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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία μελέτησε την οργάνωση και τη διαχείριση του τμήματος spa 

therapy του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετάνια. Αρχικά στα δύο πρώτα κεφάλαια, η 

εργασία εισήγαγε τον αναγνώστη στην έννοια του οργανισμού, εστιάζοντας στις 

θεωρίες των οργανώσεων, στις θεωρίες παρακίνησης του προσωπικού, αλλά και στον 

τρόπο με τον οποίο επιλέγεται, εκπαιδεύεται και αξιολογείται το προσωπικό μιας 

επιχείρησης-οργανισμού. Στη συνέχεια του κεφαλαίου αποσαφηνίστηκε η έννοια του 

μάρκετινγκ, το πεδίο δράσης τους, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του και τέλος οι 

στρατηγικές του. 

Το δεύτερο κεφάλαιο ανέλυσε γενικότερα την αγορά του μάρκετινγκ, αλλά και το 

ρόλο που διαδραματίζει ο καταναλωτής σε αυτό. 

Όλα τα παραπάνω, θα εφαρμόστηκαν πρακτικά στο τμήμα spa therapy του 

ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετάνια. 

Το τρίτο κεφάλαιο παρουσίασε μια γενική εικόνα των κέντρων αναζωογόνησης τόσο 

διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. 

Τέλος το τέταρτο κεφάλαιο αποτέλεσε την πρακτική εφαρμογή του θεωρητικού 

μέρους της εργασίας στο τμήμα spa therapy του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετάνια, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω. 

Η μελέτη, ολοκληρώθηκε με τα συμπεράσματα. 
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ABSTRACT 

The present study is about the organization and the management of the spa therapy 

division of the famous hotel Grande Bretagne. Initially in the two fιrst chapters, the 

significance of organism has been underlined, focusing οη the theories of 

organizatίons, οη the theories of encouragement of personnel, but also οη the way ίη 

which is selected, is educated and evaluated the personnel of an enterprise-organism. 

Afterwards the chapters clarified the significance ot' marketing, their field of action, 

the conditions of application and finally its strategies. 

The second chapter analyzed more generally the market of marketing, but also the 

role that the consumer plays ίη it. 

All the above, have been practically applied ίη the department of spa therapy hotel 

Grande Bretagne. 

The third chapter presented a general picture of invigoration centers internationally 

and domestically. 

Finally the fourth chapter constituted the practical application of theoretical part of the 

study ίη the department of spa therapy hotel Grande Bretagne, as it was reported 

above. 

The study was completed with the conclusions. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οργάνωση, οργανισμός, υπηρεσία, ίδρυμα είναι τόσο συγγενείς έννοιες που θα 

μπορούσε κανείς να πει ότι χαρακτηρίζουν ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι αποτελούν 

ορισμό του ίδιου κοινωνικού μορφώματος ή της ίδιας κοινωνικής κατασκευής. Στη 

σύγχρονη βιβλιογραφία ο όρος ''οργάνωση" είναι πιο συχνός ίσως γιατί θεωρείται ο 

πιο περιεκτικός σε σχέση με τους άλλους, αυτός που κυμαίνεται σε γενικότερο 

επίπεδο, αυτός που ενδεχομένως υπερκαλύπτει - αν δεν αποτελεί το ακριβές 

συνώνυμο- τους άλλους όρους. «Αν εξετάσει λοιπόν κανείς τι εννοεί ο καθένας μας 

με τον όρο "οργάνωση" τότε είναι πολύ πιθανό να απαριθμηθούν μια σειρά από 

διαφορετικά κοινωνικά φαινόμενα, τα οποία χαρακτηρίζονται όλα ως 

"οργανώσεις"»1 • Αυτή η πολλαπλότητα της σημασίας, η διάσταση στη 

σημασιολογική χρήση της έννοιας μεταξύ της καθημερινής και της επιστημονικής 

ορολογίας αλλά και μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών κλάδων ή σχολών σκέψης, 

καθιστά τον όρο ''οργάνωση" μία ευρύτερη έννοια που περιλαμβάνει διαφορετικές 

κοινωνικές κατασκευές όπως επιχειρήσεις, υπηρεσίες, σχολεία, πολιτικά κόμματα, 

εκκλησίες, συνδικάτα, ενώσεις εργοδοτών, συλλόγους κυνηγών, παρατάξεις 

νεολαιών, νοσοκομεία, αθλητικούς ομίλους, κοινωφελή ή φιλανθρωπικά ιδρύματα, 

' 2 οργανισμους κ.α . 

1 Σωτήροπουλος Α.Δ, 1996 Γραφειοκρατiα και πολιτική εξουσία, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα σελ 27 

2 παναγιωτοπούλου Ρόη, 1997 Η επικοινωνiα στις οργανώσεις, εκδ. Κριτική σελ 51 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑΙΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Στο παρόν κεφάλαιο, θα αναφερθούμε σε θεωρητικό επίπεδο στις έννοιες του 

οργανισμού αλλά και του μάρκετινγκ, προκειμένου να κατανοήσει ο αναγνώστης τον 

τρόπο λειτουργίας τους και στη συνέχεια της εργασίας και συγκεκριμένα στο 

τελευταίο κεφάλαιο, θα εφαρμόσουμε τις παρακάτω θεωρίες στο κέντρο 

αναζωογόνησης (spa) του ξενοδοχείου Μ. Βρετάνια. 

1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Στο βιβλίο Οργάνωση και διοίκηση οι συγγραφείς Τζωρτζάκης Κώστας και 

Αλεξία Τζωρτζάκη ( σελ. 127) αναφέρουν ότι ο όρος «οργάνωση» είναι ένας όρος 

που, αν και έχει απασχολήσει αρκετά τους επιστήμονες τα τελευταία χρόνια, 

εντούτοις η έννοια του δεν είναι ακόμη και σήμερα πλήρως κατανοητή. Πολλές 

φορές λέγεται από τους ειδικούς ότι «με καλύτερη οργάνωση θα είχατε πετύχει 

τους στόχους σα9>. Τι εννοούν, όμως, «καλύτερη οργάνωση», οπωσδήποτε δεν 

εννοούν τη, χωρίς περιεχόμενο και στόχους, αναδιοργάνωση μιας επιχείρησης ή ενός 

οργανισμού. Εννοούν κάτι πιο βασικό την εξεύρεση τρόπων και μεθόδων που θα 

συνενώνουν τα διαφορετικά ενδιαφέροντα των μελών ενός οργανισμού, για την 

επίτευξη του κοινού σκοπού που έχει θέσει ο οργανισμός αυτός· γιατί δεν αρκεί οι 

άνθρωποι να εργάζονται μαζί. Για να υπάρχει οργάνωση πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να 

έχουν και κοινό αντικειμενικό σκοπό, ο οποίος θα ενώνει τα διάφορα άτομα μεταξύ 

τους, ως πραγματικός συνδετικός κρίκος. Επομένως, ο κοινός αντικειμενικός σκοπός 

αποτελεί την αιχμή του δόρατος της οργάνωσης. Αναφέρουν επίσης, ότι, από τη 

στιγμή που όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ποιος είναι ο αντικειμενικός σκοπός της 

επιχείρησης ή του οργανισμού, «οργάνωση» σημαίνει τη διαδικασία του 

καταμερισμού της εργασίας μεταξύ των ομάδων ή ατόμων και το συντονισμό των 

ενεργειών τους με σκοπό την επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Η διαδικασία της 

οργάνωσης είναι σχεδόν η ίδια για 'όλα τα είδη των επιχειρήσεων πρώτον 

συγκέντρωση φυσικών και ανθρωπίνων πόρων και μετά ο προσδιορισμός των 

απαραίτητων θέσεων εργασίας. 

«Η έννοια ''οργάνωση" στην κοινωνιολογία περιλαμβάνει τις τυ · , 
πικες οργανωσεις 

ή κοινωνικών μορφωμάτων (άτυπες οργανώσεις) με συγ , 
κεκριμενο αριθμό 
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συμμετεχόντων και με προσδιορισμένη μορφή των σχέσεων των μελών μεταξύ τους, 

οι οποίες προσανατολίζονται προς διάφορους σκοπούς και στόχους και προσπαθούν 

να έχουν μια όσο το δυνατό πιο ορθολογική διάρθρωση σε σχέση με την επίτευξη των 

σκοπών και των στόχων που θέτουν». ( ΚαJ,.τσόγια Νίκη- Τουρναβίτου, Ο άνθρωπος 

της οργανώσεως, σελ 34). 

Στην ελληνική επιστημονική ορολογία έχει πλέον επικρατήσει ο όρος 

''οργάνωση" όταν αναφερόμαστε στο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και 

πολιτιστικό φαινόμενο του οργανώνειν έναντι του όρου "οργανισμός"3 
. 

«Οργανισμός είναι μια οργανωμένη κοινότητα που δημιουργείται νομικά ή 

συμβατικά με αντικείμενό του την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών όπως είναι η 

παραγωγή ή η διάθεση αγαθών και υπηρεσιών, η εκπαίδευση, η νοσοκομειακή 

περίθαλψη κλπ.» (Pugh D.S, Organizatίon Theory σελ 1). Όλοι οι οργανισμοί πρέπει 

να κάνουν συνεχείς ενέργειες προκειμένου κα πετύχουν τους σκοπούς τους, στον 

οργανισμό εμπλέκονται συνήθως περισσότερες από μια ομάδες, οι σχέσεις μεταξύ 

των ατόμων και ομάδων που περιλαμβάνει επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από 

τυπικούς κανόνες που καθορίζουν αρμοδιότητες και ιεραρχικές διαφορές. 

«Οργανισμός λοιπόν είναι ένα σχολείο, μια επιχείρηση, ένα κόμμα, το Πανεπιστήμιο, 

ένα νοσοκομείο, ο στρατός, μια Δημόσια Υπηρεσία κ.ά>/. 

Στα ελληνικά ο όρος "οργανισμός" παραπέμπει κυρίως σε βιολογικά ή 

εξελικτικά φαινόμενα καθώς επίσης και σε ένα σύνολο κανόνων που διέπουν τη 

συγκρότηση και τη λειτουργία ενός νομικού προσώπου. Στη νομική ορολογία ο όρος 

είναι ταυτόσημος με τον όρο "καταστατικό" δηλαδή αναφέρεται σε ρυθμιστικές 

διατάξεις που καθορίζουν τη λειτουργία μιας οργάνωσης5. Ο όρος "ίδρυμα" 

αναφέρεται συνήθως σε έναν κοινωφελή οργανισμό ο οποίος διαθέτει συγκεκριμένα 

κεφάλαια για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων6. 

Η ύπαρξη δύο ή περισσότερων συνεργαζόμενων μεταξύ τους προσώπων 

αποτελεί το πρώτο και βασικό στοιχείο κάθε μορφής οργάνωσης. Το στοιχείο αυτό 

έχει από τη φύση του προσωπικό χαρακτήρα, όσο και αν τα πρόσωπα 

3 παναγιωτοπούλου Ρόη, 1?97 Η επικοινωνία στις οργανώσεις, εκδ. Κριτική, σελ 50-51 

4 Μακρυδημήτρης Αντώνης, 1991 Προβλήματα διοικητικής μεταρρύθμισης εκδ. Σάκκουλας 

σελ 114 
s Μακρυδημήτρης Π .Σ. Αντώνης, 1991 Προβλήματα διοικητικής μεταρρύθμισης εκδ. 

Σάκκουλας σελ 36-37 

e Μπουραντάς Δημήτρης, 1984 Διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα εκδ. ΑΣΟΕΕ σελ 24 
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αποπροσωποποιούνται συνεχώς μέσα σε έναν εξελισσόμενο τεχνολογικό πολιτισμό. 

Οι οργανώσεις f:χουν από μόνες τους το προσωπικό στοιχείο, δηλαδή την ύπαρξη δύο 

ή περισσότερων προσώπων, τα οποία διαθέτουν από κοινού και συνειδητά τη 

δραστηριότητα προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

Συνεπώς ο όρος οργάνωση είναι ευρύτερος των όρων οργανισμός, υπηρεσία, 

ίδρυμα και γι ' αυτό όταν αναφερόμαστε στον πρώτο θα θεωρούμε ότι περικλείει και 

τις υπόλοιπες έννοιες. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα χρησιμοποιούμε τους 

σχετικούς όρους ισότιμα παρά τις όποιες μικρές διαφοροποιήσεις επισημάναμε 

πρωτύτερα. 

1.2. ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓ ΑΝΩΣΕΩΝ 

Συνεχίζοντας θα κάνουμε μια γενική αναφορά στις θεωρίες των οργανώσεων και 

στη σημασία της επικοινωνίας στις θεωρίες αυτές. 

Θα μιλήσουμε γενικά για το γραφειοκρατικό σύστημα προκειμένου να 

παρουσιάσουμε μία πλήρη και σαφή εικόνα πριν το αντιστοιχήσουμε σε έναν 

δημόσιο οργανισμό. 

1.2.1. Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑ WEBER 

Οι οργανώσεις είναι κεντρικό χαρακτηριστικό του πολιτισμού μας. Η κοινωνία 

μας f:χει χαρακτηριστεί ως «οργανωτική κοινωνία». Πολλά συστατικά των 

οργανώσεων, το απρόσωπο και τυπικό ύφος, η εμμονή σε κανονισμούς και 

διαδικασίες, έχουν εξελιχθεί σε βασικά χαρακτηριστικά ολόκληρου του πολιτισμού . . 

Ο Max Weber προφήτεψε ότι οι βιομηχανικές κοινωνίες του 20°υ αιώνα θα είναι 

όλο και πιο οργανωμένες αλλά και βαθιά γραφειοκρατικές. Πράγματι, στην εποχή 

μας υπάρχει η νοοτροπία όταν κάνουμε λόγο για οργανωμένη επιχείρηση να 

εννοούμε μία γραφειοκρατούμενη επιχείρηση με μία συγκεκριμένη κουλτούρα, που 

όλα τα στελf:χη είναι υποχρεωμένα να την ακολουθούν, αλλιώς αυτόματα 

αποβάλλονται από αυτήν. 

Στην πρωτοποριακή εργασία του, ο Max Weber υποστήριξε ότι η γραφειοκρατία 

είναι ο θεμέλιος λίθος της νεωτερικότητας. Η θεωρία του παρουσίασε τις , 
οργανωσεις 

ως κατ' εξοχήν αντιπολιτιστικούς θεσμούς, διότι δεν ταυτίζονταν με 
0 

, 
τ υς νομους της 
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κοινωνίας· η ουσία τους εκφραζόταν από την γραφειοκρατία' έχουν δηλαδή δικούς 

τους κανονισμούς που αποβλέπουν μόνο στην επιτυχημένη πραγματοποίηση των 

στόχων τους. 

Με βάση τον Weber, η γραφειοκρατικοί κανονισμοί των οργανισμών δεν έγιναν 

για να καταπιέζονται οι υφιστάμενοι από τους προϊσταμένους τους, αλλά για την 

επίτευξη οργανωτικών στόχων. Ο γραφειοκρατικός έλεγχος και η υπακοή σ' αυτόν 

βασίζεται στον υπολογισμό. 

Στη σύγχρονη βιομηχανία το προσωπικό παρακολουθείται με σύγχρονα 

τεχνολογικά μέσα π.χ. φωτοκύτταρα ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με αποτέλεσμα να 

ελέγχεται η απόδοσή τους και το αν ακολουθούν τους κανόνες. Ο υπάλληλος που δεν 

ακολουθεί τους κανόνες δέχεται τις κυρώσεις και υφίσταται τις συνέπειες. 

«Η απόδοση του καθενός είναι μαθηματικά υπολογισμένη. Το κάθε άτομο ένα 

μικρό γρανάζι του μηχανισμού και συνειδητοποιεί ότι η μοναδική του έγνοια είναι 

να μπορέσει να γίνει ένα μεγαλύτερο γρανάζι. 

Με βάση αυτό, καταλαβαίνουμε ότι η οργάνωση μέσω της γραφειοκρατίας είναι 

ένα απρόσωπο σύστημα που δεν ενδιαφέρεται για το άτομο, αλλά για την επιτυχία 

των στόχων του συστήματος και μόνον. Ένα σύστημα χωρίς επικοινωνία με τα άτομα 

από τα οποία αποτελείται, δεν τα βλέπει από την ανθρώπινη πλευρά τους, αλλά τα 

αντιμετωπίζει σαν γρανάζια που είναι απαραίτητα για να δουλεύει σωστά η 'μηχανή' 

και όταν αυτά χαλούν ή φθείρονται, τα αποβάλλει και τα αντικαθιστά. Έτσι η 

γραφειοκρατία συνδέεται με έλλειψη παραγωγικότητας, έλλειψη ελαστικότητας, 

αργοπορία και σειρά διατυπώσεων. 

Συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά τις γραφειοκρατίας κατά τον Weber είναι: 

• Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που προσδιορίζουν τη μορφή και τη 

λειτουργία της. 

• Οι δραστηριότητες της που απαιτούνται για το σκοπό της είναι 

προσδιορισμένοι. 

• Είναι προσδιορισμένα τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των ατόμων 

που λειτουργούν μέσα σε ένα γραφειοκρατικό σύστημα . 

• Είναι καθορισμένος ο τρόπος που οι ανώτεροι δίνουν εντολές στους 

υφιστάμενους τoυς.(Weber Max, Wirtschaft und Gesellschaft pp 650-

78) από (Internet: http//www.Runet.edu). 
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Τον 20° αιώνα οι επιχειρήσεις επεδίωξαν την επιτυχία εφαρμόζοντας τη 

γραφειοκρατία, ακολουθώντας δηλαδή, το σύνθημα «τα πάντα υπό έλεγχο». Υπό 

έλεγχο το κόστος, οι πόροι, το περιβάλλον και ιδιαίτερα ο άνθρωπος. 

Ο έλεγχος επιτυγχάνεται με τον ατελείωτο έλεγχο, την παρατήρηση, την 

ανάλυση, τη μέτρηση και φυσικά, πρέπει να τονιστεί, αυτό, με τον ατελείωτο 

πολλαπλασιασμό των διατάξεων, διατυπώσεων και διαδικασιών για το πώς πρέπει να 

γίνονται τα πράγματα. 

Ο βασικός στόχος είναι προφανώς η εξάλειψη του ανθρώπινου παράγοντα. Ο 

άνθρωπος αντιμετωπίζεται σα μηχανή. Τα συναισθήματά του η ψυχική του διάθεση, 

οι ανάγκες του. Τίποτα από αυτά δεν παρεμβαίνει στην παραγωγικότητα της 

οργάνωσης. 

Ανακεφαλαιώνοντας θα λέγαμε πώς στη διάρκεια του 20°u αιώνα, τόσο η 

επιστημονική μελέτη των οργανώσεων όσο και η δραστηριότητα των διοικητικών 

στελεχών συνδέεται άμεσα με τη γραφειοκρατία, τους κανονισμούς, τον 

ορθολογισμό, την αποδοτικότητα και τον έλεγχο, δηλαδή με το μηχανικό πρότυπο. 

Υπάρχει αδιαφορία για τις ανάγκες του ατόμου. Το μόνο που ενδιαφέρει τις 

επιχειρήσεις είναι το κέρδος και η επιτυχία τους. Δεν αντιμετωπίζουν το άτομο σαν 

έμψυχη οντότητα, αλλά σαν έναν άψογο μηχανισμό, ένα κομμάτι του συνόλου. 

Ο Weber χρησιμοποίησε τις έννοιες «ισχύ» και «εξουσία» όπου ορίζει την ισχύ 

ως «την δυνατότητα που υπάρχει στη σχέση δυο ανθρώπων να επιβάλει τη θέλησή 

του ο ένας πάνω στον άλλο, υπερνικώντας κάθε αντίσταση, αδιάφορο που στηρίζεται 

η πιθανότητα αυτή» 7. 

Από αυτόν τον ορισμό κατανοούμε ότι η ισχύς είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο 

που εντοπίζεται στη σχέση δύο ανθρώπων, μία σχέση ανισότητας επειδή ο Α διαθέτει 

τη δύναμη να επιβάλει τη θέλησή του και να ορίζει τη συμπεριφορά του Β. Ως 

εξουσία είναι " η τέχνη να κάνεις τους άλλους να θέλουν να κάνουν κάτι που εσύ 
, , , , , ,,g 

εισαι πεπεισμενος οτι πρεπει να γινει . 

Επειδή η εξουσία έχει την τάση να επεκτείνεται διαρκώς για να μπορέσει να 

υπάρξει ισορροπία στις σχέσεις μεταξύ εξουσιαστών και εξουσιαζόμενων, όπως 

προείπαμε είναι μία σχέση ανισότητας και θα πρέπει να Θεσπιστούν κανόνες ώστε να 

7 Γκιζέλη Δ. 1992, Βίκα Απλά Μαθήματα Κοινωνιολογίας 'Εκδοση: Επικαιρότητα σελ 248_
249 8 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων- σημειώσεις στο θέμα ηγεσία σελ 4 
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ξέρουν και οι δύο ποια είναι τα όρια που πρέπει να §:χουν αμφότεροι, το σίγουρο είναι 

ότι ο τελικός σκοπός είναι το κοινό καλό της ομάδας του οργανισμού. 

ΕΞΟΥΣΙΑ 

ΣΧΕΔΙΑΓΡ ΑΜΜΑ 1 
ΕΙΔ.ΙΚΟΤΗΤΑ 

(Με βάση τη θεωρία του Weber έχουμε αυτό το σχεδιάγραμμα που αναφέρεται 

στα χαρακτηριστικά της εξουσίας. 

Η γραφειοκρατία αποτελεί κατά τον Μ. Weber ένα διοικητικό μηχανισμό 

εξουσίας ο οποίος έχει λογικό χαρακτήρα. Όταν έχουμε εξουσία πάνω σε μεγάλο 

αριθμό ατόμων, απαιτείται ένα διοικητικό προσωπικό, το οποίο θα εκτελεί εντολές 

που εκλαμβάνονται ως μέσα διασύνδεσης μεταξύ διευθυνόντων και διευθυνομένων. 

Κατά τον Weber, τα χαρακτηριστικά της γραφειοκρατίας είναι: 

Α) τα άτομα που συμμετf:χουν είναι ελεύθερα και υπακούουν σε συγκεκριμένα 

καθήκοντα και υποχρεώσεις. Έχουν τυπική σχέση με την οργάνωση και οφείλουν να 

συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διαδικασίες της οργάνωσης. 

Β) Κάθε άτομο §:χει αρμοδιότητες που πρέπει να εκτελεί με βάση τους ισχύοντες 

νόμους και κανόνες. 

Γ) Η εξουσία είναι διαρθρωμένη ιεραρχικά, η υπευθυνότητα και η ισχύ 

αυξάνονται κλιμακωτά από κάτω προς τα πάνω. Οι ανώτερες θέσεις μπορούν να 

ασκήσουν έλεγχο σε όλες τις κατώτερες. Η ιεραρχική μορφή γραφειοκρατίας 

παρατηρείται στον δημόσιο τομέα και θα τη συναντήσουμε και στο παράδειγμα του 

ΙΚΥ που θα αναλύσουμε. 

Δ) Τα άτομα που επιλέγονται να στελεχώσουν ένα γραφειοκρατικό σύστημα 

επιλέγονται με βάση τις γνώσεις και τις ικανότητές τους που επιβεβαιώνονται με 

τίτλους σπουδών είτε με εξετάσεις. Με τον καιρό, ο υπάλληλος αποκτά γνώσεις για 

το αντικείμενό του, και την ευρύτερη οργάνωση του οργανισμού. 
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Ε) Το ύψος της αμοιβής τους ποικίλει ανάλcryα τη θέση ενός υπαλλήλου στην 

ιεραρχία. 

Ζ) Η απασχόληση είναι κυρίως μόνιμη, ώστε οι υπάλληλοι να μπορούν να 

εργάζονται χωρίς να έχουν το αίσθημα του φόβου ότι μπορεί να χάσουν τη θέση τους, 

να δουλεύουν αντικειμενικά απέναντι στις πολιτικές διακυμάνσεις. 

Η) Η προαγωγή γίνεται κατά αρχαιότητα ή κατ' εκλcryή με βάση τις ικανότητες 

και επιδόσεις ενός υπαλλήλου. 

Θ) Τα μέλη ενός οργανισμού δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη 

θέση τους για προσωπικό πλουτισμό. 

Ι) Ο ιδανικός υπάλληλος εκπληρεί τις υποχρεώσεις του πέρα από προσωπικές 

' θ' 9 εκτιμησεις και συναισ ηματα . 

Στη συνέχεια, όταν θα αναφερθούμε στο fΚΥ θα κοιτάξουμε αν και με ποιο 

τρόπο εφαρμόζεται το γραφειοκρατικό σύστημα του Weber και κατά πόσο ένα τέτοιο 

σύστημα μπορεί να αποδώσει σε έναν δημόσιο οργανισμό του 21 ου αιώνα. 

Κατά τον Weber, είναι οι παράγοντες εξέλιξης της σύγχρονης γραφειοκρατίας. 

• Ο εκχρηματισμός της οικονομίας που αντικατέστησε την αμοιβή, σε 

αμοιβή αναλόγως της ικανότητας. 

• Αποκέντρωση της εξουσίας. 

• Αύξηση της πολυπλοκότητας των διοικητικών υποχρεώσεων του 

σύγχρονου κράτους. 

