
 
 

∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

  

 

∆ιπλωµατική Εργασία 

 

 

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΟΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑ∆Ο ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ 

 

 

του/της 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΚΛΑΒΗ 

 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού 

διπλώµατος ειδίκευσης στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 

 

 

Φεβρουάριος  2013 

 

 



I 
 

Ευχαριστίες 

 

Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Άγγελο για την αµέριστη συµπαράσταση και 

κατανόηση που έδειξε κατά την διάρκεια των σπουδών µου. Η συµβολή του ήταν 

πολύτιµη και καθοριστική για την επιτυχή ολοκλήρωση του µεταπτυχιακού αυτού.  

 

 

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την επιβλέπουσα καθηγήτρια κ. Κατερίνα 

Γκοτζαµάνη για την καθοδήγηση, εποπτεία  και την πολύτιµη βοήθεια που µου 

παρείχε.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η φιλοσοφία και οι πρακτικές της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (∆ΟΠ) έχουν 

υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια από ένα σηµαντικό αριθµό επιχειρήσεων παγκοσµίως, 

ως ένα αποτελεσµατικό µέσο διαρκούς βελτίωσης της επιχειρησιακής απόδοσης. 

Ειδικά στον κλάδο των ξενοδοχείων, ο οποίος χαρακτηρίζεται από µία σειρά 

ιδιαιτεροτήτων, η ∆ΟΠ διασφαλίζει την αποδοτική διαχείριση της ποιότητας, 

υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τους επιχειρησιακούς στρατηγικούς στόχους της 

διοίκησης. Επιπλέον, η έλευση της οικονοµικής κρίσης, η οποία έχει επιφέρει 

αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία και τη βιωσιµότητα των ξενοδοχείων, 

καθιστά σήµερα περισσότερο από ποτέ αναγκαία την υιοθέτηση ολοκληρωµένων 

συστηµάτων ∆ΟΠ, ως ένα µέσο προσέλκυσης πελατών και µακροχρόνιας 

επιχειρησιακής αριστείας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της ∆ΟΠ 

στον κλάδο των ξενοδοχείων και η µελέτη περίπτωσης του ξενοδοχείου Hyatt 

Regency Thessaloniki βάσει του µοντέλου επιχειρησιακής αριστείας EFQM. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, το εν λόγω ξενοδοχείο αποτελεί µία περίπτωση 

βέλτιστης πρακτικής εφαρµογής ενός συστήµατος ∆ΟΠ. 

Λέξεις κλειδιά: ∆ΟΠ, ξενοδοχεία, διασφάλιση ποιότητας, Hyatt 
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ABSTRACT 

Total Quality Management (TQM) philosophy and practices have been adopted in 

recent years by a significant number of companies worldwide, as an effective means 

of continuous improvement of business performance. Especially in the hotel industry, 

which is characterized by a number of peculiarities, TQM ensures efficient quality 

management, while supporting the strategic business goals set by top management. 

Moreover, the advent of the economic crisis, which had negative effects on hotels’ 

profitability and survivability, makes adoption of integrated TQM systems necessary 

now more than ever, as a means of attracting customers and long-term operational 

excellence. Aim of this study is the examination of TQM in the hotel industry and the 

examination of a case study regarding Hyatt Regency Thessaloniki, under the EFQM 

model of business excellence. According to results, this hotel is a case of best practice 

implementation of a TQM system. 

Keywords: TQM, hotels, quality assurance, Hyatt 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (∆ΟΠ) αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο 

διοίκησης των οργανισµών και των επιχειρήσεων, βασιζόµενη στη διαχείριση της 

ποιότητας µε σκοπό την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µέσω του 

συνδυασµού της αυξηµένης συµµετοχής των εργαζόµενων, της βελτίωσης της 

ικανοποίησης του πελάτη, του χαµηλότερου κόστους, της συµµετοχής των 

προµηθευτών και των υπολοίπων ενδιαφερόµενων οµάδων και της δηµιουργίας 

γενικότερου οργανωσιακού κλίµατος συνεχούς βελτίωσης. Παράλληλα, η ∆ΟΠ των 

υπηρεσιών αποτελεί ένα ξεχωριστό ερευνητικό µέρος της σύγχρονης βιβλιογραφίας 

και η ξεχωριστή αυτή αντιµετώπιση οφείλεται στο γεγονός πως η άυλη µορφή των 

υπηρεσιών καθιστά τον ορισµό της ποιότητας ένα δύσκολο εγχείρηµα, ενώ 

παράλληλα η εµπειρία που σχετίζεται µε την παροχή µίας υπηρεσίας υπόκειται σε 

υποκειµενικές υποθέσεις. 

Επιπλέον, η ποιότητα στο χώρο της ξενοδοχίας και γενικότερο στον κλάδο της 

φιλοξενίας αποτελεί ένα ιδιαίτερο ζήτηµα, το οποίο πρέπει να αναλύεται βάσει των 

ιδιαίτερων και ξεχωριστών χαρακτηριστικών του κλάδου. Έτσι, χαρακτηριστικά όπως 

η αϋλότητα, η ετερογένεια, η δυνατότητα αλλοίωσης και η παράλληλη παραγωγή και 

κατανάλωση των υπηρεσιών, είναι κρίσιµα για τον τρόπο µε τον οποίο διαχειρίζεται 

η ποιότητα. Η έννοια της ολικής ποιότητας αποτελεί πλέον έναν κρίσιµο παράγοντα 

της βιοµηχανίας της φιλοξενίας, αναφερόµενη σε ένα ανθρωποκεντρικό σύστηµα που 

αποσκοπεί στη συνεχή αύξηση της ικανοποίησης των πελατών σε ένα διαρκές 

επίπεδο χαµηλού κόστους. Έτσι, ένα σύστηµα ολικής ποιότητας δεν αποτελεί ένα 

ξεχωριστό διαχειριστικό τµήµα ενός οργανισµού που επιδέχεται ξεχωριστής 

στρατηγικής αντιµετώπισης, αλλά, αντιθέτως, είναι ένα σύστηµα που λειτουργεί 

οριζόντια σε όλα τα λειτουργικά τµήµατα και τις υπηρεσίες µίας επιχείρησης, 

συµπεριλαµβάνοντας το σύνολο των εργαζοµένων. 

Για τη µέτρηση, διαχείριση, αξιολόγηση και εφαρµογή ενός συστήµατος ∆ΟΠ 

στα ξενοδοχεία, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για τη ∆ιαχείριση Ποιότητας (European 

Foundation for Quality Management – EFQM) έχει αναπτύξει ένα σύστηµα 

διασφάλισης χρήσης ποιοτικών και βιώσιµων πρακτικών από τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον ευρωπαϊκό χώρο. Το µοντέλο Επιχειρησιακής Αριστείας 

EFQM αποτελεί ένα πλαίσιο αυτοαξιολόγησης των επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να 
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παρέχει επίσηµη πιστοποίηση ποιότητας, αλλά προσφέρει βραβεία σε εκείνες τις 

επιχειρήσεις και οργανισµούς που κρίνονται πως αριστεύουν.  

Το σύστηµα αυτό αποτελείται από τις µεταβλητές της ηγεσίας, της 

διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, της πολιτικής και στρατηγικής, των πόρων και των 

διαδικασιών, οι οποίες υπολογίζονται βάσει συστηµατικών και µετρήσιµων τρόπων, 

ενώ παράλληλα αξιολογούνται τα αποτελέσµατα της επιχειρησιακής λειτουργίας 

σύµφωνα µε τα κριτήρια της ικανοποίησης του προσωπικού, της ικανοποίησης των 

πελατών και του αντίκτυπου στην κοινωνία. Τα αποτελέσµατα αυτά αξιολογούνται 

βάσει τάσεων, βαθµού αντικειµενικής επίτευξης στόχων και συγκρίσεων µε άλλες 

επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου. 

Σήµερα, ο κλάδος του τουρισµού, της φιλοξενίας και ειδικότερα της 

ξενοδοχίας διέρχεται ύφεσης, λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης που ξεκίνησε 

το 2009 από τις ΗΠΑ και επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο. Ως 

αποτέλεσµα της κρίσης αυτής, ένα µεγάλο ποσοστό των σύγχρονων ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων αντιµετωπίζουν µείωση της κερδοφορίας, περιορισµό της πελατειακής 

βάσης και σοβαρά προβλήµατα βιωσιµότητας και µακροχρόνιας ανάπτυξης. Στο 

πλαίσιο αυτό, η γενικότερη φιλοσοφία της ∆ΟΠ και τα ειδικότερα συστήµατα 

αποτελούν πολύτιµα εργαλεία στην προσπάθεια εξόδου των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων από την ύφεση, καθώς τα συστήµατα αυτά όχι µόνο αυξάνουν την 

πιθανότητα επιτυχίας και µακροηµέρευσης µέσω της βελτίωσης ποιότητας αλλά 

παράλληλα παρέχουν σηµαντικές δυνατότητες µείωσης του κόστους και 

κατανάλωσης των επιχειρησιακών πόρων.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της φιλοσοφίας ∆ΟΠ 

στον κλάδο των ξενοδοχείων, η καταγραφή των χαρακτηριστικότερων περιπτώσεων 

εφαρµογής συστηµάτων ∆ΟΠ σε ξενοδοχεία παγκόσµιας εµβέλειας και η εξέταση 

της µελέτης περίπτωσης του ξενοδοχείου Hyatt Regency Thessaloniki βάσει του 

µοντέλου EFQM, µε σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων αναφορικά µε την 

εφαρµογή της φιλοσοφίας ∆ΟΠ σε αυτήν την ξενοδοχειακή επιχείρηση. Η 

µεθοδολογία του ερευνητικού µέρους βασίστηκε σε ποιοτική έρευνα, µέσω της 

συλλογής πληροφόρησης από πλήθος πηγών και µέσω προσωπικής επικοινωνίας µε 

την επιχείρηση.  

Η παρούσα εργασία είναι δοµηµένη ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της ∆ΟΠ, στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται 

το ζήτηµα της ∆ΟΠ στα ξενοδοχεία, µε έµφαση στα θέµατα της ποιότητας στον 
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ξενοδοχειακό κλάδο, της µέτρησης και αξιολόγησης της ποιότητας, των συστηµάτων 

∆ΟΠ και της διασφάλισης ποιότητας στα ξενοδοχεία, ενώ παράλληλα καταγράφονται 

τα αποτελέσµατα της προηγούµενης ερευνητικής βιβλιογραφίας αναφορικά µε τη 

διαχείριση της ποιότητας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Στο τρίτο κεφάλαιο 

µελετάται το ζήτηµα της εφαρµογής της ∆ΟΠ σε σχέση µε την οικονοµική κρίση, 

µέσω της καταγραφής τριών περιπτώσεων ξενοδοχείων που εφαρµόζουν ανάλογα 

συστήµατα, και συγκεκριµένα των Ritz Carlton, Airlie Center και Kimpton Hotels. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται η εξέταση της µελέτης περίπτωσης του 

ξενοδοχείου Hyatt Regency Thessaloniki αναφορικά µε την εφαρµογή ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος ∆ΟΠ και βάσει του µοντέλου επιχειρησιακής αριστείας 

EFQM. Τέλος, καταγράφονται τα συµπεράσµατα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - 

∆ΟΠ 

Η έννοια της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (∆ΟΠ) αφορά ένα σύνολο ιδεών 

και πρακτικών που απαιτεί την αµοιβαία συνεργασία µεταξύ των ανθρώπων και 

τµηµάτων ενός οργανισµού, µε σκοπό την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών (Dale, 1994). Ο Powell 

(1995) αναφέρει πως η ∆ΟΠ είναι µία συγκεκριµένη προσέγγιση επιχειρησιακής 

λειτουργίας που αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της 

αποτελεσµατικότητας και της οργανωσιακής λειτουργίας, µέσω της εφαρµογής 

µεθόδων και τεχνικών σε όλο το φάσµα των σύγχρονων οργανισµών. Η ∆ΟΠ 

αποτελεί ένα ολοένα εξελισσόµενο σύστηµα, αποτελούµενο από πρακτικές, εργαλεία 

και εκπαιδευτικές µεθόδους για τη διοίκηση των οργανισµών σε ένα συνεχώς 

µεταβαλλόµενο περιβάλλον, παρέχοντας υψηλά επίπεδα ικανοποίησης πελατών και 

βελτιώνοντας την απόδοση των επιχειρησιακών λειτουργιών. Ωστόσο, η εφαρµογή 

ενός αποτελεσµατικού συστήµατος ∆ΟΠ απαιτεί µία αντίστοιχη εταιρική κουλτούρα, 

η οποία σύµφωνα µε τους Dale et al (2001) θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από την 

επίτευξη της αυξηµένης ικανοποίησης των πελατών µέσω της συνεχούς βελτίωσης 

και της συµµετοχής όλων των εργαζοµένων.  

Η σύγχρονη ∆ΟΠ,  προερχόµενη από τις αρχές της διοίκησης ποιότητας στις 

βιοµηχανίες της Ιαπωνίας από τη δεκαετία του 1950, οι οποίες στην προσπάθειά τους 

να αντιµετωπίσουν τον αυξανόµενο ανταγωνισµό από τις ΗΠΑ ενισχύοντας της 

παραγωγικότητά τους ανέπτυξαν µία σχολή για τη βελτίωση της ποιότητας στις 

επιχειρήσεις, αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσµατικά εργαλεία διοίκησης των 

σύγχρονων οργανισµών. Παράλληλα µε την ανάπτυξη της ∆ΟΠ στην Ιαπωνία, οι 

πρακτικές της άρχισαν να λαµβάνουν ιδιαίτερη προσοχή τα επόµενα χρόνια και στις 

ΗΠΑ και αργότερα στην Ευρώπη. Ο Αµερικάνος οικονοµολόγος Feigenbaum (1991) 

σηµειώνει πως η ∆ΟΠ είναι ένα αποτελεσµατικό σύστηµα ενσωµάτωσης, ανάπτυξης, 

διατήρησης και βελτίωσης της ποιότητας σε έναν οργανισµό, έτσι ώστε να 

επιτρέπεται η εµπορία και η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρουν τη 

µεγαλύτερη ικανοποίηση στον πελάτη µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Σήµερα, 
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σύµφωνα µε το ∆ιεθνή Οργανισµό Πιστοποίησης (ISO, 1994), η διοίκηση της 

ποιότητας ορίζεται ως η ευθύνη όλων των επιπέδων της διοίκησης ενός οργανισµού 

και η εφαρµογή της αφορά όλα τα µέλη του.  

Τα σύγχρονα συστήµατα ∆ΟΠ διέρχονται τεσσάρων βασικών διαστάσεων: 

του οργανωσιακού κλίµατος ποιότητας, των µεθόδων, των διαδικασιών και των 

αποτελεσµάτων ποιότητας. Οι διαστάσεις αυτές είναι αλληλένδετες και 

χαρακτηρίζονται από συγκεκριµένα στοιχεία, εκ των οποίων τα σηµαντικότερα είναι 

η εστίαση στον πελάτη, η εµµονή στην ποιότητα, η επιστηµονική της προσέγγιση, η 

µακροχρόνια οργανωσιακή δέσµευση, η οµαδική εργασία, η συνεχής βελτίωση των 

συστηµάτων, η εκπαίδευση και η επιστηµονική κατάρτιση, ο έλεγχος και η εποπτεία, 

η ενότητα του επιχειρησιακού σκοπού και η συµµετοχή και ενδυνάµωση των 

εργαζοµένων (Goetsch & Davis, 1994).  

Τα οφέλη της ∆ΟΠ είναι πολλαπλά και εντοπίζονται τόσο στην ενδογενή όσο 

και στην εξωγενή οργανωσιακή λειτουργία. Τα εξωγενή οφέλη κατά κύριο λόγο είναι 

οικονοµικά και αναφέρονται στη µείωση του κόστους και του χρόνου παραγωγής, 

καθώς και στην αύξηση της αποδοτικότητας και του µεριδίου αγοράς. Το κύριο 

οικονοµικό όφελος των πρακτικών ∆ΟΠ, σύµφωνα µε το Hansen (2001), είναι η 

αύξηση της αναλογίας κέρδους/κόστους, καθώς το κέρδος αυξάνεται µέσω της 

εισαγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών και της βελτίωσης των υπαρχόντων, της 

µείωσης του χρόνου διάθεσης, της αύξησης του πελατολογίου, της βελτίωσης της 

φήµης και της χρήσης των εγκαταστάσεων, ενώ από την άλλη πλευρά το κόστος 

µειώνεται. Παράλληλα, τα οφέλη της ∆ΟΠ δεν είναι µόνο οικονοµικά αλλά 

αναφέρονται στη συνολική λειτουργία του οργανισµού. Παραδειγµατικά, ο Kano 

(1994) σηµειώνει πως η ∆ΟΠ έχει δυο σηµαντικές θετικές επιδράσεις: πρώτον, την 

παραγωγή νέων αγαθών και υπηρεσιών που συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη 

και την κοινωνική ευηµερία, και δεύτερον, τη βελτίωση της ποιότητας των 

εργαζοµένων και της εργασιακής ζωής.   

Ωστόσο, παρά τα οφέλη των συστηµάτων ∆ΟΠ, υφίστανται και ορισµένα 

εµπόδια για την επιτυχή εφαρµογή τους. Σύµφωνα µε τους Lascelles & Dale (1994), 

τα σηµαντικότερα εξ αυτών είναι η φύση της ηγεσίας στους σύγχρονους 

οργανισµούς, καθώς οι βασικές αρχές της ∆ΟΠ απαιτούν µετασχηµατιστική ηγεσία 

για την ενδυνάµωση της ποιότητας σε ένα εναλλασσόµενο περιβάλλον, ο φόβος της 

αλλαγής, διότι η οργανωσιακή αλλαγή από τα παραδοσιακά επιχειρησιακά πρότυπα 

σε πιο σύγχρονες οργανωσιακές µορφές απαιτεί σηµαντική προσπάθεια, και η 
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ακαταλληλότητα των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εργαζοµένων αναφορικά 

µε τη διευκόλυνση της ενίσχυσης της ποιότητας. Ως προς το τελευταίο στοιχείο, είναι 

σηµαντικό να σηµειωθεί πως η φιλοσοφία της ∆ΟΠ απαιτεί το συνδυασµό της 

τεχνικής επαγγελµατικής κατάρτισης µε τη συνεχή εκπαίδευση και ενίσχυση των 

εργαζοµένων. Τέλος, η αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών που σχετίζονται µε την 

εφαρµογή της ∆ΟΠ εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τη διαθεσιµότητα σχετικής, 

αξιόπιστης και αντικειµενικής πληροφόρησης και επικοινωνίας σε έναν οργανισµό.  

Η ∆ΟΠ των υπηρεσιών αποτελεί ένα ξεχωριστό ερευνητικό µέρος της 

σύγχρονης βιβλιογραφίας και ερευνητικό άξονα της παρούσας διπλωµατικής 

εργασίας, καθώς ο ξενοδοχειακός κλάδος σχετίζεται µε την παροχή υπηρεσιών. Η 

ξεχωριστή αυτή αντιµετώπιση οφείλεται στο γεγονός πως η άυλη µορφή των 

υπηρεσιών καθιστά τον ορισµό της ποιότητας ένα δύσκολο εγχείρηµα, ενώ 

παράλληλα η εµπειρία που σχετίζεται µε την παροχή µίας υπηρεσίας υπόκειται σε 

υποκειµενικές υποθέσεις. Σύµφωνα µε τον Oakland (1993), η ποιότητα των 

υπηρεσιών συχνά ορίζεται από αντιληπτούς παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων της 

ανταποκρισιµότητας στις ανάγκες του πελάτη, της ευγένειας και φιλικότητας του 

προσωπικού, της ταχείας επίλυσης παραπόνων και καταγγελιών και της ατµόσφαιρας 

του καταστήµατος. Εκτός αυτών, η αντιληπτή ποιότητα στις υπηρεσίες εξαρτάται από 

το χρόνο, δηλαδή το πόσο περιµένει ο πελάτης για την παροχή της υπηρεσίας, καθώς 

και από τη συνέπεια, δηλαδή το βαθµό στον οποίο η υπηρεσία είναι η ίδια κάθε φορά.  

Παρόλες ωστόσο τις δυσκολίες αναφορικά µε τον ορισµό και τη διαχείριση 

της ποιότητας στις υπηρεσίες, οι σύγχρονες πρακτικές ∆ΟΠ εφαρµόζονται κατά 

κόρον στους αντίστοιχους οργανισµούς και διερευνώνται συστηµατικά από τη 

σύγχρονη ερευνητική βιβλιογραφία, ενώ παράλληλα η ευαισθητοποίηση προς τις 

αρχές της αυξάνεται συνεχώς, δεδοµένου του έντονου ανταγωνισµού σε παγκόσµιο 

επίπεδο, της ταχείας µετάδοσης της τεχνολογικής γνώσης και της ενίσχυσης της 

ευαισθησίας και συνειδητοποίησης των καταναλωτών απέναντι στην ποιότητα των 

υπηρεσιών. Οι Talib et al (2010), διερευνώντας τα συστήµατα ∆ΟΠ στον τοµέα των 

υπηρεσιών, χαρακτηριστικά αναφέρουν πως η ∆ΟΠ αποτελεί µία προσέγγιση 

βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας, της ευελιξίας και της ανταγωνιστικότητας µίας 

επιχείρησης κατά την προσπάθειά της να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών, 

λειτουργώντας παράλληλα ως µία σηµαντική πηγή βιώσιµου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος και προσφέροντας τις απαραίτητες βάσεις για την επίτευξη της 

αριστείας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 Η ∆ΟΠ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑ∆Ο 

2.1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 

Η αντίληψη της ποιότητας στον κλάδο των υπηρεσιών καθορίζεται βάσει των 

προσδοκιών των πελατών, ενώ σύµφωνα µε το θεωρητικό µοντέλο των Lewis & 

Boom (1983), η ποιότητα των υπηρεσιών αποτελεί ένα µέτρο του κατά πόσο καλά το 

επίπεδο της παρεχόµενης υπηρεσίας αντιστοιχεί στις προσδοκίες των καταναλωτών 

σε σταθερή βάση. Με άλλα λόγια, πριν την αγορά µίας υπηρεσίας ο πελάτης έχει 

ορισµένες προσδοκίες αναφορικά µε τα αντιληπτά χαρακτηριστικά της, τις οποίες 

συγκρίνει µετά την αγορά της και µέσω αυτής της διαδικασίας, διαµορφώνεται η 

αντιληπτή ποιότητα µίας υπηρεσίας. Η ποιότητα είναι ένα ζήτηµα ζωτικής σηµασίας 

της διοίκησης και του µάρκετινγκ, αν και δεν υπάρχει συµφωνία µεταξύ των 

ερευνητών αναφορικά µε την ακριβή εννοιολογική της προσέγγιση. Ο Garvin (1998), 

προσεγγίζοντας τον όρο της ποιότητας, αναφέρει πως η υψηλή ποιότητα 

προσδιορίζεται από τους ίδιους τους καταναλωτές, περιγράφοντας µία 

πελατοκεντρική άποψη, σύµφωνα µε την οποία ο πελάτης είναι αυτός που αποφασίζει 

τι αποτελεί ποιοτικό χαρακτηριστικό βάσει της καταλληλότητας, της χρησιµότητας 

και της προοπτικής που αυτό αποδίδει στην παρεχόµενη υπηρεσία. 

Η ποιότητα στο ξενοδοχειακό κλάδο και γενικότερο στον κλάδο της 

φιλοξενίας αποτελεί ένα ιδιαίτερο ζήτηµα, το οποίο πρέπει να αναλύεται βάσει των 

ιδιαίτερων και ξεχωριστών χαρακτηριστικών του κλάδου. Έτσι, χαρακτηριστικά όπως 

η αϋλότητα, η ετερογένεια, η δυνατότητα αλλοίωσης και η παράλληλη παραγωγή και 

κατανάλωση των υπηρεσιών, είναι κρίσιµα για τον τρόπο µε τον οποίο διαχειρίζεται 

η ποιότητα (Lugosi, 2007). Οι Parasuraman et al (1985) υποστηρίζουν πως η 

ποιότητα των υπηρεσιών εντοπίζεται µέσω της σύγκρισης µεταξύ των αναγκών των 

καταναλωτών και της αντίληψής τους σχετικά µε αυτό που πρέπει να προσφερθεί 

(προσδοκίες) και µε αυτό που τελικά παρέχεται (απόδοση). Επίσης, ο Gronroos 

(1985) επισηµαίνει πως οι πελάτες αξιολογούν όχι µόνο το αποτέλεσµα της 

υπηρεσίας που παρέχεται, δηλαδή την τεχνική της πλευρά, αλλά και την ίδια τη 

διαδικασία παροχής της υπηρεσίας, δηλαδή της λειτουργική της ποιότητα. 
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Παραδειγµατικά, σε ένα εστιατόριο ξενοδοχείου, η ποιότητα του φαγητού που 

προσφέρεται αποτελεί την τεχνική άποψη της ποιότητας, ενώ ο τρόπος µε τον οποίο 

αντιµετωπίζεται ο πελάτης από το προσωπικό του εστιατορίου αποτελεί τη 

λειτουργική ποιότητα, οι οποίες επηρεάζουν παράλληλα την αντιληπτή συνολική 

ποιότητα της υπηρεσίας.  

Ο κλάδος των ξενοδοχείων χαρακτηρίζεται από ορισµένα ιδιαίτερα στοιχεία, 

τα οποία είναι πολύ σηµαντικά για την οριοθέτηση, µέτρηση και διαχείριση της 

ποιότητας. Αρχικά, οι υπηρεσίες της φιλοξενίας κατά βάση καταναλώνονται στο 

σηµείο παραγωγής τους, γεγονός που καθιστά τον έλεγχο του αποτελέσµατος ένα 

δύσκολο εγχείρηµα (Barnes, 1995). Ακόµη, η ποιότητα στις υπηρεσίες των 

ξενοδοχείων επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από την εµπειρία του πελάτη, η οποία 

αφορά ένα βίωµα που συµβαίνει όταν µία επιχείρηση ή ένας οργανισµός 

χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του σκόπιµα για να ενσωµατώσει τους πελάτες του σε µία 

διαδικασία που αξίζει να µείνει στη µνήµη τους (Pine & Gilmore, 1998). Για 

παράδειγµα, σε θεµατικά εστιατόρια και σε εξαιρετικά πολυτελή ξενοδοχεία, οι 

υπηρεσίες που παρέχονται συνδέονται µε την εµπειρία ενός µοναδικού βιώµατος. 

Επίσης, οι ξενοδοχειακές υπηρεσίες συνήθως περιλαµβάνουν υψηλό βαθµό 

συµµετοχής του καταναλωτή για τη δηµιουργία αλυσίδας αξίας, ενώ ο βαθµός αυτός 

συµµετοχής επηρεάζει καίρια την ποιότητα και τα αντιληπτά της χαρακτηριστικά. 

Ένα από τα διασηµότερα µοντέλα που έχουν αναπτυχθεί και χρησιµοποιηθεί 

για τη µέτρηση της ποιότητας στον κλάδο των υπηρεσιών, γενικότερα, και στο 

ξενοδοχειακό κλάδο, ειδικότερα, είναι αυτό των Parasuraman et al (1985), οι οποίοι 

κατέγραψαν αρχικά τα χαρακτηριστικά της αντιληπτής ποιότητας των υπηρεσιών και 

σε δεύτερο λόγο τα κενά (“gaps”), τα οποία καθορίζονται για τη µέτρηση της 

ποιότητας. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, καλούµενο ως SERVQUAL (Service 

Quality) οι Zeithaml et al (1990) πρότειναν πως τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται 

από τους πελάτες στη διαµόρφωση των προσδοκιών και των αντιλήψεών τους περί 

ποιότητας αντιστοιχούν στις παρακάτω διαστάσεις της ποιότητας των υπηρεσιών: 

� Τα υλικά στοιχεία, όπως είναι η φυσική ένδειξη, το προσωπικό, τα 

µέσα επικοινωνίας και η φυσική παρουσία των εγκαταστάσεων 

� Η αξιοπιστία, δηλαδή η ικανότητα παροχής της υπηρεσίας αξιόπιστα 

και µε ακρίβεια 

� Η ανταποκρισιµότητα, δηλαδή η προθυµία υποστήριξης του πελάτη  
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� Η ασφάλεια, η γνώση και η ευγένεια του προσωπικού, αλλά και η 

ικανότητά του να δηµιουργεί εµπιστοσύνη 

� Η ενσυναίσθηση, δηλαδή η παροχή εξατοµικευµένης φροντίδας στους 

πελάτες 

Το µοντέλο SERVQUAL υποθέτει πως ο καταναλωτής αξιολογεί την 

ποιότητα των υπηρεσιών ως εµπειρία του αποτελέσµατος µεταξύ της διαφοράς 

αναµενόµενης και αντιληπτής υπηρεσίας, υπογραµµίζοντας τις βασικές απαιτήσεις 

της ποιότητας και προσδιορίζοντας τα πέντε κενά που επιφέρουν την αποτυχία. Τα 

κενά αυτά, τα οποία είναι το αποτέλεσµα αναντιστοιχιών και αντιφάσεων κατά τη 

διαδικασία διαχείρισης της ποιότητας, είναι τα παρακάτω (Zeithaml et al, 1990): 

� Το κενό αντίληψης της διαχείρισης, καθώς οι αντιλήψεις των 

διευθυντών αναφορικά µε τις προσδοκίες του πελάτη µπορεί να 

διαφοροποιούνται από τις πραγµατικές ανάγκες και επιθυµίες τους, µε 

αποτέλεσµα η διοίκηση να αντιλαµβάνεται τις προσδοκίες της 

ποιότητας ανακριβώς 

� Το κενό των προδιαγραφών της ποιότητας, καθώς αποκλίσεις στις 

προδιαγραφές αυτές σηµαίνουν πως ακόµα και αν οι ανάγκες των 

καταναλωτών είναι γνωστές και καθορισµένες δεν µπορούν να 

µεταφραστούν σε κατάλληλα στοιχεία της αντιληπτής ποιότητας  

� Το κενό κατά την παροχή της υπηρεσίας, το οποίο αναφέρεται στην 

απόδοση των υπηρεσιών και υποδηλώνει πως οι προδιαγραφές της 

ποιότητας δεν πληρούνται κατά το στάδιο παραγωγής και παράδοσης 

της υπηρεσίας 

� Το κενό της επικοινωνίας, το οποίο δείχνει πως η παραχθείσα 

υπηρεσία δεν αναδεικνύεται κατάλληλα από τις διαδικασίες της 

επικοινωνίας 

� Το κενό της αντιληπτής ποιότητας της υπηρεσίας, το οποίο είναι 

αποτέλεσµα της υπολειπόµενης ποιότητάς της σε σχέση µε τις 

προσδοκίες των πελατών. Σύµφωνα µε τους Brogowicz et al (1990) το 

κενό αυτό είναι το πιο σηµαντικό για τη διαµόρφωση της ποιότητας 

των υπηρεσιών. 

