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Περίληψη 
 

Η εργασία έχει ως θέμα τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ιστοτόπου τουριστικού οδηγού 

για την Ελλάδα. Σκοπός της πτυχιακής είναι η μελέτη των παραγόντων αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών τουριστικών οδηγών, η επισκόπηση των εργαλείων ανάπτυξης ιστοσελίδων 

και τέλος η ανάπτυξη ενός τουριστικού οδηγού για την Ελλάδα.  

Το θεωρητικό μέρος, θα αποτελείται απο την ανάλυση της συμαντικότητας του 

τουρισμού και του τουριστικού οδηγού, από τους λόγους για την δημιουργία του δικτυακού 

τόπου του τουριστικού οδηγού, τα πλεονεκτήματα αλλά και από τα στάδια ανάπτυξης του 

δικτυακού τόπου. 

Η υλοποίηση του ιστοτόπου επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας την εφαρμογή διαχείρισης 

περιεχομένου, Wordpress. 
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Executive Summary 
 

The thesis is about the design and development of a tourist guide website for Greece. The 

purpose of this dissertation is the study of the evaluation factors of electronic tourist guides, 

the overview of web development tools and finally the development of a tourist guide for 

Greece. 

The theoretical part will consist of the analysis of the importance of tourism and the tourist 

guide, the reasons for the creation of the tourist guide website, the advantages but also the 

stages of development of the website. 

Website implementation is achieved using the content management application, 

Wordpress. 
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1. Εισαγωγή στον τουρισμό 
 

Ο τουρισμός αποτελεί μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες παγκοσμίως και 

ένας τομέας που η Ελλάδα στηρίζεται. Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνιών προσφέρει νέες δυνατότητες στην ανάδειξη και προώθηση τουριστικών 

προορισμών. Η χρήση εφαρμογών και συστημάτων υπολογιστών, συνιστά στις μέρες µας ένα 

ιδιαίτερα χρήσιμο μέσο για την ενημέρωση, την οικοδόμηση γνώσεων και την επαφή του 

ανθρώπου µε τουριστικούς προορισμούς, στους οποίους δεν θα μπορούσε να έχει τόσο 

εύκολη πρόσβαση στο παρελθόν. Το συμμετοχικό διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα στους 

ανθρώπους να μοιραστούν τις εμπειρίες τους µε όλο τον κόσμο. 

Η τουριστική προβολή, δηλαδή η προβολή ενός τουριστικού προορισμού αποτελεί 

θεμέλιο λίθο για την επιτυχία ή αποτυχία του προορισμού στην σύγχρονη τουριστική αγορά. 

Η Τουριστική προβολή εξαρτάται από αρκετές συνιστώσες, όπως είναι : η εικόνα του 

προορισμού, το λογότυπο (Logo), το σύνθημα (Slogan), η προώθηση του προορισμού και ο 

ίδιος ο προορισμός. Αυτό που μας απασχολεί ιδιαίτερα στα πλαίσια αυτής της εργασίας είναι 

η εικόνα του προορισμού και η διαμόρφωση της μέσα από ταξιδιωτικούς – τουριστικούς 

οδηγούς. 

Για να γίνει κατανοητή η αναγκαιότητα της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών στον τουρισμό, κρίνεται σκόπιμη η περιγραφή του προφίλ του σύγχρονου 

τουρίστα καθώς και των παραγόντων που επηρεάζουν την τουριστική ζήτηση. Οι κυριότεροι 

παράγοντες που επηρεάζουν την τουριστική ζήτηση είναι οι εξής:  

 Οικονομικοί παράγοντες  

 Παράγοντες σχετικοί με την τουριστική προσφορά  

 Διαρθρωτικοί/δημογραφικοί παράγοντες  

 Κοινωνικό-ψυχολογικοί παράγοντες 

 

Ο σύγχρονος τουρίστας - καταναλωτής: 

 Αναζητά περισσότερες πληροφορίες τόσο για το ίδιο το προϊόν όσο και γενικότερα 

για τη χώρα προορισμού και τις επιπρόσθετες υπηρεσίες και δραστηριότητες που 

μπορεί να βρει εκεί. 

 Προτιμά πιο συγκεκριμένες προσφορές όσον αφορά το περιεχόμενο αλλά και τις 

γενικότερες δεσμεύσεις. 

 Επιθυμεί ποιότητα στις υπηρεσίες. 

 Τείνει να κάνει περισσότερες αλλά μικρότερης χρονικής διάρκειας, διακοπές. 

 Είναι λιγότερο πιστός σε συγκεκριμένα ταξιδιωτικά γραφεία ή tour operators. 

 Έχει μεγαλύτερη κριτική διάθεση και είναι περισσότερο ενήμερος. 

 Αποφασίζει αργά και συνήθως την τελευταία στιγμή με αποτέλεσμα να μειώνεται ο 

χρόνος μεταξύ της λήψης απόφασης και της κατανάλωσης. Αυτό το χαρακτηριστικό 

απαιτεί την γρήγορη ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις ανάγκες και τις επιθυμίες 

του. 

 Είναι ενήμερος και ευαισθητοποιημένος αναφορικά με περιβαλλοντολογικά, 

κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα. 
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 Κινείται διαρκώς με αποτέλεσμα να αυξάνεται το επίπεδο σπουδαιότητας της χρήσης 

κινητής τεχνολογίας για την κάλυψη των αναγκών του σε οποιοδήποτε χρονικό και 

χωρικό πλαίσιο. 

 Αναζητά περισσότερες αυθεντικές εμπειρίες στη χώρα προορισμού. 

 Επιθυμεί να εμπλέκεται ενεργά τόσο όσον αφορά στην οργάνωση του ταξιδιού, όσο 

και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με το να συμμετέχει στις καθημερινές 

δραστηριότητες στον τόπο προορισμού κτλ. 

 Οι λόγοι για τους οποίους ταξιδεύει είναι πολλοί και διαφορετικοί: προσωπικοί και 

οικογενειακοί λόγοι, επίσκεψη φίλων και συγγενών, επαγγελματικοί λόγοι, 

αναζήτηση δραστηριοτήτων αναψυχής και ψυχαγωγίας. 

 

1.1 Διάκριση ειδών τουρισμού 
 

Σύμφωνα με τον Π.Ο.Τ, τα διαφορετικά είδη τουρισμού διακρίνονται σε:  

 Εγχώριο, οι κάτοικοι μιας χώρας που ταξιδεύουν μέσα σε αυτή.  

 Εξερχόμενο, οι κάτοικοι μιας χώρας που ταξιδεύουν σε προορισμό εκτός της 
χώρας τους.  

 Εισερχόμενο, οι κάτοικοι μιας χώρας οι οποίοι ταξιδεύουν σε μια άλλη. [3]  
 

1.2 Είδη Τουρισμού 
 

Οι πιο βασικές διακρίσεις του τουρισμού γίνονται με βάση την προέλευση των  ταξιδιωτών. 

1. Εγχώριος Τουρισμός: Κατατάσσονται οι τουρίστες οι  οποίοι ταξιδεύουν εντός των 

ορίων της χώρας τους.   

2. Εισερχόμενος / προς τα έσω τουρισμός : Είναι οι αλλοδαποί οι οποίοι ταξιδεύουν σε 

μία συγκεκριμένη χώρα. 

