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Πρόλογος του Προέδρου της ΕΣΕΕ
κ. Βασίλη Κορκίδη

στην έρευνα του ΙΝΕΜΥ «Εμπόριο και Τουρισμός στη Ρόδο»

Με μεγάλη χαρά παρουσιάζω στους συναδέλφους και στους πολίτες της Ρόδου και του 
Νοτίου Αιγαίου γενικότερα την έρευνα για το εμπόριο και τον τουρισμό της Ρόδου. Αυτή 
η έρευνα υπήρξε προϊόν μιας ευρείας και γόνιμης συνεργασίας του Ινστιτούτου Εμπορίου 
και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ με την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Δωδεκανήσου και τον 
Εμπορικό Σύλλογο Ρόδου. Σε μια δύσκολη περίοδο όπου 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 πραγματι-
κότητα 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 συ-
γκριτικό πλεονέκτημα να υποδέχεται εκατομμύρια επισκεπτών οι οποίοι εκ των πραγμά-
των εξυπηρετούνται και στις πολυάριθμες τουριστικές αγορές. Γι’ αυτόν τον λόγο, και για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, επιχειρήσαμε να μελετήσουμε μια τουριστική εμπορική αγορά, 
να καταγράψουμε τις στάσεις και τις αντιλήψεις των ξένων τουριστών και την εικόνα τους 
από τη λειτουργία και τις παροχές των εμπορικών καταστημάτων. Σκοπός μας ήταν να 
φτιάξουμε ένα εργαλείο για τους επιχειρηματίες της περιοχής αλλά και έναν οδηγό μελέ-
της και άλλων τουριστικών αγορών. Είναι πολύ σημαντικό, όταν μάλιστα αναμένουμε για 
το καλοκαίρι του 2013 τόσους πολλούς τουρίστες, να γνωρίζουμε τις ανάγκες τους και 
πού πρέπει να παρέμβουμε για να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

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. Διαμέσου της έρευνας που κρατάτε στα 
χέρια σας φιλοδοξούμε να εντοπίσουμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία της αγοράς της 
Ρόδου· να αναδείξουμε την καταναλωτική συμπεριφορά των τουριστών, η οποία άλλω-
στε 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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Χαιρετισμός κ. Π. Καραγιάννη
Προέδρου της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Δωδεκανήσου

Αγαπητοί φίλοι,

Νιώθω εξαιρετικά ευτυχής για τη δημοσίευση της έρευνας «Εμπόριο και Τουρισμός στην 
Ρόδο». Πρόκειται για μια μέριμνα που είχα τα τελευταία χρόνια, να γίνει, δηλαδή, μία εμπε-
ριστατωμένη έρευνα στο νησί μας, που να μελετά ταυτόχρονα και συνδυαστικά την εμπο-
ρική και την τουριστική επιχειρηματικότητα. Για πρώτη φορά ένα ερευνητικό ινστιτούτο, το 
Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ δίνει τόσο σημαντικές πληροφορίες που μπορούν να συγκροτηθούν 
σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής. 

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, η τελευταία περίοδος ήταν πολύ δύσκολη για όλους μας. 
Το γενικότερο οικονομικό κλίμα πήγαινε από το κακό στο χειρότερο, καταστήματα έβα-
ζαν λουκέτα, τζίροι και εισοδήματα μειώνονταν. Ειδικά εμείς στις τουριστικές περιοχές 
το καταλαβαίναμε από την περιορισμένη κίνηση και τη δυσκολία των συμπολιτών μας. 
Παραταύτα,  το καλοκαίρι που έρχεται θα συνοδευθεί από αυξημένη τουριστική κίνηση και 
αυτό είναι κάτι που πρέπει άμεσα να αξιοποιήσουμε.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συγκεκριμένη έρευνα έρχεται στην κατάλληλη στιγμή για να επι-
σημάνει αδυναμίες στη ροδίτικη αγορά και το κυριότερο να αναδείξει το τι σκέφτονται οι 
ξένοι επισκέπτες για το νησί μας και τα καταστήματά του. Πρόκειται για σημαντική πρω-
τοβουλία της ΕΣΕΕ και του ΙΝΕΜΥ, για την οποία και εμείς ως Ομοσπονδία Εμπορικών 
Συλλόγων Δωδεκανήσου παλέψαμε με πείσμα.

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι σήμερα δικαιώνονται προσπάθειες χρόνων και εύχομαι 
ότι οι συνάδελφοι Ροδίτες έμποροι θα ωφεληθούν από την εν λόγω έκδοση. 
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Προλογικό σημείωμα

Η ανά χείρας έκδοση έχει ως θέμα τη διερεύνηση των αναγκών  αλλά το επίπεδο ικανο-
ποίησης των επισκεπτών – τουριστών από την τοπική εμπορική αγορά της Ρόδου.  Πρό-
κειται για μια μελέτη η οποία βασίζεται σε πρωτογενή έρευνα του ΙΝΕΜΥ και εντάσσεται 
στην κατηγορία των κλαδικών περιφερειακών μελετών του Ινστιτούτου. Δεδομένης τόσο 
της υψηλής σημασίας της τουριστικής μεταβλητής για την προώθηση της αναπτυξιακής 
προοπτικής της χώρας όσο και της ευρωστίας των τουριστικών εμπορικών αγορών, θε-
ωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη η συνδυαστική μελέτη των εν λόγω δύο κλάδων. Η πα-
ρούσα μελέτη, επομένως, θα αποτελέσει το μεθοδολογικό και ερευνητικό οδηγό για την 
προσέγγιση του εν λόγω θέματος και σε άλλες περιοχές. 

Αφορμή για τη διενέργεια της έρευνας στάθηκε αφενός η πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας 
Εμπορικών Συλλόγων Δωδεκανήσου  (ΟΕΣΔ) να αποτυπώσει τις ιδιαιτερότητες της του-
ριστικής εμπορικής αγοράς της Ρόδου με στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής και 
αφετέρου η πρόθεση της ΕΣΕΕ να στηρίξει τις Ομοσπονδίες-μέλη της και να συμβάλει στο 
σχεδιασμό της  νησιωτικής ανάπτυξης και στην προώθηση του εμπορίου στις τουριστικές 
περιοχές. 

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 έρευνα διενεργήθηκε στην πόλη, στο λιμάνι και στο αεροδρόμιο της Ρόδου τις δύο 
τελευταίες βδομάδες του Αυγούστου σε δείγμα 1.330 τουριστών με τη μέθοδο των προ-
σωπικών συνεντεύξεων. Παρά το γεγονός ότι έχουν κατά καιρούς διενεργηθεί αρκετές 
μελέτες και έρευνες για την τουριστική δραστηριότητα στις νησιωτικές περιοχές, κατα-
γράφεται σημαντικό βιβλιογραφικό κενό σχετικά με την αλληλεπίδραση τουρισμού και 
του εμπορίου, δύο κρίσιμων και αλληλένδετων τομέων της τουριστικής οικονομίας. Για 
το λόγο αυτό, η παρούσα έρευνα είναι πρωτότυπη ως προς τις μεθόδους και τις στοχεύ-
σεις της. 

Για την εκπόνηση της έρευνας εργάστηκαν ως ερευνητές στη διεξαγωγή των συνεντεύ-
ξεων οι κάτωθι: Γιώργος Μαρής, Γιώργος Ρούφας, Άντα Ραμαλιού, Νίκος Μουστάκης, 
Δώρα Παυλίδου και Μιχάλης Τσαβαρής. Πολύτιμη σε κάθε επίπεδο ήταν η συμβολή της 
Άννας Αναστασιάδη, συνεργάτη της Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Δωδεκανήσου.  
Την ευθύνη οργάνωσης παρακολούθησης και συντονισμού του έργου είχαν οι Δήμητρα 
Γούναρη, και Φανή Προβή, συντονίστρια και στέλεχος αντίστοιχα του Τμήματος Έρευνας 



EΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

14

και Τεκμηρίωσης του ΙΝ.ΕΜ.Υ. Σε διάφορα στάδια της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων 
της έρευνας εργάστηκαν οι συνεργάτες του ΙΝ.ΕΜ.Υ  Ελισάβετ Σαλπέα και Παναγιώτης 
Κολοκυθάς.

Πολλές ευχαριστίες οφείλονται στον Εμπορικό Σύλλογο Ρόδου και στους εμπόρους της 
περιοχής που συνέβαλαν τα μέγιστα στην ομαλή ολοκλήρωση της έρευνας, και ιδιαίτερα 
στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Δωδεκανήσου, κ. Παναγιώτη Κα-
ραγιάννη.

Βάλια Αρανίτου 

Επίκουρη καθηγήτρια 
Πανεπιστημίου Κρήτης 

Διευθύντρια ΙΝΕΜΥ

Μάιος  2013
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Εισαγωγή

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των δημογραφικών, κοινωνι-
κοοικονομικών και καταναλωτικών χαρακτηριστικών των τουριστών της Ρόδου, σε συν-
δυασμό με τις στάσεις και τις αντιλήψεις τους σε σχέση με την τοπική εμπορική αγορά. 
Επιχειρήθηκε να προσδιοριστεί το επίπεδο της ικανοποίησής τους από τη λειτουργία και 
τις παροχές των εμπορικών καταστημάτων και μάλιστα συνδυαστικά με βάση τη χώρα 
προέλευσής τους. Αναλύθηκαν σε βάθος μια σειρά προσδιοριστικοί παράμετροι έτσι ώστε 
να καταστεί εφικτή η παραγωγή αναπτυξιακών προτάσεων της αγοράς περισσότερο στο-
χευμένες σε αυτήν την ομάδα στόχου.

Πιο συγκεκριμένα προσδιορίστηκε:
◗◗ Το τουριστικό και καταναλωτικό προφίλ των ξένων τουριστών 
◗◗ Τα δυνατά και αδύνατα σημεία της τοπικής αγοράς 
◗◗ Οι περαιτέρω δυνατότητες της αγοράς να ενδυναμώσει τα θετικά στοιχειά της εικόνας της
◗◗ Τα αρνητικά στοιχεία που απειλούν τη θετική εικόνα της εμπορικής αγοράς.

Επιπλέον, αντίστοιχα ερωτήματα και προτάσεις προέκυψαν από τη διερεύνηση της ολοέ-
να και αυξανόμενης κατηγορίας τουρισμού «της κρουαζιέρας». 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας προέκυψαν ορισμένα βασικά συμπεράσματα ανά 
θεματικό άξονα τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω συνοπτικά.

Βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά

Οι τουρίστες που επιλέγουν τη Ρόδο ως τόπο διακοπών
◗➜ είναι σε ίσα περίπου ποσοστά άνδρες και γυναίκες
◗➜ 6 στους 10 είναι έγγαμοι
◗➜ 7 στους 10 είναι έως 44 ετών 
◗➜ σχεδόν 8 στους 10 είναι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης.

Ως προς την οικονομική τους κατάσταση, παρά το ότι δεν εντοπίζεται ιδιαίτερη συγκέ-
ντρωση σε συγκεκριμένο κλιμάκιο, περισσότεροι από τους μισούς (ποσοστό 56,2% του 
δείγματος) αναφέρουν ετήσιο εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ.

Βασικά χαρακτηριστικά τουριστικού προφίλ

Κύρια πηγή πληροφόρησης για τη Ρόδο αποτελεί το διαδίκτυο (42,5%) ακολουθούμενο 
από το ταξιδιωτικό πρακτορείο (34%) και τους «φίλους και συγγενείς» (1,7%). Αυτή κα-
θεαυτή η οργάνωση του ταξιδιού για περισσότερους από τους μισούς τουρίστες (55,6%) 
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γίνεται μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα αν και το ποσοστό που στηρίζεται στο διαδίκτυο για 
τον εντοπισμό καταλύματος δεν είναι καθόλου αμελητέο (42,3%). Και η κύρια επιλογή (σε 
ποσοστό 85%) ως προς το είδος του καταλύματος είναι είτε τα all inclusive είτε τα ξενο-
δοχεία 4 ή 5 αστέρων.

Από τις περιοχές του νησιού, 3 στους 10 τουρίστες περνούν το μεγαλύτερο μέρος των 
διακοπών τους στην πόλη της Ρόδου, με την Καλλιθέα, την Ιξιά και το Φαληράκι να ακο-
λουθούν κατά σειρά ως επιλογές για διαμονή.

Σκοπός της επίσκεψης για τη συντριπτική πλειοψηφία είναι βεβαίως οι διακοπές και η 
διάρκειά τους, για 7 στους 10 τουρίστες, κυμαίνεται γύρω στη μία εβδομάδα· το υπόλοιπο 
30% παραμένει στο νησί ένα δεκαπενθήμερο περίπου. 

Περισσότεροι από το 72% του δείγματος έχουν επισκεφθεί τη Ρόδο ήδη τρεις ή και πε-
ρισσότερες φορές· ενδιαφέρον δε είναι το γεγονός ότι οι πλέον «φανατικοί» είναι οι νέοι 
κάτω των 24 ετών. Επιπλέον το ποσοστό που δηλώνει ότι θεωρεί πολύ πιθανό να επα-
νέλθει υπερβαίνει το 60% του δείγματος.

Τα κύρια στοιχεία προσέλκυσης είναι το φυσικό περιβάλλον, οι παραλίες και ο καιρός. 
Πέραν αυτών, μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων αναφέρθηκε στην ποιότητα των υπηρε-
σιών, στη φιλοξενία των ντόπιων και στον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου ως λόγους 
για τους οποίους επιλέγει τη Ρόδο.

Βασικά χαρακτηριστικά του καταναλωτικού προφίλ 

Η μέση συνολική δαπάνη για τις διακοπές στη Ρόδο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν 
οι ερωτηθέντες, ανέρχεται σε 1.317, 47 ευρώ ανά άτομο –αν και το ύψος της διαφοροποι-
είται ανάλογα με τον τρόπο οργάνωσης του ταξιδιού (για παράδειγμα, όσοι ρυθμίζουν οι 
ίδιοι τις κρατήσεις τους δαπανούν λιγότερα από εκείνους που καταφεύγουν στις υπηρεσί-
ες ταξιδιωτικών πρακτορείων).

Όπως είναι φυσικό, όσο πιο εύποροι είναι οι επισκέπτες τόσο περισσότερα δαπανούν. Επι-
πλέον η διαμονή στην πόλη της Ρόδου, σε σύγκριση με άλλες επιλογές, αποδεικνύεται 
πιο πολυέξοδη. Σε κάθε περίπτωση, ποσοστό άνω του 80% των τουριστών δαπανούν κατ’ 
άτομο περί τα 250 ευρώ για εστιατόρια-καφέ-μπαρ και άλλα τόσα για αγορές διαφόρων 
ειδών: κυρίως δώρα-souvenir-είδη τέχνης και παραδοσιακά προϊόντα-τρόφιμα.

Αναλυτικότερα ως προς τις αγορές:

◗➜  στην κατηγορία των παραδοσιακών προϊόντων-τροφίμων προτιμούν σαφώς τα ελλη-
νικά αγαθά

◗➜  στα είδη ένδυσης και υπόδησης τοποθετούν τα ελληνικά προϊόντα σε δεύτερη θέση, 
μετά τα εισαγόμενα

◗➜  στα εποχικά οι προτιμήσεις είναι μάλλον μοιρασμένες με μικρή υπεροχή των ελληνι-
κών προϊόντων

◗➜ στην κατηγορία των δώρων-αξεσουάρ υπερτερούν οι αγορές ελληνικών προϊόντων.

Οι αγορές συνδυάζονται για πολλούς με μπάνιο στη θάλασσα, δραστηριότητες στη φύση 
ή καφέ και φαγητό. Τις εντάσσουν στη λογική της χαλάρωσης των διακοπών και του 
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ελεύθερου χρόνου και ελκύονται από την ποικιλία προϊόντων που βρίσκουν στη ροδίτι-
κη αγορά. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες αγοράζουν αυθόρμητα και συχνά 
χωρίς να σκέφτονται το κόστος, ιδίως εάν είναι ευκατάστατοι. Πρέπει να σημειωθεί πως 
ο αριθμός εκείνων που έχουν εκ των προτέρων αποφασίσει πόσα θα δαπανήσουν για αγο-
ρές δεν είναι αμελητέος, αν και μικρότερος από εκείνον της κατηγορίας των αυθόρμητων 
αγοραστών.

Απόψεις των τουριστών για την εμπορική αγορά της Ρόδου

Από το σύνολο του δείγματος, σχεδόν το 70% δηλώνει ότι δεν είναι εκ προοιμίου ενημε-
ρωμένο για την τοπική εμπορική αγορά και ότι ενημερώνεται επισκεπτόμενο τα καταστή-
ματα. Η συντριπτική πλειοψηφία, σχεδόν 9 στους 10 τουρίστες, περιηγούνται την αγορά 
της παλιάς πόλης της Ρόδου ενώ για την κεντρική εμπορική αγορά το αντίστοιχο ποσοστό 
πέφτει στο 45%.

Σε κάθε περίπτωση, πάνω από 80% εκείνων που αποκτούν εικόνα για την αγορά της Ρό-
δου δηλώνουν ικανοποιημένοι από:

◗➜ το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων

◗➜ την ποιότητα των προϊόντων

◗➜ την εξυπηρέτηση.

Σε ό,τι αφορά την τελευταία ωστόσο πρέπει να επισημανθεί ότι ο βαθμός ικανοποίησης 
μειώνεται όσο μειώνεται και το εισόδημα των τουριστών. Οι λιγότερο εύποροι δε μαζί με 
τους ιδιαίτερα ευκατάστατους παρουσιάζονται σχετικά δυσαρεστημένοι και από την ποικι-
λία των προϊόντων. Αν και οι απαιτήσεις για επώνυμα είδη φαίνεται να ικανοποιούνται σε 
μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον για τις ηλικίες από 25 έως 54 ετών.

Οι διαστάσεις της εμπορικής αγοράς που συγκεντρώνουν μικρότερα ποσοστά ικανοποίη-
σης είναι η διάθεση μοναδικών-ιδιαίτερων προϊόντων και η δυνατότητα στάθμευσης –πα-
ρότι ο αριθμός των τουριστών που χρησιμοποιεί ΙΧ στις αγορές του είναι μάλλον μικρός.

Συγκεκριμένα για την αγορά της παλιάς πόλης, ελκυστικά στοιχεία είναι:

◗➜ ο συνδυασμός της με την αρχαιολογική τοποθεσία 

◗➜ η εξυπηρέτηση 

◗➜ η ποιότητα των προϊόντων 

◗➜ οι τιμές και οι προσφορές.

Στα αρνητικά επισημαίνονται κυρίως οι υψηλές τιμές και η δυσκολία στάθμευσης και ακο-
λουθούν η ποικιλία των προϊόντων και η δυσχερής πρόσβαση.

Για την κεντρική εμπορική αγορά της Ρόδου, θετικά κρίνονται από τους ερωτηθέντες τα 
εξής στοιχεία:

◗➜ η εξυπηρέτηση 

◗➜ η τοποθεσία

◗➜ η ποιότητα των προϊόντων 

◗➜ οι τιμές και οι προσφορές.
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Όσοι από τους ερωτηθέντες (2 στους 10, μέλη κυρίως της χαμηλότερης εισοδηματικής 
κατηγορίας) επισημαίνουν αρνητικά στοιχεία αναφέρονται κυρίως στις τιμές και κατά δεύ-
τερον στην απουσία ιδιαίτερων προϊόντων, στη μικρή ποικιλία και στη χαμηλή ποιότητα 
των προσφερόμενων ειδών. 

Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι η καθαριότητα αναφέρεται συχνά ως πρόβλημα που χρή-
ζει αντιμετώπισης από τους αρμόδιους φορείς.

Τουρισμός και εμπόριο 

Η περίπτωση της Ρόδου



Τουρισμός και εμπόριο 

Η περίπτωση της Ρόδου
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1.1. Τουρισμός και εμπόριο: δύο αλληλένδετες δραστηριότητες  
για την αναπτυξιακή διαδικασία

1.1.1. Η έννοια του «τουρίστα»

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες η ραγδαία αύξηση των εγχώριων και διεθνών μεταφορών 
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 έννοι-
ας του «τουρίστα», έννοια που κρίθηκε προσφορότερη από τις θεωρήσεις του «τουριστι-
κού τομέα», του «τουριστικού κλάδου» και της «τουριστικής βιομηχανίας» (χωρίς φουγά-
ρα!) για δύο βασικούς λόγους1:

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

◗◗ η οριοθέτηση δε της έννοιας επιτρέπει την αξιόπιστη καταγραφή των τουριστικών με-
τακινήσεων 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-

1.  Βλ. Τσάρτας, Π., 1996, σ. 43

ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ
 Σκοποί ταξιδιού
( όλοι πλην εργασίας)**

Διάρκεια ταξιδιού 
(τουλάχιστον 24 ώρες)***

Εθνικότητα (αλλοδαποί  ή 
ημεδαποί κάτοικοι εξωτερικού)

ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ
Σκοποί ταξιδιού (όλοι πλην 
εργασίας)****

Διάρκεια ταξιδιού (έως 24 ώρες)

Εθνικότητα (αλλοδαποί ή 
ημεδαποί μόνιμοι κάτοικοι 
εξωτερικού)  

 Στην κατηγορία αυτή 
περιλαμβάνονται μόνιμοι 
και προσωρινοί μετανάστες, 
διπλωμάτες, στρατιωτικοί, 
πρόσφυγες, διαμετακομιζόμενοι 
επιβάτες που δεν εγκαταλείπουν 
το λιμάνι ή το αεροδρόμιο, 
νομάδες, εργαζόμενοι στην 
παραμεθόριο.

* Ταξινομούνται με βάση κυρίως τα ακόλουθα κριτήρια (και ως διεθνείς και ως εσωτερικοί τουρίστες): 
τόπος προέλευσης, τόπος προορισμού, αιτίες ταξιδιού, μέσα ταξιδιού, κοινωνικοοικονομικά και δημογρα-
φικά χαρακτηριστικά, τρόπος ταξιδιού (οργανωμένο κ.λπ.), χρόνος παραμονής, τύπος καταλύματος, τουρι-
στική κατανάλωση και εισπράξεις.
** Αναφέρονται συγκεκριμένα:  διακοπές, επαγγελματικά ταξίδια, ταξίδια υγείας, σπουδές, ταξίδια αθλη-
τισμού κ.λπ. 
*** Το ανώτατο όριο είναι στην μεγάλη πλειοψηφία των Χωρών το έτος.
**** Ισχύει ό,τι και στους τουρίστες ενώ και εδώ εξαιρούνται τα πληρώματα τα οποία μένουν ως μία ημέρα 
από την έννοια της εργασίας.

	 Ε	Π	Ι	Σ	Κ	Ε	Π	Τ	Ε	Σ*	 Α	Λ	Λ	Ο	Ι
	 (Περιλαμβάνονται	στις	στατιστικές	τουρισμού)	 (Δεν	περιλαμβάνονται	στις
	 	 στατιστικές	τουρισμού)

Πίνακας 1.1 Διάκριση εννοιών για τους ταξιδιώτες
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νωνικές ομάδες των τουριστών, η ηλιακή τους δομή, τα καταναλωτικά και πολιτισμικά 
τους πρότυπα κ.λπ.2

Ο παραπάνω πίνακας που προέρχεται από το Τσάρτας 1996 συνοψίζει την οριοθέτηση του 
“τουρίστα” σε σχέση με άλλες κατηγορίες επισκεπτών ή ταξιδιωτών.

1.1.2. Ο τουρισμός: μια ιδιαίτερα διαμορφούμενη ιδιωτική κατανάλωση3

Η προσέγγιση λοιπόν του τουριστικού φαινομένου μέσω της έννοιας του τουρίστα επέ-
τρεψε σε ορισμένους αναλυτές την προβολή της θεώρησης του τουρισμού ως μιας “ιδιαί-
τερα διαμορφούμενης ιδιωτικής κατανάλωσης”.

Η θεώρηση αυτή έχει διπλή χρησιμότητα. Από τη μία μεριά συμβάλλει στη σαφή και εν-
δελεχή μελέτη των οικονομικών επιπτώσεων του τουριστικού φαινομένου στη 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 στη 
διαμόρφωση της έρευνας και της ανάπτυξης της κατανάλωσης προϊόντων δηλαδή του 
εμπορίου. Αυτή η θεώρηση συνιστά ενδεχομένως την πιο ολοκληρωμένη εξέταση του 
φαινομένου τουρισμού αφού στα κύρια χαρακτηριστικά του φαινομένου, εκτός από την 
επισκεψιμότητα σε κάποιο τόπο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα συγκαταλέγεται και η 
κατανάλωση προϊόντων στη χώρα επίσκεψης. 

Eιδικότερα, πρέπει να τονιστεί ότι αν και ο τομέας της κατανάλωσης θεωρείται από τους 
πιο σημαντικούς στην εξέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών έχει ελάχιστα αναλυθεί σε συν-
δυασμό 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 κοινωνι-
κής συγκρότησής της και, επομένως, δεν είναι σε θέση να αναδείξει τις κοινωνικές επι-
πτώσεις της εξέλιξής της. Mέσα από τη μελέτη της κατανάλωσης με τους όρους της κοι-
νωνικής 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 
παραγωγικών συστημάτων και του διεθνούς εμπορίου. H συνάρθρωση των δύο αυτών 
προσεγγίσεων στο πεδίο της άσκησης κρατικής ρύθμισης στην αναπτυξιακή διαδικασία 
του τουρισμού προσφέρει τον αναγκαίο σύνδεσμο για την περιγραφή και ερμηνεία των 
επιπτώσεων της τελευταίας στη διαμόρφωση της κοινωνικής και γεωγραφικής φυσιο-
γνωμίας του. H απουσία σύνδεσης του τουρισμού με τους κοινωνικούς όρους συγκρό-
τησης της ιδιωτικής κατανάλωσης –του εμπορίου– οδηγεί σε αδυναμία ερμηνείας της 
σημασίας της.

Μία τέτοια προσέγγιση του τουρισμού δίνει επί παραδείγματι τη δυνατότητα να καταγρα-
φεί η πηγή και η κατάληξη της μετακίνησης από μαζικά καταναλωτικά πρότυπα προς εξα-
τομικευμένες μορφές κατανάλωσης. Η τουριστική κατανάλωση λοιπόν, μια ιδιαίτερα δια-

2.  Σαγιάς Ι. & Αρανίτου Β., Εμπόριο και Τουρισμός, ΕΣΕΕ, Αθήνα 2002
3.  Σαγιάς Ι. & Αρανίτου Β., Εμπόριο και Τουρισμός, ΕΣΕΕ, Αθήνα 2002
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μορφούμενη ιδιωτική κατανάλωση, επηρεάζεται τόσο από την ανάπτυξη της χώρας προ-
έλευσης των τουριστών, όσο και από το επίπεδο ανάπτυξης της χώρας υποδοχής. Έτσι, 
επιπτώσεις της κρατικής παρέμβασης στη χώρα υποδοχής εκτείνονται θεωρητικά σε όλο 
το φάσμα των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον τουρισμό. 

Ο τουρισμός αλλοδαπών στην Eλλάδα διαμορφώνει κάθε στιγμή ένα καταναλωτικό 
πρότυπο, του οποίου οι όροι ποιοτικής και ποσοτικής εξέλιξης καθορίζονται κατά κύ-
ριο λόγο εξωγενώς, εκτός ελληνικών συνόρων. Αυτό συμβαίνει διότι η δαπάνη για την 
ικανοποίηση 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 συνολι-
κό καταναλωτικό πρότυπο του ενεργοποιημένου τουρισμού στη χώρα. Tο πρότυπο αυτό 
προσομοιάζει τυπικά με το πρότυπο των ημεδαπών και αποτελείται στην πραγματικότητα 
από μια σειρά επιμέρους καταναλωτικών προτύπων. Τα επιμέρους καταναλωτικά πρό-
τυπα εξαρτώνται αλλά και διαφοροποιούνται από το βασικό καταναλωτικό προϊόν 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.

1.1.3. Ο τουρισμός στην ελληνική οικονομία

Ο τουρισμός αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο της ελληνικής οι-
κονομίας ο οποίος καταγράφει και υψηλές επιδόσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συμμετοχή 
του στο ΑΕΠ είναι σταθερά μεγαλύτερη από το 15% τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ η σημασία 
του στην απασχόληση του συνόλου της οικονομίας είναι ιδιαιτέρως βαρύνουσα, αφού 1 
στους πέντε κατοίκους της χώρας απασχολείται στον κλάδο. Επιπλέον, στο σύνολο της 
παγκόσμιας κατάταξης, η Ελλάδα βρισκόταν το 2012 στην 38η θέση (πολύ υψηλότερα από 
τον μέσο όρο) αναφορικά με τη συμμετοχή του τουρισμού στην απασχόληση. 

Πίνακας 1.2 Κατάταξη Ελλάδας σε βασικά μεγέθη του τουρισμού 
και ταξιδιωτικού τομέα, 2012

 Ποσοστιαία	 Θέση
	 συμμετοχή		 Ελλάδας

Συνολική συμμετοχή τουρισμού και ταξιδιωτικού τομέα στο ΑΕΠ 16,4% 40ή
Συμμετοχή τουρισμού και ταξιδιωτικού τομέα στην απασχόληση 18,3% 38η
Συμμετοχή των επενδύσεων τουρισμού και ταξιδιωτικού τομέα 
στις συνολικές επενδύσεις κεφαλαίου 13,8% 31η

Πηγή: WTTC, World Travel & Tourism Council.
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Πίνακας 1.3 Συμβολή του τουρισμού και (ταξιδιωτικού τομέα) σε ΑΕΠ,  
απασχόληση, εμπορικό ισοζύγιο

	 1990	 2000	 2009	 2011	 2012	 2013*	 2023**
ΑΕΠ 15,2% 15,9% 15,2% 16,5% 16,4% 14,5% 19,7%
Άμεση και έμμεση απασχόληση
(% επί συνολικής απασχόλησης) 19,5% 19,8% 18,5% 18,4% 18,3% 16,8% 21,9%
Άμεση και έμμεση απασχόληση 
(σε χιλιάδες) 731,8 781,0 774,2 758,5 689,0 676,0 880,0
Κάλυψη ελλείμματος 
εμπορικού ισοζυγίου 20,8% 45,9% 33,7% 45,5% 55,8% – –

Πηγή: ΣΕΤΕ, WTTC, ΤτΕ, εκτιμήσεις ΙΝΕΜΥ, *: Εκτιμήσεις, **: Προβλέψεις

Σε σύγκριση με τους βασικούς ανταγωνιστές (Ισπανία, Τουρκία, Κροατία κ.ά.) της χώρας 
στον τομέα του τουρισμού, η Ελλάδα το 2011 ήταν στη 17η θέση στην παγκόσμια κατά-
ταξη μετά από την Ισπανία (4η ) και την Τουρκία (6η) ενώ αναφορικά με την ανταγωνιστι-
κότητα έφτασε στην 29η θέση στην παγκόσμια κατάταξη πίσω από την Ισπανία (8η) και την 
Κύπρο (24η).4

Ο δυναμισμός του τομέα αν και παραμένει σημαντικός σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει καμ-
φθεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, τουλάχιστον ως προς τον κύκλο εργασιών.

Πίνακας 1.4 Εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στον τομέα υπηρεσιών παροχής 
καταλύματος και εστίασης (κλάδος 55-56)

	 Έτος	 Μέσος	ετήσιος	Δείκτης	 Ετήσια	μεταβολή

 2005 100,0 
 2006 103,7 3,7%
 2007 110,4 6,5%
 2008 113,9 3,2%
 2009 103,6 -9,1%
 2010 95,1 -8,2%
 2011 88,1 -7,4%
 2012 72,9 -17,3

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.4, από το 2008 ο τομέας του τουρισμού δέχεται πιέσεις 
στον τζίρο των επιχειρήσεων, εξέλιξη αναμενόμενη με τις συνθήκες που επικρατούν τα 
τελευταία πέντε χρόνια στη χώρα κι αν ληφθεί υπόψη ότι ο εσωτερικός τουρισμός κατέχει 
σημαντικό μερίδιο στον κύκλο εργασιών του τομέα. 

Η χώρα το 2011 δέχτηκε 16 εκ. αφίξεις εκ των οποίων οι κυριότερες χώρες προέλευ-
σης είναι Γερμανία 13,6%, Ηνωμένο Βασίλειο (10,7%), Fyrom (8,3%), Γαλλία (7,0%), Ιταλία 
(5,7%), Ρωσία (4,5%)5.

4.  ΣΕΤΕ, Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία και Αριθμοί, 2012
5.  Στο ίδιο.
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Πίνακας 1.5 Αφίξεις ανά χώρα προέλευσης

 2011 2000
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2.240.481 2.395.185
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1.758.093 2.772.256
ΠΓΔΜ 1.356.000 234.464
ΓΑΛΛΙΑ 1.149.388 602.353
ΙΤΑΛΙΑ 938.233 823.245

Πηγή:  ΣΕΤΕ, Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία και Αριθμοί, 2012

1.2. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και η Ρόδος: 
φυσιογνωμία και οικονομικά χαρακτηριστικά 

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 νη-
σιωτικά συμπλέγματα των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου. Καλύπτει συνολική έκταση 
5.286 τετραγωνικών χιλιομέτρων, η οποία αντιστοιχεί στο 4% της συνολικής χερσαίας 
έκτασης της χώρας. Αποτελεί ένα νησιωτικό σύμπλεγμα 55 κατοικημένων νησιών, 24 
ακατοίκητων και 178 βραχονησίδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα νησιά της 
περιφέρειας είναι πολύ μικρού μεγέθους, γεγονός που περιγράφει την πολυδιάσπαση της 
συγκεκριμένης περιφέρειας. 

Ο Νομός Δωδεκανήσου θεωρείται ένας από τους αναπτυγμένους Νομούς της χώρας, με 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ που υπερβαίνει αρκετά το αντίστοιχο εθνικό. Παρά το ότι εξακολουθεί 
να βρίσκεται αρκετά ψηλότερα από το μέσο επίπεδο ανάπτυξης της χώρας παρουσιάζει 
σχετική κάμψη ενώ μειώνεται και η συμμετοχή του στο εθνικό ΑΕΠ. Επιπλέον, παρατη-
ρείται μεγάλη ανισότητα τόσο στην έκταση όσο και στον πληθυσμό του συγκεκριμένου 
Νομού, με βασικό χαρακτηριστικό τη δεσπόζουσα θέση της Ρόδου. 

Η Ρόδος είναι η πρωτεύουσα του ομώνυμου νησιού και του νομού Δωδεκανήσου. Είναι η 
μεγαλύτερη πόλη του γεωγραφικού διαμερίσματος και η 2η μεγαλύτερη πόλη του Αιγαίου 
πελάγους μετά το Ηράκλειο της Κρήτης. Βρίσκεται περίπου 350 χιλιόμετρα νοτιοανατο-
λικά της Αθήνας και 18 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τουρκίας. Διαθέτει πλούσια ιστορία 
από τα αρχαία ακόμα χρόνια και είναι παγκόσμια γνωστή για τα αξιοθέατά της με σημαντι-
κότερο τη μεσαιωνική πόλη καθώς επίσης διαθέτει τη μεγαλύτερη επιφάνεια ακτών, συ-
γκεντρώνοντας το 55% του Νομού και το 19,36% του μήκους. Ο υψηλός ρυθμός αύξησης 
πληθυσμού είναι αναμενόμενος λόγω του φαινομένου της εσωτερικής μετανάστευσης, 
δηλαδή εγκαθίστανται στην πόλη πολίτες από άλλες περιοχές λόγω καλύτερων ευκαιρι-
ών εργασίας. Συγκεκριμένα, ο δήμος Ρόδου με έκταση 1.407,94 τ.χλμ είναι το τέταρτο σε 
έκταση νησί της Ελλάδας κι έχει πληθυσμό 95.117 κατοίκους.  

Ο τριτογενής τομέας αναδεικνύεται ο σημαντικότερος της οικονομίας της Ρόδου και γε-
νικότερα της Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου. Επιμέρους κλάδοι όπως οι κλάδοι διαχεί-
ρισης ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωσης και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παράγουν 
τη μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη άξια στον τομέα, ενώ η κλαδική διάρθρωση της 
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απασχόλησης στον τριτογενή τομέα αναδεικνύει την υπεροχή εμπορίου και του τουρισμού 
αφού καλύπτει το 78,48% της συνολικής απασχόλησης της Περιφέρειας. Από τη διάρ-
θρωση των επιχειρήσεων προκύπτει πως ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων είναι 
επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα, και με βάση τη νομική τους μορφή το μεγαλύτερο μέρος 
αυτών είναι ατομικές επιχειρήσεις και ακολουθούν οι ομόρρυθμες και οι ανώνυμες εται-
ρείες. Τον σημαντικότερο ρόλο για την οικονομία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δια-
δραματίζει ο κλάδος του εμπορίου, των επισκευών οχημάτων και ειδών οικιακής χρήσης, 
των ξενοδοχείων και εστιατορίων, των μεταφορών και επικοινωνιών. Το μεγαλύτερο 
μέρος του συνολικού ΑΕΠ της περιφέρειας προέρχεται από το Νομό Δωδεκανήσου, αφού 
εκεί παράγεται το 61% περίπου του περιφερειακού ΑΕΠ.

