συμπεριφορά των επισκεπτών κρουαζιέρας χαρακτηρίζεται από την ιδι-
αιτερότητα ότι δαπανούν ελάχιστα χρήματα σε εστιατόρια/καφέ/μπαρ (15,5€), ενώ το 
μεγαλύτερο μέρος της συνολικής δαπάνης τους το αφιερώνουν σε αγορές (44,3€). Συ-

Διάγραµµα 3.7: Συνολική ηµερήσια δαπάνη σε €
ανά ηλικιακή οµάδα – Σεπτέµβριος

Έως 24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών Άνω των 55 ετών
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Διάγραµµα 3.8: Συνολική ηµερήσια δαπάνη
ανά εισοδηµατική κατηγορία – Σεπτέµβριος
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γκρίνοντας κανείς τη μέση ημερήσια δαπάνη των επισκεπτών κρουαζιέρας για αγορές 
με την αντίστοιχη δαπάνη των τουριστών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, αντιλαμβάνεται 
ότι η δαπάνη των επισκεπτών κρουαζιέρας είναι υψηλότερη σε όλες τις περιπτώσεις, 
και ως απόλυτη τιμή και ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης. Αυτό το στοιχείο είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό για τις επιχειρήσεις του εμπορίου, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι 
πρόκειται για επισκέπτες οι οποίοι παραμένουν εκτός του κρουαζιερόπλοιου 6,5 μόλις 
ώρες (Μ.Ο.). 

Όπως και στις δύο άλλες περιπτώσεις τουριστών, και στους επισκέπτες της κρουαζιέ-
ρας η συνολική δαπάνη κατ’ άτομο την ημέρα εμφανίζει τη γενική τάση να αυξάνεται στις 
μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Στη μόνη περίπτωση που παρατηρείται μικρή καμπή στην 
καμπύλη δαπάνης/ηλικίας είναι στην ομάδα 35-44 ετών. 

Διάγραµµα 3.9: Ηµερήσιες δαπάνες σε € – Επισκέπτες κρουαζιέρας
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Διάγραµµα 3.10: Ηµερήσια δαπάνη σε €
ανά ηλικιακή κατηγορία – Επισκέπτες κρουαζιέρας
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Η σχέση του παράγοντα «εισόδημα» με το ύψος της συνολικής ημερήσιας δαπάνης είναι 
παραπάνω από εμφανής στην περίπτωση των επισκεπτών κρουαζιέρας. Δηλαδή η συ-
νολική ημερήσια δαπάνη όχι μόνο αυξάνεται κλιμακωτά σε όλη την έκταση της εισοδη-
ματικής κλίμακας, αλλά και εντέλει εκτοξεύεται σε πολύ υψηλό επίπεδο (108,3€) στους 
πλουσιότερους τουρίστες. 

3.2. Είδη προϊόντων που αγόρασαν στην Αθήνα
3.2.1. Είδη που αγόρασαν οι τουρίστες (Αύγουστος-Σεπτέμβριος) κατά τη 
διάρκεια των διακοπών τους στην Αθήνα 

Τα προϊόντα που αγόρασαν οι τουρίστες κατά τη διαμονή τους στην Αθήνα, με βάση τη 
συχνότητα αναφοράς τους, ανήκουν κυρίως στις κατηγορίες των τροφίμων (φρούτα, αρ-
τοσκευάσματα κ.λπ.) (57%), των σουβενίρ (54%), των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων 
(41%), της ένδυσης (37%) και της υπόδησης / δερμάτινων ειδών (25%). 

Οι τουρίστες, ανάλογα με τη χώρα προέλευσής τους, διαφοροποιούνται ως προς τις κα-
ταναλωτικές τους συνήθειες. Γερμανοί και Γάλλοι αγοράζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό από 
τις υπόλοιπες εθνικότητες τρόφιμα (64% και 63% αντίστοιχα). Αντιθέτως, οι Ρώσοι έχουν 
περισσότερο από τις άλλες ομάδες την τάση να αγοράζουν σουβενίρ (66%), ενώ και στα 
είδη ένδυσης οι Ρώσοι εμφανίζουν το μεγαλύτερο συγκριτικά ποσοστό (48%). 

Στην κατηγορία της υπόδησης, οι Αμερικανοί είναι αυτοί που αγοράζουν περισσότερο προϊό-
ντα αυτού του είδους σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εθνικότητες (35%). Οι ίδιοι επίσης δεί-
χνουν αξιοσημείωτη προτίμηση σε κοσμήματα και ρολόγια και, παρ’ ότι τα συγκεκριμένα 
είδη δεν αναφέρονται από σημαντικό τμήμα του συνόλου των τουριστών (17%), σε αυτή 
την ομάδα παρατηρείται ένα ποσοστό που αξίζει να επισημανθεί: 27%. Οι τουρίστες από 
τις ΗΠΑ εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα αναφοράς και στα «τοπικά παραδοσιακά 
προϊόντα» (45%).

Διάγραµµα 3.11: Ηµερήσια δαπάνη σε €
ανά εισοδηµατική κατηγορία – Επισκέπτες κρουαζιέρας
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Πίνακας 3.2: Προϊόντα που αγόρασαν οι τουρίστες κατά τη διαμονή τους στην Αθήνα 
ανά χώρα μόνιμης διαμονής – Αύγουστος

 Χώρα διαμονής
Είδη προϊόντων

Γερμανία Αγγλία Γαλλία Ρωσία Ιταλία Ολλανδία ΗΠΑ Ισπανία Σύνολο

Ένδυση 38% 38% 33% 48% 33% 30% 41% 35% 37%

Υπόδηση / δερμάτινα είδη 24% 23% 19% 25% 21% 18% 35% 21% 25%

Τρόφιμα (φρούτα, 
αρτοσκευάσματα κ.λπ.) 64% 59% 63% 58% 59% 56% 52% 54% 57%

Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα 44% 38% 41% 39% 44% 35% 45% 30% 41%

Είδη ψυχαγωγίας (βιβλία, 
παιχνίδια, μουσική κ.λπ.) 17% 15% 15% 13% 14% 8% 16% 12% 15%

Κοσμήματα/ρολόγια 11% 16% 12% 19% 12% 10% 27% 18% 17%

Σουβενίρ 49% 50% 57% 66% 55% 49% 55% 53% 54%

Καλλυντικά / φαρμακευτικά 
είδη 15% 19% 17% 20% 12% 15% 17% 16% 16%

Είδη οικιακού εξοπλισμού 
(κουζινικά, φωτιστικά κ.λπ.) 3% 4% 2% 4% 2% 4% 9% 3% 4%

Δεν έκαναν αγορές 4% 7% 4% 4% 4% 10% 7% 7% 6%

Μικρές διαφορές στην αγοραστική τους συμπεριφορά παρουσιάζουν οι άνδρες σε σύ-
γκριση με τις γυναίκες τουρίστριες. Οι άντρες αγοράζουν σε μικρότερο ποσοστό από τις 
γυναίκες ρούχα, υποδήματα, κοσμήματα και καλλυντικά. Οι άνδρες ωστόσο αναφέρουν 
σε μεγαλύτερη συχνότητα ότι κατά την παραμονή τους στην Αθήνα προμηθεύτηκαν από 
την εμπορική αγορά τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, ενώ αγόρασαν επίσης σε μεγαλύτερο 
ποσοστό από τις γυναίκες και είδη ψυχαγωγίας (βιβλία, παιχνίδια, μουσική κ.λπ.). 

Διάγραµµα 3.12: Προϊόντα που αγόρασαν οι τουρίστες κατά τη διαµονή τους
στην Αθήνα ανά φύλο – Αύγουστος (%)
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Η ανάλυση των δεδομένων ανά ηλικιακή ομάδα ανέδειξε ενδιαφέροντα στοιχεία. Ειδικό-
τερα, η αγορά ειδών ένδυσης και υπόδησης είναι περισσότερο διαδεδομένη σε τουρίστες 
που εμπίπτουν κυρίως στις ηλικιακές ομάδες «45-54 ετών» και «35-44 ετών». Οι τουρί-
στες αυτών των ηλιακών ομάδων δείχνουν επίσης μεγαλύτερη τάση για αγορές σουβε-
νίρ, ενώ ειδικά στους «35-44 ετών» παρατηρήθηκε επίσης η μεγαλύτερη συχνότητα στην 
αγορά καλλυντικών / φαρμακευτικών ειδών. 

Η αγορά ειδών διατροφής συνδέεται αντιστρόφως ανάλογα με την ηλικία των τουριστών, 
αφού, όσο ανεβαίνουμε στην ηλικιακή κλίμακα, τόσο λιγότερους τουρίστες συναντάμε 
που να έχουν αγοράσει τρόφιμα κατά την παραμονή τους στην Αθήνα. Ωστόσο, τα τοπικά 
παραδοσιακά προϊόντα προτιμούν να τα αγοράζουν περισσότερο οι τουρίστες των δύο με-
γαλύτερων ηλικιακών ομάδων. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα τουριστών αναφέρει επίσης σε 
μεγαλύτερη συχνότητα από τους υπόλοιπους ότι αγόρασε «κοσμήματα/ρολόγια» (22%), 
«είδη ψυχαγωγίας (βιβλία, παιχνίδια, μουσική κ.λπ.)» (19%). 

Πίνακας 3.3: Προϊόντα που αγόρασαν οι τουρίστες κατά τη διαμονή τους στην Αθήνα ανά 
ηλικιακή ομάδα – Αύγουστος

Είδη προϊόντων
Ηλικιακή ομάδα

Έως 24 
ετών

25-34 
ετών

35-44 
ετών

45-54 
ετών

Άνω των 
55 ετών Σύνολο

Ένδυση 34% 31% 40% 47% 30% 37%

Υπόδηση / δερμάτινα είδη 17% 24% 29% 29% 25% 25%

Τρόφιμα (φρούτα, 
αρτοσκευάσματα κ.λπ.) 63% 60% 58% 50% 49% 57%

Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα 33% 36% 43% 49% 50% 41%

Είδη ψυχαγωγίας (βιβλία, 
παιχνίδια, μουσική κ.λπ.) 12% 14% 16% 16% 19% 15%

Κοσμήματα/ρολόγια 14% 18% 16% 19% 22% 17%

Σουβενίρ 51% 52% 57% 60% 47% 54%

Καλλυντικά / φαρμακευτικά είδη 14% 16% 20% 15% 14% 16%

Είδη οικιακού εξοπλισμού 
(κουζινικά, φωτιστικά κ.λπ.) 1% 2% 5% 9% 9% 4%

Δεν έκαναν αγορές 6% 7% 6% 5% 4% 6%

Οι αγοραστικές συνήθειες των τουριστών ποικίλλουν ανάλογα με το εισόδημά τους. Η 
φτωχότερη κατηγορία των τουριστών (έως 15.000€) παρουσιάζει χαμηλότερη κατανά-
λωση από τους υπόλοιπους στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων, και ειδικότερα 
στην ένδυση και την υπόδηση, στα σουβενίρ και στα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Χα-
μηλό είναι το επίπεδο κατανάλωσης προϊόντων και στην επόμενη εισοδηματική κατηγο-
ρία. Οι τουρίστες με εισόδημα 15.000-30.000€ αγόρασαν σε μικρότερο ποσοστό από τις 
άλλες εισοδηματικές ομάδες τρόφιμα, κοσμήματα/ρολόγια, καλλυντικά / φαρμακευτικά 
είδη και είδη ψυχαγωγίας. 
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Οι τουρίστες που κατατάσσονται στο μεσαίο εισοδηματικό κλιμάκιο (30.000-50.000€) κα-
ταναλώνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό προϊόντα διατροφής (62%), ενώ στα είδη ένδυσης 
και υπόδησης οι τουρίστες της ίδιας εισοδηματικής κατηγορίας παρουσιάζουν ποσοστά 
κατανάλωσης που κυμαίνονται κάτω από τα μέσα επίπεδα. 

Οι τουρίστες που απολαμβάνουν εισόδημα από 50.000 έως 70.000€ αποτελούν το προ-
σφορότερο target group για τα καταστήματα ειδών ένδυσης και υπόδησης, αφού σχεδόν 
οι μισοί αγόρασαν κατά την παραμονή τους στην Αθήνα ρούχα (49%) και το 36% αυτών 
αγόρασε υποδήματα. Στη συγκεκριμένη εισοδηματική ομάδα παρατηρούνται επίσης οι με-
γαλύτερες σχετικές συχνότητες στην αγορά τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, κοσμη-
μάτων και καλλυντικών. 

Οι πλουσιότεροι τουρίστες που επισκέπτονται την Αθήνα τον Αύγουστο, με εισόδημα άνω 
των 70.000€, έρχονται δεύτεροι στα ποσοστά αγοράς προϊόντων ένδυσης και υπόδησης, 
παρ’ ότι, βέβαια, πολύ σημαντικό είναι το τμήμα όσων αγοράζουν ρούχα και υποδήματα / 
δερματινά είδη (49% και 29% αντίστοιχα). Οι πλουσιότεροι εκ των τουριστών του Αυγού-
στου παρουσιάζουν αυξημένη τάση για αγορές σουβενίρ (63%), ενώ σημαντικά μεγαλύ-
τερο από το συνολικό είναι το ποσοστό των πλούσιων τουριστών που πραγματοποίησε 
αγορές ειδών ψυχαγωγίας (βιβλία, παιχνίδια, μουσική κ.λπ.) (32%). 

Πίνακας 3.4: Προϊόντα που αγόρασαν οι τουρίστες κατά τη διαμονή τους στην Αθήνα ανά 
εισοδηματική κατηγορία – Αύγουστος

Είδη προϊόντων

Εισοδηματική κατηγορία

Έως 
15.000€

15.000- 
30.000€

30.000- 
50.000€

50.000- 
70.000€

Μεγαλύτερο 
των 70.000€ Σύνολο

Ένδυση 30% 36% 34% 49% 46% 37%

Υπόδηση / δερμάτινα είδη 18% 27% 23% 36% 29% 25%

Τρόφιμα (φρούτα, 
αρτοσκευάσματα κ.λπ.) 58% 52% 62% 54% 59% 57%

Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα 33% 40% 41% 52% 44% 41%

Είδη ψυχαγωγίας (βιβλία, 
παιχνίδια, μουσική κ.λπ.) 13% 12% 13% 13% 32% 15%

Κοσμήματα / ρολόγια 13% 12% 17% 31% 26% 17%

Σουβενίρ 51% 54% 53% 58% 63% 54%

Καλλυντικά / φαρμακευτικά είδη 14% 13% 19% 21% 16% 16%

Είδη οικιακού εξοπλισμού 
(κουζινικά, φωτιστικά κ.λπ.) 2% 3% 6% 6% 12% 4%

Δεν έκαναν αγορές 6% 6% 7% 3% 4% 6%

Οι τουρίστες του Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι αποτελούν ένα ειδικό κοινό 
και βάσει των προϊόντων που αγοράζουν κατά τη διαμονή τους στην Αθήνα. Ειδικότερα, η 
συγκεκριμένη κατηγορία τουριστών δεν αγοράζει περισσότερο τρόφιμα, όπως συμβαίνει 
με τους τουρίστες του Αυγούστου, αλλά πραγματοποιεί κυρίως αγορές σουβενίρ (75%) 
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και ειδών ένδυσης (52%). Παράλληλα, σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με 
τον Αύγουστο, οι επισκέπτες του Σεπτεμβρίου αγοράζουν και υποδήματα (39%). Τα στοι-
χεία αυτά είναι συμβατά και με το δεδομένο ότι οι τουρίστες του Σεπτεμβρίου αφιερώνουν 
σε μεγαλύτερο ποσοστό ειδικό χρόνο για αγορές κατά το διάστημα των διακοπών, γεγο-
νός που ευνοεί την αγορά ειδών ένδυσης και υπόδησης, που απαιτούν διαδικασίες εκ των 
πραγμάτων περισσότερο χρονοβόρες σε σύγκριση με την αγορά τροφίμων.

Πίνακας 3.5: Προϊόντα που αγόρασαν οι τουρίστες κατά τη διαμονή τους στην Αθήνα ανά 
ηλικιακή ομάδα – Σεπτέμβριος

Είδη προϊόντων
Ηλικιακή ομάδα

Έως 24 
ετών

25-34 
ετών

35-44 
ετών

45-54 
ετών

Άνω των 
55 ετών Σύνολο

Ένδυση 25% 32% 66% 66% 45% 52%

Υπόδηση / δερμάτινα είδη 33% 35% 41% 44% 34% 39%

Τρόφιμα (φρούτα, 
αρτοσκευάσματα κ.λπ.) 51% 35% 23% 16% 13% 21%

Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα 43% 38% 39% 42% 40% 40%

Είδη ψυχαγωγίας (βιβλία, 
παιχνίδια, μουσική κ.λπ.) 19% 13% 18% 7% 6% 11%

Κοσμήματα/ρολόγια 12% 9% 24% 24% 13% 18%

Σουβενίρ 75% 78% 67% 79% 76% 75%

Καλλυντικά / φαρμακευτικά είδη 3% 13% 20% 16% 11% 14%

Είδη οικιακού εξοπλισμού 
(κουζινικά, φωτιστικά κ.λπ.) 6% 2% 5% 1% 3% 3%

Δεν έκαναν αγορές 0% 2% 5% 1% 9% 4%

Διάγραµµα 3.13: Προϊόντα που αγόρασαν οι τουρίστες κατά 
τη διαµονή τους στην Αθήνα – Σεπτέµβριος (%)
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Παρά τις διαφοροποιήσεις του μέσου τουρίστα του Σεπτεμβρίου στο επίπεδο της κατανα-
λωτικής συμπεριφοράς, εντοπίζονται και επιβεβαιώνονται κοινές τάσεις που απορρέουν 
από την επίδραση δημογραφικών παραγόντων και κυρίως της ηλικίας και του εισοδήμα-
τος των τουριστών. 

Ειδικότερα, στην έρευνα του Σεπτεμβρίου, όπως και στην περίπτωση των τουριστών του 
Αυγούστου, οι ηλικιακές κατηγορίες που αγοράζουν περισσότερο είδη ένδυσης και υπό-
δησης είναι οι «45-54 ετών» και «35-44 ετών», ενώ και το Σεπτέμβριο επαληθεύεται ότι 
η αγορά ειδών διατροφής συνδέεται αντιστρόφως ανάλογα με την ηλικία των τουριστών. 

3.2.2. Είδη που αγόρασαν στην Αθήνα οι επισκέπτες κρουαζιέρας

Το «καλάθι» των επισκεπτών κρουαζιέρας διαφοροποιείται αισθητά σε σύγκριση με των 
τουριστών του Αυγούστου, καθώς περιλαμβάνει περισσότερα σουβενίρ (67%), λιγότερα 
τρόφιμα (20%) και λιγότερα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα (28%). Σημειώνεται επίσης μι-
κρή διαφορά στα ποσοστά αγοράς ειδών ένδυσης και υπόδησης, καθώς οι επισκέπτες 
κρουαζιέρας που αγοράζουν ενδύματα και υποδήματα είναι αναλογικά λιγότεροι. 

Η πλειοψηφική προτίμηση των επισκεπτών κρουαζιέρας στα αναμνηστικά είδη προφα-
νώς δεν είναι τυχαία, καθώς η αγορά σουβενίρ αποτελεί αναπόσπαστη διαδικασία του 
τουριστικού ταξιδιού με κρουαζιερόπλοιο, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της ολι-
γόωρης παραμονής των τουριστών σε κάθε προορισμό-στάση. Η σύντομη διάρκεια της 
παραμονής σε κάθε τουριστικό προορισμό καθιστά σχεδόν απαραίτητη την απόκτηση ανα-
μνηστικών που να θυμίζουν την επίσκεψη στον συγκεκριμένο τόπο. 

Οι τουρίστες κρουαζιέρας αποτελούν μια περισσότερο ομοιογενή ομάδα ως προς την 
αγοραστική τους συμπεριφορά σε σύγκριση με τους τουρίστες «διαμονής», με την έννοια 
ότι τα είδη των προϊόντων που αγοράζουν δεν μεταβάλλονται σημαντικά υπό την επίδρα-
ση των δημογραφικών παραγόντων (ηλικία, εισόδημα, φύλο). 

Διάγραµµα 3.14: Προϊόντα που αγόρασαν οι επισκέπτες κατά 
τη διαµονή τους στην Αθήνα – Κρουαζιέρα (%)
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Στην περίπτωση της κρουαζιέρας, το διαμορφωμένο πλαίσιο που διέπει τις σύντομες επι-
σκέψεις στους εκάστοτε προορισμούς δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια για ατομική διαφο-
ροποίηση των επισκεπτών σχετικά με το πού και το πώς θα διαθέσουν το χρόνο και τα 
χρήματα που αφιερώνουν σε κάθε προορισμό. 

3.3. Τύπος καταστήματος όπου πραγματοποίησαν το μεγαλύτερο 
μέρος των αγορών 

3.3.1. Τύπος καταστήματος όπου πραγματοποίησαν το μεγαλύτερο μέρος  
των αγορών οι τουρίστες: Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων, ο τύπος καταστή-
ματος τον οποίο επιλέγουν οι τουρίστες για τις αγορές τους είναι το μικρό κατάστημα. 
Συγκεκριμένα, το 60% των τουριστών του Αυγούστου πραγματοποιούν αγορές κυρίως 
σε μικρά καταστήματα που συναντούν στους εμπορικούς δρόμους της Αθήνας. Μόνο ένα 
μικρό τμήμα τουριστών (15%) αγόρασε προϊόντα κυρίως από υπαίθριες αγορές, ενώ ακό-
μα λιγότεροι (10%) προτίμησαν κυρίως διεθνείς αλυσίδες, πολυκαταστήματα ή εμπορικά 
κέντρα. 

