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Το παρόν βιβλίο αποτελεί τη δεύτερη, προσαρµοσµένη και βελτιωµένη,
έκδοση του οµότιτλου βιβλίου που έχει κυκλοφορήσει το 2001 από τις

Εκδόσεις Προποµπός. Κατ’ αρχάς, οφείλω να ευχαριστήσω τους αναγνώ-
στες για την πολύ καλή ανταπόκριση στην πρώτη έκδοση και στις ανατυπώ-
σεις της, απόδειξη ότι το βιβλίο ήρθε να καλύψει ένα σηµαντικό κενό στην
ελληνική τουριστική βιβλιογραφία. Η επιτυχία του βιβλίου µάς ώθησε σε
µια αναβάθµισή του και ανάλογη προσαρµογή του περιεχοµένου του.

Η παρούσα έκδοση έχει ως κύριο κορµό και βασίζεται σηµαντικά στην
πρώτη έκδοση. Έχει προσαρµοστεί και εµπλουτιστεί σε ορισµένες πτυχές,
λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των επαγγελµατικών στελεχών, των
επιχειρηµατιών και των συναδέλφων, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. 

Η προσέγγιση του βιβλίου βασίζεται σε µια γενική λογική, η οποία πε-
ριστρέφεται γύρω από δύο άξονες:

• Παρουσίαση των οργανωτικών και διοικητικών θεµάτων των επιχει-
ρήσεων ταξιδιωτικών πρακτορείων εισερχόµενου και εξερχόµενου
τουρισµού.

• Ανάλυση των εργασιών και διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την
εύρυθµη λειτουργία ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου.

Η µέθοδος προσέγγισης που έχει υιοθετηθεί είναι η σταδιακή διεύρυν-
ση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και των λειτουργιών του ταξιδιωτι-
κού πρακτορείου µε αργά και σταθερά βήµατα. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η
θεµατική που αναπτύσσεται κατά κεφάλαιο, έχει ως ακολούθως.

Στο πρώτο κεφάλαιο «Οργάνωση και ∆ιοίκηση Ταξιδιωτικού
Πρακτορείου» παρουσιάζονται τα θέµατα του γενικού και επιχει- 13



ρηµατικού περιβάλλοντος που σχετίζονται µε τις διοικητικές και οργανωτι-
κές πτυχές του πρακτορείου, και αυτό ανεξάρτητα από τον τύπο και την επι-
χειρηµατική δραστηριότητά του. ∆ιαπραγµατεύονται θέµατα που αναφέρο-
νται στις γενικές λειτουργίες του management (οργάνωση - διοίκηση) και
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του management ταξιδιωτικού πρακτορείου.
Αναλύονται το οργανόγραµµα και οι εργασίες που εκτελεί κάθε τµήµα και
παρατίθενται οι περιγραφές θέσεων εργασίας. Τέλος, προσεγγίζεται το θέµα
των τουριστικών λεωφορείων, ως µια ιδιαίτερη επιχειρηµατική λειτουργία.

Το δεύτερο κεφάλαιο «Λειτουργία Ταξιδιωτικού Πρακτορείου Εισερ-
χόµενου Τουρισµού (Incoming)» έχει ως θέµα την επιχειρηµατική λει-
τουργία που σχετίζεται µε τον εισερχόµενο τουρισµό. Πρόκειται για την
ανάληψη της αντιπροσώπευσης ενός Tour Operator, δηλαδή τις λειτουργι-
κές διαδικασίες και την απόκτηση τεχνογνωσίας για τον εισερχόµενο του-
ρισµό. Αναλύονται όλα τα διαδικαστικά των συναλλαγών και διεκπεραίωσης
των θεµάτων που σχετίζονται µε τη διαµονή των οργανωµένα διακινούµε-
νων τουριστών. Ο κύριος κορµός του κεφαλαίου αφιερώνεται στις  λειτουρ-
γικές διαδικασίες κατά την εκτέλεση των εργασιών ενός πρακτορείου-τοπι-
κού ανταποκριτή του Tour Operator. Το περιεχόµενο του κεφαλαίου συνί-
σταται λοιπόν σε µια λειτουργική περιγραφή των εργασιών incoming.

Στο τρίτο κεφάλαιο «Οικονοµική ∆ιεύθυνση Ταξιδιωτικού Πρακτορεί-
ου» αναλύονται θέµατα που σχετίζονται µε την οικονοµική διεύθυνση της
επιχείρησης πρακτορείου. Αποτελείται από έξι ενότητες στις οποίες παρου-
σιάζονται τα ακόλουθα θέµατα: 

• Λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης και ανάλυση των εσόδων και
λειτουργικών εξόδων.

• Κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών. 
• Οικονοµικές παράµετροι του τουριστικού λεωφορείου.
• Τιµολόγηση των παρεχοµένων υπηρεσιών.
• ∆ιάφορες τεχνικές που συνεισφέρουν στην αποδοτικότερη λειτουργία. 
• Επιχειρησιακά πλάνα (Business plans).
Η παρουσίαση των παραπάνω θεµάτων συνεισφέρει στην ανάλυση των

βασικών αρχών αποδοτικότητας του ταξιδιωτικού πρακτορείου, ως
επίσης και στην ορθολογικότερη λειτουργία της επιχείρησης.
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Το τέταρτο κεφάλαιο «Σχεδιασµός Τουριστικών Προϊόντων: Οργάνωση
και Υλοποίηση Εκδροµών και Περιηγήσεων» έχει ως θεµατική τη διοργά-
νωση εκδροµών και περιηγήσεων για ξένους και Έλληνες τουρίστες. Συνί-
σταται στην απόκτηση γνώσεων για παραγωγή και διάθεση στην τοπική
αγορά εκδροµών και περιηγήσεων. Κατ’ αρχάς, αναπτύσσεται η µεθοδολο-
γία σχεδιασµού τουριστικών προϊόντων και στη συνέχεια αναπτύσσονται
τρεις θεµατικές ενότητες: 

• Οργάνωση εκδροµών ηµερήσιας διάρκειας 
• Οργάνωση περιηγήσεων πολυήµερης διάρκειας, και 
• Σχεδιασµός ειδικών προϊόντων, όπως Συνέδρια, Fly & Drive, Κρουα-

ζιέρες και Θεµατικά προϊόντα.

