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Σν παξόλ επηρεηξεκαηηθό ζρέδην είλαη γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο 

επνκέλσο θάπνηα από ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη κπνξεί λα κελ είλαη 

απνιύησο αθξηβή. 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή κνπ Γεκήηξε Α. Γεσξγαθέιιν γηα 

ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη γηα ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε ηνπ γηα λα νινθιεξσζεί ε 

παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία. Δπίζεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ 

ζε φινπο φζνη κε ζηήξημαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ 

εξγαζίαο, πνπ δελ είλαη άιινη απφ ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη απφ ηνπο θίινπο κνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπο . Υξηζηάθε θαη Κ. θαθηαλάθε! 
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Κεθάιαην 1  

1.πκπεξάζκαηα-χλνςε  

1.1 Όξακα θαη Απνζηνιή 

Ζ Dream Villas E.E. κέζσ ηεο ζπλερνχο αλάπηπμεο πξνζβιέπεη ζηε δηαζθάιηζε ησλ 

αμίσλ ηεο παξαδνζηαθήο θξεηηθήο θηινμελίαο θαη ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Γπηηθήο Κξήηεο. 

Ζ απνζηνιή ηεο Dream Villas Δ.Δ. είλαη ε ελνηθίαζε πνιπηειψλ θαηνηθηψλ θαη ε 

παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ κε γλψκνλα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

επηζθεπηψλ ηεο. 

1.2 Πεξηγξαθή ηεο επηρεηξήζεσο  

1.2.1 Ηζηνξηθφ 

Ζ εηαηξεία Dream Villas Δ.Δ. ηδξχζεθε ην Μάξηην ηνπ 2004 θαη βξίζθεηαη ηψξα ζηελ 

αλάπηπμε ηεο. Ζ Dream Villas Δ.Δ. επηθεληξψλεη  θαηά θχξην ιφγν ηε δξάζε ηεο, ζηε 

δηαρείξηζε ηεζζάξσλ κεγάισλ πνιπηειψλ θαηνηθηψλ πςεινχ αξρηηεθηνληθνχ 

ζρεδηαζκνχ πνπ βξίζθνληαη ππφ ηνλ ηδηνθηεζηαθφ ηεο έιεγρν θαη ηελ εθκεηάιιεπζε 

ηνπο σο ηνπξηζηηθέο θαηνηθίεο ζην ρσξηφ Ληβάδηα λνηηνδπηηθά ηνπ λνκνχ Υαλίσλ. Οη 

πνιπηειείο θαηνηθίεο ηεο Dream Villas Δ.Δ. είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε δπηηθή πιεπξά 

ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ. Ζ λνκηθή κνξθή ηεο Dream Villas Δ.Δ είλαη Δηεξφξξπζκε 

Δηαηξεία. 

1.2.2 Οη ζηφρνη  

Dream Villas Δ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ζηελ απνζηνιή ηεο ρξεηάδεηαη λα 

πινπνηήζεη ηνπο παξαθάησ ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο: 

 Αλαλέσζε ηζηνζειίδαο ηεο επηρείξεζεο 

 Δλίζρπζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηεο  
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 Γεκηνπξγία δνκψλ ζχλδεζεο θαη θαηαρψξεζε ηεο ηζηνζειίδαο ζε άιιεο 2 

δηαθεκηζηηθνχο ηζφηνπνπο ηελ www.dreamvillas.com θαη 

www.greekluxuryvillas.com  

 

1.2.3 Ζ δηεπζπληηθή νκάδα  

Ζ δηεπζπληηθή νκάδα πεξηιακβάλεη ηνλ ηδηνθηήηε θαη Γεληθφ Γηεπζπληή, ν νπνίνο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεχζπλε Πσιήζεσλ θαη Μάξθεηηλγθ θα Ν. Παπαζπχξνπ, 

ηδξχζαλ απφ θνηλνχ ην 2004 ηελ εηαηξεία Dream Villas Δ.Δ. κε πνζνζηά 50% 

έθαζηνο.  

1.3 Αλάιπζε ηνπ θιάδνπ θαη ηεο αγνξάο  

1.3.1 Σν πξντφλ θαη νη ππεξεζίεο 

Οη ηνπξηζηηθέο πνιπηειείο θαηνηθίεο είλαη ηέζζεξηο θαη είλαη ρσξηζκέλεο ζε δεπγάξηα. 

Σν έλα δεπγάξη νη βίιιεο  Ναπηίινο θαη Όζηξηα, βξίζθνληαη κέζα ζην ρσξηφ Ληβάδηα 

θαη ην άιιν δεπγάξη, νη βίιιεο Πνζεηδψλαο θαη Καιπςψ, 2 ρηιηφκεηξα έμσ απφ απηφ. 

Όιεο νη θαηνηθίεο έρνπλ ζέα θαη ηδησηηθή πηζίλα. Ζ επηρείξεζε δηέπεηαη απφ ηε 

θηινζνθία ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ε νπνία ζπλνςίδεηαη ζηε δηαθχιαμε ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ επηρείξεζε Dream Villas εθαξκφδεη θάπνηα πξνγξάκκαηα  

After Sales θαη πηζηφηεηαο πειαηψλ.  

1.3.2 Οη ηάζεηο ηεο αγνξάο  

Ο ειιεληθφο ηνπξηζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο ειάρηζηνπο ηνκείο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο 

ν νπνίνο είλαη αληαγσληζηηθφο ζε παγθφζκην επίπεδν θαη παξφιν πνπ ε ειιεληθή 

νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ αγνξά ηεο 

απηνεμππεξεηνχκελεο ηνπξηζηηθήο πνιπηειήο θαηνηθίαο είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή. 

1.3.3 Αλάιπζε ηεο Αγνξάο 

Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζηξέθνπλ ηνπο ηνπξίζηεο ζηελ ελνηθίαζε 

απηνεμππεξεηνχκελσλ ηνπξηζηηθψλ πνιπηειψλ θαηνηθηψλ είλαη :  

http://www.dreamvillas.com/
http://www.greekluxuryvillas.com/
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 Μεησκέλν θφζηνο δηακνλήο αλάινγα κε ηε ρσξεηηθφηεηα ηεο θαηνηθίαο θαη ηε 

πεξίνδν ελνηθίαζεο 

 Απηνλνκία δηαρείξηζεο ρψξνπ θαη ρξφλνπ 

 Οηθείν πεξηβάιινλ   

 Απνκάθξπλζε απφ ην κνληέιν ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ – αληηθαηάζηαζε ηνπ 

απφ ηε θηινζνθία ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ  

1.3.4 ·ξεπλα ηεο αγνξάο 

Οη ηππηθνί πειάηεο  Dream Villas αλαδεηνχλ ηελ εξεκία, ηελ απνκφλσζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε πξνζηηή πνιπηέιεηα πνπ ηνπ παξέρεηαη, έρνληαο φκσο παξάιιεια θαη 

ηελ επηινγή ηεο ζχλδεζεο κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα φπσο είλαη ε θπζηνιαηξία θαη ε 

γλσξηκία κε ηελ ηνπηθή παξάδνζε. Πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε Γεξκαλία, ηελ Αγγιία 

θαη ηελ Διιάδα, Πεξίπνπ ην 60% αλήθεη ζηε κεζαία ηάμε ελψ ην 40 % ζηελ 

αλψηεξε. Ζ Dream Villas Δ.Δ παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ηεο επηινγήο κέζα απφ 4 

πνιπηειήο θαηνηθίεο αιιά θαη απφ κηα κεγάιε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ππεξεζηψλ απεπζχλεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο αγνξάο :  

 ε λεαξέο παξέεο πνπ κνηξάδνληαη ην θφζηνο δηακνλήο ιφγν ηεο κεγάιεο 

ρσξεηηθφηεηαο ησλ θαηνηθηψλ 

 ε ληφπαληξα δεπγάξηα ή δεπγάξηα πνπ είηε πξαγκαηνπνηνχλ ην γάκν ηνπο ζην 

Λαθνλήζη ή ζηε ίδηα ηε θαηνηθία είηε βξίζθνπλ πνιχ ξνκαληηθή ηελ 

αηκφζθαηξα θαη ην εμσηεξηθφ Jacuzzi 

 ε νηθνγέλεηεο κε παηδηά 

 Businessmen/women (ζηειέρε επηρεηξήζεσλ) 

1.3.5 Αλάιπζε Αληαγσληζκνχ 

Οη έκκεζνη  αληαγσληζηέο είλαη φιεο  νη πνιπηειείο θαηνηθίεο νη νπνίεο βξίζθνληαλ 

θνληά ζηε ζάιαζζα θαη ζε νιφθιεξν ην λεζί ηεο Κξήηεο θαη ιεηηνπξγνχλ 8 κήλεο ην 

ρξφλν:  

o GOLDEN VILLAS 

o ALMYRA VILLAS 

o ALKYONIS VILLAS 

o OCEAN LUXURY VILLAS 
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o SFINARI VILLAS 

o VILLA COUNTRYSIDE 

o VILLA CRETE 

Οη θπξηφηεξνη άκεζνη αληαγσληζηέο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ε Dream Villas Δ.Δ.: 

o BLUE SEA VILLAS 

o BEATIFULL VILLA  

1.4 ηξαηεγηθή Μάξθεηηλγθ  

1.4.1 Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή 

Ζ επηρείξεζε γηα ηελ επφκελε 5εηηα ζα δηαηεξήζεη ζηαζεξή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή 

δεδνκέλνπ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ επηδξάζεσλ φπσο απηά έρνπλ 

αληίθηππν ζην ηνπξηζκφ, ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνχξγεη 8 κήλεο ην ρξφλν κε ειάρηζηεο 

κέξεο δηακνλήο ηελ κηα εβδνκάδα. Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή παξνπζηάδεη επνρηθφηεηα 

θαη δηαθξίλεηαη ζε 3 ζεδφλ (high- medium- low).Ζ ζπγθεθξηκέλε ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή ηεο εμαζθαιίδεη έλα πεξηζψξην θέξδνπο αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ. 

1.4.2 ηξαηεγηθή Πξνψζεζεο 

Ζ  επηρείξεζε Dream Villas Δ.Δ. ρξεζηκνπνηεί σο κνλαδηθφ κέζν πξνψζεζεο θαη 

πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ην δηαδίθηπν. Σα θχξηα κέζα δηαλνκήο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο είλαη νη 3 θπξίαξρεο δηαθεκηζηηθέο ηζηνζειίδεο Holiday 

Rentals, Owners Direct θαη Trip Advisor, γηα ηε πξνζέιθπζε ηεο αγνξάο ησλ Ηηαιψλ, 

Γάιισλ θαη Ρψζσλ πξνηείλεηαη ε θαηαρψξεζε ησλ θαηνηθηψλ ζε άιιεο δπν 

δηαθεκηζηηθνχο ηζηφηνπνπο ηελ www.villas.com θαη www.greekluxuryvillas.com. 

Δλίζρπζε επηζθεςηκφηεηα ηεο εηαηξηθήο ηζηνζειίδαο: 

 Πξνβνιή κέζσ κεραλψλ αλαδήηεζεο (on-line δηαθήκηζε). 