3. Εξερχόμενος / προς τα έξω τουρισμό : Κάτοικοι μίας συγκεκριμένης χώρας οι οποίοι 

ταξιδεύουν σε μία άλλη. 

 

Με τον συνδυασμό αυτών των τριών διακρίσεων δημιουργούνται οι ακόλουθες 

κατηγορίες.  

 Εσωτερικός τουρισμός: αποτελείται από τον εγχώριο και τον εισερχόμενο τουρισμό.  

 Διεθνής τουρισμός: είναι ο συνδυασμός του εισερχόμενου και του εξερχόμενου 

τουρισμού. 

 Εθνικός τουρισμός: συνδυάζεται με τον εγχώριο και τον εξερχόμενο τουρισμό. 

 

Άλλες διακρίσεις του τουρισμού γίνονται με βάση :  

 Τη χρονική διάρκεια : συνεχής (όλο τον χρόνο) και εποχικός, (συγκεκριμένη εποχή και 

συνήθως το καλοκαίρι).  

 Την εποχή : χειμερινός – θερινός 

 Την κινητικότητα : στατικός (όπου ο ταξιδιώτης μένει σχεδόν σε όλη τη διάρκεια των 

διακοπών σε ένα μέρος) και κινητικός (όπου καθ’ όλη την διάρκεια των διακοπών 

βρίσκεται σε κίνηση). 
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 Τον σκοπό : γενικός τουρισμός (αφορά τη διασκέδαση και ικανοποίηση του 

ταξιδιώτη) και ειδικός τουρισμός (για επαγγελματικούς συνεδριακούς λόγους). 

 Την ηλικία : νεολαίας, μεσηλίκων και τρίτης ηλικίας. 

 

1.3 Κίνητρα  Τουριστών 
 

Διακρίνονται και με βάση τα κίνητρα των τουριστών και την ικανοποίηση κάποιας επιθυμίας 

ή ανάγκης τους. Τα είδη του τουρισμού είναι : 

 Ανάπαυσης ή αναψυχής : κάνοντας κάτι το οποίο θα τον ευχαριστεί ή κάτι το οποίο 

τον ξεκουράζει. 

 Αγροτικός τουρισμός : έρχεται σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον και τις 

δραστηριότητες που θα μπορούσε να κάνει στην εξοχή. Πιθανή διαμονή σε φάρμα 

και ενασχόληση με ζώα. 

 Οικολογικός τουρισμός : επαφή του ατόμου με την φύση. Είναι εναλλακτική μορφή 

τουρισμού που συνδέεται με την οικονομική ανάπτυξη, την προστασία του 

περιβάλλοντος και την ανάδειξη των φυσικών πόρων και πλεονεκτημάτων της 

εκάστοτε περιοχής. 

 Οικονομικός τουρισμός : υπάρχει συνήθως ένα κίνητρο ή κάποια επιβράβευση. 

Πιθανά συνέδρια, εκθέσεις και οτιδήποτε έχει επαγγελματικό σκοπό. Συνήθως 

διεξάγονται σε σημεία που μπορούν να προσφέρουν στον τουρίστα επιπλέον 

δραστηριότητες για τον ελεύθερο χρόνο του. 

 Πολιτιστικός τουρισμός : προϋπόθεση η συμμετοχή των τουριστών σε διάφορες 

εκδηλώσεις και επισκέψεις που διοργανώνει η περιοχή που επισκέπτεται με 

ψυχαγωγικό ή ενημερωτικό χαρακτήρα μέσα από φεστιβάλ, συναυλίες, επισκέψεις 

σε μουσεία κ.α.  

 Θρησκευτικός τουρισμός : επίσκεψη σε περιοχές με έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα, 

με πολλά μνημεία και εκκλησίες, καθώς και σε εκδηλώσεις και τελετές.  

 Αθλητικός τουρισμός : επιλέγουν αυτό το είδος τουρισμού με κύριο σκοπό την 

συμμετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες ή τη θέαση αυτών.[1]  

 

1.4 Παράγοντες επιλογής τουριστικού προορισμού 
 

Οι υποδομές και οι ανέσεις εξυπηρετούν τους διαμένοντες και εργαζόμενους, ανάλογα με τις 

περιόδους του έτους. Ο τουριστικός προορισμός εξαρτάται από τρεις βασικούς παράγοντες:  

 Την ελκυστικότητα. 

 Την ευχαρίστηση. 

 Την ποιότητα. 

 

Η οργάνωση των στοιχείων ενός τουριστικού χώρου απαιτεί συχνά ένα συνδυασμό από 

παρεμβάσεις τεχνικές που προσπαθούν να αναδείξουν μια περιοχή. Έτσι, κάποια στοιχεία 

που εμπλουτίζουν τα φυσικά και τουριστικά στοιχεία της περιοχής με σκοπό τη να 

προσελκύει τους υποψήφιους επισκέπτες, είναι οι παραδοσιακές ή ιστορίες οικίες, 

αγροικίες, παλάτια, βίλες, λουτρά, πάρκα και ζωολογικοί κήποι, τυχερά παίγνια, ιαματικές 
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πηγές, πάρκα αγορών και αναψυχής. Οι πετυχημένοι τουριστικοί προορισμοί οφείλουν την 

επιτυχία τους στα παρακάτω στοιχεία: 

 Λογικό κόστος. 

 Καλό φυσικό κλίμα. 

 Άνεση και παροχή πληροφοριών στις κύριες αγορές. 

 Ποικιλία δραστηριοτήτων. 

 Συμπληρωματικά στοιχεία (στοιχεία φυσικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς).[2]  
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2. Μελέτη Δικτυακού Τόπου Τουριστικού Οδηγού της 

Ελλάδας 
 

2.1 Σκοπός για την δημιουργία του Δικτυακού Τόπου του 

Τουριστικού Οδηγού 
 

Στον τομέα του μάρκετινγκ των τουριστικών προορισμών, οι σύγχρονες  τεχνολογίες 

διαδικτύου παρέχουν νέα εργαλεία, τα οποία έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα  αποτελεσματικά 

στην προώθηση προϊόντων. Σε μια περίοδο που κλασσικά μέσα  διαφήμισης και προώθησης 

γενικότερα, όπως οι τηλεοπτικές διαφημίσεις, οι αφίσες  και οι προωθητικές εκδηλώσεις, 

εγκαταλείπονται λόγω του αυξημένου κόστους, η  στροφή στη διαδικτυακή προώθηση ενός 

τουριστικού προορισμού μπορεί να  παρέχει πολύτιμες υπηρεσίες. Η αξιοποίηση των 

τεχνολογιών αυτών στο τομέα του  τουρισμού προσφέρει ένα πλήθος πλεονεκτημάτων 

έναντι του παραδοσιακού  τουρισμού.  

Η διαδικτυακή αυτή πύλη έχει την ιδέα της παρουσίασης της Ελλάδας σε  εκατομμύρια 

ανθρώπους σε όλο τον κόσμο με νέο τρόπο. Ο κύριος στόχος του είναι  να γνωρίσει στον 

κόσμο τα πάντα που έχει να προσφέρει η Ελλάδα, ακόμη και τη  μικρότερη, πιο απομονωμένη 

γωνία, προβάλλοντας έτσι ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο  τουριστικών προϊόντων, ενεργώντας 

ως εργαλείο πωλήσεων, παρέχοντας τη  διασύνδεση των προϊόντων με διαδικτυακές μηχανές 

κρατήσεων, και συμβάλλοντας  στη δημιουργία και ανάπτυξη online κοινοτήτων και 

εκστρατειών στα μέσα  κοινωνικής δικτύωσης.  