Οι Zeithaml & Bitner (2003) αναφέρουν πως για τη διαχείριση της ποιότητας, 

είναι σηµαντική η διαχείριση των προαναφερθέντων κενών ανάµεσα στις προσδοκίες 

και τις αντιλήψεις της ποιότητας όλων των ενδιαφερόµενων µερών, δηλαδή των 
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στελεχών διοίκησης , του προσωπικού και των πελατών. Έτσι, η ποιότητα αποτελεί 

ουσιαστικά ένα αποτέλεσµα, το οποίο µετράται από τη διαφορά µεταξύ των 

αντιλήψεων των πελατών και των αντίστοιχων προσδοκιών τους.  

2.2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 

2.2.1 Η σηµασία της µέτρησης και αξιολόγησης ποιότητας στα ξενοδοχεία 

Η έννοια της ολικής ποιότητας αποτελεί πλέον έναν κρίσιµο παράγοντα της 

βιοµηχανίας της φιλοξενίας, αναφερόµενη σε ένα ανθρωποκεντρικό σύστηµα που 

αποσκοπεί στη συνεχή αύξηση της ικανοποίησης των πελατών σε ένα διαρκές 

επίπεδο χαµηλού κόστους. Έτσι, ένα σύστηµα ολικής ποιότητας δεν αποτελεί ένα 

ξεχωριστό διαχειριστικό τµήµα ενός οργανισµού που επιδέχεται ξεχωριστής 

στρατηγικής αντιµετώπισης, αλλά, αντιθέτως, είναι ένα σύστηµα που λειτουργεί 

οριζόντια σε όλα τα λειτουργικά τµήµατα και τις υπηρεσίες µίας επιχείρησης, 

συµπεριλαµβάνοντας το σύνολο των εργαζοµένων. Εκτός αυτού, ένα σύστηµα ∆ΟΠ 

επεκτείνεται σε όλη την οργανωσιακή αλυσίδα αξίας προς τα πίσω και προς τα 

εµπρός για να συµπεριλάβει όλους τους συµµετέχοντες της εφοδιαστικής και της 

καταναλωτικής αλυσίδας. Για να είναι αυτό εφικτό, ένα σύστηµα ∆ΟΠ πρέπει να 

προσανατολίζεται στη διαρκή οργανωσιακή αλλαγή και µάθηση, ως σηµεία κλειδιά 

για την επιτυχία.  

Συνεπώς, η ∆ΟΠ στον τοµέα της φιλοξενίας αποτελεί µία συµµετοχική 

διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους εργαζόµενους να λειτουργήσουν 

οµαδικά µε σκοπό την εκπλήρωση των προσδοκιών όλων των επισκεπτών µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Walker (2010) σηµειώνει πως µία επιτυχηµένη 

ξενοδοχειακή επιχείρηση που εφαρµόζει συστήµατα ∆ΟΠ θα πρέπει να 

προσλαµβάνει και να χρησιµοποιεί διαχειριστές που είναι σε θέση να δηµιουργούν 

ενθαρρυντικά και συµµετοχικά εργασιακά περιβάλλοντα, ώστε όλοι οι εργαζόµενοι 

να αποτελούν µέρος της αποστολής του οργανισµού, του καθορισµού και της 

υλοποίησης των στόχων. Υπό το ίδιο πρίσµα, οι Λαλούµης & Κατσώνη (2010) 

υποστηρίζουν πως η εφαρµογή των συστηµάτων ∆ΟΠ στον τοµέα της φιλοξενίας θα 

πρέπει να υποκινούν και να εµπνέουν το ανθρώπινο δυναµικό των οργανισµών, ώστε 

να αποκτάται ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα τόσο για την ίδια την επιχείρηση, όσο και 
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για τον τουριστικό κλάδο, εν γένει. Η τελευταία διαπίστωση είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική, καθώς αναδεικνύει την ολιστική προσέγγιση της ∆ΟΠ εντός και εκτός 

του οργανωσιακού πλαισίου της. 

Η διασφάλιση της ποιότητας στο πλαίσιο της ∆ΟΠ εξαρτάται από δύο 

σηµαντικούς τοµείς, το σχεδιασµό της παρεχόµενης υπηρεσίας και τον έλεγχο 

ποιότητας κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. Οι Evans & Lindsay (2010) 

επισηµαίνουν πως ο έλεγχος αυτός πρέπει να επιτελείται καθ’ όλη τη διάρκεια 

παροχής της υπηρεσίας και να υποβοηθιέται µε κάποιο εργαλείο ή µέθοδο µέτρησης 

και ελέγχου. Έτσι, ο έλεγχος της ποιότητας οφείλει να προσανατολίζεται προς το 

αποτέλεσµα παροχής της υπηρεσίας και να µετρά εκείνα τα χαρακτηριστικά των 

υπηρεσιών που είναι πραγµατικά χρήσιµα και πολύτιµα για τους τελικούς χρήστες. 

Σύµφωνα µε το Reyad (2005) η αξιολόγηση της ποιότητας σε ένα σύστηµα ∆ΟΠ 

στον ξενοδοχειακό κλάδο πρέπει να βασίζεται στη γνώση του προσωπικού 

αναφορικά µε τη µεθοδολογία ελέγχου, καθώς και στη δέσµευσή του σχετικά µε την 

ποιότητα των υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζει την ικανοποίηση των επισκεπτών σε 

όλη τη διάρκεια της διαµονής.  

Συνολικά, οι Hayes et al (2011) περιγράφουν την έννοια της ποιότητας στον 

ξενοδοχειακό κλάδο ως τη συνεπή παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σύµφωνα µε τα 

αναµενόµενα πρότυπα ποιότητας. Παράλληλα, το επίπεδο της ποιότητας είναι ένας 

κρίσιµος παράγοντας για την εµπειρία του επισκέπτη και το αντιληπτό βίωµά του 

κατά τη διάρκεια της διαµονής του σε ένα ξενοδοχείο, λαµβάνοντας υπόψη το 

γεγονός πως οι σύγχρονες τάσεις τουρισµού υποθέτουν ένα πρότυπο επισκέπτη, ο 

οποίος είναι πρόθυµος να πληρώσει περισσότερο για µία υπηρεσία που υπερβαίνει τις 

προσδοκίες του. Με τη δηµιουργία αξίας για τον επισκέπτη, µία ξενοδοχειακή 

επιχείρηση µπορεί να διαχειριστεί µε επιτυχία το πελατολόγιό της, δεδοµένου ότι η 

προσέλκυση νέων πελατών είναι χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία. Λαµβάνοντας 

µάλιστα υπόψη τον αυξηµένο ανταγωνισµό των σύγχρονων ξενοδοχείων, τον 

αυξηµένο αριθµό απαιτητικών πελατών και την τάση ενίσχυσης των δικαιωµάτων 

των καταναλωτών, εν γένει, η διασφάλιση της ποιότητας αποκτά ακόµα περισσότερη 

βαρύτητα. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η µέτρηση και αξιολόγησης της ποιότητας 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εφαρµογής συστηµάτων ∆ΟΠ στα ξενοδοχεία. Για 

να είναι, ωστόσο, αυτή αποτελεσµατική, θα πρέπει αρχικά να µετρά τα κατάλληλα 

µεγέθη. Σύµφωνα µε το Walker (2010), τα µεγέθη αυτά είναι: 

� Η εξυπηρέτηση των επισκεπτών 
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� Οι διαδικασίες παροχής των ξενοδοχειακών υπηρεσιών 

� Η εφαρµογή των αντίστοιχων συστηµάτων 

� Η αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των εργαζοµένων 

Η αυτό-αξιολόγηση της ποιότητας από την ξενοδοχειακή βιοµηχανία είναι 

εξαιρετικά σηµαντική για την αναγνώριση, τον εντοπισµό και την επίλυση των 

αντίστοιχων προβληµάτων. Σύµφωνα µε το Σωτηριάδη (2006), η συστηµατική 

µέτρηση, αξιολόγηση και ανάλυση της ποιότητας στο πλαίσιο ενός συστήµατος ∆ΟΠ 

µπορεί να οδηγήσει σε ένα ευρύ φάσµα πλεονεκτηµάτων για τις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις, όπως είναι ο εντοπισµός των ξενοδοχειακών δραστηριοτήτων που 

επιδέχονται βελτίωσης, η αναγνώριση του βαθµού αντιστοίχισης των προσδοκιών 

των επισκεπτών µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες µέσω της σύγκρισης των 

αποτελεσµάτων της αντιληπτής ποιότητας, ο έλεγχος του ανταγωνισµού και η 

δηµιουργία µίας βάσης για την ανάπτυξη των µελλοντικών στρατηγικών.  

2.2.2 Εργαλεία µέτρησης και αξιολόγησης 

Η µέτρηση της ποιότητας σε ένα σύστηµα ∆ΟΠ αποτελεί µία µακροπρόθεσµη 

διαδικασία. Για το λόγο αυτό, ενέχει ένα κόστος, το οποίο ωστόσο θεωρείται 

«ευπρόσδεκτο», αν αναλογιστεί κανείς το αντίστοιχο κόστος της κακής ποιότητας 

των ξενοδοχειακών υπηρεσιών για την αντίστοιχη επιχείρηση. Το κόστος αυτό της 

αξιολόγησης και µέτρησης µπορεί να αφορά διοικητικές δαπάνες ή δαπάνες 

προσωπικού, κόστος ευκαιρίας, λόγω της σπατάλης εργασιακού χρόνου του 

προσωπικού και εξωτερικό κόστος, το οποίο συνδέεται µε την πιθανότητα αποτυχίας 

της µεθόδου µέτρησης και αξιολόγησης (Johns, 1997). Για το λόγο αυτό, τα στελέχη 

διοίκησης των ξενοδοχείων όταν αποφασίζουν να εφαρµόσουν οποιοδήποτε σύστηµα 

αξιολόγησης ποιότητας θα πρέπει να υπολογίζουν την αναλογία κόστους-οφέλους. Οι 

Kapiki & Tatari (2006) αναφέρουν πως ο υπολογισµός αυτής της αναλογίας µπορεί 

να επιτευχθεί µέσω της εξίσωσης του κόστους µη-ποιότητας των ξενοδοχειακών 

υπηρεσιών (“non-quality cost”) και τους κόστους της αξιολόγησης µε τα οφέλη που 

προέρχονται από τη µείωση του κόστους λειτουργίας, καθώς και το ποσοστό 

επιστροφής επισκεπτών είτε λόγω προηγούµενης διαµονής που κρίθηκε 

ικανοποιητική είτε λόγω δηµιουργίας φήµης (“word of mouth recommendation”). 
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Τα γνωστότερα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για τη µέτρηση και 

αξιολόγηση της ποιότητας στον ξενοδοχειακό κλάδο κατά την εφαρµογή συστηµάτων 

∆ΟΠ είναι τα εξής: 

� Το µοντέλο αντιληπτής ποιότητας υπηρεσιών (Perceived Quality 

Service Model – PQSM) 

� Το µοντέλο των πέντε κενών (Five Gap Model) 

� Το εργαλείο SERVQUAL 

� Η Τεχνική Κρίσιµων Περιστατικών (Critical Incident Technique – 

CRIT) 

Το µοντέλο αντιληπτής ποιότητας, το οποίο αναπτύχθηκε αρχικά από τον 

Gronroos το 1990, αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για την κατανόηση και τον 

εντοπισµό εκείνων των παραγόντων που επηρεάζουν την αντιληπτή ποιότητα µίας 

υπηρεσίας. Το εργαλείο αυτό προσεγγίζει ολιστικά την ποιότητα, η οποία θεωρείται 

ότι επηρεάζεται άµεσα από τις µεθόδους τουριστικού µάρκετινγκ, από τις µεταβλητές 

του βιώµατος διαµονής σε ένα ξενοδοχείο, από την εταιρική του εικόνα, από τις 

επιρροές της φήµης και της διαφήµισης, και, φυσικά, από τις ιδιαίτερες ανάγκες και 

απαιτήσεις του επισκέπτη. Αν η αντιληπτή ποιότητα αξιολογηθεί πως ισούται µε την 

αναµενόµενη µέσω σχετικών ερωτήσεων (π.χ. Τι είδους ξενοδοχειακές υπηρεσίες 

παρέχει η επιχείρηση;) τότε εκτιµάται πως το σύστηµα ∆ΟΠ έχει διαχειριστεί ορθά.  

Το µοντέλο των πέντε κενών (Parasuraman et al, 1994), όπως αυτό 

αναπτύχθηκε και στην προηγούµενη υποενότητα της παρούσας διπλωµατικής 

εργασίας, αποτελεί ένα πελατοκεντρικό εργαλείο που καθορίζει τους στόχους της 

∆ΟΠ και επεξηγεί τις διαδικασίες υποστήριξης της παροχής των υπηρεσιών. 

Σύµφωνα µε αυτό το εργαλείο, η αξιολόγηση της ποιότητας επηρεάζεται από τα κενά 

που υπάρχουν σε πέντε κατηγορίες αναµενόµενης και αντιληπτής ποιότητας. Ο 

εντοπισµός πιθανού χάσµατος στις κατηγορίες αυτές υποθέτει πως υφίσταται 

έλλειµµα ποιότητας, το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει να διευθετηθεί κατάλληλα. Για 

παράδειγµα, αν εντοπιστεί κενό ανάµεσα στις αντιληπτές ανάγκες των επισκεπτών 

του ξενοδοχείου από τα στελέχη διοίκησης και στις πραγµατικές ανάγκες, τότε αυτό 

υποδεικνύει πως η στρατηγική της επιχείρησης δεν έχει διαχειριστεί σωστά το 

πελατολόγιό της και θα πρέπει να αναδιαµορφώσει είτε το είδος των υπηρεσιών είτε 

το στόχο-αγοράς που έχει θέσει κατά την ανάπτυξη του σχεδίου µάρκετινγκ.  

Το εργαλείο SERVQUAL είναι µία µέθοδος αξιολόγησης της ποιότητας 

εσωτερικά και εξωτερικά. Η εσωτερική µέτρηση της ποιότητας επιτελείται µέσω της 
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αξιολόγησης διάφορων αντικειµενικών κριτηρίων ποιότητας, όπως είναι οι τεχνικές 

προδιαγραφές, τα πρότυπα πιστοποίησης, η λειτουργική ποιότητα, η αποδοτικότητα 

του προσωπικού κ.ά., από αντίστοιχες µεθοδολογίες. Η γνωστότερη εξ αυτών είναι η 

SERVQUAL Technique (Edvardsson et al, 1994), µέσω της οποίας αξιολογούνται τα 

βασικότερα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας (απτότητα, αξιοπιστία, 

ανταποκρισιµότητα, ασφάλεια, ενσυναίσθηση) µε βαθµολογίες από το 1 µέχρι το 5 

ανάµεσα στα προαναφερθέντα πέντε κενά της προηγούµενης µεθόδου. Η εξωτερική 

µέτρηση αξιολογεί τις υποκειµενικές προσδοκίες, ανάγκες και εµπειρίες των 

επισκεπτών (αναµενόµενη ποιότητα, ποιότητα βιώµατος, αντιληπτή ποιότητα), 

συνήθως µέσω µεθόδων περιστατικών (Incident-Based methods). 

Τέλος, η τεχνική κρίσιµων περιστατικών (CRIT) βασίζεται στη διερεύνηση 

ενός µικρού και αντιπροσωπευτικού δείγµατος επισκεπτών αναφορικά µε τις 

αντιλήψεις τους για την ποιότητα των ξενοδοχειακών υπηρεσιών σε διάφορες 

«στιγµές της αλήθειας» (Kapiki, 2012). Τα αποτελέσµατα αυτών των διερευνήσεων 

συλλέγονται σε βάθος χρόνου και παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση για την ανάπτυξη 

των υπηρεσιών, τη διεύρυνση του πεδίου µάρκετινγκ και τις µεθόδους βελτίωσης της 

ποιότητας. Με τη µέθοδο αυτή, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι σε θέση να 

εντοπίσουν άµεσα τα προβλήµατα των επισκεπτών και να τα επιλύσουν µε σχετικά 

ευέλικτο τρόπο.  

Εκτός των παραπάνω επίσηµων εργαλείων, υπάρχει και ένας επιπλέον 

αριθµός µεθόδων µέτρησης και αξιολόγησης της ποιότητας στον κλάδο των 

ξενοδοχείων, εκ των οποίων οι σηµαντικότερες είναι οι εξής (Kapiki, 2012): 

� Ερωτηµατολόγια έρευνας βαθµού ικανοποίησης 

� Η µέθοδος του «µυστικού επισκέπτη», όπου ένας κρυφός πελάτης 

διαµένει σε ένα ξενοδοχείο για να ελέγξει το επίπεδο της ποιότητας 

και να αναφέρει τα αποτελέσµατα στη διοίκηση 

� Έρευνες αγοράς, οι οποίες αξιολογούν διάφορες κρίσιµες µεταβλητές, 

όπως είναι ο ανταγωνισµός και η τιµολογιακή πολιτική 

� Εκθέσεις ελέγχου από ανεξάρτητους εσωτερικούς ή εξωτερικούς 

ελεγκτές 

� Προφορικά η γραπτά παράπονα και καταγγελίες 

� Εκθέσεις αυτοαξιολόγησης από τα στελέχη διοίκησης , το προσωπικό 

ή άλλα ενδιαφερόµενα µέρη (π.χ. µέτοχοι) 
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� Εργαλεία συγκριτική αξιολόγησης (benchmarking), τα οποία 

ουσιαστικά αφορούν µεθόδους σύγκρισης µίας επιχείρησης µε 

αντίστοιχες επιχειρήσεις που εφαρµόζουν βέλτιστες πρακτικές (best-

in-class επιχειρήσεις) 

2.3 ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 

Η εφαρµογή των συστηµάτων ∆ΟΠ στον ξενοδοχειακό κλάδο 

συµπεριλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα µηχανισµών διασφάλισης και πιστοποίησης της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Ο διασηµότερος εξ αυτών είναι, φυσικά, η 

ταξινόµηση των ξενοδοχείων σύµφωνα µε την κατηγορία τους βάσει ενός αριθµού 

αντικειµενικών κριτηρίων. Για την ταξινόµηση αυτή χρησιµοποιούνται δύο 

κατηγορίες κριτηρίων, τα φυσικά µέτρα, όπως είναι ο αριθµός δωµατίων, και τα 

ποιοτικά µέτρα, όπως είναι η ποιότητα του πρωινού ή των υποστηρικτικών 

υπηρεσιών (π.χ. εστιατόριο, πισίνα). Τα αντικειµενικά αυτά συστήµατα διασφάλισης 

και πιστοποίησης ποιότητας είναι εξαιρετικά χρήσιµα όχι µόνο για την ενηµέρωση 

των εν δυνάµει επισκεπτών και την αντικειµενική πληροφόρηση όλων των 

ενδιαφερόµενων, αλλά και για τις ίδιες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς µία 

αντικειµενική κατηγοριοποίηση δηµιουργεί ένα ασφαλές επιχειρησιακό περιβάλλον, 

ενισχύοντας τις επενδύσεις, την ορθολογική χρηµατοδότηση και την κατάλληλη 

κατανοµή των διαθέσιµων εσωτερικών και εξωτερικών πόρων.  

Οι ετικέτες ποιότητας περιλαµβάνουν το σύστηµα κατηγοριοποίησης των 

αστεριών, σύµφωνα µε το οποίο τα ξενοδοχεία βαθµολογούνται από ένα µέχρι πέντε 

αστέρια. Παρόµοιο σύστηµα µε αυτό των αστεριών είναι το Αµερικάνικο σύστηµα 

Diamond Program, βάσει του οποίου τα ξενοδοχεία βαθµολογούνται από ένα µέχρι 

και πέντε διαµάντια. Επίσης, η διασφάλιση ποιότητας στις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις επιτελείται και διαµέσου των προτύπων ποιότητας ISO από το ∆ιεθνή 

Οργανισµό Πιστοποίησης, καθώς και µέσω οικολογικών σηµάτων, όπως είναι τα 

«πράσινα σήµατα» (“green labels”), τα οποία πιστοποιούν τη χρήση φιλικών προς το 

περιβάλλον µεθόδων και γενικότερα τρόπους περιβαλλοντικής διαχείρισης 

ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα αναφορικά µε τα πρότυπα πιστοποίησης 

ISO, τα σηµαντικότερα εξ αυτών για τον κλάδο των ξενοδοχείων είναι τα ISO 

9000:2000 και ISO 9001:2008 (διαχείριση ποιότητας), EN ISO 14001 

(περιβαλλοντική διαχείριση), και ISO 22000:2005 (διαχείριση ασφάλειας τροφίµων).  
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Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί και µηχανισµός πιστοποίησης HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control Points), βάσει του οποίου πιστοποιείται η 

ποιότητα και η ασφάλεια τροφίµων και ποτών από φυσικούς, χηµικούς και 

µικροβιολογικούς κινδύνους. Η εφαρµογή των προτύπων HACCP για τις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι υποχρεωτική από το κοινοτικό δίκαιο και αποτελεί 

έναν από τους βασικότερους µηχανισµούς διασφάλισης ποιότητας των 

συµπληρωµατικών υπηρεσιών των εστιατορίων, του πρωινού, των µπαρ του 

ξενοδοχείου κλπ. Επίσης, υπάρχουν και λιγότερο επίσηµοι τρόποι διασφάλισης 

ποιότητας των ξενοδοχειακών υπηρεσιών, οι οποίοι κυρίως βασίζονται στις 

υποκειµενικές απόψεις των επισκεπτών (“reviews”) και υπάρχουν, κυρίως, 

διαδικτυακά. Τέτοια παραδείγµατα είναι οι ιστοσελίδες tripadvisor.com και 

booking.com. 

Ακόµη, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για τη ∆ιαχείριση Ποιότητας (European 

Foundation for Quality Management – EFQM) έχει αναπτύξει ένα σύστηµα 

διασφάλισης χρήσης ποιοτικών και βιώσιµων πρακτικών από τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον ευρωπαϊκό χώρο. Το µοντέλο Επιχειρησιακής Αριστείας 

EFQM αποτελεί ένα πλαίσιο αυτοαξιολόγησης των επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να 

παρέχει επίσηµη πιστοποίηση ποιότητας, αλλά προσφέρει βραβεία σε εκείνες τις 

επιχειρήσεις και οργανισµούς που κρίνονται πως αριστεύουν. Το σύστηµα αυτό 

αποτελείται από τις µεταβλητές της ηγεσίας, της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, της 

πολιτικής και στρατηγικής, των πόρων και των διαδικασιών, οι οποίες υπολογίζονται 

βάσει συστηµατικών και µετρήσιµων τρόπων, ενώ παράλληλα αξιολογούνται τα 

αποτελέσµατα της επιχειρησιακής λειτουργίας σύµφωνα µε τα κριτήρια της 

ικανοποίησης του προσωπικού, της ικανοποίησης των πελατών και του αντίκτυπου 

στην κοινωνία. Τα αποτελέσµατα αυτά αξιολογούνται βάσει τάσεων, βαθµού 

αντικειµενικής επίτευξης στόχων και συγκρίσεων µε άλλες επιχειρήσεις του ίδιου 

κλάδου.  

Επίσης, ένας ιδιαίτερα δηµοφιλής µηχανισµός διασφάλισης ποιότητας είναι τα 

Αµερικάνικα βραβεία Malcolm Baldrige National Quality Awards (MBNQΑ), τα 

οποία ισχύουν για όλους τους κλάδους και είναι συµβατά µε άλλες πρωτοβουλίες 

βελτίωσης ποιότητας, όπως είναι το πρότυπο πιστοποίησης ISO 9000 και το µοντέλο 

Six Sigma. Τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη για την απονοµή των βραβείων 

αυτών είναι ο στρατηγικός σχεδιασµός, η ηγεσία, η εστίαση στην αγορά και τους 

καταναλωτές, η εστίαση στους ανθρώπινους πόρους, οι διαδικασίες και τα 
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επιχειρησιακά αποτελέσµατα. Ανάλογης φιλοσοφίας είναι και τα Καναδικά βραβεία 

ποιότητας, τα οποία ισχύουν για όλους τους οργανισµούς του ιδιωτικού και δηµόσιου 

τοµέα. Στον παρακάτω Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα κριτήρια της φιλοσοφίας ∆ΟΠ 

βάσει των βραβείων MBNQΑ και του µοντέλου EQA.  

 

Πίνακας 1 ∆ΟΠ, MBNAQA, EQA 

MBNAQA/EQA Κριτήρια MBNAQA/EQA Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας 
 
 

Ηγεσία 

� ∆έσµευση Ανώτερης ∆ιοίκησης 
� Συµµετοχή Ανώτερης ∆ιοίκησης 
� Κοινές Αξίες 
� Πάθος για αριστεία 
� Έµπνευση, Καθοδήγηση και Υποστήριξη 
� Κοινωνική Υπευθυνότητα 

 
 

Πολιτική & Στρατηγική 

� Εφαρµογή διαδικασιών ποιότητας 
� Στρατηγικός Σχεδιασµός 
� Έλεγχος απόδοσης 
� Σχεδιασµένη ανάπτυξη και εφαρµογή 
� Σχέδια ποιότητας 

 
Εστίαση στον Πελάτη 

� Έλεγχος ποιότητας 
� Πελατειακές σχέσεις 
� Πελατειακή ικανοποίηση 
� Έρευνα αγοράς 

 
 

Πληροφόρηση & Ανάλυση 

� ∆ιαχείριση προµηθευτών 
� Αξιολόγηση απόδοσης προµηθευτών 
� Βελτίωση συνεταιρισµών 
� Συγκριτική ανάλυση 
� Μέτρα οργανωσιακής απόδοσης 

 
Ανθρώπινοι Πόροι 

� ∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 
� Συµµετοχικό εργασιακό περιβάλλον 
� Εργασιακή ικανοποίηση και ευηµερία 

 
∆ιαχείριση διαδικασιών 

� ∆ιαχείριση, Σχεδιασµός, Εφαρµογή 
διαδικασιών 

� Αξιολόγηση διαδικασιών 
� ∆ιαδικασίες προϊόντων/υπηρεσιών 
� ∆ιαδικασίες προµηθευτών/συνεργιών 

 
 

Επιχειρησιακά 
Αποτελέσµατα 

� Ικανοποίηση ενδιαφερόµενων µερών 
� Αποτελέσµατα πελατών και αγοράς 
� Οικονοµικά αποτελέσµατα 
� Αποτελέσµατα Ανθρωπίνων Πόρων 
� Αποτελέσµατα οργανωσιακής απόδοσης 

 

Επιπροσθέτως, η εταιρία The Leading Hotels of the World (LHW), 

απαριθµώντας γύρω στα 450 µέλη παγκοσµίως σε περισσότερες από 80 χώρες, 
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αποτελεί έναν διάσηµο οργανισµό που βραβεύει τα καλύτερα ξενοδοχεία και θέρετρα 

του κόσµου. Τα βραβεία αυτά, τα οποία κατά βάση προσανατολίζονται στον 

πολυτελή τουρισµό, απονέµονται βάσει αυστηρών κριτηρίων ποιότητας σύµφωνα µε 

µηχανισµούς αξιολόγησης τύπου «κρυφού επισκέπτη», κατά την οποία ένας µυστικός 

πελάτης του κρινόµενου ξενοδοχείου επιβλέπει κρυφά όλα τα επίπεδα λειτουργίας, 

συλλέγει τη σχετική πληροφόρηση κατά τη διάρκεια του ελέγχου και, ακολούθως, 

την αποθηκεύει σε εµπιστευτική βάση δεδοµένων. Η πληροφοριακή αυτή βάση 

παρέχει ολοκληρωµένα στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης των πολυτελών 

ξενοδοχείων ανά τον κόσµο και µε τον τρόπο αυτό οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα 

να αξιολογήσουν τις σχετικές υπηρεσίες ανάλογα µε τον προορισµό και τις ανάγκες 

τους.  