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 (π.χ. 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 ΕΛΣΤΑΤ 
για το ΑΕΠ σε περιφερειακό επίπεδο υστερούν κατά δύο χρόνια, ενώ είναι εκφρασμένα 
σε τρέχουσες τιμές (Πίνακας 1.6). 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 1,0% αντίστοιχα. Στο σύνολο χώρας η 
συρρίκνωση του ΑΕΠ ήταν 4,7%.

Πίνακας 1.6: 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

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 στον χρόνο. Η αντίστοιχη συμμετοχή του ΑΕΠ 
του νομού Δωδεκανήσου στο σύνολο της χώρας για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκε, 
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κατά μέσο όρο, στο 1,8%, χωρίς επίσης σημαντικές διαφοροποιήσεις διαχρονικά. Η συμ-
βολή του νομού Δωδεκανήσου στο ΑΕΠ της περιφέρειας είναι ελαφρώς υψηλότερη της 
συμμετοχής των Κυκλάδων καθώς το 2010 ανήλθε σε 53,7%. 

Ωστόσο, και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ύφεση εκδηλώθηκε με μεγαλύτερη 
σφοδρότητα στον νομό Δωδεκανήσου σε σχέση με το νομό των Κυκλάδων. Παράλληλα, 
οι απώλειες του ΑΕΠ για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι ελαφρώς μεγαλύτερες σε 
σχέση με τη συρρίκνωση της παράγωγής για το σύνολο της οικονομίας, αν και η χρο-
νική υστέρηση των στοιχείων εμποδίζει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Όπως 
άλλωστε θα παρουσιαστεί παρακάτω, η εξήγηση για αυτή τη μείωση του ΑΕΠ οφείλεται 
στο γεγονός ότι η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα τα Δωδεκάνησα στηρίζονται 
κυρίως σε ευπαθείς στην κρίση κλάδους (εμπόριο, οχήματα, εστίαση, καταλύματα κ.λπ.).

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 (Πίνακας 
1.7). Η παραγωγή που αντιστοιχεί, κατά μέσο όρο, στον κάτοικο του νομού Δωδεκανήσου 
υπολείπεται της αντίστοιχης παραγωγής του κάτοικου των Κυκλάδων. Σημειώνεται δε πως 
το κκ ΑΕΠ στον νομό Κυκλάδων είναι το υψηλότερο σε όλους τους νομούς της επικράτειας. 

Πίνακας 1.7 Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά περιφέρεια  
και νομό σε τρέχουσες τιμές (€)

Περιφέρεια	 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

 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., *: Προσωρινά στοιχεία

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 στον νομό Δωδεκα-
νήσου (9,1%) ενώ στον νομό Κυκλάδων η πτώση ήταν σαφώς ηπιότερη (2,1%). Η εξέλιξη 
αυτή υπονοεί πως οι πιέσεις ήταν μεγαλύτερες στα Δωδεκάνησα σε σχέση με το σύνολο 
της χώρας ενώ προβληματίζει το γεγονός πως στον όμορο νομό των Κυκλάδων, ο οποίος 
διαθέτει παρεμφερή διάρθρωση παραγωγής με τον νομό Δωδεκανήσων (στηρίζεται και 
αυτός κυρίως στον τουρισμό), το κκ ΑΕΠ υποχώρησε σε μικρότερο βαθμό.

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. 
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Μία επίσης βασική οικονομική συνιστώσα αποτελεί η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 
(ΑΠΑ), η οποία υπολογίζεται ως η διαφορά της συνολικής παραγωγής και της ενδιάμεσης 
ανάλωσης πρώτων υλών και αγαθών που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή. Ουσιαστι-
κά, η ΑΠΑ θα μπορούσε να ορισθεί ως η αξία των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται 
αφού αφαιρεθεί η αξία των αγαθών και υπηρεσιών που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στην 
παραγωγική διαδικασία. Συγκριτικά με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, η ΑΠΑ περιλαμ-
βάνει τις επιδοτήσεις αλλά δεν περιλαμβάνει τους φόρους που επιβάλλονται στην τιμή 
των προϊόντων.

Και εδώ, τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που παρέχει η ΕΛΣΤΑΤ καλύπτουν μόνο την περίο-
δο 2005-2010. Το πλεονέκτημα αυτών των στοιχείων είναι ότι επιτρέπουν την ανάλυση 
κατά ομάδες κλάδων και ιδιαίτερα του κλάδου χονδρικού και λιανικού εμπορίου, της επι-
σκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, των μεταφορών και αποθήκευσης 
καθώς και των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (κλάδοι 45-56 σε μία κα-
τηγορία -Πίνακας 1.8). 

Πίνακας 1.8 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία κατά ομάδες κλάδων (εκατ. €), τρέχουσες τιμές

Περιφέρειες  Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή  Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία
και νομοί/ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών,  συνόλου κλάδων
 μεταφορές και αποθήκευση, δραστηριότητες 
 υπηρεσιών παροχής καταλύματος 
 και υπηρεσιών εστίασης   
Έτος	 2005	 2006	 2007	 2008*	 2009*	 2010*	 2005	 2006	 2007	 2008*	 2009*	 2010*

Σύνολο Ελλάδος 46.043 48.804 53.467 55.227 51.229 49.980 172.595 183.659 195.622 205.035 205.901 195.223
Νότιο Αιγαίο 2.990 3.084 3.338 3.590 3.523 3.455 5.780 6.072 6.479 6.922 7.042 6.570
Δωδεκάνησα 1.479 1.563 1.643 1.800 1.754 1.651 3.130 3.407 3.558 3.844 3.887 3.527
Κυκλάδες 1.511 1.521 1.695 1.791 1.769 1.804 2.649 2.665 2.922 3.077 3.155 3.043

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ., *: Προσωρινά στοιχεία

Πιο αναλυτικά, η συμμετοχή της ΑΠΑ της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (νομοί Δωδεκα-
νήσου και Κυκλάδων) στη συνολική ΑΠΑ της χώρας ανέρχεται, την περίοδο 2005-2010, 
κατά μέσο όρο, στο 3,4%, με οριακές μεταβολές ανά έτος και τον νομό Δωδεκανήσων 
να συνεισφέρει σε μεγαλύτερο βαθμό. Ειδικότερα, η συμμετοχή χονδρικού και λιανικού 
εμπορίου, της επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, των μεταφορών 
και της αποθήκευσης καθώς και των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος 
και υπηρεσιών εστίασης (κλάδοι 45-56) της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο σύνολο των 
αντίστοιχων κλάδων της χώρας διαμορφώθηκε, κατά μέσο όρο, σε 6,6% με μικρές τάσεις 
ενίσχυσης διαχρονικά. Σημειώνεται επίσης πως το εμπόριο, τα οχήματα, οι μεταφορές, η 
αποθήκευση, τα καταλύματα και η εστίαση αποτελούν, κατά μέσο όρο, το 51,4% της συ-
νολικής προσφοράς της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη χώρα ενώ για τον νομό Δω-
δεκανήσου το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 46,3%, χωρίς τα ποσοστά να μεταβάλλονται 
ουσιαστικά στον χρόνο. Το γεγονός που χαρακτηρίζει την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και 
τον νομό Δωδεκανήσου ως κατεξοχήν περιοχές τριτογενούς τομέα (παροχής υπηρεσιών).

Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διερεύνηση της εξέλιξης της ΑΠΑ τα τελευταία χρόνια, 
μετά δηλαδή την κορύφωση της οικονομικής κρίσης. Από τα στοιχεία του Πίνακα 3 καθώς 
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και από την εικόνα της συνολικής ελληνικής οικονομίας προκύπτει ότι η ΑΠΑ του Νοτίου 
Αιγαίου στους κλάδους 45-56 του εμπορίου, των οχημάτων, των μεταφορών, της απο-
θήκευσης, των καταλυμάτων και της εστίασης δείχνει τάσης κόπωσης ήδη από το 2009, 
υποχωρώντας κατά 3,8% σε σχέση με το 2008, μετά από τρεις χρονιές μεγέθυνσης. Η μεί-
ωση της ΑΠΑ της περιφέρειας στο σύνολο της χώρας ήταν μεγαλύτερου βαθμού (5,1%), 
γεγονός που υποδηλώνει πως η περιφέρεια Νοτίου Αιγίου στηρίχθηκε περισσότερο στο 
εμπόριο, στις μεταφορές και στον τουρισμό. Ωστόσο, στον νομό Δωδεκανήσου η υποχώ-
ρηση της συνολικής προστιθέμενης αξίας ήταν περίπου η ίδια με εκείνη της ομάδας των 
κλάδων 45-64 (8,2% έναντι 8,3%). Η εξέλιξη αυτή είναι ενδεικτική της εντονότερης πίε-
σης που δέχθηκαν οι συγκεκριμένοι κλάδοι, ενδεχομένως και εξαιτίας της απόστασης από 
την υπόλοιπη χώρα και της ανόδου της τιμής του πετρελαίου. 

Το προφίλ των τουριστών  

της Ρόδου

Δημογραφικά, κοινωνικά  

και τουριστικά χαρακτηριστικά
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Όπως προέκυψε από την έρευνα τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά των τουριστών 
της Ρόδου και τα χαρακτηριστικά του τουριστικού τους προφίλ παρουσιάζουν ενδιαφέ-
ρουσες διαστάσεις που συνοψίζονται στα εξής βασικά ευρήματα: 

◗➜ Η χώρα προέλευσης των τουριστών σε σημαντικό ποσοστό είναι η Αγγλία (17,3%) και 
ακολουθούν η Ρωσία (15,8%), η Ιταλία (9,2%) και η Γερμανία (7,4%)

◗➜ Η αναλογία ανδρών/ γυναικών είναι περίπου η ίδια

◗➜ Οι 7 στους 10 τουρίστες στη Ρόδο είναι μέχρι 44 χρονών

◗➜ Το μορφωτικό επίπεδο των τουριστών στη Ρόδο είναι ιδιαίτερα υψηλό, αφού σε ποσο-
στό 80% είναι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης 

◗➜ Στην πλειονότητά τους (6 στους 10) οι ξένοι τουρίστες της Ρόδου είναι έγγαμοι. 

◗➜ Η πλειονότητα των τουριστών της Ρόδου (56,2%) απολαμβάνει ετήσιο εισόδημα μεγα-
λύτερο των 30.000 ευρώ (56,2% του δείγματος χωρίς τα Δ.Γ./Δ.Α.).

◗➜ Βασική πηγή πληροφόρησης των τουριστών για τη Ρόδο είναι το διαδίκτυο (42,5%), 
ενώ ακολουθεί σε συχνότητα αναφοράς η ενημέρωση μέσω ταξιδιωτικού πρακτορεί-
ου (34%). Επιπλέον, αξιοσημείωτο τμήμα των τουριστών (14,7%) ενημερώνεται κυρί-
ως από «φίλους και συγγενείς». 

◗➜ Παραπάνω από τους μισούς τουρίστες (55,6%) οργανώνουν το ταξίδι τους στη Ρόδο 
μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου. Ωστόσο, σχεδόν εξίσου σημαντικό είναι το τμήμα 
των τουριστών (42,3%) που πραγματοποίησαν απευθείας κράτηση καταλύματος μέσω 
internet. 

◗➜ Το 85% των τουριστών κατά την παραμονή τους στη Ρόδο διαμένουν είτε σε all-
inclusive είτε σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων. 

◗➜ Περίπου οι 3 στους 10 διαμένουν στην πόλη της Ρόδου για το μεγαλύτερο διάστη-
μα της παραμονής τους. Σημαντικά τμήματα επιλέγουν επίσης για τη διαμονή τους την 
Καλλιθέα, την Ιξιά και το Φαληράκι. 

◗➜ Η πλειονότητα των τουριστών (7 στους 10) διαμένει στη Ρόδο περίπου 1 εβδομάδα, 
ενώ το 30% των τουριστών παραμένει για διάστημα περίπου 2 εβδομάδων. 

◗➜ Ο λόγος επίσκεψης στο νησί για όλους σχεδόν τους τουρίστες, όπως είναι αναμενόμε-
νο λόγω της περιόδου διεξαγωγής της έρευνας, είναι η αναψυχή/ διακοπές.

◗➜ Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό των τουριστών (72,1%) που έχουν επισκεφτεί το νησί 
«τρεις και παραπάνω φορές». Γεγονός είναι λοιπόν ότι η Ρόδος έχει «φανατικούς» επι-
σκέπτες, ενώ ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι το εύρημα ότι, οι συστηματικότεροι επισκέ-
πτες είναι οι νέοι τουρίστες κάτω των 24 ετών. 

◗➜ Η πλειονότητα των τουριστών σε ποσοστό 64,3%, θεωρεί πολύ πιθανό να επισκεφτεί 
ξανά τη Ρόδο. Σε μεγαλύτερους «fans» του νησιού ωστόσο αναδεικνύονται οι νέοι 
κάτω των 24 ετών και οι ερωτώμενοι άνω των 45 ετών, αφού αυτοί θεωρούν σε με-
γαλύτερο ποσοστό πολύ πιθανό να επισκεφτούν ξανά τη Ρόδο. 

◗➜ Το φυσικό περιβάλλον, οι παραλίες και ο καιρός της Ρόδου είναι για το 88% των τουρι-
στών σημαντικός λόγος στην απόφαση τους να επισκεφτούν το νησί. Παράγοντες που 
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υπήρξαν επίσης καθοριστικοί για πολύ μεγάλο τμήμα των τουριστών είναι η ποιότητα 
των υπηρεσιών (75,2%), η φιλοξενία/ φιλικότητα των ντόπιων (72,5%), και ο πολιτι-
σμός και η ιστορία του τόπου (69,3%).

2.1. Το δημογραφικό προφίλ των τουριστών

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ξένων τουρι-
στών στη Ρόδο. 

 
2.1.1. Χώρα μόνιμης διαμονής

Η χώρα προέλευσης των τουριστών ακολουθεί την κατανομή που ορίστηκε από τον σχε-
διασμό της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας1. Αναλυτικότερα, όπως φαίνεται στο δι-
άγραμμα που ακολουθεί, η χώρα με τον μεγαλύτερο ποσοστό τουριστών είναι η Αγγλία 
(17,3%). Μεγάλο τμήμα καταλαμβάνουν επίσης οι τουρίστες από τη Ρωσία (14,8%), την 
Ιταλία (9,2%), τη Γερμανία (7,4%), τη Σουηδία (6,9%) και το Ισραήλ (5,8%). Ακολουθούν σε 
ποσοστά οι τουρίστες από την Γαλλία (4,8%), τη Δανία (4,3%), τη Νορβηγία (4,2%), την Πο-
λωνία (4,2%) και τέλος, την Ολλανδία (4%). 

1. Οι χώρες που περιλαμβάνονται στο δείγμα επελέγησαν βάσει του κατά πόσον οι αφίξεις αεροσκαφών τους υπερέβαι-
ναν το 1% του συνόλου των αφίξεων από το εξωτερικό. Έτσι επελέγησαν 18 χώρες. Ο αριθμός των ερωτηματολογίων 
για κάθε στρώμα (χώρα προέλευσης) είναι ανάλογος με το ποσοστό των επιβατών που αποβιβάστηκαν στη Ρόδο από 
κάθε χώρα το έτος 2011. Ωστόσο, συνυπολογίστηκαν οι τάσεις από τα στοιχεία του 2012, οι οποίες και υποδηλώνουν 
μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το 2011, στην αναλογία των χωρών προέλευσης των τουριστών.
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2.1.2. Φύλο

Οι τουρίστες της Ρόδου είναι ισόποσα κατανεμημένοι ως προς το φύλο τους, με το 52% να 
είναι άνδρες και το 48% γυναίκες. 

Ωστόσο, στο πλαίσιο ορισμένων εθνικοτήτων παρατηρούνται ενδιαφέρουσες και σημαντι-
κές διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο. Οι Ιταλοί και Ελβετοί υπερβαίνουν κατά πολύ τον 
αριθμό των Ιταλίδων και Ελβετίδων. (Οι άνδρες αγγίζουν το ποσοστό του 62% και 68,8% 
αντίστοιχα, ενώ οι γυναίκες φτάνουν μόνο το 38% και 31,3% αντίστοιχα). Στις περιπτώ-
σεις των Κύπριων, των Βέλγων, των Δανών και των Φινλανδών αντιθέτως, υπερέχουν 
οι γυναίκες, με ποσοστά που κυμαίνονται σημαντικά πάνω από τον συνολικό μέσο όρο και 
στις τέσσερις περιπτώσεις. Για τις υπόλοιπες εθνικότητες η αναλογία ανδρών-γυναικών 
κυμαίνεται χονδρικά σε αναμενόμενα επίπεδα. 

Διάγραµµα 2.2 Φύλο
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Διάγραµµα 2.3 Φύλο ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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2.1.3. Ηλικία

Όπως μπορεί κανείς να διακρίνει στο ακόλουθο διάγραμμα, πολυπληθέστερες εμφανί-
ζονται οι ηλικιακές κατηγορίες 35-44 και 25-34 (29,7% και 24,4% αντιστοίχως). Όπως 
μπορούμε επίσης να συμπεράνουμε αθροίζοντας τα σχετικά ποσοστά, σχεδόν το 40% των 
τουριστών (38,7%) εμπίπτει στις ηλικίες έως 34 χρονών, ενώ σχεδόν το 70% είναι μέχρι 
44 χρονών. 

Πίνακας 2.1 Ηλικιακή κατανομή στις διάφορες εθνικές ομάδες

		 Ηλικιακή	κατηγορία
	 Κάτω	 	 	 	 Άνω	των	 Σύνολο
		 Χώρα	 των	24	 25-34	 35-44	 45-54	 55	
 Αγγλία 4.7% 16.6% 28.0% 27.5% 23.3% 100%
 Γερμανία 7.2% 20.5% 26.5% 36.1% 9.6% 100%
 Ιταλία 20.4% 40.8% 24.3% 12.6% 1.9% 100%
 Ρωσία 9.1% 30.3% 44.2% 12.7% 3.6% 100%
 Σουηδία 29.5% 21.8% 30.8% 9.0% 9.0% 100%
 Ισραήλ 6.2% 29.2% 33.8% 18.5% 12.3% 100%
 Γαλλία 17.0% 13.2% 39.6% 26.4% 3.8% 100%
 Πολωνία 19.1% 38.3% 23.4% 14.9% 4.3% 100%
 Δανία 12.5% 16.7% 22.9% 35.4% 12.5% 100%
 Φινλανδία 23.3% 16.3% 20.9% 30.2% 9.3% 100%
 Ολλανδία 24.4% 24.4% 24.4% 26.7%   100%
 Νορβηγία 14.9% 25.5% 25.5% 25.5% 8.5% 100%
 Βέλγιο 29.3% 26.8% 26.8% 12.2% 4.9% 100%
 Τσεχία 20.0% 14.3% 28.6% 28.6% 8.6% 100%
 Αυστρία 22.2% 25.9% 18.5% 29.6% 3.7% 100%
 Ελβετία 12.5% 18.8% 25.0% 43.8%   100%
 Σλοβακία 18.2% 45.5% 18.2% 9.1% 9.1% 100%
 Κύπρος 22.2% 22.2% 33.3% 22.2%   100%
 Άλλη   25.0% 37.5% 37.5%   100%
ΣΥΝΟΛΟ  14.4% 24.6% 29.8% 22.1% 9.0% 100%

Διάγραµµα 2.4 Hλικιακή κατηγορία
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Ιδιαίτερα αυξημένοι βρέθηκαν οι νέοι σε ορισμένες εθνικές κατηγορίες τουριστών (βλ. 
Πίνακας 2.1). Ειδικότερα, περισσότεροι είναι συγκριτικά οι νέοι στις κατηγορίες των Σου-
ηδών, των Βέλγων, των Πολωνών και των Ιταλών. Ειδικά για τους τελευταίους, σημει-
ώνεται ότι το 61,2% των Ιταλών είναι μέχρι 34 ετών. Οι Ρώσοι εμφανίζουν αξιοσημείωτο 
ποσοστό στην ηλικιακή ομάδα 35-44, το οποίο ανέρχεται σε 44,2%. Οι Άγγλοι εμφανίζο-
νται «μεγαλύτεροι» σε ηλικία συγκριτικά με τις υπόλοιπες εθνικότητες αφού το 23,3% 
είναι άνω των 55, ενώ από 45 και πάνω είναι πάνω από τους μισούς Άγγλους. Ως μεσή-
λικες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν μεγάλο τμήμα των Ελβετών, των Γερμανών και 
των Δανών. Αναλυτικότερα στην ηλικιακή κατηγορία «45-54» βρίσκεται το 43,8% των 
Ελβετών, το 36,1% των Γερμανών και το 35,4% των Δανών. 

2.1.4. Αστικότητα τόπου διαμονής 

Η μεγάλη πλειονότητα των τουριστών, δηλαδή το 80,7% του δείγματος, διαμένει μόνιμα 
σε αστική περιοχή. 

Διάγραµµα 2.5 Αστικότητα τόπου διαµονής
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Οι τουρίστες που προέρχονται από το Βέλγιο και από την Αγγλία διαμένουν σε σημαντικά 
μεγαλύτερο ποσοστό σε αγροτικές περιοχές συγκριτικά με τον γενικό μέσο όρο του δείγ-
ματος. Αντιθέτως η συντριπτική πλειοψηφία των Ρώσων (91,5%) είναι κάτοικοι αστικών 
κέντρων. 

2.1.5. Επαγγελματική κατάσταση

Το 45% των τουριστών είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, ενώ ακολουθεί η επαγγελματική κατη-
γορία των δημοσίων υπαλλήλων (16%). 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.2 που παρουσιάζει την κατανομή στις επαγγελματικές κατη-
γορίες ανά χώρα, εντυπωσιακή διαφορά από το συνολικό ποσοστό παρουσιάζει η ομάδα 
των σουηδών φοιτητών που φτάνει στο 27%, αλλά και οι ολλανδοί, φιλανδοί, βέλγοι και 
τσέχοι φοιτητές, που επίσης αγγίζουν την αναλογία του 1 προς 4. Στους συνταξιούχους, 
όπως ήταν αναμενόμενο και από την ηλικιακή κατανομή των εθνικοτήτων, αξιοσημείωτο 
είναι το ποσοστό των άγγλων τουριστών. 
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Πίνακας 2.2 Επαγγελματική κατανομή ανά χώρα προέλευσης

 Αυτοαπασχο Δημόσιος Ιδιωτικός Φοιτητής Οικιακά Άλλο ΣΥΝΟΛΟ
	Χώρα	 -λούμενος	 υπάλληλος	 υπάλληλος	 /τρια	 /Συνταξιούχος
	 	 	 	 	 /Άνεργος	 	

Αγγλία 19.9% 17.3% 44.5% 2.6% 12.6% 3.1% 100.0%
Γερμανία 17.9% 17.9% 48.7% 9.0% 5.1% 1.3% 100.0%
Ιταλία 17.5% 12.6% 47.6% 16.5% 1.9% 3.9% 100.0%
Ρωσία 23.0% 13.9% 47.3% 4.8% 9.1% 1.8% 100.0%
Σουηδία 10.3% 14.1% 42.3% 26.9% 3.8% 2.6% 100.0%
Ισραήλ 20.3% 10.9% 53.1% 7.8% 3.1% 4.7% 100.0%
Γαλλία 18.9% 15.1% 54.7% 9.4%   1.9% 100.0%
Πολωνία 17.1% 12.2% 48.8% 12.2% 7.3% 2.4% 100.0%
Δανία 10.4% 16.7% 56.3% 12.5% 4.2%   100.0%
Φινλανδία 11.6% 25.6% 30.2% 23.3% 4.7% 4.7% 100.0%
Ολλανδία 6.7% 22.2% 44.4% 24.4% 2.2%   100.0%
Νορβηγία 6.4% 25.5% 42.6% 14.9% 4.3% 6.4% 100.0%
Βέλγιο 10.3% 12.8% 51.3% 23.1%   2.6% 100.0%
Τσεχία 11.8% 26.5% 26.5% 23.5% 8.8% 2.9% 100.0%
Αυστρία 22.2% 11.1% 37.0% 18.5% 7.4% 3.7% 100.0%
Ελβετία 25.0% 18.8% 31.3% 12.5%   12.5% 100.0%
Σλοβακία 10.0%   60.0% 20.0% 10.0%   100.0%
Κύπρος   44.4% 44.4% 11.1%     100.0%
Άλλη 50.0% 12.5% 37.5%       100.0%
ΣΥΝΟΛΟ 16.8% 16.4% 45.8% 12.2% 6.0% 2.8% 100.0%

2.1.6. Εκπαιδευτικό επίπεδο 

Οι τουρίστες στη Ρόδο σε υψηλό ποσοστό είναι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ/
ΤΕΙ). Συγκεκριμένα, το ποσοστό των «πτυχιούχων» τουριστών φτάνει στο 76,7%. 

Ανά εθνικότητα τουριστών υπάρχουν διαφοροποιήσεις αναφορικά με το εκπαιδευτικό 
επίπεδο όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Διάγραµµα 2.8 Εκπαιδευτικό επίπεδο
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Μικρότερα από το μέσο όρο ποσοστά πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης, παρατηρούνται 
στους Δανούς και στους Ιταλούς (66% και 66,3% αντίστοιχα). Αντιθέτως, Σλοβάκοι, Σου-
ηδοί, Κύπριοι, Πολωνοί και Ρώσοι φαίνεται ότι είναι περισσότερο «μορφωμένοι» σε σχέ-
ση με τις υπόλοιπες εθνικότητες με ποσοστά αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης 90,9%, 
89,7%, 88,9%, 86%, και αντιστοίχως 84,8%. 

 
2.1.7. Οικογενειακή Κατάσταση 

Με βάση την οικογενειακή τους κατάσταση οι τουρίστες της Ρόδου είναι έγγαμοι σε ποσο-
στό που προσεγγίζει το 59%· το 30,6% του δείγματος είναι άγαμοι, ενώ ένα 6,3% δηλώνει 
άλλη οικογενειακή κατάσταση.

Διάγραµµα 2.9 Εκπαίδευση ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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Διάγραµµα 2.10 Οικογενειακή κατάσταση
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2.1.8. Ετήσιο εισόδημα 

Όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα, καταγράφεται μεγάλη διασπορά σε ό,τι 
αφορά την εισοδηματική κλίμακα των τουριστών, και ως εκ τούτου δεν σημειώνονται ιδιαί-
τερα υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης σε συγκεκριμένο εισοδηματικό κλιμάκιο. Ωστόσο μια 
γενική διαπίστωση είναι ότι συγκριτικά μεγαλύτερο είναι το τμήμα των τουριστών που εμπί-
πτει στα ανώτερα εισοδηματικά κλιμάκια (πάνω από 30.000 ευρώ), σε σχέση με το τμήμα 
αυτών που ανήκουν στις «φτωχότερες» εισοδηματικές κατηγορίες (έως 29.999 ευρώ). 

Πίνακας 2.3 Εισοδηματική κατανομή ανά χώρα προέλευσης (εισοδήματα 2011)

	 Μικρότερο	από	 15.000	με	 30.000	με	 Μεγαλύτερο	 ΣΥΝΟΛΟ
	Χώρα	 15.000	ευρώ	 29.999	ευρώ	 44.999	ευρώ	 από	45.000	ευρώ 

Αγγλία 5.4% 23.6% 44.6% 26.4% 100.0%
Γερμανία 11.8% 17.6% 54.9% 15.7% 100.0%
Ιταλία 25.3% 46.7% 18.7% 9.3% 100.0%
Ρωσία 16.1% 20.5% 28.6% 34.8% 100.0%
Σουηδία 28.8% 23.7% 33.9% 13.6% 100.0%
Ισραήλ 15.8% 44.7% 21.1% 18.4% 100.0%
Γαλλία 13.9% 19.4% 38.9% 27.8% 100.0%
Πολωνία 28.0% 48.0% 20.0% 4.0% 100.0%
Δανία 10.8% 24.3% 35.1% 29.7% 100.0%
Φινλανδία 21.6% 27.0% 37.8% 13.5% 100.0%
Ολλανδία 32.1% 25.0% 17.9% 25.0% 100.0%
Νορβηγία 12.9% 22.6% 25.8% 38.7% 100.0%
Βέλγιο 24.0% 24.0% 32.0% 20.0% 100.0%
Τσεχία 33.3% 19.0% 33.3% 14.3% 100.0%
Αυστρία 15.0% 25.0% 35.0% 25.0% 100.0%
Ελβετία 8.3% 41.7% 8.3% 41.7% 100.0%
Σλοβακία 42.9% 14.3% 42.9%   100.0%
Κύπρος   16.7% 50.0% 33.3% 100.0%
Άλλη   25.0% 12.5% 62.5% 100.0%
ΣΥΝΟΛΟ 16.9% 26.9% 33.1% 23.1% 100.0%

Διάγραµµα 2.11 Ετήσιο εισόδηµα για το 2011

Μικρότερο από 15.000 ευρώ
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Αναλυτικότερα, ένα σημαντικό ποσοστό τουριστών εμπίπτουν στην εισοδηματική κατηγο-
ρία 30.000 με 44.999 (23%), ενώ το 18,6% ανήκει στη κατηγορία 15.000 με 29.999 ευρώ. 
Σημαντικό επίσης είναι το τμήμα των τουριστών που το εισόδημα του ξεπερνάει τα 45.000 
ευρώ (15,9%), ενώ το κατά πολύ μικρότερο ποσοστό του 11,7% συγκεντρώνει εισόδημα 
λιγότερο από 15.000.

Το εισόδημα διαφοροποιείται με βάση την εθνικότητα, καθώς διακρίνουμε στον Πίνακα 
2.3. Στην κατηγορία των «πλουσίων» με εισόδημα άνω των 50.000 ευρώ, ξεχωρίζουν 
σε ποσοστά οι Ελβετοί (42%), οι Νορβηγοί (39%) και οι Ρώσοι (35%). Στο άλλο άκρο των 
πιο «φτωχών» τουριστών που τα εισοδήματα τους δεν υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ, οι 
τουρίστες από τη Σλοβακία, τη Τσεχία και την Ολλανδία, εμφανίζουν τις μεγαλύτερες ανα-
λογίες, με αντίστοιχα ποσοστά 43%, 33,3% και 32,1%.

Μια περισσότερο αδρή κατηγοριοποίηση των εθνικοτήτων αναφορικά με το εισόδημα, εί-
ναι η κατάταξη των χωρών με βάση το ποσοστό των εισοδημάτων άνω των 30.000 ευρώ 
που παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα. Όπως βλέπουμε, η Κύπρος, η Αγγλία, η Γερ-
μανία, η Γαλλία, η Δανία, η Νορβηγία και η Ρωσία είναι οι χώρες από τις οποίες προέρχο-
νται οι τουρίστες με τα σχετικά μεγαλύτερα εισοδήματα, ενώ αντιθέτως οι τουρίστες από 
την Πολωνία, την Ιταλία και το Ισραήλ προέρχονται στη μεγάλη τους πλειονότητα από τις 
χαμηλότερες οικονομικές τάξεις. 

Μικρότερο από 30.000 € Μεγαλύτερο από 30.000 €

Άλλη
Πολωνία

Ιταλία
Ισραήλ

Ολλανδία
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Φινλανδία

Βέλγιο
Αυστρία

Ρωσία
Νορβηγία

Δανία
Γαλλία

Γερµανία
Αγγλία

Κύπρος

Διάγραµµα 2.12 Ετήσιο εισόδηµα για το 2011 
ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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2.2. Το τουριστικό προφίλ 

Στο τμήμα αυτό αναδεικνύεται το τουριστικό προφίλ των ξένων επισκεπτών στη Ρόδο, 
όπως αυτό σκιαγραφείται μέσω ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών. Τέτοια είναι οι 
τρόποι πληροφόρησης για τη Ρόδο και η οργάνωση του ταξιδιού, οι βασικοί λόγοι της επί-
σκεψης στo νησί και οι παράγοντες που καθορίζουν τη συγκεκριμένη επιλογή ως προορι-
σμό των διακοπών, η συχνότητα της επισκεψιμότητας στη Ρόδο, το διάστημα παραμονής, 
ο τύπος καταλύματος που προτιμάται από τους τουρίστες. 

2.2.1. Κύρια πηγή πληροφόρησης για τη Ρόδο

Το διαδίκτυο αποτελεί τη βασική πηγή πληροφόρησης των ξένων τουριστών για το νησί της 
Ρόδου (42,5%). Ωστόσο σημαντικό είναι και το τμήμα όσων ενημερώθηκαν κυρίως μέσω 

Διάγραµµα 2.13 Κύρια πηγή πληροφόρησης για τη Ρόδο

Ταξιδιωτικά πρακτορεία
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Άλλο
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Διάγραµµα 2.14 Τρόπος ενηµέρωσης ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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ταξιδιωτικού πρακτορείου (34%), ενώ ένα αξιόλογο ποσοστό των ερωτώμενων (14,7%), 
δήλωσε ότι η κύρια πηγή πληροφόρησής του για το νησί ήταν οι φίλοι και οι συγγενείς. 

Η κύρια πηγή πληροφόρησης παρουσιάζει διαφοροποίηση μεταξύ των κατηγοριών των 
τουριστών ανά χώρα μόνιμης διαμονής· βλ. διάγραμμα 2.14. Αναλυτικότερα, οι Άγγλοι 
εμφανίζουν ακόμα μεγαλύτερη σχετική συχνότητα χρήσης του διαδικτύου ως κύρια πηγή 
πληροφόρησης για τη Ρόδο (54,9%), ενώ οι τουρίστες που προέρχονται από τη Ρωσία και 
το Ισραήλ φαίνεται ότι ενημερώθηκαν σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους υπόλοιπους από 
τα ταξιδιωτικά πρακτορεία (56,4% και 43,5%). 

2.2.2. Κύριος λόγος επίσκεψης στο νησί της Ρόδου

Όπως είναι αναμενόμενο, ο κύριος λόγος της επίσκεψης των τουριστών στο νησί, είναι η 
«αναψυχή/διακοπές». 

2.2.3. Πόσες φορές έχουν επισκεφτεί ξανά το νησί της Ρόδου

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της έρευνας είναι το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό των 
τουριστών που έχουν επισκεφτεί το νησί «τρεις και παραπάνω φορές». Το στοιχείο αυτό 
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, καθώς ένα ιδιαίτερα «πιστό» κοινό τουριστών δημιουργεί 
και στα εμπορικά καταστήματα αυξημένες ευκαιρίες για δημιουργία πελατείας. 

Διάγραµµα 2.15 Κύριος λόγος επίσκεψης στο νησί της Ρόδου

Αναψυχή/ διακοπές
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Διάγραµµα 2.16 Πόσες φορές έχουν επισκεφτεί ξανά το νησί της Ρόδου
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Όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα, είναι αξιοσημείωτη η ηλικιακή διαφοροποίηση 
αναφορικά με τη συχνότητα των προηγούμενων επισκέψεων στο νησί. Οι νεότεροι επι-
σκέπτες, δηλαδή οι ηλικίες κάτω των 24 και 25-34, βρέθηκαν να είναι σε ακόμα μεγα-
λύτερο ποσοστό συστηματικοί επισκέπτες της Ρόδου, αφού η μεγάλη πλειοψηφία τους 
(74,5% των «κάτω των 24», 84% των «25-34») έχει επισκεφτεί ήδη το νησί «τρεις και 
παραπάνω φορές». Αντίθετα, οι συστηματικοί επισκέπτες των «άνω των 55», ανέρχονται 
στο 53,5% στο σύνολο της ηλικιακής κατηγορίας. 

Όσον αφορά τις φορές που οι τουρίστες έχουν επισκεφτεί τη Ρόδο, από το επόμενο διά-
γραμμα συνάγεται ότι οι Ρώσοι είναι εκείνοι που στη συντριπτική πλειονότητά τους (87,3%) 
έχουν επισκεφτεί το νησί τρείς φορές και πάνω· ακολουθούν σε συχνότητα οι Πολωνοί 
και μετά οι Ολλανδοί σε ίδιο ποσοστό με τους Ισραηλινούς. 

Το μικρότερο ποσοστό ατόμων που έχουν επισκεφτεί ήδη τη Ρόδο τρεις και παραπάνω 
φορές εμφανίζουν οι Δανοί (54,2%), οι οποίοι σε αναλογία 1 στους 4 δεν έχουν επισκε-
φτεί ξανά το νησί. Για πρώτη φορά επισκέπτεται επίσης τη Ρόδο ένα σημαντικό τμήμα των 
Φινλανδών (20,9%) και των Άγγλων (20,1%). 

