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Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την maRc A.E. για λογαριασμό του ΕΟΤ. 
   
Χρόνος διεξαγωγής .................. Η συλλογή των στοιχείων έγινε στις 03/07-11/07/07. 
 
Περιοχή ................................... Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα. 
   
Πληθυσμός .............................. Νέοι, άνδρες και γυναίκες, 18 -30 ετών. 
 
Μέγεθος δείγματος .................. 800 νοικοκυριά. 
 
Τεχνική συλλογής πληροφοριών Η συλλογή των στοιχείων έγινε με την μέθοδο των 

συνεντεύξεων βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, με ειδικό 

λογισμικό που έχει αναπτύξει η maRc A.E. για την διεξαγωγή 

τηλεφωνικών ερευνών. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον 
δικτύου. 

 
Μέθοδος δειγματοληψίας ........ Πολυσταδιακή τυχαία δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη 

γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού,  το φύλο και την ηλικία.  

Η maRc A.E.  .........................   Είναι μέλος της ESOMAR (European Society Of Marketing Research), 

της WAPOR (World Association for Public Opinion Research) και τηρεί 
τους διεθνείς κώδικες δεοντολογίας για την διεξαγωγή και 
δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης. 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
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Σ ΝΘΕΣΗΣΥΝΘΕΣΗ ΟΤΟΥ Ι ΜΑ ΣΔΕΙΓΜΑΤΟΣ %%

ΦΥΛΟ

Άνδρας 50,0

Γυναίκα 50,0

ΗΛΙΚΙΑ

18-21 ετών 25,0

22-24 ετών 25,0

25-27 ετών 25,0

28-30 ετών 25,0

ΠΕΡΙΟΧΗ

Αθήνα 50,0

Θεσσαλονίκη 20,0

Λάρισα 10,0

Πάτρα 10,0

Ηράκλειο 10,0
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Α ) Τα προγράμματα τουρισμού για νέους

Βαθμός γνώσης των προγραμμάτων τουρισμού για νέους

Την ύπαρξη ειδικών προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού για νέους δηλώνει

πως γνωρίζει το 45% των νέων 18-30 ετών.

Σχετικά υψηλότερο ποσοστό ενημέρωσης εμφανίζουν οι άρρενες και η ηλικιακή

κατηγορία 22-27 ετών.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων με βάση την γεωγραφική κατανομή του

εξεταζόμενου πληθυσμού δεν παρουσιάζει αξιοσημείωτες στατιστικές

διαφοροποιήσεις.
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Α ) Τα προγράμματα τουρισμού για νέους

Πηγές ενημέρωσης

Οι γνωστοί και φίλοι, καθώς και οι σχετικές διαφημίσεις αλλά και τα έντυπα του

ΕΟΤ αναφέρονται ως οι συνηθέστερες κύριες πηγές γνώσης για την υλοποίηση

των προγραμμάτων τουρισμού για νέους. Ακολουθεί η ενημέρωση από το

INTERNET.

Σημειώνεται ότι από το INTERNET που αποτελεί ένα διαρκώς ανερχόμενο μέσο

ενημέρωσης, δηλώνουν πως ενημερώνονται σχετικά περισσότερο οι άνδρες και η

ηλικιακή κατηγορία 22-27 ετών.
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Α ) Τα προγράμματα τουρισμού για νέους

Ενδιαφέρον συμμετοχής κατά το παρελθόν

Οι 6 σε κάθε 100 νέους 18-30 ετών δήλωσαν ότι είχαν απευθυνθεί στο παρελθόν

στον ΕΟΤ ή σε ΚΕΠ και εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στα προγράμματα

κοινωνικού τουρισμού για νέους.

Οι άνδρες εμφανίζουν σχετικά μεγαλύτερο ποσοστό ενδιαφέροντος συμμετοχής

από το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών.  Οι ηλικιακές κατηγορίες 25-27 και 28-

30 ανέφεραν ότι είχαν απευθυνθεί στο παρελθόν στον ΕΟΤ ή σε κάποιο ΚΕΠ για

να λάβουν μέρος σε πρόγραμμα τουρισμού για νέους, σε τριπλάσιο ποσοστό από

το αντίστοιχο των ηλικιακών κατηγοριών 18-21και 21-24.
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Α ) Τα προγράμματα τουρισμού για νέους

Ποσοστό συμμετοχής

Το 4,7% των νέων 18-30 ετών που κατοικούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, 

Ηράκλειο και Λάρισα, δήλωσαν ότι έχουν λάβει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα

τουρισμού για νέους.

Η ανάλυση των στοιχείων με βάση το φύλο και την ηλικιακή κατηγορία των

ερωτώμενων συνάδει με τα συμπεράσματα της προηγούμενης ερώτησης .
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Α ) Τα προγράμματα τουρισμού για νέους

Και στην περίπτωση της συμμετοχής, οι άνδρες εμφανίζουν σχετικά μεγαλύτερο

ποσοστό από το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών.  Οι ηλικιακές κατηγορίες 25-27 

και 28-30 ανέφεραν ότι είχαν λάβει μέρος στο παρελθόν σε πρόγραμμα τουρισμού

για νέους, σε ποσοστά σημαντικά μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των ηλικιακών

κατηγοριών 18-21και 21-24. Η διαφοροποίηση αυτή θεωρείται φυσιολογική λόγω

του άνισου βάθους χρόνου που διαθέτουν οι συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες.
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Α ) Τα προγράμματα τουρισμού για νέους

Λόγοι μη συμμετοχής

Ως βασικός και κυρίαρχος λόγος μη συμμετοχής στα προγράμματα τουρισμού για

νέους αναφέρεται από την μεγάλη πλειοψηφία των νέων 18-30 ετών η άγνοια

ύπαρξης τέτοιων προγραμμάτων, ή η μη σαφής ενημέρωση για συγκεκριμένα

προγράμματα , προϋποθέσεις συμμετοχής κλπ .  Ως δεύτερος λόγος αναφέρεται η

αδυναμία συμμετοχής λόγω συνεχών υποχρεώσεων.  Ο τρίτος ιεραρχικά λόγος

είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος για τέτοιο τύπο τουρισμού , ο τέταρτος η έλλειψη

θέσεων στα προγράμματα που ενδιέφεραν και ο πέμπτος η αποφυγή της

αντιλαμβανόμενης ταλαιπωρίας απόκτησης των δελτίων. 