Χρήσιµοι µηχανισµοί διασφάλισης ποιότητας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

είναι και το σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών (ISO 

27001:2005), το σύστηµα ασφάλειας για την υγεία στους χώρους εργασίας (OHSAS 

18001), το οικολογικό σήµα ποιότητα Green Key και το σήµα ολικής ποιότητας Q. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τελευταίο, το οποίο έχει θεσπιστεί από την 

Ελβετική Οµοσπονδία Τουρισµού, και η απονοµή του αποσκοπεί στην πιστοποίηση 

της ποιότητας της ξενοδοχειακής επιχείρησης βάσει των ελβετικών κριτηρίων, τα 

οποία θεωρούνται τα αυστηρότερα στην Ευρώπη. Η ένταξη ενός ξενοδοχείο στο 

σύστηµα Q προϋποθέτει την ύπαρξη υπεύθυνου ποιότητας (Quality Coach) και η 

αξιολόγηση για την απονοµή του σήµατος γίνεται βάσει διάφορων κριτηρίων που 

σχετίζονται µε τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, την επιχειρησιακή λειτουργία, 

το στρατηγικό σχεδιασµό, τις αλυσίδες εξυπηρέτησης των φιλοξενουµένων και άλλα 

επιχειρησιακά αποτελέσµατα.  

Τέλος, το οικολογικό σήµα Green Key απονέµεται στις ξενοδοχειακές 

µονάδες που πληρούν µία σειρά οικολογικών απαιτήσεων που σχετίζονται µε την 

εξοικονόµηση ενέργειας και την περιβαλλοντική διαχείριση. Το δίκτυο Green Key, το 

οποίο ιδρύθηκε από τον οργανισµό Foundation for Environmental Education (FEE), 

περιλαµβάνει πολλές ευρωπαϊκές χώρες και απονέµει το αντίστοιχο σήµα σε 

τουριστικές επιχειρήσεις βάσει των λεγόµενων «περιβαλλοντικών αποτυπωµάτων» 

που αναφέρονται σε κριτήρια περιβαλλοντικής διαχείρισης, οικονοµίας ενέργειας και 

νερού, διαχείρισης απορριµµάτων, καθαρισµού, τροφίµων, πράσινων εκδηλώσεων, 

διαχείρισης επιχειρησιακής µονάδας, εσωτερικού κλιµατισµού, πληροφόρησης 

πελατών, συµµετοχής προσωπικού, στάθµευσης και χώρων πρασίνου.  
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2.4 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 

Η φιλοσοφία της ∆ΟΠ στον ξενοδοχειακό κλάδο αποτελεί ένα από τα 

κρισιµότερα ζητήµατα βιωσιµότητας, απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, 

κερδοφορίας και συνολικής επιτυχίας των σύγχρονων ξενοδοχείων. Σκοπός της 

εφαρµογής των συστηµάτων ∆ΟΠ σε όλους τους οργανισµούς παροχής υπηρεσιών 

είναι η συνεχής βελτίωση και η επίτευξη της αριστείας σε όλα τα ζητήµατα 

επιχειρησιακής λειτουργίας. Η φιλοσοφία της ∆ΟΠ, σύµφωνα µε τους Denis & 

Rodney (2002), βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 

� Η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας 

� Η ποιότητα είναι αποτέλεσµα της πληρότητας των προδιαγραφών της 

� Η ποιότητα πρέπει να διαχειρίζεται βάσει των κατάλληλων προτύπων 

� Η παροχή «ελαττωµατικών» υπηρεσιών πρέπει να ελαχιστοποιείται  

� Η επιχειρησιακή στρατηγική πρέπει να προσανατολίζεται στη συνεχή 

βελτίωση 

� Πρέπει να υπάρχει υψηλός βαθµός συµµετοχής των εργαζοµένων στην 

οργανωσιακή λειτουργία 

Ειδικά στον κλάδο των ξενοδοχείων, οι Tenner & De Toro (1992) αναφέρουν 

πως η εφαρµογή της ∆ΟΠ προϋποθέτει την κατάλληλη εταιρική κουλτούρα και το 

ανάλογο επιχειρηµατικό πνεύµα, συµµετοχικό στυλ διοίκησης, υψηλό βαθµό 

δέσµευσης στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, ενεργητική συµµετοχή του 

ανθρώπινου δυναµικού, υποστήριξη της οργανωσιακής δοµής µε τους απαιτούµενους 

πόρους και χρήση σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών. Σε αυτό το πλαίσιο, η ∆ΟΠ 

στο ξενοδοχειακό κλάδο: 

 «είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται και των µεθόδων 

που εφαρµόζονται µε σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των επισκεπτών, την 

παράλληλη υποκίνηση του προσωπικού και τη µεγιστοποίηση της χρήσης των 

διαθέσιµων πόρων στο χαµηλότερο δυνατό κόστος» (Σωτηριάδης, 2000). 

Η εφαρµογή της ∆ΟΠ στον τοµέα των ξενοδοχείων είναι µία συνεχής 

προσπάθεια επίτευξης της υψηλότερης ποιότητας στο χαµηλότερο κόστος, ενώ 

σύµφωνα µε το Χρήστου (2000), τα οφέλη της είναι πολλαπλά, 

συµπεριλαµβανοµένων της µεγιστοποίησης της εργασιακής ικανοποίησης των 

υπαλλήλων, του αυξηµένου βαθµού συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων 

ξενοδοχειακών τµηµάτων, της µείωσης του αριθµού παραπόνων των επισκεπτών, της 
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ικανοποίησης των αναγκών τους, της βελτίωσης της παραγωγικότητας και της 

συνολικής εικόνας της επιχείρησης και της ελαχιστοποίησης των λαθών, ως 

αποτέλεσµα της εξάλειψης του κόστους ανάκτησης.  

Σύµφωνα µε τους Jones & Merricks (2007), η στρατηγική των ξενοδοχείων 

που βασίζονται στη φιλοσοφία της ∆ΟΠ περιλαµβάνει έναν αριθµό συγκεκριµένων 

βηµάτων: (1) την ανάπτυξη µίας δήλωσης εταιρικής αποστολής, (2) τη διεξαγωγή 

µίας µελέτης επιχειρηµατικών ευκαιριών, (3) την επικοινωνία του µηνύµατος της 

ποιότητας, (4) την ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού, (5) την εκπαίδευση του 

προσωπικού στις αρχές και τις µεθόδους βελτίωσης ποιότητας, (6) τον καθορισµό 

κύκλων ποιότητας, και, (7) τη µέτρηση του βαθµού ικανοποίησης των επισκεπτών. 

Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, η ∆ΟΠ στον τοµέα των ξενοδοχείων αποτελεί µία 

διαφορετική προσέγγιση των εναλλακτικών στρατηγικών ποιότητας, καθώς είναι µία 

ολιστική προσέγγιση που προϋποθέτει τη συµµετοχή όλης της επιχειρησιακής 

οργάνωσης και απαιτεί την ενδυνάµωση του προσωπικού και στη συµµετοχή του στις 

διαδικασίες λήψης και εφαρµογής των αποφάσεων.  

Οι πρακτικές της ∆ΟΠ έχουν εφαρµοστεί σε µεγάλο βαθµό στον κλάδο των 

ξενοδοχείων, καθώς πολλά από αυτά τα τελευταία χρόνια έχουν επιχειρήσει να 

εφαρµόσουν τις απαιτήσεις της ∆ΟΠ στη λειτουργία τους, εστιάζοντας ωστόσο κατά 

κύριο λόγο στη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. Παρά τις προσπάθειες αυτές, 

κατά τα προηγούµενα χρόνια λίγα ξενοδοχεία κατάφεραν να γίνουν αυτό που 

περιγράφεται ως «∆ΟΠ ξενοδοχείο» (“TQM hotel”) (Breiter & Bloomquist, 1998), 

διότι άλλα ξενοδοχεία απέτυχαν να τηρούν τα βασικά κριτήρια της ∆ΟΠ, ενώ άλλα 

απλά εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Για παράδειγµα, σε µία έρευνα του Roberts το 

1995, καταγράφτηκε πως µόνο το 15% των ξενοδοχείων υιοθετούν συνειδητά τη 

φιλοσοφία της ∆ΟΠ. Παρόλα αυτά, τα οφέλη των πρακτικών ∆ΟΠ για τα ξενοδοχεία 

είναι επαρκώς καταγεγραµµένα. Σε ένα ιδιαίτερα γνωστό µοντέλο που αναπτύχθηκε 

από τον Partlow (1996), τα οφέλη της ∆ΟΠ στον ξενοδοχειακό κλάδο διακρίνονται 

στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, στην ικανότητα του ξενοδοχείου ως 

ολότητα, και στην επάρκεια και αποδοτικότητα της επαφής των επισκεπτών και του 

προσωπικού. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, η επίτευξη των προτύπων αξιολόγησης 

και ο υψηλότερος βαθµός δέσµευσης στις αρχές της ποιότητας και στην ικανοποίηση 

των πελατών οδηγεί σε υψηλότερη επάρκεια των ξενοδοχειακών υπηρεσιών και άρα 

σε µεγαλύτερο βαθµό πιστότητας των επισκεπτών.  
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Σήµερα, η πολυπλοκότητα και η παγκοσµιοποίηση του επιχειρησιακού 

περιβάλλοντος, καθώς και η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος έχουν φέρει τη ∆ΟΠ στο 

επίκεντρο της προσοχής ως ένα διοικητικό εργαλείο για την απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στον ξενοδοχειακό κλάδο (Eraqi, 2006). Εξαιτίας 

της δηµοτικότητας της ∆ΟΠ στον τοµέα της µεταποίησης και των υπηρεσιών τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες, η βιοµηχανία της φιλοξενίας συνεχίζει να υιοθετεί τις 

σχετικές αρχές της ∆ΟΠ, καθώς διάφορες πρακτικές της, όπως η δέσµευση της 

ανώτατης διοίκησης, η εστίαση στον πελάτη, η συνεχής βελτίωση, η καινοτοµία, η 

κατάρτιση και η διαχείριση έργων, έχουν αποδειχτεί πως συσχετίζονται σηµαντικά 

και θετικά µε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών (Claver-Cortes et al, 2008). 

Πιο συγκεκριµένα, ο Brotherton (2004) έχει αποδείξει πως ειδικά οι πρακτικές της 

εκπαίδευσης και συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού, οι µέθοδοι πληροφόρησης 

και ανάλυσης, ο πελατοκεντρισµός και η συνεχής βελτίωση αποτελούν τις 

κρισιµότερες πρακτικές της ∆ΟΠ στα ξενοδοχεία.  

Σε άλλες µελέτες, οι Sila & Ebrahimpour (2003), διερευνώντας και 

συγκρίνοντας τις πρακτικές ∆ΟΠ σε τρία ξενοδοχεία πολυτελείας των ΗΠΑ, 

αποδεικνύουν πως η ηγεσία, η εστίαση στην αγορά και τον επισκέπτη και η χρήση 

σύγχρονων εργαλείων πληροφόρησης και ανάλυσης αποτελούν τις τρεις πιο 

σηµαντικές µεταβλητές της ∆ΟΠ. Οµοίως, οι Keating & Harrington (2003), σε µία 

ανασκόπηση της εφαρµογής ενός προγράµµατος για την ποιότητα σε ξενοδοχεία της 

Ιρλανδίας, υποστηρίζουν πως ο υποστηρικτικός ρόλος της διοίκησης, τα 

προγράµµατα εκπαίδευσης του προσωπικού και η ενίσχυση της αλυσίδας αξίας είναι 

ζωτικής σηµασίας για την ποιότητα και τη βιωσιµότητα του αντίστοιχου κλάδου.  

Πιο πρόσφατα, οι Alvarez et al (2012), εξετάζοντας τις µεθόδους ∆ΟΠ σε 

ξενοδοχεία της Ισπανίας στην περιοχή της Βασκίας µε µακρά παράδοση στον τοµέα 

του τουρισµού, εντοπίζουν πως τα περισσότερα από αυτά εφαρµόζουν στρατηγικές 

∆ΟΠ που έχουν σχεδιαστεί εντός της επιχείρησης. Οι Talib et al (2012), 

διερευνώντας το ίδιο ζήτηµα σε ξενοδοχεία της Ινδίας, καταδεικνύουν πως όλες οι 

εξεταζόµενες πρακτικές ∆ΟΠ αλληλοεξαρτώνται, ενώ οι σηµαντικότερες εξ αυτών 

αναδεικνύονται η δέσµευση της ανώτερης διοίκησης, η εστίαση στον πελάτη, ο 

σχεδιασµός των ξενοδοχειακών υπηρεσιών και των σχετικών προϊόντων, η 

καινοτοµία, η γενικότερη κουλτούρα ποιότητας και η εκπαίδευση και κατάρτιση του 

προσωπικού. Σηµαντικό εύρηµα της εν λόγω έρευνας είναι πως η λιγότερο 
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επιδρούµενη πρακτική ∆ΟΠ στη συνολική ποιότητα των ξενοδοχείων είναι η 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Παράλληλα, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί πως µία από τις κρισιµότερες 

αιτίες του µεγάλου ενδιαφέροντος του κλάδου των ξενοδοχείων αναφορικά µε την 

εφαρµογή των πρακτικών ∆ΟΠ αποτελεί η εντατικοποίηση του ανταγωνισµού στον 

κλάδο, λαµβάνοντας βέβαια υπόψη πως η βιοµηχανίας της φιλοξενίας από τη φύση 

της βασίζεται στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, η οποία επηρεάζει σε 

µέγιστο βαθµό την αντίστοιχη αποδοτικότητα. Ειδικά σε ότι αφορά τον ανταγωνισµό, 

τα ξενοδοχεία σήµερα βρίσκονται σε καλύτερη θέση να ανταγωνιστούν ως διεθνείς 

προορισµοί, δεδοµένου µάλιστα πως οι επισκέπτες είναι πλέον περισσότερο 

απαιτητικοί και ένα µεγάλο µέρος τους χαρακτηρίζεται από ανελαστικότητα ως προς 

την τιµή (Costa, 2004). Η τελευταία διαπίστωση είναι εξαιρετικά κρίσιµη για τη 

διαµόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής των σύγχρονων ξενοδοχείων, καθώς 

όλο και περισσότεροι τουρίστες εστιάζουν στην ποιότητα παρά στο σχετικό κόστος. 

Υπό αυτό το πρίσµα, η ανταγωνιστικότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

σχετίζεται άµεσα µε τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και την 

αναζήτησης της διαφοροποιηµένης ξενοδοχειακής υπηρεσίας.  

Ως εκ τούτου, η ποιότητα επηρεάζει την αποδοτικότητα προκαλώντας όχι 

µόνο εσωτερικές επιπτώσεις µέσω των σχετικών διαδικασιών, αλλά και εξωτερικές, 

µέσω των µηχανισµών της αγοράς (Antony et al, 2004). Έτσι, από τη µία πλευρά, οι 

εσωτερικές επιδράσεις σχετίζονται µε την εσωτερική λειτουργία των ξενοδοχείων, 

επιφέροντας αυξηµένη ανταγωνιστικότητα, κερδοφορία µέσω διαδικασιών 

προτυποποίησης, µείωση των αποβλήτων, αποτελεσµατικότερες υπηρεσίες, αυξηµένη 

παραγωγικότητα, λιγότερα παράπονα και λάθη. Από την άλλη πλευρά, οι εξωτερικές 

επιδράσεις αναφέρονται στις επιπτώσεις της ποιότητας στο βαθµό ικανοποίησης των 

επισκεπτών, στη ζήτηση, στις αυξηµένες κρατήσεις, στο µεγαλύτερο σχετικό µερίδιο 

αγοράς, στη βελτίωση της εικόνας, στην προσέλκυση τουριστών και στη διατήρηση 

αποτελεσµατικών τουριστικών σχέσεων.  

Βέβαια, το επίπεδο και το είδος των προαναφερθέντων επιδράσεων 

διαφοροποιείται σηµαντικά ανάµεσα στα ξενοδοχεία, καθώς επηρεάζεται από πλήθος 

µεταβλητών. Οι Claver-Cortes et al (2008) υποστηρίζουν πως ο βαθµός δέσµευσης 

στη φιλοσοφία και τις πρακτικές ∆ΟΠ αυξάνεται ανάλογα µε τους διαθέσιµους 

κεφαλαιακούς, τεχνολογικούς και ανθρώπινους πόρους των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων, οι οποίοι µε τη σειρά του εξαρτώνται από την κατηγορία, το µέγεθος, 
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τις εγκαταστάσεις και το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους. Σε κάθε περίπτωση, όσο 

µεγαλύτερη είναι η δέσµευση στις αρχές τις ∆ΟΠ τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο 

αποδοτικότητας. Οι ίδιοι ερευνητές, σε µία γενικότερη θεώρηση της ∆ΟΠ στα 

ξενοδοχεία, καταγράφουν τις σηµαντικότερες διαστάσεις της, οι οποίες είναι: 

� ∆έσµευση της ανώτερης διοίκησης στην ποιότητα 

� Απόλυτη γνώση και πληροφόρηση σχετικά µε τις παρούσες και 

µελλοντικές ανάγκες των επισκεπτών 

� Συνεργασία µε τους προµηθευτές για τη βελτίωση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών 

� Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για το προσωπικό 

� Ενθάρρυνση και παρακίνηση των εργαζοµένων 

� Συµµετοχή του προσωπικού σε όλη την αλυσίδα αξίας της υπηρεσίας 

� Συµµόρφωση µε τους ποιοτικούς στόχους και διόρθωση αποκλίσεων 

� Εταιρική κουλτούρα που εστιάζει στην ποιότητα 

2.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ  

Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών των ξενοδοχείων αποτελεί ένα από 

τα ζητήµατα που έχουν ερευνηθεί κατά κόρον στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Σε 

αρχικές έρευνες της ποιότητας στον ξενοδοχειακό κλάδο, οι Gundersen et al (1996) 

αναφέρουν πως τα στελέχη διοίκησης των ξενοδοχείων κατά τη διαδικασία 

διαχείρισης της ποιότητας αντιµετωπίζουν δύο βασικά προβλήµατα, πρώτον, δεν 

γνωρίζουν ποια είναι τα στοιχεία που οι επισκέπτες θεωρούν ως σηµαντικότερα 

αναφορικά µε την αντιληπτή ποιότητα των υπηρεσιών τους, και, δεύτερον, δεν έχουν 

στα χέρια τους τα κατάλληλα και αξιόπιστα εργαλεία για να αξιολογήσουν τις 

διαστάσεις της ποιότητας. Οι Spinelli & Cavanos (2000) βρίσκουν στατιστικά 

σηµαντική συσχέτιση ανάµεσα στο βαθµό ικανοποίησης των επισκεπτών και του 

προσωπικού των ξενοδοχείων, καταγράφοντας πως τα σηµαντικότερα στοιχεία της 

αντιληπτής ποιότητας είναι η καθαριότητα, η ποιότητα του φαγητού και η τιµή των 

υπηρεσιών, ενώ οι Raymond & Choi (2001) εντοπίζουν πως οι κρισιµότεροι 

παράγοντες επιλογής ενός ξενοδοχείου για δεύτερη φορά είναι κατά σειρά η ποιότητα 

του προσωπικού, τα χαρακτηριστικά του δωµατίου, οι γενικές παροχές, οι παροχές 

για επαγγελµατίες, η τιµή και η ασφάλεια.  



24 
 

Επίσης, ο Akbaba (2005) υποστηρίζει πως ο ρόλος της ποιότητας είναι 

κρίσιµος για την επιτυχία ενός ξενοδοχείου, ενώ τα στελέχη διοίκησης θα πρέπει να 

είναι σε θέση να αναγνωρίζουν µε ακρίβεια τις ανάγκες των επισκεπτών, καθώς και 

τις αντιληπτές διαστάσεις της ποιότητας. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρει πως αυτοί που 

ταξιδεύουν για επαγγελµατικούς λόγους έχουν υψηλότερες προσδοκίες αναφορικά µε 

τις διαστάσεις της «βολικότητας», της «ασφάλειας», των «υλικών χαρακτηριστικών», 

της «επάρκειας» και της «εξατοµικευµένης φροντίδας». Ο Kandampully (2000) στην 

Αυστραλία εντοπίζει πως σε περιόδους υπερβάλλουσας ζήτησης ξενοδοχειακών 

υπηρεσιών η αντίστοιχη ποιότητα τείνει να µειώνεται και για το λόγο αυτό οι εταιρίες 

του κλάδου θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις καταναλωτικές ανάγκες κατά την 

ανάπτυξη των στρατηγικών τους. Ωστόσο, ένας σηµαντικός προσδιοριστικός 

παράγοντας της αντιληπτής ποιότητας είναι και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των 

επισκεπτών (Atilgan et al, 2003), όπως και το γενικότερο τουριστικό περιβάλλον της 

περιοχής, το οποίο µπορεί να επηρεάζει τη δηµιουργικότητα και ποιότητα του 

προσωπικού των ξενοδοχείων και των αντίστοιχων υπηρεσιών (Eraqui, 2006). 

Αναφορικά µε τη χρήση του µοντέλου SERVQUAL, οι Juwaheer & Ross 

(2003) καταλήγουν στο συµπέρασµα πως το σηµαντικότερο κενό της ποιότητας των 

ξενοδοχειακών υπηρεσιών είναι αυτό ανάµεσα στο βαθµό ενσυναίσθησης του 

προσωπικού και στις προσδοκίες των επισκεπτών, και οι Nadire & Hussain (2005), 

εξετάζοντας την ποιότητα σε ξενοδοχεία της Κύπρου, επισηµαίνουν πως οι 

Ευρωπαίοι επισκέπτες είναι οι πιο απαιτητικοί σε ζητήµατα ποιότητας, 

επιβεβαιώνοντας µε τον τρόπο αυτό τη βαρύτητα της πολιτισµικής καταγωγής. 

Ακόµη, οι Chen et al (2008) σηµειώνουν πως η αντιληπτή ποιότητα των 

ξενοδοχειακών υπηρεσιών διαφοροποιείται σύµφωνα µε την κατηγορία του 

ξενοδοχείου, καθώς οι επισκέπτες έχουν διαφορετικές ανάγκες και προσδοκίες 

ανάλογα µε το ξενοδοχείο που διαµένουν, ενώ οι Jonsson & Devonish (2009) 

αναφέρουν ως σηµαντικό παράγοντα της ποιότητας τις αντιλήψεις των στελεχών 

διοίκησης  καθώς και τις εφαρµοζόµενες οργανωσιακές στρατηγικές.  

Αναφορικά µε τις ιδιαίτερες διαστάσεις της ποιότητας, οι Lun & Allan (2004), 

ερευνώντας ξενοδοχεία στη Βραζιλία, καταλήγουν στο συµπέρασµα πως οι 

σηµαντικότερες εξ αυτών κατά σειρά είναι η περιοχή, η ταχύτητα και η 

αποτελεσµατικότητα του room service και η ποιότητα των εστιατορίων που 

λειτουργούν εντός των ξενοδοχείων. Οµοίως, ο Jones (1997) αποδεικνύει πως οι 

σηµαντικότερες µεταβλητές της αντιληπτής ποιότητας είναι η καθαριότητα, η καλή 
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εξυπηρέτηση, η ασφάλεια και η τοποθεσία, ενώ ο Barbosa (2007) αναφέρει πως ο 

βαθµός ικανοποίησης των επισκεπτών εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την 

αυθεντικότητα της φροντίδας τους και τη φιλικότητα του προσωπικού. Οι Crick & 

Spenser (2011) επιβεβαιώνουν τα παραπάνω ευρήµατα, καταγράφοντας ως 

σηµαντικότερες µεταβλητές της ποιότητας την εγκαρδιότητα του προσωπικού του 

ξενοδοχείου, την καθαριότητα, την ασφάλεια, τις υπηρεσίες των εστιατορίων και του 

∆ιαδικτύου, ενώ ο Luk (1997) διαφοροποιεί τους επισκέπτες που ταξιδεύουν για 

επαγγελµατικούς λόγους, καθώς αυτοί επηρεάζονται κυρίως από την τοποθεσία του 

ξενοδοχείου και τις τιµές διαµονής.  

Επιπροσθέτως, οι McCaina & Shiang-Lih (2005) επισηµαίνουν πως ο βαθµός 

ποιότητας των ξενοδοχειακών υπηρεσιών επηρεάζεται σηµαντικά από τη γεωγραφική 

τοποθέτηση των ξενοδοχείων και τη φυσική παρουσία των εγκαταστάσεων, ενώ οι 

O’Neill & Charters (2000) καταγράφουν ως βασικότερες µεταβλητές της ποιότητας 

την καθαριότητα, το περιβάλλον του ξενοδοχείου, τις υπηρεσίες των εστιατορίων, την 

τιµή και τις συνοδευτικές υπηρεσίες, όπως είναι η διεξαγωγή εκδηλώσεων και 

τοπικών εκδροµών. Προς την ίδια κατεύθυνση, η Duarte (2006) βρίσκει πως ο 

βαθµός αφοσίωσης των επισκεπτών σε ένα ξενοδοχείο επηρεάζεται καθοριστικά από 

τον αντίστοιχο βαθµό ικανοποίησης, ο οποίος µε τη σειρά του εξαρτάται κατά κύριο 

λόγο από τη συµπεριφορά του προσωπικού. Τέλος, οι Kim et al (2004) επισηµαίνουν 

πως σηµαντικό στοιχείο της ποιότητας των ξενοδοχειακών υπηρεσιών σήµερα είναι 

οι υπηρεσίες του πρωινού. Σε µία σύνοψη των προαναφερθέντων, παρακάτω 

παρουσιάζονται τα συστατικά της ποιότητας των ξενοδοχειακών υπηρεσιών, 

σύµφωνα µε το µοντέλο των Blesic et al (2011): 

� Απτότητα (βολική τοποθεσία, ελκυστικότητα εξωτερικών και 

εσωτερικών εγκαταστάσεων, καταλληλότητα ενηµερωτικών δελτίων, 

µενού και άλλων επικοινωνιακών µέσων, ποιότητα, υγιεινή και εύρος 

φαγητών και ποτών, καθαριότητα, κατάλληλη συµπεριφορά 

προσωπικού, δυνατότητα οργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, 

κατάλληλες εγκαταστάσεις αναψυχής και συνοδευτικών υπηρεσιών) 

� Αξιοπιστία (παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών έγκαιρα, 

εξατοµικευµένα και οργανωµένα) 

� Υπευθυνότητα και ανταποκρισιµότητα (προθυµία εξυπηρέτησης και 

επίλυσης προβληµάτων έγκαιρα, υψηλός βαθµός προσβασιµότητας 

των επισκεπτών στο αρµόδιο προσωπικό χωρίς καθυστέρηση) 
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� Ασφάλεια (ευγένεια, επαγγελµατισµός και επαγγελµατική γνώση του 

προσωπικού, παροχή αισθήµατος προσωπικής και οικονοµικής 

ασφάλειας) 

� Ενσυναίσθηση (εξατοµικευµένη και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση, 

κατανόηση, ειλικρίνεια του προσωπικού) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ 

ΚΛΑ∆Ο – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ 

3.1 ∆ΟΠ, ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 

Η σηµαντικότητα της εφαρµογής των αρχών και των πρακτικών της ∆ΟΠ στα 

ξενοδοχεία βασίζεται στο γεγονός πως η ποιότητα είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την 

αποδοτικότητα. Παράλληλα, η αποδοτικότητα, η οποία σχετίζεται τόσο µε τον 

περιορισµό του κόστους όσο και µε τη βελτίωση της ποιότητας, καθίσταται ως ένας 

από τους κρισιµότερους παράγοντες επιτυχίας και βιωσιµότητας για τα ξενοδοχεία σε 

περιόδους κρίσης. Είναι προφανές πως όταν το µερίδιο αγοράς συρρικνώνεται, οι 

καταναλωτές έχουν µειωµένη αγοραστική δύναµη και µικρότερο διαθέσιµο εισόδηµα 

και ο ανταγωνισµός εντατικοποιείται, τότε ο ρόλος που διαδραµατίζει η ποιότητα 

είναι ζωτικής σηµασίας για µία ξενοδοχειακή επιχείρηση. Συνεπώς, η 

αποδοτικότητας, σε όρους κόστους, συσχετίζεται άµεσα µε την ποιότητα, και, άρα, η 

διαχείρισή της, µέσω των πρακτικών της ∆ΟΠ, είναι εξαιρετικά σηµαντική. 

Οι Antony et al (2004) υποστηρίζουν πως ειδικά στον κλάδο των 

ξενοδοχείων, το ενδιαφέρον της διοίκησης πρέπει να εστιάζει στην ποιότητα, διότι 

αυτή έχει άµεση σχέση µε την αποδοτικότητα, σηµειώνοντας πως σήµερα, τα 

ξενοδοχεία βρίσκονται σε θέση να ανταγωνιστούν µε ευνοϊκότερους όρους σε 

διεθνείς προορισµούς, καθώς ο παγκόσµιος ανταγωνισµός έχει αυξηθεί όχι µόνο 

µεταξύ των προορισµών αλλά µεταξύ των µονάδων διαµονής. Κατά συνέπεια, οι 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, µέσω της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών τους, 

έχουν τη δυνατότητα σε περιόδους κρίσης και εγχώριας οικονοµικής αβεβαιότητας να 

προσφεύγουν προς την προσέλκυση ξένων επισκεπτών, ως µία διέξοδο από την 

ύφεση και ως µία επιχειρηµατική ευκαιρία αύξησης και διαφοροποίησης του 

πελατολογίου τους, και άρα του µεριδίου αγοράς τους. Σε αυτό, θα πρέπει να 

προστεθεί πως σήµερα οι επισκέπτες πολλών ξενοδοχείων, στο πλαίσιο του 

τουρισµού πολυτελείας και των εναλλακτικών ειδών τουρισµού, εµφανίζονται να 
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είναι λιγότερο ευαίσθητοι προς την τιµή των υπηρεσιών παρά προς την ποιότητά 

τους. 