Η συχνή επισκεψιμότητα των τουριστών επιβεβαιώνει την κοινή αίσθηση των τοπικών 
φορέων ότι η Ρόδος δεν αποτελεί προορισμός «για μία φορά». Επιπλέον, αυτό το γεγονός 
καθιστά την παρούσα έρευνα αναφορικά με την εμπορική αγορά της Ρόδου ακόμα πιο εν-
διαφέρουσα, αφού οι γνώμες των τουριστών που έχουν επισκεφτεί το νησί πάνω από μία 
φορά είναι περισσότερο εμπεριστατωμένες. 

Kαµία Τρεις και 
παραπάνω φορές

Μία φορά Δύο φορές

Κάτω των 24

25-34

35-44

45-54

Άνω των 55

Διάγραµµα 2.17 Πιθανότητα επανασκεψιµότητας 
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2.2.4. Χρόνος παραμονής στη Ρόδο

Οι περισσότεροι ξένοι τουρίστες (66,3%) παραμένουν στο νησί περίπου μία εβδομάδα, 
ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που μένουν δύο εβδομάδες (29,7%). Η Ρόδος δεν είναι προ-
ορισμός σύντομων διακοπών, για παράδειγμα ενός τριημέρου, καθώς εκείνοι που την 
επισκέπτονται μόνο για τόσο μικρό χρονικό διάστημα είναι μόλις το 2,7% των τουριστών, 
όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα. 

Διαφοροποιήσεις στη διάρκεια παραμονής στο νησί παρουσιάζουν οι τουρίστες ανάλογα 
με τη χώρα διαμονής. Οι Ρώσοι, οι Γερμανοί, οι Άγγλοι και οι Ολλανδοί μένουν στο νησί 
για περισσότερο από μία βδομάδα σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους υπόλοιπους (46,4%, 
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Διάγραµµα 2.19 Χρονική περίοδος παραµονής στο νησί της Ρόδου
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45,8%, 43,8%, 42,2% αντίστοιχα). Αντιθέτως, οι κάτοικοι του Ισραήλ στη συντριπτική τους 
πλειονότητα, παραμένουν στη Ρόδο για το πολύ μία εβδομάδα. Οι τουρίστες από Νορβηγία, 
Φινλανδία, Σουηδία, Γαλλία και Δανία είναι επίσης τουρίστες μικρής διάρκειας παραμονής.

2.2.5. Πιθανότητα να επισκεφτούν ξανά τη Ρόδο

Η πλειονότητα των τουριστών σε ποσοστό 64,2% θεωρεί πολύ πιθανό να επισκεφτεί ξανά 
τη Ρόδο. Η εκτίμηση των τουριστών για την πιθανότητα «επιστροφής» τους στο νησί στο 
μέλλον, διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα διαμονής. Οι τουρίστες από τη Φινλανδία, 
το Βέλγιο, τη Σουηδία, την Αγγλία και την Πολωνία, παρουσιάζουν στατιστικώς σημαντικά 
αυξημένα ποσοστά στην απάντηση «πολύ πιθανό», που φτάνουν το 83,3%, 82,9%, 82,1%, 
80,6% και 76,6% αντίστοιχα. Αντιθέτως σημαντικό τμήμα των τουριστών από το Ισραήλ 

Διάγραµµα 2.20 Πιθανότητα να επισκεφτούν ξανά τη Ρόδο
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(16,9%), τη Ρωσία (13,2%) και την Ολλανδία (13,3%), αποκλείουν το ενδεχόμενο να ξανα-
έρθουν στη Ρόδο. 

Στις ηλικιακές κατηγορίες, η εκτίμηση της πιθανότητας για «επιστροφή» στο νησί διαφο-
ροποιείται αισθητά. Σε μεγαλύτερους «fans» της Ρόδου αναδεικνύονται οι νέοι κάτω των 
24 ετών και οι τουρίστες άνω των 45 ετών. Στις ηλικιακές κατηγορίες από 25 έως 44 
παρότι τα ποσοστά αυτών που θεωρούν πολύ πιθανό να ξαναέρθουν είναι σημαντικά, εμ-
φανίζονται μικρότερα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες. 

2.2.6. Παράγοντες που έπαιξαν ρόλο στην απόφαση να επισκεφτούν τη Ρόδο 

Το φυσικό περιβάλλον, οι παραλίες και ο καιρός της Ρόδου υπήρξαν για το 88% των του-
ριστών «πολύ» και «πάρα πολύ» σημαντικός λόγος στην απόφαση τους να επισκεφτούν 
το νησί. Παράγοντες που υπήρξαν επίσης καθοριστικοί για πολύ μεγάλο τμήμα των του-
ριστών είναι η ποιότητα των υπηρεσιών (75,2%), η φιλοξενία/ φιλικότητα των ντόπιων 
(72,5%), και ο πολιτισμός και η ιστορία του τόπου (69,3%). 

Πίνακας 2.4 Πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε στην απόφαση τους να επισκεφτούν  
το νησί της Ρόδου (σε %)

 Οι	παραλίες,	 Ο	πολιτι-	 Το	κόστος	 Η	ποιότητα	 Η	φιλο-	 Η	ευκολία	 Η	τοπική	 Το	γεγονός
	 το	φυσικό		 σμός,	 διακοπών,	 υπηρεσιών	 ξενία-	 πρόσβασης	 αγορά	 ότι	το	νησί
	 περιβάλλον,		 η	ιστορία	 οι	ταξιδιω-	 	 φιλικότητα	 από	τον	 	 είναι	δημοφιλής
	 ο	καιρός	 			 τικές	προσφο-	 	 των	ντόπιων	 τόπο	 	 προορισμός
	 	 	 ρές,	τα	πακέτα		 	 	 διαμονής
	 	 	 διακοπών	 	 		 	

Καθόλου/Λίγο σημαντικό 2,3 7 9 4,9 5,3 7,6 25,4 9,4
Ούτε /Ούτε 6,9 20,8 26,3 16,9 19,1 28,9 37,2 22,1
Πολύ/Πάρα πολύ σημαντικό 88 69,3 61,9 75,2 72,5 59,6 33,9 64,4
ΔΑ 2,8 2,8 2,8 2,9 3,2 4 3,5 4,1
ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 100 100 100

Πολύ πιθανό Λίγο πιθανό Καθόλου πιθανό

Διάγραµµα 2.22 Πιθανότητα νέας επίσκεψης ανά ηλικιακή κατηγορία (%)
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Αναλυτικότερα, ας δούμε πόσο σημαντικός υπήρξε ο κάθε παράγοντας στην απόφαση των 
διαφορετικών ομάδων τουριστών να επισκεφτούν το νησί της Ρόδου. Ο πολιτισμός και η 
ιστορία του νησιού επέδρασαν σημαντικά στην απόφαση επίσκεψης της Ρόδου σε πολύ 
μεγάλο ποσοστό των τουριστών από τη Γαλλία (86,8%), το Βέλγιο (85,4%) και τη Ρωσία 

Διάγραµµα 2.23 Παράγοντες επιρροής για την επιλογή της Ρόδου 
ως προορισµoύ διακοπών (%)
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Διάγραµµα 2.24 Ο πολιτισµός και η ιστορία της Ρόδου ως παράγοντας επιλογής της 
ως προορισµού διακοπών ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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(80,4%). Αντιθέτως, οι Δανοί σημειώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ αυτών που θε-
ωρούν καθόλου ή λίγο σημαντικό τον παράγοντα «ιστορία/πολιτισμός» του νησιού. 

Η πολιτισμική/ιστορική κληρονομιά της Ρόδου είναι πολύ σημαντικός παράγοντας προ-
σέλκυσης των τουριστών με εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ ετησίως. Στις εισοδημα-
τικές κατηγορίες άνω των 30.000 ευρώ που παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω 
πίνακα, το μέσο ποσοστό αυτών που θεωρούν «πολύ» και «πάρα πολύ σημαντικό» τον 
πολιτισμό φτάνει στο 74%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό όσων το εισόδημα δεν ξεπερνά τις 
29.999 ευρώ φτάνει το 64%. 

Το κόστος των διακοπών αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα στην απόφαση τους να έρ-
θουν στη Ρόδο για διακοπές, για τους τουρίστες από την Ιταλία, τη Ρωσία αλλά και το Ισρα-
ήλ. Αντίθετα, οι Φινλανδοί δείχνουν το μικρότερο ενδιαφέρον για τον παράγοντα κόστος, 
αφού μόνο το 50% εξ αυτών δηλώνουν ότι έπαιξε ρόλο στην απόφαση τους. 

Για μεγάλο τμήμα όσων εμπίπτουν στις ηλικίες από 25 έως 44 ετών, ο παράγοντας κόστος 
αναδεικνύεται σημαντικός. Αντιθέτως, σημαντικά μικρότερο τμήμα των «κάτω των 24» 
και των «45-54» αξιολογούν ως πολύ και πάρα πολύ σημαντικό το κόστος των διακοπών. 

Πάνω από 8 στους 10 Άγγλους, Δανούς, Ρώσους και Ισραηλινούς, διάλεξαν την Ρόδο ως 
προορισμό διακοπών με κριτήριο την ποιότητα των υπηρεσιών ενώ στους Φινλανδούς η 
αντίστοιχη αναλογία πέφτει σε 6 στους 10.

Η σημασία της ποιότητας υπηρεσιών για τους τουρίστες της Ρόδου διαφοροποιείται ση-
μαντικά ανάλογα με την ηλικία. Ειδικότερα, οι ηλικιακές κατηγορίες που αποδίδουν μεγα-
λύτερη σημασία από τον μέσο όρο στο ζήτημα της ποιότητας των υπηρεσιών είναι πρωτί-
στως οι άνω των 55 ετών, οι 35-44 και οι 25-34. Όπως είναι αναμενόμενο, οι κάτω των 
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Διάγραµµα 2.25 Ο πολιτισµός και η ιστορία της Ρόδου ως παράγοντας επιλογής της 
ως προορισµού διακοπών ανά ετήσιο εισόδηµα (%)
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24 αποτελούν την ηλικιακή ομάδα με το μικρότερο ποσοστό τουριστών που επέλεξαν την 
Ρόδο βάσει της ποιότητας των υπηρεσιών. 

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρόλος της ποιότητας των υπηρεσιών διαφοροποι-
είται αισθητά ανάλογα και με την επαγγελματική κατάσταση των τουριστών. 

Η μεγαλύτερη αναλογία τουριστών που αποδίδουν βαρύτητα στον παράγοντα «ποιότητα 
υπηρεσιών» διαπιστώνεται στην επαγγελματική κατηγορία «οικιακά/ συνταξιούχοι/ άνερ-

Διάγραµµα 2.27 Το κόστος των διακοπών ως παράγοντας επιλογής της Ρόδου 
ως προορισµoύ διακοπών ανά ηλικιακή κατηγορία (%)
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Διάγραµµα 2.26 Tο κόστος των διακοπών ως παράγοντας επιλογής της Ρόδου 
ως προορισµoύ διακοπών ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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γοι» (83,1%). Αντιθέτως, μόνο για το 58,9% των φοιτητών η ποιότητα υπήρξε «πολύ» και 
«πάρα πολύ σημαντικός» λόγος επιλογής της Ρόδου. Οι φοιτητές είναι σε μεγάλο ποσο-
στό μέτρια επηρεασμένοι από την ποιότητα των υπηρεσιών (27,9%), ενώ ένα τμήμα τους 
θεωρεί ως λίγο ή καθόλου σημαντικό τον συγκεκριμένο παράγοντα (13,2%), όπως προ-
κύπτει από το διάγραμμα 2.30. 
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Διάγραµµα 2.28 Η ποιότητα υπηρεσιών ως παράγοντας επιλογής της Ρόδου 
ως προορισµού διακοπών ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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Διάγραµµα 2.29 Η ποιότητα υπηρεσιών ως παράγοντας επιλογής της Ρόδου 
ως προορισµού διακοπών ανά ηλικιακή κατηγορία (%)
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Η σημασία της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών στην προσέλκυση των τουρι-
στών παρουσιάζει διαφοροποιήσεις μεταξύ των εισοδηματικών κατηγοριών. Οι τουρί-
στες με εισόδημα έως 15.000 ευρώ παρουσιάζουν σημαντικά μικρότερο ποσοστό ατόμων 
που αποδίδουν στην «ποιότητα των υπηρεσιών» βαρύνουσα σημασία ως προς την απόφα-
ση τους να επισκεφτούν τη Ρόδο (62,8% έναντι του μέσου όρου 77,7%). 

Διαφορετική σημασία διαπιστώνεται ότι έχει ο παράγοντας φιλοξενία/φιλικότητα ανάλο-
γα με τη χώρα διαμονής των τουριστών. Αξίζει να σημειωθεί εδώ το μεγάλο ποσοστό των 
Γάλλων που επηρεάστηκαν στην απόφαση τους να έρθουν στη Ρόδο από την παρεχόμενη 
φιλοξενία και τη φιλική διάθεση των κατοίκων (87%). 

Διάγραµµα 2.30 Η ποιότητα υπηρεσιών ως παράγοντας επιλογής της Ρόδου 
ως προορισµού διακοπών ανά επάγγελµα (%)
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Διάγραµµα 2.31 Η ποιότητα υπηρεσιών ως παράγοντας επιλογής της Ρόδου 
ως προορισµού διακοπών ανά ετήσιο εισόδηµα (%)
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Διάγραµµα 2.32 Η φιλοξενία-φιλικότητα των ντόπιων ως παράγοντας επιλογής 
της Ρόδου ως προορισµού διακοπών ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%) 
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Διάγραµµα 2.33 Η ευκολία πρόσβασης από τον τόπο διαµονής ως παράγοντας
επιλογής της Ρόδου ως προορισµού διακοπών ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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Αντιθέτως, το μικρότερο συγκριτικά ποσοστό τουριστών που επηρεάστηκαν από τη φιλο-
ξενία/φιλικότητα των ντόπιων διαπιστώνεται στην ομάδα των Πολωνών (53,5%). 

Οι Άγγλοι και οι Ιταλοί έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά τουριστών που αξιολογούν την ευκο-
λία πρόσβασης ως σημαντικό παράγοντα στην επιλογή της Ρόδου ως προορισμού διακο-
πών. Αναλυτικότερα, πάνω από 70% τόσο των Άγγλων (72%) όσο και των Ιταλών (71,7%) 
επηρεάστηκε από την ευκολία πρόσβασης που είχε στο νησί από τον τόπο διαμονής του. 

Αντίθετα, τα μικρότερα ποσοστά τουριστών που αποδίδουν μεγάλη σημασία στην ευκολία 
πρόσβασης διαπιστώνονται στους Πολωνούς και στους Γερμανούς (42,9% και 50% αντι-
στοίχως), όπως προκύπτει από το διάγραμμα 2.33. 

2.2.7. Τρόπος οργάνωσης του ταξιδιού 

Παραπάνω από τους μισούς τουρίστες (55,6%) οργάνωσαν το ταξίδι τους στη Ρόδο μέσω 
ταξιδιωτικού πρακτορείου. Ωστόσο, σχεδόν εξίσου σημαντικό είναι το τμήμα των τουρι-
στών (42,3%) που πραγματοποίησαν απευθείας κράτηση καταλύματος μέσω internet. 

Ο τρόπος οργάνωσης του ταξιδιού διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τη χώρα δια-
μονής. Η οργάνωση μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου είναι πολύ περισσότερο διαδεδομέ-
νη στους τουρίστες που προέρχονται από τη Δανία (81,3%), τη Ρωσία (78,9%), το Ισραήλ 
(75,4%) και τη Νορβηγία (72,3%). 

Με απευθείας κράτηση καταλύματος μέσω internet οργάνωσαν το ταξίδι τους παραπάνω 
από τους μισούς Ιταλούς (57,3%), Άγγλους (55,2%), Σουηδούς (53,2%) και Φινλανδούς 
(53,5%).  

Διάγραµµα 2.34 Τρόπος οργάνωσης του ταξιδιού τους (%)
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2.2.8. Τύπος καταλύματος 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των τουριστών με βάση τον τύπο του κατα-
λύματος που επέλεξαν για τη διαμονή τους. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα της έρευ-
νας, το all-inclusive και το Ξενοδοχείο 5 αστέρων, συγκεντρώνουν τι μεγαλύτερες συχνό-
τητες ως τα κύρια καταλύματα των τουριστών κατά τη διαμονή στη Ρόδο. Αναλυτικότερα, 
το all-inclusive υποδεικνύουν ως βασικό τύπο καταλύματος το 36% των τουριστών, ενώ 
σχεδόν ίσο είναι το ποσοστό (35,9%) όσων διέμειναν σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Ακολου-
θούν με πολύ μικρότερο ποσοστό το ξενοδοχείο 4 αστέρων (13%), και τα ενοικιαζόμενα 
δωμάτια (8,6%).

Συμπερασματικά, το 85% των τουριστών κατά την παραμονή τους στη Ρόδου διαμένουν ή 
σε all-inclusive ή σε ξενοδοχεία 4 ή και 5 αστέρων. 

Αναφορικά με το κατάλυμα που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαμονή των τουριστών στη 
Ρόδο διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις με βάση τη χώρα διαμονής. Περίπου οι 7 στους 
10 τουρίστες που προέρχονται από τη Σουηδία, τη Φινλανδία και την Νορβηγία προτιμούν 
ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων. Οι τουρίστες από τη Δανία, το Βέλγιο και τη 
Ρωσία προτιμούν σε μεγαλύτερη συχνότητα τα «all inclusive hotels» (με αντίστοιχα πο-
σοστά, 50%, 47,5% και 47,6%). Στην περίπτωση των ιταλών τουριστών διαπιστώνεται ένα 
αξιοσημείωτο ποσοστό με προτίμηση σε άλλου τύπου καταλύματα, μικρότερου κόστους 
και λιγότερων παροχών (28,2%).
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Επιπρόσθετα, η επιλογή καταλύματος διαφέρει ανάλογα με την ηλικία των τουριστών. 
Η ηλικιακή κατηγορία που διαφοροποιείται σε μεγαλύτερο βαθμό από τον μέσο όρο ως 
προς το κατάλυμα που χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια των διακοπών στη Ρόδο είναι οι 
άνω των 55 μεταξύ των οποίων τα «all inclusive hotels» υπερισχύουν έναντι των ξενο-
δοχείων 4 και 5 αστέρων. 

Αντίθετα σε όλες τις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες και ειδικότερα στις νεότερες ηλι-
κιακά ομάδες, το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνεται στα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων. 

Διάγραµµα 2.36 Κύριο κατάλυµα που χρησιµοποίησαν 
κατά τη διαµονή τους στο νησί της Ρόδου (%)
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Διάγραµµα 2.37 Κύριο κατάλυµα που χρησιµοποίησαν κατά τη διαµονή τους 
στο νησί της Ρόδου ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%) 
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Συγκεκριμένα το 54,2% των 25-34 και το 51,9% των κάτω από 24 προτίμησαν τέτοιου 
είδους καταλύματα.

Ενδιαφέρον ενέχει επίσης η διαπίστωση ότι η επιλογή των «all inclusive hotels» διαφο-
ροποιείται και με βάση την οικογενειακή κατάσταση, καθώς τα έγγαμα άτομα προτιμούν σε 
μεγαλύτερο ποσοστό αυτόν τον τύπο καταλυμάτων σε σχέση με τους άγαμους.

Διάγραµµα 2.38 Κύριο κατάλυµα που χρησιµοποίησαν κατά τη διαµονή τους 
στο νησί της Ρόδου ανά ηλικιακή κατηγορία (%)
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Διάγραµµα 2.39 Κύριο κατάλυµα που χρησιµοποίησαν κατά τη διαµονή τους 
στο νησί της Ρόδου ανά οικογενειακή κατάσταση (%)
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2.2.9. Περιοχή παραμονής στη Ρόδο

Το 26,8% των τουριστών διέμεινε στην πόλη της Ρόδου τις περισσότερες μέρες παρα-
μονής στο νησί. Η περιοχή της Καλλιθέας αποτελεί την επόμενη προτίμηση για διαμο-
νή, καθώς συγκεντρώνει το 11,8% των τουριστών. Σχεδόν ισόποσος αριθμός τουριστών 
(11,5%) προτίμησε την Ιξιά, ενώ με μικρή διαφορά ακολουθεί το Φαληράκι (10,7%). 

Ωστόσο, σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σύγκριση με τη γενική τάση, η πόλη της Ρόδου επι-
λέγεται ως τόπος διαμονής από τους νέους κάτω των 24 ετών. Από την άλλη, συγκριτικά 
μικρότερη προτίμηση από το σύνολο δείχνουν στην πόλη της Ρόδου οι τουρίστες ηλικίας 
35-44, οι οποίοι σε ποσοστό 78,1% διέμειναν σε άλλον οικισμό. 

Διάγραµµα 2.40 Περιοχή που διέµειναν
τις περισσότερες µέρες στο νησί της Ρόδου (%)
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Διάγραµµα 2.41 Περιοχή που διέµειναν τις περισσότερες µέρες 
στο νησί της Ρόδου ανά ηλικιακή κατηγορία (%)
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Αντιστοίχως, την πόλη της Ρόδου προτιμούν αναλογικά περισσότεροι άγαμοι (36,6%) σε 
σύγκριση με τους έγγαμους (22,2%). 

Διάγραµµα 2.42 Περιοχή που διέµειναν τις περισσότερες µέρες 
στο νησί της Ρόδου ανά οικογενειακή κατάσταση (%)
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά του καταναλωτικού προφίλ και 
η αγοραστική συμπεριφορά των ξένων τουριστών που επισκέφτηκαν τη Ρόδο. Συνοψίζο-
ντας κάποια βασικά δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα αξίζει να επισημανθούν τα 
εξής κεντρικά ευρήματα: 

◗➜ Η μέση συνολική δαπάνη για το ταξίδι στη Ρόδο ανέρχεται σε 1317.47 ευρώ το άτομο. 
Ωστόσο διαπιστώνεται ότι η συνολική δαπάνη των τουριστών για τις διακοπές στο νησί 
παρουσιάζει διαφοροποίηση ανάλογα με τον τρόπο οργάνωσης του ταξιδιού, με τους 
τουρίστες που πραγματοποιούν ατομική κράτηση να σημειώνουν μικρότερη δαπάνη 
από όσους ήρθαν στη Ρόδο μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου.

◗➜ Επιπλέον, το ύψος του χρηματικού ποσού που δαπανούν οι τουρίστες κατά την παρα-
μονή τους στο νησί αυξάνεται ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία. Μεγαλύτερα 
χρηματικά ποσά ξοδεύουν επίσης οι τουρίστες που διαμένουν στη πόλη της Ρόδου συ-
γκριτικά με όσους επιλέγουν άλλη περιοχή για τη διαμονή τους.

◗➜ Η πλειονότητα των τουριστών (πάνω από το 80%) πραγματοποιεί κάποια δαπάνη και 
για εστιατόρια/ μπαρ/καφέ, αλλά και για αγορές. Η μέση δαπάνη που αφιερώνουν σε 
αγορές οι τουρίστες στη Ρόδο είναι περίπου ίση με τη δαπάνη για εστιατόρια/μπαρ/
καφέ, αφού και οι δύο κυμαίνονται περίπου στα 250 ευρώ ανά άτομο. 

◗➜ Η πλειονότητα των τουριστών (8 στους 10) δεν πραγματοποιεί δαπάνες σε ψυχαγωγι-
κές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. 

◗➜ Στις αγορές των τουριστών στη Ρόδο βρέθηκε ότι υπερισχύουν οι κατηγορίες των δώ-
ρων/ενθυμίων/ειδών τέχνης, και των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και τροφί-
μων. 

◗➜ Αναφορικά με τα είδη ένδυσης-υπόδησης και τα εποχικά είδη/παιχνίδια το τμήμα των 
τουριστών που πραγματοποιεί αγορές είναι σημαντικό μικρότερο. Ωστόσο, γεγονός εί-
ναι ότι η κατανάλωση αυτών των προϊόντων αυξάνεται στις υψηλότερες εισοδηματι-
κές κατηγορίες. 

◗➜ Η επιλογή μεταξύ ελληνικών και ξένων προϊόντων διαφοροποιείται αισθητά ανάλογα 
με την κατηγορία προϊόντων. Στα είδη διατροφής και τα συσκευασμένα τρόφιμα είναι 
σαφές ότι οι τουρίστες προτιμάνε τα ελληνικά προϊόντα (80,6%). 

◗➜ Στα είδη ένδυσης διαπιστώνεται ότι τα ελληνικά ενδύματα προσελκύουν σημαντικά 
μικρότερο τμήμα τουριστών συγκριτικά με τα διεθνή προϊόντα (18,2%), ωστόσο αυτή 
η προτίμηση διαφοροποιείται με βάση το εισόδημα και την ηλικία των τουριστών. Τα 
ελληνικά προϊόντα φαίνεται ότι προτιμούνται από τους πλουσιότερους και τους μεγα-
λύτερους σε ηλικία τουρίστες. 

◗➜ Η τάση προτίμησης αναφορικά με την προέλευση των υποδημάτων που αγοράζουν οι 
τουρίστες παρουσιάζει την ίδια εικόνα με τα προϊόντα ένδυσης.

◗➜ Στην αγορά εποχικών ειδών, το καταναλωτικό κοινό των τουριστών είναι σχεδόν μοι-
ρασμένο, ανάμεσα στα ελληνικής προέλευσης και στα εισαγόμενα εποχικά είδη με μια 
ελαφρώς μεγαλύτερη τάση υπέρ των ελληνικών προϊόντων. 
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◗➜ Στη κατηγορία δώρων και αξεσουάρ είναι ξεκάθαρη και σαφής η προτίμηση της μεγά-
λης πλειονότητας των τουριστών (87%) στα ελληνικά προϊόντα.

◗➜ Η προτίμηση για τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα αποτελεί εξάλλου έναν από τους 
βασικότερους λόγους πραγματοποίησης αγορών στις διακοπές. 

◗➜ Σημαντικές επίσης διαστάσεις των αγορών στα ταξίδια αναψυχής είναι η «ύπαρξη πε-
ρισσότερου ελεύθερου χρόνου για βόλτες στα μαγαζιά» και το γεγονός ότι τα «ψώνια» 
αποτελούν για πολλούς τρόπο διασκέδασης και συνεπώς είναι άμεσα συνυφασμένα 
με τις διακοπές. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη ποικιλίας προϊόντων φαίνεται ότι ενισχύει την 
διάθεση για αγορές στις διακοπές. 

◗➜ Οι αγορές κατά την περίοδο των διακοπών συνδυάζονται από τους τουρίστες στη Ρόδο 
κυρίως με μπάνιο στη θάλασσα/ δραστηριότητες στη φύση και καφέ/φαγητό.

◗➜ Πάνω από τους μισούς τουρίστες πραγματοποιούν αγορές αυθόρμητα κατά τη διάρκεια 
των διακοπών τους χωρίς να σκέφτονται το κόστος. Σημαντικό επίσης αλλά αρκετά 
χαμηλότερο, είναι το ποσοστό εκείνων ορίζουν το χρηματικό ποσό που πρόκειται να 
ξοδέψουν κατά βούληση σε αγορές. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, όσο αυξάνεται η 
εισοδηματική βαθμίδα των τουριστών τόσο αυξάνεται το ποσοστό εκείνων που πραγ-
ματοποιούν αυθόρμητα αγορές.

3.1. Δαπάνες για αγορές και είδη προϊόντων 

3.1.1 Δαπάνες

Η μέση συνολική δαπάνη για το ταξίδι στη Ρόδο ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 1.317,47 €. 
Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για τη διαμονή, τα μεταφορικά από και προς 
την χώρα προέλευσης, καθώς και λοιπά έξοδα για αγορές, εστιατόρια, διασκέδαση κ.λπ. 

Πίνακας 3.1 Κατανομή συνολικής δαπάνης

Κατηγορίες	δαπανών	 Ατομική	κράτηση	 Κράτηση	από	πρακτορείο
Κόστος διαμονής 427,31 € 851,85 €
Μεταφορικό κόστος 335,91 € 
Συνολικό κόστος διαμονής και μεταφορικών  763,22 € 851,85 €
Διαθέσιμο ποσό για κατανάλωση 
στην αγορά της Ρόδου 417,41 € 540,67 €
Μέσος όρος συνολικής δαπάνης ανά άτομο 1180,63 € 1392,52 €
ΜΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ 
ΤΡΟΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ  1.317,47 € 

Αν εξετάσουμε αναλυτικά τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1 θα διαπιστώ-
σουμε ότι η συνολική δαπάνη των τουριστών για τις διακοπές στη Ρόδο παρουσιάζει δια-
φοροποίηση ανάλογα με τον τρόπο οργάνωσης του ταξιδιού. Ειδικότερα, οι τουρίστες που 
οργάνωσαν τη διαμονή και τη μεταφορά τους στη Ρόδο με ατομική κράτηση (απευθείας 
επικοινωνία μέσω internet), ξόδεψαν κατά μέσο όρο 1.180,63 € το άτομο. Όσοι τουρίστες 
επέλεξαν να απευθυνθούν σε πρακτορείο, διαπιστώνεται ότι πραγματοποίησαν μεγαλύτε-
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ρη συγκριτικά δαπάνη για τις διακοπές τους στη Ρόδο. Αναλυτικότερα η διαφορά στη μέση 
δαπάνη των δύο κατηγοριών τουριστών ανέρχεται σε 211,89 ευρώ. Η διαφορά αυτή εν 
μέρει προκύπτει από το μεγαλύτερο συνολικό κόστος που επωμίζονται τελικά οι τουρί-
στες του πρακτορείου για διαμονή και τα μεταφορικά και σε μεγαλύτερο βαθμό οφείλεται 
σε αυξημένα λοιπά έξοδα αυτής της κατηγορίας τουριστών (αγορές, διασκέδαση κ.λπ.). 

Σε ένα πρώτο επίπεδο ανάγνωσης η συγκεκριμένη διαφοροποίηση φαίνεται παράδοξη 
καθώς θα αναμέναμε ότι η οργάνωση του ταξιδιού μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου εξα-
σφαλίζει στους τουρίστες ένα οικονομικότερο πακέτο διακοπών. Εντούτοις, μια λεπτο-
μερέστερη εξέταση των δεδομένων σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας 
οδηγεί σε διαφορετική ερμηνεία αυτών των αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα, για την κατανόηση της διαφοράς στην δαπάνη στις δύο κατηγορίες τουριστών, 
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη άλλες ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις στα χαρακτηριστικά 
των τουριστών που επιλέγουν τον έναν ή τον άλλον τρόπο οργάνωσης του ταξιδιού. 

Έτσι διαπιστώνουμε ότι, όπως έχει αναφερθεί στη σχετική ενότητα, κράτηση μέσω πρα-
κτορείου πραγματοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι τουρίστες από τη Ρωσία. Ωστόσο οι 
Ρώσοι ταυτόχρονα αποτελούν την ομάδα τουριστών που ξοδεύουν πολύ περισσότε-
ρα χρήματα κατά τη διαμονή τους στη Ρόδο συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες ομάδες, 
και πραγματοποιούν σχεδόν διπλάσια έξοδα από τους υπόλοιπους τουρίστες σε αγορές. 
Εξάλλου οι Ρώσοι, με βάση την κατανομή τους στην εισοδηματική κλίμακα εντάσσονται 
στην κατηγορία των πλουσίων τουριστών. 

Αντιθέτως, οι Ιταλοί και οι Άγγλοι που παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά στην απευ-
θείας κράτηση καταλύματος μέσω internet, αποτελούν παράλληλα τους τουρίστες που 
κατατάσσονται πολύ χαμηλά με βάση το ύψος της δαπάνης στην οποία προβαίνουν (πλην 
διαμονής και μεταφορικών). 

Διάγραµµα 3.1 Δαπάνες (%)

Μηδενική δαπάνη Κάποια δαπάνη ΔΓ/ΔΑ
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Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο ο τρόπος οργάνωσης του ταξιδιού 
να επηρεάζεται και από παράγοντες που δεν σχετίζονται με το εισόδημα ή το τουριστικό 
προφίλ των ίδιων των τουριστών, αλλά με ζητήματα όπως η λειτουργία των τουριστικών 
πρακτορείων σε κάθε χώρα ή ο βαθμός εξοικείωσης με το internet στην κάθε κατηγορία 
τουριστών, αλλά και η γλώσσα επικοινωνίας, παράγοντες δηλαδή που επηρεάζουν τη δυ-
νατότητα ατομικής κράτησης.

Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, από το παραπάνω διάγραμμα είναι εμφανές ότι σχεδόν όλοι οι 
τουρίστες που επισκέπτονται τη Ρόδο (84,8%) πραγματοποιούν ορισμένες αγορές εμπο-
ρευμάτων όπως είδη ένδυσης, υπόδησης, ενθύμια κ.λπ. Επίσης, περισσότεροι από 8 στους 
10 τουρίστες πραγματοποιούν κάποια δαπάνη σε εστιατόρια, μπαρ και καφέ (81,9%). Αντί-
θετα, η συντριπτική πλειονότητα των τουριστών (82,6%) δεν πραγματοποίησε καμία δαπά-
νη σε ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, ενώ δαπάνη στο καζίνο 
βρέθηκε ότι πραγματοποίησε μόνο ένα 1,8% των τουριστών. 

Ιδιαίτερα θετικό για την εμπορική αγορά της Ρόδου είναι το γεγονός ότι το ύψος της μέσης 
δαπάνης των τουριστών1 για αγορές (είδη ένδυσης, υπόδησης, ενθύμια), ανέρχεται σε 242.96 
ευρώ, και είναι σχεδόν ίση με τη δαπάνη για εστιατόρια, μπαρ και καφέ (253,17 ευρώ). 

 
Πίνακας 3.2 Δαπάνες εκτός διαμονής και μεταφορικών   

 Αγορές	(είδη		 Εστιατόρια,	 Ψυχαγωγικές,	 Καζίνο	 Λοιπές
	 ένδυσης,		 μπαρ,	καφέ	 πολιτιστικές,	
	 υπόδησης,		 	 αθλητικές
	 ενθύμια	κ.λπ.)		 	 δραστηριότητες  

Μέσος όρος  242.96 253.17 66.98 466.75 194.79

Ωστόσο, η καταναλωτική συμπεριφορά των τουριστών παρουσιάζει διαφοροποιήσεις 
ανάλογα με τη χώρα προέλευσης. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μέση δαπάνη 
πλην των εξόδων μεταφοράς και διαμονής ανά χώρα. 

Πίνακας 3.3 Συνολική δαπάνη (εκτός διαμονής και μεταφορικών) ανά χώρα προέλευσης 

	 Χώρες	μόνιμης	διαμονής	 Μ.Ο.

 Ρωσία 798,49
 Νορβηγία 560,27
 Γερμανία 434,73
 Αγγλία 430,47
 Ιταλία 319,67
 Ισραήλ 307,30
 Μέση δαπάνη στο σύνολο των τουριστών 477,01

Βασική διαπίστωση που συνάγεται από τα δεδομένα της έρευνας είναι το γεγονός ότι οι 
Ρώσοι ξοδεύουν πολύ περισσότερα χρήματα κατά τη διαμονή τους στη Ρόδο συγκριτι-
κά με όλες τις υπόλοιπες ομάδες τουριστών. Ενώ ο μέσος όρος της συνολικής δαπάνης 

1.  Αφορά τους τουρίστες που πραγματοποίησαν κάποια δαπάνη για αγορές. 
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πλην των εξόδων διαμονής και των μεταφορικών ισούται με 477 ευρώ, στην ομάδα των 
Ρώσων ανέρχεται σε 798,5 ευρώ. 

Στην κατάταξη με βάση το μέγεθος της δαπάνης ακολουθούν οι τουρίστες από τη Νορβη-
γία (560,27) και έπονται οι Γερμανοί (434,73) και οι Άγγλοι (430,47) που βρίσκονται κάτω 
από τον συνολικό μέσο όρο. 

Αυτό που είναι πολύ σημαντικό εδώ είναι το εύρημα ότι οι αυξημένες δαπάνες των Ρώ-
σων οφείλονται κυρίως στις αγορές τους (επιβεβαιώνεται και από την ερώτηση σχετικά 
με τα είδη που αγόρασαν οι τουρίστες). Οι Νορβηγοί αντιθέτως επιλέγουν να ξοδεύουν 
παραπάνω χρήματα σε εστιατόρια, μπαρ, καφέ. 

Διαπιστώνεται επίσης ότι οι μειωμένες δαπάνες των Ιταλών, των Άγγλων και των Γερ-
μανών συνδέονται με τις λιγότερες αγορές που πραγματοποιούν κατά τη διάρκεια των 
διακοπών. 

Ένα ενδιαφέρον επίσης εύρημα αφορά τους Ισραηλινούς. Πιο αναλυτικά, διαπιστώνεται 
ότι ένας στου πέντε Ισραηλινούς δεν ξόδεψε χρήματα σε αγορές, ενώ ένας στους τέσσε-
ρις εμφανίζει μηδενικές δαπάνες σε εστιατόρια, μπαρ, καφέ.