 Πξνβνιή κέζσ θαηαιφγσλ internet (online δηαθήκηζε). 

 Πξνβνιή κέζσ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (π.ρ. facebook) 

 Προβολή κέζσ δηαθεκηζηηθψλ banner, ζε ηζηνζειίδεο παξεκθεξείο κε ηνπ 

ηνπξηζκνχ φπσο ην www.visitgreece.gr. 

http://www.villas.com/
http://www.greekluxuryvillas.com/
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 Αλαλέσζε ηεο ηζηνζειίδαο θαη ελίζρπζε απηήο κε ςεθηαθνχο ράξηεο θαη 

online video παξνπζίαζεο ησλ θαηνηθηψλ δίλνληαο έκθαζε ζηα εμσηεξηθά 

Jacuzzi κε ζέα ηε ζάιαζζα πνπ κφλν  ε Dream Villas Δ.Δ. παξέρεη.  

 

1.5 ρέδην Λεηηνπξγίαο  

1.5.1 Πξνκεζεπηέο  

Οη βαζηθνί πξνκεζεπηέο ηεο Dream Villas Δ.Δ. είλαη νη εμήο : 

 νππεξ Μάξθεη ΗΝΚΑ  

 Cleaning Services 

 ADELIN 

1.5.2 πλεξγάηεο 

Ζ πνηθηιία ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ είλαη απνηέιεζκα ησλ ζπλεξγαζηψλ πνπ έρεη 

αλαπηχμεη ε εηαηξεία ζηαδηαθά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

πγθεθξηκέλα νη ζπλεξγάηεο ηεο είλαη: 

 Europrent Crete – Δηαηξεία Δλνηθηάζεσο Απηνθηλήησλ 

 Πήγαζνο Δ.Δ.- Ηππηθφο φκηινο  

 Kissamos Yachts 

1.5.3 Αλζξψπηλνη Πφξνη  

Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη νηθνγελεηαθή αιιά νη εξγαδφκελνη ηεο ιεηηνπξγνχλ 

πάληα θαη γχξσ απφ επαγγεικαηηθά πιαίζηα. πγθεθξηκέλα,  απαζρνιεί 4 άηνκα. Σα 

2 αθνξνχλ πςειέο ζέζεηο Ηδηνθηήηεο - Γεληθφο Γηεπζπληήο, Τπεχζπλε Πσιήζεσλ θαη 

Μάξθεηηλγθ ελψ ηα ππφινηπα 2, ην πξνζσπηθφ ησλ πνιπηειψλ απηνεμππεξεηνχκελσλ 

ηνπξηζηηθψλ θαηνηθηψλ. 

1.6 Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε 

1.6.1 Σν Υξεκαηννηθνλνκηθφ ρέδην 
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Οη εθηηκήζεηο ηεο επηρείξεζεο έγηλαλ εμεηάδνληαο φιεο ηηο παξακέηξνπο ππφ ην 

πξίζκα ελφο ζπληεξεηηθνχ ζελαξίνπ. Οη επηζπλαπηφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ πξνβιεπφκελσλ ηζνινγηζκψλ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, 

ζπληάρζεθαλ κε βάζε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ 2011 θαη ηνλ θχξην ζηφρν ηεο 

επηρείξεζεο γηα ηελ επφκελε πεληαεηία (2012-2016), ν νπνίνο είλαη ε αχμεζε ηνπ 

κεξηδίνπ ηεο θαηά 10% εηεζίσο. Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο είλαη 

θαιή θαη ζα παξακείλεη ζε πνιχ θαιά επίπεδα ηελ επφκελε πεληαεηία. Πξφθεηηαη γηα 

κηα εχξσζηε, κε πνιχ θαιή ξεπζηφηεηα θαη δπλαηφηεηα επίηεπμεο πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθψλ απνηειεζκάησλ.  

Ζ ζπγθεληξσηηθή εθηίκεζε φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ νηθνλνκηθψλ θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, απνδεηθλχεη φηη νη πξνβιεπφκελεο ζηξαηεγηθέο θαη 

πνιηηηθέο πνπ έρνπλ πξνηαζεί είλαη απφιπηα εθηθηέο. 

1.6.2. Μειινληηθά ζρέδηα – πκπεξάζκαηα 

Ζ πνιχ θαιή ξεπζηφηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα πςειά απνηειέζκαηα πνπ πξνζδνθάηαη φηη 

ζα επηηεπρζνχλ ηα επφκελα ρξφληα, ζα δψζνπλ ζηελ επηρείξεζε κειινληηθά, ηε 

δπλαηφηαηα γηα επέθηαζε ησλ ηνπξηζηηθψλ απηνεμππεξεηνχκελσλ πνιπηειψλ 

θαηνηθηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ.     
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Κεθάιαην 2  

2.Οη πςεινί ζηφρνη ηεο επηρεηξήζεσο 

2.1 Ζ παξνχζα θαηάζηαζε  

Ζ εηαηξεία Dream Villas Δ.Δ. ηδξχζεθε ην Μάξηην ηνπ 2004 θαη βξίζθεηαη ηψξα ζηελ 

αλάπηπμε ηεο. Ζ Dream Villas Δ.Δ. επηθεληξψλεη  θαηά θχξην ιφγν ηε δξάζε ηεο, ζηε 

δηαρείξηζε ηεζζάξσλ κεγάισλ πνιπηειψλ θαηνηθηψλ πςεινχ αξρηηεθηνληθνχ 

ζρεδηαζκνχ πνπ βξίζθνληαη ππφ ηνλ ηδηνθηεζηαθφ ηεο έιεγρν θαη ηελ εθκεηάιιεπζε 

ηνπο σο ηνπξηζηηθέο θαηνηθίεο ζην λνκφ Υαλίσλ.  

 2.1.2 Σν κάλαηδκελη ηεο επηρείξεζεο 

Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο αζθείηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε  θχξην Π. Παπαζπχξνπ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεχζπλε Πσιήζεσλ θαη Μάξθεηηλγθ θα Ν. Παπαζπχξνπ, νη 

νπνίνη ηδξχζαλ απφ θνηλνχ ην 2004 ηελ εηαηξεία Dream Villas Δ.Δ. κε πνζνζηά 50% 

έθαζηνο.  

2.1.3 Πεξηγξαθή θαηνηθηψλ θαη ππεξεζίεο 

Ζ Dream Villas Δ.Δ. δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ελνηθίαζε ηνπξηζηηθψλ πνιπηειψλ 

θαηνηθηψλ έρνληαο σο απνζηνιή ηεο, ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ 

εζηίαζεο ζηνπο πειάηεο ηεο. Οη θαηνηθίεο είλαη ρσξηζκέλεο ζε δεπγάξηα. Σν έλα 

δεπγάξη, νη βίιιεο  Ναπηίινο θαη Όζηξηα  βξίζθνληαη κέζα ζην ρσξηφ Ληβάδηα, 

λνηηνδπηηθά ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ θαη ην άιιν δεπγάξη, νη βίιιεο Νεχησλαο θαη 

Καιπςψ, 2 ρηιηφκεηξα έμσ απφ απηφ. Ζ επηρείξεζε δηέπεηαη απφ ηε θηινζνθία ηνπ 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ε νπνία ζπλνςίδεηαη ζηε δηαθχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ησλ πφξσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαζψο, θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ. Γχξσ απφ απηή ηε θηινζνθία έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη νη 

παξερφκελεο ππεξεζίεο ψζηε λα απνδίδνπλ ζηνπο επηζθέπηεο πην νινθιεξσκέλεο 

επηινγέο ζχλδεζεο κε ηε ηνπηθή θνηλσλία ηνπ Υσξηνχ Ληβάδηα.  

 

2.1.4 Πεξηγξαθή πεξηβάιινληνο ηεο αγνξάο 
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Σα ηειεπηαία ρξφληα, ππάξρεη κηα απμεκέλε δήηεζε γηα ηελ ελνηθίαζε ηνπξηζηηθήο 

θαηνηθίαο, ζηε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. Οη αγνξαζηέο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε 

δπηηθή θαη βφξεηα Δπξψπε. Ζ ζπγθεθξηκέλε αγνξά είλαη ήδε αλαπηπγκέλε ζε 

κεζνγεηαθέο ρψξεο φπσο ή Ηζπαλία, Γαιιία θαη ε Κχπξνο. Οξγαλσκέλα νηθηζηηθά 

ζπγθξνηήκαηα έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπο θαη ζηελ Διιάδα, φπσο ζηε Κξήηε, ηηο 

Κπθιάδεο, ηελ Αηηηθή, ηε Υαιθηδηθή θ.ιπ. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Διιάδαο ζην 

ηνκέα απηφ είλαη ζρεηηθά ρακειή, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο κεζνγεηαθέο ρψξεο, 

θαζψο ην επελδπηηθφ πεξηβάιινλ ζην ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα πζηεξεί 

αθφκε ζε ζρέζε κε άιινπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη εηδηθά ζην ηνκέα ηεο 

πξνψζεζεο. Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηελ παγθφζκηα ηνπξηζηηθή αγνξά θαηαδεηθλχνπλ 

κηα ζηξνθή ζε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο 

θαη πξντφληα ζηνπο πειάηεο ηνπο. Ζ ηνπξηζηηθή δήηεζε γίλεηαη φιν θαη πην 

απαηηεηηθή ελψ πξνζαλαηνιίδεηαη ηαπηφρξνλα ζε δηαθνπέο πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ 

μεθνχξαζε κε ηε γλσξηκία λέσλ πξννξηζκψλ θαη ηξφπσλ δηαβίσζεο. 

 

2.1.5  Σηκνινγηαθή πνιηηηθή 

Ζ Dream Villas Δ.Δ., φπσο θαη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ ελνηθίαζε πνιπηειψλ θαηνηθηψλ, ιεηηνχξγεη 8 κήλεο ην ρξφλν κε ειάρηζηεο 

κέξεο δηακνλήο ηελ κηα εβδνκάδα. Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή  παξνπζηάδεη επνρηθφηεηα   

θαη δηαθξίλεηαη ζε 3 ζεδφλ (high- medium-low).H πιεξφηεηα ηεο κνλάδαο κε βάζε 

ηηο πσιήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ θπκαίλεηαη ζην 70%. Οη πξνβιεπφκελεο 

ηηκέο γηα ηα επφκελα 5 έηε αλακέλεηαη λα παξακείλνπλ ζηαζεξέο ιφγν ησλ δπζρεξψλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ηεο ρψξαο.  

