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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο τουρισμός είναι ο πιο σημαντικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας συνεισφέροντας 
περισσότερο από το 20% του ΑΕΠ της χώρας (Ανδρεάδη, 2016). Ο κλάδος έχει ερευνηθεί 
συστηματικά (Plog, 2001) ενώ τελευταία οι αναλύσεις που βασίζονται στην ανάλυση 
δεδομένων κερδίζουν έδαφος (Dolnicar, 2002). Ο βασικός στόχος της εργασίας είναι η 
τμηματοποίηση των ελληνικών προορισμών με χρήση σχετικών τουριστικών δεδομένων, με 
απώτερο σκοπό την συμβολή στην λήψη σχετικών στρατηγικών αποφάσεων. Η μέθοδος που 
χρησιμοποιήθηκε είναι η ανάλυση κατά συστάδες (clustering analysis) και συγκεκριμένα ο 
αλγόριθμος κ-μέσων (k-means++) (Arthur, Arthur, & Vassilvitskii, 2007) . Για την 
τροφοδότηση του μοντέλου μας χρησιμοποιήσαμε ανοικτά δεδομένα από την ΕΛΣΤΑΤ, την 
τράπεζα της Ελλάδος και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Στην 
εργασία μας παρουσιάζουμε δύο μοντέλα: το πρώτο κατατάσσει 260 τουριστικούς 
προορισμούς της Ελλάδας σε 5 ομάδες λαμβάνοντας ως είσοδο τον συνολικό αριθμό αφίξεων 
και το ποσοστό πληρότητας του εκάστοτε προορισμού. Το δεύτερο μοντέλο τους κατατάσσει 
σε 6 ομάδες λαμβάνοντας ως επιπλέον είσοδο τη μέση τιμή διανυκτέρευσης του εκάστοτε 
προορισμού. Η εκτίμηση της μέσης τιμής διανυκτέρευσης έγινε με συλλογή δεδομένων από 
την ιστοσελίδα booking.com με χρήση ενός HTML scraper (“jsoup Java HTML Parser” )  , 
που δημιουργήσαμε για το σκοπό αυτό. Το αποτέλεσμα της ομαδοποίησης μπορεί να 
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους τουριστικούς προορισμούς και τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε αυτούς. Για τους τουριστικούς προορισμούς αποτελεί έναν δείκτη της 
θέσης τους σε σχέση με τους υπόλοιπους προορισμούς τόσο της ίδιας όσο και των υπολοίπων 
ομάδων. Η γνώση αυτής θα μπορούσε να συμβάλει επικουρικά στην λήψη τουριστικών 
στρατηγικών αποφάσεων. Για τις επιχειρήσεις αποτελεί μέτρο σύγκρισης με τις υπόλοιπες 
επιχειρήσεις του προορισμού στον οποίο ανήκει αλλά και με τον μέσο όρο των επιχειρήσεων 
του προορισμού αυτού. Με βάση αυτή την πληροφορία, κάθε επιχείρηση μπορεί να βοηθηθεί 
στη λήψη σχετικών επιχειρηματικών αποφάσεων. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Data Drive Tourism, Cluster Analysis, Web Scrapper. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Περιγραφή του προβλήματος  

Ο τουρισμός είναι ένας από τους μεγαλύτερους κλάδους στην ελληνική οικονομία 
καθώς συμμετέχει στο Εθνικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά 20% του συνόλου 
(Ανδρεάδη, 2016). Το παραπάνω γεγονός από μόνο του κάνει τον τουρισμό ιδιαίτερα 
σημαντικό. Για αυτό είναι σκόπιμο να μελετήσουμε και να διερευνήσουμε περαιτέρω 
τρόπους  ανάπτυξής του τουρισμού σε όλη την ελληνική επικράτεια.  
 
Ένα από τα προβλήματα του ελληνικού τουρισμού σύμφωνα με τον (Buhalis, 2001) 
(Buhalis, 2001b) είναι η ανεπάρκεια στρατηγικού σχεδιασμού. Οι τουριστικές 
επιχειρήσεις της χώρας δεν λαμβάνουν αποφάσεις με γνώμονα κάποιο αντικειμενικό 
σχέδιο που να είναι βασισμένο σε δεδομένα. Αυτό έχει πολλές φορές ως αποτέλεσμα 
οι επιχειρηματίες να βασίζονται στο λεγόμενο «επιχειρηματικό ένστικτο». Να 
πράττουν δηλαδή με απλές υποθέσεις οι οποίες προκύπτουν από προηγούμενες 
εμπειρίες. Η ελλιπής ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου μπορεί να οδηγήσει σε 
λανθασμένες αποφάσεις και σε μια μονόπλευρη - «οριζόντια» ανάπτυξη.  
 
Δεύτερο πρόβλημα είναι η εικόνα της Ελλάδας ως ένας φτηνός, απλός, 
αδιαφοροποίητος, ηλιόλουστος προορισμός (Buhalis, 2001). Η αύξηση των αφίξεων 
τουριστών, αλλά με μείωση της κατά κεφαλήν δαπάνης, είναι ακόμα ένα γεγονός που 
μας δείχνει ότι ο ελληνικός τουρισμός δεν αναπτύσσεται με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Η μείωση της κατά κεφαλήν δαπάνης είναι ίσως ένα σημάδι πτώσης της 
ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών.   

