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"... η σωστή ποιότητα μπορεί να επιτευχθεί όταν

εκπληρώνονται οι προσδοκίες, ικανοποιούνται οι
ανάγκες και η ζήτηση όλων : πελατών,
εργαζομένων και ιδιοκτητών. “
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η τάση που επικρατεί σήμερα στον τομέα παροχής υπηρεσιών υποδεικνύει
τη

σημαντικότητα διερεύνησης όλων εκείνων των παραγόντων που

επηρεάζουν την ποιότητα στον κλάδο αυτό. Η συγκεκριμένη τάση βελτίωσης
της ποιότητας εμφανίζεται χρονικά στη

Ελλάδα και αποκτά ιδιαίτερο

χαρακτήρα ενδιαφέροντος στον κλάδο τουριστικών δραστηριοτήτων, μετά
την δεκαετία του ’80.

Στην

παρούσα αυτή μελέτη το επίκαιρο θέμα της ποιότητας υπηρεσιών

αναλύεται

από

την

σκοπιά

της

«εξυπηρέτησης

του

πελάτη

στις

ξενοδοχειακές μονάδες». Αφού επιχειρείται η σκιαγράφηση της σημασίας του
ικανοποιημένου πελάτη, εσωτερικού και εξωτερικού, οι δραστηριότητες της
μονάδας εστιάζονται στην προσπάθεια για την 100% ικανοποίησή του.

Η πορεία για την εξασφάλιση της 100% ικανοποίησης του πελάτη απαιτεί
φιλοσοφία διοίκησης με βάση τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Η
εφαρμογή αυτής της φιλοσοφίας διοίκησης στα καθημερινά δρώμενα της
μονάδας απαιτεί συμμόρφωση

με τα κρίσιμα εκείνα χαρακτηριστικά

ποιότητας που διαμορφώνουν στην αντίληψη του πελάτη την ικανοποίηση.

Και εδώ είναι η καινοτομία της μελέτης. Για τον παραπάνω σκοπό
σχεδιάστηκε ένα μοντέλο που έρχεται να

συμβάλλει στη διατήρηση

πραγματικά ικανοποιημένων πελατών αφού μετρά την ικανοποίησή τους.
Των δε εξωτερικών πελατών σε πραγματικό χρόνο, αμέσως μετά από την
στιγμή που έχει κάνει χρήση της υπηρεσίας που του παρέχει η μονάδα, ενώ
των εσωτερικών σε πιο μακροχρόνια βάση που φτάνει τα όρια μιας σαιζόν ή
ενός έτους.

Το θέμα της έγκαιρης πληροφόρησης για μονάδες παροχής υπηρεσιών,
όπως είναι τα ξενοδοχεία, είναι μεγίστης σημασίας. Γι αυτό εάν και εφόσον
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είναι δυνατόν να παρακολουθείται η αξιολόγηση από τον πελάτη των
υπηρεσιών που του παρέχονται μπορεί η επιχείρηση να βρίσκει τα δυνατά
και αδύνατα σημεία της και να προβαίνει έπειτα στις ενέργειες εκείνες που θα
την φέρνουν πάντα «ποιοτική στα μάτια των πελατών της». Στοιχείο που
συμβάλλει σημαντικά στην ανταγωνιστικότητά της.

Όπως γίνεται

κατανοητό τόσο το μοντέλο που παρουσιάζεται όσο και οι

προτάσεις για την βελτίωση της ποιότητας μπορούν να βρουν άμεση
εφαρμογή όχι μόνο στις τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και σε κάθε
επιχείρηση που έχει συνειδητοποιήσει πως η διατήρηση της 100%
ικανοποίησης των πελατών της θα της εξασφαλίσει μια από τις πρώτες
θέσεις στην κούρσα του ανταγωνισμού.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν στη ολοκλήρωση
της μελέτης. Τον κ. Γ. Τσιότρα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, για την καθοδήγηση και τις υποδείξεις του στην επιστημονική
τεκμηρίωση του θέματος. Τον κ. Βαγγέλη Τσοσκούνογλου, Γενικό Διευθυντή
της ξενοδοχειακής μονάδας Meliton Grecotel, για τη συνεργασία του στη
συλλογή στοιχείων για τους πελάτες και στην πιλοτική εφαρμογή του
μοντέλου στην μονάδα που διευθύνει. Τον κ. Πολύβιο Πιτταροκοίλη,
Υπεύθυνο Διαφήμισης του περιοδικού Τουριστική Αγορά, για τη διάθεση
πολύτιμου αρθρογραφικού υλικού.

Ευχαριστώ, όλους τους κ.κ. Καθηγητές και Συνεργάτες που συνέβαλλαν με
το έργο τους στην ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά μου για τη φροντίδα, την αγάπη και την
οικονομική και ηθική συμπαράσταση που μου πρόσφεραν σ’ όλη τη διάρκεια
των σπουδών μου. Εύχομαι σύντομα να τους δικαιώσω.

Ιανουάριος 1997.
Θεσσαλονίκη

Ειρήνη Μ. Πατσιούρα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΜΕΡΟΣ A : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.1.

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Πολλά έχουν λεχθεί όσον αφορά την ποιότητα, παρόλα αυτά όμως η έννοια
της ποιότητας επιδέχεται πολλούς ορισμούς. Για τους περισσότερους
ποιότητα είναι η ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών, και για
τους πελάτες «πολίτες» και για τους βιομηχανικούς πελάτες, μιας
επιχείρησης.1

«Ποιότητα είναι το να ανταποκρίνεσαι ή ακόμα και να ξεπερνάς τις
προσδοκίες του πελάτη».2 Σύμφωνα με τον πρόεδρο της American
Express, Louis V. Gerstner, « η εξαιρετική εξυπηρέτηση στους ανά τον
κόσμο πελάτες δεν είναι ένα απλό σλόγκαν που επαναλαμβάνεται, ούτε
μια αρχαία παράδοση που πρέπει να συνεχιστεί. Είναι η καθημερινή
υποχρέωση που πρέπει να εκτελείται αδιάκοπα, αντιμετωπίζοντας
συχνά απρόβλεπτες καταστάσεις. »3.
Η First National Bank of Chicago βρήκε ότι ποιότητα μπορεί να είναι η
διαφορά μεταξύ απόκτησης και διατήρησης πελατών. Επειδή

η

διαφορά στις τιμές μεταξύ των επιχειρήσεων δεν είναι πολύ μεγάλη, ο
πελάτης παρακινείται από άλλα κίνητρα όπως η υψηλή ποιότητα.4
1 Quality of Service : Making it really work, Bo Edvardsson, Bertil Thomasson, John Ovretveit,
Chapter 1, page 1, McGrow- Hill 1994
2 Ολική Ποιότητα, A. Σπανός, Κεφάλαιο 1, «Βιβλιοθήκη», 1η έκδοση, 1993
3 Πηγή : EFQM : Introduction to EFQM, Περιοδικό Manager, Ιανουάριος 1990

4

Total Quality Management: Text, Cases and Readings, Joel E. Ross, Chapter 3, Second Edition, St.
Lucie Press, 1993, 1994.
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Ένας απλούστερος ορισμός της ποιότητας είναι : «Ποιότητα είναι κάθε
δραστηριότητα που

έχει

σαν αποτέλεσμα την

ικανοποίηση του

πελάτη». Κατά τον Dr. Armand Feiqenbaum «Ποιότητα είναι ένας τρόπος
διοίκησης του οργανισμού, που επηρεάζει κάθε δραστηριότητα και
διαδικασία».

«Ποιότητα είναι η ικανότητα ανεύρεσης και επίτευξης των στοιχείων
που

δημιουργούν αξία στον πελάτη.

Γι αυτό είναι πραγματικά

απαραίτητο να καταλάβουμε τον πελάτη και την παρούσα κατάσταση.
Εξίσου σημαντικός είναι ο σωστός προσδιορισμός των αναγκών του
πελάτη. Αν δεν γίνει αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί η «καλή ποιότητα».
Η γνώση και η κατανόηση των αναγκών των πελατών πρέπει έπειτα να
μεταφραστούν σε χαρακτηριστικά ζήτησης για τις υπηρεσίες. Στο
επόμενο

βήμα

τα

χαρακτηριστικά

ζήτησης

θα

μετατραπούν

σε

συγκεκριμένες υπηρεσίες » (Edvardsson ,1988)

Οι ορισμοί που δίνουν για την ποιότητα μεγάλες επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών είναι:
American Express : «Ο μόνος τρόπος διαφύλαξης της πατέντας μας»
Federal Express : «Η παρουσία αξίας όπως την καθορίζουν οι πελάτες»
AT & Τ : «Το να φτάσουμε ή και να ξεπεράσουμε την ποιότητα των
ανταγωνιστών»
Florida Power & Light : «Το να φτάσουμε τις επιθυμίες και προσδοκίες
των πελάτών»
Marriot (American Hotel Chain) : « Είναι συμμόρφωση σε απαιτήσεις. Οι
απαιτήσεις προκαθορίζονται

και

τροποποιούνται

μέσω

διαρκούς

επικοινωνίας μεταξύ πελατών, εργαζομένων και της διοίκησης »5

5 Quality of Service : Making it really work, Bo Edvardsson, Bertil Thomasson, John Ovretveit,
Chapter 4, page 80, McGrow- Hill 1994
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1.2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Τα

τελευταία

χρόνια που

η

ποιότητα

των προϊόντων για πολλές

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις έχει βελτιωθεί και βρίσκεται σε συγκρίσιμα
επίπεδα, η ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών έχει αποκτήσει ιδιαίτερη
σημασία στην αγορά. Συχνά αξιοποιείται εύστοχα από αρκετές επιχειρήσεις
για την ανάπτυξη και διατήρηση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος

Βασικά στοιχεία ενός συστήματος παροχής υπηρεσιών αποτελούν, σύμφωνα
με το προτεινόμενο πλαίσιο ανάλυσης των Albrecht και Zemke :
α) Ο πελάτης, ο οποίος είναι και το επίκεντρο. Είναι ο αποδέκτης των
υπηρεσιών που παρέχει το σύστημα και για να είναι αυτό αποτελεσματικό
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις
μάλιστα έχουν διαπιστώσει ότι η αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους
εξαρτάται άμεσα από το βαθμό που οι ανάγκες των πελατών τους
επηρεάζουν κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης.
β) Η στρατηγική, το όραμα και η φιλοσοφία που διέπουν τις δραστηριότητες
της επιχείρησης και το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει αυτές να
εκτελούνται
γ) Το ανθρώπινο δυναμικό δηλ. τα διοικητικά στελέχη και οι εργαζόμενοι
σε όλες τις βαθμίδες και
δ) Το σύστημα παραγωγής, οι φυσικές εγκαταστάσεις και οι παραγωγικές
διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης

ίο
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( Πηγή : Albrecht Κ. and R. Zemke, Service America, Warner Books 1985 )

Μία επιχείρηση διακρίνεται για πραγματική υπεροχή στην αγορά όταν
η προσφερόμενη στον πελάτη ποιότητα εξυπηρέτησης ξεπερνά
σχεδόν κάθε φορά τις προσδοκίες του. Η ποιότητα εξυπηρέτησης
επομένως, ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, προσδιορίζεται
από το βαθμό ικανοποιήσεως ενός πελάτη. Αυτός επηρεάζεται από τη
διαφορά μεταξύ της ίδιας αντίληψης που διαμορφώνει ο ίδιος για την
προσφερόμενη ποιότητα, μετά την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησής του, και
των προσδοκιών που είχε για την αναμενόμενη εξυπηρέτησή του από την
επιχείρηση. 6

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), Κώστας Ν. Δερβιτσιώτης, Κεφάλαιο 10,
Αθήνα 1993
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Σύμφωνα με τον Peter Drucker η ποιότητα υπηρεσιών είναι η αντίληψη
που σχηματίζει ο πελάτης - καταναλωτής, ότι η υπηρεσία την οποία
λαμβάνει ικανοποιεί τις ουσιαστικές άμεσες και έμμεσες ανάγκες του,
με βάση τα πρότυπά του και την τιμή την οποία πληρώνει για να λάβει
αυτές τις υπηρεσίες.7

Η αξιολόγηση της ποιότητας μιας υπηρεσίας γίνεται με διαφορετικό
τρόπο από αυτούς που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση διαφόρων
προϊόντων.8 Οι κρισιμότερες για την ποιότητα διαφορές είναι οι ακόλουθες :
1. Η κατανάλωση μίας υπηρεσίας κατά τη διάρκεια παραγωγής της δεν
επιτρέπει

τη

ελαττωματικά

δυνατότητα
προϊόντα

διορθωτικών

που

μπορεί

ενεργειών,
να

όπως

με

τα

ή

να

αντικατασταθούν

επιδιορθωθούν αργότερα.
2. Η

αξιολόγηση

της

ποιότητας

υπηρεσιών

στηρίζεται

σε

αρκετά

υποκειμενικά στοιχεία που είναι πιο δύσκολα στη μέτρηση π.χ. η ευγένεια
και η κατανόηση που επιδεικνύει το προσωπικό στις εξατομικευμένες
ανάγκες του πελάτη.
3. Η άμεση συνήθως επαφή του πελάτη με το προσωπικό που τον
εξυπηρετεί δημιουργεί πολύ μεγαλύτερη πίεση για σωστή εξυπηρέτηση
την πρώτη φορά. Αυτό επιβάλλει

διαφορετικές προδιαγραφές στην

αξιολόγηση κι επιλογή του προσωπικού και στην κατάλληλη εκπαίδευσή
του.

Οι υπηρεσίες και ο τομέας των υπηρεσιών γενικότερα είναι μεγίστης
σημασίας στην παγκόσμια οικονομία και κοινωνία. Καθώς η ανάπτυξη της
τεχνολογίας οδήγησε σε αλλαγές στις μεθόδους παραγωγής, περισσότερα
προϊόντα παράγονται για λιγότερους ανθρώπους. Έτσι όσο η προσφορά
είναι

μεγαλύτερη

από

τη

ζήτηση

ο

ανταγωνισμός

μεταξύ

των

επιχειρήσεων εντείνεται και νέα στοιχεία διαφοροποίησης είναι αυτά

7 Innovation and Enterprenurship, Practice and Principles, Harper and Row, N.Y. 1985
0
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), Κώστας N. Δερβιτσιώτης, Κεφάλαιο 10,
Αθήνα 1993
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που εξασφαλίσουν το μεγαλύτερο δυνατόν μερίδιο αγοράς. Ένα από
τα στοιχεία αυτά είναι και η ποιότητα εξυπηρέτησης. Αυτός είναι και ο
λόγος που υπάρχει μετατόπιση από την παραγωγή στον τομέα των
υπηρεσιών.

1.3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣ - ΔΟΠΕ (TOTAL
SERVICE QUALITY MANAGEMENT - TSQM)
Όπως είναι γνωστό η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) απαιτεί

την

βελτίωση της ποιότητας, ενώ η κατανόηση, το ενδιαφέρον και η δέσμευση
του top management είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την επιτυχία του
προγράμματος. Ακόμη περισσότερο η εφαρμογή της ΔΟΠ από υπηρεσίες
βασίζεται αλλά και δημιουργεί μία κουλτούρα στην οργάνωση που απαιτεί
την εμπλοκή όλων στην βελτίωση της ποιότητάς τους.

Ο καθένας που εργάζεται σε μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών μπορεί να
επηρεάσει την ποιότητα, γι αυτό και πρέπει συνειδητοποιήσουν πρώτα ότι
για την βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης είναι απαραίτητα κάποιες
τεχνικές και εργαλεία. Έτσι η ΔΟΠ συμπεριλαμβάνει το marketing και τη
διάδοση του «ποιοτικού τρόπου σκέψης» και των μεθόδων ποιότητας όχι
μόνο μέσα στην οργάνωση αλλά επίσης στους πελάτες, προμηθευτές και
άλλους συνεργάτες.

Η Διοίκηση

Ολικής

Ποιότητας

Εξυπηρέτησης (Total Service Quality

Management) έχει στόχο: «την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη», τη
διατήρηση

της πελατείας

και

την αποφυγή

δυσαρέσκειας

(επίτευξη

μηδενικού λάθους). Απαιτεί την ενεργοποίηση όλων των πόρων μιας
επιχείρησης και κυρίως του ανθρώπινου δυναμικού της, όπως έχει ήδη
αναφερθεί. Αναλυτικότερα επικεντρώνεται στα παρακάτω9:

9 Quality of Service : Making it really work, Bo Edvardsson, Bertil Thomasson, John Ovretveit,
Chapter 1, page 2, McGrow- Hill 1994
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• Σημασία του management
To top management έχει την τελική και την μεγαλύτερη ευθύνη για την
βελτίωση της ποιότητας. Μακροπρόθεσμα απαιτείται η δέσμευση των
managers όλων των επιπέδων για την επιτυχή εφαρμογή της Διοίκησης
Ολικής Ποιότητας Εξυπηρέτησης , ΔΟΠΕ.
• Ανάμιξη, δέσμευση και υπευθυνότητα από τον καθένα
Όταν αναφερόμαστε στην ανάμιξη του καθένα αναφερόμαστε στους πελάτες
της επιχείρησης, στους προμηθευτές και τους συνεργάτες της. Όλους
εκείνους από τους οποίους θα μπορούσε να επηρεαστεί η ποιότητα καθώς
επίσης και τους εργαζόμενους.
• Ποιότητα σε όλες τις διαδικασίες
Η «παραγωγή» ή δημιουργία υπηρεσίας απαρτίζεται από μια σειρά
διαδικασιών η καθεμιά από τις οποίες επηρεάζει την ποιότητα της υπηρεσίας
που απολαμβάνει ο πελάτης. Η σωστή ποιότητα εξαρτάται από των
συντονισμό μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης.
• Ποιότητα ως στρατηγική
Η επιχείρηση πρέπει να ακολουθεί μια στρατηγική βελτίωσης της ποιότητας
αλλά αυτή η στρατηγική ποιότητας πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της επιχειρησιακής στρατηγικής στην αγορά. Η ποιότητα ως τρόπος σκέψης
είναι κατευθυντήρια δύναμη τόσο για την παραγωγικότητα όσο και για την
κερδοφορία της.
• Εστίαση στην πρόληψη παρά στον έλεγχο
Η πρόληψη αντί του ελέγχου υποδεικνύει ότι η ποιότητα εξυπηρέτησης δεν
είναι θέμα ελέγχου εκ των υστέρων των αποτελεσμάτων ποιότητας. Αλλά
αφορά την πρόληψη της φτωχής ποιότητας από τα πρώτα κιόλας στάδια.
• Ποιότητα από τον σχεδιασμό
Η φτωχή ποιότητα είναι συνήθως το αποτέλεσμα μιας κακώς σχεδιασμένης
παραγωγικής διαδικασίας. Οι παλαιότερες υπηρεσίες είναι αναγκαίο να
επανασχεδιαστούν και οι νεότερες να είναι σχεδιασμένες με γνώμονα την
ποιότητα από τα πρώτα στάδια.
• Συνεχείς βελτιώσεις
Μπορεί η μονάδα να προχωρά με μικρά βήματα αλλά δεν σταματά ποτέ να
βελτιώνεται σε συνεχή βάση.
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• «Μηδέν» σφάλματα
Είναι στρατηγική και στόχος παράλληλα. Τα «μηδέν» σφάλματα σχετίζονται
με τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από τις ανάγκες των πελατών.
Αυτή η έννοια προέρχεται από τη βιομηχανία αλλά αποτελεί κλειδί για την
ΔΟΠ στις υπηρεσίες.
• Πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών που στοχεύουμε
Αυτό σημαίνει προσαρμογή των υπηρεσιών στις απαιτήσεις, ανάγκες και
προσδοκίες των πελατών που επιλέχτηκαν να εξυπηρετηθούν. Αυτό
παράλληλα σημαίνει ότι παρέχουμε και τα απαραίτητα μέσα για να εκφράσει
τυχόν παράπονα. Ο διαρκής διάλογος με τους πελάτες παρέχει στην
επιχείρηση αξιόλογη πληροφόρηση προκειμένου να προβεί σε βελτιώσεις.
Της παρέχει επίσης την ευκαιρία να διαπραγματευτεί τις προσδοκίες τους
προτού αυτές γίνουν μεγαλύτερες από αυτές που μπορεί να ικανοποιήσει η
υπηρεσία.
• Επανόρθωση
Σημαίνει

γρήγορη

ανάληψη

δράσης

όταν

ο

πελάτης

δεν

είναι

ικανοποιημένος:
=> αναγνωρίζοντας την επιθυμία του πελάτη και ζητώντας συγνώμη,
=> δίνοντας στον πελάτη μια λογική εξήγηση για κάτι που συνέβη,
=> αποζημιώνοντας τον πελάτη για τυχόν λάθη,
=> διαβεβαιώνοντας ότι το πρόβλημα δεν θα επαναληφθεί.
• Benchmarking
Είναι η σύγκριση με τα στάνταρτ του καλύτερου στον τομέα όπου
δραστηριοποιείται

η

μονάδα.

Παραδείγματος

χάριν

στο

χειρισμό

παραπόνων, στο μετοχικό κεφάλαιο, στα ρευστά διαθέσιμα κ.λ.π Η
σύγκριση δεν είναι αναγκαίο να γίνει με ανταγωνιστή ή και επιχείρηση
ακόμα της ίδιας γραμμής δραστηριοτήτων. Καλύτερα στάνταρτ βρίσκονται
σε επιχειρήσεις άλλης γραμμής δραστηριοτήτων.

1.4. ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Εφόσον το όλο σύστημα εξυπηρέτησης μιας μονάδας παροχής υπηρεσιών
στρέφεται γύρω από τον πελάτη. Για να έχει απόλυτη επιτυχία το σύστημα,
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ώστε η μονάδα που το εφαρμόζει να πετύχει τους στόχους της, πρέπει να
γνωρίζει καλά ποιος τελικά είναι ο πελάτης της για να μπορεί να τον έχει
πάντα ικανοποιημένο. Στα πλαίσια όμως της εφαρμογή της ΔΟΠ η έννοια
του πελάτη παίρνει διαφορετική διάσταση καθώς υπάρχουν οι παρακάτω
διακρίσεις :

Εσωτερικός πελάτης : Ως εσωτερικοί πελάτες θεωρούνται όλοι μέσα στην
επιχείρηση που επηρεάζουν την ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας
είτε άμεσα είτε έμμεσα στις δραστηριότητες υποστήριξης.
Εξωτερικός πελάτης : Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δύο είδη
πελατών :
α) Οι τελικοί πελάτες ή χρήστες των

υπηρεσιών που προσφέρει η

επιχείρηση. Αποτελούν τον τελικό της στόχο γι αυτό ενδιαφέρει την
επιχείρηση να τους παράσχει τη μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση με τις
υπηρεσίες της και τον τρόπο εξυπηρέτησής τους.
β) Οι ενδιάμεσοι πελάτες. Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται αυτοί που
έχουν την ευθύνη για τη διάθεση και διανομή της υπηρεσίας.
Τους εξωτερικούς πελάτες της επιχείρησης θα μπορούσε να τους κατατάξει
κανείς σε:
-Τυχαίους (περαστικούς)
-Μόνιμους (που δεν είναι κατ’ ανάγκη ευχαριστημένοι, απλά το κόστος και η
ταλαιπωρία αλλαγής, η θέση και το μέγεθος της συγκεκριμένης μονάδας,
τους εξυπηρετούν και δεν αποφασίζουν να αλλάξουν διαμονή).
-Ευχαριστημένους

(πελάτες

που

όταν

ερωτηθούν

θα

εκφράσουν

ικανοποίηση για την επιχείρηση).
-Πρεσβευτές (πελάτες που χωρίς να ερωτηθούν, διαφημίζουν την επιχείρηση
συνιστώντας την ένθερμα στους γνωστούς τους).
Η τελευταία κατηγορία δεν είναι απλά πελάτες. Είναι συνέταιροι που
δεν απαιτούν κέρδη, αλλά προσφέρουν μόνο τη συμβολή τους στην
ανάπτυξη

της

επιχείρησης.

Είναι

το

είδος

που

θέλει

κάθε

επιχειρηματίας και που πρέπει να τους κερδίσει εφαρμόζοντας αρχές
Ολικής Ποιότητας.
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Η ζημιά από την απώλεια ενός τέτοιου πελάτη θα πρέπει να υπολογιστεί
σαν γινόμενο του συνολικού ποσού που θα δαπανήσει σε μια επίσκεψη, επί
τον αριθμό των επισκέψεών του για τα επόμενα 5 χρόνια, επί τον αριθμό των
γνωστών του που δεν θα προτιμήσουν την μονάδα σαν αποτέλεσμα της
δικής του δυσαρέσκειας (στατιστικά υπολογίζεται πως είναι 22-30 άτομα ),
συν το κόστος πρόσκτησης ενός νέου πιστού πελάτη.

\

r
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ZHMEIA
X ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
X
ΑΠΩΛΕΙΑΣ = ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΕΛΑΤΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ
5 ΧΡΟΝΙΑ
- ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ
V_____________

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΓΝΩΣΤΩΝ
+
ΤΟΥ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ
ΝΕΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
- ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ

J

Απ’ όλα τα κριτήρια του αμερικανικού βραβείου ποιότητας Malcom Baldrige,
αυτό που έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα και σημασία είναι η εστίαση και
ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη .

Σε ένα πρόγραμμα ΔΟΠ οι προτεινόμενες βελτιώσεις πρέπει να συμπίπτουν
με τις προσδοκίες των πελατών και να συγκρίνονται με τα στάνταρτ και τους
στόχους τους και με αυτούς

των ανταγωνιστών. Η ικανοποίηση των

πελατών είναι ένα σύστημα τριών παραγόντων 10:
α) των λειτουργιών - δραστηριοτήτων της επιχείρησης,
β) των εργαζομένων που εκτελούν τις δραστηριότητες και πρέπει να
συμπίπτουν με
γ) την ικανοποίηση του πελάτη

10 Total Quality Management : Text, Cases and Readings, Joel E. Ross, Second Edition, St. Lucie
Press, 1993, 1994.
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Ικανοποίηση Πελάτη : Σύστημα τριών - παραγόντων
Πηγή : Total Quality Management: Text, Cases and Readings, Joel E. Ross, Second Edition, St. Lucie Press, 1993, 1994.

To σημείο επαφής του συστήματος αντιπροσωπεύει την έκταση στην
οποία επιτυγχάνεται η ικανοποίηση του πελάτη. Στόχος είναι να γίνει
αυτή η περιοχή όσο το δυνατόν πιο μεγάλη και τελικά και οι τρεις
κύκλοι να συγχωνευτούν σε ένα ενιαίο σύστημα. Η έκταση στην οποία
αυτή η συνθήκη επιτυγχάνεται εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα των :
α) διαδικασιών
β) εργαζομένων και
γ) παραγόντων που συμβάλουν στην ικανοποίηση του πελάτη

Όπως σε κάθε σύστημα έτσι και σε αυτό, ο έλεγχος είναι απαραίτητος. Έτσι
καθορίζονται τα πρότυπα, μετριέται η απόδοση και αν και εφόσον υπάρχει
απόκλιση διορθώνεται.

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Ritz - Carlton, κέρδισαν το βραβείο ποιότητας
Baldridge, το 1992. Αρκετοί ήταν αυτοί που πίστευαν πως κανένα ξενοδοχείο
δεν θα μπορούσε να καταφέρει κάτι τέτοιο επειδή οι υπηρεσίες σ’ αυτόν τον
κλάδο είναι δύσκολο να

προσφερθούν και να μετρηθούν . Η επιχείρηση

σχολαστικά συγκεντρώνει στοιχεία κάθε είδους από τη διαμονή των

18

Ειρήνη Μ Πατσιούρα. - Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Εξυπηρέτησης / Τομέας Τουρισμού:

φιλοξενουμένων

της

για

να

Μοντέλο Μέτρησης Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών

αποφασίσει

αν

τα

ξενοδοχεία

της

ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών. Κλειδί στην έρευνα είναι οι
ημερήσιες αναφοράς ποιότητας όπου διευκρινίζονται όλα τα προβλήματα και
οι αστοχίες σε καθένα από τους 720 χώρους εργασίας. Τα στοιχεία
ποικίλουν από το χρόνο που χρειάζεται για να καθαριστεί ένα δωμάτιο ως
τον αριθμό των φιλοξενουμένων που πρέπει να περιμένουν στην ουρά κατά
την άφιξή τους

1.5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ
(PARASURAMAN)
Ο βαθμός ικανοποίησης ενός πελάτη προσδιορίζεται από τη διαφορά μεταξύ
της ίδιας αντίληψης που σχηματίζει ο ίδιος για την ποιότητα της
εξυπηρέτησης που του παρασχέθηκε και του επιπέδου των προσδοκιών
που είχε για την αναμενόμενη εξυπηρέτησή του από πριν.
Βαθμός ικανοποίησης
πελάτη για ποιότητα
εξυπηρέτησης

Ιδία αντίληψη

Προσδοκίες

πελάτη από

πελάτη για

εξυπηρέτηση

αναμενόμενη

Λ

εξυπηρέτηση
J

Δηλαδή όσο καλύτερη είναι η πραγματική ποιότητα εξυπηρέτησης σε σχέση
με αυτή που περίμενε ο πελάτης, τόσο πιο ικανοποιημένος αισθάνεται από
την επιχείρηση. 11
Η ποιότητα εξυπηρέτησης προσδιορίζεται από το βαθμό ικανοποίησης του
πελάτη μετά την ολοκλήρωση του κύκλου εξυπηρέτησής του. Η ποιότητα
εξυπηρέτησης προσδιορίζεται από τη διαφορά μεταξύ της ίδιας αντίληψης
του πελάτη για την προσφερόμενη ποιότητα και της προσδοκίας που αυτός
είχε για την ποιότητα εξυπηρέτησης από πριν.

Συστηματικές
που

εμπειρικές

έρευνες

έχουν προσδιορίσει τους παράγοντες

διαμορφώνουν τόσο την ίδια αντίληψη

του

πελάτη

μετά την

εξυπηρέτησή του, όσο και τις προσδοκίες του για την αναμενόμενη ποιότητα.
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Οι παράγοντες αυτοί,

που προτάθηκαν από την ερευνητική ομάδα του

Parasuraman , αφορούν :
α)

Την αξιοπιστία (reliability) της επιχείρησης, την ικανότητά της να παρέχει
την

αναμενόμενη

ποιότητα εξυπηρέτησης

με

τρόπο

ακριβή

και

αξιόπιστο. Με άλλα λόγια η διάσταση αυτή προσδιορίζει το βαθμό που η
επιχείρηση μπορεί να ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες του πελάτη.

β)

Τα υλικά ή εμπράγματα στοιχεία (tangibles) αναφέρονται στο προσωπικό
που παρέχει την εξυπηρέτηση, στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της
επιχείρησης καθώς και στα διάφορα μέσα για την επικοινωνία με τον
πελάτη.

γ)

Τον βαθμό ανταπόκρισης (responsiveness) που αναφέρεται στην
προθυμία του προσωπικού να προσφέρει με ευγένεια και ταχύτητα την
αναμενόμενη από τον πελάτη εξυπηρέτηση. Ο βαθμός ανταπόκρισης
είναι και ο παράγοντας που διαμορφώνει της αντίληψης του πελάτη για
την ποιότητα της εξυπηρέτησης.

δ)

Την αίσθηση αυτοπεποίθησης (assurance) η οποία αναφέρεται στις
γνώσεις, στην αυτοπεποίθηση και στην ικανότητα του προσωπικού να
εμπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτες.

ε)

Την κατανόηση και τη συναισθηματική συμμετοχή (empathy) που
αναφέρεται στην ικανότητα που αναπτύσσει μια επιχείρηση μέσω του
προσωπικού της για εξατομικευμένη προσοχή και φροντίδα του πελάτη.

Ενώ η αξιοπιστία είναι η πιο σημαντική από όλες τις διαστάσεις ποιότητας
σύμφωνα με σχετικές έρευνες δεν αρκεί για να ξεπεράσει την ικανοποίηση
των προσδοκιών του πελάτη. Συνεπώς για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού
της πλεονεκτήματος μία επιχείρηση είναι σκόπιμο να δώσει έμφαση και
στους άλλους διαμορφωτές αντίληψης για την ποιότητα της παρεχόμενης
υπηρεσίας (εμπράγματα στοιχεία, βαθμός ανταπόκρισης, αυτοπεποίθηση,11
11 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), Κώστας Ν. Δερβιτσιώτης, Αθήνα 1993
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κατανόηση και συναισθηματική συμμετοχή). Η σημασία των διαμορφωτών
αντίληψης για την ποιότητα που έχουν σχέση με τη διαδικασία και
λειτουργούν κατά τη διάρκεια της εξυπηρέτησης είναι καθοριστική για την
ανάπτυξη και τη διατήρηση ενός ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών μιας επιχείρησης καθορίζει και το
βαθμό ανταγωνιστικότητάς της. Μια επιχείρηση διακρίνεται για πραγματική
υπεροχή στην αγορά, όταν η προσφερόμενη στον πελάτη ποιότητα
εξυπηρέτησης ξεπερνά σχεδόν κάθε φορά τις προσδοκίες του.

1.6. Η «ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ» (MOMENT OF TRUTH)
Εξίσου όμως σημαντική με την αντίληψη που διαμορφώνει ο πελάτης για την
ποιότητα

εξυπηρέτησης της μονάδας γενικά

είναι και η αντίληψη που

διαμορφώνει από τα σημεία με τα οποία έρχεται σε προσωπική επαφή με
την επιχείρηση. Η αντίληψή του για την ποιότητα εξυπηρέτησης είναι το
σωρευτικό αποτέλεσμα των εντυπώσεων που αυτός αποκομίζει σε κάθε
σημείο επαφής του με την επιχείρηση που ονομάζεται «στιγμή αλήθειας
(moment of truth)».

Οι «στιγμές αλήθειας», είναι τα σημεία εκείνα που η επιχείρηση «δίνει
εξετάσεις» κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με πελάτη καθώς, σύμφωνα με
έρευνες12, είναι οι στιγμές που διαμορφώνεται η αντίληψή του για την
ποιότητα.

1.7. ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (CRITICAL QUALITY FACTORS)
Σύμφωνα όμως με την ανάλυση που προηγήθηκε γίνεται εύκολα κατανοητό
πως είναι αρκετοί οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη του
πελάτη για την ποιότητα.
12 Quality of Service : Making it really work, Bo Edvardsson, Bertil Thomasson, John Ovretveit,
McGrow- Hill 1994
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^

διαδικασία

J

^

1
2.
3.
4.
5.

εκροές
J

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΤΑΠ.
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

Πηγή : Ταξινόμηση και ιεράρχηση διαμορφωτών ποιότητας εξυπηρέτησης :
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), Κώστας Ν. Δερβιτσιώτης, Αθήνα 1993

Το φιλτράρισμα των «κρίσιμων παραγόντων ποιότητας» στον τομέα
των υπηρεσιών βοηθά στην απόφαση των προτεραιοτήτων που θα
δοθούν για την βελτίωση της ποιότητας.

Για την κάθε υπηρεσία υπάρχουν ειδικοί παράγοντες που επηρεάζουν την
ποιότητά της. Έρευνες έχουν δείξει πως κάποιοι παράγοντες είναι κοινοί για
όλες τις υπηρεσίες.13 Από την μελέτη των πελατών μιας κρουαζιέρας ο
Lindqvist (1988) εντόπισε 21 σημαντικές διαστάσεις ποιότητας κατά την
εξυπηρέτηση. Από την συμπεριφορά του προσωπικού, το επίπεδο τιμών, τα
ωράρια, τον εξοπλισμό, έως την προθυμία για την παροχή πληροφοριών και
τις εγκαταστάσεις των συνεδρίων.

13 Quality of Service : Making it really work, Chapter 4, page 85, Bo Edvardsson, Bertil Thomasson,
John Ovretveit, McGrow- Hill 1994
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Άλλη έρευνα, στον ταξιδιωτικό τομέα από την British Airways των Albrecht
και Zemke (1985), υπέδειξε ως σημαντικούς, για την διαμόρφωση αντίληψης
ποιότητας, τους παρακάτω τέσσερις παράγοντες :
1. Φροντίδα και ενδιαφέρον του προσωπικού για τις ανάγκες των πελατών.
2. Ικανότητα επίλυσης των προβλημάτων των πελατών.
3. Ευελιξία και προσαρμοστικότητα του προσωπικού στην προσφορά
βοήθειας.
4. Επανόρθωση της κατάστασης κατά την εμφάνιση αστοχιών.

Ο Gronroos (1990) ενοποιώντας τους παράγοντες που προέκυψαν από
αυτές τις έρευνες δημιούργησε έναν οδηγό, για τις υπηρεσίες που
επιδιώκουν την βελτίωση της ποιότητάς τους, βάσει 6 κριτηρίων:
1. Τον επαγγελματισμό και τις ικανότητες αυτού που παρέχει την
υπηρεσία.
2. Τη στάση και τη συμπεριφορά των εργαζομένων.
3. Την

ευκολία

πρόσβασης

και

την

ευελιξία

στις παροχές

που

ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών.
4. Την αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις.
5. Την επανόρθωση της κατάστασης κατά την εμφάνιση αστοχιών.
6. Την φήμη και την «καλή εικόνα» της επιχείρησης στο να δίνει αξία στα
χρήματα των πελατών της.

Γενικεύοντας τους παραπάνω παράγοντες σε κατηγορίες, σύμφωνα με τον
Κ. Δερβιτσιώτη, που προσδιορίζουν την ποιότητα μιας υπηρεσίας (αλλά και
ενός προϊόντος), αυτές είναι:
1. Η Διοίκηση.
2. Οι διαδικασίες.
3. Οι εργαζόμενοι.
4. Οι μηχανές.
5. Τα υλικά.
6. Οι εγκαταστάσεις.
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Εφόσον εντοπιστούν από την μονάδα παροχής υπηρεσιών οι «κρίσιμοι
παράγοντες ποιότητας», οι παράγοντες κακής ποιότητας καθώς και οι
προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας πρέπει να εστιαστούν σε αυτούς.

1.8. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (GRONROOS - GUMMESSON )
Στην ποιότητα

εξυπηρέτησης (υπηρεσίας) δύο προσεγγίσεις είναι ιδιαίτερα

σημαντικές 14:

1. Η ποιότητα όπως την αντιλαμβάνεται ο πελάτης και οι ανάγκες της
αγοράς.
2. Ο έλεγχος της ποιότητας, δηλαδή πως κάνουμε έλεγχο των διαδικασιών
του οργανισμού μας προκειμένου να πετύχουμε την επιθυμητή ποιότητα.

Πηγή : Gronroos - Gummesson Quality Model, 1987

14 Quality of Service : Making it really work, Bo Edvardsson, Bertil Thomasson, John Ovretveit,
McGrow- Hill 1994
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Στο παραπάνω μοντέλο κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί η αντίληψη που
έχει ο πελάτης για την ποιότητα. Η αντίληψη αυτή επηρεάζεται από τις
εμπειρίες του και από την εικόνα του γύρω από την επιχείρηση. Η εικόνα
αυτή μπορεί να είναι καλύτερη ή χειρότερη από την πραγματικότητα ωστόσο
όμως λειτουργεί σαν φίλτρο για τη διαμόρφωση της αντίληψής του γύρω από
την ποιότητα.

