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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

Ο ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΛΑΓΟ – ΔΗΑΓΧΓΖ 

  

1.1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

 

Ο ηνπξηζκφο εέλαη Ϋλαο πνιχ δηαδεδνκΫλνο ηξφπνο ςπραγσγέαο  εηδηθΪ ζηνλ Γπηηθφ θφζκν ελψ 

παξΪιιεια απνηειεέ κηα πνιχ κεγΪιε βηνκεραλέα θαη ζεκαληηθφηαηε πεγά εζφδσλ γηα ηηο 

ηνπξηζηηθΫο ρψξεο κεηαμχ ησλ νπνέσλ θαη ε ΔιιΪδα. 

 

ΠνιιΫο εέλαη νη πξνζπΪζεηεο πνπ Ϋρνπλ γέλεη γηα λα δoζεέ Ϋλαο επαθξηβάο νξηζκφο ηνπ Σνπξηζκνχ. 

Απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ, πΫληε κπνξνχλ λα εμαθξηβσζνχλ ελλνηνινγηθΪ θαη ζπγθεθξηκΫλα 

ηα εμάο: 

 

α) Ο ηνπξηζκφο εέλαη απνηΫιεζκα κεκνλσκΫλεο ά νκαδηθάο κεηαθέλεζεο αλζξψπσλ ζε δηΪθνξνπο 

ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη ε δηακνλά ηνπο ζε απηνχο επέ ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα 24σξν κε ζθνπφ ηελ 

ηθαλνπνέεζε ησλ ςπραγσγηθψλ ά επαγγεικαηηθψλ ηνπο αλαγθψλ. 

 

β) Οη δηΪθνξεο κνξθΫο ηνπ ηνπξηζκνχ πεξηιακβΪλνπλ απαξαέηεηα δχν βαζηθΪ ζηνηρεέα: Σν ηαμέδη 

ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη ηε δηακνλά ζε απηφλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο δηαηξνθάο. 

 

γ) Σν ηαμέδη θαη ε δηακνλά ιακβΪλνπλ ρψξα εθηφο ηνπ ηφπνπ ηεο κφληκεο δηακνλάο ησλ αλζξψπσλ 

πνπ απνθαζέδνπλ λα κεηαθηλεζνχλ γηα ηνπξηζηηθνχο ιφγνπο. 

 

δ) Ζ κεηαθέλεζε αλζξψπσλ ζε δηΪθνξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο εέλαη πξνζσξηλνχ θαη 

βξαρπρξφληνπ ραξαθηάξα, πνπ ζεκαέλεη φηη πξφζεζά ηνπο εέλαη λα επηζηξΫςνπλ ζηνλ ηφπν ηεο 

κφληκεο θαηνηθέαο ηνπο κΫζα ζε ιέγεο, κΫξεο εβδνκΪδεο ά κάλεο. 

 

ε) Οη Ϊλζξσπνη επηζθΫπηνληαη ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο γηα ηνπξηζηηθνχο ιφγνπο, δειαδά γηα 

ιφγνπο Ϊιινπο απφ εθεέλνπο ηεο κφληκεο δηακνλάο ηνπο ά ηεο επαγγεικαηηθάο απαζρφιεζάο ηνπο. 

 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (ΠΟΣ-UNWTO) δέλεη ηνλ εμάο νξηζκφ : 
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«Ο ηνπξηζκφο πεξηιακβΪλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ηαμηδεχνπλ θαη δηακΫλνπλ ζε 

πξννξηζκνχο  θαη πεξηνρΫο Ϊιιεο εθηφο απφ απηΫο πνπ απνηεινχλ ην ζπλεζηζκΫλν πεξηβΪιινλ 

ηνπο (π.ρ ηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθέαο ηνπο) θαη γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ ππεξβαέλεη ην 24σξν, 

αιιΪ  θαη πνπ δελ μεπεξλΪ ην Ϋλα Ϋηνο, κε ζθνπφ ηελ αλαςπρά, ηελ ηθαλνπνέεζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηνπο αλαγψλ θ.α.» 

 

Απηφ πνπ εέλαη ζεκαληηθφ λα γέλεη θαηαλνεηφ εέλαη πψο ν Σνπξηζκφο απνηειεέ Ϋλα πνιπδηΪζηαην 

νηθνλνκηθνθνηλσληθφ θαηλφκελν θαη πξνθεηκΫλνπ λα αλαιπζεέ επαξθψο ζε φιν ηνπ εχξνο, ν πιΫνλ 

θαηΪιιεινο νξηζκφο εέλαη εθεέλνο πνπ ηνλ αληηκεησπέδεη σο κηα ηδηαέηεξα δηακνξθνχκελε ηδησηηθά 

θαηαλΪισζε. 

 

ΔπνκΫλσο ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ ζηνηρεέα «Ο Σνπξηζκφο απνηειεέ κηα ηδηαέηεξα 

δηακνξθνχκελε ηδησηηθά θαηαλΪισζε, ε νπνέα πεξηιακβΪλεη ηφζν ηε ζπκκεηνρά φισλ ζρεδφλ ησλ 

θιΪδσλ ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο, φζν θαη ησλ ηνκΫσλ ηνπ θξΪηνπο θαη ηεο θνηλσλέαο ζε κηα 

Δζληθά νηθνλνκέα ππνδνράο».(ΕαραξΪηνο, 1984) 

 

ΣΫινο, ε ιΫμε ηνπξηζκφο θαζψο θαη ηα ηα παξΪγσγα ηεο πνπ εηζάιζαλ ζηελ ειιεληθά γιψζζα απφ 

ηηο γαιιηθΫο ιΫμεηο «tour» θαη «tourisme» , πξνΫξνρληαη απφ ηελ ειιεληθά ιΫμε «ηφξλνο», ην νπνέν 

απνηεινχζε Ϋλα κερΪληκα ζαλ ηνλ δηαβάηε θαη πΫξαζε ζηε ιαηηληθά γιψζζαο ψο tornare, πνπ 

ζάκαηλε γπξέδσ ηνλ ηξνρφ θαη ζηα γαιιηθΪ ψο tourner, πνπ ζεκαέλεη πεξηζηξΫθσ. 

 

“Η ηελεςηαία παπάγπαθορ βαζίζηηκε ζηην ζςνένηεςξη («5 λεπηά με ηον Καθηγηηή γλωζζολογίαρ, 

Γιώπγο Μπαμπινιώηη», ζηο Βήμα FM 99,5”) 

 

1.1.1 Ο ΣΟΤΡΗΜΟ Χ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓA 

 

 

Δέλαη αδηακθηζβάηεην ην γεγνλφο φηη ν ηνπξηζκφο απνηειεέ ηα ηειεπηαέα ρξφληα γηα ηελ Διιεληθά 

Οηθνλνκέα ην αλΪρσκα ζηελ χθεζε θαη ηνλ θαζνξηζηηθφ παξΪγνληα ζηελ ζπλερά κΪρε θαηΪ ηεο 

κεέσζεο ηεο αλεξγέαο, ε νπνέα καζηέδεη ηελ ρψξα καο ηα ηειεπηαέα ρξφληα ηεο θξέζεο. ΔπηπιΫνλ, ν 

ηνπξηζκφο απνηειεέ Ϋλαλ απφ ηνπο ειΪρηζηνπο ηνκεέο πνπ παξνπζηΪδνπλ ηδηαέηεξν επελδπηηθφ 

ελδηαθΫξνλ θαη ιφγσ ηεο βαξχηεηΪο ηνπ κπνξεέ λα απνηειΫζεη θηλεηάξην κνριφ γηα ηελ επΪλνδν 

ηεο ρψξαο ζηελ βηψζηκε αλΪπηπμε. 
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Δπέζεο, ιφγσ ηεο κεγΪιεο δηαζπνξΪο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ αλΪ ηε ρψξα, ν ηνπξηζκφο 

παέδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ ηειηθά δηακφξθσζε ηνπ εηζνδάκαηνο ζε πνιιΫο πεξηνρΫο ηεο ρψξαο. 

Απφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ, Ϋρεη Ϋληνλε επνρηθφηεηα (εηδηθΪ ζηελ ρψξα καο) θαζψο νη δηαθνπΫο πνπ 

πξνζθΫξεη ε ΔιιΪδα «Ήιηνο & ΘΪιαζζα» απνηεινχλ θαη ην βαζηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο ρψξαο 

καο. (ΔΣΔ, 2018) 

 

 

1.1.2 ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΟΝ ΣΟΤΡΗΜΟ ΚΑΗ ΣΟΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟ ΚΛΑΓΟ 

 

χκθσλα κε κειΫηε ηνπ ΔΣΔ γηα ηελ εθηέκεζε ησλ επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ απφ 

ηνλ μελνδνρεηαθφ θιΪδν ζηελ ΔιιΪδα ηα Ϋηε 2017 θαη 2018, ιάθζεθαλ ππφςηλ 

 

γηα λΫεο θαηαζθεπΫο , ν αξηζκφο ησλ λΫσλ δσκαηέσλ πνπ θαηαζθεπΪζηεθαλ, ζχκθσλα κε ην 

Μεηξψν Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξάζεσλ (ΜΖΣΔ), θαζψο θαη ην ΜΫζν Δθηηκψκελν Κφζηνο Καηαζθεπάο 

λΫσλ δσκαηέσλ αλΪ θαηεγνξέα αζηεξηνχ βΪζεη ζηνηρεέσλ αγνξΪο. 

γηα αλαθαηλέζεηο, ν αξηζκφο δσκαηέσλ αλΪ θαηεγνξέα ζηελ ιάμε ηνπ πξνεγνχκελνπ Ϋηνπο βΪζεη 

ΜΖΣΔ, θαζψο θαη ην ΜΫζν Κφζηνο Αλαθαέληζεο/Δπηζθεπάο ππαξρφλησλ δσκαηέσλ αλΪ θαηεγνξέα 

αζηεξηνχ (βΪζεη κειΫηε ηνπ ΞΔΔ) 

 

Με βΪζε ηα παξαπΪλσ, εθηηκάζεθε φηη ην ζχλνιν ησλ επελδχζεσλ απφ ηνλ μελνδνρεηαθφ θιΪδν 

γηα ηελ θαηαζθεπά λΫσλ αιιΪ θαη γηα αλαθαέλεζε/επηζθεπά ησλ άδε ππαξρφλησλ μελνδνρεηαθψλ 

κνλΪδσλ γηα ηα Ϋηε 2017, 2018 αλΫξρεηαη ζηα € 1.541 εθ. Καη € 2.260 εθ. αληέζηνηρα (αχμεζε θαηΪ 

46%). 

 

Απφ ηα πνζΪ απηΪ, Ϋλα κΫξνο ηνπο αθνξΪ ζε εηζαγψκελα αγαζΪ θαη ππεξεζέεο θαη ην ππφινηπν ζε 

ππεξεζέεο θαη αγαζΪ εγρψξηαο πξνζηηζΫκελεο αμέαο. 

 

Με βΪζε απηά ηε θαηαλνκά, ππνινγέζζεθε νηη ε επΫλδπζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιΪδνπ, θαζαξά απφ 

εηζαγσγΫο, αλΫξρεηαη ζηα €  881 εθ. θαη € 1.314 εθ. αληέζηνηρα (+49%). 
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1.1.3 ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ, ΠΛΖΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ 

 

 

χκθσλα κε ηνλ ΗΟΒΔ (2012), ηα ζπλνιηθΪ Ϋζνδα ησλ θαηαιπκΪησλ, πνπ δελ πεξηιακβΪλνπλ κφλν 

μελνδνρεέα αιιΪ θαη ελνηθηαδφκελα δσκΪηηα, βέιιεο θ.η.ι., αληηπξνζσπεχνπλ ην 45,3 % ηεο 

ηνπξηζηηθάο δξαζηεξηφηεηαο. ΔθηηκΪηαη φηη ην ζχλνιν ηεο επΫλδπζεο γηα ηνπο Ϊιινπο θιΪδνπο ζηα 

€ 1.861 εθ. γηα ην 2017 θαη € 2.729 εθ. γηα ην 2018. 

 

ΠαξφιαπηΪ, ζπλεθηηκψληαο ην γεγνλφο νηη γηα ηνλ μελνδνρεηαθφ θιΪδν, ζε ζρΫζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο θιΪδνπο πνπ εμππεξεηνχλ ηνλ ηνπξηζκφ, ν νπνένο εέλαη θαηΪ πνιχ ηζρπξφηεξνο θαη 

αξθεηΪ κεγαιχηεξεο εληΪζεσο θεθαιαένπ, απνκεηψζεθε ην ζπγθεθξηκΫλν πνζφ ζην 1/3 πεξέπνπ, 

γηα ιφγνπο εγθπξφηεξεο πξφβιεςεο απφ ηελ κειΫηε απηά, θαη Ϋηζη ηειηθΪ εθηηκάζεθε ε ζπλνιηθά 

δαπΪλε ησλ ππφινηπσλ θιΪδσλ πιάλ ηνπ μελνδνρεηαθνχ ζηα € 1.241 εθ. γηα ην 2017 θαη € 1.819 

εθ. γηα ην Ϋηνο 2018 αληέζηνηρα. 

 

1.1.4 ΣΑ ΔΜΜΔΑ ΟΦΔΛΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

 

 

χκθσλα κε ηνλ ΗΟΒΔ (2012), θΪζε € 1 πνπ δεκηνπξγεέ ηνπξηζηηθά δξαζηεξηφηεηα, παξΪγεη 

επαθνινχζσο Ϋκκεζε πξφζζεηε νηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα € 1,2, επνκΫλσο ζπλνιηθΪ δεκηνπξγεέ 

ΑΔΠ € 2,2. Γειαδά, ν πνιιαπιαζηαζηάο ηεο ηνπξηζηηθάο δξαζηεξηφηεηαο αλΫξρεηαη ζε 2,2. 

 

πλνπηηθΪ θαη πξνθεηκΫλνπ λα γέλεη εχθνια θαηαλνεηφ ην Ϊλσζελ ζηαηηζηηθφ, ιΫκε φηη γηα θΪζε €1 

αχμεζε ζηα ηνπξηζηηθΪ Ϋζνδα, ην ΑΔΠ (ΑθαζΪξηζην Δγρψξην Πξντφλ) απμΪλεη θαηΪ € 2,2. 

 

1.1.5 Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 

 

χκθσλα κε εθηηκάζεηο ηεο  ΔΛ.ΣΑΣ., ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο ζε ηξΫρνπζεο ηηκΫο, θαηΪ ην 2018 

δηακνξθψζεθε ζηα € 184.714 εθ., απμεκΫλν θαηΪ +2,5% ζε ζχγθξηζε κε ην 2017, φπνπ θαη εέρε 

δηακνξθσζεέ ζηα € 180.218 εθ. 
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πλνςέδνληαο ηα παξαπΪλσ ζηνηρεέα ζηα νπνέα αλαθεξζάθακε θαη ζπγθξέλνληαο ηα κε ην ΑΔΠ ηεο 

ρψξαο, πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζπκπεξΪζκαηα : 

 

Ζ Ϊκεζε ζπλεηζθνξΪ ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ ηειηθά δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ αλάιζε ζην 11,7%  ά 

αιιηψο ζε πεξέπνπ € 21,6 δηο. 

 

Ζ ζπλνιηθά ζπλεηζθνξΪ αλΫξρεηαη κεηαμχ € 47,4 θαη € 57,1 δηο., πνπ κε ηελ ζεηξΪ ηνπ ζεκαέλεη νηη 

θπκΪλζεθε κεηαμχ ηνπ 25,7% ηνπ ΑΔΠ θαη 30,9% ηνπ ΑΔΠ θαζηζηψληαο Ϋηζη ηνλ ηνπξηζκφ ηνλ 

βαζηθφ ππιψλα θαη ηνλ θηλεηάξην κνριφ ηεο Διιεληθάο νηθνλνκέαο. 

Σν ΑΔΠ παξνπζέαζε κηα αχμεζε ηεο ηΪμεο ηνπ +2,5%, αλψ παξΪιιεια ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

ηνπξηζκνχ απμάζεθε θαηΪ +13,3%. 

πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ηνπ εηζνδάκαηνο ηεο ηνπξηζηηθάο δξαζηεξηφηεηαο πξνΫξρεηαη απφ ην 

εμσηεξηθφ, γεγνλφο πνπ θαζηζηΪ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ κηα ακηγψο  εμαγσγηθά δξαζηεξηφηεηα. 

 

1.1.6 ΣΟΤΡΗΜΟ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

 

Δθηφο απφ ηελ κεγΪιε ζπκβνιά ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο, Ϋρεη κεγΪιε ζπλεηζθνξΪ θαη 

ζηελ απαζρφιεζε, θαζψο ηα ηειεπηαέα ρξφληα Ϋρεη ζπκβΪιιεη ηδηαέηεξα ζηελ κεέσζε ηεο αλεξγέαο. 

πγθεθξηκΫλα, θαηΪ ην 2ν, 3ν, θαη 4ν ηξέκελν ηνπ 2018, ε απαζρφιεζε ζηνλ ηνκΫα ηνπ ηνπξηζκνχ 

απμάζεθε θαηΪ +2,1%, +3,1% θαη +7,9% αληέζηνηρα. 

 

Όπσο πξναλαθΫξακε, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεέα ηνπ ΙΟΒΔ (2012), ηα θαηαιχκαηα θαη ε εζηέαζε 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 63,3% ηεο ηνπξηζηηθάο δαπΪλεο ζηελ ΔιιΪδα. Σν ζχλνιν ηεο απαζρφιεζεο 

πνπ δεκηνπξγάζεθε απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαηΪ ην 2018, εθηηκΪηαη ζηηο 650 ρηιηΪδεο ζΫζεηο εξγαζέαο ά 

ην 16,7% ηεο ζπλνιηθάο απαζρφιεζεο. ΔΪλ ζπλππνινγηζζνχλ κε πνιιαπιαζηαζηά αληέζηνηρα ηνπ 

ΑΔΠ (2,2% - 2,65%), ηφηε ε ζπλνιηθά (Ϊκεζε ά Ϋκκεζε) απαζρφιεζε πνπ δεκηνπξγεέ ην ηνπξηζηηθφ 

πξντφλ αλΫξρεηαη ζην 36,7% Ϋσο 44,2% επέ ηνπ ζπλφινπ. 
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1.2 ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

 

 

Ο Σνπξηζκφο δηαθξέλεηαη ζηηο εμάο θαηεγνξέεο : 

 

1) Δγρψξηνο ηνπξηζκφο (domestic tourism): ν ηνπξηζκφο ησλ θαηνέθσλ κέαο ρψξαο φηαλ ηαμηδεχνπλ 

κφλν εληφο απηάο (πρ. Ϋλαο  Αζελαένο πεγαέλεη ζηελ ΠΪηξα) 

 

2) Δμεξρφκελνο ηνπξηζκφο (outbound tourism): αθνξΪ ζηνπο κφληκνπο θαηνέθνπο κέαο ρψξαο νη 

νπνένη ηαμηδεχνπλ ζε κέα Ϊιιε ρψξα (πρ. Ϋλαο Έιιελαο πνπ ηαμηδεχεη ζηε Γαιιέα) 

 

3) Δηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο (inbound tourism): ν ηνπξηζκφο ησλ αιινδαπψλ νη νπνένη ηαμηδεχνπλ 

ζε δεδνκΫλε ρψξα (πρ. Ϋλαο ΓΪιινο πνπ ηαμηδεχεη ζηελ ΔιιΪδα) 

 

4) Γηεζλάο ηνπξηζκφο (international tourism): ην ζχλνιν ηνπ εηζεξρφκελνπ θαη ηνπ εμεξρφκελνπ 

ηνπξηζκνχ. 

 

5) Δζσηεξηθφο ηνπξηζκφο (internal tourism): ην ζχλνιν ηνπ εγρψξηνπ θαη ηνπ εηζεξρφκελνπ 

ηνπξηζκνχ 

 

6) Δζληθφο ηνπξηζκφο: (national tourism): ην ζχλνιν ηνπ εγρψξηνπ θαη ηνπ εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ 

 

 

1.3 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΗΓΗΟΜΟΡΦΗΔ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ 

ΠΡΟΗΟΝΣΟ 

 

 

Ζ ηνπξηζηηθά θαη ηαμηδησηηθά βηνκεραλέα  σο παγθφζκηα βηνκεραλέα παξνπζηΪδεη ηα εμάο 

ραξαθηεξηζηηθΪ  

 

Ζ βηνκεραλέα ηαμηδηψλ θαη ηνπξηζκνχ ζχκθσλα κε ην W W T C (World Travel & Tourism 

Council) αληηπξνζσπεχνπλ πεξέπνπ ην 10,4% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ (8,8 ηξηζεθαηνκκχξηα 

ΓνιΪξηα) γηα ην Ϋηνο 2018. Σν 2018, ν ηνκΫαο ηνπ ηνπξέζκνπ παξνπζέαζε αχμεζε θαηΪ 3.9% ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκέα ε νπνέα παξνπζέαζε ξπζκνχο αχμεζεο  3.2%. 
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Μέα απφ ηηο πΫληε λΫεο ζΫζεηο εξγαζέαο Ϋρνπλ δεκηνπξγεζεέ απφ ηελ βηνκεραλέα ηνπ ηνπξηζκνχ 

ηα ηειεπηαέα πΫληε ρξφληα. (Παγκόζμιορ Οπγανιζμόρ Σοςπιζμού, 2019) 

 

 Ο Παγκόζμιορ Οπγανιζμόρ Σοςπιζμού (UNWTO) αλαθΫξεη πσο ην 2018 νη δηεζλεέο αθέμεηο 

ηνπξηζηψλ αλάιζαλ ζηα 1,4 δηζεθαηνκκχξηα (+6%), ελψ γηα ην 2019 πξνβιΫπεη αχμεζε ηεο ηΪμεο 

ηνπ 3-4% ζχκθσλα κε ηελ ηζηνξηθά ηΪζε αλΪπηπμεο. 

 

Με βΪζε ηα φζα αλαθΫξεη ν . Βαπβαπέζορ (2000), ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ζεσξεέηαη εθ θχζεσο 

εηεξνγελΫο. Χζηφζν, ν ηνπξηζκφο θαέλεηαη λα αληηπξνζσπεχεη Ϋλα πνιπζχλζεην πξντφλ πνπ 

απνηειεέηεαη απφ Ϋλα κέγκα πιηθψλ αγαζψλ (ζΪιαζζα, ηνπξηζηηθΪ θαηαιχκαηα, ππνδνκΫο θ.α), 

αιιΪ θαη νξηζκΫλσλ Ϊπισλ ζηνηρεέσλ φπσο (π.ρ ν άιηνο, ην θιέκα, νη παξερφκελεο ππεξεζέεο, ε 

εηθφλα θ.ι.π.) 

ΔπνκΫλσο απηά ε ηδηνκνξθέα ηνπ (ιφγσ ηνπ φηη αλάθεη ζηνπο ιεγφκελνπο κεηθηνχο ηνκεέο) ηνπ 

γελλΪ νξηζκΫλα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ φπσο: 

 

1. Ζ αδπλακέα απνζάθεπζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

 

2. Ζ αλειαζηηθφηεηα σο πξφο ηελ πξνζθνξΪ. 

 

3. Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαηαλαιψλεηαη Ϊκεζα θαη ζηνλ ηφπν παξαγσγάο ηνπ. 

 

4. Οη ηνπξηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ραξαθηεξέδνληαη σο εληΪζεσο θεθαιαένπ, θαη θαη΄επΫθηαζε  ην 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ δελ ζεσξεέηαη λα θαηΫρεη κεγΪιν βαζκφ απηνκαηηζκνχ. 

 

5. Σφζν ε παξαγσγά φζν θαη ε θαηαλΪισζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ιακβΪλνπλ ρψξα θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα θαη ζηνλ έδην ρψξν. 

 

6. Σα δέαθνξα ηνπξηζηηθΪ πξντφληα κπνξνχλ λα ππνθαηαζηαζνχλ κεηαμχ ηνπο. Γειαδά, ν 

ηνπξέζηαο (θπξέσο κε γλψκνλα ην δηαζΫζηκν εηζφδεκΪ ηνπ) κπνξεέ λα ππνθαηαζηάζεη Ϋλα 5-Ϊζηεξν 

μελνδνρεηαθφ θαηΪιπκα κε Ϋλα 3 αζηξΫξσλ ά ην αεξνπιΪλν σο κΫζσ κεηαθνξΪο ηνπ κε ην πινέν, 

ηηο δηαθνπΫο ζε κηα Ϊιιε ρψξα κε ηηο ελδνρψξηεο δηαθνπΫο. 
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1.4 Ζ ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

 

 

Ζ εκθΪληζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκΫλνπ ζηελ ΔιιΪδα μεθέλεζε ζηηο αξρΫο ηνπ 19νπ αηψλα θαη φρη 

ζηε ζχγρξνλε κεηαπνιεκηθά πεξένδν πνπ αθνινχζεζε ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, θαηΪ ηελ νπνέα 

φλησο ππάξμε ξαγδαέα Ϊλνδνο εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα καο. 

 

Ο φξνο «tourist»  ρξεζηκνπνηάζεθε γηα πξψηε θνξΪ ην 1800 ζηελ Αγγιέα. Παξ’φια απηΪ, σο Ϋηνο 

γΫλλεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζα ζεσξάζνπκε ην 1855 φηαλ θαη ν Thomas Cook νξγΪλσζε ην  

 

 

«Circular Club»  , ελψ ην 1890 ηδξχεηαη ην Touring Club ζηε Γαιιέα θαη ιέγν κεηΪ ην 1895 ηδξχεηαη ε 

δηθά καο «Πνδειαηηθά Δηαηξεέα» , ε νπνέα κεηνλνκΪδεηαη ην 1909, κε ηξνπνπνέεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο, ζε 

«Διιεληθά Δηαηξεέα Πεξηεγάζεσλ – Touring Club». 

 

Σν 1914 αθνινπζεέ ε ζχζηαζε ηεο «Δηαηξεέαο ησλ ΦηινμΫλσλ», θαζψο θαη ε πξψηε θξαηηθά 

ππεξεζέα κε ζΫκα ηελ ηνπξηζηηθά νξγΪλσζε ζηελ ΔιιΪδα, θΪησ απφ ην φλνκα «Γξαθεέν ΞΫλσλ θαη 

ΔθζΫζεσλ», ζην Τπνπξγεέν Δζληθάο Οηθνλνκέαο. 

 

Αθνινπζεέ ην Ϋηνο 1929 ε έδξπζε ηνπ γλσζηνχ ζε φινπο καο ΔΟΣ «Διιεληθφο Οξγαληζκφο 

Σνπξηζκνχ» επέ Δι. ΒεληδΫινπ κε ην λφκν 4377/1929, ζηνλ νπνέν θαη νθεέινληαη ηα πξψηα ηερληθΪ 

Ϋξγα ππνδνκάο, φπσο π.ρ ηα ηνπξηζηηθΪ πεξέπηεξα ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. (Η 

Καθημεπινή, 2013) 

 

1.4.1 Τπνδνκέο-Σερλνινγία 

 

 

Ζ αλαβΪζκηζε ηεο ηερλνινγέαο Ϋθεξε ξαγδαέεο εμειέμεηο θαη αιιαγΫο ζηνλ θιΪδν ηνπ ηνπξηζκνχ, 

αιιΪ ε κεγΪιε ψζεζε γηα καδηθνπνέεζε νθεέιεηαη θπξηψο ζην αεξνπιΪλν θαη ζην απηνθέλεην, ηα  

νπνέα αληηθαηΫζηεζαλ ηα παξαδνζηαθΪ κεηαθνξηθΪ κΫζα θαη ηαπηφρξνλα επΫηξεςαλ ηα ηαμέδηα 

δηαθνπψλ ζε επξχηεξα ζηξψκαηα ηεο θνηλσλέαο. 
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Απηά ε εμΪπισζε ηνπ «ηνπξηζηηθνχ πξνλνκένπ» επΫθεξε θαη πνιιΫο αιιαγΫο ζηελ ςπρνινγέα ηνπ 

ηνπξέζηα αιιΪ θαη ζηηο δηΪθνξεο κνξθΫο ηνπξηζκνχ (π.ρ αγξνηνπξηζκφο, ζπλεδξηαθφο, αζιεηηθφο, 

ρεηκεξηλφο ηνπξηζκφο θ.α). 

 

Με ηελ ξαγδαέα εμΫιημε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ηελ πιεζψξα ηνπξηζηψλ θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ Ϋρνπλ πιΫνλ αλαπηπρζεέ, θαζψο θαη ν Ϋληνλνο αληαγσληζκφο κε ηηο 

γεέηνλεο ρψξεο, πξνυπνζΫηνπλ ηελ δεκηνπξγέα θαη αλΪπηπμε ελφο  θαηΪιιεινπ πεξηβΪιινληνο 

ππνδνκψλ θαη Ϋξγσλ ηα νπνέα ζα επηηξΫςνπλ θαη ζα  «γελλάζνπλ» ηελ αλΪπηπμε ησλ ζρεηηθψλ 

δξαζηεξηνηάησλ. 

 

ΔπνκΫλσο, απνηειεέ ρξΫνο ηεο εθΪζηνηε εγεζέαο ησλ θξαηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ θιΪδν αιιΪ θαη ηεο θΪζε ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο πνπ αζρνιεέηαη κε ηηο δνκΫο αλΪπηπμεο 

ηεο πεξηνράο ηεο, ε βΫιηηζηε δπλαηά κειΫηε θαη νξγΪλσζε ησλ αλαγθψλ, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

εμππεξΫηεζε ησλ εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ ηεο ρψξαο. 

 

1.5.ΣΑ ΔΗΓΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

 

 

Ο ηνπξηζκφο δελ πεξηνξέδεηαη ζηηο θιαζηθΫο Ϋλλνηεο θαηαλαισηηζκνχ, αιιΪ εέλαη πνιιΪ 

πεξηζζφηεξα. Ζ «βηνκεραλέα» ηνπ ηνπξηζκνχ αλνέγεηαη ζε πνιιΪ επέπεδα θαη γη’ απηφ  κπνξεέ λα 

ρσξηζηεέ ζε πνηθέια εέδε θαη κνξθΫο αλΪινγα κε ηα θξηηάξηα πνπ ηέζεληαη θΪζε θνξΪ. Οη 

δεκνθηιΫζηεξεο κνξθΫο ηνπξηζκνχ εέλαη:   

 

1) Μαδηθφο ηνπξηζκφο 

 

Ο καδηθφο ηνπξηζκφο ραξαθηεξέδεηαη απφ ηελ νκαδηθά ζπκκεηνρά ησλ αηφκσλ ζε δηΪθνξεο θΪζεηο 

ηεο ηνπξηζηηθάο δξαζηεξηφηεηαο. Ο ηξφπνο νξγΪλσζεο ηνπ ηαμηδηνχ θαη ν επηιεγκΫλνο ηφπνο 

δηαθνπψλ θαζνξέδνληαη απφ ηνπο tour operators (ηνπξηζηηθΪ παθΫηα). 

Απνηειεέ μεθΪζαξα Ϋλα ζχγρξνλν ηνπξηζηηθφ θαηλφκελν ζην νπνέν νθεέιεηαη ζε κεγΪιν βαζκφ ε 

αλΪπηπμε πνιιψλ πεξηνρψλ ζε φιν ηνλ θφζκν, αθνχ πεξηιακβΪλεη παθΫηα γηα θΪζε πεξέπησζε. 
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2) Αηνκηθφο ηνπξηζκφο 

 

Πξφθεηηαη γηα Ϋλα απφ ηα πην ζχγρξνλα εέδε ηνπξηζκνχ, ν αηνκηθφο ηνπξηζκφο απνηειεέ ηελ 

θαηεγνξέα ηνπ πεξηεγεηηθνχ ηνπξηζκνχ, φπνπ ε νξγΪλσζε θαζψο θαη ε εθηΫιεζε ηνπ ηαμηδηνχ 

γέλεηαη αηνκηθΪ απφ ηνλ θΪζε ηνπξέζηα (ρσξέο δειαδά ηελ παξΫκβαζε θΪπνηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξαθηνξεένπ ά tour operator). 

 

Σα κΫζα κεηαθέλεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εέλαη θπξηψο ηα Η.Υ απηνθηλάηα , ηξνρφζπηηα, ζαιακεγΪ 

ζθΪθε θ.α. θαη Ϋρνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, ηφζν θαηΪ ηελ κεηΪβαζε ζηνλ πξννξηζκφ, φζν θαη 

θαηΪ ηελ δηΪξθεηα παξακνλάο ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. 

 

3) Δπνρηαθφο ηνπξηζκφο 

 

Ο επνρηαθφο ηνπξηζκφο θαζνξέδεηαη απφ ηε ρξνληθά δηΪξθεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ. Γη’ 

απηφ ηνλ ιφγν, δηαθξέλεηαη ζε: 

 

α) πλερά ηνπξηζκφ, ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νπνένπ εέλαη νηη δηαξθεέ φιν ην ρξφλν, πνπ 

ζεκαέλεη νηη δελ επεξεΪδνληαη θαζφινπ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ απφ ηηο θιηκαηηθΫο ζπλζάθεο νη 

νπνέεο επηθξαηνχλ. Οη πην αληηπξνζσπεπηηθΫο κνξθΫο ηνπ εέλαη ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο, ν 

εθζεζηαθφο ηνπξηζκφο, ν ηνπξηζκφο πφιεο θαη ηΫινο ν κνξθσηηθφο ηνπξηζκφο. 

 

β) Ο επνρηαθφο ηνπξηζκφο απνηειεέ ην αθξηβψο αληέζεην απφ ηνλ ζπλερά ηνπξηζκφ. 

ε απηά ηε πεξέπησζε νη δξαζηεξηφηεηεο επεξεΪδνληαη απφ ηηο θιηκαηνινγηθΫο ζπλζάθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηηο ρψξεο πξννξηζκνχ ζε δηαθνξεηηθΫο επνρΫο θαη αλαζηΫιινληαη πξνζσξηλΪ γηα Ϋλα 

κηθξφ ά κεγΪιν ρξνληθφ δηΪζηεκα θΪζε ρξφλν. Αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο κνξθΫο απηάο ηεο 

θαηεγνξέαο απνηεινχλ ν θαινθαηξηλφο ηνπξηζκφο, ν ηνπξηζκφο παξαρεέκαζεο θαζψο θαη ν 

ηνπξηζκφο ησλ ρεηκεξηλψλ αζιεκΪησλ ζηα ρηνλνδξνκηθΪ. 

 

4) ηαηηθφο ηνπξηζκφο 

 

Πξνθχπηεη θπξέσο φηαλ ν ηνπξέζηαο επηζθΫπηεηαη κηα μελνδνρεηαθά κνλΪδα ζηελ νπνέα θαη ζα 

παξακεέλεη γηα φιε ηε δηΪξθεηα ηεο δηακνλάο ηνπ, ζπλάζσο δηφηη δελ δηαζΫηεη πνιχ ρξφλν ά νη ιφγνη 

ηνπ ηαμηδηνχ εέλαη εμ νινθιάξνπ επαγγεικαηηθνέ. 
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5) Κηλεηηθφο ηνπξηζκφο 

 

Απηά ε κνξθά ηνπξηζκνχ εκθαλέδεηαη φηαλ ν ηνπξέζηαο-επηζθΫπηεο βξέζθεηαη ζπλερψο ελ θηλάζεη, 

επηζπκφληαο δειαδά λα εμεξεπλάζεη θαη λα δεέ δηΪθνξα κΫξε θαη ηφπνπο ζηνλ πξννξηζκφ πνπ Ϋρεη 

επηζθεθζεέ. 

 

6) Νεαληθφο ηνπξηζκφο 

 

ε απηά ηε θαηεγνξέα εκπεξηΫρνληαη ηα Ϊηνκα-ηνπξέζηεο ειηθέαο απφ 18-30 ρξνλψλ, πνπ πξνηηκνχλ 

λα ηαμηδεχνπλ κεκνλσκΫλα ά/θαη ζε κηθξΫο νκΪδεο αηφκσλ θαη δεέρλνπλ ηδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ γηα 

πην εηδηθΫο κνξθΫο ηνπξηζκνχ φπσο ρεηκεξηλψλ ζπνξ, θεζηηβΪι θαη εθδειψζεσλ θαζψο θαη φ,ηη 

εκπεξηΫρεη κεγΪιεο δφζεηο πεξηπΫηεηαο. Οη πξνηηκάζεηο ηνπο ηεέλνπλ πξνο κΫξε ζηα νπνέα 

καδεχεηαη πιάζνο αηφκσλ αιιΪ θαη ζε ρψξνπο/πεξηνρΫο κε Ϋληνλν ηξφπν δσάο. 

 

7) Σνπξηζκφο ηξίηεο ειηθίαο 

 

Δθ δηακΫηξνπ αληέζεηεο θαέλεηαη λα εέλαη νη πξνηηκάζεηο ησλ ειηθησκΫλσλ αηφκσλ φζνλ αθνξΪ ηηο 

δηαθνπΫο ηνπο. Πξνηηκνχλ Ϊλεζε, αζθΪιεηα θαη εζπρέα θαζψο θαη εγθαηαζηΪζεηο νη νπνέεο ζα ηνπο 

παξΫρνπλ αξθεηΫο δηεπθνιχλζεηο. πλάζσο ηαμηδεχνπλ κε νξγαλσκΫλα ηνπξηζηηθΪ παθΫηα ζε 

κεγΪιεο νκΪδεο αηφκσλ (group). Ζ ζπγθεθξηκΫλε νκΪδα αηφκσλ εέλαη ηδαέηεξα ζεκαληηθά γηα ηνλ 

ηνπξηζκφ, θαζψο Ϋρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηνλψζεη ηελ ηνπξηζηηθά δάηεζε αθφκε θαη ζε πεξηφδνπο 

ρακειάο δάηεζεο – εθηφο ηνπξηζηηθάο αηρκάο – εμ αηηέαο ηεο πιεζψξαο ειεχζεξνπ ρξφλνπ πνπ 

δηαζΫηεη. 

 

8) Κνηλσληθφο ηνπξηζκφο 

 

Σν ζπγθεθξηκΫλν εέδνο ηνπξηζκνχ πξαγκαηνπνηεέηαη απφ Ϊηνκα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ηα νπνέα 

Ϋρνπλ πεξηνξηζκΫλε αγνξαζηηθά δχλακε θαη κπνξνχλ λα θΪλνπλ ηνπξηζκφ ιφγσ νξηζκΫλσλ 

Ϊκεζσλ ά Ϋκκεζσλ παξνρψλ. Απνηειεέηαη θπξέσο απφ Ϊηνκα ρακειάο εηζνδεκαηηθάο ηΪμεο κε 

πεξηξηζκΫλε δπλαηφηεηα γηα δηαθνπΫο. Ο θνηλσληθφο ηνπξηζκφο ρξεκαηνδνηεέηαη κεξηθψο ά νιηθψο 

απφ ην θξΪηνο κΫζσ νξηζκΫλσλ πξνγξακκΪησλ ηα νπνέα δέλνπλ ηελ επθαηξέα ζε απηΪ ηα Ϊηνκα λα 

επηιΫμνπλ ηνλ πξννξηζκφ πνπ επηζπκνχλ αλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο ηνπο.(ΠΑΚΔΓΙ, 2018) 
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1.6 ΠΡΟΦΗΛ ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (2016-2017) 

 

ΚΟΜΟ 

 

Οη ηνπξέζηεο πνπ επηζθΫθζεθαλ ηελ ΔιιΪδα ην 2016, θαη παξΫκεηλαλ γηα ηνπιΪρηζηνλ κηα 

δηαλπθηΫξεπζε, αλάιζαλ ζε 20.9 εθ. Σν 2017, ππάξμε κηα αχμεζε ηεο ηΪμεο ηνπ +9,8%, φπνπ θαη 

αλάιζαλ ζε 23,0 εθ. ρεηηθΪ κε ην θχιν ησλ εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ, ππάξμε ηζνθαηαλνκά γηα ην 

Ϋηνο 2017, φηαλ ην 2016 ε πιεηνςεθέα ησλ ηνπξηζηψλ άηαλ γπλαέθεο (51,6% Ϋλαληη 48,4%). 

ΔπηπιΫνλ, νη ηνπξέζηεο πνπ επηζθΫθζεθαλ ηελ ΔιιΪδα θαηΪ θχξην ιφγν κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν ηνπο 

(67,9% ην 2016 Ϋλαληη 69,3% ην 2017), γηα δηαθνπΫο (88,8%, έδην κε ην 2016) Ήιηνπ & ΘΪιαζζαο 

(70,4% ην 2016 ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνπξηζηψλ γηα δηαθνπΫο Ϋλαληη 68,4% ην 2017). 

 

Οη ηνπξέζηεο εέραλ αλψηεξν εηζνδεκαηηθφ (57,8% ην 2016 θαη 58,9% ην 2017) αιιΪ θαη κνξθσηηθφ 

επέπεδν (62,1% ην 2016 θαη 62,2% ην 2017) , ελψ ε ειηθέα ηνπο εληνπέζηεθε θαηΪ θχξην ιφγν ζην 

ειηθηαθφ εχξνο 25-54 εηψλ (64,8% ην 2016 θαη 64,6% ην 2017). 

  

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ηνπξηζηψλ δηΫκεηλε ζε μελνδνρεέα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ (67,0% ην 2016 θαη 

65,6% ην 2017), κε επηθξαηνχζα ηελ θαηεγνξέα ησλ 4* αζηΫξσλ (29, 8% ην 2016 θαη 29,7% ην 

2017). 

 

Δπέζεο, νη ηνπξέζηεο πνπ εέραλ πξνθξαηάζεη ηηο δηαθνπΫο ηνπο ζηελ ΔιιΪδα αλάιζαλ ζε 92,6% ην 

2016 θαη 93,2% ην 2017 αληέζηνηρα, κε ηηο δεκνθηιΫζηεξεο πεγΫο  ελεκΫξσζεο θαη θαλΪιηα 

θξΪηεζεο λα εέλαη ην Internet θαη ηα ηαμηδησηηθΪ πξαθηνξεέα. 

 

εκαληηθΪ ζηνηρεέα απνηεινχλ επέζεο θαη ην νηη ην κεγαιχηεξν ελδηαθΫξνλ γηα ελεκΫξσζε κΫζσ 

Γηαδηθηχνπ εκθΪληζαλ νη ηζηνζειέδεο θαηαιχκαηνο (47,8% ην 2016 θαη 49,7% ην 2017) θαη 

πξννξηζκνχ (42,1% ην 2016 θαη 44,1% ην 2017), ελψ ε θξΪηεζε Ϋγηλε ζηελ πιεηνςεθέα ησλ 

πεξηπηψζεσλ κΫζσ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηά (96,3% ην 2016 θαη 95,3% ην 2017). ΣΫινο, ην 

πνζνζηφ ησλ θξαηάζεσλ πνπ Ϋγηλαλ κΫζσ πιαηθφξκαο δηακνηξαζκνχ (βξαρπρξφληα κέζζσζε ά 

time sharing) άηαλ ειΪρηζην, δειαδά πεξέπνπ 3,0% γηα ην 2016 θαη ην 2017. 
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ΔΤΡΧΠΖ 

 

Οη Δπξσπαένη ηνπξέζηεο πνπ επηζθΫθζεθαλ ηελ ΔιιΪδα ην 2016, θαη παξΫκεηλαλ γηα ηνπιΪρηζηνλ 

κηα λχθηα, αλάιζαλ ζε 19,0 εθ. Σν 2017 θαηεγξΪθε κηα αχμεζε ηεο ηΪμεο ηνπ +7,5%, ε νπνέα 

κεηαθξΪδεηαη ζε 20,5 εθ. εηζεξρφκελνπο ηνπξέζηεο. 

 

Ζ πιεηνςεθέα ησλ ηνπξηζηψλ άηαλ Ϊληξεο (48,2% ην 2016 Ϋλαληη 50,7% ην 2017), νη νπνένη 

επηζθΫθζεθαλ ηε ρψξα καο θπξέσο κε ηνλ/ηελ ζχληξνθφ ηνπο (68,4% ην 2016 θαη 69,9% ην 2017), 

γηα δηαθνπΫο (90,0% ην 2017, παξφκνην κε ην 2016) Ήιηνπ & ΘΪιαζζαο (74,9% ην 2016 ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ηνπξηζηψλ γηα δηαθνπΫο θαη 73,7% ην 2017). 

 

Οη Δπξσπαένη ηνπξέζηεο εέραλ αλψηεξν εηζνδεκαηηθφ (57,1% ην 2016 θαη 58,3% ην 2017), αιιΪ θαη 

κνξθσηηθφ επέπεδν (60,8% ην 2016 θαη 60,6% ην 2017), ελψ ε ειηθέα ηνπο εληνπέδεηαη θπξέσο 

ζηνπο 25-54 εηψλ (64,7% ην 2016 Ϋλαληη 65,2%, ην 2017). 

 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ηνπξηζηψλ θαηΫιπζε ζε μελνδνρεέα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ (67,1% ην 2016 θαη 

65,5% ην 2017), φκσο ε θαηεγνξέα πνπ μερψξηζε άηαλ εθεέλε ησλ 4* (30,2% ην 2016 θαη 30,1% ην 

2017). 

 

ΔπηπιΫνλ, νη ηνπξέζηεο πνπ επηζθΫθζεθαλ ηελ ΔιιΪδα εέραλ πξνρσξάζεη ζε πξνθξΪηεζε ησλ 

δηαθνπψλ ηνπο (92,1% ην 2016 θαη 92,5% ην 2017), κε ηηο δεκνθηιΫζηεξεο πεγΫο ελεκΫξσζεο θαη 

θαλΪιηα θξΪηεζεο λα εέλαη ην Γηαδέθηπν θαη ηα ηαμηδησηηθΪ πξαθηνξεέα. Σν κεγαιχηεξν ελδηαθΫξνλ 

γηα ελεκΫξσζε κΫζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ εκθΪληζαλ νη ηζηνζειέδεο θαηαιχκαηνο (48,5% ην 2016 θαη 

50,5% ην 2017), θαη πξννξηζκνχ (41,3% ην 2016 θαη 43,1% ην 2017), ελψ παξΪιιεια νη θξαηάζεηο 

ζηελ πιεηνςεθέα ησλ πεξηπηψζεσλ ιΪκβαλαλ ρψξα κΫζσ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηά (96,0% ην 

2016 θαη 95,1% ην 2017). ΣΫινο, ην πνζνζηφ ησλ ηνπξηζηψλ πνπ Ϋθαλε θξΪηεζε κΫζσ 

πιαηθφξκαο δηακνηξαζκνχ (βξαρπρξφληα κέζζσζε ά time sharing) άηαλ πνιχ κηθξφ θαη αλάιζε ζην 

3,0%. 

 

ΜΖ ΔΤΡΧΠΑΗΟΗ 

 

Οη ηνπξέζηεο εθηφο Δπξψπεο πνπ επηζθΫθζεθαλ ηελ ΔιιΪδα ην 2016, θαη δηΫκεηλαλ ηνπιΪρηζηνλ 

κηα λχρηα, αλάιζαλ ζε 2,0 εθ. ΚαηΪ ην 2017 ππάξμε κηα αχμεζε +31,6% ζε 2,6 εθ. 
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Ζ πιεηνςεθέα ησλ ηνπξηζηψλ άηαλ Ϊλδξεο γηα ην 2016 (50,5%) θαη γπλαέθεο γηα ην 2017 κε 

πνζνζηφ 51,5%. ΔπηζθΫθζεθαλ ηελ ΔιιΪδα θαηΪ θχξην ιφγν κε ηνλ/ηελ ζχληξνθφ ηνπο (63,0% ην 

2016 θαη 64,1% ην 2017), γηα δηαθνπΫο (77,8% ην 2016 θαη 79,1% ην 2017) πεξηεγεηηθνχ 

ηνπξηζκνχ (38,1% ην 2016 ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνπξηζηψλ γηα δηαθνπΫο θαη 41,3% ην 2017). 

 

Οη κε Δπξσπαένη ηνπξέζηεο δηΫζεηαλ αλψηεξν εηζνδεκαηηθφ (66,5% ην 2016 θαη 64,9% ην 2017) 

θαζψο θαη κνξθσηηθφ επέπεδν (77,6% ην 2016 θαη 76,9% ην 2017), ελψ ε ειηθέα ηνπο εληνπέδεηαη 

θπξέσο κεηαμχ 35-64 εηψλ (68,9% ην 2016 Ϋλαληη 65,5% ην 2017). 

 

Ζ πιεηνςεθέα ησλ κε Δπξσπαέσλ ηνπξηζηψλ δηΫκελε ζε μελνδνρεηαθΪ θαηαιχκαηα κε πνζνζηφ 

65,1% γηα ην 2016 θαη 66,6% γηα ην 2017 αληέζηνηρα κε επηθξαηΫζηεξε ηελ θαηεγνξέα ησλ 4* 

αζηΫξσλ (26,1% ην 2016 θαη 26,4% ην 2017). 

 

Έλα ηδηαέηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κε Δπξσπαέσλ ηνπξηζηψλ εέλαη εθεέλν ηνπ ζρεδφλ απφιπηνπ 

πνζνζηνχ ηεο πξνθξΪηεζεο ησλ δηαθνπψλ ηνπο ζηελ ΔιιΪδα ην νπνέν αλάιζε ζην 98,2% ην 2016 

θαη ζε 99,4% γηα ην 2017, κε ηηο δεκνθηιΫζηεξεο πεγΫο ελεκΫξσζεο θαη θαλΪιηα θξΪηεζεο λα εέλαη 

ην Γηαδέθηπν θαη ηα ηαμηδησηηθΪ πξαθηνξεέα. 

