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ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ 

ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ 

Ζ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ηνπ ΗΛΔΚΤ ηεο ΔΔΔ γηα ηε κειέηε ηεο 

θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηνπξηζηώλ ζε Αζήλα θαη Πεηξαηά 

εληάζζεηαη ζε κηα γεληθόηεξε επηδίσμε ηεο ΔΔΔ λα ραξηνγξαθήζεη 

θαη λα ηαμηλνκήζεη ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη 

μέλνη επηζθέπηεο νξγαλώλνπλ ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ εγρώξηα 

επηρεηξεκαηηθόηεηα. Δάλ δερζνύκε όηη ν ηνπξηζκόο είλαη πξάγκαηη 

κία από ηηο βαξηέο κεηαβιεηέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηόηε είκαζηε 

ππνρξεσκέλνη λα εμεηάζνπκε πώο νη ινηπέο κεηαβιεηέο θαη 

εηδηθόηεξα ην Δκπόξην επεξεάδνληαη από απηόλ, εηδηθά ζηηο 

ηνπξηζηηθέο πεξηόδνπο νπόηε θαη ε ζύλζεζε ηνπ θαηαλαισηηθνύ 

θνηλνύ ζηελ ρώξα κεηαβάιιεηαη δξακαηηθά. 

 Θέζε ηεο ΔΔΔ είλαη όηη εκπόξην θαη ηνπξηζκόο είλαη δύν 

δξαζηεξηόηεηεο ζε δεκηνπξγηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπο. Από ηε 

κία πιεπξά, ε ηνπξηζηηθόηεηα κηαο πεξηνρήο επλνεί ηε κεγαιύηεξε 

πξνζέιεπζε δπλεηηθώλ θαηαλαισηώλ γηα ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα· 

από ηελ άιιε πιεπξά, σζηόζν, νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, εηδηθά ζε 

παξαδνζηαθνύο εκπνξηθνύο δξόκνπο, ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ελίζρπζε 

θαη πξνώζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ ραξαθηήξα. ε απηό ην πιαίζην είλαη 

αλαγθαίν λα θαηαξηηζηεί κηα εκπνξηθή/ηνπξηζηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα 

βαζίδεηαη ζηελ ζπλνιηθή εηθόλα θαη ζα επηηξέπεη ηε ζπλδπαζκέλε 

αλάπηπμε ακθόηεξσλ ησλ θιάδσλ.  

Σν δήηεκα ηεο ηνπξηζηηθήο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο είλαη θξίζηκν γηα 

ηελ θαηαλόεζε ησλ επθαηξηώλ πνπ πξνζθέξεη ν ηνπξηζκόο αιιά θαη 

ησλ νξίσλ ηεο νπζηαζηηθήο ζπλεηζθνξάο ηνπ ζηε γεληθόηεξε 

αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή. Σα πεξίπνπ 60 επξώ εκεξεζίσο πνπ 

μνδεύεη έλαο κέζνο ηνπξίζηαο – είηε είλαη επηζθέπηεο είηε πξνέξρεηαη 

από θξνπαδηέξα – νξηνζεηνύλ θαη ηηο ξεαιηζηηθέο αλακνλέο γηα 

ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ελ κέζσ θξίζεο. ύκθσλα κε 

ηνπο ππνινγηζκνύο καο ν ηνπξηζηηθόο πινύηνο πνπ  αληηζηνηρεί ζην 

ΑΔΠ, κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο έρεη όξηα. Απηό ζεκαίλεη όηη ν κνλνδηάζηαηνο 

πξνζαλαηνιηζκόο ηεο αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο πξνο ηνλ ηνπξηζκό 

δε ζα θέξεη ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα εάλ δελ ζπλνδεύεηαη θαη 

από κηα παξάιιειε αλάπηπμε θαη άιισλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. 
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1. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΘΑΗ ΠΘΝΞΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ  
 

Αληηθείκελν ηεο έξεπλαο «Θαηαλαισηηθά πξόηππα Σνπξηζηώλ ζηελ 

εκπνξηθή αγνξά ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά» είλαη αξρηθά ε 

δηεξεύλεζε ησλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ μέλσλ ηνπξηζηώλ πνπ 

επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα θαη είηε δηακέλνπλ ζε θαηαιύκαηα ζηελ 

Αηηηθή, είηε ηελ επηζθέπηνληαη σο κέξνο ησλ δηαθνπώλ ηνπο κε 

θξνπαδηεξόπινην. Δπηπιένλ, ε αιιειεπίδξαζε απηώλ κε ηελ 

εκπνξηθή αγνξά ηεο πόιεο θαη ην επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπο από 

ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο παξνρέο ησλ εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ. Ιόγσ 

ηνπ όηη ε έξεπλα έρεη ζθνπό λα ζθηαγξαθήζεη θαη λα θαηαλνήζεη ην 

θαηαλαισηηθό πξνθίι ησλ ηνπξηζηώλ πνπ πξνέξρνληαη από ρώξεο 

πνπ απνηεινύλ ηηο βαζηθόηεξεο πεγέο ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζκνύ, 

ζρεδηάζηεθε έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα κειεηεζνύλ κε ηθαλνπνηεηηθή 

αζθάιεηα νη επηζθέπηεο αλά ρώξα πξνέιεπζεο.  

Βαζηθνί ζθνπνί ηεο έξεπλαο είλαη: 

 Ο πξνζδηνξηζκόο θνηλσληθνύ-νηθνλνκηθνύ πξνθίι ησλ 

ηνπξηζηώλ. 

 Ζ δηεξεύλεζε πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ σο πξνο ηελ 

νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνύ θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επηζθεπηώλ 

βάζε απηώλ. 

 Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ ζεηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο εκπνξηθήο αγνξάο 

πνπ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ πόιν πξνζέιθπζεο μέλσλ 

επηζθεπηώλ. 

 Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ αξλεηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο εκπνξηθήο 

αγνξάο πνπ απεηινύλ ηελ εηθόλα ηεο. 

 Ζ δηεξεύλεζε ησλ θαηαλαισηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ, αλαγθώλ 

θαη πξνζδνθηώλ ηνπ μέλνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ ώζηε νη 

πξνηάζεηο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο λα είλαη πεξηζζόηεξν 

ζηνρεπκέλεο ζε απηό ην target group.  

 Οη δηαδξνκέο πνπ αθνινπζνύλ νη ηνπξίζηεο κέζα ζηελ πόιε. 

 Ζ θαηαγξαθή ησλ ηνπξηζηηθώλ πεξηνρώλ. 
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2. ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖ ΠΙΙΝΓΖΠ 

ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ  
 

Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο είλαη πνζνηηθή ώζηε λα 

απνηππσζνύλ νη γεληθέο ηάζεηο ηνπ ππό έξεπλα πιεζπζκνύ θαη λα 

θαζίζηαηαη εθηθηή ε ζηαηηζηηθή γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

Ζ ηερληθή ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα εθαξκνζηεί ζηελ 

έξεπλα πεδίνπ είλαη ε ζπλέληεπμε κε ρξήζε δνκεκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ.  

Σν εξσηεκαηνιόγην απαξηίδεηαη από θιεηζηέο εξσηήζεηο 

πνιιαπιήο επηινγήο, εξσηήζεηο ηεξάξρεζεο θαη δηαβάζκηζεο, θαη 

πεξηιακβάλεη επίζεο νξηζκέλεο εξσηήζεηο αλνηθηνύ ηύπνπ 

(ειεύζεξεο απάληεζεο) ώζηε λα εληνπηζηνύλ ηπρόλ δεηήκαηα πνπ 

δελ έρνπλ πξνβιεθζεί από ηνλ εξεπλεηηθό ζρεδηαζκό.  

 

 

3Α. ΞΙΖΘΠΚΝΠ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΑΡΡΗΘΖ, ΓΔΗΓΚΑ ΡΖΠ 
ΔΟΔΛΑΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖ ΓΔΗΓΚΑΡΝΙΖΤΗΑΠ   

 

Ο πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο είλαη νη μέλνη ηνπξίζηεο πνπ 

δηακέλνπλ ζηηο Λνκαξρίεο Αζελώλ θαη Πεηξαηά θαη ζύκθσλα κε 

επίζεκα ζηνηρεία ηνπ 2010 θαη 2011 αλέξρνληαη πεξίπνπ ζηα 

1.700.000 άηνκα.  

Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πξνζδηνξίζηεθε ζηα 1700 άηνκα. Ζ 

δεηγκαηνιεςία πνπ ζρεδηάζηεθε είλαη ζηξσκαηνπνηεκέλε ζε έλα 

ζηάδην όπνπ σο ζηξώκαηα νξίζηεθαλ νη ρώξεο πξνέιεπζεο ησλ 

επηζθεπηώλ.  