Σκοπός λοιπόν είναι να απεικονίζει ένα μοναδικό και ενιαίο προϊόν για τον  ελληνικό 

τουρισμό αλλά να προσφέρει και στους χρήστες μια ολοκληρωμένη  πληροφόρηση για τους 

προορισμούς και τις εμπειρίες που μπορούν να βιώσουν  στην Ελλάδα. Να παρέχει τη 

δυνατότητα σχεδιασμού του ταξιδιού τους,  χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες αναζήτησης για 

διαμονή, μεταφορά και περιήγηση  καθώς επίσης και τη δυνατότητα διασύνδεσης με 

περισσότερες από μία διαδικτυακές  μηχανές κρατήσεων.  

Η προσπάθεια το να δοθεί η πραγματική εικόνα της σημερινής Ελλάδας, όσον  αφορά τον 

χαρακτήρα και την κουλτούρα της χώρας και των κατοίκων, ξεχωρίζει σε  αυτή την 

ιστοσελίδα. 

 

2.2 Η Συμβολή του Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ 
 

Το μάρκετινγκ του τουριστικού  προϊόντος, μεταβάλλεται και προσαρμόζεται ανάλογα με την 

τεχνολογική επανάσταση ώστε οι τουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμοί να αυξήσουν την 

αποδοτικότητά τους και τον ανταγωνισμό. Η χρήση και αξιοποίηση του ηλεκτρονικού 

μάρκετινγκ  (e-marketing) οδηγεί στη δημιουργία νέων καναλιών επικοινωνίας μεταξύ των 

επιχειρήσεων,  οργανισμών διαχείρισης προορισμών και των αγορών και κάθε μελλοντική  

στρατηγική προβολής θα πρέπει να προϋποθέτει την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.  

Αυξανόμενη χρήση, έχει διαπιστωθεί, των  τεχνολογιών του διαδικτύου που επιτρέπουν 

στους χρήστες του τη δημιουργία και διακίνηση  περιεχομένου. Τέτοια εργαλεία είναι οι 

ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης (π.χ.  Facebook, Twitter), οι ιστοσελίδες αξιολόγησης 
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υπηρεσιών (π.χ. TripAdvisor) και τα  ταξιδιωτικά φόρουμ (π.χ. TravelChat). Η ανάπτυξη των 

εργαλείων αυτών  επιφέρει κρίσιμες αλλαγές στον  τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αναζητούν, 

αξιολογούν, παράγουν, αγοράζουν και  καταναλώνουν πληροφορίες, προϊόντα και 

υπηρεσίες με αποτέλεσμα οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης να επιδρούν καταλυτικά στον 

τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονοι τουρίστες  συγκροτούν την τουριστική εμπειρία. 

 

 
Εικόνα 2.1: Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ 

 

2.3 Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικού Τουριστικού Οδηγού 
 

Οι ηλεκτρονικοί τουριστικοί οδηγοί δίνουν πολλές  περισσότερες δυνατότητες 

προσωποποίησης της υπηρεσίας – προϊόντος και η αξιοποίηση των  τεχνολογιών αυτών στο 

τομέα του τουρισμού αυξάνει τα πλεονεκτήματα έναντι  του παραδοσιακού τουριστικού 

οδηγού. 

 

Για τους ταξιδιώτες 

 Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση των τουριστών σε τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες 

καθώς μπορεί να έχει πρόσβαση σε  διάφορες πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν 

όπως τιμές, αξιοθέατα, προσφορές,  ξενοδοχεία κτλ.  

 Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε μεγάλο αριθμό υπηρεσιών με αποτέλεσμα 

καλύτερων και περισσότερων επιλογών στους τουρίστες. Με τον τρόπο αυτό 

σχηματίζουν μία  πιο ολοκληρωμένη άποψη και η ενημέρωση είναι πιο έγκυρη αφού 

γίνεται με διάφορα μέσα όπως κείμενο, φωτογραφίες  και βίντεο. 

 Εύκολη αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες άμεσα με στενευμένες 

αναζητήσεις με πολλές εναλλακτικές λύσεις ταξινομημένες ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντα  και τις ανάγκες του χρήστη.  

 Οι περισσότερες πληροφορίες μειώνουν το χάσμα μεταξύ της προσδοκώμενης 

υπηρεσίας και της υπηρεσίας που  τελικά λαμβάνεται. 

 Μεγάλη ευκολία στη χρήση. Η πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς τουριστικούς οδηγούς 

είναι εφικτή μέσω και των κινητών τηλεφώνων. 
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 Δυνατότητα αλληλεπίδρασης με άλλους ταξιδιώτες σε blogs και κοινωνικά δίκτυα, με 

αποτέλεσμα την δημιουργία πιο έγκυρου συμπεράσματος. Ακόμη παρέχεται και 

αξιολόγηση των υπηρεσιών και ώς συνέπεια την συνεχή βελτίωση.   

 Παροχή πληροφορίας και αλληλεπίδρασης με το χρήστη ανάλογα με το target group 

που ανήκει (εναλλακτικός τουρισμός, ΑμΕα). 

 Εντοπισμός θέσης μέσω χαρτών και οδηγιών εύρεσης προορισμού, προϊόντος κλπ. 

 

Για τους τουριστικούς προορισμούς 

 Χωρίς εξάρτηση οι τουριστικοί προορισμοί από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες αφού 

υπάρχει πλέον η δυνατότητα να προβάλλονται μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού 

εμπορίου. 

 Νέοι τουριστικοί προορισμοί που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κάθε τόπου. 

 Ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο ένας προορισμός με την προώθηση του εκάστοτε 

πολιτισμού με αποτέλεσμα την προσέλκυση τουριστών. 

 Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους τουρίστες καθώς έρχονται σε επαφή με 

νέους πελάτες-καταναλωτές. 

 Μικρότερη τιμή προβολής και διαφήμισης.  

 Έρευνα, αλληλεπίδραση και συλλογή πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση των 

αναγκών των πελατών. 

 Συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.[2] 
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3. Τεχνολογίες και Εργαλεία Ανάπτυξης Ιστοσελίδων  
 

Η δημιουργία ιστοσελίδων είναι μία πολύπλοκή διαδικασία που χρειάζεται να γίνει είτε μέσω 

κώδικα – γλώσσες προγραμματισμού (HTML, PHP, CSS κ.α.), είτε με τη χρήση κάποιας 

πλατφόρμας CMS (Drupal, Joomla, Wordpress κ.α.).  

 

3.1 Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου (HTML) 
 

Η HTML (HyperText Markup Language) είναι η κύρια γλώσσα σήμανσης για τις ιστοσελίδες, 

και τα στοιχεία της είναι τα βασικά δομικά στοιχεία των ιστοσελίδων. 