Η άγνοια ύπαρξης προγραμμάτων τουρισμού για νέους εμφανίζεται σχετικά

υψηλότερη στις νέες γυναίκες.
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Α ) Τα προγράμματα τουρισμού για νέους

Με βάση την ανάλυση ανά ηλικιακή κατηγορία προκύπτει ένα σχετικά

μεγαλύτερο έλλειμμα πληροφόρησης στους νέους 18-21 ετών.

Αναλύοντας τους λόγους μη συμμετοχής με βάση την γεωγραφική κατανομή του

εξεταζόμενου πληθυσμού, παρατηρούμε ότι στο λεκανοπέδιο Αττικής το ποσοστό

γνώσης για τα προγράμματα τουρισμού για νέους είναι σχετικά χαμηλότερο από

τα αντίστοιχα ποσοστά που εμφανίζουν τα άλλα αστικά κέντρα της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αδυναμία συμμετοχής στα προγράμματα τουρισμού για

νέους λόγω συνεχών υποχρεώσεων εμφανίζεται αντιστρόφως ανάλογη του

μεγέθους της πόλης κατοικίας. Όσο μικρότερη είναι η πόλη κατοικίας, τόσο

μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των νέων που δηλώνουν ότι δεν έλαβαν μέρος σε

ανάλογο πρόγραμμα λόγω λοιπών υποχρεώσεών τους.
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Α ) Τα προγράμματα τουρισμού για νέους

Βαθμός ικανοποίησης από την συμμετοχή στα προγράμματα

Ο βαθμός ικανοποίησης από την συμμετοχή στα προγράμματα κρίνεται ιδιαίτερα

υψηλός. Το 87% των συμμετεχόντων δήλωσαν πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι.

Ο βαθμός ικανοποίησης είναι υψηλός σε όλες τις υποκατηγορίες του εξεταζόμενου

πληθυσμού και δεν εμφανίζει αξιοπρόσεκτες στατιστικές διαφορές.
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Α ) Τα προγράμματα τουρισμού για νέους

Προτάσεις βελτίωσης

Στην ερώτηση « Τι πιστεύετε ότι πρέπει να βελτιωθεί στα προγράμματα τουρισμού

για νέους;» η συντριπτική πλειοψηφία των νέων 18-30 ετών απάντησε πως

χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση-πληροφόρηση για τα προγράμματα. 

Ακολουθούν προτάσεις για περισσότερες θέσεις , για περισσότερα προγράμματα, 

για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια των προγραμμάτων, για καλύτερη ποιότητα

υπηρεσιών και για απλούστευση χορήγησης των δελτίων.
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Α ) Τα προγράμματα τουρισμού για νέους

Σχετικά μεγαλύτερη έμφαση στην ενημέρωση δίνουν οι γυναίκες και οι νεότερες

ηλικιακές κατηγορίες 18-24 ετών.

Τα αιτήματα για περισσότερες θέσεις αλλά και περισσότερα προγράμματα

εμφανίζονται εντονότερα στις μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες 25-30 ετών και

ιδιαίτερα μεταξύ των ατόμων που κατοικούν στα λοιπά αστικά κέντρα εκτός

Αττικής.
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Α ) Τα προγράμματα τουρισμού για νέους

Ενδιαφέρον και πρόθεση συμμετοχής στο μέλλον

Το 38% των νέων 18-30 ετών δήλωσαν ότι τους ενδιαφέρει να λάβουν μέρος στο

μέλλον σε κάποιο πρόγραμμα τουρισμού για νέους.

Ο ένας στους τρείς (33,6%) δήλωσαν ότι ίσως τους ενδιέφερε αν ήξεραν

περισσότερα για τα συγκεκριμένα προγράμματα.

Τέλος ένα 28% δήλωσε πως δεν ενδιαφέρεται για τέτοιου είδους προγράμματα.
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Α ) Τα προγράμματα τουρισμού για νέους

Το σχετικά μεγαλύτερο ενδιαφέρον αλλά και πρόθεση συμμετοχής εμφανίζουν οι

νέες γυναίκες (40% έναντι 34,9% των νέων ανδρών)

Σύμφωνα με την ανάλυση με βάση την ηλικία των ερωτωμένων, η σχετικά

μεγαλύτερη πρόθεση συμμετοχής εμφανίζετε στις ηλικιακές κατηγορίες 25-27 

(45,2%)και 28-30 (38,6%).