Αναλυτικότερα, οι δαπάνες σε αγορές και οι δαπάνες σε εστιατόρια, μπαρ και καφέ ανά 
εθνικότητα παρουσιάζονται στα διαγράμματα που ακολουθούν. 
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Χαρακτηριστική, όπως είναι αναμενόμενο είναι η σχέση του ύψους της συνολικής δαπά-
νης (πλην διαμονής και μεταφορικών) με την εισοδηματική κατηγορία των τουριστών. 

Στον παρακάτω πίνακα, φαίνεται η προοδευτική αύξηση της δαπάνης όσο αυξάνεται το 
εισόδημα των τουριστών. Ενώ η μέση δαπάνη στους τουρίστες με εισόδημα έως 15.000 
ευρώ είναι 349,28, αυξάνεται προοδευτικά και εν τέλει, στην κατηγορία με εισόδημα με-
γαλύτερο από 45.000, φτάνει τα 819,30 ευρώ. 

Πίνακας 3.4 Συνολική δαπάνη (εκτός διαμονής και μεταφορικών)  
ανά εισοδηματική κατηγορία

Συνολική	δαπάνη	πλην	διαμονής	και	μεταφορικών
	 Εισοδηματική	κατηγορία	 Μ.Ο.
 Κάτω των 15.000 € 349,28
 15.000 με 29.999 € 403,58
 30.000 με 44.999 € 455,14
 Άνω των 45.000 € 819,30
 Μέση δαπάνη στο σύνολο των τουριστών 477,01

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η σαφής διαφοροποίηση που διαπιστώθηκε ανα-
φορικά με το ύψος των δαπανών μεταξύ των τουριστών που διέμειναν στη πόλη της Ρό-
δου και των υπόλοιπων που διέμειναν σε άλλον οικισμό. 
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3.1.2. Είδη που αγόρασαν κατά τη διάρκεια των διακοπών στη Ρόδο 

Αναφορικά με τα είδη που αγόρασαν οι τουρίστες κατά τη διαμονή τους στη Ρόδο διαπι-
στώνεται μια σημαντικά μεγαλύτερη προτίμηση στα είδη δώρων-ενθυμίων και στα τοπικά 
παραδοσιακά προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα, τα είδη που αγόρασαν οι τουρίστες ανήκουν 
στη κατηγορία των «δώρων» και των «τοπικών παραδοσιακών προϊόντων» με αντίστοιχα 
ποσοστά 78,5 % και 64,8%. Αν και σημαντικό, πολύ μικρότερο είναι το τμήμα όσων πραγ-
ματοποίησαν αγορές σε «αξεσουάρ-τσάντες» (36,2%), καθώς και σε «είδη ένδυσης-υπό-
δησης» (35,4%). 

 Συνολική δαπάνη πλην Δαπάνη σε αγορές Δαπάνη σε εστιατόρια,
 διαµονής και µεταφορικών (είδη ένδυσης, υπόδησης, µπαρ, καφέ
  ενθυµίων κ.λπ.)

Διάγραµµα 3.4 Δαπάνες τουριστών ανά περιοχή διαµονής στη Ρόδο
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Δώρα-ενθύμια-διακοσμητικά-είδη τέχνης

Όπως μπορεί κανείς να διακρίνει από τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί, τα «δώρα-
ενθύμια-διακοσμητικά-είδη τέχνης» αποτελούν τη κατηγορία αγορών που προτιμάται από 
όλες τις εθνικότητες τουριστών και ειδικότερα από τη συντριπτική πλειονότητα των Ρώ-
σων και των Φινλανδών. 

Είδη ένδυσης-υπόδησης

Η προτίμηση των ξένων τουριστών σε αγορές ειδών ένδυσης-υπόδησης παρουσιάζει δι-
αφοροποιήσεις με βάση την εθνικότητα. Πάνω από ένας στους δύο Φινλανδούς και Νορ-
βηγούς που επισκέφτηκαν τη Ρόδο διέθεσαν κάποιο χρηματικό ποσό στην αγορά ειδών 
ένδυσης και υπόδησης 61% και 51,1% αντίστοιχα, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες εθνικό-
τητες όπου η πλειονότητα δεν ξόδεψε χρήματα σε τέτοιου είδους αγορές. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα είναι οι Ισραηλινοί, Πολωνοί, Ιταλοί και Ολλανδοί, με τα ποσοστά αυτών 
που δεν αγόρασαν είδη ένδυσης και υπόδησης σε αυτές τις ομάδες τουριστών να κυμαί-
νονται από 79,7% έως 72,7%.

Η οικογενειακή κατάσταση των τουριστών φαίνεται ότι επηρεάζει σημαντικά τη πραγμα-
τοποίηση ή όχι αγορών ειδών ένδυσης-υπόδησης. Αναλυτικότερα, οι έγγαμοι αγοράζουν 
σε μεγαλύτερο ποσοστό (40%) ενδύματα ή υποδήματα κατά τη διάρκεια των διακοπών 
στη Ρόδο σε σύγκριση με τους άγαμους (28,1%), ενώ ακόμα μεγαλύτερο είναι το τμήμα 
όσων δηλώνουν άλλη οικογενειακή κατάσταση (χήροι/διαζευγμένοι) και αγόρασαν είδη 
ένδυσης ή/και υπόδησης (43,7%). 
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Το εισόδημα επίσης αποτελεί παράγοντα που συσχετίζεται με τις αγορές ειδών ένδυσης 
και υπόδησης. Όπως γίνεται αντιληπτό από τα ποσοστά στο διάγραμμα που ακολουθεί τα 
άτομα που ανήκουν σε υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια (από 30.000 και άνω) πραγμα-
τοποιούν σε μεγαλύτερο ποσοστό τέτοιου είδους αγορές κατά τη διάρκεια των διακοπών 
τους, σε σύγκριση με τους τουρίστες με εισοδήματα έως 29.999 ευρώ. 

Διάγραµµα 3.7 Αν αγόρασαν είδη ένδυσης-υπόδησης 
ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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Διάγραµµα 3.8 Αν αγόρασαν είδη ένδυσης - υπόδησης 
ανά οικογενειακή κατάσταση (%)
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Εποχικά είδη-Παιχνίδια

Η κατηγορία των εποχικών ειδών-παιχνιδιών βλέπουμε ότι δεν σημειώνει μεγάλη ζήτη-
ση, αφού το συνολικό ποσοστό των τουριστών που αγόρασαν τέτοια προϊόντα φτάνει μόνο 
το 15,8%. Σημαντικά πάνω από το μέσο όρο στην αγορά εποχικών ειδών-παιχνιδιών είναι 
τα ποσοστά των Νορβηγών και των Ρώσων (25,5% και 22,8% αντίστοιχα). 

Nαι Όχι

Διάγραµµα 3.9 Αν αγόρασαν είδη ένδυσης - υπόδησης 
ανά ετήσιο εισόδηµα (%)

0 25 50 75 100

Μικρότερο
από 15.000 €

15.000
µε 29.999 €

30.000
µε 44.999 €

Μεγαλύτερο
από 45.000 €

34,4

33,2

41,3

45,5

 65,6

66,8

58,7

54,5

Διάγραµµα 3.10 Αν αγόρασαν εποχικά είδη-παιχνίδια 
ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι οι αγορές εποχικών ειδών και παιχνιδιών συνδέονται ευθέως 
ανάλογα με το εισόδημα των τουριστών. Γεγονός είναι ότι οι τουρίστες ανώτερων εισο-
δηματικών βαθμίδων επιδεικνύουν μεγαλύτερη τάση για αγορές εποχικών ειδών και παι-
χνιδιών καθώς πραγματοποιούν τέτοιου είδους αγορές σε ποσοστό σχεδόν 30%. Αντίθετα 
άτομα χαμηλότερων εισοδηματικών βαθμίδων δεν πραγματοποιούν στην πλειονότητά 
τους καθόλου τέτοιου είδους αγορές. 

Διάγραµµα 3.11 Αν αγόρασαν εποχικά είδη - 
παιχνίδια ανά ετήσιο εισόδηµα (%)
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Διάγραµµα 3.12 Αν αγόρασαν αξεσουάρ-τσάντες 
ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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Αξεσουάρ-τσάντες 

Η πραγματοποίηση αγορών της κατηγορίας «αξεσουάρ-τσάντες» παρουσιάζει διαφορο-
ποιήσεις με βάση την εθνικότητα. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα οι Φινλανδοί, 
αγόρασαν τσάντες ή αξεσουάρ, σε ποσοστό 61,9%, που αποτελεί και το μεγαλύτερο πο-
σοστό αγοραστών σε αυτή την κατηγορία προϊόντων. Όπως φαίνεται στο προηγούμενο 
διάγραμμα, οι Ρώσοι επίσης παρουσιάζουν μεγάλο ποσοστό αγοραστών στα είδη «τσά-
ντες-αξεσουάρ» (47,9%). Αντίθετα, οι Ιταλοί και οι Ισραηλινοί στην πλειονότητά τους δεν 
πραγματοποιούν τέτοιου είδους αγορές. 

Σημειώνεται επίσης ότι, όπως είναι αναμενόμενο, η κατηγορία αξεσουάρ-τσάντες προτι-
μάται περισσότερο από τις γυναίκες τουρίστριες. 

Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα-τρόφιμα

Τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα-τρόφιμα προτιμούνται από όλες τις εθνικότητες, καθώς 
η πλειονότητα των τουριστών πραγματοποιεί αγορές τέτοιου είδους. Οι Φινλανδοί, οι 
Ρώσοι και οι Δανοί συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά τουριστών που αγόρασαν 
παραδοσιακά προϊόντα/τρόφιμα (78,6%, 74,4% και 72,3% αντίστοιχα). Αντιθέτως, οι Ιταλοί, 
οι Ισραηλινοί, οι Βέλγοι και οι Σουηδοί, όπως φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, 
παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά τουριστών που δεν πραγματοποίησαν αγορές παραδο-
σιακών προϊόντων και τροφίμων. 

Διάγραµµα 3.13 Αν αγόρασαν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα - τρόφιµα 
ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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Ενδιαφέρον στοιχείο αναφορικά με την κατανάλωση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων 
και τροφίμων είναι το γεγονός ότι συσχετίζεται με την οικογενειακή κατάσταση των τουρι-
στών. Αναλυτικότερα, σχεδόν 7 στους 10 έγγαμους πραγματοποιούν αγορές τοπικών πα-
ραδοσιακών προϊόντων-τροφίμων, ενώ το ποσοστό αυτό στους άγαμους είναι σημαντικά 
χαμηλότερο (58,4%). Αυξημένη προτίμηση σε τοπικά παραδοσιακά προϊόντα διαπιστώθηκε 
επίσης και στο τμήμα των τουριστών που δηλώνουν άλλη οικογενειακή κατάσταση (δια-
ζευγμένοι, χήροι). 

3.1.3. Προέλευση προϊόντων 
Οι τουρίστες εμφανίζουν σαφείς τάσεις ως προς την επιλογή της προέλευσης των προ-
ϊόντων που αγόρασαν κατά την παραμονή τους στο νησί της Ρόδου, ενώ διαπιστώνονται 
διαφοροποιήσεις στην προέλευση των προϊόντων ανάλογα με το είδος.

Διάγραµµα 3.14 Αν αγόρασαν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα-τρόφιµα 
ανά οικογενειακή κατάσταση (%)
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Διάγραµµα 3.15 Προέλευση προϊόντων που αγόρασαν στη Ρόδο (%)
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Είδη διατροφής/συσκευασμένα τρόφιμα 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των ειδών διατροφής/συσκευασμένων τροφίμων 
όπου η προτίμηση στα ελληνικά είδη αποτυπώνεται με εύγλωττο τρόπο, καθώς τα εγχώ-
ριας παραγωγής τρόφιμα προτιμούνται από το 80,6% των τουριστών. 

Όπως μπορεί κανείς να συμπεράνει από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο παραπάνω 
διάγραμμα, η προτίμηση στα ελληνικά τρόφιμα εμφανίζεται ακόμα περισσότερο αυξημένη 
στους τουρίστες που προέρχονται από τη Σουηδία (93,3%), τη Γερμανία (92,6%) και την 
Πολωνία (91,1%). 

Σημαντικά μικρότερο από το μέσο ποσοστό (80,6%), είναι το ποσοστό των Νορβηγών 
(66%), αλλά και των Ισραηλινών (69,4%) που προτίμησαν τα ελληνικά είδη διατροφής. 

Είδη ένδυσης

Σε αντίθεση με τα τρόφιμα, στα είδη ένδυσης η τάση αντιστρέφεται και διαπιστώνεται ότι 
τα ελληνικά ενδύματα προσελκύουν σημαντικά μικρότερο τμήμα τουριστών συγκριτικά 
με τα ξένης προέλευσης προϊόντα. Αναλυτικότερα, στην κατηγορία των ειδών ένδυσης 
παρατηρείται το μικρότερο ποσοστό προτίμησης για ελληνικά προϊόντα (18,2%). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιμέρους διαφοροποιήσεις που διαπιστώθηκαν στη γενική 
τάση προτίμησης των εισαγόμενων ειδών ένδυσης. Συγκεκριμένα, η γενική αυτή η εικόνα 
παρουσιάζει μεταβολές που συνδέονται με την εισοδηματική κλίμακα, την ηλικιακή κατη-
γορία και τη χώρα μόνιμης διαμονής των τουριστών. 

Διάγραµµα 3.16 Προέλευση ειδών διατροφής/συσκευασµένων τροφίµων 
ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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Αναλυτικότερα, βρέθηκε ότι η προτίμηση για τα ελληνικά προϊόντα ένδυσης αυξάνε-
ται στις υψηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες από 30.000 ευρώ και πάνω. Αντιθέτως 
η αποκλειστική κατανάλωση εισαγόμενων ειδών ένδυσης μειώνεται προοδευτικά από 
81,8% στους τουρίστες με εισόδημα λιγότερο από 15.000 ευρώ, σε 69% σε όσους έχουν 
εισόδημα μεγαλύτερο από 45.000 ευρώ. 

Όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα, οι ηλικιακές κατηγορίες «45-54» και περισσό-
τερο οι «άνω των 55» αποτελούν σε μεγαλύτερο ποσοστό «fans» των ελληνικών ειδών 
ένδυσης. 

Διάγραµµα 3.17 Προέλευση ειδών ένδυσης ανά ετήσιο εισόδηµα (%)
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Διάγραµµα 3.18 Προέλευση ειδών ένδυσης ανά ηλικιακή κατηγορία (%)
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Διαφοροποιήσεις στην προτίμηση προέλευσης των ενδυμάτων διαπιστώνονται επίσης 
μεταξύ των τουριστών από διαφορετικές χώρες. Οι Φινλανδοί αναδεικνύονται σε βασι-
κούς «υποστηρικτές» των ειδών ένδυσης με ελληνική προέλευση, σε ποσοστό 34,2%. 
Σημαντικά μεγαλύτερο από το συνολικό ποσοστό είναι και αυτό των Βέλγων που βρέθη-
καν να προτιμούν τα ελληνικά ενδύματα σε ποσοστό 30%. Από την άλλη πλευρά, ιδιαίτε-
ρα χαμηλά είναι τα αντίστοιχα ποσοστά στους Ρώσους και στους Ισραηλινούς από τους 
οποίους μόλις το 11% προτιμά τα ελληνικά είδη ένδυσης και ακόμα χαμηλότερα στους 
Ολλανδούς (9,1%). 

Είδη υπόδησης

Η τάση προτίμησης αναφορικά με την προέλευση των υποδημάτων που αγοράζουν οι 
τουρίστες παρουσιάζει περίπου την ίδια εικόνα με τα προϊόντα ένδυσης. Αναλυτικότερα 
το 20,8% των τουριστών προτιμάει να αγοράζει αποκλειστικά ελληνικά υποδήματα. Οι 
διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν οι υποκατηγορίες των ερωτώμενων ακολουθούν 
περίπου τη λογική των διαφοροποιήσεων στην κατηγορία της ένδυσης. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα που συνοψίζονται στο παρακάτω διάγραμμα η προτίμηση σε 
ελληνικά υποδήματα βρέθηκε ότι συσχετίζεται θετικά με το επίπεδο του εισοδήματος των 
τουριστών. Αναλυτικότερα, η κατανάλωση αποκλειστικώς ελληνικών υποδημάτων κατά 
τη διάρκεια των διακοπών στη Ρόδο, από 18,3% στην εισοδηματική κατηγορία «μικρότερο 
από 15.000 ευρώ», αυξάνεται πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες όταν φτάνουμε στο κλι-
μάκιο εισοδήματος που είναι άνω των 45.000 ευρώ (28,7%). 

Διάγραµµα 3.19 Προέλευση ειδών ένδυσης 
ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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Παράλληλα, σε σχέση με τον παράγοντα «ηλικία», παρατηρούμε διαφοροποιήσεις στην 
προτίμηση ελληνικών προϊόντων υπόδησης συγκριτικά με τις τάσεις που παρατηρούνται 
στα ενδύματα. Στην υπόδηση, παρότι και εδώ γενικά είναι οι μεγαλύτερες ηλικίες που 
δείχνουν προτίμηση στο ελληνικό προϊόν, διαπιστώνεται ότι τα ελληνικά υποδήματα προ-
τιμούνται περισσότερο από τους «45-54» συγκριτικά με τούς «άνω των 55», ενώ η προτί-
μηση για ελληνικά ενδύματα αυξάνεται στη μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία. 

Διαφοροποιήσεις διαπιστώθηκαν επίσης στην προτίμηση της προέλευσης των υποδημά-
των μεταξύ των τουριστών με βάση τη χώρα μόνιμης διαμονής. Οι Δανοί αναδεικνύονται 
εδώ σε βασικούς υποστηρικτές των ελληνικών υποδημάτων: τα προτιμούν σε ποσοστό 
35,3%. Δεύτεροι στη σειρά με βάση το ποσοστό προτίμησης ελληνικών υποδημάτων είναι 

Διάγραµµα 3.20 Προέλευση υποδηµάτων ανά ετήσιο εισόδηµα (%)
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Διάγραµµα 3.21 Προέλευση υποδηµάτων ανά ηλικιακή κατηγορία (%)
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οι Φινλανδοί (28,6%). Ιδιαίτερα χαμηλή αναλογία σε αυτούς που προτιμούν τα ελληνικά 
υποδήματα έχουν οι ομάδες των τουριστών από την Ολλανδία (6,9%), την Πολωνία (8,3%) 
και τη Νορβηγία (11,4%).

Εποχικά είδη 

Η αγορά εποχικών ειδών διαφοροποιείται αισθητά από τις προηγούμενες κατηγορίες κα-
θώς εδώ το καταναλωτικό κοινό των τουριστών βρέθηκε να είναι σχεδόν μοιρασμένο στα 
δύο, ανάμεσα στα ελληνικής προέλευσης (52,9%) και στα εισαγόμενα εποχικά είδη (45%), 
με μια ελαφρώς μεγαλύτερη τάση υπέρ των ελληνικών προϊόντων. 

Σημαντικές διαφοροποιήσεις στην προτίμηση της προέλευσης των εποχικών ειδών πα-
ρατηρούνται μεταξύ των διαφορετικών υποομάδων τουριστών με βάση τη χώρα διαμο-
νής. Φινλανδοί, πολωνοί και άγγλοι τουρίστες προτιμούν σε σημαντικά μεγαλύτερες ανα-
λογίες τα ελληνικά εποχικά είδη. Αντιθέτως, οι Ρώσοι πρωτίστως και δευτερευόντως οι 
Ισραηλινοί και οι Ιταλοί είναι οι ομάδες τουριστών με τα μικρότερα ποσοστά προτίμησης 
ελληνικών προϊόντων στα εποχικά είδη. 

Η ηλικία βρέθηκε να σχετίζεται επίσης με την προέλευση των εποχικών ειδών που αγό-
ρασαν κατά τη διαμονή τους στη Ρόδο οι τουρίστες. Συγκεκριμένα βλέπουμε και στο πα-
ρακάτω διάγραμμα ότι η ελληνική προέλευση των προϊόντων ευνοείται περισσότερο στα 
«άκρα» της ηλικιακής κλίμακας, αφού η συχνότητα προτίμησής τους βρέθηκε να είναι 
σημαντικά αυξημένη στους άνω των 55 (71,4%) και δευτερευόντως στους κάτω των 24 
ετών (60%). 

Διάγραµµα 3.22 Προέλευση υποδηµάτων 
ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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Διάγραµµα 3.23 Προέλευση εποχικών ειδών 
ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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Δώρα/Αξεσουάρ

Στην κατηγορία δώρων και αξεσουάρ είναι ξεκάθαρη και σαφής η προτίμηση της μεγάλης 
πλειονότητας των τουριστών (87%) στα ελληνικά προϊόντα. Μόνο το 8,8% των τουριστών 
προτιμάει να αγοράζει εισαγόμενα δώρα/αξεσουάρ κατά την παραμονή του στη Ρόδο, ενώ 
το 4,2% αγόρασε τόσο ελληνικά όσο και εισαγόμενα προϊόντα.

Η προτίμηση στα ελληνικά δώρα και αξεσουάρ παρουσιάζεται ακόμα περισσότερο αυ-
ξημένη στους τουρίστες που προέρχονται από τη Γερμανία (94,8%) και το Βέλγιο (94,7%). 
Αντιθέτως, σημαντικά μικρότερο από το μέσο ποσοστό (87%), είναι το ποσοστό των Ισρα-
ηλινών που προτιμούν τα ελληνικά είδη δώρων: ανέρχεται στο 66%. 

3.2. Καταναλωτική συμπεριφορά 

3.2.1. Βασικότεροι λόγοι πραγματοποίησης αγορών  
κατά τη διάρκεια των διακοπών

Από το παρακάτω διάγραμμα προκύπτει ότι οι βασικότεροι λόγοι που πραγματοποιούν 
αγορές οι τουρίστες, είναι η προτίμηση τους για τα παραδοσιακά προϊόντα (με ποσοστό 
33,3%), αλλά και το ότι έχουν περισσότερο χρόνο διαθέσιμο για βόλτες στα μαγαζιά (25,3%). 
Άλλωστε η διαδικασία του shopping αποτελεί για σημαντικό τμήμα των τουριστών τρόπο 
διασκέδασης. Η ύπαρξη μεγάλης ποικιλίας προϊόντων στην αγορά συγκεντρώνει επίσης 
ανάλογο ποσοστό ως βασικότερος λόγος που πραγματοποιούν αγορές οι τουρίστες κατά 
τη διάρκεια των διακοπών τους. 

Διάγραµµα 3.25 Προέλευση δώρων-αξεσουάρ 
ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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3.2.2. Δραστηριότητες με τις οποίες συνδυάζουν τις αγορές τους  
στις διακοπές

Οι τουρίστες ρωτήθηκαν αν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους προτιμούν να συνδυά-
ζουν τις αγορές με κάποιες άλλες δραστηριότητες. Με μπάνιο στη θάλασσα και δραστη-
ριότητες στη φύση συνδυάζει τη διαδικασία των αγορών το 41,4% των ξένων τουριστών, 
ενώ, ο καφές και το φαγητό αποτελεί για το 39,4% το απαραίτητο συμπλήρωμα της διαδι-
κασίας των αγορών. 

Διάγραµµα 3.26 Βασικότεροι λόγοι που πραγµατοποιούν 
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3.2.3. Πρόταση που τους εκφράζει περισσότερο όσον αφορά τις αγορές  
που πραγματοποιούν κατά τη διάρκεια των διακοπών

Οι περισσότεροι τουρίστες πραγματοποιούν αγορές αυθόρμητα κατά τη διάρκεια των δι-
ακοπών τους επειδή βρίσκουν κάποιο προϊόν που τους αρέσει, χωρίς να σκέφτονται το 
κόστος (με ποσοστό 57%). Σημαντικό αλλά αρκετά χαμηλότερο είναι το ποσοστό εκείνων 
που έχουν πραγματοποιήσει πριν το ταξίδι οικονομικό προγραμματισμό, έχοντας ορίσει το 
χρηματικό ποσό που «δικαιούνται» να ξοδέψουν κατά βούληση σε αγορές (25%) κατά τη 
διάρκεια των διακοπών. 

Το ύψος του εισοδήματος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καταναλωτική συμπεριφο-
ρά των τουριστών κατά την περίοδο των διακοπών. Από το παρακάτω διάγραμμα προκύ-
πτει ότι όσο αυξάνεται η εισοδηματική βαθμίδα των τουριστών, αναλόγως αυξάνεται και 
το ποσοστό όσων πραγματοποιούν αυθόρμητα αγορές κατά τη διάρκεια των διακοπών 

Διάγραµµα 3.28 Πρόταση που τους εκφράζει περισσότερο όσον αφορά 
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τους χωρίς να έχουν στο μυαλό τους το κόστος. Αντίθετα, παρατηρείται ότι το ποσοστό 
των τουριστών που έχουν καθορίσει το χρηματικό ποσό που μπορούν να ξοδέψουν κατά 
την περίοδο των διακοπών τους, μειώνεται όσο αυξάνεται το εισόδημα. 

Έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι σε όλες τις εθνικότητες τουριστών το πλέον κυρίαρχο 
στοιχείο της καταναλωτικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των διακοπών είναι ο αυ-
θορμητισμός (impulse buying). 

Η συντριπτική πλειονότητα των Νορβηγών (80,9%) πραγματοποιούν αγορές αυθόρμητα 
κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, χωρίς να σκέφτονται το κόστος. Ακολουθούν σε 
ποσοστά, οι Δανοί (72,7%), οι Ρώσοι (69,2%) και οι Φινλανδοί (67,5%). 

Σημαντικό είναι το τμήμα των τουριστών που έχει προκαθορίσει το χρηματικό ποσό που 
πρόκειται να ξοδέψει σε αγορές κατά τη διάρκεια των διακοπών. Ιδιαίτερα διαδεδομένη 
είναι η συγκεκριμένη καταναλωτική συμπεριφορά στους Ολλανδούς (38,5%), στους Πο-
λωνούς (32,6%), στους Φινλανδούς (32,5%) και στους Σουηδούς (32,5%). 

Αντιθέτως, ο εκ των προτέρων προγραμματισμός συγκεκριμένων αγορών που θα πραγ-
ματοποιηθούν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού αναψυχή συγκεντρώνει παρά πολύ μικρά 
ποσοστά μεταξύ των τουριστών της Ρόδου. 

Όσον αφορά την πραγματοποίηση αποκλειστικά «υποχρεωτικών» αγορών (μόνο σε περι-
πτώσεις εκτάκτων αναγκών), παρότι το συνολικό ποσοστό των τουριστών που υιοθετούν 
αυτή την αγοραστική συμπεριφορά είναι χαμηλό, σημαντικά αυξημένο είναι το τμήμα των 
τουριστών από το Ισραήλ και την Ιταλία που αγοράζει προϊόντα μόνο όταν προκύπτει ανάγκη. 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Σε αυτό το μέρος θα παρουσιαστούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των τουριστών για την 
εμπορική αγορά της Ρόδου. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται ο βαθμός γνώσης τους για την 
αγορά, η επισκεψιμότητά της και η ικανοποίηση των τουριστών από τις ποικίλες διαστά-
σεις της. Συνοψίζοντας κάποια βασικά δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα αξίζει να 
επισημανθούν τα εξής κεντρικά ευρήματα: 

➜➜ Η πλειονότητα των τουριστών, σχεδόν το 70%, δεν είναι ενημερωμένοι για την τοπική 
εμπορική αγορά. Ταυτόχρονα, η απουσία ενημερωτικών δράσεων γίνεται εμφανής και 
στην ερώτηση αναφορικά με τους τρόπους ενημέρωσης, αφού η συντριπτική πλειο-
νότητα των «ενημερωμένων», οι 9 στους 10, ενημερώθηκαν κατά τις επισκέψεις που 
έκαναν στα μαγαζιά. 

➜➜ Σχεδόν οι 9 στους 10 τουρίστες επισκέπτονται την αγορά της παλιάς πόλης κατά τη 
διαμονή τους στο νησί. Αναφορικά με τη συχνότητα των επισκέψεων, οι τουρίστες εί-
ναι περίπου μοιρασμένοι σε αυτούς που έχουν επισκεφτεί την αγορά της παλιάς πόλης 
μια φορά, και στους συχνότερους επισκέπτες. Περισσότερα συχνά ωστόσο βρέθηκε ότι 
επισκέπτονται την παλιά πόλη οι μεσαίες εισοδηματικές κατηγορίες και οι γυναίκες. 

➜➜ Μικρό συγκριτικά είναι το ποσοστό που επισκέπτεται την κεντρική εμπορική αγορά αφού 
ανέρχεται μόλις στο 45%. Σε ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό επισκέπτονται το εμπορικό 
κέντρο της νέας πόλης οι γυναίκες και οι τουρίστες που ανήκουν στα υψηλότερα εισο-
δηματικά κλιμάκια. 

➜➜ Οι τουρίστες που δεν έχουν επισκεφτεί το εμπορικό κέντρο της νέας πόλης της Ρόδου, 
αγνοούν εντελώς την ύπαρξη της σε ποσοστό 54%. 

➜➜ Σε ένα γενικό επίπεδο, η πλειονότητα των τουριστών εκφράζει ικανοποίηση από την εμπο-
ρική αγορά της Ρόδου. Εξαιρετικά είναι τα ποσοστά των ικανοποιημένων τουριστών από 
το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων (88,7%), την εξυπηρέτηση πελατών (85,2%), 
και την ποιότητα των προϊόντων (83,4%). 

➜➜ Η εξυπηρέτηση των πελατών ιδιαίτερα, αποτελεί βασικό πλεονέκτημα της εμπορικής 
αγοράς της Ρόδου, αφού το 38% των τουριστών είναι πολύ ικανοποιημένο από την 
εξυπηρέτηση που παρέχουν τα εμπορικά καταστήματα. Ωστόσο, σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις στο βαθμό ικανοποίησης από την εξυπηρέτηση πελατών υπάρχουν σε σχέση 
με την εισοδηματική κλίμακα, με τη μικρότερη αναλογία «ικανοποιημένων» να διαπι-
στώνεται στους «φτωχότερους» τουρίστες. 

➜➜ Πάνω από τους 7 στους 10 τουρίστες είναι ικανοποιημένοι από την ποικιλία και τις 
τιμές των προϊόντων.

➜➜ Ειδικότερα για την ποικιλία των προϊόντων, σε μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποιημένοι 
βρέθηκαν να είναι οι τουρίστες της μεσαίας εισοδηματικής κατηγορίας (15.000 με 
29.999 ευρώ), ενώ τα ποσοστά των δυσαρεστημένων από την ποικιλία των προϊόντων 
στα δύο άκρα της εισοδηματικής κλίμακας είναι αυξημένα. 

➜➜ Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι σημαντικό τμήμα των πλέον «πλούσιων» τουριστών 
είναι πολύ ικανοποιημένο από την ποιότητα των προϊόντων (25,1%). Η δε κατηγορία 
των «πολύ ικανοποιημένων» από τις τιμές των προϊόντων έχει θετική συσχέτιση με το 
ύψος του εισοδήματος των τουριστών.
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➜➜ Οι διαστάσεις της εμπορικής αγοράς που συγκεντρώνουν την μικρότερη ικανοποίηση 
είναι η διάθεση μοναδικών /ιδιαίτερων προϊόντων (Ικανοποιημένοι: 66,9%) και η δυ-
νατότητα στάθμευσης (Ικανοποιημένοι: 27,2%). Ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις είναι 
μάλλον μεγάλο το τμήμα των τουριστών που δεν ενδιαφέρονται για τις συγκεκριμένες 
παροχές. 

➜➜ Οι απαιτήσεις των περισσότερων τουριστών σε επώνυμα προϊόντα καλύπτονται σε ικα-
νοποιητικό βαθμό. Οι «κάτω των 24 ετών» και οι «άνω των 55» εμφανίζονται λιγότερο 
ικανοποιημένοι από τους υπόλοιπους από τη προσφορά επωνύμων προϊόντων. 

➜➜ Η πλειονότητα των τουριστών (53%) αξιολογεί την αγορά της Ρόδου ως μια εμπορική 
αγορά που βρίσκεται «περίπου στο ίδιο επίπεδο» με αντίστοιχες αγορές στον τόπο δια-
μονής τους. Οι «πλούσιοι» και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία αξιολογούν θετικότερα σε με-
γαλύτερο ποσοστό την αγορά της Ρόδου συγκριτικά με αντίστοιχες αγορές στον τόπο 
διαμονής τους.

➜➜ Στην αξιολόγηση της εμπορικής αγοράς της παλιάς πόλης συγκεντρώνουν τις μεγαλύ-
τερες συχνότητες ως δυνατά σημεία τις αγοράς: η τοποθεσία της (50%), η εξυπηρέτηση 
των πελατών (48,3%), η ποιότητα των προϊόντων (41,8%), και οι καλές τιμές/η πραγμα-
τοποίηση προσφορών (34,3%). 

➜➜ «Πάρα πολύ» αρέσει ο συνδυασμός της εμπορικής αγοράς με την αρχαιολογική τοπο-
θεσία στην παλιά πόλη της Ρόδου στο 51% των τουριστών, ενώ «πολύ» αρέσει αυτός 
ο συνδυασμός στο 39,5%. 

➜➜ Οι 3 στους 10 πιστεύουν ότι η αγορά της παλιάς πόλης έχει και ορισμένα αδύνατα ση-
μεία. Οι διαστάσεις που απαντώνται συχνότερα ως αδύνατα σημεία τις αγοράς είναι: 
οι υψηλές τιμές (38%) και η δύσκολη στάθμευση /κυκλοφοριακή συμφόρηση (30,4%), 
και με χαμηλότερα αλλά αξιοσημείωτα ποσοστά ακολουθούν η «μικρή ποικιλία σε 
προϊόντα» (24,5%) και η «δύσκολη πρόσβαση στην αγορά/ανεπαρκές συγκοινωνιακό 
δίκτυο» (23,3%). 

➜➜ Στην αξιολόγηση της κεντρικής εμπορικής αγοράς τις μεγαλύτερες συχνότητες ανα-
φοράς συγκεντρώνουν ως δυνατά σημεία, η καλή εξυπηρέτηση με 48,8% η τοποθεσία 
της αγοράς (47,2%), η ποιότητα των προϊόντων με 42,4%, και τέλος οι καλές τιμές/η 
πραγματοποίηση προσφορών (34,7%). 

➜➜ Οι 2 στους 10 τουρίστες πιστεύουν ότι η κεντρική εμπορική αγορά της Ρόδου έχει ορι-
σμένα αδύνατα σημεία. Το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστών που διαπιστώνει αρνητικά 
σημεία στο εμπορικό κέντρο της νέας πόλης ανήκει στη χαμηλότερη εισοδηματική κα-
τηγορία. 

➜➜ Οι υψηλές τιμές συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό αναφοράς ως αδύνατο ση-
μείο της κεντρικής εμπορικής αγοράς (41,1%). Ακολουθούν με πολύ μικρότερες συ-
χνότητες αναφοράς η έλλειψη σε ιδιαίτερα προϊόντα (22,4%), η «μικρή ποικιλία σε προ-
ϊόντα» (21,5%), και η «χαμηλή ποιότητα των προϊόντων» (20,6%). 

➜➜ Τέλος, το ζήτημα της καθαριότητας της πόλης αναδεικνύεται από τμήμα των τουριστών 
ως πρόβλημα, και η αντιμετώπιση του από τους αρμόδιους φορείς προτείνεται ως 
προτεραιότητα για τη βελτίωση της εμπορικής αγοράς της Ρόδου. 
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4.1. Η ροδίτικη αγορά 

4.1.1. Βαθμός γνώσης της Ροδίτικης αγοράς

Βασικό εύρημα της έρευνας είναι το σημαντικό έλλειμμα ενημέρωσης που διαπιστώνεται 
στους τουρίστες για την εμπορική αγορά της Ρόδου. 

Αναλυτικότερα, σχεδόν το 70%, δήλωσε ότι τη γνωρίζει «καθόλου καλά» ή «όχι και τόσο 
καλά». Μόνο το 8% του δείγματος δήλωσε ότι γνωρίζει πάρα πολύ ή πολύ καλά τη ροδί-
τικη αγορά. 

Διάγραµµα 4.1 Βαθµός που γνωρίζουν την ροδίτικη αγορά

Πάρα πολύ/Πολύ καλά

Αρκετά καλά

Όχι και τόσο/Καθόλου καλά

ΔΑ

68,4%

1,4% 8,1%

22,1%

Διάγραµµα 4.2 Γνώση ροδίτικης αγοράς 
ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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Ο βαθμός γνώσης της αγοράς διαφοροποιείται ανά εθνική ομάδα τουριστών. Οι γάλλοι 
τουρίστες, συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες, γνωρίζουν καλύτερα σε μεγαλύτερο πο-
σοστό (πάρα πολύ καλά: 18,9%) την εμπορική αγορά της Ρόδου. Σημαντικό τμήμα των Δα-
νών επίσης, γνωρίζουν την ροδίτικη αγορά (πάρα πολύ/ πολύ/ αρκετά καλά: 41,7%). Στον 
αντίποδα, βρίσκονται οι λιγότερο «γνώστες» της αγοράς, οι Ρώσοι, οι οποίοι εμφανίζουν 
το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστών που γνωρίζουν «όχι και τόσο καλά» ή «καθόλου» την 
ροδίτικη αγορά (77%). 