1.2 Αντικείμενο και στόχοι της μελέτης 

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας έχουμε ως στόχο να κατηγοριοποιήσουμε κατά 
συστάδες τους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας. Ο βασικός στόχος της 
εργασίας είναι να παρουσιάσει ένα μοντέλο, το οποίο βασιζόμενο στα δεδομένα θα 
δείχνει την θέση κάθε ελληνικού δήμου – προορισμού στην ελληνική επικράτεια. 
Ουσιαστικά θα παρουσιάσουμε μια βασική τμηματοποίηση του ελληνικού τουρισμού 
με σκοπό να αποτελέσει ένα εργαλείο που να συμμετέχει επικουρικά στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων στον κλάδο του τουρισμού.  
 
Επιμέρους στόχος της εργασίας είναι η συλλογή και η αξιολόγηση δεδομένων που 
αφορούν τον κλάδο του τουρισμού. Θα γίνει προσπάθεια να αξιολογηθούν οι πηγές 
των δεδομένων, η ποιότητα και το πλήθος τους. Τέλος, στοχεύουμε να αναδείξουμε 
αδυναμίες και δυνατότητες, σχετικά με τα ανοικτά και γενικότερα τα μεγάλα 
δεδομένα του κλάδου.  
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
Η πρώτη σημαντική απόπειρα δημιουργίας ενός γενικού μοντέλου ερμηνείας της 
τουριστικής αγοράς έγινε από τον Plog το 1972. Το άρθρο αυτό επικαιροποιήθηκε το 
2001 για να συμπεριλάβει τις αλλαγές στις στατιστικές μεθόδους και τα προφίλ των 
τουριστικών προορισμών που έγιναν μετά την αρχική δημοσίευση  (Plog, 2001). 
Ακολουθώντας το μεταπολεμικό ρεύμα του συμπεριφορισμού και την πρόσφατη 
ανάπτυξη της νευροεπιστήμης από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο Plog 
χρησιμοποιεί την “ψυχογραφική μέθοδο” ανάλυσης για την κατάτμηση και ανάλυση 
της τουριστικής αγοράς. Αρχικά, το δείγμα της ζήτησης (ταξιδιώτες) κατανέμεται 
ανάλογα με την προτίμησή του σε κοντινούς, γνωστούς, οικείους προορισμούς ή σε 
μακρινούς, άγνωστους προορισμούς. Η κατανομή είναι προσεγγιστικά κανονική. 
Στην αριστερή ουρά της κατανομής βρίσκονται οι λεγόμενοι ψυχοκεντρικοί ή 
εξαρτώμενοι ταξιδιώτες, που δείχνουν πολύ μεγάλη ή αποκλειστική προτίμηση σε 
σχετικά κοντινούς προορισμούς μαζικού τουρισμού που εξασφαλίζουν προβλέψιμο 
πρόγραμμα διακοπών. Στη δεξιά ουρά της κατανομής βρίσκονται οι λεγόμενοι 
αλλοκεντρικοί ταξιδιώτες ή εξερευνητές.  
 
Η έρευνα των Bigné, Sanchez και Sanchez (Bigné, Sánchez, & Sánchez, 2001) 
δείχνει ότι η στοχευμένη προσέγγιση των δυνητικών τουριστών που προτείνει ο Plog 
θα είναι αποτελεσματική αν έχει ως αντικείμενο την εικόνα που έχει ο δυνητικός 
τουρίστας για τον τόπο.  
 
Εικόνα 1. Κατάταξη Προορισμών κατά Plog (πηγή: Plog, 
2001).

Οι Elbe κι Emmoth (Elbe & Emmoth, 2014) ασχολούνται με την ανάλυση 
συμμετόχων στον τουριστικό κλάδο από νεοθεσμική σκοπιά, με τη χρήση της έννοιας 
της νομιμοποίησης (legitimacy). Η βασική υπόθεση είναι ότι κάθε οργανισμός 
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παροχής τουριστικών υπηρεσιών καλείται να πείσει τους πελάτες του, τους 
προμηθευτές του, τους ανταγωνιστές τους, τις αρχές και την τοπική κοινωνία ότι 
καλώς υπάρχει και δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο κλάδο (ηθική 
νομιμοποίηση), τον οποίο γνωρίζει εκτενώς (γνωσιακή νομιμοποίηση) κι επομένως 
μπορεί να είναι ένας καλός συνεταίρος, συνεργάτης ή έστω συνομιλητής (πραγματική 
νομιμοποίηση). Σε αυτή την προσπάθειά του, κάθε οργανισμός επιστρατεύει τη 
ρητορική πειθώ των μελών του. Οι Elbe κι Emmoth (Elbe & Emmoth, 2014) 
κατηγοριοποιούν την πειθώ σε επίκληση στη λογική (logos), επίκληση στο 
συναίσθηση (pathos) κι επίκληση στο ήθος του συνομιλητή (ethos) και στη συνέχεια 
ισχυρίζονται ότι κάθε συμμέτοχος πείθει και πείθεται από διαφορετικά είδη 
ρητορικής, από τα οποία αντλεί ή δίνει διαφορετικά είδη νομιμοποίησης. 

 
Οι Noni, Orsi και Zanderighi (De Noni, Orsi, & Zanderighi, 2014) εντοπίζουν ως 
σημαντικότερους παράγοντες μεγαλύτερης αυτοδέσμευσης ενός ταξιδιώτη με έναν 
τόπο τις επιλογές εκπαίδευσης και τον πολιτισμό που ο τόπος αυτός προσφέρει. Οι 
ευκαιρίες απασχόλησης είναι σημαντικός παράγοντας αλλά όχι ο πιο σημαντικός, 
δεδομένου ότι η σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτεί ολοένα και μεγαλύτερη 
κινητικότητα από τους εργαζομένους. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι δημόσιες παροχές 
ενός αστικού κέντρου δεν παίζουν μεγάλο ρόλο ούτε στην τουριστική του εικόνα 
ούτε στην προοπτική του ως πιθανό τόπο μετεγκατάστασης. 
 
