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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία, η oπoία έγινε για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο 

«Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Τουριστικών  Επιχειρήσεων και Οργανισμών»  διαπραγματεύεται  το  θέμα  

της  εφαρμογής της οικονομοτεχνικής μελέτης ως εργαλείο για την βιωσιμότητα και ανάπτυξη των 

ξενoδoχειακών επιχειρήσεων. 

 Oι  oικoνoμoτεχνικές μελέτες δίνουν την δυνατότητα να εντοπισθούν προβλήματα και δυνατότητες, 

να εκτιμηθούν σωστά καταστάσεις και καθορίζουν τις στρατηγικές με τις οποίες θα πρέπει να κινηθούν οι 

επενδυτές προκειμένου να επιτύχουν το μέγιστο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.  

Ο ελληνικός τουρισμός είναι ένας από τους ελάχιστους τομείς της εθνικής οικονομίας, ο οποίος είναι 

ανταγωνιστικός σε παγκόσμιο επίπεδο.  

 Ειδικά ο κλάδος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για την ελληνική οικονομία έχει ιδιαίτερη σημασία. 

Με την παρούσα εργασία γίνεται κατ’ αρχή μια ανάλυση του τουριστικού τομέα  στη Ελλάδα βάσει 

δεδομένων από την Ε.Σ.Υ.Ε. , το Ξ.Ε.Ε., τον Σ.Ε.Τ.Ε. και άλλων  φορέων. Κατόπιν ακολουθεί  μια λεπτομερής 

αναφορά στην οικονομοτεχνική μελέτη όσον αφορά τις κατηγορίες των μελετών, την μεθοδολογία εκπόνησης 

αυτών και την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, γίνεται αναφορά στον αναπτυξιακό Ν.3299/2004 όσον 

αφορά τα κίνητρα που δίνει, τις περιοχές της επικράτειας που καλύπτει, αλλά και τις κατηγορίες των 

επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν σε αυτόν που σχετίζονται με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, 

τέλος γίνεται αναφορά σε κάποια ειδικά θέματα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όσον αφορά τα οικονομικά 

στοιχεία αυτών. 

 Τέλος εκπονήθηκε μία ολοκληρωμένη οικονομοτεχνική μελέτη για την δυνατότητα ίδρυσης μιας 

ξενοδοχειακής μονάδας 5* στην Χαλκιδική, και παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα και οι προτάσεις  για  την  

συγκεκριμένη  μελέτη περίπτωσης όσον αφορά την βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου. 
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Abstract 

The present work that is done for the acquisition of the master degree of «Management and Marketing in 

tourism businesses» is dealing with the subject of the application of the economic and technical study as a tool 

for the liability and progress of hotels.  

 The economic and technical studies give as the opportunity to point out problems and possibilities, to 

assess the situations correctly and determine the ways that business men should follow in order to achieve the 

best possible result. 

 Greek tourism is one of the few sectors of national economy that is antagonistic in a worldwide level. 

Especially hotels are very significant for Greek economy. Firstly with this work is given an analysis of tourism 

in Greece, based on evidence taken from E.S.Y.E. , J.E.E., S.E.T.E. and other organizations. After that there 

is a detailed mention of economic and technical study, as far as the categories of studies, the methodology that 

is followed to do them and the assessment of investment plan, are concerned.  Furthermore there is a 

mention in N.3299/2004 about the motives that are given to the districts that the law covers and the categories 

of investment plans that deal with hotels and can integrate to it. Moreover economic details about special 

subjects of hotels are mentioned.  

Finally, it was produced an entire economic and technical study dealing with the possibility of setting up a 

five-star hotel in Chalkidiki and there were presented the conclusions and the proposals for this study as far 

as the liability of the investment plan is concerned. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Τουρισμός 

1.1 Η έννοια και ορισμός του τουρισμού 

 

Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί πάρα πολύ ορισμοί σχετικά με τον τουρισμό τόσο από Έλληνες όσο και 

από ξένους επιστήμονες που έχουν ως αντικείμενο τους το τουριστικό φαινόμενο. Παρόλα αυτά o πιό 

αντιπροσωπευτικός ορισμός που έχει δοθεί είναι από το IRTS 2008 (International Recommendation for 

Tourism Statistics) όπου παρέχει τις βασικές έννοιες και ορισμούς που έχουν σχέση με τον τουρισμό. 

Συγκεκριμένα το IRTS 2008 αναφέρει τον τουρισμό ώς ένα φαινόμενο που έχει ώς βάση του την 

ζήτηση των τουριστών και αναφέρεται στις ενέργεις των επισκεπτών και στον ρόλο τους όσον αφορά την 

απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέον, ο Τουρισμός μπορεί να αναφερθεί και από την πλευρά της 

προσφοράς και μπορεί να αναλυθεί ως μία σειρά από παραγωγικές διαδικασίες οι οποίες εξυπηρετούν 

κυρίως τους τουρίστες. 

Ο επισκέπτης πραγματοποιεί ένα ταξίδι σε ένα κύριο προορισμό εκτός του συνηθισμένου 

περιβάλλοντος για λιγότερο από ένα χρόνο και για κάθε κύριο σκοπό (διακοπές ή κάθε άλλο προσωπικό 

σκοπό) παρά για να απασχοληθεί από μία μονάδα μόνιμης εγκατάστασης στην χώρα ή στο μέρος που 

επισκέπτεται. 

Ο τουρισμός είναι ένα κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό φαινόμενο το οποίο περιλαμβάνει την 

μετακίνηση ατόμων. Η σχέση του τουρισμού με μία τόσο μεγάλη ποικιλία οικονομικών δραστηριοτήτων 

έχει καλλιεργήσει το ενδιαφέρον για μέτρηση της οικονομικής συνεισφοράς, κυρίως στα μέρη που 

επισκέπτονται οι τουρίστες, και την εκτίμηση της αλληλεπίδρασης με άλλες κοινωνικές και οικονομικές 

δραστηριότητες. 

Σαν συνέπεια, ένας αριθμός χωρών και διεθνών οργανισμών έχουν εμπλακεί στην ανάπτυξη εννοιών, 

πλαισίων, βάσεων δεδομένων και τεχνικών για να γίνουν αυτές οι μετρήσεις εφικτές. 

Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό παρατηρείτε ότι όλα τα άτομα που ταξιδεύουν δεν είναι 

απαραίτητα τουρίστες. Για να χαρακτηριστεί κάποιος ως τουρίστας πρέπει να έχει ορισμένα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την απόσταση που διανύεται από τον τόπο αναχώρησης μέχρι τον 

τόπο προορισμού, την χρονική διάρκεια της κυκλικής μετακίνησης που χαρακτηρίζει τον τουρισμό και 

τέλος τον σκοπό του ταξιδιού. 

 

1.2 Τουριστική Προσφορά και Ζήτηση 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού θεωρεί ότι «το κλειδί της επιτυχίας έγκειται στη γρήγορη 

ικανοποίηση των καταναλωτικών αναγκών και στην προσέγγιση δυνητικών πελατών με ακριβείς, προσωπικές 

και έγκαιρες πληροφορίες» (WTO, 1988). Tις τρεις τελευταίες δεκαετίες, στο κυνήγι της κερδοφορίας και 

των πλεονεκτημάτων που παρέχι η παγκόσμια αγορά, οι προμηθευτές τουριστικών υπηρεσιών διαμόρφωσαν 

πολλές διαδραστικές τεχνολογίες όπως το ηλεκτρονικό διατραπεζικό σύστημα και τα ηλεκτρονικά συστήματα 

κρατήσεων και επιβεβαίωσης αυτών. (Rayman – Bacchus & Molina, 2001). Tι νοείται όμως με τους όρους 

ζητούμενη και προσφερόμενη ποσότητα;  

Η ζητούμενη ποσότητα αναφέρεται σε μια επιθυμητή ποσότητα – τη συνολική ποσότητα που οι 

καταναλωτές θέλουν να αγοράσουν. Αυτή η επιθυμητή ποσότητα δεν είναι το ίδιο πράγμα με την ποσότητα 

την οποία τελικά αγοράζουν οι αγοραστές. Η τελευταία μπορεί να είναι μικρότερη από την πρώτη αν η 

διατιθέμενη ποσότητα δεν επαρκεί. 

Από την άλλη η προφερόμενη ποσότητα αναφέρεται στη συνολική ποσότητα την οποία είναι 

διατεθειμένοι να πουλήσουν οι πωλητές στην αγορά, με δεδομένη την τιμή του αγαθού. Η προσφερόμενη 

ποσότητα είναι και αυτή μια επιθυμητή ποσότητα και είναι δυνατό να μην ταυτίζεται με την ποσότητα που εν 

τέλει πωλείται. 

(Chacholiades, 1990: 37, 42 – 43) 

 Αναφορικά με τους ορισμούς του τουρισμού από την πλευρά της ζήτησης μπορεί να ειπωθεί ότι ο 

τουρισμός είναι οι δραστηριότητες των ατόμων που ταξιδεύουν καιμένουν σ’ ένα περιβάλλον όχι περισσότερο 

από ένα έτος και ο σκοπός τους είναι η αναψυχή, η εργασία ή κάτι άλλο (WTO & UNSTAT, 1994). Αυτό δεν 
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αποτελεί ένα τεχνικό ορισμό, απλά εμπεριέχει τη βασική φύση του τουρισμού δηλαδή του ότι: (Cooper & 

συν., 1999): 

• Ο τουρισμός προκύπτει ως μετακίνηση των ανθρώπων και διαμονή τους σε διάφορα μέρη και 

προορισμούς. 

• Υπάρχουν δύο στοιχεία του τουρισμού – το ταξίδι σε ένα προορισμό και η διαμονή σε ένα προορισμό. 

• Το ταξίδι και η διαμονή λαμβάνουν χώρα έξω από το συνηθισμένο περιβάλλον κατοικίας και εργασίας 

οπότε ο τουρισμός δίνει χώρο σε δραστηριότητες που οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν στους 

τόπους μόνιμης κατοικίας τους. 

• Η μετακίνηση στους προορισμούς είναι προσωρινή και έχουν μικρό χρονικό χαρακτήρα, η πρόθεση 

είναι η επιστροφή σε μερικές μέρες, βδομάδες ή μήνες. 

• Η επίσκεψη στους προορισμούς πραγματοποιείται για λόγους πέραν την μόνιμης κατοίκισης ή 

εργασίας. 

 

Από την πλευρά της προσφοράς υπάρχουν δύο προσεγγίσεις (η περιγραφική και η τεχνική) που ορίζουν τον 

τουριστικό τομέα. Από περιγραφική σκοπιά, ο Leiper (1979: 400) θεωρεί ότι «η τουριστική βιομηχανία 

αποτελείται από όλες αυτές τις εταιρίες, οργανισμούς κι εγκαταστάσεις που σκοπό έχουν να εξυπηρετήσουν 

συγκεκριμένες επιθυμίες και ανάγκες των τουριστών». Η τεχνική σκοπιά κατατάσσει τις τουριστικές 

επιχειρήσεις σε δύο τύπους (Cooper & συν., 1999): 

• Σ’ αυτές που δεν μπορούν να επιζήσουν χωρίς των τουρισμό. 

• Σ’ αυτές που μπορούν να επιζήσουν χωρίς το τουρισμό αλλά με πολύ μικρότερο επιχειρησιακό εύρος.  

 

 Στη σημερινή εποχή οι τουρίστες γίνονται πιο εκλεπτυσμένοι και πιο απαιτητικοί ζητώντας προϊόντα 

υψηλής ποιότητας και αξίας για τα χρήματα που διαθέτουν (Page,1999). Γι’ αυτό το λόγο οι προορισμοί και 

οι τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις χρειάζονται νέες μεθόδους για να εξυπηρετήσουν τους νέους 

τύπους 

ζήτησης. Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην τουριστική βιομηχανία οδηγείται από την ανάπτυξη του 

μεγέθους και τα συστατικά της τουριστικής ζήτησης, καθώς και από τη ραγδαία διεύρυνση και τις 

ιδιαιτερότητες των νέων τουριστικών προϊόντων που απευθύνονται σε μικρά τμήματα της αγοράς (Buhalis, 

1998).  

 Με στόχο να ικανοποιηθεί η τουριστική ζήτηση και να επιβιώσει σε μακροπρόθεσμη βάση, η χρήση 

της τεχνολογίας και η διαδραστική κάλυψη της αγοράς αποτελεί μονόδρομο (WTO, 1988, Buhalis & συν., 

1997, Rach, 1997). Η ικανοποίηση των καταναλωτών συνδέεται άρρηκτα με την ακρίβεια και την κατανόηση 

συγκεκριμένων 

πληροφοριών για τους προορισμούς, την προσβασιμότητα, τις τουριστικές και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, 

τα αξιοθέατα και τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε αυτούς. (Fesenmaier & συν., 1992, Buhalis, 

1994). 

 Οι συχνοί ταξιδιώτες ενδυναμώνουν τη θέση τους από τα συστήματα πληροφόρησης και κρατήσεων, 

ενώ αυξάνουν τις προσωπικές τους ικανότητες μέσω των δημιουργούμενων ταχυδρομικά ανεξάρτητων 

προϊόντων (π.χ.: αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων). Επιπρόσθετα οι νέες τεχνολογίες βοηθούν την 

κατανόηση των πελατειακών αναγκών μέσω της έρευνας αγοράς και της καταναλωτικής πίστης (Buhalis, 

1998). 

 Η ολοένα αυξανόμενη προσφορά και ζήτηση των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ωθεί τις 

τουριστικές επιχειρήσεις να ακολουθήσουν αυτές τις πρακτικές, εάν όχι για να αποκτήσουν συγκριτικό 

πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους, τουλάχιστον για να μην βρεθούν εκτός της παγκοσμιοποιημένης 

πλέον τουριστικής αγοράς. Πρέπει να επισημανθεί ότι η μεγαλύτερη τουριστική αγορά παγκοσμίως είναι η 

λεκάνη της Μεσογείου όπου αποτελεί τον κυριότερο προορισμό της τουριστικής βιομηχανίας. Το ότι η 

Ελλάδα γεωγραφικά τοποθετείται σ’ αυτή την περιοχή αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό λόγο να υπάρξει μια 

συνοπτική ανάλυση αυτού του προορισμού. 

 

1.3 Τουριστικές Επιχειρήσεις  

 Οι τουριστικές επιχειρήσεις είναι αυτές που κυρίες εξυπηρετούν τους τουρίστες και αποτελούν 

οικονομικές μονάδες που παράγουν προσφέρουν και εκμεταλλεύονται τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η 
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διάκριση των τουριστικών επιχειρήσεων γίνεται σε δύο κατηγορίες: Τις Αμιγείς, δηλαδή αυτές που 

απευθύνονται αποκλειστικά 

στους τουρίστες και τις Μικτές, δηλαδή αυτές που εκτός από τουρίστες εξυπηρετούν και άλλες ομάδες 

πελατών. 

Ανάλογα με το αντικείμενο της δραστηριοποίησής τους, οι τουριστικές επιχειρήσεις χωρίζονται σε τέσσερεις 

κατηγορίες: 

1. Τις Επιχειρήσεις Κατάλυσης  

2. Τα Τουριστικά Γραφεία 

✓ Εσωτερικού Τουρισμού 

✓ Εξωτερικού Τουρισμού 

✓ Ναυλομεσιτικά Γραφεία 

3. Τις Επιχειρήσεις Μεταφορών  

4. Τις Επισιτιστικές Επιχειρήσεις και Κέντρα Διασκέδασης 

✓ Εστιατόρια 

✓ Καφετέριες 

✓ Μπαρ 

✓ Νυχτερινά Κέντρα 

Όπως όλες οι επιχειρήσεις, έτσι και οι τουριστικές χρησιμοποιούν κάποιο εξοπλισμό και αγαθά ώστε να 

μπορέσουν να παράγουν τα προϊόντα και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν. Η οικονομική πορεία των 

τουριστικών επιχειρήσεων εξαρτάται από τη σχέση Εσόδων – Εξόδων. Ανάλογα με τη λειτουργία των 

επιχειρήσεων τα έξοδα διακρίνονται σε (Ρούπας & Λαλούμης, 1998: 153) 

• Εφοδιασμού 

• Μετασχηματισμού 

• Χρηματοοικονομικά 

• Διοικητικά 

• Συμπληρωματικών Λειτουργιών 

 

1.4 Ο τουρισμός ως παγκόσμιο φαινόμενο  

 Από το 1950 και μετά, ο τουρισμός, παρά τις επιμέρους αυξομειώσεις, παρουσιάζει μια συνεχή 

ανοδική πορεία, με αποτέλεσμα να είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους 

κλάδους σε ολόκληρο τον κόσμο. Τις τελευταίες δεκαετίες, στους παραδοσιακούς προορισμούς της Ευρώπης 

και της Βόρειας Αμερικής, προστίθενται συνεχώς νέοι προορισμοί, προσφέροντας μεγαλύτερη ποικιλία στο 

παγκόσμιο τουριστικό προϊόν. Η ταχύτατη ανάπτυξη των τουριστικών μετακινήσεων φαίνεται καθαρά από 

την εξέλιξη των διεθνών τουριστικών αφίξεων που τετραπλασιάστηκαν το 2014 σε σύγκριση με το 1980, και 

των συναλλαγματικών εισπράξεων που υπερδεκαπλασιάστηκαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (Πίνακας 1).  

 

Πίνακας 1: Εξέλιξη διεθνών τουριστικών αφίξεων και συναλλαγματικών εισπράξεων  

(1950 – 2014)  

  

Έτος  

Αφίξεις  

(εκατομμύρια 

τουρίστες)  

  

Μεταβολή  

Συναλλαγματικές 

εισπράξεις  

(δις δολάρια)  

  

Μεταβολή  

1950  25,3  -  2,9  -  

1960  69,3  173,9%  6,9  137,9%  

1970  159,7  130,4%  17,9  159,4%  

1980  284,8  78,3%  102,3  471,5%  

1990  454,9  59,7%  269,0  163,0%  

2000  698,8  44,7%  475,8  76,9%  

2010  939,9  34,5%  919,0  93,1%  
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2014  1.132,8  20,5%  1.245,4  35,5%  

Πηγή: Ζαχαράτος, 1999, UNWTO, 2015 Tourism Highlights. 

 

 Εάν στις διεθνείς αφίξεις συνυπολογισθεί και ο εσωτερικός τουρισμός των διαφόρων κρατών, το 

μέγεθος του οποίου εκτιμάται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού σε 5 έως 6 δισεκατομμύρια 

τουρίστες για το 2014, γίνεται εμφανής η τεράστια σημασία που έχει πλέον ο τουριστικός τομέας σε 

παγκόσμιο επίπεδο.  

 Ο τουρισμός αποτελεί σήμερα το 9% του παγκόσμιου ΑΕΠ και το 6% των παγκόσμιων εξαγωγών 

(1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια σε αξία), ενώ συνεισφέρει στη δημιουργία 1 στις 11 θέσεις απασχόλησης σε 

ολόκληρο τον κόσμο.  

Πίνακας 2: Εξέλιξη περιφερειακής κατανομής τουριστικών συναλλαγματικών εισπράξεων, 1960 – 2014 

(%)  

  1960  1970  1980  1991  2010  2014  

ΕΥΡΩΠΗ  57,0  62,6  59,4  52,6  44,2  40,9  

ΑΜΕΡΙΚΗ   35,7  26,8  25,0  28,6  19,5  22,0  

ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ  3,4  6,7  8,8  15,4  27,6  30,3  

ΑΦΡΙΚΗ  2,6  2,2  2,5  1,7  3,2  2,9  

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ  1,3  1,7  4,3  1,7  5,5  3,9  

ΣΥΝΟΛΟ  100  100  100  100  100  100  

Πηγή: Ζαχαράτος, 1999, UNWTO, 2015 Tourism Highlights.  

Από την εξέλιξη της περιφερειακής κατανομής των διεθνών τουριστικών αφίξεων και των συναλλαγματικών 

εισπράξεων από το 1960 μέχρι το 2014 (Πίνακες 2 και 3) εξάγονται ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα:  

• Παρά τη μεγάλη πτώση κατά 21,3 ποσοστιαίες μονάδες (από το 72,7% το 1960 στο 51,4% το 2014) 

η Ευρώπη συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων των τουριστών. Η Αμερική που 

ήταν στη δεύτερη θέση μέχρι και τη δεκαετία του 2000, μειώνοντας όμως σταθερά το ποσοστό της 

από το 24,1% το 1960 στο 19,0% το 2000, πέρασε στην τρίτη θέση μετά τη ραγδαία άνοδο του 

μεριδίου των χωρών της Ασίας και του Ειρηνικού από 1,2% το 1960 στο 23,2% το 2014.  

• Την ίδια περίπου εικόνα παρουσιάζει και η κατανομή των εισπράξεων. Παρατηρείται συνεχής μείωση 

για την Ευρώπη και την Αμερική από το 1960 μέχρι το 2014 (από το 57,0% στο 40,9% και από το 

35,7% στο 22,0% αντίστοιχα) και περίπου δεκαπλασιασμός για τις χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού 

το ίδιο χρονικό διάστημα (από 3,4% στο 30,3%).  

• Οι άλλες δύο γεωγραφικές περιφέρειες (Αφρική και Μέση Ανατολή) παραμένουν στην ίδια θέση 

ιεραρχικά από το 1960 μέχρι το 2014, χωρίς ουσιώδεις μεταβολές τόσο στην κατανομή των διεθνών 

τουριστικών αφίξεων, όσο και στην κατανομή των συναλλαγματικών εισπράξεων (UNWTO, 2012, 

2015; Ζαχαράτος, 1999).  

• Σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, οι διεθνείς 

τουριστικές αφίξεις αναμένεται να φθάσουν τα 1,4 δισεκατομμύρια άτομα το 2020 και 1,8 

δισεκατομμύρια το 2030 παρουσιάζοντας μέση ετήσια αύξηση κατά 3,3%. Από την αύξηση αυτή 

αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο οι οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών της Ασίας, 

Λατινικής Αμερικής, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου, Μέσης Ανατολής 

και Αφρικής. Το ποσοστό των διεθνών τουριστικών αφίξεων στις χώρες αυτές προβλέπεται να ανέλθει 

στο 57% το 2030 έναντι 43% των αναπτυγμένων χωρών (τα αντίστοιχα ποσοστά το 1980 ήταν 30% 

και 70%).  

• Η δυναμική τάση ανόδου των μεριδίων των χωρών της Ασίας και του Ειρηνικού στην παγκόσμια 

τουριστική αγορά αναμένεται να συνεχιστεί και να φθάσει το 2030 το 30% (έναντι 23,2% το 2014) σε 

βάρος των αγορών της Ευρώπης και της Αμερικής. Μικρή βελτίωση των μεριδίων προβλέπεται και 

για τις γεωγραφικές περιφέρειες της Μέσης Ανατολής (στο 8% από 4,5%) και της Αφρικής (στο 7% 

από 4,9% το 2014) (UNWTO, 2015).  
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• Οι διαχρονικές αυτές μεταβολές αποτυπώνονται στα δύο διαγράμματα που ακολουθούν. 

 

Διάγραμμα 1: Εξέλιξη περιφερειακής κατανομής διεθνών τουριστικών αφίξεων, 1960 –  

2030 (%)  

 

Επεξεργασία: Συγγραφέας. - *Πρόβλεψη: UNTWO, 2015.  

  

 

Διάγραμμα 2: Εξέλιξη περιφερειακής κατανομής τουριστικών συναλλαγματικών  

εισπράξεων, 1960 – 2014 (%)  

 

Επεξεργασία: Συγγραφέας.  

 
 

1.5 Κίνητρα των τουριστικών ταξιδιών  

Από τον ορισμό του τουρισμού που δόθηκε στην αρχή του κεφαλαίου απορρέουν οι τρεις βασικές ομάδες 

κινήτρων που ωθούν τους ανθρώπους στην πραγματοποίηση τουριστικών ταξιδιών: αναψυχή, 

επιχειρηματικοί και επαγγελματικοί λόγοι και άλλες τουριστικές δραστηριότητες.  

1.5.1 Ταξίδια αναψυχής  

Τα κίνητρα πραγματοποίησης των ταξιδιών αναψυχής συνδέονται με τη θεωρία ιεράρχησης των αναγκών του 

Maslow (1943), σύμφωνα με την οποία υπάρχουν πέντε γενικές κατηγορίες ανθρώπινων αναγκών, δομημένες 

ιεραρχικά:  

1. Φυσιολογικές ανάγκες, που αφορούν τις βιολογικές λειτουργίες του ανθρώπου (διατροφή, 

ξεκούραση, ύπνος). 
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2. Ανάγκες ασφάλειας, που αφορούν την προστασία από φυσικές και ψυχολογικές απειλές (αίσθημα 

ασφάλειας, εξασφάλιση μόνιμης εργασίας και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, προστασία από 

αρρώστιες και φυσικά φαινόμενα).  

3. Κοινωνικές ανάγκες (αποδοχή από την κοινωνία, ανάγκες φιλίας και αγάπης).  

4. Αυτοεκτίμηση (αυτοσεβασμός, κύρος, προσωπική επιτυχία και γενικότερα η ανάγκη του ίδιου του 

ανθρώπου να αισθάνεται ότι είναι σημαντικός).  

5. Ανάγκη αυτοπραγμάτωσης (αξιοποίηση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του ανθρώπου 

προκειμένου να πραγματοποιήσει τις φιλοδοξίες του, ικανοποίηση του «εγώ»).  

Χρησιμοποιώντας τη θεωρία του Maslow, μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει η τουριστική συμπεριφορά. Από τη 

στιγμή που θα ικανοποιηθούν οι δύο βασικές ανάγκες (φυσιολογικές και ασφάλειας), τα ταξίδια αρχίζουν να 

αποκτούν έναν σημαντικότερο ρόλο στη ζωή του ανθρώπου. Ωστόσο, η κατανόηση των αναγκών που 

ικανοποιούνται με τα ταξίδια δεν αρκεί για να ερμηνευθεί επαρκώς η διαδικασία λήψης μιας τουριστικής 

απόφασης. Πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι επιθυμίες των ανθρώπων, που εκφράζονται μέσα από τα κίνητρα, 

τα οποία αποτελούν πολύ σημαντικούς παράγοντες για να αποφασίσει κάποιος να ταξιδέψει.  

 Αποτελέσματα ερευνών έδειξαν ότι οι άνθρωποι όταν ερωτώνται σχετικά με το «τι συνδέουν 

περισσότερο με την επιτυχία και την αυτοπραγμάτωση», η πρώτη απάντηση που δίνουν είναι «τα ταξίδια 

αναψυχής». Πέντε είναι τα κυριότερα κίνητρα για την πραγματοποίηση ταξιδιών αναψυχής.  

1. Κίνητρα που σχετίζονται με τη διάθεση φυσικής και ψυχολογικής διαφυγής (ξεκούραση, χαλάρωση, 

ψυχαγωγία, διακοπές, παρακολούθηση ή ενασχόληση με αθλητικές ή άλλες υπαίθριες 

δραστηριότητες, όπως το ψάρεμα, το κυνήγι, η πεζοπορία κ.λπ.). Η ανάγκη προσωρινής διαφυγής 

δημιουργείται από τον έντονο τρόπο ζωής στις ανεπτυγμένες χώρες. Με τα ταξίδια αυτά οι τουρίστες 

«γεμίζουν τις μπαταρίες τους» και μπορούν να αντιμετωπίσουν ξανά την καθημερινότητά τους.  

2. Κίνητρα που σχετίζονται με τον πολιτισμό και την εκπαίδευση (γνωριμία, παρατήρηση και μελέτη 

διαφορετικών πολιτισμών, εκμάθηση περισσότερων στοιχείων σχετικά με τις διαφορετικές 

κουλτούρες των λαών μέσα από την τέχνη, τους παραδοσιακούς χορούς, τις εκδηλώσεις, τις 

τελετουργίες, τη θρησκεία, την ιστορία κ.λπ.). Τα ταξίδια αυτά προσφέρουν την ευκαιρία ανάπτυξης 

στενών επαφών με τους ντόπιους και προϋποθέτουν την επιθυμία συμμετοχής των επισκεπτών σε ένα 

διαφορετικό τρόπο ζωής.  

3. Διαπροσωπικά κίνητρα (ανάγκη επίσκεψης φίλων και συγγενών, επιθυμία γνωριμίας με άλλους 

ανθρώπους με σκοπό τη δημιουργία νέων φίλων, ανάγκη ένταξης σε μια ομάδα κ.λπ.).  

4. Κίνητρα που σχετίζονται με τη φαντασία και τη νοσταλγία (αναζήτηση ενός διαφορετικού πιο 

ελεύθερου τρόπου ζωής, επιθυμία να ζήσει κάποιος όσα φαντασιώνεται, όπως π.χ. ότι είναι πλούσιος, 

αριστοκράτης, αγρότης ή όσα νοσταλγεί, όπως π.χ. τον τόπο καταγωγής του ή τα παιδικά του χρόνια).  

5. Κίνητρα που σχετίζονται με την επιδίωξη κοινωνικής αναγνώρισης (status) και απόκτησης κύρους 

(prestige) (ανάγκη προβολής κοινωνικής ανόδου και επαγγελματικής επιτυχίας, προσέλκυση 

δημοσιότητας κ.λπ.) (Ζαχαράτος & Τσάρτας, 1999; Gartner, 2001; Walker, 2004).  

 

1.5.2 Ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους  

 Το ιδιαίτερο κίνητρο των ταξιδιών αυτών, είναι ότι γίνονται για επαγγελματικούς λόγους (συμμετοχή 

σε συνέδρια και εκθέσεις, εταιρικά ταξίδια, τουρισμός κινήτρων, αλλά και ένας μεγάλος αριθμός 

μεμονωμένων ταξιδιωτών που απασχολούνται στον τομέα των πωλήσεων διαφόρων προϊόντων). Ωστόσο, η 

διαφορά μεταξύ των επαγγελματικών ταξιδιών και των ταξιδιών αναψυχής είναι πολλές φορές δυσδιάκριτη, 

καθώς τίποτα δεν εμποδίζει κάποιον που ταξιδεύει για επαγγελματικούς λόγους να παρατείνει τη διαμονή του 

για μερικές ημέρες προκειμένου να επισκεφθεί τα αξιοθέατα της περιοχής ή τη νυχτερινή ζωή της πόλης.  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, το 2014 περίπου 159 εκατομμύρια 

τουρίστες ταξίδεψαν για επιχειρηματικούς ή επαγγελματικούς λόγους (ποσοστό 14% των διεθνών 

τουριστικών αφίξεων). Τα σημαντικά οικονομικά οφέλη που αποφέρουν τα επαγγελματικά ταξίδια 

προσελκύουν το ενδιαφέρον μεγάλου τμήματος της τουριστικής αγοράς (ξενοδοχειακών, αεροπορικών 

επιχειρήσεων, εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων κ.ά.). Η ανάπτυξη όμως του συνεδριακού και εκθεσιακού 

τουρισμού προϋποθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (συνεδριακά ή εκθεσιακά κέντρα, ιδιαίτερη 

οργάνωση και εξειδικευμένο προσωπικό) (UNWTO, 2015; Βελισσαρίου, 2000).  
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1.5.3 Άλλες τουριστικές δραστηριότητες  

Εκτός από τις δύο βασικές κατηγορίες κινήτρων που αναπτύχθηκαν παραπάνω, οι άνθρωποι ταξιδεύουν και 

για πολλούς άλλους λόγους. Και ενώ αυτό μπορεί να μην φαίνεται τόσο δυσνόητο, εν τούτοις δείχνει ότι οι 

άνθρωποι μπορεί να έχουν περισσότερα από ένα κίνητρα για να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι και ότι 

διαφορετικές ομάδες μπορεί να έχουν διαφορετικά κίνητρα για την πραγματοποίηση του ίδιου ταξιδιού.  

 Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν ταξίδια που δεν μπορούν να ταξινομηθούν επαρκώς στις δύο άλλες 

ομάδες κινήτρων, όπως π.χ. για λόγους υγείας και ομορφιάς (εξετάσεις και νοσηλεία σε νοσοκομεία και 

ιατρικά κέντρα, πραγματοποίηση πλαστικών επεμβάσεων), για σπουδές, παραμονή transit κατά τη διάρκεια 

του ταξιδιού από τη χώρα προέλευσης, για θρησκευτικούς λόγους (προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα για τους 

Χριστιανούς ή στη Μέκκα για τους Μουσουλμάνους) κ.λπ.  

 Στο Διάγραμμα 3 παρουσιάζεται η κατανομή των παγκόσμιων διεθνών τουριστικών αφίξεων ανάλογα 

με το κίνητρο πραγματοποίησης του ταξιδιού για το έτος 2014.  

 

Διάγραμμα 3: Κατανομή παγκόσμιων διεθνών τουριστικών αφίξεων σύμφωνα με το κίνητρο 

πραγματοποίησης του ταξιδιού (2014) 

 

                          

 
Πηγή: UNWTO, 2015 Tourism Highlights.  

1.6 Οι παράμετροι ανάπτυξης του τουρισμού  

Η τουριστική ζήτηση, εκτός από τα κίνητρα που αποβλέπουν στην ικανοποίηση των εσωτερικών αναγκών 

του ανθρώπου και αναλύθηκαν παραπάνω, εξαρτάται και από εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι, παρόλο που 

δεν σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό, επηρεάζουν την έκταση και το είδος των τουριστικών 

δραστηριοτήτων. Οι παράγοντες που συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη του σύγχρονου τουρισμού μετά 

το 1950 είναι οι κοινωνικές και δημογραφικές μεταβολές, η οικονομική ανάπτυξη, οι πολιτικές, νομοθετικές 

και θεσμικές αλλαγές, η εξέλιξη των μεταφορών, οι αλλαγές στη λειτουργική διάρθρωση του τουριστικού 

τομέα και η πρόοδος της τεχνολογίας.  

 

1.6.1 Αλλαγές στην κοινωνική, δημογραφική και οικονομική δομή των  

αναπτυγμένων χωρών  

Οι αλλαγές στα κοινωνικά, δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού των 

αναπτυγμένων χωρών σημαίνουν ότι ένα συνεχώς αυξανόμενο τμήμα του πληθυσμού έχει το χρόνο, τη 

διάθεση και το εισόδημα να ταξιδέψει. Οι αλλαγές αυτές αφορούν:  

• την αύξηση των εργαζόμενων γυναικών και κατ’ επέκταση των οικογενειών που διαθέτουν δύο πηγές 

εισοδημάτων,  

• την αύξηση της αναλογίας των ανύπαντρων ενηλίκων που διαθέτουν ικανοποιητικό εισόδημα και 

έχουν δυνατότητα να ταξιδέψουν,  

  

Αναψυχή, διακοπές 
53 % 

Επίσκεψη φίλων  - 
συγγενών, υγεία,           

θρησκεία κ.ά. 
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Επαγγελματικοί  
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14 % 

Αλλοι λόγοι 
6 % 
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• την τάση για δημιουργία οικογένειας σε μεγαλύτερη ηλικία,  

• την άνοδο του προσδόκιμου ζωής, η οποία μετατρέπει τα άτομα της τρίτης ηλικίας σε μια δυναμική 

ομάδα καταναλωτών,  

• την αναζήτηση διεξόδων για τη μείωση του άγχους που προκαλείται από τους γρήγορους ρυθμούς της 

ζωής στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις,  

• την αύξηση του ελεύθερου χρόνου λόγω της καθιέρωσης της άδειας μετ’ αποδοχών για τους 

εργαζόμενους και της μείωσης των εργάσιμων ωρών,  

• τη μαζικοποίηση του τουρισμού που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους των ταξιδιών και τη 

μετατροπή τους σε καταναλωτικό προϊόν αναγκαίο για τον σύγχρονο άνθρωπο και  

• την αντίληψη που έχει εδραιωθεί σε μεγάλα στρώματα του πληθυσμού ότι ο τουρισμός αποτελεί ένα 

προνομιακό πεδίο έκφρασης το οποίο σημαίνει κοινωνική άνοδο (Ζαχαράτος & Τσάρτας, 1999; 

Gartner, 2001).  

 

1.6.2 Πολιτικές, νομοθετικές και θεσμικές αλλαγές  

Οι κυριότερες αλλαγές που επηρέασαν και αναμένεται να επηρεάσουν ακόμη περισσότερο στο μέλλον την 

ανάπτυξη του τουρισμού είναι:  

• η τάση παγκοσμιοποίησης που διευρύνεται και οδηγεί στην απελευθέρωση του εμπορίου και τη 

χαλάρωση ή κατάργηση των συνοριακών διατυπώσεων για τους ταξιδιώτες (όπως π.χ. για τους 

κατοίκους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ταξιδεύουν πλέον εντός της Ευρωζώνης με 

μόνο ταξιδιωτικό έγγραφο την ταυτότητά τους),  

• η καθιέρωση του ευρώ ως ενιαίου νομίσματος στις χώρες της Ευρωζώνης, γεγονός που διευκολύνει 

σε μεγάλο βαθμό τις διασυνοριακές συναλλαγές,  

• η απελευθέρωση των αερομεταφορών,  

• οικονομικά και ρυθμιστικά μέτρα εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

• το άνοιγμα μεγάλων αγορών αποστολής και υποδοχής τουριστών λόγω των πολιτικών μεταβολών που 

συντελέσθηκαν τα τελευταία χρόνια (Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία και Κίνα),  

• οι συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλονται από διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Τουρισμού, για την προώθηση και ανάπτυξη του τουρισμού με σκοπό, πέραν της 

παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, την προώθηση της ειρήνης και της κατανόησης μεταξύ των λαών,  

• η εμπέδωση του κοινωνικού κράτους με τη δημιουργία θεσμών που δίνουν ώθηση στην τουριστική 

ανάπτυξη (καθιέρωση συντάξεων, οκτάωρης εργασίας και πενθήμερης απασχόλησης για μεγάλο μέρος 

εργαζομένων, άδειας μετ’ αποδοχών, δημιουργία υποδομής κοινωνικού τουρισμού κ.ά.) και  

• η κοινωνική ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος (Ζαχαράτος & Τσάρτας, 

1999; Gartner, 2001).  

 

1.6.3 Εξέλιξη των μεταφορών  

Η κατασκευή των πρώτων σιδηρόδρομων και ατμόπλοιων διευκόλυνε τη μετάβαση από την εποχή των 

περιηγητικών ταξιδιών (grand tours) του μεσαίωνα, που μόνο οι αριστοκράτες είχαν τη δυνατότητα να 

πραγματοποιήσουν, στον σύγχρονο τρόπο άνετων και ασφαλών μετακινήσεων που έδωσε τη δυνατότητα σε 

ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού να ταξιδέψουν.  

 Η πραγματική όμως επανάσταση και η ραγδαία αναπτυξιακή πορεία του τουρισμού άρχισε 

μεταπολεμικά με την επέκταση της χρήσης των ιδιωτικών αυτοκινήτων και των μέσων μαζικής μεταφοράς, 

που έδωσαν για πρώτη φορά στους ανθρώπους τη δυνατότητα αυτονομίας στην πραγματοποίηση ταξιδιών 

κοντινών αποστάσεων ή αποδράσεων του Σαββατοκύριακου. Για τον ίδιο λόγο, την ίδια εποχή, άρχισε σιγά-

σιγά να μειώνεται ο ρόλος των σιδηροδρόμων στις τουριστικές μετακινήσεις.  

 Η εξέλιξη των αερομεταφορών έκανε εφικτή την πραγματοποίηση ταξιδιών μεσαίων και μεγάλων 

αποστάσεων και άλλαξε το χάρτη της τουριστικής ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η απελευθέρωση των 

αερομεταφορών (1978), η συνεπακόλουθη δραστηριοποίηση των εταιρειών χαμηλού κόστους, η ανάπτυξη 

των ναυλωμένων πτήσεων (charter), η κατασκευή όλο και μεγαλύτερων, ταχύτερων και ασφαλέστερων 

αεροσκαφών επιτρέπουν πλέον σε όλους την προσέγγιση τουριστικών προορισμών που βρίσκονται σε 

απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη με πολύ μικρό κόστος.  
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 Ένα άλλο τμήμα της τουριστικής αγοράς που γνωρίζει άνθηση τα τελευταία χρόνια είναι η 

κρουαζιέρα. Η ναυπήγηση νέων, μεγάλων κρουαζιερόπλοιων που δίνουν την εντύπωση πλωτών παλατιών, 

βοηθά στην εξάπλωση του νέου αυτού τρόπου διακοπών που απευθύνεται κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης 

ηλικίας και ανώτερου εισοδηματικού επιπέδου (Ζαχαράτος & Τσάρτας, 1999; Walker, 2004).  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, το 2014 το 54% των τουριστών 

χρησιμοποίησαν το αεροπλάνο για να φτάσουν στον προορισμό τους και μόνο το 46% τα υπόλοιπα επίγεια 

μέσα – αυτοκίνητο (39%), σιδηρόδρομο (2%) και πλοία (5%) (Διάγραμμα 4).  

  

Διάγραμμα 4: Κατανομή παγκόσμιων διεθνών τουριστικών αφίξεων σύμφωνα με το μεταφορικό μέσο 

(2014)  

 
Πηγή: UNWTO, 2015 Tourism Highlights.  

 

1.6.4 Αλλαγές στην αναπτυξιακή και λειτουργική διάρθρωση του τουριστικού τομέα  

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή είναι άμεσο αποτέλεσμα της εξέλιξης των μεταφορικών μέσων, τα οποία επιτρέπουν 

πλέον την πρόσβαση σε απομακρυσμένες και, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, απρόσιτες περιοχές πολλών κρατών 

της γης.  

Η αύξηση της ζήτησης δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης των τουριστικών υποδομών και ανωδομών στις 

αναπτυσσόμενες χώρες και συμβάλλει στην οικονομική τους ανάπτυξη.  

 Η μείωση του κόστους των μετακινήσεων και η δυνατότητα όλο και μεγαλύτερων πληθυσμιακών 

ομάδων να πραγματοποιούν ταξίδια αναψυχής μετέτρεψε το τουριστικό ταξίδι σε καταναλωτικό προϊόν, το 

οποίο πλέον διαφοροποιείται μόνο ως προς την τιμή, την απόσταση, την ποιότητα, τη διάρκεια, τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες και την οργάνωση. Το γεγονός αυτό επέτρεψε τη γιγάντωση των tour operators, οι 

οποίοι προσφέρουν οργανωμένα πακέτα διακοπών που χαρακτηρίζονται από ασφάλεια και προσιτή τιμή, 

αλλά και από πλήρη ομοιογένεια μεταξύ τους (Ζαχαράτος & Τσάρτας, 1999).  

 

1.6.5 Τεχνολογική πρόοδος  

Η πρόοδος της πληροφορικής και των επικοινωνιών, η οποία υπήρξε ταχύτατη τα τελευταία χρόνια και 

συνεχίζεται με εντεινόμενο ρυθμό, έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις σε ολόκληρο το τουριστικό κύκλωμα, 

όπως άλλωστε και σε όλες τις πτυχές της ζωής του ανθρώπου. Καθώς ο τουρισμός βασίζεται κυρίως στη 

δημιουργία άυλων ταξιδιωτικών εμπειριών, επωφελείται πολλαπλά από την πρόοδο της τεχνολογίας, η οποία 

μεταβάλει συνεχώς τον τρόπο προσφοράς και ζήτησης των τουριστικών υπηρεσιών. Απαιτείται επομένως η 

γρήγορη προσαρμογή όλων των τουριστικών επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η εξέλιξη της 

τεχνολογίας προκειμένου να επιτύχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να επιβιώσουν. Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι κυριότερες αλλαγές που επέφερε η αλματώδης πρόοδος της τεχνολογίας όσον αφορά την 

προσφορά και ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών.  

Όσον αφορά την προσφορά:  

 

  

Αεροπλάνο 
54 % 

Αυτοκίνητο 
39 % 

Σιδηρόδρομος 
2 % 

Πλοίο 
5 % 



21 
 

• Η μετάδοση και επεξεργασία των πληροφοριών που αφορούν τις κρατήσεις (δωματίων σε ξενοδοχεία 

ή θέσεων σε αεροπορικές και άλλες μεταφορικές εταιρείες και ταξιδιωτικά γραφεία) σε πραγματικό 

χρόνο, επέτρεψε την εφαρμογή συστημάτων ευέλικτης τιμολόγησης (yield management), έτσι ώστε οι 

τιμές να αυξάνονται ή να μειώνονται σε ημερήσια ή ακόμη και ωραία βάση προκειμένου να 

ενθαρρύνονται οι κρατήσεις όταν η προσφορά είναι χαμηλή και να μεγιστοποιούνται τα κέρδη όταν η 

προσφορά είναι μεγάλη.  

 

• Η συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων κατευθείαν από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 

παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τα ενδιαφερόμενα τμήματα της αγοράς και επιτρέπουν την παροχή 

προσωποποιημένων υπηρεσιών στους τουρίστες διευκολύνοντας τις λειτουργίες του μάρκετινγκ. 

  

• Η δυνατότητα επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων διευκολύνει τους tour operators και τα 

τουριστικά γραφεία στη δημιουργία ταξιδιωτικών πακέτων, ακόμα και για προορισμούς που βρίσκονται 

σε απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη, παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό 

κόστος.  

 

• Με τη λειτουργία διεθνών συστημάτων κρατήσεων (CRS – GDS), όπως τα Amadeus, Sabre και 

Galileo/Worldspan, διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ των τουριστικών πρακτορείων που 

λειτουργούν σε ολόκληρο τον κόσμο με τις επιχειρήσεις που παρέχουν διάφορα τουριστικά προϊόντα 

(αερομεταφορείς, ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, θέσεις ναυτιλιακών και σιδηροδρομικών 

εταιρειών κ.λπ.).  

 

• Δίνεται η δυνατότητα σε μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις (μικρά ξενοδοχεία, τουριστικά 

γραφεία, εστιατόρια κ.λπ.) να ανταγωνιστούν τους μεγάλους παίκτες του κλάδου μέσα από την 

προώθηση των προϊόντων τους στο παγκόσμιο καταναλωτικό κοινό από τις ιστοσελίδες τους, οι οποίες 

πλέον είναι εύκολο να δημιουργηθούν και να ανανεώνονται με μικρό σχετικά κόστος. Η ίδια δυνατότητα 

παρέχεται και στους ανά τον κόσμο προορισμούς, οι οποίοι μπορούν να προβάλουν το τουριστικό τους 

προϊόν με την παροχή πληροφοριών και οπτικοποιημένου ή μουσικού υλικού (βίντεο, φωτογραφίες, 

μουσική κ.λπ.) (Middleton et al., 2009; Σακελλαρίδης, 1999).  

 

 Όσον αφορά τη ζήτηση:  

• Η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου (internet) από τη δεκαετία του ’90, αλλά κυρίως από το 2000 και 

μετά, φέρνει πλέον τον καταναλωτή σε θέση ισχύος, καθώς έχει τη δυνατότητα μέσα από το σπίτι του 

ή από όπου αλλού βρίσκεται να αντλήσει πληροφορίες και να συγκρίνει τιμές για να πάρει την 

αγοραστική του απόφαση. Επίσης του δίνεται η δυνατότητα να πληρώσει on line και να εκτυπώσει τα 

απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα (εισιτήρια, voucher κ.λπ.). Όσον αφορά ιδιαίτερα τον ξενοδοχειακό 

κλάδο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Μελέτης Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών (2014) που 

πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της HOTREC (Πανευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων 

Ξενοδοχίας, Εστίασης και Καφέ) και παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 5, το 34,6% των διανυκτερεύσεων 

στην Ευρώπη κλείνεται μέσω διαδικτυακών καναλιών διάθεσης (διαδικτυακοί tour operators όπως το 

Booking.com, Expedia, Venere κ.ά., μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες ξενοδοχείων). Το 

αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα είναι 24,6%, όταν σε μεγάλους ανταγωνιστές μας στην περιοχή τα 

νούμερα είναι πολύ υψηλότερα, όπως π.χ. 40,5% για την Ιταλία  και 36% για την Ισπανία (Μαλλάς, 

2014).  

 

Διάγραμμα 5: Μερίδια αγοράς Διαδικτυακών κρατήσεων (2014)  
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• Η χρήση των κοινωνικών δικτύων (facebook, twitter, instagram κ.ά.) από όλο και περισσότερους 

ανθρώπους επιτρέπει την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν ταξιδιωτικές εμπειρίες και 

την ανάρτηση θετικών ή αρνητικών σχολίων για τις υπηρεσίες που τους προσφέρθηκαν στους τόπους 

προορισμού από τις τουριστικές επιχειρήσεις και την αλληλεπίδρασή τους με τους ντόπιους 

κατοίκους.  

 

1.7 Οι επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης  

Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια ο τουρισμός αντιμετωπίσθηκε αποκλειστικά ως φορέας οικονομικής 

ανάπτυξης των χωρών υποδοχής και οι έρευνες επικεντρώθηκαν μόνο στις οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες 

αξιωματικά εκλαμβάνονταν ως θετικές. Σύντομα όμως έγινε φανερό ότι η τουριστική ανάπτυξη έχει 

επιπτώσεις και στην κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον των περιοχών υποδοχής, οι οποίες τις 

περισσότερες φορές δεν είναι εύκολα ορατές και χρήζουν διερεύνησης.  

 

 

1.7.1 Οικονομικές επιπτώσεις   

• Οι κυριότερες επιπτώσεις της ανάπτυξης του τουρισμού στην οικονομία αφορούν τα παρακάτω 

ζητήματα: Απασχόληση και εισοδήματα: Αναμφισβήτητα ο τουρισμός έχει θετική επίδραση στην 

απασχόληση (άμεση, έμμεση και προκαλούμενη) και κατ’ επέκταση στα εισοδήματα των εργαζομένων. 

Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας αφενός μεν για την εξυπηρέτηση των τουριστών και αφετέρου 

για την ικανοποίηση της αυξημένης καταναλωτικής ζήτησης. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους 

  

Πηγή: Ημερησία Εφημερίδα .   
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μόνιμους κατοίκους των περιοχών υποδοχής να αναπτύξουν παράλληλες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες (ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, εμπορικά καταστήματα 

κ.λπ.) αποκομίζοντας ικανοποιητικά κέρδη κατά την τουριστική περίοδο.  

• Περιφερειακή ανάπτυξη: Ο τουρισμός δίνει μια εναλλακτική αναπτυξιακή διέξοδο σε 

απομακρυσμένες περιοχές που διαθέτουν ικανοποιητικούς φυσικούς πόρους ανακόπτοντας την 

οικονομική και δημογραφική συρρίκνωση της περιφέρειας (Σπιλάνης, 2000).  

• Ισοζύγιο πληρωμών: Αρχικά ο τουρισμός αντιμετωπίσθηκε ως φορέας συναλλαγματικών 

εισπράξεων με θετική συμβολή στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών. Η αντίληψη 

αυτή άρχισε να αλλάζει από τη δεκαετία του ’70 και μετά, με τη διαπίστωση ότι ο τουρισμός δεν φέρνει 

μόνο εισπράξεις, αλλά προκαλεί και σημαντικές δαπάνες σε συνάλλαγμα για εισαγωγή αγαθών που 

εξυπηρετούν την τουριστική κατανάλωση. Χωρίς να αμφισβητείται η θετική συμβολή του τουρισμού 

στο ισοζύγιο πληρωμών των χωρών υποδοχής, κατέστη σαφές ότι το μέγεθος της θετικής επίδρασης 

εξαρτάται από τη δυνατότητα των χωρών να σχεδιάζουν και να οργανώνουν σωστά τη γενικότερη 

λειτουργία του τουρισμού, έτσι ώστε να εξαρτώνται όσο το δυνατόν λιγότερο από την εισαγωγή αγαθών 

για την κάλυψη της τουριστικής ζήτησης (Ζαχαράτος, 1999).  

• Πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στο εισόδημα και την απασχόληση: Τα χρήματα που ξοδεύουν οι 

τουρίστες κυκλοφορούν και διαχέονται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας των χωρών υποδοχής, 

δημιουργώντας έτσι θετικές πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στο εισόδημα και την απασχόληση 

(Ζαχαράτος, 1999).  

• Φορολογικά έσοδα: Αποτέλεσμα της αυξημένης κατανάλωσης και των εισοδημάτων που δημιουργεί 

η ανάπτυξη του τουρισμού είναι η αύξηση των φορολογικών εσόδων που προέρχονται τόσο από τους 

φόρους κατανάλωσης (ΦΠΑ) όσο και από το φόρο εισοδήματος.  

• Πληθωρισμός: Στα ταξίδια τους οι άνθρωποι έχουν την τάση να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα και 

να πληρώνουν υψηλότερες τιμές για κάποια προϊόντα από ότι θα πλήρωναν αν έμεναν σπίτι τους. 

Παρατηρείται λοιπόν το φαινόμενο αδικαιολόγητης ανόδου των τιμών στις τουριστικές περιοχές, καθώς 

οι επιχειρήσεις προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους αισχροκερδώντας πολλές φορές σε 

βάρος των καταναλωτών (Gartner, 2001). Βέβαια, ο ρόλος του κράτους στο ζήτημα του ελέγχου των 

τιμών και της τήρησης των νόμων στις τουριστικές περιοχές είναι καθοριστικός για να μην 

δημιουργούνται δυσάρεστες εντυπώσεις στους τουρίστες.  

• Αύξηση της τιμής της γης σε τοπικό επίπεδο: Μια πρώιμη ένδειξη τουριστικής ανάπτυξης είναι η 

αύξηση στην τιμή της γης εξαιτίας των μεταβολών που επέρχονται στις χρήσεις της (οικοπεδοποίηση 

και αστικοποίηση των γεωργικών εκτάσεων) που συμβαίνει κυρίως στα πεδινά και παραθαλάσσια 

εδάφη που προσφέρονται για οικιστική ανάπτυξη και όχι σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές (Κοκκώσης 

& Τσάρτας, 1999).  

 

1.7.2 Επιπτώσεις στο περιβάλλον  

Υπάρχει αμφίδρομη σχέση μεταξύ τουρισμού και περιβάλλοντος, καθώς ο τουρισμός προκαλεί επιπτώσεις 

στο περιβάλλον και υφίσταται ταυτόχρονα τις συνέπειες της υποβάθμισής του. Για την καλύτερη κατανόηση 

των επιπτώσεων που προκαλεί η ανάπτυξη του τουρισμού στο περιβάλλον εξηγείται πρώτα η έννοια της 

«φέρουσας ικανότητας» των τουριστικών περιοχών. Με τον όρο «φέρουσα ικανότητα κάποιας τουριστικής 

περιοχής εννοούμε τις δυνατότητες της κοινωνικοοικονομικής δομής και του περιβάλλοντος της περιοχής να 

απορροφήσουν συγκεκριμένο όγκο υποδομών και αριθμού τουριστών» (Κοκκώσης & Τσάρτας, 1999, σ. 31). 

Η αύξηση του αριθμού των τουριστών πέραν των ορίων της φέρουσας ικανότητας μιας περιοχής, προκαλεί 

περιβαλλοντικά προβλήματα, υποβάθμιση υπηρεσιών και κοινωνική κρίση με αποτέλεσμα τη μείωση της 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής και την εγκατάλειψή της από τους τουρίστες για μια νέα, «παρθένα» 

περιοχή (Σπιλάνης, 2000). Οι κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης αφορούν:  

• Το φυσικό περιβάλλον: Η ανάπτυξη του τουρισμού, όταν γίνεται ανεξέλεγκτα και με μοναδικό 

κριτήριο την προσέλκυση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού τουριστών και τη μεγιστοποίηση του 

κέρδους, μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα στους φυσικούς πόρους, και ιδιαίτερα στους μη 

ανανεώσιμους. Ωστόσο, πρέπει να τονισθεί η, σε πολλές περιπτώσεις, θετική συμβολή του τουρισμού 

στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος εξαιτίας της μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης του κοινού σε 
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θέματα προστασίας του περιβάλλοντος που οδηγεί τελικά στην προστασία και διατήρηση των φυσικών 

πόρων (Σπιλάνης, 2000).  