Στο πέµπτο κεφάλαιο «Tour Operators & Outgoing (Εξερχόµενος Τουρι-
σµός)» πραγµατοποιείται µια ανάλυση των οργανωτικών και λειτουργικών θε-
µάτων σχετικά µε τους ∆ιοργανωτές Ταξιδιών (Tour Operators) και τον εξερ-
χόµενο τουρισµό, δύο θέµατα απόλυτα συνυφασµένα στο βαθµό που ένας
Tour Operator (T.O.) δραστηριοποιείται κατά κανόνα στην αγορά ζήτησης και
οι επιχειρηµατικές του λειτουργίες έχουν ως κεντρικό άξονα τις υπηρεσίες
εξερχόµενου τουρισµού. Το ενδιαφέρον µας επικεντρώνεται λοιπόν, πρώτιστα
στην ανάλυση της οργάνωσης και λειτουργίας των Τ.Ο. ∆ιαρθρώνεται σε τεσσε-
ρις θεµατικές ενότητες: 

• Περιγραφή του ρόλου των T.O. στο σύγχρονο τουρισµό
• Οργάνωση και λειτουργία των Τ.Ο.
• Πακέτο διακοπών: σύνθεση, σχεδιασµός, κοστολόγηση-τιµολόγηση

και υλοποίηση. Πρόκειται για την επιχειρηµατική λειτουργία του
tour operating, µεθοδολογικά και επιχειρησιακά. 

• ∆ιάθεση και εµπορία, δηλαδή την πώληση προϊόντων υπηρεσιών και
προϊόντων, µε αναφορά στην µπροσούρα και τις τεχνικές πώλησης. 

Στο έκτο κεφάλαιο «Ταξιδιωτικά Πρακτορεία και Πληροφορική» εξετά-
ζονται η χρησιµότητα και οι εφαρµογές της πληροφορικής και της τεχνολο-
γίας υπολογιστών στην επιχειρηµατική δραστηριότητα των ταξιδιωτικών
πρακτορείων. Παρουσιάζονται λοιπόν: 

• Οι λειτουργίες και δυνατότητες των διαφόρων λογισµικών και συστη-
µάτων κρατήσεων για την ορθολογική διαχείριση πληροφο-
ριών και την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της επιχείρη-
σης του τουριστικού πρακτορείου.
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• Οι δυνατότητες που παρέχει το Internet, τόσο ως µέσο πληροφόρη-
σης και προβολής όσο και ως µέσο πωλήσεων και κρατήσεων.

Το κεφαλαίο αυτό έχει εµπλουτιστεί λαµβάνοντας υπόψη τις πιο πρό-
σφατες εξελίξεις στο συνεχώς διευρυνόµενο πεδίο εφαρµογής των νέων τε-
χνολογιών και πληροφορικής.

Το έβδοµο κεφάλαιο «Νοµικά Θέµατα Ταξιδιωτικού Πρακτορείου» έχει
ως αντικείµενο την προσέγγιση ορισµένων νοµικών ζητηµάτων που άπτο-
νται των ταξιδιωτικών πρακτορείων. Παρουσιάζονται λοιπόν συνοπτικά κά-
ποια επιµέρους νοµικά ζητήµατα που εµπλέκονται στις επιχειρηµατικές
λειτουργίες του πρακτορείου: 

• Οι νοµικές προϋποθέσεις για την ίδρυση τουριστικού γραφείου, κα-
θώς επίσης και για την απόκτηση και τη λειτουργία τουριστικού λεω-
φορείου. 

• Η προστασία του καταναλωτή στην παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών. 
• Οι γενικοί όροι ταξιδιού και η ταξιδιωτική ασφάλιση. 

Προφανώς από την παραπάνω θεµατική απουσιάζει ένα κεφάλαιο σχετι-
κό µε το marketing. Η απουσία είναι σκόπιµη στο βαθµό που η ανάλυση
ενός τέτοιου θέµατος µπορεί να αποτελέσει ξεχωριστό βιβλίο. Ωστόσο, η
όλη ανάπτυξη της θεµατικής του βιβλίου διαπνέεται από µια προσέγγιση
marketing υπό την έννοια ότι «τοποθετούµαστε» από την οπτική του πελά-
τη, έχουµε δηλαδή έναν προσανατολισµό προς τον καταναλωτή των τουρι-
στικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών. 

Σε σχέση µε την πρώτη έκδοση και τις ανατυπώσεις της, έχει επέλθει
µια αλλαγή. Έχει αφαιρεθεί το κεφάλαιο του πραγµατευόταν το Ticketing
(Κρατήσεις και πώληση αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων). Αυτή η
τροποποίηση κρίθηκε σκόπιµη για τους εξής λόγους:

• Η προσέγγιση του θέµατος ήταν περιορισµένη. 
• Το θέµα είναι πολύ τεχνικό και απαιτεί εξειδικευµένη προσέγγιση.

Στην προηγούµενη έκδοση και στις ανατυπώσεις της δεν πραγµατο-
ποιούταν µια πλήρης και ολοκληρωµένη παρουσίαση και µπορούσε
να διαµορφώσει µια στρεβλή αντίληψη και εικόνα.