Σε αντίθεση με τα παραπάνω, ο Zemla (Żemła, 2008) υποστηρίζει ότι η συναίνεση 
και συνεργασία των συμμετόχων σε έναν τουριστικό τόπο δεν είναι αρκετή για να 
αυξήσει την ανταγωνιστικότητά του και να του δώσει συγκριτικό πλεονέκτημα. 
Συχνά οι τουρίστες θα χρησιμοποιήσουν έναν τουριστικό τόπο ως βάση για να 
εξερευνήσουν μία ευρύτερη περιοχή. Επίσης, ο αυξημένος ανταγωνισμός μεταξύ 
γειτονικών και ομοειδών τουριστικών προορισμών μειώνει την αποδοτικότητα της 
προώθησης 
 
Η βασικότερη συνεισφορά στην ανάλυση του τουρισμού βάσει δεδομένων 
προέρχεται από τη Sara Dolnicar  (Dolnicar, 2002; Dolnicar, Grün, Leisch, & 
Schmidt, 2014). Η μεταέρευνα αυτή ανέδειξε πως  η ανάλυση του τουριστικού 
κλάδου βάσει δεδομένων με τη χρήση συστάδων ακολουθούσε άτυπα ορισμένες 
παραδοχές σε μεγάλο βαθμό: τα δεδομένα ήταν συνήθως τακτικά (η αριθμητική τιμή 
δεν έχει φυσική σημασία και κατά συνέπεια το ίδιο ισχύει για την ευκλείδεια 
απόστασή τους) και προεπεξεργασμένα (συνήθως παραγοντοποιημένα), ο 
διαχωρισμός σε συστάδες γινόταν με βάση τον αλγόριθμο του Ward, ο 
προσδιορισμός του πλήθους τους γινόταν με καθαρά υποκειμενικά κριτήρια του 
ερευνητή και η ευστάθεια της λύσης δεν εξεταζόταν. 
 
Η Dolnicar (Dolnicar, 2002) παρατήρησε ότι η χρήση εκ των προτέρων 
χαρακτηριστικών ή τυπολογιών για τη δημιουργία συστάδων (π.χ. φύλο) τείνει να 
μειωθεί προς όφελος της χρήσης εκ των υστέρων χαρακτηριστικών ή ταξονομιών 
(π.χ. ικανοποίηση). Στην πράξη, τα εκ των υστέρων στοιχεία αποδείχτηκαν 
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χρησιμότερα στη δημιουργία συστάδων και τον εντοπισμό του συγκριτικού 
πλεονεκτήματος ή του σημείου επικέντρωσης. Επίσης, διαπίστωσε ότι το μέγεθος του 
δείγματος και το πλήθος των συστάδων δεν συσχετίζεται θετικά, αντίθετα απ' ό,τι 
αναμενόταν. Αυτό το αντιδιαισθητικό συμπέρασμα δείχνει μία τάση συμπερίληψης 
υπερβολικά πολλών μεταβλητών για το μέγεθος του εκάστοτε δείγματος, η οποία 
κατά κανόνα δυσκολεύει τον εντοπισμό συστάδων, ακόμα και με το απλό κριτήριο 
της ελάχιστης συνδιακύμανσης, υπονομεύοντας έτσι την ανθεκτικότητα (robustness) 
της “προτεινόμενης” δομής δεδομένων. 
 
Την ίδια χρονιά, οι Johns και Gyimothy (Johns & Gyimóthy, 2002) δημοσιεύουν ένα 
άρθρο κατάτμησης τουριστικής αγοράς βάσει δεδομένων, με τη χρήση συστάδων που 
σχεδόν στερεοτυπικά ανταποκρίνεται στο προφίλ που σκιαγράφησε η Dolnicar 
(Dolnicar, 2002). Τα δεδομένα είναι τακτικά, χρησιμοποιείται παραγοντική ανάλυση 
και ιεραρχικός αλγόριθμος για τον προσδιορισμό των συστάδων, ενώ το τελικό 
αποτέλεσμα επαληθεύεται βάσει εξωτερικής πληροφορίας (αποτελέσματα παρόμοιων 
ερευνών). 
 
Μία μεταγενέστερη έρευνα (Dolnicar et al., 2014) προσπαθεί να εντοπίσει έναν 
γενικό εμπειρικό κανόνα επιλογής μεγέθους δείγματος ως προς το πλήθος των 
μεταβλητών. Με τη χρήση του προσαρμοσμένου δείκτη Ραντ, που υπολογίζει κατά 
πόσο η δομή των δεδομένων είναι συμβατή με τον επιλεγμένο διαχωρισμό σε 
συστάδες, καταλήγει σε έναν εμπειρικό κανόνα μεγέθους δείγματος τουλάχιστον 70 
φορές μεγαλύτερο από τον αριθμό των μεταβλητών. Δεδομένου ότι στα ίδια άρθρα 
συνιστάται η χρήση λίγων μεταβλητών και η εκ των προτέρων αποκοπή των 
μεταβλητών θορύβου, συμπεραίνεται ότι ένα καλό μέγεθος δείγματος για ένα 
μοντέλο τριών ερμηνευτικών μεταβλητών, όπως αυτό της παρούσας εργασίας, είναι 
τουλάχιστον 210. 
 