 

2.1.6 Πειάηεο 

Ο επηζθέπηεο ησλ Dream Villas Δ.Δ. αλαδεηά ηελ εξεκία, ηελ απνκφλσζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε πξνζηηή πνιπηέιεηα πνπ ηνπ παξέρεηαη, έρνληαο φκσο παξάιιεια 

θαη ηελ επηινγή ηεο ζχλδεζεο κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, φπσο είλαη ε θπζηνιαηξία θαη 

ε γλσξηκία κε ηελ ηνπηθή παξάδνζε. ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο, ν ηνπξίζηαο ζπρλά 

επηιέγεη έλα ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ηνπ ηαμηδηνχ ζηνλ νπνίν θπξηαξρεί ε 

απηνλνκία ζηηο επηινγέο θαη ε πεξηήγεζε κε κηθξή ή ειάρηζηε ρξήζε ππεξεζηψλ 

νξγαλσκέλνπ ηνπξηζκνχ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πειαηψλ είλαη ·ιιελεο, Γεξκαλνί 
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θαη Άγγινη ηνπξίζηεο, ειηθίαο απφ 28 έσο 61 εηψλ, θπξίσο κεζαίαο θαη πςειήο 

θνηλσληθήο θαη εηζνδεκαηηθήο ηάμεο.  

.  

2.1.7 Καλάιηα Γηαλνκήο 

Ζ επηρείξεζε Dream Villas Δ.Δ. ρξεζηκνπνηεί σο κνλαδηθφ κέζν πξνψζεζεο θαη 

πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ην δηαδίθηπν. Ζ δηείζδπζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε 

θάζε ηνκέα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ έληνλε. Ζ ηθαλφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα θαη 

πιεξνθνξίεο, ε ηαρχηεηα αλάθηεζεο ηνπο θαη ην ρακειφ θφζηνο πξφζβαζεο ζε απηά 

είλαη νξηζκέλα κφλν απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ. Σα θχξηα κέζα δηαλνκήο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ησλ Dream Villas Δ.Δ είλαη νη 3 θπξίαξρεο ηζηνζειίδεο 

Holiday Rentals , Owners Direct θαη Trip Advisor, νη νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ φιεο ηηο 

ηνπξηζηηθέο θαηνηθίεο ηεο Δπξψπεο. Δπηπιένλ, δηαζέηεη ηζηνζειίδα πνπ πξνζθέξεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο θαηνηθίεο , ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ην θπζηθφ 

ηνπίν θαη ηε γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο.  

 

2.1.8 Υξεκαηννηθνλνκηθή Καηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο 

Οη πσιήζεηο ηνπ 2011 αλήιζαλ ζηα 112.500 επξψ κε αχμεζε έλα 6% απφ ην 2010, νη 

ιφγνη γηα πνχ βνήζεζαλ ζηελ απμεκέλε ξνή ηνπξηζκνχ απφ ηηο Βαιθαληθέο θπξίσο 

ρψξεο ήηαλ ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ Αίγππην θαη ηελ Σπλεζία (ζπλέβεζαλ 

ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο έθιεηλαλ εθδξνκηθά παθέηα), ε 

ζηξνθή ζηελ Διιάδα (αληί ηεο Σνπξθίαο) θαη νη ρακειέο ηηκέο – παθέηα πνπ 

εμαζθάιηζαλ νη ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο. 

2.2 Όξακα θαη απνζηνιή  

2.2.1 Σν φξακα 

Ζ Dream Villas Δ.Δ. κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο ηεο γηα ζπλερή αλάπηπμε δίλεη έκθαζε 

ζηελ ηθαλνπνίεζε θάζε επηζθέπηε, ζηελ εθαξκνγή κηαο αλνηθηήο θαη εηιηθξηλνχο 

επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο, ζηε αλαθαίληζε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ησλ 

θαηνηθηψλ, ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζηε 

θξνληίδα γηα ηε ζπλερή επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ έηζη ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηηο 
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αμίεο ηεο ζεξκήο παξαδνζηαθήο θξεηηθήο θηινμελίαο αιιά θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο.  

 

2.2.2 Ζ απνζηνιή   

Ζ απνζηνιή ηεο Dream Villas Δ.Δ. είλαη ε ελνηθίαζε πνιπηειψλ θαηνηθηψλ θαη ε 

παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ κέζα απφ έλα απφιπηα πειαηνθεληξηθφ 

ζχζηεκα ην νπνίν ιεηηνχξγεη κε γλψκνλα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

επηζθεπηψλ ηεο. 

 

2.2.3 Οη ζηφρνη  

Μαθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηεο Dream Villas Δ.Δ. είλαη λα γίλεη δηεζλψο γλσζηή γηα ηηο 

πςειήο πνηφηεηαο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο θαη λα πξνβάιιεη ηελ Διιάδα ζην 

εμσηεξηθφ. ρεηηθά κε ηελ ηνπηθή αγνξά, ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα δηαηεξήζεη θαη λα 

απνζπάζεη έλα κεξίδην αγνξάο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο αληαγσληζηέο ηεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηε πεξηνρή, ην νπνίν ζα είλαη φκσο ηδηαίηεξα πξνζνδνθφξν. Ζ Dream 

Villas Δ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ζηελ απνζηνιή ηεο ρξεηάδεηαη λα πινπνηήζεη ηνπο 

παξαθάησ ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο: 

 Αλαλέσζε ηζηνζειίδαο ηεο επηρείξεζεο. 

 Δλίζρπζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηεο.  

 Γεκηνπξγία δνκψλ ζχλδεζεο θαη θαηαρψξεζε ηεο ηζηνζειίδαο ζε άιιεο  δπν 

δηαθεκηζηηθνχο ηζφηνπνπο ηελ www. villas.com  θαη 

www.greekluxuryvillas.com.  

Οη πσιήζεηο αλακέλνληαη λα θηάζνπλ ηηο 123.750 επξψ γηα ηνλ επφκελν ρξφλν θαη 

θπζηθά ζα απμάλνληαη απμαλφκελσλ ησλ πξνζπαζεηψλ γηα παξαπέξα πξνψζεζε ησλ 

θαηνηθηψλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο. 

 

 

 

 

http://www.dreamvillas.com/
http://www.greekluxuryvillas.com/
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Κεθάιαην 3 

3.Πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο 

3.1 Ζ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο  

Ζ επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη Dream Villas Δ.Δ. θαη εκπλεπζκέλν απφ ηελ 

«νλεηξηθή» ηνπνζεζία ησλ Δλλέα Υσξηψλ, ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ, 

πνπ βξίζθνληαη νη ηέζζεξηο πνιπηειείο θαηνηθίεο. 

 Γηα ην ινγφηππν ηεο Dream Villas ρξεζηκνπνηνχληαη απνρξψζεηο ηνπ κπιε, θαη 

πξάζηλνπ. Tα ρξψκαηα ζην ινγφηππν ζπλάδνπλ κε ηα ρξψκαηα ηεο ηνπνζεζίαο. Ο 

ηξφπνο, νη απνρξψζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξσκάησλ δίλνπλ ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα ηνπ ινγφηππνπ ην νπνίν δίλεη ηελ εληχπσζε φηη είλαη δσγξαθηζκέλν ζην 

ρέξη. Καηά ηε ρξήζε ηνπ ινγφηππνπ δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ππάξρεη 

απφθιηζε απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξσκάησλ. Μφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην 

ινγφηππν ρξεζηκνπνηείηαη ζε αλάγιπθν, ζε ραξαθηηθή ή ζε θέληεκα επηηξέπεηαη ε 

ειαθξηά δηαθνξνπνίεζε. Ζ αλαινγία, ησλ γξακκάησλ, ηα ρξψκαηα, ε γξακκαηνζεηξά 

ηεξνχληαη απζηεξά εθφζνλ ην ινγφηππν ζεσξείηαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

ηαπηφηεηαο ησλ πνιπηειψλ θαηνηθηψλ θαη είλαη απνηππσκέλν ζε πεηζέηεο ζεληφληα 

θαη ζαπνχληα. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε επθξίλεηα ηνπ ινγφηππνπ αλά πάζα 

ζηηγκή, ζα πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο θελφο ρψξνο γχξσ απφ ην ινγφηππν φηαλ απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη. 

FULL COLOUR LOGO  

Σν έγρξσκν ινγφηππν είλαη απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε επηθνηλσλία, 

ζπκβφιαηα, πξνσζεηηθφ έληππν πιηθφ, δειηία ηχπνπ, θαηαρσξήζεηο. Μεγάιε 

πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ αθξηβήο απνηχπσζε ησλ ρξσκάησλ θαη ζηε 

ζσζηή ηνπνζέηεζή ηνπο. 

 

3.2 Ννκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο 
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Ζ λνκηθή κνξθή ηεο Dream Villas Δ.Δ είλαη Δηεξφξξπζκε Δηαηξεία. Γηα ηελ ίδξπζε 

εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο πξέπεη λα ζπκπξάμνπλ δχν ηνπιάρηζηνλ κέξε ή θαηά ηελ 

έθθξαζε ηνπ λφκνπ ππνρξενχληαη ακνηβαίσο ζηελ επηδίσμε θνηλνχ ζθνπνχ (άξζξν 

741, Αζηηθνχ Κψδηθα). Σα ηδξπηηθά κέιε ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο κπνξεί λα είλαη 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Σα θπζηθά πξφζσπα πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 

δέθαην φγδνν (18ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Αζηηθνχ 

Κψδηθα, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1329/83). πκκεηνρή αλειίθνπ 

ζηελ ίδξπζε πξνζσπηθήο εηαηξείαο επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ δηθαζηηθήο άδεηαο. 

Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείαο είλαη:   

 Γηαίξεζε ησλ εηαίξσλ ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο ζε δχν θαηεγνξίεο: ηνπο 

νκφξξπζκνπο θαη ηνπο εηεξφξξπζκνπο. Ζ επζχλε ησλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ 

απέλαληη ζηνπο πηζησηέο ηεο εηαηξείαο είλαη αιιειέγγπα θαη απεξηφξηζηε. Ζ 

επζχλε ησλ εηεξφξξπζκσλ εηαίξσλ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη δελ κπνξεί λα 

ππεξβεί ην πνζφ ηεο εηζθνξάο ηνπ ζηελ εηαηξεία. 

 Ζ εηεξφξξπζκε εηαηξεία δελ ρξεηάδεηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν γηα ηελ 

θαηάξηηζή ηεο, αληηζέησο αξθεί έλα ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ.  

3.3 Σνπνζεζία ηεο επηρείξεζεο 

Οη πνιπηειείο θαηνηθίεο ηεο Dream Villas Δ.Δ. είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε δπηηθή 

πιεπξά ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ. πγθεθξηκέλα, νη βίιιεο Ναπηίινο θαη Όζηξηα 

βξίζθνληαη ζε παξαζαιάζζην νηθφπεδν ζην ρσξηφ Ληβάδηα θαη νη Πνζεηδψλαο θαη 

Καιπςψ 5 ρικ. έμσ απφ ην ρσξηφ. Ζ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ ζπλνιηθά θαη νη 

ηέζζεξηο θαηνηθίεο αλέξρεηαη ζε 800 ηκ. πεξίπνπ.   

3.4 Γηεπζπληηθή Οκάδα 

Ζ δνκή ηνπ κάλαηδκελη ηεο εηαηξείαο έρεη δηακνξθσζεί σο εμήο: 

Ο θχξηνο Π. Παπαζπχξνπ είλαη ν ηδηνθηήηεο θαη γεληθφο δηεπζπληήο ηεο εηαηξίαο. 

