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Πεξίιεςε 

ην 1ν θεθάιαην γίλεηαη κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. Δμεηάδνληαη νξηζκέλεο 

βαζηθέο έλλνηεο θαη νξηζκνί, θαζψο θαη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Παξνπζηάδνληαη ζεσξεηηθά 

ζηνηρεία βάζεη ησλ νπνίσλ έρνπλ δηελεξγεζεί έξεπλεο κε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 

ζρεηηθά κε ην εμεηαδφκελν ζέκα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ 

πξαθηηθή πξνζέγγηζε. Δπίζεο, αλαθέξνληαη νη ζπλήζεηο ηξφπνη εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο ζηνλ μελνδνρεηαθφ ηνκέα θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ. 

ην 2ν θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ μελνδνρείνπ ζην νπνίν ζα γίλεη ε κεηαηξνπή. 

Αλαιχνληαη αξρηθά νη πσιήζεηο θαη ε πιεξφηεηα ηεο επηρείξεζεο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

αλάιπζε ηεο βηνκεραλίαο/ ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε εμεηάδνληαο 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά, αιιά θαη ην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο. Αλαιχνληαη αθφκε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο πειάηεο. Ζ παξνπζίαζε 

ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ ελεξγεηαθψλ 

δεδνκέλσλ ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην επφκελν θεθάιαην. 

ην 3ν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη αιιαγέο πνπ ζα ζπληειεζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

θηάζνπκε ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Αξρηθά πεξηγξάθνληαη νη αιιαγέο πνπ ζα 

ιάβνπλ ρψξα ζην κίγκα κάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζεο θαη ηα ηξία πηζαλά ζελάξηα πνπ 

κπνξεί λα αθνινπζήζεη ε δηνίθεζε. Καηφπηλ, παξνπζηάδνληαη ηα θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ 

θαηά ηε κεηαηξνπή ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζε green hotel θαη νη επεκβάζεηο πνπ 

απνθαζίζζεθαλ γηα ην ελεξγεηαθφ κέξνο. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ ηξηψλ πξνηάζεσλ φπσο δηακνξθψζεθαλ ζην 3ν 

θεθάιαην κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξάο παξνχζαο αμίαο, ηεο πεξηφδνπ επαλείζπξαμεο θαη 

ηνπ δείθηε απφδνζεο. 

Σέινο ζην 4ν θεθάιαην εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο 

θαη πξνηείλνληαη πεδία γηα δηεξεχλεζε ζην κέιινλ. 
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Δηζαγσγή 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε αλάγθε γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο γίλεηαη νινέλα θαη πην 

έληνλε.  

  

Ζ ζπλερήο αχμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε θαη ε ηξχπα ηνπ φδνληνο 

απεηινχλ ηνλ πιαλήηε κε εξεκνπνίεζε δσλψλ, αχμεζε ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, 

εμαθάληζε εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο. Απηέο είλαη κφλν κεξηθέο απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηβάιινληνο. ίγνπξν είλαη πσο θάζε αιιαγή ζηνλ πιαλήηε φπσο 

ηνλ γλσξίδνπκε έρεη θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο. Αιιά θαη πνιιέο απφ ηηο αιιαγέο πνπ 

ζπληεινχληαη ζηε Γε νθείινληαη ζηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα.   

 

Αλαγλσξίδνληαο ηε ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπνπ ζηε δηακφξθσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

θαηάζηαζεο, θξάηε θαη δηεζλείο νξγαληζκνί απφ φιν ηνλ θφζκν έρνπλ θαηά θαηξνχο 

πξνζπαζήζεη λα θαηαπνιεκήζνπλ ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Δλδεηθηηθή είλαη ε ζπκθσλία 

πνπ επηθπξψζεθε κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην ην Γεθέκβξην ηνπ 

1997, κε ην νπνίν πξνβιεπφηαλ κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  

 

Με ηνλ θαηξφ φκσο άξρηζε λα γίλεηαη ζπλείδεζε φηη ε πξνζπάζεηα πξέπεη λα 

ζπληειεζηεί απφ ηελ θάζε επηρείξεζε –θαη ην θάζε άηνκν- μερσξηζηά, ψζηε λα 

ζεκεησζεί ζπλνιηθά ε αιιαγή ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο.  

 

ηα πιαίζηα απηά αλαπηχρζεθε ε έλλνηα ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ή αιιηψο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ κάλαηδκελη. Έλα ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε 

ηνλ Chan (Chan, 2009) είλαη έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην κάλαηδκελη αληηκεησπίδεη ηηο 

επηπηψζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. χκθσλα 

πάληα κε ηνλ Chan, έλα ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο νξίδεηαη σο κία 

δηαθαλήο θαη ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία είλαη γλσζηή θαηά κήθνο φινπ ηνπ 

νξγαληζκνχ-επηρείξεζεο, κε ζθνπφ λα νξίζεη θαη λα ζέζεη ζε εθαξκνγή 

πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο, πνιηηηθέο θαη επζχλεο, θαζψο θη έλαλ ηαθηηθφ έιεγρν ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ. χκθσλα κε ηνλ Wan Yim King Penny (Penny, 2007), ην 

πεξηβαιινληηθφ κάλαηδκελη αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξαθηηθέο ελφο 
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νξγαληζκνχ γηα ηελ κείσζε, ηελ εμάιεηςε θαη ηδαληθά ηελ πξφιεςε ησλ αξλεηηθψλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ επηρείξεζε.  

 

Γεδνκέλνπ φηη ν ηνπξηζκφο απνηειεί κηα απφ ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο, ε έλλνηα ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο βξήθε επξεία εθαξκνγή ζηνλ 

θιάδν ηεο μελνδνρείαο. O Chan επηζεκαίλεη φηη ζρεδφλ ζε φια ηα μελνδνρεία, ζε 

δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρεη εθαξκνζηεί ελδνεπηρεηξεζηαθά ην 

πεξηβαιινληηθφ κάλαηδκελη ή έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Πξηλ απφ ηνπιάρηζηνλ 3 δεθαεηίεο δεκηνπξγήζεθε έηζη ε ηάζε ησλ 

green hotels. Ζ φιε πξνζπάζεηα εληάρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ  

1.1 Γεληθά γηα ηα green hotels 

1.1.1 Οξηζκφο ηνπ green hotel  

χκθσλα κε ηελ Green Hotels Association, σο green hotel νξίδνληαη «νη θηιηθέο πξνο 

ην πεξηβάιινλ ηδηνθηεζίεο, νη δηεπζπληέο ησλ νπνίσλ είλαη πξφζπκνη λα ζεζπίζνπλ 

πξνγξάκκαηα πνπ εμνηθνλνκνχλ λεξφ θαη ελέξγεηα θαη κεηψλνπλ ηα ζηεξεά απφβιεηα, 

ελψ παξάιιεια εμνηθνλνκνχλ ρξήκαηα, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πιαλήηε» 

(Green Hotels Association, 2009).   

 

1.1.2 Κξηηηθή ηνπ νξηζκνχ ηνπ green hotel θαηά Green Hotels 

Association  

Ο παξαπάλσ νξηζκφο ζεσξείηαη αξθεηά γεληθεπκέλνο. Πξψηα-πξψηα, αλαθέξεηαη ζε 

«ηδηνθηεζίεο» (properties). Καηά απηή ηελ έλλνηα, green hotel ζα κπνξνχζε λα είλαη 

νπνηνδήπνηε θηήξην, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο νηθία ή σο έδξα επηρείξεζεο. Θεσξείηαη 

σζηφζν απηνλφεην φηη εθφζνλ γίλεηαη αλαθνξά ζε hotel (=μελνδνρείo), ν νξηζκφο 

αλαθέξεηαη ζε επηρεηξήζεηο μελνδνρείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε μελνδνρεία. Απνθιείνληαη 

έηζη νη επηρεηξήζεηο ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ, ηα παλδνρεία θαη άιιεο επηρεηξήζεηο 

πνπ παξέρνπλ θαηάιπκα. 

Έλα άιιν ζεκείν ην νπνίν δεκηνπξγεί ζπγρχζε είλαη «...ε πξνζπκία ησλ δηεπζπληψλ λα 

ζεζπίζνπλ πξνγξάκκαηα ... ». Καηά ηελ Green Hotels Association δειαδή, δελ έρεη 

ζεκαζία ην εάλ πξάγκαηη εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη 

λεξνχ θαη κείσζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, αιιά κφλν ην εάλ ε δηεχζπλζε πξνηίζεηαη 

λα εθαξκφζεη ηέηνηεο κεζφδνπο. Γίλεηαη εκθαζε ζηελ πξφζεζε παξά ζην απνηέιεζκα, 

δίλνληαο έλαλ αξθεηά αθαηξεηηθφ ραξαθηήξα ζηνλ νξηζκφ ηνπ green hotel.  

 

1.1.3 Άιινη νξηζκνί 

Ζ παξαπάλσ θξηηηθή ζηεξίδεηαη θαη ζηελ εξκελεία ησλ Han, Hsu θαη Sheu ηνπ green 

hotel σο «κηα θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ ηδηνθηεζία-θαηάιπκα πνπ ζεζπίδεη θαη 

αθνινπζεί πξνγξάκκαηα/ πξαθηηθέο (π.ρ. εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη λεξνχ, κείσζεο 
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ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ειάηησζεο ηνπ θφζηνπο) κε ζθνπφ λα ζπκβάιιεη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πιαλήηε» (Han, H. et al., 2009). 

Οη Han, Hsu θαη Lee πεγαίλνπλ έλα βήκα παξαπέξα απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο 

νξηζκνχο ζπλδένληαο ηελ «πξάζηλε» επηινγή κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ. πγθεθξηκέλα νξίδνπλ ην green hotel σο «κηα θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ 

μελνδνρεηαθή εγθαηάζηαζε πνπ εθαξκφδεη πξάζηλεο αξρέο θαη πξνγξάκκαηα κε ζθνπφ 

λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη λα βειηηψζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ» (Han, Hsu θαη Lee, 2009). 

Γεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηεξεχλεζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ green 

hotel. Γεγνλφο είλαη φηη ζηε ρψξα καο δελ ππάξρεη λνκηθφ πιαίζην πνπ λα νξίδεη ηη είλαη 

green hotel. Δθηηκάηαη πάλησο φηη γίλνληαη βήκαηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. ηα 

επφκελα ρξφληα ζα έρεη απνδνζεί πιήξεο θαη ζαθήο νξηζκφο ηεο εμεηαδφκελεο 

έλλνηαο. Έλα απφ απηά ηα βήκαηα είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ θηεξίσλ κέζσ ηεο 

Δλεξγεηαθήο Δπηζεψξεζεο (παξάξηεκα 1). Ζ ζεηηθή ζηάζε ηνπ θξάηνπο πξνο ην ζέκα 

απνδεηθλχεηαη άιισζηε θαη κε ηελ πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 ζε ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο κε ηίηιν: 

«Μειέηε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ νηθνινγηθψλ μελνδνρείσλ ζηελ Διιάδα» κε ζηφρν 

ηελ έληαμε ησλ ειιεληθψλ μελνδνρείσλ ζηελ αγνξά ηνπ «πξάζηλνπ/ νηθνινγηθνχ 

ηνπξηζκνχ» 

 

1.1.4 Ζ ηάζε ησλ green hotel 

Βιέπνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ green hotel λα πνιιαπιαζηάδεηαη, γελλψληαη εχινγα 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηζρχ απηήο ηεο ηάζεο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά 

πξνβιεκαηίδεηαη επ‟απηνχ ν Abraham Pizam (Pizam, A., 2009) ζε άξζξν ηνπ: 

 Πξφθεηηαη γηα κηα παξνδηθή ηάζε ηελ νπνία αζπάζηεθαλ νη μελνδφρνη γηα ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα; 

 Δίλαη έλα ηέρλαζκα ηνπ κάξθεηηλγθ πνπ ζηνρεχεη ζην ειθπζηηθφ εθείλν θνκκάηη ηεο 

αγνξάο ησλ ηνπξηζηψλ κε απμεκέλε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία; 

 Ή απνηεινχλ ηα green hotels κηα ζπλερψο απμαλφκελε ηάζε πνπ ηειηθά ζα εμειηρζεί ζε 

κφληκν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ; 
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Ο Pizam ππνζηεξίδεη φηη βάζεη ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ησλ green hotel ε πξψηε εθδνρή 

πξέπεη λα απνξξηθζεί. Σν πιήζνο απηψλ ησλ μελνδνρείσλ απμάλεηαη κε εθζεηηθφ 

ξπζκφ θαη δελ έρεη δείμεη ζεκάδηα θάκςεο. Απνκέλνπλ ινηπφλ νη άιιεο 2 εθδνρέο. 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα θαίλεηαη λα βξίζθεηαη θάπνπ ζηε κέζε ησλ δχν εθδνρψλ θαηά ηνλ 

Pizam. Ζ ζεσξία φηη ν φξνο green ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο μελνδφρνπο ζην 

κάξθεηηλγθ εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη ζαθέο λνκηθφ πιαίζην πνπ λα 

νξίδεη κε αθξίβεηα ηί είλαη green hotel. Πνιινί μελνδφρνη «βαθηίδνπλ» ηηο επηρεηξήζεηο 

ηνπο green hotel απιά θαη κφλν επεηδή αιιάδνπλ ηνλ ηκαηηζκφ ησλ δσκαηίσλ ιηγφηεξν 

ζπρλά. 

Χζηφζν ππάξρνπλ θαη άιινη μελνδφρνη νη νπνίνη θάλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα, είηε επεηδή 

ζεσξνχλ φηη απηφ είλαη ην ζσζηφ θαη εζηθφ, είηε επεηδή βιέπνπλ ηα νθέιε λα 

κεηαθξάδνληαη ζε εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ. Λνγηθφ θαη αλακελφκελν απηή ε νκάδα 

μελνδφρσλ λα επηζπκεί ηελ δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηνλ νξηζκφ 

ηνπ green hotel, πξάγκα πνπ έρεη γίλεη ζε πνιιέο ρψξεο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

δεκηνπξγία δηάθνξσλ νξγαληζκψλ πηζηνπνίεζεο αλά ηνλ θφζκν. Σν κφλν αξλεηηθφ ζε 

απηή ηελ πξνζπάζεηα είλαη φηη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

πιήζνο θξηηεξίσλ, ηα νπνία δηαθέξνπλ απφ ηνλ έλα νξγαληζκφ ζηνλ άιιν. Χο 

απνηέιεζκα απηνχ δελ ππάξρεη κηα εληαία βάζε αμηνιφγεζεο ησλ μελνδνρείσλ ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα. Απηφ δεκηνπξγεί ζχγρπζε αθφκα θαη ζηνλ πην ελεκεξσκέλν 

θαηαλαισηή-πειάηε, ν νπνίνο δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη αλαιπηηθά ηη πεξηιακβάλεη 

ν θάζε νξγαληζκφο πηζηνπνίεζεο ζην πξφγξακκά ηνπ. 

ηαδηαθά ν ξφινο ησλ πξάζηλσλ εθαξκνγψλ ζηελ ζπλνιηθή δηαρείξηζε κηαο 

μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο αλαδεηθλχεηαη σο έλα λέν κνληέιν νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ πινχηνπ ησλ κεηφρσλ θαη ζα εμαζθαιίδεη 

ηελ βησζηκφηεηα θαη ηελ επηηπρία κηαο επηρείξεζεο (Bohdanowicz, 2006).  Άιισζηε 

κπξνζηά ζηηο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ παγθνζκίσο αλακέλεηαη νη 

επηρεηξήζεηο λα ηηο ιακβάλνπλ ππφςε ζε θάζε επηρεηξεκαηηθή απφθαζε θαη λα 

θαζνξίδνπλ αλάινγα ηηο πνιηηηθέο ηνπο (Rojsek, 2001). 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Jim Butler (Butler, 2008), ππάξρνπλ πνιιέο ελδείμεηο 

φηη ε πξάζηλε αλάπηπμε ζα απνηειέζεη ην λέν πξφηππν: 

 ηηο κέξεο καο δελ ππάξρεη πεξηνδηθφ ή εθεκεξίδα πνπ λα κε γίλεηαη έζησ θαη κία 

αλαθνξά ζε απηή ηε ηάζε. 
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 Ζ Toyota έρεη μεπεξάζεη ην έλα εθαηνκκχξην πσιήζεηο πβξηδηθψλ απηνθηλήησλ. 

 Ζ General Motors ζθξάγηζε 4 κνλάδεο παξαγσγήο απηνθηλήησλ ηχπνπ SUV θαη άιισλ 

κεγάισλ νρεκάησλ, γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζην 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο. 

 Οη New York Times αλαθέξνπλ φηη, αθφκα θαη αλ δελ ιεθζνχλ πην ζθιεξά κέηξα, νη 

εθπνκπέο άλζξαθα απνηεινχλ κηα αγνξά 30 δηο δνιιαξίσλ θαη κπνξεί λα εμειηρζεί ζε 

1 ηξηο δνιιάξηα ζε κηα δεθαεηία. 

 Θεζκηθνί επελδπηέο κε θεθάιαηα άλσ ησλ 45 ηξηζεθαηνκκπξίσλ δνιιαξίσλ δήηεζαλ 

απφ ηελ επηηξνπή θεθαιαηαγνξάο ησλ Ζ.Π.Α. λα θάλεη ππνρξεσηηθή ηελ απνθάιπςε 

ιεπηνκεξψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη λνκηθέο επηπηψζεηο 

ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαλνληζκνχο. 

Ο Penny (Penny, 2007) αλαπηχζζεη ηελ ινγηθή ηνπ ζην εξψηεκα πψο ε βειηίσζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ελφο μελνδνρείνπ: 

1) Έλα πγηέο, αζθαιέο θαη νηθνινγηθά νξζφ πεξηβάιινλ κεηψλεη ηηο δπζκελείο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζε πξνζσπηθφ θαη πειάηεο. 

2) Πνιιέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ππάξρεη απμαλφκελε πίεζε απφ ηε κεξηά ησλ πειαηψλ 

πξνο ηνπο μελνδφρνπο γηα ηελ εθαξκνγή «πξάζηλσλ» πξαθηηθψλ. ε κηα έξεπλα κε 

δείγκα Ακεξηθαλνχο πνπ ηαμηδεχνπλ ζπρλά, 75% ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη θαηαλαισηέο 

κε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη 54% ιέλε φηη επηζπκνχλ λα δηακέλνπλ ζε μελνδνρεία 

πνπ δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηβάιινλ. 

3) Οη «πξάζηλεο» εθαξκνγέο βνεζνχλ ηα μελνδνρεία ζηελ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζην London Hyde Park Inter-Continental ε αιιαγή ησλ απνζκεηήξσλ θαη 

ησλ αλεκηζηήξσλ ηεο θνπδίλαο απφ ζηαζεξήο έληαζεο ζε κεηαβιεηήο, κείσζε ην 

ελεξγεηαθφ θφζηνο θαηά $18.000 εηεζίσο. 

4) Σέινο, ε εθαξκνγή «πξάζηλσλ» κεζφδσλ είλαη απαξαίηεηε ζηε ζπκκφξθσζε κε 

θπβεξλεηηθέο ξπζκίζεηο θαη θαλνληζκνχο θαη ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο 

εηθφλαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Σν μελνδνρείν Triton, γηα παξάδεηγκα, δέρζεθε 

ηέηνηα ζεηηθή δεκνζηφηεηα κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ειηαθνχ εμνπιηζκνχ, πνπ ηα έζνδά 

ηνπ ην 2005 απμήζεθαλ θαηά $110.000 ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

 

 



5 

 

1.1.5 Παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ην ζεκείν απηφ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ησλ παξαγφλησλ πνπ ηπρφλ 

επεξεάδνπλ έλα μελνδνρείν, ζεηηθά ή αξλεηηθά, ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

χκθσλα κε ηνπο Bonilla Priego θαη Avilés Palacios, ην κέγεζνο απνηειεί 

πξνζδνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο πεξηβαιινληηθήο δξάζεο, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ είλαη εκθαλέο ζηηο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ. χκθσλα πάιη κε 

ηνπο Bonilla Priego θαη Avilés Palacios, θαηά ηνλ Grey θαη ζπλαδέιθνπο, ην κέγεζνο 

ηεο επηρείξεζεο ζρεηίδεηαη θαηά ζπλέπεηα κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. 

Έλα άιιν ζηνηρείν ην νπνίν ελδέρεηαη λα επηδξά ζηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθψλ 

πξνγξακκάησλ απφ έλα μελνδνρείν ζχκθσλα κε ηνπο Bonilla Priego θαη Avilés 

Palacios, είλαη θαηά ηνπο Álvarez, Burgos θαη Céspedes ην είδνο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ 

πξνζειθχεη ην μελνδνρείν. γθεθξηκέλα, μελνδνρεία πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε 

ειηφινπζηεο παξαιίεο ή ζηα βνπλά αλακέλνληαη λα εθαξκφδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζχγθξηζε κε ηα μελνδνρεία πφιεο. 

Αθφκε ην θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο Bonilla Priego θαη 

Avilés Palacios έλαο απφ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο. Ξελνδνρεία πνπ 

αλήθνπλ ζε αιπζίδεο αλακέλνληαη λα επσθεινχληαη απφ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή «πξάζηλσλ» πξνγξακκάησλ ζηηο επηκέξνπο 

κνλάδεο. Αληίζεηα, νη αλεμάξηεηεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο έρνπλ ιηγφηεξα θίλεηξα ζηελ 

πηνζέηεζε ηέηνησλ πξσηνβνπιηψλ. 

Σέινο, εμεηάδεηαη απφ ηνπο Bonilla Priego θαη Avilés Palacios θαηά πφζν ε εκπεηξία 

ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε κηα επηρείξεζε 

δηεπθνιχλεη ηελ ζπλέρηζε ηεο εθαξκνγήο απηψλ. 

 

1.1.6 Οξγαληζκνί πηζηνπνίεζεο θαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ηελ δεδνκέλε ζηηγκή δελ ππάξρεη λνκνζεζία ζηελ Διιάδα πνπ 

λα νξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνί έλα μελνδνρείν γηα λα 
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νλνκάδεηαη green hotel. Σν θελφ απηφ ην θαιχπηνπλ πξνο ην παξφλ δηάθνξνη 

νξγαληζκνί πηζηνπνίεζεο αλά ηνλ θφζκν, θαζψο θαη εζληθά πξνγξάκκαηα ησλ Ζ.Π.Α. 

θαη ηεο Βξεηαλίαο. 

Καζέλαο απφ απηνχο έρεη ζέζεη ηα δηθά ηνπ θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ αμηνινγνχληαη νη 

μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. Οη πν γλσζηνί θνξείο πηζηνπνίεζεο είλαη νη εμήο: 

 Green Seal 

 Green Globe 

 LEED certification 

 Audubon Green Leaf 

 Green Key 

 Energy Star 

 Green Suites certified Green hotel Program 

 Green Tourism Business Scheme 

 Sustainable Tourism Eco-Certfication Program (STEP) 

 Luxury Eco Certification Standard (LECS) 

 ISO 14001 

Αλαιπηηθφηεξα, ε Green Seal πηζηνπνηεί ηηο επηρεηξήζεηο μελνδνρείαο κε ην GS-33, γηα 

ηελ απφθηεζε ηνπ νπνίνπ ε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε νθείιεη λα επηδείμεη βηψζηκεο 

πξαθηηθέο ζηνπο ηνκείο: 

 Διαρηζηνπνίεζεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλαθχθισζεο ησλ απνξξηκκάησλ 

 Δλεξγεηαθήο απφδνζεο, δηαηήξεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο 

 Γηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ θξέζθνπ λεξνχ 

 Γηαρείξηζε ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ λεξνχ 

 Γηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ νπζηψλ 

 Πξνκήζεηαο πιηθψλ κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

Αξρηθά γίλεηαη κηα εθηίκεζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ηνπ μελνδνρείνπ απφ ηελ Green 

Seal, πνπ πεξηιακβάλεη επηζθέςεηο ζηνλ πξνο πηζηνπνίεζε ρψξν θαη επαλεθηίκεζε 

ηεο απφδνζεο ηνπ μελνδνρείνπ σο πξνο ηα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα εηεζίσο, 

πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ε εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο πηζηνπνίεζεο δηαρξνληθά. 

Ζ πηζηνπνίεζε GS-33 δηαθξίλεη ηξία επίπεδα, ην ράιθηλν ( = εθπιήξσζε βαζηθψλ 

φξσλ), ην αξγπξφ ( = εθπιήξσζε φξσλ πέξαλ ησλ βαζηθψλ) θαη ην ρξπζφ ( = 
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εθπιήξσζε πξφζζεησλ θξηηεξίσλ πνπ θαηαηάζζνπλ ην μελνδνρείν ζηελ πξψηε 

γξακκή ηεο πεξηβαιινληηθήο εγεζίαο). 

Ζ Green Globe πηζηνπνηεί επηρεηξήζεηο θάζε ηνκέα θαη φρη κφλν μελνδνρεηαθέο κέζσ 

ησλ παξαθάησ ζηαδίσλ: 

 Καζηέξσζε πνιηηηθψλ βησζηκφηεηαο 

 πγθξηηηθή αμηνιφγεζε 

 πκκφξθσζε κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία 

 Δθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο θαη θνηλσληθά ππεχζπλεο πξνζέγγηζεο 

 Καηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επίδνζεο 

 Δπηθνηλσλία θαη δηαβνχιεπζε κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

Ζ θαζηέξσζε ησλ 2 πξψησλ βεκάησλ αθνινπζείηαη απφ εθηίκεζε ηεο επηρείξεζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, νδεγψληαο ζηελ «ράιθηλε» πηζηνπνίεζε. Αθνχ νινθιεξσζεί 

θαη ην 6ν βήκα, ιακβάλεη ρψξα αμηνιφγεζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα ζεηξά θξηηεξίσλ. Ζ 

εθπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ νδεγεί ζηελ απνλνκή ζηελ επηρείξεζε ηεο «αξγπξήο» 

πηζηνπνίεζεο. Μεηά απφ 5 ζπλαπηά έηε πηζηνπνίεζεο απφ ηελ Green Globe ε 

επηρείξεζε πεξλά πιένλ ζηε «ρξπζή» πηζηνπνίεζε θαη κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηνπ 

ζήκαηνο ηεο Green Globe. 

Σν Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Green Building Rating 

System παξέρεηαη απφ ην U.S. Green Building Council (U.S.G.B.C.) θαη εμεηάδεη 

απνθιεηζηηθά ηα θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο θηεξίνπ, είηε απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο είηε σο θαηνηθία. 

Audubon Green Leaf: ε Audubon International έρεη δεκηνπξγήζεη ην πξφγξακκα 

νηθνινγηθήο αμηνιφγεζεο Green Leaf πνπ απεπζχλεηαη ζε μελνδνρεία, κνηέι, 

παλδνρεία, ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη ζπλεδξηαθά θέληξα. Ζ θαηάηαμε γίλεηαη απφ 

1 έσο 5 θχιια θαη νη ελφηεηεο ησλ εξσηήζεσλ ζηηο νπνίεο εμεηάδεηαη θάζε επηρείξεζε 

είλαη ε  πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, ε απνθπγή ξχπαλζεο, ε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ θαη ε ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα. 

To πξφγξακκα Green Key είλαη ζρεδηαζκέλν γηα μελνδνρεία, κνηέι θαη resorts θαη 

ζηφρνο ηνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη νηθνλνκηθήο επίδνζεο ηεο 

αμηνινγεζείζαο επηρείξεζεο. Δμεηάδεη πέληε ηνκείο ηεο παξαγσγήο (Corporate 

Environmental Management, Housekeeping, Food & Beverage Operations, 
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Conference & Meeting Facilities, Engineering) θαη θαιχπηεη ελλέα πεξηνρέο βηψζηκσλ 

πξαθηηθψλ: 

1. Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

2. Δμνηθνλφκεζε λεξνχ 

3. Γηαρείξηζε ζηέξεσλ απνβιήησλ 

4. Γηαρείξηζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ 

5. Πνηφηεηα εζσηεξηθνχ αέξα 

6. Δπηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία 

7. Κηεξηαθή ππνδνκή 

8. Υξήζε ηεο γεο 

9. Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε 

Σν πξφγξακκα Energy Star ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

θαη ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηηο Ζ.Π.Α. ζε θηήξηα αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο. Ο θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ μεθίλεζε λα ρξεζηκνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα ζρεηηθά πξφζθαηα. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηείηαη ν Portfolio Manager, έλα ζχζηεκα ζπγθξηηηθήο 

αμηνιφγεζεο, ζην νπνίν γίλεηαη ζχγθξηζε ηνπ εμεηαδφκελνπ μελνδνρείνπ κε ηε βάζε 

δεδνκέλσλ. Ζ βαζκνιφγεζε γίλεηαη ζε θιίκαθα 1 – 100 θαη θάζε βαζκνινγία άλσ ηνπ 

75 ιακβάλεη ην ζήκα ηεο Energy Star. 

Σν Green Suites certified Green hotel Program ζπγθαηαιέγεηαη ζηα πξντφληα-

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε Green Suites International. Ζ θαηάηαμε ησλ μελνδνρείσλ 

γίλεηαη κε ηε ρξήζε θαηεγνξηψλ απφ ην 1-5, αλάινγα κε ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο 

επίδνζε. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ρξεζηκνπνηνχληαη θχιια, 

ζρέδην ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζην ζήκα ηεο Green Suites International1. 

Σν Green Tourism Business Scheme απνηειεί ην κνλαδηθφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα 

πηζηνπνίεζεο «πξάζηλσλ» επηρεηξήζεσλ απφ ην Visit Britain, ηνλ επίζεκν νξγαληζκφ 

ηνπξηζκνχ ηεο ρψξαο. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ππφ Green Tourism Business Scheme 

κεηξάηαη ε επίδνζε ζε 150 δηαθνξεηηθά θξηηήξηα ζηηο αθφινπζεο δέθα πεξηνρέο: 

                                                             
1
 Τα 3 φφλλα που χρθςιμοποιοφνται ςτο ςιμα τθσ Green Suites International ςυμβολίηουν το νερό, τον 

αζρα και τθ γθ.  
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1. Τπνρξεψζεηο: ε εηαηξία ζπκβαδίδεη κε ηηο απφ ην λφκν νξηδφκελεο ξπζκίζεηο γηα 

ην πεξηβάιινλ; 

2. Γηνίθεζε θαη κάξθεηηλγθ: ε επηρείξεζε παξέρεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε, 

επίβιεςε θαη ηήξεζε αξρείσλ πξνζσπηθνχ; 

3. πκκεηνρή ζηα θνηλά θαη επηθνηλσλία: πφζν θαιφο γείηνλαο είλαη ε επηρείξεζε 

θαη πφζν θαιά επηθνηλσλεί ηηο πνιηηηθέο ηεο ζηνπο πειάηεο ηεο; 

4. Δλέξγεηα: ην ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ, ζέξκαλζεο, θσηηζκνχ, θιπ ηεο επηρείξεζεο 

είλαη απνηειεζκαηηθφ; 

5. Νεξφ: ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί κε ηξφπν πνπ λα εμνηθνλνκεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη 

κε αζθάιεηα ην λεξφ; 

6. Αγνξέο: ε εηαηξία πξνκεζεχεηαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο; 

7. Απνξξίκκαηα: ε εηαηξία εθαξκφδεη ηηο πξαθηηθέο ηεο κείσζεο, ηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηεο αλαθχθισζεο ησλ απνξξηκκάησλ; 

8. Μεηαθνξέο: ε επηρείξεζε πξνσζεί ηε ρξήζε ησλ καδηθψλ κέζσλ κεηαθνξψλ 

θαη ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ; 

9. Φπζηθή θαη πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά: κε πνην ηξφπν ε επηρείξεζε ππνζηεξίδεη ηε 

βηνπνηθηιφηεηα; 

10. Καηλνηνκία: κε πνηνχο ηξφπνπο ε επηρείξεζε βειηηψλεη ηελ αεηθνξία ηεο, εθηφο 

απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο ελλέα; 

Σν Sustainable Tourism Eco-Certfication Program (STEP) απνηειεί πξφγξακκα ηνπ 

νξγαληζκνχ Sustainable Travel International. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα αλαθέξεηαη 

ζε επηρεηξήζεηο θηινμελίαο αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα ησλ 

αζηεξηψλ γηα ηελ θαηάηαμε ησλ αμηνινγεζέλησλ αλάινγα κε ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο 

επίδνζε. 