Τα ποσοστά πρόθεσης συμμετοχής των ηλικιακών κατηγοριών 18-21 και 21-24 

είναι 31,8% και 35,8% αντίστοιχα.
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Α ) Τα προγράμματα τουρισμού για νέους

Τέλος από την ανάλυση των στοιχείων με βάση την γεωγραφική κατανομή του

εξεταζόμενου πληθυσμού, η πρόθεση συμμετοχής εμφανίζεται ευθέως ανάλογη

των πληθυσμιακών μεγεθών. Η μεγαλύτερη πρόθεση συμμετοχής στα

προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για νέους εμφανίζεται στο λεκανοπέδιο

Αττικής, (40,8%),ακολουθεί το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης

(37,5%) και έπονται οι άλλες μεγάλες πόλεις με πρόθεση συμμετοχής (33,5%).
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Β) Τουριστικές συνήθειες των νέων 18-30 ετών

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης ερευνητικής δράσης κρίνεται σκόπιμο να

αναφερθούν βασικά στοιχεία των τουριστικών συνηθειών των νέων 18-30 ετών.

-Το 84% των νέων (ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο του πληθυσμού) 

πραγματοποίησαν κάποιο ταξίδι εντός της χώρας.

Το ποσοστό των νέων γυναικών και των ατόμων ηλικίας 25-30 ετών που

πραγματοποίησαν κάποιο ταξίδι τους τελευταίους 12 μήνες είναι σχετικά

μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των ανδρών και των νέων ηλικίας 18-24 ετών.

Ο μέσος όρος ταξιδιών που πραγματοποιούν οι νέοι κατά την διάρκεια ενός

χρόνου είναι τα 2,5 ταξίδια.
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Β) Τουριστικές συνήθειες των νέων 18-30 ετών

Ο κύριος λόγος των ταξιδιών των νέων είναι η ψυχαγωγία και οι διακοπές. 

Ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά οι επισκέψεις φίλων ή συγγενών και οι

επαγγελματικοί/εκπαιδευτικοί λόγοι.

Η ψυχαγωγία,  ως λόγος ταξιδιών, εμφανίζεται με σχετικά υψηλότερη συχνότητα

στις νέες γυναίκες από ότι στους άνδρες , ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι

αναφέρονται από τους άνδρες (ιδιαίτερα της ηλικιακής κατηγορίας 25-30) σε

ποσοστό υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών. 
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Β) Τουριστικές συνήθειες των νέων 18-30 ετών

Το συνηθέστερο μεταφορικό μέσον που χρησιμοποιούν για την μετάβασή του

στους τόπους διακοπών είναι το πλοίο. Ακολουθεί το Ι.Χ. αυτοκίνητο. 

Μονοψήφια ποσοστά νέων δήλωσαν πως επιλέγουν το αεροπλάνο ή το

λεωφορείο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέες γυναίκες αναφέρουν μετακινήσεις με αεροπλάνο

αλλά και με λεωφορείο σε ποσοστά υπερτριπλάσια από τα αντίστοιχα των νέων

ανδρών.
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Β) Τουριστικές συνήθειες των νέων 18-30 ετών

Αναλύοντας την χρήση των μεταφορικών μέσων για την μετάβαση στον

προορισμό διακοπών με βάση την ηλικιακή κατηγορία των ερωτωμένων, 

παρατηρούμε ότι τα ποσοστά χρήσης αεροπλάνου και Ι.Χ. αυτοκινήτου

εμφανίζονται σχετικά υψηλότερα στους νέους άνω των 25 ετών, ενώ τα ποσοστά

χρήσης πλοίου και λεωφορείου εμφανίζονται σχετικά υψηλότερα στις ηλικίες 18-

24 ετών. 
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Β) Τουριστικές συνήθειες των νέων 18-30 ετών

Το INTERNET αποτελεί (μετά φυσικά από τις συστάσεις φίλων και συγγενών) το

συνηθέστερο μέσο αναζήτησης πληροφοριών για τον προορισμό διακοπών και

την επιλογή καταλυμάτων. Ακολουθούν οι ταξιδιωτικοί οδηγοί , τα ταξιδιωτικά

γραφεία, τα έντυπα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και του ΕΟΤ, οι

διαφημίσεις στα ΜΜΕ και οι εκθέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος. 

Το INTERNET ως μέσο αναζήτησης τουριστικών πληροφοριών χρησιμοποιείται

με ιδιαίτερη έμφαση στις ηλικίες 18-24 ετών, ενώ τα ποσοστά χρήσης

ταξιδιωτικών οδηγών και ταξιδιωτικών γραφείων εμφανίζονται σχετικά

μεγαλύτερα στην μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία 25-30 ετών.
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Β) Τουριστικές συνήθειες των νέων 18-30 ετών

Οι ήρεμες διακοπές με ξενοδοχειακές ανέσεις αποτελούν το στυλ διακοπών που

προτιμούν οι νέοι, έστω και με σχετικά μικρότερο ποσοστό από τον μέσο όρο του

συνολικού πληθυσμού.

Ο ένας περίπου στους πέντε νέους δηλώνει πως προτιμά περιπετειώδεις διακοπές

(εξερευνήσεις, σπορ, κλπ).

Ακολουθούν τα κάμπινγκ, οι κρουαζιέρες, ο περιηγητικός τουρισμός, οι διάφορες

μορφές εναλλακτικού τουρισμού και τέλος ο τουρισμός πόλης.
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Β) Τουριστικές συνήθειες των νέων 18-30 ετών

Οι ήρεμες διακοπές ως προτιμητέο στυλ διακοπών αναφέρονται με μεγαλύτερη

συχνότητα από τις νέες γυναίκες και την ηλικιακή κατηγορία άνω των 25 ετών.