Σν κέγηζην ηππηθό ζθάικα γηα ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ 

ηεο ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο πνπ ζρεδηάζηεθε είλαη 

0.0121. ην δείγκα ζπκπεξηιήθζεθαλ ρώξεο πνπ απνηεινύλ ηηο 

                                                 
1
 Κε βάζε ην κέγηζην ηππηθό ζθάικα κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε ηα δηαζηήκαηα 

εκπηζηνζύλεο γηα θάζε εξώηεζε ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ηύπν (Δθηίκεζε πνζνζηνύ  
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βαζηθόηεξεο αγνξέο ηνπξηζηώλ γηα ηελ Διιάδα, ζύκθσλα κε επίζεκα 

ζηνηρεία γηα ηα έηε 2011 θαη 2012. Οη ρώξεο πξνέιεπζεο πνπ 

επηιέρζεθαλ είλαη 6 ηνλ αξηζκό θαη θαιύπηνπλ ην 46,5% ηνπ 

ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ηνπξηζηώλ ζηελ Διιάδα. 

Ο αξηζκόο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα θάζε ζηξώκα (ρώξα 

πξνέιεπζεο) είλαη αλάινγνο κε ην πνζνζηό ησλ επηζθεπηώλ πνπ 

ηαμίδεςαλ ζηελ Διιάδα από θάζε ρώξα.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ε αλαιπηηθή 

δηάξζξσζε ηνπ δείγκαηνο όπσο θαζνξίζηεθε από ηνλ εξεπλεηηθό 

ζρεδηαζκό.  

 

 

α/α ΦΩΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

1 Γερμανία 485 

2 Ηνωμένο Βαζίλειο 442 

3 Γαλλία 226 

4 Ρωζία 201 

5 Ιηαλία 195 

6 Ολλανδία 151 

  ΣΥΝΟΛΟ 1.700 

 

 

 

                                                                                                                                            
πληειεζηήο επηπέδνπ εκπηζηνζύλεο * Σππηθό ζθάικα), όπνπ γηα ην επίπεδν 

ζεκαληηθόηεηαο 95% ν ζπληειεζηήο είλαη 1.96.  
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3Β. ΞΙΖΘΠΚΝΠ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΘΟΝΑΕΗΔΟΑ, ΓΔΗΓΚΑ ΡΖΠ 

ΔΟΔΛΑΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖ ΓΔΗΓΚΑΡΝΙΖΤΗΑΠ   
 

 
Ο πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο είλαη νη επηβάηεο θξνπαδηεξόπινησλ 

πνπ αθίρζεθαλ ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, όπνπ ζύκθσλα κε ηα 

επίζεκα ζηνηρεία γηα ην 2012 αλέξρνληαη πεξίπνπ ζηνπο 1.200.000 

επηβάηεο. 

Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πξνζδηνξίζηεθε ζηα 1.000 άηνκα. Ζ 

δεηγκαηνιεςία πνπ ζρεδηάζηεθε είλαη ζηξσκαηνπνηεκέλε ζε έλα 

ζηάδην όπνπ ζηξώκαηα ζεσξήζεθαλ νη ρώξεο πξνέιεπζεο ησλ 

επηβαηώλ. Σν 87.5% ησλ επηβαηώλ ζε παγθόζκηα θιίκαθα γηα ηηο 

θξνπαδηέξεο πξνέξρεηαη από ηελ Β. Ακεξηθή (60.5%) θαη ηελ 

Δπξώπε (27%) γηα απηό θαη επηιέρζεθαλ νη δπν απηέο πεξηνρέο γηα 

ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ δείγκαηνο. Όζν αθνξά ηελ επξσπατθή αγνξά 

επηιέρζεθαλ νη ρώξεο πνπ θαιύπηνπλ ην 87.3% ησλ επηβαηώλ πνπ 

πξνέξρνληαη από ηελ Δπξώπε. πλνιηθά πξνζδηνξίζηεθαλ 7 

ζηξώκαηα (ρώξεο πξνέιεπζεο).Ο αξηζκόο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα 

θάζε ζηξώκα είλαη αλάινγνο κε ην πνζνζηό ησλ επηβαηώλ από θάζε 

ρώξα. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ε αλαιπηηθή 

δηάξζξσζε ηνπ δείγκαηνο όπσο θαζνξίζηεθε από ηνλ εξεπλεηηθό 

ζρεδηαζκό. 

 

α/α ΦΩΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

1 ΗΠΑ 602 

2 Καναδάς 64 

3 
Ηνωμένο 
Βαζίλειο 

91 

4 Γερμανία 77 

5 Γαλλία 43 

6 Ιζπανία 67 

7 Ιηαλία 56 

  ΣΥΝΟΛΟ 1000 

 
 

Σν κέγηζην ηππηθό ζθάικα γηα ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ηεο 

ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο πνπ ζρεδηάζηεθε είλαη 0.016.  
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4. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΔΛΑΠ  

 

Οη ζπλεληεύμεηο δηεμήρζεζαλ από θαηαξηηζκέλνπο εξεπλεηέο νη 

νπνίνη θαη ζα ιάβνπλ εηδηθή εθπαίδεπζε γηα ηε δηελέξγεηα ηεο 

έξεπλαο.  

Ζ δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ππνινγίδεηαη ζηηο 25 -30 

κέξεο. Ο ρξόλνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο είλαη ν κήλαο Αύγνπζηνο 

ιόγσ ηεο πςειήο ζπγθέληξσζεο ηνπξηζηώλ ηε ζπγθξηκέλε πεξίνδν. 

Ζ ζπλεληεύμεηο ζα δηεμαρζνύλ ζε θνκβηθά ηνπξηζηηθά ζεκεία 

ηεο Αζήλαο. πγθεθξηκέλα ηα ζεκεία πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε πεξηνρή θνληά ζηελ Αθξόπνιε, ν 

Δζληθόο θήπνο, ην ύληαγκα, ε Θαπληθαξέα θαη ε πιαηεία 

Κνλαζηεξάθη. Σα παξαπάλσ ζεκεία ζεσξήζεθε όηη απνηεινύλ πόιν 

έιμεο ηεο πιεηνλόηεηαο ησλ ηνπξηζηώλ αλεμάξηεηα από ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ώζηε λα απνθεπρζνύλ 

κεξνιεπηηθά ζθάικαηα ζηελ έξεπλα. 

Δπηπιένλ, ζα δνζνύλ νδεγίεο ζηνπο εξεπλεηέο κε ζθνπό λα 

εμαζθαιηζηεί ε ηπραηόηεηα ηνπ δείγκαηνο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε 

θάιπςε ησλ αλαινγηώλ ηεο ζηξσκαηνπνίεζεο. Βαζηθό ζεκείν ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο ώζηε ην δείγκα λα απνηειείηαη από αλεμάξηεηεο 

παξαηεξήζεηο είλαη νη ζπλεληεύμεηο λα γίλνληαη ζε άηνκα πνπ δελ 

επηζθέθηεθαλ καδί ηε Αηηηθή π.ρ. λα κελ γίλνληαη ζπλεληεύμεηο ζε 

θίινπο, ζπγγελείο, γθξνππ ηνπξηζηώλ θηι.  
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5. ΝΗ ΓΗΑΓΟΝΚΔΠ ΡΥΛ ΡΝΟΗΠΡΥΛ & ΡΥΛ ΔΞΗΠΘΔΞΡΥΛ 

 

ην πιαίζην ηεο δηελέξγεηαο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο 

θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ ηνπξηζηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ 

Αζήλα ζα κπνξνύζαλ λα εηζαρζνύλ θαη νξηζκέλεο εξσηήζεηο νη 

νπνίεο ζε ζπλδπαζκό κε ηα δεδνκέλα ησλ ήδε δηαζέζηκσλ 

θαηαγξαθώλ ζα καο βνεζήζνπλ λα νξηνζεηήζνπκε κε ηνλ νξζόηεξν 

δπλαηό ηξόπν ηελ ηνπξηζηηθή πεξηνρή ηεο Αζήλαο.  

 

αλ ηνπξηζηηθή πεξηνρή ζα κπνξνύζακε λα νξίζνπκε ηελ 

πεξηνρή εθείλε πνπ πεξηθιείεη ην κεγαιύηεξν πιήζνο ησλ αμηνζέαησλ 

ηεο πόιεο θαζώο θαη ηηο πηζαλόηεξεο δηαδξνκέο από θαη πξνο ηα 

αμηνζέαηα απηά αιιά θαη ηνλ ηόπν δηακνλήο ησλ επηζθεπηώλ. 

πλεπώο γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο είλαη 

απαξαίηεηνο ζε έλα πξώην επίπεδν ν νξηζκόο θάπνησλ βαζηθώλ 

«ζεκείσλ αγθύξσζεο» - θόκβσλ. Κε δεδνκέλν όηη ε εκέξα ελόο 

επηζθέπηε/ηνπξίζηα μεθηλά θαη θαηαιήγεη ζηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπ ζα 

πξέπεη πξώηα λα ραξηνγξαθεζνύλ ηα μελνδνρεία πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο. ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα 

ραξηνγξαθεζνύλ νη πόινη έιμεο ηεο πόιεο όπσο κνπζεία, 

αξραηνινγηθνί ρώξνη, ζπγθεληξώζεηο θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο θιπ. 