Σύµφωνα µε τον Costa (2004), η διεθνής αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 

ξενοδοχείων έχει καταστήσει τη βελτίωση της αποδοτικότητας µέσω της 

βελτιστοποίησης της ποιότητας ως τον κρισιµότερο παράγοντα της επιτυχίας, της 

διαφοροποίησης και της επιχειρησιακής αριστείας. Άρα, η ποιότητα µπορεί να 

επηρεάσει την αποδοτικότητα στον κλάδο των ξενοδοχείων µέσω δύο διαφορετικών 

αλλά αλληλοσυµπληρούµενων καναλιών: 

I. Μέσω των επιπτώσεων στην εσωτερική λειτουργία των ξενοδοχείων, µε 

αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους λειτουργίας, την ενίσχυση της 

αντίστοιχης ποιότητας και τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών 

λειτουργίας, και 

II.  Μέσω των εξωτερικών επιδράσεων στην αγορά. 

Πιο συγκεκριµένα, οι εσωτερικές επιδράσεις στην απόδοση σχετίζονται µε την 

εσωτερική λειτουργία των ξενοδοχείων και αναφέρονται στην αύξηση της 

παραγωγικότητας, τη βελτίωση της αποδοτικότητας, τη µείωση του κόστους και τον 

περιορισµό των αποβλήτων. Με τον τρόπο αυτό, η ποιότητα µπορεί να βελτιώσει το 

επίπεδο ανταγωνιστικότητας, καθώς και τα επίπεδα κερδοφορίας µέσω της 

τυποποίησης των εσωτερικών διαδικασιών, της αποτελεσµατικότερης παροχής 

υπηρεσιών και του περιορισµού των λαθών. Από την άλλη πλευρά, οι εξωτερικές 

επιπτώσεις στην απόδοση σχετίζονται µε την επιπτώσεις της ενισχυµένης ποιότητας 

στην ικανοποίηση των επισκεπτών και άρα στη ζήτηση, η οποία µεταφράζεται σε 

αυξηµένες πωλήσεις, σε αυξηµένο µερίδιο αγοράς, στη διατήρηση άριστων 

πελατειακών σχέσεων, στην προσέλκυση νέων τουριστών και στην ενίσχυση της 

φήµης και της εταιρικής εικόνας. Συµπερασµατικά, είναι προφανές πως η δέσµευση 

µίας ξενοδοχειακής επιχείρησης στις αρχές της ∆ΟΠ επηρεάζει κρίσιµα την απόδοσή 

της εντός του κλάδου λειτουργίας της.  

Ωστόσο, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί πως η διαχείριση της ποιότητας στον 

ξενοδοχειακό κλάδο βασίζεται στις υποκειµενικές απόψεις των πελατών, και, άρα, 

είναι σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη πως ο βαθµός στον οποίον η ποιότητα γίνεται 

αντιληπτή από τον επισκέπτη αποτελεί το σηµείο αναφοράς για ένα σύστηµα ∆ΟΠ. 

Ακολουθώντας αυτήν την σκέψη, πολλοί ερευνητές, εξετάζοντας τη διαχείριση της 

ποιότητας στα ξενοδοχεία, έχουν εστιάσει αποκλειστικά στις απόψεις των πελατών 

τους (Chi & Gursoy, 2009; Yilmaz, 2009). Βάσει αυτής της µεθόδου, οι Knutson et al 
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(2009) αναφέρουν πως οι κυριότεροι παράγοντες ∆ΟΠ σε ένα ξενοδοχείο που 

σχετίζονται µε την ικανοποίηση των επισκεπτών είναι το περιβάλλον, ο βαθµός 

προσβασιµότητας στις εγκαταστάσεις, η αξία της διαµονής και οι συνοδευτικές 

υπηρεσίες που προσθέτουν αξία σε αυτήν. Ακόµη, πολλοί ερευνητές εξετάζουν τη 

συνεισφορά της πιστοποίησης της ποιότητας, για παράδειγµα µέσω ISO (Claver et al, 

2006) και της εφαρµογής του µοντέλου επιχειρησιακής αριστείας EFQM (Ribeiro, 

1999) για τη διερεύνηση των σηµαντικότερων µεταβλητών της ∆ΟΠ αναφορικά µε 

τη διαχείριση της ποιότητας. Συνοπτικά, είναι κατανοητό πως τα συστήµατα ∆ΟΠ 

στον ξενοδοχειακό κλάδο επηρεάζουν σηµαντικά αλλά µέσω πολλαπλών καναλιών 

τη διαχείριση της ποιότητας, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, µέσω των επιχειρησιακών 

περιπτώσεων που θα αναλυθούν.  

3.2 RITZ CARLTON – ∆ΟΠ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

3.2.1 Άξονες ∆ΟΠ 

Το ξενοδοχείο Ritz Carlton, το οποίο είναι το πρώτο και µοναδικό που έχει 

βραβευθεί δύο φορές µε το βραβείο Malcolm Baldrige, αποτελεί ένα εξαιρετικό 

παράδειγµα βέλτιστης πρακτικής εφαρµογής ∆ΟΠ στον ξενοδοχειακό κλάδο. το Ritz 

Carlton διαθέτει µία ειδική οµάδα στελεχών για τη διαχείριση της ποιότητας, η οποία 

σπαταλάει περίπου το ¼ του χρόνου για τη συζήτηση και επίλυση ζητηµάτων που 

σχετίζονται µε την ποιότητα. Έτσι, εβδοµαδιαίες συναντήσεις λαµβάνουν χώρα σε 

κάθε ξενοδοχείο, όπου ζητήµατα που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων και 

υπηρεσιών, την ικανοποίηση των επισκεπτών, την κερδοφορία και την ανταγωνιστική 

θέση της επιχείρησης στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας συζητούνται διεξοδικά. Στο 

σύστηµα αυτό ∆ΟΠ, το βασικό στοιχείο είναι το ικανό και καταρτισµένο προσωπικό, 

το οποίο είναι σε θέση να αντιλαµβάνεται τις εκάστοτε ανάγκες των επισκεπτών και 

να ανταποκρίνεται άµεσα σε αυτές. Οι κυριότερες διαστάσεις της εφαρµογής ∆ΟΠ 

στο Ritz Carlton είναι (Page & Curry, 2000): 

I. Ο σχεδιασµός της ποιότητας 

II.  Ο ποιοτικός έλεγχος, και 

III.  Η βελτίωση της ποιότητας 
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Αναφορικά µε το σχεδιασµό της ποιότητας, το Ritz Carlton αποσκοπεί στην 

επίτευξη τριών κρίσιµων µεταβλητών, της αξιοπιστίας, της ασφάλειας και της 

ενσυναίσθησης. Ειδικά το τελευταίο χαρακτηριστικό υποδηλώνει στενή σχέση του 

προσωπικού µε τους πελάτες, η οποία επεκτείνεται πέραν της επαγγελµατικής, µε 

σκοπό τον άµεσο εντοπισµό τυχόν ελλείψεων ή παραπόνων. Σηµαντικό είναι να 

σηµειωθεί πως στον ξενοδοχειακό κλάδο, η εστίαση των περισσότερων επιχειρήσεων 

στο σχεδιασµό της ποιότητας εντοπίζεται στην εκπαίδευση µόνο του προσωπικού 

«πρώτης γραµµής» για τη διασφάλιση της ικανοποίησης των επισκεπτών. Ωστόσο, τα 

τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί η ανάγκη µέτρησης της ικανοποίησης σε όλο το 

φάσµα των παρεχόµενων υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα η εκπαίδευση αυτή να είναι 

ανεπαρκής. Το Ritz Carlton διαθέτει ειδικές φόρµες µέτρησης της ικανοποίησης των 

πελατών, οι οποίες ονοµάζονται “Rate Us”. Τα αποτελέσµατα αυτών των 

ερωτηµατολογίων χρησιµοποιούνται σε εβδοµαδιαία βάση για τη µέτρηση και 

αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται στο ξενοδοχείο, µε 

ειδική έµφαση στους παράγοντες της προβλεψιµότητας, της ακεραιότητας και της 

ανταποκρισιµότητας.  

Αναφορικά µε τον ποιοτικό έλεγχο, το Ritz Carlton εφαρµόζει τις πιο προηγµένες 

τεχνικές µέτρησης της ποιότητας, όπως είναι το προηγµένο σύστηµα ασφάλειας των 

κρατήσεων και οι φιλικοί προς τον πελάτη µηχανισµοί κράτησης. Παράλληλα, οι 

εργαζόµενοι του ξενοδοχείου είναι ειδικά εκπαιδευµένοι στην παρατήρηση και 

καταγραφή των προτιµήσεων των πελατών σε όλο το φάσµα των υπηρεσιών, µε 

αποτέλεσµα να το ξενοδοχείο να διαθέτει µία από τις µεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες 

βάσεις δεδοµένων του πελατολογίου, µε σκοπό η παροχή των υπηρεσιών στους 

συχνούς πελάτες να επαναλαµβάνεται βάσει αυτών των προτιµήσεων, χωρίς να 

απαιτείται υπενθύµιση (Cassidy, 2006). Για παράδειγµα, αν ένας επισκέπτης του 

ξενοδοχείου έχει αναφέρει σε µία παραγγελία πρωινού πως δεν προτιµάει τον καφέ 

αλλά το τσάι, η προτίµηση αυτή καταγράφεται και την επόµενη φορά που θα 

επισκεφτεί το ξενοδοχείο και θα παραγγείλει πρωινό, αυτό θα έχει τσάι, χωρίς να 

χρειαστεί σχετική αναφορά ή υπενθύµιση.  

Επιπλέον, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας στο Ritz Carlton επιτυγχάνεται 

µέσω ενός συστήµατος καταγραφής δεδοµένων, τα οποία αφορούν την ικανοποίηση 

των πελατών, την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, οικονοµικά στοιχεία και 

το χρονικό κύκλο (“cycle time”) ικανοποίησης του πελάτη. Ο κύκλος αυτός, ο οποίος 

αποτελεί βασικό στοιχείο του συστήµατος MBNQA, αφορά το συνολικό χρόνο που 
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απαιτείται από µία επιχείρηση από τη στιγµή που θα αντιληφθεί την ανάγκη ενός 

πελάτη µέχρι και τη στιγµή που θα την ικανοποιήσει (Hill, 2006). Επιπλέον, το Ritz 

Carlton εφαρµόζει µε απόλυτη προσήλωση τις τεχνικές του benchmarking, 

συγκρίνοντας όλα τα παραπάνω δεδοµένα µε τα αντίστοιχα των βασικών 

ανταγωνιστών, καθώς και µε τα αντίστοιχα σηµεία αναφοράς όλου του 

ξενοδοχειακού κλάδου (Nixon, 2009). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως µετά την 

πρώτη βράβευσή του, το ξενοδοχείο εφάρµοσε συγκεκριµένο πρόγραµµα µε σκοπό 

τη µείωση του χρονικού κύκλου στο 100%, δηλαδή την άµεση και χωρίς καµία 

καθυστέρηση ανταπόκριση στις επιθυµίες και ανάγκες του επισκέπτη.  

3.2.2 Πεδίο εφαρµογής 

Τα κυριότερα πεδία εφαρµογής του συστήµατος ∆ΟΠ στο Ritz Carlton είναι τα 

εξής: 

1. Η οργανωσιακή επικοινωνία και η διαθεσιµότητα των υπηρεσιών 

2. Η διασφάλιση ποιότητας στο φαγητό 

3. Η εστίαση στον πελάτη 

4. Η οργανωσιακή ακεραιότητα 

5. Η εκπαίδευση και η ενδυνάµωση του προσωπικού 

Σύµφωνα µε τον Partlow (1993), το στοιχείο εκείνο που σχετίζεται µε την 

οργανωσιακή επικοινωνία και οδήγησε το Ritz Carlton στην πρώτη του βράβευση 

είναι η επιχειρησιακή αριστεία στους τοµείς της ηγεσίας, της ανάλυσης 

πληροφοριών, του στρατηγικού ποιοτικού σχεδιασµού, της διαχείρισης και 

ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων, της διασφάλισης ποιότητας και της ικανοποίησης 

των πελατών. Το ξενοδοχείο εφαρµόζει συγκεκριµένες πρακτικές για την επικοινωνία 

του προσωπικού µέσω της οµαδικής εργασίας, ενθαρρύνοντας την ανάληψη 

πρωτοβουλιών και διασφαλίζοντας πως αν ένας εργαζόµενος δεν είναι σε θέση για 

κάποιο λόγο να εξυπηρετήσει άµεσα έναν πελάτη, τότε ένας άλλος υπάλληλος πρέπει 

να τον καλύψει, ανεξάρτητο αν αυτό εκτείνεται πέραν των συγκεκριµένων 

καθηκόντων του.  

Αναφορικά µε τη διαθεσιµότητα των υπηρεσιών, το Ritz Carlton προσφέρει 

24ωρη υπηρεσία παροχής γευµάτων τόσο στο εστιατόριο όσο και στην υπηρεσία 

δωµατίου, διαθέτοντας µία τεράστια ποικιλία επιλογών, από παιδικά µενού, µενού 

κατοικίδιων ζώων και λίστα κρασιών. Ειδικά στο ζήτηµα του φαγητού, το ξενοδοχείο 
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δεσµεύεται στην προσφορά άριστης ποιότητας. Για παράδειγµα, το Ritz Carlton στο 

Σικάγο προσλαµβάνει βραβευµένους σεφ και συνεργάζεται µε ειδικούς 

διατροφολόγους από το Ινστιτούτο ∆ιατροφής του Νοσοκοµείου Memorial, 

διαµορφώνοντας ένα ισορροπηµένο γκουρµέ µενού ελεγχόµενων θερµίδων, χαµηλών 

λιπαρών και υδατανθράκων και υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες. Αντίστοιχα, 

το Ritz Carlton στο Λας Βέγκας σερβίρει φαγητό µε λιγότερο βούτυρο και 

περισσότερα φυτικά έλαια, βασιζόµενο στις φυσικές γεύσεις των συστατικών.  

Επιπλέον, ο πελατοκεντρισµός αποτελεί κεντρικό άξονα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. Μία από τις βασικές αρχές λειτουργίας του ξενοδοχείου είναι η 

ικανοποίηση ενός ευρέως φάσµατος αναγκών, από τη διοργάνωση γαµήλιων 

δεξιώσεων και άλλων κοινωνικών δεξιώσεων, µέχρι την ικανοποίηση ιδιαίτερων 

αναγκών που σχετίζονται µε τις πολιτιστικές διαφοροποιήσεις των επισκεπτών. 

Συνολικά, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι η αλυσίδα αξίας του αποτελεί ένα παράδειγµα 

στρατηγικής προσανατολισµένης στην «έναν-προς-έναν» αλληλεπίδραση µεταξύ 

υπαλλήλου και επισκέπτη, µέσω της διαχείρισης µίας τεράστιας βάσης δεδοµένων 

που περιέχει τα προφίλ των επισκεπτών (προτάσεις, προτιµήσεις & παράπονα), 

επιτρέποντας στο προσωπικό να έχει πρόσβαση στις ιδιαίτερες ανάγκες του καθένα.  

Μάλιστα, τα δεδοµένα της βάσης αυτής, τα οποία προέρχονται τόσο από τους 

υπαλλήλους όσο και από τους πελάτες, είναι προσβάσιµα στο προσωπικό όλων 

ξενοδοχείων της αλυσίδας σε όλον τον κόσµο. Η συγκέντρωση των δεδοµένων από 

το προσωπικό γίνεται µέσω µίας ειδικής φόρµας, η οποία ονοµάζεται “guest 

preference pad” και συµπληρώνεται καθόλη τη διάρκεια παραµονής των πελατών 

µέσω συνεχούς και άµεσης παρατήρησης. Εκτός αυτού, κάθε υπάλληλος έχει το 

δικαίωµα να ξοδέψει µέχρι και $2.000 για να χειριστεί µία καταγγελία οποιουδήποτε 

πελάτη, απαιτώντας την άµεση βοήθεια των υπολοίπων εργαζοµένων, ενώ είναι 

υποχρεωµένος να ικανοποιήσει οποιαδήποτε απαίτηση µέσα σε 20 λεπτά, 

προωθώντας την αντίστοιχη πληροφορία στη βάση δεδοµένων.  

Επιπροσθέτως, το σύστηµα ∆ΟΠ του Ritz Carlton βασίζεται: 

� στη δέσµευση της διοίκησης σε ένα παγκόσµιο credo λειτουργίας 

(«παρέχουµε τις καλύτερες υπηρεσίες και εγκαταστάσεις στους 

επισκέπτες µας, ικανοποιώντας ακόµα και ανέκφραστες επιθυµίες και 

ανάγκες για όλους») 

� στο όραµα που αντανακλάται στο σύνθηµα «είµαστε Κυρίες και Κύριοι 

που εξυπηρετούµε Κυρίες και Κύριους») 
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� στην εξυπηρέτηση τριών σταδίων («ειλικρινής χαιρετισµός - πρόβλεψη 

και συµµόρφωση µε τις ανάγκες του πελάτη – θερµός αποχαιρετισµός») 

� στη συµµόρφωση µε τα 20 Βασικά Στοιχεία του Ritz-Carlton, τα οποία 

αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας και στην ικανοποίηση του 

επισκέπτη 

� στη συνεχή αναδιαµόρφωση και επικοινωνία του οράµατος ποιότητας µε 

καθηµερινά υποµνήµατα, αναγνώριση των επιτευγµάτων και αξιολόγηση 

της απόδοσης 

Τέλος, εξαιρετικά σηµαντικό στοιχείο του συστήµατος ∆ΟΠ του ξενοδοχείου 

είναι η συνεχής εκπαίδευση, κατάρτιση και ενδυνάµωση του προσωπικού. Για να 

διασφαλίσει πως οι υπάλληλοι είναι επαρκώς εκπαιδευµένοι, το Ritz Carlton 

αξιολογεί συχνά περισσότερο από 75% των υπαλλήλων του µέσω δύο τεστ που 

σχετίζονται µε τις δεξιότητές τους σχετικά µε τα συγκεκριµένα καθήκοντά τους και 

µε τις γενικότερες γνώσεις τους. Το περιεχόµενο αυτών των τεστ ποικίλει ανάλογα µε 

τον υπάλληλο, καθώς για παράδειγµα ο υπάλληλος της ρεσεψιόν ελέγχεται αν 

απαντάει µία κλήση µέσα στα τρία πρώτα κουδουνίσµατα και ο οικονόµος αν µπορεί 

να διαχειριστεί άµεσα µία διαρροή στο πάτωµα. Αν ο υπάλληλος αποτύχει σε 

οποιαδήποτε δοκιµασία, τότε το τµήµα HR είναι υπεύθυνο για την κατάρτισή του. 

Βέβαια, κρίσιµη µεταβλητή της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων είναι και η 

ενδυνάµωσή τους. Έτσι, κάθε υπάλληλος έχει το δικαίωµα να συµµετέχει στην 

οργάνωση της εργασίας που τον αφορά και να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την 

εξυπηρέτηση των πελατών, µέσω της προσωπικής διαχείρισης µίας κάρτας που 

ονοµάζεται “Mr. BIV” (Mistakes, Rework, Breakdowns, Inefficiencies, Variations).  

3.2.3 Συµπεράσµατα και προτάσεις 

Η περίπτωση εφαρµογής του συστήµατος ∆ΟΠ στο Ritz Carlton αποτελεί ένα 

παράδειγµα βέλτιστης πρακτικής ∆ΟΠ στον ξενοδοχειακό κλάδο, αναφορικά µε την 

παροχή διαφοροποιηµένων ξενοδοχειακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Οι 

κεντρικοί άξονες αυτής της εφαρµογής είναι ο πελατοκεντρισµός, η εξατοµικευµένη 

εξυπηρέτηση, η πλήρης ικανοποίηση των αναγκών των επισκεπτών και η συνεχής 

διασφάλιση και ενδυνάµωση της ποιότητας. Βέβαια, οι υπηρεσίες που προσφέρονται 

σε τέτοιου είδους ξενοδοχεία αντιστοιχούν σε υψηλές τιµές και προορίζονται σε 
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τουρίστες και επισκέπτες οι οποίοι είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν ένα σχετικά 

υψηλό αντίτιµο για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. 

Ενσωµατώνοντας τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις στο πλαίσιο της 

εφαρµογής ∆ΟΠ στα ξενοδοχεία σε περιόδους ύφεσης, θα µπορούσε να επισηµανθεί 

πως η παραπάνω πρακτική αποτελεί µία µέθοδο ισχυρής διαφοροποίησης µέσω της 

∆ΟΠ, η οποία αποσκοπεί στην προσέλκυση διεθνούς πελατολογίου, το οποίο είναι σε 

θέση να διαθέσει ένα σηµαντικό ποσό για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. 

Σηµαντικό είναι να σηµειωθεί πως ο τουρισµός πολυτελείας, στο πεδίο του οποίου 

λειτουργεί ένα ξενοδοχείο όπως το Ritz Carlton,  είναι ένα είδος τουρισµού που, παρά 

την ύφεση, καταγράφει ανοδικές τάσεις παγκοσµίως. Σύµφωνα µε έρευνα της 

PriceWaterHouseCoopers (2007), η ανάπτυξη του τουρισµού πολυτελείας 

αντανακλάται στη συνεχή αύξηση της αντίστοιχης τουριστικής δαπάνης, στην 

αυξηµένη πληρότητα των πολυτελών ξενοδοχείων, θέρετρων και κρουαζιερόπλοιων, 

καθώς και στις πωλήσεις των εισιτηρίων Α’ θέσης. 

Συνεπώς, η εφαρµογή των αρχών και των πρακτικών της ∆ΟΠ στον 

ξενοδοχειακό κλάδο αποτελεί µία διέξοδο από την κρίση και ταυτόχρονα ένα πεδίο 

σηµαντικών επιχειρηµατικών ευκαιριών σε περιόδους ύφεσης, καθώς ο διεθνής 

προσανατολισµός της επιχειρησιακής λειτουργίας των ξενοδοχείων επιτρέπει σε έναν 

αντίστοιχο οργανισµό να επεκτείνει τη δραστηριότητά του, χωρίς να είναι δέσµιος 

των εγχώριων οικονοµικών συνθηκών. Με τον τρόπο αυτό, σε µία περίοδο κατά την 

οποία η αγοραστική δύναµη των καταναλωτών µειώνεται και οι κρατικές απαιτήσεις 

αυξάνονται, όπως επί του παρόντος συµβαίνει στην Ελλάδα, ένα ξενοδοχείο έχει τη 

δυνατότητα να απευθυνθεί στο διεθνές τουριστικό κοινό, εστιάζοντας στην ενίσχυση 

της ποιότητας µέσω της ∆ΟΠ και εφαρµόζοντας πρακτικές αριστείας, όπως αυτή που 

συζητήθηκε προηγουµένως, αυξάνοντας έτσι το µερίδιο αγοράς και ισχυροποιώντας 

το εµπορικό του σήµα «brand name» .  

3.3 KIMPTON HOTELS – ∆ΟΠ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ 

3.3.1 Πιστότητα µέσω της ποιότητας 

Η επίτευξη της βέλτιστης ποιότητας µέσω ενός συστήµατος ∆ΟΠ στον 

ξενοδοχειακό κλάδο επιφέρει ενίσχυση της πιστότητας του πελάτη, καθώς οι 

συναισθηµατικοί και ψυχολογικοί δεσµοί που δηµιουργούνται µεταξύ αυτού και του 
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εµπορικού σήµατος οδηγεί σε επαναλαµβανόµενες επισκέψεις. Η επαναλαµβανόµενη 

αυτή συµπεριφορά ονοµάζει «πιστότητα στο εµπορικό σήµα» (“brand loyalty”) και 

αποτελεί το βασικό στοιχείο της στρατηγικής ∆ΟΠ των ξενοδοχείων Kimpton 

(Brophy, 2006). Ένα υψηλό επίπεδο πιστότητας αποτελεί κινητήρια δύναµη για την 

ηγεσία του brand στην αγορά δραστηριοποίησης, καθώς οι απόψεις των 

καταναλωτών για το εµπορικό σήµα επηρεάζουν καίρια το βαθµό δέσµευσής τους 

προς αυτό (Verhoef, 2003). Σύµφωνα µε τον Gournaris (2004), οι καταναλωτές 

αναλαµβάνουν µία συµπεριφορά πιστότητας όταν εµφανίζουν ένα µοτίβο 

επαναλαµβανόµενης αγοράς, ανεξάρτητα των εξωτερικών επιρροών, ενώ σύµφωνα 

µε τον Wood (2004), η πιστότητα σε µία υπηρεσία είναι στοιχείο ζωτικής σηµασίας 

για τη µακροχρόνια βιωσιµότητα µίας επιχείρησης, ακόµα και σε περιόδους 

οικονοµικής ύφεσης.  

Ο Reicheld (1993) αναφέρει πως η πιστότητα είναι «µία αµερόληπτη 

συµπεριφορική απάντηση που εκφράζεται για µία σηµαντική χρονική περίοδο από 

µία µονάδα λήψης αποφάσεων, δεδοµένης της ύπαρξης µίας ή περισσοτέρων 

εναλλακτικών εµπορικών σηµάτων». Έτσι, ένας πιστός καταναλωτής τείνει να 

διατηρεί µία ιδιαίτερη θετική στάση για ένα brand, συνεχίζοντας να αγοράζει τις 

αντίστοιχες υπηρεσίες για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα και σε πολλαπλές γραµµές 

εξυπηρέτησης. Ειδικά η τελευταία διαπίστωση είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για τον 

ξενοδοχειακό κλάδο, καθώς τα σύγχρονα προγράµµατα ∆ΟΠ που εφαρµόζονται 

αποσκοπούν στην ενίσχυση της πιστότητας µέσω της βελτίωσης της ποιότητας σε 

όλα ξενοδοχεία του ίδιου εµπορικού σήµατος, όπως συµβαίνει και µε το Ritz Carlton 

της προηγούµενης εξεταζόµενης περίπτωσης.  

Η πρακτική της ενίσχυσης της πιστότητας µέσω ενός συστήµατος ∆ΟΠ 

ουσιαστικά βασίζεται στην εστίαση της ∆ΟΠ στις πρακτικές της ∆ιαχείρισης των 

Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management). Η υιοθέτηση των 

πρακτικών CRM αποτελεί κεντρική διάσταση ενός συστήµατος ∆ΟΠ, διότι 

παράλληλα µε την ενίσχυση της ποιότητας αντισταθµίσει και το κόστος που 

προέρχεται από τις παραδοσιακές τεχνικές µάρκετινγκ. Οι επιχειρήσεις που χτίζουν 

µε επιτυχία αποτελεσµατικές σχέσεις µε τους πελάτες τους χρησιµοποιούν λιγότερο 

κοστοβόρες τακτικές για να ανακτήσουν πιθανή χαµένη πελατεία, καθώς η προώθηση 

των πωλήσεων καθίσταται ευκολότερη, λόγω της πρότερης γνώσης των αναγκών των 

πελατών και της προσαρµογής των παρεχόµενων υπηρεσιών σε αυτές.   
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Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται βελτίωση της παρεχόµενης ποιότητας και 

περιορισµός του κόστους, τα οποία αποτελούν τους κεντρικούς άξονες της 

φιλοσοφίας της ∆ΟΠ. Οι Reinartz et al (2004) υπό αυτήν την προσέγγιση, 

υποστηρίζουν πως από τη στιγµή που οι τεχνικές CRM επιτρέπουν στις επιχειρήσεις 

να συγκεντρώνουν χρήσιµα δεδοµένα για τις συνήθειες δαπάνης των πελατών τους, 

τότε είναι σε θέση να εντοπίζουν πιθανές απώλειες. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να επιλέγουν να τερµατίσουν ήδη υπάρχουσες σχέσεις µε ένα µέρος των 

πελατών τους, αν οι σχέσεις αυτές δεν είναι πλέον αποδοτικές, ανακατανέµοντας τους 

πόρους µάρκετινγκ που διαθέτουν και κατευθύνοντάς τους σε πελάτες µε 

µεγαλύτερες δυνατότητες απόκτησης κέρδους.  

3.3.2 Πιστότητα στον ξενοδοχειακό κλάδο 

Μία από τις περισσότερο γνωστές και ευρέως εφαρµοζόµενες τεχνικές CRM 

στο πλαίσιο της εφαρµογής ενός συστήµατος ∆ΟΠ στον ξενοδοχειακό κλάδο είναι τα 

προγράµµατα πιστότητας επισκεπτών (Guest Loyalty Program – GLP). Τα 

προγράµµατα GLP, τα οποία παρέχουν στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τη 

δυνατότητα να αντιστοιχούν τις λειτουργίες τους ανάλογα µε τις προτιµήσεις και 

ανάγκες των επισκεπτών τους, σχεδιάζονται µε σκοπό τη δηµιουργία 

αποτελεσµατικών πελατειακών σχέσεων, τοποθετώντας τον επισκέπτη στο κέντρο 

του συστήµατος ∆ΟΠ. Ο Hallberg (2004) αναφέρει πως ένα πρόγραµµα GLP 

αποτελεί τον πιο οικονοµικά αποδοτικό τρόπο για την προώθηση ενός εµπορικού 

σήµατος στην ιεραρχία των εµπορικών σηµάτων του κλάδου.  

