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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

χκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία, ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο ζπλεηζθέξεη 

ζην 16,4% ηνπ ΑΔΠ, ελψ θαιχπηεη ην 51,2% ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ 

ηζνδπγίνπ. Παξάιιεια απαζρνιεί έλαλ ζηνπο πέληε θαηνίθνπο ηεο Διιάδαο θαη 

δεκηνπξγεί 34 δηο. επξψ δήηεζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Γηα φινπο ηνπο αλσηέξσ 

ιφγνπο, κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο αλαπηχζζνληαη ζηελ Διιάδα, εθαξκφδνληαο 

ζχγρξνλεο κνξθέο νξγάλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ αληαγσληζηηθέο θαη λα 

αμηνπνηήζνπλ ηα νθέιε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ.  

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα δηαζαθεληζηεί ε έλλνηα «ζχγρξνλεο κνξθέο 

νξγάλσζεο». Σα μελνδνρεία αιιάδνπλ θαηά ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη ζα 

ζπλερίζνπλ λα αιιάδνπλ. Χο απνηέιεζκα, νη ηερληθέο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζχγρξνλσλ 

μελνδνρείσλ πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. Σν πξφβιεκα 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ κεγάισλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ είλαη πνιππαξαγνληηθφ θαη ε 

νξγάλσζε εμαξηάηαη απφ ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δνκή ησλ 

δηαρεηξηζηψλ, ηε ζπλερή εθπαίδεπζε, ηε γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο δηαρείξηζεο ηνπο, ηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο δηαρείξηζεο, ηε ζσζηή θαη 

κειεηεκέλε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ, ην ίδην ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη 

ιήςεο απνθάζεσλ, αθφκα θαη απφ ην ζηπι ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ην ρξφλν 

πνπ απηνί δηαζέηνπλ γηα ηε δηαρείξηζε. 

ηελ παξνχζα κειέηε, αλαιχνληαη φιεο νη νξγαλσηηθέο δνκέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη απνηηκάηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Πξνθεηκέλνπ ε κειέηε απηή λα κελ είλαη απνθιεηζηηθά 

ζεσξεηηθή θαη βηβιηνγξαθηθή, επηιέγνληαη θάπνηεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζηελ Διιάδα, ψζηε λα αλαιπζνχλ σο πξνο ηηο νξγαλσηηθέο 

ηνπο δνκέο. ε απηέο, εληάζζνληαη ε Μεγάιε Βξεηαλλία, ην Υίιηνλ, ην 

Intercontinentalθαη ην Μαθεδνλία Παιιάο. 
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ABSTRACT 
 

According to the most recent data, Greek tourism contributes to 16.4% of 

GDP and covers 51.2% of the trade deficit. It employs one in five residents of Greece 

and generates 34 billion euro demand in the Greek economy. For all these reasons, 

hotels units have been developed in Greece, applying modern forms of organization in 

order to be more competitive and reap the benefits of Greek tourism. 

Itshould be noted that the concept of “modern approaches to hotel 

management” can beloaded with the potential of much misunderstanding.Hotels do 

change and they will continueto change, as they are developing. As a result, the 

techniques ofmanagement of modern hotels must be adapted tothe changing 

circumstances. Hotel managementis a multifactorial issue and the correct organization 

depends on the sex, age and educational structure of the management, the continuing 

education, knowledge, skills and characteristics of the management, the main 

functions of management, the correct and realistic assignment of responsibilities, the 

management system and the decision-making, even on the style of management and 

the time managers have to spend for the management. 

In this study, we analyze all the organizational structures used by hotels units 

and we evaluate their effectiveness.In order this study not to be only theoretical and a 

literature survey, some of the largest hotels in Greece are chosen in order to analyze 

their organization structure. In this study, Great Britain, Hilton Athens Hotel, 

Intercontinental and Macedonia Palacewere selected for the analysis. 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 
 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζρεηίδεηαη κε ηελ νξγάλσζε ησλ κεγάισλ 

μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηνλ θαζεγεηή 

καο, θν. Παπαγξεγνξίνπ Αξηζηείδε, Καζεγεηή ΣΔΗ Πεηξαηψο, πνπ καο εκπηζηεχηεθε 

θαη καο αλέζεζε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ζ θαζνδήγεζή ηνπ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηε 

δηεπζέηεζε ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο. 

Δπηπιένλ, επραξηζηνχκε ηηο νηθνγέλεηέο καο, γηα φια ηα ρξφληα πνπ ζηάζεθαλ 

δίπια καο θαη καο ζπκπαξαζηάζεθαλ φζν ήκαζηε θνηηεηέο. 

 

Οη ζπγγξαθείο, 

 

ηεθαλάθεο ηέθαλνο 

& 

Φαξκάθεο Υξήζηνο 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο νξγάλσζεο ησλ 

κεγάισλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Γηαθξίλεηαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο θαη ζηε κειέηε 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη νινθιεξσκέλε ε κειέηε, είλαη απαξαίηεην λα αλαιπζεί 

ν μελνδνρεηαθφο θιάδνο θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, θαζψο 

επίζεο, λα γίλεη αλαθνξά θαη ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Σα αλσηέξσ 

αλαπηχζζνληαη ζην πξψην θεθάιαην. 

ηε ζπλέρεηα, ζην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχνληαη νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 

θαη πεξηγξάθνληαη ηα θχξηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Απηά ηαμηλνκνχληαη ζε 

θαηεγνξίεο, δηαρσξίδνληαη θαη ηκεκαηνπνηνχληαη.  

Αθνινπζεί ζην ηξίην θεθάιαην ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ νξγαλσηηθψλ 

δνκψλ, πνπ απνηειεί θαη ην θπξηφηεξν κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ξεθηλά κε κία 

ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηηο κνξθέο νξγάλσζεο θαη κε κία αλαθνξά ζηνπο ηχπνπο 

νξγάλσζεο. ηε ζπλέρεηα, έκθαζε δίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο κνξθέο νξγάλσζεο, θαζψο 

θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξήδνπλ κηα νξγάλσζε επηηπρεκέλε, θαζψο επίζεο θαη 

ζε ζχγρξνλα κνληέια εγεζίαο, ιεηηνπξγηψλ θαη ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο. Δπηπιένλ, 

αλαιχεηαη ην κνληέιν νξγαλσηηθψλ ειιεηκκάησλ. 

Σν ζεσξεηηθφ κέξνο νινθιεξψλεηαη κε ην ηέηαξην θεθάιαην, δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο ησλ μελνδνρείσλ, ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην ζχζηεκα 

Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη ην πξφηππν ISO 9000κε ηηο ππνθαηεγνξίεο πνπ 

ελδηαθέξνπλ, φπσο ην ISO 9004.2. 

Σν πέκπην θεθάιαην αθνξά ηε κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ. πγθεθξηκέλα επηιέγνληαη ηα ηξία κεγαιχηεξα μελνδνρεία ζηελ Διιαδα, 

ζηα νπνία αλήθνπλ θαηά ζεηξά ε Μεγάιε Βξεηαλλία, ην Υίιηνλ θαη ην Μαθεδνλία 

Παιιάο. Σα δχν πξψηα, αλήθνπλ ζε κεγάιεο μελνδνρεηαθέο αιπζίδεο, ελψ ην 

ηειεπηαίν απνηειεί θαζαξά ειιεληθή επηρείξεζε, εθάκηιιε φκσο ησλ ππνινίπσλ. 

Δπίζεο, επηιέγεηαη πξνο εμέηαζε θαη ην μελνδνρείν Intercontinental Athenaeum 

Athens Hotelην νπνίν αλήθεη ζε έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο νκίινπο μελνδνρείσλ 

ηνπ θφζκνπ, ην IntercontinentalHotelsGroup (IHG). Ζ αλάιπζε μεθηλάεη απφ ην 

γεληθφ πξνο ην εηδηθφ, γη‟ απηφ ην ιφγν, πεξηγξάθνληαη αξρηθά νη φκηινη, ζηε ζπλέρεηα 

νη αιπζίδεο θαη ζην ηέινο νη εθάζηνηε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Απηφο ν ηξφπνο 
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παξνπζίαζεο εθαξκφδεηαη γηα ηε Μεγάιε Βξεηαλλία, ην Υίιηνλ θαη ην 

Intercontinental. ζνλ αθνξά ην Μαθεδνλία Παιιάο, αξθνχκαζηε ζηελ πεξηγξαθή 

ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, δίλνληαο έκθαζε ζηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα πνπ 

επηζπκεί ε επηρείξεζε λα παξνπζηάζεη, πξνθεηκέλνπ λα θαζηεξσζεί ζηελ αγνξά θαη 

λα αληαγσληζηεί ηηο κεγάιεο μελνδνρεηαθέο αιπζίδεο. 

Σέινο, ην θχξην κέξνο ηεοεξγαζίαο νινθιεξψλεηαη κε ην έθην θεθάιαην ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ πξνηάζεσλ γηα κειινληηθή έξεπλα. 

ην γισζζάξη παξαηίζεληαη νη θπξηφηεξνη φξνη πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία θαη έρνπλ αλαθεξζεί ζην θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο. Σν παξάξηεκα 

απνηειείηαη απφ δχν κέξε. ην κέξνο Α παξαηίζεηαη ε πην πξφζθαηε ιίζηα κε ηα 

κεγαιχηεξα μελνδνρεία ηνπ θφζκνπ, ελψ ζην κέξνο Β ππάξρεη κηα ζπιινγή 

θσηνγξαθηψλ απφ ηα μελνδνρεία πνπ αλαιχζεθαλ.  
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ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ 

Κεθάιαην 1: Αλάιπζε μελνδνρεηαθνύ θιάδνπ 

1.1. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ 

 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Διιάδα, αιιά 

θαη ζε φιν ηνλ θφζκν, είλαη απηή ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Οη μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο απνηεινχλ βαζηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο γηα ηνλ ηνπξηζκφ(Ρνχηζε, 2010). Ο 

μελνδνρεηαθφο θιάδνο αλήθεη ζηνλ ηνκέα ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο θαη 

πεξηιακβάλεη θαηαιχκαηα, ηαμηδησηηθά γξαθεία, επηζηηηζηηθέο κνλάδεο θαη κνλάδεο 

αλαςπρήο, θαζψο επίζεο θαη γξαθεία ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

επηρεηξήζεηο κεηαθνξάο αηφκσλ(Δζληθφ Σππνγξαθείν, 2014). 

Σν κέγεζνο ηεο μελνδνρεηαθήο ππνδνκήο εθθξάδεη ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

κηαο πεξηνρήο. Ζ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ άιιε, επεξεάδνληαη ηφζν απφ 

ηελ πνηφηεηα ησλ μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ, φζν θαη απφ ηελ επξχηεξε ππάξρνπζα 

ππνδνκή, πνπ πεξηιακβάλεη ηα δίθηπα ζπγθνηλσληψλ, ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη 

ςπραγσγίαο, φπσο αθφκα θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ(ICAP Group Α.Δ., 2012). 

Οη επηρεηξήζεηο θηινμελίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα θαηαιχκαηα, ιεηηνπξγνχλ 

ζπλήζσο φιν ηνλ ρξφλν (πιελ ησλ επνρηαθψλ) θαη είλαη αλνηρηέο φιν ην 24σξν. Οη 

εξγαδφκελνη θαη θπξίσο ηα ζηειέρε θαηά θαλφλα, εξγάδνληαη πεξηζζφηεξεο ψξεο απφ 

έλα νρηάσξν, κηαο θαη νη βξαδηλέο βάξδηεο, ηα αββαηνθχξηαθα θαη νη γηνξηέο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα εξγαζίαο. Τπάξρνπλ ηξεηο βάξδηεο ζηελ 

βηνκεραλία θηινμελίαο: ε πξσηλή, ε απνγεπκαηηλή θαη ε βξαδηλή, θαζψο επίζεο θαη 

κηα ελδηάκεζε ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο (Πηβεξνπνχινπ, 2011). 

πσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ .Δ.Σ.Δ. (χιινγνο Διιεληθψλ 

Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ), ε αλάπηπμε ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ είλαη επζέσο 

αλάινγε κε ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. Έηζη, απφ ην αθφινπζν 

δηάγξακκα, κπνξνχκε λα δνχκε φηη ε ζπκκεηνρή ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο ζην 

ΑΔΠ ηελ ηειεπηαία 10εηία θπκαίλεηαη απφ 16% - 18%. Δπίζεο, νη άκεζεο ηνπξηζηηθέο 

εηζπξάμεηο βξίζθνληαη ζε ζηαζεξά επίπεδα, γχξσ ζηα 10.000 εθ. επξψ εηεζίσο. Ζ 

ζηαζεξφηεηα απηή, επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, κηαο θαη 

πξνζδίδεη ζηγνπξηά ζηνπο μελνδφρνπο (χλδεζκνο Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ, 2014). 
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Γηάγξακκα 1: Δμέιημε ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο ηελ ηειεπηαία 10εηία. 

(Πεγή:(ύλδεζκνο Διιεληθώλ Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ, 2014) 

1.2. Θεζκηθό πιαίζην 

 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ, αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαληηθή 

επίδξαζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ζην πεξηβάιινλ 

θαη ζηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα, ζέζπηζε ηνλΠαγθφζκην Κψδηθα Ζζηθήο γηα ηνλ 

ηνπξηζκφ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν αξρψλ, νη νπνίεο ζέηνπλ ηε βάζε γηα ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη απεπζχλνληαη ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (ηνπηθέο 

θαη εζληθέο αξρέο, ηνπηθή θνηλσλία, επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, 

ηνπξίζηεο), ηνλίδνληαο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο θάζε πιεπξάο. 

«Ο Παγθφζκηνο Κψδηθαο Ζζηθήο γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζέηεη ην πιαίζην αλαθνξάο 

γηα ηελ ππεχζπλε θαη αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ ηνπξηζκνχ. Αληιεί 

έκπλεπζε απφ πξνεγνχκελεο αλάινγεο δηαθεξχμεηο θαη θψδηθεο άιισλ θιάδσλ θαη 

πξνζζέηεη έλα λέν ηξφπν ζθέςεο, ν νπνίνο αληηθαηνπηξίδεη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ 

ζεκεησζεί ζηελ θνηλσλία καο ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα. Καζψο νη πξνβιέςεηο 

κηινχλ γηα 1,6 δηο αθίμεηο ηνπξηζηψλ παγθνζκίσο θαηά ην έηνο 2020, ηα κέιε ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ πηζηεχνπλ φηη ν Παγθφζκηνο Κψδηθαο Ζζηθήο 

γηα ηνλ ηνπξηζκφ είλαη απαξαίηεηνο πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη επηπηψζεηο ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη λα κεγηζηνπνηεζνχλ 

ηα νθέιε ησλ θαηνίθσλ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ», φπσο θαηαζέηεη ν Francesco 

Frangialli (Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ UNWTO 1998-2008). O θψδηθαο πεξηιακβάλεη 

ηα εμήο 10 άξζξα(χλδεζκνο Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, 2014): 
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Πίλαθαο 1: Παγθόζκηνο Κώδηθαο Ηζηθώλ Αξρώλ γηα ηνλ Σνπξηζκό (Πεγή: ΔΣΔ) 

Άξζξν 1 
Ζ ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ ακνηβαία θαηαλφεζε θαη ην ζεβαζκφ 

αλάκεζα ζηνπο ιανχο θαη ηηο θνηλσλίεο 

Άξζξν 2 Ο ηνπξηζκφο σο έλα φρεκα γηα ηελ αηνκηθή θαη ηε ζπιινγηθή νινθιήξσζε 

Άξζξν 3 Σνπξηζκφο, έλαο παξάγνληαο γηα βηψζηκε αλάπηπμε 

Άξζξν 4 
Σνπξηζκφο, έλαο ρξήζηεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο αλζξσπφηεηαο 

θαη έλαο ζπληειεζηήο γηα ηελ αλαβάζκηζή ηεο 

Άξζξν 5 
Σνπξηζκφο, κηα επσθειήο δξαζηεξηφηεηα γηα ηηο ρψξεο θαη ηηο θνηλφηεηεο 

ππνδνρήο 

Άξζξν 6 Τπνρξεψζεηο ησλ θνξέσλ ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

Άξζξν 7 Γηθαίσκα ζηνλ ηνπξηζκφ 

Άξζξν 8 Ζ ειεπζεξία ηεο ηνπξηζηηθήο δηαθίλεζεο 

Άξζξν 9 
Γηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζηελ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία 

Άξζξν 10 
Δθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Κψδηθα Ζζηθψλ Αξρψλ γηα ηνλ 

ηνπξηζκφ 

 

Ο μελνδνρεηαθφο θιάδνο νξηνζεηείηαη απφ έλα ζχλνιν λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ, 

πνπ αθνξνχλ ηηο πξνκήζεηεο, ηα ζήκαηα ιεηηνπξγίαο, ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

θαηαιπκάησλ, ηηο εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπξηζκνχ, θιπ. ηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο, 

αλαθέξνληαη ηα ζρεηηθφηεξα λνκνζεηήκαηα. 

 

Πίλαθαο 2: Πεξί θαηάηαμεο θαηαιπκάησλ (Πεγή: ICAP Group Α.Δ., 2012) 

ΝΟΜΟ ΦΔΚ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ 

Π.Γ. 337/2000 281/Α΄/28-12-2000 

Καηάηαμε ησλ ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ θαη 

ελνηθηαδνκέλσλ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ 

ζε θαηεγνξίεο κε ην ζχζηεκα ησλ θιεηδηψλ. 

Π.Γ. 43/2002 43/Α/7-3-2002 

Καηάηαμε ησλ θχξησλ μελνδνρεηαθψλ 

θαηαιπκάησλ ζε θαηεγνξίεο κε ζχζηεκα 

αζηέξσλ θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηψλ. 

Ν.3190/2003 249/Α΄/30-10-2003 
Πηζηνπνίεζε ησλ θχξησλ θαη κε θχξησλ 

ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ – δηαδηθαζίεο. 

Σ/15291/27-8-2009 1842/Β/3-9-2009 

Καηάηαμε μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ζε 

θαηεγνξίεο κε ζχζηεκα αζηέξσλ θαη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο απηψλ 

 



 
11 

Πίλαθαο 3: Πεξί εγθαηαζηάζεσλ εηδηθώλ ηνπξηζηηθώλ ππνδνκώλ 

(Πεγή: ICAP Group Α.Δ., 2012) 

ΝΟΜΟ ΦΔΚ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ 

Ν. 393/1997 199/Α/1976 
Πεξί ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο 

Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ. 

Ν. 711/1997 284/Α/26/27-9-1977 Πεξί εηδηθψλ ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ. 

Ν. 1652/1987 167/Α/1986 ρέζεηο Ξελνδφρσλ θαη Πειαηψλ απηψλ. 

Σ/932/28-2-1997 151/Β/6-3-1997 
Αληηθαηάζηαζε Γ.Υ. Σνπξηζηηθνχ 

Λεσθνξείνπ. 

Π.Γ. 337/2000 281/Α‟/28-12-2000 

Καηάηαμε ησλ ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ 

θαη ελνηθηαδνκέλσλ επηπισκέλσλ 

δηακεξηζκάησλ ζε θαηεγνξίεο κε ην 

ζχζηεκα ησλ θιεηδηψλ 

Ν. 2446/96 

Ν. 711/1997 

Π.Γ. 313/25-9-2001 

276/Α/19-12-1996 

284/Α/26/27-9-1997 

211/Α/25-9-2001 

Έγθξηζε κεηαβίβαζεο ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο Γ.Υ. Σνπξηζηηθνχ 

Λεσθνξείνπ. 

Π.Γ. 43/2002 3/Α/7-3-2002 

Καηάηαμε ησλ θχξησλ μελνδνρεηαθψλ 

θαηαιπκάησλ ζε θαηεγνξίεο κε ζχζηεκα 

αζηέξσλ θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

απηψλ. 

Ν.4002/22-8-2011 180/Α/22-8-2011 χλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. 

Π.Γ. 393/1976 

ΚΤΑ 1597/2011 

199/Α/1976 

108/Β/3-2-2011 

Υνξήγεζε Δηδηθνχ ήκαηνο Λεηηνπξγίαο 

Σνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ. 

Τπ. Απ. 7073/17-5-2011 1266/Β/16-6-2011 

Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο Δηδηθνχ ήκαηνο 

Λεηηνπξγίαο ζε Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

Οδηθψλ Μεηαθνξψλ. 

Ν.3190/2003 249/Α΄/30-10-2003 
Πηζηνπνίεζε ησλ θχξησλ θαη κε θχξησλ 

ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ – δηαδηθαζίεο. 

ΓΗΑΓΠ/Φ.Α.2.1/10280 1301/Β/16-06-2011 

Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο Δηδηθνχ ήκαηνο 

Λεηηνπξγίαο ζε επηρεηξήζεηο εθκίζζσζεο 

επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ Η.Υ. ρσξίο 

νδεγφ ζηα Δληαία Κέληξα Δμππεξέηεζεο. 

ΓΗΑΓΠ/Φ/Α.2.1/10282 1301/Β/16-06-2011 

Γηαδηθαζία Υνξήγεζεο Δηδηθνχ ήκαηνο 

Λεηηνπξγίαο ζε επηρεηξήζεηο εθκίζζσζεο 

κνηνζηθιεηψλ άλσ ησλ 50 θ.ε. άλεπ 

νδεγνχ ζηα Δληαία Κέληξα 

Δμππεξέηεζεο. 
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Πίλαθαο 4: Πεξί ζπλζέησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ (Πεγή: ICAP Group Α.Δ., 2012) 

ΝΟΜΟ ΦΔΚ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ 

ΤΑ 177 319/Β/2012 

Καζνξηζκφο ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ινηπψλ φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ζχλζεησλ 

ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ. 

ΚΤΑ Γ.Γ.Σ.Π.Τ 278 615/Β/2012 

Καζνξηζκφο εηδηθψλ ελεξγεηαθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ. 

ΤΑ 125 195/Β/2012 

Πξφηππνο Καλνληζκφο πληδηνθηεζίαο θαη 

Λεηηνπξγίαο ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ. 

 

 

Πίλαθαο 5: Ννκνζεηήκαηα πεξί πξνκεζεηώλ (Πεγή: ICAP Group Α.Δ., 2012) 

ΝΟΜΟ ΦΔΚ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ 

Ν.2286/1995 19/Α/1-2-1995 
Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη 

ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ. 

Ν.3310/2005 30/Α/14-2-2005 

Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη 

ηελ απνθπγή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ. 

Π.Γ. 60/2007 64/Α/16-3-2007 

Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί 

ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ». 

Π.Γ. 118/2007 105/Α/10-7-2007 Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.). 

Π.Γ. 113/2010 194/Α/22-11-2010 
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πεξί «Αλάιεςεο 

Τπνρξεψζεσλ απφ Γηαηάθηεο». 

Ν. 2362/1995 247/Α/27-11-1995 

Τπνπξγηθή Απφθαζε ππ΄αξηζκ. 35130/739/9-

8-2010 (ΦΔΚ 1291/Β/11-8-2010): Αχμεζε ησλ 

ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83, παξ.1, ηνπ 

Ν.2362/1995 γηα ηελ ζχλαςε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα 

πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε 

έξγσλ. 

Ν. 3871/2010 141/Α/17-8-2010 

Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ 

δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

Νφκν πεξί Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη 

Δπζχλεο. 
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1.3. Πξνζθνξά μελνδνρεηαθώλ ππεξεζηώλ 

 

Ζ βηνκεραλία θηινμελίαο απνηειεί ηκήκα κηαο ηεξάζηηαο νκάδαο 

επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη γλσζηέο σο ηαμηδησηηθή θαη ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Ζ 

ηαμηδησηηθή θαη ηνπξηζηηθή βηνκεραλία παξέρεη ηα απαξαίηεηα ή επηζπκεηά αγαζά 

θαη ππεξεζίεο ζηνπο ηαμηδηψηεο θαη απνηειείηαη απφ πέληε ηνκείο: ηα θαηαιχκαηα, ηηο 

κεηαθνξέο (αεξνπιάλα, ηξέλα, ιεσθνξεία, θ.ιπ.), ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο θαγεηνχ 

θαη πνηψλ, ηα θαηαζηήκαηα (δψξσλ, ζνπβελίξ, παξαδνζηαθήο ηέρλεο θ.ν.θ.) θαη 

ηέινο ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο (αλαςπρή, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, αζιεηηθέο 

δηνξγαλψζεηο, θ.ά.)(Πηβεξνπνχινπ, 2011). 

Ζ βηνκεραλία θηινμελίαο απνηειείηαη απφ ηα πάζεο θχζεσο θαηαιχκαηα 

(μελνδνρεία, θάκπηλγθ, θξνπαδηεξφπινηα θ.ά.), θαζψο θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

εζηίαζεο θαη πνηψλ (εζηηαηφξηα, κπαξ, ζλαθ κπαξ, ηαβέξλεο, θ.ά.), είηε απηέο 

βξίζθνληαη κέζα ζε μελνδνρεία ή ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα. Σα ηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα μερσξίδνπλ απφ ηηο ππφινηπεο ηαμηδησηηθέο θαη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, 

επεηδή πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ζπλδπαζηηθά δηακνλή, δηαηξνθή θαη πνηά, 

αλαςπρή θαη πνιιέο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο(Πηβεξνπνχινπ, 2011). 

Απψηεξνο ζηφρνο ηεο βηνκεραλίαο θηινμελίαο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πειάηε, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ θαη θπζηθά ζην θέξδνο ηεο 

επηρείξεζεο. Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο είλαη άπιεο, πνπ ζεκαίλεη φηη ν πειάηεο 

δελ κπνξεί λα ηηο δνθηκάζεη πξηλ ηελ δηακνλή ηνπ. Σν πξντφλ πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε είλαη ε θηινμελία, πξννξίδεηαη γηα ρξήζε απφ ηνλ πειάηε θαη φρη γηα 

θαηνρή. Αθφκα πην κνλαδηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη γηα ηελ πξνζθνξά ηεο θηινμελίαο 

είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ πειάηε. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί λα γίλεη 

δηαρσξηζκφο ηεο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ηεο ππεξεζίαο, γεγνλφο πνπ απνηειεί 

μερσξηζηή πξφθιεζε δεδνκέλνπ φηη ν θάζε πειάηεο ζπλήζσο έρεη ηηο δηθέο ηνπ 

απαηηήζεηο(Πηβεξνπνχινπ, 2011). 

χκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ ΔΣΔ φπσο απηά παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ αθφινπζν πίλαθα, ζηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηνχληαη 9.670 μελνδνρεία θαη 

πεξίπνπ 770.000 θιίλεο. Αμηνζεκείσην είλαη φκσο, φηη ην 66% ησλ μελνδνρεηαθψλ 

θιηλψλ ζπγθεληξψλνληαη ζε ηέζζεξηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο(χλδεζκνο Διιεληθψλ 

Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, 2014). 
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Πίλαθαο 6: Βαζηθά Μεγέζε ηνπ Διιεληθνύ Σνπξηζκνύ 2012 

(Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΛ.ΣΑΣ., UNWTO, WEF) 

πκκεηνρή ζην ΑΔΠ 16,4% [WTTC] 

πκκεηνρή ζηελ 

απαζρφιεζε 
18,3% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο [WTTC] 

πλνιηθή Απαζρφιεζε 688.800 [WTTC] 

Έζνδα 10,4 δηζ. €   

Αθίμεηο Αιινδαπψλ 16,9 εθαη. (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθίμεσλ θξνπαδηέξαο) 

Μέζε θαηά θεθαιή 

δαπάλε 
616 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνζψλ θξνπαδηέξαο) 

Μεξίδην Αγνξάο 1,5% Παγθφζκηα, 2,9% Δπξψπε 

Δπνρηθφηεηα 
56% ησλ αθίμεσλ αιινδαπψλ πξαγκαηνπνηείηαη Ηνχιην - 

Αχγνπζην - επηέκβξην 

πγθέληξσζε 

Πξνζθνξάο 

66% ησλ μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ ζπγθεληξψλνληαη ζε 4 πεξηνρέο 

ηεο Διιάδαο  

Ξελνδνρεηαθή Τπνδνκή 9.670 μελνδνρεία / 771.271 θιίλεο 

Top 5 αγνξέο Γεξκαλία, Ζλ. Βαζίιεην, ΠΓΓΜ, Γαιιία, Ρσζία 

 
Πίλαθαο 7: Δπηδόζεηο ηνπξηζηηθώλ αληαγσληζηώλ Διιάδαο γηα ην 2012 

(Πεγή:ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΛ.ΣΑΣ., UNWTO, WEF) 

Γείθηεο Απφδνζεο 2012 Ηζπαλία Κχπξνο Σνπξθία Αίγππηνο Κξναηία 

Καηάηαμε - Γηεζλείο Αθίμεηο 4ε < 50ε 6ε 22ε 26ε 

Καηάηαμε - Έζνδα 2ε < 50ε 12ε 32ε 33ε 

Γηεζλείο Αθίμεηο 2012 (εθαη.) 57,7 2,5 35,7 11,2 10,4 

% κεηαβνιή αθίμεσλ 2000-12 24,4% -7,4% 271,9% 119,6% 96,2% 

Έζνδα - 2012 δηο USD 55,9 2,6 25,7 9,9 8,8 

% κεηαβνιή εζφδσλ 2000-12 86,3% 36,8% 238,2% 130,2% 214,3% 

Μέζε θαηά θεθαιή Γαπάλε αλά 

ηαμίδη ζε USD 
969 1.04 720 884 846 

Μεξίδην αγνξάο παγθφζκηα ζε 

Αθίμεηο 
5,6% 0,2% 3,4% 1,1% 1,0% 

Μεξίδην αγνξάο παγθφζκηα ζε 

Έζνδα 
5,2% 0,2% 2,4% 0,9% 0,8% 
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1.4. Δγρώξηα θαη δηεζλήο αγνξά - Πξννπηηθέο 

 

Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζεσξείηαη ε «βαξηά βηνκεραλία» ηεο Διιάδαο. Ζ 

ζπκβνιή ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο ην 2012 ζην ΑΔΠ θηάλεη ην 16,4%, ελψ ε 

ζπλνιηθή απαζρφιεζε ζηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία (688.800 ζέζεηο εξγαζίαο) 

αληηζηνηρεί ζην 18,3% ησλ απαζρνινπκέλσλ.πγθξηλφκελνο ζε παγθφζκην επίπεδν, ν 

ειιεληθφο ηνπξηζκφο θαηαγξάθεη ηθαλνπνηεηηθέο επηδφζεηο. Οη δηεζλείο ηνπξηζηηθέο 

αθίμεηο είλαη νινέλα θαη απμαλφκελεο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία φπσο θαλεξψλεηαη θαη 

απφ ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγξάκκαηνο 2. χκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία 

ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ(UNWTO, 2014), ε Διιάδα ην 2012 ήηαλ 

17ε ζε επίπεδν δηεζλψλ αθίμεσλ θαη 23ε ζε επίπεδν εζφδσλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην 

Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ (WEF) ην 2013, ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 32ε 

ζέζε κεηαμχ 140 ρσξψλ ζην Γείθηε Σαμηδησηηθήο θαη Σνπξηζηηθήο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, ελψ ζην Γεληθφ Γείθηε Αληαγσληζηηθφηεηαο θαηαιακβάλεη 

κφιηο ηελ 96ε. Σα ζηνηρεία απηά απνδεηθλχνπλ φηη ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο είλαη έλαο 

απφ ηνπο ειάρηζηνπο ηνκείο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, ν νπνίνο είλαη αληαγσληζηηθφο ζε 

παγθφζκην επίπεδν(χλδεζκνο Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, 2014). 

 

 

Γηάγξακκα 2: Γηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο παγθνζκίσο ην δηάζηεκα 2000-2012. 

Πεγή:ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ 
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Ο μελνδνρεηαθφο θιάδνο φπσο είλαη εκθαλέο, έρεη πνιιέο επθαηξίεο 

αλάπηπμεο. χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ, 

γίλεηαη θαλεξφ φηη ε Δπξψπε είλαη απφ ηνπο πην επηζπκεηνχο πξννξηζκνχο ησλ 

ηνπξηζηψλ, κηαο θαη νη ηνπξηζηηθέο αθίμεηο μεπεξλνχλ ην 50% ηνπ δηεζλνχο ζπλφινπ 

(βι. Γηάγξακκα 3). Δπηπιένλ, αλαιχνληαο πεξηζζφηεξν ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

ηαμηδησηψλ ηεο Δπξψπεο, παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξεο αθίμεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε λφηηα θαη κεζνγεηαθή Δπξψπε θαη 

κάιηζηα κε κεγάιε δηαθνξά έλαληη ησλ ππφινηπσλ πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο (βι. 

Γηάγξακκα 4). Απφ απηφ ζπκπεξαίλνπκε, φηη ε Διιάδα σο ρψξα ηεο κεζνγεηαθήο 

Δπξψπεο είλαη έλαο πξνηηκεηένο πξννξηζκφο, δίλνληαο έηζη πνιιέο επθαηξίεο ζηηο 

κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο λα αλαπηπρζνχλ. 