 

Σν κεγαιχηεξν ελδηαθΫξνλ γηα ελεκΫξσζε κε Internet εκθΪληζαλ νη ηζηνζειέδεο πξννξηζκνχ 

(49,9% ην 2016 θαη 53,7% ην 2017) θαη θαηαιχκαηνο (40,1% ην 2016 θαη 42,6% ην 2017), ελψ νη 

θξαηάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ κΫζσ πξνζσπηθνχ 

ππνινγηζηά (99,1% ην 2016 θαη 97,1% ην 2017). (IPK International, ΔΣΔ, 2018) 

 

ΚΟΠΟ ΣΑΞΗΓΗΟΤ 

 

Ο θπξηφηεξνο ιφγνο επηινγάο ηεο ΔιιΪδαο σο πξννξηζκνχ, απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ηνπξηζηψλ 

απνηειεέ ε πξαγκαηνπνέεζε ησλ δηαθνπψλ ηνπο κε πνζνζηφ 88,8%. Αθνινπζεέ ε επέζθεςε ζε 

θέινπο/ζπγγελεέο κε πνζνζηφ πνπ θπκαέλεηαη απφ 3,8% Ϋσο 4,4% , ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο κε 

πνζνζηφ 3,1% θαη ηΫινο ηα επαγγεικαηηθΪ ηαμέδηα λα θαηαιακβΪλνπλ πνζνζηφ ηεο ηΪμεο ηνπ 2,4% 

– 2,5%. 
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ΣΤΠΟ ΓΗΑΚΟΠΧΝ 

 

Οη ηνπξέζηεο πνπ επηζθΫθζεθαλ ηελ ΔιιΪδα γηα δηαθνπΫο θαηΪ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα 2016-2017, 

επΫιεμαλ ζηελ πιεηνςεθέα ηνπο ην ΄Ζιηνο & ΘΪιαζζα (70,4% γηα ην 2016 θαη 68,4% γηα ην 2017, 

θαη αθνινχζσο ηνλ πεξηεγεηηθφ ηνπξηζκφ κε πνζνζηφ 11,3% γηα ην 2016 θαη 12,8% γηα ην 2017 

αληέζηνηρα. 

Σν «City Break» επΫιεμαλ ην 7,2% ην 2016 θαη ην 8,0% θαηΪ ην 2017, θαη αθνινπζεέ ε θξνπαδηΫξα 

κε πνζνζηΪ 4,2% θαη 4,0% γηα ηα δπν Ϋηε. Σα ππφινηπα ηνπξηζηηθΪ πξντφληα εκθΪληζαλ αξθεηΪ 

ρακειΪ κεξέδηα ηα νπνέα δελ μεπεξλνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη γηα ηα δπν Ϋηε ην 2,0%. 

 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επΫιεμαλ ηελ ΔιιΪδα σο ηνλ πξννξηζκφ γηα ηηο δηαθνπΫο ηνπο 

άηαλ γπλαέθεο κε πνζνζηφ 51,6% γηα ην 2016 θαη Ϊληξεο κε πνζνζηφ 50,5% γηα ην 2017.  

 

Αληέζεηε εηθφλα παξνπζηΪδεηαη γηα ηνπο κε Δπξσπαένπο επηζθΫπηεο, θαζψο ε πιεηνςεθέα αλάθεη 

ζηνπο Ϊληξεο γηα ην 2016 κε 50,5% θαη 51,5% γπλαέθεο γηα ην 2017 αληέζηνηρα. 

 

ΖΛΗΚΗΑΚΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ 

 

Ζ πιεηνςεθέα ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθΫθζεθαλ ηελ ΔιιΪδα πξνΫξρνληαλ θπξέσο απφ ηηο ειηθέεο 

25-54 εηψλ (64,8% ην 2016 θαη 64,6% ην 2017). ΔπηπιΫνλ, παξαηεξεέηαη πσο νη Δπξσπαένη 

ηνπξέζηεο αθνινχζεζαλ ηελ ζπλνιηθά ηνπο εηθφλα, (δειαδά 64,7% γηα ην 2016 θαη 65,2% γηα ην 

2017), ζε αληέζεζε κε ηνπο κε Δπξσπαένπο ηνπξέζηεο, φπνζ θαη ε πιεηνλφηεηα εληνπέδεηαη ζηηο 

ειηθέεο κεηαμχ 35-64 εηψλ (ζπγθεθξηκΫλα 69,0% γηα ην 2016 θαη 65,6% γηα ην 2017 αληέζηνηρα). 

 

ΔπηπιΫνλ, παξαηεξάζεθε νηη φιεο νη ειηθηαθΫο νκΪδεο ζεκεέσζαλ αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

επηζθεπηψλ ηνπο κεηαμχ 2016 θαη 2017. Οη κεγαιχηεξεο απμάζεηο ζηνλ αξηζκφ επηζθεπηψλ 

θαηαγξΪθεθαλ ζηηο ειηθέεο 25-34 εηψλ (+775 ρηιηΪδεο), ελψ αθνινζνχλ νη ειηθέεο 65-74 εηψλ (+275 

ρηι.), 15-24 εηψλ (+239 ρηι.) θαη 35-44 εηψλ (207 ρηι.). 
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ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗΟΓΖΜΑ 

 

Ζ πιεηνςεθέα ησλ ηνπξηζηψλ νη νπνένη επηζθΫθζεθαλ ηελ ΔιιΪδα πξνΫξρνληαλ απφ ηα αλψηεξα 

εηζνδεκαηηθΪ ζηξψκαηα. πγθεθξηκΫλα, ην 57,8% γηα ην 2016 θαη ην 58,9% γηα ην 2017 αληέζηνηρα 

θαη αθνινχζσο απφ ηελ κεζαέα – αλψηεξε ηΪμε κε πνζνζηΪ 24,7% ην 2016 θαη 23,7% γηα ην 2017. 

 

Οη ηνπξέζηεο κε νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κΫζν πξφο θαηψηεξν θαη θαηψηεξν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 

αληηπξνζσπεχνπλ κφιηο ην 13,2% θαη 4,2% γηα ην 2016 θαη ην 13,9% θαη 3,5% γηα ην 2017 

αληέζηνηρα. 

 

Δδψ αμέδεη λα αλαθεξζεέ ην γεγνλφο νηη νη κε Δπξσπαένη ηνπξέζηεο θαη γηα ηα δπν Ϋηε εκθαλέδνπλ 

πςειφηεξν πνζνζηφ ζην αλψηεξν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα απφ φηη νη Δπξσπαένη κε πνζνζηΪ 66,5% 

θαη 64,9% Ϋλαληη 57,1% θαη 58,3%. ΣΫινο, ε εηθφλα πνπ παξνπζηΪδεηαη ζην κΫζν – αλψηεξν 

εηζφδεκα εέλαη παξφκνηα θαη γηα ηηο δπν θαηεγνξέεο ζε ζρΫζε κε ηελ ζπλνιηθά εηθφλα. 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Παξφκνηα εηθφλα παξνπζηΪδεηαη φζνλ αθνξΪ θαη ην κνξθσηηθφ επέπεδν ησλ ηνπξηζηψλ, φπνπ θαη ε 

πιεηνςεθέα δηΫζεηε αλψηεξν επέπεδν εθπαέδεπζεο. ην ζχλνιν ηνπ θφζκνπ κε πνζνζηΪ 62,1% γηα 

ην 2016 θαη 62,2% γηα ην 2017. Γηα ηνπο Δπξσπαένπο ηνπξέζηεο 60,8% θαη 60,6% αληέζηνηρα, ελψ 

γηα ηνπο κε Δπξσπαένπο επηζθΫπηεο ηα πνζνζηΪ αλάιζαλ ζε 77,6% θαη 77,0%. 

 

ΣΤΠΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ 

 

ΜΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

Οη ηνπξέζηεο πνπ επηζθΫθζεθαλ ηελ ΔιιΪδα ζηελ πιεηνςεθέα ηνπο επΫιεμαλ λα θαηαιχζνπλ ζε 

μελνδνρεέα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ. πγθεθξηκΫλα, γηα ην ζχλνιν ηνπ θφζκνπ ην 67,0% γηα ην 2016 

θαη ην 65,6% γηα ην 2017, γηα ηνπο Δπξσπαένπο επηζθΫπηεο ην 67,1% θαη 65,5% αληέζηνηρα, ελψ 

γηα ηνπο κε Δπξσπαένπο ην 65,2% θαη ην 66,5% . 

 

πλνιηθΪ, ηα μελνδνρεηαθΪ θαηαιχκαηα 4* αζηΫξσλ παξνπζέαζαλ ηελ κεγαιχηεξε πξνηέκεζε. 
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ρεηηθΪ κε ην κΫζν πνπ επΫιεμαλ γηα ηελ ελεκΫξσζά ηνπο νη ηαμηδηψηεο, παξαηεξάζεθε φηη ε 

πιεηνςεθέα ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθΫθζεθαλ ηελ ΔιιΪδα εέραλ ελεκεξσζεέ κΫζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ 

κε πνζνζηφ 84,6% γηα ην 2016 θαη 85,3% γηα ην 2017. Αθνινπζνχλ ηα ηαμηδησηηθΪ πξαθηνξεέα κε 

43,9% θαη 44,0% γηα ηα δπν Ϋηε, ελψ ε ελεκΫξσζε απφ θέινπο/ζπγγελεέο Ϋρεη πνζνζηφ 17,9% θαη 

19,6% θαη ηΫινο απφ θαηΪινγν tour operator  ελεκεξψζεθε κφιηο ην 10,8% γηα ην 2016 θαη ην 9,3% 

γηα ην 2017. 

 

Ζ εηθφλα ζηνπο Δπξσπαένπο θαη κε Δπξσπαένπο άηαλ παξφκνηα κε απηάλ ηνπ ζπλφινπ, αλ θαη νη 

κε Δπξσπαένη ηνπξέζηεο εκθΪληζαλ πςειφηεξε πξνηέκεζε κΫζνπ ελεκΫξσζεο απφ ην ηαμηδησηηθφ 

πξαθηνξεέν. 

 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΡΑΣΖΖ 

 

Ζ κεγαιχηεξε πιενςεθέα ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθΫθζεθαλ ηελ ΔιιΪδα γηα ηηο δηαθνπΫο ηνπο 

εέραλ πξνρσξάζεη ζε πξνθξΪηεζε ησλ δηαθνπψλ ηνπο ζε ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ηεο ηΪμεο ηνπ 

93,0% γηα ην 2016 θαη 93,2% γηα ην 2017 αληέζηνηρα. 

 

Οη βαζηθφηεξνη ηξφπνη θξΪηεζεο άηαλ κΫζσ Internet κε πνζνζηΪ 73,8% ην 2016 θαη 79,6% γηα ην 

2017, θαη αθνινχζσο κΫζσ ηαμηδησηηθνχ πξαθηνξεένπ ην 38,3% θαη ην 40,4% γηα ηα δπν Ϋηε. ε 

μελνδνρεέν ά ζε θΪπνην Ϊιιν θαηΪιπκα κφιηο ην 10,7% γηα ην 2016 θαη ην 12,3% γηα ην 2017 θαη ζε 

Γξαθεέν κεη. κΫζνπ ην 8,9% ην 2016 θαη ην 10,4% γηα ην 2017. 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ηνπξηζηψλ Ϋθαλε ηελ θξΪηεζά ηνπ κΫζσ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηά κε πνζνζηΪ 

96,3% γηα ην 2016 θαη 95,3% γηα ην 2017, κε ηελ εηθφλα γηα ηνπο Δπξσπαένπο θαηκεΔπξσπαένπο 

ηνπξέζηεο λα εέλαη παξφκνηα ζε πνζνζηΪ ηα νπνέα θπκαέλνληαλ απφ 96,0% Ϋσο θαη 99,1%. 

 

 

1.7 Ζ ΔΠΟΥΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Ζ επνρηθφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηελ Διιάδα 

 

Σν θαηλφκελν ηεο επνρηθφηεηαο απνηειεέ Ϋλα απφ ηα πην εκθαλά θαη βαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ 

Διιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. ΒΪζεη ζηνρεέσλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ θαηΪ ην Ϋηνο 2010, ην 70,4% ησλ 
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ζπλνιηθψλ δηαλπθηεξεχζεσλ (εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ) ζε θαηαιχκαηα μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ 

πξαγκαηνπνηάζεθε θαηΪ ην δηΪζηεκα Ηνπλένπ – επηεκβξένπ. 

 

Σν πνζνζηφ απηφ εκθΪληζε αχμνπζα ηΪζε κΫρξη θαη ην 2013, φπνπ θαη δηακνξθψζεθε ζην 72,6%, 

θαη Ϋπεηηα παξνπζέαζε κηα θζέλνπζα ηΪζε απφ ην 2014 θαη κεηΪ γηα λα δηακνξθσζεέ ηειηθΪ ζην 

70,7% ην 2015. ΔπηπιΫνλ, κεηΪ απφ κειΫηε ηνπ ΙΣΔΠ, πξνΫθπςε φηη ε επνρηθφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ 

ζηελ ΔιιΪδα εέλαη πνιχ πην Ϋληνλε ζε ζρΫζε κε ηηο αληαγσλέζηξηεο ρψξεο (π.ρ Σνπξθέα). 

 

ΔμεηΪδνληαο δε, ρσξηζηΪ ηηο δηαλπθηεξεχζεηο ησλ εκεδαπψλ απφ ησλ αιινδαπψλ ζηα 

μελνδνρεηαθΪ θαηαιχκαηα, πξνθχπηεη φηη ε επνρηθφηεηα ησλ πξψησλ εέλαη πνιχ πην Ϋληνλε ζε 

ζρΫζε κε ηελ αληέζηνηρε ησλ δεχηεξσλ. 

 

ΠεξαηηΫξσ, ηφζν ην 2015 φζν θαη ην 2016 ζεκεηψζεθε αχμεζε (αλ θαη κε θζέλνληα ξπζκφ) ζηηο 

αθέμεηο, ελψ αληέζεηα νη εηζπξΪμεηο απφ ηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ θαηΫγξαςαλ αχμεζε κφλν θαηΪ 

ηελ δηεηέα 2014 - 2015, ελψ ζεκεέσζαλ ζεκαληηθά κεέσζε θαηΪ ηελ δηεηέα 2015 – 2016. 

 

ΠαξΪ ηελ αχμεζε  ησλ αθέμεσλ, ε επνρηθφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ ΔιιΪδα δελ Ϋδεημε θαζφινπ 

ζεκΪδηα Ϊκβιπλζεο, θαη παξΫκεηλε Ϋληνλε θαη ακεηΪβιεηε, γεγνλφο ην νπνέν επεξεΪδεη αλΪινγα 

θαη ηελ επνρηθφηεηα ησλ εηζπξΪμεσλ ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ. ΔπνκΫλσο, ην ζΫκα ηεο  

 

 

αληηκεηψπηζεο ηεο επνρηθφηεηαο παξακΫλεη Ϊιπην, θαζψο φια ηα ζηνηρεέα δεέρλνπλ φηη ην 

θαηλφκελν πνπ ραξαθηεξέδεη ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ απνηειεέ Ϋλα δνκηθφ πξφβιεκΪ ηνπ, ην νπνέν 

δελ αληηκεησπέδεηαη κε κνλνδηΪζηαηε αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθάο θέλεζεο, δειαδά κΫζσ ηεο 

πεξαηηΫξσ αλΪπηπμεο ηνπ παξφληνο ηνπξηζηηθνχ κνληΫινπ ηεο ρψξαο καο (Ήιηνο & ΘΪιαζζα). 

 

1.8 ΘΔΣΗΚΔ ΚΑΗ ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

 

 

Ο ηνπξηζκφο απνηειεέ αλακθέβνια Ϋλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο, θαζνξηζηηθνχο θαη ηαρχηεξα 

αλαπηπζζφκελνπο θιΪδνπο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκέα. ην ζχλνιφ ηεο, ε ηνπξηζηηθά βηνκεραλέα 

δηαζπλδΫεηαη κε πνιινχο δηΪθνξνπο Ϊιινπο ηνκεέο, θαη θαηΪ ζπλΫπεηα κπνξεέ θαη ζπκβΪιιεη 

θαηαιπηηθΪ ζηελ νηθνλνκηθά αλΪπηπμε θαη δξαζηεξηφηεηα, επεξεΪδνληαο ζεκαληηθΪ ην ΑΔΠ κηαο 

ρψξαο. 
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Ο δηεζλάο ηνπξηζκφο απνηειεέ Ϋλαλ απφ ηνπο πην θεξδνθφξνπο ηνκεέο εμαγσγψλ θαη ζπλεηζθΫξεη 

ελ ηΫιεη πνιχ ζεκαληηθΪ ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ, δεκηνπξγψληαο Ϋηζη επηπξφζζεην εηζφδεκα θαη 

ζΫζεηο εξγαζέαο θαη πξνζθΫξνληαο κεγΪιν φγθν επελδχζεσλ. ΚαηΪ ζπλΫπεηα, θαιπηεξεχνπλ νη 

ζπλζάθεο δηαβέσζεο θαη ην επέπεδν δσάο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, αιιΪ επηπιΫνλ αλαδεηθλχεηαη ε 

πνιηηηζηηθά θαη ε θπζηθά θιεξνλνκέα ηνπ ηφπνπ θαη Ϋηζη αλαβαζκέδνληαη νη ππεξεζέεο θαη επηθξαηεέ 

γεληθφηεξε θνηλσληθά αλΪπηπμε ζε πνιιΪ επέπεδα. 

 

ΑλΪινγα κε ηηο ηδηνκνξθέεο αιιΪ θαη ηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ θΪζε ηφπνπ μερσξηζηΪ, θαη 

κΫζσ ηεο ζσζηάο πξνβνιάο ηνπο, πξνζειθχεηαη ην ελδηαθΫξνλ ησλ επηζθεπηψλ πξνσζψληαο Ϋηζη 

ηελ εηθφλα (image), ηα άζε θαη Ϋζηκα, θαζψο θαη ηηο παξαδφζεηο θαη ηα αμηνζΫαηα ηνπ πξννξηζκνχ 

ζε παγθφζκηα θιέκαθα. 

 

Ζ ΔιιΪδα, ιφγσ ηεο πινχζηαο πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκέαο ηεο, ηνπ κνλαδηθνχ θπζηθνχ 

πεξηβΪιινληνο ηεο, θαη ηεο νκνξθηΪο ησλ ηνπέσλ ηεο, θαηΫρεη απηνκΪησο Ϋλα ζπγθξηηηθφ 

πιενλΫθηεκα ζε ζρΫζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο, θαη θπξέσο κε ηηο αληαγσλέζηξηεο ηεο, Ϊξα δηαζΫηεη 

κηα άδε εδξαησκΫλε ζΫζε ζηελ παγθφζκηα ηνπξηζηηθά αγνξΪ. Απηφ ην γεγνλφο πξνζθΫξεη πνηθέιεο 

επελδπηηθΫο επθαηξέεο ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο. 

 

Ζ ηνπξηζηηθά δάηεζε ζηελ επνρά καο δηαθνξνπνεέηαη ζε ζρΫζε κε παιαηφηεξεο επνρΫο, θαζψο νη 

ηνπξέζηεο επηδεηνχλ φιν θαη πνηνηηθφηεξεο δηαθνπΫο θαη ππεξεζέεο. Απηφ, Ϋρεη δεκηνπξγάζεη ηελ 

αλΪγθε γηα δεκηνπξγέα λΫσλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, πνηνηηθΪ αλαβαζκηζκΫλσλ κε ζθνπφ λα 

εμππεξεηνχληαη νη απμεκΫλεο απαηηάζεηο. 

Ζ ηνπξηζηηθά αλΪπηπμε φκσο, Ϋρεη ηελ επέδξαζά ηεο ζην θνηλσληθφ ζχζηεκα, ηφζν ζεηηθΪ φζν θαη 

αξλεηηθΪ. 

 

ηηο ζεηηθΫο επηδξΪζεηο ζπγθαηαιΫγνληαη ε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά αλΪπηπμε (π.ρ. λΫεο 

εγθαηαζηΪζεηο, θαηλνχξγηεο κεγΪιεο επελδχζεηο, λΫεο θαιΪ ακνηβφκελεο θαη πνηνηηθΫο ζΫζεηο 

εξγαζέαο) ε νπνέα κε ηελ ζεηξΪ ηεο νδεγεέ θαη ζηελ κεέσζε ηεο αλεξγέαο, ε πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε 

ηνπ πνιηηηζκνχ (π.ρ. απνθαηΪζηαζε θαη αλΪδεημε πνιηηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ) θαζψο θαη ε 

θαιπηΫξεπζε ηεο αηζζεηηθάο (π.ρ. δηαηάξεζε θαη βειηέσζε ηεο παξαδνζηαθάο αξρηηεθηνληθάο). 

ΔπηπιΫνλ, ε θΪιπςε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ ειιεέκαηνο ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο ρψξαο, θαη ε 

αχμεζε ηνπ εηζνδάκαηνο ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε εζληθφ επέπεδν. 
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Παξφια απηΪ, ε ηνπξηζηηθά αλΪπηπμε Ϋρεη θαη θΪπνην αξλεηηθφ αληέθηππν ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

πεξηβΪιινλ θαη ζηελ πεξηβαιινληηθά βησζηκφηεηα θαζψο ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνιιΫο θνξΫο 

πξνθαιεέ θαη δεκέεο. 

 

ΜεξηθΫο απφ απηΫο εέλαη ε ηπρφλ αιινέσζε θαη θαηαζηξνθά ηνπ θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο (natura) 

εμαηηέαο ηεο αλΫγεξζεο Ϋξγσλ θαη θηηξέσλ, ε ηαρεέα αχμεζε ησλ ηηκψλ ηεο εδαθηθάο γεο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ηνπξηζηηθΫο πεξηνρΫο, ε αιινηξέσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηνπο πνιπζχρλαζηνπο 

ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. 

 

1.9 Ζ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

 

1.9.1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ Δ ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

 

Με ηελ επξχηεξε Ϋλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο φζνλ αθνξΪ κηα ρψξα, ελλννχκε ηελ ηθαλφηεηα 

πνπ δηαζΫηεη κηα ζπγθεθξηκΫλε ρψξα ζηνλ λα απμΪλεη ηνλ παξαγφκελν πινχην ηεο, λα αμηνπνηεέ 

θαηΪιιεια ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο, θαη λα εέλαη ζε ζΫζε λα εθκεηαιιεπηεέ ηα δπλαηΪ ηεο ζεκεέα 

θαη ηα ζπγθξηηηθΪ ηεο πιενλεθηάκαηα Ϋλαληη ησλ ππνινέπσλ ρσξψλ. 

 

Δπηπξφζζεηα, ζα πξΫπεη λα εέλαη πξνεηνηκαζκΫλε γηα λα κπνξεέ λα εληζρχζεη ηηο ππνδνκΫο ηεο 

θαζψο θαη λα αλαβαζκέδεη ηαπηφρξνλα ην επελδπηηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ ηεο πεξηβΪιινλ. 

 

 

Ο νξηζκφο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα νξέδεηαη σο ν βαζκφο ηθαλφηεηαο παξαγσγάο κηα ρψξαο. ε 

αληέζεζε κε ηηο επηρεηξάζεηο (δειαδά απφ ηελ κηθξννηθνλνκηθά πιεπξΪ), νη νπνέεο κεηξνχλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο ζε ζρΫζε κε ην κεξέδην αγνξΪο πνπ θαηΫρνπλ ζηελ πέηα ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβΪιινληφο ηνπο, ηηο θαηλνηνκέεο πνπ αλαπηχζζνπλ θαη ηελ εθκεηΪιιεπζε ησλ 

αληαγσληζηηθψλ ηνπο πιενλεθηεκΪησλ κε ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο, ζε επέπεδν 

νηθνλνκέαο κηαο νιφθιεξεο ρψξαο (καθξννηθνλνκηθά πιεπξΪ) ηα πξΪγκαηα εέλαη αξθεηΪ πην 

πνιχπινθα θαη δχζθνια. 

 

ΚαηΪ ην World Economic Forum (2007), H «Δζληθά Αληαγσληζηηθφηεηα απνηειεέ Ϋλα πιΫγκα 

παξαγφλησλ, πνιηηηθψλ θαη ζεζκψλ πνπ πξνζδηνξέδνπλ ην επέπεδν ηεο παξαγσγηθφηεηαο κηαο  
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ρψξαο. Σν επέπεδν ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε ηελ ζεηξΪ ηνπ πξνζδηνξέδεη ην δηαηεξάζηκν επέπεδν 

επεκεξέαο πνπ Ϋρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνιακβΪλεη κηα νηθνλνκέα» . 

 

ΔπηπιΫνλ, αλαθΫξεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κηαο ρψξαο, σο ηελ ηθαλφηεηα λα κπνξεέ λα πεηχρεη 

αιιΪ θαη λα δηαηεξάζεη πςεινχο ξπζκνχο αλΪπηπμεο θαη αχμεζεο ηνπ θαηΪ θεθαιάλ ΑΔΠ. 

 

πλεπψο, νη πην αληαγσληζηηθΫο νηθνλνκέεο ηεέλνπλ λα εέλαη ζε ζΫζε λα πξνζθΫξνπλ πςειφηεξα 

επέπεδα εηζνδάκαηνο θαη θαιχηεξε πνηφηεηα βένπ ζηνπο πνιέηεο ηνπο. 

 

1.9.2 Ζ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 

 

 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα, φπσο πξναλαθΫξακε, απνηειεέ ελ νινέγεο ηελ ηθαλφηεηα πνπ δηαζΫηεη κηα 

ρψξα ζην λα επηρεηξεέ απνδνηηθφηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηΫο ηεο. ΚΪηη 

ηΫηνην επηηπγρΪλεηαη εέηε κε ηελ επηηπρέα θαη δηαηάξεζε πςειψλ ξπζκψλ αλΪπηπμεο, πςειψλ 

ξπζκψλ αχμεζεο ηεο δάηεζεο, εέηε κε ηελ θαιπηΫξεπζε ηεο πξνζθεξφκελεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε νπνέα ζα ππεξβαέλεη ην θφζηνο ηεο (value for money), κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ δηαηάξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηάκαηνο. 

 

Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ Διιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ηα νπνέα ηειηθΪ θαζνξέδνπλ θαη 

ην επέπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο καο εέλαη : 

 

Σν βαζηθφ θέλεηξν ησλ επηζθεπηψλ ηεο ΔιιΪδαο εμαθνινπζεέ λα παξακΫλεη ην πεξέθεκν «Ήιηνο 

θαη ΘΪιαζζα», γεγνλφο πνπ ζεκαέλεη φηη ην ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ παξακΫλεη ηππηθΪ  

 

 

«κεζνγεηαθφ», ρψξηο λα Ϋρεη αθφκε επηηχρεη λα δηαθνξνπνηεζεέ, Ϋηζη ψζηε λα απεμαξηεζεέ απφ ηνλ 

νξγαλσκΫλν παξαζεξηζηηθφ ηνπξηζκφ θαη λα επηκεθχλεη ηελ πεξέδν δάηεζάο ηνπ. 

 

Απηά ε εμΪξηεζε απφ ηνλ νξγαλσκΫλν παξαζεξηζηηθφ ηνπξηζκφ, ραξαθηεξέδεηαη απφ ηελ ρακειά 

ηηκά ηνπ παθΫηνπ θαη ηελ ρακειά ζπλαιιαγκαηηθά απφδνζε γηα ηελ ρψξα – πξννξηζκφ, αιιΪ 

επέζεο θαη απφ ηελ θαζνξηζηηθά ζπγθΫληξσζε ζην ρξφλν (Ϋληνλε επνρηθφηεηα). 
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Οη ειιεέςεηο ζηηο ππνδνκΫο θαη ζηνλ ηνκΫα ησλ κεηαθνξψλ (ιηκΪληα, πεξηθεξεηαθΪ αεξνδξφκηα, 

αθηνπιντα, ζηδεξφδξνκνη, αλππαξμέα αεξνκεηαθνξΫα γηα ηηο λαπισκΫλεο πηάζεηο θ.α.) 

 

 

Θεακαηηθά βειηέσζε, παξφια απηΪ, θαηΪ επηΪ ζΫζεηο ζε ζρΫζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, 

ζεκεέσζε ε ΔιιΪδα γηα ηελ πεξένδν 2017/18 ζηνλ Γεέθηε Αληαγσληζηηθφηεηαο Σνπξηζκνχ πνπ 

θαηαξηέδεη ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ (World Economic Forum – W E F). Σν πςειφ 

επέπεδν ησλ παξερφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ρακειΫο ρξεψζεηο πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηνπο μΫλνπο ηνπξέζηεο, απνηεινχλ βαζηθΪ αληαγσληζηηθΪ πιενλεθηάκαηα γηα ηελ 

ΔιιΪδα. ηα αξλεηηθΪ απφ ηελ Ϊιιε κεξηΪ, ζπγθαηαιΫγεηαη ην ερζξηθφ πξνο ηηο επελδχζεηο 

πεξηβΪιινλ, ππφ ηελ Ϋλλνηα ηεο Ϋιιεηςεο θηλάηξσλ γηα επελδπηηθφηεηα θαη ε νγθψδεο 

γξαθεηνθξαηέα. 

 

1.9.3  Ζ ΘΔΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΟΤ 

ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ Ϋθζεζε ηνπ W E F( Παγκόζμιο Οικονομικό Φόποςμ) ε ΔιιΪδα 

θαηαηΪζζεηαη ζηελ 24ε ζΫζε κεηαμχ 136 ρσξψλ ζπγθεληξψλνληαο βαζκνινγέα 4,51 ζε κηα θιέκαθα 

απφ ην 1 Ϋσο ην 7, κε ην 7 λα αληηθαηνπηξέδεη ηελ βΫιηηζηε επέδνζε. 

 

ΑλαιπηηθΪ νη επηδφζεηο ηεο ρψξαο καο κε γλψκνλα ηα  14 θξηηάξηα ηα νπνέα εμεηΪδεη ην World 

Economic Forum Ϋρνπλ σο εμάο : 

 

- Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ: Πξφθεηηαη γηα ηνλ ηνκΫα φπνπ ε ΔιιΪδα θαηΫρεη ηελ ρεηξφηεξε 

επέδνζε, θαζψο θαηαηΪζζεηαη ζηελ 103ε ζΫζε απφ ηηο 136 ρψξεο. ηελ θαηεγνξέα απηά 

εμεηΪδνληαη επηκΫξνπο ζηνηρεέα, φπνπ νη επηδφζεηο ηεο ρψξαο καο εέλαη αθφκε ρεηξφηεξεο, φπσο 

 

 

εέλαη ηα θνξνινγηθΪ θέλεηξα γηα λΫεο επελδχζεηο, φπνπ θαη βξέζθεηαη ζηελ 134ε ζΫζε ά ην λνκηθφ 

πιαέζην γηα ηελ δηεπζΫηεζε δηαθνξψλ, φπνπ θαη θαηαηΪζζεηαη ζηελ 128ε ζΫζε. 

 

- Τπνδνκέο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ: Σα ηειεπηαέα ρξφληα νη ππνδνκΫο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξάζεσλ, απφ ηα δσκΪηηα ησλ μελνδνρεέσλ κΫρξη ηα ελνηθηαδφκελα απηνθέλεηα, Ϋρνπλ 
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παξνπζηΪζεη κεγΪιε βειηέσζε, θαη θαηΪ ζπλΫπεηα ε ΔιιΪδα σο πξφο ην ζπγθεθξηκΫλν θξηηάξην 

θαηαηΪζζεηαη ζηελ 18ε ζΫζε. 

 

- Αζθάιεηα: Ζ ΔιιΪδα ζεσξεέηαη γεληθφηεξα κηα ζρεηηθΪ αζθαιάο ρψξα, θαη βξέζθεηαη ζηελ 53ε 

ζΫζε σο πξφο απηφ ην θξηηάξην. 

 

- Τγεία θαη Τγηεηλή: Απνηεινχλ επέζεο δπν απφ ηα ζπγθξηηηθΪ πιενλεθηάκαηα ηεο ΔιιΪδαο, πνπ 

παξΪ ηηο νξηζκΫλεο ειιΫηςεηο ζην εζληθφ ζχζηεκα πγεέαο, ε πξφζβαζε ζε πφζηκν λεξφ εέλαη πνιχ 

εχθνιε, ελψ γεληθΪ δελ ππΪξρεη θέλδπλνο απφ επηδεκέεο. ΑπηΪ ηελ θαζηζηνχλ αξθεηΪ ηζρπξά ζην 

ζπγθεθξηκΫλν θξηηάξην, πνπ ηελ βξέζθεη ζηελ 11ε ζΫζε. 

 

- Σερλνινγηθή εηνηκφηεηα: ε απηά ηελ θαηεγνξέα ε ΔιιΪδα βξέζθεηαη ζηε 51ε ζΫζε, κε ηα 

ζνβαξφηεξα πξνβιάκαηα λα εληνπέδνληαη ζηελ επηθνηλσλέα κεηαμχ ησλ επηρεηξάζεσλ, φπνπ θαη 

θαηαηΪζζεηαη ζηελ 98ε ζΫζε. πκπεξαζκαηηθΪ, εέλαη πνιχ κηθξφο ν αξηζκφο ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξάζεσλ ηνπ θιΪδνπ, θαζψο θαη νη ζπλαιιαγΫο ησλ επηρεηξάζεσλ κε 

ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ (82ε ζΫζε). 

 

-  Βαζκφο ηεξάξρηζεο ηνπ ηνπξηζκνχ: Ζ ΔιιΪδα εδψ θαηαηΪζζεηαη αξθεηΪ πςειΪ ζηελ 15ε 

ζΫζε, θαζψο εδψ θαη αξθεηΪ ρξφληα ε πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα θαη ην 

Γεκφζην απνηεινχλ βαζηθνχο ππιψλεο. 

 

- Αλνηρηή ζηηο ζρέζεηο κε άιιεο ρψξεο: ε απηά ηελ θαηεγνξέα νπζηαζηηθΪ αμηνινγεέηαη ν βαζκφο 

ζηνλ νπνέν ε ρψξα Ϋρεη «αλνηρηΪ ζχλνξα» γηα ηνπο επηζθΫπηεο θαη ηα εκπνξεχκαηα (απαηηάζεηο 

Ϋθδνζεο βέδαο, εθαξκνγά δηΪθνξσλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ θ.α.). ε απηφ ην πεδέν ε ΔιιΪδα 

βξέζθεηαη ζηελ 32ε ζΫζε. 

 

- Αληαγσληζηηθφηεηα ηηκψλ: Ζ ρψξα καο ζε απηά ηελ θαηεγνξέα θαηαηΪζζεηαη ζηελ 22ε ζΫζε, 

θπξέσο ιφγσ ησλ ρακειψλ ρξεψζεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο μΫλνπο εηζεξρφκελνπο ηνπξέζηεο. 

Παξφια απηΪ ζηελ Ϋθζεζε ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ ζεκεηψλεηαη πσο απηφ Ϋρεη 

αξλεηηθά επέδξαζε ζηα Ϋζνδα. 

 

- Πεξηβαιινληηθή βηψζηκφηεηα: Ζ θαηΪηαμε εέλαη ηθαλνπνηεηηθά θαζψο ε ΔιιΪδα βξέζθεηαη ζηελ 

39ε ζΫζε. 
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- Τπνδνκέο ζε αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο: Ζ ΔιιΪδα βξέζθεηαη ζηελ 26ε ζΫζε, κε πνιιΫο 

δπλαηφηεηεο βειηέσζεο ζε απηφ ηνλ ηνκΫα, φηαλ ηειεηψζνπλ ηα πξνβιεπφκελα Ϋξγα θαη νη 

ππνδνκΫο ζην κΫιινλ ζηα πεξηθεξηαθΪ αεξνδξφκηα, φπνπ θαη θαέλεηαη πσο ππΪξρεη ην κεγαιχηεξν 

πξφβιεκα. 

 

- Δπίγεηεο ππνδνκέο θαη ιηκάληα: Ζ βαζκνινγέα ζε απηφ ην πεδέν εέλαη ρεηξφηεξε κε ηελ ΔιιΪδα 

λα θαηαηΪζζεηαη ζηελ 48ε ζΫζε. 

 

- Τπνδνκέο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ: Ζ ρψξα καο θαηαιακβΪλεη ηελ 18ε ζΫζε. 

 

- Φπζηθνί πφξνη: 32ε ζΫζε 

 

- Πνιηηηζηηθνί πφξνη θαη επαγγεικαηηθά ηαμίδηα: Ζ ΔιιΪδα θαηαιακβΪλεη ηελ 27ε ζΫζε, κε ην 

δπλαηφ ηεο «φπιν» λα απνηειεέ, θπζηθΪ, ε πιεζψξα κλεκεέσλ παγθφζκηαο πνιηηηζηηθάο 

θιεξνλνκηΪο. 

 

ΠαξΪ ηηο πξφζθαηεο δπζθνιέεο θαη ηελ νηθνλνκηθά χθεζε ζηελ νπνέα βξέζθεηαη αθφκε ε ΔιιΪδα 

εδψ θαη κηα νιφθιεξε δεθαεηέα, ε ηνπξηζηηθά θαη ηαμηδησηηθά βηνκεραλέα ζπλερέδεη λα απνηειεέ Ϋλαλ 

απφ ηνπο πην θξέζηκνπο θαη ζεκαληηθνχο ηνκεέο ζε παγθφζκην επέπεδν, πνπ κπνξεέ λα πξνζθΫξεη 

κεγΪιεο δπλαηφηεηεο νηθνλνκηθάο αλΪπηπμεο. 

 

Έλαο αλαπηπζζφκελνο εζληθφο ηνπξηζηηθφο θιΪδνο ζπκβΪιιεη θαζνξηζηηθΪ ζηελ απαζρφιεζε, 

ζηελ κεέσζε ηεο αλεξγέαο, απμΪλεη ην εζληθφ εηζφδεκα θαη ΑΔΠ θαη βειηηψλεη ηνλ θξαηηθφ 

ηζνινγηζκφ. 

 

πκπεξαζκαηηθΪ, κε βΪζε ηα παξαπΪλσ δεδνκΫλα θαη ζε ζχγθξηζε κε ηα αληέρηνηρα νηθνλνκηθΪ 

κεγΫζε απφ πξνεγνχκελεο εθζΫζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ, πξνθχπηεη πσο ν   

 

 

ηνπξηζκφο εμαθνινπζεέ λα εέλαη θηλεηάξηνο κνριφο ηεο νηθνλνκέαο ηεο ΔιιΪδαο θαη Ϋλαο απφ ηνπο 

πην ζπνπδαένπο παξΪγνληεο νηθνλνκηθάο αλΪπηπμεο. 
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1.10 SWOT ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

 

 

ε απηφ ην ζεκεέν ζα παξνπζηαζηεέ κηα ζχληνκε SWOT Analysis ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο, ε νπνέα ζα θαζηζηάζεη πιάξσο θαηαλνεηΪ ηα βαζηθΪ ζεηηθΪ θαη αξλεηηθΪ ζηνηρεέα ηνπ 

ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ. 

 

Ζ κΫζνδνζ SWOT απνηειεέ Ϋλα εξγαιεέν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ην νπνέν ρξεζηκνπνηεέηαη γηα 

ηελ αλΪιπζε ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εμσηεξθνχ πεξηβΪιινληνο κηαο επηρεέξεζεο, φηαλ ε 

επηρεέξεζε πξΫπεη λα ιΪβεη κηα απφθαζε ζε ζρΫζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ Ϋρεη ζΫζεη θαη 

θαη’επΫθηαζε ζΫιεη λα επηηχρεη. Απνηειεέ Ϋλα κεζνδνινγηθφ θαη κνληεινπνηεκΫλν εξγαιεέν 

θαηαγξαθάο ησλ πην βαζηθψλ ζπκπεξαζκΪησλ πνπ απνξξΫνπλ απφ ηελ αλΪιπζε θαη θαηαγξαθά 

ηνπ πεξηβΪιινληνο (ζηελ πξνθεηκΫλε πεξέπησζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ), θαζψο θαη ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηφζν ζε κηθξννηθνλνκηθφ φζν θαη ζε καθξννηθνλνκηθφ ππφβαζξν. 

 

Σα αθξσλχκηα SWOT πξνθχπηνπλ απφ ηηο αγγιηθΫο ιΫμεηο : Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats. 

(αληέζηνηρα ζηα ειιεληθΪ : ΓπλαηΪ ζεκεέα, Αδπλακέεο, Δπθαηξέεο θαη ΑπεηιΫο) 

 

Σα δπλαηΪ θαη ηα αδχλαηα ζεκεέα αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ πεξηβΪιινλ, θαζψο πξνθχπηνπλ απφ 

ηνπο εζσηεξηθνχο πφξνπο (π.ρ ηθαλφηεηεο εμεηδηθεπκΫλνπ πξνζσπηθνχ θαη ζηειερψλ, ηδηφηεηεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο επηρεέξεζεο, ηερλνγλσζέα, ρξεκαηννηθνλνκθά πγεέα θαη ηθαλφηεηα 

αληαπφθξηζεο ζε λΫεο επελδχζεηο). 

 

ΑληηζΫησο νη επθαηξέεο θαη νη απεηιΫο αληαλαθινχλ κεηαβιεηΫο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβΪιινληνο νη 

νπνέεο ζα πξΫπεη λα εληνπηζζνχλ ζε πξψην επέπεδν θαη Ϋπεηηα λα ππΪξμεη κηα 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε εθεέλεο (π.ρ ε εέζνδνο λΫσλ αληαγσληζηψλ ζηνλ θιΪδν, ξπζκέζεηο κε βΪζε 

ην λνκηθφ πεξηβΪιινλ, δεκηνπξγέα ά/θαη εκθΪληζε λΫσλ αγνξψλ) 

 

ΛακβΪλνληαο ππ’φςηλ φια ηα ζηνηρεέα πνπ ζπγθξνηνχλ ην εζσηεξηθφ πεξηβΪιινλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο εληνπέδνληαη θαη νη παξΪκεηξνη πνπ ζπληζηνχλ ηα δπλαηΪ ζεκεέα ηα νπνέα ζα πξΫπεη λα  
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αλαδεέμεη θαη λα αλαπηχμεη πεξαηηΫξσ ε παξαγσγηθά δξαζηεξηφηεηα, αιιΪ θαη ηα αδχλακα ζηνηρεέα 

ηα νπνέα θαιεέηαη λα πεξηνξέζεη ά/θαη λα εμαιεέςεη. 

 

ΠαξαθΪησ παξαηεέζεηαη κηα ζχληνκε αλΪιπζε SWOT γηα ηνλ ειιεηλθφ ηνπξηζκφ: 

 

Γπλαηά ζεκεία (Strengths) 

 

Γεσθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Πνηθηιέα ηεο θπζηθάο νκνξθηΪο ησλ ηνπέσλ 

Ζ πιεζψξα λεζηψλ ηνπ ειιαδηθνχ ηφπνπ (δπλαηφηεηα γηα island hopping) 

Ζ ηεξΪζηηα αθηνγξακκά ηεο, ε νπνέα μεπεξλΪ ηα 15.000 ρικ 

Σν άπην κεζνγεηαθφ θιέκα 

Ζ πινχζηα παξαγσγά παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο παξαγσγάο 

Σν πεξέθεκν «Ήιηνο θαη ΘΪιαζζα», πνπ απνηειεέ ηελ κεγαιχηεξε αγνξΪ ηνπξηζκνχ ζε νιφθιεξε 

ηελ Δπξψπε 

 

Πνιηηηζηηθά θαη Πνιηηηζκηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Πινχζηα ηζηνξηθά θαη πνιηηηζηηθά θιεξνλνκηΪ 

Ζ κεζνγεηαθά δηαηξνθά θαη ε δνκά ηεο 

Σν κεγΪιν ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ απφζεκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζχγρξνλε πνιηηηζηηθά 

δεκηνπξγέα 

Αξραένο Διιεληθφο Πνιηηηζκφο 

Φηινμελέα, Ϋληνλν αέζζεκα αιιειεγγχεο,  ΑλζξσπηΪ 

 

Θεζκηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Τςειφο βαζκφο αζθΪιεηαο ηνπξηζηψλ, ζε ζρΫζε κε ηηο αληαγσλέζηξηεο ρψξεο 

ΑπμεκΫλα θνλδχιηα απφ ην ΔΠΑ, πνπ ζηνρΫπνπλ ζηελ Ϊκβιπλζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη  

πνηφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 
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Οηθνλνκηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Σν Ϊλνηγκα ηεο αγνξΪο ζηνλ δηεζλά αληαγσληζκφ (μελνδνρεηαθΫο θαη ηνπξηζηηθΫο επηρεηξάζεηο) 

Οη λΫεο επελδχζεηο ζε Ϋξγα ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη αλσδνκψλ 

Αλζξψπηλν θεθΪιαην – θαιΪ εθπαηδεπκΫλν πξνζσπηθφ κε ηνπξηζηηθά ζπλεέδεζε, θαζψο θαη 

δηαθνξνπνέεζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζε δηεζλΫο επέπεδν 

Ζ θαιά θάκε θαη ην γεγνλφο φηη ε ΔιιΪδα πΪληα βξέζθεηαη ζηελ επηθαηξφηεηα σο Ϋλαο απφ ηνπο 

πην δηαδεδνκΫλνπο θαη δεκνθηιεέο ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο παγθνζκέσο 

 

Δθζπγρξνληζκφο θαη Νέεο Σερλνινγίεο 

 

Οη λΫνη ηξφπνη πξνβνιάο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κΫζσ ηεο ηκεκαηνπνέεζεο ηεο ηνπξηζηηθάο 

αγνξΪο 

Ζ αλΪπηπμε θαη εθαξκνγά ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ (π.ρ δεκηνπξγέα δηθηχσλ ειεθηξνληθάο 

δηαρεέξεζεο ησλ big data, δεδνκΫλσλ θαη πιεξνθφξεζεο) 

Ο πνηνηηθφο εθζπγρξνληζκφο ησλ άδε ππαξρφλησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ 

Ζ νξγΪλσζε ππνδνκψλ επέ ησλ νπνέσλ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ νη ελαιιαθηηθΫο κνξθΫο 

ηνπξηζκνχ 

 

Αδχλακα ζεκεία – Μεηνλεθηήκαηα (Weaknesses) 

 

Ο αξθεηΪ ρακειφο βαζκφο αμηνπνέεζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

 

Ζ αληζνθαηαλνκά ηνπ μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ 

 

Ζ επηβΪξπλζε θαη κφιπλζε ηνπ πεξηβΪιινληνο, ιφγσ κε ηάξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 

 

Ζ κεγΪιε ζπγθΫληξσζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε ζπγθεθξηκΫλεο πεξηνρΫο ηεο ρψξαο (θαηΪ θχξην ιφγν 

ζηηο λεζησηηθΫο) 

 

Ζ κε χπαξμε ζπγθεθξηκΫλνπ ζρεδένπ γηα πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε ηεο ηνπξηζηηθάο δξαζηεξηφηεηαο 

 

Οη πνιιΫο ειιεέςεηο ζε επέπεδν ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη αλσδνκψλ, θαζψο θαη ε ρακειά 

πνηφηεηα ησλ άδε ππαξρφλησλ 
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Σα δηνηθεηηθΪ εκπφδηα εηζφδνπ αλεξρφκελσλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκΪησλ ζηηο άδε αλεπηπγκΫλεο 

ηνπξηζηηθΫο πεξηνρΫο 

 

Ζ κνλνδηΪζηαηε ηνπξηζηηθά πξνζΫγγηζε κΫζσ ηνπ Ήιηνο θαη ΘΪιαζζα 

 

Ζ Ϋληνλε επνρηθφηεηα ηνπ Διιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο (ην 60% ησλ ζπλνιηθψλ αθέμεσλ θαη 

εζφδσλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηνπ 3νπ ηξη-κάλνπ θαη κφιηο ην 6% ησλ αθέμεσλ θαη 

ην 3% ησλ εζφδσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ην 1ν ηξέ-κελν) 

 

Ζ Ϋιιεηςε ρσξνηαμηθνχ ζρεδένπ, θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ, νξγΪλσζεο, πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

κεζνδηθφηεηαο 

 

Ο ρακειφο βαζκφο δηαθνξνπνέεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, πνπ απνξξΫεη απφ ηελ 

κνλνδηΪζηαηε ηνπξηζηηθά εηθφλα 

 

Σα εκπφδηα πνπ αληηκεησπέδνπλ νη επελδπηΫο, εέηε ιφγσ ηνπ πςεινχ αιιΪ θαη κε ζηαζεξνχ 

θνξνινγηθνχ πεξηβΪιινληνο, εέηε ιφγσ ηεο Ϋληνλεο γξαθεηνθξαηέαο 

 

Δπθαηξίεο (Opportunities) 

 

Ζ εκθΪληζε λΫσλ αγνξψλ δάηεζεο, πΫξαλ εθεέλσλ πνπ ηξνθνδνηνχλ ηνλ Διιεληθφ ηνπξηζκφ ηα 

ηειεπηαέα ρξφληα (δει. ΖΠΑ, Γ.Δπξψπε) 

 

Έσο ην 2020, πεξηζζφηεξνη απφ 1,6 εθαηνκκχξηα Ϊλζξσπνη ζα ηαμηδεχνπλ, γεγνλφο πνπ 

ζεκαέλεη φηη ε ηνπξηζηηθά αγνξΪ ζπλερψο κεγαιψλεη 

 

Ζ επΫθηαζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ζηηο νξεηλΫο, εκη-νξεηλΫο πεξηνρΫο, πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε ηνπ 

ρεηκεξηλνχ θαη θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ 

 

ΠεξηαηΫξσ ελέζρπζε ζηελ θαιά θαη ζσζηά εθπαέδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ππνδνράο ηνπξηζηψλ, 

αιιΪ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ γεληθφηεξα, Ϋηζη ψζηε λα αλαπηπρζεέ ε ηνπξηζηηθά ζπλεέδεζε ησλ 

Διιάλσλ 
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Πξνψζεζε ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ ζε αθφκε κεγαιχηεξν εχξνο παξνράο ππεξεζηψλ ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ηνκΫα 

 

 

Πξνβνιά ησλ αμηψλ φπσο εέλαη ε αιιειεγγχε, εκπηζηνζχλε, αμηνπηζηέα, θαη κεγαιχηεξε 

αμηνπνέεζε ηεο πνιηηηζηηθάο θαη πνιηηηζκηθάο θιεξνλνκηΪο ηνπ ηφπνπ 

 

ΑλΪπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κΫζσ ηεο ελέζρπζεο ησλ επελδχζεσλ θαη πξνψζεζε ζηηο 

κεγαιχηεξεο μελνδνρεηαθΫο κνλΪδεο 

 

Μεέσζε ηεο παξανηθνλνκέαο θαη ηεο Ϋληνλεο θνξνδηαθπγάο (εηδηθΪ ζηα λεζηΪ) 

 

Ζ αχμεζε ηεο δπλαηφηεηαο Ϊκεζεο πξφζβαζεο ηνπ ηνπξέζηα-θαηαλαισηά κΫζσ δηαδηθηπαθάο 

πιαηθφξκαο 

 

Οη δπλαηφηεηεο πεξαηηΫξσ ρξεκαηνδφηεζεο απφ πξνγξΪκκαηα φπσο ΔΠΑ ησλ Ϋξγσλ 

ππνδνκάο, κε ζθνπφ ηελ βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο θαη πξνζθνξΪο, αιιΪ θαη ηελ δηαθνξνπνέεζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

 

Κίλδπλνη (Threats) 

 

Ζ αλαμηνπηζηέα ηεο ΔιιΪδαο (Ϋιιεηςε ζηαζεξφηεηαο ιφγσ νηθνλνκηθάο θξέζεο, capital controls 

θ.η.ι) 

 

Με ζηαζεξφ νηθνλνκηθφ θαη θνξνινγηθφ πεξηβΪιινλ θαη απνζΪξξπλζε επελδχζεσλ 

 

Πνιηηηθά αζηΪζεηα, Ϋιιεηςε αηζζάκαηνο αζθΪιεηαο 

 

Ζ απμεκΫλε ζπγθΫληξσζε ησλ tour-operators 

 

Ο απμαλφκελνο αληαγσληζκφο απφ ηηο γεέηνλεο ρψξεο, νη νπνέεο παξΫρνπλ ππεξεζέεο κε 

ρακειφηεξν θφζηνο (Αλαηνιηθά Δπξψπε, Μεζφγεηνο, Σνπξθέα θ.α.) 
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Ζ Ϋληνλε πξνζθπγηθά θξέζε ησλ ηειεπηαέσλ εηψλ, ε νπνέα ζΫηεη ηνπο πην αδχλακνπο θξέθνπο ηεο 

Δπξσπατθάο δψλεο, κΫζα ζηνπο νπνένπο εκπεξηΫρεηαη θαη ε ΔιιΪδα, ζε θέλδπλν γηα Ϋμνδν απφ ηελ 

πλζάθε Ϋλγθελ. 

