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1. Ειζαγωγή  

 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ «Πνζνηηθή θαη Πνηνηηθή Έξεπλα Ιθαλνπνίεζεο Σνπξηζηώλ 

ζε 13 πύιεο εηζόδνπ ηεο ρώξαο» ήηαλ: 

 ε απνηύπσζε ηνπ ηαμηδησηηθνύ πξνθίι ησλ επηζθεπηώλ ηεο ρώξαο ην 

κήλα Οθηώβξην,  

 ε κέηξεζε ηεο επηξξνήο ησλ κέζσλ πξνβνιήο –δηαθήκηζεο ζηνπο 

επηζθέπηεο ηεο ρώξαο θαη 

  ε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπο από ην πξνζθεξόκελν ηνπξηζηηθό 

πξντόλ ζε ζύγθξηζε κε ηνλ αληαγσληζκό,  

κε ζηόρν ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ επηκήθπλζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ ζηελ Ειιάδα θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ επξεκάησλ ζηε 

δηακόξθσζε ηεο ηξαηεγηθήο ηνπ ΕΟΣ. 

 

Η έξεπλα έιαβε ρώξα ηελ πεξίνδν 12-24 Οθησβξίνπ 2016 κε ηε δηεμαγσγή 

face-to-face ζπλεληεύμεσλ κε δνκεκέλα εξσηεκαηνιόγηα, πξνγξακκαηηζκέλα 

ζε tablets, ζηηο αθόινπζεο πύιεο εηζόδνπ ηεο ρώξαο: α) αεξνδξόκηα: Αζελώλ, 

Θεζζαινλίθεο, Ρόδνπ, Κσ, Καιακάηαο, Μπηηιήλεο, Κέξθπξαο, Ηξαθιείνπ, 

Χαλίσλ, αληνξίλεο θαη β) ζπλνξηαθνί ζηαζκνί: Επδώλσλ, Κήπσλ θαη 

Πξνκαρώλα. Σν εξσηεκαηνιόγην ήηαλ δηαζέζηκν ζηηο εμήο γιώζζεο: αγγιηθά, 

γεξκαληθά, ηηαιηθά, γαιιηθά θαη ξσζηθά. 

 

Σν δείγκα πξνήιζε από απεξρόκελνπο ηνπξίζηεο πνπ επηζθέθηεθαλ ηελ Ειιάδα. 

Ωο πξνο ηε ζύλζεζή ηνπ απνηειείηαη από άληξεο θαη γπλαίθεο, ζε αλαινγία 

52/48, ειηθηώλ 20-60 εηώλ, πνπ απνηεινύλ ζύκθσλα κε έξεπλεο ηνπ ΕΟΣ ηηο 

νκάδεο – ζηόρνπο πνπ απνθαζίδνπλ γηα ηνλ ηαμηδησηηθό πξννξηζκό. 

Η δεηγκαηνιεςία ζηα αεξνδξόκηα θαη ζηηο ρεξζαίεο πύιεο έγηλε θαηά αλαινγία 

ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο αλά εζληθόηεηα θαη αλά πύιε εηζόδνπ (βάζεη ησλ 

ζηνηρείσλ θίλεζεο ηνπ 2015), κε ελίζρπζε ηνπ δείγκαηνο ζηνπο θαηνίθσλ 

ρσξώλ ηνπ εμσηεξηθνύ πνπ απνηεινύλ αγνξέο- ζηόρνπο ηνπ ΕΟΣ.  
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Ο αξηζκόο ζπλεληεύμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ είλαη 2.179, πνπ 

θαηαλέκνληαη αλαινγηθά γηα ην ζύλνιν ησλ αεξνπνξηθώλ θαη νδηθώλ ππιώλ 

εηζόδνπ: 

• 1696 ζπλεληεύμεηο ζηα 10 αεξνδξόκηα ηνπ δείγκαηνο 

• 483 ζπλεληεύμεηο ζηνπο 3 ρεξζαίνπο ζηαζκνύο εηζόδνπ 

 

