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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα αναλυθούν οι όροι του τουρισµού, τα
βασικά του είδη, η επιχειρηµατικότητα καθώς και οι παράγοντες που οδηγούν στην
επιτυχία των ξενοδοχειακών µονάδων. Αναλύεται η λειτουργία των ξενοδοχειακών
µονάδων καθώς και η αντιµετώπιση κρίσεων στον κλάδο διότι η κρίση γιγαντώνεται
µε αποτέλεσµα να απειλείται το κύριο όπλο της ελληνικής οικονοµίας, ο τουρισµός.
Θα αναλύσουµε τις µεταβολές στις αφίξεις των τουριστών καθώς και την προέλευση
του τουρισµού στον ελληνικό χώρο. Θα εξηγήσουµε τις κύριες επενδυτικές αλλά και
οικονοµικές δραστηριότητες.
Ο τουρισμός αποτελεί για την ελληνική οικονομία έναν από τους
σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης και εισροής εσόδων. Η συνεισφορά του στο
ΑΕΠ της χώρας μας είναι μεγάλη. Έτσι μπορεί να καταστεί η κινητήρια δύναμη για
την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως σκοπό να
διερευνήσει τους παράγοντες επιτυχίας των ξενοδοχείων στον χώρο της Ελλάδας
και πως αυτός ο τομέας έχει αναπτυχθεί στο πέρασμα των χρόνων.
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ABSTRACT

This thesis is about to analyze the terms of tourism and its basic types, the
entrepreneurship and the factors that lead a hotel unit to success. The operation of
hotels and the confrontation of possible crises in this specific sector are also
analyzed, because this crisis is becoming more and more gigantic and as a result it
threatens the main greek power, tourism. We are going to analyze the recent
changes concerning the arrival of tourists and the origin of tourism in Greece. We
are going to explain the main investing and economic activities.
Tourism is one of the most important pylons of development and revenue in
greek economy. The contribution of tourism to GDP of the country is valuable. This
can become the driving force for the development of the local economy. The
purpose of this thesis is to investigate the success factors of greek hotels and how
this sector has evolved over the years.
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1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

1.1 Επιχειρηµατικότητα

Ο όρος «επιχειρηµατίας» (entrepreneun) χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από
το Richard Cantillon το 18ο αιώνα, ενώ ο Γάλλος οικονοµολόγος J.B. Say ήταν ένας
από τους πρώτους συγγραφείς στις αρχές του 19ου αιώνα που προσδιόρισαν τον
κεντρικό ρόλο του «οργανωτή»-επιχειρηµατίαα. (Λαµπρόπουλος, 2008)
Επιχειρηµατικότητα είναι τρόπος σκέψης µε τον οποίο επιθυµεί κάποιος να
κατακτήσει το µέλλον. Έτσι, µε την έννοια επιχειρηµατικότητα αναφερόµαστε στον
τρόπο µε τον οποίο µπορεί ο υποψήφιος επιχειρηµατίας να µετουσιώσει τους
συντελεστές παραγωγής σε οικονοµικά αποτελέσµατα.
Στην κλασσική οικονοµική επιστήµη, στους συντελεστές παραγωγής αναφέρονται
τα κεφάλαια, η εργασία και η γη. Στην Τρίτη βιοµηχανική επανάσταση της
πληροφορίας και της παγκοσµιοποίησης της γνώσης, οι συντελεστές της παραγωγής
είναι η ευφυΐας, η πληροφορία και ο χρόνος.
Το πρόβληµα µε την µαζική παραγωγή είναι ότι καθ’ ένας επιχειρηµατίας βλέπει
τον καταναλωτή ως έναν αριθµό, ως έναν ξένο και όχι ως πρόσωπο. Θα τον δει σαν
αγορά που πρέπει µε κάθε τρόπο να κατακτήσει. Όµως ο καταναλωτής είναι
άνθρωπος που έχει ανάγκες και επιθυµίες, έχει ταυτότητα, πολιτισµό, σκέφτεται,
γελάει, πονάει. (Λαµπρόπουλος, 2008)
Μια αποτελεσµατική στρατηγική marketing, υποχρεώνει τον παραγωγό να
ανακαλύψεις εκείνες τις ανάγκες των καταναλωτών, που µέχρι σήµερα δεν
ικανοποιούνται. Στον τοµέα τον ξενοδοχειακών µονάδων ο επιχειρηµατίας θα πρέπει
να βρει καινούριες µεθόδους που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις και µιας ακόµη
οµάδας καταναλωτών ή ακόµα να φέρει καινοτόµες ιδέες για να µπορέσει να
προσεγγίσει πελάτες εφόσον θα µπορεί να προσφέρει περισσότερες και διαφορετικές
υπηρεσίες που ως τότε δεν είχε.
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1.2 Τουρισµός

Σύµφωνα µε τον Βαρβαρέσο, ο τουρισµός αποτελεί για την ελληνική οικονοµία
έναν από τους σηµαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης και εισροής εσόδων. Η
συνεισφορά του στο ΑΕΠ της χώρας µας είναι µεγάλη. Έτσι µπορεί να καταστεί η
κινητήρια δύναµη για την ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας.
Ο τουρισµός είναι µια δραστηριότητα του ανθρώπου που πηγάζει από τις
φυσικές του ανάγκες και τις ανάγκες γνωριµίας του περιβάλλοντος, της ιστορίας και
του πολιτισµού του. Ο τουρισµός εξελίχθηκε σε οικονοµική δραστηριότητα, επειδή
προσφέρει τις υπηρεσίες που ο καταναλωτής απαιτεί. Ειδικότερα τα τελευταία
τριάντα χρόνια η δραστηριότητα αυτή προσλαµβάνει όλο και µεγαλύτερη έκταση
στον ευρωπαϊκό χώρο.
Σαν οικονοµική δραστηριότητα, ο τουρισµός εξαρτάται όλο και περισσότερο
από τις διάφορες πολιτικές και καθιστά αναγκαία την προσαρµογή των πολιτικών για
την ανάπτυξή του.
Είναι όµως φυσικό µια τάση που είχε σαν αφετηρία µια φυσική ανάγκη και
εξελίχθηκε

σε

οικονοµική

δραστηριότητα

σταδιακά

και

µε

πειραµατικές

πρωτοβουλίες οι οποίες περιείχαν κινδύνους, να αποτελεί σήµερα σε ευρωπαϊκό
επίπεδο αντικείµενο έντονων αντιδικιών και κριτικής εξαιτίας του ανύπαρκτου
σχεδιασµού και συντονισµού των διαφόρων πολιτικών.
Ο τουρισµός ενισχύεται ακόµη περισσότερο και εδραιώνεται µε την
κατοχύρωση των «θεµελιωδών» κοινωνικών δικαιωµάτων»: κατάκτηση του
δικαιώµατος για διακοπές, καθορισµένες ώρες εργασίας ελεύθερα σαββατοκύριακα
κ.λπ. Συµπερασµατικά, τελικά η ανάγκη αυτή προγραµµατίζεται και υλοποιείται από
τον οργανωµένο τοµέα ο οποίος συνιστά ή διατηρεί ανάλογες υπηρεσίες µέσω των
οποίων καλύπτει αυτή την ανθρώπινη δραστηριότητα.
Ο

θεσµός

του

τουρισµού

δίνει

την

δυνατότητα

στους

λαούς

να

αλληλεπιδράσουν πολιτιστικά, κοινωνικά, γεωγραφικά, κλιµατολογικά, ιστορικά,
ανθρώπινα. Έτσι στην ενωµένη Ευρώπη, η δραστηριότητα αυτή έχει πρωταρχική
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σηµασία για την αµοιβαία κατανόηση και την αλληλεγγύη που πρέπει να µας
χαρακτηρίζει.
Αναλύοντας την προσφορά του τουρισµού και έχοντας υπόψη την
οικονοµικογεωγραφική κατάσταση της Ενωµένης Ευρώπης, διαπιστώνουµε ότι οι
πληθυσµοί των οικονοµικά αναπτυγµένων περιοχών, έχουν µεγαλύτερη ποσοστιαία
συµµετοχή ως καταναλωτές στη δραστηριότητα αυτή.
Ο τουρισµός αποτελεί ένα διεθνές, σύνθετο και πολύπλευρο φαινόµενο, το
οποίο προσλαµβάνει µαζικές διαστάσεις κατά το δεύτερο µισό του εικοστού αιώνα.
Όσον αφορά στην Ελλάδα αποτέλεσε από τους προηγούµενους αιώνες, αν όχι από
την αρχαιότητα, δηµοφιλή τόπο προορισµού περιηγήσεων και ταξιδιών. Εδώ ο
τουρισµός αλλοδαπών ως συγκροτηµένο οικονοµικό και κοινωνικό φαινόµενο
εµφανίζεται από τη δεκαετία του είκοσι και µετά. Τα µεγέθη, µάλιστα που
παρουσίασε ήταν ήδη αξιόλογα ώστε από τότε αποτέλεσε αντικείµενο κρατικής
µέριµνας.
Η επιταχυνόµενη αύξηση της τουριστικής κίνησης και ο µαζικός χαρακτήρας
του φαινοµένου διαµορφώνονται στην Ελλάδα κατά τη πρώτη µεταπολιτική περίοδο.
Σήµερα µάλιστα ο τουρισµός αναγνωρίζεται ότι αποτελεί µία προσοδοφόρα και
ανταγωνιστική δραστηριότητα, η οποία όµως εντάσσεται σε ένα σύνθετο πλέγµα
εθνικών και διεθνών παραγόντων, ιδιαίτερα ευαίσθητων στη διεθνή οικονοµική και
πολιτική συγκυρία.
Οι γενικές τάσεις του ελληνικού τουρισµού είναι µακροχρόνια αυξητικές, ώστε
σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού να κατατάσσεται η Ελλάδα, µε
12,5 εκατοµµύρια τουριστών για το 2009, στην 15η θέση στον κόσµο και στην 10η
θέση µεταξύ των ευρωπαϊκών προορισµών.
Αυτές οι γενικές τάσεις δεν αναιρούν ωστόσο ορισµένα φαινόµενα αστάθειας,
άνισης κατανοµής στο χώρο και στο χρόνο µε αποτέλεσµα τον κορεσµό και τις
πιέσεις στο κοινωνικό, οικιστικό και φυσικό περιβάλλον ορισµένων περιοχών της
χώρας. Είναι άλλωστε επανειληµµένες οι επισηµάνσεις των επιχειρηµατιών του
ελληνικού τουρισµού για τα προβλήµατα υποβάθµισης του ελληνικού τουριστικού
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προϊόντος, καθώς και για τα ελλείµµατα της γενικής και ειδικής τουριστικής
υποδοµής.
Από την αρχαιότητα µέχρι και σήµερα ο τουρισµός βασιζόταν στον ελεύθερο
χρόνο και στην µετακίνηση, όµως παρουσίασε µια µορφολογική εξέλιξη και µια
διερευµένη χωρικά διάρθρωση.
Τόσο στην αρχαία Ελλάδα όσο και στην αρχαία Ρώµη, ο ελεύθερος χρόνος των
ανθρώπων έδειχνε την οικονοµική τους τάξη. Όσοι είχαν ελεύθερο χρόνο ήταν
συνήθως οικονοµικά εύποροι και δεν είχαν κάποια εξαναγκαστική απασχόληση.
Παρ’ όλα αυτά ήταν αναγκασµένοι να ασχολούνται µε άλλα θέµατα που αφορούσαν
την πολιτεία.
Οι πολίτες που είχαν ελεύθερο χρόνο µπορούσαν να ταξιδεύουν και µέσα από
αυτό φαινόταν η οικονοµική τους κατάσταση και ότι είχαν υψηλή θέση µέσα στην
κοινωνία. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωµαίοι ταξίδευαν για παράδειγµα στην
Αίγυπτο για λόγους αναψυχής, αλλά ταξίδευαν και µέσα στην ίδια την χώρα τους για
να παρακολουθούν διαφόρων ειδών εκδηλώσεις. Η φιλοξενία εκείνη την εποχή
έπαιζε πολύ σηµαντικό ρόλο.
Ο Ηρόδοτος (480-421 π.Χ.) µέσα από τις περιγραφές του για διάφορους τόπους
που επισκέφθηκε εκείνη την εποχή µπορεί να χαρακτηριστεί σύµφωνα µε τα τότε
στοιχεία ως «µοντέλο τουρίστα».
Τον 19ο αιώνα αρχίζουν να φτιάχνονται τα πρώτα κρατικά πανδοχεία καθώς και
τα πανδοχεία που είχαν κερδοσκοπική µορφή. Στην αρχή βρισκόντουσαν πάνω σε
µεγάλους δρόµους και ήταν δωρεάν, έπειτα άρχισαν να τα εκµεταλλεύονται και να
αποκτούν άλλον χαρακτήρα για τους ταξιδιώτες που βρισκόντουσαν στον δρόµο
τους.
Την περίοδο της Αναγέννησης ο τουρισµός αποκτά άλλα κίνητρα. Πλέον οι
άνθρωποι ταξιδεύουν για την προσωπική τους ευχαρίστηση καθώς και για να
ανακαλύψουν νέους τόπους, νέους πολιτισµούς, έθιµα, παραδόσεις κ.λπ. Οι
εκπαιδευτικές µετακινήσεις των Άγγλων εµφανίζονται στην Γαλλία δυο ειδών
περιηγήσεις. Η «µικρή περιήγηση» (petit tour) και η «µακρά περιήγηση» (grand tour)
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που κάθε µια περιλάµβανε διάφορες χώρες που ανήκαν σε κάθε κατηγορία
αντίστοιχα.
Η λέξη tourist το 1800 χρησιµοποιήθηκε και χαρακτήριζε τα άτοµα που έκαναν
µακρές περιηγήσεις. Ενώ το 1811 χρησιµοποιήθηκε και η λέξη tourism για πρώτη
φορά που φανέρωνε το λόγω ενός τέτοιου ταξιδιού, συνήθως πρόκειται για
προσωπική τους ικανοποίηση.
Το διάστηµα 1840 έως και 1860 λόγω της δηµιουργίας των σιδηροδροµικών
γραµµών και γενικώς της ανάπτυξης τα χαρακτηριστικά του τουρισµού αλλάζουν µε
αποτέλεσµα να πάρουν άλλη µορφή.
Αν θελήσει κάποιος να ταξιδεύσει στο Ρήνο µπορεί να χρησιµοποιήσει τον
οδηγό ταξιδιού που έφτιαξε ο «Beadec – ker» για να βοηθήσει τους ενδιαφερόµενους.
Το 1839, ο J. Murray εκδίδει στην Αγγλία ένα «εγχειρίδιο για ταξιδιώτες στην
Ελβετία». Κι έτσι ολόκληρη η Ευρώπη σε µικρό χρονικό διάστηµα ασχολείται µε την
εξάπλωση των σιδηροδροµικών δικτύων και ο αριθµός τον τουριστικών οδηγών
ολοένα και αυξάνεται λόγω των συγκεκριµένων καταστάσεων.
Ο Thomas Cook οργάνωσε το 1841 το πρώτο ταξίδι µε οδηγό. Το 1845 άνοιξε
στο Αέισεστερ το γραφείο ταξιδιών µε όνοµα «Thomas Cook & Son», µετά από αυτή
του την κίνησε ίδρυσε σε 68 χώρες υποκαταστήµατα αυτού.
Στα τέλη του 19ου αιώνα τα ξενοδοχεία πολυτελείας όπως το Grand Hotel στην
Ρώµη, το Ritz στο Παρίσι και το Carlton του Λονδίνου εµφανίζουν µεγάλη ανάπτυξη.
Γενικώς από εκείνον τον αιώνα και έπειτα αυτού ο τουρισµός αρχίζει να παίρνει άλλη
διάσταση και να αναπτύσσεται ολοένα και πιο πολύ.
Το φαινόµενο αυτό οφείλεται στις οικονοµικές συνθήκες της περιόδου 19051914 καθώς και στον Ά Παγκόσµιο Πόλεµο. Η οικονοµική κρίση την περίοδο του
1929 φέρει ως αποτέλεσµα να µην υφίσταται πια ο τουρισµός των ανώτερων
στρωµάτων της εποχής εκείνης. Ο 19ος αιώνας αποτελεί σηµαντικό σταθµό για την
εξέλιξη του τουρισµού.
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Η µορφολογία του τουρισµού, η µαζικοποίηση και η εµποριοποίηση του είναι
κάτι που θα συµβεί στο µέλλον εφόσον υπάρξουν διάφορες αλλαγές σε πολλά θέµατα
όπως η οικονοµία, η τεχνολογία κ.α.

1.3 Τουριστικός τοµέας και Παγκόσµια Οικονοµία

Η τουριστική βιοµηχανία αντιµετωπίζει τα τελευταία χρόνια µια σειρά
σοβαρών και σε µεγάλο βαθµό πρωτοφανών προκλήσεων. Ξεκινώντας, από την
έξαρση της παγκόσµιας τροµοκρατίας, το υψηλό κόστος των καυσίµων και των
λοιπών πρώτων υλών και φυσικά τελευταία την παγκόσµια οικονοµική κρίση, η
οποία συνδέεται άµεσα µε τη µείωση της καταναλωτικής δαπάνης.
Παρόλα’ αυτά ο κλάδος παραµένει ένας κρίσιµος οικονοµικός τοµέας
παγκοσµίως και ένας τοµέας που παρέχει σηµαντικές δυνατότητες για την οικονοµική
ανάπτυξη και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας διεθνώς. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα
δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν οι περισσότερο αποµακρυσµένες περιοχές και
να τονώσει την οικονοµία τους. ( Ηγουµενάκης, 1991).
Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού του ΟΗΕ (UNWTO), οι
αφίξεις

τουριστών

έφτασαν

τα

924

εκατοµµύρια

το

2008

παγκοσµίως,

παρουσιάζοντας αύξηση 2% σε σχέση µε το 2007, παρά τη µείωση που εµφανίσθηκε
στο δεύτερο εξάµηνο του προηγούµενου έτους. Από αυτούς τα 180 εκ. επισκέφτηκαν
τη Μεσόγειο και τα 15 µε 16 εκατ. Επισκέφτηκαν την Ελλάδα. ( Παπανίκος, (2004), )
Το ∆ιεθνές Συµβούλιο Παγκόσµιου Τουρισµού και Ταξιδιών (WTTC) εκτιµά
ότι ο τουριστικός κλάδος αντιπροσωπεύει αµέσως ή εµµέσως περίπου το 10% του
παγκόσµιου ΑΕΠ δηλαδή 5,5 τρισ. $, το 11% των παγκόσµιων εξαγωγών, δηλαδή 2
τρισ. $ και το 9,4% των διεθνών επενδύσεων 1,2 τρισ. $.
Στον Τοµέα απασχολούνται φέτος παγκοσµίως 220 εκ. εργαζόµενοι, ποσοστό
7,6% επί των συνολικά απασχολούµενων. Μέχρι το 2019 αναµένεται ο αριθµός αυτός
να αυξηθεί στα 276 εκ.
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Η ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα σύµφωνα και µε το Συµβούλιο επιδρά στην
αύξηση της απασχόλησης, στην ανάπτυξη και µπορεί να βελτιώσει το ισοζύγιο
πληρωµών µιας χώρας µε το εισερχόµενο συνάλλαγµα.
Κατά συνέπεια ο τοµέας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για τη βελτίωση της
ευηµερίας, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες και έτσι συµβάλει και στην
καταπολέµηση της φτώχειας και της ανεργίας.