Οι διακοπές περιπέτειας, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, κλπ , προτιμούνται

σχετικά περισσότερο από τους νέους κάτω των 25 ετών. 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται με διαγράμματα και πίνακες τα αναλυτικά

αποτελέσματα της έρευνας.
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Γνωρίζετε ότι υπάρχουν προγράμματα κοινωνικού τουρισμού
ειδικά για νέους ή δεν έτυχε να ενημερωθείτε; 

-- ΜεΜε ά ηβάση οτο λφύλο--

ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ

ΦΦΥΛΟ

δ ςΆνδρας νΓυναίκα

Ναι 44,8 848,7 141,2

Όχι 55,2 151,3 858,8
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Γνωρίζετε ότι υπάρχουν προγράμματα κοινωνικού τουρισμού
ειδικά για νέους ή δεν έτυχε να ενημερωθείτε; 

- ΜεΜε ββάση την ιηλικία

ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ
ΗΛΙΚΙΑ

818-  21 ετών 222-  24 ετών 225--  27 νετών 828-3  30 ετών

ΝΝαι 444,8 3 ,33,3 48,7 49,7 4 ,47,6

ΌχΌχι 555,2 6 ,66,7 51,3 50,3 5 ,52,4
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Γνωρίζετε ότι υπάρχουν προγράμματα κοινωνικού τουρισμού
ειδικά για νέους ή δεν έτυχε να ενημερωθείτε; 

-- ΜΜε ά ηβάση τηντην π ρ οχπεριοχή --

Σ Ο ΟΣΥΝΟΛΟ Πε ήΠεριοχή

ΑθήναΑθήνα ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη ΆλλεςΆλλες μεγάλεςμεγάλες
ςπόλεις

αΝαι 44,8 44,3 946,9 4 ,44,4

ΌχιΌχι 55,2 55,7 153,1 5 ,55,6
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Από πού είχατε ενημέρωση; 
- ΜεΜε ηβάση ττο ύλφύλο-

ΛΟΣΥΝΟΛΟ

ΦΥΛΟΦΥΛΟ

Ά ςΆνδρας Γυναίκα

Μ ωΜέσω γγνωστών  , φίλων
σ γ ν νσυγγενών 146,1 4 ,44,2 48,5

InternetInternet ,79,7 1 ,11,1 77,6

ΑπΑπό φ ι ηδιαφήμιση  , πέντυπα
ττου ΟΕΟΤ 244,2 4 ,44,7 43,9



maRc A.E.maRc A.E.

Από πού είχατε ενημέρωση; 
- ΜεΜε βάση τ ντην λ κίηλικία--

ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ
ΛΗΛΙΚΙΑ

818- 1 21 ετών 222- 4 24 ετών 225--  27 εετών 28-  30 τετών

ΜέσΜέσω γνωστών  , φίλων
σ γ νσυγγενών 146,1 45,5 45,3 40,6 53,0

InternetInternet ,79,7 77,6 12,6 12,9 05,0

ΑΑπό ισδιαφήμιση  , έ τέντυπα του
ΕΕΟΤ 244,2 47,0 42,1 46,5 42,0



maRc A.E.maRc A.E.

Από πού είχατε ενημέρωση; 
- ΜεΜε β σβάση τητην ρι ήπεριοχή -

Σ Ο ΟΣΥΝΟΛΟ Πε ήΠεριοχή

ΑθήναΑθήνα ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη ΆλλεςΆλλες μεγάλεςμεγάλες
ςπόλεις

Μέσω ν σ νγνωστών  , ί ωφίλων
συγγενών 46,1 49,7 443,4 4 ,42,1

nInternet 9,7 12,3 6,6 7,5

Από διαδιαφήμιση  , έντυπα τοτου
ΕΟΤ 44,2 38,0 050,0 5 ,50,5





maRc A.E.maRc A.E.

Είχατε απευθυνθεί ποτέ στο παρελθόν στον ΕΟΤ ή σε ΚΕΠ για να λάβετε μέρος στα
προγράμματα τουρισμού για νέους, άσχετα αν τελικά πήρατε μέρος ή όχι;

-- ΜεΜε ά ηβάση οτο λφύλο--

ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ

ΦΦΥΛΟ

δ ςΆνδρας νΓυναίκα

Ναι 6,0 66,7 ,45,4

Όχι 94,0 393,3 494,6



maRc A.E.maRc A.E.

Είχατε απευθυνθεί ποτέ στο παρελθόν στον ΕΟΤ ή σε ΚΕΠ για να λάβετε μέρος στα
προγράμματα τουρισμού για νέους, άσχετα αν τελικά πήρατε μέρος ή όχι;

- ΜεΜε ββάση την ιηλικία

ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ
ΗΛΙΚΙΑ

818-  21 ετών 222-  24 ετών 225--  27 νετών 828-3  30 ετών

ΝΝαι 6,0 1,5 13,1 10,1 9,0

ΌχΌχι 494,0 9 ,98,5 96,9 89,9 9 ,91,0



maRc A.E.maRc A.E.

Είχατε απευθυνθεί ποτέ στο παρελθόν στον ΕΟΤ ή σε ΚΕΠ για να λάβετε μέρος στα
προγράμματα τουρισμού για νέους, άσχετα αν τελικά πήρατε μέρος ή όχι;

-- ΜΜε ά ηβάση τηντην π ρ οχπεριοχή --

Σ Ο ΟΣΥΝΟΛΟ Πε ήΠεριοχή

ΑθήναΑθήνα ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη ΆλλεςΆλλες μεγάλεςμεγάλες
ςπόλεις

αΝαι 6,0 5,7 5,0 7,1

ΌχιΌχι 94,0 94,3 095,0 9 ,92,9





maRc A.E.maRc A.E.

Έχετε λάβει ποτέ μέρος στα προγράμματα τουρισμού για νέους; 
-- ΜεΜε ά ηβάση οτο λφύλο--

ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ

ΦΦΥΛΟ

δ ςΆνδρας νΓυναίκα

Ναι 4,7 55,3 ,24,2

Όχι 95,3 494,7 595,8



maRc A.E.maRc A.E.