 

Γηάγξακκα 3: Σνπξηζηηθέο αθίμεηο αλά ήπεηξν ην έηνο 2012 

Πεγή:ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ 

 

Γηάγξακκα 4: Σνπξηζηηθέο αθίμεηο ζηελ Δπξώπε ηελ ηειεπηαία 6εηία 

Πεγή:ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ 
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Ζ λέα ζηξαηεγηθή επνκέλσο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα ζα 

πξέπεη λα βαζηζηεί ζηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ πςειήο εηζνδεκαηηθήο ζηάζκεο 

απφ λέεο αγνξέο-ζηφρνπο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε Κίλα,ε Ηλδία, ε 

Οπθξαλία, ε Σνπξθία θαη ε Ρσζία, πνπ δηαζέηνπλ αλαδπφκελεο κεζαίεο ηάμεηο, νη 

νπνίεο είλαη ζε ζέζε λα ηαμηδέςνπλ θαη θαηαλαιψζνπλ πςειά ρξεκαηηθά πνζά γηα ηε 

δηαζθέδαζε θαη ηελ ςπραγσγία ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, 

αθνχ ε ζεκαζία κηαο αγνξάο εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αθίμεσλ, αιιά 

θαη απφ ηε δαπάλε ησλ ηνπξηζηψλ ζηε ρψξα ππνδνρήο. Αθφκε, νη ίδηνη νη μελνδφρνη 

ζε εξψηεκα πνπ αθνξά ηηο πξνηηκεηέεο πξνο αλάπηπμε αγνξέο-ζηφρνπο, επηιέγνπλ 

ηελ αγνξά ηεο Κίλαο (37% ηνπ δείγκαηνο), ηεο Ρσζίαο θαη ηεο ππφινηπεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο (32%) θαζψο επίζεο ηεο Ηλδίαο, ησλ αξαβηθψλ ρσξψλ, ησλ ΖΠΑ θαη ηεο 

Ηαπσλίαο. 

Με νξίδνληα ην 2020 θαίλεηαη φηη νη παξαδνζηαθέο αγνξέο απνδπλακψλνληαη. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ελψ ην 2000 νη αγνξέο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο 

πνπ απνηεινχζαλ ηηο δχν θχξηεο αγνξέο γηα ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ, αληηζηνηρνχζαλ 

ζρεδφλ ζην 42% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηεζλψλ αθίμεσλ, ην 2009 ην πνζνζηφ απηφ 

πεξηνξίζηεθε ζην 30. Σν γεγνλφο απηφ δειψλεη φηη νη αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

ηνπξηζηψλ είλαη ζπρλέο θαη νη ηνπξηζηηθέο αγνξέο επκεηάβιεηεο. Ζ δηεχξπλζε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ αγνξψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμεο, 

είλαη ζεκαληηθφ λα γίλνληαη δηαζξσηηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ππνδνρήο θαη 

θηινμελίαο ησλ ηνπξηζηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε ηφπνπ. 

Σα γξαθεηνθξαηηθά θαη δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα, φπσο ε έθδνζε Visa παίδνπλ επίζεο 

κείδνλα ξφιν θαη πξέπεη λα κεηξηάδνληαη ην θαηά δχλακηλ(Ληαπάθε, 2011). 

 

Δηθόλα 1: Μεγάιεο ηνπξηζηηθέο επελδύζεηο ζηελ Διιάδα (Πεγή:Απνζηόινπ, 2014) 
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ηελ Διιάδα έρνπλ ήδε δξνκνινγεζεί επελδχζεηο ηφζν απφ μέλνπο φζν θαη 

απφ Έιιελεο επελδπηέο. Πνιιέο εηαηξίεο ζρεδηάδνπλ ηελ επέθηαζή ηνπο ζηελ αγνξά 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζηελ Διιάδα, ζηηο νπνίεο ζθνπεχνπλ λα δηνρεηεχζνπλ κέξνο 

ηνπξηζηψλ πνπ δηαθηλεί κέζσ ησλ πξαθηνξείσλ ηνπο.Άιιεο πάιη έρνπλ σο ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε λέσλ αιπζίδσλ πνιπηειψλ μελνδνρείσλ – resorts θαη ηελ ππνζηήξημε 

επελδχζεσλ κεγάιεο θιίκαθαο. Απηφ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε κε ηε 

δεκηνπξγία λέσλ μελνδνρεηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ είηε κε ηελ εμαγνξά πθηζηακέλσλ 

θαη ηελ αλαβάζκηζή ηνπο (σηεξφπνπινο, 2014).Παξ‟ φια απηά, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, απνθεχγεηαη ε θαηαζθεπή λέσλ θιηλψλ, εθηφο απφ ηηο πεξηνρέο «Δηδηθά 

Ρπζκηδφκελεο Πνιενδφκεζεο» θαη φζσλ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζνχλ ηνπξηζηηθά. 

πλεζίδεηαη ε κεηαηξνπή παξαδνζηαθψλ θηηζκάησλ ζε μελνδνρεία, ψζηε λα 

απνθεπρζεί ε ππεξζπγθέληξσζε μελνδνρείσλ ζηηο αλεπηπγκέλεο ηνπξηζηηθά πεξηνρέο, 

πνπ απνηειεί κείδνλ πξφβιεκα ηνπ ππάξρνληνο κνληέινπ αλάπηπμεο ηνπ ειιεληθνχ 

ηνπξηζκνχ (ICAPGroup Α.Δ., 2012).Δπηιεγκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ αθφινπζν ράξε, έρνπλ θξηζεί θαηάιιειεο γηα ηελ αλάπηπμε 

κεγάισλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ(Απνζηφινπ, 2014).  

Σν ηξίπηπρν ηεο ζρέζεο: ηνπξηζηηθή αλάπηπμε - μελνδνρεηαθή αλάπηπμε - 

μελνδνρεηαθή παηδεία θαη θαηάξηηζε, απνηειείην βαζηθφ θίλεηξν ηεο δηεζλνχο 

μελνδνρείαο, ησλ αλαδπφκελσλ λέσλ παγθφζκησλ αγνξψλ θαζψο θαη ησλ ηξφπσλ ηεο 

ζπζηεκαηηθφηεξεο εθκεηάιιεπζεο ηνπο, πξνο απψηεξν φθεινο ηφζν ηνπ 

επαγγεικαηία μελνδφρνπ φζν θαη ηνπ απαηηεηηθνχ ζχγρξνλνπ ηνπξίζηα-θαηαλαισηή. 

Ζ δηαπίζησζε ησλ εμειηζζφκελσλ ηάζεσλ, πξνζδνθηψλ, επηζπκηψλ θαη 

απαηηήζεσλ ηνπ ζχγρξνλνπ ηνπξίζηα-θαηαλαισηή κε ζθνπφ ηελ πξνζθνξά 

μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο ηδηαίηεξσλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ, απνηειεί πιένλ 

ζεκείν αλαθνξάο γηα φιεο ηηο κεγάιεο πνιπεζληθέο μελνδνρεηαθέο αιπζίδεο θαη κφλν 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε νθείιεη λα ζηξαθεί θαη ν ηνπξηζηηθφο επηρεηξεκαηηθφο 

θφζκνο, ζηελ Διιάδα(Πάικνο, 1999). 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσκέλεο φιεο νη 

επελδχζεηο πνπ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ ρψξα ηα επφκελα ρξφληα, κε πεξηγξαθή ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ δίλνληαο ιεπηνκέξεηεο φπσο ε δπλακηθφηεηα θαη ε έθηαζε 

θαηαζθεπήο, ε επηιεγκέλε πεξηνρή, θαζψο θαη ηα θεθάιαηα πνπ ζα επελδπζνχλ. 
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Πίλαθαο 8: Δπελδύζεηο κεγάισλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ ζηελ Διιάδα (Πεγή:σηεξόπνπινο, 2014) 

Δπελδπηήο Δγθαηαζηάζεηο Πεξηνρή Κόζηνο 

Minoan Group 

(Βξεηαλνί) 

5 μελνδνρεία 1.936 θιηλψλ, γήπεδα γθνιθ, κνλάδα 

αθαιάησζεο & επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, θέληξν επεμίαο (πλ. 

25000 ζηξέκκ.) 

Κάβν ίδεξν, 

Φνηληθφδαζνο Βάη 

(λνκφο Λαζηζίνπ) 

267,7 εθαη. επξψ 

(κέζσ fast track) 

 

PravitaEstate 

3 μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα 5 αζηέξσλ, 4 γήπεδα γθνιθ, 

παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο, ζπλεδξηαθφ θέληξν, θέληξν πγείαο, 

απνθαηάζηαζεο & ζεξαπείαο, πξνπνλεηηθφ αζιεηηθφ θέληξν, 

εγθαηαζηάζεηο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (πλ. 12.673 ζηξέκκ) 

Σαμηάξρε 

(Γήκνο Πνιπγχξνπ, 

Υαιθηδηθή) 726,4 εθαη. επξψ 

Taurus Investment Holdings 

(Γεξκαλνί&Ακεξηθαλνί) 

Ξελνδνρείν 5 αζηέξσλ (216 θιηλψλ), παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο 

& θέληξν αλαδσνγφλεζεο. Ακκνπδαξάθη (Μήινο) 100 εθαη. επξψ 

Setai, Rosewood θαη Rotana 

Hotels 

6 ππεξπνιπηειείαο μελνδνρεία κε 1.020 ζνπίηεο θαη 

δηακεξίζκαηα, 150 θαηνηθίεο γηα golfers, έλα παξαζαιάζζην 

«ρσξηφ», γήπεδν golf 18 νπψλ θαη καξίλα 200 ζέζεσλ Ηζάθε 1 δηζ. επξψ. 

άλε Α.Δ. - Oaktree Capital 

Management 

3 μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα 5 αζηέξσλ, 5.000 θαηνηθίεο, 

αθαδεκία θαη γήπεδα γθνιθ, βνηαληθφο ιφθνο 700 

ζηξεκκάησλ, ηππηθφ θέληξν θαη ζεκαηηθφ πάξθν Κεληξηθή Διιάδα 1 – 1,5 δηζ. επξψ 

Dolphin Capital Investors Ξελνδνρείν, παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο, γήπεδν γθνιθ θαη 

beachclub (πλ. 2.000 ζηξεκκ.) 

Κνηιάδα ηνπ Γήκνπ 

Δξκηνλίδαο (Αξγνιίδα) 

418 εθαη. επξψ 

(κέζσ fast track) 

Grace Hotels, ηνπ Libra 

Group (νηθνγ. Λνγνζέηε) 

Ξελνδνρεηαθή κνλάδα κε 125 πνιπηειή δσκάηηα θαη ζνπίηεο, 

θαζψο θαη 40 βίιεο πξνο πψιεζε Βειίθα (Καιακάηα) 80 εθαη. επξψ 
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Κεθάιαην 2: Ξελνδνρεηαθέο Μνλάδεο 
 

2.1. Κύξηα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα 

Σνπξηζηηθά θαηαιχκαηα είλαη νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο (θαηαιχκαηα, 

γξαθεία, επηρεηξήζεηο κεηαθνξψλ, θηι.), δειαδή νη επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ππνδέρνληαη ηνπξίζηεο 

παξέρνληάο ηνπο δηακνλή θαη άιιεο ζπλαθείο πξνο ηε δηακνλήππεξεζίεο, φπσο 

εζηίαζε, ςπραγσγία, αλαςπρή, άζιεζε.Γηαθξίλνληαη σο εμήο(Δζληθφ Σππνγξαθείν, 

2014): 

 

a) Ξελνδνρεία:  

 

Σα μελνδνρεία είλαη εγθαηαζηάζεηοδηακνλήο πνπ δηαζέηνπλ ρψξνπο 

δηαλπθηέξεπζεο ζεδσκάηηα ή ζε δηακεξίζκαηα ελφο ή δχν ή πεξηζζφηεξσλρψξσλ κε 

ινπηξφ, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ππνδνρήο,παξακνλήο ησλ πειαηψλ θαη αίζνπζα 

παξνρήο ηνπιάρηζηνλ πξσηλνχ γεχκαηνο. 

 

b) Οξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελώζεηο (camping): 

 

Οη νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελψζεηο είλαη θχξηα μελνδνρεηαθά 

θαηαιχκαηα, ππαίζξηα,κε ή ρσξίο νηθίζθνπο, ζηα νπνία παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

δηακνλήο, εζηίαζεο θαη αλαςπρήο ηνπξηζηψλ πνπδηαζέηνπλ ή φρη ίδηα θαηαζθελσηηθά 

θαη κεηαθνξηθάκέζα, φπσο ζπξφκελα ή απηνθηλνχκελα ηξνρφζπηηα,ξπκνπιθνχκελα ή 

εκηξπκνπιθνχκελα ηξνρφζπηηα, ζθελέο, ηξνρνζθελέο ή ζθελέο επί ηεο νξνθήο 

νρεκάησλ,ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία δηακνξθσκέλα κε θνηηψλεο (hotelbus) θαη 

ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία κε ζπξφκελα νρήκαηαδηακνξθσκέλα κε θνηηψλεο (rotel hotel). 

 

c) Ξελώλεο θηινμελίαο λέσλ: 

 

Ξελψλεο θηινμελίαολέσλ είλαη θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ηα 

νπνίαεπξίζθνληαη εληφο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσλ θαηνηθηζκψλ. πλήζσο, 

πνιπψξνθεο νηθνδνκέο κεηαηξέπνληαη ζε μελψλεο θηινμελίαο λέσλ. 

d) ύλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα: 
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χλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα είλαη ηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηαπνπ 

αλεγείξνληαη ζε ζπλδπαζκφ κεηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο θαη κε 

εγθαηαζηάζεηο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο. Χο εγθαηαζηάζεηο εηδηθήο 

ηνπξηζηηθήοππνδνκήο λννχληαη ζπλεδξηαθά θέληξα, γήπεδα γθνιθ,θέληξα 

ζαιαζζνζεξαπείαο, ηνπξηζηηθνί ιηκέλεο, ρηνλνδξνκηθά θέληξα, ζεκαηηθά πάξθα, 

Κέληξα ΠξνπνλεηηθνχΑζιεηηθνχ Σνπξηζκνχ, πδξνζεξαπεπηήξηα, θαζψο θαη 

εγθαηαζηάζεηο εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ φπσο κνλάδεο ηακαηηθήο ζεξαπείαο, 

θέληξα ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ ζεξκαιηζκνχ, θέληξα αλαδσνγφλεζεο, θέληξα 

επεμίαοθαη αηζζεηηθήο θαη θέληξα θαηαδπηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

 

e) Ξελνδνρεία ζπληδηνθηεζίαο (condo hotels): 

 

Δίλαημελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα θαηεγνξίαο 3 ή 4 ή 5 αζηέξσλ, εληφο 

εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσλ θαη εληφο νξίσλ νηθηζκψλ πξνηνπ 1923 ή θάησ ησλ 

2.000 θαηνίθσλ. Δπηηξέπεηαηε ζχζηαζε νξηδνληίσλ θαη θαζέησλ ηδηνθηεζηψλ θαη  ε 

κεηαβίβαζε ελνρηθψλ θαη εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ ζε ηξίηνποκε ηε κνξθή 

δσκαηίσλ ή δηακεξηζκάησλ. Ζ καθξνρξφληα κίζζσζε ζπλνκνινγείηαη γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δέθαεηψλ.  

 

f) Ξελνδνρεηαθά ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα εληόο παξαδνζηαθώλ θηηζκάησλ: 

 

Με ππνπξγηθή απφθαζε θαζνξίδνληαη νη ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο 

πξνδηαγξαθέο ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ εληφο παξαδνζηαθψλθηηζκάησλ, νη φξνη 

θαη νη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαοηνπο, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα θαηε δηαδηθαζία 

θαηάηαμήο ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. 

2.2. Γηάθξηζε μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ 

Σα μελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα ηππνπνηνχληαη κε βάζε ηε 

δηακφξθσζεησλ δσκαηίσλ, κε ηελ παξνρή νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ηελ θαζεκεξηλή ηαθηνπνίεζε ησλ θξεβαηηψλ θαη ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ πγηεηλήο, ηελ νκαδνπνίεζε ζε θιάζεηο θαη 

θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη(χλδεζκνο 

Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, 2014). 
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Οη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, 

αλάινγα κε ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ δηαζέηνπλ. Έηζη, ηα μελνδνρεία κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ ζε(ICAP Group Α.Δ., 2012): 

 

 Αζηηθά:πλερνχο ιεηηνπξγίαο, ζε αζηηθά θέληξα, γηα επαγγεικαηηθνχο 

ζθνπνχο θαηά θχξην ιφγν 

 Ξελνδνρεία δηαθνπώλ: Δπνρηαθήο ιεηηνπξγίαο, ζηελ πεξηθέξεηα, γηα 

παξαζεξηζκφ 

 Allinclusive: Παθέηνπ δηαθνπψλ (δηακνλή, εζηίαζε, αλαςπρή) 

Αθφκα, αλάινγα κε ην είδνο ηεο πειαηείαο, κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ 

ζε(Κνηξψηζνο, 2007): 

 

 Γηεξρνκέλσλ πειαηψλ 

 Μαδηθνχ ηνπξηζκνχ 

 Μαθξάο δηακνλήο 

 Οηθνγελεηαθνχ ηνπξηζκνχ 

 Σνπξηζηηθά (γηα δεπγάξηα) 

Γηάθξηζε φκσο κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηδηνθηεζίαο ή 

ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο. Έηζη, νη ειιεληθέο 

μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο δηαθνξνπνηνχληαη έληνλα αλάινγα αλ είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο ζε νξεηλέο ή παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο. Φαίλεηαη, φηη επσθεινχκελεο 

είλαη νη παξαζαιάζζηεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, ελψ γηα λα επηβηψζνπλ νη νξεηλέο, 

θξίλεηαη απαξαίηεην λα θαηαθχγνπλ ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ (ICAPGroup 

Α.Δ., 2012).Ζ δηάθξηζε αλάινγα κε ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο είλαη ε αθφινπζε: 

 

 Αζηηθά: Δίλαη εγθαηεζηεκέλα ζε πφιεηο 

 Παξαζεξηζηηθά: Δίλαη εγθαηεζηεκέλα καθξηά απφ πφιεηο, ζηελ επαξρία 

θαη θνληά ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζε αμηνζέαηα 

 Ξελνδνρεία ζπγθνηλσληαθώλ θέληξσλ: Μπνξεί λα είλαη 

θξνπαδηεξφπινηα, ζηδεξνδξνκηθέο θιηλάκαμεο, αεξνδξφκηα, καξίλεο, θηι. 

 Ξελνδνρεία ηακαηηθώλ πεγώλ: Σα ιεγφκελα SPA 
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Γηάγξακκα 5: Καηαλνκή ησλ κεγάισλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ ζηα γεσγξαθηθά 

δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο (Πεγή:Ξελνδνρεηαθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο, 2013) 

Σα μελνδνρεία ζπλήζηδαλ λα δηαθξίλνληαη ζε ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή ηνπο. 

Έηζη, ππήξραλ αξρηθά πέληε ηάμεηο (Α‟ έσο Δ‟) πνπ ζηε ζπλέρεηα εμειίρζεθαλ 

(Καιθηψηεο, 1974; Κνηξψηζνο, 2007): 

 

1) Α‟ Σάμεο 

2) Β‟ Σάμεο 

3) Γ‟ Σάμεο 

4) Γ‟ Σάμεο 

5) Δ‟ Σάμεο 

6) Παλζηφλ 

7) Clubs (Τπεξεζίεο ςπραγσγίαο θαη άζιεζεο) 

Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο, ε δηάθξηζε ησλ μελνδνρείσλ γίλεηαη κε θξηηήξην 

ηελ πνηφηεηα θαη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, επνκέλσο, ε ππάξρνπζα ηαμηλφκεζε 

γίλεηαη κε «Αζηέξηα», ρξεζηκνπνηψληαο κηα θιίκαθα απφ ην 1 κέρξη ην 5. Βάζεη ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηαμηλφκεζεο, επηιέγεηαη θαη ζπγθεθξηκέλε ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή(ICAP Group Α.Δ., 2012). 

 

Γσδεθάλεζα

11%
Ζπεηξνο
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Θεζζαιία

6%Θξάθε
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Κεληξηθή 

Διιάδα

13%

Κξήηε

16%

Κπθιάδεο

11%

Μαθεδνλία

16%

Νεζηά Αηγαίνπ

4%

Νεζηά Ηνλίνπ

9%

Πεινπφλλεζνο

9%

Γεσγξαθηθή θαηαλνκή μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ Διιάδαο

Πνιπηειείαο 

Λατθά, καθξάο δηακνλήο ή δηεξρνκέλσλ 
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Γηάγξακκα 6: Αξηζκόο κεγάισλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ ησλ 5 θιάζεσλ «αζηεξηώλ» 

ζηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο (Πεγή: ΞΔΔ, 2013) 

 

 Σέινο, ηα μελνδνρεία κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπο. 

Γηαθνξέο ηφηε παξνπζηάδνληαη ζηε δνκή θαη ζηε κνξθή νξγάλσζήο ηνπο. Σα κεγάια 

μελνδνρεία ρξεζηκνπνηνχλ επηζηεκνληθέο κεζφδνπο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο. 

Αληηζέησο, ηα κηθξφηεξα εκθαλίδνπλ κηα ξεπζηφηεηα θαη ε νξγαλσηηθή ηνπο δνκή 

έρεη πνιιέο αηέιεηεο. Σν κέγεζνο ηνπ μελνδνρείνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

θιηλψλ, δειαδή ησλ δσκαηίσλ ηνπ, ην νπνίν νξίδεηαη σο ε δπλακηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ(Κνηξψηζνο, 2007). 
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Γηάγξακκα 7: πγθεληξσηηθό δηάγξακκα ηαμηλόκεζεο μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ (Πεγή:Καιθηώηεο, 1974) 

Σχπνο ηδηνθηεζίαο

Απιή αηνκηθή

Αηνκηθή κε 
κηζζσηή 
εξγαζία

Δζληθή 
εηαηξηθή κε 

κηζζσηή 
εξγαζία

Πνιπεζληθή 
εηαηξία κε 
κηζζσηή 
εξγαζία

Καηεγνξία

Τπεξ/ηειείαο

Πνιπηειείαο

Καηεγνξίαο 

Α, Β, Γ, Γ, Δ

Σφπνο 
εγθαηάζηαζεο

Οξεηλέο

Παξαζ/ζζηεο

Λνπηξνπφιεσλ

Αζηηθψλ 
θέληξσλ

Δζληθψλ νδψλ 
ηαρείαο 

θπθινθνξίαο

Υξνληθή 
ιεηηνπξγία

πλερνχο 
ιεηηνπξγίαο

Δπνρηθήο 
ιεηηνπξγίαο

Πξνζθεξφκελεο 
ππεξεζίεο

Ξελνδνρεία

Απηνεμππ/κελα 
θαηαιχκαηα

Δγθαηαζηάζεηο 
δηεκέξεπζεο

Δλνηθηαδφκελα 
δσκάηα

Οξγαλσκέλεο 
θαηαζθελψζεηο

Δγθαηαζηάζεηο 
εηδηθψλ 

ρξήζεσλ

Πειαηεία

Γηεξρφκελνη

Παξαζεξηζηέο

Δπηρεηξεκαηίεο
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2.3. Σκεκαηνπνίεζε μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ 

 

Ζ μελνδνρεηαθή κνλάδα είλαη κηα επηρείξεζε παξαγσγήο ππεξεζηψλ. Σα 

ζχγρξνλα μελνδνρεία απνηεινχλ έλα ζπλερή νξγαλσκέλν ζπλδπαζκφ ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο, πνπ ιεηηνπξγεί κε ζηφρν ηελ θάιπςε θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ 

ησλ πειαηψλ, επηδηψθνληαο ην θέξδνο(Ρνχηζε, 2010). 

Ο θχξηνο ζθνπφο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ είλαη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

πιεξφηεηαο ησλ δσκαηίσλ, κε παξάιιειε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ψζηε λα 

δηεθδηθήζνπλ ηειηθά πςειφ θέξδνο. Καζέλα απφ ηα ηκήκαηα ησλ μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. εκαληηθή ζέζε 

ζηε δηαηήξεζε απηήο ηεο επηθνηλσλίαο έρεη ην ηκήκα ππνδνρήο (FrontOffice). Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά ζεκαληηθφ ξφινσο πξνο ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ επηηειεί θαη ην 

ηκήκα νξφθσλ (RoomDivision) (Gül, 2014). Κάζε ηκήκα πξέπεη λα επηθνηλσλεί θαη 

λα ελαξκνλίδεηαη κε ηα ππφινηπα, ελψ παξάιιεια νη ζρέζεηο ηνπο λα είλαη μεθάζαξεο 

φπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα (CoastalHotels, 2014).  

 

 

Δηθόλα 2: ρέζεηο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ ηκεκάησλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηελ νξγάλσζε ηεο 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο (Πεγή:CoastalHotels, 2014) 
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Ζ ηκεκαηνπνίεζε ησλ μελνδνρείσλ είλαη δπλαηή κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη 

βαζίδεηαη ζηα αθφινπζα θξηηήξηα(Ρνχηζε, 2010): 

 

a) Γηνηθεηηθή ηεξαξρία 

Απεηθνλίδεηαη ζην νξγαλφγξακκα θάζε κνλάδαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο 

νδεγφο θηα ηελ εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ πξνζσπηθνχ ζε απηή. 

Τπάιιεινη θαη πξντζηάκελνη αλαγλσξίδνπλ ηηο γξακκέο εμνπζίαο, αλ θαη πνιιέο 

θνξέο δελ είλαη απηέο επδηάθξηηεο. Μεηνλέθηεκα απνηειεί ε αδπλακία εκθάληζεο ηεο 

αμίαο θαη ζεκαζίαο θάζε ηκήκαηνο ή ησλ κεζαίσλ θαη θαηψηεξσλ ζηειερψλ. 

 

Γηάγξακκα 8: Οξγαλόγξακκα μελνδνρείνπ πνιπηειείαο (Πεγή:Ρνύηζε, 2010) 

Γεληθφο 
Γηεπζπληήο

Τπνδηεπζπληήο

Γηεπζπληήο 
Γσκαηίσλ & 

Τπνδνρήε 
πειαηψλ

Πξντζηακέλε νξφθσλ

(Βνεζφο 
πξντζη., Houseman, Κακα
ξηέξεο, Καζαξίζηξηεο, Τπ

άιι. πιεληπξίνπ)

Τπεχζπλνο 
Τπνδνρήο & 

Δμππεξ. πειαψλ

(Κξαηήζεηο, Σειε
θσλείν, Γθξνπκο,

θηι)

Πξντζηάκελνο 
πξνζσπηθνχ

(Βνεζφο 
πξντζη., Τπάιιε

ινη)

Πξντζηάκελνο 
πληήξεζεο

(Ζιεθηξνιφγνη, 
Τδξαπιηθνί)

Πξντζηάκελνο 
Αζθαιείαο

(Άλδξεο 
αζθαιείαο)

Πξντζηάκελνο 
Λνγηζηεξίνπ

(Σακίεο, Λνγηζηέ
ο, Τπαιι. 

Μεραλ/ζεο)

Γηεπζπληήο 
Δπηζηηηζηηθψλ 

Σκεκάησλ

Τπεχζπλνο Δζηηαηνξίσλ

(εξβηηφξνη, Μπάξκαλ, θηι.)

Τπεχζπλνο Αγνξψλ

(Απνζεθάξηνο, Δξγάηεο, θηι.)

Τπεχζπλνο Κνπδίλαο

(Μάγεηξνη, Εαραξνπιάζηεο, Λα
ληδέξεδεο, θηι.)

Πξντζηάκελνο Διέγρνπ

(Διεγθηέο, Υεηξηζηέο Ζ/Τ, θηι.)

Τπεχζπλνο 
Πσιήζεσλ 

(Τπάιιεινη)

Τπεχζπλνο Γεκνζίσλ 
ρέζεσλ / 

Γηαθήκηζεο
Γξακκαηέαο
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b) Λεηηνπξγίεο ηκεκάησλ 

Σα θχξηα ζεκεία γηα ηελ απφδνζε ηνπ μελνδνρείνπ ζεσξνχληαη ηα 

ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα, φπσο ηα δσκάηηα, ην ηκήκα ηξνθίκσλ, πνηψλ αζθάιεηαο, θ.ά. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ ελδηαθέξεη ην πξνζσπηθφ, αιιά ε ιεηηνπξγία 

έθαζηνπ ηκήκαηνο. Ο δηεπζπληήο είλαη ππεχζπλνο γηα φια ηα αθφινπζα ιεηηνπξγηθά 

ηκήκαηα: 

 

 

Γηάγξακκα 9: Σκεκαηνπνίεζε μελνδνρείνπ βάζεη ιεηηνπξγηώλ (Πεγή:Ρνύηζε, 2010) 

 

c) Πεξηνρέο επαθήο κε πειάηεο 

Γχν θαηεγνξίεο πθίζηαληαη θαη αθνξνχλ ηε ζρέζε πειάηε – πξνζσπηθνχ. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία, πθίζηαηαη επαθή πειάηε – πξνζσπηθνχ, φπσο π.ρ. ζην 

εζηηαηφξην, ην κπαξ, ηελ ππνδνρή, θηι. ηε δεχηεξε θαηεγνξία, δελ πθίζηαηαη επαθή 

πειάηε – πξνζσπηθνχ, φπσο π.ρ. ζην ινγηζηήξην ή κε ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο. Καη 

νη δχν ππνθαηεγνξίεο ειέγρνληαη απφ ηνλ δηεπζπληή. ην αθφινπζν ζρήκα, 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ηκήκαηα ηεο θάζε θαηεγνξίαο: 

 

Γσκάηηα

Τπνδνρή

Κξαηήζεηο

Σακείν

Καζαξηζκφο 
ρψξσλ

Πιπληήξην

Σαρπδξνκείν & 
Σειεθσλείν

Λνγηζηήξην

Έιεγρνο

Δγγξαθέο & 
Καζνιηθφ

Μηζζνδνζία

ηαηηζηηθέο

Σξφθηκα & Πνηά

Αγνξέο

Απνζήθεπζε

Παξαζθεπή

Γηάζεζε

Μάξθεηηλγθ

Γηαθήκηζε

Πξνβνιή

Γεκφζηεο 
ζρέζεηο

Άιιεο 
ιεηηνπξγίεο

Σερληθφ ηκήκα

Δπηζθεπέο/ 
πληήξεζε

Αζθάιεηα

Ζιεθηξ/θά & 
Τδξαπιηθά
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Γηάγξακκα 10: Καηεγνξίεο ηκεκαηνπνίεζεο αλάινγα κε ηε ζρέζε πειάηε – πξνζσπηθνύ 

(Πεγή: Ρνύηζε, 2010) 

 

d) Κνζηνινγηθή δηάξζξσζε 

Σν νξγαλφγξακκα κηαο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο αληηθαηνπηξίδεη ηε 

δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή ηεο δνκή. Απφ απηέο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε 

θνζηνινγηθή δηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο. ε φιεο ηηο νξγαλσηηθέο κνλάδεο 

ππάξρνπλ θέληξα θφζηνπο, θέληξα εζφδσλ, θέληξα επελδχζεσλ θαη γεληθφηεξα 

θέληξα επζπλψλ. Έηζη, γηα κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα, ηα θέληξα θφζηνπο αθνξνχλ 

ηα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ πνπ δελ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο θαη δε ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο πειάηεο. Παξ‟ φια απηά παξάγνπλ θφζηνο θαη δελ εηζπξάηηνπλ άκεζα έζνδα. 

Αληηζέησο, ηα θέληξα εζφδσλ παξάγνπλ θέξδε αθνχ εηζπξάηηνπλ έζνδα απφ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπο. 

Σα βαζηθά θέληξα θφζηνπο κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο αθνξνχλ ηηο 

ιεηηνπξγίεο εθκεηάιιεπζεο, κάξθεηηλγθ θαη πξνψζεζεο πσιήζεσλ, νηθνλνκηθψλ 

θαη δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα ππνδηαηξεζνχλ αλάινγα κε ηα παξαγφκελα ηνπξηζηηθά 

πξντφληα (ππεξεζίεο χπλνπ, θαγεηνχ – πνηψλ, ηειεπηθνηλσληψλ – θαμ - 

ππνινγηζηψλ, αζθάιεηαο- ζεξίδσλ, ζπνξ, πηζίλαο, μελαγήζεσλ, κεηαθηλήζεσλ, 

θηι.). Ζ θνζηνιφγεζε ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ βνεζά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ ελψ παξάιιεια επηηξέπεη ηε ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ 

απνθάζεσλ. ην αθφινπζν ζρήκα, παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα θέληξα εζφδσλ 

θαη θφζηνπο κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. 