1.4 Βασικά είδη τουρισµού

Ο τουρισµός µπορεί να ταξινοµηθεί σε πολλές κατηγορίες και µε πολλά και
διαφορετικά κίνητρα. Ωστόσο ο ∆ηµήτριος Λαγός διακρίνει τον τουρισµό στα παρακάτω
είδη.
Εγχώριο τουρισµό, ο οποίος ορίζεται ως ο τουρισµός των κατοίκων µιας χώρας όταν
ταξιδεύον εντός αυτής. Εξερχόµενο τουρισµός, ο οποίος αφορά τους κατοίκους µιας χώρας οι
οποίοι ταξιδεύουν για άλλη χώρα.
Στη συνέχεια, ο εισερχόµενος τουρισµός. Εισερχόµενο τουρισµό ονοµάζουµε τους
αλλοδαπούς οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα την οποία κατοικούµε. Επίσης, διεθνής
τουρισµός χαρακτηρίζεται το σύνολο του εισερχόµενου κ εξερχόµενου τουρισµού.
Επιπροσθέτως , εσωτερικό τουρισµό ονοµάζουµε το σύνολο του εγχώριου και εισερχόµενου
τουρισµού.
Συναντούµε και τον εθνικό τουρισµό ο οποίος είναι το σύνολο του εγχώριου και
εξερχόµενου τουρισµού. Τέλος υπάρχει ο συνεχής και ο εποχιακός τουρισµός. Στον πρώτο ο
τουρισµός διαρκεί όλο τον χρόνο ενώ στον δεύτερο επηρεάζεται από παράγοντες όπως οι
κλιµατολογικές συνθήκες.
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1.5 Μορφές τουρισµού

Ο τουρισµός διακρίνεται σε κάποιες µορφές τουρισµού όπως είναι: οι θερινές
διακοπές, ο χειµερινός τουρισµός, οι ιαµατικές πηγές – θεραπευτικός τουρισµός, η ειδική
µορφή συνεδριακού τουρισµού, ο αγροτικός τουρισµός και ο µορφωτικός τουρισµός.
(Καραγιάννη, 1997)
Θερινές διακοπές: Ένας ιδανικός προορισµός για τις καλοκαιρινές διακοπές είναι η
Μεσόγειος.
Χειµερινός τουρισµός: Η νότια Ευρώπη στο µυαλό των τουριστών θεωρείται κατάλληλη για
θερινό τουρισµό όµως είναι ιδανική και για τον χειµερινό τουρισµό καθώς ένα µεγάλο µέρος
καλύπτεται από βουνά. Σαράντα πέντε καταφύγια υπάρχουν στα Ελληνικά βουνά, δεκατρία
χιονοδροµικά κέντρα, διάφορες πίστες, ειδικές σχολές σκι που εκπαιδεύουν τους ανθρώπους
κ.α.
Ιαµατικές πηγές – Θεραπευτικός τουρισµός: Οι ιαµατικές πηγές στην Ελλάδα φτάνουν τις
750. Άλλες έχον αξιοποιηθεί και άλλες όχι. Έχουν γίνει προσπάθειες από τον ΕΟΤ για να
αξιοποιηθούν όσο των δυνατών περισσότερες. Σε λειτουργία είναι οι ιαµατικές πηγές που
βρίσκονται στην Υπάτη, Αιδηψό, Καµένα Βούρλα, Μέθανα κ.α.
Ειδική µορφή συνεδριακού τουρισµού: Είναι µια µορφή τουρισµού που παρουσιάζει
ενδιαφέρον. Μεγαλώνει το φαινόµενο της εποχικότητας, µε επέκταση της τουριστικής
περιόδου όλη την διάρκεια του χρόνου. Αναδεικνύει νέα συνεδριακά κέντρα και νέες
περιοχές µε αποτέλεσµα να δίνει µια ανάσα στα ως τώρα συνεδριακά κέντρα.
Αγροτικός τουρισµός: Αυτή η µορφή τουρισµού αποτελεί µια διαφορετική µορφή τουρισµού
που εξυπηρετεί τόσο την περιφερειακή ανάπτυξη όσο και την αγροτική οικονοµία. Η ΕΟΚ
χρηµατοδοτεί κάποιες τέτοιες ενέργειες για ανάπτυξη αυτού του τουρισµού.
Μορφωτικός τουρισµός: Η µορφή αυτή υπάρχει για να µεγαλώσει την εποχικότητα και να
επεκτείνει την τουριστική περίοδο.
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1.6 Τουριστικές κρίσεις

Οι τουριστικές κρίσεις και οι πολιτικές αντιµετώπισής τους, σύµφωνα µε τον Παπανίκο
Γρ., (2009), έχουν γίνει το αντικείµενο πολλών µελετών, τόσο θεωρητικών όσο και
εµπειρικών. Η ανάπτυξη ενός πλαισίου αντιµετώπισης των τουριστικών κρίσεων έχει γίνει
από τον Faulkner (2001).
Έχουν γίνει αρκετές εµπειρικές µελέτες, οι οποίες αφορούν πολλές χώρες στις οποίες
έχουν συµβεί µεγάλες καταστροφές ή διεθνείς κρίσεις όπως για παράδειγµα η τροµοκρατική
επίθεση στους δίδυµους πύργους στην Νέα Υόρκη το Σεπτέµβριο του 2001, το SARS το
2003 αλλά και ο πόλεµος στο Ιράκ την ίδια χρονιά. Ο Wand (2009) κάνει µια τέτοιου είδους
εµπειρική µελέτη.
Η τουριστική κρίση είναι ένα διαφορετικό θέµα από την τουριστική καταστροφή αφού
εξαρτάται από την συµµετοχή του ανθρώπινου παράγοντα σύµφωνα µε το Faulkner (1991).
Όταν το πρόβληµα προέρχεται από τον ίδιο, λόγω κάποιων διοικητικών δοµών ή επειδή δεν
κατάφερε να προσαρµοστεί στην αλλαγή της στιγµής εκείνης, αυτό χαρακτηρίζεται
τουριστική κρίση σύµφωνα µε τον Faulkner.
Με βάση τον ορισµό που παραθέτει ο Faulkner, τουριστική κρίση θα µπορούσαµε να
πούµε ότι έχουµε τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες µεγάλες πόλεις τον ∆εκέµβριο του 2008
για παράδειγµα. Όσον αφορά πλέον την τουριστική καταστροφή γίνεται εφόσον υπάρξουν
µεγάλες µεταβολές στον τοµέα του τουρισµού και εξαρτάται από αντικειµενικούς λόγους.
Η παγκόσµια οικονοµική κρίση το 2009 παραδείγµατος χάριν ήταν καταστροφική για
τον τουρισµό καθώς δεν µπορούν να βοηθήσουν µε κάποιον τρόπο αφού τέτοιου είδους
καταστροφές µπορεί να είναι οι πυρκαγιές, οι σεισµοί και οι πληµµύρες και γενικώς κάθε
είδους φυσικής καταστροφής που ο ανθρώπινος παράγοντας αδυνατεί να αποτρέψει.
(Παπανίκος, 2009)
Υπάρχουν τρείς κατηγορίες τουριστικών καταστάσεων. Η καταστροφή , η κρίση και η
κάµψη. Τουριστική καταστροφή ορίζεται η πτώση στις τουριστικές αφίξεις πλέον του 10%,
τουριστική κρίση προκύπτει όταν έχουµε πτώση µέχρι 10% και, τέλος, τουριστική κάµψη
όταν ο ρυθµός αύξησης των τουριστικών αφίξεων είναι πολύ χαµηλός (µικρότερος του 2%) ή
µηδενικός.
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Ένας άλλος εναλλακτικός ορισµός της τουριστικής κάµψης είναι ο εξής: τουριστική
κάµψη έχουµε όταν ο ρυθµός αύξησης των τουριστικών αφίξεων βαίνει µειούµενος, π.χ. από
5% τον προηγούµενο χρόνο σε 3% αυτό τον χρόνο.
Πάντως, ο όρος τουριστική καταστροφή θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε µεγάλη
προσοχή διότι στην πραγµατικότητα θα σηµαίνει ότι ο τουρισµός θα αρχίσει να χάνετε στο
πέρασµα των χρόνων και να µην θεωρείται σηµαντικός για την ανάπτυξη της χώρας. Αυτά θα
µπορούσαν να προκύψουν µόνο από µακροχρόνιους καταστροφικούς πολέµους.
Τέλος, ένας άλλος τρόπος προσδιορισµού και µέτρησης των τουριστικών κρίσεων είναι
ο οικονοµετρικός. Σε αυτή την περίπτωση χρησιµοποιείται µία «ψευδοµεταβλητή», η οποία
λαµβάνει την τιµή της µονάδας για τις περιόδους της κρίσης και µηδέν για τις άλλες
περιόδους. Με αυτό τον τρόπο, το µέγεθος και η έκταση της κρίσης µπορεί να µετρηθεί
επακριβώς, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις άλλες µεταβλητές που µπορούν να επηρεάζουν τις
τουριστικές αφίξεις.
Η οικονοµική κρίση που ξεκίνησε το 2008 και θα συνεχιζόταν θα έφερνε πολύ
µεγαλύτερες καταστροφές στον τουριστικό τοµέα εάν δεν έπεφτε τόσο πολύ η τιµή του
πετρελαίου και αν γενικώς οι κυβερνήσεις δεν έπαιρναν κάποια θέση και δεν βοηθούσαν τον
τουρισµό της. Η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων του καθ’ ενός από αυτούς τους παράγοντες
µπορεί να γίνει µόνο οικονοµετρικά.
Για να αναπτυχθούν οι χώρες οικονοµικά βασίζονται σε κάποια δυνατά στοιχεία τους, σε
πλεονεκτήµατα που µπορεί να χουν όπως στην γεωγραφική τους έκταση, στο κλίµα, στον
πολιτισµό κ.α., αλλά και πως θα καταφέρουν να αντιµετωπίσουν διάφορα εµπόδια αλλά και
ευκαιρίες που θα τους εµφανιστούν.
Από την αρχή της δεκαετίας του 1950, ο τουρισµός ανάγεται σε βασικό κλάδο
οικονοµικής ανάπτυξης. Αποτέλεσε ισχυρό όπλο στα χέρια των κοινωνιών των χωρών, που
είτε είχαν καταστραφεί από τους πολέµους, είτε βρίσκονταν σε διαδικασία οικονοµικής
ανάπτυξης.
Μετά το 1950 ο ελληνικός τουρισµός αρχίζει την ανοδική πορεία του ακολουθώντας τον
διεθνή τουρισµό. Ο τουριστικός κλάδος µετά τα χρόνια των πολέµων φαίνεται να είναι ένα
σηµαντικό όπλο στα χέρια της κοινωνίας αφού κατάφερε να αναπτυχθεί. Με αυτόν τον τρόπο
έφερε οικονοµική ανάπτυξη στην χώρα και οι φορείς της οικονοµικής πολιτικής εντάσσουν
τον τουρισµό αλλοδαπών και ηµεδαπών ανάµεσα στους βασικούς τοµείς ή κλάδους της
ελληνικής οικονοµίας.
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Το 2000 καταλαµβάνουµε την 15η θέση της παγκόσµιας κατάταξης των χωρών
υποδοχής εφόσον οι αφίξεις είχαν φτάσει τα 12.500.000 σε σχέση µε το 1953 που ήταν
94.408. Η αύξηση αυτή ήταν πολύ σηµαντική για την οικονοµία της χώρας αφού οι
συναλλαγές σε δολάρια το 1953 ήταν 22,7 εκατοµµύρια και το 2000 ανήλθαν στα 9.221
εκατοµµύρια µε αποτέλεσµα η Ελλάδα να βρεθεί στην 10η θέση σε διεθνές επίπεδο µε βάση
τα στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού. (ΙΤΕΠ, 2004)
Βασικό και δυνατό στοιχείο της Ελλάδας αποτελεί η γεωγραφική της θέση, οι καλές
κλιµατολογικές συνθήκες, ο µεγάλος αριθµός νησιών που έχει, ο πολιτισµός της, η ιστορία
της και η θρησκεία της αποτελούν βασικό λόγο επισκέψεων τουριστών. Είναι µια χώρα
υποδοχής και φιλοξενίας αυτών, µε αποτέλεσµα αυτού, την ανάπτυξή της.
Παρ’ όλα αυτά, όπως κάθε χώρα έχει και τις αδυναµίες της. Τα βασικά στοιχεία του
τουρισµού µαζί µε τις καλές εγκαταστάσεις , την τουριστική υποδοµή και την νεότερη
τουριστική εικόνα της χώρας έρχονται σε σύγκρουση µε κάποια αδύνατα στοιχεία της. Αυτές
οι αδυναµίες θα έπρεπε να αποδοθούν στην ανεξέλεγκτη, απρογραµµάτιστη και άναρχη
ανάπτυξη της χώρας που παρατηρήθηκε στην δεκαετία του ’70 και στις αρχές του ’80.
Για να µπορέσει η κυβέρνηση να καλύψει βραχυπρόθεσµα κάποιες από τις ανάγκες της
χρησιµοποίησε την ανάπτυξη του τουρισµού ως µέσω είσπραξης χρήµατος. Εκµεταλλεύτηκε
κάθε τουριστική δυνατότητα της χώρας µε την πολιτική της να υποστηρίζει πως η προσφορά
να προσαρµόζεται στην εκάστοτε ζήτηση. Με κριτήριο την ευκολία και την ζήτηση και κατ’
επέκταση αναγκάστηκε να υπακούσει και τις αποφάσεις ξένων προς την χώρα παραγόντων η
τουριστική βιοµηχανία ακολούθησε την ενεργό ζήτηση.
Ακόµα πιο συγκεκριµένα, οι Ελληνικές κυβερνήσεις κατά την µεταπολεµική περίοδο,
απέτυχαν να συγκροτήσουν µια αποτελεσµατική πολιτική ανάπτυξη του τουρισµού για τους
εξής λόγους. Καταρχάς το ελληνικό κράτος αδυνατούσε να χειριστεί τον τουρισµό ως έναν
ξεχωριστό τοµέα της ελληνικής οικονοµίας και κατ’ επέκταση να αυξήσει το εγχώριο προϊόν.
Επίσης η ανυπαρξία του σταθερού θεσµικού και λειτουργικού πλαισίου του ΕΟΤ οδήγησε
στην υποβάθµιση του ρόλου του σε Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ) και αυτό
να µην αντιµετωπίζετε πλέον ως ένα ξεχωριστό υπουργείο. Τέλος, η αλλαγή προσώπων,
προσανατολισµού και τρόπου ασκήσεως της τουριστικής πολιτικής, συνετέλεσαν στην
αποτυχία συγκρότησης µιας σταθερής και µακροπρόθεσµης πολιτικής ανάπτυξης του
ελληνικού τουρισµού.
Ο τουρισµός προσάρµοσε την ζήτηση του µε βάση την ζήτηση των ξένων εταιριών αλλά
και από την αλλοδαπή ζήτηση καθώς αποτελούν βασικά στοιχεία για τον ανάπτυξη του
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τουρισµού. Ένα από τα χαρακτηριστικά της κατανοµής είναι πως ένας πολύς µεγάλος
αριθµός ατόµων συγκεντρώθηκε σε συγκεκριµένες περιοχές της Ελλάδας.
Μετά το 1970 αναπτύσσονται οργανωµένες και εκτεταµένες υπηρεσίες και υποδοµές, οι
οικονοµίες των περιοχών βασίζονται εξ’ ολοκλήρου στον τουρισµό ενώ ταυτόχρονα οι
υπόλοιποι τοµείς της οικονοµίας αποδυναµώνονται µε αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον
και στην τοπική κοινωνία.
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2 ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