• Το δομημένο περιβάλλον: Η σχέση μεταξύ της ανάπτυξης των υποδομών και της τουριστικής 

ανάπτυξης στην πρώτη φάση της, είναι θετική καθώς η κατασκευή πολλών νέων έργων υποδομής 

δικαιολογείται για την εξυπηρέτηση της πρόσθετης τουριστικής ζήτησης. Όταν όμως ο αριθμός των 

τουριστών ξεπεράσει το όριο της φέρουσας ικανότητας των υποδομών (οδικού δικτύου, λιμανιού, 

αεροδρομίου, δικτύου ύδρευσης, συστήματος διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, 

εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ.) παρουσιάζονται φαινόμενα κορεσμού και 

απαιτούνται πλέον υποδομές μεγάλης κλίμακας και υψηλού κόστους που χρησιμοποιούνται συνήθως 

για μικρό μόνο χρονικό διάστημα (Σπιλάνης, 2000).  

• Περιοχές με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτισμική αξία: Μια αρνητική επίπτωση της τουριστικής 

ανάπτυξης αποτελεί ο κίνδυνος της μουσειοποίησης των ιστορικών πόλεων, συνοικιών ή περιοχών, η 

οποία βασίζεται στην τάση εμπορευματοποίησης της ιστορίας και γίνεται μέσα στα πλαίσια μιας κακώς 

εννοούμενης προστασίας της. Αποτέλεσμα της μουσειοποίησης είναι η τουριστική μονοκαλλιέργεια 

καθώς οι περιοχές αυτές μετατρέπονται σε σκηνικό για τους τουρίστες. Σιγά-σιγά οι πραγματικοί 

κάτοικοι απομακρύνονται και λειτουργούν σ’ αυτές μόνο τουριστικές επιχειρήσεις (σουβενίρ, 

ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ) και σπανιότερα μουσεία, αίθουσες τέχνης, μνημεία και κτήρια που έχουν 

αποκατασταθεί (Αυγερινού-Κολώνια, 2000).  

 

 

1.7.3 Επιπτώσεις στην κοινωνία και τον πολιτισμό  

Οι επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στην κοινωνία και τον πολιτισμό δεν είναι εύκολα μετρήσιμες, σε 

αντίθεση με τις οικονομικές επιπτώσεις που μπορούν να μετρηθούν σε χρηματικούς όρους ή όρους 

απασχόλησης και τις περιβαλλοντικές που μπορούν να εκτιμηθούν με τη χρήση κάποιων κοινά αποδεκτών 

παραμέτρων (π.χ. καταστροφή ιστορικών μνημείων, εξαφάνιση της βλάστησης ή των ζώων). Σε γενικές 

γραμμές, όσο πιο μεγάλες είναι οι διαφορές της κουλτούρας μεταξύ των τουριστών και των ντόπιων κατοίκων 

(όπως συμβαίνει όταν τουρίστες από δυτικές ανεπτυγμένες χώρες επισκέπτονται αναπτυσσόμενες ή 

υποανάπτυκτες χώρες), τόσο πιο έντονες είναι οι κοινωνικές και πολιτισμικές επιπτώσεις στους τόπους 

υποδοχής (Gartner, 2001). Το σημείο στο οποίο η τουριστική ανάπτυξη επιφέρει κοινωνικές και πολιτισμικές 

αλλαγές δεν είναι ευδιάκριτο και έτσι οι επιπτώσεις εξετάζονται από κοινωνικοπολιτιστική άποψη και 

αφορούν τα παρακάτω ζητήματα:  

• Αλλαγές στην κοινωνική δομή: Οι επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης γίνονται περισσότερο 

εμφανείς σε αγροτικές περιοχές όπου συχνά εμφανίζονται φαινόμενα διχασμού της τοπικής κοινωνίας. 

Ένα τμήμα του πληθυσμού που ασχολείται ενεργά με τον τουρισμό, επωφελείται οικονομικά από την 

ανάπτυξή του και εκσυγχρονίζεται, ενώ ένα τμήμα συνεχίζει να ζει με τον παραδοσιακό τρόπο. Οι 

ευκαιρίες απασχόλησης των γυναικών και των νέων και η αύξηση των εισοδημάτων οδηγεί σε πιο 

χαλαρούς οικογενειακούς δεσμούς και διεύρυνση του χάσματος των γενεών. Η αστικοποίηση των 

τουριστικών περιοχών δημιουργεί φαινόμενα ανομίας (αύξηση εγκληματικότητας, αλκοολισμού, 

χρήσης ναρκωτικών ουσιών, πορνείας) (Ζαχαράτος & Τσάρτας, 1999).  

• Επαγγελματική και κοινωνική κινητικότητα: Η δυνατότητα απόκτησης υψηλότερων εισοδημάτων 

που προσφέρει ο τουρισμός σε σχέση με την απασχόληση στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας 

(γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία) έχει ως αποτέλεσμα οι κάτοικοι των περιοχών που αναπτύσσονται 

τουριστικά να εγκαταλείπουν τις παραδοσιακές αγροτικές ασχολίες και να στρέφονται στην παροχή 

υπηρεσιών προς τους τουρίστες με σκοπό να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο και την κοινωνική 

τους θέση (Κοκκώσης & Τσάρτας, 1999).  

• Επικοινωνία τουριστών και ντόπιων: Πολλές φορές δημιουργούνται διάφορα προβλήματα ανάμεσα 

στους τουρίστες και τους ντόπιους κατοίκους εξαιτίας των διαφορών στην κουλτούρα που υπάρχει 

μεταξύ των δύο αυτών κοινωνικών ομάδων. Η εμφάνιση ή όχι προβλημάτων επικοινωνίας εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες, όπως είναι το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται η επικοινωνία, τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των τουριστών και τα κίνητρά τους να πραγματοποιήσουν το ταξίδι, ο τύπος ανάπτυξης 

του τουρισμού κ.λπ. (Ζαχαράτος & Τσάρτας, 1999).  
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• Αλλαγές στις κοινωνικές σχέσεις, τα ήθη και τα έθιμα: Τα ήθη και τα έθιμα των κοινοτήτων 

υποδοχής αποτελούν κανόνες που κατευθύνουν την καθημερινή ζωή των μελών της κοινότητας και 

σχετίζονται με τις ιστορικές παραδόσεις της περιοχής (Gartner, 2001). Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και 

συμπεριφοράς των ντόπιων κατοίκων εξαιτίας της ανάπτυξης του τουρισμού (σχέσεις των δύο φύλων, 

ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων της κοινότητας) οδηγεί πολλές φορές στη σταδιακή 

εγκατάλειψη των παραδοσιακών τοπικών εθίμων (θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, γιορτές, 

πανηγύρια κ.λπ.) (Ζαχαράτος & Τσάρτας, 1999).  

• Εμπορευματοποίηση δραστηριοτήτων και προϊόντων του τοπικού πολιτισμού και της 

παράδοσης: Ένα φαινόμενο που παρατηρείται συχνά εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης είναι η 

μετατροπή των παραδόσεων και των τοπικών εθίμων σε θέαμα αποκλειστικά για τους τουρίστες. Έτσι, 

η παραδοσιακή κουζίνα, οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες, οι θεατρικές, χορευτικές και θρησκευτικές 

εκδηλώσεις χάνουν την αυθεντικότητά τους, ενώ τα τοπικά προϊόντα και χειροτεχνήματα μετατρέπονται 

σε τουριστικά προϊόντα που πωλούνται στους τουρίστες ως ενθύμια του ταξιδιού (Κοκκώσης & 

Τσάρτας, 1999).  

• Επίδειξη ισχύος – Πολιτισμικό σοκ: Η επικράτηση της κυρίαρχης κουλτούρας των τουριστών, ως 

εκπροσώπων αναπτυγμένων πλούσιων χωρών, έναντι της αδύναμης κουλτούρας των αναπτυσσόμενων 

χωρών θεωρείται ότι αποτελεί στοιχείο εκσυγχρονισμού. Οι κάτοικοι των περιοχών υποδοχής 

προσπαθούν να μιμηθούν τον τρόπο ζωής των τουριστών, ο οποίος όμως είναι πλασματικός καθώς οι 

τουρίστες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους υιοθετούν μια διαφορετική καταναλωτική συμπεριφορά 

από ότι στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, ξοδεύοντας περισσότερα χρήματα και ζώντας με μεγαλύτερη 

ελευθεριότητα. Και ενώ οι τουρίστες με το τέλος του ταξιδιού επιστρέφουν στην κανονική τους ζωή, οι 

κάτοικοι των περιοχών υποδοχής υφίστανται ένα πολιτισμικό σοκ καθώς έχουν απορρίψει τη δική τους 

κουλτούρα, ταυτιζόμενοι με τον «σύγχρονο» τρόπο ζωής των τουριστών (Ζαχαράτος & Τσάρτας, 1999; 

Gartner, 2001).  

• Αλλαγές στη γλώσσα: Πολλές φορές για λόγους ευκολότερης επικοινωνίας οι κάτοικοι των περιοχών 

υποδοχής χρησιμοποιούν τη γλώσσα των τουριστών και έτσι χάνονται οι τοπικές διάλεκτοι. Ο κίνδυνος 

αυτός είναι ακόμη μεγαλύτερος για τις κοινωνίες των οποίων η γλώσσα είναι δύσκολη ή βρίσκονται σε 

απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές (Gartner, 2001).  

• Ειρήνη και κατανόηση: Εφόσον ο τουρισμός αντιμετωπιστεί έξω από τα πρότυπα του οργανωμένου 

μαζικού τουρισμού, ως μια ταξιδιωτική εμπειρία που ενθαρρύνει την προσωπική επαφή μεταξύ 

επισκεπτών και ντόπιων κατοίκων, προσφέρει ευκαιρίες γνωριμίας και κατανόησης μεταξύ των 

ανθρώπων και συμβάλει στην άμβλυνση των πολιτισμικών διαφορών και την εμπέδωση της ειρήνης 

μεταξύ των λαών (Gartner, 2001).  

 

 

1.8 Αναγκαιότητα ύπαρξης τουριστικής πολιτικής  

Η άναρχη και απρογραμμάτιστη, συχνά αυθόρμητη, τουριστική ανάπτυξη των πρώτων μεταπολεμικών 

χρόνων, κατά τους οποίους ο τουρισμός αντιμετωπίσθηκε από τις κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων, κυρίως, 

χωρών, μονοδιάστατα ως ένας κατ’ εξοχήν συναλλαγματοφόρος τομέας της οικονομίας, σύντομα έδωσε τη 

θέση της στον προβληματισμό για τις επιπτώσεις της αναπτυξιακής αυτής διαδικασίας στο φυσικό, 

πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον των περιοχών υποδοχής. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα του τουριστικού 

προϊόντος, εξαιτίας της συμμετοχής πολλών οικονομικών κλάδων στην παραγωγή του, η αβεβαιότητα και το 

υψηλό ρίσκο που χαρακτηρίζουν την τουριστική ανάπτυξη, καθώς αυτή εξαρτάται από μια σειρά 

απρόβλεπτων, πολλές φορές εξωτερικών, παραγόντων που αναλύθηκαν διεξοδικά παραπάνω, καθιστούν 

εξαιρετικά δύσκολη τη χάραξη και εφαρμογή αποτελεσματικής τουριστικής πολιτικής.  

 Ιστορικά, από το 1950 μέχρι το 1980, ο σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης εστιάσθηκε στο 

σκέλος της προσφοράς και το κράτος, ως εκφραστής του δημοσίου συμφέροντος με τις πολιτικές και 

χρηματοδοτικές του ικανότητες, προώθησε την ενίσχυση των επενδύσεων σε έργα υποδομής (οδικό δίκτυο, 

λιμάνια, αεροδρόμια) και ανωδομής (τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις) που θα είχαν άμεση θετική 

επίδραση στο ΑΕΠ, την απασχόληση και το ισοζύγιο πληρωμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Ελλάδα 

αποτελεί η ενεργός συμμετοχή του κράτους στην κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων 

(Ξενοδοχεία Ξενία). Όμως, τα περισσότερα σχέδια τουριστικής ανάπτυξης σε εθνική κλίμακα που 
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εκπονήθηκαν από το κράτος εκείνη την εποχή έμειναν στα χαρτιά, καθώς στην πράξη τα συμφέροντα των 

μικροϊδιοκτητών για την αποκομιδή βραχυπρόθεσμου κέρδους με οποιοδήποτε τρόπο, είχε σαν αποτέλεσμα 

την ασυντόνιστη και αποσπασματική ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών που διέθεταν τους επιθυμητούς 

φυσικούς πόρους (ήλιο και θάλασσα). Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις η ανέγερση νέων καταλυμάτων δεν 

συνοδευόταν από τα αναγκαία έργα και υπηρεσίες υποδομής, λόγω απουσίας του κράτους από την 

αναπτυξιακή διαδικασία. Συγκεκριμένο παράδειγμα αποτελεί η μεγάλη συγκέντρωση ξενοδοχειακών 

καταλυμάτων που παρατηρείται σε δημοφιλείς παραθαλάσσιους και νησιωτικούς προορισμούς όπως 

αποδεικνύεται από την ανάλυση που ακολουθεί (Πίνακας 7).  

 Η παραδοχή ότι ο αποσπασματικός σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης είχε ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αδιεξόδων στις περιοχές υποδοχής, οδηγεί από 

το 1980 και μετά στην εκπόνηση σχεδίων με στόχο την αειφορία που περιλαμβάνουν πλέον νέες έννοιες, 

όπως η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών για την εκτίμηση των μεταβολών της τουριστικής ζήτησης 

(αφίξεις, διανυκτερεύσεις, συναλλαγματικές εισπράξεις) και των επιπτώσεών της στην τουριστική προσφορά, 

ο υπολογισμός και σεβασμός της φέρουσας ικανότητας των τόπων υποδοχής, η προστασία του 

περιβάλλοντος, η ευελιξία και η συνεχής προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του εξωτερικού 

περιβάλλοντος και στα τοπικά δεδομένα. Τα σχέδια αυτά συχνά διαμορφώνονται από διεθνείς οργανισμούς 

(Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνής Τράπεζα) στην προσπάθειά τους να 

βοηθήσουν την τουριστική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών. Αυτό που είναι σίγουρο και αναγκαίο 

πάντως είναι ότι τα σχέδια που εκπονούνται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μιας χώρας πρέπει 

να έχουν συνοχή και να λαμβάνουν υπόψη τους τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων (δημόσιων και 

ιδιωτικών, τοπικής αυτοδιοίκησης, τουριστών και κατοίκων της περιοχής) προκειμένου να επιτύχουν.  

Αν και ο ρόλος του κράτους μειώνεται συγκριτικά με το παρελθόν, η ύπαρξη και εφαρμογή κρατικής 

τουριστικής πολιτικής είναι αναγκαία για δύο λόγους:  

1. Μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης, επίτευξη των αντίστοιχων 

στόχων ευημερίας (αύξηση της απασχόλησης και του εισοδήματος, προστασία του περιβάλλοντος) 

και ταυτόχρονη άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

δημιουργήθηκαν εξαιτίας την αρχικής άνευ όρων παράδοσης πολλών περιοχών στον τουρισμό 

(περιβαλλοντική υποβάθμιση, αποδιοργάνωση των κοινωνιών υποδοχής, μονοκαλλιέργεια 

τουρισμού, μείωση της εποχικότητας, εξάρτηση από μεγάλους tour operators).  

2. Εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, καθώς τις τελευταίες δεκαετίες προστίθενται συνεχώς 

νέοι προορισμοί στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη δημιουργώντας συνθήκες έντονου ανταγωνισμού.  

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η παρέμβαση του κράτους θεωρείται σήμερα επιβεβλημένη 

προκειμένου να:  

• Σχεδιάζει την τουριστική ανάπτυξη, έτσι ώστε αυτή να συμβαδίζει με την ανάπτυξη των υπόλοιπων 

κλάδων της οικονομίας, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων του 

τουρισμού.  

• Αποφασίζει το επιθυμητό αναπτυξιακό μοντέλο με βάση τις μορφές τουρισμού που επιδιώκει να 

αναπτύξει (μαζικός τουρισμός, εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού, θεματικός τουρισμός κ.λπ.) 

παρεμβαίνοντας στη διαμόρφωση τόσο της τουριστικής ζήτησης, όσο και της προσφοράς, με την 

παροχή συγκεκριμένων κινήτρων σε όσους επιθυμούν να επενδύσουν σε χωρικές ζώνες όπου 

διαφαίνεται ένα βιώσιμο μέλλον (επιχορηγήσεις, μακροχρόνια δάνεια με μειωμένο επιτόκιο, εγγυήσεις 

για πιστώσεις, εξαιρέσεις από φόρους εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας, μείωση από τη δαπάνη 

κεφαλαίου, ευνοϊκές χρεώσεις δημοσίων οργανισμών, τεχνική βοήθεια, προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων) και άλλων πρωτοβουλιών (κατασκευή υποδομών, όπως π.χ. οδικού δικτύου, αεροδρομίων, 

λιμανιών, σταθμών εισόδου, ηλεκτρισμός, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, νοσοκομεία, μαρίνες, πάρκα, 

βελτιώσεις αστικού και δασικού περιβάλλοντος κ.λπ.).  

• Ρυθμίζει με ξεκάθαρο τρόπο τις σχέσεις και τα περιθώρια δράσης όλων των εμπλεκομένων στην 

τουριστική αγορά (δημοσίου, ιδιωτών, εθνικού και ξένου κεφαλαίου), έτσι ώστε να διαμορφώνονται 

πρότυπα και κανόνες συμπεριφοράς.  

• Εποπτεύει και ελέγχει την εφαρμογή των νόμων, προκειμένου να υπάρχει αίσθημα ασφάλειας στους 

τουρίστες, να αποφεύγονται φαινόμενα αισχροκέρδειας και αθέμιτου ανταγωνισμού, καταπάτησης και 

αλλαγής των χρήσεων γης κ.λπ.  
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Τέλος, θεωρείται δόκιμο να τονισθεί ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από μέρους της 

πολιτείας για να καλυφθεί το διαχρονικά παρατηρούμενο κενό εφαρμογής των προτεινόμενων σχεδίων, έτσι 

ώστε αυτά τελικά να υλοποιούνται στην πράξη και να μην παραμένουν απλά θεωρητικά ιδεώδη (Ζαχαράτος 

& Τσάρτας, 1999; Μπριασούλη, 2000).  

 

1.9 Συστατικά στοιχεία του συνολικού τουριστικού προϊόντος  

Προϋπόθεση για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου τουριστικού σχεδιασμού σε όλα τα επίπεδα (εθνικό, 

περιφερειακό, τοπικό) αποτελεί η καταγραφή όλων των υφιστάμενων τουριστικών πόρων που αποτελούν το 

προσφερόμενο τουριστικό προϊόν του τόπου υποδοχής. Το τουριστικό προϊόν ως έννοια είναι από τις πιο 

δύσκολες να προσδιοριστεί, επειδή αποτελείται από ένα πλέγμα διαφορετικών μεταξύ τους αγαθών και 

υπηρεσιών (διαμονή, εστίαση, μετακίνηση, ψυχαγωγία και άλλες γενικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες). 

Σύμφωνα με τον Middleton et al. (2009) τα συστατικά στοιχεία που συνθέτουν το συνολικό τουριστικό προϊόν 

είναι:  

• Οι φυσικοί, ανθρωπογενείς, πολιτιστικοί και πολιτισμικοί πόροι του τόπου προορισμού.  

• Οι εγκαταστάσεις υποδομής, ανωδομής και οι λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες του τόπου προορισμού 

(καταλύματα, εστιατόρια, μπαρ, καφέ, μετακινήσεις εντός του προορισμού, δυνατότητες άθλησης και 

ψυχαγωγίας, παροχή πληροφοριών, ασφάλεια).  

• Προσβασιμότητα του προορισμού (συγκοινωνιακό δίκτυο, κυβερνητικές παρεμβάσεις και κανονισμοί 

που διευκολύνουν ή δυσκολεύουν την πρόσβαση στον προορισμό, π.χ. παροχή βίζας).  

• Η εικόνα του προορισμού, δηλαδή η αντίληψη που έχουν οι τουρίστες για τον συγκεκριμένο 

προορισμό, ως τόπο ξεκούρασης, διασκέδασης, φυγής από την καθημερινότητα κ.λπ.  

• Η τιμή του προϊόντος, η οποία στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη αγορά συγκρίνεται από τον 

καταναλωτή-τουρίστα με τα ανταγωνιστικά προϊόντα και αφορά το συνολικό κόστος του ταξιδιού.  

Το τουριστικό προϊόν επομένως περιλαμβάνει υλικά αγαθά, φυσικούς και ανθρωπογενείς πόρους (τοπικά 

προϊόντα που παράγονται για κατανάλωση, δάση, λίμνες, ποτάμια, παραλίες, μνημεία, παραδοσιακές 

περιοχές, ξενοδοχεία κ.λπ.) και άυλα αγαθά (αισθητικές και πολιτισμικές αξίες, προσδοκίες, ικανοποίηση των 

τουριστών, φιλοξενία, υπηρεσίες) που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της τουριστικής εμπειρίας. Εξ αυτών 

άλλα είναι ποσοτικοποιήσιμα (πωλούνται έναντι συγκεκριμένης τιμής ανά μονάδα), όπως π.χ. το εισιτήριο 

ενός μεταφορικού μέσου ή μιας θεατρικής παράστασης, η διανυκτέρευση σε ένα ξενοδοχείο, το γεύμα σε ένα 

εστιατόριο κ.λπ. και άλλα είναι μη ποσοτικοποιήσιμα (δεν έχουν αγοραία τιμή), όπως π.χ. η φιλοξενία, η 

φιλικότητα, η αίσθηση βοήθειας, το πολιτισμικό επίπεδο των κατοίκων, η ποιότητα του περιβάλλοντος και 

του τοπίου ή ένας περίπατος. Επιπλέον, άλλα στοιχεία μπορούν να αναπαραχθούν (ανανεώσιμα), όπως π.χ. 

οι προσφερόμενες υπηρεσίες από τις κάθε λογής τουριστικές επιχειρήσεις, και άλλα δεν μπορούν να 

αναπαραχθούν (μη ανανεώσιμα), όπως τα τοπία, τα ιστορικά μνημεία, η σπάνια χλωρίδα και πανίδα, οι ηθικές 

αξίες κ.λπ. Αν ξεπεραστεί η φέρουσα ικανότητα της περιοχής υποδοχής ελλοχεύει ο κίνδυνος καταστροφής 

ή αλλοίωσης των μη ανανεώσιμων στοιχείων, με αποτέλεσμα την απομείωση της ποσότητας του συνολικού 

τουριστικού προϊόντος και την απώλεια της αρχικής του ποιότητας, μερικές φορές ανεπανόρθωτα (Middleton 

et al., 2009; Μπριασούλη, 2000).  

 

1.10 Παρουσίαση βασικών μεγεθών του Ελληνικού τουρισμού  

Η κρίση που διέρχεται σήμερα η Ελληνική οικονομία υποδεικνύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη υιοθέτησης 

ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου, βασισμένου στους τομείς που η Ελλάδα διατηρεί ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων χωρών. Στη συγκυρία αυτή ο τουρισμός καλείται να διαδραματίσει έναν 

περισσότερο ενεργό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την έξοδό της από την ύφεση στην οποία 

βρίσκεται τα τελευταία έξι χρόνια. Η παρουσίαση των βασικών μεγεθών του Ελληνικού τουρισμού έχει σκοπό 

να δείξει τη σημαντική συνεισφορά του στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, στο ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών 

και την απασχόληση. Το 2014 η Ελλάδα υποδέχθηκε 22.033.462 αλλοδαπούς τουρίστες και εισέπραξε 17,8 

δις δολάρια. Από αυτούς, 63,8% ήρθαν αεροπορικώς – γεγονός που καταδεικνύει πόσο σημαντική είναι η 

αεροπορική σύνδεση της χώρας μας με το εξωτερικό και καθιστά αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό όλων των 

αερολιμένων, ιδίως των περιφερειακών – 33,0% οδικώς και 3,2% δια θαλάσσης.  

 

Πίνακας 4: Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά μέσο μεταφοράς (2014)  
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Μέσο Μεταφοράς  Αφίξεις  %  

Αεροπλάνο  14.057.215  63,8  

Αυτοκίνητο  7.268.007  33,0  

Πλοίο  701.345  3,2  

Σιδηρόδρομος  6.895  0,0  

ΣΥΝΟΛΟ  22.033.462  100  

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2015.  

 

 

Διάγραμμα 6: Κατανομή αφίξεων μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά μέσο μεταφοράς (2014)  

 
Επεξεργασία: Συγγραφέας.  

 

 Εξετάζοντας την κατανομή των αφίξεων μη κατοίκων από το εξωτερικό και των συνολικών 

διανυκτερεύσεων ανά μήνα (Πίνακας 35 του Παραρτήματος) γίνεται εμφανής ή έντονη εποχικότητα του 

Ελληνικού τουρισμού, καθώς τέσσερις μόνο μήνες (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος) 

συγκεντρώνουν πάνω από το 70% του συνόλου των ετήσιων αφίξεων και διανυκτερεύσεων.  

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΤΕ για το 2014 το ποσοστό συμμετοχής του τουρισμού στο ΑΕΠ 

της Ελλάδας ήταν της τάξεως του 17,3% (περίπου 30,7 δις ευρώ), ενώ υποστήριξε συνολικά 699.000 θέσεις 

απασχόλησης (17,3% της συνολικής απασχόλησης). Από την επεξεργασία των στοιχείων του Πίνακα 5 

φαίνεται ότι η καθαρή συνεισφορά1 του τουριστικού τομέα στη διαμόρφωση του ισοζυγίου εισαγωγών-

εξαγωγών είναι 11,3 δις ευρώ και ότι οι «Δαπάνες μη μόνιμων κατοίκων στην οικονομική επικράτεια» 

αποτελούν το 23,1% των συνολικών Ελληνικών εξαγωγών και είναι σχεδόν ίσες με τις εισπράξεις από την 

εξαγωγή όλων των υπόλοιπων υπηρεσιών.  

 

Πίνακας 5: Εισαγωγές-Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών (2014) 

(εκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές) 

(1) Εισαγωγές  

• Αγαθά  

• Υπηρεσίες  

• Δαπάνες μονίμων κατοίκων στην αλλοδαπή  

  

52.688  

7.815  

2.076  

  

84,2%  

12,5%  

3,3%  

62.579  

                                                           
1 Καθαρή συνεισφορά = Δαπάνες μη μονίμων κατοίκων στην οικονομική επικράτεια - Δαπάνες μονίμων κατοίκων στην 

αλλοδαπή (13.393 – 2.076 = 11.317 εκατομμύρια ευρώ).  

  

Αεροπλάνο 
63.8 % 

Αυτοκίνητο 
33.0 % 

Πλοίο  
3 ,2% 
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(2) Εξαγωγές  

• Αγαθά  

• Υπηρεσίες  

• Δαπάνες μη μονίμων κατοίκων στην οικονομική 

επικράτεια  

  

30.193 

14.452  

13.393  

  

52,0%  

24,9%  

23,1%  

58.038  

Ισοζύγιο εξαγωγών-εισαγωγών (2) – (1)      -4.541  

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2015. – Επεξεργασία: Συγγραφέας. 

  

Τέλος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η παρουσίαση του Ελληνικού τουρισμού θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

στην παγκόσμια κατάταξη για το 2014 η χώρα μας κατείχε την 15η θέση από πλευράς αφίξεων, την 19η θέση 

όσον αφορά τις τουριστικές εισπράξεις, ενώ βρισκόταν στην 31η θέση στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας του 

τουρισμού (UNWTO, 2015; World Economic Forum, 2015).  

Όλα τα παραπάνω μεγέθη επιβεβαιώνουν ότι ο τουρισμός αποτελεί την ατμομηχανή της Ελληνικής 

οικονομίας και δικαίως αποκαλείται «βαριά βιομηχανία» της χώρας.  

 

1.11 Είναι ακριβό το Ελληνικό τουριστικό προϊόν;  

Επικρατεί η άποψη ότι το Ελληνικό τουριστικό προϊόν είναι πιο ακριβό από τα αντίστοιχα προϊόντα των 

ανταγωνιστριών χωρών. Η εντύπωση αυτή οφείλεται στα περιστατικά αισχροκέρδειας και ασύδοτης 

συμπεριφοράς επιχειρηματιών που ανήκουν στο εξωξενοδοχειακό τμήμα της τουριστικής αγοράς (οδηγοί 

ταξί, ιδιοκτήτες εστιατορίων και μπαρ). Παρόλο που τέτοια περιστατικά δεν είναι συχνά, εν τούτοις αρκούν 

για να αμαυρώσουν το συνολικό τουριστικό προϊόν της πατρίδας μας και να αφήσουν μια πικρή γεύση στους 

επισκέπτες.  

 Για να αποδειχθεί πέραν πάσης υποψίας η άποψη του ακριβού ή φθηνού τουριστικού προϊόντος θα 

έπρεπε να γίνει λεπτομερής σύγκριση των τιμών που αντιστοιχούν στα ίδια ποιοτικά επιμέρους στοιχεία που 

συνθέτουν το τουριστικό προϊόν στην Ελλάδα και στις ανταγωνίστριες χώρες. Επειδή όμως κάτι τέτοιο είναι 

πρακτικά αδύνατο, θα επιχειρηθεί να δοθεί απάντηση στο ερώτημα χρησιμοποιώντας ως βάση τα πλέον 

πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία των αφίξεων αλλοδαπών τουριστών και των συναλλαγματικών εισπράξεων σε 

12 Μεσογειακές χώρες, άμεσα ή έμμεσα ανταγωνιστικές της Ελλάδας (Πίνακας 6).  

 

Πίνακας 6: Συναλλαγματικές εισπράξεις / Άφιξη αλλοδαπών (2014)  

ΧΩΡΑ  
Συναλλαγματικές Εισπράξεις 

(εκατομμύρια δολάρια)  

Διεθνείς Τουριστικές 

Αφίξεις (χιλιάδες)  

Εισπράξεις 

/ Άφιξη  

ΕΛΛΑΔΑ  17.793  22.033  808  

ΚΡΟΑΤΙΑ  9.866  11.623  849  

ΙΤΑΛΙΑ  45.545  48.676  936  

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  13.808  9.323  1.481  

ΤΟΥΡΚΙΑ  29.552  39.811  742  

ΙΣΠΑΝΙΑ  65.187  64.995  1.003  

ΑΙΓΥΠΤΟΣ  7.208  9.628  749  

ΙΣΡΑΗΛ  5.692  2.927  1.945  

ΣΛΟΒΕΝΙΑ  2.719  2.411  1.128  

ΤΥΝΗΣΙΑ  2.342  6.069  386  

ΜΑΡΟΚΟ  7.055  10.282  686  

ΚΥΠΡΟΣ  2.819  2.441  1.155  
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Πηγή: UNWTO, 2015. – Επεξεργασία: Συγγραφέας.  

 

Ο δείκτης ¨εισπράξεις ανά άφιξη¨ εμφανίζει την Ελλάδα φθηνότερο προορισμό σε σύγκριση με όλες της 

υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες και ακριβότερο μόνο έναντι των Αφρικανικών χωρών (Αίγυπτος, Τυνησία, 

Μαρόκο) και της Τουρκίας που αποτελεί μια ταχύτατα ανερχόμενη δύναμη του παγκόσμιου τουρισμού.  

 Ωστόσο, από τον παραπάνω δείκτη και μόνο, δεν είναι εύκολο να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για 

το κατά πόσο η Ελλάδα αποτελεί φθηνότερο προορισμό έναντι των ανταγωνιστριών χωρών, καθώς είναι 

ενδεχόμενο οι χώρες που έχουν μεγαλύτερες εισπράξεις να προσφέρουν τουριστικό προϊόν υψηλότερης 

ποιότητας, ικανό να δικαιολογήσει αυτή τη διαφορά (Παυλόπουλος, 2007).  

 

1.12 Νέες τάσεις στον τουρισμό  

Τα τελευταία 25 χρόνια εμφανίσθηκαν στο προσκήνιο οι έννοιες της βιωσιμότητας και της αειφόρου 

ανάπτυξης στον τουρισμό ως αποτέλεσμα της σύγκλισης δύο ανεξάρτητων τάσεων.  

 Η πρώτη τάση αφορά την συνεχώς αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο για την 

προστασία του περιβάλλοντος που εκδηλώνεται με το ενδιαφέρον των ανθρώπων για τα είδη της πανίδας και 

χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση, ζητήματα προστασίας ευαίσθητων οικοσυστημάτων, 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μόλυνσης του περιβάλλοντος, προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία κ.λπ. Η 

μεγέθυνση του οικολογικού κινήματος σε συνδυασμό με τις αποφάσεις και την εκπόνηση προγραμμάτων 

πολλών διεθνών οργανισμών προς την κατεύθυνση αυτή είχαν ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αλλαγή της 

καταναλωτικής συμπεριφοράς των τουριστών.  

 Η δεύτερη τάση αφορά την απομάκρυνση των τουριστών από το κυρίαρχο πρότυπο του μαζικού 

οργανωμένου τουρισμού εξαιτίας αφενός της συνειδητοποίησης των αρνητικών επιπτώσεων που επιφέρει ο 

μαζικός τουρισμός στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον των περιοχών υποδοχής και αφετέρου 

την ικανοποίηση της ανάγκης για περισσότερο ενεργητικές διακοπές, την ξεκούραση κοντά στη φύση, τη 

γνωριμία με τον τόπο διακοπών και την επαφή με τους ντόπιους. Στα πλαίσια αυτά οι τουρίστες επιθυμούν 

και επιδιώκουν να έχουν καλύτερη πληροφόρηση και να είναι πιο δραστήριοι στον τόπο προορισμού με τη 

συμμετοχή τους σε σεμινάρια πολιτιστικού, οικολογικού, πνευματικού και ιστορικού περιεχομένου, την 

εκμάθηση παραδοσιακών τεχνών, χειροτεχνίας, γλώσσας και χορού, την παρακολούθηση ή και συμμετοχή 

σε τοπικές εργασίες ή αθλητικές δραστηριότητες.  

 Συνέπεια της σύγκλισης των δύο αυτών τάσεων ήταν η εμφάνιση και ανάπτυξη των ήπιων, ειδικών 

και εναλλακτικών μορφών τουρισμού που αποσκοπούν στην ικανοποίηση των αναγκών των τουριστών με 

σεβασμό στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον του τόπου υποδοχής. Κύριο χαρακτηριστικό 

των νέων τάσεων του τουρισμού είναι ότι τοποθετούν στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο. Άλλωστε, ένα 

ελκυστικό και παρθένο περιβάλλον αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο του ίδιου του τουριστικού προϊόντος 

και αποτελεί προϋπόθεση για ευχάριστες και ποιοτικές διακοπές, αλλά και για ευρύτερα οικονομικά οφέλη 

του τόπου προορισμού από την αυξανόμενη ζήτηση. Αυτό διαπιστώνεται από το γεγονός ότι η ζήτηση για 

ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού δεν προέρχεται πλέον μόνο από μεμονωμένους ταξιδιώτες ή από 

μικρές εξειδικευμένες εταιρείες και γραφεία τουρισμού αλλά προσελκύει το ενδιαφέρον και μεγάλων tour 

operators.  

 Προϋπόθεση ικανοποίησης των βασικών αρχών ανάπτυξης του ήπιου τουρισμού αποτελεί η 

δημιουργία νέων και η προσαρμογή των υφιστάμενων υποδομών και ανωδομών στις νέες τάσεις της 

τουριστικής ζήτησης. Θα πρέπει δηλαδή τα έργα υποδομής να δίνουν έμφαση στην προστασία του 

περιβάλλοντος (καθαριότητα, μη διατάραξη της φυσικής ζωής των οικοσυστημάτων, της πανίδας και 

χλωρίδας των περιοχών υποδοχής) και τα καταλύματα να είναι φιλικά και προσαρμοσμένα στο φυσικό και 

αρχιτεκτονικό περιβάλλον, παρέχοντας ταυτόχρονα όλες τις ανέσεις που επιθυμεί ο σύγχρονος άνθρωπος για 

να περάσει ευχάριστα στις διακοπές του  

(Κομίλης, 2001; Βελισσαρίου, 2000). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

2.1 Εννοιολογική προσέγγιση των ξενοδοχείων 

Τα ξενοδοχεία είναι επιχειρήσεις που παρέχουν φιλοξενία, διαθέτοντας τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες 

τους προς πώληση μεμονωμένα (ενοικίαση δωματίων) ή σε διάφορους συνδυασμούς (ενοικίαση δωματίων με 

πρωινό, ημιδιατροφή ή πλήρη διατροφή και παροχή ψυχαγωγίας). Αποτελούν «εγκαταστάσεις τουριστικής 

ανωδομής», καθώς καλύπτουν κατά βάση τις ανάγκες των φιλοξενούμενων ατόμων για διαμονή, εστίαση, 

αναψυχή - ψυχαγωγία και διάφορες συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως, για παράδειγμα, ενοικιάσεις χώρων 

για δεξιώσεις, συνέδρια και εκθέσεις, καθαριστήριο, ενοικίαση αυτοκινήτων, πώληση οργανωμένων 

εκδρομών και περιηγήσεων. Υπό την έννοια αυτή η ξενοδοχειακή επιχείρηση περιλαμβάνει τα παρακάτω 

πέντε στοιχεία που αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:  

Την περιοχή και θέση εγκατάστασης.  

Τις εγκαταστάσεις: δωμάτια, εστιατόριο/α, μπαρ, κοινόχρηστους χώρους, αίθουσες και χώρους αναψυχής 

(πισίνα, γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις, γκολφ κ.λπ.).  

Τις παρεχόμενες υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις (είδος, διαθεσιμότητα, ποικιλία και ποιότητα υπηρεσιών, 

ταχύτητα και αποτελεσματικότητα εξυπηρέτησης).  

Την εικόνα του, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιλαμβάνεται την επιχείρηση.  

Την τιμή, που είναι η αξία σε χρηματικούς όρους που πληρώνουν οι πελάτες για τα τέσσερα παραπάνω 

στοιχεία και την ικανοποίηση που αντλούν από τη χρήση τους (Σωτηριάδης, 2000; Χατζηνικολάου, 1999). 

2.2 Διακρίσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

Τα τουριστικά καταλύματα διακρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν.4276/2014 που 

αφορά την «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, 

ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» σε δύο μεγάλες κατηγορίες:  

τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.  

Σύμφωνα με την ίδια παράγραφο, γίνεται περαιτέρω διάκριση των κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών 

καταλυμάτων σε επιμέρους λειτουργικούς τύπους με βάση τους χώρους που εκμισθώνουν και τις βασικές 

εξυπηρετήσεις που προσφέρουν. 

 Έτσι, στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ανήκουν:  

Τα ξενοδοχεία.  

Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).  

Οι ξενώνες φιλοξενίας νέων.  

Τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα. Πρόκειται για ξενοδοχεία που ανεγείρονται σε συνδυασμό: α) με 

τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και β) με εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (συνεδριακά 

κέντρα, γήπεδα γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας, τουριστικούς λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά 

πάρκα, κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, υδροθεραπευτήρια, μονάδες ιαματικής θεραπείας, 

κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα αναζωογόνησης, κέντρα ευεξίας και αισθητικής και 

κέντρα καταδυτικού τουρισμού).  

Τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels).  

Τα ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο Π.Δ. 

33/1979. 

Ενώ στα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ανήκουν:  

τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα (τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις και τουριστικές επιπλωμένες 

κατοικίες)  

τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα.  

 

Ακόμη, τα ξενοδοχεία διακρίνονται ανάλογα με το είδος και τις συνήθειες της πελατείας σε:  

Διερχόμενων και επιχειρηματικών πελατών.  

Μαζικού τουρισμού, που λειτουργούν κυρίως με οργανωμένες ομάδες τουριστών.  

Μακράς διαμονής, που βρίσκονται μέσα σε πόλεις και νοικιάζουν τα δωμάτιά τους με την εβδομάδα ή το 

μήνα. Στα ξενοδοχεία αυτά διαμένουν συνήθως φοιτητές, μετανάστες κ.λπ.  

• Οικογενειακού τουρισμού, που διαθέτουν εξειδικευμένες εγκαταστάσεις (παιδική χαρά, παιδικό 

πάρκο) και προσφέρουν υπηρεσίες φύλαξης παιδιών.  
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• Ξενοδοχεία για ζευγάρια ή για μόνους, τα οποία παρέχουν ψυχαγωγία που απευθύνεται σε 

ενήλικες.  

• Ξενοδοχεία γυμνιστών.  

• Ξενοδοχεία clubs που προσφέρουν αυξημένες δυνατότητες για ψυχαγωγία και άθληση.  

• Ξενοδοχεία all inclusive που προσφέρουν πακέτα διακοπών που περιλαμβάνουν όλες τις 

υπηρεσίες μέσα στους χώρους του ξενοδοχειακού συγκροτήματος (διαμονή, εστίαση και 

αναψυχή).  

 

Ανάλογα με το χρόνο λειτουργίας σε:  

• Ξενοδοχεία που λειτουργούν ολόκληρο το χρόνο.   

• Ξενοδοχεία που λειτουργούν εποχιακά, π.χ. τη θερινή ή τη χειμερινή περίοδο, εάν πρόκειται για 

ξενοδοχεία που βρίσκονται σε παραθαλάσσιες ή ορεινές περιοχές αντίστοιχα.  

 

Ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης σε:  

• Αστικά, που βρίσκονται μέσα στις πόλεις.  

• Παραθεριστικά, που βρίσκονται ως επί το πλείστον σε τοποθεσίες με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά, 

αξιοθέατα και καλό κλίμα.  

• Παραχείμασης, που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις για χειμερινά 

σπορ.  

• Ξενοδοχεία που βρίσκονται κοντά σε κέντρα μέσων μαζικής μεταφοράς (αεροδρόμια, 

σιδηροδρομικούς σταθμούς, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων).  

• Μετακινούμενα ξενοδοχεία (κρουαζιερόπλοια, σιδηροδρομικές κλινάμαξες, λεωφορεία).  

• Ξενοδοχεία που βρίσκονται κοντά σε ιαματικές πηγές ή σε περιοχές ιδανικές για 

θαλασσοθεραπεία.  

 

Ανάλογα με το προσφερόμενο προϊόν σε:  

• Απλής εκμετάλλευσης, που προσφέρουν μόνο ύπνο.  

• Σύνθετης εκμετάλλευσης, τα οποία, εκτός από ύπνο, προσφέρουν διατροφή και άλλες συναφείς 

υπηρεσίες (Λαλούμης, 2002).  

 

Ανάλογα με τη δυναμικότητα σε:  

• Μικρά (μέχρι 50 δωμάτια).  

• Μεσαία (από 51 έως 100 δωμάτια).  

• Μεγάλα (πάνω από 100 δωμάτια).  

 

Ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και μάνατζμεντ σε:  

• Ανεξάρτητα (μπορούν να ανήκουν σε κοινοπραξίες).  

• Μονάδες που αποτελούν κρίκους ξενοδοχειακών αλυσίδων, οι οποίες ελέγχουν πολλά 

ξενοδοχεία που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές. Τα ξενοδοχεία αυτά διοικούνται από ένα 
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κοινό κέντρο αποφάσεων (άμεσο μάνατζμεντ ή franchising) και προσφέρουν κατά το δυνατόν 

όμοιο ποιοτικά επίπεδο υπηρεσιών.  

• Ξενοδοχειακούς ομίλους, που διαθέτουν ιδιόκτητες μονάδες σε διάφορες περιοχές (Σωτηριάδης, 

2000).  

 

 

2.3 Η σημασία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για την Ελληνική οικονομία 

Καθώς τα βασικά συστατικά στοιχεία για την πραγματοποίηση του ταξιδιού επίσκεψης είναι το κατάλυμα, η 

εστίαση, η μετακίνηση, οι αγορές και η διασκέδαση, γίνεται εύκολα κατανοητός ο πολύ σημαντικός ρόλος 

των ξενοδοχείων στην τουριστική ανάπτυξη κάθε χώρας. Τα ξενοδοχεία είναι επιχειρήσεις οργανικά 

συνδεδεμένες με ολόκληρο το σύστημα παραγωγής και διάθεσης του τουριστικού προϊόντος, καθώς μπορούν 

να προσφέρουν στους τουρίστες πακέτα συνδυασμένων υπηρεσιών διαμονής, διατροφής και διασκέδασης. 

Επομένως, αποτελούν τον βασικό κορμό πάνω στον οποίο στηρίζεται η προσπάθεια ανάπτυξης του τουρισμού 

της Ελλάδας. Η αύξηση του αριθμού και η ποιοτική αναβάθμιση των τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα 

μας εξαρτάται από τον αριθμό των διαθέσιμων κλινών (δυναμικότητα της ξενοδοχίας) και τη δυνατότητα 

παροχής ποιοτικών υπηρεσιών (ύπαρξη ξενοδοχειακών μονάδων υψηλών προδιαγραφών) σε συνδυασμό 

βέβαια με την ευρύτερη υπάρχουσα υποδομή, όπως το δίκτυο μεταφορών και συγκοινωνιών, τις υπηρεσίες 

υγείας και ασφάλειας, τα κέντρα ψυχαγωγίας, αλλά και το φυσικό περιβάλλον.    

        Τα ξενοδοχεία, ως κύριος πυλώνας της 

τουριστικής ανάπτυξης, βοηθούν την οικονομία ολόκληρης της χώρας και ειδικότερα την οικονομία και την 

κοινωνία της περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται, απορροφώντας μεγάλο μέρος των τοπικών 

προϊόντων, συμβάλλοντας στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη μείωση της ανεργίας και της μετανάστευσης 

(εσωτερικής και εξωτερικής). Για την κατασκευή και λειτουργία τους απαιτείται η σύμπραξη πολλών άλλων 

επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους, όπως, για παράδειγμα, κατασκευαστικές, παροχής εξοπλισμού, 

τροφοδοσίας κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται και συντηρείται ένας μεγάλος αριθμός θέσεων εργασίας 

στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες, παρόλο που σε πολλές περιπτώσεις είναι εποχικές, παράγουν εισοδήματα, 

η διανομή των οποίων έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε ολόκληρη την οικονομία. Σύμφωνα με τα 

επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. το 2014 το σύνολο των εργαζομένων στα καταλύματα και τις επιχειρήσεις 

εστίασης όλης της χώρας ήταν 300.568 άτομα. Επίσης, έχει υπολογισθεί ότι κάθε 100 θέσεις άμεσης 

απασχόλησης στον ξενοδοχειακό κλάδο υποστηρίζουν άλλες 130 θέσεις απασχόλησης σε κλάδους που 

αποτελούν τους κυριότερους προμηθευτές των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (έμμεση απασχόληση), αλλά και 

σε ολόκληρη την οικονομία ως αποτέλεσμα της κατανάλωσης του εισοδήματος που δημιουργείται 

(προκαλούμενη απασχόληση) (ΙΟΒΕ, 2013). 

2.4 Η εικόνα του ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδας 

Η ανάπτυξη του ξενοδοχειακού κλάδου στην Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη της 

τουριστικής κίνησης διαχρονικά. Οι δεκαετίες του ’60 και ’70 χαρακτηρίζονται από την ταχύτατη ανάπτυξη 

του τουρισμού που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών νέων ξενοδοχειακών μονάδων κυρίως υψηλών 

κατηγοριών (μέση ετήσια αύξηση κλινών εικοσαετίας 20,3%). Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80 

παρόλο που η ανάπτυξη του τουρισμού συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό παρατηρείται αύξηση του 

ξενοδοχειακού δυναμικού, με ηπιότερους όμως ρυθμούς, κυρίως με τη δημιουργία ξενοδοχείων χαμηλότερων 

κατηγοριών λόγω της συμβολής του αναπτυξιακού νόμου 1262/1982 (μέση ετήσια αύξηση κλινών δεκαετίας 

5,2%). Από το 1990 και μετά, με αφορμή την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, πολλές 

υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες, κυρίως της Αττικής, ανακαινίσθηκαν, εκσυγχρονίσθηκαν, επεκτάθηκαν 

ή αναβαθμίστηκαν, ενώ την ίδια εποχή παρατηρείται στασιμότητα στην ίδρυση νέων μονάδων (μέση ετήσια 

αύξηση κλινών εικοσιπενταετίας 3,3%) (ICAP, 2011). 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το 2015 λειτούργησαν σε ολόκληρη τη 

χώρα 9.706 ξενοδοχειακές μονάδες.  

Στον Πίνακα 7 παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή του ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδας σε 

μονάδες, δωμάτια και κλίνες.  

Πίνακας 7: Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας σε μονάδες,  

δωμάτια και κλίνες (24/6/2015)  

Περιφέρεια  Μονάδες  %  Δωμάτια  %  Κλίνες  %  

Αν. Μακεδονίας & 

Θράκης  
383  3,9  10.884  2,7  21.367  2,7  

Αττικής  645  6,6  31.295  7,8  58.122  7,5  

Βορείου Αιγαίου  391  4,0  11.720  2,9  22.147  2,8  

Δυτικής Ελλάδας  267  2,8  9.609  2,4  18.734  2,4  

Δυτικής Μακεδονίας  125  1,3  2.830  0,7  5.726  0,7  

Ηπείρου  393  4,0  8.054  2,0  15.862  2,0  

Θεσσαλίας  570  5,9  14.737  3,6  28.774  3,7  

Ιονίων Νήσων  926  9,5  47.518  11,8  91.381  11,7  

Κεντρικής Μακεδονίας  1.188  12,2  44.368  11,0  87.073  11,2  

Κρήτης  1.549  16,0  88.062  21,8  167.540  21,5  

Νοτίου Αιγαίου  2.087  21,5  100.220  24,8  195.563  25,1  

Πελοποννήσου  651  6,7  19.431  4,8  38.062  4,9  

Στερεάς Ελλάδας  531  5,6  15.064  3,7  28.767  3,8  

ΣΥΝΟΛΟ  9.706  100  403.792  100  779.118  100  

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2015.  

Παρατηρείται μια υπερσυγκέντρωση ξενοδοχειακού δυναμικού σε πέντε περιφέρειες της χώρας (Νοτίου 

Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας – λόγω Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής – και 

Αττικής), στις οποίες βρίσκεται το 65,8% των λειτουργούντων μονάδων που αντιπροσωπεύουν το 77,0% 

του συνολικού αριθμού των κλινών. 

Αναφορικά με την κατανομή κατά κατηγορία, τα περισσότερα ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων (ποσοστό 52,9% 

και 44,9% αντίστοιχα επί του συνόλου των ξενοδοχείων των κατηγοριών αυτών) βρίσκονται στις 

περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.  

Προκειμένου να εκτιμηθεί σε βάθος η αποτελεσματικότητα του ξενοδοχειακού κλάδου θα πρέπει να 

συσχετισθούν ο αριθμός των αφίξεων ανά κλίνη των αλλοδαπών επισκεπτών, οι οποίοι αποτελούν τη 

βασικότερη κατηγορία πελατών των Ελληνικών ξενοδοχείων καθώς το 2014 αντιπροσώπευαν το 82,4% των 



35 
 

συνολικών διανυκτερεύσεων στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (Πίνακας 36 του Παραρτήματος), ο 

αριθμός των ανά κλίνη συνολικών διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν και η πληρότητα των 

ξενοδοχειακών μονάδων. 

Πίνακας 8: Αφίξεις/Κλίνη (1960-2015), Διανυκτερεύσεις/Κλίνη (2000-2014)  

 

Πηγή: ΣΕΤΕ, 2015, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2015, UNWTO, 2015, ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2015. - * 

Πρόβλεψη: Capital.gr, 26/8/2015. - Επεξεργασία: Συγγραφέας.  

 Από τη συσχέτιση των παραπάνω στοιχείων, παρατηρείται μεγάλη αύξηση του δείκτη αφίξεων ανά 

ξενοδοχειακή κλίνη από το 1960 μέχρι το 1990 (από 7,3 στο 22,0). Οι επόμενες δύο δεκαετίες (1990 και 

2000) χαρακτηρίζονται από μικρή κάμψη του δείκτη (από 22,0 στο 19,7), γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν 

έγινε σωστή εκμετάλλευση των Ολυμπιακών Αγώνων που διοργανώθηκαν στην Αθήνα το 2004 για την 

τουριστική προβολή της Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο. Μετά το 2010 παρατηρείται μια σταδιακή 

άνοδος του δείκτη, η οποία βαίνει αυξανόμενη από έτος σε έτος και εάν οι προβλέψεις των αρμοδίων 

επαληθευθούν θα φτάσει στο 32,1 για το 2015, καταγράφοντας ρεκόρ όλων των εποχών. Μια πιθανή 

εξήγηση του γεγονότος αυτού αποτελεί η ύφεση που ακολούθησε την εφαρμογή του πρώτου μνημονίου το 

2010, η οποία οδήγησε σε εσωτερική υποτίμηση και μείωση των τιμών των ξενοδοχειακών καταλυμάτων 

που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης, λόγω προσέλκυσης περισσότερων αλλοδαπών τουριστών, 

ενώ η προσφορά παρέμεινε σταθερή.     Παράλληλη πορεία με το δείκτη ¨αφίξεις 

ανά ξενοδοχειακή κλίνη¨ ακολουθεί και ο δείκτης ¨συνολικές διανυκτερεύσεις ανά κλίνη¨, ο οποίος από 

104,5 το 2000 μειώνεται σταδιακά στο 87,5 το 2010 και μετά από μια αναλαμπή το 2011 (92,8) βρίσκει το 

Έτος  

Αφίξεις 

αλλοδαπών 

τουριστών  
Μεταβολή 

αφίξεων  

 

Κλινες 

Μεταβολή  

Κλίνες 

αριθμού  

κλινών  

Αφίξεις 

/Κλίνη  

Σύνολο  

Διανυκτερεύσεων  

Διανυκτερεύσεις  

/Κλίνη  

1960  400.000  - 55,000 - 7,3 - - 

1970 1.455.000  263,8%  119,000 116,4 12,2 - - 

1980 5.271.000 262,3% 278,000 133,6 19,0 - - 

1990  9.310.000  76,6%  423,660 52,4 22,0 - - 

2000 12.378.282  33,0%  586,372 38,4 21,1 61,302,903 104,5 

2008 15.938.806  28,8%  715,857 22,1 22,3 65624,563 91,7 

2009 14.914.534  -6,4%  732,279 2,3 20,4 66,022,270 90,2 

2010 15,007,490 0,6 763,407 4,2 19,7 66,800,371 87,5 

2011 16427,247 9,5 763,668 0,0 21,5 70,847,874 92,8 

2012 15,517,622 -5,5 767,756 0,5 20,2 64,406,807 83,9 

2013 17,919,580 15,5 773,445 0,7 23,2 71,469,189 92,4 

2014 22,033462 23,0 780,721 0,9 28,2 75,390,445 109,4 

2015 25,000,000* 13,5 779,118 -0,2 32,1 - - 
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χαμηλότερό του σημείο στο 83,9 το 2012 για να ακολουθήσει μια εντυπωσιακή ανάκαμψη τα δύο επόμενα 

χρόνια (92,4 το 2013 και 109,4 το 2014). Όσον αφορά την περιφερειακή κατανομή των διανυκτερεύσεων 

για το έτος 2014, προσεκτική ανάγνωση του Πίνακα 37 του Παραρτήματος αποκαλύπτει ότι οι τέσσερις 

νησιωτικές περιφέρειες (Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων νήσων) συγκεντρώνουν το 64,1% 

των συνολικών διανυκτερεύσεων, γεγονός που δείχνει τις μεγάλες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης και 

των υπολοίπων παραθαλάσσιων και ηπειρωτικών περιοχών της χώρας που μπορούν να αξιοποιηθούν.  