Η αντίληψη της ποιότητας σαν έννοια είναι δύσκολο να προσδιοριστεί επειδή
εμπεριέχει τόσο υποκειμενικούς όσο και αντικειμενικούς παράγοντες και
εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του πελάτη : εκπαίδευση,
εισόδημα, life style, αξίες, καλλιέργεια κ.α.
Προκειμένου η αντίληψη που σχηματίζει ο πελάτης για την ποιότητα να είναι
ικανοποιητική υπάρχουν τέσσερις ποιότητες υπηρεσιών οι οποίες πρέπει
ικανοποιούνται - 4 Q’s :
α) Η ποιότητα σχεδιασμού της υπηρεσίας,
β) εκτέλεσης της υπηρεσίας (παραγωγή και παροχή της υπηρεσίας),
γ) η άμεση αντίληψη για την ποιότητα που προσφέρθηκε (σχετική ποιότητα),
δ) η μελλοντική αξία ή η τελική αξία της υπηρεσίας (αποτέλεσμα ποιότητας).

1.9. ΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (GAP MODEL)
Το διευρυμένο μοντέλο κενών στη διαδικασία παροχής υπηρεσιών περικλείει
δεκαέξι παράγοντες καθορισμού της ποιότητας παροχής υπηρεσιών.
Παράλληλα εντοπίζει τα πιθανά κενά κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
παροχής της βέλτιστης δυνατής ποιότητας στις προσφερόμενες υπηρεσίες:
ΚΕΝΟ 1
1. Προσανατολισμός στην έρευνα αγοράς
2. Επικοινωνία προς τα πάνω
3. Εναλλαγές διοίκησης
ΚΕΝΟ 2
4. Άποψη - πίεση των π^Γ^θΐ- για ποιότητα παροχής υπηρεσιών
5. Προσανατολισμός των ποιοτικών στόχων στις αναμονές των πελατών
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6. Καλύτερη δυνατή τυποποίηση των εργασιών εξυπηρέτησης
7. Πίεση των manager για την ικανότητα πραγμάτωσης των επιθυμιών των
πελατών.
ΚΕΝΟ 3
8. Ομαδική εργασία.
9. Ικανοποιητική εξειδίκευση των απασχολούμενων.
ΙΟ.Ιδανικότητα των τεχνικών για εργασίες παροχής υπηρεσιών.
11 .Ελευθερία ενεργειών / πρωτοβουλίες.
12. Σωστά κριτήρια για τον έλεγχο παρεχόμενων υπηρεσιών.
13. Αρμονία των ρόλων.
14. Ξεκάθαρη κατανόηση των ρόλων.

ΚΕΝΟ 4
15. Οριζόντια επικοινωνία μεταξύ λειτουργικών περιοχών.
ΙΘ.Διατήρηση των υποσχέσεων εξυπηρέτησης (υπόσχεση διαφήμισης).

Οι οποιεσδήποτε προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών πρέπει να στοχεύουν στην αποφυγή αυτών
των κενών.
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ΜΕΡΟΣ Β : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.1. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η ψυχολογία μας διδάσκει ότι ο άνθρωπος ενεργεί και δρα με βάση κάποια
κίνητρα ή ανάγκες. Στο κατώτερο επίπεδο τα κίνητρα είναι οι φυσιολογικές
ανάγκες και οι ανάγκες ασφάλεια και προστασίας. Ξεπερνώντας το επίπεδο
αυτό καλύπτουμε τις κοινωνικές ανάγκες για συμμετοχή σε ομάδες,
αναγνώρισης, αγάπης. Τέλος, στο ανώτερο επίπεδο βρίσκονται οι ανάγκες
προσωπικής εξέλιξης δυνατοτήτων - ικανοποίησης των αισθήσεων και
προσωπικής δημιουργίας. Σ’ αυτό το επίπεδο περιλαμβάνονται και οι
ανάγκες για αλλαγή, για νέες εμπειρίες, που δημιουργούν το ερέθισμα για
το τουριστικό ταξίδι.

Η ικανοποίηση των αναγκών δημιουργεί κίνητρα για ενέργεια στο άτομο.
Έτσι εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο ενεργούν και αποκτούν την ιδιότητα
του ταξιδιώτη. " Για τους περισσότερους μελετητές ο κυριότερος λόγος που
ταξιδεύει ο κόσμος θεωρείται η ανάγκη για αλλαγή και για γνωριμία με
καινούριους

τόπους,

πολιτισμούς

και

ανθρώπους.

Αυτή

η

ανάγκη

εμφανίζεται εντονότερη στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες και θεωρείται
αποτέλεσμα της μονότονης και μηχανοποιημένης ζωής σ’ αυτές. Ο
άνθρωπος αναζητάει περιοχές όπου η ζωή παραμένει πιο απλή και το
περιβάλλον είναι καθαρότερο. Αυτό εξηγεί ως ένα βαθμό γιατί πολλοί
κάτοικοι

των

προηγμένων

χωρών

διαλέγουν

για

τουρισμό

τις

αναπτυσσόμενες Μεσογειακές χώρες ή τις εξωτικές χώρες της Ασίας και της
Αφρικής που έχουν παραδοσιακές κοινωνικές δομές και η φυγή από τον
έντονο ρυθμό της ζωής είναι ολοκληρωτική. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
αυτής της φυγής από την καθημερινότητα είναι και η προσπάθεια των
σύγχρονων ταξιδευτών να ανακαλύψουν το αυθεντικό πρόσωπο του τόπου
που επισκέπτονται. Θέλουν δηλαδή οι σύγχρονοι τουρίστες να γνωρίσουν
την κρυμμένη «πίσω πλευρά» μιας περιοχής και ενός πολιτισμού, την
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πλευρά αυτή που πιστεύουν ότι τους κρύβει η τουριστική βιομηχανία. Σ’ αυτό
το κυνήγι της αυθεντικότητας όμως η τουριστική βιομηχανία έχει ήδη
ανταποκριθεί

δημιουργώντας

«προκατασκευασμένη»

με

αυθεντικότητα

διάφορους
που

τρόπους

παγιδεύει

τον

μια

τουρίστα,

πείθοντάς τον ότι αυτός είδε την πραγματική «πίσω πλευρά» της χώρας που
επισκέπτεται. Στη ζωτική αυτή ανάγκη των σύγχρονων ανθρώπων να
γνωρίσουν νέους τόπους και πολιτισμούς στηρίζεται και μια ενδιαφέρουσα
άποψη που θεωρεί ότι ο Τουρισμός στη σύγχρονη εποχή «απορροφά ένα
μέρος των κοινωνικών λειτουργιών της θρησκείας», ενώ τα τουριστικά
αξιοθέατα ταυτίζονται με τα θρησκευτικά σύμβολα των πρωτόγονων λαών.

Ένας άλλος λόγος που ταξιδεύει ο άνθρωπος είναι η τάση μίμησης, καθώς
και η μόδα που συνδέεται με την ανάγκη για κοινωνική άνοδο και αποδοχή.
Τα δεδομένα αυτά συνδέονται επίσης με νέες αξίες που έχουν γίνει
αποδεκτές στις σύγχρονες κοινωνίες, όπως : η φυσική και πνευματική υγεία,
η κοινωνική θέση και οι πολλές εμπειρίες. Έκφραση αυτής της ανάγκης είναι
και οι κάρτες που στέλνονται σε συγγενείς και φίλους. Είναι ένας τρόπος
εντυπωσιασμού

και

παράλληλα

μια

υπενθύμιση

ότι

«αυτοί»

δεν

απολαμβάνουν όσα απολαμβάνουμε εμείς ως τουρίστες.

Υπάρχουν ωστόσο και ειδικοί λόγοι, που κάνουν τους ανθρώπους να
ταξιδεύουν. Πολλοί ταξιδεύουν από επιστημονικό ενδιαφέρον (αρχαιολογικό,
εθνολογικό

κ.τ.λ.)

ή

διότι

συμμετέχουν

σε

κάποιο

συνέδριο.

Οι

περισσότεροι τουρίστες πάντως ταξιδεύουν για ξεκούραση , συνήθως
προς χώρες που διαθέτουν δυο μαγικά προϊόντα: ήλιο και θάλασσα.

Μια άλλη αιτία είναι η ικανοποίηση ενός «χόμπι» που τις περισσότερες
φορές συνδέεται με τον αθλητισμό π.χ. σκι, σερφ, ορειβασία, υποβρύχιο
ψάρεμα.

Και

βέβαια,

σημαντικός

αριθμός

ταξιδιών

γίνεται

και

για

επαγγελματικούς λόγους.

Πρέπει να επισημανθεί πάντως ότι ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης μιας
χώρας ποικίλουν και οι αιτίες που ταξιδεύουν οι κάτοικοί της. Η τάση φυγής
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που παρατηρείται στις Δυτικές χώρες και εκφράζεται με ταξίδια στις εξωτικές
και Μεσογειακές χώρες διαφέρει από την ανάγκη για μόρφωση που οδηγεί
τους τουρίστες των φτωχών χωρών στην Ευρώπη, η οποία διαθέτει μεγάλη
ιστορία και πολιτισμό.

Αρκετοί μελετητές προσπαθούν να δημιουργήσουν μια τυπολογία του
Τουρισμού που να στηρίζεται στα διαφορετικά αίτια που ταξιδεύει ο κόσμος.
Έτσι

π.χ.

ο

Τουρισμός

χωρίστηκε

σε

πολιτιστικό

Τουρισμό

(που

περιλαμβάνει τον Εθνολογικό και Ιστορικό τουρισμό) και σε Φυσιολατρικό
Τουρισμό (που περιλαμβάνει τον Περιβαλλοντικό, τον Αθλητικό και τον
Τουρισμό Αναψυχής).
Μια άλλη τυπολογία χωρίζει τον Τουρισμό σε: Ψυχαγωγικό, Φυσιολατρικό,
Μορφωτικό, Καλλιτεχνικό, Θρησκευτικό, Αθλητικό, Επαγγελματικό, Υγείας
(Θερμαλισμός).

Το πρόβλημα μ’ αυτούς τους διαχωρισμούς είναι πως εμφανίζονται αρκετά
δογματικοί, γιατί τις περισσότερες φορές οι τουρίστες δεν ταξιδεύουν για
έναν μόνο λόγο αλλά για πολλούς απ’ αυτούς που προαναφέρθηκαν.”15

"Λέγοντας τουριστικές ανάγκες ή επιθυμίες εννοείται το αίσθημα κάποιας
μεγαλύτερης, ή μικρότερης έλλειψης, που εκφράζεται με την προσπάθεια
ικανοποίησής της εκ μέρους των ανθρώπων. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται
για την ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών ή επιθυμιών των ανθρώπων
χαρακτηρίζονται σαν τουριστικά αγαθά, δηλαδή τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες.

Όπως όλες γενικά οι ανάγκες ή επιθυμίες των ανθρώπων που διαρκώς
αυξάνουν και πολλαπλασιάζονται, έτσι και οι τουριστικές ανάγκες ή
επιθυμίες μεταβάλλονται από πλευράς ποσότητας, ποιότητας, και

15 Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στο Νομό Κυκλάδων και
ιδιαίτερα στα νησιά Ίος και Σέριφος κατά την περίοδο 1950 - 1980, Για ποιους λόγους ταξιδεύει ο
κόσμος , σελ.27, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Πάρις Τσάρτας, Αθήνα 1989
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ποικιλίας, διαχρονικά, ενώ παράλληλα τείνουν να μεταβληθούν από
ατομικές σε κοινωνικές.

Για

μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ο τουρίστας έχει ορισμένες

τουριστικές ανάγκες ή επιθυμίες που θέλει να τις ικανοποιήσει. Για την αγορά
όμως

τουριστικών

προϊόντων

και

υπηρεσιών

που

ικανοποιούν

τις

τουριστικές του ανάγκες ή επιθυμίες, έχει ένα ορισμένο χρηματικό εισόδημα
που μπορεί να διαθέσει. Επιπλέον οι τιμές των τουριστικών προϊόντων και
υπηρεσιών είναι δοσμένες για τον τουρίστα. Γεννιέται όμως το ερώτημα πως
θα αποφασίσει ο τουρίστας ποιες απ’ όλες τις τουριστικές του ανάγκες ή
επιθυμίες θα ικανοποιήσει και επομένως ποια τουριστικά προϊόντα και
υπηρεσίες και σε ποιες ποσότητες, ποιότητες και ποικιλίες θα αγοράσει; Η
απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι απλή. Ο τουρίστας θα διαλέξει αυτά τα
τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες και σε αυτές τις ποσότητες,
ποιότητες και ποικιλίες που του επιτρέπει το διακριτικό του εισόδημα
(συνολικό εισόδημα μείον άμεσοι φόροι και βιοτικές δαπάνες), έτσι
ώστε από την κατανάλωση ή χρησιμοποίησή τους να μεγιστοποιείται η
ωφέλεια ή χρησιμότητά του. Όταν λοιπόν ο τουρίστας συμπεριφέρεται με
αυτόν τον τρόπο, τότε λέγεται ότι συμπεριφέρεται ορθολογικά και ότι ο ίδιος
είναι ορθολογικός καταναλωτής ή χρήστης τουριστικών αγαθών. Τέτοιου
είδους

καταναλωτές

ή

χρήστες

τουριστικών

αγαθών

βρίσκονται

σε

ισορροπία, που σημαίνει ότι αν τίποτε δεν αλλάξει, όπως για παράδειγμα οι
τιμές των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, οι τουριστικές ανάγκες ή
επιθυμίες τους και τέλος το διακριτικό τους εισόδημα, δε θα έχουν κανένα
απολύτως λόγο να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, δηλ. θα συνεχίσουν να
καταναλώνουν ή να χρησιμοποιούν τις ίδιες ποσότητες, ποιότητες και
1 fi
ποικιλίες τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.”

"Στην πορεία εμφάνισης του τουριστικού φαινομένου με τη μαζική του μορφή
μια σειρά σημαντικών επιρροών για τη σύγχρονη κοινωνία έγινε πλέον16

16 Τουριστική Οικονομία, Η συμπεριφορά του τουρίστα και η ζήτηση τουριστικών αγαθών,, σελ.37,
Νίκος Γ. Ηγουμενάκης, Τόμος Β', Αθήνα 1991
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ορατή, ωθώντας σε μια νέα προβληματική αναφορικά με τις επιδράσεις του
θεσμού, που οι κυριότερες μπορούν να συνοψισθούν στις ακόλουθες :
• Η ώθηση για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, γεγονός που
συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του σύγχρονου και διεθνούς κοινωνικού
προβλήματος της ανεργίας και μάλιστα με αποκεντρωτική προοπτική.
• Η

κάλυψη

ιδιαίτερα σημαντικού

μέρους του συναλλαγματικού

ελλείμματος, ειδικά σε χώρες με προβλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών
τους (όπως λ.χ. για την Ελλάδα, όπου το τουριστικό συνάλλαγμα μετά τη
συρρίκνωση

του

συναλλάγματος,

μεταναστευτικού
αποτελεί

ουσιώδη

και τη
«άδηλο

μείωση

του ναυτιλιακού

πόρο»

της

ελληνικής

σε

ατομικό,

οικονομίας).
• Η

συμβολή

του

στην

αύξηση

του

εισοδήματος

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο εξαιτίας των πολλαπλασιαστικών
επιδράσεών του στην ελληνική οικονομία, προωθώντας την καλύτερη
ανακατανομή του εισοδήματος ανάμεσα στα αστικά κέντρα και στην
περιφέρεια και συνακολουθά την περιφερειακή ανάπτυξη.
• Η βελτίωση και ενίσχυση του εισοδήματος ορισμένων κοινωνικών
και

επαγγελματικών

κατηγοριών

σε

ορεινές

και

μειονεκτικές

περιοχές, όπως λ.χ. με την ανάπτυξη των «αγροτο - τουριστικών
συνεταιρισμών».
• Η υποβοήθηση των χαμηλόμισθων κοινωνικών τάξεων με τη
δημιουργία εξειδικευμένων θεσμών, όπως ο «κοινωνικός τουρισμός» ή
η επέκταση των κοινωνικών παροχών με τον «τουρισμό αναπήρων» ή
«μειονεκτικών ατόμων», που πλέον αποτελούν διεθνή πρακτική.
• Η ευεργετική επίδραση στο κοινωνικο-ψυχολογικό επίπεδο για το
σύγχρονο άνθρωπο που μαστίζεται από την καθημερινότητα, τη ρουτίνα,
το στρες, το άγχος, την έλλειψη κοινωνικών επαφών, την καθιστική ζωή
και ένα πλήθος ακόμα ψυχολογικών επιβαρύνσεων, στις οποίες ο
τουρισμός προσφέρει απάμβλυνση.
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• Η προσφορά της αναγκαίας και επιτακτικής ικανοποίησης της
ανάγκης για ξεκούραση από τον κάματο της Ιίμηνης εργασίας και η
δυνατότητα εξεύρεσης νέων μορφών ενασχόλησης, ψυχαγωγίας κ.λ.π.”17

1.2. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ
"Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του WTO (World Tourism Organization)
Antonio Enriquez Savignac, ο τουρισμός αναμφισβήτητα δρα σαν κινητήρια
δύναμη στην παγκόσμια ανάπτυξη. Η ανάπτυξή του έχει παραμερίσει αυτήν
του Διεθνούς Εμπορίου το οποίο με τη σειρά του αναπτύσσεται ταχύτερα απ’
την δημιουργία πλούτου, ειδικά για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ο Τουρισμός συντελεί στην μεταφορά του πλούτου από το Βορά στον Νότο
και

από

τις

αναπτυγμένες

χώρες

στις

αναπτυσσόμενες.

Για

τις

αναπτυσσόμενες χώρες ο Διεθνής Τουρισμός αποτελεί το βασικό παράγοντα
δημιουργίας θέσεων εργασίας και την περισσότερο εκμεταλλεύσιμη πηγή
κέρδους, το οποίο μπορεί διατεθεί σε χρηματοοικονομικές επενδύσεις ή στη
μείωση του εξωτερικού χρέους.

Κοινό χαρακτηριστικό για αυτές τις χώρες αποτελεί το γεγονός ότι οι
επενδύσεις στον τουρισμό μπορεί να μην είναι επικερδείς στην αρχή και
χρειάζεται να υιοθετηθούν εναλλακτικές πηγές εμπορικής εκμετάλλευσης
καθώς οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι απρόθυμες να επενδύσουν. Η ευθύνη
ωστόσο πέφτει το κράτος που πρέπει να στηρίξει αυτήν την προσπάθεια
παρά τις λιγοστές χρηματοοικονομικές πηγές του. Έτσι πολύ συχνά το
κράτος

καταλήγει

να

είναι

βαριά χρεωμένο.

Προκειμένου

αυτό

να

εκμεταλλευτεί τα οφέλη από την δημιουργία ξενοδοχειακών αλυσίδων
προχωρά σε franchise συμφωνίες με διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχείων. Αυτό
επιτρέπει στη χώρα να εκπροσωπείται σε μια αλυσίδα ξενοδοχείων διεθνούς
κύρους, να χρησιμοποιεί το brand name, την τεχνολογία και το δίκτυο του
marketing της. Τα συμβόλαια του management κανονίζουν την εισαγωγή της
17 Ο Τουρισμός προς το 2000, Θεωρητικές επισημάνσεις & πρακτικές προσεγγίσεις, Δρα Περικλή
Λύτρα, Ο ρόλος του τουρισμού στη σύγχρονη κοινωνία, σελ.203, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα 1989.
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ξένης τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης. Η αναπτυσσόμενη χώρα πληρώνει για
την παροχή αυτών των υπηρεσιών είτε ο βαθμός απασχόλησης του
ξενοδοχείου είναι υψηλός είτε χαμηλός, αναλαμβάνοντας υψηλό ρίσκο
ελλείμματος στα διοικητικά κόστη."18 19

"Η τουριστική βιομηχανία είναι βαριά βιομηχανία αλλά και παράλληλα
εντάσεως εργασίας. Ακόμα

είναι προφανές ότι

γίνονται

ανεπαρκείς

επενδύσεις στον τουριστικό τομέα ειδικά στις παραλιακές επαρχίες της
Γαλλίας, στην Ισπανία, στην Ιταλία, τα Ελληνικά και τα Κανάρια νησιά. Σαν
αποτέλεσμα

τα

διαμερίσματα,

παρεχόμενα

ενοικιαζόμενα

ανακαινίζονται ή φτιάχνονται.
ξενοδόχοι πρέπει

καταλύματα

δωμάτια)

(ξενοδοχεία,

επιπλωμένα

παλαιώνουν πρόωρα

και

δεν

Για να παραμείνουν ανταγωνιστικά, οι

να μειώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους

(τροφοδοσία, ελεύθερος χρόνος, παροχές κ.α.). Τα οικονομικά περιθώρια
τότε γίνονται πολύ μικρά για να επιτρέψουν νέα επένδυση.

Για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση οι δημόσιες αρχές (κυβέρνηση και
τοπική αυτοδιοίκηση) πρέπει να εφαρμόσουν συγκεκριμένες στρατηγικές
για να βελτιώσουν την ποιότητα της φιλοξενίας και την υποδομή και
την οικοδόμηση των καταλυμάτων. Αντικείμενα αυτής της πολιτικής
πρέπει να αποτελούν :
• Η ενθάρρυνση της επένδυσης σε ποιότητα με την έννοια της εκπόνησης
αστικών μελετών και του πολιτιστικού τους περιεχομένου.
• Την ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης σε όλους
τους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας.
• Την δημιουργία οικονομικών πακέτων κατάλληλων για την τουριστική
ανάπτυξη. 1,19

International Tourism, Francois Vellas, Lionel Becherel, Διεθνής Τουρισμός στις Αναπτυσσόμενες
χώρες, Κεφ. 11, σελ.313, St. Martin’s Press, New York, 1995.
19 International Tourism, Francois Vellas, Lionel Becherel, Τάσεις και Προβλέψεις του Διεθνούς
Τουρισμού, Προβλεπόμενες τάσεις στην πολιτική τουριστικής ανάπτυξης: πιο ανταγωνιστικός ο λόγος
ποιότητας- τιμής, Κεφ. 12, σελ. 346. St. Martin’s Press, New York, 1995.
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"Ο σύγχρονος τουρισμός έχει καταστεί προϊόν εξαιτίας του εμπορικού του
σκοπού για τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινωνίες που επωφελούνται απ’
αυτόν. Το τουριστικό προϊόν εξελίσσεται ανάλογα με τη μόδα και τις τεχνικές.
Παίρνοντας ως παράδειγμα τις πιο παλαιές τουριστικές περιοχές μπορούμε
να παρατηρήσουμε ότι μετά την πρώτη φάση δημιουργίας ακολουθεί αυτή
της ωρίμανσης, και στη συνέχεια αυτό της γήρανσης η οποία θέτει
ενδεχομένως, το πρόβλημα της προσαρμογής στις νέες συνθήκες.

Σήμερα, η ζήτηση είναι όλο και πιο διαφοροποιημένη και οι απαιτήσεις της
πελατείας δεν περιορίζονται στη γενική εικόνα της τουριστικής περιοχής.
Περισσότερες έρευνες έδειξαν ότι οι τουρίστες δίνουν μεγαλύτερο
ενδιαφέρον για τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες παρά για τα
παραδοσιακά τουριστικά πλεονεκτήματα. Παρατηρούμε όμως επίσης ότι
μετά το τέλος της δεκαετίας του 70 ο «νέος τουρίστας» επιλέγει τον
προορισμό του σε συνάρτηση με τη σχέση ποιότητα - κόστος των
μεταφορών, το κατάλυμα και την ψυχαγωγία.

Ο πολλαπλασιασμός των προορισμών και των συνδέσεων των τουριστικών
προϊόντων προσφέρει πλέον μια σχεδόν βιομηχανική επιλογή. Αν οι
Αγγλοσάξονες και οι Γερμανοί φάνηκαν πιο απαιτητικοί όσον αφορά στην
ποιότητα των τουριστικών προϊόντων σήμερα είναι το σύνολο της διεθνούς
πελατείας που δεν ικανοποιείται μόνο από το φυσικό περιβάλλον. Οι
πρόσφατες

οικονομικές

δυσκολίες

που

καταγράφτηκαν

από

τους

επαγγελματίες σε προορισμούς με έντονη τουριστική παράδοση, μας ωθούν
να ακολουθήσουμε συστημικές τουριστικές πολιτικές και όχι πλέον μόνο
μεμονωμένες.”20

1.3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΑ
Μια τουριστική μονάδα προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστική οφείλει να
παρέχει στους πελάτες της παροχές που ικανοποιούν το μεγαλύτερο μέρος
των αναγκών τους. Ο ορθολογικά σκεπτόμενος τουρίστας προκειμένου να
20 Τουριστική Γεωγραφία , J.-P. Lozato - Giotart, Μραση Μιχάλης Πολίτης, Οι στρατηγικές
ανάπτυξης και τα όριά τους, σελ. 285, Εκδόσεις «Interbooks», Αθήνα 1996.
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μεγιστοποιήσει την ωφέλεια του από τη διαμονή του σε μια τουριστική
μονάδα θα επιλέξει εκείνη που

διαφοροποιείται προσφέροντας είτε τις

βασικές παροχές σε ανώτερο επίπεδο ποιότητας, είτε παροχές που
ξεπερνούν τις προσδοκίες του.

Η πρόσφατη

βιβλιογραφία έχει

υποδείξει τις ακόλουθες παροχές -

παράγοντες ως σημαντικές για τον πελάτη - τουρίστα και κατ’ επέκταση για
την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης :

1. Η καθαριότητα στις τουριστικές μονάδες21 :
Με τη συνεχή εξέλιξη του τουρισμού και την αύξηση των απαιτήσεων των
πελατών οι ξενοδοχειακές μονάδες εξελίχθηκαν παράλληλα και από απλές
και πολλές φορές ερασιτεχνικές λειτουργίες έχουν καταστεί σε σύνθετες
επιχειρήσεις που απαιτούν σοβαρή επαγγελματική αντιμετώπιση και πλατιές
διοικητικές και τεχνικές γνώσεις.

Μέσα στην ξενοδοχειακή επιχείρηση ο παράγοντας «καθαριότητα» -σαν
έννοια γίνεται αντιληπτή ως housekeeping- παίζει τον πιο ουσιώδη ρόλο. Η
παροχή καθαρών, άνετων και ελκυστικών καταλυμάτων πρέπει να γίνεται με
έναν τέτοιο τρόπο ώστε οι επισκέπτες πελάτες να νοιώθουν αφενός μεν
άνετα και αφετέρου ευπρόσδεκτοι.

Κατά την άφιξή του ο πελάτης μπαίνει στο lobby του ξενοδοχείου και αποκτά
την πρώτη εντύπωση του χώρου,

κυρίως από την εμφάνιση που

παρουσιάζει. Από την reception πηγαίνει με το ασανσέρ ή τη σκάλα στο
δωμάτιο του πιθανότατα περνώντας από κάποιο σαλόνι, διάδρομο ή άλλους
κοινόχρηστους χώρους. Φθάνοντας στο δωμάτιό του ο πελάτης έχει
περισσότερο χρόνο να εξερευνήσει και να αξιολογήσει από κοντά το γύρω
περιβάλλον.

21 Ο Τουρισμός προς το 2000, Θεωρητικές επισημάνσεις & πρακτικές προσεγγίσεις, Ειρήνη
Βερνάρδου, Η καθαριότητα στις τουριστικές μονάδες ,σελ. 303, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα 1989.
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Η πρώτη του αντίδραση είναι να ρίξει μια εξεταστική ματιά στη
διακόσμηση, την επίπλωση, το μπάνιο, και ειδικότερα στο κρεβάτι και
στην καθαριότητα του δωματίου γενικά. Απ’ τη στιγμή αυτή ο πελάτης
είναι σε θέση να κρίνει το επίπεδο του ξενοδοχείο και να αποφασίσει αν
και κατά πόσο ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του.

Αυτή η πρώτη εντύπωση συχνά αποκτάται πριν

ακόμα ο πελάτης

χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες των επισιτιστικών τμημάτων της επιχείρησης
(φαγητό - ποτό) ίσως μάλιστα να μην τα επισκεφθεί όταν η βασική
εξυπηρέτηση που επιθυμεί είναι μόνο μια διανυκτέρευση, ξεκούραση σε ένα
καθαρό, άνετο και ασφαλές δωμάτιο.

Στα ξενοδοχεία τα έσοδα από ενοικιάσεις δωματίων ξεπερνούν το 50% των
συνολικών εσόδων και η ικανοποίηση του πελάτη από την «καθαριότητα»
έχει μεγάλη σημασία. To housekeeping, εκτός από την αρμοδιότητα για την
τακτοποίηση

και

καθαριότητα

των

δωματίων

και

γενικά

όλου

του

ξενοδοχείου, έχει και άλλες αρμοδιότητες που για να πραγματοποιηθούν
χρειάζεται μια ικανή και με προσόντα housekeeper, μία σωστή οργάνωση και
εξειδικευμένο προσωπικό. Η υπευθυνότητα του housekeeping αρχίζει από
την επιλογή του ρουχισμού, την αγορά επίπλων και άλλων αντικειμένων που
αποτελούν την επίπλωση και διακόσμηση του ξενοδοχείου, εν συνεχεία τον
καθαρισμό τους και τη συντήρησή τους. Επίσης το housekeeping είναι
υπεύθυνο για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων (σκάλες ασανσέρ - σαλόνια κ.α.) Επίσης επιβλέπει όσον αφορά στην καθαριότητα με

την

απόλυτη

σημασία

της-

όλους

τους

χώρους

των

αθέατων

δραστηριοτήτων του ξενοδοχείου, όπως είναι οι αποθήκες, η τραπεζαρία
προσωπικού, τα γραφεία κ.α.

Στον τομέα του καθαρισμού του ξενοδοχείου, τα εργατικά φθάνουν να
καλύπτουν το 80% των συνολικών εξόδων όπως έχει αποδειχθεί από
σχετικές έρευνες. Ο καθαρισμός λοιπόν αποτελεί ένα πολύ δαπανηρό
«πρόβλημα» για το ξενοδοχείο. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να
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παραμελείται

σε

πολλές

ξενοδοχειακές

επιχειρήσεις

η

τακτική

και

συστηματική καθαριότητα, ακριβώς επειδή κοστίζει αρκετά.
Εν όψη όμως του σκληρού ανταγωνισμού πρέπει να προσφέρουμε
ποιότητα

αν

θέλουμε

να

επιβιώσουμε.

Σκοπός

μας

είναι

να

ικανοποιήσουμε τις «ανάγκες» και τις «απαιτήσεις» των πελατών μας οι οποίοι είναι αρκετά υψηλού επιπέδου λόγω διαφορετικού τρόπου
ζωής-

εντούτοις

εμείς

τις

ικανοποιούμε

βάσει

των

ελληνικών

«στάνταρτ» και ιδιαίτερα σε θέματα όπως η ποιότητα.

2. Ο ρόλος της ψυχαγωγίας και η τουριστική animation22
Η αναψυχή και η ψυχαγωγία είναι αναμφίβολα μία από τις κύριες
ψυχολογικές ανάγκες που καλύπτει ο σύγχρονος τουρισμός. Και ίσως στον
τομέα αυτό ο ορισμός του τουρισμού σαν «ανάγκη αναψυχής» (svago) που
του έδωσε ο Ιταλός εκπαιδευτικός Albano Mainardi είναι και ο πλέον
χαρακτηριστικός.

Όπως

επίσης

και

αυτός

του

Γάλλου

τουριστικού

συγγραφέα Rene Duchet, που οριστικοποιεί ότι ο τουρισμός είναι «ανάγκη
ανακάλυψης νέων οριζόντων και ακόμη περισσότερο ελεύθερης διαβίωσης».

Κάτω από αυτό το πρίσμα, ο σύγχρονος τουρισμός πέρα από τις τόσες και
τόσες επιδράσεις του επάνω στη ζωή του ατόμου, συντελεί αποφασιστικά
στην εξεύρεση των δεδομένων εκείνων που ψυχαγωγούν και τέρπουν. Έτσι
σιγά-σιγά στα πλαίσια της τουριστικής ανάπτυξης καθώς και της ανάπτυξης
κάποιων νέων μορφών τουριστικών καταλυμάτων, το θέμα της ψυχαγωγίας
των τουριστών αντιμετωπίστηκε πέρα από τη γενικότητά του και σε πιο

εξειδικευμένα πλαίσια.

Αν και

η ψυχαγωγία του τουρίστα μέσα στο τουριστικό «πακέτο»

αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό οικονομικό κόστος, σε σχέση με το ταξίδι ή
την παραμονή για παράδειγμα, η σημασία του από πλευράς ψυχολογικής
είναι οριακή και κεφαλαιώδης. Ίσως διότι ο σημερινός τουρίστας έχει ανάγκη
22

Τουριστική Ψυχολογία, Περικλής Ν. Λύτρας, Ο ρόλος της ψυχαγωγίας και η τουριστική animation,
σελ. 102,Εκδόσεις «Interbooks» Αθήνα 1993 .
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περισσότερο από ποτέ την ξεκούραση και την ψυχαγωγία (εξαιτίας των
ποικίλων ψυχοσωματικών επιβαρύνσεων που

δέχεται στους χώρους

εργασίας και μόνιμης διαμονής), έτσι η τουριστική animation εξελίχτηκε
προοδευτικά

σαν αναφαίρετο τμήμα των παροχών του

τουριστικού

προϊόντος και μεγιστοποιήθηκε ο ρόλος της.

Παρά τη μεγάλη άνθηση του θεσμού της τουριστικής animation στο
εξωτερικό, δυστυχώς στην Ελλάδα τα πράγματα είναι ακόμα μπερδεμένα,
αφού τόσο το επίσημο κράτος όσο και η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν έχουν
βρει μια κοινή γλώσσα συνεννόησης και επαφής. Έτσι η τουριστική
animation

που

αποτελεί

σήμερα

ισχυρό

συντελεστή

τουριστικής

προσέλκυσης, παραμένει αναξιοποίητη και οριοθετείται από κραυγαλέες
αδυναμίες και σοβαρές αντινομίες.

3. Η ψυχαγωγία & άθληση των παιδιών στα ξενοδοχεία23:
Θα πρέπει να δούμε τα παιδιά σαν τους πιο απαιτητικούς, επίμονους και
δύσκολους πελάτες, συγχρόνως όμως και σαν τους πιο καλοπληρωτές. Οι
λόγοι είναι οι εξής :
• Τα παιδιά είναι πολλά. Τα νοικοκυριά με παιδιά μέχρι 18 ετών
αποτελούν

το

πολυπληθέστερο

τμήμα

του

ενεργού

οικονομικά

πληθυσμού, σύμφωνα όχι μόνο με εθνικές αλλά και διεθνείς στατιστικές.
• Οι γονείς δεν προτιμούν χωριστές διακοπές. Οι γονείς και ιδιαίτερα οι
νέοι γονείς επιθυμούν να κάνουν διακοπές μαζί με τα παιδιά τους.
Προγράμματα του τύπου «ελάτε με τα παιδιά σας και αφήστε τα σε μας»,
αυξάνουν την πελατεία, ιδιαίτερα στα εποχιακά ξενοδοχεία, γι αυτό τα
τελευταία χρόνια εφαρμόζονται από πολλά ξενοδοχεία σε όλον τον κόσμο.
• Τα παιδιά επιλέγουν για τους γονείς.
• Τα παιδιά αποτελούν σταθερή πελατεία .Πράγματι τα παιδιά αποτελούν
- εφόσον ικανοποιηθούν - heavy users, μόνιμη πελατεία για αρκετά χρόνια
στα ξενοδοχεία που τα ψυχαγωγούν. Είναι επομένως για τα ξενοδοχεία

23 Ο Τουρισμός προς το 2000, Θεωρητικές επισημάνσεις & πρακτικές προσεγγίσεις, Κώστας Ν.
Κραβαρίτης Η ψυχαγωγία & άθληση των παιδιών στα ξενοδοχεία, σελ.93, Εκδόσεις Interbooks,
Αθήνα 1989

38

Ειρήνη Μ Πατσίούρα.

- Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Εξυπηρέτησης / Τομέας Τουρισμού: Μοντέλο Μέτρησης Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών

μακροπρόθεσμη

επένδυση

και

παράλληλα

έτοιμο

μελλοντικό

πελατολόγιο.
• Τα παιδιά είναι καλοπληρωτές. Η οργανωμένη animation, εκτός του ότι
ικανοποιεί τους μικρούς πελάτες της με όλα τα πλεονεκτήματα που
απορρέουν

μεσοπρόθεσμα

ή

μακροπρόθεσμα από αυτό,

έχει

τη

δυνατότητα ν’ αποτελέσει και μια άμεση πηγή εσόδων. Ένα βασικό
πρόγραμμα μπορεί να παρέχεται δωρεάν, αλλά τμήματά του (π.χ.
μαθήματα σε συγκεκριμένα σπορ, ξεναγήσεις) μπορούν να αποτελέσουν
έσοδα για τη μονάδα, όπως επίσης και η άμεση κατανάλωση που
μπορούν να κάνουν τα παιδιά παρακινούμενα το ένα από το άλλο από τα
διάφορα καταστήματα και υπηρεσίες του ξενοδοχείου (στολές, φόρμες,
μαγιό, γυαλιά, ρακέτες κ.λ.π.).
• Τα παιδιά είναι ... «πονοκέφαλος». Τα παιδιά αλλά και οι νέοι όταν
συνοδεύουν τους γονείς τους στις κοινές διακοπές σε ξενοδοχεία που δεν
παρέχουν ούτε την απολύτως απαραίτητη υποδομή ψυχαγωγίας υπάρχει
πιθανότητα γρήγορα να γίνουν ανυπόφοροι τόσο στους γονείς τους όσο
και

στους

υπόλοιπους

προγραμματισμένη

πελάτες.

διάρκεια

Αποτέλεσμα,

παραμονής,

με

όλες

να
τις

μειωθεί

η

μελλοντικές

συνέπειες να μένουν «αξέχαστες» σε όλους μικρούς και μεγάλους. Και
τότε,

όπως σημειώνει

ο

Claude

Nobs

τέως

υποδιευθυντής του

Οργανισμού Τουρισμού του Montreux, ο «πονοκέφαλος» θα ανήκει στον
ξενοδόχο.

4. Σωστή εκμετάλλευση του παράγοντα χρόνου 24
Ο χρόνος είναι ο πιο πολύτιμος πόρος μιας επιχείρησης. Δεν μπορούμε
να το αποθηκεύσουμε, να τον δανειστούμε, να τον αγοράσουμε ή να τον
ανταλλάξουμε. Πρέπει να τον εκμεταλλευόμαστε ορθολογικά γιατί τις
περισσότερες φορές «δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία». Σε όλες τις
συναλλαγές υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο στο οποίο ένα προϊόν ή μια
υπηρεσία έχει την μέγιστη αξία για τον πελάτη αυτό έχει μεγάλη σημασία
κυρίως στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Για παράδειγμα εάν οι

24 Building Competitive Capabilities to Compete Globally , Chapter 4 : Time Based Competition, page
106
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πελάτες περιμένουν να εξυπηρετηθούν πάρα πολύ σε ένα εστιατόριο
μπορεί να φύγουν ή να μείνουν αλλά να μην το ξαναπροτιμήσουν ή και να
παραπονεθούν στους φίλους τους για τη φτωχή εξυπηρέτηση.

