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Πρόλογος του Προέδρου της ΕΣΕΕ
κ. Βασίλη Κορκίδη

στην έρευνα του ΙΝΕΜΥ  
«Έρευνα αντιλήψεων και ικανοποίησης των επισκεπτών-τουριστών:  
Η περίπτωση της Σίφνου»

Με μεγάλη χαρά παρουσιάζω στους συναδέλφους και στους πολίτες της Σίφνου και Κυ-
κλάδων γενικότερα την έρευνα για το εμπόριο και τον τουρισμό της Σίφνου. Αυτή η έρευ-
να υπήρξε προϊόν μιας ευρείας και γόνιμης συνεργασίας του Ινστιτούτου Εμπορίου και 
Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ με τον τοπικό Εμπορικό Σύλλογο και το Δήμο Σίφνου. Σε μια δύσκο-
λη περίοδο, κατά την οποία η ελληνική οικονομία βιώνει πρωτοφανή ύφεση, οφείλουμε 
ως κοινωνικοί εταίροι να εκπονούμε εθνικές, κλαδικές και τοπικές μελέτες οι οποίες θα 
μας βοηθούν να έχουμε σαφή εικόνα για την πραγματικότητα της αγοράς και τη σχέση 
καταναλωτών και επιχειρηματιών. 

Ο τουρισμός είναι μία από τις βαριές μεταβλητές της ελληνικής οικονομίας και ένα από τα 
μεγάλα στοιχήματα που πρέπει να κερδίσουμε για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Η 
χώρα μας, λόγω θέσης, μορφολογίας, ιστορίας και φυσικού κάλλους, διαθέτει το συγκρι-
τικό πλεονέκτημα να υποδέχεται εκατομμύρια επισκεπτών οι οποίοι εκ των πραγμάτων 
εξυπηρετούνται και στις πολυάριθμες τουριστικές αγορές. Σκοπός μας ήταν να φτιάξουμε 
ένα εργαλείο για τους επιχειρηματίες της περιοχής, αλλά και έναν οδηγό μελέτης και άλ-
λων τουριστικών αγορών. 

Η Μμε εμπορική επιχείρηση αποτέλεσε για πολλές δεκαετίες παράγοντα ανάπτυξης και 
προκοπής. Ειδικά στις τουριστικές περιοχές υπήρξε το απαραίτητο συμπλήρωμα για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση του τουριστικού κοινού. Μέσω της έρευνας που κρατάτε στα χέρια 
σας φιλοδοξούμε να εντοπίσουμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία της αγοράς της Σίφνου 
και να αναδείξουμε την καταναλωτική συμπεριφορά των τουριστών, η οποία άλλωστε 
σχετίζεται και με τη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής· και να προτείνουμε τρόπους 
αναζωογόνησης της αγοράς και καλύτερης προσαρμογής της στις μεταβαλλόμενες συν-
θήκες. Για την ΕΣΕΕ η υποστήριξη της Μμε επιχείρησης είναι βασική προτεραιότητα και 
ελπίζουμε ότι συνεισφέρουμε επαρκώς και στο επίπεδο της καλής γνώσης των στοιχείων 
μιας τοπικής αγοράς και της κατάρτισης ενός αναπτυξιακού πλάνου. 
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Προλογικό σημείωμα

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ) έχει ως βασικό στόχο του την απο-
τύπωση, επεξεργασία και ανάλυση πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων και δεδο-
μένων σχετικών με την ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα με έμφαση τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στον κλάδο του εμπορίου. Η επισήμανση των τάσεων 
που αναπτύσσονται και των προοπτικών που διανοίγονται, η διατύπωση προτάσεων για 
την καλύτερη δυνατή διαχείριση των διαπιστωμένων προβλημάτων συνομιλεί επίσης με 
την αποτύπωση των ιστορικών τάσεων εξέλιξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Παράλληλα, η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του νέου ρόλου που καλού-
νται να εκπληρώσουν 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 ανά χείρας έκδοση έχει ως θέμα τη διερεύνηση των αναγκών  αλλά και το επίπεδο 
ικανοποίησης των επισκεπτών – τουριστών από την τοπική εμπορική αγορά της Σίφνου.  
Πρόκειται για μια μελέτη η οποία βασίζεται σε πρωτογενή έρευνα του ΙΝΕΜΥ σε τουρίστες 
της Σίφνου και εντάσσεται στην κατηγορία των κλαδικών περιφερειακών μελετών του 
Ινστιτούτου.

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 
Διευθύντρια ΙΝΕΜΥ

Επίκουρη καθηγήτρια 
Πανεπιστημίου Κρήτης 
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Τουρισμός και εμπόριο

Η περίπτωση της Σίφνου 
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INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1.1 Τουρισμός και Εμπόριο: Δύο αλληλένδετες δραστηριότητες  
για την αναπτυξιακή διαδικασία

1.1.1 Η έννοια του «τουρίστα»

Μετά την μεταπολεμική περίοδο η ραγδαία ανάπτυξη των εγχώριων και διεθνών μετα-
φορών και η αύξηση της μετακίνησης προσώπων και εμπορευμάτων, σε συνδυασμό με 
τη βελτίωση των προσβάσεων είχε σαν αποτέλεσμα τη σημαντική ποσοτική και ποιοτική 
μεταβολή του “τουριστικού” φαινομένου. Οι αλλαγές αυτές οδήγησαν τους αναλυτές του 
φαινομένου σε μια προσέγγιση της έννοιας του «τουρίστα», έννοια που κρίθηκε προσφο-
ρότερη από τις θεωρήσεις του «τουριστικού τομέα», του «τουριστικού κλάδου» και της 
«τουριστικής βιομηχανίας» (χωρίς φουγάρα!) για δύο βασικούς λόγους1:

◗◗ η έννοια του τουρίστα παραπέμπει ευθέως και στην άμεσα συνδεδεμένη έννοια του 
τουριστικού ταξιδιού,

◗◗ η οριοθέτηση του ‘τουρίστα’ επιτρέπει την αξιόπιστη καταγραφή των τουριστικών μετα-
κινήσεων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

Η εστίαση στην ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τουρίστα και των μεταβο-
λών που αυτά υφίστανται διαχρονικά, επιτρέπει στη συνέχεια την εξέταση των παραμέ-
τρων που τα επηρεάζουν. Συγκεκριμένα η εξέταση των χωροχρονικών μεταβολών των 
αφίξεων στις χώρες υποδοχής στρέφεται πλέον στην εξέταση παραμέτρων όπως οι κοι-
νωνικές ομάδες των τουριστών, η ηλικιακή τους δομή, τα καταναλωτικά και πολιτισμικά 
τους πρότυπα κ.λπ.2.

 Τ Α Ξ Ι Δ Ι Ω Τ Ε Σ

Ε Π Ι Σ Κ Ε Π Τ Ε Σ*
(Περιλαμβάνονται στις στατιστικές τουρισμού)

Α Λ Λ Ο Ι
(Δεν περιλαμβάνονται στις στατιστικές τουρισμού)

ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ
Σκοποί ταξιδιού
(Όλοι πλην εργασίας)**.

Διάρκεια ταξιδιού (τουλάχιστον 24 
ώρες).***

Εθνικότητα (αλλο δα ποί ή ημεδα ποί 
κά  τοικοι εξω τε ρι κού)

ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ

Σκοποί ταξιδιού (Όλοι πλην 
εργασίας).****

Διάρκεια ταξιδιού (έως 24 ώρες).

Εθνικότητα (α λ  λο δαποί ή ημε δαποί 
μόνιμοι κάτοικοι εξωτερι κού)

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνον ται μόνιμοι και 
προσωρινοί μετα νάστες, διπλωμάτες, στρατιωτικοί, 
πρόσφυγες, δια μετα κο μι ζόμενοι επι βά τες που δεν 
εγ καταλείπουν το λιμάνι ή το αεροδρόμιο, νομάδες, 
εργαζόμενοι στην παρα με θό ριο.

*Ταξινομούνται με βάση κυρίως τα ακόλουθα κριτήρια (και ως διεθνείς και ως εσωτερικοί τουρίστες): Tόπος Προέλευσης, Τόπος Προορισμού, Αιτίες 
Ταξιδιού, Μέσα Ταξιδιού, Κοινωνικοοικονομικά και Δημογραφικά Χαρακτηριστικά, Τρόπος Ταξιδιού (Οργανωμένο κλπ.), Χρόνος Παραμονής, Τύπος 
Καταλύματος, Τουριστική Κατανάλωση και Εισπράξεις.
**Αναφέρονται συγκεκριμένα: Διακοπές, Επαγγελματικά Ταξίδια, Ταξίδια Υγείας, Σπουδές, Ταξίδια Αθλητισμού κλπ. (Εξαιρούνται τα πληρώματα που 
μένουν πάνω από μία μέρα από την έννοια της εργασίας).
***Το ανώτατο όριο είναι στην μεγάλη πλειοψηφία των Χωρών το έτος.
****Ισχύει ότι και στους Τουρίστες (βλ. 2) ενώ και εδώ εξαιρούνται τα πληρώματα τα οποία μένουν ως μία ημέρα από την έννοια της εργασίας.

1. Βλέπε Τσάρτας, Π., 1996, σ. 43
2. Σαγιάς Ι. & Αρανίτου Βάλια, Εμπόριο και Τουρισμός, ΕΣΕΕ, Αθήνα 2002
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Τ ο υ ρ ι σ μ ο σ  κ α ι  ε μ π ο ρ ι ο   |   Σ ιφνοΣ

Ο παραπάνω πίνακας που προέρχεται από το Τσάρτας 1996 συνοψίζει την οριοθέτηση του 
“τουρίστα” και τον διαχωρίζει από τον «ταξιδιώτη» ή τον «επισκέπτη».

1.1.2 Ο τουρισμός: μια «ιδιαίτερα διαμορφούμενη ιδιωτική κατανάλωση»3

Η προσέγγιση λοιπόν του τουριστικού φαινομένου μέσω της έννοιας του τουρίστα επέ-
τρεψε σε ορισμένους αναλυτές την προβολή της θεώρησης του «τουρισμού» ως μιας 
«ιδιαίτερα διαμορφούμενης ιδιωτικής κατανάλωσης».

Η θεώρηση αυτή έχει διπλή χρησιμότητα. Από τη μία μεριά συμβάλλει στην σαφή και εν-
δελεχή μελέτη των οικονομικών επιπτώσεων του τουριστικού φαινομένου στην χώρα 
υποδοχής και από την άλλη συνδέει άμεσα τα καταναλωτικά πρότυπα του τουρίστα με 
τις εν λόγω επιπτώσεις. Και οι δύο αυτές διαστάσεις αποτελούν καίριους παράγοντες 
στην διαμόρφωση της έρευνας και της ανάπτυξης της κατανάλωσης προϊόντων, δηλαδή 
του εμπορίου. Αυτή η θεώρηση αποτελεί ίσως την πιο ολοκληρωμένη εξέταση του 
φαινομένου του τουρισμού, αφού ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του φαινομένου, 
εκτός από την επισκεψιμότητα σε κάποιο τόπο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 
αποτελεί και η κατανάλωση προϊόντων στην χώρα επίσκεψης. 

Ειδικότερα, πρέπει να τονιστεί ότι, αν και ο τομέας της κατανάλωσης θεωρείται από τους 
πιο σημαντικούς στην εξέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών, έχει ελάχιστα αναλυθεί σε 
συνδυασμό με την εξέλιξη της τουριστικής ανάπτυξης.

H προσέγγιση της κατανάλωσης με τους όρους της οικονομικής επιστήμης (ροπή προς την 
ιδιωτική κατανάλωση) δεν δίνει τη δυνατότητα να εξεταστούν οι όροι της κοινωνικής συ-
γκρότησής της και, επομένως, δεν είναι σε θέση να αναδείξει τις κοινωνικές επιπτώσεις 
της εξέλιξής της. Μέσα από τη μελέτη της κατανάλωσης με τους όρους της κοινωνικής 
της συγκρότησης αναδεικνύεται η κοινωνική βάση των διαφοροποιήσεων των επιμέρους 
καταναλωτικών προτύπων που εξετάζει η οικονομική επιστήμη. Παράλληλα, η πλευρά 
της παραγωγής των αγαθών που καταναλίσκονται στη σφαίρα του τουρισμού, αποτελούν 
δηλαδή τις εισροές του, εξετάζεται υπό το πρίσμα της εξέλιξης των εγχώριων παραγω-
γικών συστημάτων και του διεθνούς εμπορίου. H συνάρθρωση των δύο αυτών προσεγγί-
σεων στο πεδίο της άσκησης κρατικής ρύθμισης στην αναπτυξιακή διαδικασία του τουρι-
σμού προσφέρει τον αναγκαίο σύνδεσμο για την περιγραφή και ερμηνεία των επιπτώσεων 
της τελευταίας στη διαμόρφωση της κοινωνικής και γεωγραφικής φυσιογνωμίας του. H 
απουσία σύνδεσης του τουρισμού με τους κοινωνικούς όρους συγκρότησης της ιδιωτικής 
κατανάλωσης- του εμπορίου- οδηγεί σε αδυναμία ερμηνείας της σημασίας της.

Μια τέτοια προσέγγιση του τουρισμού δίνει επί παραδείγματι την δυνατότητα να κατα-
γραφεί η πηγή και η κατάληξη της μετακίνησης από μαζικά καταναλωτικά πρότυπα προς 
εξατομικευμένες μορφές κατανάλωσης. Η τουριστική κατανάλωση λοιπόν, μια ιδιαίτερα 
διαμορφούμενη ιδιωτική κατανάλωση, επηρεάζεται τόσο από την ανάπτυξη της χώρας 
προέλευσης των τουριστών, όσο και από το επίπεδο ανάπτυξης της χώρας υποδοχής. 
Έτσι, οι επιπτώσεις της κρατικής παρέμβασης στην χώρα υποδοχής θεωρητικά εκτείνο-
νται σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον τουρισμό. 

3. Σαγιάς Ι. & Αρανίτου Β., Εμπόριο και Τουρισμός, ΕΣΕΕ, Αθήνα 2002
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INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο τουρισμός αλλοδαπών στην Ελλάδα διαμορφώνει κάθε στιγμή ένα καταναλωτικό πρό-
τυπο, του οποίου οι όροι ποιοτικής και ποσοτικής εξέλιξης καθορίζονται κατά κύριο λόγο 
εξωγενώς, εκτός ελληνικών συνόρων. Αυτό συμβαίνει διότι η δαπάνη για την ικανοποίη-
ση της ανάγκης των διακοπών, αλλά και τα υποκείμενά της, προέρχονται από οικονομικές, 
κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες που διαμορφώνονται έξω από τον ελληνικό χώρο. 
H διάρθρωση της τουριστικής κατανάλωσης αντικατοπτρίζει το συνολικό καταναλωτικό 
πρότυπο του ενεργοποιημένου τουρισμού στη χώρα. Tο πρότυπο αυτό προσομοιάζει τυπι-
κά με το πρότυπο των ημεδαπών και αποτελείται στην πραγματικότητα από μια σειρά επι-
μέρους καταναλωτικών προτύπων. Τα επιμέρους καταναλωτικά πρότυπα εξαρτώνται και 
διαφοροποιούνται μεταξύ τους από το βασικό καταναλωτικό προϊόν κατά τη διάρκεια της 
τουριστικής παραμονής που είναι ο τύπος και η τιμή της διανυκτέρευσης (διανυκτέρευση 
σε ξενοδοχεία διαφόρων κατηγοριών, σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, camping, κ.λπ.). Tο βα-
σικό αυτό προϊόν με τη σειρά του καθορίζει, σε μεγάλο βαθμό, την τιμή και τη μορφή των 
άλλων αναγκαίων καταναλωτικών αγαθών που συνθέτουν την τουριστική κατανάλωση, 
δηλαδή διατροφή, μετακίνηση, αγορές κ.λπ. Προφανώς η διαρθρωτική εξέλιξη καθενός 
από τα επιμέρους καταναλωτικά πρότυπα συναποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη διαρ-
θρωτική εξέλιξη της συνολικής τουριστικής κατανάλωσης. Επομένως, η προσπάθεια της 
τουριστικής πολιτικής να επηρεάσει και να ρυθμίσει τα διάφορα επίπεδα της τουριστικής 
κατανάλωσης, προϋποθέτει απαραίτητα τη γνώση της διάρθρωσης και της διαρθρωτικής 
εξέλιξης τόσο της συνολικής κατανάλωσης, όσο και των επιμέρους καταναλωτικών προ-
τύπων που την απαρτίζουν.

1.2. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι Κυκλάδες και η Σίφνος 

1.2.1 Φυσιογνωμία 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» χωρίζεται 
σε 13 Περιφερειακές Ενότητες, αποτελείται από 34 δήμους και διοικητικά περιλαμβάνει 
τα νησιωτικά συμπλέγματα των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου. Καλύπτει μια συνολι-
κή έκταση 5.286 τετραγωνικών χιλιομέτρων, η οποία αντιστοιχεί στο 4% της συνολικής 
χερσαίας έκτασης της χώρας αφού αποτελεί ένα νησιωτικό σύμπλεγμα 55 κατοικημένων 
νησιών, 24 ακατοίκητων και 178 βραχονησίδων.

Ο νομός Κυκλάδων είναι ένας από τους 51 νομούς της Ελλάδας και ανήκει στην περιφέ-
ρεια του Νοτίου Αιγαίου. Πρόκειται για έναν νησιωτικό νομό που περιλαμβάνει τα νησιά 
του συμπλέγματος των Κυκλάδων.