• Τεχνική εξέλιξη με την έννοια της αποδοτικότητας10• 

Η σύγχρονη γραφειοκρατία επεκτάθηκε στο δημόσιο τομέα, αλλά και στον 

ιδιωτικό, ειδικά σ' αυτές που υιοθέτησαν απρόσωπα και ορθολογικά πρότυπα 

διοίκησης με σκοπό να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους. 

Το πρόβλημα είναι ότι η σημερινή γραφειοκρατική οργάνωση προωθεί ένα 

«ακρωτηριασμένο» τύπο έναν άνθρωπο χωρίς προσωπικότητα που δεν παίρνει 

πρωτοβουλία, τον ειδικό, τον τεχνοκράτη, τον ειδικό που απομακρύνεται από το 

εκπαιδευμένο άτομο που επικρατούσε σε προηγούμενους πολιτισμούς. 

Η άποψη του Weber είναι αντιφατική. Από τη μια μεριά υποστηρίζει ότι το 

γραφειοκρατικό σύστημα είναι το πλέον αποδοτικό και αποτελεσματικο' , , και απο την 

9 
Newstrom W. John and Daνid Keith, 2001 Organizational Behaviour 

McGraw-Hill 
lnternational Editions σελ.418 
10 Παναγιωτοπούλοu Ρόη, 1997 Η επικοινωνία στις οργανώσεις, εκδ. Κριτική σελ 

104 
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άλλη διατυπώνει φόβους ότι αυτή η αποδοτικότητα καταφέρνει το μεγαλύτερο 

πλήγμα στην ατομική ελευθερία και τους δημοκρατικούς θεσμούς. 

1.2.2. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ PETER BLAU 

Ο Blau οσο αναφορά την οργάνωση έκανε δυο συγκεκριμένες διαπιστώσεις 

• Αύξηση του μεγέθους των τμημάτων στα διάφορα επίπεδα του οργανισμού. 

• Η διαφοροποίηση των τμημάτων έβλαψε τη σωστή συνεργασία αυτών. 

Η τυπική κορφή του οργανισμού χωρίζεται σε διάφορες παραμέτρους-ιεραρχική, 

λειτουργική, τμηματική. Ο Blau διαχώρισε την οργάνωση σε δύο θεωρίες τη 

συστηματική και την τυπική. 

Συστηματική 

Συγκέντρωση όλων των προτάσεων και σχεδίων ενός οργανισμού κάτω από μια 

και μόνο λογική πρόταση η οποία θα μπορούσε να στηριχτεί, δηλαδή συγκέντρωση 

όλων των ιδεών σε μια κεντρική ιδέα. Εδώ μας παρουσιάζεται η εικόνα ενός 

οργανισμού που ο καθένας δε μπορεί να έχει τη δική του γνώμη. 

Τυπική 

Εδώ το κάθε άτομο έχει τη δική του γνώμη και ανήκει σε διαφορετικά τμήματα το 

κάθε άτομο ασχολείται με διαφορετικό αντικείμενο. Η διαφοροποίηση παρατηρείται 

σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. 

Αυτή η γενίκευση του οργανισμού μπορεί να οδηγήσει σε τρία πράγματα : 

1. Μεγάλο οργανισμό με δομικές διαφοροποιήσεις. 

2. Το μεγάλο μέγεθος δημιουργεί τη διαφοροποίηση στα διάφορα επίπεδα. 

3. Η διαφοροποίηση αυξάνεται με την επέκταση του οργανισμού. 

Θα ήταν πολύ λογικό να αναφερθούμε στις διαπιστώσεις που έκανε όσον 

αναφορά τους οργανισμούς: 

ι. Όσο αυξάνεται το μέγεθος τόσο αυξάνεται η διαφοροποίηση μέσα στον 

οργανισμό. 

2. Όσο μεγαλύτερος είναι ένας οργανισμός τόσο πιο περίπλοκη είναι η δομή 

του. 
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3. Όταν είναι μεγάλο το μέγεθος ενός οργανισμού υπάρχουν τμήματα τα οποία 

παίζουν σπουδαίο ρόλο, άλλα τα άτομα που τα αποτελούν σαν οντότητες είναι 

άγνωστα. 

4. Όσο μεγαλύτερος είναι ο οργανισμός τόσο δυσκολότερος είναι ο έλεγχός του. 

5. Η μεγέθυνση του οργανισμού οδηγεί σε οικονομικές δυσκολίες αφού 

οικονομικός έλεγχος είναι πιο δύσκολος λόγω μεγέθους. 

Ο Blau θεώρησε ότι οι μεγάλοι οργανισμοί είναι απρόσωποι και δύσκολα 

διοικούνται, και ότι στους μεγάλους οργανισμούς το άτομο δεν φαίνεται, μόνο τα 

τμήματα φαίνονται και τα άτομα είναι απλά μέλη τους11 . 

1.3. ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 

Σ' αυτό το σημείο, θα ασχοληθούμε με την παρακίνηση, σαν μια έννοια η οποία 

αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της οργάνωσης, γιατί κατευθύνει τη συμπεριφορά και 

τη δράση των ατόμων σε σχέση με τους σκοπούς μίας οργάνωσης. Θα δούμε τη 

θεωρία της παρακίνησης μέσα από τις θεωρίες του Herzberg, Maslow, McGregor, 

Alderfer, McC\elland. 

1.3 .1.Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ MASLOW 

Η θεωρία του Maslow, παρά τις κριτικές που δέχθηκε, αποδείχθηκε χρήσιμη, 

περισσότερο στη ψυχολογία, αλλά και στις επιχειρήσεις γιατί έδειξε ότι το άτομο, 

όταν έχει καλύψει για μεγάλο χρονικό διάστημα μια ανάγκη του, αυτόματα 

γεννιόνται άλλες. Οι απόψεις του παρακίνησαν τους οργανισμούς να επεξεργαστούν 

νέες στρατηγικές παροχών και κινήτρων πέρα από τα τυπικά (π.χ. λεφτά, 

ιατροφαρμακευτική ασφάλιση), προκειμένου να κάνουν το άτομο να έχει συνεχές 

ενδιαφέρον στην εργασία του. 

1.3.2. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ HERZBERG 

Ο Herzberg ανέφερε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες παραγόντων: 

11 www.src.uchicago.edu/ssrt/prelims/orgs/orgs1 .html 
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• Οι παράγοντες που ούτε ευχαριστούν ούτε δυσαρεστούν τους 

υπαλλήλους, δεν τους δίνουν ευκαιρία να δουλέψουν παραπάνω, αλλά 

ούτε και τους εμποδίζουν. 

• Οι παράγοντες διατήρησης, ο σταθερός μισθός και η ασφάλεια. 

• Οι παράγοντες που προκαλούν δυσαρέσκεια ως παράγοντες παρακίνησης 

λ.χ. μη δυνατότητες προαγωγής. 

Οι παράγοντες διατήρησης μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα όμως ως 

ένα βαθμό, αντίθετα οι παράγοντες παρακίνησης μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα 

απεριόριστης αύξησης της αποδοτικότητας. 

Η πρότασή του ήταν να μειωθούν οι εμφανείς αρνητικές πλευρές των 

παραγόντων υγιεινής και να επικεντρωθούν στους παράγοντες παρακίνησης. Να μην 

παραμείνουν οι εταιρείες στις φυσιολογικές ανάγκες των ατόμων, αλλά να 

επικεντρωθούν και στις προσωπικές ανάγκες τους. 

Αν συγκρίνουμε τη θεωρία του Maslow με του Herzberg θα διακρίνουμε 

ομοιότητα: 

Τρία μειονεκτήματα μπορούμε να εντοπίσουμε στη θεωρία αυτή: 

• Δεν λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των διαφόρων ατόμων ή ομάδων 

(οι εργάτες δεν υποκινούνται όπως τα στελέχη) 

• Για μερικούς εργάτες δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της θέσης που 

βρίσκονται. 

• Τέλος, δεν λαμβάνει υπόψη ότι τα άτομα μπορούν να επιτύχουν και σε 

άλλους χώρους εκτός από το χώρο εργασίας τους. 

1.3.3. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MCGREGOR 

Ο McGregor, με βάση την πυραμίδα του Maslow, ερεύνησε το Θέμα της 

παρακίνησης μέσα από τους διευθύνοντες και ποια ήταν η δική τους θεωρία για να 

υποκινήσουν τους υφισταμένους τους. 

Θεωρία Χ 

ο άνθρωπος απεχθάνεται την εργασία και πάει να την αποφύγει γι' αυτό και ο 

καλύτερος τρόπος παρακίνησης είναι η τιμωρία και οι κυρώσεις. Άλλωστε, οι 

περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να διοικούνται και να μη λαμβάνουν ευθύνες. 
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Θεωρία Ψ 

Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την εργασία σαν κάτι αυτονόητο που τους 

ευχαριστεί και γι' αυτό δεν χρειάζονται κάποιον να τους καθοδηγεί ή να τους τιμωρεί. 

Άρα από μόνοι τους εργάζονται με το σωστότερο τρόπο. 

Ο McGregor κάλεσε τους διοικούντες να ακολουθήσουν τη θεωρία Ψ γιατί μόνο 

έτσι θα επιτύχουν τους στόχους της οργάνωσης και θα εξασφαλίσουν την 

ικανοποίηση των υφισταμένων τους. 

Το μειονέκτημα της συγκεκριμένης θεωρίας είναι ότι είναι περισσότερο 

περιγραφική, χωρίς να συμβουλεύει ή να προτείνει πρακτικές εφαρμογές. 

1.3.4. Η ΘΕΩΡΙΑ ERG ΤΟΥ ALDERFER ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓ ΑΝΩΣΗ 

Ο Alderfer αναπτύσσοντας τη θεωρία του Maslow και του Herzberg, και ειδικά 

του πρώτου, ταξινόμησε τις ανάγκες του ατόμου σε τρεις κατηγορίες: 

• Υπαρξιακές ανάγκες (φυσιολογικές ή σιγουριάς του Maslow) 

• Ανάγκες σχέσεων(διαπροσωπικές σχέσεις) 

• Ανάγκες ανάπτυξης (εσωτερική επιθυμία του ανθρώπου για ανάπτυξη) 

Πιστεύει ότι το άτομο: 

Α) Μπορεί να προχωρήσει και να ικανοποιήσει κάποιες ανάγκες του, ακόμα και 

αν δεν έχει ικανοποιήσει κάποιες άλλες. 

Β) Κάποιες ανάγκες, όπως οι ανάγκες ανάπτυξης, όσο περισσότερο 

ικανοποιούνται, τόσο περισσότερο αυξάνει και η έντασή τους. 

Γ) Όταν ένα άτομο πιστεύει ότι μία ανάγκη είναι αδύνατον να ικανοποιηθεί, τότε 

οι προσπάθειές του εντείνονται12. 

1.3.5.0 ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Είδαμε τις τέσσερις βασικές θεωρίες της παρακίνησης στις οποίες στηρίχθηκαν 

αργότερα όλες οι άλλες θεωρίες. Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι θεωρίες έδωσαν 

μία άλλη μορφή στις οργανώσεις. Διεύρυναν τον προβληματισμό των διευθυντικών 

στελεχών όσον αφορά στον εφαρμοζόμενο τρόπο διοίκησης. 

12 
Berdwell lan and Holden Len , 1997 Human Resource Management Publisher: Pitman ΡΡ 

40, 751 
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Για πρώτη φορά σκέφτηκαν και τις ανθρώπινες ανάγκες πέραν από τις ανάγκες 

του οργανισμού. Έγιναν σκέψεις για: 

• Κατάργηση ιεραρχίας 

• Χαλάρωση ελkyχων 

• Εναλλαγή θέσεων εργασίας 

• Εμπλουτισμό αρμοδιοτήτων . 

Μπορούμε να προσθέσουμε ότι και οι συζητήσεις για τη συμμετοχή του 

προσωπικού στις αποφάσεις γύρω από την οργάνωση του, από εκεί ξεκίνησαν. 

Φυσικά, πρέπει να τονίσουμε ότι πίσω από όλα αυτά, πάντα κρυβόταν η επιθυμία 

για ανάπτυξη της επιχείρησης. Το θέμα είναι ότι αυτές οι Θεωρίες δεν το 

εξασφαλίζουν απόλυτα, ούτε για την οργάνωση, αλλά ούτε εγγυώνται την άμεση 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 

1 .4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Η διαδικασία ελέγχου σε μία οργάνωση επιβάλει την ανάπτυξη κανόνων, 

ιεραρχιών, διαδικασιών που συντελούν στη γένεση και εδραίωση εξουσιαστικών 

σχέσεων. 

Η παραπάνω πρόταση δεν αμφισβητείται σχεδόν από κανένα θεωρητικό των 

οργανώσεων. Όταν όμως πρόκειται να διερευνήσουμε τις εξουσιαστικές σχέσεις, τότε 

επικρατούν δύο λογικές. 

Είτε εξετάζονται τα αίτια που καθιστούν τον έλεγχο αναγκαίο, οπότε 

αναγκαζόμαστε να επεκτείνουμε την ανάλυση βαθύτερα, είτε ενδιαφερόμαστε μόνο 

για την άσκηση εξουσίας χωρίς να μας ενδιαφέρουν οι γενεσιουργοί λόγοι και οι 

πηγές του. 

Η εξουσία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που δεν μπορεί να καταργηθεί από τις 

οργανώσεις μπορεί όμως να βελτιωθεί μέσα από τα πληροφοριακά πεδία και τον 

περιορισμό των διακρίσεων μέσα από την επικοινωνία. 
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συνάδερφούς του. Το κράμα παλαιών και νέων βοηθά στην καλύτερη διδασκαλία των 

λ , , 15 
υπο ογιστων για την εταιρια. 

Άλλες εκπαιδευτικές μέθοδοι είναι οι ακόλουθες: 

1) Οριοθετημένη εκπαίδευση, στην οποία οι νεοεισερχόμενοι μαθαίνουν για 

την κουλτούρα, τα ήθη και τους στόχους του οργανισμού. 

2) Εκπαίδευση σε τάξη. Συμπεριλαμβάνει μαθήματα, ταινίες, οπτικοακουστικά 

μέσα και προσομοίωση. 

3) Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση . Προγραμματισμένες μέθοδοι που 

συμπεριλαμβάνουν τεστ στα οποία μέσα από την απάντηση ερωτήσεων, ο 

εργαζόμενος μαθαίνει. 

4) Εκπαίδευση με βάση τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο εργαζόμενος, 

δουλεύοντας μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή, και χρησιμοποιώντας, 

teletraining μέσα, μαθαίνει σε σχέση με το αντικείμενο της δουλειάς του. 

Μια άλλη μέθοδος προσωπικού, είναι η προώθηση εκ των έσω, η οποία βοηθάει τις 

εταιρίες, να δημιουργούν αξιόμαχους, εργαζόμενους. Η συγκεκριμένη μέθοδος 

προωθεί τον ανταγωνισμό, το αίσθημα ευθύνης, και βοηθάει τους εργαζόμενους να 

αναπτύσσουν νέες ικανότητες. Μία τεχνική για την προώθηση εκ των έσω, είναι το 

job posting το οποίο σημαίνει ότι ανακοινώνονται οι θέσεις στο εσωτερικό της 

εταιρίας με σημειώματα στους πίνακες ή στις εκδόσεις της επιχείρησης. Οι 

εργαζόμενοι, μπορούν να επισκεφτούν το τμήμα προσωπικού και αν αιτηθούν για τις 

νέες θέσεις. 

1.5.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η αξιολόγηση, είναι έν~ άλλο μέσο που βοηθάει στην ανάπτυξη των εργαζομένων. Η 

αξιολόγηση περιλαμβάνει βήματα όπως παρατήρηση, και κρίση απόδοσης. Μέσα από 

τις συγκεκριμένες διαδικασίες, η εταιρία, κατανοεί τη δυναμική του εργαζόμενου. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι managers παρακολουθούν την απόδοση των 

εργαζομένων, και τους αξιολογούν . Μέσα από το σύστημα αξιολόγησης μπορούν να 

15 
Matt Murray "GE Mentoring Program Turns Underlings lnto Teachers of The Web", The 

Wall Street Journal (February 15, 2000), 81 , 816. 
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επιδοθούν αμοιβές και μπόνους στους εργαζόμενους. Οι σύγχρονες μελέτες απλά 

έδειξαν ότι είναι λάθος να συνδέονται οι αμοιβές με την απόδοση. Ο λόγος έχει να 

κάνει, με το ότι η υψηλή απόδοση είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι μόνιμο, ενώ οι 

αμοιβές, δεν μπορούν να δίνονται συνεχώς από την επιχείρηση. 

Καταλήγοντας, μπορούμε να πούμε ότι η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 

οριοθέτησε δύο πλεονεκτήματα σε σχέση με την απόδοση. Το πρώτο είναι ότι η 

αξιολόγηση της απόδοσης δημιουργεί βαθμίδες μέσα στην επιχείρηση. Και το 

δεύτερο η αξιολόγηση απόδοσης, δίνει στοιχεία για το προφίλ του εργαζομένου. 

1.6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Η φιλοσοφία και υιοθέτηση της έννοιας του Marketing, από τον 

επιχειρησιακό και άλλους κλάδους, των κρατών με ελεύθερη οικονομία, άρχισε μετά 

τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο, κυρίως στους τομείς της διαφήμισης και των πωλήσεων. 

Στις δεκαετίες του 1950 - 60 και μετέπειτα, εδραιώθηκε σαν αυτοτελής μέθοδος 

διαχείρισης. Σήμερα η έννοια του Marketing έχει ευρύτερη αντίληψη και εφαρμογή, 

σε πολλούς τομείς της ζωής και δεν περιορίζεται μόνον στις επιχειρήσεις και στο 

εμπόριο. 

Ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους του σύγχρονου Marketing, ο Philip 

Kotler16, καθορίζει τις γενικές αρχές της έννοιας και εφαρμογής του Marketing σαν 

κάτι αρκετά ευρύ, που περικλείει, όχι μόνον εμπορικές δοσοληψίες, αλλά και 

ανταλλαγές μεταξύ οργανισμών και κοινωνικών μονάδων, γενικά. 

Σήμερα η έννοια του Marketing έχει τόσο πολύ ευρυνθεί ώστε μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί όχι μόνο από επιχειρήσεις, αλλά και από κάθε οργανισμό ή 

κοινωνική ομάδα, που διαθέτει κάποιο προϊόν (υλικό ή πνευματικό) ή υπηρεσία. 

Το Marketing περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες, που είναι απαραίτητες για να 

φθάσουν αγαθά και υπηρεσίες στον καταναλωτή, είναι η "γέφυρα μεταξύ παραγωγής 

και κατανάλωσης". Δηλαδή, κατευθύνει και διευθύνει τη ροή αγαθών και υπηρεσιών 

στον καταναλωτή. Δεν είναι το σχεδίασμα και η παραγωγή αγαθών, αλλά ο 

εγκέφαλος στη λήψη αποφάσεων, που επηρεάζουν και κατευθύνουν τέτοιες 

ενέργειες. 

16 Kotler, Ρ.,2003, "Marketing Management" 111
h Edition, Mc Graw-Hill σελ.9 
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Ο όρος Marketing χρησιμοποιείται σήμερα σε πολλά κράτη, από επιχειρήσεις, 

οργανισμούς και ιδρύματα, για να δηλώσει τις ενέργειες και δραστηριότητες εκείνες 

που έχουν σχέση 17: 

• με την έρευνα αγοράς, 

• τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη προϊόντων, 

• τις προσπάθειες προώθησης και τη διαφήμιση των προϊόντων, 

• τις μεθόδους και τρόπους διανομής, 

• την κοστολόγηση και τον καθορισμό τιμών, 

• τους όρους και τρόπους πληρωμής 

• και γενικά την οργάνωση και διοίκηση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, 

που ακολουθούν ένα προϊόν από την κατασκευή του μέχρι την χρησιμοποίηση 

του από τον τελικό καταναλωτή. 

Γι' αυτό, το Marketing, έχει σαν βασικές αρχές18 : 

α) Να βλέπει τον καταναλωτή σαν αποδέκτη των ενεργειών του, και 

β) Να λαμβάνει ενεργά μέρος στην λήψη αποφάσεων, σ' όλες τις φάσεις διοίκησης 

μιας επιχείρησης. 

Το Αγγλικό Ινστιτούτο Marketing δίνει τον ορισμό (2003 19): "Οι 

δραστηριότητες της Διεύθυνσης, που σκοπό έχουν να διακρίνουν, να προβλέψουν και 

να ικανοποιήσουν τις αντιλήψεις των καταναλωτών κατά τρόπο αποδοτικό, 

επωφελή". 

Αν ψάξουμε στην Ελληνική βιβλιογραφία Θα βρούμε τον ορισμό του Πέτρου 

'λλ 20 δ' C δ λ ' Ι Μα ιαρη που τον ινει ως την ι εο ογια του μαρκετινγκ' όπου στηρίζεται στα 

παρακάτω: 

~ Στηρίζεται στο έντονο, διαρκή και χωρίς περιορισμούς προσανατολισμό των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προς τον αγοραστή. 

17 Brassington, F & Pettitt, S. (1997), Principles of Marketing, Financial Times. 
18 Duffy, D. (1999), Loyalty Marketing, Marketing Publishers Ιnc. 
19 www.cim.co.uk 
20 Μάλλιαρης, Π., 1990, "Εισαγωγή στο μάρκετινγκ" Πειραιάς: Α. Σταμούλης, σελ. 24 
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)> Αναγνωρίζει ότι ο αγοραστής είναι ο μόνος που έχοντας ανάγκες ξέρει με τι 

θα τις ικανοποιήσει και, 

)> Υπενθυμίζει ότι μοναδικός σκοπός κάθε επιχειρήσεως είναι η ικανοποίηση 

των αναγκών του αγοραστή, από την οποία θα προκύψει συναρτησιακά το 

κέρδος. Η ικανοποίηση αυτή θα επιτευχθεί με την ακριβή απόδοση των 

αναγκών σε προδιαγραφές προϊόντων. 

'Ενας άλλος ορισμός είναι ότι 21 το μάρκετινγκ είναι ένα συνολικό σύστημα 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων σχεδιασμένο έτσι ώστε να προγραμματίζει, να 

τιμολογεί, να προβάλλει και να διανέμει προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν 

ανάγκες σε παρόντες και σε δυνητικούς πελάτες. 

1.7. ΑΝΑΓΚΕΣ-ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ - ΑΝΤ ΑΛΛΑΓΕΣ 

Οι διάφορες ανάγκες, γίνονται αισθητές στους καταναλωτές από την έλλειψη 

ορισμένων ικανοποιήσεων της ανθρώπινης κατάστασης και βιολογίας. Οι άνθρωποι, 

λόγου χάριν, χρειάζονται τροφή, ρούχα, στέγη, ασφάλεια, αποδοχή, εκτίμηση, αγάπη 

και μερικά άλλα πράγματα για επιβίωση. Ίσως χρειάζονται λιγότερα απ' όσα τους 

προσφέρονται στα είδη αυτά σήμερα, πάντως τα χρειάζονται. Τις ανάγκες αυτές δεν 

τις δημιούργησε η κοινωνία, αλλά περισσότερο είναι γνώρισμα της ανθρώπινης 

υπόστασης. 

Όμως οι ανάγκες δεν ικανοποιούνται ομοιόμορφα γιατί παρεμβαίνουν οι 

επιθυμίες. Στη δημιουργία των επιθυμιών, οπωσδήποτε, συμβάλλουν τα κοινωνικά 

δεδομένα και το Marketing, με τη δημιουργία και προώθηση προϊόντων. Επιθυμίες, 

είναι ειδικός τρόπος ικανοποίησης των αναγκών, που ποικίλλει από άτομο σε άτομο, 

μεταξύ κοινωνικών ομάδων και εθνών, κατά καιρούς και κατά γεωγραφικές περιοχές. 

1.8 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Όπως θίξαμε και προηγουμένως, μια σύγχρονη εξέλιξη είναι η κοινωνική 

πλευρά του Marketing. Οι καινούργιες ανάγκες και φιλοδοξίες, ενός αυξανόμενα 

ενημερωμένου και ενδιαφερομένου κοινού, απαιτούν από το Marketing να 

21 Stanton, W., 1978, "Fundamentals of marketing" New Υ ork: Mc Graw-Hill σελ. 5 
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συμπεριλάβει και κοινωνικές αξίες και ευθύνες, στη θεωρία και πράξη του. Η έμφαση 

του Marketing δεν είναι πια μόνο στις επιχειρήσεις, καθ' ότι θέματα 

καταναλωτισμού, κυβερνητικών κανονισμών, οικολογίας, ηθικής, κλπ., έχουν γίνει 

πολύ σχετικά με όσους ασχολούνται με το Marketing. Στην προσπάθεια των 

κοινωνιών να διανείμουν επιτυχώς τα αγαθά στα μέλη τους και να πείσουν τις 

επιχειρήσεις ότι έχουν και ηθικές υποχρεώσεις, διάφορες πολιτικές έχουν υιοθετηθεί, 

κατά καιρούς, χωρίς πάντα να εξυπηρετούν όλους ή τους πολλούς. Το πολιτικό κλίμα 

της εποχής, οι ιδεολογίες, οι διεθνείς συνθήκες και άλλοι παράγοντες, έπαιξαν ρόλο 

στην διαμόρφωση ορισμένων φάσεων, ως εξής: 

1. Νομοθετική φάση, όταν η δύναμη είναι στα χέρια ολίγων, που με ειδικούς 

νόμους φροντίζουν να κυριαρχούν στην αγορά και έχουν σκοπό να αυξάνουν 

τα κέρδη τους, χωρίς να δίνουν σημασία σε κοινωνικές ή ηθικές επιπτώσεις. 