Ο Akerkar (Fuchs et al., 2014) (2012) εστιάζει περισσότερο στις μελλοντικές 
προοπτικές χρήσης μεγάλων δεδομένων στον τουριστικό τομέα. Στην εργασία του, 
επισημαίνει ότι οι εμπλεκόμενοι στην προσφορά τουριστικών υπηρεσιών έχουν εδώ 
και χρόνια πρόσβαση σε πολλά δεδομένα, αλλά δεν τα αξιοποιούν κατάλληλα. Οι 
λόγοι είναι τόσο τεχνικοί (έλλειψη υπολογιστικής ισχύος της υπάρχουσας υποδομής 
τους) όσο και ουσιαστικοί: τα μεγάλα δεδομένα είναι συχνά αδόμητα και 
περιλαμβάνουν πολλή περιττή για τους σκοπούς του αναλυτή πληροφορία. Οι Fuchs, 
Hopken και Lexhagen (Fuchs, Höpken, & Lexhagen, 2014) εντοπίζουν το ίδιο 
πρόβλημα της ανεπαρκούς αξιοποίησης των μεγάλων δεδομένων και προσπαθούν να 
το λύσουν με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης προορισμών 
(Destination management information systems – DMIS). 
 
Οι Hjalager και Nordin (Hjalager & Nordin, 2011) στη δική τους έρευνα - 
επισκόπηση βιβλιογραφίας εξετάζουν τις διάφορες μεθόδους ανάλυσης της 
πελατοκεντρικής ή βασισμένης στη χρήση καινοτομίας, η οποία τέμνεται με την 
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ανάλυση αγοράς βάσει δεδομένων στον βαθμό που πολλά από αυτά τα δεδομένα 
προέρχονται ακριβώς από τη δραστηριότητα των πελατών. Ορισμένες από αυτές τις 
μεθόδους απαιτούν την ενεργή συμμετοχή των χρηστών και κάποιες άλλες όχι, ενώ 
ορισμένες μέθοδοι επιλέγουν να παίρνουν “λίγα από πολλούς” (λίγες μεταβλητές – 
μεγάλο δείγμα), για περισσότερες δυνατότητες στατιστικού χειρισμού των 
δεδομένων, και άλλες “πολλά από λίγους” (πολλές μεταβλητές – μικρό δείγμα), ώστε 
να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή εξέταση συγκεκριμένων μόνο χρηστών. 
 
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 
 
3.1 Απόκτηση Δεδομένων & Μεταβλητές 
 
Μετά από βιβλιογραφική έρευνα, με σκοπό να βρούμε τις μεταβλητές εκείνες που 
δείχνουν την τουριστική δυναμική του εκάστοτε προορισμού, επιλέξαμε τρεις 
βασικές μεταβλητές. Η κάθε μια από αυτές μετράει κάτι διαφορετικό. Η πρώτη είναι 
οι αφίξεις του εκάστοτε προορισμού σε ένα έτος. Με αυτήν την μεταβλητή μετράμε 
το μέγεθος της τουριστικής κίνησης σε έναν προορισμό. Η δεύτερη μεταβλητή είναι 
το ποσοστό πληρότητας ενός προορισμού σε ένα έτος. Είναι μια μεταβλητή που μας 
δείχνει έμμεσα αν ο προορισμός που αναλύουμε έχει υποδομές και άμεσα μας 
δείχνει, αν ο εκάστοτε προορισμός εκμεταλλεύεται τις υποδομές του. Ως τρίτη και 
τελευταία μεταβλητή θέλουμε μια μεταβλητή τέτοια που να μπορεί να δείξει την 
«προστιθέμενη αξία» ενός προορισμού. Έτσι επιλέξαμε μια μεταβλητή που μετριέται 
σε χρηματική αξία. Η μεταβλητή μας είναι η μέση τιμή δωματίου για μια 
διανυκτέρευση στον εκάστοτε προορισμό που είναι προς ανάλυση.   
 
Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τις ιστοσελίδες statistics.gr & bankofgreece.gr κατόπιν 
υποδείξεων από την ΕΛΣΤΑΤ σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος . Τα 
δεδομένα είναι σε μορφή λογιστικού φύλλου και έχουν ως περιγραφή γενικές αφίξεις 
ανά «Καλλικρατικό» δήμο. Τα δεδομένα έχουν τίτλο «Αφίξεις στα καταλύματα 
ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ), κατά Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο» και 
αναφέρονται στο έτος 2015. Υπάρχει επίσης μια πολύ σημαντική σημείωση:  «Τα 
στοιχεία των Δήμων τα οποία εμπίπτουν στο στατιστικό απόρρητο αθροίζονται με τα 
στοιχεία όμορων Δήμων». Λόγω της παραπάνω σημείωσης έχουμε 260 εγγραφές με 
δεδομένα δήμων και όχι 325 που είναι το σύνολο των δήμων σύμφωνα με το σχέδιο 
Καλλικράτης. Ένα στοιχείο που κάνει τα δεδομένα αφίξεων ικανοποιητικά είναι ότι 
δεν προσμετρούνται μόνο αεροπορικές αφίξεις αλλά το σύνολο των αφίξεων, οι 
οποίες χωρίζονται σε ξένες και ημεδαπές. Εκτός από αφίξεις στο ίδιο αρχείο 
δεδομένων παίρνουμε το ετήσιο ποσοστό πληρότητας των διαθέσιμων δηλωμένων 
κλινών. Κάνουμε την υπόθεση, καθώς δεν διευκρινίζεται ρητά,  πως το ποσοστό αυτό 
προκύπτει ως μέση τιμή από χαμηλές τιμές κατά τη διάρκεια των μη τουριστικών 
περιόδων του έτους και από υψηλές τιμές κατά τη διάρκεια των τουριστικών 
περιόδων του έτους. Ειδικά στους λεγόμενους θερινούς προορισμούς κάνουμε την 
υπόθεση ότι υπάρχει μεγάλη τυπική απόκλιση στην πληρότητα ανάμεσα στους μήνες 
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έντονης τουριστικής δραστηριότητας και αυτούς με περιορισμένη τουριστική 
δραστηριότητα.  
 