Οι επιχειρήσεις αρχίζουν να αναγνωρίζουν ότι ο «χρόνος » είναι ένας
σημαντικός παράγοντας ανταγωνισμού. Για πολλούς πελάτες η συμβολή
του χρόνου μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με την υψηλή ποιότητα και
το χαμηλό κόστος. Άλλωστε η εστίαση στο χρόνο μπορεί να επιφέρει
βελτιώσεις

στην

ποιότητα

και

μείωση

κόστους

καθώς

εντατικοποιούνται οι προσπάθειες της επιχείρησης να κάνει τα
πράγματα σωστά την πρώτη φορά.

Ο ανταγωνισμός με βάση το χρόνο (ΤΐπΐΘ Based Competition) αναζητά
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην συντόμευση κρίσιμων διαδικασιών της
επιχείρησης όπως η ανάπτυξη προϊόντων, η λήψη παραγγελιών, η
παραγωγή, η διανομή και το after - sale service. Και εδώ παίζει μεγάλο
ρόλο η προσέγγιση μέσα από ομάδες.

Τα Πληροφοριακά Συστήματα βάσει Η/Υ παίζουν σημαντικό ρόλο σ’ αυτήν
την

μείωση

χρόνου

επειδή

μπορούν

γρήγορα

πληροφόρηση για τη λήψη απόφασης. Η ικανότητα

να

παρέχουν

πρόσβασης στην

πληροφόρηση είναι πολύ σημαντική για τις επιχειρήσεις που θέλουν να
μειώσουν το χρόνο των διαδικασιών τους ώστε να ικανοποιούν καλύτερα
τις ανάγκες των πελατών.
τηλεπικοινωνιακής

Η χρήση πληροφορικής με τον συνδυασμό

τεχνολογίας

δημιουργεί

έναν

πιο

ανταγωνιστικό

«κόσμο».

I. 4. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 25
Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες έγκρισης του
πρώτου πολυετούς προγράμματος υπέρ του Ευρωπαϊκού Τουρισμού* II,
25

Τουριστική Αγορά, Σ. Ζγουρής,

II,

Το πρόγραμμα δράσης για τον Ευρωπαϊκό τουρισμό, τεύχος

σελ. 130, Οκτώβριος 1996)
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(1997 - 2000) με την ονομασία «Philoxenia», ο οποίο σχεδιάστηκε
λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης 1993 -95. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι έχει συνειδητοποιήσει επαρκώς την
πολύπλευρη σημασία του τουρισμού.

Οι προτεινόμενες κοινοτικές δράσεις υπέρ του Τουρισμού εστιάζονται
στους ακόλουθους τέσσερις τομείς :
1. Δράσεις για τη βελτίωση των γνώσεων στον τομέα του τουρισμού.
2. Δράσεις για τη βελτίωση του Νομοθετικού και Χρηματοοικονομικού
Περιβάλλοντος για τον τουρισμό.
3. Δράσεις για τη βελτίωση της Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Τουρισμού.
4. Δράσεις για την αύξηση του αριθμού των τουριστών από τρίτες
χώρες.
Προβλέπονται ορισμένοι τύποι δράσεων με σκοπό να εξασφαλιστεί μια
αξιολόγηση αυτών που θα πραγματοποιηθούν :
• Ανάλυση κόστους / οφέλους των δράσεων.
• Ενίσχυση των ελέγχων όσον αφορά την επιλογή και την παρακολούθηση
μελετών και σχεδίων.
• Χρησιμοποίηση «δεικτών επιδόσεων» για κάθε προγραμματιζόμενο τύπο
δράσης, σε σχέση με τον ειδικό στόχο στον οποίο αναφέρεται.

1.5. Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μέχρι το 1954 ο ελληνικός τουρισμός ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτος. Η τότε
κυβέρνηση του στρατάρχη Α. Παπάγου ανέλαβε την πρωτοβουλία να
επισκεφτούν τη χώρα μας μεσαίου εισοδήματος τουρίστες και ταυτόχρονα να
προγραμματιστούν έργα και εκδηλώσεις για την προσέλκυση τουριστών
υψηλού εισοδήματος. Αρχίζουν έργα για τη δημιουργία στοιχειώδους
υποδομής. Ιδρύονται μουσεία, χτίζονται γήπεδα, κατασκευάζονται μαρίνες
και φυσικά αλυσίδες σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων.26

26Εφημερίδα «Το Βήμα», Ο τουρισμός, η κρίση και τα λάθη μας, του Γ. I. Ράλλη, 10 Νοεμβρίου 1996
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‘Ή βιομηχανία του τουρισμού αναπτύχθηκε τα τελευταία 30 χρόνια στη χώρα
μας αλλά ούτε η υποδομή ούτε ο προγραμματισμός ήταν επαρκής αλλά και
στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπήρχαν τα σημαντικά ίδια κεφάλαια
επενδυτών. Ευημέρησε χάρις στις αστείρευτες ομορφιές της χώρας μας, το
υπέροχο κλίμα, την ιστορία και τον πολιτισμό μας, την έμφυτη φιλοξενία του
Έλληνα.

Παράλληλα

όμως,

στηρίχτηκε

στο

χαμηλό

κόστος

ζωής,

και

στις

μεμονωμένες προσπάθειες κάποιων ικανών Ελλήνων ξενοδόχων και
τουριστικών επιχειρηματιών. Τέλος βοηθήθηκε από «τους μεγάλους»
στέλνοντας τον τουρίστα σε εμάς παρά κάπου αλλού (κυρίως χάρις στη
συνεχή και έντονη διολίσθηση ή υποτίμηση της δραχμής).

Ο τουρισμός μας πέρασε κρίσεις και στο παρελθόν, που κυρίως όμως
οφειλόταν σε μεμονωμένα και σχετικά γρήγορα αναστρέψιμα γεγονότα
(εισβολή στην Κύπρο, Τσερνομπίλ, έξοδος του Χόρα, Περσικός, εμπάργκο
στα Σκόπια Γιουγκοσλαβικό). Εκείνο που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι
η παρούσα κρίση είναι πολύ πιο βαθιά γιατί οφείλεται όχι σε ένα, αλλά σε
πολλά και πολύ πιο δύσκολα αναστρέψιμα δεδομένα, δηλαδή:
α. Τεχνητά σταθεροποιημένη δραχμή τα τελευταία 2-3 χρόνια σε επίπεδο
υπερτιμημένο κατά 30% περίπου (βλέπε πορεία σύγκλισης). Η χώρα μας
είναι πλεόν συγκριτικά ακριβότερη και οι tour operators κερδίζουν λιγότερα
από ότι σε άλλες χώρες.
β. Επιθετική ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας στη Μεσόγειο αλλά και
σε πολλές χώρες του κόσμου σαν μία σχετικά εύκολη και απαραίτητη πηγή
συναλλάγματος.

Τα

φθηνά

αεροπορικά

ταξίδια

με

νέου

τύπου

οικονομικότερα αεροσκάφη, έχουν κάνει το κόστος των πακέτων προς τους
μακρινούς προορισμούς ανταγωνιστικό σε σχέση με τη χώρα μας.
γ. Εξαιρετικά αποτελεσματική ανάπτυξη τουρισμού στη γειτονική Τουρκία, η
οποία

με πιο

καινούρια ξενοδοχεία,

αποτελεσματικότερη

οργάνωση,

επιθετική διαφήμιση και κυρίως φθηνές τιμές εξελίσσεται στον κυριότερο
αποδέκτη τουριστικής πελατείας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία ενώ
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πριν 5 χρόνια δεχόταν το 20% του τουρισμού της Ελλάδας, σε 1 με 2 χρόνια
(αν όχι φέτος) θα μας έχει ξεπεράσει.
δ. Παράλληλα με τη σκληρή δραχμή, μη ικανοποιητική βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών. Άθλια αεροδρόμια (με ακριβό σπατόσημο) και
σταθμοί εισόδου, απαράδεκτα παράνομα δωμάτια (εκατοντάδες χιλιάδες τον
αριθμό) κουρασμένα ξενοδοχεία, μέτριες έως κακές υπηρεσίες εκτός
ξενοδοχείων (ταξί, ταβέρνες, αρχαιολογικοί χώροι κ.λ.π), έλλειψη υποδομών
ποιότητας (μαρίνες, γκολφ, spa Hotels, συνεδριακοί χώροι).

Η πατροπαράδοτη ελληνική φιλοξενία έχει αρχίσει να χάνεται ιδιαίτερα στις
πλέον τουριστικές περιοχές ενώ η υποβάθμιση του περιβάλλοντος με την
αυθαίρετη και άναρχη δόμηση, και την πάσης μορφής ρύπανση κάνει
ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της. Όλες αυτές οι αδυναμίες συγχωρούνταν
όσο ήμασταν φτηνοί. Τώρα ενώ συγκρινόμαστε σε επίπεδα τιμών με
Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και με τους μακρινού προορισμούς, ποιοτικά η
σύγκριση είναι δυστυχώς συντριπτικά εις βάρος μας. Με άλλα λόγια η
Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός δεν είναι πλέον good value for money
(συμφέρουσα περίπτωση για το κόστος της).”27

Μια συνοπτική και ουσιώδης καταγραφή των χαρακτηριστικών και των
προβλημάτων του ελληνικού τουρισμού επιχειρείται μέσα από την πρώτη
τετραμηνιαία έκθεση, για το1996, του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και
Προβλέψεων

(Ι.Τ.Ε.Π.)

για

την

τουριστική

οικονομία.

Πρόκειται

,ομολογουμένως, για μια ενδιαφέρουσα έκθεση και αξίζει να αναφερθούν
περισσότερο δύο σημεία αυτής της έκθεσης28.

Το πρώτο αναφέρεται στην ποσοτική καταγραφή των απωλειών του
τουρισμού μας από την υπερτίμηση της δραχμής. Σύμφωνα με τους
συντάκτες της έκθεσης , εκτιμάται ότι η απώλεια εισροών κατά την διετία
1995-1996 προσεγγίζει τα 300 εκατ. Δολάρια ετησίως. Είναι δεδομένο ότι η

27 Εφημερίδα «Μακεδονία», Καταστρέφουμε τον τουρισμό μας, του προέδρου ξενοδόχων Χαλκιδικής
Α. Ανδρεάδη, Κυριακή 5 Μαίου 1996
28 Περιοδικό «Τουριστική Αγορά», του Μ.Δασκαλάκη, Η τουριστική πολιτική δεν πρέπει να είναι
μονοδιάστατη τεύχος 11, σελ. 11, Οκτώβριος 1996
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πολιτική

της

υπερτιμημένης

δραχμής

οδηγεί

στην

απώλεια

της

ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Το σημαντικότερο,
όμως, είναι ότι οι επιπτώσεις αυτής της πολιτικής για τον τουρισμό συνιστούν
πρόβλημα μακροπρόθεσμο, αφού ενισχύεται μία πτωτική διαδικασία στο
επίπεδο παροχής υπηρεσιών και διαμορφώνεται μία δυσμενής τάση
απρόβλεπτης διάρκειας.

Το δεύτερο σημείο αναφέρεται στις προτεραιότητες της ελληνικής πολιτικής.
Η έκθεση του Ι.Τ.Ε.Π. αναγνωρίζει ότι βασική επιδίωξη της τουριστικής
πολιτικής πρέπει να είναι

«η

μεγιστοποίηση

της

καθαρής εισροής

συναλλάγματος ανά επισκέπτη» ή με άλλα λόγια, η επιδίωξη ποιοτικού
τουρισμού . Έπ’ αυτού σχεδόν όλοι συμφωνούν, αποτελεί δε βασικό άξονα
της

τουριστικής

πολιτικής

της

κυβέρνησης.

Αναγνωρίζει,

όμως,

η

συγκεκριμένη έκθεση ότι η εν λόγω προοπτική είναι μακροπρόθεσμη και ότι
με δεδομένη τη «διευρυνόμενη αργούσα δυναμικότητα του τουριστικού
τομέα, επείγει η αναπλήρωση των απωλειών από τις παραδοσιακές πηγές
προελεύσεως».

Αναγνωρίζεται, δηλαδή, ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί
παρά

να

έχει

δύο

άξονες

δράσης

και

προγραμματισμού

τον

μακροπρόθεσμο και τον μεσο-βραχυχρόνιο. Με άλλα λόγια, η στρατηγική
προσέγγιση της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας δεν πρέπει να οδηγεί σε
μονοδιάστατες χρονικά ενέργειες. Ο ελληνικός τουρισμός για να αναπτυχθεί
πρέπει πρωτίστως να συνεχίζει να επιβιώνει. Παράλληλες και ταυτόχρονες
δράσεις θα μπορούσαν να αναφέρονται σε μια σειρά θεμάτων όπως, για
παράδειγμα, η διερεύνηση της τουριστικής περιόδου, η αξιοποίηση των νέων
τουριστικών αγορών των πρώην σοσιαλιστικών χωρών, η ανάπτυξη νέων
μορφών

τουρισμού,

οι

άμεσες

βελτιώσεις

της

υποδομής

και

η

αποτελεσματική προβολή.”

Η σημαντικότητα του τουριστικού κλάδου σήμερα παίζει καθοριστικό ρόλο
στο μεταίχμιο των οικονομικών εξελίξεων μετά το τέλος του αιώνα που
διανύουμε. Μέχρι το 2000 η τουριστική δραστηριότητα στην Ελλάδα
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αναμένεται να αυξηθεί κατά 5 - 6% φθάνοντας τα 13 - 15 εκατομμύρια
τουριστών δηλαδή το 2 - 2,3% του παγκόσμιου τουριστικού ρεύματος.

29

Παρά τα ιδιαίτερα έντονα προβλήματά της είναι αισιόδοξο το γεγονός ότι η
Ελλάδα αφήνει θετικές εντυπώσεις στους επισκέπτες της, ενώ το 65% των
αλλοδαπών που έχουν ταξιδέψει μία φορά στη χώρα μας επιθυμούν να
επισκεφτούν ξανά την Ελλάδα.

Αυτό προκύπτει από πρόσφατη έρευνα για τον προσδιορισμό των
χαρακτηριστικών των αλλοδαπών τουριστών, που διεξήχθη από το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ.
Δ.Π.Ψωινό για λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού (EOT) .
Βασικά συμπεράσματα της έρευνας (η οποία ολοκληρώθηκε με τη
συμπλήρωση 6000 ερωτηματολογίων σε όλους τους σταθμούς εξόδου της
χώρας κατά τη διάρκεια της θερινής και χειμερινής περιόδου) είναι: Η Ελλάδα
για τη συντριπτική πλειοψηφία των αλλοδαπών τουριστών θεωρείται τόπος
αναψυχής και προσφέρεται για καλοκαιρινές διακοπές με περαιτέρω κίνητρα
τις φυσικές ομορφιές και τις αρχαιότητες.

Παρά τα αισιόδοξα μηνύματα που προαναγγέλονται από την παραπάνω
έρευνα και αφορούν το μακροοικονομικό μέγεθος «Τουρισμός», τα μηνύματα
για τα μικροοικονομικά μεγέθη «τις ξενοδοχειακές μονάδες» είναι πολύ πιο
αποθαρρυντικά. Από έρευνα που διεξήγαγε

το Πανεπιστήμιο Πειραιά με

επιστημονικούς υπεύθυνους τον κ. Κ. Δερβιτσιώτη και τον κ. Α. Κουρεμένο,
βγαίνει το συμπέρασμα ότι υπάρχει αρνητική αξιολόγηση για τις υπηρεσίες
που προσφέρουν οι ξενοδοχειακές μονάδες από τους τουρίστες ανώτερης
εισοδηματικής κατηγορίας.29 30

29 Ο Τουρισμός αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους και ταχύτατα αναπτυσσόμενους τομείς της
ελληνικής οικονομίας. Συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ, στις συναλλαγματικές εισπράξεις, στην
απασχόληση και στην περιφερειακή ανάπτυξη, λόγω της ευρείας κατανομής των τουριστικών πόρων
στον ελλαδικό χώρο. Είναι πολυδιάστατος τομέας εξαιρετικά ευαίσθητος σε διεθνείς συγκυρίες και
γεγονότα, ο οποίος παρουσιάζει «πολλαπλασιαστή αποδοτικότητας».
30 Πηγή : Περιοδικό «Τουρισμός & Οικονομία»
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Αυτό επομένως που συνάγεται από τα ευρήματα των δύο παραπάνω
ερευνών είναι πως ναι μεν ο μαζικός τουρισμός θα αυξήσει κατά πολύ
τα ποσοστά της τουριστικής δραστηριότητας, ο ποιοτικός τουρισμός
όμως είναι αυτός που θα φέρει τους ουσιαστικούς ρυθμούς ανάπτυξης
και τα μεγαλύτερα κέρδη στην χώρα.

Τίθεται επομένως το δίλημμα «μαζικός τουρισμός ή ποιότητα;». Η απάντηση
ίσως φαίνεται στα παραδείγματα της τουριστικής πολιτικής που εφάρμοσαν
άλλες χώρες. Η Αυστρία για παράδειγμα ενώ δέχεται τους μισούς τουρίστες
σε σχέση με εκείνους που έρχονται στην Ελλάδα εντούτοις πραγματοποιεί
πενταπλάσιο τουριστικό εισόδημα 31. Η Κύπρος αντιμετωπίζοντας το ίδιο
δίλημμα προσάρμοσε την τουριστική πολιτική της στις απαιτήσεις των
τουριστών που προέρχονται από

τις καλύτερες και πιο προσοδοφόρες

πηγές τουριστών για το νησί. Γι αυτό και επέλεξε την ποιότητα.

Η τουριστική πολιτική της χώρας μας σίγουρα θα πρέπει να στραφεί προς
την ποιότητα καθώς θα πρέπει να συντονιστεί και με τις οδηγίες της
«Πράσινης Βίβλου» για σύγκλιση του τουρισμού των χωρών μελών της
Ευρώπης.32 Στο μήνυμα που απηύθυνε για τον εορτασμό της Παγκόσμιας
Ημέρας Τουρισμού (27 Σεπτεμβρίου) ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων τονίζεται ότι, για ν’ αντιμετωπιστεί ριζικά και μακροπρόθεσμα
η κρίση που πλήττει τον ελληνικό τουρισμό σήμερα πρέπει να υπάρχει
εθνική στρατηγική με κύριους άξονες την ποιοτική αναβάθμιση του
ελληνικού τουριστικού προϊόντος, την ουσιαστική
υποδομής

της

χώρας,

τον

εκσυγχρονισμό

της

βελτίωση της
υπάρχουσας

τουριστικής προσφοράς, τη δημιουργία νέων προϊόντων και την
εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε ο ελληνικός
τουρισμός με την υποστήριξη της ανάλογης διαφήμισης να καταστεί
ανταγωνιστικός. Η επιτυχία της προσπάθειας αυτής, υπογραμμίζει ο ΣΕΤΕ,

31 Πηγή : Εφημερίδα «Το Βήμα»
32 Βλ. Παράρτημα Πίνακες από Περιοδικό « Τουριστική Αγορά», τεύχος 11 ,σελ. 134 - 136, Οκτώβριος
1996
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προϋποθέτει την άμεση δραστηριοποίηση της χώρας σε εθνικό και κοινοτικό
επίπεδο με τη στενή συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού φορέα.33
Υπάρχει, δηλαδή, χώρος για ένα σχέδιο ταχείας δράσης, παράλληλα με το
στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης.

Προς την κατεύθυνση αυτή πιστεύει το

Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (Ι.Τ.Ε.Π.)

ότι είναι

αναγκαίο να στραφεί η τουριστική πολιτική, όπως επίσης επιβεβλημένο είναι
να ενεργοποιηθούν και οι επιχειρηματίες του χώρου. Εφόσον ως μοναδικό
μέσο άμυνας υιοθετήσουν τα φθηνά τουριστικά πακέτα,

θα τρωθεί

μακροπρόθεσμα το μέλλον του ελληνικού τουρισμού και θα τροφοδοτείται
διαρκώς ο γνωστός φαύλος κύκλος της υποβάθμισης του τουριστικού
προϊόντος.

Εφόσον, τέλος, είναι δεδομένη η συναλλαγματική πολιτική, θα πρέπει οι
ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις να επιδιώξουν τρόπους αποτελεσματικής
οργάνωσης και λειτουργίας, με στόχο τη μείωση του κόστους του
τουριστικού

προϊόντος

χωρίς

να

επιλέγεται

ως

μέσο για

την

αντιμετώπιση της κρίσης η πτώση του επιπέδου των παρεχόμενων
υπηρεσιών.

1.6. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η ποιότητα των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών έχει ιδιαίτερη αξία
για τους επισκέπτες της Ελλάδας όπως έχει υποδείξει η έρευνα που
διεξήχθη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για λογαριασμό
του EOT. Αυτό επιβεβαιώνεται

από την έντονη συσχέτισή τους με την

πρόθεση νέας επίσκεψής τους ή και για την προτροπή άλλων να
επισκεφτούν την Ελλάδα. Η απόφαση των αλλοδαπών εκείνων, που
δηλώνουν ότι δεν έχουν πρόθεση να επισκεφτούν και πάλι την Ελλάδα,
οφείλεται στην αρνητική εντύπωσή τους από την ποιότητα όλων ανεξαιρέτως

33 Πηγή : Περιοδικό « Τουριστική Αγορά», τεύχος 11,σελ.30, Οκτώβριος 1996)
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των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών και παρά το γεγονός ότι
θεώρησαν σχετικά φθηνό το συνολικό κόστος του ταξιδιού στην Ελλάδα.

Άλλωστε η ποιότητα είναι πραγματικά κερδοφόρα και είναι δωρεάν αν
σκεφτεί κανείς πως κάθε κέρμα που δεν ξοδεύεται για να γίνουν λάθη,
γίνεται κέρδος... Εάν συγκεντρωθούμε στο να σιγουρέψουμε την
ποιότητα, αυξάνουμε τα κέρδη κατά ένα ποσοστό 5% έως 10% των
πωλήσεων. Είναι πολλά λεφτά και είναι δωρεάν (Crosby, 1979).

«Γιατί ποιότητα στον τουρισμό ;» Την απάντηση συνοπτικά δίνει ο κ. Σ.
Παππάς με την αναφορά του σε μερικές από τις σύγχρονες τάσεις της
διεθνούς αγοράς, που σκιαγραφούν τη σημαντικότητα της ποιότητας,
ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
" · Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και των δαπανών διακοπών αλλά
με πτωτική τάση, όσον αφορά στον χρόνο διακοπών, σημαίνει ότι οι
άνθρωποι έχουν περισσότερα χρήματα να ξοδέψουν αλλά σε λιγότερο χρόνο
και επομένως αναζητούν μεγαλύτερη ποιότητα και είναι πρόθυμοι να
πληρώσουν γι αυτήν.
• Οι σημαντικές αλλαγές στον τομέα της «παραγωγής» και «διανομής» του
τουριστικού προϊόντος.

Μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις

συγχωνεύονται ή εξαγοράζονται από μεγαλύτερες, ενώ υπάρχει παράλληλα

η τάση για κάθετη ενοποίηση της αγοράς (vertical integration) , δηλαδή
παροχή υπηρεσιών σε όλο το φάσμα της, από την έκδοση εισιτηρίου και την
αεροπορική μεταφορά μέχρι τη διανομή στο ξενοδοχείο και την παροχή
άλλων συμπληρωματικών υπηρεσιών. Στόχος η συμπίεση του κόστους και
η επίτευξη οικονομιών κλίμακας και αποτέλεσμα η μεγαλύτερη συγκέντρωση
της αγοράς, όπου ο υψηλός ανταγωνισμός θα διώξει από την αγορά τους
μικρότερους και τους πιο αδύνατους. Ο μοναδικός τρόπος επιβίωσης σε μια
τέτοια αγορά είναι η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και η
ποιοτική υπεροχή.
• Νέοι τρόποι προβολής του τουριστικού προϊόντος, βασιζόμενοι στην
τμηματοποίηση της αγοράς (market segmentation) στη βάση των ειδικών
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μορφών τουρισμού. Ο σημερινός τουρίστας - καταναλωτής είναι πιο
ενημερωμένος και απαιτεί εξειδικευμένες υπηρεσίες και προσαρμογή του
τουριστικού πακέτου στις ειδικές ανάγκες του. Μια χώρα ή μια περιοχή
προβάλλεται σήμερα μέσα από μια ειδική μορφή τουρισμού, όπως για
παράδειγμα «ελάτε για golf

στην Πορτογαλία ή ελάτε να θαυμάσετε τη

πολιτιστική κληρονομιά της Σικελίας» ή γαστριμαργικός τουρισμός στην
Εστρεμαδούρα της Ισπανίας, ή ελάτε να κάνετε yachting στα παράλια της
Τουρκίας». Ο ανταγωνισμός στις περισσότερες από τις επιμέρους αυτές
αγορές ακούει στο όνομα «ποιότητα» είτε σε επίπεδο χώρας, είτε σε επίπεδο
γεωγραφικής περιοχής, είτε σε επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης.
• Τέλος, η ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού σε μακρινές (για την Ευρώπη)
χώρες, που έχοντας αισθητά χαμηλότερο κόστος προσφοράς υπηρεσιών και
εκμεταλλευόμενες

την

εξέλιξη

των

αεροπορικών

μεταφορών,

έχουν

διεθνοποιήσει την αγορά σε επίπεδο ανταγωνισμού από τη Μεσόγειο μέχρι
την Άπω Ανατολή και την Καραϊβική. Σήμερα, οι τουριστικές χώρες της
Ευρώπης υφίστανται τον ανταγωνισμό όλων των τουριστικών προορισμών
και η στρατηγική τους πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτήν τη λογική και όχι
στην κοντόφθαλμη λογική του ανταγωνισμού μεταξύ τους. Αυτό φαίνεται
άλλωστε και από τις στατιστικές, όπου η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έχει
χάσει μερίδιο της αγοράς προς όφελος των αναδυόμενων τουριστικών
προορισμών και δη αυτών της Ασίας και του Ειρηνικού.

Είναι προφανές ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχοντας μια δομή κόστους,
και ιδιαίτερα αυτήν του ανθρώπινου δυναμικού, αισθητά υψηλότερη από τις
παραπάνω χώρες, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν παρά μόνο στο μέτωπο
της ποιότητας, όπου έχοντας τη δυνατότητα να προσφέρουν υψηλότερο
επίπεδο υπηρεσιών έχουν και συγκριτικό πλεονέκτημα.
Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι η εξασφάλιση της συνέχειας της
ποιότητας σε όλο το μήκος της λεγάμενης τουριστικής αλυσίδας των
προσφερόμενων υπηρεσιών. Ο πελάτης κρίνει το ταξίδι και τον προορισμό
συνολικά, παρόλο που διατηρεί διαφορετικές εντυπώσεις για τους επιμέρους
κρίκους της τουριστικής αλυσίδας. Είναι αυτό που αποκαλούμε με άλλα
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λόγια τουριστικό πακέτο. Αν η αλυσίδα σπάσει κάπου, χάνονται ή
τουλάχιστον μετριάζονται σημαντικά οι συνολικές εντυπώσεις.

Το καλύτερο και πολυτελέστερο ξενοδοχείο δεν μπορεί να σταθεί σε ένα
υποβαθμισμένο περιβάλλον και σε μια περιοχή χωρίς τουριστική συνείδηση
και αίσθημα φιλοξενίας. Το πιο άριστα σχεδιασμένο και το πιο ανταγωνιστικό
τουριστικό πακέτο μπορεί να πεταχτεί στον αέρα από μια παρατεταμένη
καθυστέρηση στο αεροδρόμιο ή κάποιον ανεύθυνο ταξιτζή 1,34

1.7. Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ34
35
Η έννοια της ποιότητας μπορεί να απασχολεί τα ξενοδοχεία - τουλάχιστον τα
περισσότερα, ωστόσο σχεδόν κανείς δεν γνωρίζει τον τρόπο διασφάλισής
της και, το χειρότερο, η πλειονότητα δεν έχει καν ενημερωθεί. Στο
συμπέρασμα αυτό κατέληξε επιστημονική έρευνα του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

(ΕΒΕΑ) με θέμα: «Η ποιότητα στις

ελληνικές ξενοδοχειακές μονάδες», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
διακρατικού σεμιναρίου Euroform.

Η μελέτη του ΕΒΕΑ για την ποιότητα στις ελληνικές ξενοδοχειακές μονάδες
αποτελείται από 4 κεφάλαια, μέσα από τα οποία καλύπτονται πολλές
πλευρές της έννοιας της διοίκησης ολικής ποιότητας, και ολοκληρώνεται με
την έρευνα σε «μεγάλο αριθμό» ξενοδοχείων (δεν αναφέρεται συγκεκριμένος
αριθμός). Τα γενικά συμπεράσματα της έρευνας στα ξενοδοχεία είναι:
1. Τα ξενοδοχεία του δείγματος στο σύνολό τους, όσον αφορά στον
ορισμό της ποιότητας, επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην
ευχαρίστηση / ικανοποίηση του πελάτη. Ενδεικτικά αναφέρουμε
«ευχαριστημένοι

πελάτες»

ή

«συνεχώς

να

μπορούμε

να

ικανοποιούμε τις απαιτήσεις του πελάτη και να προσφέρουμε και
κάτι παραπάνω, ξεπερνώντας τις προσδοκίες του».
34 Πηγή : Περιοδικό «Τουριστική αγορά»
35 Τουριστική Αγορά Γιάννης Παπαδόπουλος,, τεύχος 74,σελ.54, Σεπτέμβριος 1995
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Η πλειονότητα των ξενοδοχείων δεν έχει κάποια συγκεκριμένα
συστήματα μέτρησης και βελτίωσης της ποιότητας. Αυτό που
φαίνεται να υπάρχει είναι ένας τελικός έλεγχος, ο οποίος γίνεται
κατά το μεγαλύτερο ποσοστό με προσωπική επαφή. Έτσι η
επίλυση των προβλημάτων ή η ικανοποίηση του πελάτη φαίνεται
να έχει χαρακτήρα περιστασιακό (όταν συμβεί) και όχι προληπτικά.
Παρ’ όλα αυτά, ένα μικρό ποσοστό χρησιμοποιεί τη μέθοδο
αποστολής ερωτηματολογίων φροντίζοντας να αξιοποιεί κατάλληλα
τις πληροφορίες που λαμβάνει προκειμένου να ικανοποιήσει τις
προσδοκίες των πελάτών.

3.

Η Διασφάλιση της Ποιότητας φαίνεται σχεδόν ανύπαρκτη. Το
100% των ξενοδοχειακών μονάδων του δείγματος δεν γνωρίζει
για το σύστημα ISO 9004-2. Η αρνητική διάθεση για ενημέρωση
(γεγονός που εξέπληξε) από ένα μεγάλο ποσοστό ξενοδοχείων, η
απουσία συνεργασίας με συμβούλους επιχειρήσεων, καθώς και η
νοοτροπία «αφού το ξενοδοχείο πάει καλά τι να το κάνω το
σύστημα διασφάλισης ποιότητας» ή «δεν είναι παραγωγικό»
φαίνεται να είναι οι πιο σημαντικές αιτίες γι αυτό.

4.

Σχεδόν το ήμισυ των ξενοδοχείων δεν λειτουργεί βάσει
συγκεκριμένου οργανογράμματος, το οποίο μας οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ακριβής περιγραφή καθηκόντων
και αρμοδιοτήτων, άρα και εξειδίκευσης. Σε συνδυασμό με το
υψηλό ποσοστό μετακίνησης που παρατηρείται στην κατώτερη και
μεσαία βαθμίδα προσωπικού σε περιόδους αιχμής μπορούμε να
θεωρήσουμε ότι είναι εύλογη η αδυναμία ταχείας και ακριβούς
εξυπηρέτησης των πελατών. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι κατά
ένα συντριπτικό ποσοστό τα ξενοδοχεία διοικούνται από τους
ιδιοκτήτες (χωρίς να υπάρχουν επαγγελματίες managers).

5.

Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό από τις ξενοδοχειακές μονάδες
του δείγματος δεν θα υιοθετούσε αλλαγές στη συμπεριφορά
και την ικανότητα της διοίκησης των προϊσταμένων, ώστε να
επιτύχουν μεγαλύτερη βελτίωση στην απόδοση και την
παραγωγικότητα της μονάδας. Αυτό συμβαίνει διότι εξακολουθεί
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να υπάρχει η νοοτροπία που θέλει τον εργαζόμενο βάσης ως κύριο
υπεύθυνο για την κακή λειτουργία της επιχείρησης, κάτι που δεν
συμφωνεί με τη σύγχρονη επιχειρησιακή αντίληψη, όπου η
αξιοποίηση

του

ανθρώπινου

δυναμικού

είναι

πρωτεύουσας

σημασίας. Η υποβάθμιση της σημασίας του προσωπικού πρώτης
γραμμής φαίνεται και

στην περίπτωση της προσέγγισης και

επίλυσης προβλημάτων μέσω ομάδων. Αν και ένα μεγάλο ποσοστό
ξενοδοχείων χρησιμοποιεί τέτοιες μεθόδους (ένα είδος κύκλων
ποιότητας, παρ’ όλο που δεν είναι γνωστός ο ορισμός) , τα μέλη
των ομάδων στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αποτελούνται από
ανώτερα και ανώτατα στελέχη. Το θετικό στοιχείο είναι η ολοένα
μεγαλύτερη σημασία που δίνεται στην ομαδική εργασία.
6.

Η συντριπτική πλειονότητα των ξενοδοχείων ενημερώνεται για
τις επιδόσεις των ανταγωνιστών, ώστε να βελτιώσουν το
επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουν, έχοντας ως βασικό
κριτήριο την τιμή σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Το
κριτήριο αυτό θεωρείται ότι συμβάλλει περισσότερο στη διατήρηση
της ανταγωνιστικότητας. Ο ανταγωνισμός φαίνεται να αποτελεί έναν
από τους πιο σημαντικούς λόγους υιοθέτησης οργανωτικών
αλλαγών.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα συμπεράσματα από τις απαντήσεις των
ξενοδοχείων στο πλούσιο ερωτηματολόγιο των ερευνητών του ΕΒΕΑ για μια
σειρά θεμάτων που σχετίζονται με την ποιότητα:
• Αξιοσημείωτο είναι ότι τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας υπάρχει σε πολύ
λίγα ξενοδοχεία και συγκριτικά με άλλα τμήματα κατέχει την τελευταία
θέση (30.4%).
• Σε όλα τα ξενοδοχεία προκειμένου να επιτευχθεί η αναμενόμενη καλή
εξυπηρέτηση των πελατών διοίκηση ενθαρρύνει το προσωπικό στη λήψη
των αναγκαίων πρωτοβουλιών όταν το κρίνει αναγκαίο (100%). Όσον
αφορά στην έκταση που το προσωπικό κάνει χρήση αυτής της
πρωτοβουλίας, το 27,71% κάνει χρήση μόνο στο βαθμό που καθορίζεται
από τη διεύθυνση, σε μικρή έκταση το 66,65% ενώ σε μεγάλη έκταση
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μόνο το 16,72%. Παρατηρούμε λοιπόν το φόβο των εργαζομένων να
αναπτύξουν πρωτοβουλία όταν αυτό κριθεί αναγκαίο καθώς και το πόσο
έντονη είναι η ανάγκη στην αλλαγή της νοοτροπίας τόσο της διοίκησης, ότι
δηλαδή ο εργαζόμενος είναι σκεπτόμενο όν με κριτική ικανότητα, όσο και
του ίδιου του εργαζόμενου, ότι δηλ. έχει την ικανότητα να χειριστεί
διάφορες καταστάσεις που χρειάζονται άμεση παρέμβαση.
• Λίγες μόνο μονάδες εφαρμόζουν κάποιο σύστημα ποιότητας (30,43%)
που θα βοηθήσει τόσο στο σχεδίασμά όσο και στη μέτρηση και βελτίωση
της επιχείρησης. Έστω και αν είναι παραδεκτό κατά 86,95% πως η
διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι αναγκαία προκειμένου οι
μονάδες αυτές να είναι ανταγωνιστικές στη δεκαετία του '90, κατά τα άλλα
δε θεωρείται αναγκαίο ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Συντριπτικό
είναι το ποσοστό των ξενοδοχείων που δεν έχουν απευθυνθεί σε
σύμβουλο επιχειρήσεων καθώς το 100% δεν έχει ενεργήσει καθόλου
προκειμένου

να

ενημερωθεί

λεπτομερώς

για

τη

διασφάλιση

και

πιστοποίηση της ποιότητας υπηρεσιών. Το ίδιο ποσοστό 100% ισχύει και
για την περίπτωση κατοχής γνώσης του συστήματος ISO 9004-2 (που
αφορά οδηγίες μόνο για την ποιότητα στις υπηρεσίες
• Είναι επόμενο λοιπόν το 82,6% να μην έχουν ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα
χρηματοδότησης για την απόκτηση πιστοποιητικού ποιότητας, αφού η
πιστοποίηση της ποιότητας αποτελεί το αμέσως επόμενο στάδιο της
διασφάλισης. Ωστόσο από το 73,91% που δεν έχει πιστοποιηθεί για την
ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει, μόλις το 17,64% επιθυμεί να
αποκτήσει, καθώς το βλέπει σαν τρόπο βελτίωση της εξυπηρέτησης και
διόρθωσης

των

λαθών

καθώς

και

σαν

τρόπο

αύξησης

της

ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο διακρίνεται και μια αβεβαιότητα ως προς τη
διαδικασία απόκτησης ενός πιστοποιητικού, γιατί εμπόδια όπως η αλλαγή
της νοοτροπίας του προσωπικού, η γραφειοκρατία και η χρηματοδότηση
δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν από μέρους της επιχείρησης.
• Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή πολιτικής διασφάλισης ποιότητας
ήταν κατά συντριπτική πλειοψηφία η ικανοποίηση των πελατών και η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ενώ ακολουθούν η αύξηση της
παραγωγικότητας και η αναδιοργάνωση της επιχείρησης.
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Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις,

οι ερευνητές καταλήγουν στις

ακόλουθες προτάσεκ:
·*- Είναι πολλοί αυτοί που δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι για να επιτευχθεί η
ποιότητα σε ένα νευραλγικό τομέα, όπως αυτός των ξενοδοχείων,
χρειάζεται

δέσμευση

όλων

των

παραγόντων,

διοίκησης

και

εργαζομένων. Αν η διοίκηση και κάθε εργαζόμενος πιστέψει στην
ποιότητα, τότε θα προσφέρει όσο μπορεί, προκειμένου να φτάσει στο
ανώτερο σημείο απόδοσης για την ικανοποίηση των αναγκών των
πελατών.
μ-

Βασικό στοιχείο για την επίτευξη της ποιότητας είναι η εκπαίδευση
που μέσω αυτής γίνεται κατανοητή η έννοιά της και οι λόγοι για τους
οποίους αυτή εφαρμόζεται. Αποδεικνύεται, όμως, ότι η εκπαίδευση είναι
ένα στοιχείο που σχεδόν απουσιάζει από τα ελληνικά ξενοδοχεία σε όλους
τους τομείς της λειτουργίας τους.