Ακόµη, τα προγράµµατα GLP βοηθούν στη δηµιουργία αποδοτικών 

πελατειακών σχέσεων, επιτρέποντας στα ξενοδοχεία να συνδέονται σε προσωπικό 

επίπεδο µε τον επισκέπτη. Συνήθως, τα µέλη των προγραµµάτων αυτών λαµβάνουν 

ειδικά προνόµια και οφέλη σε σχέση µε τα µη-µέλη, µε χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα την υπηρεσία express check-in του Hyatt, τη µη χρέωση των 

επισκεπτών για υπεραστικές τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή φαξ του Wyndham 

και την παροχή ωφελειών στον πελάτη ανάλογα µε τα µίλια ταξιδιού στο Hyatt 

(Barsky & Nash, 2002). Τα µέλη αυτών των προγραµµάτων που παρουσιάζουν ένα 

συνεχές και επαναλαµβανόµενο µοτίβο πιστότητας συχνά επιβραβεύονται ακόµη 

περισσότερο λαµβάνοντας πρόσθετα οφέλη, όπως είναι µερικές µέρες δωρεάν 

διαµονής ή αναβαθµίσεις στις κατηγορίες δωµατίων. Εκτός της προνοµιακής 



37 
 

µεταχείρισης, τα µέλη των GLP συχνά αντιλαµβάνονται πως οι υπηρεσίες που τους 

παρέχονται είναι υψηλότερης ποιότητας, καθώς και πως η τιµή που πληρώνουν για 

τέτοιου είδους εξυπηρέτηση είναι σχετικά χαµηλή (Bolton et al, 2000).  

Με τον τρόπο αυτό, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να 

προσθέτουν αξία στους πιστούς επισκέπτες µέσω της συµµετοχής στους σε ανάλογα 

προγράµµατα πιστότητας. Μάλιστα, δεδοµένου ότι η τιµή πολλές φορές αποτελεί τη 

βασική µεταβλητή για την απόφαση επιλογής ενός ξενοδοχείου, η προστιθέµενη αυτή 

αξία επιτρέπει στα ξενοδοχεία να προσελκύουν και νέους πελάτες, διατηρώντας την 

πληρότητα σε υψηλά επίπεδα. Μέσω της κατάλληλης παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των δεδοµένων, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι σε θέση να 

εντοπίζουν τους πιο συχνούς επισκέπτες και αυτούς µε τη µεγαλύτερη ηµερήσια 

δαπάνη. Οι τακτικές επικοινωνίας µαζί τους σε τακτική βάση δηµιουργεί µία αλυσίδα 

αξίας, µέσω της οποίας προσελκύονται περισσότεροι επισκέπτες επιθυµητών 

καταναλωτικών χαρακτηριστικών, µε έµφαση στη συχνότητα επίσκεψης και στην 

υψηλή δαπάνη. Έτσι, δηµιουργείται ένα προφίλ επισκέπτη, το οποίο τοποθετείται στο 

κέντρο του συστήµατος ∆ΟΠ και καθορίζει όλες τις λειτουργίες του. Επιπλέον, όταν 

τα ξενοδοχεία επιθυµούν να αλλάξουν το µείγµα προώθησης του προϊόντος τους ή να 

τροποποιήσουν τους τρόπους παροχής των υφιστάµενων υπηρεσιών, τότε εστιάζουν 

σε αυτές τις οµάδες επισκεπτών, προσαρµόζοντας τις διαδικασίες λειτουργίας τους 

στις προσδοκίες τους σχετικά µε το εµπορικό σήµα.  

3.3.3 Το πρόγραµµα του Kimpton   

Πριν από την εφαρµογή του προγράµµατος GLP στο πλαίσιο του συστήµατος 

∆ΟΠ, τα ξενοδοχεία Kimpton είχαν ήδη δηµιουργήσει ένα µοναδικό προϊόν, καθώς 

από την πρώτη στιγµή που ένας επισκέπτης έµπαινε σε ένα ξενοδοχείο βίωνε µία 

ξεχωριστή εµπειρία, λόγω της µοναδικότητας κατασκευής του. Ωστόσο, το πρόβληµα 

ήταν πως η συναισθηµατική αυτή σχέση είχε αναπτυχθεί αποκλειστικά µεταξύ του 

επισκέπτη και του µοναδικού ξενοδοχείου στο οποίο διέµενε, µε αποτέλεσµα να 

καταγράφεται έλλειµµα στη σχέση µεταξύ του πελάτη και ολόκληρου του εµπορικού 

σήµατος Kimpton. Πολλοί επισκέπτες, ακόµα και τακτικοί, αγνοούσαν την ύπαρξη 

των άλλων 37 ξενοδοχείων της φίρµας (www.kimptonhotels.com). 

Έτσι, το 2004, το Kimpton ξεκίνησε την εφαρµογή ενός νέου προγράµµατος 

για την προώθηση των ξενοδοχείων του υπό ένα κοινό εµπορικό σήµα, µε βασικό 
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χαρακτηριστικό την ενίσχυση της ποιότητας µέσω εκτεταµένης επανεκπαίδευσης και 

κατάρτισης του προσωπικού και µέσω της εφαρµογής ενός προγράµµατος GLP για τη 

βελτίωση της πιστότητας των επισκεπτών προς τη µάρκα. Το πρόγραµµα αυτό, το 

οποίο ονοµάστηκε Kimpton inTouch, ήταν το πρώτο στον ξενοδοχειακό κλάδο που 

προσέφερε τόσο µοναδική και προσωπική αναγνώριση των επισκεπτών όσο και 

πραγµατικά ανταποδοτικά οφέλη (Brophy, 2006). Η κατηγοριοποίηση των 

επισκεπτών για την παροχή των οφελών αυτών ήταν η εξής: µε τις 7 πρώτες 

επισκέψεις (ή κράτηση 15 δωµατίων ανά έτος) οι πελάτες αυτόµατα εισέρχονταν 

στην πρώτη οµάδα, ενώ µετά από 15 επισκέψεις (ή κράτηση 45 δωµατίων ανά έτος) 

έµπαιναν στο επίπεδο ελίτ, το οποίο ονοµάστηκε Inner Circle.  

Το Kimpton σκόπιµα έθεσε τα όρια αυτά κάτω από αντίστοιχα όρια του 

υπόλοιπου ξενοδοχειακού κλάδου, ώστε να κάνει το πρόγραµµα εξαρχής πολύ 

ανταγωνιστικό. Παράλληλα, αναπτύχθηκε η εφαρµογή Personal Booking Code, βάσει 

της οποίας συλλέγονταν δεδοµένα για τους επισκέπτες µέσω ενός προσωπικού 

κωδικού για κάθε πελάτη. Η επιλογή αντιστοίχισης των επισκεπτών µε προσωπικό 

κωδικό και όχι µε έναν απλό αριθµό αποσκοπούσε στην ενίσχυση της εικόνας του 

ξενοδοχείου ότι ενδιαφέρεται προσωπικά για κάθε έναν από αυτούς. Στην εφαρµογή 

αυτή οι πελάτες του Kimpton καλούνται να αναφέρουν τις προτιµήσεις τους σχετικά 

µε το δωµάτιο, τον τύπο κρεβατιού και µαξιλαριού, την πρωινή εφηµερίδα, τον 

όροφο και την εγγύτητα του δωµατίου σε σχέση µε το ασανσέρ.  

Βάσει αυτών των προτιµήσεων, το προσωπικό του ξενοδοχείου εκπαιδεύεται 

κατάλληλα, ώστε οι υπηρεσίες που προσφέρει στους επισκέπτες να ανταποκρίνονται 

ακριβώς στις ανάγκες τους. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του check-in, τα µέλη του 

προγράµµατος InTouch λαµβάνουν ειδικούς χαιρετισµούς που κυµαίνονται από 

χειρόγραφες σηµειώσεις από τα µέλη του προσωπικού µέχρι και ξεχωριστές σύντοµες 

συζητήσεις στα δωµάτια. Το βασικό στοιχείο του συστήµατος ∆ΟΠ του Kimpton 

είναι η ενθάρρυνση όλων των µονάδων του να παρέχουν ειδικές ποιοτικές υπηρεσίες 

ανάλογα µε το πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται κάθε ξενοδοχείο. Επίσης, 

κάθε επισκέπτης λαµβάνει εξατοµικευµένες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το αν είναι 

µέλος ή όχι του προγράµµατος InTouch, ενώ τα µέλη της οµάδας Inner Circle 

λαµβάνουν περισσότερο εξατοµικευµένες και ακριβές παροχές, όπως είναι η 

αναβάθµιση του δωµατίου που διαµένουν ή η παροχή θέσεων VIP στα εστιατόρια.  

Επιπροσθέτως, όλα τα ξενοδοχεία Kimpton διαθέτουν ένα ειδικό 

πληροφοριακό πρόγραµµα που ονοµάζεται Guestware, το οποίο διατηρεί όλο το 
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ιστορικό διαµονής των πελατών, συµπεριλαµβανοµένων στοιχείων για τη διάρκεια 

διαµονής, τη δαπάνη ανά επίσκεψη, τις αγορές σε φαγητό και ποτά και διάφορα άλλα 

απρογραµµάτιστα έσοδα. Το ίδιο πρόγραµµα, το οποίο είναι προσβάσιµο σε όλα τα 

ξενοδοχεία Kimpton, συλλέγει πληροφορίες για τις προτιµήσεις των πελατών, ειδικά 

αιτήµατα, παράπονα, καταγγελίες και περιγραφές οποιουδήποτε περιστατικού συνέβη 

κατά τη διαµονή τους και είναι άξιο αναφοράς. Μαζί µε το πρόγραµµα Guestware, το 

Kimpton εφαρµόζει ένα επιπλέον ηλεκτρονικό πρόγραµµα ελέγχου ποιότητας, το 

οποίο βασίζεται στη συµπλήρωση ειδικών καρτών αξιολόγησης των υπηρεσιών από 

τους πελάτες. Έτσι, µόλις ολοκληρωθεί το check-out, ένα e-mail αποστέλλεται 

αυτόµατα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των πελατών, το οποίο ευχαριστεί για την 

προτίµηση, καλώντας τους να προσφέρουν ανατροφοδότηση σχετικά µε την ποιότητα 

διαµονής τους. Τελικά, η ενσωµάτωση του προγράµµατος αυτού µε το Guestware, 

έχει ως αποτέλεσµα τη συνεχή προσπάθεια αντιστοίχισης προτιµήσεων και παροχής 

υπηρεσιών. 

3.3.4 Συµπεράσµατα και προτάσεις 

Η περίπτωση των Kimpton Hotels αποτελεί ένα παράδειγµα συνεχούς 

βελτίωσης της ποιότητας µέσω ενός συστήµατος ∆ΟΠ, το οποίο προσανατολίζεται 

στην πλήρη ικανοποίηση του επισκέπτη και βασίζεται σε πρακτικές CRM που 

αποσκοπούν στην ενίσχυση της πιστότητας στο εµπορικό σήµα. Λαµβάνοντας υπόψη 

τις παρούσες δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες, είναι προφανές πως ένα σύστηµα 

∆ΟΠ στον ξενοδοχειακό κλάδο που βασίζεται στην ενίσχυση της πιστότητας των 

πελατών θα µπορούσε να έχει ιδιαίτερα θετικές συνέπειες στη βιωσιµότητα και 

επιτυχία µίας αντίστοιχης ξενοδοχειακής επιχείρησης. Αυξηµένα επίπεδα πιστότητας 

συνεπάγονται διατήρηση του πελατολογίου, ενίσχυση των πωλήσεων, προσέλκυση 

νέων πελατών και δηµιουργία φήµης µέσω του ισχυρού brand. 

∆εν είναι τυχαίο το γεγονός πως παρά την κρίση, οι εταιρείες µε τα 

ισχυρότερα εµπορικά σήµατα παγκοσµίως, όπως είναι η Procter & Gamble, 

συνεχίζουν να έχουν τεράστιες πωλήσεις, διατηρώντας παράλληλα τα προγράµµατα 

βελτίωσης της ποιότητας που εφαρµόζουν και αυξάνοντας συνεχώς τη διαφηµιστική 

δαπάνη τους (Bradshaw, 2008). Ο Roberts (2003) αναφέρει πως τυχόν «εκπτώσεις» 

στην ποιότητα σε περιόδους κρίσης, λόγω της ανάγκης περιορισµού του κόστους, 

«τραυµατίζουν» το εµπορικό σήµα µίας επιχείρησης. Συνεπώς, µία ξενοδοχειακή 
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επιχείρηση µε ήδη ισχυρό εµπορικό σήµα θα πρέπει να µένει πιστή στις αρχές της 

φιλοσοφίας ∆ΟΠ, εστιάζοντας στη δηµιουργία συναισθηµατικών σχέσεων µε τους 

πελάτες της, µέσω προγραµµάτων πιστότητας.  

Ωστόσο, είναι προφανές πως η πιστότητα συνδέεται άρρηκτα µε την ποιότητα, 

καθώς η κινητοποίηση του συναισθήµατος του καταναλωτή δεν αρκεί για το χτίσιµο 

ενός µοτίβου επαναλαµβανόµενης επισκεψιµότητας. Εξάλλου, θα πρέπει πάντα να 

λαµβάνεται υπόψη πως, συνήθως, µε το πέρας µίας οικονοµικής κρίσης, οι 

καταναλωτές τείνουν να επιστρέφουν στις φυσιολογικές προ κρίσης καταναλωτικές 

συµπεριφορές τους, µε αποτέλεσµα η εµπιστοσύνη σε ισχυρά brands να µη µειώνεται 

σηµαντικά ως απόρροια της οικονοµικής δυσχέρειας. Μάλιστα, έχει αποδειχθεί πως 

επιχειρήσεις που συνεχίζουν να επενδύουν στην ποιότητα σε περιόδους κρίσης, 

τείνουν να αυξάνουν σηµαντικά τα µερίδια αγοράς τους κατά την επαναφορά της 

οικονοµίας σε φυσιολογικά επίπεδα (Leinwand et al, 2008). 

3.4 AIRLIE CENTER – ∆ΟΠ, ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ 

ΚΟΣΤΟΥΣ 

3.4.1 Βασικές αρχές του προγράµµατος 

Το Airlie Center στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ είναι ένα ξενοδοχείο που στεγάζει 

ένα από τα γνωστότερα συνεδριακά κέντρα στον κόσµο και έχει τη δυνατότητα να 

φιλοξενεί µέχρι και 550 άτοµα. Το σύστηµα ∆ΟΠ που εφαρµόζεται στο ξενοδοχείο 

αυτό βασίζεται στην εφαρµογή βιώσιµων πρακτικών στο πλαίσιο της αειφορικής 

επιχειρησιακής ανάπτυξης και ελέγχεται σε τριµηνιαία βάση µε σκοπό τον εντοπισµό 

λειτουργικών βελτιώσεων της ποιότητας. Μέσω της συνεχούς ενδυνάµωσης των 

υπαλλήλων και της εφαρµογής ενός προγράµµατος εξοικονόµησης κόστους, το Airlie 

Center αποτελεί µία περίπτωση ξενοδοχείου που δεσµεύεται στις αρχές της ∆ΟΠ, 

εξισορροπώντας της µείωση του κόστους µέσω της βιώσιµης ανάπτυξης µε τις 

προσδοκίες και ανάγκες των επισκεπτών του (Diener et al, 2008). Επιπλέον, το 

ξενοδοχείο είναι πιστοποιηµένο κατά Green Seal, πιστοποίηση η οποία αφορά την 

προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και από την Ένωση IACC (International 

Association of Conference Centers) αναφορικά µε την ποιότητα υπηρεσιών των 

συνεδριακών κέντρων.  
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Το Airlie Center έχει δηµιουργήσει µία οµάδα που ονοµάζεται Green Team, η 

οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση των στόχων του προγράµµατος ∆ΟΠ 

που εφαρµόζεται. Το πρόγραµµα αυτό ονοµάζεται Environmental Management 

Program (EMP) και η Green Team συνεδριάζει δύο φορές το µήνα, µε σκοπό την 

παρακολούθηση της προόδου σε ζητήµατα εφαρµογής τεχνολογιών φιλικών προς το 

περιβάλλον, εκπαίδευσης και ενδυνάµωσης του προσωπικού και συµµόρφωσης στα 

πρότυπα ποιότητας σύµφωνα µε το πρόγραµµα EMP και το πρότυπο πιστοποίησης 

Green Seal. Στο ξενοδοχείο, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις εξετάζονται κάθε φορά 

που σχεδιάζεται ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία βάσει των αντίστοιχων δαπανών. Έτσι, το 

κόστος αποτελεί πάντα µία κρίσιµη µεταβλητή κατά τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, αλλά σταθµίζεται σύµφωνα µε την αποτελεσµατικότητα των µέτρων 

αειφορίας που λαµβάνονται, µέσω αξιολογήσεων κύκλου ζωής, συγκρίσεων και 

αναλύσεων Καθαράς Παρούσας Αξίας (NPV). 

Συνεπώς, το Airlie Center εφαρµόζει ένα πρόγραµµα ∆ΟΠ που επιδιώκει την 

«πράσινη» πιστοποίηση, προωθώντας την αειφόρο διαχείριση, τη βελτίωση της 

ποιότητας και την ευθυγράµµιση των υπηρεσιών µε την πολιτιστική ταυτότητα του 

κέντρου. Έτσι, το ξενοδοχείο αποτελεί µία περίπτωση που αποσκοπεί στη βελτίωση 

της ποιότητας σε ένα περιβάλλον ∆ΟΠ, µε εστίαση στην εφαρµογή βιώσιµων 

πρακτικών και στην προσέλκυση πελατών, µέσω της ενίσχυσης της φήµης του λόγω 

των σηµαντικών προσπαθειών που καταβάλλει για την προστασία του 

περιβάλλοντος.  

3.4.2 ∆ιαχείριση ανθρωπίνων πόρων και συµµετοχή στην κοινότητα 

Το Airlie Center εφαρµόζει ένα πρόγραµµα πολιτιστικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης του προσωπικού, θεωρώντας πως οι ανθρώπινοι πόροι είναι η «ψυχή» της 

λειτουργίας του. Μία από τις βασικές αρχές της ∆ιοίκησης είναι πως στόχος του 

ξενοδοχείου είναι η διατήρηση του προφίλ του, αποφεύγοντας τα γίνει πολύ εµπορικό 

(Diener et al, 2008). Το αποτέλεσµα είναι το εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό 

παραιτήσεων εκ µέρους των υπαλλήλων του, ενώ η µέση διάρκεια χρόνων εργασίας 

κυµαίνεται από 5 χρόνια, για τους οικονόµους, µέχρι 30, για τους µηχανικούς. Εκτός 

της εκπαίδευσης σε θέµατα πολιτισµού και περιβαλλοντικής προστασίας, κάθε 

υπάλληλος λαµβάνει ένα πρωτόκολλο που περιγράφει την πολιτική του ξενοδοχείου 
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σε θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας, βάσει του οποίου οι υπάλληλοι βραβεύονται 

όταν συµµορφώνονται απόλυτα µε τα ισχύοντα πρότυπα.  

Κάθε υπάλληλος που προσλαµβάνεται είναι υποχρεωµένος να περιηγηθεί σε 

όλες τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, µε έµφαση στα περιβαλλοντικά 

κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, ενώ οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να 

πληροφορηθούν για τις περιβαλλοντικές πολιτικές του Κέντρου, διαβάζοντας 

φυλλάδια και συµµετέχοντας σε ειδικές ηµερίδες που διοργανώνονται από το 

ξενοδοχείο. Στο ζήτηµα της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, το Airlie Center 

πραγµατοποιεί συνεχείς προσπάθειες για τη δηµιουργία ενός ευχάριστου εργασιακού 

περιβάλλοντος, ενθαρρύνοντας την πιστότητα των υπαλλήλων και παρέχοντας ειδικά 

κίνητρα, όπως είναι η επαγγελµατική και εκπαιδευτική υποστήριξη µέσω ενός 

προγράµµατος ενδυνάµωσης για όλο το προσωπικό.  

Το Airlie Center είναι ο τρίτος µεγαλύτερος εργοδότης στην περιοχή, µετά τη 

νοσοκοµειακή µονάδα και τα σχολεία. Ωστόσο, το ξενοδοχείο δεν παρέχει ειδικά 

οικονοµικά κίνητρα ενθάρρυνσης των υπαλλήλων του, ώστε να είναι περισσότερο 

περιβαλλοντικά ευαίσθητοι, καθώς τους επιβραβεύει µε προφορική και γραπτή 

αναγνώριση των προσπαθειών τους, ενώ παράλληλα επιχορηγεί διάφορες 

δραστηριότητες, όπως είναι η «Εβδοµάδα Γης» (“Earth Week”), κατά τη διάρκεια της 

οποίας οι εργαζόµενοι πληροφορούνται σε ζητήµατα βιώσιµων πρακτικών.  

Παράλληλα, το πρόγραµµα ∆ΟΠ του ξενοδοχείου δε βασίζεται αποκλειστικά 

σε πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάµωση του 

προσωπικού, καθώς ενσωµατώνει και µία σειρά πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης (ΕΚΕ) στο πλαίσιο της συµµετοχής της επιχείρησης στην τοπική κοινότητα. 

Έτσι, το Airlie Center διοργανώνει ένα πρόγραµµα προώθησης των τοπικών 

τροφίµων, δηµιουργώντας µίας «γέφυρα» προς την τοπική κοινωνία. Το πρόγραµµα 

αυτό, το οποίο λειτουργεί πάνω από µία δεκαετία, διοργανώνεται σε συνεργασία µε 

το Ινστιτούτο Human Society  των ΗΠΑ. Έτσι, κάθε χρόνο, οι επισκέπτες του 

ξενοδοχείου και οι κάτοικοι της περιοχής έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν 

δωρεάν σεµινάρια για τη βιώσιµη γεωργία. Παράλληλα, όλα τα προϊόντα και οι 

πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται στα εστιατόρια του ξενοδοχείου είναι οργανικά 

και προέρχονται είτε από την ιδιωτική παραγωγή του ξενοδοχείου είτε από τοπικούς 

παραγωγούς, ενώ οι πελάτες του έχουν τη δυνατότητα µία φορά την εβδοµάδα να 

συµµετέχουν σε ειδική δεξίωση στον κήπο όπου παράγονται τα προϊόντα αυτά. 
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3.4.3 Χαρακτηριστικά υψηλής αποδοτικότητας 

Το Airlie Center, εκτός των παραπάνω προγραµµάτων, διατηρεί µία σειρά από 

κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα οποία αποσκοπούν στην 

περιβαλλοντική προστασία, τη µείωση του κόστους και την παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν την τοποθεσία, τη χρήση ενέργειας, τη 

διαχείριση των αποβλήτων, το νερό και την περιβαλλοντική ποιότητα των 

εσωτερικών χώρων. Αναφορικά µε την τοποθεσία, το ξενοδοχείο αποτελεί έναν 

«περιβαλλοντικό διαχειριστή», µέσω της εφαρµογής προγραµµάτων φυσικής 

προστασίας του περιβάλλοντος και αντίστοιχων πρακτικών λειτουργίας. Επίσης, 

εναλλακτικοί τρόποι µεταφοράς, όπως η ποδηλασία και το περπάτηµα, 

ενθαρρύνονται για τη µεταφορά των επισκεπτών από τα δωµάτια στο συνεδριακό 

κέντρο, ενώ τα κτίρια ενσωµατώνουν αντανακλαστικά υλικά για επίπεδες στέγες από 

ανακυκλωµένο περιεχόµενο.  

Αναφορικά µε τη χρήση των υλικών και τη διαχείριση των αποβλήτων, ένας 

κήπος προµηθεύει την κουζίνα του ξενοδοχείου µε τα απαραίτητα υλικά, ενώ τα 

σκεύη που χρησιµοποιούνται είναι βιοδιασπώµενα και κατασκευασµένα από 

ζαχαροκάλαµο. Επίσης, το νερό παρέχεται σε ειδικές στάµνες κατά τη διάρκεια των 

συνεδρίων, ενώ το εµφιαλωµένο προσφέρεται µόνο κατόπιν αιτήµατος του 

επισκέπτη. Παράλληλα, στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου κοµποστοποιούνται 

περίπου 20 τόνοι υπολειµµάτων τροφών ετησίως, οι οικονόµοι χρησιµοποιούν µόνο 

µη τοξικά και βιοδιασπώµενα καθαριστικά, και κάθε χρόνο ανακυκλώνονται 38 τόνοι 

αποβλήτων. Τέλος, το Airlie Center διαθέτει δύο υβριδικά οχήµατα για τις εξωτερικές 

µετακινήσεις των πελατών, ενώ στην τελευταία ανακαίνισή του χρησιµοποιήθηκαν 

µόνο ανακυκλώσιµα υλικά.  

Στο ζήτηµα της κατανάλωσης ενέργειας, το ξενοδοχείο από το 2004 µέχρι και 

το 2009 κατάφερε να µειώσει την κατανάλωση κατά 25% χρησιµοποιώντας φωτισµό 

τύπου HVAC και χρησιµοποιεί θερµικό κλιµατισµό που αερίζει φυσικά το χώρο, 

καθώς και 8000 προγραµµατιζόµενους θερµοστάτες στο συνεδριακό κέντρο. Επίσης, 

το ξενοδοχείο έχει αντικαταστήσει το µεγαλύτερο µέρος των υδραυλικών 

εγκαταστάσεων µε ειδικό εξοπλισµό για την εξοικονόµηση νερού, µέσω τεχνικών 

χαµηλής ροής και ανακύκλωσης. Τέλος, οι εσωτερικοί χώροι και τα δωµάτια είναι 

ειδικά κατασκευασµένα, ώστε να ικανοποιούνται οι προσδοκίες των πελατών και 

παράλληλα να πληρούνται τα πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας.  
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3.4.4 Συµπεράσµατα και προτάσεις 

Η περίπτωση του Airlie Center αποτελεί µία περίπτωση ξενοδοχειακής 

επιχείρησης που εφαρµόζει ένα πρόγραµµα ∆ΟΠ µε έµφαση στην περιβαλλοντική 

προστασία, την ενδυνάµωση του προσωπικού, τον αυστηρό έλεγχο των προτύπων 

ποιότητας, τη µείωση του κόστους, τη συµµετοχή στην κοινότητα και την τοπική 

κοινωνία και την προσέλκυση πελατών µέσω της ενίσχυσης της φήµης του ως ένα 

«βιώσιµο» συνεδριακό κέντρο. Όλα τα εφαρµοζόµενα προγράµµατα αποσκοπούν στη 

βελτίωση της εµπειρίας του επισκέπτη σύµφωνα πάντα µε τις αρχές της αειφορίας, 

της διατήρησης της τοπικής κουλτούρας και της προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος.  

Η πλειοψηφία των λειτουργιών του ξενοδοχείου επιφέρουν µείωση του 

λειτουργικού κόστους και χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας. Η 

κεντρική ιδέα είναι ουσιαστικά η εξοικονόµηση επιχειρησιακών πόρων µέσω της 

µείωσης του λειτουργικού κόστους και η ανάληψη πρωτοβουλιών προς όφελος των 

πελατών και του προσωπικού. Η εξοικονόµηση αυτή προέρχεται τόσο από τη συνεχή 

αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων των παρεχόµενων υπηρεσιών σε όρους 

κόστους, όσο και από τις εξαιρετικά αποδοτικές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου. 

Ωστόσο, σηµαντικό είναι να σηµειωθεί πως µέσω αυτού του προγράµµατος ∆ΟΠ, η 

εξοικονόµηση πόρων και ο περιορισµός του κόστους δεν επιτυγχάνονται εις βάρος 

της ποιότητας, της αντιληπτής εµπειρίας του επισκέπτη και της περιβαλλοντικής 

προστασίας. Το αποτέλεσµα είναι η ταυτόχρονη υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών, η 

ενίσχυση της φήµης, η προσέλκυση νέων πελατών και το χαµηλό λειτουργικό κόστος. 

Το µοντέλο αυτό αειφορικής εφαρµογής της ∆ΟΠ µε έµφαση στην προστασία 

του περιβάλλοντος, τη µείωση του κόστους και την ενδυνάµωση του ανθρώπινου 

δυναµικού αποτελεί ένα σύστηµα ∆ΟΠ που θα µπορούσε να εφαρµοστεί µε επιτυχία 

σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον 

οικονοµικής ύφεσης. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, στην προσπάθειά τους να 

ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες οικονοµικής δυσχέρειας τείνουν να υιοθετούν 

πρακτικές µείωσης του κόστους εις βάρος της ποιότητας και της περιβαλλοντικής 

προστασίας. Ωστόσο, η παραπάνω περίπτωση του Airlie Center αποτελεί ένα 

παράδειγµα παράλληλης ενίσχυσης της ποιότητας και εξοικονόµησης πόρων.  

Ακολουθώντας αυτό το παράδειγµα, µία σύγχρονη ξενοδοχειακή επιχείρηση 

µπορεί να εφαρµόσει ένα πρόγραµµα σε ένα περιβάλλον ∆ΟΠ, το οποίο θα εστιάζει 

στην ποιοτική αναβάθµιση των υπηρεσιών του, µέσω εφαρµογής πρακτικών µείωσης 
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λειτουργικού κόστους, όπως είναι η αντικατάσταση πεπαλαιωµένων εξοπλισµών µε 

νέους ενεργειακά υψηλότερης απόδοσης και η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

Κρίσιµης σηµασίας στην υιοθέτηση ανάλογων πρακτικών είναι η συνείδηση πως η 

ποιότητα, η χαµηλή δαπάνη και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν τρεις 

έννοιες αλληλένδετες και όχι αλληλοαποκλειόµενες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: HYATT REGENCY 

THESSALONIKI 

4.1 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Στο παρόν κεφάλαιο θα εξεταστεί η περίπτωση του ξενοδοχείου Hyatt 

Regency Thessaloniki αναφορικά µε την εφαρµογή του συστήµατος ∆ΟΠ, ώστε να 

εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε το αν η εξεταζόµενη ξενοδοχειακή επιχείρηση 

εφαρµόζει τις βασικές αρχές της φιλοσοφίας ∆ΟΠ, καθώς και τις αντίστοιχες 

πρακτικές ενός τέτοιου συστήµατος. Η µελέτη της περίπτωσης αυτής θα 

πραγµατοποιηθεί βάσει των κριτηρίων και των κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας ενός 

συστήµατος ∆ΟΠ, σύµφωνα µε τα µοντέλα MBNAQA και EFQA, όπως αυτά 

αναπτύχθηκαν σε προηγούµενο υποκεφάλαιο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. 