2. Πολιτική φάση, όταν η κυβέρνηση ασκεί γενικό σε υψηλό βαθμό έλεγχο και 

επιβάλει ηθικούς φραγμούς στις επιχειρήσεις. 

3. Κοινωνική φάση, όταν κοινωνικές ομάδες η ατομα ασκούν πίεση σε 

επιχειρήσεις, για να τους δώσουν να αντιληφθούν ότι η ύπαρξη τους είναι 

στενά δεμένη με εκείνη της κοινωνίας. 

Στο πεδίο δράσης του Marketing υπάρχουν τέσσερα αλληλένδετα τμήματα: 

διαχειριστικό, επιστημονικό, ιδρυμάτων και κοινωνικό, που όμως επηρεάζονται από 

το περιβάλλον και τις αντιλήψεις του παρατηρητή. Δηλαδή επιχειρήσεις, ιδρύματα, 

οργανισμοί, δεν βλέπουν τον ίδιο ρόλο στο Marketing. Αλλά σε πολλές χώρες, 0 

καινούργιος ρόλος του Marketing βλέπει την μέχρι τώρα κεντρική θέση του πελάτη _ 

αφέντη από διαφορετική σκοπιά. Ότι δηλαδή, το Marketing δεν πρέπει να αποβλέπει 

στην ικανοποίηση μόνο των ατομικών αναγκών του καταναλωτή, αλλά να λαβαίνει 

υπ' όψη του και την ευρύτερη κοινωνία και το περιβάλλον, δηλαδή να κατανοεί και 

εξυπηρετεί τον πελάτη, στον διπλό ρόλο του, σαν καταναλωτή - πολίτη. 'Ετσι, το 

Marketing αποκτά σπουδαιότητα όχι μόνο για τον οικονομικό, αλλά και για τον 

κοινωνικό του ρόλο. 

1.9 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Στον Σωκράτη αποδίδεται η παραίνεση " Παντρέψου φίλε μου Αν , λ, 
· παρεις κα η 

γυναίκα, θα ευτυχήσεις. Αν όχι, Θα γίνεις φιλόσοφος " Έτσι πλη' θαινα , δ 
· ν επικιν υνα οι 
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απολογητές - κοινωνιολόγοι της φιλελεύθερης οικονομίας. Ο γάμος τους με το 

σκληρό αφέντη, τον ανικανοποίητο επιχειρηματία τους έκανε φιλόσοφους. Ας 

συνοψίσουμε λοιπόν τις απόψεις τους. 

• Το Marketing προϋποθέτει ελευθερία στην έκφραση και στην εκλογή. 

• Το Marketing προϋποθέτει ελεύθερη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

• Η δυνατότητα επαφής, πελάτη και επιχείρησης, εξασφαλίζει κέρδος στην 

επιχείρηση, ενώ ο ανταγωνισμός αποτελεί δικλείδα ασφαλείας ενάντια στην 

εκμετάλλευση του καταναλωτή. 

• Σε μια κοινωνία, όπου το κόστος παραγωγής αυξάνει, όπου οι επιλογές για 

τεχνολογικούς πολύπλοκους συνδυασμούς είναι αναρίθμητες, το Marketing 

είναι βασική προϋπόθεση. 

• Όταν το προϊόν δε βρίσκεται στο σημείο πώλησης, λόγω οργανωτικής 

αδυναμίας της διάθεσης, τότε ο ρυθμιστικός ρόλος του καταναλωτή και του 

Marketing είναι περιορισμένος. 

• Το Marketing προϋποθέτει πλεονάζουσα παραγωγή 
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1.10 ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Το μείγμα του μάρκετινγκ, ένα από τα βασικά θεωρήματα του μάρκετινγκ έχει 

χαρακτηριστεί από τους Kotler και Armstrong22 (1989:45) ως «ένα σετ από 

ελεγχόμενες παραμέτρους του μάρκετινγκ με τα οποία μία επιχείρηση μπορεί να 

παράγει την απάντηση της στις ανάγκες μίας εταιρίας που στοχεύει.». 

Το μείγμα του μάρκετινγκ έχει παραδοσιακά χαρακτηριστεί από τα 4Π 

(γνωστό στην διεθνή βιβλιογραφία και ως 4Ps) που το χαρακτηρίζουν. Αυτή η θεωρία 

είχε εισαχθεί από τον McCarthy την δεκαετία του 60 και από τότε είναι η πιο 

δημοφιλή θεωρία για να αναλυθεί το μάρκετινγκ. 

Πέρα από αυτά τα 4 στοιχεία, έχουν μπει άλλα τρία 3 Π (3Ps στα αγγλικά) και 

έχουν δημιουργήσει το διευρυμένο μείγμα μάρκετινγκ με στόχο την καλύτερη 

κατανόηση του ρόλου των υπηρεσιών στο σύγχρονο μάρκετινγκ23 , μιας και πολλές 

επιχειρήσεις εξαρτώνται από ένα προϊόν που μπορεί να χαρακτηριστεί ως υπηρεσία 

και όχι ως αγαθό. Το μείγμα του μάρκετινγκ αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία: 

Προϊόν (Product) 

Είναι το ίδιο το αντικείμενο ή υπηρεσία, φτιαγμένο για να ικανοποιήσει μια 

προδιαγραμμένη ομάδα πελατών - τμήμα της αγοράς. Χρειάζεται δηλαδή: ανάπτυξη, 

δημιουργία μορφής του προϊόντος με κατάλληλες ιδιότητες και σχήμα, δοκιμασία, 

πιθανή βελτίωση, ανάπτυξη νέας σειράς, ονομασία, συσκευασία κλπ. για να 

'τραβήξει' και να ικανοποιήσει τους πελάτες που θέλουμε. Όταν κάποιος αγοράζει 

ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία δεν λαμβάνει μόνο το ίδιο το προϊόν αλλά και κάτι 

παραπάνω. 

Τιμή (Price) 

Είναι το χρηματικό ποσό που δίνει ο καταναλωτής για να αγοράσει ένα αγαθό 

ή μία υπηρεσία. Η τελική τιμή είναι η αντανάκλαση της προσδοκίας του καταναλωτή 

για το συγκεκριμένο προϊόν και του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που κινείται η 

επιχείρηση. Όσες περισσότερες προσδοκίες έχει ο καταναλωτη' ς η' λ , 
ιγοτερο 

22 
Kotler,P & Armstrong, G, 1989, " Principle of marketing" 4th Ed. N.J.:Prentice _ Hall 

23 Loνelock, C., 1996, "Services Marketing", Prentice - Hall, N.J. 
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ανταγωνιστικό θα είναι το περιβάλλον τόσο ακριβότερη θα είναι η τιμή και το 

αντίστροφο. 

Περιοχή (Place) 

Είναι η τόπος που διατίθεται ένα προϊόν, το κατάστημα, η γειτονία, η πόλη, η 

περιφέρεια κλπ. Βέβαια 'περιοχή' δεν σημαίνει μόνο γεωγραφική περιοχή, αλλά και 

όλα τα κανάλια ή δίκτυα διανομής και τους μεσάζοντες, συν τα μέσα μεταφοράς 

(logistics) που χρησιμοποιούνται για να φθάσει ένα αγαθό στον τελικό καταναλωτή. 

Είναι η όλη διαδικασία ώσπου το τελικό προϊόν να γίνει διαθέσιμο στον καταναλωτή 

στο σωστό σημείο την σωστή ώρα και στην επιθυμητή κατάσταση. 

Προώθηση (Promotion) 

Η προώθηση ενός προϊόντος είναι η όλη προσπάθεια επικοινωνίας της 

επιχείρησης με τους καταναλωτές της αγοράς - στόχου, σχετικά με το κατάλληλο 

προϊόν, την τιμή και το που διατίθεται, ώστε να πεισθούν οι καταναλωτές να το 

αγοράσουν. Η προώθηση έχει το δικό της μείγμα (το μείγμα της προώθησης) το οποίο 

θα εξεταστεί αργότερα. (Kotler 2003: 15-17 & Μάλλιαρης 1990: 40-46) 

Τα τέσσερα αυτά στοιχεία (κατηγορίες) αποτελούν τη σύνθεση ή το μείγμα 

του μάρκετινγκ και αλληλοσυνδέονται στενά. Σε περίπτωση που αλλάξουμε στενά 

τον χαρακτήρα έστω και ενός εξ αυτών, επηρεάζουμε την διεξαγωγή των υπόλοιπων. 

Δηλαδή, αλλοιώνοντας ή αλλάζοντας μια μεταβλητή (παράμετρο), δημιουργούμε ένα 

καινούριο μείγμα ή συνδυασμό μάρκετινγκ. 

Αυτό το μείγμα εσωκλείει το κάθε στάδιο της ανάπτυξης μίας υπηρεσίας και 

της παράδοσης της και όπως λένε οι Mudie & Cottam24 (1993:6) «περιγράφει την όλη 

διαδικασία του να γίνουν τα εισερχόμενα σε μία επιχείρηση στοιχεία (inputs) σε 

τελικά προϊόντα - υπηρεσίες (final product) που θα εξέλθουν από την επιχείρηση με 

τελικό προορισμό τον ίδιο τον καταναλωτή (outputs)». Αυτό εμπεριέχει τις πολιτικές 

και τις διαδικασίες ενός οργανισμού, ως προς τη ροή των υπηρεσιών τους, την 

εκπαίδευση του προσωπικού και το πόσο ευέλικτη είναι η επιχείρηση. Έτσι τα τρία 

24 Mudie, Ρ.& Cottam,A. (1993) "The management and marketing of services" London: 

Butterwoήh - Heinemann 
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επιπλέον μέρη του μείγματος είναι τα εξής: 

Φυσική ένδειξη (Physical evidence) 

Αυτό καλύπτει όλα τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο μπορεί μία 

υπηρεσία να υπάρξει. Είναι δηλαδή το πώς το έχει σχεδιαστεί το περιβάλλον, η 

διακόσμηση και ότι υλικό επηρεάζει τον καταναλωτή. Είναι το οτιδήποτε μπορεί να 

επηρεάσει την κρίση ενός καταναλωτή ως προς το αν θα αγοράσει το συγκεκριμένο 

προϊόν ή όχι. 

.Άνθρωποι (People) 

Οι άνθρωποι που εμπλέκονται στις διαδικασίες του συλλόγου, ακόμα και αυτοί που 

βρίσκονται στο παρασκήνιο έχουν ένα μεγάλο ρόλο να παίξουν και μπορεί να 

επηρεάσουν αρνητικά ή θετικά τον καταναλωτή. 

Διαδικασίες (Process) 

Αυτό αναφέρεται στις διαδικασίες που διέπουν την λειτουργία ενός οργανισμού. 

Ανάλογα με την φύση των διαδικασιών θα είναι πολύπλοκες ή ευέλικτες. Το κάθε 

μέρος του μείγματος μάρκετινγκ ενός οργανισμού έχει και κάποιες παραμέτρους. Η 

κάθε παράμετρος μπορεί να δεχτεί αλλαγές ώστε να μεγαλώσει ή να μειώσει το κάθε 

παράγοντα του μείγματος. Η αποτελεσματικότητα ενός μείγματος μάρκετινγκ 

επηρεάζεται από το πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καταναλωτών. 

1.11 ΣΤΡΑ ΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Το μάρκετινγκ ενός οργανισμού κινείται γύρω από δύο συνιστώσες, το 

στρατηγικό μάρκετινγκ και την τακτική του μάρκετινγκ. Ο Kotler (2003 :91) λέει ότι 

το στρατηγικό μάρκετινγκ δίνει τις αγορές που στοχεύει ένας οργανισμός. Η τακτική 

ενός πλάνου μάρκετινγκ καθορίζει τις τακτικές του μάρκετινγκ, τα χαρακτηριστικά 

του προϊόντος, την προ6)θηση, το εμπορικό σήμα, την τιμολογιακή πολιτική, τα 

κανάλια πωλήσεων και την ποιότητα των υπηρεσιών. Τέλος, ορίζει το πλάνο του 

μάρκετινγκ ως ένα κεντρικό όργανο που κατευθύνει και συντονίζει το μάρκετινγκ. 
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Οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ των οργανισμών διαθέτουν πολύ χρόνο για να 

σχεδιάσουν την στρατηγική αλλά και να την εφαρμόσουν. Μία στρατηγική 

μάρκετινγκ θα πρέπει να εντοπίζει την ομάδα των καταναλωτών που θα έχει ήδη 

στοχεύσει ο οργανισμός για να τους ικανοποιήσει έναντι κάποιου κέρδους, βάζει τους 

στόχους της στρατηγικής και ρυθμίζει έτσι τα στοιχεία του μείγματος μάρκετινγκ του 

οργανισμού έτσι ώστε να είναι σε αρμονία με τη συνολική στρατηγική. 

Οι τακτικές, σε αντίθεση με την στρατηγική του μάρκετινγκ, είναι 

βραχυχρόνιες. Ο Fifield25 λέει ότι οι τακτικές μάρκετινγκ μπορεί να χαρακτηριστούν 

ως μανούβρες στο πεδίο της μάχης. Μία στρατηγική μάρκετινγκ είναι δύσκολο να 

αλλάξει μετά το σχεδιασμό του πλάνου του μάρκετινγκ αλλά οι τακτικές είναι πιθανό 

να αλλάξουν πολλές φορές. 

Ο ρόλος τους είναι να ανταποκρίνονται σε αλλαγές που γίνονται στην αγορά 

και στην συμπεριφορά των ανταγωνιστών. Οι τακτικές του μάρκετινγκ είναι εργαλεία 

τα οποία εφαρμόζουν την στρατηγική πολιτική ενός οργανισμού. 

Όσο αφορά τις στρατηγικές μάρκετινγκ υπάρχουν κάποιες δεδομένες στρατηγικές 

που δίνονται από τον Ansoff6
. 

, , λθ' ξ'27 Αυτές οι στρατηγικες μπορει να ανα :υ ουν ως ε ης : 

• Διείσδυση σε μία αγορά: Είναι η στρατηγική των αυξανόμενων πωλήσεων 

σε παρούσες αγορές με τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα 

• Ανάπτυξη αγοράς: Είναι η στρατηγική για την ανάπτυξη ενός προϊόντος σε 

μία νέα αγορά. 

• Ανάπτυξη προϊόντος: Είναι η στρατηγική όπου σε υπάρχουσες αγορές 

μπαίνουν βελτιωμένα ή νέα προϊόντα /υπηρεσίες. 

• Εξάπλωση: Είναι η στρατηγική εισαγωγής ενός νέου προϊόντος σε μία νέα 

αγορά. 

2s Fifield, 1992, "Marketing strategy", Butterworth - Heinenaman, σελ.239 

26 Ansoff, Η, ι. 1989, "The new corporate strategy" Ν.Υ . : John Wiley & Sons 

21 Dibb, Sirnkin, Pride, Ferrel, 1994 "Marketing, concepts and strategies" 2"d European 

Edition, Houghton Mifflin 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ 

Κάθε ένας καταναλωτής μπορεί να αποτελεί μια ξεχωριστή αγορά, γιατί οι 

ανάγκες του και οι επιθυμίες του μπορεί να είναι μοναδικές. Όταν έχουμε μικρό 

αριθμό αγοραστών, τότε είναι εύκολη και δυνατή η μελέτη κάθε πελάτη χωριστά, 

αυτό π.χ,. συμβαίνει με τους αγοραστές αεροσκαφών. Σε αυτή την περίπτωση κάθε 

πελάτης αποτελεί χ,ωριστή αγορά. Οι περισσότερες όμως επιχειρήσεις δε θεωρούν μια 

τόσο λεπτομερειακή τμηματοποίηση της αγοράς σκόπιμη, αφού το κόστος σ' αυτήν 

την περίπτωση θα είναι μεγάλο. 

Αυτό, βέβαια τελικά θα εξαρτηθεί από τη φύση και τη σπουδαιότητα του 

προϊόντος καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε τμήματος της αγοράς. Έτσι γίνεται 

μια προσπάθεια να ομαδοποιηθούν οι καταναλωτές σε μεγαλύτερες ομάδες, που 

διαφέρουν στην προτίμηση των προϊόντων και στους επηρεασμούς του Marketing. 

Προϋποθέσεις τμηματοποίησης της αγοράς: Υπάρχουν τρεις βασικές πραϋποθέσεις 

τμηματοποίησης της αγοράς, έτσι που καθένας καταναλωτής να μην αντιμετωπίζεται 

σαν μια διαφορετική αγορά, αλλά ούτε και όλοι οι καταναλωτές να θεωρούνται σαν 

μια ενιαία αγορά. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι: 

1. Η δυνατότητα μέτρησης του κοινού χαρακτηριστικού. Δηλαδή, να είναι δυνατή η 

ποσοτικοποίηση του τμήματος της αγοράς, που έχει ένα συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό. Η μέτρηση μπορεί να αναφέρεται είτε σε αριθμό καταναλωτών, είτε 

σε αριθμό νοικοκυριών, είτε σε ποσότητες. 

2. Η δυνατότητα εφαρμογής ενιαίας πολιτικής Marketing. Δηλαδή, να είναι δυνατή η 

προσέγγιση του συγκεκριμένου τμήματος και η συγκέντρωση των προσπαθειών του 

Marketing σ' αυτό. Η προσέγγιση δεν είναι πάντα εύκολη - λόγω της μεγάλης 

έκτασης των χαρακτηριστικών της αγοράς. 

3. Το μέγεθος του τμήματος της αγοράς να είναι τέτοιο, ώστε οικονομικά 

δικαιολογείται η διαφορετική μεταχείριση. Δηλαδή, αφού μετρήσουμε και 

προσεγγίσουμε το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς, θα πρέπει να το αξιολογήσουμε. 

Με άλλα λόγια να εκτιμήσουμε τη σπουδαιότητα ή αποδοτικότητα, που θα έχει για 

την επιχείρηση το τμήμα της αγοράς. 
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2.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ28 

2.1.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Η βάση της τμηματοποίησης γι' αυτά τα κριτήρια είναι η γεωγραφική 

περιοχή. Με άλλα λόγια χωρίζουμε την αγορά σε διάφορες περιοχές. Έτσι, η 

επιχείρηση μπορεί να διαφοροποιήσει τους πελάτες της σε πελάτες μεγάλων αστικών 

κέντρων (Αθήνα - Θεσσαλονίκη), μεγάλων πόλεων (Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, 

Βόλος, Καβάλα κλπ.) και σε πελάτες μικρών πόλεων, κωμοπόλεων και χωριών. Μια 

άλλη γεωγραφική κατανομή μπορεί να περιλαμβάνει τη Νότια Ελλάδα, Νησιά 

Αιγαίου, Νησιά Ιονίου, Κεντρική Ελλάδα και Βόρεια Ελλάδα. Η γεωγραφική 

τμηματοποίηση της αγοράς έχει μια λογική βάση, γιατί οι καταναλωτές των 

διαφόρων γεωγραφικών περιοχών έχουν διαφορετικό τρόπο ζωής και διαφορετικές 

ανάγκες, που πρέπει να αντιμετωπιστούν ανάλογα με την κάθε περίπτωση. 

2.1.2 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Τα δημογραφικά κριτήρια αποτελούν τα πιο συνηθισμένα κριτήρια 

τμηματοποίησης της αγοράς με βάση χαρακτηριστικά, όπως ηλικία, φύλο, εισόδημα, 

επάγγελμα, κοινωνική τάξη, θρησκεία κλπ. 

Σαν παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί μια βιομηχανία επίπλων, που 

ενδιαφέρεται να τμηματοποιήσει την αγορά της, με βάση τα τρία δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία η έρευνα της αγοράς. αποκάλυψε πως παίζουν σπουδαίο 

ρόλο στην αγορά επίπλων: ηλικία, εισόδημα, επάγγελμα. Καθεμία από τις παραπάνω 

μεταβλητές υποδιαιρείται σε αριθμητικά επίπεδα, που θεωρούνται χρήσιμα για 

ανάλυση. Έτσι έχουμε 36 ( 4χ3χ3) διαφορετικά, τμήματα της αγοράς. Καθεμία από τις 

οικογένειες ανήκει σε ένα από τα 36 τμήματα της αγοράς. Με αυτή τη συνδυασμένη 

τμηματοποίηση της αγοράς η διοίκηση μπορεί να προχωρήσει στον υπολογισμό του 

πιθανού κέρδους, που θα έχει ένα από τα τμήματα της αγοράς. Αυτό όμως, 

προϋποθέτει πως πρέπει να υπολογιστεί για κάθε τμήμα ο αριθμός των οικογενειών, ο 

μέσος όρος αγορών, καθώς και το μέγεθος του ανταγωνισμού. Αυτές οι πληροφορίες 

μπορεί να συνδυαστούν προκειμένου να υπολογιστεί η αξία κάθε ενός από τα 

τμήματα της αγοράς. 

2s Cohen, L. and Manion, L (1980), Research Methods ίn Educatίon,_London: Croom Helm 
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2.1.3 ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Χαρακτηριστικά, όπως η προσωπικότητα ή ο τρόπος ζωής, αποδείχτηκαν ότι 

αποτελούν βασικό παράγοντα στην απόφαση για να αγοράσει κανείς. Έτσι υπάρχουν 

άνθρωποι, που απολαμβάνουν τη ζωή τους και αναζητούν τα τελευταία προϊόντα της 

σύγχρονης τεχνολογίας και ότι είναι νέο και μοντέρνο στην αγορά. Άλλοι πάλι, 

επειδή αναζητούν κοινωνική προβολή, προσπαθούν να αγοράσουν προϊόντα, που θα 

αντανακλούν την υψηλή κοινωνική τους θέση. Υπάρχουν τέλος, οι συνηθισμένοι 

απλοί άνθρωποι, που αναζητούν τα συνηθισμένα προϊόντα απλά και μόνο, για να 

κάνουν τη δουλειά τους. Μία γνωστή έρευνα στον τομέα αυτόν έγινε από τον Eνans 

για τους αγοραστές αυτοκινήτων της Ford και Cheνrolet που προέκυψε ότι είναι 

ανεξάρτητοι, αρρενωποί, δυνατοί στη γνώμη, με αυτοπεποίθηση κλπ. Οι αγοραστές 

της Cheνrolet είναι συντηρητικοί και λιγότερο αρρενωποl 

Αν και τα ευρήματα του Eνans αμφισβητήθηκαν, όμως μας δημιουργούν 

ερωτήματα, εάν, δηλαδή, ο αγοραστής έχει τη συγκεκριμένη ψυχογραφική του 

εικόνα, την οποία θα πρέπει να γνωρίζουμε για τη σχεδίαση του προϊόντος ή και για 

τη γενικότερη πολιτική του Marketing. Αντίστοιχες έρευνες έγιναν και στην περιοχή 

της προσωπικότητας του αγοραστή και αποδείχτηκε πως η προσωπικότητα αποτελεί 

έναν από τους σοβαρότερους παράγοντες για την εκλογή των προϊόντων. 

2.2 ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Η δημιουργία μιας στρατηγικής Marketing περιλαμβάνει δυο ξεχωριστά αλλά 

συγχρόνως συσχετιζόμενα βήματα: 

1) την εκλογή μιας αγοράς - στόχου και 

2) την ανάπτυξη του μείγματος Marketing. 

2.2.1 ΑΓΟΡΑ - ΣΤΟΧΟΣ 

Αγορά - στόχος είναι το τμήμα εκείνο της αγοράς, τμήμα του όλου 

καταναλωτικού κοινού, που επιλέξαμε για να εξυπηρετη' σουμε , 
τις αναγκες του, 

δημιουργώντας και προσφέροντας του ένα προϊόν ή υπηρεσία Η δ · , · ι εα της αγορας _ 
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στόχου βασίζεται στην έννοια του τεμαχισμού της, ότι δηλαδή κάθε αγορά, με 

ετερογενείς ζητήσεις, θα αποτελείται από έναν αριθμό μικρότερων αγορών. Ο 

Μάρκετερ μπορεί να προσδιορίσει αυτές τις μικρότερες αγορές (τμήματα) και να 

βάλει τους στόχους του (επιλέγοντας μια), λαβαίνοντας υπ' όψη του τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους, το μέγεθος τους, και άλλους παράγοντες. Στην Ελλάδα, αγορά 

είναι τα εννέα εκατομμύρια των Ελλήνων συν τον αριθμό των κατά καιρούς 

ευρισκομένων εδώ τουριστών. Αγορά- στόχος για ένα προϊόν (π.χ. ξυραφάκια) είναι 

τμήμα των Ελλήνων (άρρενες έφηβοι - ενήλικες). Εδώ πάλι η αγορά - στόχος μπορεί 

να γίνει πιο συγκεκριμένη, ανάλογα με το προϊόν και το τμήμα του πληθυσμού στο 

οποίο μπορεί να έχει απήχηση, (όπως τα παντελόνια κοτλέ και τζην που 

απευθύνονται περισσότερο στη νεολαία και όχι σε όλους που φορούν παντελόνια). 