Ο Sustainable Travel International παξέρεη έλα αθφκε πξφγξακκα πηζηνπνίεζεο, ην 

Luxury Eco Certification Standard (LECS). Σν LECS, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ 

νλνκαζία ηνπ, αθνξά ζε πνιπηειείο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Απνηειείηαη απφ 100 

εξσηήζεηο – θξηηήξηα ζηα πεδία ηεο 

1. πνιηηηθήο θαη ηεθκεξίσζεο  

2. εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

3. εμνηθνλφκεζεο λεξνχ  

4. αλαθχθισζεο θαη  
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5. θνηλσλίαο 

Ο θνξέαο πηζηνπνίεζεο ISO δηαζέηεη ηελ ζεηξά 14000 γηα ηελ πεξηβαιινληηθή 

δηαρείξηζε θαη ζπγθεθξηκέλα έρεη ζρεδηάζεη ην πξφηππν ISO 14001:2004 θαη ην ISO 

14004:2004. Σν πξψην αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ππφ ISO 

14000 θαη ην δεχηεξν παξέρεη γεληθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο, ηα ζπζηήκαηα 

θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζην πξψην πξφγξακκα. 

Σν ελδηαθέξνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ISO 14001:2004 είλαη φηη, ζε αληίζεζε κε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ινηπψλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο πηζηνπνίεζεο, δελ ζέηεη 

θάπνηα θαζνξηζκέλα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ αμηνινγεί ηελ επηρείξεζε, αιιά 

παξέρεη κηα εμαηνκηθεπκέλε ιχζε. Βνεζά ηνλ θάζε νξγαληζκφ λα θαζνξίζεη ηελ 

πνιηηηθή θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ ζα δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ιακβάλνληαο παξάιιεια 

ππφςε ηηο λνκηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηεο θάζε επηρείξεζεο. Δθαξκφδεηαη δειαδή 

ζε εθείλεο ηηο πεξηβαιινληηθέο πηπρέο πνπ ε θάζε επηρείξεζε ζεσξεί φηη κπνξεί λα 

ειέγμεη θαη λα επεξεάζεη. 

Σν ISO 14004:2004 πξνζθέξεη θαζνδήγεζε ζηελ θαζηέξσζε, εθαξκνγή, δηαηήξεζε 

θαη βειηίσζε ελφο πεξηβαιινληηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ζπκβάιιεη ζηνλ 

ελαξκνληζκφ ηνπ κε ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο. Όπσο ζα ήηαλ αλακελφκελν, 

ην ISO 14004:2004 ζπλάδεη κε ην ISO 14001:2004, αιιά δελ απνηειεί «κεηάθξαζε» 

απηνχ. 

Κάλνληαο κηα γεληθή επηζθφπεζε ησλ παξαπάλσ θνξέσλ δηαπηζηψλεη θαλείο φηη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ιίγν έσο πνιχ θξηηήξηα απφ θνηλέο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο. Απηέο 

ζρεηίδνληαη κε: 

 Σε ρξήζε ηνπ λεξνχ 

 Σελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

 Σε ρξήζε ρεκηθψλ 

 Σε δηαρείξηζε απνβιήησλ 

Μάιηζηα ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αλαδεηθλχεηαη ζηελ πην δεκνθηιή 

θαηεγνξία (Erdogan θαη Baris, 2006), δηφηη ην θφζηνο γηα ελέξγεηα απνηειεί καδί κε ην 

θφζηνο πξνζσπηθνχ ηηο πην κεγάιεο δαπάλεο γηα κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε. 
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1.1.7 Παξαδείγκαηα green hotels 

H Intercontinental Hotels Group έρεη θαζηεξψζεη ην δηθφ ηεο ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ 

κνλάδσλ ηεο. Με ην Green Manage ζπγθξίλνληαη νη επηδφζεηο μελνδνρείσλ ηνπ νκίινπ 

αλά ηνλ θφζκν, αιιά ηαπηφρξνλα ηεξνχληαη θάπνηα επίπεδα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

νηθνινγηθή ιεηηνπξγία θάζε κνλάδαο. Ζ ζχγθξηζε γίλεηαη κεηαμχ μελνδνρείσλ ίδηνπ 

κεγέζνπο, παξφκνηαο ηνπνζεζίαο θαη θνληηλνχ επηπέδνπ θχθινπ εξγαζηψλ. Έηζη 

δηαζθαιίδεηαη φηη ε ζχγθξηζε ζα έρεη λφεκα θαζψο ζα αλαθέξεηαη ζε επηρεηξήζεηο ίδηαο 

δπλακηθήο. 

Αληίζηνηρα, ε Hilton εθαξκφδεη ην Lightstay, έλα δηθφ ηεο ζχζηεκα κέηξεζεο ηεο 

επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ μελνδνρείσλ ηεο θαη 

ειαρηζηνπνίεζεο απηήο ηεο επηβάξπλζεο. Ζ πξσηνηππία ζηελ πεξίπησζε ηεο Hilton 

είλαη φηη ην ζχζηεκα Lightstay ππφθεηηαη ζε μεσηεξηθφ έιεγρν, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη 

θαη κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο. 

Ο μελνδνρεηαθφο φκηινο Aldemar Hotels & Spa έρεη απνζπάζεη βξαβείν γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα θαη είλαη ε πξψηε ειιεληθή ηνπξηζηηθή επηρείξεζε 

πνπ απέζπαζε ην βξαβείν σο ε θαιχηεξε "πξάζηλε" μελνδνρεηαθή αιπζίδα ζηελ 

Δπξψπε (Europe`s Leading Green Hotel Chain 2008) απφ ην Γηεζλή Σνπξηζηηθφ 

Οξγαληζκφ World Travel Awards. 

Σν Mövenpick El Quseir Resort ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα απέζπαζε ην 2009 γηα ηέηαξηε 

ζπλερή θνξά ην TUI Environment Champion Award, έλα βξαβείν πνπ βαζίδεηαη ζηε 

γλψκε ησλ πειαηψλ γηα ηελ νηθνινγηθή ηαπηφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ πνπ δηακέλνπλ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ζπγθξφηεκα ηεο γλσζηήο αιπζίδαο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε αλαπλνήο 

απφ ηνλ πην θαιά δηαηεξεκέλν θνξαιιηνγελή χθαιν ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο. Σν 

μελνδνρείν είλαη ρηηζκέλν ζε απφιπηε αξκνλία κε ην πεξηβάιινλ θαη ζχκθσλα κε ην 

γεληθφ δηεπζπληή Klaus Graesslin ην κπζηηθφ ηεο επηηπρίαο ηνπο νθείιεηαη ζηε ζπλερή 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπθνχ ζε ζέκαηα αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

 

1.2 Αγνξά θαη κάξθεηηλγθ 

Ζ κεηαηξνπή ελφο μελνδνρείνπ ζε ηχπνπ green hotel επηθέξεη αιιαγέο θαη ζην 

κάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζεο. Οη αιιαγέο απηέο εμεηάδνληαη ππφ ην πξίζκα ηεο ζεσξίαο 

ηεο πξνβιεπφκελεο ζπκπεξηθνξάο. 
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1.2.1 Ο απνθαζίδσλ - θαηαλαισηήο 

Γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν θαηαλαισηήο απνθαζίδεη ζρεηηθά κε ηελ αγνξά ή φρη ελφο 

πξντφληνο έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο ζεσξίεο, σο απφξξνηα ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ππνδεηγκάησλ ηνπ αλζξψπνπ πνπ ππνζηεξίδνπλ νη εξεπλεηέο (ηψκθνο, 2002, ζει. 61 

- 62). Σα ππνδείγκαηα απηά είλαη: 

Σν ππφδεηγκα ηνπ νηθνλνκηθνχ αλζξψπνπ  

ην ππφδεηγκα απηφ γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ν άλζξσπνο απνθαζίδεη πάληα κε γλψκνλα 

ηε ινγηθή θαη κέλεη αλεπεξέαζηνο απφ ζπλαηζζήκαηα, εληππψζεηο θαη άιινπο 

παξάγνληεο πνπ ηπρφλ λα κεηέβαιιαλ ηελ απφθαζή ηνπ αλ ιακβάλνληαλ ππφςε. 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ νξζνινγηθφ θαηαλαισηή, πνπ απνθαζίδεη βάζεη ηεο ζπλνιηθήο αμίαο 

πνπ ηνπ παξέρεη θάζε πξντφλ. Δπίθεληξν ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη ην πξντφλ θαη φρη ν 

άλζξσπνο, ν ξφινο ηνπ νπνίνπ πεξηνξίδεηαη ζην ξφιν ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

Όπσο είλαη πξνθαλέο, ην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα παξνπζηάδεη νξηζκέλα 

κεηνλεθηήκαηα. Ο θαηαλαισηήο δελ έρεη πάληα ζηε δηάζεζή ηνπ φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο. Δπίζεο, ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ηεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο 

ξφιν παίδνπλ θαη νη ππάξρνπζεο αμίεο θαη ζηφρνη. Δμάιινπ ν θάζε θαηαλαισηήο 

δηαζέηεη θάπνηα πξνζφληα, ζπλήζεηεο θαη αληαλαθιαζηηθά, ζηνηρεία ηα νπνία 

αλαπφθεπθηα εθδειψλνληαη θαη θαηά ηελ δηαδηθαζία απηή. Σέινο, άιιεο κεηαβιεηέο 

φπσο ε ζπκβνιηθή αμία, δηάθνξεο εμσγελείο κεηαβνιέο, θ.α. παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ ηειηθή επηινγή ηνπ θαηαλαισηή. 

Σν ππφδεηγκα ηνπ παζεηηθνχ αλζξψπνπ  

ηνλ αληίπνδα ηνπ πξνεγνχκελνπ ππνδείγκαηνο βξίζθεηαη ην ππφδεηγκα ηνπ 

παζεηηθνχ αλζξψπνπ. χκθσλα κε απηφ, ν θαηαλαισηήο ππαθνχεη πεηζήληα ζηηο 

πξνζπάζεηεο πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ απφ ην κάξθεηηλγθ. Με απηφ ην ππφδεηγκα 

αγλνείηαη ν ξφινο πνπ παίδεη ν ίδηνο ν άλζξσπνο σο θαηαλαισηήο θαηά ηελ ιήςε ηεο 

απφθαζεο. 

Σν ππφδεηγκα ηνπ γλσζηηθνχ αλζξψπνπ  

Ο γλσζηηθφο άλζξσπνο πεξηγξάθεηαη σο ν θαηαλαισηήο πνπ ζπιιέγεη ελεξγά 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα πνπ άπηνληαη ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ, κε ζθνπφ 

λα είλαη ζε ζέζε λα πάξεη ηελ πην ηθαλνπνηεηηθή απφθαζε. 
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Σν ππφδεηγκα ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ αλζξψπνπ   

χκθσλα κε απηφ ην ππφδεηγκα, ν θαηαλαισηήο παίξλεη απνθάζεηο ζηεξηδφκελνο ζε 

ζπλαηζζήκαηα φπσο αγάπε, θφβνο, ππεξεθάλεηα, ζηνξγή, θ.α.. Σα αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θξίζε ηνπ δελ αζθνχλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

1.2.2 Σν γεληθφ ππφδεηγκα αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

θαηαλαισηή  

Κάζε θαηαλαισηήο γίλεηαη δέθηεο εξεζηζκάησλ αλά πάζα ζηηγκή. Σα εξεζίζκαηα απηά 

κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ελέξγεηεο ηνπ κάξθεηηλγθ, φπσο κηα δηαθήκηζε, ή λα 

πξνθαινχληαη απφ ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, φπσο ηα νηθνλνκηθά, ηα ηερλνινγηθά, ηα 

πνιηηηζηηθά, θ.ιπ. εξεζίζκαηα. 

Όια απηά ηα εξεζίζκαηα ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία κέζα ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή 

θαη δηπζίδνληαη απφ θίιηξα φπσο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηνπ θάζε αγνξαζηή. Ο εξεπλεηήο δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηί αθξηβψο 

ζπκβαίλεη κέζα ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή. Γηα απηφ ην ιφγν θαη ην κπαιφ ηνπ 

θαηαλαισηή αλαθέξεηαη ζπρλά σο ην «καχξν θνπηί ηνπ θαηαλαισηή». 

Σν απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο γίλεηαη εκθαλέο θαη ζπληζηά ηελ 

αληαπφθξηζε ηνπ θαηαλαισηή. Ζ αληαπφθξηζε εθδειψλεηαη κε επηινγή πξντφληνο, 

κάξθαο, πξνκεζεπηή, γεληθά κε φ,ηη έρεη λα θάλεη ε απφθαζε (παξάξηεκα 2). 

 

1.2.3 Ζ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ απφ ηνλ θαηαλαισηή  

Ο θαηαλαισηήο κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία λα ζθεθηεί γηα ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο φηαλ 

αλαγλσξίζεη έλα πξφβιεκα. Χο πξφβιεκα νξίδεηαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε 

χπαξμε δηάζηαζεο αλάκεζα ζηελ επηζπκεηή ή ηδαληθή θαη ηελ πξαγκαηηθή/ ησξηλή 

θαηάζηαζε. 

Ο ηψκθνο (ηψκθνο, φ.π., ζει. 199)  αλαθέξεη φηη ζχκθσλα κε ηνπο Bruner θαη 

Pomazal έλα πξφβιεκα αλαγλσξίδεηαη κε δχν ηξφπνπο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε 

πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ θαηαλαισηή κεηαθηλείηαη πξνο ηα θάησ. Ο θαηαλαισηήο 

ηφηε αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε θάπνηαο αλάγθεο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ε ηδαληθή 

θαηάζηαζε κεηαθηλείηαη πξνο ηα πάλσ. Οη πξνδηαγξαθέο ζχγθξηζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί 
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ν θαηαλαισηήο κεηαηνπίδνληαη θαη δεκηνπξγνχλ ηε δηάζηαζε αλάκεζα ζηελ ηδαληθή θαη 

ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε. 

ηε ζπλέρεηα νη αληθαλνπνίεηεο αλάγθεο θαη επηζπκίεο δεκηνπξγνχλ έληαζε ζην άηνκν. 

ε φιε απηή ηε δηαδηθαζία ην άηνκν θέξεη ην απνθαινχκελν «ςπρνινγηθφ ζχλνιν, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηα δηάθνξα ππνθεηκεληθά θξηηήξηα ηθαλνπνίεζεο ηεο αλάγθεο κε βάζε ηα 

νπνία ν θαηαλαισηήο ζρεκαηίδεη ζηάζεηο γηα ηελ θάζε κάξθα πνπ ππάξρεη ζηελ 

αγνξά» (ηψκθνο, φ.π., ζει. 68). Φέξεη επίζεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο κεηαβιεηέο 

εηζξνψλ φπσο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο, επηδξάζεηο πεξηβάιινληνο, εξεζίζκαηα 

κάξθεηηλγθ, θ.α. Έηζη πξηλ ν θαηαλαισηήο πξνβεί ζε δξάζε, ζπγθεληξψλεη ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ηα πηζηεχσ ηνπ γχξσ απφ ηηο κάξθεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο αμηνινγεί. 

Ζ ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ αθνινπζείηαη απφ ηελ επεμεξγαζία απηψλ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ καξθψλ. ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ήδε ζην κπαιφ 

ηνπ θαηαλαισηή πξνζηίζεληαη νη λέεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη δελ 

θαηαρσξνχληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο εθηίζεηαη ν θαηαλαισηήο. Γηα λα 

θαηαθέξεη κηα πιεξνθνξία λα δηαηεξεζεί ζην «καχξν θνπηί» ηνπ θαηαλαισηή πξέπεη 

λα θεξδίζεη ηελ πξνζνρή ηνπ, λα γίλεη θαηαλνεηή θαη θπζηθά λα είλαη ζρεηηθή κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ. 

 

1.2.4 Οξηζκνί θαη ζηνηρεία ησλ ζηάζεσλ 

Μφιηο πξηλ έγηλε αλαθνξά ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα πηζηεχσ πνπ ππάξρνπλ ζην κπαιφ 

ηνπ θαηαλαισηή πξηλ αθφκα αηζζαλζεί ηελ αλάγθε πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη ζηε ιήςε 

απφθαζεο ζρεηηθά κε απηήλ. Μεξηθά απφ απηά ηα πηζηεχσ είλαη θαη νη ζηάζεηο. 

ηελ εγρψξηα θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία κπνξεί λα βξεη θαλείο πνιινχο νξηζκνχο γηα ηηο 

ζηάζεηο. Ο ηψκθνο (ηψκθνο, φ.π., ζει. 199) αλαθέξεη κεξηθνχο: 

- Περιβάλλονηα ζυζηήμαηα θεηικών ή αρνηηικών εκηιμήζεων, ζυγκινηζιακών 

αιζθημάηων και ηάζεων για δράζη ζε ζχέζη με κάποιο ανηικείμενο. 

- Η γενική αρέζκεια ηου καηαναλωηή ή η προηίμηζή ηου για κάποιο ανηικείμενο. 

- Μια προδιάθεζη που γεννιέηαι ζηον καηαναλωηή και με βάζη ηην οποία ανηιδρά 

ζυζηημαηικά ζε ζχέζη με κάποιο δεδομένο ανηικείμενο. 



15 

 

Δπηθξαηέζηεξνο πάλησο, ζχκθσλα κε ηνλ Μαγλήζαιε (Μαγλήζαιεο, 1997, ζει. 129-

130), ζεσξείηαη ν νξηζκφο ηνπ Allport ν νπνίνο νξίδεη ηελ ζηάζε σο «ηε δηαλνεηηθή ή 

λεπξηθή θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο, πνπ νξγαλψλεηαη κε βάζε ηελ εκπεηξία ελφο αηφκνπ, 

θαη ε νπνία αζθεί κηα θαηεπζπληήξηα ή δπλακηθή επίδξαζε πάλσ ζηελ αληίδξαζε ηνπ 

αηφκνπ ζε φια εθείλα ηα αληηθείκελα ή ηηο θαηαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο απηφ ζρεηίδεηαη». 

Ζ ζηάζε ζχκθσλα κε ην Μαγλήζαιε (Μαγλήζαιεο, 1997, ζει. 130) ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηξία ζηνηρεία: ην γλσζηηθφ, ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ή ζεκείν 

αλαθνξάο. 

Σν γλσζηηθφ ζηνηρείν (cognitive component) ζρεηίδεηαη κε ηα πηζηεχσ, ηα νπνία 

δηακνξθψλνληαη απφ ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο, δεδνκέλα θαη γλψζε, ζχκθσλα κε 

ηνλ S. Asch. 

Σν ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν (affect component) ζπλίζηαηαη απφ ην ζπγθηλεζηαθφ 

παξάγνληα θαη δηεγείξεη ηα ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο ή δπζαξέζθεηαο γηα έλα 

αληηθείκελν ή κηα θαηάζηαζε. Σα ζπλαηζζήκαηα κε ηε ζεηξά ηνπο θαζνξίδνληαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηα θίλεηξα, ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο, θ.α. 

Σν ζηνηρείν αλαθνξάο (conative component) αλαθέξεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ αηφκνπ λα 

ζπκκεηάζρεη ζε θάπνηα ελέξγεηα. Απνηειεί έλα είδνο εηνηκφηεηαο επίδεημεο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο πξνο έλα αληηθείκελν ή κηα θαηάζηαζε. Χζηφζν δε ζα 

πξέπεη λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη κηα ζηάζε νδεγεί απηφκαηα θαη απαξέθιηηα ζε 

κηα ζπκπεξηθνξά. 

Λακβάλνληαο ππφςε φινπο ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο γίλεηαη θαλεξφ φηη ε ζηάζε δελ 

είλαη ζπκπεξηθνξά, αιιά απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Μηα ζηάζε επηδξά 

ζεηηθά ή αξλεηηθά ζε κηα αγνξαζηηθή απφθαζε, αιιά ε ζηάζε απηή θαζεαπηή δελ 

απνηειεί απφθαζε.  

Ο ηψκθνο (ηψκθνο, φ.π., ζει. 215) επηζεκαίλεη ηελ ζρέζε αηηίνπ-απνηειέζκαηνο πνπ 

ελππάξρεη αλάκεζα ζηηο ζηάζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ 

δηαθνξέο ηεο ζρέζεο απηήο αλάινγα κε ηελ πξντνληηθή θαηεγνξία θαη ηηο πεξηζηαζηαθέο 

ζπλζήθεο. Μάιηζηα αλαθέξεη γηα ηε ζρέζε ζηάζεσλ – ζπκπεξηθνξάο φηη «φηαλ νη 

πεξηζηαζηαθέο πηέζεηο είλαη πνιχ ηζρπξέο, νη ζηάζεηο δελ απνηεινχλ ηφζν ζεκαληηθφ 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο ζπκπεξηθνξάο φζν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη πεξηζηαζηαθέο 

πηέζεηο είλαη ζρεηηθά αδχλαηεο». 



16 

 

1.2.5 Μέηξεζε ζηάζεσλ 

Γηα ηε κέηξεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα κνληέια. 

Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά είλαη ην ππφδεηγκα ηνπ Rosenberg, ην ππφδεηγκα ηνπ 

Fishbein ή ζεσξία ηεο αηηηνινγεκέλεο δξάζεο (Theory of Reasoned Action, ζην εμήο 

θαινχκελν TRA), ην ππφδεηγκα ηεο ζηάζεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά (Attitude toward 

Behavior Model, ζην εμήο θαινχκελν ABM) θαη ην ππφδεηγκα ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ 

πξνζέζεσλ ηνπ Fishbein (Theory of Planned Behavior, ζην εμήο θαινχκελν TPB). 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα γίλεη εθηελέζηεξε αλαθνξά ζηε ζεσξία ηεο 

αηηηνινγεκέλεο δξάζεο θαη ζηε ζεσξία ηεο πξνβιεπφκελεο ζπκπεξηθνξάο. 

 

1.2.5.1 Ζ ζεσξία ηεο αηηηνινγεκέλεο δξάζεο (TRA) 

Σν 1967 ν Fishbein εηζεγήζεθε γηα πξψηε θνξά ηε ζεσξία ηεο αηηηνινγεκέλεο δξάζεο 

(TRA). ηελ πνξεία ε ζεσξία εμειίρζεθε θαη δνθηκάζηεθε, κέρξη πνπ πήξε ηε ζεκεξηλή 

κνξθή. 

Ζ TRA βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη νη άλζξσπνη θάλνπλ ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ζε 

απηνχο πιεξνθνξηψλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη νξζνινγηθά. Μάιηζηα ππνζηεξίδεηαη απφ 

ηνπο Ajzen θαη Fishbein (Ajzen et al., 1980, ζει. 5) φηη νη άλζξσπνη ιακβάλνπλ ππφςε 

ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπο πξηλ απνθαζίζνπλ λα κεηέρνπλ ή φρη ζε κηα 

ζπκπεξηθνξά. Γίλεηαη δειαδή ε ππφζεζε φηη νη πεξηζζφηεξεο πξάμεηο θνηλσληθνχ 

ελδηαθέξνληνο ππφθεηληαη ζε κηα κνξθή εζειεκέλνπ ειέγρνπ απφ ην άηνκν. Έηζη νη 

Ajzen θαη Fishbein (Ajzen et al., φ.π., ζει. 5) νξίδνπλ ζηελ ζεσξία ηνπο ηελ πξφζεζε 

ηνπ αηφκνπ λα εθδειψζεη ή λα κελ εθδειψζεη κηα ζπκπεξηθνξά σο ηνλ άκεζα 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο πξάμεο. 

Καηά ηελ TRA, ε πξφζεζε ελφο αηφκνπ ζπλίζηαηαη απφ δχν κεηαβιεηέο: ηνλ 

πξνζσπηθφ παξάγνληα θαη ηελ θνηλσληθή επηξνή (Ajzen et al., φ.π., ζει. 6). Ο 

πξνζσπηθφο παξάγνληαο αλαθέξεηαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ εθδήισζε κηαο 

ζπκπεξηθνξάο, εθηίκεζε ε νπνία κπνξεί λα είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή. Πην απιά, 

πξφθεηηαη γηα ηελ άπνςε ηνπ αηφκνπ φηη ε εθδήισζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξάο είλαη θάηη θαιφ ή θαθφ. Ζ θνηλσληθή επηξνή, ή αιιηψο ππνθεηκεληθφο 

παξάγνληαο, αθνξά ζηελ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ηηο θνηλσληθέο πηέζεηο ζηηο νπνίεο 
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ππφθεηηαη φηαλ εθδειψλεη ή φρη κηα ζπκπεξηθνξά. ηελ νπζία είλαη έλα είδνο ειέγρνπ 

πνπ αζθείηαη απφ ην ίδην ην άηνκν. 

Ζ ζηάζε απέλαληη ζε κηα ζππεξηθνξά κπνξεί λα είλαη θνηλή ζε δχν άηνκα. Χζηφζν, ε 

ζπκπεξηθνξά πνπ ηειηθά επηδεηθλχνπλ κπνξεί λα δηαθέξεη. Απηφ νθείιεηαη αθελφο ζηελ 

δηαθνξεηηθή βαξχηεηα πνπ έρνπλ νη δπν θαηεγνξίεο ζπληειεζηψλ γηα ην θάζε άηνκν. 

Αθεηέξνπ, γηα νξηζκέλεο πξνζέζεηο ηα ζπκπεξηθνξηθά δεηήκαηα κπνξεί λα είλαη 

επηθξαηέζηεξα ησλ θαλνληζηηθψλ, ή ην αληίζεην (Ajzen et al., φ.π., ζει. 6). 

 

1.2.5.2 Ζ ζεσξία ηεο πξνβιεπφκελεο ζπκπεξηθνξάο (TPB) 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία απνηειεί επέθηαζε ηεο TRA. Με ηελ TPB ιακβάλεηαη ππφςε 

κηα αθφκε δηάζηαζε ηνπ αληηιακβαλφκελνπ ειέγρνπ επί ηεο ζπκπεξηθνξάο σο 

πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο ζπκπεξηθνξηθήο πξνζέζεσο.  

Οη Han et al. (Han et al., 2009, ζει. 2) αλαθέξνπλ ζε άξζξν ηνπο φηη θαηά ηνπο 

Madden, Ellen θαη Ajzen ε TPB δηεπξχλεη ηα φξηα ηεο TRA θαζψο ζπκπεξηιακβάλεη ην 

ζηνηρείν ηεο δπλαηφηεηαο θαηνρήο ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ θαη επθαηξηψλ γηα ηελ 

εθδήισζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο. Κη ελψ ε TRA έπαηξλε ζα δεδνκέλν φηη 

αλά πάζα ζηηγκή θαη πεξίπησζε ην άηνκν έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ φινπο ηνπο 

απαηηνχκελνπο πφξνπο νχησο ψζηε λα εθδειψζεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά, ε 

TPB δε ζεσξεί θάηη ηέηνην δεδνκέλν. 

Δλδεηθηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν ησλ Han et al. (Han et al., 

φ.π., ζει. 2) θαη αθνξά ζηα green hotels. χκθσλα κε απηφ, αλ θαη έλαο πειάηεο 

μελνδνρείνπ έρεη ζεηηθή ζηάζε πξνο ηα green hotels θαη πθίζηαηαη ηελ θνηλσληθή πίεζε 

γηα ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ έλα green hotel πξνζθέξεη, είλαη πηζαλφ ηειηθά λα κε 

κείλεη ζε έλα ηέηνην μελνδνρείν. Οη ιφγνη κπνξεί λα πνηθίιινπλ: δελ επηιέγεη ν ίδηνο ην 

θαηάιπκα αιιά ε εηαηξία ηνπ, ην green hotel είλαη πνιχ αθξηβφ γηα απηφλ, ή είλαη ζε 

ηνπνζεζία πνπ δελ ηνλ εμππεξεηεί, θ.ά. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

παξνρήο θηινμελίαο ηέηνηνη παξάγνληεο ππάξρνπλ πνιινί θαη επεξεάδνπλ ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο ηεο απφθαζεο αγνξάο. Γηα απηφ ην ιφγν θαη ε TPB ζα απνηειέζεη ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζηε κειέηε φζνλ αθνξά ζην εκπνξηθφ κέξνο απηήο. 
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1.2.6 ηνηρεία επεξεαζκνχ ηεο πξφζεζεο επίζθεςεο ελφο green hotel 

Παίξλνληαο σο βάζε ηελ έξεπλα ησλ Han et al. (Han et al., φ.π., ζει. 3) ζηε ζπλέρεηα 

ζα γίλεη αλαθνξά ζε παξάγνληεο πνπ απνδείρηεθε φηη επηδξνχλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηελ 

πξφζεζε ελφο πειάηε μελνδνρείνπ λα επηζθεθζεί θαη λα θάλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ 

ελφο green hotel αληί ελφο απινχ μελνδνρείνπ. 

 Πξψηα-πξψηα ε έξεπλα έδεημε φηη ε ζηάζε απέλαληη ζηε δηακνλή ζε green hotel 

επεξεάδεηαη απφ ην ηη ζεσξνχλ νη ζεκαληηθνί ηξίηνη ηνπ αηφκνπ σο νηθνινγηθή 

ζπκπεξηθνξά. Δίλαη εκθαλέο ην πφζν πνιχ επεξεάδεηαη ν πειάηεο θαηά ηελ 

δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο απφ άηνκα, ε γλψκε ησλ νπνίσλ είλαη ζεκαληηθή γηα 

απηφλ. 

 Ζ ζηάζε γηα κηα ζπκπεξηθνξά επεξεάδεη ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ πξφζεζε επίζθεςεο, απφ φ,ηη ην ππνθεηκεληθφ 

ζηνηρείν θαη ν αληηιεπηφο έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

 Ζ ζηάζε γηα ηε ζπκπεξηθνξά φκσο επεξεάδεη έκκεζα ηελ επίδξαζε ηνπ 

ππνθεηκεληθνχ  ζηνηρείνπ ζηελ πξφζεζε επίζθεςεο. 

 Πειάηεο πνπ επηδεηθλχνπλ δξαζηεξηφηεηα θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ δελ είραλ 

εληνλφηεξε πξφζεζε λα κείλνπλ ζε green hotel ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ δελ 

είλαη νηθνινγηθά δξαζηήξηνη.  

ε άιιε εξγαζία ησλ ίδησλ κειεηεηψλ ην 2009 εξεπλήζεθε ν ξφινο ησλ ζηάζεσλ ζε 

ζρέζε κε ηελ «πξάζηλε» ζπκπεξηθνξά, ηελ ζπλνιηθή εηθφλα, ην θχιν θαη ηελ ειηθία 

ησλ πειαηψλ μελνδνρείνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία ιήςεο κηαο «νηθνινγηθήο» απφθαζεο. 

Σα επξήκαηα είλαη ελδηαθέξνληα θαη ρξήζηκα γηα ηελ δηνίθεζε ησλ green hotels: 

 Πειάηεο νη νπνίνη εθδειψλνπλ ζεηηθή ζηάζε πξνο ηελ νηθνινγηθή ζπκπεξηθνξά 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη έρνπλ ζεηηθή εηθφλα γηα ηα green hotels 

πξνηίζεληαη λα κείλνπλ ζε έλα green hotel, λα ην πξνηείλνπλ θαη λα πιεξψζνπλ 

πεξηζζφηεξν. 

 Οη γπλαίθεο, φηαλ έρνπλ έλα επαξθέο επίπεδν ζπλνιηθήο εηθφλαο γηα ην green 

hotel, πξνηίζεληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο άλδξεο λα επηζθεθζνχλ έλα 

ηέηνην μελνδνρείν, θαζψο θαη λα κηιήζνπλ ζεηηθά θαη λα ην πξνηείλνπλ ζε 

άιινπο. 

 Δπίζεο, νη γπλαίθεο θαη ηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο είλαη απηνί πνπ 

δηαθξίλνληαη γηα ηε ζέιεζή ηνπο λα πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξν γηα ηε δηακνλή 
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ηνπο ζε έλα green hotel.  

 

1.2.7 Ζ ηηκή πνπ πξνηίζεηαη λα πιεξψζεη ν πειάηεο γηα ηηο ππεξεζίεο 

ελφο green hotel  

Σν ζέκα ηεο ηηκήο είλαη απφξξνηα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεηαη έλα green 

hotel απφ ηνλ πειάηε. Οη Manaktola θαη Jauhari (Manaktola, K et al., 2007) ζε άξζξν 

ηνπο αλαθέξνπλ φηη θάπνηνη ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ λα ρξεψλνπλ νη επηρεηξήζεηο ηνλ 

πειάηε κε έλα επηπιένλ πνζφ γηα ηα νηθνινγηθά πξντφληα πνπ πξνζθέξνπλ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηα θφζηε πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ παξαγσγή, ην 

κάξθεηηλγθ θαη ηε δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θφζηε απηά ελδέρεηαη 

λα πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ησλ λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαη 

δηαλνκήο, ην θφζηνο αλαθχθισζεο ησλ πιηθψλ ή αθφκε ην θφζηνο πνπ δεκηνπξγείηαη 

απφ ηε κε επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο.  

