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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει στην ανάλυση και την ανάδειξη του τουριστικού 

φαινομένου διαχρονικά στην περιφέρεια του νομού Αρκαδία̋. Αρχικά γίνεται μια συστηματική 

ανασκόπηση στη βιβλιογραφία. Στη συνέχεια αναλύεται η συμβολή του τουρισμού τόσο στην 

οικονομική ανάπτυξη του τόπου όσο και στην οικονομική ευμάρεια τη̋ επικράτεια̋ µέσω τη̋ 

εισροή̋ συναλλάγματο̋ και τη̋ μείωση̋ του ελλείμματο̋ του Ισοζυγίου Πληρωμών αλλά και 

τη̋ αύξηση̋ του ποσοστού απασχόληση̋ του εργατικού δυναμικού. Επίση̋ μέσα από το 

δεύτερο κεφάλαιο αναδεικνύονται τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά του νομού. 

Στην τρίτη ενότητα αναφέρονται οι παράγοντε̋ επιτυχία̋ μια̋ ξενοδοχειακή̋ μονάδα̋, 

αναλύονται οι διανυκτερεύσει̋ τεσσάρων ετών ανά μήνα καθώ̋ αναφέρεται η swot ανάλυση 

του νομού Αρκαδία̋. Στην τέταρτη γίνεται μελέτη και ανάλυση ισολογισμών των 

ξενοδοχειακών μονάδων νομού Αρκαδία̋.  

Τα κύρια συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η έρευνα είναι ότι ο τουρισμό̋ γενικά στη  χώρα 

και όχι μόνο για το νομό τη̋ Αρκαδία̋ είχε μια αρκετή πτώση τα τελευταία χρόνια όσον αφορά 

του̋ αλλοδαπού̋ τουρίστε̋. Υπήρξε όπω̋ θα δούμε και στη συνέχεια τη̋ εργασία̋ μια σχετική 

αύξηση τη̋ κινητικότητα̋ των ημεδαπών τουριστών προ̋ τον συγκεκριμένο νομό κυρίω̋ του̋ 

χειμερινού̋ μήνε̋. Αρκετά από τα ξενοδοχεία (κάποια από αυτά έχουν πλήρη ανάλυση των 

οικονομικών του̋ στο 4ο κεφάλαιο) είχαν χαμηλότερο κέρδο̋ κατά την περίοδο τη̋ κρίση̋ σε 

σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώ̋ επίση̋ και κάποια αναγκάστηκαν να κλείσουν διότι 

ο κόσμο̋ έψαχνε για πιο οικονομικά καταλύματα, έω̋ και κάμπινγκ λόγω των οικονομικών 

προβλημάτων των  τελευταίων ετών. 

Θα χρειαστεί να γίνουν ακόμη κάποιε̋ βελτιώσει̋ στο νομό ώστε να προσελκύει περισσότερο 

κόσμο, καθώ̋ επίση̋ και να τον «κρατάει εκεί» με διάφορου̋ τρόπου̋ διασκέδαση̋, 

πρωτότυπου̋ και μη, οικονομικά προσιτού̋ ώστε να γίνει ένα̋ ακόμα πιο διαδεδομένο̋ 

προορισμό̋. 
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ΔΝΤ -   Διεθνέ̋ Νομισματικό Ταμείο 

ΑΕΠ – Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν  

Ε.Ε. – Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΣΥΕ – Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδο̋ 

ΕΛΣΤΑΤ – Ελληνική Στατιστική Αρχή 

ΕΟΤ – Ελληνικό̋ Οργανισμό̋ Τουρισμού 

WTTC – World Travel and Tourism Council 

Γ.Ε.Μ.Η. -  Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

ΣΕΤΕ – Σύνδεσμο̋ Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 

 

Οι διαπιστώσει̋, τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και οι πιθανέ̋ προτάσει̋ τη̋ παρούσα̋ 

Πτυχιακή̋ Εργασία̋, εκτό̋ των αναφορών που σημαίνονται ω̋ λήμματα, αποτελούν 

προσωπικέ̋ θεωρητικέ̋ ή εμπειρικέ̋ διαπιστώσει̋ του φοιτητή/φοιτήτρια̋ ή τη̋ ομάδα̋ των 

φοιτητών που την επιμελήθηκαν και δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τη γνώμη του εισηγητή 

εκπαιδευτικού, ή του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματο̋ Λογιστική̋ & 

Χρηματοοικονομική̋ ή του Α.Τ.Ε.Ι. Δυτική̋ Ελλάδα̋. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο τουρισμό̋, είναι μια διεθνοποιημένη δραστηριότητα, η οποία εντάσσεται σε διαφορετικού̋ 

κάθε φορά τόπου̋ και μέσα από την εφαρμογή τη̋, επιτυγχάνεται η  τοπική ανάπτυξη τη̋ 

ευρύτερη̋ περιοχή̋ στην οποία εφαρμόζεται. Αξίζει να αναφερθεί, ότι αποτελεί την βαριά 

βιομηχανία τη̋ Ελλάδα̋ και συμβάλλει σημαντικά  στην οικονομία τόσο σε εθνικό,  όσο και 

σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αν και ο ρόλο̋ και η συμμετοχή του τουρισμού ω̋ 

επιχειρηματική δραστηριότητα διαφέρει πολύ στα κράτη - μέλη, ωστόσο συνεισφέρει 

σημαντικά στο εθνικό ΑΕΠ όλων των κρατών – µελών (ΣΕΤΕ 1992). Επιπλέον, δημιουργεί τι̋ 

προϋποθέσει̋ μια̋ στερεή̋ βάση̋ για την δραστηριότητα τη̋ Ελλάδα̋ στον συγκεκριμένο 

τομέα, μέσα από την συντομότερη και αποτελεσματικότερη ανάπτυξη τη̋ κάθε περιφέρεια̋ 

και τη̋ σύγκληση̋ των περιφερειών. (Βαρβαρέσο̋ Σ., Σωτηριάδη̋ Μ., 2002) 

Τα πλεονεκτήματα που διαθέτει η Ελλάδα, μα̋ εξηγούν την μέχρι τώρα τουριστική τη̋ 

ανάπτυξη ενώ παράλληλα παρουσιάζουν σημαντικέ̋ προοπτικέ̋ για μεγαλύτερη εξέλιξη του 

τουρισμού. Η τουριστική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την σωστή αξιοποίηση των τοπικών 

πλεονεκτημάτων που διαθέτει η χώρα (αρχαιολογικά μνημεία, φυσικά τοπία, πολιτισμό̋ , 

χλωρίδα , φιλοξενία κ.λπ.), στην βάση μια̋ βιώσιμη̋ και ισόρροπη̋ οικονομική̋ και 

τουριστική̋ άνθιση̋, είναι ο απώτερο̋ σκοπό̋ τη̋ χώρα̋ μα̋. (Βαρβαρέσο̋ Σ., Σωτηριάδη̋ 

Μ., 2002) 

Ο τουριστικό̋ κλάδο̋ δεν είναι μόνο ένα̋ από του̋ μεγαλύτερου̋, αλλά παράλληλα και από 

του̋ κυριότερου̋ τη̋ ελληνική̋ οικονομία̋, τόσο επειδή δημιουργεί μεγάλε̋ προοπτικέ̋ 

ανάπτυξη̋, αλλά και λόγω του ρόλου που καλείται να αναλάβει στην οικονομία τη̋ χώρα̋ στο 

άμεσο μέλλον. (Νικάκη Μ., Οικονόμου Α.,2011) 

Μέσα από στοιχεία που έχουν καταγραφεί (ΕΣΥΕ, ΕΟΤ) η ενσωμάτωση του Τουρισμού στο 

ΑΕΠ ανέρχεται σε ποσοστό πάνω από το 9%, ενώ στου̋ άδηλου̋ πόρου̋ η συμμετοχή αυτή 

ξεπερνάει το 31%, οδηγώντα̋ έτσι στην κάλυψη του εμπορικού ελλείμματο̋ µε ποσοστό κατά 

34%.  Ο τουρισμό̋ όπω̋ έχει εκτιμηθεί καταναλώνει επίση̋, προϊόντα άλλων παραγωγικών 

κλάδων σε ποσοστό που αναλογεί σε 16% επί του ΑΕΠ. Όπω̋ έχει επισημανθεί από δημόσιου̋ 

και ιδιωτικού̋ φορεί̋ ωστόσο , η συμμετοχή του τουρισμού στην εθνική οικονομία δεν έχει 

καταγραφεί επίσημα και είναι κατά πολύ υψηλότερη. (www.eot.gr).  
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Ανάμεσα στου̋ 9 εκείνου̋ κλάδου̋ που σχετίζονται με τον τουριστικό τομέα, ο ξενοδοχειακό̋ 

είναι εκείνο̋ που κατέχει την σημαντικότερη θέση στην τουριστική υποδομή. (Νικάκη Μ., 

Οικονόμου Α.,2011). 

Η εικόνα και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που εμφανίζει ο ξενοδοχειακό̋ κλάδο̋ στι̋ μέρε̋ 

μα̋ , κατηγοριοποιούν τα ξενοδοχεία ανάλογα με την περιοχή, την θέση και τα χαρακτηριστικά 

τη̋, σε αστικά, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε αστικά κέντρα και λειτουργούν σε 

δωδεκάμηνη βάση και στα εποχιακά ω̋ προ̋ την λειτουργία ξενοδοχεία, τα οποία είναι 

γεωγραφικά διάσπαρτα στην ευρύτερη περιφέρεια και τα περισσότερα είναι εγκατεστημένα σε 

νησιώτικε̋ ή παραθαλάσσιε̋ περιοχέ̋. 

Στι̋ ξενοδοχειακέ̋ μονάδε̋ οι οποίε̋ είναι εγκατεστημένε̋ σε περιοχέ̋ διαφορετική̋ 

τουριστική̋ δραστηριότητα̋, παρατηρούνται και διαφορετικά γνωρίσματα σε σχέση με την 

δομή λειτουργία̋ του̋ και τη̋ οικονομική του̋ απόδοση̋. Ο τουριστικό̋ κλάδο̋ σε εκείνε̋ τι̋ 

περιοχέ̋ αποτελεί το κυριότερο τμήμα τη̋ οικονομική̋ βάση̋ και αποκαλούνται ω̋ 

“κορεσμένε̋” και ω̋ “Περιοχέ̋ Ελέγχου Τουριστική̋ Ανάπτυξη̋”. 

Στι̋ παραπάνω περιοχέ̋ είναι συγκεντρωμένο το 70% του ξενοδοχειακού δυναμικού τη̋ 

Ελλάδα̋. (Πατσουράτη̋ Β.Α, 2002) Τα ξενοδοχεία τη̋ χώρα̋ στο πρόσφατο παρελθόν 

ταξινομούνταν σε έξι διαφορετικέ̋ κατηγορίε̋ μέσα από κριτήρια που σχετίζονταν με την 

κατασκευή του̋ και δεν αφορούσαν όμω̋ την ποιότητα των υπηρεσιών που παρείχαν. 

(www.eot.gr).  

Η εφαρμογή του συστήματο̋ διάκριση̋ των ξενοδοχειακών μονάδων υπολογίζεται ότι 

συντέλεσε σε μια νέα και περισσότερο κοντινή στην πραγματικότητα εικόνα τη̋ ξενοδοχειακή̋ 

υποδομή̋, με σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο για του̋ επιχειρηματίε̋ όσο και για του̋ 

καταναλωτέ̋. Οι αλλαγέ̋ αυτέ̋ προκάλεσαν καθοριστικέ̋ επιπτώσει̋ στην τιμολογιακή 

πολιτική των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που αποτελεί και τον “ακρογωνιαίο λίθο” στην 

πορεία του̋, µε δεδομένο το µη ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι πίνακε̋ των 

ελάχιστων τιμών που εκδίδονται κάθε χρόνο από τον ΕΟΤ σε συνεργασία µε το Ξενοδοχειακό 

Επιμελητήριο Ελλάδα̋. 

Ο κάθε επιχειρηματία̋ ακολουθεί συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική η οποία καθορίζεται 

κυρίω̋ από τη διαπραγματευτική ικανότητα τη̋ εκάστοτε ξενοδοχειακή̋ επιχείρηση̋, µε βάση 

την οικονομική τη̋ κατάσταση, την χώρα προέλευση̋ των πελατών τη̋, το προϊόν το οποίο 

εμπορεύεται,  και γενικότερα του̋ μελλοντικού̋ στόχου̋ που έχει θέσει στον τομέα των 

συνεργασιών µε του̋ 10 τουριστικού̋ πράκτορε̋ (Tour Operators), που κατέχουν και το 
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μεγαλύτερο μέρο̋ τη̋ πελατεία̋ τη̋ ελληνική̋ ξενοδοχειακή̋ αγορά̋. ( Βαρβαρέσο̋ Σ., 

Σωτηριάδη̋ Μ., 2002) 

 Οι παράγοντε̋ που διαμορφώνουν την τιμή του “πακέτου” διακοπών είναι συνήθω̋ πολλοί 

και διάφοροι, όπω̋ η εποχιακή περίοδο̋ στην οποία επιθυμεί ο ενδιαφερόμενο̋ πελάτη̋ να 

ταξιδέψει , δηλαδή αν πρόκειται για περίοδο τουριστική̋ αιχμή̋ ή όχι, το χρονικό διάστημα 

στο οποίο αποφασίζει να πραγματοποιήσει τι̋ διακοπέ̋ του, καθώ̋ και η πληρότητα τη̋ 

ξενοδοχειακή̋ μονάδα̋ που επιλέγει σε συνάρτηση με την τουριστική κίνηση που επικρατεί 

στην χώρα προορισμού. Επιπλέον η τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία 

χρόνια, διαμορφώνεται από έναν άλλο εξίσου σημαντικό παράγοντα και αφορά την δυναμική 

εκείνη την οποία έχει ο ελληνικό̋ προορισμό̋ στι̋ διεθνεί̋ αγορέ̋. (Πατσουράτη̋ Β.Α, 2002) 

Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι λαμβάνεται σοβαρά υπόψη το επίπεδο των υποδομών, το 

είδο̋ των καταλυμάτων, η γεωμετρική απόσταση από τι̋ χώρε̋ προέλευση̋, η διαφημιστική 

προβολή που επιτυγχάνεται και το είδο̋ του τουρισμού που προωθείται, οι δημόσιε̋ σχέσει̋, 

αλλά και η ισοτιμία μεταξύ του νομίσματο̋ τη̋ χώρα̋ προέλευση̋ (π.χ. δολάριο) και του ευρώ 

καθώ̋ και η διαφορά του κατά κεφαλή εισοδήματο̋ των χωρών τη̋ Ε.Ε. και Ελλάδα̋. 
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Κεφάλαιο 1.  

Ο ρόλο̋ του Τουρισμού για την οικονομική ανάπτυξη τη̋ ελληνική̋ 

περιφέρεια̋. 

 

1.1 Ο Τουρισμό̋ στην Ελλάδα 

 

Στην ελληνική οικονομία, η σημασία του τουρισμού αναγνωρίστηκε και έγινε ευρέω̋ 

κατανοητή από του̋ υπεύθυνου̋ χάραξη̋ πολιτική̋ μετά την πρόσφατη οικονομική ύφεση, η 

οποία ήταν η σοβαρότερη που υπέστη η Ελλάδα τα τελευταία πενήντα χρόνια. Πιο 

συγκεκριμένα, μεταξύ του 2008 και του 2013 η χώρα γνώρισε έξι συνεχή χρόνια ύφεση̋ ω̋ 

αποτέλεσμα των μέτρων λιτότητα̋ που θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση τη̋ κρίση̋ 

δημόσιου χρέου̋ με καταστροφικά αποτελέσματα για την ευημερία των πολιτών τη̋. Το 2008, 

το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανερχόταν σε 20.795 ευρώ, ενώ το 2013 παρατηρήθηκε πτώση στα 

16.302 ευρώ, ήτοι μείωση κατά 21,6% σε μόλι̋ πέντε χρόνια. Επιπλέον, στο ποσοστό ανεργία̋ 

σημειώθηκε αύξηση από 7,6% το 2008 σε 26,9% το 2013 και το ακαθάριστο χρέο̋ του 

δημόσιου τομέα ω̋ ποσοστό του ΑΕΠ από 112,9% το 2008 σε 175,7% το 2013 (ΔΝΤ 2014). 

Τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία έχουν προφανώ̋ οδηγήσει σε μεγάλη δυσαρέσκεια των 

Ελλήνων πολιτών που θέτουν τι̋ θεμελιώδει̋ αρχέ̋ για πολιτικέ̋ αναταραχέ̋, εκτό̋ εάν το 

πρόβλημα αντιμετωπιστεί με επιτυχία το συντομότερο δυνατό. 

(https://static.eudoxus.gr/books/19/chapter-58519.pdf) 

Ο εισερχόμενο̋ τουρισμό̋ (δηλαδή οι αλλοδαποί που επισκέπτονται την Ελλάδα) αποτελεί το 

δυναμικό το οποίο μπορεί να δημιουργήσει τι̋ κατάλληλε̋ προϋποθέσει̋ που θα βοηθήσουν 

την Ελλάδα να ξεπεράσει την οικονομική κρίση: εξάλλου, ο εγχώριο̋ τουρισμό̋ (δηλαδή οι 

Έλληνε̋ που επισκέπτονται περιοχέ̋ εκτό̋ τη̋ συνήθου̋ κατοικία̋ του̋ στην Ελλάδα) 

αναμένεται να έχει υποστεί έντονη ζημιά εξαιτία̋ τη̋ κρίση̋ με σημαντικέ̋ επιπτώσει̋ στο 

εσωτερικό τη̋ χώρα̋· ενώ από την άλλη ενώ ο εξερχόμενο̋ τουρισμό̋ (δηλαδή οι Έλληνε̋ 

που επισκέπτονται μέρη στο εξωτερικό) έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών και στι̋ περιορισμένε̋ επιπτώσει̋ στη συνολική απασχόληση στην Ελλάδα. 

(https://static.eudoxus.gr/books/19/chapter-58519.pdf) 
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Η εστίαση μόνο στη συνολική κλίμακα των διεθνών αφίξεων του τουρισμού είναι πιθανό να 

προκαλέσει περισσότερα προβλήματα παρά οφέλη και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι η 

πλειοψηφία των υπευθύνων χάραξη̋ πολιτική̋ δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει. Η θέση που 

κατέχει η Ελλάδα στον παγκόσμιο κατάλογο του δείκτη ανταγωνιστικότητα̋ του τουρισμού 

σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (2013), έχει επιδεινωθεί σημαντικά από την 

αρχή τη̋ κρίση̋, καθώ̋ η χώρα κατατάχθηκε στην 24η Περιφέρεια το 2009 ανάμεσα σε 140 

Χώρε̋.  (http://www.enikonomia.gr/tourism/) 

Η Ελλάδα φαίνεται να προσφέρει ένα τυπικό, μη εξελιγμένο τουριστικό προϊόν 4S (π.χ. 

θάλασσα, ήλιο, άμμο και εποχή) χαμηλού κόστου̋ για την ανταγωνιστικότητα των τιμών (127η 

θέση), ενώ ο αντίκτυπο̋ τη̋ γραφειοκρατία̋ στι̋ ξένε̋ άμεσε̋ επενδύσει̋ είναι έντονο̋ (133η 

θέση) ω̋ συνέπεια τη̋ έλλειψη̋ διαφάνεια̋ στη χάραξη πολιτική̋ (118η θέση) και των 

πολιτικών αντιπαραθέσεων που παρουσιάζονται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.  

(http://www.enikonomia.gr/tourism) 

 

1.2 Η συμβολή του Τουρισμού στην Οικονομία τη̋ Ελλάδα̋ 

 

Ο τουρισμό̋ στι̋ μέρε̋ μα̋ παίζει ουσιαστικό ρόλο στην άνοδο του εθνικού εισοδήματο̋, στην 

περιφερειακή ανάπτυξη  και στην αύξηση τη̋ απασχόληση̋ και κατατάσσεται μεταξύ των πιο 

σημαντικών βιομηχανιών, µε ταχεί̋ ρυθμού̋ αύξηση̋ του κύκλου εργασιών του. Μάλιστα στι̋ 

χώρε̋ εκείνε̋ με έντονη επισκεψιμότητα τουρισμού από το εξωτερικό, στι̋ οποίε̋ ανήκει και 

η Ελλάδα, ο τουριστικό̋ τομέα̋ παίζει τον πρωταρχικό ρόλο στην εισροή συναλλάγματο̋ και 

στη μείωση του ελλείμματο̋ του Ισοζυγίου Πληρωμών. (Πατσουράτη̋ Β.Α, 2002). 

Όπω̋ ο κύριο̋ Γιάννη̋ Στουρνάρα̋ ανέφερε: «Πιστεύω ότι η ελληνική οικονομία έχει την 

ικανότητα και τη δυνατότητα να επιστρέψει σε μια αειφόρο ανοδική πορεία μέσω ενό̋ νέου 

εξωστρεφού̋ μοντέλου ανάπτυξη̋, αξιοποιώντα̋ τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα και τι̋ 

ευκαιρίε̋ που παρουσιάζονται. (http://sete.gr/el/statistika-vivliothiki/statistika/) 

Στη διαδικασία αυτή, ο τουρισμό̋ έχει να διαδραματίσει βασικό ρόλο, για του̋ εξή̋ λόγου̋: 

· Είναι εξ ορισμού μια εξωστρεφή̋ βιομηχανία. 
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· Έχει καταφέρει να διατηρήσει την παραγωγική του ικανότητα ενώ παράλληλα έχει 

επηρεαστεί λιγότερο συγκριτικά, από την ύφεση. Μάλιστα από το 2013 και έπειτα, έχει 

παρουσιάσει αξιόλογε̋ επιδόσει̋ ανάπτυξη̋. 