Πιο συγκεκριµένα, θα εξεταστούν κατά σειρά τα κριτήρια της ηγεσίας, της πολιτικής 

και στρατηγικής, της εστίασης στον πελάτη, της πληροφόρησης και ανάλυσης, της 

διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων, της διαχείρισης των διαδικασιών και των 

επιχειρησιακών αποτελεσµάτων.  

Βάσει, λοιπόν, των κριτηρίων αυτών, θα επιχειρηθεί να εντοπιστεί αν και σε 

ποιο βαθµό το ξενοδοχείο Hyatt Regency εφαρµόζει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 

∆ΟΠ. Σηµειώνεται πως η ξενοδοχειακή επιχείρηση Hyatt Regency Thessaloniki 

ανήκει στον ξενοδοχειακό όµιλο υπό το κοινό εµπορικό σήµα Hyatt και άρα οι 

πολιτικές ∆ΟΠ που εφαρµόζει εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο ∆ΟΠ του οµίλου. 

Έτσι, στα επόµενα υποκεφάλαια αναφέρονται πολιτικές και πρακτικές ∆ΟΠ, οι 

οποίες εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις και τα πρότυπα ποιότητας και 

λειτουργίας του οµίλου, καθώς και ειδικότερες πρακτικές ∆ΟΠ, οι οποίες βρίσκουν 

εφαρµογή στο εν λόγω ξενοδοχείο.  

Η συγκέντρωση της πληροφόρησης και όλων των δεδοµένων για τη µελέτη 

της εξεταζόµενης περίπτωσης πραγµατοποιήθηκε µέσω συλλογής δεδοµένων από τον 

ιστότοπο του Hyatt (www.hyatt.com), καθώς και µέσω προσωπικής επικοινωνίας µε 

την ξενοδοχειακή επιχείρηση που εδρεύει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συλλογή 

των πληροφοριών έγινε µε την βοήθεια των στελεχών διοίκησης του κυρίου Κώστα 
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Αραµπατζή ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή του προγράµµατος ISO: 

22000 και του κυρίου Χρήστου Βασιλειάδη ο οποίος είναι υπεύθυνος για το τµήµα 

προµηθειών καθώς επίσης για την διαχείριση των αποβλήτων και της διαδικασίας 

ανακύκλωσης των υλικών. Με τον τρόπο αυτό, συλλέχθηκαν έγγραφα, πρότυπα 

ποιότητας που ακολουθούνται και λοιπή πληροφόρηση, η οποία αρχικά οργανώθηκε 

και στη συνέχεια καταγράφτηκε βάσει των προαναφερθέντων κριτηρίων ενός 

συστήµατος ∆ΟΠ. Η συλλογή των παρακάτω πληροφοριών έγινε µε την µορφή 

ερωτήσεων ανοικτού τύπου καθώς πολλές πληροφορίες καταγράφηκαν από 

προσωπική εµπειρία ως στέλεχος διοίκησης του ξενοδοχείου Hyatt Regency 

Thessaloniki. Όλες οι πληροφορίες που καταγράφηκαν στο αυτό το κεφάλαιο έχουν 

εγκριθεί από τον ∆ιευθυντή Ανθρώπινου ∆υναµικού κύριο Giovanni Serafini. 

Σηµειώνεται, επίσης, πως ο όµιλος Hyatt Hotels Corporation, που εδρεύει στο 

Σικάγο των ΗΠΑ, αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους οµίλους παροχής υπηρεσιών 

ξενοδοχείων και φιλοξενίας παγκοσµίως, διατηρώντας θυγατρικές, ιδιωτικές και 

franchise ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε όλον τον κόσµο, υπό 5 εµπορικά σήµατα 

(Hyatt, Park Hyatt, Andaz, Grand Hyatt, Hyatt Regency, Hyatt Place, Hyatt House). 

Το έτος 2012, το χαρτοφυλάκιο του οµίλου αποτελούνταν από 496 ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις σε 45 συνολικά χώρες. Επιπλέον, η ξενοδοχειακή επιχείρηση Hyatt 

Regency Thessaloniki, αποτελεί ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων και διαθεσιµότητας 152 

δωµατίων, στα οποία συµπεριλαµβάνονται 34 σουίτες. Το ξενοδοχείο παρέχει 

παράλληλα υπηρεσίες συνεδρίων διαθεσιµότητας 1.050 ατόµων, ενώ στις 

εγκαταστάσεις του περιλαµβάνονται το γυµναστήριο Club Olympus, το κέντρο 

ευεξίας Armonia Spa και εστιατόρια.  

4.2 ΗΓΕΣΙΑ 

Σύµφωνα µε το κριτήριο της ηγεσίας, η δέσµευση της ανώτερης διοίκησης 

του ξενοδοχείου αποτυπώνεται, αρχικά, στο όραµα της επιχείρησης, το οποίο είναι «η 

παροχή αυθεντικής φιλοξενίας κάνοντας τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων που 

“ακουµπάµε” κάθε µέρα». Οι κοινές αξίες αποτυπώνονται στις εκθέσεις Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) της επιχείρησης, όπου καταγράφεται πως αυτές είναι 

(Hyatt Thrive, 2011) : 

� Η εταιρική κουλτούρα διασύνδεσης των ανθρώπων µε τις επιδόσεις 
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� Η καινοτοµία που προέρχεται από τις εσωτερικές λειτουργίες της 

επιχείρησης 

� Η προσήλωση σε µακροπρόθεσµους στόχους 

� Ο καθορισµός της αξίας του εµπορικού σήµατος µέσω της εµπειρίας 

φιλοξενίας, και 

� Η δέσµευση στην κοινότητα. 

Επιπλέον, το Hyatt δεσµεύεται στην επίτευξη της επιχειρησιακής αριστείας, 

µέσω της ενδυνάµωσης των συνεργατών, των πελατών, των επισκεπτών, των 

µετόχων, της παροχής εργαλείων, πόρων και υποστήριξης για την ανάπτυξη των 

ατόµων και των κοινοτήτων, και της προώθησης ενός υγιούς φυσικού περιβάλλοντος 

µέσω υπεύθυνων και βιώσιµων ενεργειών που σέβονται το περιβάλλον. Επίσης, το 

κριτήριο της έµπνευσης και καθοδήγησης από την πλευρά της ανώτατης διοίκησης, 

βάσει του µοντέλου EFQA πληρείται, όπως αποδεικνύεται από την επισηµοποίηση 

της δέσµευσης της επιχείρησης στο έγγραφο Business for Social Responsibility 

(BSR), το οποίο έχει συνταχθεί σε συνεργασία µε έναν από τους µεγαλύτερους 

συµβούλους βιώσιµων επιχειρησιακών λύσεων στον κόσµο. Στο έγγραφο BSR του 

Hyatt καταγράφεται πως η δέσµευση της διοίκησης και του συνόλου των ανώτερων 

στελεχών βασίζεται στην υποστήριξη 4 κύριων ενδιαφεροµένων οµάδων: 

I. Των συνεργατών, οι οποίοι διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

επίτευξη των στόχων του ξενοδοχείου 

II.  Των επισκεπτών, ώστε να επιτυγχάνεται συνεχής προσπάθεια 

ανταπόκρισης στις επιθυµίες και τα ποιοτικά πρότυπα των αντίστοιχων 

παρεχόµενων υπηρεσιών 

III.  Των µετόχων, οι οποίοι αποσκοπούν στη δηµιουργία αξίας µέσω 

επενδύσεων σε ζητήµατα προστασίας περιβάλλοντος, κοινωνικής 

ευθύνης και εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και στη µακροχρόνια 

οικονοµική βιωσιµότητα της επιχείρησης 

IV.  Των τοπικών κοινοτήτων, οι οποίες µοιράζονται τα οφέλη της 

επιτυχίας της επιχείρησης, γεγονός που ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη 

των τοπικών οικονοµιών στις περιοχές όπου υπάρχει ξενοδοχείο Hyatt. 

Επιπλέον, ο παράγοντας της ηγεσίας ενσωµατώνεται χαρακτηριστικά και στο 

έγγραφο Hyatt Thrive, το οποίο αναφέρει πως το ξενοδοχείο λειτουργεί βάσει 

τεσσάρων βασικών πυλώνων, οι οποίο είναι: 
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1. Η περιβαλλοντική βιωσιµότητα, περιλαµβάνοντας τη διατήρηση των 

πόρων και τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου, τη βιώσιµη σχεδίαση 

και κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων, την υπεύθυνη διαχείριση 

της εφοδιαστικής αλυσίδας, την καινοτοµία και τη µείωση των 

αποβλήτων. 

2. Η εκπαίδευση και η προσωπική ανάπτυξη, περιλαµβάνοντας τα 

ζητήµατα της επαγγελµατικής ανάπτυξης, της κατάρτισης σε ειδικές 

επαγγελµατικές δεξιότητες, της πρόσβασης στην εκπαίδευση και της 

ενδυνάµωσης του ανθρώπινου δυναµικού.  

3. Η υγεία και ευεξία, η οποία αναφέρεται σε επενδύσεις της επιχείρησης 

σε προγράµµατα που υποστηρίζουν τον υγιεινό τρόπο ζωής για όλες 

τις ενδιαφερόµενες οµάδες και σχετίζονται µε τη διατροφή και την 

άσκηση, µε την προστασία της καλής κατάστασης της υγείας και µε τη 

γενικότερη ευεξία και ευηµερία των σχετιζόµενων κοινοτήτων. 

4. Η οικονοµική ανάπτυξη και η ανάπτυξη των επενδύσεων, η οποία 

αποσκοπεί τόσο στην ανάπτυξη της επιχείρησης όσο και στη 

γενικότερη ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα, των τοπικών 

κοινοτήτων, του εµπορίου και της εργασίας, περιλαµβάνοντας τη 

δηµιουργία θέσεων εργασίας, την υποστήριξη της τοπικής οικονοµίας 

και των τοπικών προµηθευτών, την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων και 

τις επενδύσεις σε προγράµµατα αρωγής συγκεκριµένων οµάδων 

ατόµων. 

Σηµειώνεται πως βάσει αυτών των πυλώνων, το Hyatt για το 2011 κατέγραψε 

µείωση 9% ανά τετραγωνικό µέτρο κατανάλωσης ενέργειας, µείωση 10% ανά 

τετραγωνικό µέτρο εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, µείωση 7% κατανάλωσης 

νερού ανά διαµονή και µείωση 3% ανά διαµονή αναφορικά µε τα απόβλητα που 

αποστέλλονται στις χωµατερές. Επίσης, τον ίδιο χρόνο δηµιουργήθηκαν 4.500 νέες 

θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία του Hyatt παγκοσµίως, ενώ δόθηκαν $4,9 

εκατοµµύρια σε φιλανθρωπίες και το 19% των αγορών πραγµατοποιήθηκε από πολύ 

µικρούς προµηθευτές, ποσοστό διπλάσιο από το αντίστοιχο του 1999. Τέλος, στο 

92% των ξενοδοχείων υπάρχει και εργάζεται ειδική οµάδα που ασχολείται µε 

ζητήµατα περιβαλλοντικής προστασίας (Green Team), ενώ το 2011 εκπαιδεύτηκαν 

συνολικά 15.000 συνεργάτες σε θέµατα µείωσης αποβλήτων και διατήρησης 

ενεργειακών πόρων και νερού.  
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4.3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Το δεύτερο κριτήριο που εξετάζεται στην παρούσα µελέτη περίπτωσης και 

βάσει του µοντέλου επιχειρησιακής αριστείας είναι αυτό της πολιτικής και 

στρατηγικής, το οποίο περιλαµβάνει την εφαρµογή διαδικασιών ποιότητας, τον 

έλεγχο απόδοσης, τα σχέδια ποιότητας και τη σχεδιασµένη ποιοτική ανάπτυξη και 

εφαρµογή. Σύµφωνα µε τα κριτήρια αυτά, το Hyatt εφαρµόζει, αρχικά, συστήµατα 

ποιότητας για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της καθαριότητας (fire/safety site-

inspection). Τα πρότυπα ασφάλειας των χώρων και του προσωπικού που 

εφαρµόζονται από την επιχείρηση αφορούν την ύπαρξη πυρασφάλειας σε όλους τους 

χώρους, πλάνο εκπαίδευσης του προσωπικού σε περίπτωση φωτιάς και αιφνίδιου 

κινδύνου, καθώς και συστήµατα προστασίας προσωπικών δεδοµένων προσωπικού 

και πελατών. Επίσης, ανεξαρτήτως ιεραρχίας το προσωπικό είναι υποχρεωµένο να 

εκπαιδεύεται σε ζητήµατα που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδοµένων 

βάσει των Global Policies του Hyatt. Επίσης, κάθε έξι µήνες πραγµατοποιείται 

έλεγχος από ειδικά εκπαιδευµένα άτοµα της επιχείρησης, ώστε να διασφαλίζεται η 

τήρηση και η συµµόρφωση µε όλα τα πρότυπα ασφάλειας. Σε περίπτωση ελλείψεων 

και ανεπαρκειών, πραγµατοποιούνται γραπτές παρατηρήσεις, προτάσεις βελτίωσης ή 

ακόµα και χρηµατικά πρόστιµα. Έλεγχος πραγµατοποιείται και αναφορικά µε τη 

συµµόρφωση στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων των πελατών από 

ειδικούς εσωτερικούς ελεγκτές.  

Επιπλέον, ως σύστηµα µέτρησης της ποιότητας για το σχεδιασµό και 

εφαρµογή της επιχειρησιακής πολιτικής χρησιµοποιείται το σύστηµα αξιολόγησης 

εξωτερικού επισκέπτη LRA και το σύστηµα µέτρησης ικανοποίησης των πελατών. 

Το σύστηµα LRA χρησιµοποιείται για την αποτύπωση του βαθµού στον οποίο 

τηρούνται τα πρότυπα ποιότητας των υπηρεσιών και λειτουργίας των χώρων από 

ειδικό εσωτερικό ελεγκτή, ενώ το δεύτερο σύστηµα, το οποίο θα αναλυθεί παρακάτω, 

αποτελεί ένα τρόπο µέτρησης και αποτύπωσης του επιπέδου ικανοποίησης των 

επισκεπτών, ώστε να εντοπίζονται τυχόν παραλείψεις ή προβλήµατα ποιότητας. 

Καθίσταται, λοιπόν, προφανές πως το Hyatt εφαρµόζει µία επιχειρησιακή στρατηγική 

που βασίζεται στη συνεχή µέτρηση και αξιολόγηση της ποιότητας.  

Αναφορικά µε τον έλεγχο ποιότητας, το Hyatt εφαρµόζει συστήµατα ελέγχου 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, τα οποία λειτουργούν βάσει σταθερού 

χρονικά ελέγχου, µε επιτόπια επισκόπηση, µε εσωτερικό έλεγχο και µε εξωτερικό 
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έλεγχο. Πιο συγκεκριµένα, η εταιρεία Hyatt για κάθε κατηγορία ξενοδοχείου έχει 

συγκεκριµένα πρότυπα ποιότητας, τα οποία καλούνται Hyatt Standards και 

γνωστοποιούνται στα διοικητικά στελέχη των ξενοδοχείων, τα οποία στη συνέχεια 

είναι υπεύθυνα τόσο για την ενηµέρωση του προσωπικού όσο και για την εκπαίδευσή 

του σε ορισµένα ποιοτικά πρότυπα ειδικών δεξιοτήτων (π.χ. δίπλωµα πετσέτας, 

στρώσιµο κρεβατιού, καθαριότητα δωµατίου, παρουσίαση γεύµατος κλπ.). Επιπλέον, 

τα πρότυπα αυτά αφορούν όλους τους λειτουργικούς τοµείς, περιλαµβάνοντας τον 

τρόπο λειτουργίας, τη διαχείριση παραπόνων, το επίπεδο εγκαταστάσεων, την 

ποιότητα φαγητού-ποτού, την καθαριότητα των χώρων, τη συντήρηση του 

εξοπλισµού και τη διατήρηση των εγκαταστάσεων.  

Επιπροσθέτως, όλα τα πρότυπα ποιότητας επικαιροποιούνται και στη 

συνέχεια καταγράφονται σε ειδικό ιστότοπο της επιχείρησης και αποστέλλονται 

ηλεκτρονικά σε όλα τα διοικητικά στελέχη. Ο ιστότοπος αυτός, ο οποίος ονοµάζεται 

hyattconnect.com, αποτελεί έναν πρότυπο τρόπο εσωτερικής επικοινωνίας όλων των 

ξενοδοχείων υπό το εµπορικό σήµα Hyatt, των κεντρικών γραφείων διοίκησης και 

του αντίστοιχου προσωπικού, ενώ κάθε υπάλληλος έχει έναν ειδικό λογαριασµό τον 

οποίο χρησιµοποιεί για να ενηµερώνεται αυτόµατα για τα πρότυπα ποιότητας που 

ισχύουν. Επιπλέον, µέσω αυτού του ιστότοπου το προσωπικό έχει τη δυνατότητα να 

συµµετέχει ηλεκτρονικά σε εκπαιδευτικά σεµινάρια στο πλαίσιο του προγράµµατος 

HLN (Hyatt Network Learning), καθώς και να ενηµερώνεται για διάφορα ζητήµατα 

που το αφορούν, όπως είναι οι ενέργειες της οµάδας HEC (Hyatt Earth Community), 

η πρόσληψη νέου προσωπικού κλπ.  

Εκτός του καθιερωµένου εσωτερικού ελέγχου από το αρµόδιο στέλεχος, στο 

Hyatt πραγµατοποιείται και εξωτερικός έλεγχος αναφορικά µε τη συµµόρφωση µε τα 

ισχύοντα πρότυπα ποιότητας. Ο εξωτερικός έλεγχος, ο οποίος ονοµάζεται LRA 

report, πραγµατοποιείται µε τη µέθοδο του «µυστικού επισκέπτη», ο οποίος είναι 

ένας ειδικός υπάλληλος που εξετάζει και επιθεωρεί την τήρηση των ποιοτικών 

προτύπων. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού αποστέλλονται στα κεντρικά 

γραφεία της Hyatt και στη συνέχεια στο Γενικό ∆ιευθυντή του εκάστοτε ξενοδοχείου, 

ο οποίος στη συνέχεια είναι υπεύθυνος για το σχεδιασµό ενός «πλάνου δράσης» 

βάσει των ελλείψεων και των προβληµάτων που έχουν καταγραφεί στην έκθεση 

ελέγχου.  

Ο εξωτερικός έλεγχος βασίζεται στην αξιολόγηση κάθε τµήµατος ξεχωριστά 

και η αντίστοιχη βαθµολογία καταγράφεται σε κλίµακα τοις εκατό (100%). Η 
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διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει τα βήµατα της περιγραφής των Hyatt 

Standards, του µέγιστου συνόλου βαθµών που τοποθετείται σε περίπτωση που 

εφαρµόζεται το πρότυπο ποιότητας 100%, της πραγµατικής βαθµολόγησης µετά την 

αξιολόγηση για κάθε τµήµα και της τελικής βαθµολόγησης στο σύνολο. Τα βασικά 

πεδία αξιολόγησης από τη λειτουργία του εξωτερικού ελέγχου είναι η ποιότητα 

παροχής των υπηρεσιών, η καθαριότητα του χώρου, η επαφή µε τον πελάτη, το 

επίπεδο των εγκαταστάσεων και η διαχείριση των παραπόνων. Μετά την πρώτη 

αξιολόγηση και το σχεδιασµό του πλάνου δράσης ακολουθεί δεύτερη αξιολόγηση σε 

ανύποπτο χρόνο, όπου ελέγχεται αν έχει επιτευχθεί πρόοδος από την προηγούµενη 

αξιολόγηση.  

4.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Το επόµενο κριτήριο του µοντέλου επιχειρησιακής αριστείας EFQA είναι 

αυτό της πληροφόρησης και ανάλυσης, το οποίο περιλαµβάνει τη διαχείριση των 

προµηθευτών, την αξιολόγηση της απόδοσης των προµηθευτών, τη βελτίωση των 

συνεταιρισµών, τη συγκριτική ανάλυση και τα γενικότερα µέτρα οργανωσιακής 

απόδοσης. Σύµφωνα µε αυτά τα κριτήρια, το Hyatt έχει µακροχρόνιες σχέσεις µε τους 

προµηθευτές του, ενώ προσπαθεί να συνεργάζεται µε µικρής κλίµακας προµηθευτές 

(minority suppliers) σε ποσοστό γύρω στο 20%. Επιπλέον, όλοι οι προµηθευτές 

επιλέγονται βάσει πιστοποίησης ISO 22000, ενώ ο έλεγχός του πραγµατοποιείται µε 

τρεις βασικούς τρόπους, µε την έγγραφη χορήγηση του πιστοποιητικού, µε την 

ενηµέρωση των προδιαγραφών ποιότητας που τηρούνται σε σχέση µε την παραγωγή, 

τη συντήρηση και τη µεταφορά των προϊόντων και µέσω ελέγχου από το αρµόδιο 

τµήµα ποιότητας.  

Μάλιστα, το τµήµα προµηθειών σε συνεργασία µε το συντονιστή της οµάδας 

ασφάλειας τροφίµων επιτηρεί τις εγκαταστάσεις και τον τρόπο λειτουργίας των 

προµηθευτών.  Παράλληλα και κατά τη διάρκεια της παραλαβής των τροφίµων και 

άλλων προϊόντων, οι υπάλληλοι του εκάστοτε τµήµατος είναι ειδικά εκπαιδευµένοι 

στην τήρηση συγκεκριµένων διαδικασιών παραλαβής και αποθήκευσης των 

τροφίµων, ελέγχοντας ειδικά την ηµεροµηνία λήξης, τη συσκευασία, το βάρος, τον 

τρόπο συντήρησης και τον τρόπο µεταφοράς. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί κάποιο 

σφάλµα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι υπάλληλοι είναι υποχρεωµένοι 

να το καταγράψουν σε ειδικό έντυπο που ονοµάζεται «έντυπο διορθώσεων και 
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διορθωτικών ενεργειών», στο οποίο επίσης αναφέρονται οι ενέργειες που 

πραγµατοποιήθηκαν για την αντιµετώπιση του σφάλµατος, όπως είναι η επιστροφή 

της παραλαβής. Το Hyatt ενηµερώνεται τακτικά µέσω τυπικής επικοινωνίας µε τον 

ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων) για τις πιστοποιηµένες εταιρείες που 

πληρούν τις προδιαγραφές κατά ISO 22000, ενώ αν κάποιος προµηθευτής 

παρουσιάζει επαναλαµβανόµενες ανεπάρκειες σε ζητήµατα ποιότητας, τότε η 

συνεργασία διακόπτεται άµεσα.  

Όλες οι σχέσεις µε τους προµηθευτές καθορίζονται από τον «Κώδικα 

Προµηθειών» του Hyatt (“Hyatt Supplier Code of Conduct”), ο οποίος αναφέρει πως 

η επιλογή των προµηθευτών πραγµατοποιείται βάσει των εξής κριτηρίων: 

I. Συµµόρφωση µε τα πρότυπα ποιότητας 

II.  Συνθήκες εργασίας και ανθρώπινα δικαιώµατα 

III.  Πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής 

IV.  Περιβαλλοντική προστασία 

V. Ηθική και προστασία 

4.5 ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 

4.5.1 Συστήµατα κρατήσεων 

Το Hyatt Regency Thessaloniki, βάσει του συστήµατος Customer 

Relationship Management (CRM) του οµίλου Hyatt, εφαρµόζει πρότυπα 

πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, όπως συστήµατα 

διαχείρισης κρατήσεων, αυτόµατης ενηµέρωσης σε περίπτωση προσφορών, 

κατηγοριοποίησης πελατών ανάλογα µε το βαθµό επισκεψιµότητας και την περιοχή 

προέλευσης και σύνδεσης του πελατολογίου µε το αντίστοιχο πελατολόγιο του 

καζίνο. Τα συστήµατα διαχείρισης κρατήσεων και πελατειακών σχέσεων είναι τα 

“Reserve”, το οποίο είναι το κοινό σύστηµα κρατήσεων για όλα τα ξενοδοχεία του 

οµίλου, το “Opera”, το οποίο αποτελεί ένα ενδοεταιρικό σύστηµα διαχείρισης 

κρατήσεων και είναι συνδεδεµένο µε το “Reserve”, παρέχοντας ωστόσο πρόσβαση 

µόνο στους χρήστες του Hyatt Regency Thessaloniki και το “Aphrodite”, το οποίο 

είναι το σύστηµα κρατήσεων του Health Club και συνδέεται µε το “Opera”.  

Τα προφίλ των πελατών που είναι καταγεγραµµένα στο “Opera” είναι 

παράλληλα διαθέσιµα και στο “Aphrodite”, όπου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 



54 
 

πραγµατοποιούν κρατήσεις παρακολουθώντας τις αντίστοιχες χρεώσεις. Έτσι, όταν ο 

πελάτης κάνει check-out, τότε χρεώσεις και κρατήσεις που φαίνονται στο προφίλ του 

εµφανίζονται στο σύστηµα “Opera”. Επιπλέον, οι κρατήσεις που πραγµατοποιούνται 

στο σύστηµα “Reserve” µεταφέρονται αυτόµατα στο “Opera”, ενώ οι κρατήσεις που 

πραγµατοποιούνται στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου και σε άλλους τρίτους 

παρόχους (www.booking.com, www.hotel.com, www.expedia.com) µεταφέρονται 

αυτόµατα στο “Reserve” και µετέπειτα στο “Opera”. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως, 

βάσει του συστήµατος ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδοµένων του 

Hyatt, οποιοσδήποτε χρήστης από άλλο ξενοδοχείο του οµίλου  που πραγµατοποιεί 

µία κράτηση µπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το προφίλ της κράτησης , χωρίς 

ωστόσο να είναι σε θέση να πραγµατοποιήσει αλλαγές ή να δει προφίλ άλλων 

πελατών. Οποιοσδήποτε άλλος µη εξουσιοδοτηµένος χρήστης δεν έχει πρόσβαση στο 

σύστηµα κρατήσεων.  

Το ενδοεταιρικό σύστηµα “Opera” δεν είναι απλά ένα σύστηµα κρατήσεων, 

αλλά αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα CRM, βάσει του οποίου 

πραγµατοποιείται και η κατηγοριοποίηση των πελατών, σύµφωνα µε την οποία 

υλοποιείται και το πρόγραµµα ανταµοιβών και οφελών. Μέσω αυτού του 

συστήµατος, ο εκάστοτε αρµόδιος υπάλληλος έχει τη δυνατότητα να ενηµερώνεται 

για αφίξεις και αναχωρήσεις VIP πελατών, για επαναλαµβανόµενους επισκέπτες 

καθώς και για τις προτιµήσεις τους (πχ. διατροφικές προτιµήσεις, καθαριότητα, 

ειδικές επιθυµίες), για ανάγκη µεταφοράς προς και από το αεροδρόµιο, για την ηµέρα 

γενεθλίων των επισκεπτών, ώστε να τους αποστέλλεται ευχετήρια κάρτα, και την 

εποχικότητα των κρατήσεων. Επιπλέον, µε το σύστηµα αυτό οι επισκέπτες 

κατηγοριοποιούνται σε “Business” και “Leisure”, όπου η πρώτη κατηγορία αφορά 

επισκέπτες για επαγγελµατικούς λόγους και η δεύτερη επισκέπτες αναψυχής. Με τον 

τρόπο αυτό, καθίσταται εφικτή και η διαχείριση των πελατών αντίστοιχα µε την 

κατηγοριοποίησή του, η οποία υποθέτει διαφορετικές ανάγκες.  

Επίσης, στο σύστηµα “Opera” καταχωρείται όλο το ιστορικό κρατήσεων και 

χρεώσεων των πελατών, καθώς και η συνολική και επιµέρους δαπάνη ανά ηµέρα 

διαµονής. Σε περίπτωση που ένας επισκέπτης πραγµατοποιήσει παράπονο, αυτό 

καταγράφεται στο προφίλ του, ώστε το αρµόδιο προσωπικό να είναι ενήµερο σε 

επόµενη επίσκεψη. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί πως πρόσβαση στο σύστηµα αυτό 

έχουν ο Γενικός ∆ιευθυντής, τα διοικητικά στελέχη, οι υπάλληλοι κρατήσεων και οι 

εργαζόµενοι στα τµήµατα υποδοχής και πωλήσεων.  



55 
 

4.5.2 ∆ιαχείριση πελατειακών βάσεων 

Στο πλαίσιο του CRM συστήµατος του Hyatt Regency, όλα τα 

προαναφερθέντα συστήµατα ενοποιούνται, παρέχοντας έτσι µία ολοκληρωµένη βάση 

δεδοµένων για τους πελάτες του ξενοδοχείου. Η βάση αυτή δεδοµένων ενηµερώνεται 

αυτόµατα από τα τµήµατα Front Office, Sales, Food & Beverage και Fitness & Spa, 

παρέχοντας τη δυνατότητα αποστολής ενηµερωτικών e-mail για τυχόν προσφορές, 

πακέτα, ηµερίδες ή άλλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Ανάλογα µε τη 

δραστηριότητα (πχ παράσταση στο θέατρο Βεργίνα, εκδήλωση του καζίνο, 

προσφορές στα τµήµατα µασάζ, πακέτα στο Health Club κλπ), σχεδιάζονται ειδικά 

προσαρµοσµένα newsletters από τους εκάστοτε προϊσταµένους των τµηµάτων, τα 

οποία αποστέλλονται µέσω της ενοποιηµένης βάσης δεδοµένων.  