Σκοπός των web browsers είναι να διαβάζουν τα έγγραφα HTML και να τα συνθέτουν 

σε σελίδες που μπορούν να διαβαστούν ή να ακουστούν. Είναι μία γλώσσα που επιτρέπει 

την ενσωμάτωση εικόνων και άλλων αντικειμένων μέσα στη σελίδα καθώς επίσης μπορούν 

και ενσωματώνονται σενάρια εντολών σε γλώσσες όπως η JavaScript, τα οποία επηρεάζουν 

τη συμπεριφορά των ιστοσελίδων HTML. 

Οι Web browsers για να ορίζουν την εμφάνιση και τη διάταξη του κειμένου και του 

υπόλοιπου υλικού μπορούν να αναφέρονται σε στυλ μορφοποίησης CSS. 

 

 
Εικόνα 3.1: Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου 

 

3.2 Γλώσσα Υπολογιστή CSS 
 

Η CSS (Cascading Style Sheets) είναι μια γλώσσα υπολογιστή που αναπτύσσει στιλιστικά μία 

ιστοσελίδα διαμορφώνοντας διάφορα χαρακτηριστικά της, όπως τα χρώματα ή την στοίχιση 

του κειμένου. Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου 

που έχει γραφτεί σε HTML γλώσσα.  

Με τη χρήση CSS έχουμε ως αποτέλεσμα ο HTML κώδικας να είναι μικρότερος καθώς η 

HTML χρησιμοποιείται για τη δόμηση του περιεχομένου και του κειμένου ενώ η CSS για τη 

διαμόρφωση και τη μορφοποίηση του περιεχομένου και του κειμένου που έχει ήδη δομηθεί. 

Τα πλεονεκτήματά της CSS είναι πως μπορεί να γίνει ταυτόχρονος έλεγχος της διάταξης 

πολλών εγγράφων από ένα μόνο φύλλο στυλ και είναι και πιο ακριβής, μπορεί να 
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εφαρμοστεί διαφορετική διάταξη ανάλογα με τις εξόδους καθώς επίσης ακολουθεί πολλές 

προηγμένες και εξεζητημένες τεχνικές. 

 

 
Εικόνα 3.2: Γλώσσα Υπολογιστή CSS 

 

3.3 Γλώσσα Προγραμματισμού PHP 
 

Η PHP είναι γλώσσα ανοιχτού κώδικα (open source) και λειτουργεί δυναμικά τόσο εξωτερικά 

όσο και εσωτερικά και το αποτέλεσμά της δίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη. Είναι 

μία γλώσσα που υποστηρίζει διασυνδέσεις με διάφορα συστήματα βάσεων και 

χρησιμοποιείται σε όλα τα λειτουργικά συστήματα. 

Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα συμβατό διακομιστή του Παγκόσμιου 

Ιστού, ώστε να παραχθεί σε πραγματικό χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που θα σταλεί στο 

πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών σε μορφή κώδικα HTML. 

 

 
Εικόνα 3.3: Γλώσσα Προγραμματισμού PHP 

 

3.3.1 PhpMyAdmin 

 

Το phpMyAdmin είναι ένα δωρεάν εργαλείο ανοιχτού κώδικα που είναι γραμμένο σε PHP. Σε 

συνδυασμό με SQL εντολές μπορούν να εκτελεστούν διάφορες εργασίες όπως δημιουργία, 

τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων, πινάκων, γραμμών κ.α. 
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Έχει πάρα πολλές δυνατότητες όπως η διασύνδεση Web αλλά και η διαχείριση Βάσεων 

Δεδομένων SQL. Ακόμη επιτυγχάνει την εξαγωγή δεδομένων σε διάφορες μορφές ( SQL, PDF, 

Word, Excel κ.α.) αλλά και τη διαχείριση πολλαπλών διακομιστών. 

 

 
Εικόνα 3.4: PhpMyAdmin 

 

3.4 Γλώσσα Υπολογιστή SQL 
 

Η SQL (Structured Query Language) είναι μία γλώσσα υπολογιστή που είναι σχεδιασμένη για 

τη διαχείριση δεδομένων μέσα στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Έχει τη δυνατότητα 

ανάκτησης και ενημέρωσης των δεδομένων που υπάρχουν σε μία βάση δεδομένων καθώς 

και τον έλεγχο της πρόσβασης στα δεδομένα κ.α. 

 

 
Εικόνα 3.5: Γλώσσα Υπολογιστή SQL 

 

3.4.1 MySQL 

 

Η MySQL μπορεί να διατεθεί και σαν λογισμικό κλειστού κώδικα παρόλα αυτά είναι ένα 

γρήγορο και δυνατό σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων ανοικτού κώδικα βασισμένο 

στην γλώσσα SQL. Μια ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί τη MySQL παράγεται κατά τη φόρτωση 
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της σελίδας μέσα από τη βάση και μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα και στις 

πληροφορίες. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της MySQL είναι η γρήγορη απόδοση και το μηδαμινό κόστος 

αλλά και η ευκολία στη χρήση και στην εκμάθηση. Ένα βασικό θετικό είναι η μεγάλη ευελιξία 

και η μεταφερσιμότητα που παρέχει, όπως και η διαθεσιμότητα του κώδικα προέλευσης. 

 

 
Εικόνα 3.6: MySQL 

 

3.5 Γλώσσα Σεναρίων JavaScript 
 

Η JavaScript αποτελείτε από διαφορετικά προγραμματιστικά παραδείγματα, 

αντικειμενοστραφής και συναρτησιακή και βασίζεται σε πρωτότυπα και είναι δυναμική. 

Ακόμη μπορεί να κάνει χρήση σε εφαρμογές εκτός ιστοσελίδων. 

Είναι μια δυναμική γλώσσα στη σύνταξή της αλλά και δομημένη λόγω της 

κληρονομικότητας της από τη C. Συνήθως χρησιμοποιείτε για να προσθέσει συμπεριφορά 

στην HTML στην πλευρά του χρήστη, γνωστή και ως Δυναμική HTML.  

Τέλος, η JavaScript χρησιμοποιείτε και για την δημιουργία cookies, να αποθηκεύει και να 

ανακτήσει πληροφορίες από τον υπολογιστή του χρήστη. 

 

 
Εικόνα 3.7: JavaScript 

 

3.6 Apache HTTP Web Server 
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Ο Apache είναι ένας εξυπηρετητής του παγκόσμιου ιστού που εξυπηρετεί διάφορα αιτήματα 

χρηστών για την προβολή των ιστοσελίδων, όπου παράγει τα αιτήματα και τα αποστέλλει στο 

πρόγραμμα πλοήγησης. Είναι ένα δωρεάν, γρήγορο, αξιόπιστο και ασφαλή λογισμικό 

ανοιχτού κώδικα. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι πως υποστηρίζει plug in και μεταγλωττισμένες 

ενότητες και μπορεί να προσαρμόσει πολλά modules. Ένα πολύ σημαντικό είναι πως μπορεί 

να εγκατασταθεί σε διάφορα λειτουργικά συστήματα αλλά και να φιλοξενήσει στατικές και 

δυναμικές ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν server-side scripting γλώσσες. Ο εξυπηρετητής 

αυτός μπορεί να διαμορφώνει μηνύματα λάθους, αλλά έχει και τον έλεγχο ταυτότητας 

κωδικού και πιστοποιητικά αυθεντικοποίησης. 