Η εικόνα δεν μεταβάλλεται δραματικά στην περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων ανά 
εθνικότητα. Θα είχε ωστόσο ενδιαφέρον να επισημάνει κανείς το συγκριτικά μικρό πο-
σοστό των Ρώσων που προτιμούν το μικρό κατάστημα για τις αγορές τους (47%), ενώ 
ταυτόχρονα εμφανίζουν μεγαλύτερη τάση από τους υπόλοιπους για αγορές σε διεθνείς 
αλυσίδες / πολυκαταστήματα / εμπορικά κέντρα (21%). Σε αντίθεση με την ομάδα των Ρώ-
σων, οι Γάλλοι φαίνεται ότι έχουν ιδιαίτερη προτίμηση στα μικρά καταστήματα (68%), ενώ 
όσον αφορά τους Ισπανούς αξίζει να σημειωθεί ότι εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό 
πραγματοποίησης αγορών σε υπαίθριες αγορές (22%). 

Πίνακας 3.6: Τύπος  καταστήματος όπου πραγματοποίησαν το μεγαλύτερο μέρος  
των αγορών τους στην Αθήνα – Αύγουστος

Τύπος καταστήματος
Χώρα διαμονής

Γερμανία Αγγλία Γαλλία Ρωσία Ιταλία Ολλανδία ΗΠΑ Ισπανία Σύνολο

Μικρά καταστήματα 63% 56% 68% 47% 60% 58% 58% 56% 60%

Υπαίθριες αγορές 14% 15% 11% 11% 18% 16% 15% 22% 15%

Μεγάλα καταστήματα 8% 10% 7% 11% 6% 5% 5% 7% 7%

Διεθνείς αλυσίδες /
πολυκαταστήματα /
εμπορικά κέντρα

9% 11% 8% 21% 9% 9% 13% 7% 10%

Σουπερμάρκετ 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Δεν έκαναν αγορές 4% 7% 4% 4% 4% 9% 7% 7% 6%

Η ηλικία των τουριστών αναδεικνύεται σε παράγοντα διαφοροποίησης των προτιμήσε-
ων στο είδος του καταστήματος όπου πραγματοποιούν το μεγαλύτερο μέρος των αγορών 
τους. Η γενική τάση προς τα μικρά εμπορικά καταστήματα διαπιστώνεται ότι ενισχύεται 
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βαθμιαία στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Ενώ στους νέους έως 24 ετών η σχετική 
συχνότητα αναφοράς στα μικρά καταστήματα ανέρχεται στο 52%, διαπιστώνεται μια κλιμα-
κωτή αύξηση του ποσοστού, που στη μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία «άνω των 55 ετών» 
φτάνει στο 70%. Στην ομάδα των νέων έως 24 ετών παρατηρείται παράλληλα αυξημένη 
προτίμηση στις υπαίθριες αγορές (22%), αλλά και το μεγαλύτερο ποσοστό αγορών σε διε-
θνείς αλυσίδες / πολυκαταστήματα / εμπορικά κέντρα (13%). Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι οι 
διεθνείς αλυσίδες, τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα συγκεντρώνουν το μικρό-
τερο ποσοστό τουριστών που τα προτιμούν στη μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα 55+. 

Πίνακας 3.7: Τύπος  καταστήματος που πραγματοποίησαν το μεγαλύτερο μέρος  
των αγορών τους στην Αθήνα ανά ηλικιακή ομάδα – Αύγουστος

Τύπος καταστήματος
Ηλικία

Έως 24 
ετών

25-34 
ετών

35-44 
ετών

45-54 
ετών

Άνω των 
55 ετών Σύνολο

Μικρά καταστήματα 52% 57% 62% 66% 70% 60%

Υπαίθριες αγορές 22% 17% 13% 10% 13% 15%

Μεγάλα καταστήματα 6% 7% 8% 6% 4% 7%

Διεθνείς αλυσίδες / πολυκαταστήματα 
/ εμπορικά κέντρα 13% 10% 8% 11% 5% 10%

Σουπερμάρκετ 1% 0% 0% 0% 0% 0%

Δεν έκαναν αγορές 6% 7% 6% 5% 4% 6%

Τα μικρά καταστήματα τα επιλέγουν σε μεγαλύτερο ποσοστό οι τουρίστες με εισόδημα 
15.000-30.000€ (67%), αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα που υπερβαίνουν τα 70.000€ 
(64%). Ίσως σημαντικότερο εδώ είναι το εύρημα ότι οι φτωχότεροι τουρίστες («έως 
15.000€») δείχνουν τη μικρότερη συγκριτικά προτίμηση στα μικρά καταστήματα (54%) και 
ταυτόχρονα εμφανίζουν μεγαλύτερη τάση από τους υπόλοιπους τουρίστες στις υπαίθριες 
αγορές. 

Στο άλλο άκρο της εισοδηματικής κατανομής συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό 
αγορών σε διεθνείς αλυσίδες / πολυκαταστήματα / εμπορικά κέντρα, που ωστόσο και σε 
αυτή την κατηγορία των πολύ πλούσιων τουριστών παραμένει σε χαμηλό επίπεδο (17%). 

Η επανάληψη της έρευνας το Σεπτέμβριο δεν ανέδειξε σημαντικές διαφορές στην κατη-
γορία των τουριστών του Σεπτεμβρίου σχετικά με τους τύπους των καταστημάτων.
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Πίνακας 3.8: Τύπος καταστήματος όπου πραγματοποίησαν το μεγαλύτερο μέρος  
των αγορών τους στην Αθήνα ανά εισοδηματική κατηγορία – Αύγουστος

Τύπος καταστήματος
Εισοδηματική κατηγορία

Έως 
15.000€

15.000- 
30.000€

30.000- 
50.000€

50.000- 
70.000€

Μεγαλύτερο 
των 70.000€ Σύνολο

Μικρά καταστήματα 54% 67% 60% 59% 64% 60%

Υπαίθριες αγορές 21% 12% 16% 14% 6% 15%

Μεγάλα καταστήματα 7% 6% 7% 11% 6% 7%

Διεθνείς αλυσίδες /
πολυκαταστήματα / 
εμπορικά κέντρα

10% 8% 8% 12% 17% 10%

Σουπερμάρκετ 1% 0% 0% 0% 0% 0%

Δεν έκαναν αγορές 6% 6% 7% 3% 4% 6%

3.3.2. Τύπος καταστήματος όπου πραγματοποίησαν το μεγαλύτερο μέρος  
των αγορών οι επισκέπτες κρουαζιέρας 

Οι επισκέπτες κρουαζιέρας, όπως και οι τουρίστες διαμονής, στην πλειονότητά τους πραγ-
ματοποιούν αγορές σε μικρά εμπορικά καταστήματα, γεγονός αναμενόμενο, δεδομένου 
ότι η μικρή επιχείρηση αποτελεί στην Ελλάδα τον κυρίαρχο τύπο επιχείρησης στο λιανε-
μπόριο. Σε ελαφρώς υψηλότερο επίπεδο βρίσκεται το ποσοστό αναφοράς των υπαίθριων 
αγορών από τους επισκέπτες κρουαζιέρας, πιθανόν διότι η υπαίθρια αγορά συνδέεται πε-
ρισσότερο αρμονικά με τη διαδικασία του sightseeing, αλλά και με τη γενικότερη διαδικα-
σία της περιήγησης, της «βόλτας» δηλαδή που πραγματοποιούν συνήθως οι επισκέπτες 
αυτού του τύπου στον εκάστοτε προορισμό. 

Διάγραµµα 3.15: Τύπος καταστήµατος όπου πραγµατοποίησαν
το µεγαλύτερο µέρος των αγορών τους στην Αθήνα – Επισκέπτες κρουαζιέρας (%)
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3.4. Λόγοι μη πραγματοποίησης αγορών 

3.4.1. Λόγοι μη πραγματοποίησης αγορών: Τουρίστες  
(Αύγουστος-Σεπτέμβριος)

Μέρος των τουριστών που παραθέρισαν στην Αθήνα τον Αύγουστο αλλά και το Σεπτέμ-
βριο δεν πραγματοποίησαν καθόλου αγορές. Ζητήθηκε από τους τουρίστες να αναφέρουν 
τους βασικούς λόγους για τους οποίους δεν αγόρασαν προϊόντα από την εμπορική αγο-
ρά της Αθήνας. Με βάση την ανάλυση των απαντήσεων μπορεί να συμπεράνει κανείς με 
ασφάλεια ότι δεν υπάρχει κάποιο εγγενές χαρακτηριστικό της εμπορικής αγοράς που να 
λειτουργεί με συστηματικό τρόπο αποτρεπτικά για το καταναλωτικό κοινό των τουριστών, 
ώστε αυτοί να μην πραγματοποιούν αγορές. Στην πλειονότητά τους, οι τουρίστες δεν υπο-
δεικνύουν καν κάποιον ειδικό λόγο ή πρόβλημα που να δικαιολογεί το γεγονός ότι δεν 
αγόρασαν κανένα προϊόν στην εμπορική αγορά της Αθήνας («Τίποτα το συγκεκριμένο»: 
Αύγουστος, 65,9%· Σεπτέμβριος, 72,3%). 

Τον Αύγουστο ειδικότερα, οι συγκεκριμένοι λόγοι που αναφέρονται συχνότερα, συγκε-
ντρώνοντας ωστόσο μειοψηφικά ποσοστά, είναι η έλλειψη χρόνου για αγορές (12,1%) και 
ακολουθεί η έλλειψη χρημάτων με μονοψήφιο ποσοστό (6%). Η «έλλειψη χρόνου» ανα-
φέρεται συχνότερα από άλλους λόγους και στο δείγμα του Σεπτεμβρίου, με ποσοστό που 
ωστόσο μόλις ξεπερνάει το 8%.2 

2. Οι υπόλοιποι λόγοι που αναφέρονται το Σεπτέμβριο συγκεντρώνουν ιδιαίτερα χαμηλές συχνότητες αναφοράς και 
θεωρούνται στατιστικά μη σημαντικές. 

Διάγραµµα 3.16: Λόγοι µη πραγµατοποίησης αγορών
 στην Αθήνα – Αύγουστος (%)
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3.4.2. Λόγοι μη πραγματοποίησης αγορών: Επισκέπτες κρουαζιέρας

Στην έρευνα της κρουαζιέρας οι επισκέπτες που δεν πραγματοποίησαν αγορές στην εμπο-
ρική αγορά της Αθήνας παρουσιάζουν σαφέστερη εικόνα ως προς την αιτιολογία, αφού 
σε αυτή την περίπτωση η έλλειψη χρόνου για πραγματοποίηση αγορών συγκεντρώνει την 
πλειονότητα των απαντήσεων, καθώς αναφέρεται από το 59,3% των επισκεπτών. Το γε-
γονός αυτό είναι και άμεσα ερμηνεύσιμο λόγω της μικρής διάρκειας της παραμονής των 
επισκεπτών κρουαζιέρας στην πόλη. 

Διάγραµµα 3.17: Λόγοι µη πραγµατοποίησης αγορών
 στην Αθήνα – Επισκέπτες κρουαζιέρας (%)
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4.1. Ενημέρωση για την εμπορική αγορά της Αθήνας

4.1.1. Ενημέρωση των τουριστών για την εμπορική αγορά 
(Αύγουστος-Σεπτέμβριος)

Τα αποτελέσματα της έρευνας μας οδηγούν στο γενικό συμπέρασμα ότι οι τουρίστες στην 
πλειονότητά τους δεν είχαν ενημερωθεί για την εμπορική αγορά της Αθήνας πριν από το 
ταξίδι τους. Με μια ελαφριά απόκλιση ανάμεσα στο ποσοστό των ενημερωμένων τουρι-
στών του Σεπτεμβρίου (33%) και στο αντίστοιχο του Αυγούστου (28%), η αναλογία όσων 
είχαν λάβει πρότερη ενημέρωση για την εμπορική αγορά της Αθήνας προς το σύνολο 
των τουριστών είναι περίπου τρεις στους δέκα. 

Η ύπαρξη ενημέρωσης για την εμπορική αγορά φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται σημαντικά 
από το φύλο των τουριστών, ενώ η ηλικία από την άλλη σχετίζεται, σύμφωνα με τα στα-
τιστικά δεδομένα, με το αν οι τουρίστες είχαν ενημερωθεί για την εμπορική αγορά της 
Αθήνας. 

Ανεξαρτήτως του μήνα προσέλευσης, η σχέση της ηλικίας με την ενημέρωση παρουσιά-
ζει γραμμικότητα, και το ποσοστό των ενημερωμένων τουριστών αυξάνεται διαδοχικά στις 
μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες. Η ανάλυση με βάση την ηλικία ανέδειξε ως την πλέον 
ενημερωμένη κατηγορία τους τουρίστες του Σεπτεμβρίου που είναι άνω των 55 ετών (37%).

Διάγραµµα 4.1: Είχαν ενηµερωθεί για την εµπορική αγορά της Αθήνας
πριν από το ταξίδι – Αύγουστος
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Διάγραµµα 4.2: Είχαν ενηµερωθεί για την εµπορική αγορά της Αθήνας
πριν από το ταξίδι – Σεπτέµβριος
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Διάγραµµα 4.3: Ενηµέρωση για την εµπορική αγορά της Αθήνας
πριν από το ταξίδι ανά φύλο – Αύγουστος (%)
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Διάγραµµα 4.4: Ενηµέρωση για την εµπορική αγορά της Αθήνας
πριν από το ταξίδι ανά ηλικιακή οµάδα – Αύγουστος (%)
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Διάγραµµα 4.5: Ενηµέρωση για την εµπορική αγορά της Αθήνας
πριν από το ταξίδι ανά ηλικιακή οµάδα – Σεπτέµβριος (%)
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Η πρότερη ενημέρωση των τουριστών για την εμπορική αγορά της Αθήνας ποικίλλει επί-
σης ανάλογα με το εισόδημά τους. Στους τουρίστες του Αυγούστου, όπως και του Σεπτεμ-
βρίου, παρατηρείται μια κοινή τάση αναφορικά με τη σχέση εισοδήματος-ενημέρωσης για 
την εμπορική αγορά. Αναλυτικότερα, και στις δύο ομάδες τουριστών, οι εισοδηματικές 
κατηγορίες με τα μεγαλύτερα ποσοστά ενημερωμένων είναι οι «30.000-50.000€» και οι 
«50.000-70.000€», και ειδικά η δεύτερη κατηγορία, που εμφανίζει σημαντικά μεγαλύτε-
ρο τμήμα ενημερωμένων τουριστών (38% τον Αύγουστο και 42% το Σεπτέμβριο). 

Η ενημέρωση για την εμπορική αγορά διερευνήθηκε περαιτέρω σε σχέση με την εθνικό-
τητα των τουριστών, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν διαφοροποιήσεις. Τον Αύγουστο, 
οι τουρίστες από τις ΗΠΑ ξεχωρίζουν ως προς την ενημέρωσή τους για την εμπορική 
αγορά της Αθήνας, με το 38% αυτών να έχουν λάβει πρότερη ενημέρωση, ενώ αμέσως 
μετά ακολουθούν οι Γερμανοί με σημαντικά μικρότερο ποσοστό (28%). 

Διάγραµµα 4.6: Ενηµέρωση για την εµπορική αγορά της Αθήνας
πριν από το ταξίδι ανά εισοδηµατική κατηγορία – Αύγουστος (%)
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Διάγραµµα 4.7: Ενηµέρωση για την εµπορική αγορά της Αθήνας
πριν από το ταξίδι ανά εισοδηµατική κατηγορία – Σεπτέµβριος (%)
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4.1.2. Ενημέρωση των επισκεπτών κρουαζιέρας για την εμπορική αγορά 

Στην έρευνα της κρουαζιέρας διαπιστώθηκε το μικρότερο συγκριτικά ποσοστό ενημερω-
μένων σχετικά με την αγορά της Αθήνας (19%), χωρίς να παρουσιάζονται αξιοσημείωτες 
διαφοροποιήσεις με βάση το φύλο, την ηλικία ή το εισόδημα.

4.2. Πηγές ενημέρωσης για την εμπορική αγορά της Αθήνας 

4.2.1. Πηγές ενημέρωσης των τουριστών (Αύγουστος-Σεπτέμβριος)

Η ενημέρωση μέσω Internet αποτελεί με διαφορά τον βασικότερο τρόπο ενημέρωσης 
των τουριστών (Αύγουστος), αφού σχεδόν οι μισοί (45%) συνέλεξαν πληροφορίες για την 
εμπορική αγορά της Αθήνας μέσω του Διαδικτύου. Ο επόμενος σε συχνότητα τρόπος ενη-
μέρωσης είναι η «προσωπική εμπειρία από προηγούμενη επίσκεψη», που όμως αναφέρε-
ται σε σημαντικά μικρότερο ποσοστό. Συγκεκριμένα, η «προηγούμενη επίσκεψη» αποτελεί 
την πηγή ενημέρωσης για την εμπορική αγορά για το 34% των τουριστών1 (Αύγουστος). 

1. Είναι σημαντικό να γίνει σαφές ότι στη συγκεκριμένη ερώτηση απάντησαν μόνο όσοι τουρίστες ανέφεραν ότι είχαν 
λάβει πρότερη γνώση για την εμπορική αγορά της Αθήνας με οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή περίπου οι 3 στους 10.

Διάγραµµα 4.8: Ενηµέρωση για την εµπορική αγορά της Αθήνας 
πριν από το ταξίδι ανά χώρα µόνιµης διαµονής – Αύγουστος (%)
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Διάγραµµα 4.9: Είχαν ενηµερωθεί για την εµπορική αγορά της Αθήνας
πριν από το ταξίδι – Επισκέπτες κρουαζιέρας
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Οι τουρίστες που επισκέπτονται την Αθήνα το Σεπτέμβριο διαφοροποιούνται σημαντικά 
ως προς τον τρόπο ενημέρωσής τους για την εμπορική αγορά. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι 
ότι σε αυτή την κατηγορία τουριστών η ενημέρωση από προσωπική εμπειρία αναδεικνύ-
εται σε βασικό τρόπο ενημέρωσης, καθώς αναφέρεται σε ποσοστό 53%. Αντιθέτως, το 
Διαδίκτυο αποτελεί δευτερεύουσα πηγή πληροφόρησης για την αγορά (37%). 

Η πρωτοκαθεδρία του Διαδικτύου στην ενημέρωση των τουριστών του Αυγούστου σε 
αντίθεση με το Σεπτέμβριο δεν μπορεί να αποδοθεί, όπως θα περίμενε κανείς, στις ηλι-
κιακές διαφορές που διαπιστώθηκαν στις δύο κατηγορίες τουριστών, σύμφωνα με τις 
οποίες οι τουρίστες του Αυγούστου, ως γενική τάση, εμπίπτουν σε νεότερες ηλικιακές 
ομάδες. Τουναντίον, η διασταύρωση του τρόπου ενημέρωσης με την ηλικία υποδεικνύει 
ότι το Διαδίκτυο υπερισχύει σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Ωστόσο, μια μεταβλητή που διαμορφώνει το τουριστικό προφίλ και ενδεχομένως συν-
δέεται με τον τρόπο ενημέρωσης είναι ο τρόπος οργάνωσης του ταξιδιού. Ειδικότερα, το 
Σεπτέμβριο παρατηρήθηκε διπλάσιο ποσοστό τουριστών που προτίμησαν τα οργανωμένα 

Διάγραµµα 4.10: Πηγές πληροφόρησης για την εµπορική αγορά
της Αθήνας – Αύγουστος (%)
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Διάγραµµα 4.11: Πηγές πληροφόρησης για την εµπορική αγορά
της Αθήνας – Σεπτέµβριος (%)
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πακέτα διακοπών έναντι της απευθείας κράτησης εισιτηρίων/καταλύματος κ.λπ. Λογικά, 
μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι τουρίστες που οργανώνουν μόνοι τους το ταξίδι τείνουν 
να ψάχνουν περισσότερες πληροφορίες στο Διαδίκτυο σχετικά με τον ταξιδιωτικό τους 
προορισμό. 

Ταυτόχρονα, η ενημέρωση μέσω διαδικτυακών πηγών αποτελεί τον φθηνότερο τρόπο 
ενημέρωσης για ταξιδιωτικά θέματα και γι’ αυτό εμφανίζει μεγαλύτερη τάση στους του-
ρίστες των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων, που αναλογικά είναι περισσότεροι 
τον Αύγουστο. 

Η «προσωπική εμπειρία από προηγούμενη επίσκεψη» βρέθηκε ότι αποτελεί πηγή ενημέ-
ρωσης περισσότερο για τους τουρίστες «άνω των 55 ετών», το 42% των οποίων (Αύγου-
στος) δήλωσε ότι είχε πληροφορίες για την εμπορική αγορά της Αθήνας από προσωπική 

Διάγραµµα 4.12: Πηγές πληροφόρησης για την εµπορική αγορά
της Αθήνας ανά ηλικιακή οµάδα – Αύγουστος (%)

Έως 24 ετών

25-34 ετών

35-44 ετών

45-54 ετών

Άνω των 55 ετών

Τουριστικά πρακτορείαInternet Τουριστικοί οδηγοί

Φίλοι/συγγενείς

Προσωπική εµπειρία από προηγούµενη επίσκεψη

Τηλεόραση/περιοδικά

49 10 1 22 1 42

38 27 14 26 3 34

46 38 7 31 5 30

53 19 6 28 3 37

39 18 4 33 4 28

Διάγραµµα 4.13: Πηγές πληροφόρησης για την εµπορική αγορά
της Αθήνας ανά ηλικιακή οµάδα – Σεπτέµβριος (%)

Έως 24 ετών

25-34 ετών

35-44 ετών

45-54 ετών

Άνω των 55 ετών

Τουριστικά πρακτορείαInternet Τουριστικοί οδηγοί

Φίλοι/συγγενείς Προσωπική εµπειρία από προηγούµενη επίσκεψη

58 0 9 37 18

55 4 8 14 35

60 4 14 7 39

19 32 1 13 64

26 16 5 6 65
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εμπειρία. Αυτό το εύρημα δικαιολογείται εξάλλου από το γεγονός ότι οι μεγαλύτεροι σε 
ηλικία τουρίστες είναι πιθανότερο να έχουν ξαναεπισκεφθεί στο παρελθόν την Ελλάδα. 
Αυτό το ποσοστό είναι πιο εντυπωσιακό το Σεπτέμβριο όπου το 65% των τουριστών «άνω 
των 55 ετών» αναφέρει ως πηγή ενημέρωσης την «προσωπική εμπειρία». 