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, οι ηλικιακές ομάδες που γνωρίζουν καλύτερα την το-
πική εμπορική αγορά είναι οι «κάτω των 24» και οι ηλικίες «45-54» (γνωρίζουν πάρα 
πολύ/πολύ/αρκετά την αγορά σε ποσοστό 40,1% & 36% αντιστοίχως). Αντιθέτως, οι 
«35-44» και οι «25-34» εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό τουριστών που δεν 
γνωρίζουν την αγορά της Ρόδου («όχι και τόσο καλά» & «καθόλου καλά»:75%και 73,5% 
αντιστοίχως). 

4.1.2. Τρόποι ενημέρωσης για την τοπική αγορά

Για τους τουρίστες που είναι ενημερωμένοι για την τοπική αγορά προκύπτει ότι, έλαβαν 
την ενημέρωση «με ίδια μέσα», δηλαδή με επίσκεψη στα καταστήματα (86,1%). Το γεγονός 
αυτό υποδηλώνει την απουσία ενημερωτικών δράσεων από τους αρμόδιους φορείς, κάτι 
που γίνεται εξάλλου εμφανές και από τα υψηλά ποσοστά τουριστών που είτε δεν γνωρί-
ζουν την ροδίτικη αγορά είτε δεν τη γνωρίζουν καλά. 

Η ενημέρωση «μέσω τουριστικών οδηγών» αναδεικνύεται δεύτερος στη σειρά τρόπος με 
πολύ μικρότερη συχνότητα αναφοράς ( 15%), και ακολουθεί η ενημέρωση «από πληροφο-
ρίες και εντυπώσεις που μου έχουν μεταφέρει γνωστοί/συγγενείς/ φίλοι» (11,4%). 

Διάγραµµα 4.3 Γνώση ροδίτικης αγοράς 
ανά ηλικιακή κατηγορία (%)
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4.1.3. Εμπορική αγορά που επισκέφτηκαν κατά την παραμονή τους

Ένα μεγάλο τμήμα των τουριστών (43,8%) έχει επισκεφτεί μόνο την αγορά της παλιάς πό-
λης στη Ρόδο. Ωστόσο, αντίστοιχο αλλά λίγο μικρότερο είναι το τμήμα των τουριστών που 
έχει επισκεφτεί και τη κεντρική και τη παλιά αγορά (41,9%), και μόνο το 2,8% αναφέρει ότι 
έχει πραγματοποιήσει επίσκεψη αποκλειστικά στο εμπορικό κέντρο της νέας πόλης. Αξίζει 
να αναφερθεί ότι το 6,1% δεν έχει επισκεφτεί καμία από τις δύο αγορές. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο παραπάνω διάγραμμα, συνολι-
κά το τμήμα των τουριστών που έχει επισκεφτεί το εμπορική κέντρο της νέας πόλης της 
Ρόδου ανέρχεται σχεδόν στο 45%. Η επίσκεψη σττο εμπορικό κέντρο της νέας πόλης πα-
ρουσιάζει διαφορετικά ποσοστά στις διάφορες ομάδες τουριστών με βάση τη χώρα δια-
μονής. Οι Φινλανδοί αποτελούν την ομάδα με το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων που έχουν 
επισκεφτεί το εμπορικό κέντρο της νέας πόλης (68,3%). Το 56,8% των Ολλανδών ακολου-

Διάγραµµα 4.4 Τρόποι ενηµέρωσης για την τοπική αγορά (Ν=761) (%)

Με επισκέψεις στα καταστήµατα/ 
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Διάγραµµα 4.5 Εµπορική αγορά που επισκέφτηκαν 
κατά την παραµονή τους στη Ρόδο
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θεί ως το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό επισκεπτών του εμπορικού κέντρου της νέας πό-
λης. Επίσης, σχεδόν ίδιο ποσοστό Σουηδών (56%) επισκέφτηκαν το εμπορικό κέντρο της 
νέας πόλης της Ρόδου. Αντιθέτως, πολύ χαμηλή είναι η επισκεψιμότητα του εμπορικού 
κέντρου της νέας πόλης στους Ιταλούς (33%), στους Ισραηλινούς (38,5%), τους Πολωνούς 
(38,6%) και τους Νορβηγούς (40,4%).

Το εμπορικό κέντρο της νέας πόλης της Ρόδου, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας επι-
σκέπτονται σε μεγαλύτερο ποσοστό οι γυναίκες (51,8%).

Διάγραµµα 4.6 Επισκεψιµότητα της κεντρικής αγοράς 
ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)

Όχι Ναι

0 25 50 75 100

Ιταλία

Ισραήλ

Πολωνία

Νορβηγία

Γαλλία

Αγγλία

Βέλγιο

Ρωσία

Άλλη

Γερµανία

Δανία

Σουηδία

Ολλανδία

Φινλανδία

67,0

61,5

61,4

59,6

54,7

54,5

52,5

51,9

50,0

47,3

46,7

44,0

43,2

31,7

33,0

38,5

38,6

40,4

45,3

45,5

47,5

48,1

50,0

52,7

53,3

56,0

56,8

68,3

Διάγραµµα 4.7 Επισκεψιµότητα του εµπορικού κέντρου της νέας πόλης ανά φύλο (%)
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Σε μεγαλύτερο ποσοστό έχουν επισκεφτεί το εμπορικό κέντρο της νέας πόλης της Ρόδου 
οι τουρίστες με μεγαλύτερο ετήσιο εισόδημα. Αναλυτικότερα, όπως φαίνεται στο διά-
γραμμα 4.8, το ποσοστό των επισκεπτών αυξάνεται προοδευτικά όσο αναβαίνει η εισο-
δηματική κλίμακα. 

 

4.2. Βαθμός ικανοποίησης από τη ροδίτικη αγορά 

4.2.1. Βαθμός ικανοποίησης. Γενική εικόνα

Η διερεύνηση της ικανοποίησης των τουριστών από την εμπορική αγορά της Ρόδου περι-
λαμβάνει την αξιολόγηση από τους ίδιους ορισμένων βασικών παραμέτρων-διαστάσεων 
της αγοράς. Αναλυτικότερα, εξετάστηκε ο βαθμός ικανοποίησης των τουριστών αναφορι-
κά με τις εξής παραμέτρους: 

1. Τιμές των προϊόντων 
2. Ποιότητα προϊόντων
3. Εξυπηρέτηση πελατών
4. Ποικιλία των προϊόντων 
5. Ωράριο λειτουργίας
6. Δυνατότητα στάθμευσης 
7. Διάθεση μοναδικών /ιδιαίτερων προϊόντων

Σε γενικό επίπεδο, και λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό ικανοποίησης που προέκυψε για τις 
έκαστες παραμέτρους που διερευνήθηκαν, φαίνεται ότι η μεγάλη πλειονότητα των του-
ριστών εκφράζει ικανοποίηση από την εμπορική αγορά της Ρόδου. Στο διάγραμμα που 
ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα ποσοστά ικανοποίησης για κάθε παράμετρο της 
αγοράς. 

Όχι Ναι

Διάγραµµα 4.8 Επισκεψιµότητα  του εµπορικού κέντρου της νέας πόλης 
ανά ετήσιο εισόδηµα (%)
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4.2.2.Βαθμός ικανοποίησης από τις τιμές των προϊόντων

Αναλυτικότερα, από τις τιμές των προϊόντων, οι 7 στους 10 τουρίστες είναι ικανοποιη-
μένοι. Ωστόσο, όπως προκύπτει από το ακόλουθο διάγραμμα μικρό είναι το τμήμα των 
τουριστών που δηλώνουν «πολύ ικανοποιημένοι» από τις τιμές στην εμπορική αγορά της 
Ρόδου (10,1%). Η αίσθηση ικανοποίησης από τις τιμές είναι σαφώς διαφοροποιημένη ανά-
μεσα στους τουρίστες διαφορετικής εθνικής προέλευσης. Στο διάγραμμα 4.11 βλέπουμε 
ότι περισσότερο ικανοποιημένοι είναι οι τουρίστες από το Βέλγιο (92,7%), τη Νορβηγία 
(84,8%), την Ιταλία (84,2%) και την Αγγλία (82,1%). 

Σε μικρότερο ποσοστό ικανοποίησης από τις τιμές παρουσιάζουν οι Πολωνοί (54,3%), που 
εμφανίζονται ως οι λιγότερο ικανοποιημένοι, και ακολουθούν οι Ισραηλινοί με ποσοστό 

ΔΓ/ΔΑΙκανοποιηµένοι ΔυσαρεστηµένοιOύτε/Ούτε

Διάθεση µοναδικών/
ιδιαίτερων προϊόντων

Δυνατότητα 
στάθµευσης

Ωράριο λειτουργίας 

Ποικιλία 
των προϊόντων

Εξυπηρέτηση
πελατών

Ποιότητα προϊόντων

Τιµές προϊόντων
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Διάγραµµα 4.10 Ικανοποίηση από τις τιµές των προϊόντων
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ικανοποιημένων 54,8%. Οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί βρίσκονται επίσης κάτω από το μέσο 
ποσοστό ικανοποίησης σε σχέση με τις τιμές των προϊόντων. 

Η κατηγορία των «πολύ ικανοποιημένων» από τις τιμές των προϊόντων έχει επίσης θετική 
συσχέτιση με το ύψος του εισοδήματος των τουριστών. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 

Διάγραµµα 4.11 Ικανοποίηση από τις τιµές 
ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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4.12 όσο αυξάνεται η εισοδηματική κλίμακα, μεγαλώνει προοδευτικά και το ποσοστό των 
πολύ ικανοποιημένων. 

Συγκεκριμένα, οι τουρίστες που εκφράζουν μεγάλη ικανοποίηση για τις τιμές των προϊ-
όντων, αγγίζουν το 5,4% όσων το ετήσιο εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ, για να 
φτάσουν στο 20,2% στην κατηγορία με εισόδημα μεγαλύτερο από 45.000. 

4.2.3. Βαθμός ικανοποίησης από την ποιότητα των προϊόντων

Η ποιότητα των προϊόντων μπορεί να θεωρηθεί θετική παράμετρος ικανοποίησης των 
τουριστών αφού συγκεντρώνει το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποίησης μεταξύ των 
παραμέτρων που διερευνήθηκαν. Το σύνολο των ικανοποιημένων από την ποιότητα των 
προϊόντων ξεπερνά το 80%, ενώ και το τμήμα όσων είναι πολύ «ικανοποιημένοι» είναι 
σημαντικό (15,2%). Εξάλλου, το τμήμα των δυσαρεστημένων και πολύ δυσαρεστημένων 
τουριστών και κινείται κάτω από το όριο του 2%. 

Εάν εξετάσουμε την ικανοποίηση των τουριστών από την παράμετρο «ποιότητα των προ-
ϊόντων» με βάση τη χώρα προέλευσης, θα διαπιστώσουμε ενδιαφέρουσες διαφοροποιή-
σεις μεταξύ των εθνικών ομάδων. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό «ικανοποιημένων» από την ποιότητα των προϊόντων της εμπορι-
κής αγοράς διαπιστώνεται στην ομάδα των Ιταλών (91%). Σε συντριπτικό ποσοστό επίσης 
είναι ικανοποιημένοι οι Βέλγοι (90,2%), οι Άγγλοι (88,8%), οι Ρώσοι (87,5%) και οι Νορ-
βηγοί (87%). 

Συγκριτικά, η μικρότερη αναλογία «ικανοποιημένων» από την ποιότητα των προϊόντων, 
διαπιστώνεται στους τουρίστες από την Πολωνία (73,9%). 

Η ικανοποίηση από την ποιότητα των προϊόντων διαφοροποιείται ανάλογα με την εισοδη-
ματική κατηγορία. Ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα είναι το γεγονός 
ότι σημαντικό τμήμα των πλέον «πλούσιων» τουριστών δηλώνει πολύ ικανοποιημένο 
από την ποιότητα των προϊόντων (25,1%). 

Διάγραµµα 4.13 Ικανοποίηση από την ποιότητα των προϊόντων
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Διάγραµµα 4.14 Ικανοποίηση από την ποιότητα 
ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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Διάγραµµα 4.15 Ικανοποίηση από την ποιότητα 
ανά ετήσιο εισόδηµα (%)
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4.2.4. Βαθμός ικανοποίησης από την εξυπηρέτηση των πελατών 

 Η εξυπηρέτηση των πελατών φαίνεται ότι αποτελεί βασικό πλεονέκτημα της εμπορικής 
αγοράς της Ρόδου. Αυτό γίνεται φανερό από το γεγονός ότι συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 
ποσοστό στην κατηγορία των «πολύ ικανοποιημένων» συγκριτικά με τις υπόλοιπες παρα-
μέτρους που διερευνήθηκαν. Συγκεκριμένα, το 38% των τουριστών είναι πολύ ικανοποιη-
μένο από την εξυπηρέτηση που παρέχουν τα εμπορικά καταστήματα στη Ρόδο.

Εξαιρετικά ποσοστά ικανοποίησης από την εξυπηρέτηση των πελατών διαπιστώθηκαν 
στους τουρίστες από τη Δανία (91,7%), την Αγγλία (91,6%) και την Ιταλία (91,1%). Οι Ρώ-
σοι επίσης βρίσκονται πάνω από το μέσο ποσοστό ικανοποίησης (87,5% έναντι 85,1%). Τη 
μικρότερη αναλογία ικανοποιημένων παρουσιάζουν οι Γερμανοί (67,1%), ενώ συγκριτικά 
χαμηλό είναι το ποσοστό των ικανοποιημένων και στους τουρίστες από το Ισραήλ (77%). 

Διάγραµµα 4.16 Ικανοποίηση από την εξυπηρέτηση πελατών
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Διάγραµµα 4.17 Ικανοποίηση από εξυπηρέτηση πελατών 
ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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Σημαντικές διαφοροποιήσεις προέκυψαν στον βαθμό ικανοποίησης από την εξυπηρέτηση 
πελατών σε σχέση με την εισοδηματική κλίμακα. Όπως μπορούμε να δούμε στο παραπάνω 
διάγραμμα, η μικρότερη αναλογία «ικανοποιημένων» από την εξυπηρέτηση στα εμπορικά 
καταστήματα διαπιστώνεται στους «φτωχότερους» τουρίστες. Χαρακτηριστική είναι η πο-
σοστιαία διαφορά μεταξύ των πολύ ικανοποιημένων «φτωχών» τουριστών (34,4%) και 
των πλουσίων με το ίδιο επίπεδο ικανοποίησης (47,7%), που είναι πάνω από 13 μονάδες. 

4.2.5. Βαθμός ικανοποίησης από την ποικιλία των προϊόντων

Η εμπορική αγορά της Ρόδου φαίνεται ότι ανταποκρίνεται στην απαίτηση για ποικιλία σε 
προϊόντα, καθώς οι τουρίστες σε σημαντικό ποσοστό (72,1%), είναι ικανοποιημένοι από 
την ποικιλία. Ωστόσο, να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα μεσαίο ποσοστό ικανοποίησης σε 
σύγκριση με τα επίπεδα ικανοποίησης που διαπιστώθηκαν στις υπόλοιπες παραμέτρους. 
Επιπλέον μεγάλο είναι το τμήμα αυτών που δεν εκφράζουν μια ξεκάθαρη γνώμη, και είναι 
«ούτε ευχαριστημένοι/ ούτε δυσαρεστημένοι» από την ποικιλία των προϊόντων. 

Οι τουρίστες από το Βέλγιο και την Ιταλία συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ικανο-
ποίησης από την ποικιλία των προϊόντων (82,9% & 82% αντιστοίχως). Συγκριτικά λιγότε-
ροι είναι οι «ικανοποιημένοι» στις ομάδες των γερμανών (62,5%), των πολωνών (68,9%), 
των ισραηλινών (69,5%) και των σουηδών τουριστών (70,5%). Ωστόσο, και σε αυτές τις 
εθνικότητες εξακολουθεί να υπερισχύει σε ποσοστά το τμήμα των ικανοποιημένων από 
την ποικιλία τουριστών έναντι όσων απαντούν «ούτε/ούτε» ή είναι δυσαρεστημένοι. 

Διάγραµµα 4.18 Ικανοποίηση από εξυπηρέτηση πελατών 
ανά ετήσιο εισόδηµα (%)
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Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η ικανοποίηση από την παράμετρο «ποικιλία προϊόντων» 
παρουσιάζει διαφοροποιήσεις σε συνάρτηση με το εισόδημα των τουριστών. Ειδικότερα, 
σε μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποιημένοι από την ποικιλία των προϊόντων, είναι οι τουρί-
στες της μεσαίας εισοδηματικής κατηγορίας (15.000 με 29.999 ευρώ) που εμφανίζονται 
ικανοποιημένοι σε ποσοστό 80,9%. Ενδεικτικό της μεγαλύτερης ικανοποίησης των με-
σαίων εισοδημάτων είναι τα αυξημένα ποσοστά δυσαρεστημένων από την ποικιλία των 
προϊόντων στα δύο άκρα της εισοδηματικής κλίμακας. Μια ενδεχόμενη εξήγηση αυτών 
των διαφοροποιήσεων μπορεί να είναι η πιθανώς πιο περιορισμένη ποικιλία σε αγαθά 
πολυτελείας και σε φθηνά προϊόντα. 

Διάγραµµα 4.19 Ικανοποίηση από την ποικιλία των προϊόντων

Πολύ ικανοποιηµένοι

Ικανοποιηµένοι

Ούτε / Ούτε

Δυσαρεστηµένοι

Πολύ δυσαρεστηµένοι

ΔΓ/ΔΑ

20,8%

3,4% 3,3%
17,6%

0,4%

54,5%

Διάγραµµα 4.20 Ικανοποίηση από την ποικιλία 
ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)

Ικανοποιηµένοι Ούτε/Ούτε Δυσαρεστηµένοι
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Νορβηγία
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Ρωσία

Αγγλία

Ιταλία

Βέλγιο

64,1

62,5

68,9

69,5

70,5

74,4

74,4

75,0

78,3

78,4

78,8

79,7

82,0

82,9

8,7

6,3

4,4

6,8

6,4

2,3

4,7

6,3

2,2

2,0

4,4

1,1

27,2                      

31,3                       

26,7               

23,7              

23,1              

23,3        

20,9          

18,8           

19,6     

19,6     

16,9      

19,3    

18,0

17,1
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4.2.6. Βαθμός ικανοποίησης από το ωράριο των καταστημάτων 

Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων αποτελεί την παράμετρο της εμπορικής αγο-
ράς που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποίησης (86,1%). Επιπλέον, αυτό το 
επίπεδο ικανοποίησης παραμένει αμετάβλητο μεταξύ των διαφόρων εθνικών, εισοδημα-
τικών ή άλλων υποκατηγοριών, καθώς δεν σημειώνονται μεταξύ τους ενδιαφέρουσες 
διαφοροποιήσεις αναφορικά με την συγκεκριμένη παράμετρο.

 

Διάγραµµα 4.21 Ικανοποίηση από την ποικιλία 
ανά ετήσιο εισόδηµα (%)

0 25 50 75 100

Iκανοποιηµένοι Ούτε/Ούτε Δυσαρεστηµένοι

Μικρότερο
από 15.000 €

15.000
µε 29.999 €

30.000
µε 44.999 €

Μεγαλύτερο
από 45.000 €

70,3

80,9

72,7

72,9

7,0

2,8

5,9

 22,7

19,1

24,5

21,2

Διάγραµµα 4.22 Ικανοποίηση από το ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων

Πολύ ικανοποιηµένοι

Ικανοποιηµένοι

Ούτε / Ούτε

Δυσαρεστηµένοι

Πολύ δυσαρεστηµένοι

ΔΓ/ΔΑ

9,5%
1,2% 2,9%

27,6%

0,3%

58,5%
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4.2.7. Βαθμός ικανοποίησης από τη δυνατότητα στάθμευσης 

Σοβαρό πρόβλημα φαίνεται ότι αποτελεί η δυνατότητα στάθμευσης. Αναλυτικότερα, στον 
αντίποδα της ικανοποίησης από το ωράριο των καταστημάτων βρίσκεται το χαμηλό ποσο-
στό ικανοποιημένων ερωτώμενων από τη δυνατότητα στάθμευσης στην εμπορική αγορά 
της Ρόδου που ανέρχεται μόλις στο 22,7%, ενώ μόλις το 2,8% είναι πολύ ικανοποιημένο 
από τη συγκεκριμένη παράμετρο. 

Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι οι μισοί τουρίστες δεν είναι ούτε ικανοποιημένοι αλλά ούτε 
και δυσαρεστημένοι από τη δυνατότητα στάθμευσης, γεγονός που μάλλον υποδεικνύει 
ότι δεν χρησιμοποίησαν Ι.Χ. για τις μετακινήσεις τους από και προς την εμπορική αγορά. 

Διάγραµµα 4.23 Ικανοποίηση από τη δυνατότητα στάθµευσης

Πολύ ικανοποιηµένοι

Ικανοποιηµένοι

Ούτε / Ούτε

Δυσαρεστηµένοι

Πολύ δυσαρεστηµένοι

ΔΓ/ΔΑ

9,7%

2,2%

2,8%
16,4%

19,9%

48,9%

Διάγραµµα 4.24 Ικανοποίηση από τη δυνατότητα στάθµευσης 
ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)

Ικανοποιηµένοι Ούτε/Ούτε Δυσαρεστηµένοι
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Βέλγιο
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39,5
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Όπως βλέπουμε στο προηγούμενο διάγραμμα, πολύ δυσαρεστημένοι από τη δυνατότητα 
στάθμευσης είναι οι Γερμανοί σε ποσοστό 24,3%, και οι Φινλανδοί στην ίδια ακριβώς αναλο-
γία. Ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό ικανοποιημένων εμφανίζουν επίσης οι τουρίστες από τη Νορ-
βηγία (16,2%) και το Ισραήλ (19,2%). Σημαντικά μεγαλύτερο από το μέσο, είναι το ποσοστό 
των ικανοποιημένων από τη δυνατότητα στάθμευσης τουριστών από την Πολωνία (47,4%). 

4.2.8. Βαθμός ικανοποίησης από τη διάθεση μοναδικών/ιδιαίτερων προϊόντων 

Το επίπεδο ικανοποίησης των τουριστών από τη συγκεκριμένη παράμετρο της αγοράς εί-
ναι αρκετά χαμηλό, αφού λιγότεροι από τους μισούς τουρίστες είναι ικανοποιημένοι από 
τη διάθεση μοναδικών/ιδιαίτερων προϊόντων. 

Διάγραµµα 4.25 Ικανοποίηση από τη διάθεση 
µοναδικών/ιδιαίτερων προϊόντων

Πολύ ικανοποιηµένοι

Ικανοποιηµένοι

Ούτε / Ούτε

Δυσαρεστηµένοι

Πολύ δυσαρεστηµένοι

ΔΓ/ΔΑ

0,4%

1,7%

30,4%

8,6%

37,8%
20,9%

Διάγραµµα 4.26 Ικανοποίηση από τη διάθεση µοναδικών/
ιδιαίτερων προϊόντων ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)

Ικανοποιηµένοι Ούτε/Ούτε Δυσαρεστηµένοι
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Ωστόσο παρατηρούμε ότι δεν σημειώνεται μεγάλο ποσοστό δυσαρεστημένων τουριστών 
και συνεπώς μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η διάθεση μοναδικών προ-
ϊόντων ενδεχομένως δεν έχει απασχολήσει σημαντικό τμήμα των τουριστών στη Ρόδο. 

Η προέλευση των τουριστών αποτελεί παράγοντα που σχετίζεται με την ικανοποίηση από 
τη διάθεση μοναδικών/ιδιαίτερων προϊόντων. Το 80% των Βέλγων καθώς και τρεις στους 
τέσσερις περίπου Άγγλους, Ρώσους και Γάλλους είναι ικανοποιημένοι από τη διάθεση μο-
ναδικών και ιδιαίτερων προϊόντων στην αγορά της Ρόδου. Από την άλλη πλευρά, Πολω-
νοί, Φινλανδοί και Ισραηλινοί εμφανίζουν για τον συγκεκριμένο παράγοντα τα μικρότερα 
ποσοστά ικανοποίησης, της τάξης του 53%.

4.2.9. Δείκτες ικανοποίησης 

Η ικανοποίηση των τουριστών από την εμπορική αγορά της Ρόδου διερευνήθηκε περαι-
τέρω μέσω των κατάλληλων στατιστικών εργαλείων. Αναλυτικότερα, με βάση τη στατι-
στική ανάλυση που διενεργήθηκε1 διαπιστώθηκαν συσχετίσεις μεταξύ ορισμένων από τις 
παραμέτρους που εξετάστηκαν, οι οποίες παρουσιάζουν παρόμοιες μεταβολές ως προς 
τα επίπεδα ικανοποίησης. Με βάση την κοινή τάση που παρουσιάζουν οι διάφορες παρά-
μετροι ως προς την ικανοποίηση μπορούν να ενοποιηθούν σε διαφορετικούς παράγοντες 
–δείκτες ικανοποίησης από την αγορά. 

Αναλυτικότερα, η ικανοποίηση από τις τιμές, την ποιότητα των προϊόντων και την εξυ-
πηρέτηση των πελατών μπορούν να ενοποιηθούν σε μία μεταβλητή (παράγοντα), ενώ η 
ικανοποίηση από την ποικιλία και από τη διάθεση μοναδικών/ιδιαίτερων προϊόντων σε 
μια δεύτερη μεταβλητή (παράγοντα). Οι δύο καινούριες μεταβλητές επεξηγούν τη μετα-
βλητότητα των δεδομένων μας σε ικανοποιητικό βαθμό σε σύγκριση με τις αρχικές, και 
μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για περαιτέρω ανάλυση. 

Να σημειωθεί ότι οι δύο αρχικές μεταβλητές για την ικανοποίηση από το ωράριο λειτουρ-
γίας των καταστημάτων και τη δυνατότητα στάθμευσης δεν εμπεριέχονται σε καμία και-
νούρια μεταβλητή. 

Βάση της παραπάνω διαδικασίας κατασκευάστηκαν δύο αντίστοιχοι δείκτες εκατοστιαίας 
βάσης, όπου το μηδέν αντιπροσωπεύει τους πλήρως δυσαρεστημένους και το εκατό τους 
πλήρως ικανοποιημένους. 

Με βάση των υπολογισμό των score για το σύνολο των περιπτώσεων, οι μέσοι όροι που 
προκύπτουν για κάθε δείκτη ικανοποίησης φαίνονται στον επόμενο πίνακα.

Πίνακας 4.1 Δείκτες Ικανοποίησης των τουριστών από την εμπορική αγορά

   Δείκτης 1: Ικανοποίηση  Δείκτης 2: Ικανοποίηση
  από τις τιμές, την ποιότητα   από την ποικιλία και τη διάθεση
  και την εξυπηρέτηση των πελατών   μοναδικών/ιδιαίτερων προϊόντων 

Μέσος όρος 69 66
Πλήθος ερωτώμενων 1091 778

1. Παραγοντική ανάλυση.
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Επιπλέον αν ομαδοποιήσουμε τα score και τα αντιστοιχίσουμε σε μια κλίμακα ικανοποίη-
σης μπορούν να δημιουργηθούν τρεις κατηγορίες για κάθε δείκτη, οι εξής: 

Score 0 – 39,9 Δυσαρεστημένοι
Score 40 – 59,9 Ούτε / ούτε
Score 60 – 100 Ικανοποιημένοι 
 
Βάσει αυτής της διαβάθμισης, τα επίπεδα ικανοποίησης των τουριστών που προκύπτουν 
από τους δύο δείκτες, συνοψίζονται στα διαγράμματα που ακολουθούν. 

Στηριγμένοι στην παραπάνω ανάλυση μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι τιμές, η ποιότητα 
και η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελούν παράγοντες που από κοινού δημιουργούν 
ικανοποίηση σε μεγαλύτερο τμήμα των τουριστών σε σύγκριση με την ποικιλία και τη διά-
θεση μοναδικών προϊόντων που προκαλούν σε σημαντικό τμήμα των τουριστών (4 στους 
10) μια «μέτρια» αίσθηση ικανοποίησης. 

Ένα επίσης γενικό συμπέρασμα που μπορεί να προκύψει από την ανάλυση των δεικτών 
είναι ότι, όπως γίνεται εμφανές στο διάγραμμα που ακολουθεί, το ποσοστό των ικανοποι-
ημένων από τους παράγοντες του δείκτη 1 είναι σταθερά μεγαλύτερο από το αντίστοιχο 

Διάγραµµα 4.27 Ικανοποίηση από τις τιµές, την ποιότητα 
και την εξυπηρέτηση των πελατών

Ικανοποιηµένοι

Ούτε/ούτε

Δυσαρεστηµένοι

72,9

23,2

3,9

Διάγραµµα 4.28 Ικανοποίηση από την ποικιλία
και τη διάθεση µοναδικών/ιδιαίτερων προϊόντων

Ικανοποιηµένοι

Ούτε/ούτε

Δυσαρεστηµένοι

58,9

37,8

3,3
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ποσοστό για τον δείκτη 2, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Ωστόσο, παρατηρείται μια εξί-
σου σταθερή αυξητική τάση των «ικανοποιημένων» κατά μήκος της ηλικιακής κλίμακας, 
αναφορικά και με τους δύο δείκτες ικανοποίησης. 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές των δεικτών ικανοποίησης ανά 
εθνικότητα. Οι τουρίστες από την Αγγλία, τη Νορβηγία, το Βέλγιο και την Ιταλία, εμφανίζο-
νται σε μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποιημένοι από τους παράγοντες του δείκτη 1, δηλαδή 
τις τιμές, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση. Χαμηλότερα από τον μέσο όρο είναι τα πο-
σοστά των ικανοποιημένων (δείκτης 1) τουριστών από την Πολωνία, Γερμανία Ισραήλ και 
Ολλανδία. 

Σχετικά με τον δεύτερο δείκτη ικανοποίησης παρατηρούμε ότι η Ρωσία σημειώνει το 
μεγαλύτερο σκορ (70%) και πάλι ακολουθεί η Αγγλία με λίγο μικρότερο ποσοστό (69%). 
Σημαντικά μικρότερες από το μέσο όρο αναλογίες ικανοποιημένων σημειώθηκαν στους 
τουρίστες από την Πολωνία, τη Γερμανία, το Ισραήλ και τη Δανία. 

Διάγραµµα 4.29 Δείκτες ικανοποίησης ανά ηλικιακή κατηγορία (%)

Δείκτης 1: Ικανοποίηση από τις τιµές, την ποιότητα 
και την εξυπηρέτηση των πελατών.

Δείκτης 2: Ικανοποίηση από την ποικιλία και τη διάθεση 
µοναδικών/ιδιαίτερων προϊόντων.
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4.2.10. Κατά πόσο η αγορά επωνύμων προϊόντων της Ρόδου καλύπτει  
τις απαιτήσεις των τουριστών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι απαιτήσεις σε επώνυμα προϊόντα καλύπτονται σε 
ικανοποιητικό βαθμό για το μεγαλύτερο τμήμα των τουριστών της Ρόδου. Αναλυτικότερα, 
ο ένας στους δύο είναι αρκετά ικανοποιημένος από τα επώνυμα προϊόντα που προσφέρο-
νται στη τοπική αγορά. Πολύ και πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την προσφορά επωνύμων 
ειδών είναι ένα τμήμα τουριστών που αντιστοιχεί μόνο στο 14% του συνόλου. Το ποσοστό 
αυτών που αναφέρουν ότι η αγορά της Ρόδου καλύπτει «λίγο» και «καθόλου» τις απαιτή-
σεις τους σε επώνυμα προϊόντα είναι αρκετά σημαντικό, αφού ξεπερνάει το 24%. 

Διάγραµµα 4.30 Δείκτες ικανοποίησης ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)

Δείκτης 1: ικανοποίηση από τις τιµές, την ποιότητα 
και την εξυπηρέτηση των πελατών.
Δείκτης 2: ικανοποίηση από την ποικιλία και τη διάθεση 
µοναδικών/ιδιαίτερων προϊόντων.
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Διάγραµµα 4.31 Κατά πόσο η αγορά επωνύµων προϊόντων 
της Ρόδου καλύπτει τις απαιτήσεις των τουριστών

Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

ΔΑ

1%
9,8% 0,9% 13%

51,8%

23,4%
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Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα είναι το γεγονός ότι η χώρα δι-
αμονής και η ηλικία των ερωτώμενων συσχετίζονται με τον διαφορετικό βαθμό ικανο-
ποίησης από τη προσφορά επώνυμων προϊόντων στη τοπική αγορά. Συγκεκριμένα, πε-
ρισσότερο ικανοποιημένοι από τα επώνυμα προϊόντα, και σε μεγαλύτερο ποσοστό από 
τις υπόλοιπες ομάδες είναι η ομάδα των Ρώσων τουριστών (πάρα πολύ & πολύ: 24,8%). 

Διάγραµµα 4.32 Κατά πόσο η ροδίτικη αγορά επωνύµων προϊόντων 
καλύπτει τις απαιτήσεις τους ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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Διάγραµµα 4.33 Κατά πόσο η αγορά επωνύµων προϊόντων της Ρόδου 
καλύπτει τις απαιτήσεις τους ανά ηλικιακή κατηγορία (%)
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Από την άλλη, οι Πολωνοί είναι οι περισσότερο δυσαρεστημένοι με την προσφορά σε 
επώνυμα προϊόντα, με το 51,2% της ομάδας τους να δηλώνει ότι καλύπτεται λίγο ή καθό-
λου. Σχετικά χαμηλή αναλογία ικανοποιημένων σημειώνεται και στους Γερμανούς, εκ των 
οποίων το 38,2% είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι.

Η ηλικία επίσης, φαίνεται ότι επηρεάζει την ικανοποίηση από τα επώνυμα προϊόντα. Ωστό-
σο, η βασική διαφοροποίηση που διαπιστώθηκε μεταξύ των ηλικιακών ομάδων εντοπί-
στηκε στην κατηγορία των «δυσαρεστημένων». Αναλυτικότερα, όπως φαίνεται και στο 
διάγραμμα που προηγήθηκε, «λίγο» και «καθόλου» δηλώνουν ότι καλύπτονται από τη 
αγορά επώνυμων προϊόντων της Ρόδου σημαντικά μεγαλύτερα τμήματα των «κάτω των 
24 ετών» και των «άνω των 55», παρουσιάζοντας διαφορές μεγαλύτερες από 10 ποσο-
στιαίες μονάδες με τις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες. 

4.2.11. Σύγκριση της αγοράς της Ρόδου με αντίστοιχες αγορές στη χώρα τους

Συγκρίνοντας την αγορά της Ρόδου με αντίστοιχες αγορές στη χώρα διαμονής τους, η 
πλειονότητα των τουριστών (54,1%), θεωρεί ότι βρίσκονται «περίπου στο ίδιο επίπεδο». 
Σε καλύτερο επίπεδο συγκριτικά με αντίστοιχες αγορές στις χώρες διαμονής τους, βρί-
σκει το 19,8% των τουριστών την αγορά της Ρόδου, ενώ σε «χειρότερο επίπεδο» κατατάσ-
σει την εμπορική αγορά της Ρόδου σημαντικό τμήμα των τουριστών (24,6%). 

Διαφοροποιήσεις ως προς την αίσθηση του επιπέδου της τοπικής εμπορικής αγοράς σε 
σύγκριση με αγορές του εξωτερικού παρατηρούνται ανάλογα με τη χώρα προέλευσης 
των τουριστών. 

Σε καλύτερο επίπεδο από αντίστοιχες αγορές στη Νορβηγία θεωρεί την εμπορική αγορά 
της Ρόδου μεγάλο τμήμα των νορβηγών τουριστών (34,1%). Σημαντικά επίσης είναι τα 
αντίστοιχα ποσοστά των τουριστών από την Αγγλία (29,4%) και τη Ρωσία (28%). 

Αντιθέτως, αρνητικότερη εικόνα συγκριτικά με ανάλογες αγορές στη χώρα διαμονής τους 
έχει διαμορφώσει για τη εμπορική αγορά της Ρόδου η πλειονότητα των τουριστών από το 
Ισραήλ σε ποσοστό 51,7%. 

Διάγραµµα 4.34 Σύγκριση τοπικής αγοράς της Ρόδου 
µε αντίστοιχες αγορές στη χώρα τους
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Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία αναφορικά με την «σύγκριση της τοπικής αγοράς της Ρό-
δου με αντίστοιχες αγορές», προκύπτουν αν εξετάσουμε τις διαφοροποιήσεις με βάση την 
εισοδηματική κλίμακα. Στο προηγούμενο διάγραμμα φαίνεται ότι οι «πλούσιοι» τουρίστες, 
με εισοδήματα μεγαλύτερα από 45.000 ευρώ, παρουσιάζουν σημαντικά αυξημένο ποσο-

Διάγραµµα 4.35 Σύγκριση τοπικής αγοράς της Ρόδου µε αντίστοιχες αγορές 
στη χώρα τους ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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Διάγραµµα 4.36 Σύγκριση τοπικής αγοράς της Ρόδου 
µε αντίστοιχες αγορές στη χώρα τους ανά ετήσιο εισόδηµα (%)
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στό θετικότερης αξιολόγησης της αγοράς της Ρόδου σε σύγκριση με αντίστοιχες αγορές 
στη χώρα τους (27%). Αντιστρόφως, το μεγαλύτερο ποσοστό ερωτώμενων που θεωρούν 
τη Ρόδο χειρότερη από τοπικές αγορές στη χώρα διαμονής τους εμφανίζεται στην εισοδη-
ματική κατηγορία έως 15.000 ευρώ. 