 

 
Εικόνα 3.8: Apache HTTP Web Server 

 

3.7 Ελεύθερο Λογισμικό 
 

Το ελεύθερο λογισμικό (Free Software Foundation) μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αντιγραφεί, 

μελετηθεί, τροποποιηθεί και αναδιανεμηθεί χωρίς περιορισμούς καθώς είναι βασικό 

στοιχείο στην ιδέα του "ελεύθερου λογισμικού", ώστε να μην υπάρχει λογισμικό που 

πωλείται για κέρδος. Πολλές φορές αναφέρεται και ως ανοιχτό λογισμικό ή λογισμικό 

ανοιχτού κώδικα χωρίς όμως οι δύο έννοιες να είναι ταυτόσημες αφού κάθε λογισμικό δεν 

είναι ελεύθερο μόνο και μόνο επειδή είναι ανοιχτού κώδικα.  

Τα χαρακτηριστικά του ελεύθερου λογισμικού είναι ότι μπορεί να αξιοποιείται 

ταυτόχρονα από πολλά άτομα καθώς επίσης ο κώδικας διατίθεται ελεύθερος και είναι 

εύκολο να βρεθεί. Οι ενημερώσεις γίνονται ανά τακτικά διαστήματα και η πρόσβαση και η 

μεταβολή των στοιχείων του συστήματος είναι εύκολη διαδικασία γιατί αλλιώς είναι αρκετά 

χρονοβόρο και περίπλοκο. 

 

3.8 Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένων (CMS) 
 

Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management Systems, CMS) είναι 

διαδικτυακές εφαρμογές που επιτρέπουν την online τροποποίηση, διαχείριση και 

ενημέρωση του περιεχομένου ενός δικτυακού τόπου εύκολα, γρήγορα, από οποιοδήποτε 

σημείο, χωρίς κόστος και το τελικό αποτέλεσμα είναι άμεσο. 

Οι διαχειριστές μέσω του διαδικτύου ενημερώνουν το περιεχόμενο που είναι 

εγκατεστημένο σ' ένα διακομιστή και οι αλλαγές αυτές γίνονται αυτόματα διαθέσιμες σε 
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όλους τους επισκέπτες και χρήστες του δικτυακού τόπου. Η διαχείριση του περιεχομένου 

αυτού μπορεί αν γίνει ταυτόχρονα από περισσότερους χρήστες και από διαφορετικούς 

υπολογιστές ενώ δεν είναι απαραίτητο οι διαχειριστές του συστήματος να έχουν ειδικές 

τεχνικές γνώσεις. 

Η ανάπτυξη των ιστοσελίδων γίνονται δυναμικά, έτσι και ο φόρτος του εξυπηρετητή είναι 

μικρότερος. Η δημοσίευση των σελίδων μπορεί να είναι απεριόριστη καθώς και η αναζήτηση 

και η αρχειοθέτηση όλου του περιεχομένου. Είναι ακόμη πολύ σημαντικό πως έχει τη 

δυνατότητα της υποστήριξης διαφημιστικών banners, RSS feeds αλλά και πολλές πρόσθετες 

εφαρμογές.  

Κάποια από τα βασικά πλεονεκτήματα CMS είναι η γρήγορη ενημέρωση, διαχείριση και 

αρχειοθέτηση του περιεχομένου και η ταυτόχρονη ενημέρωση από πολλούς χρήστες από 

οποιοδήποτε σημείο. Είναι πολύ σημαντικό πως έχουμε άμεση γνώση του τελικού 

αποτελέσματος και επίσης υπάρχει ασφάλεια και προστασία του σχεδιασμού του site από 

λανθασμένες ενέργειες. Όλο το περιεχόμενο καταχωρείται σε βάσεις δεδομένων με 

αποτέλεσμα τον μικρότερο φόρτο στον εξυπηρετητή (server) αλλά και τη χρήση λιγότερου 

χώρου.  

Συνήθως η ανάπτυξη ενός ιστοτόπου με τη χρήση Συστημάτων Περιεχομένου Ανοιχτού 

Κώδικα γίνεται μέσω έτοιμων πλατφορμών που παρέχονται μέσω internet με αποτέλεσμα 

τον μειωμένο χρόνο υλοποίησής, τη λιγότερη δουλειά του προγραμματιστή και το μικρότερο 

κόστος. Ένα μειονέκτημα σε πλατφόρμες ανοικτού κώδικα είναι ο περιορισμός των 

δυνατοτήτων όσον αφορά της απαιτήσεις ενός ιστοτόπου. 

Δημοφιλή Συστήματα Περιεχομένου Ανοιχτού Κώδικα είναι το Wordpress, το Joomla, το 

Drupal, όπου είναι συστήματα που επιτρέπουν τη γρήγορη ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας.[1][4] 

 

3.8.1 Wordpress 

 

Η αρχή του WordPress ήταν σαν μια πλατφόρμα δημιουργίας ιστολογίων (blogs), με πολύ 

καλό σύστημα διαχείρισης σχολίων και εύκολη δημοσίευση άρθρων στα ιστολόγια. Το 

WordPress μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες του σχεδιαστή με τη χρήση plug-

ins και με templates.  

 

 
Εικόνα 3.9: Wordpress 
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3.8.2 Joomla 

 

Το Joomla είναι πολύ ευέλικτο και φιλικό αλλά έχει και πολλές δυνατότητες. Αυτή η 

εφαρμογή βοηθάει στο να δημοσιευτεί στο διαδίκτυο μια προσωπική ιστοσελίδα αλλά και 

ένας ολόκληρος εταιρικός δικτυακός τόπος. Έχει προσαρμοστικό περιβάλλον 

επιχειρηματικής κλίμακας και οι δυνατότητες επέκτασής του είναι πάρα πολλές. Η κύρια 

χρήση του είναι για τη δημοσίευση περιεχομένου στον ιστό αλλά και σε τοπικά δίκτυα - 

intranets.  

Το Joomla είναι γραμμένο σε PHP και αποθηκεύει τα δεδομένα του στη βάση και οι 

σελίδες του είναι δυναμικές. 

 

 
Εικόνα 3.10: Joomla 

 

3.8.3 Drupal 

 

Το Drupal είναι ένα αρθρωτό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου ανοικτού λογισμικού, 

γραμμένο σε PHP καθώς δίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή να οργανώνει το περιεχόμενο, 

να προσαρμόζει την παρουσίαση, να αυτοματοποιεί εργασίες και να διαχειρίζεται όλα τα 

μέλη του ιστοτόπου. Το Drupal προσφέρει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και συναλλαγών 

καθώς οι δυνατότητές του προχωρούν παραπέρα από τη διαχείριση περιεχομένου.  

Μπορεί να εκτελεστεί σε διάφορες πλατφόρμες και λειτουργικά συστήματα αλλά με 

απαραίτητη μια βάση δεδομένων όπως η MySQL για την αποθήκευση του περιεχομένου και 

των ρυθμίσεών του.[5]  

 

 
Εικόνα 3.11: Drupal 
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4. Εγκαταστάσεις Εργαλείων 
 

4.1 Λογισμικό XAMPP 
 

Για να μπορέσει να λειτουργήσει η ιστοσελίδα τουριστικού οδηγού και να γίνει η 

εγκατάσταση του Wordpress θα πρέπει ο υπολογιστής να συμπεριφέρεται σαν τοπικός 

εξυπηρετητής διαδικτύου (Web Server) ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί δυναμικές ιστοσελίδες 

και ο κατάλληλος είναι ο Apache, για αυτό χρειάζεται η τοπική εγκατάσταση του 

προγράμματος XAMPP στον υπολογιστή. Αναγκαία για την λειτουργία του Wordpress είναι η 

γλώσσα PHP καθώς και μια βάση δεδομένων, η MySQL, αυτά τα τρία Apache, PHP, MySQL τα 

περιλαμβάνει το ΧAMPP Control Panel. 