Επιπλέον, η προσωπική ενημέρωση από προηγούμενη επίσκεψη βρέθηκε να είναι αυξη-
μένη στις υψηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες και τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο. 

Οι τουριστικοί οδηγοί, τέλος, αναφέρονται ως πηγή ενημέρωσης περισσότερο από του-
ρίστες του Αυγούστου, από άτομα μεσαίων ηλικιών (35-54) και τουρίστες με εισόδημα 
μεγαλύτερο των 70.000€.

Η ανάλυση των τρόπων ενημέρωσης ανά εθνικότητα δείχνει ότι το Διαδίκτυο ως μέσο 
ενημέρωσης κυριαρχεί σε όλες τις εθνικότητες με εξαίρεση τους Γερμανούς, που ανα-
φέρουν περισσότερο την ενημέρωση από προσωπική εμπειρία. Ειδικά στην Ιταλία και την 
Ολλανδία το Διαδίκτυο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο ως πηγή ενημέρωσης για την εμπο-
ρική αγορά (57%). 

Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι οι Γάλλοι, οι Ρώσοι και οι Ιταλοί συμβουλεύονται για την 
εμπορική αγορά της Αθήνας σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους υπόλοιπους τουρίστες τα-
ξιδιωτικούς οδηγούς, ενώ από φίλους/συγγενείς άντλησε πληροφορίες για τα εμπορικά 
καταστήματα της Αθήνας σημαντικό τμήμα των Αμερικανών (35%), των Ρώσων (33%) και 
των Ισπανών τουριστών (32%). 

Τα τελευταία αυτά ποσοστά δείχνουν τη σημασία της διαφήμισης «word of mouth» («στό-
μα με στόμα»), ακόμα και για το αγοραστικό κοινό των τουριστών που διαμένουν εκτός 
των γεωγραφικών συνόρων της χώρας. 

Διάγραµµα 4.14: Πηγές πληροφόρησης για την εµπορική αγορά
της Αθήνας ανά χώρα µόνιµης διαµονής – Αύγουστος (%)

Γερµανία

Αγγλία

Γαλλία

Ρωσία

Ιταλία

Ολλανδία

ΗΠΑ

Ισπανία

Τουριστικά πρακτορείαInternet Τουριστικοί οδηγοί

Φίλοι/συγγενείς

Προσωπική εµπειρία από προηγούµενη επίσκεψη

Τηλεόραση/περιοδικά

41 24 3 25 6 51

49 22 6 26 4 39

47 30 11 18 8 32

57 29 5 20 4 48

57 23 3 27 3 27

43 29 10 33 5 14

43 18 8 35 2 26

32 26 6 32 0 39
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4.2.2. Πηγές ενημέρωσης των επισκεπτών κρουαζιέρας

Ως προς τις πηγές ενημέρωσης για την εμπορική αγορά, οι επισκέπτες κρουαζιέρας προ-
σομοιάζουν περισσότερο με τους τουρίστες του Σεπτεμβρίου και όχι του Αυγούστου. Στην 
κατηγορία των επισκεπτών κρουαζιέρας η ενημέρωση από προσωπική εμπειρία αναδει-
κνύεται σε βασικό τρόπο ενημέρωσης (44%), ενώ το Διαδίκτυο ακολουθεί με αρκετά χα-
μηλότερο ποσοστό (34%)· στην τρίτη θέση, με βάση τη συχνότητα αναφοράς, βρίσκονται 
–όπως και το Σεπτέμβριo– οι τουριστικοί οδηγοί. 

Η μικρή σχετικά συχνότητα της χρήσης του Διαδικτύου ως πηγής πληροφόρησης για την 
αγορά και σε αυτή την περίπτωση ενισχύει την υπόθεση ότι κάτι τέτοιο συνδέεται με τον 
τρόπο οργάνωσης του ταξιδιού, συνεπώς το οργανωμένο πακέτο διακοπών σημαίνει λι-
γότερη αναζήτηση πληροφοριών μέσω Διαδικτύου. 

Διάγραµµα 4.15: Πηγές πληροφόρησης για την εµπορική αγορά
της Αθήνας – Eπισκέπτες κρουαζιέρας (%)

44

34

25

11

9

6

2

Προσωπική εµπειρία
από προηγούµενη

επίσκεψη

Internet

Τουριστικοί
οδηγοί

Φίλοι/συγγενείς

Τουριστικά
πρακτορεία

Τηλεόραση/
περιοδικά

Από το
κρουαζιερόπλοιο

0 10 20 30 40 50

Διάγραµµα 4.16: Πηγές πληροφόρησης για την εµπορική αγορά
της Αθήνας ανά ηλικιακή οµάδα – Eπισκέπτες κρουαζιέρας (%)

Έως 24 ετών

25-34 ετών

35-44 ετών

45-54 ετών

Άνω των 55 ετών

Τουριστικά πρακτορείαInternet Τουριστικοί οδηγοί

Φίλοι/συγγενείς

Προσωπική εµπειρία από προηγούµενη επίσκεψη Από το κρουαζιερόπλοιο

Τηλεόραση/περιοδικά

44 31 0 13 13 13 6

39 14 8 8 8 50 0

35 20 5 15 5 43 3

33 29 10 13 2 38 2

27 32 14 5 9 57 0
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Επιπλέον, μεταξύ των επισκεπτών κρουαζιέρας οι νεότερες ηλικιακές κατηγορίες και τα 
χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα αναφοράς στο 
Διαδίκτυο, ενώ η ενημέρωση από προσωπική εμπειρία είναι σημαντικά υψηλότερη στους 
55+ και στους πολύ πλούσιους τουρίστες. 

4.3. Αξιολόγηση της εμπορικής αγοράς 

4.3.1. Σύγκριση βιωματικής εικόνας της εμπορικής αγοράς  
με την προσδοκώμενη εικόνα των τουριστών (Αύγουστος-Σεπτέμβριος)

Στο πλαίσιο της έρευνας ζητήθηκε από τους τουρίστες να αξιολογήσουν τη γενική εικόνα 
της εμπορικής αγοράς της Αθήνας σε σύγκριση με αυτό που είχαν φανταστεί, αν δηλαδή 
σε σχέση με την προσδοκώμενη εικόνα η εμπορική αγορά της Αθήνας είναι πολύ καλύτε-
ρη / καλύτερη / χειρότερη κ. λπ.

Τα ευρήματα εδώ είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα αφού τουλάχιστον οι μισοί τουρίστες 
αξιολογούν την εμπειρία τους από την εμπορική αγορά της Αθήνας θετικότερα σε 
σύγκριση με τις αναμονές τους. Ειδικά το Σεπτέμβριο, το ποσοστό των τουριστών που 
θεωρούν την αγορά καλύτερη απ’ ό,τι περίμεναν ανέρχεται (από 50% τον Αύγουστο) σε 
59%. Ωστόσο αυτό το στοιχείο δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει απαραίτητα στο συμπέρασμα 
ότι οι τουρίστες του Σεπτεμβρίου αποκόμισαν θετικότερη εικόνα από την εμπορική αγορά, 
καθώς ενδεχομένως το μεγαλύτερο ποσοστό να απορρέει από χαμηλότερες προσδοκίες 
για το επίπεδο της αγοράς. 

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι σε κάθε περίπτωση οι τουρίστες που απογοητεύτη-
καν από την εμπορική αγορά της Αθήνας συγκεντρώνουν μονοψήφιο ποσοστό (Αύγου-
στος: 7%, Σεπτέμβριος: 4%), ενώ ένα σημαντικό τμήμα (40% και 35% τον Αύγουστο και 
το Σεπτέμβριο αντίστοιχα) επιβεβαίωσε με την επίσκεψή του στην εμπορική αγορά την 
προσδοκώμενη εικόνα.

Διάγραµµα 4.17: Πηγές πληροφόρησης για την εµπορική αγορά
της Αθήνας ανά εισοδηµατική κατηγορία – Eπισκέπτες κρουαζιέρας (%)

Έως 15.000€

15.000-30.000€

30.000-50.000€

50.000-70.000€

Μεγαλύτερο
των 70.000€

Τουριστικά πρακτορείαInternet Τουριστικοί οδηγοί

Φίλοι/συγγενείς

Προσωπική εµπειρία από προηγούµενη επίσκεψη Από το κρουαζιερόπλοιο

Τηλεόραση/περιοδικά

41 26 4 11 7 22 4

54 35 4 4 46

36 25 14 5 7 36 5

24 30 11 11 11 46

31 19 15 19 8 54
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Η στατιστική ανάλυση των απαντήσεων στην ερώτηση σύγκρισης της βιωματικής με την 
προσδοκώμενη εικόνα δείχνει ότι οι κατανομές των θετικών αντιλήψεων για την εμπορι-
κή αγορά δεν παρουσιάζουν σημαντικές συσχετίσεις με τους περισσότερους δημογραφι-
κούς παράγοντες των τουριστών. 

Διάγραµµα 4.18: Σύγκριση βιωµατικής µε προσδοκώµενη εικόνα
της εµπορικής αγοράς της Αθήνας – Αύγουστος

Καλύτερη

Όπως την περίµεναν

Χειρότερη

52%

41%

7%

Διάγραµµα 4.19: Σύγκριση βιωµατικής µε προσδοκώµενη εικόνα
της εµπορικής αγοράς της Αθήνας – Σεπτέµβριος

Καλύτερη

Όπως την περίµεναν

Χειρότερη

60%

36%

4%

Διάγραµµα 4.20: Σύγκριση βιωµατικής µε προσδοκώµενη εικόνα
της εµπορικής αγοράς της Αθήνας ανά εισοδηµατική κατηγορία – Αύγουστος (%)

ΧειρότερηΚαλύτερη Όπως την περίµεναν

Έως 15.000€

15.000-30.000€

30.000-50.000€

50.000-70.000€

Μεγαλύτερο
των 70.000€

47

47

53

56

59

6

6

7

8

5

43

44

38

36

34
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Η μοναδική μεταβλητή που φαίνεται να επηρεάζει τη σύγκριση βιωματικής-προσδοκώμε-
νης εικόνας της εμπορικής αγοράς είναι το εισόδημα των τουριστών. Τα στοιχεία που πα-
ρουσιάζονται στο Διάγραμμα 4.20 έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποτυπώνουν μια 
σχεδόν γραμμική συσχέτιση της σύγκρισης βιωματικής-προσδοκώμενης εικόνας με την 
εισοδηματική κλίμακα. Συνοψίζοντας αυτά τα στοιχεία, θα λέγαμε ότι, όσο ανεβαίνουμε 
εισοδηματική κατηγορία, τόσο πιθανότερο είναι να «συναντήσουμε» τουρίστες που αξι-
ολογούν θετικότερα τη βιωματική εικόνα που αποκόμισαν από την εμπορική αγορά της 
Αθήνας σε σύγκριση με τις προσδοκίες τους. Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται και από τα στοι-
χεία του Σεπτεμβρίου. 

4.3.2. Σύγκριση βιωματικής εικόνας της εμπορικής αγοράς με  
την προσδοκώμενη εικόνα των επισκεπτών κρουαζιέρας

Η σύγκριση βιωματικής-προσδοκώμενης εικόνας απέφερε παρόμοια αποτελέσματα και 
στους τουρίστες κρουαζιέρας, με το 52% να αξιολογεί την εμπορική αγορά θετικότερα σε 
σχέση με τις προσδοκίες του, το 40% να υποστηρίζει ότι η προσδοκώμενη εικόνα που είχε 
διαμορφώσει δεν διαφέρει από την πραγματική εντύπωση που αποκόμισε, ενώ μόνο ένα 
5% βρήκε την αγορά σε χειρότερο επίπεδο απ’ ό,τι είχε φανταστεί. 

4.3.3. Εάν οι τουρίστες (Αύγουστος-Σεπτέμβριος) θα σχολίαζαν την εμπορική 
αγορά της Αθήνας στον κοινωνικό τους περίγυρο

Μια επιπλέον διάσταση που διερευνήθηκε με στόχο να αποτυπώσει τη γενική γνώμη των 
τουριστών για την εμπορική αγορά της Αθήνας είναι το εάν θα σχολίαζαν είτε θετικά είτε 
αρνητικά την εμπορική αγορά της Αθήνας στον κοινωνικό περίγυρό τους. Τα αποτελέ-
σματα είναι και σε αυτή την ερώτηση πολύ αισιόδοξα καθώς το 71% των τουριστών του 
Αυγούστου απαντούν θετικά, δηλώνουν δηλαδή ότι θα έκαναν θετική αναφορά στον κοι-
νωνικό τους περίγυρο, ενώ το μεγαλύτερο τμήμα των υπόλοιπων τουριστών υποστηρίζει 
ότι δεν θα αναφερόταν καθόλου στην εμπορική αγορά της Αθήνας (22%). 

Στο δείγμα του Σεπτεμβρίου παρατηρείται ένα λίγο μεγαλύτερο ποσοστό ουδέτερων 
αντιλήψεων, αφού περίπου οι τρεις στους δέκα (32%) απαντούν ότι δεν θα ανέφεραν την 
εμπορική αγορά της Αθήνας στον περίγυρό τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως και στην 

Διάγραµµα 4.21: Σύγκριση βιωµατικής µε προσδοκώµενη εικόνα
της εµπορικής αγοράς της Αθήνας – Eπισκέπτες κρουαζιέρας

Καλύτερη

Όπως την περίµεναν

Χειρότερη

54%

41%

5%
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προηγούμενη ερώτηση, οι αρνητικές απαντήσεις είναι ιδιαίτερα μειοψηφικές, αφού μόνο 
ένα μικρό, μονοψήφιο ποσοστό (Αύγουστος: 6%, Σεπτέμβριος: 3%) δηλώνει ότι θα σχολί-
αζε αρνητικά στον περίγυρό του την εμπορική αγορά της Αθήνας. 

Διάγραµµα 4.22: Σχολιασµός της εµπορικής αγοράς της Αθήνας 
στον κοινωνικό περίγυρο ως θετικής ή αρνητικής εµπειρίας – Αύγουστος

Θετική

Αρνητική

Δεν θα την ανέφεραν

72%6%

22%

Διάγραµµα 4.23: Σχολιασµός της εµπορικής αγοράς της Αθήνας 
στον κοινωνικό περίγυρο ως θετικής ή αρνητικής εµπειρίας – Σεπτέµβριος

Θετική

Αρνητική

Δεν θα την ανέφεραν

64%3%

33%

Διάγραµµα 4.24: Σχολιασµός της εµπορικής αγοράς της Αθήνας 
στον κοινωνικό τους περίγυρο ως θετικής ή αρνητικής εµπειρίας

ανά εισοδηµατική κατηγορία – Αύγουστος (%)

Δεν θα την ανέφερανΘετική Αρνητική

Έως 15.000€

15.000-30.000€

30.000-50.000€

50.000-70.000€

Μεγαλύτερο
των 70.000€

69 254

68 227

75 205

74 186

77 167
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Ωστόσο, το εισόδημα αναδεικνύεται και σε αυτή την ερώτηση σε προσδιοριστικό παράγο-
ντα της γνώμης για την εμπορική αγορά της Αθήνας, αφού οι τουρίστες (Αύγουστος και 
Σεπτέμβριος) που ανήκουν στα υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια τείνουν σε μεγαλύτερο 
ποσοστό να απαντούν ότι θα σχολίαζαν θετικά στον κοινωνικό τους περίγυρο την εμπορι-
κή αγορά. Ειδικά στο δείγμα του Σεπτεμβρίου, οι πλουσιότεροι τουρίστες που αναφέρουν 
ότι θα τη σχολίαζαν θετικά ανέρχονται στο 90%. 

4.3.4. Εάν οι επισκέπτες κρουαζιέρας θα σχολίαζαν την εμπορική αγορά  
της Αθήνας στον κοινωνικό τους περίγυρο

Το 60% των επισκεπτών κρουαζιέρας απαντάει ότι θα σχολίαζε θετικά στον κοινωνικό 
του περίγυρο την εμπορική αγορά της Αθήνας, το 35% ότι δεν θα την ανέφερε καν, και 
μόνο το 4% υποστηρίζει ότι θα μετέφερε αρνητικά σχόλια. Η γενική δηλαδή κατανομή 
των απαντήσεων και σε αυτή την ερώτηση συγκλίνει περισσότερο με τα αποτελέσματα 
στο δείγμα του Σεπτεμβρίου. 

Διάγραµµα 4.25: Σχολιασµός της εµπορικής αγοράς της Αθήνας 
στον κοινωνικό τους περίγυρο ως θετικής ή αρνητικής εµπειρίας

ανά εισοδηµατική κατηγορία –Σεπτέµβριος (%)
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Διάγραµµα 4.26: Σχολιασµός της εµπορικής αγοράς της Αθήνας στον κοινωνικό τους 
περίγυρο ως θετικής ή αρνητικής εµπειρίας – Επισκέπτες κρουαζιέρας
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4.3.5. Εάν οι τουρίστες (Αύγουστος-Σεπτέμβριος) θα προέτρεπαν κάποιον  
να επισκεφθεί την Αθήνα και για την εμπορική της αγορά και για ποιο λόγο

Μαζί με τις προηγούμενες διαστάσεις, η διερεύνηση της εικόνας της εμπορικής αγοράς 
συμπεριέλαβε και μια ερώτηση σχετικά με το εάν οι τουρίστες θα προέτρεπαν κάποιον 
να επισκεφθεί την Αθήνα και για την εμπορική της αγορά. Η στόχευση της συγκεκριμένης 
ερώτησης συνίσταται στο να αποτυπώσει την ένταση των θετικών αντιλήψεων για την 
εμπορική αγορά και τελικά την ισχύ της εικόνας της αγοράς ως συνδιαμορφωτή του συ-
νολικού τουριστικού προϊόντος. 

Σε ένα πρώτο επίπεδο, έχει γίνει μέχρι στιγμής σαφές ότι οι θετικές αντιλήψεις για την 
εμπορική αγορά της Αθήνας υπερισχύουν σημαντικά έναντι των αρνητικών αλλά και των 
ουδέτερων γνωμών. Επίσης, τα ποσοστά όσων απαντούν θετικά στη συγκεκριμένη ερώ-
τηση (θα προέτρεπαν και μάλλον θα προέτρεπαν κάποιον να επισκεφθεί την Αθήνα και για 
την εμπορική της αγορά) είναι αναμφίβολα σημαντικά (Αύγουστος: 44%)

Παρ’ ότι λοιπόν όλα τα δεδομένα συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η γενική αντίληψη των 
τουριστών για την εμπορική αγορά της Αθήνας είναι θετική, δεν θα ήταν δυνατό να υποστη-
ρίξουμε παράλληλα ότι η εικόνα της αγοράς είναι τόσο ισχυρή, ώστε να αποτελεί βασικό 
συνδιαμορφωτή του συνολικού τουριστικού προϊόντος. Εντούτοις θα ήταν απλοϊκό να απο-
δώσουμε απαραιτήτως αυτό το αποτέλεσμα σε εγγενή χαρακτηριστικά της εμπορικής αγο-
ράς, καθώς είναι πιθανό να οφείλεται σε ιδιαιτερότητες του τουριστικού προφίλ της πόλης.

Ειδικότερα, θα πρέπει εδώ να ληφθεί υπόψη ότι το τουριστικό προφίλ της Αθήνας, όπως 
διαφάνηκε στους λόγους επιλογής της πόλης ως προορισμού διακοπών, συγκροτείται 
σχεδόν αποκλειστικά ως ένα κράμα της πολιτιστικής κληρονομιάς, της ιστορίας και 
του μεσογειακού κλίματος. Η υπερίσχυση αυτών των χαρακτηριστικών στην εικόνα του 
τουριστικού προϊόντος οδηγεί εκ των πραγμάτων στην αποδυνάμωση της έντασης άλλων 
στοιχείων που θεωρούνται δευτερεύοντα στην αξιολόγηση ενός τουριστικού προορισμού, 
όπως δηλαδή και η εμπορική αγορά. Συμπερασματικά, και υπό το συγκεκριμένο πρίσμα, τα 
ποσοστά θετικών απαντήσεων στη συγκεκριμένη ερώτηση είναι αρκετά ικανοποιητικά. 

Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι επιβεβαιώνεται και σε αυτή την ερώτηση η εμπλοκή του πα-
ράγοντα «εισόδημα» με την εικόνα των τουριστών για την εμπορική αγορά. Αναλυτικότε-
ρα, τον Αύγουστο το ποσοστό των πολύ πλούσιων τουριστών (άνω των 70.000€) που θα 

Διάγραµµα 4.27: Προτροπή για επίσκεψη στην εµπορική αγορά 
της Αθήνας – Αύγουστος
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Σίγουρα όχι
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49%

6%

9%
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προέτρεπαν κάποιον να επισκεφθεί την Αθήνα και για την εμπορική αγορά ανέρχεται στο 
61% («ναι» / «μάλλον ναι»), βρίσκεται δηλαδή περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από 
τα αντίστοιχα ποσοστά όλων των υπόλοιπων εισοδηματικών κατηγοριών. Το Σεπτέμβριο 
δε, το ποσοστό αυτό παρουσιάζει θετική γραμμική συσχέτιση με την κλίμακα του εισοδή-
ματος, αφού αυξάνεται αναλογικά όσο ανεβαίνουμε εισοδηματική κατηγορία, με αποτέλε-
σμα στην ομάδα των πολύ πλουσίων να φτάνει πλέον στο 77% του δείγματος. 