• Υφίστανται άλλα βιβλία και εγχειρίδια που καλύπτουν πλή-
ρως και επαρκώς το θέµα σε όλες τις τεχνικές πτυχές του. 
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Υπογραµµίζουµε ότι κάθε κεφάλαιο περιλαµβάνει ένα µεγάλο αριθµό
Μελετών περίπτωσης (Case studies), τις περισσότερες φορές σε απλή µορ-
φή. Προέρχονται από την επιχειρηµατική πραγµατικότητα και είναι ενσω-
µατωµένες στις διάφορες ενότητες, ακολουθώντας τη ροή ανάπτυξης της θε-
µατολογίας. Η παρουσίασή τους συνεισφέρει στη συγκεκριµενοποίηση των
διαφόρων ζητηµάτων.

Τέλος, στο παράρτηµα του βιβλίου «Εργασίες και ∆ραστηριότητες» πα-
ρατίθεται ένας αριθµός εργασιών και δραστηριοτήτων κατά κεφάλαιο. Η εκ-
πόνηση των εργασιών αυτών µπορεί να συνεισφέρει τα µέγιστα στην πληρέ-
στερη κατανόηση και εµπέδωση των θεµάτων που προσεγγίζονται στα διά-
φορα κεφάλαια του βιβλίου. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµες και επωφελείς µέσα
στα πλαίσια µιας λογικής προσέγγισης της εκπαιδευτικής/γνωσιακής διαδι-
κασίας «µαθαίνω κάνοντας». 

Πεποίθησή µου είναι ότι το παρόν πόνηµα συνίσταται σε µια ολοκληρω-
µένη προσέγγιση των δραστηριοτήτων και λειτουργικών διαδικασιών των
ταξιδιωτικών πρακτορείων. Με βάση τα παραπάνω συνοπτικά περιγραφέντα
χαρακτηριστικά, το ανά χείρας βιβλίο:

1. Αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιµο εκπαιδευτικό βοήθηµα για τους φοιτη-
τές του Τµήµατος Τουριστικών Επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι., στο βαθµό που
καλύπτει πλήρως το περίγραµµα ορισµένων µαθηµάτων/γνωστικών
αντικειµένων του προγράµµατος σπουδών. Τα µαθήµατα αυτά είναι: 
• ∆ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων: το µέρος που αφορά στη δι-

οίκηση των Tour operators και των ταξιδιωτικών πρακτορείων.
• Προγραµµατισµός - εκτέλεση ταξιδιού: προγραµµατισµός και

εκτέλεση ταξιδιού σε διάφορους τουριστικούς προορισµούς.
Είναι επίσης χρήσιµο για τους φοιτητές των Πανεπιστηµιακών Τµηµά-

των που έχουν µια κατεύθυνση management τουρισµού και τουριστικών
επιχειρήσεων, σε προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό επίπεδο.

2. Είναι ένα καλό εργαλείο για τους επαγγελµατίες – επιχειρηµατίες,
στελέχη και απασχολούµενους – στον κλάδο των ταξιδιωτικών πρα-
κτορείων, υπό την έννοια ότι µπορεί να συνεισφέρει στην καλύτερη
οργάνωση των εν λόγω επιχειρήσεων, στη βελτίωση της κα-
θηµερινής τους εργασίας και, σε τελική ανάλυση, στην καλύ-
τερη εξυπηρέτηση των πελατών. 

¶ƒ√§√°√™  

17



Κλείνοντας τον παρόντα πρόλογο, οφείλω να αναφέρω ότι ο κύριος κορ-
µός του υλικού στο οποίο βασίστηκε αυτό το βιβλίο έχει αναπτυχθεί µέσα
στο πλαίσιο υλοποίησης ενός πιλοτικού προγράµµατος από το Πανεπιστή-
µιο Αιγαίου. Το πρόγραµµα είχε τίτλο «Aegean Dolphin – Ανάπτυξη πλατ-
φόρµας για εκπαίδευση από απόσταση µε πιλοτική εφαρµογή στον τοµέα
του Τουρισµού», υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστηµα 1998-2000 και
χρηµατοδοτήθηκε από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (Β΄ Κ.Π.Σ. – Υπουργείο Παιδείας).
Ο επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου ήταν ο κ. Οδυσσέας Σακελλαρίδης,
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπι-
στήµιο Αιγαίου. Ο συγγραφέας ήταν µέλος της οµάδας υλοποίησης του έρ-
γου και οφείλει να εκφράσει τις ευχαριστίες του στον παραπάνω αναφερθέ-
ντα καθηγητή, καθώς επίσης και στον Καθηγητή Πάρη Τσάρτα, του ίδιου
ιδρύµατος, µε τους οποίους είχε µια άψογη συνεργασία.

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ιανουάριος 2006
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Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα θέµατα του γενικού και επιχει-
ρηµατικού περιβάλλοντος που σχετίζονται µε τις διοικητικές και οργα-

νωτικές πτυχές του ταξιδιωτικού πρακτορείου, ανεξάρτητα από τον τύπο και
την επιχειρηµατική δραστηριότητά του. 

Κρίνεται σκόπιµο σηµείο αφετηρίας του κεφαλαίου να αποτελέσει η επι-
χειρηµατική προσέγγιση του τουριστικού φαινοµένου τόσο από την πλευρά
της προσφοράς (τουριστικό προϊόν, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από την οπτι-
κή γωνία του πρακτορείου ταξιδίων) όσο και από την πλευρά της ζήτησης (του-
ρίστας-καταναλωτής). Στη συνέχεια θα αναλυθούν θέµατα που αναφέρονται
στις γενικές αρχές και λειτουργίες του management (οργάνωση - διοίκηση)
και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του management ενός ταξιδιωτικού πρακτο-
ρείου.