Το XAMPP είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα πακέτο προγραμμάτων που δίνει στον 

προσωπικό υπολογιστή μας δυνατότητες διακομιστή. Είναι ένα ελεύθερο λογισμικό το οποίο 

περιέχει ένα εξυπηρετητή ιστοσελίδων και επίσης διαθέτει και άλλα χρήσιμα εργαλεία, όπως 

το PhpMyAdmin. Η πρώτη σκέψη των σχεδιαστών του ήταν να είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης 

και δοκιμής ιστοσελίδων χωρίς να χρειάζεται Internet. 

Το XAMPP είναι ακρωνύμιο και αναφέρεται στα παρακάτω αρχικά: 

 X (αναφέρεται στο «cross-platform» που σημαίνει λογισμικό ανεξάρτητο 

πλατφόρμας) 

 Apache HTTP εξυπηρετητής ιστοσελίδων 

 MySQLβάση δεδομένων 

 PHP 

 Perl [6] 

 

 
Εικόνα 4.1: XAMPP 

 

4.1.1 Εγκατάσταση XAMPP 

 

Το XAMPP είναι  δωρεάν από την σελίδα http://www.apachefriends.org. Ξεκινάμε με τη λήψη 

του XAMPP και έπειτα ακολουθεί η εγκατάσταση στον υπολογιστή.  

Για την εγκατάσταση χρειάζεται: 

http://www.apachefriends.org/
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 Αποσυμπίεση του XAMPP και στην συνέχεια κλικ στο κουμπί Install.  

 Στην συνέχεια το κουμπί Next. 

 Επιλογή του path που θα εγκατασταθεί.  

 Συνεχίζεται η διαδικασία με το πάτημα στο κουμπί install. 

 Ολοκληρώνουμε με το κουμπί Finish. 

 

 
Εικόνα 4.2: Εγκατάσταση του XAMPP 

 

Με το τέλος της εγκατάστασης του XAMPP, επόμενη κίνηση είναι η χρήση. Αφού 

πατηθούν τα κουμπιά Start που βρίσκονται δίπλα στα module Apache και MySql και οι λέξεις 

Apache και MySql γίνουν πράσινες τότε σημαίνει πως λειτουργούν σωστά. 

 

 
Εικόνα 4.3: Λειτουργία του XAMPP 
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4.1.2 Δημιουργία βάσης δεδομένων 

 

Επόμενο βήμα είναι η δημιουργία της βάσης δεδομένων στην οποία θα αποθηκευτούν οι 

πίνακες του Wordpress, αυτό επιτυγχάνεται από τον phpMyAdmin που βρίσκεται στο 

XAMPP.  

Για να δημιουργηθεί η βάση δεδομένων, κατευθυνόμαστε στο localhost/phpmyadmin 

στον browser, επόμενη κίνηση είναι το πάτημα του link «Βάσεις Δεδομένων». Εκεί 

δημιουργήθηκε η βάση δεδομένων, με όνομα dbtravelgreece, πατώντας στο κουμπί 

«Δημιουργία», το οποίο όνομα της βάσης, χρήσιμο είναι να έχει αποφασιστεί πριν την 

εγκατάσταση το OpenCart, όπως και το όνομα του χρήστη και τον κωδικό. 

 

 
Εικόνα 4.4: Δημιουργία της βάσης δεδομένων 

 

Στην αριστερή περιοχή που επισημαίνεται στην παραπάνω εικόνα φαίνονται όλες οι 

βάσεις δεδομένων που υπάρχουν στο λογαριασμό μας. 

 

4.2 Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Wordpress 
 

To WordPress έχει ένα σύστημα προτύπων ιστού όπου οι χρήστες του μπορούν να αλλάζουν 

τη θέση διαφόρων στοιχείων του γραφικού περιβάλλοντος χωρίς να χρειάζεται να 

επεξεργάζονται κώδικα ΡΗΡ ή HTML, καθώς επίσης να εγκαθιστούν και να αλλάζουν μεταξύ 

διαφόρων οπτικών θεμάτων. Το σύστημα αυτό έχει μια πλούσια αρχιτεκτονική πρόσθετων 

λειτουργιών, που επιτρέπει στους χρήστες και στους προγραμματιστές να επεκτείνουν τη 

λειτουργικότητά του πέρα από τις δυνατότητες οι οποίες αποτελούν μέρος της βασικής 

εγκατάστασης. 

 

4.2.1 Εγκατάσταση Wordpress 

 

http://localhost/phpmyadmin/db_structure.php?server=1&db=dbtravelgreece
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Από την σελίδα www.wordpress.org επιλέγουμε την έκδοση που επιθυμούμε και 

κατεβάζουμε το συμπιεσμένο αρχείο του Wordpress.  

 

 
Εικόνα 4.5: Λήψη Wordpress 

 

Αφού ολοκληρωθεί η λήψη του αρχείου στον υπολογιστή μας, το επόμενο βήμα είναι η 

δημιουργία της βάσης δεδομένων. 

Στο xampp πατάμε το κουμπί Explorer και στο φάκελο htdocs του xampp δημιουργούμε 

ένα φάκελο με το όνομα travelgreece και βάζουμε τα περιεχόμενα του φακέλου upload που 

κατεβάσατε στο προηγούμενο βήμα. 

 

 
Εικόνα 4.6: Ρυθμίσεις εγκατάστασης Wordpress 

 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

26 

Ύστερα ανοίγουμε ένα browser και ακολουθούμε το σύνδεσμο localhost/travelgreece. 

Ζητάει να του δώσουμε δεδομένα στη συνέχεια σχετικά με τη όνομα της βάσης που είναι 

dbtravelgreece, το όνομα χρήστη που εμείς χρησιμοποιούμε το «root» χωρίς να βάλουμε 

συνθηματικό.  

 

 
Εικόνα 4.7: Άνοιγμα Wordpress 

 

Θα ζητήσει επίσης κάποια στοιχεία για την δημιουργία της σελίδας όπως το όνομα 

«Travel Greece», το όνομα του χρήστη που θα είναι ο «admin» και ώς συνθηματικό πάλι 

«admin». Θα προσθέσουμε το email και θα επιλέξουμε και τις μηχανές αναζήτησης και θα 

προχωρήσουμε στην εγκατάσταση. 
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Εικόνα 4.8: Απαραίτητα στοιχεία Wordpress 

 

Η επισκόπηση του ιστοτόπου φαίνεται στη σελίδα localhost/travelgreece. 

 

 
Εικόνα 4.9: Επισκόπηση ιστοτόπου Wordpress 
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4.2.2 Σελίδα Διαχείρισης 

 

Για να εισέλθουμε στη σελίδα διαχείρισης του Wordpress πληκτρολογούμε στο browser: 

localhost/travelgreece/admin και συμπληρώνουμε admin στο username και στο password.  