Ένα αξιοσημείωτο εύρημα είναι ότι οι κατανομές των απαντήσεων στην «προτροπή επί-
σκεψης και για την εμπορική αγορά» διαφοροποιούνται επίσης μεταξύ των ηλικιακών 
ομάδων. Ωστόσο το γεγονός ότι οι θετικές απαντήσεις βρέθηκαν αυξημένες στους τουρί-
στες του Αυγούστου κυρίως στις ηλικίες 25-44 και δευτερευόντως και στην ομάδα 45-54 
ετών πιθανώς να σχετίζεται και με την εντονότερη τάση για αγορές και κατανάλωση που 
χαρακτηρίζει εκ των πραγμάτων αυτές τις ηλικίες.

Διάγραµµα 4.28: Προτροπή για επίσκεψη στην εµπορική αγορά
της Αθήνας ανά εισοδηµατική κατηγορία – Αύγουστος (%)

ΌχιNαι

Έως 15.000€ 15.000-
30.000€

30.000-
50.000€

50.000-
70.000€

Μεγαλύτερο
των 70.000€

0

20

40

60

80

100

56

43

54

44

55

44

58

42

39

61

Διάγραµµα 4.29: Προτροπή για επίσκεψη στην εµπορική αγορά
της Αθήνας ανά εισοδηµατική κατηγορία – Σεπτέµβριος (%)
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Ένα μεγάλο τμήμα των τουριστών που θεωρούν την εμπορική αγορά επιπλέον κίνητρο 
για να επισκεφθεί κανείς την Αθήνα αποδίδουν αυτήν τους την πεποίθηση στις χαμηλές 
τιμές και στις προσφορές που μπορεί κανείς να συναντήσει στα εμπορικά καταστήματα 
της περιοχής (Αύγουστος: 37%). Ως λόγοι που θα προέτρεπαν κάποιον να επισκεφθεί την 
Αθήνα και για την εμπορική της αγορά ακολουθούν, μετά τις τιμές/προσφορές, με σημα-
ντικά μικρότερη συχνότητα αναφοράς η εξυπηρέτηση πελατών / φιλικότητα των εμπόρων 
και με το ίδιο ποσοστό (22%) η ποικιλία των εμπορευμάτων, ενώ έπεται η ιδιαιτερότητα 
των παραδοσιακών προϊόντων (17%). 

Ωστόσο στο δείγμα του Σεπτεμβρίου έχει ενδιαφέρον ότι η εικόνα αντιστρέφεται, καθώς 
η εξυπηρέτηση των πελατών / φιλικότητα αναδεικνύεται σε συχνότερο λόγο για τον 
οποίο θα προέτρεπαν κάποιον να επισκεφθεί την Αθήνα (36%), ακολουθεί η ιδιαιτερότητα 
των παραδοσιακών προϊόντων (25%), ενώ οι τιμές/προσφορές συγκεντρώνουν το τρίτο 
σε σειρά ποσοστό, που φτάνει στο 19%. 

Διάγραµµα 4.30: Προτροπή για επίσκεψη στην εµπορική αγορά
της Αθήνας ανά ηλικιακή οµάδα – Αύγουστος (%)
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Διάγραµµα 4.31: Λόγοι προτροπής κάποιου να επισκεφθεί την Αθήνα
για την εµπορική της αγορά – Αύγουστος (%)
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Μικρές διαφοροποιήσεις προέκυψαν στη συγκεκριμένη ερώτηση μεταξύ των δύο φύλων. 
Συγκεκριμένα, οι άνδρες σημειώνουν μεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες στην ανα-
φορά της εξυπηρέτησης των πελατών ως λόγο για τον οποίο θα προέτρεπαν κάποιον να 
επισκεφθεί την Αθήνα και για την εμπορική αγορά, ενώ στις γυναίκες βρέθηκε ότι είναι 
περισσότερο αυξημένο το ποσοστό αναφοράς των τιμών/προσφορών (40% και 32% αντί-
στοιχα). Η ίδια εικόνα επιβεβαιώνεται και στο δείγμα του Σεπτεμβρίου, όπου μάλιστα στην 
απάντηση «εξυπηρέτηση πελατών / φιλικότητα» το ποσοστό των ανδρών είναι διπλάσιο 
από το αντίστοιχο των γυναικών. 

Αρκετά σημαντικές είναι επίσης οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των ηλικιακών ομάδων σχε-
τικά με τους βασικούς λόγους προτροπής κάποιου να επισκεφθεί την Αθήνα και για την 
εμπορική της αγορά. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 4.35, οι αναφορές των τουριστών 

Διάγραµµα 4.32: Λόγοι προτροπής κάποιου να επισκεφθεί την Αθήνα
για την εµπορική της αγορά – Σεπτέµβριος (%)
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Διάγραµµα 4.33: Λόγοι προτροπής για επίσκεψη στην εµπορική αγορά 
της Αθήνας ανά φύλο – Αύγουστος (%)
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έως 54 ετών (Αύγουστος) σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η εμπορική αγορά 
αποτελεί επιπλέον κίνητρο επίσκεψης παρουσιάζουν εντελώς διαφορετική κατανομή συ-
γκριτικά με την ομάδα των 55+. 

Γενικά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι μικρότερες ηλικιακές ομάδες έλκονται περισ-
σότερο από τις τιμές και την ποικιλία των προϊόντων, ενώ οι 55+ δίνουν μεγαλύτερη έμ-
φαση στην εξυπηρέτηση των πελατών, στο περιβάλλον και στη γενικότερη ατμόσφαιρα 
της εμπορικής αγοράς. 

Μάλιστα οι συχνότητες αναφοράς αυτών των παραγόντων εμφανίζουν σταθερά πτωτική 
(τιμές/ποικιλία) ή αυξητική τάση (εξυπηρέτηση/ατμόσφαιρα) μεταξύ των τριών βασικών 

Διάγραµµα 4.34: Λόγοι προτροπής για επίσκεψη στην εµπορική αγορά 
της Αθήνας ανά φύλο – Σεπτέµβριος (%)
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Διάγραµµα 4.35: Λόγοι προτροπής για επίσκεψη στην εµπορική αγορά
της Αθήνας ανά ηλικιακή οµάδα – Αύγουστος (%)
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ηλικιακών κατηγοριών. Αυτά τα ευρήματα έχουν ιδιαίτερη στατιστική ισχύ, καθώς η ίδια 
εικόνα επιβεβαιώνεται και από το δείγμα του Σεπτεμβρίου. 

Η ανάλυση των απαντήσεων στο επίπεδο των εισοδηματικών κατηγοριών δείχνει μια 
ισχυρή συσχέτιση του εισοδήματος με τη σημασία που αποδίδεται στον παράγοντα της 
εξυπηρέτησης των πελατών / φιλικότητας των ντόπιων. Στην έρευνα του Αυγούστου 

Διάγραµµα 4.36: Λόγοι προτροπής για επίσκεψη στην εµπορική αγορά
της Αθήνας ανά ηλικιακή οµάδα – Σεπτέµβριος (%)
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Διάγραµµα 4.37: Λόγοι προτροπής για επίσκεψη στην εµπορική αγορά 
της Αθήνας ανά εισοδηµατική κατηγορία – Αύγουστος (%)
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αλλά και στο δείγμα που ερευνήθηκε το Σεπτέμβριο οι τουρίστες με εισόδημα μεγαλύτερο 
των 50.000€ αναφέρονται σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό στη διάσταση της εξυπηρέ-
τησης/συμπεριφοράς ως έναν παράγοντα που καθιστά ελκυστική την εμπορική αγορά της 
Αθήνας. Για παράδειγμα, τον Αύγουστο, ενώ η συχνότητα αναφοράς για τον συγκεκριμένο 
παράγοντα φτάνει στους τουρίστες με εισόδημα μέχρι 15.000€ στο 18%, στην υψηλότε-
ρη εισοδηματική κατηγορία το ποσοστό ανέρχεται στο 32%. Το Σεπτέμβριο δε, η διαφορά 
είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή, αφού οι τουρίστες που ανήκουν στη χαμηλότερη εισοδημα-
τική κατηγορία αναφέρονται στην εξυπηρέτηση των πελατών σε ποσοστό μόλις 5%, όταν 
στις δύο τελευταίες εισοδηματικές ομάδες οι συχνότητες αναφοράς φτάνουν στο 51% και 
στο 46% αντιστοίχως. 

Αξίζει να αναφερθούμε και σε ορισμένα στοιχεία που προκύπτουν αν διασταυρώσουμε 
τις απαντήσεις των τουριστών στη συγκεκριμένη ερώτηση με τη χώρα μόνιμης διαμονής. 
Ένα σημαντικό εύρημα είναι ότι σχετικά με τις τιμές της εμπορικής αγοράς ως παράγοντα 
προσέλκυσης τουριστών στην Αθήνα ξεχωρίζει με διαφορά από τα υπόλοιπα το ποσοστό 
αναφοράς των Ρώσων τουριστών (Αύγουστος: 57%). Αλλά και για τον παράγοντα «ποι-
κιλία» οι Ρώσοι σημειώνουν τη μεγαλύτερη σχετική συχνότητα (34%) χωρίς ωστόσο σε 
αυτή την περίπτωση η διαφορά τους από την επόμενη σε συχνότητα αναφοράς εθνικότητα 
να είναι τόσο μεγάλη (Γερμανοί: 31%). 

Τα ιδιαίτερα/μοναδικά/παραδοσιακά προϊόντα και τα διαφορετικά μαγαζιά από τη χώρα 
τους εντυπωσιάζουν σημαντικό τμήμα των Αμερικανών τουριστών, που αναφέρονται σε 
αυτό το χαρακτηριστικό της αγοράς σε ποσοστό 28%, το μεγαλύτερο δηλαδή που σημει-

Διάγραµµα 4.38: Λόγοι προτροπής για επίσκεψη στην εµπορική αγορά 
της Αθήνας ανά εισοδηµατική κατηγορία – Σεπτέµβριος (%)
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ώνεται σε αυτή την απάντηση (εντός της εθνικότητας το ποσοστό βρίσκεται στη δεύτερη 
θέση μετά τις τιμές/προσφορές: 32%).

Οι Γερμανοί, τέλος, αποδίδουν σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους υπόλοιπους τουρίστες 
σημασία στην εξυπηρέτηση των πελατών / φιλικότητα των ντόπιων αφού το 1/3 αυτών 
αναφέρεται στην εξυπηρέτηση πελατών ως λόγο για να επισκεφθεί κανείς την Αθήνα. 

4.3.6. Εάν οι επισκέπτες κρουαζιέρας θα προέτρεπαν κάποιον να επισκεφθεί 
την Αθήνα και για την εμπορική της αγορά και για ποιο λόγο

Η εικόνα που προκύπτει στους τουρίστες κρουαζιέρας δεν διαφοροποιείται δραματικά σε 
σύγκριση με τις άλλες δύο κατηγορίες τουριστών. Ωστόσο εδώ η βασική κατανομή των 
απαντήσεων αντιστρέφεται, καθώς η πλειονότητα των τουριστών (54%) θα προέτρεπε κά-
ποιον να επισκεφθεί την Αθήνα και για την εμπορική της αγορά. 

Διάγραµµα 4.39: Λόγοι προτροπής για επίσκεψη στην εµπορική αγορά
της Αθήνας ανά χώρα διαµονής – Aύγουστος (%)
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Διάγραµµα 4.40: Προτροπή για επίσκεψη στην εµπορική αγορά 
της Αθήνας – Επισκέπτες κρουαζιέρας
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Στην έρευνα της κρουαζιέρας, συναντάμε πάλι το εισόδημα ως παράγοντα διαφοροποί-
ησης στις ερωτήσεις αξιολόγησης της αγοράς, αφού και εδώ οι πλουσιότεροι τουρίστες 
(εισόδημα μεγαλύτερο των 70.000€) εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη σχετική συχνό-
τητα στη θετική απάντηση, ότι θα προέτρεπαν δηλαδή κάποιον να επισκεφθεί την Αθήνα 
και για την εμπορική της αγορά (64%). 

Σε αυτή την κατηγορία επισκεπτών, η εξυπηρέτηση των πελατών / φιλικότητα των ντό-
πιων συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό αναφοράς ως λόγος για τον οποίο θα προέ-
τρεπαν κάποιον να επισκεφθεί την Αθήνα και για την εμπορική της αγορά (23%) και ακο-
λουθούν οι τιμές/προσφορές (18%). 

Διάγραµµα 4.41: Προτροπή για επίσκεψη στην εµπορική αγορά
της Αθήνας ανά εισοδηµατική κατηγορία – Eπισκέπτες κρουαζιέρας (%)
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Διάγραµµα 4.42: Λόγοι προτροπής επίσκεψης της εµπορικής αγοράς
της Αθήνας – Eπισκέπτες κρουαζιέρας (%)
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4.3.7. Ικανοποίηση από την εμπορική αγορά της Αθήνας

Το επίπεδο ικανοποίησης από την εμπορική αγορά της Αθήνας διερευνήθηκε μέσω μιας 
ομάδας ερωτήσεων που εξετάζουν την ικανοποίηση των τουριστών αναφορικά με τις βα-
σικές παραμέτρους που συνθέτουν την εικόνα μιας εμπορικής αγοράς. 

Στο πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι απαντήσεις των τουριστών-επισκεπτών στις 
σχετικές ερωτήσεις που κλήθηκαν να απαντήσουν, όπου τα αναγραφόμενα ποσοστά αφο-
ρούν για κάθε χαρακτηριστικό της αγοράς το τμήμα των ερωτηθέντων που δηλώνουν 
«πολύ» και «πάρα πολύ ικανοποιημένοι».

Όπως μπορεί κανείς να συμπεράνει εξετάζοντας τον πίνακα, η συνολική εικόνα που προ-
κύπτει από τα στατιστικά στοιχεία Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και της κρουαζιέρας είναι εν 
γένει θετική για την εμπορική αγορά, καθώς στις περισσότερες παραμέτρους τα ποσοστά 
των ικανοποιημένων τουριστών και στα τρία δείγματα υπερβαίνει το 70%. 

Συγκρίνοντας τις τρεις διακριτές κατηγορίες ερωτηθέντων, γίνεται σαφές ότι οι τουρίστες 
του Σεπτεμβρίου εκφράζουν τα συγκριτικά μεγαλύτερα επίπεδα ικανοποίησης αναφορικά 
με όλα τα χαρακτηριστικά της αγοράς. 

Πίνακας 4.1: Ικανοποίηση από βασικές παραμέτρους της αγοράς

 
Ικανοποίηση 

από τις 
τιμές των 

προϊόντων

 Ικανοποίηση 
από την 
ποιότητα 

των 
προϊόντων

Ικανοποίηση 
από την 

εξυπηρέτηση 
πελατών

Ικανοποίηση 
από την 
ποικιλία 

των 
προϊόντων

Ικανοποίηση 
από το ωράριο 

λειτουργίας 
των 

καταστημάτων

 Ικανοποίηση 
από την 

εικόνα των 
καταστημάτων

Αύγουστος 69 73 82 78 71 72

Σεπτέμβριος 72 73 90 80 82 71

Κρουαζιέρα 70 66 79 70 59 73

Καθώς τα ποσοστά των ικανοποιημένων τουριστών-επισκεπτών κυμαίνονται σε κάθε 
περίπτωση σε πολύ υψηλά επίπεδα, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να εξετάσουμε την ικα-
νοποίηση των τουριστών σε συνδυασμό με τη σημασία που αποδίδουν οι ίδιοι στο κάθε 
χαρακτηριστικό ως κριτήριο αξιολόγησης της αγοράς, όπως δηλαδή επιχειρείται στην 
ενότητα που ακολουθεί. 

4.3.8. Σχέση ικανοποίησης-σημαντικότητας χαρακτηριστικών της εμπορικής 
αγοράς: Τουρίστες (Αύγουστος-Σεπτέμβριος)

Εκτός από τις ερωτήσεις βαθμού ικανοποίησης, οι τουρίστες κλήθηκαν να επιλέξουν δύο 
από τα υπό διερεύνηση χαρακτηριστικά τα οποία θεωρούν ως τα σημαντικότερα κριτήρια 
αξιολόγησης της εμπορικής αγοράς. 

Προκειμένου να εξεταστούν από κοινού η ικανοποίηση και η απόδοση σημαντικότητας για 
κάθε παράμετρο της εμπορικής αγοράς, παρουσιάζονται κάποια διαγράμματα διασποράς 
όπου: στον οριζόντιο άξονα εμφανίζονται τα ποσοστά της ερώτησης που αναφέρεται στα 
σημαντικότερα κριτήρια αξιολόγησης της αγοράς, και στον κάθετο άξονα τα ποσοστά που 
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συγκεντρώνουν από κοινού οι κατηγορίες «πάρα πολύ» και «πολύ ικανοποιημένος/η»· 

στις ερωτήσεις ικανοποίησης από τις παραμέτρους της αγοράς. 

Ο οριζόντιος άξονας έχει κλίμακα 0-100 και η κάθετη γραμμή είναι στο 50, ενώ ο κάθετος 
έχει κλίμακα 50-100 και η οριζόντια γραμμή είναι στο 75, καθώς, όπως αναφέρθηκε, σε 
όλες τις περιπτώσεις τα ποσοστά των ικανοποιημένων υπερβαίνουν το 50%. 

Κοιτώντας το διάγραμμα από πάνω δεξιά προς τα αριστερά η διαφορετική θέση της κουκ-
κίδας για κάθε χαρακτηριστικό μπορεί να ερμηνευθεί αναλόγως ως εξής: 

1ο Τεταρτημόριο (+,+): Απόδοση υψηλής σημασίας και υψηλή ικανοποίηση. 

2ο Τεταρτημόριο (-,+): Απόδοση χαμηλής σημασίας και υψηλή ικανοποίηση. 

3ο Τεταρτημόριο (-,-): Απόδοση χαμηλής σημασίας και χαμηλή ικανοποίηση 2. 

4ο Τεταρτημόριο (+,-): Απόδοση υψηλής σημασίας και χαμηλή ικανοποίηση.

Όπως μπορεί κανείς να δει στο ακόλουθο διάγραμμα διασποράς για τους τουρίστες του 
Αυγούστου, η εξυπηρέτηση των πελατών και η ποικιλία των προϊόντων αποτελούν πα-
ράγοντες που τους ικανοποιούν σε πολύ υψηλό βαθμό, χωρίς όμως να είναι ιδιαίτερα 
σημαντικά κριτήρια στην αξιολόγηση της εμπορικής αγοράς. 

Το ωράριο λειτουργίας και η εικόνα των καταστημάτων βρίσκονται στο 3ο τεταρτημόριο, 
που σημαίνει ότι τόσο η σημασία που έχουν ως παράγοντες αξιολόγησης όσο και η ικανο-
ποίηση που προκαλούν στους τουρίστες βρίσκονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. 

Τα στοιχείο που χρήζει μεγαλύτερης προσοχής είναι η θέση της ποιότητα και των τιμών 
που, όπως ήταν αναμενόμενο, αποτελούν παράγοντες υψηλής σημασίας. Ωστόσο το επί-
πεδο ικανοποίησης των τουριστών βρίσκεται οριακά κάτω από το διαχωριστικό όριο του 
75%. Ιδιαίτερα οι τιμές συγκεντρώνουν λιγότερους ικανοποιημένους τουρίστες από όλες 
τις υπόλοιπες παραμέτρους. 

2. Ωστόσο είναι αναγκαίο πριν από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων να αποσαφηνιστεί ότι, όταν γίνεται λόγος για 
χαμηλή ικανοποίηση, αναφερόμαστε σε ποσοστά κάτω από 75%.

Εικόνα καταστηµάτων

Ωράριο 
λειτουργίας

Ποικιλία

Eξυπηρέτηση
πελατών

Διάγραµµα 4.43: Σχέση ικανοποίησης-σηµαντικότητας παραµέτρων
της εµπορικής αγοράς – Τουρίστες Αυγούστου

Ποιότητα

Τιµές

Σηµαντικότητα

Ικ
αν

οπ
οί

η
ση



98

INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οριακές διαφοροποιήσεις παρουσιάζει η εικόνα που εμφανίζει το διάγραμμα διασποράς 
για το δείγμα του Σεπτεμβρίου. Παρατηρείται ότι η εξυπηρέτηση πελατών δημιουργεί ικα-
νοποίηση σε ακόμα μεγαλύτερο τμήμα τουριστών, ενώ βρίσκεται οριακά πιο δεξιά στον 
άξονα της σημαντικότητας, χωρίς όμως και πάλι να αξιολογείται ως σημαντικό κριτήριο 
αξιολόγησης από την πλειονότητα των τουριστών. 

Το ωράριο των καταστημάτων επίσης συγκεντρώνει μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποιημέ-
νων τουριστών το Σεπτέμβριο, παραμένει όμως ο λιγότερο σημαντικός παράγοντας στη 
διαμόρφωση της συνολικής ικανοποίησης από την εμπορική αγορά. 