Λογική συνέχεια των παραπάνω είναι η ειδικότερη εξέταση:
• της οργάνωσης των διαφόρων τµηµάτων του πρακτορείου ταξιδίων, µε

παρουσίαση των εργασιών που εκτελεί κάθε τµήµα, καθώς και του ορ-
γανογράµµατος

• των τουριστικών λεωφορείων, τα οποία προσεγγίζονται ως µια ιδιαίτε-
ρη επιχειρηµατική λειτουργία.

Έτσι, το πρώτο κεφάλαιο αποτελείται από έξι ενότητες, οι οποίες καλύ-
πτουν αντίστοιχα τα προαναφερθέντα θέµατα, ως εξής: 

• Τουριστικό προϊόν 
• Τουρίστας-καταναλωτής
• Αρχές management 19



• Οργάνωση - διοίκηση ταξιδιωτικού πρακτορείου
• Οργανόγραµµα
• Τουριστικά λεωφορεία.
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Η παρούσα ενότητα συνεισφέρει στην οριοθέτηση της έννοιας της προσφο-
ράς ενός τουριστικού προορισµού, η οποία αποτελεί το επιχειρηµατικό
πλαίσιο µέσα στο οποίο αναπτύσσει τις δραστηριότητές του ένα πρακτορείο
ταξιδίων. ∆ηλαδή, αναλύει το τουριστικό φαινόµενο από την πλευρά της επι-
χειρηµατικής δραστηριότητας και των υπηρεσιών και προϊόντων που είναι
απαραίτητα για την ικανοποίηση των αναγκών των τουριστών. Παρουσιάζο-
νται λοιπόν οι κρίσιµες παράµετροι που συνθέτουν την προσφορά τουριστι-
κών υπηρεσιών, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος και
οι διάφορες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών
προς τους τουρίστες. Το ζητούµενο είναι η πλήρης κατανόηση των σύγχρο-
νων δραστηριοτήτων που εµπλέκονται στις διακοπές και τα ταξίδια, αλλά και
η οριοθέτηση του περιεχοµένου του τουριστικού προϊόντος σε συνδυασµό
µε τις σύγχρονες δοµές υποδοχής και παροχής τουριστικών υπηρεσιών. Συ-
νεπώς, από την οπτική γωνία ενός πρακτορείου ταξιδίων, το τουριστικό προϊ-
όν είναι το σύνολο της προσφοράς µιας γεωγραφικής ζώνης / χωρικής ενότη-
τας (χώρα, περιφέρεια, νοµός, νησί) µέσα στην οποία δραστηριοποιείται ή
σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της εξέλιξης του τουρισµού ως κοινωνικού και
οικονοµικού φαινοµένου κατά τις τελευταίες δεκαετίες –ουσιαστικά από τη
δεκαετία του 1960 και µετά– είναι:

• Η µετάβαση από τους «περιηγητές» στο σύγχρονο τουρισµό, µέσα από τις
διαδοχικές οργανωτικές µεταβολές του τουρισµού και του τουριστικού τοµέα.

• Η µαζικοποίηση του τουρισµού, καθώς ο τουρισµός παίρνει πλέον τη µορ-
φή µαζικού φαινοµένου, που συνεπάγεται την ανάγκη ύπαρξης µιας συγκροτη-
µένης προσφοράς (µιας ολόκληρης «βιοµηχανίας») από την πλευρά των επιχει-

ρήσεων και των χωρών υποδοχής, ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν
µε επιτυχία στις νέες και αυξηµένες απαιτήσεις των τουριστών.

Αυτό συνεπάγεται την αναγκαιότητα διαµόρφωσης υποδοµών

1.1
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τουριστικής προσφοράς, αλλά και τουριστικών προϊόντων. Η αναγκαιότητα
αυτή έχει οδηγήσει στη δηµιουργία µιας τουριστικής και ταξιδιωτικής βιοµη-
χανίας, αναγκαία συνθήκη για τη διακίνηση, µεταφορά, υποδοχή και εξυπη-
ρέτηση των δεκάδων εκατοµµυρίων ατόµων που ταξιδεύουν σε ετήσια βάση. 

√È Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó 

ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎ‹ Î·È Ù·ÍÈ‰ÈˆÙÈÎ‹ ‚ÈÔÌË¯·Ó›·

Ο τουρισµός, από την πλευρά της ζήτησης, προσδιορίζεται ως µια συνολική
αγορά, που περιλαµβάνει τρεις βασικές κατηγορίες: διεθνής τουρισµός,, εσωτερι-
κός τουρισµός, ηµερήσιοι επισκέπτες ή εκδροµείς (συµπεριλαµβανοµένων και των
ταξιδιωτών µε κρουαζιερόπλοια). Από την πλευρά της προσφοράς, οι επιχει-
ρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται για την ικανοποίηση των αναγκών και
απαιτήσεων των τουριστών-καταναλωτών και οι οποίες συνθέτουν την «τουρι-
στική-ταξιδιωτική βιοµηχανία», παρουσιάζονται στο επόµενο διάγραµµα. 

Οι επιχειρήσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών
¢È¿ÁÚ·ÌÌ· 1

1.1.1
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Marketing in Travel and
Tourism (3η έκδοση),
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Από το παραπάνω διάγραµµα είναι εµφανές ότι η «τουριστική βιοµηχα-
νία» περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα ή τις εκροές µιας ποικιλίας επιχειρήσε-
ων παροχής υπηρεσιών, ανάλογα µε την οικονοµική διάρθρωση της χώρας ή
του τόπου υποδοχής τουριστών. Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισµός –σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο– αποτελεί µια σηµαντική οικονοµική και κοινω-
νική δραστηριότητα και ένα επιχειρηµατικό πεδίο στο οποίο δραστηριοποι-
είται ένα πλήθος επιχειρήσεων, ο ανταγωνισµός είναι ιδιαίτερα σκληρός. 