Έχετε λάβει ποτέ μέρος στα προγράμματα τουρισμού για νέους; 
- ΜεΜε ββάση την ιηλικία

ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ
ΗΛΙΚΙΑ

818-  21 ετών 222-  24 ετών 225--  27 νετών 828-3  30 ετών

ΝΝαι 4,7 0,7 91,9 10,6 5,5

ΌχΌχι 595,3 9 ,99,3 98,1 89,4 9 ,94,5



maRc A.E.maRc A.E.

Έχετε λάβει ποτέ μέρος στα προγράμματα τουρισμού για νέους; 
-- ΜΜε ά ηβάση τηντην π ρ οχπεριοχή --

Σ Ο ΟΣΥΝΟΛΟ Πε ήΠεριοχή

ΑθήναΑθήνα ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη ΆλλεςΆλλες μεγάλεςμεγάλες
ςπόλεις

αΝαι 4,7 3,6 5,4 5,9

ΌχιΌχι 95,3 96,4 694,6 9 ,94,1





maRc A.E.maRc A.E.

Για ποιον λόγο δεν έχετε λάβει; 
-- ΜεΜε ά ηβάση οτο λφύλο--

ΣΥΝΟΛΟ

ΛΦΥΛΟ

ν ρΆνδρας Γυναίκα

Δεν ν ρι αγνώριζα όότι νυπάρχουν ττέτοια
ο ρ μ απρογράμματα 64,9 959,8 969,5

Δεν με ε ι ρενδιαφέρει- νΔεν ομου έσ ιαρέσει αυαυτού
του τ οτύπου τουρισμός- 77,1 010,1 4,3

Δεν ν ρί ωγνωρίζω ττις ϋπροϋποθέσεις- νδεν ωξέρω
αν δδικαιούμαι 88,6 88,8 8,6

τώΑδυνατώ λ γλόγω π συποχρεώσεων
10,210,2 12,812,8 7,87,8

Δεν ήξερα τι ουείδους ο ρ μ απρογράμματα ειέχει
4,94,9 4,34,3 5,55,5

Δεν έχει ρό ρπρόγραμμα οπου να εμε
ενδιαφέρουν 11,4 22,1 0,8

Δεν είχε θέσεις
11,3 00,8 1,8

εΈχει γ λμεγάλη φ αγραφειοκρατία-τ ωρταλαιπωρία
11,5 11,3 1,8



maRc A.E.maRc A.E.

Για ποιον λόγο δεν έχετε λάβει;
- ΜεΜε ββάση την ιηλικία

ΣΥΝΟΛΟ
ΗΛΙΗΛΙΚΙΑ

118-- 1 21 τώετών 22- 4 24 τώετών 25-  27 ετών 228-- 0 30 τετών

Δεν γνώριζα ιότι ρ υυπάρχουν ττέτοια
τπρογράμματα 64,964,9 74,674,6 61,361,3 60,260,2 63,263,2

Δεν με ενδιαφέρει--ΔΔεν μμου ααρέσει
υαυτού ττου ύ ουτύπου ρτουρισμός- ,7,1 77,1 8,9 7,0 55,5

ΔενΔεν γνωρίζωγνωρίζω τιςτις προϋποθέσειςπροϋποθέσεις-- δενδεν
ξέρωξέρω αναν δικαιούμαιδικαιούμαι ,8,6 66,1 9,4 9,7 99,5

αΑδυνατώ λόγω υ οχ ε ευποχρεώσεων 1 ,210,2 77,6 11,0 1 ,10,2 11,9

Δεν ξήξερα τιτι εείδους μ απρογράμματα
χ ιέχει 4,94,9 2,02,0 5,25,2 6,56,5 6,06,0

Δεν έχει πρόγραμμα ππου ννα με
ν ια ροενδιαφέρουν ,1,4 11,5 1,6 2,2 00,5

ΔενΔεν είχεείχε θέσειςθέσεις 1,31,3 2,12,1 2,72,7 0,50,5

Έχει ε ημεγάλη ρ ειο αγραφειοκρατία-
α α ρταλαιπωρία ,1,5 11,0 0,5 1,6 33,0



maRc A.E.maRc A.E.

Για ποιον λόγο δεν έχετε λάβει; 
-- ΜΜε ά ηβάση τηντην π ρ οχπεριοχή --

ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ ΠεριοχήΠεριοχή

ΑθήναΑθήνα ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη ΆλλεςΆλλες μεγάλεςμεγάλες
ππόλεις

Δεν γνώριζα ιότι ρ υυπάρχουν ττέτοια
τπρογράμματα 6 ,64,9 6 ,67,6 161,9 462,4

Δεν με ενδιαφέρει--ΔΔεν μμου ααρέσει
υαυτού ττου ύ ουτύπου ρτουρισμός- 7,1 6,4 ,79,7 ,66,6

Δεν γνωρίζω τις π σπροϋποθέσεις- εδεν
έξέρω αν δικαιούμαι 8,6 8,2 ,09,0 ,29,2

αΑδυνατώ λόγω υ οχ ε ευποχρεώσεων 1 ,10,2 6,6 ,09,0 017,0

Δεν ξήξερα τιτι εείδους μ απρογράμματα
χ ιέχει 4,9 6,1 ,56,5 ,71,7

Δεν έχει πρόγραμμα ππου ννα με
ν ια ροενδιαφέρουν 1,4 1,3 ,91,9 ,31,3

Δεν χείχε έ ιςθέσεις 1,3 1,0 ,31,3 ,71,7

Έχει ε ημεγάλη ρ ειο αγραφειοκρατία-
α α ρταλαιπωρία 1,51,5 2,82,8 0,60,6







maRc A.E.maRc A.E.