· Δεύτερον, αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μερίδιο του ΑΕΠ. Το 2015, όπω̋ 

καταγράφηκε οι εισπράξει̋ από ταξιδιωτικέ̋ υπηρεσίε̋ συνέβαλαν άμεσα στο 8% του 

ΑΕΠ, έναντι 5% το 2008. Μέσα από διάφορε̋ μελέτε̋ που αφορούν  

μακροοικονομικού̋ πολλαπλασιαστέ̋ έχει παρατηρηθεί ότι κάθε ευρώ στι̋ τουριστικέ̋ 

δαπάνε̋ προσθέτει 2,2-2,6 ευρώ στο ΑΕΠ. Οι κλάδοι που ωφελούνται περισσότερο από 

την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντο̋ όπω̋ έχει αναδείξει η έρευνα, είναι το 

εμπόριο, οι χρηματοπιστωτικέ̋ υπηρεσίε̋, η διαχείριση ακινήτων και  η κατασκευή. 

· Σχετικά με τι̋ εξαγωγικέ̋ επιδόσει̋ τη̋ οικονομία̋, οι έρευνε̋  επισημαίνουν ότι για 

το 2014 οι τουριστικέ̋ υπηρεσίε̋ αντιπροσώπευαν περίπου το 43% των συνολικών 

εσόδων του ισοζυγίου υπηρεσιών, ενώ τα καθαρά κέρδη από τον τουρισμό (έσοδα πλην 

πληρωμών) αφορούσαν το 62% του πλεονάσματο̋ των υπηρεσιών.  

· Στη ναυτιλία λόγω των αρνητικών επιπτώσεων των ελέγχων κεφαλαίου,  το έτο̋ 2015 

, το ύψο̋ των εισπράξεων από τον τουρισμό αυξήθηκε στο 50,6% των συνολικών 

εσόδων από υπηρεσίε̋, ενώ τα καθαρά έσοδα από τον τουρισμό αντιστοιχούσαν στο 

71% περίπου του πλεονάσματο̋ των υπηρεσιών.  (http://sete.gr/el/statistika-

vivliothiki/statistika/) 

· Τρίτον, ω̋ επιχειρηματική δραστηριότητα ο τουρισμό̋ εκσυγχρονίζεται και 

παράλληλα βελτιώνεται η ποιότητα του τουριστικού προϊόντο̋ , μέσα από την εύρεση 

νέων αγορών, την προώθηση και εκμετάλλευση του πολιτιστικού προϊόντο̋ τη̋ 

Ελλάδα̋, τι̋ νέε̋ καινοτόμε̋ μονάδε̋,  την σωστή προώθηση και ανάπτυξη των πόλεων 

τη̋ χώρα̋. (http://sete.gr/el/statistika-vivliothiki/statistika/) 

 

1.3 Η συμβολή του Τουρισμού στην απασχόληση 

 

Πιο συγκεκριμένα, ο τουρισμό̋ επιτυγχάνει τα παρακάτω :  
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• Οδηγεί στην άμεση αύξηση τη̋ απασχόληση̋ στι̋ επιχειρήσει̋ που προσφέρουν 

καταναλωτικέ̋ υπηρεσίε̋ τουρισμού, όπω̋ είναι για παράδειγμα τα ξενοδοχεία, οι 

αεροπορικέ̋ εταιρείε̋, οι επιχειρήσει̋ ενοικίαση̋ αυτοκινήτων, κλπ.  

•  Συντελεί έμμεσα στην αύξηση τη̋ απασχόληση̋ στου̋ κλάδου̋ που στηρίζουν ή 

προμηθεύουν του̋ παραπάνω κλάδου̋, όπω̋ είναι η μεταποίηση, οι επιχειρήσει̋ που 

προσφέρουν υπηρεσίε̋ κοινή̋ ωφέλεια̋, χρηματοδοτικέ̋ επιχειρήσει̋, γεωργία κ.α. 

 • Συμβάλλει επίση̋ στην έμμεση αύξηση τη̋ απασχόληση̋ δυναμικού σε τομεί̋  που 

προσφέρουν τουριστικέ̋ υπηρεσίε̋ και ανήκουν στο δημόσιο τομέα (Πατσουράτη̋, 2002).  

Την τελευταία εικοσαετία η αύξηση τη̋ απασχόληση̋ στην τουριστική οικονομία για την 

Ελλάδα , όπω̋ αναφέρει μελέτη του ΣΕΤΕ,  ήταν 87%, έναντι 9,2% τη̋ συνολική̋ 

απασχόληση̋ και μείωση̋ 15% στη μεταποίηση. 

Συσχετίζοντα̋ τη μεταβολή τη̋ τουριστική̋ ζήτηση̋ µε τα μεγέθη τη̋ απασχόληση̋, είχε 

υπολογιστεί ότι μέχρι το 2010, θα είχαν δημιουργηθεί προϋποθέσει̋ για τουλάχιστον 150.000 

νέε̋ θέσει̋ απασχόληση̋ μέσα από τον τουριστικό κλάδο, καλύπτοντα̋ λέγοντα̋ περίπου το 

35% του  αριθμού ανέργων το 2010 (ΣΕΤΕ, 2003).  

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίση̋, το γεγονό̋ ότι σύμφωνα µε τα στοιχεία του 

WTTC , η σχέση του μεγέθου̋ απασχόληση̋ στην τουριστική οικονομία προ̋ την άμεση 

απασχόληση στον τουρισμό, διευρύνεται, αργά αλλά σταθερά, από 2.64 το 1997 σε περίπου 

3.0 το 2010. Αυτό σημαίνει ότι προκύπτουν επιπλέον, τουλάχιστον 2,6 έω̋ 3 θέσει̋ 

απασχόληση̋ στην οικονομία γενικά για κάθε θέση άμεση̋ απασχόληση̋ στον τουρισμό 

(WTTC, 2003). 

 Εξετάζοντα̋ την οικονομική ανάπτυξη τη̋ Ελλάδα̋ μέσα από την πολύπλευρη συμβολή του 

τουριστικού τομέα, θα πρέπει να επισημανθεί η σπουδαία συμβολή του στην περιφερειακή 

ανάπτυξη. 

 1.4 Ο ρόλο̋ του τουρισμού στην Περιφερειακή Ανάπτυξη 

 

Στην συγκεκριμένη ενότητα, διερευνάται και εξετάζεται η σημασία που έχει ο τουρισμό̋ στην 

ανάπτυξη των περιφερειών, ενώ έπειτα ακολουθεί αναφορά στον ΑΕΠ και την Περιφερειακή 

Ανάπτυξη μέσα από την συμβολή του τουριστικού τομέα.  
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Παραθέτονται επιπλέον, οικονομικά στοιχεία και στη συνέχεια εξετάζεται με ποιο τρόπο 

συμβάλλει η τουριστική πολιτική στην περιφερειακή ανάπτυξη. Επίση̋ αναφέρεται παρακάτω 

και στην αντίστοιχη συμβολή του τουριστικού σχεδιασμού στην περιφερειακή ανάπτυξη. 

(Πατσουράτη̋ Β.Α, 2002)  

Ο τουρισμό̋ είναι εφικτό να αποτελέσει μοχλό προόδου για πολλέ̋ περιφέρειε̋ 

αναπτυσσόμενων, κυρίω̋, χωρών όπω̋ έχει αποδειχθεί ανάλογα με το πλαίσιο συνθηκών. 

Αυτό οφείλεται στην ιδιαίτερη φύση του τουρισμού που έχει ω̋ χαρακτηριστικό γνώρισμα να 

αναπτύσσεται, κατά κύριο λόγο, σε περιφερειακό επίπεδο και στη δυναμική που διαθέτει να 

ενεργοποιεί την αναπτυξιακή διαδικασία, προκαλώντα̋ σημαντικέ̋ οικονομικέ̋ επιπτώσει̋ 

στην παραγωγική βάση τη̋ περιφερειακή̋ οικονομία̋. 

Η αποκεντρωμένη δομή του τουρισμού είναι ιδιαίτερα φανερή στην περίπτωση τη̋ Ελλάδα̋ 

όπου το πλήθο̋ των νησιών που διαθέτει, η γεωγραφική κατανομή των πολιτιστικών τη̋ πόρων 

και των φυσικών τη̋ στοιχείων σε ολόκληρο τον εθνικό χώρο αποτελούν την «πρώτη ύλη» τη̋ 

τουριστική̋ βιομηχανία̋. 

 Η δομή αυτή καθιστά τον τουρισμό μια κατεξοχήν οικονομική δραστηριότητα που συνδέεται 

άμεσα µε την περιφερειακή ανάπτυξη (Λαγό̋, 1998). 

Ένα ακόμα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό των θέσεων εργασία̋ στον τουριστικό κλάδο είναι 

ότι οι περισσότερε̋ θέσει̋ καταλαμβάνονται από γυναίκε̋, νέου̋, οικονομικού̋ μετανάστε̋, 

καθώ̋ και άτομα µε χαμηλότερο επίπεδο εξειδίκευση̋. Το γεγονό̋ αυτό οφείλεται στον υψηλό 

βαθμό εποχική̋ απασχόληση̋ και στι̋ ευέλικτε̋ συνθήκε̋ εργασία̋.  

Η ευελιξία αυτή του εργατικού δυναμικού πρέπει ωστόσο να συνοδεύεται από κατάλληλα 

μέτρα για την ασφάλεια τη̋ θέση̋ εργασία̋ και την εξέλιξη των δεξιοτήτων του.  

Αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό που ταιριάζει ιδιαίτερα µε τι̋ πολιτικέ̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ 

Ένωση̋, η οποία έχει σκοπό να ενισχύσει και να ωφελήσει τι̋ κοινωνικέ̋ ομάδε̋ των νέων και 

των γυναικών.  

Η δημογραφική εξέλιξη των περιφερειών του ελλαδικού χώρου αποδεικνύει έμπρακτα ότι στι̋ 

ανεπτυγμένε̋ τουριστικά περιοχέ̋, όχι µόνο συγκρατείται ο πληθυσμό̋ του̋ αλλά δέχονται 

και ένα ολοένα αυξανόμενο αριθμό εποχιακών εργατών από την υπόλοιπη χώρα (Λαγό̋, 1998). 

Εκτό̋ από τη συμβολή που έχει ο τουρισμό̋ στον τομέα τη̋ απασχόληση̋, ιδιαίτερη αξία έχει 

και η αναφορά στι̋ πολλαπλασιαστικέ̋ επιδράσει̋ του τουρισμού και η συμβολή του̋ στη 

αύξηση των εισοδημάτων.  
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Αν μπορεί να οριστεί ω̋ αρχική τουριστική δαπάνη το σύνολο των δαπανών για την αγορά 

τουριστικών υπηρεσιών που πραγματοποιεί ο τουρίστα̋ στον τόπο των διακοπών του, έχει 

εξεταστεί ότι τα χρήματα τη̋ δαπάνη̋ αυτή̋ περνούν στη συνέχεια από πολλά χέρια 

δημιουργώντα̋ ταυτόχρονα εισόδημά.  

Σαν συνέπεια ο αγρότη̋ βρίσκει μια διευρυμένη αγορά για τα προϊόντα του µε τα οποία 

προμηθεύει τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια. Αντίστοιχα, ο βιοτέχνη̋ βρίσκει μια ποσοτικά 

διευρυμένη αγορά για την διοχέτευση των 21 προϊόντων του, ενώ παράλληλα βρίσκει 

πρόσφορο έδαφο̋ ανάπτυξη̋ η οικοτεχνία που στηρίζει συμπληρωματικά το εισόδημά 

αρκετών αγροτικών οικογενειών. (Λαγό̋, 1998) 

 

1.5  Η Συμβολή του Τουρισμού στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 

 

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε το Ινστιτούτο Έρευνα̋ (SETE Intelligence), το 

ερευνητικό τμήμα τη̋ Ελληνική̋ Συνομοσπονδία̋ Τουρισμού, παρατηρήθηκε ότι ο τουρισμό̋ 

συνέβαλε άμεσα με το ΑΕΠ κατά 17 δι̋ ευρώ για το ΑΕΠ το 2014 ή περίπου 9% του συνολικού 

ΑΕΠ τη̋ Ελλάδα̋. 

Η μελέτη αποκάλυψε ότι η άμεση και έμμεση συμβολή του στην οικονομία ανέρχεται στο 20-

25% του ΑΕΠ (η συνολική συμβολή του ελληνικού τουρισμού στο ΑΕΠ εκτιμάται μεταξύ 37 

και 45 δισ. ευρώ). 

Ο τουρισμό̋ το 2014 παρουσίασε αύξηση 11,3% ή 1,8 δισ. ευρώ (αύξηση από 15,2 δισ. ευρώ 

άμεση̋ συνεισφορά̋ στο ΑΕΠ το 2013 σε 17 δισ. ευρώ το 2014) όπω̋ προέκυψε από την 

μελέτη, ενώ υπολογίζεται ότι το συνολικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 3,5 δισ. ευρώ σε ονομαστικού̋ 

όρου̋ και αυξήθηκε κατά περίπου 0,6% σε πραγματικού̋ όρου̋ λόγω του αποπληθωρισμού. 

Εστιάζοντα̋ στα έμμεσα οφέλη του τομέα, η μελέτη αποκάλυψε ότι κάθε 1 ευρώ τουριστική̋ 

δραστηριότητα̋ παράγει πρόσθετη οικονομική δραστηριότητα από 1,2 έω̋ 1,65 ευρώ. Από τα 

παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι το ΑΕΠ τη̋ χώρα̋ αυξάνεται κατά 2,2 έω̋ 2,65 ευρώ για 

κάθε 1 ευρώ τουριστικών εσόδων. 

Ο ΣΕΤΕ επισήμανε στη μελέτη ότι ο τουρισμό̋ συμβάλλει άμεσα περίπου στο 50% του ΑΕΠ 

των νησιωτικών περιοχών τη̋ Κρήτη̋, του Νότιου Αιγαίου και του Ιονίου. "Αυτέ̋ οι περιοχέ̋ 

είναι μεταξύ εκείνων με το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα, υποστηρίζοντα̋ την 
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άποψη ότι ο τουρισμό̋ οδηγεί σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των περιοχών στι̋ οποίε̋ 

αναπτύσσεται", σημειώνει ο ΣΕΤΕ. 

Σχετικά με την συμβολή του τουρισμού στην απασχόληση ήταν υπεύθυνη για το 30% των 

θέσεων αμειβόμενη̋ απασχόληση̋ στον ιδιωτικό τομέα., κατά τη διάρκεια τη̋ περιόδου 

αιχμή̋, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων εργασία̋ στη βιομηχανία τροφίμων. 

 

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το 2014, τα οποία καλύπτουν του̋ πρώτου̋ 

11 μήνε̋ του έτου̋, παρατηρήθηκε αύξηση κατά 23% των αφίξεων που αφορούν τον 

εισερχόμενο τουρισμό και  αύξηση̋ των εσόδων κατά 13% σε σύγκριση με το 2013. 

 

 

"Λαμβάνοντα̋ υπόψιν ότι η περίοδο̋ Ιανουαρίου-Νοεμβρίου αποτελεί το 98% των 

(συνολικών) αφίξεων του τουρισμού και το 99% των εσόδων, εκτιμάται ότι το 2014 οι αφίξει̋ 

θα πλησιάσουν τα 22 εκατομμύρια και οι εισπράξει̋ από τον τουρισμό θα ανέλθουν σε περίπου 

13,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν ρεκόρ για τον εισερχόμενο 

τουρισμό στην Ελλάδα. " (International Publications LTD). 

 

Οι δαπάνε̋ ταξιδιού αναψυχή̋ (εισερχόμενε̋ και εγχώριε̋) αποκτούν μεγαλύτερη σημασία σε 

ότι αφορά τι̋ διάφορε̋ συνιστώσε̋ του ταξιδιού και του τουρισμού, δημιουργώντα̋ το 93,7% 

του ΑΕΠ άμεσου ταξιδιού και του τουρισμού το 2013, σε σύγκριση με το 6,3% που 

καταγράφηκε για τι̋ επιχειρηματικέ̋ μετακινήσει̋. 

 

Οι δαπάνε̋ που αφορούν ταξίδια αναψυχή̋ αναμένεται να αυξηθούν κατά 4,4% φέτο̋, 

φθάνοντα̋ τα 20,2 δισ. ευρώ, ενώ οι δαπάνε̋ σχετικά με επαγγελματικά ταξίδια αναμένεται να 

μειωθούν κατά 1,5%. 

 

Επιπλέον, σημειώθηκε ότι οι δαπάνε̋ των ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα αντιπροσώπευαν το 

2013 το 57% του ΑΕΠ άμεσου ταξιδιού και του τουρισμού το 2013, ενώ οι εγχώριε̋ 

ταξιδιωτικέ̋ δαπάνε̋ δημιούργησαν μόνο το 43%. Το τελευταίο αναμένεται να μειωθεί φέτο̋, 

κατά 4,3%, ενώ οι εξαγωγέ̋ επισκεπτών αναμένεται να αυξηθούν κατά 6,6%. 

 

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 27η θέση, από τι̋ 184 χώρε̋, στην κατάταξη του περασμένου έτου̋  

που παρείχε η  έκθεση WTTC και που βασίζεται στη σχετική σημασία τη̋ συνολική̋ συμβολή̋ 
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των μετακινήσεων και του τουρισμού στο ΑΕΠ, σε απόλυτα μεγέθη. Η χώρα βρίσκεται επίση̋ 

στην 134η θέση όσον αφορά την ανάπτυξη για το 2014 και την 121η θέση όσον αφορά τη 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. 

 

Από τη σύγκριση των προαναφερόμενων μεγεθών µε τα αντίστοιχα στι̋ χώρε̋ - µέλη τη̋ Ε.Ε. 

διαπιστώνουμε ότι η συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ και την απασχόληση στην Ελλάδα το 

2006 ήταν από τι̋ υψηλότερε̋, μετά την Ισπανία (ΑΕΠ: 17,8%, Απασχόληση: 19,1%), την 

Πορτογαλία (ΑΕΠ: 15,5%, Απασχόληση: 17,7%), την Κύπρο (ΑΕΠ: 23,3%, Απασχόληση: 

29,7%), την Αυστρία (ΑΕΠ: 16,6%, Απασχόληση: 19,1%) και την Κροατία (ΑΕΠ: 20,1%, 

Απασχόληση: 23,1%).  

 

Στο τέλο̋ του 2007, όπω̋ προκύπτει από στατιστικά στοιχεία η Ελλάδα διέθετε 9.207 

ξενοδοχειακέ̋ μονάδε̋ µε 700.933 κλίνε̋, παρουσιάζοντα̋ περίπου σταθερή διαχρονική 

αύξηση κατά την τελευταία δεκαετία. Από άποψη συγκέντρωση̋ μονάδων - κλινών αλλά και 

ποιοτική (τάξει̋, κλίμακα μονάδων) παρατηρούνται σημαντικέ̋ περιφερειακέ̋ (γεωγραφικέ̋) 

ανισότητε̋.  

 

Οι περισσότερε̋ κλίνε̋ συγκεντρώνονται, κατά φθίνουσα σειρά, στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, 

τη Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα (μαζί µε την Αττική), τα Ιόνια Νησιά, την Πελοπόννησο και 

τι̋ Κυκλάδε̋ (www.eot.gr) . 

 

Οι κύριε̋ αφετηρίε̋ των τουριστικών ρευμάτων προ̋ την Ελλάδα παραμένουν οι χώρε̋ τη̋ 

Δυτική̋ Ευρώπη̋. Επίση̋ ο βαθιό̋ προτίμηση̋ για την Ελλάδα των τουριστών µε προέλευση 

τι̋ χώρε̋ τη̋ ανατολική̋ Ευρώπη̋ είναι υψηλότερο̋ έναντι των λοιπών ευρωπαϊκών 

μεσογειακών χωρών (www.kathimerini.gr). 
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 1.6 Το περιβάλλον μια̋ τουριστική̋ επιχείρηση̋ 

 

Ο τουρισμό̋ όπω̋ κατανοούμε και από τι̋ προηγούμενε̋ ενότητε̋, είναι μια επιχειρηματική 

δραστηριότητα με οικονομικά οφέλη. Κάθε επιχείρηση μπορεί να χωριστεί σε τρία μέρη, στο 

εσωτερικό περιβάλλον, στο εξωτερικό και στο µάκρο - περιβάλλον. 

 Το εσωτερικό περιβάλλον είναι το κυριότερο κομμάτι κάθε επιχειρησιακού περιβάλλοντο̋ και 

αποτελείται από την ίδια την επιχείρηση, του̋ εργαζόμενου̋ και του̋ µμετόχου̋ ή ιδιοκτήτε̋. 

Μια τουριστική επιχείρηση επηρεάζεται και από το εξωτερικό τη̋ περιβάλλον και τι̋ δυνάμει̋ 

που δρουν σε αυτό, δηλαδή τρίτου̋ οι οποίοι έρχονται σε επαφή µε την επιχείρηση. Το 

εξωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει του̋  προμηθευτέ̋,  του̋ πελάτε̋ του̋ ανταγωνιστέ̋, την 

τοπική και ευρύτερη κοινωνία, και του̋ µμεσολαβητέ̋. Το µάκρο - περιβάλλον αποτελείται 

από το οικονομικό περιβάλλον, το πολιτικό περιβάλλον, το δημογραφικό περιβάλλον, το 

φυσικό και δομημένο περιβάλλον και το πολιτιστικό περιβάλλον. 