Επιπλέον, το Hyatt Regency συνεργάζεται µε τρίτους παρόχους τουριστικών 

υπηρεσιών, όπως είναι το tripadvisor.com, όπου οι πελάτες του ξενοδοχείου έχουν τη 

δυνατότητα να καταγράψουν την εµπειρία διαµονής τους, βαθµολογώντας την σε µία 

πενταβάθµια κλίµακα τύπου Likert (κακή, ανεπαρκής, µέτρια, πολύ καλή, 

εξαιρετική). Η διοίκηση του ξενοδοχείου παρακολουθεί την πορεία αυτών των 

αξιολογήσεων, και σε περίπτωση που εντοπιστεί ένα αρνητικό σχόλιο ή παράπονο 

τότε επιχειρεί να έρθει σε επικοινωνία µε τον πελάτη. Επίσης, αν η κατάταξη του 

ξενοδοχείου θεωρηθεί ικανοποιητική και ανοδική, τότε ο Γενικός ∆ιευθυντής 

ενηµερώνει το προσωπικό και αποστέλλει ευχαριστήριο e-mail, αναρτώντας το 

παράλληλα στον πίνακα ανακοινώσεων.  

Ένα από τα σηµαντικότερα συστήµατα CRM που εφαρµόζει το Hyatt είναι το 

Redeem Goldpassport, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα πρόγραµµα GLP (Guest 

Loyalty Program), παρόµοιο µε αυτό που περιγράφτηκε στην περίπτωση των 

ξενοδοχείων Kimpton. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα αυτό ανταπόδοσης, οι επισκέπτες 

του ξενοδοχείου συγκεντρώνουν 5 πόντους για κάθε αγορά εντός του ξενοδοχείου και 

σε συνεργαζόµενα καταστήµατα, εξαργυρώνοντας τους πόντους αυτούς σε δωρεάν 

διαµονές στο ξενοδοχείο. Οι αγορές ή οι µέρες διαµονής αντιστοιχούν σε 

διαφορετικούς πόντους, ανάλογα µε συγκεκριµένη κατηγοριοποίηση, ενώ ανάλογα µε 

τους πόντους που έχουν συγκεντρωθεί, οι πελάτες διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, 

την Gold, την Platinum και την Diamond. Εκτός αυτού, για την ενίσχυση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος που προέρχεται από το σύστηµα αυτό, η επιχείρηση 

έχει τοποθετήσει αυτόµατα συστήµατα καταγραφής πόντων σε όλα τα βασικά σηµεία 

πώλησης των ξενοδοχείων (Point-Of-Sales – POS), όπου µε την προσωπική τους 
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κάρτα οι επισκέπτες µπορούν να καταγράψουν πόντους από υπηρεσίες που 

λαµβάνουν (πχ από το spa ή από τα εστιατόρια), χωρίς απαραίτητα να έχουν διαµείνει 

στο ξενοδοχείο. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να εξαργυρώσουν τους πόντους και 

πάλι σε υπηρεσίες εκτός της διαµονής.  

4.5.3 Μέτρηση ικανοποίησης 

Για τη διαχείριση των παραπόνων των πελατών και τη µέτρηση της 

ικανοποίησής τους, το Hyatt έχει συνεργαστεί µε έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών για τη 

βελτίωση των πελατειακών σχέσεων, τη Medallia. Η εταιρεία αυτή προσφέρει λύσεις 

πληροφοριακών συστηµάτων, τα οποία συλλέγουν την ανατροφοδότηση που 

προέρχεται από τους πελάτες, ώστε να διαχειρίζεται τα δεδοµένα, να τα επικοινωνεί 

µε τη διοίκηση των ξενοδοχείων και να τα υποστηρίζει κατά τη διαδικασία βελτίωσης 

των επιδόσεων και ανάκτησης των πελατών που «βρίσκονται σε κίνδυνο».  

Πιο συγκεκριµένα, η Medallia έχει κατασκευάσει ένα εξειδικευµένο 

πρόγραµµα µέτρησης της ικανοποίησης των πελατών για τον όµιλο Hyatt, το οποίο 

ονοµάζεται “Hysat” (Hyatt Satisfaction). Το πρόγραµµα αυτό όχι µόνο προσµετρά το 

επίπεδο ικανοποίησης των επισκεπτών σε πραγµατικό χρόνο αλλά παράλληλα 

προσφέρει µία βάση ανάκτησης επισκεπτών (“guest recovery”), σε περίπτωση µη 

ικανοποιηµένων πελατών. Η διαδικασία µέτρησης της ικανοποίησης έχει ως εξής: 

Από τη στιγµή που ολοκληρωθεί η διαµονή ενός πελάτη στο ξενοδοχείο, το 

πρόγραµµα “Hysat” συλλέγει αυτόµατα όλα τα στοιχεία της κράτησης και στη 

συνέχεια αποστέλλει ένα e-mail, το οποίο περιέχει ένα ερωτηµατολόγιο µέτρησης 

ικανοποίησης. Η έρευνα αυτή έχει δύο µορφές, είτε αποστέλλεται σε κινητό 

τηλέφωνο (mobile survey) και είναι σύντοµη, είτε πραγµατοποιείται µέσω e-mail που 

αποστέλλεται µέσα σε 3 µε 5 ηµέρες από την αναχώρηση του επισκέπτη. Στο 

ερωτηµατολόγιο καταγράφονται τα στοιχεία του πελάτη, η περίοδος και άλλα 

στοιχεία της διαµονής του.  

Ακολούθως, ο επισκέπτης καλείται αρχικά να βαθµολογήσει τις υπηρεσίες σε 

µία κλίµακα 1-10, αναφορικά µε συγκεκριµένους παράγοντες ικανοποίησης 

(εξυπηρέτηση πελάτη, συνθήκες ξενοδοχείου, ησυχία δωµατίου, συνθήκες δωµατίου, 

ειλικρινής φροντίδα εκ µέρους του προσωπικού). Σε δεύτερο επίπεδο, ο πελάτης 

βαθµολογεί στην ίδια κλίµακα την ποιότητα των υπηρεσιών φαγητού (εστιατόρια και 

room service), ενώ έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να γνωστοποιήσει στην επιχείρηση 
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και άλλη πληροφόρηση, επιλέγοντας την ερώτηση “willing to discuss”, όπως και να 

κατονοµάσει τους υπαλλήλους που τον εξυπηρέτησαν, αξιολογώντας τους θετικά ή 

αρνητικά. Αν επιλέξει να συζητήσει κάποιο συγκεκριµένο παράπονο, τότε µέσα σε 3 

ηµέρες του αποστέλλεται ειδοποίηση, καθώς ο Γενικός ∆ιευθυντής του ξενοδοχείου 

έχει πρώτα ενηµερωθεί, αναθέτοντας σε συγκεκριµένο υπάλληλο να διαχειριστεί το 

πρόβληµα.  

Ανάλογα µε τη βαθµολογία που θα δώσουν οι πελάτες, κατηγοριοποιούνται 

σε τρεις κατηγορίες, τους “promoters”, τους “passives” και τους “detractors”, οι 

οποίες ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν τους ικανοποιηµένους, τους αδιάφορους και 

τους µη ικανοποιηµένους, αντίστοιχα. Επιπλέον, από έρευνα ικανοποίησης 

καταγράφεται και ο δείκτης NPS (“Net Promoter Score”), ο οποίος αντανακλά την 

πιστότητα του επισκέπτη και υπολογίζεται αφαιρώντας το ποσοστό των “detractors” 

(αυτών που έχουν βαθµολογήσει το ξενοδοχείο κάτω από 6 στην κλίµακα 1-10) από 

το ποσοστό των “promoters” (αυτών που έχουν βαθµολογήσει 9 ή 10 στην ίδια 

κλίµακα). Ο δείκτης αυτός είναι εξαιρετικά αντιπροσωπευτικός για τις επιδόσεις του 

ξενοδοχείου και συνδυάζεται και µε δύο επιπλέον κριτήρια, την πιθανότητα 

σύστασης (“likelihood to recommend”) και τη συνολική ικανοποίηση (“overall 

satisfaction”). Ο λόγος για το συνδυασµό αυτό είναι η πιθανότητα ένας επισκέπτης να 

µην είναι αρκετά ικανοποιηµένος ώστε να προτείνει το ξενοδοχείο σε άλλον, παρόλο 

που έχει αξιολογήσει θετικά µεµονωµένες υπηρεσίες του, και αντίστροφα.  

Η διαχείριση της ποιότητας του Hyatt είναι απόλυτα συνδεδεµένη µε τα 

αποτελέσµατα που εξάγονται από τη  έρευνα ικανοποίησης, καθώς σε περίπτωση που 

ένα ξενοδοχείο έχει δείκτη NPS κάτω από 8, δηλαδή έχει σχετικά λίγους πελάτες της 

κατηγορίας “promoters”, τότε πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. Η βαθµολογία της έρευνας αυτής παρακολουθείται 

καθηµερινά, ώστε τα διοικητικά στελέχη να ενηµερώνουν το αρµόδιο προσωπικό για 

τυχόν προβλήµατα ή δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για τη βελτίωση της 

ποιότητας. Επιπλέον, όλα τα διοικητικά στελέχη λαµβάνουν ειδικής εκπαίδευσης στο 

πρόγραµµα αυτό και έχουν πρόσβαση µέσω προσωπικού λογαριασµού, ώστε να είναι 

σε θέση να διαχειρίζονται τα δεδοµένα, να καταγράφουν εκθέσεις προόδου και να 

αναγνωρίζουν συγκεκριµένα προβλήµατα και ανεπάρκειες.  

Η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος αυτού αναφορικά µε τις διαδικασίες 

βελτίωσης της ποιότητας των ξενοδοχειακών υπηρεσιών έγκειται στο γεγονός πως 

γίνεται άµεσα χρονικά, γεγονός που επιτρέπει την ειλικρινή καταγραφή της 
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αντιληπτής ποιότητας της εµπειρίας διαµονής, ενώ η συνεχής ανατροφοδότηση του 

συστήµατος επιτρέπει την καταγραφή των µακροχρόνιων προσδοκιών και αναγκών 

των πελατών. Εκτός αυτού, η δυνατότητα αξιολόγησης µεµονωµένων υπηρεσιών και 

υπαλλήλων επιτρέπει τον άµεσο εντοπισµό των τοµέων και των υπηρεσιών που 

επιδέχονται βελτίωσης.  

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί πως για τα τρία εστιατόρια του Hyatt 

Regency υπάρχει ειδική έντυπη φόρµα µέτρησης της ικανοποίησης των πελατών, η 

οποία συµπληρώνεται µετά την ολοκλήρωση του γεύµατος και προσµετρά το βαθµό 

ικανοποίησης των πελατών σε τετραβάθµια κλίµακα (πολύ καλό, καλό, µέτριο, όχι 

καλό) αναφορικά µε τις διαστάσεις της ποιότητας του φαγητού, της ατµόσφαιρας του 

εστιατορίου και της εξυπηρέτησης των υπαλλήλων.  

4.5.4 ∆ιαχείριση παραπόνων 

Οι διαδικασίες διαχείρισης παραπόνων στο πλαίσιο του CRM συστήµατος του 

Hyatt βασίζονται στο πρόγραµµα “Hysat”, όπου οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα 

να καταγράψουν τυχόν παράπονα ή προβλήµατα που αντιµετώπισαν κατά τη διαµονή 

τους. Τα διοικητικά στελέχη ελέγχουν καθηµερινά το πρόγραµµα ώστε να είναι σε 

θέση να εντοπίζουν άµεσα τα προβλήµατα αυτά και να αντιδρούν έγκαιρα. Επιπλέον, 

αν ένας εξωτερικός πελάτης του ξενοδοχείου που έχει κάνει χρήση ενός πακέτου σε 

συνοδευτικές υπηρεσίες (spa, Health club, εστιατόριο κλπ) επιθυµεί να αναφέρει 

κάποιο παράπονο µπορεί να το πραγµατοποιήσει είτε προφορικά είτε µέσω 

τηλεφωνικής επικοινωνίας, η οποία γίνεται από αρµόδιο υπάλληλο του ξενοδοχείου, 

µε σκοπό την αξιολόγηση του επιπέδου ικανοποίησής του. Για τη διαχείριση των 

προφορικών παραπόνων το προσωπικό λαµβάνει ειδική εκπαίδευση, η οποία 

βασίζεται στην εκµάθηση συγκεκριµένων βηµάτων αντιµετώπισης του προβλήµατος 

και ειδικών εκφράσεων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια της 

συνοµιλίας.  

4.6 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 

Το επόµενο κριτήριο του εξεταζόµενου µοντέλου επιχειρησιακής αριστείας 

είναι η διαχείριση των διαδικασιών, συµπεριλαµβάνοντας τη διαχείριση, το 

σχεδιασµό και την εφαρµογή των διαδικασιών, την αξιολόγησή τους και τις 

διαδικασίες προϊόντων/υπηρεσιών και προµηθευτών/συνεργατών. Βάσει αυτών των 
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κριτηρίων, η διαχείριση των διαδικασιών βάσει των προτύπων ποιότητας 

πραγµατοποιείται µέσω πιστοποίησης ποιότητας σε όλα τα ξενοδοχεία του οµίλου 

Hyatt. Το Hyatt Regency είναι πιστοποιηµένο κατά HACCP για την ποιότητα και την 

ασφάλεια των τροφίµων και των ποτών. Το πρότυπο αυτό ποιότητας, το οποίο είναι 

υποχρεωτικό από το κοινοτικό δίκαιο για όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, 

αποτελεί έναν από τους βασικότερους µηχανισµούς διασφάλισης της ποιότητας των 

συµπληρωµατικών υπηρεσιών των εστιατορίων, του πρωινού, των bars και του room 

service. 

Επιπλέον, το Hyatt Regency είναι πιστοποιηµένο κατά ISO 22000 από την 

εταιρεία πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS, σύµφωνα µε το οποίο η 

πιστοποίηση είναι διάρκειας τριών ετών και ο έλεγχος πραγµατοποιείται κάθε χρόνο 

σε όλες τις διαδικασίες και εγκαταστάσεις παραλαβής, αποθήκευσης, παραγωγής, 

συντήρησης και µεταφοράς. Το ISO 22000 ορίζει τα ακριβή πρότυπα για την 

ποιοτική διαχείριση των τροφίµων και ποτών σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου, 

καθώς και τα πρότυπα ποιότητας για τους αντίστοιχους προµηθευτές, οι οποίοι πρέπει 

να είναι υποχρεωτικά πιστοποιηµένοι. Με την παράλληλη αυτή πιστοποίηση 

ξενοδοχείου και προµηθευτών επιτυγχάνεται η δυνατότητα της ιχνηλασιµότητας, 

βάσει της οποίας αν παρουσιαστεί ένα πρόβληµα σε έναν πελάτη που σχετίζεται µε 

τα τρόφιµα ή τα ποτά (πχ δηλητηρίαση), τότε ο έλεγχος επιτελείται «προς τα πίσω», 

εφόσον οι διαδικασίες είναι κοινές για όλες βάσει των προτύπων ποιότητας. 

Επίσης, το Hyatt Regency πραγµατοποιεί εσωτερικούς ελέγχους κάθε 15 

ηµέρες, τα αποτελέσµατα των οποίων καταγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστηµα ISO 

(e-Qual-Qs). Στο σύστηµα αυτό βρίσκονται καταγεγραµµένα όλα τα πρότυπα και 

κριτήρια ποιότητας κατά ISO και βάσει αυτών καταγράφονται τα αποτελέσµατα των 

ελέγχων σύµφωνα µε τα όρια κάθε κριτηρίου. Παράλληλα, η επιχείρηση 

συνεργάζεται µε έναν εξωτερικό ελεγκτή, ο οποίος είναι ειδικά και επιστηµονικά 

εκπαιδευµένος για να συντονίζει τις διαδικασίες, διατηρώντας συµβουλευτικό 

χαρακτήρα σε διάφορα ζητήµατα, όπως είναι οι εξελίξεις στα πρότυπα ποιότητας, 

στην πιστοποίηση, σε νοµικά και κανονιστικά θέµατα ή άλλες ρυθµίσεις. Εκτός 

αυτού, τακτικές επιθεωρήσεις επιτελούνται κάθε δύο µήνες, µέσω ενός εσωτερικού 

προγράµµατος επιθεώρησης σε τυχαία δείγµατα τροφίµων, τα οποία αναλύονται 

εργαστηριακά.  

Ένα σηµαντικό στοιχείο των διαδικασιών του ξενοδοχείου είναι η διαχείρισή 

τους βάσει των προτύπων περιβαλλοντικής προστασίας, διαχείρισης αποβλήτων και 
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περιορισµού της χρήσης ενεργειακών πόρων. Έτσι, από το 2010 σε όλα τα 

ξενοδοχεία ιδιοκτησίας του οµίλου Hyatt έχει δηµιουργηθεί µία “Green Team” στο 

πλαίσιο του προγράµµατος Hyatt Earth Community. Στην οµάδα αυτή συµµετέχουν 

αντιπρόσωποι από κάθε ένα τµήµα του ξενοδοχείου (πωλήσεις, υποδοχή, κρατήσεις, 

λογιστήριο, γυµναστήριο, εστιατόρια, µαγειρεία, τµήµα δεξιώσεων, προµήθειες, 

ανθρώπινο δυναµικό) και ο συντονιστής της οµάδας επικοινωνεί µε το Γενικό 

∆ιευθυντή, ορίζοντας την ατζέντα και το χρόνο των συναντήσεων.  

Η οµάδα αυτή είναι υπεύθυνη για την καταγραφή των αποτελεσµάτων των 

δράσεων που αναλαµβάνονται για τη διαχείριση των ανακυκλώσιµων υλικών, την 

εξοικονόµηση ενέργειας και νερού, την καθαριότητα του περιβάλλοντος εντός και 

εκτός του ξενοδοχείου, τη διαχείριση των οργανικών και οικιακών αποβλήτων, τη 

δηµιουργία εθελοντικών οµάδων που συµµετέχουν στον καθαρισµό της γύρω 

περιοχής και την εκπαίδευση και ενηµέρωση του προσωπικού για τα ζητήµατα 

περιβαλλοντικής προστασίας. Το προσωπικό, βάσει αυτού του προγράµµατος, 

εκπαιδεύεται στο να εργάζεται σύµφωνα µε τη διατήρηση των ενεργειακών πόρων 

και του νερού, εστιάζοντας στην ορθή διαχείριση των αποβλήτων. Μετά την 

ολοκλήρωση κάθε συνάντησης της “Green Team”, κάθε αντιπρόσωπος αναλαµβάνει 

µία συγκεκριµένη εργασία σχετικά µε τα προαναφερθέντα ζητήµατα, σχεδιάζοντας 

και επικοινωνώντας ένα αντίστοιχο πλάνο δράσης.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί πως το Hyatt Regency Thessaloniki αποτελεί το 

µοναδικό ξενοδοχείο στην πόλη που διαθέτει ιδιόκτητο σύστηµα αποκοµιδής και 

παράλληλα υποστηρίζει την ανακύκλωση, συµµετέχοντας ενεργά στο πρόγραµµα 

Ανακύκλωσης Συσκευασιών της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 

(ΕΑΑΑ), από την οποία πιστοποιείται κάθε χρόνο. Το αποτέλεσµα αυτών των 

δράσεων δεν είναι µόνο η ενεργή συµµετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος, 

αλλά και η ταυτόχρονη µείωση του κόστους διαχείρισης και µεταφοράς των 

αποβλήτων, η οποία συνδυάζεται και µε τη βελτίωση της φήµης και της εταιρικής 

εικόνας του ξενοδοχείου.  
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4.7 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

4.7.1 Σύστηµα αξιολόγησης και µέτρησης απόδοσης 

Το κριτήριο των ανθρώπινων πόρων, το οποίο συµπεριλαµβάνει τη διαχείριση 

του ανθρώπινου δυναµικού, το συµµετοχικό εργασιακό περιβάλλον και την 

εργασιακή ικανοποίηση και ευηµερία, είναι καίριο στο πλαίσιο του µοντέλου 

επιχειρησιακής αριστείας. Το σύστηµα αξιολόγησης του ξενοδοχείου Hyatt χωρίζεται 

σε τρεις φάσεις, όπου αρχικά γίνεται η στοχοθέτηση µέχρι τις 31/01 κάθε έτους, στη 

συνέχεια πραγµατοποιείται εξάµηνη επισκόπηση των στόχων και του πλάνου 

ανάπτυξης µέχρι τις 31/06 και, τέλος, γίνεται ο απολογισµός της απόδοσης µέχρι τις 

31/12. Βάσει της καθετοποιηµένης οργανωσιακής δοµής, η στοχοθέτηση γίνεται 

αρχικά από το Γενικό ∆ιευθυντή του ξενοδοχείου, στη συνέχεια από τα στελέχη και 

τους προϊσταµένους των τµηµάτων, και, τέλος, από τους τακτικούς υπαλλήλους. 

Βάσει του εσωτερικού πρωτοκόλλου αξιολόγησης της απόδοσης, οι στόχοι πρέπει να 

είναι συγκεκριµένοι, µετρήσιµοι, επιτεύξιµοι, σχετικοί και χρονικά µετρήσιµοι, βάσει 

του συστήµατος αξιολόγησης SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, 

Time-bounded). 

Αφού ο εκάστοτε υπάλληλος ενηµερωθεί για τους στόχους απόδοσης από τον 

προϊστάµενο του τµήµατος, ακολούθως σχεδιάζεται η απόδοση βάσει δύο έως τριών 

στόχων για το τρέχον έτος, όπως είναι η αύξηση 2,5% στην πώληση δωµατίων για 

τους υπαλλήλους του τµήµατος πωλήσεων ή η αύξηση 10% στο αποτέλεσµα της 

αξιολόγησης του «µυστικού επισκέπτη» για τους υπαλλήλους καθαριότητας των 

δωµατίων. Στη συνέχεια, βάσει του Μοντέλου Απόδοσης Hyatt, εντοπίζονται οι 

βασικές απαιτούµενες δεξιότητες που πρέπει να πληροί ο υπάλληλος, καθώς και 2 

από τις 5 δεξιότητες που επιδέχονται βελτίωσης, σύµφωνα µε τις περιοχές εστίασης 

των Βασικών Ικανοτήτων και Ηγετικών Προσδοκιών Hyatt. Έτσι, καθορίζεται το 

πλάνο ανάπτυξης του υπαλλήλου, το οποίο περιλαµβάνει συγκεκριµένες 

εκπαιδεύσεις, εκπαιδεύσεις σε άλλα τµήµατα του ξενοδοχείου (cross training) ή 

παρακολούθηση σεµιναρίων κλπ. Στο εξάµηνο πραγµατοποιείται η επισκόπηση 

επίτευξης των στόχων και στο τέλος του έτους η αξιολόγηση της απόδοσης.  

Η διαδικασία διαχείρισης της απόδοσης πραγµατοποιείται βάσει µίας 

«κουλτούρας καθοδήγησης», ώστε να εξασφαλίζεται ένα συµµετοχικό εργασιακό 

περιβάλλον, όπου οι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν στο µέγιστο 
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βαθµό τις ικανότητας και επαγγελµατικές τους δεξιότητες, βελτιστοποιώντας την 

απόδοσή τους και µεγιστοποιώντας το επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης. Με τον 

τρόπο αυτό και σύµφωνα µε τις τρεις φάσεις διαχείρισης της απόδοσης, κατά το 

σχεδιασµό της απόδοσης (Νοέµβριος – Ιανουάριος) καταγράφονται οι στόχοι, η 

εστίαση των ικανοτήτων και το προσωπικό πλάνο ανάπτυξης. Οι στόχοι είναι 

κλιµακούµενοι (1-2 για προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών, 2-3 για προϊσταµένους, 

3-4 για διευθυντικά στελέχη) και καθορίζονται σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του 

εργαζοµένου, του πελάτη και των µετόχων. Επίσης, η εστίαση στις ικανότητες (µέχρι 

3) γίνεται βάσει του µοντέλου απόδοσης Hyatt, και το πλάνο προσωπικής ανάπτυξης 

γίνεται σύµφωνα µε την επισκόπηση του προηγούµενου έτους και βάσει της 

Φιλοσοφίας Εκµάθησης Hyatt (Hyatt Learning Philosophy). 

Κατά την εξάµηνη επισκόπηση (Ιούνιος-Ιούλιος) παρέχεται ανατροφοδότηση 

από την πλευρά των υπαλλήλων βάσει του σχεδιασµού της απόδοσης και του 

Προσωπικού Πλάνου Ανάπτυξης, ενώ στην ολοκλήρωση της επισκόπησης 

(Νοέµβριος-Ιανουάριος) πραγµατοποιείται η συνολική εκτίµηση της απόδοσης, όπου 

γίνεται διαχωρισµός των επιτευχθέντων στόχων, των µη επιτευχθέντων και των 

επιτευγµάτων πέραν των στόχων, οδηγώντας στο στάδιο σχεδιασµού απόδοσης του 

επόµενου έτους. Είναι προφανές πως το ξενοδοχείο εφαρµόζει ένα πρότυπο σύστηµα 

αξιολόγησης της απόδοσης του ανθρώπινου δυναµικού, του οποίου η κυκλική και 

αλληλεξαρτώµενη φύση δηµιουργεί ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον.  

4.7.2 Εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί πολιτική καίριας σηµασίας για τον όµιλο 

Hyatt, καθώς αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις πρακτικές και µεθόδους 

εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης. Αρχικά, όταν ολοκληρωθεί η 

πρόσληψη ενός υπαλλήλου, τότε αυτός παρακολουθεί µία γενική εκπαίδευση 

διάρκειας 2 ηµερών, όπου ενηµερώνεται για τη φιλοσοφία, την ιστορία, τα βασικά 

στελέχη, τις πολιτικές, τις διαδικασίες, τις κατηγορίες των ξενοδοχείων και άλλα 

ζητήµατα που σχετίζονται µε τον όµιλο Hyatt. Ακολούθως, η εκπαίδευση που 

πραγµατοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα γίνεται µε διάφορους τρόπους, 

όπως η εκπαίδευση σε δωµάτιο (class room training), η διαδικτυακή εκπαίδευση 

(Hyatt Leadership Network e-Learning), η επαγγελµατική κατάρτιση στη θέση 
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εργασίας (on job training), η εσωτερική εκπαίδευση σε τµήµατα (internal department 

training plan) και η σταυροειδής εκπαίδευση σε άλλα τµήµατα (cross training). 

Σηµαντικό είναι να σηµειωθεί πως όλο το προσωπικό εκπαιδεύεται σε 

προκαθορισµένες συµπεριφορές ανεξαρτήτως ιεραρχίας (πχ πως δίνονται οδηγίες 

στον πελάτη, πως διαχειρίζονται τα προφορικά παράπονα, ποια είναι η διαδικασία 

παραγγελίας γεύµατος, σε πόσα χτυπήµατα πρέπει να σηκώνεται το τηλέφωνο κλπ). 

Εκτός αυτών των γενικών πολιτικών, οι υπάλληλοι κάθε τµήµατος εκπαιδεύονται και 

σε άλλες συγκεκριµένες διαδικασίες και πολιτικές. Επίσης, κάθε υπάλληλος είναι 

υποχρεωµένος να παρακολουθεί µία διαδικασία εκπαίδευσης δωµατίου και µία 

ηλεκτρονική εκπαίδευση (class room & web training) ανάλογα µε το επίπεδο 

ιεραρχίας και σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του οµίλου.  

Οι εκπαιδεύσεις αυτές έχουν συγκεκριµένα πρότυπα και διαδικασίες και είναι 

υποχρεωτικές και διαφορετικές για κάθε τµήµα (πχ εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση 

παραπόνων, βελτίωση απόδοσης, πολιτική ασφάλειας κλπ), ενώ εκτός αυτών υπάρχει 

και µία σειρά άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες πραγµατοποιούνται 

σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν ιδιαίτερες ανάγκες ή ελλείψεις (πχ εκπαίδευση στο 

πρότυπο ISO 22000, µέτρηση ικανοποίησης πελατών, διαχείριση χρόνου, διαχείριση 

άγχους, διαχείριση πελατειακών βάσεων). Παράλληλα, η εκπαιδευτική διαδικασία 

είναι συνεχής χρονικά, καθώς σε κάθε τµήµα υπάρχει ένας τµηµατικός εκπαιδευτής, ο 

οποίος έχει παρακολουθήσει µία εκπαίδευση διάρκειας 1 εβδοµάδας (Hyatt On 

Skills), στην οποία διδάσκεται τη µέθοδο εκπαίδευσης, ώστε να είναι σε θέση να 

εκπαιδεύει τους υπόλοιπους υπαλλήλους του τµήµατος. Η διαδικασία αυτή, η οποία 

ονοµάζεται “train the trainer”, δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να καταρτίζει 

τους υπαλλήλους πάνω στη θέση εργασίας (on job), να σχεδιάζει και να εφαρµόζει 

πλάνο εσωτερικών εκπαιδεύσεων ανάλογα µε τις ανάγκες, και να ενηµερώνει και 

λοιπούς υπαλλήλους εκτός του τµήµατος κατά τη διάρκεια σταυροειδούς 

εκπαίδευσης.  