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, δελ 

θαζίζηαηαη απνιχησο ζαθέο αλ νη πειάηεο κε νηθνινγηθή ζπλείδεζε πξνηίζεληαη λα 

κείλνπλ ζε green hotel αληί ελφο απινχ μελνδνρείνπ. Χζηφζν θαίλεηαη φηη θάπνηνη είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξν φηαλ ζα κείλνπλ ζε έλα green hotel, θαζψο 

αληηιακβάλνληαη ηελ αμία ηεο δηακνλήο ζε απηφ σο κεγαιχηεξε απφ φ,ηη ζε έλα απιφ 

μελνδνρείν. Τπέξ ηεο αχμεζεο ηεο ηηκήο ηάζζνληαη θαη νη Khosla, D‟ Souza, θαη 

Taghian (2005). 

Απφ ηελ άιιε, νη Manaktola θαη Jauhari αλαθέξνπλ φηη θαηά ηνλ Fuller νη θαηαλαισηέο 

δελ είλαη πάληα πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ ην επηπιένλ πνζφ πνπ πξνηείλνπλ νη 

έξεπλεο. Άιισζηε δελ αληηιακβάλνληαη φινη νη θαηαλαισηέο ηελ αμία πνπ παξέρεη έλα 

green hotel κε ηνλ ίδην ηξφπν. ε άξζξν ηνπο νη D‟ Souza, Taghian, Lamb θαη 

Peretiatkos (2006) πξνηείλνπλ ηε κε κεηαβνιή ηεο ηηκήο, αιιά ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

νθέινπο απφ ηε κεηαηξνπή ελφο μελνδνρείνπ ζε πεξηβαιινληηθά θηιηθφ κέζσ ηεο 

αχμεζεο ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο. 

ρεηηθά κε ην πνηνο ζα πξέπεη λα πιεξψζεη ην θφζηνο απφ ηελ εθαξκνγή νηθνινγηθψλ 

κεζφδσλ ζηα μελνδνρνρεία, ε έξεπλα ησλ Manaktola θαη Jauhari έδεημε φηη ε 

πιενςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξνχλ ππνρξέσζε ηνπ μελνδνρείνπ ηελ θάιπςε ηνπ 

θφζηνπο. Σν 33% ησλ εξσηεζέλησλ πξνηείλνπλ λα κνηξαζηεί ην θφζηνο κεηαμχ 

επηρείξεζεο θαη πειαηψλ, ελψ κφλν ην 15% ζεσξνχλ φηη ην θφζηνο πξέπεη λα θαιπθζεί 

απφ ηνπο πειάηεο. 
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Απφ ην δείγκα ησλ πειαηψλ πνπ πξνηίζεηαη λα πιεξψζεη πεξηζζφηεξν γηα ηε δηακνλή 

ηνπ επεηδή ην μελνδνρείν εθαξκφδεη «πξάζηλεο» κεζφδνπο ην 40% ζα πιήξσλε 4-6% 

πεξηζζφηεξν απφ πξηλ. ε ζχγθξηζε κε ην θφζηνο ηεο φιεο πξνζπάζεηαο, ε έξεπλα 

έδεημε φηη ην 11% ήηαλ πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ ην 25% ησλ εμφδσλ, ελψ έλα άιιν 

40% ζεσξεί φηη ην μελνδνρείν πξέπεη λα θαιχςεη απφ ην 50% έσο θαη ην 100% ηνπ 

θφζηνπο κεηαηξνπήο. Αθφκε, νη Dalton, Lockington θαη Baldock θαηαιήγνπλ ζε 

παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα κε αχμεζε ηεο ηηκήο 1-5%. 

Οη Manaktola θαη Jauhari αλαθέξνπλ αθφκε φηη ζχκθσλα κε έξεπλεο ησλ Schwartz 

(1990), ηνπ Kapeliani (1996) θαη ηνπ Speer (1997) ν θαηαλαισηήο πιεξψλεη θαηά κέζν 

φξν 5% παξαπάλσ γηα έλα νηθνινγηθφ πξντφλ ζε ζρέζε κε έλα ζπκβαηηθφ. Μάιηζηα 

φηαλ ε ηδηφηεηα ηνπ νηθνινγηθνχ δίλεη ζηνλ ρξήζηε θάπνηα πξνλφκηα ή νθέιε ηφηε ν 

θαηαλαισηήο πιεξψλεη κέρξη θαη 20% επηπιένλ ζχκθσλα κε ηνπο Ottman (1992), 

Gallagher θαη Kennedy (1997) θαη Marcus (2001). 

Απφ φια ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη ην ηνπίν είλαη ζνιφ θαη είλαη δχζθνιν λα πεη 

θαλείο κε ζηγνπξηά πφζν παξαπάλσ ζα πιήξσλε ν πειάηεο ελφο νηθνινγηθνχ 

μελνδνρείνπ. ε φιεο ηηο έξεπλεο φκσο αλαθέξεηαη φηη έλα νηθνινγηθφ μελνδνρείν 

βξίζθεηαη πην ςειά ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζρέζε κε έλα απιφ. Καη 

κπνξεί νη θαηαλαισηέο λα κε δείρλνπλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηελ πξνηίκεζή ηνπο 

πιεξψλνληαο πεξηζζφηεξν, αιιά ηε δείρλνπλ πξνηηκψληαο έλα νηθνινγηθφ μελνδνρείν 

έλαληη ελφο ζπκβαηηθνχ. 

 

1.2.8 Ζ δηαρείξηζε εζφδνπ ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο 

Απφ ην λφκν νξίδεηαη φηη θάζε επηρείξεζε μελνδνρείαο ππνρξενχηαη λα δειψλεη θάζε 

ρξφλν ζην Τθππνπξγείν Σνπξηζκνχ ηνλ θαηάινγν ησλ ηηκψλ ηνπο θαηά δσκάηην θαη λα 

ιακβάλεη έγθξηζε απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή (Φπρνκάλεο, ζει. 92, 2003). Μάιηζηα ε 

επηηξνπή απηή κπνξεί λα θαζνξίδεη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνχ, θαη ηελ θαηψηαηε ηηκή. 

Χζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη απνδεθηφο ν δηαθνξηζκφο ηηκήο φπσο πξνθχπηεη 

αλάινγα κε ηε δήηεζε γηα ην πξντφλ απφ ηελ εθάζηνηε αγνξά θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ 

πξντφληνο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. Έρεη επηθξαηήζεη ινηπφλ ν φξνο ηεο 

δηαρείξηζεο εζφδνπ (revenue management ή yield management, δηαρείξηζε 
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παξαγσγήο) κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε απηνχ. Έλα βαζηθφ ζηνηρείν ζηε δηαρείξηζε 

εζφδνπ είλαη φηη ε ηηκή ηνπ πξντφληνο/ ππεξεζίαο δελ είλαη ζηαζεξή θαη ίδηα γηα φινπο 

ηνπο πειάηεο θαη ζε φιεο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο, αιιά δηαθπκαίλεηαη αλάινγα κε ηε 

δήηεζε, ζχκθσλα πάληα κε ηα αλψηαηα φξηα φπσο νξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηνπ ππνπξγείνπ, γλσζηά θαη σο ηηκή «πφξηαο» θαη ηα θαηψηαηα φπνηε απηά 

νξίδνληαη. 

Σν yield management νξίδεηαη σο «ε εθαξκνγή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ησλ ζηξαηεγηθψλ ηηκνιφγεζεο γηα ηελ θαηαλνκή ηεο θαηάιιειεο ηθαλφηεηαο ζηνλ 

θαηάιιειν πειάηε ζην θαηάιιειν κέξνο ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή» (Ingold et al., 

ζει. 4, 2003). χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο ζπγγξαθείο, έρεη απνδεηρζεί ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθφ ζε επηρεηξήζεηο κε ζρεηηθά ζηαζεξή δπλακηθφηεηα παξαγσγήο, 

πξνβιέςηκε δήηεζε, πξντφληα ή ππεξεζίεο αλαιψζηκα ζην ρξφλν, θαηάιιειεο δνκέο 

θφζηνπο θαη ηηκνιφγεζεο (κε πςειά ζηαζεξά θαη ζρεηηθά ρακειά κεηαβιεηά έμνδα) θαη 

δήηεζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθπκάλζεηο θαη αβεβαηφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθά πνπ 

δηαζέηνπλ νη επηρεηξήζεηο μελνδνρείαο. 

Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ yield management είλαη απαξαίηεηα: ε ηκεκαηνπνίεζε ηεο 

αγνξάο, κνληέια παξειζνληηθήο δήηεζεο θαη θξαηήζεσλ, γλψζεηο ηηκνιφγεζεο, 

πνιηηηθή ππεξ-θξαηήζεσλ (overbooking) θαη ηα θαηάιιεια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

(Ingold et al., ζει. 8-9, 2003). 

 

1.2.9 Ζ κεηαηξνπή ζε green hotel σο θνκκάηη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο 

Ζ επηινγή ηεο δηνίθεζεο ελφο μελνδνρείνπ λα ην κεηαηξέςεη ζε νηθνινγηθφ έρεη 

επηπηψζεηο ζε πνιιά επίπεδα ηεο επηρείξεζεο. Έλα απφ απηά, ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν, 

είλαη ην επίπεδν πνπ δηακνξθψλεη ηελ ζηξαηεγηθή. 

Σε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ηα green hotel ζεσξνχληαη θαηά θχξην ιφγν εμεηδηθεπκέλα 

μελνδνρεία. Βέβαηα ε εμεηδίθεπζε δε πξνέξρεηαη ηφζν απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνπλ. Απηέο είλαη ιίγν έσο πνιχ φκνηεο κε απηέο ησλ θνηλψλ μελνδνρείσλ. 

Γηαθέξεη φκσο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ, δεκηνπξγνχλ θαη πξνζθέξνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο. Έλα green hotel, πέξα απφ ηνλ πειάηε απινχ μελνδνρείνπ, κπνξεί λα 

πξνζειθχζεη ηνλ νηθνινγηθά επαηζζεηνπνηεκέλν πειάηε. Έλα απιφ μελνδνρείν φκσο 

δε κπνξεί.  
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Απηή ηε ζηηγκή θάζε μελνδνρείν πνπ ιεηηνπξγεί νηθνινγηθά ππεξηεξεί ζε ζρέζε κε έλα 

πνπ δε ιεηηνπξγεί νηθνινγηθά. Γηαζέηεη δειαδή έλα επηπιένλ πιενλέθηεκα. Όζν 

πεξλάεη ν θαηξφο ε νηθνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ μελνδνρείσλ ζα γίλεηαη αλαγθαηφηεηα θαη 

ζα επηβάιιεηαη απφ ην λφκν, αιιά θαη απφ ηηο ζπλζήθεο, πεξηβαιινληηθέο θαη 

θνηλσληθέο. Δπαθίεηαη ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο αλ ζα επηιέμεη λα εγεζεί ησλ 

εμειίμεσλ ή αλ ζα αθνινπζήζεη ηνπο πξσηνπφξνπο ηνπ θιάδνπ. Ζ κεηαηξνπή ελφο 

μελνδνρείνπ ζε νηθνινγηθφ μελνδνρείν ζπληζηά ηειηθά ζηξαηεγηθή επηινγή. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξεί λα εηδσζεί σο ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο κέζσ δηείζδπζεο- 

ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο (παξάξηεκα 3), θαζψο ε επηρείξεζε απεπζχλεηαη ζηηο 

ππάξρνπζεο αγνξέο κε ηα ππάξρνληα πξντφληα. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζχκθσλα κε 

ηνλ Παπαδάθε (Παπαδάθεο, 2002, ζει. 244-5) ζπλεπάγεηαη φηη ε επηρείξεζε επηιέγεη 

λα δηαζέζεη ηνπο πφξνπο ηεο κε ζθνπφ ηελ πην επηθεξδή αλάπηπμε ελφο πξντφληνο, 

κηαο αγνξάο ή κηαο θπξίαξρεο ηερλνινγίαο. Σνχην επηηπγράλεηαη είηε κε αχμεζε ηεο 

ρξήζεο ηνπ πξντφληνο απφ ηνπο ππάξρνληεο πειάηεο, είηε κε πξνζέιθπζε ησλ 

πειαηψλ ησλ αληαγσληζηψλ, είηε κε κεηαηξνπή ησλ κε ρξεζηψλ ζε ρξήζηεο ηνπ 

πξντφληνο.  

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δε κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί σο ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο κέζσ 

αλάπηπμεο πξντφλησλ είλαη φηη νη ππεξεζίεο ηνπ Green Hotel δελ απνηεινχλ έλα λέν 

πξντφλ ή κηα λέα ππεξεζία. „Ο,ηη παξερφηαλ ζηνλ πειάηε ηνπ μελνδνρείνπ πξηλ ηε 

κεηαηξνπή ζα παξέρεηαη θαη κεηά απφ απηήλ. Απηφ πνπ αιιάδεη είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν δεκηνπξγείηαη ε ππεξεζία θαη είλαη απηφ ην νπνίν δίλεη ηελ επηπιένλ αμία ζηνλ 

πειάηε ηνπ μελνδνρείνπ. 

ηελ πεξίπησζε ησλ Green Hotels ε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο κέζσ δηείζδπζεο- 

ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο ζα επηηεπρζεί κε ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηεο 

επηρείξεζεο, έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ πνπ δελ ζα έρνπλ ζηξαθεί ζηελ νηθνινγηθή 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

 

1.3 Σερληθά ζηνηρεία 

1.3.1 Μέζνδνη εμνηθνλφκεζεο 
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Έλα μελνδνρείν κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη ελέξγεηα επεκβαίλνληαο ζηα πάγηα ζηνηρεία 

ηνπ θηηξίνπ (θηηξηαθφ θέιπθνο θαη κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο).  

Αλαθνξηθά, ην θηηξηαθφ θέιπθνο ηνπ μελνδνρείνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηηο αξρέο ηνπ 

βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηακνχ. Βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο είλαη ν ζρεδηαζκφο ελφο θηηξίνπ ν 

νπνίνο ιακβάλνληαο ππφςε ην θιίκα θάζε πεξηνρήο, ζηνρεχεη ζηελ εμαζθάιηζε ησλ 

απαξαίηεησλ εζσθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ (ζεξκηθή θαη νπηηθή άλεζε, πνηφηεηα αέξα) κε 

ηελ ειάρηζηε δπλαηή θαηαλάισζε ελέξγεηαο, αμηνπνηψληαο ηηο δηαζέζηκεο 

πεξηβαιινληηθέο πεγέο (ήιην, αέξα - άλεκν, λεξφ έδαθνο).  

Οη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο δχλαληαη λα ζπκβάιινπλ ζηε 

κείσζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο κέζσ ηεο ρξήζεο ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ 

ζπζηεκάησλ (π.ρ. ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαιήο ελεξγεηαθήο θαηεγνξίαο, αλαβάζκηζε 

ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο)  θαη ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο πεγψλ ελέξγεηαο (π.ρ. βηνκάδα, 

θπζηθφ αέξην, θαη άιιεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη επεκβάζεηο ζηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θηλνχληαη 

ζε 2 άμνλεο:  

1) ελεξγεηαθά απνδνηηθά ζπζηήκαηα θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη  

2) ελεξγεηαθά απνδνηηθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο.  

Σα πξψηα αθνξνχλ ζην ζχζηεκα ζεξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ, δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, 

θσηηζκνχ,  ζην ινηπφ εμνπιηζκφ θαη ηηο ζπζθεπέο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Σα δεχηεξα 

κπνξεί λα είλαη ειηαθά (ζεξκηθά ή ειεθηξηθά), κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο απφ βηνκάδα, παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ γεσζεξκίαο (αβαζνχο, κέζεο θαη 

πςειήο ελζαιπίαο) θαη ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ γηα ζέξκαλζε ή θαη γηα άιιεο ρξήζεηο). 

Ζιηαθή ελέξγεηα 

Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία δίλεη θσο θαη ζεξκαίλεη ηα ζψκαηα ζηα νπνία πξνζπίπηεη. Μηα 

άιιε, φρη ηφζν γλσζηή, ηδηφηεηάο ηεο είλαη φηη αιιάδεη ηηο ηδηφηεηεο ησλ εκηαγσγψλ, νη 

νπνίνη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν παξάγνπλ ειεθηξηθφ ξεχκα. Απηή είλαη θαη ε ηδηφηεηα- 

«θιεηδί» γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. Γηα 

απηφ ππάξρνπλ ηξεηο ηξφπνη: 

1) Θεξκηθά ειηαθά ζπζηήκαηα 
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Ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλα θαη γλσζηά ζηνπο πεξηζζφηεξνπο. Πξφθεηηαη γηα ηνπο 

ζεξκνζίθσλεο, πνπ ζπιιέγνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη ζηε ζπλέρεηα ηε 

κεηαθέξνπλ κε ηε κνξθή ζεξκφηεηαο ζε θάπνην ξεπζηφ, φπσο ην λεξφ. 

Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηε παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, αιιά κε ηελ 

θαηάιιειε δηάηαμε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αθφκε θαη γηα ηελ ζέξκαζλε 

θαη ςχμε ρψξσλ. 

2) Παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα 

Σα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ ηελ αξρή ηεο Βηνθιηκαηηθήο 

Αξρηηεθηνληθήο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηχπνπο 

θηεξίσλ. Απνηεινχληαη απφ δνκηθά ζηνηρεία, θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα θαη 

ζπλδηαζκέλα κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα ππνβνεζνχλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο 

ελέξγεηαο γηα ηνλ θπζηθφ θσηηζκφ ηνπ θηεξίνπ ή γηα ηε ξχζκηζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο κέζα ζε απηά. 

3) Φσηνβνιηατθά 

Απηά είλαη ζπζηήκαηα πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή θαη 

θαηαηάζζνληαη ζε απηφλνκα, φπνπ ε παξαγφκελε ελέξγεηα θαηαλαιψλεηαη 

εμνινθιήξνπ απφ ην ρξήζηε, θαη ζε ζπλδεδεκέλα, φπνπ ε ηπρφλ πιενλάδνπζα 

ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ή ην ζχλνιν απηήο δηνρεηεχεηαη ζην ειεθηξηθφ δίθηπν 

ηεο πεξηνρήο. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη σο δνκηθά πιηθά, 

ππνθαζηζηψληαο παξαδνζηαθά πιηθά, φπσο θεξακνζθεπέο ή παινζηάζηα ζε 

πξνζφςεηο. Έηζη εμνηθνλνκνχληαη ρξήκαηα θαη θπζηθνί πφξνη. ηελ Διιάδα ε 

πξννπηηθή αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ησλ θσηνβνιηατθψλ θξίλεηαη πνιχ 

κεγάιε ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξα πςεινχ δπλακηθνχ ειηαθήο ελέξγεηαο. 

Βηνκάδα 

Χο βηνκάδα νξίδεηαη ε χιε πνπ έρεη βηνινγηθή (νξγαληθή) πξνέιεπζε. ηελ πξάμε 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ζε απηή νπνηνήπνηε πιηθφ πξνέξρεηαη άκεζα ή έκκεζα απφ 

ηνλ θπηηθφ θφζκν. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ φξν βηνκάδα εκπεξηέρνληαη ηα θπηηθά θαη 

δαζηθά ππνιείκκαηα (θαπζφμπια, θιαδνδέκαηα, άρπξα, πξηνλίδηα, ειαηνππξήλεο, 

θνπθνχηζηα), ηα δσηθά απφβιεηα (θνπξηά, άρξεζηα αιηεχκαηα), ηα θπηά πνπ 

θαιιηεξγνχληαη ζηηο ελεξγεηαθέο θπηείεο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πεγή ελέξγεηαο, 

θαζψο επίζεο θαη ηα αζηηθά απνξξίκαηα θαη ηα ππνιείκκαηα ηεο βηνκεραληαο 
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ηξνθίκσλ, ηεο αγξνηηθήο βηνκεραλίαο θαη ην βην-απνηθνδνκήζηκν θιάζκα ησλ αζηηθψλ 

απνξξηκάησλ. 

ηελ Διιάδα ε βηνκάδα βξίζθεη θπξίσο εθαξκνγή ζηελ παξαγσγή ζεξκηθήο ελέξγεηαο 

ζε γεσξγηθέο θαη δαζηθέο βηνκεραλίεο θαζψο θαη ζηελ ζέξκαλζε νηθηψλ. ηνλ ππφινηπν 

θφζκν ε βηνκάδα ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ παξαγσγή πγξψλ βηνθαπζίκσλ, φπσο 

βηνληήδει θαη βηναηζαλφιε.  

Γεσζεξκία 

Ζ γεσζεξκία ραξαθηεξίδεηαη σο κηα ήπηα θαη πξαθηηθά αλεμάληιεηε πεγή ελέξγεηαο, ε 

νπνία κε ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο δχλαηαη λα θαιχςεη αλάγθεο 

ζέξκαλζεο θαη ςχμεο, αιιά θαη λα παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο. Ζ ελέξγεηα πνπ πξνζθέξεη είλαη ρακεινχ θφζηνπο θαη δελ επηβαξχλεη ην 

πεξηβάιινλ κε εθπνκπέο βιαβεξψλ ξχπσλ. Ζ γεσζεξκηθή ελέξγεηα είλαη αξκφδηα γηα 

ηηο ηεθηνληθέο πιάθεο, ηνπο ζεηζκνχο θαη ηα εθαίζηεηα θαη παξάγεηαη βαζηά κέζα ζηε 

γε.  

Μία απφ ηηο ηδαηηεξφηεηεο γηα ηελ αμηνπνίεζή ηεο είλαη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

κφλν ζηηο θαηάιιειεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο πθίζηαηαη. Απηέο είλαη πεξηνρέο κε έληνλε 

ζεηζκηθή θαη εθαηζηεηνγελή δξαζηεξηφηεηα, πνπ εληνπίδνληαη θνληά ζηηο ζπλδέζεηο ησλ 

ηεθηνληθψλ πιαθψλ. ε απηά ηα ζεκεία ε ζεξκηθή ελέξγεηα κεηαθέξεηαη πάξα πνιχ 

γξήγνξα απφ ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο ζηελ επηθάλεηα κε ηε κνξθή ζεξκηθψλ πεγψλ. 

Φπζηθφ αέξην 

Σν θπζηθφ αέξην είλαη ε θαζαξφηεξε πεγή πξσηνγελνχο ελέξγεηαο, κεηά ηηο 

αλαλεψζηκεο κνξθέο. ε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα εθπέκπεη ζαθψο κηθξφηεξα 

κεγέζε ξχπσλ, ελψ ράξε ζηε βειηίσζε ηνπ βαζκνχ απφδνζεο κεηψλεηαη ε ζπλνιηθή 

θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη ζπλεπψο πεξηνξίδεηαη ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. 

Οη επηρεηξήζεηο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα, αιιά θαη θαηνηθίεο, κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ γηα ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ, παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ, καγείξεκα θαζψο 

θαη άιιεο εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο, εθκεηαιιεπφκελεο ηα αζχγθξηηα πιενλεθηήκαηά ηνπ 

θαη επηηπγράλνληαο κεγάιεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη απφιπηε ιεηηνπξγηθφηεηα. 
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Δθηφο φκσο απφ ηηο επεκβάζεηο ζην θηηξηαθφ θέιπθνο θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

θηηξίνπ. Ζ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε ηνπ θηηξίνπ, γηα παξάδεηγκα κέζσ BEMS (Building 

Energy Management System), απνζήθεπζεο ηεο ςχμεο, ή κείσζεο ησλ αξκνληθψλ 

ηάζεο θαη ξεχκαηνο θαη βειηίσζεο ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο ηζρχνο, είλαη κία αθφκε 

νδφο γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο.  

 

1.3.2 Δπίπεδα επεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο 

Ζ Κνκπειίηνπ (Κνκπειίηνπ, ζει. 26-27, 2009) θαηαηάζζεη ηηο επεκβάζεηο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην θέιπθνο θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ελφο πθηζηάκελνπ μελνδνρείνπ ζε 3 θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή 

απνδνηηθφηεηα θαη ηελ επίδξαζε ησλ επεκβάζεσλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ελνίθσλ. 

Απηέο είλαη: 

Δλέξγεηεο λνηθνθπξέκαηνο: πξφθεηηαη γηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζε ηαθηηθή βάζε, 

εληάζζνληαη ζηε ζπλήζε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ θηεξίνπ θαη ζπρλά έρνπλ ζρέζε 

κε ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ ηνπ θηεξίνπ. Γε ιακβάλεηαη εηδθή 

ρξεκαηνδφηεζε ή επέλδπζε θεθαιαίνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ελεξγεηψλ.  

Δπεκβάζεηο ρακεινχ θφζηνπο: ην θφζηνο απηψλ ησλ επεκβάζεσλ πιεξψλεηαη 

ζπρλά ζηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο δηαρεηξηζηηθήο ρξνληάο θαη ζπλήζσο ζε ιηγφηεξν απφ 2 

ρξφληα. Πξφθεηηαη γηα εθάπαμ επεκβάζεηο πνπ δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηνλ 

εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηεξίνπ. 

Δπεκβάζεηο αλαθαηαζθεπήο: είλαη επίζεο εθάπαμ επεκβάζεηο, κε ηε δηαθνξά φηη 

απαηηνχλ ζεκαληηθφ αξρηθφ θφζηνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη γηα απηφ ην ιφγν 

ραξαθηεξίδνληαη σο εληάζεσο θεθαιαίνπ. Απφ απηφ ζπλεπάγεηαη θαη ε κέζε ή καθξά 

πεξίνδνο απνπιεξσκήο ηνπο θαζψο θαη ε αλάγθε γηα εηδηθή νηθνλνκνηερληθή κειέηε. 

 

1.3.3 Απνηειέζκαηα επεκβάζεσλ ζε ειιεληθά μελνδνρεία 

πλνςίδνληαο ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, είλαη εκθαλέο φηη ππάξρεη πιεζψξα 

ζπλδηαζκψλ δξάζεσλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Ζ ηειηθή επηινγή εμαξηάηαη απφ 

ηελ δηνίθεζε ηεο θάζε επηρείξεζεο, αλάινγα θαη κε ην θιίκα ηεο πεξηνρήο, ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θηηξίνπ, ηνλ ηφπν, ηε ιεηηνπξγία, ηνλ ρξφλν θαηαζθεπήο ηνπ, θ.α. 
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ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ην δπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε 

πθηζηάκελα μελνδνρεία ζηελ Διιάδα. 

Πίλαθαο 1: Μέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

Μέηξα εμνηθνλφκεζεο 
Δμνηθνλφκεζε 
ζεξκφηεηαο %  

Δμνηθνλφκεζε 
ειεθηξηζκνχ % 

ζπληήξεζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο 11   

αληηθαηάζηαζε παιηνχ ιέβεηα 15 - 17   

αληηθαηάζηαζε θαπζίκνπ ιέβεηα 19 - 21   

ζεξκνζηάηεο αληηζηάζκηζεο 5   

ζεξκνζηάηεο ρψξσλ 5   

εμσηεξηθφο ζθηαζκφο   10 - 20* 

αλεκηζηήξεο νξνθήο   60* 

ειηαθνί ζπιιέθηεο ΕΝΥ   65 - 80** 

ελεξγεηαθνί ιακπηήξεο   60*** 

BEMS 20 30 

 *ελέξγεηα γηα ςχμε 

 **ελέξγεηα γηα ζέξκαλζε 

 ***ελέξγεηα γηα θσηηζκφ 

 

ίγνπξα έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ ηειηθή επηινγή ηεο δηνίθεζεο 

είλαη θαη ην θφζηνο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ην θφζηνο θάζε δπλαηήο 

επέκβαζεο θαη ε δηάξθεηα δσήο θαζεκηάο. 

Πίλαθαο 2 : Κφζηνο θαη δηάξθεηα δσήο επεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

Μέηξα εμνηθνλφκεζεο Κφζηνο θαη δηάξθεηα δσήο αλά επέλδπζε 

Θεξκνκφλσζε εμσηεξηθψλ 
ηνίρσλ 

Γηάξθεηα 
δσήο 

επέλδπζεο 
(έηε) 

Μέζν θφζηνο επέλδπζεο 

Θεξκνκφλσζε νξνθήο 30 31,9€/η.κ. κφλσζεο 

Γηπιά παινζηάζηα 30 27,1€.η.κ. κφλσζεο 

πληήξεζε θεληξηθήο 
ζέξκαλζεο 30 156€/η.κ. Ταινζηαζίνπ 

Αληηθαηάζηαζε παιηνχ ιέβεηα - 170-500€/ θηίξην (γηα 1000-5000η.κ.) 

Αληηθαηάζηαζε θαπζίκνπ 
ιέβεηα 25 

1700-6000€/ θηίξην (γηα 1000-
5000η.κ.)  

Θεξκνζηάηεο αληηζηάζκεζεο 25 
1300-5000€/ θηίξην (γηα 1000-
5000η.κ.) 

Θεξκνζηάηεο ρψξσλ 20 800-2600€/ θηίξην (γηα 1000-5000η.κ.) 

Δμσηεξηθφο ζθηαζκφο 15 19,3€/ ζεξκνζηάηε 

Αλεκηζηήξεο νξνθήο 10 24,2€/η.κ.ζθίαζηξνπ 
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Ζιηαθνί ζπιιέθηεο ΕΝΥ 10 0,08€/ KWH 

Δλεξγεηαθνί ιακπηήξεο 10 290€/ η.κ. ειηαθνχ ζπιιέθηε 

BEMS 10 0,6€/η.κ. επηθάλεηαο θηηξίνπ 

 

1.3.4 Καηαλαιψζεηο ελέξγεηαο ζηνλ μελνδνρεηαθφ ηνκέα 

Σν ελδηαθέξνλ ηεο κειέηεο εζηηάδεηαη ζηα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ πνπ θαηαλαισλνχλ 

ηελ πεξζζφηεξε ελέξγεηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη επεκβάζεηο ζα ηεξαξρεζνχλ ζχκθσλα 

θαη κε απηφ ην θξηηήξην, ψζηε ε ηειηθή απφθαζε λα παξέρεη ηε κέγηζηε δπλαηή 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

ην επφκελν δηάγξακκα παξνπζηάδνληαη νη θαηαλαιψζεηο ελέξγεηαο αλά ιεηηνπξγία ηνπ 

μελνδνρείνπ. 

Όπσο θαίλεηαη ε ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ απνηειεί ηελ πην ελεξγνβφξα ιεηηνπξγία κηαο 

μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο. Ζ ςχμε ησλ ρψξσλ θαηέρεη θαη απηή έλα ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ηεο ελεξγεηαθήο πίηαο, κε ην θσηηζκφ λα αθνινπζεί κε 13% ηεο ζπλνιηθήο 

ελέξγεηαο. Άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

έρνπλ σζηφζν ην ζεκαληηθφ 25% ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο ζε έλα μελνδνρείν, 

ελψ ην δεζηφ λεξφ ρξήζεο θαη ην καγείξεκα απαηηνχλ ην 9% θαη 7% αληίζηνηρα. 

 

Γηάγξακκα 1: Λεηηνπξγίεο μελνδνρείνπ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν : ΑΝΑΛΤΖ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ 

2.1 Γεληθά γηα ηελ μελνδνρεηαθή κνλάδα  

Ζ ππφ εμέηαζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ιεηηνπξγεί ζηελ Αζήλα θαη ην θηίξην 

θαηαζθεπάζηεθε ην 1981. Βξίζθεηαη ζε αξθεηά θνληηλή απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο 

πφιεο θαη 36 ρικ. απφ ην δηεζλή αεξνιηκέλα Διεπζέξηνο Βεληδέινο. Ζ πξφζβαζε ζην 

μελνδνρείν θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα εχθνιε, θαζψο βξίζθεηαη επί κηαο απφ ηηο 

θεληξηθφηεξεο νδηθέο αξηεξίεο ηεο πφιεο. Τπάξρεη πνιχ θαιή ζχλδεζε θαη κε ηα κέζα 

καδηθήο ζπγθνηλσλίαο (κεηξφ, ηξακ θαη ιεσθνξεία), ελψ ιεηηνπξγεί θαη δξνκνιφγην 

κηθξνχ ιεσθνξείνπ (mini-bus), απφ ην μελνδνρείν πξνο ην θέληξν ηεο πφιεο, κε 

πξσηνβνπιία ηεο επηρείξεζεο, γηα ηνπο πειάηεο ηεο.  