θαζώο θαη νη ζπγθνηλσληαθέο ππνδνκέο ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο. Ο 

ζπλδπαζκόο όισλ ησλ παξαπάλσ θαη ε γεσγξαθηθή ηνπο αλάιπζε 

ζα καο δώζεη κία πξώηε εηθόλα ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο ηεο 

Αζήλαο. Κε δεδνκέλν όκσο όηη όινη νη πόινη δελ έρνπλ ηελ ίδηα 

εκβέιεηα, όια ηα μελνδνρεία δελ έρνπλ ηελ ίδηα 

πιεξόηεηα/επηζθεςηκόηεηα αιιά θαη νη πηζαλέο δηαδξνκέο κέζα ζηελ 

πόιε δελ έρνπλ ηελ ίδηα ειθπζηηθόηεηα ζα πξέπεη λα βξεζεί έλαο 

ηξόπνο ζηάζκηζεο όισλ ησλ παξαπάλσ. Έλαο πξώηνο ηξόπνο ζα 

κπνξνύζε λα είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε απνδειηίσζε ησλ 

πξνηεηλόκελσλ πεξηνρώλ, αμηνζέαησλ θαη ηόπσλ δηακνλήο όπσο 

απηή θαηαγξάθεηαη ζε δηεζλείο θαη θαηαμησκέλνπο ηνπξηζηηθνύο 
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νδεγνύο (lonely planet θιπ). Οη πεξηνρέο πνπ ζπγθεληξώλνπλ ην 

κεγαιύηεξν πιήζνο ζεηηθώλ αλαθνξώλ ζα είλαη θαη απηέο πνπ θαηά 

πάζα πηζαλόηεηα ζα επηζθεθζεί ν ηππηθόο ηνπξίζηαο. Θαζώο όκσο ηα 

θαηαλαισηηθά πξόηππα αιιά αθόκε θαη νη ίδηεο νη πξνηεξαηόηεηεο 

ηνπ θάζε αηόκνπ δηαθνξνπνηνύληαη από πιεζώξα παξακέηξσλ όπσο 

γηα παξάδεηγκα ην πνιηηηζκηθό ππόβαζξν, ηηο εκέξεο δηακνλήο ζε κία 

πόιε θιπ. ζα πξέπεη λα βξεζνύλ νξηζκέλα πνηνηηθόηεξα θίιηξα πνπ 

ζα αθνξνύλ ηε κεηαθίλεζε ηνπ ηνπξίζηα κέζα ζηελ πόιε. Σέηνηνπ 

είδνπο πιεξνθνξία ζα κπνξνύζε λα εμαρζεί αλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα 

ηα νπνία ζα θαηαξηηζηνύλ ππάξρνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα κέξε 

ηα νπνία επηζθέθζεθε ν εξσηώκελνο. Κε δεδνκέλν όηη ν ρξόλνο πνπ 

απαηηείηαη είλαη αξθεηά κεγάινο ζα ήηαλ ίζσο ρξήζηκν απηό λα 

γίλεηαη δεηγκαηνιεπηηθά θαη γηα 1-2 αλά 10 εξσηώκελνπο. Σα 

παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκό κε ηα ήδε δηαζέζηκα δεδνκέλα ζα καο 

δώζνπλ κία αξθεηά επηθαηξνπνηεκέλε εηθόλα γηα ην πσο θαίλεηαη ε 

Αζήλα ζηα κάηηα ηνπ ηνπξίζηα αιιά θαη ην πνηεο πεξηνρέο πξνηίκεζε 

λα επηζθεθζεί, νη πεξηνρέο απηέο θαη ε γεσγξαθηθή ηνπο 

ζπλεθηηθόηεηα είλαη θαη απηέο πνπ θαηά πάζα πηζαλόηεηα απνηεινύλ 

θαη ηελ ηνπξηζηηθή πεξηνρή ηεο Αζήλαο.   

 

6. ΑΛΑΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΡΝ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ ΠΡΖΛ ΑΡΡΗΘΖ  

 

Ζ αξρηθή ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία πνπ ζρεδηάζηεθε 

γηα ηελ έξεπλα ηνπξηζηώλ ζηελ Αηηηθή είρε έμη ζηξώκαηα 

(εζληθόηεηεο) ηα νπνία απνηεινύλ ηηο βαζηθέο ρώξεο πξνέιεπζεο 

αιινδαπώλ επηζθεπηώλ ζηελ Διιάδα θαη μεπεξλάεη θάζε κία ην 3% 

ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ αθίμεσλ. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ επηιέρζεθε έηζη ώζηε λα ππάξρεη ηθαλόο αξηζκόο 

πεξηπηώζεσλ αλά ζηξώκα ώζηε λα είλαη εθηθηή ε εκβάζπλζε ηεο 

αλάιπζεο γηα θάζε εζληθόηεηα θαη λα είλαη δπλαηόλ λα εμαρζνύλ 

αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα θάζε κία από απηέο.  
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Ζ θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο αλά εζληθόηεηα βαζίζηεθε ζηελ 

παλειιαδηθή θαηαλνκή αθίμεσλ κε θαηνίθσλ ηεο Διιάδαο ηνπ έηνπο 

2012. Γεδνκέλνπ όηη εθηόο από ην λα θαηαλνήζνπκε ηηο βαζηθέο 

θαηαλαισηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηνπξηζηώλ, 

ζέινπκε λα έρνπκε όζν ην δπλαηόλ αληηπξνζσπεπηηθόηεξν δείγκα 

ηνπ ππό κειέηε πιεζπζκνύ θξίζεθε αλαγθαία ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

δείγκαηνο. πγθεθξηκέλα έρνληαο ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα γηα ηηο 

αθίμεηο ησλ αιινδαπώλ ηνπξηζηώλ ζε θαηαιύκαηα ζηελ Αηηηθή θαη 

παξαηεξώληαο όηη έλα κεγάιν κέξνο απηώλ, ηελ πςειή ηνπξηζηηθή 

πεξίνδν, απνηειείηαη θαη από άηνκα πνπ δηακέλνπλ κόληκα ζηηο 

Ζ.Π.Α. θαη ηελ Ηζπαλία ρξεηάζηεθε λα ζπκπεξηιάβνπκε ηηο δύν απηέο 

εζληθόηεηεο ζην ζρεδηαζκό ηεο έξεπλαο. Ο αξηζκόο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ αλαηέζεθε ζηα δύν επηπιένλ ζηξώκαηα έγηλε 

ζύκθσλα κε ηελ αξρηθή κεζνδνινγία, έηζη ώζηε λα ππάξρνπλ 

ηζρπξέο πιεζπζκηαθέο βάζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ αλά ρώξα πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηώλ. Γλσξίδνληαο όηη ε 

θαηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηνπ ζρεδηαζζέληνο δείγκαηνο αλά 

ζηξώκα, δελ αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή ησλ αθίμεσλ ζηελ Αηηηθή ηα 

ηειηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ππό κειέηε πιεζπζκό ζα ζηαζκηζηνύλ 

κε ηα ηειεπηαία πξαγκαηηθά δηαζέζηκα δεδνκέλα θαη ζα γίλεη 

ζύγθξηζε κεηαμύ ζηαζκηζκέλσλ θαη αζηάζκηζησλ απνηειεζκάησλ 

ώζηε λα αληρλεπζνύλ ηπρόλ δηαθνξνπνηήζεηο. ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ε αλαιπηηθή δηάξζξσζε ηνπ δείγκαηνο 

όπσο θαζνξίζηεθε από ηνλ λέν εξεπλεηηθό ζρεδηαζκό. 

α/α ΦΩΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

1 Γερμανία 342 

2 
Ηνωμένο 
Βαζίλειο 

332 

3 Γαλλία 310 

4 Ρωζία 146 

5 Ιηαλία 185 

6 Ολλανδία 126 

7 Η.Π.Α. 155 

8 Ιζπανία 104 

  ΣΥΝΟΛΟ 1700 
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7. ΔΞΗΚΖΘΛΠΖ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ ΠΙΙΝΓΖΠ ΠΛΔΛΡΔΜΔΥΛ 
 

Ιόγσ ηνπ όηη ν θύξηνο όγθνο ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηελ 

έξεπλα ζηελ Αηηηθή πινπνηήζεθε εληόο ηνπ Απγνύζηνπ, ζρεδηάζηεθε 

πηινηηθή έξεπλα  ώζηε λα ειεγρζεί αλ ππάξρνπλ βαζηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζην είδνο ησλ επηζθεπηώλ, αλάινγα κε ηνλ κήλα 

πξνζέιεπζεο ηνπο. πκπιεξώλνληαο 137 ζπλεληεύμεηο από ηηο 24 

έσο ηηο 30 επηεκβξίνπ θαη αθνινπζώληαο ηελ θαηαλνκή σο πξνο ηηο 

εζληθόηεηεο ηεο αξρηθήο έξεπλαο, ώζηε ε ρώξα πξνέιεπζεο ησλ 

επηζθεπηώλ λα κελ είλαη παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη 

πνηνηηθά ηα απνηειέζκαηα, έγηλαλ έιεγρνη γηα ηελ αλαθεξόκελε 

ππόζεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα δηελεξγήζεθαλ chi-square test 

αλεμαξηεζίαο ζεσξώληαο σο κεηαβιεηέο ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

ησλ εξσηώκελσλ θαη ηνλ κήλα πξνζέιεπζεο. ε επίπεδν 

ζεκαληηθόηεηαο 5% απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππόζεζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο κεηαμύ ηνπ κήλα πξνζέιεπζεο θαη ησλ ειηθηαθώλ 