2.1

Ξενοδοχεία

Τα ξενοδοχεία είναι οικισµοί από τα οποία κάποιοι αποσπούν σε οικονοµικά
οφέλη και κέρδος. Όλων των ειδών τα ξενοδοχεία προσφέρουν φιλοξενία για όσο
χρονικό διάστηµα θελήσει ο πελάτης. Βασικά στοιχεία των ξενοδοχειακών µονάδων
είναι ο ύπνος και ορισµένα προσφέρουν φαγητό και άλλα όχι κι όλα αυτά επί
πληρωµή. (Λαλούµης & Ρούπας , 2000) Ένας επιπλέον ορισµός αναφέρει ότι τα
ξενοδοχεία µπορούν να λειτουργούν µέσα ή έξω από πόλεις µε αποτέλεσµα να
προσφέρουν ύπνο µε σίτιση ή όχι.
Συγκεκριµένα, θα µπορούσαµε να πούµε πως ξενοδοχείο αποτελεί µια
επιχείρηση η οποία εκµεταλλεύεται τα καταλύµατα της προς ενοικίαση και ακόµα
χρησιµοποιεί και διάφορους άλλους χώρους µε σκοπό να ικανοποιήσει και άλλες
ανάγκες των πελατών της όπως να έχει εστιατόρια, µπαρ και οτιδήποτε άλλο µπορεί
να χουν την επιθυµία να χρησιµοποιήσουν οι υποψήφιοι πελάτες κατά την διαµονή
τους. Όσο ο χρόνος πέρναγε τα ξενοδοχεία αποκτούσαν ολοένα και περισσότερα
πλεονεκτήµατα. Σε συνδυασµό µε την εξέλιξη των µεταφορικών µέσων και το
δικαίωµα των διακοπών πλέον στους εργαζόµενους, οδήγησε στον µαζικό τουρισµό
και αύξησε τις αφίξεις των ανθρώπων στα ξενοδοχεία.
Στον χώρο των ξενοδοχείων λειτουργούν συνήθως εστιατόρια που προσφέρουν
φαγητό στους επισκέπτες του ξενοδοχείου αλλά και κάποιες φορές και ποτό. Επί το
πλείστον τα εστιατόρια τα εκµεταλλεύεται το ξενοδοχείο για το οποίο δουλεύουν,
υπάρχουν όµως και κάποιες περιπτώσεις που την εκµετάλλευση αυτή την έχει κάποια
άλλη επιχείρηση, εφόσον υπάρχει κάποια ενοικίαση του εστιατορίου που λειτουργεί
στο ξενοδοχείο.
Πολλά από τα πανδοχεία και χάνια άρχισαν να εξελίσσονται σε ξενοδοχεία,
ενώ χτιζόντουσαν και καινούρια. Λόγω των πολέµων στην Ελλάδα τα ξενοδοχεία
αντιµετώπιζαν πολλά προβλήµατα. Παρά το γεγονός των πολέµων ο τουρισµός στην
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Ελλάδα αναπτύχθηκε έχοντας 8.500 ξενοδοχειακές µονάδες στην χώρα µας. Τα κύρια
ξενοδοχειακά καταλύµατα (ξενοδοχεία) διακρίνονται σε ξενοδοχεία κλασσικού
τύπου, ξενοδοχεία τύπου µοτέλ, ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων και
ξενοδοχεία µικτού τύπου. Επιπροσθέτως, κατατάσσονται και µε βάση την
λειτουργική τους µορφή. ( Φουντουλάκης, 2002) Ένα ξενοδοχείο για να µπορέσει να
πάρει τον αριθµό των αστεριών που επιθυµεί αλλά και να καταταγεί σε συγκεκριµένη
λειτουργική µορφή είναι απαραίτητο να πληρεί τις τεχνικές και λειτουργικές
προδιαγραφές της αντίστοιχης λειτουργικής µορφής και κατηγορίας αστεριών και
από τα βαθµολογούµενα κριτήρια να καλύπτει τουλάχιστον την βάση της αντίστοιχης
κατηγορίας αστεριών για να καταφέρει να δικαιολογήσει τα χαρακτηριστικά του
γνωρίσµατα.
Με βάση την κοινή µελέτη (Consolidated version hotel classification survey,
2004) τα ξενοδοχεία αναγκάστηκαν να προβούν στην κατάταξη τους σε κατηγορίες
για να βοηθηθούν οι τουρίστες και να µπορούν να αναγνωρίζουν τις ξενοδοχειακές
µονάδες που επιθυµούν να πάνε µε βάση τα κριτήρια αναγκών τους που θέλουν να
καλυφθούν και την αξιοπιστία που θα τους προσφέρουν. Όταν για παράδειγµα µια
ξενοδοχειακή µονάδα χαρακτηρίζεται από ένα αστέρι τότε ο ταξιδιώτης µπορεί να
καταλάβει κάποια από τα χαρακτηριστικά του ξενοδοχείου που απευθύνονται καθώς
γνωρίζει και ποιες θα ναι και οι υπηρεσίες που θα του προσφέρει. ∆ηλαδή κάθε
ξενοδοχείο µε τον αριθµό των αστεριών που κατέχει ταυτίζεται µε τα χαρακτηριστικά
της αντίστοιχης κατηγορίας. Ο αριθµός των αστεριών διεθνώς πλέον µπορεί να
κυµαίνεται από ένα έως και πέντε αστέρια. Όσα περισσότερα είναι τα αστέρια τόσες
πιο πολλές προϋποθέσεις καλύπτει.
Η µέτρηση των αστεριών δεν είναι ίδια παντού καθώς διαφέρουν τα κριτήρια
αξιολόγησης των ξενοδοχείων. Σε χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και η ∆ανία τα
ξενοδοχεία µπορούν να πάρουν από µηδέν έως και πέντε αστέρια ανάλογα µε τις
προδιαγραφές τους. Τα ξενοδοχεία στην Ελβετία κι αυτά χαρακτηρίζονται όπως και
στις προηγούµενες χώρες από µηδέν έως πέντε αστέρια µε την διαφορά ότι στα
ξενοδοχεία που ανήκουν στην 3η, 4η και 5η κατηγορία αστεριών µπορεί να προστεθεί
και η κατηγορία Superior.
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Στην Ισπανία υπάρχει ένας παρόµοιος τρόπος κατάταξης σε κάποια κατηγορία.
Τα αστέρια που µπορεί να πάρει κάθε Ισπανικό ξενοδοχείο είναι από ένα έως και
πέντε όµως σε αυτή την χώρα τα ξενοδοχεία των τεσσάρων αστεριών µπορούν να
έχουν µια επιπλέον κατηγορία superior ενώ τα ξενοδοχεία των πέντε αστεριών έχουν
και την κατηγορία grand lux. Πρόσφατα στην Γερµανία αλλά και στην Ελβετία
προστέθηκε µια επιπλέον κατηγορία µε όνοµα superior που απευθύνεται στα
ξενοδοχεία που οι προδιαγραφές τους ξεπερνούν κατά πολύ την κατηγορία των πέντε
αστεριών. Επίσης στην Αγγλία η κατηγοριοποίηση γίνεται από ένα έως πέντε αστέρια
και εδώ όµως υπάρχουν οι «χρυσές» και «ασηµένιες» διακρίσεις για τα ξενοδοχεία
που καλύπτουν περισσότερες απαιτήσεις από τις καθορισµένες απαιτήσεις της κάθε
κατηγορίας αντίστοιχα. (Βαρβαρέσος, 2000).
Καθιερώθηκε και το έκτο αστέρι ως ανώτερη κατηγορία από ορισµένους
εκδότες ξενοδοχειακών οδηγών αλλά και από σπουδαίους tour operators για
παράδειγµα η TUI. Στην ΗΠΑ έχουν καθιερωθεί δύο σπουδαία συστήµατα
αξιολόγησης των ξενοδοχειακών µονάδων. Αυτά είναι η κατάταξη της ΑΑΑ και της
Mobil που οι απαιτήσεις τους πλέον είναι πολύ αυστηρές καθώς αποτελούν µια
κατηγορία µεγαλύτερη κλίµακας των πέντε αστεριών.
Στην Ευρώπη η κλίµακα είναι ένα έως πέντε αστέρια το ανώτερο. Πολλά από
τα ξενοδοχεία των πέντε αστεριών στην Ευρώπη αν βρίσκονταν στις ΗΠΑ τότε θα
ανήκαν στην κατηγορία των τεσσάρων αστεριών κι αυτό διότι στις ΗΠΑ ο τίτλος των
πέντε αστεριών δίνεται σε ξενοδοχεία µε πολύ υψηλότερα κριτήρια. Για παράδειγµα
ξενοδοχεία στην Ευρώπη όπως Intercontinental, Hilton, Marriott που είναι πέντε
αστεριών, στις ΗΠΑ θα ήταν στην κατηγορία των τεσσάρων αντίθετα στην Ισπανία
και το Μεξικό θα έπαιρναν τον τίτλο Grand Lux («GL»). Συµπερασµατικά ο τρόπος
κατάταξης διαφέρει από χώρα σε χώρα καθώς αλλάζουν και οι απαιτήσεις κάθε
χώρας.
Με τον αριθµό και τον χαρακτηρισµό των αστεριών διαφοροποιούνται τα
ξενοδοχεία πολυτελείας, δηλαδή των πέντε αστεριών («*****») και τα ξενοδοχεία
υπερπολυτελείας, δηλαδή των πέντε αστεριών µε χαρακτηριστικό το Grand Lux
(«*****GL»). Για την διαδικασία εφαρµογής τους διαφέρει από χώρα σε χώρα. Σε
κάποιες χώρες οι επιθεωρήσεις των ξενοδοχείων γίνονται ύστερα από κάποιο
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ραντεβού εφόσον πρώτα συµφωνήσει ο διευθυντής του ξενοδοχείου. Σε κάποιες
άλλες χώρες δεν γίνονται µε ραντεβού αλλά σε ανύποπτο χώρο, επισκέπτονται το
ξενοδοχείο ως «mystery guest». Μέσα από όλα αυτά λοιπόν η ταξινόµηση των
ξενοδοχείων δεν είναι παντού κοινή. Σε µια χώρα ένα ξενοδοχείο µπορεί να χει
τέσσερα και σε µια άλλη πέντε αστέρια ανάλογα τα κριτήρια της κάθε χώρας.
Τόσο από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού όσο και από πολλούς
αντίστοιχους φορείς προσπάθησε να εφαρµοστεί ένα ενιαίο σύστηµα βαθµολόγησης
για όλες τις ξενοδοχειακές µονάδες ανεξαρτήτως χώρας. Αυτό όµως δεν µπόρεσε να
πετύχει καθώς υπήρχαν αντιρρήσεις. Τόσο οι αντικειµενικοί όσο και οι υποκειµενικοί
λόγοι δεν επέτρεψαν να συµβεί αυτό, λόγω των διαφορών στην κουλτούρα, στο
κλίµα, στον πολιτισµό αλλά και τις κατασκευαστικές προδιαγραφές σε κάθε χώρα ή
περιοχή. ( Βαρβαρέσος, 2000)
Με βάση την µελέτη υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε τα
συστήµατα των ξενοδοχείων παρατηρούµε ότι η κατάταξη γίνεται µε βάση κάποιους
φορείς. Για παράδειγµα στην Γαλλία ο φορέας είναι ο δηµόσιος οργανισµός
τουρισµού. Στην περίπτωση της Αυστρίας, της Ελβετίας κ.α. ο φορέας είναι οι
ξενοδοχειακές οργανώσεις ή επιµελητήρια. Ενώ για την Ουαλία, Γερµανία, Ιταλία,
Ισπανία κ.α. είναι από εξειδικευµένους φορείς κατόπιν ανάθεσης ή στον δηµόσιο
οργανισµό τουρισµού ή στις ξενοδοχειακές οργανώσεις και επιµελητήρια.
Ο µικτός τρόπος κατάταξης είναι ένας τρόπος κι αυτός που χρησιµοποιεί
αρκετά συχνά, συνδέεται όµως µε τους φορείς (δηµόσιο οργανισµό τουρισµού –
ξενοδοχειακές οργανώσεις ή επιµελητήρια – εξειδικευµένους και διαπιστευµένους).
Σε κάποιες χώρες γίνονται αποδεκτές αυτές οι κατατάξεις και έχουν ισχύει και κύρος.
Κυρίως όταν αναφερόµαστε στον αριθµό των αστεριών κάθε ξενοδοχείου όταν
γίνεται από εκδότες ταξιδιωτικών και ξενοδοχειακών οδηγών, από tour operator και
άλλους. Αυτός ο τρόπος κατάταξης υπάρχει επί το πλείστον στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Τα Ιδιωτικά πρότυπα συµµόρφωσης συναντώνται κυρίως στις µεγάλες
αλυσίδες Ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων, όπου υπάρχει ειδικό σχήµα τεχνικών
προδιαγραφών κατάταξης στο οποίο τα συγκροτήµατα µέλη τους συµµορφώνονται,
κατατάσσοντας τις παρεχόµενες υπηρεσίες στα προδιαγεγραµµένα από αυτές
επίπεδα. (Ledra Mariott και Kempinsky και Hilton κλπ)
21
Πειραιάς 2015

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο επαναπροσδιορισµός των απαιτήσεων για να ταξινοµηθούν σε κατηγορία
«Αστεριών» ή «Κλειδιών» αλλά και η διαµόρφωση ενός κειµένου αναφοράς
λειτουργικών προδιαγραφών και ποιοτικών κριτηρίων ταξινόµησης των µονάδων
απαιτείται για να επιβεβαιώνει την τωρινή κατάσταση τόσο των κύριων αλλά και
συµπληρωµατικών τουριστικών καταλυµάτων αλλά και τις τάσεις διεθνώς για να
µπορέσει να εφαρµοστεί ο Ν.3190/2003.
Έχοντας υπόψη µας την υφιστάµενη κατάσταση της χώρας µας και τις διεθνής
τάσεις και πρακτικές για την εναρµόνιση του Ελληνικού συστήµατος µε τα διεθνή
δεδοµένα πρέπει να παρακολουθήσουµε

την ακόλουθη διαδικασία. Πρώτον,

καταγραφή της υπαρκτής κατάστασης όλων των τουριστικών καταλυµάτων, τόσο
των κύριων όσο και των συµπληρωµατικών και δεύτερον, την αξιολόγηση της
υφιστάµενης

κατάστασης

µε

την

διεθνή

πραγµατικότητα

κάνοντας

µια

δειγµατοληπτική έρευνα, περίπου στο 2% των εξεταζόµενων καταλυµάτων.
Για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα το δείγµα πρέπει να αναφέρεται κατά
ένα ποσοστό 60% για τα παραθεριστικά, ενώ το 40% να αναφέρεται στα συνεχώς
λειτουργούντα

καταλύµατα.

Από

τα

αποτελέσµατα

της

δειγµατοληπτικής

αποτύπωσης βάση των διεθνών τάσεων και πρακτικών, στόχος είναι για µεν την
κατάταξη σε κατηγορίες αστεριών των ξενοδοχείων, η διατύπωση προτάσεων
βελτίωσης του υπάρχοντος Π.∆.43/2002 για δε την κατάταξη σε κατηγορίες κλειδιών
σε ενοικιαζόµενα δωµάτια διατύπωση προτάσεων για τον εξιχρονισµό του
Π.∆.337/2000.
Η διατύπωση κειµένου για ανοιχτό διάλογο µε σκοπό την παρουσίαση ενός
σχεδίου προδιαγραφών και κριτηρίων για την κατάταξη τόσο των κύριων όσο και των
συµπληρωµατικών καταλυµάτων στο σύστηµα των κλειδιών και των αστεριών.
Αξιολογόντας τα αποτελέσµατα του ανοιχτού – δηµοσίου διαλόγου για τις
προδιαγραφές λειτουργίας και τα ποιοτικά κριτήρια βάση των οποίων θα γίνει η
κατηγοριοποίηση.
Το ξενοδοχείο το οποίο θα πρέπει να καταγραφτεί σε κάποια κατηγορία θα
πρέπει να χει έναν ελάχιστο αριθµό µορίων, που θα αποτελεί την βάση της
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κατηγορίας. Αυτό όµως διαφέρει από τα ξενοδοχεία πόλης και από τα παραθεριστικά
ξενοδοχεία. Αυτή η βάση ορίζεται ανά κατηγορία και ανά λειτουργική µορφή.

2.2 Τεχνικοοικονοµική µελέτη ξενοδοχειακής µονάδας

Για να μπορέσει να ιδρυθεί μια ξενοδοχειακή μονάδα θα πρέπει να γίνει μια
τεχνικοοικονομική μελέτη που να ορίζει τον τύπο και τον τρόπο λειτουργίας ενός
ξενοδοχείου για να μπορέσει να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί. Αυτό για να επιτευχθεί θα
πρέπει να συγκεντρώσει κάποια στοιχεία για να μπορέσει να κρίνει αν αυτή η ενέργεια θα
επιφέρει κάποιο κέρδος. Τα στοιχεία αυτά είναι τα ακόλουθα:
Να γίνει μια μελέτη που να καθορίζει την τοποθεσία και την θέση του οικοπέδου,
καθώς και να αποφασιστεί προς τα πού θα προσανατολιστεί το οικοδομικό οίκημα.
Να υπάρξει μελέτη υποδομής. Δηλαδή να μελετηθούν οι οδοί προσπέλασης, η
παροχή ρεύματος, νερού, αποχέτευσης και ότι άλλο χρειάζεται μια ξενοδοχειακή μονάδα.
Αρκετά σημαντική είναι η μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο θα γίνει η
μονάδα. Να μελετηθεί το κλίμα, οι αλλαγές θερμοκρασιών διαφόρων χρονικών στιγμών, η
υγρασία κ.α.
Τα κοινωνικά στοιχεία της περιοχής εκείνης αποτελούν ακόμη μια μελέτη. Να
υπολογιστεί ο πληθυσμός, να μελετηθεί η αγορά εργασίας, οι κρατικές υπηρεσίες κ.α.
Να γίνει μια μελέτη που να φέρει ως αποτέλεσμα πολιτισμικά στοιχεία της
περιοχής ίδρυσης της ξενοδοχειακής μονάδας, όπως αν υπάρχουν αρχαιολογικά μνημεία,
μουσεία και ότι άλλο αναδεικνύει τον πολιτισμό της περιοχής αυτής.
Επίσης ακόμη μια σημαντική μελέτη είναι η μελέτη οικονομικών στοιχείων. Όπως η
μελέτη αγοράς τροφίμων, ποτών που θα τροφοδοτήσουν αργότερα το ξενοδοχείο, η
τουριστική αγορά σε τι απόσταση βρίσκεται, το κόστος των οικοδομών στην περιοχή της
επιλογής τους καθώς και η οικονομική κατάσταση του πληθυσμού εκεί.
Επιπλέον η μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης μας δείχνει αν σε αυτό το μέρος
είναι εφικτό να γίνει ένα νέο ξενοδοχείο και ποια θα είναι η σχέση των ανταγωνιστών.
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Η μελέτη στατιστικών στοιχείων κρίνεται απαραίτητη για την ίδρυση μιας νέας
ξενοδοχειακής μονάδας. Μας επιτρέπει να ελέγξουμε το ξενοδοχειακό δυναμικό της
περιοχής, να δούμε ποιες είναι οι προσφερόμενες τιμές, αν υπάρχουν αφίξεις τουριστών
και ποια χρονική περίοδος είναι αυτή, την εξέλιξη της περιοχής.
Η μελέτη ανέγερσης του κτηρίου περιλαμβάνει το κόστος της ξενοδοχειακής
μονάδας αλλά και του οικοπέδου, τον εξοπλισμό του, την διαμόρφωση του εσωτερικού και
εξωτερικού χώρου, τα εστιατόρια και τα μπαρς που μπορεί να υπάρχουν μέσα στην μονάδα
κ.α.
Θα πρέπει να μελετηθεί με αυστηρότητα με ποιον τρόπο θα χρηματοδοτηθεί αυτή
η επένδυση. Με κεφάλαια του επενδυτή, με πιστώσεις των προμηθευτών και με ξένα
κεφάλαια.
Να εξεταστούν τα στοιχεία εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου δηλαδή ο
προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων της επιχείρησης κ.α.
Τέλος, να εξεταστεί η διάρκεια της περιόδου που η ξενοδοχειακή μονάδα θα είναι
σε πληρότητα που αυτό θα δείξει και τα οικονομικά στοιχεία της λειτουργίας του
ξενοδοχείου.
Μέσω όλων αυτών μπορεί να παρατηρηθεί το ύψος της ζήτησης της ξενοδοχειακή
μονάδα μέσα στην τουριστική αγορά αν μπορεί να ιδρυθεί και να προσφέρει κέρδος στον
επιχειρηματία. (Λαλούμης & Ρούπας, 1998)

2.3 Τρόπος κατάταξης

Τα ξενοδοχεία για να µπορέσουν να καταταχθούν σε κάποια συγκεκριµένη
λειτουργική µορφή και κατηγορία αστεριών θα πρέπει να πληρούν κάποιες
προδιαγραφές τόσο τεχνικές όσο και λειτουργικές µε βάση την κατηγορία στην οποία
επιθυµούν να µπουν. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συγκεντρώσουν και
τον ελάχιστο αριθµό µορίων της κάθε κατηγορίας για να εισαχθούν σε αυτή που είχαν
στοχεύσει.
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Εάν η ξενοδοχειακή µονάδα µπορέσει να εξασφαλίσει µόνο τις τεχνικές και τις
λειτουργικές προδιαγραφές και όχι τον ελάχιστο αριθµό των µορίων της κατηγορίας
που επιθυµεί να εισαχθεί τότε αυτοµάτως κατατάσσεται στην κατηγορία στην οποία
πληρεί τον αριθµό των µορίων που έχει συγκεντρώσει από τα βαθµολογηµένα
κριτήρια.