Πξφθεηηαη γηα έλα μελνδνρείν 5 αζηέξσλ, κε 543 δσκάηηα θαη ζνπίηεο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 

292 γηα κε θαπλίδνληεο. Ζ δηάξζξσζε ησλ δσκαηίσλ αλά ηχπν παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 

Πίλαθαο 3: Γηάξζξσζε δσκαηίσλ 

Σχπνο δσκαηίνπ Αξηζκφο 

Superior  60 

Superior plus  191 

Deluxe 143 

Family 8 

Deluxe Acropolis view 20 

Studios 8 

Junior Suites 19 

Balcony suites 10 

Club 46 

Club Acropolis view 15 

Club studios 7 

Club junior suites 8 

Deluxe suites 7 

Presidential suite 1 

χλνιν 543 

 
 

Πεγή: ηνηρεία επηρεηξεζεο 
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Γηαηίζεληαη αθφκε αίζνπζεο γηα ζπλέδξηα θαη εθδειψζεηο. Απηέο θαιχπηνπλ έθηαζε 

ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 3500 η.κ. θαη κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ ζπλνιηθά 3500 άηνκα. ην 

ρψξν ηνπ μελνδνρείνπ ιεηηνπξγνχλ αθφκε 2 εζηηαηφξηα, 1 θαθέ-εζηηαηφξην θαη 1 κπαξ. 

Γηα ηνπο πειάηεο θαη ηνπο επηζθέπηεο δηαηίζεηαη ρψξνο ζηάζκεπζεο ρσξεηηθφηεηαο 130 

απηνθηλήησλ. 

 

2.2 Αλάιπζε πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο 

2.2.1 Αμηνιφγεζε ηνπξηζηηθήο θίλεζεο 2009 

Σν 2009 απνηέιεζε κία δχζθνιε ρξνληά γηα ηελ Διιάδα ζε φια ηα επίπεδα. Οη 

πεξηζζφηεξνη δείθηεο ηεο νηθνλνκίαο ζεκείσζαλ αξλεηηθή πξφνδν. Απφ απηνχο δελ 

εμαηξέζεθαλ νη δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνπξηζκφ. 

χκθσλα κε ην Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, νη αθίμεηο αιινδαπνχ ηνπξηζκνχ 

ζεκείσζαλ κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 7,7% θαη νη ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο αθφκα 

κεγαιχηεξε κείσζε, ίζε κε 10,9%, ζε ζρέζε κε ην 2008. Οη αεξνπνξηθέο αθίμεηο 

αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ κεηψζεθαλ θαηά 9,6% ελψ νη αεξνπνξηθέο αθίμεηο ζηε ρψξα 

κεηψζεθαλ θαηά 7,7% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο θαη δηακνξθψζεθαλ ζε 

επίπεδα θαηά πνιχ ρακειφηεξα απφ ηελ πεξαζκέλε ηξηεηία. 

χκθσλα κε ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο, ε ζπλνιηθή πιεξφηεηα θιηλψλ 

ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ηεο ρψξαο (πιελ θάκπηλγθ), αλήιζε θαηά ην 2009 ζε 

51,1%, έλαληη 56,7% θαηά ην 2008. Ζ κείσζε ηεο πιεξφηεηαο, παξά ηε κηθξή αχμεζε 

ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη θαηά ην 2009 ιεηηνχξγεζαλ 

πεξηζζφηεξα θαηαιχκαηα θαη γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα κέζα ζην έηνο, απφ φ,ηη θαηά ην 

2008. 

Γηα ην 2009, ε κέζε παξακνλή θαηά άηνκν, ζηα θαηαιχκαηα μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ θαη 

θάκπηλγθ, αλήιζε ζε 4 δηαλπθηεξεχζεηο (5,3 δηαλπθηεξεχζεηο γηα ηνπο αιινδαπνχο θαη 

2,6 δηαλπθηεξεχζεηο γηα ηνπο εκεδαπνχο). 

Καηά ην έηνο 2009 ζην ζχλνιν ησλ θαηαιπκάησλ μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ θαη θάκπηλγθ 

ηεο ρψξαο παξνπζηάδεηαη αχμεζε ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο θαηά 0,6%, πνπ νθείιεηαη 

ζηνπο εκεδαπνχο (αχμεζε 9,6%), έλαληη ησλ αιινδαπψλ πνπ παξνπζηάδνπλ κείσζε 

θαηά 2,7%. Οη αθίμεηο ησλ πειαηψλ παξνπζηάδνπλ αχμεζε θαηά 1,8%, ζε ζρέζε κε ηα 

αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπ 2008 (πνπ νθείιεηαη ζηνπο εκεδαπνχο νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ 

αχμεζε θαηά 5,6%, έλαληη ησλ αιινδαπψλ πνπ παξνπζηάδνπλ κείσζε θαηά 1,2%). ε 
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ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

ζχλνιν ησλ αθίμεσλ θαη δηαλπθηεξεχζεσλ, κείσζε ηφζν ζηηο αθίμεηο φζν θαη ζηηο 

δηαλπθηεξεχζεηο παξνπζηάδεηαη απφ ηε Γεξκαλία, ηελ Ηηαιία, ηελ Οιιαλδία θαη ηηο 

Ζ.Π.Α. Δπίζεο, ζεκαληηθή κείσζε εκθαλίδεηαη ζηηο αθίμεηο θαη ζηηο δηαλπθηεξεχζεηο 

απφ ηε Ρσζία, ε νπνία εκθάληδε αχμεζε θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε. 

 

2.2.2 Ζ πιεξφηεηα θαη νη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο 

Οη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο πξνέξρνληαη θαηά βάζε απφ ηα δσκάηηα θαη είλαη 

ζπλάξηεζε ηνπ βαζκνχ πιεξφηεηαο θαη ηεο ηηκήο πψιεζεο. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη νη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. 

 

Γηάγξακκα 2: Πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2005 - 2009 

Οη πσιήζεηο αθνινπζνχλ ηε πνξεία ησλ πσιήζεσλ ησλ μελνδνρείσλ ηεο Αηηηθήο, 

ζεκεηψλνληαο ρακειά κεγέζε ηνλ Ηαλνπάξην θαη Γεθέκβξην, θαζψο θαη ηνπο κήλεο 

Ηνχιην θαη Αχγνπζην. Σα πςειφηεξα κεγέζε πσιήζεσλ παξνπζηάδνληαη ηελ άλνημε θαη 

ην θζηλφπσξν. Δκθαλήο είλαη βάζεη ηνπ δηαγξάκκαηνο ε επνρηθφηεηα θαη ε θπθιηθφηεηα 

πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο αλά κήλα γηα ηα 

ηειεπηαία πέληε έηε. Παξάιιεια εθηίζεληαη νη κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε 
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δηακφξθσζε ησλ πσιήζεσλ ζηα δνζέληα επίπεδα, δειαδή ν βαζκφο πιεξφηεηαο θαη 

ε κέζε ηηκή ελνηθίαζεο δσκαηίνπ. 

Πίλαθαο 4α α‟: Μεληαία πιεξφηεηα, κέζε ηηκή ελνηθίαζεο θαη ζπλνιηθφ έζνδν 

πσιήζεσλ 

Μήλαο 
2009 

Πιεξφηεηα Μ. η. ελνηθ. πλ. έζνδν 

Ηαλνπάξηνο 40,89% 117,4 808.065,8 

Φεβξνπάξηνο 63,90% 144,5 1.353.730,8 

Μάξηηνο 48,23% 124,6 1.011.572,1 

Απξίιηνο 50,39% 133,7 1.097.480,6 

Μάηνο 56,26% 130,3 1.233.973,0 

Ηνχληνο 57,38% 135,9 1.270.284,8 

Ηνχιηνο 62,20% 145,1 1.519.215,3 

Αχγνπζηνο 50,50% 134,2 1.140.789,2 

επηέκβξηνο 62,05% 146,2 1.477.781,6 

Οθηψβξηνο 74,03% 184,7 2.301.633,5 

Ννέκβξηνο 56,94% 132,7 1.230.862,3 

Γεθέκβξηνο 33,66% 123,1 697.483,1 

χλνιν 54,61% 137,7 14.863.029,2 

Μήλαο 
2008 

Πιεξφηεηα Μ. η. ελνηθ. πλ.έζνδν 

Ηαλνπάξηνο 59,50% 130,2 1.304.035,7 

Φεβξνπάξηνο 60,43% 137,7 1.265.156,9 

Μάξηηνο 63,21% 142,3 1.514.091,8 

Απξίιηνο 69,86% 162,3 1.847.005,5 

Μάηνο 74,19% 178,6 2.230.428,7 

Ηνχληνο 70,91% 164,5 1.900.178,8 

Ηνχιηνο 58,75% 131,4 1.299.465,5 

Αχγνπζηνο 58,48% 129,3 1.272.821,2 

επηέκβξηνο 83,27% 211,4 2.867.574,0 

Οθηψβξηνο 79,99% 199,7 2.688.903,9 

Ννέκβξηνο 65,02% 145,6 1.542.160,0 

Γεθέκβξηνο 35,26% 122,1 724.702,1 

χλνιν 64,85% 154,6 19.869.583,1 

Μήλαο 
2007 

Πιεξφηεηα Μ. η. Δλνηθ. πλ.έζνδν 

Ηαλνπάξηνο 51,51% 119,8 1.038.654,0 

Φεβξνπάξηνο 66,67% 140,9 1.377.156,6 

Μάξηηνο 77,63% 176,5 2.306.537,3 

Απξίιηνο 75,22% 171,8 2.105.185,7 

Μάηνο 83,76% 202,3 2.852.409,8 
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Πίλαθαο 4α β‟: Μεληαία πιεξφηεηα, κέζε ηηκή ελνηθίαζεο θαη 

ζπλνιηθφ έζνδν πσιήζεσλ 

Ηνχληνο 83,44% 204,5 2.779.788,9 

Ηνχιηνο 84,73% 205,8 2.935.284,2 

Αχγνπζηνο 73,23% 173,7 2.141.043,6 

επηέκβξηνο 95,11% 227,6 3.526.343,4 

Οθηψβξηνο 76,24% 170,9 2.193.142,6 

Ννέκβξηνο 68,27% 142,6 1.585.803,3 

Γεθέκβξηνο 55,05% 124,3 1.151.913,0 

χλνιν 74,23% 171,7 25.195.656,9 

Μήλαο 
2006 

Πιεξφηεηα Μ. η. ελνηθ. πλ. έζνδν 

Ηαλνπάξηνο 58,39% 123,4 1.212.812,2 

Φεβξνπάξηνο 71,43% 141,3 1.479.713,8 

Μάξηηνο 77,42% 170,7 2.224.562,4 

Απξίιηνο 62,33% 139,8 1.419.543,2 

Μάηνο 84,95% 194,3 2.778.295,7 

Ηνχληνο 86,78% 198,7 2.808.843,1 

Ηνχιηνο 58,28% 123,9 1.215.483,8 

Αχγνπζηνο 51,40% 117,6 1.017.451,7 

επηέκβξηνο 89,78% 203,8 2.980.534,2 

Οθηψβξηνο 83,01% 199,7 2.790.448,0 

Ννέκβξηνο 71,89% 141,8 1.660.577,3 

Γεθέκβξηνο 51,51% 116,9 1.013.511,3 

χλνιν 70,51% 156,0 21.740.125,4 

Μήλαο 
2005 

Πιεξφηεηα Μ. η. ελνηθ. πλ. έζνδν 

Ηαλνπάξηνο 60,48% 122,7 1.249.239,4 

Φεβξνπάξηνο 67,25% 140,9 1.389.286,5 

Μάξηηνο 75,26% 167,5 2.122.020,2 

Απξίιηνο 71,55% 136,6 1.592.230,8 

Μάηνο 67,35% 133,9 1.518.018,9 

Ηνχληνο 71,01% 138,2 1.598.711,6 

Ηνχιηνο 51,31% 114,3 987.167,4 

Αχγνπζηνο 74,80% 165,9 2.088.968,0 

επηέκβξηνο 67,03% 132,4 1.445.636,2 

Οθηψβξηνο 75,22% 167,2 2.116.992,6 

Ννέκβξηνο 57,07% 121,7 1.131.449,8 

Γεθέκβξηνο 54,32% 117,8 1.077.039,0 

χλνιν 66,06% 138,3 18.050.890,1 



34 

 

Ζ δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ είλαη αλάινγε ηεο δήηεζεο. ε γεληθέο γξακκέο, φζν 

κεγαιχηεξε δήηεζε εθδειψλεηαη γηα ηα δσκάηηα ηνπ μελνδνρείνπ αιιά θαη ηεο Αηηηθήο 

γεληθφηεξα, ηφζν απμάλεη ε ηηκή ελνηθίαζεο. Καη φζν απμάλεηαη ε πιεξφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ ηφζν πεξηζζφηεξν θαιχπηνληαη ηα έμνδα ηεο επηρείξεζεο, πξνζεγγίδεηαη 

ην λεθξφ ζεκείν θαη ηειηθά δεκηνπξγείηαη θέξδνο. Δπνκέλσο, φζν απμάλεηαη ε 

πιεξφηεηα, ηφζν πην αθξηβά πσιείηαη θάζε δσκάηην πνπ απνκέλεη (δειαδή απμάλεηαη 

ην έζνδν αλά δηαζέζηκν δσκάηην, γλσζηφ θαη σο RevPar= revenue per available 

room), αλεβάδνληαο ηε κέζε ηηκή ελνηθίαζεο. 

 

2.3 Αλάιπζε Βηνκεραλίαο / Διθπζηηθφηεηαο θιάδνπ 

χκθσλα κε ην Standard Industrial Classification System ε εμεηαδφκελε επηρείξεζε 

αλεθεη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, θιάδνο μελνδνρείσλ, ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ, 

θαηαζθελψζεσλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ θηινμελίαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

θαηεγνξία κε θσδηθφ αξηζκφ 7011: Ξελνδνρεία θαη κνηέι. 

 

2.3.1 Παξάγνληεο αγνξάο 

2.3.1.1. Μέγεζνο αγνξάο 

Γηα ηελ απεηθφληζε ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη δηαλπθηεξεχζεηο 

ζε μελνδνρεία φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ζηελ Αηηηθή θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. 

 

Πίλαθαο 5: χλνιν δηαλπθηεξεχζεσλ ζε μελνδνρεία φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ζηελ Αηηηθή 

Έηνο Πιήζνο 

2005 5.859.656 

2006 6.088.287 

2007 6.730.678 

2008 7.272.015 

2009 7.005.670 
 

Πεγή: Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο 
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Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε ηνλ αξηζκφ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ζηνλ 

λνκφ Αηηηθήο γηα ηα ρξφληα 2005- 2009. Γεδνκέλνπ φηη ην 2005 απνηέιεζε 

κεηανιπκπηαθή ρξνληά παξαηεξνχκε ηε ζεηηθή επίδξαζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη 

ησλ ζπλαθφινπζσλ πξνζπαζεηψλ γηα πξνζέιθπζε ηνπξηζκνχ, πνπ ζπλερίδνληαη κέρξη 

θαη ην 2008. Σν 2009 ζεκαδεχηεθε απφ ηα ζιηβεξά γεγνλφηα ζηελ Αζήλα θαη ηελ 

δηάδνζε ηεο πεξηξένπζαο θαηάζηαζεο πνπ επηθξάηεζε γηα έλα δηάζηεκα ζηελ Αζήλα 

δηεζλψο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ θαη ηεο πιεξφηεηαο ζηα 

μελνδνρεία ηεο Αζήλαο θαη ηεο Αηηηθήο γεληθφηεξα. Γηα ην 2010 δελ ππάξρνπλ αθφκε 

δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ ηελ ζηαηηζηηθή ππεξεζία Διιάδνο. 

Όκνηα εηθφλα παξνπζηάδεη θαη ν δείθηεο πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρείσλ ηεο Αηηηθήο, 

φπσο δεκνζηεχηεθε απφ ηελ εζληθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία. 

 

Πίλαθαο 6: Πνζνζηά πιεξφηεηαο ζην ζχλνιν ησλ μελνδνρείσλ ηεο Αηηηθήο 

Έηνο Πιεξφηεηα 

2005 44,10% 

2006 44,20% 

2007 47,70% 

2008 47,90% 

2009 42,80% 
 

Πεγή: Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο 

Απφ ην 2005 έσο θαη ην 2008 ην πνζνζηφ πιεξφηεηαο αθνινπζεί αλνδηθή ηάζε κε 

θζίλνληα φκσο ξπζκφ. Σν 2009 ζεκεηψλεηαη ξαγδαία κείσζε ηεο πιεξφηεηαο. 

 

2.3.1.2. Αλάπηπμε αγνξάο 

Γηα ηε κειέηε ηεο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ν αξηζκφο θιηλψλ 

μελνδνρείσλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, μελνδνρείσλ 5 αζηέξσλ ζηελ Αηηηθή θαη ν αξηζκφο 

μελνδνρείσλ 5 αζηέξσλ ζηελ Αηηηθή. 
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Γηάγξακκα 3: Αξηζκφο θιηλψλ 5* ζηελ Αηηηθή θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 

 

Όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα ν αξηζκφο ησλ μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ 5* ζηελ Αηηθή 

απμήζεθε ζεακαηηθά ην 2006 ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Σα ρξφληα πνπ 

αθνινχζεζαλ ππήξμε κηα κηθξή αχμεζε. Ζ αλάπηπμε ηεο αγνξάο απνηππψλεηαη 

θαιχηεξα ζηνλ επφκελν πίλαθα κε ηηο πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο ησλ θιηλψλ φισλ ησλ 

μελνδνρείσλ θαη ησλ πέληε αζηέξσλ μελνδνρείσλ ζηελ Αηηηθή.  

 

Πίλαθαο 7: Πνζνζηηαία κεηαβνιή αξηζκνχ θιηλψλ ζηελ Αηηηθή φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη 

ησλ 5* μελνδνρείσλ 

Πνζνζηηαία κεηαβνιή αξηζκνχ θιηλψλ Αηηηθήο 

Πεξίνδνο 1 - 5 * 5 * 

2006-2005 -1,79% 5,71% 

2007-2006 1,13% 0,45% 

2008-2007 -0,01% 0,00% 

2009-2008 0,46% 0,18% 
 

Πεγή: Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο 

 

Παξαηεξψληαο ζηε ζπλέρεηα ην ηζηφγξακκα, ηα μελνδνρεία 5* πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζην λνκφ Αηηηθήο απμήζεθαλ θαηά 2 ην 2006. Σν 2007 δεκηνπξγήζεθε έλα επηπιένλ 
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μελνδνρείν 5 αζηέξσλ, ελψ ηα επφκελα ρξφληα δελ ππήξμε θακία κεηαβνιή. Ο ξπζκφο 

αλάπηπμεο δελ είλαη πςειφο ψζηε λα ειθχνληαη αξθεηνί αληαγσληζηέο αιιά ζε γεληθά 

πιαίζηα ππάξρεη αλάπηπμε ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. 

 

 

Γηάγξακκα 4: Αξηζκφο μελνδνρείσλ 5* ζηελ Αηηηθή θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 

 

2.3.1.3. Ο θχθινο δσήο ηνπ πξντφληνο- ΚΕΠ 

Αλαθνξηθά κε ηνλ θχθιν δσήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Αζήλαο έρνπκε λα 

παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: 

 Μεγάινο αξηζκφο αηφκσλ απαζρνιείηαη ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ 

 Οη ππεξεζίεο ππφθεηληαη ζε ηππνπνίεζε, ζην βαζκφ πνπ ε παξνρή ππεξεζηψλ 

κπνξεί λα ηππνπνηεζεί 

 Πνιιέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ δηνίθεζε δηεζλψλ 

αιπζίδσλ 

 Απφξξνηα ηνπ παξαπάλσ είλαη ε δεκηνπξγία εμάξηεζεο απφ μέλεο επηρεηξήζεηο 

Ζ Αζήλα δελ απνηειεί λέν πξννξηζκφ. Αληηζέησο, απνηειεί δεκνθηιή πξννξηζκφ εδψ 

θαη δεθαεηίεο, ιφγσ θπξίσο ηεο ηζηνξηθφηεηαο ηεο πφιεο θαη ησλ πνιηηηζκηθνχ 
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ελδηαθέξνληνο αμηνζέαησλ. Ζ δηνξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ην 2004 έθεξε 

έλα θχκα αλαβαζκίζεσλ θαη αλαθαηλίζεσλ πνιιψλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζηελ 

πφιε, πνπ ζπλνδεχηεθε απφ κεγάιε αχμεζε ησλ εζφδσλ. Δληνχηνηο ηα νθέιε απφ ην 

κεγάιν απηφ γεγνλφο έρνπλ πιένλ εμαλεκηζηεί, πξάγκα πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ 

πηψζε ησλ εζφδσλ. Έρνληαο δηαλχζεη κηα πεξίνδν εδξαίσζεο δηεζλψο, ην ηνπξηζηηθφ 

πξντφλ ηεο Αζήλαο κεηά ηελ νιπκπηάδα εηζήιζε ζηελ θάζε ηεο σξηκφηεηαο, νδεχνληαο 

πξνο ηελ πηψζε. Παξάιιεια, ην ηειεπηαίν δηάζηεκα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα απφ ηε 

κεξηά ηνπ θξάηνπο λα πξνσζεζεί ε Αζήλα σο city break πξννξηζκφο, ηάζε πνπ 

εθδειψλεηαη θπξίσο απφ ηελ κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ. 

 

2.3.1.4. Ζ θπθιηθφηεηα ησλ πσιήζεσλ 

Γηα ηελ θπθιηθφηεηα ησλ πσιήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ 

μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Γηα λα είλαη πην αληηπξνζσπεπηηθά ηα ζηνηρεία 

δηαηξέζεθαλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ θάζε έηνο. Υξεζηκνπνηήζεθε δειαδή ν 

κέζνο θχθινο εξγαζηψλ.  

 

Πίλαθαο 8: Κχθινο εξγαζηψλ μελνδνρεηαθψλ επηρ/ζεσλ θαη πνζνζηηαία κεηαβνιή 

 

Πεγή: Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ 

 

Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα βιέπνπκε ηε δηαρξνληθή δηαθχκαλζε ησλ πσιήζεσλ ησλ 

μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα. Οη πσιήζεηο παξνπζίαζαλ αχμεζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 5,85% απφ ην 2006 ζην 2007 θαη ζρεδφλ 9% απφ ην 2007 ζην 2008. Αχμεζε ηνπ 

κέζνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζεκεηψζεθε θαη ζηηο 100 κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ. Μεηαμχ ηνπ 2006 θαη ηνπ 2007 ε αχμεζε ήηαλ 7,7% θαη κεηαμχ ηνπ 2007 θαη 

ηνπ 2008 ήηαλ 2,6%. 

  2008 2007 2006 

χλνιν επηρεηξήζεσλ 876.164 € 804.126 € 759.675 € 

Πνζνζηηαία κεηαβνιή 8,96% 5,85%   

100 κεγαιχηεξεο 13.671.594 € 13.321.433 € 12.369.185 € 

Πνζνζηηαία κεηαβνιή 2,63% 7,70%   
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ε γεληθέο γξακκέο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε θπθιηθφηεηα ησλ πσιήζεσλ επεξεάδεηαη 

απφ παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο, εμσηεξηθνχ θαη αεζσηεξηθνχ, φπσο 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

2.3.1.5. Ζ επνρηθφηεηα ησλ πσιήζεσλ 

Ζ επνρηθφηεηα ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα γεληθά ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή θίλεζε ην 

1ν εμάκελν ηνπ έηνπο θαη αχμεζε ηεο θίλεζεο θαηά ην 2ν. Δηδηθά γηα ηελ Αζήλα φκσο 

ηζρχεη ην εμήο: ε θίλεζε είλαη ρακειή ηνπο πξψηνπο 2 κήλεο ηνπ έηνπο θαη ζηγά-ζηγά 

απμάλεηαη κε πςειά έζνδα θαηά ηνλ Μάην θαη Ηνχλην. ηε ζπλέρεηα, Ηνχιηνο θαη 

Αχγνπζηνο, απνηεινχλ παξαδνζηαθά κήλεο ρακειψλ εζφδσλ, θπξίσο ιφγσ ησλ 

θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Αζήλα εθείλε ηελ πεξίνδν, πνπ 

απνηξέπνπλ ηνπο επηζθέπηεο. Σν θζηλφπσξν είλαη ζπλήζσο θαιή επνρή γηα ηηο 

μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηεο πξσηεχνπζαο θαη ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηηο 

πσιήζεηο, κε πνιιά ζπλέδξηα λα ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ Αζήλα. Σν έηνο θιείλεη κε ηνλ 

παξαδνζηαθά ρακειφ ζε θίλεζε Γεθέκβξην. 

 

2.3.1.6. Κεξδνθνξία 

ρεηηθά κε ηελ θεξδνθνξία ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα θέξδε πξν 

θφξνπ εηζνδήκαηνο μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ αλεμαξηήηνπ θαηεγνξίαο, βάζεη 

έξεπλαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ (ΗΣΔΠ). Σα ζηνηρεία 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 9: Μέζε θεξδνθνξία μελνδνρεηαθψλ επηρ/ζεσλ θαη πνζνζηηαία κεηαβνιή 

  2008 2007 2006 

χλνιν επηρεηξήζεσλ -40.727 € 7.519 € -7.627 € 

Πνζνζηηαία κεηαβνιή -641,66% 198,58%   

100 κεγαιχηεξεο -443.586 € 501.427 € -298.540 € 

Πνζνζηηαία κεηαβνιή -188,46% 267,96%   
 

Πεγή: Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ 
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Ο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ δελ είλαη ζηαζεξφο αλά έηνο. Γηα λα είλαη πην 

αληηπξνζσπεπηηθά ηα ζηνηρεία δηαηξέζεθαλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ θάζε έηνο. 

Υξεζηκνπνηήζεθε ηειηθά ε κέζε θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηελ έξεπλα.  

Σελ ηξηεηία 2006 – 2008 ππήξμαλ ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο ζηελ θεξδνθνξία ησλ 

μελνδνρείσλ. Σν 2007 ηα κεγέζε βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ πέξαζαλ απφ ηε ζεκείσζε δεκηψλ ζηελ επίηεπμε θεξδψλ. Όκσο ην 2008 ηα 

κεγέζε δελ είλαη ελζαξξπληηθά. εκεηψζεθε κείσζε ησλ θεξδψλ πξν θφξνπ 

εηζνδήκαηνο πάλσ απφ 6 θνξέο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο ζην ζχλνιν ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Γηα ηηο 100 κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ε πνξεία ήηαλ φκνηα, 

επηπρψο σζηφζν φρη κε ηέηνηα κείσζε ησλ θεξδψλ. 

 

2.3.2. Βηνκεραληθνί ζπληειεζηέο 

2.3.2.1. Γπλακηθφηεηα παξαγσγήο θιάδνπ 

Ζ δλακηθφηεηα παξαγσγήο ηνπ θιάδνπ απνηππψλεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ μελνδνρεηαθψλ 

θιηλψλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ δηαηίζεληαη ζην λνκφ Αηηηθήο κε βάζε ζηνηρεία απφ 

ην Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο. 

 

Γηάγξακκα 5: Αξηζκφο θιηλψλ ησλ μελνδνρείσλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ζηελ Αηηηθή 
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Με βάζε ην δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη ν αξηζκφο ησλ θιηλψλ ζην λνκφ Αηηηθήο 

παξνπζηάδεη κείσζε ην έηνο 2006, αιιά απηφ νθείιεηαη ζηνλ απμεκέλν αξηζκφ θιηλψλ 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ην 2004 θαη ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. Ο αξηζκφο κεηψλεηαη 

θαηά 1.118 θιίλεο ην έηνο 2006 κε παξάιιειε κείσζε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ 

θαηά 8. Σν έηνο 2007 έρνπκε αχμεζε 694 θιηλψλ παξά ηελ κείσζε ησλ μελνδνρεηαθψλ 

θαηαιπκάησλ θαηά 3. Απηφ πηζαλά ππνδειψλεη ηελ αλαθαίληζε θαη επέθηαζε ησλ 

ππαξρφλησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Σν 2008 δελ ζπκβαίλνπλ κεγάιεο αιιαγέο θαη ν 

αξηζκφο ησλ θιηλψλ ζηελ Αηηηθή παξακέλεη ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2007. Σέινο, ην 

2009 ζεκεηψλεηαη κηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ησλ 286 θιηλψλ. 

   

2.3.2.2. Αλάιπζε εηζφδνπ λέσλ αληαγσληζηψλ 

Ζ είζνδνο ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν απαηηεί έλα πςειφ θεθάιαην θίλεζεο ιφγσ ησλ 

απαηηνχκελσλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ πάγηνπ εμνπιηζκνχ θαη άιισλ πιηθψλ θαη άπισλ 

κέζσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο μελνδνρείνπ. Παξ‟ φια απηά, κε ηε θξαηηθή βνήζεηα ζε 

κνξθή επηδνηήζεσλ πνπ δίλεηαη, δελ είλαη αθαηφξζσην γηα έλαλ επηρεηξεκαηία λα 

ηδξχζεη κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα. Γεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο πάλησο, ε 

είζνδνο αληαγσληζηψλ δελ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα πηζαλή. Δπίζεο, ε παξνπζία ησλ 

ππαξρφλησλ αληαγσληζηψλ είλαη ήδε έληνλε, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηελ εμαζθάιηζε 

ελφο ζηαζεξνχ κεξηδίνπ αγνξάο, πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ μελνδνρείνπ θαη ηελ επίηεπμε 

κεγαιχηεξνπ θέξδνπο.  

 

2.3.2.3. Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ  

ηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν, πξνκεζεπηέο ζεσξνχληαη νη εηαηξίεο πνπ παξέρνπλ πιηθά ζε 

επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ γηα λα ιεηηνπξγήζεη (γηα παξάδεηγκα, εμνπιηζκφο 

εζηηαηνξίνπ, ηξφθηκα γηα ην εζηηαηφξην, κπαξ). Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

πξνκεζεπηψλ είλαη κηθξή γηαηί ππάξρνπλ πνιιέο εηαηξίεο απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

αγνξάδνπλ πξντφληα ηα μελνδνρεία.  

 

2.3.2.4. Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε αγνξαζηψλ 
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ηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν ππάξρνπλ πνιιέο θαηεγνξίεο αγνξαζηψλ: νη πειάηεο ηνπ 

μελνδνρείνπ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα δηακνλή ή θάπνηεο άιιεο παξερφκελεο ππεξεζίεο 

(κπαξ, εζηηαηφξην), εηαηξίεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα δηνξγαλψζνπλ έλα ζεκηλάξην, Tour 

Operators, Travel Agents, Σαμηδησηηθά Πξαθηνξεία. Ζ χπαξμε πνιιψλ μελνδνρείσλ 

απμάλεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πειαηψλ ηνπ. Δπίζεο, έρνληαο ππφςε ηα 

αληαγσληζηηθά μελνδνρεία ίδηαο θαηεγνξίαο θαη ηνπνζεζίαο, ηα νπνία πηζαλφλ λα 

παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο θαη πςειφηεξνπ επηπέδνπ ππεξεζίεο θαη πξντφληα, απηφ 

θαζηζηά ηε δηαπξαγκάηεπζε αθφκα πην ζθιεξή. 

 

2.3.2.5. Απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα 

Ζ απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα, δειαδή μελνδνρεία ρακειφηεξεο θαηεγνξίαο 

θαη άιιεο κνξθέο θαηαιχκαηνο (ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, θάκπηλγθ) είλαη έληνλε. ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαηαλαισηή θαη ηνλ ηξφπν δαπάλεο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ κε απνηέιεζκα ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θηινμελίαο λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε θαηαιχκαηα κηθξφηεξνπ 

ρξεκαηηθνχ θφζηνπο. 

 

2.3.3. Πεξηβαιινληηθνί Παξάγνληεο 

2.3.3.1. Πνιηηηθφ- λνκηθφ Πεξηβάιινλ 

ρεηηθά πξφζθαηα ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο εληάρζεθε ζην Τπνπξγείν Πνιηηζκνχ, σο 

Τθππνπξγείν. Ζ δηάζεζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

ηνκέα σο θνκκάηη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο είλαη εκθαλήο. Χζηφζν ην γεγνλφο φηη 

πιένλ δελ απνηειεί αλεμάξηεην ππνπξγείν ζίγνπξα δελ απνηειεί ζεηηθή εμέιημε γηα ηελ 

απηνλνκία θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηνπξηζηηθφ 

πξντφλ ηεο ρψξαο. 