Η Σίφνος, είναι νησί μεσαίου μεγέθους των δυτικών Κυκλάδων, απέχει περίπου 130 χι-
λιόμετρα ή 80 ναυτικά μίλια από τον Πειραιά, έχει έκταση 73,942 τετραγωνικών χιλιομέ-
τρων, μήκος 15 χιλιόμετρα και πλάτος 7,5 χιλιόμετρα. Η ακτογραμμή της είναι περίπου 70 
χιλιόμετρα, και έχει μόνιμο πληθυσμό 2,625 κατοίκους (Απογραφή Πληθυσμού ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
2011). Πρόκειται για ένα νησί με μεγάλη παράδοση στην αγγειοπλαστική και στη μαγειρι-
κή, καθώς και στην αρχιτεκτονική των οικισμών του. Ο οικισμός του Κάστρου ξεχωρίζει 
με την μεσαιωνική αρχιτεκτονική του και την αμυντικού χαρακτήρα ρυμοτομία του. Χαρα-
κτηριστικό επίσης του νησιού είναι οι ξερολιθιές που ακολουθώντας την μορφολογία του 
εδάφους δημιουργούν επίπεδες καλλιεργήσιμες ζώνες (λουριά). 
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1.2.2 Οικονομικά χαρακτηριστικά 

Η αξία της παραγωγής, όπως εκφράζεται από το ΑΕΠ, αποτελεί ενδεχομένως το πλέον 
διαδεδομένο οικονομικό μέγεθος που χρησιμοποιείται στις οικονομικές αναλύσεις διε-
θνώς. Το ΑΕΠ θεωρείται ως το καλύτερο μέτρο εκτίμησης της ευρωστίας και των προο-
πτικών της οικονομίας αφού σκοπός του είναι να εκτιμήσει σε έναν μοναδικό αριθμό την 
αξία της οικονομικής δραστηριότητας αποτιμημένης σε χρηματικές μονάδες (πχ ευρώ) για 
μια δεδομένη χρονική περίοδο. 

Η οικονομική κρίση που έπληξε την Ελλάδα από τα μέσα του 2008 αποτυπώνεται στα 
στοιχεία για την εξέλιξη του ΑΕΠ. Δυστυχώς, τα στατιστικά δεδομένα από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
για το ΑΕΠ σε περιφερειακό επίπεδο υστερούν κατά δύο χρόνια, ενώ είναι εκφρασμένα 
σε τρέχουσες τιμές (Πίνακας 1.1). Την περίοδο 2008-2010 η υποχώρηση του ΑΕΠ για το 
σύνολο της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διαμορφώθηκε σε 5,0% και ειδικότερα στους 
νομούς Δωδεκανήσων και Κυκλάδων σε 8,2% και 1,1% αντίστοιχα. Στο σύνολο της χώρας 
η συρρίκνωση του ΑΕΠ ήταν (4,7%).

Η συμμετοχή της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (συνολικά οι νομοί Δωδεκανήσων και Κυ-
κλάδων) στο ΑΕΠ της χώρας την περίοδο 2005-2010 κυμαίνεται, κατά μέσο όρο, στο 
3,4%, χωρίς να μεταβάλλεται ουσιαστικά στο χρόνο. Η αντίστοιχη συμμετοχή του ΑΕΠ του 
νομού Κυκλάδων στο σύνολο της χώρας για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκε, κατά μέσο 
όρο, στο 1,5%, χωρίς επίσης σημαντικές διαφοροποιήσεις διαχρονικά. Η συμβολή του 
νομού Κυκλάδων στο ΑΕΠ της περιφέρειας είναι ελαφρώς χαμηλότερη της συμμετοχής 
των Δωδεκανήσων καθώς το 2010 ανήλθε σε 46,3%. 

Πίνακας 1.1: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)κατά περιφέρεια και νομό: Μακροχρόνιες 
εξελίξεις (εκατ. € και ποσοστιαίες μεταβολές)

Περιφέρεια & νομοί 
/ Έτος 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010*

Σύνολο χώρας 193.050 208.622 223.160 233.198 231.081 222.151

Μεταβολή (%) - 6,7 7,2 6,5 0,4 -5,4

Νότιο Αιγαίο 6.465 6.897 7.391 7.872 7.903 7.475

Μεταβολή (%) - 6,7 7,2 6,5 0,4 -5,4

Δωδεκάνησα 3.501 3.870 4.058 4.372 4.362 4.013

Μεταβολή (%) - 10,5 4,9 7,7 -0,2 -8,0

Κυκλάδες 2.963 3.027 3.333 3.500 3.541 3.463

Μεταβολή (%) - 2,2 10,1 5,0 1,2 -2,2

 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., *: Προσωρινά στοιχεία

Πολύ διαφωτιστική εικόνα για την εξέλιξη του επιπέδου της ευημερίας είναι δυνατόν να 
προκύψει από την ανάλυση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (κκ ΑΕΠ), της παραγωγής δηλαδή που 
αντιστοιχεί, κατά μέσο όρο, στο κάθε άτομο. Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταλαμβάνει 
τη δεύτερη, μετά την Αττική, θέση ως προς το κκ ΑΕΠ για την περίοδο 2005-2010 (Πίνα-
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Δημογραφικό προφίλ 

κας 2). Η παραγωγή που αντιστοιχεί, κατά μέσο όρο, στον κάτοικο του νομού Κυκλάδων 
είναι κατά πολύ μεγαλύτερη της αντίστοιχης παραγωγής του κάτοικου των Δωδεκανή-
σων. Σημειώνεται δε πως το κ.κ. ΑΕΠ στο νομό Κυκλάδων είναι το υψηλότερο σε όλους 
τους νομούς της επικράτειας. 

Τέλος, η συρρίκνωση του κκ ΑΕΠ το 2010 σε σχέση με το 2008 (σωρευτικά) για το σύνολο 
της χώρας διαμορφώθηκε σε 5,3% ενώ στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ήταν υψηλότερη 
(6,0%). Για την ίδια περίοδο, μεγάλη υποχώρηση σημείωσε το κκ ΑΕΠ στο νομό Δωδεκα-
νήσου (9,1%) ενώ στο νομό Κυκλάδων η πτώση ήταν σαφώς ηπιότερη (2,1%). 

Δυστυχώς, εξαιτίας της υστέρησης των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων, δεν αποτυ-
πώνονται οι μεγάλες δυσμενείς μεταβολές που έλαβαν χώρα στην ελληνική οικονομία. 
Το γεγονός αυτό σημαίνει πως απαιτείται μεγάλη προσοχή στα τελικά συμπεράσματα ενώ 
η επικαιροποίηση των στοιχείων από τη Στατιστική Υπηρεσία θα επιτρέψει την περαιτέρω 
επεξεργασία και την εξαγωγή περισσότερο αξιόπιστων συμπερασμάτων. 

Πίνακας 1.2: Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά περιφέρεια  
και νομό σε τρέχουσες τιμές (€)

Περιφέρεια/ Έτος 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010*
Μέσος όρος  
2005-2010

Σύνολο Ελλάδος 17.386 18.713 19.938 20.753 20.481 19.646 19.486

Αττική 22.280 24.147 25.804 27.042 26.962 25.934 25.361

Νότιο Αιγαίο 21.297 22.651 24.195 25.676 25.664 24.136 23.936

Δωδεκάνησα 18.132 19.957 20.842 22.359 22.196 20.318 20.636

Κυκλάδες 26.830 27.376 30.091 31.516 31.780 30.860 29.742
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Βασικές διαπιστώσεις δημογραφικού προφίλ 

◗◗ Το 61% των τουριστών της Σίφνου αποτελείται από άτομα που διαμένουν μόνιμα είτε 
στην Ελλάδα, είτε στη Γαλλία. Στο δείγμα η αναλογία των Ελλήνων τουριστών είναι 
33% και για τους Γάλλους τουρίστες 28%. Επίσης το ένα τρίτο των τουριστών προέρ-
χεται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το 6% από χώρες εκτός της Ευρώπης. Ανεξαρ-
τήτως της χώρας προέλευσης των επισκεπτών ο μεγαλύτερος όγκος προέρχεται από 
αστικές περιοχές της χώρας που διαμένουν.

◗◗ Η Σίφνος αποτελεί πόλο έλξης τόσο για νέους όσο και για άτομα μεσαίων ηλικιών. 
Συγκεκριμένα 4 στους 10 έχουν ηλικία έως 34 ετών και στην ίδια αναλογία εμφανίζο-
νται τα άτομα με ηλικία από 35 έως 54 χρονών. Οι Έλληνες αποτελούνται από άτομα 
μικρότερων ηλικιών, αφού έξι στους δέκα είναι μέχρι 34 ετών.

◗◗ Η συντριπτική πλειονότητα των τουριστών σε ποσοστό 89% έχει λάβει είτε ανώτερη, 
είτε ανώτατη εκπαίδευση.

◗◗ Την πολυπληθέστερη επαγγελματική κατηγορία στο δείγμα αποτελούν οι μισθωτοί του 
ιδιωτικού τομέα με ποσοστό 42% και ακολουθούν οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα με 
ποσοστό 22%. Η τρίτη συχνότερη επαγγελματική δραστηριότητα των επισκεπτών είναι 
αυτή του ελεύθερου επαγγελματία με ποσοστό 13%. Τέλος ένας στους δέκα τουρίστες 
δήλωσε ότι είναι είτε φοιτητής, είτε συνταξιούχος.

◗◗ Στο σύνολο του δείγματος η κατανομή της οικογενειακής κατάστασης ήταν μοιρασμένη 
σε δύο περίπου ισοπληθείς κατηγορίες, τους έγγαμους με ποσοστό 49% και τους άγα-
μους με ποσοστό 44%. Οι Έλληνες διαφοροποιούνται από τους ξένους τουρίστες αφού 
εμφανίζουν υψηλότερο ποσοστό άγαμων ατόμων σε ποσοστό 67%.

◗◗ Η κατηγορία τουριστών που εμφανίζεται συχνότερα στο δείγμα ως προς το ετήσιο ατο-
μικό εισόδημα είναι αυτή από 30.000€ έως 50.000€, με περίπου έναν στους πέντε 
τουρίστες να δηλώνει αυτό το εύρος εισοδήματος. Δύο στους δέκα τουρίστες εμφανί-
ζονται να έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 50.000€ και ένας στους τέσσερις κάτω από 
15.000€. Η κατανομή του εισοδήματος για τους Έλληνες τουρίστες μετατοπίζεται στις 
χαμηλές εισοδηματικές κατηγορίες με το ποσοστό των ατόμων κάτω από 15.000€ να 
φτάνει στο 60% των περιπτώσεων. Αντιθέτως για τους τουρίστες από χώρες εκτός της 
Ευρώπης υπάρχει μετατόπιση προς τις μεγάλες εισοδηματικές κατηγορίες, με το 57% 
να δηλώνει εισοδήματα άνω των 50.000€.
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2. Δημογραφικό προφίλ

Το δημογραφικό προφίλ των τουριστών απαρτίζεται από τους εξής επτά παράγοντες:

1. Χώρα μόνιμης διαμονής και αστικότητα τόπου διαμονής

2. Φύλο

3. Ηλικία

4. Επίπεδο εκπαίδευσης

5. Οικογενειακή κατάσταση

6. Επαγγελματική κατάσταση

7. Ετήσιο ατομικό εισόδημα

2.1 Γεωγραφικά χαρακτηριστικά

Στο σύνολο του δείγματος καταγράφηκαν 25 διαφορετικές χώρες προέλευσης οι οποίες 
παρουσιάζονται στον πίνακα 2.1 με τα αντίστοιχα ποσοστά. Οι δύο χώρες που ξεχωρί-
ζουν σημαντικά από τις υπόλοιπες είναι καταρχήν η Ελλάδα και στη συνέχεια η Γαλλία. 
Συγκεκριμένα το 33% των τουριστών της Σίφνου είναι Έλληνες και το 28,1% Γάλλοι. Οι 
επόμενες τρεις χώρες στις οποίες διαμένουν μόνιμα οι επισκέπτες της Σίφνου είναι η Ιτα-
λία, η Αγγλία και η Γερμανία, χώρες από τις οποίες υπάρχει εν γένει η μεγαλύτερη εισροή 
τουριστών στην Ελλάδα.

Πίνακας 2.1: Χώρα προέλευσης

Χώρα % Χώρα %

Ελλάδα 33.0 Σουηδία 1.1

Γαλλία 28.1 Ισραήλ 0.7

Ιταλία 6.8 Ρωσία 0.5

Αγγλία 6.1 Καναδάς 0.5

Γερμανία 4.5 Αυστρία 0.5

Η.Π.Α. 3.2 Κροατία 0.2

Ολλανδία 2.9 Φιλανδία 0.2

Βέλγιο 2.5 Ηνωμένα Εμιράτα 0.2

Δανία 1.6 Πορτογαλία 0.2

Νορβηγία 1.6 Τουρκία 0.2

Ελβετία 1.6 Λίβανο 0.2

Ισπανία 1.1 Σιγκαπούρη 0.2

Αυστραλία 1.1 ΔΑ 1.1

Η πλειονότητα των Ελλήνων τουριστών προέρχεται από τον Νομό Αττικής σε ποσοστό 
70,5%, ενώ καταγράφηκαν 17 ακόμη διαφορετικοί νομοί της Ελλάδας όπως φαίνεται 
στον πίνακα 2.2. 
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Πίνακας 2.2: Νομός προέλευσης Ελλήνων τουριστών

Νομός % Νομός %
Αττικής 70.5 Κοζάνης 0.7

Θεσσαλονίκης 4.8 Δωδεκανήσου 0.7

Ηρακλείου 2.1 Φθιώτιδας 0.7

Τρικάλων 1.4 Ημαθίας 0.7

Αχαΐας 1.4 Εύβοιας 0.7

Λάρισας 1.4 Αργολίδος 0.7

Κορίνθου 1.4 Άρτας 0.7

Ζακύνθου 0.7 Κυκλάδων 0.7

Ιωαννίνων 0.7 ΔΑ 9.6

Σάμου 0.7   

Διάγραµµα 2.1: Χώρα προέλευσης (%)

ΕλλάδαΕλλάδα

Άλλη 
Ευρωπαϊκή
Χώρα

Άλλη 
Ευρωπαϊκή
Χώρα

Γαλλία

Χώρες εκτός
Ευρώπης
Χώρες εκτός
Ευρώπης

ΔΑ

1

33 

28

32

6

Διάγραµµα 2.2: Αστικότητα
τόπου διαµονής (%)

AστικήAστική

ΔΑΔΑ

Αγροτική

1

89

10

Διάγραµµα 2.3: Φύλο (%)

ΆντραςΆντρας

Γυναίκα

89

10

1
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Όσον αφορά τους ξένους τουρίστες η πλειονότητα τους προέρχεται από την Ευρώπη και 
μόλις το 6,3% στο σύνολο της έρευνας βρέθηκε να διαμένει μόνιμα σε άλλη ήπειρο. Η 
περεταίρω ανάλυση ανάλογα τη χώρα προέλευσης των τουριστών κρίθηκε ότι πρέπει να 
γίνει σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που παρουσιάζεται στο γράφημα 2.1, δηλαδή Έλ-
ληνες τουρίστες, Γάλλοι τουρίστες, τουρίστες από άλλη ευρωπαϊκή χώρα πλην της Γαλ-
λίας και τουρίστες από άλλη ήπειρο. Να σημειωθεί ότι στην τελευταία κατηγορία υπάρχει 
μικρή αριθμητική βάση και τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά. 

Σχετικά με την αστικότητα του τόπου διαμονής των επισκεπτών της Σίφνου η συντριπτική 
πλειονότητα είναι από αστικά κέντρα σε ποσοστό 89% και μόλις ένας στους δέκα τουρί-
στες διαμένει σε αγροτική περιοχή. 

2.2 Φύλο

Η κατανομή του φύλου των ερωτώμενων παρουσιάζεται στο γράφημα 2.3. Το 57% είναι 
γυναίκες και το 43% άντρες. 

2.3 Ηλικία

Σχετικά με την ηλικία των ερωτώμενων χρησιμοποιήθηκαν 6 ηλικιακές ομάδες (μικρότε-
ροι των 24 ετών, 25-34 ετών, 35-44 ετών, 45-54 ετών, 55-64 ετών, μεγαλύτεροι των 
65 ετών). Οι δύο πολυπληθέστερες είναι οι 25-34 ετών και 35-44 ετών, ενώ η τελευταία 
εμφανίζεται σημαντικά μικρότερη. Αν και η πλειονότητα των τουριστών είναι μεσαίων 
ηλικιών, δηλαδή μεταξύ 35 και 54 ετών (43%), η Σίφνος αποτελεί τουριστικό πόλο έλξης 
και για το νεανικότερο κοινό, αφού το 39% είναι τουρίστες έως 34 ετών. 

Η κατανομή της ηλικίας διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τη χώρα προέλευσης 
των επισκεπτών. Οι Έλληνες είναι σαφώς μικρότερων ηλικιών με το ποσοστό των νέων 

Διάγραµµα 2.4: Ηλικία (%) 
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να φτάνει στο 58%. Όσον αφορά τους ξένους τουρίστες εμφανίζεται μια ομοιογένεια ως 
προς την ηλικία τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ένας στους τέσσερις ξέ-
νους επισκέπτες, ανεξαρτήτως εθνικότητας, είναι μεγαλύτερος των 55 ετών, όπως φαί-
νεται στο διάγραμμα 2.5.