Σκήκαηα Δπαθήο κε πειάηε 
(Front - of - the - House)

•Τπνδνρή

•Γσκάηην

•αιφλη ππνδνρήο

•Δζηηαηφξην

•Μπαξ

•Αίζνπζεο αλαςπρήο

•Αίζνπζεο εθδειψζεσλ

•Πιεξνθνξίεο

•Σειεθσλείν

Σκήκαηα κε Δπαθήο κε πειάηε 
(Back - of - the - House)

•Λνγηζηήξην

•Σκήκα πξνζσπηθνχ

•Κνπδίλα

•Γηαθήκηζε θαη Πξνβνιή

•πληήξεζε

•Μεραλνινγηθφ - Σερληθφ

•Πιπληήξην
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Γηάγξακκα 11: Σκεκαηνπνίεζε μελνδνρείνπ βάζεη θέληξσλ θόζηνπο / εζόδσλ 

(Πεγή: Ρνύηζε, 2010) 

 

e) Κέληξα επζύλεο κειώλ πξνζσπηθνύ 

Ζ νξγάλσζε ηνπ μελνδνρείνπ ζεσξείηαη επζχλε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, 

εηδηθφηεξα ζε κηθξφηεξεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, φπνπ έλα άηνκν είλαη ππεχζπλν γηα 

πεξηζζφηεξα ηκήκαηα. ε κεγαιχηεξεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, κπνξεί λα ππάξρεη θαη 

μερσξηζηφ άηνκν γηα θάζε ιεηηνπξγία. Πιενλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηκεκαηνπνίεζεο είλαη ν άκεζνο έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ηνπ ππεπζχλνπ θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ επηβιέπνληνο ηκήκαηνο. 

 

Γηάγξακκα 12: Σκεκαηνπνίεζε μελνδνρείνπ βάζεη ππεπζύλσλ ιεηηνπξγηώλ 

(Πεγή: Ρνύηζε, 2010)  

Κέληξα Δζφδσλ

•Γηεχζπλζε δσκαηίσλ & Τπνδνρήο 
πειαηψλ

•Γηεχζπλζε ηξνδθίκσλ & πνηψλ

•Τπεξεζίεο ςπραγσγίαο

Κέληξα Κφζηνπο

•Λνγηζηήξην

•πληήξεζε

•Γηεχζπλζε πξνζσπηθνχ

•Γηαθήκηζε

•Πιπληήξην

•Δμνπιηζκφο αλαςπρήο

Τπεχζπλνο 
δσκαηίσλ

Τπεχζπλνο 
ππνδνρήο

Τπεχζπλνο 
ππεξεζηψλ

Τπεχζπλνο 
επηθνηλσλίαο

Τπεχζπλνο 
νηθνλνκηθψλ

Λνγηζηέο

Υεηξηζξέο 
Ζ/Τ

Τπεχζπλνο 
αγνξψλ

Διεγθηέο

Τπεχζπλνο 
ηξνθίκσλ & 

πνηψλ

εξβηηφξνη

Πξνζσπηθφ 
θνπδίλαο

Τπεχζπλνο 
ηξνθνδνζίαο

Τπεχζπλνο 
δεμηψζεσλ

Τπεχζπλνο 
δηνηθεηηθνχ

Τπεχζπλνο 
ρψξσλ 

θαζαξηφηεηαο

Τπεχζπλνο 
πιπληεξίνπ

Τπεχζπλνο 
ζπληήξεζεο

Τπεχζπλνο 
κεραλ/θψλ 
εγθαη/ζεσλ
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 πσο είλαη ινγηθφ, ε ηκεκαηνπνίεζε ησλ μελνδνρείσλ δηαθέξεη αλάινγα κε 

ην κέγεζνο ηνπ εθάζηνηε μελνδνρείνπ. Οη κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο δηαζέηνπλ 

πνιχ πεξηζζφηεξα ηκήκαηα θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ απηψλ πεξηπιέθνληαη. Αλαιπηηθά, 

παξαηίζεληαη παξαθάησ ηα θπξηφηεξα ηκήκαηα ησλ κεγάισλ μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ, πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ζχγρξνλεο κνξθέο νξγάλσζεο(Κξαζέ, 2003; 

Βαζηαξδήο, 2000). 

 

a) Τπνδνρή (Front Office) 

Σν ηκήκα ππνδνρήο είλαη απηφ πνπ έξρεηαη ζε πξψηε επαθή κε ηνλ πειάηε, 

γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξέπεη λα αθήζεη ηηο θαιχηεξεο εληππψζεηο. Ο ππεχζπλνο 

ππνδνρήο έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο θηινμελνχκελνπο θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο θξαηήζεηο, 

νη νπνίεο ζηηο ζχγρξνλεο κνξθέο νξγάλσζεο πξαγκαηνπνηνχληαη ειεθηξνληθά. 

Τπάξρνπλ πιένλ εηδηθά ινγηζκηθά πνπ δηαρεηξίδνληαη κε επθνιία ησλ αξηζκφ ησλ 

θξαηήζεσλ θαη ησλ δηαζέζηκσλ δσκαηίσλ. Σν ηκήκα απηφ ιεηηνπξγεί επί 

εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεο θαη γη‟ απηφ ηνλ ιφγν απαηηνχληαη βάξδηεο. Ζ πξσηλή βάξδηα 

είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ αξηζκνχ ησλ θηινμελνχκελσλ. Ζ απνγεπκαηηλή 

βάξδηα αζρνιείηαη κε ηηο θπξηφηεξεο αθίμεηο, ελψ θαηά ηε λπρηεξηλή βάξδηα γίλεηαη 

θπξίσο δηαρείξηζε ησλ ινγηζηηθψλ. 

b) Σκήκα θαζαξηόηεηαο (Housekeeping) 

Σν ηκήκα θαζαξηφηεηαο αλήθεη ζηα παξαγσγηθά ηκήκαηα θαη είλαη 

απαξαίηεην ζε θάζε μελνδνρεηαθή κνλάδα. Ζ δηνηθεηηθή ηνπ νξγάλσζε πεξηιακβάλεη 

έλαλ δηεπζπληή ν νπνίνο έρεη ζπλήζσο θαη έλα βνεζφ, πνπ καδί επηβιέπνπλ ηνπο 

ππεχζπλνπο ησλ νξφθσλ. Δίλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ, ην ηκήκα απηφ λα έρεη θαιέο 

απνιαβέο ψζηε νη εξγαδφκελνη λα ληψζνπλ αλαγλψξηζε γηα ηελ εξγαζία ηνπο. 

c) Αρζνθόξνη (Bell staff) 

Σν ηκήκα ησλ αρζνθφξσλ θπξηαξρεί ζηηο κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. 

Ρφινο ησλ αρζνθφξσλ είλαη ην θαισζφξηζκα ησλ πειαηψλ, ε μελάγεζε ζηα δσκάηηα 

θαη επίδεημε φισλ ησλ παξνρψλ. Δπηπιένλ, ην ηκήκα αζρνιείηαη κε ηελ ελεκέξσζε 

ησλ πειαηψλ γηα ηηο ψξεο θαγεηνχ θαη ηηο πηζαλέο δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο κπνξνχλ 

λα αθνινπζήζνπλ νη πειάηεο. 
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d) Σκήκα εζηηαηνξίνπ (Food and beverage department) 

ηηο κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, ην ηκήκα εζηηαηνξίνπ ζεσξείηαη ην 

θιεηδί ηνπ κάξθεηηλγθ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ πειαηψλ θαη κέζσ απηνχ γίλνληαη 

πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Θεσξείηαη επίζεο σο 

θνηηίδα θέξδνπο, κηαο θαη είλαη αληίζηνηρα πξνζνδνθφξν ηκήκα κε ην ηκήκα 

δσκαηίσλ (θεξδνθνξία 10-20%). 

e) Σκήκα εμππεξέηεζεο (Service department) 

Οη κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πεξηιακβάλνπλ πνιιά εζηηαηφξηα θαη γηα 

θαζέλα απφ απηά ππάξρεη δηαθνξεηηθφο δηεπζπληήο. Σν ηκήκα εμππεξέηεζεο έρεη σο 

ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θπξίσο ζηηο αίζνπζεο ησλ εζηηαηνξίσλ, σο πξνο 

ην ζεξβίξηζκα θαγεηψλ θαη πνηψλ, ραηξεηηζκφ ησλ πειαηψλ θαη επίβιεςε ησλ 

ζεξβηηφξσλ. Δπηπιένλ, ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο εμππεξέηεζεο είλαη ε 

δηαθφζκεζε ηνπ ρψξνπ θαη ε δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηάο ηνπ. Ο ππεχζπλνο ηνπ 

ηκήκαηνο εμππεξέηεζεο νθείιεη λα παξνπζηάδεη κηα αμηνπξεπή εκθάληζε, θαζψο 

έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο πειάηεο, εηδηθφηεξα θαηά ηηο πξνηάζεηο γεπκάησλ. 

Απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο απνθηά ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα, ζε κεγάιεο μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο ζηηο νπνίεο δηνξγαλψλνληαη ζπλέδξηα, ζπκπφζηα, θηι. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, ν ππεχζπλνο εμππεξέηεζεο παξαιακβάλεη ζρέδην γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ 

ζπλεδξίνπ, θαλνλίδεη βάζεη απηψλ ην γεχκα, ηα πνηά θαη ηε δηαθφζκεζε θαη δίλεη 

νδεγίεο ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηελ επηηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Σν ηκήκα 

εμππεξέηεζεο φκσο δελ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηα εζηηαηφξηα. ρεηίδεηαη επίζεο 

θαη κε ηελ ππεξεζία δσκαηίνπ (room service). 

f) Μαγεηξεία (Food production) 

Σα καγεηξεία πξέπεη λα δηνηθνχληαη απφ εμεηδηθεπκέλν ζεθ (executivechef). 

Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ζηηο κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

ζεθ ζπγθαηαιέγνληαη νη παξαγγειίεο ησλ πξψησλ πιψλ, ν έιεγρνο πνηφηεηαο, ε 

εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ γεπκάησλ (σο πξνο ηε ζχλζεζε θαη 

ηελ παξνπζίαζή ηνπο). 
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g) Σκήκα πγηεηλήο (Sanitation and utility department) 

Σν ηκήκα πγηεηλήο αζρνιείηαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζε φινπο 

ηνπο ρψξνπο θαη θπξίσο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ησλ ρψξσλ παξαγσγήο 

(π.ρ. καγεηξεία). Παξάιιεια, αζρνιείηαη θαη κε ηε ζπιινγή απνξξηκκάησλ απφ θάζε 

ζεκείν ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. 

h) Σκήκα κάξθεηηλγθ θαη πσιήζεσλ (Sales and marketing department) 

Σν ηκήκα απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ εχξεζε πειαηείαο, δίλνληαο έκθαζε ζηηο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ 

ηνπ ζηφρνπ, ην ηκήκα κάξθεηηλγθ δηνξγαλψλεη πνιιέο θνξέο δηάθνξεο εθδειψζεηο ή 

εθδξνκέο, πξνζειθχνληαο γθξνππ. 

i) Σκήκα ινγηζηεξίνπ (Accounting office) 

Σν ηκήκα ινγηζηεξίνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο, ηηο νηθνλνκηθέο 

αλαθνξέο θαη ηνλ έιεγρν. ηηο κεγάιεο μελνδνρεηαθέο αιπζίδε, ην ηκήκα ινγηζηεξίνπ 

είλαη μερσξηζηφ γηα θάζε κία μενδνρεηαθή κνλάδα. 

j) Σκήκα πξνζσπηθνύ (Human Resources) 

Σν ηκήκα πξνζσπηθνχ εμεηδηθεχεηαη ζηελ εξγνδνζία θαη ζηηο πξνζιήςεηο 

λέσλ ππαιιήισλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ηειεπηαίσλ. πσο ζα 

αλαθεξζεί θαη παξαθάησ, ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο δηαδηθαζίεο ζηηο ζχγρξνλεο κνξθέο νξγάλσζεο ησλ μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ. 

k) Σκήκα αγνξώλ (Purchasing department) 

Σνηκήκα αγνξψλ είλαη ππεχζπλν γηα ηε δεκηνπξγία πξνηχπσλ γηα φια ηα 

πξντφληα, ψζηε λα ζπλδπάδεη θαιή πνηφηεηα κε θαιή ηηκή. Σν ηκήκα αγνξψλ 

ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. 
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Κεθάιαην 3: Οξγάλσζε μελνδνρείσλ 
 

3.1. Ιζηνξηθή εμέιημε νξγαλσηηθώλ δνκώλ 

 

Οη ξίδεο ηεο μελνδνρεηαθήο βηνκεραλίαο είλαη γλσζηφ φηη βξίζθνληαη πίζσ 

ζηνλ πξψην αηψλα θαη ζηηο πξψηεο εγθαηαζηάζεηο πνπ ρηίζηεθαλ απφ ηνπο αξραίνπο 

Ρσκαίνπο θαη Έιιελεο. Καηά ηνλ πξψην αηψλα ηνπ Μεζαίσλα είραλ θαηαζθεπαζηεί 

ήδε πνιιά είδε θαηαιπκάησλ πνπ βξίζθνληαλ ζε ιεηηνπξγία. Σνλ 15
ν
αηψλα ζηε 

Γαιιία άξρηζαλ λα εγγξάθνληαη γηα πξψηε θνξά επηζθέπηεο ζηα μελνδνρεία. Οη 

μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο άξρηζαλ λαηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπο θαη λα ηηκνινγνχλ βάζεη απηψλ ησλ πξνηχπσλ, θαηά 

ηνλ 17
ν
 αηψλα. 

Μεηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ηνλ 18ν αηψλα, νη επελδχζεηο μελνδνρείσλ 

παξνπζίαζαλ αχμεζε ζε φιν ηνλ θφζκν. ε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή 

αξρηηεθηνληθή ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Αζίαο, νη εγθαηαζηάζεηο άξρηζαλ λα πξνζθέξνπλ 

αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο θαη κνληέξλν ζρεδηαζκφ ζηελ Ακεξηθή(Gül, 2014). 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νξηζκέλα μελνδνρεία εμάιεηςαλ νιφθιεξα 

επίπεδα ηεο δηαρείξηζεο ή ζπλδπαζκφ δηεπζπληηθψλ θαζεθφλησλ, γηα λα 

νξηδνληηψζνπλ ηελ νξγάλσζε. ε έλα ηππηθφ ιεηηνπξγηθφ δηάγξακκα, φπσο απηφ 

απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα13, θαίλεηαη φηη ν βνεζφο δηεπζπληή ζπρλά εμαιείθεηαη, 

θάλνληαο ηνπο δηνηθεηέο ησλ ηκεκάησλ, άκεζα ππφινγνπο ζην γεληθφ δηεπζπληή 

(GM)(Nebel III and Conklin, 2007). 

Σα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ήηαλ ε αξρή κηαο λέαο επνρήο γηα ηηο ππεξεζίεο ησλ 

μελνδνρείσλ. Ζ Μέζε Αλαηνιή έγηλε ε λέα αγνξά γηα ηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν, 

θαζψο θαη έλα θέληξν πφξσλ ιφγσ ηεο απμαλφκελεο εμάξηεζεο απφ ην πεηξέιαην θαη 

ηεο επέθηαζεο ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο(Gül, 2014).  

Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη νη ηερλνινγηθέο βειηηψζεηο ηνπ 20νχ  αηψλα, 

είραλ κηα ζεηηθή επίδξαζε ζηελ βηνκεραλία ηεο θηινμελίαο, ε νπνία νδήγεζε ζε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο επαγγεικαηνπνίεζεο ησλ 

ελαζρνινχκελσλ(Gül, 2014). Καηά ηελ έλαξμε ηνπ αηψλα, ην θιαζηθφ επξσπατθφ 

νξγαλσηηθφ κνληέιν ήηαλ θπξίαξρν. Ζ ζπγθεθξηκέλε δνκή ζηεξίρζεθε ζε δπν θχξηεο 

δηνηθεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο, ηνλ ζεθ θαη ηνλ κεηξ. Ο ζεθ ήηαλ ν αξρεγφο ή 

«βαζηιηάο» ηεο θνπδίλαο, εθπξνζσπψληαο έλαλ θενπδάξρε πνπ είρε ιφγν γηα 
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νηηδήπνηε αθνξνχζε ηελ επηινγή θαη πξνεηνηκαζία ησλ ηξνθίκσλ ζην μελνδνρείν. 

Απηή ε δνκή αλαγλψξηδε ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ θαγεηνχ θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο 

ηνπ γηα ηα μελνδνρεία ηεο επνρήο. Οκνίσο, ν κεηξ ήηαλ ν αξρεγφο φισλ ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ μελνδνρείνπ. Ήηαλ επζχλε ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη ηηο ζρέζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζθεπηψλ, ψζηε νη ηειεπηαίνη λα εμππεξεηνχληαη πάληνηε 

εγθαίξσο, ζσζηά θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ μελνδνρείνπ(Nebel III and 

Conklin, 2007). Καηά ην ηέινο ηνπ αηψλα φκσο, ε αγνξά ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ 

έγηλε πιήξσο ειεγρφκελε απφ ηνπο επελδπηέο θαη ε αλάπηπμε πξνήιζε απφ ηηο 

πξνζδνθίεο αχμεζεο ησλ θεξδψλ θαη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ(Gül, 2014). 

 

 

Γηάγξακκα 13: Σππηθό νξγαλόγξακκα μελνδνρείνπ ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα 

(Πεγή: Nebel III and Conklin, 2007) 
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3.2. Σύπνη νξγάλσζεο 

 

Οη ζπλήζεηο ηχπνη νξγάλσζεο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ 

επηθξαηήζεη είλαη δχν, ε ηππηθή θαη ε άηππε. Καηά ηελ ηππηθή νξγάλσζε, πθίζηαηαη 

κηα νκάδα εξγαδνκέλσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπλεξγαηηθά γηα ηελ επηηέιεζε ηδίσλ 

ζηφρσλ. Παξάιιεια, έλαο αξηζκφο θαλνληζκψλ πξνζδηνξίδεη ηηο ζρέζεηο 

αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο. Αληηζέησο, θαηά ηελ άηππε 

νξγάλσζε, νη αλαπηπζζφκελεο ζρέζεηο δελ θαζνξίδνληαη απφ θάπνηνλ θαλνληζκφ, 

αιιά εμειίζζνληαη απηφλνκα. πλήζσο, θαηά ηελ ηππηθή νξγάλσζε, ζπλππάξρεη θαη 

ε άηππε, κηαο θαη είλαη σθέιηκε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο (Σαβεξλάξεο, 2011) 

 

3.3. Υαξαθηεξηζηηθά επηηπρεκέλεο νξγάλσζεο 

 

Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ ζχγρξνλσλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ - θαη φρη κφλν 

- είλαη απαξαίηεην λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκεξηλή κνξθή θαη δνκή ηνπ δηεζλνχο 

μελνδνρεηαθνχ κάξθεηηλγθ, ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ απηφ επηηάζζεη, ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάζνπλ έλα νκνηνγελέο θαη πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλν 

μελνδνρεηαθφ πξντφλ ην νπνίν ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη 

δηαζέζεηο ηνπ επαγγεικαηία ηαμηδηψηε ή ηνπξίζηα. Απνηειεί άκεζε πξνηεξαηφηεηα, 

ηφζν ηα ζηειέρε φζν θαη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ, λα απνθηήζνπλ ην αλάινγν 

επίπεδν κφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ψζηε λα είλαη κεηέπεηηα ηθαλνί 

λα εθαξκφζνπλ ηηο λέεο πην απνδνηηθέο κεζφδνπο θαη ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ, 

δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο(Πάικνο, 1999).  

Γηεζλείο έξεπλεο έρνπλ θαηαιήμεη ζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θαζηζηνχλ ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ επηηπρεκέλεο(Uran, 2010). Απηά είλαη 

ηα αθφινπζα: 

 

 Ο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο πξέπεη λα είλαη θνξπθαίνο επαγγεικαηίαο ζηελ 

επαγγεικαηηθή θαη ιεηηνπξγηθή εγεζία. Απηφ ζεκαίλεη, κεηαμχ άιισλ, φηη 

πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηάδνζε κηαο πνιηηηθήο πνηφηεηαο, 

ηελ αλάπηπμε ζηφρσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζρεδίσλ θαη λα δηακνηξάδεη ηηο 

νξγαλσηηθέο επζχλεο.  
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 Ζ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πξέπεη λα απνηειεί έλαλ ζηξαηεγηθφ ηνκέα ηεο 

αλάπηπμεο θαη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ γηα ην φξακα 

ηεο εηαηξείαο. Πξέπεη λα είλαη επίζεο, ην βαζηθφ θαζήθνλ γηα ηε δηαρείξηζε 

ζε φια ηα επίπεδα.  

 Οη επηηπρεκέλεο εηαηξείεο ππεξεζηψλ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

πνιιαπιή εζηίαζε. Πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ 

θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ, ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ησλ ηδηνθηεηψλ 

ηαπηφρξνλα. 

 Πξέπεη αθφκα λα δίλνπλ έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ, ζηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζηε κεηαμχ 

ηνπο αιιειεπίδξαζε. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ πειάηε είλαη επίζεο 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. 

 Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο πξέπεη λα είλαη επζχλε φισλ. Κάζε 

εξγαδφκελνο νθείιεη λα έρεη ηηο γλψζεηο, ηα κέζα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο γηα 

ηελ επίηεπμε πςειήο πνηφηεηαο. Οη ζπλάδειθνη πξέπεη λα ειέγρνπλ επίζεο 

ηελ πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο ηνπο.  

 Ζ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ, γηα ηελ εμέιημε ππφ πξνυπνζέζεηο ηεο ζσζηήο 

πνηφηεηαο είλαη έλαο ζεκείν θιεηδί.  

 Έκθαζε πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο ζε φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Μείδνλ δήηεκα είλαη  λα απνθεχγνληαη 

ζθάικαηα θαη λα πξνιακβάλνληαη θαη φρη απιψλ λα αληρλεχνληαη απηά πνπ 

έρνπλ ήδε γίλεη.  

 Ζ αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ζεσξείηαη ίζσο ν πην ζεκαληηθφο 

ηξφπνο πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία.  

 Πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηε δηαρείξηζε παξαπφλσλ.  Ζ αλίρλεπζε ηεο 

δπζαξέζθεηαο ησλ πειαηψλ, επηηξέπεη ηε δηφξζσζε ησλ ζθαικάησλ θαη 

εμεγεί ηηο αηηίεο ηεο απνηπρίαο ηεο πνηφηεηαο. 

 Έκθαζε πξέπεη λα δίλεηαη ζηε ζρέζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνλ πειάηε. 

 Σέινο, ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, σο πξνο ηνπο πειάηεο, ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη 

ηα ππφινηπα ελδηαθεξφκελα κέιε (π.ρ. ηδηνθηήηεο, θνηλσλία, πεξηβάιινλ). 
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3.4. ύγρξνλεο κνξθέο νξγάλσζεο 

 

Οη κεησκέλεο πιεξφηεηεο ζε νξηζκέλα μελνδνρεία ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ κείσζε πξνζσπηθνχ θαη δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ. Απηφ 

κε ηελζεηξά ηνπ νδεγεί ζε πην απνθεληξσκέλεο επηρεηξήζεηο κε ιηγφηεξα δηεπζπληηθά 

επίπεδα. Γη‟ απηφ ην ιφγν, νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο σο ζπλερψο εμειηζζφκελεο 

επηρεηξήζεηο αλαδεηνχλ ζχγρξνλεο κνξθέο νξγάλσζεο, πνπ  λα ηνπο επηηξέςνπλ φρη 

κφλν ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο αιιά θαη ηε δηαηήξεζε θαη επέθηαζε ηνπ κεξηδίνπ 

αγνξάο ηνπο. Σν γεγνλφο φηη νη επηηπρεκέλεο ζπληαγέο είλαη αλαξηεκέλεο ζην 

δηαδίθηπν βνεζάεη ζεκαληηθά ζηελ επίζπεπζε ηεο νξγαλσηηθήο δηαδηθαζίαο. 

εκαληηθή επίζεο είλαη θαη ε πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ θφζηνπο, θάηη ζην νπνίν παίδεη 

κείδνλα ξφιν ε νξγαλσηηθή δνκή. Έηζη, γηα παξάδεηγκα κεραλνγξαθεκέλα 

πξνγξάκκαηα εμνηθνλνκνχλ ρξφλν ζηνλ δηεπζπληή αλζξσπίλσλ πφξσλ, θαζψο 

πξνγξακκαηίδνπλ ην πξνζσπηθφ θαη πεξηνξίδνπλ ην πεξηζψξην ιάζνπο γηα πιενλάδνλ 

ή ιηγφηεξν ηνπ θαλνληθνχ πξνζσπηθφ. Δπηπιένλ, ε λέα δπλακηθή ηεο πνιπδηεξγαζίαο 

έρεη επηθέξεη δξαζηηθέο αιιαγέο ζην νξγαλφγξακκα. Γηα παξάδεηγκα νη ζεκεξηλνί 

ξεζεςηνλίζη είλαη ππεχζπλνη γηα πνιιέο πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο απφ κηα άθημε ή 

αλαρψξεζε. Μέζσ ηεο πνιπδηεξγαζίαο ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα θαη σο 

ηειεθσλεηέο, μελαγνί θαη κεξηθέο θνξέο σο ζπξσξνί. Σα αλσηέξσ είλαη 

παξαδείγκαηα ζχγρξνλσλ κνξθψλ νξγάλσζεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ηε ζεκεξηλή 

επνρή θαη ηείλνπλ λα εμειηρζνχλ πεξαηηέξσ(Πηβεξνπνχινπ, 2011). Αθνινπζεί κηα 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ κνξθψλ νξγάλσζεο κε πνηθηιία θξηηεξίσλ: 

 

a) Οξγάλσζε κε βάζε ηνλ αληαγσληζκό: 

Δίλαη δεδνκέλνπ φηη νη αληαγσληζηέο θηλνχληαη γχξσ απφ ηελ έλλνηα ησλ 

πνηνηηθψλ πξντφλησλ. Έηζη, ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πην 

ζπρλά γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα(Zeithaml, Parasuraman 

and Berry, 1990; Swarbrooke, 2002; Christou, 2003). Ζ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαζνξίζεη επίζεο, θαηά πφζν κηα επηρείξεζε 

παξάγεη θαη δηαλέκεη ζσζηά ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο. Δπίζεο δείρλεη πψο 

δηαρεηξίδεηαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαη κε πνην ηξφπν ρηίδεη έλα ηζρπξφ φλνκα θαη 

αλαπηχζζεη ηε θήκε ηεο(Groenroos, 1990). 
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χκθσλα κε ηα παιαηφηεξα επηρεηξεκαηηθά κνληέια, νη δηαρεηξηζηέο ηνπ 

μελνδνρείνπ επηθεληξψλνληαλ ζην μελνδνρείν θαη ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ. 

κσο, ιφγσ ηνπ έληνλνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο, έλα λέν πξφηππν 

νξγάλσζεο θαίλεηαη αλαγθαίν. Σν κνληέιν απηφ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα 

εμσηεξηθά πξνζαλαηνιηζκέλε πξνζέγγηζε. Ζ ζηξνθή πξνο 

ηελθεθαιαηνθξαηηθήηδηνθηεζία θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ αγνξά, πξνσζνχλ 

ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θηλήηξσλ(Vrdoljak and Bukvic, 2004). 

b) Μεηαζρεκαηηζηηθή νξγάλσζε: 

Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο λέεο επηρεηξεκαηηθέο κεζφδνπο είλαη ε 

κεηαζρεκαηηζηηθή δηαρείξηζε (transformational management), πνπ απνδεηθλχεηαη σο 

κία απφ ηηο πην απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο δηαρείξηζεο ελφο μελνδνρείνπ (Galičić, 

2000). Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο δηαρείξηζεο θαίλεηαη λα εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε ρψξεο 

κε θξαηηθνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη ζπξξηθλσκέλν ηδησηηθφ ηνκέα (π.ρ. Κξναηία).Ζ 

κεηαζρεκαηηζηηθή δηαρείξηζε επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πλεχκαηνο, 

θάηη πνπ είλαη απαξαίηεην ζην ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, εηδηθά γηα ηε ρψξα καο, ζε 

ζρέζε κε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ. 

 
Πίλαθαο 9: Υαξαθηεξηζηηθά κεηαζρεκαηηζηηθήο δηαρείξηζεο (Πεγή:Galičić, 2000) 

Υξνληθφο πξνζαλαηνιηζκφο Μαθξνπξφζεζκνο 

χζηεκα ζπληνληζκνχ ηφρνη θαη Αμίεο 

Δπηθνηλσλία Πνιιαπιά πξνζαλαηνιηζκέλε 

Δζηίαζε Υξήζηεο ππεξεζηψλ 

χζηεκα επηβξαβεχζεσλ Δζσηεξηθφ (κεκνλσκέλν) 

Γηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ "Bottom – up" 

Δξγαδφκελνη Αλαπηπζζφκελνη πφξνη 

χζηεκα ξχζκηζεο Βάζεη ινγηθήο 

ηάζε αληηκεηψπηζεο Αληηπαξάζεζε κε ηα πξνβιήκαηα 

Δπηρεηξεκαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ξακα αμηψλ 

Έιεγρνο Απηνέιεγρνο 

Πξννπηηθή Δμσζηξεθήο 

Καζήθνληα Οκαδηθά 
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Καηά ηε κεηαζρεκαηηζηηθή δηαρείξηζε, κηα θιαζηθή δνκή ιεηηνπξγηθήο 

νξγάλσζεο κε ραξαθηεξηζηηθά ηνλ πςειφ βαζκφ ηεξαξρίαο θαη ζπγθεληξνπνίεζεο, 

κεηαζρεκαηίδεηαη ιφγσ ελφο λένπ πεξηβάιινληνο, πξνο κηα ζπκκεηνρηθή νξγάλσζε 

κε ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα.Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην μελνδνρείν 

Excelsior(Vrdoljak and Bukvic, 2004). 

 

c) Οξγάλσζε κε βάζε ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο 

 

Ζ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία βξίζθεηαη αληηκέησπε κε ηηο πξνθιήζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ νπνία ε ηερλνινγία πιεξνθφξεζεο 

θαη επηθνηλσλίαο αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη δνπλ θαη εξγάδνληαη. Απηφ 

έρεη επηπηψζεηο φρη κφλν ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, 

αιιά θαη γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ. Οη θαιά 

πιεξνθνξεκέλνη πειάηεο έρνπλ φιν θαη πςειφηεξεο πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηα πιηθά 

αγαπά θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο. Οη επηρεηξήζεηο επνκέλσο, 

φιν θαη πεξηζζφηεξν πξέπεη λα έρνπλ σο ζεκείν εζηίαζεο  ηνλ επηζθέπηε / πειάηε.  

Με δεδνκέλε ηελ εληαηηθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθφξεζεογηα ηελ 

μελνδνρεηαθή βηνκεραλία, ν πειάηεο είλαη ζε ζέζε λα ζπγθεληξψζεη φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί απφ έλα κεγάιν αξηζκφ πεγψλ. Παξάιιεια, θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε παξαθνινχζεζε φισλ ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ παξφρσλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ ζρνιίσλ ησλ πξνεγνχκελσλ πειαηψλ. Έηζη, απφ ηε κία πιεπξά, 

ην δηαδίθηπν εμππεξεηεί ηνπο πειάηεο, αθνχ θαζηζηά δπλαηή ηε δηαηχπσζε 

παξαπφλσλ γηα ηνπο φζνπο πνπ δελ έκεηλαλ επραξηζηεκέλνη κε ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ. Απφ ηελ άιιε φκσο, εμππεξεηεί θαη ηνπο παξφρνπο, αθνχ νη μελνδφρνη 

κπνξνχλ λα κάζνπλ ηηο επηζπκίεο ησλ θηινμελνχκελσλ θαη λα δηακνξθψλνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο αλάινγα κε αλάγθεο ηνπο. Απηφ νδεγεί ζε κηα εληειψο λέα 

πξνζέγγηζε ζηε δηαρείξηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη εμππεξεηεί ζηελ 

νηθνδφκεζε  ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πειαηψλ (Galičić andIvanović, 2006). 
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3.5. ύγρξνλα κνληέια εγεζίαο 

 

Σν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζηελ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία είλαη ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθφ, άκεζα ή έκκεζα. Απηφ ην άθξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ δεηά 

ηθαλνχο δηεπζπληέο μελνδνρείσλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε επηβίσζε θαη ε επηηπρία ηεο 

επηρείξεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα βηψζηκν πιενλέθηεκα, νη 

επηρεηξήζεηο  επηδηψθνπλ λα αλαπηχμνπλ βαζηθέο ηθαλφηεηεο(Kandampully, 2007):  

 κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ 

 ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο 

 ειθπζηηθέο εγθαηαζηάζεηο  

Οη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ κέζσ ζχγρξνλσλ 

κνληέισλ εγεζίαο, ηα νπνία αλαπηχζζνληαη αθνινχζσο(Πηβεξνπνχινπ, 2011): 

πλαιιαθηηθή εγεζία:Ο εγέηεο πξνθαιεί επηζπκεηέο δξάζεηο κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπκπεξηθνξψλ, αληακνηβψλ θαη θηλήηξσλ, σο κηα ζπλαιιαγή αλάκεζα ζηα 

ζρεηηδφκελα κέιε (ζηέιερνο – ππάιιεινο). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηα «πξηκ» 

πνπ δίλνληαη γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. 