«■Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δεν προσδίδουν την ανάλογη σημασία
στις

επιπτώσεις

δυσαρεστημένος
δραστηριότητα.

που

έχει

πελάτης

ή

σε

οικονομικούς

μια

λανθασμένη

όρους

ένας

λειτουργία

/

Αν δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στο κόστος της μη

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τότε θα έχουμε βελτίωση τόσο
των υπηρεσιών όσο και της θέσης της επιχείρησης όσον αφορά στον
ανταγωνισμό με επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου.
**-Όσες επιχειρήσεις δεν αξιολογούν το παρατηρούμενο επίπεδο επιδόσεών
τους , προκειμένου να επεμβαίνουν διορθωτικά ή και κατασταλτικά όπου
κρίνεται απαραίτητο, σίγουρα δεν θα μπορέσουν να διατηρήσουν - και
πολύ περισσότερο να αυξήσουν - την ανταγωνιστικότητά τους.
Πρέπει να τονίσουμε ότι ναι μεν ο εξοπλισμός, οι επενδύσεις, οι
καινοτομίες και η νέα τεχνολογία είναι αναμφίβολα σημαντικοί παράγοντες
για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας μιας
επιχείρησης, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμάμε το
ρόλο του παράγοντα «άνθρωπος» που είναι ο προσδιοριστικός
παράγοντας

σε

αυτήν

επιχειρήσεις

παροχής

την

περίπτωση

υπηρεσιών.

Είναι

και

γενικότερα

φανερό

σε

όλα

στις
τα
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ξενοδοχεία ότι η επίλυση προβλημάτων μέσω ομαδικής εργασίας
είναι σημαντικός παράγοντας για την καλύτερη λειτουργία τους. Αυτό
που δεν έχει γίνει αντιληπτό είναι ότι πρέπει σε αυτή τη δραστηριότητα να
συμμετέχει και το προσωπικό βάσης που έρχεται σε καθημερινή επαφή με
τον πελάτη. Φυσικά, η συμπεριφορά και η ικανότητα του προσωπικού της
βάσης δεν πρόκειται να αλλάξει, αν δεν αλλάξει πρώτα από όλα η στάση
της διοίκησης από αυταρχική σε συμμετοχική. Αυτό βέβαια, απαιτεί
ενημέρωση είτε από συμβούλους επιχειρήσεων είτε από περιοδικά και
βιβλία που αφορούν αυτόν τον κλάδο. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει
η διοίκηση να δείξει εμπιστοσύνη στους ανθρώπους της, να τους αφήσει
περιθώρια για ανάπτυξη πρωτοβουλιών και να παρέχει κίνητρα στο
προσωπικό της, ώστε να κατορθώσει να επιτύχει όσο το δυνατό
μεγαλύτερη βελτίωση στην απόδοση και την παραγωγικότητα της
επιχείρησης.
m: Είναι πολύ σημαντικό ένα ξενοδοχείο αλλά και κάθε επιχείρηση να
λειτουργεί βάση

ενός οργανογράμματος, καθώς αυτό προϋποθέτει ότι

είναι καταγραμμένες όλες οι λειτουργίες/ δραστηριότητες, τα προσόντα
που απαιτεί κάθε θέση, όπως και οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της
θέσης αυτής.

1.8. Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
36

" Η «ποιότητα» είναι ένας όρος τόσο γνωστός και πολυσυζητημένος σε
όσους

ασχολούνται

επαγγελματικά

με

την

προσφορά

τουριστικών

υπηρεσιών, που είναι αμφίβολο εάν υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν μέχρι
σήμερα ακούσει ή συζητήσει γι αυτόν.

Ταυτόχρονα όμως η εικόνα της «ποιότητας» αποτελεί έναν αφηρημένο και
ασαφή στόχο στη σκέψη της πλειονότητας.
ευρωπαϊκών προδιαγραφών

και

κοινών

Η

μη

ύπαρξη

κοινών

σημάτων πιστοποίησης

του36

36 Περιοδικό «Τουριστική Αγορά», Αντώνης Σπανός : Η ολική ποιότητα στις ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις
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επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρισμό έχει ως
αποτέλεσμα - μεταξύ άλλων - τη δυσκολία να οριστεί επακριβώς το «τι εστί
ποιότητα» στις προσφερόμενες υπηρεσίες και πιο συγκεκριμένα σε αυτές
που απαρτίζουν το τουριστικό προϊόν. Ωστόσο, η τυποποίηση και κατά
συνέπεια η διασφάλιση της ποιότητας σε προϊόντα και υπηρεσίες έχει
απασχολήσει τον άνθρωπο εδώ και πολλά χρόνια.

Η έννοια της ποιότητας αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και
χαρακτηριστικών

ενός

προϊόντος

ή

υπηρεσίας

να

ικανοποιεί

συγκεκριμένες εκφρασμένες ανάγκες. Ανάγκες που όμως χρήζουν
ακριβού ορισμού από τον κάθε επιχειρηματία και που εξαρτώνται
άμεσα από τους στόχους που αυτός θα θέσει. Γι αυτό και η τελική
μορφή ενός συστήματος εξασφάλισης ποιότητας είναι προσαρμοσμένη
ξεχωριστά σε κάθε επιχείρηση.

Οι ανάγκες αυτές μπορούν να ενταχθούν σε ομάδες, όπως και η
ικανοποίηση στόχων, η οικονομική απόδοση, η αξιοπιστία, η ικανοποίηση
του πελάτη και η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις.

1.9. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO
Η πολιτική που ακολουθήθηκε στην παγκόσμια οικονομία, μετά το Β
Παγκόσμιο πόλεμο, ανέδειξε την ποιότητα σε κρίσιμο παράγοντα στο
εμπόριο και τη βιομηχανία. Η διαμορφούμενη κατάσταση οδήγησε στην
ανάγκη για εκπόνηση ειδικών προτύπων για το θέμα της ποιότητας. Από
διάφορους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης εκδόθηκαν πρότυπα για την
ποιότητα για τις ανάγκες του εμπορίου και της παραγωγής. Αυτά τα πρότυπα
είχαν

οδηγίες

ή

αποσκοπούσαν

σε

κατάρτιση

συμβάσεων

μεταξύ

προμηθευτών και αγοραστών. Όμως εξαιτίας εθνικών ιδιαιτεροτήτων, τέτοια
πρότυπα, παρ’ ότι όλα είχαν κοινή βάση τα πρότυπα των ένοπλων
δυνάμεων των ΗΠΑ, διαφοροποιούνταν σε σημαντικό βαθμό και δεν
μπορούσαν να χρησιμεύσουν στη διεθνή οικονομία. Οι έννοιες ήταν
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διαφορετικές σε κάθε πρότυπο, καθώς διέφεραν και οι εμπορικές και οι
βιομηχανικές πρακτικές που αναφέρονταν σε αυτά.

Η εκπόνηση ενός διεθνούς πρότυπου ποιότητας, γνωστό με το όνομα «σειρά
ISO 9000»

από μια επιτροπή του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποιήσεως

(International Standards Organization) έφερε την επιθυμητή εναρμόνιση σε
διεθνή κλίμακα και αποτέλεσε το μοχλό για την καθιέρωση της ποιότητας
στην παγκόσμια οικονομία.

Η σειρά των διεθνών προτύπων ISO 9000, όπως καθιερώθηκε να λέγεται,
υιοθετήθηκε αμέσως από περιφερειακούς

και

εθνικούς οργανισμούς

τυποποίησης. Έγινε δε γνωστή στο επίπεδο των επιχειρήσεων.

Οι συλλογικές οργανώσεις τυποποίησης των ευρωπαϊκών χωρών (της
κοινής αγοράς

και των

κρατών της ευρωπαϊκής ζώνης ελεύθερων

συναλλαγών), δηλαδή η ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (CEN) και η
ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (CENELEC), έχουν
ενσωματώσει στην τυποποίησή τους τα πρότυπα αυτά ως έχουν , με μόνη
διαφοροποίηση στον κωδικό αριθμό. Χαρακτηρίζονται δηλαδή με τον κωδικό
αριθμό σειρά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς των CENELEC, τα πρότυπα αυτά για την
ποιότητα έχουν ενσωματωθεί και στις εθνικές τυποποιήσεις κάθε κράτους μέλους, επομένως και της Ελλάδας. Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000
περιέχουν γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις για το θέμα της διασφάλισης
ποιότητας. Η διάρθρωση της σειράς αυτών των προτύπων αποσκοπεί τόσο
στην εισαγωγή και τη λειτουργία συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε
επιχειρήσεις όσο και σε σκοπούς πιστοποίησης από αγοραστές ή
οργανισμούς αξιολόγησης συστημάτων ποιότητας.

Από το τέλος της δεκαετίας του 1980 η πιστοποίηση των επιχειρήσεων
σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 έχει αρχίσει να αποκτά
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μεγάλη σπουδαιότητα ενώ ο αριθμός των επιχειρήσεων που πιστοποιούνται
αυξάνεται ολοένα και περισσότερο.

" Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για
πιστοποίηση δείχνουν επιχειρήσεις που ανήκουν στον κατασκευαστικό τομέα
και οι βασικοί λόγοι που τις έχουν οδηγήσει στην πιστοποίηση είναι:
• οι νέες, αυξημένες απαιτήσεις των πελατών τους, και
• οι εξαγωγικές απαιτήσεις.
Οι

εταιρίες

που

παρουσιάζουν

τη

μεγαλύτερη

καθυστέρηση

στην

προσπάθεια να πιστοποιηθούν είναι αυτές που ανήκουν στον τομέα των
υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων

των

τραπεζικών,

τουριστικών,

εκπαιδευτικών καθώς και των εταιριών κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών.
Οι δυο κύριοι λόγοι για αυτή την καθυστέρηση είναι:
• η παράδοση που ήδη επικρατεί σε αυτόν τον τομέα, και
• ότι τα υπάρχοντα σημερινά πρότυπα (ISO 9000) δεν είναι ικανοποιητικά
επαρκή για τις δραστηριότητες αυτού του τομέα.

Η σειρά ISO 9000 είναι μια σειρά 5 διεθνών προτύπων όσον αφορά τη
διοίκηση της ποιότητας, τα συστήματα ποιότητας και τη διασφάλιση
ποιότητας. Περιέχει πρότυπα με γενικές και όχι εξειδικευμένες οδηγίες. Αυτά
τα πρότυπα ασχολούνται με τη δομή, τις διαδικασίες, τις απαιτήσεις και τα
στοιχεία των συστημάτων διοίκησης / διασφάλισης της ποιότητας’”37.
Τα πρότυπα που αφορούν τον τομέα των υπηρεσιών είναι :
To ISO 9000 / ΕΛΟΤ 29000: Είναι το πρότυπο για συστήματα ποιότητας
εφαρμοσμένα σε όλες τις εμπορικές λειτουργίες συμπεριλαμβανομένων και
των υπηρεσιών.
• To ISO 9001 / ΕΛΟΤ 29001: Συστήματα Ποιότητας - Μοντέλο για τη
Διασφάλιση της Ποιότητας στο Σχεδίασμά / Ανάπτυξη, Παραγωγή.
Εγκατάσταση και Εξυπηρέτηση (Υπηρεσίες).

37 Γεωργίου Δ. Τσιότρα, Βελτίωση Ποιότητας, Κεφάλαιο 3, σελ. 88, Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, Αθήνα
1995
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• To ISO 9002 / ΕΛΟΤ 29002: Είναι το πρότυπο για οργανισμούς
υπηρεσιών που εφαρμόζεται στις τουριστικές λειτουργίες.
• To ISO 9004:2 / ΕΛΟΤ 29004:2 : Είναι το πρότυπο που εφαρμόζεται στις
τουριστικές επιχειρήσεις.

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός τουρισμού κ. X. Ροκόφυλλος38,
«θα πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστό ότι η διασφάλιση της ποιότητας
δεν έχει σημασία μόνο για τα βιομηχανικά προϊόντα αλλά και για τις
υπηρεσίες.

Οι

σημαντικότερες

υπηρεσίες

που

παρέχονται

από

ελληνικές επιχειρήσεις είναι αναμφισβήτητα οι ξενοδοχειακές, αφού η
μεγαλύτερη και ισχυρότερη «βιομηχανία» (με τεράστιες δυνατότητες και
προοπτικές ) που διαθέτει η χώρα μας είναι ο τουρισμός. Έτσι λοιπόν
η αυξημένη τουριστική κίνηση των τελευταίων ετών επιβάλλει την
αναβάθμιση

των

παρεχόμενων

τουριστικών

και

ξενοδοχειακών

υπηρεσιών».

Η

τουριστική

βιομηχανία απόκτησε πρόσφατα διεθνές πιστοποιητικό

ποιότητας της σειράς ISO 9000. To Creta Maris είναι το πρώτο ξενοδοχείο
στη Μεσόγειο που πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001. Με αυτόν τον τρόπο
προτείνει έμπρακτα μια εναλλακτική λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο θέμα
ενός κοινά αποδεκτού συστήματος διασφάλισης ποιότητας στον τουριστικό
χώρο. Υπεύθυνος φορέας για την απονομή του διεθνούς πιστοποιητικού
ποιότητας είναι ο ΕΛΟΤ, μοναδικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα και μέλος
του Διεθνούς Δικτύου Ποιότητας EQ NET. Τα αυστηρότερα κριτήρια και οι
διαδικασίες απόκτησης του ISO έχουν ως αποτέλεσμα αφ’ ενός ότι μόνο
ένας πολύ μικρός αριθμός επιχειρήσεων, στο σύνολο των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων στη χώρα μας, είναι κάτοχός του και αφ ετέρου ότι τα ISO
θεωρούνται διεθνώς αποδεκτό διαβατήριο ποιότητας.

38 Πηγή : Περιοδικό «Τουριστική Αγορά», Καλή Δάφνη : Αποδοχή των προτύπων ISO 9000, σελ.46,
τεύχος 73, Ιούλιος - Αύγουστος 1995.
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• θεσμός χρήσης των προτύπων ποιότητας ISO 9000 δεν είναι ακόμα
εξαπλωμένος στην τουριστική βιομηχανία, αν και η «ποιότητα» είναι από
τα πλέον πολυσυζητημένα θέματα στον κλάδο τα τελευταία χρόνια.
Ωστόσο, αν και σήμερα η πιστοποίηση της προσφοράς ποιοτικών
υπηρεσιών αποτελεί πολυτέλεια, σύντομα αναμένεται ότι θα αποτελέσει
αναγκαιότητα.

Οι Έλληνες ξενοδόχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τη νέα τάση που
αφορά την απόκτηση πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9000 από τον
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ως προς τις παρεχόμενες
υπηρεσίες από τη μονάδα τους.

‘Ή κατηγοριοποίηση βάσει «αστεριών» ή «κατηγοριών» έχει πάψει πλέον
να αποτελεί στο εξωτερικό αλάνθαστο κριτήριο για το είδος των
υπηρεσιών που θα έπρεπε να αναμένει ο πελάτης, καθώς συχνά δεν
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έτσι αναζητείται μια πρόσθετη
κατοχύρωση

της

φήμης

μιας

ξενοδοχειακής

μονάδας

στο

έντονα

ανταγωνιστικό περιβάλλον της, και αυτή η καταξίωση έχει βρεθεί στο
«πρόσωπο» της πιστοποίησης ποιότητας, την οποία στη χώρα μας έχει
αρχίσει να προσφέρει ο ΕΛΟΤ, ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας. Σημειωτέον
ότι οι Tour Operators διεθνώς σταδιακά θα αρχίσουν να ζητούν το σχετικό
πιστοποιητικό ποιότητας και συχνά να επιλέγουν τις μονάδες με τις οποίες
θα συνεργαστούν σε μια χώρα με βάση αυτό ακριβώς το κριτήριο.

Η πιστοποίηση από τον ΕΛΟΤ θα μπορούσε κάλλιστα να επεκταθεί και
σε άλλους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας, όπως για παράδειγμα οι
αεροπορικές εταιρίες, ιδιωτικές και κρατικές. Για τις πρώτες θα ήταν μια
ευκαιρία να πείσουν το ευρύ κοινό ότι δεν πρέπει να φοβάται να πετάξει
μαζί τους, ενώ για τις δεύτερες (βλ. «Ολυμπιακή») θα ήταν μια πρώτης
τάξεως ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους. Το συμπέρασμα
είναι ότι, στο βαθμό που σε μια χώρα οι τουριστικού επιχειρηματίες
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εγκολπωθούν την ιδέα της πιστοποίησης ποιότητας, ο τουρισμός στη
συγκεκριμένη χώρα θα έχει κάνει ουσιαστικό βήμα προς τα εμπρός.”39

1.10. Η ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ40
Η κρίση των τελευταίων χρόνων, σε πολλούς τομείς της οικονομίας, οδήγησε
τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην αναζήτηση νέων δρόμων για τη βελτίωση
της ανταγωνιστικής τους θέσης και την αύξηση των ρυθμών ανάπτυξής τους.

Η νέα αυτή προσέγγιση στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, έχει σαν επίκεντρο
τον πελάτη, που είναι τελικά ο αποφασιστικός παράγοντας για την επιβίωση
και κερδοφορία της επιχείρησης. Ο νέος αυτός τρόπος διοίκησης ονομάζεται
Ολική Ποιότητα και στοχεύει στην «πλήρη ικανοποίηση του πελάτη με το
χαμηλότερο δυνατό κόστος για την επιχείρηση, με την ενεργοποίηση όλων
των πόρων της επιχείρησης και κύρια όλου του ανθρώπινου δυναμικού της».
Η προσωπική ενσυνείδητη και καθολική συμμετοχή και ολόψυχη δέσμευση
του προσωπικού μιας επιχείρησης στην προσπάθεια για :
-Ικανοποίηση του πελάτη
-Μείωση των παραπόνων, απωλειών υλικών και εξοπλισμού, δυσαρέσκειας
πελατών και προσωπικού, σπατάλης χρόνου και δυναμικού εξαιτίας : λαθών,
κακού προγραμματισμού, έλλειψης ικανότητας αντιμετώπισης δύσκολων
καταστάσεων, χαμένων ευκαιριών (που μεταφράζονται σε μειωμένη κίνηση
και μειωμένες εισπράξεις).
-Προσφορά υπηρεσιών στον πελάτη πάνω από το επίπεδο που εκείνος
περιμένει.
-Εξασφάλιση σημαντικών πλεονεκτημάτων απέναντι στον ανταγωνιστή.
-Υπηρεσίες που δεν επιστρέφονται (σαν απαράδεκτες) και πελάτες που
επιστρέφουν, είναι στοιχεία απόλυτα απαραίτητα αφού η επιτυχία ή
αποτυχία ακόμα και των καλύτερων συστημάτων εξαρτάται από τον
ανθρώπινο παράγοντα.

39 Πηγή : «Τουριστική Αγορά», Μιχάλης Μαυροβουνιώτης: Εκτός από τις κατηγορίες και τα αστέρια
υπάρχει και το ISO 9000, σελ. 118, τεύχος 71, Μάιος 1995
40 Περιοδικό : «Τουριστική Αγορά», Αντώνης Σπανός : Η ολική ποιότητα στις ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις
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Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δια του προέδρου της Κομισιόν κ. Ντελόρ, που
έθεσε την προσπάθεια υπό την αιγίδα του, υποστήριξε ενεργά το 1989 την
ίδρυση του EFQM (European Foundation of Quality Management), του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ποιότητας. Ο πανευρωπαϊκός αυτός οργανισμός,
έχει σαν σκοπό την ενίσχυση των επιχειρήσεων της ενωμένης Ευρώπης
στην προσπάθεια για καθιέρωση υψηλών κριτηρίων ποιότητας σε όλες τις
λειτουργίες τους. Ταυτόχρονα στοχεύει στη συνεχή μείωση όλων εκείνων
των στοιχείων κόστους που οφείλονται αποκλειστικά σε άγνοια, λάθη και
έλλειψη προγραμματισμού ή σωστής αξιοποίησης των δυνατοτήτων της
επιχείρησης.

Η τουριστική βιομηχανία έχει σαν επίκεντρό της τον πελάτη. Οι
επιθυμίες και οι απαιτήσεις του πελάτη αλλά και ο βαθμός στον οποίο
αυτές ικανοποιούνται καθορίζουν κατά ένα μεγάλο μέρος:
1. την κερδοφορία της επιχείρησης,
2. την σταθερότητα των παλαιών πελατών,
3. την απόκτηση νέων πελατών,
4. την συγκράτηση του κόστους σε χαμηλά επίπεδα,
5. τελικά την ανταγωνιστικότητα της τουριστικής μονάδας.

Σε μια τουριστική μονάδα, το προσφερόμενο προϊόν είναι οι υπηρεσίες, ένα
προϊόν, που δεν μπορεί κάποιος εύκολα να πάρει πίσω και να διορθώσει,
όταν είναι ελαττωματικό. Η έλλειψη του χαμόγελου, η έλλειψη διάθεσης
εξυπηρέτησης από τον μπάρμαν, ή τη ρεσεψιόν, το μη προσεγμένο φαγητό,
η μη αξιόπιστη λειτουργία της αφύπνισης ή των κρατήσεων, το ζεστό
κοκτέιλ, το λερωμένο φλιτζάνι, δεν είναι καταστάσεις που μπορούν εύκολα
να αντιμετωπιστούν από τη διεύθυνση και ακόμα περισσότερο να ελεγχθούν.
Οι τουριστικές μονάδες, δίνουν εξετάσεις κάθε στιγμή μέσα από τις
αδιάκοπες και πολυποίκιλες συναλλαγές του προσωπικού τους με τους
πελάτες τους. Η καλή εντύπωση τελικά εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος
από τη δέσμευση του ίδιου του προσωπικού της τουριστικής μονάδας, που
παίρνει στα χέρια του (μετά από κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση σε
μεθόδους και τεχνικές), τις σχέσεις της μονάδας με τους πελάτες και τον
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κοινωνικό της περίγυρο. Αδιάφορο με το τι υποστηρίζουν οι διαφημιστικές
καμπανιές η στιγμή της αλήθειας για της επιχείρηση, είναι όταν ο υπάλληλός
της βρεθεί αντιμέτωπος με τον πελάτη που παραπονείται για ζεστό ποτό,
χαλασμένη κλειδαριά, διπλοκράτηση δωματίου κ.λ.π. Ο δυσαρεστημένος
πελάτης θα σπεύσει να μεταφέρει σε 22-30 άτομα τη δυσάρεστη εμπειρία
του, αν δεν αντιμετωπιστεί εκείνη τη στιγμή ικανοποιητικά από τον
υπάλληλο. Αντίθετα ο ορθός χειρισμός του προβλήματος και ακόμη
περισσότερο η πρόληψή του, δημιουργούν αποδοχή αρχικά και σε επόμενη
φάση (μετά από ανάλογες επιτυχημένες στιγμές αλήθειας), έναν πελάτη διαφημιστή της τουριστικής μονάδας. Σε μια μονάδα που λειτουργεί με
ποιότητα το 80% των πελατών της μπορεί να προέρχεται μόνο από
ικανοποιημένους πελάτες που επιστρέφουν.

Η Ολική Ποιότητα είναι η αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
προσέγγιση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της
επιχειρηματικής μονάδας. Όπως είπε ο αντιπρόεδρος της Κοινότητας κ.

Bangemann, «Ευρωπαϊκό, πρέπει να σημαίνει ποιοτικό» .

1.11. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΜΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ41
Η ομάδα βελτίωσης της ποιότητας ξεκινά με το να διατυπώσει ένα όραμα
και να κατανοήσει την αποστολή τη δική του και της επιχείρησης. Η

βελτίωση των διαδικασιών σε μια μονάδα, ξεκινά από την κατάταξή τους
σε εκείνες που προσφέρουν προστιθέμενη αξία για τον πελάτη (κρίσιμοι
παράγοντες) και σε εκείνες που είναι άχρηστες (λάθη, επαναλήψεις κ.λ.π.).
Το επόμενο βήμα είναι ο εντοπισμός προβλημάτων που αφορούν
αποτελεσματικότητα.

Οι βασικές κατηγορίες αιτιών στις οποίες κατατάσσονται τα προβλήματα στις
υπηρεσίες είναι:

Περιοδικό : «Τουριστική Αγορά», Αντώνης Σπανός : Η ολική ποιότητα στις ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις
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α. άνθρωποι
β. διαδικασίες
γ. περιβάλλον
δ. εξοπλισμός
Το 20% των αιτιών αυτών ευθύνεται για το 80% του ανεπιθύμητου
συμπτώματος, αν δηλαδή εντοπισθούν και επιλυθούν ολοκληρωτικά, είναι
δυνατόν να μειώσουν το πρόβλημα κατά 80%.

Η βελτίωση της ποιότητας δεν έχει τέλος. Είναι μια κούρσα, όπου
προηγείται πάντα κάποιος χωρίς αυτό να διασφαλίζει ότι ο δεύτερος δεν θα
προηγηθεί με τη σειρά του. Η πρώτη θέση εξαρτάται από τη συνέπεια στην
εφαρμογή του προγράμματος Ολικής Ποιότητας, που από ένα σημείο και
μετά, γίνεται έμφυτη και βαθιά ριζωμένη επαγγελματική νοοτροπία, δηλαδή
τρόπος ζωής.

1.12. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΟΠ) ΣΤΙΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ1
Η δέσμευση στη ΔΟΠ αρχίζει από τον ηγέτη της επιχείρησης και προωθείται
σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η πραγματοποίηση της ποιότητας
επιτυγχάνεται με προσωπική εμπλοκή και υπευθυνότητα, αφιερωμένη στη
διεργασία συνεχούς βελτίωσης, με μετρούμενα επίπεδα απόδοσης όσων
σχετίζονται.

Εμπλέκει κάθε τμήμα, λειτουργία και διεργασία στην επιχείρηση

και

επιτυγχάνει

την

την

ενεργό

δέσμευση

όλων

των

εργαζομένων

για

ικανοποίηση των αναγκών των πελατών. Το πρόγραμμα ΔΟΠ (TQM) τονίζει:

Τελειότητα ως σκοπό
Κάθε δραστηριότητα στις τουριστικές υπηρεσίες μπορεί να ολοκληρώνεται
χωρίς σφάλμα κάθε φορά και όλα τα προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες
είναι ελεύθερα από σφάλματα. Κάθε διευθυντής τουριστικής υπηρεσίας
πρέπει να επιδιώκει τα σωστά αποτελέσματα την πρώτη φορά.
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Καθένας είναι πελάτης και προυηθευτής σε κάθε συναλλαγή
Τα προγράμματα (φροντίδες πελάτη) έχουν επικεντρωθεί στους εξωτερικούς
ή τελικούς καταναλωτές του προϊόντος ή της υπηρεσίας, οι οποίοι βέβαια
είναι εξαιρετικά σημαντικοί.

Η εξυπηρέτηση όμως του εξωτερικού πελάτη

εξαρτάται από μία μακρά εσωτερική αλυσίδα σχέσεων προμηθευτή - πελάτη.
Κάθε

εργαζόμενος

που

κάνει

μία

εργασία

παραλαμβάνει

από

τον

προηγούμενο και παραδίδει στον επόμενο. Κάθε συναλλαγή έχει έναν
προμηθευτή και έναν πελάτη. Κάθε αστοχία στις συνδέσεις διακόπτει την

εσωτερική αλυσίδα. Η πλειονότητα των εργαζομένων γνωρίζει λίγα
πράγματα για τη δουλειά των συναδέλφων τους, την επίπτωση της δουλειάς
τους στην επιχείρηση και τον τελικό πελάτη.

Απόλυτη καθαρότητα νια τις ανάγκες των πελατών
Διευθυντές τουριστικών υπηρεσιών αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες των πελατών, γιατί δεν αντιλαμβάνονται την γνώμη των πελατών για
το προϊόν ή την υπηρεσία. Οι τουριστικές επιχειρήσεις δεν έχουν προσέξει
επαρκώς τις επιδόσεις με βάση οικονομικά, κοινωνικά ή ποιοτικά κριτήρια.

Σπάνια γίνονται

μετρήσεις ικανοποίησης πελατών

πάσχουν από ακατάλληλη σχεδίαση.

και

συνήθως

Κάθε προμηθευτής κατά τις

εξωτερικές συναλλαγές πρέπει να μπορεί να ρωτά (γιατί το κάνω αυτό;) και
(τι εμπειρία έχεις από την υπηρεσία που σου παρέχω;). Τέτοιες ερωτήσεις
δεν επιτρέπονται σε στατικό ή γραφειοκρατικό οργανισμό. Η προσέγγιση
αυτή θα δυναμώσει τη δέσμευση του προσωπικού και θα βοηθήσει την
ατομική παρακίνηση.

Δέσυευση από την κορυφή
Δεν πρέπει να περιορίζεται σε ωραία λόγια μόνο, αλλά να αποδεικνύεται από
την καθημερινή συμπεριφορά. Πολλά προγράμματα ΔΟΠ αποτυγχάνουν,

γιατί τα ηγετικά στελέχη συμπεριφέρονται τυπικά. Οι αναγγελίες
προκαλούν προσδοκίες. Η απογοήτευση, ως σκεπτικισμός και τελικά ο
κίνδυνος είναι η κατάληξη.
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Πρόληψη όγι κατηνορία
Υπερβρλικός χρόνος δαπανάται για να βρεθούν αποδιοπομπαίοι τράγοι στην
αποτυχία. Η εμπειρία μας διδάσκει ότι , όταν κάτι πάει στραβά, πολλοί
άνθρωποι έχουν ευθύνες. Στην Ολική Ποιότητα προσαρμόζουμε την

προσπάθεια στην πρόληψη μελλοντικών συμβάντων και όχι στην
απονομή της κατηγορίας. Το κόστος της μη - συμμόρφωσης μειώνεται με
επενδύσεις στην σχεδίαση και την εφαρμογή συστημάτων, διαδικασιών και
ελέγχων για να προληφθούν και όχι να διορθωθούν σφάλματα.
Εκπαίδευση και επιυόρφωση από πάνω προς τα κάτω

Είναι γνωστό ότι η συμπεριφορά μπορεί να μετατραπεί με ένα
συμμετοχικό εργαστήριο δύο ημερών. Οι άνθρωποι γρήγορα κατανοούν
ότι υπάρχει δυνατότητα οικονομιών, εάν ο οργανισμός καταφέρει να επιτύχει
(Σωστό την πρώτη φορά και κάθε φορά). Το κόστος της αποτυχίας στην
προσπάθεια αυτή συνήθως είναι πάνω από το 20% των εσόδων στην
τουριστική βιομηχανία. Η εκπαίδευση πρέπει να αντικατοπτρίζει τις ακριβείς
ανάγκες του ατόμου σε σχέση με τους σκοπούς του οργανισμού.

Ενσωυάτωση τηο Ολικικ noioTnTac στην επιχείρηση

Η Ολική Ποιότητα πρέπει να είναι μέρος της στρατηγικής της
επιχείρησης και να φαίνεται στα επιχειρηματικά προγράμματα του
οργανισμού. Σε αντίθεση με την ανάπτυξη και την υλοποίηση συστημάτων
Διασφάλισης Ποιότητας, το πρόγραμμα Ολικής Ποιότητας είναι κύρια
επιχειρηματική δραστηριότητα που διαπερνά κάθε τμήμα των τουριστικών
λειτουργιών
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μέτρηση των εκροών / αποτελεσμάτων

1.13. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ42

Τα οφέλη υπολογισμού των εξόδων και της απολεσθείσας αξίας της μη συμμόρφωσης

αγνοούνται

από

τους

διευθυντές

των

τουριστικών

επιχειρήσεων. Προτείνεται η τυποποιημένη προσέγγιση σε κάθε επιχείρηση.
42 Πηγή : Περιοδικό «Τουριστική Αγορά»:Πρόγραμμα Ολικής Ποιότητας στον Τουρισμό, σελ.89

67

Ειρήνη Μ ΠαΤΟΊΟύρα.

- Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Εξυπηρέτησης / Τομέας Τουρισμού: Μοντέλο Μέτρησης Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών

παραδοσιακά, το κόστος της μη - συμμόρφωσης, που αντικανονικά
αναφέρεται ως (το κόστος ποιότητας), αναλύεται στο BS 6243 ως κόστος:

-πρόληψης : ενέργεια να διερευνήσει, προλάβει ή μειώσει τα σφάλματα /
αστοχίες στις τουριστικές υπηρεσίες

-αξιολόγησης («επιθεώρηση») : εκτίμηση της ποιότητας των παρεχόμενων
τουριστικών υπηρεσιών

-αστοχίας:

κόστος

συνδεδεμένο

με

αποτυχία

να

επιτευχθεί

η

προδιαγραφόμενη ποιότητα Είναι πολύτιμο, ιδιαίτερα για διευθυντές, για να
υπολογίσουν στην αρχή της εκπαίδευσή τους το μεγάλο ποσοστό του
χρόνου τους που ξοδεύεται με δραστηριότητες αξιολόγησης και αστοχιών.
Μόλις κατανοήσουν ότι

μόνο ο

υπόλοιπος χρόνος προσθέτει

αξία,

παραδέχονται πόσο αναποτελεσματικός είναι ο τρόπος με τον οποίο
ενεργούν. Το σύνηθες αποτέλεσμα σε κάθε προσπάθεια υπολογισμού του
ανωτέρου χρόνου είναι ότι λιγότερο από το 50% του χρόνου τους δαπανάται
για προσθήκη αξίας.

Αναγνώρισαν τις ευκαιρίες που τους δημιουργούνται για να βελτιώσουν
πολλές πλευρές των λειτουργιών τους.

Εφόσον εγκαθίστανται απλές

διαδικασίες για κοστολόγηση μη - συμμόρφωσης η τιμολόγηση ή ο
υπολογισμός

της

απώλειας

της

προστιθέμενης

αξίας

μπορεί

να

αντιμετωπιστεί σοβαρά. Είναι βέβαιο ότι η συνέπεια της μέτρησης και η
πληρότητα της αντιμετώπισης είναι σπουδαιότερες από την ακρίβεια στα
αρχικά στάδια.
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Η ανάπτυξη οποιοσδήποτε μορφής συστήματος μέτρησης κόστους μη συμμόρφωσης

ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

απαιτεί σοβαρή κατανόηση της συγκεκριμένης τουριστικής επιχείρησης με προσοχή
στη λεπτομέρεια.

Τα οφέλη της εφαρμογής της Ολικής Ποιότητας στην Ξενοδοχειακή μονάδα είναι

• Ικανοποίηση πελάτη
• Μειωμένα έξοδα
• Αυξημένη ικανότητα κέρδους
• Παρακινημένοι και ικανοποιημένοι εργαζόμενοι
• Μελλοντική ανάπτυξη υπό προσωπική ικανοποίηση

1.14. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΟΠ) 43
Η Ολική Ποιότητα, ξεκινά από τις επιθυμίες του πελάτη και μετά την εφαρμογή ενός
προγράμματος, καταλήγει στην ικανοποίηση του πελάτη. Οι υπηρεσίες, τα προϊόντα
και η οργάνωση της μονάδας, προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του πελάτη. Το

43Περιοδικό : «Τουριστική Αγορά», Αντώνης Σπανός : Η ολική ποιότητα στις ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις
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αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται με τη δέσμευση, τη συμμετοχή και τη δυνατότητα

του προσωπικού να εντοπίζει, να αξιολογεί και να επιλύει επί τόπου κάθε
πρόβλημα και τα αίτιά του.

Η ποιότητα κερδίζεται σε δύο κυρίως χώρους:

α. Στο σύστημα, δηλ. στην εφαρμογή των μεθόδων και διαδικασιών που μειώνουν και
πρακτικά αποκλείουν τα λάθη.

β. Στο πάθος και τη δέσμευση, δηλ. στην συνειδητή στήριξη της προσπάθειας από τα
στελέχη και το προσωπικό.

Η ποιότητα διοικείται και δεν μπορεί να βασισθεί μόνο στην καλή θέληση ευσυνείδητων
στελεχών. Το προσωπικό με την εποπτεία και την ηγεσία της διοίκησής του, βελτιώνει
μεθοδικά και συνεχώς το επίπεδο της ποιότητας και αναμιγνύεται προσωπικά στο να
διατηρηθεί η εμπιστοσύνη του πελάτη.

Μια από τις πιο πετυχημένες μεθόδους της Ολικής Ποιότητας για την ενίσχυση της
αποτελεσματικής συμμετοχής του προσωπικού είναι η διαδικασία της συνεχούς
βελτίωσης της ποιότητας. Με τη μέθοδο αυτή δίνονται στο προσωπικό τα κίνητρα και
τα εργαλεία, δηλ. το σύστημα και το πάθος ώστε να επιλύουν προβλήματα, με
εργαστηριακή προσέγγιση και πρακτικό τρόπο.

Αυτό γίνεται με την αρχική εποπτεία ειδικευμένου συντονιστή και δουλεύοντας σε
ομάδες. Έτσι, έχουν την ευκαιρία, να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους από τα διάφορα
τμήματα ή θέσεις που εργάζονται και να καταλήξουν σε πραγματικά εφαρμόσιμα
αποτελέσματα με γνώμονα πάντα την ικανοποίηση του πελάτη. Η έννοια του πελάτη
επεκτείνεται και στον λεγόμενο «εσωτερικό πελάτη» τον συνάδελφο δηλαδή που είναι
αποδέκτης των υπηρεσιών των υπαλλήλων μέσα στην ίδια την επιχείρηση, όπου
«πελάτης»

της

κουζίνας είναι ο σερβιτόρος

και πελάτης του

σερβιτόρου

ο

«εξωτερικός» πελάτης της επιχείρησης.

Η ορθή ανταπόκριση κάθε κρίκου της αλυσίδας αυτής, από τον προμηθευτή τροφίμων
μέχρι τον ταμία, στις απαιτήσεις του πελάτη, εξασφαλίζει ότι η τελική υπηρεσία θα
ικανοποιήσει τον πελάτη κατά 120%. Κάθε ξενοδοχείο προσφέρει ύπνο και φαγητό.

70

Ειρήνη Μ Πατσιούρα.

• Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Εξυπηρέτησης / Τομέας Τουρισμού: Μοντέλο Μέτρησης Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών

Αυτές οι υπηρεσίες δεν το διαφοροποιούν από οποιοδήποτε άλλο. Ένα ξενοδοχείο

όμως

που

διαθέτει

προσωπικό

που

παίρνει

στα

χέρια

του

την

ανταγωνιστικότητα και μεταβάλλεται σε διώκτη της σπατάλης πόρων και σε
προσωπικό φίλο του κάθε πελάτη και συναδέλφου του, έχει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα.

Κάποτε ο θυρωρός ενός ξενοδοχείου, βλέποντάς με από μακριά στη βροχή, ήρθε με
την ομπρέλα του να με παραλάβει, διανύοντας την απόσταση ενός οικοδομικού
τετράγωνου. Αυτή η υπηρεσία δεν τιμολογήθηκε στο λογαριασμό μου, είναι όμως αυτό
το κάτι παραπάνω από το 100%, που με κάνει να επιστρέφω πάντα εκεί.

Ο

υπάλληλος αυτός πήρε την επιχείρηση στα χέρια του δίνοντας προστιθέμενη αξία στις
κατά τα άλλα συνηθισμένες υπηρεσίες του ξενοδοχείου του. Το μυστικό της Ολικής
Ποιότητας είναι τα κίνητρα, που δεν είναι πάντα υλικά. Κίνητρα στον υπάλληλο για
αλλαγή νοοτροπίας, κίνητρα στον πελάτη για επιλογή της συγκεκριμένης μονάδας.