Ο ηνπξηζκφο ζπκβάιιεη παγθνζκίσο κε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ 

ΑΔΠ πνιιψλ ρσξψλ. Απνηειεί αγαζφ κε ειαζηηθή δήηεζε θαη αλακέλεηαη λα 

επεξεαζηεί ζεκαληηθά απφ ηελ πξφζθαηε θξίζε. Γηα απηφ ηνλ ιφγν νη θπβεξλήζεηο 

πνιιψλ θξαηψλ έρνπλ απνθαζίζεη ηελ ζηήξημε ηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε 
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απνθάζηζε 14 κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο θαη ηηο επηπηψζεηο ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ θιάδν θαη γεληθφηεξα γηα ηελ ηφλσζε απηνχ. πγθεθξηκέλα, 

 αλαζηέιζεθε γηα έλα έηνο ε θαηαβνιή εηζθνξάο ηνπ λφκνπ 128 / 75 γηα ην 

ζχλνιν ησλ δαλείσλ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηηο ηξάπεδεο. 

 Οη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ρξεκαηνδνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ νηθνλνκία. 

 Τινπνηήζεθε άκεζα ην ΔΠΑ 2007-2013 κέζσ ηνπ νπνίνπ ρξεκαηνδνηνχληαη 

δξάζεηο ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ, ππεξεζηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

 Μεηψζεθε ην ηέινο δηακνλήο παξεπηδεκνχλησλ γηα ηελ απηνδηνίθεζε απφ ην 

2% ζε 0,5%. 

 Λήθζεθε κέξηκλα γηα άκεζε επηζηξνθή απφ ηηο ΓΟΤ ηνπ νθεηιφκελνπ ΦΠΑ.  

 Μέζσ ηνπ ΣΔΜΠΜΔ παξαζρέζεθε θεθάιαην θίλεζεο κε πιήξε επηδφηεζε ησλ 

ηφθσλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 350.000 επξψ. 

 Γφζεθε άκεζε πξνηεξαηφηεηα ζηελ θαηαβνιή ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ ησλ 

επηρνξεγήζεσλ γηα φζεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ππαρζεί ζηνλ Δπελδπηηθφ Νφκν 

απφ ην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ. 

Ηδηαίηεξε κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηελ ηφλσζε ησλ μελνδνρείσλ θαη άιισλ ζπλαθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκηέο απφ ηα γεγνλφηα ηνπ 

Γεθεκβξίνπ ην 2008, αιιά θαη απφ ηηο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ησλ πνιηηψλ πνπ 

ζπρλά ιακβάλνπλ ρψξα. 

Απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζπδεηάηαη ε αχμεζε ηνπ Φ.Π.Α. ζε 23%, απν ην ρακειφ 

ζπληειεζηή 11% πνπ αλήθνπλ ζήκεξα θάπνηεο απφ ηηο ππεξεζίεο, γηα φιεο ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ μελνδνρεία. Απηφ ζίγνπξα ζα απνηειέζεη αξλεηηθφ 

παξάγνληα γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ μελνδνρείσλ θαζψο ζα απμήζεη 

ζεκαληηθά ηηο ηηκέο. 

 

2.3.3.2. Κνηλσληθφ-Πνιηηηζηηθφ Πεξηβάιινλ 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν κε απνηέιεζκα λα 

εκθαλίδεη ηάζεηο ζπξξίθλσζεο. Σν 2008 ζεσξήζεθε ε ρεηξφηεξε ρξνληά ηεο ηειεπηαίαο 
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ηξηαθνληαεηίαο απφ άπνςε ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ θαη δαπαλψλ νκαδηθψλ θαη θαηά 

θεθαιήλ. εκαληηθφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν δε ζα έρεη δνπιεηά 

ηελ θαηλνχξγηα ηνπξηζηηθή ζεδφλ, ιφγσ ησλ απνιχζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε 

ζήκεξα 2 ζρεδφλ ρξφληα απφ ηελ έλαξμε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ιφγσ 

ηεο κεησκέλεο θεξδνθνξίαο ησλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κε ζθνπφ ηε 

βησζηκφηεηά ηνπο.  

Δπηπξνζζέησο νη δηαδειψζεηο θαη νη απεξγίεο έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ εηθφλα ελφο 

πξννξηζκνχ, εηδηθά ηεο Αζήλαο, απνηειψληαο αθνξκή δπζθήκηζεο απφ ηνπξηζηηθά 

πξαθηνξεία θαη δηεζλή κέζα ελεκέξσζεο. πλππνινγίδνληαο ηελ αηκνζθαηξηθή 

ξχπαλζε ηεο Αζήλαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην έληνλν θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα, απνηεινχλ 

βαζηθά ζέκαηα πξνβιεκαηηζκνχ. Παξά ην φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί βήκαηα 

βειηίσζεο, εληνχηνηο δελ εμαιείθνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ κεηαηξέπνληαη ζε 

παξάγνληεο δπζθήκηζεο ζην εμσηεξηθφ. 

Σέινο, νη λέεο ηάζεηο πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη δπζηπρψο δελ έρνπλ επεξεάζεη ηε δηθή καο, είλαη ε ζεκαζία ησλ ρσξψλ πνπ 

απνηεινχλ “city breaks” θαη ηα έζνδα πνπ κπνξνχλ λα απνθέξνπλ ηφζν ζε θιάδνπο 

εκπνξίνπ θαη ππεξεζηψλ φζν θαη ζηε ζπλνιηθή νηθνλνκία. 

 

2.3.3.3. Σερλνινγηθφ Πεξηβάιινλ  

ρεηηθά κε ηηο ηαμηδησηηθέο θαη ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο κέζσ Internet, κεγάιε αχμεζε 

ζεκεηψλνπλ νη πσιήζεηο ηαμηδίσλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. ηελ 

Δπξσπατθή αγνξά ε αλάπηπμε είλαη ζεκαληηθή ηφζν ζε πνζνζηά φζν θαη ζε 

απφιπηνπο αξηζκνχο, ελψ ε είζνδνο ησλ λέσλ θξαηψλ κειψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. 

επηθπιάζζεη αθφκε κεγαιχηεξε αλάπηπμε. Οη on-line πσιήζεηο απμήζεθαλ απφ ην 

2004 έσο ην 2007 θαηά 29% θζάλνληαο 17 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, πνπ αληηζηνηρεί ζε 

κεξίδην 7,1% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο. 

Ζ Διιάδα θαηείρε ην 2007 πνζνζηφ 8,7% ηεο επξσπατθήο αγνξάο ηαμηδίσλ, ελψ ίδην 

πνζνζηφ παξνπζίαζαλ ε Ηζπαλία θαη ε Πνξηνγαιία. ε απηή ηελ έξεπλα κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ εκθαλίδεη ε Μεγάιε Βξεηαλία (36%) θαη αθνινπζεί ε Γεξκαλία (22%). 

Ζ αικαηψδεο αλάπηπμε ησλ θξαηήζεσλ κέζσ δηαδηθηχνπ έρεη νδεγήζεη ζε ζχγθξνπζε 

ηνπο μελνδνρεηαθνχο νκίινπο θαη ηηο εηαηξείεο Γηαδηθηχνπ. Ζ αξρή ηεο δηακάρεο έγηλε 

φηαλ ε expedia.com θπξίσο θαη άιιεο εηαηξείεο θέξδηζαλ ζεκαληηθά πνζά 
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δηαθεκίδνληαο εθπηψζεηο θαη πξνζθνξέο γηα θξαηήζεηο δσκαηίσλ πνπ παξείραλ θαη ηα 

ίδηα ηα μελνδνρεία, ρσξίο φκσο λα έρνπλ ηελ ίδηα απήρεζε ζηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο. Δπηπξνζζέησο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε ηερλνινγηθή εμέιημε νδεγεί ζε 

βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ κνξθή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο δελ 

επηηξέπεη ηελ απηνκαηνπνίεζή ηνπ θαη γηα απηφλ ην ιφγν νη επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη 

απφ ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο είλαη πεξηνξηζκέλεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ηαρχηαηε αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ παγθφζκηαο δηαλνκήο 

(GDS: Global Distribution Systems) δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο λα 

επεθηείλνπλ ην δίθηπν δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ηνπο παγθνζκίσο, πξνζειθχνληαο 

κεγαιχηεξν αξηζκφ πειαηψλ θαη δηεηζδχνληαο ζε λέεο αγνξέο κε ρακειφ θφζηνο. 

Ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα εχθνιε πξφζβαζε  θαη ζχγθξηζε 

πιεξνθνξηψλ κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο επηινγψλ θαη πξννξηζκψλ, ηαμηδησηηθψλ 

παθέησλ, κεηαθηλήζεσλ, θαηαιπκάησλ θαη άιισλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο παξνπζηάδνπλ 

ην πξαγκαηηθφ θφζηνο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηέηνησλ ππεξεζηψλ, εμαζθαιίδνληαο έηζη 

άκεζε επηβεβαίσζε ησλ θξαηήζεσλ, ελψ παξάιιεια ε βειηησκέλε πξφζβαζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παξέρεη ην 

πιαίζην εξγαζίαο κέζσ ηνπ νπνίνπ πξνζθέξνληαη νη ππεξεζίεο κε θφζηνο ζπγθξίζηκν 

κε ηα θαζηεξσκέλα παθέηα.  

Δμεηάδνληαο ηηο ππνδνκέο ηεο ρψξαο θαη ηελ αλαβάζκηζε απηψλ αλαθνξηθά κε ηα κέζα 

κεηαθνξάο, ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηεο δεκφζηεο ππεξεζίεο, παξαηεξείηαη ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ. Μεξηθά κφλν απφ ηα θπξηφηεξα έξγα ππνδνκήο 

πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ πξνθίι ηεο πφιεο είλαη, ηα νδηθά δίθηπα, ην 

κεηξφ, ν πξναζηηαθφο ζηδεξφδξνκνο, ε ελνπνίεζε ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, νη 

εγθαηαζηάζεηο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θ.ά. Βέβαηα ε Αζήλα εμαθνινπζεί λα 

εκθαλίδεη ζεκαληηθέο αδπλακίεο ζρεηηθά κε ην πξνθίι ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζχγρξνλνπ 

πξννξηζκνχ, φπσο ε έιιεηςε ελφο ζπλεδξηαθνχ ρψξνπ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, ελφο 

εθζεζηαθνχ θέληξνπ ή ε κέηξηα πνηφηεηα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Ζ νινέλα απμαλφκελε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θξαηήζεσλ θαη γηα πιεξνθφξεζε 

απνηειεί κηα αθφκε επθαηξία γηα ηελ εηαηξία λα πεξηνξίζεη ηα θφζηε ιεηηνπξγίαο ηεο.  

 

2.3.3.4. Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 

Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο, αιιά θαη ηνπ θφζκνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

πεξίνδν παξαηεηακέλεο χθεζεο ησλ ηειεπηαίσλ 2 εηψλ. Τπφ ηελ επηηήξεζε ηνπ 
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Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ θαη κε έλα ηεξάζηην δεκφζην ρξένο, κε ηελ 

επηβξάδπλζε ησλ εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ, ηε 

ζηαζηκφηεηα ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ, ηελ αηζζεηή επηβξάδπλζε ηεο ηδησηηθήο 

θαηαλάισζεο, θαζψο επίζεο θαη ηελ θάκςε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επελδχζεσλ θαη ηελ 

θαηαθφξπθε ππνρψξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, ε ρψξα πξνζπαζεί λα μεπεξάζεη 

ηε δχζθνιε θαηάζηαζε. Οη θιάδνη πνπ δέρηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ηηο δπζκελείο 

επηπηψζεηο ηεο θξίζεο είλαη εθείλνη ηεο αγνξάο απηνθηλήησλ, ηεο αγνξάο αθηλήησλ θαη 

ηνπ ηνπξηζκνχ, κε ηελ θξίζελα αγγίδεη πιένλ φινπο ζρεδφλ ηνπο θιάδνπο. 

Σα δπζκελή γεγνλφηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ είραλ ζεκαληηθή  επίδξαζε ζηελ 

ηνπξηζηηθή θίλεζε ηεο ρψξαο καο. Καζψο ε δήηεζε γηα ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο θαη 

πξντφληα εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα αλερζεί ν δπλεηηθφο 

ηνπξίζηαο, φζν απμάλεηαη ν θίλδπλνο ηφζν απμάλεηαη ε αλαζθάιεηα θαη ε αβεβαηφηεηα 

θη επνκέλσο κεηψλεηαη ε δήηεζε. Ζ εμέιημε ζηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε εμαξηάηαη επίζεο, 

απφ ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη ε θάζε ρψξα, ηφζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπκβάληνο, 

εθφζνλ απηφ ηελ επεξεάδεη άκεζα, φζν θαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ζπγθπξίαο, 

εθφζνλ απηή επεξεάδεη αξλεηηθά άιιεο ρψξεο, ψζηε λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη σο 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

ήκεξα, ε Διιάδα απφ πιεπξάο αληαγσληζηηθφηεηαο ηηκψλ θαηέρεη κία απφ ηηο 

θαηψηεξεο ζέζεηο παγθνζκίσο, ζε κηα πεξίνδν πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε ζα απμήζεη 

θαηαθφξπθα ην εηδηθφ βάξνο ηνπ αληαγσληζκνχ ηηκψλ σο θξηηεξίνπ ηνπξηζηηθήο 

επηινγήο. Ζ κείσζε ησλ πξνθξαηήζεσλ θαη ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαηαδεηθλχνπλ κηα δχζθνιε πεξίνδν γηα ην ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ. 

Σελ εθηίκεζε απηή πξνδηαγξάθεη ε αξλεηηθή πνξεία ησλ αεξνπνξηθψλ αθίμεσλ 

αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ ζηε ρψξα καο, φπσο ήδε παξνπζηάζηεθε. Οη πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο ηεο Διιάδαο ζε ηνπξηζηηθφ επίπεδν παξνπζίαζαλ 

επίζεο κείσζε ζηηο αθίμεηο, κε ηε ρψξα καο λα θαηαιακβάλεη κηα απφ ηηο ηειεπηαίεο 

ζέζεηο ζηε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009, ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο βξέζεθε ππφ ην θαζεζηψο ηεο 

δηεζλνχο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ηζρπξνχ αληαγσληζκνχ ζε έλα ζπλερψο 

επηδεηλνχκελν δηεζλέο πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, αληηκεησπίδνληαο 

παξάιιεια ηε ζπλερηδφκελε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή αζηάζεηα ζε εζσηεξηθφ επίπεδν θαη 

ηηο δπζκελείο εμειίμεηο ησλ εζληθψλ καθξννηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ. Σαπηφρξνλα, 

παξνπζηάζηεθε κεηαζηξνθή ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο επηινγέο ησλ 

επξσπαίσλ ηνπξηζηψλ ππέξ ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ θαη θπξίσο ησλ ηνπξηζηηθψλ 
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αγνξψλ ρακεινχ θφζηνπο, θπξίσο ιφγσ ηεο αλαζθάιεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

(απνιχζεηο, κείσζε πξαγκαηηθψλ κηζζψλ) πνπ ζπκπηέδεη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ 

ελ δπλάκεη ηνπξηζηψλ. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πιιφγνπ Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΔΣΔ), 

νη επηδφζεηο ηεο Διιάδαο ζηνλ ηνπξηζκφ γηα ην 2009 ζε ζρέζε κε ηηο αληαγσλίζηξηεο 

ρψξεο, ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

Πίλαθαο 10: Δπηδφζεηο 2009 Διιάδαο - Αληαγσληζηψλ 

Γείθηεο Απφδνζεο 

2009 Διιάδα Ηζπαλία Κχπξνο Σνπξθία Αίγππηνο Κξναηία 

Καηάηαμε - Γηεζλείο 

Αθίμεηο 
16ε 3ε 

θάησ απφ 

ηελ 50ε 
7ε 19ε 24ε 

Καηάηαμε - Έζνδα 15ε 2ε 
θάησ απφ 

ηελ 50ε 
9ε 21ε 30ε 

Γηεζλείο Αθίμεηο 2009 

(εθαη.) 
14,9 52,2 2,1 25,5 11,9 9,3 

% κεηαβνιή αθίμεσλ 

2000 – 2009 
20,2% 12,5% -22,2% 165,6% 133,3% 60,3% 

Έζνδα - 2009 δηο USD 14,5 53,2 2,2 21,3 10,8 8,9 

% κεηαβνιή εζφδσλ 

2000-2009 
57,6% 77,3% 15,8% 180,3% 151,2% 217,9% 

Μέζε θαηά θεθαιή 

Γαπάλε αλά ηαμίδη ζε 

USD 

973,2 1.019,2 1.047,6 835,3 907,6 957,0 

Μεξίδην αγνξάο 

παγθφζκηα ζε αθίμεηο 
1,7% 5,9% 0,2% 2,9% 1,4% 1,1% 

Μεξίδην αγνξάο 

παγθφζκηα ζε έζνδα 
1,7% 6,2% 0,3% 2,5% 1,3% 1,0% 

 

Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΤΔ, UNWTO, WEF 
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2.4. Αλάιπζε Πειαηψλ 

2.4.1. Σα 7 O's 

2.4.1.1. Occupants: πνηφο είλαη ζηελ αγνξά; 

Ζ αγνξά ησλ μελνδνρείσλ ζηελ Αζήλα πεξηιακβάλεη φινπο φζνπο ελδηαθέξνληαη γηα 

δηακνλή, θπξίσο πεξηζηαζηαθά. Πάλησο δελ απνθιείεηαη θαη ν πιεζπζκφο πνπ επηζπκεί 

κφληκε δηακνλή. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηαρσξίζνπκε ηνλ θαηαλαισηή απφ ηνλ αγνξαζηή. 

Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ε αγνξά, κε κεζάδνληα ή ρσξίο, έρνπκε 2 κεγάιεο 

θαηεγνξίεο ζηελ αγνξά: ηνπο ηδηψηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. ηνπο ηδηψηεο 

ζπγθαηαιέγνληαη νη ηνπξίζηεο γηα ιφγνπο αλαςπρήο, πγείαο, εθπαηδεπηηθνχο θαη 

επαγγεικαηηθνχο, πνπ αγνξάδνπλ ρσξίο ηελ βνήζεηα κεζάδνληα. Απηνί είλαη ζπλήζσο 

θαη νη ηειηθνί θαηαλαισηέο. ηηο επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλνληαη ηα ηαμηδησηηθά 

πξαθηνξεία θαη νη tour operators, θαζψο θαη θάζε άιιε επηρείξεζε πνπ αλαιακβάλεη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κηα αγνξά σο κεζάδνληαο. Υαξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ ηειεπηαίσλ 

αγνξαζηψλ είλαη φηη παξαδνζηαθά απνιακβάλνπλ ρακειφηεξσλ ρξεψζεσλ απφ ηνπο 

ηδηψηεο. Σα πξντφληα ησλ αζελατθψλ μελνδνρείσλ απεπζχλνληαη ζε φινπο 

αλεμαξηήησο θχινπ, ειηθίαο θαη επαγγέικαηνο.  

 

2.4.1.2. Objects: ηί αγνξάδεη ε αγνξά; 

ηελ Αζήλα βξίζθεη θαλείο μελνδνρεία φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη ηχπσλ, ηα νπνία 

παξέρνπλ κηα  πνηθηιία ππεξεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, εθηφο απφ ηελ δηακνλή πνπ είλαη 

θαη ε θχξηα ιεηηνπξγία ελφο θαηαιχκαηνο, παξέρνληαη ππεξεζίεο ζίηηζεο, ρψξνη 

ζπλεδξίσλ θαη εθδειψζεσλ, θαζψο θαη ππεξεζίεο πεξηπνίεζεο ζψκαηνο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε δηακνλή κπνξεί λα γίλεη ζε απιφ, deluxe ή lux δσκάηην ή ζε suite. 

Πεξαηηέξσ δηαρσξηζκφο γίλεηαη ζε δσκάηηα θαπληδφλησλ θαη κε, κε κπαιθφλη ή ρσξίο, 

θ.α. Πεξλψληαο ζην θνκκάηη ηεο ζίηηζεο δηαθξίλνπκε εζηηαηφξηα πνπ πξνζθέξνπλ 

πξσηλφ ή/θαη γεχκα ή/θαη δείπλν. Σν πξσηλφ παξέρεηαη ζε κπνπθέ επξσπατθνχ ή 

ακεξηθαληθνχ ηχπνπ, ή θαη‟ άηνκν. Σν γεχκα θαη ην δείπλν κπνξνχλ θαη απηά λα 

παξέρνληαη ζε κπνπθέ ή a la carte. εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ δηάθνξα 

είδε εζηηαηνξίσλ, φπσο ηηαιηθφ, θηλέδηθν, πνιπλεζηαθφ, ηαβέξλα, θ.α. ρεηηθά κε ηηο 

αίζνπζεο εθδειψζεσλ θαη ζπλεδξίσλ επηζεκάλνπκε ηελ χπαξμε πνιιψλ ρψξσλ ζε 
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δηάθνξα ζεκεία ηεο Αηηηθήο, κε ρσξεηηθφηεηα απφ 10 άηνκα, γηα κηθξέο ζπλεδξηάζεηο 

εηαηξηψλ θαη εθπαηδεπηθά meetings, έσο 1500 άηνκα γηα ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο. Οη 

ππεξεζίεο πεξηπνίεζεο ζψκαηνο, ηέινο, πεξηιακβάλνπλ αίζνπζεο γπκλαζηηθήο, 

ηλζηηηνχηα νκνξθηάο θαη spa, ηα νπνία παξέρνπλ έλα πιήζνο ζεξαπεηψλ. 

Όζνλ αθνξά ζηνπο ηχπνπο ησλ θαηαιπκάησλ, ππάξρνπλ ηα ιεγφκελα city hotels, ηα 

νπνία εληνπίδνληαη ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη ιεηηνπξγνχλ φιν ην έηνο, θαζψο θαη resort 

hotels, ηα νπνία ζπλαληάκε ζε πεξηνρέο καθξπά απφ ην θέληξν θαη ζπλήζσο 

ιεηηνπξγνχλ Μάην - Οθηψβξην. Σέινο, ηα ηειεπηαία ρξφληα βξίζθεηαη ζε αλνδηθή πνξεία 

ε θαηεγνξία ησλ boutique hotels, μελνδνρεία κηθξήο δπλακηθφηεηαο πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο. Τπάξρνπλ επίζεο hostel, πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο 

ρακεινχ θφζηνπο ζε λένπο, ελψ ηα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα δελ είλαη ηφζν δεκνθηιή 

ζηελ Αζήλα. 

 

2.4.1.3. Occasions: πφηε αγνξάδεη ε αγνξά; 

Σα θαηαιχκαηα ηεο Αζήλαο απεπζχλνληαη ζε πειάηεο πνπ ηαμηδεχνπλ ζηελ 

πξσηεχνπζα απνζπαζκαηηθά (γηα ιφγνπο αλαςπρήο, πγείαο, θιπ.) ή ηαθηηθά (ζπλήζσο 

γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο). Παξαηεξείηαη επνρηθφηεηα ζηελ αγνξά θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Υακειή θίλεζε θαηά ηνπο κήλεο Ηνχιην - Αχγνπζην, ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, 

θαη Γεθέκβξην - Ηαλνπάξην - Φεβξνπάξην 

 Τςειή θίλεζε ηνπο θζηλνπσξηλνχο κήλεο θαη ηελ άλνημε, θπξίσο ράξε ζηα 

ζπλέδξηα πνπ ζπρλά ιακβάλνπλ ρψξα ηα ζπγθεθξηκέλα δηαζηήκαηα θαη ηεο 

πςειήο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο γηα ιφγνπο αλαςπρήο. 

 

2.4.1.4. Organization: πνηνο αλακηγλχεηαη ζηελ αγνξαζηηθή απφθαζε; 

Ζ δηακνλή ζε έλα θαηάιπκα ζεσξείηαη πξντφλ πςειήο αλάκημεο θαη ζπρλά ζηελ 

αγνξαζηηθή απφθαζε εκπιέθνληαη δηάθνξα κέξε. Ο ηειηθφο ρξήζηεο κπνξεί λα είλαη 

έλα απφ απηά, αιιά κπνξεί θαη φρη, φπσο ζηελ πεξίπησζε επηρεηξεκαηηθψλ πειαηψλ 

φπνπ ηελ απφθαζε γηα ηνλ ηφπν δηακνλήο ζηα ηαμίδηα ηνπο ηελ αλαιακβάλεη ην 

αξκφδην ηκήκα ηεο επηρείξεζεο, ρσξίο πνιιέο θνξέο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε γλψκε 

ηνπ αηφκνπ πνπ δηακέλεη ηειηθά ζην μελνδνρείν. ηελ πεξίπησζε ησλ νηθνγελεηψλ 
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ζεκαληηθή είλαη ε γλψκε ηεο κεηέξαο, πνπ απνθαζίδεη θαη γηα ηα παηδηά, ελψ ηα 

δεπγάξηα απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ. Γηα ηνπο λένπο ε απφθαζε κπνξεί λα είλαη 

ρακειφηεξεο αλάκημεο θαη παίξλεηαη είηε αλεμάξηεηα απφ ηνπο ίδηνπο (π.ρ. γνλείο), είηε 

ζπιινγηθά απφ ηελ παξέα πνπ ηαμηδεχεη, είηε απφ ηνλ κεκνλσκέλν ηαμηδηψηε. 

 

2.4.1.5. Objectives: γηαηί αγνξάδεη ε αγνξά; 

Ο επηζθέπηεο ζηελ Αζήλα αγνξάδεη ηα πξντφληα ησλ μελνδνρείσλ γηα ηελ δηακνλή ηνπ 

ζηελ πξσηεχνπζα επεηδή δελ έρεη θάπνπ αιινχ (θηιηθφ/νηθνγελεηαθφ ζπίηη) λα 

δηαλπθηεξεχζεη. 

Ζ Αζήλα, σο πξσηεχνπζα αιιά θαη σο κνλαδηθφο πξννξηζκφο ιφγσ ηεο ηζηνξηθφηεηάο 

ηεο, απνηειεί πφιν έιμεο πνιιψλ αλζξψπσλ, γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο ν θαζέλαο. 

Θεσξείηαη θέληξν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαγκάησλ, γη‟ απηφ θαη πνιινί επαγγεικαηίεο 

ηελ επηζθέπηνληαη ζε ηαθηηθή βάζε. Γηαζέηεη ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα θάζε ζέκα 

πγείαο θη έηζη πνιινί άλζξσπνη ηαμηδεχνπλ ζηελ Αζήλα γηα ιφγνπο πγείαο. Γηαζέηεη 

κνλαδηθά κλεκεία ηζηνξηθήο ζεκαζίαο θαη απνηειεί ηελ ζεκαληηθφηεξε ίζσο πφιε ηεο 

Αξραίαο Διιάδαο, γεγνλφο πνπ πξνζειθχεη ρηιηάδεο ηνπξίζηεο εηεζίσο. Παξάιιεια, 

ζηελ Αζήλα ιακβάλνπλ ρψξα πνηθίιεο δηνξγαλψζεηο πνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα, φπσο 

ζπλαπιίεο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, θ.α. πνπ πξνζειθχνπλ θφζκν απφ ηελ πεξηθέξεηα 

γηα κηθξά δηαιιείκαηα.  

Αλάινγα κε ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ν πειάηεο ηαμηδεχεη δηακνξθψλνληαη θαη ηα θξηηήξηα 

επηινγήο θαηαιχκαηνο. Ζ απφζηαζε απφ ην αεξνδξφκην ή απφ ηελ εζληθή νδφ, ε 

πξφζβαζε ζε ζεκεία ελδηαθέξνληνο, ε χπαξμε κέζσλ κάδηθεο κεηαθνξάο ζε θνληηλή 

απφζηαζε, ηδίσο κεηξφ, είλαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηνπ ηφπνπ 

δηαλπθηέξεπζεο. Γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο ζεκαληηθά ζηνηρεία είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ 

γξαθείνπ (χπαξμε business centre) θαη εηδθά ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. 

Γηα ηηο νηθνγέλεηεο έρεη ζεκαζία ην αλ ην μελνδνρείν έρεη δξαζηεξηφηεηεο γηα παηδηά θαη 

αλ παξέρεη δηαηξνθή. Γηα ηηο εηαηξίεο ην αλ έρεη αίζνπζεο θαηάιιειεο απφ άπνςε 

ρσξεηηθφηεηαο θαη ιεηνπξγηθφηεηαο γηα ηηο εθδειψζεηο θαη ηα meetings πνπ 

ρξεζηκνπνηεί. Γηα ηνπο κεζάδνληεο ηα πνζνζηά πξνκεζεηψλ πνπ παξέρεη ην θαηάιπκα. 

Καη φια απηά βέβαηα, ζπλζέηνληαο έλα θαιφ value for money. 
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2.4.1.6. Operations: πψο αγνξάδεη ε αγνξά; 

Σν ζηνηρείν απηφ ζπλδέεηαη κε ην πνηνο ιακβάλεη ηελ αγνξαζηηθή απφθαζε θαη κε ην 

γηαηί αγνξάδεη ε αγνξά. Έρνπκε ήδε αλαθέξεη φηη πξφθεηηαη γηα κηα ζχλζεηε αγνξαζηηθή 

απφθαζε, πνπ ιακβάλεηαη κεηά απφ ζχγθξηζε ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ. Ζ ηειηθή 

επηινγή εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν πηζηεχεη ν θαηαλαισηήο φηη ζα ηνλ 

ηθαλνπνηήζεη ε επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηαιχκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, 

θαζψο θαη απφ ηελ ζπρλφηεηα επαλάιεςεο ηνπ ηαμηδηνχ, ηνλ ζθνπφ ηνπ ηαμηδηνχ, ηνλ 

βαζκφ εμνηθείσζεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν. 

 

2.4.1.7. Outlets: απφ πνπ αγνξάδεη ε αγνξά; 

Ζ αγνξά φπσο πεξηγξάθζεθε πην πάλσ, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αγνξάζεη απφ κηα 

πιεζψξα θαλαιηψλ. Απηά είλαη: 

 Απεπζείαο απφ ηελ επηρείξεζε, κέζσ ηειεθψλνπ, θαμ ή ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 

μελνδνρείνπ 

 Απφ ελδηακέζνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηαμηδησηηθά γξαθεία ή tour 

operators, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαδνζηαθή αγνξά ή ζην δηαδίθηπν 

Σν απφ πνχ αγνξάδεη ε αγνξά επεξεάδεηαη απφ ηελ δηάξθεηα ηεο δηακνλήο, ηνλ ζθνπφ 

ηεο επίζθεςεο, ηελ ζπρλφηεηα επίζθεςεο, ηελ ειηθία, ηελ κφξθσζε θαη ηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ηνπ θάζε αγνξαζηή. 

ηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε ε αγνξά ηνπ «πξντφληνο» γίλεηαη κέζσ ησλ εμήο 

θαλαιηψλ δηαλνκήο:  

 

Πίλαθαο 11: Καλάιηα δηαλνκήο θαη ζπλεηζθνξά ηνπ θαζελφο ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο 
 

  

Καλάιη δηαλνκήο Μέξνο ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ 

  

  
Σειεθσληθψο 23% 

  

  
Γηαδίθηπν 28% 

  

  
Πξαθηνξεία 34% 

  

  
Πξνζσπηθή πψιεζε 15% 

  

  
χλνιν 100% 

  

 Πεγή: ηνηρεία επηρείξεζεο 
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ην δηαδίθηπν πεξηιακβάλνληαη νη πσιήζεηο κέζσ ηεο ζειίδαο ηνπ μελνδνρείνπ θαη ησλ 

παγθφζκησλ ζπζηεκάησλ δηαλνκήο (global distribution systems, GDS). 

ηα πξαθηνξεία πεξηιακβάλνληαη φια ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη νη κεγάινη ηνπξηζηηθνί 

πξάθηνξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Οη πξνζσπηθέο πσιήζεηο αθνξνχλ ηηο ελέξγεηεο ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε κεγάιεο 

εηαηξείεο θαη ηη ζπκθσλίεο πνπ ζπλάπηεη κε απηέο. Γελ ππνινγίδνληαη σο ηειεθσληθέο 

αγνξέο θαη θξαηήζεηο, δηφηη απνηεινχλ εηδηθέο ζπκθσλίεο ζε εηδηθέο ηηκέο θαη 

παξαθνινπζνχληαη μερσξηζηά. 

 

2.4.2. Τπάξρνπζα ηκεκαηνπνίεζε θαη ζηνηρεία ηεο πειαηείαο 

Ζ ίδηα ε επηρείξεζε έρεη ηκεκαηνπνηήζεη ηελ αγνξά ζε 4 ηκήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζε: 

ζπλέδξηα, ηαμίδηα αλαςπρήο, πιεξψκαηα θαη επαγγεικαηηθφ ηνπξηζκφ. 

