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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η τουριστική βιομηχανία είναι ένας κλάδος που επηρεάζει άμεσα την εθνική 

οικονομία, με τις  ξενοδοχειακές μονάδες να αποτελούν το σημαντικότερο κομμάτι 

της, και τις μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να καταλαμβάνουν το 

μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς αυτής. Οι αλλαγές που έχει επιφέρει η εξέλιξη της 

τεχνολογίας, η παγκόσμια κρίση στην οικονομία,  τα διαφοροποιημένα κοινωνικά και 

πολιτισμικά πρότυπα, επιδρούν άμεσα στο επίπεδο του ανταγωνισμού μεταξύ των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Καμία ξενοδοχειακή επιχείρηση, δεν μπορεί να μένει 

αμέτοχη σε αυτές τις παγκόσμιες αλλαγές και στις άμεσες επιδράσεις που έχουν σε 

αυτήν.  Η βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας, των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

διαφαίνεται να αποτελεί το κλειδί, για την κατάκτηση ενός ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. 

Στην παρούσα εργασία, γίνεται μία προσπάθεια εξεύρεσης όλων εκείνων των καλών 

πρακτικών, που μπορούν να υιοθετηθούν από τις μικρομεσαίες ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις, και οι οποίες αν εφαρμοστούν σωστά, μπορούν να οδηγήσουν στην 

επιθυμητή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αναλύονται οι 

έννοιες και η σημασία της ποιότητας των υπηρεσιών σε ένα γενικό πλαίσιο. Στη 

συνέχεια γίνεται μία προσπάθεια εισαγωγής και διερεύνησης αυτών στον τουρισμό 

και στον ξενοδοχειακό κλάδο, και πιο συγκεκριμένα στις μικρομεσαίες ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις που τον απαρτίζουν. Αναφέρονται τρόποι, εργαλεία και τεχνικές 

μέτρησης της ποιότητας. Παρουσιάζονται όλα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις για την εφαρμογή καλών πρακτικών και τέλος εντοπίζονται όλοι εκείνοι 

οι τομείς, οι δραστηριότητες και τα μέσα, με τα οποία, μπορούν οι επιχειρήσεις να 

αντιμετωπίσουν και να ανταπεξέλθουν των δυσκολιών αυτών, έτσι ώστε να επιτύχουν  

την ευημερία και τη βιωσιμότητά τους. 
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ΚΕΦΑΛΙΟ 1
Ο

 .  

1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

1.1 Ορισμός της ποιότητας 

 

Ο όρος «ποιότητα» μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς 

ανθρώπους. Γι’ αυτό το λόγο ο ορισμός της έννοιας της ποιότητας αποτελεί το πρώτο 

βήμα προς μία ποιοτική βελτίωση. Μόνο μέσω της κοινής αντίληψης και κατανόησης 

του όρου ποιότητα, μία επιχείρηση θα μπορέσει να οδεύσει προς τη βελτίωση της 

ποιότητάς της. Αδιαμφισβήτητα, η κοινή αντίληψη της ποιότητας είναι πιο σημαντική 

στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.  

Οι ορισμοί που κατά καιρούς έχουν δοθεί για την έννοια της ποιότητας είναι πολλοί. 

Κάποιοι από τους πιο αντιπροσωπευτικούς και κοινά αποδεκτούς είναι οι κατωτέρω: 

«ποιότητα είναι η πλήρης ικανοποίηση ή η υπέρβαση των προσδοκιών του πελάτη»  

Για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πελατών, οι επιχειρήσεις πρέπει να 

κατανοήσουν αρχικά, όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που συμβάλλουν 

στη δημιουργία αξίας για τον πελάτη και τον οδηγούν στην ικανοποίηση και στην 

αφοσίωση. (Evans & Lindsay, 2010) 

«ποιότητα είναι, όλες οι δραστηριότητες της διοίκησης λειτουργιών, οι οποίες 

καθορίζουν τις πολιτικές, τους στόχους και τις αρμοδιότητες αυτής και τις 

εφαρμόζουν, κάνοντας χρήση μέσων, όπως ο ποιοτικός σχεδιασμός, ο ποιοτικός 

έλεγχος, η ποιοτική ασφάλεια και η ποιοτική βελτίωση, στα πλαίσια ενός ποιοτικού 

συστήματος»  (ISO, 1994) 

«ποιότητα είναι η καταλληλότητα για χρήση» (Juran, 1998) 

Σύμφωνα με την Ιαπωνική φιλοσοφία «ποιότητα σημαίνει, μηδέν ελαττωματικά – να 

γίνεται σωστά από την πρώτη φορά»  

«ποιότητα είναι η συμμόρφωση στις απαιτήσεις» (Crosby, 1979) 
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 «η ποιότητα πρέπει να στοχεύει στις ανάγκες του πελάτη, τωρινές και μελλοντικές» 

(Deming) 

«ποιότητα είναι ο βαθμός στον οποίο ένα συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις του πελάτη» (Gilmore, 1974) 

«ποιότητα είναι η ικανοποίηση του χρήστη» (Wayne, 1983) 

Εξαιτίας του αριθμού των ορισμών για την ποιότητα, έχει υπάρξει ένας διαχωρισμός 

όλων αυτών των ορισμών, στις εξής ακόλουθες ευρείς κατηγορίες: 

Υπερβατική – οπού εδώ η ποιότητα ορίζεται ως μία έμφυτη υπεροχή. Το προϊόν ή η 

υπηρεσία ενσωματώνει ιδιότητες που δεν μπορούν να μιμηθούν. 

Καθοδηγούμενη από το προϊόν - ορισμός αυτός βασίζεται στην ποσοτικοποίηση της 

υπηρεσίας σε όρους μονάδων απτών χαρακτηριστικών ή σε όρους μονάδων άυλων 

χαρακτηριστικών που έχουν ενσωματωθεί και περιλαμβάνονται στο προϊόν. 

Καθοδηγούμενη από τις διαδικασίες ή την προσφορά – ο ανωτέρω ορισμός του Crosby 

χαρακτηρίζει αυτή την κατηγορία. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στη διαχείριση 

και στον έλεγχο της ποιότητας από την πλευρά της προσφοράς. Η εστίαση είναι 

εσωτερική και όχι εξωτερική. 

Καθοδηγούμενη από τον πελάτη- σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει ο ορισμό του Juran. 

Η εστίαση εδώ είναι εξωτερική καθώς η προσέγγιση βασίζεται στην ικανότητα της 

επιχείρησης να καθορίσει τις απαιτήσεις των πελατών της και στη συνέχει να 

καταφέρει να ανταποκριθεί σε αυτές. 

Καθοδηγούμενη από την αξία – αξία είτε από τη μεριά του παραγωγού και ορίζεται ως 

κόστος είτε από τη μεριά του πελάτη και ορίζεται ως τιμή είτε από τις σχέσεις 

ποιότητας-τιμής-διαθεσιμότητας, που προσδίδουν αξία στον πελάτη μέσω της 

ικανοποίησης των απαιτήσεών του. (Ghobardian et. al) 
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1.1.1 Διαστάσεις της ποιότητας  

 

Η ποιότητα μιας υπηρεσίας ή και ενός προϊόντος, χαρακτηρίζεται τόσο από ποσοτικές 

όσο και από ποιοτικές διαστάσεις. Οι ποσοτικές είναι εύκολα μετρήσιμες. Οι 

ποιοτικές, εν αντιθέσει, χρήζουν ιδιαίτερης δυσκολίας.  Παράγοντας καθορισμού της 

παρεχόμενης ποιότητας μίας υπηρεσίας, αποτελεί ο πελάτης. Κατά συνέπεια, η ανάγκη 

για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ποιότητας είναι απαραίτητη.  

Ως εκ τούτου, οι ποιοτικές διαστάσεις ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας 

προσδιορίζονται στις εξής ακόλουθες:   

• Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά: που στοχεύουν στην ικανοποίηση των αντίστοιχων 

αναγκών των πελατών και είναι μετρήσιμα και αντικειμενικά.   

• Η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα: οι δείκτες που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη 

μέτρηση τους είναι,  α)  ο μέσος χρόνος μέχρι το προϊόν να υποστεί την πρώτη βλάβη, 

β) ο μέσος χρόνος μεταξύ διαδοχικών βλαβών.   

•  Η συμμόρφωση µε τις προδιαγραφές:  είναι οι προδιαγραφές µε τις οποίες 

κατασκευάζεται το προϊόν (τεχνικές).   

•  Εξυπηρέτηση πριν και μετά την πώληση:  αναφέρεται στη συμπεριφορά του 

προσωπικού πριν και μετά την αγορά του προϊόντος.   

• Η αισθητική και η εμφάνιση: περιλαμβάνουν μεταβλητές όπως η αφή, η γεύση, η 

μυρωδιά.   

• Η υποκειμενική αντίληψη της ποιότητας: προέρχεται από ανεπαρκή πληροφόρηση 

του καταναλωτή για τα συγκεκριμένα προϊόντα. (Τσιότρας Γ. 1995) 

 

1.2 Ο ορισμός της «υπηρεσίας» 

 

Ο ορισμός της έννοιας «υπηρεσία», όπως έχει δημοσιευτεί από την Οργάνωση 

∆ιεθνών Προτύπων (ISO, 1992) είναι ο εξής:  
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 «Ως υπηρεσία ορίζονται οι δραστηριότητες του προμηθευτή κατά την επαφή του µε 

έναν πελάτη,  και τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων όλων των προμηθευτών 

προκειμένου να ικανοποιηθούν οι  ανάγκες των πελατών».   

Ο ανωτέρω ορισμός, βρίσκει άμεση εφαρμογή στις ποιοτικές διαστάσεις ενός 

προϊόντος, καθώς εκεί τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Στον τομέα της παροχής 

υπηρεσιών όμως, αυτό δεν αποτελεί την πραγματικότητα. Η έννοια της ποιότητας στα 

πλαίσια της παροχής υπηρεσιών, αποτελεί μία έννοια που ακόμη δεν έχει βρει 

καθολική συμφωνία στον ορισμό της. Στην επόμενη ενότητα, θα γίνει μία προσπάθεια 

συγκέντρωσης μερικών εκ των περιγραφών που έχουν δοθεί και θα αποτυπωθεί, η 

σημαντικότητα που παρουσιάζει για τις υπηρεσίες. 

 

1.2.2 Τα Χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών 

 

H ποιότητα υπηρεσιών, περιλαμβάνει πάντα, τον πελάτη-καταναλωτή ως μέρος της 

αντίληψης. Σύμφωνα με τους  Parasuraman  κ.α. (1988)  οι υπηρεσίες μπορούν να 

αναλυθούν από την πλευρά του καταναλωτή λαμβάνοντας υπόψη τα τέσσερα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. «Ετερογένεια (Heterogeneity)».  Οι υπηρεσίες ποικίλλουν, επειδή οι άνθρωποι 

συνήθως είναι αυτοί οι οποίοι τις εκτελούν. Κατά συνέπεια, από µια ποιοτική 

προοπτική, οι υπηρεσίες είναι δύσκολο να τυποποιηθούν. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα επεξήγησης, μπορεί να αποτελέσει το ακόλουθο: Κάθε καθηγητής, 

μπορεί να παραδώσει μία σειρά μαθημάτων, µε τις ακριβώς ίδιες και 

συγκεκριμένες προδιαγραφές, όμως µε τρόπο τελείως διαφορετικό εάν 

επαναλάβει την διαδικασία. 

2. «Έλλειψη απτότητας (Intangibility)». οι υπηρεσίες είναι  άυλες, που σημαίνει 

ότι πριν αγοραστούν δεν μπορεί κανείς να τις δει, να τις γευθεί, να τις ακούσει, 

να τις αγγίξει κλπ. Οι καταναλωτές που πληρώνουν για τις υπηρεσίες,  

ουσιαστικά δεν έχουν τίποτα απτό να πάρουν μαζί τους. Σε αντίθεση µε τα 

υλικά αγαθά, που εμπεριέχουν αυτά τα χαρακτηριστικά απτότητας.  Κατά 

συνέπεια, αναζητούνται απτά προϊόντα που να συνδέονται µε τις υπηρεσίες 

όπως τα πιστοποιητικά, οι πιστωτικές κάρτες, εγγυήσεις ασφαλιστικής 
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κάλυψης, και διάφορες άλλες συμφωνίες,  τα οποία μπορεί µεν να 

αντιπροσωπεύσουν την υπηρεσία,  δεν ταυτίζονται όμως µε την ίδια την 

υπηρεσία.   

3. «Έλλειψη διαιρετότητας (Inseparability)». (μεταξύ της παραγωγής και της 

κατανάλωσης).  Ενώ τα προϊόντα, πρώτα παράγονται και έπειτα 

καταναλώνονται, μια υπηρεσία πρώτα πωλείται, και στη συνέχεια βιώνεται ή 

καταναλώνεται συνήθως, την ώρα της παράδοσης αλλά και της παραγωγής. 

Συχνά ο πελάτης λαμβάνει μέρος στην όλη διαδικασία.  Για παράδειγμα,  στα 

αεροπορικά ταξίδια, στη διαμονή σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα κούρεμα. Είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση από πλευράς των πελατών λαμβάνει 

χώρα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.   

4.  «Φθαρτότητα (Perishability)». Σημαίνει ότι οι περισσότερες υπηρεσίες δεν 

μπορούν να  αποθηκευτούν. Οι κενές θέσεις σε ένα αεροπλάνο, τα άδεια 

δωμάτια σε ένα ξενοδοχείο, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Επειδή οι 

υπηρεσίες είναι αποδόσεις και δεν υπάρχει τρόπος αποθήκευσής τους για 

μελλοντική χρήση, οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να συγχρονίσουν την 

προσφορά και τη ζήτηση. Άλλες φορές υπάρχει υπερπληθώρα ζήτησης (πχ. 

Ένα Σάββατο βράδυ σε ένα εστιατόριο) και άλλες φορές πολύ λίγη ζήτηση. 

(Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1985). 

 

1.3 Tα χαρακτηριστικά της ποιότητας υπηρεσιών 

 

Βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών, 

αποτελεί, ο ορισμός των κριτηρίων της ποιότητας. Οι τέσσερεις κατηγορίες που 

συνοψίζουν τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υπηρεσιών είναι οι εξής: 

1. Ο χρόνος (timeliness) η υπηρεσία είναι βασικό να «παράγεται» όταν ζητείται 

και το διάστημα μέχρι την παροχή να αποτελεί στοιχείο του προϊόντος. 

2. Η ακεραιότητα (Integrity) προσδιορίζει ποια στοιχεία πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στην υπηρεσία έτσι ώστε ο πελάτης να θεωρήσει ότι είναι 

ικανοποιημένος. Ουσιαστικά, αυτό το στάνταρ αναδεικνύει τα απαραίτητα 

στοιχεία της υπηρεσίας. 



6 
 

3. Η προβλεψιμότητα (Predictability) αναφέρεται στη συνοχή της υπηρεσίας και 

στη συχνότητα της ζήτησης. Χαρακτηρίζει ουσιαστικά, όλα τα στοιχεία εκείνα, 

όπως διαδικασίες, αριθμό προσωπικού, υλικών και εξοπλισμού, που είναι 

απαραίτητα για την σωστή παροχή υπηρεσίας. 

4. Η ικανοποίηση του πελάτη (Customer Satisfaction)  παρέχει στόχους επιτυχίας. 

Οι οποίοι θα αναλυθούν στη συνέχεια κατά την παρουσίαση του μοντέλου 

μέτρησης ποιότητας SERVQUAL. (Saunders, Graham, 1992) 

 

1.4 Η σημασία της ποιότητας στο πλαίσιο της υπηρεσίας  

 

Η έννοια της ποιότητας υπηρεσιών δύσκολα μπορεί να περικλεισθεί σε ένα ορισμό 

καθώς, κανένας ορισμός δεν μπορεί να συμπεριλάβει τόσο θεωρητικές έννοιες. Η 

έλλειψη υλικών στοιχείων, όπως το στυλ, το χρώμα, η ετικέτα, η συσκευασία, η 

αίσθηση, τα οποία υπάρχουν στη αγορά προϊόντων, και γίνονται αισθητά από το 

πελάτη, λείπουν στην αγορά υπηρεσιών. Κατά συνέπεια οι πελάτες θα πρέπει να 

βασίζονται σε άλλα στοιχεία για να αξιολογήσουν την παρεχόμενη ποιότητα 

υπηρεσίας. Κατά συνέπεια, μπορεί κανείς να αντιληφθεί, τη  δυσκολία εύρεσης απτών 

στοιχείων και τη μετέπειτα εφαρμογή αυτών. Ωστόσο,  επετεύχθη κάποιου είδους 

συμφωνία για την περιγραφή της αλλά όχι τόσο για την αποτύπωση της αόριστης φύση 

της. Ορισμένες εκ των κύριων ιδεών για τη περιγραφή και τον ορισμό της ποιότητας 

υπηρεσιών αναφέρονται στη συνέχεια. 

Ο Parasuraman et al. την περιέγραψε ως η ικανότητα μίας επιχείρησης να 

ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των πελατών της, τις επιθυμίες και τα θέλω τους. Τα 

στοιχεία εκείνα δηλαδή, που οι πελάτες της πιστεύουν ότι αυτή μπορεί να τους 

προσφέρει. Είναι σύγκριση μεταξύ των προσδοκιών των πελατών με τις αντιλήψεις 

επίδοσης. (1985) 

Αναφέρει επίσης, ότι η ποιότητα υπηρεσιών αποτελεί ένα μέσο διαχείρισης των 

διαδικασιών μιας επιχείρησης, έτσι ώστε η τελευταία, να καταφέρει να διασφαλίσει 

την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της.  