Το πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας σε μια τουριστική μονάδα, μπορεί να
προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητές της και σε κάθε πρόβλημα το οποίο θεωρείται πλέον,
όχι δυσχέρεια, αλλά ευκαιρία για βελτίωση.

1.15. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Κύριο στοιχείο στο πρόγραμμα Ολικής Ποιότητας είναι η αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών

αναγκών

και

η

παροχή

προγραμμάτων,

σεμιναρίων,

εργαστηρίων και άλλων εκπαιδευτικών διεργασιών εντός και εκτός εργασίας.
Κάθε συστατικό της εκπαίδευσης πρέπει να μετριέται, όπου είναι δυνατόν, με
κριτήρια την επίδραση στη συμπεριφορά πριν και μετά. Η μέτρηση πρέπει να
γίνεται στις εκροές και όχι στις εισροές. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης και
ανάπτυξης πρέπει να είναι συνεπές με τις ειδικές συνθήκες κάθε οργανισμού.
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Είναι πιθανόν να καλύπτει :

1. Αύξηση ενημέρωσης και γενική κατανόηση των αρχών της ΔΟΠ
Εργαστήρια

επιτήδεια

οργανωμένα

και

παρουσιασμένα

μπορεί

να

οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές στις διαθέσεις και στη συμπεριφορά
των εργαζομένων

2. Εργαλεία και τεχνικές
Οι βασικές διευθυντικές τεχνικές μπορεί να χρησιμοποιηθούν επωφελώς
από τις Ομάδες Βελτίωσης της Ποιότητας, όπως Ανάλυση Pareto,
δημιουργία

ιδεών

αποτελέσματος.

(Brainstorming),

Πλέον προχωρημένες

και

διαγράμματα

μέθοδοι

στατιστικού

αιτίας
ελέγχου

διεργασίας πρέπει να αναπτυχθούν για κάθε λειτουργία, όπως ικανότητα
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διεργασίας,

διαγράμματα

μέσου

και

εύρους,

έλεγχος

διεργασίας των χαρακτηριστικών κ.λ.π.

3. Ενίσχυση κύριων εργασιών
Σε όλες τις δραστηριότητες είναι αναγκαίο να δοθεί έμφαση σε συστήματα
μέτρησης, λειτουργικούς ελέγχους, ομαδική εργασία, σχέσεις με πελάτες,
χειρισμός παραπόνων και κοστολόγηση
υλοποίηση

των

ανωτέρω

μη-συμμόρφωσης.

αναπτύσσεται

ειδικευμένη

Για την

εκπαίδευση

επιλεγμένων ατόμων.

4. Εκπαίδευση στην εργασία
Μερικές εργασίες στις τουριστικές επιχειρήσεις είναι δυνατόν να αλλάξουν,
ως αποτέλεσμα

του Προγράμματος Ολικής Ποιότητας. Η αλλαγή πρέπει

να στηριχτεί από εκπαίδευση και επανεκπαίδευση των κατόχων των
θέσεων εντός και εκτός εργασίας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοηθεί ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης
πρέπει να περιλαμβάνουν όλους τους εργαζομένους, από τους διευθυντές
μέχρι και νεότερους υπαλλήλους.

1.16. CASE STUDY: MARRIOT INTERNATIONAL44
Όταν ο προσανατολισμός στις ανάγκες του πελάτη γίνεται φιλοσοφία
διοίκησης η επιβίωση και η διαρκής ανάπτυξη της επιχείρησης είναι γεγονός.
Αξιόλογη

είναι

η

περίπτωση

της

ξενοδοχειακής

αλυσίδας

Marriott

International. Η προσήλωση των Marriott στη διοίκηση με βάση της αρχές
της ποιότητας και της εξυπηρέτησης πελατών έχει γίνει αντικείμενο πολλών
βραβείων σε κλαδικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο ομάδων καταναλωτών
και περιοδικών.
Μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές του Marriott

στο επίπεδο της

εξυπηρέτησης πελατών αφορούσε στον εντοπισμό των παραγόντων που

κατά

την

παραμονή

ενός

πελάτη

στο

ξενοδοχείο

συμβάλλουν

αποφασιστικά στην ικανοποίησή του και την πρόθεσή του να το
προτιμήσει και πάλι. Τα κριτήρια που εντόπισε η έρευνα ήταν :

44 Τουριστική Αγορά, Μιχάλης Μαυροβουνιώτης, τεύχος 71, σελ.118, Μάιος 1995
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• ταχύτητα διαδικασιών υποδοχής
• φιλικότητα
• καθαριότητα
• αξία
• πρωινό.
Επειδή οι τέσσερις από αυτές τις δραστηριότητες πραγματοποιούνται τα
πρώτα δέκα λεπτά της διαμονής ενός πελάτη, το σημείο αυτό αποτέλεσε την
καρδιά ενός προγράμματος που ονομάστηκε «1st 10» ακριβώς για να

δώσει την απαιτούμενη διάσταση σε αυτό το κρίσιμο δεκάλεπτο
εντυπώσεων και εξυπηρέτησης. Η προσέγγιση του Marriott στηρίζεται στις
αρχές δημιουργίας ενός προσαρμοσμένου μοντέλου διαρκούς βελτίωσης της
εξυπηρέτησης (moment of truth, service quality modell, augmenting service
offering).
Οι νέοι στόχοι των Marriott περιλαμβάνουν την αποδοτικότερη οργάνωση
των διαδικασιών και λειτουργιών, τη συρρίκνωση της γραφειοκρατίας και τον
περιορισμό έως την εξάλειψη του «χαρτοπόλεμου» που πνίγει τη δουλειά
κάθε διοίκησης.
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ΜΕΡΟΣ Γ : Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.1. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 45
Μικρός αριθμός στελεχών στην τουριστική βιομηχανία αντιλαμβάνεται τις
αρχές και την πίεση που συνδέονται με την μέτρηση των εκροών. Τα
συστήματα

αξιολογήσεων,

τα

σχήματα

εκτάκτων

αμοιβών

και

η

κοστολόγηση, συχνά διακρίνουν εισροές παρά εκροές. Η επίδοση συχνά
αντιμετωπίζεται σαν μία ένδειξη και όχι σαν τμήμα εξέλιξης σε σύγκριση με
αξιόπιστα και συνεπή πρότυπα. Η μέτρηση, όπου ισχύει, κυριαρχείται από
λογιστικές καταγραφές. Η λειτουργικοί δείκτες αγνοούνται. Λίγοι εργαζόμενοι
ξέρουν να μετρούν την επίδοσή τους με κριτήρια εκροής και ποιότητας. Το
κόστος την μη συμμόρφωσης εξαρτάται από συμβατικούς υπολογισμούς
δαπανών και όχι από απώλεια συνεισφοράς. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος

διαμέσου μέτρησης κύριων εκροών σε σύγκριση με παρελθούσες
τάσεις, πρότυπα και στόχους πρέπει να αποτελέσει καθημερινή
πρακτική

στην

τουριστική

βιομηχανία.

Οι

βασικές

αρχές

του

στατιστικού ελέγχου διεργασίας πρέπει να κατανοούνται πλήρως. Οι
στατιστικές τεχνικές βοηθούν στην βελτίωση κατανόησης των αναγκών και
απαιτήσεων των πελατών και τον συνολικό έλεγχο των λειτουργιών.

45 Περιοδικό «Τουριστική Αγορά»:Πρόγραμμα Ολικής Ποιότητας στον Τουρισμό, σελ.89
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1.2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΙΑΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Προκειμένου οι ξενοδοχειακές μονάδες να μετρήσουν την ικανοποίηση των
πελατών τους μπορούν να εστιαστούν στο ακριβώς αντίθετο, δηλαδή να
μετρούν την δυσαρέσκεια τους.

Συνήθως οι μετρήσεις βασίζονται στην προφορική διατύπωση χάνοντας έτσι
η επιχείρηση και τον χρόνο για να επανορθώσει αλλά και τον ακριβή αριθμό
των δυσαρεστημένων καθώς για κάθε παράπονο υπάρχουν άλλα 26 άτομα
που νοιώθουν ακριβώς το ίδιο αλλά δεν εκφράζουν τα συναισθήματά τους.46

Υπάρχουν δύο βασικά βήματα για την μέτρηση του συστήματος ποιότητας
εξυπηρέτησης πελατών :
1. Ανάπτυξη κρίσιμων παραγόντων ποιότητας για την ικανοποίηση του
πελάτη.

46 Total Quality Management. Joel E. Ross. Chapter 7, page 212, St. Lucie Press 1993, 1994
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2. Συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την αντίληψη για την ποιότητα όπως
την βλέπουν οι πελάτες.

Οι κρίσιμοι παράγοντες ποιότητας για μια ξενοδοχειακή επιχείρηση εξαρτάται
από το εύρος των παροχών και από την ποικιλία των υπηρεσιών που
προσφέρει.

Έτσι

η

ανεύρεσή

τους πρέπει

να

προσαρμόζεται

στις

ιδιαιτερότητες της κάθε μονάδας ξεχωριστά.

Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται πρέπει να αφορούν και τις ανάγκες των
εργαζομένων ώστε να συνεργάζονται στην παραπέρα

βελτίωση

της

ποιότητας. Βέβαια ο προσανατολισμός προς τους πελάτες είναι εντελώς
διαφορετικό από αυτό προς τους εργαζόμενους. Οι πρώτοι ερωτώνται για τις
προσδοκίες τους και οι τελευταίοι για το τι νομίζουν πως οι πελάτες
προσδοκούν.

Τόσο η ανεύρεση των κρίσιμων παραγόντων ποιότητας όσο και η
συγκέντρωση στοιχείων για την αντίληψη που διαμόρφωσαν οι πελάτες,
μπορούν να διευκολυθούν
ανταγωνισμός

άλλωστε

με τη χρήση

απαιτεί

«Να

σύγχρονης τεχνολογίας.

μην

αντιμετωπίζουμε

Ο

τα

προβλήματα του αύριο με τα εργαλεία του χθες.» (Marshal Me Louan).

Η αλυσίδα ξενοδοχείων Ritz - Carlton, νικήτρια του βραβείου Baldridge,
βασίζεται στην τεχνολογία. Σε υπολογιστές κρατά ιστορικά προφίλ των
προτιμήσεων περισσότερων από 240000 φιλοξενούμενων καθώς και των
στοιχείων που δεν τους ευχαριστούν . Οι ερευνητές μελετούν περισσότερους
από 25000 φιλοξενούμενους προκειμένου να βρουν τρόπους με τους
οποίους η αλυσίδα θα βελτιώσει την παροχή των υπηρεσιών της.
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1.3. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ (BENCHMARKING)
Η ποσοτική μέτρηση των απόψεων των πελατών επεκτείνεται και στη
μέτρηση και οριοθέτηση της επιχείρησης ως προς τον ανταγωνισμό, γνωστή
με τον όρο benchmarking.

Οι παραδοσιακές μέθοδοι στοχοθέτησης θεωρούνται ανεπαρκείς σε ένα
σύστημα Ολικής Ποιότητας. Σαν σύγχρονη προσέγγιση, θεωρείται η επιλογή
στόχων που βασίζονται στις επιδόσεις των πλέον επιτυχημένων από τους
ανταγωνιστές της επιχείρησης στο χώρο που αυτή κινείται. Η διαδικασία
αυτή βασίζεται στην αρχή ότι «εάν γνωρίζεις καλά τον εχθρό σου δεν
φοβάσαι το αποτέλεσμα της μάχης»47

Μέσω του benchmarking, που - μέσα στο πνεύμα της Ολικής Ποιότητας είναι μια προληπτική διαδικασία, αλλάζουν οι δομές της επιχείρησης με
δομημένο τρόπο και με στόχο τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης. Οι
Ιάπωνες ως στόχο χρησιμοποιούν το «dantotsou», δηλαδή, να γίνουν «ΟΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΚΑΛΎΤΕΡΟΥΣ» .

Η διαδικασία για τη μέτρηση και συγκριτική ανάλυση επιδόσεων εκτελείται σε
τέσσερα στάδια, κάθε ένα από τα οποία αποτελείται από διαφορετικά
βήματα. Η διαδικασία στο σύνολό της εναρμονίζεται με τα διαδοχικά στάδια
στη διαδικασία για βελτιώσεις «PLAN - DO - CHECK - ACT» (τροχός
TOuDeming)48.

Στάδιο 1° : Σχεδιασμός της έρευνας benchmarking (PLAN)
• Επιλογή των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας.
• Επιλογή των καλύτερων ανταγωνιστικών ή άλλων επιχειρήσεων, ως
σημεία αναφοράς.
• Επιλογή των καλύτερων επιχειρήσεων για συγκρίσεις.

47 Ολική Ποιότηξτα, Α.Σπανός, Κεφάλαιο 3, σελ. 101, Εκδόσεις Γαλιλαίος, 1993
48 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Κ. Δερβιτσιώτη, Κεφάλαιο 8, σελ.283, Αθήνα 1993
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Στάδιο 2° : Συλλογή Πληροφοριών (DO)
• Σχεδιασμός και εφαρμογή μεθόδων για συλλογή στοιχείων.
• Προσδιορισμός σημερινού επιπέδου απόδοσης της επιχείρησης και του
σημαντικότερου ανταγωνιστή της.

Στάδιο 3° : Ανάλυση, Αξιολόγηση και Επικοινωνία των Αποτελεσμάτων
(CHECK)
• Προβολή σημερινών επιδόσεων σε μελλοντικές χρονικές περιόδους.

Στάδιο 4° : Εφαρμογή Προγραμμάτων Δράσης για Βελτίωση (ACT)
• Προσδιορισμός στόχων για επιχειρησιακές λειτουργίες και διαδικασίες
• Διαμόρφωση

και

υλοποίηση

παρακολούθηση

των

βελτίωσης

προέκυψαν

που

των

προγραμμάτων

αποτελεσμάτων.
από

τις

Αναμόρφωση

δράσης
των

διεπιχειρησιακές

και

στόχων

συγκρίσεις

ανταγωνιστικών επιδόσεων.

1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ : Η τεχνολογική επανάσταση που
συντελείται τα τελευταία χρόνια δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και
τον κλάδο της τουριστικής βιομηχανίας.

εργαλεία

προσφέρουν

πλέον

πλήθος

Τα σύγχρονα τεχνολογικά
δυνατοτήτων

που

-

σε

συνδυασμό με την απαραίτητη οργάνωση - μπορούν να συντελέσουν
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και στην αύξηση της
απόδοσης των κεφαλαίων των τουριστικών επιχειρήσεων.

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορικής είναι ένα γεγονός
αναμφισβήτητο και αναγνωρισμένο σε όλο το επιχειρησιακό φάσμα σε
παγκόσμιο επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια η εφαρμογή των τεχνολογιών
αυτών βρίσκει πρόσφορο έδαφος και στην τουριστική βιομηχανία, καθώς
ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις αντιλαβμάνονται τα μεγάλα οφέλη και τις
τεράστιες προοπτικές που διανοίγονται.

80

Ειρήνη Μ Πατ01θύρα.

- Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Εξυπηρέτησης / Τομέας Τουρισμού: Μοντέλο Μέτρησης Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών

Άλλωστε, ο τουριστικός κλάδος είναι ένας κλάδος πολυσύνθετος από
πλευράς δραστηριοτήτων και στις μέρες μας είναι αδιανόητο να φανταστούμε
ένα ξενοδοχείο ή ένα τουριστικό γραφείο που να μην διαθέτει την ανάλογη
πληροφορική υποδομή.

Και όταν μιλάμε για πληροφορική υποδομή,

αναφερόμαστε στο hardware, το software, αλλά και τις επικοινωνίες που
αποτελούν πλέον αναγκαία λύση για όλες τις επιχειρήσεις, ειδικά μάλιστα
όταν εμπλέκονται συνεργασίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η χρήση των εφαρμογών των τεχνολογιών της Πληροφορικής μπορεί
να βελτιώσει την απόδοση και την παραγωγικότητα, να δημιουργήσει
νέους

τρόπους

οργάνωσης

και

διοίκησης,

να

αναπτύξει

νέες

επιχειρηματικές δραστηριότητες και να συντελέσει στην απόκτηση
στρατηγικού πλεονεκτήματος στο χώρο της ανταγωνιστικής αγοράς
του τουρισμού.
Αν κοιτούσε κάποιος μερικά χρόνια πίσω, θα έβλεπε ότι η πλειοψηφία των
τουριστικών, όπως άλλωστε και των άλλων, επιχειρήσεων ακολουθούσε το
συγκεντρωτικό

υπολογιστικό

μοντέλο,

με

τεράστια

συστήματα

να

αναλαμβάνουν τον έλεγχο της λειτουργίας ολόκληρης της επιχείρησης. Τότε
βρισκόμαστε στην εποχή της μοναρχίας των μεγάλων υπολογιστικών
κέντρων, που μπορεί μεν να προσέφερε μεγαλύτερο εσωτερικό έλεγχο,
περιόριζε όμως δραματικά το διαμοιρασμό της πληροφορίας, σημείο
ιδιαίτερα σημαντικό στις μέρες μας.
Έτσι περάσαμε αναπόφευκτα στην επόμενη φάση, αυτή της αποδέσμευσης
από τα συγκεντρωτικά υπολογιστικά συστήματα και της εισαγωγής νέων
επιχειρησιακών

δικτύων

ικανών

να

αντεπεξέλθουν

στις

αυξημένες

επικοινωνιακές απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων. Πλέον τη δουλειά
των μεγάλων υπολογιστικών συστημάτων (mainframes, minicomputers)
μπορούν να κάνουν τα σύγχρονα PCs με την ανάλογη φυσικά υποδομή.

Ένας PC server τελευταίας τεχνολογίας έχει τη δυνατότητα διαχείρισης
μεγάλων όγκων δεδομένων μέσα σε μικρό διάστημα και με χαμηλό κόστος.
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Δεν είναι όμως μόνο το hardware που συμβάλει στη συγκεκριμένη αλλαγή
πλεύσης. Πολύ μεγάλες αλλαγές έχουν συντελεστεί και στον τομές του
software, με νέα λειτουργικά συστήματα που παρέχουν όλες τις απαραίτητες
λειτουργίες, αλλά και τοπικά δίκτυα και κατανεμημένες βάσεις δεδομένων
που αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο της διακίνησης των πληροφοριών.

49

1.5. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΜΕΣΩ INTERNET
Οι σύγχρονες τουριστικές επιχειρήσεις έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν μια
νέα πραγματικότητα, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα αφ’ ενός να κάνουν
γνωστό το όνομά τους διεθνώς και αφ’ εταίρου να επεκτείνουν τις
δραστηριότητές τους σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Η διαμόρφωση
των νέων δεδομένων ήλθε με τη ραγδαία εξάπλωση του Internet. (Γ.
Χριστόπουλος).
To Internet είναι ένα μεγάλο διαδίκτυο με εκατομμύρια υπολογιστές
συνδεδεμένους με αυτό. Ξεκίνησε ως στρατιωτική υπηρεσία πριν από 20
χρόνια, αλλά εξελίχτηκε σε τόπο ανταλλαγής μηνυμάτων και αρχείων σχεδόν
από τα πρώτα του βήματα. Κάθε υπολογιστής που είναι συνδεδεμένος με το
Internet μπορεί πολύ απλά να συνδεθεί με κάποιον άλλο που βρίσκεται σε
οποιοδήποτε μέρος της γης, να αντλήσει πληροφορίες που έχει το
απομακρυσμένο μηχάνημα, να χρησιμοποιήσει την υπολογιστική του ισχύ
και πολλά άλλα.
Όλα τα θαυμαστά γνωρίσματα του Δικτύου μπορούν να χρησιμεύσουν στην
τουριστική επιχείρηση και να αποδώσουν τόσο στον τομέα της διαφήμισης
όσο και στον τομέα της άμεσης επικοινωνίας με τον πελάτη

α. Πρόσβαση στην «τελευταία» πληροφορία
To Internet δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στην πιο «τελευταία
πληροφορία» σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πληροφορία αυτή μπορεί να αφορά
σε μετακινήσεις τουριστών , στατιστικά στοιχεία, οικονομικά μεγέθη και
μελέτες σχετικά με τη δημογραφική / οικονομική κατάσταση των ταξιδιωτών,49

49 Τουριστική Αγορά, Γ. Χριστόπουλος, τεύχος 11,σελ.54, Οκτώβριος 1996
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τις τιμές των δωματίων σε παγκόσμιο επίπεδο, τις μελέτες ανταγωνισμού
κ.λ.π.

β. Εμβέλεια της πληροφορίας
Η εμβέλεια της πληροφορίας και η ταχύτητα με την οποία οποιαδήποτε
εξέλιξη γίνεται γνωστή μέσα από το Internet είναι παράγοντες χωρίς
υποκατάστατα στο σύγχρονο εμπορικό κόσμο. Σε ελάχιστο χρόνο η
επιθυμητή πληροφορία φτάνει στον παραλήπτη της εύχρηστα, ευέλικτα και
εμπιστευτικά, εάν το τελευταίο απαιτείται.

γ. Αξιοποίηση του χρόνου
Ο χρόνος σήμερα, εκτός από χρήμα, είναι το κλειδί της επιτυχίας.

δ. Πρόσβαση στην παγκόσμια γνώση
Η

χρήση

του

Δικτύου

δίνει

τη

δυνατότητα πρόσβασης

και

στενής

παρακολούθησης της «γνώσης» και τον τρόπο αξιοποίησής της σε όλον τον
κόσμο.

ε. Δημιουργία σφαιρικής παρουσίας
Με την αξιοποίηση εργαλείων του Δικτύου, ένα ξενοδοχείο ή τουριστικό
πρακτορείο αποκτούν σφαιρική παρουσία, έχοντας τη δυνατότητα να
ενημερώσουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, να προωθήσουν τις
δραστηριότητές τους και, γενικότερα να «φέρουν» πελάτες ή πιθανούς νέους
πελάτες - όπως και προμηθευτές ή συνεργάτες - σε άμεση επαφή «κοντά»
τους, σε ελάχιστο χρόνο.

Με βάση το δεδομένο της σημερινής τάσης για «ηλεκτρονικό επιχειρείν»
μέσω του Internet και αφού έχουμε προσεγγίσει τα κύρια

ζητήματα για

business μέσω του Δικτύου, προκειμένου αυτά να αξιοποιηθούν στον
τουριστικό χώρο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανταγωνιστικότητα,
διεθνοποίηση των πολιτικών marketing και ανάγκη προσέλκυσης πελατών
από όλα τα σημεία του πλανήτη, κάποιοι καίριοι τομείς δραστηριότητας είναι
και οι παρακάτω:
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• Υττοστήριξη ττελατών : Σήμερα πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη
συνδεδεμένους hosts - υπολογιστές στο Internet, προκειμένου να δέχονται
ερωτήσεις, απόψεις, παράπονα και συγκεκριμένες ανάγκες πελατών,
σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.
• Ανταλλαγή

μηνυμάτων

:

Η

ανταλλαγή

μηνυμάτων

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου υπήρξε η πρώτη υπηρεσία του παγκόσμιου Δικτύου που
γνώρισε καθολική χρήση. Το Δίκτυο επιτρέπει την ηλεκτρονική ανταλλαγή
μηνυμάτων και αρχείων μεταξύ sites επιχειρηματικών δικτύων και
συστημάτων

υπολογιστών,

των

οποίων

οι

χρήστες

μπορεί

να

περιλαμβάνουν πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές.

• Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα : Είναι σαφές πλέον ότι η αξιοποίηση και
ενσωμάτωση των τεχνολογιών της Πληροφορικής στο business plan μιας
επιχείρησης επιφέρουν την απόχτηση και διατήρηση του ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος

• Συνεργασία και ανάπτυξη : Η ανάπτυξη και λειτουργία του Δικτύου είναι
αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ των κόμβων που το αποτελούν. Στο
πλαίσιο αυτό, η χρήση του Δικτύου διευκολύνει τη διεθνή συνεργασία
μεταξύ δύο ή περισσότερων πλευρών για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών
ή την επίτευξη συμφωνιών.

Το τελικό συμπέρασμα δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από το ότι αξίζει
κάποιος να επενδύσει στο Internet. Τα πλεονεκτήματά του είναι αρκετά :
1. Έχει κοινό από όλον τον κόσμο το οποίο συνεχώς αυξάνεται.
2. Έχει το χαρακτηριστικό της αλληλεπίδρασης που δεν προσφέρει σχεδόν
κανένα άλλο μέσο προώθησης επιχειρήσεων και διαφήμισης.
3. Είναι ταχύτατο όσον αφορά την επικοινωνία του χρήστη - ενδιαφερομένου
και του επιχειρηματία.
4. Είναι φθηνότερο από κάθε άλλο διαφημιστικό μέσο.
5. Έχει δυνατότητες ανάπτυξης που εκλείπουν από τα υπόλοιπα μέσα, τα
οποία μάλλον έχουν κορεστεί.

Με λίγα λόγια είναι ίσως η μόνη λύση για πολλές τουριστικές επιχειρήσεις
(ξενοδοχεία, Tour Operators) που δεν έχουν άλλο τρόπο να προβάλλουν
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τις επιχειρήσεις τους. Ειδικά αν γίνει προσεγμένη δουλειά και από την
πλευρά της πολιτείας, ίσως το Internet ανακηρυχθεί το μέσο το οποίο θα
δώσει ώθηση στον ελληνικό τουρισμό και θα σώσει από τη χρεοκοπία
αρκετές από τις μικρές τουριστικές επιχειρήσεις.50

50 Τουριστική Αγορά, Κοσμόπουλος, Σ. Ζγουρής, Θ. Καραβέλας , τεύχος 11,σελ.60, Οκτώβριος 1996
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

2.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η παρούσα μελέτη ασχολείται με την ποιότητα σε υπηρεσίες και ειδικότερα
με την ποιότητα εξυπηρέτησης στον τομέα του τουρισμού. Η συνεχής πορεία
του τουρισμού προς τα εμπρός θα πρέπει να κινηθεί σε νέες βάσεις που θα
έχουν σαν προτεραιότητα και επίκεντρο τον άνθρωπο, δηλ. τον τουρίστα καταναλωτή,

επάνω στον οποίο βασίζεται

η οποιαδήποτε τουριστική

δραστηριότητα οπουδήποτε στον πλανήτη. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί
αναπόφευκτα σε τρία συμπεράσματα51:

1. ότι

οφείλουμε

να

σεβόμαστε

και

να

μην

σπαταλούμε

τους

περιορισμένους τουριστικούς πόρους,
2. ότι

οφείλουμε

να

ερευνούμε

μέσα

από

όλα

τα

σύγχρονα

επιστημονικά δεδομένα, τα στοιχεία εκείνα που δίνουν το πλαίσιο
ικανοποίησης των σημερινών αναγκών του τουρίστα,
3. ότι οφείλουμε σε κάθε ενέργειά μας να σκεφτόμαστε, πως θα
ικανοποιηθεί ο πελάτης από τις τουριστικές υπηρεσίες που του
παρέχουμε, γεγονός που ήδη έχουν ενστερνιστεί και κάποιες
ελληνικές εταιρίες τα τελευταία χρόνια.

Τουριστική Ψυχολογία, Περικλής Ν. Λύτρας, Ο Στόχος: η ικανοποίηση του τουρίστα,
σελ.400 Εκδόσεις «Interbooks» Αθήνα 1993.
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Ο επαγγελματίας του τουρισμού και του ξενοδοχείου θα πρέπει να
προσφέρει τέτοιες ποιοτικές υπηρεσίες ώστε να ικανοποιείται σε όλα τα
επίπεδα ο τουρίστας - καταναλωτής. Ιδιαίτερα θα πρέπει να κινείται με
βήματα όπως τα παραπάνω.

Στόχος της μελέτης αυτής είναι ο σχεδιασμός ενός μοντέλου με τη βοήθεια
του

οποίου

να

διασφαλίζεται

τουριστικών υπηρεσιών

η

ποιότητα

σε

μία

μονάδα

παροχής

όπως είναι ένα ξενοδοχείο. Το μοντέλο αυτό θα

πρέπει να μετρά σε real time : «κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι από την

ποιότητα πκ ξενοδοχειακής μονάδας οι εσωτερικοί αλλά περισσότερο
οι εξωτερικοί του πελάτες και μάλιστα σε real time »
Προκειμένου να τεθεί το μοντέλο σε λειτουργία χρησιμοποιήθηκε ως μονάδα πιλότος το ξενοδοχείο « Meliton » της αλυσίδας ξενοδοχείων Grecotel.

2.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
• Εσωτερικός πελάτης : Στην ξενοδοχειακή μονάδα στους εσωτερικούς
πελάτες θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν όλοι οι εργαζόμενοι, από τις
καμαριέρες και τους receptionist έως τη γραμματεία και τη διεύθυνση
• Εξωτερικός πελάτης : Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δύο είδη
πελατών, α) Οι τελικοί πελάτες ή χρήστες των υπηρεσιών που προσφέρει
η επιχείρηση.
Στην ξενοδοχειακή μονάδα είναι οι μεμονωμένοι πελάτες - τουρίστες φιλοξενούμενοι.

β) Οι ενδιάμεσοι πελάτες. Στα πλαίσια του ξενοδοχείου είναι τα τουριστικά
πρακτορεία που διακινούν μεγάλο αριθμό πελατών για τουρισμό, οι φορείς
που διοργανώνουν συχνά συνέδρια ή άλλες εκδηλώσεις π.χ. χορούς,
δεξιώσεις κ.λ.π.

• Επιδίωξη νια ικανοποίηση πελάτη
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Ποιότητα και ικανοποιημένοι πελάτες συμβαδίζουν σε μια επιχείρηση
παροχής υπηρεσιών. Στην επιδίωξη επομένως των επιχειρήσεων να έχουν
ικανοποιημένους πελάτες, βοηθάνε τα παρακάτω πέντε ερωτήματα

1. «Ποιοι είναι οι πελάτες μας ;». Ο σαφής καθορισμός του πελατολογίου
στο οποίο στοχεύει μια επιχείρηση θα τη βοηθήσει στην καλύτερη
ανεύρεση και ικανοποίηση των αναγκών τους . Σχηματικά αυτό μπορεί να
παρασταθεί ως κύκλος :

Σε ένα ξενοδοχείο αυτό αντιστοιχεί με την αναζήτηση των ατόμων που το
επιλέγουν.

Αν πρόκειται

δηλαδή

για

επαγγελματίες

που

έρχονται

αποκλειστικά και μόνο για δουλειές, για ζευγάρια ελεύθερα ή παντρεμένα,
για εκδρομικά γκρούπ κ.α.

2. Τι θέλουν από μας ;». Θα πρέπει να αναζητηθούν τα αίτια της ανάγκης
που

τους ώθησαν στο να απευθυνθούν στην επιχείρηση

για να

ικανοποιηθούν. Ανεύρεση των βαθύτερων αναγκών τους και σε τι βαθμό η
επιχείρηση είναι ικανή να τις ικανοποιήσει. Σχηματικά αυτό μπορεί να
παρασταθεί ως ερωτηματικό μέσα στον προηγούμενο κύκλο :

Σε ένα ξενοδοχείο αυτό αντιστοιχεί με την αναζήτηση των βασικών
αναγκών των πελατών - φιλοξενουμένων. Ανάλογα

με το αν θα

διανυκτερεύσουν ένα ή περισσότερα βράδια, ή για ολόκληρη την περίοδο
των διακοπών τους, καλοκαιρινή ή άλλη σαιζόν, προσδοκούν και τις
απαιτούμενες ανέσεις.
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«Δίνουμε στους πελάτες μας αυτό που θέλουν ;». Δεν αρκεί η
επιχείρηση απλά να παρέχει υπηρεσίες αλλά να παρέχει εκείνες τις
υπηρεσίες που κάνουν τους πελάτες πραγματικά ικανοποιημένους. Θα
πρέπει να υπάρχει ευαισθητοποίηση για συνεχή και άμεση επαφή με τον
πελάτη από όλους όσους εργάζονται μέσα στην επιχείρηση

ώστε να

επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Σχηματικά αυτό μπορεί να
παρασταθεί ως βέλος με κατεύθυνση το προηγούμενο σχήμα :

Για ένα ξενοδοχείο αυτό συνεπάγεται τον προσδιορισμό των αναγκών έτσι
όπως τις αντιλαμβάνεται ο πελάτης - φιλοξενούμενος και όχι όπως τις
εκτιμά η επιχείρηση. Κυρίως να εντοπισθούν οι ανάγκες που έχουν σχέση
με την κουλτούρα του, το life style, την ψυχολογία του και άλλα στοιχεία τα
οποία δε δηλώνονται από τον ίδιο αλλά είναι αυτά που εξασφαλίζουν την
επιτυχία. Π.χ. η ύπαρξη χώρου ψυχαγωγίας για τα παιδιά, super market
στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου κ.α. είναι στοιχεία που συμφωνούν με
τα πρότυπα των πελατών αλλά και παράλληλα ξεπερνούν τις προσδοκίες
τους χαρίζοντας στη μονάδα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.4 *

4. «Τι μας λένε , εμείς τους ακούμε, μένουν ευχαριστημένοι ;». Μετά την
παροχή της υπηρεσίας η επιχείρηση θα πρέπει να παίρνει feedback για
την επιβεβαίωση της επιτυχίας της αποστολής της ή για την ανεύρεση
προβλημάτων και παραπόνων. Αλλά θα πρέπει και να διευθετεί τα όποια

89

Ειρήνη Μ Πατσιούρα.

- Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Εξυπηρέτησης / Τομέας Τουρισμού: Μοντέλο Μέτρησης Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών

παράπονα και να λύνει τα προβλήματα ώστε στο τέλος οι πελάτες να είναι
πάντα ευχαριστημένοι.

Σχηματικά αυτό θα μπορούσε να παριστάνει ένα χαμόγελο στο παραπάνω
σχήμα :

Στα πλαίσια της ξενοδοχειακής μονάδας αυτό μεταφράζεται με μια συνεχή
συνεργασία

ξενοδοχείου

-

πελάτη

για

τη

λήψη

με

κάθε

μέσο

( ερωτηματολόγια, ηλεκτρονική βάση δεδομένων) της άποψης που έχει
σχηματίσει ο πελάτης για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, για το επίπεδο των
υπηρεσιών του και για τα τυχόν παράπονά του.6

6. «Πώς μας βλέπουν ;». Η καλή ποιότητα εξυπηρέτησης επηρεάζει άμεσα
την εικόνα της επιχείρησης και παίζει σημαντικό ρόλο στο χτίσιμο καλού
ονόματος. Άλλωστε η ποιότητα αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση για την
επιχείρηση καθώς δημιουργεί πιστούς πελάτες που θα την επευφημήσουν
και στους γνωστούς τους. Θα πρέπει επίσης να ενδιαφέρει την επιχείρηση
και πως την βλέπουν οι πελάτες της και σε σύγκριση με τις ανταγωνίστριές
της ώστε να εντοπίσει σε ποια χαρακτηριστικά είναι ισχυρή και σε ποια
αδύνατη. Σχηματικά αυτό μπορεί να παρασταθεί ως ένα ζευγάρι γυαλιά
στο πρόσωπο που φαίνεται να παριστάνει το προηγούμενο σχήμα :
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Ως γνωστόν ένας ευχαριστημένος πελάτης θα φέρει άλλους 3 ενώ ένας
δυσαρεστημένος θα αποτρέψει άλλους 12 πιθανούς πελάτες να δεχθούν τις
υπηρεσίες

μίας

ξενοδοχειακής

μονάδας

που

δεν

τους

άφησε

ικανοποιημένους. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο αν ληφθεί υπόψη ο
ιδιαίτερα έντονος ανταγωνισμός στις ξενοδοχειακές υπηρεσίες όχι μόνο στα
πλαίσια ενός κράτους αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Η καλή εικόνα ενός
ξενοδοχείου έχει επομένως πολλά να προσφέρει και όχι μόνο στους
ιδιοκτήτες.

•

Ποιότητα εξυπηρέτησης (υπηοεσίαύ => ικανοποίηση πελάτη :
Συστηματικές εμπειρικές έρευνες έχουν προσδιορίσει τους παράγοντες
που διαμορφώνουν τόσο την ίδια αντίληψη του πελάτη μετά την
εξυπηρέτησή του, όσο και τις προσδοκίες του για την αναμενόμενη
ποιότητα. Οι παράγοντες αυτοί,

που προτάθηκαν από την ερευνητική

ομάδα του Parasuraman , και αφορούν τις τουριστικές μονάδες είναι:

α)

Η αξιοπιστία (reliability) της επιχείρησης. Στα πλαίσια της ξενοδοχειακής
μονάδας η αξιοπιστία αναφέρεται στην ικανότητά της να εξυπηρετεί τους
πελάτες της στις

βασικές του

απαιτήσεις

(π.χ.

καθαριότητα

και

εξυπηρέτηση δωματίου, ζεστό νερό όταν το χρειαστεί, πρωινό σε βολικές
ώρες κ.α.).
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Τα υλικά ή εμπράγματα στοιχεία (tangibles) στον επαρκή αριθμό
προσωπικού, στην διακόσμηση των δωματίων και των χώρων υποδοχής,
στο feedback από τον πελάτη για το αν έμεινε και κατά πόσο
ευχαριστημένος κ.α.

γ)

Ο

βαθμός

ανταπόκρισης

(responsiveness)

που

αναφέρεται

στην

προθυμία των εργαζομένων να εξυπηρετήσουν γρήγορα και με ευγένεια
τις όποιες απαιτήσεις των πελατών.

δ)

Η αίσθηση αυτοπεποίθησης (assurance) η οποία στα πλαίσια του
ξενοδοχείου μεταφράζεται με την ασφάλεια που νοιώθουν οι πελάτες για
τους ίδιους και τις αποσκευές τους όταν βρίσκονται εντός και εκτός της
μονάδας, με την επαγγελματική συμπεριφορά του προσωπικού κ.α.

ε) Η κατανόηση και η συναισθηματική συμμετοχή (empathy) που αναφέρεται
στην δημιουργία από τον πελάτη της εντύπωσης ότι επιδέχεται από το
προσωπικό ειδικής μεταχείρισης (π.χ. ειδικά γεύματα, χώρους για παιδιά
κ.α.).

Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε ενώ η αξιοπιστία είναι η πιο σημαντική
από όλες τις διαστάσεις ποιότητας σύμφωνα με σχετικές έρευνες δεν αρκεί
για να

ξεπεράσει

την

ικανοποίηση

των προσδοκιών του πελάτη. Συνεπώς για

την ενίσχυση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος μία επιχείρηση είναι
σκόπιμο να δώσει έμφαση και στους άλλους διαμορφωτές αντίληψης για την
ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας ( εμπράγματα στοιχεία, βαθμός
ανταπόκρισης, αυτοπεποίθηση, κατανόηση και συναισθηματική συμμετοχή ).