Δπηρεηξεκαηίαο απφ ηα Υαληά, ηδηνθηήηεο ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ. Ζ εκπεηξία ηνπ 

βαζίδεηαη ζε πξνυπεξεζία 23 ρξφλσλ ζην ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ, κε ζπνπδέο ζηε 

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. Ο γεληθφο δηεπζπληήο είλαη ην άηνκν πνπ 

θαηέρεη ηε γεληθή επζχλε ηεο επηρείξεζεο θαη αζρνιείηαη κε ην καθξνπξφζεζκν 
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ζρεδηαζκφ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν. πγθεθξηκέλα, 

αζθεί έιεγρν ζηε Τπεχζπλε Πσιήζεσλ θαη Μάξθεηηλγθ θαη ζηνλ  Τπεχζπλνο 

Λεηηνπξγίαο θαη Δπίβιεςεο ησλ θαηνηθηψλ. 

 

3.5 Οξγαλφγξακκα  
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3.6 Αζθάιεηα ηεο Δπηρείξεζεο  

Πίλαθαο 1 : Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία θαη Κόζηνο αλά Έηνο  

ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

ΠΟΤ 

ΚΑΛΤΠΣΔΣΑΙ 

ΚΑΛΤΦΗ ΚΟΣΟ 

ΑΝΑ 

ΔΣΟ 

 

 

ΔΘΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ 

Κάιπςε ησλ 

παγίσλ ηεο 

επηρείξεζεο - ησλ 

εζφδσλ απφ ηηο 

πσιήζεηο ζε 

πεξίπησζε 

επέιεπζεο 

αζθαιηζκέλνπ 

θηλδχλνπ , 

Κάιπςε απφ θσηηά 

,θεξαπλφο, έθξεμε , θσηηά 

απφ δάζνο, βξαρπθχθισκα 

θαη δεκηέο απφ απηφ, φιν ην 

ζεη ησλ ηξνκνθξαηηθψλ 

ελεξγεηψλ, θαηξηθά 

θαηλφκελα: ζχειια 

θαηαηγίδα, πιεκκχξα, ξήμε 

ζσιελψζεσλ δεμακελψλ,   

θάιπςε ραξηνζήκνπ 

απνδεκίσζεο, θάιπςε 

εμφδσλ έθδνζεο αδεηψλ, 

θάιπςε θξπζηάιισλ, 

θάιπςε ζεηζκνχ , θάιπςε 

θαζίδεζεο θαηνιίζζεζεο 

 

 

15.000€ 

 

Οη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη αζθαιηζηηθά ε επηρείξεζε  δηαθξίλνληαη ζε 3 πεδία  

 Σελ θάιπςε ησλ παγίσλ ηεο επηρείξεζεο 

 Σελ θάιπςε ησλ δηαθπγφλησλ θεξδψλ ζε πεξίπησζε επέιεπζεο 

αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ 

 Σελ θάιπςε ηεο αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ (πειαηψλ) ζπλεπεία ακειείαο 

σο πξνο ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο  

ε φιε ηελ αζθαιηζηηθή αγνξά, κφλν ε Δζληθή Αζθαιηζηηθή παξέρεη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε θάιπςε ησλ δηαθπγφλησλ θεξδψλ ζε πεξίπησζε επέιεπζεο 

αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ θαη ζε απηή αλαγθαζηηθά εθρσξήζεθε ην αζθαιηζηηθφ 

ζπκβφιαην. ε ηαπηφρξνλε χπαξμε θαη ησλ δπν απηψλ θαιχςεσλ ζε έλα ζπκβφιαην 

δηαζθαιίδεη:  

 ηελ άκεζε θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ησλ παγίσλ ζε πεξίπησζε επέιεπζεο 

ηεο δεκηάο έηζη ψζηε λα  πεξηνξηζζεί ν ρξφλνο θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο 

δηαθνπήο εξγαζηψλ. 
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 ηελ νκαιή ξνή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηελ εμαζθάιηζε φισλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηξίηνπο.  

 ην θέξδνο γηα ηνπο ηδηνθηήηεο.  
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Κεθάιαην 4  

4.Αλάιπζε ηνπ θιάδνπ θαη ηεο αγνξάο  

4.1 Αλάιπζε ειιεληθήο αγνξάο 

4.1.2 Ζ ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζηελ Διιάδα 
  

Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ μελνδνρείνπ, κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ δειαδή, ηνπ 

θηεξίνπ ή ησλ θηηξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί θαη νξγαλσζεί γηα 

λα πξνζθέξνπλ θαηάιπκα έλαληη ακνηβήο, κεηξηέηαη ζε αηψλεο. Ζ εμέιημε απηή 

ζπλάδεη κε ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε ηεο 

δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Σα Παλδνρεία απνηεινχλ ηε πξψηε κνξθή επαγγεικαηηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο θηινμελίαο. Όηαλ ε δεκφζηα θηινμελία παξήθκαζε, ε ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία άξρηζε λα θηίδεη εηδηθά νηθήκαηα πνπ πιεξνχζαλ ηνπο ζηνηρεηψδνπο 

φξνπο ηνπ μελνδνρείνπ. Σελ επνρή κάιηζηα εθείλε εκθαλίζηεθε ην επάγγεικα ηνπ 

εμεγεηή, ν νπνίνο, φπσο ν ζχγρξνλνο μελαγφο, εμεγνχζε ζηνπο μέλνπο ηα 

θαιιηηερληθά κλεκεία θαζψο θαη ηα ήζε θαη ηα έζηκα ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο. Καηά 

ηε βπδαληηλή επνρή παξαηεξήζεθε κεγάιε ψζεζε θαη ηειεηνπνίεζε ζηα 

μελνδνρεηαθά θηίξηα ζπγθεθξηκέλα, ηα θαηαγψγηα, ζηα νπνία θξχβνληαλ νη ρξηζηηαλνί 

θαηά ηνπο δησγκνχο, κεηαβιήζεθαλ ζε μελψλεο. Μεηά ηελ πηψζε ηνπ Βπδαληίνπ ήηαλ 

θπζηθφ λα θαηαξξεχζεη θαη ε ηνπξηζηηθή θίλεζε θαηά ηελ επνρή εθείλε 

ιεηηνπξγνχζαλ κφλν «ράληα» γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηαμηδησηψλ, πνπ απνηεινχζαλ 

ζηαζκνχο θαη παξείραλ ηξνθή θαη ζηέγε γηα ιίγεο κφλν ψξεο. Μεηά ηελ επαλάζηαζε 

ηνπ 1821 θαη επί βαζηιείαο Όζσλα, θηίζηεθε ζην Ναχπιην ην πξψην μελνδνρείν γηα 

ηε θηινμελία ησλ μέλσλ επηζήκσλ κε ηελ επσλπκία «Ξελνδνρείνλ ηνπ Λνλδίλνπ». Με 

ηε κεηαθνξά ηεο ειιεληθήο πξσηεχνπζαο ζηελ Αζήλα, ηδξχζεθε ην πξψην 

μελνδνρείν ζηελ Αζήλα. Σν 1842 ηδξχζεθε ην παιαηφηεξν απφ ηα κέρξη ζήκεξα 

ιεηηνπξγνχληα μελνδνρεία, ην μελνδνρείν ηεο «Μεγάιεο Βξεηαλίαο» ην νπνίν αξρηθά 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ θαηνηθία ηνπ ηδξπηή ηνπ θαη απφ ην 1874 ιεηηνχξγεζε ζαλ 

μελνδνρείν. Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ δηάθνξα ζεκαληηθά ηζηνξηθά 

γεγνλφηα, φπσο ν Α’ Παγθφζκηνο Πφιεκνο θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929, 
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επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δνκή θαη ηε θηινζνθία ηνπ ηνπξηζκνχ. Ο 

ηνπξηζκφο αξρίδεη λα παξνπζηάδεη ζεκάδηα εθδεκνθξαηηζκνχ κε ηε ζπκκεηνρή λέσλ 

θνηλσληθν - νηθνλνκηθψλ ηάμεσλ. ηελ πεξίνδν απηή ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ 

δηαθνξνπνηείηαη θαη κε ηελ αλαθάιπςε ηεο δηπιήο επνρηθφηεηαο. Μέρξη ην δεχηεξν 

παγθφζκην πφιεκν, ε Αζήλα απέθηεζε μελνδνρεία δηαθφξσλ ηάμεσλ, απφ ηα νπνία 

φκσο ιίγα πιεξνχζαλ ηνπο φξνπο ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο, φπσο απηή 

ελλνείηαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε. Μεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν, ν αξηζκφο θαη 

ε νξγάλσζε ησλ μελνδνρείσλ, αιιά θαη ε πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, 

βειηηψζεθαλ αικαησδψο, θηάλνληαο ην ζεκεξηλφ επίπεδν ηεο ειιεληθήο θαη 

παγθφζκηαο μελνδνρεηαθήο βηνκεραλίαο. 

 

Ζ Γνκή ηεο Σνπξηζηηθήο Αγνξάο 

Με ηνλ φξν «ηνπξηζκφο» ζήκεξα ελλννχκε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

κεηαθνξάο, δηακνλήο, εμππεξέηεζεο θαη δηαζθέδαζεο ησλ ηνπξηζηψλ. Δίλαη κηα 

ηεξάζηηα βηνκεραλία, ζπληζηακέλεο ηεο νπνίαο είλαη: νη θαηαιπκαηηθέο κνλάδεο, νη 

επηζηηηζηηθέο κνλάδεο, ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία, νη κνλάδεο-εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο 

θαη πνιιέο άιιεο επηρεηξήζεηο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη επηκέξνπο κνλάδεο απηήο ηεο ηεξάζηηαο παγθφζκηαο 

βηνκεραλίαο είλαη: 

 Σα ηνπξηζηηθά γξαθεία, ηα νπνία πσινχλ ζηνπο ηαμηδηψηεο είηε νξγαλσκέλα 

ηνπξηζηηθά παθέηα, πνπ έρνπλ ζρεδηάζεη, είηε κεκνλσκέλεο ππεξεζίεο (π.ρ. 

εηζηηήξηα, δηακνλή ζε θάπνην θαηάιπκα, θιπ.). Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

νη επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη νη κφλεο κνλάδεο 

ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ζηνλ ηφπν 

πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ θαη φρη ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. 

 Οη θαηαιπκαηηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο “θηινμελνχλ” ηνπο ηαμηδηψηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζε κηα ρψξα, φπσο είλαη ηα μελνδνρεία, ηα 

ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, ηα δηακεξίζκαηα, ηα θάκπηλγθ, θιπ. 

 Οη επηζηηηζηηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο δηαηξνθήο ησλ 

ηνπξηζηψλ, π.ρ. ηα εζηηαηφξηα, νη ηαβέξλεο, ηα κπαξ θηι.. 