2.4 Επίπεδο εκπαίδευσης

Δεδομένων των διαφορετικών συστημάτων εκπαίδευσης σε κάθε χώρα, επιλέχθηκαν 
τέσσερις βασικές βαθμίδες εκπαίδευσης (Βασική, Δευτεροβάθμια, Ανώτερη, Ανώτατη). 
Δύο στους τρεις ερωτώμενους έχουν λάβει ανώτατη εκπαίδευση, ενώ μόλις ένας στους 
δέκα έχει λάβει είτε βασική, είτε δευτεροβάθμια. Αν και δεν υπάρχει σημαντική στατιστική 
διαφορά στην κατανομή των απαντήσεων ανάλογα την εθνικότητα, πρέπει να σημειωθεί 
ότι οι Έλληνες φαίνεται να παρουσιάζουν μια τάση προς τις χαμηλότερες βαθμίδες εκπαί-
δευσης σε σύγκριση με τους ξένους τουρίστες.

Διάγραµµα 2.5: Ηλικία κατά χώρα προέλευσης (%) 
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2.5 Οικογενειακή κατάσταση

Το πέμπτο δημογραφικό χαρακτηριστικό το οποίο διαμορφώνει το προφίλ των τουριστών 
είναι η οικογενειακή τους κατάσταση. Οι μισοί τουρίστες που επισκέπτονται τη Σίφνο είναι 
παντρεμένοι ενώ το 44% των ερωτώμενων δήλωσαν ότι είναι άγαμοι. Το συγκεκριμένο 
χαρακτηριστικό σε συνδυασμό με την ερώτηση «Πρόσωπα με τα οποία ήρθαν στην Σίφνο 
για διακοπές» στη συνέχεια της μελέτης, θα αναδείξει αν η Σίφνος αποτελεί οικογενειακό 
τουριστικό προορισμό.

Η οικογενειακή κατάσταση των επισκεπτών της Σίφνου διαφέρει ανάλογα με τη χώρα 
μόνιμης διαμονής. Οι πλειονότητα των Ελλήνων τουριστών, 67%, δήλωσε ότι είναι άγα-
μοι ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους ξένους τουρίστες δεν υπερβαίνει το 37% όπως 
φαίνεται στο διάγραμμα 2.8. Οι κατανομές της οικογενειακής κατάστασης ανά χώρα προ-
έλευσης έρχονται σε ένα βαθμό σε αντιστοιχία με τις ηλικιακές κατανομές που παρουσι-
άστηκαν προηγουμένως.

Διάγραµµα 2.7: Οικογενειακή κατάσταση (%)
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Διάγραµµα 2.8: Οικογενειακή κατάσταση κατά χώρα προέλευσης (%) 
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2.6 Επαγγελματική κατάσταση

Όσον αφορά την επαγγελματική κατάσταση των επισκεπτών της Σίφνου, η πολυπληθέ-
στερη κατηγορία είναι οι μισθωτοί ιδιωτικού τομέα με το ποσοστό να φτάνει στο 42% των 
περιπτώσεων και εν συνεχεία οι μισθωτοί δημόσιου τομέα με ποσοστό 22%. Επίσης ένας 
στους δέκα περίπου τουρίστες είναι είτε ελεύθερος επαγγελματίας, είτε φοιτητής, είτε 
συνταξιούχος. Αν εξαιρέσουμε μια μικρή αύξηση στην κατηγορία των φοιτητών στην περί-
πτωση των Ελλήνων τουριστών, δεν υπάρχει κάποια άλλη αξιοσημείωτη διαφοροποίηση 
στην επαγγελματική κατάσταση μεταξύ Ελλήνων και ξένων επισκεπτών.

2.7 Ετήσιο ατομικό εισόδημα

Τέλος ένα από τα πιο σημαντικά δημογραφικά χαρακτηριστικά στη μελέτη καταναλωτικών 
συμπεριφορών είναι το ετήσιο ατομικό εισόδημα των ερωτώμενων. Λαμβάνοντας υπόψη 
την επικρατούσα κατάσταση στην Ελλάδα, αλλά και στο διεθνή χώρο, επιλέχθηκαν 6 κα-
τηγορίες εισοδήματος ώστε να καλυφθεί ένα μεγάλο εύρος απαντήσεων και παρουσιά-
ζονται στο γράφημα 2.10. Δύο στους δέκα τουρίστες της Σίφνου δήλωσαν ετήσιο ατομικό 
εισόδημα άνω των 50.000€, στις μεσαίες εισοδηματικές κατηγορίες 15.000-30.000€ και 
30.000-50.000€ ανήκει το 40% των ερωτώμενων, ενώ στις χαμηλές κάτω από 15.000€ 
το 27%. Στην συγκεκριμένη ερώτηση να σημειωθεί ότι παρουσιάστηκε υψηλό ποσοστό 
στην άρνηση απάντησης της τάξης του 17%. 

Όπως ήταν αναμενόμενο υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά μεταξύ των κατανομών 
των απαντήσεων ανάλογα με την εθνικότητα των ερωτώμενων. Καταρχήν το 60% των 
Ελλήνων ερωτώμενων παρουσιάζει ετήσιο ατομικό εισόδημα χαμηλότερο των 15.000€ 
ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τους ξένους τουρίστες κυμαίνονται κοντά στο 10%. Ένας 
στους δύο τουρίστες από την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων και των Γάλλων, εμφανί-

Διάγραµµα 2.9: Επαγγελµατική κατάσταση (%) 
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ζει εισόδημα μεταξύ 15.000€ και 50.000€, ενώ οι τουρίστες από χώρες εκτός Ευρώπης 
εμφανίζουν εισοδήματα κυρίως άνω των 50.000€. Όπως αναφέρθηκε, η συγκεκριμένη 
κατηγορία τουριστών έχει μικρή αριθμητική βάση, αλλά σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
διαμορφώνεται μία ισχυρή τάση η οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. 

Διάγραµµα 2.10: Ετήσιο ατοµικό εισόδηµα (%) 
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Βασικές διαπιστώσεις τουριστικού προφίλ 

◗◗ Η πλειονότητα των τουριστών (83%) οργάνωσε μόνη της το ταξίδι χωρίς να απευθυν-
θεί σε κάποιο ταξιδιωτικό πρακτορείο. 

◗◗ Οι δύο βασικότερες πηγές πληροφόρησης για τη Σίφνο αποτελούν τα φιλικά / συγγε-
νικά πρόσωπα που έχουν επισκεφθεί τα ίδια τη Σίφνο και στη συνέχεια το διαδίκτυο. 
Οκτώ στους δέκα Έλληνες τουρίστες πήραν πληροφορίες για τη Σίφνο από οικεία πρό-
σωπα. Το διαδίκτυο κυρίως αποτελεί τρόπο πληροφόρησης για τη Σίφνο στις μικρές 
ηλικιακές ομάδες.

◗◗ Τρεις στους τέσσερις τουρίστες ξεκίνησε από τον Πειραιά για να φτάσει στη Σίφνο και 
η πλειονότητα αυτών (70%) επέλεξε ταχύπλοο τύπου πλοίο. Ως κύριο κριτήριο στην 
επιλογή τους ήταν η μικρότερη διάρκεια του ταξιδιού έναντι των συμβατικών πλοίων. 
Αντίστοιχα το κυριότερο κριτήριο αυτών που επέλεξαν συμβατικού τύπου πλοίο για 
να έρθουν στη Σίφνο από τον Πειραιά ήταν το κόστος των εισιτηρίων. Σχεδόν όλοι οι 
Έλληνες τουρίστες ξεκίνησαν από τον Πειραιά (95%), ενώ το ένα τρίτο των ξένων του-
ριστών έφτασαν στη Σίφνο ακτοπλοϊκώς από κάποιο άλλο ελληνικό νησί. 

◗◗ Οι Καμάρες, η Απολλωνία και ο Πλατύς Γιαλός είναι οι τρεις οικισμοί που διαμένει 
συνολικά το 70% των τουριστών της Σίφνου. Οι δύο από αυτούς, οι Καμάρες και ο Πλα-
τύς Γιαλός εμφανίζουν ομοιομορφία ως προς τη χώρα προέλευσης των τουριστών. Η 
Απολλωνία φαίνεται να συγκεντρώνει περισσότερο τους Έλληνες τουρίστες και συνε-
πώς άτομα μικρότερων ηλικιακών ομάδων. 

◗◗ Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια αποτελούν το κατάλυμα που επιλέγει το 35% των τουρι-
στών και στη συνέχεια τα ξενοδοχεία με ποσοστό 31%. Αρκετά μεγάλο είναι και το 
κομμάτι των τουριστών που επιλέγει επιπλωμένα διαμερίσματα για τη διαμονή του στη 
Σίφνο με ποσοστό 20%. Οι Έλληνες και οι μικρές εισοδηματικές κατηγορίες επιλέγουν 
με μεγαλύτερη συχνότητα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Τα άτομα που δήλωσαν ότι έχουν 
ετήσιο ατομικό εισόδημα άνω των 50.000€ επιλέγουν στην πλειονότητά τους (53%) τα 
ξενοδοχεία της Σίφνου για τη διαμονή τους. 

◗◗ Κατά μέσο όρο οι τουρίστες στη Σίφνο διανυκτερεύουν στο νησί 6 βράδια, με τους Έλ-
ληνες και τους τουρίστες από χώρες εκτός Ευρώπης να διαμένουν ένα βράδυ λιγό-
τερο, ενώ οι τουρίστες από ευρωπαϊκές χώρες, πλην της Γαλλίας, ένα βράδυ περισ-
σότερο. Η διάρκεια παραμονής στη Σίφνο αυξάνεται όσο αυξάνεται και η ηλικία των 
τουριστών. Ξεκινώντας από 4 βράδια για άτομα κάτω των 24 ετών φτάνουμε στα 8 
βράδια για άτομα άνω των 65 ετών. Οι τουρίστες που επισκέφτηκαν το καλοκαίρι του 
2015 τουλάχιστον έναν ακόμη προορισμό στην Ελλάδα διέμειναν στη Σίφνο περίπου 
για το ένα τρίτο των συνολικών ημερών που είχαν στη διάθεσή τους.

◗◗ Η Σίφνος αποτελεί τουριστικό προορισμό κυρίως για ζευγάρια και εν συνεχεία για δι-
ακοπές με φίλους.

◗◗ Η πεζοπορία στα μονοπάτια της Σίφνου αποτελεί τη δημοφιλέστερη δραστηριότητα των 
τουριστών στο νησί με περίπου έξι στους δέκα επισκέπτες να την πραγματοποίησαν.

◗◗ Το 35% των Ελλήνων χρησιμοποιεί στο νησί ιδιωτικό όχημά του, και ένας στους τρεις 
χρησιμοποιεί δημόσια συγκοινωνία για τις μετακινήσεις. Τα ενοικιαζόμενα οχήματα 
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αποτελούν το βασικότερο τρόπο μετακίνησης για τους ξένους τουρίστες σε ποσοστό 
44%.

◗◗ Το 87% των ξένων τουριστών το καλοκαίρι του 2015 επισκέφτηκε και τουλάχιστον 
ακόμη έναν τουριστικό προορισμό, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των Ελλήνων πέφτει 
στο 40%. 

◗◗ Οι Έλληνες και οι τουρίστες από χώρες εκτός Ευρώπης φαίνεται να είναι οι πιο πιστοί 
επισκέπτες του νησιού αφού το ποσοστό αυτών που έχουν ξαναέρθει 2 και περισσότε-
ρες φορές είναι κοντά στο 20% για την εκάστοτε κατηγορία. 

◗◗ Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτώμενων δηλώνει ότι είναι πιθανό να επισκεφτεί 
τη Σίφνο στο μέλλον με το ποσοστό να φτάνει στο 89%, επίσης το 97% δηλώνει ότι 
είναι πιθανό να προτείνουν τη Σίφνο για προορισμό διακοπών στο οικείο περιβάλλον 
τους.

◗◗ Οι τρεις παράγοντες που κρίθηκαν ως οι πιο σημαντικοί στην επιλογή των τουριστών 
να επιλέξουν τη Σίφνο ως προορισμό διακοπών ήταν το φυσικό περιβάλλον, η φιλοξε-
νία / φιλικότητα των ντόπιων και η τοπική γαστρονομία. 
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3. Τουριστικό προφίλ

3.1 Τρόπος οργάνωσης ταξιδιού

Η συντριπτική πλειονότητα των τουριστών της Σίφνου οργάνωσαν το ταξίδι τους με απευ-
θείας κράτηση καταλύματος μέσω internet, ενώ μόλις ένας στους δέκα απευθύνθηκε σε 
κάποιο ταξιδιωτικό πρακτορείο. Η κατανομή των απαντήσεων ανάλογα τη χώρα προέλευ-
σης δεν διαφοροποιείται σημαντικά, υπάρχει βέβαια μία ασθενής τάση στους τουρίστες 
από χώρες εκτός της Ευρώπης να οργανώνουν τις διακοπές τους μέσω ταξιδιωτικών 
πρακτορείων σε μεγαλύτερο βαθμό και των Ελλήνων τουριστών σε μικρότερο βαθμό. Να 
σημειωθεί ότι από προηγούμενη εμπειρία σε έρευνες τουριστών σε δημοφιλείς προορι-
σμούς της Ελλάδας, όπως η Κρήτη και η Ρόδος, το ποσοστό των ατόμων που οργάνωσαν 
το ταξίδι τους μέσω πρακτορείων ήταν σαφώς μεγαλύτερο της τάξης του 50%. 

3.2 Πηγές πληροφόρησης

Τις δύο βασικότερες πηγές πληροφόρησης για τη Σίφνο αποτελούν καταρχήν οι φίλοι/συγ-
γενείς των επισκεπτών και στη συνέχεια το διαδίκτυο. Το φιλικό/συγγενικό περιβάλλον 
παρείχε πληροφορίες για τη Σίφνο σε έξι από τους δέκα ερωτώμενους, ενώ παράλληλα 
προσωπική έρευνα στο διαδίκτυο για το νησί έκαναν τέσσερις στους δέκα ερωτώμενους. 
Οι υπόλοιπες πηγές από τις οποίες θα μπορούσαν να είχαν αντλήσει πληροφορίες εμφα-
νίζονται με πολύ μικρά ποσοστά, μικρότερα από 10%. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη 
ερώτηση επιδεχόταν παραπάνω από μία απάντηση και για αυτό τα ποσοστά δεν αθροίζουν 
στο 100%.

Η ανάλυση της ερώτησης ανά χώρα προέλευσης δίνει δύο σημαντικά ευρήματα. Πρώτον, 
ότι σχεδόν όλοι οι Έλληνες τουρίστες, συγκεκριμένα οκτώ στους δέκα, μίλησαν με το 
οικείο περιβάλλον τους για να μάθουν για τη Σίφνο, αλλά και ότι περίπου τέσσερις στους 
δέκα ξένοι τουρίστες είχαν πληροφόρηση από φιλικά/συγγενικά πρόσωπα. Και εδώ πρέ-
πει να αναφερθεί ότι το ποσοστό αυτό είναι κατά πολύ μεγαλύτερο αν συγκριθεί με αντί-
στοιχες έρευνες σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας. Γίνεται λοιπόν 
κατανοητό ότι η Σίφνος είναι ένας προορισμός που γίνεται κυρίως γνωστός από στόμα σε 
στόμα, τόσο εντός συνόρων όσο και εκτός, αλλά και ότι δεν προωθείται τόσο μέσω των 
ξένων τουριστικών πρακτορείων. Όσον αφορά τους Γάλλους επισκέπτες, που αποτελούν 
τον κύριο όγκο ξένων τουριστών, εμφανίζουν σχεδόν τριπλάσιο ποσοστό ενημέρωσης 

Διάγραµµα 3.1: Τρόπος οργάνωσης ταξιδιού (%)
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από τουριστικούς οδηγούς της τάξης του 16%, σε σύγκριση με το σύνολο του δείγματος, 
όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 6%.

Όσον αφορά τη δεύτερη πηγή πληροφόρησης, δηλαδή το διαδίκτυο, αυτή έχει άμεση σχέ-
ση με την ηλικία των ατόμων. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 3.4 υπάρχει μία σαφής 
πτωτική τάση του ποσοστού όσο αυξάνεται η ηλικία των τουριστών. Δηλαδή οι μικρότερες 

Διάγραµµα 3.2: Πηγές πληροφόρησης για τη Σίφνο (%) 
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Διάγραµµα 3.3: Οι δύο βασικότερες πηγές πληροφόρησης
για τη Σίφνο κατά χώρα προέλευσης (%) 
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ηλικίες χρησιμοποιούν την τεχνολογία σε μεγαλύτερο βαθμό για να αντλήσουν πληροφο-
ρίες (συγκεκριμένα το 55% των τουριστών με ηλικία κάτω των 24 ετών έψαξε πληρο-
φορίες για τη Σίφνο στο διαδίκτυο), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη μεγαλύτερη ηλικιακή 
ομάδα, άνω των 65 ετών, είναι μόλις 13%. 

3.3 Τρόπος άφιξης 

Για να αναλυθεί ο τρόπος μετάβασης των τουριστών στη Σίφνο πρέπει να γίνει καταρχήν 
ο διαχωρισμός μεταξύ αυτών που βρίσκονταν ήδη σε κάποιο άλλο νησί της Ελλάδας και 
αυτών που ξεκίνησαν από τον Πειραιά. Το 25% των περιπτώσεων ανήκει στην πρώτη κα-
τηγορία, δηλαδή ήταν εν μέσω των διακοπών τους και το υπόλοιπο 75% αφίχθηκε από τον 
Πειραιά έχοντας ως πρώτο προορισμό των διακοπών τους τη Σίφνο, αν όχι και μοναδικό. 
Από αυτό το 75% περίπου ένας στους τρεις επέλεξε συμβατικό πλοίο (30%) και οι υπόλοι-
ποι (70%) ταχύπλοο.