 

πλέδξηα 

Αθνξά θξαηήζεηο απφ 10 δσκάηηα θαη πάλσ θαη/ ή ρψξνπο ζπλεδξηάζεσλ ή εζηίαζεο 

πνπ γίλνληαη απφ ή γηα ινγαξηαζκφ ελψζεσλ, εηαηξεηψλ, αζιεηηθψλ νκάδσλ, ζρνιείσλ 

θαη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ζπιιφγσλ, θπβεξλεηηθψλ νκάδσλ, ζξεζθεπηηθψλ 

νκάδσλ, εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ςπραγσγίαο. Σν ηκήκα απηφ είλαη γλσζηφ θαη 

κε ηε ζπληνκνγξαθία MICE (Meetings, Incentive,  Conference and Exhibition). 

 

Σαμίδηα αλαςπρήο 

Αθνξά ζηα παθέηα δηαθνπψλ ε θξάηεζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη απφ ηαμηδησηηθά 

πξαθηνξεία ή tour operators. Απηνί είλαη νη ελδηάκεζνη πνπ θέξλνπλ ζε επαθή ηελ 

επηρείξεζε κε ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. 

 

Πιεξψκαηα 

Σα πιεξψκαηα, π.ρ. ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ, απνηεινχλ έλα εηδηθφ ηκήκα ηεο 

πειαηείαο. Ζ επηρείξεζε ζπλάπηεη ζπκβφιαηα κε ηηο εηαηξείεο απηέο ζπλήζσο γηα 
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κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, κέζα ζην νπνίν φζν πεξηζζφηεξεο δηαλπθηεξεχζεηο 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ηφζν πην ρακειή είλαη ε ηηκή ελνηθίαζεο. Σέηνηεο ζπκθσλίεο 

παξέρνπλ κηα θαιή βάζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ απαξαίηεηνπ φγθνπ δηαλπθηεξεχζεσλ. 

 

Δπαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο 

Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ηκήκα ζηελ ηκεκαηνπνίεζε ηεο πειαηείαο ζπληζηνχλ νη 

εηαηξείεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηαμηδησηηθψλ αλαγθψλ νξηζκέλσλ 

νξγαληζκψλ. Οη εηαηξείεο απηέο γλσζηέο θαη σο Business Travel Agencies ή Business 

Travel Management Companies κεζνιαβνχλ φπσο ηα γλσζηά ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία 

θαη νη θξαηήζεηο γίλνληαη εμαηνκηθεπκέλα γηα θάζε πεξίπησζε. 

 

Όζν γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πειαηείαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ μελνδνρείνπ, ην 

ελδηαθέξνλ ηεο κειέηεο, ζχκθσλα θαη κε ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε ζην πξψην κέξνο 

εξγαζίαο, επηθεληξψλεηαη ζην θχιν, ηελ ειηθία θαη ηε ρψξα δηακνλήο ηνπ επηζθέπηε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη άλδξεο επηθξαηνχλ ησλ γπλαηθψλ ζε πνζνζηφ 70%. Ζ θχξηα 

ειηθηαθή θαηεγνξία είλαη απηή ησλ 35 – 50 θαη αθνινπζνχλ νη επηζθέπηεο ειηθίαο 50 – 

65 εηψλ. Πειάηεο θάησ ησλ 25 εηψλ ζπληζηνχλ κφιηο ην 5% ηνπ ζπλφινπ, φπσο επίζεο 

θαη απηνί άλσ ησλ 65 εηψλ. Οη λένη ειηθίαο 25 – 35 εηψλ θαηέρνπλ ην 15% ζην ζχλνιν 

ησλ επηζθεπηψλ. Σέινο, φζνλ αθνξά ζηε ρψξα δηακνλήο, ν θχξηνο φγθνο ηεο 

πειαηείαο πξνέξρεηαη απφ ηηο Ζ.Π.Α., κε δεχηεξε ηελ Διιάδα θαη ηξίην ζηε ιίζηα ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην. Αθνινπζεί ε Γεξκαλία θαη ε Γαιιία, ελψ νη ππφινηπεο ρψξεο 

ζπκπιεξψλνπλ ην 100%. 

 

Πίλαθαο 12: Πξνθίι πειαηψλ 

Πξνθίι πειαηψλ % 

Φχιν  
Άλδξεο 70% 

Γπλαίθεο 30% 

Ζιηθία 

Έσο 25 5% 

25 - 35 15% 

35 - 50 45% 

50 - 65 30% 

Άλσ ησλ 65 5% 
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Δζληθφ-
ηεηα 

1) Ζ.Π.Α. 40% 

2) ΔΛΛΑΓΑ 20% 

3) ΖΝΧΜΔΝΟ 
ΒΑΗΛΔΗΟ 19% 

4) ΓΔΡΜΑΝΗΑ 10% 

5) ΓΑΛΛΗΑ 4% 

6) ΑΛΛΖ 7% 
 

Πεγή: ηνηρεία επηρείξεζεο 

 

 

2.4.3. Νέεο ηάζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ θιάδνπ  

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο ηάζεηο ζηνλ 

μελνδνρεηαθφ θιάδν ησλ ηεζζάξσλ θαη πέληε αζηέξσλ νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη  

θπξίσο ζηε δεκηνπξγία αιιά θαη ηελ αλάπιαζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ θέληξσλ θέξδνπο 

ηεο κνλάδαο. Αλαιπηηθφηεξα, επηθεληξψλνληαη ζηα παξαθάησ: 

Design: Ο ηνκέαο ηνπ design αλαδεηθλχεηαη σο έλαο απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο ζε 

κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε, εληζρχνληαο έηζη ηελ αληίιεςε φηη «ην design πνπιάεη». 

Σν μελνδνρεηαθφ πξντφλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαηαλαισηή 

ν νπνίνο επί ηεο νπζίαο αγνξάδεη «εηθφλεο». Ζ έκθαζε ζην design εμππεξεηεί αθξηβψο 

απηφ ην ζθνπφ, αλακνξθψλνληαο πνιιέο θνξέο απφ ηελ αξρή θνκβηθνχο ρψξνπο ηνπο 

μελνδνρείνπ, φπσο απηνχ ηελ ππνδνρήο-lobby, ησλ εζηηαηνξίσλ, ησλ δσκαηίσλ, ησλ 

εμσηεξηθψλ ρψξσλ θ.α. O κνληέξλνο αλαζρεδηαζκφο, ν ππεξ-πξνζεγκέλνο δηάθνζκνο 

θαη νη εληππσζηαθέο ρσξνηαμηθέο επηινγέο απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ εληζρχνπλ 

ζεκαληηθά ηελ νξγαληθφηεηα ησλ ηκεκάησλ, πξνζειθχνπλ πεξηζζφηεξε πειαηεία 

(θαζφηη ηνπο πξνζδίδεηαη πνηφηεηα «must-see») θαη απμάλνπλ ηηο θαηαλαιψζεηο θαη 

ζπλαθφινπζα ηα έζνδα. Σν design ησλ δσκαηίσλ θαη νη πξνζθεξφκελεο παξνρέο ηνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εθ λένπ δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηνπο, απμάλνληαο ζπλαθφινπζα θαη 

ην πεξηζψξην θέξδνπο. ηελ αγνξά πιένλ δηακνξθψλνληαη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο κε 

βάζε ην design, επσλνκαδφκελεο σο «boutique hotels»  ην πειαηνιφγην ησλ νπνίσλ 

ραξαρηεξίδεηαη σο image-conscious θαη επηιέγεη κε άμνλα ην design θαη ηελ πνηφηεηα 

κε ηελ νπνία απηφ ζπλπθαίλεηαη. 
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Kέληξα ζεξαπείαο-Spa: Ζ χπαξμε θέληξσλ ζεξαπείαο-Spa ζηα μελνδνρεία νινέλα θαη 

εδξαηψλεηαη ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν θαη αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηάζε θπγήο απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα, ηελ αλαδφκεζε ηεο πγείαο θαη ηεο νκνξθηάο ε νπνία ζπλνςίδεηαη ζην 

ηξίπηπρν «body, mind, spirit» θαη παξνπζηάδεη απμεηηθή αληαπφθξηζε ζηελ αγνξά. Σν 

πεξηβάιινλ ραιάξσζεο θαη εξεκίαο εθιχεη αίζζεζε ειθπζηηθφηεηαο θαη απμάλεη ην 

prestige ηεο επηρείξεζεο. Οη πειάηεο πνιιέο θνξέο επηιέγνπλ ην μελνδνρεηαθφ πξντφλ 

βάζεη ησλ ππνινίπσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη ε πεξίπησζε ησλ spa 

έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ «καγλήηε», απνηειψληαο πνιιέο θνξέο ελδεηθηηθφ ηεο πνηφηεηαο 

ηεο κνλάδαο. Σα μελνδνρεία επελδχνπλ ζε δεκηνπξγία ηέηνησλ ρψξσλ ή 

αλακνξθψλνπλ ηνπο ήδε ππάξρνληεο ζην έπαθξν. Γηακνξθψλεηαη κηα πιεζψξα απφ 

«παθέηα νκνξθηάο» κε ζπλήζσο πςειή ηηκνιφγεζε θαη ηδηαίηεξε απήρεζε ζηελ 

γπλαηθεία πειαηεία. Ζ απνζχλδεζε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ε έληαμε ζε έλα 

πεξηβάιινλ αλαδσνγφλεζεο, πγείαο θαη επεμίαο απνηειεί πιένλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ 

επηρεηξήζεσλ θηινμελίαο.  

Fitness: Οη πειάηεο πιένλ αξρίδνπλ λα δηακνξθψλνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

εμεδεηεκέλεο πξνηηκήζεηο φζνλ αθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θέληξσλ fitness. Οη 

εγθαζηάζεηο απηέο πιένλ εληάζζνληαη ζηελ ίδηα νξγαληθφηεηα πνπ δηαζέηνπλ ηκήκαηα 

φπσο απηά ησλ ζπλεδξίσλ θαη ηεο εζηίαζεο. Γίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηελ επηινγή ησλ 

κεραλεκάησλ, ζηελ αξηηφηεηα ησλ ρψξσλ θαη ζηελ χπαξμε εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ ην νπνίν πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε πειάηε. Αλεμάξηεηα απφ 

ην κέγεζνο ησλ εγαηαζηάζεσλ πνπ δηαζέηεη ε θάζε κνλάδα, νη πειάηεο θξίλνπλ θαη 

επηιέγνπλ κε βάζε ηελ πνηφηεηα, ε νπνία θαη ζα πξέπεη λα δηαθαίλεηαη ζε φια ηα 

ζηάδηα. 

Food & Beverage:  Ο ηνκέαο ησλ επηζηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ μελνδνρεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ αλέθαζελ ππήξμε θαη παξακέλεη θαζνξηζηηθφο θαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε 

ην θχξην μελνδνρεηαθφ πξντφλ. Οη αλεξρφκελεο ηάζεηο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα πξνζηάδνπλ 

ηελ έληαμε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ: αλακφξθσζε ζηνπο ππάξρνληεο ρψξνπο  κε αιιαγή 

ζην design θαη ην αηζζεηηθφ concept, εθ λένπ αληηθαηάζηαζε ησλ ζθεπψλ θαη 

δηεζλνπνίεζε ηεο θνπδίλαο, γλσζηή θαη σο «fusion» ( γηα παξάδεηγκα ε κίμε αζηαηηθήο 

θαη επξσπατθήο θνπδίλαο). Δπηπξφζζεηα, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο «αλνηθηήο 

θνπδίλαο»: ν θχξηνο ρψξνο απηψλ δελ είλαη πιένλ απνζπλδεδεκέλνο απφ ην θνηλφ, 

αιιά θαηέρεη πεξίνπηε ζέζε ζηνλ θχξην ρψξν εζηίαζεο απνηειψληαο πφιν έιμεο 

θαζφηη δηαθαίλνληαη κε δηάπγεηα φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο παξαζθεπήο ησλ εδεζκάησλ. 

Παξάιιεια, πξνζηίζεληαη επηκέξνπο κνλάδεο φπσο δαραξνπιαζηεία θαη κηθξά 

θαηαζηήκαηα delicatessen ηα νπνία θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη απμάλνπλ απηφκαηα 
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ηηο πσιήζεηο. Δπίζεο, νη κνλάδεο απνβιέπνπλ ζηελ θαιχηεξε δπλαηή δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ εθαξκφδνληαο πηζηνπνηεηηθά φπσο ην HACCP, ην νπνίν 

ειαρηζηνπνηεί ηνπο ηξνθηθνχο θηλδχλνπο, απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη 

ζπλεπηθνπξεί ζηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο. Γεληθφηεξα, ε ζχγρξνλε γαζηξνλνκία ζην 

ζχλνιφ ηεο εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο lifestyle θνπιηνχξαο πνπ θέξνπλ νη πειάηεο 

πνπ απεπζχλνληαη ζηηο πνιπηειείο κνλάδεο, ησλ νπνίσλ ε επηινγή πνιιέο θνξέο 

θξίλεηαη βάζε απηήο. 

Δco-Friendly Hotels: Οη πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο θαη νη πξνζπάζεηεο κεηξηαζκνχ ησλ 

επηπηψζεσλ πξνο απηφ πιένλ δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηα μελνδνρεία. Σα 

μελνδνρεία πιένλ επαηζζεηνπνηνχληαη θαη επηζπκνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

σο «eco-friendly hotels» ή αιιηψο «green hotels». Γηακνξθψλνπλ πζηήκαηα 

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ΠΓ) ηα νπνία πεξηνξίδνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο 

επηβαξχλζεηο πνπ πξνθαιεί ην μελνδνρείν. Οη επηρεηξήζεηο θαηαθεχγνπλ ζηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο, γηα παξάδεηγκα κε ISO ηεο ζεηξάο 14000, απφ ην 

νπνίν απνζπνχλ ζεκαληηθά νθέιε: αλαδηνξγαλψλεηαη ην marketing, πξνηππνπνηεί θαη 

απμάλεη ηελ παξαγσγή, κεξηκλά γηα ηελ πγεία θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ζπκκνξθψλεη ηελ μελνδνρεηαθή επηρείξεζε κε ηζρχνπζεο θαη κειινληηθέο 

πεξηβαιινληηθέο δηαηάμεηο θαη ηέινο, βειηηψλεη ην πξφζσπν ηεο επηρείξεζεο ζηελ 

θνηλσλία. Δθαξκφδνληαο κία νηθνινγηθή ζηξαηεγηθή, νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 

απμάλνπλ ην κεξίδηφ ηνπο ζηελ αγνξά θαη γίλνληαη πνιχ ειθπζηηθφηεξεο ζηνπο 

δπλεηηθνχο πειάηεο νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη πην επαηζζεηνπνηεκέλνη απφ πνηέ. 

 

2.5 πιινγή ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ 

2.5.1 Δγθαηεζηεκέλε ηζρχο 

Σν μελνδνρείν θαιχπηεη ηηο ελεξγεηαθέο ηνπ αλάγθεο κε ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο, φπσο ηνλ θσηηζκφ, ηε ζέξκαλζε θαη ςχμε κε θιηκαηηζηηθά, 

ηηο δηάθνξεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ηνπο αλειθπζηήξεο, ηνλ εμαεξηζκφ ηνπ θηεξίνπ. Σν 

πεηξέιαην ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ θαη γηα δεζηφ λεξφ 

ρξήζεο, ελψ ην θπζηθφ αέξην ρξεζηκνπνηείηαη απηή ηε ζηηγκή ζε πεξηνξηζκέλε θιίκαθα 

θαη θπξίσο ζηελ θνπδίλα. 
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Φσηηζκφο 

Ο θσηηζκφο απνηειεί κία απφ ηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Σν είδνο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ησλ ιακπηήξσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επεξεάδεη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα 

επίπεδα θσηηζκνχ ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ μελνδνρείνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

εηαηξεία πνπ έρεη ηελ δηαρείξηζε ηνπ μελνδνρείνπ κε γλψκνλα ηελ αζθάιεηα, αιιά θαη ηε 

δηαηήξεζε ηνπ απαξαίηεηνπ επηπέδνπ αηζζεηηθήο. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ε 

θαηαγξαθή ησλ ιακπηήξσλ φινπ ηνπ μελνδνρείνπ. 
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Πίλαθαο 13 α': Καηαγξαθή ησλ ιακπηήξσλ ζηνπο δηάθνξνπο ρψξνπο ηνπ μελνδνρείνπ 

 
Δίδνο 

ιακπηήξα 

HALO-
GEN 

(ALU) 

HALO-
GEN 

(ALU) 

Γξακκηθφ 
θζνξηζκνχ 

(Σ30) 

HALO-
GEN 

(ALU) 

Ππξάθ-

ησζεο 

Ππξάθ-

ησζεο 

HALO-
GEN 

(ALU) 

HALO-
GEN 

(ALU) 

HALO-
GEN 

(ALU) 

πκπαγήο 

θζνξηζκνχ 

HALO-
GEN 

(ALU) 

Γξακκηθφ 
θζνξηζκνχ 

(Σ8) 

Φζνξηζ-

κνχ 

Ππξάθ
-

ησζεο 

Ππξάθ-

ησζεο 

Ολνκαζία 
ιακπηήξα 

HALOS-
POT 70/ 
OSRAM 

Accent-
line/ 
PHILIPS 

Filinea 
T30/ 
PHILIPS 

Clickline 
CLEAR/ 
PHILIPS 

P45/ 
PHILIPS 

A 55/ 
PHILIPS 

Twistline 
Alu/ 
PHILIPS 

Briliant
lie 

Pro/ 
PHILI
PS 

HALOS

POT 
R111/ 
OSRAM 

PL-S 2P 
(PLS9W/82) 
PHILIPS 

PLUSLINE
/ PHILIPS 

TL-D 

30W/54-
765/ 
PHILIPS       

Ηζρχο 
ιακπηήξα 50 W 35 W 120 W 40 W 40 W 40 W 35 W 20 W 35 W 9 W 60 W 30 W 60 W 40 W 70 W 

Γηάδξνκνη - ζθάιεο 

Γηάδξνκνη 
1νπ , 2νπ 

& 3νπ νξ. 180 180                           

θάιεο 0-3                 12             

Γηάδξνκνη 
4νπ-9νπ 
νξ. & 1νπ 

& 2νπ ππ.               560 560             

θάιεο 3-

9, 0-  -2                 32             

Ηζφγεην 

Τπνδνρή     14               10 10       

Δζηηαηφξηα 
- θαθέ               94 98             

Κνηλφρξεζ
ηνη ρψξνη               88 27     13 13     

Γσκάηηα - φξνθνη 

1νο, 2νο & 

3νο φξ.           540   72   144   72       

4νο φξ.   37   37 70 60 8         37       
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Πίλαθαο 13 β': Καηαγξαθή ησλ ιακπηήξσλ ζηνπο δηάθνξνπο ρψξνπο ηνπ μελνδνρείνπ 

Δίδνο 
ιακπηήξα 

HALO-

GEN 
(ALU) 

HALO-

GEN 
(ALU) 

Γξακκηθφ 

θζνξηζκνχ 
(Σ30) 

HALO-

GEN 
(ALU) 

Ππξάθ-
ησζεο 

Ππξάθ-
ησζεο 

HALO-

GEN 
(ALU) 

HALO-

GEN 
(ALU) 

HALO-

GEN 
(ALU) 

πκπαγήο 
θζνξηζκνχ 

HALOGE
N (ALU) 

Γξακκηθφ 

θζνξηζκνχ 
(Σ8) 

Φζνξηζ-
κνχ 

Ππξάθ

-
ησζεο 

Ππξάθ-
ησζεο 

Ολνκαζία 

ιακπηήξα 

HALO-
SPOT 
70/ 

OSRAM 

Accent-
line/ 

PHILIPS 

Filinea 
T30/ 

PHILIPS 

Clickline 
CLEAR/ 

PHILIPS 

P45/ 

PHILIPS 

A 55/ 

PHILIPS 

Twistline 
Alu/ 
PHILIPS 

Briliant

lie 
Pro/ 
PHILI

PS 

HALOS
POT 
R111/ 

OSRAM 

PL-S 2P 
(PLS9W/82) 

PHILIPS 

PLUSLINE

/ PHILIPS 

TL-D 
30W/54-
765/ 

PHILIPS       

Ηζρχο 
ιακπηήξα 50 W 35 W 120 W 40 W 40 W 40 W 35 W 20 W 35 W 9 W 60 W 30 W 60 W 40 W 70 W 

5νο φξ.   36   36 70 60 8         36       

6νο φξ.   25   25 70 60 8         25       

7νο φξ.   26   26 70 60 8         26       

8νο φξ.   22   22 70 60 8         22       

9νο φξ.   18   18 70 60 8         18       

Αίζνπζεο εθδειψζεσλ 

Δπίπεδν -
1               70 130             

Λνηπνη 
ρψξνη ζην 
επίπεδν -1               160 70             

Δπίπεδν -
2               70 130             

Λνηπνη 
ρψξνη ζην 

επίπεδν -2               160 70             

Λνηπνί ρψξνη 

Γθαξάδ 80                             

Δμση. 
θσηηζκφο                         12 25 13 

χλνιν 260 344 14 164 420 900 48 1274 1129 144 10 259 25 25 13 
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Θέξκαλζε – ςχμε – θιηκαηηζκφο 

Γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ θηεξίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δχν ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ 

4.000.000 kcal/ h. 

Γηα ηελ ςχμε έρνπλ επηιεγεί δχν ςχθηεο 600 ςπθηηθψλ ηφλσλ θαη έλαο 135 

ςπθηηθψλ ηφλσλ. 

 

Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο 

ην μελνδνρείν ιεηηνπξγνχλ αθφκε 9 αλειθπζηήξεο, 6 γηα ηνπο πειάηεο θαη 3 γηα 

ην πξνζσπηθφ, γηα ηα νπνία δελ είλαη δπλαηή ε θαηαγξαθή ηεο εγθαηεζηεκέλεο 

ηζρχνο ιφγσ κε πξνζβαζηκφηεηαο ζην ρψξν ηνπ κεραλνζηαζίνπ. Δπηπιένλ 

ζηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ηνπ μελνδνρείνπ πεξηιακβάλνληαη δηάθνξεο άιιεο 

ζπζθεπέο, φπσο θνπδίλεο, ςπγεία, πιπληήξηα, ζηεγλσηήξηα, ζηεγλσηήξεο 

ρεξηψλ θαη καιηψλ, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη εμνπιηζκφο γξαθείνπ, γηα ηηο 

νπνίεο δελ ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία αιιά θαηαλαιψλνπλ έλα κέξνο 

ηεο ζπλνιηθήο θαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

2.5.2 Δλεξγεηαθή θαηαλάισζε 

Σν μελνδνρείν ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξηθφ ξεχκα θαη θπζηθφ 

αέξην. Καηαλαιψλεηαη επίζεο πνιχ κηθξή πνζφηεηα (30 ιίηξα / κήλα) 

πεηξειαίνπ, ε νπνία φκσο ζεσξείηαη ακειεηέα πνζφηεηα θαη δε ζα ιεθζεί 

ππφςε ζηελ παξνχζα κειέηε. 

 

2.5.2.1 Ζιεθηξηθέο θαηαλαιψζεηο 

Ζ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζπγθεληξσηηθή 

θαηάζηαζε ηηκνινγίσλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί.  
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Πίλαθαο 14: Καηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη θφζηνο αλά κήλα 

Μήλαο 
Ζιεθηξηθή θαηαλάισζε (kWh) Κφζηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (€) 

2009 2008 2009 2008 

Ηαλνπάξηνο 50.900 56.700 4.327 4.820 

Φεβξνπάξηνο 49.700 62.300 4.225 5.296 

Μάξηηνο 58.200 70.800 4.947 6.018 

Απξίιηνο 51.000 69.100 4.335 5.874 

Μάηνο 76.900 76.500 6.537 6.503 

Ηνχληνο 97.000 108.200 8.245 9.197 

Ηνχιηνο 90.000 98.700 7.650 8.390 

Αχγνπζηνο 110.800 110.000 9.418 9.350 

επηέκβξηνο 87.800 89.100 7.463 7.574 

Οθηψβξηνο 53.000 55.600 4.505 4.726 

Ννέκβξηνο 47.300 49.300 4.021 4.191 

Γεθέκβξηνο 30.200 32.900 2.567 2.797 

χλνιν 802.800 879.200 68.238 74.732 

     

 Πεγή: ηνηρεία επηρείξεζεο 

 

Σα παξαπάλσ πνζά αλαθέξνληαη ζην θαζαξφ θφζηνο ηεο ελέξγεηαο θαη ζε απηφ 

δελ πεξηιακβάλνληαη δεκνηηθά ηέιε,  Δ.Ρ.Σ., Σ.Α.Π., ή άιινη θφξνη θαη εηζθνξέο.  

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη: 

- Ζ κέζε εηήζηα θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο αλέξρεηαη ζε 841.000 

kwh 

- Σν κέζν εηήζην θφζηνο ππνινγίδεηαη ζε 71.485 € 

- Σν κέζν θφζηνο είλαη 0,085€/ kwh 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί αλαπαξίζηαηαη ε κεληαία θαηαλάισζε 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Δκθαλήο είλαη ε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο απφ ην Μάην 

εψο θαη ην επηέκβξην, γεγνλφο πνπ αηηηνινγείηαη απφ ηε ρξήζε θιηκαηηζηηθψλ 

ιφγσ αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο. αθψο ηα κεγέζε επεξεάδνληαη απφ ηελ 
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πιεξφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ, γηα απηφ ην ιφγν ζηε ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

ν κέζνο φξνο ησλ 2 ηειεπηαίσλ εηψλ. 

 

 

Γηάγξακκα 6: Ζιεθηξηθέο θαηαλαιψζεηο (kWh) 

 

Καη γηα ηηο δπν ρξνληέο νη κήλεο Ηνχληνο, Ηνχιηνο θαη Αχγνπζηνο απνηεινχλ ηνπο 

πην απαηηεηηθνχο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα κήλεο, γεγνλφο πνπ αηηηνινγείηαη απφ 

ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. Ζ έληνλε δέζηε θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο θαζηζηά απαξαίηεηε ηε ιεηηνπξγία ησλ θιηκαηηζηηθψλ 

κνλάδσλ γηα αξθεηέο ψξεο. 

 

2.5.2.2 Πεηξέιαην 
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Σν πεηξέιαην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ θαη γηα δεζηφ λεξφ ρξήζεο. 

Πξφθεηηαη γηα πεηξέιαην θίλεζεο θαη ε θαηαλάισζε φπσο πξνθχπηεη απφ ηε 

ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ηηκνινγίσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα. 

  

Πίλαθαο 15: Καηαλάισζε πεηξειαίνπ θαη θφζηνο απηνχ αλά κήλα 

Μήλαο 
Καηαλάισζε πεηξειαίνπ (lt) Κφζηνο πεηξειαίνπ (€) 

2009 2008 2009 2008 

Ηαλνπάξηνο 3.421 3.278 2.908 2.786 

Φεβξνπάξηνο 3.647 3.613 3.100 3.071 

Μάξηηνο 4.945 4.596 4.203 3.907 

Απξίιηνο 2.641 3.621 2.245 3.078 

Μάηνο 2.118 1.891 1.800 1.607 

Ηνχληνο 1.808 1.582 1.537 1.345 

Ηνχιηνο 1.608 1.396 1.367 1.187 

Αχγνπζηνο 1.521 1.291 1.293 1.097 

επηέκβξηνο 1.527 1.415 1.298 1.203 

Οθηψβξηνο 1.654 1.505 1.406 1.279 

Ννέκβξηνο 3.512 3.161 2.985 2.687 

Γεθέκβξηνο 4.415 4.204 3.753 3.573 

χλνιν 32.818 31.553 27.895 26.820 

     

 
Πεγή: ηνηρεία επηρείξεζεο 

 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη φηη: 

 Ζ κέζε εηήζηα θαηαλάισζε πεηξειαίνπ είλαη 32.185 ιίηξα. 

 Σν κέζν εηήζην θφζηνο απφ ηελ θαηαλάισζε πεηξειαίνπ αλέξρεηαη ζε 27.358 €. 

 Ζ κέζε εηήζηα ζεξκηθή θαηαλάισζε πεηξειαίνπ είλαη 339.378 kwh (κε 

ζεξκνγφλν δχλακε πεηξειαίνπ ίζε κε 10,5445 kwh/ lt) 

 Σν κέζν θφζηνο είλαη 0,85 €/ lt. 
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Αθνινπζεί ε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ θαηαλαιψζεσλ πεηξειαίνπ.  

 

Γηάγξακκα 7: Καηαλάισζε πεηξειαίνπ (ιίηξα) 

 

Δχινγα νη πςειφηεξεο θαηαλαιψζεηο παξαηεξνχληαη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. 

εκαληηθή είλαη ε κείσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ φηαλ θαη ε αλάγθε γηα 

ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ κεηψλεηαη. Χζηφζν ε αλάγθε γηα δεζηφ λεξφ ρξήζεο ππάξρεη φιν 

ην έηνο θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ πιεξφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ. 

 

2.5.2.3 Φπζηθφ αέξην 

Ζ θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ πεξηνξίδεηαη ζε ζρεηηθά ρακειά κεγέζε. Αλαιπηηθά 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα. 
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Πίλαθαο 16: Καηαλάισζε πεηξειαίνπ θαη θφζηνο απηνχ αλά κήλα 

Μήλαο 

Καηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ 
(m3) 

Κφζηνο θπζηθνχ αεξίνπ (€) 

2009 2008 2009 2008 

Ηαλνπάξηνο 605 703 239 278 

Φεβξνπάξηνο 556 567 222 224 

Μάξηηνο 596 601 236 237 

Απξίιηνο 730 712 285 281 

Μάηνο 745 735 292 290 

Ηνχληνο 698 675 271 267 

Ηνχιηνο 734 721 287 285 

Αχγνπζηνο 712 678 275 268 

επηέκβξηνο 678 697 272 275 

Οθηψβξηνο 708 701 278 277 

Ννέκβξηνο 726 699 281 276 

Γεθέκβξηνο 299 312 120 123 

χλνιν 7.787 7.801 3.058 3.081 

     

 
Πεγή: ηνηρεία επηρείξεζεο 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη: 

- Ζ κέζε εηήζηα θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ είλαη 7.794 θ.κ. 

- Σν κέζν εηήζην θφζηνο θπζηθνχ αεξίνπ είλαη 3.069,5 € 

- Ζ κέζε εηήζηα ζεξκηθή θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ είλαη 89.850 kwh (κε 

ζεξκνγφλν δχλακε θπζηθνχ αεξίνπ ίζε κε 11,1629 kwh/ θ.κ.) 

- Σν κέζν θφζηνο είλαη 0,394 € / θ.κ. 

 

Αθνινπζεί ε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο κεληαίαο θαηαλάισζεο θπζηθνχ αεξίνπ. ε 

αληίζεζε κε ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα, νη απαηηήζεηο ζε θπζηθφ αέξην θζίλνπλ απφ ηελ 

άλνημε κέρξη θαη ην θαινθαίξη θαη αξρίδνπλ λα αλαθάκπηνπλ ην θζηλφπσξν. Ηζρχεη 

φπσο θαη γηα ην ειεθηξηθφ ξεχκα ε ζεηηθή ζπλάξηεζε κε ηελ πιεξφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ. 
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Γηάγξακκα 8: Καηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ (θπβ. κέηξα) 

 

2.5.3 Καηαλνκή ησλ εηήζησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ 

Υξεζηκνπνηψληαο πάληα ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο, 2008-2009, ζα γίλεη κηα 

απφπεηξα απεηθφληζεο ησλ εηήζησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ θαη θαηαλνκήο απηψλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε άκεζα ζπγθξίζηκα κεγέζε είλαη απαξαίηεηε ε κεηαηξνπή ησλ 

θαηαλαιψζεσλ ζηελ ίδηα κνλάδα. Σν ειεθηξηθφ ξεχκα καο δίλεηαη απφ ηα ηηκνιφγηα ηνπ 

παξφρνπ ζε kwh, ελψ γηα ην θπζηθφ αέξην είλαη δηαζέζηκε ε πνζφηεηα. ηνλ επφκελν 

πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα ηζνδχλακα ελέξγεηαο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ε αλαγσγή 

ζε θνηλή κνλάδα. 
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Πίλαθαο 17: Ηζνδχλακα ελέξγεηαο 

Μνξθή ελέξγεηαο 
Μνλάδα 

κέηξεζεο ΣΗΠ GJ 

Ζιεθηξηζκφο 1 Mwh 0,086 3,60 

Πεηξέιαην 1000 ιίηξα 0,84 35,19 

Φπζηθφ αέξην 1000 Nm3 0,870 36,42 

 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ζε kwh θαη ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο ζηελ θνηλή κνλάδα κέηξεζεο. 