 

Πιο αναλυτικά: 

 

Το Εσωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει:  

· Την επιχείρηση:  

Η λειτουργία μια̋ τουριστική̋ επιχείρηση̋ για να μπορεί να χαρακτηριστεί ω̋ 

επιτυχημένη, θα πρέπει η διεύθυνση τη̋ να καθοδηγεί και να συντονίζει, να σχεδιάζει 

την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί, να παίρνει αποφάσει̋ και να φροντίζει για 

την ομαλή λειτουργία τη̋ η οποία επιτυγχάνεται µέσω τη̋ αποτελεσματική̋ 

συνεργασία̋ και καθοδήγηση̋ στα διάφορα τμήματα. Δύο οµάδε̋ που επηρεάζουν 

άμεσα τι̋ λειτουργίε̋ του μάνατζμεντ που ασκείται σε µια επιχείρηση είναι αυτή των 

εργαζομένων και των μετόχων ή των ιδιοκτητών.  (Λαλούµη̋, Ρούπα̋ 1996) 

· Του̋ εργαζόμενου̋: 

Σε μια τουριστική επιχείρηση, οι εργαζόμενοι αποτελούν τον καθρέπτη μια̋ 

επιχείρηση̋. Οι υπηρεσίε̋ εκεί είναι προσωποποιημένε̋ και πρέπει να δίνεται μεγάλη 

έμφαση στην ικανοποίηση των εργαζομένων. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι δεν 
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είναι ικανοποιημένοι από την εργασία του̋ , αυτό µπορεί να μεταφράζεται για 

παράδειγμα σε άσχημέ̋ συνθήκε̋ εργασία̋, μειωμένε̋ αμοιβέ̋, αφιλόξενο εργασιακό 

περιβάλλον ή ατελείωτε̋ ώρε̋ εργασία̋ και έχει ω̋ συνέπεια οι εργαζόμενοι να μην 

αποδίδουν αποτελεσματικά στην εργασία του̋ και να αδιαφορούν για την πορεία και 

την επιτυχία τη̋ επιχείρηση̋. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι 

από την εργασία του̋ αντίθετα, τότε δίνουν τον καλύτερο του̋ εαυτό ώστε να αυξήσουν 

την απόδοση του̋ και παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την επιτυχημένη πορεία τη̋ 

επιχείρηση̋. Έτσι, για να υπάρχουν ικανοποιημένοι εργαζόμενοι, είναι σημαντικό να 

υπάρχουν καλέ̋ σχέσει̋ διοίκηση̋ και εργαζομένων.  

Αυτό επιτυγχάνεται µε την συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων από μέρου̋ τη̋ 

διοίκηση̋, για αποφάσει̋ που ενδέχεται να πάρει καθώ̋ επίση̋ και για τι̋ μελλοντικέ̋ 

κινήσει̋ τη̋ επιχείρηση̋. Το τμήμα μάνατζμεντ τη̋ επιχείρηση̋, θα πρέπει να 

αντιμετωπίζει του̋ εργαζόμενου̋ σαν συνεργάτε̋ να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη 

και κοινή προσπάθεια για την επίτευξη κοινών στόχων.( Ανδριώτη̋, 2002) 

 

· Του̋ ιδιοκτήτε̋ ή του̋ μετόχου̋: 

 Οι ιδιοκτήτε̋ ή οι μέτοχοι μια̋ τουριστική̋ επιχείρηση̋ συχνά ασκούν μεγάλη επιρροή 

στην διοίκηση. Τι̋ περισσότερε̋ φορέ̋ είναι η γνώμη των ιδιοκτητών που 

ακολουθείται σε μια επιχείρηση, παρόλο που κάποιε̋ φορέ̋ ο υπεύθυνο̋ διοίκηση̋ 

μπορεί να μην συμφωνεί. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ενημερώνεται πολύ συχνά η 

ιδιοκτησία για την πορεία τη̋ επιχείρηση̋, να ενημερώνεται για τυχόν προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η μονάδα, για τι̋ ανάγκε̋ που ενδέχεται να έχει σε προσωπικό, πρώτε̋ 

ύλε̋, κεφάλαιο κ.τ.λ. Επιπλέον να υπάρχει ενημέρωση ω̋ προ̋ τα μελλοντικά σχέδια 

τη̋ διοίκηση̋ ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να αποφεύγονται διαφωνίε̋ και 

παρεξηγήσει̋. (Ανδριώτη̋, 2002). 

 

Το Εξωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει:  

· Του̋ πελάτε̋: 

 

Μια τουριστική επιχείρηση για να υφίσταται η ύπαρξη τη̋, στοχεύει στο να διατηρήσει 

και να αυξήσει του̋ πελάτε̋ που εξυπηρετεί.  Είναι σημαντικό λοιπόν, κάθε τουριστική 



ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Σελίδα 21 

 

επιχείρηση να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τι̋ επιθυμίε̋ των πελατών, τι̋ ανάγκε̋ καθώ̋ 

επίση̋ και τα καταναλωτικά πρότυπα που υπάρχουν κατά διαστήματα. Έτσι θα 

μπορούν να γίνουν οι κατάλληλε̋ κινήσει̋ µε σκοπό να παραχθούν τόσο προϊόντα όσο 

και υπηρεσίε̋ οι οποίε̋ να ανταποκρίνονται στι̋ ανάγκε̋ των καταναλωτών.( 

Ανδριώτη̋, 2002). 

 

· Του̋ προμηθευτέ̋: 

Η ομάδα των προμηθευτών αποτελείται από διάφορε̋ επιχειρήσει̋ ή μεμονωμένου̋ 

πωλητέ̋ οι οποίοι προμηθεύουν την επιχείρηση με πρώτε̋ ύλε̋ που είναι απαραίτητε̋ 

για την σωστή λειτουργία τη̋ τουριστική̋ επιχείρηση̋. Οι προμηθευτέ̋ πρέπει να 

ελέγχονται από την επιχείρηση ω̋ προ̋ τι̋ τιμέ̋ του̋, οι οποίε̋ πρέπει να είναι όσο πιο 

χαμηλέ̋ γίνεται, για να εξασφαλίζεται χαμηλό κόστο̋ παραγωγή̋. Επιπλέον, θα πρέπει 

να ελέγχονται για την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν στην επιχείρηση διότι 

από αυτά εξαρτάται σε μεγάλο βαθµό η διατήρηση του καλού τη̋ ονόµατο̋. Άλλα 

θέματα που χρειάζονται έλεγχο ω̋ προ̋ του̋ προμηθευτέ̋ είναι οι τρόποι πληρωµή̋ 

και επίση̋ έλεγχο̋ κατά την ώρα τη̋ παραλαβή̋ για να εντοπισθούν τυχόν 

ελαττωµατικά προϊόντα ή ελλείψει̋ στι̋ παραγγελίε̋. Έτσι, μπορεί να δημιουργηθεί 

ένα κλίμα εμπιστοσύνη̋ που εξασφαλίζει και ποιότητα στην τουριστική επιχείρηση. 

(Ανδριώτη̋, 2002). 

 

· Την τοπική κοινωνία: 

Η τοπική κοινωνία διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο για τι̋ τουριστικέ̋ επιχειρήσει̋ που 

λειτουργούν μέσα σ’ αυτήν. Μέσα από την συμπεριφορά των κατοίκων αν αυτή είναι 

π.χ. φιλική μπορούν να επηρεάσουν θετικά μια επιχείρηση συμβάλλοντα̋ σε μεγάλο 

βαθμό στην ικανοποίηση του πελάτη και στην γνώμη που θα σχηματίσει ή αρνητικέ̋ 

εντυπώσει̋ σε περίπτωση που η συμπεριφορά του̋ χαρακτηρίζεται από αγένεια ή είναι 

εχθρική. Επιπλέον, οι άνθρωποι μια̋ τοπική̋ κοινωνία̋ αποτελούν κομμάτι τη̋ 

πελατεία̋ των τουριστικών επιχειρήσεων αφού για παράδειγμα μπορεί να 

διοργανώνουν τι̋ κοινωνικέ̋ του̋ εκδηλώσει̋ όπω̋ γάμου̋ βαφτίσει̋ στο εστιατόριο 

κάποια̋ ξενοδοχειακή̋ μονάδα̋. ( Ανδριώτη̋, 2002). 
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· Του̋ ανταγωνιστέ̋:  

Για να είναι οι πελάτε̋ ικανοποιημένοι σε μια τουριστική ή ξενοδοχειακή επιχείρηση, 

θα πρέπει οι επιθυμίε̋ και οι ανάγκε̋ του̋ να καλύπτονται καλύτερα από του̋ 

ανταγωνιστέ̋. ( Ανδριώτη̋, 2002) 

 

· Του̋ μεσολαβητέ̋ ή οργανωτέ̋ ταξιδιών: 

Πρόκειται για επιχειρήσει̋, οι οποίε̋ ασχολούνται µε το σχεδιασμό και την προώθηση 

τουριστικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Στην χώρα µα̋ οι τουριστικέ̋ επιχειρήσει̋ στην 

πλειοψηφία του̋ είναι άμεσα εξαρτημένε̋ από του̋ οργανωτέ̋ ταξιδιών, διότι αυτοί 

είναι εκείνοι που καθορίζουν τι̋ τιμέ̋, την ποσότητα του τουριστικού προϊόντο̋ που 

θα διαθέσουν σε μια τουριστική αγορά, καθώ̋ και τον τόπο όπου θα διανέμουν τα 

προϊόντα του̋ ανάλογα πάντα µε τα συμφέροντά του̋. Οι οργανωτέ̋ ταξιδιών 

ασχολούνται με όλε̋ τι̋ λεπτομέρειε̋ σε σχέση µε το ταξίδι δηλαδή τη μεταφορά των 

πελατών, την διαμονή, τη διατροφή, τι̋ εκδρομέ̋, ακόμη και τη διασκέδασή του̋ και 

εφόσον πληρώνονται µε την μορφή προμήθεια̋ απευθύνονται σε αγορέ̋ οι οποίε̋ του̋ 

αποφέρουν τα υψηλότερα κέρδη. (Ανδριώτη̋, 2002) 

Το Μάκρο- περιβάλλον περιλαμβάνει: 

 

· Το οικονομικό περιβάλλον:  

 

Αφορά την οικονομική κατάσταση των ανθρώπων μια̋ χώρα̋ ή μια̋ περιοχή̋ στην 

οποία βρίσκεται μια τουριστική επιχείρηση. Για παράδειγμα, οι κάτοικοι μια̋ χώρα̋ 

που βρίσκεται σε οικονομική κρίση, και οι πολίτε̋ παίρνουν χαμηλό μισθό δεν είναι σε 

θέση να πραγματοποιήσουν συχνά ταξίδια σε προορισμού̋, να ξοδέψουν χρήματα σε 

τουριστικέ̋ επιχειρήσει̋ και να πραγματοποιήσουν διαμονή σε ξενοδοχειακέ̋ μονάδε̋. 

Αντίθετα, μια χώρα σε οικονομική ευημερία, έχει την δυνατότητα να παρέχει υψηλού̋ 

μισθού̋ στου̋ κατοίκου̋ τη̋ και έτσι είναι σε θέση να κάνουν διακοπέ̋ αρκετά συχνά.  

Η οικονομική κατάσταση μια̋ χώρα̋ είναι ευμετάβλητη και αυτό έχει ω̋ αποτέλεσμα 

να αλλάζουν συχνά τα δεδομένα, όπω̋ για παράδειγμα η φορολογία, οι μισθοί, οι τιμέ̋ 

των πρώτων υλών και των προϊόντων και κατά συνέπεια επηρεάζει καθοριστικά τον 

κύκλο εργασιών κάθε τουριστική̋ επιχείρηση̋. (Ανδριώτη̋, 2002) 
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· Το πολιτικό περιβάλλον: 

 

Αφορά νομοθετικέ̋ ρυθμίσει̋, διατάξει̋ και κάθε είδου̋ αποφάσει̋ και ενέργειε̋, 

όπω̋ φορολογικέ̋ ρυθμίσει̋, άδειε̋ λειτουργία̋. Αυτέ̋ οι πολιτικέ̋ αναταραχέ̋ σε μια 

χώρα προορισμού καθώ̋ και σε γειτονικά κράτη μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη 

λειτουργία μια̋ τουριστική̋ επιχείρηση̋. Αυτό έχει σαν συνέπεια, την κατακόρυφη 

μείωση των αφίξεων στην χώρα με τι̋ πολιτικέ̋ αναταραχέ̋ καθώ̋ και των γειτονικών 

τουριστικών προορισμών. ( Ανδριώτη̋, 2002) 

 

· Το δημογραφικό περιβάλλον: 

 

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού μια̋ χώρα̋ επηρεάζουν τι̋ 

τουριστικέ̋ επιχειρήσει̋. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν καθοριστική σημασία για την 

διοικητική λειτουργία τη̋ τουριστική̋ επιχείρηση̋, αφού έχουν την δυνατότητα να 

διαμορφώνουν τι̋ προτιμήσει̋ των καταναλωτών. ( Ανδριώτη̋, 2002) 

 

· Το πολιτιστικό περιβάλλον: 

 

Αναφέρεται στην πολιτιστική κληρονομιά τη̋ χώρα̋ υποδοχή̋ στι̋ αξίε̋, τι̋ 

συνήθειε̋, τη συμπεριφορά, τα ήθη και τα έθιμά καθώ̋ επίση̋ και τη̋ χώρα̋ 

προέλευση̋ των τουριστών. Σύμφωνα µε τον Ανδριώτη (2002), τα τελευταία χρόνια 

υπάρχει μια αυξανόμενη τάση για δραστηριότητε̋ µε πολιτιστικό υπόβαθρο όπω̋ 

επίσκεψη περιοχών µε πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, όπω̋ είναι και η χώρα μα̋. 

Για το λόγο αυτό οι περιοχέ̋ αυτέ̋ φροντίζουν για την διατήρηση των παραδόσεών, 

των εθίμων, των παραδοσιακών χορών κ.τ.λ. οι οποίε̋ συμβάλλουν στην ικανοποίηση 

του τουρίστα. 

 

· Το φυσικό και δομημένο περιβάλλον: 

 

Το φυσικό περιβάλλον μια̋ χώρα̋ αφορά τα δάση, τι̋ λίμνε̋, τα ακρογιάλια, του̋ 

ορεινού̋ όγκου̋, το οποίο μπορεί να τραβήξει επισκέπτε̋ σε έναν προορισμό. Το 

φυσικό περιβάλλον επηρεάζεται από αστάθμητου̋ παράγοντε̋ όπω̋ είναι οι καιρικέ̋ 

συνθήκε̋, φυσικέ̋ καταστροφέ̋, σεισμού̋ κ.τ.λ., οι οποίοι προκαλούν προβλήματα 
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στι̋ τουριστικέ̋ επιχειρήσει̋ καθώ̋ σε τέτοιε̋ περιπτώσει̋ οι τουρίστε̋ κατευθύνονται 

σε διαφορετικού̋ προορισμού̋. Το δομημένο περιβάλλον αφορά τουριστικέ̋ 

εγκαταστάσει̋ , τουριστικά καταστήματα, μουσεία, ιστορικά μνημεία κ.τ.λ. τα οποία 

αποτελούν πόλο έλξη̋ τουριστών οι οποίοι σπεύδουν να επισκεφτούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Σελίδα 25 

 

Κεφάλαιο 2.  

Οικονομική Ανάλυση τουρισμού στον Νομό Αρκαδία̋. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία πω̋ η οικονομική ύφεση, στην οποία έχει εισέλθει η Ελληνική 

οικονομία, θέτει επιτακτικά ζητήματα για κάθε επιχείρηση στην Ελλάδα.  Λαμβάνοντα̋ υπόψιν 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στι̋ μέρε̋ μα̋ μια μικρή επιχείρηση που δραστηριοποιείται 

με δυναμισμό και σύνθετο τρόπο, συμβάλλοντα̋ στην τουριστική ανάπτυξη μια̋ περιοχή̋ που 

ω̋ πρόσφατα βρισκόταν στο περιθώριο του τουριστικού χάρτη, μα̋ δίνεται η ευκαιρία να 

περιηγηθούμε στι̋ δύσκολε̋ συνθήκε̋ τη̋ επιχειρηματικότητα̋ στον Ελληνικό χώρο και στον 

ξενοδοχειακό τομέα. 

Στο κεφάλαιο αυτό ακολουθεί μια ανάλυση των οικονομικών στοιχείων από το 2014 έω̋ το 

2017,  από το γενικό τη̋ Πελοποννήσου στο ειδικό του Νομού Αρκαδία̋, ώστε να 

παρουσιαστεί όσο το δυνατόν μια ολοκληρωμένη εικόνα του οικονομικού τοπίου στην Ελλάδα.  

 

  2.1 Στατιστικά Στοιχεία των ξενοδοχειακών καταλυμάτων στο 

Περιφερειακό Διαμέρισμα τη̋ Πελοποννήσου  

 

Η Πελοπόννησο̋ είναι η μεγαλύτερη χερσόνησο̋ τη̋ Ελλάδα̋ τη̋ οποία̋ το βορειοανατολικό 

τμήμα χωρίζεται από τη Στερεά Ελλάδα µε τον Ισθμό τη̋ Κορίνθου. Η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου καταλαμβάνει το νότιο τμήμα τη̋ ηπειρωτική̋ Ελλάδα̋. Αποτελείται από του̋ 

νομού̋ Κορινθία̋, Αργολίδο̋, Αρκαδία̋, Μεσσηνία̋ και Λακωνία̋ και έχει έδρα την Τρίπολη, 

Πρωτεύουσα του νομού Αρκαδία̋. Βρέχεται δυτικά από το Ιόνιο Πέλαγο̋ και συνορεύει µε 

την Περιφέρεια Δυτική̋ Ελλάδο̋, βορειοανατολικά µε την Περιφέρεια Αττική̋, ενώ 

ανατολικά βρέχεται από το Μυρτώο Πέλαγο̋. Έχει συνολική έκταση 15.490 χλμ. και καλύπτει 

το 11,7% τη̋ συνολική̋ έκταση̋ τη̋ χώρα̋, µε χαρακτηριστικό τη̋ μορφολογία̋ τη̋ του̋ 

μεγάλου̋ ορεινού̋ όγκου̋. (www.discoverpeloponnisos.gr) 

 

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η τουριστική ανάπτυξη αποτελεί έναν από του̋ 

σημαντικότερου̋ στρατηγικού̋ τη̋ στόχου̋ για την αναπτυξιακή τη̋ πορεία. Σύμφωνα µε τα 

αναπτυξιακά χαρακτηριστικά τη̋ Περιφέρεια̋, την γεωμορφολογία τη̋ και την γεωγραφική 

τη̋ θέση, σε συνδυασμό µε το εξωγενέ̋ οικονομικό περιβάλλον η αναπτυξιακή προοπτική τη̋ 
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Περιφέρεια̋ Πελοποννήσου στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην τουριστική δραστηριότητα, 

βασιζόμενη όμω̋ σε ένα νέο τουριστικό πρότυπο, στο οποίο θα κυριαρχεί ο ήπιο̋ εναλλακτικό̋ 

τουρισμό̋ εστιασμένο̋ στον ορεινό φυσιολατρικό τουρισμό, στον πολιτιστικό τουρισμό και 

στον αγροτουρισμό.( www.ypes.gr/periferiakh.htm). 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τη̋ Περιφέρεια̋ τη̋ Πελοποννήσου όπω̋ 

παρουσιάζει το υπουργείο ανάπτυξη̋ ελληνικού τουρισμού, συγκριτικά με την τουριστική 

ανάπτυξη, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πλεονεκτήματα 

 

Μειονεκτήματα 

Μεγάλη ποικιλία χλωρίδα̋ και πανίδα̋ 

 

Συγκριτικά χαμηλό επίπεδο 

προσφερόμενων υπηρεσιών 

 

Ισχυρή ιστορική , αρχαιολογική και 

πολιτιστική κληρονομιά 

 

Ανεπάρκεια υποστηρικτικών υποδομών 

αναψυχή̋ (γκολφ, μαρίνε̋, θεματικά 

πάρκα) 

 

Σημαντικά μνημεία τη̋ φύση̋ 

 

Σχετικά χαμηλό επίπεδο τεχνικών 

υποδομών 

Καλέ̋ κλιματολογικέ̋ συνθήκε̋ 

 

Ανεπαρκή̋ συντήρηση και αξιοποίηση 

χώρων αρχαιολογικού και πολιτιστικού 

ενδιαφέροντο̋ 

 

Πλούσια ιστορική και λαογραφική 

παράδοση 

 

Η υπερκάλυψη τη̋ φέρουσα̋ ικανότητα̋ 

ορισμένων τουριστικών περιοχών 

Πολλαπλέ̋ επιλογέ̋ διαφορετικού τύπου 

τουριστικών προορισμών 

 

Συγκοινωνιακή απομόνωση των νότιων 

άκρων τη̋ Πελοποννήσου 

 

Χαμηλοί δείκτε̋ κορεσμού 

 

Ελλείψει̋ σε ειδικευμένο προσωπικό και 

managers 
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Γειτνίαση με την μητροπολιτική περιοχή 

τη̋ πρωτεύουσα̋ 

Καθυστέρηση στην εισαγωγή και  

εφαρμογή νέων τεχνολογιών δικτυακή̋ 

υποδομή̋ 

 

Ακτογραμμή πολλών χιλιομέτρων καθ’ 

όλη την περίμετρο 

 

 

 

 

Μία πρώτη ένδειξη τη̋ τουριστική̋ κίνηση̋ αποτελεί ο αριθμό̋ των τουριστών οι οποίοι 

προσήλθαν στα τουριστικά καταλύματα τη̋ Ελλάδα̋. Ο αριθμό̋ αυτό̋ για το 2014 ανήλθε στα 

13,4 εκατομμύρια από τα οποία, τα 6 εκατομμύρια αντιστοιχούν σε ημεδαπού̋ τουρίστε̋ και 

τα υπόλοιπα 7,3 σε αλλοδαπού̋ . Το συνολικό ποσοστό αποτελείται από 45,21% ημεδαπών 

τουριστών και 54,79% αλλοδαπών. (www.ypes.gr) 

 

Για το έτο̋ 2015 τα αντίστοιχα μεγέθη προσέγγισαν τα 14 εκατομμύρια άτομα, µε του̋ 

ημεδαπού̋ τουρίστε̋ να αριθμούν 6,3 εκατομμύρια άτομα και του̋ αλλοδαπού̋ 7,7 

εκατομμύρια. Η συμβολή επί του συνολικού ποσοστού διαμορφώνεται στο 44,58% για του̋ 

ημεδαπού̋ τουρίστε̋ και στο 55,42% για του̋ αλλοδαπού̋.  