Τι πιστεύετε ότι πρέπει να βελτιωθεί στο θεσμό του τουρισμού για νέους;
-- ΜεΜε ά ηβάση οτο λφύλο--

ΥΣΥΝΟΛΟ

ΟΦΥΛΟ

δΆνδρας ν ίΓυναίκα

ισ ρηΠερισσότερη μ ωενημέρωση-π οφ η ηπληροφόρηση αγια
ατα π γ άπρογράμματα 191,1 90,8 ,491,4

Η κασδιαδικασία ή ηχορήγησης νδελτίων
5,7 45,4 ,6,1

Οι οπροϋποθέσεις και οι οιόροι σσυμμετοχής -να
ίν ιείναι γγια ουπερισσότερους 6,5 26,2 ,6,9

ισ ρΠερισσότερες θθέσεις
9,79,7 9,79,7 9,89,8

ΠερισσότεραΠερισσότερα προγράμματαπρογράμματα
9,0 11,0 ,6,9

Η ι τ αποιότητα των υ ηυπηρεσιών και
τκαταλυμάτων 6,4 27,2 ,5,6

Η κεδιάρκεια των ρπρογραμμάτων
3,4 83,8 ,2,9

αΤα πποσά της ίδίδιας υ μ ςσυμμετοχής
1,9 51,5 ,2,2

λΆλλο
0,20,2 0,50,5

ΤίποταΤίποτα
0,5 50,5 ,0,5



maRc A.E.maRc A.E.

Τι πιστεύετε ότι πρέπει να βελτιωθεί στο θεσμό του τουρισμού για νέους;
- ΜεΜε ββάση την ιηλικία

Σ Ο ΟΣΥΝΟΛΟ
ΑΗΛΙΚΙΑ

818-2  21 ετών 222-  24 ε νετών 225-- 7 27 τώετών 28-  30 εετών

ιΠερισσότερη μ ωσενημέρωση-- ρ η ηπληροφόρηση
για τα ο ρ μ απρογράμματα 91,191,1 91,491,4 93,393,3 89,989,9 90,090,0

Η ικ αδιαδικασία ή η ηχορήγησης ωνδελτίων
5,7 ,04,0 6,7 6,5 ,5,7

ΟιΟι προϋποθέσειςπροϋποθέσεις καικαι οιοι όροιόροι συμμετοχήςσυμμετοχής --
νανα είναιείναι γιαγια περισσότερουςπερισσότερους 6,5 ,53,5 5,2 7,0 ,010,0

ιΠερισσότερες σθέσεις 9,7 ,15,1 7,8 414,6 ,411,4

ιΠερισσότερα ρο ρ μ απρογράμματα
9,09,0 5,15,1 9,39,3 11,111,1 10,510,5

Η ο ό τποιότητα των εσυπηρεσιών και
τ νκαταλυμάτων 6,4 ,04,0 5,7 6,5 ,9,0

ΗΗ διάρκειαδιάρκεια τωντων προγραμμάτωνπρογραμμάτων 3,43,4 2,52,5 4,14,1 3,03,0 3,83,8

αΤα σποσά της δίδιας υ μ ςσυμμετοχής
1,9 ,02,0 1,6 2,0 ,1,9

λΆλλο
0,2 ,50,5 0,5

ί τΤίποτα
0,5 ,50,5 0,5 ,1,0



maRc A.E.maRc A.E.

Τι πιστεύετε ότι πρέπει να βελτιωθεί στο θεσμό του τουρισμού για νέους;
-- ΜΜε ά ηβάση τηντην π ρ οχπεριοχή --

ΟΣΥΝΟΛΟ ρΠεριοχή

ήΑθήνα κΘεσσαλονίκη Άλλες μ λεμεγάλες
ππόλεις

ρ σΠερισσότερη ν ρ ηενημέρωση- λ όπληροφόρηση
ιαγια τα ρ τπρογράμματα 191,1 9 ,91,3 989,4 292,1

ΗΗ διαδικασίαδιαδικασία χορήγησηςχορήγησης δελτίωνδελτίων
,75,7 6,2 ,44,4 5,9

Οι ειςπροϋποθέσεις κακαι οοι όόροι οχσυμμετοχής
-να είναι για ε σ ε ςπερισσότερους ,56,5 7,2 ,96,9 5,0

ΠερισσότερεςΠερισσότερες θέσειςθέσεις ,79,7 9,2 414,4 7,5

ρ σΠερισσότερα τπρογράμματα
9,09,0 6,56,5 10,610,6 12,112,1

Η ποιότητα ντων π ρ ι νυπηρεσιών ικαι
λκαταλυμάτων ,46,4 7,5 ,65,6 5,0

ΗΗ διάρκειαδιάρκεια τωντων προγραμμάτωνπρογραμμάτων 3,43,4 3,23,2 2,52,5 4,24,2

ΤαΤα ποσάποσά τηςτης ίδιαςίδιας συμμετοχήςσυμμετοχής
,91,9 1,7 ,52,5 1,7

οΆλλο
,20,2 0,2 ,60,6

ΤίποταΤίποτα
,50,5 0,5 ,31,3





maRc A.E.maRc A.E.

Θα σας ενδιέφερε να λάβετε μέρος στο μέλλον
σε προγράμματα τουρισμού για νέους;

-- ΜεΜε βάσηβάση τοτο φύλοφύλο--

ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ

ΦΥΛΟ

Άνδρας Γ κΓυναίκα

ο ραΣίγουρα νναι 038,0 3 ,34,9 4 ,740,7

ίσως, , αν ήξήξερα επερισσότερα 633,6 3 ,35,1 3 ,132,1

όχι 28,228,2 29,729,7 27,027,0

ΔΑΔΑ ,20,2 0,3 0,2



maRc A.E.maRc A.E.