 

Γεσπνιηηηθνέ θέλδπλνη, ιφγσ φμπλζεο ζρΫζεσλ κε γεέηνλεο ρψξεο (π.ρ Σνπξθέα) 

 

Σα παξαπΪλσ ζηνηρεέα ηεο αλΪιπζεο SWOT, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ 

θαηεπζπληάξησλ γξακκψλ θαη δξΪζεσλ κε ζθνπφ ηελ πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε θαη εμΫιημε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, θαζψο θαη ζηελ δηαθνξνπνέεζε ηεο ηνπξηζηηθάο εκπεηξέαο θαη ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Έηζη, ζα νδεγεζεέ ε Διιεληθά ηνπξηζηηθά αλΪπηπμε ζε Ϋλα θαηλνχξγην 

δηαθνξνπνηεκΫλν πξφηππν κε λΫα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπξηζηηθάο πξνζθνξΪο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

Ο ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟ ΚΛΑΓΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

2.1 Ζ ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

 

Ζ ηζηνξέα ησλ μελνδνρεέσλ Ϋρεη ηελ ειηθέα πνπ Ϋρεη θαη ν αλζξψπηλνο πνιηηηζκφο. Μπνξνχκε λα 

δηαθξέλνπκε ηξεέο δηαθνξεηηθΫο θΪζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηινμελέαο  απφ ηνπο αξραένπο 

πνιηηηζκνχο. 

 

Ζ πξψηε θΪζε αθνξΪ ζε πεξηφδνπο θαηΪ ηνπο νπνένπο ε επηθηλδπλφηεηα θαη ε δπζθνιέα ησλ 

ηαμηδηψλ πεξηφξηδαλ ηηο κνλαρηθΫο κεηαθηλάζεηο, νπφηε ειΪρηζηνη άηαλ εθεέλνη νη ηαμηδηψηεο πνπ 

θαηεχζαλαλ ζε πφιεηο. 

 

Ζ δεχηεξε θΪζε αθνξΪ ζε πεξηφδνπο φπνπ ην εκπφξην θαη Ϊιιεο δξαζηεξηφηεηεο, ιεηηνπξγνχζαλ 

σο θέλεηξα γηα ηαμέδηα, νπφηε θαη ν αξηζκφο ησλ ηαμηδησηψλ απμαλφηαλ αηζζεηΪ. 

 

ηελ ηξέηε θΪζε, ε βειηέσζε ησλ ζπλζεθψλ κεηαθέλεζεο, ε ζηξαηησηηθά επνπηεέα θαζψο θαη ε 

βειηέσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, Ϋθαλαλ πιΫνλ ηηο κεηαθηλάζεηο Ϋλα ζπλεζηζκΫλν θαηλφκελν. 

 

Ζ πξψηε θΪζε ζπλνδεχεηαη κε ηελ επνρά φπνπ ν μΫλνο απνηεινχζε Ϋλα ζπΪλην θαηλφκελν. ¨Δηζη, 

φηαλ Ϋλαο επηζθΫπηεο θαηΫθζαλε ζε θαηνηθεκΫλε πεξηνρά, φινη επηδεηνχζαλ ηελ παξΫα ηνπ, ε 

νπνέα πξνζΫδηδε θνηλσληθά αέγιε. Σαπηφρξνλα, φκσο νη ληφπηνη, αληινχζαλ απφ ηνλ μΫλν θαη 

πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ζΫκαηα ζηξαηησηηθΪ, πνιηηηζηηθΪ θαη ηερληθΪ, νη νπνέεο εέραλ πνιχ κεγΪιε 

ζεκαζέα γηα ηελ επνρά εθεέλε. ¨Δηζη ινηπφλ θαηΪ θαλφλα, ζηηο πνιηηηζκΫλεο θνηλσλέεο ν μΫλνο 

απνηεινχζε θΪηη ην πεξηδάηεην θαη νη θΪηνηθνη ηεο πεξηνράο κΪρνληαλ γηα ην πνηφο ζα ηνλ 

θηινμελάζεη. 

 

Με ηελ πΪξνδν ησλ ρξφλσλ, φκσο (δεχηεξε θΪζε), ν αξηζκφο ησλ μΫλσλ κεγΪισλε θαη απηά ε 

αχμεζε  ηεο πξνζθνξΪο κεέσλε ηελ δάηεζε, κε απνηΫιεζκα λα κεηψλεηαη θαη ην ελδηαθΫξνλ γηα 

απηνχο. Γελ μερψξηδε πιΫνλ ζηηο θνηλσλέεο ηεο επνράο απηφο πνπ θηινμελνχζε Ϋλαλ μΫλν, θαζψο 

ππάξρε πιεζψξα μΫλσλ πνπ αλαδεηνχζαλ ηελ θηινμελέα. Σαπηφρξνλα νη πιεξνθνξέεο πνπ 

κεηΫθεξαλ άηαλ θαηΪ ηελ πιεηνςεθέα ηνπο άδε γλσζηΫο, δηφηη ηηο εέραλ κεηαθΫξεη πην πξέλ Ϊιινη  
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μΫλνη επηζθΫπηεο. ε απηφ ην ζεκεέν ρξεηΪζηεθε λα κεζνιαβάζεη ε πνιηηεέα κε ζθνπφ λα 

αληηκεησπηζζεέ ην πξφβιεκα ηεο θηινμελέαο ησλ μΫλσλ. 

 

ηελ ηξέηε θαη ηειεπηαέα θΪζε, θαη φηαλ πιΫνλ νη μΫλνη Ϋγηλαλ, εηδηθΪ ζε νξηζκΫλεο πεξηνρΫο θαη 

πεξηφδνπο ηνπ ρξφλνπ πΪξα πνιινέ ζε αξηζκφ, γηα λα εμαζθαιέζνπλ θΪπνην θαηΪιπκα Ϋπξεπε 

πιΫνλ λα πιεξψζνπλ. ΜΫζα απφ απηά ηε δηαδηθαζέα, Ϊξρηζαλ θαη ηελ ιεηηνπξγέα ηνπο ηα 

μελνδνρεηαθΪ θαηαιχκαηα. 

 

άκεξα, νη ηνπξέζηεο κεηαθηλνχληαη θαηΪ εθαηνκκχξηα αλΪ ηνλ θφζκν. Ζ εκπνξέα ηεο θηινμελέαο 

Ϋρεη πιΫνλ πΪξεη επηζηεκνληθΫο δηαζηΪζεηο θαη ν ηνπξηζκφο απνηειεέ κεγΪιεο ζεκαζέαο θνηλσληθφ 

θαη νηθνλνκηθφ θαηλφκελν, ηφζν γηα ηηο ρψξεο πνπ δΫρνληαη ηνπξηζκφ, φζν θαη γηα ηηο ρψξεο απφ ηηο 

νπνέεο πξνΫξρνληαη νη ηνπξέζηεο. 

 

Ζ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

ηελ Αξραέα ΔιιΪδα ε θηινμελέα εζεσξεέην πξΪμε αξεηάο. Σνπο μΫλνπο πξνζηΪηεπαλ ν ΞΫληνο Γέαο 

θαη ε ΑζελΪ ε Ξελέα, φπσο θαη νη Γηφζθνπξνη ΚΪζησξ θαη Πνιπδεχθεο. Τπάξρε ζεέα απαέηεζε γηα 

ηελ πεξηπνέεζε ησλ μΫλσλ θαη εζεσξεέην ακΪξηεκα ε θαθά αληηκεηψπηζά ηνπο. Ζ θηινμελέα 

αθνινπζνχζε κέα ηεξνηειεζηέα θαη παξΫρνληαλ ζε θΪζε μΫλν, ν νπνένο αλεμΪξηεηα απφ ηελ 

θνηλσληθά ηΪμε πνπ αλάθε κπνξνχζε λα κεέλεη ζε εηδηθφ δσκΪηην, ηνλ επνλνκαδφκελν «μελψλα». Ζ 

θηινμελέα εέρε ζεκαληηθά θνηλσληθά δχλακε, δηφηη κπνξνχζε λα ζπλδΫζεη Ϊηνκα νπνηαζδάπνηε 

ηΪμεο, αθφκε θαη απινχο πνιέηεο κε βαζηιηΪδεο. 

 

ηα ρξφληα ηνπ Οκάξνπ, ζε φπνην ζπέηη θαη αλ πάγαηλε Ϋλαο μΫλνο, ζα Ϋβξηζθε θηινμελέα. ΚΪηη 

ηΫηνην αθνξνχζε φιεο ηηο Πφιεηο ΚξΪηε ηεο ΔιιΪδαο , αλ θαη νη Θεζζαινέ θαη νη Αζελαένη 

θεκέδνληαλ εηδηθΪ γηα ηα θηιφμελΪ ηνπο αηζζάκαηα. Ο μΫλνο βΫβαηα ηεο επνράο ηνπ Οκάξνπ δελ 

άηαλ ηνπξέζηαο, αιιΪ αγγειηνθφξνο, εμφξηζηνο, ηαμηδηψηεο, θιπ. 

 

Ζ απνδνρά ελφο μΫλνπ γηα θηινμελέα ιεγφηαλ «εζηηΪλ» ά «μελέδεηλ» ά «μελνδνρεέλ». Ο μΫλνο κε ηελ 

Ϊθημά ηνπ Ϋθαλε επρΫο ζηελ νηθνγΫλεηα πνπ ηνλ θηινμελνχζε θαη ζηελ αλαρψξεζε δερφηαλ δψξα. 

Όηαλ εκθαληδφηαλ Ϋλαο μΫλνο, ν θχξηνο ηνπ ζπηηηνχ ά ζηελ πεξέπησζε ζχκθσλα κε ηνπο αξραένπο 

Έιιελεο «μελνδφρνο» ά «ζηεγαλφκνο», ά «εζηηνπΪκκσλ» ά «λαχθιεξνο», ηνλ πξνζθαινχζε ζην  
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ζπέηη ηνπ θαη παξΫζεηε γεχκα πξνο ηηκά ηνπ. Ζ πξφζθιεζε ζε γεχκα ιεγφηαλ «επέ μελέα θαιεέλ». Ο 

μΫλνο κεηΪ απφ ην θαζηεξσκΫλν ινπηξφ, θνξνχζε ηα πνιπηειά ελδχκαηα πνπ ηνπ πξνζΫθεξε ν  

 

νηθνδεζπφηεο θαη ζηε ζπλΫρεηα θαζφηαλ ηηκεηηθΪ ζε ζξφλν. Σν γεχκα ζπλάζσο δηαξθνχζε πνιχ, 

ελψ ζηε ζπδάηεζε ζπκκεηεέρε θαη ε νηθνδΫζπνηλα. Ο μΫλνο κεηΪ απφ ηα γεχκαηα Ϋιεγε θΪπνηα 

ηζηνξέα ά θΪπνην αλΫθδνην. ηελ πεξέπησζε πνπ θΪπνηα εκΫξα ηεο θηινμελέαο δελ Ϋηξσγε καδέ κε 

ηνλ μελνδφρν ηνπ, ηφηε απηφο ηνπ Ϋζηειλε ηξφθηκα ζηνλ μΫλν ηνπ. 

 

ηνπο πξψηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο βειηηψζεθαλ νη ζπγθνηλσλέεο κε απνηΫιεζκα ηελ αλΪπηπμε 

ηνπ εκπνξένπ. Οη πνιηηεέεο θαη νη θνηλσλέεο άθκαδαλ, φπσο επέζεο νη επηζηάκεο θαη νη ηΫρλεο. Σα 

ηαμέδηα ηφηε Ϋγηλαλ ζπρλΪ θαη πάξαλ καδηθφ ραξαθηάξα ζε πεξηφδνπο αγψλσλ θαη ενξηψλ. 

 

Οη ειιεληθΫο πφιεηο, ζε πεξηπηψζεηο ενξηψλ, αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη παλεγπξηζκψλ, εθηφο 

απφ ην πιάζνο ησλ επηζθεπηψλ, δΫρνληαλ θαη αληηπξνζσπεέεο απφ Ϊιιεο πφιεηο. Σφηε κε ηε 

κεζνιΪβεζε ηεο πνιηηεέαο, ε θηινμελέα αλαηΫζεθε ζε νξηζκΫλνπο πνιέηεο νη νπνένη 

αληηπξνζψπεπαλ ηελ πφιε, νπφηε δεκηνπξγάζεθε ν ζεζκφο ηεο δεκφζηαο θηινμελέαο. Ζ δεκφζηα 

θηινμελέα ζπλάζσο δεκηνπξγνχζε ηζρπξνχο δεζκνχο αλΪκεζα ζηηο πφιεηο, κε απνηΫιεζκα λα 

ζπλΪπηνληαη ζπλζάθεο ακνηβαέαο θηινμελέαο. 

 

Σελ πξνζηαζέα ησλ μΫλσλ ζε θΪζε πφιε επΫβιεπαλ νη «πξφμελνη», δειαδά νη επέζεκνη 

αληηπξφζσπνη ησλ Ϊιισλ πφιεσλ, κεηΪ απφ εηδηθά ζπλζάθε πνπ ππνγξΪθνληαλ γηα απηφ. Έηζη 

δεκηνπξγάζεθε ν ζεζκφο ηεο «πξνμελέαο». 

 

Σελ επνρά απηά, ε ιΫμε «μελέα», πνιιΫο θνξΫο ρξεζηκνπνηάζεθε γηα λα εθθξΪζεη ηελ Ϋλλνηα ηεο 

θηιέαο. ηαδηαθΪ δε ν ζεζκφο ηεο πξνμελέαο Ϋβαιε ηηο βΪζεηο γηα λα δηακνξθσζεέ θαη λα 

ιεηηνπξγάζεη Ϋλαο ηχπνο δηεζλνχο δηθαένπ κεηαμχ ησλ πφιεσλ - θξαηψλ. 

 

Καηαγψγηα, παλδνρεία θαη θαπειεία ζηελ Αξραία Διιάδα 

 

Με ην πΫξαζκα ηνπ ρξφλνπ εκθαλέζηεθαλ δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ μελνδνρεέα, κε ηελ νλνκαζέα 

«παλδνρεέα» ά «θαηαγψγηα». 

 

Σα θαηαγψγηα ρηέδνληαλ δέπια ζε λανχο ά ζε πεξηνρΫο φπνπ δηνξγαλψλνληαλ ενξηΫο θαη αγψλεο, 

φπσο ζηελ Αξραέα Οιπκπέα, ζηνπο Γειθνχο, ζηελ Δπέδαπξν θιπ. Σα πεξηζζφηεξα θαηαγψγηα ηεο  
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επνράο άηαλ πνιπηειά πΫηξηλα δηψξνθα ά ηξηψξνθα θηέζκαηα φπσο ην θαηαγψγην ηεο Δπηδαχξνπ 

δπλακηθφηεηαο 100 δσκαηέσλ θαη 200 θιηλψλ, ην Λεσληδαέν ζηελ Οιπκπέα κάθνπο 154 κΫηξσλ, ην 

θαηαγψγην ηεο ΘεΪο ΑξηΫκηδαο ζηε Μαγλεζέα θ.α. Σφηε εκθαλέζηεθε θαη ην επΪγγεικα ηνπ 

«εμεγεηνχ», δειαδά ηνπ ζεκεξηλνχ μελαγνχ. Ζ ιΫμε θαηαγψγην πξνΫξρεηαη απφ ην θαηΪγνκαη. 

 

Σα παλδνρεέα άηαλ ηδησηηθΪ θαη θεξδνζθνπηθΪ ζε αληέζεζε κε ηα θαηαγψγηα ηα νπνέα άηαλ ζπλάζσο 

δεκφζηα θαη αθηινθεξδά θαη δηαθξέλνληαλ ζε δηΪθνξεο θαηεγνξέεο αλΪινγα κε ηηο παξνρΫο ηνπο θαη 

ηελ πνιπηΫιεηΪ ηνπο. ΟξηζκΫλα απφ απηΪ παξεέραλ κφλν δσκΪηην, ελψ νξηζκΫλα Ϊιια δσκΪηην κε 

δηαηξνθά θαη ζπκπιεξσκαηηθΫο ππεξεζέεο πνπ θΪιππηαλ ηηο αλΪγθεο ηνπ ηαμηδηψηε. Οη ππεξεζέεο 

απηΫο, θαζψο θαη ην φιν πξντφλ, αξρηθΪ άηαλ ππνηππψδεηο, αιιΪ κε ηελ πΪξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη 

ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ βειηηψζεθαλ εληππσζηαθΪ. 

 

ΚαηΪ ηνλ Γ΄ π.Υ. αηψλα ζηελ Αζάλα, ΠεηξαηΪ, Κφξηλζν, αιιΪ θαη ζε πνιιΫο Ϊιιεο πφιεηο ηεο 

ΔιιΪδαο, ππάξρε πιεζψξα μελνδνρεηαθψλ επηρεηξάζεσλ. ΔηδηθΪ ζηνλ ενξηαζκφ ησλ Γηνλπζέσλ 

ζηελ Αζάλα, νχηε νη ζεζκνέ θηινμελέαο, νχηε ηα μελνδνρεέα κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ ηε δάηεζε, κε 

απνηΫιεζκα λα ιεηηνπξγνχλ επηρεηξάζεηο ελνηθέαζεο ζθελψλ. 

 

Σα θαπειεέα άηαλ αξρηθΪ εέδνο ηαβΫξλαο φπνπ πξνζθΫξνληαλ θπξέσο νέλνο, αιιΪ θαη θαγεηφ. Σν 

θεληξηθφ πξντφλ ηνπ θαπειεένπ άηαλ ε δηαζθΫδαζε. ηαδηαθΪ, δεδνκΫλνπ φηη ππάξρε ζπλερψο 

απμαλφκελε δάηεζε πξφζζεζαλ ζηηο ππεξεζέεο ηνπο θαη ηελ πξνζθνξΪ ζηΫγεο ζηνπο ηαμηδηψηεο. 

 

Οη Ρσκαένη νλφκαδαλ ηα θαπειεέα campona θαη ganea. Σν επΪγγεικα ηνπ θαπάινπ εζεσξεέην 

αλΫληηκν θαη ε ιΫμε θΫξεη ηελ Ϋλλνηα ηνπ θιΫθηε αθφκε θαη ζάκεξα. Παξνπζέαδε δε ηΫηνηα νκνηφηεηα 

κε ην επΪγγεικα ηνπ παλδνρΫα, ψζηε δεκηνπξγάζεθε ζχγρπζε ζηνλ θφζκν, κε απνηΫιεζκα θαη ηε 

δπζθάκηζε ηνπ επαγγΫικαηνο ηνπ παλδνρΫα. 

 

Σα πξψηα μελνδνρεία ζηελ Δπξψπε 

 

Σν πξψην μελνδνρεέν ζεσξεέηαη φηη εκθαλέζηεθε ζηε Γαιιέα ην 1302 κε ηελ νλνκαζέα «Αεηφο». Οη 

αλΫζεηο ηνλ 14ν αηψλα άηαλ ππνηππψδεηο. Τπάξρε παληειάο Ϋιιεηςε ρψξσλ πγηεηλάο, ελψ ηα 

ζηξψκαηα ηα γΫκηδαλ κε μεξΪ θχιια. ΑξρηηεθηνληθΪ ηα μελνδνρεέα εέραλ ηε κνξθά ηξηψξνθνπ ά 

ηεηξαψξνθνπ θηηξένπ, πνπ ζην ηζφγεηφ ηνπ δηΫζεηε ππεξεζέεο ζέηηζεο. 
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Απφ ην 1830 θαη κεηΪ νη κεηαθηλάζεηο κε ηα δψα κεηψζεθαλ κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο, εμαηηέαο ηεο 

εμΫιημεο ησλ ζηδεξνδξφκσλ. Σφηε κεηψζεθε θαη ν αξηζκφο ησλ παλδνρεέσλ ζηηο δηαδξνκΫο πνπ 

αθνινπζνχζαλ ηα δψα θαη ε μελνδνρέα πάξε Ϊιιε κνξθά, κε θαηαιχκαηα θνληΪ ζηνπο 

ζπγθνηλσληαθνχο θφκβνπο. 

 

Οη Διβεηνέ εέραλ δψζεη ζεκαζέα ζηελ ηνπξηζηηθά βηνκεραλέα, απφ ηνλ 15ν – 16ν αηψλα. Σνλ 18ν 

αηψλα φκσο, ε Διβεηέα Ϋδσζε κεγΪιε πξνζνρά θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκΫλσλ ππεξεζηψλ. 

Σα πνιπηειά γηα ηελ επνρά μελνδνρεέα, ζπγθΫληξσλαλ ηελ θνζκηθά θέλεζε ηεο πεξηνράο ηνπο. Σν 

1843 νη Διβεηνέ μελνδφρνη θαζηΫξσζαλ θνηλφ ηηκνιφγην γηα ηα μελνδνρεέα Α΄ ηΪμεο, αλ θαη 

ζπλΫρηζαλ λα ηνπνζεηνχλ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πγηεηλάο ζε απνκαθξπζκΫλα ζεκεέα ησλ 

ππνγεέσλ. 

 

Σν ειβεηηθφ παξΪδεηγκα αθνινχζεζαλ ζην 19ν αηψλα πνιιΫο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Σα μελνδνρεέα 

ησλ κεγαινππφιεσλ Ϋγηλαλ κφδα, ηφζν ζηελ Διβεηέα, φζν θαη ζηελ ΜεγΪιε Βξεηαλέα, ζηε 

Σζερνζινβαθέα θαη ζηε Γεξκαλέα. ΦεκηζκΫλν γηα ηηο παξνρΫο ηνπ άηαλ ην μελνδνρεέν «Λεπθφο 

ΛΫσλ» ην 1843 ζηε Βελεηέα. Όκσο κφιηο ζηνλ 20ν αηψλα πξσηνεκθαλέζηεθε μελνδνρεέν πνπ 

δηΫζεηε ρψξνπο πγηεηλάο ζε θΪζε ηνπ φξνθν. ηνλ αηψλα απηφ ηα μελνδνρεέα αλαπηχρζεθαλ 

αικαησδψο θαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο, κε απνηΫιζεκα ηα ζχγρξνλα θαη πνιπζχλζεηα μελνδνρεέα 

ηεο επνράο καο. 

 

Σα μελνδνρεία ζηελ Ακεξηθή 

 

Οη Ζ.Π.Α. Ϋρνπλ παέμεη Ϋλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμΫιημε ηεο ζχγρξνλεο μελνδνρέαο. ΜεηΪ ην 1650, 

απνκηκάζεηο ηνπ Αγγιηθνχ ηχπνπ παλδνρεέσλ αλαπηχρζεθαλ θαη ζηελ Ακεξηθά. ην ηΫινο ηνπ 18νπ 

αηψλα νη Ζ.Π.Α. δηΫζεηαλ αμηφινγα παλδνρεέα, ελψ ην 1794 ζηε ΝΫα Τφξθε παξνπζηΪζηεθε ην 

πξψην μελνδνρεέν ηεο Ζπεέξνπ κε ηελ επσλπκέα City Hotel πνπ δηΫζεηε 73 δσκΪηηα θαη ε 

πνιπηΫιεηα ηνπ πξντφληνο ηνπ εέρε εληππσζηΪζεη ηνπο πΪληεο. 

 

ηε ζπλΫρεηα θηέζηεθαλ μελνδνρεέα ζε Ϊιιεο πφιεηο, απφ ηα νπνέα ηδηαέηεξα θεκηζκΫλν εέλαη ην 

«ΣξΫκνλη» πνπ ρηέζηεθε ην 1829 ζηε Βνζηφλε. Σν ΣξΫκνλη δηΫζεηε πξσηνπνξηαθΫο παξνρΫο, φπσο 

δέθιηλα θαη κνλφθιηλα δσκΪηηα, θιεηδαξηΪ ζηελ πφξηα, θαλΪηα κε λεξφ θαη ιεθΪλε ζε θΪζε δσκΪηην, 

εηδηθεπκΫλν πξνζσπηθφ (ζπξσξνχο, ζεξβηηφξνπο, θακαξηΫξεο θιπ.), ελψ ην καγεηξεέν πξνζΫθεξε 

γαιιηθΪ εδΫζκαηα. 
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ην ηΫινο ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζηηο αξρΫο ηνπ 20νπ, νη Ζ.Π.Α. εέραλ λα παξνπζηΪζνπλ ηζηνξηθΪ 

μελνδνρεέα, φπσο ην Plazza ζηε ΝΫα Τφξθε, ην «Waldorf Astoria», ην «Statler» ζην Buffalo, ηελ 

αιπζέδα Ritz ηνπ Caesar Ritz θ.α. 

 

ηηο δεθαεηέεο 1960 – 1970 παξνπζηΪζηεθαλ θαη Ϊιιεο ηζηνξηθΫο αιπζέδεο, φπσο ηα Marriot, Hilton 

(ην 1963 ιεηηνχξγεζε ην “New York Hilton”), θαζψο επέζεο θαη ηα Sheraton θαη Hyatt. Ζ 

ακεξηθΪληθε επηρεηξεκαηηθφηεηα, εθηφο ησλ Ϊιισλ, Ϋδσζε Ϋλα παγθφζκην ζηέγκα πνπ Ϋρεη 

ζεκαηνδνηάζεη ηελ παγθφζκηα μελνδνρεηαθά ηζηνξέα κε ηηο μελνδνρεηαθΫο ηεο αιπζέδεο. 

 

Σα μελνδνρεία ζηελ Διιάδα 

 

ΜεηΪ ηελ απειεπζΫξσζε ην 1828, ειΪρηζηα ρΪληα (παλδνρεέα) εέραλ απνκεέλεη ζηελ χπαηζξν θαη 

ζηηο πφιεηο. Σν πξψην μελνδνρεέν ηδξχζεθε ζην Ναχπιην ην 1834 κε ηελ επσλπκέα «Ξελνδνρεένλ 

ηνπ Λνλδέλνπ», ην νπνέν θηινμΫλεζε ηνπο πξψηνπο επέζεκνπο μΫλνπο ηνπ λεφηεπθηνπ ειιεληθνχ 

θξΪηνπο θαη ζηε ζπλΫρεηα, ην 1840, ιεηηνχξγεζε επέζεο ζην Ναχπιην ην μελνδνρεέν «Αθζνλέα». 

 

Έπεηηα, ην 1835 ε Αζάλα απΫθηεζε ην δηθφ ηεο μελνδνρεέν, κε ην φλνκα «ΝΫνλ Ξελνδνρεένλ» ά 

«Albergo Nuovo», ηνπ Ηηαινχ ΚαδΪιη. 

 

Σν 1878 ιεηηνχξγεζε ζαλ μελνδνρεέν ε ηζηνξηθά «ΜεγΪιε Βξεηαλέα», ζηελ έδηα  ζΫζε πνπ εέλαη 

ζάκεξα ζην χληαγκα. Σελ θάκε ηνπ ην μελνδνρεέν φθεηιε ζηελ πνιπηΫιεηα θαη ζηελ πξσηνπνξέα 

ηνπ, αιιΪ θαη ζηε καγεηξηθά ηνπ ηΪζε ΛΪκςα, ηδηνθηάηε ηνπ μελνδνρεένπ. 

 

Σν 1917 ιεηηνχξγεζε ην «ΑηελΫ ΠαιιΪο» απΫλαληη απφ ην Πνιπηερλεέν, ην νπνέν άηαλ ην πξψην 

θηέξην ηεο Αζάλαο πνπ θηέζηεθε κε κπεηφλ θαη ηελ έδηα επνρά ζην Ν. ΦΪιεξν ιεηηνχξγεζε ην 

μελνδνρεέν «Αθηαένλ», ην νπνέν απνηεινχζε θαη ην πνιπηειΫζηεξν ηεο επνράο κε 80 δσκΪηηα. 

 

ΓλσζηΪ μελνδνρεέα ηεο Αζάλαο άηαλ επέζεο ην «Ξελνδνρεένλ ηεο Αγγιέαο», ην «Grand Hotel 

Magestic», ην «Ξελνδνρεένλ ηεο Αζάλαο», ην «Victoria» θαη ην «Ξελνδνρεένλ ησλ ΞΫλσλ». 

 

ΟξηζκΫλα μελνδνρεέα ηεο αξράο ηνπ 20νπ αηψλα άηαλ εληππσζηαθΪ λενθιαζηθΪ θηέξηα ηα νπνέα 

ζπγθΫληξσλαλ ηελ θνζκηθά δσά ηεο ρψξαο. Σα μελνδνρεέα απηΪ απηνδηαθεκέδνληαλ θαη 

ιεηηνπξγνχζαλ ζε θαζεζηψο πιάξνπο αληαγσληζκνχ. 
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Σν 1924 ππάξραλ ζηελ ΔιιΪδα 1090 μελνδνρεέα κε κΫζν φξν 11 δσκΪηηα ην θαζΫλα. Απηφ 

ζπλΫβαηλε, δηφηη ηα πεξηζζφηεξα μελνδνρεέα εέραλ ηΫζζεξα Ϋσο πΫληε δσκΪηηα, ελψ άηαλ ιέγα απηΪ 

πνπ εέραλ πελάληα Ϋσο εθαηφ δσκΪηηα θαη παξεέραλ αμηφινγεο ππεξεζέεο ζηνπο ηαμηδηψηεο. 

 

ηαδηαθΪ, κε ηελ αλΪπηπμε ησλ κεηαθνξηθψλ κΫζσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηΪθηεζε ηνπ 

εξγαηηθνχ δηθαηψκαηνο ησλ δηαθνπψλ, παξνπζηΪζηεθε ην θαηλφκελν ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ κε 

απνηΫιεζκα ηελ αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ. ΠνιιΪ παλδνρεέα ζηαδηαθΪ κεηαηξΪπεθαλ 

ζε μελνδνρεέα, ελψ θηέζηεθαλ πνιιΪ λΫα. 

 

Αλ θαη ηα μελνδνρεέα ζηε ρψξα καο θαηαζηξΪθεθαλ απφ πνιινχο θαηαθηεηΫο, ζηελ επνρά καο ε 

ΔιιΪδα  απνηειεέ  κέα ηνπξηζηηθά ρψξα κε αμηφινγεο μελνδνρεηαθΫο επηρεηξάζεηο πνπ ζην ζχλνιφ 

ηνπο μεπεξλνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ 8500. 

 

2.2 ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1960 – 1999 

 

 

Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζέεο ησλ μελνδνρεέσλ θαηΪ ηελ πεξένδν 1960 – 1999 παξνπζέαζαλ 

κεγΪιε βειηέσζε θαη αλΪπηπμε. Παξφια απηΪ, ε ξαγδαέα απηά εμΫιημε ησλ μελνδνρεέσλ ζα πξΫπεη 

λα εμεηαζζεέ θαη κε ηνλ ξπζκφ εμΫιημεο ηεο ηνπξηζηηθάο θέλεζεο ζηελ ΔιιΪδα. 

 

Με βΪζε ζηνηρεέα ηνπ ΔΟΣ, ην 1999 θαηαγξΪθεθαλ 12.605.928 αθέμεηο ηνπξηζηψλ Ϋλαληη 400.000 

αθέμεσλ ην Ϋηνο 1960. Αικαηψδεο άηαλ ε αχμεζε πνπ παξαηεξάζεθε ζην ηνπξηζηηθφ ξεχκα ηεο 

ρψξαο ηελ πεληαεηέα 1960-1965 (πνζνζηφ 144%) θαη ηελ πεληαεηέα 1970-1975 (πνζνζηφ 103%). 

 

Αληέζεηα απφ 1980 θαη κεηΪ παξαηεξεέηαη δηαρξνληθά κεέσζε ησλ ξπζκψλ αχμεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

ξεχκαηνο, κε απνηΫιεζκα ζηελ πεξένδν 1990-1999 λα απμεζεέ ν αξηζκφο ησλ αθέμεσλ κφλν θαηΪ 

35%. 

 

Ζ κεέσζε απηά ηνπ ξπζκνχ αθέμεσλ σζηφζν δελ κπνξεέ απφ κφλε ηεο λα απνηειΫζεη παξΪγνληα 

αξλεηηθάο εμΫιημεο ηνπ ηνπξηζκνχ, αθνχ νη αθέμεηο εέραλ άδε πιεζηΪζεη, κε ην ηζρχνλ κνληΫιν 

ηνπξηζηηθάο αλΪπηπμεο ηεο ΔιιΪδαο (κε βΪζε ηε δηεζλά εκπεηξέα), ην νξηαθφ ζεκεέν ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο. 
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ΠΫξαλ ησλ ξπζκψλ αχμεζεο ά κεέσζεο ηεο ηνπξηζηηθάο θέλεζεο Ϋρεη πιΫνλ θαηαδεηρζεέ φηη ν 

παξΪγνληαο ηνπ αξηζκνχ αθέμεσλ ζηε ρψξα καο αιινδαπψλ επηζθεπηψλ απνηειεέ Ϋλα κφλν 

παξΪγνληα κε βΪζε ηνλ νπνέν ζα εθηηκεζνχλ ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ. 

 

Δέλαη απαξαέηεηνο ν ζπλππνινγηζκφο ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ ηνπξηζηψλ πνπ αθέρζεθαλ θαη θπξέσο ε ζπλαιιαγκαηηθά απφδνζε ηεο ηνπξηζηηθάο 

θέλεζεο. ΔΪλ δελ ππΪξρεη αλΪινγε αχμεζε θαη ησλ ηξηψλ δεηθηψλ πνπ θαζνξέδνπλ ηελ πνξεέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ, ηφηε ηα νθΫιε ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ εζληθά νηθνλνκέα ζα εέλαη ειΪρηζηα απφ 

νπνηαδάπνηε αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθάο θέλεζεο. 

 

Αληέζηνηρνη ησλ ξπζκψλ αχμεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο πξνο ηε ρψξα καο εέλαη νη ξπζκνέ 

εμΫιημεο ησλ πξνζθεξνκΫλσλ θιηλψλ. χκθσλα κε ζηνηρεέα ηνπ Ξενοδοσειακού Δπιμεληηηπίος 

Δλλάδορ , ην 1999 θαηαγξΪθεθαλ 583.814 θιέλεο Ϋλαληη 55.000 θιέλεο ην Ϋηνο 1960. 

 

Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ θιηλψλ ηεο ρψξαο ζεκεηψζεθε ηελ πεληαεηέα 1970-1975 

(πνζνζηφ 55%).  Αληέζεηα κεέσζε παξνπζηΪδεη ην πνζνζηφ κεηαβνιάο ησλ θιηλψλ ηεο ρψξαο καο 

ηηο επφκελεο πεληαεηέεο (1980-1990), ελψ ην 1999 ζεκεηψζεθε αχμεζε θαηΪ 38% ζπγθξηηηθΪ κε ην 

1990. 

 

Οη θιέλεο πςειψλ θαηεγνξηψλ εκθΪληζαλ ζεκαληηθά αχμεζε ηε δεθαεηέα ηνπ 1970 ζε αληέζεζε κε 

ηε δεθαεηέα ηνπ 1980 θαηΪ ηελ νπνέα απμάζεθαλ νη θιέλεο ησλ κηθξφηεξσλ θαηεγνξηψλ. 

 

Αληέζεηα ε δεθαεηέα ηνπ 1990 ραξαθηεξέδεηαη σο ε επνρά ησλ επεθηΪζεσλ, ηεο αλΪπηπμεο, ησλ 

αλαθαηλέζεσλ θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ πθηζηακΫλσλ μελνδνρεηαθψλ κνλΪδσλ, δεδνκΫλνπ φηη ε 

θξέζε πνπ αλΫθπςε ζηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ νδάγεζε ζε κεέσζε ηνπ ξπζκνχ έδξπζεο λΫσλ 

κνλΪδσλ. 
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   Πίλαθαο 1 :  

 

Δμέιημε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο αλά 5-εηία ζηελ Διιάδα (1960-1999) 

 

 

ΠεγΫο : ΔΟΣ , ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΣΗΟ ΔΛΛΑΓΟ 

 

2.3 ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

 

 

Ζ μελνδνρεηαθά βηνκεραλέα απνηειεέ ηκάκα ηεο ηνπξηζηηθάο βηνκεραλέαο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο εέλαη 

ε δπλαηφηεηα παξνράο δηακνλάο θαη Ϊιισλ ππεξεζηψλ φπσο ηξνθά , ςπραγσγέα θ.α. ζηνπο 

πειΪηεο. 

Δπεηδά ηα μελνδνρεέα πξνζθΫξνπλ αγαζΪ θαη ππεξεζέεο καδέ, ραξαθηεξέδνληαη σο κνλΪδεο πνπ 

πξνζθΫξνπλ  «εκπεηξέεο» παξΪ πξντφληα. 

 

ηελ ΔιιΪδα, απφ ηα ηειεπηαέα ζηνηρεέα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. γηα ηελ απαζρφιεζε πξνθχπηεη φηη απφ ην 

2008 κΫρξη ην 2016, επιάγεζαλ  ζεκαληηθΪ ζρεδφλ φινη νη ηνκεέο ηεο ειιεληθάο νηθνλνκέαο. 

πλνιηθΪ, ηελ πεξένδν απηά ρΪζεθαλ πεξέπνπ 934 ρηι. ζΫζεηο εξγαζέαο ζηελ ΔιιΪδα (κεέσζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαηΪ 20,3%). Έλαο απφ ηνπο ιέγνπο θιΪδνπο ηεο ειιεληθάο νηθνλνκέαο πνπ επΫδεημε 

ζεκαληηθά αλζεθηηθφηεηα άηαλ ν ηνπξηζηηθφο θιΪδνο. 

 

 

Έηνο Αξηζκφο Αθέμεσλ Πνζνζηηαέα αχμεζε αλΪ 5-

εηέα (%) 

1960 400.000                        - 

1965 976.000 144% 

1970 1.455.000 49% 

1975 2.958.000 103% 

1980 5.271.000 78% 

1985 7.039.000 34% 

1990 9.310.000 32% 

1995 11.363.822 22% 

1990 12.605.928 35% 
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ΚαηΪ ηελ 8εηέα 2008-2016 άηαλ ν κφλνο παξαγσγηθφο θιΪδνο, ζηνλ νπνέν ε απαζρφιεζε 

απμάζεθε θαηΪ 5,9%, πνπ αληηζηνηρεέ ζε 19.000 εξγαδφκελνπο. χκθσλα κε ηηο εθηηκάζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ Ϋξεπλα πεδένπ ηνπ ΙΣΔΠ ζηα ειιεληθΪ μελνδνρεέα, ην ΜΪην ηνπ 2016 

εξγΪδνληαλ 97.988 Ϊηνκα θαη ηνλ Αχγνπζην 144.390. 

 

 Ο Διιεληθφο μελνδνρεηαθφο θιΪδνο εέλαη θαηαθεξκαηηζκΫλνο θαη βαζέδεηαη θαηΪ θχξην ιφγν ζε 

κηθξΫο κνλΪδεο ησλ ρακειψλ θαηεγνξηψλ. ΤπΪξρνπλ 9.745 μελνδνρεέα εθ ησλ νπνέσλ κφιηο ην 

17% αλάθεη ζηηο θαηεγνξέεο ησλ 4 ά 5 αζηΫξσλ, ελψ κφλν 307 μελνδνρεέα δηαζΫηνπλ παξαπΪλσ 

απφ 300 θιέλεο. 

 

Σα μελνδνρεηαθΪ θαηαιχκαηα εέλαη Ϊληζα θαηαλεκεκΫλα ζηε ρψξα κε ηνπο πΫληε (5) θχξηνπο 

πξννξηζκνχο λα ζπγθεληξψλνπλ ην 84% ηεο ζπλνιηθάο ρσξεηηθφηεηαο θαη πεξέπνπ ην 93% ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ θεξδψλ. 

 

ΚαηΪ κΫζν φξν ε θΪζε μελνδνρεηαθά εηαηξεέα δηαζΫηεη κφιηο 1,5 μελνδνρεηαθΫο κνλΪδεο, ησλ 

νπνέσλ ην κΫζν κΫγεζνο εέλαη 42 θιέλεο. ΤπΪξρνπλ 87 ειιεληθΫο μελνδνρεηαθΫο αιπζέδεο θαη 6 κε 

ειιεληθΫο, νη νπνέεο ηεέλνπλ θαηΪ κΫζν φξν λα εέλαη φζν αληαγσληζηηθΫο φζν θαη νη κεκνλσκΫλεο 

μελνδνρεηαθΫο κνλΪδεο. 

 

ηελ μελνδνρεηαθά βηνκεραλέα αλάθνπλ νη θηηξηαθΫο εγθαηαζηΪζεηο πνπ πξνζθΫξνπλ αγαζΪ θαη 

ππεξεζέεο θαη εέλαη γλσζηΫο σο μελνδνρεέα , κνηΫι , παλζηφλ θ.ιπ. ΑλΪινγα κε ην εέδνο , ηελ 

Ϋθηαζε, ην επέπεδν ηνπ ζπλδπαζκνχ αγαζψλ – ππεξεζηψλ πνπ πξνζθΫξνπλ, ηνλ ηχπν ηδηνθηεζέαο 

θαη ηε γεσγξαθηθά πεξηνρά ζηελ νπνέα βξέζθνληαη , δηαθξέλνληαη ζε δηΪθνξεο θαηεγνξέεο.  ε 

θνξεζκΫλεο πεξηνρΫο φπσο Αζάλα , ΠεηξαηΪο , Θεζζαινλέθε δελ επηηξΫπεηαη ε αλΫγεξζε 

μελνδνρεέσλ, ελψ ζηηο πεξηνρΫο ΔιΫγρνπ Σνπξηζηηθάο ΑλΪπηπμεο επηηξΫπεηαη κφλν ε δεκηνπξγέα 

μελνδνρεέσλ πνιπηειεέαο θαη Α’ θαηεγνξέαο. 

 

Όζνλ αθνξΪ ηελ ηνπξηζηηθά πνιηηηθά, ν βαζηθφο  ηεο Ϊμνλαο εέλαη ε αλΪζρεζε δεκηνπξγέαο λΫσλ 

θιηλψλ θαη ε κεηαηξνπά παξαδνζηαθψλ θηηξέσλ ζε μελνδνρεέα κε ζηφρν ηε κεέσζε ησλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ ηεο ππεξζπγθΫληξσζεο θιηλψλ ζηηο αλαπηπγκΫλεο ηνπξηζηηθΪ πεξηνρΫο. 

 

Σα μελνδνρεέα ζηε ρψξα καο θαηαηΪζζνληαη ζε Ϋμη θαηεγνξέεο : πνιπηειεέαο , Α’, Β’, Γ’, Γ’ θαη Δ’ 

ηΪμεο. Ο ΔΟΣ  πξνζπαζεέ λα κεηαηξΫςεη ηηο θαηεγνξέεο ζε αζηΫξηα , κε θιέκαθα απφ 1-5, ζε  
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ζπλΪξηεζε φρη κφλν κε παξΪγνληεο πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε  ηελ θαηαζθεπά ηνπ μελνδνρεένπ αιιΪ θαη 

κε ην επέπεδν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Απηά ε θαηΪηαμε ζα Ϋρεη νθΫιε γηα 

φινπο φζνπο θΪλνπλ ρξάζε ησλ μελνδνρεέσλ. Ζ αιιαγά απηά εθηηκΪηαη φηη ζα Ϋρεη επηπηψζεηο ζηελ 

ηηκνινγηαθά πνιηηηθά ησλ μελνδνρεέσλ, ε νπνέα θαζνξέδεηαη απφ : 

 

1)ηνλ πέλαθα ησλ ειαρέζησλ ηηκψλ πνπ εθδέδνληαη απφ ηνλ ΔΟΣ ζε ζπλεξγαζέα κε ην 

Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηάξην ΔιιΪδνο, 

2)απφ ηε δηαπξαγκαηεπηηθά δχλακε ηεο θΪζε μελνδνρεηαθάο επηρεέξεζεο, 

3)απφ ηελ νηθνλνκηθά ηεο θαηΪζηαζε θ.ιπ.  Έλαο Ϊιινο ζεκαληηθφο παξΪγνληαο κε βΪζε ηνλ 

νπνέν δηακνξθψλεηαη ε ηηκνινγηαθά πνιηηηθά εέλαη ε δπλακηθά πνπ Ϋρεη ν ειιεληθφο πξννξηζκφο 

ζηηο δηεζλεέο αγνξΫο. 

Πηγέρ : Ι.Τ.Δ.Π. Βαζικά Φαπακηηπιζηικά και Γιάπθπωζη Ξενοδοσειακού Κλάδος , ΔΛ.ΣΤΑΤ. (2017), 

P W C (Price Water House & Coopers Δλλάδορ, 2016) 

2.3.1 ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 

Σα πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ θΪλνπλ μερσξηζηφ ηνλ μελνδνρεηαθφ θιΪδν ζηνλ Διιεληθφ 

ηνπξηζκφ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε 4 βαζηθΫο θαηεγνξέεο: 

            • ΠειΪηεο  

 

            • ΔμεηδηθεπκΫλν πξνζσπηθφ 

 

            • Τπεξεζέεο ειΫγρνπ (αλ πιεξνχληαη απηΪ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηνλ Δ.Ο.Σ) 

 

            • Παξνρά πςειψλ ππεξεζηψλ 

 

2.3.2 ΟΡΗΜΟ - ΓΗΑΚΡΗΖ – ΣΤΠΟΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ 

 

Σν μελνδνρεέν, αξρηθΪ, απνηειεέ κηα επηρεέξεζε ε νπνέα παξΫρεη θαηΪ θχξην ιφγν θαηΪιπκα, θαζψο 

θαη Ϊιιεο δηΪθνξεο ππεξεζέεο ζε αλζξψπνπο νη νπνένη βξέζθνληαη καθξηΪ απφ ηνλ ηφπν δηακνλάο 

ηνπο. 
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(a) Άυιεο ππεξεζίεο: Σν δσκΪηην ην νπνέν ζα κεέλεη θελφ θαη δελ ζα πσιεζεέ ζε θΪπνηνλ γηα λα 

δηακεέλεη ζε απηφ, δελ κπνξεέ λα ιεηηνπξγάζεη απνζεκαηηθΪ γηα ηελ επφκελε εκΫξα θαη ιφγσ ηνπ 

αξθεηΪ πςεινχ θφζηνπο ζπληάξεζεο πνπ ζα πξΫπεη λα θαιπθζεέ, θΪηη ηΫηνην ιεηηνπξγεέ αξλεηηθΪ 

ζηελ θεξδνθνξέα ηνπ μελνδνρεένπ. 