2.4 Υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές

Για την λειτουργική µορφή και κατηγορία που θέλει να καταλάβει κάθε
ξενοδοχειακή µονάδα θα πρέπει να πληρεί τις µέγιστες προδιαγραφές. Είναι οι
προδιαγραφές καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου για την δηµιουργία ξενοδοχείου
και οι κτιριοδοµικές προδιαγραφές.
Για να µπορέσει η ξενοδοχειακή µονάδα να πάρει έγκριση καταλληλότητας
οικοπέδου ή γηπέδου θα πρέπει να µαζέψει συγκεκριµένο αριθµό δικαιολογητικών
καθώς και να υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ.. Με αυτόν τον
τρόπο θα ελεγχθεί αν το οικόπεδο ή γήπεδο εξασφαλίζει τις απαραίτητες
προδιαγραφές όπως η ηλεκτροδότηση, η χρήση νερού και κατ’ επέκταση η σύνδεσή
του µε κάποιο αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής που ανήκει και γενικώς να
ελεγχθούν θέµατα που έχουν σχέση µε την θέση του οικοπέδου και την υποδοµή του.
Η έγκριση καταλληλότητας του οικοπέδου ή γηπέδου ισχύει για δυο χρόνια από την
στιγµή που θα εκδοθεί και δεν µπορεί να µεταβιβαστεί. Στην περίπτωση όµως που
θελήσουν να το µεταβιβάσουν θα χρειαστούν νέα έγκριση καταλληλότητας και θα
πρέπει να κατατεθούν και ορισµένα επιπρόσθετα δικαιολογητικά στην αρµόδια
υπηρεσία. ( Ακαδηµία Τουριστικών Μελετών και Ερευνών )
Αφού εγκριθεί η καταλληλότητα του οικοπέδου ή γηπέδου, ο ενδιαφερόµενος
θα πρέπει να υποβάλλει στον Ε.Ο.Τ. δικαιολογητικά για να εγκριθεί και η
αρχιτεκτονική µελέτη, που να έχει συναχθεί µε σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές
προδιαγραφές και τους ισχύοντες στην περιοχή του οικοπέδου ή γηπέδου όρους
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δόµησης. Η συγκεκριµένη έκκριση έχει ισχύει για τέσσερα χρόνια από την έκδοσή
της. Αν εν τω µεταξύ έχει εκδοθεί οικονοµική άδεια, η διάρκεια ισχύος της έγκρισης
Ε.Ο.Τ. ακολουθεί την διάρκεια ισχύος της οικοδοµικής άδειας.

(ΦΕΚ Α'

43/7.3.2002)

2.5

Οργάνωση επισιτιστικών επιχειρήσεων

Κάθε επιχείρηση στοχεύει στο οικονοµικό κέρδος, ο τρόπος µε τον οποίο
µπορεί να επιτευχθεί αυτό ονοµάζεται διοίκηση. Ο κύριος σκοπός και στόχος της
διοίκησης µιας οποιαδήποτε επιχείρησης είναι να κάνει τα πάντα να ρέουν πιο
αποδοτικά. Σε αυτό το σηµείο θα ξεχωρίσουν οι καλές επιχειρήσεις.
Ο ρόλος της διοίκησης δεν είναι καθόλου εύκολος, αφού θα πρέπει να
προσδιορίσει τους ειδικούς αντικειµενικούς της σκοπούς και στην πορεία να
καταφέρει να τους υλοποιήσει µεσοπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα. Η πρόβλεψη που
τίθεται να γίνει είναι ένα από τα βασικότερα βήµατα που θα έρθει η επιχείρηση να
αποφασίσει. Όλα τα σχέδια της διοίκησης βασίζονται πάνω σε αυτό. Εποµένως το
αποτέλεσµα ενός προγράµµατος δράσης είναι η εργασία των προβλέψεων που θα
πρέπει να πραγµατοποιήσει κάθε επιχείρηση.
Οι επισιτιστικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους και µορφής, έχουν
ανάγκη να γνωρίζουν τους στόχους και καλούνται να φέρουν εις πέρας, την πορεία
των εργασιών, την διαδικασία ανάπτυξής της και τα µέσα δράσης της. Στα
προγράµµατα δράσης θα µπορούµε να λύσουµε κάθε απορία των αναφερθέντων
στοιχείων. Αυτά δεν είναι τα ίδια σε κάθε επιχείρηση, εξαρτάται από την µορφή, την
έκταση και την διάρκεια σε συνδυασµό µε κάποια ειδικά προγράµµατα. Κάποια από
τα οποία είναι τα ακόλουθα σύµφωνα µε τον Λαλούµη (2002).
Υπάρχει το πρόγραµµα παραγωγής, µέσα από αυτό το πρόγραµµα µπορεί η
επιχείρηση να κάνει προβλέψεις σχετικά µε την παραγωγή, µε την µεταποίηση και
κατ’ επέκταση και µε την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών. Επίσης υπάρχει και το
πρόγραµµα πωλήσεων µε αυτό η επιχείρηση στοχεύει να µάθει τις προβλέψεις που
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γίνονται στο συγκεκριµένο κοµµάτι µε βάση και σε τι επίπεδα κυµαίνεται και η
αγορά εκείνη την χρονική περίοδο που την ενδιαφέρει.
Επιπλέον υπάρχει και το πρόγραµµα εφοδιασµού, είναι εξίσου σηµαντικό
εφόσον κάνει προβλέψεις για τον εφοδιασµό διαφόρων αγαθών όπως µπορεί να είναι
ποτά αλλά και διάφορα υλικά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παρασκευή
φαγητού και γλυκού κ.α.
Ακόµη ένα σηµαντικό πρόγραµµα είναι το χρηµατοοικονοµικό πρόγραµµα
που µας φανερώνει διάφορες προβλέψεις οικονοµικές που µπορούν να αφορούν την
προώθηση, την διαφήµιση κ.α. Το χρηµατοοικονοµικό πρόγραµµα είναι ένα βασικό
όπλο κυρίως για τις επισιτιστικές επιχειρήσεις. Σκοπός του συγκεκριµένου
προγράµµατος είναι να προβλέψει τις ανάγκες της επιχείρησης σε κεφάλαιο κίνησης.
Θα πρέπει να εξασφαλίσει πιθανές αλλαγές των υπαρχόντων αντικειµένων, την
συντήρησή τους, τις επιδιορθώσεις κι ότι άλλο µπορεί να είναι χρήσιµο σε µια
τέτοιου είδους επιχείρηση. Για παράδειγµα µια επιχείρηση την µία χρονιά θα θελήσει
να κάνει ανακαίνιση σε όλα της τα έπιπλα και την επόµενη χρονιά θα θελήσει να
κάνεις κάποιες αλλαγές στην κουζίνα της. Αυτά θα πρέπει να τα χουν προβλέψει.
Ο οικονοµικός προγραµµατισµός και τα κεφάλαια είναι απαραίτητα για τους
στόχους των επισιτιστικών επιχειρήσεων αλλά και οποιονδήποτε επιχειρήσεων, χωρίς
όµως να χρεώνουν πάρα πολύ την επιχείρηση και να µην µπορεί να συνεχίσει. Για
κάθε επισιτιστική επιχείρηση η ανάγκη της πρόβλεψης αποτελεί σηµαντικό χαρτί γι
αυτούς. Τις προβλέψεις µπορούµε να τις διακρίνουµε σε βραχυπρόθεσµες,
µεσοπρόθεσµες και τέλος µακροπρόθεσµες. Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες στελεχών
που ασχολούνται µε κάθε πρόβλεψη ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα που τους έχει
ανατεθεί. Οι ετήσιες και τριετείς προβλέψεις έχουν ανατεθεί στα ανώτερα στελέχη
της επιχείρησης.
Αντίστοιχα οι εβδοµαδιαίες προβλέψεις γίνονται από τα µεσαία στελέχη. Και
τέλος τα κατώτερα στελέχη ασχολούνται µε τις καθηµερινές προβλέψεις των
επιχειρήσεων. (Παπαδόπουλος, 2002). Σε κάθε επιχείρηση η οργάνωση είναι από τα
σηµαντικότερα στοιχεία αφού θα καθορίζει τις σχέσεις µεταξύ δραστηριοτήτων που
πρέπει να εκτελεστούν, να καθορίσει το προσωπικό το οποίο θα εκτελέσει τις
ενέργειες αυτές καθώς και να εξασφαλίσει τα απαραίτητα αγαθά που θα
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χρησιµοποιηθούν γι αυτά. Ο µάνατζερ θα είναι ο υπεύθυνος ο οποίος θα καθορίσει τις
σχέσεις αλληλεπίδρασης και θα καθορίσει τα καθήκοντά τους για να µπορέσει να
λειτουργήσει αποτελεσµατικά η οµάδα και να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης
και εδώ ειδικότερα της ξενοδοχειακής µονάδας.
Η οργάνωση θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση στην διαίρεση, στον καταµερισµός
της εργασίας, στην διαµόρφωση των βαθµίδων µε βάση κάποια χαρακτηριστικά αλλά
και στις σχέσεις εξουσίας και ευθύνης.
Συγκεκριµένα µε το κεφάλαιο της οργάνωσης σχετίζονται µια σειρά
λειτουργικών µονάδων ή τµηµάτων που το καθένα από αυτά φέρει την ευθύνη για µια
λειτουργία. Επιπλέον όµως καθορίζονται και οι σχέσεις εξουσίας των ανθρώπων
µεταξύ τους αλλά και µιας οµάδας ή τµήµατος. Όλοι αυτοί έχουν ευθύνη για το
αποτέλεσµα και θα πρέπει να εργάζονται µε συνέπεια, υπεύθυνα, να έχουν σωστή
επικοινωνία κ.λπ.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθούν σε θέµατα όπως είναι ο βαθµός
αποκέντρωσης που πρέπει να υπάρχει, τα όρια εποπτείας, ο έλεγχος και οι εντολές
που δίνονται σε κάθε έναν µέσα σε ολόκληρη την ξενοδοχειακή µονάδα και όχι µόνο
σε συγκεκριµένα τµήµατα (Ηγουµενάκης, 1991).
Μετά τα προγράµµατα δράσης (δηλαδή τις προβλέψεις που θα τεθούν για
καθ’ ένα ζήτηµα της επιχείρησης) θα πρέπει να υπάρχει κάποιος που θα τους
παρακινήσει για να µπορέσει να ξεκινήσει να λειτουργεί η επιχείρηση.
Τέτοιου είδους οδηγίες και διευκρινήσεις γίνονται από την ∆ιεύθυνση.
Εποµένως η διεύθυνση ή αλλιώς Management µε συγκεκριµένες οδηγίες και
κατευθύνσεις οδηγούν όλους τους υπαλλήλους να φέρουν εις πέρας τις αρµοδιότητες
τους, προκειµένου να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι της επιχείρησης. Χωρίς διεύθυνση
όλοι θα λειτουργούσαν χωρίς συντονισµό και το κλίµα που θα δηµιουργούταν δεν θα
ήταν το επιθυµητό µε αποτέλεσµα να παρουσιαζόταν κάποια στιγµή η αποτυχία του
σκοπού της επιχείρησης. Σπουδαία είναι η θέση των managers (δηλαδή αυτών που
διευθύνουν) καθώς είναι εκείνη που οργανώνουν και δίνουν οδηγίες για τον απώτερο
σκοπό.
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Ο ∆ιευθυντής είναι ο υπεύθυνος και πρέπει να ελέγχει αν όλα δουλεύουν έτσι
όπως είχαν προγραµµατιστεί και να µην ξεφεύγουν από τον στόχο της επιχείρησης.
Εάν τώρα ο διευθυντής καταλάβει πως κάτι δεν πάει σωστά µε βάση τις αρχικές
προδιαγραφές θα πρέπει να αλλάξει τα πλάνα και να µην φτάσει στην αποτυχία. Όλες
οι δραστηριότητες της διεύθυνσης δεν είναι ανεξάρτητες η µία από την άλλη αλλά
σχετίζονται µεταξύ τους µε µια φυσική ροή. Εκεί που τελειώνει η µία δραστηριότητα
αρχίζει η επόµενη κ.ο.κ. για να µπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσµατικά η
επιχείρηση.
Σύµφωνα µε τον Μαντζάρη ( 2003) τέτοιου είδους αρµοδιότητες αλλά και η
δράση της διεύθυνσης είναι:
Στον

προγραµµατισµό,

για

την

συγκέντρωση

και

οργάνωση

των

προγραµµάτων δράσης για τις προβλέψεις που θα πρέπει να γίνουν όπως έχουµε
αναφερθεί και πιο πάνω. Επίσης και στην οργάνωση της εργασίας που τίθεται να
ελεγχθεί από την διεύθυνση.
Με τον τρόπο αυτό, θα κατορθώσουµε να εντοπίσουµε και να επιλύσουµε τις
ανάγκες, επιλέγοντας αναγκαίο αριθµό προσωπικού για την στελέχωση των θέσεων
εργασίας, καθώς και για τις προαγωγές, µισθοδοσία, συνταξιοδότηση κ.α.
Επιπλέον, οι συναλλαγές είναι ένα από τα βασικά θέµατα. Η διεύθυνση είναι
υπεύθυνη και για τις πωλήσεις και γενικότερα για όλες τις εµπορικές συναλλαγές.
Αυτό είναι από τα σηµαντικά θέµατα που µπορεί να απασχολήσει τις ξενοδοχειακές
µονάδες καθώς προσπαθούν να επιφέρουν κέρδος µέσω των υπηρεσιών που
προσφέρουν.
Οι συναλλαγές είναι πολύ σηµαντικές διότι δεν αρκεί να παραχθεί µόνο ένα
προϊόν αλλά θα πρέπει αυτό επίσης να πουληθεί. Με την πώληση καταφέρνει ο
επιχειρηµατίας να δώσει το προϊόν ή την υπηρεσία στον καταναλωτή για να καλύψει
δικές του ανάγκες. Για να φτάσει στο στάδιο την πώλησης θα πρέπει να διαφηµιστεί,
να αναπτύξει δηµόσιες σχέσεις, να επιλέξει που θα πουλήσει το προϊόν ή την
υπηρεσία, να στοχεύσει σε µια συγκεκριµένη οµάδα ατόµων µε βάση κάποια
χαρακτηριστικά. Χωρίς αυτά είναι δύσκολο να φτάσουν σε σχέσεις διαπραγµάτευσης
το ξενοδοχείο µε τον καταναλωτή.
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Με τον συντονισµό η επιχείρηση είναι πολύ πιθανό να φτάσει στον στόχο της
καθώς θα υπάρχει εναρµόνιση µέσα στο χώρο εργασίας τους. Ο συντονισµός δεν
γίνεται µόνο στους ανθρώπους, υπάρχει και ο συντονισµός κεφαλαίων, υλικών κ.α. Ο
συντονισµός αφορά κυρίως τα στελέχη της επιχείρησης για να µπορούν να
επικοινωνούν µεταξύ τους καλύτερα (αυτοί που καταλαµβάνουν την θέση του
προϊσταµένου αλλά και κάποια ανώτερη θέση αυτού) αλλά και όλων των υπαλλήλων
για την καλύτερη συνεργασία τους µε στόχο να πετύχουν να υλοποιήσουν τις
προσδοκίες που έχει θέση η επιχείρηση.
Με την βοήθεια του συντονισµού αποφεύγονται δυσκολίες που µπορεί να
προκληθούν από τα άτοµα που εργάζονται στην συγκεκριµένη επιχείρηση. Αυτό
φέρει ως αποτέλεσµα τα άτοµα να δουλεύουν µε έναν και µοναδικό σκοπό την
επίτευξη του στόχου της επισιτιστικής επιχείρησης χωρίς να παρεκκλίνουν σε άλλες
πορείες πέρα των προκαθορισµένων οδηγιών. (Φουντουλάκης, 2002) Υπάρχουν και
κάποιοι άλλοι παράγοντες που είναι όπλο στα χέρια των managers. Θα πρέπει να
δίνονται σαφής οδηγίες και κατευθύνσεις στο ανθρώπινο δυναµικό από τους
managers για να καταφέρουν να πετύχουν. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο
πρόγραµµα δράσης που να τηρείται από όλους για να κυλήσουν όλα τα θέµατα
οµαλά. Να υπάρχει καλή οργάνωση των τµηµάτων για να µπορούν να επικοινωνούν
µεταξύ τους σε κάθε τµήµα αλλά και µε τα άλλα τµήµατα που στελεχώνουν την
επιχείρηση. Τόσο οι κατακόρυφες αλλά και οριζόντιες οµάδες θα πρέπει να µπορούν
να συνεργάζονται αρµονικά και να επικοινωνούν για να υλοποιήσουν το αρχικό
σχέδιο.
Μέσα σε αυτόν το χώρο σηµαντικό θα ήταν και αν υπήρχε ένας οδηγός
(εγχειρίδιο) της ξενοδοχειακής µονάδας που να δίνει τις κατάλληλες πληροφορίες για
τις κατευθύνσεις και τις αρµοδιότητες καθενός στην επιχείρηση. Σπουδαίο ρόλο
έχουν και οι συσκέψεις των προϊσταµένων καθώς προσπαθούν να επιλύσουν
υπηρεσιακά προβλήµατα. Μέσα στην σύσκεψη συζητιόνται θέµατα που αφορούν
διάφορες ιδέες που µπορεί να χουν σκεφτεί και να βρουν τρόπο να την κάνουν πράξη,
να µεταφέρουν πληροφορίες χρήσιµες για τις οµάδες της επιχείρησης και ακόµη να
µην υπάρχουν κοινές αρµοδιότητες αλλά καθ ένας να έχει ένα ξεχωριστό πόστο
εργασίας που απλά να αλληλοσυµπληρώνονται µεταξύ τους. Εκτός από αυτού του
είδους τις συσκέψεις που γίνονται µια φορά την εβδοµάδα για τα τρέχον θέµατα θα
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ήταν αρκετά σηµαντικό να πραγµατοποιούνταν και έκτακτες συσκέψεις που να
αφορούν άλλα θέµατα της επιχείρησης όπως η ασφάλεια του προσωπικό κ.λπ. (
Μαντζάρης, 2003)
Επιπλέον εξίσου σηµαντικός και αναγκαίως είναι και ο έλεγχος. Μέσω της
παρακολούθησης των κίνησης και το βαθµό της αποδοτικότητας ο έλεγχος µπορεί να
γίνει πιο αποτελεσµατικός για να φτάσει η επιχείρηση στον τελικό της στόχο. Ο
έλεγχος µετράει τι έχει κάνει ως τώρα η επιχείρηση, τι λάθη έχουν συµβεί και πώς να
τα αλλάξουν σύµφωνα µε το πρόγραµµα δράσης της.
Όταν η επιχείρηση αρχίσει να εφαρµόζει όλα τα πλάνα της που είχαν τεθεί
στην αρχή ο έλεγχος είναι απαραίτητος, καθώς µέσα αυτού µπορούµε να δούµε την
µέχρι τώρα πορεία της επιχείρησης, να εντοπιστούν κάποια λάθη που έχουν οδηγήσει
σε κάποιες αδυναµίες την επιχείρηση και να αλλαχθούν. (Φουντουλάκης, 2002).
Μέσα από αυτό το σύστηµα ελέγχου γίνεται ουσιαστικά µια επαναπληροφόρηση
όλων των ζητηµάτων που απασχολούν την ξενοδοχειακή µονάδα.
Ο έλεγχος γίνεται για να διορθωθούν τυχόν λάθη που έγιναν κατά την
εφαρµογή των προγραµµάτων δράσης, για να ελέγξουν κατά πόσο ακολουθούν τις
οδηγίες που τους είχαν δοθεί στην αρχή. Αυτά όλα πρέπει να τηρούνται για να µην
υπάρχουν αργότερα απειλές που να µαστίζουν την ξενοδοχειακή µονάδα.