Στο παρόν σηµείο, οφείλουµε απλά να υπογραµµίσουµε δύο ιδιαίτερα
κρίσιµα σηµεία:

• Οι διοργανωτές και τα πρακτορεία ταξιδίων αποτελούν το συνδετικό
κρίκο ανάµεσα στις επιχειρήσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών και
στους τουρίστες-καταναλωτές. Αυτός είναι και ο λόγος που στο παρα-
πάνω σχεδιάγραµµα τοποθετήσαµε στο κέντρο αυτήν την κατηγορία
επιχειρήσεων.

• Το επίκεντρο ενδιαφέροντος της οργάνωσης και διοίκησης του ταξι-
διωτικού πρακτορείου εντοπίζεται στις υπηρεσίες και τις χρηµατικές
συναλλαγές ανάµεσα στους τουρίστες/ταξιδιώτες (ζήτηση) και στους
παραγωγούς τουριστικών υπηρεσιών (προσφορά).

ªÂÏ¤ÙË ÂÚ›ÙˆÛË˜ 1. ªÈ· Û˘ÓÔÙÈÎ‹ ÂÈÎfiÓ· ÙË˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎ‹˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜

Η τουριστική προσφορά (τουριστικό προϊόν) µιας χώρας ή µιας χωρικής
ενότητας –δεδοµένης της ετερογένειας που τη χαρακτηρίζει– διακρίνεται
συνήθως σε δύο µεγάλες κατηγορίες:

• Την πρωτογενή τουριστική προσφορά, η οποία περιλαµβάνει τους
«τουριστικούς πόρους», που αποτελούν τη βάση της τουριστικής δρα-
στηριότητας (φυσικά τοπία, χλωρίδα και πανίδα, µνηµεία, πολιτισµός
κ.λπ.).

• Τη δευτερογενή τουριστική προσφορά, η οποία περιλαµβάνει τις διά-
φορες υποδοµές και ανωδοµές που δηµιουργήθηκαν µερικά ή ολικά
από τον άνθρωπο για να διευκολυνθεί η εκµετάλλευση των τουριστικών
πόρων. Περιλαµβάνει λοιπόν τους εξοπλισµούς και τις εγκαταστάσεις
γενικής και ειδικής τουριστικής υποδοµής, καθώς επίσης και τον επι-
χειρηµατικό τοµέα που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών

προς τους επισκέπτες (αεροδρόµια, λιµάνια, οδικό δίκτυο, τηλεπι-
κοινωνίες, µαρίνες, ξενοδοχεία, πρακτορεία ταξιδίων κ.λπ.).
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Τουριστική προσφορά / προϊόν µιας περιοχής

(Πηγή: Προσαρµοσµένο από Βαρβαρέσος, Σ., Τουρισµός: Έννοιες, µεγέθη, δοµές. 
Η ελληνική πραγµατικότητα, Εκδόσεις Προποµπός, Αθήνα 2000, σ. 92-96)

Μέσα σε αυτό το γενικό και επιχειρηµατικό πλαίσιο δραστη-
ριοποιείται µια επιχείρηση πρακτορείου ταξιδίων. Ας δούµε ποι-
ον καταναλωτή καλείται ή έχει τη φιλοδοξία να εξυπηρετήσει.
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∆Ô˘ÚÈÛÙÈÎ‹ ˙‹ÙËÛË: Ô ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜-Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ 

Λογική συνέχεια της προηγούµενης ενότητας αποτελεί η συνοπτική παρου-
σίαση του τουριστικού φαινοµένου από την οπτική γωνία του τουρίστα-κα-
ταναλωτή. Προφανώς η τουριστική προσφορά και ζήτηση δεν είναι αυτόνο-
µες λειτουργίες, αλλά αντίθετα αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, το οποίο έχει
πολύ εύστοχα χαρακτηριστεί «τουριστικό σύστηµα». Με αυτήν την προσέγ-
γιση, µπορούµε ευκολότερα να αντιληφθούµε τις αλληλεπιδράσεις και τις
εξελίξεις στο σύγχρονο τουρισµό. Αναλύονται λοιπόν τα διαφορετικά αίτια
σε συνδυασµό µε τα ειδικότερα κίνητρα που οδηγούν τον τουρίστα στην τε-
λική απόφαση πραγµατοποίησης του ταξιδιού.

∑‹ÙËÛË: ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿, Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎ¿ ÚfiÙ˘·, Î›ÓËÙÚ·

α) Χαρακτηριστικά του τουρίστα. Αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά του
σύγχρονου τουρίστα, µπορούµε να υπογραµµίσουµε τα ακόλουθα:

• Ένα πλήθος κοινωνικών, δηµογραφικών, ψυχολογικών, θεσµικών και
οικονοµικών παραγόντων διαµορφώνουν τα χαρακτηριστικά των του-
ριστών. Η εξειδίκευση ατοµικών επιλογών πραγµατοποιείται µέσα
από µια ποικιλία διεργασιών, όπου οι κοινωνικοί και ψυχολογικοί πα-
ράγοντες παίζουν πρωταρχικό ρόλο. 
– Κοινωνικο-ψυχολογικοί παράγοντες: διάφορα πρότυπα, τρόπος

ζωής, προσωπικότητα, αξίες, στάση ζωής, συµπεριφορές, προβο-
λή/διαφήµιση.

– ∆ηµογραφικοί παράγοντες: φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάστα-
ση, εκπαίδευση, τόπος διαµονής.

– Οικονοµικοί παράγοντες: εισόδηµα, χώρα προέλευσης, επάγγελ-
µα, κόστος ταξιδιών.

– Θεσµικοί-οργανωτικοί παράγοντες: κοινωνικό-θεσµικό πλαίσιο,
διεθνείς σχέσεις, πολιτικές. 