 

(b) Απεξηφξηζηεο ππεξεζίεο: Γελ εέλαη εχθνιν λα εξκελεπηεέ ην θΫξδνο ηεο θΪζε επέζθεςεο ζε 

Ϋλα μελνδνρεέν. Σν θΫξδνο κπνξεέ λα ζπζρεηηζηεέ κε ηελ εηθφλα (image) ηνπ μελνδνρεένπ, ην 

πξνζσπηθφ πνπ ην απαξηέδεη θαη ηελ πξνζΫιθπζε ησλ πειαηψλ απφ ηελ επηρεέξεζε. 

 

(c) Δηεξνγελείο ππεξεζίεο: Ο θΪζε Ϊλζξσπνο – πειΪηεο εέλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ Ϊιινλ θαη 

εθφζνλ νη ππεξεζέεο εέλαη Ϊκεζα εμαξηψκελεο απφ ηελ δηαπξνζσπηθά επαθά, εέλαη αδχλαην γηα 

ηνλ πειΪηε λα δερζεέ ηηο παξερφκελεο ππεξεζέεο δέρσο ηελ αιιειεπέδξαζε κεηαμχ πξνζσπηθνχ 

θαη θηινμελνχκελνπ. 

 

(d) Ζ αγνξΪ ηεο εθΪζηνηε ππεξεζέαο δελ ζεκαέλεη θαη ηαπηφρξνλα ηδηνθηεζέα γηα ηνλ θαηαλαισηά, 

αθνχ εέλαη πξνζσξηλΪ θηινμελνχκελνο ηνπ μελνδνρεένπ θαη λνηθηΪδεη γηα νιηγνάκεξν δηΪζηεκα ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζέεο πνπ ηνπ πξνζθΫξνληαη. 

 

 

2.3.3 ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΜΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

 

Σα μελνδνρεέα δηαθΫξνπλ απφ ηηο πην πνιιΫο επηρεηξάζεηο κε βΪζε θΪπνηα ζπγθεθξηκΫλα 

ραξαθηεξηζηηθΪ. 

 

Κη απηΪ εέλαη oη πειΪηεο, ηα αγαζΪ θαη oη ππεξεζέεο πνπ παξΫρνπλ, ηα ζεκεέα πψιεζεο απηψλ ησλ 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, ε νξγαλσηηθά δνκά θαη ηΫινο ε θχζε ηεο 

επηηεινχκελεο εξγαζέαο. 

 

ΠαξαθΪησ αθνινπζεέ κηα πεξηιεπηηθά αλαθνξΪ ζηα ραξαθηεξηζηηθΪ απηΪ. 

 

1. Αλαθνξηθά ζηνπο πειάηεο : 
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Βαζηδφκελνη ζηε ζεψξεζε ηεο επηρεέξεζεο ζαλ ζχζηεκα, νη πειΪηεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζαλ 

ε θχξηα εηζξνά, εθξνά θαη αληηθεέκελν εξγαζηψλ ηνπ ζπζηάκαηνο «μελνδνρεέν», θαη θαηΪ απηφ ηνλ 

ηξφπν επεξεΪδνπλ ηε δνκά θαη ηε ιεηηνπξγέα ηνπ. 

 

Με ηελ αχμεζε ηνπ δηαζΫζηκνπ εηζνδάκαηνο, φιν θαη πεξηζζφηεξνη Ϊλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

μελνδνρεέα γηα δηΪθνξνπο ιφγνπο, φπσο γηα δηαθνπΫο, επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο, δηαιΫμεηο, 

ζπλΫδξηα, ζπλεζηηΪζεηο θ.ι.π. 

 

Άλζξσπνη δηαθνξεηηθάο ειηθέαο, δηαθνξεηηθνχ επαγγΫικαηνο, πνιηηηζηηθνχ θαη κνξθσηηθνχ 

επηπΫδνπ, εηζνδάκαηνο θαη πεπνηζάζεσλ, πξνζβιΫπνπλ ζε δηαθνξεηηθνχ εέδνπο ππεξεζέεο απφ ηα 

μελνδνρεέα. 

 

Οη ππεξεζέεο δε ηηο νπνέεο δεηνχλ νη πειΪηεο εέλαη θαη πνιιΫο θαη δηαθΫξνπλ απφ πειΪηε ζε 

πειΪηε. Γη’ απηΫο ηηο ππεξεζέεο παξΫρεηαη εθ ησλ πξνηΫξσλ πέζησζε απφ ην μελνδνρεέν, ψζηε ν 

πειΪηεο λα κελ πιεξψλεη ζην ζεκεέν αγνξΪο θαη θαηΪ ηε ζηηγκά ηεο αγνξΪο ησλ ππεξεζηψλ, 

ηνπιΪρηζηνλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξΫο. Παξαδεέγκαηα ηΫηνησλ πηζηψζεσλ εέλαη νη δαπΪλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηεέ ν πειΪηεο ζην εζηηαηφξην, ην κπαξ ά ηελ πηζέλα. 

 

Αθφκε, ε ρξνληθά πεξένδνο θαηΪ ηελ νπνέα νη δηΪθνξνη πειΪηεο ζα θΪλνπλ ρξάζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζηα μελνδνρεέα, δελ κπνξεέ λα πξνζδηνξηζηεέ επαθξηβψο εθ ησλ 

πξνηΫξσλ, παξ’ φιν φηη εληνπέδνληαη επνρηθΫο ζπληζηψζεο φπσο γηα παξΪδεηγκα ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κάλεο γηα ρψξεο φπσο ε ΔιιΪδα. 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ πξναλαθΫξζεθαλ θαη αθνξνχλ ηνπο πειΪηεο, παέδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηε δηακφξθσζε ηεο νξγαλσηηθάο δνκάο ησλ μελνδνρεέσλ (π.ρ. πνηα ηκάκαηα πξΫπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ, ψζηε νη θηινμελνχκελνη λα απνιακβΪλνπλ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζέεο ζην δηθφ 

ηνπο επηζπκεηφ επέπεδν θαη ζηε ιεηηνπξγέα ηνπο. 

 

Έλα Ϊιιν ζηνηρεέν εμέζνπ ζεκαληηθφ, πνπ επεξεΪδεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ 

θαη αλαθΫξεηαη ζηνπο πειΪηεο, εέλαη ε ζπκπεξηθνξΪ ηνπο πξνο ην πξνζσπηθφ Ϊκεζεο 

εμππεξΫηεζεο ησλ μελνδνρεέσλ. 

 

Ζ δηαπξνζσπηθά ζρΫζε κεηαμχ πειΪηε-πξνζσπηθνχ θαηΪ ηε δηαδηθαζέα παξνράο θαη θαηαλΪισζεο 

ηεο ππεξεζέαο, επεξεΪδεη απηά θαζαπηά ηε δηαδηθαζέα. ηε ζρΫζε απηά ν πειΪηεο δε ιεηηνπξγεέ  
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κφλν σο αγνξαζηάο/ιάπηεο ηεο ππεξεζέαο αιιΪ θαη σο αμηνινγεηάο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ζπκπεξηθνξΪο ηνπ μελνδνρνυπαιιάινπ. 

 

Ζ εθδάισζε ά φρη ηνπ απνηειΫζκαηνο ηεο αμηνιφγεζεο, αιιΪ θαη ν ηξφπνο εθδάισζεο, επεξεΪδεη 

ζεκαληηθΪ ηνλ ππΪιιειν Ϊκεζεο εμππεξΫηεζεο γηα ηελ παξνρά πςειάο πνηφηεηαο ππεξεζέαο. Ζ 

πην ζπλεζηζκΫλε εθδάισζε ζεηηθάο αμηνιφγεζεο ηνπ ππαιιάινπ απφ ηνλ πειΪηε γέλεηαη κε ηελ 

παξνρά θηινδσξάκαηνο. 

 

2. Αλαθνξηθά κε ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη : 

 

Σα μελνδνρεέα εέλαη απφ ηηο ειΪρηζηεο επηρεηξάζεηο πνπ πξνζθΫξνπλ θαη αγαζΪ θαη ππεξεζέεο 

ζηνπο πειΪηεο ηνπο. Έλα επηπιΫνλ ηδηαέηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ μελνδνρεέσλ απνηειεέ ην γεγνλφο 

φηη ε παξαγσγά θαη ε θαηαλΪισζε γέλνληαη ηαπηφρξνλα ά ζρεδφλ ηαπηφρξνλα (π.ρ γεχκα ζην 

εζηηαηφξην) 

 

Γηα ην μελνδνρεέν ηα αγαζΪ πνπ πξνζθΫξνληαη δελ Ϋρνπλ θΪπνηα δηαξθά αμέα ά εηζπξαθηΫα ζην 

κΫιινλ. Έηζη Ϋλα δσκΪηην πνπ δελ λνηθηΪζηεθε αληηπξνζσπεχεη ρακΫλν εηζφδεκα, ην νπνέν δελ 

κπνξεέ λα απνζβεζζεέ θαη ρΪλεηαη γηα πΪληα. 

 

3. Αλαθνξηθά ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ : 

 

Ζ μελνδνρεηαθά βηνκεραλέα δελ Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα παξνράο απαξαέηεησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ, 

πνπ λα αθνξνχλ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ απαζρνιεέ. 

 

Γπζθνιέεο επέζεο αλαθχπηνπλ θαη ζηελ πξνζπΪζεηα ππνιoγηζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκΫλσλ 

θαηΪ ζπγθεθξηκΫλε θαηεγνξέα, (π.ρ. εξγαδφκελνη πιάξνπο απαζρφιεζεο, κεξηθάο απαζρφιεζεο 

θαη πεξηζηαζηαθνέ). 

 

Με βΪζε ην ρξφλν ιεηηνπξγέαο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλΪδσλ, ππνινγέδεηαη φηη, απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζε απηΫο, ην 35% εξγΪδεηαη ζε εηάζηα βΪζε, ην 40% 6-8 κάλεο θαη ην ππφινηπν 25% 

2-3 κάλεο. 

 

Ο πςειφο δεέθηεο απνρψξεζεο-κεηαθέλεζεο πξνζσπηθνχ απφ ηα μελνδνρεέα, γχξσ ζην 40%-90% 

εηεζέσο, ηδηαέηεξα ζε κεξηθΪ ηκάκαηα, φπσο ην εζηηαηφξην θαη ε θνπδέλα θαη ν θπκαηλφκελνο  
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αξηζκφο ησλ πεξηζηαζηαθΪ εξγαδνκΫλσλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ πεξηφδσλ αηρκάο, δπζθνιεχνπλ ηε 

ζπιινγά απφ κΫξνπο ηεο δηνέθεζεο ησλ απαξαέηεησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ. 

 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο μελνδνρεηαθΫο επηρεηξάζεηο δελ Ϋρνπλ ηα 

απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηηο ζΫζεηο πνπ θαηΫρνπλ. ΚαηΪ ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ δελ 

απαηηνχληαη ζπγθεθξηκΫλα - εηδηθΪ πξνζφληα εθ κΫξνπο ηεο δηνέθεζεο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα 

πξντζηακΫλνπο ηκεκΪησλ ά εξγαδφκελνπο ζε εηδηθΫο ζΫζεηο (ηκάκα ππνδνράο θαη θνπδέλαο). 

 

Σν ζπλερψο φκσο απμαλφκελν επέπεδν δάηεζεο ππεξεζηψλ εθ κΫξνπο ησλ πειαηψλ, ηα ηειεπηαέα 

ρξφληα, επηζάκαλε ζηα δηνηθεηηθΪ ζηειΫρε ηελ επηηαθηηθά αλΪγθε ρξεζηκνπνέεζεο εηδηθεπκΫλνπ 

πξνζσπηθνχ, πνπ ζα εέλαη ζε ζΫζε λα πξνζθΫξεη ην απαηηνχκελν πςειφηεξν επέπεδν ππεξεζηψλ. 

 

Γηα ην ιφγν απηφ, ην πξνζσπηθφ ησλ μελνδνρεέσλ, ζάκεξα, ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη ηηο απαηηνχκελεο 

δεμηφηεηεο πνπ ζα Ϋρεη ιΪβεη κεηΪ απφ εηδηθά εθπαέδεπζε. 

 

ηηο κΫξεο καο, ζηα κεγαιχηεξα μελνδνρεέα, ε δηνέθεζε δηνξγαλψλεη ζεκηλΪξηα θαη εθπαηδεπηηθΪ 

πξνγξΪκκαηα γηα ην πξνζσπηθφ ηεο, αιιΪ θαη νη θνξεέο πνπ αζθνχλ ηνπξηζηηθά πνιηηηθά, 

παξΫρνπλ βαζηθά θαη επηκνξθσηηθά εθπαέδεπζε ζηνπο μελνδνρνυπαιιάινπο. 

 

4. Αλαθνξηθά ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ μελνδνρείσλ : 

 

Ο ηξφπνο νξγΪλσζεο ησλ μελνδνρεέσλ εμαξηΪηαη θπξέσο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ. ΚΪζε ππεξεζέα - ιεηηνπξγέα ά ζπλδπαζκφο ιεηηνπξγηψλ ζπληζηνχλ Ϋλα απηνηειΫο 

ηκάκα. 

 

 Με ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ απμΪλεηαη θαη ε ηκεκαηνπνέεζε ηεο 

κνλΪδαο. ε κηα ηππηθά μελνδνρεηαθά κνλΪδα ιεηηνπξγνχλ ζπλάζσο ηα ηκάκαηα: ππνδνράο, 

εζηηαηνξένπ, θνπδέλαο, νξφθσλ, κπαξ θαη ινγηζηεξένπ. 

 

Σα «κεγΪια» μελνδνρεέα ιεηηνπξγνχλ κε ζπγθεθξηκΫλε δνκά πνπ βαζέδεηαη ζηνλ επηκεξηζκφ ηνπ 

Ϋξγνπ θαη ζηελ ηεξΪξρεζε ησλ αηφκσλ πνπ εξγΪδνληαη ζ’ απηΪ. ΚΪζε ηκάκα, ζρεδφλ, απνηειεέ κηα 

απηφλνκε κνλΪδα εξγαζέαο κε δηθηΪ ηεο ηεξαξρηθά δνκά (π.ρ. ηνλ επηθεθαιάο ηνπ ηκάκαηνο, ηνλ 

επφπηε θαη ην πξνζσπηθφ). 
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Οη πξφνδνη ζηελ ηερλνινγέα επεξεΪδνπλ ηελ νξγΪλσζε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλΪδσλ. Σα 

κεραλάκαηα εέηε κεηψλνπλ εέηε θαζηζηνχλ απινχζηεξν ην Ϋξγν πνπ πξΫπεη λα γέλεη απφ ην 

πξνζσπηθφ ησλ μελνδνρεέσλ. Απηφ Ϋρεη ζαλ ζπλΫπεηα ηε κεέσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ επέηεπμε ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ θαη ηε κεηαβνιά ησλ επηπΫδσλ ηεο ηεξαξρηθάο 

θιέκαθαο. 

 

Δλ θαηαθιεέδη, ην νξγαλφγξακκα ελφο μελνδνρεένπ εμαξηΪηαη απφ πνιινχο θαη δηΪθνξνπο 

παξΪγνληεο, νη θπξηφηεξνη ησλ νπνέσλ εέλαη : 

 

εχξνο θαη ηχπνο, πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ 

 

ηχπνο θηηξηαθάο εγθαηΪζηαζεο ηεο κνλΪδαο (π.ρ. εληαέν θηέξην, απηφλνκα νηθάκαηα) 

 

κΫγεζνο (δπλακηθφηεηα) μελνδνρεένπ, ζε θιέλεο 

 

αιιαγΫο ζηελ ηερλνινγέα 

 

απμαλφκελν εξγαηηθφ θφζηνο 

 

ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά παηδεέα ησλ δηνηθνχλησλ 

 

πξνζσπηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. 

 

Σν πφζν θαιά εέλαη ε νξγΪλσζε ηνπ μελνδνρεένπ θαζνξέδεη, φπσο εέλαη ινγηθΪ, ζε κεγΪιν βαζκφ 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηΪ ηνπ. Ζ νξγαλσηηθά δνκά θαζέζηαηαη αθφκε πην ζεκαληηθά απφ ην 

γεγνλφο φηη ε ιεηηνπξγέα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ μελνδνρεένπ εμαξηΪηαη ζεκαληηθΪ απφ ηελ 

απφδνζε θαη ζπκπεξηθνξΪ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ιηγφηεξν απφ ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. 

 

5. ηελ θχζε ηεο επηηεινχκελεο εξγαζίαο ζηα μελνδνρεία : 

 

Ζ θχζε ηεο επηηεινχκελεο εξγαζέαο ζηα μελνδνρεέα εέλαη αλζξσπνθεληξηθά, ζπλεπψο εμαξηΪηαη ζε 

πνιχ κεγΪιν βαζκφ απφ ηνλ παξΪγνληα «Ϊλζξσπν». ε αξθεηΫο βηνκεραλέεο, ε ζχγρξνλε 

ηερλνινγέα Ϋρεη νδεγάζεη ζηε κεέσζε ηεο απαζρφιεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ παξΪγνληα θαη ζηελ 

αχμεζε ηεο ρξεζηκνπνέεζεο ησλ επηηεπγκΪησλ ηεο ηερλνινγέαο . 
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ΚΪηη ηΫηνην, φκσο δελ ζπκβαέλεη θαη ζηνλ θιΪδν ησλ μελνδνρεέσλ, δηφηη νη πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζέεο δελ κπνξνχλ λα απηνκαηνπνηεζνχλ ζε πνιχ κεγΪιν βαζκφ. Σν θχξην πξντφλ ηνπ 

μελνδνρεένπ εέλαη νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζέεο ζηνλ πειΪηε. Απηφ ζεκαέλεη φηη, φζνη απφ ην 

απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ Ϋξρνληαη ζε Ϊκεζε ά Ϋκκεζε επαθά κε ηνπο πειΪηεο, δελ κπνξνχλ λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ κεραλάκαηα απηνεμππεξΫηεζεο πειαηψλ. 

 

αλ παξαδεέγκαηα ηΫηνηαο επαθάο κεηαμχ πξνζσπηθνχ θαη πειαηψλ κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ: ε 

ππνδνρά θαη θξΪηεζε ησλ ζηνηρεέσλ ηνπ πειΪηε ζηελ ππνδνρά (Reception), ε παξνρά γεπκΪησλ - 

πνηψλ, ε νξγΪλσζε εθδξνκψλ, ε ελνηθέαζε απηνθηλάησλ, ε δξαρκνπνέεζε ζπλαιιΪγκαηνο, ε 

κεηαθνξΪ ησλ απνζθεπψλ ησλ πειαηψλ θαηΪ ηελ Ϊθημε θα αλαρψξεζά ηνπο. 

 

ηηο παξαπΪλσ επαθΫο ηνπ κε ηνπο  πειΪηεο, ην πξνζσπηθφ ζπλάζσο δε ζπκπεξηθΫξεηαη 

αθνινπζψληαο θΪπνην πΪγην πξφηππν ζπκπεξηθνξΪο, αιιΪ κε ηνλ ηξφπν πνπ πηζηεχεη φηη ζα 

ηθαλνπνηάζεη πεξηζζφηεξν ηνλ πειΪηε, θΪηη πνπ εέλαη πξαθηηθΪ αδχλαην λα ειεγρζεέ θαη λα  ά θαη λα 

θαηεπζπλζεέ ζε κεγΪιν βαζκφ απφ ηε δηνέθεζε ηνπ μελνδνρεένπ. 

 

ε απηΫο ηηο πεξηπηψζεηο νη εξγαδφκελνη δξνπλ ζε αλεμΪξηεηε βΪζε, πνπ ζηεξέδεηαη ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο θνηλσληθΫο ηνπο πεπνηζάζεηο. Απηφ απνηειεέ Ϋλα απφ ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο εξγαζέαο ζηα μελνδνρεέα. 

 

Σν δηαθεθνκκΫλν σξΪξην εέλαη Ϋλα Ϊιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θχζεο ηεο εξγαζέαο ζηα μελνδνρεέα. 

ΟξηζκΫλεο θαηεγνξέεο εξγαδνκΫλσλ, φπσο γηα παξΪδεηγκα νη κΪγεηξεο θαη νη ζεξβηηφξνη, εέλαη 

ππνρξεσκΫλνη λα θαηαλεέκνπλ ην ρξφλν εξγαζέαο ηνπο αλΪκεζα ζε δηαθνξεηηθΪ αληηθεέκελα θαη ζε 

δχν ρξνληθΫο πεξηφδνπο π.ρ. εξγΪδνληαη ην πξσέ γηα ηελ παξαζθεπά θαη ην ζεξβέξηζκα ηνπ 

πξσηλνχ, δηαθφπηνπλ γηα ιέγεο ψξεο θαη θαηφπηλ επαλΫξρνληαη γηα ηελ παξαζθεπά θαη δηΪζεζε ηνπ 

κεζεκεξηαλνχ γεχκαηνο. 

 

Σν γεγνλφο απηφ ηνπο ππνρξεψλεη λα παξακΫλνπλ ζην ρψξν ηεο εξγαζέαο πεξηζζφηεξν ρξφλν απ’ 

φηη πξαγκαηηθΪ απαηηεέηαη θαη απηφ εέλαη Ϋλα απφ ηα αξλεηηθΪ ζηνηρεέα ηνπ μελνδνρεηαθνχ 

επαγγΫικαηνο.   
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2.3.4 ΓΗΑΚΡΗΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ 

 

 Σα μελνδνρεέα δηαθξέλνληαη ζε : 

 

•Αλαιφγσο ηνπ κεγέζνπο ζε κηθξΪ , κεζαέα θαη κεγΪια. Όζα μελνδνρεέα Ϋρνπλ κΫρξη 50  

δσκΪηηα ζεσξνχληαη κηθξΪ, δηεπζχλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ απφ ηνλ ηδηνθηάηε θαη ηελ νηθνγΫλεηΪ ηνπ. 

Όζα Ϋρνπλ 51-100 δσκΪηηα ζεσξνχληαη θαη απηΪ κηθξΪ αιιΪ ιεηηνπξγνχλ ζπλάζσο κε δηεπζπληά. 

Χο κεζαέα μελνδνρεέα ζεσξνχληαη φζα δηαζΫηνπλ 101-250 δσκΪηηα ηα νπνέα πξνζθΫξνπλ αξθεηΫο 

ππεξεζέεο. ΣΫινο, κεγΪια εέλαη ηα μελνδνρεέα πνπ Ϋρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 250 δσκΪηηα. 

Αλαιφγσο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ  ζε απιΪ, ζχλζεηα θαη πνιπζχλζεηα. Σα απιΪ 

μελνδνρεέα πξνζθΫξνπλ κφλν δσκΪηηα, ηα ζχλζεηα εθηφο ησλ δσκαηέσλ δηαζΫηνπλ εζηηαηφξην θαη 

κπαξ, ελψ ηα πνιπζχλζεηα μελνδνρεέα δηαζΫηνπλ πεξηζζφηεξα ηκάκαηα θαη ππεξεζέεο. 

Αλαιφγσο ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο  ζε επνρηαθΪ (ζεξηλΪ ά ρεηκεξηλΪ) θαη ζε ζπλερνχο 

ιεηηνπξγέαο. Σα μελνδνρεέα επνρηαθάο δηακνλάο εέλαη εγθαηεζηεκΫλα ζε ηνπνζεζέεο πνπ επλννχληαη 

εέηε ιφγσ θιέκαηνο εέηε ιφγσ ηνπ φηη βξέζθνληαη δέπια ζηε ζΪιαζζα. ε απηΪ, ε δηακνλά 

παξαηεέλεηαη ζπλάζσο κΫρξη ηΫινπο ηεο επνράο. ε αληέζεζε κε ηα πξνεγνχκελα ηα μελνδνρεέα 

ζπλερνχο ιεηηνπξγέαο, ιεηηνπξγνχλ φιν ηνλ ρξφλν. 

Αλαιφγσο ηεο νηθνλνκηθήο κνξθήο  ζε αλεμΪξηεηα θαη κΫιε αιπζέδσλ. ΑλεμΪξηεηα μελνδνρεέα 

εέλαη απηΪ πνπ δηαηεξνχλ ηελ δηνηθεηηθά, λνκηθά, δηαρεηξηζηηθά θαη ιεηηνπξγηθά απηνηΫιεηΪ ηνπο. Σα 

μελνδνρεέα, κΫιε αιπζέδσλ, αλάθνπλ ζε εζληθΫο ά πνιπεζληθΫο αιπζέδεο (π.ρ Marriot, Hilton, Inter 

Continental θ.α.) 

Αλαιφγσο ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο θαη ηεο πειαηείαο πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη  ζε 

αζηηθΪ, μελνδνρεέα δηαθνπψλ, ζπγθνηλσληαθψλ θΫληξσλ θαη μελνδνρεέα-ζεξαπεπηάξηα. Σα αζηηθΪ 

βξέζθνληαη κΫζα ζηελ πφιε θαη εμππεξεηνχλ επηρεηξεκαηέεο, εκπφξνπο, ζπλΫδξνπο θαη πειΪηεο 

πνπ θΪλνπλ δηαθνπΫο. 

Σα μελνδνρεέα δηαθνπψλ βξέζθνληαη Ϋμσ απφ ηελ πφιε, θνληΪ ζε ζΪιαζζα ά βνπλφ θαη 

απεπζχλνληαη ζε πειΪηεο δηαθνπψλ. Σα μελνδνρεέα ζπγθνηλσληαθψλ θΫληξσλ εέλαη εγθαηεζηεκΫλα 

θνληΪ ζε αεξνδξφκηα, ιηκΪληα, ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο θαη απεπζχλνληαη ζε 

κεηεπηβηβαδφκελνπο ηαμηδηψηεο γηα κηα δηαλπθηΫξεπζε ζπλάζσο. ε αληέζεζε ηα μελνδνρεέα-

ζεξαπεπηάξηα εέλαη θνληΪ ζε ηακαηηθΫο πεγΫο ά ζε πεξηνρΫο κε θαιΫο θιηκαηνινγηθΫο ζπλζάθεο θαη  
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απεπζχλνληαη ζε πειΪηεο πνπ πΪζρνπλ απφ θΪπνηα αζζΫλεηα γηα ηελ νπνέα ε παξακνλά ηνπο εθεέ 

απνηειεέ κΫξνο ηεο ζεξαπεέαο ηνπο. 

 2.3.5 ΣΤΠΟΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ 

 

χκθσλα κε ηνλ ΔΟΣ δηαθξέλνπκε 9 ηχπνπο μελνδνρεέσλ : 

 

1.  Ξελνδνρείν θιαζζηθνχ ηχπνπ : ΠεξηιακβΪλεη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ππνδνράο , παξακνλάο, 

εζηέαζεο θαη αλαςπράο. Σα δσκΪηηα ζα πξΫπεη λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 10. Μπνξεέ λα εέλαη Ϋλα θηέξην 

ά πνιιΪ κηθξΪ , πνπ φια φκσο ζα ζπγθξνηνχλ Ϋλα εληαέν ζχλνιν. Γηαθξέλνληαη ζε Ϋμη ηΪμεηο : 

πνιπηειεέαο , Α , Β , Γ , Γ θαη Δ. 

 

2. Ξελνδνρείν ηχπνπ κνηέι : ΑπηΪ ηα μελνδνρεέα βξέζθνληαη εθηφο πφιεσλ θαη θαηνηθεκΫλσλ 

πεξηνρψλ, θνληΪ ζε νδηθΫο αξηεξέεο κεγΪιεο θπθινθνξέαο πνπ ελψλνπλ αζηηθΪ ά ηνπξηζηηθΪ 

θΫληξα κε κεγΪιε θέλεζε απηνθηλάησλ. ΑπνβιΫπνπλ ζηελ εμππεξΫηεζε αηφκσλ πνπ δηαθηλνχληαη 

κε απηνθέλεην. Μπνξεέ λα δηαζΫηνπλ πξαηάξην βελδέλεο θαη νπσζδάπνηε ρψξν ζηΪζκεπζεο. 

Γηαθξέλνληαη ζε Α΄ θαη Β΄ ηΪμεο. 

 

3. Ξελνδνρεία ηχπνπ μελψλα :  ΓηαζΫηνπλ ην πνιχ 100 θιέλεο κε ρψξνπο ππνδνράο , εζηέαζεο, 

ινπηξΪ θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο. Σα μελνδνρεέα απηΪ Ϋρνπλ κεησκΫλεο απαηηάζεηο εμππεξεηάζεσλ 

ζε ζρΫζε κε ηα ηππηθΪ μελνδνρεέα. ΚαηαηΪζζνληαη ζε 4 ηΪμεηο : πνιπηειεέαο , Α, Β θαη μελψλεο 

λεφηεηαο. 

 

4. Ξελνδνρείν επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ :ΓηαζΫηεη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ππνδνράο θαη 

παξακνλάο πειαηψλ , βνεζεηηθνχο ρψξνπο , δσκΪηηα κε ινπηξφ θαη κηθξφ καγεηξεέν. Γηαθξέλνληαη 

ζε πνιπηειεέαο Α, Β, Γ θαη Γ ηΪμεο. 

 

5. Μηθηή εγθαηάζηαζε : Ξελνδνρεέα θιαζζηθνχ ηχπνπ θαη επηπισκΫλσλ δηακεξηζκΪησλ. Απηά ε 

κνξθά μελνδνρεένπ δηαζΫηεη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ππνδνράο , παξακνλάο , εζηέαζεο θαη 

αλαςπράο, θαηαζηάκαηα γηα ηελ εμππεξΫηεζε πειαηψλ, δσκΪηηα κε ινπηξφ. Υαξαθηεξηζηηθφ εδψ 

εέλαη ην κΫγεζνο πνπ πξΫπεη λα εέλαη κεγαιχηεξν ησλ 300 θιηλψλ. ΚαηαηΪζζνληαη ζηελ Α΄ ηΪμε. 

 

 6.Οξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελψζεηο (campings) :  Δέλαη ηνπξηζηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο κε 

ξεζεςηφλ θαη πξφθεηηαη γηα ππαέζξηνπο ρψξνπο φπνπ παξΫρεηαη δπλαηφηεηα δηακνλάο, ζέηηζεο θαη  
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αλαςπράο ηνπξηζηψλ πνπ δηαζΫηνπλ ά φρη δηθΫο ηνπο ζθελΫο ά ηξνρφζπηηα. Γηαθξέλνληαη ζε Α΄, Β΄ , 

Γ΄ ηΪμεο. 

 

7.Απην εμππεξεηνχκελα θαηαιχκαηα : Δέλαη ηνπξηζηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο πνπ δηαζΫηνπλ κφλν 

αλεμΪξηεηνπο ρψξνπο δηαλπθηΫξεπζεο θαη παξακνλάο πειαηψλ ρσξέο ππνρξεσηηθΫο 

εμππεξεηάζεηο. Γηαθξέλνληαη ζε ηνπξηζηηθΫο επηπισκΫλεο επαχιεηο θαη ηνπξηζηηθΫο επηπισκΫλεο 

θαηνηθέεο . 

 

8.Σνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο δηεκέξεπζεο : ΠεξηιακβΪλνπλ κφλν ρψξνπο εζηέαζεο θαη 

αλαςπράο. Γηαθξέλνληαη ζε ηνπξηζηηθΪ θΫληξα εζηέαζεο θαη αλαςπράο θαη νινθιεξσκΫλα ηνπξηζηηθΪ 

θΫληξα παξαδνζηαθάο βηνηερλέαο, ςπραγσγέαο θαη εζηέαζεο. 

 

 9.Δλνηθηαδφκελα επηπισκέλα δσκάηηα : Απνηεινχλ κΫξνο ηεο κφληκεο θαηνηθέαο ηνπ ηδηνθηάηε 

θαη παξαρσξνχληαη κε ηα Ϋπηπια θαη ηνλ ππφινηπν εμνπιηζκφ θαζψο θαη κε δηθαέσκα ρξάζεο ησλ 

ρψξσλ πγηεηλάο ζε ηνπξέζηεο κε κέζζσκα γηα πξνζσξηλά δηακνλά. Ο ηδηνθηάηεο αλαιακβΪλεη ηελ 

θαζαξηφηεηα θαη ηαθηνπνέεζε ηνπ δσκαηένπ. ΜΫγηζην φξην δπλακηθφηεηαο εέλαη ηα 10 δσκΪηηα θαη 

δηαθξέλνληαη ζε Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηΪμεο. 

 

Πηγή:ΔΟΤ, ΞΔΔ (Π.Γ. 43/02 (ΦΔΚ Α 43/7-3-02) : Καηάηαξη ηων κύπιων ξενοδοσειακών 

καηαλςμάηων ζε καηηγοπίερ με ζύζηημα αζηέπων και ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ αςηών. 

 

2.3.6 ΣΜΖΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟΤ 

 

Δέλαη πξνθαλΫο φηη φια ηα μελνδνρεέα δελ Ϋρνπλ πΪληνηε ηα έδηα ηκάκαηα. ΑλΪινγα κε ην κΫγεζνο 

θΪζε μελνδνρεένπ, εέλαη θαη ηα ηκάκαηα πνπ δηαζΫηεη. Σα κεγΪια μελνδνρεέα Ϋρνπλ ζαθψο ηα 

πεξηζζφηεξα ηκάκαηα. ηε ζπλΫρεηα ζα αλαθεξζνχv ηα γλσζηφηεξα ηκάκαηα θαη νη θχξηεο 

ιεηηνπξγέεο απηψλ. 

 

1. Τπνδνρή (Frontoffice): Σν ηκάκα απηφ ιεηηνπξγεέ κε βΪξδηεο. Σεξεέηαη Ϋλα εκεξνιφγην 

(LogBook) ζην νπνέν θαηαγξΪθνληαη φιεο νη πιεξνθνξέεο ά ηα γεγνλφηα πνπ πξΫπεη λα γλσξέδεη ε 

επφκελε βΪξδηα. Ζ πξσηλά βΪξδηα επηθεληξψλεηαη ζηνλ Ϋιεγρν ηνπ αξηζκνχ ησλ θηινμελνπκΫλσλ, 

ηελ έδηα ζηηγκά πνπ νη εξγαδφκελνη απαληνχλ ζε δηΪθνξεο εξσηάζεηο ηνπ θηινμελνχκελνπ. 
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Απηφ επηηξΫπεη, ηα δσκΪηηα λα θαζαξηζηνχλ θαη λα εέλαη Ϋηνηκα γηα ηνπο λΫνπο θηινμελνχκελνπο. 

Όηαλ απηΪ εέλαη Ϋηνηκα, ην ηκάκα θαζαξηφηεηαο ελεκεξψλεη ηνλ ππΪιιειν Ϋηζη ψζηε νη 

θηινμελνχκελνη λα εγθαηαζηαζνχλ ζηα δσκΪηηΪ ηνπο. Σα πεξηζζφηεξα μελνδνρεέα θΪλνπλ θξΪηεζε 

δσκαηένπ κΫζσ ππνινγηζηά, Ϋηζη ψζηε λα κπνξεέ εχθνια λα βξεζεέ ε αλαινγέα κεηαμχ δσκαηέσλ 

πνπ εέλαη δηαζΫζηκα θαη δσκαηέσλ πνπ απαηηνχληαη πξνο θξΪηεζε. Ζ απνγεπκαηηλά βΪξδηα 

αζρνιεέηαη κε ηηο θπξηφηεξεο αθέμεηο. 

 

Ο ππΪιιεινο παέξλεη ην ζρΫδην κε ηηο θξαηάζεηο δσκαηέσλ θαη ραηξεηΪεη ηνπο θηινμελνχκελνπο 

θαζψο Ϋξρνληαη. Όπσο εέλαη γλσζηφ νη πξψηεο εληππψζεηο εέλαη θξέζηκεο γη’ απηφ ν ππΪιιεινο 

πξΫπεη λα θεξζεέ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζηνλ πειΪηε. Ο ππεχζπλνο γηα ηε λχρηα Ϋρεη ηδηαέηεξα 

ινγηζηηθΫο επζχλεο, θαζψο ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ζπλαιιαγΫο ηεο εκΫξαο, θΪλεη ηζνινγηζκφ θαη 

θιεέλεη ηε ιεηηνπξγέα ηεο εκΫξαο. 

  

2.Σκήκα θαζαξηφηεηαο (Housekeeping)  : Δέλαη ηκάκα παξαγσγάο θαη ηδηαέηεξα απαξαέηεην γηα 

θΪζε μελνδνρεέν. Ζ δηνέθεζε πξΫπεη λα δεέρλεη ηδηαέηεξε πξνζνρά ζε εζηθνχο παξΪγνληεο φπσο ε 

πιεξσκά θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ εξγαδφκελνπ. Σν ηκάκα απηφ δηεπζχλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

δηεπζπληά ν νπνένο Ϋρεη θαη Ϋλα βνεζφ. ηα κηθξΪ μελνδνρεέα φκσο ν θξνληηζηάο ηεο θαζαξηφηεηαο 

ησλ δσκαηέσλ (housekeeper) θαιχπηεη απηά ηε ζΫζε. Ο έδηνο Ϋρεη ππφ ηελ επζχλε ππεχζπλνπο 

νξφθσλ νη νπνένη θξνληέδνπλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα. 

  

3.Αρζνθφξνη (Bellstaff) : Σν ηκάκα απηφ παέδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηα κεγΪια μελνδνρεέα. Όηαλ ν 

πειΪηεο θηΪζεη ζην μελνδνρεέν θαη κπεη ζην δσκΪηην απφ εθεέ θαη πΫξα αλαιακβΪλεη ν bellman. 

Απηφο θαισζνξέδεη ηνλ πειΪηε, ηνπ δεέρλεη ην δσκΪηην θαη πψο λα ρξεζηκνπνηεέ ην θαζεηέ κΫζα ζ’ 

απηφ (π.ρ. ηειεφξαζε, wi-fi θ.α). Αθφκε ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηηο ψξεο θαγεηνχ θαη νηηδάπνηε Ϊιιν 

ζΫιεη ν πειΪηεο. 

 

4.Σκήκα Δζηηαηνξίνπ (The food and Beverage Department) : Γηα ην μελνδνρεέν κε πιάξεηο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζέεο, ην θαγεηφ δελ απνηειεέ κφλν ζεκαληηθά ππεξεζέα, αιιΪ θαη Ϊιιν 

θιεηδέ φζνλ αθνξΪ ηνλ αληαγσληζκφ. ΠξνζθΫξνληαο πνηθέιεο γεπζηηθΫο δηεμφδνπο θξαηΪεη ηνλ 

πειΪηε κΫζα ζην μελνδνρεέν. 

 

ΠνιιΪ μελνδνρεέα ζεσξνχλ ην ηκάκα θαγεηνχ θαη πνηνχ σο θΪζηξν θΫξδνπο, σο Ϋλα ηδηαέηεξα 

αλαγλσξηζκΫλν πξνζνδνθφξν ηκάκα κΫζα ζηε ιεηηνπξγέα ηνπ μελνδνρεένπ. Σν ηκάκα απηφ 

πξνζθΫξεη πεξέπνπ ηα έδηα Ϋζνδα κε ην ηκάκα ησλ δσκαηέσλ. Σν θΫξδνο ηνπ εέλαη πεξέπνπ 10- 
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20%. Πνιινέ μελνδφρνη ην ζεσξνχλ ην θιεηδέ ηνπ κΪξθεηηλγθ κε θχξην ζηφρν ηελ δηαζθΪιηζε ηεο 

πειαηεέαο. 

 

5.Σκήκα εμππεξέηεζεο (Service Department): H επέβιεςε ηεο εμππεξΫηεζεο ησλ πειαηψλ ζηελ 

αέζνπζα εζηηαηνξένπ, φζνλ αθνξΪ θαγεηφ θαη πνηφ, εέλαη Ϋλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζΫκαηα ηνπ 

management ζην μελνδνρεέν. 

 

πλάζσο φηαλ ν πειΪηεο κηιΪεη γηα θαιΪ παξερφκελεο ππεξεζέεο, ελλνεέ ηηο ππεξεζέεο γχξσ απφ 

ην θαγεηφ. ε κεγΪια μελνδνρεέα ππΪξρνπλ πνιιΪ εζηηαηφξηα θαη δηεπζπληΫο γηα θαζΫλα απφ απηΪ. 

Ο ππεχζπλνο ηνπ εζηηαηνξένπ ραηξεηέδεη ηνπο θηινμελνχκελνπο, εέλαη επηθεθαιάο ησλ ζεξβηηφξσλ 

θαη βιΫπεη αλ νη πειΪηεο Ϋρνπλ ζεξβηξηζηεέ. 

 

Δπέζεο εέλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξά παξνπζέα ησλ ζεξβηηφξσλ θαζψο θαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

θαζαξηφηεηα ησλ πνηεξηψλ, πηΪησλ θ.ι.π. Πνιινέ πειΪηεο επηιΫγνπλ ην γεχκα ηνπο κεηΪ απφ 

εηζάγεζε ηνπ ππεχζπλνπ ζην εζηηαηφξην, Ϊξα ην Ϊηνκν απηφ πξΫπεη λα εέλαη αμηνπξεπΫο. Γηα ην 

ηκάκα ζπκπνζέσλ ν ππεχζπλνο θξνληέδεη γηα ηε θπζηθά δηαξξχζκηζε ηνπ δσκαηένπ. ΜεηΪ ην 

θιεέζηκν ηεο ζπκθσλέαο γηα ην ζπκπφζην, ν ππεχζπλνο παξαιακβΪλεη ην ζρΫδην, δέλεη νδεγέεο. Σελ 

κΫξα ηνπ ζπκπνζένπ ν ππεχζπλνο ζπλεξγΪδεηαη ζηελΪ κε ηνλ ζεθ. 

 

Ζ ππεξεζέα δσκαηένπ (Roomservice) απνηειεέ κΫξνο ηεο γεληθάο εμππεξΫηεζεο ησλ 

θηινμελνπκΫλσλ. ΠνιιΪ μελνδνρεέα Ϋρνπλ πξφβιεκα ζηελ πξνεηηκαζέα παξΪιιεισλ γεπκΪησλ γηα 

ηνπο πειΪηεο, αιιΪ εέλαη Ϋλα ζεκαληηθφ κΫξνο απφ ηηο ππεξεζέεο πξνο ηνλ πειΪηε θαη κεξηθΪ 

μελνδνρεέα δέλνπλ Ϋκθαζε ζηε δηαθάκηζε, φζνλ αθνξΪ ηελ ππεξεζέα δσκαηέσλ. 

 

6. Μαγεηξία (Food Production):  ην ηκάκα απηφ ππεχζπλνο εέλαη ν executive chef. ΠξΫπεη λα 

εέλαη ζε ζΫζε λα παξαγγεέιεη ηηο πξψηεο χιεο, λα ειΫγμεη ηελ πνηφηεηα, λα επηιΫμεη θαη λα 

πξνζιΪβεη γηα εθπαέδεπζε ππαιιάινπο θαη λα ζρεδηΪζεη γεχκαηα πνπ λα απνθΫξνπλ θΫξδνο. 

Δπεηδά νη θαινέ ζεθ εέλαη « αθξηβνέ» ζηηο κΫξεο καο ππΪξρεη Ϋιιεηςε ζηνλ ηνκΫα απηφ. 

 

7. Σκήκα πγηεηλήο (Sanitation and Utility Department): Όινη γλσξέδνπκε πσο ε πγεέα εέλαη 

ζεκαληηθά, ζπζρεηηδφκελε κε ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ηκάκαηνο F&B θαη γηα φινπο ηνπο ρψξνπο 

παξαγσγάο. Πιχζηκν πηΪησλ θαη απνξξππαληηθΪ εέλαη πνιχ ζεκαληηθΪ γηα ηε δηακνλά ησλ 

πειαηψλ, φπσο θαη ε ζπιινγά ησλ απνξξηκκΪησλ. 
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 8.Σκήκα κάξθεηηλγθ θαη πσιήζεσλ: Σν ηκάκα απηφ Ϋρεη ζθνπφ λα ελζαξξχλεη ηνλ θφζκν λα 

επηιΫμεη ην θαηΪιπκα ηνπ, δέλνληαο Ϋκθαζε ζε φιεο απηΫο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ππεξεζέεο πνπ 

θαζηζηνχλ ηελ δηακνλά ηνπ επρΪξηζηε. Δπέζεο Ϋρεη ζθνπφ λα πξνσζάζεη ηελ μελνδνρεηαθά κνλΪδα 

κεηαμχ δηΪθνξσλ θηινμελνπκΫλσλ θαη γθξνππ θηινμελνπκΫλσλ. 

 

9.Σκήκα ινγηζηεξίνπ:  α)  ειΫγρεη φια ηα Ϋζνδα θαη Ϋμνδα μελνδνρεένπ θαη φινπο ηνπο 

ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ μελνδνρεένπ β) πιεξψλεη φινπο ηνπο ρξεψζηεο γ) εθδέδεη ηε 

κηζζνδσζέα ηνπ  πξνζσπηθνχ. Ο ππεχζπλνο απηνχ ηνπ ηκάκαηνο νλνκΪδεηαη Γηεπζπληάο 

Λνγηζηεξένπ (Accounting Manager).► 

 

10.Σκήκα πξνζσπηθνχ (Human Resources): Σν ηκάκα απηφ εέλαη ππεχζπλν γηα ηελ εξγνδνζέα 

θαη Ϋξεπλα γηα αηηνχληεο, πεξηγξΪθεη εξγαζέεο παξΫρνληαο πξνζαλαηνιηζκφ ζε λΫνπο 

εξγαδφκελνπο θ.ι.π. Παξφιν πνπ ην ηκάκα εκπιΫθεηαη ζηελ δηαδηθαζέα επηινγάο πξνζσπηθνχ, νη 

απνθΪζεηο γηα πξνζιάςεηο παέξλνληαη απφ ηνλ ηκεκαηΪξρε, ηνλ νηθνλνκηθφ δηεπζπληά θαη ηειηθΪ 

ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληά. 

 

 11.Σκήκα αγνξψλ: Σν ηκάκα αγνξψλ ζε ζπλεξγαζέα κε ηνπο ηκεκαηΪξρεο πξΫπεη λα δεκηνπξγεέ 

πξφηππα γηα φια ηα πξντφληα κε ζθνπφ λα δηαζθαιέδεη ηελ αγνξΪ θαη ηελ χπαξμε θαιάο πνηφηεηαο 

ζηελ θαιχηεξε ηηκά. 

 

Δπέζεο ην ηκάκα απηφ παέδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ θΫξδνπο ζε θΪζε 

μελνδνρεηαθά επηρεέξεζε. ΠΫξα απφ ηα παξαπΪλσ ηκάκαηα πνπ αλαθΫξζεθαλ, πνπ εέλαη ηα 

βαζηθφηεξα γηα Ϋλα μελνδνρεέν, ππΪξρνπλ θαη Ϊιια, θαζΫλα απφ ηα νπνέα παέδεη ηνλ δηθφ ηνπ ξφιν 

ζηελ επηβέσζε ελφο μελνδνρεένπ. 

 

2.4 ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟΤ 

 

 

Όηαλ κηιΪκε γηα νξγΪλσζε ελφο μελνδνρεένπ, ελλννχκε ηελ νξγΪλσζε ησλ αλζξψπσλ – 

ζηειερψλ, θεθαιαέσλ αιιΪ θαη πιηθψλ κε ηΫηνην ηξφπν Ϋηζη ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη ε νκαιά θαη 

απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγέα ηνπ. 
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Χο κηα επηρεέξεζε, ην μελνδνρεέν ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη κηα ζπγθεθξηκΫλε δνκά, ε νπνέα λα 

αληηθαηνπηξέδεη ην επέπεδν ηεο νξγΪλσζάο ηεο. Ζ νξγαλσηηθά δνκά θΪζε μελνδνρεηαθάο κνλΪδαο 

πξΫπεη λα εέλαη πξνζαξκνζκΫλε ζηηο αλΪγθεο ηεο. 

 

ε φιεο ηηο επηρεηξάζεηο, ε νξγΪλσζε σο  δηαδηθαζέα ζηξαηεγηθάο αθνινπζεέ νξηζκΫλα ζηΪδηα, ηα 

νπνέα παξαηεέζεληαη σο εμάο : 

1. Καζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηεο επηρεέξεζεο, κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηά αθξέβεηα. 

 

2. Πξνζδηνξηζκφο ησλ ηξφπσλ, δειαδά ησλ ελεξγεηψλ θαη δξαζηεξηνηάησλ κε ηηο νπνέεο 

θαζέζηαηαη εθηθηά ε πξαγκαηνπνέεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ πνπ ηΫζεθαλ εμ’ αξράο. 

 

3. Σαμηλφκεζε ησλ δηΪθνξσλ δξαζηεξηνηάησλ. 

 

4. Δπηκεξηζκφο θαη θαηαλνκά ησλ δξαζηεξηνηάησλ ζηα δηΪθνξα ηκάκαηα ηνπ μελνδνρεένπ. 

 

5. Γηαρσξηζκφο ησλ αξκνδηνηάησλ θαη ππεπζπλνηάησλ ζηα ζηειΫρε ηεο επηρεέξεζεο. 

 

6. Καζνξηζκφο απφ ηε δηεχζπλζε, ζπληνληζκφο θαη Ϋιεγρνο ησλ δξαζηεξηνηάησλ. 

 

Με Ϊιια ιφγηα, ν επηρεηξεκαηέαο ν νπνένο νξγαλψλεη κηα μελνδνρεηαθά κνλΪδα αθνινπζεέ ηα 

παξαθΪησ βάκαηα : 

 

1. Απνθαζέδεη ηη ζΫιεη λα πεηχρεη. 

 

2. Βξέζθεη πψο ζα ην επηηχρεη. 

 

3. ΒΪδεη ζε ηΪμε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνένπο ζα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 

 

4. Γηαρσξέδεη πνηΪ δνπιεηΪ  ζα θΪλεη ην θΪζε ηκάκα. 