Δεδομένα για την 3η και τελευταία μεταβλητή μας δυσκολευτήκαμε αρκετά να 
βρούμε στις παραπάνω θεσμικές πηγές. Στόχος μας ήταν να βρούμε δεδομένα που θα 
αποτελούν έναν δείκτη ποσοτικής συσχέτισης με βάση την αξία του τουριστικού 
προϊόντος. Επιλέξαμε να μετρήσουμε την αξία της διανυκτέρευσης με την θεώρηση 
ότι είναι ο πυρήνας του τουριστικού προϊόντος. Δεύτερος στόχος ήταν και πάλι η 
γεωγραφική ανάλυση. Δηλαδή, αναζητούμε τιμές δωματίων για κάθε Καλλικρατικό 
δήμο. Δεν βρήκαμε δεδομένα αυτής της ανάλυσης στις θεσμικές πηγές και για αυτό 
κατευθυνθήκαμε στα δεδομένα που παρέχει η αγορά. Επιλέξαμε την ιστοσελίδα 
Booking.com ως εργαλείο αναζήτησης τιμών δωματίων καθώς είναι ο μεγαλύτερος 
ηλεκτρονικός τουριστικός πράκτορας στην χώρα μας. Είναι γεγονός πως το 
Booking.com δεν περιέχει το 100% των ελληνικών καταλυμάτων, ωστόσο το 
επιλέξαμε για αντλήσουμε τα δεδομένα μας λόγω της απλότητάς του. Για την 
απόσπαση των δεδομένων από το Booking.com αναζητήσαμε κάποιο API που να μας 
δίνει την δυνατότητα να αντλήσουμε τα δεδομένα αυτοματοποιημένα και σε 
επεξεργάσιμη μορφή. Δεν βρέθηκε API ούτε αντίστοιχος μηχανισμός άντλησης 
δεδομένων. Έτσι κατασκευάσαμε ένα HTML web scraper σύστημα σε Java με σκοπό 
να πάρουμε τις τιμές δωματίων ανά δήμο της χώρας από το Booking.com.   
 
Η εργασία είχε όμως και περιορισμούς σχετικά με τα δεδομένα. Βασικότερος 
περιορισμός είναι ότι έχουμε δεδομένα μόνο για τους 260 από τους συνολικά 325 
Καλλικρατικούς δήμους της Ελλάδας. Το γεγονός αυτό είναι μια αδυναμία του 
ελληνικού τουριστικού κλάδου να παράγει αναλυτικά ανοικτά δεδομένα και να τα 
διαθέσει. Τα οφέλη που θα προκύψουν από την συλλογή και διάθεση προς έρευνα 
τέτοιων δεδομένων είναι αρκετά. Ένας δεύτερος περιορισμός της εργασίας μας 
σχετικά με τα δεδομένα αφορά στην περίπτωση της μέσης τιμής διανυκτέρευσης. Για 
αυτή τη μεταβλητή δε βρέθηκαν επίσημα δεδομένα και η συλλογή των δεδομένων 
που κάναμε ήταν περιορισμένη σε τιμές από μια συγκεκριμένη περίοδο του 
τουριστικού έτους και από μια πηγή (Booking.com). Επίσης κάθε φόρα στον 
υπολογισμό κάναμε χρήση 15 διαφορετικών τιμών από 15 διαφορετικά καταλύματα 
κάθε προορισμού. Είναι σίγουρα μια πρόκληση η τροφοδότηση του μοντέλου μας με 
δεδομένα στη μεταβλητή της μέσης τιμή διανυκτέρευσης από πολλές πηγές, από 
πολλές ημέρες του έτους και από πολλά διαφορετικά καταλύματα κάθε προορισμού.  
 
3.2 Επιλογή και χρήση προγράμματος Rapid Miner  
 
Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήσαμε το Rapid Miner. Το Rapid 
Miner είναι ένα εργαλείο ανάλυσης δεδομένων. Έχει τρεις εκδόσεις ανάλογα με το 
μέγεθος των δεδομένων που θέλουμε να αναλύσουμε και τους χρήστες που θα 
εργαστούν. Η πρώτη βασική έκδοση που επιλέξαμε μπορεί να εγκατασταθεί σε 
προσωπικό υπολογιστή και να γίνει τοπικά η επεξεργασία των δεδομένων. 
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3.3 ΑΠΑΛΟΙΦΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΧΩΡΊΣ ΤΙΜΉ  & ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΊΗΣΗ 

ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ 

Στα δεδομένα που αντλήσαμε για τις δύο πρώτες μεταβλητές μας υπήρχαν σημεία 
χωρίς περιεχόμενο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, με την βοήθεια του RapidΜiner, 
εξαλείψαμε τις κενές τιμές με την τιμή 0.   
 