 Οη επηρεηξήζεηο κεηαθνξάο, φπσο είλαη νη αεξνπνξηθέο, νη λαπηηιηαθέο θαη νη 

επηρεηξήζεηο ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ (π.ρ. ηξέλα, ιεσθνξεία), θαη νη νπνίεο 

θαιχπηνπλ ηφζν ηηο αλάγθεο κεηαθνξάο ησλ ηνπξηζηψλ απφ ηνλ ηφπν 
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πξνέιεπζεο πξνο ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ θαη αληίζηξνθα, φζν θαη ηηο αλάγθεο 

κεηαθίλεζεο ηνπο εληφο ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ. ε απηή ηελ θαηεγνξία 

αλήθνπλ θαη νη επηρεηξήζεηο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ. 

 Οη εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ηα θαδίλν, ηα ζεκαηηθά 

πάξθα, δηάθνξνη εηδηθά δηακνξθσκέλνη ρψξνη αλαςπρήο (ρηνλνδξνκηθά 

θέληξα, γήπεδα γθνιθ θιπ.), επηρεηξήζεηο δηνξγάλσζεο εθδξνκψλ, θιπ. 

 Οη δηάθνξεο άιιεο επηρεηξήζεηο, εδψ πεξηιακβάλνληαη επηρεηξήζεηο πνπ 

ηθαλνπνηνχλ δεπηεξεχνπζεο αλάγθεο ησλ ηνπξηζηψλ, φπσο θαηαζηήκαηα πνπ 

πσινχλ αλακλεζηηθά, θσηνγξαθηθά είδε, θιπ. 

 

Οη ηνπξίζηεο εληζρχνπλ, εθηφο απφ ηηο άκεζεο ζε απηνχο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, 

ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ ππνδνρήο φπσο γηα παξάδεηγκα 

ηαρπδξνκεία, πξαθηνξεία ηχπνπ, θνκκσηήξηα, θηλεκαηνγξάθνη-ζέαηξα, θαηαζηήκαηα 

πψιεζεο ηξνθίκσλ θ.η.ι. .   

Οη δχν βαζηθνί πφινη ηνπ ηνπξηζηηθνχ θπθιψκαηνο είλαη νη ηνπξίζηεο θαη ηα 

θαηαιχκαηα πξνο ηα νπνία πξφθεηηαη λα κεηαθηλεζνχλ. Σα θαηαιχκαηα θαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο δηακνξθψλνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ πξνζθέξεη ν 

πξννξηζκφο. Οη κεκνλσκέλνη ηνπξίζηεο, επηιέγνπλ νη ίδηνη ην θαηάιπκα ζην νπνίν 

πξφθεηηαη λα δηακείλνπλ, νη δε ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο επηιέγνληαη ζπλήζσο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζηνλ ηφπν ηνπ πξννξηζκνχ. Αληίζεηα, νη ηνπξίζηεο 

πνπ κεηαθηλνχληαη νκαδηθψο, θαηαθεχγνπλ ζηηο ππεξεζίεο θάπνηνπ ηαμηδησηηθνχ 

γξαθείνπ σο «ελδηάκεζνπ», ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ηνπ νπνίνπ είλαη πνιχ 

ηζρπξή κε απνηέιεζκα λα δηακνξθψλεη ζηα πιαίζηα ηεο πξνζθνξάο έλα πξντφλ 

γλσζηφ σο ηνπξηζηηθφ παθέην. Ο ηνπξηζηηθφο πξάθηνξαο, γλσξίδνληαο πνιχ θαιά ηηο 

ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη έλαο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο θαη 

εθκεηαιιεπφκελνο ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πνπ ηνπ παξέρεη ε δπλαηφηεηα ησλ 

καδηθψλ αγνξψλ, επηηπγράλεη πνιχ ρακειέο ηηκέο, ζπρλά δε επηβάιιεη ηνπο δηθνχο 

ηνπ θαλφλεο ζε νιφθιεξν ην ηνπξηζηηθφ θχθισκα. Ζ ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ 

κεραληζκνχ νδήγεζε ζε κηα νιηγνπσιηαθή δηάξζξσζε ηεο παγθφζκηαο αγνξάο 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη αλέδεημε ηνλ ηνπξηζηηθφ πξάθηνξα σο θπξίαξρν 

παξάγνληα ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. 
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Χζηφζν, ιφγν ηεο πιήξνπο θαη άκεζεο πιεξνθφξεζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ν  

ηνπξίζηαο κπνξεί λα επηιέμεη ην μελνδνρείν ηεο αξεζθείαο ηνπ, ην κέζν κεηαθνξάο 

πνπ επηζπκεί, θαζψο θαη ην πιήζνο άιισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ, 

δηακνξθψλνληαο ν ίδηνο ην δηθφ ηνπ ηνπξηζηηθφ παθέην. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φιν 

θαη πεξηζζφηεξεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο δηαηεξνχλ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ κνξθνπνηείηαη θαη πξνβάιιεηαη ζηνλ 

θπβεξλνρψξν. Με ηνλ ηξφπν απηφ εθηηκάηαη φηη εληζρχεηαη ν ξφινο ηνπ θαηαιχκαηνο 

ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, ελψ ν ππνςήθηνο ηνπξίζηαο απνθηά ηε δπλαηφηεηα λα 

επηθνηλσλεί απεπζείαο κε ηνπο παξαγσγνχο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. 

4.1.3 Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζηελ Διιάδα 

χκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Σνπξηζκνχ (WTO), ε Διιάδα ην 2010 ήηαλ 17
ε
 ζε επίπεδν δηεζλψλ αθίμεσλ θαη 21

ε
 

ζε επίπεδν εζφδσλ. Οη πξνβιέςεηο, ζχκθσλα κε ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ 

(WEF) γηα ην 2011, δίλνπλ ζηε ρσξά καο ηε 29
ε
 ζέζε κεηαμχ 139 ρσξψλ ζην δείθηε 

Σαμηδησηηθήο θαη Σνπξηζηηθήο Αληαγσληζηηθφηεηαο, θαη νη νπνίεο εληζρχνληαη 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. πγθεθξηκέλα, νη 

αθίμεηο επηβαηψλ ζηα ειιεληθά αεξνδξφκηα ζεκείσζαλ ζεκαληηθή αχμεζε θαηά 

21,3% ζε εηήζηα βάζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2011, έλαληη κείσζήο ηνπο θαηά -15,9% ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2010.  
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Πίλαθαο 2: Οη 10 θπξηόηεξεο αγνξέο ηνπ Διιεληθνύ Σνπξηζκνύ 

  

Υώξα     2005                                             2010 

 Αθίμεηο Μεξίδην Αθίμεηο 

 

Μεξίδην 

Γεξκαλία 2.241.942 14,1% 2.038.870  13,6% 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 

2.718.721  17.1% 1.802.201 12% 

ΠΓΓΜ* 350.043 2.2% 1.104.576 7.4% 

Γαιιία 

 

676.658 4.2% 868.347 5.8% 

Ηηαιία 1.128.506 7.1% 843.613 5.6% 

εξβία 208.084         1.3% 706.635 4.7% 

Βνπιγαξία 599.872 3.8% 664.389 4.4% 

Κχπξνο 168.415 1.1% 574.765 3.8% 

Σνπξθία 181.308 1.1% 561.197 3.7% 

Οιιαλδία 666.287 4.2% 528.158 3.5% 

ΤΝΟΛΟ 

10 

8.939.836 56    56.2% 9.692.751 64.5% 

 
*Λφγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ γηα ην 2005, νη αθίμεηο ηεο ΠΓΓΜ αθνξνχλ ην έηνο 2006. 

Πεγή: ΔΣΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. 

Πίλαθαο 3:  ΒΑΙΚΑ ΜΔΓΔΘΗ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 

ΔΣΟ 2010 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΑΔΠ 15,3% (WTTC) 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ 

ΑΠΑΥΟΛΗΗ  

17,9% ηεο απαζρφιεζεο (WTTC) 

ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΜΔΗ ΚΑΙ 

ΔΜΜΔΗ 

746.200 (WTTC) 

ΔΟΓΑ 9.6 δηο € ( ΣηΔ) 

ΑΦΙΞΔΙ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ 15 εθαη. 

ΜΔΗ ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΗ ΓΑΠΑΝΗ 640 εθαη. 

ΜΔΡΙΓΙΟ ΑΓΟΡΑ  1,6% Παγθφζκηα – 3,15% Δπξψπε 

ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 55% αθίμεσλ πξαγκαηνπνηείηαη Ηνχιην – 

Αχγνπζην- επηέκβξε 

ΤΓΚΔΝΣΡΧΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 66% ησλ μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ 

ζπγθεληξψλνληαη ζε 4 πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ 9.732 μελνδνρεία – 763.407 

μελνδνρεηαθέο θιίλεο  

ΣΟΠ 5  ΑΓΟΡΔ Γεξκάληα ,Ζλσκέλν Βαζίιεην, ΠΓΓΜ, 

Γαιιία , Ηηαιία   

ΣΟΠ 5 ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΑ Δ ΑΦΙΞΔΙ 

ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ 

Αζήλα, Ζξάθιεην, Ρφδνο Θεζζαινλίθε, 

Κέξθπξα.  

*Πεγή ΔΣΔ επεξεπγασία στοισείων ΔΛ.ΣΤΑΤ., UNWTO, WEF 
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Σα ζηνηρεία απηά απνδεηθλχνπλ φηη ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο 

ειάρηζηνπο ηνκείο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο ν νπνίνο είλαη αληαγσληζηηθφο ζε 

παγθφζκην επίπεδν θαη παξφιν πνπ ε ειιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε παξαηεηακέλε 

νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ κεγάιε ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο 

αληαλαθιάηαη ηέινο, θαη ζηε δηαρξνληθή εηθφλα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ φπνπ ην πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ ππεξεζηψλ (ην νπνίν νθείιεηαη 

θπξίσο ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ζηε λαπηηιία) έρεη απνηειέζεη ην θχξην αληίβαξν ζηελ 

ειιεηκκαηηθφηεηα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο Διιάδαο. 

 

4.1.4 Κιάδνο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ 

Ο θιάδνο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ αλνκνηνγέλεηα 

πνπ ππάξρεη σο πξνο ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπο 

θαζψο θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ κνλάδσλ απηψλ. Ο αξηζκφο ησλ μελνδνρεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν είλαη πνιχ κεγάινο θαη ηα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά είλαη κηθξνκεζαίνπ κεγέζνπο δσκάηηα θαη θαηαιχκαηα. 

Βέβαηα ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν ππάξρνπλ κεγάινπ κεγέζνπο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 

πνπ παξέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο θαη κεγάιεο πνηθηιίαο ππεξεζίεο θαη πξντφληα ζηνπο 

πειάηεο ηνπο. Ζ έληνλε δξαζηεξηφηεηα πνπ ππάξρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ηνκέα 

ηνπ ηνπξηζκνχ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ 

μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ νη μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Οη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα αλαβαζκηζηνχλ θαη λα πξνζθέξνπλ 

δηαθνξνπνηεκέλεο θαη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηνπο. 