Τα συνολικά μεγέθη των ετών αποδίδουν μια αύξηση τη̋ τάξεω̋ του 4,24% για το 2015, ενώ 

μια πιο λεπτομερή προσέγγιση παρουσιάζει την αύξηση στην προσέλευση τουριστών στα 

ξενοδοχεία κατά 4,58% σε αντίθεση µε την μείωση κατά 8,92% τη̋ προσέλευση̋ στα camping.  

 

Η αύξηση κατά 14,7% για το επόμενο έτο̋ (2016), διαμόρφωσε το συνολικό ποσοστό των 

ατόμων που προσήλθαν στα τουριστικά καταλύματα τη̋ χώρα̋ στα 16,04 εκατομμύρια από τα 

οποία, τα 7 εκατομμύρια αποτελούνταν από ημεδαπού̋ τουρίστε̋ και τα υπόλοιπα 9 

εκατομμύρια από αλλοδαπού̋. (www.ypes.gr)  

Τα προαναφερθέντα μεγέθη αντιστοιχούν σε 44,34% και 55,66% για του̋ ημεδαπού̋ και 

αλλοδαπού̋ τουρίστε̋ αντίστοιχα, επί του γενικού συνόλου. Στι̋ ξενοδοχειακέ̋ μονάδε̋ στο 

σύνολο τη̋ χώρα̋, προσήλθαν 14,7% περισσότεροι τουρίστε̋ σε αντιστοιχία µε το 

προηγούμενο έτο̋, ενώ στα camping το αντίστοιχο ποσοστό αυξήθηκε κατά 11,6 ποσοστιαίε̋ 

μονάδε̋. (http://www.poet.gr) 
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Το 2017 παρουσίασε μια διαφορετική εικόνα από τα προηγούμενα έτη. Ο συνολικό̋ αριθμό̋ 

των ατόμων που προσήλθαν στα τουριστικά καταλύματα σημείωσε μικρή πτώση κατά 0,15% 

από το προηγούμενο έτο̋, οδηγώντα̋ στον τελικό αριθμό των 16,01 εκατομμυρίων τουριστών. 

Η διαφορά αυτή δημιουργήθηκε από την μείωση του αριθμού των αλλοδαπών τουριστών στα 

8,9 εκατομμύρια από τα 9,08 εκατομμύρια άτομα του 2013, ενώ, παράλληλα, αυξήθηκε ο 

αριθμό̋ των ημεδαπών τουριστών στα 7,12 εκατομμύρια από το 2012. (http://www.poet.gr) 

 

Ωστόσο, το 2017 το ποσοστό του εσωτερικού τουρισμού στην Πελοπόννησο, υπολογίζεται ότι 

έφτανε το 9,36% επί του συνόλου καλύπτοντα̋ το 67,89% των διανυκτερεύσεων που 

πραγματοποιήθηκαν στα καταλύματα τη̋ περιοχή̋, το οποίο είναι  σε αντίθεση με τη γενική 

αναλογία στο σύνολο όπου οι διανυκτερεύσει̋ στα ελληνικά καταλύματα πραγματοποιήθηκαν 

από τον εισαγόμενο τουρισμό κατά 73,72% και το 26,28% από ημεδαπού̋ τουρίστε̋. 

 

Από το 2014 ω̋ το 2016 παρατηρήθηκε μια σημαντική βελτίωση των υποδομών, η οποία 

οδήγησε στην κατά 23% αύξηση των κλινών των ξενοδοχείων Α’ Κατηγορία̋ αλλά και στην  

μεγαλύτερη αύξηση των ξενοδοχείων των 4 και 5 αστέρων (154% για τα τελευταία) όπω̋ 

δείχνουν τα επεξεργασμένα από τον ΣΕΤΕ στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 

Ελλάδο̋ . 

 

Τα ξενοδοχεία ανά Περιφερειακό Διαμέρισμα τη̋ Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα στοιχεία που 

παρουσιάζει η Ελληνική Στατιστική αρχή κατανέμονται ω̋ εξή̋:  

 



ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Σελίδα 29 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία τη̋ Ελληνική̋ Στατιστική̋ αρχή̋, διαπιστώνουμε ότι στην 

Περιφέρεια τη̋ Πελοποννήσου, σχεδόν τα μισά ξενοδοχεία Α κατηγορία̋ βρίσκονται στον 

Νομό Μεσσηνία̋ , ενώ τα λιγότερα ξενοδοχεία στον Νομό Αρκαδία̋ (2016).   

 

Το μέγεθο̋ των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Πελοπόννησο, αφορά κατά κύριο λόγο 

μικρέ̋ και πολύ μικρέ̋ επιχειρήσει̋. Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό και από το μέσο αριθμό 

δωματίων ανά Νομό όπω̋ είδαμε και στον προηγούμενο  πίνακα του  Ξενοδοχειακού 

Επιμελητήριου Ελλάδο̋.  

 

 

Παρακάτω ακολουθεί ένα οργανόγραμμα που παρουσιάζει την ιεραρχία των τμημάτων των 

ξενοδοχειακών μονάδων τη̋ Πελοποννήσου και πιο συγκεκριμένα του Νομού Αρκαδία̋.                                                                        
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2.2  Ο τουρισμό̋ στο Νομό τη̋ Αρκαδία̋ 

 

Η Αρκαδία είναι περιφερειακή ενότητα (Π.Ε.) και πρώην νομό̋ τη̋ Ελλάδα̋ η οποία 

καταλαμβάνει το κέντρο τη̋ Πελοποννήσου. Συνορεύει στα βόρεια με την Π.Ε. Αχαΐα̋, στα 

βορειοανατολικά με την Π.Ε. Κορινθία̋, στα βόρεια και ανατολικά με την Π.Ε. Αργολίδα̋, 

στα νότια με την Π.Ε.Λακωνία̋, στα νοτιοδυτικά με την Π.Ε.Μεσσηνία̋ και στα δυτικά με 

την Π.Ε. Ηλεία̋. Το ανατολικό του τμήμα έχει έξοδο στη θάλασσα, στον Αργολικό Κόλπο και 

το Μυρτώο Πέλαγο̋.  
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Μέχρι το 1997 η Αρκαδία χωριζόταν διοικητικά σε τέσσερι̋ επαρχίε̋, Μαντινεία̋, 

Μεγαλοπόλεω̋, Γορτυνία̋ και Κυνουρία̋. 

Σημαντικέ̋ πόλει̋ τη̋ Αρκαδία̋ είναι η πρωτεύουσα Τρίπολη (25.520 κατ.), 

η Μεγαλόπολη (5.135 κατ.), το Λεωνίδιο (3.249 κατ.), το Άστρο̋ (2.674 κατ.), ο Τυρό̋ (2.116 

κατ.), το Λεβίδι (1.219 κατ.). 

  

Σε άνθηση βρίσκονται τα τελευταία χρόνια, λόγω αυξημένη̋ τουριστική̋ κίνηση̋, οι 

κωμοπόλει̋ Δημητσάνα, Λαγκάδια και Βυτίνα. Οι σημαντικότεροι λιμένε̋ τη̋ Αρκαδία̋ είναι 

του Παραλίου Άστρου̋, του Τυρού και τη̋ Πλάκα̋ Λεωνιδίου. (el.wikipedia.org) 

 

Σύμφωνα με το υπουργείο ανάπτυξη̋, τα είδη εναλλακτικού τουρισμού που μπορούν να 

αξιοποιηθούν στον Νομό Αρκαδία̋ είναι: 

· Ο πολιτιστικό̋ τουρισμό̋:  

Περιλαμβάνει επισκέψει̋ σε Μουσεία, αρχαιολογικού̋ χώρου̋, μελέτη ιστορικών 

μνημείων, θεατρικών παραστάσεων, κινηματογραφικών και μουσικών φεστιβάλ. Ο 

νομό̋ Αρκαδία̋ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το Μουσείο και Διεθνέ̋ Κέντρο Μίκη̋ 

Θεοδωράκη̋ στη Ζατούνα, το αρχαιολογικό και το πολεμικό μουσείο στην Τρίπολη, το 

σπίτι του Κολοκοτρώνη στο Λιμποβίσι. (http://www.inarcadia.gr ) 

 

· Ο οικολογικό̋ τουρισμό̋:  

Στη μορφή αυτού του τουρισμού μπορεί να ενταχθεί, η περιήγηση σε λίμνε̋, βιότοπου̋, 

εθνικού̋ δρυμού̋, πεζοπορικά μονοπάτια, σπήλαια, φαράγγια κτλ.  Στον Νομό 

Αρκαδία̋ μπορεί κανεί̋ να επισκεφτεί την Λίμνη Τάκα νότια τη̋ Τρίπολη̋, το σπήλαιο 

του Κάψια 15 χιλιόμετρα από την Τρίπολη, το φαράγγι του Λούσιου στην περιοχή τη̋ 

Καρύταινα̋ κ.α. (http://www.inarcadia.gr ) 

 

 

 

· Ο τουρισμό̋ περιπέτεια̋: 
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Η ιδιαιτερότητα φυσικού περιβάλλοντο̋ που παρουσιάζει ο Νομό̋ Αρκαδία̋, ευνοεί 

την ανάπτυξη τουρισμού ήπια̋ ή ακραία̋ περιπέτεια̋. Στον Νομό Αρκαδία̋  στον 

ορεινό όγκο του ελατοσκέπαστου  Μαινάλου και σε υψόμετρο 1981 μέτρων βρίσκεται 

η κορυφή τη̋ Οστρακίνα̋ όπου λειτουργεί ένα σύγχρονο χιονοδρομικό κέντρο. Το 

Χιονοδρομικό Κέντρο Οστρακίνα̋ διαθέτει εξαιρετική χιονοδρομική πίστα, σύγχρονο 

χιονοδρομικό καταφύγιο, ξενώνα, εντευκτήριο και τρει̋ χιονοδρομικού̋ αναβατήρε̋. 

Για του̋ λάτρει̋ του αθλήματο̋, του̋ σκιέρ, υπάρχουν τέσσερι̋ πίστε̋ που μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν.  (http://www.inarcadia.gr ) 

 

Το Περιφερειακό Διαμέρισμα τη̋ Αρκαδία̋ διαθέτει την ισχνότερη τουριστική υποδομή παρά 

το ότι, ενώ στον πίνακα που ακολουθεί από την ΕΛΣΤΑΤ παρακάτω προκύπτει το συμπέρασμα 

ότι ο αριθμό̋ δωματίων σε διάφορα καταλύματα αυξήθηκε σημαντικά (11%) την τελευταία 

τετραετία.  

 

    

Ξενοδο

χεία και 

ομοειδ

ή 

καταλύ

ματα 

Τουρισ

τικά 

κάμπιν

γκ 

Σύν

ολο 

Ξενοδο

χεία και 

ομοειδ

ή 

καταλύ

ματα 

Τουρισ

τικά 

κάμπιν

γκ 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΛΑΔΑΣ   9.783 300 

10.0

83 806.045 24.063 
 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Υ ΣΥΝΟΛΟ 659 58 717 37.733 4.168 
 

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 109 6 115 3.547 385 
 

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 144 21 165 10.816 1.257 
 

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 98 6 104 7.248 464 
 

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 156 9 165 5.861 871 
 

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 152 16 168 10.261 1.191 
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Η αύξηση αυτή που παρουσιάζεται, οφείλεται σε δυο σημαντικού̋ λόγου̋: 

· Στην βελτίωση του χρόνου πρόσβαση̋ στον Νομό τη̋  Αρκαδία̋ από την Αθήνα (στα 

90’ από 140’)  

· Στην επιτυχή παρέμβαση του προγράμματο̋ Leader + στα πλαίσια του τρίτου 

Κοινοτικού Προγράμματο̋ Στήριξη̋ για αυτέ̋ τι̋ περιοχέ̋ 

 

H Αρκαδία είναι η περιοχή που υποδέχεται, σε συντριπτική πλειονότητα, εσωτερικό τουρισμό 

σε επίπεδα του 90% (σύμφωνα με την εκτίμηση του Προέδρου τη̋ Ένωση̋ Ξενοδόχων 

Αρκαδία̋ κ. Κων/νου Μαρινάκου). Οι τρει̋ ζώνε̋ που παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο 

τουρισμό και επιλογή κλινών σε ξενοδοχειακέ̋ μονάδε̋ είναι οι εξή̋: 

· Η παραλιακή Κυνουρία που παρουσιάζει μεγάλη εποχική συγκέντρωση το διάστημα 

μεταξύ Ιουνίου - Σεπτεμβρίου, με υψηλέ̋ πληρότητε̋ (γύρω στι̋ 90 μέρε̋ στο 

τετράμηνο). 

· Η  Τρίπολη που ενώ γενικά έχει πολύ μικρή τουριστική κίνηση, παρουσιάζει 

ικανοποιητική πληρότητα σε κλίνε̋ που οφείλεται σε επαγγελματική διακίνηση 

(πάνω από 50%). 

·  Οι ορεινέ̋ περιοχέ̋ του Μαινάλου και του Πάρνωνα, που έχουν μεγάλη σχετικά 

τουριστική περίοδο, από Οκτώβριο ω̋ και Μάη, αλλά  παρουσιάζουν μικρή 

πληρότητα κλινών (περί τι̋ 100 μέρε̋ στο οκτάμηνο). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία τη̋ Ελληνική̋ Στατιστική̋ Αρχή̋ για το έτο̋ 2015, η μέση πληρότητα 

στα Ξενοδοχεία Α’ κατηγορία̋ του Νομού Αρκαδία̋ υπολογίζεται στι̋ 120 μέρε̋ έναντι 131 

του μέσου όρου τη̋ Πελοποννήσου γενικά.   

 

 

Με δεδομένο ότι το τουριστικό προϊόν χαρακτηρίζεται από υψηλή εισοδηματική ελαστικότητα, 

η ύφεση τόσο τη̋ διεθνού̋ όσο και τη̋ ελληνική̋ οικονομία̋, έχει οδηγήσει σε μεγάλη 

υποχώρηση τη̋ ζήτηση̋. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή για τον Νομό Αρκαδία̋ 

που υποδέχεται εσωτερικό τουρισμό, έγινε αισθητή απότομα το έτο̋ 2016. 
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Μελέτε̋ του ΣΕΤΕ υπογραμμίζουν ότι  αυτή η υποχώρηση τη̋ ζήτηση̋ που σημειώθηκε,  

δημιουργεί την ανάγκη για ανασύνθεση του τουριστικού προϊόντο̋, τη̋ υιοθέτηση̋ νέων 

στρατηγικών και μέσων για την προώθησή του, καθώ̋ επίση̋ και την αναζήτηση νέων αγορών. 

Τα σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί έμφαση σύμφωνα με τι̋ μελέτε̋ ΣΕΤΕ είναι τα 

παρακάτω:  

· οι εναλλακτικέ̋ μορφέ̋ τουρισμού, 

· ο  τρόπο̋ διασύνδεση̋ και δικτύωση̋ επιχειρήσεων υπηρεσιών και παραγωγή̋ τοπικών 

προϊόντων 

· η διασφάλιση τη̋ ποιότητα̋ των υπηρεσιών, ω̋ μια̋ λειτουργική̋ και αισθητική̋ 

πληρότητα̋ που υποστηρίζεται από υποδομέ̋ και προσωπικό. 

Μια από τι̋ εναλλακτικέ̋ μορφέ̋ του εναλλακτικού τουρισμού  και στον Νομό Αρκαδία̋, 

αποτελεί ο τουρισμό̋ στα καταλύματα υπαίθρου. Απώτερο̋ σκοπό̋ του τουρισμού στα 

καταλύματα υπαίθρου είναι να φέρει τον τουρίστα σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον τη̋ 

περιοχή̋ και να τον εντάξει στον καθημερινό παραδοσιακό τρόπο ζωή̋ του. Στα  καταλύματα 

ο τουρίστα̋ έχει την δυνατότητα, να βρει διάφορα προγράμματα και να εμπλακεί και ο ίδιο̋ 

σε δραστηριότητε̋ οι οποίε̋ θα τον κάνουν να χαρεί το φυσικό περιβάλλον, την ιστορία του 

τόπου αλλά και τον γενικότερο πολιτισμό του μέρου̋.  (Κοκκώση̋, Τσάρτα̋, 2001). 

 

Σε αυτή τη μορφή τουριστική̋ ανάπτυξη̋ το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τη̋ περιοχή̋ 

αποτελούν πλέον τα  διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά που στηρίζονται στην διατήρηση και 

ανάδειξη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων τη̋ κάθε πόλη̋.  

 Ο επισκέπτη̋ έρχεται σε επαφή με το ντόπιο τρόπο ζωή̋ και συνδυάζει την αναψυχή με την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίησή του για κοινωνικά, ιστορικά, περιβαλλοντικά και άλλα 

θέματα τη̋ εκάστοτε περιοχή̋ (Σιτάρα̋, Τζένο̋, 2004). 

 

Το Trekking Hellas είναι ένα δίκτυο επιχειρήσεων που προσφέρουν μια ολοκληρωμένη 

τουριστική εμπειρία. Στην Αρκαδία είναι μία εκ των τεσσάρων εταιριών που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Όπω̋ επισημαίνει ο κύριο̋  Τάσο̋ Μορφονιό̋ εκ μέρου̋ 

τη̋ εταιρεία̋ Trekking Hellas Αρκαδία̋, η Αρκαδία και κυρίω̋ οι περιοχέ̋, που διασχίζει ο 

Λούσιο̋ και ο Αλφειό̋, είναι ιδανικέ̋ για εναλλακτικό τουρισμό. Περιοχέ̋ όπω̋ η Καρύταινα, 
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η Δημητσάνα, η Στεμνίτσα αξιοποιούν τον εναλλακτικό τουρισμό. Ο Απρίλιο̋ και ο Μάιο̋ 

είναι η καλύτερη εποχή για εναλλακτικό τουρισμό και για δραστηριότητε̋ όπω̋ το rafting, 

καθώ̋ τα νερά έχουν την κατάλληλη στάθμη και είναι ιδανικά για τέτοιου είδου̋ 

δραστηριότητε̋.  

Εκτό̋ από το rafting όμω̋, o εναλλακτικό̋ τουρισμό̋ που προσφέρεται στον Νομό Αρκαδία̋ 

αφορά, περιπάτου̋ σε φυσικά τοπία, οικολογικέ̋ περιηγήσει̋ σε φαράγγια, λίμνε̋, σπήλαια, 

ενημέρωση για την τοπική κουζίνα στι̋ περιοχέ̋ αυτέ̋ υπό την καθοδήγηση μορφωμένων 

ανθρώπων, μαθήματα ελληνικών χορών, μαθήματα ύφανση̋ και επισκέψει̋ σε ιστορικά 

αξιοθέατα. 

Όπω̋ επισημαίνει ο Κ. Μαρινάκο̋ που κατέχει την θέση του προέδρου τη̋ ένωση̋ 

Ξενοδοχείων στην Αρκαδία, ο εναλλακτικό̋ τουρισμό̋ μπορεί να θεωρηθεί και ω̋ γραμμή 

άμυνα̋ στην Αρκαδία, καθώ̋ δίνει τονωτικέ̋ κινήσει̋ στον τουρισμό, ανοίγει νέε̋ πόρτε̋ για 

προσέλκυση νέων επισκεπτών επιπέδου στην Ελλάδα. Για το έτο̋ 2015 η παράκτια αλλά και 

η ορεινή Αρκαδία παρουσίασε μια κινητικότητα με αρκετό εξωτερικό τουρισμό από Γαλλία, 

Αγγλία, Γερμανία και Αυστρία. Τα παραπάνω έχουν ω̋ συνέπεια, να παρέχονται κίνητρα για 

διατήρηση και ανάδειξη τη̋ φυσική̋ ομορφιά̋ και των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών τη̋ χώρα̋ 

και του Νομού τη̋ Αρκαδία̋. (http://www.arcadiaportal.gr ) 

 

Ο κύριο̋ Μαρινάκο̋ επίση̋, ο οποίο̋ είναι και μεταδιδάκτορα̋ τη̋ Σχολή̋ Επιστημών τη̋ 

Διοίκηση̋ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κάτοχο̋ διδακτορικού διπλώματο̋ με αντικείμενο 

εφαρμοσμένα οικονομικά στον τουρισμό, μεταπτυχιακών διπλωμάτων στη διοίκηση 

τουριστικών επιχειρήσεων, προτείνει επίση̋ πέρα από την αξιοποίηση του εναλλακτικού 

τουρισμού για τον Νομό τη̋ Αρκαδία̋ τα παρακάτω μέτρα: 

 

 

 

· Τη βελτίωση του οδικού δικτύου ορεινή̋ Αρκαδία̋: 

ώστε να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση των επισκεπτών. Η φυσική διαμόρφωση τη̋ 

περιοχή̋, η απομόνωση λόγω των ορεινών όγκων αλλά κυρίω̋ η έλλειψη κρατική̋ 

μέριμνα̋ για υποδομέ̋, αποτελούν τον κύριο λόγο του κοινωνικού αποκλεισμού 
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πολλών ορεινών περιοχών του Νομού και συνεπώ̋ τη̋ έλλειψη̋ τουριστική̋ 

ανάπτυξη̋. 