Η δεύτερη επεξεργασία που κάναμε στα δεδομένα ήταν η κανονικοποίηση με σκοπό 
όλες οι τιμές διαφορετικών μεταβλητών να μην έχουν μεταξύ τους απόσταση λόγω 
της φύσης τους. Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε δυο μεταβλητές όπου η πρώτη 
παίρνει τιμές από το 1 έως και το 10 ενώ η δεύτερη έχει δεδομένα στην κλίμακα των 
χιλιάδων. Σε αυτήν την περίπτωση είναι εύκολα αντιληπτό ότι η μεταβλητή με τιμές 
στην κλίμακα των χιλιάδων θα καθορίσει και το αποτέλεσμα της ανάλυσης ενώ ή 
μεταβλητή με τιμές από 1 έως 10 δεν θα συμμετέχει σχεδόν καθόλου σε αυτό. Στο 
μοντέλο μας έχουμε τέτοιες μεταβλητές. Οι αφίξεις μετριούνται σε χιλιάδες, η 
πληρότητα σε ποσοστό και η μέση τιμή διανυκτέρευσης σε δεκάδες ή εκατοντάδες. 
Σε περίπτωση μη κανονικοποίησης των δεδομένων οι αφίξεις θα είχαν κυρίαρχο ρόλο 
στην ανάλυση σε σχέση με τις άλλες δύο μεταβλητές.  
 
Για να κάνουμε τα παραπάνω χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό RapidMiner. Η 
μέθοδος κανονικοποίησης που επιλέξαμε από το RapidMiner ήταν η range 
transformation η οποία ορίζει ένα μέγιστο και ένα ελάχιστο και τα θέτει αντίστοιχα 
στην μέγιστη και ελάχιστη τιμή κάθε μεταβλητής. Όλες οι υπόλοιπες τιμές παίρνουν 
μια τιμή ανάμεσα στο μέγιστο και ελάχιστο, διατηρώντας πάντοτε αναλογικά την 
αρχική απόσταση τους. Ως μέγιστο θέτουμε το 1 και ως ελάχιστο το 0. Με τον τρόπο 
αυτό καταφέρνουμε να κανονικοποιήσουμε τις τρείς μεταβλητές μας. 
 
3.4 Αλγόριθμος k-means & εύρεση του k του πλήθους των ομάδων 
 
Για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου αναζητήσαμε στη βιβλιογραφία μεθόδους 
εξόρυξης και ανάλυσης δεδομένων (Liao et al., 2012), που να μπορούν να 
ομαδοποιήσουν τα δεδομένα μας. Η μέθοδος k-means μας επιτρέπει να 
δημιουργήσουμε ομάδες προορισμών, σύμφωνα με την απόσταση των τιμών που 
έχουν οι μεταβλητές του κάθε προορισμού.  
 
Για να επιλέξουμε σωστά το πλήθος των ομάδων που θα θέσουμε στον αλγόριθμο k-
μέσων (k-means), πρέπει να ακολουθήσουμε μια μεθοδολογία και να μην το 
ορίσουμε τυχαία. Η μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε βασίζεται στην εκτέλεση 
μιας διαδικασίας ομαδοποίησης με μια ιεραρχική μέθοδο. Το αποτέλεσμα της 
ιεραρχικής μεθόδου ομαδοποίησης αποτελεί έναν δείκτη για το πλήθος των ομάδων 
που θα ζητήσουμε από τον αλγόριθμο k-means. 
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Εικόνα 2. Αποτέλεσμα ιεραρχικής διαδικασίας μοντέλου δύο μεταβλητών 

 
 

Αν εφαρμόσουμε τη διαδικασία με τις δύο μεταβλητές παίρνουμε  την γραφική 
απεικόνιση της διαδικασίας (εικόνα 2) και  προκύπτουν ως προτεινόμενη τιμή οι 5  
συστάδες. Αντίστοιχα, από την γραφική απεικόνιση που προέκυψε από την 
διαδικασία και με τις 3 μεταβλητές (εικόνα 3), παίρνουμε ως προτεινόμενη τιμή 6 
συστάδες.  

Εικόνα 3. Αποτέλεσμα ιεραρχικής διαδικασίας μοντέλου τριών μεταβλητών 
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3.5 Επιλογή αρχικής τιμής για τα κέντρα των συστάδων 

Μια από τις πιο καθοριστικές ρυθμίσεις για τον αλγόριθμό k-means είναι ο τρόπος 
που ο αλγόριθμος θα θέσει τις αρχικές τιμές των κέντρων πριν ξεκινήσει τις 
συγκρίσεις με τα δείγματα και τον υπολογισμό εκ’ νέου του εκάστοτε κέντρου. Η 
μέθοδος που θα ακολουθήσουμε είναι αυτή που πρότειναν οι David Arthur και Sergei 
Vassilvitskii (Arthur & Vassilvitskii, 2007). Ο αλγόριθμός δεν θέτει τυχαία τις 
αρχικές τιμές των κέντρων, αλλά λαμβάνει υπ’ όψη τα δείγματα με σκοπό να θέσει 
ικανοποιητικές αρχικές τιμές. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε καλύτερο 
αποτέλεσμα στην ομαδοποίηση.  
 
3.6 Ανάλυση κατά συστάδες: μοντέλο με δυο μεταβλητές 
 
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε τις ρυθμίσεις που ορίσαμε στον αλγόριθμο k-means 
στο λογισμικό RapidMiner. Η βασικότερη ρύθμιση είναι το πλήθος των ομάδων που 
αναζητούμε. Στην περίπτωση που τρέχουμε τον αλγόριθμο μόνο με δύο μεταβλητές 
(Σύνολο Αφίξεων, Ποσοστό Πληρότητας) είναι k= 5, όπως υπολογίστηκε σε 
προηγούμενη παράγραφο. Δεύτερη πολύ σημαντική ρύθμιση είναι να επιλέξουμε την 
επιλογή «determine good start values» που ενεργοποιεί τον αλγόριθμων k-means++ 
που περιγράψαμε στην προηγούμενη ενότητα. Επίσης, ρυθμίζουμε «measure type» 
σε Numerical καθώς έχουμε μόνο αριθμητικές τιμές, την ρύθμιση «numerical 
measure» σε «Euclidian Distance» και θέτουμε ως τον αριθμό των επαναλήψεων του 
αλγορίθμου την τιμή 100.   