θαηεγνξηώλ ησλ επηζθεπηώλ, θαζώο θαη κεηαμύ ηνπ κήλα 

πξνζέιεπζεο θαη ηνπ αηνκηθνύ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο. Δπίζεο 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή δηαθνξά παξαηεξήζεθε ζηνλ ηξόπν νξγάλσζε 

ηνπ ηαμηδηνύ, κε ηνπο επηζθέπηεο ηνπ επηεκβξίνπ λα εκθαλίδνπλ 

πςειόηεξα πνζνζηά ζηα νξγαλσκέλα παθέηα δηαθνπώλ κέζσ 

πξαθηνξείσλ ή tour operator. Έρνληαο επηβαηβεώζεη κε απηόλ ηνλ 

ηξόπν όηη ππάξρνπλ πνηνηηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ηνπξηζηώλ ηνπ 

Απγνύζηνπ θαη ηνπ επηεκβξίνπ δηελεξγήζεθαλ T-test αλεμάξηεησλ 

δεηγκάησλ ώζηε λα ειεγρζεί αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκώλ ησλ εκεξεζίσλ αηνκηθώλ δαπαλώλ ζηα 

δύν γθξνππ ηνπξηζηώλ. Θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε κεδεληθή 

ππόζεζε ηζόηεηαο κέζσλ ηηκώλ απνξξίθζεθε ζε επίπεδν 

ζεκαληηθόηεηαο 5%. Ιακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα απνθαζίζηεθε λα ζπλερηζηεί ε έξεπλα ζηνπο 

επηζθέπηεο ηεο Αηηηθήο θαη εληόο ηνπ Οθησβξίνπ ώζηε λα κπνξεί λα 

γίλεη κία πην αζθαιέζηεξε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη γηα ηελ δεύηεξε 

νκάδα ηνπξηζηώλ.  
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ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ 

 

1. Γεκογραθηθά δεδοκέλα ηες έρεσλας ηωλ ηοσρηζηώλ 

 

Γηα λα δεκηνπξγεζεί ην θνηλσληθό – νηθνλνκηθό πξνθίι ησλ 

ηνπξηζηώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο κεηαβιεηέο δεκνγξαθηθνύ 

ραξαθηήξα, ην θύιιν, ε ειηθία, ην κνξθσηηθό επίπεδν θαη ηέινο ην 

εηήζην αηνκηθό εηζόδεκα ησλ εξσηώκελσλ.  

 

Χο πξνο ην θύιο εκθαλίδεηαη κηα αζζελήο ππεξνρή ησλ γπλαηθώλ 

έλαληη ησλ αληξώλ όπσο παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 1. ε κία 

πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ θύινπ αλά ρώξα πξνέιεπζεο βξέζεθε όηη ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό αληξώλ εκθαλίζηεθε ζηνπο Οιιαλδνύο θαη 

είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 62%, ελώ ζηνλ αληίπνδα ην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό γπλαηθώλ ζηα άηνκα πνπ δήισζαλ σο ρώξα κόληκεο 

δηακνλήο ηε Γαιιία  θαη θηάλεη ζην 63% ησλ πεξηπηώζεσλ.  

 

Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία ησλ ηνπξηζηώλ ππήξραλ έμη ειηθηαθέο 

νκάδεο ζηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε αθξαίεο 

θαηεγνξίεο «έσο 24 εηώλ» θαη «άλσ ησλ 65 εηώλ», ελώ ηνλ 

ελδηάκεζν εύξνο ρσξίζηεθε αλά δεθαεηίεο. Ζ πνιππιεζέζηεξε 

ειηθηαθή νκάδα ηνπξηζηώλ είλαη «25 – 34».  

Ιακβάλνληαο ππόςε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ζπζηεκάησλ αλά ρώξα δεηήζεθε από ηνπο εξσηώκελνπο λα 

εληάμνπλ ηνλ εαπηό ηνπο ζε κία από ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο, όζνλ 

αθνξά ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ ιάβεη. Ζ πιεηνλόηεηα ησλ 

ηνπξηζηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ελλέα ζνπο δέθα δήισζε όηη αλήθεη ζην 

πςειόηεξν κορθωηηθό επίπεδο, ελώ νύηε ην 1% έρεη ιάβεη κόλν 
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βαζηθή εθπαίδεπζε (Γηάγξακκα 3). Λα ζεκεησζεί όηη ε αλάιπζε ηνπ 

κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ησλ εξσηώκελσλ αλά ρώξα κόληκεο δηακνλήο 

δελ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

Αλαθνξηθά κε ην εηήζηο εηζόδεκα ησλ ηνπξηζηώλ, (Γηάγξακκα 4) 

παξνπζηάδεη κηα ζρεηηθά ηζνκεξήο θαηαλνκή ησλ ηνπξηζηώλ ζηηο 

θαηεγνξίεο νηθνλνκηθνύ εηζνδήκαηνο από θάησ ησλ 15.000 επξώ 

έσο άλσ ησλ 70.000 επξώ, κε κία ζρεηηθά κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε 

ζηηο ρακειέο εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο. 

Γηάγξακκα 1: Θαηαλνκή ηνπξηζηώλ αλά θύιν 

 

 

Γηάγξακκα 2: Θαηαλνκή ηνπξηζηώλ αλά ειηθηαθή θαηεγνξία 
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Γηάγξακκα 3: Θαηαλνκή ηνπξηζηώλ αλά εθπαηδεπηηθό επίπεδν 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 4: Θαηαλνκή ηνπξηζηώλ αλά εηήζην αηνκηθό εηζόδεκα 
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2. Γεκογραθηθά δεδοκέλα ηες έρεσλας ζηελ Θροσαδηέρα  

 

Αλαθνξηθά κε ηνπο επηζθέπηεο ηεο θξνπαδηέξαο θαη ηα δεκνγξαθηθά 

ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, παξνπζηάδνληαη θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζε 

ζύγθξηζε κε ηνλ θύξην όγθν ηνπξηζηώλ ζηελ Αζήλα. Ζ ππεξνρή ησλ 

γπλαηθώλ είλαη νξηαθή, ελώ όπσο ήηαλ αλακελόκελν από εκπεηξηθέο 

δηαπηζηώζεηο, νη ειηθηαθέο θαηεγνξίεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο, κε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ επηζθεπηώλ λα 

ζπγθεληξώλεηαη ζε κεγαιύηεξε ειηθηαθή θαηεγνξία από όηη 

θαηαγξάθεθε ζηνπο ηνπξίζηεο (Γηάγξακκα 2). 

Ζ πνιππιεζέζηεξε ειηθηαθή νκάδα επηζθεπηώλ είλαη ε «45 – 54» 

ελώ ε πιεηνλόηεηα ησλ ηνπξηζηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ελλέα ζνπο 

δέθα δήισζε όηη αλήθεη ζην πςειόηεξν κνξθσηηθό επίπεδν, ελώ 

νύηε ην 12% έρεη ιάβεη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, όπσο θαίλεηαη 

ζην Γηάγξακκα 7. Ζ θαηαλνκή αλά εηήζην νηθνλνκηθό εηζόδεκα, είλαη 

ελδεηθηηθή ησλ επηζθεπηώλ θξνπαδηέξαο κε ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό 

ησλ επηζθεπηώλ λα ζπγθεληξώλεηαη ζηηο θαηεγνξίεο κεηαμύ 30.000 

έσο 70.000 επξώ (Γηάγξακκα 8).  
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Γηάγξακκα 5: Θαηαλνκή επηζθεπηώλ αλά θύιν 

 

 

 

Γηάγξακκα 6: Θαηαλνκή επηζθεπηώλ αλά ειηθηαθή θαηεγνξία 
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Γηάγξακκα 7: Θαηαλνκή επηζθεπηώλ αλά εθπαηδεπηηθό επίπεδν 

 

 

 

Γηάγξακκα 8: Θαηαλνκή επηζθεπηώλ αλά εηήζην αηνκηθό εηζόδεκα 
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3. Γαπάλες ηοσρηζηώλ θαη επηζθεπηώλ  

 

Ο ππνινγηζκόο ηεο θαηαλαιωηηθής δαπάλες ησλ ηνπξηζηώλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπώλ ηνπο απνηειεί κηα θξίζηκε παξάκεηξν γηα 

ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα πξέπεη απηέο λα 

αλαπηύμνπλ ελώ ηαπηόρξνλα ζπκβάιεη ζηνλ πξνζδηνξηζκόο ηεο 

ζπκβνιήο ηνπ ηνπξηζκνύ ζην ΑΔΠ. Ο κόλνο ηξόπνο πξνζέγγηζεο ηνπ 

πνζνύ πνπ μνδεύεη έλαο ηνπξίζηαο θαηά ηελ δηακνλή ζηελ ρώξα 

πξννξηζκνύ είλαη ε εκπεηξηθή έξεπλα. Άιισζηε ηελ ίδηα κεζνδνινγία 

αθνινπζεί θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδαο. Γηα ην ζθνπό απηό νη 

εξσηήζεηο ήηαλ αλαιπηηθέο αλαθνξηθά ηόζν κε ηε δαπάλε ζε 

επηρεηξήζεηο εζηίαζεο όζν θαη μερσξηζηά ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. 