Σα μελνδνρεία δηαθξίλνληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο αλάινγα κε ην κέγεζνο, ηελ 

ππνδνκή ηνπο, ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ηελ πεξηνρή πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα 

θαη ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζην έηνο. Αλάινγα κε ηελ πεξηνρή πνπ 

βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα, ηα μελνδνρεία δηαθξίλνληαη ζε αζηηθά, αλ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε αζηηθά θέληξα, θαη ζε παξαζεξηζηηθά (πνπ ζπλήζσο δηαθξίλνληαη 

ζε ζεξηλψλ ή ρεηκεξηλψλ δηαθνπψλ), ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηθέξεηα 

θαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζε παξαζαιάζζηεο θαη θπξίσο λεζησηηθέο πεξηνρέο, αλ 

πξφθεηηαη γηα ζεξηλά, θαη ζε νξεηλέο πεξηνρέο ηα ρεηκεξηλά. Αλάινγα ηεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζην έηνο δηαθξίλνληαη μελνδνρεία πνπ ιεηηνπξγνχλ 
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ζε δσδεθάκελε βάζε (ηα αζηηθά θπξίσο) θαη ζε μελνδνρεία επνρηθήο ιεηηνπξγίαο 

(θπξίσο παξαζεξηζηηθά, φπσο resorts, clubs θιπ). Αλάινγα ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ δηαθξίλνληαη ζε μελνδνρεία θαηεγνξίαο 5, 4, 3, 2, ή 1 

αζηέξσλ (πξψελ ηάμεο Lux, Α, Β, Γ, ή Γ αληίζηνηρα). Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

νξηζκέλεο κνλάδεο δηαθξίλνληαη επίζεο θαη γηα ην ζχζηεκα «all inclusive» πνπ 

πξνζθέξνπλ, δειαδή ιεηηνπξγνχλ κε «παθέην δηαθνπψλ» ζηελ ηηκή ηνπ νπνίνπ 

πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ππεξεζίεο (δηακνλή, εζηίαζε, αλαςπρή) εληφο ηνπ 

μελνδνρεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο. 

 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ ΔΟΣ δηαθξίλνπκε 9 ηχπνπο μελνδνρείσλ: 

 

1.Ξελνδνρείν θιαζηθνύ ηύπνπ: Σν μελνδνρείν απηφ πεξηιακβάλεη θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο ππνδνρήο, παξακνλήο, εζηίαζεο θαη αλαςπρήο. Γηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ 10 

δσκάηηα. Μπνξεί λα είλαη έλα θηίξην ή έλα ζπγθξφηεκα θηηξίσλ θαη δηαθξίλνληαη 

φπσο αλαθέξζεθε ζε πέληε θαηεγνξίεο, 5, 4, 3, 2, ή 1 αζηέξσλ (πξψελ ηάμεο Lux, Α, 

Β,Γ, ή Γ αληίζηνηρα). 

2.Ξελνδνρείν ηύπνπ κνηέι: Απηά ηα μελνδνρεία βξίζθνληαη εθηφο πφιεσλ θαη 

θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, θνληά ζε νδηθέο αξηεξίεο κεγάιεο θπθινθνξίαο πνπ 

ελψλνπλ αζηηθά ή ηνπξηζηηθά θέληξα κε κεγάιε θίλεζε απηνθηλήησλ. Απνβιέπνπλ 

ζηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ πνπ δηαθηλνχληαη κε απηνθίλεην. Μπνξεί λα δηαζέηνπλ 

πξαηήξην βελδίλεο θαη νπσζδήπνηε ρψξν ζηάζκεπζεο. Γηαθξίλνληαη ζε Α θαη Β 

ηάμεο. 

3.Ξελνδνρεία ηύπνπ μελώλα: Γηαζέηνπλ ην πνιχ 100 θιίλεο κε ρψξνπο ππνδνρήο, 

εζηίαζεο, ινπηξά θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο. Σα μελνδνρεία απηά δηαθέξνπλ απφ ηα 

μελνδνρεία θιαζηθνχ ηχπνπ ζην φηη έρνπλ κεησκέλεο απαηηήζεηο εμππεξεηήζεσλ. 

Καηαηάζζνληαη ζε 4 ηάμεηο: πνιπηειείαο, Α, Β θαη μελψλεο λεφηεηαο.  

4.Ξελνδνρείν επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ: Γηαζέηεη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

ππνδνρήο θαη παξακνλήο πειαηψλ, βνεζεηηθνχο ρψξνπο, δσκάηηα κε ινπηξφ θαη 

κηθξφ καγεηξείν. Γηαθξίλνληαη ζε πνιπηειείαο Α, Β, Γ θαη Γ ηάμεο. 

5.Μηθηή εγθαηάζηαζε: Ξελνδνρεία θιαζηθνχ ηχπνπ θαη επηπισκέλσλ 

δηακεξηζκάησλ. Απηή ε κνξθή μελνδνρείνπ δηαζέηεη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

ππνδνρήο, παξακνλήο, εζηίαζεο θαη αλαςπρήο, θαηαζηήκαηα γηα ηελ εμππεξέηεζε 
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πειαηψλ, δσκάηηα κε ινπηξφ. Υαξαθηεξηζηηθφ εδψ είλαη ην κέγεζνο πνπ πξέπεη λα 

είλαη κεγαιχηεξν ησλ 300 θιηλψλ. Καηαηάζζνληαη ζηελ Α ηάμε.  

6.Οξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελώζεηο: Δίλαη ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο κε 

ξεζεςηφλ θαη πξφθεηηαη γηα ππαίζξηνπο ρψξνπο φπνπ παξέρεηαη δπλαηφηεηα δηακνλήο, 

ζίηηζεο θαη αλαςπρήο ηνπξηζηψλ πνπ δηαζέηνπλ ή φρη δηθέο ηνπο ζθελέο ή 

ηξνρφζπηηα. Γηαθξίλνληαη ζε Α, Β θαη Γ ηάμεο. 

7.Απηνεμππεξεηνύκελα θαηαιύκαηα: Δίλαη ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

δηαζέηνπλ κφλν αλεμάξηεηνπο ρψξνπο δηαλπθηέξεπζεο θαη παξακνλήο πειαηψλ ρσξίο 

ππνρξεσηηθέο εμππεξεηήζεηο. Γηαθξίλνληαη ζε ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο επαχιεηο θαη 

ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο. 

8.Σνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο δηεκέξεπζεο: Πεξηιακβάλνπλ κφλν ρψξνπο εζηίαζεο 

θαη αλαςπρήο. Γηαθξίλνληαη ζε ηνπξηζηηθά θέληξα εζηίαζεο θαη αλαςπρήο θαη 

νινθιεξσκέλα ηνπξηζηηθά θέληξα παξαδνζηαθήο βηνηερλίαο, ςπραγσγίαο θαη 

εζηίαζεο.  

9.Δλνηθηαδόκελα επηπισκέλα δσκάηηα: Απνηεινχλ κέξνο ηεο κφληκεο θαηνηθίαο 

ηνπ ηδηνθηήηε θαη παξαρσξνχληαη κε ηα έπηπια θαη ηνλ ππφινηπν εμνπιηζκφ θαζψο 

θαη κε δηθαίσκα ρξήζεο ησλ ρψξσλ πγηεηλήο ζε ηνπξίζηεο κε κίζζσκα γηα πξνζσξηλή 

δηακνλή. πλήζσο ν ηδηνθηήηεο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηαθηνπνίεζε ησλ 

δσκαηίσλ. Μέγηζην φξην δπλακηθφηεηαο είλαη ηα 10 δσκάηηα θαη δηαθξίλνληαη ζε Α, 

Β θαη Γ ηάμεο. 

 

4.1.5 Κνηλσληθέο ηάζεηο – πξνηηκήζεηο πνπ επεξεάδνπλ ην 

θιάδν  

Ζ κειινληηθή ηάζε ζηνλ θιάδν επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο νη νπνίνη ζηξέθνπλ ή 

απνηξέπνπλ ηνπο θαηαλαισηέο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Ο βαζηθφηεξνο 

παξάγνληαο ν νπνίνο επεξεάδεη ηε δήηεζε γηα μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο, ζεσξείηαη ην 

κέγεζνο ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ηεο ρψξαο. Ηδηαίηεξα δε, ζεκαζία έρεη ν 

εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο, θαζψο νη θπξηφηεξνη πειάηεο ησλ ειιεληθψλ μελνδνρείσλ 

φπσο θαη ηεο Dream Villas Δ.Δ είλαη νη αιινδαπνί ηνπξίζηεο νη νπνίνη επηζθέπηνληαη 

ηελ Διιάδα γηα δηαθνπέο θπξίσο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Ζ δήηεζε γηα μελνδνρεία 

ραξαθηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ επνρηθφηεηα. Ζ πεξίνδνο πςειήο δήηεζεο 

μεθηλάεη ηνλ Απξίιην θαη δηαξθεί κέρξη ηνλ Οθηψβξην. Ζ κεγαιχηεξε δήηεζε 
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παξαηεξείηαη θαηά ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην, ελψ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο 

κήλεο εκθαλίδεηαη χθεζε  

Ο θαηαλαισηήο δξα δξαζηηθά θαη δηακνξθψλεη ηελ αγνξά, ηαπηφρξνλα φκσο 

κεηαβάιιεηαη θαη ν ίδηνο. Ζ θαηαλαισηηθή ινηπφλ ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη ζπλάξηεζε 

ηεο γεληθφηεξεο θνηλσληθήο ζηάζεο ηνπ, πνπ εμαξηάηαη απ’ ηε ζπλεηδεζηαθή θαη 

εηζνδεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ.  πλείδεζε θαη εηζφδεκα είλαη επίζεο αληαλάθιαζε 

θαη απνηέιεζκα ηεο γεληθφηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο. Ζ ζπκπεξηθνξά 

επνκέλσο ηνπ θαηαλαισηή απέλαληη ζηελ ελνηθίαζε πνιπηειψλ εμνρηθψλ θαηνηθηψλ 

θαζνξίδεηαη θπξίσο απ’ ηε γεληθφηεξε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηε δσή. Μηα ζηάζε πνπ 

δηακνξθψλεηαη, θαζψο είπακε, απ’ ηελ επίδξαζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ρψξνπ 

θαη ηειηθά απ’ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ηαμηθήο ζέζεο ηνπ. Σν δηαζέζηκν εηζφδεκα 

ηνπ θαηαλαισηή επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε δήηεζε θαη θπξίσο πνηνηηθά. Γεδνκέλνπ φηη 

ε Διιάδα είλαη κηα ηνπξηζηηθή ρψξα, ε αλάγθε γηα δηαθνπέο θαη μεθνχξαζε είλαη 

δηαδεδνκέλε ζε φια ηα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα. Ζ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο νδεγεί 

ηνπο ηνπξίζηεο ζε θαιχηεξεο πνηφηεηαο δηαθνπέο, ζε αθξηβφηεξα μελνδνρεία θαη κε 

θαιχηεξεο παξνρέο. ε πεξηφδνπο φπνπ ην εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ κεηψλεηαη, 

πεξηνξίδεηαη θαη ε δαπάλε γηα δηαθνπέο. 