3.7 Αποτέλεσμα: τιμές των κέντρων 

Στην εικόνα 4 βλέπουμε τις τιμές  των κέντρων για κάθε μια από τις μεταβλητές μας 
που προκύπτει μετά την εκτέλεση του αλγορίθμου.  
 

Εικόνα 4. Τιμές των κέντρων μοντέλου δύο μεταβλητών 

 

3.8 Αποτέλεσμα: Συστάδες 

Στην εικόνα 5 βλέπουμε πώς διαμορφώνονται σε γραφική παράσταση οι 
παρατηρήσεις μέσα στις ομάδες. Κάθε ομάδα έχει ένα χρώμα, ενώ οι άξονες 
είναι οι μεταβλητές μας. Από το παρακάτω σχήμα μπορούμε να δούμε βασικά 
χαρακτηριστικά όπως το μέγεθος των ομάδων, το πόσο κοντά βρίσκεται η μια 
ομάδα με την άλλη και το πόσο πυκνή είναι η κάθε ομάδα. 
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Εικόνα 5. Διάγραμμα ομάδων πρώτου μοντέλου 

 

3.9 Ανάλυση κατά συστάδες: μοντέλο με τρεις μεταβλητές 

Σε σχέση με το μοντέλο με δύο μεταβλητές, η μόνη αλλαγή στις ρυθμίσεις που 
ορίσαμε στον Operator k-means του λογισμικού RapidMiner είναι ο αριθμός των 
ομάδων που τώρα είναι k = 6, σύμφωνα με την ιεραρχική ανάλυση που προηγήθηκε.   

3.10 Αποτέλεσμα: τιμές των κέντρων 

Στην εικόνα 6 βλέπουμε τις τιμές  των κέντρων για κάθε μια από τις μεταβλητές μας.  
 
 

Εικόνα 6. Τιμές των κέντρων μοντέλου τριών μεταβλητών 
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3.11 Αποτέλεσμα: Συστάδες 

Στην εικόνα 7 βλέπουμε πώς διαμορφώνονται σε γραφική παράσταση οι 
παρατηρήσεις μέσα στις ομάδες.  
 

Εικόνα 7. Διάγραμμα ομάδων επαυξημένου μοντέλου 

 

3.12 Συμπεράσματα ανάλυσης 

Το αποτέλεσμα της ανάλυσης μας, με είσοδο τις μεταβλητές αριθμός αφίξεων και 
πληρότητα κλινών, μας έδωσε ως αποτέλεσμα μια ομάδα με πολύ μεγάλες τιμές 
αφίξεων, όπου υπήρχαν και μεγάλες τιμές πληρότητας (Δήμος Αθηναίων και Δήμος 
Ρόδου). Επίσης, στα αποτελέσματα είχαμε μια ομάδα με όλους τους τουριστικά 
δημοφιλείς προορισμούς (Καλλικρατικούς Δήμους). Τέλος, δύο ομάδες με 
προορισμούς χαμηλής τουριστικής κίνησης και μια ομάδα με μηδενική τουριστική 
κίνηση ή έλλειψη στοιχείων. Το αποτέλεσμα δείχνει μια πρώτη εικόνα κατάταξης 

231



` 
των ελληνικών Καλλικρατικών δήμων σε πέντε ομάδες, σύμφωνα με τον αλγόριθμο 
k-μέσων και την ευκλείδεια απόσταση από το εκάστοτε κέντρο, τονίζοντας με αυτό 
τον τρόπο την αντικειμενικότητα της μεθόδου που επιλέξαμε.  
 
Το αποτέλεσμα της ανάλυσης μας με είσοδο και τις τρεις μεταβλητές μας (δηλαδή το 
αρχικό μοντέλο επαυξημένο με ακόμα μια μεταβλητή αυτή της μέσης τιμής 
διανυκτέρευσης) μας έδωσε ως αποτέλεσμα έξι ομάδες. Ο σκοπός του επαυξημένου 
μοντέλου είναι να περάσουμε στο μοντέλο μας και την έννοια της προστιθέμενης 
αξίας του τουριστικού προϊόντος. Εάν συγκρίνουμε την κατανομή των τιμών και την 
κατανομή της πληρότητας θα δούμε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση. Επίσης, προκύπτει 
από τα δεδομένα μας ότι σε διαφορετικούς προορισμούς υπάρχει διαφορετική τιμή 
στο ίδιο ποσοστό πληρότητας, άρα και διαφορετική αξία – μια προστιθέμενη αξία 
του ενός προορισμού σε σχέση με το άλλον.  
 
Η ανάλυση μας καταλήγει και ξεχωρίζει στο επαυξημένο μοντέλο μια ομάδα (Cluster 
2) του δείγματος που συγκεντρώνει μεγάλες τιμές στην μεταβλητή μέση τιμή 
διανυκτέρευσης. Αυτό το τελευταίο εύρημα είναι και το μοναδικό που μπορεί να μας 
δώσει ένα στοιχείο για την προστιθέμενη αξία. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτήν την 
ομάδα (Cluster 2) δεν συναντάμε τα μεγαλύτερα  ποσοστά πληρότητας. Δηλαδή, 
έχουμε μικρές πληρότητες και σχετικά μεγάλες τιμές γεγονός που και πάλι 
καταδεικνύει ότι εδώ οι τιμές δεν είναι μεγάλες λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας.  
 