 

 
Εικόνα 4.10: Είσοδος Wordpress 

 

Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην οθόνη διαχείρισης του WordPress. Αριστερά 

διακρίνουμε ένα μενού επιλογών και στο κύριο μέρος της σελίδας κάποιες βασικές 

πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για το site. 

 

 
Εικόνα 4.11: Οθόνη Διαχείρισης Wordpress 
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Μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση των απαραίτητων plugins. Από το μενού αριστερά 

επιλέγουμε την επιλογή Πρόσθετα-> Νέο Πρόσθετο. Στο πεδίο που εμφανίζεται 

πληκτρολογούμε τις λέξεις κλειδιά για το Plugin που ψάχνουμε. Από την λίστα που θα 

εμφανιστεί κάνουμε κλικ στο Εγκατάσταση σε αυτά που μας ενδιαφέρουν. 

 

 
Εικόνα 4.12: Οθόνη Διαχείρισης Plugins 

 

Για να αλλάξουμε την εμφάνιση του site μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα 

εκατοντάδες έτοιμα θέματα ή να προσαρμόσουμε οποιοδήποτε θέμα στις δικές μας ανάγκες. 

Κάνοντας κλικ στην επιλογή Εμφάνιση -> Θέματα -Προσθήκη νέου και πληκτρολογούμε 

λέξεις κλειδιά για το θέμα που επιθυμούμε και πατάμε στο Search. Βρίσκοντας ένα θέμα της 

αρεσκείας μας επιλέγουμε το Εγκατάσταση. 

 

 
Εικόνα 4.13: Οθόνη Θεμάτων. 

 

Κάνοντας κλικ στην επιλογή Χρήστες , μπορούμε να δούμε όλους τους εγγεγραμμένους 

χρήστες, τα στοιχεία τους και τα δικαιώματα τους. Μπορούμε να διαχειριστούμε τα στοιχεία 

αυτά ή να προσθέσουμε/αφαιρέσουμε χρήστες. 
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Εικόνα 4.14: Οθόνη Χρηστών. 

 

Για να δημιουργήσουμε μία νέα σελίδα κάνουμε κλικ στην επιλογή Σελίδες -> Προσθήκη 

Νέας από το κεντρικό μενού διαχείρισης στα αριστερά της σελίδας. Αφού συμπληρώσουμε 

τον τίτλο στη συνέχεια μπορούμε να εισάγουμε και κείμενο, εικόνα ή ήχο. Στην καρτέλα δεξιά 

με τίτλο Χαρακτηριστικά Σελίδας και στο πεδίο Πρότυπο επιλέγουμε την λειτουργία της κάθε 

σελίδας πχ Προεπιλεγμένο Πρότυπο, Πρότυπο Εξωφύλλου κτλ. και πατάμε Δημοσίευση.  

 

 
Εικόνα 4.15: Οθόνη Διαχείρισης Σελίδων. 

 

 
Εικόνα 4.16: Δημιουργία Νέας Σελίδας. 
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5. Παρουσίαση της σελίδας 
 

5.1 Περιγραφή Αρχικής σελίδας 
 

Η Ιστοσελίδα έχει πλέον ολοκληρωθεί, έχοντας τα απαραίτητα άρθρα, θέματα και 

επεκτάσεις, ώστε να μπορεί να σταθεί μέσα σε έναν ιστότοπο και να βοηθήσει τον περιηγητή 

στην εύρεση του ερωτήματός του. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ένα “κομμάτι” της 

ιστοσελίδας μέσω εικόνων καθώς και μερικές από τις επεκτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν. 

Στο ξεκίνημα της σελίδας, πάνω δεξιά υπάρχουν οι σύνδεσμοι σύνδεσης με τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και οι σύνδεσμοι για σύνδεση για όσους χρήστες διαθέτουν 

λογαριασμό ή για δημιουργία λογαριασμού. 

Πάνω αριστερά εμφανίζετε το λογότυπο του τουριστικού οδηγού που είναι και 

σύνδεσμος προς την αρχική σελίδα. Στην συνέχεια υπάρχει το κυρίως μενού όπου 

παρουσιάζονται οι γονικές κατηγορίες της σελίδας ενώ αν κάποια κατηγορία έχει και 

υποκατηγορίες ξεδιπλώνονται με το άγγιγμα του κέρσορα. Όλες οι κατηγορίες είναι 

σύνδεσμοι προς τις αντίστοιχες σελίδες κατηγοριών. Δεξιά από το Μενού υπάρχει η 

αναζήτηση.  

Από κάτω εμφανίζεται μια φωτογραφία και μια περιγραφή της σελίδας και στην δεξιά 

πλευρά εμφανίζεται ένα ημερολόγιο. Έπειτα, αναφέρεται πως τα νέα μέλη μπορούν να 

αποκτήσουν κάποιες προσφορές και τους παραπέμπει στην σελίδα εγγραφής. 

Στο τέλος υπάρχει ένα footer το οποίο αναφέρονται η διεύθυνση του καταστήματος και 

το ωράριο λειτουργίας. 
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Εικόνα 5.1: Αρχική Σελίδα. 

 

 
Εικόνα 5.2: Ξεδίπλωμα υποκατηγοριών. 
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5.2 Σελίδα εισόδου και εγγραφής χρήστη. 
 

Μέσω του κουμπιού Εισόδου ο χρήστης μπορεί να εισέλθει στη σελίδα με τους υπάρχων 

κωδικούς του (αν έχει είδη λογαριασμό), ή με την επιλογή «Register» να εγγραφεί. 

 

 

 
Εικόνα 5.3: Εγγραφή χρήστη. 
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5.3 Σελίδα Κατηγορίας 
 

Επιλέγοντας από το Μενού κάποια από τις κατηγορίες, ο χρήστης θα μπορεί να περιηγηθεί 

στην αντίστοιχη κατηγορία.  

Στην κατηγορία προοσισμοί υπάρχουν οι διαθέσιμες υποκατηγορίες «Θεσσαλία», 

«Στερεά Ελλάδα», «Πελοπόννησος», «Μακεδονία», «Νησιά» και «Ήπειρος» που 

αντιστοιχούν σε περιοχές της Ελλάδος.   

 

 
Εικόνα 5.4: Κατηγορία Προορισμοί. 

 

Όταν επιλέξει να περιηγηθεί σε μία από τις υποκατηγορίες του προορισμού τότε θα 

βρεθεί σε μία σελίδα αντίστοιχη με την παρακάτω που είναι η «Θεσσαλία». Εκεί υπάρχουν 

φωτογραφίες και περιγραφές για πόλης που είναι στην κάθε περιοχή. 
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Εικόνα 5.5: Υποκατηγορία Θεσσαλία. 
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Αντίστοιχα στην κατηγορία Δραστηριότητες υπάρχουν οι διαθέσιμες δραστηριότητες 

«Διασκέδαση», «Φαγητό», «Ποτό», «Παραλίες», «Ιστορία Και Αξιοθέατα», «Ψώνια» και 

«Εκδηλώσεις» που ο τουρίστας θα μπορούσε να περάσει το χρόνο του καιώς επίσης είναι και 

δραστηριότητες που μπορούν να προσελκήσουν. 

 

 
Εικόνα 5.6: Κατηγορία Δραστηριότητες. 