Ο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο δήηεζεο φπσο ζπκβαίλεη θαη κε φια ζρεδφλ ηα 

πξντφληα είλαη ε ηηκή, ε νπνία επεξεάδεη ηελ απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε 

ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο. ε νξηζκέλεο φκσο πεξηπηψζεηο ε ηηκή 

δελ είλαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο δήηεζεο. Όηαλ νη δηαθνπέο γίλνληαη είδνο 

πνιπηειείαο ηφηε ε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ επεξεάδεη ηε δήηεζε. 

Σν κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε δήηεζε 

γηα ελνηθίαζε ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ. Οη πξνηηκήζεηο θαη ηα θαηαλαισηηθά 

πξφηππα επηδξνχλ θάζε θνξά δηαθνξεηηθά ζηε δήηεζε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, 

πνπ δηακνξθψλνληαη κε βάζε κηα ζεηξά παξαγφλησλ, θνηλσληθψλ θαη ςπρνινγηθψλ, 

πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ θαη θηλνχλ ηελ αγνξά. 

Σέινο, ε δηαθήκηζε επεξεάδεη θαη απηή κε ηνλ ηξφπν ηεο ηε δήηεζε, θαηεπζχλνληαο 

ηελ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο μελνδνρείσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κέζα απφ ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία, ην δηαδίθηπν, ηα 

ηαμηδησηηθά πεξηνδηθά θαη ηηο εθεκεξίδεο. 

 

4.1.6 Μειινληηθέο πξνβιέςεηο 
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χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ World Travel & Tourism Council (WTTC) γηα ηηο 

πξννπηηθέο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα, εθηηκάηαη φηη ην 2014 ε ζπκκεηνρή ηεο 

ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ζην παγθφζκην ΑΔΠ ζα δηαηεξεζεί ζην 3,8% πνπ είλαη θαη 

ζήκεξα θαη ππνινγίδεηαη φηη νη επελδχζεηο θεθαιαίνπ ηνπ θιάδνπ ζα αλέιζνπλ ζε 

US$ 1.401,9 δηζ. ζε παγθφζκην επίπεδν. χκθσλα κε ηελ ίδηα πεγή, ζηελ Διιάδα ην 

2014, ε ζπκκεηνρή ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ζην ΑΔΠ εθηηκάηαη φηη ζα 

δηακνξθσζεί ζε 15,7% απφ 14,3% πνπ είλαη ζήκεξα θαη φηη νη επελδχζεηο θεθαιαίνπ 

ηνπ θιάδνπ ζα αλέιζνπλ ζε US$ 10,7 δηζ. Χζηφζν, ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο δηέξρεηαη 

ζνβαξή θξίζε εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πιήηηεη ηε ρψξα θαη εθ’ φζνλ δελ 

ππάξμεη αλαζηξνθή, αξθεηέο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ίζσο αλαγθαζζνχλ λα 

αιιάμνπλ ρέξηα ή λα αλαζηείινπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ηα επφκελα ρξφληα. Βέβαηα, κεηά 

θαη ηελ εμέιημε ηεο ζεξηλήο ζαηδφλ ηνπ 2011, πνιινί παξάγνληεο ηνπ ειιεληθνχ 

ηνπξηζκνχ παξνπζηάδνληαη αηζηφδνμνη γηα ηελ κειινληηθή ηνπ πνξεία. Κάησ απφ 

νκαιέο ζπλζήθεο, ππάξρνπλ παξάγνληεο, νη νπνίνη ινγηθά ζα ιεηηνπξγήζνπλ, ψζηε ηα 

πξνζερή έηε λα είλαη θαιά ηνπξηζηηθά έηε γηα ηελ Διιάδα. Σέηνηνη παξάγνληεο πνπ 

ζα ζπκβάινπλ ζηε ζεηηθή πνξεία ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ ρψξα καο είλαη: 

 Ζ παγθφζκηα αλάπηπμε, θαη ηδηαίηεξα ε - έζησ θαη πεξηνξηζκέλε -νηθνλνκηθή 

αλάθακςε ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ.. 

 Οη επκελείο επηπηψζεηο απφ ηελ αζθεζείζα πνιηηηθή πξνβνιήο θαη 

δηαθεκίζεσο ηεο ρψξαο θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ηεξάζηηνπ απνζέκαηνο 

ηνπξηζηηθήο δεηήζεσο ζε ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

 Ζ ζπγθξάηεζε ησλ ηηκψλ ζηα θαηαιχκαηα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ απνιακβάλνπλ πξνο ην παξφλ νη 

κεζνγεηαθνί “δνιαξηαθνί” πξννξηζκνί (Αίγππηνο, Σπλεζία, Μαξφθν, θιπ). 

 Ζ πνιχ πηζαλή αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ε κεησκέλε 

αλαπηπμηαθή δπλακηθή ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

Ζ.Π.Α., ζα ελδπλακψζνπλ πεξαηηέξσ ην δνιάξην, κε ζπλέπεηα λα 

θαηαζηήζνπλ ηνλ επξσπατθφ πξννξηζκφ πεξηζζφηεξν πξνζθηιή ζηνπο 

ακεξηθαλνχο, νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχλ θαη ηελ κεγαιχηεξε ηνπξηζηηθή 

δαπάλε αλά άηνκν. 

 Ζ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, πνπ είλαη ε θχξηα 

πεγή πξνειεχζεσο ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα. 
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ηα πιαίζηα ησλ λέσλ θαηεπζχλζεσλ ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

θαη ηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ κε ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ πςεινχ 

εηζνδήκαηνο, αλαπηχζζνληαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ (ζπλεδξηαθνχ, 

πνιηηηζκηθνχ, αζιεηηθνχ, θέληξνπ θαη ζηαζκνχ θξνπαδηέξσλ θιπ.). Ζ θαηαζθεπή θαη 

πξνζθνξά πξνο ελνηθίαζε ηνπξηζηηθψλ θαηνηθηψλ απνηειεί έλα ζέκα πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί ζην πιαίζην κηαο γεληθφηεξεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Ζ ηνπξηζηηθή 

θαηνηθία πιεξνί ην θξηηήξην ηνπ κε επνρηθά επαίζζεηνπ πξντφληνο θαη απνηειεί 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ην visitor economy. Ζ ηνπξηζηηθή θαηνηθία, σο ηνπξηζηηθφ 

πξντφλ, πξνθχπηεη απφ ηελ ηκεκαηνπνίεζε ηεο δήηεζεο θαη αθνξά ζην ηκήκα απηήο 

πνπ ελδηαθέξεηαη λα δεη γηα έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ζε έλαλ πξννξηζκφ 

δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ ηφπν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ θαη ν νπνίνο θαηά ηεθκήξην 

δηαζέηεη θαιχηεξεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο θάιπςεο απηήο 

ηεο αλάγθεο είλαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηνηθηψλ, σο 

αλαπφζπαζησλ ηκεκάησλ επξχηεξσλ ηνπξηζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. Ζ αλάπηπμε ηεο 

ηνπξηζηηθήο θαηνηθίαο πξέπεη λα είλαη ήπηα, ειεγρφκελε, κε πςειέο πξνδηαγξαθέο θαη 

ε πξνζηηζέκελε αμία δελ ζα πξνζαλαηνιίδεηαη απιά ζηελ πξνζέιθπζε ησλ 

ρακεινζπληαμηνχρσλ ηεο Δπξψπεο, αιιά ζα απεπζχλεηαη ζηνπο ηνπξίζηεο πςειήο 

εηζνδεκαηηθήο ζηάζκεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε αγνξά είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή. Δθηηκάηαη 

φηη πεξηζζφηεξνη απφ έλα εθαηνκκχξην Δπξσπαίνη ζεσξνχλ ηελ Διιάδα σο ππνςήθην 

πξννξηζκφ δεχηεξεο θαηνηθίαο θαη έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 10% ησλ ηαμηδηψλ πνπ 

θάλνπλ νη Δπξσπαίνη θάζε ρξφλν, έρεη ζαλ απνθιεηζηηθφ ιφγν ηε κεηάβαζε ζηελ 

ηνπξηζηηθή θαηνηθία. 

 

4.1.7 Αλαγλψξηζε Δπθαηξηψλ ζην θιάδν  

Ο ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα φπσο είδακε απνηειεί κηα ζεκαληηθή νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, πνπ θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. Ζ Διιάδα 

απνδείρηεθε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ αγνξά, κηα αμηφινγε 

πεξηνρή ππνδνρήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο θαη γξήγνξα θαζηεξψζεθε σο 

παξαδνζηαθφο πξννξηζκφο ηνπ νξγαλσκέλνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ. Ο νξγαλσκέλνο 

καδηθφο ηνπξηζκφο, πνπ θπξηαξρεί ζήκεξα ζηε ρψξα καο, παξά ηνλ φγθν θαη ηηο 
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ζεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ, παξνπζηάδεη ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ 

ίδηα ηελ νξγαλσηηθή ηνπ δηάξζξσζε: 

 ·ληνλν επνρηθφ ραξαθηήξα απηφ ηαπηίδεηαη ζρεδφλ κε κηα πεληάκελε-

επηάκελε πεξίνδν, ζπκβάιινληαο ζηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ δηαζεζίκσλ 

πφξσλ ηνπ θάζε ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. ·ρεη ήδε απνδεηρηεί, φηη ην 

πξφβιεκα απηφ δελ αληηκεησπίδεηαη κφλν κε παξνρή εηδηθψλ θηλήηξσλ είηε 

ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ είηε ζηνπο ηνπξίζηεο/ θαηαλαισηέο αλ 

δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηε δεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο πξνζθνξάο γηα ηνπο 

εθηφο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ κήλεο. 

 Άληζε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ππεξζπγθέληξσζε ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο 

ρψξαο, κε φια ηα ζπλαθφινπζα πξνβιήκαηα: ζηξνθή ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο 

ζε «κνλνθαιιηέξγεηα», αγνξά εππαζήο θαη εμαξηεκέλε απφ ηηο δηεζλείο 

ζπγθπξίεο, έμνδνο ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ απφ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη 

εγθαηάιεηςε ηεο γεσξγηθήο γεο, ππεξεθκεηάιιεπζε θπζηθψλ πφξσλ, ξχπαλζε 

θ.η.ι.. 

 Υακειή αληαγσληζηηθφηεηα. Μηα βαζηθή ειιεληθή ηδηνξξπζκία είλαη ε 

αλάπηπμε έληνλσλ ηάζεσλ απζαίξεηεο αλνηθνδφκεζεο, πνπ αθνξά ηφζν ηελ 

παξαζεξηζηηθή θαηνηθία, φζν θαη έλα κεγάιν αξηζκφ παξαμελνδνρεηαθψλ 

θαηαιπκάησλ, πνπ ζπρλά δπζρεξαίλεη ηηο πξνζπάζεηεο αλαβάζκηζεο ηεο 

ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο ησλ πεξηνρψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζην δηεζλή καδηθφ 

ηνπξηζκφ. Ζ ηαρεία αχμεζε ησλ μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία δεκηνχξγεζε ππεξπξνζθνξά πνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζπγθξηηηθφ 

κεηνλέθηεκα ηεο βάξνο ηεο πνηφηεηαο, κε δχν ιφγηα ζηε ζηήξημε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο εμ νινθιήξνπ ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. Έδε- ζηα 

πιαίζηα ηεο εληαίαο αγνξάο- ην θαηλφκελν απηφ, κε δεδνκέλεο ηηο δηαξθείο 

απμήζεηο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ππεξεζηψλ, είλαη αληηθεηκεληθά αδχλαηνλ 

λα ζπλερηζηεί.  