• Τα άτοµα που πραγµατοποιούν ταξίδια διακοπών, επιδιώκουν να ικα-
νοποιήσουν ένα µεγάλο αριθµό αναγκών µέσω της τουριστικής κατανάλω-

σης/ταξιδιωτικής εµπειρίας. 
• Μια άλλη ταξινόµηση των παραγόντων που διαµορφώνουν την

τουριστική ζήτηση, καθορίζει τις ακόλουθες τρεις µεγάλες κατηγορίες:

1.2.1

1.2
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– Κοινωνικο-οικονοµικοί παράγοντες: εισόδηµα, κοινωνική και
επαγγελµατική θέση, τιµές, επιµήκυνση της διάρκειας διακοπών,
δηµογραφική εξέλιξη, αστικοποίηση, τεχνικοί παράγοντες (π.χ.,
µεταφορικά µέσα).

– Κοινωνικο-ψυχολογικοί ή υποκειµενικοί παράγοντες: κοινωνικοί,
προσωπικοί (αγάπη για τη φύση, διάθεση για παιχνίδι, ανάγκη για
επικοινωνία και γιορτή).

– Παράγοντες που σχετίζονται µε το τουριστικό προϊόν της χώρας
υποδοχής: δυναµικοί (προβολή, σχεδιασµός κ.λπ.) ή παθητικοί
παράγοντες. 

Οι διάφορες παράµετροι και προσεγγίσεις του σύγχρονου τουρίστα
–σε µια προσπάθεια προσδιορισµού αιτιωδών συσχετίσεων που οδη-
γούν σε ερµηνείες και ανάλυση των επιλογών του– περιλαµβάνουν την
κοινωνική τάξη, τα οργανωτικά χαρακτηριστικά των ταξιδιών, τους τύ-
πους των ταξιδιών, τις επιρροές της διαφήµισης στους τουρίστες, τα χα-
ρακτηριστικά και τη συµπεριφορά των τόπων υποδοχής, τα δηµογραφι-
κά χαρακτηριστικά των τουριστών, τις εµπειρίες που αναζητούν στο ταξί-
δι, τις επιδράσεις της παρουσίας τους και τα κίνητρά τους.

Τέλος, στα χαρακτηριστικά των τουριστών σηµειώνουµε ότι οι κυρίαρ-
χοι λόγοι για την πραγµατοποίηση τουριστικών ταξιδιών είναι η ψυχαγω-
γία/ξεκούραση, αλλά και η περιήγηση και γνωριµία µε νέους πολιτι-
σµούς.

β) Τα κίνητρα των τουριστών. Η ανάλυση των κινήτρων του ταξιδιού συ-
νεισφέρει στην ερµηνεία της καταναλωτικής συµπεριφοράς των τουριστών.
Οι διάφορες κατηγορίες κινήτρων σχετίζονται µε:

• τους ειδικούς λόγους πραγµατοποίησης του ταξιδιού
• τον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό ρόλο του τουρισµού
• τη θεσµική, οργανωτική και κοινωνική καθιέρωση του τουρισµού

αναψυχής (πληρωµένες διακοπές - άδεια µε αποδοχές)
• τη διάθεση φυγής
• το θρησκευτικό συναίσθηµα και την ανάγκη επαναξιολόγησης των

προσωπικών επιλογών
• το γόητρο και την κοινωνική άνοδο/καταξίωση
• την υποκειµενική εκτίµηση για τη θέση της συγκεκριµένης

επιλογής στο σύνολο µιας οµάδας επιλογών (το ειδικό βάρος)
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• τη φαντασία και τη νοσταλγία
• το παιχνίδι (διάθεση για παιχνίδι και ελευθερία).

∏ ‰È·‰ÈÎ·Û›· Ï‹„Ë˜ ·fiÊ·ÛË˜ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi

Η διαδικασία µε την οποία τα άτοµα καταλήγουν στην απόφαση να αγορά-
σουν ένα πακέτο διακοπών ή να επιλέξουν ένα ταξίδι αναψυχής από µια ευ-
ρεία ποικιλία επιλογών, εµφανίζεται στο ∆ιάγραµµα 2. Πρόκειται για ένα
αµιγώς περιγραφικό µοντέλο. Σε αυτό σχηµατοποιούνται οι διάφοροι πα-
ράγοντες που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσµα και η αλληλουχία διαδικα-
σιών που οδηγεί σε αυτό. Προφανώς τα συστατικά δεν µπορούν σε καµία
περίπτωση να ποσοτικοποιηθούν, δηλαδή να προσδοθούν τιµές ή «συντε-
λεστές στάθµισης» στους παράγοντες που εµπλέκονται στη λήψη της από-
φασης. Οι τελευταίοι µπορεί να ποικίλλουν ανάλογα µε τον τύπο του δυνη-
τικού τουρίστα. Επιπρόσθετα, το µοντέλο αυτό δεν µπορεί να χρησιµοποιη-
θεί ως εργαλείο πρόβλεψης για τη διατύπωση εκτίµησης της ζήτησης για
ένα δεδοµένο προορισµό (ή µια επιχειρηµατική υπηρεσία). 

Η διαδικασία λήψης απόφασης για ταξίδια/διακοπές

(Πηγή: Foster, D., Travel and Tourism Management, 
Macmillan Press, London 1985, σ. 36) 

¢È¿ÁÚ·ÌÌ· 2

1.2.2
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Σύµφωνα µε το παραπάνω διάγραµµα, υφίστανται τεσσερις κατηγορίες
παραγόντων που υπεισέρχονται στη διαδικασία λήψης απόφασης για δια-
κοπές ή ταξίδι:

• Κατ’ αρχάς είναι οι κοινωνικο-οικονοµικοί παράγοντες (κοινωνική θέ-
ση, εισοδηµατική τάξη και αποτελέσµατα αυτών, χαρακτηριστικά,
αξίες και συµπεριφορές), οι οποίοι διαµορφώνουν τα κίνητρα, τις ανά-
γκες, τις επιθυµίες και προσδοκίες του δυνητικού τουρίστα/ταξιδιώτη.