 

5. ΣΫινο, απνθαζέδεη κε πνηφλ ηξφπν ζα ειΫγμεη  ην απνηΫιεζκα θαη πψο ζα ζπληνλέζεη ηα ηκάκαηα 

ηνπ μελνδνρεένπ. 

 

 

 



56 

 

 

 

2.5 ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΗΓΡΤΖ ΔΝΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟΤ 

 

 

Σα μελνδνρεέα (θχξηα ηνπξηζηηθΪ θαηαιχκαηα) κπνξνχλ λα Ϋρνπλ πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγηθΫο 

κνξθΫο: θιαζηθΪ μελνδνρεέα, κνηΫι, μελνδνρεέα επηπισκΫλσλ δηακεξηζκΪησλ, κηθηνχ ηχπνπ, 

μελνδνρεέα ζπληδηνθηεζέαο. 

Τπεχζπλεο γηα ηελ αδεηνδφηεζε ησλ μελνδνρεέσλ εέλαη νη θαηΪ ηφπνπο ΠεξηθεξεηαθΫο Τπεξεζέεο 

Σνπξηζκνχ (Π.Τ.Σ.). Χζηφζν γηα ηελ αδεηνδφηεζε μελνδνρεέσλ 4 ά 5 αζηΫξσλ δπλακηθφηεηαο Ϊλσ 

ησλ 300 θιηλψλ, αξκφδηα εέλαη ε Δηδηθά Τπεξεζέα Πξνψζεζεο θαη Αδεηνδφηεζεο Σνπξηζηηθψλ 

Δπελδχζεσλ (Δ.Τ.Π.Α.Σ.Δ.).. 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ 

 

Η. ΔΓΚΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ 

Γηαδηθαζέα Α.Δ.Π.Ο. 

Ξελνδνρεία πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία Α ησλ έξγσλ κε αξηζκφ 1958/13.01.2012 

ππνπξγηθάο απφθαζεο φπσο ηζρχεη, απαηηνχλ ηε δηεμαγσγά κειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

θαη ηελ Ϋθδνζε Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.). ηελ πεξέπησζε απηά γηα 

ηελ Ϋγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ αθνινπζεέηαη ε εμάο δηαδηθαζέα: 

Α΄ ζηΪδην: Ϋθδνζε Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Α.Δ.Π.Ο.) 

Γηα μελνδνρεέα πνπ εκπέπηνπλ ζηελ ππνθαηεγνξέα Α1 ησλ Ϋξγσλ ηνπ Παξαξηάκαηνο VI, ε Α.Δ.Π.Ο. 

εθδέδεηαη απφ ην Τπνπξγεέν ΠεξηβΪιινληνο, ΔλΫξγεηαο θαη Κιηκαηηθάο Αιιαγάο, ελψ γηα φζα 

εκπέπηνπλ ζηελ ππνθαηεγνξέα Α2 ε Α.Δ.Π.Ο. εθδέδεηαη απφ ηελ νηθεέα ΑπνθεληξσκΫλε Γηνέθεζε. 

 

ΚαηΪ ην ζηΪδην απηφ ν αξκφδηνο θνξΫαο (Π.Τ.Σ. ά Δ.Τ.Π.Α.Σ.Δ.) γλσκνδνηεέ γηα ηε θαηαιιειφηεηα 

ηνπ γεπΫδνπ / νηθνπΫδνπ ηνπ μελνδνρεένπ θαη ε Α.Δ.Π.Ο. επΫρεη ζΫζε Ϋγθξηζεο θαηαιιειφηεηαο. 

Β΄ ζηΪδην : Ϋγθξηζε αξρηηεθηνληθάο κειΫηεο 

Ζ Ϋγθξηζε αξρηηεθηνληθάο κειΫηεο ηζρχεη γηα 4 ρξφληα. Αλ ζην δηΪζηεκα απηφ εθδνζεέ Ϊδεηα 

δφκεζεο, ε Ϋγθξηζε αξρηηεθηνληθάο κειΫηεο αθνινπζεέ ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο Ϊδεηαο απηάο. 
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Γηαδηθαζέα ΠΠΓ 

Ξελνδνρεέα πνπ εκπέπηνπλ ζηελ θαηεγνξέα Β ησλ Ϋξγσλ ηνπ Παξαξηάκαηνο IV ηεο ππ΄αξηζκφλ 

1958/ 13.01.2012 Τπνπξγηθάο Απφθαζεο ππΪγνληαη απηνδέθαηα ζε Πξφηππεο ΠεξηβαιινληηθΫο 

Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ). Σα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ε ζρεηηθά δηαδηθαζέα πεξηγξΪθνληαη ζηελ 

κε αξηζκφ 59845/ 03.12.2012 απφθαζε (Φ.Δ.Κ. 3438 Β΄). 

ηελ πεξέπησζε απηά δελ απαηηεέηαη Ϋθδνζε Α.Δ.Π.Ο. θαη γηα ηελ Ϋγθξηζε ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ αθνινπζεέηαη ε εμάο δηαδηθαζέα: 

Α΄ ζηΪδην : Ϋγθξηζε θαηαιιειφηεηαο γεπΫδνπ / νηθνπΫδνπ. 

ΚαηΪ ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ Ϋγθξηζε θαηαιιειφηεηαο γεπΫδνπ/νηθνπΫδνπ, ν 

ελδηαθεξφκελνο ππνβΪιιεη ζηνλ αξκφδην θνξΫα (Π.Τ.Σ. ά Δ.Τ.Π.Α.Σ.Δ.) δάισζε ππαγσγάο ζε 

ΠΠΓ. 

Β΄ ζηΪδην: Ϋγθξηζε αξρηηεθηνληθάο κειΫηεο. 

Οη πξνδηαγξαθΫο θαη ηα αλαγθαέα δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηε ρνξάγεζε ησλ εγθξέζεσλ θαηαιιειφηεηαο 

γεπΫδνπ / νηθνπΫδνπ θαη αξρηηεθηνληθάο κειΫηεο πεξηγξΪθνληαη αλαιπηηθΪ ζην π.δ. 43/2002 

«ΚαηΪηαμε ησλ θχξησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκΪησλ ζε θαηεγνξέεο κε ζχζηεκα αζηΫξσλ θαη 

ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο απηψλ» (Φ.Δ.Κ. 43 Α΄). 

 

ΗΗ. ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΖΜΑΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

ΜεηΪ ηελ Ϋγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, νη μελνδνρεηαθΫο επηρεηξάζεηο ππνβΪιινπλ αέηεζε 

γηα ηε ρνξάγεζε Δηδηθνχ άκαηνο Λεηηνπξγέαο. ε πεξέπησζε πνπ ην μελνδνρεέν πεξηιακβΪλεη 

θαηαζηάκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθΫξνληνο ά θαη θνιπκβεηηθΫο δεμακελΫο, ππνβΪιιεηαη ηαπηφρξνλα 

αέηεζε γηα ηε ρνξάγεζε Ϊδεηαο ιεηηνπξγέαο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ απηψλ. Με ηε ρνξάγεζε ηνπ Δ..Λ. 

ην θαηΪιπκα θαηαηΪζζεηαη ζηελ αληέζηνηρε πξνο ηηο πξνδηαγξαθΫο ηνπ θαηεγνξέα αζηΫξσλ. 

Ζ πξνζεζκέα ρνξάγεζεο Δ..Λ.: 10 εκΫξεο απφ ηελ νινθιάξσζε ηνπ επηηφπηνπ ειΫγρνπ ηνπ 

θαηαιχκαηνο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο. ε πεξέπησζε Ϊπξαθηεο παξΫιεπζεο ηεο πξνζεζκέαο 

ηεθκαέξεηαη ε Ϋθδνζε ηνπ Δ..Λ. 

Πηγή : Υποςπγείο Τοςπιζμού, min tour.gov.gr, (2017) 
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Ο Δ.Ο.Σ (Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ) απνηειεέ ην αξκφδην φξγαλν, ηφζν γηα ηελ επνπηεέα 

φζν θαη γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ μελνδνρεέσλ. Γηα ηελ έδξπζε ελφο μελνδνρεένπ, εέλαη απαξαέηεην λα 

δεηεζεέ απφ ηνλ εθΪζηνηε ελδηαθεξφκελν απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζέα ε Ϋγθξηζε ησλ ζρεδέσλ ηνπ 

θηηξένπ, ε ρνξάγεζε αδεέαο ηνπ θηηξένπ θαζψο θαη ε ρνξάγεζε Ϊδεηαο ιεηηνπξγέαο. 

Έλα ηδηαέηεξα ζεκαληηθφ ζΫκα πνπ αθνξΪ ηελ πξνζηαζέα κηαο θαηλνχξγηαο μελνδνρεηαθάο κνλΪδαο 

ε νπνέα ζα ηδξπζεέ απφ πιεπξΪο αληαγσληζκνχ, εέλαη ε απαγφξεπζε αλΫγεξζάο ηνπ ζε θνξεζκΫλεο 

πεξηνρΫο ά πφιεηο φπσο γηα παξΪδεηγκα εέλαη ε Αζάλα. ΔπηπιΫνλ, απαγνξεχεηαη απφ ηε λνκνζεζέα 

ε έδξπζε μελνδνρεηαθάο κνλΪδαο ε νπνέα δηαζΫηεη ιηγφηεξα απφ 15 δσκΪηηα, ηελ κεηαηξνπά 

νπνηνπδάπνηε θηηξένπ ζε μελνδνρεέν, εθφζνλ δελ Ϋρεη θαηαζθεπαζζεέ σο μελνδνρεέν, θαζψο θαη ηε 

κέζζσζε θηηξένπ σο μελνδνρεέν γηα δηΪζηεκα κηθξφηεξν απφ 5 Ϋηε. 

Όπσο Ϋρνπκε πξναλαθΫξεη ζηελ παξνχζα εξγαζέα ηα μελνδνρεέα ζηελ ΔιιΪδα ηαμηλνκνχληαη ζε 

θαηεγνξέεο, νη νπνέεο εέλαη ηα πνιπηειεέαο,  Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄ θαη Δ΄ θαηεγνξέαο μελνδνρεέα. 

1) Σα μελνδνρεέα πνιπηειεέαο : Τπνρξενχληαη απφ ηε λνκνζεζέα λα εέλαη εμνπιηζκΫλα κε ηνπο 

θαηΪιιεινπο ρψξνπο γηα ηνπο πειΪηεο, κε ηελ θχξηα εέζνδν ηνπ θηηξένπ ηνπο λα εέλαη αξθεηΪ 

κεγΪιε, λα δηαζΫηεη ζπξσξεέν, ηειεθσληθνχο ζαιΪκνπο θαη αλειθπζηάξεο ηειεπηαέαο ηερλνινγέαο. 

Ζ αέζνπζα ππνδνράο ηνπο λα Ϋρεη ειΪρηζηε ζπλνιηθά επηθΪλεηα 50 ηεηξαγσληθψλ κΫηξσλ, θαζψο 

θαη ε αέζνπζα ηνπ εζηηαηνξένπ λα δηαζΫηεη ρσξεηηθφηεηα ηζΪμηα κε ησλ αξηζκφ ησλ δσκαηέσλ 

πξνζαπμεκΫλε θαηΪ 30%. 

Σα δσκΪηηα, επηπξφζζεηα ελφο μελνδνρεένπ πνιπηειεέαο πεξηιακβΪλνπλ ηνπιΪρηζηνλ 2 θιέλεο, ελψ 

πεξηΫρνπλ θαη ινπηξφ, θιηκαηηζηηθφ, ηειΫθσλν, ηειεφξαζε θ.α. 

2) Σα μελνδνρεέα Α΄ θαηεγνξέαο : ε απηά ηε θαηεγνξέα ηζρχεη ζε κεγΪιν βαζκφ φηη θαη ζηα 

μελνδνρεέα πνιπηειεέαο, φκσο εθεέλν πνπ ηα ραξαθηεξέδεη εέλαη φηη πεξηιακβΪλνπλ πεξηζζφηεξνπο 

απφ ηξεηο (3) νξφθνπο, δηαζΫηνπλ κπαξ, θαζψο θαη νξηζκΫλα θαηαζηάκαηα εληφο ηνπ μελνδνρεένπ. 

3) Σα μελνδνρεέα Β΄ θαηεγνξέαο : ΔκπεξηΫρνπλ κηα αέζνπζα ππνδνράο, ε νπνέα ζα πξΫπεη λα εέλαη 

ηνπιΪρηζηνλ 30 ηεηξαγσληθΪ κΫηξα, ελψ ε αέζνπζα πνπ ζα πξνζθΫξεη πξστλφ γεχκα λα εέλαη 

ηζΪμηα ηνπ αξηζκνχ ησλ θιηλψλ πξνζαπμεκΫλε θαηΪ 50%. Ο θΪζε φξνθνο ζα πξΫπεη λα 

πεξηιακβΪλεη επηΪ (7) δσκΪηηα εθ ησλ νπνέσλ κεξηθΪ δχλαηαη λα κελ δηαζΫηνπλ δηθφ ηνπο κπΪλην, 

νπφηε θαη θαζέζηαηαη αλαγθαέα ε χπαξμε απηψλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ εληφο ηνπ θηηξένπ. 
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4)  Γηα ηα μελνδνρεέα Γ΄ θαηεγνξέαο, ηζρχεη φηη θαη γηα ηα Β΄ θαηεγνξέαο κε ειΪρηζηεο δηαθνξΫο. 

5) Γηα ηα μελνδνρεέα Γ΄ θαη Δ΄ ηΪμεο, αλαθνξηθΪ ζηελ εέζνδν ηνπο, εέλαη επηηαθηηθά ε χπαξμε ελφο 

πξνζΪιακνπ ζηνλ νπνέν ζα πεξηιακβΪλεηαη ζπξσξεέν θαζψο θαη γξαθεέν πιεξνθνξηψλ. ηα 

μελνδνρεέα Γ΄ θαηεγνξέαο, ην 40% ησλ δσκαηέσλ πξΫπεη λα εέλαη δέθιηλα, ελψ ην 5% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ δσκαηέσλ λα εέλαη κνλφθιηλα, ελψ ηα Δ΄ θαηεγνξέαο μελνδνρεέα απνηεινχληαη απν 30% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δσκαηέσλ ζε δέθιηλα θαη 5% ζε κνλφθιηλα. Σα  ππφινηπα πνπ ελαπνκΫλνπλ κπνξνχλ 

λα δηαζΫηνπλ κΫρξη θαη πΫληε (5) θιέλεο. ΣΫινο, εέλαη απαξαέηεηε ε χπαξμε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε 

θΪζε φξνθν αλΪ 7 δσκΪηηα. 

 

2.6 ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖ ΥΧΡΑ 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεέα ηνπ Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξένπ ΔιιΪδνο (ΞΔΔ) πνπ άηαλ δηαζΫζηκα 

κΫρξη ην ηΫινο Γεθεκβξένπ 2016, ε ρψξα καο δηαζΫηεη 9.730 μελνδνρεηαθΫο κνλΪδεο ζπλνιηθάο 

δπλακηθφηεηαο 788.553 θιηλψλ. Οη αξηζκνέ απηνέ απνηεινχλ απνηχπσζε ηεο ζηηγκάο ιάςεο ησλ 

δεδνκΫλσλ, αθνχ ην κεηξψν ησλ κειψλ ηνπ ΞΔΔ εέλαη δπλακηθφ θαη αλαλεψλεηαη ζε θαζεκεξηλά 

θαη ζπλερά βΪζε. 

Σν 2016 ην μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ απμάζεθε θαηΪ 0,6% ζε φξνπο δσκαηέσλ. ΚαηΪ ηελ ηειεπηαέα 

10εηέα, ην μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ απμάζεθε θαηΪ 5,7% ζε κνλΪδεο θαη θαηΪ 10,6% ζε δσκΪηηα. Σν 

κΫζν κΫγεζνο ησλ μελνδνρεέσλ ζε επέπεδν ρψξαο γηα ηελ πεξένδν απηά παξΫκεηλε ζρεηηθΪ 

ζηαζεξφ, θαη θπκαέλεηαη απφ 40 Ϋσο 42 δσκΪηηα. 
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  Πίλαθαο 2 

  Γηαρξνληθή εμέιημε μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο (1990 - 2016) 

Έηνο ΜνλΪδεο ΓσκΪηηα (ζε ρηιΪδεο) ΜΫζν ΜΫγεζνο (ζε 

δσκΪηηα) 

1990 6.423 224,9 35,0 

1995 7.387 281,6 38,1 

2000 7.856 309,1 39,3 

2001 8.073 320,5 39,7 

2002 8.285 329,4 39,8 

2003 8.527 339,5 39,8 

2004 8.843 351,9 39,8 

2005 9.036 358,7 39,7 

2006 9.110 364,2 40,0 

2007 9.207 368,0 40,0 

2008 9.227 375,1 40,7 

2009 9.559 383,0 40,1 

2010 9.732 397,7 40,9 

2011 9.653 396,2 41,0 

2012 9.661 399,0 41,3 

2013 9.674 400,6 41,4 

2014 9.701 403,2 41,6 

2015 9.727 404,6 41,6 

2016 9.730 407,1 41,8 

  Πηγή: Ξενοδοσειακό Δπιμεληηήπιο Δλλάδορ.(2016) 

 
ΠαξΪ ηε βαζεηΪ θαη παξαηεηακΫλε νηθνλνκηθά θξέζε, ε ειιεληθά μελνδνρέα απΫδεημε φηη απνηειεέ 

Ϋλα ζηαζεξΪ ζεηηθφ παξΪγνληα γηα ηελ αλαζηξνθά ηνπ αξλεηηθνχ νηθνλνκηθνχ θιέκαηνο θαη ηελ 

αλΪθακςε ηεο ειιεληθάο νηθνλνκέαο. 

                                                                 

 



61 

 

 
 
 

                                                                                   

 

 

Γηάγξακκα Η 

Γηαρξνληθή 

εμέιημε 

μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ (1990 - 2016) 

        Πηγή : Ξενοδοτειακό Επιμεληηήριο Ελλάδος 

 

ΚαηΪ ηελ πεξένδν 2000-2016, νη μελνδνρεηαθΫο κνλΪδεο απμάζεθαλ θαηΪ 22,6%, ελψ ζε φξνπο 

δσκαηέσλ ε αχμεζε απηά αλΫξρεηαη ζε 31,7%. Δπέζεο, απφ ηε ζχγθξηζε ηεο θαηαλνκάο ησλ 

μελνδνρεέσλ κε βΪζε ηελ θαηεγνξέα ηνπο, πξνθχπηεη φηη ην μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο Ϋρεη 

αλαβαζκηζηεέ ζεακαηηθΪ, θαζψο ηα μελνδνρεέα 5 αζηΫξσλ Ϋρνπλ ζρεδφλ ηεηξαπιαζηαζηεέ θαη 

παξΪιιεια αχμεζαλ ην κεξέδηφ ηνπο ζην ζπλνιηθφ μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ απφ 1% ην 2000 ζε 

4,6% ην 2016. 

Σα μελνδνρεέα 4 αζηΫξσλ απμάζεθαλ ην έδην δηΪζηεκα θαηΪ 50% θαη ηα μελνδνρεέα 3 αζηΫξσλ θαηΪ 

37%. Αχμεζε παξνπζέαζε θαη ην κεξέδηφ ηνπο ζην ζπλνιηθφ μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ, απφ 10% 

πεξέπνπ ηα 4Ϊζηεξα ην 2000 ζε 14,5% ην 2016 θαη απφ 18,6% ηα 3ζηεξα ην 2000 ζε 25,4% ην 

2016. 

ΣΫινο ηελ πεξένδν απηά, ηα μελνδνρεέα 2 θαη 1 αζηεξηνχ κεηψζεθαλ θαηΪ 18% θαη 30%, αληέζηνηρα, 

θαη ηαπηφρξνλα κεηψζεθε θαη ην κεξέδηφ ηνπο ζην ζπλνιηθφ μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο. 
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   Πίλαθαο 3  

Καηαλνκή Ξελνδνρεηαθνχ Γπλακηθνχ (ζε δσκάηηα) κε βάζε ηελ θαηεγνξία. 

 

 

Πηγή:Ξενοδοσειακό Δπιμεληηήπιο Δλλάδορ, Δπεξεπγαζία ΙΣΔΠ 

 

Ζ ζπλνιηθά θαηαλνκά ησλ μελνδνρεέσλ σο πξνο ην κΫγεζνο ζε επέπεδν ρψξαο παξνπζηΪδεη κηα 

ζρεηηθά ζηαζεξφηεηα θαη δελ Ϋρεη κεηαβιεζεέ νπζηαζηηθΪ ηα ηειεπηαέα  ρξφληα. Απφ ηελ θαηαλνκά 

απηά πξνθχπηεη φηη πεξέπνπ ην 80% ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλΪδσλ αθνξνχλ νηθνγελεηαθΪ ά κηθξΪ 

μελνδνρεέα κε δπλακηθφηεηα κΫρξη 50 δσκΪηηα. 

 

Ζ γεληθά αλαβΪζκηζε, φκσο, πνπ παξαηεξεέηαη ζην μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο, εκθαλέδεηαη 

θαη ζην απμαλφκελν πνζνζηφ ησλ νηθνγελεηαθψλ μελνδνρεέσλ (1-20 δσκΪηηα) πνπ αλάθνπλ ζηελ 

θαηεγνξέα ησλ 5 αζηΫξσλ. 

 

ΣΫινο, Ϋλα ηδηαέηεξα ζεκαληηθφ ζηαηηζηηθφ εέλαη ην φηη ην 2016, ζπλερά ιεηηνπξγέα θαζ’ φιε ηε 

δηΪξθεηα ηνπ Ϋηνπο εκθαλέδεη ην 46,1% ησλ μελνδνρεέσλ ηεο ρψξαο, Ϋλαληη 44,0% πεξέπνπ ην 2009, 

ελψ επνρηαθΪ ιεηηνπξγεέ ην 53,9% Ϋλαληη 56,0% ην 2009. ηαζεξΪ θαη δηαρξνληθΪ ηα μελνδνρεηαθΪ 

θαηαιχκαηα 3 αζηΫξσλ Ϋρνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηΪ ζπλερνχο ιεηηνπξγέαο ζηε ρψξα καο. 

 

 

 

2.7 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΣΖ ΥΧΡΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 2018 

 

 
                                                  Πίλαθαο 4  

 

                  Ξελνδνρεηαθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο αλά Πεξηθέξεηα 

Καηηγορία 1990 1995 2000 2005 2010 2016 

5***** 4,8% 5,0% 5,8% 8,1% 12,9% 16,6% 

4**** 22,3% 23,9% 25,3% 25,4% 25,6% 25,7% 

3*** 28,7% 24,6% 24,4% 23,3% 23,3% 23,6% 

2** 33,6% 37,0% 35,7% 34,6% 30,8% 27,5% 

1* 10,6% 9,5% 8,9% 8,6% 7,4% 6,7% 
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Ξελνδνρεηαθφ Γπλακηθφ Πεξηθέξεηαο Αλαη. Μαθεδνλίαο – Θξάθεο (2018) 

 

 5* 4* 3* 2* 1* χλνιν 

ΜνλΪδεο 12 30 109 161 74 386 

ΓσκΪηηα 1.207 1.908 3.508 3.500 1.111 11.234 

Κιέλεο 2.441 3.966 6.994 6.816 2.168 22.385 

 

Ξελνδνρεηαθφ Γπλακηθφ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (2018) 

 

 5* 4* 3* 2* 1* χλνιν 

ΜνλΪδεο 33 118 149 244 105 649 

ΓσκΪηηα 6.414 9.480 6.929 7.381 2.046 32.250 

Κιέλεο 12.295 18.276 12.850 13.610 3.998 61.029 

 

Ξελνδνρεηαθφ Γπλακηθφ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ (2018) 

 

 5* 4* 3* 2* 1* χλνιν 

ΜνλΪδεο 8 34 132 178 40 392 

ΓσκΪηηα 939 1.686 4.576 4.113 610 11.924 

Κιέλεο 1.909 3.166 8.793 7.719 1.165 22.752 

 

Ξελνδνρεηαθφ Γπλακηθφ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (2018) 

 

 

Ξελνδνρεηαθφ Γπλακηθφ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (2018) 

 5* 4* 3* 2* 1* χλνιν 

ΜνλΪδεο 4 44 101 101 23 273 

ΓσκΪηηα 1.461 2.430 3.000 2.556 273 9.720 

Κιέλεο 3.127 4.751 5.693 4.870 532 18.973 

 5* 4* 3* 2* 1* χλνιν 

ΜνλΪδεο 3 15 61 35 8 122 

ΓσκΪηηα 61 343 1.619 641 130 2.794 

Κιέλεο 137 735 3.360 1.336 359 5.927 
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Ξελνδνρεηαθφ Γπλακηθφ Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ (2018) 

 

 5* 4* 3* 2* 1* χλνιν 

ΜνλΪδεο 14 101 162 127 27 431 

ΓσκΪηηα 1.052 2.049 3.080 2.212 457 8.850 

Κιέλεο 2.201 4.348 6.224 4.259 899 17.931 

 

Ξελνδνρεηαθφ Γπλακηθφ Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (2018) 

 

 5* 4* 3* 2* 1* χλνιν 

ΜνλΪδεο 29 117 137 200 69 552 

ΓσκΪηηα 1.442 3.576 3.885 4.464 1.289 14.656 

Κιέλεο 2.943 7.171 7.618 

 

8.554 2.538 28.824 

 

 

Ξελνδνρεηαθφ Γπλακηθφ Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ (2018) 

 

 5* 4* 3* 2* 1* χλνιν 

ΜνλΪδεο 50 150 233 457 75 965 

ΓσκΪηηα 7.126 13.298 13.336 14.822 1.484 50.066 

Κιέλεο 14.642 26.151 26.097 28.437 2.896 98.223 

 

 

Ξελνδνρεηαθφ Γπλακηθφ Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (2018) 

 

 5* 4* 3* 2* 1* χλνιν 

ΜνλΪδεο 52 118 278 343 395 1.186 

ΓσκΪηηα 8.967 9.673 10.146 9.177 8.294 46.257 

Κιέλεο 18.718 19.222 20.381 17.831 16.138 92.290 
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Ξελνδνρεηαθφ Γπλακηθφ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο (2018) 

 

 

 

Ξελνδνρεηαθφ Γπλακηθφ Πεξηθέξεηαο Νφηηνπ Αηγάηνπ (2018) 

 

 5* 4* 3* 2* 1* χλνιν 

ΜνλΪδεο 194 385 521 819 201 2.120 

ΓσκΪηηα 29.301 34.351 20.638 21.549 3.152 108.991 

Κιέλεο 60.598 68.900 40.237 41.036 6.183 216.954 

 

 

Ξελνδνρεηαθφ Γπλακηθφ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (2018) 

 

 5* 4* 3* 2* 1* χλνιν 

ΜνλΪδεο 25 125 228 224 70 672 

ΓσκΪηηα 2.771 4.451 6.165 5.186 874 19.447 

Κιέλεο 5.903 8.790 12.233 9.842 1.693 38.461 

 

 

Ξελνδνρεηαθφ Γπλακηθφ Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (2018) 

 

 5* 4* 3* 2* 1* χλνιν 

ΜνλΪδεο 8 48 147 258 66 527 

ΓσκΪηηα 680 3.033 4.760 5.874 1.149 15.496 

Κιέλεο 1.511 5.967 9.014 11.079 2.157 29.728 

Πηγή: Ξενοδοσειακό Δπιμεληηήπιο Δλλάδορ (2018) 

 

 

Απφ ηνπο παξαπΪλσ πέλαθεο κπνξνχκε λα ζπκπαηξΪλνπκε πψο ε πεξηθΫξεηεο ηνπ Ννηένπ Αηγαένπ 

θαζψο θαη ηεο Κξάηεο εέλαη εθεέλεο κε ην κεγαιχηεξν ζχλνιν ζε μελνδνρεηαθΫο κνλΪδεο, δσκΪηηα  

 5* 4* 3* 2* 1* χλνιν 

ΜνλΪδεο 118 296 390 607 187 1.598 

ΓσκΪηηα 21.525 29.867 17.644 20.433 4.819 94.288 

Κιέλεο 44.248 58.959 33.321 36.758 9.010 182.296 
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θαη θιέλεο, ελψ ε πεξηθΫξεηα κε ην κηθξφηεξν αξηζκφ εέλαη εθεέλε ηεο Γπηηθάο Μαθεδνλέαο Ϋρνληαο 

κφιηο 122 μελνδνρεηθΫο κνλΪδεο. 

 

 

Ζ πεξηθΫξεηα ηνπ Ννηένπ Αηγαένπ δηαζΫηεη ζην ζχλνιφ ηεο 2.120 μελνδνρεηαθΫο κνλΪδεο κε 108.991 

δσκΪηηα θαη 216.954 θιέλεο, ελψ αληέζηνηρα ε πεξηθΫξεηα ηεο Κξάηεο πεξηιακβΪλεη ζπλνιηθΪ 1.598 

μελνδνρεηαθΫο κνλΪδεο εθ ησλ νπνέσλ πξνθχπηνπλ 94.288 δσκΪηηα θαη 182.296 θιέλεο. 

 

ΔπηπιΫνλ, νη δχν απηΫο πεξηθΫξεηεο πεξηιακβΪλνπλ θαη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ζε 5* μελνδνρεέα κε 

ηελ πεξηθΫξεηα ηνπ Ννηένπ Αηγαένπ λα Ϋρεη 194 θαη ηελ πεξηθΫξεηα ηεο Κξάηεο κε 118 αληέζηνηρα. 

 

2.8 ΟΗ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΗ ΟΜΗΛΟΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

Γηεζλεέο αιπζέδεο, εγρψξηα μελνδνρεηαθΪ brand θαη ηνπηθΫο επηρεηξάζεηο ζπλαγσλέδνληαη ζπλερψο 

γηα ηα πξσηεέα ζηνλ ηνπξηζκφ. Δθκεηαιιεπφκελεο ην brand name ηνπο θαζψο θαη ηα πνιιψλ 

αζηΫξσλ θαηαιχκαηΪ ηνπο δηεθδηθνχλ φιν θαη κεγαιχηεξν κεξέδην απφ ηελ ηνπξηζηηθά πέηα ζηελ 

πξνζπΪζεηα ηνπο λα δηεπξχλνπλ ηνπο ηδέξνπο ηνπο. ΠαξαθΪησ, αλαθΫξνληαη νη κεγαιχηεξεο εμ 

απηψλ. 

 

χκθσλα κε Ϋξεπλα ηεο G B R Consulting, ζρεδφλ ην 8% ησλ μελνδνρεέσλ θαζψο θαη ην 27% ησλ 

δσκαηέσλ ηεο ειιεληθάο αγνξΪο εέλαη branded, αλάθνπλ δειαδά ζε θΪπνηα δηεζλά αιπζέδα κε 

παξνπζέα ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ρψξεο, ά ζε θΪπνην εγρψξην μενλνδνρεηαθφ brand κε 

παξνπζέα ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα πεξηνρΫο ηεο ΔιιΪδαο, εέηε αθφκα ζε θΪπνην ηνπηθφ brand κε 

πνιιαπιά παξνπζέα ζε κηα ζπγθεθξηκΫλε γεσγξαθηθά πεξηνρά ηεο ΔιιΪδαο. 

 

ΜεγΪιν ελδηαθΫξνλ παξνπζηΪδεη θαη ε θαηαλνκά ησλ brands αλΪ θαηεγνξέα θαηαιχκαηνο, φπνπ ην 

59% ησλ 5 αζηΫξσλ μελνδνρεέσλ, ην 41% ησλ 4 αζηΫξσλ θαη ην 4% ησλ 3 αζηΫξσλ αλάθνπλ ζε 

θΪπνηα μελνδνρεηαθά αιπζέδα, ελψ απφ πιεπξΪο δσκαηέσλ ηα πνζνζηΪ θπκαέλνληαη ζην 70% γηα 

ηα 5 αζηΫξσλ, ζην 41% γηα ησλ 4 αζηΫξσλ θαη ζην 8% γηα ηα 3 αζηΫξσλ μελνδνρεέα. 
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ηελ θαηΪηαμε ησλ εζληθψλ brands μερσξέδνπλ νη Όκηινη Grecotel θαη Mitsis, κε ζπλνιηθΪ 11.244 

δσκΪηηα ζε νιφθιεξε ηελ ΔιιΪδα, ελψ ζε ηνπηθφ επέπεδν ηα brands H Hotels Collection, Koullias 

θαη Esperia Hotel Group. 

 

                                                

 

 

                                                                 Πίλαθαο  5 

                                Οη κεγαιχηεξνη μελνδνρεηαθνί Όκηινη ζηελ Διιάδα 

 

 

 

ΔπηπιΫνλ, φζνλ αθνξΪ ηε ιέζηα ησλ θνξπθαέσλ δηεζλψλ αιπζέδσλ κε βΪζε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ησλ δσκαηέσλ, θπξηαξρνχλ νη tour operators κε ηελ T U I λα βξέζθεηαη ζηελ θνξπθά, ελψ 

αθνινπζνχλ νη Thomas Cook (ε νπνέα πξνζθΪησο πηψρεπζε) θαη ε Marriott. Σελ πεληΪδα 

ζπκπιεξψλνπλ νη Der Touristic θαη ε Sani IKOS λα απνηειεέ ηελ κνλαδηθά δηεζλά ειιεληθά 

αιπζέδα, ε νπνέα κΪιηζηα πξφζθαηα αλαθνέλσζε θαη ηελ επΫθηαζά ηεο ζην εμσηεξηθφ θαη 

ζπγθεθξηκΫλα ζηελ Ηζπαλέα. 
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                                                            Πίλαθαο  6 

 

 

                          Οη κεγαιχηεξεο μέλεο μελνδνρεηαθέο αιπζίδεο ζηελ Διιάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεξίδην αγνξάο θαη έζνδα αλά δσκάηην πνιπηειείαο 

 

Με βΪζε ηνπο δεκνζηεπκΫλνπο ηζνινγηζκνχο ηεο πεξηφδνπ 2014 – 2016, ην κΫγεζνο ηεο Διιεληθάο 

αγνξΪο ησλ 5 Ϊζηεξσλ μελνδνρεέσλ θζΪλεη ηα €2,5 δηζ. ην 2016 Ϋλαληη €2,1 δηζ. ην 2015 θαη €1,9 

δηο. ην 2014 αληέζηνηρα. 

 

Απφ πιεπξΪο κεξηδένπ, ηα branded μελνδνρεέα 5 αζηΫξσλ θαηεέραλ ην 78% ην 2016, ην 79% ην 

2015 θαη ην 81% ην 2014. Απφ πιεπξΪο εζφδσλ, ην πςειφηεξν ζπλνιηθφ Ϋζνδν αλΪ δηαζΫζηκν 

δσκΪηην (δεέθηεο TRevPar) θαηαγξΪθεθε ζε 5 Ϊζηεξα μελνδνρεέα – κΫιε  consortium 
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(θνηλνπξαμέα), θαη ην ακΫζσο ρακειφηεξν απφ μελνδνρεέα 5 αζηΫξσλ ηα νπνέα αλάθνπλ ζε θΪπνην 

δηεζλΫο brand. 

 

ΑλαθνξηθΪ κε ηε γεσγξαθηθά θαηαλνκά ησλ εζφδσλ, νη Κπθιαδεο εκθαλέδνπλ ην πςειφηεξν 

TRevPar ην 2016 κε €68.519, θαη απηφ επεηδά Ϋλα πνιχ κεγΪιν πνζνζηφ ησλ branded 

πεληΪζηεξσλ μελνδνρεηαθψλ κνλΪδσλ ησλ ΚπθιΪδσλ αλάθνπλ ζε Ϋλα ά πεξηζζφηεξα marketing  

consortia (θνηλνπξαμέα). Αθνινπζνχλ ηα μελνδνρεέα 5 αζηΫξσλ ηελ Μαθεδνλέαο κε ζπλνιηθΪ Ϋζνδα 

αλΪ δηαζΫζηκν δσκΪηην €55.765, ελψ ηα branded μελνδνρεέα ηεο Αηηηθάο κε €49.353, ηα νπνέα 

φκσο ιεηηνπξγνχλ 12 κάλεο ην ρξφλν. 

 

Πηγέρ: G B R Consulting, The Insider (2018) 

 

2.9 ΟΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΑΛΤΗΓΔ 

 

 

άκεξα, ζηελ ΔιιΪδα ιεηηνπξγνχλ αξθεηΫο ΔιιεληθΫο μελνδνρεηαθΫο αιπζέδεο κεξηθΫο ησλ νπνέσλ 

εέλαη : 

 

1. Airotel. Σα μελνδνρεέα ηνπ Οκέινπ δηαζΫηνπλ ζπλνιηθΪ 20 πιάξσο εμνπιηζκΫλεο ζπλεδξηαθΫο 

αέζνπζεο, ρσξεηηθφηεηαο Ϋσο θαη 280 αηφκσλ, θαζψο θαη ρψξνπο δεμηψζεσλ ρσξεηηθφηεηαο Ϋσο 

θαη 450 αηφκσλ. ηελ Αζάλα, ε αιπζέδα πξνζθΫξεη ηηο επηινγΫο ησλ Airotel Stratos Vassilikos (5 

αέζνπζεο 20-280 αηφκσλ θαη ζπλνιηθά δπλακηθά Ϋσο θαη 600 Ϊηνκα), ην Airotel Alexandros Hotel (3 

αέζνπζεο ησλ 260 αηφκσλ), θαζψο θαη ην Airotel Parthenon Hotel (2 αέζνπζεο ησλ 45 θαη 110 

αηφκσλ). Δθηφο Αζελψλ, ην Achaia Beach Hotel πξνζθΫξεη 4 επξχρσξεο αέζνπζεο ρσξεηηθφηεηαο 

20 – 130 αηφκσλ. ΣΫινο, ην πιάξσο αλαθαηληζκΫλν Galaxy ζηελ ΚαβΪια, δηαζΫηεη 4 πιάξσο 

εμνπιηζκΫλεο ζπλεδξηαθΫο αέζνπζεο ρσξεηηθφηεηαο 15 – 220 αηφκσλ. 

 

2. Aldemar. Ζ αιπζέδα αλάθεη ζηνλ επηρεηξεκαηέα Νέθν Αγγειφπνπιν θαη απνηειεέηαη απφ πΫληε 

μελνδνρεηθΫο κνλΪδεο, ζπλνιηθάο δπλακηθφηεηαο 5000 θιηλψλ. Οη μελνδνρεηαθΫο αιπζέδεο εέλαη 

ηεζζΪξσλ θαη πΫληε αζηΫξσλ θαη νη ηξεέο απφ απηΫο βξέζθνληαη ζηνλ ΛηκΫλα Υεξζνλάζνπ (Κξάηε), 

Ρφδν θαη Γπηηθά Πεινπφλλεζν. 

 

 Ζ αιπζέδα ηνπ Aldemar δηαζΫηεη νθηψ resort μελνδνρεέα ζηελ Κξάηε, ηε Ρφδν θαη ηελ Οιπκπέα. 

πλεδξηαθνχο ρψξνπο δηαζΫηνπλ θαη νη ηξεέο πξννξηζκνέ, πνιχ θαιΪ ζρεδηαζκΫλνπο απφ 

ιεηηνπξγηθά θαη αηζζεηηθά Ϊπνςε θαη κε πιάξε, ζχγρξνλε ηερλνινγηθά ππνδνκά. 
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πγθεθξηκΫλα, ζηε Κξάηε (ΛηκΫλα Υεξζνλάζνπ), ην Aldemar Knossos Royal, δηαζΫηεη δχν 

ζπλεδξηαθΫο αέζνπζεο ρσξεηηθφηεηαο 840 αηφκσλ. ηελ ΚαιιηζΫα ηεο Ρφδνπ, ην Aldemar Amilia 

Mare δηαζΫηεη Ϋλαλ ζπλεδξηαθφ ρψξν ζπλνιηθάο δπλακηθάο 1.140 αηφκσλ θαη ην Aldemar Paradise 

Village 2 αέζνπζεο ζπλνιηθάο ρσξεηηθφηεηαο 330 αηφκσλ. ΣΫινο, ζηε Γπηηθά Πεινπφλλεζν 

(θαθηδηΪ), ην Aldemar Olympian Village, δηαζΫηεη Ϋλα ζπλεδξηαθφ θΫληξν ην νπνέν κπνξεέ λα 

θηινμελάζεη κΫρξη θαη 450 Ϊηνκα. 

 

3. Capsis. Ζ εηαηξεέα Καςάο Α.Δ. εηδηθεχεηαη πΪλσ απφ 40 ρξφληα ζην ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ. Σν 

Out Of the Blue, Capsis Elite Resort, ην νπνέν βξέζθεηαη ζην ΖξΪθιεην ηεο Κξάηεο, εγθεξθξηκΫλν 

απφ ην EC Conference Division, πεξηιακβΪλεη ζπλνιηθΪ 16 αέζνπζεο ζπλαληάζεσλ ρσξεηηθφηεηαο 

Ϋσο θαη 1.000 αηφκσλ. Ο Όκηινο δηαζΫηεη επέζεο θαη ην Athens Capsis Cultural Exhibition & 

Conference Center ζην Μαξνχζη Αηηηθάο, κε 8 αέζνπζεο δπλακηθάο 40 – 200 αηφκσλ. 

 

4. Chandris. Σα μελνδνρεέα Υαλδξά, ηδξχζεθαλ ην 1969 απφ ηνλ Γεκάηξε Υαλδξά. Σν πξψην 

μελνδνρεέν θηέζηεθε ζηελ Υέν ην 1972, θαη αθνινχζεζαλ ηα μελνδνρεέα ηεο ΚΫξθπξαο, ηεο Αζάλαο 

θαη ηεο ΓαζηΪο. 

 

Ζ ζπλνιηθά δπλακηθφηεηα ησλ μελνδνρεέσλ εέλαη 2041 θιηλψλ. ΔπηπιΫνλ, Ϋρεη δψζεη ηδηαέηεξε 

Ϋκθαζε ζην ζπλεδξηαθφ θνκκΪηη, κε ην Metropolitan ζηελ Αζάλα, λα δηαζΫηεη 10 αέζνπζεο 

ζπλνιηθάο ρσξεηηθφηεηαο 1.260 αηφκσλ, ην the MET ζηε Θεζζαινλέθε κε 13 αέζνπζεο θαη 

δπλακηθάο 1.080 αηφκσλ, θαζψο θαη ηα Corfu Chandris Hotel & Villas θαη Dassia Chandris Hotel & 

Spa ζηελ ΚΫξθπξα κε 4 αέζνπζεο ζπλνιηθάο ρσξεηηθφηεηαο 970 αηφκσλ θαη ην Chios Chandris 

Hotel ζηε Υέν κε 2 αέζνπζεο δπλακηθάο 230 αηφκσλ. 

 

ΔπηπιΫνλ, απφ ην 1993 ν Όκηινο Υαλδξά εέλαη κΫινο ηεο Γηεζλνχο Πξσηνβνπιέαο ΠεξηβΪιινληνο 

Ξελνδνρεέσλ, ε νπνέα Ϋρεη σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο  επαηζζεηνπνέεζεο γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ 

πεξηβΪιινληνο ζην ρψξν ησλ μελνδνρεέσλ. 

 

5. Divanis Chains Hotels. Ζ αιπζέδα αλάθεη ζηνλ ΑξηζηνηΫιε ΓηβΪλε, κε ηξέα μελνδνρεέα ζηελ 

πξσηεχνπζα θαη Ϊιια ηΫζζεξα ζηελ ππφινηπε ΔιιΪδα ζπλνιηθάο δπλακηθφηεηαο 3.000 θιηλψλ. 

 

ηελ Αζάλα ιεηηνπξγνχλ ηα Divani Caravel, ην Divani Palace Acropolis, θαη ην Divani Apollon 

Palace & Thalasso ζην Καβνχξη, θαζψο θαη ην Divani Apollon Suites (boutique μελνδνρεέν) ζηελ  
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Λεσθ. ΒνπιηαγκΫλεο. Δπέζεο. ζηνλ φκηιν ΓηβΪλε αλάθνπλ θαη ηα Divani Corfu ζηελ ΚΫξθπξα, ην 

Divani Palace Larissa ζηελ ΛΪξηζα θαη ην Divani Meteora Hotel ζηελ ΚαιακπΪθα. 

 

6. Grecotel. Σν 1981, νη αδειθνέ ΓαζθαιαλησλΪθε ηδξχνπλ καδέ κε ηνλ ηνπξηζηηθφ θνινζζφ TUI 

Group ηελ εηαηξεέα Grecotel, ε νπνέα ηαπηέζηεθε κε ηελ Ϋλλνηα ηεο πνιπηεινχο μελνδνρεέαο. Ζ ελ 

ιφγσ μελνδνρεηαθά αιπζέδα αλάθεη ζηνλ Ν. ΓαζθαιαλησλΪθε θαη δηαζΫηεη ζάκεξα 30 

μελνδνρεηαθΫο κνλΪδεο ζε λεζηΪ φπσο ε Κξάηε, ΚΫξθπξα, Μχθνλν, Ρφδν, Κσ, αιιΪ θαη ζηα 

σξαηφηεξα κΫξε ηεο ελδνρψξαο θαη ηεο αθξηηηθάο ΔιιΪδαο: Αζάλα θαη νχλην, Πεινπφλλεζν, 

Υαιθηδηθά, ΛΪξηζα θαη Αιεμαλδξνχπνιε. 

 

ΔπηπιΫνλ, δηαζΫηεη 2 πνιηηηζηηθΪ πΪξθα, ην Danilia ζηελ ΚΫξθπξα θαη ηελ παξαδνζηαθά θΪξκα 

Agreco ζην ΡΫζπκλν, ηα πξντφληα ηεο νπνέαο δηαηέζεληαη πιΫνλ ζηα Duty Free ηεο ρψξαο. ΠΪλσ 

απφ 5.000 εξγαδφκελνη απαζρνινχληαη ζηηο επηρεηξάζεηο ηνπ Οκέινπ, θαζηζηψληαο ηνλ, ηνλ 

ζεκαληηθφηεξν εξγνδφηε ηεο ειιεληθάο ηνπξηζηηθάο βηνκεραλέαο. 

 

ΣΫινο, κΫρξη ζηηγκάο, ν Όκηινο Ϋρεη ηηκεζεέ κε ρηιηΪδεο Γηεζλά Βξαβεέα απφ πειΪηεο, ηνπξηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο, tour operators θαη δηεζλεέο ελψζεηο, γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ηελ 

ζπλεηζθνξΪ ηεο ζηελ αλαβΪζκηζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ηηο πξσηνβνπιέεο ηεο 

γηα ηελ δηαηάξεζε ηεο πεξηβαιινληηθάο θαη πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκηΪο ηεο ΔιιΪδαο. 

 

2.10 ΟΗ ΞΔΝΔ ΑΛΤΗΓΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

1. Hilton. Ο παγθνζκένο γλσζηφο Όκηινο μελνδνρεέσλ Hilton Hotels Corp. καδέ κε ηελ Hilton 

International δηαζΫηνπλ ζπλνιηθΪ πεξηζζφηεξα απφ 2.000 μελνδνρεέα ζε 55 ρψξεο αλΪ ηνλ θφζκν. 

Σν Hilton Αζελψλ, απνηειεέ Ϋλα απφ ηα κεγαιχηεξα θαη πην πνιπηειά μελνδνρεέα  ζηελ Αζάλα, 

Ϋρνληαο κΪιηζηα δψζεη θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρά ην φλνκΪ ηνπ. 

 

Σν Hilton νηθνδνκάζεθε ηελ πεξένδν κεηαμχ 1958 – 1963, κε ζπλνιηθά ρσξεηηθφηεηα 862 θιηλψλ 

θαη κε ηελ αλΫγεξζά ηνπ ζάκαλε θαη ηελ εέζνδν ηεο ρψξαο καο ζηελ παγθφζκηα ηνπξηζηηθά αγνξΪ 

πνιπηειεέαο, απνηειψληαο θαη ην έδην Ϋλα ζχκβνιν ηεο νηθνλνκηθάο, πνιηηηζηηθάο, θαη θνηλσληθάο 

εμΫιημεο ηεο επνράο εθεέλεο. 
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Σα εγθαέληα ηνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ ηνλ Απξέιην ηνπ 1963, ζηελ ηειεηά ησλ νπνέσλ παξΫζηε θαη ν 

έδηνο ν ηδηνθηάηεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ Οκέινπ, Κφλξαλη Υέιηνλ. 

 

2. Hyatt Regency. Ο Όκηινο Hyatt απνηειεέ Ϋλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

νξγαληζκνχο ζε παγθφζκηα θιέκαθα. ηελ ΔιιΪδα πξσηνιεηηνχξγεζε ην 1994 κε ηα εγθαέληα ηνπ 

μελνδνρεένπ ζηελ Θεζαιινλέθε, δπλακηθφηεηαο 304 θιηλψλ θαη 152 δσκαηέσλ, εμ απηψλ 34 

απνηεινχλ ζνπέηεο. 

 

3. Inter Continental Hotels & Resorts. Απνηειεέ κηα αιπζέδα μελνδνρεέσλ κε πεξηζζφηεξα απφ 

180 μελνδνρεέα ζε ηνπιΪρηζηνλ 60 ρψξεο αλΪ ηνλ θφζκν. ε ιεηηνπξγέα γηα παξαπΪλσ απφ 70 Ϋηε, 

ην brand name Inter Continental κπνξεέ λα ραξαθηεξηζηεέ ψο Ϋλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πνιπηειά 

μελνδνρεέα θαη ζΫξεηξα ζηνλ θφζκν. 

 

Σν Inter Continental μελνδνρεέν ηεο Αζάλαο επέ ηεο Λεσθ. πγγξνχ εέλαη ζπλνιηθάο δπλακηθφηεηαο 

1086 θιηλψλ. 