Η σημασία των διαμορφωτών αντίληψης για την ποιότητα που έχουν σχέση
με τη διαδικασία και λειτουργούν κατά τη διάρκεια της εξυπηρέτησης είναι
καθοριστική για την ανάπτυξη και τη διατήρηση ενός ισχυρού ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος.
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Στην μελέτη θα γενικεύσουμε τους διαμορφωτές αντίληψης ποιότητας κρίσιμους παράγοντες ποιότητας, στις παρακάτω κατηγορίες που κατά τον Κ.
Δερβιτσιώτη είναι:
1. Η διοίκηση
2. Οι διαδικασίες
3. Οι εργαζόμενοι
4. Οι μηχανές
5. Τα υλικά
6. Οι εγκαταστάσεις

Ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών μιας επιχείρησης καθορίζει και το
βαθμό ανταγωνιστικότητάς της. Μια επιχείρηση διακρίνεται για πραγματική
υπεροχή στην αγορά,

όταν η προσφερόμενη στον πελάτη ποιότητα

εξυπηρέτησης ξεπερνά σχεδόν κάθε φορά τις προσδοκίες του.

2.3. Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ 100% ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Για να τεθούν όλα τα παραπάνω στην πράξη και να επιτευχθεί η 100%
ικανοποίηση του πελάτη , σχεδιάστηκε ένα μοντέλο που ενισχύει το σύστημα
διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει ένα ξενοδοχείο.

Η διατήρηση της ικανοποίησης του πελάτη σε υψηλά επίπεδα σαν σκοπός
απαιτεί την λήψη πληροφοριών (feedback) από τους πελάτες αμέσως μετά
την εξυπηρέτησή τους από την μονάδα σε πραγματικό χρόνο (real time) ,
συνθήκες εργασίας που να αφήνουν ικανοποιημένους του εργαζόμενους τους εσωτερικούς πελάτες - αλλά και επίπεδο κερδών που να ικανοποιεί τους
ιδιοκτήτες. Σαν αποτέλεσυα η μονάδα μέσα από αυτό το σύστημα μπορεί να
βρει τα αδύνατα σημεία της και διορθώνοντάς τα να οδηγηθεί σε υψηλότερα
επίπεδα ικανοποίησης και για τους τρεις φορείς της, πελάτες, εργαζόμενους,
ιδιοκτήτες.
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Καθώς οι προσπάθειες για την ποιότητα δεν σταματούν ποτέ η
μονάδα

στην

ιδανική

της

λειτουργία

θα

επιδιώκει

να

παρέχει

ικανοποίηση περισσότερη και από την προσδοκώμενη.

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η μέτρηση

ποιοτικών παραγόντων σε υπηρεσίες ήταν το πιο δύσκολο

κομμάτι της παρούσας μελέτης γιατί ήταν απαραίτητο

να μετρηθεί η

ποιότητα υπηρεσιών κατά πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Βασικά ήταν
αναγκαία η ανεύρεση των κρίσιμων παραγόντων ποιότητας και για τους
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τρεις παράγοντες,

πελάτες,

εργαζόμενους και

ιδιοκτήτες,

και

η

ποσοτικοποίησή τους.

2.4.1. ΠΕΛΑΤΕΣ
Για τους πελάτες οι κρίσιμοι παράγοντες έπρεπε να αναζητηθούν τόσο
μεταξύ των γενικών διαμορφωτών αντίληψης για την ποιότητα όσο και
μεταξύ των σημαντικότερων «στιγμών αλήθειας».

Για

την

μέτρηση

τέτοιων

παραγόντων

ήταν

απαραίτητο

να

χρησιμοποιηθούν ποιοτικές μέθοδοι μέτρησης. Οι ποιοτικές μετρήσεις
απαιτούν «ακρόαση», μελέτη, ανάλυση και μετάφραση των δηλώσεων των
πελατών. Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της
διαδικασίας της ποιοτικής μέτρησης ήταν :

α) Για την «ακρόαση» των στοιχείων που είχαν να δώσουν οι πελάτες για
τους παράγοντες που οι ίδιοι θεωρούν κρίσιμους για μια ποιοτική διαμονή
σε μια ξενοδοχειακή μονάδα, χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις πηγές :

Ο Τα αποτελέσματα μιας Γερμανικής Διαφημιστικής Εταιρίας που έπειτα
από

έρευνα

απέδωσε

τους

παρακάτω

20

παράγοντες

ως

σημαντικότερους για την ποιότητα σε μια ξενοδοχειακή μονάδα:
1= Σημαντικότερος , 20 = Λιγότερο σημαντικός
ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ
Τοποθεσία, εγκαταστάσεις ξενοδοχείου
Εσωτερική διαρρύθμιση
Δωμάτια
Εγκαταστάσεις κοινόχρηστων χώρων
Εξυπηρέτηση σε Bar / Restaurant
Απογευματινή συζήτηση
Συντήρηση κουζίνας
Πισίνα
Φιλικότητα προς παιδιά
Καθαριότητα
Κήπος γύρω από πισίνα
Αρχιτεκτονική χώρων
Εξυπηρέτηση στην Reception
Ψυχαγωγία

ΘΕΣΗ
1

2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12
13
14
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ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ
Τοποθεσία, εγκαταστάσεις ξενοδοχείου
Υποδομή ξενώνων
Συζήτηση κατά τη διάρκεια της ημέρας
Χώροι του ξενοδοχείου
Άθληση
Μπάνιο / Λουτρό
Διασκέδαση παιδιών

ΘΕΣΗ

1
15
16
17
18
19
20

Πολλά από τα παραπάνω στοιχεία ομαδοποιήθηκαν καθώς αφορούσαν
τον ίδιο παράγοντα και αποτελούν τους κρίσιμους παράγοντες αυτής της
έρευνας:
■

1 Τοποθεσία, εγκαταστάσεις ξενοδοχείου, 4 Εγκαταστάσεις κοινόχρηστων χώρων,=>

Εγκαταστάσεις

Μονάδας
■

10 Καθαριότητα, 7 Συντήρηση κουζίνας, 3 Δωμάτια => Καθαριότητα

■

3 Δωμάτια,

■

6 Απογευματινή συζήτηση,

15 Υποδομή ξενώνων => Δωμάτια
14 Ψυχαγωγία, 16 Συζήτηση κατά τη διάρκεια της ημέρας, 18 Άθληση

=> Ψυχαγωγία / Διασκέδαση
■

5 Εξυπηρέτηση σε Bar/ Restaurant, 7 Συντήρηση κουζίνας

■

8 Πισίνα, 11 Κήπος γύρω από πισίνα, => Πισίνα

■

9 Φιλικότητα προς παιδιά, 20 Διασκέδαση παιδιών => Ψυχαγωγία Παιδιών

■ 2

Ε σωτερική διαρρύθμιση,

12

Αρχιτεκτονική χώρων,

=> Ποιότητα Φαγητού - Ποτών

17

Χώροι του ξενοδοχείου => Στυλ /

Διακόσμηση

ΣΧΟΛΙΟ : Τα στοιχεία αυτά αν και δίνουν σημαντικά συμπεράσματα για τους
κρίσιμους παράγοντες ποιότητας μιας ξενοδοχειακής μονάδας, δεν μπορούν
να διαμορφώσουν καθοριστικά το τελικό αποτέλεσμα, επειδή δεν υπάρχουν
ακριβή στοιχεία για την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος της έρευνας.
Συμβάλουν όμως με τον συνδυασμό τους και από άλλες έρευνες στο τελικό
πόρισμα.

Θ Μια περιληπτική αναφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου Thomson Main
Sun, για τους παράγοντες που είναι σημαντικοί για την ιδανική διαμονή των
τουριστών. Η έρευνα διεξάχθηκε από το τουριστικό πρακτορείο κατά τους
μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 1995, στους
τουρίστες που εξυπηρέτησε το πρακτορείο με προορισμό τα καταλύματα του
Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής.
Σε σύνολο 1569 τουριστών προέκυψαν οι ακόλουθοι παράγοντες :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΣΚΟΡ

Τοποθεσία
Καθαριότητα & Συντήρηση
Ποιότητα & service φαγητού
Άνεση σε δημόσιους χώρους
Εξυπηρέτηση από τη Reception
Άνεση δωματίου
Εξυπηρέτηση στο Bar
Παροχές και ψυχαγωγία παιδιών
Ψυχαγωγία & διασκέδαση

89
82
81
78
77
76
68
60
52

ΣΧΟΛΙΟ : Αν και τα στοιχεία αυτής της έρευνας είναι περισσότερο έγκυρα
από τα προηγούμενα και πάλι θα μεροληπτούσαμε αν βασιζόμασταν μονάχα
σε αυτά.

© Τα αποτελέσματα έρευνας που έγινε σε ξενοδοχεία ΑΑ' και Α' κατηγορίας
της Χαλκιδικής, από ομάδα μελέτης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το
καλοκαίρι του

1994.

Η έρευνα διεξάχθηκε στις κύριες κατηγορίες

αλλοδαπών τουριστών,

Άγγλους και Γερμανούς και υπέδειξε τον

παράγοντα « Καθαριότητα μέσα και έξω από το ξενοδοχείο ως τον πιο
σημαντικό.

ΣΧΟΛΙΟ : Εφόσον η παραπάνω έρευνα διεξάχθηκε με τρόπο επιστημονικό
και έγκυρο , ο παράγοντας «καθαριότητα» θα πρέπει να αποτελέσει τον

πιο κρίσιμο παράγοντα σε ένα μοντέλο που μετρά την ποιότητα
εξυπηρέτησης των πελατών μιας ξενοδοχειακής μονάδας και επομένως
να του δώσουμε τη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Ο Η

γνώμη του Κ. Βαγγέλη Τσοσκούνογλου για τους σημαντικότερους

παράγοντες ποιότητας και τη βαρύτητά τους, Γενικού Διευθυντή της
ξενοδοχειακής

μονάδας

Meliton

της

αλυσίδας

Grecotel,

ως

εμπειρογνώμονα και ειδικό σε θέματα που αφορούν την ικανοποίηση των
πελατών.

β) Έπειτα από

μελέτη και ανάλυση των

παραγόντων ποιότητας που

προτείνουν οι πελάτες από τις παραπάνω τέσσερις πηγές και με βάση την
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εγκυρότητα της κάθε μιας, προκύπτουν οι ακόλουθοι 8 κρίσιμοι παράγοντες
ποιότητας :

1. Καθαριότητα : νοείται

η καθαριότητα με την ευρεία έννοια του

όρου. Ο παράγοντας αυτός αφορά παρατηρήσεις τόσο για μέσα
στην μονάδα όσο και για τους έξω χώρους που είναι στην
αρμοδιότητά της να τους κρατά καθαρούς, για την συντήρηση του
εξοπλισμού και των επίπλων κ.α..

2. Ποιότητα Φαγητού & Ποτών : εννοείται οτιδήποτε αφορά τα
γεύματα που παρέχει η μονάδα καθώς και την όποια μορφή
φαγητού και ποτού μπορεί ο πελάτης να σερβιριστεί ή να αγοράσει
μέσα από το ξενοδοχείο (ποικιλία, σχέση ποιότητας - τιμής κ.α.).
3. Room Service και service γενικά : αφορά την εξυπηρέτηση των
πελατών μέσα και έξω από το δωμάτιο από το προσωπικό του
ξενοδοχείου (τακτική αλλαγή σεντονιών, ανταπόκριση στις επιθυμίες
των πελατών, πληροφορίες κ.α.)

4. Φροντίδα και ψυχαγωγία παιδιών : αφορά την απασχόληση και
τα προγράμματα ψυχαγωγίας των παιδιών αποκλειστικά (παιδικοί
σταθμοί,

ομάδες

μάθησης

χορού,

μουσικής,

ζωγραφικής

,

χειροτεχνίας, κολύμβησης κ.α.)

5. Ανέσεις και παροχές: αφορά τον εξοπλισμό, τις παροχές και τις
εγκαταστάσεις του μέσα και έξω από το χώρο του ξενοδοχείου
(έπιπλα και μικροσυσκευές, ξαπλώστρες στην πλαζ και στην πισίνα,
διάθεση μπαρ, ταβέρνων, super markets κ.α.)
6. Πισίνα : αφορά τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και την αισθητική
της πισίνας.

7. Διασκέδαση και ψυχαγωγία : αφορά τα προγράμματα και τις
δυνατότητες ψυχαγωγίας και τις δραστηριότητες διασκέδασης
(περιηγήσεις, εκδρομές, άθληση, χορός, θεατρικές παραστάσεις,
παιχνίδια κ.α.)

8. Στυλ και διακόσμηση : αφορά την αισθητική των χώρων και των
δωματίων του ξενοδοχείου.

98

Ειρήνη Μ Πατσιούρα.

- Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Εξυπηρέτησης / Τομέας Τουρισμού: Μοντέλο Μέτρησης Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών

γ) Μεταφράζοντας τους παράγοντες ποιότητας που θεωρούνται κρίσιμοι για
τους πελάτες, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι δεν έχουν όλοι την ίδια
σημαντικότητα. Επηρεάζουν διαφορετικά την αίσθηση της ικανοποίησης του
πελάτη και άρα έχουν διαφορετική βαρύτητα ο καθένας.
Έτσι αν θέλαμε να τους κατατάξουμε από αυτόν που έχει τη μεγαλύτερη
βαρύτητα σε αυτόν με τη μικρότερη

με το ποσοστό του επί τοις εκατό

αντίστοιχο οι παράγοντες διαμορφώνονται ως εξής :
1. Καθαριότητα

24%

2. Ποιότητα Φαγητού & Ποτών

18%

3. Room Service και service γενικά

13%

4. Φροντίδα και ψυχαγωγία παιδιών

11%

5. Ανέσεις και παροχές

9%

6. Πισίνα

9%

7. Διασκέδαση και ψυχαγωγία

9%

8. Στυλ και διακόσμηση

7%

ΣΥΝΟΛΟ:

100%

2.4.2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Έρευνες έχουν δείξει ότι η αντίληψη των πελατών για την ποιότητα
εξυπηρέτησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πως αξιολογούν την
αφοσίωση, τις γνώσεις και την εξυπηρέτηση των εργαζομένων σε μια μονάδα
παροχής υπηρεσιών. Οι εργαζόμενοι είναι κάτι περισσότερο από έναν απλό
«πόρο» της επιχείρησης, είναι το βασικό στοιχείο της υπηρεσίας και ο
κρισιμότερος φορέας της καλής ποιότητας υπηρεσίας.52

Για την επιδίωξη της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) από μια επιχείρηση
είναι απαραίτητη η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της το οποίο θα
συμβάλει κατά πολύ στην όλη προσπάθεια.

Ακόμα, στα Διεθνή Βραβεία Ποιότητας το στοιχείο της ανάπτυξης και
διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων μιας επιχείρησης αποτελεί ξεχωριστό
παράγοντα αξιολόγησης για την εφαρμογή από τη μονάδα της ΔΟΠ. Καθώς
μάλιστα είναι γνωστό ότι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες όπως η

Marriot

Hotel Chain και η Ritz - Carlton Hotel Company έχουν διακριθεί με διεθνή
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πιστοποιητικά ποιότητας για την εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ - επομένως
και για το στοιχείο της ανάπτυξης και διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων τους
- ο παράγοντας αυτός αποκτά ξεχωριστή σημασία για την παρούσα έρευνα.

Η συλλογή των στοιχείων της μελέτης που αφορούν

τους

ποιοτικούς

παράγοντες που είναι σημαντικοί για τους εργαζόμενους προέκυψαν από δύο
τρόπους :
Ο από μια ομάδα εργαζομένων του Grecotel Meliton,
© από σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές52
53, και αφορούν την εκπαίδευση,
μετεκπαίδευση και ανάπτυξη του, την απόδοση, ανταμοιβή και αξιολόγησή
του, τον αμοιβαίο σεβασμό (επιχείρησης - εργαζομένων) και το πνεύμα
ομαδικότητας. Ειδικά έχουν επιλεχτεί:

1. Η Ηγεσία όσον αφορά την επίδρασή της στην αποδοτική συμπεριφορά
των εργαζομένων. Ειδικότερα τα θέματα που εξετάζονται εδώ είναι:
• τα ατυχήματα εν ώρα εργασίας
• τα bonus ανταμοιβών
• η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση για την ανάπτυξη των εργαζομένων

2. Ο Βαθμός Συμμετοχής και το ενδιαφέρον των εργαζομένων στα
προβλήματα της επιχείρησης γενικά και στην ποιότητα ειδικότερα. Τα
ειδικότερα θέματα που εξετάστηκαν εδώ ήταν :
• ο αριθμός των αδικαιολόγητων απουσιών
• το πνεύμα ομαδικότητας για τα θέματα ποιότητας μέσω των κύκλων
ποιότητας που υπάρχουν στην επιχείρηση.

Για

την

μέτρηση

των

παραπάνω

παραγόντων,

προκειμένου

να

χρησιμοποιηθούν στη μελέτη, ήταν απαραίτητο να γίνουν τόσο ποιοτικές όσο
και ποσοτικές μέθοδοι μέτρησης. Θεωρήθηκε ότι όλοι οι παράγοντες

52 Quality of Service : Making it really work, Bo Edvardsson, Bertil Thomasson, John Ovretveit,
Chapter 8: Service design for innovation & quality, McGrow- Hill 1994.
53 a) Management Issues in Quality, Chapter 12: Quality Management Evaluation and Assesment
b) Total Quality & Human Resources : Barrie Dale & Cary Cooper, Chapter 7: Team Building,
Blackwell Business, 1992
c) Total Quality Management: Text Cases & Readings, Joel E. Ross, Chapter 5: Human Resource
Development & Management, Kogan Page 1993,1994.
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βαρύνουν το ίδιο την αντίληψη των εργαζομένων για ικανοποίηση από την
μονάδα όπου εργάζονται.

2.4.3. ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
Για τους ιδιοκτήτες η ικανοποίηση από την ποιότητα παροχής υπηρεσιών
μεταφράζεται αποκλειστικά σε κάποιο νούμερο που είναι συνήθως και το
κέρδος της μονάδας. Έτσι χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη δυο
βασικές οικονομικές παράμετροι:

1. Η επιστροφή του κεφαλαίου που μετριέται από :
•την απόκλιση των πραγματοποιηθέντων και των προϋπολογισθέντων
εσόδων
•και από την πραγματική αξία της επιχείρησης όσον αφορά τα έσοδά
της.

2. Το εισόδημα που μετριέται από:
•την μεταβολή στην αξία της επιχείρησης
•και από την αποδοτικότητά της όσον αφορά το εισόδημα ανά
εργαζόμενο.

Και εδώ θεωρήθηκε ότι όλοι οι παράγοντες βαρύνουν το ίδιο την αντίληψη
των ιδιοκτητών για ικανοποίηση από την απόδοση της μονάδας.

2.5. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο

σχεδιασμός

του

μοντέλου

βασίστηκε

σε

παρόμοια

μοντέλα

που

εφαρμόζουν για την μέτρηση της ποιότητάς τους άλλες επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών (Telia: Swedish Telecom, CTF: Thomasson, Linjiflyg’s: Swedish
domestic airlines κ.α.).

To σημαντικότερα πλεονεκτήματά του έναντι των περισσότερων

μοντέλων

είναι τα παρακάτω :
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1. Μετρά την ικανοποίηση και των τριών παραγόντων μιας επιχείρησης :
πελατών, εργαζομένων και ιδιοκτητών με έναν δείκτη προσαρμοσμένο στις
απαιτήσεις του καθένα παράγοντα.
2. Οι τρεις δείκτες του μοντέλου ορίζουν τρία υποσυστήματα που μπορούν
να παρακολουθούνται ξεχωριστά και όποτε είναι απαραίτητο ανάλογα με
τη δυναμική του καθενός.
3. Οι μετρήσεις είναι κατά πολύ αντικειμενικές αφού πρέπει να στηρίζονται
στις απόψεις και των τριών παραγόντων . Στους πελάτες μάλιστα, που
είναι και ο πιο καθοριστικός παράγοντας στο σύστημα, δίνεται η ευκαιρία
άμεσης (σε real time) έκφρασης δυσαρέσκειας σε περίπτωση που κάτι δεν
τους ικανοποιεί πλήρως.
4. Αποτέλεσμα της άμεσης έκφρασης παραπόνων από την πλευρά των
πελατών, και της on line σύνδεσης του συστήματος, είναι και η άμεση
αντιμετώπιση

των προβλημάτων και επαναφορά του συστήματος στην

100% ικανοποίηση => στην 100% ποιότητα.
5. Η ποσοτικοποίηση των ποιοτικών παραγόντων που σχετίζονται με την
ποιότητα

υπηρεσιών

βασίζεται

στα

κρίσιμα

κριτήρια

(παράγοντες)

ποιότητας για πελάτες, εργαζόμενους και ιδιοκτήτες.
6. Οι συντελεστές βαρύτητας είναι αυτοί που καθορίζουν και το εκάστοτε
επίπεδο ποιότητας της μονάδας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

περί εχόμενα
3.1. Δείκτης I καν οποί ησιις πελάτη (Satisfied Customer Index)
3.2. Δείκτης Ικανοποίησης Ιδιόκτητόν (Satisfied Owers Index)
3.3. Δείκτης I κανοττοί ηστ]ς Εργαζόμενόν ( Sat i sf i ed Enpl oyees Index)
3.4. To μοντέλο της Ολικής Ποιότητας Εξυπτιρέτησΐ]ς σε μι α μονάδα παροχής υτηιρεσι
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

ο σχεδιασμός και η πρακτική

εφαρμογή ενός μοντέλου που να παρακολουθεί σε real time το επίπεδο
ποιότητας από την παροχή υπηρεσιών μιας ξενοδοχειακής μονάδας.

Η ύπαρξη ποιότητας σε μία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών , όπως είναι η
τουριστική μονάδα, προϋποθέτει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ικανοποιημένους
πελάτες, άρα το μοντέλο θα πρέπει να μπορεί να μεταφράζει τον βαθμό
ικανοποίησής τους σε ένα ενδεικτικό νούμερο.

Το μοντέλο που τελικά σχεδιάστηκε μετρά το επίπεδο ποιότητας μιας
επιχείρησης παροχής υπηρεσιών με έναν δείκτη , Δείκτης Συνολικής

Ποιότητας

Υπηρεσιών

ποσοτικοποιεί

(Service

Total

Quality

Index),

τους ποιοτικούς παράγοντες και αποδίδει

ο

οποίος

το

βαθμό

ικανοποίησης των τριών γκρουπ που απαρτίζουν και το σύνολο των
«πελατών » (εσωτερικών και εξωτερικών) μιας μονάδας :

1. Ικανοποιημένοι εξωτερικοί πελάτες : είναι αυτοί για του οποίους
λειτουργεί η μονάδα και αυτοί που αν θα μείνουν τελικά ικανοποιημένοι
από την ποιότητά της θα καθορίσουν την περαιτέρω βιωσιμότητά της με
την παροχή των χρηματικών τους πόρων. Όλο το σύστημα λειτουργεί
γύρω από αυτούς και γι αυτό είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας του

μοντέλου.2

2. Ικανοποιημένοι ιδιοκτήτες : δείχνει πόσο καλά τα πήγε η επιχείρηση με
την έννοια της επίτευξης των ποσοτικών στόχων της από την βελτίωση
των αντίστοιχων ποιοτικών. Ενδιαφέρει αυτός ο παράγοντας για την

παρακολούθηση της οικονομίας της επιχείρησης. Αν οι ποσοτικοί
103

Ειρήνη Μ Πατσιούρα.

- Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Εξυπηρέτησης / Τομέας Τουρισμού: Μοντέλο Μέτρησης Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών

στόχοι πάνε διαρκώς καλά πρέπει και η ποιότητα να συνεχίσει να
βελτιώνεται. Κυρίως όμως πρέπει να συμβαίνει το αντίστροφο. Αν και
εφόσον η

βελτίωση της ποιότητας αποτελεί συνεχή επιδίωξη

και

στρατηγική επιλογή της επιχείρησης οι οικονομικοί της δείκτες θα
βελτιωθούν μεσομακροπρόθεσμα.

3. Ικανοποιημένοι εργαζόμενοι :

Για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών

απαιτείται προσωπικό κατάλληλα καταρτισμένο γιατί είναι ο παράγοντας

που έρχεται σε άμεση επαφή με τον πελάτη. Η εικόνα που έχει ο
πελάτης για την επιχείρηση είναι αυτή που διαμορφώνει από τις επαφές
που έχει με διάφορα άτομα από το προσωπικό της επιχείρησης. Οι
πρόσωπο

με

πρόσωπο

συναλλαγές

είναι

τόσο

κρίσιμες

για

την

ικανοποίηση ή όχι του πελάτη που καθορίζουν τη σχέση του με την ίδια
την επιχείρηση. Αυτός είναι ο λόγος που αποκαλούνται «στιγμές αλήθειας»
και

αθροιστικά

προσδιορίζουν

την

ποιότητα

της

παρεχόμενης

εξυπηρέτησης και κατ’ επέκταση την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.

Ο Δείκτης Συνολικής Ποιότητας Εξυπηρέτησης σπάει σε τρεις επιμέρους
δείκτες που μετρούν την ικανοποίηση της καθεμιάς από τις παραπάνω
ομάδες. Έτσι έχουμε :

1. Δείκτη Ικανοποιημένων Πελατών
2. Δείκτη Ικανοποιημένων Ιδιοκτητών
3. Δείκτη Ικανοποιημένων Εργαζομένων

3.1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ (SATISFIED CUSTOMERS
INDEX)
Ο πελάτης από τη στιγμή που έχει κάποιο πρόβλημα, ή δυσαρέσκεια με
κάποιον από τους κρίσιμους παράγοντες ποιότητας ή με οτιδήποτε άλλο που
δεν τον αφήνει απόλυτα ικανοποιημένο, το δηλώνει πατώντας το κατάλληλο
πλήκτρο στις οθόνες τερματικών που υπάρχουν σε κάποιους από τους
χώρους του ξενοδοχείου.
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Όταν μένει ικανοποιημένος ο πελάτης όλοι είναι ικανοποιημένοι: ιδιοκτήτης, πελάτης, εργαζόμενοι

Επεξεργασία των στοιχείων , άμεση λήψη
διορθωτικών μέτρων, στόχος η 100%
________ικανοποίηση του πελάτη________
Ενημέρωση του δικτύου για
τους παράγοντες που δεν
ικανοποιούν τον πελάτη από
τον ίδιο ή από τους
εργαζόμενους του
ξενοδοχείου

Ε

Εντοπισμός αστοχιών από τον πελάτη ή
παράπονο για κακή ποιότητα

Περιγραφή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας μιας
ξενοδοχειακής μονάδας

Το πλεονέκτημα που προσφέρει το μοντέλο είναι ότι η διάθεση της

πληροφορίας θα μπορεί να γίνει σχεδόν αυτόματα από τη στιγμή συλλογής
της. Αυτό είναι δυνατό όταν υπάρχει:
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• Κεντρική μονάδα πληροφόρησης και επίβλεψης (server) του συστήματος
ποιότητας . Ο επιβλέπων του συστήματος μόλις εντοπίσει κάποιο
πρόβλημα κακής ποιότητας (θα φωτίζεται ο αντίστοιχος παράγοντας από
το πάτημα του κουμπιού από τον πελάτη) θα φροντίζει για την όσο το
δυνατόν πιο άμεση αποκατάστασή του.

• On - line δίκτυο με μίνι τερματικά (mini PC) τα οποία θα είναι
εγκατεστημένα σε χώρους (δωμάτιο, σαλόνι,

reception, τραπεζαρία,

καφετερία κ.α.) όπου ο πελάτης θα μπορεί να κάνει εύκολα και
αντικειμενικά την αξιολόγησή του για κάθε κρίσιμο παράγοντα ποιότητας ή
για κάτι που τον δυσαρεστεί, αμέσως μετά από την παροχή μιας
υπηρεσίας ή κάποια άλλη στιγμή που θα τη διαθέσει γι αυτόν τον σκοπό.

• Τα τερματικά αυτά θα πρέπει να έχουν τη μορφή ενός μικρού πίνακα
(ταμπλό) όχι μεγαλύτερου από την οθόνη ενός φορητού PC. Στον πίνακα
αυτό θα είναι περασμένοι όλοι οι κρίσιμοι παράγοντες, καταλαμβάνοντας ο
καθένας κάποια περιοχή ευαισθησίας το πάτημα της οποίας αυτομάτως θα
ενημερώνει τον κεντρικό πίνακα του ξενοδοχείου. Επίσης θα πρέπει να
υπάρχει η ένδειξη «άλλος παράγοντας» όπου ο πελάτης θα πρέπει να
πληκτρολογεί

κάτι

άλλο που

δεν τον

ικανοποιεί πλήρως (πιθανό

πρόβλημα) και ο υπεύθυνος του δικτύου θα κρίνει αν πρόκειται πράγματι
για ξεχωριστό παράγοντα και να χειριστεί το πρόβλημα ανάλογα.

•

Ως κωδικός για τον κάθε πελάτη θα μπορούσε

να χρησιμοποιηθεί ο

αριθμός του δωματίου του, με την ένδειξη 1ος , 2ος, 3ος κ.λ.π. όταν στο
δωμάτιο διανυκτερεύουν περισσότερα από ένα άτομα. Έτσι ο επιβλέπων
αμέσως μόλις λάβει μια παρατήρηση θα είναι σε θέση όχι μόνο να ξέρει
ποιος παράγοντας έχει πρόβλημα αλλά και ποιος συγκεκριμένος πελάτης
το εντόπισε. Θα μπορεί να το διευθετήσει το ταχύτερο δυνατό όχι μόνο
επαναφέροντας το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας αλλά παρέχοντας και τις
κατάλληλες τεχνικές εξυπηρέτησης και επίλυσης προβλημάτων του
πελάτη.
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• Το ταμττλό θα μπορούσε να έχει μορφή όπως η παρακάτω :

Δώστε τον κωδικό σας:
_)
23456890
ΣΕΡΤΥΘΙΟΠ
ΑΣΔΦΓΗΞΚΛ
ΖΧΨΩΒΝΜ

σβήσιμο

1. Καθαριότητα
2. Φαγητό
3. Room Service

4. Φροντίδα & Ψυχαγωγία παιδιών
5. Άνεση
6. Εγκαταστάσεις πισίνας
7. Διασκέδαση
8. Στυλ & Διακόσμηση
(παρακαλούμε συπληρώστε)-

• Κάθε πρόταση του ταμπλό αντιπροσωπεύει και μια περιοχή επιλογής η
οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί με ένα απλό άγγιγμα του χρήστη. Η

λειτουργία του θα ξεκινά αμέσως μετά από την επιλογή γλώσσας. Στις
πληροφορίες θα είναι καταγραμμένος λεπτομερώς ο τρόπος χρήσης και
λειτουργίας του συστήματος. Ο κωδικός θα είναι απαραίτητος σε
περίπτωση που περισσότερα του ενός άτομα θέλουν να διατυπώσουν
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παράπονα (αμέσως μετά την πληκτρολόγηση του νούμερου του δωματίου
βάζουν την ένδειξη 10ς, 2ος κ.λ.π. ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που
θα χρησιμοποιήσουν το σύστημα). Πατώντας μια φορά τον παράγοντα
που υπάρχει πρόβλημα, ο παράγοντας φωτίζεται, ενώ παράλληλα
ενημερώνεται ο υπεύθυνος για τα θέματα που αφορούν την ποιότητα του
ξενοδοχείου, αφού φωτίζεται ο αντίστοιχος παράγοντας και στον server.
Το ίδιο συμβαίνει και αν ο πελάτης πληκτρολογήσει κάποιο παράπονο που
δεν

καλύπτεται από τους σημαντικότερους

παράγοντες ποιότητας, το

οποίο όμως μάλλον θα πρέπει να αποτελεί εξαιρετική ενόχληση εις βάρος
του συγκεκριμένου χρήστη. Μια τέτοια παρατήρηση δεν βαρύνεται με
μονάδες αλλά απλά γίνεται ενημέρωση στο κεντρικό δίκτυο ο υπεύθυνος
του οποίου θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα σε καθαρά
προσωπικό επίπεδο.

• Κατάλληλη ενημέρωση προς τους πελάτες ώστε να αισθανθούν την όλη
προσπάθεια

διατήρησης

σε

υψηλά

επίπεδα

της

ποιότητας

του

ξενοδοχείου, σαν μέσο για την 100% εξασφάλιση της ικανοποίησής τους .
Ίσως κάποιος υπάλληλος (π.χ. καμαριέρα) κάνει μια πρώτη επίδειξη του
τρόπου χρήσης του

συστήματος ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει

σε

καθημερινή βάση ότι εφόσον δεν διατυπώθηκαν παράπονα μέσω του
συστήματος ο πελάτης είναι πράγματι ικανοποιημένος. 100% λοιπόν

μηδενικά

λάθη

στην

ποιότητα,

για

την

100%

εξασφάλιση

ικανοποιημένων πελατών.

θ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Δεδομένου ότι η ικανοποίηση του πελάτη - τουρίστα είναι η πιο βασική
μεταβλητή σε ένα μοντέλο που μετρά την συνολική ποιότητα υπηρεσιών μιας
ξενοδοχειακής μονάδας, θα πρέπει

να δώσει σ’ αυτόν την μεγαλύτερη

βαρύτητα. Η πληροφόρηση που συλλέγει η μονάδα από το σύνολο των

πελατών της, για το επίπεδο της ικανοποίησης που έλαβαν από αυτήν,
έχει μεγαλύτερη αξία όταν της γνωστοποιείται όσο το δυνατόν σε πιο
σύντομο χρονικό διάστημα (και αν είναι δυνατόν αμέσως μετά από την
παροχή της υπηρεσίας, σε " real time " ).
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Μοιράζοντας 100 μονάδες στις τρεις μεταβλητές του μοντέλου που μετράει
την συνολική εκτίμηση ικανοποίησης σε μια ξενοδοχειακή μονάδα, στην
ικανοποίηση του πελάτη θα αποδίδαμε τις 4554.

Για να είναι οι πελάτες μιας ξενοδοχειακής μονάδας ικανοποιημένοι απαιτείται
η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Την ποιότητα όμως σε ένα ξενοδοχείο ο
πελάτης - τουρίστας την αντιλαμβάνεται κυρίως μέσα από κάποια κρίσιμα
χαρακτηριστικά

ποιότητας τα οποία συμβάλουν διαφορετικά το καθένα -

έχουν διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας - στην τελική του ικανοποίηση.

Από έρευνες που διενεργήθηκαν απ’ το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, από ένα
ταξιδιωτικό

γραφείο

και από

μια

γερμανική

διαφημιστική

εταιρία

για

λογαριασμό της αλυσίδας ξενοδοχείων Grecotel, σε συνδυασμό με την
γνώμη του Γενικού Διευθυντή της, προέκυψαν τα παρακάτω κρίσιμα

χαρακτηριστικά (κρίσιμοι παράγοντες) ποιότητας.

Τα χαρακτηριστικά αυτά με την αντίστοιχη συμβολή τους σε μονάδες
αξιολόγησης, στο μοντέλο που σχεδιάστηκε εμφανίζονται παρακάτω :

ΚΡΙΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1.

καθαριότητα

11

2.

ποιότητα φαγητού και ποτών

8

3.

room service και άλλες υπηρεσίες

6

4.

φροντίδα & ψυχαγωγία παιδιών

5

5.

άνεση και παροχές

4

6.

εγκαταστάσεις πισίνας

4

7.

διασκέδαση & ψυχαγωγία

4

8.

στυλ & διακόσμηση

3

54 Σύμφωνα με τους δείκτες μέτρησης της Συνολικής της Ποιότητας της Telia (Swedish Telecom).
Quality of Service : Making it really work, Bo Edvardsson, Bertil Thomasson, John Ovretveit,
McGrow- Hill 1994 , page 189.
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Το άθροισμα των παραγόντων δίνει την άριστη απόδοση της μονάδας στην
εξυπηρέτηση των πελατών της , και κατά συνέπεια δείχνει αν παρέχει 100%
ικανοποίηση στους πελάτες της. Η τιμές που μπορεί να πάρει ο δείκτης είναι
από 45 (το άριστο) έως το 0 (υπάρχει πλήρη δυσαρέσκεια).

Κατά την εκκίνηση του μοντέλου υποθέτουμε ότι όλοι οι παράγοντες είναι
«άριστοι», τους αξιολογούμε με το maximum των μονάδων βαρύτητας. Οι
δείκτες του συστήματος έχουν το μέγιστο άθροισμα.

Κάθε φορά που παρουσιάζεται πρόβλημα - παράπονο για κάποιο κρίσιμο
παράγοντα ποιότητας, πέφτουν τόσες μονάδες όσες αντιστοιχούν στον
καθένα, (π.χ. παράπονο για «καθαριότητα»: -11 => Δείκτης Ικανοποίησης
Πελάτη 45 - 11 = 34

). Έτσι παράλληλα μειώνονται και οι τιμές των

αντίστοιχων δεικτών που επηρεάζει ο παράγοντας (Δείκτης Ικανοποίησης
Πελάτη και Δείκτης Συνολικής Ποιότητας Εξυπηρέτησης) και το μοντέλο
παύει να είναι άριστο μέχρις ότου το πρόβλημα διευθετηθεί. Για παράδειγμα
έστω κάποιος πελάτης δεν είναι ευχαριστημένος από το βαθμό καθαριότητας
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σε κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου

( παραλία, πισίνα, τραπεζαρία

κ.α.) και εκφράζει τη δυσαρέσκεια του είτε στη reception είτε στις ειδικά
προσαρμοσμένες οθόνες του κεντρικού δικτύου πληροφόρησης για τη
μέτρηση του συνολικού επιπέδου ποιότητας. Θα πρέπει να ενημερωθεί ο
παράγοντας «καθαριότητα» και

το σύστημα να «πέσει» κατά 11 μονάδες

εφόσον η παρατήρηση γίνει μόνο μία φορά.

Οι τιμές επομένως που μπορούν να πάρουν οι κρίσιμοι παράγοντες
ποιότητας είναι:
• όταν υπάρχει πρόβλημα «0», οπότε φωτίζεται και ο παράγοντας.
• όταν

δεν

υπάρχει

πρόβλημα

«τις

μονάδες

βαρύτητας

που

τους

αντιστοιχούν»

Αν

τα

παράπονα

συνεχιστούν

είτε

για

έναν

παράγοντα

είτε

για

περισσότερους από έναν ή και περισσότερους πελάτες της μονάδας, οι
μονάδες θα συνεχίσουν να πέφτουν και ο Δείκτης Ικανοποίησης Πελάτη
καθώς και ο Δείκτης Συνολικής Ποιότητας Εξυπηρέτησης του ξενοδοχείου θα
φθίνουν διαρκώς αλλά μπορεί και να μηδενιστούν. Αν τα προβλήματα κακής
ποιότητας συνεχίζονται και μετά το μηδενισμό κάποιου δείκτη το σύστημα θα
μετρά απλά τη συχνότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου προβλήματος για να
υπάρχει ο ακριβής αριθμός των παρατηρήσεων αφού δεν έχει νόημα η
ύπαρξη αρνητικής ένδειξης - αρνητική ικανοποίηση.