Παρόμοια συσχέτιση διαπιστώνεται ανάμεσα στη «σύγκριση της τοπικής αγοράς της Ρό-
δου με αντίστοιχες αγορές» και τις ηλικιακές κατηγορίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
παραπάνω διαγράμματος, το ποσοστό των τουριστών που θεωρεί ότι η αγορά της Ρόδου 
βρίσκεται σε καλύτερο επίπεδο από αγορές στη χώρα του αυξάνεται προοδευτικά όσο 
αναβαίνουμε ηλικιακή κατηγορία, με εξαίρεση μια μικρή πτώση του ποσοστού που πα-
ρατηρείται στην κατηγορία «35-44». Ειδικότερα, σε χειρότερο επίπεδο από αντίστοιχες 
αγορές της χώρας τους βρίσκουν την αγορά της Ρόδου πρωτίστως οι ηλικίες κάτω των 
24 ετών (32,7%). 

4.3. Παλιά-μεσαιωνική αγορά 

4.3.1. Συχνότητα επισκεψιμότητας της παλιάς (μεσαιωνικής) αγοράς κατά την 
παραμονή τους στη Ρόδο

Οι τουρίστες της Ρόδου σε ποσοστό 44,1%, επισκέφτηκαν κατά την παραμονή τους στο 
νησί την αγορά της παλιάς πόλης μία φορά. Αρκετά υψηλό είναι επίσης ένα ποσοστό του-
ριστών που επισκέφτηκε τη παλιά πόλη δύο με τρεις φορές καθώς ανέρχεται στο 34,7% 
του συνόλου. Όπως φαίνεται στα στοιχεία του διαγράμματος που ακολουθεί, περισσότε-
ρες από 4 φορές έχουν επισκεφτεί την παλιά πόλη πολύ λιγότεροι τουρίστες (10%). Πα-
ρόμοιο ποσοστό επίσης διαπιστώνεται ότι δεν έχει επισκεφτεί καμία φορά την αγορά της 
παλιάς πόλης. 

Διάγραµµα 4.37 Σύγκριση τοπικής αγοράς της Ρόδου µε αντίστοιχες αγορές 
στη χώρα τους ανά ηλικιακή κατηγορία (%)
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Στο ακόλουθο διάγραμμα, βλέπουμε περισσότερο συνοπτικά ότι οι τουρίστες είναι περί-
που μοιρασμένοι σε αυτούς που έχουν επισκεφτεί την αγορά της παλιάς πόλης μια φορά 
και στους συχνότερους επισκέπτες. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι η συχνότητα επισκέψεων στην αγορά της παλιάς πόλης διαφο-
ροποιείται όταν εξετάσουμε τους τουρίστες με κριτήριο τη χώρα προέλευσης. 

Οι τουρίστες από τη Γαλλία διακρίνονται καθώς έχουν όλοι ανεξαιρέτως επισκεφτεί την 
αγορά της παλιάς πόλης έστω και μια φορά. Ταυτόχρονα, οι περισσότεροι Γάλλοι (το 
60,4%) έχουν πραγματοποιήσει παραπάνω από μία επισκέψεις στην αγορά της παλιάς πό-
λης, αποτελώντας έτσι την ομάδα με τη μεγαλύτερη αντιπροσώπευση στους «συχνούς 
επισκέπτες» της παλιάς πόλης. 

Οι Άγγλοι, αντιθέτως, παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό στην κατηγορία αυτών που 
δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ την αγορά της παλιάς πόλης (16,7%) και τη δεύτερη μικρότερη 
συχνότητα στους συχνούς επισκέπτες. Αναλυτικότερα, στους Άγγλους οι συχνοί επισκέ-
πτες ανέρχονται στο 35,4%. Ωστόσο, το μικρότερο ποσοστό στην κατηγορία των συχνών 
επισκεπτών της παλιάς πόλης διαπιστώθηκε στους Γερμανούς (συχνοί επισκέπτες: 33,7%). 

Διάγραµµα 4.38 Συχνότητα επισκεψιµότητας της παλιάς (µεσαιωνικής) 
αγοράς κατά την παραµονή τους στη Ρόδο
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Διάγραµµα 4.39 Συχνότητα επισκεψιµότητας της παλιάς (µεσαιωνικής) 
αγοράς κατά την παραµονή τους στη Ρόδο
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Επιπλέον, οι τουρίστες παρουσιάζουν διαφοροποίηση αναφορικά με τη συχνότητα επί-
σκεψης της αγοράς της παλιάς πόλης και σε συνάρτηση με την εισοδηματική κατηγορία 
στην οποία ανήκουν. Αναλυτικότερα, περισσότερο συχνά βρέθηκε ότι επισκέπτονται την 
παλιά πόλη οι μεσαίες εισοδηματικές κατηγορίες. Ταυτόχρονα τα ποσοστά αυτών που 

Διάγραµµα 4.40 Συχνότητα επισκεψιµότητας της παλιάς (µεσαιωνικής) 
αγοράς ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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Διάγραµµα 4.41 Συχνότητα επισκεψιµότητας της παλιάς (µεσαιωνικής) 
αγοράς ανά ετήσιο εισόδηµα (%)
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δεν επισκέφτηκαν καμία φορά την αγορά της παλιάς πόλης είναι αυξημένα στα άκρα της 
εισοδηματικής κλίμακας δηλαδή σε όσους το εισόδημα δεν ξεπερνάει τα 15.000 ευρώ 
(12,3%), και στους τουρίστες με εισόδημα μεγαλύτερο από 45.000 ευρώ (14%). 

Οι γυναίκες επίσης, συγκριτικά με τους άνδρες, είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό συχνές επι-
σκέπτριες της παλιάς πόλης. Ταυτόχρονα, οι άνδρες πλειοψηφούν των γυναικών στην 
ομάδα των τουριστών που δεν έχει επισκεφτεί καμία φορά την παλιά (μεσαιωνική) αγορά. 

4.3.2. Ο συνδυασμός της αρχαιολογικής τοποθεσίας (μεσαιωνικό κάστρο κ.λπ.) 
με την εμπορική αγορά

Ο συνδυασμός της αρχαιολογικής τοποθεσίας με την εμπορική αγορά εντός των τειχών 
της παλιάς πόλης αρέσει «πολύ» και «πάρα πολύ» στη συντριπτική πλειονότητα των του-
ριστών. Αναλυτικότερα «πάρα πολύ» αναφέρει ότι του αρέσει αυτός ο συνδυασμός το 
51,1% των τουριστών, ενώ «πολύ» το 39,6%. 

Διάγραµµα 4.42 Συχνότητα επισκεψιµότητας 
της παλιάς (µεσαιωνικής) αγοράς ανά φύλο (0%)
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Διάγραµµα 4.43 Κατά πόσο τους άρεσε ο συνδυασµός 
της αρχαιολογικής τοποθεσίας (µεσαιωνικό κάστρο κ.λπ.) µε την εµπορική αγορά
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4.3.3. Τα δυνατά σημεία της αγοράς της Παλιάς Πόλης της Ρόδου

Οι τουρίστες ιεράρχησαν τα πρώτα τρία δυνατά σημεία της εμπορικής αγοράς της Ρόδου 
επιλέγοντας από έναν κατάλογο με χαρακτηριστικά της αγοράς. Ως πρώτο σε σπουδαιό-
τητα δυνατό σημείο της αγοράς, συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό η «ποιότητα των 
προϊόντων» (23%). Ακολουθεί σε συχνότητα αναφοράς ως πρώτο δυνατότερο σημείο η 
εξυπηρέτηση των πελατών (20,3%) και έπεται η τοποθεσία της αγοράς (18,5%). Αναλυ-
τικότερα, στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται σε διάταξη συχνότητας αναφοράς τα 
δυνατά σημεία που αναφέρθηκαν ως πρώτα στην ιεραρχία. 

Διάγραµµα 4.44 Το πρώτο σε σπουδαιότητα 
δυνατό σηµείο της τοπικής αγοράς (%)
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Διάγραµµα 4.45 Τα δυνατά σηµεία της τοπικής αγοράς (%)

Οι καλές τιµές των προϊόντων / 
η πραγµατοποίηση προσφορών

Η ποιότητα των προϊόντων 

Η καλή εξυπηρέτηση πελατών

Η τοποθεσία της αγοράς

Η µεγάλη ποικιλία των προϊόντων

Η ιδιαιτερότητα των προϊόντων 
(χειροποίητα κτλ)

Η  διάθεση επώνυµων προϊόντων

Η εγγύτητα µε κέντρα διασκέδασης /
καφέ/ εστιατόρια

Άλλο

Κανένα από τα παραπάνω

ΔΓ/ΔΑ

0 10 20 30 40 50 60

34,3

41,8

48,3

49,9

29,3

16,0

3,5

21,1

1,6

0,2

7,6



113

σ τα σ ε ι σ  κ α ι  α ν τ ι λ η ψ ε ι σ  γ ι α  τ η ν  ε μ π ο ρ ι κ η  α γ ο ρα  τ η σ  ρ ο δ ο υ   |   ΡΟΔΟΣ

Συνολικά, οι συχνότητες επί των απαντήσεων που συγκέντρωσαν τα δυνατά σημεία της 
τοπικής αγοράς τα οποία αναφέρθηκαν είτε ως πρώτα είτε ως δεύτερα είτε ως τρίτα στην 
κατάταξη σημαντικότητας παρουσιάζονται στο διάγραμμα 4.45. 

Η ομορφιά της τοποθεσίας αναδεικνύεται σε βασικό πλεονέκτημα της ροδίτικης αγοράς 
αφού αναφέρεται από το 50% των ερωτώμενων ως ένα από τα 3 δυνατότερα σημεία. Η 
εξυπηρέτηση πελατών και η ποιότητα των προϊόντων αποτελούν επίσης χαρακτηριστικά 
που αναφέρονται από πολύ σημαντικό τμήμα των τουριστών (48,3% & 41,8% αντιστοί-
χως) ως δυνατά σημεία της τοπικής αγοράς. 

4.3.4.Τα αδύνατα σημεία της αγοράς της Παλιάς Πόλης 

Για ένα σημαντικό τμήμα των τουριστών υπάρχουν και αρνητικά στην εμπορική αγορά της 
παλιάς πόλης. Αναλυτικότερα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.46, περίπου οι 3 στους 10 
θεωρούν ότι η αγορά στην παλιά πόλη χαρακτηρίζεται από ορισμένα αδύνατα σημεία. 

Ειδικότερα, αδύνατα σημεία βρίσκουν σε μεγαλύτερη αναλογία οι τουρίστες από την Πο-
λωνία (47,8%), οι Σουηδοί και οι Ολλανδοί (36,4%), και ακολουθούν σε αντίστοιχα ποσο-
στά οι Φινλανδοί, και οι Ισραηλινοί. 

Παρατηρείται επίσης ότι οι κάτοικοι αστικών περιοχών βρίσκουν σε μεγαλύτερη αναλογία 
από τους υπόλοιπους τουρίστες αδύνατα σημεία στην αγορά της παλιάς πόλης. 

Οι τουρίστες που ανέφεραν την ύπαρξη αδύνατων σημείων επέλεξαν από μια λίστα με 
πιθανά μειονεκτήματα της αγοράς και εν συνεχεία ιεράρχησαν τα τρία σημαντικότερα κατά 
τη γνώμη τους αδύνατα σημεία. Το υψηλό επίπεδο των τιμών αναδεικνύεται πρώτο σε 
συχνότητα αναφοράς ως το σοβαρότερο αδύνατο σημείο της αγοράς της παλιάς πόλης 
σύμφωνα με το 27,6% των τουριστών. Ακολουθούν με σημαντική διαφορά στα ποσοστά, 
η «μικρή ποικιλία σε προϊόντα» (15%), και η «δύσκολη στάθμευση/κυκλοφοριακή συμφό-
ρηση» (14,4%). Αξιοσημείωτα ποσοστά αναφοράς ως πρώτα σε σπουδαιότητα αδύνατα 
σημεία συγκέντρωσαν και η «χαμηλή ποιότητα των προϊόντων» (10,7%), καθώς και η «δύ-
σκολη πρόσβαση/ανεπαρκές συγκοινωνιακό δίκτυο» (10,3%). 

Διάγραµµα 4.46 Αν θεωρούν ότι η τοπική αγορά έχει κάποια αδύνατα σηµεία
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Διάγραµµα 4.47 Αν θεωρούν ότι η τοπική αγορά έχει κάποια 
αδύνατα σηµεία ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)

Nαι Όχι

0 25 50 75 100

Άλλη

Δανία

Αγγλία

Ιταλία

Νορβηγία

Γερµανία

Γαλλία

Ρωσία

Βέλγιο

Ισραήλ

Φινλανδία

Σουηδία

Ολλανδία

Πολωνία

31,7

18,8

20,7

22,5

23,9

26,8

32,7

33,1

34,1

35,5

35,7

36,4

36,4

47,8

68,3

81,3

79,3

77,5

76,1

73,2

67,3

66,9

65,9

64,5

64,3

63,6

63,6

52,2

Διάγραµµα 4.48 Αν θεωρούν ότι η τοπική αγορά 
έχει κάποια αδύνατα σηµεία ανά αστικότητα (%)
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Συνολικά, οι συχνότητες επί των απαντήσεων που συγκέντρωσαν τα αδύνατα σημεία της 
αγοράς της παλιάς πόλης τα οποία αναφέρθηκαν είτε ως πρώτα είτε ως δεύτερα είτε ως 
τρίτα στην κατάταξη σημαντικότητας παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Διάγραµµα 4.49 Το πρώτο σε σπουδαιότητα 
αδύνατο σηµείο της τοπικής αγοράς (%)
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Διάγραµµα 4.50 Τα αδύνατα σηµεία της τοπικής αγοράς (Ν=326) (%)
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Γίνεται εμφανές ότι οι υψηλές τιμές αποτελούν σύμφωνα με τους τουρίστες ένα από τα 
σοβαρότερα μειονεκτήματα της αγοράς της παλιάς πόλης (38%). Επίσης, η αγορά σύμ-
φωνα με σημαντικά μεγάλο τμήμα των τουριστών (30,4%) μειονεκτεί λόγω της δυσκο-
λίας που αντιμετωπίζει ο επισκέπτης στη στάθμευση και εξαιτίας της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης. 

Αξιοσημείωτα επίσης ποσοστά αναφοράς ως βασικά αδύνατα σημεία της αγοράς της πα-
λιάς πόλης συγκέντρωσαν: 
➜◗ η μικρή ποικιλία σε προϊόντα (24,5%) 
➜◗ η δύσκολη προσβασιμότητα σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε επίπεδο συγκοινωνια-

κού δικτύου (23,3%) 
και 
➜◗ η χαμηλή ποιότητα των προϊόντων (22,1%). 

4.4. Εμπορικό κέντρο της νέας πόλης της Ρόδου 

4.4.1. Βαθμός ενημέρωσης για την ύπαρξη του εμπορικού κέντρου  
της νέας πόλης

Ιδιαίτερη σημασία για την εμπορική αγορά της Ρόδου έχουν τα στοιχεία που προκύπτουν 
από την έρευνα αναφορικά με τον βαθμό ενημέρωσης των τουριστών για το εμπορικό κέ-
ντρο της νέας πόλης. Πιο συγκεκριμένα, οι τουρίστες που δεν έχουν επισκεφτεί το εμπο-
ρικό κέντρο της νέας πόλης της Ρόδου, στην πλειονότητα τους (54%) αγνοούν εντελώς 
την ύπαρξή του. 

4.4.2. Τα δυνατά σημεία της κεντρικής αγοράς

Το μεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων ως πρώτο σε σπουδαιότητα δυνατό σημείο του 
εμπορικού κέντρου της νέας πόλης της Ρόδου συγκέντρωσε η «ποιότητα των προϊόντων» 
(23,1%). Ακολουθεί σε συχνότητα αναφοράς (ως πρώτο δυνατότερο σημείο) η «τοποθεσία 
της αγοράς» (20,2%) και έπεται οι «καλές τιμές των προϊόντων/η πραγματοποίηση προ-
σφορών» (19,1%). Αναλυτικότερα, στο διάγραμμα 4.52 παρουσιάζονται σε διάταξη συχνό-
τητας αναφοράς τα δυνατά σημεία που αναφέρθηκαν ως πρώτα στην ιεραρχία. 

Διάγραµµα 4.51  Εάν είναι ενηµερωµένοι 
για την ύπαρξη της κεντρικής αγοράς της Ρόδου
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Συνολικά, οι συχνότητες επί των απαντήσεων που συγκέντρωσαν τα δυνατά σημεία του 
εμπορικού κέντρου της νέας πόλης τα οποία αναφέρθηκαν είτε ως πρώτα είτε ως δεύτε-
ρα είτε ως τρίτα στην κατάταξη σημαντικότητας παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Διάγραµµα 4.52 Το πρώτο σε σπουδαιότητα 
δυνατό σηµείο του εµπορικό κέντρου της νέας πόλης της Ρόδου (%)
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Διάγραµµα 4.53 Τα δυνατά σηµεία του εµπορικού κέντρου 
της νέας πόλης της Ρόδου (%)
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Η «καλή εξυπηρέτηση των πελατών» αποτελεί σύμφωνα με τους μισούς τουρίστες βασι-
κό πλεονέκτημα του εμπορικού κέντρου της νέας πόλης, αφού αναφέρεται ως ένα από τα 
3 σημαντικότερα δυνατά σημεία από το 48,8% του συνόλου των τουριστών. Η «τοποθεσία 
της αγοράς» και η «ποιότητα των προϊόντων» αποτελούν επίσης χαρακτηριστικά που ανα-
φέρονται από πολύ σημαντικό τμήματων ερωτηθέντων (47,2% & 42,4% αντιστοίχως) ως 
δυνατά σημεία. 

4.4.3. Τα αδύνατα σημεία της κεντρικής αγοράς της Ρόδου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί, σχετικά μι-
κρότερο αλλά σημαντικό είναι το τμήμα των τουριστών (21,3%) που θεωρεί ότι το εμπορι-
κό κέντρο της νέας πόλης της Ρόδου χαρακτηρίζεται από ορισμένα αδύνατα σημεία. 

Διάγραµµα 4.54 Αν θεωρούν ότι το εµπορικό κέντρο της νέας πόλης 
της Ρόδου έχει κάποια αδύνατα σηµεία
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Διάγραµµα 4.55 Αν θεωρούν ότι το εµπορικό κέντρο της νέας πόλης 
της Ρόδου έχει κάποια αδύνατα σηµεία ανά χώρα µόνιµης διαµονής (%)
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Αδύνατα σημεία στο εμπορικό κέντρο της νέας πόλης της Ρόδου διαπιστώνουν σε σημα-
ντικά μεγαλύτερο ποσοστό από τους υπόλοιπους, οι τουρίστες από τη Πολωνία (53,8%), 
και έπονται με αρκετά μεγάλη διαφορά από τους Πολωνούς, οι Φινλανδοί (38,1%). 

Αντιθέτως, οι δανοί, οι βέλγοι και οι άγγλοι τουρίστες είναι αυτοί που αξιολογούν θε-
τικότερα από όλους το εμπορικό κέντρο της νέας πόλης της Ρόδου αφού μόνο το 9,1% 
των πρώτων, το 15,4% των δεύτερων και το 16,4% των τρίτων αντιλαμβάνεται αδύνατα 
σημεία στη κεντρική εμπορική αγορά. 

Θετικά κρίνουν την κεντρική εμπορική αγορά σε μεγαλύτερο ποσοστό οι τουρίστες που 
εμπίπτουν στις μεσαίες εισοδηματικές κατηγορίες από 15.000 έως 44.999 ευρώ. Αντιθέ-
τως, το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστών που διαπιστώνει αρνητικά σημεία στο εμπορικό 
κέντρο της νέας πόλης της Ρόδου εμφανίζεται στη κατηγορία με το χαμηλότερο εισόδημα 
«μικρότερο από 15.000 ευρώ», και φτάνει σχεδόν το 50%, είναι δηλαδή διπλάσιο από τα 
αντίστοιχα ποσοστά στα δύο επόμενα εισοδηματικά κλιμάκια. 

Οι τουρίστες που ανέφεραν ότι διαπιστώνουν την ύπαρξη αδύνατων σημείων στο εμπορι-
κό κέντρο της νέας πόλης επέλεξαν από λίστα και ιεράρχησαν τα τρία κατά τη γνώμη τους 
σημαντικότερα αδύνατα σημεία. Το υψηλό επίπεδο των τιμών αναδεικνύεται πρώτο σε 
συχνότητα αναφοράς ως το σοβαρότερο αδύνατο σημείο του εμπορικού κέντρου της νέας 
πόλης της Ρόδου (33,7%). Ακολουθούν με σημαντική διαφορά στα ποσοστά, η «μικρή ποι-
κιλία σε προϊόντα» (16,3%), και με την ίδια συχνότητα αναφοράς, η «δύσκολη στάθμευση/
κυκλοφοριακή συμφόρηση» και η «ελλιπής εξυπηρέτηση στα καταστήματα» (11,5%). 

Διάγραµµα 4.56 Αν θεωρούν ότι το εµπορικό κέντρο της νέας πόλης 
της Ρόδου έχει κάποια αδύνατα σηµεία ανά ετήσιο εισόδηµα (%)
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Συνολικά, οι συχνότητες επί των απαντήσεων που συγκέντρωσαν τα αδύνατα σημεία της 
κεντρικής εμπορικής αγοράς τα οποία αναφέρθηκαν είτε ως πρώτα είτε ως δεύτερα είτε 
ως τρίτα στην κατάταξη σημαντικότητας παρουσιάζονται στο διάγραμμα 4.58. 

Γίνεται εμφανές ότι οι «υψηλές τιμές» αποτελούν σύμφωνα με τους τουρίστες ένα από τα 
σοβαρότερα μειονεκτήματα της κεντρικής αγοράς (41,1%). Επίσης, αξιοσημείωτα ποσο-

Διάγραµµα 4.57 Το πρώτο σε σπουδαιότητα 
αδύνατο σηµείο της κεντρικής αγορά της Ρόδου (%)
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στά αναφοράς ως βασικά αδύνατα σημεία της κεντρικής αγοράς συγκέντρωσαν: η «έλλει-
ψη σε ιδιαίτερα προϊόντα» (22,4%), η «μικρή ποικιλία σε προϊόντα» (21,5%) και η «χαμηλή 
ποιότητα των προϊόντων» (20,6%). 

4.4.4. Αρνητικά που εντόπισαν οι τουρίστες στην πόλη της Ρόδου

Από όσους τουρίστες διέμειναν στην πόλη της Ρόδου ζητήθηκε να αναφέρουν τα τυχόν 
αρνητικά που διαπίστωσαν στην ίδια την πόλη. 

Η έλλειψη καθαριότητας αναφέρεται από το μεγαλύτερο τμήμα των ερωτώμενων (28,9%) 
ως αρνητικό. Ακολουθούν σε συχνότητα αναφοράς, η δυσκολία στάθμευσης που αναφέρ-
θηκε από το 15,4% όσων απάντησαν, και τα άτομα που τους πιέζουν να μπουν στα μαγαζιά 
(κράχτες) με ποσοστό αναφοράς 11,9%. 

4.5. Προτάσεις για τη βελτίωση της τοπικής αγοράς της Ρόδου

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται σε κατάταξη συχνότητας με την οποία αναφέρ-
θηκαν τα σχόλια και οι προτάσεις που διατύπωσαν οι τουρίστες σε ανοιχτή ερώτηση του 
ερωτηματολογίου σε σχέση με τη βελτίωση της τοπικής αγοράς της Ρόδου. 

Η αντιμετώπιση του προβλήματος της καθαριότητας της πόλης (σκουπίδια), αναδεικνύεται 
και εδώ σε πρώτη προτεραιότητα, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την προηγούμενη 
ερώτηση αναφορικά με τα προβλήματα που διαπίστωσαν οι τουρίστες2 στην πόλη της Ρόδου. 

2. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σύνολο όσων απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση δεν είναι στατιστικά 
αντιπροσωπευτικό και συνεπώς τα ποσοστά που παρουσιάζονται στο διάγραμμα έχουν μόνο ενδεικτική σημασία. 

Διάγραµµα 4.59: Αρνητικά που εντόπισαν στην πόλη της Ρόδου 
(ποσοστά επί αυτών που απάντησαν) (%)
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4.6. Σύνοψη χαρακτηριστικών της εμπορικής αγοράς της Ρόδου

Στην έρευνα εξετάστηκε το αποτύπωμα της εμπορικής αγοράς της Ρόδου στην αντίληψη 
των τουριστών. Αναλυτικότερα διερευνήθηκαν τα θεωρούμενα δυνατά και αδύνατα ση-
μεία της αγοράς της παλιάς πόλης και της κεντρικής εμπορικής αγοράς, ο βαθμός γνώσης 
και οι τρόποι ενημέρωσης για την αγορά, η επισκεψιμότητα κ.ά. Παράλληλα από την έρευ-
να προέκυψαν ευρήματα αναφορικά με τις στάσεις και τις αγοραστικές συμπεριφορές των 
τουριστών τα οποία είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα στη διαμόρφωση της πολιτικής προβολής 
και στην προσέλκυση του τουριστικού καταναλωτικού κοινού προς όφελος την τοπικής 
αγοράς της Ρόδου. 

Συνοψίζοντας όλα τα σχετικά ευρήματα της έρευνας πραγματοποιήθηκε η ανάλυση της 
εμπορικής αγοράς της Ρόδου που παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.

Διάγραµµα 4.60 Σχόλια και προτάσεις για την βελτίωση 
της τοπικής αγοράς της Ρόδου (ποσοστά επί αυτών που απαντήσανε) (%)
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Πίνακας 4.2 Συνοπτική ανάλυση της σημερινής εικόνας και των προοπτικών  
της αγοράς της Ρόδου

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

➜◗ Η ποιότητα των προϊόντων
➜◗ Η εξυπηρέτηση των πελατών 
➜◗ Η τοποθεσία της αγοράς
➜◗ Το ωράριο των καταστημάτων
➜◗ Οι καλές τιμές /η πραγματοποίηση  

προσφορών 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

➜◗ Η αξιοποίηση της πολιτιστικής και ιστορικής 
κληρονομιάς του τόπου, καθώς οι τουρίστες 
στην πλειονότητα τους απολαμβάνουν τη 
συνύπαρξη των αρχαιολογικών χώρων με 
την εμπορική αγορά. 

➜◗ Η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου ως πηγή 
πληροφόρησης για το νησί, αλλά και ως 
μέσο οργάνωσης του ταξιδιού, μπορεί να 
αξιοποιηθεί και για την προβολή της εμπο-
ρικής αγοράς. 

➜◗ Το γεγονός ότι η πλειονότητα των τουρι-
στών έχει επισκεφτεί το νησί συστηματικά 
«τρεις και παραπάνω φορές», ενώ δηλώνει 
επίσης ότι είναι πολύ πιθανόν να το επισκε-
φτεί ξανά, αποτελεί ευκαιρία για τα εμπορικά 
καταστήματα να δημιουργήσουν «πελατεία» 
εξασφαλίζοντας μελλοντικούς αγοραστές. 

➜◗ Η προτίμηση των τουριστών για τα τοπικά 
και παραδοσιακά προϊόντα. 

➜◗ Το γεγονός ότι οι αγορές αποτελούν τρόπο 
διασκέδασης στις διακοπές. 

➜◗ Το γεγονός ότι σημαντικό τμήμα των τουρι-
στών αγοράζει κυρίως αυθόρμητα χωρίς να 
σκέφτεται το κόστος, και ειδικά οι τουρίστες 
με μεγαλύτερα εισοδήματα.

➜◗ Η θετικότερη εικόνα που έχουν διαμορφώ-
σει για την εμπορική αγορά οι Άγγλοι, οι 
οποίοι αποτελούν και την πολυπληθέστερη 
ομάδα τουριστών.

➜◗ Το γεγονός ότι η πλειονότητα των τουριστών 
φαίνεται ότι θεωρεί συμφέρον το συνολικό 
κόστος το διακοπών, οπότε προκύπτουν πε-
ριθώρια για δαπάνες σε αγορές.

➜◗ Οι αυξημένες δαπάνες για αγορές που πραγ-
ματοποιούν συγκεκριμένες εθνικότητες π.χ. 
οι Ρώσοι.

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

➜◗  Οι υψηλές τιμές (για τμήμα των ερω-
τώμενων ειδικά των χαμηλότερων 
εισοδηματικών κατηγοριών)

➜◗  Η δύσκολη στάθμευση και η κυκλο-
φοριακή συμφόρηση

➜◗ Η μικρή ποικιλία σε προϊόντα
➜◗ Το ανεπαρκές συγκοινωνιακό δίκτυο

ΑΠΕΙΛΕΣ 
➜◗ Η έλλειψη ενημέρωσης των τουρι-

στών για την εμπορική αγορά (ποσο-
στό ανενημέρωτων: 70%). 

➜◗ Η μεγαλύτερη έλλειψη γνώσης για 
την εμπορική αγορά τουριστών που 
πραγματοποιούν μεγαλύτερες δαπά-
νες για αγορές όπως οι Ρώσοι.

➜◗ Το γεγονός ότι μόνο οι μισοί τουρί-
στες επισκέπτονται την εμπορική 
αγορά της παλιάς πόλης παραπάνω 
από 1 φορά κατά τη διαμονή τους. 

➜◗ Η μικρή επισκεψιμότητα της κεντρι-
κής εμπορικής αγοράς (45%). 

➜◗ Το γεγονός ότι πάνω από τους μι-
σούς τουρίστες που δεν έχουν επι-
σκεφτεί τη κεντρική εμπορική αγορά, 
αγνοούν εντελώς την ύπαρξη της. 

➜◗ Τα συγκριτικά χαμηλότερα επίπεδα 
ικανοποίησης των τουριστών των 
νεότερων ηλιακών κατηγοριών. 

➜◗ Η μη ικανοποίηση τμήματος των του-
ριστών με χαμηλό εισόδημα από τις 
τιμές της εμπορικών προϊόντων. 

➜◗ Η αρνητική εικόνα που υπάρχει σε 
τμήμα των τουριστών σχετικά με την 
καθαριότητα της πόλης. 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Μια ιδιαίτερη κατηγορία τουριστών αποτελούν όσοι μετέβησαν στο νησί της Ρόδου με 
κρουαζιερόπλοιο ή με το ημερόπλοιο Marmaris. Σε αυτό το μέρος παρουσιάζονται τα 
ερευνητικά ευρήματα από την ειδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αυτό το ειδικό 
κοινό, και αναδεικνύονται οι ιδιαιτερότητες αναφορικά με τα κοινωνικοοικονομικά, κατα-
ναλωτικά και τουριστικά χαρακτηριστικά του. 

Κάποια βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά και τις αντιλήψεις της συγκεκριμένης κατηγορίας τουριστών αναφέρο-
νται στη συνέχεια:

➜➜ Οι τουρίστες είναι σχεδόν ισόποσα κατανεμημένοι σε άνδρες και γυναίκες. Σε ό,τι αφο-
ρά την ηλικία τους, υπερισχύουν σε αναλογία οι τουρίστες άνω των 35 ετών, ενώ πιο 
συγκεκριμένα, υψηλότερη είναι η συμμετοχή των μεσαίων ηλικιακών ομάδων από 35 
έως 54 ετών. Οι 8 στους 10 είναι έγγαμοι και σε μεγάλο ποσοστό είναι επίσης ιδιωτι-
κοί υπάλληλοι. 

➜➜ Η πλειονότητα των ερωτωμένων και στα δύο δείγματα δεν έχουν επισκεφτεί ξανά τη 
Ρόδο (69% των ερωτηθέντων του ημερόπλοιου & 75% στην κρουαζιέρα αντιστοίχως). 
Ωστόσο, το ενδεχόμενο να επισκεφτούν τη Ρόδο στο μέλλον φαντάζει πολύ πιθανό για 
τους περισσότερους επισκέπτες τόσο της κρουαζιέρας όσο και του ημερόπλοιου. 

➜➜ Οι περισσότεροι τουρίστες ενημερώθηκαν για την τοπική αγορά με επισκέψεις στα κα-
ταστήματα στο νησί. 

➜➜ Η μέση ατομική δαπάνη των συγκεκριμένων επισκεπτών κατά την παραμονή στο νησί, 
συμπεριλαμβανομένων όσων δεν πραγματοποίησαν καμία δαπάνη, κυμαίνεται περί-
που στα ίδια επίπεδα και στα δύο δείγματα (περίπου 110 ευρώ). 

➜➜ Δαπάνες για αγορές πραγματοποιεί η συντριπτική πλειονότητα των τουριστών τόσο 
της κρουαζιέρας όσο και του ημερόπλοιου. Η πλειονότητα και των δύο κατηγόριων 
επίσης δαπάνησαν κάποια χρήματα σε εστιατόρια, μπαρ ή καφέ, ωστόσο και για τις δύο 
κατηγορίες η δαπάνη σε αγορές είναι μεγαλύτερη από τη δαπάνη σε εστιατόρια, μπαρ 
και καφέ. 

➜➜ Οι αγορές δώρων-ενθυμίων-διακοσμητικών-ειδών τέχνης πραγματοποιούνται από 
τους 8 στους 10 και στους δυο τύπους πλοίων. Στην ίδια αναλογία, η πλειονότητα των 
τουριστών αγόρασε κάποια αξεσουάρ ή/και τσάντες κατά την παραμονή τους στη Ρόδο. 

➜➜ Στην πλειονότητά τους οι τουρίστες και των δύο κατηγοριών δεν πραγματοποιούν αγο-
ρές ειδών ένδυσης-υπόδησης κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο νησί. 

➜➜ Στην συντριπτική πλειονότητα τους οι τουρίστες δεν δαπανούν χρήματα σε ψυχαγωγι-
κές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες ούτε σε εποχικά είδη/παιχνίδια. 

➜➜ Στις καταναλωτικές συμπεριφορές των τουριστών και στα δύο δείγματα βρέθηκε ότι 
υπερτερεί σημαντικά το στοιχείο της παρόρμησης (impulse buying) στις αγορές κατά τη 
διάρκεια ενός ταξιδιού αναψυχής. 

➜➜ Η συντριπτική πλειονότητα έχει επισκεφτεί αποκλειστικά την αγορά της παλιάς πόλης, 
ενώ η επισκεψιμότητα στο εμπορικό κέντρο της νέας πόλης δεν ξεπερνάει σε καμία 
περίπτωση το 30%. 
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➜➜ Η πλειονότητα των τουριστών δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις περισσότερες παρα-
μέτρους της εμπορικής αγοράς που διερευνήθηκαν στην έρευνα. 

➜➜ Αναλυτικότερα οι περισσότεροι είναι ικανοποιημένοι από τις τιμές των προϊόντων που 
συνάντησαν στη Ρόδο.

➜➜ Το σύνολο σχεδόν εκείνων που επισκέφτηκαν τη Ρόδο με ημερόπλοιο και η μεγάλη 
πλειονότητα των τουριστών κρουαζιέρας έμειναν ικανοποιημένοι και από την ποιότητα 
των προϊόντων. 

➜➜ Περίπου οι 9 στους 10 τουρίστες κατά μέσο όρο δήλωσαν επίσης ικανοποιημένοι από 
την εξυπηρέτηση στα εμπορικά καταστήματα και από την ποικιλία των προϊόντων και το 
ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. 

➜➜ Σχεδόν οι μισοί δηλώνουν ευχαριστημένοι από τη διάθεση μοναδικών/ιδιαίτερων 
προϊόντων. 

➜➜ Η αγορά επώνυμων προϊόντων της Ρόδου καλύπτει τις απαιτήσεις της πλειονότητας 
των τουριστών.

➜➜ Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το εύρημα ότι το μεγαλύτερο τμήμα των τουριστών (35,9%) 
που επισκέφτηκαν τη Ρόδο με κρουαζιερόπλοιο, ανεξαρτήτως ποιους άλλους προορι-
σμούς επισκέφτηκαν, διέθεσαν τα περισσότερα χρήματα για αγορές στην Ελλάδα.

➜➜ Για τους περισσότερους τουρίστες η αγορά της Ρόδου κυμαίνεται περίπου στο ίδιο 
επίπεδο με την αγορά στην οποία πραγματοποίησαν τις αγορές τους, και στα δύο είδη 
πλοίων.