4.7.3 Έλεγχος και µέτρηση ικανοποίησης 

Οι διαδικασίες ελέγχου και µέτρησης της ικανοποίησης του προσωπικού  

βασίζονται στη συµπλήρωση και αξιολόγηση µίας επίσηµης φόρµας, η οποία 

ονοµάζεται “Hyatt Employee Engagement Survey” και ουσιαστικά αξιολογεί το 

βαθµό δέσµευσης των υπαλλήλων στον οργανισµό. Κάθε υπάλληλος ανεξαρτήτως 
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ιεραρχίας συµπληρώνει αυτή τη φόρµα σε µορφή ερωτηµατολογίου βάσει µίας 

πενταβάθµιας κλίµακας τύπου Likert (διαφωνώ απόλυτα, διαφωνώ, ούτε 

συµφωνώ/ούτε διαφωνώ, συµφωνώ, συµφωνώ απόλυτα), ώστε να εξαχθούν συνολικά 

συµπεράσµατα και βαθµολογίες αναφορικά µε το βαθµό δέσµευσης στα πρότυπα 

ποιότητας, τα αισθήµατα και τις απόψεις τους για την οµάδα εργασίας και τον 

προϊστάµενο και άλλα ζητήµατα που αφορούν την εργασία τους στο πλαίσιο της 

επιχείρησης.  

Η έρευνα αυτή πραγµατοποιείται µία φορά το χρόνο, συνήθως το Σεπτέµβριο, 

σε όλα τα ξενοδοχεία του οµίλου, σε συνεργασία µε την εταιρεία Gallup, και 

βασίζεται σε ερωτήµατα τεσσάρων διαφορετικών ενοτήτων (grow – belong – give – 

get). Αφού συµπληρωθεί το ερωτηµατολόγιο από τον υπάλληλο, ο λογαριασµός 

χρήσης απενεργοποιείται και, ακολούθως, τα διοικητικά στελέχη έχουν τη 

δυνατότητα να ελέγξουν τα αποτελέσµατα, σύµφωνα µε τα οποία καταρτίζεται και το 

πλάνο δράσης του επόµενου έτους. Τα συνολικά αποτελέσµατα των προηγούµενων 

ετών είναι προσβάσιµα σε όλους τους υπαλλήλους και καταγράφονται τόσο σε σχέση 

µε τα διαφορετικά τµήµατα όσο και αναφορικά µε την περιφέρεια που ανήκει το 

εκάστοτε ξενοδοχείο. Παράλληλα, ο προϊστάµενος του τµήµατος βάσει των 

βαθµολογήσεων της έρευνας είναι υποχρεωµένος να καταρτίσει ένα πλάνο δράσης, 

επιλέγοντας δύο αδύναµα σηµεία που επιδέχονται βελτίωσης και ένα δυνατό σηµείο 

που πρέπει να διατηρηθεί.  

Για τα σηµεία αυτά, ο προϊστάµενος στη συνέχεια οργανώνει συγκεκριµένες 

δραστηριότητες στις οποίες πρέπει να συµµετέχει η οµάδα εργασίας του τµήµατος, µε 

σκοπό τη βελτίωση της δέσµευσης και της συνοχής της οµάδας. Το πλάνο δράσης 

που καταρτίζεται περιέχει την αντιστοίχιση των δυνατών και αδύνατων σηµείων µε 

τις αντίστοιχες δραστηριότητες που πρέπει να αναληφθούν για τη βελτίωση ή 

διατήρησή τους, και στη συνέχεια υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε ένα ενιαίο 

πληροφοριακό σύστηµα για να εγκριθεί από τον υπεύθυνο προσωπικού και το Γενικό 

∆ιευθυντή. Τέλος, η εφαρµογή των δραστηριοτήτων παρακολουθείται σε µηνιαία 

βάση και τα πρώτα αποτελέσµατα καταγράφονται µετά από έξι µήνες. Στο τέλος του 

έτους ολοκληρώνεται η διαδικασία και ελέγχεται το ποσοστό στο οποίο έχουν 

επιτευχθεί οι στόχοι βάσει του πλάνου δράσης.  
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4.7.4 Επιβράβευση 

Το Hyatt εφαρµόζει ένα πρότυπο σύστηµα επιβράβευσης των υπαλλήλων βάσει 

του προγράµµατος Hy-Star, σύµφωνα µε το οποίο κάθε υπάλληλος έχει τη 

δυνατότητα να προτείνει έναν άλλον υπάλληλο ο οποίος επέδειξε ιδιαίτερα καλή 

απόδοση σε έναν τοµέα, όπως η συνεργασία, η παροχή βοήθειας και υποστήριξης, η 

ανάληψη µίας θετικής πρωτοβουλίας ή η πολύ αποτελεσµατική εξυπηρέτηση ενός 

πελάτη. Στο τέλος του έτους συγκεντρώνονται από τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού τα 

«αστέρια» που έχει λάβει κάθε υπάλληλος και ανάλογα µε τον αριθµό τους ο 

υπάλληλος επιβραβεύεται µε διάφορους τρόπους, όπως είναι κουπόνια εξαργύρωσης 

για την αγορά τροφίµων ή δωρεάν γεύµα στα εστιατόρια του ξενοδοχείου. Ο 

υπάλληλος που θα συγκεντρώσει τα περισσότερα «αστέρια» ανακοινώνεται ως ο 

“Hy-Star employee of the year” και επιβραβεύεται µε µία χρηµατική επιταγή ή ένα 

δωρεάν ταξίδι σε ένα ξενοδοχείου του οµίλου.  

Εκτός αυτού του συστήµατος επιβράβευσης, κάθε 3 µήνες διεξάγεται η γενική 

συνάντηση των υπαλλήλων (General Employee Meeting), στην οποία συµµετέχουν 

όλα τα τµήµατα του ξενοδοχείου και όπου ο Γενικός ∆ιευθυντής ενηµερώνει το 

προσωπικό για την πορεία της επιχείρησης. Στη συνάντηση αυτή, οι υπάλληλοι που 

ανέλαβαν µία πρωτότυπη πρωτοβουλία ή εφάρµοσαν µία εξαιρετική ιδέα κατά τη 

διάρκεια της εργασίας του επιβραβεύονται από το διευθυντή µε δωρεάν γεύµα ή 

χρήση spa, ενώ οι υπάλληλοι που έχουν πάνω από 5 ή 10 χρόνια συνεχόµενης 

εργασίας στο ξενοδοχείο λαµβάνουν µία ειδική πιστοποίηση.  

4.8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το τελευταίο κριτήριο του µοντέλου επιχειρησιακής αριστείας αναφέρεται 

στα επιχειρησιακά αποτελέσµατα, περιλαµβάνοντας την ικανοποίηση των 

ενδιαφερόµενων µερών, τους πελάτες και τις αγορές, τα οικονοµικά αποτελέσµατα 

και τα αποτελέσµατα της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων και της οργανωσιακής 

απόδοσης. Αναφορικά µε το σύστηµα “HySat”, το οποίο αξιολογεί την ικανοποίηση 

των πελατών, το ξενοδοχείο Hyatt Regency Thessaloniki τοποθετείται δεύτερο στην 

κατάταξη του HySat µε δείκτες πιθανότητας σύστασης (likelihood to recommend) 

81,8, συνολικής ικανοποίησης (overall satisfaction) 78,8 και NPS (Net Promoter 

Score) 81,8, µε δείκτη NPS benchmark για όλα τα ξενοδοχεία του οµίλου 81,8. Στην 
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ιστοσελίδα tripadvisor.com, το ξενοδοχείο κατατάσσεται 4ο ανάµεσα σε 72 

ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης βάσει 143 κριτικών.  

Επίσης, στον όµιλο Hyatt µετά την εφαρµογή του συστήµατος “HySat” σε 

συνεργασία µε την εταιρεία Medallia καταγράφτηκαν τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 

I. 7%-14% αύξηση στην ικανοποίηση των πελατών για τις κατηγορίες 

«πιθανότητα σύστασης», «αξία για την τιµή που πληρώνεται» και 

«συνολική εµπειρία» 

II.  3%-4% αύξηση του ρυθµού βελτίωσης της ικανοποίησης των πελατών 

σε σχέση µε ανταγωνιστικά ξενοδοχεία 

III.  92% αύξηση της επανάκτησης επισκεπτών, ποσοστό µεγαλύτερο σε 

όλον τον ξενοδοχειακό κλάδο παγκοσµίως 

IV.  ∆ιεθνείς βραβεύσεις, συµπεριλαµβανοµένων του βραβείου 

“Hospitality Technology’s Visionary Award” και του “Best Hotel 

Chain Value” στη βαθµολόγηση του “Best in Business Travel” από 

πελάτες που επισκέπτονται τα ξενοδοχεία Hyatt για επαγγελµατικούς 

λόγους 

Τα αποτελέσµατα σχετικά µε το πρόγραµµα “Goldpassport” είναι: 

� 12 εκατοµµύρια µέλη παγκοσµίως και 1,8 εκατοµµύρια ενεργών 

µελών 

� 450.000 ενεργά µέλη που προστίθενται ετησίως 

� Μέση διαµονή 2,3 βράδια και ποσό που παράγεται ανά µέση διαµονή 

$600 

� Τα µέλη ξοδεύουν 16% περισσότερα χρήµατα από τα µη µέλη και 

αντιστοιχούν σε πάνω από 23% των ηµερών διαµονής όλων των 

ξενοδοχείων Hyatt 

� Οι κατηγορίες πελατών Platinum και Diamond αντιστοιχούν στο 13% 

όλης της βάσης των µελών αλλά στο 39% των εσόδων της. 

Αναφορικά µε την προστασία του περιβάλλοντος και τα αποτελέσµατα του 

προγράµµατος Hyatt Earth Community, στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται τα 

βασικότερα στοιχεία για το έτος 2011 µε βάση το 2007. 

 

Πίνακας 2 Αποτελέσµατα προγράµµατος Hyatt Earth Community 

Έτος 2007 2008 2009 2010 2011 Στόχος 2015 
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Ένταση ενέργειας 0% -4% -9% -9% -9% -25% 

Εκποµπές CO2 0% -5% -12% -10% -10% -25% 

Ένταση νερού -2% -5% -5% -7% -7% -20% 

Ένταση αποβλήτων - - - - -3% -25% 

 

Επίσης, καταγράφτηκε το 2011 σύστηµα ανακύκλωσης στο 88% των 

ξενοδοχείων του οµίλου, εφαρµογή προγραµµάτων επαναχρησιµοποίησης σεντονιών 

στο 95%, εφαρµογή πρακτικών για τη µείωση της θερµοκρασίας σε άδεια δωµάτια 

(κλείσιµο κουρτινών), πρακτικές εξοικονόµησης ενέργειας στο 95% των ξενοδοχείων 

κατά τις υπηρεσίες πλυντηρίων, πρακτικές ανακύκλωσης χαλιών και ταπετσαριών σε 

όλα τα ξενοδοχεία που ανακαινίστηκαν, τοποθέτηση φωτισµού εξοικονόµησης 

ενέργειας στο 97% των ξενοδοχείων, τοποθέτηση συστηµάτων κεντρικής θέρµανσης 

και αυτόµατου καθορισµού θερµοκρασίας σε όλα τα δωµάτια στους 290C, 

εγκατάσταση µηχανισµών εξοικονόµησης νερού στο 90% των ξενοδοχείων, 

τοποθέτηση αισθητήρων ή χρονοδιακοπτών για εξοικονόµηση ενέργειας στις 

αποθήκες του 63% των ξενοδοχείων και εφαρµογή συστήµατος κάρτας ελεγχόµενης 

από τον πελάτη για την ενεργειακή διαχείριση του δωµατίου στο 34%.  

Σε σχέση µε τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού και των συνεργατών 

για το έτος 2011 καταγράφθηκε: 

i. 20 χρόνια µέσος όρος παραµονής στην εργασία για τους Γενικούς 

∆ιευθυντές των ξενοδοχείων 

ii.  14.000 συνεργάτες µε µέσο όρο πάνω από 10 χρόνια συνεργασίας µε 

τα ξενοδοχεία 

iii.  6.000 συνεργάτες µε µέσο όρο πάνω από 20 χρόνια συνεργασίας µε τα 

ξενοδοχεία 

iv. Προσφορά 7.300 ωρών εθελοντικής εργασίας από τους συνεργάτες σε 

προγράµµατα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. 

v. Αύξηση 100% της διασποράς προµηθευτών από το 1999 στο 2011 

Στο πλαίσιο των προγραµµάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τα 

βασικότερα αποτελέσµατα είναι τα εξής: 

� Συνολική προσφορά $4.900.000 σε φιλανθρωπικά προγράµµατα και 

σχετικά προγράµµατα ΕΚΕ για το 2011 

� Συνολική προσφορά $24.000 από τα µέλη του Goldpassport σε 

φιλανθρωπικές εκδηλώσεις από το 2006 
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� Εκπαίδευση 1.300 ατόµων ΑµεΑ σε τουριστικές και ξενοδοχειακές 

υπηρεσίες µέσω του προγράµµατος “Hands on Education”. 

Σε σχέση µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα του ίδιου έτους, καταγράφτηκε: 

� Συνεισφορά $2 δις µέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας στις τοπικές 

οικονοµίες συνολικά το 2011 

� 11 νέα ξενοδοχεία και δηµιουργία 4.500 θέσεων εργασίας το ίδιο έτος. 

Τέλος, ο όµιλος Hyatt έχει βραβευθεί µε τα παρακάτω βραβεία: 

I. Best Places to Work for LGBT Equality, από το πρόγραµµα Human 

Rights Campaign 2005-2012 

II.  Environmental Excellence Award από την εταιρεία Microsoft το 2011 

III.  Great Workplace Award, από την εταιρεία Gallup το 2012 

IV.  Top Companies for Latinas to Work For in the US, από το περιοδικό 

Latina Style Magazine το 2011 

V. Best Places to Work for LGBT Equality, από το πρόγραµµα Human 

Rights Campaign το 2013 

VI.  Top 50 Employers, από το περιοδικό Careers & Disabled Magazine το 

2013 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ποιότητα αποτελεί ένα από τα κρισιµότερα ζητήµατα της σύγχρονης 

επιχειρησιακής λειτουργίας και ένα από τα πιο επίκαιρα ζητήµατα της παρούσας 

οικονοµικής συγκυρίας. Η αναγνώριση της διαχείρισης της ποιότητας δεν είναι 

αποτέλεσµα απλά της ακαδηµαϊκής κοινότητας αλλά έγκειται κυρίως στα θετικά 

επιχειρησιακά αποτελέσµατα που µπορεί να επιφέρει σε ένα σύγχρονο οργανισµό. 

Ειδικά στο πλαίσιο δραστηριοποίησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από ένα φάσµα σηµαντικών ιδιαιτεροτήτων, η διαχείριση της 

ποιότητας αντιπροσωπεύει το κρισιµότερο συστατικό του στρατηγικού σχεδιασµού 

και της οργάνωσης. Με άλλα λόγια, στόχος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων είναι η 

παροχή µίας ποιοτικά αναβαθµισµένης εξυπηρέτησης στο πλαίσιο ενός συνολικού 

ποιοτικού προϊόντος, το οποίο υπερβαίνει τις προσδοκίες του πελάτη και αντιστοιχεί 

σε εκείνα τα χαρακτηριστικά που διαµορφώνουν την αντιληπτή, εκ µέρους του, 

ποιότητα.  

Λαµβάνοντας, µάλιστα, υπόψη τις παρούσες συνθήκες έντασης του 

ανταγωνισµού και υπερπροσφοράς µεταξύ των ξενοδοχείων, καθώς και τις τρέχουσες 

συνθήκες οικονοµικής ύφεσης, γίνεται αντιληπτό πως ο ρόλος της ποιότητας, µε 

σκοπό τη διατήρηση και προσέλκυση πελατών, καθίσταται όλο και πιο σηµαντικός. 

Σήµερα, τα ξενοδοχεία έχουν περισσότερο ανάγκη από ποτέ να εφαρµόζουν 

συστήµατα που µπορούν, από τη µία πλευρά, να επιφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες για 

τους πελάτες τους, και, από την άλλη, να τους προσφέρουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα, περιορίζοντας παράλληλα το κόστος λειτουργίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ∆ΟΠ αποτελεί ένα από τα αποτελεσµατικότερα εργαλεία 

στρατηγικού σχεδιασµού, καθώς όχι µόνο επηρεάζει θετικά την ποιότητα και όλα τα 

συστατικά της, αλλά την ίδια στιγµή παρέχει δυνατότητες µείωσης του κόστους, 

µέσω της ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιµων επιχειρησιακών πόρων. Ωστόσο, 

οι λειτουργίες µίας επιχείρησης υπό ένα σύστηµα ∆ΟΠ βασίζονται τόσο στην 

οργάνωση του συστήµατος, δηλαδή στην εφαρµογή των µεθόδων και διαδικασιών 

διαχείρισης της ποιότητας, όσο και στη δέσµευση της διοίκησης και όλου του 

οργανισµού, δηλαδή στη συνειδητή και ολοκληρωµένη προσπάθεια από όλο το 

ανθρώπινο δυναµικό κατά τη διαδικασία εφαρµογής του συστήµατος ∆ΟΠ, 

περιλαµβάνοντας τόσο τα στελέχη όσο και τους υπαλλήλους. Σύµφωνα µε αυτό, τα 

στοιχεία που διαφοροποιούν τη ∆ΟΠ από άλλες στρατηγικές ποιότητας είναι η 
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ολιστική προσέγγιση και η εµπλοκή του συνόλου της επιχείρησης, η εξουσιοδότηση 

των υπαλλήλων να αναλαµβάνουν ενεργό συµµετοχή στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων και ο ρόλος της ποιότητας αναφορικά µε την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων των πελατών.  

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε το ζήτηµα της ∆ΟΠ στον ξενοδοχειακό 

κλάδο, µέσω της επισκόπησης της σύγχρονης ερευνητικής βιβλιογραφίας και µέσω 

της ενδελεχούς παρουσίασης τριών περιπτώσεων ξενοδοχείων που εφαρµόζουν µε 

επιτυχία συστήµατα ∆ΟΠ. Στο ερευνητικό µέρος της παρούσας εργασίας, εξετάστηκε 

η περίπτωση του ξενοδοχείου Hyatt Regency Thessaloniki βάσει του µοντέλου 

επιχειρησιακής αριστείας EFQM, το οποίο προσδιορίζει εκείνες τις βασικές 

µεταβλητές που αποτελούν προϋποθέσεις για την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου 

συστήµατος ∆ΟΠ. Πιο συγκεκριµένα, εξετάστηκαν οι µεταβλητές της ηγεσίας, της 

πολιτικής και στρατηγικής, της εστίασης στον πελάτη, της διαχείρισης των 

ανθρώπινων πόρων, των διαδικασιών, των επιχειρησιακών αποτελεσµάτων και της 

πληροφόρησης και ανάλυσης.  

Σύµφωνα, λοιπόν, µε αυτά τα στοιχεία, αρχικά καταγράφτηκε πως το υπό 

εξέταση ξενοδοχείο πληροί την προϋπόθεση της ηγεσίας στο πλαίσιο της ∆ΟΠ υπό το 

µοντέλο EFQM, καθώς η δέσµευση της διοίκησης στην ποιότητα αποτυπώνεται τόσο 

στο όραµα της επιχείρησης, όσο και στις κοινές αξίες της που συνθέτουν την εταιρική 

κουλτούρα της. Παράλληλα, η δέσµευση ολόκληρου του οργανισµού καταγράφεται 

και στις εκθέσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καθώς και στο κοινό όραµά της 

που ονοµάζεται Hyatt Thrive και αφορά τους τέσσερις άξονες δράσης της, την 

περιβαλλοντική βιωσιµότητας, την εκπαίδευση και προσωπική ανάπτυξη, την υγεία 

και ευεξία και την οικονοµική και επενδυτική µεγέθυνση.  

Αναφορικά µε το συστατικό της πολιτικής και στρατηγικής, το Hyatt Regency 

Thessaloniki εφαρµόζει πρότυπα συστήµατα στρατηγικής ανάπτυξης, µε έµφαση στις 

διαδικασίες ελέγχου, διαχείρισης και αξιολόγησης της ποιότητας. Τα συστήµατα 

αφορούν την ασφάλεια και καθαριότητα, την προστασία των προσωπικών 

δεδοµένων, την εκπαίδευση του προσωπικού και των διοικητικών στελεχών, τον 

εσωτερικό έλεγχο διασφάλισης ποιότητας, την αξιολόγηση της ποιότητας των 

υπηρεσιών µέσω της πρακτικής του «µυστικού επισκέπτη», τη µέτρηση του βαθµού 

ικανοποίησης των πελατών και τον εξωτερικό έλεγχο. Παράλληλα, οι πολιτικές 

ποιότητας του ξενοδοχείου βασίζονται στο συνεχή έλεγχο της ποιότητας µέσω ενός 

πλήθους συστηµάτων, τα οποία λειτουργούν βάσει σταθερού χρονικά ελέγχου, βάσει 
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επιτόπιας επισκόπησης και σύµφωνα µε τις πρακτικές του εσωτερικού και 

εξωτερικού ελέγχου.  

Επιπλέον, το υπό εξέταση ξενοδοχείο πληροί µε απόλυτη επάρκεια τόσο το 

στοιχείο της ποιοτικής πληροφόρησης και ανάλυσης, εφαρµόζοντας µία σειρά 

καινοτόµων πληροφοριακών συστηµάτων και αναπτύσσοντας επιτυχείς συνεργασίας 

µε εταιρείες παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών, όσο και το στοιχείο της εστίασης στον 

πελάτη. Αναφορικά µε το τελευταίο συστατικό του µοντέλου EFQM, καθίσταται 

προφανές πως το Hyatt Regency Thessaloniki ακολουθεί µία ολοκληρωµένη 

πελατοκεντρική προσέγγιση, εφαρµόζοντας πρότυπα συστήµατα διαχείρισης 

πελατών, διαχείρισης παραπόνων, µέτρησης της ικανοποίησης, ανάκτησης των 

επισκεπτών και διαµόρφωσης και διαχείρισης µίας σύγχρονης πελατειακής βάσης 

δεδοµένων. Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι πως αυτή η ξενοδοχειακή επιχείρηση 

δεν εστιάζει απλά στον πελάτη µε σκοπό να διατηρήσει την πελατεία του, αλλά 

αντιστοιχεί σε µακροπρόθεσµο επίπεδο τους στρατηγικούς της στόχους µε την 

αντιληπτή ποιότητα και τις συγκεκριµένες ανάγκες του επισκέπτη. 

Το ίδιο συµβαίνει και στο επίπεδο της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, 

καθώς το Hyatt Regency Thessaloniki διοικεί το ανθρώπινο δυναµικό της 

επιχείρησης εστιάζοντας στη συνεχή εκπαίδευση και προσωπική ανάπτυξη, 

ακολουθώντας όλες τις καινοτόµες και σύγχρονες πρακτικές της ∆ΟΠ, όπως είναι η 

εκπαίδευση, η επιβράβευση, η µέτρηση της ικανοποίησης, η αξιολόγηση του βαθµού 

δέσµευσης και ο έλεγχος της απόδοσης. Επιπλέον, η διαχείριση των διαδικασιών 

πλαισιώνεται από ένα µοντέλο συνεχούς βελτίωσης ποιότητας, µέσω συστηµάτων 

πιστοποίησης, ελέγχου των προµηθευτών, αξιολόγησης των συνεργασιών και 

ανάδειξης του πελάτη στο κέντρο όλων αυτών. Η ποιοτική λειτουργία και η 

προσήλωση στην ποιότητα καταγράφεται, τέλος, και στα επιχειρησιακά 

αποτελέσµατα, τα οποία βελτιώνονται συνεχώς, όπως καταγράφεται σε ένα ευρύ 

φάσµα δεικτών, όπως η ικανοποίηση των πελατών, η χρήση των ενεργειακών πόρων, 

τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα και η διατήρηση του ανθρώπινου δυναµικού.  

Εκτός του µοντέλου επιχειρησιακής αριστείας EFQM και βάσει των τριών 

µελετών περιπτώσεων των ξενοδοχείων που αναλύθηκαν σε προηγούµενα κεφάλαια, 

µπορεί να ειπωθεί πως το εξεταζόµενο ξενοδοχείο πληροί, εν µέρει, την πλειοψηφία 

των συνιστωσών ποιότητας στο πλαίσιο των αντίστοιχων συστηµάτων ∆ΟΠ. Πιο 

συγκεκριµένα, το Hyatt Regency Thessaloniki εφαρµόζει τόσο το µοντέλο του 

διεθνούς προσανατολισµού του Ritz Carlton, όσο και αυτό της ενίσχυσης της 
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πιστότητας του Kimpton Hotel, χωρίς ωστόσο να παραµελεί τις κατευθύνσεις της 

περιβαλλοντικής προστασίας και αειφορίας του Airlie Center, µε αποτέλεσµα τη 

µείωση του κόστους και την παράλληλη ενίσχυση της ποιότητας.  

Επιπλέον, σύµφωνα µε την προηγούµενη ανάλυση και βάσει του γενικότερου 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος δραστηριοποίησης του Hyatt Regency 

Thessaloniki, παρακάτω καταγράφονται οι βασικότερες δυνάµεις και αδυναµίες της 

εν λόγω ξενοδοχειακής επιχείρησης: 

∆υνάµεις 

i. Εξαιρετικά αποτελεσµατικό εφαρµοζόµενο επιχειρησιακό µοντέλο 

(business model), το οποίο βασίζεται στις αρχές και αποδοτικές 

πρακτικές της ∆ΟΠ. 

ii.  Πολύ υψηλά ποσοστά ικανοποίησης πελατών και εργαζοµένων, 

γεγονός που καταδεικνύει αποτελεσµατική διαχείριση εσωτερικών και 

εξωτερικών πελατών 

iii.  Ισχυρό εµπορικό σήµα και υψηλό επίπεδο πιστότητας των πελατών, 

µέσω της εφαρµογής σύγχρονων συστηµάτων CRM 

iv. Υψηλό επίπεδο ποιότητας στις παρεχόµενες υπηρεσίες, µε εστίαση 

στην ικανοποίηση του επισκέπτη και την παροχή ποικίλων και 

συµπληρωµατικών υπηρεσιών 

v. Θετική εταιρική εικόνα και φήµη της επιχείρησης, µέσω της 

εφαρµογής προγραµµάτων περιβαλλοντικής προστασίας και Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης 

vi. ∆υνατότητα συνεχούς βελτίωσης της επιχειρησιακής λειτουργίας, 

µέσω εφαρµογής συστηµάτων διαχείρισης, ελέγχου, αξιολόγησης και 

πιστοποίησης της ποιότητας 

vii.  ∆υνατότητα υψηλής κερδοφορίας λόγω της ύπαρξης του καζίνο 

Αδυναµίες 

i. ∆υσµενές εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας, λόγω της οικονοµικής 

κρίσης και της µείωσης του διαθέσιµου εισοδήµατος των πελατών 

ii.  Έντονος ανταγωνισµός από τις τοπικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, 

καθώς και από τους διεθνείς ανταγωνιστικούς προορισµούς τουρισµού 

πολυτελείας 

iii.  Εστίαση σε πελάτες σχετικά υψηλού εισοδήµατος και σε επισκέπτες 

λόγω επαγγελµατικών λόγων 
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iv. Υψηλό κόστος εφαρµογής των συστηµάτων διαχείρισης και 

πιστοποίησης της ποιότητας 

v. Ανεπαρκείς τουριστικές υποδοµές  

vi. Ανεπαρκής ανάπτυξη συνεδριακού τουρισµού 

Συνοπτικά και λαµβάνοντας υπόψη τις παρούσες δυσµενείς οικονοµικές 

συνθήκες, µπορεί να υποστηριχτεί πως η εξέταση της εφαρµογής ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος ∆ΟΠ στο Hyatt Regency Thessaloniki απέδειξε πως η 

φιλοσοφία ∆ΟΠ είναι ένα εξαιρετικά χρήσιµο εργαλείο ενίσχυσης της ποιότητας, 

αποκόµισης µακροχρόνιων οφελών, επίτευξης βιωσιµότητας και ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος. Έτσι, παρά το κόστος πους σίγουρα εµπεριέχεται στο σχεδιασµό και 

εφαρµογή ενός ανάλογου συστήµατος, τα µακροχρόνια οφέλη που προκύπτουν είναι 

πολλαπλά και σηµαντικά. Συµπερασµατικά, ο ξενοδοχειακός κλάδος οφείλει να 

αντιµετωπίζει τα συστήµατα ∆ΟΠ όχι µόνο ως µία πρόσθετη δαπάνη, αλλά, κυρίως, 

ως εργαλεία αποκόµισης κερδών, επίτευξης κερδοφορίας, ενίσχυσης της ποιότητας, 

προσέλκυσης πελατών, και άρα, ως µέσα εξόδου από την κρίση.  

Για τη βελτίωση του συστήµατος ∆ΟΠ που εφαρµόζεται στο Hyatt Regency 

Thessaloniki προτείνονται τα παρακάτω: 

I. Περισσότερο ξεκάθαρος στρατηγικός σχεδιασµός αναφορικά µε τη 

διασύνδεση των στόχων ποιότητας και των αντίστοιχων 

επιχειρησιακών λειτουργιών σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της 

επιχείρησης 

II.  Ενοποίηση όλων των συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας µέσω 

ενός πληροφοριακού συστήµατος 

III.  ∆ηµιουργία ενός πλαισίου αυτοαξιολόγησης της επίτευξης των στόχων 

ποιότητας βάσει ενός προτυποποιηµένου µοντέλου αξιολόγησης, όπως 

το EFQA 

IV.  Εστίαση των πρακτικών ∆ΟΠ στην προσέλκυση πελατών µεσαίων και 

χαµηλότερων εισοδηµάτων για την αντιµετώπιση του ανταγωνισµού 

V. Στενότερη διασύνδεση των συστηµάτων ∆ΟΠ µε τη λειτουργία του 

καζίνο µε σκοπό την επίτευξη µεγαλύτερης κερδοφορίας 
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