2.2.2 Ο ΤΥΠΟΣ ΑΓΟΡ ΑΣ - ΣΤΟΧΟΥ 

Η ταξινόμηση της λειτουργίας Marketing βάσει της αγοράς - στόχου, 

διαχωρίζει το κοινό προς το οποίο μια επιχείρηση, ένας οργανισμός, απευθύνει τις 

δραστηριότητες του, και που μπορεί να είναι κάθε ομάδα, που έχει ενδιαφέρον ή 

επηρεάζει τον οργανισμό. Έτσι το μεγάλο κοινό μπορεί να διαιρεθεί σε μικρότερα 

κοινά. Κάθε οργανισμός (εμπορικός και μη) έχει μέχρι εννέα τέτοια τμήματα κοινού. 

Από αυτά τρία είναι εσωτερικά (χρηματοδότες και υποστηρικτές, υπάλληλοι, 

προμηθευτές ), δύο εξωτερικά (αντιπρόσωποι - μεσάζοντες και καταναλωτές), και 

τέσσερα συγκαταβατικά (κυβέρνηση, ανταγωνιστές, γενικό και ειδικό κοινό). Όλα 

αυτά τα τμήματα του κοινού είναι στόχος ενεργειών Marketing μιας επιχείρησης, 

γιατί έχουν πιθανότητα επίδρασης στην όλη του επιτυχή λειτουργία μετατροπής 

πόρων, εφοδίων και δυναμικού, σε προϊόντα ή υπηρεσίες. Έτσι η ταξινόμηση της 

λειτουργίας του Marketing, με βάση την αγορά - στόχο, αποτελείται από ασχολίες 

Marketing, κατευθυνόμενες σε κάθε ένα από τα εννέα προαναφερθέντα τμήματα 

κοινού. 

2.2.3 Ο ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

y πό την πλατιά έννοια του Marketing, το προϊόν δεν περιορίζεται πλέον σε 

εμπορικά αγαθά και υπηρεσίες. Προϊόν είναι κάτι που έχει αξία για κάποιον. Μια 

επιχείρηση μπορεί να προσπαθήσει να προσφέρει στο κοινό και μέχρι έξι τύπους 
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προϊόντων ή κοινωφελών αντικειμένων. Και η ταξινόμηση Marketing με βάση το 

προϊόν, αποτελείται από Marketing αγαθών, υπηρεσιών, οργανισμών (ιδρύματα, 

σχολεία, κυβέρνηση), προσώπων (πολιτικοί, αστέρες των τεχνών και των 

αθλημάτων), τόπων (οικόπεδα, πόλεις, αξιοθέατα) και ιδεών. 

2.2.4 Ο ΤΥΠΟΣ ΜΑΡΚΕΤΕΡ 

Ομοίως, μια ταξινόμηση μπορεί να γίνει με βάση τον Marketer, δηλαδή τον 

οργανισμό, την επιχείρηση που κάνει το Marketing, οπότε έχουμε τις εξής 

κατηγορίες: Marketing εμπορικών, πολιτικών, κοινωνικών και θρησκευτικών 

οργανισμών, πνευματικής καλλιέργειας και γνώσεων. 

Γενικά ο λόγος της ταξινόμησης της λειτουργίας Marketing, στις τρεις αυτές 

κατηγορίες, είναι για να διευκολύνει την συγκέντρωση της γνώσης του Marketing 

στην μεταφορά της από ένα τομέα κοινωνικών ανταλλαγών σε άλλον. 

2.2.5 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟ 

Μια εταιρεία έχει το κοινό της. Αν θέλουμε να ορίσουμε το κοινό θα το 

δώσουμε ως «αυτές τις ομάδες ή τα άτομα που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την 

καταδίωξη των στόχων ενός οργανισμού29». Θα αναλυθεί σε μεγάλο βαθμό 0 

καταναλωτής αλλά θα είναι λάθος να μην δώσουμε και στοιχεία για το υπόλοιπο 

κοινό και κυρίως για τους χορηγούς που είναι αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν 

οικονομικά μια εταιρία 

2.3. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 

2.3.1. ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

Οι επιτυχείς αποφάσεις Marketίng, βασίζονται και σε μια γνώση των 

κινήτρων των καταναλωτών. Ο άνθρωπος είναι ένα ων με θελήσεις και με ιεραρχίες 

αναγκών. Και αν μεν δεν ενεργεί παρόμοια σε όλες τις καταστάσεις, όμως γενικά 

τείνει να ενεργεί κατά τα χαρακτηριστικά πρότυπα και η διαγωγή του θα πρέπει να 

29 Stoner,J, Edward,R, Gilbert,D.(1995) "Management" 61h Edition Pr t' Η 
• en ιce- all, N.J. 
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θεωρείται σαν έκφραση των αναγκών και επιθυμιών του, που ζητούν ικανοποίηση. 

Τα κίνητρα δε για την αγορά προϊόντων είναι οι υποβόσκουσες ανάγκες και 

επιθυμίες, οι ορμές που τον ωθούν να ψωνίσει τα αγαθά που ψωνίζει. Το ποιες είναι 

αυτές οι ανάγκες, επιθυμίες και ορμές που γενικά περικλείονται στον όρο κίνητρα, θα 

εξετάσουμε στην συνέχεια. 

Κάθε άνθρωπος έχει ανάγκες και επιθυμίες. Αν και είναι λίγο δύσκολος ο 

διαχωρισμός μεταξύ των δύο, συνήθως αυτό που χρειάζεται ένα άτομο είναι ανάγκη 

και θεωρείται σπουδαιότερη από αυτό που θέλει και που κατά πολύ έχει σμιλευτεί 

από το πολιτιστικό περιβάλλον και την κοινωνία στην οποία ζει. Ανάγκες και 

επιθυμίες οδηγούν σε ορμές, που ζητούν ικανοποίηση, - σε αγοραστικά κίνητρα, που 

είναι και το ενδιαφέρον των στελεχών Marketing. 

Ανάγκες, επιθυμίες και ορμές μπορεί να είναι φυσιολογικές, ψυχολογικές, ή 

κοινωνικές και πολιτιστικές. Μπορεί να είναι αυτόφυτες ή μαθημένες. Πολλοί 

ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τις ανθρώπινες ανάγκες και ορμές. Ο Α. Maslow30 έχει 

αναλύσει και ιεραρχήσει τα κίνητρα αυτά σε μια πυραμίδα, με βάση την 

προτεραιότητα και δυναμικότητα τους. Μια τέτοια διευθέτηση, κατά σειρά 

σπουδαιότητας είναι: 

ι. Φυσιολογικές ανάγκες (πείνα, δίψα, ύπνος κ.λ.π.). 

Αυτές βρίσκονται στην βάση της πυραμίδας. Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται 

οι βιολογικές ανάγκες τροφής, ύπνου και άλλως βασικών ή επιτακτικών αναγκών του 

ανθρώπου. Οι ανάγκες αυτές παύουν να επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά 

όταν ικανοποιηθούν, όποτε σταματούν να παρακινούν τη συμπεριφορά του 

ανθρώπου, γιατί δεν αποτελούν πια ανάγκες. Οι ανάγκες του αμέσως υψηλότερου 

επίπεδου αρχίζουν να παρακινούν τη συμπεριφορά του ανθρώπου. 

2. Ανάγκες ασφάλειας. Αυτές οι ανάγκες αναφέρονται στην προστασία από το 

φυσικό περιβάλλον (κρύο, ζέστη, βροχή, κεραυνούς κ.λ.π.) και στην προστασία από 

απρόβλεπτές μελλοντικές συνθήκες (ανεργία, αρρώστιες κ.λπ.). Για αυτό οι άνθρωποι 

επιδιώκουν ασφαλή κατοικία, μόνιμη εργασία, δημιουργία αποταμιεύσεων, 

εξασφάλιση περίθαλψης κ.λ.π. Οι ανάγκες αυτές αποκτούν σημασία μόνο όταν οι 

ανάγκες της τροφής κ.λ.π. έχουν ικανοποιηθεί. 

30 Maslow,A (1954) "Motiνation and Personality" New York: Harρer and Brothers 
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3. Ανάγκες αγάπης και συμμετοχής. Οι ανάγκες αυτές αναφέρονται στην αγάπη, 

στη στοργή, τη φιλία, την κοινωνική θέση (status), το σεβασμό των άλλων και τη 

συμμετοχή σε συλλόγους. 

4. Ανάγκες εκτίμησης. Οι ανάγκες αυτές αναφέρονται στην επιδίωξη των ατόμων 

για απόκτηση δύναμης, εξουσίας, κύρους, αυτοσεβασμού, ανεξαρτησίας, ελευθερίας, 

εκτίμησης και παραδοχής από άλλους, επίτευξης δύσκολων και ασυνήθιστων έργων 

κ.λ.π. Η ικανοποίηση των αναγκών αυτών δημιουργεί το συναίσθημα της αυτό 

εμπιστοσύνης και της προσφοράς προς την κοινωνία, η οποία τόσο πολύ έχει ανάγκη 

από ανθρώπους σαν κι αυτόν. Αντίθετα, η μη εκπλήρωση των αναγκών αυτών 

δημιουργεί αισθήματα πίκρας, αδυναμίας και ίσως ανικανότητας ή κατωτερότητας. 

5.Ανάγκες για αυτοπραγμάταιση και αυτοεκπλήραιση. Στη κορυφή της πυραμίδας 

αυτής της ιεράρχησης των αναγκών είναι οι ανάγκες που αναφέρονται στην επιθυμία 

των ανθρώπων να αξιοποιήσουν όλες τις ικανότητες και δυνατότητες τους και να 

γίνουν αυτό που επιθυμούν και να φτάσουν εκεί που μπορούν. Όπως οι γίνεται 

φανερό, η ανάγκη αυτή εκφράζεται διαφορετικά και με ιδιαίτερο τρόπο σε κάθε 

άτομο. Η ανάγκη αυτή για αυτοπραγμάτωση και αυτοεκπλήρωση αρχίζει να 

παρακινεί το άτομο μόνο όταν αυτό έχει κατορθώσει να απελευθερωθεί από τις 

φυσιολογικές ανάγκες, τις ανάγκες για ασφάλεια, τις κοινωνικές ανάγκες και τις 

ανάγκες για εκτίμηση. 

Για να κατανοήσει κανείς τον χαρακτήρα της ιεραρχίας των αναγκών αυτών, 

μπορεί να ρωτήσει τον εαυτό του τι θα 'κανε, αν είχε αρκετά χρήματα μόνο για 

τροφή. Μόνο αφού ικανοποιούσε τις πρωταρχικές ανάγκες του θα φρόντιζε για τις 

υπόλοιπες στην ιεραρχία. Άλλο παράδειγμα, για τους Έλληνες, είναι η περίοδος 

κατοχής 1941 - 1944 και συνέχεια τα μεταπολεμικά χρόνια, όπου παρατηρούμε την 

εξέλιξη από την ασίγαστη ανάγκη ικανοποίησης της πείνας και στέγης αρχικά, στην 

ανάγκη για δεύτερο και τρίτο κοστούμι ύστερα, για σπίτι με τις ανέσεις του, για 

αυτοκίνητο, για αποκατάσταση παιδιών, για διακοπές, βίλες και διασκέδαση στις 

ημέρες μας. 

Δηλαδή, ο καταναλωτής αφού ικανοποιήσει πλήρως ή μερικώς τις βασικές 

του ανάγκες (και χρειάζεται προϊόντα για τούτο), θα αναζητήσει στη συνέχεια 

προϊόντα και υπηρεσίες, που ικανοποιούν ανάγκες και επιθυμίες του στα ψηλότερα 

σκαλιά της ιεραρχίας. 
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2.3.2 ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΆ ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΙΚΆ ΚΙΝΗΤΡΑ 

Πολλά στελέχη Marketing βρίσκουν εξυπηρετικό να διαχωρίζουν τα κίνητρα 

σε Πρωταρχικά και Εκλεκτικά. Τα πρωταρχικά κίνητρα προέρχονται από κάποια 

βασική ανάγκη που μπορεί να ικανοποιηθεί από ένα πλατύ αριθμό προϊόντων. Τα 

εκλεκτικά κίνητρα ξεκινούν από ανάγκες και επιθυμίες, που μπορούν να 

ικανοποιηθούν μόνο με κάποιο ιδιαίτερο είδος - ειδικό προϊόν ή εμπορικό όνομα, που 

το άτομο έμαθε να προτιμά. Παράδειγμα: η πρωταρχική ανάγκη για ντύσιμο μπορεί 

να ικανοποιηθεί με ρούχα που διακυμαίνονται από τα μπλου - τζηνς μέχρι ακριβά 

ρούχα. Αλλά, κάποιος μπορεί να έχει εκλεκτική ανάγκη σε κάποια στιγμή, για ρούχα 

μόνο ορισμένου Γαλλικού οίκου μόδας. 

2.3.3 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΆ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 

Ακόμη τα στελέχη Marketing τείνουν να ταξινομούν τα αγοραστικά κίνητρα 

του ανθρώπου κάπως αυταρχικά, με πλήρη γνώση ότι αυτά είναι πολλαπλά και 

σύνθετα. Η ταξινόμηση αυτή απλοποιείται, με χωρισμό των κινήτρων αγοράς σε 

Συναισθηματικά και Οικονομικά ή Λογικά. 

Συναισθηματικά κίνητρα αγοράς προϊόντων, είναι εκείνα που οδηγούν τον 

καταναλωτή,- στο να αγοράσει ορισμένα προϊόντα, χωρίς να το πολυσκεφτεί και να 

ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά της αξίας των προϊόντων. Ικανοποίηση των αισθήσεων -

αφής, όρασης, ακοής, όσφρησης, γεύσης, το αν δηλαδή πιάνει στο χέρι, μάτι, αυτί, 

μύτη, γλώσσα, είναι σπουδαία συναισθηματικά κίνητρα. Μεταξύ των εκατοντάδων 

συναισθηματικών κινήτρων, διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες: ικανοποίηση των 

αισθήσεων, διαιώνιση του είδους, φόβος, ξεκούραση και ψυχαγωγία, υπερηφάνεια, 

κοινωνικότητα, προσπάθεια για επιτυχία, και περιέργεια. 

Η χρήση των κινήτρων αυτών στο Marketing είναι εμφανής. Για την 

κατηγορία "ικανοποίηση των αισθήσεων" τα προϊόντα και οι έλξεις τους, θα πρέπει 

να απευθύνονται σε ευχαρίστηση και ικανοποίηση των αισθήσεων του καταναλωτή 

(ευωδιαστό, νόστιμο, μαλακό, απαλό, μελωδικό, κ.λ.π. ) . Περισσότερο, θα πρέπει να 

αποφεύγουν ή να απομακρύνουν τη δημιουργία δυσάρεστων καταστάσεων, πόνου 

κτλ. 
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Το κίνητρο της διαιώνισης του είδους έχει επιπτώσεις στα χίλια δύο αγαθά 

που βοηθούν τις ερωτοτροπίες και την εκλογή συζύγου (η έλξη του αντίθετου 

φύλου), τη δημιουργία οικογένειας, και τη φροντίδα παιδιών, όπως αρώματα, 

κοσμήματα, ρούχα, κομμώσεις, ταξίδια, χοροί, έπιπλα, σκεύη, σχολεία, βιβλία, 

φάρμακα, κ.λ.π. Ομοίως, και για τις υπόλοιπες κατηγορίες συναισθηματικών 

κινήτρων, ο Μάρκετερ μπορεί να παραθέσει προϊόντα και υπηρεσίες που 

εξυπηρετούν τις ανάγκες και να δημιουργήσει κατάλληλες έλξεις για το μείγμα 

Marketing. 

Τα Οικονομικά ή Λογικά κίνητρα, από το άλλο μέρος περιλαμβάνουν σκέψη 

και εξέταση του πως ο καταναλωτής θα κάνει την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων 

του, αγοράζοντας ένα προϊόν που θα τον εξυπηρετήσει, θα είναι γερό, εύκολο να το 

χειριστεί και να μην κοστίζει πολύ. Τα οικονομικά κίνητρα δεν είναι τόσο πολύπλοκα 

όσο και τα συναισθηματικά, αλλά και σε αυτά διακρίνουμε κατηγορίες με βάση τις 

εξής ιδιότητες προϊόντων: Ευκολία στη χρήση, απόδοση, αντοχή, εμπιστοσύνη για τη 

λειτουργία του, εξυπηρέτηση, συντήρηση, εγγύηση για αλλαγή και συντήρηση, 

οικονομία στην αγορά και τη χρήση, καλή επένδυση αξίας, κλπ. 

Τα αγοραστικά κίνητρα συχνά ταξινομούνται σαν οικονομικά ή 

συναισθηματικά, ανάλογα με το χρόνο και τη σκέψη που διαθέτει κανείς σε μια 

αγορά. Αλλά αυτό δεν είναι πάντα αληθινό. Μια συναισθηματική αγορά μπορεί να 

καθυστερήσει, γι έναν που αντιδρά στη σκέψη του (βλέποντας ότι δεν χρειάζεται ένα 

προϊόν εκείνη τη στιγμή), ενώ ένας άλλος μπορεί να αγοράσει το προϊόν στα 

γρήγορα, επειδή " έτσι το σκέφτηκε απότομα". Το ίδιο μπορεί να συμβεί και για μια 

αγορά με οικονομικά κίνητρα. Στην πραγματικότητα, μια αγορά μπορεί να ενέχει και 

συναισθηματικά και οικονομικά ή άλλα κίνητρα. 

2.3.4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Ο καταναλωτής δρα δραστικά και διαμορφώνει την αγορά, ταυτόχρονα όμως 

μεταβάλλεται και ο ίδιος. Η αλληλεπίδραση αυτή είναι ενεργητική και παθητική. Σαν 

ενεργητική χαρακτηρίζεται η ευνοϊκή ανταπόκριση του και η δημιουργική συμμετοχή 

του, όχι μόνο στις καταναλωτικές αλλά και στις παραγωγικές διαδικασ' Π θ , 
ιες. α ητικη 

είναι η συμπεριφορά του στις περιπτώσεις που οι αποφάσεις του ει'ναι .. , , 
προιον αμεσης, 

αλλά συνήθως έμμεσης ψυχολογικής βίας. 
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Η καταναλωτική λοιπόν συμπεριφορά του είναι συνάρτηση της γενικότερης 

κοινωνικής στάσης του, που εξαρτάται απ' τη συνειδησιακή και εισοδηματική 

κατάσταση του. Συνείδηση και εισόδημα είναι επίσης αντανάκλαση και αποτέλεσμα 

της γενικότερης κοινωνικοοικονομικής διάρθρωσης. Οι έμφυτες αλλά και οι 

επίκτητες ιδιότητες του (κλίσεις, ροπές) διαμορφώνονται απ' την επίδραση του 

κοινωνικού περιβάλλοντος (και του φυσικού, αλλά πολύ αργά). Η μόρφωση, η 

ηλικία, το φύλο, ο τόπος, τα ήθη, τα έθιμα, οι παραδόσεις, οι θρησκευτικές και 

πολιτικές πεποιθήσεις, διαμορφώνουν τελικά, μαζί με το εισόδημα, το " modus 

νίνeηdί "κάθε ατόμου και φυσικά και του καταναλωτή. 

Η συμπεριφορά επομένως του καταναλωτή απέναντι στην αγορά, στην 

πώληση, στη ζήτηση, στην έκταση και το είδος των αναγκών κ.λ.π., καθορίζεται 

κύρια απ' τη γενικότερη στάση του απέναντι στη ζωή. Μια στάση που 

διαμορφώνεται, καθώς είπαμε, απ' την επίδραση του κοινωνικοοικονομικού χώρου 

και τελικά απ' τη συνειδητοποίηση της ταξικής θέσης του. Με την ευκαιρία, ας 

δούμε τις κοινωνικές τάξεις στις ΗΠΑ, όπως τις βλέπει ο Warner (βιβλίο Σ. Ζευγρίδη, 

1996: 134). 

• Ανώτερη - ανώτερη (Upper - Upper ή UU). Η elite τάξη των παλιών 

οικογενειών, με αρκετά χρήματα ώστε να διατηρούν σπίτι σε καλές γειτονιές. 

Ο πλούτος πρέπει να υπάρχει σε περισσότερες από μια γενιά. 

• Κατώτερη - ανώτερη (Lower - Upper ή LU). Λίγο πιο πλούσιοι από τους 

προηγούμενους, αλλά νεόπλουτοι, με λιγότερο πολιτισμένους τρόπους, που 

κάνουν λιγότερη μνεία για τη γενιά τους. 

• Ανώτερη - μέση (Upper - Middle ή UM). Πετυχημένοι επιχειρηματίες και 

επαγγελματίες, αλλά λιγότερο πλούσιοι από τους LU. Η ομάδα αυτή έχει 

κάποια εκπαίδευση και ευγένεια, αλλά η καταγωγή δεν έχει κανένα 

ενδιαφέρον για την τάξη τους. 

• 

• 

Κατώτερη - μέση (Lower - Middle ή LM). Μικροί επιχειρηματίες, 

δάσκαλοι και εργοδηγοί. Διακρίνεται για την προσήλωση της στην ηθική και 

τα πουριτανικά ήθη, πηγαίνει στην εκκλησία κλπ. 

Ανώτερη - κατώτερη (Upper - Lower ή UL). Ανήκουν οι σταθεροί και 

αξιοσέβαστοι εργάτες. 
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• Κατώτερη - κατώτερη (Lower - Lower ή LL). Η LL περιλαμβάνει τα 

κατώτερα στρώματα της κοινωνίας και γενικά όσους δεν τους εκτιμούν. 

Με λίγα λόγια, για τους ανθρώπους του Marketing προέχει η κατανάλωση της 

σχέσης ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις και στην καταναλωτική συμπεριφορά τους. η 

γνώση της συμπεριφοράς, απέναντι στο προϊόν ή την υπηρεσία, δημιουργεί 

προϋποθέσεις για σχέση μαγνήτη και καρφίτσας. 

Ένα σπουδαίο έργο μιας εταιρίας, είναι να καθορίσει ποιος είναι ο πελάτης ή 

αυτός που παίρνει αποφάσεις για αγορά των προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρίας. 

Για μερικά προϊόντα η απάντηση είναι εύκολη, για άλλα όμως κάπως πολύπλοκη. 

Σε μια απόφαση για αγορά, παρατηρούνται πέντε διαφορετικοί ρόλοι που μπορεί 

να παίξουν διάφορα άτομα, και που συμβάλλουν στις ενέργειες για αγορά. Οι ρόλοι 

αυτοί μπορεί να παίζονται από ένα ή και περισσότερα άτομα. Έργο ενός μάρκετερ 

είναι να βρει ποίος ή ποιοι παίζουν τους διαφορετικούς αυτούς ρόλους στην 

οικογένεια, τα κριτήρια που χρησιμοποιούν και τα κίνητρα που έχουν στις αποφάσεις 

τους, ως και πως μπορεί να επηρεαστούν. Οι ρόλοι αυτοί ή τα άτομα είναι31 : 

1. Αυτός που ρίχνει την αρχική ιδέα, που πρώτος σκέφτεται και υποδεικνύει την ιδέα 

της αγοράς ενός συγκεκριμένου προϊόντος (π.χ. το παιδί που θέλει ένα ηλεκτρονικό 

παιχνίδι). 

2. Ο επηρεαστής, που κρυφά ή φανερά έχει κάποια επιρρο1Ί στην τελική απόφαση (η 

μητέρα που πιστεύει πως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι καλή απασχόληση για το 

παιδί ή που δεν θέλει να του χαλά συχνά τα χατίρια). 

3. Ο αποφασίζων, ο οποίος καθορίζει τελικά κάποιο τμήμα ή το όλο της αγοράς που 

πρόκειται να γίνει (ο πατέρας που εγκρίνει, αλλά βάζει ένα όριο στη δαπάνη ή και 

στον τύπο του παιχνιδιού). 

4. Ο αγοραστής που εκτελεί την ενέργεια της αγοράς από το κατάστημα (μητέρα ή 

πατέρας και παιδί). 

5. Ο χρήστης που καταναλώνει ή χρησιμοποιεί το προϊόν ή την υπηρεσία που 

αγοράστηκε (το παιδί που χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό παιχνίδι). 

31 Chinsnall (1997) "Byer Behaνior" McGraw - Hill σελ. 108 
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2.4 ΠΑΡ ΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

Μετά τη σύντομη εξέταση των διαφόρων θεωριών και προτύπων αγοραστικής 

διαγωγής του ατόμου, έχουμε μια καλύτερη εικόνα - επεξήγηση της καταναλωτικής 

διαγωγής. Εάν επρόκειτο να αναλύσουμε μια συγκεκριμένη αγορά ενός καταναλωτή, 

θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε πάρα πολλούς παράγοντες, που έπαιξαν κάποιο 

ρόλο στο να επηρεάσουν τον καταναλωτή να διαλέξει το άλφα προϊόν. Τους 

παράγοντες που έχουν σχέση με τον αγοραστή, με τον πωλητή, με το προϊόν και με 

τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν. 

1. Αγοραστής. Οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τον αγοραστή, σε μια 

καταναλωτική εκλογή του διακρίνονται σε: Κοινωνικούς, 

Πολιτιστικούς, Προσωπικούς, Ψυχολογικούς και σε άλλους του περιβάλλοντος. Τους 

παράγοντες αυτούς θα αναλύσουμε περισσότερο στη συνέχεια. 

2. Προϊόν. Πολλά είναι τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, που έχουν επιρροή στην 

εκλογή ενός καταναλωτή, όπως: τα φυσικά χαρακτηριστικά του, το έργο ή η 

χρησιμότητα που επιφέρει, η ποιότητα, οι απαιτήσεις λειτουργίας ή χρήσης, το 

serνice, οι εγγυήσεις, η τιμή, οι όροι πληρωμής, το όνομα, κ.λ.π., που περικλείονται 

στον όρο "συνολικό προϊόν" και εξετάζονται περισσότερο στο κεφάλαιο περί 

προϊόντων και να τα διαμορφώνει ανάλογα με τη ζήτηση και τις ανάγκες των 

καταναλωτών. 