Οι υπόλοιπες πέντε ομάδες του επαυξημένου μοντέλου διακρίνονται στις εξής: Μια 
ομάδα (Cluster 1) με τις ακραίες τιμές αφίξεων (Δήμος Αθηναίων και Δήμος Ρόδου). 
Μια ομάδα που δεν παρουσιάζει τουριστικό ενδιαφέρον (Cluster 5). Μία ομάδα 
(Cluster 4) με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον χωρίς όμως να έχουμε μεγάλες μέσες 
τιμές διανυκτέρευσης, ουσιαστικά εδώ έχουμε δημοφιλείς προορισμούς με μεγάλες 
πληρότητες. Τέλος έχουμε δύο ομάδες με μέτριο και ελάχιστο τουριστικό ενδιαφέρον 
αντίστοιχα (Cluster 0 , Cluster 3). 
 
Ένα πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει από το δεύτερο μοντέλο στην εργασία μας 
είναι ότι η ομάδα 2 (Cluster 2) που περιέχει προορισμούς όπου συναντάμε 
μεγαλύτερες μέσες τιμές διανυκτέρευσης (δηλαδή μεγαλύτερη «προστιθέμενη αξία»), 
αριθμεί μόνο 11 δήμους. Δηλαδή, μόνο το 4% του δείγματος,  σύμφωνα με το 
μοντέλο μας, παρουσιάζει σημαντική «προστιθέμενη αξία» στις τουριστικές τους 
υπηρεσίες.    
 
Στην εικόνα 8 έχουμε μια αναπαράσταση σαν αυτή του Plog που είδαμε στην εικόνα 
1. Στην εικόνα 8 στα δεξιά έχουμε τους προορισμούς με πολύ μεγάλους αριθμούς 
αφίξεων, η δεύτερη από δεξιά στήλη είναι εκείνη με τους προορισμούς που 
εμφανίζουν μεγαλύτερες τιμές, στο κέντρο έχουμε τους δημοφιλείς τουριστικούς 
προορισμούς, ενώ στα αριστερά τους μη δημοφιλείς. Βλέπουμε ότι όσο πάμε προς τα  
δεξιά οι πληθυσμοί γίνονται μικρότεροι.  
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Εικόνα 8. Απεικόνιση αποτελέσματος 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Τα αποτελέσματα από το μοντέλο μας θα μπορούσαν να αποτελούν έναν δείκτη της 
θέσης κάποιου προορισμού. Θα μπορούσαν συνεπώς να συμβάλουν επικουρικά στην 
λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Είναι ένα μοντέλο οδηγούμενο από δεδομένα, με 
ποσοτικές μεταβλητές που μπορεί να παρουσιάσει μια εικόνα για τον εκάστοτε 
προορισμό. Δείχνει την θέση κάποιου προορισμού σε σχέση με κάποιον άλλο αλλά 
και με το σύνολο. Επίσης, το μοντέλο μας μπορεί να είναι χρήσιμο στην περίπτωση 
σύγκρισης της εκάστοτε τουριστικής επιχείρησης με την θέση του προορισμού στον 
οποίου ανήκει. Με αυτόν τον τρόπο κάθε επιχείρηση μπορεί να έχει ένα εργαλείο που 
να της δείχνει την  θέση της σε σχέση με τον μέσο όρο του προορισμού.  
 
Μια τελευταία παρατήρηση σχετικά με τα δεδομένα είναι ότι θα είχαν μεγάλο 
ενδιαφέρον τα αποτελέσματα με μεγαλύτερη γεωγραφική ανάλυση από αυτή του 
δήμου. Δηλαδή, να βρεθούν δεδομένα σε επίπεδο που να περιγράφουν καλύτερα την 
έννοια «τουριστικός προορισμός». Ακόμα, ένα σημείο περαιτέρω ανάπτυξης είναι να 
περιορίσουμε τους προορισμούς που μελετούμε μόνο σε όσους θεωρούνται 
τουριστικοί. Σε αυτή την περίπτωση θα είχε ενδιαφέρον να συγκριθούν τόσο τα 
αποτελέσματα όσο και οι ομάδες που προκύπτουν.  
 

ABSTRACT 
 

Tourism is the most important economic sector in the Greek economy. It has been growing 
since 1950 and its total contribution to the economy is more than 20% of the country's GDP. 
(Andreadis, 2016) The industry has been systematically researched  by academics (Plog, 
2001), while scientific papers based on data analysis have gained momentum last years 
(Dolnicar, 2002). The main objective of the current work is the segmentation of Greek 
destinations using relevant tourism data, with the final goal of making relevant strategic 
decisions. The method we used is clustering analysis and in particular the k-means algorithm 
(Arthur, Arthur, & Vassilvitskii, 2007). For our model, we used open data from ELSTAT, the 
bank of Greece and the Association of Greek Tourist Enterprises (SETE). In our document  
we present two models: the first classifies 260 tourist destinations of Greece in 5 groups taking 
as input the total number of arrivals and the occupancy rate of each destination. The second 
model classifies them in 6 groups, taking as an additional input the average night's price for 
each destination. The data for the third variable we collected from the booking.com website 
using an HTML scraper ("jep Java HTML Parser") that we created for this purpose. As a 
result of our model is a useful table of groups that could be a decion making tool for tourist 
destinations and businesses that are located in them. For tourist destinations our work could be  
an indicator of their position relative to the other destinations wich located in the same group. 
For businesses, it is a measure of comparison with the other companies and the average 
metrics of the whole destination. 
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