Ο Oakland καταλήγει ότι ποιότητα είναι απλά, η ικανοποίηση των αναγκών των 

πελατών. Ικανοποίηση που επέρχεται σε όλα τα επίπεδα, εσωτερική και εξωτερική. 

Μέσω αυτής της προσέγγισης, η επιχείρηση οδηγείται σε αύξηση της 

ανταγωνιστικότητα, της αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας. (Oakland, 2004). Ο 



7 
 

Robinson από την άλλη διαφωνεί ότι η έννοια προέρχεται μόνο από την αντίληψη 

επίδοσης. (Robinson, 1999) 

 Όπως μπορεί κανείς να αντιληφθεί από τους ανωτέρω ορισμούς, η ταύτιση για τον 

ορισμό δεν έχει επέλθει αλλά τα στοιχεία σύγκλισης καθίστανται επαρκή για την 

κατανόησή της. Έννοιες όπως η ποιότητα, η υπηρεσία, οι επιδόσεις και οι προσδοκίες 

γίνονται πιο εύκολα αντιληπτές όντας μεμονωμένες και κατά συνέπεια επαρκούν για 

την εφαρμογή της στα κομμάτια της καθημερινότητας. 

Οι καταναλωτές, στη σημερινή εποχή, τείνουν να γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικοί 

σε ότι αφορά τις υπηρεσίες που λαμβάνουν. Οι περισσότεροι αποφασίζουν να 

αγοράσουν, να γευτούν, να ζήσουν, μία υπηρεσία βασισμένοι στις αντιλήψεις τους για 

τις ιδεατά χαρακτηριστικά που θα αποκομίσουν από αυτή. Το αν στο τέλος, οι 

αντιλήψεις που είχαν θα συμβαδίσουν με τις απολαβές τους, διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στην παρεχόμενη ποιοτική υπηρεσία. Γι’ αυτό το λόγο, η ανάγκη για τη μέτρηση 

της ποιότητας υπηρεσιών, κρίθηκε απαραίτητη και αναγκαία. Σε επόμενη ενότητα θα 

γίνει μία αναφορά των εργαλείων, μέσω των οποίων μπορεί να επέλθει η μέτρηση 

αυτή σε σχέση πλέον με τον ξενοδοχειακό κλάδο. 
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ΚΕΦΑΛΙΟ 2
Ο

 .  

2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ 

ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ 

 

Η ανάγκη για ποιότητα, στην σημερινή εποχή, είναι αποτέλεσμα της αναπτυσσόμενης 

και συνεχούς διαφοροποίησης στις ανάγκες του πελάτη καθώς και της έντασης του 

ανταγωνισμού, της εξέλιξης της τεχνολογίας και της παγκοσμιοποίησης των αγορών. 

Χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο διοίκησης, το οποίο βοηθά την επιχείρηση να 

μετρήσει την παρεχόμενη υπηρεσία, μέσα από την οπτική των πελατών της. Η έννοια 

της ποιότητας στον ξενοδοχειακό κλάδο θεωρείται υψίστης σημασίας, καθώς 

επηρεάζει την τουριστική δραστηριότητα. Ορίζεται ως η συνεχής προσφορά 

προϊόντων  και υπηρεσιών στον πελάτη, σύμφωνα με τα αναμενόμενα στάνταρ. 

(Καπίκη, 2012). 

 

2.1 Εισαγωγικές έννοιες  

 

Πολλές είναι οι προσπάθειες που έχουν γίνει για να δοθεί ένας επακριβής ορισμός του 

Τουρισμού. Με τον όρο «Τουρισμός» σήμερα, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, νοείται η 

πολυσύνθετη εκείνη επιχειρηματική δραστηριότητα της μεταφοράς, διαμονής, 

εξυπηρέτησης και διασκέδασης των τουριστών. Είναι μια τεράστια βιομηχανία, 

συνισταμένες της οποίας είναι: 

• Οι καταλυματικές μονάδες π.χ. ξενοδοχεία, μοτέλ, ενοικιαζόμενα δωμάτια, 

διαμερίσματα, ξενώνες κλπ. 

• Οι επισιτιστικές μονάδες, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής των 

ταξιδιωτών, όπως είναι τα εστιατόρια, οι ταβέρνες, τα μπαρ, τα εστιατόρια γρήγορης 

εξυπηρέτησης (fast food) κλπ. 

• Οι επιχειρήσεις μεταφοράς, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες μετακίνησης των 

ταξιδιωτών, όπως είναι οι αεροπορικές και οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι εταιρείες 

μεταφοράς επί χερσαίου εδάφους (τρένα, λεωφορεία) ακόμη και οι επιχειρήσεις 

ενοικίασης αυτοκινήτων. 

• Τα τουριστικά / ταξιδιωτικά γραφεία.  
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(π.χ. κράτηση εισιτηρίου και καταλύματος, έκδοση εισιτηρίων και διαβατηρίων, άδειες 

παραμονής, εξασφάλιση ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, λοιπές μετακινήσεις κλπ.). 

• Οι μονάδες - εγκαταστάσεις αναψυχής. Ο συγκεκριμένος τομέας αποτελείται από ένα 

συνδυασμό επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, π.χ. πάρκα και ειδικά διαμορφωμένοι 

φυσικοί χώροι για αναψυχή, χιονοδρομικά κέντρα, εκδρομές με ειδικά διαμορφωμένα 

πλοιάρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ. 

• Διάφορες άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες ικανοποιούν δευτερεύουσες ανάγκες των 

ταξιδιωτών, όπως π.χ. καταστήματα που πωλούν διάφορα είδη εθνικού ή τοπικού 

χαρακτήρα ως αναμνηστικά (souvenirs), καταστήματα φωτογραφικών ειδών κλπ.  

Η παρούσα εργασία θα ασχοληθεί, με μία εκ των προαναφερθεισών εννοιών 

που περικλείονται στον όρο τουρισμός. Η έννοια αυτή περιλαμβάνεται στην κατηγορία 

των καταλυμάτων διαμονής και αναφέρεται στα ξενοδοχεία και πιο συγκεκριμένα στις 

μικρομεσαίες ξενοδοχειακές μονάδες που απαρτίζουν τον κλάδο αυτό. Κατά συνέπεια 

η ανάγκη για μία προσπάθεια επεξήγησής της κρίνεται αναγκαία. 

Τα ξενοδοχεία γενικότερα, θεωρούνται οικονομικά οικήματα τα οποία προσφέρουν 

φιλοξενία συγκεκριμένου χρόνου (ύπνο με ή χωρίς φαγητό) στο κοινό, επί πληρωμή.  

Ο παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (WTO, 2000) ορίζει τα ξενοδοχεία:  

«Ως τυποποιημένα δωμάτια στη σειρά, που ξεπερνάνε έναν συγκεκριμένο αριθμό. 

Υπόκεινται στην ίδια διοίκηση. Παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνεται το room service και η καθημερινή φροντίδα δωματίου. Είναι 

ταξινομημένα  σε κατηγορίες, ανάλογα με τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν». 

Ο όρος «ξενοδοχείο» περιλαμβάνει πανδοχεία, εστίες, bed and breakfast, ξενώνες, και 

ξενοδοχεία 1,2,3,4,5 αστέρων. Τα ξενοδοχεία διαφοροποιούνται ανάλογα με την 

τοποθεσία, τη ζήτηση, το μέγεθος, τα στάνταρ, την κατοχή, την ατμόσφαιρα. 
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2.2 Χαρακτηριστικά ξενοδοχειακού κλάδου στη Ελλάδα 

 

Ο τουρισμός αποτελεί σήμερα, τον δυναμικότερα αναπτυσσόμενο τομέα της ελληνικής 

οικονομίας αφού: 

1. Η συμμετοχή του στο ΑΕΠ είναι σταθερά πάνω από 15%  και κατά περιόδους 

ξεπέρασε το 18%.  

2. Δημιουργεί απασχόληση σε ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων, σε 

διαφορετικά επίπεδα γνώσεων και ειδίκευσης και κυρίως στους νέους και στη 

περιφέρεια. 

3. Ένας στους πέντε κατοίκους της Ελλάδας απασχολείται άμεσα ή έμμεσα στον 

τουριστικό τομέα.  

4. Κάθε Ευρώ που καταναλώνεται στον τουρισμό, δημιουργεί υπερδιπλάσια 

δευτερογενή κατανάλωση στην υπόλοιπη οικονομία. (SETE, 2020) 

Ο αριθμός των τουριστών στην Ελλάδα ξεπερνά, κατ’ έτος, τον αντίστοιχο των 

κατοίκων. Όσο ευεργετικό, για την οικονομία της χώρας και αν ακούγεται, δημιουργεί 

και δυσμενείς επιπτώσεις. Οι κατά τόπους υποδομές δεν αντέχουν την εποχική πίεση 

και τα αποτελέσματα τείνουν να βαίνουν δυσμενή. Παλαιότερα, ο μαζικός τουρισμός 

ήταν το ζητούμενο. Το 50% των ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας απαρτίζεται από 

ξενοδοχεία ενός (1) και δύο (2) αστέρων, γεγονός που δεν μπορεί να βοηθήσει στην 

προσέλκυση τουριστών από υψηλά οικονομικά και κοινωνικά στρώματα. Στη 

σημερινή εποχή, στόχος του ελληνικού τουρισμού πρέπει να αποτελέσει, η ποιότητα 

της προσφοράς των υπηρεσιών και όχι η ποσότητα. 

Όπως μπορεί να παρατηρηθεί στο διάγραμμα 1, που παρατίθεται κατωτέρω, θα 

υπάρξει αύξηση της ζήτησης για ποιότητα από το ΤΕ1 στο ΤΕ2, αλλά και μία 

παράλληλη αλλά μικρότερη ζήτηση για αύξηση της ποσότητας από το Μ1 στο Μ2. Το 

ζητούμενο προφανώς είναι η διαφοράς της αύξησης ΤΕ1-ΤΕ2 να είναι μεγαλύτερη 

από αυτή της Μ1-Μ2. Το σημείο, όπου το γινόμενο (ποσότητα Χ ποιότητα) 

μεγιστοποιείται με τις συνολικές επιπτώσεις να μένουν σταθερές, είναι εκείνο, που ο 

ελληνικός τουρισμός πρέπει να επιζητήσει.   
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Διάγραμμα 1 

Πηγή: SETE 2020  

 

Οι ξενοδοχειακές μονάδες και στην Ελλάδα, διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα με: 

 Την τοποθεσία : αστικά, ορεινά, παράκτια, υπαίθρου 

 Το επίπεδο των προσφερόμενων αγαθών  και υπηρεσιών: κατηγοριοποίηση 

αστεριών 

 Τον τύπο ιδιοκτησίας : ελληνικών ή ξένων συμφερόντων,  αλυσίδα ή όμιλος) ή 

και  

 Tο μέγεθος: σε σχέση με τον αριθμό των δωματίων 

 Την ατμόσφαιρα: επιχειρηματικά, εμπορικά, ανάπαυσης, δραστηριοτήτων 

 Την περιοχή και τη δραστηριότητά τους: σε αστικά, τα οποία βρίσκονται στα 

αστικά κέντρα και λειτουργούν σε δωδεκάμηνη βάση και στα εποχιακής 

λειτουργίας, τα οποία είναι στην ευρύτερη περιφέρεια και στην πλειοψηφία 

τους βρίσκονται σε παραθαλάσσιες και κυρίως νησιώτικες περιοχές. 

Η διαθέσιμη ξενοδοχειακή υποδομή υποδηλώνει ως ένα  βαθμό το μέγεθος της 

τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής, γεγονός που μαρτυρά ότι ο ξενοδοχειακός 

κλάδος αποτελεί το σημαντικότερο τμήμα της τουριστικής βιομηχανίας. Είναι βέβαιο, 

ότι ένα μεγάλο μέρος της συμβολής του τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη της 

χώρας οφείλεται στην ύπαρξη πολλών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Μάλιστα, η 

ποιότητα αλλά και το μέγεθος της τουριστικής δραστηριότητας σε μία περιοχή, 

επηρεάζονται σημαντικά από την ποιότητα των χώρων και των υπηρεσιών που 
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προσφέρουν τα τοπικά ξενοδοχεία, σε συνδυασμό με την ευρύτερη υπάρχουσα 

υποδομή όπως το δίκτυο μεταφορών - συγκοινωνιών, τις υπηρεσίες υγείας, τα κέντρα 

ψυχαγωγίας αλλά και το φυσικό περιβάλλον. Τα χαρακτηριστικά των ελληνικών 

ξενοδοχείων καταδεικνύουν μια σειρά σημαντικών διαφοροποιήσεων μεταξύ αυτών 

που είναι εγκατεστημένα στις νησιώτικες και παραθαλάσσιες περιοχές και εκείνων που 

βρίσκονται σε ορεινές περιοχές.   

Στην Ελλάδα, μέχρι πρότινος, τα ξενοδοχεία κατατάσσονταν σε έξι διαφορετικές 

κατηγορίες, με κριτήρια που είχαν  σχέση περισσότερο με την κατασκευή τους και 

λιγότερο με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επρόκειτο για τις κατηγορίες 

Πολυτελείας, Α’ τάξης, Β’ τάξης, Γ’, Δ’ και Ε’. Ωστόσο, και στην Ελλάδα επικράτησε 

η καθιέρωση της διαδικασίας κατάταξης των ξενοδοχείων από κατηγορίες σε Αστέρια 

από το 1 έως το 5, σε συνάρτηση όχι μόνο με κατασκευαστικούς παράγοντες , μα και 

με το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Ένας σημαντικός παράγοντας, με βάση τον οποίο διαμορφώνεται η τιμολογιακή 

πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια , είναι η δυναμική την οποία έχει ο 

ελληνικός προορισμός στις διεθνείς αγορές. Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνεται σοβαρά 

υπόψη το επίπεδο των υποδομών, το είδος των καταλυμάτων, η απόσταση από τις 

χώρες προέλευσης, η διαφημιστική προβολή, οι δημόσιες σχέσεις, καθώς και το είδος 

του τουρισμού που προωθείται. (ICAP, 2009) 

 

2.3 Η ανάγκη για ποιότητα στις υπηρεσίες 

 

Η πολυπλοκότητα της τουριστικής βιομηχανίας, απαιτεί στη σημερινή εποχή, την 

ανεύρεση νέων τρόπων, μέσων και μεθόδων για τη διασφάλιση της ευημερίας. 

Προϋποθέτει επομένως, την έρευνα και την εφαρμογή, από μέρους των ξενοδοχείων, 

συγκεκριμένων, καινοτόμων και ανταγωνιστικών ιδεών και θέσεων. Η ποιότητα 

υπηρεσιών αποτελεί, κατά γενική ομολογία, την πιο αποτελεσματική και 

διαφοροποιημένη εκ των στρατηγικών που υιοθετήθηκαν και υλοποιήθηκαν από 

πολλά ξενοδοχεία ανά τον κόσμο. (Καπίκη, 2012). 

Τα κύρια αντικείμενα για την ποιότητα υπηρεσιών επικεντρώνονται: στην βελτίωση 

της άνεσης των πελατών, στη βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης, στη διασφάλιση 
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της ασφάλειας των πελατών, στη δημιουργία θετικών σχολίων για την επιχείρηση, στη 

δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, και στην παραγωγή ζήτησης από νέους 

πελάτες. 

Όπως προαναφέρθηκε στην παρούσα εργασία, η έννοια της ποιότητας είναι 

πολύπλοκη και απαρτίζεται από πολλά στοιχεία και κριτήρια. Όλα αυτά πρέπει να 

συνδυάζονται μεταξύ τους για την αποφορά άριστων αποτελεσμάτων ποιότητας. Αν 

ένα στοιχείο ή ένα κριτήριο, απουσιάζει, τότε η ποιότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί.  

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης που την διαφοροποιούν 

και την διατηρούν στην τουριστική αγορά, ταξινομούνται σε 4 βασικές κατηγορίες 

1. Πελάτες. Ανάλογα με το εισόδημα, την ηλικία, το επάγγελμά τους και το λόγο 

ταξιδίου τους, αποβλέπουν σε διαφορετικά στοιχεία για το κατάλυμα που 

επέλεξαν. Ο επιχειρηματίας πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τις 

προθέσεις του πελάτη, να τις προβλέπει και να τις υλοποιεί. Στόχος άλλωστε 

είναι η δημιουργία ενός απόλυτα ικανοποιημένου πελάτη. 

2. Εξειδικευμένο προσωπικό. Βασική προϋπόθεση για την ικανοποίηση του 

πελάτη, αποτελεί το προσωπικό που εργάζεται στην εκάστοτε ξενοδοχειακή 

επιχείρηση. Πρέπει να χαίρει της κατάλληλης επαγγελματική εξειδίκευσης και 

να είναι καταρτισμένο με ειδικές γνώσεις και δεξιότητες. Οι σχέσεις μεταξύ 

πελατών και προσωπικού δημιουργούν την ατμόσφαιρα για την αποδοχή ή 

απόρριψη της, κατά τα άλλα, κατάλληλης παρεχόμενης υπηρεσίας.   

3. Υπηρεσίες ελέγχου. Για την λειτουργία μίας ξενοδοχειακής μονάδας, πολλοί 

είναι οι οργανισμοί που εμπλέκονται για τον έλεγχο της τήρησης ή μη των 

κατάλληλων προϋποθέσεων. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) 

είναι υπεύθυνος για τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας του ξενοδοχείου. 