Διάγραµµα 3.4: Χρήση του διαδικτύου ως πηγή πληροφόρησης
για τη Σίφνο κατά ηλικία (%) 
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Διάγραµµα 3.5: Τρόπος άφιξης
στη Σίφνο (%)
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Ό τρόπος με τον οποίο έφτασαν στη Σίφνο οι τουρίστες έχει άμεση σχέση με τη χώρα 
μόνιμης διαμονής τους. Η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων ξεκίνησε από τον Πει-
ραιά σε ποσοστό 95%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά των ξένων τουριστών κυμαίνονται από 
63% έως 82%. Όσον αφορά τους ερωτώμενους που ξεκίνησαν από τον Πειραιά υπάρχει 
και εδώ διαφοροποίηση στην προτίμηση του πλοίου ανάλογα με τη χώρα προέλευσης. Οι 
Έλληνες επιλέγουν συμβατικά πλοία σε πολύ μεγαλύτερη συχνότητα από τους ξένους, 
συγκεκριμένα το 43% των Ελλήνων ταξιδεύει με συμβατικό πλοίο, ενώ τα αντίστοιχα πο-
σοστά των ξένων κυμαίνονται από 13% έως 28%.

Διάγραµµα 3.7: Τρόποι άφιξης στη Σίφνο κατά χώρα προέλευσης (%) 
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Διάγραµµα 3.8: Τρόποι άφιξης στη Σίφνο από τον Πειραιά κατά χώρα προέλευσης (%) 
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Όσον αφορά τα κριτήρια βάσει των οποίων έγινε η επιλογή του πλοίου των ατόμων που 
ξεκίνησαν από τον Πειραιά, τα αποτελέσματα είναι αρκετά ξεκάθαρα. Δηλαδή τα άτομα που 
επέλεξαν ταχύπλοο πλοίο το έκαναν κυρίως λόγω της διάρκειας του ταξιδιού, η οποία 
μειώνεται σχεδόν στο μισό, από πέντε ώρες περίπου σε τρεις. Ενώ τα άτομα που επέλε-
ξαν συμβατικό πλοίο είχαν ως βασικό κριτήριο επιλογής το κόστος των εισιτηρίων. Αυ-
τός είναι προφανώς και ο λόγος που παρουσιάστηκε αυξημένο το ποσοστό των Ελλήνων 
τουριστών στην επιλογή των συμβατικών πλοίων. Ως δεύτερο κριτήριο, ανεξαρτήτως του 
τύπου του πλοίου, έρχεται η απάντηση «οι ώρες και οι ημέρες των δρομολογίων».

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή της παραγράφου υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι τουριστών 
που μετέβη στη Σίφνο από κάποιο άλλο νησί της Ελλάδας. Το γεγονός ότι το ένα τέταρτο 
των τουριστών έφτασε από κάποιο άλλο νησί καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να υπάρ-

Διάγραµµα 3.9: Κριτήριο επιλογής ταχύπλοου πλοίου (%) 
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Διάγραµµα 3.10: Κριτήριο επιλογής συµβατικού πλοίου (%) 
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χουν συχνά δρομολόγια μεταξύ των νησιών της Ελλάδας, ώστε να διευκολύνεται η μετά-
βαση αυτών που το επιθυμούν, δηλαδή κυρίως των ξένων επισκεπτών, από το ένα νησί 
στο άλλο. Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζονται τα νησιά από τα οποία ήρθαν, καθώς και οι σχετι-
κές συχνότητες της κάθε απάντησης. Παρατηρείται ότι ο κύριος όγκος των συγκεκριμένων 
τουριστών ήρθαν στη Σίφνο από τη Μήλο και εν συνεχεία από τη Σέριφο και τη Σαντορίνη. 

Πίνακας 3.1: Νησιά από τα οποία αφίχθησαν οι τουρίστες στη Σίφνο

Νησί %

Μήλος 36.9

Σέριφος 17.1

Σαντορίνη 15.3

Πάρος 10.8

Φολέγανδρος 9.0

Κύθνος 3.6

Κρήτη 1.8

Νάξος 1.8

Κίμωλος 1.8

Σύρος 1.8

3.4 Περιοχή διαμονής 

Σε τρεις οικισμούς της Σίφνου συγκεντρώνεται το 70% των τουριστών, στις Καμάρες 
(33%), στην Απολλωνία (20%) και στον Πλατύ Γιαλό (17%). Εκτός από αυτούς βρέθηκαν 
άλλοι 10 οικισμοί που οι τουρίστες διαμένουν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη 
Σίφνο και παρουσιάζονται με τις σχετικές συχνότητές τους στο γράφημα 3.11α. 

Διάγραµµα 3.11α: Περιοχή διαµονής στη Σίφνο 
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Στο επόμενο διάγραμμα που ακολουθεί, έχουν οριστεί ως «κεντρικοί οικισμοί» του νη-
σιού, οι οικισμοί «Απολλωνία», «Αρτεμώνας», άνω και κάτω «Πετάλι», «Εξάμπελα» και 
«Καταβατή», ενώ οι υπόλοιποι οικισμοί που εμφανίζονται, αποτελούν τους «περιφερεια-
κούς» οικισμούς του νησιού. Ως γενική εικόνα φαίνεται ότι οι τουρίστες διαμένουν στην 
πλειονότητα τους σε περιφερειακούς οικισμούς (67,4%), ενώ ένα σημαντικό ποσοστό εξ 
αυτών (32,6%) διαμένουν σε «κεντρικούς» οικισμούς. 

Ο μόνος οικισμός που διαφοροποιείται όσον αφορά τη σύνθεση ανά χώρα προέλευσης 
είναι η Απολλωνία, όπου παρουσιάζεται ένα σχετικά αυξημένο ποσοστό Ελλήνων τουρι-
στών. Συγκεκριμένα στην Απολλωνία οι Έλληνες αποτελούν το 42% των τουριστών, δη-
λαδή έντεκα ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο από το σύνολο της έρευνας. Αυτό έχει ως 
άμεση συνέπεια στον συγκριμένο οικισμό να είναι αυξημένο και το ποσοστό των χαμηλών 
εισοδηματικών και ηλικιακών κατηγοριών. 

Διάγραµµα 3.11β: Διαµονή στη Σίφνο 
σε κεντρικούς και περιφερειακούς οικισµούς (%) 
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Διάγραµµα 3.12: Χώρα προέλευσης κατά οικισµό διαµονής (%) 
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3.5 Τύπος καταλύματος

Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια έρχονται πρώτα στην προτίμηση των τουριστών ως προς το 
κατάλυμα που χρησιμοποίησαν κατά την διαμονή τους στη Σίφνο, στη συνέχεια είναι τα 
ξενοδοχεία και τρίτα τα επιπλωμένα διαμερίσματα. Να σημειωθεί ότι υπάρχει ένα μικρό 
κομμάτι τουριστών, περίπου 10%, το οποίο διέμεινε σε κάποια ιδιόκτητη κατοικία φιλικού 
ή συγγενικού προσώπου.

Διάγραµµα 3.13: Κύριο κατάλυµα που χρησιµοποιήσανε
κατά τη διαµονή τους στην Σίφνο (%) 
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Διάγραµµα 3.14: Κατάλυµα κατά χώρα προέλευσης (%) 
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Μεταξύ των ξένων τουριστών δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στο κατάλυμα 
που χρησιμοποίησαν, όταν όμως αυτοί συγκριθούν με τους Έλληνες τουρίστες τότε υπάρ-
χουν σημαντικές διαφορές. Συγκεκριμένα οι Έλληνες επιλέγουν ενοικιαζόμενα δωμάτια 
σε μεγαλύτερη συχνότητα από τους ξένους (47% έναντι 29%), ενώ ως πρώτη επιλογή 
καταλύματος για τους ξένους τουρίστες είναι τα ξενοδοχεία σε ποσοστό 37%. Επίσης το 
ποσοστό που παρατηρήθηκε για αυτούς που διέμειναν σε ιδιόκτητη κατοικία διπλασιά-
ζεται για τους έλληνες επισκέπτες και φτάνει στο 17% των περιπτώσεων. Η σχέση που 
ανιχνεύθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, μεταξύ οικισμού και χώρας προέλευσης των 
τουριστών, έχει ως συνέπεια στην Απολλωνία που διαμένουν σε μεγαλύτερο βαθμό Έλ-
ληνες να έχουμε και αυξημένα ποσοστά στα ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.15, το δημογραφικό χαρακτηριστικό που διαφοροποι-
εί την επιλογή του καταλύματος είναι το ετήσιο ατομικό εισόδημα. Οι μικρές κατηγορί-
ες εισοδήματος, έως 15.000€, επιλέγουν ως επί το πλείστον ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 
ποσοστό 50%, οι μεσαίες κατηγορίες φαίνεται να έχουν μία μεγαλύτερη ομοιομορφία, με 
τα ποσοστά σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιπλωμένα διαμερίσματα και ξενοδοχεία να μην 
διαφέρουν σημαντικά, ενώ τέλος οι μεγάλες κατηγορίες εισοδήματος, άνω των 50.000€ 
επιλέγουν στην πλειονότητά τους ξενοδοχεία σε ποσοστό 53%. 

3.6 Διάρκεια παραμονής

Ένας ακόμη παράγοντας που βοηθά στη σκιαγράφηση του τουριστικού προφίλ των επι-
σκεπτών της Σίφνου αποτελεί η διάρκεια παραμονής στο νησί. Ο μέσος αριθμός νυχτών 
διαμονής στο σύνολο του δείγματος υπολογίστηκε προσεγγιστικά σε 6 βράδια4. Όσον 

4. Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι το είδος του καταλύματος διαμονής δεν αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα της 

Διάγραµµα 3.15: Κατάλυµα κατά ετήσιο ατοµικό εισόδηµα (%) 
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αφορά τη διάρκεια παραμονής ανά χώρα προέλευσης, οι Γάλλοι ακολουθούν τον μέσο 
όρο, οι τουρίστες από ευρωπαϊκές χώρες πλην της Γαλλίας φαίνεται να διαμένουν ένα 
βράδυ παραπάνω από το μέσο όρο, δηλαδή 7 βράδια, ενώ οι Έλληνες και οι τουρίστες από 
χώρες εκτός Ευρώπης ένα βράδυ λιγότερο. 

Επίσης σημαντικό ρόλο στη διάρκεια παραμονής παίζει η ηλικία των ατόμων: όσο κι-
νούμαστε σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες τόσο αυξάνεται και η διάρκεια παραμονής 
στο νησί. Συγκεκριμένα, οι τουρίστες ηλικίας μικρότερης των 24 ετών διαμένουν κατά 
μέσο όρο περίπου 4 βράδια, ενώ οι τουρίστες με ηλικία 55 έως 64 ετών και άνω των 65 
ετών διπλασιάζουν τα βράδια διανυκτέρευσης με το μέσο όρο να είναι 9 και 8 βράδια 
αντίστοιχα.

διάρκειας παραμονής στο νησί, δηλαδή συμπεριλαμβάνονται και εκείνοι που διέμειναν σε σπίτια και όχι σε ξενοδοχεια-
κές μονάδες, ή άλλα καταλύματα. 

Διάγραµµα 3.16: Βράδια διανυκτέρευσης κατά χώρα προέλευσης 
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Διάγραµµα 3.17: Βράδια διανυκτέρευσης κατά ηλικία 
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3.7  Πρόσωπα με τα οποία επισκέφτηκαν τη Σίφνο οι ερωτώμενοι του 
δείγματος

Όπως αναλύθηκε στο πρώτο μέρος με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμε-
νων, τη Σίφνο επισκέπτονται στον ίδιο περίπου βαθμό έγγαμα και άγαμα άτομα, σύμφωνα 
όμως με την ερώτηση «με ποιόν επισκέφτηκαν τη Σίφνο στις διακοπές τους», προκύπτει 
ότι το νησί αποτελεί πόλο έλξης κυρίως για ζευγάρια, είτε αυτά είναι παντρεμένα, είτε όχι. 
Ένας στους δύο ερωτώμενους απάντησε ότι έφτασε στο νησί με τον/την σύντροφο-σύζυ-
γο, ενώ χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στις απαντήσεις «με φίλους» και «οικογένεια 
με παιδιά». Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ερώτηση επιδεχόταν παραπάνω από μία 
απάντηση και για αυτό τα ποσοστά δεν αθροίζουν στο 100%.

3.8 Δραστηριότητες 

Η πλειονότητα των τουριστών πραγματοποιούν δραστηριότητες κατά την παραμονή τους 
στη Σίφνο, συγκεκριμένα 8 στους 10 δήλωσαν ότι έκαναν τουλάχιστον μία δραστηριότητα 
κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Η πιο δημοφιλής είναι η πεζοπορία στα μονοπάτια 
της Σίφνου και στη συνέχεια έρχονται η θαλάσσια βόλτα στην περίμετρο του νησιού και η 
περιήγηση σε αξιοθέατα και αρχαιολογικούς χώρους. Και σε αυτήν την ερώτηση υπήρχε 
η δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων και για αυτό τα ποσοστά που παρουσιάζονται στο 
γράφημα δεν αθροίζουν στο 100%. Όσον αφορά τους ξένους τουρίστες αυτοί φαίνεται 
να προτιμούν την πεζοπορία σε μεγαλύτερο βαθμό από τους Έλληνες, αφού τρεις στους 
τέσσερις δήλωσαν ότι εξερεύνησαν το νησί μέσω των μονοπατιών του, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό για τους Έλληνες είναι ένας στους δύο.

Διάγραµµα 3.18: Πρόσωπα µε τα οποία ήρθαν στην Σίφνο για διακοπές (%) 
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3.9 Τρόποι μετακίνησης

Από τις απαντήσεις των ερωτώμενων για τους τρόπους με τους οποίους μετακινήθηκαν 
στο νησί διαφαίνεται ότι οι μισοί μετακινούνται με τη «Δημόσια Συγκοινωνία»5. Στη συνέ-
χεια υψηλή προτίμηση συγκεντρώνει η μετακίνηση με «ενοικιαζόμενο όχημα», και αρκετά 
υψηλή είναι η αναλογία εκείνων που προτιμούν τη μετακίνηση με τα πόδια στο νησί. 

5. Στο νησί υπάρχει συγκοινωνία με συνεργασία δημοτικής και ιδιωτικής πρωτοβουλίας και στο πλαίσιο της έρευνας 
έχει ονομαστεί «δημόσια συγκοινωνία», που εμπεριέχει τα λεωφορεία που εξυπηρετούν στο νησί.

Διάγραµµα 3.19: Δραστηριότητες που πραγµατοποίησαν στη Σίφνο (%) 
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Διάγραµµα 3.20: Τρόποι µετακίνησης στη Σίφνο κατά χώρα προέλευσης (%) 
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Η ανάλυση ανά χώρα προέλευσης ανιχνεύει ορισμένες διαφοροποιήσεις μεταξύ Ελλή-
νων και ξένων τουριστών. Οι Έλληνες δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται κατά πολύ από 
το σύνολο όσον αφορά τη χρήση της «Δημόσιας Συγκοινωνίας» του νησιού, η οποία συ-
γκεντρώνει την υψηλότερη προτίμηση για εκείνους. Όμως εκτός από τη συγκοινωνία φαί-
νεται ότι κυρίως χρησιμοποιούν κάποιο ιδιωτικό μέσο, αφού έχουν τη δυνατότητα να το 
μεταφέρουν στη Σίφνο από τον τόπο διαμονής τους.

Οι ξένοι τουρίστες έχουν ως συχνότερη επιλογή τη «Δημόσια Συγκοινωνία» με πολύ υψη-
λή προτίμηση, ενώ η αμέσως επόμενη επιλογή είναι το «ενοικιαζόμενο όχημα». Αξιοση-
μείωτο είναι ότι στην περίπτωση των ξένων τουριστών η μετακίνηση στο νησί με τα πόδια 
συγκεντρώνει πολύ υψηλή προτίμηση και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, όπως είδαμε 
προηγουμένως, το 75% περίπου περιηγήθηκε στα μονοπάτια του νησιού.

3.10 Σύνολο διακοπών

Οι τουρίστες που βρέθηκαν στη Σίφνο ρωτήθηκαν αν η Σίφνος ήταν ο μόνος προορισμός για 
τις διακοπές τους ή υπήρχαν και άλλοι τους οποίους έχουν ήδη επισκεφτεί ή θα επισκεφτούν 
μετά τη διαμονή τους στη Σίφνο. Το 72% δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους 
θα επισκεφτούν τουλάχιστον έναν ακόμη προορισμό στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 28% ότι 
η Σίφνος είναι ο μοναδικός προορισμός για το καλοκαίρι του 2015. Η διαφορά στις απαντή-
σεις μεταξύ Ελλήνων και ξένων τουριστών είναι χαρακτηριστική, αφού 6 στους 10 Έλληνες 
τουρίστες δήλωσαν ότι κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών τους θα επισκεφτούν 
μόνο τη Σίφνο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους ξένους είναι μόλις 13%. 

Στη συνέχεια, στους τουρίστες που απάντησαν ότι έχουν επισκεφθεί ήδη ή θα επισκεφτούν 
και άλλον προορισμό, ζητήθηκε να αναφέρουν συγκεκριμένα ποιοι είναι αυτοί. Στο σύνο-
λο των απαντήσεων τα νησιά των Κυκλάδων αποτελούν τη δημοφιλέστερη απάντηση και 
εν συνεχεία έρχεται η Αθήνα. Στον πίνακα 3.2 παρουσιάζονται οι περιοχές της Ελλάδας 
που αποτελούν επιπλέον προορισμό για τους τουρίστες, καθώς και το απόλυτο νούμερο 
απαντήσεων για κάθε περιοχή.