 

4. Marriott Hotels. Ο Όκηινο μελνδνρεέσλ θαη ζεξΫηξσλ Marriott απνηειεέ κηα ακεξηθαληθά 

πνιπεζληθά εηαηξεέα πνπ δηαρεηξέδεηαη θαη παξΫρεη πξνλφκηα ζε ρηιηΪδεο μελνδνρεέα θαη ρψξνπο 

δηακνλάο. Ηδξχζεθε απφ ηνλ J. Willard Marriott ην 1927, κε Ϋδξα ηελ ΒεζεζδΪ ζηελ κεηξνπνιηηηθά 

πεξηνρά ηεο ΟπΪζηλγθηνλ. 

 

Ζ Marriott απνηειεέ ηελ κεγαιχηεξε μελνδνρεηαθά αιπζέδα ζηνλ θφζκν, θαη δηαζΫηεη πΪλσ απφ 

6.500 ηδηνθηεζέεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 127 ρψξεο ζηνλ θφζκν θαη πΪλσ απφ 1,2 εθαηνκκχξηα 

θιέλεο, απαζρνιψληαο πεξηζζφηεξνπο απφ 177.000 εξγαδφκελνπο. 

 

ηελ ΔιιΪδα, ην μελνδνρεέν ηνπ Οκέινπ Marriott απαξηέδεηαη απφ 479 θιέλεο θαη 16 ζνπέηεο 

πνιπηειεέαο. 

 

5. Holiday Inn Hotels. Απνηεινχλ κηα ακεξηθαληθά, δηνηθνχκελε απφ Βξεηαλνχο, μελνδνρεηαθά 

αιπζέδα ε νπνέα εέλαη ζπγαηξηθά ηεο Inter Continental Hotels Group, αξρηθΪ ηδξχζεθε σο κέα 

αιπζέδα κνηΫι ε νπνέα φκσο εμειέρζεθε ζε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο μελνδνρεηαθΫο επηρεηξάζεηο 

παγθνζκέσο. 
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πλνιηθΪ δηαζΫηεη πΪλσ απφ 1.173 ελεξγΪ μελνδνρεέα αλΪ ηνλ θφζκν θαη πεξηζζφηεξα απφ 

240.000 δσκΪηηα. Σν Holiday Inn ησλ Αζελψλ, πεξηιακβΪλεη 180 standard δσκΪηηα , 11 executive 

δσκΪηηα, 3 ζνπέηεο θαζψο θαη εηδηθΪ δηακνξθσκΫλα δσκΪηηα γηα ΑΜΔΑ. 

 

2.11 ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΟΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟ ΚΛΑΓΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

Ραγδαέα εκθαλέδεηαη λα εέλαη ε αχμεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ησλ κεγαιχηεξσλ μελνδνρεηαθψλ 

αιπζέδσλ ζηελ ΔιιΪδα, γεγνλφο ην νπφην παξαθηλεέ φιν θαη πεξηζζφηεξνπο επηρεηξεκαηέεο λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ θιΪδν. 

 

χκθσκα κε κέα παλειιαδηθά Ϋξεπλα ηεο NEW TIMES, ην Ϋηνο 2017, κε βΪζε ηνπο Ϋσο ηα ηΫιε 

ηνπ 2018 δεκνζηεπκΫλνπο ηζνινγηζκνχο, 200 μελνδνρεηαθΫο επηρεηξάζεηο εέδαλ αχμεζε ησλ 

θεξδψλ ηνπο θαηΪ 51,6%. Ζ αχμεζε ηελ θεξδνθνξέαο άηαλ εκθαλάο απφ ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν 

θηφιαο, κε ηα θαζαξΪ θΫξδε ησλ 610 κεγαιχηεξσλ μελνδνρεέσλ ηεο ρψξαο ηνπ θιΪδνπ λα Ϋρνπλ 

απμεζεέ ζηα 125 εθαηνκκχξηα επξψ απφ ηα 83,8 εθ. επξψ πνπ άηαλ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληΪ. 

 

ΑπηΪ ηα γεγνλφηα δέλνπλ κηα πεξαηηΫξσ ψζεζε ζην επελδπηηθφ θνηλφ, πξνζειθχνληαο ζπλερψο 

λΫνπο επελδπηΫο αιιΪ θαη ελεξγνπνηψληαο θαη φζνπο εδψ θαη ρξφληα εκπηζηεχνληαη ην ειιεληθφ 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Απηφο εέλαη θαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ αλαβηψλνπλ νξηζκΫλεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

ηνπξηζηηθΫο επελδχζεηο. 

 

1. Νέα μελνδνρεία απφ ηνλ Όκηιν Sani – Ikos 

 

Πξφο νινθιάξσζε βαδέδεη ην επελδπηηθφ ζρΫδην χςνπο 250 εθαηνκκπξέσλ επξψ απφ ηνλ Όκηιν 

Sani-Ikos, ν νπνένο άδε δηαζΫηεη 10 μελνδνρεηαθΫο κνλΪδεο, ελλΫα εθ ησλ νπνέσλ βξέζθνληαη επέ 

ειιεληθνχ εδΪθνπο (5 Sani Resorts, 4 Ikos Resorts θαη 1 ζηελ Ηζπαλέα). 

 

ΔπηπιΫνλ, ηνλ ΜΪην ηνπ 2018 μεθέλεζε θαη ε ιεηηνπξγέα ηνπ IKOS Dassia ζηελ ΚΫξθπξα, ην 2019 

ζα ιεηηνπξγάζεη ην IKOS Kefalos ζηελ Κσ, ην νπνέν απνηειεέ κηα επΫλδπζε χςνπο 90 

εθαηνκκπξέσλ επξψ, ελψ ην 2020 αλακΫλεηαη λα ιεηηνπξγάζεη θαη ην Ikos – Costa Del Sol Princess. 

 

ΜΫζα ζην 2018 αλαθνηλψζεθε θαη ε νιηθά αλαθαηαζθεπά ηνπ Ikos Andalusia, ηνπ πξψηνπ 

πνιπηεινχο resort ηνπ Οκέινπ Sani/Ikos ζηελ Ηβεξηθά Υεξζφλεζν, πξνυπνινγηζκνχ 150 εθ. επξψ. 
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Ο Όκηινο, ν νπνένο δηεπζχλεηαη απφ ηνπο ΑλδξΫα ΑλδξεΪδε, ηαχξν ΑλδξεΪδε θαη Mathieu 

Guillemin, εηνηκΪδεηαη λα εληΪμεη ζην ραξηνθπιΪθην ηνπ αθφκε δχν λΫα μελνδνρεέα ζε Ρφδν θαη 

Κξάηε κΫζα ζηα επφκελα ρξφληα, φπσο πξνβιΫπεη θαη ε επηρεηξεζηαθά ζηξαηεγηθά ηεο LIBRI (ηεο 

κεηξηθάο εηαηξεέαο ησλ αλεμΪξηεησλ επηρεηξάζεσλ Sani θαη Ikos), ζα πξνζηέζεηαη ηνπιΪρηζηνλ κέα 

θαηλνχξγηα κνλΪδα θΪζε ρξφλν ζηελ θαηεγνξέα ησλ ππεξ – πνιπηειψλ μελνδνρεέσλ. 

 

2. Grecotel – Δπελδπηηθφ πξφγξακκα γηα μελνδνρεία ηξίηεο γεληάο 

 

Δπελδπηηθφ πξφγξακκα χςνπο 42 εθ. επξψ, νινθιάξσζε εληφο ηνπ 2018 θαη ν Όκηιφο Grecotel κε 

ζηφρν ηα αλαθαηληζκΫλα μελνδνρεέα λα απνηειΫζνπλ πξνπνκπφ ησλ ιεγφκελσλ κνλΪδσλ ηξέηεο 

γεληΪο. Σν ζπγθεθξηκΫλν πξφγξακκα δεκηνχξγεζε 630 λΫεο ζΫζεηο απαζρφιεζεο, γεγνλφο πνπ 

θαζηζηΪ ηνλ Όκηιν Grecotel ηνλ κεγαιχηεξν εξγνδφηε ηεο ειιεληθάο μελνδνρεέαο κε ζπλνιηθφ 

εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ θζΪλεη ηνπο 6.100 εξγαδνκΫλνπο. 

 

Δηδηθφηεξα, ην επηρεηξεκαηηθφ πιΪλν ηνπ νκέινπ Νηθνπ ΓαζθαιαλησλΪθε – Grecotel αθνξΪ ηελ 

αλαθαέλεζε θαη ξηδηθά αλαβΪζκηζε ησλ πνιπηειψλ μελνδνρεηαθψλ ζπγθξνηεκΪησλ Corfu Imperial. 

Daphnila Bay Dassia, Casa Marron, Pella Beach kai Rhodos Royal. 

 

3. ηελ εθθίλεζε ην Atalanti Hills ζηελ Φζηψηηδα 

 

Πην θνληΪ ζηελ εθθέλεζε ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ – ηα ηειεπηαέα 12 ρξφληα – βξέζθεηαη ε ηνπξηζηηθά 

επΫλδπζε Atalanti Hills ζηελ Φζηψηηδα, κε πξνυπνινγηζκφ χςνπο 1,5 δηο επξψ ζε Ϋλα ηκάκα 

Ϋθηαζεο 12,5 ρηιηΪδσλ ζηξεκκΪησλ. 

 

Απηφ ην κεγΪιν επελδπηηθφ ζρΫδην αλακΫλεηαη λα δεκηνπξγάζεη πεξηζζφηεξεο απφ 5.500 λΫεο 

ζΫζεηο εξγαζέαο θαη πεξηιακβΪλεη ηελ θαηαζθεπά ηξηψλ ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκΪησλ 

(Νφηνο, ΕΫθπξνο, ΒνξξΪο) ζπλνιηθάο δπλακηθφηεηαο 8.872 θιηλψλ. 

 

Ο Νφηνο ζα δηαζΫηεη 1.300 θαηνηθέεο θαη ζα βξέζθεηαη ζην λφηην Ϊθξν ηεο Ϋθηαζεο ην νπνέν 

ζπλνξεχεη κε ηελ Κσπατδα. Ο ΕΫθπξνο, εέλαη ην θεληξηθφ ηκάκα ηνπ project φπνπ θαη ζα 

αλαπηπρζνχλ 955 θαηνηθέεο, ελψ ζην ΒνξξΪ ζα νηθνδνκεζνχλ 1.321 θαηνηθέεο απεπζπλφκελεο 

θπξέσο ζε νηθνγΫλεηεο. 

 

 



75 

 

 

 

4. Kilada Hills: Σν παξαζεξηζηηθφ ηνπξηζηηθφ ρσξηφ ηεο Αξγνιίδαο 

 

Δληφο ηνπ 2019, Ϋρεη πξνγξακκαηηζηεέ ε εθθέλεζε ηεο θαηαζθεπάο ηνπ παξαζεξηζηηθνχ ηνπξηζηηθνχ  

ρσξηνχ ζηελ Αξγνιέδα Kilada Hills ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ηΪμεο ησλ 418 εθαηνκκπξέσλ 

επξψ απφ ηελ Dolphin Capital. Σν πξΪζηλν θψο γηα ηελ εθθέλεζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο επΫλδπζεο 

δφζεθε ην 2018, κεηΪ απφ δεκνζέεπζε ζην ΦΔΚ θνηλάο ππνπξγηθάο απφθαζεο ε νπνέα ελΫθξηλε 

ηελ πνιενδνκηθά κειΫηε θαζψο θαη ηελ κειΫηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. 

 

Ζ επΫλδπζε ζα πινπνηεζεέ ζε κηα Ϋθηαζε 2.100 ζηξεκκΪησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρά ηεο ΚνηιΪδαο, 

θνληΪ ζην Πφξην ΥΫιη. Δθεέ ζα θαηαζθεπαζηεέ κηα ππεξπνιπηειάο μελνδνρεηαθά κνλΪδα 30.000 

η.κ., πνιπηειεέο βέιιεο, εκπνξηθΪ θαηαζηάκαηα, αζιεηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο, θαζψο θαη γάπεδα golf. 

Δηδηθφηεξα, ζπλνιηθΪ πξνβιΫπεηαη ε αλΫγεξζε 320 επαχιεσλ, 100 βηιιψλ, θαη 28 κεγΪισλ 

θαηνηθηψλ. 

 

5. Ζ επέλδπζε Ίηαλνο Γαία ζηελ Κξήηε 

 

Πξφθεηηα γηα κηα επΫλδπζε ηνπ νκέινπ Minoan Group, ηεο νπνέαο ε Ϋλαξμε ησλ εξγαζηψλ Ϋρεη 

δξνκνινγεζεέ λα πξαγκαηηπνηεζεέ εληφο ηνπ 2019, θαη ζα απνηειεέ ηελ κεγαιχηεξε επΫλδπζε ζηε 

Κξάηε θαζψο εέλαη χςνπο 267 εθαηνκκπξηψλ επξψ θαη δπλακηθφηεηαο 1.936 θιηλψλ ζε κηα Ϋθηαζε 

22.120 ζηξεκκΪησλ. 

 

6.  Γέθα θαηλνχξγηα μελνδνρεία ζηε ρψξα απφ ηελ TUI ηα επφκελα ρξφληα 

 

Έκθαζε ζε λΫεο μελνδνρεηαθΫο κνλΪδεο ζηε ρψξα καο δέλεη ην επελδπηηθφ πξφγξακκα ηεο TUI. 

ΓηαζΫηνληαο άδε 32 μελνδνρεέα ζηελ ΔιιΪδα θαη πεξηζζφηεξα απφ 8.500 δσκΪηηα, ν θνξπθαένο 

ηνπξηζηηθφο φκηινο ηεο Γεξκαλέαο αιιΪ θαη ηνπ θφζκνπ, Ϋρεη αλαθνηλψζεη αξθεηΫο θαηλνχξγηεο 

επελδχζεηο ζηελ ΔιιΪδα θαη απηφ πεξηιακβΪλεη ηελ δεκηνπξγέα 10 λΫσλ μελνδνρεηαθψλ κνλΪδσλ 

κΫζα ζηα επφκελα ρξφληα. 

 

Αμέδεη λα ζεκεησζεέ ην γεγνλφο πψο δελ απνηεινχλε φια λΫεο κνλΪδεο  θαζψο νξηζκΫλα απφ απηΪ 

ζα θαηαζθεπαζζνχλ θαη Ϊιια ζα εμαγνξαζζνχλ κε θΪπνηα λα αλάθνπλ εμ νινθιάξνπ ζηνλ φκηιν 

θαη Ϊιια λα απνηεινχλ πξντφλ ζπκκεηνρηθάο ζπλεξγαζέαο. 
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Όζνλ αθνξΪ ηνπο πξννξηζκνχο, ν φκηινο ζθνπΫπεη λα επελδχζεη ηφζν ζηα ειιεληθΪ λεζηΪ, φζν θαη 

ζηελ επεηξσηηθά ειιΪδα. 

 

7. Δπελδχζεηο χςνπο 100 εθ. απφ ηνλ Όκηιν Μήηζε 

 

Δπελδζηηθφ πξφγξακκα χςνπο 100 εθαηνκκπξέσλ επξψ πινπνηεέ ν μελνδνρεηαθφο φκηινο  Μάηζε 

γηα ην 2021 κε ζηφρν ηελ αλαβΪζκηζε ησλ 17 ζπγθξνηεκΪησλ ηνπ θαζψο θαη ησλ παξερνκΫλσλ 

ππεξεζηψλ ηνπ. 

 

Πξέλ, κΪιηζηα ηελ εθθέλεζε ηεο ζεδφλ 2018, εέρε άδε εθηειΫζεη Ϋξγα χςνπο 25 εθ. επξψ ζε κνλΪδεο 

φπσο ην Norida Beach Hotel ζηε Κσ, ην Rinela Beach Resort & Spa ζηελ Κξάηε θαη ην Rhodos 

Village Hotel & Spa ζηε Ρφδν. 

 

8. Σξία λέα Marriott κέζα ζην 2019 

 

Δληφο ηνπ 2019 αλακΫλεηαη λα θΪλνπλ ηα εγθαέληα ηνπο ηα λΫα μελνδνρεέα Autograph θαη Moxy ηεο 

κεγαιχηεξεο μελνδνρεηαθάο αιπζέδαο ηνπ θφζκνπ, Marriott ζε Αζάλα, ΠΪηξα θαη Μχθνλν. 

 

Σελ δηαρεέξεζε ζε Αζάλα θαη ΠΪηξα Ϋρεη αλαιΪβεη, θαηφπηλ ζπκθσλέαο ε θνηλνπξαμέα Shaner Italia 

S.R.L / CS Hospitality, ελψ ην λΫν Autograph ηεο Μπθφλνπ ε εηαηξεέα SWOT. 

 

ΜεηΪ ηελ επηζηξνθά ηνπ νκέινπ ζηελ Αζάλα κε ην εκβιεκαηηθφ Athens Marriott Hotel, θαηφπηλ 

ζπκθσλέαο κε ηνλ φκηιν Υαλδξά ηνπ Metropolitan Athens Hotel, ε αιπζέδα ηεο Marriott εληζρχεη  

πεξαηηΫξσ ηελ παξνπζέα ηεο ζηε ρψξα καο εθκεηαιιεπφκελε ηελ εθξεθηηθά Ϊλνδν πνπ ζεκεηψλεη 

ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο ΔιιΪδαο ηα ηειεπηαέα ρξφληα. 

 

9. Δπελδπηηθφ πιάλν γηα ηελ αλαγέλλεζε ηνπ Αζηέξα Βνπιηαγκέλεο 

 

ε πξννξηζκφ παγθφζκηνπ επηπΫδνπ ζα αλαδεηρζεέ ην Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, κε 

ηελ επΫλδπζε ζπλνιηθνχ χςνπο 650 εθ. επξψ λα ζπληζηΪ ην κεγαιχηεξν ηνπξηζηηθφ Ϋξγν πνπ 

πινπνηεέηαη κΫζα ζην 2019 ζηε ρψξα θαη πεξηιακβΪλεη ηελ πιάξε αλΪθαέλεζε ησλ μελνδνρεηαθψλ 

ππνδνκψλ, ηελ αλΪπηπμε Ϋσο θαη 13 πνιπηειψλ θαηνηθηψλ, ηελ αλαβΪζκηζε ηεο καξέλαο θαη ηεο 

παξαιέαο ηνπ ΑζηΫξα ΒνπιηαγκΫλεο. 
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10. Costa Navarino: Δπηά λέα μελνδνρεία πξνυπνινγηζκνχ 2,5 δηο επξψ κέζα ζηελ 

επφκελε δηεηία 

 

Σν Ϊλνηγκα επηΪ λΫσλ μελνδνρεέσλ ηα νπνέα ζα μεπεξλνχλ ζε δπλακηθφηεηα ηηο 5.000 θιέλεο 

πξναλάγγεηιε ν πξφεδξνο ηεο ΣΔΜΔ, ΑρηιιΫαο Κσληαζηαθφπνπινο, ζηελ νπνέα αλάθεη ην Costa 

Navarino. 

 

Οη ζπλνιηθΫο επελδχζεηο μεπεξλνχλ ηα 2,5 δηο επξψ θαη ηα λΫα μελνδνρεέα εέλαη ηα εμάο : Γχν λΫεο 

μελνδνρεηαθΫο κνλΪδεο ζηε ΓηΪινβα, ζπλνιηθάο δπλακηθφηεηαο 322 θαη 814 θιηλψλ αληέζηνηρα, ηα 

νπνέα αλακΫλνληαη λα ιεηηνπξγάζνπλ κΫζα ζην 2021. ΔπηπιΫνλ, ηΫζζεξα μελνδνρεέα ζην Ρηδφκπιν, 

κε δπλακηθφηεηα Ϊλσ ησλ 3.000 θιηλψλ θαη αθφκε δχν ζην Navarino Hills 875 θιηλψλ. 

 

ΣΫινο, αμέδεη λα αλαθΫξνπκε ηελ κεγΪιε ζπλεηζθνξΪ πνπ ζα Ϋρνπλ νη ελ ιφγσ επελδπηηθΫο θηλάζεηο 

ζηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο αλεξγέαο ζηελ ρψξα καο, αθνχ ε απαζρφιεζε πνπ ζα επηθΫξνπλ νη 

ζπγθεθξηκΫλεο επελδχζεηο ζα μεπεξΪζνπλ ηηο 11.200 Ϊκεζεο θαη Ϋκκεζεο ζΫζεηο εξγαζέαο. 

 

11. Δπέθηαζε ηνπ Οκίινπ Λάκςα ζηελ Πιαηεία πληάγκαηνο 

 

ΣΫινο, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ εθθέλεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ην ηξέην μελνδνρεέν ηνπ Οκέινπ ΛΪκςα 

ζηελ Πιαηεέα πληΪγκαηνο, εθεέ πνπ παιηφηεξα ιεηηνπξγνχζε ην King’s Palace. 

 

Πξφθεηηα γηα Ϋλα 4ζηεξν μελνδνρεέν, γηα ην νπνέν ην επελδπηηθφ πιΪλν ηνπ πξνβιΫπεη ηε 

δεκηνπξγέα κηαο πνιπηεινχο κνλΪδαο ζηελ θαηεγνξέα ησλ boutique hotels, ζπλνιηθάο 

δπλακηθφηεηαο 383 θιηλψλ. Ζ ζπγθεθξηκΫλε επΫλδπζε αλακΫλεηαη λα αγγέμεη ηα 18 εθ. επξψ, θαζψο 

ιφγσ ηεο παιαηφηεηαο ηνπ θηηξένπ, εέλαη αλαγθαέν λα γέλνπλ εθηεηακΫλεο εξγαζέεο ελέζρπζεο. 

 

Πηγή : The Insider, 2018 
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2.12 ΔΠΗΓΟΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΣΟ 2018 & Α΄ ΣΡΗΜΖΝΟ 

2019 

 

Σν 2018 απνηΫιεζε ηελ θαιχηεξε θαη πην παξαγσγηθά ρξνληΪ φζνλ αθνξΪ ζηηο επηδφζεηο ησλ 

μελνδνρεέσλ ζηελ ηζηνξέα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, αθνχ νη δηεζλεέο αθέμεηο Ϊγγημαλ ηα 

33 εθαηνκκχξηα (ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο θξνπαδηΫξαο) θαη ηα ζπλνιηθΪ Ϋζνδα μεπΫξαζαλ θΪζε 

πξνεγνχκελε ρξνληΪ. 

 

Ζ ξαγδαέα αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθάο θέλεζεο νδάγεζε κε ηε ζεηξΪ ηεο ζε θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ 

ακηγψο ηνπξηζηηθψλ εζφδσλ ηα νπνέα μεπΫξαζαλ ηα 16 δηζ επξψ, φπσο επηβαηβεψλεηαη απφ 

δηΪθνξεο επέζεκεο πεγΫο ( ΔΛ.ΣΑΣ, ΤΠΑ, FRAPORT, ΓΑΑ, ΔΑΠ, ΣηΔ, ΔΡΓΑΝΖ). 

 

Πην ζπγθεθξηκΫλα θαηΪ ηελ ηνπξηζηηθά ζεδφλ 2018 ζεκεηψζεθαλ: 

 

1. Αχμεζε 10,6% ζηε δηεζλά ηνπξηζηηθά θέλεζε ηελ πεξένδν Ηαλνπαξένπ – Ννεκβξένπ 2018, φπνπ 

θαη γηα πξψηε θνξΪ Ϊγγημε ηα 29,5 εθ. επηζθΫπηεο (Πηγή: ΣηΔ – Έπεςνα ςνόπυν) 

 

2. ΑλΪινγε Ϊλνδν θαηΪ 9,7% θαηΫγξαςαλ ηα ακηγψο ηνπξηζηηθΪ Ϋζνδα ην 11κελν Ηαλνπαξένπ – 

Ννεκβξένπ 2018 ζε ζχγθξηζε κε ην αληέζηνηρν ην 2017, φπνπ θαη Ϊγγημαλ γηα πξψηε θνξΪ ηα 16 

δηζ επξψ γηα ην ζπγθεθξηκΫλν δηΪζηεκα ηνπ Ϋηνπο. 

 

3. Άλνδν ηεο ηΪμεο ηνπ 12,9% θαηΫγξαςαλ ην 2018 ζπλνιηθΪ θαη νη δηεζλεέο αεξνπνξηθΫο αθέμεηο ζε 

ζχγθξηζε κε ην αληέζηνηρν δηΪζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ Ϋηνπο (2017 – 18,3 εθ. , 2018 – 20,7 εθ.). 

Γηα πξψηε θνξΪ ζηελ ηζηνξέα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ, νη δηεζλεέο αεξνπνξηθΫο αθέμεηο μεπΫξαζαλ 

ηα 20 εθ.. Πεξηζζφηεξνη απφ 2,4 εθ. επηπιΫνλ μΫλνη ηνπξέζηεο επηζθΫθζεθαλ αεξνπνξηθψο 

ειιεληθνχο πξννξηζκνχο. (Πηγη: Fraport, ΓΑΑ, ΤΠΑ) 

 

4. Αχμεζε θαηΪ 19,4% θαηΫγξαςαλ νη δηεζλεέο αεξνπνξηθΫο αθέμεηο ηνπ δηεζλνχο αεξνιηκΫλα 

Αζελψλ ην 2018 (5,7 εθ.) ζε ζρΫζε κε ην 2017 (4,7 εθ.) , δειαδά 1 εθαηνκκχξην πεξηζζφηεξνη μΫλνη 

επηζθΫπηεο ηαμέδεςαλ ζηελ ΔιιΪδα κΫζσ Αζάλαο ην 2018. (Πηγή: ΓΑΑ, ΤΠΑ) 
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5. ΑλνδηθΪ θηλάζεθε θαη ην ζχλνιν ησλ πξννξηζκψλ. Ζ κεγαιχηεξε Ϊλνδνο ζεκεηψλεηαη ζηα 

αεξνδξφκηα ηεο Μπηηιάλεο (43,1%) θαη ηνπ Αγρηαινχ (37,1%), ελψ αθνινπζνχλ ηα αεξνδξφκηα 

ηεολ Μπθφλνπ (24,8%), ηεο ΚαβΪιαο (23,3%), ηεο ΚεθαινληΪο (22,3%) θαη ηεο Ϊκνπ (21,7%). 

πκπεξαζκαηηθΪ, πεξηζζφηεξνη απφ 1,5 εθαηνκκχξηα μΫλνη ηνπξέζηεο επηζθΫθζεθαλ αεξνπνξηθψο 

ειιεληθνχο πξννξηζκνχο κε απεπζεέαο πηάζεηο απφ ην εμσηεξηθφ. (Πηγή: FRAPORT, ΤΠΑ) 

 

6. Άλνδν θαηΪ 27,9% ζηηο tax free ζπλαιιαγΫο ην 2018 ζε ζρΫζε κε ην 2017. (Πηγή: PLANET) 

 

7. ΚαηΪ 12,8% απμάζεθαλ θαη νη εηζπξΪμεηο ησλ κνπζεέσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαηΪ ην 9-

κελν Ηαλνπαξένπ – επηεκβξένπ 2018 ζε ζρΫζε κε ην αληέζηνηρν ην 2017 θαη θαηΪ 12,6% επέ ησλ 

ζπλνιηθψλ επηζθεπηψλ. (Πηγή: ΔΛ.ΣΑΣ) 

 

8. Αχμεζε 10,2% θαηΫγξαςαλ θαη ηα δεκφζηα Ϋζνδα απν ηνλ Φ.Π.Α. ζηα μελνδνρεέα θαη ζπλνιηθΪ 

ζηηο ππεξεζέεο παξνράο θαηαιχκαηνο θαηΪ ην κάλα Ηνχλην 2018 ζε ζρΫζε κε ην 2017 θαη 4,0% ην 

κάλα Ηνχιην. (Πηγή: ΑΑΓΔ) 

 

9. εκεηψζεθε αχμεζε θεξδψλ θαηΪ 51,6% ησλ ειιεληθψλ μελνδνρεέσλ ην 2017 κε βΪζε ηνπο Ϋσο 

ηηο 16/11/2018 δεκνζηεπκΫλνπο ηζνινγηζκνχο. (Πηγή: Έπεςνα NEW TIMES) 

 

10. Γεκηνπξγάζεθαλ επηπιΫνλ 288.369 λΫεο ζΫζεηο εξγαζέαο θαηΪ ην 9-κελν Ηαλνπαξένπ – 

επηεκβξένπ ηνπ 2018, ιφγσ ηεο αλνδηθάο πνξεέαο ηνπ ηνπξηζκνχ, επέδνζε πνπ απνηειεέ ηελ 

πςειφηεξε απφ ην 2001. (Πηγή: ΔΡΓΑΝΗ) 

 

11. Αχμεζε ηεο ηΪμεο ηνπ 16,6% θαηΫγξαςε ν δεέθηεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξεέσλ, γξαθεέσλ νξγαλσκΫλσλ ηαμηδέσλ, θαζψο θαη ησλ δηαθφξσλ 

ππεξεζηψλ θξαηάζεσλ θαηΪ ην β΄ ηξέκελν ηνπ 2018 ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληέζηνηρε πεξένδν ηνπ 

2017. (Πηγή: ΔΛ.ΣΑΣ) 

 

12. ΣΫινο, αχμεζε θαηΪ 8,5% θαηΫγξαςε θαη ε κΫζε ηηκά αλΪ δσκΪηην ζηα μελνδνρεέα ηεο Αζάλαο 

θαηΪ ην 8-κελν Ηαλνπαξένπ – Απγνχζηνπ 2018 θαη 2,2% Ϊλνδν ζηηο πιεξφηεηεο ησλ μελνδνρεέσλ 

ζε ζχγθξηζε κε ην αληέζηνηρν νθηΪκελν ηνπ 2017. (Πηγή: ΔΞΑΑΑ, GBR) 

 

Πηγέρ: ΑΠΔ , ΜΠΔ 

 



80 

 

 

 

Όζνλ αθνξΪ ην α΄ ηξέκελν ηνπ 2019, ν μελνδνρεηαθφο θιΪδνο θαηΫγξαςε πηψζε κε κεέσζε ζηηο 

πιεξφηεηεο, ηηο ηηκΫο, θαη ηηο ζπλνιηθΫο πξνθξαηάζεηο, φπσο αλαθΫξεη ε Έξεπλα πγθπξέαο πνπ 

δηελάξγεζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξένπ ΔιιΪδνο (ΞΔΔ), ην Ηλζηηηνχην 

Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη ΠξνβιΫςεσλ (ΗΣΔΠ). 

 

χκθσλα κε ηελ ζπγθεθξηκΫλε Ϋξεπλα κε ηέηιν «Δπηδφζεηο Ξελνδνρεέσλ θαηΪ ην α΄ ηξέκελν θαη 

πξνβιΫςεηο γηα ηελ ηνπξηζηηθά ζεδφλ 2019», πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε ζε δεέγκα 1956 ειιεληθψλ 

μελνδνρεέσλ ζε ζχλνιν 9.873 – ην 45% ησλ κνλΪδσλ ζπλερνχο ιεηηνπξγέαο παξνπζέαζε κεησκΫλε 

πιεξφηεηα, ελψ 1 ζηα 4 μελνδνρεέα εκθΪληζε κεέσζε ζηηο ηηκΫο ηνπ. 

 

Αληέζηνηρα ην 46% ησλ μελνδνρεέσλ επνρηθάο ιεηηνπξγέαο ζεκεέσζε κεέσζε ζηηο πξνθξαηάζεηο 

ηνπ, ελψ ην 23% ησλ νπνέσλ αλαγθΪζηεθαλ λα κεηψζνπλ ηηο ηηκΫο ηνπο πνπ πξνζθΫξνπλ γηα ηα 

ιεγφκελα early bookings, δειαδά ηηο θξαηάζεηο ηειεπηαέαο ζηηγκάο, κε ζθνπφ λα πξνζειθχζνπλ 

λΫα πειαηεέα. 

 

πκπεξαζκαηηθΪ, φπσο απνηππψλεηαη απφ ηελ ζπγθεθξηκΫλε Ϋξεπλα, θαη εηδηθφηεξα ζηνλ 

απνινγηζκφ ηνπ α΄ ηξηκάλνπ ησλ μελνδνρεέσλ ζπλερνχο ιεηηνπξγέαο: 

 

- Σν 45% ησλ κνλΪδσλ θαηΫγξαςε κεέσζε ζηηο πιεξφηεηεο ζε ζχγθξηζε κε ην αληέζηνηρν ηξέκελν 

ηνπ 2018. ΚαηΪ κΫζν φξν, ε κεέσζε απηά Ϊγγημε ην 24%. 

 

- ΜεζνζηαζκηθΪ, ζε επέπεδν επηθξΪηεηαο, ε κεέσζε ηεο πιεξφηεηαο αλάιζε πνζνζηηαέα ζην 7,4%. 

 

- ην έδην δηΪζηεκα, 1 ζηα 4 μελνδνρεέα αλαγθΪζηεθε λα πξνβεέ ζε κεέσζε ησλ ηηκψλ ηνπ, κε ηελ 

κεέσζε απηά λα θπκαέλεηαη ζην 15%, ελψ ην 64% ησλ μελνδνρεέσλ δηαηάξεζε ζηαζεξΫο ηηο ηηκΫο 

ηνπ. 

 

Αληέζηνηρα γηα ηα μελνδνρεέα επνρηαθάο ιεηηνπξγέαο ε Ϋξεπλα δηαπηζηψλεη φηη: 

 

- ην 46% ησλ μελνδνρεέσλ νη πξνθξαηάζεηο, νη νπνέεο απνηεινχλ θαη ηνλ δεέθηε γηα ηελ πνξεέα ηεο 

ηνπξηζηηθάο θέλεζεο, παξνπζέαζαλ κεέσζε, ε νπνέα θαηΪ κΫζν φξν θηλάζεθε ζην 21%. 

 

- Όζνλ αθνξΪ ζηηο εθπηψζεηο πνπ δέλνπλ νη μελνδφρνη γηα ηηο θξαηάζεηο ηεο ηειεπηαέαο ζηηγκάο, ην 

75% δάισζε φηη δηαηάξεζε ηηο ηηκΫο ηνπ ζηαζεξΫο, ελψ αληέζηνηρα ην 23% αλαγθΪζηεθε λα ηηο 
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κεηψζεη θαη λα πξνζθΫξεη απμεκΫλεο εθπηψζεηο πξνθεηκΫλνπ λα δηαηεξάζεη ηα επέπηδα ηεο 

πειαηεέαο ηνπ ά θαη λα πξνζειθχζεη λΫνπο πειΪηεο. 

 

ΔπηπιΫνλ, ε ζπγθεθξηκΫλε Ϋξεπλα αλαθΫξεη γηα ηηο πξνβιΫςεηο ηεο ηνπξηζηηθάο πεξηφδνπ 2019 ησλ 

μελνδνρεέσλ ζπλερνχο ιεηηνπξγέαο φηη: 

 

- Σν 31% ησλ μελνδφρσλ εθηηκΪ φηη ε πιεξφηεηα γηα ην 2019 ζα εέλαη κεησκΫλε ζε ζχγθξηζε κε ην 

2018, κε ηε κεέσζε απηά λα εθηηκΪηαη φηη ζα θπκαλζεέ γχξσ ζην 20%. 

 

- Αληέζηνηρα, ην 21% ησλ μελνδφρσλ πξνβιΫπνπλ φηη ζα ρξεηαζηεέ λα κεηψζνπλ ηηο ηηκΫο ηνπο. ΚαηΪ 

κΫζν φξν ε κεέσζε εθηηκΪηαη λα εέλαη ηεο ηΪμεο ηνπ 13%. ΣΫινο, ην 65% εμ απηψλ δειψλεη φηη ζα 

δηαηεξάζεη ζηαζεξΫο ηηο ηηκΫο ηνπ γηα ην 2019. 

 

Αληέζηνηρα γηα ηα μελνδνρεέα επνρηαθάο ιεηηνπξγέαο ζπκπεξαέλνπκε πψο: 

 

- Σα μελνδνρεέα επνρηαθάο ιεηηνπξγέαο ζα δερζνχλ κεγαιχηεξεο πηΫζεηο, κε ην 43% ησλ μελνδφρσλ 

λα εθηηκΪ φηη ε πιεξφηεηΪ ηνπο θαηΪ ηε ζεξηλά ζεδφλ 2019-2020 ζα κεησζεέ αηζζεηΪ, κε ηε κεέσζε 

λα θπκαέλεηαη ζην 16%. 

 

- Σν 16% ησλ μελνδφρσλ πξνβιΫπνπλ φηη ζα ρξεηαζηεέ λα κεηψζνπλ ηηο ηηκΫο ηνπο ζε ζρΫζε κε ηελ 

αληέζηνηρε ζεδφλ ηνπ 2018 θαηΪ 13% ζε επέπεδν επηθξΪηεηαο, ελψ ην 60% απηψλ ζα δηαηεξάζεη 

ζηαζεξΫο ηηο ηηκΫο. 

 

- ΣΫινο, κπνξνχκε λα ζπκπεξΪλνπκε απφ ηε κειΫηε φηη ππΪξρεη αθελφο κηα αλνκνηνκνξθέα σο 

πξφο ηηο επηδφζεηο αλΪινγα κε ηελ πεξηθΫξεηα πνπ εμεηΪδνπκε θαη ην γεγνλφο φηη ππΪξρεη κεγΪιε 

αλΪγθε ζηάξημεο ησλ μελνδνρεέσλ ρακειφηεξσλ θαηεγνξηψλ, θαζψο απηΪ εέλαη πνπ δΫρνληαη ηηο 

κεγαιχηεξεο πηΫζεηο φζνλ αθνξΪ ηνπο δεέθηεο ηηκάο θαη πιεξφηεηαο. 

 

Πεγά: Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηάξην ΔιιΪδνο, Έξεπλα – ΜειΫηε ΗΣΔΠ (2018) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3  

 

 

ΣΑΣΗΣΗΚΖ – ΟΗΚΟΝΟΜΔΣΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ – ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 

 

 

ε απηφ ην θεθΪιαην ηεο εξγαζέαο (εξεπλεηηθφ θνκκΪηη) ζα γέλεη αξρηθΪ αλαθνξΪ θαη αλΪιπζε ησλ 

αθέμεσλ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ ζηα μελνδνρεηαθΪ θαηαιχκαηα ηεο ρψξαο θαη θΪκπηλγθ γηα ηηο 

ρξνλνινγέεο απφ ην 2009 Ϋσο θαη ην 2018, θαζψο Ϋπεηηα ε νηθνλνκεηξηθά αλΪιπζε κε εμαγσγά 

πξνβιΫςεσλ γηα ηηο αθέμεηο απηΫο θαηΪ ην Ϋηνο 2019 κΫζσ ηνπ πξνγξΪκκαηνο stat graphics πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλΪιπζε ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ. 

 

3.1 ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΦΗΞΔΧΝ ΖΜΔΓΑΠΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ Δ 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ, ΚΑΜΠΗΝΓΚ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2009-2018 

 

2009 

Απφ ηα ζηνηρεέα ηνπ Γειηένπ Σχπνπ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ, πξνθχπηεη φηη θαηΪ ην Ϋηνο 2009 ζην ζχλνιν ησλ 

θαηαιπκΪησλ μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ θαη θΪκπηλγθ ηεο Υψξαο παξνπζηΪδεηαη αχμεζε ζηηο 

δηαλπθηεξεχζεηο θαηΪ 0,6%, πνπ νθεέιεηαη ζηνπο εκεδαπνχο (αχμεζε 9,6%), Ϋλαληη ησλ 

αιινδαπψλ πνπ παξνπζηΪδνπλ κεέσζε θαηΪ 2,7%. 

 

Οη αθέμεηο ησλ πειαηψλ παξνπζηΪδνπλ αχμεζε θαηΪ 1,8%, ζε ζρΫζε κε ηα αληέζηνηρα ζηνηρεέα ηνπ 

2008 (πνπ νθεέιεηαη ζηνπο εκεδαπνχο νη νπνένη παξνπζηΪδνπλ αχμεζε θαηΪ 5,6%, Ϋλαληη ησλ 

αιινδαπψλ πνπ παξνπζηΪδνπλ κεέσζε θαηΪ 1,2%). 

 

Γηα ην 2009, ε κΫζε παξακνλά θαηΪ Ϊηνκν, ζηα θαηαιχκαηα μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ θαη θΪκπηλγθ, 

αλάιζε ζε 4 δηαλπθηεξεχζεηο (5,3 δηαλπθηεξεχζεηο γηα ηνπο αιινδαπνχο θαη 2,6 δηαλπθηεξεχζεηο 

γηα ηνπο εκεδαπνχο). 

 

Ζ ζπλνιηθά πιεξφηεηα θιηλψλ ζηα μελνδνρεηαθΪ θαηαιχκαηα (πιελ θΪκπηλγθ), αλάιζε θαηΪ ην 

2009 ζε 51,1%, Ϋλαληη 56,7% θαηΪ ην 2008. Ζ κεέσζε ηεο πιεξφηεηαο, παξΪ ηε κηθξά αχμεζε ησλ  
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δηαλπθηεξεχζεσλ, νθεέιεηαη ζην γεγνλφο φηη θαηΪ ην 2009 ιεηηνχξγεζαλ πεξηζζφηεξα θαηαιχκαηα 

θαη γηα κεγαιχηεξε δηΪξθεηα κΫζα ζην Ϋηνο, απφ φ,ηη θαηΪ ην 2008. 

 

ΚαηΪ ην 2009, ζπλερέδεηαη ε κεέσζε ησλ αθέμεσλ θαη ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ησλ αιινδαπψλ, ζε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ απηφ πνπ εέρε θαλεέ θαηΪ ην 2008. 

 

ε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν Ϋηνο θαη ιακβΪλνληαο ππφςε ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζην ζχλνιν ησλ 

αθέμεσλ θαη δηαλπθηεξεχζεσλ, κεέσζε ηφζν ζηηο αθέμεηο φζν θαη ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο 

παξνπζηΪδεηαη απφ ηε Γεξκαλέα, ηελ Ηηαιέα, ηελ Οιιαλδέα θαη ηηο Ζ.Π.Α. Δπέζεο, ζεκαληηθά κεέσζε 

εκθαλέδεηαη ζηηο αθέμεηο θαη ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο απφ ηε Ρσζέα, ε νπνέα εκθΪληδε αχμεζε θαηΪ ηα 

πξνεγνχκελα Ϋηε. 

 

2010 

Απφ ηα ζηνηρεέα ηεο Ϋξεπλαο θέλεζεο θαηαιπκΪησλ μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ θαη θΪκπηλγθ, πνπ 

δηελεξγεέηαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ, πξνθχπηεη φηη, θαηΪ ην Ϋηνο 2010, ζην ζχλνιν ησλ θαηαιπκΪησλ 

απηψλ παξνπζηΪδεηαη αχμεζε ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο θαηΪ 1,2% θαη κηθξά κεέσζε ζηηο αθέμεηο θαηΪ 

0,4% . 

 

πγθεθξηκΫλα, θαηΪ ην 2010 παξνπζηΪδεηαη αχμεζε ησλ αθέμεσλ θαη ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ησλ 

αιινδαπψλ (4,7% θαη 4,9% αληέζηνηρα), ζε ζρΫζε κε ην 2009. Αληέζεηα, νη αθέμεηο ησλ εκεδαπψλ 

Ϋρνπλ κεησζεέ θαηΪ 6,4% θαη νη αληέζηνηρεο δηαλπθηεξεχζεηο κεηψζεθαλ θαηΪ 7,9% . 

 

Ζ ζπλνιηθά πιεξφηεηα θιηλψλ ζηα μελνδνρεηαθΪ θαηαιχκαηα (πιελ θΪκπηλγθ), αλάιζε θαηΪ ην 

2010 ζε 48,1%, Ϋλαληη 51,1% θαηΪ ην 2009. 

 

Δηδηθφηεξα, απφ ηα κεληαέα ζηνηρεέα πξνθχπηεη φηη, ην 69,1% ησλ αθέμεσλ θαη ην 80,9% ησλ 

δηαλπθηεξεχζεσλ ζηα θαηαιχκαηα μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ θαη ζηα θΪκπηλγθ ηεο ρψξαο, 

ζπγθεληξψλεηαη ζηνπο κάλεο απφ ΜΪην Ϋσο θαη επηΫκβξην. 

  

2011 

Απφ ηα ζηνηρεέα ηεο Ϋξεπλαο θέλεζεο ησλ θαηαιπκΪησλ μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ θαη θΪκπηλγθ, 

πξνθχπηεη φηη, θαηΪ ην δηΪζηεκα Ηαλνπαξένπ - επηεκβξένπ 2011, ζηα θαηαιχκαηα μελνδνρεηαθνχ 

ηχπνπ παξνπζηΪζηεθε αχμεζε ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ θαηΪ 6,9% θαη ησλ αθέμεσλ πειαηψλ θαηΪ 4,4 
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Ζ αχμεζε απηά νθεέιεηαη ζηνπο αιινδαπνχο (12,1% ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο θαη 13,2% ζηηο αθέμεηο), 

ελψ παξαηεξεέηαη κεέσζε ζηελ θέλεζε ησλ εκεδαπψλ θαηΪ 9,2% ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο θαη 8,2% 

ζηηο αθέμεηο. 

 

ηα ζηνηρεέα ησλ θΪκπηλγθ εκθαλέδεηαη κεέσζε ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ θαηΪ 3,3% θαη ησλ αθέμεσλ 

πειαηψλ θαηΪ 2,1%, ζε ζρΫζε κε ηα αληέζηνηρα ζηνηρεέα ηνπ 2010. ηελ θέλεζε απφ ηνπο 

αιινδαπνχο παξαηεξεέηαη κεέσζε θαηΪ 1,0% ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο θαη θαηΪ 5,5% ζηηο αθέμεηο, ελψ 

γηα ηνπο εκεδαπνχο, νη κελ αθέμεηο Ϋρνπλ απμεζεέ θαηΪ 2,6%, νη δε δηαλπθηεξεχζεηο παξνπζηΪδνπλ 

κεέσζε θαηΪ 5,0%. 

 

Απφ ηα ζηνηρεέα θέλεζεο ησλ θαηαιπκΪησλ μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ θαη θΪκπηλγθ πξνθχπηεη φηη, γηα ην 

δηΪζηεκα Ηαλνπαξένπ - επηεκβξένπ 2011, ε κΫζε παξακνλά θαηΪ Ϊηνκν αλΫξρεηαη ζε 4,4 

δηαλπθηεξεχζεηο (5,4 δηαλπθηεξεχζεηο γηα ηνπο αιινδαπνχο θαη 2,6 δηαλπθηεξεχζεηο γηα ηνπο 

εκεδαπνχο). 

 

Ζ ζπλνιηθά πιεξφηεηα θιηλψλ ζηα μελνδνρεηαθΪ θαηαιχκαηα (πιελ θΪκπηλγθ), αλάιζε θαηΪ ην 

δηΪζηεκα Ηαλνπαξένπ - επηεκβξένπ 2011 ζε 58,4% Ϋλαληη 52,1% ζην αληέζηνηρν δηΪζηεκα ηνπ 

2010. 

 

2012 – 2013 

 

ΚαηΪ ην Ϋηνο 2013, ζην ζχλνιν ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπµΪησλ  θαη θΪκπηλγθ παξνπζηΪδεηαη 

αχμεζε ζηηο αθέμεηο θαηΪ 10,4% θαη ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο θαηΪ 11,0% ζε ζρΫζε µε ηα αληέζηνηρα 

ζηνηρεέα ηνπ Ϋηνπο 2012. 

 

πγθεθξηµΫλα, θαηΪ ην 2013 παξνπζηΪδεηαη αχμεζε ηφζν ησλ αθέμεσλ θαη ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ 

ησλ αιινδαπψλ ζε θαηαιχµαηα μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ θαη θαµπηλγθ, θαηΪ 13,5% θαη 13,0% 

αληέζηνηρα, ζε ζρΫζε µε ην 2012 φζν θαη ησλ αθέμεσλ θαη δηαλπθηεξεχζεσλ ησλ εµεδαπψλ, θαηΪ 

5,0% θαη 3,4% αληέζηνηρα. 

 

Ζ ζπλνιηθά πιεξφηεηα θιηλψλ ζηα μελνδνρεηαθΪ θαηαιχµαηα (πιελ θΪµπηλγθ), αλάιζε θαηΪ ην 

2013 ζε 45,2%, Ϋλαληη 43,2% θαηΪ ην 2012. 
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Δηδηθφηεξα, απφ ηα µεληαέα ζηνηρεέα πξνθχπηεη φηη, ην 72,6% ησλ αθέμεσλ θαη ην 83,1% ησλ 

δηαλπθηεξεχζεσλ ζηα θαηαιχµαηα μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ θαη ζηα θΪµπηλγθ ηεο ρψξαο, 

ζπγθεληξψλεηαη ζηνπο µάλεο απφ ΜΪην Ϋσο θαη επηΫµβξην. 

 

2014 

ΚαηΪ ην Ϋηνο 2014, ζην ζχλνιν ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπµΪησλ θαη θΪκπηλγθ  παξνπζηΪδεηαη 

αχμεζε ζηηο αθέμεηο θαηΪ 8,7% θαη ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο θαηΪ 5,5% ζε ζρΫζε µε ηα αληέζηνηρα 

ζηνηρεέα ηνπ Ϋηνπο 2013. 

 

πγθεθξηµΫλα, θαηΪ ην 2014 παξνπζηΪδεηαη αχμεζε ζηηο αθέμεηο θαη δηαλπθηεξεχζεηο ησλ 

αιινδαπψλ θαηΪ 13,3% θαη 6,8% αληέζηνηρα, ζε ζρΫζε µε ην 2013, ελψ αληέζεηα νη αθέμεηο θαη 

δηαλπθηεξεχζεηο ησλ εµεδαπψλ δελ παξνπζέαζαλ ζεµαληηθά µεηαβνιά. 