     Στο Διάγραμμα 7 απεικονίζεται η μέση ετήσια πληρότητα των 

ξενοδοχειακών καταλυμάτων της χώρας, η οποία συμβαδίζει σε γενικές γραμμές με τους δύο 

προηγούμενους δείκτες. Δηλαδή, μετά από μια μικρή ανάκαμψη αμέσως μετά τη διοργάνωση των 

Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα (2004), από το 2006 και μετά ακολουθεί συνεχή φθίνουσα πορεία και 

διαμορφώνεται το 2012 στο πολύ χαμηλό 43%. Τα επόμενα δύο χρόνια, όπως και οι άλλοι δείκτες, 

ακολουθεί ανοδική πορεία φθάνοντας το 2014 στο 47%. 

 

 

Διάγραμμα 7: Μέση ετήσια πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων της χώρας  

(2004 – 2014)  

 

Πηγή: ΣΕΤΕ, 2013, ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2015. - Επεξεργασία: Συγγραφέας.  

Την υψηλότερη μέση ετήσια πληρότητα παρουσιάζουν το 2014 τα ξενοδοχειακά καταλύματα που βρίσκονται 

στην Κρήτη (62,0%), τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου (55,3%) και του Ιονίου (54,2%), ενώ την χαμηλότερη τα 

ξενοδοχειακά καταλύματα που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές της χώρας (Δυτική Μακεδονία, 17,8% και 

Στερεά Ελλάδα, 21,9%)       Θεωρώντας ως δεδομένο ότι ο 

αριθμός και η κατηγορία των ξενοδοχείων που υπάρχουν σε κάθε περιοχή υποδηλώνουν το μέγεθος της 

τουριστικής ανάπτυξης της συγκεκριμένης περιοχής, από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται φανερό ότι οι 

νησιωτικές και παράκτιες περιοχές της χώρας συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο τμήμα του τουριστικού 

ρεύματος, που αποτελείται κυρίως από αλλοδαπούς παραθεριστές που επισκέπτονται την Ελλάδα τους 

καλοκαιρινούς μήνες για να απολαύσουν τον ήλιο και τη θάλασσα.  Σε πολλές δε περιπτώσεις η 

συγκέντρωση τουριστών τη θερινή περίοδο ξεπερνά κατά πολύ τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών αυτών 

με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη δημιουργία ποικίλων προβλημάτων, 

ιδιαίτερα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν 

αποτελεσματικότερα το χρόνο λειτουργίας τους και να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους κατά τις περιόδους 

αυξημένης ζήτησης εφαρμόζοντας τεχνικές ευέλικτης τιμολόγησης (yield management) ώστε να 

  

56 % 
59 % 60 % 

57 % 57 % 
51 % 

48 % 48 % 
43 % 45 % 47 % 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, ενώ την χειμερινή περίοδο υπολειτουργούν ή κλείνουν.    

        Αντίθετα, στις περιοχές της ηπειρωτικής 

Ελλάδας, υπάρχουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης ειδικών, θεματικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

οι οποίες μπορούν να στηρίξουν τη λειτουργία μικρών και μεσαίων ξενοδοχειακών μονάδων 

προσανατολισμένων στην παραγωγή εξειδικευμένων υπηρεσιών με χρώμα και παραδοσιακά τοπικά στοιχεία. 

 

2.5 Ξενοδοχειακό δυναμικό ανταγωνιστριών χωρών: συγκριτική ανάλυση  

Ως κύριες ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδας μπορούν να θεωρηθούν οι Μεσογειακές χώρες με παρεμφερείς 

φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους που προσφέρουν περίπου το ίδιο τουριστικό προϊόν (Ισπανία, Ιταλία, 

Κύπρος, Τουρκία).  

Στον Πίνακα 10 συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδας και των 

ανταγωνιστριών χωρών.  

 

 

 

Πίνακας 9: Χαρακτηριστικά και Ποσοστιαία Κατανομή Ξενοδοχειακού Δυναμικού  

Ανταγωνιστριών Χωρών (2014)  

ΧΩΡΑ  5* 4* 3* 2* 1* ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 395 1314 2405 4143  9.706 

 ΜΟΝΑΔΕΣ % 4,1 13,5 24,8 42,7 14,9 100% 

 ΚΛΙΝΕΣ 123.697 196.233 185.170 220.712 53.306 779.118 

 ΚΛΙΝΕΣ % 15,9 25,2 23,8 28,3 6,8 100% 

 ΜΕΣΟ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

313,2 149,3 77 53,3 36,8 80,3 

ΙΣΠΑΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 277 2.412 4.942 552 5.551 16.734 

 ΜΟΝΑΔΕΣ % 1.7 14.4 29.5 21.2 33.2 100% 

 ΚΛΙΝΕΣ 87.690 755.168 594.309 178.934 152.010 1.768.171 

 ΚΛΙΝΕΣ % 5.0 42.7 33.6 10.1 8.6 100% 

 ΜΕΣΟ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

316.6 313.1 120.3 50.4 27.4 105.7 

ΙΤΑΛΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 428 5.506 15.361 6.100 3.082 30.523 

 ΜΟΝΑΔΕΣ % 1.4 18.0 50.4 20.1 10.1 100% 

 ΚΛΙΝΕΣ 69,705 744,417 965,482 195,544 71,388 2,045,53 

 ΚΛΙΝΕΣ % 3,4 36,4 47,2 9,5 3,5 100% 
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 ΜΕΣΟ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

162,8 135,2 62,9 31,7 23,2 67,0 

ΚΥΠΡΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 26 58 78 42 22 226 

 ΜΟΝΑΔΕΣ % 11,5 25,7 34,5 18,6 9,7 100% 

 ΚΛΙΝΕΣ 12,040 21,805 15,902 3,588 975 54,310 

 ΚΛΙΝΕΣ % 22,2 40,1 29,3 6,6 1,8 100% 

 ΜΕΣΟ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

436,0 376,0 203,9 85,4 44,3 240,3 

ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 576 697 841 414 51 2,579 

 ΜΟΝΑΔΕΣ % 22,3 27,0 32,6 16,1 2,0 100% 

 ΚΛΙΝΕΣ 399,805 213,319 108,823 30,801 3,655 756,403 

 ΚΛΙΝΕΣ % 52,9 28,2 14,4 4,1 0,4 100% 

 ΜΕΣΟ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

694,1 306,0 129,4 74,4 71,7 293,3 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2015, Instituto National de Estadistica, 2015, I.Stat, 2015, 

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2015, Republic of Turkey: Ministry of Culture and Tourism, 2015. - 

Επεξεργασία: Συγγραφέας.  

Η συγκριτική αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του ξενοδοχειακού δυναμικού αποκαλύπτει ότι:  

• Με βάση το πολύ σημαντικό κριτήριο ¨κατηγορία ξενοδοχείου¨, το ποσοστό των κλινών που ανήκουν 

στις κατηγορίες 3 και 4 αστέρων στις κυριότερες ανταγωνίστριες χώρες κυμαίνεται μεταξύ 69,4% 

(Κύπρος) και 83,6% (Ιταλία). Εξαίρεση με πολύ χαμηλότερα ποσοστά αποτελούν η Ελλάδα (49,0%) 

και η Τουρκία (42,6%), για διαφορετικούς όμως λόγους. Στην Ελλάδα πολύ υψηλό ποσοστό κλινών 

ανήκει σε ξενοδοχεία 2 αστέρων (28,3%), γεγονός που αντανακλά την ιδιοκτησιακή διάρθρωση του 

ξενοδοχειακού κλάδου στη χώρα μας και την ύπαρξη ισχυρής οικογενειακής βάσης. Άλλωστε, το μέσο 

μέγεθος σε κλίνες των μονάδων αυτών (53,3) ή 25-27 δωμάτια προσιδιάζει στη μέση οικογενειακή 

ικανότητα ελέγχου και διοίκησης ενός ξενοδοχείου αυτής της κατηγορίας. Αντίθετα, στην Τουρκία το 

μεγαλύτερο ποσοστό κλινών ανήκει σε ξενοδοχεία 5 αστέρων (52,9%). Η ποιοτική υπεροχή του 

ξενοδοχειακού δυναμικού της γείτονος χώρας οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους: α) στην είσοδο της 

Τουρκίας στην τουριστική αγορά αρκετά αργότερα από τις ανταγωνίστριες χώρες με πλεονέκτημα την 

πείρα των υπολοίπων χωρών και β) την άσκηση συνειδητής πολιτικής ανάπτυξης του τουρισμού με 

συγκεκριμένη κατεύθυνση προς την κατασκευή μεγάλων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 

ξενοδοχειακών μονάδων.  

• Σημαντικό κριτήριο, πλην της ¨κατηγορίας¨, αποτελεί και το ¨μέσο μέγεθος ανά κλίνη¨ του 

ξενοδοχειακού δυναμικού της κάθε χώρας. Με βάση το κριτήριο αυτό η Ελλάδα με μέσο μέγεθος 80 

κλινών, έναντι 293 της Τουρκίας και 240 της Κύπρου βρίσκεται σε δυσμενή θέση. Η κατάσταση δε 

αυτή οφείλεται στη φιλοσοφία των κινήτρων που δόθηκαν κατά καιρούς από την πολιτεία και 

ευνοούσαν την κατασκευή μικρομεσαίων ξενοδοχειακών μονάδων. Το μεγάλο μέγεθος από τη μια 

μεριά, αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα αποτελεσματικής λειτουργίας και αποδοτικότητας 

του επενδυμένου κεφαλαίου, εξασφαλίζοντας οικονομίες κλίμακας σε όλες τις λειτουργίες του 

ξενοδοχείου, και από την άλλη, προδιαθέτει για την παροχή ποικίλων και ποιοτικών υπηρεσιών που 

ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των τουριστών. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν 
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σημαίνει ότι δεν υπάρχει χώρος για τη δημιουργία και ανάπτυξη μικρομεσαίων ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να εκμεταλλευθούν μακροπρόθεσμα τα συγκριτικά τους 

πλεονεκτήματα, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα φυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά που διαθέτει κάθε 

περιοχή. Είναι φανερό ότι η λειτουργία ενός μεγάλου ξενοδοχείου σε ένα πολύ μικρό νησί με έντονη 

εποχικότητα τουριστικής ζήτησης καθίσταται αντιοικονομική από οποιαδήποτε πλευρά και αν 

εξετασθεί.  

Παρακάτω γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης της αποτελεσματικότητας του ξενοδοχειακού δυναμικού 

κάθε χώρας με κριτήριο το βαθμό χρησιμοποίησής του, εξετάζοντας πόσες αφίξεις αναλογούν κατά μέσο όρο 

σε κάθε διαθέσιμη κλίνη. Μεγαλύτερος αριθμός αφίξεων ανά κλίνη, σημαίνει υψηλότερο βαθμό πληρότητας, 

και συνεπώς, χαμηλότερο κόστος λειτουργίας ανά επισκέπτη. 

Πίνακας 10: Σύγκριση Αποτελεσματικότητας Ξενοδοχειακού Δυναμικού σε Ελλάδα και Ανταγωνίστριες 

Χώρες (2014) 

ΧΩΡΑ ΚΛΙΝΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΑΦΙΞΕΙΣ (ΧΙΛΙΑΔΕΣ) 

ΑΦΙΞΕΙΣ/ΚΛΙΝΗ 

ΕΛΛΑΔΑ 779,1 22,033 28,3 

ΙΣΠΑΝΙΑ 1,768,2 64,996 36,8 

ΙΤΑΛΙΑ 2,045,5 48,676 23,8 

ΚΥΠΡΟΣ 54,3 2,441 45,0 

ΤΟΥΡΚΙΑ 756,4 39,811 52,6 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2015, Instituto National de Estadistica, 2015, I.Stat, 2015, 

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 2015, Republic of Turkey: Ministry of Culture and Tourism, 2015, 

UNWTO, 2015. - Επεξεργασία: Συγγραφέας.  

Από τα στοιχεία του Πίνακα 11 προκύπτει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη χαμηλότερη θέση με τον 

δείκτη ¨αφίξεις ανά κλίνη¨ στο 28,3 γεγονός που οφείλεται στην αναγκαιότητα ύπαρξης επαρκών 

ξενοδοχειακών κλινών προκειμένου να ικανοποιηθούν οι υπαρκτές αυξημένες ανάγκες για καταλυματικό 

δυναμικό κατά τους θερινούς μήνες λόγω της έντονης εποχικότητας, αλλά και της άναρχης και χωρίς 

προγραμματισμό αναπτυξιακής τουριστικής πολιτικής που ακολουθήθηκε από πλευράς πολιτείας κατά τα 

προηγούμενα χρόνια. Τον καλύτερο συγκριτικά δείκτη έχει η Τουρκία. Η εξαιρετική τουριστική επίδοση της 

Τουρκίας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε κύριο ανταγωνιστή της Ελλάδας, θα πρέπει να 

αποδοθεί περισσότερο στην ποιοτική υπεροχή του ξενοδοχειακού της δυναμικού, και λιγότερο στις χαμηλές 

τιμές που προσφέρει λόγω του χαμηλότερου κόστους κατασκευής και λειτουργίας των ξενοδοχειακών της 

μονάδων (Παυλόπουλος, 2007).  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  

3.1 Στρατηγικός Προγραμματισμός  

 Ο προγραμματισμός (planning) αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας τόσο σε προσωπικό όσο και σε 

επίπεδο επιχειρηματικής οντότητας. Σε προσωπικό επίπεδο, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κάθε 

άνθρωπος τι θέλει να επιτύχει στη ζωή του (να καθορίσει τους στόχους του) και τον τρόπο με τον οποίο θα 

το επιτύχει (τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει για να φθάσει στον κάθε στόχο). Το ίδιο ακριβώς ισχύει 

και στον κόσμο των επιχειρήσεων, καθώς η κάθε επιχείρηση μικρή ή μεγάλη πρέπει να γνωρίζει ανά πάσα 

στιγμή που βρίσκεται και που θέλει να πάει (καθορισμός της αποστολής, του οράματος και των στόχων της) 

καθώς και τα μέσα που έχει στη διάθεση της προκειμένου να φθάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή τι 



40 
 

θα γίνει, πως θα γίνει, πότε θα γίνει και ποιος θα το κάνει.    Μέσα από τη διαδικασία του 

στρατηγικού προγραμματισμού η επιχείρηση επιδιώκει τη βέλτιστη αντιστοιχία μεταξύ των εσωτερικών της 

πόρων και του εξωτερικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι κερδοφορίας, 

ανάπτυξης, απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και δημιουργίας υπεραξίας για τον επιχειρηματία 

και τους μετόχους (Woo, 1984). Ο προγραμματισμός είναι η πρώτη λειτουργία της διοίκησης, η οποία θέτει 

το πλαίσιο και καθορίζει τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, έτσι ώστε, με την κατάλληλη οργάνωση 

(κατανομή και τακτοποίηση των διαθέσιμων πόρων), ηγεσία (εμπνευσμένη καθοδήγηση του ανθρώπινου 

δυναμικού για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ανταπόκρισης και ολοκλήρωσης καθηκόντων) και έλεγχο 

(παρακολούθηση και ανάληψη διορθωτικής δράσης όταν αυτό είναι αναγκαίο) να επιτευχθούν οι στόχοι που 

έχουν τεθεί.            Ο στρατηγικός 

προγραμματισμός αποτελεί μια προσπάθεια πρόβλεψης και ελέγχου του μέλλοντος. Στον σύγχρονο κόσμο 

όμως, το εξωτερικό περιβάλλον, εντός του οποίου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, μεταβάλλεται 

συνεχώς και επομένως απαιτείται υψηλός βαθμός ετοιμότητας, διορατικότητας και σωστός σχεδιασμός εκ 

μέρους όλων όσων λαμβάνουν τις αποφάσεις (επιχειρηματία ή διοικητικής ομάδας) έτσι ώστε η επιχείρηση 

να μπορεί να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες προκειμένου να επιβιώσει και να αναπτυχθεί. Σύμφωνα με 

την προσέγγιση του Ansoff (1980, όπ. αναφ. στο Sullivan, n.d.) υπάρχουν δύο καθοριστικοί παράγοντες που 

είναι αναγκαίοι για  την επιτυχημένη προσαρμογή των επιχειρήσεων στις συνθήκες του περιβάλλοντος. 

         Ο πρώτος εξαρτάται από τη 

μεταβλητότητα του περιβάλλοντος. Ο Ansoff ορίζει πέντε επίπεδα μεταβλητότητας ανάλογα με την 

πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος, την ταχύτητα και δυνατότητα πρόβλεψης των αλλαγών, καθώς και τον 

διαθέσιμο χρόνο αντίδρασης της ηγετικής ομάδας της επιχείρησης.  

Στο 1ο επίπεδο το περιβάλλον χαρακτηρίζεται από πλήρη σταθερότητα, που σημαίνει ότι το αύριο θα είναι 

ακριβώς ίδιο με το σήμερα, που είναι ακριβώς ίδιο με το χθες.  

Στο 2ο επίπεδο η μεταβολή του περιβάλλοντος είναι αργή, σταδιακή, εμφανής και προβλέψιμη.  

Στο 3ο επίπεδο παρόλο που το περιβάλλον μεταβάλλεται με γρήγορο ρυθμό, οι αλλαγές γίνονται σταδιακά 

και είναι εμφανείς και προβλέψιμες.  

Στο 4ο επίπεδο οι αλλαγές γίνονται πολύ γρήγορα και είναι δύσκολα προβλέψιμες. Προκειμένου να 

αντιληφθούν τις μεταβολές και να αντιδράσουν τα στελέχη πρέπει να εξετάζουν το περιβάλλον με μεγάλη 

προσοχή.  

Στο 5ο επίπεδο το περιβάλλον είναι γεμάτο εκπλήξεις και παρουσιάζει πολύ υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Οι 

αλλαγές στο επίπεδο αυτό είναι ταχύτατες και τελείως απρόβλεπτες.  

Στα επίπεδα 1, 2 και 3 οι μεταβολές έρχονται ως λογική προέκταση του παρελθόντος και του παρόντος και 

συνεπώς η πρόβλεψη του μέλλοντος μπορεί να γίνει με μεγάλη ακρίβεια με την κατάρτιση προϋπολογισμών 

και χρήση στατιστικών μοντέλων για την εκτίμηση και προβολή των δεδομένων του παρελθόντος στο μέλλον. 

Η λειτουργία της επιχείρησης με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες και κανόνες (procedures and rules) μπορεί 

να αποδειχθεί επιτυχής για την αντιμετώπιση των  

μεταβολών του περιβάλλοντος στα τρία πρώτα επίπεδα.  

Αντίθετα, οι μεταβολές στα επίπεδα 4 και 5 έχουν σαν αποτέλεσμα την ολοκληρωτική αλλαγή του μέχρι τώρα 

γνωστού περιβάλλοντος και η αντιμετώπισή τους απαιτεί πολύ καλή πληροφόρηση, διορατικότητα και κρίση 

εκ μέρους των διοικούντων, οι οποίοι υποβοηθούνται στο έργο τους από εξειδικευμένα εργαλεία και τεχνικές 

προγραμματισμού προκειμένου να εκτιμηθεί το μέλλον, όπως π.χ. ο προγραμματισμός για απρόοπτα 

(contingency planning) ή ο προγραμματισμός με τη χρήση σεναρίων (scenario planning), καθώς η υιοθέτηση 

συμπεριφορών που απέδωσαν κατά το παρελθόν δεν είναι επαρκείς προκειμένου να εξασφαλισθεί η 

επιτυχημένη λειτουργία της επιχείρησης στο μέλλον.  
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Ο δεύτερος αφορά τον καθορισμό των «κλειδιών επιτυχίας». Σύμφωνα με αυτά, ο σωστός σχεδιασμός:  

• Εστιάζει την προσοχή της επιχείρησης στα σημεία που της προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

και στις ανάγκες των πελατών της, έτσι ώστε να τους προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση 

(Dutton & Duncan, 1987).  

• Βελτιώνει την ευελιξία και την ικανότητα προσαρμογής της επιχείρησης στις ασταθείς και αβέβαιες 

συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος.  

• Λειτουργεί σαν μια πυξίδα που προσανατολίζει την επιχείρηση στο μέλλον και στη δράση, έτσι ώστε 

να μη χάνεται η επαφή με τους στόχους που έχουν τεθεί.  

• Βελτιώνει το συντονισμό μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης με απώτερο σκοπό τη 

γενικότερη προώθηση των στόχων της.  

• Διευκολύνει τον αποτελεσματικό έλεγχο. Χωρίς τον προγραμματισμό, ο οποίος θέτει στόχους και 

πρότυπα, δεν είναι δυνατή η μέτρηση των αποτελεσμάτων και η ανάληψη διορθωτικών μέτρων από 

μέρους της διοίκησης όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο (Schermerhorn, 2012; Κουτούζης, 1999).  

Ο Ackoff (1981) επισημαίνει ότι οι επιχειρηματικές οντότητες αντιμετωπίζουν συχνά μεγάλες, δυναμικές και 

πολύπλοκες μεταβολές του περιβάλλοντος εντός του οποίου λειτουργούν. Για την επιβίωση και ανάπτυξή 

τους απαιτείται όχι μόνο η επίλυση των προβλημάτων όταν αυτά εμφανίζονται, αλλά ένας ολοκληρωμένος 

προγραμματισμός που μπορεί να πάρει τη μορφή τριών διαφορετικών προσεγγίσεων.  

• Η «κλινική» προσέγγιση, αντιμετωπίζει επιφανειακά τα προβλήματα, χωρίς όμως να τα αναλύει σε 

βάθος ώστε να βρεθούν οι αιτίες που τα προκαλούν. Δίνει περισσότερο έμφαση σε συμμετοχικές 

διαδικασίες, έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση κοινά αποδεκτή από όλους τους ενδιαφερόμενους 

(εργαζόμενους, κοινωνία, επιχειρηματία). Το πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι κάνει τους 

συμμετέχοντες κοινωνούς στην επίλυση των προβλημάτων και έτσι διευκολύνεται η εφαρμογή των 

σχεδίων. Αυτό όμως δεν σημαίνει πάντοτε ότι η λύση που προκρίνεται είναι η καλύτερη ή η 

περισσότερο επωφελής για την επιχείρηση ή ακόμα και η πιο ηθική. Η κλινική προσέγγιση συνήθως 

εστιάζει στις κοινωνικές προεκτάσεις της επίλυσης των προβλημάτων αγνοώντας τις τεχνοκρατικές 

πτυχές, οι οποίες με τον τρόπο αυτό διογκώνονται αντί να θεραπεύονται.  

• Η «ερευνητική» προσέγγιση βασίζεται στην επιστημονική έρευνα, την ανάλυση και επίλυση των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει το κάθε τμήμα της επιχείρησης ξεχωριστά, χωρίς να λαμβάνει υπόψη 

της τη διασύνδεση και αλληλεπίδραση μεταξύ των τμημάτων που επιτρέπουν στην επιχειρηματική 

οντότητα να λειτουργεί ως ένα ενιαίο σύνολο. Εστιάζει κυρίως σε τεχνικά προβλήματα αγνοώντας τις 

κοινωνικές τους προεκτάσεις, θεωρώντας ότι αυτές θα επιλυθούν μέσω της «κλινικής» προσέγγισης. Η 

δύσκολη θέση στην οποία πολλές φορές περιέρχονται οι επιχειρήσεις, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία, 

οφείλεται συνήθως στην προσπάθεια μερικής και αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων, 

αντί της συνολικής επίλυσής τους.  

• Η «σχεδιαστική» προσέγγιση προσπαθεί να υιοθετήσει τα πλεονεκτήματα και να περιορίσει τα 

μειονεκτήματα των δύο παραπάνω μεθόδων ακολουθώντας μια λογική σειρά πέντε φάσεων κατά τη 

διαδικασία του προγραμματισμού.  

1. Προσπάθεια πρόβλεψης της διαμόρφωσης των μελλοντικών συνθηκών λειτουργίας της 

επιχείρησης μέσω της πλήρους κατανόησης του εξωτερικού περιβάλλοντος με τη συνδυαστική 

ανάλυση των κινδύνων και των ευκαιριών.  

2. Καθορισμός των στόχων του οργανισμού και προσδιορισμός του σημείου στο οποίο βρίσκεται 

σε σχέση με τα επιθυμητά αποτελέσματα.  
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3. Ανάπτυξη εναλλακτικών προτάσεων για την επίτευξη των στόχων.  

4. Ανάλυση όλων των εναλλακτικών και επιλογή αυτών που συγκεντρώνουν μεγαλύτερες 

πιθανότητες επιτυχίας, σύμφωνα με τις δυνατότητες της επιχείρησης (οικονομικές, ανθρώπινο 

δυναμικό, εγκαταστάσεις, τεχνογνωσία). Είναι προτιμότερο στη φάση αυτή, να απορρίπτονται 

άμεσα, όσες εναλλακτικές προτάσεις κρίνονται ανεφάρμοστες επειδή βρίσκονται εκτός των 

δυνατοτήτων της επιχείρησης ή καθορίζουν ανέφικτους στόχους.  

5. Εφαρμογή του σχεδίου και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Επανεξέταση του σχεδίου και 

ανάληψη διορθωτικής δράσης όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.  

Η «κλινική» προσέγγιση με κυρίαρχο στοιχείο τη συμμετοχικότητα χρησιμοποιείται και στα πέντε στάδια, 

εξασφαλίζοντας την αποδοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών, ενώ η επιστημονική έρευνα βοηθά στην 

καλύτερη πληροφόρηση και κατανόηση των συνθηκών, με σκοπό τη διεύρυνση της γνώσης των διοικούντων, 

τη διαρκή καλυτέρευση του σχεδιασμού, την προσαρμογή και ανάπτυξη της επιχείρησης.  

Από αρκετούς μελετητές η προσέγγιση της λειτουργίας του προγραμματισμού γίνεται με διαφορετικούς 

τρόπους όσον αφορά τον αριθμό των φάσεων, χωρίς όμως να υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στο 

περιεχόμενό τους.  

Οι Dutton και Duncan (1987) κάνουν λόγο για δύο μεγάλες, διακριτές μεταξύ τους, φάσεις:  

1. Τη φάση της κατανόησης της ανάγκης για αλλαγή προκειμένου να αντιμετωπισθούν με 

επιτυχία οι μεταβολές του περιβάλλοντος. Στη φάση αυτή γίνεται συγκέντρωση των απαραίτητων 

δεδομένων μέσω της έρευνας, ανάπτυξη και αξιολόγηση των εναλλακτικών προτάσεων λαμβάνοντας 

υπόψη τους διαθέσιμους πόρους της επιχείρησης και επιλογή της καλύτερης λύσης.  

2. Τη φάση της εφαρμογής των αλλαγών που είναι απαραίτητες για την επιβίωση της 

επιχείρησης. Στη φάση αυτή το βασικό στοιχείο είναι η επικοινωνία της ηγετικής ομάδας με το 

προσωπικό, ώστε όλοι να αποδεχθούν την ανάγκη της αλλαγής. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης του προγράμματος σημαντικό ρόλο παίζει η ανατροφοδότηση (feedback), έτσι ώστε να 

γίνονται αναπροσαρμογές όπου απαιτείται, που θα εξασφαλίζουν την επιτυχημένη ολοκλήρωσή του.  

Ο Κανελλόπουλος (1990) διακρίνει τέσσερις φάσεις:  

1. Καθορισμός αντικειμενικών σκοπών.  

2. Διαμόρφωση πολιτικής για να επιτευχθούν οι σκοποί.  

3. Ανάπτυξη ενδιάμεσων και βραχυχρόνιων σχεδίων δράσης για υλοποίηση της πολιτικής.  

4. Διατύπωση λεπτομερών διαδικασιών για την υλοποίηση του κάθε σχεδίου.  

Ο Κουτούζης (1999) αναφέρει επτά φάσεις:  

1. Καθορισμός των αντικειμενικών σκοπών του οργανισμού.  

2. Ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων.  

3. Διερεύνηση των συνθηκών και προϋποθέσεων για κάθε πιθανή λύση.  

4. Αξιολόγηση των εναλλακτικών προτάσεων.  

5. Επιλογή της καλύτερης δυνατής εναλλακτικής λύσης.  

6. Διαμόρφωση επιμέρους σχεδίων για την επίτευξη του τελικού σκοπού.  

7. Εφαρμογή των σχεδίων.  
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Ο Schermerhorn (2012) διακρίνει πέντε φάσεις:  

1. Καθορισμός των στόχων.  

2. Προσδιορισμός της θέσης του οργανισμού σε σχέση με τους στόχους.  

3. Ανάπτυξη προτάσεων σχετικά με τις μελλοντικές συνθήκες.  

4. Ανάλυση των εναλλακτικών και δημιουργία ενός σχεδίου.  

5. Εφαρμογή και αξιολόγηση του αποτελέσματος.  

Ο καθορισμός των στόχων, η ανάπτυξη εναλλακτικών προτάσεων, η επιλογή  σχεδίου δράσης και η εφαρμογή 

του είναι φάσεις που υπάρχουν σε όλες τις προσεγγίσεις του στρατηγικού προγραμματισμού. Η ποιότητα του 

αποτελέσματος όμως εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τις ικανότητες αυτών που είναι επιφορτισμένοι για τη 

λήψη των αποφάσεων. Οι σημαντικές αποφάσεις που καθορίζουν τη στρατηγική λαμβάνονται από την 

ηγετική ομάδα και τα ανώτατα διοικητικά στελέχη στις μεγάλες εταιρείες και από τον ίδιο τον επιχειρηματία 

στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολλοί μελετητές έχουν αναφερθεί τόσο στη χρησιμότητα του 

προγραμματισμού όσο και στα προσόντα και τις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν τα στελέχη και οι 

επιχειρηματίες για να επιτύχουν στο έργο τους.  

Ο Ackoff (1981) θεωρεί ότι είναι καθήκον των ηγετικών στελεχών (1) να εκπαιδεύουν όλους όσους 

συμμετέχουν στη διαδικασία του προγραμματισμού και να επικοινωνούν με τους εργαζόμενους την 

αναγκαιότητα εφαρμογής των αλλαγών προκειμένου να αμβλύνουν τις έμφυτες αντιδράσεις τους, (2) να 

χρησιμοποιούν την τεχνολογία και την έρευνα για την επεξεργασία των πληροφοριών (εισροών) του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος έτσι ώστε να παράγονται τα επιθυμητά αποτελέσματα (εκροές-

στόχοι) και (3) να αντιλαμβάνονται το σημείο πέραν του οποίου απαιτείται η συμπλήρωση των δεδομένων 

που προκύπτουν από τις αυστηρά επιστημονικές μεθόδους με προσωπική πρωτοβουλία και κρίση για την 

ολοκλήρωση του στρατηγικού προγραμματισμού.   

Οι Dutton και Duncan (1987) εξετάζουν τη σημασία του στρατηγικού προγραμματισμού για την προσαρμογή 

των επιχειρήσεων στις μεταβολές του περιβάλλοντος, οι οποίες πολλές φορές επιβάλλονται βίαια εξαιτίας 

εσωτερικών ή εξωτερικών κρίσεων (αλλαγές στη νομοθεσία ή την τεχνολογία, είσοδος νέων ανταγωνιστών 

στην αγορά, παραίτηση στελεχών κ.λπ.), διακρίνοντας τα παρακάτω τρία χαρακτηριστικά:  

1. Ο προγραμματισμός μπορεί να γίνεται «από κάτω προς τα πάνω» ή «από πάνω προς τα κάτω». 

Στην πρώτη περίπτωση ο σχεδιασμός είναι «συμμετοχικός» και τον κύριο λόγο έχουν οι εργαζόμενοι 

και τα μεσαία στελέχη. Παρόλο όμως που εξασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, 

υπάρχει ο κίνδυνος τμηματοποίησης και κατακερματισμού του προγραμματισμού, καθώς οι 

εργαζόμενοι αν και γνωρίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την καθημερινή άσκηση των 

καθηκόντων τους, δεν διαθέτουν σφαιρική εικόνα της λειτουργίας της επιχείρησης. Στη δεύτερη 

περίπτωση η συμμετοχή των εργαζομένων είναι περιορισμένη ή ανύπαρκτη, οι αλλαγές επιβάλλονται 

από τη διοίκηση και κύριο μέλημα της ηγετικής ομάδας είναι να πείσει το υπόλοιπο προσωπικό για την 

αναγκαιότητα των αλλαγών. Η Gunn (1994, όπ. αναφ. στο Μαρινάκος, 2016) προτείνει τον 

«αλληλοεπιδρώμενο σχεδιασμό», που αποτελεί ένα συνδυασμό των δύο παραπάνω μεθόδων και 

βασίζεται στον «από πάνω προς τα κάτω» προγραμματισμό με ταυτόχρονη λήψη και εισαγωγή 

πληροφοριών από «κάτω προς τα πάνω» για την καλύτερη εφαρμογή του.  

2. Ο προγραμματισμός μπορεί να πάρει τυπική (έγγραφες αναφορές, έρευνες, αναλύσεις, 

εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου) ή άτυπη μορφή (προφορική παρουσίαση του σχεδίου δράσης).  

3. Σημαντικό ρόλο παίζουν η συχνότητα και ο τρόπος ανταλλαγής των πληροφοριών. Σε 

ορισμένες επιχειρήσεις η διαδικασία του προγραμματισμού απαιτεί συχνές διαπροσωπικές επαφές των 

συμμετεχόντων, ενώ σε άλλες η επικοινωνία γίνεται μέσω γραπτών αναφορών μια φορά το χρόνο.  
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Οι Covey και Merrill (1998) τονίζουν ότι ο σωστός προγραμματισμός επιτρέπει στα στελέχη να είναι 

περισσότερο προσανατολισμένα (1) στα αποτελέσματα, δείχνοντάς τους την κατεύθυνση που πρέπει να 

ακολουθήσουν, (2) στις προτεραιότητες, εξασφαλίζοντας ότι τα περισσότερο επείγοντα και σημαντικά 

πράγματα θα γίνουν πρώτα, (3) στα πλεονεκτήματα, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη χρήση όλων των 

διαθέσιμων πόρων και (4) στην αλλαγή, προβλέποντας ευκαιρίες και απειλές, έτσι ώστε τα προβλήματα να 

αντιμετωπίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

3.1.1 Περιορισμοί στη διαδικασία του προγραμματισμού  

Μέχρι τώρα έγινε σαφής η αναγκαιότητα και χρησιμότητα του στρατηγικού προγραμματισμού για μια 

επιχείρηση, παρουσιάστηκαν τα βασικά βήματα της διαδικασίας και οι δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν 

οι μάνατζερ για την εφαρμογή του. Όμως η δημιουργία ενός σχεδίου δράσης δεν αρκεί από μόνη της για να 

εξασφαλίσει την επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης. Οι περιορισμοί και τα προβλήματα κατά τη διαδικασία 

του προγραμματισμού που μπορούν να οδηγήσουν σε αποτυχία ακόμη και το καλύτερο σχέδιο δράσης είναι:  

• Προβλήματα κατανόησης του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και 

πρόβλεψης του μέλλοντος. Αυτά μπορεί να οφείλονται σε υπερεκτίμηση των πόρων και δυνατοτήτων 

του οργανισμού (ικανότητες ανθρώπινου δυναμικού, εγκαταστάσεις, οικονομικοί πόροι, τεχνογνωσία, 

ευελιξία προσαρμογής στις νέες συνθήκες), υποεκτίμηση των απειλών ή μη αναγνώριση των 

ευκαιριών του εξωτερικού περιβάλλοντος (είσοδος νέων ανταγωνιστών, αλλαγή νομοθεσίας, 

φορολογικού καθεστώτος, συνηθειών των καταναλωτών κ.λπ.), εσφαλμένα στοιχεία κατά την 

αξιολόγηση των εναλλακτικών προτάσεων που οδηγούν σε λάθος αποφάσεις (λανθασμένος 

υπολογισμός χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του σχεδίου).  

• Χαμηλή δέσμευση ή ανικανότητα της ηγετικής ομάδας ή του επιχειρηματία να επιβάλλουν τις αλλαγές 

που απαιτούνται για την προσαρμογή της επιχείρησης στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του 

περιβάλλοντος. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται εάν τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση έχουν 

τα κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες για τις θέσεις αυτές.  

• Αδυναμία επικοινωνίας της ανάγκης για αλλαγή στο προσωπικό με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

δυσαρέσκειες και συγκρούσεις εντός της επιχείρησης.  

• Αδυναμία παροχής κινήτρων στο προσωπικό προκειμένου να επιτευχθεί η δέσμευσή του για την 

επιτυχία των σχεδίων και των στόχων της επιχείρησης.  

• Επιλογή λανθασμένων λύσεων και προσπάθεια επίτευξης ανέφικτων στόχων, για την υλοποίηση των 

οποίων δεσμεύονται δυσανάλογα μεγάλοι πόροι της επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό απαιτείται ευελιξία 

και προσαρμογή του προγράμματος στις συνθήκες που διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής του.  

• Μη εφαρμογή του σχεδίου ή, ακόμα χειρότερα, εγκατάλειψη του αρχικού σχεδίου στα μισά του 

δρόμου, ενώ ήδη έχουν δεσμευθεί ικανοί πόροι της επιχείρησης.  

• Αδυναμία ελέγχου πραγματοποίησης των στόχων σε σύγκριση με τα πρότυπα που έχουν τεθεί κατά 

τον προγραμματισμό, εξαιτίας έλλειψης ανατροφοδότησης και μη λήψη διορθωτικών μέτρων για την 

επαναφορά στη σωστή πορεία (Bate, 1984; Forbes, 2011).  

3.2 Είδη επιχειρηματικών στρατηγικών  

Στόχος κάθε επιχειρηματικής στρατηγικής είναι η δημιουργία αξίας. Η στρατηγική μιας επιχείρησης 

διαμορφώνεται σε τρία βασικά επίπεδα, που το καθένα έχει διαφορετική εστίαση. Απαραίτητη προϋπόθεση 

για την επιτυχία αποτελεί η εσωτερική συνέπεια και η αμοιβαία υποστήριξη των τριών επιπέδων, έτσι ώστε 

να σχηματίζουν μια ολοκληρωμένη ιεραρχία στρατηγικής με την παρακάτω σειρά:  
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• Η εταιρική στρατηγική αφορά το σύνολο του οργανισμού και καθορίζει την πορεία του.  

• Η ανταγωνιστική στρατηγική αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ανταγωνιστών της επιχείρησης, 

μέσω της απόκτησης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.  

• Οι στρατηγικές επιμέρους λειτουργιών καθορίζουν τη λειτουργία των διαφόρων τμημάτων της 

επιχείρησης (στρατηγική marketing, στρατηγική παραγωγής κ.ά.).  

3.2.1 Εταιρικές στρατηγικές  

Οι εταιρικές στρατηγικές επικεντρώνονται σε τρία βασικά ζητήματα που αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω 

και αναλύονται στη συνέχεια:  

1. την ακολουθητέα πολιτική (υιοθέτηση στρατηγικής σταθερότητας, ανάπτυξης ή διάσωσης / 

αναστροφής και ο τρόπος που αυτές θα υλοποιηθούν),  

2. τους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρίας και   

3. τον συντονισμό των επιχειρηματικών μονάδων που απαρτίζουν τον οργανισμό (αφορά μόνο 

μεγάλους οργανισμούς που διαθέτουν πολλές επιχειρηματικές μονάδες) ή των διαφόρων τμημάτων (για 

μικρότερες επιχειρήσεις) με σκοπό τη βέλτιστη κατανομή των πόρων μεταξύ τους.  

I. Στρατηγικές σταθερότητας  

Σε κάποιες περιπτώσεις η καταλληλότερη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση είναι η 

αναμονή. Τέτοιες περιπτώσεις συνήθως αφορούν επιχειρήσεις, οι οποίες μετά από γρήγορη ανάπτυξη, 

εστιάζουν στη βελτίωση της απόδοσης και τη συγκέντρωση πόρων στις υπάρχουσες δραστηριότητες με στόχο 

την εδραίωση και μεγέθυνση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που έχουν αποκτήσει. Συνήθως, η 

αναμονή γίνεται για μικρό χρονικό διάστημα και μετά συνεχίζεται η ανάπτυξη. Οι στρατηγικές σταθερότητας 

δεν μπορούν να υιοθετηθούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα από μια επιχείρηση, καθώς η στασιμότητά της 

ισοδυναμεί με αυτοκτονία, επειδή οι ανταγωνιστές θα την υποσκελίσουν.  

Παρατίθενται τέσσερις εναλλακτικές στρατηγικές σταθερότητας που αν και οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα, εν 

τούτοις διαφέρουν οι λόγοι που τις επιβάλουν και οι προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης της επιχείρησης που 

απορρέουν από την κάθε μια.  

1. Διάλειμμα. Η στρατηγική αυτή είναι κατάλληλη όταν η επιχείρηση χρειάζεται «ξεκούραση» 

μετά από μια περίοδο γρήγορης ανάπτυξης μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων που επιβάλλουν την 

εσωστρέφεια επειδή η διοίκηση αισθάνεται ότι έχει χάσει τον έλεγχο ή γίνεται αναποτελεσματική. 

Σκοπός είναι να δοθεί λίγος χρόνος στην επιχείρηση, έτσι ώστε να ενισχυθούν τα συστήματα 

εσωτερικού ελέγχου, προγραμματισμού, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ., πριν συνεχιστεί η 

ανάπτυξη.  

2. Καμία αλλαγή. Η στρατηγική αυτή μπορεί να είναι αποτέλεσμα της δειλίας ή 

αναποφασιστικότητας της διοίκησης να προχωρήσει στις αναγκαίες αλλαγές. Είναι καταστροφική για 

τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα γρήγορα μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον. Ωστόσο, 

αποτελεί μια εύκολη επιλογή για κάποιες επιχειρήσεις που λειτουργούν σε σταθερό περιβάλλον, π.χ. 

μια μικρή επιχείρηση σε μικρή πόλη με ελάχιστους ανταγωνιστές.  

3. Αποκομιδή κερδών. Πρόκειται για μια καταστροφική για το μέλλον της επιχείρησης πολιτική. 

Η επιχείρηση προσπαθεί να αποκρύψει τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται παρουσιάζοντας τεχνητά 

όσο το δυνατόν περισσότερα κέρδη. Αποτελεί μια προσωρινή τακτική όταν η κατάσταση επιδεινώνεται 

απότομα και γρήγορα με σκοπό είτε να καθυστερήσουν οι ενδιαφερόμενοι (μέτοχοι, επενδυτές, 

πιστωτές, τράπεζες) να μάθουν την άσχημη θέση στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση, είτε τον 

προσπορισμό προσωπικών ωφελειών από τα ανώτατα στελέχη (συνήθως οικονομικών με τη μορφή 
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bonus ή stock options) πριν την κατάρρευση της εταιρίας. Πρόσφατα παραδείγματα επιχειρήσεων που 

ακολούθησαν αυτή την στρατηγική στις Η.Π.Α. είναι οι εταιρίες Enron και WorldCom.  

4. Η στρατηγική προσεκτικών βημάτων ενδείκνυται όταν η επιχείρηση αντιμετωπίζει ασταθές ή 

εχθρικό περιβάλλον ή αναμένει σημαντικές εξελίξεις (π.χ. μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές) και κρίνει ότι 

είναι σκόπιμο να περιμένει μέχρι να ξεκαθαρίσουν ή να καλυτερεύσουν οι συνθήκες για να κάνει τις 

επόμενες κινήσεις της (Παπαδάκης, 2007; Mitchell, n.d.).  

II. Στρατηγικές ανάπτυξης  

Η ανάπτυξη αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα δυναμικό και 

ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός είναι οξύτατος και απειλεί την ίδια τους την 

ύπαρξη. Οι στρατηγικές ανάπτυξης ταξινομούνται σε δύο βασικές κατηγορίες: ολοκλήρωση (κάθετη ή 

οριζόντια) και διασπορά / διαφοροποίηση δραστηριοτήτων (συσχετισμένη ή ασυσχέτιστη). Η στρατηγική της 

ολοκλήρωσης αποτελεί καλή επιλογή όταν η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε έναν ελκυστικό κλάδο που 

παρουσιάζει ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, δεν αντιμετωπίζει σοβαρές απειλές και επιθυμεί να ενδυναμώσει 

την ανταγωνιστική θέση της κύριας δραστηριότητάς της. Όταν η επιχείρηση βρίσκεται στο στάδιο της 

ωριμότητας και έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια ανάπτυξης της τοπικής αγοράς, μπορεί να ακολουθήσει δύο 

δρόμους για την περαιτέρω ανάπτυξή της: την επέκταση σε διεθνείς αγορές (διεθνοποίηση) ή τη 

διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της. Με την στρατηγική διαφοροποίησης, η επιχείρηση μειώνει την 

εξάρτησή της από μια και μόνο δραστηριότητα επιτυγχάνοντας διασπορά κινδύνου.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι στρατηγικές ανάπτυξης και γίνεται συνοπτική αναφορά στους 

τρόπους υλοποίησής τους.  

1. Κάθετη ολοκλήρωση. Η επιχείρηση μπορεί να επεκταθεί είτε «προς τα μπροστά», δηλαδή προς 

τους διανομείς/λιανοπωλητές των προϊόντων/υπηρεσιών της, είτε «προς τα πίσω», προς τους 

προμηθευτές της.  

Η κάθετη ολοκλήρωση έχει τα εξής πλεονεκτήματα:  

• Εξοικονόμηση κόστους, όταν η επιχείρηση είναι σε θέση να παράγει το προϊόν φθηνότερα σε 

σχέση με τους εξωτερικούς προμηθευτές. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να εξελιχθεί σε 

μειονέκτημα.  

• Προστασία της ποιότητας των προϊόντων/υπηρεσιών.  

• Ύπαρξη σταθερής παραγωγής  

• Ανάληψη επενδύσεων σε εξειδικευμένους πόρους που προσδίδουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα (απόκτηση τεχνολογικής καινοτομίας, διαφύλαξη επιχειρηματικών μυστικών).  

• Δημιουργία φραγμών εισόδου νέων ανταγωνιστών.  

Μειονεκτήματα της κάθετης ολοκλήρωσης είναι:  

• Αποτυχία επίτευξης οικονομιών κλίμακας όταν η επιχείρηση δεν κατορθώνει να αποκομίσει 

τα οφέλη που προσδοκούσε λόγω συνεργειών, ειδικά στις περιπτώσεις εξαγορών ή συγχωνεύσεων, 

εξαιτίας κακού συντονισμού μεταξύ των διαφορετικών παραγωγικών μονάδων, διαφορών εταιρικής 

κουλτούρας, ενίσχυσης της γραφειοκρατίας, ανταγωνισμού μεταξύ των στελεχών κ.λπ.  

• Μεγαλύτερη δυσκολία εξόδου από τον συγκεκριμένο κλάδο.  

• Διαιώνιση παρωχημένων διαδικασιών, επειδή η επιχείρηση εξαιτίας της καθετοποίησης δεν 

μπορεί να αλλάξει εύκολα τους προμηθευτές ή τα κανάλια διανομής, έτσι ώστε να επιλέγει πάντοτε 

τις βέλτιστες λύσεις.  
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Τα τελευταία 25 χρόνια με την ενίσχυση της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας παρατηρείται μια στροφή των 

εταιριών από τη στρατηγική της κάθετης ολοκλήρωσης στη μέθοδο της εξωτερίκευσης εργασιών 

(outsourcing) ή σε  

στρατηγικές συμμαχίες, βραχυχρόνιες συνεργασίες και συνεργασίες προστιθέμενης αξίας που προσφέρουν 

πολλά από τα πλεονεκτήματα της καθετοποίησης, χωρίς να παρουσιάζουν τα αντίστοιχα μειονεκτήματα.  

2. Οριζόντια ολοκλήρωση. Με τη στρατηγική αυτή η επιχείρηση επιδιώκει την αύξηση των 

μεριδίων αγοράς και την απόκτηση μονοπωλιακού πλεονεκτήματος μέσω της προώθησης των 

υπαρχόντων προϊόντων της σε άλλες περιοχές ή τμήματα της αγοράς ή αύξησης της γκάμας των 

προϊόντων/υπηρεσιών που προσφέρει στην υπάρχουσα αγορά ή συνδυάζοντας τις δύο παραπάνω 

μεθόδους. Εφαρμόζεται από επιχειρήσεις που θεωρούν ότι μπορούν να επιτύχουν σημαντικές 

οικονομίες κλίμακας κατά την παραγωγή ή διάθεση του προϊόντος, παραμένοντας στον ίδιο ή σε 

παρόμοιους κλάδους. Έχει ως αποτέλεσμα τη μακροχρόνια δέσμευση της επιχείρησης με τον κλάδο και 

τις προοπτικές του. Τα ίδια σχεδόν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που αναφέρθηκαν στην κάθετη 

ολοκλήρωση, ισχύουν και για την οριζόντια ολοκλήρωση.  

3. Συσχετισμένη διαφοροποίηση. Επιλέγοντας τη συγκεκριμένη στρατηγική η επιχείρηση 

επεκτείνεται σε νέες δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με την ήδη υπάρχουσα κύρια δραστηριότητά 

της (π.χ. τρόφιμα-ποτά, σταθερή τηλεφωνίακινητή τηλεφωνία-παροχή internet-τηλεοπτικών 

προγραμμάτων) όσον αφορά την τεχνολογία, τους πελάτες, τη διανομή, την τοποθεσία, τις μεθόδους 

παραγωγής ή προώθησής τους στην αγορά κ.λπ., ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της μέσω 

συνεργειών που αποσκοπούν στη μεταφορά ικανοτήτων μεταξύ των διαφορετικών δραστηριοτήτων, 

την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και την αύξηση της δύναμης της εταιρίας ή των στελεχών της στην 

αγορά. Εφαρμόζεται από υγιείς επιχειρήσεις οι οποίες κατέχουν υψηλά μερίδια σε κορεσμένες αγορές, 

διαθέτουν πλεόνασμα κεφαλαίων, ικανό διοικητικό προσωπικό και επιδιώκουν περαιτέρω αύξηση της 

κερδοφορίας τους.  

4. Ασυσχέτιστη διαφοροποίηση. Εφαρμόζοντας τη στρατηγική αυτή η επιχείρηση επεκτείνεται 

σε νέες δραστηριότητες οι οποίες δεν παρουσιάζουν καμία ομοιότητα  

με την ήδη υπάρχουσα κύρια δραστηριότητά της. Ενδείκνυται για επιχειρήσεις των οποίων τα παραγόμενα 

προϊόντα βρίσκονται στα τελευταία στάδια του κύκλου ζωής τους (ωρίμανση – πτώση), και ψάχνουν νέους 

αναπτυσσόμενους μη συναφείς κλάδους για να επενδύσουν το πλεόνασμα κεφαλαίων που διαθέτουν 

προκειμένου να επιβιώσουν μακροπρόθεσμα. Η ασυσχέτιστη διαφοροποίηση ενέχει αυξημένο κίνδυνο επειδή 

η επιχείρηση εισέρχεται σε δραστηριότητες που δεν συνδέονται με τις ήδη υπάρχουσες.  

Και οι τέσσερις παραπάνω στρατηγικές ανάπτυξης μπορούν να υλοποιηθούν είτε αυτόνομα είτε μέσω 

εξαγορών, συμμαχιών και συγχωνεύσεων. Σήμερα, έχουν αναπτυχθεί διεθνώς και χρησιμοποιούνται, 

ανάλογα με την περίσταση, διάφοροι τύποι εξαγορών, συμμαχιών και συγχωνεύσεων προκειμένου οι 

επιχειρήσεις να επιτύχουν γρήγορη αύξηση του μεριδίου αγοράς, μείωση του κόστους μέσω οικονομιών 

κλίμακας και συνεργειών και να επεκταθούν σε νέες αγορές με την παραγωγή νέων προϊόντων μειώνοντας 

τον κίνδυνο που έχουν οι νέες δραστηριότητες (Mitchell, n.d.; Παπαδάκης, 2007).  

Σύμφωνα με στοιχεία της Dealogic το 2015 αποτέλεσε έτος σταθμό, καθώς η αξία των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών παγκοσμίως ξεπέρασε τα 5 τρις δολάρια, ξεπερνώντας το ιστορικό ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 

2007 με συγχωνεύσεις - εξαγορές αξίας 4,6 τρις δολαρίων (Ναυτεμπορική, 2015). Έρευνα μεταξύ 1.600 

στελεχών εταιριών από 53 χώρες, που δημοσιεύθηκε στην 13η έκδοση του Global Capital Confidence 

Barometer, προβλέπει περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς συγχωνεύσεων και εξαγορών για το 2016, καθώς 4 

στα 5 στελέχη (83%) αναμένουν ενίσχυση της δραστηριότητας εξαιτίας της συνεχιζόμενης σύγκλισης των 

κλάδων της οικονομίας. Οι μισές σχεδόν (48%) από τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις είναι διακλαδικές, με τις 

επιχειρήσεις να επιδιώκουν να αναπτύξουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα καθώς οι νέες τεχνολογίες 
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επηρεάζουν τα πάντα, από την παραγωγή ως τις υπηρεσίες (Σοφοκλέουςin, 2015). Ωστόσο, όπως προκύπτει 

από πολλές έρευνες τα περισσότερα deals (70%) αποτυγχάνουν βραχυπρόθεσμα ή  

μακροπρόθεσμα για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων είναι: ακριβό τίμημα, μη ρεαλιστικές προσδοκίες, 

ανεπαρκής σχεδιασμός της διαδικασίας ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/εξαγοράς και χάραξης της 

ακολουθητέας στρατηγικής, σύγκρουση κουλτούρας ανάμεσα στις εταιρείες που συγχωνεύονται κ.ά. 

(Κατσουλιέρη, 2013).  

IΙΙ. Στρατηγικές διάσωσης/αναστροφής  

Οι επιχειρήσεις σήμερα, όπως επισημάνθηκε παραπάνω, ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους σε 15 χρόνια, 

πράγμα που σημαίνει ότι ανά 10 έως 15 χρόνια, αν όχι συχνότερα, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα για 

την επίλυση των οποίων αναγκάζονται να ακολουθήσουν στρατηγικές διάσωσης και αναστροφής. 

Χρησιμοποιείται ο όρος «αναγκάζονται» γιατί όταν οι επιχειρήσεις υιοθετούν μια ή περισσότερες από τις 

τέσσερις παρακάτω στρατηγικές, συνήθως βρίσκονται σε πολύ δυσχερή θέση και προσπαθούν να 

αναστρέψουν την πτωτική τους πορεία.  

1. Η στρατηγική ανόρθωσης ή αναδιάρθρωσης εφαρμόζεται από επιχειρήσεις που 

αντιμετωπίζουν μακροχρόνια προβλήματα προκειμένου να αναζωογονηθούν και να αναβιώσουν 

παίρνοντας μέτρα συρρίκνωσης/σμίκρυνσης στην αρχή (περικοπή εξόδων και προσωπικού, εκποίηση 

περιουσιακών στοιχείων, παύση συνεργασίας με πελάτες και κατάργηση προϊόντων που δεν αποφέρουν 

κέρδη κ.ά.) έτσι ώστε να επιτευχθεί η σταθεροποίηση των λειτουργιών τους και να ακολουθήσει η 

ανάκαμψη, εφόσον αυτό είναι εφικτό.  

2. Η στρατηγική της «αιχμαλωσίας» σημαίνει ότι μια επιχείρηση που δεν μπορεί πλέον να 

συνεχίσει τη λειτουργία της με τις δικές της δυνάμεις, επιλέγει να γίνει αποκλειστικός προμηθευτής, 

διανομέας ή ανεξάρτητη θυγατρική μιας άλλης, μεγαλύτερης επιχείρησης, η οποία εγγυάται τη συνέχιση 

της ύπαρξής της.  

3. Στρατηγική αποεπένδυσης. Εάν μια επιχείρηση βρίσκεται σε πολύ δυσχερή θέση και θεωρεί 

ότι δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν οι δύο παραπάνω στρατηγικές (ανόρθωσης ή αιχμαλωσίας), τότε 

πρέπει να επιδιώξει είτε την πλήρη εξαγορά της, είτε την πώληση κάποιας μονάδας ή τμήματός της όσο 

έχουν ακόμη κάποια αξία. Ωστόσο, κάποιες φορές η στρατηγική αποεπένδυσης εφαρμόζεται και για 

άλλους λόγους, όπως π.χ. επειδή μια δραστηριότητα δεν είναι συμβατή με την εικόνα της εταιρίας ή η 

εταιρία αντιμετωπίζει κίνδυνο παραβίασης αντιμονοπωλιακών νόμων και πρέπει να εκποιήσει κάποιες 

μονάδες της.  