Διάγραµµα 3.21: Εάν η Σίφνος είναι ο µόνος προορισµός 
για τις φετινές διακοπές τους (%) 
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Πίνακας 3.2: Προορισμοί πλην της Σίφνου

Περιοχή Αριθμός απαντήσεων

Αθήνα 137

Πειραιάς 27

Κυκλάδες 364

Δωδεκάνησα 8

Κρήτη 6

Νησιά Αργοσαρωνικού 9

Νησιά Β. Αιγαίου 4

Β. Σποράδες 2

Πελοπόννησο 16

Ηπειρωτική Ελλάδα 13

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνολική διάρκεια διακοπών για τους τουρίστες που επισκέ-
φτηκαν και άλλον προορισμό έναντι της διάρκειας παραμονής στη Σίφνο. Ο μέσος αριθμός 
συνολικών διανυκτερεύσεων υπολογίστηκε σε 15 βράδια, ενώ ο αριθμός διανυκτερεύ-
σεων στη Σίφνο για τους συγκεκριμένους τουρίστες είναι 6 βράδια, όσος δηλαδή και ο μέ-
σος αριθμός που παρουσιάστηκε σε προηγούμενη παράγραφο στο σύνολο του δείγματος. 
Αυτό δείχνει καταρχήν ότι είτε επισκεφτούν και άλλον προορισμό είτε όχι δεν αλλάζει ο 
χρόνος παραμονής στη Σίφνο, επίσης ότι οι τουρίστες με επιπλέον προορισμούς παρα-
μένουν στη Σίφνο περίπου κατά το ένα τρίτο των διακοπών τους, δηλαδή για ένα μεγάλο 
χρονικό κομμάτι των συνολικών ημερών που έχουν στη διάθεσή τους. 

3.11 Παλαιότερη Επίσκεψη στη Σίφνο 

Διαμέσου του πόσες φορές έχουν επισκεφθεί παλαιοτερα τη Σίφνο διερευνήθηκε με μία 
ποσοτική ερώτηση, κατά πόσο οι επισκέπτες αποτελούν «σταθερούς» τουρίστες του νη-
σιού ή όχι. Επίσης, με δύο ποιοτικές ερωτήσεις, εξετάστηκε η πιθανότητα να επισκεφτούν 
ξανά το νησί και η πιθανότητα να προτείνουν τη Σίφνο στον κοινωνικό τους περίγυρο ως 
προορισμό διακοπών. 

Διάγραµµα 3.22: Αριθµός παλαιότερων επισκέψεων στη Σίφνο (%)
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Όσον αφορά τον αριθμό των παλαιότερων επισκέψεων στο νησί δημιουργήθηκαν τρεις 
κατηγορίες τουριστών, εκείνοι που δεν έχουν έρθει ξανά, εκείνοι που παλιότερα το έχουν 
επισκεφτεί μία φορά και εκείνοι που το έχουν επισκεφτεί δύο και περισσότερες φορές 
(διάγραμμα 3.22). Από την ανάλυση της ερώτησης παρατηρούμε ότι το 71% των ερωτώ-
μενων ήρθε το καλοκαίρι του 2015 στη Σίφνο για πρώτη φορά, το 12% έχει ξαναέρθει μία 
ακόμα φορά και το 16% δύο και περισσότερες φορές. 

Η ευκολία πρόσβασης για τους Έλληνες σε σύγκριση με τους ξένους τουρίστες διαφορο-
ποιεί τα αποτελέσματα, αφού το ποσοστό των Ελλήνων με δύο και περισσότερες φορές 
επίσκεψης στο νησί φτάνει στο 24%. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το αντίστοιχο πο-

Διάγραµµα 3.23: Αριθµός παλαιότερων επισκέψεων
στη Σίφνο κατά χώρα προέλευσης (%) 
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Διάγραµµα 3.24: Αριθµός παλαιότερων επισκέψεων
στη Σίφνο κατά διάρκεια διαµονής (%) 

ΚαµµίαΚαµµία ΜίαΜία Δύο και περισσότερες ΔΑΔΑ

Ένα µε τρία
βράδια

Τέσσερα µε
έξι βράδια

Επτά βράδια
και πάνω

0 20 40 60 80 100

87 4 7 2

76 11 12

37 24 38 1



45

Τ ο υ ρ ι σ Τ ι κ ο  π ρ ο φ ι λ   |   Σ ιφνοΣ

σοστό των τουριστών από άλλη ήπειρο το οποίο είναι 18%, μεγαλύτερο δηλαδή από αυτό 
των τουριστών με χώρα μόνιμης διαμονής στην Ευρώπη. Οι λιγότερο συχνοί επισκέπτες 
της Σίφνου είναι οι Γάλλοι αφού το ποσοστό εκείνων που έχουν επισκεφθεί ξανά το νησί 
πάνω από δύο φορές είναι μόλις 6%.

Μία ακόμη ερώτηση που φαίνεται ότι έχει σχέση με τον αριθμό των παλαιότερων επισκέ-
ψεων είναι η διάρκεια παραμονής στη Σίφνο. Οι τουρίστες που παρέμειναν στη Σίφνο για 

Διάγραµµα 3.25: Πιθανότητα να επισκεφτούν ξανά τη Σίφνο
κατά χώρα προέλευσης (%) 
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Διάγραµµα 3.26: Πιθανότητα να προτείνουν τη Σίφνο
ως προορισµό διακοπών κατά χώρα προέλευσης (%) 
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περισσότερα από έξι βράδια είναι πιθανότερο να έχουν επισκεφτεί ξανά το νησί τουλά-
χιστον μία φορά τα προηγούμενα χρόνια, με το αθροιστικό ποσοστό να είναι 62%. Αντι-
θέτως, για τη συντριπτική πλειονότητα των τουριστών που έμειναν στη Σίφνο το «πολύ 
μέχρι τρία βράδια», είναι η πρώτη τους φορά που επισκέπτονται το νησί, με το ποσοστό να 
φτάνει στο 87%. Δηλαδή, όσες περισσότερες φορές έχουν έρθει οι τουρίστες στη Σίφνο, 
τόσο μεγαλώνει και η διάρκεια των διακοπών τους στο νησί.

Τα αποτελέσματα των δύο ποιοτικών ερωτήσεων που αναφέραμε στην αρχή της παρα-
γράφου είναι αρκετά ενθαρρυντικά για τη Σίφνο, ως τουριστικό προορισμό. Τα ποσοστά 
των ερωτώμενων που δηλώνουν ότι θα ξαναέρθουν στη Σίφνο, αλλά και ότι θα την προ-
τείνουν στον κοινωνικό τους περίγυρο ως προορισμό διακοπών είναι πολύ υψηλά. Συγκε-
κριμένα το 89% δηλώνει ότι είναι πάρα πολύ ή πολύ πιθανό να ξαναέρθει στο νησί και το 
97% ότι κατά πάσα πιθανότητα θα το προτείνει ως μέρος διακοπών στο οικείο περιβάλλον 
του. Όσον αφορά την ανάλυση κατά χώρα προέλευσης, πιο ενθουσιώδεις παρουσιάζονται 
οι τουρίστες από χώρες εκτός της Ευρώπης με το 64% να δηλώνει ότι είναι πάρα πολύ 
πιθανό να ξαναέρθει στη Σίφνο και το 71% ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να την προτείνει στο 
κοινωνικό του περίγυρο. 

3.12 Παράγοντες επιλογής προορισμού διακοπών

Η τελευταία παράγραφος του κεφαλαίου αφορά οκτώ παράγοντες που επηρεάζουν έναν 
τουρίστα στην επιλογή του μέρους των διακοπών του και είναι οι εξής:

1. Φυσικό περιβάλλον, παραλίες, κλίμα

2. Πολιτισμός, ιστορία, αρχιτεκτονική

3. Δραστηριότητες, υποδομές για sports

4. Κόστος διακοπών

5. Τοπική γαστρονομία

6. Φιλοξενία/φιλικότητα ντόπιων

7. Ευκολία πρόσβασης από άλλον τουριστικό προορισμό της Ελλάδας

8. Νυχτερινή ζωή

Για κάθε έναν ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αξιολογήσει πόσο σημαντικός ήταν 
ώστε να επιλέξει τη Σίφνο ως προορισμό διακοπών σε μία 5-βάθμια κλίμακα, όπου 1 
σήμαινε «καθόλου» και 5 «πάρα πολύ». Τα αποτελέσματα στο σύνολο του δείγματος πα-
ρουσιάζονται στο γράφημα 3.27 ως μέσες τιμές της 5-βάθμιας αυτής κλίμακας. 

Οι δύο πιο σημαντικοί παράγοντες είναι το φυσικό περιβάλλον και η φιλοξενία με βαθμό 
πάνω από 4, ακολουθούν η τοπική γαστρονομία, η ευκολία πρόσβασης και ο πολιτισμός 
με βαθμολογία μεταξύ 3 και 4, ενώ οι δύο τελευταίοι που δεν ξεπερνούν το 3 είναι οι 
δραστηριότητες και η νυχτερινή ζωή της Σίφνου. Στο επόμενο γράφημα παρουσιάζεται η 
ανάλυση κατά χώρα προέλευσης και για τους 8 παράγοντες. 

Όπως φαίνεται οι αλλοδαποί τουρίστες δεν διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς τους 
παράγοντες που θεωρούν σημαντικούς στην επιλογή τους για να επιλέξουν τη Σίφνο, ως 
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προορισμό διακοπών. Η σύγκριση μεταξύ Ελλήνων και ξένων τουριστών δίνει δύο ευρή-
ματα. Καταρχήν, οι Έλληνες δηλώνουν ότι το κόστος διακοπών και η νυχτερινή ζωή είναι 
πιο σημαντικοί παράγοντες στην επιλογή τους έναντι των ξένων, ενώ δίνουν μικρότε-
ρη βαθμολογία στους παράγοντες «Δραστηριότητες, υποδομές για sports» και «Ευκολία 
πρόσβασης» σε σύγκριση με τους ξένους. 

Διάγραµµα 3.27: Σηµαντικότητα παραγόντων 
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Διάγραµµα 3.28: Σηµαντικότητα παραγόντων κατά χώρα προέλευσης 
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Αναλυτικά τα αριθμητικά αποτελέσματα της ερώτησης παρουσιάζονται στον πίνακα 3.3.

Πίνακας 3.3: Σημαντικότητα παραγόντων κατά χώρα προέλευσης

Παράγοντες Ελλάδα Γαλλία Άλλη Ευρωπαική 
χώρα

Χώρες εκτός 
Ευρώπης

Φυσικό περιβάλλον, κλίμα 4.3 4.5 4.4 4.3

Πολιτισμός, Ιστορία 3.3 3.3 3.2 3.2

Δραστηριότητες, υποδομές για sports 2.2 2.9 2.8 2.9

Κόστος Διακοπών 3.5 3.1 2.9 2.7

Τοπική Γαστρονομία 3.8 4.2 3.9 3.9

Φιλοξενία/ Φιλικότητα των ντόπιων 3.9 4.3 4.3 4.1

Ευκολία Πρόσβασης 3.1 3.8 3.6 3.7

Νυχτερινή ζωή 2.9 2.3 2.1 1.9

Σύμφωνα με την ανάλυση της ερώτησης σε σχέση με τα υπόλοιπα δημογραφικά χαρα-
κτηριστικά, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, πλην δύο αναμενόμενων περι-
πτώσεων. Πρώτον ο παράγοντας «κόστος διακοπών» συσχετίζεται με το ετήσιο ατομικό 
εισόδημα των ερωτώμενων. Τούτο γιατί οι μεγάλες εισοδηματικές κατηγορίες έλαβαν 
υπόψη τους σε μικρότερο βαθμό το κόστος των διακοπών ώστε να επιλέξουν τη Σίφνο ως 
προορισμό, σε σύγκριση με τις μεσαίες και μικρές εισοδηματικές κατηγορίες τουριστών. 

Διάγραµµα 3.29: Σηµαντικότητα κόστος διακοπών 
κατά ετήσιο ατοµικό εισόδηµα (%) 

Καθόλου/ΛίγοΚαθόλου/Λίγο ΜέτριαΜέτρια Πολύ/Πάρα πολύ
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Δεύτερον, ο παράγοντας «νυχτερινή ζωή» επηρεάζεται από την ηλικία των τουριστών. 
Όσο μικραίνουν οι ηλικίες τόσο αξιολογούν τον συγκεκριμένο παράγοντα ως σημαντικό 
στην επιλογή της Σίφνου ως προορισμό διακοπών. Συγκεκριμένα το 27% των νέων του-
ριστών δήλωσε ότι η νυχτερινή ζωή ήταν ένας παράγοντας πολύ/πάρα πολύ σημαντικός 
στην επιλογή τους, ενώ το ποσοστό στα άτομα άνω ων 55 ετών υποδιπλασιάζεται και 
ανέρχεται στο 15% των περιπτώσεων.

Διάγραµµα 3.30: Σηµαντικότητα νυχτερινής ζωής κατά ηλικία (%) 

Καθόλου/ΛίγοΚαθόλου/Λίγο ΜέτριαΜέτρια Πολύ/Πάρα πολύ

Έως 34 ετών
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Άνω των 
55 ετών
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Βασικές διαπιστώσεις καταναλωτικού προφίλ

◗◗ Η συνολική ατομική δαπάνη για τις διακοπές στη Σίφνο υπολογίστηκε στα 570€, για τα 
μεταφορικά στα 148€ και για τη διαμονή στα 190€. Το ύψος των ατομικών δαπανών 
κατά τη διάρκεια των διακοπών στη Σίφνο ανέρχεται στα 241€. 

◗◗ Από τις δαπάνες κατά τη διάρκεια παραμονής στο νησί το μεγαλύτερο μέρος αφορούσε 
την εστίαση με μέση ατομική δαπάνη 162€. Το 20% περίπου των χρημάτων τους, δηλα-
δή 51€, αντιστοιχεί σε αγορές προϊόντων. Σε ψυχαγωγικές / αθλητικές / πολιτιστικές 
δραστηριότητες δαπάνησαν περίπου 6€, ενώ η εκτίμηση των λοιπών δαπανών φτάνει 
στα 22€.

◗◗ Οι τουρίστες από χώρες εκτός Ευρώπης παρουσιάζουν τις μέγιστες συνολικές δαπά-
νες 812€, αλλά αυτό οφείλεται κυρίως στο κόστος των μεταφορικών που είναι σαφώς 
μεγαλύτερο. Οι Γάλλοι και οι τουρίστες από άλλες χώρες της Ευρώπης παρουσιάζουν 
εκτιμήσεις για τη συνολική δαπάνη σχετικά κοντά, με τους πρώτους στα 657€ και τους 
υπόλοιπους στα 611€. Οι Έλληνες έρχονται τελευταίοι με μέση ατομική δαπάνη για τις 
διακοπές στη Σίφνο στα 418€.

◗◗ Οι τουρίστες με μόνιμη κατοικία σε χώρες της Ευρώπης, πλην της Γαλλίας, εμφανίζουν 
τη μεγαλύτερη εκτίμηση σε δαπάνες για την εστίαση με 186€, ακολουθούν οι Γάλλοι με 
165€, οι Έλληνες με 144€ και τελευταίοι είναι οι τουρίστες από χώρες εκτός Ευρώπης 
με εκτίμηση δαπανών στα 136€.

◗◗ Οι δαπάνες για αγορές είναι κοντά στο μέσο όρο δηλαδή στα 50€ για τους Έλληνες και 
τους επισκέπτες από χώρες της Ευρώπης. Αυξημένες παρατηρήθηκαν οι δαπάνες σε 
αγορές για τους τουρίστες από χώρες εκτός Ευρώπης με την εκτίμηση να είναι 63€.

◗◗ Το ετήσιο ατομικό εισόδημα και η ηλικία των τουριστών έχουν άμεση σχέση με το ύψος 
των χρημάτων που ξόδεψαν στη Σίφνο. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι οι τουρίστες 
κάτω των 24 ετών ξόδεψαν 135€ κατά την παραμονή τους στο νησί ενώ οι άνω των 
65, 335€. Αντίστοιχα οι τουρίστες με ατομικό εισόδημα κάτω από 5.000€ εκτιμήθηκε 
ότι ξόδεψαν στη Σίφνο 194€ ενώ αυτοί με εισόδημα άνω των 70.000€, 374€.

◗◗ Αν εξαιρέσουμε τα προϊόντα από Super Market που οκτώ στους δέκα τουρίστες αγόρα-
σαν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, η δημοφιλέστερη κατηγορία προϊόντων είναι 
τα τοπικά παραδοσιακά με το 58% των επισκεπτών να ξόδεψαν χρήματα για την αγορά 
τους, στη συνέχεια εμφανίζονται τα είδη κεραμικής με ποσοστό 49%. Το ένα τρίτο περί-
που των τουριστών προέβη σε αγορά κοσμημάτων και το ένα τέταρτο σε εποχικά είδη. 
Ενδύματα / υποδήματα αγόρασε το 17% των τουριστών ενώ υφαντά μόλις το 4%.

◗◗ Το 7% του δείγματος δήλωσε ότι δεν έκανε καμία αγορά κατά την παραμονή του στη 
Σίφνο, το ένα τρίτο δήλωσε ότι αγόρασε προϊόντα από μία ή δύο κατηγορίες, το 40% 
από 3 ή 4 και το ένα πέμπτο από 5 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων.