Γείγμα- Αεποποπικών επιζκεπηών 

  
ΠΡΑΓΚΑΣΗΘΖ ΤΚΚΔΣΟΥΖ 
ΣΟ ΓΔΗΓΚΑ 

ΕΤΓΗΚΔΛΖ 
ΒΑΖ 

% ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΣΟ 
ΕΤΓΗΚΔΛΟ ΓΔΗΓΚΑ 

ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΟΗ 
ΣΟΤΡΗΣΔ 1696 1696   

ΖΠΑ 58 62 4% 

ΑΡΑΒ. ΘΡΑΣΖ 60 5 0,3% 

ΘΗΛΑ 58 9 1% 

ΡΩΗΑ 59 63 4% 

ΣΔΥΗΑ 58 49 3% 

ΓΑΙΙΗΑ 154 176 10% 

ΓΔΡΚΑΛΗΑ 356 412 24% 

ΗΣΑΙΗΑ 67 81 5% 

ΟΙΙΑΛΓΗΑ 69 65 4% 

ΟΤΖΓΗΑ 60 54 3% 

ΔΙΒΔΣΗΑ 60 55 3% 

ΖΛ. ΒΑΗΙΔΗΟ 241 233 14% 

 ΆΙΙΔ ΥΩΡΔ 396 432 25% 

 

Γείγμα- Οδικών επιζκεπηών 

  

ΠΡΑΓΚΑΣΗΘΖ 
ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΣΟ 
ΓΔΗΓΚΑ ΕΤΓΗΚΔΛΖ ΒΑΖ 

% ΤΚΚΔΣΟΥΖ 
ΣΟ ΕΤΓΗΚΔΛΟ 
ΓΔΗΓΚΑ 

ΟΓΗΘΟΗ 
ΣΟΤΡΗΣΔ 483 483   

ΣΟΤΡΘΗΑ 101 99 20% 

ΒΟΤΙΓΑΡΗΑ 108 156 32% 

ΠΓΓΚ 83 151 31% 

ΡΟΤΚΑΛΗΑ 59 36 8% 

ΔΡΒΗΑ  69 16 3% 

ΆΙΙΔ 
ΥΩΡΔ 63 26 5% 
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2. Πποθίλ «αεποποπικού» και «οδικού» ηοςπίζηα 

 

 Αλαςπρή vs. Business 

Γηα 9 ζηνπο 10 αεξνπνξηθνύο ηνπξίζηεο, ε επίζθεςή ηνπο ζηε ρώξα ην 

κήλα Οθηώβξην ήηαλ θαζαξά γηα ιόγνπο αλαςπρήο ελώ ην αληίζηνηρν 

πνζνζηό ζηνπο νδηθνύο ηνπξίζηεο είλαη 6 ζηνπο 10. 1 ζηνπο 4 νδηθνύο 

ηνπξίζηεο δήισζε όηη επηζθέθζεθε ηε ρώξα γηα επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο. 

 Πνιιέο vs. ιίγεο εκέξεο δηακνλήο 

Ο κέζνο όξνο δηακνλήο γηα ηνπο αεξνπνξηθνύο ηνπξίζηεο ήηαλ 8.2 εκέξεο 

ελώ ησλ νδηθώλ ηνπξηζηώλ ιηγόηεξν από 3 εκέξεο (κε έλα ζεκαληηθό 

πνζνζηό 47% λα δειώλεη όηη έξρεηαη απζεκεξόλ πρ. γηα θαγεηό/ ςώληα 

θιπ.). 

 Δεκνγξαθηθέο δηαθνξέο 

Σν αεξνπνξηθό θνηλό εκθαλίδεηαη λεαξόηεξν ειηθηαθά θαη αλώηεξεο 

κόξθσζεο ζε ζρέζε κε ην νδηθό. 

 Σύπνη θαηαιπκάησλ 

5 ζηνπο 10 αεξνπνξηθνύο ηνπξίζηεο δήισζαλ όηη πξνηίκεζαλ high ranked 

θαηαιύκαηα (4 αζηέξσλ θαη άλσ) ελώ ην νδηθό θνηλό ζεσξείηαη γεληθά πην 

low end profile. 

 

3. Γιαηί ζηην Ελλάδα ηον Οκηώβπιο 

 

 Λόγνη επηινγήο 

Ο ήπηνο θαηξόο, νη θαιύηεξεο ηηκέο θαη ν ιηγόηεξνο θόζκνο απνηεινύλ 

ηνπο βαζηθνύο ιόγνπο επηινγήο ηεο Ειιάδαο γηα θζηλνπσξηλό πξννξηζκό, 

έλαληη άιισλ πξννξηζκώλ πνπ ζεσξνύληαη αληαγσληζηηθνί. 