 

Όταν επιλέξει να περιηγηθεί στην υποκατηγορία της δραστηριότητας «Διασκέδαση» τότε 

θα βρεθεί στην παρακάτω σελίδα. Εκεί υπάρχουν φωτογραφίες και περιγραφές για τρόπους 

διασκέδασης στην Ελλάδα.  
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Εικόνα 5.7: Υποκατηγορία Διασκέδαση. 

 

Όταν επιλέξει να περιηγηθεί στην υποκατηγορία της δραστηριότητας «Φαγητό» τότε θα 

βρεθεί σε μία σελίδα με τα τοπικά εδέσματα και φαγητά ξακουστά στην Ελλάδα. Εκεί 

υπάρχουν φωτογραφίες και περιγραφές για κάθε ένα από αυτά. 

Όταν επιλέξει να περιηγηθεί στην υποκατηγορία της δραστηριότητας «Ποτό» τότε θα 

βρεθεί σε μία σελίδα με ποτά που είναι φημησμένα στην Ελλάδα. Και πάλι υπάρχουν 

φωτογραφίες και περιγραφές για κάθε ένα από αυτά. 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

39 

Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες υποκατηγορίες. Δηλαδή στην υποκατηγορία 

«Παραλίες» περιγράφωνται ξακουστές παραλίες της χώρας, στην υποκατηγορία  «Ιστορία 

Και Αξιοθέατα» αναφέρονται κάποια ιστορικά σημεία της Ελλάδος και σημαντικά αξιοθέατα, 

στην υποκατηγορία  «Ψώνια» προτείνονται πιθανά υλικά αγαθά που θα μπορούσε ένας 

τουρίστας να αγοράσει που στη συνέχεια θα του θύμιζε την Ελλάδα και τέλος στην 

υποκατηγορία  «Εκδηλώσεις» διαδραματίζονται οι σημαντικότερες εκδηλώσεις που 

λαμβάνουν χώρα σε ορισμένες τοποθεσίες. 

Στην κατηγορία Προτάσεις υπάρχουν κάποιες έτοιμες, από τον τουριστικό οδηγό, 

προτάσεις που θα βοηθήσει στο να επιλέξουν τον κατάλληλο προορισμό ανάλογα με την 

ηλικία αλλά και το λόγο του ταξιδιού. Οι προτάσεις χωρίζονται σε «Νέοι», «Ζευγάρια», 

«Οικογένειες», «55+».  

 

 
Εικόνα 5.8: Κατηγορία Προτάσεις. 

 

Όταν επιλέξει να περιηγηθεί σε μια υποκατηγορία από τις προτάσεις θα εμφανιστεί μια 

σελίδα αντίστοιχη της υποκατηγορίας «Οικογένειες» που φαίνεται παρακάτω.  
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Εικόνα 5.9: Υποκατηγορία Οικογένειες. 

 

5.4 Σελίδα Κρατήσεων 
 

Αντίστοιχα στο Μενού και στην επιλογή κρατήσεις, υπάρχουν κάποια καταλύματα που θα 

μπορούσε ο τουρίστας να επιλέξει να περάσει τις διακοπές του. Του δίνεται η δυνατότητα 

μέσω του συγκεκριμένου ιστοτόπου και πατώντας στην επιλογή «Κράτηση» με μεταφερθεί 

στη σελίδα του καταλύματος και να κατοχυρώσει κάποιο δωμάτιο. 
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Εικόνα 5.10: Σελίδα Κρατήσεων. 

 

5.5 Ιστολόγιο 
 

Στην συνέχεια υπάρχει ο χώρος που εμφανίζονται τα πιο πρόσφατα άρθρα στο blog. Ο 

χρήστης μπορεί να γράψει ένα σχόλιο και να το δημοσιεύσει στην σελίδα. 
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Εικόνα 5.11: Ιστολόγιο. 

 

5.6 Σελίδα Επικοινωνίας 
 

Τέλος υπάρχει ακόμη μία σελίδα, που παρέχει στοιχεία επικοινωνίας, όπως τηλέφωνο, αλλά 

και μία φόρμα που μπορεί κάποιος να παραθέσει το ερώτημά του και να το στείλει στο 

διαχειριστή της σελίδας. 
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Εικόνα 5.12: Σελίδα Επικοινωνίας. 

 

 

 

  



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

45 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η δημιουργία ενός online τουριστικού 

οδηγού για την Ελλάδα με τη χρήση τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο. Στα 

πλαίσια της εκπόνηση της εργασίας αυτής, χρησιμοποιήθηκαν αρκετές νέες τεχνολογίες και 

ειδικότερα το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Wordpress, ενώ η ανάπτυξη της 

ιστοσελίδας έγινε σύμφωνα με όλα τα στάδια δημιουργίας μίας ιστοσελίδας, από την 

ανάλυση απαιτήσεων, το σχεδιασμό του προτύπου μέχρι και την υλοποίηση της.  

Η διαχείριση τουριστικών προορισμών είναι πλέον απαραίτητος παράγοντας για την 

τουριστική ανάπτυξη ενός προορισμού με αποτέλεσμα οι ιστοσελίδες τουριστικών 

προορισμών να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση του τουριστικού προορισμού 

μιας χώρας.  

Έχοντας ως δεδομένο πως η τουριστική αγορά είναι συνεχώς εξελισσόμενη και ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των προορισμών έχει αυξηθεί,  σημαίνει πως η ανάπτυξη της 

ιστοσελίδας ενός τουριστικού προορισμού πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία όπου οι 

πληροφορίες θα ενημερώνονται συνεχώς για να επιτύχουν τους στόχους τους. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Υλοποίηση Ηλεκτρονικού Τουριστικού Οδηγού Με Χρήση Λογισμικού Ανοιχτού 

Κωδικα. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας, Σχολή Διοίκησης και 

Οικονομίας, Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πτυχιακή Εργασία, 

Αποστολοπούλου Ευαγγελία Άννα, Πάτρα 2017. 

2. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ιστοτόπου ως τουριστικό οδηγό περιορισμένης 

γεωγραφικής περιοχής, Ντούλη Ειρήνη, Πτυχιακή Εργασία, Τεχνολογικό 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας Τμήμα 

Πληροφορικής Και ΜΜΕ, Πύργος 2015. 

3. Ταξιδιωτικός οδηγός για την πόλη της Αθήνας, ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ Σχολή Διοίκησης 

και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διπλωματική Εργασία, Παναγούλης Χρήστος, 

Πειραιάς 2018. 

4. Δημιουργία ιστοσελίδας-τουριστικού οδηγού στο Joomla για τον Άγιο 

Κωνσταντίνο Λακωνίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Σχολή 

Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Και 

Πολυμέσων, Πτυχιακή Εργασία, Μακρυγιάννης Αριστείδης, Ηράκλειο 2014. 

5.  Κατασκευή ιστοσελίδας για την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 

(Κοιν.Σ.Επ.) “ Πάνω τα Κάτω “ με δυνατότητα on-line αγορών μέσω της 

ιστοσελίδας (e-shop), ΑΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα 

Μηχανικών Πληροφορικής, Πτυχιακή Εργασία, Λαβράνος Νικόλαος, Κρήτη 2015. 

6. Προβλήματα, προτάσεις και λύσεις σε ηλεκτρονικά καταστήματα (e-Shops), AΕΙ 

Πειραιά, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων T.E., 

Πτυχιακή Εργασία, Ανδρέας Π. Καστής, Αθήνα 2017. 
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