Η τουριστική αστυνομία είναι υπεύθυνη για τη τήρηση διατάξεων για τη 

δημόσια τάξη. Ή Αγορανομία για την τήρηση των κανόνων, βάση των οποίων 

διαμορφώνονται οι τιμές ενοικίασης των δωματίων, ανάλογα με την κατηγορία 

του καταλύματος στις βάσεις των αστεριών. Οι τιμές θα ελεγχθούν και από τον 

ΕΟΤ έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός και παράλληλα θα 

ανακοινωθούν στους πελάτες, μέσω πινάκων τιμών που πρέπει να βρίσκονται 

σε κάθε δωμάτιο, υπογεγραμμένες από τη διεύθυνση του ξενοδοχείου και 

θεωρημένες από την αστυνομική αρχή. 
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4. Παροχή υψηλών υπηρεσιών. Μέσο, για έναν ευχαριστημένο πελάτη αποτελεί η 

άριστη παροχή της υπηρεσίας. Τα οφέλη που μπορούν να προέλθουν από τη 

παροχή υψηλών υπηρεσιών, γίνονται ορατά όχι μόνο στην καλύτερη 

τοποθέτηση της επιχείρησης στην αγορά αλλά και στη μεγιστοποίηση της 

κερδοφορίας της επιχείρησης. Υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου 

της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, με την οικονομική απόδοση της 

επιχείρησης. Δείκτες όπως τα μερίδια αγοράς και το ROI επιτρέπουν τη 

σύγκριση αυτή και επιδεικνύουν ότι επιχειρήσεις με υψηλότερα επίπεδα 

ποιότητας υπηρεσιών χαίρουν των προαναφερθεισών οφελών.  

Υπάρχουν δυσκολίες στη μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών καθώς δεν υπάρχουν 

σαφή χαρακτηριστικά και μετρήσιμοι δείκτες για τον προσδιορισμό της. Αντιθέτως τα 

χαρακτηριστικά των υπηρεσιών αποτελούν, ο μη διαχωρισμός της παραγωγής από την 

κατανάλωση, η αδυναμία φύλαξής τους, η άυλη φύση τους, η παροδικότητά και 

ετερογένειά τους. Καθώς δεν υπάρχει περίπτωση φύλαξης των υπηρεσιών αλλά ούτε 

και διαχωρισμού της παραγωγικής τους διαδικασίας και της τελικής τους 

κατανάλωσης, πρέπει να αντιληφθεί κανείς ότι μία υπηρεσία παράγεται όταν 

καταναλώνεται και καταναλώνεται όταν παράγεται. Είναι αποδόσεις και ιδέες και 

έννοιες. Συνεπώς δεν μπορούν να πάρουν μορφή και χαρακτηρίζονται ως άυλες. Η 

άυλη φύση τους, εξ’ ορισμού απαγορεύει τη διατήρησή τους και τις χρήζει παροδικές 

και ανομοιογενείς.  

Εξαιτίας αυτών των χαρακτηριστικών της υπηρεσίας, ο ρόλος της μέτρησης και της 

απόδοσης της ποιότητας υπηρεσιών, καθίσταται ως μία πρόκληση. Οι διευθυντές 

ξενοδοχειακών μονάδων θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τη σημαντικότητα μέτρησης 

της ποιότητας των υπηρεσιών τους καθώς η βιομηχανία του τουρισμού θα συνεχίσει 

να κινείται με ακόμη πιο ανταγωνιστικούς ρυθμούς. 

 

 

 

 

 



15 
 

ΚΕΦΑΛΙΟ 3
Ο

 .  

3. ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ 

 

3.1 Χαρακτηριστικά στοιχεία των ΜΜΕ 

 

Όσο και αν φαίνεται παράξενο, ο ορισμός της μικρής επιχειρήσεως δεν είναι εύκολος. 

Αφενός, διότι κάθε επιχείρηση έχει χαρακτηριστικά που πρέπει να ληφθούν υπόψη και 

αφετέρου διότι από χώρα σε χώρα υπάρχουν διαφορές στα μεγέθη της οικονομικής 

δραστηριότητας. Συνεπώς πρέπει να επιλεγούν κριτήρια τα οποία να είναι 

αντιπροσωπευτικά μιας επιχείρησης αλλά και συγκρίσιμα μεταξύ διαφορετικών 

χωρών. Η Ευρωπαϊκή ένωση Ε.Ε., ως ένα συλλογικό όργανο, ασχολήθηκε 

επισταμένως με το θέμα και προσδιόρισε την έννοια της μικρής επιχείρησης βάσει των 

εξής κριτηρίων: 

1. Τον αριθμό των εργαζομένων 

2. Το σύνολο του ενεργητικού 

3. Τον κύκλο εργασιών 

4. Το ποσοστό εξάρτησης 

 

Επίσης, σε συνάρτηση με τα ανωτέρω κριτήρια, έλαβε υπόψη της την ευαισθησία που 

έχει μία μικρή επιχείρηση σε τυχόν διακυμάνσεις των κριτηρίων αυτών. Συνεπώς, 

καθόρισε υποκατηγορίες μικρών επιχειρήσεων και μετονόμασε την κατηγορία σε 

Μικρό-Μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ). Αυτομάτως, δημιουργήθηκε και η κατηγορία των  

Μεγάλης Κλίμακας Επιχειρήσεων (ΜΚΕ).  (Παυλόπουλος, Ι.Τ.Ε.Π. 2007) 

 

Στον πίνακα 1 που ακολουθεί, συνοψίζονται τα κριτήρια και οι κατηγορίες καθεμίας 

εκ των επιχειρήσεων. 
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Πινακας 1 

Πηγή: Παυλόπουλος, Ι.Τ.Ε.Π. 2007 

(α) ποσά σε εκατομμύρια ευρώ, τα οπία περιοδικά αναπροσαρμόζονται σύμφανα με την     

εξέλιγη του πληθωρισμού 

(β) Μια ΜΜΕ θεωρείται ανεξάρτητη όταν το ποσοστό ιδίων κεφαλαίων ή του δικαιώματος 

ψήφου, δεν υπερβαίνει το 25% του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων ή του δικαιώματος ψήφου 

αυτής της εταιρείας 

 

Σύμφωνα λοιπόν με Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Commission of the European 

Communities, 1996) η κατηγορία των ΜΜΕ αποτελείται από επιχειρήσεις που 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους, έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν 

υπερβαίνει τα 40 εκ. ΕΥΡΩ και δεν συμμετέχει σ’ αυτή, με ποσοστό μεγαλύτερο του 

25% επιχείρηση που δεν είναι μικρομεσαία. 

Στην Ελλάδα οι ΜΜΕ αποτελούν σχεδόν το σύνολο της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Από τις πλέον των 900.000 επιχειρήσεων που έχει η χώρα σήμερα, το 

99,5% είναι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες (έως 250 άτομα 

προσωπικό) και το 97,5% των επιχειρήσεων είναι επιχειρήσεις που απασχολούν από 0 

έως 49 εργαζόμενους. 

Οι ΜΜΕ και ιδιαίτερα, οι μικρές επιχειρήσεις, αποτελούν το βασικό μοχλό 

οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης της Ε.Ε. Τόσο συνολικά στην Ε.Ε., όσο και 

στις επιμέρους χώρες-μέλη και ειδικά στις πιο περιφερειακές, όπως η Ελλάδα, οι 

ΜΜΕ αποτελούν την ραχοκοκαλιά της επιχειρηματικής κοινότητας, εμφανίζοντας 

μεγάλη ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του διεθνούς 

οικονομικού περιβάλλοντος στη βάση της ευελιξίας τους (εξειδίκευση στη λεγόμενη 

Μεγέθη επιχειρήσεων 

ΜΜΕ ΜΚΕ 

Πολύ 

μικρές 

Μικρές μεσαίες 

Αριθμός εργαζομένων 

 

Σύνολο ενεργητικού (α) 

1 - 9 

 

- 

10 - 49 

 

0 - 5 

50 - 249 

6 – 27 

250 + 

28 + 

Κύκλος εργασιών (α) - 0 - 7 8 - 40 41 + 

Ποσοστό εξαρτήσεων (β) - 25 % 25 % - 
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φωλιά [niche], διατήρηση της απασχόλησής τους σε περιόδους κρίσης κλπ.) και 

συμβάλλοντας με υψηλά ποσοστά στη συνολική απασχόληση. (Ι.Τ.Ε.Π. 2007) 

 

Διάγραμμα 2 

Πηγή: Παυλόπουλος, Ι.Τ.Ε.Π. 2007 

 

3.2 Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα 

 

Η Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, κατέχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 

ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στο χώρο της. Ποσοστό που αγγίζει το 100%, καθώς οι 

ΜΚΕ αποτελούν το 0,1% του αριθμού των επιχειρήσεων. Η σημαντικότητα των ΜΜΕ 

αντικατοπτρίζεται και στα υψηλά μερίδια της απασχόλησης του ελληνικού εργατικού 

δυναμικού, με ποσοστό που ξεπερνά το 85% καθώς και στη συνεισφορά, της 

δημιουργίας προστιθέμενης αξίας, με ποσοστό 71,7%.  Τα στοιχεία αυτά μπορούν να 

συναχθούν από των κατωτέρω πίνακα. (Ε.Ε., 2010 – 2011) 

 

Πινάκας 2 

Πηγή: Ε.Ε., 2010 – 2011 
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Τα πρόσφατα γεγονότα, καθιστούν εμφανές, ότι οι ΜΜΕ στην Ελλάδα, πλήγηκαν από 

την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών. Στο σύνολο των ΜΜΕ, παρατηρείται μία 

σταθερή μείωση τα τελευταία χρόνια. Περίπου 30000 επιχειρήσεις, σταμάτησαν τη 

λειτουργία τους το διάστημα 2005 – 2010 και οι μετρήσεις προς το 2012 διαφαίνονται 

το ίδιο αποκαρδιωτικές. Το μοτίβο συνεχίζει παρόμοιο όσον αφορά την απασχόληση, 

με περίπου 135.000 θέσεις εργασίας να χάνονται, σε μετρήσεις 2005 – 2008 και άλλες 

200.000 σε μετρήσεις 2008 – 2012. Τα ίδια στοιχεία και όσο αφορά την συνεισφορά 

της προστιθέμενης αξίας. Στους πίνακες που ακολουθούν, τα στοιχεία γίνονται 

εμφανή. (Ε.Ε., 2012) 

διάγραμμα 3 

διάγραμμα 4 

διάγραμμα 5  

Πηγή: Ε.Ε., 2010 – 2011 
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3.3 Οι ΜΜΕ στον τουρισμό 

 

Το πλήθος των μελετών που έχουν εκπονηθεί για τις ΜΜΕ αναφέρονται στο σύνολο 

της οικονομίας, με επικέντρωση στις βιομηχανικές παραγωγικές μονάδες. Αυτό 

οφείλεται πιθανά, στην επαρκή  πληροφόρηση που είναι διαθέσιμη και στην 

στατιστική αξιοπιστία των ποσοτικών πληροφοριών. 

Η πληροφόρηση για τον τομέα των υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα για τον τομέα του 

τουρισμού, είναι ελλιπής. Άκρως χαρακτηριστικό, το σχόλιο του Colin Clark το 1960, 

ότι «τα οικονομικά του τριτογενή τομέα και κατά μείζονα λόγο του τουρισμού, δεν 

έχουν μελετηθεί. Ακόμη και σήμερα είναι πολλοί εκείνοι που δεν αισθάνονται και 

τόσο άνετα, έστω και στην σκέψη, ότι είναι δυνατόν να παραδεχθούν την ύπαρξη του 

τομέα». 

Μόλις το 1964 ο OECD εκδήλωσε έμπρακτα το ενδιαφέρον για τις αναπτυξιακές 

πτυχές του τριτογενή τομέα. Έως τότε, μόνο η βιομηχανία αποτελούσε σημαντικό 

παράγοντα οικονομικής προσφοράς, όχι τόσο εξαιτίας της οικονομικής 

πραγματικότητας, αλλά εξαιτίας αντιλήψεων και προκαταλήψεων, συνήθως πολιτικού 

χαρακτήρα.  

΄Εκτοτε, βέβαια, έχει σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος, εξαιτίας ακριβέστερων μετρήσεων 

του ΑΕΠ. Συνεχίζει όμως να υφίσταται το πρόβλημα της πτωχής βιβλιογραφίας, 

ακαδημαϊκής και μη, για την επαρκή μελέτη της συγκριτικής βιωσιμότητας 

ξενοδοχειακών ΜΜΕ.  

Από τις υπάρχουσες πηγές, μπορούν να εξαχθούν ορισμένα χαρακτηριστικά για τις 

ΜΜΕ στον ξενοδοχειακό κλάδο. (α) Παρά τη σημαντικότητα του τουρισμού για την 

Ελληνική οικονομία, ο κλάδος αυτός, κατέχει ένα ποσοστό της τάξεως του 34%, το 

οποίο είναι μικρότερο από αυτό του μέσου της Ευρώπης (44%), σε ότι αφορά τον 

αριθμό των τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό. (β) Το 

ίδιο ισχύει και σε ότι αφορά, τα εκτιμηθέντα ποσοστά προστιθέμενης αξίας, τα οποία 

καλύπτουν ένα 40 % - 50 % και τα ποσοστά της απασχόλησης εργατικού δυναμικού, 

με ένα αντίστοιχο ποσοστό. Εναντιθέση,  τα ποσοστά του εμπορίου καθιστούν την 

Ελλάδα πιο ενεργή από τον μέσο όρο της Ευρώπης με ποσοστό 42% έναντι 31 %. 

(Ε.Ε, 2010-2011). Ο κλάδος των ξενοδοχειακών ΜΜΕ καλύπτει τα 2/3 του ΑΕΠ και 
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έχει τη μερίδα του λέοντος στο σύνολο της οικονομίας.  (γ) Η λειτουργική κερδοφορία 

των ΜΜΕ, είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με τις ΜΚΕ. (δ) Τα κέρδη είναι πολύ 

μεγαλύτερα στις ΜΚΕ. (ε) οι ΜΜΕ διαθέτουν λιγότερα Ίδια Κεφάλαια και 

στηρίζονται περισσότερο στο δανεισμό. (ζ) Τα κόστη εργασίας είναι πολύ υψηλότερα 

στις ΜΜΕ.  

Όπως διαφαίνεται από τα ανωτέρω, οι ΜΚΕ υπερνικάν σχεδόν σε όλα τα 

χαρακτηριστικά. Το παράδοξο είναι από την άλλη, ότι το μικρομεσαίο μέγεθος δεν 

αποτελεί εμπόδιο για την βιωσιμότητά της ή την ανάπτυξή της. Από τα λογιστικά 

μεγέθη, κρίνεται εμφανές ότι τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από τις ΜΜΕ στον 

τουριστικό τομέα, είναι καλά συγκριτικώς. (Ι.Τ.Ε.Π., Παυλόπουλος Π. 2007) 

 

3.4 Οι Ελληνικές Τουριστικές ΜΜΕ 

 

Για τον προσδιορισμό του μεγέθους, των Μικρομεσαίων Ξενοδοχειακών 

Επιχειρήσεων (ΜΜΞΕ), η δυναμικότητα, ο αριθμός δηλαδή των δωματίων, 

λαμβάνεται ως πρώτιστο κριτήριο. Ανταποκρίνεται περισσότερο στη διάθρωση των 

ΜΜΞΕ της Ελλάδας, καθώς στην πλειοψηφία των περιοχών, τα ξενοδοχεία 

απαρτίζονται από πολύ λίγες κλίνες. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η 

ταξινόμηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σύμφωνα με τον αριθμό των δωματίων 

τους. 

α/α Μέγεθος 

Ξενοδοχείου 

Αριθμός 

δωματίων 

Αριθμός 

Ξενοδοχείων 

Ποσοστό 

Ξενοδοχείων 

Απασχόληση 

μικρή μέγιστη 

1. Οικογενειακό 1 – 20 3548 43% 1,4 10 

2. Μικρό 21 - 50 3011 37% 4,8 25 

3. Μεσαίο 51 - 100 1075 13% 15,0 60 

4. Μεγάλο 101 - 610 7% 64,0 210 

 σύνολο  8244 100 85,2 210 

Πίνακας 3 

Πηγή: ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, 1999  
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Όπως παρατηρείται, η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών ξενοδοχείων είναι 

δυναμικότητας έως 50 δωμάτια. Το ποσοστό των ξενοδοχείων που 

δραστηριοποιούνται στο σύνολο της χώρας, αντιπροσωπεύεται από τις ΜΜΞΕ με 

ποσοστό 93 % καθώς μόνο ένα 7 % ανήκει στις μεγάλες επιχειρήσεις.  Παρά τη μικρή 

συμμετοχή των μεγάλων ξενοδοχείων, παρατηρείται ότι σε ότι έχει να κάνει με την 

απασχόληση, ξεπερνάνε το 50% του εργατικού ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας. 

Συνοπτικά, τα πιο βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Ελληνικών ΜΜΞΕ είναι 

τα ακόλουθα: (Ι.Τ.Ε.Π., Παπανίκος Γ., 2000)  

 Το πλήθος των ΜΜΞΕ είναι ατομικές επιχειρήσεις. Το 35 % μόνο, αποτελείται 

από Ανώνυμες Εταιρίες. 

 Υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ μεγέθους (σε κλίνες) του ξενοδοχείου και της 

κατηγορίας που ανήκει. Οι ΜΜΞΕ σε ποσοστό 50% ανήκουν στην Γ’ 

κατηγορία (2 αστέρων) και μόλις ένα 25 % ανήκει στην Α και Β ( 3 και 4 

αστέρια) 

 Το 70 % των ΜΜΞΕ είναι ξενοδοχεία κλασικού τύπου 

 Η δραστηριότητα των ΜΜΞΕ συγκεντρώνεται σε κατοικημένες περιοχές και 

αστικά κέντρα, όπου υπάρχει πληθώρα υποδομών και πόρων.  