3. Πωλητής. Οι παράγοντες που έχουν σχέση με τον πωλητή, αναφέρονται στα 

χαρακτηριστικά εκείνα του λιανέμπορου και του κατασκευαστή που επηρεάζουν έναν 

καταναλωτή στις αποφάσεις του. Τα προϊόντα και οι μάρκες ορισμένων 

κατασκευαστών, έχουν ιδιαίτερη απήχηση στους καταναλωτές σχετικά με τις 

ιδιότητες, την ποιότητα των προϊόντων, την εντύπωση που προκαλούν, κ.α. Το ίδιο, 

πολλοί καταναλωτές, δημιουργούν ορισμένες εντυπώσεις και στάσεις προς ορισμένα 

καταστήματα και καταστηματάρχες, ανάλογα με την καλή η μη εξυπηρέτηση, την 

προθυμία, την ευγένεια που συναντούν εκεί και την ικανότητα του λιανοπωλητή, να 

τους ενημερώσει πλήρως για ένα προϊόν και να τους εξηγήσει τα συν και πλην της 

λειτουργίας και της αποδοτικότητας του. 

4. Ειδικές συνθήκες. Οι συνθήκες και οι ειδικές περιστάσεις που υπαγορεύουν την 

αγορά ενός προϊόντος, έχουν επίδραση στις αποφάσεις ενός καταναλωτή. Τέτοιες 

43 



συνθήκες π.χ. είναι η πίεση χρόνου που έχουν πολλοί στο να πάρουν μια απόφαση. 

Με τους σεισμούς του 1981, πολλοί στην Αθήνα έτρεξαν και προμηθεύτηκαν σκηνές 

και άλλη είδη εξοχής χωρίς να χρονοτριβήσουν σε συγκρίσεις και παζαρέματα. Οι 

περιστάσεις δεν άφηναν περιθώρια. Σε άλλη περίπτωση, μια κυρία μπορεί να τρέξει 

να αγοράσει στα γρήγορα ένα φόρεμα, εάν την παραμονή μιας κοινωνικής 

εκδήλωσης αντιληφθεί ότι "δεν έχει τίποτα κατάλληλο ή διαφορετικό από τις άλλες" 

να φορέσει. Άλλοι τέτοιοι παράγοντες είναι η εποχή του χρόνου, καιρικές μεταβολές, 

απρόοπτα οικογενειακά, κοινωνικές μεταβολές, αναταραχές, πόλεμοι, φήμες και 

διαδόσεις, επικείμενες οικονομικές και άλλες μεταβολές. Αρκετές φορές π.χ. ο 

κόσμος έχει ξεπουλήσει tις αγορές, μέcα σε λίγες ημέρες, φοβούμενος μεγάλες 

ανατιμήσεις σε είδη διατροφής, ή θέλοντας να εξασφαλιστεί από επικείμενες 

αναταραχές. (Chinsnall, 1997:112). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : SPA THERAPY 

3.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ SPA 

Ο όρος spa προέρχεται από την λατινική έκφραση «sanus per acqua» που σημαίνει 

, ' ' 32 Η ' ' ώ ' ξ άε ό υγιης μεσω νερου . ιστορια ωστοσο των ιαματικ ν πηγων εκιν ι απ την 

αρχαία Ελλάδα. Ο πρώτος παρατηρητής των λουτρών αυτών ήταν ο Ηρόδοτος ( 484 -

410π.Χ.), ο οποίος αναφέρθηκε στην ιαματική τους ιδιότητα και μάλιστα θεωρούσε 

ως σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας, να γίνονται αυτές οι θεραπείες σε 

συγκεκριμένες εποχές του χρόνου για είκοσι μία (21) συνεχόμενες μέρες33 . Ο όρος 

«υδροφιλία» δημιουργήθηκε από τους Αχαιούς των Ομηρικών χρόνων και 

χρησιμοποιήθηκε και από τους αρχαίους Έλληνες για να εκφράσουν τη θετική 

επίδραση του υγρού στοιχείου στον ανθρώπινο οργανισμό αλλά και στην ψυχή του.22 

Ο Ιπποκράτης όμως ήταν εκεινος που ουσιαστικά θεωρήθηκε ο πατέρας της 

υδροθεραπείας. Εξέτασε διάφορες πηγές και τις διέκρινε στις ακόλουθες κατηγορίες, 

Α) ελώδη : ύδατα που απαντώνται σε έλη και σε λίμνες 

Β) όμβρια: ύδατα που σχηματίζονται από τη βροχή 

Γ) μεταλλικά: ύδατα που αναβλύζουν από διάφορα πετρώματα. 

Κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους, πολλοί ιατροί ασχολήθηκαν με τον θερμαλισμό. 

Μερικοί από τους πιο γνωστούς ήταν ο Ηρόφιλος, ο Ερασίστρατος, ο Ασκληπιάδης, ο 

Αγαθινός, ο Γαληνός και ο Ορειβάσιος. Για αυτόν το λόγο παρατηρήθηκε ιδιαίτερη 

χρήση ιαματικών πηγών κατά τα ρωμαϊκά χρόνια όπου δημιουργήθηκαν λουτρά με 

τρεχούμενο ζεστό νερό, που τις περισσότερες φορές ανάβλυζε από φυσικές 

γεωθερμικές πηγές. Ένα τυπικό ρωμαϊκό πρόγραμμα κούρας, ξεκινούσε από την 

παλαίστρα και συνεχιζόταν διαδοχικά σε διάφορες επισκέψεις σε τρεις ειδικά 

διαμορφωμένους χώρους περιποίησης με βαθμιαία αύξηση της θερμοκρασίας. Στο 

πρώτο δωμάτιο, άπλωναν στο σώμα ένα έλαιο. Το στάδιο αυτό ονομαζόταν 

«tepidarium». Ακλουθούσε το δεύτερο στάδιο με την ονομασία «clarium» και έπειτα 

σειρά είχε το «laconicum» όπου εκεί γινόταν το μασάζ και ο καθαρισμός του 

32 www.spa-qreece.gr 

33 www.iraj.gr 

45 



σώματος σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας. Το τέλος της θεραπείας αυτής ερχόταν 

στο επόμενο στάδιο που οι Ρωμαίοι ονόμαζαν «frigidarium» και επρόκειτο για ένα 

είδος πισίνας με κρύο νερό. 

Η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας είχε ως αποτέλεσμα την αναζωογόνηση του 

σώματος, την επιτάχυνση της κυκλοφορίας του αίματος, ενώ παράλληλα έκλειναν και 

οι πόροι του δέρματος34 • Ένας από τους μαθητές του Αγαθινού, έκανε λόγο για τις 

θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών πηγών και ανέφερε πως δεν είναι δυνατό να 

προσδιοριστεί ο τρόπος ίασης των ιαματικών πηγών καθότι απαιτούνται 

μακροχρόνιες παρατηρήσεις και πειραματισμοί. Το ίδιο πιστεύεται μέχρι και 

σήμερα27 . 

Επίσης ο όρος spa, αποτελεί και ονομασία μιας μικρής πόλης στο Βέλγιο, 

όπου οι Ρωμαίοι ανακάλυψαν θερμές πηγές και τις χρησιμοποιούσαν οι στρατιώτες 

για θεραπεία μυϊκών πόνων, τραυμάτων και για την ψυχική τους χαλάρωση35 • 

Επίσης, λέγεται ότι οι κάτοικοι της πόλης αυτής λόγω της έλλειψης σιδήρου, βρήκαν 

θεραπεία στην κατανάλωση σιδηρούχου νερού, κατά τους εαρινούς μήνες, το οποίο 

ήταν πλούσιο σε μεταλλεύματα. Έτσι προκύπτει και η ταύτιση του όρου με τη 

θ ' δ δ ' 36 εραπευτικη ια ικασια . 

Η επίσκεψη σε ένα spa παρέχει τη δυνατότητα επιλογής διαφόρων ειδών θεραπείας 

ανατρέχοντας σε πολλούς αρχαίους πολιτισμούς ανά τον κόσμο. Από μια απλή 

αρωματοθεραπεία μέχρι τις μαλάξεις κεφαλιού Θάι και από το Τούρκικο λουτρό rasul 

ως την Φινλανδική σάουνα. Η έννοια του spa περικλείει και την επαφή με το υγρό 

στοιχείο, τη σωστή και ισορροπημένη διατροφή, την σωματική άσκηση την 

φυσιοθεραπεία και το μασάζ. Πιο απλά το έργο του εστιάζεται στις τρεις παρακάτω 

λέξεις: σώμα, ψυχή και πνεύμα. 

Μία σύνθεση υπηρεσιών και θεραπευτικών μεθόδων, έχει σαν αποτέλεσμα τόσο την 

ψυχική όσο και την σωματική ξεκούραση και ευεξία. Πιο συγκεκριμένα είναι ένας 

αποτελεσματικός τρόπος αποβολής του καθημερινού άγχους, της επαγγελματικής 

πίεσης και της συνολικής κόπωσης. Με τις ιαματικές θεραπείες, το μασάζ και άλλες 

νέες μεθόδους, τονώνονται οι φυσικές και ψυχικές δυνάμεις. 

34 Συνέντευξη από υπεύθυνη τμήματος του GB spa 
35 www.wikipedia.de 
36 wwwfee.rg .gr 
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Επιπλέον στα περισσότερα κέντρα αναζωογόνησης (spa) περικλείονται προγράμματα 

ομορφιάς, απώλειας περιττών κιλών, καταπολέμησης της κυτταρίτιδας και ότι άλλο 

μπορεί να δημιουργήσει ένταση και στρες στον κάθε άνθρωπο. 

3.2. ΤΑ SPA ΔΙΕΘΝΩΣ 

Ο Laws ( 1996) υποστηρίζει ότι με την κατάλληλη τμηματοποίηση της αγοράς 

και την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος, υπάρχουν άφθονες δυνατότητες για την 

ανάπτυξη του τομέα των κέντρων αναζωογόνησης, ενώ ο Sheppard ( 1999) διαβλέπει 

θετικές εξελίξεις για την ανάπτυξη του τουρισμού μέσω της ενίσχυσης του 

ενδιαφέροντος των ατόμων για την ψυχική και σωματική τους υγεία και ευεξία. 

Οι σύγχρονες απαιτήσεις της ζήτησης διαφοροποιημένων υπηρεσιών στον 

τομέα του τουρισμού οδήγησε πολλές από τις χώρες που διέθεταν παράδοση στον 

χώρο του τουρισμού να διαφοροποιήσουν τα χαρακτηριστικά του τουριστικού τους 

προϊόντος, διευρύνοντας την πελατεία τους. Έτσι, σήμερα, στα περισσότερα 

τουριστικά πολυτελή καταλύματα παρέχονται κέντρα αναζωογόνησης (spas) 

Η τουριστική βιομηχανία, ιδιαίτερα στις Η.Π.Α συχνά χρησιμοποιούν τον όρο 

"Spa" για να περιγράψουν ένα ευρύτερο και λιγότερο σαφές προϊόν. 

Χαρακτηριστικοί είναι οι διάφοροι τύποι "Spas" στους οποίους σύμφωνα με την 

ISPA (Διεθνή Ένωση Spa) συμπεριλαμβάνονται: 

• Clιιb Spa, που αποτελούν την σύγχρονη εξέλιξη των κέντρων άθλησης, με 

πρωταρχικό σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης σε ημερήσια βάση. 

• Crιιise Ship Spa, που συνίστανται στην πραγματοποίηση κρουαζιέρας με 

πολυτελή κρουαζιερόπλοια που προσφέρουν περιποίηση προσώπου- σώματος 

και υγιεινή διατροφή . 

• Day Spa, που αποτελούν τη σύγχρονη εξέλιξη των ινστιτούτων αισθητικής . 

• Destination Spa που παρέχουν υψηλής ποιότητας διαμονή και εξατομικευμένα 

προγράμματα για την βελτίωση του υγείας και τη διαμόρφωση υγιεινού 

τρόπου ζωής. Ανάλογα με το αντικείμενο στο οποίο επικεντρώνονται 

διακρίνονται σε: 
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);» New Age and Holistic Emphasis, με έμφαση στις εναλλακτικές 

θεραπευτικές μεθόδους, την χορτοφαγία, και την μακροβιοτική 

διατροφή. 

);» Weight Loss Emphasis, με έμφαση στην απώλεια βάρους. 

);» Sports and Adventιιre Emphasis, με έμφαση στις υπαίθριες αθλητικές 

δραστηριότητες. 

• Medical Spa που παρέχουν ιατρική περιποίηση και διαθέτουν εξειδικευμένο 

προσωπικό και ιατρικό εξοπλισμό για την αποκατάσταση ή τη θεραπεία 

διαφόρων παθήσεων. 

• Mineral Springs Spa, οι οποίες συνίστανται σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν 

θερμομεταλλικά νερά ή θαλάσσιο νερό το οποίο χρησιμοποιείται ως βάση για 

διάφορες θεραπείες (υδροθεραπεία, λουτροθεραπεία, πηλοθεραπεία). 

• Resort/Hotel Spa, τα οποία προσφέρουν πλήθος υπηρεσιών για την αισθητική 

περιποίηση και τη διατήρηση καλής φυσικής κατάστασης. Οι υπηρεσίες αυτές 

αποτελούν συμπληρωματικό τμήμα του τουριστικού πακέτου. 

Σημειώνεται ότι η πρώτη και η τρίτη από τις ανωτέρω κατηγορίες, οι οποίες 

κατά κανόνα συναντά)νται στα αστικά κέντρα, συνιστούν απλώς τρόπο χρήσης του 

ελεύθερου χρόνου χωρίς να συνδυάζονται με μετακίνηση και διαμονή, δηλαδή τα 

βασικά στοιχεία τα οποία συνιστούν την τουριστική δραστηριότητα. 

Ισπανία 

Υπάρχουν 2.000 spa εκ των οποίων, σύμφωνα με τα στοιχεία του "The International 

Spa Guide'', περισσότερα από 90 διαθέτουν άδεια εκμετάλλευσης και ως ιαματικά 

κέντρα. Ορισμένες επιχειρήσεις λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους , 
, ενω 

άλλες μόνον εποχικά. Οι εγκαταστάσεις και οι προσφερόμενες υπηρεσίες ποικίλλουν 

από τις παραδοσιακές ιαματικές πηγές έως σύγχρονα πολυτελή ξενοδοχεία 4 και 
5 

αστέρων που παρέχουν : 

• Ιατρική επίβλεψη και φροντίδα από οργανωμένα ιατρεία. 

• Ιαματικές εγκαταστάσεις εντός του συγκροτη' ματος δ θ , 
για υ ρο εραπεια/ 

θαλασσοθεραπεία. 

• Προγράμματα άθλησης και διατροφής. 
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• Αισθητική περιποίηση προσώπου και σώματος. 

Η Εθνική Ένωση Κέντρων Θερμαλισμού (Α.Ν.Ε.Τ) υποδεικνύει στο διαδίκτυο 81 

αναζωογονητικά κέντρα τα οποία είναι μέλη της και βρίσκονται σε 74 λουτροπόλεις 

της χώρας. Ως προς την γεωγραφική κατανομή, όπως προκύπτει από τους σχετικούς 

χάρτες, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις εμφανίζονται κατά μήκος των ακτών της 

Μεσογείου. 

Πορτογαλία 

Η χώρα διαθέτει μακρά παράδοση στα κέντρα αναζωογόνησης με αξιόλογη ποιότητα, 

τα οποία όμως προσφέρουν περιορισμένες υπηρεσίες και προσελκύουν κυρίως 

πελάτες μεγαλύτερων ηλικιών και ασθενέστερων εισοδηματικών τάξεων. Υπάρχουν 

44 κέντρα αναζωογόνησης. 

Ιταλία 

Διαθέτει μεγάλη πληθώρα κέντρων αναζωογόνησης που βρίσκονται σε τοποθεσίες με 

πλούσιο ιστορικό παρελθόν και πολιτισμικό ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικό είναι ότι 

διαθέτει μακρά ιστορική παράδοση την οποία έχει εκσυγχρονίσει και αναδείξει, με 

αποτέλεσμα να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα αναζωογόνησης. 

Από τα πλέον διάσημα κέντρα αναζωογόνησης είναι το Άμπανο με τα υπερπολυτελή 

ιαματικά κέντρα, το οποίο συγκεντρώνει περίπου 2.000.000 επισκέπτες το χρόνο το 

50% των οποίων είναι αλλοδαποί. 

Περιφέρειες οι οποίες συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό κέντρων αναζωογόνησης είναι 

η Εμίλια Ρομάνα και η Τοσκάνη. Αρκετές από τις ιαματικές εγκαταστάσεις της 

Τοσκάνης χρονολογούνται από την Ρωμαϊκή εποχή. Στην περιοχή της Τοσκάνης 

ιδιαίτερα δημοφιλείς είναι οι εγκαταστάσεις Montecatini και Chianciano. Το 

Montecatini επισκέπτονται 1.700.000 επισκέπτες ετησίως (25% αλλοδαποί) ενώ το 

Chianciano δέχεται l.860.000 επισκέπτες (15% αλλοδαποί). 

Στη νότιο Ιταλία, μεγάλη συγκέντρωση κέντρων αναζωογόνησης εμφανίζεται κατά 

μήκος του κόλπου της Νάπολης, μια περιοχή η οποία αποτελεί ενεργή ηφαιστειακή 

ζώνη. Η Jshia δέχεται 2.400.000 επισκέπτες ετησίως (29% αλλοδαποί). 
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Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της Ιταλίας είναι η γειτνίαση των κέντρων 

αναζωογόνησης με σημαντικές ιστορικές πόλεις που διαθέτουν σημαντικά 

αρχιτεκτονικά μνημεία και πολιτισμικό πλούτο. 

Μάλτα 

Υπάρχουν 4 θέρετρα κέντρων αναζωογόνησης που προσφέρουν ολοκληρωμένα 

προγράμματα περιποίησης, άθλησης, και διατροφής. Τα κέντρα βρίσκονται σε 

ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις κατηγορίας τεσσάρων αστέρων. 

Κροατία 

Η Κροατία διαθέτει άφθονες θερμομεταλλικές πηγές με νερό πλούσιο σε μεταλλικά 

άλατα και εγκαταστάσεις με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Στις ιστοσελίδες του 

διαδικτύου παρουσιάζονται συνολικά 12 κέντρα αναζωογόνησης, τα οποία 

προσφέρονται για θεραπείες διαφόρων παθήσεων. Σε ορισμένα από αυτά 

επισημαίνονται παράλληλα με την ποιότητα των ιαματικών νερών, και των ιατρικών 

υπηρεσιών, οι εξαιρετικές βιοκλιματικές συνθήκες και η ποικιλότητα των φυσικών 

πόρων. 

Σλοβενία 

Παρά το μικρό της μέγεθος, διαθέτει περισσότερες από 300 ιαματικές πηγές, η χρήση 

των οποίων σε ορισμένες περιπτώσεις χρονολογείται από την Ρωμαϊκή περίοδο. 

Αρκετά ξενοδοχεία κατηγορίας 3 και 4 αστέρων βρίσκονται κοντά στις ιαματικές 

πηγές και διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένα κέντρα αναζωογόνησης προσφέροντας 

πλήθος θεραπειών με την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού. 
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Κύπρος 

Όπως προέκυψε τόσο από την έρευνα στο διαδίκτυο όσο και από τα στοιχεία του 

οδηγού "The lnternatίonal Spa Guide", η Κύπρος εξειδικεύεται στον τουρισμό 

υγιεινής και φυσικής διαβίωσης σε πολυτελή ξενοδοχεία/ θέρετρα κατηγορίας κυρίως 

5 αστέρων. 

Θα πρέπει να σημειωθεί η ύπαρξη ενός κέντρου αναζωογόνησης διεθνών 

προδιαγραφών ("Thalassa and Anassa") σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο. 

Τουρκία 

Στην Τουρκία λειτουργούν 56 κέντρα αναζωογόνησης, τα περισσότερα από τα οποία 

χαρακτηρίζονται «παραδοσιακά». Ένα μικρό ποσοστό είναι συμβατό με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα, και βρίσκεται στις εγκαταστάσεις πολυτελών ξενοδοχείων 

κατηγορίας 4 και 5 αστέρων. Τα πιο γνωστά βρίσκονται στις περιοχές Balcova, 

Cesme, Pamukkale, κατά μήκος της ακτογραμμής του Αιγαίου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι λουόμενοι το 1975 ήταν 1.9 εκ. το 1982 2.9 εκ. ενώ το 

1990 ανήλθαν σε 6 εκ. άτομα. Λόγω της σημαντικής αύξησης της ζήτησης 

προωθείται από την κυβέρνηση η δημιουργία 34 κέντρων αναζωογόνησης σε 

ξενοδοχειακά καταλύματα συνολικής δυναμικότητας περίπου 7.000 κλινών. 

Ισραήλ 

Οι ιδιότητες των ιαματικών πηγών του Ισραήλ ήταν γνωστές από την αρχαιότητα. 

Σήμερα, στα πλαίσια της κρατικής τουριστικής πολιτικής, η περαιτέρω ανάπτυξη και 

0 εκσυγχρονισμός του τουρισμού θεωρείται ζήτημα μείζονος σημασίας. Τα 

περισσότερα κέντρα αναζωογόνησης βρίσκονται συγκεντρωμένα γύρω από την 

Νεκρά θάλασσα, στις περιοχές Βίη Gedi, Είη Bolek και Neve Zohar σε πολυτελείς 

ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις που προσφέρουν πλήθος πρόσθετων υπηρεσιών. 

Σχεδόν όλα διαθέτουν κλινικές και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό ή βρίσκονται 

κοντά σε κλινικές και νοσοκομειακά ιδρύματα. Τα νερά της Νεκράς θάλασσας και τα 

υποπροϊόντα της χρησιμοποιούνται τόσο για αισθητικούς όσο και για ιαματικούς 

σκοπούς. 
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Άλλα κέντρα αναζωογόνησης βρίσκονται στην Γαλιλαία κοντά στις ιαματικές πηγές 

Hammath της Τιβεριάδας, καθώς επίσης και στις περιοχές Arad (ενδείκνυται για 

κλιματοθεραπεία) και Eilat. Τα περισσότερα κέντρα λειτουργούν όλο τον χρόνο. 

Αίγυπτος 

Υπάρχει σχετικά μικρός αριθμός κέντρων αναζωογόνησης τα οποία δεν έχουν όμως 

αξιοποιηθεί με τη δημιουργία αξιόλογων εγκαταστάσεων. Η λουτρόπολη της 

Helwan, σε απόσταση 15 χλμ. από το Κάιρο δεν συγκεντρώνει διεθνείς επισκέπτες 

δεδομένου ότι η περιοχή είναι αρκετά βιομηχανοποιημένη. Το μόνο αξιόλογο κέντρο 

αναζωογόνησης βρίσκεται στο Aswan, στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου 

πολυτελείας 'Ήotel Aswan Oberoi". 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, σχεδιάζεται η κατασκευή ενός πρότυπου κέντρου 

("Moses Springs") η οποία βασίζεται στη λεπτομερή μελέτη ανάλογων επιτυχημένων 

υποδειγμάτων της Ευρωπαϊκής αγοράς. 

Μαρόκο 

Υπάρχουν κέντρα αναζωογόνησης σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις τεσσάρων και 

πέντε αστέρων που προσφέρουν διάφορα προγράμματα στις περιοχές Agadir 

(''Dorint Atlantic Palace" και Tikida Beach"), Casablanca ("Le Lido Centre de 

Thalasso"), Essaouira ('Ήotel Sofitel Thalasso" ) και στο Marrakech ("La 

Mamounia", "Palaιneraie Golf Palace). Στην περιοχή της Fez υπάρχουν δύο 

ιαματικές πηγές στις οποίες λειτουργούν κέντρα αναζωογόνησης: Η Sidi Harazem 
' 

και η Moulay Yacoub. 

Τυνησία 

Το 1994 κατασκευάσθηκε το πρώτο κέντρο αναζωογόνησης στην περιοχή Sousse. 

Σήμερα η χώρα διαθέτει 1 Ο κέντρα αναζωογόνησης κατά μήκος των ακτών της στις 
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περιοχές Gammarth, Hammamet, Yasmine Hammamet, Jerba, Zarzis, και Sousse. Στο 

στάδιο της κατασκευής βρtσκονται 3 νέα κέντρα, ενώ μελετάται η κατασκευή 1 Ο 

ακόμη κέντρων. Ο ρυθμός ανάπτυξης των κέντρων αναζωογόνησης είναι αλματώδης. 

Σύμφωνα με όσα αναφέραμε ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι οι περισσότερες χώρες της 

Μεσογείου διαθέτοντας μακραίωνη ιστορική παράδοση στα κέντρα αναζωογόνησης, 

μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα και κατόρθωσαν να ισορροπήσουν μεταξύ 

παράδοσης και εκσυγχρονισμού. 