Μεηακνξθσηηθή εγεζία: Δπηηπγράλνληαη απνδφζεηο άλσ ησλ θπζηνινγηθψλ 

πξνζδνθηψλ ζχκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εγεζίαο. Ο εγέηεο είλαη 

εκπλεπζηήο θαη κέληνξαο ησλ ππαιιήισλ θαη ηνπο παξνηξχλεη λα μεπεξλνχλ ηνλ 

εαπηφ θαη ηα φξηά ηνπο, φρη κφλν επθαηξηαθά, αιιά θαη καθξνρξφληα, πξνζθέξνληάο 

ηνπο φλεηξα θαη ζρέδηα γηα ην κέιινλ. Ζ κεηακνξθσηηθή εγεζία πεξηιακβάλεη ηξία 

ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην ράξηζκα, ηελ αηνκηθή εθηίκεζε θαη ηελ πλεπκαηηθή 

παξαθίλεζε. 

Σα δχν ζχγρξνλα κνληέια εγεζίαο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ. Κάπνηνο κπνξεί 

λα είλαη ραξηζκαηηθφο κεηακνξθσηηθφο εγέηεο θαη ηαπηφρξνλα ζπλαιιαθηηθφο 

εγέηεο. Παξφιν πνπ απηφ πεξηθιείεη πνιιέο πξνζπάζεηεο, είλαη ζίγνπξν φηη νη εγέηεο 

απηνί ζα είλαη επηηπρεκέλνη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπο(Πηβεξνπνχινπ, 

2011). 
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Βαζηθφ είλαη, ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα δχν κνληέια επηιερζνχλ, λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη αθφινπζεο ηάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο αλάγθεο εγεζία ηεο 

επνρήο (Πηβεξνπνχινπ, 2011): 

 Ζ εγεζία αθνξά κηα πην πνηθηιφκνξθε νκάδα ζπλεξγαηψλ. 

 Πνιινί ππάιιεινη δελ έρνπλ βαζηθέο εξγαζηαθέο δεμηφηεηεο. 

 Τπάξρεη απμαλφκελε αλάγθε γηα εθπαίδεπζε. 

 Τπάξρεη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο εγεηψλ. 

 Απαηηείηαη ελδειερήο δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ πσιήζεσλ. 

 Απαηηείηαη δεκηνπξγία αλεμάξηεησλ ηκεκάησλ κε ζθνπφ ην θέξδνο ή 

ππεξγνιαβία απηψλ ησλ ηκεκάησλ. 

 Αληί ηεο πιεξσκήο κε κηζζφ ελφο αηφκνπ πνπ ρξεηάδεηαη πεξηζηαζηαθά, είλαη 

πξνηηκφηεξε ε αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. 

 Δίλαη απαξαίηεηε ε κείσζε ησλ ππαιιήισλ πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη 

πξφζιεςε πεξηζζνηέξσλ κεξηθήο απαζρφιεζεο γηα ηελ απνθπγή πιεξσκήο 

επηδνκάησλ. 

 Απμαλφκελε είλαη ε πξφθιεζε ζπγρξνληζκνχ κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 

θαη ηα νθέιε ηνπο. 

 Κνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ζπλερίδνπλ λα έρνπλ αχμνπζα 

ζεκαζία. 

 Τπάξρεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζε δεηήκαηα δενληνινγίαο. 

 

3.6. Νέεο ηάζεηο ζηηο μελνδνρεηαθέο ιεηηνπξγίεο 

 

Απαξαίηεηνο είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ 

θαηαιπκάησλ. εκαληηθφ είλαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη λέεο ηερλνινγίεο πνπ λα θάλνπλ ηηο ππεξεζίεο θηιηθφηεξεο πξνο 

ηνλ πειάηε. Ζ επρξεζηία θαη ε επθνιία πξφζβαζεο ζε θάζε ιεηηνπξγία είλαη επίζεο 

θξίζηκα δεηήκαηα. Ο θνηλσληθφο ραξαθηήξαο δελ κπνξεί λα απνπζηάδεη απφ θακία 

ιεηηνπξγία θαη ν ζεβαζκφο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν πξέπεη λα 

θαλεξψλνληαη κέζσ ησλ ιεηηνπξγηψλ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ζχγρξνλεο 

ηάζεηο θαηά ηε δηνίθεζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ(Πηβεξνπνχινπ, 2011): 
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 Πνηθηινκνξθία ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ: Πξνβιέπεηαη ζεκαληηθή αχμεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ γπλαηθψλ θαη κεηνλνηήησλ νη νπνίνη ζηαδηαθά ζα θαηαιάβνπλ 

ηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο. 

 Αύμεζε ηεο ρξήζεο ηερλνινγίαο: ηα δσκάηηα ησλ πειαηψλ ππάξρεη απμεηηθή 

δήηεζε γηα πξφζβαζε πςειήο ηαρχηεηαο ζην δηαδίθηπν. Οη θξαηήζεηο γίλνληαη 

απφ ηνπο πειάηεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Τπάξρεη απινπνίεζε ησλ δηαθφξσλ 

ινγηζκηθψλ δηαρείξηζεο ησλ δσκαηίσλ θαη ηεο δηαζχλδεζήο ηνπο κε ηα 

ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ. Ζ ηειεπηαία ηερλνινγία είλαη ε αζχξκαηε 

άθημε θαη αλαρψξεζε ηνπ πειάηε θαη έθδνζε ηνπ θιεηδηνχ δσκαηίνπ απφ 

ζπζθεπέο ρεηξφο ζην ρνι (ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν) ηνπ μελνδνρείνπ. 

Δπίζεο, ππάξρεη δπλαηφηεηα ζε νξηζκέλα μελνδνρεία, κε ηελ ρξήζε θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ ή ςεθηαθνχ ζπλεξγάηε (PDA) λα γίλνληαη θξαηήζεηο θαη νη 

ηαθηηθνί πειάηεο λα ειέγρνπλ ηνλ ινγαξηαζκφ θαη λα αιιάδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπο. 

 Γηαξθήο αλαδήηεζε γηα αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο: Οη δηεπζπληέο 

αλαδεηνχλ λεσηεξηζηηθνχο ηξφπνπο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη 

κέηξεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε ηηο πσιήζεηο αλά ππάιιειν. 

 Απμαλόκελε ρξήζε ηεο δηαρείξηζεο εζόδσλ: Οη ηερληθέο ηεο δηαρείξηζεο 

εζφδσλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

θέξδνπο απφ ηελ απνηειεζκαηηθή ηηκνιφγεζε φρη κφλνλ ησλ δσκαηίσλ, αιιά 

θαη ησλ ππνινίπσλ ηκεκάησλ ηνπ μελνδνρείνπ. 

 Πξάζηλα μελνδνρεία θαη δσκάηηα πειαηώλ:Ζ αλαθχθισζε θαη ε πηνζέηεζε 

πξντφλησλ, βηνδηαζπψκελσλ απνξξππαληηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ 

θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ ζα απμεζεί. 

 Αζθάιεηα: Σα μελνδνρεία βειηηψλνπλ δηαξθψο ηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο ησλ 

πειαηψλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ηνπνζεηνχλ ζε θάζε φξνθν ζπξσξφ θαη 

ππάιιειν αζθαιείαο. Ζ εθαξκνγή κέηξσλ αζθαιείαο ζα απμεζεί. 

 Πνηθηινκνξθία ησλ πειαηώλ: Πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο πνπ ηαμηδεχνπλ γηα 

επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο κέλνπλ ζηα δσκάηηα ησλ μελνδνρείσλ. 

 Δπθνιίεο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο: ια ηα μελνδνρεία αλακέλεηαη λα 

δηαζέηνπλ ξάκπεο, δσκάηηα, κπάληα, αίζνπζεο ζπλεδξίσλ θαη 

ρψξνποζηάζκεπζεο εηδηθά δηακνξθσκέλνπο θαη εμνπιηζκέλνπο γηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο. 
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 Υξήζε ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ μελνδνρείσλ: Σα μελνδνρεία ζα πξνζπαζνχλ λα 

πείζνπλ ηνπο πειάηεο λα θιείλνπλ δσκάηηα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ δηθή ηνπο 

ηζηνζειίδα παξά κέζσ ηζηνζειίδσλ ηξίησλ, ζηνπο νπνίνπο ην μελνδνρείν είλαη 

ππνρξεσκέλν λα πιεξψλεη πξνκήζεηα γηα θάζε θξάηεζε δσκαηίνπ. 

 Σερλνινγία δσκαηίσλ: Σα μελνδνρεία ζα αλαβαζκίδνπλ δηαξθψο ηελ 

ηερλνινγία ησλ δσκαηίσλ πειαηψλ (γηα παξάδεηγκα πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

κέζσ ηεο ηειεφξαζεο, ζπζθεπέο θαμ πνπ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηνλ θνξεηφ 

ππνινγηζηή γηα εθηππψζεηο, θ.ιπ.). 

3.7. Μνληέιν νξγαλσηηθώλ ειιεηκκάησλ 

 

Ζ φξνο ηεο πνηφηεηαο είλαη πνιχ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελνο θαη 

πνιπζπδεηεκέλνο. Χζηφζν, είλαη πνιχ δχζθνιν λα νξηζηεί ε πνηφηεηα κε έλα 

κνλαδηθφ ηξφπν. Οξηζκέλνη πηζηεχνπλ φηη πνηνηηθά πξντφληα είλαη πάληα ηα αθξηβά 

πξντφληα. Γηα θάπνηνπο άιινπο ε πνηφηεηα δειψλεη ην βαζκφ ηεο ηειεηφηεηαο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ε πνηφηεηα είλαη ηειείσο ππνθεηκεληθφο φξνο. 

Μηιψληαο φκσο ηερληθά, ε πνηφηεηα νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ ηδηνηήησλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο πνπ έρεηηελ ηθαλφηεηα λα ηθαλνπνηήζεη 

ηε δεδεισκέλε ή δπλεηηθή αλάγθε. Έλα πνηνηηθφ πξντφλ δελ είλαη θαη‟ αλάγθελ έλα 

θαιφ πξντφλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φια ηα πξντφληα έρνπλ νξηζκέλε πνηφηεηα, αλ θαη 

ην επίπεδν πνηφηεηαο κπνξεί λα είλαη πνιχ ρακειφ ζε νξηζκέλα θαη πνιχ πςειφ ζε 

άιια. Γελ είλαη πάληα αιεζέο φηη έλα πξντφλ κε πςειή πνηφηεηα ζα είλαη θαη 

δαπαλεξφ. Αληίζηξνθα, πνιιέο θνξέο έλα αθξηβφ πξντφλ είλαη ρακειφ ζε πνηφηεηα. 

Έηζη έλα θιηηδάλη ηζάη ή θαθέο, πνπ πσινχληαη ζε κία θαληίλα, κπνξεί λα έρεη 

θαιχηεξε γεχζε απφ απηφ πνπ παίξλεη θαλείο ζε έλα μελνδνρείν πέληε αζηέξσλ, αλ 

θαη ην θφζηνο ζηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο ζα είλαη εμαηξεηηθά δηαθνξεηηθφ(Roy, 

2005). 

ηελ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία, ηα πξντφληα παξάγνληαη θαη θαηαλαιψλνληαη 

ηαπηφρξνλα, κηαο θαη είλαη ππεξεζίεο, ζε αληίζεζε κε άιιεο βηνκεραλίεο παξαγσγήο 

θαη θαηαλάισζεο ζηηο νπνίεο πθίζηαηαη δηαρσξηζκφο ηνπ ρξφλνπ θαη ρψξνπ 

παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, έλα πςειφ επίπεδν πνηφηεηαο είλαη 

δχζθνιν λα επηηεπρζεί ζε κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα. Έλα άιιν δήηεκα είλαη ε άκεζε 

επαθή κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ, ε νπνία αλαπφθεπθηα νδεγεί 

ζε ιάζε πνπ κπνξνχλ εχθνια λα ζπκβάιινπλ ζηελ πηζαλή θαηάξξεπζε ηνπ 
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ζπζηήκαηνο. Αλ γίλεη δεθηφ φηη ηα ιάζε είλαη αλαπφθεπθηα, ηφηε ν ζηφρνο είλαη λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ. Ζ κάρε γηα ηελ πνηφηεηα θαζνξίδεη ην κνλνπάηη πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί απφ θάζε ελαζρνινχκελν ηνπ μελνδνρεηαθνχ ηνκέα. Υξεζηκνπνηψληαο 

έλα ζχζηεκα πνηφηεηαο, νη δηεπζπληέο μελνδνρείσλ πξνζπαζνχλ λα εμαιείςνπλ ηα 

ιάζε θαη λα βειηηψζνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ επηζθέπηε απφ ηα δεηήκαηα 

πνηφηεηαο(Uran, 2010). 

Ζ ζπλήζεο αληίιεςε είλαη φηη έλα θαιήο πνηφηεηαο μελνδνρείν είλαη απηφ ησλ 

πέληε αζηέξσλ, αιιά ζήκεξα νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο βέιηηζηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. Ζ πνηφηεηα δελ νξίδεηαη αλά θαηεγνξία, αιιά απφ ηελ 

ηθαλφηεηα λα πξνζθέξεη πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ηδηάδνληα 

ραξαθηεξηζηηθά, θαη είλαη ζρεδηαζκέλα κε ηέηνην ηξφπν γηα λα επραξηζηήζνπλ ηνπο 

επηζθέπηεο θαη λα εθπιεξψζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο(Groenroos, 1990). 

Απφ ην 1985, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξεπλψλ επηθεληξψζεθε γχξσ απφ ηε 

ζχιιεςε θαη ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ κε βάζε ηε ζεσξία 

ειιεηκκάησλ ησλ Parasuraman, Zeithaml θαη Berry(Kandampully, 2007). Χζηφζν, ε 

δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξά επξχηεξα ζέκαηα ηεο 

νξγαλσηηθήο δνκήο, θαζψο θαη ηεο θηινζνθίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, κπνξεί επίζεο λα 

επεξεάζεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη, ηειηθά, ηηο αληηιήςεηο ησλ πειαηψλ ηεο 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο(Groenroos, 1990). Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο πξνζδνθίεο θαη 

ηηο αληηιήςεηο θαίλεηαη λα πξνθιήζεθε απφ κηα ζεηξά νξγαλσηηθψλ παξαγφλησλ 

ζπκπεξηθνξάο. 

Έηζη, ηξία βαζηθά νξγαλσηηθά ειιείκκαηα πθίζηαληαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

service ησλ μελνδνρείσλ, ην θελφ ζέζεο, ην θελφ εμεηδίθεπζεο θαη ην θελφ 

αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηελ MajaUran. Έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν βαζηζκέλν ζηα 

πέληε ειιείκκαηα νξγάλσζεο πνπ παξνπζηάδεη ην κνληέιν πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο 

ησλ Parasuramanetal. (έιιεηκκα ζέζεο, πξνδηαγξαθψλ, εθηέιεζεο ππεξεζηψλ, 

επηθνηλσλαο θαη αμηνιφγεζεο)έρεη θαηαζηξσζεί, ην νπνίν κπνξεί λα θαλεί ηδηαίηεξα 

ρξήζηκν γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξέηεζεο θαηά ηε δηνίθεζε ησλ 

μελνδνρείσλ (Uran, 2010).  
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3.8. ύγρξνλεο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο 

 

ηελ επνρή καο δελ είλαη θαζφινπ ηπραίν φηη πνιιά μελνδνρεία 

αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα  επηβίσζεο, ελψ γηα λα εμαζθαιίδεηαη φρη κφλν ε 

βησζηκφηεηα, αιιά θαη ε απνδνηηθφηεηά ηνπο απαηηείηαη άξηζηε γλψζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο. Δίλαη γεγνλφο φηη φιεο νη 

κέζνδνη ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα εηζφδνπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε λέεο αγνξέο, ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο θαη ηελ 

επθαηξία λα επηηχρνπλ κεγαιχηεξν φγθν πσιήζεσλ  κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο.  

Χζηφζν, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε πιεηνςεθία ησλ κηθξνκεζαίσλ 

νηθνγελεηαθψλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα δείρλεη λα κε κπνξεί λα 

παξαθνινπζήζεη ηηο αιιαγέο πνπ έρεη επηθέξεη ε παγθνζκηνπνίεζε ζηελ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία, κε απνηέιεζκα αθελφο λα αδπλαηεί λα αμηνπνηήζεη ηηο επθαηξίεο πνπ 

εκθαλίδνληαη θαη αθεηέξνπ λα κεηψλεηαη δηαξθψο ην κεξίδηφ ηεο ζηελ 

αγνξά(Παληφπνπινο, 2011). 

ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά έρνπλ επηθξαηήζεη ζπγθεθξηκέλεο ηάζεηο, ηηο νπνίεο 

θαινχληαη νη επηρεηξεκαηίεο λα αθνινπζήζνπλ ζηηο ζχγρξνλεο ζηξαηεγηθέο 

αλάπηπμήο ηνπο(Πηβεξνπνχινπ, 2011): 

 Έιεγρνο αγνξάο. Δπί ηνπ παξφληνο νη ηδηνθηήηεο δσκαηίσλ μελνδνρείσλ, 

αεξνπνξηθψλ ζέζεσλ, ελνηθηάζεσλ απηνθηλήησλ θαη εηζηηεξίσλ ζε δηάθνξα 

ζεάκαηα ειέγρνπλ ηελ πψιεζε θαη δηαλνκή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. κσο 

ζηαδηαθά ν έιεγρνο κεηαβηβάδεηαη ζηα ρέξηα απηψλ πνπ δηαρεηξίδνληαη 

παγθφζκηα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ θαη/ή δηαπξαγκαηεχνληαη γηα κεγάιεο νκάδεο 

αγνξαζηψλ. Παξάγνληεο εκπιεθφκελνη ζην απνηέιεζκα ζα είλαη νη 

ηειεπηθνηλσλίεο, ινγηζκηθά, θπβεξλεηηθνί θαλνληζκνί, ην πεξηνξηζκέλν 

θεθάιαην θαη ηα ηαμηδησηηθά δίθηπα δηαλνκήο. 

 Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία. εκαληηθέο πιεπξέο ηεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο 

είλαη ε ηξνκνθξαηία, ε απμαλφκελε αλνκνηφηεηα ζηνλ θφζκν αλάκεζα ζηνπο 

έρνληεο θαη ηνπο κε-έρνληεο, ε κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, πξνβιήκαηα 

ππνδνκψλ, ζέκαηα πγείαο, ε ζηαζεξφηεηα ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ε πξνζσπηθή 

αζθάιεηα. 

 Σερλνινγία. Ζ απμαλφκελε ρξήζε εηδηθψλ ζπζηεκάησλ (expert systems) ηα 

νπνία είλαη βαζηθή κνξθή ηερλεηήο λνεκνζχλεο, ζα θάλεη ηηο ζπλεζηζκέλεο 
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ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο δηαζέζηκεο ειεθηξνληθά φιν ην 24σξν θαη ζα 

δεκηνπξγήζεη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απφδνζεο (yield management) 

ζρεδηαζκέλα λα παίξλνπλ απνθάζεηο ηηκνιφγεζεο. Άιιν παξάδεηγκα είλαη ε 

δεκηνπξγία εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο γξαθείνπ ζηα δσκάηηα μελνδνρείσλ γηα 

ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηαμηδηψηεο.  

 Νέν κάλαηδκελη. Οη πνιχπινθεο δπλάκεηο ηνπ ειέγρνπ ηεο αγνξάο, ε 

αζθάιεηα, ε θίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηα ζέκαηα ηερλνινγίαο ζα απαηηήζνπλ 

έλα κειινληηθφ πιαίζην κάλαηδκελη ην νπνίν ζα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε 

ξαγδαίεο εμειίμεηο ζε φιεο ηηο παξαδνζηαθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ κάλαηδκελη. 

 Παγθνζκηνπνίεζε. Ξελνδνρεηαθέο αιπζίδεο έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ζπλερίδνπλ 

λα απμάλνληαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Γηεζλείο εηαηξίεο επελδχνπλ ζηελ 

μελνδνρεηαθή βηνκεραλία ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. 

 πλελώζεηο. Καζψο ε βηνκεραλία σξηκάδεη, λένη ζπλεηαηξηζκνί είηε 

δεκηνπξγνχληαη ή ζπγρσλεχνληαη.  

 Γηαθνξνπνίεζε ζε ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο θαηαιπκάησλ. Ο ηνκέαο ηεο 

νηθνλνκίαο ηψξα έρεη ρακειήο, κεζαίαο θαη πςειήο θαηεγνξίαο θαηαιχκαηα. Ζ 

αγνξά ησλ θαηαιπκάησλ εθηεηακέλεο δηακνλήο έρεη ηελ ίδηα θιηκάθσζε φπσο 

φιεο νη άιιεο θαηαηάμεηο μελνδνρείσλ. 

 Ραγδαία αύμεζε ζηελ ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε. Δίλαη ν ηαρχηεξα 

αλαπηπζζφκελνο ηνκέαο ηεο μελνδνρεηαθήο βηνκεραλίαο θαη είλαη πνιχ πηζαλφ 

λα ζπλερίζεη ηελ αχμεζε θαζψο νη κεηαπνιεκηθέο γεληέο κπαίλνπλ ζηελ ειηθία 

ησλ πελήληα θαη εμήληα. 

 Αύμεζε ζηνλ αξηζκό ησλ ζπα θαη ησλ πξνζθεξόκελσλ ζεξαπεηώλ. Δπεμία 

θαη εξεκία είλαη ζε απμαλφκελε δήηεζε θαζψο νη πειάηεο αλαδεηνχλ 

απειεπζέξσζε απφ ηα άγρε ελφο ηξφπνπ δσήο κε πςεινχο ξπζκνχο.  

 Σπρεξά παηρλίδηα. Μεγάινο αξηζκφο μελνδνρείσλ πξνζαξκφδεηαη γηα λα δερηεί 

πειαηεία πνπ παίδεη ηπρεξά παηρλίδηα. 

 Δπηρεηξήζεηο κηθηνύ ηύπνπ. Έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο μελνδνρείσλ 

αλαπηχζζνληαη σο επηρεηξήζεηο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, δειαδή μελνδνρεία κε 

θαηνηθίεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο, ζπα θαη εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο. 

 Αλάπηπμε πξάζηλσλ μελνδνρείσλ. Τπάξρεη κεγάιε αχμεζε ζε θαηαιχκαηα κε 

ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. 
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Οη επηρεηξεκαηίεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ ηνκέα θαινχληαη, ινηπφλ, λα 

αθνινπζήζνπλ ηηο επηθξαηνχζεο ηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εξγαιεία, φπσο ηα ζπκβφιαηα δηαρείξηζεο, νη 

θνηλνπξαμίεο, ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπκκεηνρέο θαη ηε δηαθαηφρξεζε. Απηέο νη 

ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη καθξνπξφζεζκεο ιχζεηο γηα ηελ 

πξνβνιή ησλ κεκνλσκέλσλ κνλάδσλ, αιιά θαη ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεψλ ηνπο. 

Οη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο έηζη, απνθηνχλ κηα ζχγρξνλε θαη αληαγσληζηηθή 

δπλακηθή. Παξαθάησ αλαιχνληαη εθηελψο νη ζχγρξνλεο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο πνπ 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ(Παληφπνπινο, 2011). 

 

a) πκβόιαηα Γηαρείξηζεο: 

Σα ζπκβφιαηα δηαρείξηζεο (management contracts) αθνξνχλ ηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ν μελνδφρνο ζεσξεί φηη δελ έρεη ηηο γλψζεηο γηα λα δηαρεηξηζηεί ην μελνδνρείν. 

Μπνξεί ηφηε λα ην αλαζέζεη ζε θάπνηα εηδηθεπκέλε εηαηξεία κε ζπκβφιαην 

δηνίθεζεο/δηαρείξηζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζπκβφιαην κεηαμχ ηνπ ηδηνθηήηε θαη κηαο 

μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο (operator), κε βάζε ην νπνίν ν πξψηνο πξνζιακβάλεη ηε 

δεχηεξε σο αληηπξφζσπν γηα ηελ αλάιεςε ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

κνλάδαο. Ζ εηαηξεία δηαρείξηζεο αλαιακβάλεη φια ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ 

μελνδνρείνπ, αθαηξεί ηελ ακνηβή ηεο (management fees) θαη απνδίδεη ην ππφινηπν 

απφ ηα έζνδα ζηνλ ηδηνθηήηε. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν ηδηνθηήηεο ππνρξεψλεηαη λα 

παξέρεη ηελ μελνδνρεηαθή εγθαηάζηαζε (γε, θηίξηα, έπηπια,  θεθάιαην θίλεζεο) θαη 

αλαιακβάλεη ηελ πιήξε λνκηθή θαη νηθνλνκηθή επζχλε ηνπ εγρεηξήκαηνο. Γελ 

απνθιείεηαη, βέβαηα, νη εηαηξείεο management λα ζπκκεηέρνπλ κε έλα κηθξφ πνζνζηφ 

ζην κεηνρηθφ θεθάιαην. Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο επηινγήο κηαο μελνδνρεηαθήο 

κνλάδαο γηα δηαρείξηζε είλαη ε ηνπνζεζία θαη ε πνηφηεηα ηεο 

εγθαηάζηαζεο(Παληφπνπινο, 2011). 

Σα ζπκβφιαηα δηαρείξηζεοζπληέιεζαλ ζηελ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο 

μελνδνρεηαθήο βηνκεραλίαο απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970. Έγηλαλ δεκνθηιή κεηαμχ ησλ 

μελνδνρείσλ δηφηη δελ απαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε ή κεηνρηθά θεθάιαηα. Οη εηαηξίεο 

μελνδνρεηαθνχ κάλαηδκελη ζπρλά ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο δηεπθφιπλζεο κε ηδηνθηήηεο 

νη νπνίνη γεληθά δελ έρνπλ ηελ επηζπκία ή ηελ ηθαλφηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ νη ίδηνη ην 

μελνδνρείν ηνπο. Ζ εηαηξία δηαρείξηζεο παξέρεη ιεηηνπξγηθή εκπεηξία, κάξθεηηλγθ θαη 
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πσιήζεηο, ζπλήζσο κε ηελ κνξθή ελφο θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο θξαηήζεσλ. Μεξηθέο 

εηαηξίεο δηαρεηξίδνληαη κηα νκάδα επηρεηξήζεσλ ζε ηνπηθφ ή εζληθφ επίπεδν.  

Σν ζπκβφιαην κάλαηδκελη ζπλήζσο ζπλάπηεηαη γηα κηα πεξίνδν πέληε, δέθα ή 

είθνζη ρξφλσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε εηαηξία κάλαηδκελη ιακβάλεη σο ακνηβή έλα 

πνζνζηφ επί ηνπ κηθηνχ θαη/ή ηνπ θαζαξνχ ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο, χςνπο ζπλήζσο 2 - 

4,5% ησλ κηθηψλ εζφδσλ. Μεξηθά ζπκβφιαηα μεθηλνχλ απφ 2% επί ησλ θεξδψλ γηα 

ηνλ πξψην ρξφλν, αλεβαίλνπλ ζην 2,5% γηα ηνλ δεχηεξν θαη 3,5% γηα ηνλ ηξίην θαη ηα 

ππφινηπα ρξφληα ηνπ ζπκβνιαίνπ, δίλνληαο έηζη δπλαηφηεηα ζηελ εηαηξία κάλαηδκελη 

γηα κεγαιχηεξε θεξδνθνξία. 

Πνιιά ζπκβφιαηα ζπλάπηνληαη ζπλήζσο γηα 2% επί ησλ πσιήζεσλ θαη 2% 

επί ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο. Απμεκέλνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ 

κάλαηδκελη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη νδεγήζεη ζηελ κείσζε ησλ ακνηβψλ ηνπο. 

Πξφζθαηα, νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο απνθαζίδνπλ επξέσο ππέξ ησλ ζπκβνιαίσλ 

κάλαηδκελη δηφηη δεζκεχεηαη ζεκαληηθά ιηγφηεξν θεθάιαην ζηελ δηαρείξηζε, 

ζπγθξηηηθά κε ηελ θαηνρή ηεο επηρείξεζεο(Πηβεξνπνχινπ, 2011). 

Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο μελνδνρείσλ κε management contracts εκπεξηέρεη, 

φπσο είλαη θπζηθφ, πιενλεθηήκαηα αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα γηα ηνλ ηδηνθηήηε. ηα 

πιενλεθηήκαηα θαηαηάζζνληαη ε απαιιαγή απφ ηελ θαζεκεξηλή ελαζρφιεζε κε ηε  

ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ, θαζψο θαη ε ρξήζε ελφο γλσζηνχ brand name ηεο 

αγνξάο, πνπ ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξε αλαγλσξηζηκφηεηα, αιιά θαη δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζε ζεκαληηθά θαλάιηα δηαλνκήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Απηφ, 

άιισζηε, δίλεη θαη ηε δπλαηφηεηα γηα επίηεπμε πνιχ θαιχηεξσλ νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ. Ζ επηινγή, φκσο, ηνπ θαηάιιεινπ operator είλαη ζπρλά δχζθνιε 

ππφζεζε θαη πξέπεη λα θαηαγξαθεί ζηα κεηνλεθηήκαηα, φπσο θαη ην γεγνλφο φηη ν 

ηδηνθηήηεο αλαιακβάλεη κεγάιν επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν, θαζψο ζπλεηζθέξεη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ελψ παξάιιεια ππνρξεψλεηαη απφ ην 

ζπκβφιαην λα θαηαβάιεη ζηνλ operator ηελ πξνζπκθσλεκέλε ακνηβή δηαρείξηζεο 

αλεμάξηεηα απφ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο (θέξδε ή 

δεκηέο)(Παληφπνπινο, 2011). 