 Οι προσφερόμενες υπηρεσίες, παίζουν σημαντικό ρόλο στο μέγεθος της 

ξενοδοχειακής μονάδας. Είναι σύνηθες το φαινόμενο, όσο αυξάνει το μέγεθος, 

αυξάνονται και οι υπηρεσίες. 

 Οι περισσότερες ΜΜΞΕ διοικούνται από τον ιδιοκτήτη τους. Μπορεί να 

χαρακτηρίζονται Α.Ε όμως είναι κατά βάση και σε πλειοψηφία 

«οικογενειακές» επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, οι διοικητικές τους ικανότητες, 

είναι περιορισμένες. 

 Απασχολούν προσωπικό, πρωτίστως από την οικογένεια. Συνεπώς, υπάρχει 

διαφοροποίηση στην οργανωτική τους διάρθρωση σε σχέση με τις Μεγάλες.  

 Η μη εξειδικευμένη εργασία, παρουσιάζει έντονο φαινόμενο  

 Χαρακτηρίζονται από χρηματοοικονομικούς περιορισμούς καθώς οι ΜΜΞΕ 

αντιμετωπίζουν έντονα εμπόδια στη χρηματοδότηση της λειτουργίας τους και 

αναγκάζονται να λειτουργούν με Ίδια Κεφάλαια. 

 Ο παράγοντας καινοτομία τείνει να είναι ενδιαφέρον καθώς οι ΜΜΞΕ δεν 

μπορούν να παράξουν τεχνολογία ούτε να διαθέτουν τμήματα R&D, όμως 
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μπορούν να εφαρμόσουν αρκετά εύκολα μία καινούργια τεχνολογία 

προσαρμόζοντάς την στα μέτρα τους. 

 Τομείς όπως το μάρκετινγκ , το μάνατζμεντ, και οι ανθρώπινοι πόροι δεν είναι 

εμφανείς. Μπορούν όμως να υιοθετήσουν πρακτικές τους και να κάνουν χρήση 

αυτών στις καθημερινές τους δραστηριότητες.  
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ΚΕΦΑΛΙΟ 4
Ο

 .  

4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ 

 

4.1 Έννοια και σημαντικότητα  

 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, η ποιότητα στις υπηρεσίες θεωρείται 

προαπαιτούμενο, για την διασφάλιση της επιτυχίας μιας επιχείρησης. Κυριαρχούσα 

στρατηγική αποτελεί, η άριστη απόδοση της ποιοτικής υπηρεσίας στους πελάτες της. 

Κατά συνέπεια, στον κλάδο των ξενοδοχείων, η στρατηγική αυτή διαδραματίζει ένα 

πολύ σημαντικό ρόλο και αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις, που 

αντιμετωπίζουν οι διευθυντές των ξενοδοχειακών μονάδων. (Kapiki, 2012) 

Η ποιότητα υπηρεσιών θεωρείται ως η «ζωή του ξενοδοχείου» και ως ένα βασικό 

συστατικό της διοίκησης υπηρεσιών. Συνδέεται με την ικανοποίηση των πελατών και 

αυτή με τη σειρά της συνδέεται με την αφοσίωσή τους στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. 

Για να επιτευχθούν τα ανωτέρω, η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

καθίσταται υποχρεωτική.  Παράγοντες που συντελούν στην αναβάθμιση αυτή είναι: 

(1) η παράδοση της υπηρεσίας, (2) το ξενοδοχειακό προσωπικό, (3) οι παροχές των 

πελατών και (4) το πρεστίζ. Πιο συγκεκριμένα, σε ένα ξενοδοχείο σημαντικό ρόλο, 

στις αντιλήψεις των πελατών για αυτό, παίζουν α. η αίθουσα υποδοχής (reception 

hall), β. οι τεχνικές καλωσορίσματος των υπαλλήλων υποδοχής, γ. η διακόσμηση και η 

ατμόσφαιρα των κοινόχρηστων χώρων, των δωματίων, του εστιατορίου, δ. η ασφάλεια 

και η διακριτικότητα, ε. η ποικιλία και ποιότητα του φαγητού. (Naseem, Ejaz and 

Kalik, 2011).  

Ο πελάτης είναι αυτός που θα χαρακτηρίσει την ποιότητα των ανωτέρω.  Καθώς η 

υπηρεσία έχει άμεση σχέση με τους πελάτες, κρίνεται αναγκαία η μέτρησή της σε 

συνδυασμό πάντα με τη μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη. 

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, η μέτρηση για μία επιχείρηση, μπορεί να προέρχεται από 

τα ακόλουθα: 

1. την απόδοση των υπηρεσιών (Service Performance). Μετράται και 

αξιολογείται εσωτερικά, η επίδοση της υπηρεσίας και διασφαλίζεται η 
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συνεχιζόμενη προσπάθεια συμμόρφωσης στις προδιαγραφές. Ουσιαστικά, οι 

αντιλήψεις των πελατών για τις υπηρεσίες που έχουν λάβει, προέρχονται από 

τις αντιλήψεις που είχαν για αυτήν (πριν την «κατανάλωσή» της) σε σύγκριση 

με την πραγματική απόδοσή της. 

2. τον πελάτη (Customer Measures). Μετράται, η απόδοση των υπηρεσιών στον 

πελάτη-καταναλωτή.  Είναι πιο δύσκολο γι’ αυτόν να την αξιολογήσει απ’ ότι 

την ποιότητα των προϊόντων. 

3. τα οικονομικά της επιχείρησης (Financial Measures). Μετράται η οικονομική 

κατάσταση της επιχείρησης. Οι αξιολογήσεις της ποιότητας δεν βασίζονται 

μόνο στην απόδοση της υπηρεσίας. Περιλαμβάνουν επίσης και τις διαδικασίες 

παράδοσης της υπηρεσίας. 

Ο συνδυασμός φυσικά και των τριών κριτηρίων αποτελεί το ζητούμενο για την 

επιχείρηση. (Prahalad, 2004 ) (Parasuraman et al., 1985). Όμως τι ακριβώς πρέπει να 

μετρηθεί και τι όργανο μέτρησης πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την συλλογή και την 

ανάλυση των στοιχείων? Η πρόταση που έχει διατυπωθεί, προτείνει ότι οι επιχειρήσεις 

πρέπει να θέσουν τις εξής ερωτήσεις κλειδιά: 

 Ποια χαρακτηριστικά θεωρούν οι πελάτες ως σημαντικά για την υπηρεσία? 

 Σε τι επίπεδο αναμένουν αυτά τα χαρακτηριστικά?  

 Πως αντιλαμβάνονται την απόδοση της υπηρεσίας? 

Με την απάντηση των ανωτέρω ερωτήσεων, η επιχείρηση θα μπορέσει να 

διαμορφώσει πιο ξεκάθαρους στόχους και στάνταρ για τη βελτίωση της ποιότητας 

υπηρεσιών αλλά παράλληλα και θα αποκτήσει καλύτερη στάση, απέναντι στο  

προσφερόμενο επίπεδο της ποιότητας.  Το ερώτημα τώρα του πώς να μετρήσουν την 

ποιότητα υπηρεσιών εξαρτάται στο τι είναι να μετρηθεί. 
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4.2 Εργαλεία Μέτρησης Ποιότητας Υπηρεσιών 

 

4.2.2 Tο μοντέλο SERVQUAL (SERVice QUALity)  

 

Σε μία προσπάθεια, να κατανοηθούν τα κύρια κριτήρια ο συνδυασμός των οποίων, 

οδηγεί στην βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών, πολλά μοντέλα έχουν υλοποιηθεί. το 

πιο γνωστό είναι το μοντέλο SERVQUAL, που αναπτύχθηκε από τους Valarie Α. 

Zeithaml, Α. Parasuraman, και Leonard L. Berry. Το πρότυπο αξιολόγησης της 

ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών SERVQUAL συνεισφέρει στην κατανόηση της 

έννοιας ποιότητα υπηρεσιών και τους παράγοντες που την προσδιορίζουν, με το να 

αναγνωρίζει «κενά» που μπορεί να εμφανίζονται σε μία επιχείρηση. 

Το μοντέλο SERVQUAL, ισχυρίζεται ότι ο καταναλωτής αξιολογεί την ποιότητα της 

υπηρεσίας που έχει πάρει, ως το αποτέλεσμα διαφορών ή «κενών» μεταξύ της 

αναμενόμενης και της αντιλαμβανόμενης υπηρεσίας. Οι σχέσεις μεταξύ των 

παραγόντων/μεταβλητών που την προσδιορίζουν, απεικονίζονται στο κάτωθι σχήμα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 6 

Πηγή: Renganatham, 2011  

 

                                    Gap 
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Στην αρχική τους μελέτη οι Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985), μέσα από 

ποιοτική έρευνα και ανάλυση, διαπίστωσαν ότι υπήρχαν δέκα καθοριστικοί 

παράγοντες που χαρακτηρίζουν τις αντιλήψεις των πελατών για την παρεχόμενη 

υπηρεσία.  

Στη συνέχεια, μείωσαν τις διαστάσεις ποιότητας υπηρεσιών στις εξής πέντε:  

1. Αξιοπιστία (Reliability) η ικανότητα της παροχής μίας υπηρεσίας όπως την 

περιμένει ο πελάτης 

2. Απτότητα (Tangibles) η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος και των υλικών 

που χρησιμοποιήθηκαν για τη παροχή της υπηρεσίας 

3. Ανταπόκριση (Responsiveness) η ικανότητα του παροχέα της υπηρεσίας να 

ανταποκριθεί στις μεμονωμένες ανάγκες ενός συγκεκριμένου πελάτη 

4. Ασφάλεια (Assurance) ο βαθμός στον οποίο ο πελάτης αισθάνεται σίγουρος ότι 

η υπηρεσία που ζήτησε θα του περεχεί σωστά 

5. Συναισθηματική κατανόηση (Empathy) η κατανόηση, η οικειότητα, η ευγένεια 

που αποπνέει ο παροχέας της υπηρεσίας. (Berry, 2001) (Saunders, Graham, 

1992) 

Οι ανωτέρω διαστάσεις είναι εξωτερικοί παράγοντες. Δηλαδή μπορούν να 

μετρηθούν μόνο όταν η υπηρεσία έχει παραδοθεί στον πελάτη. Έχουν σημαντικά 

αξία, αλλά όχι στις τρέχουσες διαδικασίες της επιχείρησης. Χρησιμοποιούνται για 

την επισήμανση στόχων που πρέπει να προσβλέπει η επιχείρηση. Ορίζουν τι 

περιμένει ο πελάτης και άρα σε τι στοχεύει η επιχείρηση να παρέχει. 

Συμπληρώνονται με εσωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι αποσκοπούν στο να μάθει 

η επιχείρηση πώς να παρέχει αυτό που περιμένει ο πελάτης. Και πως θα μπορέσει 

να ξεπεράσει ουσιαστικά τις αναμενόμενες προσδοκίες του. (Saunders, Graham, 

1992). Οι εσωτερικοί παράγοντες έχουν αναφερθεί στο κεφάλαιο 2.3 και 

αποτελούν τα 4 χαρακτηριστικά της ποιότητας υπηρεσιών. 

Το μοντέλο στην ουσία ισχυρίζεται ότι, ο πελάτης αξιολογεί την ποιότητα της 

εμπειρίας της υπηρεσίας, ως το αποτέλεσμα της διαφοράς (gap) μεταξύ αυτού που 

προσδοκάται και αυτού που τελικά παραδίδεται. Το μοντέλο SERVQUAL, 

επισημαίνει επίσης, τα κύρια χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την παράδοση 

υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την 

αξιολόγηση της ποιότητας των ξενοδοχείων.  
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Τα πέντε κενά (gaps), η ανάλυση των οποίων προσπαθεί να εξακριβώσει τα αίτια 

που προκαλούν τις διαφορές στη μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών, σε κάθε μία ή 

σε όλες τις διαστάσεις, (εσωτερικές και εξωτερικές) που προαναφέρθηκαν, 

επιγραμματικά είναι τα εξής: 

 Κενό 1. (Management Perception Gap) κενό μεταξύ των προσδοκιών του 

πελάτη και της Διοίκησης για τις προσδοκίες αυτές 

 Κενό 2. (The Quality Specification Gap) κενό μεταξύ των προδιαγραφών 

ποιότητας για τις υπηρεσίες και της αντίληψης της Διοίκησης για τις 

προσδοκίες του πελάτη. 

 Κενό 3. (The Service Delivery Gap) Κενό μεταξύ της υπηρεσίας που τελικά 

παραδίδεται και των προδιαγραφών ποιότητας της υπηρεσίας 

 Κενό 4. (Market Communication Gap) Κενό μεταξύ του τι επικοινωνείτε 

στον πελάτη και του τι πράγματι του έχει παραδοθεί   

 Κενό 5. (The Perceived Quality Gap) κενό μεταξύ των αντιλήψεων για την 

παράδοση της υπηρεσίας από τον παροχέα και των προσδοκιών του πελάτη 

από τον παροχέα. Το κενό 5 αποτελεί και το πιο σημαντικό όλων, καθώς 

αυτό στη ουσία συγκρίνει το πραγματικό με το ιδεατό. (Renganatham, 

2011). 

Παρακάτω απεικονίζεται το Μοντέλο «κενών» της ποιότητας υπηρεσιών: 
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Gap model of Service quality 

 

Διάγραμμα 7 

Πηγή: Parasuraman et. al. (1985) 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιείται ένα προκαθορισμένο 

ερωτηματολόγιο. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο SERVQUAL, αποτελείται από 22 

προτάσεις αξιολόγησης των αντιλήψεων του πελάτη-καταναλωτή και των προσδοκιών 

του, σε σχέση πάντα με την ποιότητα της υπηρεσίας. Και ουσιαστικά, ζητείται από 

τους πελάτες να βαθμολογήσουν το επίπεδο με το οποίο συμφωνούν ή διαφωνούν με 

τις προτάσεις αυτές, σε μία κλίμακα 5 βαθμίδων, την κλίμακα Likert, όπως 

παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί. 

Πχ. Είμαι ικανοποιημένος με το συγκεκριμένο.. 

 

 

 

Διαφωνώ 
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Τέλος η επιχείρηση συγκεντρώνει τα ερωτηματολόγια και υπολογίζει το αποτέλεσμα 

για την ποιότητα συμφώνα με την ακόλουθη εξίσωση 

Perception (Pi) – Expectation (Ei) = Quality (Qi) 

Από τη χρήση του τύπου προκύπτει ένα οι προσδοκίες υπερβαίνουν τις αντιλήψεις ή 

εάν οι αντιλήψεις υπερβαίνουν τις προσδοκίες. Εάν συμβαίνει το πρώτο, τότε η 

ποιότητα είναι κακή και αντίστοιχα, εάν συμβαίνει το δεύτερο η ποιότητα είναι καλή. 

Επίσης, εάν οι πελάτες έχουν χαμηλές προδοκίες και οι οποίες ικανοποιούνται, τότε η 

ποιότητα υπάρχει.   

 

4.3 Άλλες Τεχνικές Μετρησης 

 

Οι μάνατζερ των ξενοδοχείων, έχουν πλέον μία πληθώρα τεχνικών μεταξύ των οποίων 

μπορουν να επιλέξουν και να κάνουν χρήση για τη μέτρηση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις τους. Κάθε μια με τα δικά της 

χαρακτηριστικά, δυνάμεις και αδυναμίας, σε σχέση πάντα με το τι θέλουν να 

μετρήσουν και να εξαγάγουν σαν συμπέρασμα. Η δυσκολία φυσικά βρίσκεται όχι στη 

θέληση των μανατζερ, αλλά στη δυσκολία εφαρμογής, στο κόστος τους και στην 

εξεύρεση της κατάλληλης τεχνικής. Στη συνέχεια θα δειχθούν κάποιες από τις πιο 

δημοφιλείς τεχνικές που χρησιμοποιούνται στον ξενοδοχειακό κλάδο. (O’Neill)  

 

4.3.1 Διακριτικής Παρατήρησης (Unobtrusive Observation measures) 

Οι τεχνικές παρατήρησης είναι ευρέως γνωστές στον γενικότερο κλαδο του τουρισμού 

καθώς αποτελούν τις πιο απλές και φθηνές μεθόδους για την μέτρηση της ποιότητας 

υπηρεσιών στις ξενοδοχειακές λειτουργίες. Ουσιαστικά, οι μανατζερς πρέπει να 

αποστασιωποιηθούν και απλά να παρατηρήσουν τις καθημερινές σχέσεις και 

αλληλεπιδράσεις, που λαμβάνουν χώρα μεταξύ της επιχείρησής τους και των πελατών 

της. Τα πλεονεκτήματα των τεχνικών αυτών είναι, (α) ότι κάποιο πρόβλημα ή 

δυσλειτουργία της επιχείρησης, γίνενται αμέσως αντιληπτό σε πραγματικό χρόνο από 

τον παρατηρητή, (β) οι πελάτες δεν αντιλαμβάνονται την τεχνική αυτή και δεν έχει 

επιπτώσεις σε αυτούς και (γ) οι παρατηρητές μπορούν πολύ εύκολα να επιλύσουν 
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οποιουδήποτε είδους ανωμαλίες καθώς συμβαίνουν τη χρονική στιγμή που αυτοι 

παρατηρούν. Η μέθοδος αυτή όμως, παρουσιάζει και κάποια προβλήματα όπως (α) ότι 

οι παρατηρητές πριν την έναρξη της μεθόδου αυτής, θα χρειαστεί να υποβληθούν σε 

κάποιου είδους εκπαίδευση, η οποία απαιτεί χρόνο και χρήμα, (β) άρει θέματα 

προσβολής της ιδιωτικής ζωής και (γ) γεννά την αίσθηση του εκφοβισμού και της 

πίεσης στους υπαλλήλους.  