 

· Ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων: 

να επιτευχθεί δηλαδή καλύτερη διαχείριση πηγών και υδροφόρων ρεμάτων συνεχού̋ 

ροή̋, καθότι η απώλεια υδάτινου πλούτου είναι σημαντική, η δημιουργία και 

αντικατάσταση όπου αυτό είναι απαραίτητο για το δίκτυο ύδρευση̋, η μείωση τη̋ 

επιβάρυνση̋ του εδάφου̋ από χημικά λιπάσματα και στερεά και υγρά λύματα, η 

δημιουργία σταθμών βιολογικού καθαρισμού, αποχετευτικών δικτύων και δικτύων 

συλλογή̋ όμβριων υδάτων ή και ακόμη κατασκευή δικτύων και ομαδοποίηση των 

γειτνιαζόντων δημοτικών διαμερισμάτων, ώστε να οδηγούνται τα υγρά λύματα σε 

κοινού̋ σταθμού̋ βιολογικού καθαρισμού.  

 

· Την εκπαίδευση, επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση του τοπικού πληθυσμού: 

Με ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, ημερίδε̋. 

 

 Να πραγματοποιηθούν ειδικά σεμινάρια ενδυνάμωση̋ τη̋ τουριστική̋ συνείδηση̋ και 

ανάπτυξη̋ δεξιοτήτων του ντόπιου πληθυσμού σε επαγγέλματα συναφή με τον 

εναλλακτικό τουρισμό. 
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· Προσέλκυση επενδυτών: 

Για δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων προκειμένου να υποστηρίζουν ειδικέ̋ μορφέ̋ 

τουρισμού (αθλητικό, θρησκευτικό κλπ.). Προ̋ αυτή την κατεύθυνση οι Δήμοι θα 

μπορούσαν να μελετήσουν την πλειοδότηση ή υπενοικίαση ελεύθερων χώρων για τέτοιου 

είδου̋ δραστηριότητε̋, πέραν των προγραμμάτων χρηματοδότηση̋ για την περιοχή. 

 

Εφόσον , επιτευχθούν τα παραπάνω, η τουριστική ανάπτυξη στον Νομό Αρκαδία̋, θα 

μπορούσε να καλύπτει τι̋ ανάγκε̋   των τόπων υποδοχή̋, των τωρινών επισκεπτών ενώ 

παράλληλα θα προστατεύει και θα αυξάνει τι̋ ευκαιρίε̋ για το μέλλον τη̋ Αρκαδία̋. 
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Κεφάλαιο 3.  

Παράγοντε̋ επιτυχία̋ μια̋ ξενοδοχειακή̋ επιχείρηση̋ 

 

Ο τουριστικό̋ κλάδο̋ στην Ελλάδα παρουσιάζει προβλήματα τα τελευταία χρόνια με την 

εμφάνιση τη̋ οικονομική̋ κρίση̋ , τα οποία είναι αναγκαίο να εξεταστούν, να αναλυθούν και 

να κατανοηθούν, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο θα 

περιλαμβάνει εξέταση θεμάτων που αφορούν την οργάνωση, το ανθρώπινο δυναμικό 

(υπάλληλοι και διοίκηση), την τεχνογνωσία και την προσαρμογή στι̋ νέε̋ συνθήκε̋ ζωή̋ των 

ανθρώπων, ώστε οι ξενοδοχειακέ̋ μονάδε̋ μέσα και από την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών να 

συνεισφέρουν στην οικονομία τη̋ χώρα̋ και στην ικανοποίηση των πελατών. Σκοπό̋ αυτού 

του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει κάποιε̋ στρατηγικέ̋ κινήσει̋ ώστε να επιτευχθεί ανοδική 

πορεία σε ποιότητα και οικονομική ανταπόκριση από τι̋ ξενοδοχειακέ̋ μονάδε̋.

3.1 Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα  

 

Η επιτυχία μια̋ ξενοδοχειακή̋ επιχείρηση̋, εξαρτάται μεταξύ πολλών παραγόντων. 

Μέσα σε αυτού̋ του̋ παράγοντε̋ σημαντικό βαθμό διαδραματίζει το να αποκτήσει και να 

διατηρήσει μια ξενοδοχειακή επιχείρηση, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα σε μια επιχείρηση επιτυγχάνεται και εκφράζεται με δύο βασικού̋ παράγοντε̋  

που είναι το χαμηλό κόστο̋ παραγωγή̋ ενό̋ προϊόντο̋ και η διαφοροποίηση του προϊόντο̋ ή 

των υπηρεσιών που προσφέρονται σε σχέση με  του̋ ανταγωνιστέ̋. Οι παράγοντε̋ εκείνοι που 

συμβάλλουν στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματο̋ είναι η ποιότητα, η 

αποδοτικότητα, η καινοτομία και η πελατοκεντρική τακτική. Οι τέσσερι̋ παράγοντε̋ αυτοί, 

συμβάλλουν διαφορετικά ω̋ προ̋ τον βαθμό για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και 

αναλύονται παρακάτω ( Βαρβαρέσο̋ Στυλιανό̋, Τουρισμό̋ - έννοιε̋, μεγέθη, δομέ̋, 2000 και 

Λύτρα̋ Ν. Περικλή̋, Τουριστική Ψυχολογία, Εκδόσει̋ Interbooks, 1998) :  
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1) Ποιότητα: 

Η ποιότητα ω̋ αγαθό ή υπηρεσία, μεταφράζεται με την έννοια ότι υπάρχει αξιοπιστία ω̋ προ̋ 

το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχεται και ότι ο σκοπό̋ για τον οποίο σχεδιάστηκαν και 

προορίστηκαν να προσφέρουν αξία, εκτελείται σωστά και με ακρίβεια. Πιο συγκεκριμένα, για 

μια ξενοδοχειακή μονάδα η ποιότητα αφορά την ποιότητα υπηρεσιών ή του παρεχόμενου 

προϊόντο̋, ποιότητα στην κατασκευή και το περιβάλλον τη̋ ξενοδοχειακή̋ μονάδα̋ και πιο 

ειδικά ποιότητα αγαθού ή υπηρεσία̋ σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του ξενοδοχείου. Για 

παράδειγμα στο εστιατόριο τη̋ μονάδα̋ ποιότητα προϊόντων ή ποιότητα στην εξυπηρέτηση 

από το τμήμα υποδοχή̋ συγκεκριμένα.  

 

 

Η ποιότητα όμω̋ και ο βαθμό̋ τη̋ ποιότητα̋ από την πλευρά μια̋ επιχείρηση̋, εξαρτάται από 

του̋ στόχου̋ και το όραμα που έχει θέσει, την κατηγορία 

στην οποία ανήκει η επιχείρηση,  το απευθυνόμενο κοινό και η πελατεία τη̋, καθώ̋ επίση̋ 

μπορεί να επηρεάζεται και από την τοποθεσία στην οποία έχει εγκατασταθεί η μονάδα και τι 

προοπτικέ̋ δημιουργεί η περιοχή. 

 

2) Αποδοτικότητα:

 

Στι̋ ξενοδοχειακέ̋ μονάδε̋, το πιο σημαντικό ρόλο στην αποδοτικότητα διαδραματίζει το 

ανθρώπινο δυναμικό το οποίο εργάζεται στην μονάδα. Η αποδοτικότητα μετριέται με το κόστο̋ 

των απαιτούμενων εισροών για την παραγωγή μια̋ δεδομένη̋ εκροή̋. Η αποδοτικότητα 

λοιπόν, πιο συγκεκριμένα καθορίζεται από του̋ εργαζομένου̋, με βάση την εκπαίδευση του̋, 

την αφομοίωση τη̋ εταιρική̋ κουλτούρα̋ και το πόσο ξεκάθαρη έχει γίνει από την διοίκηση, 

την αφοσίωση του̋ στην επιχείρηση, από το αντικείμενο τη̋ εργασία̋ του̋ και το διακριτό 

ρόλο των καθηκόντων του̋. Τα παραπάνω στοιχεία θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα των 

υπηρεσιών που παρέχονται και τον βαθμό στον οποίο θα μείνει ικανοποιημένο̋ ένα̋ πελάτη̋ 

τη̋ επιχείρηση̋.  

Το επίπεδο τη̋ αποδοτικότητα̋ μπορεί να ελεγχθεί και να διαμορφωθεί μέσα από σωστέ̋ 

διαδικασίε̋ πρόσληψη̋ προσωπικού και μέσα από την σωστή εκμετάλλευση τη̋ τεχνολογία̋ 

για να μεταδώσει η εταιρία την κατάλληλη και απαιτούμενη εκπαίδευση για βελτίωση τη̋ 

αποδοτικότητα̋. 
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      3)   Καινοτομία: 

 

Η έννοια τη̋ λέξη̋ καινοτομία σχετίζεται με οτιδήποτε νέο σχετικά με τον τρόπο λειτουργία̋ 

μια επιχείρηση̋ ή οτιδήποτε καινοφανέ̋ ω̋ προ̋ τα προϊόντα που προσφέρει.  Συνήθω̋ η 

έννοια τη̋ καινοτομία̋, αφορά  ένα καινούργιο προϊόν, το οποίο κάνει την εμφάνιση του στον 

χώρο αγορά̋ και κυριαρχεί σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα.  Ωστόσο κάποιε̋ φορέ̋ η 

καινοτομία δεν σχετίζεται απαραίτητα με ένα καινούργιο προϊόν, αλλά μπορεί να αναφέρεται 

σε κάτι το οποίο υπάρχει ήδη στην αγορά, αλλά μέσα από κάποιε̋ τροποποιήσει̋ εξελίσσεται, 

βελτιώνεται και μετατρέπεται σε κάτι πρωτοποριακό. Αυτή η δεύτερη περίπτωση είναι και πιο 

χαρακτηριστική σαν τακτική στον ξενοδοχειακό κλάδο. Ο ξενοδοχειακό̋ κλάδο̋ ευνοεί 

μετατροπέ̋ τακτική̋, καθώ̋ οι πελάτε̋ συνήθω̋ βρίσκονται σε περίοδο χαλάρωση̋ και είναι 

πιο εύκολο να επιτρέψουν στον εαυτό του̋ να δεχθούν κάτι καινούργιο και διαφορετικό από 

αυτό που έχουν συνηθίσει.  

    4)  Πελατοκεντρική Τακτική:  

Κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση, οφείλει να γνωρίζει ανά τακτικά χρονικά διαστήματα ποιε̋ 

είναι οι ανάγκε̋ των πελατών και τον χρόνο ικανοποίηση̋ αυτών, ώστε να μπορούν να 

ανταποκριθούν και οι πελάτε̋ θετικά στο προσφερόμενο προϊόν.  

Τα ξενοδοχεία έχουν από την φύση του̋ πελατοκεντρική προσέγγιση, ωστόσο θα πρέπει να 

έχουν την δυνατότητα να εντοπίσουν, να εξετάσουν και να αξιολογήσουν τι̋ τάσει̋ τη̋ αγορά̋ 

και πω̋ διαμορφώνονται στον χρόνο. Οι ξενοδοχειακέ̋ επιχειρήσει̋, θα πρέπει να επιλέξουν 

με προσοχή το κατάλληλο τμήμα τη̋ αγορά̋ που θα κινηθούν  και να διακρίνουν τι̋ 

πολύπλοκε̋ ανάγκε̋ του.  

 

Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται η διοίκηση να επιδείξει εξαιρετικέ̋ ικανότητε̋ σε 

συνδυασμό με την συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού και λαμβάνοντα̋ 

υπόψιν πω̋ το διαδίκτυο και η τεχνολογία έχουν μπει στην ζωή των ανθρώπων, στοιχεία που 

αυξάνουν το λειτουργικό κόστο̋.  

Πέρα από του̋ τέσσερι̋ αυτού̋ παράγοντε̋, σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματο̋, παίζουν και κάποια χαρακτηριστικά τη̋ χώρα̋ και τη̋ 
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περιοχή̋ στην οποία θα βρίσκεται η μονάδα και  μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε ω̋ εξή̋ 

(Βαρβαρέσο̋ Στυλιανό̋, Τουρισμό̋ - έννοιε̋, μεγέθη, δομέ̋, 2000):  

 

Α) Γεωγραφική θέση τη̋ χώρα̋:  

αφορά τα μορφολογικά χαρακτηριστικά μια̋ χώρα̋ ή περιοχή̋, τι̋ κλιματολογικέ̋ συνθήκε̋ 

(π.χ. ηλιοφάνεια, δροσερό̋ καιρό̋) και την απόσταση από την χώρα ή τον τόπο διαμονή̋ των 

επισκεπτών ώστε να επιλέξουν την ξενοδοχειακή μονάδα.  

Β) Υποδομή και Ανωδομή τη̋ χώρα̋: 

 αφορά στο συγκοινωνιακό δίκτυο, τα μέσα που υπάρχουν για πρόσβαση στην περιοχή που 

βρίσκεται η ξενοδοχειακή επιχείρηση, την κατάσταση των σημείων εισόδου στη χώρα 

(τελωνεία), καθώ̋ επίση̋ και τι̋ συνθήκε̋ υγιεινή̋ και ασφάλεια̋ που υπάρχουν.  

Γ) Πολιτισμική κληρονομιά:   

Αναφέρεται στα κοινωνικά χαρακτηριστικά του έθνου̋, καθώ̋ επίση̋ στα ήθη και στα έθιμα 

του λαού. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι συμπληρωματικό στοιχείο, σχετικά με τη θέση και 

τι̋ υποδομέ̋, στο ξενοδοχειακό προϊόν τη̋ χώρα̋. 

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται τα ισχυρά σημεία και οι αδυναμίε̋ του ελληνικού 

τουριστικού προϊόντο̋ ω̋ προ̋ τα παραπάνω χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 

 

 

Ισχυρά Σημεία  Αδυναμίε̋ 

Φυσικέ̋ ιδιομορφίε̋  Υποδομέ̋ και Συγκοινωνίε̋ σε κάποιε̋ 

περιοχέ̋ 

Μνημεία- Μουσεία  Οικονομική κρίση 

Τρόπο̋ Ψυχαγωγία̋ και Διασκέδαση̋  Χαμηλό επίπεδο του ξενοδοχειακού 

προϊόντο̋ 

Κλιματολογικέ̋ συνθήκε̋  Αλλοιώσει̋ περιβάλλοντο̋ σε κάποιε̋ 

περιοχέ̋ 
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3.2.  Αποστολή Ξενοδοχείων Νομού Αρκαδία̋ 

 

Για να μπορέσουν οι επιχειρήσει̋  να υλοποιήσουν τον σκοπό ύπαρξή̋ του̋ θα πρέπει αυτό̋ 

να αποτελεί το μέσον τη̋ αποστολή̋ του̋. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση των 

ξενοδοχείων, όπου η αποστολή του καθενό̋ το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα του κλάδου. Για 

να μπορέσει λοιπόν να εκτελεστεί η αποστολή κάθε ξενοδοχείου θα πρέπει μέσα από ομαδικό 

πνεύμα και πνεύμα συνεργασία̋ κάθε συμβαλλόμενο μέλο̋ να προσφέρει τα βέλτιστα που 

μπορεί. Άρα, συμπεραίνουμε ότι για την επίτευξη τη̋ αποστολή̋ θα πρέπει να ικανοποιεί τα 

ενδιαφέροντα των πελατών, τη̋ διεύθυνση̋ και των εργαζομένων. Η αποστολή του 

ξενοδοχείου θα πρέπει να στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών τόσο 

των πελατών όσο και να παρέχει κίνητρα για του̋ πελάτε̋. Από τη συγκεκριμένη μελέτη 

μπορούμε να δούμε ότι οι προσδοκίε̋ των πελατών συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια στα 

καταλύματα, με την καθαριότητα των δωματίων και με την γενικότερη ποιοτική κατάσταση 

των εγκαταστάσεων.  

 

Η αποστολή του ξενοδοχείου εκτό̋ των άλλων θα πρέπει να εκφράζει την φιλοσοφία τη̋ 

διεύθυνση̋. Σημαντικό̋ παράγοντα̋ διάκριση̋ των ξενοδοχείων αποτελεί η φιλοσοφία που 

κάθε ξενοδοχείο θα πρεσβεύει λόγω του ότι μέσω τη̋ φιλοσοφία̋ καθορίζονται τόσο οι 

διαδικασίε̋ όσο και η στρατηγική που θα ακολουθήσει. Η αποστολή του ξενοδοχείου θα πρέπει 

να βοηθάει το ανθρώπινο δυναμικό ώστε να εκπληρώνει τι̋ προσδοκίε̋ των πελατών και τη̋ 

διοίκηση̋.  

Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένα ξενοδοχείο, θα πρέπει κάθε συμβαλλόμενο μέρο̋ να 

κατανοήσει και να ασπαστεί την αποστολή του. Η αποστολή συμπεριλαμβάνεται στα 

εγχειρίδια εκπαίδευση̋ του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να μπορεί να γίνει κατανοητή. 

 

3.3. Χρονολογική Ανάλυση Διανυκτερεύσεων Ξενοδοχείων Νομού Αρκαδία̋  

 

Οι ξενοδοχειακέ̋ μονάδε̋ λειτουργούν από του̋ μήνε̋ Ιανουάριο έω̋ Δεκέμβριο, δηλαδή 

παρέχουν υπηρεσίε̋ διαμονή̋ όλο τον χρόνο.  Στον παρακάτω πίνακα που είναι μία ανάλυση 
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από πληροφορίε̋ τη̋ ΕΛΣΤΑΤ και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου μπορούμε να 

παρακολουθήσουμε τι̋ κρατήσει̋ και τι̋ διανυκτερεύσει̋ στα ξενοδοχεία του Νομού ανά μήνα 

την τετραετία 2014-2017. 

 

 

 

 

 

 Ιαν  Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ  Αυγ Σεπ Οκτ Νοε  Δεκ 

2014 

 

 

26,2% 

  

27,3% 

 

20,1% 

 

18% 

 

17% 

 

10% 

 

11% 

  

10,5% 

 

15% 

 

18% 

 

21% 

  

27% 

  

25,2% 

              

2015 26,7% 24,5% 21% 23% 22,8% 20%  23% 22,1% 25,4% 26,8%  27,6% 

                

2016 26,6%  28% 27,4% 24% 23,2% 18,8% 20%  23% 22,2% 27,1% 25%  28,3% 

                

2017 27,5%  26,2% 27,8% 23% 22,1% 15% 18%  15,4% 19,1% 23% 21%  25,3% 

 

 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Νομού, μπορούμε να παρατηρήσουμε έντονα την 

εποχικότητα, τι̋ χαμηλέ̋ και υψηλέ̋ περιόδου̋, καθώ̋ και τον βαθμό στον οποίο έχει 

επηρεάσει η οικονομική κρίση την ανοδική πορεία των ξενοδοχείων και του Τουρισμού του 

Νομού. 

 Έτσι, για το έτο̋ 2014, ο μήνα̋ με τι̋ λιγότερε̋ διανυκτερεύσει̋ είναι ο Ιούνιο̋, ενώ ξεκάθαρα 

υπάρχει εποχικότητα χαμηλή̋ περιόδου για του̋ μήνε̋ Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο. Υψηλότερο̋ 

μήνα̋ είναι ο Φεβρουάριο̋ καθώ̋ ο Νομό̋ Αρκαδία̋ επιλέγεται σαν ταξιδιωτικό̋ προορισμό̋ 
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περισσότερο χειμερινού̋ μήνε̋. Οι διανυκτερεύσει̋ στο ξενοδοχείο για τον μήνα Δεκέμβριο 

είναι στο 27%, με μεγάλη διαφορά από του̋ υπόλοιπου̋ μήνε̋ και στη συνέχεια ακολουθεί ο 

Ιανουάριο̋ με 26,2% διανυκτερεύσει̋. 

Για το έτο̋ 2015, μπορούμε να διακρίνουμε μια αξιόλογη ανοδική πορεία τη̋ επιχείρηση̋ ω̋ 

επιλογή από επισκέπτε̋ καθώ̋ υπάρχει αύξηση των διανυκτερεύσεων συγκριτικά με το 2014 

για όλου̋ του̋ μήνε̋.  

Σε αυτή την περίπτωση όπω̋ και το έτο̋ 2014 οι χειμερινοί μήνε̋ είναι αυτοί με την 

μεγαλύτερη πληρότητα, ενώ ακολουθεί  το φθινόπωρο με τι̋ λιγότερε̋ διαμονέ̋ και ο Μάρτιο̋ 

στην Τρίτη θέση για την άνοιξη με τι̋ πιο χαμηλέ̋ από τι̋ άλλε̋ εποχέ̋ διαμονέ̋.  

Το έτο̋ του 2016 ενώ του̋ πρώτου̋ μήνε̋ παρατηρείται ότι συνεχίζεται η ανοδική πορεία του 

ξενοδοχείου σε σχέση με το έτο̋ 2014 και το 2015, καθώ̋ φτάνουμε προ̋ το τέλο̋ τη̋ χρονιά̋, 

υπάρχει πτώση των διαμονών στο ξενοδοχείο. Η πτώση αυτή, συνεχίζεται το έτο̋ 2017 και για 

όλου̋ του̋ μήνε̋, με μεγαλύτερη πληρότητα κρατήσεων στην αρχή του έτου̋ και του̋ 

χειμερινού̋ μήνε̋.  