2.6

Η οικονοµική οργάνωση των τουριστικών επιχειρήσεων

Όπως κάθε επιχείρηση έτσι και οι επισιτιστικές επιχειρήσεις για να µπορέσουν
να λειτουργήσουν, για να παράγουν και στην συνέχεια να πουλήσουν τα αγαθά τους
αλλά και τις υπηρεσίες τους χρειάζονται κάποιο εξοπλισµό, κάποια εγκατάσταση
αλλά και αγαθά για να πετύχει τον σκοπό της. Αυτά όλα είναι η περιουσία όπως
ονοµάζεται. Η περιουσία αυτή µπορεί να προέρχεται είτε από κεφάλαια που έχουν
επενδυθεί σε αυτό τον τοµέα, είτε από δανεισµό, είτε από οποιαδήποτε άλλο µέσο
µπορεί να εξασφαλίσει τους πόρους της επιχείρησης. Η περιουσία που διαθέτει η
επιχείρηση φτιάχνει το κεφάλαιό της µε µορφή χρήµατος. Το κεφάλαιο κίνησης
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αποτελείται από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα κυκλοφορούντα αγαθά µε
σκοπό να δώσουν στην επιχείρηση τη δυνατότητα να προχωρήσει στην πορεία που
χει χαράξει. Οι επισιτιστικές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν κάποιο κεφάλαιο κίνησης
για την παραγωγή αγαθών και εισπράττουν χρήµατα όταν καταφέρουν να πείσουν και
να πουλήσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους στους καταναλωτές. Όλα αυτά για
να επιτευχθούν βασίζονται σε µια οικονοµική σχέση εσόδων και εξόδων της
επιχείρησης. Κάθε είδους επιχείρηση κι εδώ συγκεκριµένα οι επισιτιστικές
επιχειρήσεις πρέπει να είναι ικανοί να διαχειρίζονται αυτή την σχέση µε προσοχή για
να συνεχίσει να υπάρχει η επιχείρηση χωρίς ζηµία. Σε αυτό το σηµείο σηµαντικό
στοιχείο είναι ο έλεγχος της οικονοµικής πορείας της επιχείρησης από τα αρµόδια
άτοµα. Να ελέγχονται οι πόροι που διαθέτει, η οικονοµική πορεία την δεδοµένη
στιγµή, η σχέση εσόδων – εξόδων, ο αριθµός µεταβολής των οικονοµικών µεγεθών
κ.α.
Οι εξωτερικοί παράγοντες που οριοθετούν την επιχειρηµατική δραστηριότητα
στον τουρισµό είναι οι ακόλουθοι: (Μαντζάρης, 2003)
•

Αρχές που τις καθορίζει η νοµοθεσία

•

Τα όρια των τουριστικών εσόδων

•

Οι κανόνες και οι αρχές της αγοράς
Τέλος, ο ανταγωνισµός είναι ένα θέµα που πρέπει να του δίνουµε ιδιαίτερη

έµφαση και πρέπει να στελεχώνεται το συγκεκριµένο τµήµα µε άτοµα που βλέπουν
µπροστά και µπορούν να αντιληφθούν µια ευκαιρία του µέλλοντος ακόµα κι αν αυτό
σηµαίνει πως για µια χρονική στιγµή µείνουν σταθερή. Να χουν οράµατα και
προσδοκίες. Να είναι άτοµα έξυπνα και να εκµεταλλεύονται τις ευκαιρίες που τους
παρουσιάζονται. Θα πρέπει να ναι ικανοί να δουν και να επιλέξουν για παράδειγµα
µια συναλλαγή ακόµα και να µην είναι συµφέρουσα αν πιστέψουν πως µε αυτόν τον
τρόπο µπορούν να πετύχουν µελλοντικά περισσότερα κέρδη.
Κάθε επιχειρηµατίας που θα εστιάσει την προσοχή του σε λεπτοµέρειες θα
χάσει την ουσία και τις ευκαιρίες που του εµφανίζονται. Πολλοί δίνουν την προσοχή
τους σε λεπτοµέρειες που δεν θα έπρεπε και χάνουν επενδυτικές ευκαιρίες µε
αποτέλεσµα να µην φτάσουν την επιχείρηση στον στόχο που επιθυµούσε. Πρέπει να
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κοιτάνε στο µέλλον συνδυάζοντας σωστά τους υπάρχοντες πόρους αλλά και
καινούριους που θα εµφανίζονται κατά την πορεία τους.
Είναι λάθος των επιχειρήσεων να µην µπορούν να προβλέπουν το µέλλον της
αγοράς µε βάση τις επιθυµίες των καταναλωτών. Οι µεγάλες επιχειρήσεις έχουν
αρµόδια άτοµα που ασχολούνται µόνο µε αυτό. ∆ηλαδή τι θα συµβεί στην αγορά
µετά από κάποια χρόνια, ποιες θα είναι οι επιθυµίες και οι προσδοκίες των
καταναλωτών, µε αποτέλεσµα να έχουν οι επιχειρήσεις µεγάλο µερίδιο αγοράς
εµφανίζοντας το προϊόν ή την υπηρεσία που επιθυµούν οι πελάτες την σωστή χρονική
στιγµή ενώ άλλες επιχειρήσεις θα προσπαθούν τότε να προσαρµόσουν τα προϊόντα
τους και τις υπηρεσίες τους στις ανάγκες των αγοραστών. Η επιχείρηση θα πρέπει µε
οποιονδήποτε τρόπο να βρίσκεται ένα βήµα µπροστά σε σχέση µε τις άλλες
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στον ίδιο κλάδο. Αυτό χρειάζεται τόλµη και ρίσκο από
τα άτοµα που ασχολούνται, θα πρέπει να υπάρχουν και καινοτόµες ιδέες για την
εξέλιξη.
Πολλοί είναι αυτοί που επιθυµούν να δηµιουργήσουν µια επιχείρηση αλλά στο
τέλος δεν το κάνουν πράξη γιατί µπορεί να κυριαρχεί το συναίσθηµα του φόβου κι
του κινδύνου. Υπάρχουν δυο ειδών δρόµοι που µπορεί κάποιος να ξεκινήσει να
λειτουργεί µια επιχείρηση. (Φουντουλάκης, 2002). Είναι η επιχειρηµατική τόλµη της
άγνοιας και η επιχειρηµατική τόλµη της γνώσης. Στην πρώτη περίπτωση ο
επιχειρηµατίας δεν έχει διερευνήσει τις ευκαιρίες της αγοράς αλλά όταν εµφανιστεί η
δυνατότητα να ανοίξει κάποια επιχείρηση το επιδιώκει αγνοώντας τον κίνδυνο,
καθώς πληµµυρίζεται από αισιοδοξία και όνειρα και δίνει έµφαση µόνο σε αυτά.
Αντίθετα στην δεύτερη περίπτωση ο επιχειρηµατίας ψάχνει συνεχώς τις ευκαιρίες της
αγοράς και όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για ένα νέο ξεκίνηµα αρπάζει την
ευκαιρία δηµιουργώντας µια επιχείρηση.

2.7 Νέες τεχνολογίες και επισιτιστικές επιχειρήσεις

Στην εποχή αυτή η εξέλιξη της τεχνολογίας και κυρίως του διαδικτύου επιφέρει
πολλά θετικά στοιχεία στην προµήθεια των τροφίµων. Μέσω του διαδικτύου µπορούν
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οι ενδιαφερόµενοι να προβούν σε κάποια αγορά ή ακόµη και κάποια πληροφορία
καθ’ όλη την διάρκεια της ηµέρας, οποιαδήποτε στιγµή και από οποιοδήποτε σηµείο
και αν βρίσκονται. Με αυτόν τον τρόπο είναι εύκολο πια ο ενδιαφερόµενος να
συγκρίνει τις τιµές, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων κ.α. που τον ενδιαφέρουν. Η
ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι υπέρ τους καθώς εξοικονοµούν χρόνο αλλά και κόπο
αφού µπορούν πλέον να τα ελέγξουν όλα.
Επιπροσθέτως ο αγοραστής µπορεί να ψάξει και στην συνέχεια να βρει τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα
καθώς ταυτόχρονα µπορεί να ενηµερωθεί για τις εκπτώσεις τις οποίες υπάρχουν την
στιγµή εκείνη. Ο αγοραστής µε αυτόν τον τρόπο έχει τον έλεγχο των παραγγελιών και
δεν είναι εύκολο µε αυτόν τον τρόπο να πραγµατοποιηθούν λάθη. Μέσα από την
εξέλιξη του διαδικτύου εξοικονοµούµε πολύτιµο χρόνο.
Όσον αφορά τα κυρίως απαιτούµενα προϊόντα µε την βοήθεια του διαδικτύου
επιτυγχάνεται η εξακρίβωση ποιότητας, τιµή αγοράς, διαστήµατα αγοράς, η
διατήρηση αποθεµάτων και η ροή του κόστους. (Τσοσκουνόγλου, 2008)
Η ενηµέρωση των νέων προϊόντων ή υπηρεσιών πλέον γίνεται µε πολλούς και
διάφορους τρόπους όπως τα κλαδικά έντυπα, οι εκθέσεις και από τους βασικότερους
τρόπους µπορεί να θεωρηθεί το διαδίκτυο. Οι ενδιαφερόµενοι πάνω απ’ όλα ψάχνουν
έναν προµηθευτή ο οποίος θα προσφέρει υψηλή ποιότητα των προϊόντων του.
Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει ένα προφίλ καλό και αντιπροσωπευτικό της
επιχείρησης, να έχει ποικιλία προϊόντων καθώς να συνδυάζονται από καλές τιµές, να
έχει ένα συνεχές πελατολόγιο, επιπλέον κριτήριο είναι η ανταποκρισιµότητα σε
Πανελλαδικό επίπεδο και πως θα είναι η εξυπηρέτησή του µετά την πώληση.
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3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

3.1 Επιχειρηµατικότητα και παράγοντες επίδρασης

Η επιχειρηµατική δραστηριότητα, εξ ορισµού είναι µια δραστηριότητα η οποία
έχει ως τελικό σκοπό, το κέρδος (για την κλασσική οικονοµική σκέψη, τη
«µεγιστοποίηση του κέρδους») για τα άτοµα ή τις οµάδες που την ασκούν. Έτσι, η
ανταµοιβή του επιχειρηµατία, το κέρδος είναι πάντα συνάρτηση του «ρίσκου»,
δηλαδή του κινδύνου που αυτός είναι διατεθειµένος να αναλάβει. (Λαµπρόπουλος,
2008)
Από το ρήµα «επιχειρώ» που σηµαίνει καινοτοµώ, δηµιουργώ βγαίνουν οι
όροι «επιχειρηµατικότητα» και «επιχείρηση».
Η δηµιουργία πλούτου σε συνδυασµό µε την ηγεσία, την εταιρική κοινωνική
ευθύνη, την ανταγωνιστικότητα, το ρίσκο, τους νέους συντελεστές παραγωγής και
την καινοτοµία αποτελούν τα απαραίτητα συστατικά για την επιχειρηµατικότητα
(Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2003 & Gaddam, 2007). Εποµένως στόχος της
ξενοδοχειακής µονάδας είναι η προστιθέµενη αξία, δηλαδή η επιστροφή αξίας να
είναι µεγαλύτερη από αυτή που θα επενδύσει ο επιχειρηµατίας στο προϊόν ή την
υπηρεσία που προσφέρει, µε σκοπό να φέρει κέρδος στην επιχείρηση. ∆εν είναι
αναγκαίο η αξία που επιστρέφετε να έχει µόνο οικονοµικό χαρακτήρα αλλά µπορεί
να χει κ αξία για το άτοµο, για το κοινωνικό σύνολο κ.α.. (Επιτροπή Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, 2003 & Gaddam, 2007)
Με το ξεκίνηµα µιας νέας επιχείρησης ο επιχειρηµατίας δεν γνωρίζει εκ των
προτέρων το αποτέλεσµα αυτής, αν θα πετύχει ή θα αποτύχει απλά εκµεταλλεύεται
την ευκαιρία που του δόθηκε. Αυτή η κίνηση έχει µεγάλο επιχειρηµατικό ρίσκο
εφόσον δεν είναι σε θέση να ξέρει εξ αρχής τι θα συµβεί καθώς την επιτυχία της
επιχειρήσεις δεν µπορεί να του την διαβεβαιώσει κανείς.
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Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηµατικότητα.
Τέτοιοι είναι οι κοινωνιολογικοί, οι περιβαλλοντικοί, οι δηµογραφικοί, οι
πολιτισµικοί ή οι παράγοντες κουλτούρας, οι οικονοµικοί και οι ψυχολογικοί.
(Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2003 & Gaddam, 2007)
Οι κοινωνιολογικοί παράγοντες έχουν να κάνουν µε τον τρόπο ζωή των
καταναλωτών. Που µένουν, τι συνηθίζουν να κάνουν, πως διασκεδάζουν, αν υπάρχει
κάποιο

πρόβλημα

υγείας

κ.α.

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες συσχετίζονται µε την κατάσταση της επιχείρησης στο
µέρος που υπάρχει, πως είναι οικονοµικά η χώρα την συγκεκριµένη χρονική στιγµή
και αν υπάρχουν άλλα ζητήµατα στον τόπο αυτό που επηρεάζουν την αγορά.
για

παράδειγµα

πολιτικά

ζητήµατα.

Επίσης µε τους δηµογραφικούς παράγοντες µαθαίνουµε για την ηλικία, το φύλο
(άντρας

ή

γυναίκα),

το

εισόδηµα

τους

και

άλλα

τέτοια

στοιχεία.

Η κουλτούρα, ο πολιτισµός, η παιδεία είναι παράγοντες που επηρεάζουν τις
επιχειρήσεις. Μέσα από αυτά γνωρίζεις αξίες, ιδέες, έθιµα, παραδόσεις και ότι άλλο
συνδέει την κοινωνία αυτή µε τους πολίτες της. (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
&

Gaddam,

2007)

και

(Μπουραντάς,

2002)

και

(Kilmann,

1985).