Υσξίο λα παξαβιέπεηαη ε ζεκαζία ηνπ θόζηνπο ησλ κεηαθνξηθώλ θαη 

ηεο δηακνλήο, ε εξεπλεηηθή νκάδα έθξηλε όηη ην ζπγθεθξηκέλν 

ζηνηρείν έρεη θαιπθζεί βηβιηνγξαθηθά θαη δελ ζπλάδεη άκεζα κε ηνπο 

βαζηθνύο ζηόρνπο ηεο κειέηεο, νη νπνίνη επηθεληξώλνληαη ζηνλ 

δηακνξθνύκελν θαηαλαισηηθό πξόηππν ηνπ ηνπξίζηα. Δπηπιένλ, ε 

εζηίαζε ζηελ θαηαλάισζε, πξνζδνθά λα θαιύςεη έλα ζαθέο 

βηβιηνγξαθηθό θελό αλαθνξηθά κε ην θαηαλαισηηθό πξόηππν ηνπ 

ηνπξίζηα (αγνξέο θαη δαπάλεο δηαηξνθήο) ην νπνίν εμαξηάηαη άκεζα 

από ην θαηαλαισηηθό πξντόλ ηεο ηνπξηζηηθήο παξακνλήο  (ηύπνο θαη 

ηηκή δηαλπθηέξεπζεο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 9: Ζκεξήζηεο δαπάλεο ηνπξηζηώλ 
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Οη ζπλνιηθέο εκεξήζηεο δαπάλεο ηνπ ηνπξίζηα ρσξίο ηε δαπάλε 

κεηαθνξηθώλ θαη δηακνλήο δηακνξθώλεηαη ζηα 64,1 επξώ 

(Γηάγξακκα-9).  Ζ ζπλνιηθή εκεξήζηα δαπάλε πεξηιακβάλεη δαπάλεο 

ζε εζηηαηόξηα, δηαηξνθή, θαθέ κπαξ, αγνξέο πξντόλησλ, εηζηηήξηα 

κεηαθίλεζεο, είζνδνο ζε πνιηηηζηηθνύο ρώξνπο θα. ηε ζπλέρεηα 

απνκνλώζεθαλ νη δαπάλεο ζε επηρεηξήζεηο εζηίαζεο θαη ζε εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο. Όπσο θαίλεηαη νη ηνπξίζηεο θαηαλαιώλνπλ κέζν όξν 

ηελ εκέξα 30,1 επξώ ζε επηρεηξήζεηο εζηίαζεο θαη 29,8 επξώ ζε 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 10: Ζκεξήζηεο δαπάλεο επηζθεπηώλ (θξνπαδηέξα) 
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Αξθεηά κεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ 

ζπλνιηθή εκεξήζηα αηνκηθή δαπάλε ζηνπο επηζθέπηεο ηεο 

θροσαδηέρας. Ζ πςειόηεξε ζπγθέληξσζε ησλ επηζθεπηώλ ζε 

πςειέο  εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ηνπξίζηεο, 

θαίλεηαη όηη επεξεάδεη ηελ αηνκηθή δαπάλε, αλ αλαινγηζηεί θαλείο 

όηη πξόθεηηαη γηα επηζθέπηεο νη νπνίνη παξακέλνπλ εθηόο ηνπ 

θξνπαδηεξόπινην θαηά κέζν όξν 6,5 κόιης ώρες. ε απηό ην 

πιαίζην, ν επηζθέπηεο ηεο θξνπαδηέξαο ζηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο 

ηνπ ζηελ Αζήλα μνδεύεη  ζπλνιηθά 67,2 επξώ, 15,5 επξώ ζε 

επηρεηξήζεηο εζηίαζεο θαη 44,3 επξώ ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Ηδίσο 

ε ηειεπηαία δαπάλε, εξκελεύεηαη κε βάζε ηε κεγαιύηεξε νηθνλνκηθή 

άλεζε ησλ επηζθεπηώλ ηεο θξνπαδηέξαο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 

ηνπξίζηεο.  
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Οη παξαπάλσ πρώηες δηαπηζηώζεης βξίζθνληαη ζε ζηάδην 

επεμεξγαζίαο, αθνύ πξόθεηηαη γηα έλα πνιύ ζεκαληηθό εύξεκα ην 

νπνίν ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί πεξαηηέξσ ζπλδπαζηηθά θαη κε βάζε 

άιιεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο (δαπάλε αλά ρώξα πξνέιεπζεο, αλά 

ειηθία, αλά είδνο ηνπξηζηηθνύο θαηαιύκαηνο θηι.). Δπηπιένλ, ιόγσ 

ηεο ζηνρεπκέλεο έξεπλαο ζε ηνπξίζηεο ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά, 

θαη δεδνκέλν όηη ην ΗΛΔΚΤ έρεη πιένλ αληίζηνηρα ζηνηρεία θαη γηα 

άιινπο ηαμηδησηηθνύο πξννξηζκνύο ηεο ρώξαο (πρ. Έξεπλα 

θαηαλαισηηθώλ πξνηύπσλ ζην ηνπξηζκό ηεο Ρόδνπ), ην ηειηθό 

ηεύρνο ηεο κειέηεο ζα πεξηιακβάλεη κηα ζπλνιηθόηεξε πξνζέγγηζε 

ηεο ηοσρηζηηθής θαηαλαιωηηθής δαπάλες.  

 

Χζηόζν, ζε πξώηε αλάγλσζε θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ηαμηδησηηθό ηζνδύγην 

πιεξσκώλ), ε δαπάλε ησλ ηνπξηζηώλ ηεο Αηηηθήο όπσο πξνθύπηεη 

από ηελ έξεπλα, βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάθεηα κε ηα ππάξρνληα 

ζηνηρεία.  

 

Ζ νιηγνήκεξε παξακνλή ζηελ Αζήλα πηζαλόλ λα ζπλνδεύεηαη από 

πςειόηεξε θαηαλαισηηθή δαπάλε ζην βαζκό πνπ πνιινί ηνπξίζηεο 

ζα θαηεπζπλζνύλ ζηα πνιιά αμηνζέαηα πνπ δηαζέηεη ε πόιε 

(αξραηνινγηθνί ηόπνη Κνπζεία) κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηα εύξεκα ηεο 

έξεπλαο ηνπ ΗΛΔΚΤ ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηα επξήκαηα 

ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο.  
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4. Γηαδροκές ηοσρηζηώλ - επηζθεπηώλ θροσαδηέρας ζηελ 

Αζήλα 

 

 

Απώηεξνο ζηόρνο ησλ εξσηήζεσλ ησλ δηαδξνκώλ, όπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί, είλαη ε δεκηνπξγία ελόο ρσξηθνύ πξνηύπνπ 

κεηαθηλήζεσλ κέζα ζηελ πόιε ηεο Αζήλα, πξάγκα εμαηξεηηθά 

ρξήζηκν γηα ηνλ θαζνξηζκό εκπνξηθώλ αιιά θαη (ηδηαίηεξα ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε) ηνπξηζηηθώλ πεξηνρώλ κε πςειή πηζαλόηεηα 

επηζθεςηκόηεηαο ή/θαη δηέιεπζεο.  

Ιόγσ ηνπ κεγάινπ όγθνπ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, αιιά θαη ηεο 

πνιππινθόηεηαο πνπ ε ίδηα ε εξώηεζε ελέρεη2, επηιέρζεθε ε 

ηππνπνίεζε ησλ δηαδξνκώλ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ πςειήο 

επηζθεςηκόηεηαο (ζεκεία κε πςειή πνιηηηζκηθή αμία, πόινη 

αλαςπρήο-δηαζθέδαζεο θιπ.). Σα παξαπάλσ ζεκεία εθεμήο ζα 

απνθαινύληαη ηνπόζεκα. Έηζη ν εξσηώκελνο θαιείηαη λα πεξηγξάςεη 

κία ή πεξηζζόηεξεο δηαδξνκέο πνπ αθνινύζεζε ζηελ πόιε βάζεη 

ζπγθεθξηκέλσλ ηνπόζεκσλ. Σα ηνπόζεκα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 1: Σνπόζεκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα 

Θωδηθός  
Αλαθοράς 

Ροπόζεκο 

1 ύληαγκα / Θνηλνβνύιην 

2 Κεηξόπνιε / Θαπληθαξέα 

3 Θεξακεηθόο 

4 Γθάδη 

5 Γεκαξρείν (Πιαηεία Θνηδηά) 

                                                 
2
 Η πνιππινθόηεηα ηεο εξώηεζεο απηήο θαζαπηήο ζπλίζηαηαη ζε κηα ζεηξά παξακέηξνπο πνπ αθνξνύλ 

ηόζν ην είδνο ησλ αλακελόκελσλ απαληήζεσλ όζν όκσο θαη ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

απάληεζε. Η ηδαληθόηεξε πεξίπησζε ζα ήηαλ λα καο ζρεδίαδε ν θάζε εξσηώκελνο ηε δηαδξνκή πνπ 

έθαλε ζηελ πόιε αιιά απηό πέξα από ην όηη είλαη ρξνλνβόξν ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απάληεζεο 