3.2.1. Οι στόχοι των Spa διεθνώς 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται ενδεικτικά η ποικιλία των στόχων, των 

δυνατοτήτων και των υπηρεσιών των "spas" σε διεθνές επίπεδο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΣΤΟΧΟΙ, Δ ΥΝΑΤΟΤΒΤΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SPA 

Στόχοι: Δυνατότητες: Παρεχόμενες υπηρεσίες: 

Φροντίδα Βελτίωση σωματικής διάπλασης Ηρεμία 

Ανανέωση Ξεκούραση Εξαγνισμός 

Υποστήριξη Βελτίωση διατροφής Θεραπεία 

Χαλάρωση Αποτοξίνωση Ευεξία 

Ισορροπία Επικοινωνία με τη φύση Γνώση και εμπειρία για τη 

Γαλήνη Επιμόρφωση διαμόρφωση υγιεινού τρόπου ζωής 

Εκπαίδευση Επανάκτηση ψυχικής ισορροπίας Αισθητική περιποίηση 

Ηρεμία Απώλεια βάρους Θεραπευτικές εφαρμογές 

Διασκέδαση Χρόνος για περισυλλογή / διαλογισμό 

Ελεγχος στρες Σπορ / Περιπέτεια 

Κοινωνικοποίηση 

Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα αναφέραμε, διαπιστώνουμε ότι τα κέντρα αναζωογόνησης 

(spa) περιλαμβάνουν δύο τμήματα: 

53 



> Το τμήμα που στοχεύει στην επανάκτηση της καλής φυσικής κατάστασης του 
οργανισμού και γενικά στην αναζωογόνηση και στη συντήρηση ή την βελτίωση 

της καλής σωματικής και ψυχικής κατάστασης του ατόμου. Στην περίπτωση αυτή 

προβάλλεται εντονότερα η διάσταση της έννοιας διακοπές και υγιεινή ζωή, παρά η 

θεραπεία του σώματος, ενώ η παρακολούθηση γίνεται είτε με ιατρικές μεθόδους, 

είτε με μεθόδους παράλληλες του ιατρικού επαγγέλματος, όπως στην περίπτωση 

της βοτανοθεραπείας, της αισθητικής, του αδυνατίσματος, της διαιτητικής. Στην 

προκειμένη περίπτωση έχουμε την έννοια του τουρισμού υγιεινής και φυσικής 

διαβίωσης, 

> Το τμήμα που αφορά τη θεραπεία με βάση ιατρικές μεθόδους στα πλαίσια μιας 
θεραπευτικής ή/ και προληπτικής διάστασης της υγείας, όπως είναι ο θερμαλισμός 

(θεραπεία με θερμομεταλλικά νερά), η κλιματοθεραπεία (θεραπεία με τον αέρα), η 

θαλασσοθεραπεία (με θαλασσινό νερό ή στοιχεία του θαλάσσιου περιβάλλοντος), 

η σπηλαιοθεραπεία (μέσα σε σπήλαια όπου υπάρχει σταθερή θερμοκρασία που 

ενδείκνυται για τις παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος). Στην περίπτωση 

αυτή έχουμε την έννοια του θεραπευτικού τουρισμού, η οποία περιλαμβάνει τον 

ό ' δ ' , 37 
ιαματικ τουρισμο και τις ιαφορες μορφες του . 

3.5.Κέντρα Spa στην Ελλάδα 

Τα κέντρα αναζωογόνησης (spa) της χώρας δέχονται εκατό χιλιάδες 

(100.000) επισκέπτες ετησίως. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται όλο και 

μεγαλύτερη προσπάθεια τόνωσης αυτής της συνήθειας με σημαντικές προοπτικές 

περαιτέρω ανάπτυξης. Κάτι τέτοιο όμως εκτός από κεφάλαιο οικονομικής φύσης, 

χρειάζεται και σωστό ανθρώπινο δυναμικό. Το προσωπικό τέτοιων επιχειρήσεων 

πρέπει να είναι πολύγλωσσο, εξειδικευμένο, έμπειρο και να προσφέρει ποιοτικές και 

ανταγωνιστικές υπηρεσίες. Τα κέντρα αναζωογόνησης (spa) αποτελούν 

συμπληρωματικές υπηρεσίες και καταργούν το πρόβλημα της εποχικότητας γιατί 

λειτουργούν όλο το έτος. Οι ανάγκες των πελατών για οποιαδήποτε από τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες ή θεραπείες είναι ο λόγος για την επένδυση σε αυτή τη 
, ' 32 

μορφη τουρισμου. 

37 Σ. Σπαθή. Ο ιαματικός τουρισμός και η ανάπτυξη του τουρισμού υγείας στην Ελλάδα. 
Αθήνα, 2000. 
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3.6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 

Σε μία μεγάλη και υγιή επιχείρηση ισχύει η λύση του δανεισμού και μάλιστα στην 

περίπτωση επέκτασης ή ανακαίνισης είναι η καλύτερη. Είναι πολύ καλύτερη και 

ασφαλέστερη επιλογή από το να χρησιμοποιηθεί το κεφάλαιο κίνησης. Έτσι λοιπόν 

για να προχωρήσει μια εταιρεία σε οποιαδήποτε αλλαγή της κτιριακής της 

εγκατάστασης, αρχικά φρόνιμο είναι να εξετασθεί το ενδεχόμενο κατά το οποίο η 

περίπτωση της καλύπτεται από κάποια κρατική επιδότηση. Σ' αυτή την περίπτωση ο 

εκπρόσωπος της εταιρείας παραθέτει κάποια έγγραφα σχετικά με την οικονομική της 

κατάσταση και με τα σχέδια που έχει κάνει ο μηχανικός που συνεργάζεται, στο 

υπουργείο οικονομικών έτσι ώστε να εξετασθεί ενδελεχώς το αίτημα. Η πιο 

συνηθισμένη περίπτωση όμως είναι η λήψη ενός τραπεζικού δανείου. Εδώ 

εξετάζονται περισσότερο τα στοιχεία της εταιρείας καθώς είναι μια πιο έντονη μορφή 

ενοχικής σχέσης μεταξύ ιδιωτών. Αρχικά η τράπεζα εξετάζει το κατά πόσο είναι 

επισφαλής η δεδομένη συνεργασία. Αυτό κρίνεται από την πιστοληπτική ικανότητα 

του πελάτη, εάν δηλαδή υπάρχουν άλλα τρέχοντα δάνεια, την πορεία της και το 

συνολικό «τζίρο» μέσα στα τελευταία τρία χρόνια αλλά και το μερίδιό της στην 

αντίστοιχη αγορά. Σημαντικό ρόλο παίζει η διάρθρωση της εταιρείας, αν για 

παράδειγμα οι μέτοχοι φέρουν κάποια ευθύνη και σε τι βαθμό. Ο τρόπος με τον οποίο 

ένας πελάτης - εταιρεία επικοινωνεί με την τράπεζα γίνεται συνήθως μέσω κάποιου 

οικονομικού διευθυντή, κάποιου γενικού διευθυντή ή γενικότερα κάποιου εταιρικού 

εκπροσώπου. Η επικοινωνία αρχικά γίνεται τηλεφωνικά όπου και κανονίζεται κάποιο 

ραντεβού για περαιτέρω πληροφόρηση και των δύο πλευρών. Όταν πραγματωθεί το 

ραντεβού ο εταιρικός εκπρόσωπος οφείλει να παρουσιάσει τα οικονομικά στοιχεία 

της εταιρείας του τα τελευταία τρία χρόνια. Η τράπεζα οφείλει να ενημερωθεί πλήρως 

σχετικά με τα έσοδα και τα έξοδα του εν δυνάμει πελάτη της, διότι αν η επιχείρηση 

ζητάει δάνειο, που δεν μπορεί βάσει των πιο πρόσφατων δεδομένων, να 

αποπληρώσει, τότε η συνεργασία αυτή φέρει μεγάλο ποσοστό αποτυχίας. Για αυτόν 

τον λόγο η τράπεζα πρέπει να ξέρει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σε ποιο πρόσωπο θα 

πρέπει να απευθυνθεί έτσι ώστε να πάρει πίσω τα χρήματά της. Πρέπει να της γίνει 

γνωστή δηλαδή η διοικητική δομή της επιχείρησης που αποσκοπεί σε συνεργασία. Ο 

εκπρόσωπος πρέπει, εκτός από την οικονομική πορεία της επιχείρησής του, να 

παρουσιάσει στον αρμόδιο τραπεζικό υπάλληλο όλη την εταιρική εικόνα σε ένα 

Β Ι ΒΛ Ι ΟΘΗΚΗ 
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σχετικό έντυπο όπου θα αναγράφονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους στόχους 

και τα επιτεύγματα, το προϊόν και την προώθησή του, το αγοραστικό κοινό και τις 

προβλέψεις για το άμεσο μέλλον. Επίσης, στον ίδιο υπάλληλο θα πρέπει να 

παρουσιαστούν και νομιμοποιητικά έγγραφα που θα πιστοποιούν την ύπαρξη της 

εταιρείας σε νομικό πλαίσιο. Απαραίτητο είναι και το αποκαλούμενο ΦΕΚ καθώς και 

το καταστατικό ίδρυσης αλλά και κάποια πρακτικά συμβουλίων. Όλα αυτά τα 

στοιχεία καταχωρούνται από τους υπαλλήλους του αρμόδιου τμήματος της τράπεζας 

σε κάποιο ηλεκτρονικό πρόγραμμα όπως για παράδειγμα το spreadsheet. 

Προγράμματα σαν και αυτό, επεξεργάζονται τα δεδομένα και έπειτα εμφανίζουν 

οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι υποδεικνύουν το περιθώριο δανεισμού που έχει η 

τράπεζα. Με άλλα λόγια, δείχνει μέχρι πιο χρηματικό ποσό θα ήταν ασφαλές για την 

τράπεζα να εγκρίνει το δάνειο. Κατόπιν τούτου, τα εγκριτικά κλιμάκια, διαβάζουν 

αυτούς τους δείκτες και λαμβάνουν αποφάσεις. Αν θα εγκριθεί το ποσό δηλαδή ή όχι. 

Τις περισσότερες φορές εγκρίνεται το αναγραφόμενο ποσό ή και κάποιο μικρότερο. 

Ποτέ όμως δεν δίνεται μεγαλύτερο από το προτεινόμενο από το σύστημα. Όταν βγει 

η νομιμοποίηση, η έγκριση δηλαδή, οι εκπρόσωποι της επιχείρησης υπογράφουν τα 

σχετικά έγγραφα και έτσι επισημοποιείται η συνεργασία μεταξύ της τράπεζας και της 

επιχείρησης. Απευθείας δημιουργείται και σχετικός φάκελος στην τράπεζα με τα 

στοιχεία του αιτήματος και του πελάτη. Στις συμβάσεις, όπου πρέπει να υπάρχει η 

υπογραφή και των πλευρών αναγράφονται λεπτομερώς οι όροι τις συνεργασίας, το 

πρόγραμμα δηλαδή που έχει επιλέξει ο πελάτης και συγκεκριμένα τον τρόπο και το 

χρόνο αποπληρωμής, το ποσό των δόσεων και όλες οι σχετικές πληροφορίες. Στη 

συνέχεια υπογράφονται τα εντάλματα. Μετά από αυτή τη διαδικασία 0 τραπεζικός 

υπάλληλος στέλνει τη σύμβαση στην υπηρεσία της τράπεζας που φτιάχνει αρχικά τις 

συμβάσεις. Η υπηρεσία αυτή, ελέγχει το έγγραφο του συγκεκριμένου πελάτη, το 

καταχωρεί στα δικά της ηλεκτρονικά προγράμματα και τελικά στέλνει εντολή μέσω 

τηλεομοιοτυπικού (fax). Τέλος, αφού η σύμβαση επιστρέ\vει στο αρμο'δ ζ , 
ιο τραπε ικο 

τμήμα, μπορεί να ανοίξει το δάνειο επίσημα και να κάνει ανάληψη 
0 

λ, , 

όποιο μέρος του ποσού επιθυμεί. 
πε ατης αμεσα 

Μετά τη χορήγηση του δανείου, η τράπεζα οφείλει να παρακολ θ , . , 
ου ει την προοδο των 

εργασιών που πραγματοποιούνται από την μεριά του π λ, , 
, , , , ε ατη, του ξενοδοχειου 

δηλαδη. Εφοσον το δανειο προκειται για ανέγερση η' ανα , , , 
καινιση κτιριου, η τραπεζα 

πρέπει να γνωρίζει τα ακριβή σχέδια του επιβλέποντα μη , 
χανικου και το ανώτατο όριο 
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εξόδων που έχει υπολογίσει το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο μπορεί σαν πελάτης της 

τράπεζας να ζητήσει κάποιο λογικό ποσό πάνω από αυτό που υπολογίζεται ότι θα 

στοιχίσει η ανακαίνιση για τυχόν έκτακτα έξοδα, αλλά αυτό το περιθώριο δεν μπορεί 

να ξεπερνάει το αναμενόμενο. 

Η αποπληρωμή εξαρτάται από το τι επιθυμεί ο πελάτης. Η μηναία δόση επί 

παραδείγματι, όπως και το πότε θα ξεκινήσει η αποπληρωμή και αυτά είναι θέματα 

που στην προκειμένη περίπτωση θα κανονίσει το ξενοδοχείο. Πάντα παρέχεται μια 

περίοδος χάρητος από τη μεριά της τράπεζας, δηλαδή δεν απαιτείται άμεσα η 

αποπληρωμή των τόκων και του δανείου αλλά μπορεί να ξεκινήσει και μετά από δύο 

χρόνια. Παρά το γεγονός αυτό, η τράπεζα οφείλει να παρακολουθεί τον ισολογισμό 

της επιχείρησης και τη γενικότερη πορεία της ανά εξάμηνο. Στην περίπτωση που 

υπάρχει κάποια κρατική ή ευρωπαϊκή επιχορήγηση, ενδέχεται το ποσό των τόκων να 

εξοφλείται από τον αντίστοιχο φορέα. Διαφορετικά το χρέος παραμένει αποκλειστικά 

' λά 38 στο ονομα του πε τη . 

3.7. Νομικό πλαίσιο σχετικά με τα κέντρα αναζωογόνησης 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία σχετικά με τα κέντρα αναζωογόνησης (spa), 

πρόκειται για ειδικές εγκαταστάσεις με κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό στις 

οποίες γίνεται χρήση ιαματικών φυσικών πόρων ή θερμαινόμενου θαλασσινού νερού, 

όπως επί παραδείγματι γίνεται με την πισίνα του εν προκειμένω κέντρου όπου το 

νερό είναι θαλασσινό. Επίσης το νερό δύναται να είναι φυσικό θερμό με προσθήκες 

ιαματικών φυσικών πόρων ή ζεστό φυσικό σε συνδυασμό με πηλούς, βότανα, φυτά, 

αρώματα, ηφαιστειακή ή χαλαζιακή άμμο, φως, θερμότητα, μασάζ, ατμόλουτρα 

διαφόρων τύπων με σκοπό την παροχή υπηρεσιών αναζωογόνησης, ευεξίας και 

αισθητικής του σώματος. 

Οι υπηρεσίες ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού είναι, σύμφωνα με το νομικό 

πλαίσιο που υπάρχει, ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών 

ιαματικού τουρισμού με κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό στις οποίες εντάσσονται 

οι μονάδες ιαματικής θεραπείας ή και εγκαταστάσεις θαλασσοθεραπείας στις οποίες 

γίνεται οπωσδήποτε χρήση ιαματικών φυσικών πόρων. Τα κέντρα ιαματικού 

38 Συνέντευξη από υπεύθυνη τμήματος επιχειρηματικών δανεlων της Ελληνικής τράπεζας 
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τουρισμού - θερμαλισμού μπορούν να περιλαμβάνουν και εγκαταστάσεις 

αναζωογόνησης ή και ειδικές εγκαταστάσεις φυσικής αποκατάστασης. 

3.7.1. Άδειες εγκαταστάσεων κέντρου αναζωογόνησης (spa) 

Μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΕΟΤ, η οποία έχει την έγκριση του 

υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας οφείλει να 

πάρει πρώτα έγκριση για τις οικοδομικές μελέτες του κτίσματος από τον ΕΟΤ και 

μετά να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα στην πολεοδομική υπηρεσία έτσι ώστε να 

πάρει και την οικοδομική άδεια. Πριν από τη χορήγηση του ειδικού σήματος 

λειτουργίας της παραγράφου 1 και άρθρου 17, ο ΕΟΤ διενεργεί μια αυτοψία για να 

διαπιστωθεί αν εφαρμόστηκαν όλες οι κατατεθειμένες μελέτες που έχουν εγκριθεί και 

αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές. 

3.7.2. Χορηγία ειδικού σήματος λειτουργίας 

Τα κέντρα αναζωογόνησης (spa) λειτουργούν με ειδικό σήμα το οποίο χορηγείται από 

τον ΕΟΤ και αναρτάται σε σημείο εμφανές, κοινόχρηστο και προσιτό από το κοινό. 

Συνήθως τοποθετείται σε χώρους υποδοχής και εισόδους. Η κάθε επιχείρηση όμως 

προκειμένου να αποκτήσει το συγκεκριμένο σήμα πρέπει να συγκεντρώσει όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα σε διάστημα ενός έτους. 

Ο ΕΟΤ έχει την αρμοδιότητα να διενεργεί ελέγχους σε όλα τα κέντρα 

αναζωογόνησης ακόμα και αν αυτά λειτουργούν ως τμήματα άλλων επιχειρήσεων ή 

είναι εγκατεστημένα σε κτίρια τρίτων, προκειμένου να διαπιστώνει τη συμμόρφωση 

τους με τις διατάξεις του νόμου που αποβλέπει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και στην προστασία των χρηστών. 

Οι υπεύθυνοι που εκμεταλλεύονται την επιχείρηση πρέπει να δηλώνουν τις τιμές των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στην αρχή του έτους στον ΕΟΤ και αυτές να παραμείνουν 

αμετάβλητες για ένα έτος. Η παράλειψη ή η ανακριβής γνωστοποίησή τους, επισύρει 

πρόστιμο το οποίο καθορίζεται από τον ΕΟΤ. Σε περίπτωση που η επιχείρηση 

παρέχει υπηρεσίες χωρίς το ειδικό σήμα λειτουργίας επιβάλλεται ένα πρόστιμο, το 

οποίο καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο του ΕΟΤ και ακολουθεί η σφράγιση της 

επιχείρησης. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή συνεχίσει να λειτουργεί παράνομα, 

58 



επιβάλλεται νέο πρόστιμο και εκ νέου σφράγιση της επιχείρησης. Έπειτα στην 

περίπτωση που παρουσιάζεται πάλι κάποια υποτροπή, τότε επιβάλλεται νέο 

πρόστιμο, η σφράγιση της επιχείρησης και ορίζεται φυλάκιση τουλάχιστον για ένα 

έτος, στο πρόσωπο που διοικεί ή διαχειρίζεται την επιχείρηση ή διαφορετικά στο 

άτομο που διοικεί το νομικό πρόσωπο που φαίνεται σαν υπεύθυνος39 • 

39 Εφημερlδα της κυβερνήσεως νόμος 3498/2006 <ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπέσ 

διατάξεις 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ SPA 

THERAPY ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕΓ ΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

Αρχικά πρέπει να σημειωθεί ότι το τμήμα αυτό λειτουργεί περίπου επτά χρόνια. 

Μέσα σε αυτά τα χρόνια δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια ανακαίνιση αλλά έχουν 

γίνει πολλές επιπρόσθετες επενδύσεις. Σαν τμήμα ανήκει στο ξενοδοχείο αλλά 

λειτουργεί παράλληλα καθότι διαθέτει και ανεξάρτητο πελατολόγιο. Οπότε είναι ως 

ένα ποσοστό ανεξάρτητο. Τα έσοδά του δεν είναι σημαντικά άλλα το παραγόμενο 

προϊόν, που είναι οι υπηρεσίες, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση 

του κυρίως πελατολογίου του καταλύματος αλλά και γενικότερα του καλού target 

group. 

Τα εγγεγραμμένα μέλη ξεπερνούν τα πενήντα (50). Η διαδικασία εγγραφής έχει ως 

εξής. Εάν κάποιος επιθυμεί να γίνει μέλος οφείλει να καταβάλει εφάπαξ το ποσό των 

τριών χιλιάδων ευρώ (3000,00 €) και έπειτα η ετήσια συνδρομή περιορίζεται στο 

ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1200,00 €). Για τους έκτακτους πελάτες δεν 

υπάρχει κάποιο σταθερό ποσό καταβολής με τη μορφή εισιτηρίου, παρ' όλα αυτά η 

ελάχιστη χρέωση υπηρεσιών πρέπει να είναι άνω των πενήντα ευρώ (50,00 €).Όσο 

δηλαδή κοστίζει η χρήση της πισίνας, στην οποία δεν επιτρέπονται παιδιά χωρίς 

επίβλεψη κάτω των δέκα έξι ετών (16). Το ίδιο ισχύει για τον χώρο του γυμναστηρίου 

και το thermal suite. Η κοστολόγηση των υπηρεσιών όπως και των προϊόντων προς 

πώληση δεν γίνεται από το ξενοδοχείο αλλά είναι προκαθορισμένες από την εταιρεία 

που υποστηρίζει τη λειτουργία του κέντρου αυτού, και τις υπόλοιπες εταιρείες που το 

προμηθεύουν με τα προϊόντα τους. Ενδεικτικά θα μπορούσε να αναφερθεί ότι οι τιμές 

χρήσης των προγραμμάτων κυμαίνονται περίπου από πενήντα (50) μέχρι διακόσια 

(200) ευρώ. Επίσης υπάρχουν και πακέτα δωροεπιταγών που μπορούν να 

αποτελέσουν δώρο σε κάποιο πρόσωπο το οποίο θα μπορέσει έτσι να έχει πρόσβαση 

σε όποια θεραπεία επιθυμεί εφόσον καλύπτεται από το αναγραφόμενο στη 

δωροεπιταγή ποσό. Το αρχικό ποσό της είναι πενήντα (50) ευρώ με δυνατότητα 

αύξησής του. Το κέντρο ομορφιάς του εν λόγω ξενοδοχείου, αποτελείται από 

τέσσερις ειδικότητες όπως φυσιοθεραπευτή, αισθητικό, γυμναστή, όπου όλοι τους 

έχουν δίπλωμα ναυαγοσώστη, και διαιτολόγο. Επίσης υπάρχει ένας υπεύθυνος 

γιατρός του οποίου η παρουσία επιβάλλεται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για παθολόγο ο οποίος βρίσκεται τακτικά 

στον χώρο. Τέλος υπεύθυνος όλων στο τμήμα αυτό είναι ο spa manager 0 οποίος για 
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να κατακτήσει τη θέση αυτή πρέπει να έχει τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία στον χώρο 

της διοίκησης προσωπικού και να έχει γνώση χειρισμού τέτοιου είδους πελατών. Τα 

ωράρια τους είναι εννέα το πρωί με πέντε το απόγευμα και η επόμενη βάρδια ξεκινά 

στις έξι και τελειώνει στις δέκα. Συνολικά το τμήμα απασχολεί περίπου είκοσι άτομα 

σε μόνιμη βάση. Το spa αυτό υπόκειται σε τακτικούς υγειονομικούς ελέγχους που 

επιβεβαιώνουν τη σωστή λειτουργία και το επίπεδο υπηρεσιών των εταιρειών που 

στηρίζουν την επιχείρηση αυτή. Σε αυτή την περίπτωση το τμήμα ελέγχεται από την 

αλυσίδα στην οποία ανήκει το ξενοδοχείο από την Starwood δηλαδή και από το 

υγειονομικό. Τα σημεία στα οποία εστιάζεται ο έλεγχος είναι η πισίνα η οποία έχει 

θαλασσινό νερό και πρέπει να διατηρείται μόνιμα στους είκοσι επτά (27 C0
) βαθμούς 

, η σάουνα, τα ατμόλουτρα, οι καμπίνες και μετά το προσωπικό και τέλος η 

συμπεριφορά του. Γενικά η φιλοσοφία του όλου τμήματος είναι να γίνεται άμεσα 

αντιληπτή στον επισκέπτη η αίσθηση της χαλάρωσης, της ευεξίας, της 

αναζωογόνησης και ευρύτερα μια ιδανική φιλοσοφία ζωής στην οποία δεν 

περικλείεται το άγχος και επιβλαβείς συνήθειες όπως το κάπνισμα. 

Άλλωστε στο χώρο αυτό απαγορεύεται το κάπνισμα και προβάλλεται έντονα ο 

υγιεινός τρόπος διαβίωσης βάσει του μενού που υπάρχει ως επιλογή σίτισης. Τα 

προϊόντα που χρησιμοποιεί το τμήμα δεν απαντώνται στο λιανικό εμπόριο, μόνο στο 

διαδίκτυο μέσω παραγγελίας στην ιστοσελίδα της κάθε εταιρείας . Οι εταιρείες που 

συνεργάζονται κυρίως είναι η Espa, η Valmont και η Algoane. Η αγορά των 

μηχανημάτων που δεν σχετίζονται με τις θεραπείες, όπως για παράδειγμα τα όργανα 

γυμναστικής, αγοράζονται ανεξάρτητα. Τόσο η αγορά όσο και η συντήρησή τους 

είναι ακριβή. Για αυτόν το λόγο υπάρχουν εσωτερικοί συντηρητές που ανά πάσα ώρα 

, , δ 'θ , 40 
και στιγμη ειναι στη ια εση του τμηματος . 