◗◗ Οι χαμηλές και μεσαίες εισοδηματικές κατηγορίες τείνουν να αγοράζουν χαμηλού 
κόστους προϊόντα όπως souvenir και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, ενώ οι υψηλές 
εισοδηματικές κατηγορίες εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά στις αγορές ενδυμάτων / 
υποδημάτων και κοσμημάτων.

· 
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4. Καταναλωτικό προφίλ

4.1 Δαπάνες

Η μέση ατομική δαπάνη διακοπών στη Σίφνο εκτιμήθηκε στα 570€ στο σύνολο του δείγ-
ματος, οι δαπάνες για διαμονή στα 190€ και για μεταφορικά 148€. Επίσης, η μέση ατομική 
δαπάνη κατά την παραμονή των τουριστών στο νησί εκτιμήθηκε στα 241€. Το γεγονός ότι 
το άθροισμα των επιμέρους δαπανών δεν αθροίζει ακριβώς στην εκτίμηση της συνολικής 
δαπάνης οφείλεται στο ότι ζητήθηκε από τους τουρίστες να αναφέρουν στην αρχή ένα 
συνολικό ποσό που ξόδεψαν στις διακοπές τους και εν συνεχεία τα επιμέρους ποσά για 
κάθε κατηγορία δαπανών. 

Όσον αφορά τις δαπάνες που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη 
Σίφνο, τα δύο τρίτα αφορούν την εστίαση, δηλαδή σε εστιατόρια, καφέ, μπαρ και υπολο-
γίστηκε στα 162€, το ένα πέμπτο το δαπάνησαν σε αγορές και ανέρχεται στα 51€, ενώ 
σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες μόλις 6€. Τέλος, η μέση τιμή των υπόλοιπων ατομικών 
δαπανών στο νησί κατά τη διαμονή τους εκτιμήθηκε στα 22€. 

Το μεγαλύτερο κόστος διακοπών παρουσιάζουν οι τουρίστες από χώρες εκτός Ευρώπης 
(812€), αλλά αυτό οφείλεται κυρίως στα αυξημένα έξοδα των μεταφορικών (473€), τα 
οποία είναι τριπλάσια σχεδόν από τις υπόλοιπες κατηγορίες τουριστών. Ενδεικτικά πρέπει 
να αναφερθεί ότι από το συνολικό κόστος διακοπών τους το 80% αφορά δαπάνες σε δια-
μονή και μεταφορικά. Αμέσως μετά έρχονται οι Γάλλοι τουρίστες που από τις συνολικές 
ατομικές δαπάνες της τάξης των 657€ το 70% περίπου το διαθέτουν για διαμονή και μετα-
φορικά. Ειδικότερα οι Γάλλοι είναι αυτοί που δαπανούν περισσότερα από οποιουσδήποτε 
άλλους στη διαμονή με μέση ατομική δαπάνη στα 284€. Οι τουρίστες από τις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και οι Έλληνες φαίνεται να μοιράζουν ισόποσα τα έξοδά τους 
πριν (διαμονή και μεταφορικά) και κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Βέβαια η διαφορά 
στη μέση συνολική δαπάνη είναι σημαντική, αφού οι ευρωπαίοι τουρίστες, πλην των Γάλ-
λων, εκτιμάται ότι ξόδεψαν 611€ για τις διακοπές τους στη Σίφνο, ενώ οι Έλληνες 418€.

Διάγραµµα 4.1: Μέσες ατοµικές ανάγκες (€) 
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Όσον αφορά τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαμονής των του-
ριστών στη Σίφνο το ενδιαφέρον είναι ότι οι μέσες εκτιμήσεις βρίσκονται σχετικά κοντά 
για τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες τουριστών. Εκτός των επισκεπτών από την Ευρώπη, 
πλην των Γάλλων, που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες δαπάνες με 268€, οι υπόλοιπες 
ομάδες τουριστών φαίνεται να δαπανούν στην Σίφνο συνολικά περίπου 230€. Οι τουρί-

Διάγραµµα 4.2: Μέσες ατοµικές δαπάνες (€) κατά χώρα προέλευσης 
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Διάγραµµα 4.3: Μέσες ατοµικές δαπάνες (€) κατά χώρα προέλευσης 
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στες από χώρες εκτός Ευρώπης είναι αυτοί που δαπανούν το μεγαλύτερο ποσό σε αγορές 
(63€), αλλά και αυτοί που δίνουν το μικρότερο ποσό ως προς την εστίαση (136€). Τα ποσά 
σε αγορές για τις άλλες τρεις κατηγορίες τουριστών είναι της τάξης των 50€, ενώ στην 
εστίαση ξεχωρίζουν οι τουρίστες ευρωπαϊκών χωρών, χωρίς τη Γαλλία με μέση ατομική 
δαπάνη 186€. 

Δύο ακόμη δημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν τις εκτιμήσεις των δαπανών, πρώ-
τον η ηλικία και δεύτερον το ετήσιο ατομικό εισόδημα. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.4 
υπάρχει μία γραμμική σχέση μεταξύ ηλικίας και δαπανών, τόσο στις συνολικές όσο και 
στις δαπάνες διαμονής-μεταφορικών. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι η μέση συνολική δα-

πάνη των τουριστών κάτω των 24 ετών είναι 293€ και των άνω των 65 ετών υπερτρι-
πλασιάζεται και φτάνει στα 905€. Για τις δαπάνες κατά τη διάρκεια παραμονής στη Σίφνο 
αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν μικρότερη αυξητική τάση όσο μεγαλώνουν οι ηλικίες των 
τουριστών και στις δύο τελευταίες ηλικιακές κατηγορίες παρουσιάζεται μία σταθεροποί-
ηση των μέσων εκτιμήσεων κοντά στα 330€.

Η ανάλυση των δύο βασικότερων επιμέρους κατηγοριών δαπανών κατά την παραμονή 
των τουριστών στη Σίφνο, δηλαδή οι δαπάνες σε εστίαση και οι δαπάνες σε αγορές προϊό-
ντων, δείχνει το ίδιο πρότυπο που παρατηρήθηκε στο σύνολο των δαπανών κατά τη διάρ-
κεια των διακοπών στη Σίφνο. Δηλαδή ενώ υπάρχει μία αυξητική τάση για τις πέντε πρώτε 
ηλικιακές κατηγορίες, μετά σταθεροποιούνται. Πρέπει επίσης να επισημανθεί το μεγάλο 
εύρος που παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις δαπανών για τις ακραίες ηλικιακές ομάδες. Όσον 
αφορά την εστίαση έχουμε διαφορά 101€ μεταξύ τουριστών κάτω των 24 ετών και άνω 
των 65 ετών, ενώ για τις δαπάνες αγορών 51€.

Η ανάλυση των δαπανών κατά ετήσιο ατομικό εισόδημα δείχνει ότι από τη χαμηλότερη 
κατηγορία (έως 5.000€) μέχρι την τέταρτη (30.000€-50.000€) υπάρχει μια ασθενής αυξη-
τική τάση, με τη μέση συνολική δαπάνη να ξεκινάει από τα 409€ και να φτάνει στα 568€. 

Διάγραµµα 4.4: Μέσες ατοµικές δαπάνες (€) κατά ηλικία
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Στις επόμενες δύο εισοδηματικές κατηγορίες παρατηρείται μια διαδοχική αύξηση περί-
που 40%, με την εκτίμηση για την πέμπτη κατηγορία (50.000€-70.000€) να είναι 750€ 
και την τελευταία στα 1055€. Στο πρότυπο αυτό συμβάλουν περισσότερο οι δαπάνες που 
αφορούν τη διαμονή και τα μεταφορικά των τουριστών. Οι δαπάνες κατά τη διάρκεια πα-
ραμονής στη Σίφνο εμφανίζονται σχεδόν σταθερές στις τέσσερις πρώτες εισοδηματικές 
κατηγορίες και στη συνέχεια παρουσιάζεται μια διαδοχική αύξηση, όχι όμως τόσο μεγάλη 
όσο στη συνολική δαπάνη, στις δύο τελευταίες εισοδηματικές κατηγορίες. 

Διάγραµµα 4.6: Μέσες ατοµικές δαπάνες (€) κατά εισόδηµα
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Διάγραµµα 4.7: Μέσες ατοµικές δαπάνες (€) κατά εισόδηµα

Έως 5.000€ 5.000€
- 15.000€

15.000€
- 30.000€

30.000€
- 50.000€

50.000€
- 70.000€

Μεγαλύτερο
των 70.000€

140

34
49 56

156
167

180

235

89

61

45

151

AγορώνAγορών ΕστίασηΕστίαση

0

50

100

150

200

250



57

Κ α τα ν α λ ω τ ι Κ ό  π ρ ό φ ι λ   |   Σ ιφνοΣ

Όσον αφορά τις δαπάνες στην εστίαση, το μεγαλύτερο άλμα παρατηρείται μεταξύ των δύο 
μεγαλύτερων εισοδηματικών κατηγοριών, όπου από τα 180€ για τους τουρίστες με ει-
σόδημα 50.000€-70.000€ πηγαίνει στα 235€ στην τελευταία κατηγορία. Το ίδιο πρότυπο 
παρατηρείται και στις εκτιμήσεις των δαπανών σε αγορές, με τις τέσσερις πρώτες εισο-
δηματικές κατηγορίες να ξοδεύουν περίπου 50€, την πέμπτη 60€ και την τελευταία 90€, 
όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.6.

Διάγραµµα 4.8: Μέσες ατοµικές δαπάνες (€) κατά τρόπο οργάνωσης ταξιδιού 
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Σημαντικό ρόλο στο ύψος των δαπανών παίζει ο τρόπος με τον οποίο οργάνωσαν οι 
τουρίστες τις διακοπές τους. Εκείνοι που έκλεισαν μόνοι τους κατάλυμα μέσω του δι-
αδικτύου έχουν σαφώς χαμηλότερες δαπάνες από τα άτομα που οργάνωσαν το ταξίδι 
τους μέσω κάποιου ταξιδιωτικού πρακτορείου. Η μέση συνολική δαπάνη των πρώτων 
εκτιμήθηκε στα 557€, ενώ των δεύτερων στα 868€. Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως 
στις δαπάνες που αφορούν τη διαμονή και τα μεταφορικά και ένα μικρότερο μέρος στις 
δαπάνες που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια διαμονής τους στη Σίφνο. Αυτό που 
διαφέρει σημαντικά στις δαπάνες κατά την παραμονή τους στη Σίφνο είναι η εκτίμηση 
των δαπανών σε αγορές, ενώ οι υπόλοιπες είναι σχετικά παραπλήσιες. Συγκεκριμένα 
οι τουρίστες που ήρθαν μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου ξόδεψαν σε αγορές προϊό-
ντων 77€, ενώ οι υπόλοιποι 49€.

4.2 Αγορές προϊόντων

Εκτός από το ύψος των δαπανών, το καταναλωτικό προφίλ των τουριστών συμπληρώ-
νεται και από τα προϊόντα τα οποία αγόρασαν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη 
Σίφνο. Οι τουρίστες ρωτήθηκαν αν αγόρασαν κάποιο προϊόν από έξι ειδικές κατηγορίες 
προϊόντων και από δύο γενικότερες. Συγκεκριμένα οι κατηγορίες είναι οι εξής:

Α. Ειδικές κατηγορίες προϊόντων 

1. Υφαντά

2. Ενδύματα / υποδήματα

3. Εποχικά είδη

4. Κοσμήματα

5. Κεραμικά / είδη τέχνης

6. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα

Β. Γενικές κατηγορίες

1. Προϊόντα από Super Market

2. Souvenir

Καταρχήν μετρήθηκε το πλήθος των κατηγοριών από τις οποίες έκαναν αγορές οι επισκέ-
πτες κατά τη διάρκεια παραμονής στη Σίφνο και κατηγοριοποιήθηκε σε 4 διακριτές κατη-
γορίες, αυτοί που δεν αγόρασαν κανένα προϊόν, αυτοί που αγόρασαν από μία ή δυο κατη-
γορίες προϊόντων, αυτοί που αγόρασαν από τρεις ή τέσσερις κατηγορίες και τέλος αυτοί 
που ξόδεψαν χρήματα σε πάνω από πέντε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων. Μόλις το 
7% δήλωσε ότι δεν προέβη σε καμία αγορά προϊόντος από τις κατηγορίες προϊόντων που 
αναφέρθηκαν προηγουμένως. Ένας στους τρεις δαπάνησε χρήματα για προϊόντα από μία ή 
δύο κατηγορίες, τέσσερις στους δέκα τουρίστες αγόρασαν προϊόντα από τρεις ή τέσσερις 
κατηγορίες, ενώ ένας στους πέντε γέμισε το καλάθι του με προϊόντα από πέντε και περισ-
σότερες διαφορετικές κατηγορίες.

Η κατανομή του πλήθους των κατηγοριών από τις οποίες οι τουρίστες έκαναν αγορές δεν 
αλλάζει ανάλογα με κανένα δημογραφικό χαρακτηριστικό, και αυτό σημαίνει ότι η διαφο-
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ρά στις εκτιμήσεις των δαπανών σε αγορές για τις μεγάλες εισοδηματικές και ηλικιακές 
κατηγορίες που ανιχνεύθηκε προηγουμένως δεν οφείλεται τόσο στην ποσότητα των προ-
ϊόντων αλλά, το πιθανότερο, στο κόστος αυτό καθαυτό των προϊόντων. 

Η μόνη περίπτωση που ανιχνεύθηκε διαφοροποίηση της κατανομής του πλήθους των κα-
τηγοριών ήταν σε σχέση με τη διάρκεια παραμονής στο νησί. Συγκεκριμένα τα άτομα που 
διέμειναν 7 βράδια και πάνω στη Σίφνο είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν ένα ποικιλόμορφο 
καλάθι αγορών, αφού το 44% αγόρασε προϊόντα από 5 και πάνω διαφορετικές κατηγορί-
ες. Αντιθέτως οι τουρίστες με μικρή διάρκεια παραμονής στη Σίφνο φαίνεται να αγορά-
ζουν κυρίως από μία ή δύο κατηγορίες, ενώ πρέπει να αναφερθεί ότι παρουσιάζουν και το 
μεγαλύτερο ποσοστό σε καμία αγορά προϊόντων της τάξης του 13%. 

Στο γράφημα 4.12 παρουσιάζονται τα ποσοστά αυτών που απάντησαν ότι έκαναν τουλάχι-
στον μία αγορά για κάθε κατηγορία προϊόντων. Το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται στα 
προϊόντα Super Market όπου σχεδόν όλοι οι επισκέπτες του νησιού, οκτώ στους δέκα, 
έκαναν μία αγορά. Η δεύτερη δημοφιλέστερη κατηγορία είναι τα τοπικά παραδοσιακά 
προϊόντα με περίπου έξι στους δέκα τουρίστες να αγοράζουν κάποιο προϊόν. Τα κεραμικά 
/ είδη τέχνης είναι η κατηγορία που έρχεται στην τρίτη θέση προτίμησης των τουριστών με 

Διάγραµµα 4.10: Πλήθος κατηγοριών προϊόντων
που αγόρασαν κατά τη διάρκεια διαµονής στη Σίφνο (%)
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Διάγραµµα 4.11: Πλήθος κατηγοριών προϊόντων που αγόρασαν
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ποσοστό 49% και εν συνεχεία η γενική κατηγορία souvenir με ποσοστό 43%. Τα ποσοστά 
που εκτιμήθηκαν για τις υπόλοιπες κατηγορίες είναι σημαντικά μικρότερα και δεν ξεπερ-
νούν το 30% στο σύνολο του δείγματος. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
πώληση υφαντών είναι αυτές που επωφελούνται λιγότερο από την εισροή τουριστών στο 
νησί, αφού μόλις το 4% προέβη σε αγορά προϊόντος της συγκεκριμένης κατηγορίας. 

Οι επιμέρους αναλύσεις για κάθε κατηγορία προϊόντων με το ετήσιο ατομικό εισόδημα 
έδειξαν ότι οι χαμηλές και μεσαίες εισοδηματικές κατηγορίες έχουν μια τάση να αγορά-
ζουν πιο συχνά προϊόντα από κατηγορίες χαμηλού κόστους όπως souvenir και τοπικά πα-
ραδοσιακά προϊόντα. Αντιθέτως οι υψηλές εισοδηματικές ομάδες τουριστών αγοράζουν 
συχνότερα προϊόντα από τις κατηγορίες ένδυση/υπόδηση και κοσμήματα. Για τις υπόλοι-
πες κατηγορίες προϊόντων δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση όσον αφορά την πιθα-
νότητα αγοράς ανάλογα με το ετήσιο ατομικό εισόδημα. 