 

4.3.2 Ανατροφοδότησης από τους Εργαζόμενους (Employee Feedback) 

Οι εργαζόμενοι, όπως προαναφέρθηκε διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι 

της ποιότητας υπηρεσιών για το ξενοδοχείο. Αυτοι αποτελούν το πρόσωπο του 

ξενοδοχείου, καθώς έχουν άμεση επαφή με τους πελάτες. Ότι ευχαριστεί ή δυσαρεστεί 

τους πελάτες, είναι οι πρώτοι που το αντιλαμβάνονται καθώς είναι οι πρώτοι που θα 

δεχθούν οποιαδήποτε είδους κριτική για τις υπηρεσίες που παρείχαν.  

Έτσι καθισταται απαραίτητο, από τη μεριά της διοίκησης, να προτρέπει τους 

υπαλλήλους της να αναφέρουν και να καταδεικνύουν τις οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 

τους. Η επιχείρηση με αυτό τον τρόπο, μπορεί να επέμβει άμεσα σε τυχόν 

δυσαρέσκεια κάποιου πελάτη και να τη διορθώσει. Επίσης, έχοντας γνώση των 

στοιχείων εκείνων, που δυσαρεστούν ή ικανοποιούν τους πελάτες της, μπορεί να τα 

καταγράψει, να τα μελετήσει και αντιστοίχως να τα καταργήσει ή να τα εντείνει. 

Μέσω της διαδικασίας ανατροφοδότησης από τους υπαλλήλους, επιτυγχάνεται σε 

μεγάλο βαθμό και η ενθάρρυνση αυτών, καθώς αισθάνονται ότι παίρνουν μέρος σε 

διαδικασίες της επιχείρησης. Ίσως τα μόνα προβλήματα που προκύπτουν από την 

τεχνική αυτή είναι οι τυχόν προκαταλήψεις που εμπεριέχουν οι συστάσεις των 

υπαλλήλων και το γεγονός ότι οι αναφορές αυτές μπορεί να είναι επιλεκτικές και να 

μην περιέχουν όλη την αλήθεια. 

Για τον περιορισμό των προβλημάτων, ζητείται από το προσωπικό να τηρεί ένα αρχείο 

με τις παρατηρήσεις, το οποίο παραδίδεται στη διεύθυνση είτε σε ημερήσια βάση έιτε 

σε εβδομαδιαία, μέσω της απλής αναφοράς-παράδοσης, μέσω συσκέψεων τμημάτων, 

ή μέσω καρτών αναφοράς. Παρακάτω, παρατίθετε  ένα παράδειγμα της κάρτας 

αναφοράς. 
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Πίνακας 4  

4.3.3 Προσωπικές συνεντεύξεις με τους πελάτες (one-to-one Customer 

Interviews) 

 

Αποτελεί ίσως την πιο μη διαδεδομένη τεχνική, αλλά συνάμα και την πιο 

αποτελεσματική για μια βαθύτερη κατανόηση των αντιλήψεων των πελατών για την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τέτοιου είδους συνεντεύξεις δομούνται πολύ 

προσεχτικά και δεν αφήνουν χώρο για παραπομπές. Βοηθούν την επιχείρηση να 

αποκομίσει όλα τα στοιχεία, ποσοτικά και ποιοτικά, που την ενδιαφέρουν και 

παράλληλα να αποκτήσει μία πιο κοντινή σχέση με τους πελάτες της. Οι πελάτες 

αισθάνονται ότι τους δίδεται η απαραίτητα προσοχή και ότι εκτιμάται η γνώμη και η 
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άποψή τους. Το βασικό πρόβλημα υφίσταται στην κατανάλωση χρόνου, για την δομή 

των συνεντεύξεων και για τη διεξαγωγή αυτών καθώς και για την σωστή εκπαίδευση 

των συνεντευξιαζόμενων.  

 

4.3.4 Critical Incident Technique 

Η τεχνική αυτή, είναι σχεδιασμένη για να επισημάνει εκείνες τις συγκεκριμένες 

λεπτομέρειες, για τις υπηρεσίες, που δυσαρεστούν ή ευχαριστούν τους πελάτες της 

επιχείρησης. Προτρέπει τους πελάτες να καταγράψουν, τι ακριβώς τους ενθουσίασε 

και ποιο ήταν εκείνο που δεν τους άρεσε καθόλου στην υπηρεσία που παρέλαβαν. 

Μέσω αυτής, η επιχείρηση είναι σε θέση να κρίνει, τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της 

όσον αφορά την δομή μίας υπηρεσίας της, να παρατηρήσει δηλαδή και να 

αναδιαμορφώσει συγκεκριμένες πτυχές αυτής και κατά συνέπεια του συνόλου της. 

(Kapiki, 2012) 

 

4.3.5 Κρυφός πελάτης (Mystery shopper) 

Μία τεχνική που συναντάται συχνά στον ξενοδοχειακό κλάδο, καθώς εμπεριέχει 

στοιχεία της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking). Η τεχνική αυτή προϋποθέτει 

την επίσκεψη σε άλλα ξενοδοχεία, χωρίς την γνώση αυτών, με σκοπό τον έλεγχο και 

την παρατήρηση, της ποιότητας των υπηρεσιών που αυτές προσφέρουν στους πελάτες 

τους. Στη συνέχεια, οι κρυφοί αυτοί πελάτες, προσκομίζουν στην επιχείρησή τους, τις 

πληροφορίες που συλλέχθηκαν από την ανταγωνίστρια επιχείρηση. (Kapiki, 2012). 

 

4.3.6 Ερωτηματολόγια (Questionnaires) 

Μέσω των ερωτηματολογίων, δίδεται στους πελάτες η δυνατότητα να αναφέρουν στην 

επιχείρηση, τις απόψεις τους για την ποιότητα των υπηρεσιών της, στα διάφορα 

τμήματα, που οι ίδιοι έκαναν χρήση. Αποτελεί μία  κοινή τεχνική ανατροφοδότησης 

πληροφοριών, καθώς (α) αφήνουν τον πελάτη πιο αμέτοχο στην διαδικασία της 

αξιολόγησης (β) δεν απαιτεί χρόνο από μέρους της διοίκησης, (γ) δεν προϋποθέτει τη 

δαπάνη χρηματικών ποσών (δ)  δεν φέρνει σε δύσκολη θέση τον πελάτη και τον 

προτρέπει να αναφέρει αληθείς πληροφορίες για τη γνώμη του. Στον αντίποδα όμως, 
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στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, παρατηρείται ένα μεγάλο ποσοστό αποχής στη 

διαδικασία αυτή. Πολλοί πελάτες, δεν μπαίνουν στον κόπο να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο, είτε γιατί βιάζονται, είτε για βαριούνται, είτε γιατί νιώθουν ότι δεν 

έχουν κάτι να πουν.  Κατά συνέπεια, η επιχείρηση υπολείπεται μεγάλου ποσοστού 

κριτικών για τις υπηρεσίες της. (Kapiki, 2012). Ένα παράδειγμα ερωτηματολογίου, 

παρατίθεται στη συνέχεια.  

 

Πίνακας 5  

πηγή: Sofitel hotels 

 

4.3.7 Αυτό-αξιολογήσεις (Self-assessments) 

Είναι οι στιγμές στις οποίες οι μάνατζερ και το προσωπικό, είτε όλων είτε 

συγκεκριμένων τμημάτων, αξιολογούν την παρούσα κατάσταση. Λαμβάνονται υπόψη 

όλες οι πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιεί η επιχείρηση έτσι ώστε να 

αναγνωριστούν τα σημεία που σημειώνονται οι δυσλειτουργίες και να βρεθεί τρόπος 

επίλυσης αυτών.   
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4.3.8 Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking) 

 

Αποτελεί μία διαδικασία σύγκρισης και μέτρησης, των διαδικασιών της επιχείρησης, 

με των καλύτερων αντιπάλων της στο κλάδο. Οι επιχειρήσεις κερδίζουν με το να 

μαθαίνουν από άλλες επιχειρήσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά ή ακόμα και από 

επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός κλάδου. Στην ουσία, μέσω του benchmarking, η 

επιχείρηση αναγνωρίζει τις καλές πρακτικές που χρησιμοποιεί μία άλλη, προσπαθεί να 

της προσαρμόσει στα μέτρα της και να τις εφαρμόσει στη δικιά της λειτουργία. 

(Shekhar, 2010). 

 

4.4 Προσεγγίσεις για τη βελτίωση της ποιότητας 

 

Στη σύγχρονη εποχή, όπου ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, η ποιότητα στις υπηρεσίες 

που προσφέρουν, αποτελεί βασικό κριτήριο για την βιωσιμότητά τους. Φέρει 

αποτελέσματα όχι μόνο στα κέρδη της επιχείρησης, αλλά και στην παρακίνηση των 

εργαζομένων να εκτελούν τα καθήκοντά τους, στα όρια των δυνατοτήτων τους και 

έτσι να φτάνουν στα επιθυμητά αποτελέσματα, και σε περιπτώσεις, να τα ξεπερνούν. 

Αν τα ξενοδοχεία καταφέρουν να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες, θα μπορέσουν να 

κερδίσουν την εμπιστοσύνη και την πιστότητα των πελατών τους, γεγονός που θα τους 

οδηγήσει στην ανάκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων έναντι των ανταγωνιστών 

τους.  (Parasuraman et al. , 1993) 

Στην προσπάθειά τους αυτή για την εύρεση και διατήρηση ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επενδύουν στην ανεύρεση τρόπων 

βελτίωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας ποιότητας. Εκτός από τα μοντέλα και τα 

εργαλεία μέτρησης της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών, που προαναφέρθηκαν,  

υπάρχουν και διάφορες  άλλες προσεγγίσεις για την βελτίωσή της. 

 Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων για την βελτίωση των υπηρεσιών της, έχει καταφύγει 

στις πιστοποιήσεις ποιότητας μέσω οργανισμών και βραβείων, όπως το European 

Quality Award, το Edwards Deming Prize, το Malcome Baldridge National 

Quality Award και το British Standards Institute. Ακόμη, στοχεύουν στο να φέρουν 
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“ταμπέλες” ποιότητας από φορείς όπως International Standards Organization 

(ISO), με το πρόγραμμα ποιοτικής διοίκησης ISO 9000-2000, το οποίο διασφαλίζει 

την τυποποίηση και συνοχή προϊόντων και υπηρεσιών, με τον καθορισμό 

συγκεκριμένων διαδικασιών, συστημάτων και σχεδίων για ποιοτικά συστήματα, 

ποιοτικούς ελέγχους, ποιοτική διασφάλιση και ποιοτική βελτίωση. Επίσης, το Trip 

advisor, μία παγκοσμίως γνωστή ιστοσελίδα που βασίζεται στα σχόλια των πελατών 

και απονείμει βραβεία στις καλύτερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τα Green-labels, τα 

οποία στοχεύουν σε μία διαχείριση φιλική προς το περιβάλλον,  τα Leading Hotels of 

the World, τα οποία απαρτίζονται από τα ακριβότερα και πιο μοντέρνα ξενοδοχεία 

του κόσμου καθώς και πολλά άλλα. (Kapiki, 2012). Επίσης, χρησιμοποιούν τεχνικές 

όπως το Six Sigma, το οποίο ανακαλύπτει και ευθυγραμμίζει τις οποιεσδήποτε 

πρωτοβουλίες για ποιότητα με τους στρατηγικούς στόχους και σκοπούς τις 

επιχείρησης, και το Improvement Cycle του Deming, (PLAN - DO – CHECK – 

ACT) με τον οποίο η επιχείρηση μπαίνει σε μία λογική συνεχούς βελτίωσης. Επίσης, 

επενδύουν στην ανάπτυξη των προδιαγραφών τους, μέσω της διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού, με αντίστοιχα βραβεία όπως το People Award και το Welcome Host 

Initiative.  

Άλλες προτάσεις, περιλαμβάνουν πιο συμπεριφορικές  προσεγγίσεις, όπως το team 

building, με το οποίο ενδυναμώνουν τις σχέσεις μεταξύ όλων στην επιχείρηση και 

δημιουργούν ένα πιο ευχάριστο και εμπνευσμένο εργασιακό περιβάλλον και το 

selection and training, που αποτελεί μία διαδικασία αναδιοργάνωσης των 

καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων, για την επίτευξη των 

καταλληλότερων και αποδοτικότερων, θέσεων μέσα στην επιχείρηση. 

Κάνοντας χρήση τέτοιων προσεγγίσεων προς την ποιότητα υπηρεσιών, οι μάνατζερ 

μπορούν πλέον, να έχουν μια πιο καθαρή εικόνα για το τι συμβαίνει στην επιχείρησή 

τους τόσο από πλευράς διοίκησης και λειτουργιών όσο και από πλευράς πελατών. 

(O’Neil) 
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ΚΕΦΑΛΙΟ 5
Ο

 .  

5. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

 

Όπως έχει καταστεί εμφανές, από τα όσα έχουν προαναφερθεί στην παρούσα εργασία, 

η ανάγκη για την εξασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών, δεδομένου του σημερινού 

παγκόσμιου ανταγωνισμού, είναι υποχρεωτική. Πολλά είναι τα ξενοδοχεία που έχουν 

αντιληφθεί τη σημαντικότητά της και εξετάζουν μεθόδους και τεχνικές για τη 

διασφάλισή της. Στο κεφάλαιο αυτό, θα γίνει μία προσπάθεια διερεύνησης όλων 

εκείνων των «καλών πρακτικών» που μπορούν να συμβάλλουν θετικά, με την 

υιοθέτησή τους, στην ευημερία και στη βιωσιμότητα μιας Ελληνικής μικρομεσαίας 

επιχείρησης. 

 

5.1 Ορισμός Καλών Πρακτικών 

 

Πολλοί ορισμοί έχουν δοθεί και για τον ορισμό των καλών πρακτικών. Στην ουσία 

όμως, όλοι χαρακτηρίζουν ως καλή πρακτική μία τεχνική, μία μέθοδο, μία διαδικασία, 

μία δραστηριότητα ή μία επιβράβευση, η οποία πιστεύεται ότι είναι πιο 

αποτελεσματική, στην αποφορά ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος από μία άλλη 

τεχνική, μέθοδο κτλ, όταν αυτή εφαρμόζεται σε μία συγκεκριμένη κατάσταση ή 

περίπτωση. (Business dictionary, 2011) Οι καλές πρακτικές είναι πρότυπα ή 

επιτυχημένες στην εφαρμογή τους ιδέες, οι οποίες θεωρήθηκαν ως στάνταρ για 

κατευθυντήριες οδηγίες συγκριτικής αξιολόγησης και συσχετισμών. (Cornell 

University, 2012)  

Η καλή πρακτική, όταν εφαρμοστεί, μπορεί να εξελιχθεί και να καταστεί ως καλύτερη, 

κατά την πορεία και τη διαδικασία των βελτιώσεων. Μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές 

καταστάσεις και να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι των διαδικασιών μιας 

επιχείρησης. Στα ξενοδοχεία, οι καλές πρακτικές συνήθως σχεδιάζονται βάση, 

αναγκών, επιθυμιών ή καταστάσεων που είτε προκύπτουν από την ίδια επιχείρηση, 

είτε από υποδείξεις των πελατών της.  
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5.2 Εμπόδια στην εφαρμογή καλών πρακτικών στις ΜΜΞΕ 

 

Σε προηγούμενη ενότητα, παρουσιάστηκε εκτενώς το περιβάλλον που επικρατεί 

σήμερα στην Ελλάδα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κρίθηκε σκόπιμο, πριν την 

εισαγωγή στους τομείς όπου μπορούν να εφαρμοστούν καλές πρακτικές, να γίνει μια 

αναφορά στα διάφορα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές. Στη 

συνέχεια αναλύονται οι τομείς στους οποίους καθίσταται δύσκολο να εφαρμοστούν 

τέτοιου είδους πρακτικές και για ποιους λόγους.  

 

5.2.1 Οικογενειακές επιχειρήσεις 

Ένα χαρακτηριστικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον ξενοδοχειακό κλάδο, είναι 

η ανάμειξη/ενασχόληση του ιδιοκτήτη με αυτές. Καθώς σε ποσοστό της τάξεως του 

90% οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι οικογενειακές, μπορεί εύλογα να συμπεραθεί 

ότι όλες χαίρουν, της διοίκησης του ιδιοκτήτη τους.  

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις διακρίνονται σε αυτές που κάνουν χρήση μόνο της 

οικογενείας και σε αυτές που κάνουν συνδυαστική χρήση οικογενείας και εξωτερικών 

υπαλλήλων. Οι πρώτες, χαρακτηρίζονται από μικρό μερίδιο στην αγορά, μικρά 

αποθέματα κεφαλαίου και ασθενή διοίκηση. Οι δεύτερες χαίρουν καλύτερης 

επιχειρηματικότητας αλλά μοιράζονται τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά με τις πρώτες. 

Και στις δύο περιπτώσεις, τέτοιου είδους επιχειρήσεις θεωρούνται ευάλωτες. Έχουν 

αμελητέα διαπραγματευτική δύναμη στην αγορά, το κόστος προώθησης είναι 

υπέρογκο και τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης ανύπαρκτα. Κατά συνέπεια, εύλογα 

κανείς συμπεραίνει ότι, δεν μπορούν να διαμορφώνουν οικονομίες κλίμακας και να 

μειώνουν τα κόστη τους. (Dodd, 2009) 

Επίσης, η συνεχής ενασχόληση των ιδιοκτητών συνεπάγεται στην μη ενασχόλησή τους 

με άλλες πλευρές της επιχείρησης όπως αυτές της συνεργασίας και της δικτύωσης. 

Βρίσκονται καθηλωμένοι στην καθημερινότητα και στην σωστή λειτουργία της, χωρίς 

να προσβλέπουν σε μελλοντικές κινήσεις που απαιτούνται για τη βιωσιμότητά της. 