Επιχειρώντας να εντάξουμε τα κέντρα αναζωογόνησης (spa) στο γενικό 

οργανόγραμμα ενός ξενοδοχείου θα είχαμε το κάτωθι οργανόγραμμα. 

40 συνέντευξη από υπεύθυνη τμήματος του GB spa 
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Οι ώρες λειτουργίας του spa είναι για το γυμναστήριο και την εσωτερική πισίνα από 

τις έξι το πρωί μέχρι τις δέκα το βράδυ. Η thermal suite καθώς και οι θεραπείες -

περιποιήσεις γίνονται από τις εννέα το πρωί μέχρι τις εννέα και μισή το βράδυ. Το 

τελευταίο ραντεβού κανονίζεται στις οκτώ το απόγευμα. Οι κρατήσεις γίνονται από 

δύο έως και πέντε μέρες νωρίτερα για να εξασφαλίζεται και η διαθεσιμότητα στο 

κάθε πρόγραμμα περιποίησης. Για οποιαδήποτε κράτηση απαιτούνται στοιχεία 

πιστωτικής κάρτας τα οποία χρησιμοποιούνται ως εγγύηση καθώς και το νούμερο 

τηλεφώνου. Οι κρατήσεις γίνονται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Η 

άφιξη του κάθε επισκέπτη πρέπει να γίνεται δέκα πέντε λεπτά νωρίτερα του 

προγραμματισμένου ραντεβού. Οποιαδήποτε χρονική αλλαγή οφειλόμενη στον 

πελάτη επηρεάζει τη διάρκεια της θεραπείας. Αυτό ισχύει αφενός για να τηρείται ένα 

πρόγραμμα και αφετέρου για να μην ενοχλούνται οι υπόλοιποι επισκέπτες που 

ενδεχομένως να πρόκειται για επαγγελματίες και ο χρόνος τους να είναι 

συγκεκριμένος. Σχετικά με τη χρήση της πισίνας, της thermal suite και του 

υδρομασάζ καλό είναι ο επισκέπτης να βρίσκεται στον χώρο μία ώρα νωρίτερα από 

το ραντεβού του. Επίσης για τις συγκεκριμένες θεραπείες προτείνεται από το spa να 

φέρνουν οι επισκέπτες το προσωπικό τους κατάλληλο ένδυμα (μαγιό). Το τμήμα 

παρέχει χώρους φύλαξης προσωπικών αντικειμένων ενώ ταυτόχρονα παρέχει 
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συμπληρωματικά ρούχα μπάνιου (μπουρνούζια) και τα σχετικά υποδήματα 

(παντόφλες). Επιπλέον η χρήση της πισίνας απαγορεύεται μετά από θεραπείες όπου 

χρησιμοποιούνται αιθέρια έλαια λόγω του ότι μπορεί να υπάρχουν κατάλοιπα αυτών 

στο δέρμα του ατόμου. Σε περίπτωση ακύρωσης, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να 

επικοινωνήσει τουλάχιστον μία μέρα πριν από την επίσκεψη. Διαφορετικά χρεώνεται 

η κάρτα του πελάτη το κόστος της προγραμματισμένης θεραπείας. Οι διατροφικές 

επιλογές που παρέχονται στον χώρο του atrium από τις έντεκα το πρωί μέχρι τις 

τέσσερις το απόγευμα είναι άκρως υγιεινές. Εναλλακτικά μπορεί κανείς να επιλέξει 

ανάμεσα σε πολλά είδη φυσικών χυμών ή πολλά είδη τσαγιού. Το κάπνισμα 

απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του τμήματος. Το ίδιο ισχύει και για το αλκοόλ 

το οποίο καλό θα ήταν να το αποφεύγουν οι επισκέπτες πριν και μετά τις θεραπείες. 

Το προσωπικό του τμήματος επίσης συμβουλεύει το κοινό να απενεργοποιεί τις 

κινητές τηλεφωνικές συσκευές ή τους βομβητές. Όσο για τα υπόλοιπα προσωπικά 

αντικείμενα καλό θα είναι να μην μεταφέρονται στον χώρο αυτό καθώς το ξενοδοχείο 

δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας τους41 • 

4.1 .ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ SPA THERAPY ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

ΜΕΓ ΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

Ο κλάδος 

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω τα ιαματικά λουτρά έκαναν την εμφάνιση τους από 

τα αρχαία χρόνια. Σταδιακά και λόγω των θεραπευτικών αλλά και χαλαρωτικών τους 

ιδιοτήτων σημείωναν ιδιαίτερη ζήτηση. Τότε όμως δεν μπορούσαν όλοι να έχουν 

πρόσβαση σε αυτούς τους χώρους λόγω κοινωνικής υπόστασης. Ο σύγχρονος τρόπος 

ζωής και οι υψηλές απαιτήσεις προσέλκυσαν σταδιακά το νεανικό κοινό που 

αντιμετώπισε τα ιαματικά λουτρά ως έναν τρόπο χαλάρωσης αλλά και προληπτικής 

θεραπείας. Τα λουτρά αυτά εξακολουθούν να θεωρούνται ένα είδος πολυτέλειας 

αλ'λά οι κοινωνικές συνθήκες πλέον είναι διαφορετικές και οι διευκολύνσεις αρκετές. 

Γι' αυτόν τον λόγο η λουτροθεραπεία παρουσιάζει μία έξαρση τόσο στο εσωτερικό 

όσο και στο εξωτερικό κερδίζοντας συνεχώς έδαφος στον κλάδο των εναλλακτικών 

41 συνέντευξη από υπεύθυνη τμήματος του GB spa 
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διακοπών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του ιαματικού τουρισμού. Η 

διαρκής ζήτηση χάραξε τον δρόμο για ένα ιδιαίτερα επικερδή κλάδο με δημιουργία 

ανάλογων καταλυμάτων, που συνδυάζουν εκτός της θεραπείας και τη ψυχαγωγία. Ο 

τοι>pισμός υγcιας cξcλισσεται με ραγδuίουι; ρυΟμούς σr. ολόκληρη την Εύpώnη ενώ ο 

συνδυασμός του με επιπλέον υπηρεσίες κάνει το προϊόν ακόμα πιο ελκυστικό για το 

ενδιαφερόμενο κοινό. Στον ελλαδικό χώρο τα τελευταία χρόνια δημιουργούνται όλο 

και περισσότερα κέντρα υδροθεραπείας σε εκσυγχρονισμένες, πολυτελείς 

εγκαταστάσεις προσφέροντας παράλληλα υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, 

λασποθcραπct~ς και πολλές άλλcς ακόμα. 

Παράλληλα, οι περιοχές και τα νησιά που διαθέτουν φυσικές πηγές εντείνουν τις 

προσπάθειες εκσυγχρονισμού αυτών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να δεχθούν ποσοστά 

τουριστών με πακέτα εναλλακτικών διακοπών σε οικονομικούς όρους καθώς τα 

μεγαλύτερα κέντρα SP Α θεωρούνται πολυτέλεια λόγου του υψηλού κόστους των 

προσφερόμενων υπηρεσι6)ν τους. Σήμερα, φα(νεται ότι αρκετοί άνΟρωποι Οεωρούν το 

SP Α σαν μια νέα μόδα. Γεγονός αποτελεί, η αύξηση της ζήτησης αυτής της «μόδας» 

η οποία στην ουσία κρατάει χιλιάδες χρόνια. Διαφαίνεται ωστόσο να ξεπερνάει κάθε 

προσδοκία καθώς οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον κλάδο αναπτύσσονται και 

πληθαίνουν στην Ελλάδα42. 

Προϊόν 

Στην κατηγορία εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες χαλάρωσης εντάσσονται 

ξενοδοχειακές μονάδες, μεμονωμένα κέντρα ιαματικών θεραπειών και περιποίησης 

σώματος ακόμα και κέντρα τεχνητού μαυρίσματος - solarium. Δεν λειτουργούν όμως 

μεταξύ τους ανταγωνισ-rικά γιατί στην ουσία το παρεχόμενο προϊόν είναι τελείως 

διαφορετικό όπως και το ποιοτικό επίπεδο. Στην περίπτωση του spa του ξενοδοχείου 

Μεγάλη Βρεταννία (GB SPA), το θέμα της άμιλλας είναι πολύ περιορισμένο. Αυτό 

ισχύει καθότι πρόκειται για ένα κέντρο περιποίησης, χαλάρωσης και τόνωσης του 

σώματος όπου μπορεί κανείς να απολαύσει τις ποικίλες παρεχόμενες υπηρεσίες 

απολαμβάνοντας την ιδιαίτερα προσεγμένη ατμόσφαιρα. Επίσης το εν λόγω 

ξενοδοχειακό τμήμα, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας πράγμα που προσφέρει τη 

δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε όλους όσοι επιθυμούν να το επισκεφτούν. 

42 www.librarv.panteion.gr 
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Τιμή 

Το κόστος αναλογικά με το περιβάλλοντα χώρο δεν είναι σημαντικά υψηλό ή 

υπερτιμημένο. Πιο συγκεκριμένα η ελάχιστη χρέωση που ουσιαστικά αντικαθιστά 

και το αντίτιμο του εισιτηρίου της εισόδου είναι πενήντα ευρώ (50,00 € ) και 

καλύπτει την χρήση της πισίνας στην οποία το ελάχιστο ηλικιακό όριο είναι δέκα έξι 

(16) ετών. Διαφορετικά τα παιδιά πρέπει να συνοδεύονται από κάποιον ενήλικα. 

Επίσης το συγκεκριμένο τμήμα αποτελείται από ένα άρτια ειδικευμένο προσωπικό 

που βρίσκcται στl'] δ ιάθεση των πελατών. Συμrcερασματι~ςά Θα μπορούσε κανείς να 

σχολιάσει το γεγονός πως δεν υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία μια άλλη 

επιχείρηση να μπορεί να ανταγωνιστεί τη Μεγάλη Βρετανία. Οπότε σε πρώτο επίπεδο 

δεν υπάρχει κάποια άλλη επιχείρηση που να προσφέρει τα ίδια πλεονεκτήματα και να 

αποτελεί απειλή. Σύμφωνα με τη γνώμη ατόμων που εργάζονται στο GB spa οι μόνοι 

ανταγαινιστές επί του πρακτέου Οεαιρούνται τα ξενοδοχεία ARION SPA, ASTrR 

p ALACE, HIL ΤΟΝ. Τα δύο πρώτα ανήκουν στην ίδια αλυσίδα ξενοδοχείων την 

Starwood Hotels and Resorts και προσφέρουν την ίδια εγγύηση για την ποιότητα των 

υπηρεσιών και το Hilton έχει και αυτό τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές. Το GBspa και 

Hilton spa δεν έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους άρα απευθύνονται κατά ένα 

μέρος στο ίδιο κοινό. Παρά το γεγονός, της ύπαρξης ανταγωνιστών η Μεγάλη 

Βρετανία διαθέτει το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι τα καλλυντικά που χρησιμοποιεί 

είναι αρκετά πάνω από τον μέσο όρο ανάλογων ειδών και το spa center αυτό αποτελεί 

το μόνο σημείο πώλησης τους. 

Περιοχή 

Η θέση του διευκολύνει εκτός από την πρόσβαση από πολλές περιοχές με τα μέσα 

μαζικής μεταφοράς, καθώς πλησίον του ξενοδοχείου βρίσκεται σταθμός του ΜΕΤΡΟ 

και του ΗΣΑΠ. Αλλά γεγονός αποτελεί και το ότι είναι στο κεντρικότερο σημείο της 

Αθήνας όπου στεγάζονται πολλές επιχειρήσεις και έτσι διευκολύνονται και οι 

επιχειρηματίες πελάτες είτε είναι του ξενοδοχειακού καταλύματος είτε εξωτερικοι 

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ακόμα πιο χρήσιμο στους ξένους επιχειρηματίες που 

θέλουν μια αποτελεσματική θεραπεία για το άγχος ή την κόπωση του ταξιδιού μετά 

από τις συναντήσεις τους στο Σύνταγμα ή στον Πειραιά. 
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Άνθρωποι 

Όλα του τα χαρακτηριστικά υποδεικνύουν και το κοινό που δύναται να αποτελέσει 

τους επισκέπτες. Με άλλα λόγια οι άνθρωποι που θα προτιμήσουν το συγκεκριμένο 

κέντρο περιποίησης είναι εκείνοι που αποζητούν το καλό και ιδιαίτερα προσεγμένο 

περιβάλλον, εκείνοι που κυκλοφορούν στο κέντρο της ελληνικής πρωτεύουσας, οι 

επιχειρηματίες που δεν έχουν πολύ χρόνο στη διάθεση τους για μεγάλες αποστάσεις 

και πειραματισμούς άρα αναζητούν μια προσβάσιμη και εγγυημένη λύση. 

Αγοραστικό κοινό: Το κοινό του GB spa αποτελείται κυρίως από γυναικείο 

πληθυσμό χωρίς αυτό να αποκλείει τους άνδρες. Μια μέση ενδεικτική ηλικιακή 

κλίμακα είναι τριάντα με πενήντα (30-50). Θεωρείται αρκετά απαιτητικό όχι μόνο 

λόγω ηλικίας αλλά και εξαιτίας της οικονομικής άνεσης που διακρίνει το κοινό αυτό. 

Οι αυστηρές προδιαγραφές του χώρου προσελκύει ως επί τω πλείστον επισκέπτες που 

μπορούν να εναρμονιστούν μέσα σε αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο θα έλεγε κανείς ότι 

έμμεσα αποκλείονται έτσι όποιες μη επιθυμητές παρουσίες. Οι περισσότεροι πελάτες 

είναι Έλληνες, αν και δεν είναι λίγοι και οι ξένοι αφού το τμήμα εντάσσεται σε 

ξενοδοχειακή μονάδα και έτσι η επίσκεψη τους στον χώρο είναι θέμα ολίγων λεπτών. 

Φυσική ένδειξη 

Το πιο αγαπητό πρόγραμμα του κοινού αυτού είναι το μασάζ είτε πρόκειται για 

χαλαρωτικό σε όλο το σώμα είτε για αθλητικό που στην ουσία είναι δυνατές μαλάξεις 

για την τόνωση του μυϊκού συστήματος. Συνήθως αυτές οι πληροφορίες προκύπτουν 

από τη συχνότητα της ζήτησης και από τα σχόλια των πελατών κατά την αποχώρηση. 

Η προσέλευση των επισκεπτών ανά έτος είναι πολύ ικανοποιητική. Οι περίοδοι 

υψηλής ζήτησης είναι σε εβδομαδιαία βάση τα Σαββατοκύριακα και σε ετήσια, οι 

γιορτές όπως Χριστούγεννα, Πάσχα, 25 Μαρτίου, Αγίου Βαλεντίνου και φυσικά το 

καλοκαίρι. Αντίθετα χαμηλές περίοδοι θεωρούνται το φθινόπωρο, ο Φεβρουάριος και 

ο Μάρτιος με εξαιρέσεις τις δύο προαναφερθείσες γιορτές43 . 

43 συνέντευξη από υπεύθυνη τμήματος του GB spa 
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4.2.ESPA INTERNATIONAL (UK) LTD 

Η εταιρεία espa λειτουργεί πάνω από δέκα πέντε χρόνια στη βιομηχανία των κέντρων 

αναζωογόνησης. Η espa είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και 

απευθύνεται σε έναν διεθνή επαγγελματικό χώρο, αυτόν των spa. Έχει βραβευτεί 

διεθνώς για την επιτυχία της σε δύο τομείς, στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης 

και στον τομέα των θεραπειών χρησιμοποιώντας πάντα τα προϊόντα της. 

Στα καθήκοντα της εταιρείας περιλαμβάνεται και ο σχεδιασμός και η δημιουργία ενός 

κέντρου αναζωογόνησης κατόπιν αίτησης του πελάτη, όπως για παράδειγμα το 

ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, το οποίο επέλεξε την espa ως υπεύθυνη εταιρεία για τη 

δημιουργία του spa therapy. 

Η espa αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανέγερση του κτιρίου καθώς και την 

εκπαίδευση του προσωπικού και την προμήθεια προϊόντων όπως για παράδειγμα 

κρέμες περιποίησης. Σε περίπτωση που ο πελάτης, εν προκειμένω το ξενοδοχείο 

Μεγάλη Βρετανία, επιθυμεί, η espa μπορεί να συμβάλει και σε άλλα πεδία όπως η 

διοίκηση, η διαλογή προσωπικού, οι δημόσιες σχέσεις και άλλα ακόμα. 

Πρόκειται επομένως για μια ολοκληρωμένη εταιρεία που δύναται να αναλάβει 

καθολικά την ανέγερση ενός τέτοιου τμήματος με πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας, 

όπως έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα. Η εταιρεία αυτή έχει σκοπό να καλύψει τις ανάγκες 

των πελατών της και όχι τα κενά των ανταγωνιστών της. Εστιάζει στην ποιότητα και 

επιδιώκει το καλύτερο αποτέλεσμα. Θεμέλιο της εταιρικής φιλοσοφίας είναι η 

ακεραιότητα των ανθρώπων που απαρτίζουν τη διοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό 

που την πλαισιώνει. 

Η ίδια κατέχει εξέχουσα θέση στο να παραθέτει νέες ιδέες και να εμπλουτίζει τον 

τρόπο ζωής των ανθρώπων αποσκοπώντας πάντα στο να προσφέρει στον επισκέπτη 

μια μοναδική αίσθηση ισορροπίας. 

Τα κέντρα spa θεωρούνται το «κληροδότημα» της εν λόγω επιχείρησης. Σε 

συνεργασία με πασίγνωστους σχεδιαστές και αρχιτέκτονες δημιουργεί το ιδανικότερο 

περιβάλλον για την απόλυτη ευαρέσκεια και ξεκούραση. Μέσα από τον σχεδιασμό 

και προσέχοντας μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια η espa δεσμεύεται στους 

επισκέπτες της να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες τους όσον αφορά το ψυχικό κομμάτι 

ενός ανθρώπου. Με το άρτια εκπαιδευμένο και προσεκτικά επιλεγμένο προσωπικό η 

εταιρεία αυτή δημιουργεί χώρους μοναδικούς και ουσιαστικά ιαματικούς και 
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χαλαρωτικούς. Προσπάθειά της είναι μέσα από κάθε υπηρεσία σε οποιοδήποτε 

κέντρο της ανά τον κόσμο να κάνει την εμπειρία του επισκέπτη ένα ταξίδι, από τη 

στιγμή που θα εισέλθει μέχρι τη στιγμή που θα εξέλθει, έχοντας την αίσθηση ότι έχει 

μεταφερθεί σε κάποιο άλλο μέρος. Τα κέντρα χαλάρωσης που έχει αναλάβει είναι 

κέντρα με υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και προσπαθεί να διατηρούνται πάντα 

σε αυτό το σημείο. 

Τα spa της ξεχωρίζουν καθώς προβάλλουν της ταυτότητα της espa σε παγκόσμιο 

επίπεδο σε συνδυασμό με τα τοπικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε σε τελική ανάλυση να 

ικανοποιούν τις ανάγκες του εκάστοτε κοινού -ελληνικού, ιαπωνικού και άλλα 

ακόμα. 

Η ατμόσφαιρα των spa της espa βασίζεται στις επτά αρχές ευεξίας: 

1. η ομορφιά είναι για την ικανοποίηση της αισθητικής όπου οι επισκέπτες βιώνουν 

μια ψυχική ανάσταση μέσα από προσεκτικά διαλεγμένες περιποιήσεις. 

2. η ισορροπία για τις ανάγκες του πνεύματος, η επαναφορά της ισορροπίας είτε για 

θεραπευτικούς σκοπούς ή απλώς για λίγη ηρεμία. 

3. αρμονία για τις απαιτήσεις του σώματος, για όσους θέλουν να ανακουφιστούν από 

μυϊκούς πόνους και δύσκαμπτους συνδέσμους. 

4. ύδωρ για την απόλαυση των ευεργετημάτων του νερού. Η σάουνα και τα ειδικά 

δωμάτια ροής νερού προσφέρουν στους επισκέπτες όλα τα θρεπτικά συστατικά του 

υγρού στοιχείου . 

5. ζωτικότητα για την επίτευξη αερόβιας δραστηριότητας και διατήρηση φυσικής 

κατάστασης, ιδανική για όσους ταξιδεύουν. 

6. φύση για τη διατήρηση της αίσθησης του χώρου. Ο φρέσκος αέρας και η φύση 

αποτελούν ζωτικά στοιχεία για την επίτευξη της ευεξίας. 

7. διατροφή για την ισορροπημένη υγεία. Βασική προϋπόθεση είναι η σωστή 

διατροφή. 

4.3.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SPA ΑΠΟ ΤΗΝ ESPA 

Αρχικά δημιουργείται η ιδέα. Δηλαδή η προοπτική ενός ξεχωριστού spa. Οι 

υπηρεσίες που θα προσφέρονται αλλά και ο τόπος όπου θα διαδραματίζονται όλα 
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αυτά είναι πολύ σημαντικό στοιχείο σαν πρώτη εκτίμηση. Έπειτα εξετάζεται το πώς 

θα γίνει η διαχείριση του τμήματος. Ακολουθεί η αρχιτεκτονική μελέτη και ο 

εσωτερικός και εξωτερικός σχεδιασμός του χώρου. 

Τέλος υπολογίζεται το χρηματικό ποσό που θα χρειαστεί να δαπανηθεί για να 

δημιουργηθεί το τμήμα και ασφαλώς το νεκρό σημείο από όπου θα αρχίσει το τμήμα 

να καταγράφει καθαρά έσοδα στο ταμείο του. 

Στο δεύτερο στάδιο, δημιουργείται ο χώρος όπου θα βρίσκονται όλες οι 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια γίνεται λεπτομερής επανέλεγχος όλων 

των σχεδίων και μελετών και ξεκινά η κατασκευή. Η espa βρίσκεται πάντα σε άμεση 

επικοινωνία με τον υπεύθυνο -εργολάβο- αλλά και τον πελάτη της - για παράδειγμα 

το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Στη συνέχεια πραγματοποιείται μια προσομοίωση. 

Σε αυτό το σημείο υπολογίζονται ξανά βάσει νέων δεδομένων τα έξοδα που 

απαιτούνται για μια φυσιολογική λειτουργία, λίγο πριν από την επίσημη υποδοχή 

επισκεπτών. Ακολουθεί λεπτομερής προσδιορισμός του εξοπλισμού που θα 

χρησιμοποιηθεί και η αξιοποίηση όλων των σημείων του χώρου. Πάντα 

εφαρμόζονται όλα σύμφωνα με τα πρότυπα της espa. Η υπογραφή της υπάρχει 

παντού. Έπειτα γίνεται η εγκατάσταση και η ολοκλήρωση όλων των τεχνολογικών 

συστημάτων. Στη συνέχεια σχεδιάζονται τα μέτρα ασφαλείας -συναγερμός, 

πυροσβεστική φωλιά. Τέλος επιλέγονται οι θεραπείες και τα προγράμματα που θα 

εφαρμόζονται καθώς και το παρεχόμενο επισιτιστικό μενού. 

4.3.1.Στελέχωση 

Πρώτα ορίζεται η θέση προϊσταμένου σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας. Έπειτα διεξάγεται 

μια έρευνα σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις της εκάστοτε χώρας ως προς το θέμα 

της πρόσληψης προσωπικού. Το επόμενο βήμα είναι σαφώς η δημοσιοποίηση 

αναζήτησης ατόμων για κάλυψη των θέσεων σε εφημερίδες και διαδίκτυο. Σε όλη τη 

διαδικασία επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού, η espa μπορεί να λειτουργήσει σαν 

τμήμα human resource, όπου επιλέγει τα επικρατέστερα άτομα και δημιουργεί μια 

' ' δ λέγ λλ λό 44 
μικρή λίστα από την οποια η εταιρεια ια ει τα κατα η τερα . 

« espaonline.com και επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης. 
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• Επιλογή και στελέχωση προσωπικού 

Οι επιχειρήσεις, λειτουργούν με διαφορετική φιλοσοφία αλλά χρησιμοποιούν 

και διαφορετικές πολιτικές για τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Άλλες δηλαδή 

έχουν συγκεκριμένο τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων το οποίο ασχολείται με 

την στρατολόγηση και επιλογή προσωπικού όπως και με τις εσωτερικές εργασιακές 

σχέσεις, ενώ άλλες δεν έχουν οργανωμένο τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και 

οι αποφάσεις παίρνονται απευθείας από τη διοίκηση. Η espa ανήκει στην τελευταία 

αυτή κατηγορία. Σε σχέση με τις εξωτερικές πηγές στελέχωσης κάποια από τα 

, , ζ ά , ξ ' 45 
χαρακτηριστικα τα οποια ητ ει η espa ειναι τα ε ης : 

Πίνακας 4-1 Χαρακτηριστικά Εξωτερικών Πηγών Προσέλκυσης 

1 ΠληροφορWς για τον υποψήφιο 

ι 1. Τρία χρόνια προϋπηρεσίας στο χώρο. 

1 2. Ανώτατη Σχολή 

Πηγή: Mathis&Jackson R.L(1994), Human Resource Management, West Publication 

Corporation, Ν.Υ. 