4. Η στρατηγική ρευστοποίησης αποτελεί το τελευταίο στάδιο της πορείας της επιχείρησης και 

εφαρμόζεται όταν όλες οι προσπάθειες ανόρθωσης, αιχμαλωσίας και αποεπένδυσης έχουν αποτύχει. Η 

οικιοθελής ρευστοποίηση είναι καλύτερη από την πτώχευση υπό την έννοια ότι οι όροι της 

ρευστοποίησης αποφασίζονται από τη διοίκηση της εταιρείας, η οποία θεωρητικά ενδιαφέρεται 

περισσότερο για τα συμφέροντα των μετόχων από ότι ένα δικαστήριο (Mitchell, n.d.; Παπαδάκης, 

2007).  

 

 

3.2.2 Ανταγωνιστικές στρατηγικές  

I. Μοντέλο στρατηγικής κατεύθυνσης του Ansoff  

Ο Ansoff (1957) εξετάζοντας δύο παραμέτρους, την αγορά στην οποία  
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δραστηριοποιείται η επιχείρηση και τα προϊόντα που παράγει, ανέπτυξε τέσσερις βασικές στρατηγικές (Σχήμα 

1) για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος οι οποίες αναπτύσσονται στη συνέχεια.  

 

Σχήμα 1: Μοντέλο στρατηγικής κατεύθυνσης του Ansoff  

   Προϊόν  

           Υπάρχον              Νέο  

      

   Υπάρχουσα  

      

Αγορά  

      

  Νέα         

Πηγή:Προσαρμοσμένο από το Ansoff, 1957.  

1. Η στρατηγική διείσδυσης στην αγορά (τεταρτημόριο 1) αποτελεί μια προσπάθεια αύξησης των 

πωλήσεων του υπάρχοντος προϊόντος της επιχείρησης. Η επιχείρηση επιδιώκει να βελτιώσει τα κέρδη 

της, είτε αυξάνοντας τον όγκο πωλήσεων στους υπάρχοντες πελάτες (αύξηση χρήσης του προϊόντος), 

είτε προσελκύοντας νέους πελάτες για τα υπάρχοντα προϊόντα της από τον ανταγωνισμό ή στοχεύοντας 

σε νέες ομάδες καταναλωτών. Ενδείκνυται όταν η υπάρχουσα αγορά δεν είναι κορεσμένη, ο κλάδος 

αναπτύσσεται ενώ το μερίδιο αγοράς της επιχείρησης μειώνεται, υπάρχουν εμπόδια στην είσοδο νέων 

ανταγωνιστών και τέλος ο κλάδος δεν αποτελεί πεδίο τεχνολογικών καινοτομιών.  

2. Η στρατηγική ανάπτυξης της αγοράς (τεταρτημόριο 2) σημαίνει ότι η επιχείρηση επιδιώκει να 

προωθήσει τα υπάρχοντα προϊόντα (με ελαφρές τροποποιήσεις στα χαρακτηριστικά τους) σε νέες 

αγορές. Πρακτικά αυτό μπορεί να γίνει με στόχευση σε νέες ομάδες καταναλωτών ή με προώθηση των 

προϊόντων σε νέες γεωγραφικές περιοχές (επέκταση σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο). Ενδείκνυται όταν η 

επιχείρηση έχει πλεονάζουσα παραγωγή και υπάρχουν κανάλια διανομής που μπορούν να προωθήσουν 

τα προϊόντα της σε καινούργιες ανεκμετάλλευτες ή μη κορεσμένες αγορές.  

3. Η ανάπτυξη προϊόντων (τεταρτημόριο 3) στοχεύει στην παραγωγή νέων ή τη σημαντική 

τροποποίηση των χαρακτηριστικών των υπαρχόντων προϊόντων (ανάπτυξη νέων μοντέλων, βελτίωση 

ποιότητας, αλλαγή μεγέθους, σχήματος, χρώματος κ.λπ.) τα οποία προωθούνται στις υπάρχουσες 

αγορές.  

4. Τέλος, η στρατηγική διαφοροποίησης (τεταρτημόριο 4) σημαίνει ότι η επιχείρηση στρέφεται 

στην παραγωγή νέων προϊόντων τα οποία απευθύνονται σε νέες αγορές. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι η στρατηγική διαφοροποίησης που προτείνει ο Ansoff είναι τελείως διαφορετική από 

τις στρατηγικές συσχετισμένης και ασυσχέτιστης διαφοροποίησης που αναπτύχθηκαν παραπάνω και 

τους λόγους που τις επιβάλουν (Ansoff, 1957; Παπαδάκης, 2007; Zekiri & Nedelea, 2011).  

II. Γενικές στρατηγικές του Porter  

Ο Porter (1980 & 1985) διατύπωσε τρεις γενικές στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση για 

να αντιμετωπίσει με επιτυχία τον ανταγωνισμό που παρουσιάζονται στο Σχήμα 2 και αναλύονται παρακάτω.  

 

          1                  3  

             Διείσδυση                    Ανάπτυξη  

     Αγοράς         Προϊόντων  

          2                 4  

   Ανάπτυξη    

    Αγοράς  

            Διαφοροποίηση  
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Σχήμα 2: Γενικές στρατηγικές του Porter  

             Πλεονέκτημα  

                 Χαμηλό κόστος       Μοναδικότητα προϊόντος  

      

   Ευρύ   

    

Πεδίο δράσης   (αγορά)    

      

   Στενό   

 

Πηγή: Wikipedia, n.d. – Επεξεργασία: 

Συγγραφέας.  

• Στρατηγική χαμηλού κόστους, είναι η προσφορά από την επιχείρηση τιμών χαμηλότερων από εκείνες 

των ανταγωνιστών ή διατήρηση υψηλότερου περιθωρίου κέρδους υπό την προϋπόθεση διατήρησης του 

ίδιου επιπέδου ποιότητας. Για την εφαρμογή της απαιτείται διαρκής προσπάθεια μείωσης του κόστους 

και επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Ενδείκνυται για επιχειρήσεις που διαθέτουν εμπειρία στον κλάδο, 

σημαντικά κεφάλαια για να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες επενδύσεις προκειμένου να αυξήσουν τις 

παραγόμενες ποσότητες προϊόντων και αποτελεσματικά κανάλια διανομής. Η στρατηγική χαμηλού 

κόστους στοχεύει στο σύνολο της αγοράς. Όπως κάθε στρατηγική, έτσι κι αυτή ενέχει κινδύνους, 

σημαντικότερος των οποίων είναι να εμπλακεί η επιχείρηση σε έναν πόλεμο τιμών με τους ανταγωνιστές 

της σε περίπτωση που μπορούν κι αυτοί να μειώσουν τις τιμές τους, με αβέβαια αποτελέσματα.  

• Στρατηγική διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών του προσφερόμενου προϊόντος σε σχέση με τα 

προϊόντα των ανταγωνιστών, έτσι ώστε οι καταναλωτές να είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν ακόμη 

και υψηλότερη τιμή από την τρέχουσα για να το αποκτήσουν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να 

διαφοροποιηθεί ένα προϊόν: καλύτερη ποιότητα, αυξημένη εξυπηρέτηση κατά και μετά την αγορά του 

κ.ά. Για την επιτυχημένη εφαρμογή της στρατηγικής αυτής, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει 

δημιουργήσει την κατάλληλη εικόνα στο μυαλό των καταναλωτών και να διαθέτει ικανή ομάδα έρευνας, 

ανάπτυξης και πωλήσεων που να μπορεί να επικοινωνήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος 

στους πελάτες. Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι στην περίπτωση αυτή είναι η αντιγραφή του προϊόντος σε 

σύντομο χρονικό διάστημα από τους ανταγωνιστές και η αλλαγή των συνηθειών των καταναλωτών.  

• Στρατηγική εστίασης σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς. Η στρατηγική αυτή προϋποθέτει 

κατάλληλη τμηματοποίηση της αγοράς και προσδιορισμό των ομάδων στόχων που θα ενδιαφέρονταν 

περισσότερο για το προϊόν. Στη συνέχεια, η επιχείρηση μπορεί να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα 

προσελκύσει τις ομάδες αυτές προκειμένου να αντιμετωπίσει με επιτυχία τον ανταγωνισμό, δηλαδή αν 

θα ακολουθήσει στρατηγική χαμηλών τιμών ή στρατηγική διαφοροποίησης του προϊόντος. Οι 

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν επιτυχώς στρατηγικές εστίασης συνήθως αποκτούν πιστούς και 

επαναλαμβανόμενους πελάτες  

Ο Porter υποστηρίζει ότι οι τρεις στρατηγικές δεν είναι συμβατές μεταξύ τους και αν μια επιχείρηση 

προσπαθήσει να ακολουθήσει μακροπρόθεσμα έναν συνδυασμό των παραπάνω στρατηγικών, δηλαδή βρεθεί 

στη μέση οδό θα αποτύχει. Έτσι, μια εταιρία που έχει διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της και είναι 

γνωστή στο καταναλωτικό κοινό χάριν της υψηλής ποιότητας προϊόντων που παράγει, αν προσπαθήσει να 

   Στρατηγική          Στρατηγική  

     μείωσης του κόστους    Διαφοροποίησης  

      

      

  

   Μέση οδός  

  

 

      

      

              

Στρατηγική 

εστίασης 
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αποκτήσει ηγετική θέση στην αγορά επιτυγχάνοντας χαμηλό κόστος παραγωγής είναι πιθανό να μειώσει την 

ποιότητα των προϊόντων της. Ακόμα και αν αυτό τελικά δεν συμβεί είναι πιθανό να δημιουργηθεί μια 

μπερδεμένη εικόνα στο μυαλό των καταναλωτών, επειδή αυτοί θα αναρωτιούνται αν τελικά τα προϊόντα της 

είναι ποιοτικά αφού πωλούνται σε χαμηλές τιμές. Άλλοι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε αποτυχία μια 

επιχείρηση που θα ακολουθήσει τη μέση οδό είναι να χάσει πελατεία εξαιτίας του ανταγωνισμού από 

επιχειρήσεις που έχουν χαμηλότερο κόστος ή μπορούν να προσφέρουν περισσότερο διαφοροποιημένα 

προϊόντα που είναι πιο χρήσιμα για τους καταναλωτές (Χρήστου, 2000; Zekiri & Nedelea, 2011; QuickMBA, 

2010).  

ΙΙΙ. Στρατηγική των «γαλάζιων ωκεανών»  

Οι ταχύτατες αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος τα τελευταία χρόνια δημιούργησαν την ανάγκη 

επανεκτίμησης των παραδοσιακών ανταγωνιστικών στρατηγικών που διατυπώθηκαν από τους Ansoff (1957) 

και Porter (1980 & 1985).  

Μια από τις πιο επιτυχημένες προσπάθειες στον τομέα αυτό αποτελεί η διατύπωση της στρατηγικής των 

«γαλάζιων ωκεανών» (Blue Ocean Strategy) από τους Kim και Mauborgne (2004). Οι συγγραφείς 

διαχωρίζουν την επιχειρηματική  

αρένα σε «κόκκινους» και «γαλάζιους» ωκεανούς.  

Οι «κόκκινοι ωκεανοί» αποτελούν τη γνωστή σήμερα αγορά, τα τμήματα της οποίας είναι αυστηρά 

καθορισμένα και αποδεκτά. Εδώ συνωστίζεται ο ανταγωνισμός στην προσπάθεια διεκδίκησης όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερου μεριδίου της υφιστάμενης ζήτησης με αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση του περιθωρίου κέρδους 

και την περιορισμένη ανάπτυξη. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες καθίστανται σιγά-σιγά πανομοιότυπα και η 

συνεχής αύξηση του ανταγωνισμού κοκκινίζει τα νερά, καθώς οι επιχειρήσεις παρομοιάζονται με καρχαρίες 

που αλληλοσπαράσσονται εξαιτίας της περιορισμένης τροφής (ζήτησης).  

Οι «γαλάζιοι ωκεανοί» αντιπροσωπεύουν τη μη γνωστή σήμερα αγορά, όπου η ζήτηση δεν έχει ακόμα 

διαμορφωθεί και ο ανταγωνισμός είναι ανύπαρκτος. Επομένως οι «γαλάζιοι ωκεανοί» αποτελούν ανοικτούς 

χώρους στην αγορά και προσφέρουν ευκαιρίες για γρήγορη ανάπτυξη και υψηλά κέρδη. Μια εταιρία μπορεί 

να δημιουργήσει «γαλάζιο ωκεανό» με δύο τρόπους: αναπτύσσοντας μια τελείως καινούργια δραστηριότητα 

(καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία) ή ξεχωρίζοντας μέσα από τον «κόκκινο ωκεανό» προσφέροντας ένα προϊόν 

διαφοροποιημένο σε τέτοιο βαθμό ώστε να καθίσταται μοναδικό, επεκτείνοντας τα όρια της υπάρχουσας 

αγοράς.  

Αν και οι όροι είναι καινούργιοι, «γαλάζιοι ωκεανοί» υπήρχαν πάντα στον κόσμο των επιχειρήσεων. 

Κοιτάζοντας 100 χρόνια πίσω θα διαπιστώσει κανείς ότι ολόκληροι επιχειρηματικοί κλάδοι 

(αυτοκινητοβιομηχανία, αερομεταφορές, πετροχημικά, μουσική βιομηχανία, φαρμακοβιομηχανία, 

σύμβουλοι επιχειρήσεων) που σήμερα θεωρούνται δεδομένοι, ήταν άγνωστοι. Πριν από 30 μόνο χρόνια 

πολλοί επιχειρηματικοί τομείς όπου σήμερα δραστηριοποιούνται πολυεθνικές εταιρίες αξίας 

δισεκατομμυρίων δολαρίων (αμοιβαία κεφάλαια, κινητή τηλεφωνία, βιοτεχνολογία, εταιρίες ταχυμεταφορών 

κ.λπ.) ήταν ανύπαρκτοι. Πολλές εταιρίες που δεν κατάφεραν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες που 

δημιουργήθηκαν με το πέρασμα του χρόνου εξαφανίστηκαν. Από μια μελέτη της Deloitte προκύπτει ότι ο 

μέσος όρος του κύκλου ζωής των επιχειρήσεων που ανήκουν στον δείκτη των 500 μεγαλύτερων επιχειρήσεων 

του κόσμου, Fortune 500, μειώθηκε από 75 χρόνια που ήταν μισό αιώνα πριν, σε 15 χρόνια σήμερα, ενώ 

αναμένεται να μειωθεί στα 5 χρόνια αν τα πράγματα συνεχίσουν ως έχουν (UCSI University, n.d.).  

Μελετώντας 150 στρατηγικές κινήσεις επιχειρήσεων από 30 διαφορετικούς κλάδους μεταξύ των ετών 1880 

και 2000 οι συγγραφείς αμφισβητούν τις παραδοσιακές ανταγωνιστικές στρατηγικές που εστιάζουν στην 

αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και θεωρούν ότι είναι αδύνατον να συνυπάρξουν χαμηλό κόστος και 

διαφοροποίηση προϊόντος. Αντίθετα, θεωρούν βασική προϋπόθεση δημιουργίας «γαλάζιων ωκεανών» την 

προσφορά καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά με ταυτόχρονη μείωση του κόστους, 
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καθιστώντας με τον τρόπο αυτό ανύπαρκτο τον ανταγωνισμό και καταλήγουν στα παρακάτω ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα:  

• Η εξέλιξη της τεχνολογίας δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη δημιουργία «γαλάζιων 

ωκεανών». Αυτό που είναι περισσότερο σημαντικό είναι η απλοποίηση και χρήση της υπάρχουσας 

τεχνολογίας ώστε να γίνει προσιτή και να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες των καταναλωτών.  

• Είναι απαραίτητη η δημιουργία και όχι διαμόρφωση στρατηγικής ανάλογα με τον ανταγωνισμό και το 

εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, γεγονός που προϋποθέτει μεγάλη φαντασία και 

διορατικότητα από πλευράς των στελεχών σε συνδυασμό με συστηματική ανάλυση.  

• Η επιτυχημένη εφαρμογή της στρατηγικής των «γαλάζιων ωκεανών» δημιουργεί πολύ ισχυρό brand 

name για την επιχείρηση και θέτει εμπόδια στην είσοδο ανταγωνιστών στον κλάδο (Kim & Mauborgne, 

2004; Λεμπέση, 2006).  

Κατά τη δημιουργία της στρατηγικής ο επιχειρηματίας πρέπει να εξετάζει τη μεγάλη εικόνα της αγοράς 

αγνοώντας τις λεπτομέρειες (να βλέπει το δάσος και όχι το δέντρο), έτσι ώστε να μπορέσει να προβλέψει τη 

μελλοντική ζήτηση.  

Στο Σχήμα 3 παρουσιάζονται οι ενέργειες που επιβάλλονται για την ορθή εφαρμογή της στρατηγικής των 

«γαλάζιων ωκεανών».  

Σχήμα 3: Πλαίσιο εφαρμογής της στρατηγικής των «γαλάζιων ωκεανών»  

 

Πηγή: Zekiri & Nedelea, 2011. – Επεξεργασία: Συγγραφέας.  

3.2.3 Στρατηγικές επιμέρους λειτουργιών  

Κάθε τμήμα της επιχείρησης επιβάλλεται να ακολουθεί εναλλακτικές στρατηγικές, που αποσκοπούν στη 

βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητάς του. Οι στρατηγικές αυτές πρέπει να συνδέονται άμεσα με 

την επιδίωξη δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και να βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με τη 

μακροπρόθεσμη εταιρική στρατηγική. Τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν τις στρατηγικές 

  

Στρατηγική  
των   

«γαλάζιων  
ωκεανών» 

ΕΞΑΛΕΙΨΗ 
Ποιά στοιχεία του  

προιόντος πρέπει να  
εξαλειφθούν για να  
μειωθεί το κόστος; 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 
Ποια στοιχεία του προιόντος 

πρέπει να περιοριστούν 
για να μειωθεί το κόστος; 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
Πως μπορεί να  

δημιουργηθεί ένα  
καινοτόμο προιόν που να  
καλύπτει τις ανάγκες της  

αγοράς; 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
Ποια στοιχεία του προιόντος 
πρέπει να ενισχυθούν για να 

καταστήσουν το προιόν  
μοναδικό; 
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που εφαρμόζονται σε λειτουργικό επίπεδο από τις εταιρικές και ανταγωνιστικές στρατηγικές: είναι 

βραχυπρόθεσμες, περισσότερο εξειδικευμένες και απαιτούν την εμπλοκή των μεσαίων και κατώτερων 

στελεχών της επιχείρησης (διευθυντών τμημάτων, προϊσταμένων).  

Οι διάφορες δραστηριότητες που επιδέχονται εφαρμογή στρατηγικών σε λειτουργικό επίπεδο είναι:  

• οι προμήθειες και διαχείριση πρώτων υλών,  

• η παραγωγή,  

• το μάρκετινγκ,  

• η προώθηση του προϊόντος,  

• η έρευνα και ανάπτυξη,  

• οι ανθρώπινοι πόροι και  η χρηματοοικονομική διοίκηση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης (Mitchell, n.d.).  

3.2.4 Επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής  

Αν και η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής για κάθε επιχείρηση θα μπορούσε να αποτελέσει το θέμα ενός 

κεφαλαίου ή ενός ολόκληρου βιβλίου, θα επιχειρηθεί εδώ η παρουσίαση κάποιων προτάσεων όσον αφορά 

τους παράγοντες που πρέπει να συνεκτιμώνται προκειμένου να λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις.  

• Οι στρατηγικές που θα επιλεγούν πρέπει να είναι ρεαλιστικές, άμεσα εφαρμόσιμες, να αντιμετωπίζουν 

αποτελεσματικά τα κρίσιμα προβλήματα της επιχείρησης και να είναι συνεπείς με το όραμα, την 

αποστολή και τους στόχους της, οι οποίοι πρέπει να είναι αποσαφηνισμένοι και ξεκάθαροι εξ αρχής.  

• Κατά την επιλογή των στρατηγικών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το εσωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης, η ανταγωνιστική της θέση (ισχυρή ή αδύναμη), το μέγεθος, ο ρυθμός 

ανάπτυξης και τα χαρακτηριστικά της αγοράς (τμηματοποίηση, εξάρτηση από τεχνολογικές εξελίξεις 

κ.λπ.) και ο κύκλος ζωής του προϊόντος. Καλό είναι επίσης οι στρατηγικές να εξετάζονται υπό το πρίσμα 

διαφόρων εναλλακτικών σεναρίων (αισιόδοξο, κανονικό και απαισιόδοξο).  

• Τα αναμενόμενα οφέλη πρέπει να είναι μεγαλύτερα από τους κινδύνους που αναλαμβάνονται.  

• Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και επιθυμίες όλων των ενδιαφερομένων (επιχειρηματία, 

μετόχων, επενδυτών, διοικητικών στελεχών και προσωπικού)  

(Mitchell, n.d.).  

Οι παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω όπως είναι φυσικό δεν εξαντλούν το ζήτημα ούτε αποτελούν 

συνταγές σίγουρης επιτυχίας. Είναι πιθανό διαφορετικές επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο κλάδο να 

υιοθετήσουν εντελώς διαφορετικές στρατηγικές. Το συμπέρασμα που συνάγεται είναι ότι η κατάλληλη 

στρατηγική για κάθε επιχείρηση εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και το περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιείται. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο - ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
 

4.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

Ο Ν. Χαλκιδικής βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας και ανήκει τόσο 

γεωγραφικά όσο και διοικητικά στο διαμέρισμα της Μακεδονίας. Συνορεύει στα βορειοδυτικά με το Ν. 

Θεσσαλονίκης και ανατολικά με το Άγιο Όρος. Ο Ν. Χαλκιδικής βρίσκεται ανάμεσα στο Θερμαϊκό και στο 
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Στρυμωνικό κόλπο, ενώ ευρύτερα «βρέχεται» από το Αιγαίο Πέλαγος. Πρωτεύουσα του Ν. Χαλκιδικής είναι 

ο Πολύγυρος που απέχει μόνο λίγα χιλιόμετρα από τη συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη.   

Ο Ν. Χαλκιδικής είναι ουσιαστικά μια χερσόνησος της Ελλάδας με έντονο ανάγλυφο και ξεχωριστού κάλλους 

ομορφιές. Αποτελείται από τρεις μικρότερες χερσονήσους που γεωμορφολογικά δε διαφέρουν σημαντικά. 

Και οι τρεις χαρακτηρίζονται από το πυκνό και δασώδες ορεινό περιβάλλον που σε συνδυασμό με τις 

λευκοαμμουδερές παραλίες αποτελεί έναν μαγευτικό προορισμό.  

Οι τρεις μικρότερες χερσόνησοι από τα δυτικά προς τα ανατολικά είναι: η Κασσάνδρα, η Σιθωνία και το Άγιο 

Όρος (Όρος Άθως). Το Άγιο Όρος είναι μια ξεχωριστά διοικητική χερσόνησος, που αποτελείται από 20 

μοναστήρια και είναι επισκέψιμη μόνο από άνδρες και κατόπιν ειδικής άδειας.    

Το Άγιο Όρος ή αλλιώς το περιβόλι της Παναγίας παραμένει ένας άθικτος επίγειος παράδεισος. Συνδυάζει 

την ομορφιά της άγριας φύσης με την αίγλη της Βυζαντινής μοναστικής αρχιτεκτονικής. Η μοναδική αυτή 

μοναστική κοινότητα αποτελεί παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά της ανθρωπότητας σύμφωνα με την 

UNESCO.   

4.2 ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

Η περιοχή έχει πολύ θερμά καλοκαίρια με ελάχιστες βροχοπτώσεις και πολύ ηλιοφάνεια. Το φθινόπωρο είναι 

αρκετά ζεστό με μέσο βαθμό βροχοπτώσεων, ενώ ο χειμώνας είναι ο πιο κρύος με περισσότερες βροχές από 

το φθινόπωρο. Η άνοιξη δίνει μια ξεχωριστή ομορφιά στη φύση με αρκετή ηλιοφάνεια και λιγότερες βροχές.  

4.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

Ο Ν. Χαλκιδικής έχει 105.908 κατοίκους σύμφωνα με την Απογραφή του 2011 και η συμμετοχή του νομού 

στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι 0,9%. Η διάρθρωση του ΑΕΠ στηρίζεται στους τρεις βασικούς τομείς 

παραγωγής: τον πρωτογενή, το δευτερογενή και τον τριτογενή. Ο βασικότερος τομέας είναι ο τριτογενής στον 

οποίο απασχολείται το 48% του πληθυσμού. Τα προϊόντα που παράγονται στο νομό είναι: το σιτάρι, οι ελιές, 

οι τομάτες, η ξυλεία, η αλιεία, τα τρόφιμα, τα ποτά, το εμπόριο και ο τουρισμός (συμβατικός, θρησκευτικός, 

αγροτουρισμός).  

Στον τουριστικό τομέα, υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη η οποία όμως χρειάζεται αναβάθμιση σε αρκετές περιοχές. 

Στα κεντρικά και βόρεια του νομού γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθούν αγροτουριστικά καταλύματα ώστε 

να περιοριστεί η ανισότητα μεταξύ Βορρά και Νότου του νομού. Ήδη προωθούν cluster  

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με εστίαση ώστε να προωθηθεί ένα αναβαθμισμένο προϊόν. Στα νότια του νομού 

υπάρχει υπερβολική ανάπτυξη σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια.  

Πέραν των εκτάσεων που είναι κατάλληλες για αξιοποίηση στον τομέα της βιολογικής γεωργίας – 

κτηνοτροφίας ή του τουρισμού και των τοπικών επιχειρήσεων που επιθυμούν επενδυτική συνεργασία με ξένες 

επιχειρήσεις στο Νομό υπάρχουν και οι εξής επενδυτικές δυνατότητες:  

▪ Επενδύσεις στην τυποποίηση και προώθηση των βρώσιμων ελεών.  

▪ Υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης τυποποίησης ειδικού τύπου στα τυροκομικά.  

▪ Στο δήμο Τρίγλιας υπάρχει γεωθερμικό πεδίο, κατάλληλο για ανάπτυξη θερμοκηπίων.  

4.4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ   

Τα κύρια πλεονεκτήματα του Νομού Χαλκιδικής είναι:  

1. Το ιδιαίτερο κάλλος παραλιακών κυρίως εκτάσεων.  

2. Ο ορυκτός πλούτος.  

3. Οι εκτάσεις που είναι κατάλληλες για γκολφ.  
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4. Η είσοδος προς το Άγιο Όρος.  

5. Η ύπαρξη γεωθερμικού πεδίου.  

4.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ   

Από τη δεκαετία του 1970 και μετά έχει σημειωθεί σημαντική οικονομική ανάπτυξη βασιζόμενη κυρίως στον 

τουρισμό. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης αλλά και των δυναμικών της προσφορών, ο τουρισμός στη 

Χαλκιδική έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία:  

1. Είναι το κύριο θέρετρο των Θεσσαλονικιών, έχοντας έτσι ένα πολύ υψηλό ποσοστό Ελλήνων 

επισκεπτών. Είναι επίσης ένας πολύ δημοφιλής προορισμός για τους Έλληνες ομογενείς, οι οποίοι 

επιθυμούν να αποκτήσουν εκεί μια εξοχική κατοικία.  

2. Είναι πολύ δημοφιλής μεταξύ των υπηκόων των άλλων βαλκανικών κρατών, όπως οι Σέρβοι, 

οι Σκοπιανοί κ.α.  

3. Διαθέτει αρκετά ανταγωνιστικές τιμές στις προσφερόμενες τουριστικές υπηρεσίες και ως εκ 

τούτου ελκύει οικογένειες. Παρόλα αυτά όμως προσελκύει και άλλες ηλικίες πολύ περισσότερο από 

ότι ορισμένα νησιά του Αιγαίου, στα οποία η τουριστική αγορά είναι ακριβότερη.  

Ο τουρισμός στη Χαλκιδική είναι πολύ ανεπτυγμένος και διαφοροποιημένος, και αναμφίβολα μπορεί να 

ικανοποιήσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη, αφού προσφέρει μια ευρεία γκάμα δυνατοτήτων και 

επιλογών. Οι τουρίστες έρχονται από όλον τον κόσμο προκειμένου να θαυμάσουν την ελκυστική ομορφιά 

της Χαλκιδικής και τους φιλόξενους κατοίκους. Παρόλο τη μεγάλη τουριστική ανάπτυξη η οικολογική και 

απαράλληλη ομορφιά της δεν έχει παραβιαστεί, πράγμα που την ξεχωρίζει ανάμεσα στους άλλους ελληνικούς 

τουριστικούς προορισμούς.   

Σε γενικές γραμμές η Χαλκιδική φαίνεται να ελκύει τουρισμό μέσων εισοδημάτων, κυρίως από την Κεντρική 

Ευρώπη, με τη μορφή οργανωμένου τουριστικού πακέτου διακοπών.  

Η κύρια τουριστική περίοδος είναι μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου. Ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει ανάλογα 

με τις προτιμήσεις του οποιαδήποτε δραστηριότητα επιθυμεί μέσα από τον πλούσιο κατάλογο παροχών. 

Ορισμένες από τις δραστηριότητες που παρέχονται είναι:  

• Επίσκεψη σε αρχαιολογικά και θρησκευτικά μνημεία  

 

• Επίσκεψη στα Ιαματικά Λουτρά της Αγίας Παρασκευής που φημίζονται για τις σπάνιες 

θεραπευτικές ιδιότητες τους για όλες τις ηλικίες   

 

• Επίσκεψη στις περίφημες Αλυκές της Αμμουλιανής 

  

• Περιήγηση στο Σπήλαιο των Πετραλώνων με τα σπάνιας ιστορικής και αρχαιολογικής 

σημασίας μνημεία  

 

• Θαλάσσια αθλήματα σε οργανωμένες εγκαταστάσεις με δραστηριότητες όπως: η κατάδυση, 

το ψαροντούφεκο, μηχανοκίνητα σπορ στο νερό, κανό – καγιάκ, ιστιοπλοΐα, ιππασία, πτήση με 

αλεξίπτωτο κ.α.  

 

• Συμμετοχή στον περίφημο μαραθώνιο κολύμβησης, τον Διάπλους του Τορωναίου κόλπου, που 

λαμβάνει χώρα κάθε καλοκαίρι   
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• Οργανωμένο scuba diving στον υπέροχο θαλάσσιο κόσμο με πολλά είδη ψαριών και 

υποθαλάσσιων φυτών καθώς και πολυάριθμων ναυαγίων  

 

• Επίσκεψη στους παραδοσιακούς οικισμούς και στην Απολυμένη Πέτρα  

 

• Πεζοπορία στις διάφορες περιπατητικές διαδρομές, ποδηλασία, ιππασία και αναρρίχηση. 

 

• Πάρκο δράσης – περιπέτειας στο Γομάτι: όπου εδώ μπορεί κανείς να ασχοληθεί με την 

τοξοβολία, την ορειβασία, την αναρρίχηση, το κανό, την ορεινή ποδηλασία κ.α.  

 

• Ψάρεμα, μελισσοκομία και κυνήγι  

 

• Εκγύμναση στα ολοκαίνουργια αθλητικά κέντρα που απευθύνονται τόσο στα παιδιά όσο και 

στους νέους και είναι εξοπλισμένα με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα 

  

• Γκολφ στο καλύτερο γήπεδο γκολφ της Ελλάδος  

 

• Επίσκεψη και διαμονή στο Αγρόκτημα Πλατανόρεμα στο οποίο μπορεί κανείς να ζήσει την 

εμπειρία της φύσης που προσφέρει ο συνδυασμός θάλασσας και βουνό  

 4.6 S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, οι αδυναμίες και οι απειλές 

που υπάρχουν στο Ν. Χαλκιδικής.  

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (STRENGTHS)  ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (WEAKNESS)  

Μεγάλο ιστορικό απόθεμα  Ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες σε 

υποδομές και κοινωνικές υπηρεσίες λόγω 

της ανάπτυξης.  

Παραθαλάσσιες περιοχές  Αδυναμία κάλυψης επενδυτικών δαπανών 

με ίδιους πόρους.  

Φυσικό περιβάλλον  

  

Η ποιότητα των παρεχόμενων 

τουριστικών υπηρεσιών.  

  

Συνδυασμός παραθαλάσσιων και ορεινών 

περιοχών  

Ελλιπείς υποδομές αποχέτευσης και 

ύδρευσης.  

Μεταλλευτικοί πόροι  Ελλιπείς υποδομές διαχείρισης 

απορριμμάτων.  

Κοντινή απόσταση από τη Θεσσαλονίκη  Ελλείψεις οδικού δικτύου  
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Υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο ανθρώπινων 

πόρων.  

  

Τουριστικές υποδομές.    

Σημαντικές πολεοδομικές επενδύσεις.    

  

 

 

 

 

  

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (OPPORTUNITIES)  ΑΠΕΙΛΕΣ (THREATS)  

Αξιοποίηση του ιστορικού αποθέματος.  Οικονομική κρίση, στενότητα πόρων.  

Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας.  Νέες αρμοδιότητες χωρίς τους 

αναγκαίους πόρους.  

Αξιοποίηση Μεταλλευτικών πόρων.  Πιθανή αισθητική και λειτουργική 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τη 

συνεχή εξάπλωση του πολεοδομικού 

ιστού  

Δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού.  

Η αδυναμία των υποδομών να 

ανταποκριθούν στην οικιστική, 

τουριστική και πληθυσμιακή ανάπτυξη.  

Αξιοποίηση βιομάζας για παραγωγή 

ενέργειας.  

Η μη τήρηση των περιβαλλοντικών 

όρων στην αξιοποίηση μεταλλευτικών  

πόρων  
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Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ για τη 

χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων 

και υπηρεσιών.  

Η πίεση για μη περιβαλλοντικά 

βιώσιμες πρακτικές, που δημιουργεί η 

οικιστική και τουριστική ανάπτυξη  

Η ανάδειξη της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας σε κέντρο παροχής 

υπηρεσιών γνώσης και τεχνολογίας για 

τη Ν.Α. Ευρώπη και η ενίσχυση της 

Ελληνοβαλκανικής οικονομικής 

συνεργασίας.  

Η ευμετάβλητη τουριστική αγορά και ο 

έντονος ανταγωνισμός των περιοχών  

– προορισμών παραθαλάσσιου 

τουρισμού.  

 

4.7 ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ   

Σύμφωνα με το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο για την ανάπτυξη και την προώθηση του τουρισμού 

στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μπορούμε να προτείνουμε τα παρακάτω μέτρα αντιμετώπισης:  

1. Στροφή στον ποιοτικό τουρισμό που θα βασίζεται στις αρχές της αειφορίας και θα 

αναδεικνύει το ιδιαίτερο και αυθεντικό πρόσωπο του νομού, δημιουργώντας παράλληλα ένα 

εξειδικευμένο τουριστικό προϊόν.  

2. Εφαρμογή εναλλακτικών μορφών τουρισμού ώστε να αναπτυχθεί και η ορεινή Χαλκιδική 

και να αποφευχθεί το φαινόμενο της εποχικής ζήτησης.   

Αξιοποίηση των ήδη υπαρχουσών ευκαιριών σε μεταλλευτικούς πόρους, ιστορικούς χώρους και δημοτικής 

περιουσίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

 

5.1 Η έννοια του επιχειρηματικού σχεδίου  

Εντός των πλαισίων του στρατηγικού προγραμματισμού πρόδηλη είναι η ανάγκη κάθε επιχειρηματικής 

οντότητας, όπως άλλωστε και κάθε ανθρώπου, να απαντήσει στα θεμελιώδη ερωτήματα που τέθηκαν ήδη από 

την αρχή του 4ου κεφαλαίου, δηλαδή:  

• Που βρίσκεται σήμερα;  

• Που θέλει να πάει;  

• Πως θα πάει εκεί;  

Η σύνταξη και υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου απαντά στα ερωτήματα αυτά λειτουργώντας σαν ένας 

οδικός χάρτης που δείχνει στον επιχειρηματία το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει (Zimmerer & 

Scarborough, 2002; Baliga & Rodrigues, 2015; Hormozi et al., 2002), προσδιορίζοντας τα βήματα που 

οδηγούν στο μέλλον, έτσι όπως αυτός το οραματίζεται για την επιχείρησή του, δίνοντάς του τη δυνατότητα 

να διερευνήσει εκ των προτέρων όλες τις πτυχές της υπό εξέταση επένδυσης.  
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Το επιχειρηματικό σχέδιο2 είναι η κατάληξη της διαδικασίας του στρατηγικού προγραμματισμού (Legault, 

1993). Είναι ένα λεπτομερές έγγραφο που περιέχει λειτουργικά και χρηματοοικονομικά θέματα της 

επιχείρησης. Τα λειτουργικά θέματα αφορούν την επιχείρηση, το παραγόμενο προϊόν ή/και τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες, την αγορά, τη στρατηγική, τα χρονοδιαγράμματα και την ομάδα διοίκησης. Τα 

χρηματοοικονομικά θέματα περιλαμβάνουν προβλέψεις για πωλήσεις, κέρδη και ζημίες, κατάρτιση 

ισολογισμών, πινάκων ταμειακών ροών και αριθμοδεικτών για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας της 

επιχείρησης (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2001). Το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να ορισθεί ως η 

λειτουργία μιας επιχείρησης επί χάρτου (Hormozi et al., 2002). Καταρτίζεται από τον επιχειρηματία κατά την 

προεπενδυτική φάση, δηλαδή μετά τη σύλληψη της επενδυτικής ιδέας και πριν από την έναρξη 

πραγματοποίησης της επένδυσης (επενδυτική φάση) και περιγράφει τις ενέργειες που απαιτούνται 

προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα ή να επεκταθεί μια υφιστάμενη μονάδα που παράγει αγαθά και 

υπηρεσίες που διατίθενται στο κοινό για κάλυψη αναγκών ή ικανοποίηση επιθυμιών με διάθεση 

συγκεκριμένων πόρων (κόστος) (Καρβούνης, 2006). Σχηματικά η δραστηριότητα της εκπόνησης του 

επιχειρηματικού σχεδίου τοποθετείται μέσα στο χρόνο ως εξής:  

 

 Προεπενδυτική  Επενδυτική φάση  

 Σύλληψη  φάση (εκπόνηση  (έναρξη  

επενδυτικής ιδέας επιχειρηματικού  πραγματοποίησης σχεδίου επένδυσης) 

 Επεξεργασία: Συγγραφέας. 

Αν και η εκπόνηση ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί από μόνη της να εγγυηθεί την 

επιτυχία της επιχείρησης, εν τούτοις μπορεί να μειώσει σε σημαντικό βαθμό τις πιθανότητες αποτυχίας 

(Crawford Lucas, 1992), καθώς η ύπαρξή του συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχείρησης, αφού συσχετίζεται 

στενά με την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της (Orser et al., 2000). 

5.2 Ανάγκη ύπαρξης επιχειρηματικού σχεδίου για μια ξενοδοχειακή μονάδα  

Στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα δεν θεωρούνταν απαραίτητη η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Η 

ίδρυση και λειτουργία μιας επιχείρησης βασιζόταν αποκλειστικά στη διαίσθηση και τις ικανότητες του 

επιχειρηματία. Ανάλογη των ικανοτήτων του ήταν και η μετέπειτα πορεία της επιχείρησης: επιβίωση, 

πρόοδος, ευημερία και μεγέθυνση ή αποτυχία και κλείσιμο. Αυτή η λανθασμένη αντίληψη οδήγησε μεγάλο 

αριθμό επιχειρήσεων σε δυσχερή θέση, ιδίως μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης το 2010 που οδήγησε 

ολόκληρη την Ελληνική οικονομία σε ύφεση, μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης, εξαιτίας της εσωτερικής 

υποτίμησης και της μείωσης των διαθέσιμων εισοδημάτων, και περιορισμό των δημοσίων επενδύσεων και 

του τραπεζικού συστήματος, με αποτέλεσμα τη δυσκολία εξεύρεσης νέων χρηματοδοτικών πόρων για τις 

επιχειρήσεις. Αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος ότι πολλές Ελληνικές επιχειρήσεις δεν είχαν προετοιμασθεί 

για την αντιμετώπιση της κρίσης και των κινδύνων που αυτή συνεπάγεται για την επιβίωσή τους. Όμως αυτό 

το έλλειμμα συγκροτημένου σχεδιασμού στο επίπεδο της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας τείνει να 

εξαλειφθεί για δύο λόγους. Πρώτον, εξαιτίας της αναγκαιότητας σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου είτε κατά 

την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα χρηματοδότησης της επένδυσης ή 

χορήγησης κεφαλαίου κίνησης ή και των δύο μαζί (ΕΣΠΑ, ΕΤΕΑΝ, ΤΕΠΙΧ), είτε κατά την υποβολή αίτησης 

δανειοδότησης από τις εμπορικές τράπεζες. Δεύτερον, εξαιτίας της συνειδητοποίησης από πλευράς των 

επιχειρηματιών, οι οποίοι έχουν πεισθεί από την επιτυχία άλλων επιχειρήσεων για τη σπουδαιότητα σύνταξης 

                                                           
  1 Ο όρος επιχειρηματικό σχέδιο χρησιμοποιείται κυρίως για υπό ίδρυση επιχειρήσεις, σε αντίθεση με τον όρο 

επιχειρησιακό σχέδιο που χρησιμοποιείται συνήθως για υφιστάμενες επιχειρήσεις. 
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επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο οδηγεί αναπόφευκτα σε αποτελεσματικότερη οργάνωση, διοίκηση και 

έλεγχο της επιχείρησης, γεγονός που της προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Παπαδόπουλος, 2013).  

Η εκπόνηση και απαρέγκλιτη υλοποίηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου αποτελεί μια ενέργεια που αποκτά 

ιδιάζουσα σημασία στην περίπτωση ίδρυσης νέας ή επέκτασης υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, εξαιτίας 

αφενός μεν των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών, τα οποία επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το 

μάνατζμεντ και το μάρκετινγκ των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (μεταξύ των οποίων είναι και οι 

τουριστικές που προσφέρουν ένα μείγμα υλικών αγαθών και υπηρεσιών) και το διαφοροποιούν από τις 

υπόλοιπες επιχειρήσεις που παράγουν και διαθέτουν αμιγώς υλικά καταναλωτικά αγαθά, αφετέρου δε των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ξενοδοχειακού κλάδου τα οποία επηρεάζουν τη λειτουργία των 

ξενοδοχείων.  

Ήδη από τη δεκαετία του ’70 και μετά πολλοί συγγραφείς ξεχωρίζουν τέσσερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

υπηρεσιών (άυλη φύση, ανομοιογένεια, χρονική και τοπική ταύτιση προσφοράς-κατανάλωσης και 

φθαρτότητα ή IHIP όπως έχει επικρατήσει να λέγονται στη διεθνή βιβλιογραφία από τις Αγγλικές λέξεις 

Intangibility, Heterogeneity, Inseparability, Perishability)3. Στις εργασίες των Zeithaml, Parasuraman και 

Berry (1985), Lovelock και Gummesson (2004) και Moeller (2010) γίνεται μια ολοκληρωμένη παρουσίαση 

της σχετικής με το θέμα αυτό διεθνούς βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας και εξετάζονται τόσο τα προβλήματα 

που ανακύπτουν εξαιτίας των τεσσάρων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών, όσο και οι στρατηγικές 

μάρκετινγκ που προτείνονται από τους διάφορους συγγραφείς για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. 

 

Πίνακας 11: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών – Προβλήματα εξαιτίας των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών των υπηρεσιών και προτεινόμενες στρατηγικές μάρκετινγκ για την επίλυσή τους  

Ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των 

υπηρεσιών  

Προβλήματα εξαιτίας των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

των  

υπηρεσιών  

Προτεινόμενες στρατηγικές 
μάρκετινγκ για την επίλυση 

των  

προβλημάτων  

                                                           
3 Ωστόσο, η διαμάχη όσον αφορά το διαχωρισμό μεταξύ των υλικών αγαθών, που ονομάζονταν «εμπορεύματα» (commodities) 

από τους κλασικούς οικονομολόγους, και των υπηρεσιών, ξεκινά από την εποχή του Adam Smith (1776). Στο κλασικό βιβλίο 

του «Ο Πλούτος των Εθνών» (Wealth of Nations) ο Smith διαχωρίζει την «παραγωγική εργασία», που έχει σαν αποτέλεσμα την 

κατασκευή υλικών προϊόντων που μπορούν να αποθηκευτούν και να πωληθούν ή να ανταλλαγούν με άλλα έναντι 

συγκεκριμένης τιμής, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία πλούτου μέσα σε μια οικονομία, από την «αντιπαραγωγική εργασία», 

η οποία αν και θεωρείται εξίσου έντιμη, χρήσιμη και απαραίτητη, στην ουσία δεν παράγει τίποτα, και το προϊόν χάνεται τη 

στιγμή που παράγεται. Οι αρχικές συζητήσεις γίνονταν μέσα σε ένα φιλοσοφικό πλαίσιο, και τόνιζαν τη σημασία του 

«κεφαλαίου», το οποίο μέσω της «παραγωγικής εργασίας» μετασχηματιζόταν σε πλούτο. Επομένως, η παραγωγή και κτήση 

των αγαθών αντιπροσώπευε τον πλούτο των εθνών (Lovelock & Gummesson, 2004).  

Για πρώτη φορά ο Say (1836) αμφισβήτησε την μέχρι τότε κρατούσα άποψη, που εκφραζόταν από τον Adam Smith, 

επισημαίνοντας δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, που δεν υπήρχαν στην παραγωγή των υλικών αγαθών: την άυλη 

φύση τους και την αδυναμία διαχωρισμού (ταυτόχρονη παραγωγή και κατανάλωση αρθρογραφίας και εξετάζονται τόσο τα 

προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας των τεσσάρων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών. 
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Άυλη φύση  

Δεν είναι χειροπιαστές (το 

υλικό προϊόν είναι ένα 

αντικείμενο, μια συσκευή-

μηχάνημα ή ένα πράγμα, 

ενώ η υπηρεσία είναι μια 

πράξη, παράσταση ή 

προσπάθεια).  

 

Δεν μπορούν να 

αποθηκευθούν.  

 

Δεν μπορούν να 

κατοχυρωθούν με 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας.  

 

Δεν μπορούν να 

παρουσιασθούν (εκτεθούν 

και επικοινωνηθούν) 

εύκολα στον πελάτη.  

 

Είναι δύσκολη η 

τιμολόγησή τους.  

Δίνεται έμφαση στην 

υλική υπόσταση των 

προϊόντων που 

μετασχηματίζονται για να 

παραχθεί η υπηρεσία.  

 

Δημιουργία ισχυρής 

επιχειρηματικής εικόνας.  

 

Προσωπική επικοινωνία 

και διαφήμιση «από στόμα 

σε στόμα».  

 

Χρήση μεθόδων 

τιμολόγησης που 

καλύπτουν το κόστος.  

 

Επικοινωνία μετά την 

πώληση.  

Ανομοιογένεια  

  Δυσκολία τυποποίησης και 

ελέγχου της ποιότητας, 

επειδή η παροχή,  

κατανάλωση και το 

αποτέλεσμα των υπηρεσιών 

εξαρτάται από τον 

ανθρώπινο παράγοντα  

(διαφορετικοί παραγωγοί, 

ψυχική διάθεση ή φυσική 

κούραση των καταναλωτών 

ή των εργαζομένων που 

τους εξυπηρετούν κ.λπ.).  

Προσπάθεια περαιτέρω 

τυποποίησης των 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών, έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται 

μεγαλύτερη ομοιογένεια 

με τον περιορισμό της 

ανθρώπινης δράσης. 

 

Εφαρμογή συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητας.  

Χρονική και τοπική 

ταύτιση 

προσφοράςκατανάλωσης  

Αδυναμία ποιοτικού 

ελέγχου πριν τη λήψη και 

κατανάλωση της 

υπηρεσίας. Οι υπηρεσίες 

πρώτα πωλούνται και μετά 

παράγονται και 

καταναλώνονται 

ταυτόχρονα, ενώ τα υλικά 

αγαθά πρώτα παράγονται, 

μετά πωλούνται και τέλος 

καταναλώνονται.  

 

Ο παραγωγός και ο 

καταναλωτής είναι 

Δίνεται έμφαση στην 

επιλογή και εκπαίδευση 

του προσωπικού της 

πρώτης γραμμής που 

έρχεται σε επαφή με τους 

πελάτες.  

 

 

 

Καταβάλλεται προσπάθεια 

διαχείρισης της ζήτησης.  
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παρόντες κατά τη διάρκεια 

της κατανάλωσης της 

υπηρεσίας.  

 

Δυσκολία μαζικής 

παραγωγής των υπηρεσιών.  

 

 

Εφαρμογή συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητας.  

Φθαρτότητα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αδυναμία αποθήκευσης των 

υπηρεσιών, σε αντίθεση με 

τα υλικά καταναλωτικά 

αγαθά. 

 

 

 

  

 

 

 

Χρήση στρατηγικών 

εξομάλυνσης της 

ζήτησης (μείωση της 

εποχικότητας).  

 

Εφαρμογή μεθόδων 

ευέλικτης τιμολόγησης 

(yield ή price 

management), παροχή 

προσφορών και άλλων 

προωθητικών ενεργειών.  

Πηγή: Zeithaml, Parasuraman και Berry (1985), Lovelock και Gummesson (2004), Moeller (2010). – 

Επεξεργασία: Συγγραφέας.  

 

Οι Lovelock και Gummesson (2004) αμφισβητούν την αντίληψη ότι τα τέσσερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του Πίνακα 12 διαφοροποιούν τις υπηρεσίες από τα υλικά αγαθά και βασίζουν την άποψή τους αυτή σε δύο 

λόγους: (1) στη μετατόπιση της εστίασης του μάρκετινγκ των υπηρεσιών και (2) στη ραγδαία ανάπτυξη της 

τεχνολογίας, της πληροφορικής και των επικοινωνιών τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά, ενώ το μάρκετινγκ 

των υπηρεσιών εστίαζε αρχικά στην παροχή προσωποποιημένης εξυπηρέτησης, η καθιέρωση του διαδικτύου 

ως ενός επιχειρηματικού εργαλείου ύψιστης σπουδαιότητας και η έκρηξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-

commerce) δημιουργούν την ανάγκη προσαρμογής του μάρκετινγκ των υπηρεσιών στην εξυπηρέτηση των 

διαδικτυακών πωλήσεων. Σήμερα, πολλά από τα προβλήματα που οφείλονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των υπηρεσιών μπορούν να ξεπεραστούν με τη χρήση της τεχνολογίας και του internet, που εξασφαλίζουν 

νέες δυνατότητες δημιουργίας επιχειρηματικών μοντέλων, παροχής υπηρεσιών και αλληλεπίδρασης με τους 

καταναλωτές. Αν και η προσέγγιση των Lovelock και Gummesson (2004) θα μπορούσε να βρει εφαρμογή σε 

συγκεκριμένους τομείς υπηρεσιών, όπως είναι η παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή ιατρικών συμβουλών, 

εν τούτοις δεν αναιρεί τη σημασία των χαρακτηριστικών που παρουσιάσθηκαν στον Πίνακα 12 και την 

εξέταση των προβλημάτων που απορρέουν από αυτά κατά την παροχή υπηρεσιών, τουλάχιστον μέχρι να 

βρεθούν νέα χαρακτηριστικά που θα τα αντικαταστήσουν ή να γίνει διερεύνηση των υπαρχόντων 

χαρακτηριστικών με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, έτσι ώστε να αποσαφηνισθεί πλήρως κάτω από ποιους όρους 

και προϋποθέσεις ισχύουν (Moeller, 2010).  

Είναι σαφές ότι στον τομέα του τουρισμού συναντώνται και τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά των 

υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν παραπάνω και το γεγονός αυτό επηρεάζει σημαντικά το μάνατζμεντ και το 

μάρκετινγκ του τουριστικού προϊόντος καθώς αυτό:  

1) Αποτελείται από ένα συνδυασμό επιμέρους υπηρεσιών και αγαθών, που προσφέρονται από 

διαφορετικές επιχειρήσεις ως επί το πλείστον ξένες μεταξύ τους με διαφορετικό αντικείμενο εργασιών, 

οι οποίες έχουν διαφορετική φιλοσοφία και παρέχουν διαφορετικό επίπεδο υπηρεσιών (ανομοιογένεια, 
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συμπληρωματικότητα του τουριστικού προϊόντος). Έτσι, ο τουρίστας μπορεί να μείνει απόλυτα 

ικανοποιημένος από τις παροχές του ξενοδοχείου που διέμεινε, αλλά να δυσαρεστηθεί από άλλους 

παράγοντες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του (δύσκολη πρόσβαση στην περιοχή, αρνητική 

αντιμετώπιση από τους ντόπιους κατοίκους, έλλειψη καθαριότητας και άλλων υπηρεσιών, όπως π.χ. 

υγείας, ασφάλειας κ.λπ.). Καθίσταται σαφές λοιπόν ότι η ξενοδοχειακή επιχείρηση εξαρτάται πλήρως 

από το εξωτερικό περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργεί.  

2) Αποτελείται κυρίως από άυλα στοιχεία, τα οποία ο τουρίστας δεν μπορεί να δει κατά την αγορά 

του (άυλη φύση του τουριστικού προϊόντος). Ο τουρίστας όταν κλείνει δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο δεν 

είναι σε θέση να δει τι αγοράζει και βασίζει την απόφασή του σε πληροφορίες που αποκτά από γνωστούς 

και φίλους. από διαφημιστικά έντυπα ή μέσω του διαδικτύου. Για το λόγο αυτό αποκτά ιδιαίτερη 

σημασία το μείγμα μάρκετινγκ το οποίο πρέπει να στοχεύει στην ορθή πληροφόρηση του τουρίστα-

καταναλωτή, αποφεύγοντας την παραπλανητική διαφήμιση που θα έχει ως αποτέλεσμα την 

απογοήτευσή του κατά την άφιξη και διαμονή στο ξενοδοχείο.  

3) Η ικανοποίηση που αποκομίζει ο καταναλωτής από τις τουριστικές υπηρεσίες εξαρτάται από 

τις προτιμήσεις, την προσωπικότητά, την εμπειρία και τα βιώματά του κατά τη διάρκεια των διακοπών.  

4) Το τουριστικό προϊόν δεν μεταφέρεται, και για την κατανάλωσή του απαιτείται η μετακίνηση 

του τουρίστα στον τόπο διακοπών (αδυναμία μεταφοράς). Επομένως καθίσταται σημαντικότατη η 

τοποθεσία ίδρυσης της ξενοδοχειακής μονάδας, η οποία θα πρέπει να επιλέγεται με ιδιαίτερη προσοχή 

καθώς δεν είναι δυνατή η μετεγκατάσταση της μετά την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Έτσι, 

π.χ. ο ιδανικός τόπος εγκατάστασης ενός παραθεριστικού ξενοδοχείου είναι μια περιοχή ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους και ενός ξενοδοχείου πόλης μια περιοχή που παρέχει εύκολη πρόσβαση στα αστικά 

μέσα μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία, μετρό, τραμ, προαστιακό σιδηρόδρομο κ.λπ.). Επιπρόσθετα, θα 

πρέπει να είναι εξασφαλισμένη η εύκολη, άνετη και ασφαλής μεταφορά των τουριστών, αφού το 

συγκοινωνιακό δίκτυο και οι δυνατότητες πρόσβασης, η παροχή εναλλακτικών τρόπων διασκέδασης 

και υπηρεσιών ασφάλειας και υγείας αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για την τουριστική 

ανάπτυξη μιας περιοχής. Η επιλογή λανθασμένης τοποθεσίας εγκατάστασης μπορεί να οδηγήσει στην 

πλήρη απαξίωση ολόκληρης της επένδυσης με τεράστιο οικονομικό κόστος.  