«τυποποιημένων» επιχειρηματικών αποφάσεων απαραίτητων για τη λύση πρακτικών 

καθημερινών προβλημάτων, ενώ όταν λαμβάνονται, η  διαδικασία λήψης γίνεται µέσω 

των προσωπικών σχέσεων και όχι µέσω της οργανωτικής δοµής της επιχείρησης. 
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Το μέγεθος διαδραματίζει επίσης, ένα σημαντικό ρόλο, κυρίως σε ότι αφορά στις 

σχέσεις με το προσωπικό. Υπάρχουν ορισμένες λεπτές γραμμές που, σε τέτοιου είδους 

οικογενειακές επιχειρήσεις, δεν βρίσκουν την ισορροπία που τους αρμόζει. Το 

εξωτερικό προσωπικό τείνει να αισθάνεται διαφοροποιημένο και πολύ συχνά γεννάται 

το αίσθημα της εκμετάλλευσης. Στοιχεία που μία οικογενειακή επιχείρηση δεν αντέχει 

να φέρει στο εργασιακό της περιβάλλον καθώς, αργά ή γρήγορα, θα διαταράξουν, μη 

επιστρέψιμα την ηρεμία της.  

Τα όρια είναι λεπτά και οι ιδιοκτήτες πρέπει να είναι σε θέση να βρουν την χρυσή 

τομή μεταξύ προσωπικής ζωής και εργασίας.  Δημιουργούνται συνεπώς, δύο επίπεδα 

αναφοράς που μία οικογενειακή επιχείρηση βιώνει, το επιχειρηματικό και το 

συναισθηματικό. Στοιχεία όπως η κούραση, η έλλειψη προσωπικού χρόνου, η συνεχής 

τριβή και η πίεση της «θητείας» των προσώπων της οικογενείας, για συνεχή ηγεσία, 

δημιουργούν εμπόδια και επιβαρύνουν, σε αρκετές περιπτώσεις την επιχείρηση. 

(Dodd, 2009) (Wanhill, 2002) 

 

5.2.2Περιορισμένοι πόροι 

Οι περιορισμένοι πόροι, συνιστούν αναμφίβολα, τον πρωταρχικό ανασταλτικό 

παράγοντα  εφαρμογής καλών πρακτικών.  Η ανεύρεση χρηματικών ροών τις καθιστά 

δέσμιες ως προς την εφαρμογή αυτών, καθώς η οικονομική σταθερότητά τους 

ταλαντεύεται διαρκώς μεταξύ φερεγγυότητας και χρεοκοπίας. Αποθαρρύνονται έτσι 

και από την ανάληψη καινούργιων και καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών. Επίσης, 

κατά τον κύριο όγκο τους, διέπονται από χρηματοπιστωτική αστάθεια, χαρακτηριστικό 

που τις αποτρέπει να επωφελούνται κρατικών και τοπικών χρηματοδοτήσεων. 

(Hwang, 2006) 

Η έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού, σε συνδυασμό με την μηδενική ενημέρωση 

από εξωτερικούς συμβούλους, ειδικούς σε θέματα καλών πρακτικών συμβάλλει τα 

μέγιστα στη διαιώνιση του προβλήματος καθώς τα ποσά που απαιτούνται  για την 

συμβολή τους σε τέτοιου είδους διαδικασίες είναι υπέρογκα. Ακόμη όμως και στην 

περίπτωση της πρόσληψης εξειδικευμένου εξωτερικού συμβούλου, ο τελευταίος, 

μπορεί να μην καταφέρει να ενσωματώσει και να ενστερνιστεί τη λειτουργία της 

επιχείρησης και τις διαδικασίες αυτής, με αποτέλεσμα το σύστημα να έχει ελάχιστη ή 

μηδενική αξία για την επιχείρηση. Οι σχέσεις ιδιοκτήτη/διευθυντή με τον σύμβουλο 
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ποιότητας χαίρουν ιδιαίτερης προσοχής καθώς διέπονται από χαρακτηριστικά όπως η  

έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον δεύτερο, το αίσθημα της εισβολής στον προσωπικό 

του χώρο και το αίσθημα κατωτερότητας που επιφέρουν οι επικείμενες αλλαγές του 

συμβούλου στην επιχείρησή του. (Whanhill, 2002) (Hwang, 2006) 

Η χρηματοδότηση τέτοιου είδους προγραμμάτων βελτίωσης ποιότητας μέσω των 

τραπεζών αποτελεί μείζον θέμα,  καθώς οι τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

τείνουν να μην αποπνέουν εμπιστοσύνη προς στους δανειστές. Επιπλέον, 

χαρακτηρίζονται ως  ευπαθείς σε τυχόν μελλοντικές υφέσεις στις αξίες των ακινήτων, 

καθώς σε πολλές περιπτώσεις, τα ακίνητα των ιδιοκτητών, έχουν τεθεί ως εγγύηση για 

τα δάνεια που έχουν εκταμιεύσει ή για υπεραναλήψεις σε περιόδους άμεσης  και 

έκτακτης ανάγκης (Παυλόπουλος, 2007). Αναπόφευκτα, όλοι οι ανωτέρω οικονομικοί 

παράγοντες, συντελούν στον  περιορισμό τους σε ότι έχει να κάνει με αποφάσεις που 

επικεντρώνονται σε τομείς καλών πρακτικών, όπως η κατάρτιση, τα συστήματα 

πληροφορικής και τα συστήματα διασφάλισης  ποιότητας. (Morrison, 2004) 

Ο χρόνος, θα μπορούσε να θεωρηθεί ένας ακόμη περιορισμός για μία μικρή 

επιχείρηση. Η εφαρμογή για παράδειγμα, ενός συστήματος ποιότητας μπορεί να 

διαρκέσει από έξι έως δεκαοκτώ μήνες. Ένα τέτοιο διάστημα για μία τέτοιου είδους 

επιχείρηση δεν μπορεί παρά να γεννά πιέσεις. καθώς από τη μία, υπάρχει η πίεση της 

καθημερινότητας που μία μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να διαχειριστεί τόσο εύκολα 

και από την άλλη, η αβεβαιότητα για το μέλλον και τη βιωσιμότητά της. (Hwang, 

2006) 

 

5.2.3 Περιορισμένες επιχειρηματικές δεξιότητες 

Οι τουριστικές μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνήθως υποφέρουν από 

σοβαρούς περιορισμούς και ελλείψεις σε τομείς που εξειδικεύονται σε πιο 

συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της επιχείρησης. Τμήματα όπως το μάρκετινγκ, 

το χρηματοοικονομικό, οι ανθρώπινοι πόροι, η διοίκηση ολικής ποιότητας, 

απουσιάζουν από το οργανόγραμμα μίας τέτοιας επιχείρησης. (Morrison, 1999) 

 Σε συνάφεια με τους προαναφερθείς οικονομικούς περιορισμούς στους πόρους, 

μπορεί κανείς να συνάγει πώς μία μικρομεσαία επιχείρηση δεν αντέχει τη συντήρηση 

τέτοιων εξειδικευμένων τμημάτων. Κατά συνέπεια,  φαινόμενο όπως αυτό της μη 
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έγκυρης πληροφόρησης για τις τρέχουσες αλλαγές στο εσωτερικό αλλά και στο 

εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης να περνά απαρατήρητο.  

Η μη μέτρηση αποτελεσμάτων εξαιτίας της έλλειψης ζωτικών πληροφοριών για το τι 

λειτουργεί και τι όχι, δημιουργεί  εσφαλμένες εντυπώσεις και οδηγεί σε λάθος 

συμπεράσματα. Πράττουν συνήθως με γνώμονα την τιμή και δρουν μονόπλευρα, σε 

ένα ανταγωνιστικό οικονομικό μοντέλο, μη λαμβάνοντας υπόψη  τους τις 

επικρατούσες τάσεις της αγοράς. Δεν μπορούν να αποκομίσουν γνώση βασισμένες σε 

στατιστικές μελέτες, ούτε μελετώντας καμπύλες προσφοράς και ζήτησης (Morrison, 

2004). Έτσι, αναγκάζονται να ασκούν το επιχειρείν, σχεδόν με «τα μάτια δεμένα» 

καθώς η ικανότητά τους να εντοπίζουν και να ακολουθούν τις τρέχουσες μεταβολές τις 

αγοράς είναι πολύ περιορισμένες. Για παράδειγμα, όταν η αγορά κινείται σε πτωτικούς 

ρυθμούς, δεν μπορούν να αναλάβουν μία προληπτική στάση για τις εβδομαδιαίες 

κρατήσεις τους, βασισμένες στις πωλήσεις των προηγούμενων ετών, καθώς λίγες εξ 

αυτών, έχουν μελετήσει τα επίπεδα πωλήσεων τμηματικά και σε συσχέτιση με αυτά 

προηγούμενων ετών ή ακόμη και σε συσχέτιση με αυτά άλλων επιχειρήσεων. Οι 

μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εν αντιθέσει, μπορούν άμεσα να επανέλθουν στην 

αγορά με καινούργιες προτάσεις και με βελτιωμένα προϊόντα και προσφορές.  

Οι εν λόγω επιχειρήσεις, συνήθως καταφεύγουν σε λύσεις βασισμένες στη μείωση 

κόστους, όπως η μείωση ωρών εργασίας από το προσωπικό, με άμεση συνέπεια την 

ανάληψη περισσότερων ωρών και αρμοδιοτήτων από την πλευρά των ιδιοκτήτων και 

της οικογένειας. Άμεσο αποτέλεσμα, η ανάλωση όχι στη διαχείριση της επιχείρησης 

αλλά σε μία ύστατη προσπάθεια «κατάσβεσης πυρκαγιών». (Hwang, 2006) 

Κατά συνέπεια,  η έλλειψη  ενός συγκροτημένου πλάνου, αποτελεί βασικό πρόβλημα. 

Τα επιχειρήματα βέβαια, για το σχεδιασμό ενός επιχειρηματικού πλάνου, είναι πολλά 

και αδιάσειστα, η υλοποίησή του όμως δεν συνάδει με την πραγματικότητα στις 

περισσότερες εκ των επιχειρήσεων. Οι στόχοι μίας επιχείρησης πρέπει να 

καταγράφονται και έτσι καθίσταται πιθανό να υλοποιηθούν. Ένα επιχειρηματικό 

πλάνο περιλαμβάνει στοιχεία μίας επιχείρησης και μπορεί να τις ειδοποιήσει έγκαιρα 

για τυχόν αντιφάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν καλύτερα τους 

παράγοντες που προκαλούν τις εκάστοτε διακυμάνσεις. (King, 2007) (Hwang, 2006) 
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5.2.4 Έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αισθάνονται μικρότερη πίεση στη εξεύρεση 

εξειδικευμένου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών τους. Αυτό απορρέει από 

την υπερπληθώρα εργατικού δυναμικού το οποίο σίγουρα πληρεί τις βασικές τους 

ανάγκες. Το μεγάλο λάθος έγκειται, στην μη προσήλωση των διευθυντών στην 

ανεύρεση του κατάλληλου προσωπικού. Αντίθετα επαναπαύονται, με την πρόσληψη 

κοντινών και συγγενικών προσώπων, που έχουν λίγο ή και καθόλου γνώση του 

αντικειμένου που έχουν προσληφθεί να αναλάβουν. 

Φυσικά, η έλλειψη οικονομικών πόρων έρχεται για ακόμη μία φορά να σταθεί εμπόδιο 

στην εφαρμογή καλών πρακτικών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς ένας 

εξειδικευμένος υπάλληλος προσλαμβάνεται για τις γνώσεις του και κατά συνέπεια 

πρέπει να αμείβεται  ανάλογα για αυτές. Η πρόσληψη, ακόμη και στην τρέχουσα 

δυσμενή οικονομική κατάσταση, εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνικών, καθίσταται 

αβάσταχτη για πολλές επιχειρήσεις και κατά συνέπεια, απορρίπτεται δια της ατόπου 

επαγωγής.  (Παυλόπουλος, Ι.Τ.Ε.Π. 2007). 

Άλλος ένας παράγοντας που επηρεάζει ή και αποτρέπει την εξειδίκευση προσωπικού 

είναι άγνοια των ιδιοκτητών/διευθυντών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Άγνοια που έχει 

να κάνει μη τη δικιά τους μη εξειδίκευση στο αντικείμενο που λειτουργούν, άγνοια 

που προέρχεται από τη δικιά τους αμέλεια. Τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα 

επιμόρφωσης υπαλλήλων, μπορούν να επιφέρουν γνώσεις και τεχνικές, άμεσα στην 

επιχείρηση. Το εργασιακό περιβάλλον δεν μεταποιείται, οι σχέσεις και τα καθήκοντα 

των υπαλλήλων δεν τροποποιούνται, και το κόστος ανάληψης είναι σχετικά μικρό. Με 

τον τρόπο αυτό, μπορεί να αποβούν σε μία κερδοφόρα αλλά παράλληλα και μη 

δαπανηρή επένδυση και να αποκτήσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των 

ανταγωνιστών τους. 

Τέλος, τα υψηλά ποσοστά υπαλλήλων με συμβάσεις εργασίας μικρής διάρκειας 

συντελούν με τη σειρά τους στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Σε μεγάλο 

ποσοστό,  αυτοί είναι φοιτητές που κάνουν την πρακτική τους ή εποχιακό προσωπικό 

που προσλαμβάνεται απλά για να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης. 

(Morrison, 1999) (Wanhill, 2002) 
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5.2.5 Έλλειψη επιχειρηματικών κινήσεων 

Η επιχειρηματικότητα ορίζεται, ως η προσπάθεια για μετατροπή ή και για δημιουργία 

μίας έννοιας αξίας, η οποία συνήθως προκύπτει από το μηδέν. Περιλαμβάνει την 

καινοτομία, την ηγεσία, τη διαχείριση και την ανάπτυξης αυτής της πρωτοβουλίας για 

το κάτι διαφορετικό που θα προσδώσει αξία στη επιχείρηση.  

Στην περίπτωση των εν λόγω, μικρομεσαίων και κατά κύριο λόγο οικογενειακών 

επιχειρήσεων, η έλλειψη επιχειρηματικών κινήτρων  αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για 

την εφαρμογή καλών πρακτικών. Φυσικά οι οικονομικοί παράγοντες επηρεάζουν και 

σε αυτή την περίπτωση, την εφαρμογή τους, καθώς δεν υπάρχει περιθώριο πρόσληψης 

ειδικών σε θέματα επιχειρηματικότητας. Ο διευθυντής καλείται να διαδραματίσει, για 

ακόμη μία φορά, το ρόλο του ειδήμων και του εξειδικευμένου επιχειρηματία. (Kapiki, 

2012) 

Στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έννοια της επιχειρηματικότητας όπως η δέσμευση 

στο προσωπικό, η πρωτοβουλία για καινοτομία, η δημιουργία πόρων, η μάθηση, η 

άμεση ανταπόκριση σε νέες ευκαιρίες, η ηγεσία της γνώσης, το όραμα και ο 

στρατηγικός προγραμματισμός, δεν μπορούν παρά να συγχέονται μεταξύ τους και να 

υπολείπονται της απαιτούμενης προσοχής από πλευράς διαχείρισής τους. Σίγουρα, η 

εφαρμογή των προαναφερθεισών επιχειρηματικών αρχών αποτελούν έναν εκ των 

τρόπων εφαρμογής πρακτικών διοίκησης, όμως διέπονται από προκλήσεις 

αβεβαιότητας και ανυπολόγιστου ρίσκου. Οι φιλοδοξίες και οι ευκαιρίες των 

ιδιοκτητών μπορεί να υπάρχουν, όμως για τη σωστή εφαρμογή τους πρέπει να βρεθεί 

ένας τρόπος να αναδειχτούν και να καταστούν πραγματικότητα.  (Morrison, 1999) 

 

5.2.6 Έλλειψη επιχειρηματικού benchmarking 

Η συγκριτική αξιολόγηση κατά κοινή ομολογία, μπορεί να αποτελέσει ένα 

αποτελεσματικό εργαλείο διοίκησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολύ ορισμοί 

έχουν δοθεί για το τι ακριβώς είναι το benchmarking, αλλά σε μία πιο ευρεία έννοια 

μπορεί να ορισθεί ως μία μαθησιακή διαδικασία για πρόοδο η οποία προέρχεται από 

τη σύγκριση της επιχείρησης σε σχέση με άλλη ή άλλες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου 

που παρουσιάζουν ξεχωριστή απόδοση στην ανάπτυξή τους. (Sekhar, 2010) 
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Το Benchmarking  δίνει την δυνατότητα σε μια επιχείρηση να εντοπίσει τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία της, πάνω σε θέματα που αφορούν την εσωτερική της λειτουργία, την 

σχέση της με πελάτες και προμηθευτές,  τις δυνατότητες ανάπτυξής της και  τα σημεία 

στα οποία απαιτούνται παρεμβάσεις.  Οι παρεμβάσεις μπορούν να είναι απλές όπως η 

ανακατανομή του προσωπικού και η επισήμανση τομέων που χρήζουν προσοχής, ή και 

πιο σύνθετες όπως η εφαρμογή καινούργιων και καινοτόμων μεθόδων και 

διαδικασιών. 

Στις σύγχρονες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η μέθοδος της συγκριτικής αξιολόγησης θα 

μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό μέσο μέτρησης της απόδοσης και να οδηγήσει 

εύκολα, στα επιθυμητά αποτελέσματα, της βελτίωσης ποιότητας. Αυτό διότι θεωρείται 

μία μέθοδος, το κόστος εφαρμογής της οποίας,  είναι σχετικά χαμηλό. Όμως, κατά 

κύριο λόγο, αυτό δεν αποτελεί την πραγματικότητα. (Pavelkova) 

Η μη εφαρμογή κάποιου είδους συγκριτικής αξιολόγησης έγκειται συνήθως στις 

ιδιαιτερότητες του μικρού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις τείνουν να επαναπαύονται σε απλοϊκά μοντέλα και τεχνικές και να τα 

ακολουθούν καθολικά. 