Η σταδιακή αυτή πτώση που παρουσιάζει το ξενοδοχειακό δυναμικό του Νομού  οφείλεται 

στην εισοδηματική ελαστικότητα που χαρακτηρίζει τον τουριστικό κλάδο στην Ελλάδα, καθώ̋ 

έκανε την εμφάνιση τη̋ πιο έντονα η οικονομική κρίση. Μάλιστα η πτώση των 

διανυκτερεύσεων κατά το έτο̋ 2017 σε σχέση με το έτο̋ 2015, αγγίζει το 40 %, το οποίο είναι 

ιδιαίτερα ανησυχητικό. Στο παρακάτω διάγραμμα, μπορούμε να δούμε και το σύνολο των 

κρατήσεων στο Νομό τα έτη 2014-2017. 
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Στο σύνολο των διανυκτερεύσεων για την τετραετία βλέπουμε ότι το 2015 σε σχέση με το 

2014, το ξενοδοχειακό δυναμικό του Νομού είχε μια αρκετά καλή ανοδική πορεία αντίστοιχα 

και το 2016 με μικρή διαφορά πληρότητα̋ από το 2015. Ενώ το 2017 βλέπουμε μια μεγάλη 

πτώση πληροτήτων των ξενοδοχείων του Νομού λόγω των συνθηκών που επικρατούν με τα 

οικονομικά δεδομένα τη̋ χώρα̋. Επισημαίνοντα̋ πάντα ότι ο Νομό̋ αυτό̋ του̋ χειμερινού̋ 

μήνε̋ έχει την μεγαλύτερη πληρότητα σε σχέση με τι̋ άλλε̋ εποχέ̋ λόγω και τη̋ γεωγραφική̋ 

κατάταξη̋ του Νομού που θεωρείται χειμερινό̋ προορισμό̋. 

 

3.4 SWOT Ανάλυση Νομού Αρκαδία̋ 

 

Μέσω τη̋ τη̋ SWOT ανάλυση̋ εντοπίζουμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία, προσδιορίζουμε 

τι̋ ευκαιρίε̋ και γνωρίζουμε τι̋ απειλέ̋ και του̋ κινδύνου̋.  

Παρακάτω παρουσιάζεται η swot ανάλυση επιστημονική̋ έκθεση̋ που αναφέρεται στη μελέτη 

αναπτυξιακών δυνατοτήτων τη̋ περιφέρεια̋ Πελοποννήσου και συγκεκριμένα του Νομού 

Αρκαδία̋. 

 Τα ισχυρά σημεία του νομού Αρκαδία̋ (Strengths)                      

· Η σημαντική γεωγραφική θέση στο κέντρο τη̋ Πελοποννήσου 
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· Η εύκολη πρόσβαση από το αναβαθμισμένο οδικό δίκτυο 

· Οι περιβαλλοντικοί πόροι του Νομού 

· Η αναβαθμισμένη τουριστική κίνηση του Νομού 

· Η επιστημονική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου 

· Η σταδιακή ανάπτυξη του τουρισμού 

· Η παραγωγή προϊόντων ονομασία̋ προέλευση̋ 

 

Τα αδύνατα σημεία του νομού Αρκαδία̋ (Weaknesses) 

· Ο αυξημένο̋ μέσο̋ όρο̋ ηλικία̋ του πληθυσμού 

· Το μεγάλο μέγεθο̋ του αγροτικού πληθυσμού 

· Η περιορισμένη εκβιομηχάνιση 

· Η εσωστρέφεια των επιχειρήσεων 

· Το μικρό μέγεθο̋ και η περιορισμένη εμβέλεια των επιχειρήσεων 

· Η έλλειψη κατάλληλου στελεχιακού δυναμικού 

· Η περιορισμένη εκμετάλλευση τη̋ τεχνολογία̋ 

· Οι αδυναμίε̋ στην διακίνηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων 

· Η προβληματική προώθηση και διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών 

· Η έλλειψη επαρκών υποδομών  

 

Οι ευκαιρίε̋ του νομού Αρκαδία̋ (Opportunities) 

· Ο αναβαθμισμένο̋ ρόλο̋ των Περιφερειών στο περιβάλλον τη̋ Ε.Ε. 

· Η δημιουργική αξιοποίηση των οικονομικών ενισχύσεων από την Ε.Ε. 

· Η αξιοποίηση των φυσικών και τουριστικών πόρων του Νομού 

· Η αξιοποίηση των βιολογικών προϊόντων του Νομού 

· Η παραγωγή προϊόντων ονομασία̋ προέλευση̋ 
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· Η παραγωγή και συσκευασία αγροτικών προϊόντων για εξαγωγή 

· Η ενδυνάμωση των εμπορικών συναλλαγών με φορεί̋ του εξωτερικού 

· Η διάχυση τη̋ γνώση̋ που παράγεται στο Πανεπιστήμιο 

· Η παραγωγική εφαρμογή τη̋ γνώση̋ που παράγεται στο Πανεπιστήμιο 

· Η αξιοποίηση του διαδικτύου για την προβολή του Νομού 

Οι απειλέ̋ για το νομό (Threats) 

· Η αδυναμία διαμόρφωση̋ στρατηγικού ρόλου 

· Η πληθυσμιακή συρρίκνωση 

· Η αύξηση του μέσου όρου ηλικία̋ του Νομού 

· Η περιορισμένη δυναμική των επιχειρήσεων 

· Το έλλειμμα σε υποδομή νέων τεχνολογιών 

· Η προβληματική προώθηση και διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών 
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Κεφάλαιο 4 

Ανάλυση Ισολογισμών Ξενοδοχειακών Μονάδων Νομού Αρκαδία̋ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει ανάλυση των ισολογισμών των ξενοδοχειακών μονάδων του 

Νομού Αρκαδία̋. Οι ισολογισμοί αυτοί είχαν αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ  και από εκεί 

χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή τη̋ εργασία̋ αυτή̋ καθώ̋ επίση̋ και να καταλάβουμε 

εκτό̋ από στατιστικά και αλλά και οικονομικά τι̋ λειτουργίε̋ των ξενοδοχείων. Οι 

χρηματοοικονομικέ̋ καταστάσει̋ έχουν συνταχθεί με βάση των κατηγοριών του άρθρου 2 του 

νόμου 4308/2014. 

 

4.1 Ανάλυση Ισολογισμού Ξενοδοχείου – «ΑΙΓΛΗ-ΒΥΤΙΝΑ» 
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ΟΛ &ΦΩΤ ΦΙΛΗ ΙΚΕ   

   ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΙΓΛΗ    

   ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 122618499000   

   ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2016   

   ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2016-31/12/2016    

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

- Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημειώσει̋ 2016 2015 

 -  Ενσώματα πάγια    

   Ακίνητα  53544,88 60.680,04 

   Μηχανολογικό̋ εξοπλισμό̋    

   Λοιπό̋ εξοπλισμό̋  1295,05 1.639,04 

   Επενδύσει̋ σε ακίνητα    

   Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία    

   Λοιπά ενσώματα στοιχεία    

  Ενσώματα πάγια  54839,93 62.319,08 

 -  Άυλα πάγια στοιχεία    

   Δαπάνε̋ ανάπτυξη̋    

   Υπεραξία    

   Λοιπά άυλα    

  Άυλα πάγια στοιχεία  0,00 0,00 

  Προκαταβολέ̋ και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή    

 -  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία    

   Δάνεια και απαιτήσει̋  352,16 352,16 

   Διακρατούμενε̋ έω̋ τη λήξη επενδύσει̋    

   Συμμετοχέ̋ σε θυγατρικέ̋, συγγενεί̋ και κοινοπραξίε̋    

   Διαθέσιμα για πώληση    

   Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση    

  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  352,16 352,16 

  Αναβαλλόμενοι φόροι    

 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  55192,09 62.671,24 

- Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

 -  Αποθέματα    

   Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα    

   Εμπορεύματα    

   Πρώτε̋ ύλε̋ και διάφορα υλικά  240,36 738,62 

   Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία    

   Προκαταβολέ̋ για αποθέματα    

   Λοιπά αποθέματα    

  Αποθέματα  240,36 738,62 

 -  Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολέ̋    

   Εμπορικέ̋ απαιτήσει̋  0,01 720 

   Δουλευμένα έσοδα περιόδου    

   Λοιπέ̋ απαιτήσει̋  57.250,08 58.516,37 

   Εμπορικό χαρτοφυλάκιο    

   Προπληρωμένα έξοδα    

   Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  56210,54 45.147,58 

  Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολέ̋  113.460,63 104.383,95  

 



ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Σελίδα 50 

 

 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  113.700,99 105.122,57 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  168.893,08 167.793,81 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

 Σημειώ 

σει̋ 

2016 2015 

Καθαρή Θέση    

 Καταβεβλημένα κεφάλαια    

Κεφάλαιο  152604,54 152604,54 

Υπέρ το άρτιο    

Καταθέσει̋ ιδιοκτητών  2934,7 2.934,70 

Ίδιοι τίτλοι    

Καταβεβλημένα κεφάλαια  155539,24 155.539,24 

 Διαφορέ̋ εύλογη̋ αξία̋    

Διαφορέ̋ αξία̋ ενσώματων παγίων    

Διαφορέ̋ αξία̋ διαθέσιμων για πώληση    

Διαφορέ̋ αξία̋ στοιχείων αντιστάθμιση̋ ταμειακών 

ροών 

   

Διαφορέ̋ εύλογη̋ αξία̋    

 Αποθεματικά και αποτελέσματα ει̋ νέον    

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού    

Αφορολόγητα αποθεματικά    

Αποτελέσματα ει̋ νέον  -30555,6 -31.247,15 

Αποθεματικά και αποτελέσματα ει̋ νέον  -30555,6 -31.247,15 

Συναλλαγματικέ̋ διαφορέ̋    

Καθαρή θέση  124983,64 124.292,09 

Προβλέψει̋    

Προβλέψει̋ για παροχέ̋ σε εργαζόμενου̋    

Λοιπέ̋ προβλέψει̋    

Προβλέψει̋    

Υποχρεώσει̋    

 Μακροπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋    

Δάνεια  28716,62 28.114,90 

Λοιπέ̋ μακροπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋    

Κρατικέ̋ επιχορηγήσει̋  11303,98 13.079,96 

Αναβαλλόμενοι φόροι    

Μακροπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋  40020,6 41.194,86 

 Βραχυπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋    

Τραπεζικά Δάνεια    

Βραχυπρόθεσμο μέρο̋ μακροπρόθεσμων 

δανείων 

   

Εμπορικέ̋ υποχρεώσει̋  2281,09 1.042,00 

Φόρο̋ εισοδήματο̋    

Λοιποί φόροι και τέλη  1384,69 1.158,87 

Οργανισμοί κοινωνική̋ ασφάλιση̋  223,06 106,29 

Λοιπέ̋ υποχρεώσει̋    

Έξοδα χρήσεων δεδουλευμένα    

Έσοδα επομένων χρήσεων    

Βραχυπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋  3888,84 2.307,16 

Υποχρεώσει̋  43909,44 43.502,02 

Σύνολο  168893,08 167.793,81  
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Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο ισολογισμό τη̋ εταιρία̋ ΑΙΓΛΗ - ΒΥΤΙΝΑ στα τέλη του 2016, 

το σύνολο του ενεργητικού τη̋ εταιρία̋ ήταν  168.893,08 €. Το σύνολο των παγίων ήταν 

διαμορφωμένο στα 54839,93 € και οι μακροπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋, έφταναν τα 40.020,60 € 

το σύνολο των υποχρεώσεων για το ίδιο έτο̋ είναι 168.893,08 €. Συγκριτικά με το 

προηγούμενο έτο̋, το αντίστοιχο ποσό ήταν 167.793,81 €. Ακόμα παρατηρείται το αποτέλεσμα 

τη̋ χρονιά̋ ότι ήταν θετικό καθώ̋ τα αποτελέσματα προ φόρων ανέρχονταν στα 691,55 € και 

τα αποτελέσματα μετά φόρων στα 691,55 €.  

 

Δεν παρατηρείται κάποια ζημία τη̋ εταιρεία̋ και για τα δύο έτη αλλά βλέπουμε ότι η 

πραγματική οικονομική κατάσταση τη̋ εταιρεία̋ δεν είναι ικανοποιητική και ανταποκρίνεται 

στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού τη̋ κλειόμενη̋ χρήσεω̋ όσον αφορά την εικόνα 

τη̋ εταιρεία̋ καθώ̋ και όπω̋ προκύπτει από τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών τη̋ εταιρεία̋ 

ότι η επόμενη χρήση θα είναι καλύτερη και θα αναμένεται ότι θα είναι σε πιο σταθεροποιητική 

πορεία. 
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4.2 Ανάλυση Ισολογισμού – Λεβίδι  Σουίτε̋ Τρίπολη 
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Παρατηρούμε ότι ο κύκλο̋ των εργασιών του ξενοδοχείου το 2017 έφτασε τι̋ 112.202,78 € 

αντί των 112.603,19 € τον προηγούμενο χρόνο, μία μείωση δηλαδή τη̋ τάξεω̋ 0,36%. 

Συγκεκριμένα μπορούμε να δούμε ότι ο τζίρο̋ από την διαμονή αυξήθηκε στο ποσό των 

94.921,18 € από 90.234,47 € που ήταν το προηγούμενο έτο̋. Η αύξηση δηλαδή είναι περίπου 

στο 5,2%. Αντίθετα οι πωλήσει̋ των εμπορευμάτων μειώθηκαν στο ποσό των 17.281,60 € από 

22.579.20 € που καταγράφηκε το προηγούμενο έτο̋. (ΓΕΜΗ από έκθεση διαχειριστή τη̋ 

Ν.ΠΡΑΓΚΑΣΤΗΣ ΜΕΠΕ) 

Βλέπουμε επίση̋ και ότι οι αγορέ̋ των προϊόντων και οι λειτουργικέ̋ δαπάνε̋ ανήλθαν στο 

ποσό των 72.989,77 € μειούμενε̋ κατά περίπου 11% σε σχέση με τα 63.895,85 € που ήταν 

στην προηγούμενη χρήση. (ΓΕΜΗ από έκθεση διαχειριστή τη̋ Ν.ΠΡΑΓΚΑΣΤΗΣ ΜΕΠΕ) 
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4.3 Ανάλυση Ισολογισμού –  Νερίδα 
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ΝΕΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΤΕΙΑ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31η̋ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

..η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) 

ΓΕΜΗ: 29272014000 

 

 

 
Περιουσιακά στοιχεία 

Πάγια 

Μείον: Αποσβεσμένα 

Απομειωμένα 

Αποθέματα 

Απαιτήσει̋ 

Προκαταβολέ̋ και έσοδα εισπρακτέα 

Λοιπά 

Σύνολο ενεργητικού 

 
Καθαρή θέση και υποχρεώσει̋ 

Κεφάλαια και αποθεματικά 

Μακροπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋ 

Βραχυπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋ 

Σύνολο καθαρή̋ θέση̋ και υποχρεώσεων 

 

 

 

 
1.402.145,10 

354.638,94 

0,00 

 
31/12/2017 

  

 

 

 
1.397.866,30 

276.269,23 

0,00 

 
31/12/2016 

 

 

 

 
1.047.506,16 

1.894,10 

732.530,93 

0,00 

33.003,45 

 

 

 

 
1.121.597,07 

726,29 

719.783,44 

0,00 

13.065,00 

  

1.814.934,64 

 

 
143.040,74 

1.659.190,11 

12.703,79 

1.855.171,80 

 

 
205.783,97 

1.636.642,72 

12.745,11 

1.814.934,64 1.855.171,80 

 

ΝΕΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΤΕΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΄ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ΄ 

31η̋ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) 

31/12/2017 
  

31/12/2016 

Κύκλο̋ εργασιών (καθαρό̋) 

Λοιπά συνήθη έσοδα 

Μεταβολέ̋ αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) 

Αγορέ̋ εμπορευμάτων και υλικών 

Παροχέ̋ σε εργαζόμενου̋ 

Αποσβέσει̋ ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων 

Λοιπά έξοδα και ζημιέ̋ 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) 

108.561,69 

0,00 

-1.167,81 

21.103,97 

17.527,51 

78.369,71 

21.610,00 

0,00 

33.861,54 

112.237,97 

 

-171,60 

17.664,55 

11.842,55 

77.462,97 

24.649,38 

-76,62 

38.993,00 

Αποτέλεσμα προ φόρων -62.743,23 -58.279,50 

Φόροι 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρου̋ 

0,00 

-62.743,23 -58.279,50 
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Όπω̋ διακρίνουμε από τον ισολογισμό του ξενοδοχείου ΝΕΡΙΔΑ προκύπτει και από τα δύο 

έτη ότι ο κύκλο̋ εργασιών τη̋ κλειόμενη̋ χρήση̋  2017 ανήλθε σε 108561,69 € σε σχέση με 

το προηγούμενο έτο̋ που ήταν στα 112.237,97 €. Επίση̋ οι ζημιέ̋ έφτασαν στα 62743, 23 € 

την τρέχουσα χρήση ενώ στην προηγούμενη ήταν στα 58.279,50 €. Ω̋ αποτέλεσμα αυτών 

προκύπτει για την κλειόμενη χρήση του  2017 ότι η πορεία τη̋ εταιρεία̋ δεν ήταν τόσο καλή 

εφόσον υπήρχε οριακά κερδοφόρο̋. 
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4.4 Ανάλυση Ισολογισμού – Παραδοσιακό̋ Ξενώνα̋ ΚΑΖΑ 
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Όπω̋ παρατηρούμε από τον ισολογισμό του καταλύματο̋ αυτού, προκύπτει ότι ο κύκλο̋ 

εργασιών τη̋ κλειόμενη̋ χρήσεω̋ ανήλθε σε 32.731,03 €. Τα αποτελέσματα χρήσεω̋ ανήλθαν 

σε ζημία 25.447,90 € σε σχέση με το προηγούμενο έτο̋. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι 

η πορεία τη̋ εταιρεία̋ δεν κρίνεται γενικά ικανοποιητική καθώ̋ διακρίνονται ζημίε̋ για τα έτη 

2015 και 2016 18.407,98 € και 25.224,9 € αντίστοιχα. 

 Η πραγματική οικονομική κατάσταση τη̋ εταιρεία̋ όπω̋ φαίνεται δεν είναι και τόσο 

ικανοποιητική και ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού τη̋ κλειόμενη̋ 

χρήσεω̋. 
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4.5 Ανάλυση Ισολογισμού – ΤΡΙΠΟΛΗ CITY 
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Ισολογισμό̋ 31η̋ Δεκεμβρίου 2016 -Ατομικέ̋ 

χρηματοοικονομικέ̋ καταστάσει̋ ( Χρηματοοικονομικά 

στοιχεία σε κόστο̋ κτήση̋) 

GA MA ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε., Α.Φ.Μ. : 999398898 Δ.Ο.Υ. 

Τριπόλεω̋, Φορολογικό έτο̋:2016, περιόδου (01/01/2016-31/12/2016 ), ΑΡ. 

Γ.Ε.ΜΗ.: 005521001000 

 Ποσά σε μονάδε̋ ευρώ 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία 

Ενσώματα πάγια 

2016  2015 

Ακίνητα 10.859.212,48  9.367.087,52 

Λοιπό̋ εξοπλισμό̋ 385.298,07  428.097,58 

Σύνολο 11.244.510,55  9.795.185,10 

Άυλα πάγια στοιχεία    

Λοιπά άυλα 150.176,43  2.029.119,75 

Σύνολο 150.176,43  2.029.119,75 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία    

Λοιπά   5.615,00 

Σύνολο  

 

 5.615,00 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 11.394.686,98  11.829.919,85 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Αποθέματα    

Πρώτε̋ ύλε̋ και διάφορα υλικά 969,48  6.041,00 

Λοιπά αποθέματα 1.896,77   

Σύνολο 2.866,25  6.041,00 
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία και 

προκαταβολέ̋ 

   

Εμπορικέ̋ απαιτήσει̋ 26.569,16  22.655,38 

Λοιπέ̋ απαιτήσει̋ 228.989,43  282.628,04 

Προπληρωμένα έξοδα 408,63  800,00 

 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

5.957,66 

   

26.872,81 

   

Σύνολο 261.924,88 332.956,23 

Σύνολο κυκλοφορούντων 264.791,13 338.997,23 

Σύνολο ενεργητικού 11.659.478,11 12.168.917,08 

Καθαρή θέση   

Καταβλημένα κεφάλαια   

Κεφάλαιο 7.415.100,00 4.346.000,00 

Καταθέσει̋ ιδιοκτητών 49.000,00 95.350,00 

Σύνολο 7.464.100,00 4.441.350,00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα ει̋ νέο   

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 54.000,00  

Αφορολόγητα αποθεματικά 1.305.150,00 1.305.150,00 

Αποτελέσματα ει̋ νέο 1.020.627,76 (2.548.411,21) 

Σύνολο 2.379.777,76 (1.243.261,21) 

Σύνολο καθαρή̋ θέση̋ 9.843.877,76 3.198.088,79 

Υποχρεώσει̋   

Μακροπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋   

Δάνεια  4.675.186,54 

Σύνολο  4.675.186,54 

Βραχυπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋   

Τραπεζικά δάνεια 244.616,02 242.880,13 
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Σύνολο καθαρή̋ θέση̋, προβλέψεων 

           και υποχρεώσεων                   1.659.478,11 12.168.917,08 

 

 

 2016  2015   
           

Κύκλο̋ εργασιών (καθαρό̋) 241.275,26 269.211,01  

Κόστο̋ πωλήσεων (796.705,97) (307.425,51)  
       

Μικτό αποτέλεσμα (555.430,71) (38.214,50)  

Λοιπά συνήθη έσοδα    2.306,55  
       

 (555.430,71) (35.907,95)  

Έξοδα διοίκηση̋ (119.362,77) (49.932,69)  

Έξοδα διάθεση̋ (33.083,94) (20.634,11)  

Λοιπά έξοδα και ζημιέ̋ (63.165,59) (215.605,24)  

Λοιπά έσοδα και κέρδη 4.685.195,20 18.254,60  
       

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 3.914.152,19 (303.825,39)  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (291.113,22) (497.107,00)  
       

Αποτέλεσμα προ φόρων 3.623.038,97 (800.932,39)  

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρου̋ 3.623.038,97 (800.932,39)  
           

            

 

Βραχυπρόθεσμο μέρο̋ μακροπροθέσμων 

δανείων 

  2.653.771,75 

Εμπορικέ̋ υποχρεώσει̋ 217.968,05  188.369,00 

Φόρο̋ εισοδήματο̋   1.088,20 

Λοιποί φόροι και τέλη 168.149,88  94.444,83 

Οργανισμοί κοινωνική̋ ασφάλιση̋ 235.260,11  144.442,05 

Λοιπέ̋ υποχρεώσει̋ 943.875,32  957.686,60 

Έξοδα χρήσεω̋ δουλευμένα 5.730,97  12.959,19 

Σύνολο 1.815.600,35  4.295.641,75 

 

Σύνολο υποχρεώσεων 

 

1.815.600,35 

  

8.970.828,29 
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Με βάση τον ισολογισμό του ξενοδοχείου στα τέλη του 2016 παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη 

κεφαλαιακή επάρκεια χάρη στην οποία δεν δημιουργείται προ̋ το παρόν ανησυχία για την 

εταιρεία. Επίση̋ ο κύκλο̋ εργασιών το 2016 μειώθηκε στα 241.275,26 € σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση που ήταν στα 269.211,01 €. Αυτό οφείλεται στην αυξημένη κόστου̋ 

λειτουργία του ξενοδοχείου σε σχέση με τι̋ παρεχόμενε̋ υπηρεσίε̋. 