5) Η χρονική και τοπική ταύτιση της παροχής και κατανάλωσης των τουριστικών υπηρεσιών δεν 

δίνει δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου των υπηρεσιών πριν αυτές ληφθούν από τον πελάτη, όπως γίνεται 

με τα υλικά αγαθά τα οποία μπορούν να ελεγχθούν μετά την παραγωγή και πριν την πώλησή τους, ώστε 

να αποσυρθούν όσα εξ αυτών είναι ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα ποιοτικά στάνταρ της 

εταιρείας παραγωγής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ξενοδοχειακή μονάδα πρέπει να εφαρμόζει 

ένα σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με στόχο την παροχή υπηρεσιών με μηδέν λάθη.  

6) Το τουριστικό προϊόν εξαρτάται άμεσα από το χρόνο και τον τόπο διακοπών (εποχικότητα). 

Στην Ελλάδα το φαινόμενο της εποχικότητας εμφανίζεται ιδιαίτερα οξυμένο με κατακόρυφη αύξηση 

του αριθμού των τουριστών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.  

7) Οι τουριστικές υπηρεσίες δεν αποθηκεύονται (φθαρτότητα), σε αντίθεση με τα υλικά αγαθά 

τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν και να μείνουν αδιάθετα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτό για 

μια ξενοδοχειακή μονάδα σημαίνει ότι τα δωμάτια που μένουν αδιάθετα κατά τη διάρκεια μιας ημέρας 

αντιπροσωπεύουν μια ανεπανόρθωτη απώλεια εσόδων (διαφυγόντα έσοδα).  

8) Η προσφορά του τουριστικού προϊόντος περιορίζεται από παράγοντες όπως συγκοινωνιακές 

διασυνδέσεις, προσφορά κλινών, μήκος ακτών κ.λπ. (ανελαστική προσφορά). Κάθε ξενοδοχείο έχει 

συγκεκριμένο αριθμό δωματίων και κλινών που παραμένουν σταθερά ανεξάρτητα από το μέγεθος της 

ζήτησης που εκδηλώνεται σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Ο συνδυασμός της ανελαστικής προσφοράς 
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και της αδυναμίας αποθήκευσης καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την προώθηση των τουριστικών 

υπηρεσιών.   

9) Οι πληροφορίες για το τουριστικό προϊόν θα πρέπει να εντοπισθούν άμεσα με τη διεξαγωγή 

πρωτογενών ερευνών (π.χ. μέσω ερωτηματολογίων πελατών) λόγω της ανομοιομορφίας της 

τουριστικής αγοράς σχετικά με τους πελάτες, τις επιχειρήσεις, τους τόπους και τους χρόνους διακοπών, 

τις τιμές, τον ανταγωνισμό κ.λπ.  

10) Η ζήτηση των τουριστικών υπηρεσιών επηρεάζεται από διάφορες μεταβλητές όπως: εισόδημα, 

τιμές, πολιτική συγκυρία, τρομοκρατικές ενέργειες κ.λπ. (ελαστικότητα ζήτησης). Στην πράξη φαίνεται 

ότι ο τουρισμός είναι ιδιαίτερα ευάλωτος σε περιπτώσεις πολεμικών συρράξεων, τρομοκρατικών 

ενεργειών, φυσικών καταστροφών και πολιτικής αστάθειας, ενώ αντίθετα δεν επηρεάζεται σημαντικά 

από την οικονομική συγκυρία (ύφεση, μείωση εισοδημάτων, πληθωρισμό κ.λπ.). Καθώς οι διακοπές 

έχουν γίνει πλέον τρόπος ζωής σε ευρύτατα κοινωνικά στρώματα και δεν αντιμετωπίζονται ως ένα 

αγαθό πολυτελείας, σε περιόδους οικονομικής κρίσης οι περισσότεροι προτιμούν να μειώσουν τον 

χρόνο των διακοπών ή να κάνουν διακοπές σε σπίτια συγγενών και φίλων μειώνοντας με τον τρόπο 

αυτό το ποσό που ξοδεύουν, παρά να μην πάνε καθόλου διακοπές.  

11) Η ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών διαφέρει ανάλογα με τον υπάλληλο και την 

ψυχολογική ή σωματική κατάστασή του τη δεδομένη στιγμή. Ιδιαίτερα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, 

όπου ο πελάτης επιθυμεί να ξεκουραστεί και να αισθανθεί όσο το δυνατόν περισσότερο «σαν στο σπίτι 

του», ο προσωποπαγής χαρακτήρας των υπηρεσιών και η άμεση επαφή του πελάτη με το προσωπικό 

του ξενοδοχείου καθορίζει ολόκληρη την εμπειρία της διαμονής του. Επομένως πρέπει οι εργαζόμενοι 

στο ξενοδοχείο πέραν των τυπικών προσόντων που απαιτείται να διαθέτουν, να αντιμετωπίζουν τον 

πελάτη σαν φιλοξενούμενο και να φροντίζουν να ικανοποιούν τις επιθυμίες του κατά τη διάρκεια της 

διαμονής του με προθυμία και κατανόηση (Βελισσαρίου, Καραχοντζίτης, & Κομνηνάκης, 2000; 

Middleton et al., 2009).  

Εκτός από τα παραπάνω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος, θα πρέπει κατά την εκπόνηση 

του επιχειρηματικού σχεδίου, να ληφθούν σοβαρά υπόψη και τα βασικά χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού 

κλάδου, καθώς οι ξενοδοχειακές μονάδες είναι επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας και κεφαλαίου (απαιτούνται 

υψηλές επενδύσεις μέχρι τη λειτουργία τους) και κατά κανόνα έχουν υψηλά σταθερά και χαμηλά μεταβλητά 

λειτουργικά έξοδα. Στην περίπτωση αυτή το επιχειρηματικό σχέδιο βοηθά στον προσδιορισμό όχι μόνο της 

αποδοτικότητας της επένδυσης αλλά και του ύψους της απαιτούμενης χρηματοδότησης 

5.3 Χρήστες του επιχειρηματικού σχεδίου  

Το επιχειρηματικό σχέδιο:  

• Είναι ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης. Αποτελεί το τεκμήριο 

που είναι αναγκαίο για να ληφθεί χρηματοδότηση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να 

προσελκυσθούν επενδυτές και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των πιστωτών. Μέσα από την έρευνα 

αγοράς, τον λειτουργικό σχεδιασμό και την προβολή των χρηματοοικονομικών στοιχείων, μπορεί να 

αξιολογηθεί αν η επένδυση θα είναι βιώσιμη ή όχι και να υποστηριχθεί κάθε χρηματοδοτική πρόταση. 

Διαβάζοντας τις λεπτομέρειες του επιχειρηματικού σχεδίου τα τραπεζικά στελέχη ή οι επενδυτές 

μπορούν να διαμορφώσουν μια καλύτερη άποψη για τις προοπτικές της επιχείρησης και να 

αποφασίσουν αν τελικά θα χορηγήσουν τα χρήματά τους (Hodges, 1997). Σύμφωνα με ανεπίσημη 

έρευνα (n.d.) μεταξύ τραπεζικών στελεχών που διεξήχθη από μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Νότιας Ινδιάνα στις Η.Π.Α., στο ερώτημα «Πόσα 

επιχειρηματικά σχέδια διαβάζετε κάθε μήνα;», πάνω από τους μισούς απάντησαν ότι βλέπουν 

περισσότερα από 50. Το 94% των ερωτηθέντων είπαν ότι δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσα 

επιχειρηματικά σχέδια υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, ενώ το 45% δήλωσε ότι δεν θα τους ενοχλούσε 
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η συνδρομή ενός επαγγελματία συμβούλου για τη σωστή σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου (Nunn 

& McGuire, 2010).  

• Είναι ένα πολύ χρήσιμο διαχειριστικό εργαλείο, καθώς βοηθά τόσο στον στρατηγικό όσο και στον 

λειτουργικό προγραμματισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ο προγραμματισμός είναι μια 

δυναμική και ευέλικτη λειτουργία του μάνατζμεντ που μεταβάλλεται σύμφωνα με τις συνθήκες της 

αγοράς. Το επιχειρηματικό σχέδιο θέτει όλους τους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους 

και καθορίζει εγγράφως μια σειρά λειτουργικών οδηγιών για την επίτευξή τους. Οι οδηγίες αυτές 

σχηματίζουν ένα πλήρες διαχειριστικό εργαλείο με το οποίο θα καθοριστούν το βασικό προϊόν, οι 

εισοδηματικοί στόχοι και οι ειδικές λειτουργικές διαδικασίες.  

• Παρέχει δυνατότητα ρεαλιστικής αξιολόγησης των ενεργειών. Η ύπαρξη επιχειρηματικού σχεδίου 

καθιστά εφικτή τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις προβλέψεις, την αξιολόγηση και λήψη 

διορθωτικών μέτρων από πλευράς της διοίκησης.  

• Αποτελεί το επικοινωνιακό εργαλείο για την πληροφόρηση των εσωτερικών χρηστών (στελεχών και 

υπαλλήλων) και των εξωτερικών χρηστών (συνεργατών, προμηθευτών, πιστωτών, πελατών, επενδυτών, 

τραπεζιτών) για τις λειτουργίες, τους στόχους και το όραμα της επιχείρησης (Καρβούνης, 2006).  

5.4 Δομή του επιχειρηματικού σχεδίου  

Η δομή του επιχειρηματικού σχεδίου δεν είναι αυστηρά τυποποιημένη, αλλά εξαρτάται από το είδος και το 

μέγεθος της επιχείρησης, τον οικονομικό κλάδο στον οποίο ανήκει, τους χρήστες στους οποίους απευθύνεται, 

τη νομική της μορφή και άλλους παράγοντες. Στη διεθνή και Ελληνική βιβλιογραφία διατυπώνονται πολλές 

προτάσεις όσον αφορά το περιεχόμενο και τη δομή του επιχειρηματικού σχεδίου. Παρακάτω παρουσιάζονται 

οκτώ προτάσεις αναφορικά με τις ενότητες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα ολοκληρωμένο 

επιχειρηματικό σχέδιο.  

Σύμφωνα με τον Hormozi et al. (2002) το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να περιέχει τέσσερις γενικές 

ενότητες:  

         1 Εισαγωγικά στοιχεία:  

• εξώφυλλο, όπου αναγράφονται ο διακριτικός τίτλος και η ιστοσελίδα της επιχείρησης, στοιχεία 

επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), ο συντάκτης και η ημερομηνία σύνταξης του 

επιχειρηματικού σχεδίου,  

• πίνακα περιεχομένων που βοηθά τον αναγνώστη να μπορεί να βρίσκει εύκολα τα σημεία που 

τον ενδιαφέρουν και επιτελική σύνοψη.  

2 Επιχειρηματική ενότητα που περιγράφει με κάθε δυνατή λεπτομέρεια πως πραγματικά θα 

λειτουργήσει η επιχείρηση και περιλαμβάνει:  

• πληροφορίες για τις δυνατότητες και το στάδιο ανάπτυξης του παραγωγικού κλάδου στον οποίο 

ανήκει η επιχείρηση,  

• πληροφορίες για την επιχείρηση (όραμα, αποστολή, στόχους, χρονοδιάγραμμα και νομική 

μορφή),  

• περιγραφή του προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, δίνοντας έμφαση στα πλεονεκτήματα 

που παρουσιάζει έναντι των ανταγωνιστών και στη διατήρηση αυτών των πλεονεκτημάτων στο 

μέλλον,  

• τιμολόγηση του προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, παρουσιάζοντας τη μέθοδο με την 

οποία έγινε ο υπολογισμός της συγκεκριμένης τιμής (π.χ. η παρουσίαση ενός προϊόντος ή 

υπηρεσίας ανώτερης ποιότητας που πωλείται σε πολύ χαμηλότερη τιμή σε σύγκριση με τον 

ανταγωνισμό αφαιρεί τμήμα της αξιοπιστίας και του ρεαλισμού του επιχειρηματικού σχεδίου),  

• αξιολόγηση της αγοράς, που περιλαμβάνει ανάλυση καταναλωτών και ανταγωνιστών,  
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• σχέδιο μάρκετινγκ που συγκεντρώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο προϊόν, την τιμολόγηση 

και την αξιολόγηση της αγοράς και εξηγεί τον τρόπο που η επιχείρηση σκοπεύει να προσελκύσει 

και να διατηρήσει πελάτες (προώθηση, κανάλια διανομής) και  

• πληροφορίες για τη διοικητική ομάδα ή τον επιχειρηματία (μορφωτικό επίπεδο, εργασιακή 

εμπειρία στον συγκεκριμένο κλάδο και άλλες δεξιότητες).  

3 Χρηματοοικονομικά δεδομένα για τα επόμενα 5 χρόνια που παρουσιάζονται σε μηνιαία βάση για 

το 1ο έτος, σε τριμηνιαία βάση για το 2ο και 3ο έτος και σε ετήσια βάση για το 4ο και 5ο, και 

περιλαμβάνουν προβλέψεις για τις πωλήσεις, τα έσοδα, τις δαπάνες, τα κέρδη και την αύξηση της 

αξίας της επιχείρησης. Ωστόσο, άλλοι συγγραφείς (Nunn & McGuire, 2010; Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας, χ.χ.) αμφισβητούν τη δυνατότητα κατάρτισης πενταετών προβλέψεων, θεωρώντας ότι 

στη σημερινή εποχή, πολύ δύσκολα μπορούν να γίνουν αξιόπιστες προβλέψεις για περισσότερο από 

3 χρόνια λόγω των ταχύτατων μεταβολών του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών δεδομένων γίνεται με τη σύνταξη ισολογισμών, καταστάσεων αποτελεσμάτων 

χρήσεως, ταμειακών ροών και την ανάλυση νεκρού σημείου. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται 

και οι πηγές χρηματοδότησης της επένδυσης (ίδια κεφάλαια, τραπεζικός δανεισμός, επιδοτήσεις) 

καθώς και ένας πίνακας αποπληρωμής των δανείων στην περίπτωση τραπεζικής χρηματοδότησης.  

4 Παράρτημα, όπου παρατίθενται διάφορα άλλα στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά από τον 

συντάκτη για την κατανόηση και συμπλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως δεδομένα 

ερευνών, πρόσθετες οικονομικές πληροφορίες, πίνακες, διαγράμματα κ.λπ.  

Ο Skripsky (2001), αφού αναφέρεται πρώτα στην αναγκαιότητα ύπαρξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου, 

σημειώνει ότι αυτό θα πρέπει να αποτελείται από:  

• Πίνακα περιεχομένων.  

• Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεδομένων τρέχοντος έτους.  

• Όραμα και στρατηγικό σχέδιο.  

• Καθορισμό αντικειμενικών στόχων και επιχειρηματικής φιλοσοφίας.  

• Οικονομικές προβλέψεις για ολόκληρη την επιχείρηση.  

• Οικονομικές προβλέψεις ανά τμήμα (κέντρο κέρδους) της επιχείρησης.  

• Προϋπολογισμό επενδύσεων παγίων κεφαλαίων.  

• Σχέδιο μάρκετινγκ και προϋπολογισμό.  

• Καθορισμό αντικειμενικών στόχων ανά τμήμα (κέντρο κέρδους) της επιχείρησης.  

• Καθορισμό ατομικών στόχων για τα υψηλόβαθμα στελέχη της επιχείρησης.  

• Άλλες σημαντικές πληροφορίες (δεδομένα, έρευνες κ.λπ.).  

Οι Nunn και McGuire (2010) επισημαίνουν ότι ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει:  

• Εξώφυλλο.  

• Πίνακα περιεχομένων.  

• Επιτελική σύνοψη.  

• Περιγραφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας (αποστολή, τοποθεσία ίδρυσης, 

εγκαταστάσεις, οργανωτική δομή, προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσίες, συνεργασία με άλλες 

επιχειρήσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης).  

• Ηγετική ομάδα ή το προφίλ του επιχειρηματία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο σημείο αυτό 

θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά των εργασιών που πρόκειται να ανατεθούν σε εξωτερικούς 

συνεργάτες (λογιστικά ή νομικά γραφεία κ.λπ.).  

• Ανάλυση αγοράς και επιχειρηματικού περιβάλλοντος (διενέργεια SWOT και PESTLE 

ανάλυσης, ανάλυση καταναλωτών, ανταγωνιστών και μελλοντικών τάσεων της αγοράς, 

ανάλυση κινδύνου αποτυχίας της επιχείρησης και εξέταση εναλλακτικών τρόπων 

ελαχιστοποίησης και ελέγχου του κινδύνου).  
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• Ανάπτυξη σχεδίου μάρκετινγκ και πωλήσεων.  

• Χρηματοοικονομικά δεδομένα (ισολογισμούς, καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως, 

ταμειακών ροών και ανάλυση νεκρού σημείου) για τα επόμενα 3 χρόνια που παρουσιάζονται σε 

μηνιαία βάση για το 1ο έτος και σε ετήσια βάση για τα δύο επόμενα έτη. Οι συγγραφείς δίνουν 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην ταμειακή ροή της επιχείρησης, τονίζοντας ότι τα «μετρητά» είναι αυτά 

που πληρώνουν τους λογαριασμούς στην ώρα τους και μπορούν να προέλθουν από τρεις πηγές: 

τις αδιάλειπτες πληρωμές των πελατών, δανειοδότηση ή τον ατομικό τραπεζικό λογαριασμό του 

επιχειρηματία. Επισημαίνουν, ότι πολλές επιχειρήσεις, παρόλο που εμφανίζουν λογιστικά 

κέρδη, τελικά χρεοκοπούν εξαιτίας προβλημάτων ρευστότητας (επειδή ουσιαστικά δεν μπορούν 

ή δεν πρόκειται να εισπράξουν τα χρήματα που τους χρωστάνε οι πελάτες τους) και. θεωρούν 

ότι τρεις είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη τραπεζικού δανεισμού: ύπαρξη 

επαρκών εγγυήσεων, κέρδη και θετική ταμειακή ροή.  

• Χρήση των κεφαλαίων. Διακρίνουν τα απαραίτητα για τη λειτουργία της επιχείρησης κεφάλαια 

σε κόστος δημιουργίας κτιριακών εγκαταστάσεων, κόστος αγοράς εξοπλισμού και 

μηχανημάτων, έξοδα μάρκετινγκ, λειτουργικά έξοδα και κεφάλαιο κίνησης. Στην ενότητα αυτή 

του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ένα πλάνο αποπληρωμής των 

ληφθέντων δανείων.  

• Παράρτημα.  

Η Crawford Lucas (1992) θεωρεί ότι ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να αποτελείται από 

τις ακόλουθες ενότητες:  

• Επιτελική σύνοψη.  

• Δήλωση αντικειμενικού σκοπού.  

• Πίνακα περιεχομένων.  

• Ιστορία και περιγραφή της επιχείρησης. Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να δίνονται απαντήσεις 

σε τουλάχιστον οκτώ βασικές ερωτήσεις:  

1. Σε ποιόν οικονομικό κλάδο δραστηριοποιείται η επιχείρηση;  

2. Ποιοι είναι οι πελάτες της;  

3. Ποια είναι η σημερινή της θέση; (Πρόκειται για ίδρυση νέας ή επέκταση ήδη υπάρχουσας 

επιχείρησης; Πότε ιδρύθηκε; Πρόκειται για εξαγορά επιχείρησης;)  

4. Ποια είναι η νομική της μορφή;  

5. Για ποιους λόγους η επιχείρηση θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να είναι κερδοφόρα;  

6. Ποιο είναι το προσφερόμενο προϊόν / υπηρεσία;  

7. Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας της;  

8. Η επιχείρηση λειτουργεί όλο το χρόνο ή εποχιακά;  Παραγωγική διαδικασία.  

• Ανάλυση αγοράς.  

• Πληροφορίες για την τοποθεσία εγκατάστασης.  

• Ανταγωνισμός.  

• Τιμολόγηση.  

• Κανάλια διανομής και στρατηγική πωλήσεων.  

• Διοίκηση και οργάνωση της επιχείρησης.  

• Πηγές χρηματοδότησης και χρήση κεφαλαίων.  

• Οικονομικές καταστάσεις (παρέχονται ιστορικά δεδομένα αν πρόκειται για λειτουργούσα 

επιχείρηση).  

• Ανάλυση αριθμοδεικτών.  

• Παραρτήματα.  

Οι Baliga και Rodrigues (2015) επισημαίνουν ότι ένα επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται συνήθως από τις 

παρακάτω ενότητες:  
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• Εξώφυλλο και πίνακα περιεχομένων.  

• Επιτελική σύνοψη.  

• Περιγραφή της επιχείρησης.  

• Ανάλυση ανταγωνισμού.  

• Σχέδιο μάρκετινγκ.  

• Λειτουργικό σχέδιο.  

• Χρηματοοικονομικό σχεδιασμό.  

• Περίληψη.  

Ο Κριεμάδης (2011) προτείνει το ακόλουθο περιεχόμενο για ένα επιχειρηματικό σχέδιο:  

• Εξώφυλλο.  

• Πίνακα περιεχομένων.  

• Περίληψη.  

• Περιγραφή της επιχείρησης (όραμα, σκοπός και αποστολή, μακροπρόθεσμοι και 

βραχυπρόθεσμοι στόχοι, στρατηγική, τοποθεσία εγκατάστασης, εγκαταστάσεις και οργάνωση).  

• Περιγραφή του προσφερόμενου προϊόντος/υπηρεσίας, όπου αναγράφονται τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του/της, οι λόγοι για τους οποίους θα το/τις προτιμήσουν οι καταναλωτές, η 

αναμενόμενη ζήτηση κ.λπ.  

• Στρατηγική μάρκετινγκ και πωλήσεων (πολιτική τιμολόγησης, προώθησης και διανομής, 

ανάλυση ανταγωνισμού).  

• Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, που περιλαμβάνει το οργανόγραμμα και γίνεται αναφορά στα 

προσόντα των διοικητικών στελεχών ή του επιχειρηματία και στους εξωτερικούς συνεργάτες.  

• Διαχείριση λειτουργιών (τοποθεσία ίδρυσης, εγκαταστάσεις, μηχανολογικός εξοπλισμός, 

προμηθευτές, ποιοτικός έλεγχος κ.λπ.).  

• Οικονομική διαχείριση (παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, υπολογισμός αριθμοδεικτών).  

• Παραρτήματα.  

Σύμφωνα με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ένα 

επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:  

• Επιτελική σύνοψη.  

• Όραμα και αποστολή.  

• Επιχειρηματική δραστηριότητα.  

• Προϊόντα / Υπηρεσίες.  

• Ανάλυση βιομηχανίας.  

• Ανάλυση αγοράς στόχου.  

• Ανάλυση ανταγωνισμού.  

• Σχέδιο μάρκετινγκ – Πωλήσεις.  

• Οργανωτικό σχεδιασμό / Ομάδα διοίκησης.  

• Λειτουργικό σχεδιασμό.  

• Οικονομικό σχεδιασμό.  

• Εκτίμηση κινδύνων και στρατηγική εξόδου.  

• Παραρτήματα.  

Τέλος, σύμφωνα με την πρόταση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ένα επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να 

αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:  

• Περίληψη.  

• Ιστορικό της επιχείρησης.  

• Προϊόν.  
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• Διοίκηση και προσωπικό.  

• Αγορά και μάρκετινγκ.  

• Παραγωγική διαδικασία.  

• Χρηματοοικονομικές πληροφορίες.  

• Κίνδυνοι και αναμενόμενες ανταμοιβές.  

• Χρονοδιαγράμματα και σημεία αναφοράς μετρήσεων.  

• Παραρτήματα.  

Το περιεχόμενο της κάθε ενότητας περιλαμβάνει υποκατηγορίες οι οποίες καλύπτουν όλες τις πτυχές της 

επιχειρηματικής δράσης και δίνουν μια ρεαλιστική, ξεκάθαρη, σύντομη και σαφή εικόνα της επιχείρησης. 

Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου κάθε ενότητας. 

5.4.1 Επιτελική σύνοψη  

Πρόκειται για μια σύντομη παρουσίαση όλων των θεμάτων τα οποία αναλύονται με λεπτομέρεια στις 

επόμενες ενότητες του επιχειρηματικού σχεδίου. Παρόλο που βρίσκεται στην αρχή του κειμένου, γράφεται 

συνήθως μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής του επιχειρηματικού σχεδίου έτσι ώστε να διασφαλισθεί ότι 

περιλαμβάνει όλα τα βασικά του σημεία. Στο τμήμα αυτό γίνεται συνοπτική, αλλά σαφής αναφορά στους 

στόχους και το προφίλ της επιχειρηματικής οντότητας, στο προϊόν και τις υπηρεσίες της, στα δυνατά και 

αδύνατα σημεία της, στην αγορά στόχο και τον ανταγωνισμό, στο περιβάλλον εντός του οποίου αυτή 

δραστηριοποιείται, στα πλεονεκτήματα και τη συνολική στρατηγική της, στην εμπειρία του ιδιοκτήτη και της 

διοικητικής ομάδας και σε βασικά οικονομικά στοιχεία, όπως είναι το ύψος του αναγκαίου κεφαλαίου, ο 

τρόπος εξεύρεσής του και μια βραχυχρόνια πρόβλεψη των πωλήσεων και των κερδών.  

Η επιτελική σύνοψη είναι η πιο σημαντική ενότητα του επιχειρηματικού σχεδίου καθώς πρέπει να κεντρίσει 

το ενδιαφέρον του αναγνώστη, ώστε αυτός να θέλει να συνεχίσει το διάβασμα και να μελετήσει ολόκληρο το 

προτεινόμενο σχέδιο. Πρέπει μέσα σε λίγα λεπτά να πληροφορεί τον κάθε ενδιαφερόμενο για τους λόγους 

που ο επιχειρηματίας πιστεύει ότι το εγχείρημά του θα επιτύχει. Γι’ αυτό δεν πρέπει να ξεπερνά σε μέγεθος 

τις 2 έως 3 σελίδες (Nunn & McGuire, 2010; Arkebauer, 1995; Hormozi et al., 2002; Κριεμάδης, 2011; 

Παπαδόπουλος, 2013; Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, χ.χ.).  

5.4.2 Στρατηγική θεμελίωση του επιχειρηματικού σχεδίου  

Η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο του 

σύγχρονου μάνατζμεντ που βοηθά στον στρατηγικό προγραμματισμό της επιχείρησης. Τα εργαλεία του 

μάνατζμεντ είναι αναγκαία προκειμένου να επιτυγχάνεται ο άριστος συνδυασμός των παραγωγικών 

συντελεστών της επιχείρησης και να αντιμετωπίζονται με επιτυχία οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις 

επιχειρηματικές αποφάσεις, που συνήθως λαμβάνονται σε συνθήκες αβεβαιότητας, μέσα σε ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο, ασταθές και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η λήψη των σωστών επενδυτικών 

αποφάσεων στη σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από θεαματικές οικονομικές, τεχνολογικές, οικολογικές 

και πολιτικές αλλαγές αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιβίωση και επιτυχία μιας επιχείρησης, ιδιαίτερα 

όταν το μέγεθος των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεών της είναι σημαντικό και εκτείνεται σε μεγάλο χρονικό 

ορίζοντα, όπως κατά κανόνα συμβαίνει με τις ξενοδοχειακές μονάδες.  

Κατά την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου γίνεται προσπάθεια εντοπισμού των βασικών 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της ξενοδοχειακής μονάδας, εστιάζοντας στην οργάνωση, σχεδίαση του 

προϊόντος, μείωση του κόστους, το μάρκετινγκ και τον έλεγχο των καναλιών διανομής, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση της υπάρχουσας και μελλοντικής αγοράς και να εξασφαλισθεί 

η μακροπρόθεσμη επιχειρηματική επιβίωση (Καρβούνης, 2006).  

Η ενότητα αυτή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του επιχειρηματικού σχεδίου. Όλοι οι συγγραφείς και οι 

προτάσεις που παρουσιάσθηκαν διατυπώνουν την άποψη ότι η στρατηγική θεμελίωση του επιχειρηματικού 

σχεδίου θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει:  
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• Πληροφορίες για την επιχείρηση (εταιρική ταυτότητα).  

• Δήλωση της αποστολής και του οράματος της επιχείρησης.  

• Καθορισμό των στόχων.  

• Διαμόρφωση στρατηγικής ανταγωνισμού.  

• Προσδιορισμό των παραγόντων που οδηγούν στην επιτυχία (κλειδιά της επιτυχίας).  

5.4.3 Διαγνωστική μελέτη περιβάλλοντος  

Ένα ολοκληρωμένο και λεπτομερές επιχειρηματικό σχέδιο βοηθά στην κατανόηση των σχέσεων 

αλληλεξάρτησης μεταξύ της ξενοδοχειακής μονάδας και του κοινωνικοοικονομικού και οικολογικού 

περιβάλλοντος εντός του οποίου αυτή δραστηριοποιείται. Ως κομμάτι αυτού του περιβάλλοντος, η 

ξενοδοχειακή επιχείρηση λειτουργεί ανταγωνιζόμενη άλλους παραγωγούς για την προσέλκυση όσο το 

δυνατόν περισσότερων τουριστών-επισκεπτών. Συνεπώς, για να επιτύχει πρέπει αφενός μεν να 

προσαρμόζεται γρηγορότερα από τους ανταγωνιστές της στις αλλαγές του περιβάλλοντος, αφετέρου δε να 

προσπαθεί να επηρεάσει και να ελέγξει τέτοιες αλλαγές. Για τους λόγους αυτούς το επιχειρηματικό σχέδιο 

πρέπει να εκτιμά όχι μόνο τις παρούσες συνθήκες, αλλά και να προβλέπει, στο μέτρο του δυνατού, τις 

μελλοντικές αλλαγές.  

Κατά την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου και πριν από την έναρξη λειτουργίας της ξενοδοχειακής 

μονάδας (προεπενδυτική φάση) η έρευνα μάρκετινγκ επικεντρώνεται κυρίως στην ανάλυση της αγοράς. Η 

έννοια της αγοράς εδώ ερμηνεύεται με μεγάλη ευρύτητα και περιλαμβάνει ολόκληρο το περιβάλλον εντός 

του οποίου πρόκειται να δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση, δηλαδή:  

• Εσωτερική ανάλυση της επιχείρησης.  

• Ανάλυση κοινωνικοοικονομικού, πολιτιστικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος (όλα τα είδη των 

τεχνικών, υλικών, πολιτικών και διοικητικών περιορισμών).  

• Ανάλυση ανταγωνισμού.  

• Ανάλυση πελατών (τμηματοποίηση της αγοράς, εκτίμηση της αγοράς στόχου μέγεθος και ρυθμοί 

ανάπτυξης της αγοράς).  

Κατά την ανάλυση της αγοράς απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή και υψηλός βαθμός αξιοπιστίας, δεδομένου 

ότι αποτελεί τη βάση όλων των υπολοίπων τμημάτων του επιχειρηματικού σχεδίου (Καρβούνης, 2006).  

5.4.4 Σχέδιο μάρκετινγκ  

I. Στρατηγική μάρκετινγκ – Τοποθέτηση προϊόντος  

Μεγάλη προσοχή απαιτείται στον καθορισμό της στρατηγικής μάρκετινγκ που θα εφαρμοσθεί για την 

προσέγγιση των στόχων, καθώς η προσέγγιση αυτή πρέπει να είναι ακριβής όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά 

και μακροπρόθεσμα, δηλαδή όχι μόνο για την τρέχουσα περίοδο, αλλά και για τις μελλοντικές.  

Το κύριο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι: «Ποια είναι η πλέον κατάλληλη στρατηγική μάρκετινγκ 

που πρέπει να ακολουθήσει η νεοσύστατη ξενοδοχειακή μονάδα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του 

μάρκετινγκ μέσα στις συνθήκες που ορίζονται από την επενδυτική της στρατηγική;» (Καρβούνης, 2006). 

Στόχοι του μάρκετινγκ είναι ο σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών προσανατολισμένων στην ικανοποίηση 

των αναγκών και προσδοκιών των πελατών, η στόχευση σε ελκυστικές και κατάλληλες αγορές, ο καθορισμός 

της τιμολογιακής πολιτικής και η επιλογή των καναλιών προώθησης και διανομής, έτσι ώστε να επιτευχθεί 

το επιθυμητό αποτέλεσμα πωλήσεων και η μεγιστοποίηση των κερδών της επιχείρησης.  

Σχήμα 4: Διαδικασία στρατηγικής μάρκετινγκ  
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Πηγή: Κέφης & Παπαζαχαρίου, 2009, σ. 112.  

Οι στρατηγικές που έχει στη διάθεσή της κάθε επιχείρηση για να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό (μοντέλο 

στρατηγικής κατεύθυνσης του Ansoff, γενικές στρατηγικές του Porter και στρατηγική των «γαλάζιων 

ωκεανών») παρουσιάσθηκαν αναλυτικά παραπάνω. Σύμφωνα με τις στρατηγικές αυτές η ξενοδοχειακή 

μονάδα θα πρέπει να προσδώσει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο προϊόν της (ανώτερη ποιότητα, χρήση 

αγνών τοπικών προϊόντων, προσωποποιημένη και φιλική εξυπηρέτηση, σχέση τιμής-ποιότητας) έτσι ώστε να 

θεωρείται μοναδικό. Άλλωστε, όπως επισημαίνει ο Middleton et al. (2009) οι δυνατότητες διαφοροποίησης 

στο επίπεδο του επαυξημένου προϊόντος που παρέχει μια ξενοδοχειακή επιχείρηση είναι πολλές και με λίγη 

φαντασία και διορατικότητα μπορεί να προσφερθεί ένα προϊόν που θα διαφέρει από τα άλλα ξενοδοχεία και 

θα παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια ιδιαίτερα θετική εικόνα για 

το ξενοδοχείο στο μυαλό των καταναλωτών και επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός πιστότητας. Σε τελική ανάλυση 

ο στόχος της επιχείρησης είναι η δημιουργία επαναλαμβανόμενων πελατών.  

II. Τιμολόγηση ξενοδοχειακών υπηρεσιών  

Η τιμολογιακή πολιτική είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που απαιτεί σοβαρή μελέτη και προβληματισμό 

καθώς επηρεάζει τον αριθμό των πελατών και κατά συνέπεια τις πωλήσεις και την κερδοφορία του 

ξενοδοχείου. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν υψηλά σταθερά έξοδα και συνεπώς λειτουργούν με μεγάλα 

περιθώρια κέρδους. Η κατάσταση αυτή αποτελεί ταυτόχρονα μειονέκτημα, καθιστώντας δύσκολη την 

τιμολόγηση του προσφερόμενου προϊόντος, και πλεονέκτημα καθώς παρέχει ευελιξία κινήσεων, επιτρέποντας 

τη χρέωση διαφορετικών τιμών για τις ίδιες υπηρεσίες ανάλογα με την εποχή του χρόνου.  

Η τιμολόγηση πρέπει να είναι συμβατή με τους κύριους στόχους του ξενοδοχείου. Αν και ο πιο σημαντικός 

στόχος είναι η επίτευξη ικανοποιητικής κερδοφορίας, κατά τον καθορισμό των τιμών πρέπει να ληφθούν 

υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως η ανταγωνιστικότητα και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, έτσι 

ώστε να επιτευχθεί η μακρόχρονη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Για παράδειγμα, δεν θα ήταν προς το 

συμφέρον του ξενοδοχείου η δραστική περικοπή των μισθών των εργαζομένων και του κόστους των 

τροφίμων και των ποτών γιατί αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας και του επιπέδου 

εξυπηρέτησης των πελατών με καταστροφικά αποτελέσματα για την επιβίωσή του.  

Παρόλα αυτά ορισμένες νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θυσιάζουν ένα μέρος των κερδών τους με σκοπό 

την καλύτερη τοποθέτηση και καθιέρωσή τους στην αγορά και την προσέλκυση πελατείας από τον 

ανταγωνισμό (Σωτηριάδης, 2005).  

III. Μέθοδοι τιμολόγησης  

Τρεις είναι οι βασικές μέθοδοι που εφαρμόζονται για την τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες 

παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:  

1. Η μέθοδος «έξοδα συν», σύμφωνα με την οποία η τιμή πώλησης καθορίζεται έτσι ώστε να 

καλύπτονται τα συνολικά έξοδα της επιχείρησης συν ένα προκαθορισμένο κέρδος που εξαρτάται από 

τον επιθυμητό συντελεστή απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου. Παρόλο που πρόκειται για μια απλή 

και ασφαλή μέθοδο τιμολόγησης που εξασφαλίζει την κερδοφορία της επιχείρησης σε μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα, εφόσον καλύπτει τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης και αποφέρει ένα 

ικανοποιητικό κέρδος, η μέθοδος αυτή παρουσιάζει δύο βασικά μειονεκτήματα καθώς δεν λαμβάνει 

καθόλου υπόψη της την πελατεία, δηλαδή την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο πελάτης για 

το προϊόν, και τις συνθήκες του ανταγωνισμού, δηλαδή τις τιμές που προσφέρονται από τους 

  

Ανάλυση   
αγοράς 

Τμηματοποίηση  
αγοράς 

Στοχοποίηση  
αγοράς 

Μείγμα  
μάρκετινγκ 

Τοποθέτηση  
προιόντος Πωλήσεις 
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ανταγωνιστές για αντίστοιχα προϊόντα. Με την μορφή μαθηματικού τύπου η μέθοδος αυτή μπορεί να 

παρασταθεί ως:  

 

2. Η μέθοδος περιθωρίου κέρδους ή τιμολόγηση οριακού κόστους εστιάζει στη μεγιστοποίηση 

των περιθωρίων κέρδους, έτσι ώστε να καλύπτονται τα σταθερά έξοδα και να δημιουργείται ένα κέρδος 

για την επιχείρηση. Η σωστή εφαρμογή της μεθόδου προϋποθέτει την πολύ καλή ανάλυση των εσόδων, 

των εξόδων (σε σταθερά και μεταβλητά) και του κέρδους (ανάλυση νεκρού σημείου).  

Για τον καθορισμό των τιμών χρησιμοποιείται ως ανώτατο επίπεδο το οριακό κόστος. Οριακό κόστος είναι 

αυτό που προκύπτει από την παραγωγή μιας επιπλέον μονάδας προϊόντος. Δείχνει δηλαδή το ρυθμό με τον 

οποίο μεταβάλλονται τα συνολικά έξοδα της επιχείρησης, όταν μεταβάλλεται η παραγωγή κατά μία μονάδα 

(Ευρετήριο Οικονομικών Ορων, 2015).  

Στην περίπτωση του ξενοδοχείου ως μονάδα παραγωγής θεωρείται το δωμάτιο ή η διανυκτέρευση4. Το 

οριακό κόστος μιας επιπλέον διανυκτέρευσης για το ξενοδοχείο είναι μόνο το πρόσθετο κόστος που 

δημιουργείται από την αύξηση των μεταβλητών εξόδων για την εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης 

διανυκτέρευσης. Εφόσον η τιμή πώλησης της πρόσθετης διανυκτέρευσης είναι μεγαλύτερη από το οριακό 

κόστος που προκύπτει από αυτήν, τότε η επιπλέον πελατεία αποφέρει κέρδος για το ξενοδοχείο, καθώς 

καλύπτει την αύξηση των μεταβλητών εξόδων και ένα τμήμα των σταθερών εξόδων. Με τον τρόπο αυτό 

μπορούν να μειωθούν σημαντικά οι ζημιές εξαιτίας των υψηλών σταθερών εξόδων κατά τις περιόδους 

χαμηλής ζήτησης, άσχετα αν οι επιπλέον διανυκτερεύσεις δεν δημιουργούν τελικά καθαρό κέρδος για το 

ξενοδοχείο.  

Η τιμολόγηση οριακού κόστους διευκολύνει την εφαρμογή μιας ευέλικτης βραχυπρόθεσμης τιμολογιακής 

πολιτικής και βοηθά στη λήψη τακτικών αποφάσεων τιμολόγησης, όπως π.χ. στην προσέλκυση πρόσθετης 

πελατείας με μειωμένη τιμή χρέωσης σε περιόδους χαμηλής ζήτησης (οργανωμένα γκρουπ, συνεστιάσεις, 

γάμους και άλλες εκδηλώσεις) ή στην επέκταση της περιόδου λειτουργίας του ξενοδοχείου (κατά τη χειμερινή 

περίοδο για ένα παραθεριστικό ξενοδοχείο ή κατά τη θερινή περίοδο για ένα ξενοδοχείο που βρίσκεται σε μια 

ορεινή περιοχή). Ωστόσο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τη γενικευμένη χρήση της μεθόδου σε 

μακροχρόνιο ορίζοντα, καθώς η συνεχής προσφορά χαμηλών τιμών μπορεί να υπονομεύσει την πρωταρχική 

τιμολογιακή πολιτική του ξενοδοχείου και συνεπώς την κερδοφορία του, λόγω αντίστασης ή απροθυμίας της 

αγοράς να πληρώσει στο μέλλον τις κανονικές τιμές χρέωσης των δωματίων.  

Πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι:  

• Λαμβάνει υπόψη της την αγορά – πελάτες.  

• Αναλύει τη σχέση μεταξύ εξόδων, τιμών πώλησης και επιπέδου κύκλου εργασιών, 

αναδεικνύοντας τις υπηρεσίες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην 

κερδοφορία, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό στην επικέντρωση της προσοχής της διεύθυνσης 

στη μακροπρόθεσμη αύξησή τους.  

3. Η μέθοδος αγοράς ή μάρκετινγκ είναι προσανατολισμένη κυρίως στις ανάγκες της πελατείας και στις 

δυνατότητές της να πληρώσει τις καθοριζόμενες τιμές. Δίνεται έμφαση στον αυστηρό έλεγχο και τον 

περιορισμό των λειτουργικών εξόδων, έτσι ώστε οι τιμές να κρατιούνται σε χαμηλά επίπεδα που 

                                                           
4 Οι διανυκτερεύσεις αποτελούν το γινόμενο του αριθμού των κλινών του ξενοδοχείου επί τις ημέρες του έτους.  
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ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και οικονομικές δυνατότητες των πελατών. Η ύπαρξη όμως υψηλής 

αναλογίας σταθερών εξόδων δεν επιτρέπει στην ξενοδοχειακή επιχείρηση τη συμπίεση του λειτουργικού 

κόστους πέραν ενός συγκεκριμένου ορίου, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Η υποβάθμιση δε της ποιότητας θα έχει ως αποτέλεσμα την υπονόμευση της μακροπρόθεσμης 

βιωσιμότητας του ξενοδοχείου (Σωτηριάδης, 2005; Σωτηριάδης, 2000).  

Στο σημείο αυτό θεωρείται σκόπιμη η παρουσίαση της τεχνικής του yield management (διοίκηση σοδειάς ή 

προϊόντος) για την ευέλικτη τιμολόγηση των ξενοδοχειακών υπηρεσιών. Από τον συνδυασμό των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του τουριστικού προϊόντος (εποχικότητα, ελαστικότητα ζήτησης) και του ξενοδοχειακού 

κλάδου (φθαρτότητα, σταθερή δυναμικότητα, διάρθρωση εξόδων) που αναλύθηκαν εκτενώς παραπάνω, 

προκύπτει η ανάγκη μεγιστοποίησης των εσόδων της ξενοδοχειακής επιχείρησης μέσω:  

• της αύξησης της τιμής χρέωσης των δωματίων, όταν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την 

προσφορά ή  

• της αύξησης της πληρότητας με μείωση της τιμής χρέωσης των δωματίων, όταν η προσφορά 

είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση.  

Βασική αρχή της προσέγγισης του yield management αποτελεί ο υπολογισμός της καλύτερης τιμής πώλησης 

του κάθε δωματίου για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες κάθε φορά 

συνθήκες προσφοράς και ζήτησης, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα με στόχο πάντα 

τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του ξενοδοχείου (Σωτηριάδης, 2005).  

IV. Πολιτική προώθησης και δίκτυο διανομής  

Στο επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει όχι μόνο να προσδιορίζονται αναλυτικά οι μέθοδοι προώθησης (διαφήμιση, 

δημόσιες σχέσεις, απ’ ευθείας πωλήσεις, ταχυδρομικές πωλήσεις, εκπτώσεις κ.λπ.) και τα κανάλια διανομής 

(διαδίκτυο, τοπικά, περιφερειακά, εθνικά ή διεθνή τουριστικά πρακτορεία) του ξενοδοχειακού προϊόντος, 

μέσα στα πλαίσια του ετήσιου για το σκοπό αυτό προϋπολογισμού, αλλά ακόμη και η πιθανή διαφοροποίησή 

τους, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνεται περιοδική αξιολόγηση των στόχων 

πωλήσεων και κερδών ανά μέθοδο προώθησης και κανάλι διανομής με σκοπό την επιλογή και τη συνέχιση 

της συνεργασίας της ξενοδοχειακής μονάδας με τα αποτελεσματικότερα εξ αυτών.  

V. Αξιολόγηση προϊοντικού χαρτοφυλακίου  

Το 1968 ο Bruce Henderson, ιδρυτής του Boston Consulting Group (BCG), παρουσίασε το «μοντέλο 

ανάπτυξης και μεριδίου αγοράς» (Σχήμα 5). Πρόκειται για μια τεχνική κατάταξης των διαφόρων 

δραστηριοτήτων και προϊόντων της επιχείρησης σε ένα διάγραμμα που αποτελείται από δύο άξονες σύμφωνα 

με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

• Στον κάθετο άξονα (Ψ) τα προϊόντα ή οι επιχειρηματικές δραστηριότητες τοποθετούνται 

σύμφωνα με το ρυθμό ανάπτυξης της συνολικής αγοράς (χαμηλός ή υψηλός). Η γρήγορη 

ανάπτυξη ευνοεί την επέκταση των δραστηριοτήτων και τη διεύρυνση των πωλήσεων με αύξηση 

ή διατήρηση του μεριδίου αγοράς, προσφέροντας ευκαιρίες για κερδοφόρες επενδύσεις.  

• Στον οριζόντιο άξονα (Χ) τα προϊόντα ή οι επιχειρηματικές δραστηριότητες τοποθετούνται 

σύμφωνα με το σχετικό μερίδιο αγοράς (χαμηλό ή υψηλό), δηλαδή το μερίδιο αγοράς που 

κατέχει το συγκεκριμένο προϊόν ή η εξεταζόμενη δραστηριότητα, διαιρούμενο με το μερίδιο του 

μεγαλύτερου ανταγωνιστή της. Έτσι, π.χ. αν η εταιρεία Α κατέχει το 50% της αγοράς και η Β το 

25%, το σχετικό μερίδιο της Α είναι 2 και το σχετικό μερίδιο της Β είναι ½. Γενικά, θεωρείται 

ότι η επίτευξη ενός υψηλού μεριδίου αγοράς είναι συνέπεια μιας ισχυρής ανταγωνιστικής θέσης 

και αποτελεί το κλειδί για υψηλά κέρδη και μελλοντική ανάπτυξη.  

Σύμφωνα με το μοντέλο ανάπτυξης και μεριδίου αγοράς του BCG οι δραστηριότητες και τα προϊόντα κάθε 

επιχείρησης μπορούν να καταταγούν σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με το τεταρτημόριο στο οποίο 
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βρίσκονται: «Stars» (Αστέρια), «Cash Cows» (Αγελάδες Μετρητών), «Dogs» (Σκυλιά ή Αποτυχημένα 

προϊόντα) και «Question Marks» (Ερωτηματικά),.  

1. Stars (Αστέρια): Πρόκειται για προϊόντα ή επιχειρηματικές δραστηριότητες που κατέχουν υψηλό 

μερίδιο σε μια αναπτυσσόμενη αγορά. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι ότι παρουσιάζουν 

ισορροπημένη ρευστότητα, δηλαδή χρειάζονται πολλή υποστήριξη (με τη μορφή αυξημένων 

επενδύσεων) για την προώθηση και παγίωσή τους στην αγορά, αλλά ταυτόχρονα αποφέρουν μεγάλες 

ποσότητες χρήματος. Για τα Αστέρια ενδείκνυται η στρατηγική της διατήρησης του υπάρχοντος 

υψηλού μεριδίου της αγοράς και η προσπάθεια αύξησης του συνολικού μεγέθους της, έτσι ώστε, με 

το πέρασμα του χρόνου, να γίνουν Cash Cows. Στην αντίθετη περίπτωση θα πέσουν στην κατηγορία 

Dogs.  

2. Cash Cows (Αγελάδες Μετρητών): Πρόκειται για προϊόντα ή επιχειρηματικές δραστηριότητες με 

χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης και υψηλό μερίδιο αγοράς. Στην περίπτωση αυτή το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα έχει επιτευχθεί. Λόγω του χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης απαιτούνται πλέον λίγες 

επενδύσεις και τα έξοδα προώθησης διατηρούνται χαμηλά. Την ίδια στιγμή, οι Αγελάδες Μετρητών, 

παράγουν υψηλά κέρδη και παρέχουν ρευστότητα στην επιχείρηση. Ενδείκνυται η στρατηγική της 

συντήρησής τους χωρίς να επενδύονται χρήματα σ’ αυτές, έτσι ώστε να μπορεί η επιχείρηση να τις 

«αρμέξει» προκειμένου να χρηματοδοτήσει την προσπάθεια παγίωσης της θέσης των Αστεριών στην 

αγορά και οποιοδήποτε περίσσευμα να χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη ορισμένων από τα 

Ερωτηματικά. Οι Αγελάδες Μετρητών είναι τα προϊόντα που οι επιχειρήσεις προσπαθούν να 

δημιουργήσουν.  

3. Dogs (Σκυλιά ή Αποτυχημένα προϊόντα): Πρόκειται για προϊόντα ή επιχειρηματικές δραστηριότητες 

χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης και χαμηλού μεριδίου αγοράς. Συνήθως παράγουν ζημίες ή, στην 

καλύτερη περίπτωση, πολύ χαμηλά κέρδη. Απορροφούν πολύτιμους πόρους της επιχείρησης (σε 

χρόνο και χρήματα) προκειμένου να διατηρηθούν στη ζωή. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από την 

πλευρά των διοικούντων στην περίπτωση εφαρμογής ενός σχεδίου αναστροφής της πορείας τους, 

καθώς αυτό απαιτεί συνήθως μεγάλο κόστος. Ενδείκνυται η στρατηγική της διαχείρισής τους με 

σκοπό την αύξηση της ρευστότητας χωρίς την πραγματοποίηση επενδύσεων και η όσο το δυνατόν 

ταχύτερη ρευστοποίησή τους. Ωστόσο, πολλές φορές είναι αναγκαίο μια επιχείρηση να διατηρεί 

κάποια αποτυχημένα προϊόντα μέσα στο πλαίσιο του γενικότερου στρατηγικού προγραμματισμού ως 

βοηθητικά της ταυτόχρονης προώθησης άλλων επιτυχημένων κερδοφόρων προϊόντων ή 

δραστηριοτήτων.  

4. Question Marks (Ερωτηματικά): Ο όρος αυτός αφορά προϊόντα ή επιχειρηματικές δραστηριότητες με 

υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και χαμηλό μερίδιο αγοράς. Λόγω του χαμηλού μεριδίου της αγοράς που 

κατέχουν παράγουν λίγα κέρδη. Αποτελούν ένα μεγάλο Ερωτηματικό για τους διοικούντες, οι οποίοι 

πρέπει να αποφασίσουν αν θα επενδύσουν σε αυτά για τη βελτίωση του μεριδίου αγοράς τους και, 

επομένως, των κερδών τους, έτσι ώστε να γίνουν στο μέλλον Αστέρια ή πρέπει να τα αποσύρουν από 

την αγορά ή να διακόψουν τη λειτουργία τους πριν αυτά εξελιχθούν σε Αποτυχημένα προϊόντα.  

Η τοποθέτηση των προϊόντων και των δραστηριοτήτων της επιχείρησης στο διάγραμμα γίνεται με τη μορφή 

κύκλων, το μέγεθος των οποίων αντικατοπτρίζει το ύψος των πωλήσεων, έτσι ώστε να εντοπίζεται εύκολα η 

θέση κάθε προϊόντος ή δραστηριότητας στην αγορά. Η παρουσίαση με τον τρόπο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο 

εργαλείο για τους διοικούντες και τους διευκολύνει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων (Professional 

Academy, n.d.; Χρήστου, 2000; Πυθαρούλιος, 2012; Smith, 1987).  

Σχήμα 5: Μοντέλο ανάπτυξης και μεριδίου αγοράς του Boston Consulting Group  

Σχετικό μερίδιο αγοράς  

              Υψηλό           Χαμηλό  
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         Υψηλή  

      

      

Ανάπτυξη   Αγοράς 

   

      

      

         Χαμηλή  

      

      

      

Επεξεργασία: Συγγραφέας.  

5.4.5 Οργανωτικός σχεδιασμός και ομάδα διοίκησης  

Η εργασία αποτελεί τον σημαντικότερο παραγωγικό συντελεστή για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων. 

Ωστόσο, στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αποκτά ύψιστη σπουδαιότητα, καθώς η διοίκηση και το 

προσωπικό του ξενοδοχείου προσφέρουν όχι μόνο εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τους πελάτες, αλλά 

την προσωπική, ανθρώπινη συμπεριφορά, η οποία διαμορφώνει το ιδιαίτερο ψυχολογικό κλίμα και 

περιβάλλον του ξενοδοχείου. Ολόκληρη η επένδυση μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο εάν το σύνολο των 

εργαζομένων της ξενοδοχειακής μονάδας δεν καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν διαπνέεται από τη φιλοσοφία του μηδενικού λάθους. Ακόμη και το 

μεγαλύτερο και πολυτελέστερο ξενοδοχείο δεν είναι τέλειο εάν το προσωπικό του δεν διαθέτει τις 

κατάλληλες ικανότητες και την απαιτούμενη πείρα. Εκτός από τα τυπικά προσόντα και επαρκή 

εκπαίδευση, το προσωπικό του ξενοδοχείου πρέπει να διαθέτει καλούς τρόπους συμπεριφοράς, 

σωματική καθαριότητα συνδυασμένη με ευπρεπή εμφάνιση και ένδυση ανάλογη με την εργασία του, 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, πειθαρχία, εντιμότητα, ανοχή και φυσικά 

προθυμία εξυπηρέτησης των πελατών.     Πρωταρχικός παράγοντας επιτυχίας 

είναι η κατανόηση εκ μέρους όλων των εργαζομένων ότι το ξενοδοχείο αποτελεί επιχείρηση που 

αποβλέπει στο κέρδος. Επομένως απαιτείται η συμβολή και η συνεχής προσπάθεια όλων, καθώς η κακή 

συμπεριφορά του προσωπικού ή της διεύθυνσης μπορεί να οδηγήσουν τον πελάτη στην αλλαγή 

ξενοδοχείου. Άλλωστε, το μυστικό της επιτυχίας πολλών μικρών και μεσαίων ξενοδοχείων 

οικογενειακής μορφής, βρίσκεται στην επιλογή, εκπαίδευση και διατήρηση του κατάλληλου 

προσωπικού, η φιλική και εγκάρδια συμπεριφορά του οποίου δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον το 

οποίο ελκύει και συνδέει τον πελάτη με την ξενοδοχειακή επιχείρηση.  

Η οργάνωση ενός ξενοδοχείου περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά τμήματα:  

• διεύθυνση,  

• υποδοχή και ταμείο,  

• τμήμα οικονομικού ελέγχου,  

• τμήμα διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού,  

• υπηρεσία εστίασης,  

• υπηρεσία ορόφων και  

      STARS         QUESTION MARKS  

Κέρδη: χαμηλά, σταθερά,  Κέρδη: χαμηλά, ασταθή,  

αυξανόμενα       αυξανόμενα  

Ρευστότητα: ισορροπημένη  Ρευστότητα: αρνητική  

Στρατηγική: επένδυση για  Στρατηγική: επένδυση, μόνο   

ανάπτυξη      

        

αν υπάρχει προοπτική,  διαφορετικά 

ρευστοποίηση  

         CASH COWS          DOGS  

Κέρδη: υψηλά & σταθερά  Κέρδη: χαμηλά, ασταθή  

Ρευστότητα: υψηλή &  Ρευστότητα: ισορροπημένη   

σταθερή      ή αρνητική  

Στρατηγική: επένδυση με σκοπό τη 

διατήρηση της  

απόδοσης  

Στρατηγική: εκποίηση  
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• τμήμα εφοδιασμού και διαχείρισης τροφίμων (Γεωργιάδης, 1979).  