Οι πιθανοί άλλοι παράγοντες ποιότητας που δυσαρεστούν τους πελάτες δεν
έχουν βαρύτητα στο σύστημα αλλά επηρεάζουν τη λειτουργία του. Πρέπει
όμως να διευθετηθούν είτε γιατί αποτελούν μεμονωμένα προβλήματα
πελατών που δεν θα ξαναεμφανιστούν ή αν θα εμφανιστούν θα πρέπει να
ελεγχθεί η συχνότητα εμφάνισής τους σε σχέση με τη συχνότητα εμφάνισης
των άλλων παραγόντων γιατί ενδεχομένως να αποτελούν έναν κρίσιμο
παράγοντα της μονάδας. Στην τελευταία και θα πρέπει να συμπεριληφθούν
στο σύστημα μαζί με τους υπόλοιπους παράγοντες αναδιαμορφώνοντας τους
δείκτες βαρύτητας ανάλογα με τη βαρύτητά τους.
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Οι τιμές επομένως που μπορεί να πάρει ο Δείκτης Ικανοποίησης Πελάτη
είναι:
• Από «45» όταν είναι άριστος έως «0» όταν υπάρχει πλήρη σύγχυση στις
υπηρεσίες.

& ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ

1. Ο δείκτης της ικανοποίησης πελατών είναι ιδιαίτερα δυναμικός αφού
μετρά σε real time τις αστοχίες της ξενοδοχειακής μονάδας και είναι αυτός
που πρέπει να παρακολουθείται σε καθημερινή βάση.

2. Με το μοντέλο δεν φαίνεται μόνο το επίπεδο της συνολικής ποιότητας της
μονάδας αλλά και ποιοι ακριβώς είναι οι παράγοντες εκείνοι που την
επηρεάζουν περισσότερο και επομένως που ακριβώς να εστιάσουμε την

προσοχή μας για να τη διατηρήσουμε στο επιθυμητό επίπεδο.
3. Οποιαδήποτε στιγμή

η

ξενοδοχειακή

μονάδα γνωρίζει

σε ποιους

παράγοντες γίνεται παροχή κακής ποιότητας και οφείλει να τους
βελτιώσει άμεσα γιατί όσες περισσότερες είναι οι παρατηρήσεις οι δείκτες
μειώνονται πολλαπλά κατά τις μονάδες βαρύτητας που αντιστοιχούν σε
κάθε παράγοντα.

4. Αν διατυπωθούν παράπονα για περισσότερους από έναν παράγοντες θα
πρέπει σαφώς να δοθεί προτεραιότητα επίλυσης σ’ αυτόν που αφαιρεί

τις περισσότερες μονάδες από το μοντέλο. Αυτό σημαίνει πως αν για
παράδειγμα διατυπωθούν παρατηρήσεις για την φροντίδα

και την

ψυχαγωγία των παιδιών (5 μονάδες) και παράλληλα για το άσχημο στυλ
και τη διακόσμηση του δωματίου (3 μονάδες) πιο άμεσα πρέπει να
διευθετηθεί το πρώτο πρόβλημα.
5. Η μονάδα είναι σε θέση να γνωρίζει όχι μόνο ποιος κρίσιμος παράγοντας
χρειάζεται βελτίωση αλλά και ποιος πελάτης είναι εκείνος που έκανε την
παρατήρηση. Έτσι μπορεί να χειριστεί το θέμα και σε προσωπικό επίπεδο
δίνοντας την εικόνα της επιχείρησης που προσαρμόζει τις υπηρεσίες

της στις ανάγκες του πελάτη.
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αντιμετώπιση

των

όποιων

προβλημάτων

ποιότητας

σε

συνδυασμό με την κατάλληλη πολιτική αντιμετώπισης των παραπόνων
των πελατών, βοηθούν όχι μόνο να ξεχαστεί γρήγορα η οποιαδήποτε
αστοχία αλλά και να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο το image της

επιχείρησης.
7. Κάθε μέρα το ξενοδοχείο προσπαθεί να διατηρήσει την ποιότητά του στο
«άριστο επίπεδο» επιδιώκοντας να εξασφαλίσει 100% ικανοποίηση στους
πελάτες μειώνοντας τα αίτια κακής ποιότητας και τις αστοχίες στο 0%. Η
προσπάθειά του αυτή υποβοηθείται από την παρακολούθηση των

καθημερινών δεικτών . Με αυτούς φαίνεται όχι απλά το επίπεδο me
ποιότητας αλλά και η συγνότητα εμφάνισης αστογιών και λαθών. Με μία
ματιά στον πίνακα παρακολούθησης των παραγόντων ποιότητας ο
manager είναι

σε

θέση

να

βλέπει

ποιοι

παράγοντες

εμφανίζουν

προβλήματα και τι βαθμολογία δίνουν στον Δείκτη Ικανοποίησης Πελατών.
Από τα καθημερινά αρχεία γνωστοποιείται επίσης στη μονάδα ποιοι από
τους

κρίσιμους

παράγοντες

ποιότητας

εμφανίζουν

προβλήματα

συχνότερα. Έτσι η μονάδα έχει αυτόματα ιστογράμματα, η
μελέτη των οποίων θα την βοηθήσει ιδιαίτερα.
8. Τα ιστογράμματα (ανάλυση Pareto) είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη
βελτίωση της ποιότητας της μονάδας. Το επόμενο βήμα που θα κάνει η
ομάδα για τη βελτίωση ποιότητας θα είναι να προβεί σε δευτερογενή
ανάλυση των αιτιών κακής ποιότητας, βασιζόμενη στους πρωτογενείς

παράγοντες που συγκεντρώνουν τα περισσότερα παράπονα.
9. Ο Δείκτης Ικανοποίησης Πελάτη εξαρτάται από 8 κρίσιμους παράγοντες
και στο τέλος της ημέρας τερματίζει με μια ένδειξη που φανερώνει την
ικανότητα της επιχείρησης να διατηρεί την 100% ικανοποίηση των
εξωτερικών πελατών της.

Το σύστημα επίσης καταγράφει

και τη

συχνότητα εμφάνισης παραπόνων για καθέναν από τους κρίσιμους
παράγοντες ποιότητας. Έτσι οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας οι κρίσιμοι
παράγοντες θα έχουν μια τιμή που δείχνει αν σε κάποιον από αυτούς
υπάρχει ακόμα πρόβλημα ( «0» ή «τις μονάδες βαρύτητας που του
αναλογούν») στο τέλος της ημέρας όμως η τιμή όμως που παίρνει ο
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κάθε παράγοντας ποιότητας εξαρτάται από τη συχνότητα εμφάνισης
παραπόνων.
ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΣΚΟΡ ΚΡΙΣΙΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ = ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

V _____________________________________________________________________ )

Στο τέλος του χρόνου η τιμή του παραπάνω δείκτη θα διαμορφωθεί από
το άθροισμα του μέσου όρου των ημερήσιων σκορ καθενός παράγοντα
/

Ν

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΕΙΚΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
=
ΚΡΙΣΙΜΟΥ
ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σ Μ.Ο. ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΚΟΡ ΚΑΘΕΝΟΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

V _________________ ______________________________ J
10.Η σωστή χρήση του μοντέλου στο τέλος του χρόνου μπορεί να δώσει στον

manager της μονάδας ένα χρήσιμο εργαλείο για το σχεδίασμά της

ποιότητάς της και για την χάραξη στρατηγικής ποιότητας ευρύτερα. Ο
χάρτης με την συχνότητα εμφάνισης παραπόνων στους κρίσιμους
παράγοντες καθώς και ο Δείκτης Ικανοποίησης Πελάτη στο τέλος του
χρόνου θα ποσοτικοποιούν την ποιότητα της μονάδας και θα δίνουν
κίνητρα για βελτιώσεις και στόχους.

3.2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ (SATISFIED OWNERS
INDEX)
Ο

δείκτης

αυτός

προηγούμενο.

έχει

διαφορετική

χρήση

και

λειτουργία

από

τον

Το πλεονέκτημά του είναι ότι επιτρέπει τους ιδιοκτήτες να

παρακολουθούν πόσα έσοδα αποφέρει η πολιτική ποιότητας της μονάδας και
γενικά σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή από οικονομικής άποψης.

Για να πάρει τελικά μια τιμή ο δείκτης και να ενσωματωθεί στο υπόλοιπο
μοντέλο

απαιτείται

η

συνεργασία

των

Οικονομικών

Υπηρεσιών

του

ξενοδοχείου με τον υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας που θα έχει και στην
εποπτεία του όλο το σύστημα Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών .
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Τα μεγέθη που πρέπει να μετρήσουμε είναι :
1. Η επιστροφή κεφαλαίου και
2. το εισόδημα.

Ο ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μοιράζοντας 100 μονάδες στις τρεις μεταβλητές του μοντέλου που μετράει
την συνολική ποιότητα σε μια μονάδα, στην ικανοποίηση των ιδιοκτητών θα
αποδίδαμε τις 30" καθώς είναι ο παράγοντας εκείνος που θα κρίνει αν θα
συνεχίσει αυτή να προσφέρει τις ποιοτικές υπηρεσίες της στους πελάτες με
όλα τα απαραίτητα μέσα (έμψυχα και άψυχα).

Η

επιστροφή

κεφαλαίου

καθορίζεται

από

την

διαφορά

μεταξύ

προϋπολογισθέντων και πραγματοποιηθέντων εσόδων. Η βαρύτητά του είναι
15

μονάδες

που

είναι

και

το

«άριστο»

σε

μια

μονάδα

που

προϋπολογισθέντα και πραγματοποιηθέντα έσοδα συμπίπτουν.

Στην περίπτωση που υπάρχει απόκλιση η μονάδα βαθμολογείται με την
τιμή που βγαίνει στα πραγματοποιηθέντα έσοδά της ως συνάρτηση απλής
μεθόδου των τριών. Δηλ. έστω μια μονάδα παρουσιάζει έσοδα 2 εκατομμύρια
ενώ είχε προϋπολογίσει 3, βαθμολογείται ως εξής :
Τα 3 εκ. ^ 15 μονάδες \
τα 2 εκ. =>

Σε

περίπτωση

X;

που

/
τα

Χ = 10

πραγματοποιηθέντα

έσοδα

ξεπερνούν

τα

προϋπολογισθέντα η μονάδα βαθμολογείται με 15 βάζοντας σε παρένθεση
τις έξτρα μονάδες που προκύπτουν υπολογιζόμενες και πάλι με τη μέθοδο
των τριών. Κατ’ επέκταση και οι δείκτες θα έχουν σε παρένθεση τις έξτρα
μονάδες.
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Το εισόδημα της επιγείρησικ βαθμολογείται με τις υπόλοιπες 15 μονάδες
το οποίο σπάει σε 7,5 και 7,5 μονάδες που αντιστοιχούν :

α. στην μεταβολή της αξίας της επιχείρησης από την απόκλιση
προϋπολογισθέντων

εσόδων

του

έτους

που

πέρασε

και

πραγματοποιηθέντων εσόδων του τρέχοντος έτους. Ο υπολογισμός γίνεται
και πάλι με τη μέθοδο των τριών ενώ σε περίπτωση που υπάρχουν έξτρα
μονάδες προστίθενται μέσα σε παρένθεση στους δείκτες που επηρεάζουν.
Δηλ. έστω μια μονάδα παρουσιάζει απόκλιση πραγματοποιηθέντων εσόδων
2 εκατομμύρια ενώ απόκλιση προϋπολογισθέντων 3, βαθμολογείται ως εξής:
Στα 3 εκ. ^ 7,5 μονάδεςΝ
στα 2 εκ. ^ X;

X=5

β. στην αποδοτικότητα της μονάδας όσον αφορά το εισόδημα που
εξασφαλίζει στους εργαζόμενους που απασχολεί. Εδώ θα πρέπει να
γνωρίζουμε τον μέσο όρο εισοδήματος (ο μεγαλύτερος μείον τον μικρότερο
διά δύο) της ανταγωνιστικότερης στον ίδιο κλάδο μονάδας, προκειμένου να
τον συγκρίνουμε με αυτόν της δικιάς μας. Δηλ. έστω η μονάδα μας έχει Μ.Ο.
εισοδήματος 200 χιλιάδες δραχμές

ενώ η ανταγωνίστριά της 300,

βαθμολογείται ως εξής :
Οι 300 χιλ. δρχ . *=!> 7,5 μονάδες
οι 200 χιλ. δρχ. *=> X;

X=5

Η εισαγωγή αυτών των στοιχείων γίνεται μία φορά , στην αρχή κάθε έτους,
και αφορά μεγέθη του προηγούμενου.
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|RETURN ON CAPITAL

(as compared to own Budqet)

15

^Actual value (return for the year)

ECONOMY
Satisfied Owners Index

l·4

INCOME

15

30
STQIX
Service Total
Quality Index

SERVICE
Satisfied Customers Index

J
l

Effectivness (income per
employee)_______________

CUSTOMER SERVICE |

l·1

45

45

JOB
SATISFACTION

25

Ο ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ TOY ΔΕΙΚΤΗ
Ο δείκτης αυτός δεν είναι όσο δυναμικός είναι ο Δείκτης Ικανοποίησης
Πελατών καθώς η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων μπορεί να γίνει
στο τέλος ενός οικονομικού έτους. Οι τιμές επομένως του δείκτη είναι οι τιμές
της χρονιάς που πέρασε.

Με τον δείκτη αυτό η διοίκηση μιας μονάδας είναι σε θέση να γνωρίζει
τα οικονομικά μεγέθη του έτους και στη συνέχεια να διαμορφώσει έτσι
την πολιτική της ώστε να τα επηρεάσει όσο το δυνατόν πιο
αποτελεσματικά για την επόμενη σαιζόν.
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3.3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (SATISFIED
EMPLOYEES INDEX)

Προκειμένου να καταφέρει μια μονάδα να μιλά για «ολική ποιότητα» πρέπει
απαραιτήτως να φροντίζει και για την ικανοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού της που φροντίζει για την εκτέλεση των στόχων της.

Πλεονέκτημα αποτελεί

το

γεγονός

ότι

το

μοντέλο

έχει

σχεδιαστεί

αποδίδοντας ένα ποσοστό μονάδων από την Πλήρη Ποιότητα Εξυπηρέτησης
και στην Ικανοποίηση των Εργαζομένων. Έτσι υπάρχει αντίστοιχος δείκτης
που δείχνει πως οι εργαζόμενοι αξιολογούν τις προσπάθειες της επιχείρησης
για την εποικοδομητική εκμετάλλευση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Για να πάρει τελικά μια τιμή ο δείκτης και να ενσωματωθεί στο υπόλοιπο
μοντέλο απαιτείται η συνεργασία του τμήματος Διοίκησης Προσωπικού του
ξενοδοχείου με τον υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας.

Ο ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μοιράζοντας 100 μονάδες στις τρεις μεταβλητές του μοντέλου που μετράει
την συνολική ποιότητα σε μια μονάδα, στην ικανοποίηση των εργαζομένων
θα αποδίδαμε τις 2555 που υπολείπονται. 5 μονάδες μόνο λιγότερες από την
ικανοποίηση των ιδιοκτητών γεγονός που φανερώνει πόσο σημαντική είναι η
ικανοποίηση και αυτού του παράγοντα.

Οι 25 μονάδες σπάνε σε δύο μεγέθη τα οποία πρέπει να μετρήσουμε :
Ι.την ηγεσία (15 μονάδες) και
2.το βαθμό απασχόλησης (10 μονάδες).

Και αυτά με τη σειρά τους διαιρούνται ακόμα παραπέρα.
55 Σύμφωνα με τους δείκτες μέτρησης της Συνολικής της Ποιότητας της Telia (Swedish Telecom).
Quality of Service : Making it really work, Bo Edvardsson, Bertil Thomasson, John Ovretveit,
McGrow- Hill 1994 , page 189.
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Η ηγεσία σε:
α. αριθμό ατυχημάτων εν ώρα εργασίας (5 μονάδες). Το στοιχείο αυτό
βαθμολογείται με το «άριστα 5», στην περίπτωση που δεν συμβεί κανένα
ατύχημα. Αν υπάρχουν ατυχήματα και προκειμένου να τα αξιολογήσουμε
πρέπει να τα συγκρίνουμε με τον μέσο δείκτη κλάδου σε συνδυασμό με τις
εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων και τις απόψεις των εργαζομένων.

β. αριθμό ατόμων που έχουν αμειφθεί με bonus υψηλής απόδοσης (5
μονάδες). Το στοιχείο αυτό για να βαθμολογηθεί πρέπει να γνωρίζουμε τι
bonus δίνει ο ανταγωνισμός και στη συνέχεια να εφαρμόσουμε απλή μέθοδο
των τριών για την τιμή της μονάδας.

γ. ποσοστό του προϋπολογισμού που έχει δοθεί για εκπαίδευση και
εξειδίκευση του προσωπικού (5 μονάδες). Και εδώ πρέπει να λάβουμε υπ’
όψιν τι συμβαίνει στον ανταγωνισμό και να το αξιολογήσουμε ανάλογα.

Ο βαθυόο απασγόλησηο σε:
α. αριθμό ημερών τις οποίες απούσιασαν λόγω ασθένειας οι εργαζόμενοι (5
μονάδες). Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι
εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων και εργαζομένων.

β. αριθμό ομάδων ποιότητας που υπάρχουν στη επιχείρηση (5 μονάδες)
Με άριστα βαθμολογείται η μονάδα που έχει μία ομάδα ποιότητας ενώ οι
περισσότερες βαθμολογούνται με έξτρα πόντους. Υπ’ όψιν λαμβάνεται και η
ύπαρξη από τη μονάδα ομάδων σχετικές με τη βελτίωση των υπηρεσιών ή
την εξυπηρέτηση των πελατών καθώς και με την επίλυση προβλημάτων της
επιχείρησης.
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ
Και ο δείκτης αυτός είναι στατικός καθώς η συγκέντρωση των απαιτούμενων
στοιχείων μπορεί να γίνει στο τέλος της σαιζόν. Τα στοιχεία για την
βαθμολογία του δείκτη απαιτούν

την αξιολόγηση της πολιτικής Διοίκησης

Ανθρωπίνων Πόρων της μονάδας από τους εργαζόμενους και μπορούν να
συλλεχτούν με τη μέθοδο του «ανώνυμου ερωτηματολογίου». Απαιτούν
επίσης τη σύγκριση κάποιων ποσοστών με των ανταγωνισμό και εκ των
υστέρων αξιολόγησή τους από εργαζόμενους και στελέχη

Με τον δείκτη αυτό η διοίκηση του ξενοδοχείου είναι σε θέση να
γνωρίζει

αν

όντως

καρποφορούν

οι

προσπάθειες

της

για

αποτελεσματική υποκίνηση του προσωπικού στην προσπάθειά της για
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100% Ικανοποίηση του εξωτερικού πελάτη και κατ επέκταση για Ολική
Ποιότητα Υπηρεσιών και ανάλογα να διαμορφώσει την πολιτική της.
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3.4. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

|return

on capital

15
ECONOMY
Satisfied Owners Index

k

30

7.5

(as compared to own Budget)
^Actual value (return for the year)

|

Change in value (as compared to
£iwiousjDeriodJas^

INCOME

15

7.5
7.5
7,5

E Effectivness (income per
employee)_______________

|Cleanliness

|h

11

| Quality of food & drinks

J-

8

rl

STQIX
Service Total
Quality Index

Hr

SERVICE
Satisfied Customers Index

Room service & service in 1general

h

CUSTOMER SERVICE

|Children care & animation |h

5

45

25

6

|Comfort & allotments

4
|Swimming pool

|h

^Entertainments animation |
^Style S decoration

I LEADERSHIP

15
JOB SATISFACTION

|

4
4

Accidents of work (number of accidents
per total working hours)
Bonuses for high performance (number
of£eo£le_cjualifie^
Development via training & education
(money given each year as a budget
percent)

Satisfied Employees Index I

25
IINVOLVEMENT

Absence from work (Sick leave days per I 5

total^orkin2_hours2_^^___^^^^_

10
Team spirit / responsibility /
Commitment (number of quality groups)

122

Ειρήνη Μ Πατσιούρα.

- Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Εξυττηρέτησης / Τομέας Τουρισμού: Μοντέλο Μέτρησης Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών

Το παραπάνω μοντέλο μπορεί να μετρήσει την Ολική Ποιότητα Υπηρεσίας
(Εξυπηρέτησης) σε μια μονάδα που το κέρδος της εξαρτάται από το επίπεδο
των υπηρεσιών που προσφέρει. Μπορούμε να μιλάμε όμως για Ολική
Ποιότητα Υπηρεσίας όταν από το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών
μένουν ικανοποιημένοι όλοι οι συντελεστές ενός συστήματος παροχής
υπηρεσιών : Εξωτερικοί Πελάτες, Ιδιοκτήτες, Εργαζόμενοι.

Μπορεί βέβαια ο εξωτερικός πελάτης να είναι το κεντρικό σημείο αναφοράς
στο σύστημα παροχής υπηρεσιών όμως πρέπει να συμβάλουν τα μέγιστα και
οι Ιδιοκτήτες και οι Εργαζόμενοι στην όλη προσπάθεια για την 100%
ικανοποίησή

του.

Η

δική

τους

ικανοποίηση

πρωταρχικά

για

την

αποτελεσματικότητα της δουλειάς τους θα επιφέρει και την ικανοποίηση του
πελάτη στη συνέχεια.

Οι σχετικοί Δείκτες του προτεινόμενου μοντέλου (Ικανοποίησης Ιδιοκτητών
και Ικανοποίησης Εργαζομένων) μετρούν αυτήν την ικανοποίηση σε όρους
που κρίθηκαν σημαντικοί για την κάθε κατηγορία. Τα αποτελέσματα
παίρνονται στο τέλος της σαιζόν ή του οικονομικού έτους και μαζί με τον
Δείκτη Ικανοποίησης Πελάτη διαμορφώνουν τον συγκεντρωτικό Δείκτη
Ολικής Ποιότητας Εξυπηρέτησης.

Ο μεσαίος δείκτης (Δείκτης Ικανοποίησης Πελάτη) αποτελεί ίσως ένα
επιμέρους μοντέλο στο συνολικό σύστημα γιατί είναι αυτό που με τη
δυναμικότητά του μπορεί να αλλάξει μέρα με τη μέρα την απόδοση της
μονάδας όσον αφορά το επίπεδο της ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρει.
Όπως άλλωστε έχει αναφερθεί η 100% ικανοποίηση του πελάτη έχει τη
μεγαλύτερη βαρύτητα σε μια μονάδα παροχής υπηρεσιών.

Η αξιολόγηση, από τον ίδιο τον πελάτη των κρίσιμων παραγόντων ποιότητας
σε real time σε καθημερινή βάση, δίνει στον manager που είναι υπεύθυνος
για την ποιότητα της μονάδας, όλες τις πληροφορίες για να διατηρήσει και να
ξεπεράσει ακόμα το αντιληπτό επίπεδο ποιότητας . Η ικανότητα άλλωστε της
επιχείρησης να ξεπερνά συστηματικά το επιθυμητό επίπεδο προσδοκιών των
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της εξασφαλίζει ανταγωνιστική

υπεροχή,

κάτι

ιδιαίτερα

σημαντικό για τις μονάδες εκείνες που έχουν να αντιμετωπίσουν πέρα από
τον τοπικό και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Αυτός είναι και ο λόγος που
προτείνεται η εφαρμογή του παραπάνω μοντέλου στον τουριστικό τομέα από
τις ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας μας. Ο διεθνής ανταγωνισμός πιέζει για
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που ξεπερνούν ακόμα και τις προσδοκίες των
πελατών και μάλιστα σε εποχές που η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον φτηνός
τουριστικός προορισμός.

124

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4ο
Π ΛΟΓΙ ΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ QM ΚΗΣ ΠΟ ΟΓΗΤΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕ ΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ MELI TON GRECOTEL

περι εχομενο
4.1. Profile της Em χεί ρησι\ς
4.2. Η σχέση της Em χεί ρησης με την CM/ κή Ποιότητα
4. 3. Πι λοτι κή Εφαρμογή του μοντέλου μέτρησης της Ολικής Ποιότητας Υπρρεσι ών
αττό το IVkl / ton

Ir^·
!

i ;/ f tf ||fe V S
rhtCi£ t,\

Ειρήνη Μ Πατσιούρα.

- Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Εξυπηρέτησης / Τομέας Τουρισμού Μοντέλο Μέτρησης Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ MELITON GRECOTEL* 1 2 3 4 5 6

4.1. PROFILE ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η Grecotel είναι η μεγαλύτερη ελληνική ξενοδοχειακή αλυσίδα. Η Grecotel
Α.Ε. ελέγχεται από τον όμιλο Δασκαλαντωνάκη και την TUI.
Η αλυσίδα αποτελείται από 18 ξενοδοχειακές μονάδες εγκατεστημένες στα
μεγαλύτερα τουριστικά θέρετρα σε όλη την Ελλάδα οι οποίες είναι:
1. Rithymna Beach
2. Creta Palace
3. El Greco
4. Elounda Village
5. Eolian Village
6. Porto Rethymno
7. Clyb Creta Sun
8. Malia Park
9. Atlantis Hotel
10.

Corfu Imperial

11.

Daphnila Bay

12.

Meliton

13.

Pella

14.

Lakopetra Beach

15.

Rhodos Imperial

16.

Mykonos Blue

17.

Meridian

18.

Macodonia Palace
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Συνολικά

δυναμικό

το

της,

ανέρχεται

στις

9.500

κλίνες

(χωρίς

τη

νεοενταγμένη μονάδα «Μακεδονία Παλλάς» στη Θεσσαλονίκη). Επί σειρά
ετών αναδεικνύεται πρώτη σε πληρότητα κλινών παγκοσμίως,

όπως

αποδεικνύεται από το έγκυρο αμερικάνικο περιοδικό «Hotels». Το ίδιο
περιοδικό την κατατάσσει ανάμεσα στις 200 μεγαλύτερες ξενοδοχειακές
αλυσίδες του κόσμου, στην 98η θέση το 1994.

Οι παραπάνω πρωτιές δεν είναι άσχετες με την καλή σχέση της αλυσίδας με
την ποιότητα και τις διαρκείς προσπάθειές της για εκσυγχρονισμό.

Ιδιαίτερη

βαρύτητα

δίνει

στην

εκπαίδευση

και

επιμόρφωση

του

προσωπικού, το πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών και προσωπικού φτάνει
τα 500εκατ. δρχ., ενώ εφαρμόζει και σύστημα αξιολόγησης διευθυντών.

Και η προστασία του περιβάλλοντος είναι από τα κύρια μελήματά της στα
πλαίσια

του

οποίου

εφαρμόζει

τα

λεγάμενα

«πράσινα

καθήκοντα»,

πρωτοποριακές λύσεις για την ελληνική ξενοδοχία.

Στη

διαδικασία

ξενοδοχείων

και

αναβάθμισης των
των

συστημάτων

κεντρικών

γραφείων

μηχανοργάνωσης
εφαρμόζει

των

πρόγραμμα

τηλεματικής. Με την εφαρμογή της στοχεύεται η ασφαλής, ταχύτερη και
έγκαιρη κυκλοφορία των πληροφοριών του ξενοδοχείου, η on line ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ ξενοδοχείων και κεντρικής διοίκησης στο χώρο των
πωλήσεων, η σύνδεση με την TUI και φυσικά η έγκαιρη λήψη των
απαραίτητων κάθε φορά επιχειρηματικών αποφάσεων.

4.2. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ GRECOTEL ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ56
Η

αλυσίδα

στηρίζεται

στις ποιοτικά

αναβαθμισμένες

υπηρεσίες που

προσφέρει στους πελάτες της από όλες τις μονάδες της στην Ελλάδα. Κέντρο
του ενδιαφέροντος και μέλημά της ο πελάτης. Με το σύνθημα «your wish is

56 Του Μ. Δασκαλαντωνάκη, Διοικ. Διευθυντής, Grecotel Α.Ε.
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wish» εφαρμόζει τις αρχές της Ολικής Ποιότητας στις ξενοδοχειακές

λειτουργίες.

Για την Grecotel Ολική Ποιότητα είναι «να ικανοποιείς ή ακόμη και να

ξεπερνάς τις επιθυμίες / προσδοκίες του πελάτη». Στράφηκαν στην Ολική
Ποιότητα συνειδητοποιώντας την εξέλιξη του τουρισμού και τις νέες ανάγκες
που έχουν δημιουργηθεί:
1. Αλλαγή του προφίλ των πελατών με τάσεις προς τις ποιοτικές υπηρεσίες.
2. Αύξηση του ανταγωνισμού.
3. Οικονομική κρίση
4. Η γρήγορη εξέλιξη του κλάδου που οδήγησε στην χωρίς κανόνες ανάπτυξή
του ώστε να υπάρχει αναγκαιότητα εφαρμογής τεχνικών management και
στον τουρισμό.
5. Η ιδιομορφία του κλάδου είναι ότι ο πελάτης έρχεται σε άμεση επαφή με
όλα τα κλιμάκια του προσωπικού ακόμα και με το κατώτατο προσωπικό.
6. Οι διακοπές αποτελούν ανώτερη ανάγκη από αυτή των φυσικών αναγκών
και των αναγκών ασφαλείας.

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας που εφαρμόζει η αλυσίδα στοχεύει στη

διατήρηση

-

βελτίωση

της

αποδοτικότητας

και

της

ανταγωνιστικότητάς της. Εστιάζεται στον σχεδίασμά ενιαίου ποιοτικού
προϊόντος, το οποίο έχει ορισμένα χαρακτηριστικά:
• Βασίζεται στο προφίλ των πελατών και τις προσδοκίες τους.
• Λειτουργεί με βάση ορισμένα quality standards που περιγράφουν και την
όλη λειτουργία του ξενοδοχείου:
- οδηγίες για το άνοιγμα του ξενοδοχείου
- τρόπος λειτουργίας τμημάτων (εγχειρίδιο λειτουργίας)
- κώδικας συμπεριφοράς
- λεπτομερής καθορισμός των υπηρεσιών που παρέχονται στον
πελάτη
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Από τη στιγμή που υπάρχει συγκεκριμένο προϊόν με συγκεκριμένες
προδιαγραφές μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικότερα μέσω ποιοτικών
ελέγχων που ασκούνται από:
1. Operations departments,
2. Γενικούς Διευθυντές ξενοδοχείων,
3. Τμηματάρχες στο κομμάτι ευθύνης τους.

Όλες αυτές οι ενέργειες αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ικανοποίησης του
πελάτη ώστε να δώσουν τα χρήματά τους για κάτι που πραγματικά αξίζει
(value for money), και οι διακοπές τους να μείνουν κάτι το ονειρεμένο.

Στην προσπάθειά της η αλυσίδα να ποσοτικοποιήσει και να μετρήσει τον
βαθμό ικανοποίησης των πελατών της χρησιμοποιεί:
1. Ερωτηματολόγιο.
2. Αριθμό επαναλαμβανόμενων πελατών.
3. Μετρήσεις από Tour operators.
4. Την καθημερινή εμπειρία του προσωπικού.
5. Την ύπαρξη Guest Relations Manager.
6. Δυνατότητα για επίτευξη υψηλότερων τιμών.

Την ευθύνη και εποπτεία για την εφαρμογή του προγράμματος Ολικής
Ποιότητας έχει η total quality team, που αποτελείται από υψηλά στελέχη τα
οποία κάνουν εβδομαδιαία meetings για να συζητούν τις προόδους και τα
όποια προβλήματα. Για καλύτερα αποτελέσματα

ακολουθούν πολιτική

ανοιχτής πόρτας προς την ηγεσία με τους εργαζομένους καθώς και άμεση
επαφή με το προσωπικό.

Κινητήριος άξονας για την εφαρμογή του προγράμματος ΔΟΠ (Διοίκησης
Ολικής Ποιότητας) είναι το προσωπικό γι αυτό και έχει ληφθεί ιδιαίτερη
μέριμνα που αφορά:

1. Εκπαίδευση προσωπικού μέσω:
-Ετησίων σεμιναρίων - Ergoplan - Managers με προσωπικό.
-On the job training.
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-Επιμορφωτικών ταξιδιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό σε αντίστοιχα
resorts.

2. Υποκίνηση προσωπικού.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρει

την

επιχείρηση

το

προσωπικό να μην είναι μόνο έμπειρο αλλά να έχει και διάθεση για δουλειά.
Αυτό εξασφαλίζεται μέσα από:
- Ωραίο περιβάλλον εργασίας.
- Bonus.
- Αξιολόγηση / βαθμολόγηση προσωπικού.
- Παιδικό σταθμό στο χώρο εργασίας.
- Οικισμό για τους εργαζόμενους.
- Τράπεζα αίματος.
- Διαρκή ηθική υποστήριξη ώστε να γίνει βίωμα η έννοια της
οικογένειας.

3. Έμφαση στο περιβάλλον, εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής.
Κατά την εφαρμογή του προγράμματος η επιχείρηση παίρνει feedback από
το προσωπικό ώστε να προβαίνει σε βαθύτερη ανάλυση των προβλημάτων
και διαρκή αναζήτηση του «βέλτιστου». Με το feedback εξασφαλίζεται ότι όλο
το προσωπικό παίρνει μέρος στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή του
προγράμματος της ΔΟΠ. Επίσης με αυτόν τον τρόπο λύνονται άμεσα τα
προβλήματα επικοινωνίας σε κάθε επίπεδο της δομής της εταιρείας.

Τα αποτελέσυατά που έχει πετύχει η εταιρεία από την ήδη πετυχημένη
εφαρμογή του προγράμματος ΔΟΠ είναι τα παρακάτω:

2. Είναι η πρώτη ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα.
3. Έχει αναβαθμισμένο ξενοδοχειακό προϊόν.
4. Έχει τις υψηλότερες πληρότητες σε παγκόσμιο επίπεδο.
5. Έχει υψηλή βαθμολογία μεταξύ των ξενοδοχείων σε διεθνές επίπεδο.
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4.3. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ TO MELITON
Η μονάδα Meliton έχει τις εγκαταστάσεις της στην Χαλκιδική και συγκεκριμένα
στο Porto Carras, στο Νέο Μαρμαρά, Σιθωνία.

Ακολουθώντας την πολιτική ποιότητας που έχει χαράξει η διοίκηση όλης της
αλυσίδας εφαρμόζει τις πλέον αποτελεσματικές τεχνικές για την διατήρηση
της

ικανοποίησης των πελατών της

σε

υψηλά

επίπεδα.

Ενδεικτικά

αναφέρονται:
1. Ερωτηματολόγιο.57 58
2. Αριθμός επαναλαμβανόμενων πελατών.
3. Μετρήσεις από Tour operators.50

Η ανάλυση των ερωτηματολογίων των περιόδων 1993, 1994, 1995 για τους
παράγοντες που αποδείχτηκε ότι είναι σημαντικοί

στην αντίληψη των

πελατών για ποιότητα υπηρεσιών έδωσε το παρακάτω αποτέλεσμα:

57 Βλ. Παράρτημα «Ερωτηματολόγιο Meliton »
58 Βλ. Παράρτημα «Περίληψη της αξιολόγησης των παροχών στον Μαρμαρά»
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3. Μετρήσεις αττό Tour operators.59

Η ανάλυση των ερωτηματολογίων των περιόδων 1993, 1994, 1995 για τους
παράγοντες που αποδείχτηκε ότι είναι σημαντικοί στην αντίληψη των πελατών
για ποιότητα υπηρεσιών έδωσε το παρακάτω αποτέλεσμα:

Κρίσιμοι Παράγοντες Ποιότητας

□ Εγκαταστάσεις ξενοδοχείου
■ οργάνωση
Εσωτερική οργάνωση
□ Δωμάτια
□ Χώρος τραπεζαρίας
■ Service Bar / Restaurant
□ Απογευματινή διασκέδαση
■ Εγκαταστάσεις π ισίνας

59 Βλ. Παράρτημα «Περίληψη της αξιολόγησης των παροχών στον Μαρμαρά»
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Κρίσιμοι Παράγοντες Ποιότητας

■ Εγκαταστάσεις ξενοδοχείου

12%

17%

, ■ οργάνωση
Εσωτερική οργάνωση
\ □ Δωμάτια
□ Χώρος τραπ εζαρίας
■ Service Bar / Restaurant
■ Απογευματινή διασκέδαση

12%

13%

■ Εγκαταστάσεις π ισίνας

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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■ 1995
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Οι ερωτώμενοι - πελάτες αποδίδουν την υψηλότερη βαθμολογία στις
εγκαταστάσεις

του

ξενοδοχείου.

Συγκρίνοντάς

τον

με

τους

άλλους

παράγοντες υπερτερεί με μεγάλη διαφορά. Αυτό είναι μεν μια ένδειξη ότι η
συγκεκριμένη παροχή ξεπερνά ακόμη και τις προσδοκίες των πελατών δεν
εξασφαλίζει όμως στην μονάδα ότι οι πελάτες της είναι 100% ευχαριστημένοι
καθώς

δεν

γνωρίζουμε

πως

είναι

τοποθετημένος

ο

συγκεκριμένος

παράγοντας στην αντίληψή τους.
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• Για τον Δείκτη Ικανοποίησης Εργαζομένων συνδυάστηκαν οι απαντήσεις
που έδωσε ένα μικρό δείγμα των

εργαζομένων, σε ερωτηματολόγιο που

σχεδιάστηκε ειδικά για την παρούσα μελέτη,61 με την πολιτική που ακολουθεί
η επιχείρηση για την διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων της από το 1995 και
μετά.62 Ο δείκτης είναι επομένως κατά 100% περίπου αντικειμενικός.

Από την εφαρμογή του μοντέλου μέτρησης της Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών στο
Meliton παίρνουμε τα παρακάτω ιστογράμματα:

61 Βλ. Παράρτημα «Ερωτηματολόγιο εργαζομένων»
62 Βλ. Παράρτημα «Επικαιρότητες : επένδυση 2,3 δισ. δρχ. από την Grecotel»
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Εφαρμόζοντας το μοντέλο μέτρησης της ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών στην
ξενοδοχειακή μονάδα Meliton, παίρνουμε την

ανάλυση της επόμενης

σελίδας.

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν:
• Για τον Δείκτη Ικανοποίησης Ιδιοκτητών πραγματικά στοιχεία της
επιχείρησης59 καθώς και κάποια υποθετικά μεγέθη για σύγκριση με τα
αντίστοιχα του ανταγωνισμού. Οπότε μπορούμε να θεωρήσουμε τον
δείκτη μόνο κατά τα 3/4 πλήρως αντικειμενικό καθώς για τον υπολογισμό
της

Αποτελεσματικότητας

της

επιχείρησης

χρησιμοποιήθηκαν

ο

υψηλότερος και ο χαμηλότερος μισθός του κυριότερου ανταγωνιστή κατά
την

εκτίμηση

του

Γενικού

Διευθυντή

της

μονάδας

κ.

Βαγγέλη

Τσοσκούνογλου.

• Για τον Δείκτη Ικανοποίησης Πελάτη, επειδή δεν ήταν εφικτό να
λειτουργήσει σε real time, συνδυάστηκαν τα αποτελέσματα από την
επεξεργασία των 7.395 ερωτηματολογίων των τελευταίων 3 διαθέσιμων
ετών με την εμπειρία του Γενικού Διευθυντή της μονάδας κ. Βαγγέλη
Τσοσκούνογλου ο οποίος έδωσε τις τελικές εκτιμήσεις των κρίσιμων
παραγόντων. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι και αυτός ο δείκτης είναι
αντικειμενικός στο μεγαλύτερο ποσοστό του.
ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

□ Διαφορά 95-94
□ 1993
|1994
11995

59 Βλ. Παράρτημα «Στοιχεία ξενοδοχείου απαραίτητα για εργασία»
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Εργαζομένων

συνδυάστηκαν

οι

απαντήσεις που έδωσε ένα μικρό δείγμα των

εργαζομένων,

σε

• Για

τον

Δείκτη

Ικανοποίησης

ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε ειδικά για την παρούσα μελέτη,60 με την
πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση για την διοίκηση των ανθρωπίνων
πόρων της από το 1995 και μετά.61 Ο δείκτης είναι επομένως κατά 100%
περίπου αντικειμενικός.