Επίσης τα κεφάλαια που δαπανεί η επιχείρηση για θέµατα που την αφορούν, τα
δάνεια που µπορεί να χρειαστεί για µια ανάγκη της αλλά και ότι έχει να κάνει µε τα
οικονοµικά µεγέθη της επιχείρησης αποτελούν τους οικονοµικούς παράγοντες αυτής.
Οι ψυχολογικοί παράγοντες αφορούν θέµατα που σχετίζονται µε την ψυχολογία των
ατόµων που αποτελούν την επιχείρηση. Τέτοιοι λόγοι µπορεί να είναι πως τα άτοµα
αυτά µπορούν να συνυπάρξουν µαζί, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας κάθε
µέλους της επιχείρησης, αν είναι πρόθυµοι να παλέψουν για να πετύχουν τον στόχο
της επιχείρησης, να προσπαθούν ακόµα και αν παρουσιαστεί κάποιος κίνδυνος κ.α.
Ένα νέος επιχειρηµατίας πρέπει να χει ως στόχο στην δηµιουργία µιας
σπουδαίας οµάδας και όχι µόνο µιας σπουδαίας ιδέας. Μέσα από την σωστή
επικοινωνίας της οµάδας του µπορεί να φέρει το επιθυµητό αποτέλεσµα. Θα πρέπει
να εισαχθεί στην αγορά γρήγορα µε όποια εφόδια διαθέτει εκείνη την στιγµή χωρίς
να το καθυστερεί και να περιµένει να εισάγει ένα τέλειο προϊόν, αν γίνει αυτό το µόνο
που θα πετύχει είναι να καταναλώσει όλους τους οικονοµικούς πόρους που θα
διαθέτει και δεν θα µπορέσει να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια βελτίωσης του
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προϊόντος ή της υπηρεσία του. Επίσης πρέπει να γνωρίζει ότι σχετίζεται µε τις
απαιτήσεις των πελατών του για να µπορέσει να πετύχει. Θα πρέπει να συγκεντρώσει
ένα ικανοποιητικό κεφάλαιο για το επόµενο βήµα για να µπορέσει να συνεχίσει στην
αγορά. Οι managers πρέπει να ασχολούνται µε την δηµιουργία µιας σπουδαίας
οµάδας και όχι µε τα επιχειρηµατικά πλάνα. Πρώτα πρέπει να δηµιουργηθεί η οµάδα
και έπειτα εσωτερικά της οµάδας να φτιαχτεί το πλάνο της επιχείρησης. Τα ποιοτικά
οφέλη είναι αυτά που περιµένουν οι επενδυτές και όχι να έχουν γρήγορα κέρδη από
αυτά που επένδυσαν. Ο νέος επιχειρηµατίας πρέπει να µάθει τι διαφορά υπάρχει
ανάµεσα στην διαφήµιση και στο marketing. Το marketing χρειάζεται στην αρχή
καθώς αποτελεί την επέκταση της στρατηγικής της επιχείρησης, σε αντίθεση µε την
διαφήµιση που γίνεται όταν το προϊόν ή υπηρεσία έχει ωριµάσει και είναι µια
διαδικασία πολυέξοδη. Είναι ανάγκη να µάθει πώς να πουλά τα προϊόντα του
προκειµένου να πετύχει τους στόχους του. Είναι σηµαντικό να µπορέσει να
διατηρήσει την σπίθα της επιχειρηµατικότητας όπως στο ξεκίνηµα της και να
διατηρήσει το µερίδιο αγοράς που ήδη κατέχει και να µην δείχνει ένα αδιάφορο
πρόσωπο στην αγορά. Αν κάποιος επιχειρηµατίας ακολουθήσει αυτές τις
παραµέτρους τότε η επιτυχία θα ναι αναµενόµενη, δεν υπάρχει εύκολος δρόµος αλλά
µεθοδικότητα των κινήσεων του. (Κυριαζόπουλος & Βρυζίδης , 2008)
Κάποια σηµεία που πρέπει να έχει προσδιορίσει ένας επιχειρηµατίας για την
είσοδο του προϊόντος ή την υπηρεσίας στην αγορά είναι η καταγραφή της αγοράς που
πραγµατικά υπάρχει. Σε τι επίπεδα δηλαδή κυµαίνεται η αγορά και πως µπορεί να
αποδώσει και να εξελιχθεί το προϊόν µε βάση την συµπεριφορά των καταναλωτών.
Ακόµη ο σχεδιασµός ενός κερδοφόρου επιχειρηµατικού µοντέλου. Οι άνθρωποι που
θα ασχοληθούν µε την ιδέα θα πρέπει να χουν κάποιο όραµα καθώς και να
παρατηρούν κάθε είδους αλλαγές στους πελάτες, στους ανταγωνιστές, στην
οικονοµία κ.α.. Η δηµιουργία µιας <<δυνατής>> οµάδας εργασίας είναι ένα ακόµη
στοιχείο για την είσοδο ενός προϊόντος ή µια υπηρεσίας στην αγορά. Σχεδόν κάθε
επιχειρηµατίας δίνει έµφαση στην ιδέα του και όχι στην οµάδα, στην αγορά όµως
υπάρχουν πολλές καλές ιδέες. Γι αυτό θα πρέπει να συνθέτει µια οµάδα µε ικανότητες
πραγµατοποίησης των ιδεών παρά να προσπαθεί να λύσει το πρόβληµα της
επιχείρησης µε τις ιδέες. Επίσης η εξεύρεση επενδυτών για τη συνέχεια των
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Και τέλος η παρουσίαση του προϊόντος που
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µπορεί να κατασκευαστεί µέσα από την διαφήµιση. (Κυριαζόπουλος & Βρυζίδης ,
2008)
Με τον όρο «κίνδυνο» ο επιχειρηµατίας γνωρίζει από πριν τις πιθανότητες
εµφάνισης εµποδίων των διαφόρων καταστάσεων της φύσης και µπορεί να
προσδιορίσει το αποτέλεσµα κάθε εναλλακτικής λύσης από αυτές που έχει στην
διάθεσή του. Αυτές οι πιθανότητες είναι συνήθως αντικειµενικές, όταν ο υπολογισµός
στηρίζεται σε αντικειµενικά κριτήρια ή υποκειµενικές. Εποµένως, ο υπολογισµός
τους βασίζεται στην υποκειµενική κρίση, διαίσθηση και πείρα αυτού που αποφασίζει.
Για να πετύχει ένας νέος επιχειρηµατίας θα πρέπει και να ρισκάρει για να φτάσει όσο
πιο κοντά στον στόχο του. (Λαµπρόπουλος, 2008)
Οι στόχοι που έχουν σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις µπορούν να θεωρηθούν
κοινές, εφόσον τους ενδιαφέρουν τα ίδια θέµατα. Στοχεύουν στην µεγαλύτερη
ικανοποίηση των πελατών έτσι ώστε να µην είναι δυσαρεστηµένοι. Η ποιότητα των
προϊόντων και των υπηρεσιών τους να βελτιώνεται συνεχώς. Τόσο το κόστος
λειτουργίας όσο και το κεφαλαιουχικό κόστος να είναι µειωµένο. Να λειτουργούν σε
ταχύτερους χρόνους και ένα από τους βασικούς στόχους κάθε επιχείρησης είναι η
επιβίωσή της. (Κολλιόπουλος, 2008)

3.2 Στρατηγική Marketing
Μια αποτελεσµατική στρατηγική marketing, υποχρεώνει τον παραγωγό να
ανακαλύψεις εκείνες τις ανάγκες των καταναλωτών, που µέχρι σήµερα δεν
ικανοποιούνται. Στον τοµέα τον ξενοδοχειακών µονάδων ο επιχειρηµατίας θα πρέπει
να βρει καινούριες µεθόδους που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις και µιας ακόµη
οµάδας καταναλωτών ή ακόµα να φέρει καινοτόµες ιδέες για να µπορέσει να
προσεγγίσει πελάτες εφόσον θα µπορεί να προσφέρει περισσότερες και διαφορετικές
υπηρεσίες που ως τότε δεν είχε.
Τα target groups είναι οµάδες ατόµων που επιλέγονται και προσεγγίζονται µε
στόχο την βοήθεια , την πρόσληψη , τη διάδοση πληροφοριών, το µάρκετινγκ και την
έρευνα. Τα target group είναι από τα πιο σηµαντικά εργαλεία για τον χώρο του
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µάρκετινγκ και θεωρείται ότι µια καλή στρατηγική βασισµένη σε target group µπορεί
να εξασφαλίσει την επιτυχία ενός project η µιας επιχείρησης.
Αυτή λοιπόν η τεχνική βασίζεται σε ειδικά ενδιαφέροντα των πελατών και την
επιθυµία τους να ζήσουν µια µοναδική εµπειρία. Για να καταφέρουν να καλύψουν
διαφορετικές επιλογές φτιάχνουν ξενοδοχεία που απευθύνονται σε τέτοιους
ανθρώπους όπως για παράδειγµα το Art hotel στην Γερµανία αλλά και το Rex στην
California. Το πρώτο ξενοδοχείο στοχεύει σε φιλότεχνους ενώ το δεύτερο σε φίλους
των βιβλίων. Στο Art hotel καθ’ ένας από τα µέλη χρησιµοποιεί ως θέµα τα έργα ενός
καλλιτέχνη ζωγραφικής ενώ το Rex έρχεται σε επαφή µε άτοµα που είναι ήδη
λογοτέχνες αλλά και θα ήθελαν να ασχοληθούν µε την λογοτεχνία παραπάνω. Τα
Lifestyle hotels έγιναν γνωστά και δηµοφιλής χάρη στα ξενοδοχεία του Ian Schrager.
Λόγω της ατµόσφαιρας που προσφέρουν, έφτασαν πολύ ψηλά στον πήχη των
ξενοδοχείων. Αυτά τα ξενοδοχεία στοχεύουν σε ανθρώπους που η αισθητική παίζει
κυρίαρχο ρόλο. Γενικώς, είναι αρκετά σηµαντικό οι ξενοδοχειακές µονάδες να
µπορέσουν να καταλήξουν σε ποια οµάδα ανθρώπων απευθύνονται µε βάση το στυλ
και τις ιδέες που διαθέτει το ξενοδοχείο.

3.3 Οικονοµική δραστηριότητα
Σαν οικονοµική δραστηριότητα, ο τουρισµός εξαρτάται όλο και περισσότερο
από τις διάφορες πολιτικές και καθιστά αναγκαία την προσαρµογή των πολιτικών για
την ανάπτυξή του.
Είναι όµως φυσικό µια τάση που είχε σαν αφετηρία µια φυσική ανάγκη και
εξελίχθηκε

σε

οικονοµική

δραστηριότητα

σταδιακά

και

µε

πειραµατικές

πρωτοβουλίες οι οποίες περιείχαν κινδύνους, να αποτελεί σήµερα σε ευρωπαϊκό
επίπεδο αντικείµενο έντονων αντιδικιών και κριτικής εξαιτίας του ανύπαρκτου
σχεδιασµού και συντονισµού των διαφόρων πολιτικών.
Ο τουρισµός ενισχύεται ακόµη περισσότερο και εδραιώνεται µε την
κατοχύρωση των «θεµελιωδών» κοινωνικών δικαιωµάτων»: κατάκτηση του
δικαιώµατος για διακοπές, καθορισµένες ώρες εργασίας, ελεύθερα σαββατοκύριακα
κ.λπ. Συµπερασµατικά, τελικά η ανάγκη αυτή προγραµµατίζεται και υλοποιείται από
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τον οργανωµένο τοµέα ο οποίος συνιστά ή διατηρεί ανάλογες υπηρεσίες µέσω των
οποίων καλύπτει αυτή την ανθρώπινη δραστηριότητα.
Ένας από τους σπουδαιότερους τουριστικούς προορισµούς στον κόσµο είναι η
χώρα µας, εφόσον βρίσκεται µέσα στους 15 σηµαντικότερους προορισµούς. Σε
περίπου 800.000 εργαζοµένους το 16% σε αναλογία εργάζονται σε διάφορες θέσεις
που συσχετίζονται µε την τουριστική βιοµηχανία. Ο τουρισµός παρουσιάζει
ανάπτυξη που συγκεκριµένα από το 1995 έως και το 2005 φανερώθηκε µια σπουδαία
αύξηση των εισπράξεων από τουριστικές υπηρεσίες. Αυτή η αύξηση ανέρχεται στο
134% πάνω από το επίπεδο του πληθωρισµού. (Χαρδουβέλης, 2006). Σύµφωνα µε
τον πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, καθηγητή κ. Κοκκόση, κατά
µέσο όρο 13.000.000 τουρίστες επισκέπτονται τη χώρα µας. Επιπλέον, οι αφίξεις και
διανυκτερεύσεις σε ελληνικούς προορισµούς αυξήθηκαν κατά 6% το 2005 και
ανήλθαν σε 12.7 εκατοµµύρια, ανατρέποντας τη µείωση που είχε παρατηρηθεί τα έτη
2002 – 2004. Τα ποσοστά αυτά είναι πολύ κοντά στα αντίστοιχα της Ισπανίας,
ξεπερνούν τα µεγέθη της Κύπρου, υπολείπονται όµως της Κροατίας (7%) και της
γειτονικής Τουρκίας (20.38%) .( Hawkins, 1996). Μέσα από αυτούς τους λόγους
καταλαβαίνουµε πως ο τουρισµός έχει κυρίαρχο ρόλο τόσο στην ανάπτυξη όσο και
στην οικονοµία της χώρας. Στην Ελλάδα ο τουρισµός αποτελεί θετικό στοιχείο και
λόγω των προδιαγραφών της χώρας µπορεί να αξιοποιηθεί ακόµα περισσότερο.
Η εξέλιξη του ξενοδοχειακού κλάδου στην Ελλάδα εξετάζεται παράλληλα µε
το ρυθµό εξέλιξης της τουριστικής κίνησης στη χώρα. Σύµφωνα µε τον Σ.Ε.ΤΕ.
(Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) η συµµετοχή του ελληνικού
τουρισµού στο ΑΕΠ ανήλθε το 2011 στο 16,5%, ενώ η συµµετοχή του στην
απασχόληση στο 18,4%. Η αύξηση της προσφοράς ξενοδοχειακών καταλυµάτων και
η παράλληλη µείωση της ζήτησης που παρατηρείται έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση
του δείκτη αφίξεις / κλίνη την περίοδο 2007-2010. Μείωση παρουσιάζει την
τελευταία τριετία (2009-2011) και η µέση κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη. Ωστόσο,
η τουριστική κίνηση προς τη χώρα µας παρουσίασε αύξηση κατά 9,5% το 2011 σε
σχέση µε το 2010, ενώ για τα τουριστικά έσοδα η αύξηση την ίδια περίοδο ήταν
9,3%. Κυριότεροι πελάτες των ελληνικών ξενοδοχείων είναι οι αλλοδαποί τουρίστες,
καθώς κάλυψαν το 74,2% των συνολικών διανυκτερεύσεων το 2010. Ειδικότερα, η
Γερµανία και η Βρετανία εκτιµάται ότι είναι οι δύο βασικότερες αγορές για τον
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ελληνικό τουρισµό, από τις οποίες αφίχθησαν 4 εκ. τουρίστες το 2011 (µερίδιο
24,3%). Οι συνολικές διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχειακά καταλύµατα της χώρας
αυξήθηκαν οριακά (1,2%) το 2010 σε σχέση µε το 2009. Η µέση ετήσια πληρότητα
των ξενοδοχειακών καταλυµάτων της χώρας µειώθηκε σε 48,1% το 2010 από 51,1%
το 2009. Αναφορικά µε τους µέσους δείκτες περιθωρίου µικτού κέρδους, κοινό
χαρακτηριστικό σε όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων είναι η υποχώρηση του δείκτη
την τελευταία διετία (2009-2010), κυρίως όµως το 2009. Το υψηλότερο περιθώριο
µικτού κέρδους (µέσος όρος 5ετίας) εµφανίζουν τα ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας
(33,14%) και το µικρότερο τα ξενοδοχεία πολυτελείας (16,82%). Σχετικά µε το
περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρου), σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων
παρατηρείται αρνητική τιµή του µέσου δείκτη πενταετίας. Όλες οι κατηγορίες
ξενοδοχείων παρουσιάζουν επίσης αρνητικό µέσο δείκτη αποδοτικότητας ιδίων
κεφαλαίων, µε τα ξενοδοχεία Πολυτελείας να εµφανίζουν το δυσµενέστερο
αντίστοιχο δείκτη (-8,81%). Όσον αφορά τη γενική ρευστότητα, τον υψηλότερο µέσο
δείκτη 5ετίας παρουσιάζουν τα ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας (4,16) και το χαµηλότερο
τα ξενοδοχεία Πολυτελείας (1,82). Εξετάζοντας τους δείκτες χρηµατοοικονοµικής
διάρθρωσης, τα ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας παρουσιάζουν τη χαµηλότερη µέση τιµή
σχέσης ξένων προς ίδια κεφάλαια (0,99), ενώ η κατηγορία Πολυτελείας τον
υψηλότερο αντίστοιχο µέσο όρο 5ετίας (2,71). Αναφορικά µε το δείκτη κάλυψης
χρηµατοοικονοµικών δαπανών, οι µονάδες Β’ κατηγορίας εµφανίζουν την υψηλότερη
µέση τιµή (31,84) και οι µονάδες Πολυτελείας τη χαµηλότερη (8,82). Σχετικά µε τους
δείκτες δραστηριότητας, για όλες τις κατηγορίες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ο
µέσος όρος προθεσµίας εξόφλησης των προµηθευτών (136-147 ηµέρες) είναι
ελαφρώς υψηλότερος του αντίστοιχου µέσου όρου είσπραξης των απαιτήσεων (126146 ηµέρες), στοιχείο που θεωρείται θετικό για τη ρευστότητα του κλάδου. Σήµερα
σε ολόκληρη τη χώρα λειτουργούν περισσότερες από 760 χιλ. κλίνες στα πάσης
φύσεως ξενοδοχειακά καταλύµατα, ενώ το σύνολο των διανυκτερεύσεων κατά το
2010 ξεπέρασε τα 65 εκ. Αναφορικά µε τη γεωγραφική κατανοµή των κλινών,
παρατηρείται συγκέντρωση στις τουριστικά ανεπτυγµένες περιοχές της χώρας.
Τα ξενοδοχεία διακρίνονται σε δυο κατηγορίες στα αστικά και στα εποχιακά, αυτός ο
διαχωρισµός γίνεται µε βάση που είναι χτισµένα τα ξενοδοχεία και για πιο λόγο
υπάρχουν εκεί. Τα αστικά ξενοδοχεία βρίσκονται στις πόλεις και λειτουργούν όλους
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τους µήνες του χρόνου. Τα εποχιακά, είναι παραθεριστικά ξενοδοχεία, συνήθως
βρίσκονται λίγο έξω από τα αστικά κέντρα αλλά και σε νησιά.