Όπως είναι φυσικό, αυτή η βασική διάρθρωση των τμημάτων διαφοροποιείται και εμπλουτίζεται 

ανάλογα με τη λειτουργική μορφή, το μέγεθος και την κατηγορία του ξενοδοχείου.   

 Στο επιχειρηματικό σχέδιο γίνεται λεπτομερής παρουσίαση των εργασιών κάθε τμήματος του 

ξενοδοχείου και καταρτίζεται το οργανόγραμμα, στο οποίο καθορίζονται κατά κατηγορίες (διευθυντικό, 

εποπτικό ή υπαλληλικό προσωπικό) και λειτουργίες (διεύθυνση, υποδοχή, έλεγχος, εστίαση, 

προμήθειες) ο αριθμός και οι ειδικότητες των εργαζομένων που απαιτούνται για την εύρυθμη και 

ταυτόχρονα αποδοτική λειτουργία του ξενοδοχείου.  Ο λεπτομερής καθορισμός των αναγκών σε 

προσωπικό αποτελεί προαπαιτούμενο για την κατάρτιση του πίνακα προσωπικού που βοηθά στον 

υπολογισμό του συνολικού εργατικού κόστους και δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης του απαιτούμενου 

προσωπικού με τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους στην περιοχή που θα εγκατασταθεί το 

ξενοδοχείο. Η σύγκριση αυτή διευκολύνει την εκτίμηση της δυνατότητας εύρεσης ικανού και 

πεπειραμένου διευθυντικού και εποπτικού, κυρίως, προσωπικού (Καρβούνης, 2006).  Στις 

περιπτώσεις που το επιχειρηματικό σχέδιο απευθύνεται σε τρίτους (τραπεζίτες, επενδυτές, πιστωτές, 

προμηθευτές), δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην ποιότητα των μελών της διοίκησης, καθώς θεωρείται ότι 

ένας ικανός μάνατζερ δύσκολα θα αποτύχει, αφού ακόμη και στην περίπτωση που η στρατηγική που 

ακολουθεί δεν αποδίδει τα αναμενόμενα, έχει τη δυνατότητα να την αλλάξει (Παπαδόπουλος, 2013).  

         Εξαιτίας της ζωτικής σημασίας που 

αποκτά για τους παραπάνω λόγους ο συντελεστής «εργασία» για όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες, που 

είναι επιχειρήσεις κατ’ εξοχήν εντάσεως εργασίας, γίνεται εκτενής αναφορά στο θέμα της διοίκησης 

και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.  

Ι. Διοίκηση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού       

 Κατά το παρελθόν το «τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού» ονομαζόταν «τμήμα 

προσωπικού» και κύρια αρμοδιότητά του ήταν οι προσλήψεις, απολύσεις και η διεκπεραίωση της 

αναγκαίας για τους σκοπούς αυτούς γραφειοκρατίας. Το πρώτο οργανωμένο τμήμα διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού θεωρείται ότι δημιουργήθηκε από την Αμερικανική εταιρεία National Cash 

Register (NCR) το 1901. Η εταιρεία αφού αντιμετώπισε με επιτυχία μια μεγάλη απεργία των 

εργαζομένων κηρύσσοντας lockout, για να βελτιώσει τις σχέσεις της με τους εργαζόμενους, αποφάσισε 

τη δημιουργία ενός τμήματος διοίκησης προσωπικού για την παρακολούθηση της εργατικής 

νομοθεσίας, τη διαχείριση παραπόνων, ζητημάτων ασφαλείας και άλλων σημαντικών θεμάτων των 

εργαζομένων. Το 1913 ο Henry Ford προκειμένου να μειώσει το ρυθμό οικειοθελών αποχωρήσεων 

(παραιτήσεων) των εργαζομένων από την εταιρεία του, διπλασίασε τους μισθούς (από 2,50 σε 5,00 

δολάρια, παρόλο που τα 2,50 δολάρια θεωρούνταν ένας δίκαιος μισθός για εκείνη την εποχή), χωρίς 

όμως αξιόλογα αποτελέσματα. Ήδη λοιπόν από τις αρχές του 19ου αιώνα οι πρωτοπόρες βιομηχανικές 

επιχειρήσεις άρχισαν να κατανοούν την ανάγκη δημιουργίας ειδικών τμημάτων διοίκησης προσωπικού 

με σκοπό, πέραν των προσλήψεων και απολύσεων, την αύξηση της ικανοποίησης και κατ’ επέκταση 

της παραγωγικότητας των εργαζομένων (Portolese-Dias, 2012).  Η συνειδητοποίηση ότι ο 

ανθρώπινος παράγοντας συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, οδήγησε 

στην αύξηση του όγκου της σχετικής βιβλιογραφίας κατά τα τελευταία 40 χρόνια. Το 1981 το 

Πανεπιστήμιο Harvard, αναγνωρίζοντας τη σημασία της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού και την 

ανάγκη επιμόρφωσης των διευθυντικών στελεχών, αποφάσισε τη δημιουργία ενός μεταπτυχιακού 

τμήματος με ειδίκευση στον συγκεκριμένο τομέα. Πρωταρχικός στόχος του τμήματος αυτού ήταν η 

ανάπτυξη ενός πλαισίου επιμόρφωσης των διευθυντικών στελεχών και κατανόησης της ανάγκης 

εφαρμογής της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις τους (Beer et al., 1984).  

Σχήμα 6: Μοντέλο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Harvard  
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Πηγή: Beer et al. (1984), σ. 16. – Επεξεργασία: Συγγραφέας.  

Κεντρικό ρόλο στο μοντέλο κατέχουν τα αποτελέσματα, δηλαδή η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού 

με τρόπο που να επιτυγχάνονται ταυτόχρονα η δέσμευση, υπευθυνότητα και αρμονική συνεργασία των 

εργαζομένων, έτσι ώστε να αυξάνεται η παραγωγικότητα και να μειώνεται το κόστος. Η επίτευξη των 

αποτελεσμάτων έχει ως μακροπρόθεσμες συνέπειες όχι μόνο την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης, 

αλλά και την προσωπική ευημερία των εργαζομένων και της κοινωνίας γενικότερα. Ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται στις εφαρμοζόμενες πολιτικές διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, ο καθορισμός των οποίων 

είναι αποκλειστική ευθύνη των διευθυντικών στελεχών. Οι ομάδες συμφερόντων και οι διάφοροι άλλοι 

παράγοντες που παρουσιάζονται στο μοντέλο επηρεάζουν τα διευθυντικά στελέχη, χωρίς όμως να 

παίζουν καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τις αποφάσεις τους. Τα αποτελέσματα και οι μακροπρόθεσμες 

συνέπειες παρέχουν την αναγκαία ανατροφοδότηση, με σκοπό την αναπροσαρμογή των πολιτικών, όταν 

αυτό κρίνεται αναγκαίο, έτσι ώστε να ικανοποιούνται τα συμφέροντα των διαφόρων ομάδων και να 

βοηθούν την επιχείρηση να αντιμετωπίζει πιθανούς εσωτερικούς ή εξωτερικούς κινδύνους και να 

εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που εμφανίζονται (Henderson, 2011).      

  Κυρίαρχη αντίληψη αποτελεί σήμερα η στρατηγική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού 

(strategic human resource management – SHRM) η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

στρατηγικού προγραμματισμού όλων των επιχειρήσεων.      

 Πρώτος ο Walker (1978) συνδέει το ρόλο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού με τον στρατηγικό 

προγραμματισμό. Ωστόσο, για πρώτη φορά ο όρος «στρατηγική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού» 

αναφέρεται από τους Tichy, Fombrun και Devanna (1982) οι οποίοι συμπεραίνουν ότι ο 

αποτελεσματικός στρατηγικός προγραμματισμός προϋποθέτει αποτελεσματική διοίκηση ανθρώπινου 

δυναμικού και ότι οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο 

βαθμό την εκτέλεση των καθηκόντων των εργαζομένων και κατ’ επέκταση την παραγωγικότητα και τις 

επιδόσεις των επιχειρήσεων. Ο όρος καθιερώνεται από τους Wright και McMahan (1992) οι οποίοι 

ορίζουν τη «στρατηγική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού» ως “την οργάνωση του ανθρώπινου 

δυναμικού με σκοπό την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης”.     

 Τη δεκαετία του ’90, αρκετοί μελετητές βασιζόμενοι στις προηγούμενες εργασίες συνδέουν τη 

στρατηγική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με την προσπάθεια των επιχειρήσεων να επιτύχουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σύμφωνα με τη θεωρία του Barney (1991) (resourse-based theory) η 

επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος απορρέει από τους εσωτερικούς πόρους της επιχείρησης, υπό 

την προϋπόθεση ότι αυτοί (1) μπορούν να προσαυξήσουν την αξία της, (2) είναι σπάνιοι ή μοναδικοί, 

(3) είναι δύσκολο να αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές και (4) δεν υποκαθίστανται εύκολα. Τα 

τέσσερα αυτά χαρακτηριστικά αποδίδονται από τον Storey (2001) και στο ανθρώπινο δυναμικό των 

επιχειρήσεων. Έτσι, οι Lado και Wilson (1994), Snell, Youndt και Wright (1996), Barney και Wright 

(1998) και Boxall (1998) αποδέχονται ότι μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας του τμήματος 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού (προσέλκυση ικανών εργαζομένων, παροχή κινήτρων, επικοινωνία 

κ.λπ.) και της σωστής οργάνωσης, η επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει μοναδικές ικανότητες και 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα επιτυγχάνοντας μείωση λειτουργικού κόστους, αύξηση εσόδων ή και τα 

δύο ταυτόχρονα.        Οι Nikandrou και Papalexandris 

(2007) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις που υιοθετούν τη στρατηγική διοίκηση 

ανθρώπινου δυναμικού (εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών διαχείρισης εργασιακών σχέσεων, 

ενθάρρυνση συμμετοχής των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εφαρμογή 

προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού, παροχή δυνατοτήτων εξέλιξης κ.ά.) 

καταφέρνουν να εκμεταλλευθούν αποτελεσματικότερα τις οικονομίες κλίμακας που δημιουργούνται 

μετά από συγχωνεύσεις ή εξαγορές και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς το 

κυριότερο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν στις περιπτώσεις αυτές είναι οι συνέργειες του 

προσωπικού.          Η ραγδαία πρόοδος της 
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τεχνολογίας και οι συνεχείς και πολλές φορές απρόβλεπτες αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος 

(παγκοσμιοποίηση, ελεύθερη μετακίνηση εργατικού δυναμικού, κατάργηση δασμών, είσοδος νέων 

δυνάμεων στο παγκόσμιο εμπόριο, όπως Κίνα, Ινδία, Βραζιλία κ.ά.) συντέλεσαν καθοριστικά στην 

ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μάνατζερ για τα θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς 

συνειδητοποίησαν ότι η επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος εξαρτάται όχι τόσο από τον 

συντελεστή «κεφάλαιο» αλλά από τον συντελεστή «εργασία» και ότι το εργατικό δυναμικό πρέπει να 

διοικείται ενεργητικά. Επίσης, κατανόησαν την ανάγκη συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και ανάπτυξης των 

δεξιοτήτων των εργαζομένων με τη μορφή παροχής εξατομικευμένης εκπαίδευσης και την 

πραγματοποίηση των αναγκαίων για το σκοπό αυτό επενδύσεων.      

      Οι μεταβολές αυτές δημιούργησαν την ανάγκη προσέγγισης 

και συνεννόησης μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων ενδυναμώνοντας και εξελίσσοντας τον 

παραδοσιακό ρόλο της διοίκησης προσωπικού, από το μοντέλο «επιστημονικής διοίκησης» των Taylor 

(1911) και Fayol (1916), το οποίο, παρόλο που πρόσφερε πολλά στην αύξηση της παραγωγικότητας και 

της κερδοφορίας των βιομηχανικών επιχειρήσεων τον προηγούμενο αιώνα, θεωρείται πλέον 

παρωχημένο και μη ικανοποιητικό όσον αφορά την προσπάθεια των επιχειρήσεων να επιτύχουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία.     

  Τα θεωρητικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν τονίζουν τις διαφορές μεταξύ των παραδοσιακών 

μεθόδων διοίκησης προσωπικού και της στρατηγικής διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 13.  

 

Πίνακας 13: Διαφορές μεταξύ διοίκησης προσωπικού και στρατηγικής διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού  

Χαρακτηριστικά  Διοίκηση προσωπικού  
Στρατηγική διοίκηση 

ανθρώπινου δυναμικού  

Εφαρμοζόμενη 

πολιτική  

Ανταποκρίνεται κυρίως 

σε ζητήματα 

καθημερινής λειτουργίας  

 

Έχει βραχυπρόθεσμο 

ορίζοντα  

Ενεργεί προληπτικά όσον 

αφορά ζητήματα της 

καθημερινότητας σε 

συνεργασία με τις 

υπόλοιπες διοικητικές 

λειτουργίες  

Έχει μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα   

Ψυχολογική 

σύνδεση  

Βασισμένη στη 

συμμόρφωση του 

εργαζομένου  

Επιζητά τη δέσμευση του 

εργαζομένου  

Περιγραφή 

εργασίας  

Πλήρης καταμερισμός 

εργασίας  

Βασισμένη στην ομαδική 

εργασία  
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Οργανωτική 

δομή  

Ιεραρχική  

Κεντροποιημένη  

 

Γραφειοκρατική  

Ευέλικτη, διαρθρωμένη σε 

ομάδες 

Υψηλός βαθμός 

εξωτερίκευσης εργασιών  

Δημιουργία 

εξειδικευμένου τμήματος 

διοίκησης και ανάπτυξης 

προσωπικού  

Αμοιβές  Καθορισμένες από 

συλλογικές συμβάσεις  

Ανάλογα με τη θέση  

Bonus για αυξημένη 

απόδοση  

Σύμφωνα με τις συνθήκες 

της αγοράς  

Σύμφωνα με την ατομική 

και/ή ομαδική απόδοση  

Ανάλογα με τη 

συνεισφορά  

Προσέλκυση 

εργαζομένων  

Θέσπιση κριτηρίων 

μόνο για τα στελέχη  

Εξάρτηση από την 

τοπική αγορά εργασίας  

Θέσπιση κριτηρίων για 

όλους τους εργαζομένους  

Προώθηση εργαζομένων 

από το εσωτερικό της 

επιχείρησης  

Εκπαίδευση και 

ανάπτυξη  

Έμφαση στα ανώτερα 

στελέχη  

Περιορισμένη και στενά 

συνδεδεμένη με το 

αντικείμενο εργασίας για 

όλους τους υπόλοιπους 

εργαζομένους  

Έμφαση στα ανώτερα 

στελέχη  

Συνεχής εκπαίδευση και 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

όλων των εργαζομένων  

Σχέση με τους 

εργαζομένους  

Διάσταση συμφερόντων 

εργοδοτών και 

εργαζομένων  

Συλλογική  

Προσπάθεια προσέγγισης 

συμφερόντων εργοδοτών 

και εργαζομένων  

Ατομική  
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Χαμηλή εμπιστοσύνη  Υψηλή εμπιστοσύνη  

Κριτήρια 

επιτυχίας  

Μείωση εργατικού 

κόστους  

Έλεγχος εργατικού 

κόστους  

Μεγιστοποίηση της 

απόδοσης των 

εργαζομένων  

Πηγή: Προσαρμογή από Henderson, 2011. – Επεξεργασία: Συγγραφέας.  

Ένας καθοριστικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά τη διενέργεια ερευνητικών 

εργασιών είναι η διάσταση που συνήθως υπάρχει μεταξύ των θεωρητικών μοντέλων στρατηγικής 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού (ιδεατή ή επιθυμητή κατάσταση) και των μεθόδων που πραγματικά 

εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις (πραγματική κατάσταση), καθώς πολλές φορές οι ερευνητές εστιάζουν 

στην ιδεατή και όχι την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στις επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να 

οδηγούνται σε λανθασμένα συμπεράσματα.  

ΙΙ. Λειτουργίες της διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού  

Τα τελευταία χρόνια η στρατηγική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού ασκείται από το Τμήμα Διοίκησης 

και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, λόγω του μεγάλου αριθμού 

των εργαζομένων, το τμήμα αυτό μπορεί να χωρίζεται σε Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Τμήμα 

Ανάπτυξης Προσωπικού, με διαφορετικές αρμοδιότητες το κάθε ένα. Αντίθετα, στις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις τη διοίκηση του προσωπικού ασκεί συνήθως ο επιχειρηματίαςιδιοκτήτης. Οι λειτουργίες 

του Τμήματος Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, παρουσιάζονται στο Σχήμα 7 και 

αναλύονται αμέσως παρακάτω. 

Σχήμα 7: Λειτουργίες της Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  
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5.4.6 Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού  

Σε όλες τις επιχειρήσεις υπάρχει μια ροή εργαζομένων που εξαρτάται από τον αριθμό των προσλήψεων 

(εισροών) και αποχωρήσεων (εκροών). Οι αποχωρήσεις μπορεί να είναι προβλέψιμες (π.χ. 

συνταξιοδοτήσεις, προαγωγές, προγραμματισμένες απολύσεις) ή απρόβλεπτες (π.χ. παραίτηση για 

προσωπικούς ή άλλους λόγους). Ο προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού επιχειρεί όχι μόνο να 

καλύψει τις τρέχουσες, αλλά κυρίως να προβλέψει τις μελλοντικές ανάγκες σε προσωπικό, έτσι ώστε 

να εξασφαλίζεται ο άριστος κάθε φορά αριθμός εργαζομένων και η συνέχιση της ομαλής και εύρυθμης 

λειτουργίας της επιχείρησης κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο 

προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού συνδέεται στενά με τον γενικότερο στρατηγικό 

προγραμματισμό της επιχείρησης (όραμα, αποστολή, στόχοι, ακολουθούμενη εταιρική, ανταγωνιστική 

στρατηγική, στρατηγικές επιμέρους λειτουργιών, εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον).   

        Εκτός όμως από τον αριθμό, καθοριστικό 

παράγοντα για την επιτυχία της επιχείρησης αποτελεί και η πρόσληψη των κατάλληλων εργαζομένων. Βασική 

προϋπόθεση για την πρόσληψη των κατάλληλων εργαζομένων είναι η ανάλυση και περιγραφή εργασίας με την 

οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες των διαφόρων θέσεων εργασίας καθώς και τα αναγκαία τυπικά και 

επαγγελματικά χαρακτηριστικά και δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι εργαζόμενοι ώστε να μπορούν να 

αναλάβουν αυτές τις θέσεις (Dessler, 1997, όπ. αναφ. στο Κουτούζης, 1999), δηλαδή το αντικείμενο και το 

πλαίσιο εργασίας (ωράριο, φυσικές συνθήκες, πιθανοί κίνδυνοι, πίεση, άγχος), οι γνώσεις και η εμπειρία που 

απαιτούνται (προυπηρεσία, επίπεδο εκπαίδευσης, ξένές γλώσες, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων 

εξειδικευμένων μηχανημάτων), ικανότητα προφορικής ή γραπτής έκφρασης, επικοινωνίας, αποτελεσματικής 

λήψης αποφάσεων, κατοχή άδειας οδήγησης ή μεταφορικού μέσου, δυνατότητα εξωτερικής ή νυχτερινής 

εργασίας, φυσική δύναμη κ.ά.     Χρησιμοποιώντας ως βασικά βοηθητικά εργαλεία 

τον στρατηγικό προγραμματισμό της επιχείρησης και την ανάλυση εργασίας, το τμήμα διοίκησης και ανάπτυξης 

ανθρώπινου δυναμικού ή ο διευθυντής μπορεί να προσδιορίσει τον απαραίτητο αριθμό εργαζομένων και να 

προβεί στην πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού (Κουτούζης, 1999).  

  
Επεξεργασία: Συγγραφέας.   

Τμήμα Διοίκησης  
και Ανάπτυξης  

Ανθρώπινου  
Δυναμικού 

Προγραμ - 
ματισμός  

ανθρώπινου  
δυναμικού 

Προσέλκυση  
εργαζομένων 

Επιλογή 

Εκπαίδευση  
& ανάπτυξη  

εργαζομένων 
Αξιολόγηση 

Αμοιβές &  
κίνητρα 

Παρακολού - 
θηση  

εργατικής  
νομοθεσίας 
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5.4.7 Προσέλκυση νέων εργαζομένων  
Μετά τον προσδιορισμό του άριστου αριθμού εργαζομένων και την ανάλυση των θέσεων εργασίας, η επιχείρηση 

πρέπει να προσελκύσει το ενδιαφέρον των πιθανών υποψηφίων όταν προκύπτει ανάγκη κάλυψης κάποιας κενής 

θέσης.          Το πρώτο ζήτημα που πρέπει να 

αντιμετωπισθεί είναι αν πραγματικά υφίσταται ανάγκη πλήρωσης της θέσης που έμεινε κενή λόγω αποχώρησης 

κάποιου εργαζομένου (σύνδρομο της αυτόματης αναπλήρωσης) ή αν είναι δυνατό το κενό να καλυφθεί με την 

αποτελεσματικότερη αναδιοργάνωση του υπάρχοντος προσωπικού. Εφόσον αποφασισθεί ότι η κενή θέση πρέπει 

να καλυφθεί, η επιχείρηση έχει δύο επιλογές:  

1) Να απευθυνθεί στο εσωτερικό της, δίνοντας δυνατότητα προαγωγής ή εργασιακής εξέλιξης στους 

υπάρχοντες εργαζόμενους, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτοί διαθέτουν τις ικανότητες και τα 

προσόντα που απαιτούνται και επιθυμούν να αναλάβουν νέα καθήκοντα. Στην περίπτωση αυτή η 

επιχείρηση για να ενημερώσει το προσωπικό της μπορεί να χρησιμοποιήσει εσωτερική επικοινωνία 

(intranet, email, εγκύκλιο), το εταιρικό περιοδικό ή τον πίνακα ανακοινώσεων.  

2) Να προσφύγει στην αγορά εργασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η κάλυψη της κενής θέσης από το υπάρχον 

προσωπικό. Οι τρόποι που μπορεί να χρησιμοποιήσει η επιχείρηση για να προσελκύσει τους 

ενδιαφερόμενους είναι πολλοί: ανακοίνωση στον τύπο, προκήρυξη διαγωνισμού (εθνικού ή διεθνούς), 

χρήση του internet (κοινωνικά μέσα, ιστοσελίδα της επιχείρησης ή εξειδικευμένες ιστοσελίδες εύρεσης 

εργασίας) κ.λπ. (Coyle-Shapiro et al., 2013). 

Όπως είναι φυσικό, τα παραπάνω ισχύουν για υφιστάμενες και ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις. Οι νεοφυείς 

επιχειρήσεις διαθέτουν μόνο τη δεύτερη επιλογή, δηλαδή να προσελκύσουν ενδιαφερόμενους από την αγορά 

εργασίας.        Καθοριστικό παράγοντα των μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται για την προσέλκυση νέων εργαζομένων αποτελούν το μέγεθος της επιχείρησης και η θέση 

εργασίας που πρόκειται να καλυφθεί, δηλαδή αν πρόκειται για ανώτερη ή διευθυντική θέση, θέση προϊσταμένου 

ή ανειδίκευτου προσωπικού.  

Επιλογή  

Μετά τη γνωστοποίηση της πρόθεσης της επιχείρησης για κάλυψη κενών θέσεων εργασίας είτε στο εσωτερικό 

της, είτε στην αγορά εργασίας και την προσέλκυση ικανού αριθμού υποψηφίων, ακολουθεί η επιλογή των 

κατάλληλων ατόμων. Αντικειμενικός σκοπός της λειτουργίας αυτής είναι η πρόσληψη ατόμων που διαθέτουν τις 

ικανότητες, δεξιότητες, αλλά και τα τυπικά προσόντα (όπου απαιτούνται), έτσι ώστε να μπορούν να εκτελούν 

σωστά τα καθήκοντά τους. Φυσικά ο καλύτερος τρόπος επιλογής θα ήταν να δοκιμαστεί κάποιος σε πραγματικές 

συνθήκες εργασίας, αλλά επειδή αυτό τις περισσότερες φορές είναι αδύνατο, η διαδικασία επιλογής που θα 

εφαρμοσθεί πρέπει να αποδεικνύει ότι οι υποψήφιοι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

συγκεκριμένης εργασίας. Υπάρχουν τρεις τρόποι επιλογής:  

1 . Η αίτηση πρόσληψης και το βιογραφικό σημείωμα παρέχουν πληροφορίες για τα τυπικά προσόντα των 

υποψηφίων (προϋπηρεσία, επίπεδο εκπαίδευσης, γνώση ξένων γλωσών, χρήσης υπολογιστών ή άλλων 

εξειδικευμένων μηχανημάτων) και αποτελούν το πρώτο στάδιο επιλογής από το οποίο μπορεί να φανεί ότι 

ορισμένοι από αυτούς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης θέσης εργασίας και επομένως πρέπει 

να απορριφθούν από την αρχή. Στην αίτηση πρόσληψης επισυνάπτονται και τυχόν συστατικές επιστολές από 

προηγούμενους εργοδότες.  

2 . Η εξέταση στον γραπτό και προφορικό λόγο, καθώς και σε εξειδικευμένα θέματα που έχουν άμεση σχέση 

με το αντικείμενο εργασίας (ταχύτητα δακτυλογράφησης, γνώση ξένων γλωσσών, χρήση προγραμμάτων 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως π.χ. λογιστικών φύλλων, επεξεργασία κειμένου κ.ά.) δείχνουν τις 

πραγματικές ικανότητες των υποψηφίων στους συγκεκριμένους τομείς. Φυσικά, οποιαδήποτε εξέταση για να 

αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, που στην περίπτωση αυτή είναι η επιλογή του κατάλληλου 

προσωπικού, θα πρέπει να είναι αξιόπιστη και έγκυρη.  

Τα τελευταία χρόνια γίνεται και χρήση ψυχογραφικών τεστ ή τεστ προσωπικότητας που μετρούν πτυχές του 

χαρακτήρα των υποψηφίων, όπως η εξωστρέφεια, η ευσυνειδησία, οι νευρώσεις, η δυνατότητα προσαρμογής στο 
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επιχειρησιακό περιβάλλον και η ικανοποίηση (Crawford-Lucas, 1992), με αμφιλεγόμενα όμως αποτελέσματα, 

καθώς εγείρονται ζητήματα αξιοπιστίας αυτών των αξιολογήσεων επειδή δεν έχει ακόμη αποσαφηνισθεί ο 

βαθμός στον οποίο ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (1) μπορούν να μετρηθούν, (2) παραμένουν 

αμετάβλητα με το πέρασμα του χρόνου, (3) είναι απαραίτητα ή επιθυμητά για την εκτέλεση μιας εργασίας, καθώς 

επίσης και το κατά πόσο η συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου μπορεί να αποκαλύψει πτυχές της 

προσωπικότητας του ατόμου (Coyle-Shapiro et al., 2013).  

3 . Η συνέντευξη είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος επιλογής προσωπικού σε ολόκληρο τον κόσμο και πολλές 

φορές θωρείται από τους υποψηφίους ταυτόσημη με την πρόσληψη. Ωστόσο, αποτελεί απλά το τελικό στάδιο 

της διαδικασίας επιλογής. Η λειτουργία της είναι αμφίδρομη, καθώς εκτός από τις πληροφορίες που μπορεί 

να αποκομίσει ο μάνατζερ για τον υποψήφιο, και δεν προκύπτουν από την αίτηση, το βιογραφικό ή τις γραπτές 

εξετάσεις, μπορεί και ο υποψήφιος να πάρει πληροφορίες για την επιχείρηση και τον μάνατζερ.   

    Η συνέντευξη μπορεί να είναι δομημένη, όταν οι ερωτήσεις έχουν προετοιμασθεί 

και ακολουθούν μια συγκεκριμένη σειρά ανάλογα με τις πληροφορίες που επιζητούνται ή αδόμητη (ελεύθερη), 

όταν δεν υπάρχουν προκαθορισμένες ερωτήσεις και η συζήτηση μπορεί να επεκταθεί σε διάφορα θέματα που 

μπορούν να δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του υποψηφίου. Στην πρώτη περίπτωση (δομημένη 

συνέντευξη) οι ερωτήσεις είναι ίδιες για όλους τους υποψηφίους και υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των 

απαντήσεων, πράγμα που δεν συμβαίνει στη δεύτερη περίπτωση (αδόμητη συνέντευξη) (Κουτούζης, 1999). 

     Σήμερα πολλές επιχειρήσεις αντλούν πληροφορίες για τους υποψηφίους 

και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, linkedin κ.ά.), παρόλο που πολλοί αντιτίθενται και 

υποστηρίζουν ότι πρόκειται για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.     Για την 

επιλογή των κατάλληλων εργαζομένων μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε από τις τρεις 

παραπάνω μεθόδους ή, πράγμα συνηθέστερο, ένα συνδυασμό αυτών.  

 

5.4.8 Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού  
Οι διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής βοηθούν στην πρόσληψη των κατάλληλων εργαζομένων όμως η 

θέληση των εργαζομένων για μάθηση και η αποτελεσματική εκπαίδευση και ανάπτυξή τους από την επιχείρηση 

βοηθούν στην αύξηση της παραγωγικότητας, της ικανοποίησης των πελατών και τη βελτίωση των σχέσεων 

μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Η εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού γίνεται με 

διάφορους τρόπους, όπως:  

• Εισαγωγική επιμόρφωση, όταν ο νεοπροσλαμβανόμενος αναλαμβάνει για πρώτη φορά τα 

καθήκοντά του στην επιχείρηση. Πρόκειται περισσότερο για μια διαδικασία πληροφόρησης για τον 

τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης και κοινωνικοποίησής του στο νέο εργασιακό περιβάλλον. Η 

έλλειψη της εισαγωγικής επιμόρφωσης μπορεί να οδηγήσει στην απογοήτευση και παραίτηση του 

εργαζομένου μέσα στις πρώτες εβδομάδες.  

• Εκπαίδευση, ώστε κάθε εργαζόμενος ή ομάδες εργαζομένων να μπορούν να εκπληρώνουν τα 

καθήκοντά τους αποτελεσματικά. Ειδικά στη σημερινή εποχή, που χαρακτηρίζεται από ταχύτατες 

αλλαγές στους τομείς της τεχνολογίας, της πληροφορικής και των επικοινωνιών καθίσταται 

αναγκαία, καθώς δεν έχει νόημα η πραγματοποίηση επενδύσεων από πλευράς της επιχείρησης σε νέο 

εξοπλισμό (μηχανήματα, λογισμικό), εάν δεν έχει εκπαιδευμένο προσωπικό να τα λειτουργήσει.  

• Η ανάπτυξη, αφορά την απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων από πλευράς των 

εργαζομένων, έτσι ώστε να μπορούν να καλύψουν τις μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης. Έχει 

μακροπρόθεσμη προοπτική και προετοιμάζει τους εργαζομένους για την ανάληψη ανώτερων 

(προαγωγή) ή διαφορετικών καθηκόντων (ανακύκλωση εργασίας) (Coyle-Shapiro et al., 2013).  

Τα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης μπορεί να είναι επικεντρωμένα μόνο στο αντικείμενο εργασίας 

(χρήση λογισμικού κρατήσεων δωματίων σε ένα ξενοδοχείο) ή να παρέχουν ευρύτερες γνώσεις στους 

εργαζόμενους (πρώτες βοήθειες, λογιστικές εργασίες, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών) και διαφοροποιούνται 

ανάλογα με τη θέση που κατέχουν μέσα στην επιχείρηση (εργατικό δυναμικό, στελέχη, διοικητικό προσωπικό). 
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Εκτός από τα οφέλη που προκύπτουν για την επιχείρηση, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση αποφέρει και σημαντικά 

οφέλη για τον ίδιο τον εργαζόμενο, τόσο ατομικά (απόκτηση ευρύτερων γνώσεων) όσο και εργασιακά (αυξημένες 

δυνατότητες εξέλιξης και προαγωγής) (Κουτούζης, 1999).  

Αξιολόγηση  

Η αξιολόγηση είναι μια συστηματική διαδικασία εξέτασης της απόδοσης κάθε εργαζόμενου. Η λέξη κλειδί στην 

παραπάνω πρόταση είναι «συστηματική» και σημαίνει ότι η διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να είναι χρονικά 

προγραμματισμένη, αντικειμενική, δηλαδή να βασίζεται σε προσυμφωνημένα κριτήρια απόδοσης καθορισμένα 

από την περιγραφή της συγκεκριμένης θέσης εργασίας και να παρέχει επίσημη ανατροφοδότηση στον 

εργαζόμενο με τη μορφή καταγραφής των αποτελεσμάτων. Αν και οι απόψεις των ερευνητών διίστανται όσον 

αφορά τη χρησιμότητα της αξιολόγησης, καθώς ορισμένοι θεωρούν ότι πρόκειται για την πιο σημαντική 

διαδικασία σε μια επιχείρηση (Lawrie, 1990), ενώ άλλοι την θεωρούν τελείως άσκοπη (Derven, 1990), εν τούτοις 

είναι μια απαραίτητη διαδικασία για τους παρακάτω λόγους:  

• ενθαρρύνει τη θετική συμπεριφορά και απόδοση των εργαζομένων,  

• ικανοποιεί την περιέργεια των εργαζομένων που επιθυμούν να μάθουν πόσο καλοί είναι στη δουλειά τους, 

• δίνει δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του μάνατζερ και των εργαζομένων, καθώς ο μάνατζερ 

δείχνει έμπρακτο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του κάθε εργαζομένου ξεχωριστά και μπορεί να εντοπίσει 

πιθανούς τρόπους υποκίνησής του, ενώ ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις και τυχόν 

παράπονά του για τη λειτουργία της επιχείρησης και να προτείνει πιθανούς τρόπους βελτίωσης,  

• εντοπίζει πιθανές αδυναμίες και επομένως πιθανές ανάγκες για εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων, 

• εντοπίζει τους εργαζόμενους που έχουν δυνατότητα εξέλιξης και προαγωγής, και  

• τέλος το πιο σημαντικό ίσως ζήτημα, που είναι η σύνδεση της αξιολόγησης με τις αμοιβές και τις πρόσθετες 

παροχές (bonus) των εργαζομένων.  

Τα βασικά ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία αξιολόγησης είναι η συχνότητα και η μέθοδος με την οποία 

αυτή πραγματοποιείται.          Στις 

περισσότερες επιχειρήσεις η αξιολόγηση του προσωπικού γίνεται μια φορά το χρόνο, πράγμα που θεωρείται 

λογικό, αν σκεφτεί κανείς τις εργατοώρες που απαιτούνται για τη σωστή οργάνωση και εφαρμογή της διαδικασίας 

(σύμφωνα με έναν πρόχειρο υπολογισμό, ένας προϊστάμενος με 8 υφισταμένους θα χρειαζόταν 16,5 εργατοώρες 

για την αξιολόγησή τους5) (Portolese-Dias, 2012; Κουτούζης, 1999).       

  Στις μικρές επιχειρήσεις συνήθως γίνεται άτυπη αξιολόγηση με τη μορφή συζήτησης μεταξύ του 

διευθυντή και των εργαζομένων στην οποία ανταλλάσσονται απόψεις και ενθαρρύνονται οι επιθυμητές στάσεις 

και συμπεριφορές που πρέπει να υιοθετήσουν οι εργαζόμενοι.    Αντίθετα, στις μεγάλες 

επιχειρήσεις χρησιμοποιείται η τυπική (επίσημη) αξιολόγηση που μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους: από 

ένα άτομο (τον άμεσο προϊστάμενο ή κάποιον άλλον ιεραρχικά ανώτερο) ή μια ομάδα προϊσταμένων που ο κάθε 

ένας κρίνει ξεχωριστά και στο τέλος βγαίνει η συνολική αξιολόγηση, από τους υφισταμένους (έναν ή 

περισσότερους), από συναδέλφους στο ίδιο επίπεδο του οργανισμού (Birch, 1981), από τους πελάτες και τέλος, 

αυτοαξιολόγηση. Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε τρόπου αξιολόγησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 

14.                                        

4 8 εργαζόμενοι Χ 2 ώρες/εργαζόμενο (1 ώρα συνέντευξη με κάθε εργαζόμενο και 1 ώρα για τη συμπλήρωση 

της γραπτής αναφοράς) + ½ ώρα διοικητική εργασία (καθορισμός συναντήσεων κ.λπ.) = 16,5 ώρες για την 

αξιολόγηση των 8 εργαζομένων.  

 

Πίνακας 14: Τρόποι αξιολόγησης προσωπικού: πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα  
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Τρόπος 

αξιολόγησης  
Πλεονεκτήματα  Μειονεκτήματα  

Από τον άμεσο 

προϊστάμενο ή 

ομάδα 

προϊσταμένων  

Πολύ καλή γνώση των 

δυνατοτήτων και της 

απόδοσης του 

εργαζομένου 

Κίνδυνος προκατάληψης  

Κίνδυνος ευνοιοκρατίας  

Από 

συναδέλφους  

Έχει πολύ καλά 

αποτελέσματα, όταν ο 

προϊστάμενος δεν έχει 

άμεση επίβλεψη του 

εργαζομένου  

Κίνδυνος προκατάληψης  

Μπορεί να δημιουργηθούν 

αντιπαλότητες μέσα στην 

επιχείρηση, ειδικά στην 

περίπτωση που η αξιολόγηση 

συνδέεται με τις αμοιβές  

Από 

υφισταμένους  

Φανερώνει τα αισθήματα 

των εργαζομένων απέναντι 

στον προϊστάμενο  

Φανερώνει προβλήματα 

συμπεριφοράς του 

προϊσταμένου προς τους 

υφισταμένους  

Δείχνει αν υπάρχει 

ευνοιοκρατία μέσα στην 

επιχείρηση  

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σαν ένα εργαλείο 

αυτοβελτίωσης από τους 

προϊσταμένους  

Πιθανότητα αντιποίνων αν τα 

αποτελέσματα της 

αξιολόγησης δεν είναι θετικά  

Πολύ μεγάλος όγκων 

αξιολογήσεων  

Μπορεί να δημιουργηθούν 

αντιπαλότητες και δυσπιστία 

μέσα στην επιχείρηση  

Οι υφιστάμενοι μπορεί να 

μην έχουν σφαιρική 

αντίληψη της λειτουργίας της 

επιχείρησης με αποτέλεσμα 

χαμηλή βαθμολογία  

Μπορεί να δημιουργηθεί 

απογοήτευση στους 

εργαζομένους, ειδικά  αν 

μετά την αξιολόγηση δεν 

αλλάξει τίποτα στην 

επιχείρηση  
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Από πελάτες  Συνήθως σχηματίζουν 

αμερόληπτη άποψη για τη 

συμπεριφορά των 

εργαζομένων  

Δημιουργία σχέσεων 

εμπιστοσύνης με την 

επιχείρηση  

Κίνδυνος προκατάληψης  

Υψηλό κόστος 

συγκέντρωσης των 

αξιολογήσεων  

Αυτοαξιολόγηση  Μπορεί να βοηθήσει στη 

βελτίωση του 

εργαζομένου  

Οδηγεί στη διόγκωση των 

προτερημάτων και σε 

υψηλότερη βαθμολογία  

Επεξεργασία: Συγγραφέας.  

Η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν από τους παραπάνω τρόπους αξιολόγησης ή συνδυασμό τους.  

5.4.9 Αμοιβές και κίνητρα των εργαζομένων  
Είναι πολύ σημαντικό να γίνει από την αρχή κατανοητό ότι ο όρος «αμοιβή» συμπεριλαμβάνει το μισθό, τις 

παροχές κοινωνικής ασφάλισης και τυχόν χρηματικά ή άλλα κίνητρα που παρέχονται στους εργαζομένους όταν 

έχουν αυξημένη απόδοση, καθώς όλα τα παραπάνω αποτελούν κόστος εργασίας για την επιχείρηση. Η πολιτική 

αμοιβών μιας επιχείρησης εξυπηρετεί τρεις βασικούς σκοπούς:  

1. Προσέλκυση ικανών εργαζομένων. Συνήθως το επίπεδο αμοιβών που προσφέρονται από μια 

επιχείρηση αντικατοπτρίζει και το επίπεδο των εργαζομένων σ’ αυτήν, καθώς οι εργαζόμενοι που 

θεωρούν ότι διαθέτουν αυξημένα προσόντα και μεγάλες ικανότητες επιδιώκουν να βρουν εργασία που 

προσφέρει υψηλότερες αμοιβές.  

2. Διατήρηση του υπάρχοντος προσωπικού. Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος θεωρήσει ότι δεν 

αμείβεται ανάλογα με τα προσόντα και την προσφορά του είναι πολύ πιθανό να εγκαταλείψει την 

επιχείρηση αναζητώντας καλύτερη δουλειά.  

3. Υποκίνηση των εργαζομένων. Καθώς η αμοιβή αποτελεί το ισχυρότερο κίνητρο για τους 

περισσότερους ανθρώπους ώστε να προσφέρουν την εργασία τους, είναι λογικό να θεωρηθεί ότι όταν 

ο εργαζόμενους αισθάνεται ότι αμείβεται δίκαια υποκινείται να εργάζεται περισσότερο και 

αποτελεσματικότερα (Κουτούζης, 1999).  

Στην Ελλάδα τα κατώτατα όρια των μισθών καθορίζονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας (εθνική, 

κλαδικές και επιχειρησιακές) που καλύπτουν τους περισσότερους τομείς της οικονομίας και ισχύουν για όλους 

τους εργαζόμενους.        Πέραν του κατώτατου μισθού, στις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι συνήθως αμείβονται ανάλογα με την προσφορά τους (σύνδεση αμοιβών 

με την παραγωγικότητα), τα προσόντα τους και τη θέση που κατέχουν στην επιχείρηση (υπάλληλος, 

προϊστάμενος, ανώτερο στέλεχος, διευθυντής). Πολλές φορές, ανάλογα με την κερδοφορία της επιχείρησης, 

χορηγείται και μια ετήσια πρόσθετη αμοιβή (bonus).         

   Στις δημόσιες υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα οι μισθοί των 

εργαζομένων διαμορφώνονται από την εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης, ανάλογα με την προϋπηρεσία 

και τη θέση που κατέχουν στην ιεραρχική δομή της υπηρεσίας ή της επιχείρησης.  Καθοριστικοί παράγοντες 

διαμόρφωσης των αμοιβών είναι οι συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία και στην αγορά εργασίας, η 

οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και η δύναμη των εργατικών συνδικάτων.  
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Παρακολούθηση της εργατικής νομοθεσίας  

Σημαντική αρμοδιότητα του τμήματος διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού είναι η παρακολούθηση 

της εργατικής νομοθεσίας που καθορίζει τις συνθήκες εργασίας (ωράριο, υπερεργασία, άδειες, επιδόματα, 

τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας) και η συνεργασία με το συλλογικό όργανο των 

εργαζομένων (συνδικάτο) έτσι ώστε να επιλύονται άμεσα τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι 

(προαγωγές, μη πληρωμή υπερωριών κ.λπ.) και να αποφεύγονται συγκρούσεις (απεργίες, στάσεις εργασίας) που 

βλάπτουν την παραγωγική διαδικασία.          

   Στο Σχήμα 8 παρουσιάζεται η οργανική σύνδεση του στρατηγικού προγραμματισμού της 

επιχείρησης με τον στρατηγικό προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού και τις επιμέρους λειτουργίες του.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 8: Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικού προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού  
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Πηγή: Προσαρμογή από Portolese-Dias, 2012, σ. 58. - Επεξεργασία: Συγγραφέας. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 

Η νέα ξενοδοχειακή μονάδα με την επωνυμία «Ν. & Π. Δόση Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Fitness Green 

Resort» πρόκειται να εγκατασταθεί στο χωριό Καλύβες Χαλκιδικής, ένα πανέμορφο κομμάτι της Ελλάδος 

που συνδυάζει τέλεια την φύση, βουνό και θάλασσα, ιστορία και παράδοση, αναγνωρισιμότητα και 

παραδοσιακές γεύσεις και βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα.  Σκοπός της νεοσύστατης ξενοδοχειακής 

μονάδας είναι να αποτελέσει την καλύτερη επιλογή διαμονής και εστίασης για τους επισκέπτες της περιοχής 

, αλλά και έναν χώρο διοργάνωσης πολυτελών εκδηλώσεων (γάμων, βαπτίσεων, συνεστιάσεων κ.λπ.) για 

τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικής Μακεδονίας με τη 

δημιουργία μιας ξεχωριστής εμπειρίας που θα βασίζεται στην παροχή αναβαθμισμένων και 

προσωποποιημένων υπηρεσιών σε σύγχρονες εγκαταστάσεις που βρίσκονται μέσα σε ένα μοναδικό 

περιβάλλον ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Προβάλλοντας μέσω του διαδικτύου την ευρύτερη περιοχή του 

παραθαλάσιου όγκου της Χαλκιδικής και βοηθώντας τους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τον επίγειο 

αυτόν παράδεισο που προσφέρεται για διακοπές, ξεκούραση και διάφορες μορφές αθλητισμού καθ’ όλη τη 

διάρκεια του χρόνου, η επιχείρηση απευθύνεται σε πελάτες όλων των ηλικιών που αναζητούν λίγες στιγμές 

χαλάρωσης και ταξιδεύουν μεμονωμένα, με γκρουπ ή με τις οικογένειές τους και ευελπιστεί να επιτύχει 

διαχρονικά μεγαλύτερη πληρότητα από τους ανταγωνιστές της, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα αυξημένα κέρδη,

     Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, που θα αποτελείται από 

32 δωμάτια (4 σουίτες, 18 δίκλινα και 10 τρίκλινα), εστιατόριο, καφετερία, μπαρ, εσωτερική πισίνα, κέντρο 

ευεξίας και αίθουσα ψυχαγωγίας, θα ανεγερθούν σε ιδιόκτητο οικόπεδο των ομόρρυθμων εταίρων. Το 

συνολικό κόστος της επένδυσης αναμένεται να ανέλθει σε € 2.100.000,00 και πρόκειται να καλυφθεί με ίδια 

συμμετοχή σε ποσοστό 31,90% (€ 670.000,00) και κατά το υπόλοιπο 68,10% (€ 1.430.000,00) με τραπεζικό 

δανεισμό.         Η πρόβλεψη της εξέλιξης των βασικών 

οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης κατά την πρώτη τριετία της λειτουργίας της, που καλύπτει το παρόν 

επιχειρηματικό σχέδιο, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 9, από το οποίο φαίνεται ότι οι προοπτικές 

βιωσιμότητάς της είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές 

Διάγραμμα 8: Οικονομικά στοιχεία Fitness Green Resort  

 

Επεξεργασία: Συγγραφέας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ  

7.1 Εταιρική ταυτότητα  

Η νεοσύστατη ξενοδοχειακή μονάδα, ως επιχείρηση οικογενειακού χαρακτήρα, θα λάβει τη νομική μορφή 

της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία «N. & Π. Δόση Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Fitness Green 

Resort». Θα έχει δύο ομόρρυθμους εταίρους: τον ιδρυτή Νικόλαο Δόση με ποσοστό 75% και τον αδελφό του 

Περικλή Δόση με το υπόλοιπο 25%.      Το ξενοδοχείο θα βρίσκεται στο 

χωριό Καλύβες της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικής Μακεδονίας  και θα παρέχει στην ευρύτερη περιοχή 

ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον στο όποιο θα είναι δυνατό οι πελάτες να απολαύσουν εκτός από τις 

υπηρεσίες διαμονής και εστίασης και ποικίλες άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες. Θα αποτελείται από 32 

δωμάτια τα οποία θα μπορούν να φιλοξενήσουν από 1 έως 4 άτομα (ενήλικες και παιδιά). Σε όλα τα δωμάτια 

θα παρέχονται οι ανέσεις των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων (θέρμανση, τηλεόραση, ψυγείο, 

τηλέφωνο).             Θα δοθεί 

μέριμνα ώστε στην νέα επιχείρηση, να  υπάρχει επί πλέον  εστιατόριο που θα προσφέρει παραδοσιακά πιάτα 

με γεύσεις από το Ν. Χαλκιδικής (με βάση τα τοπικά χορταρικά, βότανα, ψάρια και κρεατικά), με σκοπό την 

προώθηση των τοπικών προϊόντων, γεγονός που μπορεί να συνεισφέρει και στην ανάπτυξη της οικονομίας 

της περιοχής. Η επιχείρηση φιλοδοξεί να καλύψει την έλλειψη που υπάρχει στις ξενοδοχειακές υποδομές και 

απευθύνεται τόσο σε μεμονωμένους τουρίστες ή γκρουπ ατόμων, όσο και σε οικογένειες. Θα υπάρχει 

δυνατότητα κρατήσεων μέσω ταξιδιωτικών γραφείων ή μεμονωμένα, τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου αφού η 

επιχείρηση σκοπεύει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένη και εύχρηστη ιστοσελίδα. 

 

7.2 Αποστολή και όραμα της επιχείρησης  

Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της επιχείρησης βρίσκεται ο άνθρωπος (πελάτες, προσωπικό, επιχειρηματίας). 

Αποστολή του ξενοδοχείου είναι:  

• Η παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών και πλήρους ικανοποίησης του πελάτη με αποτελεσματική, 

φιλική και ποιοτική εξυπηρέτηση στην κατάλληλη σχέση αξίας/τιμής. Πρωταρχικό μέλημα του 

ξενοδοχείου είναι η φροντίδα και άνεση των πελατών.  

• Δημιουργία καλών συνθηκών εργασίας για το προσωπικό με την αναγνώριση της αξίας και των 

ικανοτήτων του κάθε υπαλλήλου και την ενθάρρυνσή τους για την ανάληψη πρωτοβουλιών και 

λήψη αποφάσεων.  

• Μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης, αύξηση της αξίας της και κοινωνική καταξίωση 

για τον επιχειρηματία.  

Όραμα του επιχειρηματία είναι η δημιουργία μιας ξενοδοχειακής μονάδας υψηλής αισθητικής με ζεστό 

περιβάλλον που θα προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πελάτες της, προστατεύοντας 

παράλληλα το φυσικό περιβάλλον και επιδιώκοντας την ευημερία και αναβάθμιση της τοπικής κοινωνίας. 

Για να το επιτύχει αυτό η επιχείρηση σχεδιάζει να επενδύσει στην ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών 

δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

7.3 Στόχοι της επιχείρησης  

Με δεδομένη τη διατήρηση σταθερής τιμολογιακής πολιτικής και υπό την προϋπόθεση της μη επιβάρυνσης 

του λειτουργικού κόστους εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων (αύξηση ΦΠΑ και φορολογίας, μισθών, πρώτων 

υλών κ.λπ.) οι αντικειμενικοί στόχοι της επιχείρησης για τα 3 πρώτα χρόνια λειτουργίας της είναι:  

1. Διείσδυση στην αγορά και επίτευξη μέσου όρου πληρότητας 50% κατά το 1ο έτος λειτουργίας. 

Αύξηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων κατά 5% ετησίως για το 2ο και 3ο έτος.  

2. Οι πωλήσεις από τις πρόσθετες υπηρεσίες που θα προσφέρει η επιχείρηση (εστίαση και ανάληψη 

διοργάνωσης εκδηλώσεων, όπως δεξιώσεις, γάμους, βαπτίσεις κ.λπ.) να συνεισφέρουν κατά 
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30% στη διαμόρφωση των συνολικών εσόδων κατά το 1ο έτος και να αυξάνονται κατά 8% 

ετησίως τα δύο επόμενα έτη  (2ο και 3ο). 

7.4 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Η ξενοδοχειακή μονάδα θα είναι παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, σχεδιασμένη με οικολογική συνείδηση και 

θα διαθέτει συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Ο σεβασμός και η 

εναρμόνιση με το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, η ανάδειξη του μοναδικής ομορφιάς φυσικού τοπίου της 

περιοχής και η στήριξη της τοπικής κοινωνίας, μέσω της διάθεσης παραδοσιακών προϊόντων και προσφοράς 

εργασίας στους κατοίκους της περιοχής είναι ζητήματα πρωταρχικής σημασίας για την επιχείρηση. 

Παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή αντιμετώπιση των εργαζομένων και των πελατών, των 

μεταξύ τους σχέσεων καθώς και στη συνεργασία και ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας της 

επιχείρησης με τις γειτονικές επιχειρήσεις. 

 

7.5 Στρατηγική ανταγωνισμού  

Η επιχείρηση δίνει ιδιαίτερη σημασία στην υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση στο πλαίσιο ενός φιλικού και 

οικείου περιβάλλοντος και στη δημιουργία αισθήματος ικανοποίησης των πελατών της. Με έμφαση στην 

επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού, την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών 

διαμονής, την ξεχωριστή αισθητική που θα χαρακτηρίζει τόσο τα δωμάτια όσο και τους επιμέρους χώρους 

φιλοξενίας, την ποιοτική ελληνική κουζίνα διανθισμένη με τοπικά παραδοσιακά εδέσματα, το «Fitness 

Green» φιλοδοξεί να προσφέρει ένα τουριστικό προϊόν εντελώς διαφοροποιημένο από αυτό των 

ανταγωνιστών του. Με σημείο αναφοράς και δυναμικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα την φιλοσοφία του 

επαναπροσδιορισμού των βασικών υπηρεσιών διαμονής, η επιχείρηση επενδύει στη δημιουργία και 

διασφάλιση διαχρονικών σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και όχι απλά σε περιστασιακό τουρισμό.  

Έτσι, θα δημιουργηθεί η εικόνα ενός ξενοδοχείου που προσφέρει την καλύτερη δυνατή σχέση 

ποιότητας/τιμής και θα ενισχυθεί η αναγνωρισημότητα του προσφερόμενου προϊόντος, γεγονός που θεωρείται 

αναγκαίο για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της επιχείρησης.  

7.6 Διάστημα λειτουργίας  

Σκοπός των νέων επιχειρηματιών είναι η νέα επιχείρηση να λειτουργεί όλο τον χρόνο. Το καλοκαίρι θα 

προσπαθεί να προσελκύει τους καλοκαιρινούς παραθεριστές αλλά και τον  χειμώνα όλους όσους επιθυμούν 

να επισκεφθούν την ορεινή Χαλκιδική (Ταξιάρχης, Χολομώντας), το Σπήλαιο των Πετραλώνων κ.λ.π.  

7.7 Aνάγκες εξυπηρετησης της επιχείρησης 

 Το νέο ξενοδοχείο  θα βρίσκεται σε τέτοιο σημείο, ώστε να εξυπηρετεί τις βασικές ανάγκες κάθε ατόμου.  

Επιπλέον λόγο της κοντινής απόστασης από την πόλη του Πολυγύρου αλλά και των Μουδανιών  καθώς  και 

από πολλά άλλα αξιοθαύμαστα χωριά θα δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν όλες οι εναλλακτικές μορφές 

τουρισμού (όπως πεζοπορία, ποδηλασία, ιππασία). Είναι κοντά στην Θεσσαλονίκη καθότι απέχει μόνο εξήντα 

(60) χιλιόμετρα .             