Θα σας ενδιέφερε να λάβετε μέρος στο μέλλον
σε προγράμματα τουρισμού για νέους;

-- ΜεΜε βάσηβάση τηντην ηλικίαηλικία--

ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ
ΗΛΙΚΙΑ

818-  21 ετών 222-  24 ετών 225--  27 νετών 828-3  30 ετών

ΣίΣίγουρα ιναι 838,0 3 ,31,8 35,8 45,2 3 ,38,6

ίίσως  , ααν εήξερα ρισσ ρπερισσότερα 333,6 3 ,34,8 41,5 27,6 3 ,31,0

ό ιόχι 828,2 3 ,33,3 22,8 26,6 3 ,30,0

ΔΑΔΑ 0,2 50,5 0,5



maRc A.E.maRc A.E.

Θα σας ενδιέφερε να λάβετε μέρος στο μέλλον
σε προγράμματα τουρισμού για νέους;

-- ΜεΜε βάσηβάση τηντην περιοχήπεριοχή --

Σ Ο ΟΣΥΝΟΛΟ Πε ήΠεριοχή

ΑθήναΑθήνα ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη ΆλλεςΆλλες μεγάλεςμεγάλες
ςπόλεις

ΣίγουραΣίγουρα ναιναι 38,0 40,8 537,5 3 ,33,5

ίσως, , αν ήξερα επερισσότερα 33,6 33,3 828,8 3 ,37,2

όχιόχι 28,2 25,4 833,8 2 ,29,3

ΔΑ 0,20,2 0,50,5







maRc A.E.maRc A.E.

Τους τελευταίους 12 μήνες πραγματοποιήσατε κάποιο ταξίδι
εντός Ελλάδος έστω και χωρίς διανυκτέρευση;

-- ΜεΜε ά ηβάση οτο λφύλο--

ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ

ΦΦΥΛΟ

δ ςΆνδρας νΓυναίκα

Ναι ,84,0 079,0 89,1

Όχι ,16,0 021,0 10,9



maRc A.E.maRc A.E.

Τους τελευταίους 12 μήνες πραγματοποιήσατε κάποιο ταξίδι
εντός Ελλάδος έστω και χωρίς διανυκτέρευση;

-- Με σβάση τηντην η ίαηλικία --

Υ ΛΣΥΝΟΛΟ

ΗΛΙΚΙΑΗΛΙΚΙΑ

18-24 ετών 25-30 ετών
Ναι 84,0 080,4 686,6

Όχι 16,0 919,6 313,4





maRc A.E.maRc A.E.

Πόσα ταξίδια κάνατε τους τελευταίους 12 μήνες;
-- ΜεΜε ά ηβάση οτο λφύλο--

Σ ΟΣΥΝΟΛΟ

ΦΥΛΟ

δΆνδρας ν ίΓυναίκα

νΈνα
22,5 226,2 1 ,019,0

Δύο
26,6 717,7 3 ,035,0

Τρία
22,1 926,9 1 ,517,5

ρΤέσσερα
8,68,6 11,511,5 5,85,8

νΠέντε
3,03,0 1,51,5 4,44,4

ξΈξι
94,9 ,83,8 ,5,8

ρ σΠερισσότερα
12,4 312,3 1 ,412,4



maRc A.E.maRc A.E.

Πόσα ταξίδια κάνατε τους τελευταίους 12 μήνες;
-- Με σβάση τηντην η ίαηλικία --

Σ ΟΣΥΝΟΛΟ

ΚΙΗΛΙΚΙΑ

18-  24 τετών 525- 030 ώετών
νΈνα

22,5 626,6 1 ,619,6

Δύο
26,6 933,9 2 ,521,5

Τρία
22,1 110,1 3 ,430,4

ρΤέσσερα
8,68,6 10,110,1 7,67,6

νΠέντε
3,03,0 2,82,8 3,23,2

ξΈξι
94,9 ,55,5 ,4,4

ρ σΠερισσότερα
12,4 011,0 1 ,313,3





maRc A.E.maRc A.E.

Ποιος ήταν ο κύριος λόγος των ταξιδιών σας;
-- ΜεΜε ά ηβάση οτο λφύλο--

Σ Ν ΟΣΥΝΟΛΟ

ΦΦΥΛΟ

ΆΆνδρας Γ αΓυναίκα

ψ χ γψυχαγωγία, , ια ο ςδιακοπές
696,6 694,6 9 ,98,5

ε σεπίσκεψη σε ςφίλους καικαι
σ γ ν ςσυγγενείς 116,1 216,2 1 ,16,1

ε γ αεπαγγελματικοί λόγοι
(( ι άσεμινάρια  , συνέδρια) 611,6 916,9 6,6

Ά οΆλλο
0,70,7 1,51,5



maRc A.E.maRc A.E.

Ποιος ήταν ο κύριος λόγος των ταξιδιών σας;
-- Με σβάση τηντην ηλ κίαηλικία --

Σ Ν ΟΣΥΝΟΛΟ

Η ΑΗΛΙΚΙΑ

18-2  24 τετών 225--3  30 εετών
ψ χ γψυχαγωγία, , ια ο ςδιακοπές

696,6 594,5 9 ,98,1

ε σεπίσκεψη σε ςφίλους καικαι
σ γ ν ςσυγγενείς 116,1 330,3 6,3

ε γ αεπαγγελματικοί λόγοι
(( ι άσεμινάρια  , συνέδρια) 611,6 ,46,4 1 ,15,2

Ά οΆλλο
0,70,7 1,31,3





maRc A.E.maRc A.E.