Σε σχέση με την επιλογή προσωπικού από εξωτερικές πηγές η διαδικασία 

επιλογής, σχεδιάζεται ως εξής: Ο υπεύθυνος προσωπικού λαμβάνει όλα τα 

βιογραφικά τα αξιολογεί και καταλήγει σε κάποιους υποψήφιους τους οποίους και 

καλεί, προκειμένου να επιλέξει κάποιους από αυτούς. Η τελική συνέντευξη γίνεται με 

τον υπεύθυνο του ενδιαφερόμενου τμήματος. Η διαδικασία είναι ευέλικτη. Το 

πρόβλημα είναι ότι η αξιολόγηση γίνεται από τον Διευθυντή προσωπικού οπότε 

υπάρχει η πιθανότητα ο υπεύθυνος του ενδιαφερόμενου τμήματος να την κρίνει 

λανθασμένη, όποτε να θεωρηθεί αναγκαίο να ξανακαλέσουν όλους τους υποψήφιους 

για επανεξέταση. Αυτό δημιουργεί προβλήματα χρόνου και κόστους. Τα θετικά και 

45 
Mathis&Jackson R.L(1994), Human Resource Management, West Publication Corporation, 

Ν.Υ. 
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αρνητικά της προσέλκυσης στελεχών από το εσωτερικό περιβάλλον, παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα (Mathis&Jackson R.L: 1994): 

Πίνακας 4-2 Χαρακτηριστικά Εξωτερικών Πηγών Προσέλκυσης 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣΠΗΓΕΣΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ 

Οι εξωτερικοί φέρουν νέες ιδέες στην Ρίσκο επιλογής. 

επιχείρηση-βοηθούν στην έρευνα και 

ανάπτυξη . 

Τα νέα στελέχη έχουν πιο αυξημένο Προβλήματα ηθικού στα εσωτερικά 

ηθικό, και όρεξη για δουλειά. στελέχη που δεν προήχθησαν. 

Δεν υπάρχει πίεση από ομάδα Χρόνος προσαρμογής 

συμφερόντων. 

Αλλαγή νοοτροπίας Κόστος εκπαίδευσης 

Διαφορετικές απόψεις υπεύθυνος 

προσωπικού με υπεύθυνους τμημάτων 

Πηγή: Mathis&Jackson R.L(l994), Human Resource Management, West Publication 

Corporation, Ν.Υ. 

Με βάση τα συστήματα τα οποία χρησιμοποιεί η espa συνήθως ο δείκτης 
, , , ξ' 46 

προσέλκυσης νεων υποψηφιων ειναι ο ε ;ης : 

Σχήμα 4-1 Προσέλκυση Νέων Υποψηφίων 

46 Fisher c .D, et. al (1996), Human Resource Management, Geνena 
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Πηγή: Fisher C.D, et. al (1996), Human Resource Management,Gevena 

Κάποιες φορές η Espa λειτουργεί διαφορετικά λόγω έλλειψης τμήματος 

ανθρωπίνων πόρων. Οι επιλογές γίνονται από το εσωτερικό της και συγκεκριμένα 

από το διευθυντή της επιχείρησης (Βλέπε Παρακάτω Πίνακα): 
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Πiνακας 4-3 Χαρακτηριστικά Εσωτερικών Πηγών Προσέλκυσης 

11 ί.ι:οι•ι:ιι-τιίματα ,\ Ι ι:ιtιι•ι:Ιι'τιίιιατα 

Εσωτερικές πηγές προσέλκυσης 

Η επιχείρηση γνωρίζει τα στελέχη, δεν υπάρχει ρίσκο 1. Δεν φρεσκάρονται οι αντιλήψεις και οι 

στην επιλογή τους ιδέες 

Τα στελέχη της επιχείρησης νοιώθουν ασφάλεια 2. Η σιγουριά μειώνει την εσωτερική 

ανταγωνιστικότητα. 

Λιγότερος χρόνος προσαρμογής 3. Ομάδες συμφερόντων που πιέζουν στο 

εσωτερικό της επιχείρησης. 

Αποφυγή εσωτερικών αντιδράσεων λόγο 4. Αρνητικό κλίμα αν η επιλογή γίνεται από 

διαφορετικών απόψεων. έναν. 

Παρόμοια φιλοσοφία 5. Όχι α'λλ.αγές στη διοίκηση 

Αποκέντρωση εξουσιών 

Πηγή: Mathis & Jackson R.L (1994), Human Resource Management, West 

Publication Corporation, Ν.Υ. 

Εδώ ο δείκτης προσέλκυσης διαφέρει. Συγκεκριμένα: 
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Σχήμα 4-2 Προσέλκυση Νέων Υποψηφίων 

Περνούν 
2 συνέντευC.π 

Πρόσκληση 

ηα 2 συνέν/π 

Υποβολή 
αιτήσεων 

Πηγή: Fisher C.D, et. al (1996), Human Resource Manageιηent,Geνena 

• Διαδικασία επιλογής 

ΣΥΓΚΕ:\ΤΡΩΤΙΚΙΙ 
Ι<:ΞΟΥΣΙι\ Εll ΙΛΟ ΙΊΙ Λr 

ΥΠF.Υ<->ΥΝΟ F.ΊΆ IΙ'Ιι\ 

5/4 

10/15 

Το θεωρητικό μοντέλο των Cenzo D.A &S.P.Robbins (1996) παρουσιάζει τη 

διαδικασία επιλογής ενός νέου εργαζόμενου στην Espa. Ουσιαστικά καθορίζει τα 

βήματα δείχνοντας για ποιο λόγο μπορεί Espa να απορρίψει έναν υποψήφι047 . 

47 Cenzo D.A & Robbins S.P.,(2006), Human Resource Management ,Prentice Hall,p.203 
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Σχήμα 4-3 Διαδικασία ΕπιλΟ'yής-Ανάλυση Σταδίων 

Ελλιπής αίτηση 

Δεν ικαν/ει στη 

συνεντ/η επιλογής 

Προβλήματα 

στο παρελθόν 

Προκαταρτική εξέταση
συνέντευξη 

Αίτηση απασχόλησης 

Συνέντευξη επιλογής 

Επιβεβαίωση πληροφοριών για 

παρελθόν υποψήφιου 

Έλεγχος από ενδιαφερόμενο 

τμήμα 

r 
~------' 

Πηγή: Μπουραντάς Δ.,(2002),Διοίκηση του Ανθρωπίνου Παράγοντα, Αθήνα , σελ. 

\04-105 

•a Μπουραντάς Δ.,(2002),Διοiκηση του Ανθρωπίνου Παράγοντα, Αθήνα , σελ. 104-105 
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σuνεχίζει 

συνεχίζει 

σuνεχίζει 



Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία, οδηγούμαστε στις ακόλουθες διαπιστώσεις49 : 

ΣΤΑΔΙΟ 1: Ο υποψήφιος στο πρώτο στάδιο επιλογής, θα περάσει από συνέντευξη 

στην οποία θα αξιολογηθεί, η ευχέρεια που έχει στο λόγο, η εμφάνισή του, οι γνώσεις 

του κ.λ.π. Στο στάδιο αυτό γίνεται το ξεκαθάρισμα, ο υπεύθυνο προσωπικού κρατάει 

μόνο τα άτομα, τα οποία πληρούν το σύνολο των προσόντων των οποίων ζητάει. 

ΣΤΑΔΙΟ 2: Ο υποψήφιος συμπληρώνει πληροφοριακό έντυπο στο οποίο καταγράφει 

τα προσόντα του. Ενδεικτικά κριτήρια τα οποία αποτελούν κριτήρια επιλογής είναι 

τα ακόλουθα50 : 

1. 1 + έτη εμπειρία. 

2. Πεπειραμένος στην τεχνολογία. 

3. Επικοινωνιακά προσόντα και εμφάνιση 

ΣΤΑΔΙΟ 3: Το επόμενο στάδιο είναι η συνέντευξη στην οποία το άτομο, 

αξιολογείται για την δυνατότητα που έχει στο λόγο, αλλά και για τις γνώσεις του. 

Συγχρόνως ο υπεύθυνος προσωπικού εξετάζει αν το άτομο έχει τις γνώσεις τις οποίες 

ανέφερε και στο βιογραφικό του. 

ΣΤΑΔΙΟ 4: Τεστ επιλογής, τελική αξιολόγηση. 

Με βάση τα παραπάνω έχουμε μια πρώτη εικόνα και των βημάτων αλλά και των 

κριτηρίων στην επιλογή ενός υποψήφιου και συγκεκριμένα ενός υποψηφίου. 

4.3.2.Τεχνική εκπαίδευση 

Πρόκειται για το στάδιο όπου σχεδιάζεται και μεταδίδεται στο προσωπικό όλο το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό αφορά σε μια συγκεκριμένη 

επαγγελματική συμπεριφορά και τρόπο περιποίησης έτσι ώστε να διασφαλίζεται το 

επίπεδο υπηρεσιών και τελικά να ταξιδέψει ο επισκέπτης την ώρα της θεραπείας εκεί 

49 Μπουραντάς Δ. - Παπαλεξανδρή Ν.,(2002), Διοίκηση Ανθρωπlνων nο·ρων δ Μ έ 
, εκ . π νου, 

Αθήνα 
50 Μπουραντάς Δ. - Παπαλεξανδρή Ν.,(2002), Διοίκηση Ανθρωπlνων Πό δ Μ 

ρων, εκ . πένου, 
Αθήνα 
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που θέλει. Τέλος ακολουθεί εξοικείωση του προσωπικού με τα προϊόντα. Το 

τελευταίο στάδιο, είναι το επίσημο άνοιγμα και η λειτουργία του κέντρου . 

Η εκπαίδευση συνεχίζεται εστιάζοντας στην λεπτομέρεια έτσι ώστε να παρέχονται 

υπηρεσίες με την ποιότητα των πέντε αστεριών. Οι εταιρείες -τόσο η espa όσο και η 

εταιρεία πελάτης - προσπαθούν να ταξιδέψουν τον πελάτη με κάθε δυνατό τρόπο, 

διατηρώντας πάντα τα πρότυπα της espa. 

Η εκπαίδευση ανθρωπίνων πόρων αποτελεί μια οργανωμένη διαδικασία, σύμφωνα με 

την οποία οι άνθρωποι αποκτούν γνώσεις και ικανότητες για έναν ορισμένο σκοπό. Ο 

αντικειμενικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι η μεταβολή στη συμπεριφορά των 

εκπαιδευόμενων, με τέτοιον τρόπο που θα οδηγήσει στην απόκτηση νέων ικανοτήτων 

χειρισμού, τεχνικών και διοικητικών γνώσεων, όπως επίσης και στην ικανότητα από 

την πλευρά των εργαζομένων επίλυσης των προβλημάτων που παρουσιάζονται με 

' λε ,51 
τροπο αποτε σματικο . 

Ως ανάπτυξη ορίζεται η παροχή ευκαιριών για διεύρυνση της προσωπικότητας, η 

προσαρμογή στην εργασία και η έμφαση στις ηγετικές ικανότητες των ατόμων τα 

οποία έχουν διοικητικά καθήκοντα. Η εκπαίδευση αναμφίβολα αποτελεί μια από τις 

πιο σημαντικές λειτουργίες της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Με την εκπαίδευση 

αυξάνεται η αποτελεσματικότητα και η παραγωγικότητα των εργαζομένων και 

συνεπώς αυξάνεται και η επίδοση της επιχείρησης. Τα οφέλη της εκπαίδευσης τόσο 

για την Espa όσο και για τους εργαζόμενους παρουσιάζονται στους πίνακες. 

s1 Luis R. Gomez-Mejia, Davic Β. Balkin, Robrt L. Cardy, Manaqinq Human Resources, 

Prentice Halllnternational, New Jersey 1998, σελ. 2-15 
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Πίνακας 4-4 Οφέλη της εκπαίδευσης για την επιχείρηση 

Οriηγ~:ί σ~: βt:λτίι•>σ11 της Ι\ψόυφορίιις 

Βελτιώνει τη γνώση της εργασίας και τις ικανότητες σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης 

Εξυψώνει το ηθικό των εργαζομένων Βοηθάει στη βελτίωση της εταιρικής εικόνας 

Ενισχύει την αυθεντικότητα , την ευελιξία, και την εμπιστοσύνη 

Βελτιώνει τη σχέση προϊσταμένου-υφισταμένου 

Συμβάλλει στην επιχειρησιακή ανάπτυξη 

Η επιχείρηση μαθαίνει από τον εκπαιδευόμενο 

Βοηθάει στη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών για την εργασία 

Συμβάλλει στη κατανόηση και στη παγίωση επιχειρησιακών αρχών 

Παρέχει πληροφόρηση για τις μελλοντικές ανάγκες σε όλους τους τομείς της 

επιχείρησης 

Συμβάλει στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων 

Συμβάλει στην ενίσχυση των προαγωγών από το εσωτερικό της επιχείρησης 

Συμβάλλει στην ενίσχυση των προαγωγών από το εσωτερικό της επιχείρησης 

Βοηθάει στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και τη βελτίωση των συμπεριφορών 

Βοηθάει στη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας 

Συμβάλλει στη μείωση του κόστους 

Βελτιώνει τις σχέσεις εργαζομένων και ηγεσίας 

Συμβάλλει στη προληπτική αντιμετώπιση δυσκολιών 
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Ενισχύει την ανάπτυξη της επικοινωνίας 

Βοηθάει τους εργαζομένους να προσαρμοστούν στις αλλαγές 

Συμβάλει στο χειρισμό των εντάσεων και στην αποφυγή των συγκρούσεων 
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Πίνακας 4-5 Οφέλη της εκπαίδευσης για τους εργαζόμενους 

ΒοηΟύει τους φγιι.ζομί:\'ους \' ιι πιι.ίρνουν κιι λ\ιτψι:ς ιιποφcί.σ~:ις κιι.ι νιι 

λί)νουν ιιποη:λ~:σμιι.τιι\cί. ιι.όιcίφοριι προβλι'ηιιι.τιι. 

Ενισχύεται η αναγνώριση , η ευθύνη , η επιτυχία και η ανάπτυξη 

Ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και η αυτοανάπτυξη 

Βοηθά το άτομο να χειρίζεται τις εντάσεις και τις συγκρούσεις 

Δίνει τις γνώσεις για τη βελτίωση των ικανοτήτων και της επικοινωνίας 

Αυξάνει την ικανοποίηση από τη θέση εργασίας 

Βοηθά στην επίτευξη προσωπικών σχέσεων 

Δίνει νέο προσανατολισμό στο μέλλον του εργαζόμενου 

Δημιουργεί μια αίσθηση ανάπτυξης στη μάθηση 

Βοηθά τον εργαζόμενο να αναπτύξει προφορικές και γραπτές ικανότητες 

Μειώνει το φόβο για την εξάσκηση μιας νέας δραστηριότητας 

Τα άτομα τα οποία εργάζονται στο τμήμα ανθρώπινων πόρων συνήθως ασχολούνται 

με τις ακόλουθες ενέργειες: 

~\ Καθορισμός των αναγκών για εκπαίδευση. Προγραμματισμός, και ανάθεση 
ευθυνών. 

~\ Σύνταξη προγραμμάτων εκπαίδευσης σε συνεργασία με διάφορα στελέχη. 

~\ Συλλογή και προετοιμασία υλικού εκπαίδευσης, διαγραμμάτων, εγχειριδίων 
και οπτικοακουστικών μέσων. 

~\ Διεύθυνση και διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων προσανατολισμού. 
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'\Εκπαίδευση στελεχών και διδασκόντων μέσα στην επιχείρηση για να 
αποκτήσουν ικανότητα στη διδασκαλία. 

, .. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών για εκπαίδευση52. 

Το συγκεκριμένο spa εκτός από την espa συνεργάζεται και με άλλες εταιρείες σε 

πολύ μικρότερο βαθμό. Οι εταιρείες αυτές είναι η Valmont και η Algoane Thalasso 

spa. Οι δύο αυτές εταιρείες προμηθεύουν το εν λόγω κέντρο αναζωογόνησης με 

ανταγωνιστικά προϊόντα προς άλλα όμοια κέντρα. 

4.3 .3.Αξιολόγηση ανθρώπινων πόρων 

Ως αξιολόγηση των ανθρωπίνων πόρων, θεωρείται η διαρκής και ευέλικτη 

προσπάθεια διοίκησης της απόδοσης μέσα σε ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο στόχων, 

δεδομένων και ικανοτήτων. Αποτελεί το μέσο, το οποίο αποδίδει τα καλύτερα 

αποτελέσματα από την οργάνωση και τους εργαζόμενους σε όλα τα ιεραρχικά 

επίπεδα. Είναι μια διαδικασία χρήσιμη στον προσδιορισμό του τι θα επιτευχθεί, στην 

ανάπτυξη του ανθρώπινου παράγοντα, στον έλεγχο της ατομικής συνεισφοράς στους 

εταιρικούς στόχους, ενώ παράλληλα παρέχει και μια βάση επικοινωνίας και διαλόγου 

μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων γύρω από θέματα απόδοσης και ανάπτυξης. 

Κατά συνέπεια, η διαδικασία αξιολόγησης σχεδιάζεται με τρόπο ώστε να εκτιμηθούν 

οι δυνατότητες και οι αδυναμίες των εργαζομένων, να συμφωνηθούν οι στόχοι και οι 

προσδοκίες και να αναγνωριστούν οι μελλοντικές ανάγκες εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης. Η όλη διαδικασία οφείλει να παρουσιάζει ξεκάθαρα στους εργαζόμενους 

την εικόνα που η επιχείρηση έχει για αυτούς και τη συνεισφορά τους και να τους 

ενημερώνει για τις προοπτικές τους. 

Για να είναι αποτελεσματική η προσπάθεια αξιολόγησης της απόδοσης, οφείλει να 

διέπεται από τις παρακάτω τέσσερις βασικές αρχές: 

• Το πρόγραμμα είναι ευθύνη και καθοδηγείται από στελέχη γραμμής και όχι 

από το τμήμα ανθρώπινων πόρων. 

• Δίνεται έμφαση σε κοινούς εταιρικούς στόχους και αξίες . 

s2 Alan Price, Princiρles of Human Resource Management, Blackwell Publishers, USA, σελ. 

27-32 
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• Αναπτύσσεται ειδικά και ξεχωριστά για κάθε επιχείρηση 

• Εφαρμόζεται σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα σε όλους τους εργαζομένους 

Με βάση τα παραπάνω σχεδιάστηκαν και εφαρμόζονται στο spa της Μεγάλης 

Βρετάνιας, τα συστήματα αξιολόγησης της επίδοσης (Perfonnance Management 

Systems), τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τους στόχους που έχει θέσει η 

επιχείρηση και δίνουν κατευθύνσεις σύμφωνες με τους στόχους αυτούς. Επιπλέον, 

διασφαλίζουν ότι οι προσπάθειες των εργαζομένων εξυπηρετούν τις προτεραιότητες 

της οργάνωσης, τα απαραίτητα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται και ότι η 

υψηλή απόδοση ανταμείβεται και ενισχύεται. 

Ένα τυπικό σύστημα αξιολόγησης της επίδοσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

1. Περιγραφή της θέσης εργασίας και των καθηκόντων της και προσδιορισμός των 

στόχων των διαφόρων τμημάτων. 

2. Καθορισμός των ατομικών στόχων και επιδιώξεων που ορίζονται ύστερα από 

συνεννόηση του αξιολογητή με τον αξιολογούμενο. Οι στόχοι αυτοί είναι αυστηρά 

προσδιορισμένοι, μετρήσιμοι, πιέζουν τον εργαζόμενο να εργαστεί και συμφωνούν με 

τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της επιχείρησης. Πάνω απ 'όλα όμως είναι 

συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, κατάλληλοι, σχετικοί και χρονικά προγραμματισμένοι -

SMART (Specific, Measurable, Appropriate, Releνant, Timed). 

3. Κατάρτιση αναπτυξιακού πλάνου στο οποίο περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος 

που το άτομο Θα επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 

υποστήριξή του και την καθοδήγηση από τη διοίκηση. 

4. Εκτίμηση των στόχων μέσω επιθεωρήσεων και αναθεωρήσεων σε διαρκή βάση, με 

στόχο την υποκίνηση του αξιολογούμενου. 

Ευρέως γνωστό και αποδεκτό σύστημα αξιολόγησης της επίδοσης είναι η αξιολόγηση 

βάσει σκoπών-Management ΒΥ Objectiνes (ΜΒΟ). Στο σύστημα αυτό η επίδοση των 

εργαζομένων μετριέται ανάλογα με τους προσυμφωνημένους στόχους που κατάφεραν 

να επιτύχουν στο τέλος της χρήσης. 

Εξίσου σημαντικό είναι και το σύστημα αξιολόγησης βάσει ατομικών 

χαρακτηριστικών και επαγγελματικό)ν ικανοτήτων (competencies). Εδώ 

αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά εκείνα που η επιχείρηση θεωρεί ότι πρέπει να 

διαθέτουν τα στελέχη της απαραίτητα για να επιτύχουν τους στόχους της. Τα 
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χαρακτηριστικά αναπτύσσονται καθημερινά μέσα από την πορεία του εργαζόμενου 

στην επιχείρηση και την εργασία. 

Σύστημα αποτελεί και η αξιολόγηση 360 μοιρών όπου τον εργαζόμενο αξιολογούν 

όλοι όσοι έρχονται σε επαφή με εκείνον και συνεργάζονται μαζί του, όπως για 

παράδειγμα, οι προϊστάμενοι, οι υφιστάμενοι, οι συνάδελφοι, οι πελάτες κ.λ.π. 

4.3.4.Προφίλ εταιριών 

1. Η Valmont 

Η Valmont πρόκειται για μια ελβετική εταιρεία που κινείται στον ιατρικό χώρο 

κάνοντας προσπάθειες για να φτάσει στο σημείο της κυτταρικής αναγέννησης. Το 

προϊόντα προκύπτουν από φυσικά συστατικά - φυτά και έλαια από έναν ιδιωτικό 

αλπικό κήπο της εταιρείας. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την σύγχρονη τεχνολογία που 

χρησιμοποιείται στην περίπτωση αυτή προκύπτει μέσα από μια αρκετά εξελιγμένη 

έρευνα στον χώρο της χημείας. Όλα τα προϊόντα της Valmont περιλαμβάνουν ΗΡ, 

DNA και RNA (φυτών) καθώς και παγωμένο νερό φυσικών πηγών, τα οποία 

αποτελούν τα πιο θεμελιώδη συστατικά που ενισχύουν την κυτταρική αναγέννηση . 

Για παράδειγμα, το elixίr des glaciers σε συνδυασμό με τα πιο ευγενή συστατικά, 

όπως DNA, νερό παγόβουνων, φυτικά εκχυλίσματα, πεπτίδια ρυζιού και σόγιας, σε 

υψηλή συγκέντρωση, οδηγούν στην «αιώνια νεότητα». 

2. Η Algoane Thalasso spa 

Βασική αρχή της Algoane Thalasso spa είναι η αναζωογόνηση που προκύπτει από τη 

θάλασσα και τα φύκια, η οποία είναι γνωστή από την αρχαιότητα και 

επαναπροσδιορίστηκε στη Γαλλία τον 190 αιώνα από γιατρούς και άλλους 

επιστήμονες. Άλλωστε, στη θάλασσα αποδίδεται και η προέλευση της ζωής αφού 

περιέχει μεταλλικά στοιχεία απαραίτητα για την ευζωία και την υγεία του ανθρώπου. 

Η Algoane βασίζει τα προϊόντα της στα θαλάσσια φύκια της Βρετάνης, αιθέρια έλαια 

και βιταμίνες με αυθεντικές υφές και αρώματα έτσι ώστε να τονώνονται όλες οι 

ανθρώπινες αισθήσεις. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Το τμήμα SPA του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετάνια λειτουργεί εδώ και μερικά χρόνια 

σαν επιπρόσθετη υπηρεσία του γνωστού καταλύματος. Δεν θεωρείται βασική πηγή 

εσόδων αλλά μια εξαρτώμενη υπηρεσία που χωρίς αυτή αλλάζει το επίπεδο των 

υπηρεσιών του ξενοδοχείου. Αυτό και μόνο κάνει το τμήμα πολύ σημαντικό και 

τονίζει την προσοχή και την ανάλογη πολυτέλεια που απαιτεί για να εναρμονίζεται με 

τον ευρύτερο χώρο. Το εν λόγω κέντρο χαλάρωσης απευθύνεται στους ενοίκους των 

δωματίων χωρίς όμως να αποκλείει και τους εξωτερικούς πελάτες. Γι' αυτό το λόγο 

άλλωστε έχει δημιουργήσει και την δυνατότητα εγγραφής στο spa tberapy το 

ξενοδοχείο για να προσελκύσει και αυτό το κοινό, που ίσως να είναι πιο σταθεροί σε 

συχνότητα προσέλευσης, δεδομένου ότι και οι ένοικοι συνήθως είναι επαγγελματικοί 

τουρίστες άρα επισκέπτονται περιοδικά τη χώρα. 

Αναφορικά με την οργάνωση και τη διοίκησή του, αυτή εντοπίζεται να είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματική τόσο όσον αφορά στο μάρκετινγκ του, όσο και στην επιλογή αλλά 

και την εκπαίδευση του προσωπικού του. Επίσης τηρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

ύπαρξής του βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. 

Ο τελικός σκοπός των περισσότερων spa είναι η κερδοφορία. Η κερδοφορία, 

σχετίζεται με τη θέληση των καταναλωτών να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες ενός spa, και να το επαναλάβουν. Για να γίνει αυτό ο καταναλωτής θα 

πρέπει να είναι ευχαριστημένος. 
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