  Η περιοχή που επιλέχτηκε δεν είναι τυχαία. Οι Καλύβες βρίσκονται στην αρχή των δύο 

«ποδιών» της Χαλκιδικής, της Σιθωνίας και Κασσάνδρας Μεγάλο ρόλο για την επιλογή αυτή παίζει και η 

υπάρχουσα εμπειρία των επιχειρηματιών στον κλάδο των τουριστικών επιχειρήσεων. Τέλος το βουνό είναι 

κατάλληλο για κυνηγετικό τουρισμό (πολλοί κυνηγετικοί σύλλογοι), αλλά και για θρησκευτικό τουρισμό ( 

Άγιο Όρος).  
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7.8 Προσβασιμότητα της περιοχής εγκατάστασης της νέας επιχείρησης 

Είναι εύκολα προσβάσιμη η περιοχή, λόγο καλού οδικού δικτύου. Βρίσκεται πάνω στον επαρχιακό δρόμο 

Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου. Εξυπηρετείται από υπεραστική συγκοινωνία 4 φορές την ημέρα. Επίσης θα 

διαθέτει ιδιόκτητα λεωφορεία για τη μεταφορά των πελατών από και προς το ξενοδοχείο.  

7.9 Ανάλυση SWOT  

Η ανάλυση SWOT (ακρωνύμιο από τις αγγλικές λέξεις: Strengths-Δυνατότητες, Weaknesses-Αδυναμίες, 

Opportunities-Ευκαιρίες και Threats-Απειλές) προσδιορίζει τα στρατηγικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η 

επιχείρηση σε όρους δυνάμεων (διαθέσιμοι πόροι και ικανότητες) και αδυναμιών και σταθμίζει τις 

ευκαιρίες και τους κινδύνους που προέρχονται κυρίως από το εξωτερικό περιβάλλον.  

7.9.1 Δυνατά σημεία (Strengths) 

• Το γεγονός ότι θα είναι στην περιοχή το μόνο ξενοδοχείο 5 αστέρων, θα δημιουργήσει 

συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών.  

• Ισχυρό τουριστικό προϊόν, διαφοροποιημένο από τους άμεσους ανταγωνιστές και τις 

επιχειρήσεις που προσφέρουν υποκατάστατες υπηρεσίες (νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις και 

υποδομές της επιχείρησης, καινούριος εξοπλισμός, εσωτερική πισίνα, παιδότοπος, WiFi, 

αίθουσα εκδηλώσεων κ.λπ.).  

• Το μικρό σχετικά μέγεθος του ξενοδοχείου επιτρέπει την άμεση και συχνή επαφή με τον 

πελάτη παρέχοντας δυνατότητα καλύτερης επικοινωνίας και ανάπτυξης μεγαλύτερης 

οικειότητας (γνώση των επιθυμιών, ιδιαιτεροτήτων και αναγκών για την καλύτερη 

εξυπηρέτησή του), γεγονός που βοηθά στη δημιουργία πιστών, επαναλαμβανόμενων πελατών.  

• Χαμηλή εξάρτηση από tour operators, καθώς τα τμήματα της αγοράς στα οποία στοχεύει το 

ξενοδοχείο, σύμφωνα με την ανάλυση καταναλωτών που προηγήθηκε, προτιμούν να 

διοργανώνουν μόνοι το ταξίδι τους 

 

7.9.2 Αδύναμα σημεία (Weaknesses)         

   

• Η απειρία των επενδυτών στον ξενοδοχειακό κλάδο. + 

• Η ξενοδοχειακή μονάδα είναι εντελώς καινούρια, και επομένως θα απαιτηθεί μεγάλη 

αρχική προσπάθεια διείσδυσης στην αγορά, σύναψης συνεργασιών με κανάλια προώθησης 

και διανομής στην Ελλάδα και το εξωτερικό και δημιουργίας θετικής εικόνας στο μυαλό 

των καταναλωτών 

7.9.3Ευκαιρίες (Opportunities) 

• Συνεχής ανάπτυξη της φήμης και επισκεψιμότητας της Χαλκιδικής, ιδιαίτερα από  Ρώσους και 

κατοίκους των πρώην Ανατολικών χωρών αποτελεί μία μελλοντική περαιτέρω ανάπτυξη του 

Νομού και κατ’επέκταση του χωριού 

• Διαρκής ζήτηση του καταναλωτικού κοινού για επί πλέον παροχές και υπηρεσίες (παροχές 

ευεξίας, ξεναγήσεις, περιηγήσεις, ενημέρωση κ.λ.π.) 

• Η αυξανόμενη οικολογική συνείδηση του κόσμου. 

7.9.4 Απειλές (Threats) 

 

• Έντονος ανταγωνισμός από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν και διαθέτουν 

μεγάλη εμπειρία και μακρόχρονη παρουσία στην περιοχή. 
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• Απειλή από υποκατάστατες υπηρεσίες (ενοικιαζόμενα δωμάτια) που προσφέρουν μεν 

χαμηλότερες τιμές αλλά ταυτόχρονα και υποδεέστερης ποιότητας υπηρεσίες.  

• Καθυστέρηση στη βελτίωση του οδικού δικτύου και τον εκσυγχρονισμό της περιοχής.  

• Η αδυναμία προσέγγισης του τόπου εγκατάστασης της νέας ξενοδοχειακής μονάδας με άλλο 

τρόπο εκτός του οδικού επαρχιακού δικτύου μπορεί να αποτελέσει πιθανή αιτία απόρριψής 

της ως τουριστικού προορισμού.  

• Ανεπαρκής προβολή της περιοχής των Καλύβων ως τόπου καλοκαιρινών και όχι μόνο 

διακοπών καθώς και εναλλακτικού τουρισμού.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

8.1 Ανάλυση PESTLE 

Η ανάλυση PESTLE (ακρωνύμιο από τις αγγλικές λέξεις: Political – Economic – Social – Technological – 

Legislative - Environmental) χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων του ευρύτερου 

πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού, τεχνολογικού περιβάλλοντος καθώς και ζητημάτων που άπτονται του 

ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και της περιβαλλοντικής προστασίας στη λειτουργία της επιχείρησης 

(Μarketing Μinefield, n.d.) 

8.1.1 Πολιτικό περιβάλλον  

• Η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται ασταθής λόγω των συχνών εκλογικών 

αναμετρήσεων και των αλλαγών κυβερνητικών σχημάτων, που έχει ως αποτέλεσμα τη συχνή 

αλλαγή της φορολογικής πολιτικής έναντι των επιχειρήσεων (μεταβολή φορολογικών 

συντελεστών και ποσοστού ΦΠΑ) και της νομοθεσίας που αφορούν την αγορά εργασίας 

(προσλήψεις, απολύσεις, καταβολή αποζημιώσεων, επίπεδο μισθών).  

• Η συνεχής αύξηση της τρομοκρατίας τα τελευταία χρόνια, η επιδείνωση της διεθνούς 

πολιτικής κατάστασης και η εμφάνιση διαφόρων προβλημάτων (περιφερειακοί πόλεμοι, 

αύξηση προσφυγικών ροών, εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών) έχουν ως αποτέλεσμα την 

έκδοση ταξιδιωτικών οδηγιών, την επιβολή περιορισμών στις μετακινήσεις των πολιτών 

μεταξύ των κρατών και πολλές φορές κλείσιμο των συνόρων με δυσμενέστατες επιπτώσεις 

στην ανάπτυξη του τουρισμού.  

• Περιορισμένη συνεργασία του Δήμου αλλά και του Κράτους με τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Καλύβων για τη βελτίωση των υποδομών όσο και του 

οδικού άξονα.  

8.1.2 Οικονομικό περιβάλλον  

• Η οικονομική ύφεση που πλήττει την Ελλάδα τα τελευταία εφτά χρόνια είχε ως αποτέλεσμα τη 

σημαντική συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μεγάλη αύξηση της ανεργίας 

και δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας και αστάθειας στην αγορά, με συνέπεια τη μείωση του 

εσωτερικού τουρισμού και της τουριστικής δαπάνης.  

• Η μείωση της ρευστότητας των τραπεζών επηρεάζει αρνητικά την έγκριση και χορήγηση νέων 

δανείων στις επιχειρήσεις (νέες και υφιστάμενες).  

• Η άνοδος των επιτοκίων δανεισμού επιβαρύνει τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων 

αυξάνοντας το κόστος των δανειακών υποχρεώσεων.  

8.1.3 Κοινωνικό περιβάλλον  

• Εκμετάλλευση της αναπτυσσόμενης τάσης για υγιεινή διαβίωση και διατροφή που ωθεί μεγάλα 

τμήματα του πληθυσμού να επιλέξουν ως τόπο διακοπών μια περιοχή κοντά στη φύση 



95 
 

συνδυάζοντας ήπιες αθλητικές δραστηριότητες με την αγορά και κατανάλωση αγνών αγροτικών 

προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας.  

• Αλλαγές στις συνήθειες των καταναλωτών, οι οποίοι χρησιμοποιούν πλέον το διαδίκτυο για να 

αναζητήσουν και να ενημερωθούν για τον τόπο προορισμού, να συγκρίνουν τιμές και να 

οργανώσουν οι ίδιοι τις διακοπές τους.  

8.1.4 Τεχνολογικό περιβάλλον  

• Χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών αφενός μεν για την εσωτερική 

οργάνωση της επιχείρησης (διαχείριση δωματίων, παρακολούθηση χρηματοοικονομικών 

στοιχείων, δημιουργία βάσεως δεδομένων πελατολογίου κ.λπ.), και αφετέρου για την προβολή, 

προώθηση και διανομή του προϊόντος της (δημιουργία ιστοσελίδας, προβολή μέσω ιστοσελίδων 

τουριστικών προορισμών, επιχειρήσεων, blogs και portals που περιέχουν ειδικά ένθετα ή 

τμήματα αφιερωμένα στα ταξίδια και τον τουρισμό).  

• Αξιοποίηση της διαρκώς αυξανόμενης επιρροής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (facebook, 

twitter, linkedin, google+, flickr, instagram, pinterest) στον τομέα της προβολής και 

επικοινωνίας προκειμένου η επιχείρηση να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους πελάτες της και 

να γνωρίζει τις απόψεις τους σε πραγματικό χρόνο.  

8.1.5 Νομοθεσία  

• Η φύση του παρεχόμενου προϊόντος της επιχείρησης, και ειδικά η πώληση ροφημάτων και ειδών 

εστίασης, δημιουργεί την υποχρέωση συμμόρφωσής της σε αυστηρούς νόμους που καθορίζουν 

την υγιεινή διατήρηση και διάθεση τους και την ασφάλεια των εργαζομένων και των 

καταναλωτών. Μια αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη 

λειτουργία της επιχείρησης.  

• Η επιχείρηση πρέπει να τηρεί την εργατική και φορολογική νομοθεσία της χώρας.  

• Η αυξημένη γραφειοκρατία αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για ίδρυση και λειτουργία νέων 

επιχειρήσεων (πολύπλοκες διαδικασίες αδειοδότησης με την εμπλοκή πολλών και διαφορετικών 

δημόσιων υπηρεσιών, διάσπαρτες νομοθετικές διατάξεις κ.λπ.). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια 

γίνονται συνεχείς προσπάθειες εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις 

επενδύσεις και την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, όπως:  

• Θεσμοθέτηση διαδικασίας fast track για την επιτάχυνση της υλοποίησης στρατηγικών 

επενδύσεων προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας (Ν. 4146/2013),  

• Σύσταση υπηρεσίας μιας στάσης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε ένα σημείο σε μια ημέρα, 

η οποία συμβάλει στη δραστική μείωση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την έναρξη της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος για 

τον επιχειρηματία και την απαλλαγή του δημόσιου τομέα από σημαντικό διοικητικό κόστος (Ν. 

2853/2010),  

• Λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), στο οποίο είναι εγγεγραμμένες όλες οι 

επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα και εκδίδει άμεσα (εντός ωρών) τα πιστοποιητικά 

που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για τη συνεργασία τους με δημόσιους φορείς, τράπεζες, 

επιμελητήρια κ.λπ.  

8.1.6 Προστασία του περιβάλλοντος  

• Εξαιτίας της ολοένα αυξανόμενης ευαισθησίας του πληθυσμού σε θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος, η επιχείρηση θα πρέπει να υιοθετήσει μέτρα που δείχνουν την περιβαλλοντική της 

συνείδηση και μειώνουν το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα (ανακύκλωση, προσπάθεια μείωσης 

κατανάλωσης νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 

κ.λπ.). 

•  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  

Στο κεφάλαιο αυτό του επιχειρηματικού σχεδίου αναλύεται το μείγμα μάρκετινγκ και περιλαμβάνονται 

λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με:  

• Τη θέση και τις ιδιαιτερότητες του προϊόντος έναντι των ανταγωνιστών.  

• Τις προσπάθειες βελτίωσης του προϊόντος, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις 

προτιμήσεις των επισκεπτών.  

• Την τμηματοποίηση της αγοράς και τον καθορισμό των ομάδων στόχων.  

• Την τιμολόγηση του προϊόντος.  

• Τα κανάλια διανομής, τις μεθόδους προώθησης και τους τρόπους διαφήμισης.  

• Τον προϋπολογισμό που αφορά την προώθηση και διαφήμιση του ξενοδοχείου. 

9.1 Προϊόν 

Η ξενοδοχειακή μονάδα θα προσφέρει υπηρεσίες διαμονής, εστίασης και διάφορες άλλες υπηρεσίες με 

χρέωση (παροχή υπηρεσιών ευεξίας και άθλησης, διοργάνωση δεξιώσεων, εκδρομών κ.ά.). Δίνοντας έμφαση 

στη φιλική εξυπηρέτηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού, την παροχή 

αναβαθμισμένων υπηρεσιών διαμονής, την ιδιαίτερα ξεχωριστή αισθητική που χαρακτηρίζει τόσο τα δωμάτια 

όσο και τους επιμέρους χώρους φιλοξενίας, την ποιοτική ελληνική κουζίνα διανθισμένη με τοπικά 

παραδοσιακά εδέσματα, το “Fitness Green Resorts” φιλοδοξεί να προσφέρει ένα τουριστικό προϊόν εντελώς 

διαφοροποιημένο από αυτό των ανταγωνιστών του. Με σημείο αναφοράς και δυναμικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα τη φιλοσοφία του επαναπροσδιορισμού των βασικών υπηρεσιών διαμονής, η επιχείρηση 

επενδύει στη δημιουργία και διασφάλιση διαχρονικών σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και όχι 

απλά σε περιστασιακό τουρισμό.          Το 

ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Καλύβες, Χαλκιδικής σε μια μαγευτική τοποθεσία με φυσικό τοπίο 

ασύγκριτης ομορφιάς και μοναδική θέα. Η αμφιθεατρική του διάταξη προσδίδει ένα ακόμη ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα και θα πλαισιώνει την ανυπέρβλητη αισθητική του ώστε να ολοκληρώνεται έτσι η αίσθηση της 

πολυτέλειας που θα προσφέρει στους πελάτες του.       Η μονάδα θα είναι 

κτισμένη σύμφωνα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής και θα αποτελείται από τρία διώροφα 

κτήρια που θα διατάσσονται σε σχήμα «Π» και θα συνδέονται μεταξύ τους.     Στο 

κεντρικό κτίριο θα βρίσκονται οι χώροι υποδοχής, εστίασης, παρασκευής φαγητού και η συνεδριακή αίθουσα, 

ενώ στα αλλά δυο κτήρια θα είναι κατανεμημένα η εσωτερική πισίνα-χαμάμ, ο παιδότοπος, το κέντρο ευεξίας 

και η αίθουσα διεξαγωγής εκδηλώσεων. Στόχος αυτής της διαρρύθμισης είναι ο πελάτης να γνωρίσει όλο το 

ξενοδοχείο μέσα από τις υπηρεσίες που του προσφέρει και να μην παραμείνει περιορισμένος στο κεντρικό 

κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο. Στους επάνω ορόφους των τριών κτηρίων θα βρίσκονται τα δωμάτια ώστε 

λόγω ύψους να έχουν καλύτερη θέα και να προσδίδεται η αίσθηση της πολυτέλειας. 

Ο εξωτερικός χώρος θα έχει πλούσια βλάστηση, εξωτερικό παιδότοπο, γήπεδο ποδοσφαίρου (5Χ5), μπάσκετ, 

βόλεϊ και τένις. Παράλληλα σε όλο το εύρος της έκτασης θα υπάρχουν γωνίες χαλάρωσης με έπιπλα 

εξωτερικού χώρου. Τέλος, κοντά στην κεντρική είσοδο θα υπάρχει άνετος χώρος στάθμευσης με ευκολίες 

μετακίνησης των αποσκευών.  Το ξενοδοχείο θα κτιστεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο συνολικής έκτασης 

13.000 τ.μ. ενώ η συνολική δόμηση θα είναι 1.610 τ.μ. όπως περιγράφεται παρακάτω και είναι σύμφωνη με 

τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η Υ.Α. 216/2015:  

• Σουίτες 160 τ.μ. (4 Χ 40 τ.μ.) – κλίνες 16.  

• Δίκλινα δωμάτια 432 τ.μ. (18 Χ 24 τ.μ.) – κλίνες 36.  

• Τρίκλινα δωμάτια 270 τ.μ. (10 Χ 27 τ.μ.) – κλίνες 30.  

• Χώρος υποδοχής πελατών 50 τ.μ.  
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• Εστιατόριο – αίθουσα πρωινού (με τζάκι) που θα λειτουργεί και σαν αίθουσα διοργάνωσης 

εκδηλώσεων 140 τ.μ.  

• Καφετερία - μπαρ 70 τ.μ.  

• Εσωτερική πισίνα 160 τ.μ.  

• Κέντρο ευεξίας με steam bath, solarium, jacuzzi, υδρομασάζ 50 τ.μ..  

• Αίθουσα ψυχαγωγίας με τηλεόραση και Η/Υ 60 τ.μ.  

• Βοηθητικοί χώροι 218 τ.μ. (γραφείο διεύθυνσης, κουζίνα, 3 κοινόχρηστα WC, αποθήκη, χώρος 

μηχανημάτων κ.ά.).  

 

Οι επιπλέον δωρεάν παροχές προς τους πελάτες του ξενοδοχείου θα είναι:  

• WiFi σε όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου, χρήση της εσωτερικής 

πισίνας,  

• Παρκινγκ 40 θέσεων,  

• Παιδική χαρά στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου και  

• Γήπεδο ποδοσφαίρου (5Χ5), μπάσκετ , βόλεϊ, τένις.  

Ο εξοπλισμός των δωματίων και των κοινοχρήστων χώρων θα απαρτίζεται από ηλεκτρικές συσκευές υψηλής 

τεχνολογίας διατηρώντας όπου αυτό είναι δυνατό ένα κλασσικό ύφος, ώστε η μεγαλοπρέπεια αλλά και οι 

σύγχρονες τάσεις να είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.  

Στον Πίνακα 15 καταγράφεται ο διαθέσιμος εξοπλισμός των δωματίων και των κοινοχρήστων χώρων του 

ξενοδοχείου.  

Πίνακας 15: Εξοπλισμός ανάλογα με τους επιμέρους χώρους του ξενοδοχείου  

Εξοπλισμός Δίκλινων Δωματίων  Εξοπλισμός Τρίκλινων Δωματίων  

Διπλό Κρεβάτι, Δυο κομοδίνα, 

Ηχομόνωση, Γραφείο – τουαλέτα 

περιποίησης με καρέκλα, Τραπέζι μέσης 

με δυο πολυθρόνες, Mini bar, Φορητός 

φωτισμός (φωτιστικά δαπέδου ή 

επιτραπέζια), Τηλεόραση, Ηχοσύστημα, 

Τηλέφωνο, Ντουλάπα, Χώρος απόθεσης 

αποσκευών, Μπάνιο με 

μπανιέραυδρομασάζ, νιπτήρα, τουαλέτα, 

πιστολάκι μαλλιών, μπουρνούζι, δωρεάν 

προϊόντα περιποίησης, Μπαλκόνι με 

τραπέζι μέσης και τρεις πολυθρόνες, 

πίνακες ζωγραφικής.  

Διπλό Κρεβάτι με δυο κομοδίνα, Μονό 

κρεβάτι με ένα κομοδίνο, Ηχομόνωση, 

Γραφείο – τουαλέτα περιποίησης με 

καρέκλα, Τραπέζι μέσης με δυο 

πολυθρόνες, Mini bar, Φορητός φωτισμός 

(φωτιστικά δαπέδου ή επιτραπέζια), 

Τηλεόραση, Ηχοσύστημα, Τηλέφωνο, 

Ντουλάπα, Χώρος απόθεσης αποσκευών, 

Μπάνιο με μπανιέραυδρομασάζ, νιπτήρα, 

τουαλέτα, πιστολάκι μαλλιών, 

μπουρνούζι, δωρεάν προϊόντα 

περιποίησης, Μπαλκόνι με τραπέζι μέσης 

και τρεις πολυθρόνες, πίνακες 

ζωγραφικής.  

Εξοπλισμός Σουίτας  Εξοπλισμός Κοινόχρηστων Χώρων  
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Οι σουίτες αποτελούνται από ένα 

υπνοδωμάτιο, σαλόνι και μπάνιο. 

Διαθέτουν: Τζάκι, Υπέρδιπλο κρεβάτι με 

δυο κομοδίνα, Δυο μονά κρεβάτια με δυο 

κομοδίνα, Γραφείο και τουαλέτα 

περιποίησης με δυο καρέκλες, Τραπέζι 

μέσης με τρεις πολυθρόνες, Mini bar, 

Φορητός φωτισμός (φωτιστικά δαπέδου ή 

επιτραπέζια), Τηλεόραση τοίχου, 

Ηχοσύστημα, Τηλέφωνο, Ντουλάπα, 

Χώρος απόθεσης αποσκευών, Τηλεόραση 

επιτραπέζια με home cinema, Μπάνιο με 

μπανιέρα-υδρομασάζ, νιπτήρα, τουαλέτα, 

πιστολάκι μαλλιών, μπουρνούζι, δωρεάν 

προϊόντα περιποίησης, πίνακες 

ζωγραφικής.  

Χώρος υποδοχής, Ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, Περιφερειακά μηχανήματα 

(φαξ, φωτοτυπικό, εκτυπωτές, 

τηλεφωνικό κέντρο), Θέσεις για κλειδιά, 

Χώρος φύλαξης αποσκευών, Χώρος 

πρώτων βοηθειών και περιποίησης 

βρεφών.  

Επεξεργασία: Συγγραφέας 

9.2 Τμηματοποίηση αγοράς  

Κατανοώντας τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού που επισκέπτεται την περιοχή μέσα από την ανάλυση 

που προηγήθηκε και έχοντας ως γνώμονα το όραμα της επιχείρησης για την παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών 

διαμονής σε ένα σύγχρονο κατάλυμα που βρίσκεται σε μια όμορφη και ήσυχη παραθαλάσια περιοχή, 

προκύπτει ότι τα βασικά τμήματα της αγοράς στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί η επιχείρηση είναι 

Έλληνες και αλλοδαποί τουρίστες που επιθυμούν να γνωρίσουν την παραδοσιακή Ελλάδα απολαμβάνοντας 

την πολυτέλεια και την ποιότητα μέσα από ένα πλήθος παροχών.  

Ειδικότερα, χρησιμοποιώντας ως βάση δημογραφικά χαρακτηριστικά (οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, 

επαγγελματική ιδιότητα) και εισοδηματικά κριτήρια, η επιχείρηση θα στοχεύσει σε:  

• Νιόπαντρους και νεαρά ζευγάρια, παρέχοντας ένα ζεστό περιβάλλον χαλάρωσης και 

αναζωογόνησης.  

• Οικογένειες με παιδιά (ηλικίας 25 – 45 ετών), αποτελώντας ένα μέρος ευεξίας και χαλάρωσης 

για τους γονείς, προσφέροντας παράλληλα ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά θα 

μπορούν να χαρούν εξωτερικές δραστηριότητες και να αναπτύξουν ενδιαφέροντα κλειστού 

χώρου.  

• Άτομα νεαρής ηλικίας και μεμονωμένους, που έχουν περισσότερο χρόνο για διακοπές και 

αναζητούν ένα ποιοτικό περιβάλλον διαμονής.  

• Εταιρείες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις ετήσιες συγκεντρώσεις του προσωπικού τους 

απολαμβάνοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.  

• Άτομα υψηλού εισοδήματος που αναζητούν ένα πολυτελές περιβάλλον (σουίτες) για αποδράσεις 

από την καθημερινή ρουτίνα.  

• Άτομα μεσαίου ή χαμηλού εισοδήματος που θέλουν ένα ποιοτικό περιβάλλον διακοπών 

εκμεταλλευόμενοι τις ειδικές προσφορές που κατά καιρούς θα κάνει το ξενοδοχείο.  

Με βάση χαρακτηριστικά συμπεριφοράς και τρόπου ζωής, στόχος της επιχείρησης είναι να προσελκύσει:  

• Άτομα που ασχολούνται με καλοκαιρινά σπόρ (σκι, τέννις, θαλάσσια σπόρ, και άλλες 

δραστηριότητες που έχουν σχέση με την θάλασσα).  

• Αθλητικές ομάδες και συλλόγους που θα επιλέξουν το ξενοδοχείο για την ετήσια προετοιμασία 

τους. 
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Το νέο εγχείρημα θα προσφέρει από τη μια ποιοτικές ξενοδοχειακές υπηρεσίες και από την άλλη μια ανάσα 

στο πρόβλημα της ανεργίας της περιοχής. Εκτιμάται ότι, αρχικά το πελατολόγιο θα πλαισιωθεί από την τοπική 

κοινωνία, με κατάλληλες κινήσεις μάρκετινγκ και διαφήμισης. Θα καταβληθεί προσπάθεια καθιέρωσης του 

ξενοδοχείου ως τόπου διοργάνωσης γαμήλιων δεξιώσεων και άλλων εκδηλώσεων, έτσι ώστε από την αρχή 

να ενισχύονται τα έσοδα του ξενοδοχείου από τη λειτουργία του χώρου εκδηλώσεων, του εστιατορίου και 

του μπαρ. 

9.3 Πολιτική τιμολόγησης  

Η πολιτική τιμολόγησης που θα ακολουθήσει η επιχείρηση θα ποικίλει ανάλογα με το είδος του δωματίου 

που θα χρησιμοποιείται από τον επισκέπτη (δίκλινο, τρίκλινο, σουίτα). Οι τιμές των δωματίων θα είναι λίγο 

υψηλότερες από τον μέσο όρο των κύριων ανταγωνιστών στην περιοχή, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν 

παραπάνω, καθώς μεγάλο μέρος των καταναλωτών έχει άμεσα συνυφασμένο το επίπεδο τιμών με το επίπεδο 

ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών (Lewis   Shoemaker, 1997; Oh, 20005; Parasuraman, Berry, & 

Zeithaml, 19916; Bojanic, 19967; Oh, 19998). Με δεδομένα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Fitness 

Green Resort (ξενοδοχείο 5 αστέρων, έμφαση στην ποιότητα μέσα από σύγχρονες εγκαταστάσεις, παροχή 

επιπλέον και διαφοροποιημένων υπηρεσιών, ενσωμάτωση του φυσικού κάλλους της περιοχής) υπάρχουν 

περιθώρια καθορισμού σχετικά υψηλότερων τιμών από τους ανταγωνιστές. Βέβαια, η τιμολογιακή πολιτική 

θα λαμβάνει υπόψη της τόσο τους στόχους της επιχείρησης (εφαρμογή cost και yield management) και 

καθιέρωση μιας διακριτής εικόνας στην αγορά, όσο και τα ισχύοντα μακροοικονομικά δεδομένα (ύφεση, 

μείωση διαθέσιμου εισοδήματος καταναλωτών κ.λπ.), ώστε οι τιμές των δωματίων και των υπηρεσιών που 

παρέχονται επί πληρωμή (εστιατόριο, καφέ-μπαρ, πραγματοποίηση εκδηλώσεων κ.λπ.) να ανταποκρίνονται 

στα επίπεδα εισοδημάτων των Δραμινών και των Ελλήνων γενικότερα. Ειδικά για τις σουίτες του ξενοδοχείου 

η αυξημένη τιμολόγηση δικαιολογείται επειδή απευθύνονται σε πελάτες που έχουν ως πρωτεύον κριτήριο για 

την επιλογή τους την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και δευτερευόντως την τιμή, αφού συνήθως σε 

αυτή την κατηγορία ανήκουν άτομα υψηλού εισοδήματος. Σκοπός είναι να γίνει ταυτόσημη η εικόνα του 

ξενοδοχείου με την ποιότητα και την πολυτέλεια.        Παράλληλα θα 

υπάρξει μια πολιτική ειδικών τιμών και προσφορών σε πελάτες που χρησιμοποιούν και απολαμβάνουν τις 

υπηρεσίες του ξενοδοχείου για επαγγελματικούς λόγους (προετοιμασία αθλητικών ομάδων, συμμετοχή 

αθλητικών συλλόγων σε δραστηριότητες του χιονοδρομικού κέντρου, διάφοροι επαγγελματίες). Αυτό θα 

συμβαίνει γιατί από την μια θα γίνονται μαζικές κρατήσεις δωματίων και από την άλλη επειδή όσοι 

επισκέπτονται για πρώτη φορά το ξενοδοχείο με την ομάδα, το σύλλογο ή την εταιρία τους αποτελούν 

δυνητικούς πελάτες και στην προσωπική τους ζωή μιας και ήδη θα έχουν γνωρίσει το περιβάλλον και θα 

υπάρχουν αναπτυγμένες διαπροσωπικές σχέσεις.        

 Επίσης, ειδική τιμολογιακή πολιτική θα ακολουθηθεί για τους πελάτες που η κράτηση δωματίων θα 

γίνεται εκ των προτέρων (έκπτωση 10%) καθώς και για τους τακτικούς και καλούς πελάτες, οι οποίοι θα 

βαθμολογούνται βάσει της συχνότητας των επισκέψεων, το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε (διαμονή, 

εστίαση, μπαρ, άλλες υπηρεσίες) και τον αριθμό των πελατών που συστήθηκαν. Οι πελάτες με την υψηλότερη 

βαθμολογία (καλοί πελάτες) θα έχουν έκπτωση 10%-20% για την επόμενη διαμονή τους, ενώ θα 

απολαμβάνουν δωρεάν κάποιες παροχές οι οποίες χρεώνονται.       

      Οι tour operators, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, 

                                                           
5 Οι Lewis & Shoemaker (1997) και Oh (2000) υποστηρίζουν ότι η τιμή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο οι 

πελάτες αντιλαμβάνονται την ποιότητα.  

6 Οι Parasuraman, Berry, & Zeithaml (1991) μελετώντας διάφορους τομείς παροχής υπηρεσιών κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι οι πελάτες των ξενοδοχείων αναμένουν καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών όσο υψηλότερη είναι η τιμή που πληρώνουν.  

7 Ο Bojanic (1996) βρήκε ότι υπάρχει υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ της τιμής και της αντιλαμβανόμενης ποιότητας στους 

πελάτες των ξενοδοχείων.  

8 Ο Oh (1999) επισημαίνει ότι η τιμή μπορεί να ασκήσει σημαντική αρνητική επίδραση στην αξία που αντιλαμβάνεται ο πελάτης.  
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θα έχουν κλιμακωτή έκπτωση από 15% έως 30%, ανάλογα με τις κρατήσεις που θα πραγματοποιούν.  

   Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο οι τιμές διάθεσης των δωματίων του Falakro Mountain Resort 

καθορίζονται ως εξής:  

• Δίκλινο δωμάτιο με πρωινό 70 €.  

• Τρίκλινο δωμάτιο με πρωινό 90 €.  

• Σουίτα με πρωινό 135 €.  

Με τον τρόπο αυτό, η επιχείρηση χωρίς να εμπλακεί σε πόλεμο τιμών θα εστιάσει τις δυνάμεις της στην 

προσφορά υπηρεσιών και σε πιο αποδοτικές ενέργειες προβολής και προώθησης.   

9.4 Κανάλια διανομής και επικοινωνίας  

Πρωταρχικός στόχος του ξενοδοχείου, ως νέα επιχείρηση, είναι η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για 

την ύπαρξή του και η δημιουργία ενδιαφέροντος σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα ώστε να το 

επισκεφθούν και να το γνωρίσουν. Επομένως, κατά την έναρξη της λειτουργίας του, θα γίνει εκτεταμένη 

διαφημιστική προβολή σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με σκοπό την ταχύτερη διείσδυση στην 

αγορά. Η τηλεοπτική και ραδιοφωνική διαφημιστική καμπάνια θα πραγματοποιηθεί μέσω των τηλεοπτικών 

και ραδιοφωνικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας Star. Παράλληλα θα γίνει διαφήμιση σε υψηλής 

επισκεψιμότητας ιστοσελίδες τουριστικού περιεχομένου και όχι μόνο (trivago, travel guide, my hotel, χρυσός 

οδηγός κ.ά.). Επίσης, θα γίνεται καταχώρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα, μονόφυλλου διαφημιστικού 

έντυπου, σε τοπικές και εφημερίδες της περιφέρειας.   Πρωταγωνιστικό ρόλο ως μέσο 

προώθησης, διανομής, ενημέρωσης, δημιουργίας σχέσεων και δεσμών με τους πελάτες θα παίξει η χρήση του 

διαδικτύου, με επίκεντρο την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου, η οποία θα εξασφαλίζει εύκολη και γρήγορη 

πρόσβαση, θα δίνει πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δραστηριότητες, θα περιλαμβάνει 

φωτογραφικό υλικό των εγκαταστάσεων και της περιοχής, θα παρέχει στοιχεία επικοινωνίας και δυνατότητα 

online κράτησης δωματίου. Το μενού της ιστοσελίδας θα διατίθεται σε τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά 

και Γερμανικά). Παράλληλα θα αναπτυχθούν και ιστοσελίδες στα κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter, 

google+) ώστε να γίνει γνωστό το ξενοδοχείο και οι υπηρεσίες που προσφέρει στα νεότερα ηλικιακά 

κοινωνικά στρώματα.          Φιλοσοφία του Fitness 

Green είναι να χρησιμοποιείται εκτενώς ο ηλεκτρονικός τρόπος κράτησης δωματίων και υπηρεσιών, μιας και 

αυτό το δίκτυο διανομής παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, όπως:  

• Μείωση του ποσού των προμηθειών προς τρίτους.  

• Ταχύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.  

• Μείωση του όγκου εργασίας και απασχόλησης του κέντρου υποδοχής και άρα περισσότερος 

χρόνος για την εξυπηρέτηση των πελατών και την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων.  

• Δημιουργία βάσης δεδομένων με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των πελατών.  

• Συνεχή ανατροφοδότηση πληροφοριών και δεδομένων χωρίς την απασχόληση επιπλέον 

προσωπικού.   

• Αίσθημα δημιουργικής ικανοποίησης στους πελάτες λόγω της προσαρμογής τους στις νέες 

τεχνολογίες.  

Για να προσεγγίσει τους διαφορετικούς τύπους πελατών το Fitness Green Resort, εκτός από το internet, θα 

χρησιμοποιήσει και άλλα δίκτυα διανομής ώστε να καλύψει ολόκληρη την αγορά στόχο. Συγκεκριμένα:  

• Τηλεφωνική επικοινωνία µε το κέντρο υποδοχής του ξενοδοχείου όπου ο πελάτης θα μπορεί να 

ενημερωθεί για τα προϊόντα (δωμάτια και υπηρεσίες) αλλά και να προβεί σε κράτηση δωματίου.  

• Επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για πληροφορίες και κρατήσεις, ενώ 

παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα στον πελάτη να μπει σε mail list ώστε να ενημερώνεται για 

προσφορές και γεγονότα που θα λαμβάνουν χώρα στο ξενοδοχείο και την ευρύτερη περιοχή.  
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• Συνεργασία με τουριστικά γραφεία της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης (που αποτελεί την 

κοντινότερη μεγάλη δεξαμενή υποψήφιων τουριστών) και άλλων μεγάλων πόλεων της 

Περιφέρειας Ανατολικής και Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και με ταξιδιωτικούς οργανισμούς 

της Γερμανίας, της γειτονικής Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, από τις οποίες προέρχεται το 

μεγαλύτερο ποσοστό ξένων τουριστών που επισκέπτεται την περιοχή, με στόχο τη γρήγορη και 

ομαλή διείσδυση στην αγορά.  

 

Οι επικοινωνιακές ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από το Fitness Green Resort, είναι οι εξής:  

• Σχεσιακό μάρκετινγκ. Η ανάπτυξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων με τους πελάτες και τους 

εκπροσώπους των τουριστικών πρακτορείων, σε συνδυασμό με την παροχή αναβαθμισμένων 

ποιοτικά υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες τους, κρίνεται 

απαραίτητη αφού συμβάλλει θετικά στην ικανοποίηση και την αφοσίωσή τους στην επιχείρηση. 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις θα εκφράζονται σε όλο το εύρος της επαφής του προσωπικού με τους 

πελάτες, ξεκινώντας από το τηλέφωνο της κράτησης ή της επιβεβαίωσής της, εάν αυτή έγινε 

μέσω διαδικτύου, έως την ώρα της αποχώρησης από το ξενοδοχείο, αποτελώντας έτσι την αιχμή 

του δόρατος για την ικανοποίησή τους και την επιτυχία του Fitness Green Resort. Μέσω των 

ικανοποιημένων πελατών θα επιτευχθεί η ανάπτυξη της “από στόμα σε στόμα” διαφήμισης. 

Όσον αφορά τους εκπροσώπους των τουριστικών πρακτορείων, θα επιδιωχθεί η επίσκεψη και 

διαμονή τους για λίγες μέρες στο ξενοδοχείο, έτσι ώστε να γνωρίσουν την επιχείρηση και την 

περιοχή, να είναι σε θέση να διαμορφώσουν άποψη και να έχουν ένα μέτρο σύγκρισης 

αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ξενοδοχείου, προκειμένου να μπορούν να το 

προωθούν πιο αποτελεσματικά στους πελάτες τους.  

• Συμμετοχή σε εκθέσεις του κλάδου. Η συμμετοχή στην τουριστική έκθεση Philoxenia που 

διοργανώνεται κάθε χρόνο στα τέλη Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να φέρει σε 

επικοινωνία την επιχείρηση με τουριστικούς πράκτορες του εσωτερικού και του εξωτερικού, 

δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για στρατηγικές συνεργασίες.  

Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο after sales service των πελατών, οι οποίοι θα μπορούν να εκφράζουν 

τη γνώμη τους για τη διαμονή τους, να ενημερώνονται για τυχόν προσφορές του ξενοδοχείου και για διάφορες 

δραστηριότητες που θα διοργανώνονται στην ευρύτερη περιοχή.   Η συγκεκριμένη πολιτική 

διανομής επιλέγεται για χρονικό ορίζοντα τριετίας, όση είναι και η χρονική διάρκεια του παρόντος 

επιχειρηματικού σχεδίου, ενώ θα υφίσταται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας κάθε 

καναλιού διανομής σε ετήσια βάση, ώστε να γίνονται βελτιώσεις όπου απαιτούνται.  

9.4.1 Προϋπολογισμός μάρκετινγκ  

Το ετήσιο κόστος για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα 16.  

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 16: Δαπάνες Προβολής και Διαφήμισης  
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Α/Α  Ενέργεια  Δραστηριότητα  Κόστος  

1  Σχεσιακό 

μάρκετινγκ  

Ανάπτυξη καλών 

διαπροσωπικών σχέσεων  

Μηδενικό διότι θα γίνεται από 

την Διοίκηση και το Προσωπικό 

της Ξενοδοχειακής Μονάδας  

2  Παρουσία 

στο 

διαδίκτυο  

Ανάπτυξη ιστοσελίδας  1.500 €  

Παρουσία σε ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης  
Μηδενικό  

3  Διαφήμιση  Τηλεοπτική Διαφήμιση 

(περίπου 300 τηλεοπτικά 

σποτ)  

  

2.500 €  

Ραδιοφωνική Διαφήμιση 

(περίπου 1000 ραδιοφωνικά 

σποτ)  

  

1.000 €  

Διαφήμιση στο Διαδίκτυο  1.500 €  

Διαφήμιση σε έντυπα  1.000 €  

4  Συμμετοχή 

σε 

εκθέσεις  

Συμμετοχή στην έκθεση 

Philoxenia  2.500 €  

Σύνολο δαπανών για το Μάρκετινγκ   9.500 €  

Επεξεργασία: Συγγραφέας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

10.1 Οργάνωση του ξενοδοχείου  

Το ξενοδοχείο, προκειμένου να φέρει σε πέρας την αποστολή και τους στόχους του, περιλαμβάνει τα 

παρακάτω τμήματα:  

• διεύθυνση,  

• υποδοχή (reception),  

• τμήμα οικονομικού ελέγχου – λογιστήριο,  

• τμήμα εστίασης και τμήμα ορόφων.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα καθήκοντα κάθε τμήματος.  

Διεύθυνση  

Τα κύρια καθήκοντα του Διευθυντή συμπεριλαμβάνουν το γενικό συντονισμό και έλεγχο όλων των 

τμημάτων, εποπτεία του προσωπικού, συντήρηση του ξενοδοχείου (διατήρηση καλής εσωτερικής και 

εξωτερικής εμφάνισης των κτηρίων, λειτουργικότητα εξοπλισμού, εξωραϊσμό του περιβάλλοντος χώρου), 

σχεδιασμό μάρκετινγκ και επικοινωνία με τους πελάτες, προμηθευτές, ταξιδιωτικούς πράκτορες και tour 

operators του εξωτερικού. Κατά κανόνα στα μικρά και μεσαία ξενοδοχεία ο ιδιοκτήτης εκτελεί και χρέη 

Διευθυντού.  

Υποδοχή (reception)  
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Το τμήμα υποδοχής είναι υψίστης σημασίας επειδή από τη σωστή λειτουργία του εξαρτάται η πρώτη 

εντύπωση που θα αποκομίσει ο πελάτης κατά την είσοδό του στο ξενοδοχείο. Κύρια καθήκοντα του τμήματος 

αυτού είναι η παρακολούθηση των κρατήσεων, εξυπηρέτηση των πελατών κατά την άφιξη και αναχώρηση 

(διακανονισμός όρων διαμονής και τιμής δωματίου, τακτοποίηση λογαριασμών πελατών), ενημέρωση του 

εστιατορίου για τον αριθμό των πρωινών και γευμάτων, δημιουργία και τήρηση ιστορικού αρχείου πελατών. 

Κατά τη διάρκεια διαμονής των πελατών, ο αρμόδιος υπάλληλος πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή επαφή μαζί 

τους για να βεβαιωθεί ότι είναι ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. Συνήθως, στα μικρά 

και μεσαία ξενοδοχεία δύο ή τρεις υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι για όλες τις λειτουργίες της υποδοχής.  

Τμήμα οικονομικού ελέγχου – Λογιστήριο  

Οι δραστηριότητες του λογιστηρίου περιλαμβάνουν συγκέντρωση και έλεγχο των λειτουργικών και 

οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης (είσπραξη απαιτήσεων από πελάτες, διεκπεραίωση και πληρωμή 

υποχρεώσεων -προμηθευτές, μισθοδοσία, λοιπές δαπάνες– συνεργασία με τράπεζες, υποβολή περιοδικών 

δηλώσεων Φ.Π.Α. και ετήσιων φορολογικών δηλώσεων, παρακολούθηση αποθεμάτων ποτών, τροφίμων, 

ειδών καθαριότητας, λινοθήκης κ.λπ. σε συνεργασία με το εστιατόριο και την υπηρεσία ορόφων).  

Τμήμα εστίασης  

Η καλή οργάνωση και στελέχωση του επισιτιστικού τμήματος (εστιατόριο, μπαρ, αίθουσας εκδηλώσεων) 

είναι πολύ σημαντική καθώς αυτό αποτελεί τη δεύτερη, μετά τα υπνοδωμάτια, πηγή εσόδων για το 

ξενοδοχείο. Κύρια ευθύνη του τμήματος, σε συνεργασία με την υπηρεσία οικονομικού ελέγχου, είναι ο 

εφοδιασμός και διαχείριση των τροφίμων και ποτών με τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζεται η ποιότητα και 

φρεσκάδα των πωλουμένων φαγητών.  

 

Τμήμα ορόφων  

Συνήθως, στα μικρομεσαία ξενοδοχεία, την εργασία αυτή προσφέρουν γυναίκες (καμαριέρες), οι οποίες 

ασχολούνται με την καθαριότητα και τακτοποίηση των κατειλημμένων και κενών δωματίων και των 

κοινοχρήστων χώρων. Βρίσκονται σε στενή συνεργασία με το τμήμα υποδοχής, το οποίο ενημερώνουν για 

την κατάσταση των δωματίων και για τυχόν βλάβες που χρήζουν επιδιόρθωσης (Γεωργιάδης, 1979; Καπίκη-

Πιβεροπούλου, 1998).  

10.2 Ομάδα Διοίκησης  

Η ομάδα διοίκησης του Fitness Green Resort αποτελείται από άτομα που αν και δεν διαθέτουν εμπειρία στον 

ξενοδοχειακό κλάδο, έχουν αξιόλογο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, προϋπηρεσία σε άλλους κλάδους που είναι 

εξίσου σημαντική σε επίπεδο διοίκησης οποιασδήποτε επιχείρησης και όρεξη για σκληρή και μεθοδική 

δουλειά. Αυτό το μίγμα διοίκησης είναι ικανό να εξυπηρετήσει το όραμα και τους στόχους της επιχείρησης 

και να μεταλαμπαδεύσει την πελατοκεντρική φιλοσοφία της στο προσωπικό.     

         

10.3 Ανθρώπινο δυναμικό  

Η επιχείρηση θα ξεκινήσει τη λειτουργία της με 18 υπαλλήλους συν τις υπηρεσίες που θα παρέχουν οι δύο 

ομόρρυθμοι εταίροι.  

Η υποδοχή του ξενοδοχείου (reception) θα λειτουργεί ολόκληρο το 24ωρο και θα προσληφθούν γι’ αυτήν τη 

θέση 4 άτομα τα οποία θα εργάζονται σε 3 οκτάωρες βάρδιες, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας, που είναι 

και οι ώρες αιχμής, θα παρευρίσκεται επικουρικά και ο ιδιοκτήτης – Διευθυντής, προκειμένου να επιλύονται 

άμεσα τα προβλήματα που τυχόν ανακύπτουν.  

Η κουζίνα και το εστιατόριο θα λειτουργούν από τις 07:00 έως τις 23:00 και θα απασχολούνται 2 σεφ και 4 

σερβιτόροι, οι οποίοι θα εργάζονται σε δύο βάρδιες (07:00 έως 15:00 και 15:00 έως 23:00). Οι σεφ θα είναι 
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υπεύθυνοι για την προμήθεια, παραλαβή και σωστή αποθήκευση των τροφίμων και ποτών, ώστε να 

διασφαλίζεται η ποιότητά τους. Όταν αναλαμβάνεται η διεξαγωγή εκδηλώσεων (γάμων, βαπτίσεων και 

λοιπών δεξιώσεων) το προσωπικό του τμήματος εστίασης θα εργάζεται υπερωριακά, ανάλογα με τις ανάγκες 

που ανακύπτουν.  

Το καφέ μπαρ θα είναι ανοικτό από τις 08:00 έως τις 24:00 και θα απασχολεί 2 μπάρμαν και 2 σερβιτόρους 

σε δύο βάρδιες (8:00 έως 16:00  και 16:00 έως 24:00).  

Θα προσληφθούν 3 καμαριέρες, εκ των οποίων οι δύο θα εργάζονται από τις 08:00 έως τις 16:00 και η τρίτη 

από τις 12:00 έως τις 20:00.  

Τέλος, το κέντρο ευεξίας θα λειτουργεί από τις 10:00 έως τις 18:00 και θα απασχολεί 1 άτομο.  

Όλοι οι υπάλληλοι θα εργάζονται 5 ημέρες την βδομάδα επί 8 ώρες την ημέρα, ενώ θα δικαιούνται τα δώρα, 

επιδόματα και τις άδειες που ορίζει ο νόμος. Ο προϋπολογισμός του συνολικού ετήσιου εργατικού κόστους 

στον Πίνακα 19 γίνεται με βάση τις αμοιβές των ξενοδοχοϋπαλλήλων, όπως αυτές καθορίζονται από τη διετή 

Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπεγράφη στις 16/02/2016 μεταξύ της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων και της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.) και έχει ισχύ από 01/01/2016 μέχρι 31/12/2017 (Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας, 2016). Επειδή στον Πίνακα 19 δεν έχει ληφθεί υπόψη η υπερωριακή απασχόληση, η απασχόληση 

τις αργίες και τις Κυριακές και η δυναμική φύση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, κρίνεται αναγκαίος ο 

υπολογισμός μιας προσαύξησης 10%, η οποία ανεβάζει το συνολικό ετήσιο εργατικό κόστος στα 284.194,37 

€.  

Βάσει του παραπάνω σχεδιασμού καταρτίζεται το οργανόγραμμα της επιχείρησης και ο πίνακας προσωπικού 

στον οποίο φαίνεται το προϋπολογισθέν εργατικό κόστος σύμφωνα με τις αρχικές ανάγκες της επιχείρησης.  

Σχήμα 9: Οργανόγραμμα Fitness Green Resort  

 

 Επεξεργασία:Συγγραφέας.   

Πίνακας 17: Πίνακας προσωπικού - Προϋπολογισθέν εργατικό κόστος  

Διευθυντής 
 

Λογιστήριο 
  
 

Υποδοχή 
4   receptionist 

Τμήμα  
εστίασης 

Εστιατόριο 
2 σεφ 

4 σερβιτόροι 

Καφέ μπαρ 
2 μπάρμαν 

2 σερβιτόροι 

Τμήμα ορόφων 
3 καμαριέρες 

Κέντρο ευεξίας 
1 άτομο 
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Ειδικότητα  

Βασικός 

Μισθός  

(1)  

Εργοδοτικές  

Εισφορές ΙΚΑ  

(2)=(1)Χ24,56%  

Σύνολο  

  

(3)=(1)+(2)  

Εργαζόμενοι   

(4)  

Συνολικό  

Ετήσιο Κόστος 

(14 μισθοί)  

(5)=(4)Χ(3)Χ14  

Receptionist  838,48  205,93  1.044,41  4  58.486,96  

Σεφ  838,48  205,93  1.044,41  2  29.243,48  

Μπάρμαν  820,80  201,59  1.022,39  2  28.626,92  

Σερβιτόροι  820,80  201,59  1.022,39  6  85.880,76  

Καμαριέρες  804,55  197,60  1.002,15  3  42.090,30  

Προσωπικό  

Κέντρου 

Ευεξίας  
804,55  197,60  1.002,15  1  14.030,10  

Σύνολο  18  258.358,52  

Προσαύξηση 10%   25.835,85  

Συνολικό Ετήσιο Εργατικό κόστος   284.194,37  

Επεξεργασία: Συγγραφέας.  

10.4 Επαγγελματική υποστήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες - συμβούλους  

Για την ολοκλήρωση της κατασκευής της ξενοδοχειακής μονάδας και την έναρξη λειτουργίας της 

παραγωγικής διαδικασίας μεγάλη βαρύτητα δίνεται στην επιλογή των εξωτερικών συνεργατών και την 

ανάθεση εργασιών για τις οποίες δεν υπάρχει τεχνογνωσία αφενός και αφετέρου δεν αποτελούν βασικές 

ικανότητες (core competencies) του ξενοδοχείου.  

Τις εργασίες δόμησης του ξενοδοχείου (οικοδομική και ηλεκτρολογική μελέτη, ανέγερση οικοδομής, 

υδραυλικά, πλακάκια, τοποθέτηση κουφωμάτων, διαμόρφωση εξωτερικών χώρων κ.λπ., προμήθεια επίπλων 

και μηχανολογικού εξοπλισμού) θα αναλάβει εξολοκλήρου τεχνική εταιρία.  

Επίσης, ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες θα αναλάβουν την κατασκευή της εσωτερικής πισίνας, του κέντρου 

ευεξίας, την εγκατάσταση, εφαρμογή και εκπαίδευση των χρηστών στα πληροφοριακά συστήματα CRS και 

CRM, την εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ISO9001, HACCP και την εκπαίδευση του 

προσωπικού.  

Το πλύσιμο και σιδέρωμα των λινών θα ανατεθεί σε πλυντήριο της περιοχής, ενώ η συντήρηση των 

εσωτερικών και εξωτερικών εγκαταστάσεων και η επιδιόρθωση βλαβών θα γίνεται από εξειδικευμένους 

τεχνίτες ανάλογα με την περίσταση  

(ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, κηπουρό, βαφέα κ.ά.).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

11.1 Προμήθεια Αποθεμάτων  

Προκειμένου το ξενοδοχείο να επιτύχει παράλληλους στόχους, όπως μείωση του κόστους, ταχύτητα και 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών πρέπει να οργανώσει με σωστό τρόπο τη διαχείριση της εφοδιαστικής 

του αλυσίδας καθώς και της μεταφοράς προς το ξενοδοχείο των αναγκαίων προϊόντων. Όσον αφορά το 

εστιατόριο, οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία (κρέας, οπωρολαχανικά 

κ.λπ.) θα αγοράζονται από τοπικούς παραγωγούς με τους οποίους έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές για να επιτύχει 

η επιχείρηση συμφέρουσες προσφορές. Τα ποτά και τα αναψυκτικά θα αγοράζονται από κάβα ποτών που 

εδρεύει στην Φώκαια Χαλκιδικής, και θα αποστέλλονται κατευθείαν στο ξενοδοχείο μετά από καθημερινή 

παραγγελία. Τον λοιπό ξενοδοχειακό εξοπλισμό η επιχείρηση θα τον προμηθευτεί από επαγγελματίες που 

εδρεύουν στην πόλη της Χαλκιδικής, ανάλογα με τις ανάγκες του ξενοδοχείου.  

11.2 Fitness Green Resort και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας  

Το ξενοδοχείο θα επενδύσει στην εκπαίδευση τόσο της διοίκησης όσο και του υπόλοιπου προσωπικού σε 

θέματα που αφορούν την ικανοποίηση των πελατών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Παράλληλα, θα προωθήσει μια φιλοσοφία σύμφωνα με την οποία όλες οι απόψεις (είτε 

προέρχονται από την διοίκηση είτε από οποιονδήποτε υπάλληλο) θα λαμβάνονται υπόψη και θα εξετάζονται 

διεξοδικά στις μηνιαίες συναντήσεις που θα διοργανώνονται παρουσία όλου του προσωπικού ώστε να 

εντοπίζονται τρόποι και πρακτικές που θα οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

και στην ολοένα αυξανόμενη ικανοποίηση των πελατών. Το μυστικό για μια επιτυχημένη διοίκηση ολικής 

ποιότητας είναι η συνεχής εκπαίδευση των υπαλλήλων αλλά και η εκ των πρότερων επιλογή αυτών που 

αντιλαμβάνονται και ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες των πελατών. Η επιχείρηση είναι πεπεισμένη ότι 

μέσα από συνεχή εκπαίδευση, και φυσικά μέσα από τη μεταλαμπάδευση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας 

της διοίκησης στους εργαζόμενους θα μπορέσει να ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς πελάτες 

και έτσι θα αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της. Παράλληλα, θα υιοθετήσει 

την εφαρμογή εγκεκριμένων προτύπων διαχείρισης ποιότητας, όπως το ISO 9001 για τις ξενοδοχειακές 

υπηρεσίες και το HACCP για την εστίαση.  

11.3 Έλεγχος ποιότητας  

Εφόσον έχει γίνει σαφής διαχωρισμός των λειτουργιών και των ποιοτικών προτύπων των υπηρεσιών που 

παρέχονται από το Fitness Green Resort, το επόμενο βήμα είναι να καθοριστούν οι τεχνικές με τις οποίες θα 

παρακολουθείται η εφαρμογή τους και κατά πόσο επιτυγχάνονται οι στόχοι του ξενοδοχείου.   