Οι τουρίστες του Σεπτεμβρίου φαίνεται ότι διαφοροποιούνται ως προς τις αντιλήψεις 
τους αναφορικά με την ποιότητα και τις τιμές των προϊόντων. Συγκεκριμένα, ιεραρχούν 
σε μεγαλύτερο ποσοστό την ποιότητα ως το πλέον σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης της 
αγοράς, ενώ οι τιμές καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση στον άξονα σημαντικότητας. Το συ-

Εικόνα καταστηµάτων

Ωράριο 
λειτουργίας Ποικιλία

Εξυπηρέτηση
πελατών

Διάγραµµα 4.44: Σχέση ικανοποίησης-σηµαντικότητας παραµέτρων
της εµπορικής αγοράς – Τουρίστες Σεπτεµβρίου
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Διάγραµµα 4.45: Σχέση ικανοποίησης-σηµαντικότητας παραµέτρων
της εµπορικής αγοράς – Σύνολο τουριστών
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γκεκριμένο εύρημα είναι συμβατό με το δημογραφικό προφίλ των τουριστών (βλ. Μέρος 
Ι), καθώς οι τουρίστες του Σεπτεμβρίου τείνουν να είναι περισσότερο ευκατάστατοι.

Μέσω της στατιστικής ανάλυσης διερευνήθηκε η συμπεριφορά των εθνικοτήτων τον Αύ-
γουστο και το Σεπτέμβριο και θεωρήθηκε ότι είναι εφικτή η ενοποίηση των δεδομένων 
Αυγούστου-Σεπτεμβρίου και η ανάλυση των ερωτήσεων ικανοποίησης-σημαντικότητας 
κριτηρίων σε επίπεδο εθνικότητας.

Τα διαγράμματα διασποράς ανά εθνικότητα τουριστών αποτυπώνουν ορισμένες επιμέ-
ρους διαφορές στη σχέση ικανοποίησης-σημαντικότητας των παραμέτρων της αγοράς 
που θα αναλυθούν στη συνέχεια και σε σύγκριση πάντα με το Διάγραμμα 4.45 που αναφέ-
ρεται στο σύνολο των τουριστών (Αύγουστος-Σεπτέμβριος).

Παρατηρώντας τώρα το διάγραμμα διασποράς για τις ΗΠΑ, γίνεται εμφανές ότι οι Αμε-
ρικανοί τουρίστες είναι ικανοποιημένοι σε υψηλό επίπεδο από την ποιότητα των υπηρε-
σιών, η οποία αναδεικνύεται ταυτόχρονα στο πλέον σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης της 
εμπορικής αγοράς για τη συγκεκριμένη ομάδα τουριστών.

Η ικανοποίηση από τις τιμές, που αποτελούν το δεύτερο σε συχνότητα αναφορών κριτήριο 
αξιολόγησης, βρίσκεται σε ένα μέσο επίπεδο συγκρίνοντας με τις υπόλοιπες εθνικότητες. 

Γενικά όμως οι Αμερικανοί τουρίστες παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης, καθώς 
όλες οι παράμετροι εκτός από τις τιμές τοποθετούνται πάνω από τον οριζόντιο άξονα. 

Η εικόνα των καταστημάτων δημιουργεί υψηλά ποσοστά ικανοποίησης στους Αμερικα-
νούς τουρίστες (δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό μετά τους Γερμανούς), ωστόσο ως κρι-
τήριο αξιολόγησης της αγοράς η εικόνα των καταστημάτων συγκεντρώνει το μικρότερο 
ποσοστό αναφορών. 

Οι Γάλλοι και οι Άγγλοι τουρίστες δεν παρουσιάζουν αξιόλογες διαφορές από τη συνολική 
κατανομή. 

Οι Ιταλοί όμως, παρ’ ότι δεν παρουσιάζουν δραματικές μετατοπίσεις των παραμέτρων στο 
διάγραμμα διασποράς (σε σύγκριση με το συνολικό), είναι από τους λιγότερο ικανοποιη-
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Διάγραµµα 4.46: Σχέση ικανοποίησης-σηµαντικότητας παραµέτρων
της εµπορικής αγοράς – Tουρίστες ΗΠΑ
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μένους τουρίστες αναφορικά με τις τιμές των προϊόντων (δεύτερο μικρότερο ποσοστό), 
ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ότι δίνουν μεγαλύτερη σημασία από τις περισσότερες άλλες 
ομάδες στον παράγοντα «τιμές» . 

Οι Ισπανοί εμφανίζουν γενικά υψηλά επίπεδα ικανοποίησης, όπως είναι εμφανές από το 
διάγραμμα διασποράς. Αναλυτικότερα, οι Ισπανοί αποτελούν τη μόνη εθνική ομάδα του-
ριστών που και τα δύο βασικότερα κριτήρια αξιολόγησης της αγοράς (τιμές – ποιότητα) 
βρίσκονται στο 1ο τεταρτημόριο, ενώ ο μόνος παράγοντας που βρίσκεται κάτω από το 
όριο ικανοποίησης (75%) είναι το ωράριο, που ωστόσο είναι ο λιγότερο σημαντικός ως 
προς την αξιολόγηση της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, οι Ισπανοί συγκεντρώνουν ποσοστά 
ικανοποιημένων που ξεπερνούν τα μέσα ποσοστά. 
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Διάγραµµα 4.47: Σχέση ικανοποίησης-σηµαντικότητας παραµέτρων
της εµπορικής αγοράς – Tουρίστες Ιταλίας
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Διάγραµµα 4.48: Σχέση ικανοποίησης-σηµαντικότητας παραµέτρων
της εµπορικής αγοράς – Tουρίστες Ισπανίας
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Ένα από τα μικρότερα ποσοστά ικανοποιημένων αναφορικά με τις τιμές των προϊόντων 
συναντάμε στην ομάδα των Γερμανών τουριστών. Η εικόνα στο διάγραμμα διασποράς εί-
ναι χαρακτηριστική, καθώς οι τιμές είναι αρκετά χαμηλότερα ως προς τον κάθετο άξονα 
σε σύγκριση με τη θέση των λοιπών παραμέτρων. Το πρώτο σε βαρύτητα κριτήριο αξιολό-
γησης για την ομάδα των Γερμανών είναι η ποιότητα, που συγκεντρώνει ένα ποσοστό ικα-
νοποίησης λίγο υψηλότερο από το μέσο ποσοστό. Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί 
ότι οι Γερμανοί αποτελούν την πιο ευχαριστημένη ομάδα σε σχέση με την εξυπηρέτηση πε-
λατών στα εμπορικά καταστήματα της Αθήνας. Ταυτόχρονα όμως στην πλειονότητά τους 
δεν θεωρούν την εξυπηρέτηση τόσο σημαντικό κριτήριο ως προς τη συνολική αξιολόγηση 
της αγοράς. Αντιθέτως, η ποικιλία έρχεται τρίτη σε σημαντικότητα, ενώ παράλληλα βρί-
σκεται στη δεύτερη θέση στον άξονα της ικανοποίησης των Γερμανών. Τέλος, οι Γερμανοί 
εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ικανοποίηση από το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, 
που βλέπουμε ότι βρίσκεται στο 2ο τεταρτημόριο του διαγράμματος διασποράς (χαμηλή 
σημαντικότητα / υψηλή ικανοποίηση). 

Οι Ρώσοι παρουσιάζουν επίσης ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις στη σχέση σημαντικό-
τητας-ικανοποίησης. Με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες τουριστών, οι Ρώσοι 
εμφανίζουν το υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης από την ποιότητα των προϊόντων, που 
αποτελεί γι’ αυτούς το βασικότερο κριτήριο αξιολόγησης της εμπορικής αγοράς. Το με-
γαλύτερο ποσοστό ικανοποίησης παρουσιάζεται επίσης στους Ρώσους σχετικά και με την 
ποικιλία των προϊόντων, που τοποθετείται στην τρίτη θέση του άξονα σημαντικότητας. Οι 
Ρώσοι βρέθηκε ότι είναι αρκετά ικανοποιημένοι και από τις τιμές (βλέπουμε στο διάγραμ-
μα ότι οι τιμές βρίσκονται οριακά κάτω από τον κάθετο άξονα), καθώς συγκεντρώνουν 
μετά τους Ισπανούς το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποίησης.

Το μικρότερο ποσοστό ικανοποίησης από το ωράριο λειτουργίας το συναντάμε επίσης 
στους Ρώσους, χωρίς ωστόσο να αποτελεί ανησυχητικό εύρημα, καθώς η συγκεκριμένη 
παράμετρος δεν είναι καθόλου σημαντική ως κριτήριο αξιολόγησης. 
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Διάγραµµα 4.49: Σχέση ικανοποίησης-σηµαντικότητας παραµέτρων
της εµπορικής αγοράς – Tουρίστες Γερµανίας
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Οι Ολλανδοί φαίνεται ότι είναι η λιγότερο ικανοποιημένη από την εμπορική αγορά ομάδα 
τουριστών. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει στο ακόλουθο διάγραμμα ότι οι περισσότε-
ροι παράγοντες τοποθετούνται χαμηλά και κάτω από τον κάθετο άξονα, με εξαίρεση την 
εξυπηρέτηση πελατών. Ειδικά οι δύο πρώτοι σε σημαντικότητα, οι τιμές και η ποιότητα, 
συγκεντρώνουν τα μικρότερα ποσοστά ικανοποίησης τόσο σε σύγκριση με τις άλλες εθνι-
κότητες όσο και εντός της συγκεκριμένης ομάδας. Το ίδιο συμβαίνει επίσης με την ποι-
κιλία και με την εικόνα των καταστημάτων, με τους Ολλανδούς να είναι και σε αυτές τις 
περιπτώσεις οι λιγότερο ικανοποιημένοι. 
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Διάγραµµα 4.50: Σχέση ικανοποίησης-σηµαντικότητας παραµέτρων
της εµπορικής αγοράς – Tουρίστες Ρωσίας
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Διάγραµµα 4.51: Σχέση ικανοποίησης-σηµαντικότητας παραµέτρων
της εµπορικής αγοράς – Tουρίστες Ολλανδίας
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4.3.9. Σχέση ικανοποίησης-σημαντικότητας χαρακτηριστικών της εμπορικής 
αγοράς: Επισκέπτες κρουαζιέρας

Η εικόνα του συνολικού διαγράμματος διασποράς για τη σχέση ικανοποίησης-σημαντικό-
τητας των χαρακτηριστικών της αγοράς στους τουρίστες κρουαζιέρας διαφέρει από τις 
άλλες δύο κατηγορίες τουριστών, με τα περισσότερα σημεία/χαρακτηριστικά να «συμπιέ-
ζονται» προς τα κάτω. Στο διάγραμμα ειδικότερα, η μοναδική παράμετρος που τοποθετεί-
ται σε πολύ υψηλά επίπεδα ικανοποίησης (πάνω από τον οριζόντιο άξονα) είναι η εξυπη-
ρέτηση των πελατών. 

Η ανάλυση των δεδομένων της σχέσης ικανοποίησης-σημαντικότητας ανά χώρα προέ-
λευσης μας δίνει μια πιο αναλυτική εικόνα του καταναλωτικού κοινού των τουριστών. 

Συγκεκριμένα, το παρακάτω διάγραμμα διασποράς αναφέρεται στην ομάδα των Αμερι-
κανών. Με μια πρώτη ματιά στο διάγραμμα αντιλαμβάνεται κανείς ότι η συνολική ικανο-
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Διάγραµµα 4.52: Σχέση ικανοποίησης-σηµαντικότητας παραµέτρων
της εµπορικής αγοράς – Επισκέπτες κρουαζιέρας
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Διάγραµµα 4.53: Σχέση ικανοποίησης-σηµαντικότητας παραµέτρων
της εµπορικής αγοράς – Επισκέπτες κρουαζιέρας, Aµερική
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ποίηση των τουριστών από τις ΗΠΑ βρίσκεται σε σχετικά υψηλότερο από το μέσο επίπεδο 
ικανοποίησης του συνόλου των τουριστών κρουαζιέρας. Αναλυτικότερα, τα ποσοστά ικα-
νοποίησης των Αμερικανών κυμαίνονται πάνω από τα μέσα επίπεδα σε όλες τις περιπτώ-
σεις με εξαίρεση την εξυπηρέτηση πελατών, που ούτως ή άλλως συγκεντρώνει σημαντι-
κά υψηλή συχνότητα ικανοποιημένων αφού βρίσκεται στο 2ο τεταρτημόριο. 

Αξίζει να αναφερθεί επίσης και η περίπτωση της ομάδας των Γερμανών, καθώς είναι φα-
νερό από το διάγραμμα διασποράς ότι οι Γερμανοί παρουσιάζουν τα χαμηλότερα επίπεδα 
ικανοποίησης στα δύο σημαντικότερα χαρακτηριστικά της αγοράς, στις τιμές και στην ποι-
ότητα. Αντίθετα από τους Αμερικανούς, οι Γερμανοί εμφανίζουν σε όλα τα χαρακτηριστικά, 
με εξαίρεση την εξυπηρέτηση πελατών, ποσοστά χαμηλότερα από τα μέσα συνολικά. 

Οι Ιταλοί επίσης παρουσιάζουν εμφανείς διαφορές από το γενικό σύνολο των τουριστών 
κρουαζιέρας. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους Ιταλούς είναι ότι εμφανίζουν τα μεγαλύτερα 
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Διάγραµµα 4.54: Σχέση ικανοποίησης-σηµαντικότητας παραµέτρων
της εµπορικής αγοράς – Επισκέπτες κρουαζιέρας, Γερµανία
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Διάγραµµα 4.55: Σχέση ικανοποίησης-σηµαντικότητας παραµέτρων
της εµπορικής αγοράς – Επισκέπτες κρουαζιέρας, Ιταλία
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ποσοστά ικανοποιημένων τουριστών στα τρία πιο σημαντικά για τους ίδιους χαρακτηριστι-
κά, δηλαδή με σειρά σημασίας στις τιμές, στην ποιότητα και στην εξυπηρέτηση πελατών. 

Ταυτόχρονα, η ομάδα των Ιταλών δείχνει λιγότερο ικανοποιημένη από το σύνολο των 
τουριστών κρουαζιέρας στις τρεις υπόλοιπες διαστάσεις που εξετάστηκαν, δηλαδή στην 
εικόνα των καταστημάτων, στην ποικιλία και ειδικά στο ωράριο λειτουργίας, καθώς οι 
Ιταλοί είναι οι λιγότερο ικανοποιημένοι από όλες τις εθνικότητες. 

Οι Γάλλοι που επισκέφθηκαν τη χώρα με κρουαζιερόπλοιο συγκεντρώνουν σχετικά χα-
μηλότερα επίπεδα ικανοποίησης κυρίως στην ποικιλία και στην εξυπηρέτηση πελατών, 
όπου εμφανίζουν το μικρότερο συγκριτικά με τις υπόλοιπες εθνικότητες ποσοστό ικανο-
ποίησης, και δευτερευόντως στις τιμές και στην ποιότητα, όπου και εκεί το ποσοστό των 
ικανοποιημένων Γάλλων κυμαίνεται κάτω από το μέσο συνολικό ποσοστό. 

4.3.10. Σχέση ικανοποίησης-σημαντικότητας χαρακτηριστικών της εμπορικής 
αγοράς: Διαφοροποιήσεις ηλικιακών ομάδων 

Πίνακας 4.2: Ικανοποίηση και σημαντικότητα για παραμέτρους της εμπορικής αγοράς  
ανά ηλικιακή ομάδα – Αύγουστος 

Χαρακτηριστικά
της εμπορικής

αγοράς

Ηλικιακές ομάδες 

Έως 24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών Άνω των 55 ετών

Σημαντι-
κότητα

Ικανο-
ποίηση

Σημαντι-
κότητα

Ικανο-
ποίηση

Σημαντι-
κότητα

Ικανο-
ποίηση

Σημαντι-
κότητα

Ικανο-
ποίηση

Σημαντι-
κότητα

Ικανο-
ποίηση

Τιμές 76,8% 68,4% 71,9% 71,2% 62,5% 65,8% 61,5% 72,8% 59,3% 58,1%

Ποιότητα 58,5% 69,9% 62,1% 75,0% 61,2% 72,6% 64,5% 76,4% 67,8% 65,6%

Εξυπηρέτηση 21,3% 82,5% 29,8% 84,6% 31,1% 81,8% 28,1% 79,0% 23,2% 79,5%

Ποικιλία 25,5% 77,7% 24,9% 77,7% 31,5% 78,1% 29,7% 77,2% 35,7% 80,1%

Ωράριο 
λειτουργίας 4,9% 65,9% 3,2% 69,7% 3,4% 72,7% 5,3% 71,7% 1,6% 76,1%

Η εικόνα των
καταστημάτων 10,1% 72,5% 6,9% 71,4% 7,9% 71,4% 8,1% 74,3% 7,3% 71,1%
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Διάγραµµα 4.56: Σχέση ικανοποίησης-σηµαντικότητας παραµέτρων
της εµπορικής αγοράς – Επισκέπτες κρουαζιέρας, Γαλλία
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Η ομάδα των νέων «έως 24 ετών» συγκεντρώνει την υψηλότερη σχετική συχνότητα 
αναφοράς στις τιμές ως το σημαντικότερο κριτήριο αξιολόγησης της εμπορικής αγοράς. 
Παράλληλα, «πάρα πολύ» και «πολύ ικανοποιημένοι» από τις τιμές είναι το 68,4% των 
νέων έως 24 ετών, ποσοστό που κυμαίνεται κοντά στο μέσο συνολικό επίπεδο ικανοποί-
ησης. Δεύτερο σε σημαντικότητα χαρακτηριστικό έρχεται η ποιότητα, που όμως αναφέρε-
ται με πολύ μικρότερη συχνότητα από τους τουρίστες έως 24 ετών (58,5%). Χαρακτηρι-
στικό είναι ότι η ποιότητα συγκεντρώνει το μικρότερο ποσοστό σημαντικότητας σε αυτή 
την ηλικιακή ομάδα. Το ποσοστό ικανοποιημένων από την ποιότητα των προϊόντων είναι 
συγκριτικά χαμηλότερο από το μέσο ποσοστό, ωστόσο υποδεικνύει ένα αρκετό υψηλό 
επίπεδο ικανοποίησης, της τάξης του 70%. Με βάση τη σημαντικότητά τους ως κριτηρί-
ων αξιολόγησης, ακολουθούν η ποικιλία και μετά η εξυπηρέτηση πελατών, που μάλιστα 
φαίνεται ότι ενδιαφέρει λιγότερο τους νέους έως 24 ετών σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 
τέσσερις ομάδες ηλικιών. Δεν είναι τυχαίο αναφορικά με την εξυπηρέτηση των πελατών 
ότι οι νέοι έως 24 ετών συγκεντρώνουν ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ικανοποιημένων 
τουριστών (82,5%), γεγονός που ενδεχομένως συνδέεται με μειωμένες απαιτήσεις στο 
επίπεδο της εξυπηρέτησης.

Η ομάδα των τουριστών «25-34 ετών» θεωρεί και αυτή στο μεγαλύτερο τμήμα της 
(71,9%) ότι οι τιμές είναι το σημαντικότερο κριτήριο αξιολόγησης της εμπορικής αγο-
ράς, και παράλληλα εμφανίζει ένα σημαντικό επίπεδο ικανοποίησης, παρ’ ότι, όπως στις 
περισσότερες κατηγορίες τουριστών, οι τιμές είναι ο παράγοντας που συγκεντρώνει τα 
μεγαλύτερα επίπεδα δυσαρέσκειας. Η ποιότητα είναι το δεύτερο σε σημαντικότητα χαρα-
κτηριστικό της αγοράς (62,1%) και ακολουθεί η εξυπηρέτηση πελατών με πολύ μικρότερη 
συχνότητα αναφοράς (29,8%). Υψηλά είναι τα επίπεδα ικανοποίησης σε αυτή την ηλικιακή 
ομάδα και για τα δύο προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, και ειδικά στην εξυπηρέτηση πε-
λατών οι τουρίστες 25-34 ετών βρέθηκαν να είναι οι πιο ευχαριστημένοι. 

Στην ομάδα των τουριστών «35-44 ετών» συναντάμε παρόμοια ποσοστά σημαντικότη-
τας για τα χαρακτηριστικά τιμές και ποιότητα (62,5 και 61,2% αντίστοιχα), ενώ τα επίπεδα 
ικανοποίησης κυμαίνονται κάτω από τα μέσα συνολικά ποσοστά. 

Η ομάδα «45-54 ετών» διαφοροποιείται αισθητά από τις μικρότερες ηλικίες και κυρίως 
στο γεγονός ότι από αυτή την ηλικιακή κατηγορία και ύστερα αντιστρέφεται η σειρά σημα-
ντικότητας των κριτηρίων της αγοράς, με την ποιότητα να ξεπερνάει τις τιμές σε συχνότητα 
αναφοράς. Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα συναντάμε ωστόσο το μεγαλύτερο ποσοστό ικανο-
ποιημένων (76,4%) αναφορικά με το πρώτο σε σημαντικότητα χαρακτηριστικό, δηλαδή την 
ποιότητα. Το επίπεδο ικανοποίησης από τις τιμές επίσης είναι σε σχετικά υψηλό επίπεδο. 