Ποιο μεταφορικό μέσον χρησιμοποιήσατε για την μετάβαση σας;
-- ΜεΜε ά ηβάση οτο λφύλο--

Σ Ν ΟΣΥΝΟΛΟ

ΦΦΥΛΟ

ΆΆνδρας Γ αΓυναίκα

Αε ά οΑεροπλάνο
,56,5 ,23,2 9,3

ΠΠλοίο
160,1 466,4 5 ,55,0

Λ ω εΛεωφορείο
,74,7 ,61,6 7,3

ΙΙΧ υ τοαυτοκίνητο
28,628,6 28,828,8 28,528,5



maRc A.E.maRc A.E.

Ποιο μεταφορικό μέσον χρησιμοποιήσατε για την μετάβαση σας;
-- Με σβάση τηντην ηλ κίαηλικία --

Σ Ν ΟΣΥΝΟΛΟ

Η ΑΗΛΙΚΙΑ

18-2  24 τετών 225--3  30 εετών
Αε ά οΑεροπλάνο

,56,5 ,25,2 7,5

ΠΠλοίο
160,1 563,5 5 ,57,8

Λ ω εΛεωφορείο
,74,7 ,16,1 3,7

ΙΙΧ υ τοαυτοκίνητο
28,628,6 25,225,2 31,131,1





maRc A.E.maRc A.E.

Τι μέσα χρησιμοποιήσατε για την επιλογή του καταλύματος;
-- ΜεΜε ά ηβάση οτο λφύλο--

ΥΣΥΝΟΛΟ

ΟΦΥΛΟ

δΆνδρας ν ίΓυναίκα

α ικΤαξιδιωτικό γ αγραφείο
8,7 10,5 ,7,3

α ικΤαξιδιωτικό οδοδηγό
323,5 19,8 ,426,4

υ τ εΣυστάσεις όαπό σ γσυγγενείς ί ςφίλους
050,0 51,2 ,149,1

οΤουριστική ασ υ οαστυνομία
1,01,0 2,32,3

InternetInternet
828,1 20,9 ,633,6

ια μ ηΔιαφήμιση αστα Μ ΕΜΜΕ
2,0 ,3,6

κθΕκθέσεις ρ οτουριστικού ν φ ν ςενδιαφέροντος
1,0 ,1,8

Έντυπα κοινωνικού το σ ύτουρισμού
2,6 53,5 ,1,8

υΤυχαία
10,710,7 9,39,3 11,811,8



maRc A.E.maRc A.E.

Τι μέσα χρησιμοποιήσατε για την επιλογή του καταλύματος;
-- Με σβάση τηντην η ίαηλικία --

ΥΣΥΝΟΛΟ

ΗΛΙΚΙΑΗΛΙΚΙΑ

1818--24 24 ετώνετών 2525--30 30 ετώνετών
α ικΤαξιδιωτικό γ αγραφείο

8,7 5,5,5 10,6

α ικΤαξιδιωτικό οδοδηγό
323,5 817,8 26,8

υ τ εΣυστάσεις όαπό σ γσυγγενείς ί ςφίλους
050,0 453,4 48,0

οΤουριστική ασ υ οαστυνομία
1,01,0 61,6

InternetInternet
828,1 35,635,6 23,623,6

ια μ ηΔιαφήμιση αστα Μ ΕΜΜΕ
2,0 2,2,7 61,6

κθΕκθέσεις ρ οτουριστικού ν φ ν ςενδιαφέροντος
1,0 2,2,7

Έντυπα κοινωνικού το σ ύτουρισμού
2,6 6,6,8

υΤυχαία
10,710,7 9,9,6 11,4





maRc A.E.maRc A.E.

Γενικά ποιο στυλ διακοπών προτιμάτε;
-- ΜεΜε ά ηβάση οτο λφύλο--

Σ Ν ΟΣΥΝΟΛΟ

ΦΦΥΛΟ

ΆΆνδρας Γ αΓυναίκα

ε ςΉρεμες ι έδιακοπές  , ξ ρξεκούραση
163,1 157,1 6 ,69,1

πκάμπινγκ
,25,2 ,76,7 3,7

α ςΕναλλακτικές ια ο ςδιακοπές
,73,7 ,94,9 2,5

ε ε δΠεριπετειώδεις δ πδιακοπές
16,916,9 16,016,0 17,917,9

μΤουρισμός όπόλης
1,51,5 2,52,5 0,60,6

ε γ τΠεριηγητικός μτουρισμός
,64,6 ,34,3 4,9

εκρουαζιέρες
,94,9 ,68,6 1,2



maRc A.E.maRc A.E.

Γενικά ποιο στυλ διακοπών προτιμάτε;
-- Με σβάση τηντην ηλ κίαηλικία --

Σ Ν ΟΣΥΝΟΛΟ

Η ΑΗΛΙΚΙΑ

18-2  24 τετών 225--3  33 εετών
ε ςΉρεμες ι έδιακοπές  , ξ ρξεκούραση

163,1 743,7 7 ,76,8

πκάμπινγκ
,25,2 ,69,6 2,1

α ςΕναλλακτικές ια ο ςδιακοπές
,73,7 ,98,9

ε ε δΠεριπετειώδεις δ πδιακοπές
16,916,9 25,225,2 11,111,1

μΤουρισμός όπόλης
1,51,5 3,73,7

ε γ τΠεριηγητικός μτουρισμός
,64,6 ,25,2 4,2

εκρουαζιέρες
,94,9 ,73,7 5,8