        Ο έλεγχος ποιότητας ξεκινά με την έναρξη των 

εργασιών για την κατασκευή του ξενοδοχείου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι αυτές θα γίνουν σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε στους όρους του συμβολαίου με την τεχνική 

εταιρία. Για τον έλεγχο της προόδου και της ποιότητας των οικοδομικών εργασιών, θα υπάρχει πάντα ένας 

επιβλέπων από τους μετόχους της εταιρείας και επίσης θα μπουν ειδικές ρήτρες στα συμβόλαια με τις τεχνικές 

και μελετητικές εταιρείες που θα εξασφαλίζουν την παράδοση του έργου στον καθορισμένο χρόνο και με τις 

συγκεκριμένες προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Το ίδιο θα γίνει και αναφορικά με τον εξοπλισμό του 

ξενοδοχείου.        Κατά την έναρξη της λειτουργίας του 

ξενοδοχείου στον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καταλυτικό ρόλο θα παίξει η χρήση 

πληροφοριακών συστημάτων CRS και CRM, αφού πολλά από τα δεδομένα που είναι χρήσιμα για έλεγχο θα 

είναι ποσοτικοποιημένα και εύκολα μετρήσιμα. Παράλληλα, θα υπάρχει δελτίο παραπόνων, αλλά και βιβλίο 

καταγραφής εμπειριών όπου ο επισκέπτης θα μπορεί να δηλώσει τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα 

μειονεκτήματα των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

11.4 Χρονοδιάγραμμα επένδυσης  

Στον Πίνακα 22 παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών που απαιτούνται για την έναρξη 

λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας την 01 Οκτωβρίου 2018 με την παρατήρηση πως για την κατάρτισή 
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του λήφθηκαν υπόψη οι συνήθεις χρόνοι κατασκευής όπως υποδεικνύονται από ειδικούς του κλάδου 

κατασκευών στην περιοχή.  

    

Πίνακας 18: Χρονοδιάγραμμα Επένδυσης (Διάγραμμα GANTT)  

Είδος εργασίας  Ιαν-

16 

 Φεβ-

16  

Μαρ-

16  

Απρ-

16  

Μαϊ-

16  

Ιουν-

16  

Ιουλ-

16  

Αυγ-

16  

Σεπ-16  

Αδειοδότηση                             

Οικοδομικές εργασίες                             

Ηλεκτρομηχανολογικές 

εργασίες                             

Προμήθεια εξοπλισμού                             

Εγκατάσταση 

εξοπλισμού                             

Έργα διαμόρφωσης 

περιβάλλοντος χώρου                    

Πρόσληψη-εκπαίδευση 

προσωπικού                        

Προβολή-Προώθηση                            

Επεξεργασία: Συγγραφέας.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

12.1 Κόστος υλοποίησης και χρηματοδότηση της επένδυσης  

Το κόστος υλοποίησης της επένδυσης υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των € 2.100.000 και 

διαμορφώνεται ως εξής:  

Πίνακας 19: Κόστος επένδυσης  

Κατηγορία δαπάνης  Κόστος (€)  
Ποσοστό επί συνολικής 

δαπάνης  

Κτιριακές εγκαταστάσεις  1.430.000  68,10%  

Έργα υποδομής και περιβάλλοντος 

χώρου  
79.000  3,76%  

Μηχανήματα-Εξοπλισμός (εκτός 

Η/Υ και λογισμικού)  
474.000  22,57%  

Συστήματα Διασφάλισης 

Ποιότητας  
29.000  1,38%  

Εξοπλισμός Η/Υ και λογισμικό  
29.000  1,38%  

Μελέτες-Λοιπά  59.000  2,81%  

Συνολικό κόστος  2.100.000  100%  

Επεξεργασία: Συγγραφέας.  

Το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοοικονομικών πόρων θα δαπανηθεί για την ανέγερση της ξενοδοχειακής 

μονάδας (κτιριακές εγκαταστάσεις) και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Παράλληλα, σημαντική 

θα είναι η δαπάνη για την αγορά του εξοπλισμού (έπιπλα, μηχανήματα, ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.), ενώ 

μικρότερα ποσά θα δαπανηθούν για την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, αγορά και 

εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων, CRS και CRM, τις τεχνικοοικονομι-κές μελέτες και λοιπά κόστη. 

       Λόγω μη δυνατότητας ένταξης της επένδυσης σε κάποιο 

ισχύον πρόγραμμα επιδότησης ή επιχορήγησης9, η χρηματοδότηση θα γίνει κατά 31,90% ή € 670.000 από 

ίδια κεφάλαια των ομόρρυθμων εταίρων και κατά το υπόλοιπο 68,10% ή € 1.430.000 με τραπεζικό δανεισμό 

ο οποίος έχει ήδη προεγκριθεί από την Εθνική Τράπεζα. Το δάνειο θα είναι δεκαπενταετούς διάρκειας, θα 

έχει αρχικό επιτόκιο 4,60%11, 12 μήνες χάριτος χωρίς κεφαλαιοποίηση τόκων, δηλαδή κατά το 1ο έτος θα 

καταβληθούν μόνο τόκοι € 65.780,00 και από το 2ο έτος και μετά θα αποπληρώνεται με εξαμηνιαίες 

τοκοχρεωλυτικές δόσεις € 69.834,95.  

 

 

Πίνακας 20: Εξυπηρέτηση μακροπρόθεσμου δανείου  

                                                           
9 Ο τελευταίος αναπτυξιακός νόμος 3908/2011, όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 4146/2013, ίσχυε έως τον Απρίλιο του 2014 

και προέβλεπε ότι μία ξενοδοχειακή μονάδα στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής Μακεδονίας θα μπορούσε να επιδοτηθεί 

με ποσοστό έως 50%, ανάλογα με το μέγεθος του φορέα υλοποίησης της επένδυσης, εφόσον επρόκειτο για ίδρυση, τροποποίηση 

ή εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας τουλάχιστον 3 αστέρων και το ύψος της επένδυσης ήταν άνω των € 200.000,00 χωρίς 

άνω όριο. Από τον Απρίλιο του 2014 αναμένεται ο ¨Νέος Αναπτυξιακός Νόμος¨, ο οποίος, σύμφωνα με δηλώσεις υπηρεσιακών 

παραγόντων του Υπουργείου Οικονομίας, πρόκειται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον Μάιο του 2016, μετά την αξιολόγηση 

των νέων μέτρων της Κυβέρνησης από τους θεσμούς, και να ισχύσει προς το τέλος του 2016 (Γιαννακοπούλου, 2016).  



109 
 

(ποσά σε €)  

Έτος  Πληρωτέο Ποσό  Χρεολύσιο  
Τόκος 

Ενήμερος  

Υπόλοιπο 

Κεφαλαίου  

1ο  65.780,00  -0-  65.780,00  1.430.000,00  

2ο  139.669,90  74.739,63  64.930,27  1.355.260,37  

3ο  139.669,90  78.217,19  61.452,71  1.277.043,18  

4ο  139.669,90  81.856,56  57.813,34  1.195.186,62  

5ο  139.669,90  85.665,27  54.004,63  1.109.521,35  

6ο  139.669,90  89.651,19  50.018,71  1.019.521,35  

7ο  139.669,90  93.822,57  45.847,33  926.047,59  

8ο  139.669,90  98.188,04  41.481,86  827.859,55  

9ο  139.669,90  102.756,63  36.913,27  725.102,92  

10ο  139.669,90  107.537,79  32.132,11  617.565,13  

11ο  139.669,90  112.541,41  27.128,49  505.023,72  

12ο  139.669,90  117.777,85  21.892,05  387.245,87  

13ο  139.669,90  123.257,94  16.411,96  263.987,93  

14ο  139.669,90  128.993,01  10.676,89  134.994,92  

15ο  139.669,89  134.994,92  4.674,97  -0-  

Επεξεργασία: Συγγραφέας.  

                                                                                                                                             

12.2 Προϋπολογισμός εσόδων  

Ο προϋπολογισμός των εσόδων της νεοσύστατης ξενοδοχειακής μονάδας από διανυκτερεύσεις πελατών, 

εστιατόριο, μπαρ και λοιπές υπηρεσίες θα γίνει με τη μέθοδο των «μέγιστων δυνητικών πωλήσεων», η οποία, 

όπως προαναφέρθηκε, μπορεί να εφαρμοσθεί με ικανοποιητικά αποτελέσματα στις περιπτώσεις ξενοδοχείων 

που λειτουργούν για πρώτη φορά και συνεπώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία.   Οι 

μέγιστες δυνητικές διανυκτερεύσεις με βάση τη δυναμικότητα του ξενοδοχείου (82 κλίνες) και τη λειτουργία 

του καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (365 ημέρες) υπολογίζονται σε 29.930.    Βάσει των 

στοιχείων που υπάρχουν διαθέσιμα από άλλα ξενοδοχεία της περιοχής, η προσδοκώμενη μέση πληρότητα σε 

αριθμό διανυκτερεύσεων για το πρώτο έτος λειτουργίας εκτιμάται σε ποσοστό 50% και αυξάνεται κατά 5% 

για τα δύο επόμενα έτη με την παραδοχή ότι το ξενοδοχείο θα καταφέρει με την εκμετάλλευση των 

συγκριτικών του πλεονεκτημάτων έναντι του ανταγωνισμού και τις αποτελεσματικές μεθόδους μάρκετινγκ 

που θα εφαρμόσει να αυξήσει το ποσοστό πληρότητας και τα έσοδα από λοιπές υπηρεσίες.   

            Η διαμονή των 

πελατών θα είναι με πρωινό. Η μέση τιμή χρέωσης της διανυκτέρευσης είναι € 29,62 και του πρωινού € 6,00 

ανά άτομο. Προβλέπεται ότι το 70% των πελατών του ξενοδοχείου θα καταναλώνουν ημερησίως κατά μέσο 

όρο € 25,00 για γεύμα και δείπνο και € 8,00 σε διάφορα ποτά στο εστιατόριο και το μπαρ και ότι το 50% των 

πελατών θα κάνουν χρήση των λοιπών υπηρεσιών του ξενοδοχείου ξοδεύοντας κατά μέσο όρο € 10,00 την 

ημέρα. Επίσης, υπολογίζεται ότι θα επισκέπτονται το εστιατόριο και το μπαρ του ξενοδοχείου 30 περίπου 

εξωτερικοί πελάτες την ημέρα αποφέροντας ένα επί πλέον έσοδο € 15,00 για φαγητά και € 8,00 για ποτά στα 
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δύο αυτά τμήματα και ότι το ξενοδοχείο θα αναλαμβάνει τη διοργάνωση περίπου 60 εκδηλώσεων ανά έτος. 

Στον Πίνακα 25 συνοψίζονται όλα τα παραπάνω.  

Πίνακας 21: Προϋπολογισμός Εσόδων  

Κατηγορία εσόδων  1ο έτος  2ο έτος  3ο έτος  

Συνολικές δυνητικές διανυκτερεύσεις  29.930  29.930  29.930  

Μέση προβλεπόμενη πληρότητα  50%  55%  60%  

Προβλεπόμενες διανυκτερεύσεις  14.965  16.462  17.958  

Μέση τιμή χρέωσης διανυκτέρευσης  26,92 €  26,92 €  26,92 €  

Έσοδα από δωμάτια  402.857,80 €  443.157,04 €  483.429,36 €  

Μέση τιμή χρέωσης πρωινού  6,00 €  6,00 €  6,00 €  

Έσοδα από πρωινά  89.790,00 €  98.772,00 €  107.748,00 €  

Προβλεπόμενο ποσοστό πελατών που θα 

γευματίζουν και θα δειπνούν στο 

εστιατόριο  

70%  70%  70%  

Προβλεπόμενος αριθμός πελατών που θα 

γευματίζουν και θα δειπνούν στο 

εστιατόριο  

10.476  11.523  12.571  

Μέσο έσοδο ανά πελάτη από γεύματα και 

δείπνα  

25,00 €  25,00 €  25,00 €  

Έσοδα από γεύματα και δείπνα  261.900,00 €  288.075,00 €  314.275,00 €  

Ημερήσια κατανάλωση ποτών στο 

εστιατόριο και το καφέ-μπαρ από τους 

πελάτες του ξενοδοχείου  

8,00 €  8,00 €  8,00 €  

Έσοδα από ποτά (εστιατόριο και καφέ-

μπαρ)  

83.808,00 €  92.184,00 €  100.568,00 €  

Προβλεπόμενο ποσοστό πελατών που θα 

κάνουν χρήση λοιπών υπηρεσιών  
50%  50%  50%  

Προβλεπόμενος αριθμός πελατών που θα 

κάνουν χρήση λοιπών υπηρεσιών  
7.483  8.231  8.979  

Μέσο έσοδο ανά πελάτη για λοιπές 

υπηρεσίες  

10,00 €  10,00 €  10,00 €  

Έσοδα από λοιπές υπηρεσίες  74.830,00 €  82.310,00 €  89.790,00 €  

Συνολικά έσοδα από τους πελάτες του 

ξενοδοχείου  
913.185,80 €  

1.004.498,04 

€  

1.095.810,36 

€  

Μέση επισκεψιμότητα ανά ημέρα του 

εστιατορίου  

30  35  35  

Σύνολο εξωτερικών πελατών του 

εστιατορίου  

10.950  12.775  12.775  

Μέσο έσοδο εξωτερικού πελάτη για 

εστιατόριο  

15,00 €  15,00 €  15,00€  

Έσοδα από γεύματα και δείπνα από 

εξωτερικούς πελάτες στο εστιατόριο  
164.250,00 €  191.625,00 €  191.625,00 €  

Μέση επισκεψιμότητα ανά ημέρα του 

καφέ-μπαρ  

30  35  35  

Σύνολο εξωτερικών πελατών του καφέ-

μπαρ  

10.950  12.775  12.775  

Μέσο έσοδο εξωτερικού πελάτη για ποτά  8,00 €  8,00 €  8,00 €  
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Έσοδα από ποτά από εξωτερικούς 

πελάτες (εστιατόριο και καφέ-μπαρ)  
87.600,00 €  102.200,00 €  102.200,00 €  

Συνολικά έσοδα από εξωτερικούς 

πελάτες  

251.850,00 €  293.825,00 €  293.825,00 €  

Ετήσιος αριθμός εκδηλώσεων (γάμοι, 

βαπτίσεις)  

60  65  65  

Μέσος αριθμός ατόμων ανά εκδήλωση  200  200  200  

Μέσο έσοδο γεύματος ανά άτομο  13,00 €  13,00 €  13,00 €  

Έσοδα από γεύματα στις εκδηλώσεις  156.000,00 €  169.000,00 €  169.000,00 €  

Μέσο έσοδο ποτών ανά άτομο  5,00 €  5,00 €  5,00 €  

Έσοδα από ποτά στις εκδηλώσεις  60.000,00 €  65.000,00 €  65.000,00 €  

Συνολικά έσοδα από εκδηλώσεις  216.000,00 €  234.000,00 €  234.000,00 €  

Γενικό Σύνολο Εσόδων  1.381.035,80 

€  

1.532.323,04 

€  

1.623.635,36 

€  

Επεξεργασία: Συγγραφέας.  

12.3 Προϋπολογισμός εξόδων  

Ο υπολογισμός των ετήσιων αποσβέσεων γίνεται με τους συντελεστές που προβλέπει ο νόμος 4172/2013 

ανάλογα με την κατηγορία του πάγιου στοιχείου της επιχείρησης και παρουσιάζει την εξής εικόνα:  

Πίνακας 22: Πίνακας Αποσβέσεων  

Κατηγορία παγίων  
Αξία 

κτήσης  

Συντελεστής 

απόσβεσης*  

Ν.4172/2013  

Έτη / Ποσά απόσβεσης (€)  

1ο έτος  2ο έτος  3ο έτος  

Κτιριακές 

εγκαταστάσεις  

1.430.000  4%  57.200  54.912  52.715,52  

Έργα υποδομής και 

περιβάλλοντος χώρου  
79.000  10%  7.900  7.110  6.399,00  

Μηχανήματα-

Εξοπλισμός (εκτός Η/Υ 

και λογισμικού)  

474.000  10%  47.400  42.660  38.394,00  

Συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας  
29.000  10%  2.900  2.610  2.349,00  

Εξοπλισμός Η/Υ και 

λογισμικό  
29.000  20%  5.800  4.640  3.712,00  

Μελέτες-Λοιπά  59.000  10%  5.900  5.310  4.779,00  

Συνολικό Κόστος  2.100.000    127.100  117.242  108.348,52  

* Ο συντελεστής απόσβεσης εφαρμόζεται στην αναπόσβεστη (υπολειπόμενη) αξία του πάγιου στοιχείου. - 

Επεξεργασία: Συγγραφέας.  

Ο προϋπολογισμός του εργατικού κόστους γίνεται σύμφωνα με τον Πίνακα 21, ενώ το κόστος τροφίμων, 

ποτών και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες υπολογίζονται ως ποσοστά επί των εσόδων όπως φαίνεται στον 

παρακάτω Πίνακα.  
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Πίνακας 23: Προϋπολογισμός Εξόδων  

Κατηγορία εξόδων  1ο έτος  2ο έτος  3ο έτος  

Έσοδα από φαγητό (πρωινό, γεύμα, δείπνο)  671.940,00 €  747.472,00 €  782.648,00 €  

Κόστος τροφίμων (εκτιμάται στο 27% 

των εσόδων φαγητού)  
181.423,80 €  201.817,44 €  211.314,96 €  

Έσοδα από ποτά (εστιατόριο και μπαρ)  231.408,00 €  259.384,00 €  267.768,00 €  

Κόστος ποτών (εκτιμάται στο 20% των 

εσόδων)  

46.281,60 €  51.876,80 €  53.553,60 €  

Μισθοί διοίκησης (προσαυξάνονται κατά 

1% το 2ο και 3ο έτος)  
43.200,00 €  43.632,00 €  44.068,32 €  

Μισθοί  λοιπού προσωπικού 

(προσαυξάνονται κατά 1% το 2ο και 3ο έτος)  
284.194,37 €  287.036,31 €  289.906,67 €  

Εργατικό κόστος  327.394,37 €  330.668,31 €  333.974,99 €  

Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (ενέργεια, 

τηλεφωνικά, νερό, έντυπα, γραφική ύλη 

κ.λπ.) (υπολογίζονται ως ποσοστό 7,80% 

επί των συνολικών εσόδων)  

107.720,79 €  119.521,19 €  126.643,55 €  

Έξοδα μάρκετινγκ  8.500,00 €  8.500,00 €  8.500,00 €  

Τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείου  65.780,00 €  139.669,90 €  139.669,90 €  

Αποσβέσεις  127.100,00 €  117.242,00 €  108.348,52 €  

Συνολικά έξοδα  864.200,56 €  969.295,64 €  982.005,52 €  

Επεξεργασία: Συγγραφέας.  

12.4 Προϋπολογισμός λογαριασμού αποτελεσμάτων και ταμειακών ροών  

Σύμφωνα με τα προϋπολογισμένα έσοδα και έξοδα καταρτίζεται και παρατίθεται στη συνέχεια ο 

προϋπολογισμένος λογαριασμός αποτελεσμάτων των τριών πρώτων χρήσεων της ξενοδοχειακής μονάδας.  

Πίνακας 24: Προϋπολογισμένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων (ποσά σε €)  

Στοιχεία  1ο έτος  2ο έτος  3ο έτος  

Πωλήσεις  1.381.035,80  1.532.323,04  1.623.635,36  

(-) Κόστος πωλήσεων (τρόφιμα και ποτά)  227.705,40  253.694,24  264.868,56  

(=) Μεικτά κέρδη  1.153.330,40  1.278.628,80  1.358.766,80  

(-) Μισθολογικό κόστος  327.394,37  330.668,31  333.974,99  

(-) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες  107.720,79  119.521,19  126.643,55  

(-) Έξοδα μάρκετινγκ  8.500,00  8.500,00  8.500,00  

(=) Αποτελέσματα προ τόκων, 

αποσβέσεων & φόρων  

709.715,24  819.939,30  889.648,26  

(-) Τόκοι  65.780,00  139.669,90  139.669,90  

(=) Αποτελέσματα προ αποσβέσεων και 

φόρων  

643.935,24  680.269,40  749.978,36  

(-) Αποσβέσεις  127.100,00  117.242,00  108.348,52  

(=) Αποτελέσματα προ φόρων  516.835,24  563.027,40  641.629,84  
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(-) Φόρος (29%)10  149.882,22  163.277,95  186.072,65  

(=) Καθαρά κέρδη  366.953,02  399.749,45  455.557,19  

 

Επεξεργασία: Συγγραφέας.  

Χρησιμοποιώντας ως βάση τους προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων καταρτίζονται οι πίνακες ταμειακών 

ροών της ξενοδοχειακής μονάδας για την πρώτη τριετία λειτουργίας της (στον Πίνακα 29 ανά μήνα για το 1ο 

έτος και στον Πίνακα 30 ανά τρίμηνο για τα δύο επόμενα έτη), έτσι ώστε να εξετασθεί κατά πόσο υπάρχει 

πρόβλημα ρευστότητας και εάν είναι δυνατό η επιχείρηση να αντεπεξέλθει στις ταμειακές της υποχρεώσεις. 

Για λόγους απλοποίησης γίνονται οι παρακάτω δύο παραδοχές. Πρώτον, τα έσοδα θα εισπράττονται από τους 

πελάτες τη στιγμή που αναχωρούν από το ξενοδοχείο και δεύτερον οι πληρωμές για τις αγορές τροφίμων και 

ποτών θα πραγματοποιούνται τη στιγμή της παραλαβής τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Από το φορολογικό έτος που ξεκινά από 01.01.2015 ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών των ομόρρυθμων εταιρειών 

που τηρούν διπλογραφικά βιβλία ανέρχεται σε 29% (Τaxheaven, 2015). Εκτός αυτού, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1054/2014 «σε 

περίπτωση διανομής κερδών από τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία και εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό 

τους, …, παρακρατείται φόρος εισοδήματος με συντελεστή 10%, … και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική 

υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα. Επισημαίνεται ότι, … από τη στιγμή που δεν υπάρχει σχετική 

πρόβλεψη στο καταστατικό της εταιρείας περί διανομής κερδών, όλα τα κέρδη θεωρούνται διανεμ 
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Πίνακας 25: Ταμειακές ροές 1ου έτους ανά μήνα  

 Οκτ-16  Νοε-16  Δεκ-16  Ιαν-17  Φεβ-17  Μαρ-17  Απρ-17  Μαϊ-17  Ιουν-17  Ιουλ-17  Αυγ-17  Σεπ-17  Σύνολο  

Ποσοστό 

πληρότητ

ας  
41,2%  54,8%  70,7%  67,7%  68,4%  38,3%  45,6%  41,8%  48,0%  43,0%  43,5%  38,5%  50,0%  

Διανυκτερ

εύσεις  
1.047  1.347  1.796  1.721  1.571  973  1.122  1.063  1.182  1.092  1.107  944  14.965  

ΕΙΣΡΟΕ

Σ   
   

 

Πωλήσεις 

-δωμάτια  
28.185,2

4  
36.261,2

4  
48.348,3

2  
46.329,3

2  
42.291,3

2  
26.193,1

6  
30.204,2

4  
28.615,9

6  
31.819,4

4  
29.396,6

4  
29.800,4

4  
25.412,4

8  
402.857,8

0  

Πωλήσεις 

--φαγητά  
54.155,5

0  
58.155,5

0  
71.757,0

0  
67.394,5

0  
62.519,5

0  
49.816,5

0  
52.868,0

0  
51.931,5

0  
54.278,0

0  
50.013,0

0  
50.365,5

0  
48.685,5

0  
671.940,0

0  

 

Πωλήσεις 

-ποτά  

19.303,5

3  
19.743,5

3  
23.497,9

3  
22.077,9

3  
20.517,9

3  
17.889,1

3  
18.483,5

3  
18.393,1

3  
18.819,5

3  
17.555,5

3  
17.639,5

3  
17.486,7

7  
231.408,0

0  

Πωλήσεις 

- λοιπά  
5.235,41  6.735,41  8.980,41  8.605,41  7.855,41  4.865,41  5.610,41  5.315,41  5.910,41  5.460,41  5.535,41  4.720,49  74.830,00  

ΣΥΝΟΛ

Ο  
ΕΙΣΠΡΑ

ΞΕΩΝ  

106.879,6

8  
120.895,6

8  
152.583,6

6  
144.407,1

6  
133.184,1

6  
98.764,2

0  
107.166,1

8  
104.256,0

0  
110.827,3

8  
102.425,5

8  
103.340,8

8  
96.305,2

4  
1.381.035,

80  

ΕΚΡΟΕΣ  

 

 

   
Κόστος  

τροφίμων  
14.621,9

9  
15.701,9

9  
19.374,3

9  
18.196,5

2  
16.880,2

7  
13.450,4

6  
14.274,3

6  
14.021,5

1  
14.655,0

6  
13.503,5

1  
13.598,6

9  
13.145,0

5  
181.423,8

0  

Κόστος  

ποτών  
3.860,71  3.948,71  4.699,59  4.415,59  4.103,59  3.577,83  3.696,71  3.678,63  3.763,91  3.511,11  3.527,91  3.497,31  46.281,60  

Εργατικά 

έξοδα  
23.385,31  23.385.31  46.770,6

2  
23.385,31  23.385,31  23.385,31  35.077,98  23.385,31  35.077,98  23.385,31  23.385,31  23.385,31  327.394,3

7  

Λοιπές 

λειτουργι

κές 

δαπάνες  

8.336,62  9.429,86  11.901,5

3  
11.263,7

6  
10.388,3

6  7.703,61  8.358,96  8.131,97  8.644,54  7.989,20  8.060,59  7.511,79  107.720,7

9  

Έξοδα 

μάρκετινγ

κ  

4.000,00  1.500,00  1.000,00      1.000,00        1.000,00      8.500,00  

Τόκοι 

δανείου  
      32.890,0

0  
          32.890,0

0  
    65.780,00  
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ΣΥΝΟΛ

Ο  
ΠΛΗΡΩ

ΜΩΝ  

54.204,6

3  
53.965,8

7  
83.746,1

3  
90.151,1

8  
54.757,5

3  
49.117,2

1  
61.408,0

1  
49.217,4

2  
62.141,4

9  
82.279,1

3  
48.572,5

0  
47.539,4

6  
737.100,5

6  

Πλεόνασ

μα ή 

έλλειμμα 

μήνα  

52.675,0

5  
66.929,8

1  
68.837,5

3  
54.255,9

8  
78.426,6

3  
49.646,9

9  
45.758,1

7  
55.038,5

8  
48.685,8

9  
20.146,4

5  
54.768,3

8  
48.765,7

8  
643.935,2

4  

Σωρευτικ

ό 

πλεόνασμ

α ή 

έλλειμμα  

52.675,0

5  
119.604,8

6  
188.442,3

9  
242.698,3

7  
321.125,0

0  
370.771,9

9  
416.530,1

6  
471.568,7

4  
520.254,6

3  
540.401,0

8  
595.169,4

6  
643.935,2

4    

 

  

Πίνακας 26: Ταμειακές ροές 2ου και 3ου έτους ανά τρίμηνο  

    2ο έτος      3ο έτος  

  
1ο τρίμηνο  2ο τρίμηνο  

3ο 

τρίμηνο  
4ο τρίμηνο  

Σύνολο 2ου 

έτους  
1ο τρίμηνο  2ο τρίμηνο  

3ο 

τρίμηνο  

Ποσοστ

ό 

πληρότη

τας  

61,1%  66,9%  48,5%  43,4%  55,0%  66,7%  73,0%  52,9%  47,3%  60,0%  

Διανυκτ

ερεύσεις  

4.610  4.940  3.620  3.292  16.462  5.030  5.388  3.950  3.590  17.958  

ΕΙΣΡΟ

ΕΣ  

                   

Πωλήσε

ις -

δωμάτια  

124.101

,20  

132.984

,80  

97.450,

40  

88.620,

64  

443.157

,04  

135.407

,60  

145.044

,96  

106.334

,00  

96.642,80  483.429,36  

Πωλήσε

ις --

φαγητά  

200.832

,50  

207.537

,50  

177.042

,50  

162.059

,50  

747.472

,00  

210.707

,50  

218.070

,50  

184.802

,50  

169.067,5

0  

782.648,00  

 

Πωλήσε

ις -ποτά  

68.575,

20  

69.863,

20  

62.751,

20  

58.194,

40  

259.384

,00  

70.928,

80  

72.373,

60  

64.600,

80  

59.864,80  267.768,00  

Πωλήσε

ις - 

λοιπά  

23.050,

00  

24.700,

00  

18.100,

00  

16.460,

00  

82.310,

00  

25.150,

00  

26.940,

00  

19.750,

00  

17.950,00  89.790,00  

ΣΥΝΟ

ΛΟ  

ΕΙΣΠΡ

ΑΞΕΩ

Ν  

416.558

,90  

435.085

,50  

355.344

,10  

325.334

,54  

1.532.3

23,04  

442.193

,90  

462.429

,06  

375.487

,30  

343.525,1

0  

1.623.635,

36  

ΕΚΡΟ

ΕΣ  

      

 

  

Κόστος 

τροφίμω

ν  

54.224,

78  

56.035,

12  

47.801,

48  

43.756,

06  

201.817

,44  

56.891,

03  

58.879,

03  

49.896,

68  

45.648,22  211.314,96  
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Κόστος 

ποτών  

13.715,

04  

13.972,

64  

12.550,

24  

11.638,

88  

51.876,

80  

14.185,

76  

14.474,

72  

12.920,

16  

11.972,96  53.553,60  

Εργατικ

ά έξοδα  

94.476,

65  

70.857,

50  

94.476,

66  

70.857,

50  

330.668

,31  

95.421,

42  

71.566,

08  

95.421,

42  

71.566,07  333.974,99  

Λοιπές 

λειτουρ

γικές 

δαπάνες  

32.491,

59  

33.936,

67  

27.716,

87  

25.376,

06  

119.521

,19  

34.491,

12  

36.069,

47  

29.288,

01  
26.794,95  126.643,55  

Έξοδα 

μάρκετι

νγκ  

2.500,0

0  

2.000,0

0  

2.000,0

0  

2.000,0

0  

8.500,0

0  

2.500,0

0  

2.000,0

0  

2.000,0

0  

2.000,00  8.500,00  

Τόκοι 

δανείου  

  69.834,

95  

  69.834,

95  

139.669

,90  

  69.834,

95  

  69.834,95  139.669,90  

Φόροι    49.960,

74  

49.960,

74  

49.960,

74  

149.882

,22  

  54.425,

98  

54.425,

98  

54.425,99  163.277,95  

ΣΥΝΟΛ

Ο  

ΠΛΗΡΩ

ΜΩΝ  

197.408,

06  

296.597,

62  

234.505,

99  

273.424,

19  

1.001.93

5,86  

203.489,

33  

307.250,

23  

243.952,

25  

282.243,

14  

1.036.93

4,95  

Πλεόνα

σμα ή 

έλλειμμ

α 

τριμήνο

υ  

219.150,

84  

138.487,

88  

120.838,

11  

51.910,3

5  

530.387,

18  

238.704,

57  

155.178,

83  

131.535,

05  

61.281,9

6  

586.700,

41  

Σωρευτι

κό 

πλεόνασ

μα ή 

έλλειμμ

α  

863.086,

08*  

1.001.57

3,96  

1.122.41

2,07  

1.174.32

2,42  
  

1.413.02

6,99  

1.568.20

5,82  

1.699.74

0,87  

1.761.02

2,83  
  

* 863.086,08 = Σωρευτικό πλεόνασμα 1ου έτους 643.935,24 + 219.150,84. - Επεξεργασία: Συγγραφέας.  
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Από τους παραπάνω πίνακες ταμειακών ροών προκύπτει ότι, αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις, 

οι εισπράξεις μετρητών είναι μεγαλύτερες από τις πληρωμές που πραγματοποιούνται ανά μήνα και 

δημιουργείται σιγά-σιγά ένα περιθώριο ασφαλείας, το οποίο βαίνει αυξανόμενο και επιτρέπει στην επιχείρηση 

να αντιμετωπίσει συγκυριακά προβλήματα.  

12.5 Αξιολόγηση της σχεδιαζόμενης επένδυσης  

Επειδή η σχεδιαζόμενη επένδυση συνεπάγεται μεγάλη δαπάνη κεφαλαίου και δημιουργία μη αναστρέψιμων 

καταστάσεων μακροχρόνια, η απόδοσή της πρόκειται να αξιολογηθεί με την εφαρμογή της μεθόδου της 

καθαρής παρούσας αξίας, τον υπολογισμό του νεκρού σημείου λειτουργίας και αριθμοδεικτών ρευστότητας, 

διοίκησης χρέους, διοίκησης ενεργητικού, κερδοφορίας και λειτουργίας, προκειμένου να αποφασισθεί εάν 

είναι συμφέρουσα η πραγματοποίησή της.  

12.5.1 Μέθοδος Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ)  

Επειδή η ανέγερση του ξενοδοχείου αποτελεί μια επένδυση με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής που προϋποθέτει 

δέσμευση υψηλών κεφαλαιακών πόρων, η εφαρμογή της μεθόδου της ΚΠΑ θα γίνει για την πρώτη 5ετία, 

αντί της 3ετίας που καλύπτει το παρόν επιχειρηματικό σχέδιο, υποθέτοντας ότι για το 4ο και 5ο έτος 

λειτουργίας οι ταμειακές ροές διατηρούνται στα επίπεδα του 3ου έτους.  

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών με ποσοστό απόδοσης της επένδυσης 10% ετησίως (συντελεστής 

αναγωγής) παρουσιάζονται στον Πίνακα 31.  

Πίνακας 27: Υπολογισμός Καθαρής Παρούσας Αξίας  

Έτος  
 Χρηματική εισροή  

(€)  

Συντελεστής 

αναγωγής 10%  

Συνολική παρούσα  

αξία (€)  

1ο   643.935,24  0,909  585.337,13  

2ο   530.387,18  0,826  438.099,82  

3ο   586.700,41  0,751  440.612,00  

4ο   586.700,41  0,683  400.716,38  

5ο   586.700,41  0,621  364.340,95  

 Παρούσα αξία εισροών  2.229.106,28  

 (-) Αρχική δαπάνη επένδυσης  2.100.000,00  

 (=) Καθαρή Παρούσα Αξία  129.106,28  

Επεξεργασία: Συγγραφέας.  

Εφόσον η καθαρή παρούσα αξία των προβλεπόμενων ταμειακών ροών είναι θετική (μεγαλύτερη από την 

αρχική δαπάνη κεφαλαίου), η επένδυση παρουσιάζει δυνατότητες επιτυχούς υλοποίησης.  

12.5.2 Υπολογισμός Νεκρού Σημείου (ΝΣ)  

Τα συνολικά έσοδα του ξενοδοχείου προέρχονται από διάφορες δραστηριότητες (ενοικίαση δωματίων, 

κατανάλωση φαγητών και ποτών στο εστιατόριο και το μπαρ από εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες, 

διοργάνωση εκδηλώσεων), οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν αυτόνομα. Έτσι, για να υπολογισθεί 

ο αριθμός διανυκτερεύσεων και το μέσο ποσοστό πληρότητας που απαιτούνται σε ετήσια βάση ώστε η 

επιχείρηση να καλύπτει πλήρως τα λειτουργικά της έξοδα (σταθερά και μεταβλητά), ο υπολογισμός του ΝΣ 

θα γίνει μόνο όσον αφορά τα έσοδα που προέρχονται από τους πελάτες του ξενοδοχείου (διανυκτερεύσεις και 

κατανάλωση φαγητών στο εστιατόριο και το μπαρ).  

Πίνακας 28: Υπολογισμός Νεκρού Σημείου  
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  1ο έτος  2ο έτος  3ο έτος  

(1) Προβλεπόμενος αριθμός διανυκτερεύσεων  14.965  16.462  17.958  

(2) Έσοδα από τους πελάτες του ξενοδοχείου  913.185,80  1.004.498,04  1.095.810,36  

(3) Μέση ημερήσια δαπάνη των πελατών του 

ξενοδοχείου για όλες τις υπηρεσίες (2) / (1)  
61,02  61,02  61,02  

(4) Γενικό σύνολο εσόδων (πωλήσεις)  1.381.035,80  1.532.323,04  1.623.635,36  

(5) Μεταβλητά έξοδα (κόστος τροφίμων, ποτών 

και λοιπές λειτουργικές δαπάνες)  
335.426,19  373.215,43  391.512,11  

(6) Μεταβλητά έξοδα ως ποσοστό των 

πωλήσεων  

24,29%  24,36%  24,11%  

(7) Στο ΝΣ τα σταθερά έξοδα ως ποσοστό των 

πωλήσεων θα ισούνται με 100% μείον (6).  

Επομένως είναι:  
75,71%  75,64%  75,89%  

(8) Σταθερά έξοδα (σύνολο έτους)  528.774,37  596.080,21  590.493,41  

(9) Σταθερά έξοδα ανά ημέρα (8) / 365  1.448,70  1.633,10  1.617,79  

(10) Συνεισφορά ανά πελάτη (3) – [(3) Χ (6)]  46,20  46,16  46,31  

(11) ΝΣ σε διανυκτερεύσεις ανά ημέρα (9) / 

(10)  

31,36  36,03  34,93  

(12) ΝΣ σε διανυκτερεύσεις ανά έτος (11) Χ 

365  

11.446,40  13.150,95  12.749,45  

(13) ΝΣ ως ποσοστό πληρότητας (12) / 29.930  38,24%  43,94%  42,60%  

(13) ΝΣ πωλήσεων ανά ημέρα (9) / (7)  1.913,49  2.159,04  2.131,76  

(14) ΝΣ πωλήσεων ανά έτος (13) Χ 365  698.423,85  788.049,60  778.092,40  

(15) Περιθώριο ασφάλειας ΝΣ [(1) – (12)] / 

(1)  

23,51%  20,11%  29,00%  

Επεξεργασία: Συγγραφέας.  

Από τον Πίνακα 32 προκύπτει ότι το ξενοδοχείο για να καλύψει τα συνολικά του έξοδα θα πρέπει να 

πραγματοποιήσει τουλάχιστον 11.446 διανυκτερεύσεις το 1ο, 13.151 διανυκτερεύσεις το 2ο και 12.749 το 3ο 

έτος λειτουργίας του, επιτυγχάνοντας μέσο ετήσιο ποσοστό πληρότητας 38,24%, 43,94% και 42,60% 

αντίστοιχα.  

Το περιθώριο ασφάλειας δείχνει πόσο υψηλότερα από το ΝΣ βρίσκονται οι πραγματικές ή προϋπολογιζόμενες 

(όπως στο παρόν επιχειρηματικό σχέδιο) διανυκτερεύσεις. Αποτελεί, δηλαδή, ένα μέτρο σταθερότητας των 

κερδών. Όσο μικρότερο είναι το περιθώριο ασφάλειας, τόσο περισσότερο επηρεάζεται η κερδοφορία της 

επιχείρησης από τις διακυμάνσεις των πωλήσεων (αριθμού των διανυκτερεύσεων). Το εύρος του εξαρτάται 

από τη σχετική αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων (όσο υψηλότερη είναι η αναλογία των σταθερών 

εξόδων τόσο μικρότερο είναι το περιθώριο ασφάλειας). Επειδή, κατά κανόνα, στα ξενοδοχεία η αναλογία των 

σταθερών εξόδων είναι υψηλή, το περιθώριο ασφάλειας είναι μικρό και συνεπώς αρκεί μια σχετικά μικρή 

μείωση των πωλήσεων για να μετατραπεί το κέρδος σε ζημία (Σωτηριάδης, 2005).  

Στην εξεταζόμενη επένδυση το περιθώριο ασφαλείας είναι 23,51%, 20,11% και 29,00% για το 1ο, 2ο και 3ο 

έτος αντίστοιχα.  
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12.5.3 Αριθμοδείκτες  

Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζονται οι εξής αριθμοδείκτες:  

1. Απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου  

[Κέρδη προ αποσβέσεων και μετά από φόρους / (Ίδια + Ξένα κεφάλαια)] Χ 100  

1ο έτος 494.053,02 / 2.100.000,00 = 23,53%  

2ο έτος 516.991,45 / 2.100.000,00 = 24,62%  

3ο έτος 563.905,71 / 2.100.000,00 = 26,85%  

Η απόδοση της συνολικής επένδυσης είναι πολύ υψηλή, καθώς οι τιμές είναι διπλάσιες από τα διεθνή πρότυπα 

που κυμαίνονται από 10% έως 12%  

(Σωτηριάδης, 2005).  

2. Περίοδος επιστροφής επενδυμένου κεφαλαίου  

(Ίδια + Ξένα κεφάλαια) / Κέρδη προ αποσβέσεων και μετά από φόρους  

1ο έτος 2.100.000,00 / 494.053,02 = 4,25 έτη  

2ο έτος 2.100.000,00 / 516.991,45 = 4,06 έτη  

3ο έτος 2.100.000,00 / 563.905,71 = 3,72 έτη  

Η τιμή του δείκτη είναι πολύ καλή, καθώς είναι πολύ χαμηλότερη των 15 ετών που είναι η διάρκεια του 

μακροπρόθεσμου δανείου.  

3. Απόδοση ιδίων κεφαλαίων  

(Κέρδη προ αποσβέσεων και μετά από φόρους / Ίδια κεφάλαια) Χ 100  

1ο έτος 494.053,02 / 670.000,00 = 73,74%  

2ο έτος 516.991,45 / 670.000,00 = 77,16%  

3ο έτος 563.905,71 / 670.000,00 = 84,17%  

Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων είναι εξαιρετική, αφού οι τιμές είναι ιδιαίτερα υψηλές και ξεπερνούν κατά 

πολύ τις αποδόσεις άλλων εναλλακτικών επενδύσεων.  

4. Περίοδος επιστροφής ιδίων κεφαλαίων  

Ίδια κεφάλαια / Κέρδη προ αποσβέσεων και μετά από φόρους  

1ο έτος 670.000,00 / 494.053,02 = 1,36 έτη  

2ο έτος 670.000,00 / 516.991,45 = 1,30 έτη  

3ο έτος 670.000,00 / 563.905,71 = 1,19 έτη  

Η τιμή του δείκτη είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, καθώς η επιστροφή των ιδίων κεφαλαίων πραγματοποιείται 

σε λιγότερο από 1,5 έτη.  

 

5. Καθαρό περιθώριο κέρδους  

(Καθαρά κέρδη προ φόρων / Συνολικά έσοδα) Χ 100  
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1ο έτος 516.835,24 / 1.381.035,80 = 37,42%  

2ο έτος 563.027,40 / 1.532.323,04 = 36,74%  

3ο έτος 641.629,84 / 1.623.635,36 = 39,52%  

Η τιμή του δείκτη θεωρείται πολύ καλή, καθώς ξεπερνά κατά πολύ το 20% που αποτελεί το συνηθισμένο 

περιθώριο κέρδος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (Σωτηριάδης, 2005).  

6. Κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων  

(Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις / Συνολικά έσοδα) Χ 100  

1ο έτος 65.780,00 / 1.381.035,80 = 4,76%  

2ο έτος 139.669,90 / 1.532.323,04 = 9,11%  

3ο έτος 139.669,90 / 1.623.635,36 = 8,60%  

Η πολύ χαμηλή τιμή του δείκτη σημαίνει ότι η επιχείρηση μπορεί να καλύψει εύκολα τις δανειακές της 

υποχρεώσεις και επομένως η επένδυση έχει πολύ καλό δείκτη βιωσιμότητας.  

7. Μείγμα πωλήσεων  

(Έσοδα τμήματος / Συνολικά έσοδα) Χ 100  

Δείχνει τη συνεισφορά των διαφόρων τμημάτων (δωματίων, φαγητών, ποτών και λοιπών υπηρεσιών) στα 

συνολικά έσοδα του ξενοδοχείου.  

Συνεισφορά δωματίων  

1ο έτος 402.857,80 / 1.381.035,80 = 29,17%  

2ο έτος 443.157,04 / 1.532.323,04 = 28,92%  

3ο έτος 483.429,36 / 1.623.635,36 = 29,77%  

Συνεισφορά φαγητών  

1ο έτος 671.940,00 / 1.381.035,80 = 48,65%  

2ο έτος 747.472,00 / 1.532.323,04 = 48,78%  

3ο έτος 782.648,00 / 1.623.635,36 = 48,20%  

Συνεισφορά ποτών  

1ο έτος 231.408,00 / 1.381.035,80 = 16,76%  

2ο έτος 259.384,00 / 1.532.323,04 = 16,93%  

3ο έτος 267.768,00 / 1.623.635,36 = 16,49%  

Συνεισφορά λοιπών υπηρεσιών  

1ο έτος 74.830,00 / 1.381.035,80 = 5,42%  

2ο έτος 82.310,00 / 1.532.323,04 = 5,37%  

3ο έτος 89.790,00 / 1.623.635,36 = 5,54%  
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Από την παραπάνω επεξεργασία γίνεται εμφανής η σημασία του επισιτιστικού τμήματος (εστιατόριο και 

μπαρ), το οποίο πραγματοποιεί το 65% περίπου των συνολικών εσόδων του ξενοδοχείου.  

Πίνακας 29: Σύνοψη χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών  

Αριθμοδείκτης  1ο έτος  2ο έτος  3ο έτος  

Απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου  23,53%  24,62%  26,85%  

Περίοδος επιστροφής επενδυμένου κεφαλαίου  4,25 έτη  4,06 έτη  3,72 έτη  

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων  73,74%  77,16%  84,17%  

Περίοδος επιστροφής ιδίων κεφαλαίων  1,36 έτη  1,30 έτη  1,19 έτη  

Καθαρό περιθώριο κέρδους  37,42%  36,74%  39,52%  

Κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων  4,76%  9,11%  8,60%  

Συνεισφορά δωματίων στα συνολικά έσοδα  29,17%  28,92%  29,77%  

Συνεισφορά φαγητών στα συνολικά έσοδα  48,65%  48,78%  48,20%  

Συνεισφορά ποτών στα συνολικά έσοδα  16,76%  16,93%  16,49%  

Συνεισφορά λοιπών υπηρεσιών στα συνολικά 

έσοδα  

5,42%  5,37%  5,54%  

Επεξεργασία: Συγγραφέας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟΥ  

Αναμφισβήτητα η είσοδος μιας επιχείρησης στον ξενοδοχειακό κλάδο δεν είναι εύκολη υπόθεση. 

Αξιολογώντας τις υφιστάμενες αδυναμίες στην ίδρυση της ξενοδοχειακής μονάδας κρίνεται απαραίτητο να 

γίνει μνεία στη μικρή πιθανότητα βελτίωσης των  ελλείψεων στις υποστηρικτικές υποδομές τόσο του οδικού 

άξονα από και προς το όρος Φαλακρό όσο και του χιονοδρομικού κέντρου, λόγω της οικονομικής ύφεσης της 

χώρας, καθώς και την περιορισμένη τουριστική προβολή της χώρας ως προορισμό εναλλακτικού τουρισμού. 

Ωστόσο, το γεγονός ότι το Fitness Green Resort θα είναι το μόνο ξενοδοχείο 5 αστέρων στην περιοχή, που 

θα προσφέρει τις συγκεκριμένες παροχές το διαφοροποιεί από τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις καθώς και από 

αυτές που προσφέρουν υποκατάστατες υπηρεσίες. Επίσης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Τουρισμού για το έτος 2014, η χώρα μας κατατάσσεται υψηλά ως τουριστικός προορισμός σε 

ολόκληρο τον κόσμο (15η σε αφίξεις και 19η σε εισπράξεις) (UNWTO, 2015), γεγονός που, σε συνδυασμό με 

τις κοινωνικοπολιτικές ταραχές που ξέσπασαν σε διάφορες τουριστικά ανταγωνιστικές χώρες της Μεσογείου 

(Αίγυπτος, Τυνησία κ.ά.), οι οποίες ωθούν, ως ένα βαθμό, τουρίστες προς τη χώρα μας, αντισταθμίζουν σε 

μεγάλο βαθμό τις προαναφερόμενες υπάρχουσες αδυναμίες.  
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13.1 Αναγνώριση κυριότερων κινδύνων  

13.1.1 Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι  

Λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και της χαμηλής κεφαλαιακής επάρκειας των Τραπεζών 

παρατηρείται δυσκολία χορήγησης νέων δανείων και αυξημένη επιτοκιακή επιβάρυνση. Ως εκ τούτου, 

επιδίωξη της επιχείρησης είναι η όσο το δυνατόν μικρότερη έκθεση της σε τραπεζικό δανεισμό. Το ύψος του 

δανεισμού θα πρέπει να μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις λειτουργικές ταμειακές ροές ακόμη και στην πιο 

απαισιόδοξη οικονομική συγκυρία για την επιχείρηση.   

13.1.2 Κίνδυνοι τιμών (αγοράς)  

• Παρακολούθηση της εξέλιξης των προσφερόμενων υπηρεσιών και της αντίστοιχης τιμολόγησης των 

ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, προκειμένου να παρέχεται το καλύτερο και πληρέστερο πακέτο υπηρεσιών 

στη χαμηλότερη δυνατή τιμή.  

• Ενίσχυση της διαφημιστικής καμπάνιας με στόχευση στην ποιότητα και διαφοροποίηση των 

υπηρεσιών για αντιστάθμιση του ανταγωνισμού στην τιμολογιακή πολιτική.  

13.1.3 Κίνδυνοι ρευστότητας  

• Σταθερή συνεργασία με τους προμηθευτές, με ικανοποιητική διάρκεια παρεχόμενης πίστωσης ώστε 

να καθίσταται ευχερέστερος ο έλεγχος των συναλλακτικών όρων και των ταμιακών ροών.  

• Εξορθολογισμός και σταθεροποίηση λειτουργικού κόστους σε επίπεδα που να μην επιδρούν αρνητικά  

στη ρευστότητα της επιχείρησης.  

13.1.4 Πιστωτικοί κίνδυνοι  

Υπολογίζονται μικροί έως ανύπαρκτοι, εφόσον οι τρόποι  πληρωμής των υπηρεσιών θα είναι τα μετρητά και 

οι πιστωτικές κάρτες οι οποίοι εγγυώνται ουσιαστικά μηδενική επισφάλεια στις συναλλαγές.  

13.1.5 Λειτουργικοί κίνδυνοι  

Η άρτια εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των υπαλλήλων και η πίστη στο όραμα και τη φιλοσοφία 

της επιχείρησης δεν επιτρέπουν την εμφάνιση λανθασμένων χειρισμών η παραλείψεων.  

13.1.6 Κίνδυνος υποκατάστατων υπηρεσιών  

Ο κίνδυνος των υποκατάστατων υπηρεσιών θεωρείται εξαιρετικά μικρός, λόγω της διαφοράς των 

προδιαγραφών λειτουργίας και του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταξύ μιας σύγχρονης 

ξενοδοχειακής μονάδας και ενός ενοικιαζόμενου δωματίου. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια στοχεύουν σε εντελώς 

διαφορετικά τμήματα της αγοράς, σε πελάτες που δεν ενδιαφέρονται για την ποιότητα της προσφερόμενης 

υπηρεσίας, αλλά είναι κυρίως ευαίσθητοι στην τιμή.  
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13.1.7 Κίνδυνοι δυσμενών γεγονότων  

Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για την ασφαλιστική κάλυψη της ξενοδοχειακής μονάδας. Εξειδικευμένο 

ασφαλιστικό πακέτο προσφέρει εξασφάλιση της μονάδας απέναντι σε μια πληθώρα διαφορετικών κινδύνων. 

Πιο συγκεκριμένα, έχει επιλεγεί ολοκληρωμένο πακέτο ασφάλισης που καλύπτει: φωτιά, κεραυνό, έκρηξη, 

σεισμό, θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, θραύση σωληνώσεων και κρυστάλλων, κλοπή, αποκομιδή 

συντριμμάτων, διακοπή εργασιών, πτώση αεροσκάφους, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, γενική αστική ευθύνη, 

αστική ευθύνη εργοδότη, διάρρηξη χρηματοκιβωτίου, εμπιστοσύνη υπαλλήλων κ.λπ..  

13.1.8 Κίνδυνος αλλαγής θεσμικού πλαισίου  

Οι συχνές μεταβολές του θεσμικού, νομοθετικού και φορολογικού πλαισίου στη χώρα μας μπορούν να θεωρηθούν 

ως μια επιπρόσθετη πηγή κινδύνου. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση και 

υιοθέτηση των νέων νόμων και ειδικών ρυθμίσεων που τίθενται σε ισχύ.  

13.1.9 Σχέδιο έκτακτης ανάγκης  

Η επιχείρηση διαθέτει μια στρατηγική εξόδου για τα επόμενα 3 χρόνια, σε περίπτωση που οι οικονομικές 

εξελίξεις επιδεινωθούν σε τέτοιο βαθμό ώστε να αποτελέσουν απειλή για την βιωσιμότητα της. Υπάρχει 

πρόβλεψη για αναστολή λειτουργίας συγκεκριμένων τμημάτων της και διακοπή παροχής των σχετικών 

υπηρεσιών της ξενοδοχειακής μονάδας, προκειμένου να περικοπούν τα λειτουργικά έξοδα σε επίπεδο που να 

επιτρέπει τη μείωση των τιμών των παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε να καθίστανται περισσότερο 

ανταγωνιστικές.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Με βάση τον ορισμό και την εννοιολογική προσέγγιση του τουρισμού που παρουσιάσθηκαν στο 1ο Κεφάλαιο και 

δεχόμενοι τη συνθετότητα του τουριστικού προϊόντος, η σωστή διάρθρωση και ανάπτυξή του αποτελεί αναγκαία και 

ικανή συνθήκη για την ικανοποιητική και αποτελεσματική ανταπόκριση της Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας στις ποικίλες 

και συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς και κατ’ επέκταση στη μακροπρόθεσμη 

αποδοτικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σ’ αυτήν. Το τουριστικό προϊόν αποτελείται 

από στοιχεία τουριστικής ανωδομής και υποδομής, φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, μετακινήσεις, περιηγήσεις, 

παροχή διαφόρων λοιπών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων (ψυχαγωγία, εστίαση κ.λπ.). Οι επενδύσεις ανωδομής – 

καταλυμάτων, και ειδικότερα οι ξενοδοχειακές, κατέχουν κυρίαρχη θέση στη διαδικασία εκσυγχρονισμού και 

ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος κάθε χωρικής ενότητας, καθώς σε συνδυασμό με ένα πλέγμα ελκυστικών 

φυσικών ή πολιτιστικών πόρων και αναβαθμισμένων υποδομών και υπηρεσιών, εξασφαλίζουν την ποιοτική στάθμη 

της τουριστικής προσφοράς.  

Βασική προϋπόθεση της επιτυχούς έκβασης μιας νέας επένδυσης στον ξενοδοχειακό κλάδο, και όχι μόνο, καθώς και 

της λειτουργίας οποιασδήποτε επιχείρησης, αποτελεί η κατάρτιση ενός συγκροτημένου, πειστικού, ρεαλιστικού και 

εφαρμόσιμου επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη του τις πραγματικές δυνατότητες της επιχείρησης 

(εσωτερικό περιβάλλον) και τις ευκαιρίες και απειλές που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον, εντός του οποίου 

αυτή δραστηριοποιείται..  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάσθηκε το επιχειρηματικό σχέδιο μιας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων που 

πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στην Χαλκιδική. Στο επιχειρηματικό σχέδιο διατυπώθηκαν το όραμα και οι 

στόχοι της ξενοδοχειακής μονάδας, διαμορφώθηκαν οι στρατηγικές επίτευξης των στόχων, περιγράφηκαν οι 

υπάρχοντες και απαιτούμενοι υλικοί, άυλοι και ανθρώπινοι πόροι για την υλοποίηση των στρατηγικών, παρατέθηκαν 

οικονομικά στοιχεία και διατυπώθηκαν προβλέψεις για τη μελλοντική πορεία και βιωσιμότητα της επιχείρησης. Κατά 

τη διαδικασία εκπόνησης του επιχειρηματικού σχεδίου δόθηκε η δυνατότητα στον συντάκτη να διερευνήσει όλες τις 

πτυχές της υπό εξέταση επένδυσης και να διαπιστώσει, με τη βοήθεια προϋπολογιστικών και απολογιστικών ελέγχων, 

το βαθμό στον οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι που τέθηκαν.   
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