ηηοδέθακεγαιχηεξεοεηαηξίεοκάλαηδκεληπεξηιακβάλνληαηεMarriottInternation

al, Accor, InterContinentalHotels, StarwoodHotelsandResorts, θ.ά(Πηβεξνπνχινπ, 

2011). 
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b) Δπηρεηξεκαηηθέο ζπκκεηνρέο: 

Οη επηρεηξεκαηηθέο ζπκκεηνρέο (joint ventures) είλαη ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επηζπκία δχν ή πεξηζζφηεξσλ -αλεμάξηεησλ κεηαμχ ηνπο- 

επηρεηξήζεσλ/νξγαληζκψλ λα ζπλεηζθέξνπλ ηκήκαηα ησλ πιηθψλ θαη άπισλ γλψζεσλ 

θαη πφξσλ ηνπο ζηελ πινπνίεζε πξνθαζνξηζκέλσλ απφ θνηλνχ ζηφρσλ. Πξφθεηηαη γηα 

κηα επηρεηξεκαηηθή  επηινγή πνπ αθνξά ζηε ζπλέλσζε επηρεηξεκαηηθψλ δπλάκεσλ κε 

ζθνπφ ηε κεγέζπλζε, ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμε θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ νθειψλ γηα 

ηα ζπλεξγαδφκελα κέξε/ηδηνθηήηεο. Απνηειεί κηα ζηξαηεγηθή απάληεζε ζηε 

ζχληκεζε ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ, αιιά θαη ζην απμεκέλν θφζηνο ηεο 

αλάιεςεο επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πςεινχ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. πρλά 

παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηα joint ventures λα ζπγθξνηνχληαη κε ζηφρν ηελ 

εθπιήξσζε νξηζκέλνπ ζθνπνχ, νπφηε κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ παχεη ε 

ιεηηνπξγία ηνπο. πλήζσο ηα joint ventures ζπλάπηνληαη κεηαμχ κε αληαγσληζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Έρεη παξαηεξεζεί πσο ηα ηειεπηαία ρξφληα πνιιέο μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο εθαξκφδνληαο ην joint venture σο ζηξαηεγηθή έρνπλ εηζέιζεη ζε λέεο 

εζληθέο θαη δηεζλείο αγνξέο. ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ζχλεζεο ηα joint 

ventures λα δεκηνπξγνχληαη κε ηε ζπλεξγαζία κηαο μελνδνρεηαθήο θαη κηαο ηερληθήο 

εηαηξείαο, πνπ αλαιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Απηνλφεηα ππάξρνπλ θαη εδψ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Ζ 

ζπκκεηνρή ζε joint venture απνηειεί θαηαξρήλ πνιχ θαιή ιχζε γηα εηαηξείεο πνπ 

αδπλαηνχλ γηα νηθνλνκηθνχο ή ζεζκηθνχο ιφγνπο λα αλαιάβνπλ επελδπηηθή 

πξσηνβνπιία. Δπίζεο, κε ην joint venture επηηπγράλεηαη ν επηκεξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ 

αλάπηπμεο ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ζε άγλσζηεο αγνξέο γηα ηνπο εηαίξνπο-

ηδηνθηήηεο. Γελ πξέπεη, αθφκα, λα παξαιείςνπκε πσο ην joint venture ζεσξείηαη θαη 

ηξφπνο απνηξνπήο αλάιεςεο δξάζεο απφ αληαγσληζηέο ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά, 

ελψ εμίζνπ κπνξεί λα απνζθνπεί ζηελ έκκεζε παξεκπφδηζε κηαο ηζρπξήο 

αληαγσληζηηθήο εηαηξείαο απφ ζπλεξγαζίεο κε άιιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. Χο 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ joint venture κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ ε αδπλακία ζπληνληζκνχ 

ηεο δξάζεο ησλ εηαίξσλ-ηδηνθηεηψλ ιφγσ αζπκβαηφηεηαο δηνηθεηηθψλ ή 

ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπο, αιιά θαη ε αδπλακία ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ εηαίξσλ λα αληαπνθξηζνχλ πνζνηηθά, πνηνηηθά ή ρξνληθά ζηηο 

ζπκθσλίεο εμαηηίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ή αιιαγήο 

ζηξαηεγηθήο(Παληφπνπινο, 2011). 
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c) Κνηλνπξαμίεο: 

Μηα άιιε γλσζηή ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζίαο είλαη νη θνηλνπξαμίεο 

(consortiums). Κνηλνπξαμία  νλνκάδεηαη ε απφ θνηλνχ ζχκπξαμε δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

κεξψλ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε  νξηζκέλνπ θνηλνχ ζθνπνχ, θαηά θαλφλα 

θεξδνζθνπηθνχ. ζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ε 

θνηλνπξαμία απνηειεί κηα κνξθή ακνηβαίαο αιιεινυπνζηήξημεο αλεμάξηεησλ 

μελνδνρείσλ, ηα νπνία -ελψ δηαηεξνχλ ηελ νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή ηνπο 

απηνηέιεηα- ππάγνληαη ζε κηα θνηλή νλνκαζία θαη standards εμππεξέηεζεο. Δίλαη ν 

κφλνο ηξφπνο γηα ηα κεκνλσκέλα μελνδνρεία λα αληαγσληζηνχλ ηηο ηερληθέο 

marketing πνπ εθαξκφδνπλ νη κεγάιεο αιπζίδεο. Σα μελνδνρεηαθά consortiums 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ marketing, κε θχξηα επηδίσμε ηελ αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ ησλ κειψλ ηνπο θαη ρξήζε πξαθηηθψλ φπσο ε θαζηέξσζε εκπνξηθνχ 

ζήκαηνο, ε ιεηηνπξγία θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο θξαηήζεσλ θαη ε παξνπζίαζε ησλ 

κειψλ ζηνλ ελεκεξσηηθφ νδεγφ ηεο θνηλνπξαμίαο. Σα μελνδνρεία πνπ ζπκκεηέρνπλ 

απνιακβάλνπλ νθέιε φπσο ε αλαγλψξηζή ηνπο σο κέιε κηαο αιπζίδαο πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ, ε πξνβνιή ηνπο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη ε παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Αλαιακβάλνπλ παξάιιεια ηελ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ 

σο αληάιιαγκα ην membership fee, πνπ αθνξά έλα πνζφ εθάπαμ γηα ηελ έληαμε ζην 

consortium θαη ηελ εηήζηα ζπλδξνκή. Ζ  θνηλνπξαμία ζέηεη θξηηήξηα ειέγρνπ έληαμεο 

θαη πνηφηεηαο γηα ηα ππνςήθηα θαη ηα πθηζηάκελα κέιε ηεο. Σα κέιε δέρνληαη 

πεξηνδηθνχο ειέγρνπο, ελψ θάπνηεο απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ ειέγρνληαη αθνξνχλ ηελ 

πνηφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο, ηελ  θαζαξηφηεηα δσκαηίσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, 

ηνλ ηξφπν πνπ δηελεξγνχληαη check in/check out θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Ζ θνηλνπξαμία κπνξεί λα αθαηξέζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο απφ 

μελνδνρεία πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ πιένλ ηα πξφηππα πνπ έρεη ζέζεη(Παληφπνπινο, 

2011). 

d) Γηθαηνρξεζία: 

Ζ δηθαηνρξεζία (franchising) θαη ηα ζπκβφιαηα κάλαηδκελη 

(managementcontracts) είλαη νη δπν θπξίαξρεο δπλάκεηο ζηελ αλάπηπμε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Μεηά ηελ ζχιιεςε ηεο ηδέαο ηεο 

δηθαηνρξεζίαο (πεξίπνπ κηζφ αηψλα πξηλ) νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ 

αιιάμεη γηα πάληα(Πηβεξνπνχινπ, 2011).  
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Γηθαηνρξεζία ζηελ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία είλαη ε κέζνδνο θαηά ηελ νπνία 

έλα μελνδνρείν έρεη ζέζεη ηα πνηνηηθά πξφηππα γηα ζρεδηαζκφ, δηαθφζκεζε, 

εμνπιηζκφ θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζηελ ζπλέρεηα παξαρσξεί ην δηθαίσκα θαη 

ζε άιιεο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο λα ιεηηνπξγνχλ αθνινπζψληαο αθξηβψο ηα ίδηα 

πξφηππα(Πηβεξνπνχινπ, 2011).Με ην ζχζηεκα franchising κηα μελνδνρεηαθή 

επηρείξεζε νπζηαζηηθά λνηθηάδεη ην φλνκα κηαο κεγάιεο αιπζίδαο. Σν μελνδνρείν 

ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεηε  επηρείξεζε, αιιά κε βάζε ηα πξφηππα πνπ 

ζέηεη ν franchisor (δηθαηνπάξνρνο), δειαδή ε μελνδνρεηαθή εηαηξεία πνπ λνηθηάδεη ην 

φλνκά ηεο. Αθφκε θαη έλα κεκνλσκέλν μελνδνρείν ή κηα κηθξή αιπζίδα κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ηηο αξρέο ηνπ franchising γηα λα απνθηήζεη μερσξηζηή θπζηνγλσκία θαη 

πςειφηεξε αλαγλσξηζηκφηεηα θαη λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο(Παληφπνπινο, 2011). 

Σν franchising, σο ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα 

επηβίσζεο γηα κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε ζε ζπλζήθεο εληεηλφκελνπ 

αληαγσληζκνχ. Με ηελ παξαηεξνχκελε πηψζε ζηηο ηηκέο θαη ηηο θξαηήζεηο απφ 

πιεπξάο ησλ tour operators, πνιιά μελνδνρεία αλαγθάδνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

λα πξνζεγγίζνπλ απεπζείαο ηνλ θαηαλαισηή. Δίλαη γλσζηφ πσο ν θαηαλαισηήο 

εκπηζηεχεηαη ηα νηθεία franchising, ηα νπνία -θαηά θχξην ιφγν- ηνπ παξέρνπλ 

αίζζεζε αζθάιεηαο θαη ηνλ θαζνδεγνχλ σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ηηκή πνπ ζα 

πξέπεη λα πξνζδνθά απφ έλα «επψλπκν» μελνδνρείν. 

Ζ δηθαηνρξεζία παξέρεη νθέιε αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα ζηνλ δηθαηνδφρν 

(franchisee) θαη ζηνλ δηθαηνπάξνρν (franchisor)(Πηβεξνπνχινπ, 2011). Ζ ζπκκεηνρή 

ζε έλα θαζηεξσκέλν μελνδνρεηαθφ franchising έρεη θπζηθά θφζηνο, αθνχ ζπλεπάγεηαη 

ηελ θαηαβνιή εηήζηαο ζπλδξνκήο (ζπλήζσο εθάπαμ κε πνζφ επί ηνπ ηδίξνπ) θαζψο 

θαη πξνκεζεηψλ επί ησλ θξαηήζεσλ, πνπ γίλνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 

franchisor. Ο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο θαη ηα φπνηα θέξδε ή δεκηέο αθνξνχλ 

εμ‟νινθιήξνπ ηνλ μελνδφρν. πγθεθξηκέλα, ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα 

ζεσξνχληαη ε κείσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ κηαο ελδερφκελεο 

επηρεηξεκαηηθήο απνηπρίαο, θαζψο έλαο ππεχζπλνο franchisor έρεη αληηκεησπίζεη ηηο 

αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδεη ην concept ζηελ αγνξά, ε καθξνπξφζεζκε κείσζε ηνπ 

κέζνπ θφζηνπο (αγνξψλ, ιεηηνπξγίαο θαη πξνψζεζεο) φζν απμάλεηαη ε ηζρχο ηνπ 

δηθηχνπ, ε πξφζβαζε πνπ έρεη ν franchisee ζε πνηνηηθή εθπαίδεπζε θαη βνήζεηα, ψζηε 

λα δηαρεηξίδεηαη απφ ηελ πξψηε κέξα απνηειεζκαηηθά  ηελ επηρείξεζή ηνπ, 

απνθεχγνληαο ιάζε θαη παγίδεο ηηο νπνίεο, αληίζεηα, αδπλαηνχλ λα αληηκεησπίζνπλ 
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αλεμάξηεηνη επηρεηξεκαηίεο πνπ μεθηλνχλ απφ ην κεδέλ, φπσο επίζεο θαη ππνζηήξημε 

ζε δηαθήκηζε, ρξεκαηνδφηεζε θαη απνθιεηζηηθφηεηα ζηα δηθαηψκαηα 

επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζε θάπνηεο πεξηνρέο. 

Χο κεηνλεθηήκαηα θαηαινγίδνληαη ν έιεγρνο θαη νη θαλνληζκνί ηνπ franchisor 

ζηνπο νπνίνπο  ππφθεηηαη ε επηρείξεζε κέζα απφ ηε ζχκβαζε Franchise θαη ηε 

ζεζκνζεηεκέλε πνιηηηθή ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ, ην ζέκα ηεο θήκεο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν franchisor ιφγσ θαθήο δηαρείξηζεο ή ακέιεηαο δπζθεκεί ην φλνκα 

ηνπ δηθηχνπ, ην ζέκα ηεο ππνρξέσζεο πξνκήζεηαο πξντφλησλ απνθιεηζηηθά απφ 

νξηζκέλνπο πξνκεζεπηέο θαη ηεο απαγφξεπζεο πψιεζεο θάπνησλ παξφκνησλ ή άιισλ 

πξντφλησλ, ην γεγνλφο φηη ν franchisee δελ έρεη ην δηθαίσκα λα πνπιήζεη απζαίξεηα 

ηελ επηρείξεζή ηνπ ζε ηξίην κέξνο θαη, ηέινο, ε πεξίπησζε ν franchisee λα θηάζεη ζε 

ηέηνην ζεκείν εμάξηεζεο απφ ηνλ franchisor ψζηε λα κε κπνξεί λα ιάβεη δηθή ηνπ  

απφθαζε. 

Με ηε κέζνδν franchising νη μελνδφρνη πξνζπαζνχλ λα εμαζθαιίζνπλ πειάηεο 

κέζσ έληαμεο ζε αιπζίδα, δεδνκέλνπ φηη ε πξνψζεζε ηνπ μελνδνρείνπ γίλεηαη κέζσ 

ηνπ δηθηχνπ ηνπ franchisor. Κάζε επηρεηξεκαηίαο ζα πξέπεη λα  ζπγθξίλεη ηα 

αλακελφκελα νθέιε κε ην θφζηνο ηνπ franchising θαη αλαιφγσο λα απνθαζίζεη αλ 

ηνλ ζπκθέξεη λα ζπκβιεζεί κε κηα μελνδνρεηαθή αιπζίδα(Παληφπνπινο, 2011). 

ΜεξηθέοαπφηηοπηνγλσζηέοεηαηξίεοδηθαηνρξεζίαοείλαηεMarriot, Hilton, 

Sheraton, HolidayInn, Accorθ.ά. ΖκεγαιχηεξεεηαηξίαδηεζλψοείλαηεWyndhamWorld-

wideκεπάλσαπφ 5.200 

μελνδνρείαθαηαθνινπζνχλεChoiceHotelsInternationalθαηεInterContinentalHotelsGro

up(Πηβεξνπνχινπ, 2011). 

 

e) Branding 

Γλσζηή ηέινο είλαη θαη ε ζηξαηεγηθήBranding, κία ζηξαηεγηθή πνπ 

εθαξκφδεηαη απφ ην δηεζλέο μελνδνρεηαθφ κάξθεηηλγθ θπξίσο ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα 

θαη επζχλεηαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ γηα ηε ξαγδαία επέθηαζε ζε μέλεο αγνξέο 

μελνδνρεηαθψλ αιπζίδσλ, φπσο ε HiltonInt., Hyatt, HolidayInnWorldwide θαη άιιεο 

(Πάικνο, 1999). 
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Κεθάιαην 4: Γηαρείξηζε Πνηόηεηαο Ξελνδνρείσλ 
 

4.1. Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο & ISO 9000 

 

Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο είλαη έλα ζέκα πνπ ζπδεηείηαη ζπρλά απηή ηελ 

πεξίνδν. Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (Total Quality Management) κπνξεί λα γίλεη 

έλα κέζν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε βειηίσζε ελφο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. Σν 

1987, δεκηνπξγήζεθε ην ISO 9000, πνπ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ δηεζλψο 

επηθπξσκέλα θαη αλαγλσξηζκέλα πξφηππα ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. Ζ δήηεζε θαη ε 

απμεκέλε εμάξηεζε απφ απηά ηα πξφηππα ηα νπνία απαηηνχλ νη επηρεηξήζεηο απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπο, δείρλνπλ ζαθψο, φηη ην ζχζηεκα απηφ έρεη αλακθηζβήηεηα έλα 

πςειφ επίπεδν δεκνηηθφηεηαο. Σν δεηνχκελν είλαη αλ κηα επηρείξεζε ρξεζηκνπνηείην 

ISO σο έλα εθαιηήξην γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε. Σν ISO 9000 αλαθέξεηαη θπξίσο 

ζηελ πξφιεςε. Κχξηεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην κάξθεηηλγθ, νη αγνξαπσιεζίεο, ν 

ζρεδηαζκφο, ε θαηάξηηζε θαη πνιιέο άιιεο έρνπλ ηελ πξφιεςε σο επίθεληξν.Μηα 

παξαγσγηθή κνλάδα κπνξεί εχθνια λα θαζνξίζεη πψο νη φξνηπνπ νξίδεη ην πξφηππν 

ISOκπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ. Απηφ φκσο, δελ είλαη ηφζν ζαθέο ζε κηα κνλάδα 

παξνρήο ππεξεζηψλ(Young, 1996). 

Σν ΣQM θαη ην ISO 9000 είλαη αιιειέλδεηα.Σν πξφηππν ISO 9000 είλαη έλαο 

αθξνγσληαίνο ιίζνο ελφο επηηπρνχο πξνγξάκκαηνο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο. Σν 

κεγάιν ηνπ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ην TQM είλαη φηη ην ISO 9000 απαηηεί εηήζην 

αλεμάξηεην έιεγρν απφ ηξίηνπο. Απαηηεί επίζεο, ηελ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, αιιά δελ ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε απηή. Χο εθ ηνχηνπ, ν νξγαληζκφο 

πξέπεη λα δηαηεξεί θαη λα βειηηψλεη ην ζχζηεκα πνηφηεηάο ηνπ. Αλ απηφ δελ είλαη 

δπλαηφ, ππάξρεη πηζαλφηεηα λα ράζεηηελ πηζηνπνίεζή ηνπ.Έλαο απφ ηνπο άιινπο δχν 

αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ελφο επηηπρνχο πξνγξάκκαηνο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο 

είλαη ε δηαηήξεζε εηαηξηθήο θνπιηνχξαο πνπ ελζαξξχλεη ηε βειηίσζε ηφζν ζηελ 

νξγάλσζε - αιιά θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν. Δπίζεο, έλα πξφγξακκα ζπλερνχο 

βειηίσζεο, κέζσ ηεο ζπλερνχο θαηάξηηζεο είλαη ν ηξίηνο αθξνγσληαίνο ιίζνο. 
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4.2. To ISO 9004.2 

 

Σν πξφηππν 9004.2 ζπληζηά ηνλ θαζνξηζκφ ελφο βξφρνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο, 

απφ ηελ έθαζηε κνλάδα παξνρήο ππεξεζηψλ (ι.ρ. κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα), πνπ λα 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θχξηεο θαη επηκέξνπο δηεξγαζίεο θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά - κε 

ηελ θαηάιιειε αλαηξνθνδφηεζε. Ζ θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη κε ηελ 

αλαδήηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ, ηηο νπνίεο λα ηθαλνπνηεί κέζα απφ ηε θάζε 

ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ ππεξεζηψλ, ηνλ θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηε 

ζσζηή δηαλνκή. Απηή ε αθνινπζία ζα νδεγήζεη ζηελ επηηπρεκέλεπαξνρή ππεξεζίαο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ νη πάξνρνη ππεξεζηψλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ην πξφηππν ISO 

9004.2 είλαη ην θαζνδεγεηηθφ έγγξαθν πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνηφηεηαο, ψζηε λα κελ μνδεχνπλ άδηθα πφξνπο. 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ε πξψηε επαθή θαη ε πξψηε εληχπσζε είλαη απηφ 

πνπ ζπκνχληαη νη δπλεηηθνί πειάηεο. Έλα θαιφ ηκήκα εμππεξέηεζεο κπνξεί εχθνια 

λα αλαηξαπεί ζε ερζξηθφ ή παξαπιαλεηηθφφηαλ δίλεη αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο. ην 

ISO 9000, εελφηεηα 18 είλαη αθηεξσκέλε ζηελ «Δθπαίδεπζε». Οξίδεη φηη ν 

νξγαληζκφο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ θαη λα πξνβιέπεη 

ηελ εθπαίδεπζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εθηειεί δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ πνηφηεηα. Δίλαη επίζεο επζχλε ηεο νξγάλσζεο λα θαζνξίδεη ηα πξνζφληα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο κε βάζε ηελ εθπαίδεπζε, ηελ εκπεηξία ή / θαη ηελ θαηάξηηζε. Σα 

αξρεία εθπαίδεπζεο πξέπεη λα ηεξνχληαη. Δίλαη ζαθέο φηη ην πξφηππν ISO 9000 

εκθαλίδεη ηελ εθπαίδεπζε σο ζηξαηεγηθφ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδίνπ. 

Σν ISO 9004.2, ζηελ παξάγξαθν 5.3, πνπ αλαθέξεηαη ζην πξνζσπηθφ θαη 

ζηνπο πιηθνχο πφξνπο, δίλεη νδεγίεο γηα έλα θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ ππφ ηνπο 

αθφινπζνπο ηίηινπο: ηα θίλεηξα, ηελ θαηάξηηζε, ηελ επηθνηλσλία, ηνπο πιηθνχο 

πφξνπο θαη ηα πξφηππα κεηξήζεσλ(Young, 1996). 
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a) Κίλεηξα:Σν ISO 9004.2 αλαγλσξίδεη φηη ν πην ζεκαληηθφο πφξνο ζε κηα 

κνλάδα παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. Ζ αηνκηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπο κπνξεί λα επεξεάζεη άκεζα ηελ πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ. 

πλίζηαηαη θαηά ηε δηαρείξηζε θαη ην ζρεδηαζκφ γηα ην δηνξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ, λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα: 

 

 Δπηινγή πξνζσπηθνχ κε βάζε ηηο ηθαλφηεηεο  

 Παξνρή ελφο αηζηφδνμνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, παξέρνληαο αζθάιεηα θαη 

επηβξάβεπζε ηεο αξηζηείαο  

 Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πνπ πξνάγνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αηνκηθή 

ζπκκεηνρή  

 Δθπαίδεπζε πνπ λα πεξηιακβάλεη ηελ έληαμε ηεο αηνκηθήο εξγαζίαο ζε έλα 

ζπλνιηθφ ζχζηεκα  

 Follow-up γηα λα δηαζθαιίδεηαη φηη ην πξνζσπηθφ θαηαλνεί ην ζπγθεθξηκέλν 

ξφιν ηνπ ζηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ  

 Δλζάξξπλζε ηεο αξηζηείαο κε ηελ αληακνηβή θαη ηελ αλαγλψξηζε γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ππεξεζηψλ  

 Δπαλεμέηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ  

 Δθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ζρεδηαζκνχ ηεο ζηαδηνδξνκίαο θαη ηεο εμέιημεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ, κε ελεκέξσζε ηθαλνηήησλ ζε ηνκείο φπσο ε επηθνηλσλία θαη 

νη ηερληθέο δεμηφηεηεο 

 

b) Δπηθνηλσλία: ιν ην πξνζσπηθφ ηεο κνλάδαο πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθείο 

δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλεξγαζηεί ζε νκάδεο εξγαζίαο θαη λα 

είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη έγθαηξε θαη απξφζθνπηε παξνρή ππεξεζηψλ. Πξέπεη λα 

ππάξρεη ηαθηηθή επηθνηλσλία εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αθφινπζεο 

ηερληθέο:  

 

 Δλεκέξσζε ηεο δηαρείξηζεο 

 Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ  

 Σεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο θαη ηερλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 
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c) Δθπαίδεπζε:Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ βειηηψλεη ηελ πηνζέηεζε ησλ 

αιιαγψλ ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ εηζαγσγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ISO. Ζ εθπαίδεπζε απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:  

 

 Δθπαίδεπζε ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

θφζηνπο ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  

 Δθπαίδεπζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ  

 Δθπαίδεπζε φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή πνηφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο 

έλλνηεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ  

 Πξφγξακκα πνηφηεηαο-επαηζζεηνπνίεζεο κε πεξηνδηθέο απνηειεζκαηηθέο 

αλαλεψζεηο  

 Δθπαίδεπζε ζηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ, ζηηο κεηξήζεηο θαη ζηηο 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, ζηηο ζρέζεηο ηεο νκάδαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

 Γηαδηθαζίεο πνπ θαηαγξάθνπλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, πνπ βαζίδνληαη ζε αηνκηθή θαη νκαδηθή αμηνιφγεζε 

ησλ επηδφζεσλ 

 

d) Πξόηππα κεηξήζεσλ:Σν πξφηππν ISO 9004.2 αλαιχεη ηε ζεκαζία ηεο 

πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο πνπ γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ πειάηε. Ζ εΔλφηεηα 5.5.2 

ηνπ ISO 9004.2 πεξηιακβάλεη ην άθνπζκα ησλ επηζπκηψλ ησλ πειαηψλ (ηφζν 

εμσηεξηθά φζν θαη εζσηεξηθά) - ηδηαίηεξα εάλ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα - θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, ηελ εθπιήξσζή ηνπο. πγθεθξηκέλα, ην έγγξαθν πξνβιέπεη φηη ζηελ 

επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε πξέπεη λα εμεηάδνληαη ηα αθφινπζα:  

 Πεξηγξαθή ηεο ππεξεζία θαη ηελ ηθαλφηεηα εθηέιεζήο ηεο 

 Σν θφζηνο γηα ηελ ππεξεζία  

 Σελ εμήγεζε γηα ην πψο ηα πξνβιήκαηα ζα επηιπζνχλ  

 Γλσζηνπνίεζε ζηνλ πειάηε ηνπ ξφινπ ηνπ ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ  

 Παξνρή θαηάιιειεο θαη απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο  

 χγθξηζε ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο κε ηελ πξαγκαηηθή αλάγθε ηνπ 

πειάηε  

Άιινη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα εμεηάδνληαη εδψ είλαη:  

 Καηάιιειε ηεθκεξίσζε  

 Οξγαλσηηθή ηθαλφηεηα 

 Οπνηεζδήπνηε λνκηθέο ή ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο 
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e) Τιηθνί πόξνη: Ο νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα παξέρεη ηα αθφινπζα, αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε: 

 

 Δμνπιηζκφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή ππεξεζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ 

 Δξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο φπσο νη έιεγρνη θαη άιιεο κεηξήζεηο ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ  

 Δπηρεηξεζηαθέο θαη ηερληθέο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππεξεζία 

 

ηελ νπζία, ην πξφηππν ISO απαηηεί ηελ νξγάλσζε θαη ηελ θαηαγξαθή κε κηα 

ζπλεπή κέζνδν φισλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε θαη κεηάθξαζε απηψλ ζε κηα ζεηξά 

εξγαζηψλ θαη ζε έλα ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ 

κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε. Καη πάιη, νη 

θαηάιιειεο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη νη δπλαηφηεηεο επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ 

είλαη βαζηθά ζηνηρεία ζηε δηαδηθαζία απηή.  

Πξνθεηκέλνπ ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ρξφλνο θαη ην θφζηνο λα έρνπλ λφεκα, 

είλαη απαξαίηεην λα ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα, ηα νπνία αλαγξάθνληαη 

ζην ISO 9004.2.Οη απαηηήζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ ζηε δηαζθάιηζε 

πνηφηεηαο ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 

 

 αθήο πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ παξνρήο ππεξεζηψλ είηε είλαη είηε 

δελ είλαηθαλεξάζηνλ πειάηε, αξθεί λα επεξεάδνπλ άκεζα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ 

 Απφδνζε, δειαδή ηνλ ρξφλν αλακνλήο, ηελ αζθάιεηα, ηελ αμηνπηζηία, ηελ 

επγέλεηα, θ.ιπ.  

 Έλα πξφηππν απνδνρήο γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ  

 Δμαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ εηδηθνχ 

εμνπιηζκνχ 

 Ο αξηζκφο θαη ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ 

 Τπεξγνιαβηθέο εξγαζίεο πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη  
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Οη πξνδηαγξαθέο απηέο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ νδεγίεο γηα ηηο 

επηκέξνπο θάζεηο εξγαζίαο. Μεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο θάζεηο εξγαζίαο είλαη: 

 

 Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο  

 Ζ ζχζηαζε ηεο ζχκβαζεο θαη ε απαξαίηεηε έγθξηζε 

 Ο θαζνξηζκφο ησλ παξακέηξσλ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ  

 Ζ ηηκνιφγεζε θαη είζπξαμε ησλ ηειψλ ηεο ππεξεζίαο 

 

4.3. Αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ 

 

Μηα βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ είλαη λα αμηνινγεί θαη λα 

ειέγρεη ην ζχζηεκα πνηφηεηαο. Απηφ θαιχπηεηαη απφ ηηο ελφηεηεο 6.3.2 «Αμηνιφγεζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ πάξνρν» θαη 6.3.3 «Αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο πειάηεο». Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αθφκε θαη αλ ν 

πάξνρνο ππεξεζηψλ έρεη έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη κηα ζεηξά απφ 

εζσηεξηθά κέηξα, ε «θσλή ηνπ πειάηε» ζα πξέπεη λα εηζαθνχγεηαη, κηαο θαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ην πξφηππν ISO 9004.2 ππνδεηθλχεη φηη ε αμηνιφγεζε ηνπ πειάηε 

είλαη ην απφιπην κέηξν ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζεθηίκεζε ηνπ 

παξφρνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα(Young, 1996): 

 

 Έλα ζχζηεκα κέηξεζεο ησλ βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ελφο ζρεδίνπ δηφξζσζεο αλεπηζχκεησλ ηάζεσλ θαη δπζαξεζθεηψλ ησλ 

πειαηψλ  

 Απηνέιεγρν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο κέηξεζεο  

 Μηα ηειηθή αμηνιφγεζε καδί κε ηνλ πειάηε 

 

Ζ εθηίκεζε ηνπ πειάηε απαηηεί έλα πξνζεθηηθφ ζχλνιν κεηξήζεσλ - 

πηζαλφηαηα κέζσ θάπνηαο έξεπλαο. Σφζν ηα ζεηηθά φζν θαη ηα αξλεηηθά ζρφιηα είλαη 

απαξαίηεηα. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηεο έξεπλαο ζα πξέπεη λα είλαη θηιηθά 

πξνο ηνλ ρξήζηε θαη λα δίλνπλ κηα ζσζηή, ακεξφιεπηε ζεηξά απαληήζεσλ. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ απηψλ πξέπεη λα αλαιχνληαη θαη λα ζπγθξίλνληαη κε ηελ 

εθηίκεζε ηνπ νξγαληζκνχ. Γηαθνξέο εδψ ζα κπνξνχζαλ λα ζεκαίλνπλ αλεπαξθείο 
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πξνδηαγξαθέο, ζηηο δηαδηθαζίεο ή ζηηο κεηξήζεηο. Ζ αλάιπζε απηή ζα πξέπεη λα 

νδεγείζε θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο θαη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο(Young, 1996). 

Ζ δηαδηθαζία αλάιπζεο πξέπεη επίζεο λα είλαη ακεξφιεπηε. Πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ηα δεδνκέλα είλαη έγθπξα, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ νξηζκέλα 

εξσηήκαηα πνπ λα απαηηνχλ απαληήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αληίιεςε ηνπ πειάηε. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ν δπζαξεζηεκέλνο πειάηεο δελ ζα επηζηξέςεη, εάλ βέβαηα 

έρεη επηινγή. Αλ δελ ππάξρεη άιιε επηινγή, ηφηε κηα πην ηθαλνπνηεηηθή ζρέζε ζα 

πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί. ε αληίζεηε πεξίπησζε, απηφ ζα νδεγήζεη ζε δπζαξέζθεηα 

θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, ζηε κείσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη 

ζε κηα πηζαλή θαζπζηέξεζε ηεο πιεξσκήο γηα ηελ ππεξεζία(Young, 1996). 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ μελνδνρείνπ αζρνιείηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εξγαζίαο, εηδηθά φηαλ ε εξγαζία είλαη δαπαλεξή. Γηα λα θαζνξίζεη πφζν 

απνηειεζκαηηθή είλαη κηα εξγαζία ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε, ε δηνίθεζε ζέηεη έλα 

πξφηππν, έλα ζηφρν δειαδή πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηα απνηειέζκαηα εξγαζίαο ελφο 

κέζνπ εξγαδφκελνπ αλά κνλάδα ρξφλνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο(Roy, 

2005). Μφιηο γίλεη εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηα απνηειέζκαηα απηά 

αμηνπνηνχληαηθαηφπηλ αλάιπζεο, ψζηε λα παξζνχλ εθ λένπ απνθάζεηο θαη λα 

επαλαπξνζδηνξηζηεί ν απαξαίηεηνο ζρεδηαζκφο. ιεο νη ελέξγεηεο πξέπεη λα 

ηεθκεξηψλνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα αξρεία πνηφηεηαο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειέγρσλ πνηφηεηαο(Young, 1996). 

Αο ππνζέζνπκε φηη ην πξφηππν ζην εζηηαηφξην ελφο μελνδνρείνπ είλαη ε 

πξνεηνηκαζία δηαθνζίσλ γεπκάησλ αλά ψξα. Αλ κηα εηζξνή εξγαζίαο παξάγεη εθαηφλ 

πελήληα γεχκαηα αλά ψξα, γηα λα ππνινγηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηεξγαζίαο 

παξαγσγήο γεπκάησλ, ππνινγίδεηαη ε απφδνζε σο ν ιφγνο ησλ εθξνψλ εξγαζίαο 

πξνο ηηο εηζξνέο εξγαζίαο.  

Έηζη, γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο 

είλαη: 

Αποτελεςματικότητα Εργαςίασ =
150 γεύματα

200 γεύματα
100% = 75% 

Δπνκέλσο, ζε ζχγθξηζε κε ην πξφηππν, απηή ε ιεηηνπξγία είλαη 75% απνηειεζκαηηθή 

ζηελ παξαζθεπή γεπκάησλ (Roy, 2005). 
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Κεθάιαην 5: Οξγαλσηηθή δνκή ησλ κεγαιύηεξσλ 

μελνδνρείσλ ησλ Διιάδνο 

Ο ραξαθηεξηζκφο ελφο μελνδνρείνπ σο ηνπ «θαιχηεξνπ»ζηνλ θφζκν 

εμαξηάηαη απφ ηνλ θνξέα πνπ θάλεη ηελ θαηάηαμε. Κάζε ιίζηα πεξηιακβάλεη 

δηαθνξεηηθά μελνδνρεία. Έηζη, ηα μελνδνρεία Oriental ζηελ Μπαλγθφγθ, Regent θαη 

Mandarin Oriental ηνπ Υνλγθ Κνλγθ, Connaught ηνπ Λνλδίλνπ θαη Burj Al Arab ζην 

Νηνπκπάη, έρνπλ θαηαηαγεί ην θαζέλα σο ην λνχκεξν έλα μελνδνρείν ζηνλ θφζκν. 