➜➜ Η τοποθεσία της αγοράς υποδεικνύεται από τη μεγάλη πλειονότητα των τουριστών 
ως δυνατό σημείο της τοπικής εμπορικής αγοράς. Ακολουθεί σε ποσοστά αναφοράς 
η καλή εξυπηρέτηση των πελατών, ενώ αξιοσημείωτο ποσοστό υπέδειξε ως δυνατά 
σημεία της αγοράς τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων και την ποιότητα των προϊόντων. 

➜➜ Η συντριπτική πλειονότητα των τουριστών της κρουαζιέρας και του ημερόπλοιου αξι-
ολογεί επίσης θετικά τον συνδυασμό της αρχαιολογικής τοποθεσίας με την εμπορική 
αγορά της Ρόδου. 

➜➜ Μόνο 2 στους 10 θεωρούν πως η τοπική αγορά παρουσιάζει κάποια αδύνατα σημεία, 
όπου η μεγάλη πλειονότητα αυτών υποδεικνύει ως βασικό πρόβλημα τις υψηλές τιμές. 

➜➜ Οι κατηγορίες προϊόντων στις οποίες υπερτερούν στην προτίμηση των τουριστών τα 
ελληνικά προϊόντα είναι τα παραδοσιακά προϊόντα και τα τρόφιμα, και τα είδη δώρων/
souvenir. Αντιθέτως στα είδη ένδυσης προτιμήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά ξένης προ-
έλευσης προϊόντα. Στα είδη υπόδησης διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι αγόρασαν 
τόσο εισαγόμενα όσο και ελληνικά υποδήματα. 
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5.1. Το δημογραφικό προφίλ των τουριστών

5.1.1. Φύλο 

Όπως αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραμμα οι τουρίστες είναι σχεδόν ισόποσα κατα-
νεμημένοι με βάση το φύλο τους, με μια ελαφριά υπεροχή των γυναικών στους επιβάτες 
του κρουαζιερόπλοιου. 

5.1.2. Χώρα διαμονής

Διάγραµµα 5.1: Φύλο (%)
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Η χώρα προέλευσης των τουριστών διαφοροποιείται στους τουρίστες του κρουαζιερό-
πλοιου συγκριτικά με το ημερόπλοιο. Αναλυτικότερα, εκείνοι που χρησιμοποιούν το ημε-
ρόπλοιο είναι κυρίως Άγγλοι σε αρκετά υψηλό ποσοστό (31,2%), Ολλανδοί (15,6%) και 
Τούρκοι (14,3%). 

Οι τουρίστες της κρουαζιέρας που επισκέφτηκαν τη Ρόδο είναι κυρίως Ιταλοί (14,4%) και 
κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (12,4). Μεγάλο τμήμα των ερωτώμενων 
τόσο της κρουαζιέρας όσο και του ημερόπλοιου Marmaris, δήλωσαν άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες διαμονής καμία εκ των οποίων δεν συγκεντρώνει υψηλή συχνότητα αναφοράς. 

5.1.3. Ηλικιακή διάρθρωση 

Όσον αφορά την ηλικία των τουριστών που χρησιμοποίησαν ημερόπλοιο ή κρουαζιερό-
πλοιο για να προσέλθουν στη Ρόδο, φαίνεται ότι και στους δύο τύπους πλοίων υπερισχύ-
ουν σε αναλογία οι τουρίστες ηλικίας άνω των 35 ετών συγκριτικά με τους νεότερους. 

Αναλυτικότερα, διαπιστώνεται ότι αρκετά υψηλό είναι το ποσοστό της ηλικιακής κατηγο-
ρίας 45-54 ετών (31,2%) στα άτομα που έχουν επισκεφτεί τη Ρόδο με το ημερόπλοιο. Στη 
κρουαζιέρα επίσης υπερισχύουν οι «μεσαίες» ηλικιακές κατηγορίες «35-44» και «45-
54» με ποσοστά 25,5% και 24,8% αντιστοίχως. 

5.1.4. Εκπαιδευτικό επίπεδο 

Το εκπαιδευτικό επίπεδο παρουσιάζει διαφοροποιήσεις στους δύο τύπους πλοίων. Όπως 
διακρίνουμε και στο ακόλουθο διάγραμμα τα άτομα που βρίσκονται σε κρουαζιέρα έχουν 
ολοκληρώσει, σε αναλογία 7 στους 10, σπουδές στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, 
ενώ εκείνοι που έχουν χρησιμοποιήσει το ημερόπλοιο είναι σχεδόν ισόποσα κατανεμημέ-
νοι στις κατηγορίες κατώτερης-μέσης και ανώτερης-ανώτατης εκπαίδευσης.

Διάγραµµα 5.3 Ηλικιακή κατηγορία (%)
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5.1.5. Οικογενειακή κατάσταση

Η πλειονότητα των τουριστών ανεξαρτήτως του μέσου προσέλευσης στη Ρόδου, είναι 
έγγαμοι (80% και 77% στην κρουαζιέρα και στο ημερόπλοιο αντίστοιχα), ενώ το ποσοστό 
που συγκεντρώνουν οι άγαμοι είναι εξαιρετικά χαμηλό και στις δύο κατηγορίες (17% και 
14,3% στην κρουαζιέρα και στο ημερόπλοιο αντίστοιχα). 

Διάγραµµα 5.4 Εκπαιδευτικό επίπεδο (%)
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5.1.6. Επαγγελματική κατάσταση 

Όπως βλέπουμε στο ακόλουθο διάγραμμα, η επαγγελματική κατηγορία των ιδιωτικών 
υπαλλήλων υπερισχύει εμφανώς στους τουρίστες της κρουαζιέρας και του ημερόπλοι-
ου. Ωστόσο, η επαγγελματική κατάσταση των ερωτωμένων παρουσιάζει επιμέρους δια-
φοροποιήσεις ανάμεσα στη κρουαζιέρα και το ημερόπλοιο. Συγκεκριμένα, η πλειονότητα 
όσων προσήλθαν με επιβατικό, είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι σε ποσοστό 53,2%. Υψηλό πο-
σοστό ιδιωτικών υπαλλήλων συγκεντρώνεται και μεταξύ των επιβατών της κρουαζιέρας, 
ωστόσο είναι σημαντικά χαμηλότερο (39%). Στις υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες 
υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή των ερωτώμενων με μόνη διαφοροποίηση τα υψηλότε-
ρα ποσοστά των αυτοαπασχολούμενων που βρέθηκαν στη Ρόδο με κρουαζιέρα (16%) και 
των δημοσίων υπαλλήλων (12%) για εκείνους που ταξίδεψαν με επιβατικό. 

5.1.7. Εισοδηματική κατανομή

Αναφορικά με το εισόδημα, η διαφοροποίηση μεταξύ όσων ταξίδεψαν με κρουαζιερό-
πλοιο και εκείνων των τουριστών που μετέβησαν στο λιμάνι της Ρόδου με το ημερόπλοιο, 
είναι πάρα πολύ έντονη. Οι επιβαίνοντες σε κρουαζιερόπλοιο είναι συγκριτικά «πλουσιό-
τεροι», καθώς εμφανίζουν πολύ υψηλό ποσοστό (27%) στην εισοδηματική κατηγορία άνω 
των 45.000, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στο δείγμα του ημερόπλοιου είναι μόνο (4%). 
Ενδεικτικό του εισοδηματικού status των τουριστών της κρουαζιέρας είναι το εύρημα 
ότι οι συγκεντρώσεις των τουριστών αυξάνονται προοδευτικά όσο αναβαίνουμε εισοδη-
ματικό κλιμάκιο. Έτσι το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό τουριστών κρουαζιέρας (11,8%) 
εμφανίζεται στις δύο προηγούμενες εισοδηματικές κατηγορίες από αυτή των πλουσίων. 
Στο ημερόπλοιο ωστόσο παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση ερωτώμενων στις δύο 
μεσαίες εισοδηματικές κατηγορίες (22,1% και 26% αντιστοίχως). 

Διάγραµµα 5.6 Επαγγελµατική κατάσταση (%)
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5.2. Γενικά χαρακτηριστικά του τουριστικού προφίλ 

5.2.1. Χώρες που επισκέφτηκαν οι τουρίστες κατά τη διάρκεια  
της κρουαζιέρας 

Οι τουρίστες κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας, εκτός από τη Ρόδο, επισκέφτηκαν στη 
μεγάλη πλειονότητα τους (75,2%) τη Τουρκία. Υψηλό είναι και το ποσοστό όσων επισκέ-
φτηκαν την Ιταλία (60%), ενώ αξιοσημείωτα είναι και τα ποσοστά έχουν επίσης η Κροατία 
και η Μάλτα. 

Διάγραµµα 5.7 Ετήσιο εισόδηµα για το 2011 (%)
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Διάγραµµα 5.8 Χώρες που επισκέφτηκαν κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας (%)
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5.2.2. Φορές που έχουν επισκεφθεί τη Ρόδο

Η πλειονότητα των τουριστών της κρουαζιέρας (75%), όπως φαίνεται και στον παρακάτω 
πίνακα, επισκέπτονται τη Ρόδο για πρώτη φορά. Η ίδια εικόνα επικρατεί και στους επιβά-
τες του ημερόπλοιου με αντίστοιχο ποσοστό (69%). 

Ωστόσο, οι τουρίστες που έχουν χρησιμοποιήσει το ημερόπλοιο σε ένα σημαντικό ποσο-
στό τους, που φτάνει το 20,8%, έχουν επισκεφτεί ήδη μια φορά τη Ρόδο. Αναλυτικότερα, 
οι συχνότητες επίσκεψης στο νησί παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί, ενώ στο 
διάγραμμα 5.9 βλέπουμε συγκεντρωτικά την αναλογία ανάμεσα σε εκείνους που έχουν 
επισκεφτεί τη Ρόδο τουλάχιστον μια φορά ακόμα, και σε όσους δεν έχουν επισκεφτεί ξανά 
το νησί. 

Πίνακας 5.1 Συχνότητα επισκεψιμότηταςστο νησί της Ρόδου ανά είδος πλοίου

  Κρουαζιέρα  Επιβατικό   Σύνολο
Μία φορά 12,4% 20,8% 15,2%
Δύο φορές 6,5% 3,9% 5,7%
Τρεις και παραπάνω φορές 5,2% 6,5% 5,7%
Καμία 75,2% 68,8% 73,0%
ΔΑ 0,7%   0,4%
ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0%

5.2.3. Διάρκεια παραμονής στη Ρόδο

Ως γενικό κανόνα αναφορικά με τη διάρκεια παραμονής στη Ρόδο διαπιστώνουμε ότι οι 
επισκέπτες του κρουαζιερόπλοιου πραγματοποιούν μεγαλύτερη στάση στο νησί συγκρι-
τικά με τους επισκέπτες του ημερόπλοιου. Αναλυτικότερα, τα άτομα που πραγματοποιούν 
κρουαζιέρα με στάση στο νησί, παραμένουν στην πλειονότητά τους στη Ρόδο πάνω από 7 

Διάγραµµα 5.9 Συχνότητα επισκεψιµότητας στο νησί της Ρόδου (%)
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ώρες σε ποσοστό 74,6%, το οποίο κατανέμεται ισόποσα στις απαντήσεις «7-8 ώρες» και 
«περισσότερες από 9 ώρες». 

Όσοι ερωτώμενοι έχουν προσέλθει στο νησί με το ημερόπλοιο μένουν στο μεγαλύτερο 
ποσοστό τους 5-6 ώρες (46,8%), ενώ το 38% αυτών παραμένει στο νησί για 7-8 ώρες. 

5.2.4. Πιθανότητα να επισκεφτούν ξανά τη Ρόδο

Το ενδεχόμενο να επισκεφτούν τη Ρόδο στο μέλλον είναι πιθανό για την πλειονότητα των 
τουριστών. Μόνο το 7,8% των επισκεπτών της κρουαζιέρας και το 9,1% του ημερόπλοιου 
απάντησαν ότι δεν θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο να ξαναέρθουν στη Ρόδο. 

Διάγραµµα 5.10 Διάρκεια παραµονής στη Ρόδο (%)
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Διάγραµµα 5.11 Πιθανότητα να επισκεφτούν ξάνα τη Ρόδο (%)
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Μάλιστα οι τουρίστες της κρουαζιέρας σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό (65%), απαντούν πως 
είναι «πολύ πιθανό» να επισκεφτούν ξανά τη Ρόδο, ενώ και το ήμισυ των ερωτώμενων 
του ημερόπλοιου επίσης δηλώνει πως είναι «πολύ πιθανό» να έρθει ξανά στο νησί. 

5.3. Το καταναλωτικό προφίλ των τουριστών 

5.3.1. Η καταναλωτική συμπεριφορά 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι τουρίστες της κρουαζιέρας και του ημερόπλοι-
ου εμπίπτουν στην πλειονότητα τους σε δύο βασικές κατηγορίες με βάση την καταναλω-
τική τους συμπεριφορά. Οι μισοί περίπου τουρίστες και των δύο κατηγοριών βρέθηκε ότι 
συγκλίνουν ως προς τον αυθορμητισμό (impulse buying) κατά τη διαδικασία των αγορών 
στις διακοπές. 

Από την άλλη, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό τουριστών (35% για την κρουαζιέρα και 31% 
για το ημερόπλοιο) που λειτουργεί πιο «ορθολογικά» και προγραμματισμένα αναφορικά 
με την πραγματοποίηση εξόδων για αγορές στις διακοπές. Αυτή η κατηγορία τουριστών 
έχει προκαθορίσει το χρηματικό ποσό που μπορεί να ξοδέψει σε αγορές κατά τη διάρκεια 
των διακοπών και το διαθέτει κατά βούληση. Όπως βλέπουμε στο διάγραμμα 5.12 και στις 
δύο κατηγορίες συμπεριφορών που συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά, υπάρχει το 
στοιχείο της παρόρμησης στις αγορές κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού αναψυχής. 

Διάγραµµα 5.12 Καταναλωτική συµπεριφορά (%)
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5.3.2. Οι δαπάνες που πραγματοποίησαν στη Ρόδο 

Η μέση ατομική δαπάνη των επισκεπτών κατά την παραμονή στο νησί, συμπεριλαμβανο-
μένων όσων δεν πραγματοποίησαν καμία δαπάνη, βρέθηκε να είναι 115,52 ευρώ για τους 
τουρίστες της κρουαζιέρας και 109,10 ευρώ για τους τουρίστες του ημερόπλοιου. 

Πίνακας 5.2  Ύψος και μέσος όρος δαπάνης ανά άτομο

  Αριθμός  Μέση  Ελάχιστη  Μέγιστη
  ατόμων  δαπάνη  δαπάνη  δαπάνη

 Κρουαζιέρα 152 115,52 0 610
 Επιβατικό 77 109,10 0 900
 ΣΥΝΟΛΟ 229 113,36 0 900

Δαπάνες σε αγορές και δαπάνες σε εστιατόρια μπαρ 

Δαπάνες για αγορές (ένδυση, υπόδηση, δώρα κ.λπ.) πραγματοποιεί η συντριπτική πλειο-
νότητα των τουριστών τόσο στη κρουαζιέρα όσο και στο ημερόπλοιο. Το ποσοστό εκείνων 
που δεν πραγματοποιούν καμία δαπάνη είναι πάρα πολύ μικρό: στην κρουαζιέρα φτάνει το 
10,5%, ενώ στο ημερόπλοιο είναι λίγο παραπάνω από 14%.

Δαπάνες σε εστιατόρια, μπαρ, και καφέ, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο διάγραμμα, επί-
σης πραγματοποιεί η πλειονότητα των επισκεπτών ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε κρουα-
ζιέρα ή επισκέπτονται τη Ρόδο με το ημερόπλοιο. 

Ωστόσο, είναι εμφανής η ποσοστιαία υπεροχή στην κατηγορία των δαπανών για εστιατό-
ρια κ.λπ., των τουριστών του ημερόπλοιου (87% έναντι 71%).

Διάγραµµα 5.13 Δαπάνες (%)
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μέση δαπάνη για κάθε κατηγορία δαπανών στο 
σύνολο όσων έχουν πραγματοποιήσει κάποια σχετική αγορά. 

Πίνακας 5.3 Μέση δαπάνη ανά κατηγορία δαπανών

 Άτομα που   Μέση  Ελάχιστη  Μέγιστη
  πραγματοποίησαν   δαπάνη  δαπάνη  δαπάνη
  δαπάνη     
Δαπάνη σε αγορές  Κρουαζιέρας 136 94,31 10 500
(είδη ένδυσης, υπόδησης,  Επιβατικό 65 66,63 10 300
souvenir κ.λπ.) ΣΥΝΟΛΟ 201 85,36 10 500 

Δαπάνη σε εστιατόρια,
  Κρουαζιέρας 108 40,86 3 150

μπαρ, καφέ
 Επιβατικό 67 57,46 10 900

 ΣΥΝΟΛΟ 175 47,22 3 900

Οι τουρίστες της κρουαζιέρας δαπανούν για αγορές κατά μέσο όρο 94,31 ευρώ το άτομο. 
Σε σχέση με τους επισκέπτες του ημερόπλοιου, οι οποίοι δαπανούν για αγορές κατ’ άτομο 
66,63 ευρώ, η δαπάνη των πρώτων για αγορές είναι σημαντικά μεγαλύτερη (πάνω από 
40%). Οι τουρίστες της κρουαζιέρας επίσης δαπανούν σημαντικά λιγότερα χρήματα σε εστι-
ατόρια και καφέ (40,86), αφού εκεί διαθέτουν λιγότερο από το μισό χρηματικό ποσό που 
αφιερώνουν σε ένδυση, υπόδηση κ.λπ. Οι τουρίστες του ημερόπλοιου παρουσιάζουν δια-
φορετική εικόνα, καθώς οι δαπάνες τους είναι πιο ομοιόμορφα κατανεμημένες ανάμεσα σε 
αγορές και εστιατόρια/μπαρ/καφέ: ενώ δαπανούν για αγορές κατά μέσο όρο 66,63 ευρώ, 
αφιερώνουν ένα ποσό ανάλογου μεγέθους και για εστιατόρια, μπαρ και καφέ (57,46).

Ωστόσο, όπως προκύπτει εν τέλει, και για τις δύο κατηγορίες τουριστών η δαπάνη σε αγο-
ρές είναι μεγαλύτερη από τη δαπάνη σε εστιατόρια, μπαρ και καφέ. 

Δαπάνες σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες 

Όπως είναι εμφανές στο διάγραμμα, η συντριπτική πλειονότητα των ερωτωμένων δεν 
δαπανούν χρήματα σε ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες ανεξαρ-
τήτως εάν βρίσκονται σε κρουαζιέρα ή έχουν μεταβεί στη Ρόδο με το ημερόπλοιο. 

Οι λίγοι τουρίστες του ημερόπλοιου που δαπανούν χρήματα σε ψυχαγωγικές, πολιτιστικές 
και αθλητικές δραστηριότητες, αφιερώνουν κατά μέσο όρο 18,33 ευρώ σε τέτοιου είδους 
δραστηριότητες. Οι επισκέπτες της κρουαζιέρας δαπανούν σημαντικά μικρότερα ποσά για 
την ψυχαγωγία τους, αφού κατά μέσο όρο η δαπάνη τους είναι μόνο 10,92 ευρώ το άτομο.

Πίνακας 5.4 Δαπάνη σε ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες 

 Άτομα που   Μέση  Ελάχιστη  Μέγιστη
  πραγματοποίησαν   δαπάνη  δαπάνη  δαπάνη
  δαπάνη     
 Κρουαζιέρα 12 10,92 6 20
  Επιβατικό 6 18,33 10 50
 ΣΥΝΟΛΟ 18 13,39 6 50 
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Αγορές δώρων-ενθυμίων-διακοσμητικών-ειδών τέχνης

Οι 8 στους 10 τουρίστες (κρουαζιέρα & ημερόπλοιο), κατά την παραμονή τους στη Ρόδο, 
διαπιστώνεται ότι πραγματοποιούν αγορές δώρων/ενθυμίων/διακοσμητικών/ειδών τέ-
χνης. Στην πλειονότητά τους, οι τουρίστες και των δύο κατηγοριών δεν προβαίνουνσε 
αγορές ειδών ένδυσης-υπόδησης κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο νησί. Ωστόσο, αξί-
ζει να αναφερθεί το τμήμα των τουριστών της κρουαζιέρας (25,5% έναντι του 11,7% των 
επιβατών του ημερόπλοιου) που πραγματοποίησαν αγορές ειδών ένδυσης-υπόδησης. 

Διάγραµµα 5.14 Ψυχαγωγικές /πολιτιστικές /αθλητικές δραστηριότητες (%)
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Σε ότι αφορά τα εποχικά είδη, είναι πολύ μικρά τα τμήματα των τουριστών τόσο στην 
κρουαζιέρα όσο και στο ημερόπλοιο (3,9% και 1,3% αντίστοιχα) που κατά την παραμονή 
τους στη Ρόδο αγόρασαν εποχικά είδη ή/και παιχνίδια. Αντιθέτως, περισσότεροι από τους 
8 στους 10 τουρίστες και των δύο κατηγόριων, όπως φαίνεται και στο προηγούμενο διά-
γραμμα, αγόρασαν αξεσουάρ ή/και τσάντες. 

Αγορά τοπικών προϊόντων 

Τοπικά-παραδοσιακά προϊόντα και τρόφιμα επέλεξαν να αγοράσουν στη Ρόδο το 25,5% 
των τουριστών της κρουαζιέρας. Πολύ μικρό βρέθηκε να είναι το τμήμα των επισκεπτών 
του ημερόπλοιου που πραγματοποίησαν αγορές σε τρόφιμα και τοπικά παραδοσιακά προ-
ϊόντα κατά τη μικρής διάρκειας παραμονή τους στη Ρόδο. 

5.3.3. Χώρα στην οποία διέθεσαν περισσότερα χρήματα

Το μεγαλύτερο τμήμα των τουριστών (35,9%) που επισκέφτηκαν τη Ρόδο1 με κρουαζιε-
ρόπλοιο, διέθεσαν τα περισσότερα χρήματα για αγορές στην Ελλάδα. Ένα σημαντικό αλλά 
πολύ μικρότερο τμήμα των ερωτώμενων ξόδεψε το μεγαλύτερο ποσό για αγορές στην 
Ιταλία (17%), και ένα άλλο τμήμα επέλεξε κυρίως τη Τουρκία για τις αγορές του (16,3%). 

1.  Ανεξαρτήτως ποιους άλλους προορισμούς επισκέφτηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. 

Διάγραµµα 5.16 Αγορές σε τοπικά παραδοσιακά προϊόντα-τρόφιµα (%)
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Πίνακας 5.5 Χώρα στην οποία προέβησαν στη μεγαλύτερη δαπάνη για αγορές 
(συχνότητα απαντήσεων)

   Συχνότητα  Σχετική συχνότητα

Τουρκία 25 16,3
Ελλάδα 55 35,9
Ιταλία 26 17,0
Γαλλία 2 1,3
Μέσα στο πλοίο 1 ,7
Το ίδιο παντού 3 2,0
Έχουν επισκεφτεί μόνο την Ελλάδα 2 1,3
ΔΓ/ΔΑ 39 25,5
ΣΥΝΟΛΟ 153 100,0

Ο ακόλουθος πίνακας αναφέρεται στο τμήμα των ερωτώμενων που έχουν όλοι επισκε-
φτεί εκτός από την Ελλάδα, την Τουρκία και την Ιταλία. Όπως βλέπουμε το ποσοστό αυτών 
που ξόδεψαν το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό για τις αγορές τους στην Ελλάδα εμφανίζε-
ται ακόμα πιο αυξημένο και φτάνει στο 41,4% και ακολουθούν πάλι σε συχνότητα αναφο-
ράς η Ιταλία και η Τουρκία. 

Πίνακας 5.6 Χώρα στην οποία ξόδεψαν το μεγαλύτερο ποσό για τις αγορές τους

   Αριθμός ερωτώμενων  Ποσοστό

Τουρκία 14 24,1
Ελλάδα 24 41,4
Ιταλία 16 27,6
Γαλλία 1 1,7
Μέσα στο πλοίο 1 1,7
Το ίδιο παντού 2 3,4
ΣΥΝΟΛΟ 58 100,0

5.4. Αξιολόγηση εμπορικής αγοράς Ρόδου

5.4.1. Τρόποι ενημέρωσης για την εμπορική αγορά 

Από το ακόλουθο διάγραμμα φαίνεται ότι οι τουρίστες δεν ήταν ενημερωμένοι για τη τοπι-
κή αγορά της Ρόδου, μέχρι να επισκεφτούν τα εμπορικά καταστήματα. Η πλειονότητα των 
ερωτωμένων του ημερόπλοιου (74%) ενημερώθηκαν για την τοπική αγορά με επισκέψεις 
στα καταστήματα, το ίδιο επίσης και το ήμισυ των ερωτώμενων της κρουαζιέρας (52%). 
Ωστόσο, ένα τμήμα των τουριστών της κρουαζιέρας δήλωσε ότι ενημερώθηκε για την 
εμπορική αγορά μέσα στο κρουαζιερόπλοιο (16,1%). 



141

η  ε ι δ ι κ η  π ε ρ ι π τ ω σ η  τ η σ  κ ρ ο υ α ζ ι ε ρα σ   |   ΡΟΔΟΣ

5.4.2 Επισκεψιμότητα της εμπορικής αγοράς 

Η συντριπτική πλειονότητα των τουριστών της κρουαζιέρας και του ημερόπλοιου έχουν επι-
σκεφτεί αποκλειστικά την αγορά της παλιάς πόλης. Επιπλέον, η αγορά της παλιάς πόλης εμ-
φανίζει ποσοστά επισκεψιμότητας που ξεπερνούν το 97% και στις δύο κατηγορίες τουριστών. 

Αντιθέτως, το εμπορικό κέντρο της νέας πόλης έχει επισκεφτεί μόνο το 29% των τουριστών 
της κρουαζιέρας και σημαντικά μικρότερο τμήμα των επιβατών του ημερόπλοιου (17%). 

Διάγραµµα 5.17 Τρόποι ενηµέρωσης για την τοπική αγορά (%)
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5.4.3. Iκανοποίηση από την εμπορική αγορά 

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αξιολόγησης της εμπορικής αγοράς της Ρόδου που πα-
ρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα, αναφέρονται κυρίως στη αγορά της παλιάς πόλης την 
οποία έχει επισκεφτεί η πλειονότητα των τουριστών τόσο από τα κρουαζιερόπλοια όσο 
και από το ημερόπλοιο. Γενικότερα θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εικόνα που έχουν σχη-
ματίσει οι τουρίστες και των δύο κατηγόριων γενικά για την αγορά της Ρόδου φαίνεται ότι 
διαμορφώθηκε ως επί το πλείστον από την παλιά πόλη. 

Τιμές των προϊόντων

Μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων που επισκέφθηκαν το νησί με κρουαζιερόπλοιο 
(71,2%) είναι ικανοποιημένοι όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων που συνάντησαν στη 
Ρόδο. Πολύ μεγάλο ήταν και το τμήμα των επισκεπτών του ημερόπλοιου (οι 6 στους 10) 
που βρήκαν τις τιμές ικανοποιητικές. 

Ωστόσο, σημαντικά μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των δυσαρεστημένων τουριστών του 
ημερόπλοιου αναφορικά με τις τιμές των προϊόντων, καθώς φτάνει το 18,2%, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό δυσαρεστημένων στους τουρίστες της κρουαζιέρας είναι μόλις 7,2%. 

Ποιότητα των προϊόντων

Το σύνολο σχεδόν εκείνων που επισκέφτηκαν τη Ρόδο με ημερόπλοιο (96%) έμειναν ικα-
νοποιημένοι από την ποιότητα των προϊόντων. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό (84%) δηλώνουν 
επίσης ικανοποιημένοι από την ποιότητα των προϊόντων, οι τουρίστες της κρουαζιέρας. 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δυσαρεστημένοι από την ποιότητα δήλωσαν ελάχιστοι 

Διάγραµµα 5.19 Βαθµός ικανοποίησης (%)
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τουρίστες. Αντιθέτως, όσοι δεν υπήρξαν ευχαριστημένοι εμφανίστηκαν απλώς «ουδέτε-
ροι» (ούτε/ ούτε) στην αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων. 

Εξυπηρέτηση των πελατών

Η συντριπτική πλειονότητα των τουριστών που ταξίδεψαν στη Ρόδο με ημερόπλοιο σε 
ποσοστό 97%, έμειναν ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτηση τους ως πελάτες στις επιχει-
ρήσεις της Ρόδου. Η εξυπηρέτηση των πελατών ικανοποίησε επίσης το μεγαλύτερο τμήμα 
όσων τουριστών προσήλθαν στο νησί με κρουαζιερόπλοιο (87%). Ωστόσο, στην κρουαζιέ-
ρα ένα τμήμα των τουριστών εξέφρασε μέτρια ικανοποίηση (9%), αλλά και δυσαρέσκεια 
(3,9%) για το επίπεδο της εξυπηρέτησης. 

Πoικιλία των προϊόντων 

Σχεδόν όλοι όσοι ταξίδεψαν στη Ρόδο με ημερόπλοιο (97%) έμειναν ευχαριστημένοι από 
την ποικιλία των προϊόντων που συνάντησαν στην εμπορική αγορά. Οι επιβάτες του κρου-
αζιερόπλοιου είναι και αυτοί στη συντριπτική τους πλειονότητα (83,7%) ικανοποιημένοι 
από την ποικιλία, υπάρχει ωστόσο ένα κομμάτι που εξέφρασε μέτρια ικανοποίηση (11,1%) 
και δυσαρέσκεια (4,6%) για τη ποικιλία των προϊόντων που προσφέρονται στη τοπική 
εμπορική αγορά. 

Ωράριο λειτουργίας 

Το ωράριο της λειτουργίας των καταστημάτων βρίσκουν ικανοποιητικό οι περισσότεροι 
τουρίστες κρουαζιέρας και οι επισκέπτες του ημερόπλοιου. Αναφορικά με τα ποσοστά 
ικανοποίησης που παρουσιάζονται και στο διάγραμμα 5.20 διαπιστώνεται πάλι ότι οι ερω-
τώμενοι του ημερόπλοιου δηλώνουν ικανοποίηση σχεδόν στο σύνολο τους.

Διάθεση μοναδικών και ιδιαίτερων προϊόντων

Σχεδόν οι μισοί τουρίστες δηλώνουν ευχαριστημένοι από τη διάθεση μοναδικών/ιδιαίτε-
ρων προϊόντων. Το ποσοστό των ικανοποιημένων εμφανίζεται μεγαλύτερο στους τουρί-
στες της κρουαζιέρας, αφού φτάνει το 57,5%, έναντι του 46% των ικανοποιημένων στο 
ημερόπλοιο. 

Από τα μεγάλα ποσοστά του «dεν γνωρίζω/dεν απαντώ» μπορούμε να υποθέσουμε ωστό-
σο ότι, η συγκεκριμένη διάσταση δεν αποτελεί κριτήριο για την συνολική ικανοποίηση από 
την αγορά για ένα σημαντικό τμήμα τουριστών. 

Αναλυτικότερα τα επίπεδα ικανοποίησης από την ποικιλία των προϊόντων, το ωράριο λει-
τουργίας και τη διάθεση μοναδικών και ιδιαίτερων προϊόντων παρουσιάζονται στο ακό-
λουθο διάγραμμα. 
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5.5. Εμπορική αγορά της Ρόδου

5.5.1. Σύγκριση εμπορικής αγοράς 

Για τους περισσότερους τουρίστες της κρουαζιέρας και του ημερόπλοιου η αγορά της 
Ρόδου βρίσκεται περίπου στο ίδιο επίπεδο, συγκρινόμενη με την εμπορική αγορά άλλης 
χώρας που επισκέφτηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους και όπου πραγματοποίησαν 

Διάγραµµα 5.20 Βαθµός ικανοποίησης (%)
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αγορές. Αναλυτικότερα, περίπου στο ίδιο επίπεδο βρίσκουν την εμπορική αγορά της Ρόδου 
το 53,6% των τουριστών της κρουαζιέρας και το 48,1% των τουριστών του ημερόπλοιου. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό το κομμάτι των ερωτώμενων, περίπου οι 3 στους 10, που 
θεώρησε ότι η αγορά της Ρόδου βρίσκεται σε χειρότερο επίπεδο από την αγορά στην 
οποία κυρίως πραγματοποίησαν αγορές. Επίσης, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό τουριστών 
(17,6% στην κρουαζιέρα και 18,2% στο ημερόπλοιο) θεωρεί πως η αγορά της Ρόδου 
βρίσκεται σε καλύτερο επίπεδο από την αγορά άλλης χώρας, όπου πραγματοποίησαν τις 
αγορές τους.

5.5.2. Τα δυνατά σημεία της 

Η τοποθεσία της υποδεικνύεται από τη μεγάλη πλειονότητα των τουριστών του ημερό-
πλοιου (76,6%) ως δυνατό σημείο της τοπικής εμπορικής αγοράς. Σύμφωνη γνώμη έχει 
επίσης και το 58,2% των επισκεπτών με κρουαζιερόπλοια. Η μεγάλη υπεροχή της τοπο-
θεσίας ως δυνατό σημείο της αγοράς, είναι εύλογη καθώς η μεγάλη πλειονότητα των 
ερωτηθέντων αναφέρεται αποκλειστικά στην αγορά της παλιάς πόλης. 

Η καλή εξυπηρέτηση των πελατών συγκεντρώνει τα δεύτερα μεγαλύτερα ποσοστά του-
ριστών ως δυνατό σημείο της αγοράς (61% των τουριστών στο ημερόπλοιο, 49,7% των 
επισκεπτών της κρουαζιέρας). 

Αξιοσημείωτο ποσοστό τουριστών και των δύο κατηγοριών δήλωσαν ως δυνατά σημεία 
της αγοράς, τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων (50,6% & 35,3%), και την ποιότητα των 
προϊόντων (45,5% & 33.3%). 

Διάγραµµα 5.22 Τα δυνατά σηµεία της τοπικής αγοράς (%)
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5.5.3. Τα αδύνατα σημεία της 

Διαπιστώνεται ότι σε γενικό επίπεδο οι τουρίστες τόσο του κρουαζιερόπλοιου όσο και του 
ημερόπλοιου έμειναν ευχαριστημένοι από την τοπική αγορά της Ρόδου, καθώς το μεγα-
λύτερο τμήμα τους θεωρεί ότι η αγορά δεν έχει κάποια αδύνατα σημεία (80,4% και 78% 
αντίστοιχα). 

Αντιθέτως, όπως μπορούμε να διακρίνουμε στο διάγραμμα που ακολουθεί, μόνο οι 2 
στους 10 δήλωσαν πως η τοπική αγορά παρουσιάζει αδύνατα σημεία. 

Διάγραµµα 5.23: Εάν θεωρούν ότι η τοπική αγορά της Ρόδου 
έχει κάποια αδύνατα σηµεία (%)
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Διάγραµµα 5.24 Τα αδύνατα σηµεία της τοπικής αγοράς (%)

Κρουαζιέρα Ηµερόπλοιο

ΔΓ/ΔΑ

Πολλά τουρι-
στικά µαγαζιά

Καθαριότητα

Χαµηλή ποιότητα 
των προϊόντων

Περιορισµένες επιλογές 
σε διασκέδαση /αναψυχή

Έλλειψη σε ιδιαίτερα 
προϊόντα (χειροποίητα κ.λπ.)

Υποδοµές/παροχές 
(Λεωφορεία, πεζοδρόµια)

Ελλιπής εξυπηρέτηση
στα καταστήµατα

Μικρή ποικιλία 
σε προϊόντα

Υψηλές τιµές

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

3,4
0,0

3,4
0,0

3,4
0,0

6,9
0,0

13,8
0,0

31,0
0,0

51,7
88,2

13,8
5,9

20,7
11,8

6,9
5,9



147

η  ε ι δ ι κ η  π ε ρ ι π τ ω σ η  τ η σ  κ ρ ο υ α ζ ι ε ρα σ   |   ΡΟΔΟΣ

Το μικρό τμήμα των ερωτηθέντων που διαπιστώνει την ύπαρξη αδύνατων σημείων στην 
εμπορική αγορά της Ρόδου, ρωτήθηκε περαιτέρω ώστε να αναφέρει τα σημεία που θεώρη-
σε ως αδυναμίες, και όπως προέκυψε από την ανάλυση των απαντήσεων, οι περισσότεροι 
εξ αυτών θεωρούν ως βασικό πρόβλημα τις υψηλές τιμές. Αναλυτικά, η επισήμανση των 
υψηλών τιμών ως αδύνατο σημείο της αγοράς είναι πολύ αυξημένη κυρίως στην περί-
πτωση εκείνων που έχουν προσέλθει στη Ρόδο με το ημερόπλοιο (88,2%), ενώ στο δείγμα 
το αντοίστιχο ποσοστό της κρουαζιέρας φτάνει το 52%. Στους επισκέπτες του ημερόπλοιου 
φαίνεται ότι το ζήτημα των τιμών αποτέλεσε βασική αιτία δυσαρέσκειας (όσων δήλωσαν 
ότι η αγορά έχει αδύνατα σημεία), ενώ οι αναφορές σε άλλες αρνητικές διαστάσεις είναι 
εξαιρετικά μεμονωμένες. Μια ενδεχόμενη εξήγηση αυτού του ευρήματος αποτελεί το γε-
γονός ότι οι επιβάτες του ημερόπλοιου έχουν σαν μέτρο σύγκρισης τις τιμές που συνάντη-
σαν στις εμπορικές αγορές της Τουρκίας την οποία επισκέφτηκαν. Ωστόσο, αξιοσημείωτα 
τμήματα των τουριστών που έχουν προσέλθει στη Ρόδο με κρουαζιερόπλοιο διαφορο-
ποιούνται, καθώς χαρακτήρισαν ως αδύνατα σημεία της εμπορικής αγοράς της Ρόδου, τη 
μικρή ποικιλία των προϊόντων (31%) και την ελλιπή εξυπηρέτηση στα καταστήματα (21%). 