 

Πίλαθαο 18: Αλαγσγή ησλ θαηαλαιψζεσλ ελέξγεηαο ζε θνηλή κνλάδα (kwh) 

Μνξθή ελέξγεηαο 

Καηαλάισζε 
ελέξγεηαο (kwh ή lt ή 

m3) 

Καηαλάισζε 
ελέξγεηαο 

(kwh) 
Κφζηνο 

ελέξγεηαο (€) 

Ζιεθηξηζκφο 841.000 841.000 71.485 

Πεηξέιαην 32.185 339.378 27.358 

Φπζηθφ αέξην 7.794 89.850 3.069,5 

χλνιν - 1.270.228 101.913 

 

 

Έρνληαο ζηε δηάζεζή καο ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε kWh θαη ζε επξψ θαη γηα ηηο 

ηξεηο κνξθέο ελέξγεηαο θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζχγθξηζε πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα πάξεη ε δηνίθεζε θαηά ηε 

κεηαηξνπή.  

ην επφκελν δηάγξακκα κπνξεί θαλείο λα δεη πψο θαηαλέκεηαη ε θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο ζε kWh κεηαμχ ειεθηξηζκνχ, πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Ο ειεθηξηζκφο 

απνηειεί ηελ θχξηα κνξθή ελέξγεηαο απφ πιεπξάο θαηαλάισζεο, θαηέρνληαο ηα 2/3 

απηήο. Αθνινπζεί ε θαχζε πεηξειαίνπ κε κεξίζην άλσ ηνπ 1/4 θαη κε αηζζεηή 

απφζηαζε ην θπζηθφ αέξην (κφιηο 7% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ζε kWh). 
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Γηάγξακκα 9: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο (kWh) ζηηο ηξεηο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο κνξθέο 

 

Παξφκνηα είλαη ε εηθφλα φηαλ εμεηάζεη θαλείο ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ πιεπξάο 

θφζηνπο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 10. Χζηφζν δηαθαίλεηαη φηη ην θπζηθφ 

αέξην απνηειεί πην νηθνλνκηθή ιχζε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν ρξεζηκνπνηνχκελεο 

κνξθέο ελέξγεηαο, αθνχ ην πνζνζηφ πνπ αλαινγεί ζην θφζηνο είλαη κηζφ απφ ην 

πνζνζηφ πνπ αλαινγεί ζηελ θαηαλάισζε ζε kWh. Σν πεηξέιαην έρεη ην ίδην πνζνζηφ 

ηφζν ζε θφζηνο φζν θαη ζε θαηαλάισζε, ελψ ν ειεθηξηζκφο απνδεηθλχεηαη αξθεηά 

δαπαλεξφο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο 2 κνξθέο. 

 

 

Γηάγξακκα 10: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο (€) γηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηηο 

ηξεηο ρξεζηκνπνηνχκελεο κνξθέο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3Ο: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΚΑΣΑΣΑΖ - ΣΟΥΟΤ 

3.1 Σν κίγκα κάξθεηηλγθ 

3.1.1 Σν πξντφλ 

Μεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελνδνρείνπ δε 

ζα ζεκεησζεί θάπνηα κεηαβνιή ζην παξερφκελν πξντφλ – ππεξεζία. Ζ επηρείξεζε ζα 

ζπλερίζεη λα παξέρεη ππεξεζίεο μελνδνρείαο, ζπλεδξίσλ θαη ζίηηζεο φπσο αθξηβψο 

έθαλε θαη πξηλ. Θα ππάξρεη σζηφζν αιιαγή ζηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο παξέρεηαη ε 

ππεξεζία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ παξέρεηαη ε 

ππεξεζία. Χζηφζν ην επίπεδν ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζα παξακείλεη ίδην. Απηφ 

άιισζηε είλαη θαη έλα απφ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ιήθζεθαλ ππφςε απφ ηελ 

αξρή.  

 

3.1.2 Ζ ηηκή 

Σν ζηνηρείν ηεο ηηκήο είλαη θαζνξηζηηθφ δηφηη επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε ηνπ επηπέδνπ 

ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ αληαγσληζκνχ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηηο έξεπλεο θαη ηα ζηνηρεία ηεο πειαηείαο ηεο επηρείξεζεο, δηακνξθψλνληαη 3 ζελάξηα 

ζρεηηθά κε ηε κεηαβνιή ηεο ηηκήο. Απνθαζίζηεθε ε ηηκή λα κεηαβιεζεί γηα 

ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο πειαηείαο θαη λα δηακνξθσζεί ηειηθά ζηα παξαθάησ 

επίπεδα, κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο ζπληειεζηέο (Φ.Π.Α., δεκνηηθφο θφξνο, πξφβιεςε 

δήηεζεο, ζηφρν εζφδσλ, θ.α.) ακεηάβιεηνπο. Ο ζηφρνο ηεο πξνζέγγηζεο απηήο είλαη ε 

θαηά ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε εζφδνπ κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε 

ησλ επηπέδσλ εζφδνπ.  

 

Α‟ ζελάξην: δελ ζπληειείηαη θακία κεηαβνιή ζηελ ηηκή πψιεζεο. 

Β‟ ζελάξην: Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ησλ Han et al. (Han et al., φ.π., 

ζει. 3), φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ελφηεηα 1.2.6 ηεο παξνχζαο κειέηεο, αιιά θαη βάζεη 

ησλ Tanner θαη Kast (2003), νη γπλαίθεο θαη ηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο πξνηίζεληαη 

λα πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξν (4 έσο 6 %) γηα ηε δηακνλή ηνπο ζε έλα νηθνινγηθφ 
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μελνδνρείν. Απηέο νη νκάδεο ζα απνηειέζνπλ ην κέξνο εθείλν ηεο πειαηείαο ζην νπνίν 

ζα εθαξκνζηεί ε δηαρείξηζε εζφδνπ ζε κεγαιχηεξν βάζνο. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ζηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε: 

- ην 5% ησλ πειαηψλ είλαη απφ 65 εηψλ θαη άλσ, 

- ην 40% ησλ πειαηψλ είλαη γπλαίθεο  

- ε θαηαλνκή ησλ θχισλ γίλεηαη νκνηφκνξθα ζηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο θαη 

- νη πειάηεο αγνξάδνπλ απφ φια ηα θαλάιηα δηαλνκήο θαηά νκνηφκνξθν ηξφπν 

είλαη εκθαλέο φηη ππάξρεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο πειαηψλ, ίζν κε 5% + ((100%-

5%) * 40%) = 43%, ην νπνίν ζα αληάκνηβε ηελ επηρείξεζε γηα ηελ απφθαζή ηεο λα 

ιεηηνπξγεί νηθνινγηθά. Χζηφζν ππάξρεη έλα επίζεο κεγάιν κέξνο ηεο πειαηείαο, ην 

ππφινηπν 57%, ην νπνίν δελ είλαη δηαηεζεηκέλν λα θαιχςεη κέξνο ησλ εμφδσλ γηα ηε 

κεηαηξνπή ηνπ μελνδνρείνπ ζε νηθνινγηθφ. Αληηζέησο πηζηεχεη φηη ε επηρείξεζε πξέπεη 

λα επσκηζηεί ην θφζηνο θαη ε ηηκή ζηελ νπνία αγφξαδαλ κέρξη ζήκεξα λα κελ ππνζηεί 

θακία κεηαβνιή. 

Έηζη ε επηρείξεζε δηαηεξεί ακεηάβιεηε ηελ ηηκή γηα ηε δεχηεξε νκάδα θαη ηελ απμάλεη 

γηα ηελ πξψηε. Απηφ δελ είλαη εθηθηφ κέζσ φισλ ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο, αιιά κφλν 

γηα ηηο ηειεθσληθέο θαη ηηο δηαδηθηπαθέο θξαηήζεηο θαη πσιήζεηο, φπνπ ν πειάηεο δίλεη 

ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία. Αληίζεηα ζηε δηαλνκή κέζσ πξαθηνξείνπ ή ζηηο εηαηξηθέο-

πξνζσπηθέο πσιήζεηο απηφ δελ είλαη εθηθηφ. Δπνκέλσο απφ ην 43% ησλ πειαηψλ πνπ 

ζα πιήξσλαλ πεξηζζφηεξν κφλν ζην 51% απηψλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε αχμεζε ηεο 

ηηκήο, δει. ζην 22% ηεο ζπλνιηθήο πειαηείαο. 

Αο ππνζέζνπκε φηη ην επφκελν έηνο ε εηήζηα πιεξφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ ζα θπκαλζεί 

ζηα επίπεδα ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, δει. ζην 66%, θαη κε βάζε ηε 

κέζε ηηκή ελνηθίαζεο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο φπσο παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνχκελε 

ελφηεηα, 151,65 € , γίλνπλ νη εμήο κεηαβνιέο: 

- ακεηάβιεηε ε ηηκή γηα ην 78 % 

- αχμεζε ηεο ηηκήο θαηά 4% γηα ην 22 %, δηακνξθψλνληάο ηε ζηα 151,65 * 1,04 = 

157,72 € 

Οη ελέξγεηεο απηέο δηακνξθψλνπλ ηειηθά ηε κέζε ηηκή ελνηθίαζεο ηνπ επφκελνπ έηνπο 

ζηα (151,65 * 78%) + (157,72% * 22%)= 152,98 €. 
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Χο απνηέιεζκα απηνχ ηα ζπλνιηθά έζνδα δηακνξθψλνληαη ζε 66% * 152,98 * 197.652 

= 19.972.947,79 €, δειαδή αχμεζε ησλ εζφδσλ θαηά 19.943.856,93 - 19.972.947,79 = 

29.090,87 € εηεζίσο. 

 

Γ‟ ζελάξην: πξφθεηηαη γηα ην πην αηζηφδνμν ζελάξην. Βάζεη ησλ ίδησλ εξεπλψλ, 

ρξεζηκνπνηείηαη σο πνζνζηφ αχμεζεο ηεο ηηκήο ην αλψηεξν πνζνζηφ, 6%, γηα ηηο 

γπλαίθεο θαη ηα άηνκα απφ 5ν εηψλ θαη άλσ. 

Ζ αχμεζε ηεο ηηκήο εθαξκφδεηαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ πειαηψλ ίζν κε 35% 

+((100% - 35%) * 40%) = 61%. Ηζρχεη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν πεξηνξηζκφο ησλ 

θαλαιηψλ δηαλνκήο. Έηζη ε κέζε ηηκή ελνηθίαζεο ηνπ επφκελνπ έηνπο δηακνξθψλεηαη 

ζηα (151,65 * 68,9%) + (160,75% * 31,1%) = 154,48 €. Έηζη ηα ζπλνιηθά έζνδα 

δηακνξθψλνληαη ζε 66% * 154,48 * 197.652 = 20.168.163,16 €, δειαδή αχμεζε ησλ 

εζφδσλ θαηά 20.168.163,16 – 19.943.856,93 = 224.306,24 € εηεζίσο. 

 

3.1.3 Ζ δηαλνκή 

ηε δηαλνκή δελ πξνβιέπνληαη αιιαγέο ζηα ήδε ρξεζηκνπνηνχκελα θαλάιηα, θαζψο 

θάηη ηέηνην δελ πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ησλ εξεπλψλ. 

Δπνκέλσο δε ζα δεκηνπξγεζεί θάπνην πξφζζεην έμνδν δηαλνκήο εηδηθά απφ ηε 

κεηαηξνπή ηνπ μελνδνρείνπ ζε νηθνινγηθφ. 

 

3.1.4 Ζ πξνβνιή- πξνψζεζε 

 Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο θαη ηελ νξζφηεξε ηκεκαηνπνίεζε απηήο κε 

έκθαζε ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ νηθνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ ζα 

δηαηεζνχλ γηα ην 1ν ζελάξην 18.000 € θαη γηα ην 2ν ζελάξην 24.000 € γηα ηελ αγνξά ησλ 

απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ απφ εηαηξεία εξεπλψλ.  

 Ζ δηαθήκηζε ηεο επηρείξεζεο ζα γίλεηαη φπσο πξηλ, κε κφλε δηαθνξά φηη ζα 

πξνβάιιεηαη ν νηθνινγηθφο ραξαθηήξαο ηνπ μελνδνρείνπ θαη ζα αλαθέξεηαη πάληα ε 

νηθνινγηθή ιεηηνπξγία απηνχ. Δπηπξφζζεην θφζηνο απφ απηή ηελ ελέξγεηα δε 

πξνβιέπεηαη λα δεκηνπξγεζεί, θαζψο ε επηρείξεζε αλαλεψλεη θάζε ρξφλν ηα έληππα 

θαη ην δηαθεκηζηηθφ ηεο πιηθφ (D‟ Souza θαη Taghian, 2005). 
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Ζ νηθνινγηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ μελνδνρείνπ, φπνπ ζα εθζέηνληαη ηα ελεξγεηαθά απνηειέζκαηα θαη ηπρφλ 

πξφζζεηεο ελέξγεηεο πνπ ζα ιακβάλνπλ ρψξα. Ζ ελέξγεηα απηή δε ζα απαηηήζεη 

επηπιένλ έμνδα, θαζψο ζα γίλεηαη απφ ην ηκήκα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

3.2 Γηακφξθσζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ  

3.2.1 Παξάκεηξνη θαη θξηηήξηα επηινγήο 

Ζ επηινγή ησλ πξνηάζεσλ βαζίζηεθε ζε νξηζκέλα θξηηήξηα πνπ ζεσξνχληαη 

αδηαπξαγκάηεπηα δηφηη εμαζθαιίδνπλ έλα άξηην απνηέιεζκα απφ πιεπξάο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο αιιά θαη εκπεηξίαο ηνπ πειάηε. Απηά ηα θξηηήξηα είλαη: 

1) Δμαζθάιηζε ζπλζεθψλ άλεζεο: νη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο εληφο ηνπ θηεξίνπ 

πξέπεη λα παξακείλνπλ ζηα ίδηα επίπεδα ή λα βειηησζνχλ. 

2) Δμαζθάιηζε ζπλζεθψλ αζθαιείαο: νη ζπλζήθεο νξαηφηεηαο ζηνπο ρψξνπο 

εληφο θαη εθηφο θηεξίνπ πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ ζηα ίδηα επίπεδα ή λα 

κεηαβιεζνχλ ζε θαιχηεξεο. 

3) Οηθνλνκηθφηεηα: ν ρξφλνο απφζβεζεο νπνηαζδήπνηε επέλδπζεο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε κεηαηξνπέο ζην θηήξην πξέπεη λα είλαη ν θαηά ην δπλαηφλ κηθξφηεξνο ή έζησ 

ινγηθφο, ψζηε λα γίλεηαη θαιή ρξήζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

4) Δπθνιία θαη ηαρχηεηα εθαξκνγήο: δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα κηα επηρείξεζε 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ νπνία ε ππεξεζία παξέρεηαη ζην ρψξν φπνπ ζα 

γίλνπλ νη κεηαηξνπέο, πξέπεη απηέο λα κελ επεξεάζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο 

ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη ζηνλ πειάηε. πλεζψο νη κεηαηξνπέο θαη νη 

αλαθαηλίζεηο ζε έλα μελνδνρείν γίλνληαη κε 2 ηξφπνπο: είηε ε επηρείξεζε 

ζηακαηά εληειψο ηε ιεηηνπξγία ηεο πξνζσξηλά, είηε απνκνλψλεη ηηο πεξηνρέο 

ζηηο νπνίεο γίλνληαη νη εξγαζίεο θαη δηαζέηεη ζηνπο πειάηεο ηνπο ππφινηπνπο 

ρψξνπο. ηελ εμεηαδφκελε πεξίπησζε έρεη επηιεγεί ν δεχηεξνο ηξφπνο, ηεο 

ηκεκαηηθήο κεηαηξνπήο. 
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3.2.2 Πξνηάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

3.2.2.1 Υξήζε ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ 

Καηφπηλ επηζθφπεζεο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ απφ ηελ 

επηρείξεζε θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα θξηηήξηα αηζζεηηθήο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη 

ζε θαζέλα απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ μελνδνρείνπ, απνθαζίζηεθαλ νη θάησζη επεκβάζεηο 

ζην θσηηζκφ: 

Φσηηζκφο ππλνδσκαηίσλ 

- Αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ ππξάθησζεο (40 W) ησλ θσηηζηηθψλ ζηα 

ππλνδσκάηηα κε αληίζηνηρνπο ζπκπαγή θζνξηζκνχ, ρακειφηεξεο θαηαλάισζεο 

θαη κεγάινπ ρξφλνπ δσήο (11 W). 

- Αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ αινγφλνπ (35 W) ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

ησλ ππλνδσκαηίσλ κε αληίζηνηρνπο αινγφλνπ ρακειφηεξεο θαηαλάισζεο (20 

W). 

Φσηηζκφο δηαδξφκσλ 

- Αληηθαηάζηαζε ππαξρφλησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ιακπηήξσλ (35 W) θαη 

ηνπνζέηεζε λέσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ κε ιακπηήξεο θζνξηζκνχ MLF (11 W) 

Φσηηζκφο ηζνγείνπ 

- Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ γξακκηθνχ θζνξηζκνχ (120 W) κε λένπο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο θαη ρακειφηεξεο θαηαλάισζεο (28 W). 

- Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ αινγφλνπ (35 W) κε αληίζηνηρνπο αινγφλνπ 

ρακειφηεξεο θαηαλάισζεο (11 W) 

Φσηηζκφο ινηπψλ ρψξσλ 

- Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ ππξάθησζεο (40 θαη 70 W) εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε 

αληίζηνηρνπο ζπκπαγή θζνξηζκνχ, ρακειφηεξεο θαηαλάισζεο θαη κεγάινπ 

ρξφλνπ δσήο (11 W). 

Οη κεηαβνιέο απηέο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.  
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Πίλαθαο 19: Τπνινγηζκφο νθέινπο απφ ηηο κεηαβνιέο ζην ζχζηεκα θσηηζκνχ ηεο 

επηρείξεζεο 

 

Παξνχζα θαηάζηαζε Νέα θαηάζηαζε 

Όθεινο 
απφ ηε 

κεηαβνιή 
(€) 

πλνιηθφ 
φθεινο 
απφ ηε 

κεηαβνιή 
(€) 
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W

h
)*

**
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Γηάδξνκνη-
ζθάιεο* 

180 35 68.985 180 11 21.681 3.878,93 

16.894,89 

604 35 231.483 604 11 72.752 13.015,96 

  
 

Ηζφγεην* 
14 120 18.396 14 28 4.292 1.156,50 

3.850,20 

125 35 47.906 125 11 15.056 2.693,70 

  

 

Γσκάηηα-
φξνθνη** 

164 35 10.371 164 20 5.926 364,46 

6.142,44 

420 40 30.353 420 11 8.347 1.804,51 

900 40 65.043 900 11 17.887 3.866,81 

48 35 3.035 48 20 1.734 106,67 

  

 Λνηπνί 
ρψξνη*** 

25 40 5.475 25 11 1505,63 325,49 

669,83 

13 70 4.982 13 11 782,925 344,34 

                

χλνιν               27.557,36 

         * Οη δηάδξνκνη θαη ζθάιεο θαη ην ηζφγεην θσηίδνληαη ζε 24σξε βάζε 
** Σα δσκάηηα θαη νη φξνθνη έρεη ππνινγηζηεί φηη θσηίδνληαη θαηά κέζν φξν 6 ψξεο θαζεκεξηλά 
θαη ζχκθσλα κε ηελ πιεξφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ. ηνλ ππνινγηζκφ ρξεζηκνπνηήζεθε ν κέζνο 
φξνο πιεξφηεηαο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο (= 66%) 

*** Οη ινηπνί ρψξνη έρεη ππνινγηζηεί φηη θσηίδνληαη 12 ψξεο/ κέξα θαζεκεξηλά 
**** Ο δείθηεο 1,25 αλαθέξεηαη ζηνλ απαηηνχκελν δείθηε θάιπςεο ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ απφ 
ηε ρξήζε ζπκβαηηθνχ κεηαζρεκαηηζηή ζην θσηηζηηθφ ζψκα. 

 

Οη ιακπηήξεο θαη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ζα αληηθαηαζηαζνχλ βξίζθνληαη ζην ηέινο 

ηνπ ρξφλνπ δσήο ηνπο θαη δε ζα εθπνηεζνχλ 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ησλ ιακπηήξσλ θαη ν 

ππνινγηζκφο ηνπ ηειηθνχ νθέινπο γηα θάζε επέκβαζε θαη ζπλνιηθά γηα φιεο ηηο 

επεκβάζεηο ζην ζχζηεκα θσηηζκνχ. 
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Πίλαθαο 20: Τπνινγηζκφο ηειηθνχ νθέινπο ζην 1ν έηνο απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

ιακπηήξσλ 
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Γηάδξνκνη-
ζθάιεο 

180 26 4.680,00 3.878,93 -801,07 

604 26 15.704,00 13.015,96 -2.688,04 

Ηζφγεην 
14 35 490,00 1.156,50 666,50 

125 8 1.000,00 2.693,70 1.693,70 

Γσκάηηα-
φξνθνη 

164 8 1.312,00 364,46 -947,54 

420 3,5 1.470,00 1.804,51 334,51 

900 3,5 3.150,00 3.866,81 716,81 

48 8 384,00 106,67 -277,33 

Λνηπνί 
ρψξνη 

25 3,5 87,50 325,49 237,99 

13 3,5 45,50 344,34 298,84 

χλνιν   28.323,00 27.557,36 -765,64 

 
 

 

3.2.2.2 Υξήζε ΑΠΔ ζην ΕΝΥ 

ε πξνεγνχκελε ελφηεηα αλαθέξζεθε φηη γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ιέβεηαο κε θαχζηκν diesel θίλεζεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο είλαη 

αξθεηά ελεξγεηνβφξνο θαη δαπαλεξφο. Γηα απηφ ην ιφγν εμεηάζηεθε ε αληηθαηάζηαζή 

ηνπ απφ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ζέξκαλζεο ηνπ δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, φπσο νη ειηαθνί 

ζπιιέθηεο. 

Σν ζχζηεκα ειηαθψλ ζπιιεθηψλ δελ απαηηεί θαχζηκα αιιά κφλν ηελ ειηαθή εέξγεηα γηα 

πξνθεηκέλνπ λα ζεξκαίλεη ην λεξφ. Έηζη πξνηείλεηαη αξθεηά ζπρλά ζηε ρψξα καο. Έλα 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ είλαη ε δηαζεζηκφηεηα ρψξνπ, ηφζν γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ φζν θαη γηα ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. ηελ 

ηαξάηζα ηνπ θηεξίνπ ππάξρεη πεξηνξηζκφο σο πξνο ην ρψξν, δηφηη ιεηηνπξγεί 

εζηηαηφξην. Λφγνη αηζζεηηθήο δελ επηηξέπνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ ζε 
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φιε ηελ επηθάλεηα ηεο ηαξάηζαο. Τπάξρνπλ σζηφζν δηαζέζηκα 150 η.κ. γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ. ην κεραλνζηάζην ν δηαζέζηκνο ρψξνο ηθαλνπνηεί ηηο 

απαηηήζεηο εγθαηάζηαζεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ειηαθψλ 

ζπιιεθηψλ. 

χκθσλα κε ππνινγηζκνχο ηνπ κεραληθνχ ηεο επηρείξεζεο έλα ηέηνην ζχζηεκα 

ειαηθψλ ζπιιεθηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο Διιάδαο παξέρεη νιηθφ θνξηίν 

78.696 kWh σθέιηκεο ελέξγεηαο εηεζίσο. Δάλ απηφ ην κέγεζνο παξαγφηαλ κε θαχζε 

diesel θίλεζεο, ζα απαηηνχληαλ: 

(78.696/ 10,5445) / 90% = 8.292 lt. 

Όπνπ 10,5445 ε ζεξκνγφλνο δχλακε ηνπ πεηξειαίνπ, 90% ε απφδνζε ηνπ ιέβεηα. 

Με ηηκή ιίηξνπ diesel θίλεζεο 1,301€, ην θφζηνο γηα ηελ παξαγσγή απηνχ ηνπ κεγέζνπο 

ελέξγεηαο ππνινγίδεηαη ζε: 

8.292 * 1,301 = 10.787€ αλά έηνο 

Σν κέζν θφζηνο εγθαηάζηαζεο ππνινγίδεηαη ζε 10.000€ ελψ ην ελδεηθηηθφ θφζηνο ηνπ 

παξαπάλσ ζπζηήκαηνο, θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, 

αλέξρεηαη ζε 56.000€. Θα ρξεηαζηεί επίζεο ζεξκαληήξαο δηπιήο ελέξγεηαο 3.000 

ιίηξσλ θαη θφζηνπο 3.500€. 

Ο πθηζηάκελνο ιέβεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί πεηξέιαην θίλεζεο ζα δηαηεξεζεί θαη ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθά ή εθεδξηθά. 

 

3.2.2.3 Υξήζε ελεξγεηαθά απνδνηηθήο παξαγσγήο ελέξγεηαο – 

Δγθαηάζηαζε Μ.Δ.Κ. γηα ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ - ζεξκφηεηαο 

(ΖΘ) απφ θπζηθφ αέξην  

Σα ζπζηήκαηα πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο παξάγνπλ ηαπηφρξνλα 

αμηνπνηήζηκε ειεθηξηθή θαη ζεξκηθή ελέξγεηα κέζσ ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 

παξαγφκελε ζεξκφηεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν γηα ζεξκηθή ρξήζε φζν θαη γηα 

ςχμε ή θιηκαηηζκφ.  

Βαζηθφ πιενλέθηεκα θαη θίλεηξν εθαξκνγήο ηεο απνηειεί ε απμεκέλε απφδνζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, έλαληη ηεο ρσξηζηήο ιεηηνπξγίαο ζπκβαηηθψλ ζπζηεκάησλ 
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ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο. Έρεη απνδεηρζεί φηη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ΖΘ, επηηπγράλεηαη ζπλνιηθή απφδνζε θαπζίκνπ έσο θαη 90% (έλαληη 30-

45% πνπ είλαη ν βαζκφο απφδνζεο ησλ ειεθηξηθψλ ζπκβαηηθψλ ζπζηεκάησλ), 

εμνηθνλνκψληαο ελέξγεηα θαηά 15-40%, ζε ζρέζε κε ηελ παξαγφκελε ειεθηξηθή θαη 

ζεξκηθή ελέξγεηα απφ αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα. Ζ εμνηθνλφκεζε απηή πξνθχπηεη απφ 

ηελ αλάθηεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο ζεξκφηεηαο, πνπ δηαθνξεηηθά ζα απνξξηπηφηαλ ζην 

πεξηβάιινλ. 

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ ΖΘ είλαη 

ζπλνπηηθά ηα εμήο: 

- Δμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ  

- Δλεξγεηαθή απηνλνκία  

- Τςειφηεξνο βαζκφο απφδνζεο ζε ζρέζε κε ζπκβαηηθέο ηερλνινγίεο ρσξηζηήο 

ειεθηξνπαξαγσγήο θαη παξαγσγήο ζεξκφηεηαο  

- Δπειημία, ειαρηζηνπνίεζε απσιεηψλ, πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε ηνπηθέο 

ελεξγεηαθέο αλάγθεο, ζπκβνιή ζην ελεξγεηαθφ δπλακηθφ θαη ζηελ αζθάιεηα 

εθνδηαζκνχ  

- Μείσζε εθπεκπφκελσλ ξχπσλ πξνο ην πεξηβάιινλ  

Ζ ηερλνινγία πνπ εθαξκφδεηαη είλαη θπξίσο κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο, ελψ ην 

ζεξκηθφ πξντφλ είλαη δεζηφ λεξφ ή αηκφο ρακειήο πίεζεο. Δπίζεο, γίλεηαη ρξήζε 

ζπζηεκάησλ απνξξφθεζεο γηα ηε κεηαηξνπή ησλ ζεξκηθψλ θνξηίσλ ζε ςπθηηθά 

(θιηκαηηζκφο). 

Καηφπηλ έξεπλαο αγνξάο γηα Μ.Δ.Κ. θπζηθνχ αεξίνπ επηιέρζεθε ε κεραλή ηεο εηαηξείαο 

COGENCO. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεραλή έρεη απνδηδφκελε ζεξκηθή ηζρχ θνληά ζηηο 

αλάγθεο ηνπ θηεξίνπ πνπ κειεηάηαη, ελψ ν ζεξκηθφο βαζκφο απφδνζεο θαη ν ζπλνιηθφο 

είλαη κεγαιχηεξνη ζε ζρέζε κε άιιεο πνπ εμεηάζηεθαλ.  

χκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ κεραληθνχ ηεο επηρείξεζεο, ε εηεζίσο 

παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα αλέξρεηαη ζε 198.925 kWh θαη ε ζεξκηθή ζε 367.247 

kWh. Οη απαηηήζεηο ζε θπζηθφ άεξην ππνινγίδνληαη ζε 58.828 θ.κ. θαη ε θαηαλάισζε 

ζεξκηθήο ελέξγεηαο απφ θπζηθφ αέξην αλέξρεηαη ζε 676.136 kWh. Σν θφζηνο απηνχ 

ζχκθσλα κε ηελ ΔΠΑ Αηηηθήο ππνινγίδεηαη ζηα 33.240 €. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο 
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Μ.Δ.Κ. ζα αγνξάδεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ην δίθηπν αμίαο 70.360 €. ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο πεξηιακβάλνληαη αθφκε ηέιε ζχλδεζεο 3.300 €, 

θαηαλάισζε λεξνχ (γηα θάιπςε απσιεηψλ λεξνχ ζηνπο πχξγνπο ςχμεο) θφζηνπο 

2.100 €, θφζηνο ζπληήξεζεο 620 €. Έηζη ην ζπλνιηθφ εηήζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο 

αλέξρεηαη ζε 109.620 €. Σν φθεινο εηεζίσο απφ ηε ιεηηνπξγία κε ην λέν ζχζηεκα 

ππνινγίδεηαη ζε 36.044 €. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο ηεο Μ.Δ.Κ. βάζεη ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο είλαη 390.000 €. 

 

3.3 Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε 

3.3.1 Τπνινγηζκφο ηακεηαθψλ ξνψλ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 3 ζελάξηα, ζχκθσλα 

κε ηελ επίδξαζε πνπ ζα έρεη ε κεηαηξνπή ζηε δηακφξθσζε ηεο κέζεο ηηκήο 

ελνηθίαζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 3.1.2 θαη 3.1.4. 

Σν πξψην ζελάξην είλαη ην πην ζπληεξεηηθφ θαη δε ιακβάλεη θαζφινπ ππφςε ηελ 

επίδξαζε πνπ ζα έρεη ε κεηαηξνπή ηνπ μελνδνρείνπ ζε νηθνινγηθφ ζηελ δήηεζε γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ μελνδνρείνπ θαη επνκέλσο θαη ζηε κέζε ηηκή ελνηθίαζεο. 

Σν δεχηεξν ζελάξην αληηζέησο ιακβάλεη ππφςε ηε ζεηηθή επίδξαζε ζηε δήηεζε απφ ηε 

κεηαηξνπή ζε green hotel. πγθεθξηκέλα νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζην ρακειφ 

πνζνζηφ αχμεζεο ηεο ηηκήο (4%) γηα πειαηεία πνπ αληηζηνηρεί ζην 22% ηνπ ζπλφινπ. 

Σν ηξίην ζελάξην είλαη ην πην αηζηφδνμν. Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ βάζεη ηνπ πςεινχ 

πνζνζηνχ αχμεζεο ηεο ηηκήο (6%) γηα πειαηεία πνπ αληηζηνηρεί ζην 31,1%. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο 

θνξνινγίαο 25% πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο. 
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Πίλαθαο 21: Τπνινγηζκφο ηακεηαθψλ ξνψλ (ζελάξην α') 

Δίδνο ηακεηαθήο εηζξνήο 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 6ν έηνο 7ν έηνο 8ν έηνο 9ν έηνο 10ν έηνο 

Δπεκβάζεηο ζην 
θσηηζκφ 

Υξήζε 
νηθνλ. 
ιακπηήξσλ 

27.557 27.557 27.557 27.557 27.557 27.557 27.557 27.557 27.557 27.557 

χζηεκα 
ειηαθψλ 

ζπιεθηψλ 

Παχζε 
θαχζεο 
πεηξειαίνπ 10.787 10.787 10.787 10.787 10.787 10.787 10.787 10.787 10.787 10.787 

Απνζβέζεηο 13.900 13.900 13.900 13.900 13.900 0 0 0 0 0 

Δγθαηάζηαζε 
Μ.Δ.Κ. γηα 

.Ζ.Θ. 

Αιιαγή 
θαπζίκνπ 36.044 36.044 36.044 36.044 36.044 36.044 36.044 36.044 36.044 36.044 

Απνζβέζεηο 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 0 0 0 0 0 

χλνιν ηακεηαθψλ εηζξνψλ 173.288 173.288 173.288 173.288 173.288 74.388 74.388 74.388 74.388 74.388 

Δίδνο ηακεηαθήο εθξνήο 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 6ν έηνο 7ν έηνο 8ν έηνο 9ν έηνο 10ν έηνο 

Δπεκβάζεηο ζην 
θσηηζκφ 

Κφζηνο 
αληηθ. 28.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δγθαηάζηαζε 
ζπζη.ειηαθψλ 

ζπιιεθηψλ 

Κφζηνο 
εγθαη. 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κφζηνο 
εμνπι. 59.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δγθαηάζηαζε 
Μ.Δ.Κ. γηα 

.Ζ.Θ. 