Οη θαιχηεξεο αιπζίδεο μελνδνρείσλ ζεσξνχληαη ε Ritz-Carlton θαη ε Four 

Seasons. Ζ εηαηξία Ritz-Carlton έρεη πάξεη φια ηα κεγαιχηεξα βξαβεία ηεο 

μελνδνρεηαθήο βηνκεραλίαο θαη έρεη αλαγλσξηζζεί σο ε θαιχηεξε αιπζίδα 

μελνδνρείσλ πνιπηειείαο ζηνλ θφζκν. 

Σν κεγαιχηεξνμελνδνρείν ζηνλ θφζκν ήηαλ ην MGM Grand ζην Λαο Βέγθαο 

κε 5.505 δσκάηηα, έρεη φκσο μεπεξαζηεί απφ ην λέν Venetian Hotel επίζεο ζην Λαο 

Βέγθαο ην νπνίν δηαζέηεη 6.172 δσκάηηα(Πηβεξνπνχινπ, 2011). Λίζηα κε ηα 

κεγαιχηεξα μελνδνρεία ηνπ θφζκνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Α. 

χκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία, ηα κεγαιχηεξα θαη δεκνθηιέζηεξα 

μελνδνρεία ζηελ Διιάδα είλαη θαηά ζεηξά ηα αθφινπζα(Wikipedia, 2014): 

Πίλαθαο 10: Σα πέληε κεγαιύηεξα μελνδνρεία ηεο Διιάδνο (Πεγή: Wikipedia, 2014) 

Καηάηαμε Ολνκαζία Σνπνζεζία 

1 Grande Bretagne Αζήλα 

2 Hilton Αζήλα 

3 Makedonia Palace Θεζζαινλίθε 

4 Porto Carras ηζσλία 

5 President Hotel Αζήλα 

Απφ ηα αλσηέξσ, επηιέγνληαη ηα ηξία πξψηα, ηνπηέζηηλ ε Μεγάιε Βξεηαλλία 

(GrandeBretagne), ην Υίιηνλθαη ην Μαθεδνλία Παιιάο, ψζηε λα αλαιπζνχλ νη 

ζχγρξνλεο νξγαλσηηθέο δνκέο πνπ απηά αθνινπζνχλ. Σα δχν πξψηα, βξίζθνληαη ζην 

θέληξν ηεο Αζήλαο, ελψ ην Μαθεδνλία Παιιάο βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν ζηε 

Θεζζαινλίθε. Δπηπιένλ, αλαιχεηαη θαη ην IntercontinentalAthenaumAthensHotel, ην 

νπνίν αλήθεη ζε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο μελνδνρεηαθέο αιπζίδεο παγθνζκίσο, αλ θαη 

δελ εληάζζεηαη ζηε ιίζηα κε ηα πέληε κεγαιχηεξα μελνδνρεία ηεο Διιάδνο.  
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5.1. Σν μελνδνρείν Μεγάιε Βξεηαλλία 

Σν μελνδνρείν Μεγάιε Βξεηαλλία (Ολνκαζία ηεο πξφζνςεο ζηα γαιιηθά: 

Hôtel Grande Bretagne) είλαη απφ ηα δεκνθηιέζηεξα θαη αθξηβφηεξα μελνδνρεία ζηελ 

Διιάδα. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία μελνδνρείσλ πνιπηειείαο θαη είλαη 5 αζηέξσλ, 

πξνζθέξνληαο κία αζχγθξηηε πξννπηηθή ηεο κπζηθήο ηζηνξίαο ηεο Αζήλαο. Σν 

μελνδνρείν Μεγάιε Βξεηαλλία βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, ζηε βφξεηα πιεπξά 

ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο, ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Παλεπηζηεκίνπ θαη Βαζηιέσο 

Γεσξγίνπ θαη δηαγψληα απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. Απέρεη κφλν έλα ρηιηφκεηξν απφ 

ηελ Αθξφπνιε κε απνηέιεζκα λα έρεη κνλαδηθή ζέα πξνο ηνλ Παξζελψλα, αιιά 

επίζεο θαη πξνο ην Λφθν ηνπ Λπθαβεηηνχ θαη ην Καιιηκάξκαξν ηάδην. 

 

Δηθόλα 3: Λνγόηππν ηνπ μελνδνρείνπ Μεγάιε Βξεηαλλία (Πεγή: (Wikipedia, 2015) 

 

a) ΗεηαηξείαStarwood Hotels & Resorts 

Ζ Μεγάιε Βξεηαλλία είλαη κέινο ηεο αιπζίδαο μελνδνρείσλ «The Luxury 

CollectionHotel» ε νπνία αλήθεη ζηελ εηαηξία Starwood Hotels & Resorts.Ζ 

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc είλαη κηα παγθφζκηα μελνδνρεηαθή 

εηαηξεία ε δχλακε ηεο νπνίαο έγθεηηαη ζε ελλέα μερσξηζηέο κάξθεο, έλα βξαβεπκέλν 

πξφγξακκα πίζηεο θαη ζηνπο 180400 ηαιαληνχρνπο ζπλεξγάηεο ηεο ζε φιν ηνλ 

θφζκν(Starwood, 2015).Ζ εηαηξεία κπνξεί λα ππεξεθαλεχεηαη γηα έλα απφ ηα 

θνξπθαία πξνγξάκκαηα πηζηφηεηαο ην Starwood Preferred Guest (SPG®), ην νπνίν 

επηηξέπεη ζηα κέιε λα θεξδίδνπλ θαη λα εμαξγπξψλνπλ πφληνπο παξακνλήο, 

αλαβαζκίζεηο δσκαηίσλ, θαζψο θαη πηήζεσλ, ρσξίο πεξηνξηζκνχο ζηηο εκεξνκελίεο 

θξαηήζεσλ. 

Σα μελνδνρεία πνπ αλήθνπλ ζε απηή, θηάλνπλ ηα 1646 θαη είλαη 

δηαζθνξπηζκέλα ζε φιν ηνλ θφζκν. Παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ αθφινπζν 
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ράξηε, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηφζν ηα ππάξρνληα μελνδνρεία (καχξεο ζεκαίεο) φζν 

θαη ηα αλεξρφκελα (ιεπθέο ζεκαίεο), ηα νπνία θηάλνπλ ηα 468 παγθνζκίσο. 

 

Δηθόλα 4: Ξελνδνρεία ζε όιν ηνλ θόζκν, θάησ από ηελ εγεζία ηεο εηαηξείαο Starwood 

Hotels & Resorts Worldwide, Inc. (Πεγή:Starwood, 2015) 

Ζ Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc είλαη κία απφ ηηο θνξπθαίεο 

εηαηξείεο μελνδνρείσλ θαη ηνπξηζκνχ ζηνλ θφζκν, κε πεξηζζφηεξα απφ 1.200 αθίλεηα 

ζε 100 ρψξεο θαη 180.400 εξγαδφκελνπο. Ζ Starwood, ζεσξείηαη ηδηνθηήηεο, 

δηαρεηξηζηήο θαη δηθαηνπάξνρνο μελνδνρείσλ, ζέξεηξσλ θαη θαηνηθηψλ κε ηα δηεζλνχο 

θήκεο εκπνξηθά ζήκαηα: St. Regis®, The Luxury collection®, W®, Westin®, Le 

Méridien®, Sheraton®, Four Points® Sheraton, Aloft®, θαη Element®. Ζ θαηαλνκή 

ησλ μελνδνρείσλ ζε θάζε κία απφ ηηο κάξθεο παξνπζηάδεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα 

ζηειψλ. 
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Γηάγξακκα 14: Καηαλνκή μελνδνρείσλ ηεο εηαηξείαο Starwood Hotels & Resorts 

Worldwide, Inc. ζηα 9 brands ηεο (Πεγή:Starwood, 2015) 

 

a) St. Regis®  

Πνιπηειή μελνδνρεία κε πιήξεηο ππεξεζίεο, ζέξεηξα θαη θαηνηθίεο. Παξέρνπλ 

άςνγε εμππεξέηεζε ζε high-end ηαμηδηψηεο αλαςπρήο θαη επαγγεικαηίεο. 

Σαμελνδνρεία St. Regis ζηνπο πην επηζπκεηνχο πξννξηζκνχο ηνπ θφζκνπ, ζε 

ζεκαληηθέο αλαδπφκελεο αγνξέο θαη έρνπλ ζπλήζσο ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζην 

ζρεδηαζκφ ηνπο γηα λα ζπιιάβεη ηελ μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε ηφπνπ. 

b) The Luxury collection®  

Πνιπηειή μελνδνρεία κε πιήξεηο ππεξεζίεο θαη ζέξεηξα πνπ πξνζθέξνπλ 

εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο ζε κηα ειίη πειαηεία. Απφ ζξπιηθά αλάθηνξα ζε δηαρξνληθά 

ζχγρξνλα θιαζηθά, απηά ηα αμηφινγα μελνδνρεία θαη ζέξεηξα επηηξέπνπλ θαη ζηνλ 

πην απαηηεηηθφ ηαμηδηψηε λα εκπινπηίζεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ ζε θάζε πξννξηζκφ κε 

αίζζεζή ηνπ ηελ πνιπηέιεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηφπνπ. Γηαθξίλνληαη απφ 

ππέξνρε δηαθφζκεζε θαη άςνγε εμππεξέηεζε. 

c) W®  

Πνιπηειή μελνδνρεία κε πιήξεηο ππεξεζίεο θαη θαηνηθίεοκε ζρεδίαζε αηρκήο 

Κάζε μελνδνρείν θαη θαηαθχγην είλαη κνλαδηθά εκπλεπζκέλν απφ ηνλ πξννξηζκφ ηνπ, 

φπνπ ν θαηλνηφκνο ζρεδηαζκφο ζπγθιίλεη κε ηηο ηνπηθέο επηξξνέο. Οη επηζθέπηεο 

απνιακβάλνπλ δπλακηθά πεξηβάιινληα πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ ςπραγσγία, ηα κνληέξλα 
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δσκάηηα, ηα δσληαλά ζαιφληα θαη ηελ παξαδνζηαθή θνπδίλα. Οη παικνί αλά ιεπηφ 

απμάλνπλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζηα W Living Rooms, επηηξέπνληαο 

ζηνπο επηζθέπηεο λα θνηλσληθνπνηεζνχλ. Ζ W Hotels Worldwide, είλαη κηα 

παγθφζκηα ππεξδχλακε πνπ κέζσ ηνπ W Happenings, θαηάθεξε λα θάλεη 

απνθιεηζηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη κε ηελ ππνγξαθή Whatever / Whenever ® λα πεξάζεη 

κηα λέα θηινζνθία ππεξεζηψλ, πνπ παξέρεη ζηνπο επηζθέπηεο πξφζβαζε ζε φηηδήπνηε 

λέν θαη επεξρφκελν, δηνξγαλψλνληαο ζεακαηηθά events. 

d) Westin® 

Πνιπηειή μελνδνρεία θαη ζέξεηξα, πνπ παξέρνπλ θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη 

ππεξεζίεο πνπ κεηακνξθψλνπλ θάζε πηπρή ηεο δηακνλήο ησλ επηζθεπηψλ ζε κηα 

εκπεηξία αλαδσνγφλεζεο. Έκθαζε δίλεηαη ζην πινχζην κελνχ πνπ πεξηιακβάλεη 

απνθιεηζηηθά πηάηα κε ηελ επσλπκία SuperFoodsRx ®. Πξνζθέξνληαη επίζεο 

ππεξεζίεο γπκλαζηεξίνπ θαη ζπα. Αμηνζεκείσην είλαη ην είδνο ησλ θξεβαηηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη(Heavenly Bed ®), θαηνρπξσκέλα κε δίπισκα επξεζηηερλίαο. 

e) Le Méridien® 

Πνιπηειείαο, πιήξνπο εμππεξέηεζεο μελνδνρεία, ζέξεηξα θαη θαηνηθίεο, ηα 

νπνία μεθίλεζαλ απφ ην Παξίζη θαη εθπξνζσπνχληαη ζήκεξα απφ 96 αθίλεηα ζε 37 

ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Σα Le Méridien έρνπλ σο ζηφρν ηνπο ην δεκηνπξγηθφ 

κπαιφ: έλα θνηλφ εκπλεπζκέλν απφ ηε δεκηνπξγηθφηεηα πνπ είλαη πξφζπκν λα κάζεη 

θάηη θαηλνχξγην θαη λα δεη ηα πξάγκαηα απφ δηαθνξεηηθή ζθνπηά. Υξεζηκνπνηψληαο 

πνιηηηζηηθνχο επηκειεηέο, ππεχζπλνπο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ηερλψλ ζηηο 

εκπεηξίεο ηνπ επηζθέπηε θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαηάιιεισλ δεκηνπξγηθψλ κνληέισλ, 

ηα Le Méridien θαζίζηαληαη κηα νηθνγέλεηα πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ θαηλνηνκίαο. Ζ 

νκάδα απνηειείηαη απφ κηα παγθφζκηα ζεηξά απφ νξακαηηζηέο, απφ δσγξάθνπο 

θσηνγξάθνπο, κνπζηθνχο, ζρεδηαζηέο θαη ζεθ. Σν Le Méridien είλαη θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ έλα μελνδνρείν, είλαη έλαο ηξφπνο δσήο πνπ παξέρεη "Μηα λέα 

πξννπηηθή». 

f) Sheraton® 

Πνιπηειή μελνδνρεία κε πιήξεηο ππεξεζίεο, ζέξεηξα θαη θαηνηθίεο, πνπ 

απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε κάξθα μελνδνρείσλ. Δμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο ζε φιν ηνλ θφζκν. Γηα πάλσ απφ 75 

ρξφληα απηή ε κάξθα ππνδέρεηαη ηνπο επηζθέπηεο θαη έρεη γίλεη έλαο έκπηζηνο θίινο 

γηα ηνπο ηαμηδηψηεο θαη έλα απφ ηα παγθνζκίσο πην αλαγλσξηζκέλα εκπνξηθά ζήκαηα 
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μελνδνρείσλ. Δίλαη αθφκα ε πξψηε κάξθα μελνδνρείσλ ζε κεγάιεο δηεζλείο αγνξέο, 

φπσο ε Κίλα. Οη θνηλσληθνί ρψξνη πνπ δηαζέηεη, θαζνξίδνπλ θαη δηαθνξνπνηνχλ ην 

Sheraton. Σν Link @ Sheraton SM κέζσ ηεο Microsoft είλαη ε θαξδηά ηνπ ιφκπη.  

g) Four Points® 

Ξελνδνρεία πνπ πξνζθέξνπλ απνιαχζεηο ζε θάζε ηαμηδηψηε κε φ, ηη 

ρξεηάδεηαη γηα κεγαιχηεξε άλεζε θαη παξαγσγηθφηεηα. Δίλαη κεγάια μελνδνρεία, κε 

πνιχ θαιέο ηηκέο, ππνζηεξίδνληαο ηε λννηξνπία valueformoney. 

h) Aloft® 

Σα μελνδνρεία απηά άλνημαλ γηα πξψηε θνξά ην 2008 θαη ζήκεξα δηαζέηνπλ 

πεξηζζφηεξα απφ 85 αθίλεηα. Ζ Aloft παξέρεη λέα ζηάληαξ: κηα φαζε, έλα θαηαθχγην 

ζην πιάη ηνπ δξφκνπ. Γηαηεξψληαο κηα δεζηή αξκνλία ησλ ζχγρξνλσλ ζηνηρείσλ κε 

ηελ θιαζηθή παξάδνζε, ηα Aloft πξνζθέξνπλ κηα εμαηξεηηθά εχθνιε ελαιιαθηηθή 

ιχζε ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηνπο ηαμηδηψηεο αλαςπρήο. 

i) Element® 

Σα Elementπξνζθέξνπλ παξαηεηακέλε δηακνλή. Άλνημαλ γηα πξψηε θνξά ην 

2008 θαη εθ ηφηε παξέρνπλκηα ζχγρξνλε, πνιπηειή θαη δηαηζζεηηθά ζρεδηαζκέλε 

εκπεηξία πνπ επηηξέπεη ζηνπο επηζθέπηεο λα δήζνπλ θαιά. Δκπλεπζκέλα απφ ηα 

Westin, είλαη θνκςά θαη πξνσζνχλ ηελ ηζνξξνπία κέζα απφ έλα ζηνραζηηθφ, 

πνιπηειέο πεξηβάιινλ. Αλακθηζβήηεηα ζχγρξνλζ, κε έκθαζε ζηε θχζε, δηαηζζεηηθά 

θαηαζθεπαζκέλα κε ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ ρψξνπ πνπ ελζαξξχλεη ηνπο 

επηζθέπηεο λα κείλνπλ ζπλδεδεκέλνη θαη λα επδνθηκήζνπλ, ελψ βξίζθνληαη καθξηά.  

 

ηελ Διιάδα 11 μελνδνρεία αλήθνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία, ηα νπνία 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 11: Ξελνδνρεία ζηελ Διιάδα πνπ αλήθνπλ ζηελ εηαηξεία Starwood Hotels & 

Resorts (Πεγή:Starwood, 2015) 

A/A Ξελνδνρείν Όκηινο Σνπνζεζία 

1 Μεγάιε Βξεηαλλία Luxury Collection Hotel Αζήλα 

2 King George Luxury Collection Hotel Αζήλα 

3 Arion 
Luxury Collection Resort & 

Spa 

Αζήλα - 

Βνπιηαγκέλε 
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4 
Westin Athens Astir 

Palace Beach Resort 
- 

Αζήλα - 

Βνπιηαγκέλε 

5 Romanos Luxury Collection Resort Κφζηα Ναβαξίλν 

6 Westin Resort - Κφζηα Ναβαξίλν 

7 Blue Palace 
Luxury Collection Resort & 

Spa 
Κξήηε, Δινχληα 

8 Santa Marina Luxury Collection Resort Κπθιάδεο, Μχθνλνο 

9 
Sheraton Phodes 

Resort 
- Ρφδνο 

10 Mystique Luxury Collection Hotel 
Κπθιάδεο, 

αληνξίλε 

11 Vedema Luxury Collection Resort 
Κπθιάδεο, 

αληνξίλε 

 

 

b) Ιζηνξία 

 

Ζ έπαπιε πνπ ζηεγάδεη ην μελνδνρείν αλεγέξζε ην 1842 (δψδεθα κφιηο έηε 

κεηά ηε ζχζηαζε ηνπ λένπ Διιεληθνχ Κξάηνπο) σο νηθία ηνπ εχπνξνπ Λήκληνπ 

Αληψλε Γεκεηξίνπ. Σν 1874 αγνξάζηεθε απφ ηνλ Δπζηάζην Λάκςα, ν νπνίνο, 

δαλεηδφκελνο 800.000 δξαρκέο, ηελ αλαθαίληζε θαη ηελ νλφκαζε «Ξελνδνρείνλ 

Μεγάιεο Βξεηαλλίαο». Καηά ην 1888 ην μελνδνρείν ήηαλ έλα απφ ηα πξψηα θηίξηα 

ηεο Αζήλαο πνπ ειεθηξνδνηήζεθε. 

Καηά ηηο πξψηεο εκέξεο ησλ Γεθεκβξηαλψλ ην μελνδνρείν ρξεζίκεπζε σο 

αξρεγείν ηνπ Πξσζππνπξγνχ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη ηνπ Bξεηαλνχ ζηξαηεγνχ Ρφλαιλη θφκπη. Αξγφηεξα γηα ιφγνπο αζθαιείαο ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην κεηαθέξζεθε ζηελ ηζηνξηθή βίιια ηνπ Παπαλδξένπ ζην 

Καζηξί καδί κε ηνλ Αξρεγφ ηεο Αζηπλνκίαο Πφιεσλ Άγγειν Έβεξη Σν ΔΑΜ 

ηνπνζέηεζε εθξεθηηθά ζηα ζεκέιηα ηνπ μελνδνρείνπ ηνπ, κε ζθνπφ λα ην αλαηηλάμεη, 

δνινθνλψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηνλ Σζφξηζηι, πνπ είρε θαηαιχζεη εθεί γηα λα 

ζπλαληεζεί κε ηνλ Παπαλδξένπ επηζθεπηφκελνο ηελ Αζήλα, φκσο ε επηρείξεζε 

καηαηψζεθε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. 
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Σν 2003 ην μελνδνρείν έθιεηζε γηα έλα ρξφλν θαη ππέζηε νινθιεξσηηθή 

αλαθαίληζε (θφζηνπο 82 εθαηνκκπξίσλ επξψ), ψζηε λα επαλέιζεη ζηελ παιαηά ηνπ 

δφμα. Σν εθζπγρξνληζκέλν πιένλ θηήξην έρεη 324 δσκάηηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

Βαζηιηθήο νπίηαο εκβαδνχ 400 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, ε δηαλπθηέξεπζε ζηελ νπνία 

θνζηίδεη σο θαη 12.000 επξψ. 
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5.2. Σν μελνδνρείν Υίιηνλ 

a) Σνπνζεζία 

Σν Hilton Αζελψλ βξίζθεηαη ζε πξνλνκηαθή ζέζε θαη δηαζέηεη ζέα ζηελ 

Αθξφπνιε θαη ζηελ πφιε ησλ Αζελψλ. Ζ πξφζβαζε ζην Υίιηνλ είλαη ηδαίηεξα 

εχθνιε, θαζψο απέρεη κφιηο 25 ιεπηά απφ ηνλ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ κε 

απεπζείαο γξακκή ηνπ κεηξφ. 

 

 

Δηθόλα 5: Υάξηεο ηνπνζεζίαο Υίιηνλ(Hilton, 2014) 

 

b) Παξνρέο 

Σν Υίιηνλ πξνζθέξεη κηα άλεηε δηακνλή ζ' έλα φκνξθν πεξηβάιινλ 

δηαθξηηηθήο πνιπηέιεηαο. ηηο παξνρέο ηνπ εληάζνζληαη άλεηα, θιηκαηηδφκελα 

δσκάηηα πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ εξγνλνκία κε ηε κηληκαιηζηηθή δηαθφζκεζε. ια ηα 

δσκάηηα δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζε internet πςειήο ηαρχηεηαο θαη ηειεφξαζε LCD κε 

κεγάιε πνηθηιία ζε θαλάιηα. Σα Executive δσκάηηα ή νη ζνπίηεο έρνπλ πξφζβαζε ζην 

Executive Lounge κε ζέα ζηελ Αθξφπνιε, πξνζθέξνληαο δσξεάλ πξσηλφ θαζψο θαη 

δσξεάλ ξνθήκαηα, ζλαθ θαη αλαςπθηηθά θαζ'φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Δπηπιένλ, 

ην Υίιηνλ πξνζθέξεη πνιπηειείο απνδξάζεηο, φπσο ζπα, ραιαξσηηθφ καζάδ ή 

πεξηπνίεζε πξνζψπνπ, θαζψο θαη εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πηζίλα. 

Γηαζέηεη δπν εζηηαηφξηα ην Milos θαη ην Βπδαληηλφ, πνπ πξνζθέξνπλ 

ειιεληθή θνπδίλα θαηδχν κπαξ, ην Galaxy Restaurant & Bar ζηνλ ηειεπηαίν φξνθν 

ηνπ μελνδνρείνπ θαη ην Oasis Pool Bar & Grill δίπια ζηελ πηζίλα. 

Σν Υίιηνλ είλαη ηδαληθφ γηα εηαηξηθέο εθδειψζεηογηαηί δηαζέηεη 22 αίζνπζεο 

ζπλεδξίσλ θαη εθδειψζεσλ, πνπ κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ έσο θαη 1300 άηνκα, 
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φπσο επίζεο θαη Κέληξν Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο ην νπνίν παξακέλεη αλνηρηφ 24 

ψξεο ην 24σξν. 

 

c) ηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο 

Ζ δήισζε απνζηνιήο ηνπ μελνδνρείνπ Hilton είλαη ε αεηθφξνο δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο γηα ην φθεινο ηφζν ηεο παξνχζαο γεληάο, φζν θαη απηψλ πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ. Μέζσ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ θαη θαηλνηνκηψλ, επηρεηξείηαη ε 

παξνρή ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πνπ(Πηβεξνπνχινπ, 2011): 

 Δκπινπηίδνπλ ηηο εκπεηξίεοησλ πειαηψλ 

 Γίλνπλ αμία ζηνπο ππαιιήινπο 

 Βειηηψλνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή απνδνηηθφηεηα 

 Πξνσζνχλ ηνλ θηηξηαθφ ζρεδηαζκφ 

 Δλδπλακψλνπλ ηηο εηαηξηθέο ζπλεξγαζίεο 

 Δμππεξεηνχλ ηηο θνηλφηεηέο 

 Πξνζηαηεχνπλ ην παγθφζκην πεξηβάιινλ  

 Δκπινπηίδνπλ ηελ Οηθνγέλεηα ησλ Δκπνξηθψλ Ολνκάησλ ηεο εηαηξείαο 

 

Οη ζηφρνη ηεο εηαηξίαο γηα βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηεο επίδνζεο κέρξη 

ην 2014 ήηαλ νη εμήο(Πηβεξνπνχινπ, 2011): 

 Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαηά 20% 

 Μείσζε εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά 20% 

 Μείσζε ησλ απνβιήησλ θαηά 20% θαη 

 Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ θαηά 10%. 

 

Οη καθξνρξφληνη ζηφρνη ηεο εηαηξίαο Υίιηνλ πεξηιακβάλνπλ(Πηβεξνπνχινπ, 

2011): 

 Αεηθνξηθφ ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή ησλ λέσλ μελνδνρείσλ 

 Αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ ρεκηθψλ 

 Αγνξέο αεηθνξηθψλ εηδψλ 

 Υξήζε αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. 
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5.3. Σν μελνδνρείν Intercontinental 

a) Οόκηινο μελνδνρείσλ Intercontinental Hotels Group 

Ζνηθνγέλεηα IntercontinentalHotelsGroup (IHG) δηαζέηεη κηα ηζρπξή 

θιεξνλνκηά πνπ μεθηλά απφ ηελ πξψηε δπζνπνηία Bass ην 1777 θαη θαηαιήγεη ζε κία 

απφ ηηο θνξπθαίεο εηαηξείεο θηινμελίαο ηνπ θφζκνπ. Ζ ηζηνξία ηεο IHGέρεη ρηηζηεί 

πάλσ ζηελ πξσηνπνξίαησλ αλζξψπσλ θαη ζηηο λέεο θαη θαηλνηφκεο ηδέεο ηνπο, θαη 

βαζίδεηαη ζηα ζεκέιηα ηεο ζπλέπεηαο, ηεο εκπηζηνζχλεο, ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο 

θξνληίδα θαη ηεοζσζηήο δηαρείξηζεο.  

Σεζήκεξνλεκέξα, oφκηινοIntercontinentalHotelsGroup (IHG), πεξηιακβάλεη 

9 μελνδνρεηαθέοεηαηξείεο (IntercontinentalHotels&Resorts, CrownePlaza, 

HotelIndigo, HolidayInn, HolidayInnExpress-Resort-Vacations, StaybridgeSuites, 

CandlewoodSuites, EvenHotels, HualuxeHotels&Resorts), κεπάλσαπφ 4.700 

μελνδνρείαθαηπεξίπνπ 674.000 δσκάηηαζεζρεδφλ 100 ρψξεοζεφινηνλθφζκν. 

Σν φξακά ηνπ νκίινπ είλαη λα γίλεη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ζηνλ 

θφζκν, κε ηε δεκηνπξγία ησλ Great Hotels GuestsLove. Πξνθεηκέλνπ λα ην πεηχρεη, 

επηιέγεη πξνζεθηηθά ηηο ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείεο, ην πξνζσπηθφ θαη ηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζήο ηνπ. ηελ θαξδηά ηεο εηαηξηθήο ηδενινγίαο ηνπ νκίινπ, αλήθεη ε  

δέζκεπζε γηα ππεπζπλφηεηα ζε φιεο ηηο δξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα. Καηά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία, ε IHG εξγάδεηαη αθαηάπαπζηα γηα ηελ νηθνδφκεζε ησλ 

εκπνξηθψλ ζεκάησλ ηεο, δνπιεχνληαο κε ηαιαληνχρνπο αλζξψπνπο θαη κε 

εμειηγκέλα ζπζηήκαηα δηαλνκήο ππεξεζηψλ, πνπ ζηεξίδνληαη απφ ππεχζπλεο 

επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο (IHG, 2014). 

 

 

Δηθόλα 6: Λνγόηππα εηαηξεηώλ ηνπ νκίινπ IHG (Πεγή:IHG, 2014) 
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b) Ημελνδνρεηαθή αιπζίδα Intercontinental Hotels & Resorts 

 

Δηθόλα7: Λνγόηππνηεοαιπζίδαο Intercontinental Hotel & Resorts (Πεγή:Luxury Hotels 

Worldwide, Intercontinental Hotels & Resorts, http://www.ihg.com) 

 

Ζ ίδξπζε ηεο αιπζίδαο μελνδνρείσλ Intercontinental ηνπνζεηείηαη ζηηο 4 

Απξηιίνπ ηνπ 1946, απφ ηε Pan American World Airways. Ζ πξψηε κνλάδα 

θαηαζθεπάζηεθε ζην Μπειέκ ηεο Βξαδηιίαο θαη έθηνηε ε αιπζίδα εμαπιψζεθε  θαη 

επεθηάζεθε ζε φιν ηνλ θφζκν. Ζ επσλπκία «Intercontinental» ζπλδπάζηεθε κε ηα 

πνιπηειή ηαμίδηα κηαο εληππσζηαθήο ιίζηαο δηάζεκσλ πειαηψλ, φπσο ν Louis 

Armstrong ή ε πξηγθίπηζζα Γθξέηο. Σν Intercontinental ζεσξείηαη πξσηνπφξνο ζηελ 

πνηφηεηα, ηελ εμππεξέηεζε θαη ηελ ππεπζπλφηεηα. Κάζε μελνδνρεηαθή κνλάδα, 

πξνζθέξεη ην δηθφ ηνπ μερσξηζηφ ζηπι, ζπλδπάδνληαο ηα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηεο 

πεξηνρήο κε θνκςφηεηα. 

 

Δηθόλα 8: Δγθαηεζηεκέλα μελνδνρεία ηεο αιπζίδαο Intercontinental Hotels& Resorts ζε 

όιν ηνλ θόζκν (Πεγή:LuxuryHotelsWorldwide, http://www.ihg.com) 

 

Ζ αιπζίδα Intercontinental έρεη βξαβεπηεί κε πιεζψξα βξαβείσλ, πνπ 

αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ 

νξγάλσζή ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Σα βξαβεία πνπ έρεη ιάβεη παξνπζηάδνληαη 

ζηε ζπλέρεηα κε ρξνλνινγηθή ζεηξά: 
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Πίλαθαο12: Βξαβείαγηαην Intercontinental Hotels & Resorts 

(Πεγή:LuxuryHotelsWorldwide, http://www.ihg.com) 

Βξαβείν Πεξηγξαθή 

 

Interactive Media Awards (IMA) 

Αλαγλσξίδεη ηα πςειφηεξα πξφηππα ζην ζρεδηαζκφ θαη 

αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ θαη ιεηηνπξγεί σο ζεκείν αλαθνξάο γηα 

ην αλέβαζκα ηνπ πήρε ησλ δηαθεκίζεσλ κέζσ δηαδηθηχνπ. To 

2009 ην Intercontinental βξαβεχηεθε γηα ηελ θαιχηεξε 

ηζηνζειίδα μελνδνρείσλ. 

 

Web Marketing Association Awards 

Αλαγλσξίδεη ηα θαηλνηφκα θαηνξζψκαηα ζηελ αλάπηπμε 

ηζηνρψξσλ, ζην Marketing θαη ζηηο Δθαξκνγέο Κηλεηήο 

Σειεθσλίαο. Σν 2011 ην Intercontinental βξαβεχηεθε γηα ηελ 

θαιχηεξε Δθαξκνγή ζε IPad. 

 

Business Traveller Awards 2012 

To Intercontinental Hotels & Resorts ρξήζηεθε σο ην θαιχηεξν 

επαγγεικαηηθφ μελνδνρείνπ ηνπ θφζκν γηα Σξίηε ζπλερφκελε 

ρξνληά ζηα Business Awards ηεο Αζίαο-Δηξεληθνχ ην 2012. 

Κέξδηζε επίζεο ηνλ ηίηιν Best Business Hotel Brand ζηελ 

Δπξψπε θαη ζεσξήζεθε ην θαιχηεξν μελνδνρείν ζηελ πφιε ηνπ 

χδλευ. 

 

Condé Nast Travel Awards 2012 

Πνιιέο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηνπ Inercontinental Hotels & 

Resorts ζπγθαηαιέρζεθαλ ζηε ζπιινγή κε ηα θαιχηεξα 

μελνδνρεία ηνπ 2012, φπσο απηά ζηελ Μπαλγθφθ,  ζην Μπαιί, 

ζηε Βνζηψλε, ζην Άκζηεξληακ, ζηελ Οπάζηλγθηνλ, ζην Παξίζη 

θαη ζην Υνλγθ Κνγθ. 