∆υνατά σηµεία:
• Η υψηλή κατάταξη της Ελλάδας στην παγκόσµια κατάταξη τουριστικών
προορισµών (σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού (UNWTO) 17η σε
αφίξεις και 19η σε εισπράξεις το 2011), διαθέτοντας ένα ελκυστικό τουριστικό
προϊόν, βασισµένο στον ήλιο και τη θάλασσα, τον πολιτισµό και τη γαστρονοµία.
• Ο εκσυγχρονισµός της ξενοδοχειακής υποδοµής της χώρας, µε την προσθήκη
µεγάλου αριθµού κλινών σε ξενοδοχεία υψηλών κατηγοριών, αλλά και µέσω
εκσυγχρονισµού των µονάδων εξαιτίας των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004.
• Η λειτουργία οργανωµένων εταιρειών και οµίλων µε µακρά παράδοση και εµπειρία
στον τουριστικό τοµέα.
Αδύνατα σηµεία:
• Τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήµατα του ελληνικού τουρισµού γενικότερα
(εποχικότητα, γεωγραφική συγκέντρωση, ελλείψεις σε υποστηρικτικές υποδοµές
κλπ.).
• Η γραφειοκρατία είναι µια διαδικασία που καθυστερεί πολύ το νέο ξεκίνηµα µιας
επιχείρησης καθώς την αναγκάζει να συλλέξει πολλά χαρτιά από πολλούς
διαφορετικούς φορείς.
• Η µονοµερής «εξάρτηση» των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων από τους
µεγάλους διεθνείς τουριστικούς οργανισµούς (tour operators).

Ευκαιρίες:
• Η προκήρυξη του προγράµµατος «Εναλλακτικός Τουρισµός» µέσω του ΕΣΠΑ
2007-2013 καθώς και η θεσµοθέτηση του “Fast Track”, αναµένεται να τονώσουν τις
τουριστικές επενδύσεις.
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• Η συστηµατική, έγκαιρη και περισσότερο εξειδικευµένη διαφηµιστική προβολή
του ελληνικού τουρισµού, µε έµφαση στον τουρισµό πόλεων (“city breaks”).
• Η εφαρµογή ολοκληρωµένου χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισµό.
• Ο αρµονικός συνδυασµός του real estate µε την ξενοδοχειακή βιοµηχανία
(τουριστικά χωριά, παραθεριστικές κατοικίες, κ.ά.).
• Η περαιτέρω ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού (κοινωνικός τουρισµός,
αθλητικός, αγροτουρισµός, θρησκευτικός τουρισµός, συνεδριακός, χειµερινός
τουρισµός, τουρισµός υγείας, κέντρα spa κλπ.).
• Η συστηµατική προσέγγιση νέων και αναδυόµενων τουριστικών αγορών (Ρωσία,
Κίνα κλπ) για αύξηση της ζήτησης.
• Θεσµικές µεταρρυθµίσεις (αστεριοποίηση ξενοδοχείων, «απόσυρση» µονάδων
κλπ,).
Τέλος, βασικοί άξονες στους οποίους εκτιµάται ότι µπορεί να στηριχθεί η περαιτέρω
ανάπτυξη του κλάδου είναι ενδεικτικά:
• η ανάπτυξη εναλλακτικών - ειδικών µορφών τουρισµού
• η τόνωση του εσωτερικού και κοινωνικού τουρισµού
• η ανάπτυξη του τουρισµού των πόλεων (city brakes)
• η στόχευση σε νέες αναδυόµενες τουριστικές αγορές (Ρωσία, Κίνα κλπ)
• η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου
• η συστηµατικότερη προβολή και διαφήµιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος
• η ανάπτυξη των αεροµεταφορών
• η θεσµοθέτηση ενός ευέλικτου νοµικού πλαισίου µε σκοπό την προσέλκυση νέων
τουριστικών επενδύσεων.
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3.4 Η Ελλάδα ως τουριστικός προορισµός
Με περισσότερα από 16,000 χιλιόµετρα ακτογραµµής, και πάνω από 6.000
νησιά, και µε εδραιωµένη πλέον θέση στην παγκόσµια αγορά τουρισµού, η Ελλάδα
µπορεί να εκµεταλλευτεί τον τουριστικό κλάδο και να αξιοποιήσει προς όφελος της.
Η χώρα µας είναι ένας δηµοφιλέστερος προορισµός τόσο τους καλοκαιρινούς µήνες
όσο µπορεί να ναι µια δελεαστική πρόταση για εποχικό τουρισµό καθ’ όλη την
διάρκεια του έτους. Η Ελλάδα φέρει πολλά και σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση
µε άλλες χώρες όπως είναι η γεωγραφική θέση στην οποία ανήκει, ο σπουδαίος
πολιτισµός της, γενικώς η φυσική οµορφιά που διαθέτει ανεξαρτήτως περιοχής. Αυτά
και άλλα πολλά σπουδαία χαρακτηριστικά της Ελλάδας έχουν πείσει πολλούς
ανθρώπους να την επισκεφτούν και να δουν από κοντά όλα αυτά τα οποία κάπου
έχουν διαβάσει ή ακούσει. Γίνονται πολλές επενδύσεις στον κλάδο του τουρισµού
στην Ελλάδα και έτσι έχουµε δυο θετικά στοιχεία πάνω σε αυτό. Πρώτον η εικόνα
της Ελλάδα γίνεται πιο δελεαστική για να την επισκεφτούν µε όλα αυτά που
προσφέρει και δεύτερον είναι µια χώρα που έχει πολλές επενδυτικές της ευκαιρίες
στο κοµµάτι του τουρισµού.
Παρόλο την οικονοµική κρίση που µαστίζει την Ελλάδα ο τουρισµός
παραµένει σε υψηλά επίπεδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα έσοδα και οι αφίξεις των
επισκεπτών να αυξάνονται και να ανοίγει την αγορά εργασίας παρά την κατάσταση
που την διέπει, καθοδηγούµενη από:

• Τη συνεχή προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης και των τουριστικών
επιχειρήσεων

να

αναβαθµίσουν

τα

προσφερόµενα

τουριστικά

προϊόντα

• Την ανάπτυξη νέων και σηµαντικών αγορών για την Ελλάδα όπως η Ρωσία, το
Ισραήλ, η Τουρκία και η Κίνα.
Την παρούσα χρονική στιγµή, ο τουριστικός κλάδος στο πλαίσιο µιας νέας
πρωτοβουλίας στρατηγικής αναβάθµισης, εστιάζει στην επιµήκυνση της τουριστικής
περιόδου, και στην προσέλκυση υψηλότερης αξίας τουριστικών οµάδων (επισκέπτες
µε υψηλά εισοδήµατα, επισκέπτες High-net-worth), στην αύξηση του µέσου εσόδου
ανά επισκέπτη και στο άνοιγµα της Ελλάδας σε νέες αγορές.
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Μέσα στα επόµενα χρόνια, η Ελλάδα έχει δεσµευτεί να προβεί σε σηµαντικές
επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού, εστιάζοντας τόσο στην αναβάθµιση, όσο και
στον εµπλουτισµό του παραδοσιακού τουριστικού προϊόντος «Ήλιος και Θάλασσα»
µε έναν σηµαντικό αριθµό περισσότερο εστιασµένων τουριστικών προϊόντων
υψηλότερης

αξίας,

όπως:

• Εµπλουτισµός του κλασσικού προϊόντος «Ήλιος και Θάλασσα», µε έννοιες και
υπηρεσίες όπως: ευεξία, πολυτέλεια, τοπική γαστρονοµία, µε σκοπό την αναβάθµιση
και

επέκταση

των

κλασσικών

καλοκαιρινών

διακοπών

• Θαλάσσιος τουρισµός, όπου προσπαθούν να προσελκύσουν κρουαζιερόπλοια για
τις διακοπές ή την παραµονή τους αλλά προσπαθούν και να αναβαθµίσουν τις
διακοπές

µε

σκάφος

αναψυχής

ή

ιστιοπλοϊκό

• Τουρισµός πόλεων, επικεντρώνεται στις πόλης όπως είναι η Αθήνα και η
Θεσσαλονίκη

και

σε

κάθε

µεγάλη

πόλη

• Πολιτισµικός και Θρησκευτικός Τουρισµός, ο οποίος έχει ως στόχο την
αναβάθµιση και την εκµετάλλευση ορισµένων ιστορικών, πολιτισµικών και
θρησκευτικών

µνηµείων

και

µουσείων

της

Ελλάδας

• Ιατρικός τουρισµός, ο οποίος αποτελεί µία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ευκαιρία
ανάπτυξης, υπό την προϋπόθεση ότι το εξειδικευµένο ιατρικό προσωπικό θα
συνδυαστεί

µε

επενδύσεις

σε

εγκαταστάσεις

και

υποδοµές

• Συνεδριακός τουρισµός, ο οποίος προσπαθεί να κάνει την Ελλάδα να είναι το
επίκεντρο αυτής της µορφής τουρισµού για να µπορούν να συνεδριάζουν τα µέλη
διαφόρων

εταιριών

και

οργανισµών

απ’

όλα

τα

µέρη,

διεθνώς

• Σύνθετα τουριστικά καταλύµατα µε εξοχικές κατοικίες αναπτύσσονται σε
παραδοσιακούς και νέους προορισµούς αξιοποιώντας τον νέο σχετικό νόµο και την
νέα άδεια διαµονής σε κατοίκους τρίτων χωρών που επενδύουν σε ακίνητα.
Η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας θα βασιστεί από την αναβάθµιση του
τουρισµού υποστηριζόµενο από την Κυβέρνηση, τον Οργανισµό τουρισµού και την
Περιφέρεια.
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3.5 Κύριες επενδυτικές ευκαιρίες

• Ιδιωτικοποίηση βασικών τουριστικών και µεταφορικών κρατικών περιουσιακών
στοιχείων (µαρίνες, περιφερειακά αεροδρόµια, τουριστικά ακίνητα κλπ) από το
Ταµείο

Αξιοποίησης

Ιδιωτικής

Περιουσίας

του

∆ηµοσίου

• ∆ηµιουργία πολυτελών τουριστικών θέρετρων, µε τη βοήθεια επενδυτικών
κινήτρων,

όπως

κρατικές

επιχορηγήσεις

και

φορολογικές

διευκολύνσεις

• Ανάπτυξη εξειδικευμένων τουριστικών προϊόντων και υποδομών, επικεντρωμένα γύρω
από συγκεκριμένες θεματικές ενότητες (γαστρονομία, πολιτισμός, ευεξία, πολυτέλεια),
υποκατηγορίες τουρισμού (ιατρικός, συνεδριακός), σημαντικές αγορές (Ρωσία, Ισραήλ,
Ασία κλπ) ή δημογραφικές.

Ολοκληρωµένα Θέρετρα και Παραθεριστική Στέγαση
Πρόσφατη Νοµοθεσία για τα Ολοκληρωµένα Θέρετρα και τις εξοχικές
κατοικίες εισήγαγε νέες ευκαιρίες στον τοµέα των τουριστικών θερέτρων. Η
νοµοθεσία (4002/2011) παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον για σηµαντικές άµεσες
ξένες επενδύσεις. Ο νόµος ορίζει για πρώτη φορά τα Τουριστικά Θέρετρα, και
παρέχει το νοµικό πλαίσιο για επενδύσεις σε αυτόν τον κλάδο. Μέρος των
τουριστικών κατοικιών που συµπεριλαµβάνονται στα ολοκληρωµένα τουριστικά
θέρετρα µπορούν πλέον να εκµισθωθούν ή να µεταβιβαστούν σε τρίτους.
Ο νόµος αυτός λειτουργεί σε συνδυασµό µε το νόµο για τις άδειες διαµονής
(4146/2013), ο οποίος προσφέρει σε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πολίτες το δικαίωµα
να λάβουν άδεια διαµονής εφόσον κατέχουν ακίνητα αξίας 250,000€, ή έχουν
δεκαετή χρονοµεριστική σύµβαση βάσει του νόµου 1652/1986, ή µια δεκαετή
µίσθωση

των

ξενοδοχειακών

καταλυµάτων

ή

επιπλωµένων

τουριστικών

καταλυµάτων (σπίτια) σε συγκροτήµατα τουριστικών καταλυµάτων σύµφωνα µε το
άρθρο 8, παρ. 2 του ν. 4002/2011 (Α '180).οµάδες (Συνταξιούχοι, Οικογένειες,
Ζευγάρια κλπ)
«Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η µεγιστοποίηση του οικονοµικού
οφέλους από την τουριστική δραστηριότητα βασίζεται άµεσα στο σχεδιασµό τόσο
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από την πλευρά της πολιτείας όσο και από την πλευρά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Η φιλοξενία και το ανεπτυγµένο τουριστικό πνεύµα στην Ελλάδα αποτελεί έναν άυλο
παράγοντα

καταλυτικό

για

την

παροχή

τουριστικών

υπηρεσιών

υψηλής

προστιθέµενης αξίας και ποιότητας», όπως παρατήρησε ο Peter Keller ,καθηγητής
στο Πανεπιστήµιο της Λωζάννης για τα ∆ιεθνή Οικονοµικά στον Τουρισµό και
∆ιευθυντής

Τουρισµού

στη

Γραµµατεία

Οικονοµικών

Υποθέσεων

της

Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ελβετίας, στο Συνέδριο «Ανταγωνισµός και
Καινοτοµία στη ∆ιεθνή Τουριστική Βιοµηχανία: ∆ιαµορφώνοντας τις ελληνικές
προτεραιότητες» που διοργάνωσε η τράπεζα Eurobank στις 2 Νοεµβρίου 2006.

3.6 Τάσεις τουρισµού
Η επιταχυνόµενη αύξηση της τουριστικής κίνησης και ο µαζικός χαρακτήρας
του φαινοµένου διαµορφώνονται στην Ελλάδα κατά τη πρώτη µεταπολιτική περίοδο.
Σήµερα µάλιστα ο τουρισµός αναγνωρίζεται ότι αποτελεί µία προσοδοφόρα και
ανταγωνιστική δραστηριότητα, η οποία όµως εντάσσεται σε ένα σύνθετο πλέγµα
εθνικών και διεθνών παραγόντων, ιδιαίτερα ευαίσθητων στη διεθνή οικονοµική και
πολιτική συγκυρία.
Οι γενικές τάσεις του ελληνικού τουρισµού είναι µακροχρόνια αυξητικές,
ώστε σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού να κατατάσσεται η Ελλάδα,
µε 12,5 εκατοµµύρια τουριστών για το 2009, στην 15η θέση στον κόσµο και στην 10η
θέση µεταξύ των ευρωπαϊκών προορισµών.
Αυτές οι γενικές τάσεις δεν αναιρούν ωστόσο ορισµένα φαινόµενα αστάθειας,
άνισης κατανοµής στο χώρο και στο χρόνο µε αποτέλεσµα τον κορεσµό και τις
πιέσεις στο κοινωνικό, οικιστικό και φυσικό περιβάλλον ορισµένων περιοχών της
χώρας. Είναι άλλωστε επανειληµµένες οι επισηµάνσεις των επιχειρηµατιών του
ελληνικού τουρισµού για τα προβλήµατα υποβάθµισης του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος, καθώς και για τα ελλείµµατα της γενικής και ειδικής τουριστικής
υποδοµής.
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, καθηγητή
κ. Κοκκόση, κατά µέσο όρο 13.000.000 τουρίστες επισκέπτονται τη χώρα µας.
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Επιπλέον, οι αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε ελληνικούς προορισµούς αυξήθηκαν
κατά 6% το 2005 και ανήλθαν σε 12.7 εκατοµµύρια, ανατρέποντας τη µείωση που
είχε παρατηρηθεί τα έτη 2002 – 2004. Τα ποσοστά αυτά είναι πολύ κοντά στα
αντίστοιχα της Ισπανίας, ξεπερνούν τα µεγέθη της Κύπρου, υπολείπονται όµως της
Κροατίας (7%) και της γειτονικής Τουρκίας (20.38%) .( Hawkins, 1996)
Η βιοµηχανία της φιλοξενίας είναι µια βιοµηχανία πολλών δισεκατοµµυρίων
δολαρίων, που εξαρτάται από τη διαθεσιµότητα του ελεύθερου χρόνου και του
διαθέσιµου εισοδήµατος . Μια µονάδα φιλοξενίας , όπως ένα εστιατόριο , ξενοδοχείο
, ή ένα πάρκο ψυχαγωγίας αποτελείται από πολλές οµάδες , όπως η συντήρηση των
εγκαταστάσεων και άµεσες ενέργειες ( servers , οικονόµοι , αχθοφόροι , οι
εργαζόµενοι κουζίνα , µπάρµαν , τη διαχείριση , το µάρκετινγκ , και των ανθρώπινων
πόρων κλπ ). Ποσοστό χρήσης , ή αντίστροφο " ποσοστό κενών θέσεων " της , είναι
µια σηµαντική µεταβλητή για τη βιοµηχανία της φιλοξενίας . Ακριβώς όπως ένας
ιδιοκτήτης εργοστασίου θα ήθελα ένα παραγωγικό περιουσιακό στοιχείο να είναι σε
χρήση όσο το δυνατόν περισσότερο ( και όχι να αναγκάζεται να πληρώσει τα πάγια
έξοδα ενώ το εργοστάσιο δεν παράγει ) , το ίδιο κάνουν και τα εστιατόρια , τα
ξενοδοχεία και τα θεµατικά πάρκα προσπαθούν να µεγιστοποιήσουν τον αριθµό των
οι πελάτες αυτοί « διαδικασία » σε όλους τους τοµείς . Αυτό οδήγησε στο
σχηµατισµό των υπηρεσιών µε στόχο να αυξηθεί το ποσοστό χρήσης που παρέχονται
από το ξενοδοχείο διεκπεραίωσης . Πληροφορίες για το απαιτούµενο ή
προσφερόµενα

προϊόντα

που

µεσολάβησε

σε

επιχειρηµατικά

δίκτυα

που

χρησιµοποιούνται από τους προµηθευτές , καθώς και τους αγοραστές. Το πρώτο gay
hotel δηµιουργήθηκε στην Αµερική από τον 43χρονο ιδιοκτήτη Ian Reisner. Το
boutique hotel που βρίσκεται στο Μανχάταν λέγεται «The Out» και απευθύνεται
αποκλειστικά σε gay ζευγάρι, γυναικών και αντρών .Το «The Out» είναι ιδιαίτερης
αισθητικής και περιλαµβάνει 105 δωµάτια ευρωπαϊκού στιλ, γυµναστήριο, σάουνα
και δωµάτιο για υδροµασάζ. «Πολλά ξενοδοχεία στο Μανχάταν είναι gay-friendly.
Το δικό µας είναι straight-friendly, καθώς ένα 20% των επισκεπτών, υπολογίζουµε,
ότι θα είναι straight» όπως λέει και ο ιδιοκτήτης. Είναι ένα ξενοδοχείο απαράµιλλου
στιλ, χτισµένο στο µανχάταν θα έπρεπε να ανταγωνιστεί µερικά από τα πιο πολυτελή
ξενοδοχεία και σήµερα τελικά τα καταφέρνει και δέχεται επισκέπτες χωρίς να
διακρίνει σεξουαλικές προτιµήσεις.