Στην ομάδα «άνω των 55 ετών» η σημασία της ποιότητας ως κριτηρίου αξιολόγησης 
της εμπορικής αγοράς ενισχύεται ακόμα περισσότερο, και ταυτοχρόνως μικραίνει το πο-
σοστό σημαντικότητας των τιμών. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία τουρίστες όμως φαίνεται ότι 
είναι οι λιγότερο ικανοποιημένοι σε σχέση και με τους δύο σημαντικότερους παράγοντες. 
Για τους τουρίστες άνω των 55 η ποικιλία αποτελεί το τρίτο σημαντικότερο κριτήριο αξιο-
λόγησης της εμπορικής αγοράς, ενώ σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες 
η συχνότητα αναφοράς στην ποικιλία είναι υψηλότερη στους τουρίστες αυτής της ηλι-
κιακής ομάδας. Παράλληλα, οι 55+ είναι οι πλέον ικανοποιημένοι από την ποικιλία των 
εμπορευμάτων που διατίθενται στην αγορά της Αθήνας. 
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4.3.11. Σχέση ικανοποίησης-σημαντικότητας χαρακτηριστικών της εμπορικής 
αγοράς: Διαφοροποιήσεις εισοδηματικών κατηγοριών

Πίνακας 4.3: Ικανοποίηση και απόδοση σημαντικότητας για παραμέτρους της εμπορικής 
αγοράς ανά εισοδηματική κατηγορία 

Χαρακτηριστικά
της εμπορικής

αγοράς

Εισοδηματικές κατηγορίες

Έως 15.000€ 15.000-30.000€ 30.000-50.000€ 30.000-50.000€ Μεγαλύτερο  
των 70.000€

Σημαντι-
κότερο

κριτήριο

Ικανο-
ποίηση

Σημαντι-
κότερο

κριτήριο

Ικανο-
ποίηση

Σημαντι-
κότερο

κριτήριο

Ικανο-
ποίηση

Σημαντι-
κότερο

κριτήριο

Ικανο-
ποίηση

Σημαντι-
κότερο

κριτήριο

Ικανο-
ποίηση

Τιμές 75,8% 69,2% 69,6% 64,7% 69,0% 71,2% 54,2% 71,8% 60,7% 70,7%

Ποιότητα 59,4% 70,2% 62,5% 70,6% 66,3% 76,0% 64,5% 77,5% 56,5% 73,2%

Εξυπηρέτηση 23,5% 83,2% 25,2% 79,7% 27,5% 79,4% 30,7% 85,6% 32,8% 88,7%

Ποικιλία 25,8% 76,0% 29,9% 76,6% 25,7% 80,5% 31,5% 81,5% 32,9% 77,6%

Ωράριο 
λειτουργίας 5,3% 69,5% 3,4% 71,4% 3,5% 68,5% 3,9% 73,6% 3,0% 73,2%

Η εικόνα των
καταστημάτων 8,7% 67,4% 6,1% 74,8% 6,9% 68,9% 11,7% 81,5% 12,0% 76,7%

Η χαμηλότερη εισοδηματική κατηγορία τουριστών («έως 15.000€»), όπως ήταν αναμενό-
μενο, ενδιαφέρεται περισσότερο σε σύγκριση με τους πιο ευκατάστατους για τις τιμές των 
προϊόντων στην αγορά. Θετικό είναι το δεδομένο ότι το επίπεδο ικανοποίησης από τις τιμές 
είναι οριακά μεγαλύτερο από το μέσο συνολικό ποσοστό. Στην περίπτωση των φτωχότερων 
τουριστών, η ποιότητα έρχεται δεύτερη σε ποσοστό σημαντικότητας, με αρκετή διαφορά 
από τις τιμές, ενώ η ποικιλία είναι τρίτη στη σειρά με πολύ μικρότερη συχνότητα αναφοράς.

Οι τουρίστες με εισόδημα «15.000-30.000€» θεωρούν και αυτοί στο μεγαλύτερο μέρος 
τους ότι οι τιμές είναι το βασικότερο κριτήριο για την αξιολόγηση της αγοράς (69,6%). Εδώ 
όμως η διαφορά από τη δεύτερη συχνότερη αναφορά, δηλαδή την ποιότητα, είναι μικρό-
τερη (ποιότητα: 62,5%). Παράλληλα, τα ποσοστά ικανοποίησης για τους δύο σημαντικότε-
ρους παράγοντες κυμαίνονται σε παρόμοια επίπεδα. 

Στους τουρίστες με εισόδημα «30.000-50.000€» η σημασία της ποιότητας ως βασικότε-
ρου κριτηρίου αξιολόγησης αυξάνεται αισθητά, ενώ παρατηρείται μικρή άνοδος και στο 
ποσοστό σημαντικότητας της εξυπηρέτησης πελατών. Τελικά, η σειρά σημαντικότητας για 
αυτή την εισοδηματική κατηγορία διαμορφώνεται ως εξής: 1. Τιμές, 2. Ποιότητα, 3. Εξυ-
πηρέτηση πελατών. Ως προς τα δύο σημαντικότερα χαρακτηριστικά της αγοράς, οι τουρί-
στες με εισόδημα 30.000-50.000€ εκφράζουν ικανοποίηση σε ποσοστά που βρίσκονται 
υψηλότερα από τα αντίστοιχα του συνόλου των τουριστών. Μάλιστα, σε αυτή τη μεσαία 
κατηγορία εισοδήματος συναντάμε τους περισσότερους σε αναλογία ικανοποιημένους 
τουρίστες από την ποιότητα των προϊόντων. Η ικανοποίηση από την εξυπηρέτηση των πε-
λατών, παρ’ ότι βρίσκεται κάτω από τα συνολικά ποσοστά, υποδεικνύει υψηλό επίπεδο 
ευχαρίστησης των τουριστών από την παρεχόμενη εξυπηρέτηση (79,4%).

Στους τουρίστες της κατηγορίας «50.000-70.000€» το ποσοστό σημαντικότητας της ποι-
ότητας ξεπερνάει τις τιμές και παράλληλα οι τουρίστες αυτής της εισοδηματικής κατηγο-
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ρίας παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη σχετική συχνότητα ικανοποιημένων από την ποιότητα 
των προϊόντων που αγόρασαν στην Αθήνα. Οι αναφορές στις τιμές ως το σημαντικότερο 
κριτήριο της αγοράς είναι σχετικά λιγότερες σε σύγκριση με όλες τις άλλες εισοδηματι-
κές ομάδες, και ταυτόχρονα πάλι το επίπεδο ικανοποίησης είναι το μεγαλύτερο που διαπι-
στώνεται μεταξύ των εισοδηματικών κλιμακίων. Στους τουρίστες με εισόδημα «50.000-
70.000€», όπως και στην επόμενη κατηγορία των πολύ πλούσιων τουριστών («μεγαλύτε-
ρο των 70.000€»), διαπιστώνεται γενικά ότι η σημασία των τιμών και της ποιότητας των 
προϊόντων μετριάζεται, υπό την έννοια ότι αυξάνεται η βαρύτητα και άλλων παραγόντων 
ως προς τη συνολική εντύπωση που διαμορφώνεται για την αγορά. Έτσι, παρατηρείται 
ότι στις δύο τελευταίες εισοδηματικές κατηγορίες αυξάνεται προοδευτικά η σημασία της 
εξυπηρέτησης πελατών αλλά και της ποικιλίας των προϊόντων. Ένα βασικό κοινό των δύο 
πλουσιότερων ομάδων είναι ότι εμφανίζουν τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης σχεδόν 
για όλα τα χαρακτηριστικά της εμπορικής αγοράς. Ειδικά οι τουρίστες «50.000-70.000€» 
συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποιημένων στα 5 από τα 6 χαρακτηριστικά 
που ερευνήθηκαν, και μόνο στην εξυπηρέτηση πελατών το επίπεδο ικανοποίησης είναι το 
δεύτερο μεγαλύτερο. Σε κάθε περίπτωση, και για τις δύο πιο πλούσιες κατηγορίες τα επί-
πεδα ικανοποίησης κυμαίνονται πάνω από τα μέσα συνολικά ποσοστά. 

4.3.12. Αντιλαμβανόμενα πλεονεκτήματα της εμπορικής αγοράς της Αθήνας: 
Τουρίστες (Αύγουστος-Σεπτέμβριος)

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των αντιλήψεων για την εμπορική αγορά, οι τουρίστες κλή-
θηκαν να αναφέρουν το βασικότερο πλεονέκτημα της αγοράς της Αθήνας. Όπως μπορεί 
να συμπεράνει κανείς από τις σχετικές συχνότητες του Διαγράμματος 4.57, δεν εμφανί-
ζονται ιδιαίτερα υψηλές συχνότητες σε κάποιο από τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά, πα-
ρατηρείται δηλαδή μια αρκετά μεγάλη διασπορά των απαντήσεων. Οι τιμές είναι το χαρα-
κτηριστικό που αναφέρεται περισσότερο (28%) από τους τουρίστες που επισκέφθηκαν την 
Αθήνα τον Αύγουστο, έπεται η εξυπηρέτηση πελατών (23%) και ακολουθεί στην τρίτη θέση 
η ποικιλία των εμπορευμάτων (21%). 

Διάγραµµα 4.57: Βασικότερο πλεονέκτηµα της εµπορικής αγοράς
της Αθήνας – Αύγουστος (%)
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Οι τιμές αναφέρονται με μεγαλύτερη συχνότητα από τις μεσαίες ηλικιακές ομάδες (κυ-
ρίως «25-34» και «45-54») και τη μεσαία εισοδηματική κατηγορία («30.000-50.000€»). 
Επίσης, εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά αναφοράς στους Ρώσους τουρίστες (38%).

Η εξυπηρέτηση των πελατών θεωρείται το βασικότερο πλεονέκτημα της εμπορικής αγο-
ράς περισσότερο από τουρίστες άνω των 55 ετών, ενώ το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 
αναφέρουν με μεγαλύτερη συχνότητα από τους υπόλοιπους και οι Γερμανοί τουρίστες. 

Η ποικιλία είναι το βασικότερο πλεονέκτημα της αγοράς περισσότερο για τουρίστες που 
τοποθετούνται στις ακραίες κατηγορίες της ηλικιακής και της εισοδηματικής κατανομής.

Αναλυτικότερα, στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι κατανομές των 
απαντήσεων ανά ηλικία, εισόδημα και χώρα μόνιμης διαμονής. 

Διάγραµµα 4.58: Βασικότερο πλεονέκτηµα της εµπορικής αγοράς
της Αθήνας ανά ηλικιακή κατηγορία – Αύγουστος (%)
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Διάγραµµα 4.59: Βασικότερο πλεονέκτηµα της εµπορικής αγοράς
της Αθήνας ανά εισοδηµατική κατηγορία – Αύγουστος (%)
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Στο δείγμα του Σεπτεμβρίου η εικόνα των αντιλήψεων που έχουν διαμορφώσει οι του-
ρίστες για την εμπορική αγορά της Αθήνας διαφοροποιείται. Ειδικότερα, σε αυτή την κα-
τηγορία τουριστών αναδεικνύεται ως βασικότερο πλεονέκτημα, με μεγάλη διαφορά σε 
συχνότητα αναφοράς, η εξυπηρέτηση των πελατών (39%) και όχι οι τιμές, ενώ ακολουθεί 
η ποιότητα με ποσοστό μόλις 17%. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει συγκριτικά μεγαλύτερη 
ομοιογένεια των αντιλήψεων που έχουν διαμορφώσει οι τουρίστες για την εμπορική αγο-
ρά. Ωστόσο, αυτό το αποτέλεσμα δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ως ένδειξη ότι οι τουρίστες 
του Σεπτεμβρίου είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τις τιμές των προϊόντων σε σύγκριση 
με όσους επισκέπτονται την Αθήνα τον Αύγουστο, καθώς, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι 
τουρίστες του Σεπτεμβρίου βρέθηκε ότι είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από το επίπεδο 

Διάγραµµα 4.60: Βασικότερο πλεονέκτηµα της εµπορικής αγοράς
της Αθήνας ανά χώρα διαµονής – Αύγουστος (%)
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Διάγραµµα 4.61: Βασικότερο πλεονέκτηµα της εµπορικής αγοράς
της Αθήνας – Σεπτέµβριος (%)
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των τιμών. Στην πραγματικότητα οι απαντήσεις στη συγκεκριμένη ερώτηση δεν αποτυ-
πώνουν κάποια αντικειμενική αξιολόγηση της εμπορικής αγοράς της Αθήνας, αλλά αντα-
νακλούν την υποκειμενική πρόσληψη των χαρακτηριστικών της από τους τουρίστες-επι-
σκέπτες, η οποία διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από τις αντιλήψεις τους σχετικά με τη 
σημασία του κάθε χαρακτηριστικού, τις προσδοκίες και τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν 
ως καταναλωτές. 

Ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά αναφοράς της εξυπηρέτησης πελατών ως βασικού πλεονε-
κτήματος της αγοράς συναντάμε στις «ακραίες» εισοδηματικές ομάδες «έως 15.000€» 
και «μεγαλύτερο των 70.000€». Στο δείγμα του Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνεται επίσης ότι η 
ποιότητα των προϊόντων στην εμπορική αγορά της Αθήνας θεωρείται περισσότερο ελκυ-
στική από τους τουρίστες που απολαμβάνουν εισόδημα 30.000-50.000€.

4.3.13. Αντιλαμβανόμενα πλεονεκτήματα της εμπορικής αγοράς της Αθήνας: 
Επισκέπτες κρουαζιέρας

Στην έρευνα της κρουαζιέρας, οι επισκέπτες συμφωνούν με τους τουρίστες του Σεπτεμ-
βρίου, αναφέροντας με μεγαλύτερη σχετική συχνότητα την εξυπηρέτηση των πελατών 
(32%) ως το βασικότερο πλεονέκτημα της εμπορικής αγοράς της Αθήνας. Σε αυτή την 
ομάδα επισκεπτών όμως το δεύτερο σε ποσοστό αντιλαμβανόμενο πλεονέκτημα είναι οι 
τιμές (22%), ενώ η ποιότητα αναφέρεται μόνο από ένα μικρό τμήμα επισκεπτών (9%). Μια 
πιθανή εξήγηση για τη χαμηλή συχνότητα αναφοράς της ποιότητας σε αυτή την κατηγο-
ρία απορρέει από τις διαφορές που διαπιστώθηκαν στο καταναλωτικό τους προφίλ, και 
ειδικότερα στα είδη προϊόντων που αγοράζουν περισσότερο και που αφορούν κυρίως 
την κατηγορία των σουβενίρ. Τα είδη σουβενίρ μπορούν να χαρακτηριστούν ως ιδιαίτερη 
κατηγορία αγορών, στην οποία η ποιότητα δεν αποτελεί πρωτεύον κριτήριο επιλογής, 
καθώς τα προϊόντα δεν επιλέγονται κυρίως για τη χρηστικότητά τους αλλά για το συμ-
βολισμό τους. 

Διάγραµµα 4.62: Βασικότερο πλεονέκτηµα της εµπορικής αγοράς
της Αθήνας ανά εισοδηµατική κατηγορία – Σεπτέµβριος (%)
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Διάγραµµα 4.63: Βασικότερο πλεονέκτηµα της εµπορικής αγοράς
της Αθήνας – Eπισκέπτες κρουαζιέρας (%)
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Βασικά Συμπεράσματα 
Η διενέργεια της έρευνας τουριστών σε δύο χρονικές φάσεις κρίνεται εκ του αποτελέ-
σματος γόνιμη, καθώς κατέστησε δυνατό τον προσδιορισμό των ιδιαίτερων στοιχείων 
που χαρακτηρίζουν δύο, όπως αποδείχτηκε, διακριτές κατηγορίες τουριστών: Από τη μια 
τους τουρίστες που επισκέπτονται την Αθήνα τον Αύγουστο και από την άλλη όσους προ-
σελκύονται τη δεύτερη περίοδο διεξαγωγής της έρευνας πεδίου, δηλαδή το Σεπτέμβριο. 
Παράλληλα, η ειδική περίπτωση των επισκεπτών με κρουαζιερόπλοιο εξετάστηκε ξεχω-
ριστά και προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα για το τουριστικό και το καταναλωτικό προ-
φίλ αυτής της ομάδας τουριστών. 

Ωστόσο η συγκριτική ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων και των τριών διακριτών κα-
τηγοριών ανέδειξε επιπλέον τάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές που διαπερνούν τον 
συγκεκριμένο διαχωρισμό και οδηγούν σε περαιτέρω τμηματοποίηση του τουριστικού 
κοινού, κυρίως με βάση δημογραφικούς παράγοντες και ειδικότερα τη χώρα διαμονής, 
την ηλικία και το ετήσιο εισόδημα. 

Είναι χρήσιμο να διευκρινίσουμε για την ορθή ερμηνεία των δεδομένων που παρουσιά-
ζονται ότι οι ομαδοποιήσεις που προκύπτουν δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενες, αφού 
προφανώς ένας τουρίστας μπορεί να έχει επισκεφθεί την Αθήνα τον Αύγουστο, γεγονός 
που υποδεικνύει αυξημένη πιθανότητα να φέρει ορισμένα χαρακτηριστικά, να διαμένει στις 
ΗΠΑ και να κερδίζει εισόδημα 30.000-50.000€ ετησίως, παράγοντες που επίσης συνδέο-
νται περισσότερο με ορισμένες τάσεις που διαπιστώθηκαν με τον στατιστικό έλεγχο. Πα-
ράλληλα, παρατηρήθηκε ότι οι εν λόγω υποκατηγορίες που προκύπτουν με κριτήριο τις 
βασικές διαχωριστικές μεταβλητές σε ένα δεύτερο επίπεδο αλληλοδιαπλέκονται, καθώς 
προκύπτουν ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ των επιμέρους μεταβλητών. Έτσι, για παράδειγμα, 
ο ηλικιακός διαχωρισμός των τουριστών, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν οι δια-
κριτές ομάδες ηλικιών, συμπίπτει εν πολλοίς με την εισοδηματική κατηγοριοποίηση, αφού 
βρέθηκε ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία τουρίστες είναι πιθανότερο να είναι και πλουσιότεροι. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο Μέρος ΙΙ της έκθεσης, η συνεκτίμηση των παραγόντων 
«χώρα διαμονής», «εισόδημα» και «ηλικία» διαμορφώνει τρεις βασικές ομάδες: Στην πρώ-
τη ανήκουν οι επισκέπτες από τις χώρες Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, με μικρές ηλικίες και χα-
μηλό εισόδημα· στη δεύτερη οι τουρίστες από Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία και Ρωσία, που η κα-
τανομή των ηλικιών και του εισοδήματος ακολουθεί τη γενική κατανομή του δείγματος· ενώ 
η τρίτη αποτελείται μόνο από τους Αμερικανούς με μεγάλες ηλικίες και υψηλό εισόδημα. 

Στους πίνακες που παραθέτουμε παρακάτω (σελ. 116 κ.ε.) παρουσιάζονται αναλυτικά τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τουριστών με βάση τη χώρα διαμονής τους, την ηλικία και 
το εάν επισκέπτονται την Αθήνα τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο ή στο πλαίσιο κρουαζιέρας. 
Ωστόσο έχει σημασία να εξαχθούν ορισμένα γενικά συμπεράσματα που μπορούν να συμ-
βάλουν στη χάραξη μιας συνολικής στρατηγικής προσέγγισης του τουριστικού καταναλω-
τικού κοινού εκ μέρους των εμπορικών επιχειρήσεων. 

Η Αθήνα αποτελεί έναν προορισμό διακοπών το προφίλ του οποίου συγκροτείται κυρίως 
στη βάση της πολιτιστικής κληρονομιάς, του αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής, αλλά 
και του ευνοϊκού κλίματος. Επιβεβαιώνεται λοιπόν το στερεότυπο ότι ο τουρίστας που 
επισκέπτεται την Ελλάδα εν γένει και την Αθήνα ειδικότερα έρχεται για τον πολιτισμό, 
τον ήλιο και τη θάλασσα ανεξαρτήτως ηλικίας, εισοδήματος και εθνικότητας. Είναι λοιπόν 
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σημαντικό εν πρώτοις να επισημανθεί ότι η Αθήνα δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να συμπε-
ριληφθεί στους τουριστικούς προορισμούς όπου οι επισκέπτες έχουν ως βασικό στόχο 
τις αγορές, όπως, παραδείγματος χάρη, το Μιλάνο ή το Λονδίνο, που φημίζονται για τις 
εμπορικές αγορές τους. Γι’ αυτό και στην ερώτηση σχετικά με τους λόγους επιλογής της 
Αθήνας ως προορισμού διακοπών η εμπορική αγορά αποτελεί λόγο προσέλκυσης μόλις 
για το 1% των τουριστών. 

Η ιδιαίτερη συγκρότηση του τουριστικού προφίλ της Αθήνας ασκεί επίδραση στη διαδικα-
σία των αγορών, καθώς οι περισσότεροι τουρίστες πραγματοποιούν αγορές παράλληλα 
με την περιήγηση σε αξιοθέατα της πόλης και σε μνημεία. Είναι λοιπόν προφανές ότι αυτό 
το δεδομένο ευνοεί τα εμπορικά μαγαζιά που είναι κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους και 
μουσεία. Παράλληλα, είναι φυσικό το προφίλ της πόλης να επηρεάζει και την επιλογή προ-
ϊόντων, ενισχύοντας την τάση για αγορές σουβενίρ αλλά και παραδοσιακών προϊόντων. 

Παρά το γεγονός ότι η εμπορική αγορά δεν αποτελεί βασικό συνδιαμορφωτή του ελληνι-
κού τουριστικού προφίλ, οι τουρίστες αφιερώνουν σημαντικό χρηματικό ποσό (30€) για 
αγορές προϊόντων σε ημερήσια βάση, το οποίο και ανέρχεται σχεδόν στο 50% της συνολι-
κής ημερήσιας δαπάνης. Κατά συνέπεια μπορούν να χαρακτηριστούν ως ένα αγοραστικό 
κοινό υψηλής κατανάλωσης, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα σημαντικούς για τα 
εμπορικά καταστήματα της περιοχής. 

Θα πρέπει όμως να δοθεί προτεραιότητα στην προβολή της εμπορικής αγοράς και κυρί-
ως στην πρότερη ενημέρωση των τουριστών/επισκεπτών, η οποία κυμαίνεται σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα, αφού λιγότεροι από τους τρεις στους δέκα τουρίστες είχαν λάβει πληρο-
φορίες πριν πραγματοποιήσουν την επίσκεψή τους. Από τις κατανομές των απαντήσεων 
αναδεικνύεται η ιδιαίτερη σημασία των διαδικτυακών τόπων ως πηγής πληροφόρησης 
των τουριστών. 