 

World Travel Awards 2012 

Θεσξείηαη ην ζθαξ ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. Σν 

Intercontinental Hotels & Resorts, ην έιαβε γηα ηέηαξηε 

ζπλερφκελε ρξνληά σο ην θαιχηεξν μελνδνρείν ζε Δπξψπε, 

Αζία, Αθξηθή Μεμηθφ θαη Κεληξηθή Ακεξηθή. 

 

 ΖαιπζίδαIntercontinentalHotels&Resortsεθηφοαπφ ηηο κνλαδηθέο εκπεηξίεο 

πνπ πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο, δίλνληαο έκθαζε ζην γεσγξαθηθφ ραξαθηήξα, ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζηελ θνπιηνχξα θαη ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θάζε ηφπνπ, 

επελδχεη θαη ζηελ πξάζηλε αλάπηπμε. πκκεηέρεη γη‟ απηφ ην ιφγν ζην πξφγξακκα 

«GreenEngage», ην νπνίν επηηξέπεη ζην Intercontinentalλα ζρεδηάδεη, θαηαζθεπάδεη 

θαη ιεηηνπξγεί βηνθιηκαηηθά μελνδνρεία.  
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Σν θαηλνηφκν θαη πξνεγκέλν onlineζχζηεκα πνπ δηαζέηεη ε θάζε κνλάδα, 

επηηξέπεη ηε κέηξεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηφο ηεο.Μέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο GreenEngage, ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 

κπνξεί λα κεηψλεηαη θαηά 25%, ζπκπεξηιακβάλνληαο ειεθηξηθή ελέξγεηα, 

θαηαλάισζε λεξνχ θαη δηαρείξηζε απνβιήησλ.Ζ μελνδνρεηαθή κνλάδα 

Intercontinental Athenaeum Athens Hotel, ζπκκεηέρεη ζην αλσηέξσ πξφγξακκα, 

επηηξέπνληαο ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ λα ραξνχλ ηνπο ξπζκνχο ηεο πφιεο ηεο Αζήλαο, 

εθθξάδνληαο παξάιιεια ηελ νηθνινγηθή ηνπο ζπλείδεζε. 

 

Δηθόλα 9: Λνγόηππν πξνγξάκκαηνο GreenEngage 

Πεξηγξαθή μελνδνρεηαθήο κνλάδαο Intercontinental Athenaeum Athens Hotel 

 

c) Ημελνδνρεηαθή κνλάδα Intercontinental Athenaeum Athens Hotel 

Ζ μελνδνρεηαθή κνλάδα Intercontinental Athenaeum Athens Hotel βξίζθεηαη 

εγθαηεζηεκέλε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, επί ηεο νδνχ πγγξνχ. Σν Athenaeum 

Intercontinental βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 3ρικ. απφ ηελ Αθξφπνιε, θνληά ζε ζηαζκνχο 

ηνπ κεηξφ θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή πεξηνρή ηεο Αζήλαο. Ζ γξαθηθή Παιηά Πφιε ηεο 

Αζήλαο, ε Πιάθα, απέρεη κφιηο 1,5 ρηιηφκεηξν. Ζ εκπνξηθή πεξηνρή ηεο νδνχ Δξκνχ 

βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 2 ρηιηνκέηξσλ. Σν Γηεζλέο Αεξνδξφκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο 

είλαη πξνζβάζηκν ζε 23 ρηιηφκεηξα (Booking, 1996-2014). Ζ αθξηβήο ηεο ηνπνζεζία 

απεηθνλίδεηαη ζηνλ αθφινπζν ράξηε. 

 

Δηθόλα10: ΥάξηεοαπεηθόληζεοηνπνζεζίαοIntercontinentalAthenaeumAthensHotel 

(Πεγή:Intercontinental Hotels & Resorts, http://www.ihg.com) 
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Σν Intercontinental Athenaeum Athens Hotel πξνζθέξεηππεξεζίεο ζε 

επαγγεικαηίεο θαη ηαμηδηψηεο. Οη ππεξεζίεο πξνο επαγγεικαηίεο πεξηιακβάλνπλ 

επηρεηξεκαηηθφ θέληξν, δπλαηφηεηα εθηχπσζεο θσηναληηγξάθσλ θα απνζηνιήο 

ηειεηχπσλ, ππεξεζίεο Courier, πξφζβαζε ζε E-mailθαη Internet, επαγγεικαηηθέο 

ζνπίηεο, ελνηθηάζεηο θηλεηψλ ηειεθψλσλ, πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο 

θαη εθηππσηέο, ηδησηηθέο ιηκνπδίλεο, αζχξκαηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ, γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε, θαζψο θαη κηα πνηθηιία απφ αίζνπζεο ζπζθέςεσλ δηαζέζηκεο πξνο 

ελνηθίαζε(Tripadvisor LLC, 2014; Intercontinental Hotel Group, 2013). 

Δθηφο φκσο απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο, ην Intercontinental Athenaeum 

Athens Hotel πξνζθέξεη κηα πνηθηιία απφ ελδηαθέξνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ζε 

ηνπξίζηεο, ψζηε λα απνιαχζνπλ ηε δηακνλή ηνπο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Οη 

παξαζεξηζηέο κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ ην γπκλαζηήξην, ηηο εγθαηαζηάζεηο spa, ηελ 

πηζίλα θαη ηνπο ρψξνπο ςπραγσγίαο γηα ηα παηδηά(Intercontinental Hotel Group, 

2013). 

 

 

Γηάγξακκα 15: Βαζκνινγία ηαμηδησηώλ γηα ην 

μελνδνρείνπIntercontinentalAthenaeumAthensHotel (Πεγή: Tripadvisor LLC, 2014) 
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Γηάγξακκα16: 

ΗπιεηνςεθίαησλπειαηώληνπIntercontinentalAthenaeumAthensHotelείλαηδεπγάξηαθαηε

πηρεηξεκαηίεο. (Πεγή: Tripadvisor LLC, 2014) 

 

5.4. Σν μελνδνρείν Μαθεδνλία Παιιάο 

a) Σνπνζεζία 

Ζ ηνπνζεζία ηνπ Makedonia Palace είλαη απφ κφλε ηεο ζεκείν αλαθνξάο θαη 

έλα πξνλφκην πνπ απνιακβάλεη θάζε επηζθέπηεο ηνπ, ιφγσ ηεο ζέαο πνπ έρεη ην 

μελνδνρείν απφ ηηο αθηέο ηεο Πηεξίαο, έσο ην βάζνο ηνπ Θεξκατθνχ θφιπνπ. 

Ξερσξίδεη γηα ηε “ζηξαηεγηθή” ζέζε ηνπ, κηαο θαη είλαη πνιχ θνληά ζην 

ζεκαληηθφηεξν κλεκείν θαη ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πφιεο, ην Λεπθφ Πχξγν. Σν 

Μαθεδνλία Παιιάο βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ θαξδηά ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο 

θαη είλαη εχθνια θαη άκεζα πξνζβάζηκν απφ θάζε ζεκείν ηεο. 

21%

40%

31%

8%

Δίδνο πειαηείαο

Οηθνγέλεηεο Εεπγάξηα Δπηρεηξεκαηίεο Αηνκηθά
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Δηθόλα 10: Υάξηεο ηνπνζεζίαο Μαθεδνλία Παιιάο (Πεγή: (Makedonia Palace 

Thessaloniki, 2013) 

b) Παξνρέο 

Σν Μαθεδνλία Παιιάο πξνζθέξεη ηελ  πνιπηειή θηινμελία ηνπ κέζα απφ ηηο 

παξνρέο ηνπ. Πεξηιακβάλεη 283 δσκάηηα θαη ζνπίηεο θαη επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ 

έλλνηα ηεο πνιπηεινχο δηακνλήο. Καη‟ αξράο δηαζέηεη πνιιά εζηηαηφξηα, θαζέλα κε 

δηαθνξεηηθή θνπδίλα, γηα λα θαιχπηεη φιεο ηηο πξνηηκήζεηο. εκαληηθφ είλαη φηη ην 

Μαθεδνλία Παιιάο δίλεη έκθαζε ζηελ πγεία, γη‟ απηφ ζηα εζηηαηφξηά ηνπ ππάξρνπλ 

επηινγέο γεπκάησλ ρσξίο γινπηέλε. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ παηδηθά κελνχ θαζψο θαη 

κελνχ πξνθαζνξηζκέλσλ ηηκψλ.ηα εζηηαηφξηά ηνπ ζπγθαηαιέγνληαη ηα αθφινπζα: 

 Σν αλαλεσκέλν εζηηαηφξην Symposium, γηα ηνπο θίινπο ηεο ειιεληθήο 

δεκηνπξγηθήο θνπδίλαο. 

 Σν κνλαδηθήο αηζζεηηθήο εζηηαηφξην Thymare γηα θξέζθν ςάξη, κε ζέα ζηε 

ζάιαζζα ηνπ Θεξκατθνχ απφ ηε βεξάληα ηνπ. 

 Σν νινθαίλνπξην Navona, κε ηηαιηθφ αέξα πάλσ ζηε λέα παξαιία 

Θεζζαινλίθεο.Λεηηνπξγεί σο café – bar – restaurant, πξνζθέξνληαο θαθέ, snacks, 

πηάηα ηεο ηηαιηθήο θνπδίλαο φπσο pizza & pasta θαζψο θαηηδηαίηεξα cocktails 

παξαζθεπαζκέλα απφ γλσζηνχο mixologists. 

 

Αθφκα, ην Μαθεδνλία Παιιάο πξνζθέξεη: θνζκεκαηνπσιείν θαη θαηάζηεκα 

δψξσλ, θαζψο θαη ρψξνπο άζιεζεο θαη fitness. Τπάξρνπλ επίζεο αίζνπζεο 
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επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ, κε ζπλεδξηαθνχορψξνπο θνξπθαίσλ 

ππνδνκψλ θαη πνιπηειψλ ππεξεζηψλ, πξνζθέξνληαο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο 

(laptop), ζπζηήκαηα πξνβνιήο παξνπζηάζεσλ (projectors) , δσξεάλ wi-fi, θαζψο θαη 

ππεξεζίεο catering. πσο είλαη αλακελφκελν δηαζέηεηηδησηηθφ θαη θπιαζζφκελν 

πάξθηλγθ(Makedonia Palace Thessaloniki, 2013). 

c) Δηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε 

Σν Μαθεδνλία Παιιάο εθηφο απφ κηα εηαηξεία παξνρήο μελνδνρεηαθψλ 

ππεξεζηψλ, είλαη θαη κηα θνηλσληθά ππεχζπλε επηρείξεζε πνπ αλαπηχζζεη κηα ζεηξά 

απφ πξσηνβνπιίεο θαη ελεξγεηο κέζα απφ 4 βαζηθνχο άμνλεο: ηελ πγεία, ηελ παηδεία, 

ην πεξηβάιινλ θαη ηηο εππαζείο νκάδεο. 

Σν Μαθεδνλία Παιιάο ιεηηνπξγεί σο αλζξσπνθεληξηθή επηρείξεζε θαη ζέηεη 

θαη‟ αξράο πξνηεξαηφηεηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ φζν 

θαη ησλ αλζξψπσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, ζηελ νπνία αλαπηχζζεηαη θαη 

ιεηηνπξγεί.Μέζα απφ πνηθηιία πξνγξακκάησλ θξνληίδεη λα παξέρεη ηφζν ζηνπο 

εξγαδφκελνπο, φζν θαη ζηνπο ζπλεξγάηεο, ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θνηηεηέο θαη ζηνπο 

θηινμελνχκελνπο πειάηεο αζθαιή ρψξν εξγαζίαο θαη δηακνλήο. Παξάιιεια φκσο, 

ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο πγείαο ζε ζπλεξγαζία κε νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο, νξγαλψλνληαο εξάλνπο θαη επηρεηξεκαηηθέο ή ηνπηθέο δσξεέο κε ζηφρν 

ηε ζηήξημε ηεο πγείαο ησλ αλζξψπσλ. Υαξαθηεξηζηηθά, ζπκκεηείρε ζηνλ 3oο Γηεζλή 

Νπρηεξηλφ Ζκηκαξαζψλην Θεζζαινλίθεο κε ην χιινγν „Άγγεινη Γεο‟ γηα κηθξά 

θνξίηζηα κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε. Με ηε ζπκκεηνρή απηή, ην πξνζσπηθφ ηνπ 

Μαθεδνλία Παιιάο, αλέδεημε ηε ζέιεζε θαη ηε δχλακε ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο, 

απνδεηθλχνληαο ηηο αμίεο ηνπ πξνο ην αζιεηηθφ πλεχκα, ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ 

θνηλσληθή ζπλείδεζε. Δπηπιένλ ην Κηήκα Γέδα ην νπνίν αλήθεη ζην Μαθεδνλία 

Παιιάο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο/Παξάξηεκα Απνζεξαπείαο θαη Απνθαηάζηαζεο Παηδηψλ κε Αλαπεξία 

Θεζζαινλίθεο „Αγ. Γεκήηξηνο‟, θηινμέλεζε παηδηά κε αλαπεξία θαη ηα δηαζθέδαζε 

κε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο πηθλίθ, μελάγεζε ζηε θχζε θαη πεξίπαηνπο κε 

άινγα. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε απνηειεί ηελ πξψηε απφ κία ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ ζα 

ιακβάλνπλ ρψξα ζε κεληαίν επίπεδν, ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

ηνπ Μαθεδνλία Παιάο. 

Ζ παηδεία απνηειεί επέλδπζε ζην αχξην ηεο ρψξαο  θαη δχλακε εμέιημεο θαη 

πξνφδνπ, ζχκθσλα κε ην Μαθεδνλία Παιιάο. Γη‟ απηφ ην ιφγν αλαπηχζζεη δηάθνξα 
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πξνγξάκκαηα θαη ππνζηεξίδεη αθαδεκατθά ηδξχκαηα & επηζηεκνληθέο θνηλφηεηεο, 

δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο λένπο γηα κάζεζε. Υαξαθηεξηζηηθά, απνηέιεζε κέγαο 

ρνξεγφο επηθνηλσλίαο ζηελ εθδήισζε, „Ο θαλφλαο ηνπ εζψξνπρνπ, ελάληηα ζηελ 

παηδηθή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε‟. 

Σν Μαθεδνλία Παιιάο κε απφιπηε ζπλαίζζεζε ηεο επζχλεο ηνπ ζηηο 

κειινληηθέο γεληέο, εθαξκφδεη κηα ζεηξά πηζηνπνηεκέλσλ κέηξσλ θαη πξνγξακκάησλ 

ζε ζέκαηα αλαθχθισζεο, εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

πξψησλ πιψλ.Οη δξάζεηο ηνπ επεθηείλνληαη θαη πξνο ηα έμσ, κε ζηφρν ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο θνπιηνχξαο. 

Σέινο, ην Μαθεδνλία Παιιάο επηθεληξψλεηαη ζηελ βειηίσζε θαη ηελ 

ελίζρπζε πνηφηεηαο δσήο ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηεο πφιεο.ε ζπλεξγαζία κε 

ζπιιφγνπο θαη ηνπηθνχο θνξείο αλαπηχζζεη πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζρεδηάζηεθαλ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη, κέζα απφ θηιαλζξσπηθέο 

δσξεέο θαη νηθνλνκηθέο ρνξεγίεο ζπκκεηέρεη ζηελ αλαβάζκηζε θαη αλαθνχθηζε ηεο 

δσήο ηνπ επξχ θνηλνχ. 
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Κεθάιαην 6: πκπεξάζκαηα– Πξνηάζεηο 
 

Καζψο ε γλψζε γηα ηνπο πειάηεο θαη ηελ αγνξά ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ κεγαιψλεη θαη γίλεηαη πην αθξηβήο θαη πιεξέζηεξε, ε εμεηδίθεπζε 

ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ κεγάισλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ απμεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία δηαρεηξίδνληαη θαη εθηεινχληαη 

νη ππεξεζίεο. Γεγνλφο είλαη, φηη ζηελ Διιάδα είλαη εκθαλήο ε έιιεηςε ηνπξηζηηθήο 

θαη θπξίσο μελνδνρεηαθήο επηρεηξεκαηηθήο θαηάξηηζεο. 

ήκεξα, ζην θαηψθιη ηνπ 21νπ αηψλα, είλαη γλσζηφ πιένλ φηη ν ηνπξηζκφο 

έρεη ιάβεη δηεζλνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο.Έηζη,ε πξνζθνξά ηνπ Διιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο απεπζχλεηαη ζε κία δηαξθψο δηεπξπλφκελε, άθξσο αληαγσληζηηθή θαη 

ζρεηηθά άγλσζηε ηνπξηζηηθή αγνξά. Οη εθηηκήζεηο θαη πηζαλέο εμειίμεηο πνπ 

πξφθεηηαη λα δξνκνινγεζνχλ άκεζα ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα, αθνξνχλ ηελ 

αλαγθαία πιένλ αληηκεηψπηζε ηνπ ηνπξίζηα-θαηαλαισηή ζαλ έλα ζχγρξνλν 

απαηηεηηθφ θαη έκπεηξν πειάηε ν νπνίνο αλαγλσξίδεη θαη αλαδεηά ηελ πνηνηηθή 

παξνρή μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. 

χκθσλα κε εξεπλεηέο θαη κειεηεηέο πνπ αζρνινχληαη αξθεηά ρξφληα κε ηελ 

επηζηήκε ηνπ Ξελνδνρεηαθνχ Μάξθεηηλγθ, ην ηειεπηαίν απνηειεί ίζσο ηε κνλαδηθή 

ζίγνπξε θαη απνδεδεηγκέλα επηηπρεκέλε ζπληαγή πεξαηηέξσ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

θαη επέθηαζεο φρη κφλν ησλ κεγάισλ πνιπεζληθψλ μελνδνρεηαθψλ αιπζίδσλ αιιά 

θαη κηθξφηεξεο εκβέιεηαο, ζε εζληθφ επίπεδν, μελνδνρείσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ 

απφθηεζε θαη δηαηήξεζε ελφο ζεκαληηθνχ κεξηδίνπ ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο. Ζ 

ζχγρξνλε δπλακηθή ηεο παγθφζκηαο μελνδνρείαο, βάζεη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, 

θαζψο θαη ν εγεηηθφο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ζην παγθφζκην ηνπξηζηηθφ ράξηε ε 

Δπξσπατθή Έλσζε, ηίζεληαη πξνο δηεχξπλζε φζνλ αθνξά ηε ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ 

σο θαηλφκελν νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ.  

χγρξνλεο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθεθαξκφδνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ 

κεγάιεο πνιπεζληθέο αιπζίδεο, γηα ηελ θαιχηεξε εθκεηάιιεπζεησλ επηκέξνπο 

εζσηεξηθψλ αγνξψλ. Απαξαίηεηνο είλαη ν θαζνξηζκφο ελφο πιαηζίνπζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επαγγεικαηίεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ ηνκέα, ψζηε λα 

επσθεινχληαη απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εζσηεξηθήο αγνξά θαη εηδηθφηεξα ηνπ 

Διιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ θνηλνχ, πνπ έρεη παξαγθσληζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, ψζηε λα 
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επηηεπρζεί άλνδνο ηεο πιεξφηεηαο ησλ δσκαηίσλ ηνπο, ηδηαίηεξα ηηο λεθξέο 

πεξηφδνπο. 

Οη νξγαλσηηθέο δνκέο ησλ μελνδνρείσλ δελ είλαη αλεπεξέαζηεο απφ ηηο 

επηξξνέο ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ. Δηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα, ε 

ηνπξηζηηθή πεξίνδνο πεξηνξίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα θπξίσο ησλ θαινθαηξηλψλ κελψλ, 

κε εμαίξεζε νξηζκέλα αζηηθά θεληξηθά μελνδνρεία ζηελ Αζήλα, ηε Θεζζαινλίθε θαη 

ηελ Κξήηε.Σν θαηλφκελν ηεο επνρηθήο δηαθχκαλζεο παξαηεξείηαη αξθεηά ρξφληα θαη 

ζπλδπάδεηαη κε ηελ εμάξηεζε ησλ ειιεληθψλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο 

εμσηεξηθέο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο Δπξσπατθέο αγνξέο. Έηζη, νη δπζθνιίεο πνπ 

ηπραίλνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο, επεξεάδνπλ 

επίζεο θαη ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Ζ ζπξξίθλσζε θαη ν αλαζρεδηαζκφο είλαη φξνη 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο ξηδηθέο αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη λα 

γίλνπλ γηα ηελ επεκεξία ησλ κεγάισλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. 

εκαληηθή επίζεο είλαη ε αλάπηπμε πξνηχπσλ γηα ηελ πινπνίεζε, ηε 

ζπληήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ελφο επηηπρεκέλνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. Με ηελ 

πξνζεθηηθή ρξήζε ηνπ ISO 9004.2, έλαο πάξνρνο ππεξεζηψλ κπνξεί λα αλαπηχμεη έλα 

ζχζηεκα πνηφηεηαο ην νπνίν επηηξέπεη ηνλ απηνέιεγρν θαη αλαιχεη ηα ζρφιηα ηνπ 

πειάηε. Σα ζηνηρεία πνπ θαιχπηνληαη ζε απηφ ην έγγξαθν πεξηιακβάλνπλ ηελ 

θαηάξηηζε, ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα θίλεηξα, ε επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο, ε εθπαίδεπζε, νη 

πξνδηαγξαθέο παξνρήο ππεξεζηψλ, ε αμηνιφγεζε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο θαη ε 

εθηίκεζε ησλ πειαηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Με ηε ρξήζε ηνπ εγγξάθνπ 

θαζνδήγεζεο ISO 9004.2, έλαο πάξνρνο ππεξεζηψλ κπνξεί λα απνθηήζεη έλα  

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα πνηφηεηαο. Με ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ πξνηχπσλ, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, είλαη 

εθηθηή ε άλνδνο θαη εμέιημε ηεο επηρείξεζεο. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη παξάιιεια 

ζε έλαλ πην απνδνηηθφ θαη πην επράξηζην ρψξν εξγαζίαο, θαζψο θαη ζε κεγαιχηεξε 

πειαηεία. 

Ο ηνπξηζκφο ηέινο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

αλεξγίαο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ελψ ε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο θίλεζεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ, πνιιέο πεξηνρέο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηνπξηζηηθά θαη 
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λα επηθέξνπλ θέξδε ζηνπο θαηνίθνπο, ελψ παξάιιεια λα ζπκβάινπλ ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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ΓΛΧΑΡΙ 

Γξαζηεξηόηεηα/ 

δξαζηεξηόηεηεο 

Activity/Activities 

ηα ζηαηηζηηθά ηνπ ηνπξηζκνχ νη φξνη 

δξαζηεξηφηεηα/δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξψπσλ, ηφζν θαηά ηελ πξνεηνηκαζία, φζν 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ηαμηδηνχ, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο 

θαηαλαισηέο. 

θνπόοελόοηνπξηζηηθνύ

ηαμηδηνύ 

Purpose of a tourist trip 

Ο θχξηνο ζθνπφο ελφο ηνπξηζηηθνχ ηαμηδηνχ νξίδεηαη ν ζθνπφο 

ειιείςεη ηνπ νπνίνπ δελ ζα πξαγκαηνπνηείην ην ηαμίδη. Σα 

ηνπξηζηηθά ηαμίδηα θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην 

θχξην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ, κηα ηππνινγία 

πνπ επηηξέπεη ηελ ηαπηνπνίεζε δηαθφξσλ ππννκάδσλ επηζθεπηψλ. 

Απαζρόιεζεζηνληνπξη

ζηηθόηνκέα 

Employment in tourism 

industries 

Ζ απαζρφιεζε ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα κπνξεί λα θαηακεηξεζεί σο 

ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ ησλ νπνίσλ ε εξγαζία ζρεηίδεηαη, είηε 

άκεζα είηε έκκεζα, κε ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, ή κε ηνλ ν αξηζκφ 

ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Γαπάλεοεγρώξηνπηνπξη

ζκνύ 

Domestic tourism 

expenditure 

Γαπάλεο εγρψξηνπ ηνπξηζκνχ είλαη νη ηνπξηζηηθέο δαπάλεο ελφο 

κνλίκνπ θάηνηθνπ ηεο εκεδαπήο εληφο ηεο νηθνλνκίαο αλαθνξάο. 

Γαπάλεοεζληθνύηνπξηζκ

νύ 

National tourism 

expenditure 

Οη δαπάλεο εζληθνχ ηνπξηζκνχ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο 

ηνπξηζηηθέο δαπάλεο ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ-επηζθεπηψλ ζην 

εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ ηεο νηθνλνκίαο αλαθνξάο. Απνηειεί 

ην άζξνηζκα ηεο δαπάλεο εγρψξηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο δαπάλεο 

εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ. 

Γαπάλεο εμεξρόκελνπ 

ηνπξηζκνύ 

Outbound tourism 

expenditure 

Γαπάλεο εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ είλαη νη ηνπξηζηηθέο δαπάλεο 

θαηνίθνπ-επηζθέπηε ζην εμσηεξηθφ ηεο νηθνλνκίαο αλαθνξάο. 

Γαπάλεο εζσηεξηθνύ 

ηνπξηζκνύ 

Internal tourism 

expenditure 

Οη δαπάλεο εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο 

ηνπξηζηηθέο δαπάλεο ηφζν ησλ κνλίκσλ φζν θαη ησλ κε κνλίκσλ 

θαηνίθσλ σο επηζθεπηψλ εληφο ηεο ρψξαο αλαθνξάο. Απνηειεί ην 

άζξνηζκα ησλ δαπαλψλ ηνπ εγρψξηνπ θαη ηνπ εηζεξρφκελνπ 

ηνπξηζκνχ. Πεξηιακβάλεη θαη ηηο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλπνπ εηζάγνληαη ζηε ρψξα αλαθνξάο θαη 

πσινχληαη ζηνπο επηζθέπηεο. Ο δείθηεο απηφο παξέρεη ηνλ πην 

νινθιεξσκέλν δείθηε κέηξεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο δαπάλεο ζηελ 

νηθνλνκία αλαθνξάο. 

Γαπάλεο εηζεξρόκελνπ 

ηνπξηζκνύ 

Inbound tourism 

expenditure 

Οη δαπάλεο ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ην εμσηεξηθφ είλαη νη δαπάλεο ελφο 

επηζθέπηε κε κνλίκνπ θαηνίθνπ ζηε ρψξα αλαθνξάο. 
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Γηεζλήο επηζθέπηεο 

International visitor 

Ο δηεζλήο ηαμηδηψηεο ζεσξείηαη σο δηεζλήο επηζθέπηεο ηεο ρψξαο 

αλαθνξάο, φηαλ : α) πξαγκαηνπνηεί ηνπξηζηηθφ ηαμίδη θαη β) είλαη 

κε κφληκνο θάηνηθφο ηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ηαμίδη εληφο ηεο 

ρψξαο αλαθνξάο, ή κφληκνο θάηνηθφο ηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί 

ηαμίδη ζην εμσηεξηθφ. 

Γηεζλήο ηνπξηζκόο 

International tourism 

Ο δηεζλήο ηνπξηζκφο απνηειείηαη απφ ηνλ εηζεξρφκελν θαη ηνλ 

εμεξρφκελν ηνπξηζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

επηζθεπηψλ-κνλίκσλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο αλαθνξάο ζην 

εμσηεξηθφ, είηε σο ηκήκα εγρψξηνπ ή εμεξρφκελνπ ηνπξηζηηθνχ 

ηαμηδηνχ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε κνλίκσλ θαηνίθσλ-επηζθεπηψλ 

εληφο ηεο ρψξαο αλαθνξάο ζε ηνπξηζηηθά ηαμίδηα απφ ην 

εμσηεξηθφ. 

Γνξπθνξηθνί 

ινγαξηαζκνί 

Satellite accounts 

Οη δνξπθνξηθνί ινγαξηαζκνί, γεληθά επηιέγνληαη γηα λα θαιχςνπλ 

ηελ έιιεηςε αλαιπηηθψλ θσδηθψλ ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ηνκείο κε 

επέιηθην ηξφπν, ψζηε λα κελ βαξαίλνπλ ή παξαθσιχνπλ ην 

θεληξηθφ ζχζηεκα ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ. 

Γνξπθνξηθόο 

Λνγαξηαζκόο 

Σνπξηζκνύ 

Tourism Satellite 

Account 

Ο Γνξπθνξηθφο Λνγαξηαζκφο Σνπξηζκνχ απνηειεί δηεζλέο 

πξφηππν γηα ηα ζηαηηζηηθά ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ έρεη εθπνλεζεί γηα 

λα παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ηνπξηζκφ κε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ζπλνρή κε ην ππφινηπν 

ζηαηηζηηθφ ζχζηεκα κέζα απφ ηε ζπζρέηηζή ηνπο κε ην χζηεκα 

Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ. Απνηειεί ην βαζηθφ πιαίζην ζχγθξηζεο 

ησλ ηνπξηζηηθψλ ζηαηηζηηθψλ. 

Γξαζηεξηόηεηα 

(βαζηθή) 

Activity (principal) 

(Βαζηθή) δξαζηεξηφηεηα κηαο παξαγσγηθήο κνλάδαο είλαη ε 

(παξαγσγηθή) δξαζηεξηφηεηα ηεο νπνίαο, ε πξνζηηζέκελε αμία 

ππεξβαίλεη νπνηαδήπνηε άιιε (βαζηθή) (παξαγσγηθή) 

δξαζηεξηφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηεί ε ίδηα κνλάδα. 

Γξαζηεξηόηεηα 

(παξαγσγηθή) 

Activity (productive) 

(Παξαγσγηθή) δξαζηεξηφηεηα κηαο ζηαηηζηηθήο κνλάδαο είλαη ην 

είδνο παξαγσγήο κε ηελ νπνία αζρνιείηαη. Πξέπεη λα ζεσξεζεί σο 

δηαδηθαζία, δει. σο ζπλδπαζκφο ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα πξντφλησλ. Ζ ηαμηλφκεζε 

ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ θχξηα 

(βαζηθή) δξαζηεξηφηεηα. 

Δγθαηάζηαζε 

Establishment 

Δγθαηάζηαζε είλαη ε επηρείξεζε ή κέξνο ηεο επηρείξεζεο πνπ 

βξίζθεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν, ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή ε βαζηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ 

απνηειεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Δγρώξηνο ηνπξηζκόο 

Domestic tourism 

Ο εγρψξηνο ηνπξηζκφο αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο κνλίκσλ 

θαηνίθσλ ηεο εκεδαπήο εληφο ηεο ρψξαο αλαθνξάο, είηε σο ηκήκα 

ηνπξηζηηθνχ ηαμηδηνχ ζην εζσηεξηθφ, ή σο ηκήκα ηνπξηζηηθνχ 

ηαμηδηνχ ζην εμσηεξηθφ. 
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Δζληθόο ηνπξηζκόο 

National tourism 

Ο εζληθφο ηνπξηζκφο απνηειείηαη απφ ηνλ εγρψξην ηνπξηζκφ θαη 

ηνλ εμεξρφκελν ηνπξηζκφ, δει., ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

επηζθεπηψλ θαηνίθσλ ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο 

αλαθνξάο, είηε σο κέξνο εγρψξησλ ηνπξηζηηθψλ ηαμηδηψλ ή 

ηνπξηζηηθψλ ηαμηδηψλ ζην εμσηεξηθφ. 

Δζληθόηεηα 

Nationality 

Ζ έλλνηα «ρψξα αλαθνξάο» (δηακνλήο/θαηνηθίαο) ελφο ηαμηδηψηε 

κπνξεί είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ εζληθφηεηά ηνπ ή ηελ 

ππεθνφηεηά ηνπ. 

Δμεξρόκελνο ηνπξηζκόο 

Outbound tourism 

Ο εμεξρφκελνο ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο 

θαηνίθνπ-επηζθέπηε εθηφο ηεο ρψξαοαλαθνξάο, είηε σο κέξνο 

εμεξρφκελνπ ηνπξηζηηθνχηαμηδηνχ ή σο κέξνο εγρψξηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ηαμηδηνχ. 

Δπαγγεικαηηθόο 

επηζθέπηεο 

Business visitor 

Δπαγγεικαηηθφο είλαη ν επηζθέπηεο, ηνπ νπνίνπ ν θχξηνο ζθνπφο 

ηνπξηζηηθνχ ηαμηδηνχ θαηαηάζζεηαη ζηνπο επαγγεικαηηθνχο 

ζθνπνχο. 