• ∆εύτερη κατηγορία παραγόντων είναι τα χαρακτηριστικά της προ-
σφοράς (ή του προορισµού): το κόστος και η τιµή/αξία των προσφε-
ρόµενων εγκαταστάσεων και διευκολύνσεων, το είδος και η ποικιλία
των προσφερόµενων δυνατοτήτων διακοπών, η ποιότητα και η ποσό-
τητα της διαθέσιµης πληροφόρησης για τον προορισµό. Αυτοί οι πα-
ράγοντες επιδρούν και διαµορφώνουν την τουριστική εικόνα του
προορισµού ή της χώρας υποδοχής. 

• Η τρίτη κατηγορία αποτελείται από όλους εκείνους τους παράγοντες
που παρέχουν promotional stimuli και κατά αυτόν τον τρόπο έχουν
µια επίδραση προβολής: η διαφήµιση και η προώθηση πωλήσεων, το
πληροφοριακό υλικό, οι συστάσεις φίλων/συγγενών και οι ταξιδιωτι-
κοί ενδιάµεσοι.

• Τέλος, υφίστανται οι λοιποί προσδιοριστικοί παράγοντες. Αυτοί περι-
λαµβάνουν το βαθµό εµπιστοσύνης που έχει ο δυνητικός τουρίστας
στους ταξιδιωτικούς ενδιάµεσους και τις προηγούµενες ταξιδιωτικές
εµπειρίες. Εξίσου σηµαντικοί παράγοντες είναι οι χρονικοί και χρηµα-
τικοί περιορισµοί που δεσµεύουν το δυνητικό τουρίστα/ταξιδιώτη. 

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες δηµιουργούν εξειδικευµένες ταξιδιωτι-
κές επιθυµίες και ανάγκη αναζήτησης της σχετικής πληροφόρησης που εί-
ναι απαραίτητη για τη λήψη της σωστής απόφασης. Με βάση αυτήν την πλη-
ροφόρηση, ο δυνητικός καταναλωτής θα αξιολογήσει τις διάφορες εναλλα-
κτικές επιλογές προτού καταλήξει στην τελική απόφαση σχετικά µε το ποιο
πρόγραµµα διακοπών ή περιήγησης θα αγοράσει. 

Ας δούµε τη διαδικασία απόφασης ειδικότερα από την οπτική γωνία του
δυνητικού τουρίστα, µε τη βοήθεια της επόµενης µελέτης περίπτωσης.

ªÂÏ¤ÙË ÂÚ›ÙˆÛË˜ 2. ∏ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·fiÊ·ÛË˜ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÎÔÒÓ

Η λήψη απόφασης απαιτεί τη συλλογή και µελέτη ενός σηµαντι-
κού όγκου πληροφόρησης. Επιπλέον, υφίστανται διάφορες σύνθε-
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τες σχέσεις στις αποφάσεις αγοράς για τουριστικά προϊόντα. Η απόφαση συ-
νεπάγεται την επιλογή του κατάλληλου µείγµατος από διάφορες υπηρεσίες
που παρέχονται από διαφορετικές επιχειρήσεις του τουριστικού τοµέα. Επί-
σης, η δαπάνη µπορεί να ανέρχεται τουλάχιστον στο 10% του οικογενειακού
προϋπολογισµού. Ενώ η δαπάνη αυτή αφορά σε ένα σύντοµο χρονικό διά-
στηµα, συχνά επιβάλλει την αποταµίευση για µεγάλο χρονικό διάστηµα.

Η διαδικασία απόφασης αγοράς στον τουρισµό παρουσιάζεται ως ακολούθως:
*

α) Η βασική διαδικασία

β) Τα στοιχεία της απόφασης 

(Πηγή: Foster, D., Travel and Tourism Management, 
Macmillan Press, London 1985, σ. 254-255)
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Όπως είχαµε την ευκαιρία να υπογραµµίσουµε, η προσφορά / τουριστι-
κό προϊόν δεν είναι ξεκοµµένο από τις ανάγκες, τα κίνητρα και τις απαιτή-
σεις του τουρίστα. Η διασύνδεση αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική και ο ρό-
λος του marketing καθοριστικός.

∏ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂÙ·Í‡ ˙‹ÙËÛË˜ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿˜ 

Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ marketing

Το διάγραµµα που ακολουθεί (∆ιάγραµµα 3) έχει σκοπό να παρουσιάσει
πόσο ζωτικές είναι οι διασυνδέσεις µεταξύ ζήτησης και προσφοράς στα τα-
ξίδια και τον τουρισµό. Οι διασυνδέσεις αυτές είναι επίσης σηµαντικές για
την κατανόηση του ρόλου του marketing. Το διάγραµµα εµφανίζει τη σχέση
µεταξύ της αγοράς ζήτησης –που παρουσιάζεται στις χώρες όπου είναι ο τό-
πος µόνιµης κατοικίας των επισκεπτών (περιοχές προέλευσης)– και της
προσφοράς προϊόντος και υπηρεσιών στις χωρικές ενότητες προορισµού.
Ειδικότερα εµφανίζεται ο τρόπος µε τον οποίο οι πέντε κύριες κατηγορίες
της τουριστικής βιοµηχανίας που παρουσιάστηκαν στο ∆ιάγραµµα 1 συν-
δυάζονται για να ανταποκριθούν στη ζήτηση επισκεπτών µέσα από τις επι-
δράσεις του marketing. Οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι οι διασυνδέσεις
στο παρόν διάγραµµα εστιάζονται στην αγορά ζήτησης (στην αριστερή
πλευρά). Αυτό σηµαίνει ότι απαιτείται µια λεπτοµερής γνώση των χαρακτη-
ριστικών των τουριστών και της καταναλωτικής τους συµπεριφοράς. Το εύ-
ρος και η ποικιλία των επιδράσεων, που ορίζεται ως mmaarrkkeettiinngg  mmiixx, είναι
προφανώς πολύ µεγάλη και ποικίλλει ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των επι-
σκεπτών και τις επικρατούσες συνθήκες. 