Οι ξενοδοχειακές µονάδες ανάλογα µε τις
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υπηρεσίες που προσφέρουν, τον τύπο ιδιοκτησίας και σε πιο σηµείο βρίσκονται
κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες. Τα ξενοδοχεία διακρίνονται σε δυο
κατηγορίες ανάλογα µε την γεωγραφική περιοχή που είναι χτισµένα αλλά και για πιο
λόγο υπάρχουν εκεί. Στα αστικά και στα εποχιακά. Τα αστικά ξενοδοχεία βρίσκονται
στις πόλεις και λειτουργούν όλους τους µήνες του χρόνου. Τα εποχιακά, είναι
παραθεριστικά ξενοδοχεία, συνήθως βρίσκονται λίγο έξω από τα αστικά κέντρα αλλά
και σε νησιά. Μεγάλη αύξηση παρουσιάζει ο πληθυσµός ο οποίος επιθυµεί να ψάχνει
ξενοδοχειακές µονάδες µε ολοκληρωµένα πακέτα διακοπών τα τελευταία χρόνια.
Αυτό σηµαίνει πως στην τιµή περιλαµβάνονται διάφορες υπηρεσίες του ξενοδοχείου
όπως διαµονή, σίτιση, διασκέδαση και άλλα µέσα στον συγκεκριµένο χώρο. Αυτό
όµως προκαλεί επιπτώσεις στην οικονοµία καθώς ο τουρίστας µε µια τέτοιου είδους
προσφορά κάθεται και απολαµβάνει κάθε τους δραστηριότητα µέσα στους χώρους
των ξενοδοχειακών µονάδων µε αποτέλεσµα η οικονοµία έξω από το ξενοδοχείο να
µην µπορεί να αναπτυχθεί. Σε περιοχές που ο τουρισµός αποτελεί την βάση της
οικονοµίας, δηλαδή τις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσµένες ή ως
περιοχές ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης. Οι ξενοδοχειακές µονάδες που βρίσκονται
στις περιοχές αυτές παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά τόσο ως προς την
λειτουργία όσο και στην οικονοµική απόδοση τους. Στις περιοχές αυτές θα
συναντήσουµε το µεγαλύτερο ξενοδοχειακό δυναµικό της χώρας. Στις χώρες µας
παρατηρούνται µεγάλες διαφοροποιήσεις σε ξενοδοχεία ορεινών και παραθαλάσσιων
περιοχών. Οι παραθαλάσσιες περιοχές επωφελούνται περισσότερο από την υπαρκτή
ανάπτυξη ενώ σε ορεινές περιοχές αναπτύσσονται εναλλακτικές µορφές τουρισµού.
Η σωστή αξιοποίηση των υπαρκτών δυνατοτήτων θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων επιλύοντας πολλά προβλήµατα της οικονοµίας. Η
ισχύουσα τουριστική πολιτική βασίζεται στην δηµιουργία νέων κλινών τόσο σε
υποανάπτυξη τουριστικά περιοχές όσο και σε µετατροπή παλαιών παραδοσιακών
κτιρίων σε ξενοδοχεία µε στόχο τον περιορισµό προβληµάτων που προκαλούνται από
την υπερσυγκέντρωση κλινών στις πολύ αναπτυγµένες περιοχές. Αυτός ήταν ο
στόχος του Ελληνικού τουρισµού για την παράκαµψη των προβληµάτων που
βιώνουµε λόγω της συγκέντρωσης τουριστικών δραστηριοτήτων σε συγκεκριµένες
περιοχές. Μέχρι και πριν λίγα χρόνια στην Ελλάδα τα ξενοδοχεία δεν κατατάσσονταν
µε την µορφή αστεριών από ένα έως και πέντε αλλά κατατάσσονταν σε έξι
κατηγορίες. Τις κατηγορίες Πολυτελείας (Lux), Α' τάξης, Β' τάξης, Γ' τάξης, ∆' τάξης
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και Ε' τάξης. Έπαιρναν τον συγκεκριµένο τίτλο οι ξενοδοχειακές µονάδες όχι µε
βάση τον αναλογικό συνδυασµό της ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν και
της κατασκευή τους αλλά µε αναλογίες υπέρ της κατασκευής µόνο. Την τελευταία
δεκαετία ο τουρισµός στην Ελλάδα είναι συνώνυµος µε την εξέλιξη και την
ανάπτυξη, παρά το γεγονός ότι η χώρα µας αποτελούσε σηµαντικό τουριστικό
προορισµό ήδη από την περίοδο της Αναγέννησης και τους Ναπολεόντειους
πολέµους για πλούσιους αριστοκράτες, φιλοσόφους, αρχαιολόγους και λάτρεις της
ελληνικής ιστορίας και µυθολογίας. ( Dritsas, 2004), Κατά τη διάρκεια των
Ολυµπιακών αγώνων το 1896 εµφανίζονται οι πρώτες οργανωµένες ξενοδοχειακές
εγκαταστάσεις σε Αθήνα, Κέρκυρα, Ναύπλιο και Πάτρα, ενώ εµφανίζονται
επαγγέλµατα όπως του ξεναγού, του µεταφραστή και του τουριστικού πράκτορα. Στις
αρχές του 20ού αιώνα παρατηρείται άνθηση στον ξενοδοχειακό κλάδο όταν
ευκατάστατοι Ελληνοαµερικάνικοι επιστρέφοντας στην πατρίδα επενδύουν στην
κατασκευή µεγάλων ξενοδοχειακών µµονάδων. Η κρατική παρέµβαση ξεκινά το
1929 µε το Νόµο 4377, µε σκοπό τη βελτίωση των ξενοδοχειακών µονάδων, ενώ την
ίδια περίοδο µεγάλα τραπεζικά ιδρύµατα δίνουν βραχυπρόθεσµα δάνεια µε 8%- 15%
επιτόκιο για επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο. Ακολουθούν νόµοι για
εγκαταστάσεις spa (2188/1920), η ίδρυση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού
(ΕΟΤ) το 1930, η βελτίωση του σιδηροδροµικού δικτύου (1933), η ίδρυση του
Ελληνικού Συνδέσµου Ιδιοκτητών Ξενοδοχείων (1935) και της Τουριστική Σχολής
(1939). Την δεκαετία του ΄60 µε τα ξενοδοχεία «ΞΕΝΙΑΣ» εµφανίζεται ένας νέος
τύπος άνετων και µοντέρνων ξενοδοχείων κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους, ενώ ο
ΕΟΤ συνεργάζεται για την προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος µε
ευρωπαϊκούς και αµερικανικούς εκδοτικούς οργανισµούς. Μέχρι το 1980 η
δυναµικότητα σε

κλίνες αυξάνεται κατά 62.7% και εµπορικές τράπεζες

χρηµατοδοτούν µακροπρόθεσµες επενδύσεις σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε
Ηράκλειο, Χαλκιδική, Χανιά, Κυκλάδες και ∆ωδεκάνησα. Ο ανταγωνισµός µεταξύ
των ξενοδοχειακών µονάδων των Μεσογειακών χωρών είναι έντονος και ο ΕΟΤ
παρέχει κίνητρα για την ανάπτυξη και του χειµερινού τουρισµού µε την εγκατάσταση
ξενοδοχειακών µονάδων σε Μαγνησία, Θεσ/νίκη, Καβάλα, Αιτωλοακαρνανία και
Φωκίδα. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 71% της αύξησης του εργατικού δυναµικού
οφείλεται σε εργαζόµενους στον ξενοδοχειακό τοµέα. Το 1990 το Ξενοδοχειακό
προϊόν αντιπροσωπεύει το 9% του ΑΕΠ, ενώ οι Ολυµπιακοί Αγώνες το 2004
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βρίσκουν τις ξενοδοχειακές µονάδες να προσπαθούν να προσαρµοστούν στις νέες
απαιτήσεις και ανάγκες, κάτι που αποδεικνύεται δύσκολο για αρκετές µικροµεσαίες
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μέχρι σήµερα έχουν γίνει πολλές µελέτες για την
ελληνική ξενοδοχεία µε αντικείµενο την προώθηση και επικοινωνία ξενοδοχειακών
προϊόντων µε τη χρήση νέων τεχνολογιών (Χρήστου Ε., 2003), τη µµεγιστοποίηση
της ικανοποίησης των πελατών και των οικονοµικών αποτελεσµάτων µε τη χρήση
τεχνολογίας (Αγγλούπας Σ., 2003), την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από Έλληνες
ξενοδόχους (Σκούλας Ν., 2003), τη διανοµή ξενοδοχειακών προϊόντων (Σιγάλα Μ.,
2003), την ποιότητα υπηρεσιών άθλησης και ψυχαγωγίας σε ξενοδοχεία διακοπών
(Κώστα Γ., Γλυνιά Ε., 2003), την επίπτωση της παγκοσµιοποίησης στις τουριστικές
επενδύσεις (Hawkins D., 2006), την αποτύπωση της κατάστασης του ξενοδοχειακού
κλάδου στην Ελλάδα (Χαρδουβέλης Γ., 2006), την ικανοποίηση των πελατών των
ξενοδοχείων της Αττικής (Ίκκος Α., 2006), τις νέες τάσεις στον τουρισµό (Coccosis
H., 2005), τις στρατηγικές κατευθύνσεις για ανταγωνιστικές τουριστικές επενδύσεις
στην Ελλάδα (Πατσουράτης Β., Αναστασόπουλος Γ., 2006), την απασχόληση στον
τοµέα της ξενοδοχειακής animation στην Ελλάδα (Γλυνιά Ε., Κώστα Γ., 2004), τις
δυνατότητες και προϋποθέσεις ανάπτυξης του τουρισµού στην Αττική µέχρι το 2015
(Ίκκος Α.,2005), την απασχόληση στα ελληνικά ξενοδοχεία (Ινστιτούτο Τουριστικών
Ερευνών και Προβλέψεων, 2004), τη συνεργασία των ελληνικών παραθεριστικών
ξενοδοχείων µε µεγάλους tour operators της Ευρώπης (Κούτουλας, 2006), και τη
διαφήµιση στον Ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο (Βασιλάκη Α., 2004). Η αξιολόγηση
για τα ξενοδοχεία συχνά χρησιµοποιείται για να χαρακτηριστούν ξενοδοχεία
ανάλογα µε την ποιότητά τους η ανάπτυξη της έννοιας αξιολόγηση ξενοδοχείου και
συναφείς ορισµοί της κόµµα παρουσιάζουν ισχυρούς παραλληλισµούς ο αρχικός
σκοπός είναι η ενηµέρωση των ταξιδιωτών σχετικά µε τις βασικές εγκαταστάσεις που
µπορούν να αναµένουν, για τις εµπειρίες µπορούν να αποκτήσουν. Η αξιολόγηση
λοιπόν γίνεται µε έµφαση στην εµπειρία από το ξενοδοχείο στο σύνολό του σήµερα
οι όροι βαθµολόγηση ταξινόµηση χρησιµοποιούνται για να αναφερθούν γενικά στην
ίδια έννοια δηλαδή για να κατηγοριοποιηθούν ξενοδοχεία. Είναι σηµαντικό για τον
πελάτη να γνωρίζει από πριν τι πρέπει να περιµένει και ποιες θα είναι οι τιµολογιακές
υποχρεώσεις του. Πράγµα που σηµαίνει ότι εάν ένας πελάτης θελήσει να πάει
ξενοδοχείο ενός αστέρα πρέπει να γνωρίζει ότι οι παροχές θα είναι περιορισµένες.
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3.7 Αξιολόγηση ξενοδοχειακών µονάδων
Υπάρχει µία ευρεία ποικιλία συστηµάτων αξιολόγησης χρησιµοποιούνται από
διαφορετικούς οργανισµούς σε όλο τον κόσµο. Πολλοί έχουν ένα σύστηµα που
περιλαµβάνει αστέρια όπως στην Ελλάδα µε µεγαλύτερο αριθµό στοιχείων να δείχνει
τη µεγαλύτερη ποιότητα και πολυτέλεια. Το Forbes ο ταξιδιωτικός οδηγός ξεκίνησε
πρώτος το σύστηµα των αστέρων το 1958. Τα τρία άλφα χρησιµοποιούν διαµάντια
αντί για αστέρια για να εκφράσουν τα επίπεδα του ξενοδοχείου και του εστιατορίου
παραδείγµατος χάριν στην Αµερική. Είναι σύνηθες το πιο πολυτελές ξενοδοχείο να
φτάνει στον βαθµό είτε τον 5 αστέρων είτε των πέντε διαµαντιών.
Ένα πρότυπο πολυτελές ξενοδοχείο θα πρέπει να διαθέτει υπηρεσίες για σίτιση
,διασκέδαση, θέα ,ειδικά διαµορφωµένα δωµάτια ένα ιδιαίτερο µέγεθος και επιπλέον
παροχές όπως ιαµατικά λουτρά, γυµναστήρια, ευκολία πρόσβασης και παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών όπως babysiting. Τα ξενοδοχεία παραδοσιακά αξιολογούνται
συστήµατα που βασίζονται στις διευκολύνσεις που παρέχονται. ορισµένοι θεωρούν
ότι αυτό είναι δυσµενές για τα µικρότερα ξενοδοχεία των οποίων η ποιότητα των
καλυµµάτων θα µπορούσε να βρίσκεται σε µία τάξη αλλά η έλλειψη ενός στοιχείου
όπως για παράδειγµα ένα ασανσέρ εµποδίζει να φτάσει σε υψηλότερη
κατηγοριοποίηση.
Τα τελευταία χρόνια τα συστήµατα διαβαθµίσεις του ξενοδοχείου έχουν επίσης
επικριθεί από κάποιους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι τα κριτήρια αξιολόγησης για το εν
λόγω συστήµατα είναι υπερβολικά περίπλοκα για κάποιον η κατανοήσει. Έχει λεχθεί
ότι ελλείψει ενός ενιαίου παγκόσµιου συστήµατος

αξιολόγησης ξενοδοχείων

υπονοµεύει τη χρηστικότητα των συστηµάτων.
Τα πιο κοινά συστήµατα ταξινόµησης περιλαµβάνουν το αστέρι ως µέσο
αξιολόγησης αλλά βαθµολογούνται από το α έως το f αλλά µε διαµάντι και άλλα µε
ικανοποιητικό η
Deluxe/Luxury,

µη ικανοποιητικό. Συστήµατα που χρησιµοποιούν όρους όπως
First

Class/Superior,

Tourist

Class/Standard,

and

Budget

Class/Economy είναι πιο κατανοητές και αποδεκτές λέξεις για να προσδιορίσουν την
ποιότητα και τη συνθήκη ένα ξενοδοχείο σε ορισµένες χώρες υπάρχει βαθµολογία µε
ένα ενιαίο δηµόσιο πρότυπο. Χώρες όπως το Βέλγιο, ∆ανία ,η Ελλάδα ,Ιταλία, η
Μάλτα, ,η Ολλανδία, η Πορτογαλία, Ισπανία και η Ουγγαρία έχουν

κοινές
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κατατάξεις για τα ξενοδοχεία. Από την άλλη πλευρά στην Γερµανία την Αυστρία και
την Ελβετία η αξιολόγηση ορίζεται από την αντίστοιχη ένωση του κλάδου όπου
ανήκει το ξενοδοχείο χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα 5 αστέρων Τουρισµού (*),
Τυπική (**), το Comfort (***), First Class (* ***) και πολυτελείας (*****).
Η τουριστική κρίση είναι ένα διαφορετικό θέµα από την τουριστική καταστροφή αφού
εξαρτάται από την συµµετοχή του ανθρώπινου παράγοντα σύµφωνα µε το Faulkner (1991).
Όταν το πρόβληµα προέρχεται από τον ίδιο, λόγω κάποιων διοικητικών δοµών ή επειδή δεν
κατάφερε να προσαρµοστεί στην αλλαγή της στιγµής εκείνης, αυτό χαρακτηρίζεται
τουριστική κρίση σύµφωνα µε τον Faulkner.
Με βάση τον ορισµό που παραθέτει ο Faulkner, τουριστική κρίση θα µπορούσαµε να
πούµε ότι έχουµε τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες µεγάλες πόλεις τον ∆εκέµβριο του 2008
για παράδειγµα. Όσον αφορά πλέον την τουριστική καταστροφή γίνεται εφόσον υπάρξουν
µεγάλες µεταβολές στον τοµέα του τουρισµού και εξαρτάται από αντικειµενικούς λόγους.
Η παγκόσµια οικονοµική κρίση το 2009 παραδείγµατος χάριν ήταν καταστροφική για
τον τουρισµό καθώς δεν µπορούν να βοηθήσουν µε κάποιον τρόπο αφού τέτοιου είδους
καταστροφές µπορεί να είναι οι πυρκαγιές, οι σεισµοί και οι πληµµύρες και γενικώς κάθε
είδους φυσικής καταστροφής που ο ανθρώπινος παράγοντας αδυνατεί να αποτρέψει.
(Παπανίκος Γρ., 2009)

Υπάρχουν τρείς κατηγορίες τουριστικών καταστάσεων. Η καταστροφή , η κρίση
και η κάµψη. Τουριστική καταστροφή ορίζεται η πτώση στις τουριστικές αφίξεις
πλέον του 10%, τουριστική κρίση προκύπτει όταν έχουµε πτώση µέχρι 10% και,
τέλος, τουριστική κάµψη όταν ο ρυθµός αύξησης των τουριστικών αφίξεων είναι
πολύ χαµηλός (µικρότερος του 2%) ή µηδενικός.
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