αιιά θαη ηεο επεμεξγαζίαο (ςεθηνπνίεζε θαη ραξηνγξαθηθή απόδνζε ηνπ πιήζνπο ησλ απαληήζεσλ 

πνπ απαηηεί εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό) πξνϋπνζέηεη όηη ηόζν ν θαηαγξαθέαο όζν θαη ν επηζθέπηεο-

εξσηώκελνο λα είλαη απόιπηα εμνηθεησκέλνη κε ηνλ ράξηε ηεο Αζήλαο πξάγκα πνπ είλαη εμαηξεηηθά 

δύζθνιν κηα θαη ε έξεπλα αλαθέξεηαη ζε επηζθέπηεο θαη όρη ζε θάηνηθνπο ηεο πόιεο. Αλ επηιέγακε ηελ 

παξαπάλσ ζηξαηεγηθή ην πνζνζηό απαληήζεσλ πνπ ζα παίξλακε ζα ήηαλ εμαηξεηηθά κηθξό ελώ ε 

δπλαηόηεηα ηεο πνηόηεηαο ησλ απαληήζεσλ ζα ήηαλ πεξηνξηζκέλε.  
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6 

Βηβιηνζήθε ηνπ Αδξηαλνύ (Πιαηεία 

Κνλαζηεξαθίνπ) 

7 Φπξξή 

8 
Αξραία αγνξά / Λαόο ηνπ Ζθαίζηνπ / 
ηνά ηνπ Αηηάινπ 

9 Ρσκατθή αγνξά / Αέξεδεο 

10 
Αλαθηώηηθα / Πιάθα / Κλεκείν 
Ιπζηθξάηνπο 

11 Αθξόπνιε 

12 Κνπζείν Αθξόπνιεο 

13 Ζξώδεην 

14 
Φηινπάππνπ / Πλύθα / Φπιαθή ηνπ 
σθξάηε 

15 Λαόο ηνπ Γία / Πύιε ηνπ Αδξηαλνύ 

16 Εάππεην / Δζληθόο θήπνο 

17 

Παλαζελατθό ζηάδην (Θαιιηκάξκαξν 

ζηάδην) 

18 

Δθθιεζία Αγίνπ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηε 

/ Πιαηεία Θνισλάθη 

19 
Κνπζείν Κπελάθε / Βπδαληηλό κνπζείν 
/ Κνπζείν Θπθιαδηθήο ηέρλεο 

20 Δζληθή πηλαθνζήθε 

21 

Αθαδεκία / Παλεπηζηήκην / Δζληθή 

βηβιηνζήθε 

22 Ιπθαβεηηόο 

23 Πιαηεία Δμαξρείσλ 

24 Δζληθό αξραηνινγηθό κνπζείν 

25 Οκόλνηα 

26 Δζληθό ζέαηξν 

88 Αιινύ 
 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο εκπινπηίζηεθε κε κεξηθέο αθόκε θαηαρσξήζεηο 

νη νπνίεο είλαη νη πξννξηζκνί νη νπνίνη πεξηγξάθεθαλ από ηνπο 

εξσηώκελνπο σο αιινύ, έηζη ν πίλαθαο πξννξηζκώλ πνπ πξνέθπςε 

είλαη ν αθόινπζνο.  
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Πίλαθαο 2: Σνπόζεκα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ έξεπλα 

Θωδηθός  
Αλαθοράς Ροπόζεκο 

1 ύληαγκα / Θνηλνβνύιην 

2 Κεηξόπνιε / Θαπληθαξέα 

3 Θεξακηθόο 

4 Γθάδη 

5 Γεκαξρείν (Πιαηεία Θνηδηά) 

6 
Βηβιηνζήθε ηνπ Αδξηαλνύ (Πιαηεία 
Κνλαζηεξαθίνπ) 

7 Φπξξή 

8 
Αξραία αγνξά / Λαόο ηνπ Ζθαίζηνπ / ηνά ηνπ 
Αηηάινπ 

9 Ρσκατθή αγνξά / Αέξεδεο 

10 Αλαθηώηηθα / Πιάθα / Κλεκείν Ιπζηθξάηνπο 

11 Αθξόπνιε 

12 Κνπζείν Αθξόπνιεο 

13 Ζξώδεην 

14 Φηινπάππνπ / Πλύθα / Φπιαθή ηνπ σθξάηε 

15 Λαόο ηνπ Γία / Πύιε ηνπ Αδξηαλνύ 

16 Εάππεην / Δζληθόο θήπνο 

17 Παλαζελατθό ζηάδην (Θαιιηκάξκαξν ζηάδην) 

18 

Δθθιεζία Αγίνπ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηε / Πιαηεία 

Θνισλάθη 

19 

Κνπζείν Κπελάθε / Βπδαληηλό κνπζείν / Κνπζείν 

Θπθιαδηθήο ηέρλεο 

20 Δζληθή πηλαθνζήθε 

21 Αθαδεκία / Παλεπηζηήκην / Δζληθή βηβιηνζήθε 

22 Ιπθαβεηηόο 

23 Πιαηεία Δμαξρείσλ 

24 Δζληθό αξραηνινγηθό κνπζείν 

25 Οκόλνηα 

26 Δζληθό ζέαηξν 

88 Αιινύ 

27 Θνπθάθη 

28 Γιπθάδα 

29 Πεηξαηάο 

31 Λέα κύξλε 

32 Πνιηηεία 

33 Αηηηθό παξθν 

34 Πνιεκηθό κνπζείν 

35 Θεθηζηά 

36 Υαιάλδξη 

37 Θεζείν 
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38 Αθαδεκία Πιάησλα 

39 ηέγε γξακκάησλ θαη ηερλώλ 

40 Κεηαμνπξγείν 

41 Κέγαξν Mνπζηθήο 

42 Ηνπδατθό Κνπζείν 

43 Λεα Φηιαδέιθεηα 

44 Ραθήλα 

45 νύλην 

46 Οιπκπηαθό ηάδην 

47 Καξνύζη 
 

 

Θάζε πξννξηζκόο αληηζηνηρίζηεθε ζε κία θαη κνλαδηθή ζέζε ζην ρώξν 

κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο γεσθσδηθνπνίεζεο. Γειαδή θάζε ζεκείν 

αληηζηνηρίζηεθε ζε έλα δεύγνο ζπληεηαγκέλσλ πνπ αληηζηνηρνύλ 

ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ ζέζε ζην ρώξν. 

ηε ζπλέρεηα έγηλε ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία γεσθσδηθνπνίεζεο γηα 

ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνλ νπνίν δήισζαλ νη εξσηώκελνη. Θαζώο όκσο 

νη απαληήζεηο ήηαλ αλνκνηνγελείο κηαο θαη άιινη απαληνύζαλ 

ιέγνληαο απιά όηη έκελαλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε γεηηνληά (πρ 

Θνπθάθη), άιινη ζε ζπίηη θίινπ (Λέν Ζξάθιεην) θαη άιινη ζε 

ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν θξίζεθε ζθόπηκν λα γίλεη θάπνηνπ είδνπο 

νκαδνπνίεζε πνπ λα εμαζθαιίδεη έλα θνηλό επίπεδν αλαθνξάο. Σν 

επίπεδν αλαθνξάο πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ην Γεκνηηθό Γηακέξηζκα 

όηαλ ε απάληεζε ήηαλ ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν ή γεηηνληά ζηνλ 

Γήκν Αζελαίσλ (πρ Caravel, Θνπθάθη, Δμάξρεηα, Πιάθα) νπόηε όιεο 

απηέο νη απαληήζεηο ηαμηλνκήζεθαλ ζην θεληξνεηδέο ηνπ αληίζηνηρνπ 

Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. ε πεξηπηώζεηο πνπ 

είρακε σο απάληεζε ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν ή άιιε πεξηνρή εθηόο 

ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (πρ. Sofitel, Λέα Ησλία, Πεηξαηάο) ην επίπεδν 

αλαθνξάο πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ν ίδηνο ν Γήκνο θαη νη απαληήζεηο 

ηαμηλνκήζεθαλ ζην θεληξνεηδέο ηνπ αληίζηνηρνπ Γήκνπ.  

 Κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ην θάζε εξσηεκαηνιόγην απέθηεζε 

έλαλ πίλαθα ρσξηθήο αλαθνξάο ηεο κνξθήο (ΥαΤα),(Υi,Τi). . . (Υn,Τn), 

(ΥαΤα) πνπ ζηελ νπζία είλαη κηα αιιεινπρία δεπγώλ ζπληεηαγκέλσλ 
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κε αθεηεξία ην ζεκείν δηακνλήο πνπ δήισζε ν εξσηώκελνο (ΥαΤα 

ζπληεηαγκέλεο θεληξνεηδνύο Γήκνπ ή Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο) θαη 

κε ζεκεία επίζθεςεο ),(Υi,Τi). . . (Υn,Τn) ηα ζεκεία ηα νπνία δήισζε 

όηη επηζθέθηεθε ν εξσηώκελνο. Θαζώο όκσο ε ζεηξά κε ηελ νπνία 

δειώζεθαλ ηα ζεκεία δε ζεκαίλεη θαη' αλάγθε όηη είλαη θαη ε ζεηξά 

κε ηελ νπνία πξνζπειάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο, ζα 

πξέπεη λα γίλεη κία θαλνληθνπνίεζε-βειηηζηνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο 

ησλ ζεκείσλ ζην ρώξν έηζη ώζηε λα πξνθύςεη κία βέιηηζηε 

δηαδξνκή. Ζ βέιηηζηε δηαδξνκή δεκηνπξγήζεθε κέζα από ηελ 

επίιπζε ηνπ θιαζηθνύ γεσγξαθηθνύ πξνβιήκαηνο βειηηζηνπνίεζεο 

δηαδξνκώλ πνπ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη θαη σο 

travelling salesman problem (TSP)3. Αλαιπηηθόηεξα, ην TSP αθνξά 

ηελ πινπνίεζε κίαο βέιηηζηεο δηαδξνκήο ε νπνία δηέξρεηαη κία θαη 

κόλν θνξά από έλα πιήζνο πξνθαζνξηζκέλσλ ζεκείσλ 

ειαρηζηνπνηώληαο κία παξάκεηξν ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην "θόζηνο" 

ηεο δηαδξνκήο. Χο θόζηνο δηαδξνκήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε 

ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίζθεςε όισλ ησλ ζεκείσλ, είηε ηα 

ρηιηόκεηξα πνπ πξέπεη λα δηαλπζνύλ είηε θαη ην ρξεκαηηθό θόζηνο 

ηεο θάζε δηαδξνκήο (ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απηνθίλεην 

θαη θάζε δηαδξνκή είλαη ζπζρεηηζκέλε κε κέζεο ηηκέο θαηαλάισζεο 

θαπζίκσλ). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, θαζώο αλαθεξόκαζηε ζε 

δηαδξνκέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνπξίζηεο επηζθέπηεο ηεο 

πόιεο ησλ Αζελώλ, επηιέμακε σο παξάκεηξν πξνο ειαρηζηνπνίεζε 

ηα ρηιηόκεηξα πνπ πξέπεη λα δηαλπζνύλ. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ ελ ιόγσ 

πξνβιήκαηνο πινπνηήζεθε εμεηδηθεπκέλνο αιγόξηζκνο ηαμηλόκεζεο 

ησλ δεπγώλ ζπληεηαγκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε εξσηεκαηνιόγην.  

Οη ηαμηλνκεκέλεο πιένλ ζπληεηαγκέλεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο 

δεδνκέλν εηζόδνπ ζε έλαλ λέν αιγόξηζκν απηόκαηεο αλάθηεζεο θαη 

απνζήθεπζεο νδεγηώλ πξνζέιεπζεο από ηνλ δηθηπαθό εμππεξεηεηή 

                                                 
3
 Γηα πεξηζζόηεξα ζρεηηθά κε ην ελ ιόγσ πξόβιεκα θαζώο θαη ηνπο δηάθνξνπο ηξόπνπο επίιπζεο πνπ 

έρνπλ πξνηαζεί βι. Applegate, D. L.; Bixby, R. M.; Chvátal, V.; Cook, W. J. (2006), The Traveling 

Salesman Problem θαη  Hassin, R.; Rubinstein, S. (2000), "Better approximations for max TSP", 

Information Processing Letters 75 (4): 181–186 



 27 

cloudmade. Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο ήηαλ ε 

δεκηνπξγία κίαο μερσξηζηήο βέιηηζηεο δηαδξνκήο πνπ αθνινύζεζε ν 

θάζε εξσηώκελνο πξνθεηκέλνπ λα κεηαβεί θάλνληαο ηα ειάρηζηα 

ρηιίνκεηξα από ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπ ζε όια ηα αμηνζέαηα/ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο πνπ δήισζε όηη επηζθέθηεθε. Οη παξαπάλσ 

δηαδξνκέο θαίλνληαη ζην ράξηε πνπ αθνινπζεί. (Υάξηεο 1) 

 

 

Υάξηεο 1: Γηαδξνκέο πνπ αθνινύζεζαλ νη εξσηώκελνη ζηελ Αζήλα 

(έκθαζε ζην θέληξν) 

 
 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη από ηνλ παξαπάλσ ράξηε, νη δηαδξνκέο πνπ 

αθνινπζνύληαη από ηνπο επηζθέπηεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε 

ππθλόηεηα εληόο ησλ νξίσλ ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ ηεο Αζήλαο. Από 

ηνλ παξαπάλσ ράξηε δελ κπνξνύλ λα βγνπλ ηδηαίηεξα ζπκπεξάζκαηα 

σο πξνο ηηο πεξηνρέο εθείλεο ησλ νπνίσλ ε επηζθεςηκόηεηα ή από ηηο 

νπνίεο ε δηέιεπζε ηνπξηζηώλ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε. Γηα ηελ 
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εμαγσγή ηέηνησλ ζπκπεξαζκάησλ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ζα πξέπεη 

λα ζπλδπαζηνύλ κε θάπνηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ 

επηζθεςηκόηεηα ζπγθεθξηκέλσλ πόισλ αιιά θαη λα αλαιπζνύλ 

πεξεηαίξσ κε πεξηζζόηεξν εμεηδηθεπκέλεο γεσγξαθηθέο αλαιύζεηο.  

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ην πιήζνο ησλ επηζθέςεσλ θαη 

κία έλδεημε ηεο επηζθεςηκόηεηαο ηνπ θάζε πόινπ ηνπόζεκνπ ηόζν 

γηα ηνπο ηνπξίζηεο πνπ επέιεμαλ σο πξννξηζκό ηελ Αζήλα όζν θαη 

απηώλ πνπ ηελ επηζθέθηεθαλ ζην πιαίζην θάπνηαο θξνπαδηέξαο.  

 

Πίλαθαο 3: ηνηρεία επηζθεςηκόηεηαο πόισλ Αζήλαο 

εκείν Δλδηαθέξνληνο 
Δπηζθέπηεο 
κε δηακνλή 

% 
Δπηζθέςεσλ 

Δπηζθέπηεο 
Θξνπαδηέξαο 

% 
Δπηζθέςεσλ ύλνιν Δπηζθεςηκόηεηα 

Αθξόπνιε 1262 12,05% 853 15,80% 2115 13,33% 

ύληαγκα / Θνηλνβνύιην 1286 12,28% 680 12,60% 1966 12,39% 

Αλαθηώηηθα / Πιάθα / 
Κλεκείν Ιπζηθξάηνπο 828 7,91% 567 10,50% 1395 8,79% 

Κνπζείν Αθξόπνιεο 944 9,01% 451 8,35% 1395 8,79% 

Βηβιηνζήθε ηνπ Αδξηαλνύ 
(Πιαηεία Κνλαζηεξαθίνπ) 860 8,21% 384 7,11% 1244 7,84% 

Κεηξόπνιε / Θαπληθαξέα 852 8,14% 251 4,65% 1103 6,95% 

Εάππεην / Δζληθόο θήπνο 613 5,85% 266 4,93% 879 5,54% 

Λαόο ηνπ Γία / Πύιε ηνπ 
Αδξηαλνύ 516 4,93% 359 6,65% 875 5,51% 

Ρσκατθή αγνξά / Αέξεδεο 483 4,61% 338 6,26% 821 5,17% 

Αξραία αγνξά / Λαόο ηνπ 
Ζθαίζηνπ / ηνά ηνπ 
Αηηάινπ 443 4,23% 250 4,63% 693 4,37% 

Παλαζελατθό ζηάδην 
(Θαιιηκάξκαξν ζηάδην) 321 3,07% 315 5,84% 636 4,01% 

Αθαδεκία / Παλεπηζηήκην / 
Δζληθή βηβιηνζήθε 236 2,25% 182 3,37% 418 2,63% 

Ζξώδεην 291 2,78% 115 2,13% 406 2,56% 

Οκόλνηα 248 2,37% 36 0,67% 284 1,79% 

Φηινπάππνπ / Πλύθα / 
Φπιαθή ηνπ σθξάηε 170 1,62% 106 1,96% 276 1,74% 

Φπξξή 200 1,91% 34 0,63% 234 1,47% 

Δζληθό αξραηνινγηθό κνπζείν 162 1,55% 43 0,80% 205 1,29% 

Γεκαξρείν (Πιαηεία Θνηδηά) 102 0,97% 50 0,93% 152 0,96% 

Θεξακηθόο 128 1,22% 10 0,19% 138 0,87% 

Δθθιεζία Αγίνπ Γηνλπζίνπ 
Αξενπαγίηε / Πιαηεία 
Θνισλάθη 82 0,78% 44 0,82% 126 0,79% 

Ιπθαβεηηόο 105 1,00% 15 0,28% 120 0,76% 

Γθάδη 98 0,94% 6 0,11% 104 0,66% 

Δζληθή πηλαθνζήθε 56 0,53% 14 0,26% 70 0,44% 

Κνπζείν Κπελάθε / 57 0,54% 9 0,17% 66 0,42% 
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Βπδαληηλό κνπζείν / Κνπζείν 
Θπθιαδηθήο ηέρλεο 