Για παράδειγμα, η τιμολόγηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της καθημερινότητας 

των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καθώς εξορισμού η μέτρηση της παρεχόμενης 

υπηρεσίας κρίνεται ως μία δύσκολη πτυχή της διοίκησης. Η πιο συχνή μέθοδος 

προσέγγισης στην τιμολόγηση βασίζεται στην τιμολόγηση των ανταγωνιστών. Ο 

ιδιοκτήτης/διευθυντής παρατηρεί σε τι τιμές πουλάνε οι ανταγωνιστές του και 

διαμορφώνει ανάλογα και τις δικές του τιμές.   Σε άλλες περιπτώσεις, η τιμολόγηση 

βασίζεται στην αναφορά σε παρελθοντικές τιμολογήσεις με συσχετίσεις σε 

συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Όπως μπορεί κανείς εύλογα να παρατηρήσει, 

υπάρχει έντονο το αίσθημα της έλλειψης αυτογνωσίας για το πόσο πραγματικά 

κοστίζει το προϊόν/υπηρεσία και τι τιμή πρέπει τελικά να του επιβάλλει. 

Ένα ακόμη δύσκολο κομμάτι εφαρμογής της συγκριτικής αξιολόγησης στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί η μη ένταξη των ιδιοκτητών/διευθυντών σε 

οργανισμούς. Η δικτύωση αποτελεί κομμάτι ζωτικής σημασίας για μία επιχείρηση. 

Μέσω αυτής μπορεί να επιτύχει πολλά και να χάσει ελάχιστα. Η έλλειψη  όμως 

εμπιστοσύνης, τα θέματα ανταγωνισμού και ο φόβος της επικράτησης από μία άλλη, 
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ανταγωνιστική επιχείρηση, τις καθιστούν δέσμιες και αποτελούν εμπόδιο στην 

υλοποίηση τέτοιου είδους πρωτοβουλιών. (Hwang, 2006) 

 

5.2.7 Τοποθεσία 

Ένας τρόπος με τον οποίο μία μικρομεσαία επιχείρηση θα μπορούσε να κερδίσει ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να εφαρμόσει καλές πρακτικές, μπορεί να αποτελέσει 

η τοποθεσία της. Μέσω της τοποθεσίας μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις της καθώς 

υπερτερεί σε αυτόν τον τομέα, από την ανταγωνίστριά της. Το ξακουστό απόφθεγμα  

για την επιτυχία των επιχειρήσεων, δεν είναι λανθασμένα το «location, location, 

location». Η τοποθεσία μπορεί να επηρεάσει τη συχνότητα και την επανάληψη της 

προσφοράς/πώλησης του προϊόντος μίας επιχείρησης. Στην εν λόγο περίπτωση, η 

επαναλαμβανόμενη και σταθερή πελατεία εξαρτάται κατά μεγάλο ποσοστό από την 

τοποθεσία της ξενοδοχειακής επιχείρησης.  

Για ορισμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που βρίσκονται σε σχετικά απόμερα μέρη 

και απομακρυσμένες από των κύριο όγκο των ανταγωνιστών τους, μπορεί ο 

παράγοντας  τοποθεσία, να αποβεί δυσμενής για την εφαρμογή καλών πρακτικών. 

Καθώς, ούτε την οικονομική δυνατότητα έχουν, να μεταφέρουν τις εγκαταστάσεις 

τους, ούτε την πολυτέλεια να μειώσουν των ανταγωνισμό τους. Πρακτικές όπως η 

βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών και η προσφορά νέων και καινοτόμων 

προϊόντων και υπηρεσιών, ίσως τις διαφοροποιήσουν και επιφέρουν τα βέλτιστα 

αποτελέσματα. (Hwang, 2006) 

 

5.3 Τομείς Εφαρμογής Καλών Πρακτικών στις ΜΜΞΕ   

 

Η πίεση στον κλάδο των ξενοδοχείων, αποτελεί ένα φαινόμενο που παρατηρείται τον 

τελευταίο καιρό και συνεχώς γίνεται εντονότερο. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις 

ψάχνουν για καινούργιες πρακτικές, που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν την 

αποτελεσματικότητά τους και να γίνουν αποδοτικότερες.  

Στην ενότητα αυτή θα επιχειρηθεί μία παρουσίαση των καλών πρακτικών που οι 

ΜΜΞΕ μπορούν να χρησιμοποιήσουν, έτσι ώστε να αντεπεξέλθουν των εμποδίων που 
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προαναφέρθηκαν και να καταστούν ισχυρές απέναντι στις σημερινές έντονα 

ανταγωνιστικές παγκόσμιες αγορές. Οι καλές πρακτικές θα κατηγοριοποιηθούν σε 

τομείς και δραστηριότητες, που θεωρήθηκαν ως απαραίτητες για την περαιτέρω 

αναφορά τους και θα βασιστούν σε εκείνους τους παράγοντες- κλειδιά, που αποτελούν 

ζωτικό κομμάτι της επιχείρησης.  

1. Κανάλια επικοινωνίας 

Η τεχνολογικές εξελίξεις δεν μπορούν παρά να αποτελέσουν τον πρωταρχικό 

παράγοντα που χρίζει βελτίωσης για την εφαρμογή καλών πρακτικών. Στη σημερινή 

εποχή οι περισσότερες διαδικασίες που αφορούν τις κρατήσεις ενός ξενοδοχείου 

γίνονται μέσω διαδικτύου.  Τα Central reservation Systems CRS, έχουν διευκολύνει 

κατά πολύ τη διεξαγωγή ενός ταξιδίου ανά τον κόσμο. Έχει καταστεί υποχρεωτική 

πλέον, η «εμφάνιση» ενός ξενοδοχείου στο διαδίκτυο και συνεχώς η χρήση του γίνεται 

ευκολότερη τόσο από του χρήστες και δυνητικούς πελάτες, όσο και από πλευράς της 

επιχείρησης στο να διαμορφώσει τις προδιαγραφές της, τις τιμές της, τις κρατήσεις της 

και τη γενικότερη εικόνα της. 

Το διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει ένα κανάλι επικοινωνίας, και να χρησιμοποιηθεί 

ως βάση για διαφήμιση. Οι παραδοσιακές μέθοδοι διαφήμισης όπως τα φυλλάδια, οι 

καταχωρίσεις σε περιοδικά και τουριστικούς οδηγούς, τα τοπικά μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, ακόμα και το ‘word-of-mouth’ έχουν ξεπεραστεί. Το μάρκετινγκ ενός 

ξενοδοχείου λαμβάνει χώρα μέσω διαδικτυακών πηγών. 

Η χρήση των social media μπορεί να αποτελέσει μία καλή πρακτική για ένα 

ξενοδοχείο. Δεν είναι όμως τόσο εύκολη υπόθεση. Η CENDYN, μία εταιρία που 

εξειδικεύεται στο ξενοδοχειακό μάρκετινγκ εξηγεί πως ένα ξενοδοχείο θα πρέπει να 

ενσωματώσει τα social media στην στρατηγική της. (Cendyn, 2012) 

Αρχικά, το ξενοδοχείο θα πρέπει να βρει τους υποψήφιους πελάτες της και να κάνει 

έρευνα. Θα πρέπει να γνωρίζει δηλαδή το κοινό στο οποίο στοχεύει να προσελκύσει, 

να μάθει πως οι πελάτες της θα δεσμευτούν σε αυτή και τι θα τους δώσει το κίνητρο 

στο να το κάνουν. Να επιλέξει κατά συνέπεια δίκτυα, που ταιριάζουν στο προφίλ του 

ξενοδοχείου και φυσικά μπορεί να τα διαχειριστεί. Καθώς επίσης,  να διασφαλίσει την 

δημιουργία δεσμών μεταξύ όλων των δικτύων της και του website της, γιατί έτσι θα 

δημιουργήσει μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα και ταυτότητα για το προφίλ της. Στο 

σημερινό online περιβάλλον «όλοι γνωρίζουν όλα», καθίσταται μείζον θέμα η 
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προσφορά ποιοτικής υπηρεσίας. Και για να υπάρξει, το ξενοδοχείο πρέπει να είναι 

μεθοδικά οργανωμένο και να τηρεί τα όσα αναφέρει στο προφίλ του. (Lomanno, 

HBR).  Στη συνέχεια, θα πρέπει να αναπτύξει το περιεχόμενο της στο διαδίκτυο έτσι 

ώστε αυτό να προσθέτει αξία. Να καταστήσει εμφανές το όραμα και τους στόχους της, 

να αναφέρει τον διευθυντή μάρκετινγκ ή του υπευθύνου που θα χειρίζεται το social 

media προφίλ της, να σχεδιάσει το λογότυπο και να διαμορφώσει μια συνεκτική 

εικόνα σε όλα τα κανάλια προβολής της. Μία εικόνα μετράει όσο χίλιες λέξεις. 

Μετέπειτα, θα πρέπει να παρακολουθεί και να βελτιώνει την εικόνα της. Δεν αρκεί 

μόνο η προβολή της εικόνα της επιχείρησης σε τέτοιου είδους μέσα. Οι πελάτες 

μπαίνουν καθημερινά, σχολιάζουν και προτείνουν. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η 

επιχείρηση έτσι ώστε να φαίνεται ότι ακούει τον πελάτη και ότι η γνώμη του μετράει. 

Η δημιουργία διαδικασιών είναι απλή και περιλαμβάνει την  παρακολούθηση και 

επίβλεψη των online σχολίων, την απάντηση και άμεση ανταπόκριση και τέλος την 

ανάλυση αυτών με σκοπό την βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας. (Barsky, 2009) 

Τέλος, η ενσωμάτωση του όλου εγχειρήματος των social media στο πλάνο μάρκετινγκ. 

Οι υπάλληλοι υποδοχής θα πρέπει να προτρέπουν τους πελάτες του ξενοδοχείου να 

συνδέονται με αυτή, να μπαίνουν στο δικτυακό προφίλ της, να σχολιάζουν και να 

αφήνουν τις εντυπώσεις τους.  

Πλατφόρμες που είναι ευρέως γνωστές για την ένταξη της ξενοδοχειακής επιχείρησης 

αποτελούν: το TripAdvisor, το Facebook, το Twitter, το Youtube, το Foursquare, το 

LinkedIn, το Google+, το Pinterest, το Instagram. 

Εκτός από τα social media, ένα ξενοδοχείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε όλα διεθνή 

μέσα προβολής και πώλησης δωματίων. Wholesalers όπως το Expedia, η TUI, η 

Booking.com, το Travelocity, το HRS, το Gulliver’s Travel (GTA), και πολλά άλλα 

γίνονται μεσάζοντες στην πώληση δωματίων για το ξενοδοχείο. Οποιοσδήποτε 

πελάτης, από όποιο μέρος του κόσμου, μπορεί να μπει σε αυτά, να ερευνήσει και να 

συγκρίνει ξενοδοχεία - δωμάτια, παροχές, υπηρεσίες, τιμές καθώς και σχόλια, 

κριτικές, παρατηρήσεις και να κάνει την κράτησή του.  Όλα τα προαναφερθείσα 

πρακτορεία του διαδικτύου, είναι συνδεδεμένα και με τις πιο γνωστές αεροπορικές 

εταιρίες. Πιο συγκεκριμένα, αεροπορικές εταιρίες όπως η Ryanair, η Easy Jet, η 

Turkish Airlines, η Aegean και πολλές άλλες. Της στιγμή που ένας χρήστης 

πραγματοποιήσει μία έρευνα για αεροπορικό εισιτήριο, σε έναν συγκεκριμένο 

προορισμό, άμεσα, ένα καινούργιο παράθυρο θα εμφανιστεί στην οθόνη του 
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υπολογιστή του το οποίο θα δώσει, εκτός από τις πληροφορίες για την αρχική του 

έρευνα- το αεροπορικό εισιτήριο, και την επιλογή για την εύρεση ξενοδοχείου για 

εκείνον τον προορισμό. 

Η διασφάλιση της κράτησης, είναι σίγουρη. Στη σημερινή εποχή, οι τηλεφωνικές 

κρατήσεις έχουν μειωθεί αρκετά, ακόμα και στην περίπτωση που η κράτηση γίνεται 

στην ίδια χώρα. Όλοι οι ανωτέρω Tour Operators του διαδικτύου έχουν καταφέρει να 

κερδίσουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού και να διαμορφώσουν μία 

αξιοπιστία στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτό το κατάφεραν φυσικά, με την 

ανατροφοδότηση των σχολίων από μεριάς των πελατών που έχουν καταναλώσει το 

προϊόν-υπηρεσία.  

 Όπως καθίσταται εμφανές, από μόνη της η ένταξη των ξενοδοχείων σε ιντερνετικές 

πλατφόρμες πώλησης, μπορεί να αποφέρει πολλές κρατήσεις και να αποβεί μία πολύ 

σημαντική καλή πρακτική. 

 

2. Προσωπικό και Παροχές  

Μια αναβάθμιση της ξενοδοχειακή μονάδας, πάντα σε όρους παροχής υπηρεσιών 

ποιότητας, μπορεί να σημαίνει τόσο επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο, όσο και  σε 

ανθρώπινο.  

Πρακτικές που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

αναβάθμιση των υπηρεσιών ενός ξενοδοχείου. Όπως έχει προαναφερθεί σε 

προηγούμενη ενότητα, το μεγαλύτερο ποσοστό των ΜΜΞΕ διοικούνται από τη 

οικογένεια. Κάποια μέλη μπορεί να έχουν μόρφωση και γνώσεις σε ότι αφορά τις 

λειτουργίες ενός ξενοδοχείου κάποια άλλα όμως όχι και κατά συνέπεια διοικούν ένα 

ξενοδοχείο, βασισμένοι μόνο στον παράγοντα πείρα και γνώση από την εμπειρία και 

την καθημερινότητα. Άλλες πάλι, που  διαθέτουν υπαλλήλους εκτός οικογενείας, δεν 

είναι διατεθειμένοι να τους προσδώσουν περαιτέρω γνώσεις για τη λειτουργία της 

επιχείρησης.  

Πολλά προγράμματα επιμόρφωσης υπαλλήλων είναι διαθέσιμα στη σημερινή εποχή.  

Μία ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση θα μπορούσε να αποτελέσει βάση, για μία καλή 

πρακτική σε μία ξενοδοχειακή μονάδα. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι 

όχι μόνο να καλωσορίζουν ένα πελάτη λεκτικά, αλλά και με ότι άλλο έχει να κάνει με 
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την έννοια του καλωσορίσματος. (Peter & Buhalis, 2004). Καλές πρακτικές όπως η 

προσφορά ανώτερης υπηρεσίας επιτυγχάνονται με την ευγένεια απέναντι στους 

πελάτες, με το μότο «να λέμε πάντα ναι» στους πελάτες, με αποφάσεις που ως 

μοναδικό σκοπό έ χουν, να ικανοποιήσουν τον πελάτη. Άλλη καλή πρακτική 

περιλαμβάνει την έννοια ότι ό πελάτης πρέπει να αισθανθεί ότι ήρθε σπίτι του και 

πρέπει να τον μεταχειριστούμε ως μέλος της οικογενείας. (Cornell, 2012). 

Το ανθρώπινο δυναμικό, εκτός από την εκπαίδευση, χρειάζεται κίνητρα και 

επιβραβεύσεις, κατά τα οποία αναμένεται να φέρει αποτελέσματα και να φτάσει 

ποιοτικούς στόχους. Τα συστήματα επιβραβεύσεων μπορούν να πάρουν τρείς μορφές: 

άμεσες χρηματικές όπως αυξήσεις μισθών και μπόνους, προαγωγές και αναγνώριση. 

(Berry, 2001). Το προσωπικό θα αντιληφθεί ότι η επιχείρηση λαμβάνει σοβαρά την 

παροχή ποιότητας υπηρεσιών και είναι διατεθειμένη να την ανταμείψει. Μέσω αυτών,  

θα νιώσει ότι οι προσπάθειες του, όχι μόνο γίνονται αντιληπτές αλλά αναγνωρίζονται 

και επιβραβεύονται. Αυτό θα λειτουργήσει ως κίνητρο για μια συνεχιζόμενη και 

διαρκή προσπάθεια, από μεριάς του. Κίνητρο απαραίτητο και ανεκτίμητο για ένα 

ξενοδοχείο.  

Σε ότι αφορά τις επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο στη σημερινή εποχή όλο και 

περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται σε καλές πρακτικές που έχουν σχέση με την 

περιβαλλοντική διαχείριση. Τα ξενοδοχεία καταναλώνουν τεράστια ποσά ενέργειας 

κατά συνέπεια μέσω μιας σωστής επένδυσης για πιο αποδοτικότερη χρήση της, μπορεί 

να οδηγήσει σε σημαντικές μειώσεις στην κατανάλωση, στα λειτουργικά κόστη και 

στους λογαριασμούς που έχουν σχέση με αυτή (ΔΕΗ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ). 

Τα τελευταία χρόνια, το κόστος της ενέργειας έχει αυξηθεί σημαντικά, καταστώντας 

το αβάσταχτο για τις ΜΜΞΕ. Στην καθημερινότητά τους, τα ξενοδοχεία 

καταναλώνουν μεγάλα ποσά ενέργειας για την λειτουργία τους. Αποτελούν το 

μεγαλύτερο έξοδο, για τις Ελληνικές ΜΜΞΕ μετά τα κόστη μισθοδοσίας. Οι 

επενδύσεις για ενεργειακή πολιτική μπορεί να είναι χρονοβόρες και να απαιτούν 

μεγάλα χρηματικά ποσά, όμως τα οφέλη που ακομίζονται είναι τεράστια.  