Κφζηνο 
εγθαη. 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

πληήξεζε 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 

Σέιε 
ζχλδεζεο 3.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Καηαλ. 
λεξνχ 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 

χλνιν ηακεηαθψλ εθξνψλ 493.843 2.720 2.720 2.720 2.720 2.720 2.720 2.720 2.720 2.720 

Σακεηαθέο εηζξνέο - εθξνέο -327.555 170.568 170.568 170.568 170.568 71.668 71.668 71.668 71.668 71.668 

Μείνλ: Φφξνο εηζνδήκαηνο 0 42.642 42.642 42.642 42.642 17.917 17.917 17.917 17.917 17.917 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο -327.555 127.926 127.926 127.926 127.926 53.751 53.751 53.751 53.751 53.751 
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Πίλαθαο 22: Τπνινγηζκφο ηακεηαθψλ ξνψλ (ζελάξην β') 

Δίδνο ηακεηαθήο εηζξνήο 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 6ν έηνο 7ν έηνο 8ν έηνο 9ν έηνο 10ν έηνο 

Δπεκβάζεηο 
ζην θσηηζκφ 

Υξήζε 
νηθνλ.ιακπηή
ξσλ 27.557 27.557 27.557 27.557 27.557 27.557 27.557 27.557 27.557 27.557 

χζηεκα 
ειηαθψλ 

ζπιεθηψλ 

Παχζε 
θαχζεο πεηξ. 10.787 10.787 10.787 10.787 10.787 10.787 10.787 10.787 10.787 10.787 

Απνζβέζεηο 13.900 13.900 13.900 13.900 13.900 0 0 0 0 0 

Δγθαηάζηαζε 
Μ.Δ.Κ. γηα 

.Ζ.Θ. 

Αιιαγή 
θαπζίκνπ 36.044 36.044 36.044 36.044 36.044 36.044 36.044 36.044 36.044 36.044 

Απνζβέζεηο 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 0 0 0 0 0 

Μεηαβ. ηηκψλ   29.091 29.091 29.091 29.091 29.091 29.091 29.091 29.091 29.091 29.091 

χλνιν ηακ.εηζξνψλ 202.379 202.379 202.379 202.379 202.379 103.479 103.479 103.479 103.479 103.479 

Δίδνο ηακεηαθήο εθξνήο 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 6ν έηνο 7ν έηνο 8ν έηνο 9ν έηνο 10ν έηνο 

Δπ. θσηηζκνχ 
Κφζηνο 
αληηθ. 28.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δγθαηάζηαζε 
ζπζη.ειηαθψλ 

ζπιιεθηψλ 

Κφζηνο εγθ. 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κφζηνο εμ. 59.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δγθαηάζηαζε 
Μ.Δ.Κ. γηα 

.Ζ.Θ. 

Κφζηνο εγθ. 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

πληήξεζε 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 

Σέιε ζχλδ. 3.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Καηαλ. λεξνχ 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 

Μάξθεηηλγθ Έξ.αγνξάο 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

χλνιν ηακεηαθψλ εθξνψλ 511.843 20.720 20.720 20.720 20.720 20.720 20.720 20.720 20.720 20.720 

Σακεηαθέο εηζξνέο - εθξνέο -316.464 181.659 181.659 181.659 181.659 82.759 82.759 82.759 82.759 82.759 

Μείνλ: Φφξνο εηζνδήκαηνο 0 45.415 45.415 45.415 45.415 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο -316.464 136.244 136.244 136.244 136.244 62.069 62.069 62.069 62.069 62.069 
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Πίλαθαο 23: Τπνινγηζκφο ηακεηαθψλ ξνψλ (ζελάξην γ') 

Δίδνο ηακεηαθήο εηζξνήο 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 6ν έηνο 7ν έηνο 8ν έηνο 9ν έηνο 10ν έηνο 

Δπεκβάζεηο 
ζην θσηηζκφ 

Υξήζε νηθνλ. 
ιακπηήξσλ 27.557 27.557 27.557 27.557 27.557 27.557 27.557 27.557 27.557 27.557 

χζηεκα 
ειηαθψλ 

ζπιεθηψλ 

Παχζε 
θαχζεο 
πεηξ. 10.787 10.787 10.787 10.787 10.787 10.787 10.787 10.787 10.787 10.787 

Απνζβέζεηο 13.900 13.900 13.900 13.900 13.900 0 0 0 0 0 

Δγθαηάζηαζε 
Μ.Δ.Κ. γηα 

.Ζ.Θ. 

Αιιαγή 
θαπζίκνπ 36.044 36.044 36.044 36.044 36.044 36.044 36.044 36.044 36.044 36.044 

Απνζβέζεηο 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 0 0 0 0 0 

Όθεινο απφ  
κεηαβ. ηηκψλ 

  
224.306 224.306 224.306 224.306 224.306 224.306 224.306 224.306 224.306 224.306 

χλνιν ηακεηαθψλ εηζξνψλ 397.594 397.594 397.594 397.594 397.594 298.694 298.694 298.694 298.694 298.694 

Δίδνο ηακεηαθήο εθξνήο 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 6ν έηνο 7ν έηνο 8ν έηνο 9ν έηνο 10ν έηνο 

Δπ.θσηηζκνχ 
Κφζηνο 
αληηθ. 28.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δγθαηάζηαζε 
ζπζη.ειηαθψλ 

ζπιιεθηψλ 

Κφζηνο εγθ. 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κφζηνο εμ. 59.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δγθαηάζηαζε 
Μ.Δ.Κ. γηα 

.Ζ.Θ. 

Κφζηνο εγθ. 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

πληήξεζε 620 620 620 620 620           

Σέιε ζχλδ. 3.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Καηαλ. 
λεξνχ 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 

Μάξθεηηλγθ Έξ. αγνξάο 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

χλνιν ηακεηαθψλ εθξνψλ 517.843 26.720 26.720 26.720 26.720 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 

Σακεηαθέο εηζξνέο - εθξνέο -127.249 370.874 370.874 370.874 370.874 272.594 272.594 272.594 272.594 272.594 

Μείνλ: Φφξνο εηζνδήκαηνο 0 92.719 92.719 92.719 92.719 68.149 68.149 68.149 68.149 68.149 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο -127.249 278.156 278.156 278.156 278.156 204.446 204.446 204.446 204.446 204.446 
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Γηεπθξηλίζεηο: 

Σν ζχζηεκα ειηαθψλ ζπιιεθηψλ ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε ειάρηζηνπ θφζηνπο, πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο θαη δε ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ηακεηαθψλ εθξνψλ. 

Ο εμνπιηζκφο ν νπνίνο αληηθαζίζηαηαη απφ Μ.Δ.Κ. έρεη θηάζεη ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ. 

Γηα απηφ ην ιφγν δελ ππάξρνπλ ζε εθθξεκφηεηα απνζβέζεηο θαη ε ινγηζηηθή ηνπ αμία 

είλαη κεδεληθή. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα θσηηζηηθά ζψκαηα. 

 

3.3.2 Τπνινγηζκφο θφζηνπο επέλδπζεο 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο φηαλ αληηθαζίζηαληαη παιαηέο επελδχζεηο 

ρξεζηκνπνηείηαη ν ηχπνο (Αξηίθεο, ζει.100, 2002): 

ΚΔ = ΑΣΔ + ΚΚ + ΛΔ – [ΣΔΠΔ – Φ(ΣΔΠΔ – ΛΑΠΔ)],  

φπνπ ΚΔ= θφζηνο επέλδπζεο,  

ΑΣΔ = αξρηθή ηακεηαθή εθξνή,  

ΛΔ = ινηπά έμνδα,  

Φ = ζπληειεζηήο θνξνινγίαο,  

ΣΔΠΔ = ηακεηαθή εηζξνή απφ πψιεζε ησλ παιαηψλ επελδχζεσλ,  

ΛΑΠΔ = ινγηζηηθή αμία παιαηψλ επελδχζεσλ  

Χζηφζν, φπσο αλαθέξζεθε ήδε, ν εμνπιηζκφο πνπ αληηθαζίζηαηαη δελ έρεη ινγηζηηθή 

αμία θαη δε κπνξεί λα εθπνηεζεί. Σα ινηπά έμνδα απφ ηελ απφθηεζε αληαιιαθηηθψλ γηα 

ηε ζπληήξεζε ησλ λέσλ κεραλεκάησλ είλαη ακειεηέα θαη δε ιακβάλνληαη ππφςε. Απφ 

ηηο κεηαηξνπέο πνπ απνθαζίζηεθαλ δε ζα απαηηεζεί κεηαβνιή ησλ απνζεκάησλ, 

απαηηήζεσλ ή κεηξεηψλ, δειαδή δε ζα ππάξμεη θάπνηα κεηαβνιή ζην θεθάιαην 

θίλεζεο. Έηζη ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο ηζνχηαη κε ην πνζφ ηεο αξρηθήο ηακεηαθήο 

εθξνήο φπσο ππνινγίζηεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα κείνλ ην πνζφ γηα θαηαλάισζε 

λεξνχ θαη ζπληήξεζε γηα ην πξψην έηνο. Γειαδή ην θφζηνο επέλδπζεο γηα θαζεκηά 

απφ ηηο ηξεηο πξνηάζεηο είλαη: 
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Α΄ : 493.843 – 620 – 2.100 = 491.123 € 

Β‟ : 511.843 – 620 – 2.100 = 509.123 € 

Γ‟ : 517.843 – 620 – 2.100 = 515.123 € 

 

3.3.3 Καζαξά παξνχζα αμία 

Δπεηδή νη ηακεηαθέο ξνέο είλαη άληζεο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζαξάο παξνχζαο 

αμίαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν ηχπνο (Αξηίθεο, ζει. 112, 2002): 

  λ  
ΚΠΑ =  [ΚΣΡn (ΠΑθ,λ)] - ΚΔ 

  
n=1 

 
 

Ζ επηρείξεζε ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο θεθάιαηα απφ 

ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Χο επηηφθην ιήθζεθε ην επηηφθην ρνξεγήζεσλ γηα 8%, θαηφπηλ 

έξεπλαο αγνξάο γηα ηα επηηφθηα ρνξεγήζεσλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνπλ νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο. Αθνινπζεί ν πίλαθαο κε ηηο παξνχζεο αμίεο ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

γηα ηηο ηξεηο πξνηάζεηο. 

 

Πίλαθαο 24: Τπνινγηζκφο παξνπζψλ αμηψλ θαη Κ.Π.Α. γηα ηηο ηξεηο πξνηάζεηο 

 
Παξνχζεο αμίεο πξνηάζεσλ 

ΠΑ 8% 

 
Α Β Γ 

1ν έηνο -303.260 -292.992 -117.811 0,92583 

2ν έηνο 109.676 116.808 238.474 0,85734 

3ν έηνο 101.551 108.155 220.808 0,79383 

4ν έηνο 94.029 100.144 204.453 0,73503 

5ν έηνο 87.064 92.725 189.307 0,68058 

6ν έηνο 33.872 39.114 128.836 0,63017 

7ν έηνο 31.363 36.217 119.292 0,58349 

8ν έηνο 29.040 33.534 110.456 0,54027 

9ν έηνο 26.889 31.050 102.274 0,50025 

10ν έηνο 24.897 28.750 94.697 0,46319 

χλνιν 235.122 293.504 1.290.786 

  

Κ.Δ. 491.123 509.123 515.123 

Κ.Π.Α. -258.721 -215.619 775.663 

Υαξαθηεξηζκφο  Με απνδεθηή Με απνδεθηή Απνδεθηή 
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3.3.4 Δπαλείζπξαμε επέλδπζεο κε βάζε ηελ παξνχζα αμία 

Γεδνκέλνπ φηη νη θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο δελ είλαη ίδηεο γηα φια ηα έηε θξίλεηαη 

απαξαίηεηνο ν ππνινγηζκφο ησλ αζξνηζηηθψλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ γηα θάζε έλα 

απφ ηα ηξία ζελάξηα. 

 

Πίλαθαο 25: Αζξνηζηηθέο παξνχζεο αμίεο γηα ηηο 3 πξνηάζεηο 

 
ελάξην α' ελάξην β' ελάξην γ' 

  Π.Α. 
Αζξνηζηηθή 

Π.Α. Π.Α. 
Αζξνηζηηθή 

Π.Α. Π.Α. 
Αζξνηζηηθή 

Π.Α. 

1ν έηνο 
-

303.260 -303.260 
-

292.992 -292.992 
-

117.811 -117.811 

2ν έηνο 109.676 -193.584 116.808 -176.184 238.474 120.663 

3ν έηνο 101.551 -92.033 108.155 -68.030 220.808 341.472 

4ν έηνο 94.029 1.997 100.144 32.114 204.453 545.924 

5ν έηνο 87.064 89.061 92.725 124.839 189.307 735.232 

6ν έηνο 33.872 122.933 39.114 163.953 128.836 864.067 

7ν έηνο 31.363 154.296 36.217 200.170 119.292 983.359 

8ν έηνο 29.040 183.336 33.534 233.704 110.456 1.093.815 

9ν έηνο 26.889 210.225 31.050 264.754 102.274 1.196.089 

10ν έηνο 24.897 235.122 28.750 293.504 94.697 1.290.786 

 

Ζ επέλδπζε ζχκθσλα κε ην 3ν ζελάξην επαλεηζπξάηηεηαη ζε 3 έηε, 10 κήλεο θαη 6 

εκέξεο (βι. παξάξηεκα 4), ελψ ζχκθσλα κε ηα άιια δχν ζελάξηα δελ θαηαθέξλεη λα 

επαλεηζπξαρζεί κέζα ζηα 10 έηε. 

 

3.3.5 Γείθηεο απφδνζεο 

Ο δείθηεο απφδνζεο κηαο επέλδπζεο ηζνχηαη κε ηελ παξνχζα αμία ηεο επέλδπζεο 

πξνο ην θφζηνο απηήο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ ηχπν (Αξηίθεο, ζει. 116, 

2002): 

ΓΑ = ΠΑ / ΚΔ 
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Γηα ηηο ηξεηο πξνηάζεηο ν δείθηεο απφδνζεο ππνινγίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 26: Τπνινγηζκφο δείθηε απφδνζεο γηα ηηο 3 πξνηάζεηο 

    Α Β Γ 

Παξνχζα αμία 235.122 293.504 1.290.786 

Κφζηνο επέλδπζεο 491.123 509.123 515.123 

Γείθηεο απφδνζεο 0,4787 0,5765 2,5058 

Υαξαθηεξηζκφο Με απνδεθηή Με απνδεθηή Απνδεθηή 

 

Μφλν γηα ηελ ηξίηε πξφηαζε ν δείθηεο απφδνζεο είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο, 

επνκέλσο απηή γίλεηαη απνδεθηή, ελψ νη άιιεο δχν φρη. 

Ο θαζαξφο δείθηεο απφδνζεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ θαζαξά παξνχζα αμία δηά ηνπ 

θφζηνπο επέλδπζεο: 

ΚΓΑ = ΚΠΑ / ΚΔ 

 

Γηα ηηο ηξεηο πξνηάζεηο ν ππνινγηζκφο ηνπ θαζαξνχ δείθηε απφδνζεο γίλεηαη ζηνλ 

επφκελν πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 27: Τπνινγηζκφο θαζαξνχ δείθηε απφδνζεο γηα ηηο 3 πξνηάζεηο 

    Α Β Γ 

Καζαξά παξνχζα αμία -258.721 -215.619 775.663 

Κφζηνο επέλδπζεο 491.123 509.123 515.123 

Καζαξφο δείθηεο 
απφδνζεο -0,5268 -0,4235 1,5058 

Υαξαθηεξηζκφο Με απνδεθηή Με απνδεθηή Απνδεθηή 

 

Καη βάζεη ηνπ θαζαξνχ δείθηε απφδνζεο ε 3 πξφηαζε γίλεηαη απνδεθηή, θαζψο ν ΚΓΑ 

είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 0. Αληίζεηα νη δπν πξψηεο πξνηάζεηο απνξξίπηνληαη. 

 

3.3.6 Υξεκαηνδφηεζε 

Αλαθέξζεθε ήδε φηη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θεθάιαηα απφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο. Πέξα φκσο απφ απηά κπνξεί ην επελδπηηθφ 
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πξφγξακκα λα εληαρζεί ζηα πιαίζηα επηδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ θαη λα ιάβεη 

νηθνλνκηθή ππνζηήξημε απφ ην δεκφζην. 

Με ηελ Πξάμε «Πξάζηλνο ηνπξηζκφο» πνπ εμήγγεηιε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη 

Σνπξηζκνχ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηα» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο 2007-2013 

εηαηξείεο νη νπνίεο εθκεηαιιεχνληαη ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηελ πξφηαζή ηνπο θαη λα 

ιάβνπλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. 

Ο ειάρηζηνο πξνυπνινγηζκφο αλά ππνβαιιφκελν επελδπηηθφ ζρέδην αλέξρεηαη ζηηο € 

15.000,00 θαη ν κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ € 

400.000,00. 

Σν χςνο ηεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ νξίδεηαη ζην 40%. Δπηπιένλ 

πξνζαχμεζε θαηά 5% δίλεηαη ζε επελδπηηθά ζρέδηα πνπ πινπνηνχληαη ζε κηθξά λεζηά 

θάησ ησλ 3.100 θαηνίθσλ. 

Σν ππφινηπν ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα θαιχπηεηαη κε ηδησηηθή ζπκκεηνρή 

ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο ελίζρπζεο.  

 

 
Πίλαθαο 28: Υξεκαηνδνηηθφ ζρήκα έξγνπ 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ ΥΖΜΑ ΔΡΓΟΤ 

Ηδησηηθή ζπκκεηνρή 60% 

Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε (αλαιφγσο ηελ πεξίπησζε) 40%  

 

 

ην ρξεκαηνδνηηθφ απηφ πξφγξακκα ζα εληαρζεί ε εγθαηάζηαζε Μ.Δ.Κ. γηα .Ζ.Θ. 

επεξεάδνληαο ηελ παξνχζα αμία ησλ επελδχζεσλ σο εμήο: 
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Πίλαθαο 29: Τπνινγηζκφο παξνπζψλ αμηψλ θαη Κ.Π.Α. γηα ηηο ηξεηο πξνηάζεηο κε ηε 

δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε 

 
Παξνχζεο αμίεο πξνηάζεσλ 

ΠΑ 8% 

 
Α Β Γ 

1ν έηνο -11.957 -147.340 27.841 0,92583 

2ν έηνο 109.676 116.808 238.474 0,85734 

3ν έηνο 101.551 108.155 220.808 0,79383 

4ν έηνο 94.029 100.144 204.453 0,73503 

5ν έηνο 87.064 92.725 189.307 0,68058 

6ν έηνο 33.872 39.114 128.836 0,63017 

7ν έηνο 31.363 36.217 119.292 0,58349 

8ν έηνο 29.040 33.534 110.456 0,54027 

9ν έηνο 26.889 31.050 102.274 0,50025 

10ν έηνο 24.897 28.750 94.697 0,46319 

χλνιν 526.425 439.155 1.436.438 

  

Κ.Δ. 491.123 509.123 515.123 

Κ.Π.Α. 32.582 -69.968 921.315 

Υαξαθηεξηζκφο  Απνδεθηή Με απνδεθηή Απνδεθηή 
  

Μεηά ηε ρξεκαηνδφηεζε νη θαζαξέο παξνχζεο αμίεο εκθαλίδνληαη βειηησκέλεο. 

Απνδεθηέο γίλνληαη ηψξα ε πξψηε θαη ε ηξίηε πξφηαζε επέλδπζεο.  

Αληίζηνηρα, νη αζξνηζηηθέο παξνχζεο αμίεο ησλ ηξηψλ πξνηάζεσλ κε ηνλ 

ζπλππνινγηζκφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην δεκφζην έρνπλ σο εμήο:  

 

Πίλαθαο 30: Αζξνηζηηθέο παξνχζεο αμίεο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην δεκφζην 

 
Α Β Γ 

 

Π.Α. 
Αζξνηζηηθή 

Π.Α. 
Π.Α. 

Αζξνηζηηθή 
Π.Α. 

Π.Α. 
Αζξνηζηηθή 

Π.Α. 

1ν έηνο -11.957 -11.957 
-

147.340 -147.340 27.841 27.841 

2ν έηνο 109.676 97.719 116.808 -30.533 238.474 266.315 

3ν έηνο 101.551 199.270 108.155 77.622 220.808 487.123 

4ν έηνο 94.029 293.300 100.144 177.765 204.453 691.576 

5ν έηνο 87.064 380.364 92.725 270.490 189.307 880.883 

6ν έηνο 33.872 414.236 39.114 309.605 128.836 1.009.719 

7ν έηνο 31.363 445.599 36.217 345.821 119.292 1.129.011 

8ν έηνο 29.040 474.639 33.534 379.355 110.456 1.239.467 
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9ν έηνο 26.889 501.528 31.050 410.405 102.274 1.341.740 

10ν έηνο 24.897 526.425 28.750 439.155 94.697 1.436.438 

 

Ζ επέλδπζε ζχκθσλα κε ην 1ν ζελάξην επαλεηζπξάηηεηαη ζε 8 έηε, 7 κήλεο θαη 11 

εκέξεο θαη κε ην 3ν ζελάξην επαλεηζπξάηηεηαη ζε 3 έηε, 1 κήλα θαη 19 εκέξεο (βι. 

παξάξηεκα 5), ελψ ζχκθσλα κε ην 2ν ζελάξην δελ θαηαθέξλεη λα επαλεηζπξαρζεί 

κέζα ζηα πξψηα 10 έηε. 

Αληηζηνίρσο, ν δείθηεο απφδνζεο θαη ν θαζαξφο δείθηεο απφδνζεο δηακνξθψλνληαη 

σο εμήο: 

 

Πίλαθαο 31: Τπνινγηζκφο δείθηε απφδνζεο γηα ηηο 3 πξνηάζεηο 

    Α Β Γ 

Παξνχζα αμία 526.425 439.155 1.436.438 

Κφζηνο επέλδπζεο 491.123 509.123 515.123 

Γείθηεο απφδνζεο 1,0719 0,8626 2,7885 

Υαξαθηεξηζκφο Απνδεθηή Με απνδεθηή Απνδεθηή 

 

Πίλαθαο 32: Τπνινγηζκφο θαζαξνχ δείθηε απφδνζεο γηα ηηο 3 πξνηάζεηο 

    Α Β Γ 

Καζαξά παξνχζα αμία 32.582 -69.968 921.315 

Κφζηνο επέλδπζεο 491.123 509.123 515.123 

Καζαξφο δείθηεο 
απφδνζεο 0,0663 -0,1374 1,7885 

Υαξαθηεξηζκφο Απνδεθηή Με απνδεθηή Απνδεθηή 

 

Καη νη 2 δείθηεο εκθαλίδνληαη βειηησκέλνη κεηά ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην δεκφζην. Ζ 

πξψηε πξφηαζε γίλεηαη απνδεθηή, ελψ ε δεχηεξε απνξξίπηεηαη. Ζ ηξίηε γίλεηαη 

απνδεθηή φπσο θαη πξνεγνπκέλσο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

 

4.1 πκπεξάζκαηα 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζπκπεξαίλεη θαλείο φηη ε επέλδπζε κηαο 

μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ζε νηθνινγηθή απαηηεί έλα κεγάιν 

πνζφ, αλάινγν πάληα ησλ αιιαγψλ πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο ζε θάζε πεξίπησζε. Ζ 

απνπιεξσκή ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ δηαξθεί αξθεηά ρξφληα θαη μεπεξλά ηα 10 

έηε. Ζ επηρνξήγεζε ηέηνησλ επελδχζεσλ απφ ην θξάηνο αιιά θαη ε ιήςε ππφςε ησλ 

λέσλ ζπλζεθψλ πνπ δηακνξθψλνληαη ζην εκπνξηθφ κέξνο ηεο επηρείξεζεο κεηά ηε 

κεηαηξνπή ζε πεξηβαιινληηθά θηιηθφ μελνδνρείν, ζπλζήθεο νη νπνίεο δε ιακβάλνληαλ 

ππφςε ζε πξνεγνχκελεο παξφκνηεο κειέηεο, δχλαληαη λα επηηαρχλνπλ ηελ πεξίνδν 

απνπιεξσκήο. ε θάζε πεξίπησζε, ην ζχλνιν ησλ επεκβάζεσλ ζεσξνχληαη  

καθξνπξφζεζκε επέλδπζε. 

Χο απφξξνηα απηνχ γίλεηαη εληνλφηεξε ε αλάγθε γηα παξαθνινχζεζε ηεο πειαηείαο θαη 

ιεπηνκεξή ζθηαγξάθεζε ηνπ πξνθίι ησλ ππαξρφλησλ θαη ησλ δπλεηηθψλ πειαηψλ ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ έξεπλα κάξθεηηλγθ, θαζψο θαη ε πιήξεο αμηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε 

πιεξνθνξίαο πξνθχπηεη απφ απηή, πξέπεη λα απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα γηα κηα 

μελνδνρεηαθή επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα αμηνπνηήζεη ζην κέγηζην ηνπο πφξνπο πνπ ζα 

δηαζέζεη γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ζε νηθνινγηθφ μελνδνρείν. 

Σέινο, ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ζπκπέξαζκα, αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ yield management ζηελ εκπνξηθή δηαρείξηζε ελφο μελνδνρείνπ θαη 

ζηηο ελέξγεηεο κεηαηξνπήο απηνχ ζε νηθνινγηθφ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζπληζηά ζε 

θάζε πεξίπησζε ε θαηάιιειε πξνβνιή θαη δηαθήκηζε ηεο επηρείξεζεο. 

 

4.2 Πξννπηηθέο 

Μέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζπληάζζεηαη ε παξνχζα εξγαζία ην ηνπίν ζρεηηθά κε ηα green 

hotels παξακέλεη νκηριψδεο φζνλ αθνξά ηα ηππηθά θξηηήξηα γηα ηνλ νξηζκφ ηνπο. 

Χζηφζν είλαη μεθάζαξε ε ηάζε γηα επηθξάηεζή ηνπο ζην κέιινλ σο κνληέιν θηηξίνπ 

αιιά θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 
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Όζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθνχ yield management, ζα είρε ελδηαθέξνλ 

λα δηεμάγνληαλ έξεπλεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ πνπ ήδε πξνζειθχεη ε ππφ 

εμέηαζε επηρείξεζε απέλαληη ζε πηζαλή κεηαηξνπή ηεο ζε νηθνινγηθή. Δπίζεο ζα ήηαλ 

ζθφπηκν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ έξεπλεο ζηελ Διιάδα αληίζηνηρεο κε απηέο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη αλαθέξνληαλ ζε άιιεο ρψξεο, ψζηε ην 

δείγκα ησλ εξσηεζέλησλ λα είλαη πην αληηπξνζσπεπηηθφ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο λα έρνπλ θαιχηεξε εθαξκνγή ζηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε. 

Φπζηθά ζεσξείηαη ρξήζηκε ε παξαθνινχζεζε ησλ πξαγκαηηθψλ απνηειεζκάησλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ απφ ηε κεηαηξνπή ελφο μελνδνρείνπ ζε νηθνινγηθφ, ψζηε 

λα δηαζηαπξσζεί θαηά πφζν ηειηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ επαιεζεχνληαη ζηελ 

πξάμε θαη αλ ην φηη έλα μελνδνρείν πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε «πξάζηλν» ηξφπν 

έρεη σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ησλ πσιήζεψλ ηνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

1)Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε 

χκθσλα κε ην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ 2009), ε ελεξγεηαθή 

επηζεψξεζε ζηνρεχεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη αθνξά φιεο ηηο ελεξγεηαθέο 

ηερλνινγίεο. 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη πεξηιακβάλεη ζε πξψηε θάζε θαηαγξαθή ησλ 

θαηαλαιψζεσλ ελέξγεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. ηε ζπλέρεηα εθηειείηαη έλα 

θαηάιιειν πξφγξακκα κέηξεζεο ζεκαληηθψλ ελεξγεηαθψλ θαη άιισλ κεγεζψλ. 

Καηφπηλ επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνεγνχκελσλ κεηξήζεσλ, 

πξνζδηνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

Ζ απφθαζε Γ6/Β/νηθ. 11038, ΦΔΚ 1526/Β/27.07.1999 «Γηαδηθαζίεο, απαηηήζεηο θαη 

θαηεπζχλζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ» θαζνξίδεη ηνλ αθξηβή 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη κηα ελεξγεηαθή επηζεψξεζε. Έηζη έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

δχν θαηεγνξίεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο, ε ζπλνπηηθή θαη ε εθηελήο. 

Ζ ζπλνπηηθή εζηηάδεη ζηνλ εληνπηζκφ εθείλσλ ησλ επεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο πνπ ζεσξνχληαη πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο θαη άκεζεο απφδνζεο. Αθφκε, 

ζηνρεχεη ζηελ νξηνζέηεζε ησλ επεκβάζεσλ πνπ θαηαξρήλ ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ 

θνξέα γηα απηνρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ. Σέινο, κε ηε ζπλνπηηθή ελεξγεηαθή 

επηζεψξεζε επηζεκαίλνληαη νη επεκβάζεηο νη νπνίεο ρξήδνπλ αλαιπηηθήο ηεθκεξίσζεο, 

πξάγκα πνπ γίλεηαη ζηελ αλαιπηηθή ελεξγεηαθή επηζεψξεζε. 

ηελ αλαιπηηθή ελεξγεηαθή επηζεψξεζε θαηαξηίδνληαη ελεξγεηαθά ηζνδχγηα βάζεη 

ελεξγεηαθψλ ζηνηρείσλ θαη κεηξήζεσλ πνπ γίλνληαη ζην θηήξην. Οη επεκβάζεηο πνπ 

γίλνληαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο 

απφδνζεο. 
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2) Γεληθφ ππφδεηγκα αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηή 

        
Δξεζίζκαηα → 

Δπεμεξγαζία 
εξεζηζκάησλ → Αληαπφθξηζε 

        
Δξεζίζκαηα 
απφ 
Μάξθεηηλγθ 

Άιια 
εξεζίζκαηα 

→ 

Μαχξν θνπηί 
θαηαλαισηή 

→ 

Αληαπνθξίζεηο 
αγνξαζηή 

πξντφλ νηθνλνκηθά  

Υαξαθηε-
ξηζηηθά 

αγνξαζηή 

Γηαδηθαζία 
ιήςεο 

απνθάζε
σλ 

αγνξαζηή 

Δπηινγή 
πξντφληνο 

ηηκή ηερλνινγηθά Δπηινγή κάξθαο 

δηαλνκή πνιηηηθά/λνκηθά 
Δπηινγή 

πξνκεζεπηή 

πξνβνιή πνιηηηζηηθά Υξφλνο αγνξάο 

  
Πνζφηεηα αγνξάο 

 

 

 

3) Οη ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο 
 

   

  
Τπάξρνληα πξντφληα Νέα πξντφληα 

Τπάξρνπζεο 
αγνξέο 

1.ηξαηεγηθή Γηείζδπζεο-
πγθέληξσζεο Αγνξάο 

3.ηξαηεγηθή 
Αλάπηπμεο 
πξντφλησλ 

Νέεο αγνξέο 
2.ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο 
Αγνξάο 

4.ηξαηεγηθή 
"Γηαθνξνπνίεζεο 
Γξαζηεξηνηήησλ" 

   
Πεγή: Kottler P., Marketing Management: Analysis Planning 
Implementation and Control, Prentice Hall, 1996, 9th edition 
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4)Τπνινγηζκφο επαλείζπξαμεο επέλδπζεο κε βάζε ηελ παξνχζα αμία 

Γ 

0,84934735 ρ 

  12 

ρ= 10,1922 

  

0,1922 ς 

  30 

ς= 5,765044 

    

3 έηε, 10 κήλεο θαη 6 
εκέξεο 

 

 

5)Τπνινγηζκφο επαλείζπξαμεο επέλδπζεο κε βάζε ηελ παξνχζα αμία κε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην δεκφζην 

Α Γ 

0,6130 ρ 0,137 ρ 

  12   12 

ρ= 7,3564 ρ= 1,6434019 

    

0,3564   0,6434 ς 

  30   30 

ς= 10,6905 ς= 19,302058 

8 έηε, 7 κήλεο θαη 11 
εκέξεο 

3 έηε, 1 κήλαο θαη 
19 εκέξεο 

 