 Ειιάδα vs. Αληαγσληζηηθέο ρώξεο 

εκεηώλεηαη όηη 4 ζηνπο 10 αεξνπνξηθνύο ηνπξίζηεο δήισζαλ όηη είραλ 

ζθεθζεί, ελαιιαθηηθά ηεο Ειιάδαο, ηελ Ιζπαλία σο πξννξηζκό δηαθνπώλ, 
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σζηόζν ν θαηξόο θαη νη θαιύηεξεο ηηκέο απνηέιεζαλ ηα βαζηθά θίλεηξα γηα 

λα πξνηηκήζνπλ ηε ρώξα.  

 

4. Ππογπαμμαηιζμόρ ηαξιδιού 

 

 Η ζεκαζία ηνπ last minute campaign 

Έλα ζεκαληηθό πνζνζηό (37%) ησλ αεξνπνξηθώλ ηνπξηζηώλ άξρηζε λα 

ςάρλεη γηα θζηλνπσξηλό πξννξηζκό δηαθνπώλ, έλα κήλα πεξίπνπ πξηλ 

ηαμηδέςεη. ηνλ νδηθό ηνπξηζκό είλαη αθόκα πην ζύληνκν ην δηάζηεκα 

αλαδήηεζεο πξννξηζκνύ αθνύ 8 ζηνπο 10 απαληνύλ όηη άξρηζαλ λα 

ςάρλνπλ ηνλ ηειεπηαίν κήλα. Καηά ζπλέπεηα, ελέξγεηεο last minute 

campaigns γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηώλ ζεσξνύληαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν (ηέιε Απγνύζηνπ- Οθηώβξε). 

 Πεγέο επηξξνήο 

εκαληηθή ε ζπκβνιή ηνπ ΕΟΣ ζηελ επηινγή ηεο Ειιάδαο σο πξννξηζκό 

αθνύ 2 ζηνπο 10 ηνπξίζηεο αλαθέξνπλ όηη επεξεάζηεθαλ γηα ηελ 

απόθαζε ησλ δηαθνπώλ ηνπο είηε από ην επίζεκν site ηνπ ΕΟΣ 

visitgreece.gr, είηε από ηηο on line θακπάληεο ηνπ θνξέα. 

Πνιύ δπλαηό ην word of mouth θαζώο 4 ζηνπο 10 ηνπξίζηεο δειώλνπλ 

όηη ηνπο επεξεάδεη ζε επίπεδν απόθαζεο γηα ην κέξνο ησλ δηαθνπώλ ηνπο 

ε γλώκε ησλ θίισλ/ γλσζηώλ ηνπο θ.ιπ.. 

Οη tour operators παξακέλνπλ ζεκαληηθνί θαη ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν γηα 

3 ζηνπο 10 ηνπξίζηεο, ηόζν ζηε δηαδηθαζία επηινγήο δηαθνπώλ όζν θαη 

ζηελ ελεκέξσζε γηα ηνλ πξννξηζκό ησλ δηαθνπώλ ηνπο. 

 

5. Ικανοποίηζη από ηο ηοςπιζηικό πποϊόν 
 

 Αμηνιόγεζε/ ύζηαζε ρώξαο 

8 κε 9 ζηνπο 10 ηνπξίζηεο αμηνινγνύλ ηελ εκπεηξία ηνπο από ηε ρώξα από 

πνιύ θαιή έσο άπιζηη. 
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Σν πνζνζηό ησλ «άξηζησλ» αμηνινγήζεσλ είλαη πςειό, κε 4 ζηνπο 10 

ηνπξίζηεο, είηε αεξνπνξηθώλ πηήζεσλ (36%) είηε νδηθήο κεηαθίλεζεο 

(35%) λα βαζκνινγνύλ σο «άπιζηα». 

Γηα ην 36% ησλ αεξνπνξηθώλ ηνπξηζηώλ θαη ην 31% ησλ νδηθώλ ε ρώξα 

ξεπέπαζε ηιρ πποζδοκίερ πος είσαν ελώ 6 ζηνπο 10 ζπλνιηθά 

δειώλνπλ όηη είλαη πολύ πιθανό λα ζπζηήζνπλ ηε ρώξα σο πξννξηζκό. 

Πνιύ πςειά πνζνζηά πξόζεζεο επαλεπίζθεςεο, επίζεο, κε ην 54% ησλ 

αεξνπνξηθώλ ηνπξηζηώλ θαη ην 56% ησλ νδηθώλ δειώλνπλ όηη είλαη πολύ 

πιθανό λα μαλαέξζνπλ ζηε ρώξα.  