Εντούτοις, οι υψηλότερες συχνότητες αναφοράς της «ενημέρωσης από προσωπική εμπει-
ρία» αλλά και από «φίλους/συγγενείς» σε ομάδες τουριστών που πραγματοποιούν και με-
γαλύτερες δαπάνες (τουρίστες Σεπτεμβρίου, άνω των 55 ετών, Ρώσοι, Αμερικανοί, υψηλά 
εισοδήματα) υποδεικνύουν τη σημασία της διαφήμισης «word of mouth», ακόμα και για 
το αγοραστικό κοινό των τουριστών που διαμένουν εκτός των γεωγραφικών συνόρων 
της χώρας. Αυτό το δεδομένο υποδεικνύει ότι η στρατηγική των εμπορικών επιχειρήσεων 
δεν θα πρέπει να βασίζεται σε ευκαιριακές προσεγγίσεις του target group των τουριστών, 
αλλά να στοχεύει στην πιστότητα μέσω της δημιουργίας ικανοποιημένων αγοραστών.

Το μικρό κατάστημα κυριαρχεί ως σημείο αγοράς προϊόντων σε όλες τις βασικές κατη-
γορίες τουριστών (Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Κρουαζιέρα), γεγονός που συνάδει με την 
ειδική φυσιογνωμία της εμπορικής αγοράς του κέντρου της Αθήνας και γενικότερα με τη 
διάρθρωση των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου. Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνδυ-
ασμό με το τουριστικό προφίλ της πόλης, ως κέντρου πολιτισμού και ιστορίας, τα μικρά 
καταστήματα μπορούν να αποτελέσουν ιδιαίτερο πλεονέκτημα για την περαιτέρω ενίσχυ-
ση της εικόνας της εμπορικής αγοράς με βασικό γνώρισμα την εξατομικευμένη και καλή 
εξυπηρέτηση, τα ιδιαίτερα και ποιοτικά προϊόντα και τις προσιτές τιμές. 

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό ότι στους επισκέπτες κρουαζιέρας διαπιστώνεται μεγαλύτε-
ρη τάση αγορών σε υπαίθριες αγορές. Αυξημένη προτίμηση στις υπαίθριες αγορές έχουν 
επίσης και τουρίστες με χαμηλή ημερήσια δαπάνη, όπως οι Ισπανοί. Συνεπώς η ενίσχυση 
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και η προβολή των υπαίθριων αγορών ενδεχομένως θα μπορούσε να δώσει περαιτέρω 
ώθηση στα επίπεδα κατανάλωσης σε αυτές τις κατηγορίες τουριστών. Εξάλλου η υπαί-
θρια αγορά συνδέεται περισσότερο αρμονικά με τη διαδικασία του sightseeing, αλλά και 
με τη γενικότερη διαδικασία της περιήγησης, της «βόλτας» δηλαδή που πραγματοποιούν 
συνήθως οι επισκέπτες κρουαζιέρας στον εκάστοτε προορισμό.

Με βάση τις ερωτήσεις αξιολόγησης, η συνολική εικόνα που προκύπτει από τα στατιστικά 
στοιχεία του Αυγούστου, του Σεπτεμβρίου και της Κρουαζιέρας είναι εν γένει πολύ θετική 
για την εμπορική αγορά, καθώς για τις περισσότερες παραμέτρους που διερευνήθηκαν τα 
ποσοστά των ικανοποιημένων τουριστών και στα τρία δείγματα υπερβαίνουν το 70%. 

Η εμπορική αγορά της Αθήνας φαίνεται ότι είναι για μεγάλο τμήμα των τουριστών μια θε-
τική έκπληξη, αφού τουλάχιστον οι μισοί αξιολογούν την εμπειρία τους από την εμπορική 
αγορά θετικότερα σε σύγκριση με την προσδοκώμενη εικόνα που είχαν διαμορφώσει. Οι 
περισσότεροι τουρίστες μάλιστα δηλώνουν ότι θα έκαναν θετική αναφορά στον κοινωνι-
κό τους περίγυρο για την εμπορική αγορά της Αθήνας.

Σίγουρα, με βάση την ανάλυση των απαντήσεων μπορεί να συμπεράνει κανείς με ασφάλεια 
ότι δεν υπάρχει κάποιο εγγενές χαρακτηριστικό της εμπορικής αγοράς που να λειτουργεί 
με συστηματικό τρόπο αποτρεπτικά στο καταναλωτικό κοινό των τουριστών, ώστε αυτοί 
να μην πραγματοποιούν αγορές. 

Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις τους, οι τιμές και η ποιότητα των προϊόντων αποτε-
λούν για τις περισσότερες δημογραφικές ομάδες τουριστών τα βασικότερα κριτήρια αξι-
ολόγησης της εμπορικής αγοράς. Η σειρά σε σημαντικότητα για τους δύο αυτούς παράγο-
ντες διαπιστώθηκε ότι μεταβάλλεται ανάλογα με την ηλικία, με τους νεότερους τουρίστες 
να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις τιμές των προϊόντων. Στα δύο αυτά χαρακτηριστικά 
παρατηρούνται τα συγκριτικά χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης των τουριστών, χωρίς 
ωστόσο να είναι ανησυχητικά καθώς σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά των ικανοποιημέ-
νων είναι πλειοψηφικά. Εξάλλου στα ζητήματα τιμών και ποιότητας οι απαιτήσεις των 
καταναλωτών είναι λογικό να είναι αυξημένες. Συνεπώς η στρατηγική των εμπορικών 
επιχειρήσεων θα πρέπει να στοχεύει στη διάθεση ποιοτικών προϊόντων σε χαμηλότερες 
τιμές ώστε να ενισχυθεί η θετική εικόνα της εμπορικής αγοράς και να εδραιωθεί περαι-
τέρω στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού των τουριστών ως ένας επιπλέον λόγος 
για να επισκεφθεί κανείς την Αθήνα. 

Ένα εύρημα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι σε όλες τις ερωτήσεις αξιολόγησης της 
εμπορικής αγοράς οι «πλουσιότεροι» εμφανίζουν θετικότερες αντιλήψεις. Το ίδιο ισχύ-
ει και για τους τουρίστες του Σεπτεμβρίου, που όμως και αυτοί ανήκουν σε μεγαλύτερη 
αναλογία από τους υπόλοιπους σε υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Το δεδομένο αυτό 
αξιολογείται θετικά λόγω του ότι αυτή η κατηγορία τουριστών πραγματοποιεί και την υψη-
λότερη δαπάνη σε αγορές. 

Τέλος, παρά την υπερίσχυση των θετικών αξιολογήσεων στις περισσότερες περιπτώσεις, 
θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο γεγονός ότι οι αντιλήψεις σχετικά με το βασικότερο πλε-
ονέκτημα της εμπορικής αγοράς παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Το συγκεκριμένο εύ-
ρημα υποδεικνύει την αναγκαιότητα η εμπορική αγορά της Αθήνας να αποκτήσει μια πιο 
σαφή φυσιογνωμία, που να διακρίνεται από ιδιαίτερα ισχυρά θετικά στοιχεία, λόγου χάρη 
ελκυστικές τιμές σε πολύ ποιοτικά προϊόντα ή ιδιαίτερα προϊόντα. 
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ΗΠΑ Οι τουρίστες που διαμένουν μόνιμα στις ΗΠΑ είναι μεγαλύτεροι σε 
ηλικία, έχουν υψηλότερο ετήσιο εισόδημα, επισκέπτονται την Αθή-
να κυρίως με την οικογένειά τους, έχουν την τάση να προτιμούν 
τα οργανωμένα πακέτα διακοπών, μένουν συχνότερα σε ξενοδο-
χεία 4-5 αστέρων, ενώ αξιοσημείωτο ποσοστό αυτών διαμένει σε 
σπίτια φίλων και συγγενών. Συνήθως παραμένουν στην Αθήνα για 
μεγαλύτερο διάστημα. 
Λόγω του υψηλού τους εισοδήματος πραγματοποιούν υψηλή ημε-
ρήσια ατομική δαπάνη (2η σε σειρά), δαπανούν το μεγαλύτερο 
ποσό σε εστιατόρια/καφέ/μπαρ και δείχνουν σε μεγάλο ποσοστό 
αυθορμητισμό στις αγορές τους. Ως προς τα είδη προϊόντων που 
αγοράζουν στην Αθήνα, βρέθηκε ότι επιλέγουν συχνότερα από 
τους υπόλοιπους υποδήματα, τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και 
δείχνουν αυξημένη προτίμηση σε ρολόγια/κοσμήματα. 
Γενικά, είναι περισσότερο ενημερωμένοι για την εμπορική αγορά 
της Αθήνας, έχουν συχνά και προσωπική ενημέρωση από φίλους/
συγγενείς, ενδιαφέρονται σε μεγάλο βαθμό για την ποιότητα των 
προϊόντων, εκφράζουν πολύ υψηλά επίπεδα ικανοποίησης για την 
εμπορική αγορά της Αθήνας, ενώ σημαντικό τμήμα τους συμφωνεί 
ότι το βασικό πλεονέκτημα της αγοράς στην Αθήνα είναι η ιδιαιτε-
ρότητα των προσφερόμενων προϊόντων. 

ΓΑΛΛΙΑ Οι Γάλλοι δεν παρουσιάζουν σημαντικές ιδιαιτερότητες ως ομάδα· 
στις περισσότερες μεταβλητές ακολουθούν τη γενική κατανομή 
των τουριστών. Τα μόνα ευρήματα που τους διαχωρίζουν από τον 
μέσο τουρίστα είναι η ακόμα μεγαλύτερη προτίμηση που εκφρά-
ζουν για τα μικρά καταστήματα και η αυξημένη συχνότητα στην αγο-
ρά τροφίμων.

ΙΤΑΛΙΑ Οι Ιταλοί τουρίστες είναι συνήθως νεότεροι σε ηλικία και έχουν 
χαμηλότερο ετήσιο εισόδημα. Επισκέπτονται την Αθήνα σε μεγά-
λο ποσοστό με φίλους, είναι πολύ πιθανό να έχουν οργανώσει το 
ταξίδι μόνοι τους, μένουν συχνά σε καταλύματα χαμηλού κόστους 
και για λιγότερες μέρες, ενώ είναι πιθανότερο σε σύγκριση με τους 
υπόλοιπους να έχουν ξαναεπισκεφθεί την Αθήνα. 
Η συνολική ημερήσια δαπάνη τους πλην μεταφορικών και διαμο-
νής είναι χαμηλή.
Ενημερώνονται για την εμπορική αγορά σε μεγάλο ποσοστό από 
το Διαδίκτυο, αλλά σημαντικό τμήμα τους συμβουλεύεται και ταξι-
διωτικούς οδηγούς.
Είναι από τους λιγότερο ικανοποιημένους τουρίστες αναφορικά με 
τις τιμές των προϊόντων (2η σε αύξουσα σειρά), ενώ παράλληλα 
δίνουν σε μεγάλο ποσοστό σημασία στον παράγοντα τιμές ως κρι-
τήριο αξιολόγησης της εμπορικής αγοράς.
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ΙΣΠΑΝΙΑ Οι Ισπανοί τουρίστες είναι συνήθως νεότεροι σε ηλικία και έχουν 
χαμηλότερο ετήσιο εισόδημα. Επισκέπτονται την Αθήνα σε μεγάλο 
ποσοστό με φίλους, είναι πολύ πιθανό να έχουν οργανώσει το τα-
ξίδι μόνοι τους, μένουν συχνά σε καταλύματα χαμηλού κόστους και 
για λιγότερες μέρες. 
Η συνολική ημερήσια δαπάνη τους πλην μεταφορικών και διαμο-
νής είναι χαμηλή και εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό αγορών 
σε υπαίθριες αγορές. 
Εμφανίζουν γενικά υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από την εμπορική 
αγορά της Αθήνας και αποτελούν τη μόνη ομάδα τουριστών όπου 
τα δύο βασικότερα κριτήρια αξιολόγησης της αγοράς (τιμές – ποι-
ότητα) βρίσκονται στο 1ο τεταρτημόριο του διαγράμματος διασπο-
ράς (ικανοποίηση-σημαντικότητα).

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Οι Άγγλοι δεν παρουσιάζουν σημαντικές ιδιαιτερότητες ως ομάδα· 
στις περισσότερες μεταβλητές ακολουθούν τη γενική κατανομή 
των τουριστών. Το μόνο που μπορεί να επισημανθεί ειδικά για τους 
Άγγλους είναι ότι η συνολική ημερήσια δαπάνη τους βρίσκεται σε 
σχετικά υψηλά επίπεδα (3η σε σειρά). 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Οι Γερμανοί τουρίστες είναι πιθανότερο να έχουν πραγματοποιή-
σει προηγούμενη επίσκεψη στην Αθήνα.
Έχουν πολλές φορές ενημέρωση για την εμπορική αγορά από προ-
σωπική εμπειρία.
Αγοράζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό τρόφιμα και τους ενδιαφέρει 
πολύ η ποιότητα των προϊόντων. Για τους Γερμανούς η εξυπηρέ-
τηση πελατών αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα της εμπορικής 
αγοράς της Αθήνας και συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό 
ικανοποίησης σχετικά με αυτό το χαρακτηριστικό, ενώ παράλληλα 
η εξυπηρέτηση πελατών αποτελεί για τους Γερμανούς βασικό κρι-
τήριο για τη συνολική αξιολόγηση της αγοράς. 
Στους Γερμανούς διαπιστώνεται ένα από τα μικρότερα ποσοστά 
ικανοποίησης αναφορικά με τις τιμές των προϊόντων. 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ Οι Ολλανδοί τουρίστες είναι συνήθως νεότεροι σε ηλικία και 
έχουν χαμηλότερο ετήσιο εισόδημα. Είναι πολύ πιθανό να έχουν 
οργανώσει το ταξίδι μόνοι τους, μένουν συχνά σε καταλύματα 
χαμηλού κόστους και για λιγότερες μέρες. 
Η συνολική ημερήσια δαπάνη τους πλην μεταφορικών και 
διαμονής είναι χαμηλή, ενημερώνονται για την εμπορική αγορά 
σε μεγάλο ποσοστό από το Διαδίκτυο και αποτελούν τη λιγότερο 
ικανοποιημένη από την εμπορική αγορά ομάδα τουριστών.
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ΡΩΣΙΑ
Οι Ρώσοι εμφανίζουν ισχυρή τάση στα οργανωμένα πακέτα 
διακοπών και στη συντριπτική τους πλειονότητα επισκέπτονται 
την Αθήνα για πρώτη φορά. 
Πραγματοποιούν την υψηλότερη συνολική ημερήσια δαπάνη και 
παράλληλα διαθέτουν το μεγαλύτερο ποσό για αγορές προϊόντων.
Προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες για την εμπορική αγορά 
της Αθήνας, συμβουλεύονται, σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους 
υπόλοιπους, τους ταξιδιωτικούς οδηγούς, ενώ αποκομίζουν 
πληροφορίες και από φίλους/συγγενείς που έχουν επισκεφθεί την 
Αθήνα. 
Οι Ρώσοι έχουν μεγαλύτερη τάση για αγορές από διεθνείς 
αλυσίδες / πολυκαταστήματα / εμπορικά κέντρα και εμφανίζουν 
το μεγαλύτερο ποσοστό αγορών σε είδη ένδυσης. Έχουν επίσης 
μεγάλη συγκριτικά συχνότητα σε αγορές σουβενίρ.
Γενικά, συγκεντρώνουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης. Έχουν 
το υψηλότερο ποσοστό ικανοποίησης από την ποιότητα των 
προϊόντων, που αποτελεί για τους Ρώσους και το βασικότερο 
κριτήριο αξιολόγησης της αγοράς. Και σε σχέση με την ποικιλία οι 
Ρώσοι είναι οι περισσότερο ικανοποιημένοι τουρίστες. Οι Ρώσοι 
θα προέτρεπαν κάποιον να επισκεφθεί την Αθήνα και για την 
εμπορική της αγορά, κυρίως με κριτήριο τις τιμές/προσφορές, 
τις οποίες θεωρούν και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της αγοράς 
στην Αθήνα. 
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ΟΙ ΝΕΟΙ
(έως 34)

ΟΙ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
(35-54)

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ
(55+)

ü	Είναι πιθανότερο να 
οργανώσουν το ταξίδι 
μόνοι τους.

ü	Είναι πιθανότερο να 
επισκεφθούν την Αθήνα 
με φιλικά πρόσωπα. 

ü	Είναι πολύ πιθανό 
να επισκέπτονται την 
Αθήνα για πρώτη φορά.

ü	Ανήκουν κυρίως στις 
χαμηλές εισοδηματικές 
ομάδες.

ü	Έχουν χαμηλότερο 
ύψος συνολικής 
ημερήσιας δαπάνης. 

ü	Είναι λιγότερο 
ενημερωμένοι για την 
εμπορική αγορά. 

ü	Εκφράζουν μικρότερο 
αυθορμητισμό 
στις αγορές λόγω 
χαμηλότερου budget.

ü	Αγοράζουν 
περισσότερο τρόφιμα.

ü	Αγοράζουν συχνότερα 
από τους υπόλοιπους 
από υπαίθριες αγορές. 

ü	Θα προέτρεπαν κάποιον 
να επισκεφθεί την 
Αθήνα και για την 
εμπορική της αγορά 
κυρίως με κριτήριο τις 
τιμές/προσφορές, τις 
οποίες και θεωρούν το 
πιο σημαντικό κριτήριο 
αξιολόγησης της 
εμπορικής αγοράς. 

ü	Βρίσκονται σε 
ένα ενδιάμεσο 
επίπεδο αναφορικά 
με το ύψος του 
εισοδήματός τους.

ü	Βρίσκονται σε ένα 
ενδιάμεσο επίπεδο 
αναφορικά με τη 
συνολική ημερήσια 
δαπάνη που 
πραγματοποιούν 
κατά την παραμονή 
τους στην Αθήνα.

ü	Αγοράζουν 
περισσότερο 
ρούχα, παπούτσια, 
καλλυντικά. 

ü	Είναι πιθανότερο να 
ανήκουν στις υψηλές 
εισοδηματικές ομάδες.

ü	Είναι πιθανότερο 
να προτιμήσουν τα 
οργανωμένα πακέτα 
διακοπών. 

ü	Είναι πιθανότερο να έχουν 
επισκεφθεί την Αθήνα 
ξανά.

ü	Συνήθως επισκέπτονται 
την Αθήνα με την 
οικογένειά τους. 

ü	Έχουν υψηλότερη 
συνολική ημερήσια 
δαπάνη. 

ü	Είναι περισσότερο 
ενημερωμένοι για την 
εμπορική αγορά. 

ü	Πραγματοποιούν 
αυξημένες δαπάνες για 
εστιατόρια/καφέ/μπαρ. 

ü	Δείχνουν αυξημένη 
προτίμηση στα μικρά 
καταστήματα. 

ü	Αγοράζουν περισσότερο 
τοπικά παραδοσιακά 
προϊόντα.

ü	Θα προέτρεπαν κάποιον να 
επισκεφθεί την Αθήνα και 
για την εμπορική της αγορά 
κυρίως με κριτήριο την 
εξυπηρέτηση πελατών.

ü	Θεωρούν την ποιότητα το 
πιο σημαντικό κριτήριο 
αξιολόγησης της 
εμπορικής αγοράς.

ü	Συγκεντρώνουν σε βασικά 
χαρακτηριστικά της αγοράς 
χαμηλότερα, συγκριτικά, 
ποσοστά ικανοποίησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Καταναλωτικά πρότυπα τουριστών στην εμπορική αγορά της Αθήνας  
και του Πειραιά

Η ερευνητική προσπάθεια του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ για τη μελέτη της καταναλωτικής συμπε-
ριφοράς των τουριστών σε Αθήνα και Πειραιά εντάσσεται σε μια γενικότερη επιδίωξη της 
ΕΣΕΕ να χαρτογραφήσει και να ταξινομήσει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους 
οι ξένοι επισκέπτες οργανώνουν τη σχέση τους με την εγχώρια επιχειρηματικότητα. Εάν 
δεχθούμε ότι ο τουρισμός είναι πράγματι μία από τις βαριές μεταβλητές της ελληνικής 
οικονομίας, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάσουμε πώς οι λοιπές μεταβλητές και ει-
δικότερα το εμπόριο επηρεάζονται από αυτήν, ειδικά στις τουριστικές περιόδους οπότε 
και η σύνθεση του καταναλωτικού κοινού στη χώρα μεταβάλλεται ριζικά.

Θέση της ΕΣΕΕ είναι ότι εμπόριο και τουρισμός αποτελούν δύο δραστηριότητες σε δημι-
ουργική αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Από τη μία πλευρά, η τουριστικότητα μιας περιοχής 
ευνοεί τη μεγαλύτερη προσέλευση δυνητικών καταναλωτών για τα εμπορικά καταστήμα-
τα· από την άλλη, ωστόσο, οι εμπορικές επιχειρήσεις, ειδικά σε παραδοσιακούς εμπορι-
κούς δρόμους, συνεισφέρουν στην ενίσχυση και προώθηση του τουριστικού χαρακτήρα. 
Σε αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαίο να καταρτιστεί μια εμπορική/τουριστική στρατηγική που 
θα βασίζεται στη συνολική εικόνα και θα επιτρέπει τη συνδυασμένη ανάπτυξη αμφότερων 
των κλάδων. 