 

Ζ ζπλνιηθά πιεξφηεηα θιηλψλ ζηα μελνδνρεηαθΪ θαηαιχµαηα (πιελ θΪµπηλγθ), αλάιζε θαηΪ ην 

2014 ζε 47,3%, Ϋλαληη 45,2% θαηΪ ην 2013. 

 

Δηδηθφηεξα, απφ ηα µεληαέα ζηνηρεέα πξνθχπηεη φηη, ην 85,1% ησλ αθέμεσλ θαη ην 92,4% ησλ 

δηαλπθηεξεχζεσλ ζηα θαηαιχµαηα μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ θαη ζηα θΪµπηλγθ ηεο Υψξαο, 

ζπγθεληξψλεηαη ζηνπο µάλεο απφ Απξέιην Ϋσο θαη Οθηψβξην, θαηαδεηθλχνληαο µηα επΫθηαζε ηεο 

ηνπξηζηηθάο πεξηφδνπ ζε ζρΫζε µε ηα αληέζηνηρα ζηνηρεέα πξνεγνχµελσλ εηψλ. 

 

2015 

ΚαηΪ ην Ϋηνο 2015, ζην ζχλνιν ησλ θαηαιπκΪησλ απηψλ παξνπζηΪδεηαη αχμεζε ζηηο αθέμεηο θαηΪ 

6,1% θαη ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο θαηΪ 3,9% ζε ζρΫζε κε ηα αληέζηνηρα ζηνηρεέα ηνπ Ϋηνπο 2014. 

 

πγθεθξηκΫλα, θαηΪ ην 2015 παξνπζηΪδεηαη αχμεζε ζηηο αθέμεηο θαη ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο ησλ 

αιινδαπψλ θαηΪ 7,2% θαη 4,4% αληέζηνηρα, ζε ζρΫζε κε ην 2014 θαη ζηηο αθέμεηο θαη ζηηο 

δηαλπθηεξεχζεηο ησλ εκεδαπψλ θαηΪ 3,7% θαη 1,7% αληέζηνηρα. 

 

Ζ ζπλνιηθά πιεξφηεηα θιηλψλ ζηα μελνδνρεηαθΪ θαηαιχκαηα (πιελ θΪκπηλγθ), αλάιζε θαηΪ ην 

2015 ζε 49,1%, Ϋλαληη 47,3% θαηΪ ην 2014. 

 

Δηδηθφηεξα, απφ ηα κεληαέα ζηνηρεέα πξνθχπηεη φηη, ην 84,9% ησλ αθέμεσλ θαη ην 92,3% ησλ 

δηαλπθηεξεχζεσλ ζηα θαηαιχκαηα μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ θαη ζηα θΪκπηλγθ ηεο Υψξαο,  
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ζπγθεληξψλεηαη ζηνπο κάλεο απφ Απξέιην Ϋσο θαη Οθηψβξην, δεέρλνληαο ηελ επΫθηαζε ηεο 

ηνπξηζηηθάο πεξηφδνπ. 

 

2016 

ΚαηΪ ην Ϋηνο 2016, ζην ζχλνιν ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκΪησλ θαη θΪκπηλγθ παξνπζηΪδεηαη 

αχμεζε ζηηο αθέμεηο θαηΪ 2,7%, αιιΪ θαη ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο θαηΪ 4,0% ζε ζχγθξηζε κε ην 2015. 

 

πγθεθξηκΫλα, θαηΪ ην 2016 παξνπζηΪδεηαη αχμεζε ζε αθέμεηο θαη δηαλπθηεξεχζεηο ησλ εκεδαπψλ 

θαηΪ 4,5% θαη 5,8% αληέζηνηρα, ελψ ζηνπο αιινδαπνχο θαηΪ 1,9% θαη 3,6% αληέζηνηρα. 

Ζ ζπλνιηθά πιεξφηεηα θιηλψλ ζηα μελνδνρεέα, αλάιζε θαηΪ ην 2016 ζε 50,1% Ϋλαληη 49,1%  θαηΪ 

ην 2015. 

 

Δηδηθφηεξα, απφ ηα κεληαέα ζηνηρεέα πξνθχπηεη φηη, ην 84,8% ησλ αθέμεσλ θαη ην 92,0% ησλ 

δηαλπθηεξεχζεσλ ζηα θαηαιχκαηα μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ θαη ζηα θΪκπηλγθ ηεο ρψξαο, 

ζπγθεληξψλεηαη ζηνπο κάλεο απφ Απξέιην Ϋσο θαη Οθηψβξην. 

 

2017 

ΚαηΪ ην Ϋηνο 2017, ζην ζχλνιν ησλ θαηαιπκΪησλ μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ θαη θΪκπηλγθ 

παξνπζηΪδεηαη αχμεζε ζηηο αθέμεηο θαηΪ 10,2% θαη ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο θαηΪ 9,6% ζε ζρΫζε κε ηα 

αληέζηνηρα ζηνηρεέα ηνπ Ϋηνπο 2016. 

 

πγθεθξηκΫλα, θαηΪ ην 2017 παξνπζηΪδεηαη αχμεζε ζηηο αθέμεηο θαη ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο ησλ 

εκεδαπψλ θαηΪ 1,6% θαη 1,2% αληέζηνηρα, ελψ ζηηο αθέμεηο θαη ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο ησλ 

αιινδαπψλ θαηΪ 14,1% θαη 11,4% αληέζηνηρα, ζε ζρΫζε κε ην 2016. 

 

Ζ ζπλνιηθά πιεξφηεηα θιηλψλ ζηα μελνδνρεηαθΪ θαηαιχκαηα (πιελ θΪκπηλγθ), ε νπνέα 

ππνινγέδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ζε ζρΫζε θαη κε ηηο θιέλεο πνπ ιεηηνχξγεζαλ, 

αλάιζε θαηΪ ην 2017 ζε 52,8%, Ϋλαληη 50,1% θαηΪ ην 2016. 

 

Δηδηθφηεξα, απφ ηα κεληαέα ζηνηρεέα πξνθχπηεη φηη, ην 85,4% ησλ αθέμεσλ θαη ην 92,3% ησλ 

δηαλπθηεξεχζεσλ ζηα θαηαιχκαηα μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ θαη ζηα θΪκπηλγθ ηεο ρψξαο, παξαηεξεέηαη 

θαηΪ ηνπο κάλεο Απξέιην Ϋσο Οθηψβξην. 
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2018 

ΚαηΪ ην Ϋηνο 2018, παξνπζηΪδεηαη αχμεζε ζηηο αθέμεηο θαηΪ 4,7% θαη ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο θαηΪ 

2,6% ζε ζρΫζε κε ηα αληέζηνηρα ζηνηρεέα ηνπ Ϋηνπο 2017. 

 

πγθεθξηκΫλα, θαηΪ ην 2018 παξνπζηΪδεηαη αχμεζε ζηηο αθέμεηο θαη ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο ησλ 

αιινδαπψλ θαηΪ 8,0% θαη 4,1% αληέζηνηρα, ζε ζρΫζε κε ην 2017 θαη κεέσζε ζηηο αθέμεηο θαη ζηηο 

δηαλπθηεξεχζεηο ησλ εκεδαπψλ θαηΪ 3,3% θαη 5,3% αληέζηνηρα. 

 

Ζ ζπλνιηθά πιεξφηεηα θιηλψλ ζηα μελνδνρεηαθΪ θαηαιχκαηα (πιελ θΪκπηλγθ) ην Ϋηνο 2018 αλάιζε 

ζε 52,7%, Ϋλαληη 51,9% ην Ϋηνο 2017. 

 

Δηδηθφηεξα, απφ ηε κεληαέα θαηαλνκά ησλ ζηνηρεέσλ πξνθχπηεη φηη, ην 85,3% ησλ αθέμεσλ θαη ην 

92,2% ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ζηα θαηαιχκαηα μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ θαη ζηα θΪκπηλγθ ηεο ρψξαο, 

ζπγθεληξψλεηαη ζηνπο κάλεο  Απξέιην Ϋσο Οθηψβξην, γεγνλφο ην νπνέν παξαηεξεέηαη ζρεδφλ ζε 

φιε ηε δηΪξθεηα ησλ ηειεπηαέσλ 10 ρξφλσλ θαη ππνδπιψλεη πσο ην ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ 

ζπλερέδεη λα εέλαη απνιχησο επνρηθφ. 

 

3.2 Αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ θαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

 

Υξνλνζεηξά ά ρξνληθά ζεηξΪ (time series), νξέδεηαη σο ε δπλακηθά εμΫιημε κηαο δηαδηθαζέαο ά 

ζπζηάκαηνο πνπ παξΪγεη ην κΫγεζνο ην νπνέν παξαηεξνχκε, κε ζηαζεξφ ρξφλν δεηγκαηνιεςέαο 

(sampling time). ΔπηπιΫνλ, απνηειεέ κηα ζεηξΪ απφ ηηκΫο ηηο νπνέεο ιακβΪλεη κηα κεηαβιεηά Υ ζε 

δηαδνρηθΫο ρξνληθΫο πεξηφδνπο. Έλα ηΫηνην ζχλνιν παξαηεξάζεσλ, ιΫγεηαη ρξνλνζεηξΪ. 

 

Έλαο αθφκε νξηζκφο ηεο ρξνλνζεηξΪο εέλαη πψο απνηειεέ ηελ θαηαγξαθά ησλ δεδνκΫλσλ θαηΪ ηελ 

δηΪξθεηα κηαο ρξνληθάο πεξηφδνπ. Ζ θαηαγξαθά απηά κπνξεέ λα εέλαη εκεξάζηα, εβδνκαδηαέα, 

κεληαέα, ηξηκεληαέα, εμακεληαέα,εηάζηα, πεληαεηάο ά δεθαεηάο. 

 

ε θΪπνηα πξνβιάµαηα ν ρξφλνο δεηγµαηνιεςέαο µπνξεέ λα µελ εέλαη ζηαζεξφο θαη ηφηε ρξεηΪδεηαη 

εηδηθφηεξε επεμεξγαζέα ηεο ρξνλνζεηξΪο γηα λα γέλεη ε αλΪιπζε. Γηα παξΪδεηγµα νη εµεξάζηεο ηηµΫο 

ελφο ρξεµαηηζηεξηαθνχ δεέθηε (π.ρ. ηνπ Υξεµαηηζηεξένπ Αμηψλ Αζελψλ) ζπληζηνχλ µηα ρξνλνζεηξΪ  
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µε µεηαβιεηφ θπζηθφ ρξφλν δεηγµαηνιεςέαο, αϕνχ µεζνιαβνχλ αββαηνθχξηαθα θαη γηνξηΫο πνπ 

εέλαη θιεηζηφ ην ρξεµαηηζηάξην. 

 

Ζ πην απιά πξνζΫγγηζε ζε απηάλ ηελ πεξέπησζε εέλαη λα νξέζνπµε σο ρξφλν αλαϕνξΪο φρη ην 

θπζηθφ ρξφλν αιιΪ ηνλ νηθνλνµηθφ ρξφλν ζπλαιιαγψλ θαη λα ζεσξάζνπµε ζηαζεξφ ρξνληθφ βάµα 

µηαο (νηθνλνµηθάο) εµΫξαο αθφµα θαη απφ Παξαζθεπά ζε ∆επηΫξα. ηε ζπλΫρεηα ζα ζεσξνχµε ην 

ρξφλν δεηγµαηνιεςέαο ζηαζεξφ πνπ εέλαη θαη ε ηππηθά πεξέπησζε ζηελ αλΪιπζε µηαο ρξνλνζεηξΪο. 

 

Σν πξφβιεµα ζηελ αλΪιπζε ρξνλνζεηξψλ εέλαη λα εθηηµάζνπµε ην ζχζηεµα πνπ παξΪγεη ηε 

ρξνλνζεηξΪ θαη ελδερνµΫλσο λα θΪλνπµε πξνβιΫςεηο µειινληηθψλ ηηµψλ ηνπ µεγΫζνπο πνπ 

παξαηεξνχµε. Ζ πξψηε ππφζεζε πνπ ζα πξΫπεη λα απνξξέςνπµε γηα λα Ϋρεη λφεµα ε αλΪιπζε 

ηεο ρξνλνζεηξΪο εέλαη φηη ε µεηαβνιά ησλ ηηµψλ ηνπ µεγΫζνπο πνπ παξαηεξνχµε εέλαη εληειψο 

ηπραέα, δειαδά ην ζχζηεκα πνπ παξαηεξνχµε εέλαη ιεπθφο ζφξπβνο. 

 

ε πεξέπησζε πνπ νη παξαηεξάζεηο ηεο ρξνλνζεηξΪο καο δελ εέλαη αλεμΪξηεηεο ε πιεξνϕνξέα πνπ 

ππΪξρεη ζηε ρξνλνζεηξΪ µπνξεέ λα δέλεηαη µε δηαϕνξεηηθΫο µνξϕΫο θαη ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ 

πνπ ζα πξΫπεη λα µειεηάζνπµε πξηλ πξνρσξάζνπµε λα πξνζαξµφζνπµε θΪπνην µνληΫιν ζηε 

ρξνλνζεηξΪ εέλαη : 

 

1. ηαζηµφηεηα (Stationarity): Γειαδά, φηη νη δηαθπκΪλζεηο ησλ ηηµψλ ηεο ρξνλνζεηξΪο δε 

δηαϕνξνπνηνχληαη µε ην ρξφλν. Μηα µε ζηΪζηκε ρξνλνζεηξΪ µπνξεέ λα Ϋρεη ηΪζεηο (trends), δειαδά 

(αξγΫο) αιιαγΫο ζηε µΫζε ηηκά ηεο µε ην ρξφλν, π.ρ. ε ηηµά ηεο βελδέλεο µπνξεέ λα Ϋρεη 

δηαθπµΪλζεηο ιφγσ ηεο δηεζλνχο αγνξΪο αιιΪ θαη λα παξνπζηΪδεη µηα απμεηηθά ηΪζε ζε βΪζνο 

ρξφλνπ ιφγσ πιεζσξηζµνχ. 

 

Μηα µε-ζηΪζηµε ρξνλνζεηξΪ µπνξεέ επέζεο λα παξνπζηΪδεη πεξηνδηθφηεηα (periodicity), πνπ φηαλ 

αλαϕΫξεηαη ζε ζπγθεθξηµΫλεο πεξηφδνπο πνπ ζρεηέδνληαη µε θπζηθΫο επνρΫο ηνπ Ϋηνπο (µάλα, 

ηξέµελν, ηεηξΪµελν) ιΫγεηαη θαη επνρηθφηεηα (seasonality), π.ρ. ε ηηµά ηνπ φδνληνο ζηελ 

αηµφζϕαηξα ππφθεηηαη ζε επνρηθΫο δηαθπµΪλζεηο πΫξα απφ ηηο δηαθπµΪλζεηο πνπ µπνξεέ λα 

νϕεέινληαη ζηελ εμΫιημε ηνπ νηθνζπζηάµαηνο. 

 

2. Γξακκηθφηεηα (linearity) θαη µε-γξαµµηθφηεηα (nonlinearity):  Ζ γξαµµηθφηεηα ηνπ ζπζηάµαηνο 

ζεµαέλεη πσο νη µεηαβιεηΫο ηνπ ζπζηάµαηνο (πνπ µπνξεέ λα µελ Ϋρνπµε ηε δπλαηφηεηα λα ηηο 

παξαηεξάζνπµε) αιιειν-επηδξνχλ γξαµµηθΪ, δειαδά εΪλ εθϕξΪδαµε ην ζχζηεµα µε αλαιπηηθά 
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µνξϕά φινη νη φξνη ζα άηαλ γξαµµηθνέ σο πξνο ηηο µεηαβιεηΫο ηνπ ζπζηάµαηνο. ε αληέζεηε 

πεξέπησζε ην ζχζηεµα εέλαη µε-γξαµµηθφ. 

 

Γηα ηε ρξνλνζεηξΪ απηφ ζεµαέλεη πσο γηα Ϋλα γξαµµηθφ ζχζηεµα νξέδνπµε ηελ εμΫιημε ηεο 

ρξνλνζεηξΪο σο γξαµµηθφ ζπλδπαζµφ ησλ πξνεγνχµελσλ παξαηεξάζεσλ ηεο ρξνλνζεηξΪο, ελψ 

γηα Ϋλα µε-γξαµµηθφ ζχζηεµα µπνξνχµε λα νξέζνπµε ηελ εμΫιημε ηεο ρξνλνζεηξΪο µε µεγαιχηεξε 

αθξέβεηα αλ ζεσξάζνπµε θαη ηε ζπλδπαζµΫλε επέδξαζε ησλ πξνεγνχµελσλ παξαηεξάζεσλ ζε 

δηαϕνξεηηθΫο ρξνληθΫο ζηηγµΫο ά ηηο έδηεο. 

 

Δπηπξφζζεηα, ε εκθΪληζε ηΪζεο ά πεξηνδηθφηεηαο ζηε ρξνλνζεηξΪ ππνδειψλεη φηη ηα ζηαηηζηηθΪ 

ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ ζπζηάµαηνο πνπ παξΪγεη ηε ρξνλνζεηξΪ αιιΪδνπλ µε ην ρξφλν θαη ε 

ρξνλνζεηξΪ δελ εέλαη ζηΪζηµε. Ζ απζηεξά ζηαζηµφηεηα (strict stationarity) νξέδεηαη µαζεµαηηθΪ σο ε 

δηαηάξεζε ζην ρξφλν t ηεο θνηλάο θαηαλνµάο ησλ {xt , xt+1, . . . , xt+η} γηα θΪπνην απζαέξεην 

παξΪζπξν πζηεξάζεσλ η. 

 

Αληέζεηα, ε κε ζηαζηκφηεηα, απνηειεέ ζνβαξφ πξφβιεκα ζηελ αλΪιπζε ρξνλνζεηξψλ θαη ηδηαέηεξα 

φηαλ πξνζπαζνχµε λα θΪλνπµε πξνβιΫςεηο. ε ρξνλνζεηξΫο µε Ϋληνλε πεξηνδηθφηεηα ά 

επνρηθφηεηα ζα επηδηψθακε πξψηα λα νπδεηεξνπνηάζνπµε ηελ επέδξαζε ηεο πεξηνδηθάο ά 

επνρηθάο ζπληζηψζαο πξηλ αλαιχζνπµε ηε ρξνλνζεηξΪ, ρξεζηκνπνηψληαο νξηζκΫλεο ηερληθΫο θαη 

ζηαηηζηηθνχο ειΫγρνπο γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο ζηαζηκφηεηαο ζε κηα ρξνλνζεηξΪ. 

 

ΔπηπιΫνλ, απφ ηελ γξαθηθά αλαπαξΪζηαζε κηαο ρξνλνζεηξΪο, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε εΪλ 

ηπρφλ ππΪξρνπλ “ηδηΪδνπζεο” ηηκΫο (outliers), νη νπνέεο απνηεινχλ ηηκΫο πνπ βξέζθνληαη ζε 

πξνθαλά απφθιηζε απφ ηηο ππφινηπεο θαη ελδερνκΫλσο λα δεκηνπξγάζνπλ θαη δηΪθνξα 

πξνβιάκαηα ζηελ κνληεινπνέεζε ηεο ρξνλνζεηξΪο καο, θαη Ϋηζη ρξάδνπλ ηδηαέηεξεο κεηαρεέξεζεο. 

 

3.2.1 πληζηψζεο κηαο ρξνλνζεηξάο 

 

 

Μηα ρξνλνζεηξΪ απνηειεέηαη απφ ηΫζζεξηο (4) ζπληζηψζεο : 

 

1. Σελ ηΪζε πνπ εέλαη ε καθξνρξφληα θαηεχζπλζε ηεο ρξνλνζεηξΪο.(secular trend). Απνηειεέ ηελ 

γεληθά ζπκπεξηθνξΪ κηαο δεδνκΫλεο κεηαβιεηάο ζε κηα καθξΪ ρξνληθά πεξένδν. Ζ ηΪζε 
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αλαθΫξεηαη ζηελ επηξξνά πνπ Ϋρνπλ καθξνρξφληνη παξΪγνληεο ζηελ ρξνλνζεηξΪ, απαιιαγκΫλε 

απφ επνρηαθΫο, θπθιηθΫο θαη ηπραέεο επηξξνΫο. 

 

2. Σελ θπθιηθφηεηα πνπ απνηειεέ ηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο ρξνλνζεηξΪο γχξσ απφ ηελ ηΪζε.(Κπθιηθά 

πληζηψζα – Cyclical Component). Δέλαη ε αλνδηθά ά θαζνδηθά ηΪζε ε νπνέα αλαθΫξεηαη ζε 

κεγΪιεο ρξνληθΫο πεξηφδνπο. Οη δηαθπκΪλζεηο απηΫο φηαλ αθνξνχλ κεηαβιεηΫο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ πσιάζεηο, νλνκΪδνληαη εκπνξηθνέ θχθινη. Ζ θπθιηθά ζπληζηψζα κεηξΪεη ηηο 

απνθιέζεηο ησλ ηηκψλ γχξσ απφ ηελ καθξνρξφληα ηΪζε κηαο ρξνλνινγηθάο ζεηξΪο θαη Ϋρεη δηΪξθεηα 

πΪλσ απφ Ϋλα Ϋηνο. 

 

3. Σελ επνρηθφηεηα πνπ απνηειεέηαη απφ επαλαιακβαλφκελα ζράκαηα ηεο ρξνλνζεηξΪο θαηΪ ηελ 

δηΪξθεηα ηνπ Ϋηνπο. Σα ζράκαηα απηΪ επαλαιακβΪλνληαη απφ Ϋηνο ζε Ϋηνο. (Seasonal Component). 

Ζ βαζηθά δηαθνξΪ ηεο επνρηθάο κε ηελ θπθιηθά ζπληζηψζα εέλαη ε ρξνληθά δηΪξθεηα, θαζψο εδψ 

κπνξεέ λα εκθαληζηεέ θαη ππνινγηζηεέ ζε δηαζηάκαηα κηθξφηεξα ηνπ ελφο Ϋηνπο. 

 

4. Σελ ηπραέα κεηαβιεηφηεηα ε νπνέα απνηειεέηαη κε ηελ ζεηξΪ ηεο απφ Ϊιιεο δχν ζπληζηψζεο : 

 

α) Σηο απνζπαζκαηηθΫο κεηαβνιΫο, νη νπνέεο εέλαη απξφβιεπηεο, αιιΪ ζπλάζσο κπνξνχλ λα 

εληνπηζηνχλ, φπσο γηα παξΪδεηγκα κηα πιεκκχξα ά κηα θαηαηγέδα. 

β) Σηο ππνιεηπφκελεο κεηαβνιΫο, νη νπνέεο εέλαη ηπραέεο θαη δελ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ. 

 

Απνηειεέ ηελ κε ζπζηεκαηηθά δηαθχκαλζε, Ϊξα δελ επεξεΪδεηαη απφ ηηο ππφινηπεο ζπληζηψζεο θαη 

δελ επαλαιακβΪλεηαη ζε ηαθηΪ ρξνληθΪ δηαζηάκαηα. 

 

Ζ αθαέξεζε ηεο ηΪζεο εέλαη πνιχ ζεκαληηθά, εΪλ ζΫινπκε λα κειεηάζνπκε ηε ζπκπεξηθνξΪ ηεο 

ρξνλνζεηξΪο ρσξέο απηάλ. 

 

Ζ αθαέξεζε ηεο ηπρφλ επνρηθφηεηαο πνπ κπνξεέ λα ππΪξρεη ζηελ ρξνλνζεηξΪ δηεπθνιχλεη ηελ 

ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ (π.ρ εβδνκαδηαέσλ παξαηεξάζεσλ). 

 

Ζ ζσζηά κειΫηε ησλ ζπληζησζψλ ηεο ρξνλνζεηξΪο καο βνεζνχλ λα θαηαλνάζνπκε φζν ην δπλαηφλ 

θαιχηεξα ην παξειζφλ ηεο θαζψο θαη ζπκβΪιιεη ζηελ εγθπξφηεηα ησλ πξνβιΫςεσλ καο γηα ην 

κΫιινλ. 
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3.2.2 Υξνληθφο νξίδνληαο θαη κέζνδνο πξνβιέςεσλ 

 

 

Σν κάθνο ηνπ δηαζηάκαηνο κεηαμχ ηεο ρξνληθάο ζηηγκάο θαηΪ ηελ νπνέα γέλεηαη ε πξφβιεςε θαη ηεο 

ρξνληθάο ζηηγκάο ζηελ νπνέα αλαθΫξεηαη ε πξφβιεςε νλνκΪδεηαη ρξνληθφ πιαέζην ηεο πξφβιεςεο  

(time frame). Όζν πην κεγΪιν εέλαη ην ρξνληθφ πιαέζην, ηφζν δπζθνιφηεξε γέλεηαη θαη ε αθξέβεηα ηεο 

εθΪζηνηε πξφβιεςεο. 

 

χκθσλα κε ην  κάθνο ηνπο, νη ρξνληθνέ νξέδνληεο ρσξέδνληαη ζε : βξαρππξφζεζκνπο (0-3 κάλεο), 

κεζνπξφζεζκνπο (3 κάλεο – 2 ρξφληα) θαη ηΫινο καθξνπξφζεζκνπο (2 ρξφληα +). 

Γηα ηνπο βξαρππξφζεζκνπο ρξνληθνχο νξέδνληεο ζπλάζσο ρξεζηκνπνηνχκε ηελ κΫζνδν ηνπ θηλεηνχ 

κΫζνπ, ά ηεο εθζεηηθάο εμνκΪιπλζεο κε ζθνπφ λα εμΪγνπκε ζπκπεξΪζκαηα θαη πξνβιΫςεηο. 

Γηα ηνπο κεζνπξφζεζκνπο ρξνληθνχο νξέδνληεο, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ παιηλδξφκεζε θαη 

ηηο ρξνλνζεηξΫο. 

Γηα ηα καθξνπξφζεζκα ρξνληθΪ πιαέζηα, ρξεζηκνπνηνχκε ζπλάζσο κηα Ϋξεπλα αγνξΪο. 

 

Οη κΫζνδνη πξνβιΫςεσλ κε ηελ ρξάζε ρξνλνζεηξψλ ηεέλνπλ λα εέλαη πην απνηειεζκαηηθΫο θαη 

επηηπρεέο, ζην κεζνπξφζεζκν ρξνληθφ πιαέζην θαη φηαλ νη ζπλζάθεο θαη ην πεξηβΪιινλ παξακΫλεη 

ζηαζεξφ. Έηζη, κπνξνχκε λα ππνζΫζνπκε κε αξθεηά αθξέβεηα φηη ην κΫιινλ (πξνβιΫςεηο) ζα 

κνηΪδεη κε ην παξειζφλ (παξαηεξάζεηο). 

 

3.3 Μεζνδνινγία Box – Jenkins 

 

 

Ζ πξνζΫγγηζε B – J ζηελ αλΪιπζε ησλ ρξνλνζεηξψλ αζρνιεέηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ελφο 

ηδηαέηεξνπ ζηαηηζηηθνχ ππνδεέγκαηνο ην νπνέν κπνξεέ λα πξνζαξκνζηεέ ζε κηα δεδνκΫλε 

ρξνλνινγηθά ζεηξΪ. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ ππνδεέγκαηνο βαζέδεηαη ζηελ πξνζεθηηθά 

παξαηάξεζε ησλ ζπλαξηάζεσλ απηνζπζρΫηηζεο θαη κεξηθάο απηνζπζρΫηηζεο ηεο ρξνλνζεηξΪο. 

 

ηε ζπλΫρεηα, γέλεηαη απνηειεζκαηηθά εθηέκεζε ησλ ηηκψλ ησλ ζρεηηθψλ παξακΫηξσλ θαη ηΫινο 

εθηεινχληαη επαιεζεπηηθΫο δνθηκΫο νη νπνέεο θαζνξέδνπλ ην εΪλ ην ζπγθεθξηκΫλν ππφδεηγκα εέλαη 

ηθαλνπνηεηηθφ ά φρη. Οη δνθηκΫο απηΫο ππνδεηθλχνπλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν ην ππφδεηγκα 

πξΫπεη λα ηξνπνπνηεζεέ ζηελ πεξέπησζε πνπ δελ πξνζαξκφζηεθε ηθαλνπνηεηηθΪ. Ζ δηαδηθαζέα 

επηινγάο ελφο ππνδεέγκαηνο εέλαη κηα δηαδηθαζέα δνθηκάο θαη ιΪζνπο (trial and error). 
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Ζ κεζνδνινγέα απηά αλαπηχρζεθε απφ ηνπο ζηαηηζηηθνιφγνπο George Box θαη Gwilym Jenkins ηελ 

δεθαεηέα ηνπ 1960 κε απνθνξχθσκα ηελ Ϋθδνζε ηεο κειΫηεο “Time series analysis, Forecasting 

and Control” ην 1970. 

 

Ζ αλΪγθε γηα ηελ πεξαηηΫξσ θαηαλφεζε θαη γλψζε ησλ ππνδεηγκΪησλ ησλ νπνέσλ ηα δηαγξΪκκαηα 

απηνζπζρΫηηζεο λα κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ ζρεηηθΪ εχθνια, ζπληΫιεζε ζηε δηακφξθσζε ηξηψλ 

ζηΪζηκσλ ζηνραζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ παξνπζηΪδνπλ ηδηαέηεξε ρξεζηκφηεηα γηα ηηο ρξνλνινγηθΫο 

ζεηξΫο θαη πξνΫθπςαλ κΫζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο ζεσξέαο θαη ηεο εκπεηξηθάο Ϋξεπλαο. 

 

ΑπηΫο εέλαη ε  απηνπαιηλδξνκηθά (AR), ε ηερληθά ηνπ θηλεηνχ κΫζνπ (MA), θαη ε κηθηά δηαδηθαζέα 

(ARMA). Δπέζεο, επεηδά νη πεξηζζφηεξεο ρξνλνζεηξΫο δελ εέλαη ζηΪζηκεο, ππΪξρεη κηα νκΪδα κε 

ζηΪζηκσλ δηαδηθαζηψλ νη νπνέεο κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε ζηΪζηκεο κΫζσ ελφο θέιηξνπ ην 

νπνέν δελ εμαξηΪηαη απφ ην ρξφλν (t). Οη δηαδηθαζέεο απηΫο εέλαη νη απηνπαιηλδξνκηθΫο 

νινθιεξσκΫλεο δηαδηθαζέεο θηλεηνχ κΫζνπ ά αιιηψο ARIMA (Auto – Regressive Integrated Moving 

Average). 

 

πλάζσο, νη ζεηξΫο πνπ δελ παξνπζηΪδνπλ ζηαζηκφηεηα, εέλαη εθεέλεο πνπ εκθαλέδνπλ θαη ηΪζε ά 

επνρηθΫο δηαθπκΪλζεηο (π.ρ επελδχζεηο). ΔΪλ ζε κηα ζεηξΪ πθέζηαηαη ρξνληθά κεηαηφπηζε ηνπ 

κΫζνπ, ηφηε ε ζπγθεθξηκΫλε ζεηξΪ νξέδεηαη σο κε ζηΪζηκε σο πξφο ηνλ κΫζν, ελψ εΪλ κηα ζεηξΪ 

δελ Ϋρεη ζηαζεξά δηαθχκαλζε, ηφηε εέλαη κε ζηΪζηκε σο πξφο ηε δηαθχκαλζε ηεο. 

 

Ζ κεζνδνινγέα Box – Jenkins καο δέλεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαηξΫςνπκε κηα κε ζηΪζηκε ζεηξΪ ζε 

ζηΪζηκε κε ηε ρξάζε δηαθνξψλ. Σν πξψην θνκκΪηη ηεο εμΫηαζεο κΫζσ ηεο ελ ιφγσ κεζνδνινγέαο 

πεξηιακβΪλεη ηνλ Ϋιεγρν ζηαζηκφηεηαο ηεο ρξνλνζεηξΪο θαη ηελ κεηαηξνπά ηεο ζε ζηΪζηκε (ζε 

πεξέπησζε πνπ δελ εέλαη άδε). 

 

Ζ κεζνδνινγέα Box – Jenkins ARIMA ηερληθά δέλεη κηα κνξθά ππνδεέγκαηνο ζηελ πην γεληθά ηεο 

κνξθά ζε κηα δηαθξηηά ρξνλνζεηξΪ, σο ζπλΪξηεζε απηνπαιηλδξνκνχκελσλ φξσλ, θηλνχκελνπ 

κΫζνπ θαη κηαο ζηαζεξΪο. ΠεξηιακβΪλεη ζπγρξφλσο ζην εθηηκψκελν κνληΫιν Ϋλα ηχπν επνρηθνχ θαη 

Ϋλα κε επνρηθνχ παξΪγνληα θαη ε γεληθφηεξε κνξθά ηνπ εθθξΪδεηαη σο εμάο : 

  

                                                      ARIMA (p,q,d) (P, D,Q)s, 
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φπνπ : 

 

p: ε ηΪμε απηνπαιηδξφκεζεο ηνπ κε επνρηθνχ παξΪγνληα 

 

d: ε ηΪμε ησλ πξφο ηα πέζσ δηαθνξψλ ηνπ κε επνρηθνχ παξΪγνληα 

 

q : ε ηΪμε ηνπ θηλνχκελνπ κΫζνπ ηνπ κε επνρηθνχ παξΪγνληα 

 

P : ε ηΪμε απηνπαιηλδξφκεζεο ηνπ επνρηθνχ παξΪγνληα 

 

D : ε ηΪμε ησλ πξφο ηα πέζσ δηαθνξψλ ηνπ επνρηθνχ παξΪγνληα 

 

Q : ε ηΪμε θηλνχκελνπ κΫζνπ ηνπ επνρηθνχ παξΪγνληα 

 

 s : ε επνρηθφηεηα ηεο ρξνλνζεηξΪο 

 

 

3.3.1 Τπφδεηγκα ARIMA(p,d,q) 

 

 

Έλα ππφδεηγκα ARMA(p,q) πνπ εθαξκφδεηαη ζε κηα νινθιεξσκΫλε (κε ζηΪζηκε) ζεηξΪ ηΪμεσο, 

νλνκΪδεηαη απηνπαιέλδξνκν νινθιεξσκΫλν ππφδεηγκα θηλεηνχ κΫζνπ ηΪμεσο θαη ζπκβνιέδεηαη σο 

ARIMA(p,q,d). πγθεθξηκΫλα, νη ηξεέο κνξθΫο ησλ παξακΫηξσλ απηνχ ηνπ ππνδεέγκαηνο εέλαη : 

 

νη p παξΪκεηξνη ηνπ απηνπαιέλδξνκνπ ππνδεέγκαηνο, ά ηΪμε απηνπαιηλδξφκεζεο ηνπ κε 

επνρηθνχ παξΪγνληα 

 

ν αξηζκφο d ησλ δηαθνξψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα γέλεη ε ζεηξΪ ζηΪζηκε ά ε ηΪμε πξφο ηα πέζσ 

δηαθνξψλ ηνπ κε επνρηθνχ παξΪγνληα (ζηΪζηκεο δηαδηθαζέεο ραξαθηεξέδνληαη εθεέλεο ζηηο νπνέεο ν 

κΫζνο, ε δηαθχκαλζε θαη νη απηνδηαθπκΪλζεηο δελ εμαξηψληαη απφ ην ρξφλν, δειαδά ν κΫζνο θαη ε 

δηαθχκαλζε παξακΫλνπλ πΪληα ζηαζεξνέ). 

Οη q παξΪκεηξνη ηνπ ππνδεέγκαηνο θηλεηνχ κΫζνπ ά ηΪμε θηλνχκελνπ κΫζνπ ηνπ κε επνρηθνχ 

παξΪγνληα 

 

Σα κνληΫια ARIMA ζπλδπΪδνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ππν-κνληΫισλ ά ππν-

ζπζηεκΪησλ. 
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1. Σεο Απηνπαιηλδξφκεζεο (auto regression) 

 

2. Σεο Οινθιάξσζεο (integration) 

 

3. Σεο ΔμνκΪιπλζεο κε κεηαθηλνχκελν κΫζν (moving average) 

 

Όπσο, πξναλαθΫξζεθε θαη πξνεγνπκΫλσο παξηζηΪλνληαη κε ηξεέο ζπληειεζηΫο, ν θαζΫλαο απφ 

ηνπο νπνένπο πεξηγξΪθεη ηα ππν – κνληΫια πνπ αλαθΫξακε, δειαδά : 

 

p : παξΪκεηξνο απηνπαιηλδξφκεζεο (AR) , d : ν βαζκφο δηαθνξηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ (I) , q : ε 

ηΪμε κεηθηλνχκελνπ κΫζνπ (MA). 

 

3.3.2 Δπνρηθφ δείγκα ARIMA (SARIMA) 

 

 

Σα επνρηθΪ ππνδεέγκαηα ARIMA (seasonal ARIMA models ά SARIMA models), απνηεινχλ κηα 

Ϊιιε θαηεγνξέα ησλ ππνδεηγκΪησλ ARIMA. Σν επνρηθφ κΫξνο ελφο ππνδεέγκαηνο ARIMA Ϋρεη ηελ 

έδηα δνκά κε απηά ελφο κε επνρηθνχ ππνδεέγκαηνο, δειαδά κπνξεέ λα Ϋρεη Ϋλαλ παξΪγνληα AR, 

Ϋλαλ παξΪγνληα MA θαη κηα ηΪμε δηαθνξψλ. 

 

Έλα επνρηθφ ARIMA ππφδεηγκα νξέδεηαη ζαλ Ϋλα ππφδεηγκα ARIMA(p,q,d)x(P,D,Q), φπνπ ην P 

ζπκβνιέδεη ηνλ αξηζκφ ησλ επνρηθψλ απηνπαιέλδξνκσλ φξσλ (SAR) , D εέλαη ν αξηζκφο ησλ 

επνρηθψλ δηαθνξψλ θαη Q εέλαη ν αξηζκφο ησλ επνρηθψλ φξσλ θηλεηνχ κΫζνπ (SMA). 

 

3.4 Αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ κε ηε κέζνδν Box – Jenkins 

 

 

3.4.1 Σα ζηάδηα ηεο κεζφδνπ 

 

Ζ πξνζΫγγηζε ησλ Box – Jenkins ζηελ αλΪιπζε ησλ ρξνλνζεηξψλ εέλαη κηα κΫζνδνο εχξεζεο ελφο 

ππνδεέγκαηνο ARIMA ην νπνέν κπνξεέ λα παξηζηΪλεη ηθαλνπνηεηηθΪ ηε ζηνραζηηθά δηαδηθαζέα απφ 

ηελ νπνέα πξνάιζαλ ηα δεδνκΫλα – παξαηεξάζεηο, δειαδά ην δεέγκα καο. Ζ κΫζνδνο απηά  
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πεξηιακβΪλεη ηξέα ζηΪδηα, ηελ ηαπηνπνέεζε (identification), ηελ εθηέκεζε (estimation), θαη ηΫινο ηνλ 

δηαγλσζηηθφ Ϋιεγρν (diagnostic checking). 

 

1ν ζηάδην : Σαπηνπνίεζε 

 

ην ζηΪδην απηφ, επηιΫγεηαη Ϋλα δνθηκαζηηθφ κνληΫιν ηθαλφ λα δεέμεη εΪλ ππΪξρνπλ βαζηθΪ 

ραξαθηεξηζηηθΪ ζηε ρξνλνζεηξΪ, φπσο ε ηΪζε θαη ε επνρηθφηεηα. ΔπηπΫνλ, γέλεηαη κηα γξαθηθά 

απεηθφληζε ηεο κεηαβεηάο ηεο ρξνλνζεηξΪο, θαζψο επέζεο θαη απεηθφληζε ησλ ζπλαξηάζεσλ 

ζπζρΫηηζεο : ΑπηνζπζρΫηηζεο (Auto correlation, ACF) , θαη κεξηθάο απηνζπζρΫηηζεο (Partial Auto 

Correlation, PACF). 

 

ην ζηΪδην απηφ ηεο ηαπηνπνέεζεο, γέλεηαη ε εμεηδέθεπζε ελφο κνληΫινπ ARIMA κε βΪζε ηηο 

πιεξνθνξέεο πνπ παέξλνπκε απφ ην δεέγκα καο. Έηζη, θαζνξέδνληαη νη ηηκΫο ησλ p,q,d, δειαδά 

θαζνξέδεηαη ν αξηζκφο d ησλ δηαθνξψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα κεηαηξαπεέ ε ρξνλνζεηξΪ ζε 

ζηΪζηκε (ζηελ πεξέπησζε πνπ εέλαη κε ζηΪζηκε), ε ηΪμε p ηεο απηνπαιέλδξνκεο δηαδηθαζέαο 

θαζψο θαη ε ηΪμε q ηεο δηαδηθαζέαο θηλεηνχ κΫζνπ. 

 

Με ζθνπφ λα δηαππζησζεέ αλ ε ζεηξΪ εέλαη ζηΪζηκε ά φρη, εμεηΪδεηαη ε ζπκπεξηθνξΪ ηεο 

δεηγκαηηθάο ζπλΪξηεζεο απηνζπζρΫηηζεο. Αλ νη απηνζπζρεηέζεηο ζπγθιέλνπλ πξφο ην κεδΫλ, απηφ 

ζεκαέλεη πψο ε ζεηξΪ κΪιινλ εέλαη ζηΪζηκε, ελψ εΪλ νη απηνζπζρεηέζεηο θζέλνπλ κε αξγφ ξπζκφ, 

ηφηε απηφ απνηειεέ Ϋλδεημε φηη ε ζεηξΪ εέλαη κε ζηΪζηκε θαη ζε απηάλ ηελ πεξέπησζε πξΫπεη λα 

δηακνξθσζεέ Ϋηζη ψζηε λα εέλαη ζηΪζηκε. 

 

Αλ κηα κεηαβιεηά ραξαθηεξέδεηαη απφ ηΪζε, ν κΫζνο θαη πηζαλφλ θαη ε δηαθχκαλζά ηεο ζα 

κεηαβΪιινληαη κε ην ρξφλν, γεγνλφο πνπ ζεκαέλεη φηη ε ρξνλνζεηξΪ δελ εέλαη ζηΪζηκε. Με ηε 

κΫζνδν ησλ δηαθνξψλ, θαηαθΫξλνπκε λα εμαιεέςνπκε ηελ ηΪζε πνπ ππΪξρεη ζε κηα ρξνλνζεηξΪ, 

κΫζσ ηεο δεκηνπξγέαο κηαο λΫαο ρξνλνζεηξΪο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δηαθνξΫο κεηαμχ δηαδνρηθψλ 

φξσλ. Όηαλ ε ηΪζε εέλαη γξακκηθά, ε ρξνλνζεηξΪ πνπ παξΪγεηαη Ϋρεη κεδεληθά ηΪζε, ελψ φηαλ ε 

ηΪζε εέλαη πνιπσλπκηθά, ε δηαδηθαζέα ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ δηαδνρηθψλ φξσλ επαλαιακβΪλεηαη 

κΫρξη λα εμαιεηθζεέ πιάξσο ε ηΪζε. 

 

Αθνχ ε ρξνλνζεέξα γέλεη ζηΪζηκε, ηφηε πξνζδηνξέδεηαη ε ηΪμε ηνπ ππνδεέγκαηνο ARIMA, δειαδά 

πξνζδηνξέδνληαη νη ηηκΫο ηνπ p θαη ηνπ q. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπο βαζέδεηαη ζηηο δεηγκαηηθΫο απιΫο 

θαη κεξηθΫο απηνζπζρεηέζεηο. 
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2ν ζηάδην : Δθηίκεζε 

 

ην ζηΪδην απηφ, γέλεηαη εθηέκεζε ησλ παξακΫηξσλ ηνπ κνληΫινπ κεηΪ απφ ηελ πξνζαξκνγά ηνπ 

ζηα δεδνκΫλα. Δδψ, ειΫγρεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ παξακΫηξσλ, πξνβιΫπεηαη ην κΫξνο ηεο 

ρξνλνζεηξΪο πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη θαη γέλεηαη απνδνρά ά απφξξηςε ηνπ κνληΫινπ. Αθνινπζεέ, 

ινηπφλ ε εθηέκεζε ησλ p παξακΫηξσλ  ηεο απηνπαιέλδξνκεο δηαδηθαζέαο θαη ησλ q παξακΫηξσλ 

ηεο δηαδηθαζέαο θηλεηνχ κΫζνπ. 

 

3ν ζηάδην : Γηαγλσζηηθφο έιεγρνο 

 

ΓηΪγλσζε ζηελ νπνέα πεξηιακβΪλεηαη ε εθηέκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ κνληΫινπ (ππφινηπα / 

θαηΪινηπα θαη ιΪζε εθηέκεζεο), ε δηαζηαχξσζε ηνπ κε λΫα δεδνκΫλα, θαζψο θαη ε ηειηθά απνδνρά 

ά απφξξηςε ηνπ κνληΫινπ. ην ζηΪδην απηφ, γέλεηαη Ϋιεγρνο θαιάο πξνζαξκνγάο ηνπ 

ππνδεέγκαηνο, δειαδά ειΫγρεηαη ην πφζν θαιΪ ηαηξηΪδεη ην ππφδεηγκα κε ηα δεδνκΫλα καο, δηφηη 

ππΪξρεη πεξέπησζε θΪπνην Ϊιιν ππφδεηγκα ARIMA λα πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα. 

 

Δθαξκφδνληαη επηπιΫνλ, ζηαηηζηηθνέ Ϋιεγρνη γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ παξακΫηξσλ θαη ηε 

ζπκπεξηθνξΪ ησλ θαηαινέπσλ θαζψο θαη ηελ ηΪμε ηνπ ππνδεέγκαηνο. Σν ζηΪδην απηφ πεξηιακβΪλεη 

ηηο δηαδηθαζέεο ππνινγηζκνχ δηαζηεκΪησλ εκπηζηνζχλεο ζηηο δηαδηθαζέεο πξφβιεςεο, ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ηππηθνχ ζθΪικαηνο θαζψο θαη Ϊιισλ ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ κε ζθνπφ ηελ 

πνζνηηθά εθηέκεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ κνληΫινπ, ηνλ Ϋιεγρν ηεο 

θαλνληθφηεηαο ησλ θαηαινέπσλ (residuals). 

 

3.4.2 Αμηνιφγεζε ππνδείγκαηνο 

 

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνβιεπηηθάο ηθαλφηεηαο ηνπ ππνδεέγκαηνο, ππΪξρνπλ δηΪθνξα θξηηάξηα, 

ηα θπξηφηεξα απηψλ εέλαη ηα εμάο : 

 

α) Ρέδα ηνπ κΫζνπ ηαηξαγψλνπ ηνπ ζθΪικαηνο (Root Mean Squared Error ά RMSE). 

 

β) ΜΫζν απφιπην ζθΪικα (Mean  Absolute Error ά MAE) 

 

γ) ΜΫζν απφιπην πνζνζηηαέν ζθΪικα (Mean Absolute Percentage Error ά MAPE) 
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Οη παξαπΪλσ δεέθηεο ειΫγρνπ ηεο πξνβιεπηηθάο ηθαλφηεηαο ηνπ κνληΫινπ – ππνδεέγκαηνο, 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγθξηζε ησλ αξρηθψλ ηηκψλ θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ ηηκψλ ηεο ρξνλνζεηξΪο 

θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εμεηαζηεέ ην πφζν αμηφπηζηα πεξηγξΪθεηαη ε εμΫιημε ηεο ρξνλνζεηξΪο 

απφ ηηο δηΪθνξεο ηερληθΫο πξφβιεςεο. Όζν κηθξφηεξεο εέλαη νη ηηκΫο ησλ παξαπΪλσ δεηθηψλ 

(RMSE, MAPE, MAE), ηφζν θαιχηεξε θαη πην Ϋγθπξε ζεσξεέηαη ε πξφβιεςε. 

 

3.4.3 Δπηινγή θαηάιιεινπ ππνδείγκαηνο 

 

 

Γηα ηελ επηινγά ηνπ θαηΪιιεινπ ππνδεέγκαηνο ππΪξρνπλ θΪπνηα θξηηάξηα πνπ κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηάζνπκε. Παξαηεξνχκε πψο εΪλ απμάζνπκε ηελ ηΪμε ηνπ ππνδεέγκαηνο πξνζζΫηνληαο 

πζηεξάζεηο εέηε γηα ην απηνπαιέλδξνκν ηκάκα ά γηα ην ηκάκα ηνπ θηλεηνχ κΫζνπ, ζα κεηψλεηαη ην 

Ϊζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ θαηαινέπσλ, αιιΪ επέζεο ηαπηφρξνλα ζα κεηψλνληαη θαη νη βαζκνέ 

ειεπζεξέαο αθνχ εθηηκψληαη πεξηζζφηεξεο παξΪκεηξνη. 

 

Έλα (θαη έζσο ην πην δεκνθηιΫο) απφ απηΪ ηα θξηηάξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εέλαη ην θξηηάξην 

πιεξνθνξηψλ Akaike (Akaike Information Criterion) ά AIC. 

 

3.4.4 Γηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηεο πξφβιεςεο 

 

 

Σν δηΪζηεκα εκπηζηνζχλεο πνπ κπνξεέ λα δηαηππσζεέ γχξσ απφ ηελ πξνβιεπφκελε ηηκά κε βΪζε 

ηε δηαθχκαλζε ηνπ ζθΪικαηνο ηεο πξφβιεςεο. Σν δηΪζηεκα εκπηζηνζχλεο απνηειεέ Ϋλα θαιφ 

θξηηάξην ζρεηηθΪ κε ηελ αθξέβεηα ηεο πξφβιεςεο, δειαδά, ην πφζν θνληΪ βξέζθνληαη νη 

πξνβιεπφκελεο ηηκΫο πνπ ππνινγέζηεθαλ απφ ην εθηηκψκελν ππφδεηγκα, ζε ζρΫζε κε ηηο 

πξαγκαηηθΫο ηηκΫο. 