5.5.4. Προέλευση καταναλωτικών ειδών 

Η πλειονότητα των ατόμων που προσήλθαν στη Ρόδο με κρουαζιερόπλοιο προτίμησαν 
ελληνικά είδη διατροφής/συσκευασμένα τρόφιμα και πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό προτί-
μησε τα ξένα προϊόντα. Εκείνοι που προσήλθαν με το ημερόπλοιο, επίσης στην πλειονό-
τητά τους προτίμησαν να αγοράσουν ελληνικά τρόφιμα, ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό 
(23.4%) αγόρασε εισαγόμενα προϊόντα διατροφής.

Στα είδη ένδυσης προτιμήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά ξένης προέλευσης προϊόντα. 
Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη ερώτηση το ποσοστό μη απόκρισης 
των ερωτωμένων είναι αρκετά αυξημένο και στις δύο κατηγορίες επισκεπτών. 

Διάγραµµα 5.25 Προέλευση προϊόντων (%)
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Στα είδη υπόδησης οι καταναλωτικές επιλογές των τουριστών διαφοροποιήθηκαν καθώς 
οι περισσότεροι αγόρασαν τόσο εισαγόμενα όσο και ελληνικά υποδήματα (62,3% των του-
ριστών του ημερόπλοιου & 47,7% των τουριστών της κρουαζιέρας). Πολύ μικρό τμήμα 
των τουριστών επίσης αναφέρει ότι αγόρασε αποκλειστικά ελληνικά είδη υπόδησης. 

Σε ό,τι αφορά τα εποχικά είδη, φαίνεται ότι μεγάλο τμήμα των επισκεπτών δεν ενδιαφέ-
ρεται για την προέλευση των προϊόντων που αγοράζει κατά την παραμονή του στο νησί. 
Εντούτοις, σημαντικό τμήμα των ερωτώμενων (30,7% στην κρουαζιέρα & 33,8% στο επι-
βατικό) αγόρασαν ξένα προϊόντα, ενώ ένα ποσοστό κυρίως εκείνων που βρίσκονταν σε 
κρουαζιέρα (23,5%) προτίμησαν ελληνικά εποχικά είδη. 

Στα είδη δώρων και τα αξεσουάρ, προτιμήθηκαν από την πλειονότητα των τουριστών τα 
ελληνικής προέλευσης προϊόντα (70% και 62% αντίστοιχα). 

5.5.5. Κάλυψη απαιτήσεων σε επώνυμα προϊόντα 

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η αγορά επώνυμων 
προϊόντων της Ρόδου καλύπτει τις απαιτήσεις της πλειονότητας των τουριστών. Περίπου 
οι 6 στους 10 που βρίσκονται σε κρουαζιέρα είναι αρκετά ικανοποιημένοι από την προ-
σφορά σε επώνυμα προϊόντα, και αντίστοιχα οι 7 στους 10 όσων προσήλθαν στη Ρόδο 
με το ημερόπλοιο. Αξιοσημείωτο όμως είναι το ποσοστό των τουριστών που δηλώνουν 
πάρα πολύ και πολύ ικανοποιημένοι, και κυρίως στους τουρίστες του ημερόπλοιου που 
φτάνει το 25,3%. Λίγο και καθόλου ικανοποιημένοι είναι το 17% εκείνων που προσήλθαν 
με κρουαζιερόπλοιο, ενώ αντίστοιχα σε όσους προσήλθαν με ημερόπλοιο το ποσοστό των 
μη ικανοποιημένων είναι αμελητέο. 

Διάγραµµα 5.26 Προέλευση προϊόντων (%)

Ελληνική Διεθνής

ΔΓ/ΔΑΚαι τα δύο

Κρουαζιέρα Ηµερόπλοιο

Εποχικών ειδών Δώρων/αξεσουάρ

Κρουαζιέρα Ηµερόπλοιο
0

20

40

60

80

23,5

30,7

0,7

45,1

2,6

33,8

63,6

69,9

9,8 7,8
12,4

62,3

15,6
10,4 11,7



149

η  ε ι δ ι κ η  π ε ρ ι π τ ω σ η  τ η σ  κ ρ ο υ α ζ ι ε ρα σ   |   ΡΟΔΟΣ

5.5.6. Συνδυασμός τοποθεσίας με εμπορική αγορά

Η συντριπτική πλειονότητα των επισκεπτών και των δύο κατηγοριών που εξετάζονται, 
όπως συνάγεται από τα ποσοστά που παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραμμα, επηρε-
άστηκε θετικά από το συνδυασμό της αρχαιολογικής τοποθεσίας με την εμπορική αγορά 
της Ρόδου. 

Διάγραµµα 5.27 Κατά πόσο η ροδίτικη αγορά επωνύµων προϊόντων 
καλύπτει τις απαιτήσεις τους (%)
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Διάγραµµα 5.28 Κατά πόσο τους άρεσε ο συνδυασµός της αρχαιολογικής 
τοποθεσίας (µεσαιωνικό κάστρο κ.λπ.) µε την εµπορική αγορά (%)
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5.6. Προτάσεις για τη βελτίωση της τοπικής αγοράς της Ρόδου

Στο πλαίσιο της έρευνας οι τουρίστες κλήθηκαν να διατυπώσουν τις προτάσεις και τα σχό-
λια τους για τη βελτίωση της τοπικής αγοράς της Ρόδου. 

Παρότι ο αριθμός των ερωτώμενων που υπέβαλαν σχόλια και προτάσεις είναι μικρός, και 
συνεπώς δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα στις απαντήσεις, ωστόσο έχουν ποιοτική 
σημασία και αξίζει να παρουσιαστούν, καθώς υποδεικνύουν τη γενικότερη κατεύθυνση 
εντός της οποίας θα πρέπει να κινηθούν οι βελτιώσεις και οι αλλαγές που θα στοχεύουν 
στη τόνωση και την ενίσχυση της εμπορικής αγοράς του νησιού. 

Αναλυτικότερα, οι ερωτώμενοι υπέδειξαν ως αναγκαίες βελτιώσεις τις εξής:

1.  Την αντιμετώπιση του προβλήματος της καθαριότητας στην πόλη αλλά και την ενίσχυ-
ση της μέριμνας για την δημόσια υγιεινή. Συγκεκριμένα μέτρα που προτάθηκαν είναι η 
εγκατάσταση παραπάνω κάδων απορριμμάτων και η δημιουργία δημόσιων εγκαταστά-
σεων υγιεινής (wc). 

2.  Τη διευκόλυνση των ξένων τουριστών με δράσεις όπως η τοποθέτηση των αναγκαίων 
πινακίδων σήμανσης στα αγγλικά όπου δεν υπάρχουν στην πόλη. 

3.  Την αντιμετώπιση της παρουσίας των «κραχτών» που πιέζουν τους τουρίστες να μπουν 
στα μαγαζιά και φαίνεται ότι αποτελούν ενόχληση για αρκετούς. 

4.  Τέλος, προτάθηκε ως θετικό μέτρο η ανάληψη ενεργειών που θα συμβάλουν στην μεί-
ωση των τιμών.

Συνοπτική παρουσίαση βασικών ευρημάτων της έρευνας στους τουρίστες  
της κρουαζιέρας

Το τουριστικό κοινό των επισκεπτών της κρουαζιέρας και του ημερόπλοιου, διαπιστώθη-
κε ότι παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε σύγκριση με τους τουρίστες μακράς διαμονής. Επί-
σης οι δύο αυτές κατηγορίες επισκεπτών διαφοροποιούνται αισθητά μεταξύ τους τόσο σε 
σχέση με τα κοινωνικοοικονομικά τους χαρακτηριστικά, όσο και αναφορικά με τις αγο-
ραστικές συμπεριφορές που υιοθετούν κατά τη διάρκεια της μικρής τους παραμονής στη 
Ρόδο, και τις αντιλήψεις που διαμορφώνουν για την τοπική εμπορική αγορά. Μέσω της 
επεξεργασίας και της ανάλυσης των δεδομένων σκιαγραφούνται εν τέλει ορισμένα βα-
σικά χαρακτηριστικά για τις δύο κατηγορίες τουριστών τα οποία συνοψίζονται στον ακό-
λουθο πίνακα.
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ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

➜◗ Υπερισχύουν οι «μεσαίες» ηλικιακές κατηγορίες «35-
44» και «45-54» με ποσοστά 25,5% και 24,8%

➜◗ Εμφανίζουν υψηλό ποσοστό αποφοίτων ανώτερης/
ανώτατης εκπαίδευσης (7 στους 10).

➜◗ Σε σύγκριση με τους τουρίστες του ημερόπλοιου, είναι 
περισσότεροι αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι και 
δημόσιοι υπάλληλοι.

➜◗ Είναι συγκριτικά «πλουσιότεροι» καθώς εμφανίζουν 
πολύ υψηλό ποσοστό (27%) στην εισοδηματική κα-
τηγορία άνω των 50.000, ενώ οι συγκεντρώσεις των 
τουριστών αυξάνονται προοδευτικά όσο ανεβαίνουμε 
εισοδηματικό κλιμάκιο. 

➜◗ Πραγματοποιούν μεγαλύτερη στάση στο νησί συγκριτι-
κά με τους επισκέπτες του ημερόπλοιου. 

➜◗ Θεωρούν σε μεγαλύτερο ποσοστό, πάνω από 6 στους 
10, πολύ πιθανό να επισκεφτούν τη Ρόδο ξανά.

➜◗ Δαπανούν σε μεγαλύτερο ποσοστό συγκριτικά με τους 
τουρίστες του ημερόπλοιου, χρηματικά ποσά για αγο-
ρές κ.λπ. (89% έναντι 84%).

➜◗ Η μέση δαπάνη τους για αγορές (94,31) είναι σημαντικά 
μεγαλύτερη (πάνω από 40%) σε σχέση με την αντίστοι-
χη δαπάνη του δείγματος του ημερόπλοιου. 

➜◗ Δαπανούν σημαντικά λιγότερα χρήματα σε εστιατόρια 
και καφέ (λιγότερο από το μισό χρηματικό ποσό που 
αφιερώνουν σε αγορές). 

➜◗ Μεγαλύτερο τμήμα των ερωτώμενων της κρουαζιέρας 
(25,5% έναντι του 11,7% των επιβατών του ημερόπλοι-
ου) πραγματοποίησαν αγορές ειδών ένδυσης-υπόδη-
σης, ενώ μεγαλύτερο είναι και το ποσοστό αυτών που 
αγόρασαν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα ή τρόφιμα 
(25,5% έναντι 11,7%).

➜◗ Είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποιημένοι συγκρι-
τικά με τους τουρίστες του ημερόπλοιου από τις τιμές 
των προϊόντων και από τη διάθεση μοναδικών προϊό-
ντων, ενώ σε μικρότερο ποσοστό δήλωσαν ικανοποιη-
μένοι από όλες τις άλλες διαστάσεις της αγοράς. 

➜◗ Σε μικρότερο ποσοστό δήλωσαν ικανοποιημένοι και 
από την αγορά επώνυμων προϊόντων (6/10 έναντι του 
7/10). Λίγο και καθόλου ικανοποιημένοι από την αγορά 
επώνυμων προϊόντων είναι επίσης το 17%, ενώ αντί-
στοιχα σε όσους προσήλθαν με ημερόπλοιο το ποσοστό 
των μη ικανοποιημένων είναι αμελητέας σημασίας. 

➜◗ Αξιοσημείωτα τμήματα των τουριστών της κρουαζιέ-
ρας (από όσους δήλωσαν ότι η αγορά της Ρόδου έχει 
αδύνατα σημεία) χαρακτήρισαν ως αδύνατα σημεία τη 
μικρή ποικιλία των προϊόντων (31%) και την ελλιπή 
εξυπηρέτηση στα καταστήματα (21%). 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΟΥ 

➜◗ Υπερισχύουν οι ηλικίες 45-54 
ετών (31,2%). 

➜◗ Το ποσοστό των ιδιωτικών 
υπαλλήλων είναι σημαντικά με-
γαλύτερο από το αντίστοιχο της 
κρουαζιέρας (53,2% έναντι του 
39%). 

➜◗ Η πλειονότητα εμπίπτει στα με-
σαία εισοδηματικά στρώματα 
(15.000-44.999 ευρώ).

➜◗ Δαπανούν σε μεγαλύτερο ποσο-
στό συγκριτικά με τους τουρίστες 
κρουαζιέρας χρηματικά ποσά για 
εστιατόρια, καφέ κ.λπ. (87% ένα-
ντι 71%).

➜◗ Η επισκεψιμότητα των του-
ριστών του ημερόπλοιου στο 
εμπορικό κέντρο της νέας πόλης 
είναι σημαντικά μικρότερη σε 
σύγκριση με το δείγμα της κρου-
αζιέρας (17% έναντι του 29%). 

➜◗ Είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό 
ικανοποιημένοι από όλες τις 
διαστάσεις της εμπορικής αγο-
ράς εκτός από τις τιμές, όπου 
είναι σημαντικά μεγαλύτερο το 
ποσοστό των δυσαρεστημένων 
(18,2% έναντι του 7,2%). 

➜◗ Για τμήμα των επισκεπτών του 
ημερόπλοιου το ζήτημα των τι-
μών αποτέλεσε βασική αιτία δυ-
σαρέσκειας (για όσους δήλωσαν 
ότι η αγορά έχει αδύνατα σημεία), 
ενώ οι αναφορές σε άλλες αρ-
νητικές διαστάσεις είναι μεμο-
νωμένες. 

Πίνακας 5.7 Βασικά χαρακτηριστικά και διαφορές των τουριστών κρουαζιέρας  
και των επισκεπτών του ημερόπλοιου
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Παράρτημα Ι

1. H μεθοδολογία της έρευνας

Η μεθοδολογία της έρευνας είναι ποσοτική ώστε να αποτυπωθούν οι γενικές τάσεις του 
υπό έρευνα πληθυσμού και να καθίσταται εφικτή η στατιστική γενίκευση των αποτελε-
σμάτων. Η τεχνική συλλογής των δεδομένων που εφαρμόστηκε στην έρευνα πεδίου είναι 
η συνέντευξη με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. 

Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε κλειστές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις 
ιεράρχησης και διαβάθμισης, και επίσης ορισμένες ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ελεύθε-
ρης απάντησης). 

2. Πληθυσμός της έρευνας, δείγμα της έρευνας και τεχνική δειγματοληψίας 

Ο πληθυσμός της έρευνας είναι οι ξένοι τουρίστες στο νησί της Ρόδου, όπου σύμφωνα 
με στοιχεία του 2010 και 2011 ανέρχονται περίπου στα 1.700.000 άτομα. Το μέγεθος του 
δείγματος προσδιορίστηκε στα 1.000 άτομα. 

Η δειγματοληψία που σχεδιάστηκε είναι στρωματοποιημένη σε ένα στάδιο όπου ως στρώ-
ματα ορίστηκαν οι χώρες προέλευσης των επισκεπτών. 

Το μέγιστο τυπικό σφάλμα για τα ποσοστά των απαντήσεων της στρωματοποιημένης 
δειγματοληψίας είναι 0.0172. Στο δείγμα συμπεριλήφθησαν χώρες που το ποσοστό των 
αφίξεων των αεροσκαφών τους ξεπερνά το 1% του συνολικού αριθμού αφίξεων από το 
εξωτερικό. Οι χώρες προέλευσης που επιλέχθηκαν είναι 18 τον αριθμό. 

Ο αριθμός των ερωτηματολογίων για κάθε στρώμα (χώρα προέλευσης) είναι ανάλογος 
με το ποσοστό των επιβατών που αποβιβάστηκαν στη Ρόδο από κάθε χώρα το έτος 2011. 
Ωστόσο, συνυπολογίστηκαν οι τάσεις από τα στοιχεία του 2012, οι οποίες και υποδηλώ-
νουν μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το 2011 στην αναλογία των χωρών προέλευ-
σης των τουριστών. Αναλυτικότερα, η αυξητική τάση τουριστών που διαφαίνεται από τον 
μήνα Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο για τη Ρωσία και τη Νορβηγία, και η ελάττωση των 
επισκεπτών από την Ιταλία για την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η αναλυτική διάρθρωση του δείγματος όπως 
καθορίστηκε από τον ερευνητικό σχεδιασμό (σχεδιασθέν δείγμα), σε σύγκριση με τον 
αριθμό ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν με την ολοκλήρωση της έρευνας (πραγ-
ματοποιηθέν δείγμα). 

2.  Με βάση το μέγιστο τυπικό σφάλμα μπορούμε να κατασκευάσουμε τα διαστήματα εμπιστοσύνης για κάθε ερώτηση 
χρησιμοποιώντας τον τύπο (Εκτίμηση ποσοστού ± Συντελεστής επιπέδου εμπιστοσύνης * Τυπικό σφάλμα), όπου για το 
επίπεδο σημαντικότητας 95% ο συντελεστής είναι 1,96. 



153

Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α TA   |   Ρ Ο Δ Ο Σ

Πίνακας Π.1 Κατανομή ερωτηματολογίων ανά χώρα

  Αεροδρόμιο  Είσοδος παλαιάς πόλης  Σύνολο 
Χώρα   Σχεδιασθέν  Πραγματο-  Σχεδιασθέν  Πραγματο-  Σχεδιασθέν  Πραγματο-
προέλευσης   δείγμα  ποιηθέν  δείγμα  ποιηθεν  δείγμα  ποιηθεν
τουριστών    δείγμα    δείγμα    δείγμα

ΑΓΓΛΙΑ 119 131 51 56 170 187
ΡΩΣΙΑ 102 112 45 50 147 162
ΙΤΑΛΙΑ 63 69 27 30 90 99
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 56 62 21 23 77 85
ΣΟΥΗΔΙΑ 47 52 24 26 71 78
ΙΣΡΑΗΛ 39 43 15 17 54 59
ΓΑΛΛΙΑ 31 34 15 17 46 51
ΠΟΛΩΝΙΑ 31 34 15 17 46 51
ΔΑΝΙΑ 28 31 12 13 40 44
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 28 31 12 13 40 44
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 28 31 12 13 40 44
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 29 32 12 13 41 45
ΒΕΛΓΙΟ 24 26 12 13 36 40
ΤΣΕΧΙΑ 24 26 9 10 33 36
ΑΥΣΤΡΙΑ  17 19 6 7 23 25
ΕΛΒΕΤΙΑ 14 15 6 7 20 22
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 10 11 3 3 13 14
ΚΥΠΡΟΣ 10 11 3 3 13 14
ΣΥΝΟΛΟ 700 770 300 330 1000 1100

Αν δούμε τα ποσοστά συμμετοχής που είχαν οριστεί για κάθε χώρα στον αρχικό σχεδιασμό 
της σωματοποιημένης δειγματοληψίας σε σύγκριση με αυτά που επιτεύχθηκαν τελικά, θα 
διαπιστώσουμε ότι οι αποκλίσεις είναι ελάχιστες, ενώ ο αριθμός των 1000 ατόμων που 
είχε οριστεί υπερκαλύφθηκε. Συνεπώς η έρευνα μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτική 
και ως προς τον παράγοντα της χώρας προέλευσης των τουριστών. 

3. Τεχνική περιγραφή της έρευνας 

Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν από καταρτισμένους ερευνητές οι οποίοι και έλαβαν ειδική 
εκπαίδευση για τη διενέργεια της έρευνας. Η έρευνα διεξήχθη τον μήνα Αύγουστο του 
2011 λόγω της υψηλής συγκέντρωσης τουριστών τη συγκριμένη περίοδο.

Η έρευνα διενεργήθηκε σε δύο διαδοχικές φάσεις που έλαβαν χώρα στην είσοδο της πα-
λιάς πόλης (Α φάση) και στην αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου (Β φάση). 

Η φάση Β της έρευνας βασίστηκε σε στοχευμένες επισκέψεις στο αεροδρόμιο που σχε-
διάστηκαν με βάση το πρόγραμμα αναχωρήσεων των διεθνών πτήσεων του αερολιμένος 
«Διαγόρας» στη Ρόδο, ώστε να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος αριθμός ερωτώμενων ανά 
εθνικότητα και η τυχαιότητα του δείγματος. Οι συνεντεύξεις στο αεροδρόμιο δεν έπρεπε 
να ξεπερνούν τις 5 ανά πτήση. Τέλος, δόθηκαν οδηγίες να μην γίνονται συνεντεύξεις σε 
άτομα που επισκέφτηκαν μαζί τη Ρόδο (φίλοι, συγγενείς κ.λπ.). 
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4. Τεχνικές παρατηρήσεις για τα αποτελέσματα της έρευνας 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στους πίνακες των διασταυρώσεων έχουν εξαιρεθεί οι περι-
πτώσεις που δεν απάντησαν ή δεν είχαν άποψη επί του θέματος (Δ.Γ./Δ.Α.). Ως εκ τούτου, 
παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις στα ποσοστά των απαντήσεων που αφορούν το σύνολο 
του δείγματος αλλά οι γενικές τάσεις δεν αλλοιώνονται.

Επίσης, στις διασταυρώσεις των εθνικοτήτων με τις υπόλοιπες μεταβλητές έχουν εξαιρε-
θεί οι εθνικότητες που αριθμούν λιγότερο από 40 άτομα γιατί δεν καλύπτουν τις προϋπο-
θέσεις για τη συγκεκριμένη στατιστική επεξεργασία. 

Παράλληλα με την κεντρική έρευνα στους τουρίστες της Ρόδου, όπως περιγράφηκε πα-
ραπάνω, πραγματοποιήθηκε και έρευνα στο λιμάνι της Ρόδου. Η έρευνα διενεργήθηκε 
από εκπαιδευμένους ερευνητές στο λιμάνι της Ρόδου την τελευταία βδομάδα του Αυγού-
στου 2011. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν κυρίως τουρίστες που βρέθηκαν στο νησί 
ως επιβαίνοντες σε κρουαζιερόπλοιο, και δευτερευόντως τουρίστες που επισκέφτηκαν 
τη Ρόδο με το ημερόπλοιο Marmaris lines/Express που συνδέει ακτοπλοϊκώς το λιμάνι 
της Ρόδου με την τουριστική πόλη Μαρμάρις στα παράλια της νοτιοδυτικής Τουρκίας. 

Αναλυτικότερα το δείγμα αποτέλεσαν 230 τουρίστες εκ των οποίων, όπως φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα, οι 153 βρίσκονταν σε κρουαζιέρα, και οι 77 στο ημερόπλοιο. 

Πίνακας Π.2 Δείγμα έρευνας σε κρουαζιερόπλοιο/ημερόπλοιο

Κατηγορία τουριστών  Συχνότητα  Ποσοστό

Τουρίστες σε Κρουαζιέρα 153 66,5
Τουρίστες στο Ημερόπλοιο Marmaris lines/Express 77 33,5
ΣΥΝΟΛΟ 230 100,0

Στο δείγμα της κρουαζιέρας εντάχθηκαν επιβαίνοντες από διαφορετικά κρουαζιερόπλοια. 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα ονόματα των βασικών κρουαζιερό-
πλοιων στα οποία επέβαιναν οι ερωτώμενοι του δείγματος. 

Πίνακας Π.3 Δείγμα επιβατών κρουαζιερόπλοιων

Όνομα κρουαζιερόπλοιου  Συχνότητα  Ποσοστό

LOUIS OLYMPIA 25 10,9
CELEBRITY SILHOUETTE 48 20,9
COSTA FASCINOSA 42 18,3
Άλλη 35 15,2
ΔΑ 3 2,2
ΣΥΝΟΛΟ 155 100,0
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Στο συνολικό δείγμα της έρευνας που έλαβε χώρα στο λιμάνι της Ρόδου, εντάχθηκαν με 
τυχαία δειγματοληψία τουρίστες από διάφορες χώρες. Πιο συγκεκριμένα, οι συχνότητες 
των ερωτηθέντων ανά χώρα προέλευσης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας Π.4 Κατανομή ερωτηθέντων ανά χώρα

Χώρα  Αριθμός 
  ερωτηθέντων

ΑΓΓΛΙΑ 38
ΤΟΥΡΚΙΑ 29
ΙΤΑΛΙΑ 24
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 19
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 18
ΑΜΕΡΙΚΗ 18
ΕΛΛΑΔΑ 14
ΚΑΝΑΔΑΣ 11
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 10
ΙΣΠΑΝΙΑ 6
ΓΑΛΛΙΑ 5
ΣΚΩΤΙΑ 5
ΚΥΠΡΟΣ 4
ΒΕΛΓΙΟ 3
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 3
ΑΦΡΙΚΗ 2
ΚΟΛΟΜΒΙΑ 2
ΛΙΒΑΝΟΣ 2
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2
ΦΙΛΑΝΔΙΑ 2
ΕΛΒΕΤΙΑ 2
ΠΟΛΩΝΙΑ 2
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1
ΙΑΠΩΝΙΑ 1
ΜΑΡΟΚΟ 1
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1
ΣΚΩΤΙΑ 1
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 1
ΛΕΤΟΝΙΑ 1
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1
ΣΟΥΗΔΙΑ 1
 ΣΥΝΟΛΟ 230
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Παράρτημα ΙΙ

Κωδικοποιημένη παρουσίαση βασικών ευρημάτων της έρευνας 

1. Βασικά χαρακτηριστικά τουριστών ανά χώρα προέλευσης

Το τουριστικό κοινό της Ρόδου απαρτίζεται στο μεγαλύτερο μέρος του από τουρίστες 
που προέρχονται από την Αγγλία, τη Ρωσία, την Ιταλία, τη Γερμανία και την Σουηδία. Στην 
έρευνα εξετάστηκαν ποικίλα κοινωνικοοικονομικά, τουριστικά και καταναλωτικά χαρα-
κτηριστικά των επισκεπτών και διερευνήθηκαν οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν 
ανά χώρα προέλευσης. Μέσω της επεξεργασίας και της ανάλυσης των δεδομένων σκια-
γραφούνται εν τέλει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά των τουριστών ανά εθνικότητα τα 
οποία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Άγγλοι

➜◗  Ανήκουν στα μεσαία και ανώτερα εισοδηματικά στρώματα, 7 στους 10 έχουν εισόδημα με-
γαλύτερο από 30.000 ευρώ. Είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία καθώς εμφανίζουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό στις ηλικίες άνω των 55 ετών (23,3%). 

➜◗  Μεγάλο τμήμα τους συγκριτικά με τον μέσο όρο προέρχεται από αγροτικές περιοχές (30%).
➜◗  Χρησιμοποιούν εκτεταμένα το διαδίκτυο. Στην πλειονότητά τους ενημερώθηκαν από το 

διαδίκτυο για τη Ρόδο (55%). Ταυτόχρονα, με απευθείας κράτηση καταλύματος πάλι μέσω 
internet οργάνωσαν το ταξίδι τους πάνω από τους μισούς, (55,2%).

➜◗  Είναι σε μεγάλο ποσοστό επισκέπτες μεγάλης διαμονής (παραπάνω από μια βδομάδα) και 
στη συντριπτική τους πλειονότητα (81%) θεωρούν πολύ πιθανό να ξαναέρθουν στη Ρόδο. 

➜◗  Η ευκολία πρόσβασης στο νησί επέδρασε θετικά στην απόφαση να έρθουν στη Ρόδο για το 
72%. 

➜◗  Οι 3 στους 10 θεωρούν την αγορά της Ρόδου καλύτερη από τις αντίστοιχες αγορές στο τόπο 
διαμονής τους.

➜◗  Παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό στην κατηγορία αυτών που δεν έχουν επισκεφτεί 
ποτέ την αγορά της παλιάς πόλης (16,7%), και έχουν τη δεύτερη μικρότερη συχνότητα στους 
συχνούς επισκέπτες.

➜◗  Τέλος, αξιολογούν πολύ θετικά το εμπορικό κέντρο της νέας πόλης της Ρόδου αφού μόνο το 
16,4% εντοπίζει αδύνατα σημεία, ενώ παράλληλα σημείωσαν το μεγαλύτερο score στον δεί-
κτη ικανοποίησης από τις τιμές, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση των πελατών (Δείκτης 1). 

Ρώσοι

➜◗  Ανήκουν σε σημαντικό ποσοστό στην υψηλότερη εισοδηματική βαθμίδα: το 35% δηλώνει 
εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ ετησίως. 

➜◗  Ανήκουν σε ποσοστό 44,2% στην ηλικία των 35-44. 
➜◗  Η συντριπτική πλειοψηφία (91,5%) είναι κάτοικοι πόλεων.
➜◗  Είναι σε υψηλό ποσοστό πτυχιούχοι ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης: 85%.
➜◗  Ενημερώθηκαν στην πλειονότητά τους από ταξιδιωτικά πρακτορεία για τη Ρόδο (56,4%).
➜◗  Περισσότεροι από τους μισούς οργάνωσαν το ταξίδι μέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων.
➜◗  Είναι οι συχνότεροι επισκέπτες στο νησί αφού το 87,3% έχει επισκεφτεί από 3 φορές και 

πάνω τη Ρόδο. 
➜◗  Σε αντίθεση με τις περισσότερες εθνικότητες σχεδόν οι μισοί παραμένουν στο νησί παραπά-

νω από μια βδομάδα. 
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➜◗  Πάνω από τους μισούς θεωρούν λίγο και καθόλου πιθανό να ξανάρθουν στη Ρόδο. 
➜◗  Η ποιότητα υπήρξε ο πλέον καθοριστικός παράγοντας στην απόφασή τους για επίσκεψη στη 

Ρόδο (88,3%).
➜◗  Ο πολιτισμός και η ιστορία του νησιού φαίνεται ότι τους προσελκύουνσε πολύ υψηλό ποσο-

στό (80,4%). 
➜◗  Δαπανούν πολύ περισσότερα χρήματα κατά τη διαμονή τους στη Ρόδο συγκριτικά με όλες τις 

υπόλοιπες ομάδες τουριστών. Αναλυτικότερα, ενώ ο μέσος όρος της συνολικής δαπάνης 
πλην των εξόδων διαμονής και των μεταφορικών ισούται με 477 ευρώ, στη συγκεκριμένη 
ομάδα ανέρχεται σε 798,5 ευρώ.

➜◗  Οι αυξημένες δαπάνες οφείλονται κυρίως στο ότι πραγματοποιούν περισσότερες αγορές 
στη Ρόδο και μάλιστα αγοράζουν μεγάλη ποικιλία διαφορετικών προϊόντων. 

➜◗  Είναι «αυθόρμητοι» στις αγορές τους σε μεγάλο ποσοστό (70%). 
➜◗  Σημαντικό ποσοστό (17,4%) δεν πραγματοποίησε κάποια δαπάνη σε εστιατόρια, μπαρ, καφέ 

καθώς σχεδόν οι μισοί διαμένουν σε all-inclusive. 
➜◗  Εμφανίζουν πολύ μεγάλο ποσοστό τουριστών που δηλώνουν ότι γνωρίζουν «όχι και τόσο 

καλά» ή «καθόλου» τη ροδίτικη αγορά (77%).
➜◗  Οι 3 στους 10 θεωρούν την αγορά της Ρόδου καλύτερη από τις αντίστοιχες αγορές στον 

τόπο διαμονής τους.
➜◗  Ιδιαίτερα μικρό είναι το τμήμα που προτίμησε να αγοράσει ελληνικά ενδύματα στη Ρόδο. Στα 

εποχικά είδη επίσης, έχουν το μικρότερο ποσοστό αγοράς ελληνικών προϊόντων.
➜◗  Σημειώνουν το μεγαλύτερο score στον δείκτη ικανοποίησης από την ποικιλία και τη διάθεση 

μοναδικών/ιδιαίτερων προϊόντων (βλ. Δείκτης 2). 
➜◗  Εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποιημένων από τη διάθεση επώνυμων προϊό-

ντων στη Ρόδο (25%).

Ιταλοί

➜◗  Ανήκουν στις χαμηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες, το 72% δήλωσε εισόδημα μικρότερο 
των 30.000 ευρώ. 

➜◗  Μεγάλο ποσοστό είναι άνδρες (62%).
➜◗  Είναι νεότεροι από τους υπόλοιπους αφού το 61,2% είναι έως 34 ετών.
➜◗  Το κόστος των διακοπών ενίσχυσε την απόφαση για την επιλογή της Ρόδου για το 74,7%, 

ενώ για το 72% καθοριστικός παράγοντας είναι επίσης η ευκολία πρόσβασης στο νησί. 
➜◗  Με απευθείας κράτηση καταλύματος μέσω internet οργάνωσαν το ταξίδι τους πάνω από 

τους μισούς (57,3%).
➜◗  Σημαντικό τμήμα (30%) επιλέγει τις φθηνότερες λύσεις για τη διαμονή στη Ρόδο (ξενοδοχεία 

3* και κάτω).
➜◗  Ξοδεύουν τα λιγότερα χρήματα για τις διακοπές τους στη Ρόδο σε σχέση με τις υπόλοιπες 4 

βασικές εθνικότητες τουριστών, και ειδικότερα πραγματοποιούν τις λιγότερες αγορές. Βρί-
σκονται πάνω από τον μέσο όρο στον δείκτη ικανοποίησης (1) αναφορικά με τις τιμές, την 
ποιότητα και την εξυπηρέτηση των πελατών. 

➜◗  Έχουν το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ όσων δηλώνουν ότι αγοράζουν μόνο όταν 
προκύπτουν έκτατες ανάγκες (15,3%).

Γερμανοί

➜◗  Ανήκουν κυρίως στα μεσαία εισοδηματικά στρώματα. Πάνω από τους μισούς έχουν εισόδη-
μα 30.000 με 44.999 ευρώ. 

➜◗  Μεγάλο τμήμα είναι μεσήλικες (το 36,1% είναι 45-54).

Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α TA   |   Ρ Ο Δ Ο Σ
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➜◗  Σχεδόν οι μισοί είναι επισκέπτες μεγάλης διαμονής (παραπάνω από μια βδομάδα).
➜◗  Σημαντικό τμήμα τους προτιμά τα all inclusive ξενοδοχεία. 
➜◗  Έχουν το μικρότερο ποσοστό συχνών επισκεπτών στην αγορά της παλιάς πόλης (33,7%).
➜◗  Στη συντριπτική τους πλειονότητα προτιμούν να καταναλώνουν ελληνικά τρόφιμα κατά την 

παραμονή τους στη Ρόδο.
➜◗  Η συντριπτική πλειονότητα επίσης αγόρασε ελληνικά δώρα και αξεσουάρ (94,8%)
➜◗  Είναι σε μικρότερο ποσοστό ικανοποιημένοι από την εμπορική αγορά της Ρόδου, αφού εμ-

φανίζουν σημαντικά μικρότερα από το μέσο όρο ποσοστά και στους 2 δείκτες ικανοποίησης. 
➜◗  Τέλος, σχεδόν το 40% δήλωσε δυσαρεστημένο από τη διάθεση επώνυμων προϊόντων στην 

αγορά της Ρόδου.

Σουηδοί

➜◗  Έχουν μεγάλη διασπορά στις εισοδηματικές κατηγορίες με συγκριτικά μεγάλο ποσοστό να 
ανήκει στη χαμηλότερη βαθμίδα (28,8%). 

➜◗  Το 30% είναι κάτω των 24 ετών, ποσοστό που είναι από τα πιο σημαντικά στην κατηγορία. 
➜◗  Εντυπωσιακή διαφορά από το συνολικό ποσοστό παρουσιάζει η ομάδα των φοιτητών που 

φτάνει στο 27%.
➜◗  Με απευθείας κράτηση καταλύματος μέσω internet οργάνωσαν το ταξίδι τους πάνω από 

τους μισούς (53,2%)
➜◗  Οι 7 στους 10 μένουν σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων.
➜◗  Στη συντριπτική τους πλειονότητα (82,1%) θεωρούν πολύ πιθανό να ξαναέρθουν στη Ρόδο.
➜◗  Προτιμούν σε μεγάλο ποσοστό να καταναλώνουν ελληνικά τρόφιμα κατά την παραμονή 

τους στη Ρόδο.
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