Δπαγγεικαηηθόοζθνπόο 

Business and 

professional purpose 

Δπαγγεικαηηθφο ραξαθηεξίδεηαη ν ζθνπφο ελφο ηνπξηζηηθνχ 

ηαμηδηνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη νπνηαδήπνηε ζησπεξή 

ή ξεηή ζρέζε εξγαζίαο αλάκεζα ζε απηναπαζρνινχκελνπο ή 

ππαιιήινπο πνπ ην πξαγκαηνπνηνχλ θαη νπνηαδήπνηε κφληκν 

θάηνηθν παξαγσγφ, επελδπηή, επαγγεικαηία θιπ. ζηε ρψξα ή ην 

κέξνο πνπ επηζθέπηνληαη νη πξψηνη. 

Δπηζθέπηεο 

Visitor 

Δπηζθέπηεο είλαη ν ηαμηδηψηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί έλα ηαμίδη πξνο 

έλαλ θχξην πξννξηζκφ εθηφο ηνπ ζπλήζνπο πεξηβάιινληφο ηνπ, γηα 

δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ έηνπο γηα νπνηνλδήπνηε θχξην ιφγν 

(επαγγεικαηηθφ, αλαςπρή ή νπνηνλδήπνηε άιιν) πέξα απφ 

πξνζιεθζεί επαγγεικαηηθά απφ κφληκν θάηνηθν ηεο ρψξαο ή ηνπ 

ηφπνπ πνπ επηζθέπηεηαη. 

Δπηζθέπηεο 

Domestic visitor 

ηαλ ν επηζθέπηεο ηαμηδεχεη εληφο ηεο ρψξαο αλαθνξάο ηνπ, 

απηφο ή απηή ζεσξείηαη σο επηζθέπηεο απφ ηελ εκεδαπή, θαη ε 

δξαζηεξηφηεηα απηή θαηαηάζζεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ. 

Δπηζθέπηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί 

κνλνήκεξε εθδξνκή  

Same-dayvisitor 

Έλαο επηζθέπηεο (εγρψξηνο, απφ ην εμσηεξηθφ ή εμεξρφκελνο) 

ζεσξείηαη ηνπξίζηαο, εθφζνλ ην ηαμίδη πεξηιακβάλεη 

δηαλπθηέξεπζε, ή αιιηψο ζεσξείηαη επηζθέπηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί 

κνλνήκεξε εθδξνκή (ή εθδξνκέαο). 

Δπίζθεςε 

Visit 

Έλα ηαμίδη απνηειείηαη απφ επηζθέςεηο ζε δηάθνξα κέξε. Ο φξνο 

«ηνπξηζηηθή επίζθεςε» αλαθέξεηαη ζηελ παξακνλή ζε θάπνην 

κέξνο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ηνπξηζηηθνχ ηαμηδηνχ. 

Δζσηεξηθόο ηνπξηζκόο 

Internal tourism 

Ο εζσηεξηθφο ηνπξηζκφο απνηειείηαη απφ ηνλ εγρψξην θαη ηνλ 

εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ, δει., ηηο δξαζηεξηφηεηεο κνλίκσλ θαη κε 

κνλίκσλ θαηνίθσλ σο επηζθεπηψλ εληφο ηεο ρψξαο αλαθνξάο σο 

κέξνο εγρψξησλ ή δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ ηαμηδηψλ. 
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Μόληκνη θάηνηθνη 

εκεδαπήο / 

 Με κόληκνη θάηνηθνη 

Residents/Non-

residents 

Μφληκνη θάηνηθνη εκεδαπήο είλαη άηνκα ησλ νπνίσλ ην θχξην 

κέξνο ηεο βαζηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ νηθνλνκηθή επηθξάηεηα ηεο ρψξαο απηήο. 

Γηα κηα ρψξα, κε θάηνηθνη ζεσξνχληαη άηνκα ησλ νπνίσλ ην θχξην 

κέξνο ηεο βαζηθήο ηνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο ηεο νηθνλνκηθήο επηθξάηεηαο ηεο ρψξαο 

απηήο. 

Οηθνλνκία (αλαθνξάο) 

Economy (of reference) 

Οηθνλνκία είλαη έλαο νηθνλνκηθφο φξνο πνπ νξίδεηαη κε ηνλ ίδην 

ηξφπν φπσο ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ θαη ην ζχζηεκα ησλ εζληθψλ 

ινγαξηαζκψλ, αθνξά ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έρνπλ έδξα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρψξα αλαθνξάο. 

Πξννξηζκόο 

Destination 

Χο θχξηνο πξννξηζκφο ηνπξηζηηθνχ ηαμηδηνχ ζεσξείηαη ν ηφπνο ηνλ 

νπνίν επηζθέπηεηαη θαλείο θαη πνπ απνηειεί ηνλ θχξην ιφγν πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ην ηαμίδη. 

ύλεζεο πεξηβάιινλ 

Usual environment 

Σν ζχλεζεο πεξηβάιινλ ελφο αηφκνπ απνηειεί βαζηθή έλλνηα ηνπ 

ηνπξηζκνχ, θαη θαζνξίδεηαη σο νη γεσγξαθηθνί ρψξνη ζηνπο 

νπνίνπο ην άηνκν πξαγκαηνπνηεί ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ. 

πλήζεο θαηνηθία 

Usual residence 

Ζ ζπλήζεο θαηνηθία είλαη ν γεσγξαθηθφο ηφπνο φπνπ έλα άηνκν 

ζπλήζσο δηακέλεη. 

Σαμίδη εγρώξηνπ 

ηνπξηζκνύ 

Domestic tourism trip 

Σαμίδη εγρψξηνπ ηνπξηζκνχ είλαη εθείλν ηνπ νπνίνπ ν θχξηνο 

πξννξηζκφο βξίζθεηαη ζηε ρψξα κνλίκνπ θαηνηθίαο ηνπ επηζθέπηε. 

Σαμίδη/ηαμηδηώηεο 

Travel/traveler 

Σν ηαμίδη αθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηαμηδησηψλ. Σαμηδηψηεο 

είλαη θάπνηνο πνπ κεηαθηλείηαη αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο 

γεσγξαθηθνχο ηφπνπο, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη γηα νπνηνδήπνηε 

δηάζηεκα. 

Σαμηδησηηθέο 

εηζπξάμεηο/δαπάλεο ζην 

ηζνδύγην πιεξσκώλ 

Travel items (in balance 

of payments) 

Οη ηαμηδησηηθέο εηζπξάμεηο ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ αθνξνχλ ζε 

εηζπξάμεηο πνπ θαιχπηνπλ ηελ απφθηεζε ή εθρψξεζε 

αγαζψλ/ππεξεζηψλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε κηα νηθνλνκία απφ 

θαηνίθνπο εμσηεξηθνχ θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζηελ νηθνλνκία 

απηή. Οη ηαμηδησηηθέο πιεξσκέο θαιχπηνπλ ηελ απφθηεζε ή 

εθρψξεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε νηθνλνκίεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ απφ κφληκνπο θαηνίθνπο εζσηεξηθνχ θαηά ηελ 

επίζθεςή ηνπο ζε άιιεο νηθνλνκίεο. 

Σνπξίζηαο 

Tourist  

Ο επηζθέπηεο ζεσξείηαη είηε ηνπξίζηαο φηαλ ην ηαμίδη ηνπ/ηεο 

πεξηιακβάλεη παξακνλή κε δηαλπθηέξεπζε, αιιηψο πξφθεηηαη γηα 

επηζθέπηε πνπ πξαγκαηνπνηεί κνλνήκεξε εθδξνκή (ή εθδξνκέαο). 

Σνπξηζηηθή δαπάλε 

Tourism expenditure 

Ζ ηνπξηζηηθή δαπάλε αθνξά ζην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ 

απφθηεζε θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, φζν θαη 

ηηκαιθψλ, πξνο ηδία ρξήζε ή εθρψξεζε γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπξηζηηθψλ ηαμηδηψλ. 
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Σνπξηζηηθάπξντόληα 

Tourism characteristic 

products 

Σνπξηζηηθά είλαη ηα πξντφληα εθείλα πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνπιάρηζηνλ 

ην έλα απφ ηα εμήο δχν θξηηήξηα: 

(α) Ζ ηνπξηζηηθή δαπάλε γηα ην πξντφλ ζα πξέπεη λα 

αληηπξνζσπεχεη ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο ηνπξηζηηθήο 

δαπάλεο (κεξίδην δαπάλεο/ζπλζήθεο δήηεζεο) 

(β) Ζ ηνπξηζηηθή δαπάλε γηα ην πξντφλ ζα πξέπεη λα 

αληηπξνζσπεχεη ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξντφληνο 

ζηελ νηθνλνκία (ζπλζήθε κεξηδίνπ ηεο πξνζθνξάο). Σν θξηηήξην 

απηφ ππνδειψλεη φηη ε πξνζθνξά ελφο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζα 

έπαπε λα πθίζηαηαη ζε αμηφινγεο πνζφηεηεο ελ ηε απνπζία 

επηζθεπηψλ. 

Σνπξηζηηθέο 

Δπηρεηξήζεηο 

Tourism Businesses 

Χο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο νξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη είλαη νη εμήο: 

a) Σνπξηζηηθά θαηαιχκαηα 

b) Δγθαηαζηάζεηο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο 

c) Σνπξηζηηθά γξαθεία 

d) Γξαθεία ελνηθηάζεσο απηνθηλήησλ 

e) Δπηρεηξήζεηο εθκίζζσζεο Μνηνζηθιεηψλ, Σξίηξνρσλ θαη 

Σεηξάηξνρσλ νρεκάησλ άλσ ησλ 50 θ.εθ. 

f) Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ(Σ.Δ.Ο.Μ.) 

g) Ναπινκεζηηηθά Γξαθεία. 

Σνπξηζηηθά 

θαηαιύκαηα 

Tourism 

Accommodation 

Σνπξηζηηθά θαηαιχκαηα είλαη νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

ππνδέρνληαη ηνπξίζηεο θαη παξέρνπλ ζεαπηνχο δηακνλή θαη άιιεο 

ζπλαθείο πξνο ηε δηακνλήππεξεζίεο, φπσο εζηίαζε, ςπραγσγία, 

αλαςπρή, άζιεζε. 

Σνπξηζηηθή 

θαηαλάισζε 

Tourism consumption 

Απηή ε έλλνηα ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιαίζην ησλ Γνξπθνξηθψλ 

Σνπξηζηηθψλ Λνγαξηαζκψλ θαη απνηειεί επέθηαζε ηεο έλλνηαο 

ηνπξηζηηθή δαπάλε. Πέξα απφ ηελ ηνπξηζηηθή δαπάλε 

πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηηο επνλνκαδφκελεο θνηλσληθέο 

κεηαβάζεηο ζε είδνο απφ ηηο νπνίεο επσθεινχληαη νη επηζθέπηεο, 

φπσο ηνλ θαηαινγηζκφ ππεξεζηψλ δηακνλήο πνπ παξέρνπλ νη 

εμνρηθέο θαηνηθίεο ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο θιπ. 

Υώξααλαθνξάο 

Country of reference 

Ζ ρψξα αλαθνξάο αθνξά ηε ρψξα γηα ηελ νπνία γίλεηαη ε 

κέηξεζε. 

Υώξαδηακνλήο 

Country of residence 

Ωο ρψξα δηακνλήο ελφο λνηθνθπξηνχ νξίδεηαη εθείλε φπνπ 

ζπγθεληξψλεηαη ε θχξηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλκειψλ 

ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα άηνκν δηακέλεη  γηα πάλσ απφ έλα 

έηνο ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα θαη πξαγκαηνπνηεί εθεί ηελ 

θχξηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπ, ηφηε ην άηνκν απηφ 

ζεσξείηαη σο κφληκνο θάηνηθνο ηεο ρψξαο απηήο. 

Πεγή: χλδεζκνο Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Α. Σα κεγαιύηεξα μελνδνρεία ηνπ θόζκνπ 

 

Α/Α Ξελνδνρείν Πεξηνρή Γσκάηηα 

1 The Venetian Las Vegas + The Palazzo Las Vegas 7117 

2 MGM Grand Las Vegas Las Vegas 6852 

3 First World Hotel Genting Highlands 6118 

4 Disney's All-Star Resort Orlando 5524 

5 Izmailovo Hotel Moscow 5000 

6 Wynn Las Vegas + Encore Las Vegas Las Vegas 4750 

7 
Mandalay Bay + Delano (formerly, THEhotel) + 

Four Seasons 
Las Vegas 4426 

8 Luxor Las Vegas Las Vegas 4408 

9 Ambassador City Jomtien Pattaya 4219 

10 Excalibur Hotel and Casino Las Vegas 4008 

11 Aria Resort & Casino Las Vegas 4004 

12 Caesars Palace Las Vegas 3960 

13 Bellagio Las Vegas Las Vegas 3950 

14 Sheraton Macao Macau 3896 

15 Circus Circus Las Vegas Las Vegas 3774 

16 Shinagawa Prince Hotel Tokyo 3680 

17 Flamingo Las Vegas Las Vegas 3565 

18 Hilton Hawaiian Village Honolulu 3386 

19 Atlantis Paradise Island Paradise Island 3414 

20 
Disney´s Port Orleans Riverside and French 

Quarter 
Lake Buena Vista 3056 

21 The Mirage Las Vegas 3044 

22 Monte Carlo Resort and Casino Las Vegas 3002 
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23 The Venetian Macao Macau 3000 

24 Cosmopolitan of Las Vegas Las Vegas 2995 

25 
Westgate Las Vegas Resort and Casino 

(formerly the LVH) 
Las Vegas 2956 

26 Paris Las Vegas Las Vegas 2916 

27 Treasure Island Hotel and Casino Las Vegas 2884 

28 Gaylord Opryland Resort & Convention Center Nashville 2881 

29 Disney's Pop Century Resort Lake Buena Vista 2880 

30 Bally's Las Vegas Las Vegas 2814 

31 Borgata Atlantic City 2802 

32 The Linq Las Vegas 2635 

33 Oasis Beach Hotel Antalya 2628 

34 Harrah's Atlantic City Atlantic City 2588 

35 Harrah's Las Vegas Las Vegas 2576 

36 Planet Hollywood Resort and Casino Las Vegas 2567 

37 Marina Bay Sands Singapore 2561 

38 Rio All Suite Hotel and Casino Las Vegas 2522 

39 Moon Palace Golf & Spa Riviera Maya 2457 

40 Stratosphere Las Vegas Las Vegas 2444 

41 Golden Nugget Las Vegas Las Vegas 2345 

42 
Walt Disney World Dolphin & Walt Disney 

World Swan Resort 
Orlando 2265 

43 Trump Taj Mahal Atlantic City 2248 

44 Galaxy Macau Macau 2200 

45 City of Dreams Macau 2200 

46 South Point Hotel, Casino & Spa Las Vegas 2163 

47 Hotel Moon Palace Cancún Cancun 2133 

48 Tropicana Casino and Resort Atlantic City Atlantic City 2129 
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49 Disney's Caribbean Beach Resort Lake Buena Vista 2112 

50 Riviera (hotel and casino) Las Vegas 2100 

51 New York-New York Hotel & Casino Las Vegas 2024 

52 Hyatt Regency Chicago Chicago 2020 

53 Orlando Marriott World Center Orlando 2009 

54 Disney's All-Star Music Resort Lake Buena Vista 2000 

55 Gaylord National Resort & Convention Center Washington, DC 2000 

56 Dacheng International Hebei 2000 

57 
Zhangjiajie Dacheng Shanshui Tanxia 

International 
Hebei 2000 

58 Grand Sierra Resort Reno 1995 

59 Hilton New York New York 1980 

60 Disney's Coronado Springs Resort Lake Buena Vista 1967 

61 New York Marriott Marquis New York 1949 

62 Disney's All-Star Movies Resort Lake Buena Vista 1920 

63 Hilton San Francisco Union Square San Francisco 1908 

64 Aquarius Casino Resort Laughlin, Nevada 1907 

65 The Orleans Hotel and Casino Las Vegas 1885 

66 Tropicana Las Vegas Las Vegas 1878 

67 Sheraton Dallas Hotel Dallas 1840 

68 Cabana Bay Beach Resort Orlando 1800 

69 Cosmos Hotel Moscow 1777 

70 Bally's Atlantic City Atlantic City 1753 

71 Sheraton New York Hotel and Towers New York 1750 

72 Anjum Hotel Makkah Makkah 1743 

73 Beau Rivage (Mississippi) Biloxi 1740 

74 Silver Legacy Resort Casino Reno 1720 

75 City West Hotel Dublin 1714 
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76 Hotel Pennsylvania New York 1700 

77 Adlerkurort Sochi 1681 

78 Atlanta Marriott Marquis Atlanta 1675 

79 Hilton New Orleans Riverside New Orleans 1660 

80 Palmer House Chicago 1641 

81 Hyatt Regency Orlando Orlando 1641 

82 Sheraton Waikiki Hotel Honolulu 1634 

83 Shinjuku Washington Hotel Tokyo 1633 

84 Royal National Hotel London 1630 

85 Manchester Grand Hyatt Hotel San Diego 1625 

86 JW Marriott Marquis Dubai Dubai 1608 

87 Hilton Anatole Dallas 1608 

88 Crown Casino Melbourne 1604 

89 John Ascuaga's Nugget Casino Resort Sparks, Nevada 1600 

90 Eaton Chelsea Hotel Toronto 1590 

91 JW Marriott/Ritz Carlton Orlando Grande Lakes Orlando 1584 

92 Circus Circus Reno Reno 1572 

93 Anaheim Hilton Anaheim 1572 

94 Hilton Chicago Chicago 1544 

95 Atlantis, The Palm Dubai 1539 

96 Xianglu Grand Xiamen, China 1525 

97 Gaylord Texan Resort & Convention Center Grapevine, Texas 1511 

98 Fontainebleau Miami Beach Miami Beach 1504 

99 Marriott Marquis San Francisco 1500 

100 Vdara Las Vegas 1495 

101 Swissotel Makkah Makkah 1487
[
 

102 Rin Grand Hotel Bucharest 1459 

103 Philadelphia Marriott Downtown Philadelphia 1408 
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104 Peppermill Hotel Casino Reno 1407 

105 Gaylord Palms Resort & Convention Center Orlando 1406 

106 Riverside Resort Hotel & Casino Laughlin 1405 

107 Revel Atlantic City Atlantic City 1339 

108 Sheraton Centre Hotel Toronto 1377 

109 Fairmont Royal York Hotel Toronto 1365 

110 Westin Bonaventure Hotel Los Angeles 1354 

111 Rosen Centre Hotel Orlando 1334 

112 Showboat Atlantic City Atlantic City 1331 

112 ROW NYC New York 1331 

113 Marriott Marquis & Marina San Diego 1320 

114 Marriott Wardman Park Washington, DC 1316 

115 Hotel Pullman Zamzam Makkah Makkah 1315 

116 Grand Hyatt New York 1311 

117 Disney's Animal Kingdom Lodge and Villas Bay Lake, Florida 1307 

119 Makkah Clock Royal Tower (Fairmont) Makkah 1299 

120 Detroit Marriott at the Renaissance Center Detroit 1298 

121 Galt House Hotel Louisville 1290 

122 Hilton LAX Airport Los Angeles 1279 

123 Swissôtel The Stamford Singapore 1261 

124 Queen's Park Bangkok 1251 

125 Waldorf-Astoria Hotel New York 1245 

126 Buffalo Bill's Primm, Nevada 1242 

127 Hilton Waikoloa Beach Resort  Hawaii 1240 

128 Sunway Resort Petaling Jaya 1234 

129 Sheraton Denver Downtown Hotel Denver 1231 

130 Hyatt Regency Waikiki Resort & Spa Honolulu 1221 

131 Sheraton Boston 1220 
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132 Disney's Yacht Club and Beach Club Resorts Lake Buena Vista 1213 

133 Sheraton Chicago 1209 

134 Madinah Anwar Al Madinah (Mövenpick) Madinah 1207 

135 Makkah Hajar Tower (Mövenpick) Makkah 1200 

136 Park Inn Pribaltiskaya Hotel St. Petersburg 1200 

137 Hilton Americas Houston 1200 

138 Chicago Marriott Downtown Chicago 1198 

139 Westin St. Francis San Francisco 1195 

140 Hilton San Diego Bayfront San Diego 1190 

141 Regal Airport Hotel Hong Kong 1171 

142 Colorado Belle Laughlin 1168 

143 Caesars Atlantic City Atlantic City 1158 

144 Sheraton Princess Kai'ulani Honolulu 1152 

145 Yalta Hotel Complex Yalta 1140 

146 Gran Hotel Costa Meloneras 
San Bartolomé de 

Tirajana 
1136 

147 Estrel Hotel Berlin 1125 

148 Lotte Hotel Seoul Seoul 1120 

149 Hyatt Regency Dallas Dallas 1120 

150 Sultan Hotel Jakarta 1104 

151 
Hyatt Regency Denver at Colorado Convention 

Center 
Denver 1100 

152 Hyatt Regency O'Hare Chicago 1100 

153 Disney's Newport Bay Club Marne-la-Vallée 1098 

154 Cairo Marriott Hotel Cairo 1089 

155 Azimut Hotel St. Petersburg St. Petersburg 1080 

156 Renaissance Grand St. Louis 1078 

157 Washington Hilton Washington, DC 1070 
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158 Omni Atlanta Hotel at CNN Center Atlanta 1070 

159 Westin Peachtree Plaza Hotel Atlanta 1068 

160 Hilton London Metropole London 1058 

161 Sheraton San Diego Hotel & Marina San Diego 1053 

162 Hilton Fukuoka Sea Hawk Fukuoka 1052 

163 Meritus Mandarin Singapore Singapore 1051 

164 Boca Raton Resort and Club Boca Raton 1046 

165 
Disney's Contemporary Resort and Bay Lake 

Tower 
Lake Buena Vista 1041 

166 Fairmont Queen Elizabeth Hotel Montreal 1039 

167 Plaza Hotel & Casino Las Vegas 1037 

168 Anaheim Marriott Anaheim 1031 

169 Palace Station Las Vegas 1028 

170 Le Meridien Etoile Paris 1025 

171 Parc 55 Wyndham Hotel San Francisco 1024 

172 Grand Hyatt Incheon Incheon 1022 

173 Park Plaza Westminster Bridge London 1021 

174 Roosevelt Hotel New York 1015 

175 New Yorker New York 1014 

176 JW Marriott Austin 1012 

177 Park Inn Alexanderplatz Berlin 1012 

178 Disney's Sequoia Lodge Marne-la-Vallée 1011 

179 Los Angeles Airport Marriott Los Angeles 1011 

180 Gloria Hotel Dubai 1010 

181 Sheraton Frankfurt Hotel & Towers Frankfurt am Main 1008 

182 Mulia Hotel Jakarta 1008 

183 JW Marriott Indianapolis Indianapolis 1005 

184 Shin Yokohama Prince Yokohama 1002 
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185 
JW Marriott San Antonio Hill Country Resort & 

Spa 
San Antonio 1002 

186 APA Hotel and Resort Tokyo Bay 1001 

187 Hilton Orlando Bonnet Creek Resort Orlando 1001 

188 JW Marriott & Ritz Carlton Los Angeles 1001 

189 Omni Dallas Hotel Dallas 1001 

190 Atlantis Casino Resort Reno 1000 

191 Disney's Hotel Cheyenne Marne-la-Vallée 1000 

192 Disney's Hotel Santa Fe Marne-la-Vallée 1000 

193 Fallsview Hilton Niagara Falls, Ontario 1000 

194 Ramada Hotel and Suites Boao Hainan 1000 

195 River Palms Laughlin 1000 

196 Sheraton Phoenix Downtown Phoenix, Arizona 1000 

197 Yanggakdo International Hotel Pyongyang 1000 

 

Πεγή:(Wikipedia, 2014) 
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Β. ΦσηνγξαθίεοεγθαηαζηάζεσλΜεγάιεο Βξεηαλλίαο 
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Γ. 

ΦσηνγξαθίεοεγθαηαζηάζεσλIntercontinentalAthenaeumAthensHote

l 

 

Δηθόλα12: ΔμσηεξηθήαπεηθόληζεIntercontinentalAthenaeumAthensHotel 

(Πεγή:IntercontinentalHotels & Resorts, http://www.ihg.com) 

 

Δηθόλα11: ΚύξηαείζνδνοηνπIntercontinental Athenaeum Athens Hotel 

(Πεγή:Intercontinental Hotels & Resorts, http://www.ihg.com) 
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Δηθόλα 12: Δζσηεξηθή απεηθόληζε ηνπ Intercontinental Athenaeum Athens Hotel 

(Πεγή:Intercontinental Hotels & Resorts, http://www.ihg.com) 

 

 

 

Δηθόλα 13: Έξγα ηέρλεο ζην lobby ηνπ Intercontinental Athenaeum Athens Hotel 

(Πεγή:Intercontinentals Hotel & Resorts, http://www.ihg.com) 

 

 

 

 



 
107 

Γ. Καηάινγνο Γηαγξακκάησλ 

 

Γηάγξακκα 1: Δμέιημε ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο ηελ ηειεπηαία 10εηία. ................... 9 

Γηάγξακκα 2: Γηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο παγθνζκίσο ην δηάζηεκα 2000-2012. .... 15 

Γηάγξακκα 3: Σνπξηζηηθέο αθίμεηο αλά ήπεηξν ην έηνο 2012 ...................................... 16 

Γηάγξακκα 4: Σνπξηζηηθέο αθίμεηο ζηελ Δπξψπε ηελ ηειεπηαία 6εηία ....................... 16 

Γηάγξακκα 5: Καηαλνκή ησλ κεγάισλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζηα γεσγξαθηθά 

δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο (Πεγή: Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, 2013) ..... 23 

Γηάγξακκα 6: Αξηζκφο κεγάισλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ησλ 5 θιάζεσλ «αζηεξηψλ» 

ζηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο (Πεγή: ΞΔΔ, 2013) ............................... 24 

Γηάγξακκα 7: πγθεληξσηηθφ δηάγξακκα ηαμηλφκεζεο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ 

(Πεγή: Καιθηψηεο, 1974) ............................................................................................ 25 

Γηάγξακκα 8: Οξγαλφγξακκα μελνδνρείνπ πνιπηειείαο (Πεγή: Ρνχηζε, 2010) ........ 27 

Γηάγξακκα 9: Σκεκαηνπνίεζε μελνδνρείνπ βάζεη ιεηηνπξγηψλ (Πεγή: Ρνχηζε, 2010)

 ...................................................................................................................................... 28 

Γηάγξακκα 10: Καηεγνξίεο ηκεκαηνπνίεζεο αλάινγα κε ηε ζρέζε πειάηε – 

πξνζσπηθνχ (Πεγή: Ρνχηζε, 2010) ............................................................................. 29 

Γηάγξακκα 11: Σκεκαηνπνίεζε μελνδνρείνπ βάζεη θέληξσλ θφζηνπο / εζφδσλ ........ 30 

Γηάγξακκα 12: Σκεκαηνπνίεζε μελνδνρείνπ βάζεη ππεπζχλσλ ιεηηνπξγηψλ ............ 30 

Γηάγξακκα 13: Σππηθφ νξγαλφγξακκα μελνδνρείνπ ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα........ 35 

Γηάγξακκα 14: Καηαλνκή μελνδνρείσλ ηεο εηαηξείαο Starwood Hotels & Resorts 

Worldwide, Inc. ζηα 9 brands ηεο (Πεγή: Starwood, 2015) ........................................ 65 

Γηάγξακκα 15: Βαζκνινγία ηαμηδησηψλ γηα ην μελνδνρείνπ 

IntercontinentalAthenaeumAthensHotel (Πεγή: Tripadvisor LLC, 2014) .................. 76 

Γηάγξακκα 16: Ζ πιεηνςεθία ησλ πειαηψλ ηνπ 

IntercontinentalAthenaeumAthensHotel είλαη δεπγάξηα θαη επηρεηξεκαηίεο. (Πεγή: 

Tripadvisor LLC, 2014) ............................................................................................... 77 

 

 

 

 



 
108 

 

Δ. ΚαηάινγνοΔηθόλσλ 

 

Δηθφλα 1: Μεγάιεο ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα (Πεγή: Απνζηφινπ, 2014)17 

Δηθφλα 2: ρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ νξγάλσζε 

ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο (Πεγή: CoastalHotels, 2014) .......................................... 26 

Δηθφλα 3: Λνγφηππν ηνπ μελνδνρείνπ Μεγάιε Βξεηαλλία (Πεγή: (Wikipedia, 2015)

 ...................................................................................................................................... 63 

Δηθφλα 4: Ξελνδνρεία ζε φιν ηνλ θφζκν, θάησ απφ ηελ εγεζία ηεο εηαηξείαο 

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. (Πεγή: Starwood, 2015) ....................... 64 

Δηθφλα 5: Υάξηεο ηνπνζεζίαο Υίιηνλ (Hilton, 2014) ................................................. 70 

Δηθφλα 6: Λνγφηππα εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ IHG (Πεγή: IHG, 2014) ......................... 72 

Δηθφλα 7: Λνγφηππνηεοαιπζίδαο Intercontinental Hotel & Resorts (Πεγή: Luxury 

Hotels Worldwide, Intercontinental Hotels & Resorts, http://www.ihg.com) ............. 73 

Δηθφλα 8: Δγθαηεζηεκέλα μελνδνρεία ηεο αιπζίδαο Intercontinental Hotels& Resorts 

ζε φιν ηνλ θφζκν (Πεγή: LuxuryHotelsWorldwide, http://www.ihg.com) ................ 73 

Δηθφλα 9: Λνγφηππν πξνγξάκκαηνο GreenEngage...................................................... 75 

Δηθφλα 10: Υάξηεοαπεηθφληζεοηνπνζεζίαο  Intercontinental Athenaeum Athens Hotel 

(Πεγή: Intercontinental Hotels & Resorts, http://www.ihg.com) ................................ 75 

Δηθφλα 11: Υάξηεο ηνπνζεζίαο Μαθεδνλία Παιιάο (Πεγή: (Makedonia Palace 

Thessaloniki, 2013) ...................................................................................................... 78 

Δηθφλα 12: Δμσηεξηθήαπεηθφληζε Intercontinental Athenaeum Athens Hotel .......... 105 

Δηθφλα 13: Κχξηαείζνδνοηνπ Intercontinental Athenaeum Athens Hotel ................. 105 

Δηθφλα 14: Δζσηεξηθή απεηθφληζε ηνπ Intercontinental Athenaeum Athens Hotel .. 106 

Δηθφλα 15: Έξγα ηέρλεο ζην lobby ηνπ Intercontinental Athenaeum Athens Hotel . 106 

 

 

 

 

 

 



 
109 

 

Δ. Καηάινγνο Πηλάθσλ 

 

Πίλαθαο 1: Παγθφζκηνο Κψδηθαο Ζζηθψλ Αξρψλ γηα ηνλ Σνπξηζκφ (Πεγή: ΔΣΔ) . 10 

Πίλαθαο 2: Πεξί θαηάηαμεο θαηαιπκάησλ (Πεγή: ICAP Group Α.Δ., 2012) ............. 10 

Πίλαθαο 3: Πεξί εγθαηαζηάζεσλ εηδηθψλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ ............................. 11 

Πίλαθαο 4: Πεξί ζπλζέησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ (Πεγή: ICAP Group Α.Δ., 

2012) ............................................................................................................................ 12 

Πίλαθαο 5: Ννκνζεηήκαηα πεξί πξνκεζεηψλ (Πεγή: ICAP Group Α.Δ., 2012) ......... 12 

Πίλαθαο 6: Βαζηθά Μεγέζε ηνπ Διιεληθνχ Σνπξηζκνχ 2012 .................................... 14 

Πίλαθαο 7: Δπηδφζεηο ηνπξηζηηθψλ αληαγσληζηψλ Διιάδαο γηα ην 2012 ................... 14 

Πίλαθαο 8: Δπελδχζεηο κεγάισλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζηελ Διιάδα (Πεγή: 

σηεξφπνπινο, 2014) .................................................................................................. 19 

Πίλαθαο 9: Υαξαθηεξηζηηθά κεηαζρεκαηηζηηθήο δηαρείξηζεο (Πεγή: Galičić, 2000) 39 

Πίλαθαο 10: Σα πέληε κεγαιχηεξα μελνδνρεία ηεο Διιάδνο (Πεγή: Wikipedia, 2014)

 ...................................................................................................................................... 62 

Πίλαθαο 11: Ξελνδνρεία ζηελ Διιάδα πνπ αλήθνπλ ζηελ εηαηξεία Starwood Hotels & 

Resorts (Πεγή: Starwood, 2015) .................................................................................. 67 

Πίλαθαο 12: Βξαβείαγηαην Intercontinental Hotels & Resorts .................................... 74 

 

 

 

 

 

 

  



 
110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Γειψλνπκε ξεηά φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 θαη ηα άξζξα 2,4,6 

παξ. 3 ηνπ Ν. 1256/1982, ε παξνχζα εξγαζία απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντφλ 

πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη δελ πξνζβάιιεη θάζε κνξθήο πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα 

ηξίησλ θαη δελ είλαη πξντφλ κεξηθήο ή νιηθήο αληηγξαθήο, νη δε πεγέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηνξίδνληαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη κφλνλ». 