Πιαηεία Δμαξρείσλ 58 0,55% 6 0,11% 64 0,40% 

Δζληθό ζέαηξν 44 0,42% 4 0,07% 48 0,30% 

Πεηξαηαο 5 0,05% 6 0,11% 11 0,07% 

Οιπκπηαθό ηάδην 1 0,01% 3 0,06% 4 0,03% 

Γιπθαδα 3 0,03% 0 0,00% 3 0,02% 

Θνπθαθη 2 0,02% 0 0,00% 2 0,01% 

ηεγε γξακκαησλ θαη ηερλσλ 2 0,02% 0 0,00% 2 0,01% 

Ηνπδαηθν Κνπζεην 2 0,02% 0 0,00% 2 0,01% 

Λεα κπξλε 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 

Αηηηθό παξθν 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 

Πνιεκηθό κνπζείν 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 

Θεθηζηα 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 

Υαιαλδξη 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 

Θεζεην 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 

Αθαδεκηα Πιαησλα 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 

Κεηαμνπξγεην 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 

Κεγαξν κνπζηθεο 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 

Λεα Φηιαδέιθηα 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 

Ραθελα 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 

νπλην 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 

Καξνύζη 0 0,00% 1 0,02% 1 0,01% 

 

Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα αιιά θαη από ηνπο ζρεηηθνύο ράξηεο 

(Υάξηεο 2α, 2β, 2γ όπνπ ην κέγεζνο ηνπ θύθινπ δηαθνξνπνηείηαη 

αλάινγα κε ηελ επηζθεςηκόηεηα πνπ εκθαλίδεη ν θάζε πόινο) 

θαίλεηαη όηη νη βαζηθνί πόινη έιμεο ησλ ηνπξηζηώλ είλαη ηα θιαζηθά 

αμηνζέαηα γηα ηα νπνία ε Αζήλα είλαη παγθνζκίσο γλσζηή, πξάγκα 

πνπ ζε κεγάιν βαζκό θαζνξίδεη θαη ηηο δηαδξνκέο ηνπο ζηελ πόιε. 

Από ηελ άιιε θαίλεηαη λα επηβεβαηώλεηαη θαη ε ππόζεζε εξγαζίαο 

ζρεηηθά κε ην πεξηνξηζκέλν ρσξηθό εύξνο ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ 

ηνπξηζηώλ ηεο θξνπαδηέξαο όπνπ ζεκαληηθνί πόινη ηεο Αζήλαο όπσο 

πρ ην Αξραηνινγηθό Κνπζείν εκθαλίδνπλ πνιύ ρακειή 

επηζθεςηκόηεηα. 
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Σάρηες 2α: Δπηζθεψηκόηεηα πόιωλ ηοσρηζηώλ ποσ δηακέλοσλ ζηελ  

Αζήλα 

 

Σάρηες 2β: Δπηζθεψηκόηεηα πόιωλ ηοσρηζηώλ θροσαδηέρας 
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Σάρηες 2γ: Πσλοιηθή επηζθεψηκόηεηα ηοσρηζηηθώλ πόιωλ 

 
 

 

Αλαδεηώληαο ηώξα ην ρσξηθό πξόηππν ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ 

ηνπξηζηώλ ζηελ πόιε πξνρσξήζακε ζε κία αλάιπζε ηεο ππθλόηεηαο 

ησλ δηαδξνκώλ πνπ αθνινπζνύληαη από ηνπο ηνπξίζηεο πνπ έρνπλ 

επηιέμεη σε ηόπν δηακνλήο ηελ Αζήλα, κέζα από έλαλ εμεηδηθεπκέλν 

αιγόξηζκν ππνινγηζκνύ ππθλνηήησλ, ηνπ αιγόξηζκνπ kernel density 

πνπ είλαη ελζσκαησκέλνο ζην ινγηζκηθό ArcInfo. Ο αιγόξηζκνο 

απηόο καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα εμαγσγήο ζπλεθηηθώλ ρσξηθώλ 

πξνηύπσλ κεηαθηλήζεσλ ηα νπνία αλαδεηθλύνπλ κε ηε κέγηζηε 

δπλαηή ζαθήλεηα πνηέο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο είλαη νη πεξηζζόηεξν 

επηζθέςηκεο ηόζν σο πόινη/ηνπόζεκα είηε αθόκε σο ζεκεία 

δηέιεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαθηλήζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη γηα ηε κεηάβαζε από έλα ηνπόζεκν ζε θάπνην 

άιιν. Κπνξεί έηζη λα πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα ζε πνηεο πεξηνρέο 

επηιέγνπλ λα θηλεζνύλ νη ηνπξίζηεο θαη θαη' επέθηαζε απηέο νη 

πεξηνρέο λα ζεσξεζνύλ σο ε ηνπξηζηηθή πεξηνρή ηεο Αζήλαο. Σα 
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απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο θαίλνληαη ζην ράξηε πνπ 

αθνινπζεί.  

   Σάρηες 3: Ξσθλόηεηες ηοσρηζηηθώλ δηαδροκώλ 

 

 

ηνλ παξαπάλσ ράξηε θαίλεηαη κία πξώηε εθηίκεζε ηεο πεξηνρήο ε 

νπνία ζπγθεληξώλεη ην κεγαιύηεξν πιήζνο κεηαθηλήζεσλ-

δηαδξνκώλ πνπ αθνινπζνύλ νη ηνπξίζηεο πνπ επηιέγνπλ ηελ Αζήλα 

σε ηόπν δηακνλήο. εκεηώλνπκε όηη απηόο ν ράξηεο αθνξά ην 

ζύλνιν ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη ηελ ππθλόηεηα ηνπο από θαη πξνο ηα 

ζεκεία πνπ νη ίδηνη νπ εξσηώκελνη δήισζαλ όηη επηζθέθηεθαλ. 

Ηδηαίηεξα ππθλέο θαίλεηαη λα είλαη νη κεηαθηλήζεηο από ή/θαη πξνο 

ηελ Αθξόπνιε αιιά θαη ηελ πιαηεία πληάγκαηνο. Οη δύν απηνί 

πόινη θαίλεηαη δεκηνπξγνύλ έλαλ ηζρπξό γξακκηθό άμνλα ν νπνίνο 

αθνινπζεί πεξίπνπ ηε δηαδξνκή ύληαγκα-Δξκνύ-Κνλαζηεξάθη-

Αθξόπνιε.  

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθέο θαίλεηαη λα είλαη θαη νη κεηαθηλήζεηο εληόο ηνπ 

εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ ηεο Αζήλαο. Οη πεξηνρή ηεο Οκόλνηαο εκθαλίδεη 

ζρεηηθά έληνλε δξαζηεξηόηεηα θαζώο εθεί είλαη ρσξνζεηεκέλα 
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πνιιά μελνδνρεία ελώ ηαπηόρξνλα απνηειεί θαη πύιε εηζόδνπ πξνο 

ην ηζηνξηθό θαη εκπνξηθό θέληξν ηεο Αζήλαο γηα επηζθέπηεο κε 

πξνέιεπζε ην 4ν, 5ν, 6ν θαη 7ν Γεκνηηθό Γηακέξηζκα ηνπ Γήκνπ ηεο 

Αζήλαο αιιά θαη ησλ Βόξεησλ θαη Γπηηθώλ γεηηνληθώλ Γήκσλ 

(πξάγκα πνπ νθείιεηαη ζηνπο ζηαζκνύο ΖΑΠ θαη ΚΔΣΡΟ πνπ 

δηαζηαπξώλνληαη εθεί). Σν δπηηθό όξην ηνπ λνεηνύ πνιπγώλνπ ησλ 

έληνλσλ κεηαθηλήζεσλ θαίλεηαη λα είλαη ε επξύηεξε πεξηνρή ηνπ 

Γθαδηνύ-Θεξακεηθνύ, πεξηνρή ε νπνία απνηειεί ηνλ ηειηθό πξννξηζκό 

ηνπ ιεγόκελνπ "κεγάινπ αξραηνινγηθνύ πεξηπάηνπ ηεο Αζήλαο" ελώ 

έρεη θαη ζηαζκό ΚΔΣΡΟ πξάγκα πνπ θαζηζηά ηελ επξύηεξε πεξηνρή 

ηδαληθό αξρηθό ή ηειηθό πξννξηζκό γηα κία βόιηα ζηελ Αζήλα. Σα 

όξηα ηνπ λνεηνύ πνιπγώλνπ νινθιεξώλνληαη κε ηηο πεξηνρέο 

πεξηκεηξηθά ηνπ Εαππείνπ αιιά θαη ηνπ Θαιιηκάξκαξνπ ηαδίνπ ζην 

αλαηνιηθό θνκκάηη θαη ησλ ηειώλ ηνπ Οιπκπίνπ Γηόο ζην Λόηην 

θνκκάηη. Οη παξαπάλσ πεξηνρέο είηε απνηεινύλ από κόλεο ηνπο 

πεξηνρέο ζεκαληηθήο εκβέιεηαο (Θαιιηκάξκαξν, ηήιεο Οιπκπίνπ 

Γηόο) είηε απνηεινύλ πύιεο εηζόδνπ πξνο ην θέληξν γηα επηζθέπηεο 

κε πξνέιεπζε ηνπο Λόηηνπο Γήκνπο ηεο Αηηηθήο.  

 