Διάγραµµα 4.12: Προϊόντα που αγόρασαν κατά τη διαµονή τους στη Σίφνο (%) 
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Διάγραµµα 4.13: Εάν αγόρασαν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
κατά ετήσιο ατοµικό εισόδηµα (%) 
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Διάγραµµα 4.14: Εάν αγόρασαν souvenir κατά ετήσιο ατοµικό εισόδηµα (%) 
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Διάγραµµα 4.15: Εάν αγόρασαν ενδύµατα-υποδήµατα 
κατά ετήσιο ατοµικό εισόδηµα (%) 
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Διάγραµµα 4.16: Εάν αγόρασαν κοσµήµατα κατά ετήσιο ατοµικό εισόδηµα (%) 
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Ικανοποίηση τουριστών

4.3 Δαπάνες σε μουσεία

Στην παράγραφο 3.8 παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν οι του-
ρίστες κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη Σίφνο. Δύο στους δέκα δηλώσαν ότι 
επισκέφτηκαν τα αξιοθέατα της Σίφνου, περιηγήθηκαν σε αρχαιολογικούς χώρους και 
επισκέφτηκαν μουσεία. Στην ενότητα του ερωτηματολογίου για τις δαπάνες υπήρχε εξει-
δικευμένη ερώτηση εάν ξόδεψαν χρήματα συγκεκριμένα για την επίσκεψη μουσείου στη 
Σίφνο. Ένας στους δέκα απάντησε ότι αυτό συνέβη, ενώ το υπόλοιπο 90% δεν ανέφερε 
δαπάνη για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Διάγραµµα 4.17: Πλήθος κατηγοριών προϊόντων
που αγόρασαν κατά τη διάρκεια διαµονής στη Σίφνο (%)
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Βασικές διαπιστώσεις ικανοποίησης τουριστών

◗◗ Η καθαριότητα του νησιού αποτελεί τον παράγοντα με τους περισσότερο ικανοποιη-
μένους τουρίστες με ποσοστό 95%. Με ποσοστά ικανοποιημένων τουριστών από 77% 
έως 86% εμφανίζονται οι παράγοντες, κατά φθίνουσα σειρά, «δυνατότητα ενημέρω-
σης για το νησί», «ποιότητα υποδομών», «δημόσια συγκοινωνία», «δυνατότητα στάθ-
μευσης», «κόστος διακοπών». 

◗◗ Οι παρεχόμενες δραστηριότητες, οι υπηρεσίες ταξί και η παρεχόμενη περίθαλψη απο-
τελούν τους τρεις παράγοντες που συγκέντρωσαν τα μικρότερα ποσοστά ικανοποιημέ-
νων τουριστών, τα οποία κυμαίνονται από 58% έως 68%.

◗◗ Οι Έλληνες τουρίστες εμφανίζουν μικρότερα ποσοστά ικανοποιημένων ερωτώμενων 
έναντι των ξένων τουριστών.

◗◗ Ο βαθμός ικανοποίησης από τα καταλύματα και τα καταστήματα εστίασης στη Σίφνο 
είναι πολύ μεγάλος, με περίπου το 90% των περιπτώσεων να μένει ικανοποιημένο και 
από τις δύο υπηρεσίες.

◗◗ Η ποιότητα των προϊόντων είναι το χαρακτηριστικό που άφησε περισσότερο ικανοποι-
ημένους τους τουρίστες της Σίφνου και ακολουθούν η ποικιλία, οι τιμές και η διάθεση 
μοναδικών / ιδιαίτερων προϊόντων.

◗◗ Τα χαρακτηριστικά της εμπορικής αγοράς της Σίφνου όπως το ωράριο λειτουργίας, 
η εικόνα των καταστημάτων και η εξυπηρέτηση πελατών, άφησαν οκτώ στους δέκα 
ερωτώμενους ικανοποιημένους. 
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5. Ικανοποίηση τουριστών

Το πέμπτο κεφάλαιο της μελέτης αφορά την ικανοποίηση των τουριστών από τις υποδο-
μές και τις υπηρεσίες της Σίφνου σε γενικό αλλά και πιο ειδικό επίπεδο. Στην πρώτη πα-
ράγραφο αναλύονται 9 διαφορετικοί παράγοντες που αφορούν υποδομές και υπηρεσίες 
στο σύνολο του νησιού και επιγραμματικά είναι οι εξής:

1. Κόστος διακοπών

2. Ποιότητα υποδομών 

3. Παρεχόμενη περίθαλψη

4. Δημόσιες συγκοινωνίες

5. Καθαριότητα

6. Δυνατότητα ενημέρωσης

7. Παρεχόμενες δραστηριότητες

8. Υπηρεσίες ταξί

9. Στάθμευση

Στη δεύτερη θα διερευνηθεί η ικανοποίηση από τα καταλύματα στα οποία διέμειναν οι 
τουρίστες, μέσω τεσσάρων ερωτήσεων, τη σχέση ποιότητας τιμής, την εξυπηρέτηση, τις 
εγκαταστάσεις και τη διαδικασία κράτησης. Στη τρίτη η ικανοποίηση από τα καταστήματα 
εστίασης μέσω τεσσάρων ερωτήσεων, τη σχέση ποιότητας τιμής, την εξυπηρέτηση, τις 
εγκαταστάσεις και την ποιότητα των προϊόντων. Τέλος στη τέταρτη παράγραφο θα αναλυ-
θεί η ικανοποίηση σε 7 παράγοντες που αφορούν τα προϊόντα και εν γένει την εμπορική 
αγορά του νησιού και είναι οι εξής:

1. Τιμές

2. Ποιότητα

3. Εξυπηρέτηση πελατών

4. Ποικιλία

5. Ωράριο λειτουργίας

6. Εικόνα καταστημάτων

7. Διάθεση μοναδικών / ιδιαίτερων προϊόντων

Σε κάθε περίπτωση οι απαντήσεις των τουριστών δόθηκαν σε μία 7-βάθμια κλίμακα, όπου 
1 σήμαινε από απόλυτα δυσαρεστημένος και 7 απόλυτα ικανοποιημένος. Τα αποτελέσμα-
τα θα παρουσιαστούν είτε σε μορφή ποσοστών σε τρεις κατηγορίες (Δυσαρεστημένοι, 
Ούτε/ούτε, Ικανοποιημένοι), είτε σε μορφή μέσων τιμών της 7-βάθμιας κλίμακας.

5.1 Υποδομές και υπηρεσίες 

Από τους 9 παράγοντες υπήρξαν κάποιοι που το σύνολο των ερωτώμενων δεν ήταν δυ-
νατόν να τους αξιολογήσουν, γιατί δεν χρησιμοποίησαν τις αντίστοιχες υπηρεσίες κατά 
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την παραμονή τους στη Σίφνο. Καταρχήν η παρεχόμενη περίθαλψη εμφάνισε πολύ χαμηλά 
ποσοστά ανταποκρισιμότητας με το ποσοστό των ατόμων που έδωσαν κάποια απάντηση 
να φτάνει στο 19%. Επίσης περίπου ένας στους δύο τουρίστες απάντησε στις ερωτήσεις 
που αφορούσαν τη δυνατότητα στάθμευσης, τις υπηρεσίες ταξί και τις παρεχόμενες δρα-
στηριότητες, ενώ το 70% έδωσε απάντηση όσον αφορά την ικανοποίηση από τις δημόσιες 
συγκοινωνίες του νησιού. Οι υπόλοιποι παράγοντες που αφορούσαν γενικότερα χαρα-
κτηριστικά, όπως το κόστος, την ποιότητα των υποδομών, την καθαριότητα του νησιού 
και την δυνατότητα ενημέρωσης για το νησί είχαν υψηλή ανταποκρισιμότητα, μεγαλύτερη 
από 90%. Για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε καλύτερα και τους 9 παράγοντες μαζί έγινε 
αναγωγή των απαντήσεων εξαιρώντας το κομμάτι των τουριστών που δεν μπορούσε να 
αξιολογήσει τον εκάστοτε παράγοντα και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο επόμενο 
γράφημα.

Γενικά οι τουρίστες της Σίφνου έμειναν ικανοποιημένοι σε μεγάλο βαθμό από τους περισ-
σότερους παράγοντες για τους οποίους ρωτήθηκαν με το ποσοστό των ικανοποιημένων 
να μην πέφτει κάτω από 58% για κανέναν από αυτούς. Η καθαριότητα στις παραλίες και 
στους οικισμούς του νησιού άφησε πολύ θετική εντύπωση στους επισκέπτες, με το 95% 
των περιπτώσεων να δηλώνει ικανοποιημένο. Επίσης περίπου οκτώ στους δέκα ερωτώ-
μενους έμειναν ικανοποιημένοι από τη δυνατότητα ενημέρωσης για το νησί, την ποιότητα 
υποδομών, τις δημόσιες συγκοινωνίες, τη δυνατότητα στάθμευσης και το κόστος στη Σίφ-
νο. Σε χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης εμφανίζονται οι υπόλοιποι τρεις παράγοντες 
που αφορούν τις παρεχόμενες δραστηριότητες, τις υπηρεσίες ταξί και την παρεχόμενη 
περίθαλψη στο νησί. 

Διάγραµµα 5.1: Ικανοποίηση τουριστών (%) 
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Η σύγκριση μεταξύ Ελλήνων και ξένων τουριστών ως προς τον βαθμό ικανοποίησης θα 
παρουσιαστεί με τη μορφή μέσων τιμών της 7-βάθμιας κλίμακας, ώστε να είναι πιο εμ-
φανής, όπου υπάρχουν, οι διαφορές μεταξύ των δύο κατηγοριών. Όπως φαίνεται στο διά-
γραμμα 5.2 η αξιολόγηση σε 5 από τους 9 παράγοντες δεν φαίνεται να επηρεάζεται από 
τη χώρα προέλευσης του επισκέπτη, δίνοντας έναν καθολικό χαρακτήρα ικανοποίησης. 

Συγκεκριμένα για τους παράγοντες «καθαριότητα», «δυνατότητα ενημέρωσης», «ποιό-
τητα υποδομών», «δημόσιες συγκοινωνίες» και «παρεχόμενες δραστηριότητες» υπολο-
γίστηκε ότι οι μέσες τιμές δεν διαφέρουν περισσότερο από 0,5 μονάδες. Η μεγαλύτερη 
διαφορά εντοπίζεται στην παρεχόμενη περίθαλψη με τους Έλληνες τουρίστες να εμφανί-
ζουν μέσο βαθμό ικανοποίησης 4,1 ενώ οι τουρίστες από άλλες χώρες 5,7. Στη συνέχεια 
έρχεται το κόστος των διακοπών στη Σίφνο με τη διαφορά να είναι 1 μονάδα και τις μέσες 
τιμές να υπολογίστηκαν 4,8 και 5,8 αντίστοιχα. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Έλληνες τουρί-
στες αποτελούνται από άτομα με κυρίως χαμηλά εισοδήματα, όποτε το πιθανότερο είναι 
πως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αξιολόγησαν το κόστος των διακοπών στη Σίφνο με 
χαμηλότερο βαθμό. Οι άλλοι δύο παράγοντες για τους οποίους ανιχνεύθηκε διαφορά είναι 
η δυνατότητα στάθμευσης και οι υπηρεσίες ταξί με τις διαφορές στον βαθμό ικανοποίησης 
να διαμορφώνονται σε 0,8 και 0,7 αντίστοιχα υπέρ των ξένων τουριστών.

Διάγραµµα 5.2: Βαθµός ικανοποίησης κατά χώρα προέλευσης 
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Κλείνοντας, πρέπει να σημειωθεί ότι οι Έλληνες τουρίστες εμφανίζονται πιο αυστηροί 
στην αξιολόγηση τους, αφού παρουσιάζουν βαθμό ικανοποίησης, έστω και οριακά, χαμη-
λότερο από εκείνον των ξένων σε 8 από τους 9 παράγοντες. Η μόνη περίπτωση που εμ-
φανίζουν μεγαλύτερο είναι όσον αφορά τη δυνατότητα ενημέρωσης για τη Σίφνο, αλλά η 
πιθανότερη εξήγηση είναι ότι μπορούσαν να επικοινωνήσουν και να λάβουν πληροφορίες 
ευκολότερα λόγω της εντοπιότητας. 

5.2 Καταλύματα 

Τα καταλύματα της Σίφνου αξιολογήθηκαν με πολύ μεγάλο βαθμό και για τους τέσσερις 
παράγοντες που διερευνήθηκαν στην έρευνα με τα ποσοστά των ικανοποιημένων του-
ριστών να είναι σε κάθε περίπτωση πάνω από 90%. Η διαδικασία κράτησης άφησε ικα-
νοποιημένους σχεδόν όλους τους ερωτώμενους με το ποσοστό να φτάνει στο 97% των 
περιπτώσεων, εν συνεχεία έρχεται η εξυπηρέτηση από το προσωπικό των καταλυμάτων 
με 94% ικανοποιημένων τουριστών και ακολουθούν οι εγκαταστάσεις / υποδομές και η 
σχέση ποιότητας τιμής με ποσοστά 92% και 91% αντίστοιχα. Να σημειωθεί ότι στην ανάλυ-
ση ικανοποίησης από τα καταλύματα εξαιρέθηκαν οι τουρίστες που διέμειναν σε ιδιόκτητη 
κατοικία ή σκάφος αφού δεν είχε νόημα να αξιολογήσουν τους τέσσερις παράγοντες όσον 
αφορά το κατάλυμα που διέμειναν.

Για να ελεγχθεί ποιος παράγοντας αξιολογήθηκε καλύτερα εμβαθύναμε την ανάλυση μόνο 
στους ικανοποιημένους τουρίστες. Στο διάγραμμα 5.4 παρουσιάζονται οι κατανομές των 
απαντήσεων μόνο για τους ικανοποιημένους τουρίστες ανάλογα με τον βαθμό ικανοποί-
ησης, δηλαδή λίγο, αρκετά και απόλυτα ικανοποιημένοι. Η εξυπηρέτηση και η διαδικασία 
κράτησης εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά όσον αφορά τους απόλυτα ικανοποιημέ-
νους επισκέπτες και φτάνουν στο 50% των περιπτώσεων. Οι άλλοι δύο παράγοντες, η 

Διάγραµµα 5.3: Βαθµός ικανοποίησης από τα καταλύµατα (%) 
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Διάγραµµα 5.4: Ανάλυση ικανοποιηµένων τουριστών από τα καταλύµατα (%) 
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Διάγραµµα 5.5: Βαθµός ικανοποίησης από τα καταλύµατα κατά χώρα προέλευσης (%) 
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σχέση ποιότητας τιμής και οι εγκαταστάσεις άφησαν απόλυτα ικανοποιημένους σχεδόν 
έναν στους τρεις ερωτώμενους. Αυτοί οι δύο παράγοντες φαίνεται να έχουν κάποια πε-
ριθώρια βελτίωσης αφού περίπου ένας στους πέντε τουρίστες δήλωσε ότι έμεινε μεν 
ικανοποιημένος, αλλά στο μικρότερο δυνατό βαθμό, δηλαδή λίγο.

Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των τουριστών δήλωσε ικανοποιημένη από τα 
καταλύματα στα οποία διέμεινε δεν αφήνει πολλά περιθώρια διαφοροποίησης ανάλογα 
με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. Ενδεικτικά παρουσιάζονται οι κατανομές των 
απαντήσεων βάσει της χώρας προέλευσης των τουριστών, όπου το μόνο συμπέρασμα 
που μπορεί να εξαχθεί είναι ότι οι Έλληνες τουρίστες εμφανίζονται και σε αυτήν την περί-
πτωση λιγότερο ικανοποιημένοι σε σύγκριση με τους ξένους επισκέπτες. 

5.3 Καταστήματα εστίασης

Σαφώς θετική εντύπωση άφησαν στους τουρίστες της Σίφνου και τα καταστήματα εστί-
ασης: περίπου εννέα στους δέκα ερωτώμενους απάντησαν ότι είναι ικανοποιημένοι και 
από τους τέσσερις παράγοντες όσον αφορά τα συγκεκριμένα καταστήματα. Το μικρότερο 
ποσοστό ικανοποιημένων επισκεπτών εμφανίζεται στον παράγοντα σχέση ποιότητας τι-
μής με ποσοστό 86%, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αξιολογήθηκαν θετικά περίπου από το 90% 
των περιπτώσεων. 

Και σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να δούμε αναλυτικά την κατανομή των ικανοποιη-
μένων επισκεπτών ώστε να διερευνηθεί αν υπάρχει κάποια σημαντική διαφοροποίηση 
μεταξύ των τεσσάρων παραγόντων. Από το διάγραμμα 5.7 συμπεραίνουμε ότι η ποιότητα 
και η εξυπηρέτηση είναι οι δύο παράγοντες οι οποίοι άφησαν την καλύτερη εντύπωση, 
αφού σχεδόν τέσσερις στους δέκα τουρίστες έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι. Το ποσο-
στό των απόλυτα ικανοποιημένων επισκεπτών μειώνεται σε 31% στην περίπτωση των 
εγκαταστάσεων, ενώ από τη σχέση ποιότητας τιμής έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος περί-
που ένας στους τέσσερις ερωτώμενους. Δεδομένου ότι ο παράγοντας της ποιότητας των 
προϊόντων εμφανίζεται αρκετά υψηλά στην αξιολόγηση των τουριστών συμπεράνουμε 
ότι οι τιμές είναι εκείνες οι οποίες πρέπει να βελτιωθούν κατά την κρίση των τουριστών. 