 

Έλαο Ϊιινο ηξφπνο εέλαη λα ζπγθξέλνπκε ηηο πξνβιεπφκελεο ηηκΫο κε ηηο πξαγκαηηθΫο γηα πεξένδν 

ζηελ νπνέα Ϋρνπκε δηαζΫζηκα ζηνηρεέα. 
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3.4.5 Έιεγρνο ησλ θαηαινίπσλ 

 

 

Αλ ην εθηηκψκελν ππφδεηγκα εέλαη ην πην θαηΪιιειν γηα ηα δεδνκΫλα – παξαηεξάζεηο πνπ Ϋρνπκε, 

ηφηε ηα θαηΪινηπα ζα πξΫπεη λα κελ απηνζπζρεηέδνληαη. Ζ κειΫηε ησλ απηνζπζρεηέζεσλ ησλ 

θαηαινέπσλ κπνξεέ λα δεέμεη φηη ππΪξρεη αλεπαξθάο πξνζαξκνγά ηνπ ππνδεέγκαηνο, φπσο επέζεο 

κπνξεέ λα δεέμεη θαη ηελ κνξθά ησλ αλαγθαέσλ ηξνπνπνηάζεσλ πνπ ζα πξΫπεη λα γέλνπλ Ϋηζη ψζηε 

ην ππφδεηγκα λα γέλεη θαηΪιιειν. 

 

3.4.6 Έιεγρνο ηεο ηάμεο ηνπ ππνδείγκαηνο 

 

 

Απηφο ν Ϋιεγρνο γέλεηαη κε κηα δηαδηθαζέα πνπ νλνκΪδεηαη ππεξπξνζαξκνγά (over fitting). 

χκθσλα κε απηά ηε δηαδηθαζέα ν Ϋιεγρνο ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ εθηηκεκΫλνπ ππνδεέγκαηνο 

γέλεηαη ζπγθξέλνληαο ην Ϋλα κε Ϋλα Ϊιιν ππφδεηγκα κεγαιχηεξεο ηΪμεο. 

 

Αλ ην εθηηκεκΫλν ππφδεηγκα εέλαη ηειηθΪ ην θαηαιιειφηεξα γηα ηα δεδνκΫλα πνπ Ϋρνπκε, δειαδά 

εΪλ πεξηγξΪθεη ηε δηαδηθαζέα απφ ηελ νπνέα Ϋρνπλ παξαρζεέ ηα δεδνκΫλα, νη επηπιΫνλ 

ζπληειεζηΫο ζηα κεγαιχηεξα ππνδεέγκαηα ζα πξΫπεη λα κελ εέλαη ζηαηηζηηθΪ δηαθνξεηηθνέ απφ ην 

κεδΫλ. ηελ πεξέπησζε πνπ αζηφ νη ζπληειεζηΫο δελ εέλαη κεδεληθνέ, ηφηε ζα ππΪξρεη θΪπνην Ϊιιν 

ππφδεηγκα ην νπνέν ζα εέλαη θαηαιιειφηεξν γηα ηα δεδνκΫλα πνπ δηαζΫηνπκε, απφ ην εθηηκεκΫλν. 

 

3.4.7 Δγθπξφηεηα πξφβιεςεο θαη ζθάικα 

 

 

Με βΪζε ην εθηηκεκΫλν ππφδεηγκα θαη ηηο ππΪξρνπζεο πιεξνθνξέεο κΫρξη ηε ρξνληθά πεξένδν T, 

κπνξεέ λα πξαγκαηνπνηεζεέ πξφβιεςε ηεο ηηκάο ηεο κεηαβιεηάο Τ γηα θΪπνηα κειινληηθά ηηκά ηεο, 

γηα ηελ πεξένδν Σ+h. 

 

Γηα λα ζεσξεζεέ Ϋγθπξε ε πξφβιεςε πξΫπεη λα πιεξνχληαη νη παξαθΪησ πξνυπνζΫζεηο : 

 

Σν δηΪζηεκα ιάςεο δεδνκΫλσλ λα εέλαη παξφκνην κε ην δηΪζηεκα ηεο πξφβιεςεο, δειαδά λα κελ 

δηαθΫξνπλ νη ζπλζάθεο πνπ επεξεΪδνπλ ηηο ηηκΫο ηεο κεηαβιεηάο. Πην ζπγθεθξηκΫλα, ηα πην παιηΪ  
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δεδνκΫλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξΫπεη λα εέλαη ζε ζπλζάθεο παξφκνηεο κε ην δηΪζηεκα 

γηα ην νπνέν ζα γέλεη ε πξφβιεςε. 

Ζ πξφβιεςε πξΫπεη λα εέλαη πεπεξαζκΫλε ζε πιάζνο ζηνηρεέσλ, θαζψο φζν απνκαθξπλφκαζηε 

απ’ν ηελ ηειεπηαέα παξαηάξεζε, απμΪλεηαη θαη ε αβεβαηφηεηα θαη ην πξνβιεπφκελν δηΪζηεκα 

εκπηζηνζχλεο φιν θαη κεγαιψλεη. πλάζσο, ε πξφβιεςε γηα λα ζεσξεέηαη Ϋγθπξε, αληηζηνηρεέ ζε 

κΫγεζνο ζην 10% ηνπ κεγΫζνπο ηνπ δεέγκαηνο δεδνκΫλσλ. 

Σα δεδνκΫλα – παξαηεξάζεηο ζα πξΫπεη λα εέλαη επαξθά ζε πιάζνο, δηφηη εΪλ ην δεέγκα 

δεδνκΫλσλ εέλαη πνιχ κηθξφ (ζπλάζσο <100), ηφηε ακθηζβεηεέηαη θαη ε εγθπξφηεηα ηεο πξφβιεςεο. 

ε γεληθΫο γξακκΫο, ην ζχλνιν ησλ παξαηεξάζεσλ – δεδνκΫλσλ καο ζα πξΫπεη λα εέλαη 

κεγαιχηεξν ησλ 100 παξαηεξάζεσλ. 

Σα δεδνκΫλα πξΫπεη λα εέλαη ζπκβαηΪ κεηαμχ ηνπο. 

Σν κνληΫιν πξΫπεη λα εέλαη θαηΪιιειν γηα ηα δεδνκΫλα θαη λα κπνξεέ λα δέλεη πξνβιΫςεηο 

θνληηλΫο ζηηο πξαγκαηηθΫο ηηκΫο. Ζ εγθπξφηεηα εμαζθαιέδεηαη κΫζσ ηεο ειαρηζηνπνέεζεο ηνπ 

ζθΪικαηνο, κΫζσ ειΫγρσλ ησλ απνθιέζεσλ ησλπξνβιΫςεσλ κε πξαγκαηηθΫο ηηκΫο γηα δηαζηάκαηα 

πνπ ππΪξρνπλ γλσζηΪ δεδνκΫλα. 

 

Όζν ην θφζηνο ησλ πξνβιΫςεσλ απμΪλεηαη απμΪλεηαη, νη απψιεηεο ιφγσ αβεβαηφηεηαο κεηψλνληαη. 

Δπεηδά ε δηαδηθαζέα ηεο πξφβιεςεο πνηΫ δελ απνκαθξχλεη εληειψο ηνλ θέλδπλν, θξέλεηαη αλαγθαέν 

ζηε δηαδηθαζέα γηα ηε ιάςε ηεο πξφβιεςεο λα ιακβΪλεηαη ππφςε ε αβεβαηφηεηα πνπ πεξηθιχεη ε 

πξφβιεςε. Ζ πξαγκαηηθά ηηκά κηαο κεηαβιεηάο ελλνηνινγηθΪ ζπλδΫεηαη κε ηελ πξφβιεςε ζχκθσλα 

κε ηνλ παξαθΪησ ηχπν : 

 

Πξαγκαηηθά Σηκά = Σηκά Πξφβιεςεο (δεδνκΫλνπ φηη ε πξφβιεςε εέλαη ζσζηά) + πξνβιεπηηθφ 

ιΪζνο (ζθΪικα πξφβιεςεο). 

 

3.4.8 Μεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ 

 

 

Ζ κΫζνδνο Box – Jenkins απνηειεέ κηα πνιχ ηζρπξά πξνζΫγγηζε ζηελ επέιπζε πνιιψλ 

πξνβιεπηηθψλ πξνβιεκΪησλ, θαζψο παξΫρεη πνιχ αθξηβεέο πξνβιΫςεηο ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ θαη 

δηαζΫηεη κηα νινθιεξσκΫλε πξνζΫγγηζε ζηελ θαηαζθεπά ππνδεηγκΪησλ. 
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Παξφια απηΪ, παξνπζηΪδεη θαη νξηζκΫλα κεηνλεθηάκαηα, φπσο ην κεγΪιν αξηζκφ παξαηεξάζεσλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα λα θαηαζηεέ κηα πξφβιεςε σο Ϋγθπξε. ΔπηπιΫνλ, δελ ππΪξρνπλ ζπζηεκαηηθΫο 

κΫζνδνη γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ππνδεέγκαηνο θαη απηφκαηεο ξχζκηζεο 

ησλ ηηκψλ ησλ παξακΫηξσλ ζηηο κεηαβνιΫο ηεο βαζηθάο δηαδηθαζέαο φπσο ζπκβαέλεη κε Ϊιιεο 

κεζφδνπο (π.ρ ηεο εθζεηηθάο εμνκΪιπλζεο). 

 

Δθηφο απφ ηα παξαπΪλσ, απαηηεέ αξθεηφ ρξφλν θαη Ϋκπεηξνπο ρξάζηεο γηα ηελ θαηαζθεπά ελφο 

θαηΪιιεινπ θαη ηθαλνπνηεηηθνχ ππνδεέγκαηνο. Παξφια απηΪ, ηα ππνδεέγκαηα B – J παξνπζηΪδνπλ 

κεγαιχηεξε πξνβιεπηηθά ηθαλφηεηα ζε ζρΫζε κε ππνδεέγκαηα Ϊιισλ κνλνκεηαβιεηψλ ά θαη 

πνιπκεηαβιεηψλ πξνβιεπηηθψλ κεζφδσλ. 

 

ΣΫινο, ηα πξνβιεπηηθΪ κνληΫια ηα νπνέα ζηεξέδνληαη ζηηο ρξνλνινγηθΫο ζεηξΫο Ϋρνπλ σο δεδνκΫλν 

ηελ ππφζεζε φηη ην ζράκα ηεο ρξνλνινγηθάο εκθΪληζεο ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηάο πνπ 

παξαηεξάζεθαλ ζην παξειζφλ, ζα ζπλερέζεη λα πθέζηαηαη θαη ζην κΫιινλ, αλεμΪξηεηα απφ ηηο 

αιιαγΫο ζην πεξηβΪιινλ. 

 

Έηζη, ηα κνληΫια απηΪ ζα εμαθνινπζνχλ λα δέλνπλ ηελ έδηα πξφβιεςε αλεμΪξηεηα απφ ηηο ηπρφλ 

κεηαβνιΫο ηνπ πεξηβΪιινληνο. 

 

3.5 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΟ 2019 

 

 

ε απηφ ην ηειεπηαέν θνκκΪηη ηεο παξνχζαο εξγαζέαο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ νη πξνβιΫςεηο γηα ηηο 

αθέμεηο εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ , θαζψο επέζεο ζα γέλεη αλαιπηηθά επεμάγεζε φισλ 

ησλ ζπκπεξαζκΪησλ θαη δηαγξακκΪησλ ηα νπνέα πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζηαηηζηηθά – νηθνλνκεηξηθά 

κειΫηε κε ηελ βνάζεηα ηνπ πξνγξΪκκαηνο Stat Graphics Centrurion v.18. 

 

3.5.1 ΠΡΟΒΛΔΨΔΙ ΚΑΙ ΔΠΔΞΗΓΗΗ ΣΟΤ ΜΔ ΔΚΣΙΜΗΜΔΝΟ ΜΟΝΣΔΛΟ 

 

 

ΑξρηθΪ, παξνπζηΪδνληαη ηα δηαγλσζηηθΪ γξαθάκαηα ζηα νπνέα ζα παξαηεξάζνπκε ηελ επνρηθφηεηα 

ησλ παξαηεξάζεσλ ηνπ κνληΫινπ αιιΪ θαη ηελ ζσζηά ά κε ζπκπεξηθνξΪ ησλ θαηαινέπσλ. 
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Γξάθεκα ΗΗ : Γξάθεκα ρξνληθήο αθνινπζίαο αιιεινπρίαο ησλ αθίμεσλ – Time Sequence 

Plot 

  

Σν ζπγθεθξηκΫλν δηΪγξακκα απεηθνλέδεη ηηο ηηκΫο ηηο νπνέεο παέξλεη ε ρξνλνζεηξΪ θαη παξαηεξεέηαη 

ε επνρηθφηεηα ησλ πξνβιΫςεσλ απφ ηηο θνξπθΫο (peak) πνπ βιΫπνπκε ζην δηΪγξακκα. ΔπηπιΫνλ, 

αμέδεη λα αλαθεξζνχκε ζην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκΫλε αλΪιπζε κε ηα δεδνκΫλα πνπ δηαζΫηνπκε 

γέλεηαη θαηΪ ηελ πεξένδν 01/2009 κΫξρη θαη ηνλ 01/2018, δειαδά ζε κηα ρξνληθά πεξένδν ζηελ 

νπνέα ε ΔιιΪδα βξέζθεηαη ελ κΫζσ ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο πνπ εθδειψζεθε θαηΪ ην 2008. 

πλεπψο, κπνξνχκε γξάγνξα λα παξαηεξάζνπκε πψο ε νηθνλνκηθά θξέζε δελ θαέλεηαη λα 

επεξεΪδεη ηηο αθέμεηο νη νπνέεο Ϋρνπλ αλνδηθά ηΪζε. 

 

Αξηζκφο παξαηεξάζεσλ – δεδνκΫλσλ = 120 

Γεέθηεο ρξφλνπ = Μεληαέεο Παξαηεξάζεηο 

ΓηΪξθεηα επνρηθφηεηαο = 12 

Seasonal differencing of order: 1 

Forecast model selected: ARIMA(0,0,4)(1,1,4)12 κε ζηαζεξά 

Number of forecasts generated: 12 

Number of periods withheld for validation: 0 
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    Πεπίλητη ππόβλετηρ 

 Estimation Validation 

Statistic Period Period 

RMSE 64191.1  

MAE 44362.4  

MAPE 3.89505  

ME 6973.46  

MPE -0.275491  

 

(1) Γεέθηεο RMSE = room mean squared error 

(2)  Γεέθηεο MAE = mean absolute error 

(3)  Γεέθηεο MAPE = mean absolute percentage error 

(4)  Γεέθηεο ME = mean error 

(5) Γεέθηεο MPE = mean percentage error 

 

Γηα ηελ εχξεζε ηνπ βΫιηηζηνπ δπλαηνχ κνληΫινπ ην νπνέν ζα απεηθνλέζεη ηηο πξνβιΫςεηο γηα ηηο 

αθέμεηο ζα δψζνπκε ηδηαέηεξε ζεκαζέα ζηνπο δεέθηεο RMSE (ξέδα κΫζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθΪικαηνο) 

θαζψο θαη ζηνλ δεέθηε MAPE (κΫζν απφιπην πνζνζηηαέν ζθΪικα), θαη ΜΑΔ (κΫζν απφιπην 

ζθΪικα) νη νπνένη ζα πξΫπεη λα εέλαη φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξνη ζε ηηκά, θαη λα Ϋρνπλ ηελ 

ρακειφηεξε ηηκά απφ φια ηα ππφινηπα ππνςάθηα κνληΫια ζηα νπνέα ζα αλαθεξζνχκε παξαθΪησ. 

 

                                              Πίλαθαο 7  

Υαξαθηεξηζηηθά πξνθξηλφκελνπ κνληέινπ – Έιεγρνο παξακέηξσλ 

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 
MA(1) -0.715497 0.0955122 -7.49117 0.000000 

MA(2) -0.669863 0.105082 -6.37465 0.000000 

MA(3) -0.585209 0.106454 -5.49732 0.000000 

MA(4) -0.393743 0.0935143 -4.21051 0.000057 

SAR(1) 0.319516 0.123698 2.58303 0.011271 

SMA(1) 0.356774 0.0843325 4.23057 0.000052 

SMA(2) 0.179468 0.0908432 1.97557 0.051015 

SMA(3) 0.165641 0.0688848 2.40461 0.018068 

SMA(4) -0.704324 0.0490193 -14.3683 0.000000 

Mean 54432.2 29756.2 1.82927 0.070400 

Constant 37040.2    

 
Με απηά ηελ δηαδηθαζέα ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη πξνβιΫςεηο γηα ηηο αθέμεηο ηνπ Ϋηνπο 2019, νη 

νπνέεο θαιχπηνπλ 120 ρξνληθΫο πεξηφδνπο (κεληαέεο παξαηεξάζεηο). 

ηνλ πέλαθα ζπλνςέδεηαη ε ζηαηηζηηθά ζεκαζέα ησλ φξσλ ζην κνληΫιν πξφβιεςεο. 
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ηνλ παξαπΪλσ πέλαθα παξαηεξνχκε φηη ηα P-values εέλαη φια κηθξφηεξα απφ 0,10 ά αιιηψο 

10% , πξΪγκα πνπ ζεκαέλεη φηη φινη νη παξΪκεηξνη καο εέλαη απνδεθηνέ. 

 

 χγθξηζε ππνςήθησλ γηα ηηο πξνβιέςεηο κνληέισλ 

 

Αθνχ Ϋρνπλ ειεγρζεέ νη πξψηεο ηΪμεσο επνρηθΫο δηαθνξΫο γηα ηελ εμΪιεηςε ηεο επνρηθφηεηαο, ηα 

κνληΫια πνπ ζα εμεηαζηνχλ εέλαη ηα παξαθΪησ:  

 

ΑπηΪ απνηεινχλ φια ηα ππνςάθηα γηα ηηο πξνβιΫςεηο κνληΫια πνπ επηιΫρζεθαλ αξρηθψο : 

 

(A) ARIMA(0,0,4)(1,1,4)12 κε ζηαζεξά 

 

(B) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0.4053 

    Seasonal adjustment: Multiplicative 

 

(C) Holt's linear exp. smoothing with alpha = 0.8306 and beta = 0.0173 

    Seasonal adjustment: Multiplicative 

 

(D) Brown's quadratic exp. smoothing with alpha = 0.1085 

    Seasonal adjustment: Multiplicative 

 

(E) Winters' exp. smoothing with alpha = 0.213, beta = 0.0115, gamma = 0.2457 

 

                                           Πίλαθαο 8  

 

                      χθγξηζε πξνηεηλφκελσλ κνληέισλ 

 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 64191.1 44362.4 3.89505 6973.46 -0.275491 

(B) 113065. 78109.4 5.45857 -4050.66 -0.382708 

(C) 97142.9 68407.8 4.84371 7923.74 0.425534 

(D) 120087. 78620.9 5.67538 -9229.11 -0.530979 

(E) 129615. 96083.7 9.1943 -47100.7 -6.92498 
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ηνλ παξαπΪλσ πέλαθα παξαηεξνχκε φηη ην κνληΫιν κε ην θαιχηεξνπο – κηθξφηεξνπο δεέθηεο 

RMSE θαη MAPE εέλαη ην κνληΫιν (Α), ARIMA (0,0,4)(1,1,4) 12 κε ζηαζεξΪ κε RMSE = 64191.1 θαη 

MAPE = 3.89505, θαη ΜΑΔ = 44362.4 

Σν γεγνλφο φηη δηαζΫηεη απηνχο ηνπο ρακειφηεξνπο δεέθηεο απφ φια ηα ππφινηπα πηζαλΪ κνληΫια, 

ζεκαέλεη πψο εέλαη ην βΫιηηζην θαη πην θαηΪιιειν γηα λα πξαγκαηνπνηάζεη ηηο πξνβιΫςεηο καο.                                                   

  

 

                                                        Πίλαθαο  9                

         Έιεγρνη γηα δηαζθάιηζε ηεο ζσζηήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαινίπσλ 

 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 64191.1 OK OK OK OK OK 

(B) 113065. OK OK *** OK OK 

(C) 97110.9 OK OK *** OK OK 

(D) 120087. *** * *** OK OK 

(E) 69769.5 OK OK OK * OK 

 

ΔπηπιΫνλ, παξαηεξνχκε πψο ην κνληΫιν (Α) παέξλεη 5 ΟΚ ζε φινπο ηνπο απαξαέηεηνπο 

ζηαηηζηηθνχο ειΫγρνπο νη νπνένη εμαζθαιέδνπλ ηελ θαιά ζπκπεξηθνξΪ ησλ θαηαινέπσλ. 

 

Οη Ϋιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εέλαη νη εμάο : 

 

RUNS : Έιεγρνο ξνψλ πΪλσ θαη θΪησλ 

RUNM : Έιεγρνο ξνψλ πΪλσ θαη θΪησ απφ ηε δηΪκεζν 

AUTO : Έιεγρνο Box – Pierce γηα απηνζπζρΫηηζε 

MEAN : Έιεγρνο δηαθνξΪο κΫζνπ ζην 1ν θαη ζην 2ν κηζφ θαη ηΫινο 

VAR : Έιεγρνο δηαθνξΪο δηαζπνξΪο ζην 1ν θαη ζην 2ν κηζφ. 

 

Δπαθνινπζεέ ην δηΪγξακκα Residual Autocorrelations for adjusted Arrivals (ΤπνιεηκκαηηθΫο 

Απηνζπζρεηέζεηο  γηα ην πξνζαξκνζκΫλν κνληΫιν αθέμεσλ). 

ην ζπγθεθξηκΫλν δηΪγξακκα ην νπνέν πξνθχπηεη κεηΪ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κνληΫινπ επηδηψθνπκε 

λα πεηχρνπκε ην απνηΫιεζκα νη κπΪξεο πνπ απεηθνλέδνληαη λα βξέζθνληαη εληφο ηεο ρνΪλεο πνπ ηα 

πεξηθιχεη, θαη Ϋηζη εμαζθαιέδνπκε ηελ θαιά ζπκπεξηθνξΪ ησλ θαηαινέπσλ. 
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Γξάθεκα  ΗΗΗ  : Γξάθεκα Απηνζπζρεηίζεσλ ρξνλνζεηξάο αθίμεσλ εκεδαπψλ θαη 

αιινδαπψλ  ηνπξηζηψλ  

 

Σα δχν γξαθάκαηα απηνζπζρΫηηζεο θαη κεξηθάο απηνζπζρΫηηζεο καο δεέρλνπλ φηη κεηΪ ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ κνληΫινπ, φιεο νη κπΪξεο Ϋρνπλ πιΫνλ πξνζαξκνζηΫη κΫζα ζηα φξηα ηεο ρνΪλεο. 

 

Αθνινπζεέ ην πεξηνδφγξακκα ππνιεηκκαηηθψλ απηνζπζρεηέζεσλ γηα ην πξνζαξκνζκΫλν κνληΫιν. 

ε απηφ ην δηΪγξακκα παξαηεξνχκε θνξπθΫο (peak) νη νπνέεο ππνδεηθλχνπλ πψο ππΪξρνπλ εέδε 

επνρηθφηεηαο. 
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ΓξΪθεκα IV : Πεξηνδφγξακκα ηεο ρξνλνζεηξΪο αθέμεσλ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ 
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Γξάθεκα  V : Γξάθεκα κεξηθψλ απηνζπζρεηίζεσλ ηεο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο αθίμεσλ 

εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ 

 

Forecast Table for Data (Πίλαθαο Πξνβιέςεσλ 2019) 

 

Model: ARIMA(0,0,4)(1,1,4)12 κε ζηαζεξά 

 

ηνλ παξαθΪησ πέλαθα παξαηέζεληαη νη πξνβιΫςεηο ηνπ επηιεγκΫλνπ κνληΫινπ. Απηφο ν πέλαθαο 

εκθαλέδεη ηηο πξνβιεπφκελεο ηηκΫο γηα ηα δεδνκΫλα – παξαηεξάζεηο ηα νπνέα ηνπ Ϋρνπκε εηζΪγεη. 

ΔπηπιΫνλ, καο εκθαλέδεη ηηο πξνβιεπφκελεο ηηκΫο απφ ην πξνζαξκνζκΫλν κνληΫιν θαζψο θαη ηα 

ππνιεέκκαηα (δεδνκΫλα – πξφβιεςε) γηα ηελ δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ ππΪξρνπλ δηαζΫζηκα 

πξαγκαηηθΪ δεδνκΫλα. 

 

Γηα ρξνληθΫο πεξηφδνπο πΫξα απφ ην ηΫινο ηεο ζεηξΪο, παξνπζηΪδεη ην ρακειφηεξν θαζψο θαη ην 

πςειφηεξν (θαηΪ 95%) πξνβιεπφκελν φξην γηα ηηο πξνβιΫςεηο. Σα φξηα απηΪ, δεέρλνπλ ην πνχ ε 

πξαγκαηηθά ηηκά ησλ δεδνκΫλσλ ζε Ϋλα επηιεγκΫλν κειινληηθφ δηΪζηεκα, εέλαη πηζαλφλ λα βξεζεέ, 

κε δηΪζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%. 

                                                

Πίλαθαο 10 : Πξνβιέςεσλ αθίμεσλ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ ζηα μελνδνρεηαθά 

θαηαιχκαηα θαη θάκπηλγθ ζηελ Διιάδα γηα ην έηνο 2019 κε ηε ρξήζε ηνπ 

ARIMA(0,0,4)(1,1,4)12 

 
 

 

 

 

  Lower 95% Upper 95% 

Πεπίοδορ Ππόβλετη Κάηω όπιο Άνω όπιο 

1/19 531.686 381.168 682.204 

2/19 559.779 374.700 744.858 

3/19 835.351 624.591 1.046.110 

4/19 1.410.790 1.182.360 1.639.210 
5/19 2.727.410 2.491.420 2.963.400 
6/19 3.100.870 2.864.880 3.336.860 

7/19 3.511.010 3.275.020 3.747.000 
8/19 3.622.380 3.386.390 3.858.370 

9/19 3.026.550 2.790.560 3.262.540 
10/19 1.730.450 1.494.460 1.966.440 
11/19 714.934 478.944 950.925 

12/19 665.314 429.323 901.304 
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πκπεξαζκαηηθΪ, ην πξνζαξκνζκΫλν κνληΫιν καο, δεέρλεη πψο γηα ηνλ ΗαλνπΪξην ηνπ 2019 

αλακΫλνπκε ζηα μελνδνρεηαθΪ θαηαιχκαηα θαη θΪκπηλγθ ζηελ ΔιιΪδα 531.686 εκεδαπνχο θαη 

αιινδαπνχο ηνπξέζηεο. 

 

Γηα ηνλ ΦεβξνπΪξην ηνπ 2019 αλακΫλνπκε 559.779 , γηα ηνλ ΜΪξηην 835.351, γηα ηνλ Απξέιην 

1.410.790, γηα ηνλ ΜΪτν 2.727.410, γηα ηνλ Ηνχλην 3.100.870, γηα ηνλ Ηνχιην 3.511.010, γηα ηνλ 

Αχγνπζην 3.622.380, ηνλ επηΫκβξην 3.026.550, ηνλ Οθηψβξην 1.730.450, ηνλ ΝνΫκβξην 714.934, 

θαη ηΫινο ηνλ ΓεθΫκβξην ηνπ 2019 665.314 εκεδαπνχο θαη αιινδαπνχο ηνπξέζηεο. 

 

Απφ ηνλ παξαπΪλσ πέλαθα, παξαηεξνχκε νη πξνβιΫςεηο γηα ηελ επφκελε ρξνληθά πεξένδν 

(01/2019 Ϋσο 12/2019), εέλαη παξφκνηεο θαη ζε ηΪζε θαη ζε ραξαθηεξηζηηθΪ κε ηηο αληέζηνηρεο ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ (01/2018 Ϋσο 12/2018) θαη απηφ ην γεγνλφο απνηειεέ θΪηη ην θπζηνινγηθφ 

θαη αλακελφκελν, ιφγσ ηεο επνρηθφηεηαο. Παξφια απηΪ, δηαπηζηψλνπκε πψο ππΪξρνπλ νξηζκΫλεο 

δηαθνξνπνηάζεηο ζηνπο επηκΫξνπο κάλεο. 

 

πγθξέλνληαο ηηο πξνβιΫςεηο απηΫο κε ηηο αληέζηνηρεο αθέμεηο ην Ϋηνο 2018, παξαηεξνχκε φηη 

πξνβιΫπεηαη  κεέσζε ζηηο αθέμεηο γηα ηνπο πξψηνπο 4 κάλεο ηνπ 2019, κΫρξη ηνλ Απξέιην (ε νπνέα 

ζα θπκαλζεέ απφ 0,03% - 5%). Σνλ Ματν ηνπ 2019, παξαηεξεέηαη κηα αχμεζε ζηηο αθέμεηο ηεο ηΪμεο 

ηνπ 3%, ελψ γηα ηνπο κάλεο Ηνχλην θαη Ηνχιην θαέλεηαη φηη νη αθέμεηο ζα παξακεέλνπλ ζε παξφκνην 

επέπεδν κε απηΫο ηνπ 2018. ΣΫινο, θαηΪ ηελ πεξένδν απφ ηνλ Αχγνπζην κΫρξη θαη ηνλ ΓεθΫκβξην,  

 

 

πξνβιΫπεηαη κηα νξηαθά αχμεζε ησλ αθέμεσλ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ ζηα 

μελνδνρεηαθΪ θαηαιχκαηα θαη θΪκπηλγθ ηεο ΔιιΪδαο, ε νπνέα ζα θπκαέλεηαη απφ 0,006% - 1%. Ζ 

απεηθφληζε ησλ παξαπΪλσ ζπκπεξαζκΪησλ απνηππψλεηαη ζηνλ πέλαθα 11 παξαθΪησ. 

 

ην γξΪθεκα απηφ, απεηθνλέδνληαη θαη γξαθηθΪ νη πξνβιεπφκελεο ηηκΫο νη νπνέεο αλαγξΪθνληαη θαη 

ζηνλ πέλαθα 10 παξαπΪλσ. 
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Γξάθεκα VI: Γξάθεκα πξνβιέςεσλ αθίμεσλ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ γηα ην 

δηάζηεκα 01/2019 έσο 12/2019 

 

Πίλαθαο 11 : χγθξηζε ησλ πξνβιέςεσλ αθίμεσλ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ ζηα 

μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα θαη θάκπηλγθ ηεο Διιάδαο κε απηά ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ 

 

Μήλαο Πξφβιεςε 01/2019 - 
12/2019 

Αθίμεηο 01/2018 - 
12/2018 

Μεηαβνιή % 

01/2019 531.686 552.227 -3% 

02/2019 559.779 589.500 -5% 

03/2019 835.351 862.791 -3% 

04/2019 1.410.790 1.415.611 -0,03% 

05/2019 2.727.410 2.633.143 3% 

06/2019 3.100.870 3.108.472 -0,02% 

07/2019 3.511.010 3.556.154 -0,012% 

08/2019 3.622.380 3.600.390 0,006% 

09/2019 3.026.550 2.986.799 0,013% 

10/2019 1.730.450 1.725.526 0,002% 

11/2019 714.934 668.205 0,07% 

12/2019 665.314 608.917 1% 
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πκπεξάζκαηα  

πλνιηθΪ, ππνινγέδεηαη φηη θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηνπ Ϋηνπο 2019, αλακΫλνληαη 22.436.524 αθέμεηο 

εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ ζηα μελνδνρεηαθΪ θαηαιχκαηα απφ Ϋλα (1) Ϋσο θαη πΫληε (5) 

αζηΫξσλ, ηα νπνέα ππΪγνληαη ζην Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηάξην ΔιιΪδνο, θαζψο θαη ζηα 

θαηαιχκαηα θΪκπηλγθ. Σν 2018, ν αληέζηνηρνο αξηζκφο αθέμεσλ θπκΪλζεθε ζηνπο 22.307.735, 

γεγνλφο πνπ ππνδπιψλεη φηη ν εθηηκψκελνο αξηζκφο αθέμεσλ γηα ην Ϋηνο 2019 ζα θπκαλζεέ ζηα έδηα 

επέπεδα, κε κηα νξηαθά αχμεζε ηεο ηΪμεο ηνπ 0,006%. 

 

Ο ηνπξηζκφο εέλαη Ϋλαο πνιχ δηαδεδνκΫλνο ηξφπνο ςπραγσγέαο εηδηθΪ ζηνλ Γπηηθφ θφζκν ελψ 

παξΪιιεια απνηειεέ κηα πνιχ κεγΪιε βηνκεραλέα θαη ζεκαληηθφηαηε πεγά εζφδσλ γηα ηηο 

ηνπξηζηηθΫο ρψξεο κεηαμχ ησλ νπνέσλ θαη ε ΔιιΪδα. 

 

Ο μελνδνρεηαθφο θιΪδνο ζηελ ΔιιΪδα δηαζΫηεη ηεξΪζηηεο πξννπηηθΫο εμΫιημεο, ηηο νπνέεο δπζηπρψο 

αθφκα κΫρξη θαη ζάκεξα δελ Ϋρεη εθκεηαιιεπηεέ ζην Ϋπαθξν ιφγσ ηεο νηθνλνκηθάο χθεζεο ε νπνέα 

καζηέδεη ηελ ρψξα ηελ ηειεπηαέα δεθαεηέα. Παξφια απηΪ Ϋρνπλ γέλεη θαη ζπλερέδνληαη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κεγΪιεο πξνζπΪζεηεο γηα ηελ ζπλερά βειηέσζε θαη θαιπηΫξεπζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηα μελνδνρεηαθΪ θαηαιχκαηα ζηελ ΔιιΪδα.  

 

Ζ ξαγδαέα αχμεζε ζηα θαζαξΪ θΫξδε ησλ κεγΪισλ μελνδνρεηαθψλ αιπζέδσλ ζηελ ΔιιΪδα, ηα 

ηειεπηαέα ρξφληα θαέλεηαη λα παξαθηλεέ φιν θαη πεξηζζφηεξν επελδπηηθφ θνηλφ θαη επηρεηξεκαηέεο κε 

ζθνπφ λα δξαζηεξηννηεζνχλ ζηνλ θιΪδν θαη Ϋηζη αλαβηψλνπλ νξηζκΫλεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

ηνπξηζηηθΫο επελδχζεηο. Απηφ ην γεγνλφο καο δέλεη ηε δπλαηφηεηα λα πηζηεχνπκε ζηελ καθξνρξφληα 

βειηέσζε θαη εμΫιημε ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιΪδνπ, ν νπνένο αθφκε θαη ζηηο πην δχζθνιεο επνρΫο ηεο 

νηθνλνκηθάο χθεζεο θαη παξαθκάο ηεο ρψξαο, ζπλερέδεη λα απνηειεέ ηνλ θηλεηάξην κνριφ, ηελ πην 

βαξηΪ βηνκεραλέα ηεο ρψξαο θαη ηΫινο ηνλ κεγαιχηεξν εξγνδφηε ζηελ ΔιιΪδα ηνπ ζάκεξα. 

 

 

Με βΪζε φζα πξναλαθΫξακε, γέλεηαη κηα πξνζπΪζεηα ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθά εξγαζέα λα 

ζπλδπαζηνχλ ηα ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα κε ηελ αλαπηπμηαθά δπλαηφηεηα ηνπ θιΪδνπ ησλ μελνδνρεέσλ 

θαη λα δηαηππσζεέ ην γεγνλφο φηη ηα ζεκΪδηα γηα ην κΫιινλ ηνπ εέλαη ελζαξξπληηθΪ ζηε γεληθά 

εηθφλα, αιιΪ θαη εηδηθφηεξα κε βΪζε ηηο πξνβιεπφκελεο γηα ην 2019 αθέμεηο ζηα μελνδνρεηαθΪ 

θαηαιχκαηα ηεο ρψξαο, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε πψο νη αθέμεηο αλακΫλνληαη λα θπκαλζνχλ 

πΪλσ θΪησ ζηα έδηα επέπεδα κε απηΪ ηνπ 2018 γηα ην κεγαιχηεξν δηΪζηεκα ηνπ Ϋηνπο, ελψ 

παξαηεξεέηαη κηα κηθξά αχμεζά ηνπο απφ ην δεχηεξν ηξέκελν ηνπ Ϋηνπο θαη Ϋπεηηα. 
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Forecasting - Data 

Data variable: Data 

 

Number of observations = 120 

Time indices: Month 

Length of seasonality = 12 

 

Forecast Summary 

Seasonal differencing of order: 1 

Forecast model selected: ARIMA(0,0,4)x(1,1,4)12 with constant 

Number of forecasts generated: 12 

Number of periods withheld for validation: 0 

 

 Estimation Validation 

Statistic Period Period 

RMSE 64191.1  

MAE 44362.4  

MAPE 3.89505  

ME 6973.46  

MPE -0.275491  

 

         ARIMA Model Summary 

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 

MA(1) -0.715497 0.0955122 -7.49117 0.000000 

MA(2) -0.669863 0.105082 -6.37465 0.000000 

MA(3) -0.585209 0.106454 -5.49732 0.000000 

MA(4) -0.393743 0.0935143 -4.21051 0.000057 

SAR(1) 0.319516 0.123698 2.58303 0.011271 

SMA(1) 0.356774 0.0843325 4.23057 0.000052 

SMA(2) 0.179468 0.0908432 1.97557 0.051015 

SMA(3) 0.165641 0.0688848 2.40461 0.018068 

SMA(4) -0.704324 0.0490193 -14.3683 0.000000 

Mean 54432.2 29756.2 1.82927 0.070400 

Constant 37040.2    

Backforecasting: yes 

Estimated white noise variance = 5.75294E9 with 98 degrees of freedom 

Estimated white noise standard deviation = 75848.1 

Number of iterations: 11 
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The StatAdvisor 

This procedure will forecast future values of Data.  The data cover 120 time periods.  Currently, an 

autoregressive integrated moving average (ARIMA) model has been selected.  This model 

assumes that the best forecast for future data is given by a parametric model relating the most 

recent data value to previous data values and previous noise.  Each value of Data has been 

adjusted in the following way before the model was fit: 

 

(1) Seasonal differences of order 1 were taken. 

 

You can select a different forecasting model by pressing the alternate mouse button and selecting 

Analysis 

Options. 

 

The output summarizes the statistical significance of the terms in the forecasting model.  Terms 

with 

P-values less than 0.05 are statistically significantly different from zero at the 95.0% confidence 

level.   

The P-value for the MA(4) term is less than 0.05, so it is significantly different from 0.  The P-value 

for the 

SAR(1) term is less than 0.05, so it is significantly different from 0.  The P-value for the SMA(4) 

term is 

less than 0.05, so it is significantly different from 0.  The P-value for the constant term is greater 

than or 

equal to 0.05, so it is not statistically significant.  You should therefore consider removing the 

constant 

term from the model.  The estimated standard deviation of the input white noise equals 75848.1.   

 

The table also summarizes the performance of the currently selected model in fitting the historical 

data.  It 

displays: 

 

   (1) the root mean squared error (RMSE) 

   (2) the mean absolute error (MAE) 
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 (3) the mean absolute percentage error (MAPE) 

   

 

 (4) the mean error (ME) 

 

 (5) the mean percentage error (MPE) 

 

Each of the statistics is based on the one-ahead forecast errors, which are the differences between 

the 

data value at time t and the forecast of that value made at time t-1.  The first three statistics 

measure the 

magnitude of the errors.  A better model will give a smaller value.  The last two statistics measure 

bias.  A 

better model will give a value close to 0.   
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            Forecast Table for Data 

            Model: ARIMA(0,0,4)x(1,1,4)12 with constant 

Period Data Forecast Residual 

1/09 534200.   

2/09 580242.   

3/09 711409.   

4/09 1.05747E6   

5/09 1.71114E6   

6/09 2.05559E6   

7/09 2.5521E6   

8/09 2.76138E6   

9/09 1.99432E6   

10/09 1.14669E6   

11/09 629217.   

12/09 570924.   

1/10 554839. 555435. -596.383 

2/10 565020. 565008. 11.6597 

3/10 695404. 713890. -18485.8 

4/10 1.03589E6 992651. 43236.3 

5/10 1.69732E6 1.70999E6 -12671.3 

6/10 2.0027E6 2.02148E6 -18778.8 

7/10 2.65696E6 2.53401E6 122951. 

8/10 2.81109E6 2.83461E6 -23524.8 

9/10 2.05314E6 2.05464E6 -1493.54 

10/10 1.12408E6 1.15371E6 -29633.3 

11/10 523395. 623151. -99756.2 

12/10 521561. 462436. 59124.6 

1/11 524830. 543478. -18648.1 

2/11 515934. 527573. -11638.8 

3/11 689867. 679561. 10305.6 

4/11 1.06936E6 1.04597E6 23390.3 

5/11 1.73771E6 1.66065E6 77062.2 

6/11 2.29997E6 2.16424E6 135726. 

7/11 2.81831E6 2.84561E6 -27299.0 

8/11 2.92346E6 2.95931E6 -35849.3 

9/11 2.1562E6 2.0958E6 60404.2 

10/11 1.07849E6 1.14749E6 -69002.4 

11/11 466377. 481115. -14738.4 

12/11 465103. 495768. -30664.5 

1/12 452558. 479345. -26786.6 
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2/12 424357. 452818. -28461.0 

3/12 581144. 599821. -18676.9 

4/12 858976. 942838. -83861.9 

5/12 1.44205E6 1.55002E6 -107971. 

6/12 2.02715E6 2.04312E6 -15969.1 

7/12 2.50021E6 2.49406E6 6144.92 

8/12 2.67938E6 2.73222E6 -52843.6 

9/12 1.96551E6 1.96878E6 -3265.7 

10/12 973555. 979156. -5601.13 

11/12 445345. 469964. -24619.0 

12/12 440470. 470792. -30321.7 

1/13 427525. 449091. -21565.8 

2/13 443536. 421179. 22356.8 

3/13 621810. 618939. 2870.6 

4/13 848435. 864822. -16387.4 

5/13 1.72455E6 1.51613E6 208426. 

6/13 2.30765E6 2.22756E6 80092.3 

7/13 2.68728E6 2.75479E6 -67514.9 

8/13 2.94216E6 2.90003E6 42133.5 

9/13 2.20056E6 2.16576E6 34795.0 

10/13 1.15404E6 1.14516E6 8871.73 

11/13 504578. 561065. -56487.0 

12/13 470212. 510586. -40374.4 

1/14 479484. 438292. 41192.4 

2/14 480858. 472861. 7997.1 

3/14 647404. 643317. 4087.15 

4/14 1.03426E6 945973. 88285.8 

5/14 1.98944E6 1.89308E6 96366.7 

6/14 2.45001E6 2.47585E6 -25836.2 

7/14 2.90272E6 2.92513E6 -22409.7 

8/14 3.11731E6 3.11912E6 -1811.65 

9/14 2.3024E6 2.29506E6 7339.74 

10/14 1.30076E6 1.23327E6 67486.5 

11/14 522399. 572444. -50044.5 

12/14 516445. 537827. -21382.1 

1/15 485341. 510023. -24682.4 

2/15 532593. 485523. 47070.3 

3/15 689505. 687373. 2131.65 

4/15 1.14179E6 1.15652E6 -14736.0 

5/15 2.1529E6 2.11337E6 39525.9 

6/15 2.57387E6 2.66612E6 -92246.2 

7/15 3.02514E6 3.03237E6 -7223.43 

8/15 3.24747E6 3.20046E6 47009.1 

9/15 2.49317E6 2.43436E6 58817.9 

10/15 1.35142E6 1.38974E6 -38315.9 

11/15 559050. 580169. -21118.8 

12/15 568733. 555909. 12824.3 
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1/16 513196. 490004. 23192.4 

2/16 499200. 514669. -15469.0 

3/16 753613. 696742. 56871.0 

4/16 1.14895E6 1.14746E6 1491.21 

5/16 1.99972E6 2.05138E6 -51664.3 

6/16 2.57009E6 2.48295E6 87134.8 

7/16 3.21999E6 3.04351E6 176482. 

8/16 3.27235E6 3.33556E6 -63217.6 

9/16 2.62033E6 2.58759E6 32737.3 

10/16 1.55915E6 1.47518E6 83975.0 

11/16 602686. 680956. -78270.2 

12/16 578203. 563463. 14739.6 

1/17 521020. 533908. -12887.5 

2/17 569785. 499630. 70154.6 

3/17 759642. 796425. -36782.9 

4/17 1.33281E6 1.15584E6 176971. 

5/17 2.27011E6 2.23434E6 35773.4 

6/17 2.96458E6 2.88114E6 83439.0 

7/17 3.51298E6 3.49311E6 19869.0 

8/17 3.55282E6 3.55131E6 1510.45 

9/17 2.867E6 2.82022E6 46778.3 

10/17 1.69009E6 1.70024E6 -10151.7 

11/17 641535. 651591. -10055.8 

12/17 621516. 599159. 22356.7 

1/18 552227. 576782. -24554.9 

2/18 589500. 583839. 5660.95 

3/18 862791. 786865. 75926.4 

4/18 1.41561E6 1.47675E6 -61135.8 

5/18 2.63314E6 2.45558E6 177564. 

6/18 3.10847E6 3.24787E6 -139395. 

7/18 3.55615E6 3.61062E6 -54470.8 

8/18 3.60039E6 3.5925E6 7892.54 

9/18 2.9868E6 2.87322E6 113580. 

10/18 1.72553E6 1.74269E6 -17161.3 

11/18 668205. 716044. -47839.0 

12/18 608917. 671570. -62652.9 
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  Lower 95% Upper 95% 

Period Forecast Limit Limit 

1/19 531686. 381168. 682204. 

2/19 559779. 374700. 744858. 

3/19 835351. 624591. 1.04611E6 

4/19 1.41079E6 1.18236E6 1.63921E6 

5/19 2.72741E6 2.49142E6 2.9634E6 

6/19 3.10087E6 2.86488E6 3.33686E6 

7/19 3.51101E6 3.27502E6 3.747E6 

8/19 3.62238E6 3.38639E6 3.85837E6 

9/19 3.02655E6 2.79056E6 3.26254E6 

10/19 1.73045E6 1.49446E6 1.96644E6 

11/19 714934. 478944. 950925. 

12/19 665314. 429323. 901304. 

  
The StatAdvisor 

This table shows the forecasted values for Data.  During the period where actual data is available, 

it also displays the predicted values from the fitted model and the residuals (data-forecast).  For 

time periods beyond the end of the series, it shows 95.0% prediction limits for the forecasts.  

These limits show where  the true data value at a selected future time is likely to be with 95.0% 

confidence, assuming the fitted model is appropriate for the data.  You can plot the forecasts by 

selecting Forecast Plot from the list of graphical options.  You can change the confidence level 

while viewing the plot if you press the alternate mouse button and select Pane Options.  To test 

whether the model fits the data adequately, select Model Comparisons from the list of Tabular 

Options. 

 

Model Comparison 

Data variable: Data 

Number of observations = 120 

Length of seasonality = 12 

 

Models 

(A) ARIMA(0,0,4)x(1,1,4)12 with constant 

(B) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0.4053 

    Seasonal adjustment: Multiplicative 

(C) Holt's linear exp. smoothing with alpha = 0.8303 and beta = 0.0181 

    Seasonal adjustment: Multiplicative 
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(D) Brown's quadratic exp. smoothing with alpha = 0.1085 

    Seasonal adjustment: Multiplicative 

(E) ARIMA(0,0,4)x(2,1,2)12 with constant 

 

 

         Estimation Period 

Model RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 64191.1 44362.4 3.89505 6973.46 -0.275491 

(B) 113065. 78109.4 5.45857 -4050.66 -0.382708 

(C) 97110.9 68415.5 4.84487 7163.77 0.374051 

(D) 120087. 78620.9 5.67538 -9229.11 -0.530979 

(E) 69769.5 51639.8 4.84367 1122.25 -1.02173 

 

 

Model RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR 

(A) 64191.1 OK OK OK OK OK 

(B) 113065. OK OK *** OK OK 

(C) 97110.9 OK OK *** OK OK 

(D) 120087. *** * *** OK OK 

(E) 69769.5 OK OK OK * OK 

 
 
Key: 

RMSE = Root Mean Squared Error 

RUNS = Test for excessive runs up and down 

RUNM = Test for excessive runs above and below median 

AUTO = Ljung-Box test for excessive autocorrelation 

MEAN = Test for difference in mean 1st half to 2nd half 

 

VAR = Test for difference in variance 1st half to 2nd half 

OK = not significant (p >= 0.05) 

* = marginally significant (0.01 < p <= 0.05) 

** = significant (0.001 < p <= 0.01) 

*** = highly significant (p <= 0.001) 

 

The StatAdvisor 

This table compares the results of five different forecasting models.  You can change any of the 

models by pressing the alternate mouse button and selecting Analysis Options.  Looking at the 

error statistics, the model with the smallest root mean squared error (RMSE) during the estimation 
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period is model A.  The model with the smallest mean absolute error (MAE) is model A.  The model 

with the smallest mean absolute percentage error (MAPE) is model A.  You can use these results 

to select the most appropriate model for your needs. 

 

The table also summarizes the results of five tests run on the residuals to determine whether each 

model is adequate for the data.  An OK means that the model passes the test.  One * means that it 

fails at the 95% confidence level.  Two *'s means that it fails at the 99% confidence level.  Three *'s 

means that it fails at the 99.9% confidence level.  Note that the currently selected model, model A, 

passes 5 tests.  Since no tests are statistically significant at the 95% or higher confidence level, the 

current model is probably adequate for the data.   
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