7 ζηνπο 10 αεξνπνξηθνύο ηνπξίζηεο θαη 5 ζηνπο 10 νδηθνύο δειώλνπλ όηη 

ζα μοιπαζηούν ηιρ εμπειπίερ ηνπο από ηε ρώξα. 

 Σα assets ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο  

Γηα 6 ζηνπο 10 αεξνπνξηθνύο ηνπξίζηεο, ην δίπηπρν ήιηνο/ ζάιαζζα θαη ε 

ειιεληθή γαζηξνλνκία θαίλεηαη λα απνηεινύλ ην βαζηθό πόιν έιμεο ζηε 

ρώξα. Ωο «αμηνκλεκόλεπηα», επίζεο, ζηνηρεία εθιακβάλνληαη από 5 ζηνπο 

10 ηνπξίζηεο: ε θηινμελία, ε θπζηθή νκνξθηά ηεο ρώξαο θαη ε αίζζεζε 

ραιάξσζεο πνπ ε ρώξα απνπλέεη. 

Γηα 5 ζηνπο 10 νδηθνύο ηνπξίζηεο σο high point experience αλαθέξνληαη 

ην shopping θαη ην θαγεηό. 

Σν πνιηηηζηηθό ππόβαζξν αμηνινγείηαη επίζεο πνιύ ζεηηθά, σζηόζν 

ππάξρνπλ πεξηζώξηα λα εληζρπζεί ην πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ έξρνληαη 

ζε επαθή κε κνπζεία/ αξραηνινγηθνύο ρώξνπο. 

εκεία πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο ππνζηεξηθηηθέο 

δνκέο ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο, όπσο πρ. ππνδνκέο, νδηθό δίθηπν, 

θαζαξηόηεηα. 
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6. Κοινά- ζηόσοι 

 

• Κάηνηθνη ρσξώλ εμσηεξηθνύ 

Από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, πξνέθπςε όηη ηα 

θνηλά πνπ ζεσξνύληαη πην high end κε βάζε ην κέζν όξν δηακνλήο ηνπο 

ζηε ρώξα θαη ηνλ ηύπν ηνπ θαηαιύκαηνο πνπ έκεηλαλ είλαη θάηνηθνη: 

Γεξκαλίαο, Αγγιίαο θαη Ειβεηίαο. Ωο θνηλά ζηόρνη αλαδεηθλύνληαη όκσο, 

επίζεο, νη θάηνηθνη Κίλαο, Ρσζίαο, Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ θαη Αξαβηθώλ 

Κξαηώλ ηνπ Κόιπνπ. Εηδηθά γηα ηνπο θαηνίθνπο ΗΠΑ ζηόρνο είλαη ε 

παξαθίλεζή ηνπο λα κείλνπλ ζε πςειόηεξνπ ηύπνπ θαηαιύκαηα θαη γηα 

ηνπο θαηνίθνπο Αξαβηθώλ Κξαηώλ ε δηεύξπλζε ηνπ κέζνπ ρξόλνπ 

παξακνλήο ηνπο ζηε ρώξα. 

Όζνλ αθνξά ζηνπο νδηθνύο ηνπξίζηεο πεξηζζόηεξν ειθπζηηθό 

παξνπζηάδεηαη ζπγθξηηηθά ην θνηλό ησλ θαηνίθσλ Ρνπκαλίαο. 

 

7. Σελικά 

• Η επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ είλαη έλα ζηνίρεκα κε πνιύ θαιέο 

πηζαλόηεηεο λα θεξδεζεί από ηνλ ΕΟΣ αθνύ: 

• ε ηθαλνπνίεζε πνπ παξάγεηαη από ην ηνπξηζηηθό πξντόλ ην κήλα 

Οθηώβξην είλαη πνιύ πςειή 

• ηα βαζηθά hooks ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζηηθνύ παθέηνπ, θαηξόο θαη 

θαγεηό, παξακέλνπλ πνιύ ελεξγά ζηελ αλαδήηεζε εκπεηξηώλ εθ 

κέξνπο ησλ επηζθεπηώλ. 

• ν πνιηηηζηηθόο ηνπξηζκόο αλαδεηθλύεηαη σο πεδίν πεξαηηέξσ 

ελεξγεηώλ γηα ηελ αλάδεημή ηνπ σο attraction point. 