Η ανάλυση ανά χώρα προέλευσης δείχνει ότι η ικανοποίηση από την εξυπηρέτηση των πε-
λατών μένει σχετικά σταθερή για τις δύο κατηγορίες τουριστών, με τους Έλληνες να μέ-
νουν ικανοποιημένοι κατά 90% και τους ξένους κατά 94%. Κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες 
είναι αυξημένο το ποσοστό των ικανοποιημένων ξένων τουριστών έναντι των Ελλήνων 
στον παράγοντα της εξυπηρέτησης με τα αντίστοιχα ποσοστά να είναι 93% και 87%.Η δια-
φορά αυτή φαίνεται να μεγαλώνει όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων και να φτάνει 
στις εννέα ποσοστιαίες μονάδες υπέρ πάντα των ξένων τουριστών. Τέλος η μεγαλύτερη 
διαφοροποίηση παρατηρείται στον παράγοντα «σχέση ποιότητας - τιμής», όπου οι Έλλη-
νες τουρίστες έμειναν ικανοποιημένοι κατά 72%, ενώ οι ξένοι κατά 94%. Να σημειωθεί ότι 
σε αυτήν την ερώτηση είναι η μόνη περίπτωση που το ποσοστό των δυσαρεστημένων ξε-
περνάει το 10% και υπολογίζεται σε 14% για τους Έλληνες τουρίστες. Το πρότυπο λοιπόν 
που έχει παρατηρηθεί και σε προηγούμενες ερωτήσεις με τους Έλληνες να είναι λιγότερο 
ικανοποιημένοι σε παράγοντες που αφορούν τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, εξακο-
λουθεί να υπάρχει και στην περίπτωση των καταστημάτων εστίασης.
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Διάγραµµα 5.7: Ανάλυση ικανοποιηµένων τουριστών από τα καταστήµατα εστίασης (%) 
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Διάγραµµα 5.8: Βαθµός ικανοποίησης 
από τα καταστήµατα εστίασης κατά χώρα προέλευσης (%)
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5.4 Εμπορική αγορά

Οι παράγοντες που μελετήθηκαν ως προς την ικανοποίηση των τουριστών είναι δύο κα-
τηγοριών, καταρχήν αφορούν χαρακτηριστικά των προϊόντων που διατίθενται στην εμπο-
ρική αγορά της Σίφνου δηλαδή οι τιμές, η ποιότητα, η ποικιλία και η διάθεση μοναδικών 
/ ιδιαίτερων προϊόντων καθώς και χαρακτηριστικά που αφορούν εν γένει την εμπορική 
αγορά, συγκεκριμένα η εξυπηρέτηση πελατών, το ωράριο λειτουργίας και η εικόνα των 
καταστημάτων. Από την πρώτη κατηγορία ξεχωρίζει η ποιότητα των προϊόντων που άφη-

σε ικανοποιημένους σχεδόν οκτώ στους δέκα τουρίστες. Η ποικιλία των προϊόντων που 
διατίθενται στην εμπορική αγορά της Σίφνου αποτελεί το δεύτερο χαρακτηριστικό, για το 
οποίο επτά στους δέκα τουρίστες δηλώνουν ικανοποιημένοι. Σε χαμηλότερα ποσοστά ικα-
νοποίησης κινούνται τα άλλα δύο χαρακτηριστικά με δύο στους τρεις τουρίστες να δηλώ-
νουν ικανοποιημένοι τόσο από τις τιμές όσο και από τη διάθεση μοναδικών / ιδιαίτερων 
προϊόντων. Να σημειωθεί βέβαια ότι στην περίπτωση του τελευταίου παράγοντα υπήρξε 
μεγάλο ποσοστό που αρνήθηκε να απαντήσει, της τάξης του 21%. 

Όπως ήταν αναμενόμενο η ικανοποίηση από τις τιμές των προϊόντων έχει άμεση σχέση 
με το ετήσιο ατομικό εισόδημα των τουριστών. Τα άτομα που ανήκουν στις μικρές εισο-
δηματικές κατηγορίες έμειναν λιγότερο ικανοποιημένα από τις τιμές των προϊόντων, με 
το ποσοστό να πέφτει στο 56% των περιπτώσεων, αντίθετα στις μεγάλες εισοδηματικές 
κατηγορίες η ικανοποίηση αυξάνεται και φτάνει στο 77%. Η διαπίστωση αυτή έρχεται να 
εξηγήσει γιατί οι Έλληνες, οι οποίο έχουν και χαμηλότερα εισοδήματα, δηλώνουν σε μι-
κρότερο βαθμό από τους ξένους ότι είναι ικανοποιημένοι από τις τιμές των προϊόντων στη 
Σίφνο, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 5.10. 

Για να αποσαφηνιστεί πόσο σημαντικό είναι οι τουρίστες να μένουν ικανοποιημένοι από τα 
βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μιας εμπορικής αγοράς, υπολογίστηκαν οι μέσες 

Διάγραµµα 5.9: Βαθµός ικανοποίησης από τα χαρακτηριστικά των προϊόντων
της εµπορικής αγοράς της Σίφνου (%) 
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δαπάνες σε αγορές κατά βαθμό ικανοποίησης για τους τρεις παράγοντες, «τιμές», «ποιό-
τητα» και «ποικιλία». Τα άτομα που έμειναν ικανοποιημένα από τις τιμές και την ποικιλία 
των προϊόντων ξόδεψαν κατά μέσο όρο 20€ περισσότερα σε αγορές από εκείνα που έμει-
να δυσαρεστημένα. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά όταν εξετάζουμε τον παράγοντα 
«ποιότητα», οι τουρίστες που δεν καλύφθηκαν επαρκώς από την ποιότητα των προϊόντων 
ξόδεψαν κατά μέσο όρο 22€, ενώ η εκτίμηση αυτή υπερδιπλασιάζεται για τους τουρίστες 
που δήλωσαν ικανοποιημένοι από την ποιότητα των προϊόντων που βρήκαν στη Σίφνο και 
φτάνει στα 55€.

Όσον αφορά τα άλλα τρία χαρακτηριστικά που αφορούν την εν γένει λειτουργία της εμπο-
ρικής αγοράς της Σίφνου, δηλαδή το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, την εικόνα 
των καταστημάτων και την εξυπηρέτηση πελατών παρατηρείται απόλυτη ισορροπία στα 

Διάγραµµα 5.10: Βαθµός ικανοποίησης από τις τιµές
των προϊόντων κατά χώρα προέλευσης (%) 
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Διάγραµµα 5.11: Δαπάνες σε αγορές (€) κατά βαθµό ικανοποίησης 

Τιµές Ποιότητα Ποικιλία

48

57
55

41

22

54 56

33

38

0

20

40

60

80

ΙκανοποιηµένοιΙκανοποιηµένοι Ούτε/ούτεΟύτε/ούτε Δυσαρεστηµένοι



74

INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Θετικά-Αρνητικά σημεία 

της Σίφνου 

και προτάσεις βελτίωσης

ποσοστά των ικανοποιημένων τουριστών. Συγκεκριμένα και για τους τρεις παράγοντες το 
82% του δείγματος δήλωσε ικανοποιημένο, ενώ το ποσοστό των δυσαρεστημένων δεν 
ξεπερνά σε καμία περίπτωση το 5% των περιπτώσεων. Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι η 
ανάλυση των τριών αυτών παραγόντων με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώ-
μενων δεν ανέδειξε καμία διαφοροποίηση ως προς τον βαθμό ικανοποίησης. 

Διάγραµµα 5.12: Βαθµός ικανοποίησης από τα χαρακτηριστικά
της εµπορικής αγοράς της Σίφνου (%) 
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6. Θετικά – αρνητικά σημεία και προτάσεις βελτίωσης

6.1. Ελλείψεις σε υπηρεσίες και προϊόντα

Στο τελευταίο κεφάλαιο της μελέτης θα παρουσιαστούν οι απαντήσεις τεσσάρων ανοι-
χτών ερωτήσεων που απευθύνθηκαν στους τουρίστες της Σίφνου. Καταρχήν έγινε προ-
σπάθεια να διερευνηθεί αν υπήρξαν κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν κατάφεραν να 
βρουν οι τουρίστες κατά την παραμονή τους στο νησί. Το μεγαλύτερο κομμάτι των ερω-
τώμενων, σε ποσοστό 45%, δεν ανέφερε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία, και το 40% δεν απά-
ντησε στην συγκεκριμένη ερώτηση ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Αυτό έχει ως συνέπεια τα 
αποτελέσματα να μην έχουν τόσο ποσοτική σημασία αλλά περισσότερο ποιοτική. Στον πί-
νακα 6.1 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των τουριστών καθώς και το πλήθος αυτών. Όσον 
αφορά τις υπηρεσίες, έλλειψη εντοπίστηκε στις αθλητικές δραστηριότητες, όπως ιππασία, 
ποδηλασία κ.α. Να υπενθυμίσουμε ότι και στην ερώτηση του βαθμού ικανοποίησης ο πα-
ράγοντας των παρεχόμενων δραστηριοτήτων συγκέντρωσε ένα από τα μικρότερα ποσο-
στά ικανοποιημένων τουριστών. Επίσης ως έλλειψη αναφέρθηκαν κάποιες διαδικτυακές 
υπηρεσίες, όπως η δυνατότητα εκτύπωσης εισιτηρίων. Σχετικά με τα προϊόντα που δεν 
βρήκαν οι τουρίστες στη Σίφνο καταρχήν με μεγαλύτερη συχνότητα αναφέρθηκαν κάποια 
βρώσιμα προϊόντα όπως φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Επίσης ορισμένοι από τους ερω-
τώμενους δήλωσαν ότι δεν υπήρχαν στα εστιατόρια του νησιού φρέσκα ψάρια, καθώς το 
ίδιο πλήθος απαντήσεων παρουσιάζει και η απάντηση για φαρμακείο στις Καμάρες. Το 
βασικό συμπέρασμα είναι ότι η Σίφνος καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των τουριστών σε 
υπηρεσίες και προϊόντα χωρίς να εμφανίζεται κάποια συγκεκριμένη έλλειψη. 

Πίνακας 6.1: Προϊόντα και υπηρεσίες που δεν βρήκαν στη Σίφνο

Υπηρεσίες / προϊόντα Πλήθος απαντήσεων

Αθλητικές δραστηριότητες 21

Βρώσιμα 13

Φρέσκα ψάρια 9

Φαρμακείο 9

Τοπικά χειροποίητα προϊόντα 8

Είδη ένδυσης / υπόδησης 6

Διαδικτυακές υπηρεσίες 6

Υπηρεσίες καλοπισμου 1

Πετσέτες τουριστικές 1

Βενζινάδικο 1

Αθλητικά είδη εξοπλισμού 1

Κοσμήματα 1
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6.2. Αρνητικά σημεία

Εκτός από πιθανές ελλείψεις σε υπηρεσίες και προϊόντα ζητήθηκε από τους τουρίστες να 
αναφέρουν αν υπήρξε κάτι συγκεκριμένο που τους δυσαρέστησε ή τους εμπόδισε κατά 
την παραμονή τους στη Σίφνο. Και σε αυτήν την ερώτηση το ποσοστό που έδωσε κάποια 
συγκεκριμένη απάντηση είναι σχετικά μικρό, αφού περίπου το ένα τρίτο δεν απάντησε κα-
θόλου και ένας στους τρεις δήλωσε ότι δεν αντιμετώπισε καμία δυσκολία και δεν εντό-
πισε κανένα αρνητικό σημείο. Η παρουσίαση λοιπόν των απαντήσεων στον πίνακα 6.2 
γίνεται σύμφωνα με το πλήθος που δόθηκαν σε κάθε μία. Εντός των δημοφιλέστερων 
απαντήσεων εμφανίζονται χαρακτηριστικά που αφορούν τα καταστήματα εστίασης όπως 
οι τιμές, η ποικιλία και η ποιότητα των προϊόντων καθώς και το ωράριο λειτουργίας τους. 
Να επισημανθεί ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται απαντήσεις που αφορούν 
νυχτερινά μαγαζιά και κατά τη γνώμη των τουριστών έκλειναν νωρίς το βράδυ, καθώς 
και μαγαζιά εστίασης που δεν άνοιγαν νωρίς το πρωί. Αξιοσημείωτο είναι ότι από τα 20 
άτομα που ανέφεραν ως αρνητικό σημείο τις υψηλές τιμές που συνάντησαν στη Σίφνο τα 
16 ήταν Έλληνες και τα υπόλοιπα 4 από κάποια χώρα του εξωτερικού. Ένα ακόμη θέμα 
που φαίνεται να ενόχλησε τους ερωτώμενους ήταν οι υπηρεσίες ταξί. Οι απαντήσεις που 
συγκεντρώθηκαν σε αυτή την κατηγορία αφορούσαν τις τιμές, τη συμπεριφορά των οδη-
γών αλλά κα τη μικρή διαθεσιμότητα που υπήρχε σε οχήματα. 

Πίνακας 6.2: Σημεία που τους δυσαρέστησαν / δυσκόλεψαν στη Σίφνο

Αρνητικά σημεία Πλήθος απαντήσεων

Υψηλές τιμές 20

Υπηρεσίες ταξί 16

Καταστήματα εστίασης 15

Κατάσταση δρόμων 15

Ωράριο καταστημάτων εστίασης 14

Δεν υπήρχαν πληροφορίες για τα δρομολογια λεωφορείων 13

Ταχύτητα internet 9

Γραφείο πληροφοριών (ωράριο, πληροφορίες) 7

Έλλειψη καθαριότητας 6

Δεν υπήρχαν πληροφορίες στα αγγλικά 5

Δεν κόβουν αποδείξεις 4

Ποιότητα /τιμές καταλυμάτων 3

Στάθμευση 3

Εξυπηρέτηση πελατών 2

Διαφημιστικές πινακίδες 1

Θόρυβος στις παραλίες από θαλάσσια σπορ 1

Οργανωμένες παραλίες 1

Χρήση πιστωτικών καρτών 1
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6.3. Θετικά σημεία

Από τους επισκέπτες της Σίφνου ζητήθηκε στη συνέχεια να αναφέρουν τα τρία σημεία 
που τους άφησαν τη θετικότερη εντύπωση κατά την παραμονή τους στο νησί. Ένας στους 
τρεις κατέταξε το φυσικό τοπίο και τις παραλίες εντός της τριάδας, καθώς το ίδιο ποσοστό 
απάντησε ότι η φιλικότητα / φιλοξενία των ντόπιων ήταν ένα από τα θετικά σημεία που 
παρατήρησαν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη Σίφνο. Να σημειωθεί ότι αυτοί οι 
δύο παράγοντες ήταν οι πρώτοι ως προς τη σημαντικότητα για να επιλέξουν τη Σίφνο ως 
προορισμό διακοπών, το οποίο σημαίνει ότι επιβεβαιώθηκαν πλήρως οι προσδοκίες των 
τουριστών.

Τα επόμενα τέσσερα σημεία που αναφέρθηκαν με ποσοστό από 13% έως 17% ήταν η γρα-
φικότητα των οικισμών, η τοπική γαστρονομία, η καθαριότητα του νησιού και η ήπια τουρι-
στική ανάπτυξη του νησιού. Αναλυτικά όλες οι απαντήσεις παρουσιάζονται στον επόμενο 
πίνακα. 

Πίνακας 6.3: Σημεία που άφησαν θετική εντύπωση από τη Σίφνο

Θετικά σημεία Ποσοστό

Τοπίο, παραλίες 34.4%

Φιλικότητα / φιλοξενία ντόπιων 32.4%

Γραφικότητα οικισμών 17.2%

Τοπική γαστρονομία 15.4%

Καθαριότητα 15.2%

Ήπιος τουρισμός 13.3%

Καθαρά και σηματοδοτημένα μονοπάτια 8.4%

Εξυπηρέτηση πελατών 3.6%

Χαμηλές τιμές 1.4%

Δημόσιες συγκοινωνίες 1.1%

Καταλύματα 1.1%

Παραδοσιακα προϊόντα 0.9%

Κατάσταση δρόμων 0.7%

Καλή οργάνωση στις παραλίες 0.5%

Υποδομές 0.5%

Θερινό cinema 0.2%

Κόβουν όλοι αποδείξεις 0.2%
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6.4. Προτάσεις βελτίωσης

Η τελευταία ανοιχτή ερώτηση που τέθηκε στους επισκέπτες της Σίφνου ήταν εάν έχουν κά-
ποια πρόταση βελτίωσης για το νησί. Δύο στους τρεις τουρίστες δεν έδωσε συγκεκριμένη 
απάντηση με συνέπεια και εδώ να έχουν περισσότερο ποιοτική σημασία οι απαντήσεις που 
λήφθηκαν παρά ποσοτική. Η μεγαλύτερη συχνότητα των δρομολογίων των λεωφορείων 
εμφανίζεται πρώτη σε απαντήσεις και εν συνεχεία η διαμόρφωση του οδικού δικτύου της 
Σίφνου. Επίσης οι δραστηριότητες για ενήλικες και παιδιά παρουσιάζεται ξανά και σε αυ-
τήν την ερώτηση και θα πρέπει να απασχολήσει τόσο τον Δήμο όσο και τους ανθρώπους 
που εν γένει δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού στη Σίφνο. Τέλος ένα θέμα το 
οποίο ανακύπτει και δεν είχε ανιχνευθεί προηγουμένως είναι η διαθεσιμότητα οχημάτων 
προς ενοικίαση, αφού 16 άτομα ανέφεραν ότι δεν βρήκαν να νοικιάσουν όχημα κατά τη 
διάρκεια των διακοπών τους στη Σίφνο. 

Πίνακας 6.4: Προτάσεις βελτίωσης της Σίφνου

Προτάσεις Πλήθος απαντήσεων

Συχνότερα δρομολόγια λεωφορείων 35

Διαμόρφωση δρόμων 25

Περισσότερα ενοικιαζόμενα οχήματα 16

Περισσότερες δραστηριότητες για ενήλικες κα παιδιά 13

Οργανωμένες παραλίες 10

Περισσότεροι χάρτες (οδικοί και για μονοπάτια) 9

Γύρος του νησιού με βάρκα 8

Να μην μπουν μεγάλες εταιρίες τουρισμού στη Σίφνο 7

Μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων 6

Μεγαλύτερη ποικιλία μαγαζιών εστίασης 5

Δρομολόγια πλοίων 3

Businsess center 3

Ρύθμιση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων 2

Περισσότερα ταξί 2

Internet cafe 1