Τα κύρια συστήματα ενός ξενοδοχείου που καταναλώνουν ενέργεια είναι το σύστημα 

θέρμανσης, το σύστημα ψύξης, το σύστημα εξαερισμού, η παροχή ζεστού νερού, ο 

φωτισμός, η ηλεκτρική ενέργεια (ασανσέρ, κουζίνα, πλυντήρια, συντήρηση κτλ.). 

(Resource Venture). Υπάρχουν πολλές μέθοδοι και πληθώρα εργαλείων και 
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πιστοποιήσεων, για την μετατροπή ενός ξενοδοχείου σε ενεργειακό και φιλικότερο 

προς το περιβάλλον. Εργαλεία όπως το Hotel Energy Solution, που δίνει το έναυσμα 

για μεταφορά ενεργειακών λύσεων στην επιχείρηση μέσω από κάποιου είδους 

συγκριτικής αξιολόγησης αντίστοιχων επιχειρήσεων, που έχουν εφαρμόσει μέτρα 

μείωσης κόστους και ενεργειακών επενδύσεων. Πιστοποιήσεις, όπως το Eco-labeling 

που εφαρμόζεται από πολλά ξενοδοχεία ανά τον κόσμο και αφορά κυρίως στην 

διατήρηση πηγών ενέργειας και κατανάλωσης νερού καθώς και στη διαχείριση των 

απορριμμάτων. (Kapiki, 2010) . 

 

3. Πελάτες  

Η αφοσίωση του πελάτη (Customer Loyalty), αποτελεί άλλη μία καλή πρακτική. Τα 

ξενοδοχεία πρέπει να μάθουν να προτρέπουν έναν πελάτη να καταστεί ως συχνός και 

επαναλαμβανόμενος. Η προσπάθεια προσέλκυσης νέων πρέπει να υφίσταται αλλά να 

μην είναι το μόνο που απασχολεί την επιχείρηση. Η αφοσίωση ενός πελάτη μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω της έμφαση στη αξία. (Hure & Goldworn, 2011). Όταν ένας πελάτης 

αναχωρήσει από το δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, δεν θα θυμάται το κρεβάτι ή το πρωινό 

ή τη διακόσμηση. Αυτό που θα χαραχτεί στη μνήμη του είναι το πώς τον έκανε να 

αισθανθεί.  

Οι έρευνες ικανοποίησης πελατών, μπορούν να λειτουργήσουν ως μία πολύ καλή 

πρακτική, καθώς μέσω αυτών η επιχείρηση θα κάνει μία διάγνωση στα στοιχεία εκείνα 

που την κάνουν να πλεονεκτεί και σε εκείνα που την κάνουν να υστερεί.  Ο πελάτης 

είναι πάντα ο πιο σκληρός αλλά δίκαιος κριτής, καθώς στην ουσία, αυτός είναι που 

βιώνει την παρεχόμενη υπηρεσία στο σύνολό της.  

Τα σχόλια και οι κριτικές, δεν μπορούν πάντα να είναι καλά, όση προσπάθεια και αν 

γίνεται. Πρακτικές όπως η διαχείριση παραπόνων, πρέπει να υφίστανται στην 

επιχείρηση και να κρίνονται υψίστης σημασίας.   

Η δημιουργία κατά συνέπεια ενός κλίματος υπηρεσιών ποιότητας θα αποφέρει 

περισσότερη αξία στο ξενοδοχείο και μεγαλύτερα ποσοστά αφοσιωμένων πελατών. 

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να δημιουργήσει ένα ξενοδοχείο αξία, 

είναι να καταφέρει να λύσει ένα πρόβλημα που έχει ένας πελάτης του. Το κόστος του 

να βρεθεί ένας καινούργιος πελάτης είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερο από το κόστος 
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του να λυθεί το πρόβλημα του υπάρχον πελάτη και ακόμη μεγαλύτερο το κόστος του 

να χαθεί αυτός ο υπάρχον πελάτης. (Nadel, HBR). 

 

4. Συγκριτική αξιολόγηση 

Καλή πρακτική για μια ΜΜΞΕ, μπορεί να αποτελέσει και η χρήση της συγκριτικής 

αξιολόγησης. Η συγκριτική αξιολόγηση είναι η έρευνα για την καλύτερη πρακτική του 

κλάδου που θα οδηγήσει σε καλύτερη απόδοση. Είναι η συστηματική διαδικασία για 

τον εντοπισμό και την εφαρμογή της καλύτερης από τις καλύτερες πρακτικές που 

χρησιμοποιούνται από άλλες επιχειρήσεις.  Ουσιαστικά περιλαμβάνει τον εντοπισμό 

των τεχνικών μέτρησης της απόδοσης για κάθε τμήμα της επιχείρησης το διαμοιρασμό 

γνώσεων και τη δημιουργία κινήτρων με απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση. (Kinni, 

1994).  Υπάρχουν 4 τύποι συγκριτικής αξιολόγησης: α. η εσωτερική (η σύγκριση με 

τις καλύτερες εσωτερικές λειτουργίες), β. η ανταγωνιστική (η σύγκριση με 

ανταγωνιστές), γ. η λειτουργική (η σύγκριση με τις καλύτερες λειτουργίες άλλων 

επιχειρήσεων ίδιου κλάδου), δ. η γενική (η σύγκριση με τις καλύτερες λειτουργίες 

γενικά). 

Καθώς οι περισσότερες ΜΜΞΕ διαθέτουν ιδιοκτήτες και διευθυντές με λίγη γνώση 

και δεξιότητες, το benchmarking μπορεί να τις βοηθήσει να φτάσουν στάνταρ καλών 

πρακτικών και να οδηγήσει σε υψηλότερες .  Η συγκριτική αξιολόγηση δεν είναι 

εύκολη διαδικασία καθώς πρέπει να συνδυαστεί με εκπαίδευση και ανάπτυξη 

προγραμμάτων, κατανάλωση χρόνου και χρηματικές δαπάνες. Όλοι οι τύποι δεν είναι 

κατάλληλοι για τις μικρές επιχειρήσεις. Η ανταγωνιστική/εξωτερική συγκριτική 

αξιολόγηση έχει θεωρηθεί η πιο αξιόπιστη καθώς η υλοποίησή της δίδεται σε 

εξωτερικούς συνεργάτες και συνήθως περιλαμβάνει αξιολογήσεις για τις εσωτερικές 

λειτουργίες τις επιχείρησης, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες. Περιλαμβάνει 

κατηγοριοποιήσεις, βαθμολογίες και βραβεία, τα οποία δημιουργούν νόρμες και 

χρησιμοποιούνται και ως βάσεις για μέτρηση της απόδοσης και αύξηση των στάνταρ. 

Επίσης καθώς δίδεται σε εξωτερικούς συνεργάτες το κόστος εφαρμογής μειώνεται 

σημαντικά. (Kozak, 1998).  
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5. Τεχνολογία 

Προκειμένου οι ΜΜΞΕ να αποκτήσουν μία καλύτερη στάση απέναντι στην ταχέως 

εξελισσόμενη αγορά των τεχνολογιών, η οποία δεν θα είναι μόνο επικεντρωμένη στα 

κόστη αλλά θα παίζει προληπτικό ρόλο, θα πρέπει να δημιουργήσουν διαδραστικές 

βάσεις δεδομένων. (Wanhill, 2002). Οι βάσεις αυτές είναι απλές στην κατασκευή 

τους και δεν απαιτούν μεγάλες επενδύσεις. Μέσω αυτών αποκτούν πρόσβαση για την 

έρευνα και την ανάλυση των τάσεων που κυριαρχούν στην αγορά.  

Συγκεκριμένα, μέσω των βάσεων αυτών τα ξενοδοχεία, θα μπορέσουν να 

κατανοήσουν τις ανάγκες και τα προφίλ των πελατών τους, να επιβλέπουν την πορεία 

τους στην αγορά, να παρακολουθούν τα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών τους, να 

ελέγχουν πηγές κρατήσεων και χρονικές περιόδους έτσι ώστε να διαμορφώνουν 

πρότυπα και τέλος να συγκρίνουν την προσφορά και τη ζήτηση σε μεγαλύτερο φάσμα.  

Η διαμόρφωση πολιτικής τιμών ως απόρροια ενός συστήματος δεδομένων αποτελεί 

μία ακόμη καλή πρακτική. Οι απλοϊκές συστάσεις ενδεικτικών τιμών πώλησης ενός 

δωματίου, όπως η παρατήρηση του τι κάνει το απέναντι ξενοδοχείο και σε τι τιμές 

νοικιάζει το δωμάτιο, δεν αποτελούν στρατηγική. Αντιθέτως, μπορεί να φέρουν τα 

αντίθετα αποτελέσματα και να εμπέσουν και στο δίλημμα του φυλακισμένου 

(Prisoner’s Dilemma). (Anderson, 2011).  Σε συνέχεια την πολιτικής τιμών, η 

προσαρμογή των τιμών σε σχέση με την παρεχόμενη ποιότητα, αποτελεί σημαντικό 

κομμάτι μίας καλής πρακτικής. Οι πελάτες έχουν διαφοροποιήσει και έχουν 

ξεκαθαρίσει τι ακριβώς περιμένουν από την τιμή που είναι διατεθειμένοι να 

πληρώσουν για μία υπηρεσία. Στην ουσία, οι πελάτες όχι μόνο θέλουν να πάρουν αυτό 

που θα πληρώσουν, αλλά θέλουν να πάρουν περισσότερα και να πληρώσουν λιγότερα. 

Η δημιουργία αξίας, αποτελεί τη λέξη κλειδί για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Η 

εξεύρεση τρόπων, δηλαδή, μέσω των οποίων θα δημιουργήσουν ποιότητα, 

προσθέτοντας αξία και  δίχως να μειώνουν την τιμή. Τα στοιχεία εκείνα, που μπορούν 

να δημιουργήσουν αξία αποτελούν: το σχέδιο – ντιζάιν του δωματίου (άνεση, μέγεθος, 

συστήματα ψύξης/θέρμανσης, καθαριότητα), το εξωτερικό του κτιρίου (αρχιτεκτονική, 

μέγεθος, τοποθεσία), οι διαπροσωπικές υπηρεσίες (φιλική εξυπηρέτηση, 

επαγγελματισμός), οι διαδικαστικές υπηρεσίες (check in – check out) και οι υπηρεσίες 

φαγητού (υγιεινή, ποικιλία προϊόντων, ποιότητα προϊόντων). Όλα τα προαναφερθείσα, 

μπορούν να καταστήσουν μία εμπειρία που ο πελάτης δε θα ξεχάσει καθώς, θα 

αναχωρήσει έχοντας μία ωραία ανάμνηση από τη διαμονή του. Κατά συνέπεια, 
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παίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία αξίας για τον πελάτη και ενδυναμώνουν τη 

σχέση της ποιότητας με την τιμή, χωρίς να ρίχνουν την τιμή. (Kapiki, 2012). 

Η αναβάθμιση και περαιτέρω προσωποποίηση της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου 

μπορεί να αποτελέσει καλή πρακτική. Πρέπει να είναι εύκολη στη χρήση, να εμφανίζει 

μια συνοχική εικόνα του ξενοδοχείου, να παρουσιάζει όλες τις παροχές και υπηρεσίες 

του, και να παρέχει ειδικές προσφορές. (Freed, 2012) 

Υπάρχει μεγάλη σύνδεση αυτής της πρακτικής με την πρακτική 1 που αναφέρθηκε 

προηγουμένως, καθώς και στις δύο γίνεται χρήση τεχνολογιών. Επιπρόσθετα η 

παρούσα πρακτική μπορεί να ενσωματώσει και όλα αυτά που αναφέρθηκαν στην 

πρώτη.  

 

6. Χρηματοδότηση 

Οι ΜΜΞΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση τρόπων χρηματοδότησης. Στην 

ουσία έχουν να επιλέξουν μεταξύ τριών τρόπων ο πρώτος αφορά το μετοχικό 

κεφάλαιο, ο δεύτερος τον τραπεζικό δανεισμό και ο τρίτος τα επενδυτικά κίνητρα. Η 

σωστή αξιολόγηση των επενδυτικών κινήσεων της επιχείρησης μπορεί να αποφέρει 

θετικά αποτελέσματα.  

Οι ταμειακές ροές μια επιχείρησης πρέπει να παρακολουθούνται καθολικά και με 

προσοχή, σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς έχουν ρόλο υψίστης σημασίας στη ζωή 

της. Μπορούν να είναι αυτές οι οποίες θα καταδείξουν αν μία επένδυση μπορεί να 

υλοποιηθεί ή όχι. Κλειδί για μία καλή πρακτική είναι η ισορροπία μεταξύ επενδύσεων 

και χρηματοδότησης. Οι ταμειακές ροές έχουν επίσης συνδεθεί και με την έννοια της 

μέτρησης της αποτελεσματικότητας καθώς βλέπουν τι ακριβώς συμβαίνει στο 

οικονομικό κομμάτι της επιχείρησης.  

Καλή πρακτική μπορεί να αποτελέσει  ο έλεγχος του προϋπολογισμού και ο έλεγχος 

του εργατικού δυναμικού. Η επανεξέταση και ο επανασχεδιασμός του 

προϋπολογισμού της επιχείρησης θα δώσει  μία ακριβή εικόνα στο που βρίσκεται 

τώρα και μπορεί να βοηθήσει στο σχεδιασμό στρατηγικών για μελλοντική επιτυχία. 

(Hwang, 2006). Το εργατικό δυναμικό επιπρόσθετα,  είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος 

για την επιχείρηση. Ο σωστός αριθμός απασχολούμενων υπαλλήλων θα βοηθήσει την 

επιχείρηση όχι μόνο να μειώσει τα κόστη της αλλά και να αναδιαμορφώσει την 
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κατανομή των αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε να κάνει καταλληλότερη χρήση των 

δυνατοτήτων των υπαλλήλων της. (Earl, 2011) 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Η συνεισφορά της παρούσης, κατά κύριο λόγο βιβλιογραφικής έρευνας, υποδεικνύει 

τη σημαντικότητα της ποιότητας στον ξενοδοχειακό κλάδο. Το κλειδί για την επίτευξη 

αυτής, όπως συνάγεται, είναι η ικανοποίηση των πελατών και όλες οι ενέργειες μίας 

ξενοδοχειακής επιχείρησης θα πρέπει να πηγάζουν από αυτήν αλλά και να στοχεύουν 

σε αυτήν. Όλες οι θεωρίες, οι έννοιες και τα μοντέλα που αναφέρθηκαν, περικλείουν 

ποικίλους τομείς των ξενοδοχειακών μονάδων, όπου η ποιότητα στις υπηρεσίες που 

αυτά παρέχουν, μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση εκείνου του πολυπόθητου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  

Τα πλεονεκτήματα των μικρομεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων είναι πολλά, όμως 

οι τρόποι εκμετάλλευσής τους και εφαρμογής τους εμπεριέχουν αντίστοιχα εμπόδια 

και δυσκολίες. Η οικογενειακή διοίκηση των περισσοτέρων εξ αυτών, οι 

περιορισμένοι πόροι και επιχειρηματικές δεξιότητες, η έλλειψη εξειδικευμένου 

προσωπικού και η έλλειψη επιχειρηματικότητας, συνοψίζουν τις δυσκολίες αυτές. 

Μέσω της έρευνας που διεξήχθη στην παρούσα εργασία, βασική προϋπόθεση αποτελεί 

ο προσδιορισμός των κατευθυντήριων  γραμμών, πάνω στις οποίες οι ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις θα πρέπει να κινηθούν και η συνειδητοποίηση ότι η ποιότητα και η 

συνεχής βελτίωση αυτής μπορεί να αποτελέσει το μέσο για την υπερπήδηση των 

εμποδίων αυτών και κατά συνέπεια να οδηγήσει στα επιθυμητά ποιοτικά 

αποτελέσματα. 

Οι μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να γίνουν ευέλικτες στο να 

ακολουθούν και να προσαρμόζονται στις αλλαγές της αγοράς και των καταναλωτών – 

πελατών. Με την βελτίωση της ποιότητας, που προσφέρουν μέσω των υπηρεσιών 

τους, θα μπορέσουν να επιτύχουν τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες τους και να 

επιχειρήσουν με δομημένες γνώσεις στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η καθιέρωση 

διαδικασιών και προτύπων στις καθημερινές λειτουργίες του ξενοδοχείου, η 

αναδιοργάνωση της διοίκησης με την προσθήκη ικανών και εξειδικευμένων στελεχών, 

η συγκριτική αξιολόγηση, το εξειδικευμένο προσωπικό, η ταύτιση με τις πιο 

σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, η έμφαση στην ικανοποίηση των πελατών, 

αποτελούν τις προτάσεις για τις καλές πρακτικές που πρέπει να υιοθετηθούν.  
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Το μέλλον για τις μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σίγουρα 

προμηνύεται δυσοίωνο.  Μέσω της παρούσης εργασίας, παρουσιάστηκαν ορισμένα 

μέσα, τεχνικές και διαδικασίες που οι διευθυντές των ξενοδοχείων θα πρέπει να 

λάβουν υπόψη τους και να υιοθετήσουν στις λειτουργίες τους. Ίσως, η προσπάθεια για 

ποιότητα να μπορέσει να αποτελέσει το μέσο εκείνο, που θα διασφαλίσει την 

εξυγίανση των ξενοδοχειακών μονάδων, τη διατήρησή τους ή ακόμα και την ανάπτυξή 

τους στο προσεχές και εγγύς μέλλον.   
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