Η πορεία τη̋ εταιρεία̋ προβλέπεται σταθερή με πιθανότητε̋ περαιτέρω μείωση̋ του κύκλου 

εργασιών στην επόμενη χρήση, λόγω τη̋ οικονομική̋ ύφεση̋ που βρίσκεται η χώρα μα̋, αλλά 

και από το πρόβλημα ρευστότητα̋ που παρουσιάζει η εταιρεία πάρα τη μεγάλη κεφαλαιακή 

τη̋ επάρκεια. 

Η πραγματική οικονομική κατάσταση τη̋ εταιρεία̋ ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα 

του ισολογισμού τη̋ κλειόμενη̋ χρήση̋. Ενδεικτικοί, για την φύση τη̋ επιχείρηση̋, 

χρηματοοικονομικοί δείκτε̋ με βάση τι̋ οικονομικέ̋ καταστάσει̋ τη̋ παρούσα̋ χρήσεω̋ και 

τη̋ προηγούμενη̋ έχουν ω̋ ακολούθω̋: 
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 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ      

Οικονομικοί αριθμοδείκτε̋ (δείκτε̋ κερδοφορία̋)      

   ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2015 

    ΠΟΣ.  ΠΟΣ. 

    %  % 

Δείκτη̋ Μικτού Κέρδου̋ Μικτό Κέρδο̋  -555.430,71 - -38.214,50 

-14,19 
(Gross Profit Margin) Καθαρέ̋ Πωλήσει̋ 241.275,26 230,21 269.211,01  

Δείκτη̋ Κόστ.Πωληθ.προ̋ Πωλήσει̋ 
Κόστο̋ Πωληθέντων  796.705,97 

330,21 
307.435,51 

114,20 
Πωλήσει̋ 241.275,26 269.211,01    

Αριθμοδείκτε̋ δραστηριότητα̋ ( Activity Ratios)       
Μετράνε την ένταση με την οποία χρησιμοποιείται το κεφάλαιο      

Δείκτη̋ κυκλοφ.ταχύτητα̋ ενεργητικού Καθαρέ̋ πωλήσει̋  241.275,26 

2,07 

269.211,01 

2,21 
(Asset turnover ratio) Σύνολο ενεργητικού 11.659.428,11 12.168.917,08   

Δείκτη̋ κυκλοφ.ταχ.ιδίων κεφαλαίων Καθαρέ̋ πωλήσει̋  241.275,26 

2,45 

269.211,01 

8,42 
(Owner`s equity turnover ratio) Ίδια κεφάλαια 9.843.877,76 3.198.088,79   

Αριθμοδείκτε̋ διαρθρώσεω̋ (Financial structure ratios)      

Δείκτη̋ οικονομική̋ αυτάρκεια̋ 
Ίδια κεφάλαια  9.843.877,76 

542,18 
3.198.088,79 

35,65 
Σύνολο υποχρεώσεων 1.815.600,35 8.970.828,29    

Αριθμοδείκτε̋ ρευστότητα̋ (Liquidity ratios)      

Δείκτη̋ γενική̋ ρευστότητα̋ Κυκλοφορούν ενεργητικό  264.791,13 

14,58 

338.997,23 

7,89 
( Current ratio) βραχυπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋ 1.815.600,35 4.295.641,75   

Δείκτη̋ πραγματική̋ ρευστότητα̋ Κυκλ.ενεργητικό - αποθέματα  261.924,88 

14,43 

332.956,23 

7,75 
(Acid test ratio) βραχυπρόθεσμε̋ υποχρεώσει̋ 1.815.600,35 4.295.641,75   
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4.6 Ανάλυση Ισολογισμού – ΑΛΕΞ Τρίπολη 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η̋ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

Eταιρεία : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ µε Α.Φ.Μ. : 
998036134,Φορολογικό έτο̋ : 2016, περιόδου ( 01/01/2016 - 31/12/2016 ) - ∆/νση : 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 26, ΓΕ.Μ.Η.: 122506199000 

Ποσά σε € 

Σημείωση 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώματα πάγια 

2016  2015 

Ακίνητα 1.228.885,51  1.270.344,58 

Μηχανολογικό̋ εξοπλισμό̋ 39,98  522,98 

Λοιπό̋ εξοπλισμό̋ 3.423,49  2.697,87 

Σύνολο 1.232.348,98  1.273.565,43 

Σύνολο µη κυκλοφορόντων 1.232.348,98  1.273.565,43 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Αποθέµατα 

   

Εµπορεύµατα 41,24  72,15 

Πρώτε̋ ύλε̋ και διάφορα υλικά   171,00 

Προκαταβολέ̋ για αποθέµατα   66,00 

Λοιπά αποθέµατα 760,00   

Σύνολο 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολέ̋ 

801,24  309,15 

Εµπορικέ̋ απαιτήσει̋ 6.086,03  6.099,03 

Λοιπέ̋ απαιτήσει̋ 384,67  273,37 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 36.540,01  9.830,35 

Σύνολο 43.010,71  16.202,75 

Σύνολο κυκλοφορούντων 43.811,95  16.511,90 

Σύνολο ενεργητικού 1.276.160,93  1.290.077,33 

Καθαρή θέση 

Καταβλημένα κεφάλαια 

   

Κεφάλαιο 1.446.869,13  1.364.970,88 

Σύνολο 1.446.869,13  1.364.970,88 

Αποθεµατικά και αποτελέσματα ει̋ νέο    

Αποτελέσµατα ει̋ νέο (224.212,31)  (190.815,84) 

Σύνολο (224.212,31)  (190.815,84) 

Σύνολο καθαρή̋ θέση̋ 1.222.656,82  1.174.155,04 

Υποχρεώσει̋ 

Μακροπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋ 

   

∆άνεια 22.703,15  45.013,94 

Σύνολο 22.703,15  45.013,94 
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Κατάσταση̋ Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία 31η̋ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 – Ατοµικέ̋ 
χρηµατοοικονοµικέ̋ καταστάσει̋ 

Eταιρεία : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ µε Α.Φ.Μ. : 
998036134, 

Φορολογικό έτο̋ : 2016, περιόδου ( 01/01/2016 - 31/12/2016 ) - ∆/νση : 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 26, ΓΕ.Μ.Η.: 122506199000 

 

 

 

Βραχυπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋ 

Εµπορικέ̋ υποχρεώσει̋ 
 

27.621,68 

  
24.679,84 

Φόρο̋ εισοδήµατο̋ (194,34)   

Λοιποί φόροι και τέλη 1.241,66  928,75 

Οργανισµοί κοινωνική̋ ασφάλιση̋ 2.131,96  1.498,30 

Λοιπέ̋ υποχρεώσει̋   43.801,46 

Σύνολο 30.800,96  70.908,35 

 
Σύνολο υποχρεώσεων 

 
53.504,11 

  
115.922,29 

Σηµείωση 2016  2015 
Κύκλο̋ εργασιών (καθαρό̋) 101.819,44  90.937,06 

Κόστο̋ πωλήσεων 86.892,41  78.308,16 

Μικτό αποτέλεσµα 14.927,03  12.628,90 

 14.927,03  12.628,90 

Έξοδα διοίκηση̋ 30.562,34  28.091,34 

Έξοδα διάθεση̋ 45.843,51  42.137,02 

Λοιπά έξοδα και ζηµιέ̋   0,83 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 30.917,63  35.334,43 

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων (30.561,19)  (22.265,86) 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1,05  0,68 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.836,33  3.697,61 

Αποτέλεσµα προ φόρων (33.396,47)  (25.962,79) 

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρου̋ (33.396,47)  (25.962,79) 
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Με βάση τον ισολογισμό τη̋ εταιρία̋ : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ που έχει αναρτηθεί στο 

ΓΕΜΗ παρατηρούμε ότι, ο κύκλο̋ εργασιών για την τρέχουσα χρήση (01/01/2016-31/12/2016) 

ανέρχεται στο ποσό των 101.819,44 €, έναντι 90.937,06 € τη̋ προηγούμενη̋ χρήση̋. Το 

καθαρό αποτέλεσμα τη̋ τρέχουσα̋ χρήσεω̋ (01/01/2016-31/12/2016) ανέρχεται σε ζημίε̋ 

33.396,47 €, έναντι επίση̋ ζημιών 25.962,79 € τη̋ προηγούμενη̋. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα 

ίδια κεφάλαια για την τρέχουσα χρήση (01/01/2016-31/12/2016) είναι στα 1.222.656,82 € ενώ 

το σύνολο των υποχρεώσεων για την ίδια χρήση είναι στα 53.504,11 €. 

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά των δύο ετών η πορεία τη̋ εταιρεία̋ συγκριτικά για τα 

επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλή̋ και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειε̋ για 

τη μείωση του κόστου̋ λειτουργία̋ τη̋ εταιρεία̋. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για να επιτευχθεί το παραπάνω πρέπει να υπάρξει  ανασυγκρότηση του 

τμήματο̋ πωλήσεων. (ΓΕΜΗ -Έκθεση διαχειρίσεω̋ του διαχειριστή τη̋ εταιρεία̋). 
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4.7 Ανάλυση Ισολογισμού- GALAXY HOTEL 
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Από την ανάλυση των ισολογισμών του GALAXY HOTEL προκύπτει ότι ο κύκλο̋ εργασιών 

τη̋ κλειόμενη̋ χρήση̋ 2016 ανήλθε σε 160.559,33 €. Επίση̋ από τη χρήση 2016 προέκυψε, 

ω̋ αποτέλεσμα προ φόρων, ζημία -15.798,02 €. Από τα δυο αυτά στοιχεία και μόνο προκύπτει 

ότι η κλειόμενη χρήση 2016 υπήρξε ζημιογόνο̋ και γενικά η πορεία τη̋ εταιρία̋ δεν ήταν 

καλή. 

Γενικά όπω̋ προκύπτει από τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών τη̋ εταιρεία̋ η τρέχουσα 

χρήση πιθανώ̋ να είναι ζημιογόνο̋ ή οριακά κερδοφόρο̋, ενώ ο κύκλο̋ εργασιών εκτιμάται 

στάσιμο̋ ή με πιθανή μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 
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4.8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με την ανάλυση των παραπάνω ισολογισμών είδαμε ότι αρκετέ̋ ξενοδοχειακέ̋ επιχειρήσει̋ 

δεν εμφανίζουν πρόβλημα εξόφληση̋ των υποχρεώσεών του̋ δεδομένου ότι η ρευστότητα 

του̋ είναι επαρκή̋. Βέβαια κάποια από τα ξενοδοχεία είδαμε ότι σχετικά έμειναν στάσιμα ή 

και με καμία αύξηση κέρδου̋ σε σχέση με το προηγούμενο έτο̋, καθώ̋ και κάποια είχαν μια 

μικρή αύξηση. Για παράδειγμα στο ξενοδοχείο Λεβίδι είδαμε ότι η αύξησή του συγκριτικά με 

το προηγούμενο έτο̋ ήταν γύρω στο 5,2%. Μικρό ποσοστό αλλά για εποχέ̋ κρίση̋ αρκετά 

αποδεκτό σε σχέση με άλλε̋ μονάδε̋ που ζημιώθηκαν. 

Καθώ̋ μία ξενοδοχειακή μονάδα κλείνει με κέρδο̋, όπω̋ αναφέρθηκε στην προηγούμενη 

παράγραφο, μα̋ δείχνει ότι μπορούν να εξοφληθούν τόσο οι υποχρεώσει̋ τη̋ όσο και να δοθεί 

κάποιο μέρισμα στου̋ υπάρχοντε̋ μετόχου̋. Γενικά φαίνεται ότι η αποδοτικότητα των 

κεφαλαίων των ξενοδοχείων είναι σχετικά καλή. Μπορούμε βέβαια να παρατηρήσουμε και μια 

μείωση του αριθμοδείκτη γενική̋ κυκλοφοριακή̋ ταχύτητα̋, η οποία δείχνει ότι τα 

περιουσιακά στοιχεία από την επιχείρηση δεν χρησιμοποιούνται συχνά. Ένα πολύ καλό και 

μεγάλο βήμα από τι̋ επιχειρήσει̋ για το μέλλον θα είναι να αυξήσουν το βαθμό αξιοποίηση̋ 

των περιουσιακών του̋ στοιχείων ή αλλιώ̋ να ρευστοποιήσουν κάποια από αυτά, 

χρησιμοποιώντα̋ τα χρήματα για την αναβάθμισή του̋, πράγμα που θα επιφέρει σχετικά 

κέρδο̋. 

Με βάση την ανάλυση και τα ευρήματα που έχουμε από τα ξενοδοχεία, μπορούμε να 

παρατηρήσουμε  μια γενική αύξηση στην κυκλοφορία των αποθεμάτων η οποία μα̋ δείχνει ότι 

η λειτουργία των επιχειρήσεων είναι αποτελεσματική, έχοντα̋ ω̋ αποτέλεσμα τη μείωση του 

κινδύνου από τη μη χρήση των αποθεμάτων όσο και τη μείωση των εξόδων αποθήκευση̋. 

Μεγάλο ρόλο λοιπόν από ότι είδαμε έχει παίξει η αύξηση των δραστηριοτήτων των 

επιχειρήσεων σε αρκετά στάδια του τουριστικού κλάδου, όπω̋ έχει αναλυθεί στο κεφάλαιο 1. 

Συνοψίζοντα̋ μπορούμε να δούμε ότι η διασύνδεση των επιχειρήσεων που δεν 

δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στου̋ ίδιου̋ κλάδου̋ συνιστούν διαφορετικέ̋ προτάσει̋ 

για τη συνεχή ανάπτυξη του̋, οι οποίε̋ θα συμβάλλουν και στην αύξηση του οφέλου̋ καθώ̋ 

και στη βελτίωση τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ του̋ το οποίο είναι αρκετά δυνατό χαρτί για τι̋ 

ξενοδοχειακέ̋ μονάδε̋. Ο τουρισμό̋ κινείται στην χώρα και ο κόσμο̋ ζητάει το καλύτερο 

αναγκάζοντα̋ όλε̋ τι̋ επιχειρήσει̋ να του̋ το προσφέρει. Σαν αποτέλεσμα το πραγματικό 

κέρδο̋ τη̋ επιχείρηση̋ είναι η καλή διαφήμιση. 
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Όσον αφορά τον νομό Αρκαδία̋ πρέπει να γίνουν και εκεί κάποιε̋ ριζικέ̋ αλλάγε̋ ώστε να 

μπορεί να προσελκύσει περισσότερο κόσμο. Το γενικό συμπέρασμα για τον νομό είναι ότι σε 

σχέση με την εθνική οικονομία η θέση τη̋ οικονομία̋ του είναι δυσμενέστερη.  Μέσω τη̋ 

SWOT ανάλυση̋ επικεντρωθήκαμε στα ισχυρά αλλά και στα αδύνατα σημεία του νομού 

καθώ̋ και στι̋ ευκαιρίε̋ αλλά και απειλέ̋ του, σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά 

και την μελλοντική αναπτυξιακή του στρατηγική και πορεία.  

Με λίγα λόγια η σταδιακή ανάπτυξη τη̋ τουριστική̋ κίνηση̋ όπω̋ είδαμε στα πρώτα κεφάλαια 

είναι από τα ισχυρά σημεία του νομού. Ένα̋ από του̋ λόγου̋ που οι περισσότεροι ημεδαποί 

προτιμούν την Αρκαδία για προορισμό του̋ είναι η απόσταση από την Αθήνα, που τα τελευταία 

χρόνια τη̋ κρίση̋ η απόσταση είναι ένα̋ σημαντικό̋ παράγοντα̋ για την επιλογή διακοπών 

λόγω των έξτρα εξόδων π.χ. διόδια, βενζίνε̋, κλπ. 

Κάποιε̋ από τι̋ σοβαρέ̋ απειλέ̋ του νομού για το μέλλον θα μπορούσαν να είναι, το έλλειμα 

σε υποδομέ̋ αλλά και η ενσωμάτωση και διάχυση των νέων τεχνολογιών καθώ̋ και η αδυναμία 

διαμόρφωση̋ στρατηγικού ρόλου. 

Κάποιε̋ από τι̋ προτεραιότητε̋ που θα πρέπει να θέσει ο νομό̋ για τη βελτίωσή του είναι: 

Πρωτογενή̋ Τομέα̋: 

1. Ανάπτυξη των γεωργικών υποδομών και τεχνολογικό̋ εκσυγχρονισμό̋ 

2. Αναβάθμιση τη̋ φυτική̋ παραγωγή̋ με προτεραιότητα στι̋ βιολογικέ̋ καλλιέργειε̋ 

Δευτερογενή̋ Τομέα̋: 

1. Επικέντρωση σε επιλεγμένου̋ κλάδου̋ που αξιοποιούν τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα του 

2. Επικέντρωση στην αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών ενέργεια̋ 

Τριτογενή̋ Τομέα̋: 

1. Αξιοποίηση μνημείων, περιοχών οικοτουρισμού, λιμνών, ποταμιών και μονοπατιών 

2. Ανάπτυξη έργων τουριστική̋ υποδομή̋ π.χ. καταλύματα, ξενώνε̋ κ.λ.π, να 

αναβαθμιστούν, να μπορούν να φιλοξενήσουν περισσότερο κόσμο, αλλά και να 

εκσυγχρονιστούν με βάση τα καινούρια δεδομένα τη̋ τεχνολογία̋ ώστε να 

προσελκύουν και νεότερο κοινό 

3. Λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντο̋ 
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4. Νέε̋ θέσει̋ εργασία̋ – ώστε να αυξηθεί ο αριθμό̋ των νέων διότι η πλειοψηφία του 

νομού είναι άνθρωποι μεγάλη̋ ηλικία̋ 

Ένα̋ αρκετά σημαντικό̋ παράγοντα̋ για να έρθει η ανάπτυξη στο συγκεκριμένο νομό, είναι 

ότι θα πρέπει προτεραιότητα να είναι η φυσική του ομορφιά να παραμείνει ακέραιη αλλά και 

η προστασία του περιβάλλοντο̋. 

 

Κατά τη γνώμη μου η Αρκαδία αποτελεί ιδανικό τόπο προορισμού για κάθε εποχή του χρόνου. 

Είναι περιοχή  με θαυμάσιε̋ κλιματολογικέ̋ συνθήκε̋ για όλε̋ τι̋ προτιμήσει̋ των ταξιδιωτών 

κάθε εποχή καθώ̋ συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Ο νομό̋ βρέχεται από το ανατολικό του 

τμήμα με πολλέ̋ παράλιε̋ για  του̋ καλοκαιρινού̋ ταξιδιώτε̋  και ταυτόχρονα έχει κυρίω̋ για 

του̋ φυσιολάτρει̋ τι̋  καταπράσινε̋ πλάγιε̋ του Πάρνωνα. Υπάρχουν επίση̋ εγκαταστάσει̋ 

rafting – kanoe – kayak για του̋ πιο τολμηρού̋ επισκέπτε̋, αλλά και χιονοδρομικό κέντρο για 

του̋ χειμερινού̋ μήνε̋ στο οροπέδιο του Μαίναλου. Είναι ένα̋ οικονομικό̋ χειμερινό̋ 

προορισμό̋ σε σχέση με την Αράχωβα που έχει το πλεονέκτημα τη̋ απόσταση̋ από την 

Αθήνα. 

 

 Ο νομό̋ φιλοξενεί επίση̋ το διάσημο και  εντυπωσιακό βυζαντινό εκκλησάκι Αγία̋ Θεοδώρα̋ 

με πελώρια δέντρα που πηγάζουν από μέσα του που ο καθένα̋ θα πρέπει να το δει, και για του̋ 

λάτρει̋ τη̋ ιστορία̋ γίνεται γνωριμία με πολιτισμική αρχαιολογική κληρονομιά (πολεμικό 

μουσείο, αρχαιολογικό μουσείο). Με λίγα λόγια συνδυάζει όλε̋ τι̋ εποχέ̋ του χρόνου και είναι 

αρκετά οικονομικό̋ ώστε να τον προτιμήσει κανεί̋. 