Το ζήτημα της τουριστικής καταναλωτικής δαπάνης είναι κρίσιμο για την κατανόηση των 
ευκαιριών που προσφέρει ο τουρισμός αλλά και των ορίων της ουσιαστικής συνεισφοράς 
του στη γενικότερη αναπτυξιακή στρατηγική. Τα περίπου 60€ ημερησίως που ξοδεύει ένας 
μέσος τουρίστας –είτε είναι επισκέπτης είτε προέρχεται από κρουαζιέρα– οριοθετούν και 
τις ρεαλιστικές αναμονές για ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας εν μέσω κρίσης. Σύμ-
φωνα με τους υπολογισμούς μας, ο τουριστικός πλούτος που αντιστοιχεί στο ΑΕΠ, με τα 
σημερινά, δεδομένα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, έχει όρια. Αυτό σημαίνει 
ότι ο μονοδιάστατος προσανατολισμός της αναπτυξιακής προσπάθειας προς τον τουρισμό 
δεν θα φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα εάν δεν συνοδεύεται και από μια παράλληλη 
ανάπτυξη και άλλων κλάδων της οικονομίας.

1. Αντικείμενο και σκοποί της έρευνας 

Αντικείμενο της έρευνας Καταναλωτικά πρότυπα τουριστών στην εμπορική αγορά της 
Αθήνας και του Πειραιά είναι αρχικά η διερεύνηση των βασικών χαρακτηριστικών των 
ξένων τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα και είτε διαμένουν σε καταλύματα στην 
Αττική είτε την επισκέπτονται ως μέρος των διακοπών τους με κρουαζιερόπλοιο· επιπλέ-
ον, η αλληλεπίδραση αυτών με την εμπορική αγορά της πόλης και το επίπεδο της ικανο-
ποίησής τους από τη λειτουργία και τις παροχές των εμπορικών καταστημάτων. Λόγω του 
ότι η έρευνα έχει σκοπό να σκιαγραφήσει και να κατανοήσει το καταναλωτικό προφίλ των 
τουριστών που προέρχονται από χώρες που αποτελούν τις βασικότερες πηγές του ελλη-
νικού τουρισμού, σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να μπορούν να μελετηθούν με ικανοποιητική 
ασφάλεια οι επισκέπτες ανά χώρα προέλευσης. 
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Βασικοί σκοποί της έρευνας είναι:

◗◗ Ο προσδιορισμός του κοινωνικού-οικονομικού προφίλ των τουριστών.

◗◗ Η διερεύνηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών ως προς την οργάνωση του ταξιδιού 
και η κατηγοριοποίηση των επισκεπτών βάσει αυτών.

◗◗ Ο προσδιορισμός των θετικών στοιχείων της εμπορικής αγοράς που μπορούν να απο-
τελέσουν πόλο προσέλκυσης ξένων επισκεπτών.

◗◗ Ο προσδιορισμός των αρνητικών στοιχείων της εμπορικής αγοράς που απειλούν την 
εικόνα της.

◗◗ Η διερεύνηση των καταναλωτικών συμπεριφορών, αναγκών και προσδοκιών του ξέ-
νου καταναλωτικού κοινού, ώστε οι προτάσεις ανάπτυξης της αγοράς να είναι περισ-
σότερο στοχευμένες σε αυτό το target group. 

◗◗ Οι διαδρομές που ακολουθούν οι τουρίστες μέσα στην πόλη.

◗◗ Η καταγραφή των τουριστικών περιοχών.

2. Μεθοδολογία της έρευνας και τεχνική συλλογής δεδομένων 

Η μεθοδολογία της έρευνας είναι ποσοτική, ώστε να αποτυπωθούν οι γενικές τάσεις τού 
υπό έρευνα πληθυσμού και να καθίσταται εφικτή η στατιστική γενίκευση των αποτελε-
σμάτων. 

Η τεχνική συλλογής των δεδομένων που εφαρμόστηκε στην έρευνα πεδίου είναι η συνέ-
ντευξη με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. 

Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από κλειστές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτή-
σεις ιεράρχησης και διαβάθμισης, και περιλαμβάνει επίσης ορισμένες ερωτήσεις ανοι-
κτού τύπου (ελεύθερης απάντησης) ώστε να εντοπιστούν τυχόν ζητήματα που δεν έχουν 
προβλεφθεί από τον ερευνητικό σχεδιασμό. 

3Α. Πληθυσμός της έρευνας: Αττική – Δείγμα της έρευνας και τεχνική 
δειγματοληψίας 

Ο πληθυσμός της έρευνας είναι οι ξένοι τουρίστες που διαμένουν στις Νομαρχίες Αθηνών 
και Πειραιά και σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του 2010 και του 2011 ανέρχονται περίπου 
στα 1.700.000 άτομα. 

Το μέγεθος του δείγματος προσδιορίστηκε στα 1.700 άτομα. Η δειγματοληψία που σχε-
διάστηκε είναι στρωματοποιημένη σε ένα στάδιο όπου ως στρώματα ορίστηκαν οι χώρες 
προέλευσης των επισκεπτών. 

Το μέγιστο τυπικό σφάλμα για τα ποσοστά των απαντήσεων της στρωματοποιημένης δειγ-
ματοληψίας που σχεδιάστηκε είναι 0.0121. Στο δείγμα συμπεριλήφθηκαν χώρες που απο-
τελούν τις βασικότερες αγορές τουριστών για την Ελλάδα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία 

1. Με βάση το μέγιστο τυπικό σφάλμα, μπορούμε να κατασκευάσουμε τα διαστήματα εμπιστοσύνης για κάθε ερώτηση 
χρησιμοποιώντας τον τύπο (Εκτίμηση ποσοστού ± Συντελεστής επιπέδου εμπιστοσύνης * Τυπικό σφάλμα), όπου για το 
επίπεδο σημαντικότητας 95% ο συντελεστής είναι 1.96. 
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για τα έτη 2011 και 2012. Οι χώρες προέλευσης που επιλέχθηκαν είναι έξι στον αριθμό 
και καλύπτουν το 46,5% του συνολικού αριθμού τουριστών στην Ελλάδα.

Ο αριθμός των ερωτηματολογίων για κάθε στρώμα (χώρα προέλευσης) είναι ανάλογος 
με το ποσοστό των επισκεπτών που ταξίδεψαν στην Ελλάδα από κάθε χώρα. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η αναλυτική διάρθρωση του δείγματος όπως 
καθορίστηκε από τον ερευνητικό σχεδιασμό. 

Πίνακας 1

α/α Χώρα Ερωτηματολόγια

1 Γερμανία 485
2 Ηνωμένο Βασίλειο 442
3 Γαλλία 226
4 Ρωσία 201
5 Ιταλία 195
6 Ολλανδία 151

 ΣΥΝΟΛΟ 1.700

3Β. Πληθυσμός της έρευνας: Κρουαζιέρα – Δείγμα της έρευνας και τεχνική 
δειγματοληψίας 

Ο πληθυσμός της έρευνας είναι οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιων που αφίχθησαν στο λιμάνι 
του Πειραιά, όπου σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για το 2012 ανέρχονται περίπου σε 
1.200.000 επιβάτες.

Το μέγεθος του δείγματος προσδιορίστηκε στα 1.000 άτομα. Η δειγματοληψία που σχε-
διάστηκε είναι στρωματοποιημένη σε ένα στάδιο όπου στρώματα θεωρήθηκαν οι χώρες 
προέλευσης των επιβατών. Το 87,5% των επιβατών σε παγκόσμια κλίμακα για τις κρουα-
ζιέρες προέρχεται από τη Β. Αμερική (60,5%) και την Ευρώπη (27%), γι’ αυτό και επιλέχθη-
καν οι δύο αυτές περιοχές για το σχεδιασμό του δείγματος. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή 
αγορά, επιλέχθηκαν οι χώρες που καλύπτουν το 87,3% των επιβατών που προέρχονται 
από την Ευρώπη. Συνολικά προσδιορίστηκαν εφτά στρώματα (χώρες προέλευσης). Ο 
αριθμός των ερωτηματολογίων για κάθε στρώμα είναι ανάλογος με το ποσοστό των επι-
βατών από κάθε χώρα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η αναλυτική διάρθρω-
ση του δείγματος όπως καθορίστηκε από τον ερευνητικό σχεδιασμό.

Πίνακας 2

α/α Χώρα Ερωτηματολόγια

1 ΗΠΑ 602
2 Καναδάς 64
3 Ηνωμένο Βασίλειο 91
4 Γερμανία 77
5 Γαλλία 43
6 Ισπανία 67
7 Ιταλία 56

 ΣΥΝΟΛΟ 1.000
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Το μέγιστο τυπικό σφάλμα για τα ποσοστά των απαντήσεων της στρωματοποιημένης δειγ-
ματοληψίας που σχεδιάστηκε είναι 0.016. 

4. Τεχνική περιγραφή της έρευνας 

Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν από καταρτισμένους ερευνητές οι οποίοι έλαβαν ειδική εκ-
παίδευση για τη διενέργεια της έρευνας. 

Η διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας υπολογίζεται στις 25-30 μέρες. Ο χρόνος διεξαγω-
γής της έρευνας είναι ο μήνας Αύγουστος λόγω της υψηλής συγκέντρωσης τουριστών τη 
συγκριμένη περίοδο.

Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν σε κομβικά τουριστικά σημεία της Αθήνας. Συγκεκριμένα 
τα σημεία που επιλέχθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων είναι η περιοχή κοντά στην 
Ακρόπολη, ο Εθνικός Κήπος, το Σύνταγμα, η Καπνικαρέα και η πλατεία του Μοναστηρα-
κίου. Τα παραπάνω σημεία θεωρήθηκε ότι αποτελούν πόλο έλξης της πλειονότητας των 
τουριστών ανεξάρτητα από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους, ώστε να αποφευχθούν 
μεροληπτικά σφάλματα στην έρευνα.

Επιπλέον, δόθηκαν οδηγίες στους ερευνητές με σκοπό να εξασφαλιστεί η τυχαιότητα του 
δείγματος και η κάλυψη των αναλογιών της στρωματοποίησης. Βασικό σημείο της δειγ-
ματοληψίας ώστε το δείγμα να αποτελείται από ανεξάρτητες παρατηρήσεις είναι ότι οι 
συνεντεύξεις γίνονται σε άτομα που δεν επισκέφθηκαν μαζί την Αττική, π.χ. δεν γίνονται 
συνεντεύξεις σε φίλους, συγγενείς, γκρουπ τουριστών κ.λπ. 

5. Οι διαδρομές των τουριστών και των επισκεπτών

Στο πλαίσιο της διενέργειας έρευνας σχετικά με τις καταναλωτικές προτιμήσεις των τουρι-
στών που επισκέπτονται την Αθήνα θα μπορούσαν να εισαχθούν και ορισμένες ερωτήσεις 
οι οποίες σε συνδυασμό με τα δεδομένα των ήδη διαθέσιμων καταγραφών θα μας βοηθή-
σουν να οριοθετήσουμε με τον ορθότερο δυνατό τρόπο την τουριστική περιοχή της Αθήνας. 

Ως τουριστική περιοχή θα μπορούσαμε να ορίσουμε την περιοχή εκείνη που περικλείει το 
μεγαλύτερο πλήθος των αξιοθέατων της πόλης, καθώς και τις πιθανότερες διαδρομές 
από και προς τα αξιοθέατα αυτά αλλά και τον τόπο διαμονής των επισκεπτών. Συνεπώς 
για την οριοθέτηση της τουριστικής περιοχής είναι απαραίτητος σε ένα πρώτο επίπεδο 
ο ορισμός κάποιων βασικών «σημείων αγκύρωσης»-κόμβων. Με δεδομένο ότι η ημέρα 
ενός επισκέπτη/τουρίστα ξεκινά και καταλήγει στον τόπο διαμονής του, θα πρέπει πρώ-
τα να χαρτογραφηθούν τα ξενοδοχεία που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. 
Στη συνέχεια, θα πρέπει να χαρτογραφηθούν οι πόλοι έλξης της πόλης, όπως μουσεία, 
αρχαιολογικοί χώροι, συγκεντρώσεις καταστημάτων εστίασης κ.λπ., καθώς και οι συγκοι-
νωνιακές υποδομές του κέντρου της πόλης. Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω και η 
γεωγραφική τους ανάλυση θα μας δώσει μια πρώτη εικόνα της τουριστικής περιοχής της 
Αθήνας. Με δεδομένο όμως ότι όλοι οι πόλοι δεν έχουν την ίδια εμβέλεια, όλα τα ξενο-
δοχεία δεν έχουν την ίδια πληρότητα/επισκεψιμότητα, αλλά και ότι οι πιθανές διαδρο-
μές μέσα στην πόλη δεν έχουν την ίδια ελκυστικότητα, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος 
στάθμισης όλων των παραπάνω. Ένας πρώτος τρόπος θα μπορούσε να είναι η καταγραφή 
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και η αποδελτίωση των προτεινόμενων περιοχών, αξιοθέατων και τόπων διαμονής όπως 
αυτή καταγράφεται σε διεθνείς και καταξιωμένους τουριστικούς οδηγούς (Lonely planet 
κ.λπ.). Οι περιοχές που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο πλήθος θετικών αναφορών θα εί-
ναι και αυτές που κατά πάσα πιθανότητα θα επισκεφθεί ο τυπικός τουρίστας. Καθώς όμως 
τα καταναλωτικά πρότυπα αλλά ακόμη και οι ίδιες οι προτεραιότητες του κάθε ατόμου 
διαφοροποιούνται από πληθώρα παραμέτρων, όπως, για παράδειγμα, το πολιτισμικό υπό-
βαθρο, τις ημέρες διαμονής σε μια πόλη κ.λπ. θα πρέπει να βρεθούν ορισμένα ποιοτικό-
τερα φίλτρα που θα αφορούν τη μετακίνηση του τουρίστα μέσα στην πόλη. Τέτοιου είδους 
πληροφορία θα μπορούσε να εξαχθεί αν στα ερωτηματολόγια τα οποία θα καταρτιστούν 
υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με τα μέρη τα οποία επισκέφθηκε ο ερωτώμενος. Με δε-
δομένο ότι ο χρόνος που απαιτείται είναι αρκετά μεγάλος, θα ήταν ίσως χρήσιμο αυτό να 
γίνεται δειγματοληπτικά και για 1-2 ανά 10 ερωτώμενους. Τα παραπάνω σε συνδυασμό 
με τα ήδη διαθέσιμα δεδομένα θα μας δώσουν μια αρκετά επικαιροποιημένη εικόνα για 
το πώς φαίνεται η Αθήνα στα μάτια του τουρίστα αλλά και το ποιες περιοχές προτίμησε να 
επισκεφθεί. Οι περιοχές αυτές και η γεωγραφική τους συνεκτικότητα είναι και αυτές που 
κατά πάσα πιθανότητα αποτελούν και την τουριστική περιοχή της Αθήνας. 

6. Αναπροσαρμογή του δείγματος στην Αττική 

Η αρχική στρωματοποιημένη δειγματοληψία που σχεδιάστηκε για την έρευνα τουριστών 
στην Αττική είχε έξι στρώματα (εθνικότητες), τα οποία αποτελούν τις βασικές χώρες προ-
έλευσης αλλοδαπών επισκεπτών στην Ελλάδα και ξεπερνάει καθεμία το 3% του συνο-
λικού αριθμού αφίξεων. Ο συνολικός αριθμός των ερωτηματολογίων επιλέχθηκε έτσι, 
ώστε να υπάρχει ικανός αριθμός περιπτώσεων ανά στρώμα προκειμένου να είναι εφικτή 
η εμβάθυνση της ανάλυσης για κάθε εθνικότητα και να είναι δυνατόν να εξαχθούν ασφαλή 
συμπεράσματα για καθεμία από αυτές. 

Η κατανομή του δείγματος ανά εθνικότητα βασίστηκε στην πανελλαδική κατανομή αφίξε-
ων μη κατοίκων της Ελλάδας του έτους 2012. Δεδομένου ότι, εκτός από το να κατανοή-
σουμε τις βασικές καταναλωτικές συμπεριφορές των συγκεκριμένων τουριστών, θέλου-
με να έχουμε όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερο δείγμα τού υπό μελέτη πληθυσμού, 
κρίθηκε αναγκαία η αναπροσαρμογή του δείγματος. Συγκεκριμένα, έχοντας τα πραγματικά 
δεδομένα για τις αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών σε καταλύματα στην Αττική και πα-
ρατηρώντας ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών, την υψηλή τουριστική περίοδο, αποτελείται και 
από άτομα που διαμένουν μόνιμα στις ΗΠΑ και την Ισπανία, χρειάστηκε να συμπεριλάβου-
με τις δύο αυτές εθνικότητες στο σχεδιασμό της έρευνας. Ο αριθμός των ερωτηματολο-
γίων που ανατέθηκε στα δύο επιπλέον στρώματα έγινε σύμφωνα με την αρχική μεθοδο-
λογία, έτσι ώστε να υπάρχουν ισχυρές πληθυσμιακές βάσεις που επιτρέπουν την ανάλυση 
των δεδομένων ανά χώρα προέλευσης των τουριστών. Γνωρίζοντας ότι η κατανομή των 
ερωτηματολογίων του σχεδιασθέντος δείγματος ανά στρώμα δεν ακολουθεί την κατα-
νομή των αφίξεων στην Αττική, τα τελικά συμπεράσματα για τον υπό μελέτη πληθυσμό 
θα σταθμιστούν με τα τελευταία πραγματικά διαθέσιμα δεδομένα και θα γίνει σύγκριση 
μεταξύ σταθμισμένων και αστάθμιστων αποτελεσμάτων ώστε να ανιχνευθούν τυχόν δι-
αφοροποιήσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η αναλυτική διάρθρωση του 
δείγματος όπως καθορίστηκε από τον νέο ερευνητικό σχεδιασμό.



125

Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α :  Μ Ε Θ Ο Δ Ο Λ Ο Γ Ι Α   |   ΑΤ Τ Ι Κ Η

Πίνακας 3

α/α Χώρα Ερωτηματολόγια

1 Γερμανία 342
2 Ηνωμένο Βασίλειο 332
3 Γαλλία 310
4 Ρωσία 146
5 Ιταλία 185
6 Ολλανδία 126
7 ΗΠΑ 155
8 Ισπανία 104
 ΣΥΝΟΛΟ 1.700

7. Επιμήκυνση της περιόδου συλλογής συνεντεύξεων

Λόγω του ότι ο κύριος όγκος της συλλογής δεδομένων για την έρευνα στην Αττική 
υλοποιήθηκε εντός του Αυγούστου, σχεδιάστηκε πιλοτική έρευνα ώστε να ελεγχθεί αν 
υπάρχουν βασικές διαφοροποιήσεις στο είδος των επισκεπτών, ανάλογα με το μήνα 
προσέλευσής τους. Συμπληρώνοντας 137 συνεντεύξεις από τις 24 έως τις 30 Σεπτεμ-
βρίου και ακολουθώντας την κατανομή ως προς τις εθνικότητες της αρχικής έρευνας, 
ώστε η χώρα προέλευσης των επισκεπτών να μην είναι παράγοντας που μπορεί να δια-
φοροποιήσει ποιοτικά τα αποτελέσματα, έγιναν έλεγχοι για την αναφερόμενη υπόθεση. 
Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν chi-square test ανεξαρτησίας θεωρώντας ως μετα-
βλητές τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων και το μήνα προσέλευσης. Σε επίπε-
δο σημαντικότητας 5% απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας μεταξύ του 
μήνα προσέλευσης και των ηλικιακών κατηγοριών των επισκεπτών, καθώς και μεταξύ 
του μήνα προσέλευσης και του ατομικού ετήσιου εισοδήματος. Επίσης στατιστικά σημα-
ντική διαφορά παρατηρήθηκε στον τρόπο οργάνωσης του ταξιδιού, με τους επισκέπτες 
του Σεπτεμβρίου να εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά στα οργανωμένα πακέτα διακοπών 
μέσω πρακτορείων ή tour operator. Έχοντας επιβεβαιώσει με αυτό τον τρόπο ότι υπάρ-
χουν ποιοτικές διαφορές μεταξύ των τουριστών του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, 
διενεργήθηκαν T-test ανεξάρτητων δειγμάτων ώστε να ελεγχθεί αν υπάρχει στατιστι-
κά σημαντική διαφορά των μέσων τιμών των ημερήσιων ατομικών δαπανών στα δύο 
γκρουπ τουριστών. Και σε αυτή την περίπτωση η μηδενική υπόθεση ισότητας μέσων τι-
μών απορρίφθηκε σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 
αποτελέσματα αποφασίστηκε να συνεχιστεί η έρευνα στους επισκέπτες της Αττικής και 
εντός του Οκτωβρίου, ώστε να μπορεί να γίνει μια πιο ασφαλής στατιστική ανάλυση και 
για τη δεύτερη ομάδα τουριστών. 

8. Πραγματοποιηθέν δείγμα

Η τελική κατανομή των ερωτηματολογίων ανά χώρα μόνιμης διαμονής παρουσιάζεται 
στον επόμενο πίνακα. Να σημειωθεί ότι οι επιπλέον συνεντεύξεις που πραγματοποιήθη-
καν κατά τη δεύτερη χρονική περίοδο ανέρχονται σε 420 περιπτώσεις. 
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Πίνακας 4

α/α Χώρα Ερωτηματολόγια

1 Γερμανία 420

2 Ηνωμένο Βασίλειο 423

3 Γαλλία 411

4 Ρωσία 198

5 Ιταλία 234

6 Ολλανδία 160

7 ΗΠΑ 228

8 Ισπανία 157

ΣΥΝΟΛΟ 2.231

Τέλος, το πραγματοποιηθέν δείγμα στην περίπτωση της κρουαζιέρας παρουσιάζεται στον 
επόμενο πίνακα:

Πίνακας 5 

α/α Χώρα Ερωτηματολόγια

1 ΗΠΑ 505

2 Καναδάς 72

3 Ηνωμένο Βασίλειο 117

4 Γερμανία 86

5 Γαλλία 49

6 Ισπανία 70

7 Ιταλία 71

ΣΥΝΟΛΟ 970