1.2.3
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Η διασύνδεση µεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς 
και η επίδραση του marketing

(Πηγή: Προσαρµοσµένο από Middleton, V.T.G., Marketing in Travel and Tourism (3η έκδοση),
Butterworth - Heinemann, Oxford 2001, σ. 11)

Το παραπάνω διάγραµµα αναδεικνύει τις συσχετίσεις και αλ-
ληλεπιδράσεις µεταξύ ζήτησης και προσφοράς στον τουρισµό, κα-

¢È¿ÁÚ·ÌÌ· 3
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θώς επίσης και την ιδιαίτερη αξία του ρόλου και των επιδράσεων του
marketing. ∆εν θα επεκταθούµε περαιτέρω στα ζητήµατα του µάρκετινγκ,
το οποίο αποτελεί ένα ιδιαίτερο γνωστικό πεδίο και το οποίο δεν θα αναλύ-
σουµε στο παρόν βιβλίο. Απλώς θα κάνουµε τις αναγκαίες αναφορές, όπου
απαιτείται. Σηµειώνουµε ότι αποτελεί ένα αναπόσπαστο κοµµάτι του
management, το οποίο θα δούµε αµέσως.

ªanagement: ÔÈ ‚·ÛÈÎ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙË˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ - ‰ÈÔ›ÎËÛË˜

∆εν κρίνουµε σκόπιµο να αναλωθούµε στις διάφορες θεωρίες και στην εξέ-
λιξη της διοικητικής επιστήµης. ∆εδοµένου ότι η όλη προσέγγιση του βιβλί-
ου διαπνέεται από µια πρακτική λογική, θα αναφερθούµε στις βασικές λει-
τουργίες της οργάνωσης-διοίκησης, δηλαδή του σύγχρονου management. Η
εφαρµογή των βασικών αρχών του management επιβάλλεται λόγω των ιδιαί-
τερα ανταγωνιστικών συνθηκών που επικρατούν και της απαίτησης για ποι-
οτικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση.

Οι βασικές λειτουργίες του management είναι:
• ο σχεδιασµός/προγραµµατισµός (µε αιχµή τον καθορισµό επιχειρη-

µατικών στόχων)
• η οργάνωση (µε έµφαση στην τµηµατοποίηση των εργασιών και το ορ-

γανόγραµµα)
• η διεύθυνση - καθοδήγηση - υποκίνηση
• η λήψη αποφάσεων
• η εποπτεία και ο έλεγχος.

Προφανέστατα, δεδοµένου ότι η κύρια δραστηριότητα του πρακτορείου
ταξιδίων είναι η παροχή υπηρεσιών, ο ρόλος του manager και του ανθρώπι-
νου δυναµικού είναι ιδιαίτερα καθοριστικός στην επιχειρηµατική επιτυχία.
Σχηµατικά, οι βασικές λειτουργίες του management µπορούν να αποδο-
θούν ως κύκλος, όπως εµφανίζεται στο επόµενο διάγραµµα.

1.3
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Ο κύκλος του management

(Πηγή: Doswell, R., Tourism; How Effective Management Makes the Difference, 
Butterworth-Heinemann, Oxford 1997, σ. 188)

Ας δούµε µε απλά λόγια ποιο είναι το περιεχόµενο των λειτουργιών του
management:

• Σχεδιασµός/προγραµµατισµός. Αναφέρεται σε τι σκοπεύουµε να κάνουµε
και τι προσπαθούµε να πετύχουµε. Η διαδικασία του σχεδιασµού περι-
λαµβάνει τα εξής στάδια: πολιτική, στρατηγικές, στόχοι, αποτελέσµατα και
δραστηριότητες αναγκαίες για την επίτευξη των καθορισµένων στόχων. 

• Οργάνωση. Σχετίζεται µε την κινητοποίηση και την ανάπτυξη των επι-
χειρησιακών πόρων. Παρέχει τη βάση/υπόβαθρο για το έργο επίτευ-
ξης των στόχων και επιθυµητών αποτελεσµάτων. Η επιχείρηση οργα-
νώνεται σε µια σειρά τµηµάτων, µε καθορισµένο ρόλο και ευθύνες
στην εκτέλεση των επιχειρηµατικών εργασιών. 

• ∆ιεύθυνση. Περιλαµβάνει την καθοδήγηση, την υποκίνηση των εµπλε-
κοµένων ανθρωπίνων πόρων και τη συνεχή διατήρηση µιας προσήλω-
σης στο σκοπό και στην επίτευξη στόχων και αποτελεσµάτων.

• Συντονισµός. Είναι µια ενοποιητική δραστηριότητα, η οποία εξασφα-
λίζει την ενιαία λειτουργία, διατηρεί την επιχειρησιακή αρµονία και
τη διαµόρφωση καλών εργασιακών συνθηκών και σχέσεων. 

• Παρακολούθηση/εποπτεία. Περιλαµβάνει τη λειτουργία του ελέγχου, την
αναφορά και την ανάλυση αποτελεσµάτων. Θα µας δείξει πού και πώς η

επίδοση αποκλίνει από το σχεδιασµό και µε ποιον τρόπο θα µπο-
ρούσαµε να προβούµε σε διορθωτικές ενέργειες.

¢È¿ÁÚ·ÌÌ· 4
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