Τα ξενοδοχεία θα πρέπει και εκείνα να κάνουν αλλαγέ̋ ώστε να προσελκύσουν κόσμο. Θα 

μπορούν να διαθέσουν κάποια πακέτα προσφορά̋ για όλη την οικογένεια κυρίω̋ του̋ μήνε̋ 

που έχουν την λιγότερη επισκεψιμότητα. Θα πρέπει να εξασφαλίζουν την άνεση την χαλάρωση 

και την πολυτέλεια που ζητάνε οι τουρίστε̋ στι̋ αποδράσει̋ του̋. Να είναι καταφύγια ηρεμία̋ 

και να ανταποκρίνονται στι̋ προσδοκίε̋ των τουριστών όταν σκέφτονται τι̋ διακοπέ̋. Επίση̋ 

το προσωπικό πρέπει να είναι ευγενέστατο, να είναι άρτια εκπαιδευμένο. Να υπάρχουν οι 

παραδοσιακέ̋ γεύσει̋ τη̋ κουζίνα̋ του τόπου για να την γνωρίσουν και οι τουρίστε̋. Και 

τέλο̋ μια πολύ καλή διαφήμιση θα είναι το δυνατό του̋ χαρτί για την προσέλκυση του κόσμου. 

Η Αρκαδία μπορεί να προσελκύσει μια μεγάλη γκάμα τουριστών, από νεαρότερη̋ ηλικία̋, έω̋ 

και οικογενειάρχε̋ αλλά και μεγαλύτερη̋ ηλικία̋. Για μένα ένα̋ νομό̋ πρέπει να έχει το 
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ταλέντο και τι̋ δυνατότητε̋ να το κάνει αυτό  και πιστεύω πω̋ η Αρκαδία είναι ένα̋ από 

αυτού̋. Ο στόχο̋ είναι να μπορεί̋ να προσελκύσει̋ όλων των ηλικιακών ομάδων άτομα. Αν 

τον πραγματοποιήσει̋ τότε θεωρείται απόλυτη επιτυχία. Σε αυτό πρέπει να στοχεύσει ο νομό̋ 

για να υπάρξει αισθητή άνοδο̋ του τουρισμού. 

Ο τουρισμό̋ γενικά πρέπει να συμβαδίζει με τι̋ νέε̋ απαιτήσει̋ που αλλάζουν αρκετά συχνά. 

Θα πρέπει να γίνει εισαγωγή και προβολή εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αξιοποίηση και 

προβολή του φυσικού πλούτου, να γίνει ευρεία προβολή του τόπου σε όλα τα μέσα μαζική̋ 

ενημέρωση̋, και πιο σημαντικά βελτίωση των υποδομών και ειδικότερα τη̋ υγειονομική̋ 

περίθαλψη̋ κυρίω̋ για ευπαθεί̋ ομάδε̋, ώστε να μπορούν να προσελκύσουν και αυτού του 

είδου̋ τι̋ περιπτώσει̋, οι οποίοι ψάχνουν πάντα να ταξιδέψουν κάπου εκ του ασφαλού̋. 

Τέλο̋ θα πρέπει να γίνουν και κάποιε̋ άλλε̋ αλλαγέ̋ όπω̋, Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων, 

Διαμόρφωση Βιομηχανικών Τόπων, Στήριξη Πολιτιστικών Φορέων, Ενίσχυση Υπηρεσιών 

Αναψυχή̋, Ενίσχυση Ποιότητα̋ Ζωή̋, Ανάπτυξη Κουλτούρα̋ του δημιουργικού 

περιβάλλοντο̋ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΠΡΟΙΟΝ 

Οι παροχέ̋ 

     Αυτό που παρέχεται ή εκπληρώνεται μέσα σε ένα ξενοδοχείο. 

1.     ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΠΡΟΙΟΝ 

Το ξενοδοχειακό προϊόν συνίσταται από ένα σύνολο διαφόρων στοιχείων που περιλαμβάνει 

καταναλωτικά αγαθά καθώ̋ και υπηρεσίε̋ : 

·     το κτίριο (ή τα κτίσματα), η αρχιτεκτονική του, οι εγκαταστάσει̋ 

·     η περιοχή εγκατάσταση̋ και το περιβάλλον 

·     τα συγκεκριμένα προϊόντα (όπω̋ η εστίαση) 

Έτσι, ο πελάτη̋ του ξενοδοχείου καταναλώνει συγκεκριμένα προϊόντα, χρησιμοποιεί - έμμεσα 

ή άμεσα - όλε̋ ή τμήματα των υπηρεσιών που είναι στη διάθεση του. 

 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

(υλικά) 

 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ(άυλα) 

καταναλωτικά αγαθά 

υλικέ̋ παροχέ̋ 

 
προσωπικέ̋ παροχέ̋ 

ικανότητε̋ 

γνώσει̋ 

τεχνογνωσία 

   ενέργεια 

   τρόφιμα, ποτά 

   έπιπλα (χρήση) 

   σεντόνια - κουβέρτε̋ 

 
   υποδομή, πληροφόρηση 

   γραμματεία, επικοινωνίε̋ 

   γαστρονομία 

   animation 
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   οργάνωση εκδηλώσεων 

   προστασία αγαθών και προσώπων 

Οι βασικέ̋ αυτέ̋ παροχέ̋ συμπληρώνονται από μια 'πρόσθετη αξία' την επαύξηση που έχει 

την μορφή συμπληρωματικών ποιοτικών  στοιχείων, όπω̋: το χαμόγελο, η καλοσύνη, η 

ποιότητα υποδοχή̋ του προσωπικού, η ατμόσφαιρα κ.λ.π. Αυτά τα συμπληρωματικά ποιοτικά 

στοιχεία συνιστούν ένα PLUS (ένα επιπρόσθετο στοιχείο) πολύ σημαντικό ιδιαίτερα σε σχέση 

με τον ανταγωνισμό. 

 

 

Η συνολική αξία του ξενοδοχειακού προϊόντο̋ είναι συνδεδεμένη με την ατομική αξία των 

στοιχείων που την συνθέτουν.  Η πραγματικότητα ενό̋ προϊόντο̋ κυμαίνεται, όχι μόνον από 

τον ένα πελάτη στον άλλο, αλλά ακόμη και για τον ίδιο πελάτη μέσα στο χρόνο. 

2.       Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Από την πλευρά του Μάρκετινγκ, η μελέτη των προϊόντων αφορά στην προσπάθεια τη̋ 

επιχείρηση̋ να προσδώσει στο προϊόν όλα  εκείνα τα χαρακτηριστικά στοιχεία που θα 

προσελκύσουν τον καταναλωτή, δίνοντα̋ του ταυτόχρονα την αίσθηση ότι έχει ληφθεί κάθε 

μέριμνα ώστε να αποκομίσει την μέγιστη ικανοποίηση. 

'Το κοινό δεν αγοράζει προϊόντα, αλλά ωφέλειε̋ και ικανοποίηση'  (Τ.Levitt) 

Αποτελεί πολύ βασική έγνοια για το Μάρκετινγκ, να διασφαλίζεται ότι το προϊόν έγινε καλώ̋ 

αντιληπτό από τον καταναλωτή, ότι του δίνει ικανοποίηση χωρί̋ να παραγνωρίζεται η ύπαρξη 

του ανταγωνισμού. 

‘Έτσι πρέπει να γίνονται μελέτε̋ που αφορούν: 



ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Σελίδα 89 

 

Ø    Τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντο̋ 

Ø     H έκταση τη̋ γκάμα̋ προϊόντο̋ που προσφέρονται 

τα ουσιωδέστερα πλεονεκτήματα για τον 

καταναλωτή 

Ø  οι δυνατότητε̋ βελτίωση̋, καινοτομία̋ 

Ø 

πάντα βεβαίω̋ 

σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό 

Το ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ έχει μια σχετικά περισσότερο πρόσφατη ιστορία.  Οι τεχνικέ̋ 

του δεν είναι τόσο σύνθετε̋ όπω̋ εκείνε̋ που εφαρμόζει το Μάρκετινγκ των αγαθών ευρεία̋ 

κατανάλωση̋ ή των βιομηχανιών προϊόντων. Υπάρχει εντούτοι̋ ένα̋ αριθμό̋ μέσων που μα̋ 

επιτρέπουν να εργασθούμε με μέθοδο και αποτελεσματικότητα. 

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Επιλέγεται ένα̋ αριθμό̋ από βασικά κριτήρια ταυτότητα̋ του ξενοδοχείου.  Τα στοιχεία αυτά 

θεωρούνται γενικά σαν αυτά που αποτελούν συνήθω̋ τα 'ισχυρά σημεία' του και συνιστούν 

ταυτόχρονα το συνολικό προϊόν (έννοια συνολικότητα̋ του ξενοδοχειακού προϊόντο̋). Για 

κάθε στοιχείο που έχουμε επιλέξει ορίζουμε κριτήρια αξιολόγηση̋ που ακολουθούνται 

υποχρεωτικά. Το σύνολο των στοιχείων αυτών συνιστούν μια λίστα ελέγχου (ένα 'check-list' 

του προϊόντο̋). 

Στην περίπτωση τη̋ γνωστή̋ αλυσίδα̋ MERIDIEN, τα στοιχεία είναι: 

   Αρχιτεκτονική κτιρίου, εξωτερική σήμανση 

   Διακόσμηση χώρου Υποδοχή̋ 

   Διακόσμηση χωλ Υποδοχή̋: πληροφόρηση, σήμανση 

   Διαμονή του επισκέπτη: ατμόσφαιρα, μουσική, διακόσμηση, εξοπλισμό̋ guest-supplies του 

δωματίου και του μπάνιου/WC 

   Εστίαση: διακόσμηση, εξοπλισμό̋, επωνυμία εστιατορίου 

   Αίθουσε̋ συνεδριάσεων/μπανκέ.  Επωνυμίε̋ των αιθουσών 

   Ανιμασιόν: Έμφαση στην πολιτιστική και καλλιτεχνική κληρονομιά τη̋ χώρα̋ 
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   Προσωπικό: αποτελεσματικότητα, ευγένεια, χαμόγελο, φιλικότητα 

   Στολέ̋: στυλ, χρώματα, κομψότητα 

 

 

3.     ΕΙΚΟΝΑ ( IMAGE ) ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

'Η εικόνα είναι το σύνολο των  αντιλήψεων και των απόψεων που οι άνθρωποι σχηματίζουν 

σκεπτόμενοι κάτι' (D. Jaggi) 

Η εικόνα τη̋ επιχείρηση̋ αποτελεί τμήμα του κεφαλαίου τη̋. 

Κάθε προϊόν έχει τη δική του 'προσωπικότητα', την εικόνα του, τη̋ οποία̋ το περιεχόμενο έχει 

συντεθεί από στοιχεία χρήση̋ (εμπειρία) και από ψυχολογικά στοιχεία. 

Το τουριστικό και το ξενοδοχειακό προϊόν ικανοποιούν βασικέ̋ ανάγκε̋ του ανθρώπου. 

Ικανοποιούν την ανάγκη τη̋ στέγη̋, τη̋ ανάπαυση̋, τη̋ δίψα̋ και τη̋ πείνα̋ καθώ̋ και 

ανάγκε̋ ψυχολογική̋ φύση̋ όπω̋ είναι η ανάγκη τη̋ ασφάλεια̋, του ανήκειν, τη̋ 

υπερηφάνεια̋ κ.λ.π. 

Η ψυχολογική λειτουργία είναι σημαντική για τον τουρισμό και ιδιαίτερα για τα ξενοδοχεία 

διότι το προϊόν συμβάλλει στον ορισμό τη̋ προσωπικότητα̋ του χρήστη. Επιβεβαιώνει τι̋ 

προτιμήσει̋ του, την κοινωνική του τάξη, την ανάγκη να 'φανεί'. Μέσω του προϊόντο̋, τα 

άτομα επιθυμούν να αντλήσουν κοινωνική και ψυχολογική ικανοποίηση. 

Κάθε στοιχείο του Μίγματο̋ Μάρκετινγκ επηρεάζει την εικόνα του προϊόντο̋. 

Η στρατηγική Μάρκετινγκ οφείλει να λαμβάνει υπόψη τη̋ την 'προσωπικότητα' του προϊόντο̋. 

Οι λειτουργίε̋ χρήση̋ μπορούν να ενισχυθούν ή τροποποιηθούν με την βοήθεια των μέσων 

επικοινωνία̋ που χρησιμοποιεί η επιχείρηση. 

Στην εικόνα συγκεντρώνονται οι εντυπώσει̋ του κοινού απέναντι στο προϊόν.  Η εικόνα 

περιβάλλει τη επιχείρηση σαν ένα 'κλίμα'. 



ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Σελίδα 91 

 

Όλε̋ οι απόψει̋ και όλε̋ οι ενέργειε̋ τη̋ επιχείρηση̋ δημιουργούν την εικόνα. Η επιτυχία τη̋ 

επιχείρηση̋ εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτή, καθώ̋ και από την εμπιστοσύνη που 

εμπνέει στην αγορά. Οι Δημόσιε̋ Σχέσει̋ συμβάλλουν επίση̋ πολύ. 

Με τη βοήθεια των εργαλείων του Μάρκετινγκ, προσπαθούμε να γεννηθούν προτιμήσει̋ 

τέτοιε̋, που να οδηγούν το προϊόν να βγει από την ανωνυμία. Μια θετική εικόνα δημιουργεί 

προτιμήσει̋ που συμβάλλουν στην ενίσχυση τη̋ θέση̋ τη̋ επιχείρηση̋ στην αγορά. 

Συμπληρωματικότητα των εικόνων 

Η εικόνα δημιουργείται από: 

   Την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται στο ξενοδοχείο 

   Το κτίσμα, τη πρόσοψη, την είσοδο, τη διακόσμηση, την αρχιτεκτονική μορφή των 

ξενοδοχείων 

   Την πολιτική επικοινωνία̋ του (διαφήμιση, προώθηση, mailing κ.λ.π.) 

   Το 'από στόμα σε στόμα' (πολύ σημαντικό στα ξενοδοχεία) 

   Τα μέλη του προσωπικού που βρίσκονται σε επαφή με του̋ πελάτε̋ (υποδοχή, σέρβι̋, 

φιλικότητα, στολέ̋ κ.λ.π.) 

   Τι̋ Δημόσιε̋ Σχέσει̋ 

   Τη σύνθεση τη̋ πελατεία̋ (κοινωνικό̋ περίγυρο̋) κ.λ.π. 

Είναι απαραίτητο̋ ο συνδυασμό̋ και συντονισμό̋ μεταξύ των παραπάνω όταν επιθυμούμε να 

δημιουργήσουμε μια συγκεκριμένη και συμπαγή εικόνα τη̋ τουριστική̋ μα̋ επιχείρηση̋ 

Τα χρώματα, τα σχήματα, το γούστο τη̋ διακόσμηση̋, η γραφιστική του ονόματο̋ τη̋ 

επιχείρηση̋ (λογότυπο), οι πινακίδε̋, τα επιστολόχαρτα, η διαφήμιση κ.α. οφείλουν να 

παρουσιάζουν μια 'οικογενειακή ατμόσφαιρα', κατά τρόπο ώστε να προσδίδεται ένα πολύ 

συγκεκριμένο ύφο̋ (στυλ)  

σ' όλε̋ τι̋ εκδηλώσει̋ τη̋ επιχείρηση̋ και όταν κάθε λεπτομέρεια θα διαχέεται σε ενιαίο 

σύνολο. 
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Η κατασκευή τη̋ εικόνα̋  θα πρέπει  συνεπώ̋ να γίνει κατά τρόπο συντονισμένο και μέσα στα 

πλαίσια μια̋  πολιτική̋ συνολική̋ εικόνα̋: μια̋ εταιρική̋ ταυτότητα̋' (corporate identity). 

Αυτή έχει χαρακτήρα ταυτόχρονα οπτικό και ανθρωπίνων σχέσεων όπω̋ αυτέ̋ αναδεικνύονται 

μέσα από τι̋ επαφέ̋ με την πελατεία, την υποδοχή, το εστιατόριο κ.λ.π. 

Είναι επίση̋ αυτονόητο ότι είναι αναγκαίε̋ οι καλέ̋ εσωτερικέ̋ ανθρώπινε̋ σχέσει̋ μεταξύ 

των μελών του προσωπικού για την δημιουργία μια ευνοϊκή̋ εικόνα̋ και την διαμόρφωση μια̋ 

εντύπωση̋ ενό̋ συνόλου που θα χαρακτηρίζει και θα διακρίνει την επιχείρηση από του̋ 

ανταγωνιστέ̋ τη̋.  

Είναι καθήκον του υπεύθυνου Μάρκετινγκ να προσδιορίσει την εικόνα που επιθυμεί, να 

προβάλλει και να προσαρμόσει στη συνέχεια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντο̋ ή του 

ξενοδοχείου για τον στόχο που έχει τεθεί. 

Η εικόνα την οποία επιθυμούμε να προσδώσουμε στο προϊόν μα̋, πρέπει να οριστεί με 

σαφήνεια, να προσδιοριστεί, να τονιστεί επαρκώ̋ σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα. 

Ο ρόλο̋ του Μάρκετινγκ είναι η ενίσχυση τη̋ ευνοϊκή̋ εικόνα̋ στα μάτια του καταναλωτή. 

Εταιρική ταυτότητα (corporate identity) 

Λέγοντα̋, 'εταιρική ταυτότητα', εννοούμε την ενιαία και τυποποιημένη οπτική εικόνα που 

επιτρέπει ένα κοινό να αναγνωρίσει μια επιχείρηση. 

Η εταιρική ταυτότητα πρέπει να εκφράζει επίση̋ το ύφο̋ (στυλ) και τη “φιλοσοφία' τη̋ 

επιχείρηση̋ και αυτό πέρα από τα στοιχεία εκείνα που είναι εύκολα αναγνωρίσιμα. 

Η εταιρική ταυτότητα μπορεί να λάβει διάφορε̋ μορφέ̋ οι οποίε̋ είναι: ο γραφισμό̋, το 

σλόγκαν, τα χρώματα. Το λογότυπο είναι η ισχυρότερη μορφή, γιατί επιλέχτηκε για να 

συμβολίζει γραφικώ̋ την επιχείρηση. 

4.     Η ΜΑΡΚΑ ( ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ) 

Από την επιχειρηματική πλευρά, η μάρκα είναι η υπογραφή, η εγγύηση του καταναλωτή. 

Ενισχύει την προσωπικότητα του προϊόντο̋, συνθέτει ένα σημείο-αξία αναφορά̋ εφόσον είναι 

επαρκώ̋ γνωστή στου̋ καταναλωτέ̋. Είναι ένα ζωτικό κομμάτι τη̋ εμπορική̋ λειτουργία̋ τη̋ 

επιχείρηση̋ διότι επιτρέπει την αναγνώριση (εντοπισμό̋ ταυτότητα̋) του προϊόντο̋. Οι 
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αλυσίδε̋ ξενοδοχείων αφιερώνουν ένα πολύ σημαντικό τμήμα των προϋπολογισμών του̋ σε 

διαφημίσει̋ για να ενισχύσουν τη εικόνα τη̋ μάρκα του̋.  (HILTON, HYATT, SHERATON 

κ.λ.π.). 

Για του̋ παροχεί̋ υπηρεσιών είναι αδιανόητη η απουσία μια̋ μάρκα̋ καθώ̋ και η απουσία 

διαφημιστική̋ υποστήριξη̋. Στον χώρο των πιστωτικών καρτών π.χ. η αναγνώριση τη̋ μορφή̋ 

τη̋ πίστωση̋ που χορηγείται με την βοήθεια ονομασιών και άλλων διαφημιστικών εργαλείων, 

τι̋ καθιστά ευκολότερα αντιληπτέ̋ και διευκολύνεται η εμπορική του̋ διακίνηση (Diners 

Club, Visa Card, American Express κ.λ.π.) παρόλο που οι παροχέ̋ του̋ είναι 

πανομοιότυπε̋. Μάρκα και εικόνα είναι στενά συνδεδεμένε̋. 

        Στρατηγική διαφοροποίηση̋ (differentiation) 

1        H ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 

Η διαφοροποίηση (differentiation) παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του προϊόντο̋, όπω̋ αυτά 

γίνονται αντιληπτά από του̋ καταναλωτέ̋, σαν διαφορετικά από εκείνα άλλων προϊόντων τη̋ 

ίδια̋ φύση̋ που προσφέρονται στην αγορά. 

Όσο ένα προϊόν είναι 'μη διαφοροποιημένο' στι̋ λειτουργίε̋ χρήση̋ του, τότε η διαφοροποίηση 

του πρέπει να επέλθει μέσω των ψυχολογικών λειτουργιών π.χ. τα ξενοδοχεία μπορούν να 

διαφοροποιηθούν στο επίπεδο τη̋ υποδοχή̋, τη̋ ατμόσφαιρα̋, τη̋ ανιμασιόν κ.λ.π. 

Τα λειτουργικά πλεονεκτήματα του προϊόντο̋ εξαντλούνται σύντομα διότι ο ανταγωνισμό̋ 

αργά ή γρήγορα χρησιμοποιεί τα ίδια. Είναι συνεπώ̋ αναγκαίο να διαφοροποιηθεί το προϊόν 

σύμφωνα με κριτήρια ψυχολογικά και συστατικών τη̋ εικόνα̋ που θα του δώσουν ένα 

καινούριο περιεχόμενο. 

'Όσο η προσφορά ξεπερνά τη ζήτηση, τόσο πρέπει αυτή να διαφοροποιηθεί.' 

 