Από την εφαρμογή του μοντέλου μέτρησης της Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών
στο Meliton παίρνουμε τα παρακάτω ιστογράμματα:

60 Βλ. Παράρτημα «Ερωτηματολόγιο εργαζομένων»
61 Βλ. Παράρτημα «Επικαιρότητες : επένδυση 2,3 δισ. δρχ. από την Grecotel»
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• Δείκτης Ικανοποίησης Ιδιοκτητών:

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΚΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Απόκλιση ιης
Επιστροφής
Κεφαλαίου

Απόλιση ίου
Βσοδήματος

ΔΕΚΤΗ

ΔΒΚΤΗΕ & ΣΤΟΙΧΒΑ ΤΟΥ

Ο Δείκτης αυτός απέχει κατά 3 μονάδες από το άριστο μέγεθος των 30 μονάδων.
Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στις μεταπτώσεις του εισοδήματος. Άρα αν

θα θέλαμε να τον βελτιώσουμε θα πρέπει να κάνουμε πιο ανταγωνιστικές
πς αμοιβές των εργαζομένων.
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• Δείκτης Ικανοποίησης Πελατών :

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟ ΜΕΓΒΒΟΣ

811
3*
°

ΐ°
3>ο

Η

5

$
ΔΕΚΤΗΣ & ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ^

Ο συνολικός δείκτης αποκλίνει κατά 9 μονάδες από την αριστότητα που είναι και
η επίτευξη της 100% ικανοποίησης των πελατών. Οι λόγοι της απόκλισης καθώς
και τα ειδικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μονάδα φαίνονται από τις
αποκλίσεις των επιμέρους κρίσιμων παραγόντων ποιότητας.

Έχοντάς το παραπάνω ιστόγραμμα ως εργαλείο ο manager

που είναι

υπεύθυνος για την ποιότητα της μονάδας, μπορεί να διαπιστώσει πως 3 από
τους 8 κρίσιμους παράγοντες ποιότητας αξιολογούνται με το άριστο και άρα
έχουν μηδενική απόκλιση από τους βαθμούς αριστότητας του μοντέλου.
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Την μεγαλύτερη απόκλιση εμφανίζει ο παράγοντας καθαριότητα (3 μονάδες) και
εφόσον έχει και τη μεγαλύτερη βαρύτητα στο σύστημα η μονάδα θα πρέπει να
φροντίσει για τη βελτίωσή του, εξασφαλίζοντας καθαρούς χώρους μέσα και

έξω από τους χώρους εκείνους του ξενοδοχείου που είναι στην περιοχή
ευθύνης του.

Οι επόμενοι παράγοντες που εμφανίζουν απόκλιση αν και δεν έχουν τόσο
μεγάλη βαρύτητα στο σύστημα είναι η άνεση (2 μονάδες), οι εγκαταστάσεις της

πισίνας (2 μονάδες), η διασκέδαση & ψυχαγωγία (2 μονάδες), και τέλος το
στυλ

&

η

διακόσμηση

(1

μονάδα).

Και

αυτά

απαιτούν

κάποιο

εκσυγχρονισμό και βελτιώσεις.

Όμως και στους παράγοντες που η μονάδα δεν εμφανίζει απόκλιση δεν σημαίνει
ότι πρέπει να τους προσπεράσει επαναπαυμένη από την άριστη αξιολόγηση.
Αντιθέτως

θα

πρέπει

να

προβληματιστεί

για

παροχές

ακόμη

πιο

βελτιωμένες ώστε να ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών και να της
εξασφαλίζουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

• Δείκτης Ικανοποίησης Εργαζομένων

Το παραπάνω ιστόγραμμα δείχνει ότι δεν υπάρχει πουθενά απόκλιση και
επομένως όλοι όσοι εργάζονται

στην μονάδα είναι ευχαριστημένοι. Αυτό

μπορεί ναι μεν να αληθεύει δεν σημαίνει όμως πως η μονάδα πρέπει να
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επαναπαυτεί. Κρατώντας το ανθρώπινο δυναμικό της διαρκώς ικανοποιημένο
προσφέροντας:

•

άριστες συνθήκες εργασίας,

• διαρκής ανάπτυξη και εκπαίδευση,
• συμμετοχή στη βελτίωση της ποιότητας,
εξασφαλίζει έναν ισχυρό σύμμαχο στην πορεία της για Ολική Ποιότητα
που είναι ένας δρόμος χωρίς σταματημό.

Στον παραπάνω σκοπό θα μπορούσε να συμβάλει ιδιαίτερα η δημιουργία

Ομάδων Βελτίωσης Ποιότητας όπου θα συμμετέχουν και εργαζόμενοι.
Μέσα από την προσπάθεια για αντιμετώπιση των προβλημάτων, ανεύρεση
εφικτών και οικονομικών λύσεων και εφαρμογή των προτάσεών τους η έννοια
της επιχείρησης - οικογένειας αποκτά πιο ολοκληρωμένη διάσταση ενώ η
εφαρμογή του προγράμματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας γίνεται φιλοσοφία
ζωής για τους εργαζόμενους του Meliton.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
5.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο όρος ποιότητα μπαίνει κάθε μέρα όλο και πιο πολύ στη ζωή μας.
Οποιοδήποτε προϊόν και να αγοράσουμε θέλουμε να πληροί ορισμένες
προδιαγραφές

και

αυτές

με

τη

σειρά

τους

να

έχουν

και

κάποια

διαχρονικότητα.

Η ανάγκη Διασφάλισης της Ποιότητας δεν είναι πλέον «προνόμιο» της
βιομηχανικής παραγωγής, αλλά μπαίνει σιγά - σιγά και στον τομέα των
υπηρεσιών. Δεν μπορούσε φυσικά να αφήσει ανεπηρέαστο και τον τομέα του
τουρισμού. Ειδικότερα στην Ελλάδα, που ο τουρισμός της είναι από τους
πλέον προσοδοφόρους κλάδους με σημαντική συμβολή στο ΑΕΠ της, θα
πρέπει να χαραχτεί ενιαία τουριστική πολιτική με κατευθυντήριο μοχλό την
ποιότητα. Έτσι ένα ευέλικτο όργανο - ίσως κάποια επιτροπή υπό την αιγίδα
του EOT -, το οποίο θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα πάνω σε θέματα
ποιότητας φαίνεται να είναι ένα χρήσιμο πρώτο στάδιο για την ενημέρωση και
την εισαγωγή της πολιτικής της Διασφάλισης της Ποιότητας στις

ξενοδοχειακές μονάδες.
Ακόμα, θα μπορούσαν να θεσπιστούν κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές
ποιότητας με παράλληλη επιθεώρηση αυτών από ειδικευμένους επιστήμονες.

Πολύ σημαντική πτυχή του τομέα αποτελεί η νοοτροπία των ιδιοκτητών
των ξενοδοχειακών μονάδων, οι οποίοι κατά ένα θεωρητικά μεγάλο ποσοστό
διοικούν αυτές τις επιχειρήσεις, και εκφράζεται με έλλειψη σύγχρονης
επιχειρησιακής νοοτροπίας, που συνίσταται στις απόψεις:
• ο εργαζόμενος φταίει για τα προβλήματα που προκύπτουν
• εγώ γνωρίζω καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο πως να δουλεύω το
ξενοδοχείο μου
• ο προϊστάμενος έχει πάντα δίκιο
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Η ελλιπής ή ανύπαρκτη αξιοποίηση πληροφοριών μέσα από καλά
οργανωμένες διαδικασίες καθώς και η τάση να επιλύονται τα προβλήματα
όταν προκύπτουν και όχι να προλαμβάνονται είναι αποδείξεις που
πιστοποιούν

αυτήν

την

έλλειψη.

Η

απουσία

συνεργασίας

με

τον

πανεπιστημιακό χώρο, δημόσιους φορείς και ειδικευμένους επιστήμονες σε
θέματα διοίκησης είναι εμφανής. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, από τη
στιγμή που οι αποστάσεις μικραίνουν και τα σύνορα πέφτουν,

ο

ανταγωνιστής δεν είναι μόνο το διπλανό ξενοδοχείο αλλά και το ξενοδοχείο
στη γειτονική χώρα. Έτσι η εγρήγορση σε θέματα ενημέρωσης, η

αλλαγή νοοτροπίας προς την επιστημονική προσέγγιση και επίλυση
προβλημάτων, καθώς και η αναγνώριση ότι κανένας ξενοδόχος δεν
είναι εξαρτώμενος από κανένα δημόσιο φορέα και ότι ο ίδιος φέρει
ένα μέρος μόνο της ευθύνης για τα τεκταινόμενα στον κλάδο του είναι
βήματα που μπορούν να αποτελματώσουν τη μη ικανοποιητική αυτή
κατάσταση.

Η έλλειψη εθνικής στρατηγικής είναι εμφανής και αυτό φαίνεται από τη
ποιότητα του τουρισμού στην Ελλάδα. Οποιοδήποτε πρόβλημα καλό είναι
να αντιμετωπίζεται στη ρίζα του και όχι να αποφεύγεται ή να καλύπτεται,
και αυτό απαιτεί εγρήγορση όλων των ενδιαφερομένων μερών και άμεσες
ενέργειες.

5.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η φράση «Consumer is the King» χαρακτήρισε από τις αρχές του αιώνα την
ανάπτυξη του marketing που στόχο έχει ακριβώς τον εσωτερικό πελάτη. Η
φράση «Internal Customer is the Prince» χαρακτηρίζει τη δεκαετία που
διανύουμε και που είναι η δεκαετία της Ολικής Ποιότητας.

Οι ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αν θέλουν να διατηρήσουν την
ανταγωνιστικότητά τους μόνο σε έναν δρόμο μπορούν να κατευθυνθούν : στη

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ). Άλλωστε, το παράδειγμα το έχει δώσει
η ελληνική ξενοδοχειακή αλυσίδα «Grecotel», που εφαρμόζοντας τις αρχές
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της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις μονάδες της ανά την Ελλάδα έχει
πετύχει πρωτιές σε Παγκόσμιο Επίπεδο.

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Εξυπηρέτησης (ΔΟΠΕ) είναι η ειδικότερη
εφαρμογή της ΔΟΠ στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, και φυσικά και
στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, όπου επίκεντρο είναι η ικανοποίηση του

πελάτη. Λέγοντας όμως πελάτη δεν εννοούμε μόνο τον εξωτερικό πελάτη
αλλά όλους τους ανθρώπινους συντελεστές που συμβάλλουν στη λειτουργία
μιας μονάδας : τον ιδιοκτήτη και τον εργαζόμενο ακόμα.
Η σωστή Ποιότητα Εξυπηρέτησης μπορεί να επιτευχθεί όταν εκπληρώνονται
οι προσδοκίες, ικανοποιούνται οι ανάγκες και η ζήτηση όλων : πελατών,
εργαζομένων και ιδιοκτητών.

« Παλαιώτερα αποστολή του management ήταν να περάσει τις ιδέες της στους
εργαζομένους. Σήμερα η αποστολή του είναι η παρακίνηση των εργαζομένων
με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των εσωτερικών και εξωτερικών
πελατών.»

Με βάση την παραπάνω διαπίστωση η επιχείρηση πρέπει να θεσπίσει ένα

ενιαίο πλαίσιο ποιότητας (quality framework) για την βελτίωση της
ποιότητας

σε όλα τα πεδία ενδιαφέροντος ώστε να εξασφαλίζεται η

ικανοποίηση πελατών, εργαζομένων και ιδιοκτητών. Με την έννοια του
πλαισίου ποιότητας εννοείται όχι μόνο η πιστοποίηση του συστήματος με
κάποιο από τα πιστοποιητικά ποιότητας του τύπου ISO 9000, αλλά η

σύνδεση όλης της επιχειρησιακής στρατηγικής και της στρατηγικής
marketing με δραστηριότητες ποιότητας. Βασικό τμήμα του πλαισίου όμως
θα πρέπει να αφορά την πολιτική ποιότητας για την ικανοποίηση του πελάτη.

Σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης πρέπει να επιδιώκεται η βελτίωση της
ποιότητας μέσα από ποιοτικούς στόχους. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να είναι :

ρεαλιστικοί, προκλητικοί, επιτεύξιμοι και μετρήσιμοι. Πρέπει επίσης να
είναι γνωστοί σε όλους μέσα στην μονάδα και να σπάνε σε επιμέρους
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στόχους που συνδέονται με τις καθημερινές δραστηριότητες. Οι στόχοι δεν

πρέπει να είναι σταθεροί αλλά να αναθεωρούνται και να ξεπερνιούνται
ακόμη. Η ικανότητα της επιχείρησης να ξεπερνά τους στόχους που θέτει τη
βοηθά να απομακρύνει τα αίτια κακής ποιότητας

και να προλαμβάνει την

εμφάνιση νέων.

Η βελτίωση ποιότητας απαιτεί εσωτερικό marketing και δίκαιο σύστημα
αμοιβών. Έτσι επιτυγχάνεται υποκίνηση και δέσμευση των εργαζομένων στο
ταξίδι της Ολικής Ποιότητας. Αυτό που κυρίως όμως απαιτείται είναι αλλαγή

νοοτροπίας με κύρια στοιχεία το πνεύμα ομαδικότητας και την
επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων, ποιότητα συμπεριφοράς γενικά,
ώστε να υπάρχει το κατάλληλο υπόβαθρο για εφαρμογή των αρχών της
Ολικής

Ποιότητας.

Η

εκπαίδευση

και

μετεκπαίδευση

φυσικά

θα

επικυρώσουν την όλη προσπάθεια.

Απαιτείται επίσης οργάνωση με την έννοια ότι η πολιτική ποιότητας

πρέπει να προλαμβάνει την εμφάνιση προβλημάτων και όχι να
αντιμετωπίζει καταστάσεις «κρίσης». Οργάνωση σημαίνει συνεχείς καθημερινές βελτιώσεις (αυτό που οι Ιάπωνες ονομάζουν Kaizen) και
παράγει μακροχρόνια αποτελέσματα. Απαιτείται όμως και τακτική αλλαγή
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οργανωσιακής δομής αν θέλουμε να συνδυάσουμε συνεχείς βελτιώσεις
με διαδικασίες re-engineering.

Οι μετρήσεις είναι απαραίτητες. Η λαθεμένη μέτρηση είναι προτιμότερη
από την έλλειψη μέτρησης. Η μέτρηση άλλωστε είναι πρόκληση, είναι να
δέχεσαι την αμφισβήτηση από την πραγματικότητα και να μην δέχεσαι τις:
• καθυστερήσεις,
• επιδιορθώσεις,
• αποζημιώσεις,
• διαμαρτυρίες,
• επιστροφές χρημάτων.
Η επιχείρηση πρέπει να παρακολουθεί κάποια ποιοτικά μεγέθη εκφρασμένα
σε ποσοτικούς δείκτες ώστε να θέτει στόχους και να κάνει τις απαραίτητες
συγκρίσεις με τους αντίστοιχους του ανταγωνισμού - benchmarking. Η όλη
διαδικασία της ποσοτικοποίησης της ποιότητας και της βελτίωσής της πρέπει
να παρακολουθείται μέσα από χάρτες και κατάλληλα εργαλεία.

Ανάπτυξη μεθόδων , συστημάτων πληροφόρησης που θα επιτρέπουν
στην επιχείρηση να μαθαίνει γρήγορα «αυτά που έχουν οι πελάτες της
να της πουν».Ο χρόνος, η ικανότητα της γρήγορης πληροφόρησης και
άμεσης ανταπόκρισης στις επιθυμίες των πελάτών αποτελεί έναν σημαντικό
παράγοντα ανταγωνισμού (Time Based Competition).

Η δυνατότητα

συλλογής πληροφοριών, ακόμα και σε real time, διευκολύνεται ιδιαίτερα με
τις σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους πληροφορικής. Όσο απαραίτητη είναι η
χρήση κάποιου software για την γρηγορότερη παροχή υπηρεσιών τόσο
αναγκαία

είναι

στις

μέρες

μας

η

δημιουργία ενός Πληροφορικού

Συστήματος που θα δίνει στο Management τα απαραίτητα στοιχεία για
την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, την αποφυγή λαθών αλλά και την
άμεση αντιμετώπιση καταστάσεων «κρίσης».

Σημαντικά έρχεται να συμβάλει στην παραπάνω προσπάθεια το Μοντέλο

Μέτρησης

Ολικής

Ποιότητας

Υπηρεσιών,

που

σχεδιάστηκε

και

εφαρμόστηκε στην παρούσα μελέτη. Η σωστή αξιοποίηση των δυνατοτήτων

142

Ειρήνη Μ Πατσιούρα.

του

σίγουρα

- Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Εξυπηρέτησης / Τομέας Τουρισμού: Μοντέλο Μέτρησης Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών

υπερκαλύπτει

το

κόστος

εγκατάστασής

του

εφόσον

συμπεριλαμβάνεται στο κόστος διατήρησης της ποιότητας. Το κόστος

ποιότητας άλλωστε είναι το άθροισμα δύο μεγεθών:
• του κόστους μη-ποιότητας (που οφείλεται σε εσωτερικές και εξωετρικές
ανωμαλίες)
• και του κόστουςκατάκτησης της ποιότητας (δηλαδή προσδιορισμού και
πρόληψης των ανωμαλιών)

Η αξιοποίησή του από το management επιτυγχάνει αυτό που λέγεται
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Εξυπηρέτησης (ΔΟΠΕ), και φυσικά να
αφήσει 100% ικανοποιημένους πελάτες αλλά και να ξεπεράσει τις
προσδοκίες τους. Κυρίως όμως μπορεί να δώσει στην επιχείρηση ένα
ανταγωνιστικό εργαλείο.

Με τα report που

μπορεί να παίρνει σε

καθημερινή βάση από το σύστημα έχει όλη εκείνη την πληροφόρηση για:
• τον έλεγχο ποιότητας,
• την πρόληψη προβλήμάτων κακής ποιότητας
• ακόμα καλύτερο σχεδίασμά της ποιότητάς της.

Τα οφέλη από ένα τέτοιο μοντέλο μπορούν να επωμιστούν βέβαια όχι
μόνο οι ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και οποιαδήποτε επιχείρηση
παροχής υπηρεσιών αρκεί να προσαρμοστεί το μοντέλο στις ανάγκες
της.
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Παγίωση του Ευ

f Ολοκλήρωση της βάσης

Κάλυψη: αριθμός των μεταβλητών (τουλάχιστον 64) και των

ρωπαϊκού Στατι

\ δεδομένων σχετικά με

χωρών (όλες οι χώρες ΕΕ-ΕΖΕΣ) που περιλαμβάνονται, επίπεδο

στικού Συστήμα

! τους Βασικούς δείκτες

γεωγραφικής κατανομής που εξασφαλίζεται (NUTS 11/ΙΙΙ).

τος.

= προσφοράς και ζήτησης

Αξιοπιστία: δηλωμένο περιθώριο σφάλματος (3-5%), ποσοστό

; του τουρισμού, τμήμα

(%) του γενικά καλυπτόμενου σχεηκού συνόλου (90%).

ϊ σχετικά με τον τουρισμό

ΠρόσΒαση/χρήση: αποτελεσματική χρησιμοποίηση των διάφο

Πραγματοποίηση

ερευνών, μελετών I στο ΕυρωΒαρόμετρο,

ρων εργαλείων: αριθμός και περιοδικότητα των δημοσιεύσεων

καθώς και αναλύ

; ανάλυση γραφείου/πεδί-

(στατιστικές: 2 ανά έτος, 1 μηνιαίως, μελέτες: 3 ανά έτος), κενό

σεων

F ου και προσανατολισμέ-

μεταξύ της περιόδου αναφοράς και της διαθεσιμότητας των πλη

ί νες προς την αγορά εκθέ-

ροφοριών (επίσημες στατιστικές: Χ+9 για τις ετήσιες, Χ+3 για

! σεις, παραγωγή εργαλεί

τις μηνιαίες, Χ+3 για την έρευνα ΕΕ).

γραφείου/πεδίου.

ων επικοινωνίας.

Συγκέντρωση

η^ και διάδοση

\

I εναρμονισμέ\ νων στατισα-

ί

} κων στοιχείων
ί> (πρόγραμμα
!. εργασίας σχετιί κά με τις κοι• νοτικές στατιστικές) - οδηj γία του Συμi Βουλίου σχετιt κά με τις στα1 τιοτικές τουρι
σμού (4,5

Α.2. ΚΟΙΝΙΓΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

I εκατ. ECU
Δημιουργία ενός
ευρωπαϊκού δι

. -Συγκρίσιμα,
1 ενημερωμένα
f (επίκαιρα), κα' λύτερα προσπε: λάσιμα και φιλικα προς το χρη1 στη στοιχεία και
• πληροφορίες.
• - Εκμετάλλευση
1 συνεργιών.

; -Αύξηση του

ί; αντίκτυπου των
[ κοινοτικών μέ; τρων που επηρε: άφυν τον τουρι
σμό.

: Διαλογικό δίκτυο, διαλο- : Αποτελεσματική κάλυψη (παραπομπές σχετικά με το 60% τουλά- ! 1995-1997).
ί
γικές πληροφορίες από
: χιστον των συναφών πληροφοριών που προέρχονται από άλλες

κτύου έρευνας και ’ άλλες σχετικές πηγές.

ϊ πηγές). Χρήση δικτύου: Αριθμός συμμετεχόντων στο δίκτυο (του-

τεκμηρίωσης.

ί λάχιστσν 50 που καλύπτουν όλες τις χώρες ΕΕ-ΕΖΕΣ), ποικιλία

»-

i
ί
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; των χρηστών.

ί ,
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συστήματος νομο

ένα σύστημα παρακολού

θετικής και χρη
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ματοοικονομικής

σης του αντίκτυπου που

παρακολούθησης.

έχουν στον τουρισμό τα
: μέτρα της Ευρωπαϊκής

του συστήματος επαγρύπνησης (Χ + 9). Αριθμός των φακέλων που
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' σίες της Επιτροπής ηου είναι συνδεδεμένες (όλες). Αποτελεσματι
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!
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βολή εκθέσεων σε διυ-
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ΑΜΣΕΕ ΑΛΛΩΝ

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

ΑΞΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ*
Διάφορες κοινο-

• Βελτίωση της

Ιργάνωοη τακτι-

Πραγματοποίηση συνε-

Βελτίωση του ποσοστού υλοποίησης σε εθνικό επίπεδο των μέτρων

ηκές παλιηκές

συνεργασίας και

ών συνεδριάσε-

δριάσεων ρε τα κράτη-

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θίγουν τον τουρισμό, ανάπτυξη, σε

και προγράμμα

των διαβουλεύσε-

ιν και συνοδευτι-

μέλη και τη βιομηχανία

εθνικό επίπεδο, μέτρων συμβατών με τα μέτρα της Επιτροπής που

τα (καταναλω

ων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.

ές δράσεις.

και υποβολή εκθέσεων

θα διευκολύνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα

τές, εσωτερική

σε αυτά, ετήσιες εκθέσεις

του τουρισμού. Αριθμός αιτημάτων για πληροφόρηση σχεηκά με

αγορά, περιβάλ

• Βελτίωση των

σχετικά με τα μέτρα της

παράπονα που έχουν υποβληθεί και διασφάλιση συνοδευηκών

λον, μεταφορές,

γνώσεων για τα

Κοινότητας που θίγουν

δράσεων.

απασχόληση.

κοινοτικά μέτρα

τον τουρισμό, οργάνωση

Αριθμός αντιγράφων της έκθεσης που θα ξητούνται/διαδίδονται.

εκπαίδευση και

που επηρεάφυν

τακτικών συνεδριάσεων

Περιοδικότητα των συνεδριάσεων (τρεις ανά έτος με τα κράτη-μέ-

κατάρηση.

τον τουρισμό.
• Ενίσχυση της
συμπληρωματι-

λη και τρεις ανά έτος με τους υπόλοιπους), αριθμός και ποικιλία

έρευνα και ανά

σεις, συμμετοχή σε κύ

των συμμετεχόντων (όλα τα κράτη-μέλπ της ΕΕ-ΕΖΕΣ, αντιπρόσω

πτυξη). Διαρ-

ριες τουριστικές εκθέ

ποι από 40 τουλάχιστον οργανισμούς). Βελτίωση της ευαισθητο-

θρωηκά ταμεία.

κότητας των δρά

σεις, σεμινάρια και δια

ποίησης σχετικά με τα μέτρα της Κοινότητας που θίγουν τον τουρι

Κοινοηκές πρω

σεων.

σκέψεις.

σμό, η οποία θα μετράται με Βάση ειδική έρευνα.

τοβουλίες**

και συνοδευτικές δρά

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΖ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
jwrtssw...

S^S&r
%£t

ΑΡΗ
ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΛΑΛΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ*

(Γ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Γ.1. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Δίκτυο τοπικών

Ανάπτυξη καινοτόμων

Αριθμός αιτήσεων που υποβάλλονται, αριθμός και σπουδαιότητα

“εργαστηρίων”

σχεδίων, δικτύωση.

των εταίρων/χώρων που συμμετέχουν στα χρηματοδοτούμενα σχέ

που θα ειραρμό-

δια (καλύπτονται όλα τα κράτη-μέλη), εξασφάλιση συνοδευτικών

φυν τεχνικές δια

δράσεων μετά τη χρηματοοικονομική υποστήριξη εκ μέρους της

χείρισης επισκε

Κοινότητας.

- 5ο κοινοτικό

- Εφαρμογή της

πρόγραμμα δρά

έννοιας της αει-

σης για το περι

φορίας στην

βάλλον, LIFE

πράξη, μεταφορά

(συνολικός προϋ και διάδοση βέλ
πολογισμός 400

τιστων πρακτι

εκατ. ECU), πα

κών.

ράκτιες ζώνες και

- Αύξηση της ευ-

Υλοποίηση συστη

τουρισμός

αισθητοποίησης

μάτων διαχείρισης

(650.000 ECU το για το στόχο της

φιλικών προς το

1994).

πτών.

περιβάλλον.

αειφόρου ανά
πτυξης.

Ευρωπαϊκό Βρα

Ερευιητικά προ

βείο “Τουρισμός

γράμματα για την

και Περιβάλλον”.

προστασία του

της κινητικότη

περιβάλλοντος

τας. προώθηση

Γ.2. ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΩΛΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Προώθηση/μετα

Ανάπτυξη καινοτόμων

Αριθμός και σπουδαιότητα των εταίρων που συμμετέχουν στα χρη

φορά βέλτιστων

σχεδίων.

ματοδοτούμενα σχέδια (καλύπτονται όλα τα κράτη-μέλη), αριθμός

πρακτικών.

των μοντέλων ηου ηροσδιορίφιται/εφαρμόφιται. εξασφάλιση συ
νοδευτικών δράσεων μετά τη χρηματοοικονομική υποστήριξη εκ
μέρους της Κοινότητας (επιπλέον εφαρμογή τουλάχιστον του 60%
των καινοτόμων μοντέλων ηου θα προσδιορίξο\ται).

- Διευκόλυνση

και τη διατήρηση

της αλληλεγ-

της ευρωπαϊκής

γύης.

πολιτιστικής

- Μεταφορά

κληρονομιάς

αποτελεσματι

(4.419 εκατ. ECU κών πρακτικών.
το 1994). προ
στασία της πολι
τιστικής κληρο
νομιάς (7.195
εκατ. ECU για το
1994).
HELLOS 11
("Τουρισμός χία
όλους").

(Α) ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
Δ.1. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Πολυετείς διαφη

Ορισμός και χρήση της

μιστικές εκστρα

εμπορικής προώθησης,

τείες.

της πληροφόρησης κα
θώς και των εργαλείων
προώθησης και επικοινω\τας.

Αύξηση της ελκυστικότητας

Αυξημένο ποσοστό διεθνών αφίξεων/δαηανών. Εξασφάλιση χορη

της Ευρώπης ως

γιών ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού (τουλάχι

τουριστικού

στον 50%), αριθμός επαφών σε σχέση με τον πληθυσμό-στόγο

προορισμού πα

(10-15%), κόστος ανά επαφή, κάλυψη ηου εξασφαλίζεται σε σχέ

ράλληλα με τη

ση με το συνολικό χώρο του στόχου, εξασφάλιση συμπληρωματι

διεξαγωγή εθη-

κής χρήσης από τις εθπκές και περιφερειακές αρχές στο πλαίσιο

κών εκστρατει

των συγκεκριμένων εκστρατειών τους.

ών.

ί * Δράσεις στα πλαίσια άλλων κοινοτικών πολιτικών που παρουσιάφυν ενδιαφέρον για τον τουρισμό. Εκθεση της Επιτροπής COM (96) 29 τελικό 5.2.1996.
** Οι περισσότερες κοινοτικές πρωτοβουλίες, με εξαίρεση τη RETEX, θεωρούν τα σχετικά με τον τουρισμό μέτρα ως επιλέξιμα χία υποστήριξη.
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IΕΝΔΥΣΗ 2,3 ΔΙΣ. ΔΡΧ.
ΙΟ ΤΗΝ GRECOTEL

λ°Υ(όν *0! nnnn^.miKOM i.hJouc

από το 1995 θα εφαρμο
στούν και τα λεγόμενο
«πράσινα καθήκοντα», λύ
ση η οποία αποτελεί πρω
τοπορία για την ελληνική ξενοδοχία.
Η εφαρμογή της τηλεματικής: η Grecotel ήδη από τον περασμένο
Μάρτιο, με προϋπολογισμό 400 εκστ. δρχ,. προχώρησε οε πρόγραμμα
τηλεματικής, δηλαδή στη διαδικασία αναβάθμισης των συστημάτων
μηχανοργάνωσης των ξενοδοχείων και των κεντρικών γραφείων.
Στόχος από την εφαρμογή του σημαντικού αυτού προγράμματος εί
ναι n oo®o\he. ταγύτεοη και έγκαιοη κυκλοωοοία των πληροφοριών

5υύ εκοτ. όρχ., bvcu tMiOvciiUi
σύντομα σύστημα αξιολόγησης
διευθυντών που θα τεθεί οε λει
τουργία από το 1995.
" Η προστασία του περιβάλλο
ντος: οι δραστηριότητες του εν
λόγω τμήματος θα περνούν πλέ
ον μέσα από το τμήμα προσωπι
κού και operations της Grecotel.
Η καινοτομία που εισάγει η αλυ
σίδα στη λειτουργία της είναι ότι

χείων και κεντρικής διοίκησης στο χώρο των πωλήοεων και η σύνδε
ση με την TUI και φυσικά η έγκαιρη λήψη των απαραίτητων κάθε φο
ρά επιχειρηματικών αποφάσεων.
■ Η επέκταση της τουριστικής περιόδου: η εφαρμογή ξεκίνησε από το
1994 σε πειραματικό στάδιο με το ξενοδοχείο ΡοΠο Rethymno. Για το
1995, με χαμένο το μήνα Μάρτιο, σχεδιάζεται η επέκταση της περιό
δου το Νοέμβριο ώστε να μην χαθεί η σεζόν.
Για την επιτυχία της προσπάθειας αυτής θα ενεργοποιηθούν περισ
σότερο το γραφείο του ομίλου στην Αθήνα και θα δοθεί ιδιαίτερο βά
ρος στην προσέλκυση συνεδριακού τουρισμού.

ενδυτικό πρόγραμμα 2,3 δια. δρχ. για τον εκσυγχρονισμό οριμένων μονάδων της μέσα στο 1995 σκοπεύει να εφαρμόσει η
itel. Οι ταξιδιωτικές βελτιωτικές παρεμβάσεις, όπως ανακοίνωχευθύνων σύμβουλος της αλυσίδας κ. Ν. Δασκαλαντωνάκης,
σύντα ξενοδοχεία Rithymna, Corfu Imperial, El Greco, Creta Sun,
da Village και Dafnila Bay.
Ακόμα, στις προτεραιότητες του 1995 περιλαμβά-

(iSf - V'·

νονται:

Η ουνεχής εκπαίδευση και επιμόρφω
ση του προσωπικού: ήδη υλοποιή
θηκε πρόγραμμα εκπαίδευσης στε-

U A11 Τ Υ >C L U Β

ΙΟυ 0,0

1 | Oil I·* lu ν-*λ lU»vw|'| ί·ι. Μ·ν .
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· —

Α Π Ο Τ Η Ν ,JCAP

δημιουργία ενός Quality Club, στο οποίο θα συμ 0 JSJSJSJSJSiMSJSMrSJSiSJl 0 ’95 στο Μιλάνο και ΙΤΒ '95 στο Βερολίνο, στην έκθεση
«Τρόφιμα - Ποτά» της Helexpo και το «Οινόραμα», στην
μετέχουν οι ποιοτικές ελληνικές επιχειρήσεις από
I τουριστική έκθεση «Philoxenia ’95», στη διεθνή έκθε
> το φάσμα του ελληνικού τουρισμού, αποτελεί έναν I
ση World Travel Market (WTM) του Λονδίνου και στο
3 τους βασικούς στόχους όπου δραστηριοποιείται 1
1
I
«Money Show» του 1995. Οι επιχειρήσεις που αναμέ
τελευταίο διάστημα η leap,
I
νεται να περιέχονται στην εφετινή έκδοση εκτιμάται
πρώτο βήμα, προς την κατεύθυνση αυτή, επιχειI
ότι θα ανέρχονται στις 176, έκτων οποίων οι 90 θα εί
ται αρχικά με τη δημιουργία μιας έκδοσης με τίτλο
ι
ναι ξενοδοχειακές μονάδες, οι 30 τουρισπκά γραφεία,
Dlden Guide of Greece» και η οποία θα περιέχει τις
οι 10 εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων, οι 40 εστιατό
ιοτικές ελληνικές επιχειρήσεις καθώς και βασικά ν
m
1 ρια και 6 επιχειρήσεις από τον υπόλοιπο χώρο του
οιχεία της δυναμικότητας και της δραστηριοποίη^v"t\CiV
0
I
τουρισμού.
ς τους. Η δε επιλογή των επιχειρήσεων θα γίνεται
Of GRiiC{
1 Οσον αφορά δε στην επόμενη έκδοση, τόσο ο διευ
οει αναγνωρισμένων διεθνώς ποιοπκών προτύπων,
0
θυντής εκδόσεων της leap κ. Γ. Κοσμίδης όσο και ο
τρώτη αυτή έκδοση αναμένεται να έχει ολοκληρωί στα τέλη Ιανουάριου, όπου και θα αρχίσει η παρουσίασή της μέ- υπεύθυνος της έκδοσης του «Golden Guide of Greece» κ. X. Νικο> των διαφόρων ελληνικών και ξένων τουριστικών εκθέσεων. Ηδη λαΐδης, εκτιμούν ότι θα περιέχονται έως 100 ποιοτικές τουριστικές
ει προγραμματισθεί παρουσίαση της έκδοσης στις παρακάτω του- επιχειρήσεις. Ο λόγος της μείωσης είναι ότι ουσιαστικά στον επόμε
----- Aru,D4rr|,
/ Vr-c ’0=
/Per
:ΟΠ>·ι- νη οδηγό η· Γ«τ!νπη'ΐ''"ΐη Οη κητπτάπσοντα'. ιιε βάση τη ννωπτη διοιού τουριστικών μονάδων), στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις BIT βαθμιση ISO 9000-2 βαοιομενη στην εΜηνίκη πραγμαηκΰίηια.

Sri*N«!

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώνεται ανώνυμα, είναι καθαρά προσωπικό και
στόχο έχει να προάγει τα γενικά οφέλη της επιχείρησης μέσα από την ικανοποίηση
στο χώρο εργασίας τους των ξενοδοχοϋπαλλήλων που την απαρτίζουν. Προορίζεται
για πανεπιστημιακή χρήση γι αυτό παρακαλώ συμπληρώστε το με κάθε ειλικρίνεια.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.
θΗ επίτευξη των στόχων της επιχείρησης συνδέεται με τις απολαβές σας ;
□ναι

Οοχι

©Είστε ευχαριστημένοι από τους προϊσταμένους σας όσον αφορά:
την υποστήριξή τους

QnAI

QoXI

την καθοδήγησή τους

QnAI

Qoxi

την επίβλεψή τους

QnAI

QoXI

©Η εκπαίδευση που είχατε ήταν αρκετή για να αντεπεξέλθετε στα καθήκοντα που
σας ανάθεσαν ;
□ναι

Qoxi

©Γίνεται επαρκής μετεκπαίδευση ώστε να βελτιώνεται ακόμα περισσότερο η
απόδοσή σας ;
□ναι

Οοχι

©Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος που να ακούει και να φροντίζει για την επίλυση των
προβλημάτων στην δουλειά σας;
□ναι

Qoxi

©Σας ζητήθηκε ποτέ να συμμετάσχετε σε «ομάδες ποιότητας», που σκοπό έχουν
τον εντοπισμό αιτιών κακής ποιότητας και την ανεύρεση λύσεων ;
□ναι

Οοχι

©Σας έχουν ενημερώσει στο ξενοδοχείο που εργάζεστε για τη «Διοίκηση Ολικής
Ποιότητας» ;
□ναι

Qoxi

©Αντιμετωπίζετε την επιχείρηση όπου εργάζεστε σαν (παρακαλώ τσεκάρετε μόνο
μία από τις ακόλουθες απαντήσεις):
□

μια «μεγάλη οικογένεια» της οποίας είστε μέλη και της οποίας τα
συμφέροντα προασπίζεστε;

□

ένα μέσο που σας βοηθά να πραγματοποιήσετε κάποιο εισόδημα και
τα προβλήματά της δε σας αφορούν;

32. YOUR COMMENTS AND YOUR SUGGESTIONS FOROUR HOTEL
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Παιδικό menu___________________________________________ 90,0______ 86,5______ 85,0
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ετήσια Εσοδα που πραγματοποιήθηκαν
1994:.....................................................
1995:.....................................................

Έσοδα που είχαν προϋπολογισθεί
1994:.....................................................
1995:.....................................................

Μέσος όρος εισοδήματος ανά υπάλληλο
Μεγαλύτερη αμοιβή..................................
Μικρότερη αμοιβή....................................
Δίνονται μπόνους απόδοσης; ΝΑΙ

Αριθμός ατόμων που παίρνουν μπόνους κάθε χρόνο.......................
Ύψος χρηματικής αμοιβής
Μεγαλύτερη αμοιβή..................................
Μικρότερη αμοιβή....................................
Τι

ποσοστό

του

προϋπολογισμού

δίνεται

κάθε

χρόνο

εκπαίδευση...................%
Σύνολο απουσιών σε εργάσιμες ημέρες..............................................
σε εργάσιμες ώρες.................................................
Αριθμός ατυχημάτων προς σύνολο εργάσιμων ωρών.......................
Υπάρχουν ομάδες ποιότητας στην επιχείρηση; ΝΑΙ Ο

Αν ΝΑ! πόσες;..,
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