 

Καηά ζπλέπεηα, βαζηθή επηδίσμε ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο είλαη, ζε εζληθφ επίπεδν, 

ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ν εκπινπηηζκφο κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

ζπλνιηθνχ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ψζηε λα θαζίζηαηαη πην αληαγσληζηηθφ, 

κε παξάιιεινπο ζηφρνπο ηελ άκβιπλζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, ηελ 



 
32 

 

επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο σο ηνπξηζηηθνχ πφξνπ. αλ απνηέιεζκα, νη δεκφζηεο επελδχζεηο 

θαηεπζχλνληαη εμ νινθιήξνπ ζηελ αλάπηπμε εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο κε επεκβάζεηο 

απνθαηάζηαζεο ζε παξαδνζηαθά θηίξηα θαη νηθηζκνχο, κε ηε ράξαμε κνλνπαηηψλ θαη 

δηαδξνκψλ κέζσ νξεηλψλ θνηλνηήησλ. Πξνζηαηεχνληαη νη πεξηνρέο πνιηηηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαζψο θαη φιεο νη δαζηθέο εθηάζεηο. Σα είδε ηνπξηζκνχ πνπ 

αλαπηχζζνληαη θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ηα αθφινπζα: 

 Θαιάζζηνο ηνπξηζκόο: ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο απνηειείηαη απφ πνηθίιεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεμάγνληαη ζην ζαιάζζην ρψξν κηαο ρψξαο θαη απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην θαη βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ ηνπξηζκνχ θαη φρη κέζν γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απηνχ (εμαηξνχληαη π.ρ. νη αθηνπιντθέο κεηαθηλήζεηο). Οη νκάδεο 

ζηφρνη γηα ηελ αλάπηπμε απηήο ηεο κνξθήο ηνπξηζκνχ είλαη θπξίσο ηνπξίζηεο πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα θξνπαδηέξεο, πεξηεγήζεηο κε ζθάθε αλαςπρήο (yachting) θαη άιια 

ζαιάζζηα αζιήκαηα φπσο jet ski, θαηαδχζεηο, wind-surfing θιπ. 

 πλεδξηαθόο ηνπξηζκόο: Ο ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο αθνξά ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε 

πνπ απνξξέεη απφ ην γεγνλφο ηεο δηνξγάλσζεο ελφο ζπλεδξίνπ ζε έλαλ νξηζκέλν 

ηφπν γηα ιφγνπο ζπλήζσο επηζηεκνληθνχο ή επαγγεικαηηθνχο. Απηή ε νκάδα ζηφρνο 

απνηειείηαη θπξίσο απφ ηνπο δηνξγαλσηέο ηνπ ζπλεδξίνπ, ηνπο νκηιεηέο θαη ηνπο 

πξνζθεθιεκέλνπο-ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη ελδέρεηαη λα  πξνέξρνληαη απφ κία ή θαη 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο.  

 Δθζεζηαθόο ηνπξηζκόο: ν εθζεζηαθφο ηνπξηζκφο, πνπ εληάζζεηαη θαη απηφο ζηελ 

θαηεγνξία ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπξηζκνχ, αθνξά ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζε έλαλ ηφπν εμαηηίαο ηεο δηνξγάλσζεο κηαο εκπνξηθήο ζπλήζσο 

έθζεζεο. Ζ νκάδα ζηφρνο εδψ πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηνπο δηνξγαλσηέο ηεο έθζεζεο, 

ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε απηήλ. 

 Αγξνηνπξηζκόο: Ο Αγξνηνπξηζκφο αθνξά ηηο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ 

αλαπηχζζνληαη απνθιεηζηηθά ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Δζηηάδεη θπξίσο ζηελ έληαμε 

ησλ επηζθεπηψλ ζην θπζηθφ θαη αλζξψπηλν αγξνηηθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη ζηηο θαηά 

ηφπνπο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο αγξνηνπξηζκφο είλαη: 

1. Ζ ζπκπιήξσζε θαη βειηίσζε ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο 

2. Ζ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο ηνπ αγξνηηθνχ 
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πιεζπζκνχ. 

3. Ζ ζπγθξάηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο. 

4. Ζ βειηίσζε θαη δηάζεζε ησλ ηνπηθψλ γεσξγηθψλ θαη βηνηερληθψλ 

πξντφλησλ. 

5. Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

6. Ζ δηαηήξεζε, ε πξνβνιή θαη αμηνπνίεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο. 

7. Ζ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξε δήηεζε θαίλεηαη λα έρεη 

ζηελ αγνξά ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ.  

Ο αγξνηνπξηζκφο αλαπηχζζεηαη κε ηαρχ ζα ιέγακε ξπζκφ ζηε ρψξα καο αιιά θαη 

ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Απηφ είλαη απνηέιεζκα ηφζν ηεο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ αθνινπζεί ε ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο, φζν θαη ζηελ πξνηίκεζε 

ησλ αλζξψπσλ λα θάλνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο ζηελ χπαηζξν. Οη δχζθνιεο ζπλζήθεο 

δσήο ησλ κεγάισλ πφιεσλ, δεκηνπξγνχλ ζηνπο αλζξψπνπο έληνλε επηζπκία λα 

βξεζνχλ θνληά ζηε θχζε γηα λα απνιαχζνπλ ηε γαιήλε, ηελ εζπρία αιιά θαη ηνλ 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε ειιεληθή χπαηζξνο. Οη γεσξγνί 

δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηνπο επηζθέπηεο κε απνηέιεζκα λα κπνξνχλ λα γεπζνχλ 

λφζηηκα θξνχηα, θξέζθα ιαραληθά θαη ληφπηα γεσξγηθά θαη θηελνηξνθηθά πξντφληα. 

Με ηνλ αγξνηνπξηζκφ επηδηψθεηαη ε δηαθχιαμε, ε πξνβνιή θαη ε αμηνπνίεζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο. Ο αγξνηηθφο θφζκνο είλαη ε θνηηίδα ηεο ειιεληθήο 

παξάδνζεο θαη καδί κε ηελ φκνξθε θχζε απνηεινχλ ηελ θπζηνγλσκία ηεο ειιεληθήο 

ππαίζξνπ. Ο αγξνηνπξηζκφο είλαη ππφ δηάθνξεο κνξθέο ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλνο ζε 

πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο θαη παξνπζηάδεηαη ζαλ ελδηαθέξνπζα πξνζπάζεηα λα 

ζπλδεζεί ε αγξνηηθή κε ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ζηφρν θαζεκηά λα 

σθειεζεί απφ ηελ άιιε θαη θπξίσο λα κελ ππνβαζκηζηεί ε γεσξγία απφ ηνλ 

ηνπξηζκφ. 

 Σνπξηζκόο Πεξηπέηεηαο: Ο ηνπξηζκφο πεξηπέηεηαο ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ ην 

ζηνηρείν ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο δξάζεο θαη πεξηιακβάλεη βαζηθά ηνλ ηνπξηζκφ 

εμεξεπλήζεσλ, ηνλ ηνπξηζκφ αζθήζεσλ επηβίσζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηέινο 

ηνλ θπλεγεηηθφ ηνπξηζκφ. 

 Οξεηβαζία Οξεηλή Πεδνπνξία θαη Αλαξξίρεζε : πξφθεηηαη γηα ηελ αλαξξίρεζε 

νξεηλψλ φγθσλ θαζψο θαη ηελ πνιπήκεξε δηάζρηζε νξεηλψλ πεξηνρψλ (trekking). 

Δπίζεο πεξηιακβάλεη θαη ηελ δηάζρηζε θαξαγγηψλ. ε αλαξξίρεζε αθνξά ην 
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ζθαξθάισκα θαηάθξεκλσλ πιαγηψλ θαη απαηηεί εηδηθή εθπαίδεπζε, γηα απηφ θαη 

απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλφ-ζηφρν πνπ δηαζέηεη αλάινγα πξνζφληα θαη κπτθή 

δχλακε. 

 Ιακαηηθόο ηνπξηζκόο 

Ζ ζεκεξηλή επνρή θαηαθιχδεηαη απφ λέεο ηάζεηο πεξί νιηζηηθήο ηαηξηθήο κε 

απνηέιεζκα ε παξαδνζηαθή ινπηξνζεξαπεία λα ιάβεη ηε κνξθή ηνπ Ηακαηηθνχ 

Σνπξηζκνχ θαη απεπζχλεηαη φρη κφλν ζε αζζελείο-ηνπξίζηεο αιιά θαη ζηνπο 

ζπλνδνχο ηνπο, θαζψο θαη ζε άηνκα πγηή, πνπ επηζπκνχλ λα ζπλδπάζνπλ ηηο δηαθνπέο 

ηνπο κε ππεξεζίεο πξφιεςεο, δηαηήξεζεο ή βειηίσζεο ηεο πγείαο ηνπο κέζσ 

πξνγξακκάησλ νιηθήο αλαδσνγφλεζεο θαη ραιάξσζεο ζε ζσκαηηθφ, πλεπκαηηθφ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. Ο ηακαηηθφο ηνπξηζκφο είλαη δπλαηφ λα απνηειέζεη θαη 

κέζν μεθνχξαζεο θαη αλαλέσζεο εθηφο απφ κέζν ζεξαπείαο. 

Πνιιέο επθαηξίεο παξνπζηάδνληαη ζηελ αγνξά θαη επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ 

κέζσ θαη ησλ  πξνηεξαηνηήησλ πνπ έρνπλ δνζεί απφ ηελ Δζληθή Σνπξηζηηθή Πνιίηηθε 

θαηά ην έηνο 2011. πγθεθξηκέλα, επλνείηαη ε αλάπηπμε ζε ηξία επίπεδα.: 1
νλ

  ζηε 

δηεπθφιπλζε ησλ επελδχζεσλ. 2
νλ

  ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηε ρψξαο καο, 

ψζηε λα επηηχρνπλ απμήζεηο ηφζν ζε πνζνηηθνχο, φζν θαη ζε πνηνηηθνχο φξνπο θαη 3
νλ

  

ζηελ πξνβνιή ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ. Μηα απφ ηη ηειεπηαίεο θαηλνηφκεο 

θηλήζεηο είλαη ε εδξαίσζε ηεο Δπξσπατθήο βίδα. 

 

Ζ πξνβνιή ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ δελ απνηειεί πιένλ θξαηηθφ κνλνπψιην. 

Γεθανθηψ είλαη νη δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο θαη θνηλνπξαμίεο πνπ θαηέζεζαλ ηηο 

πξνζθνξέο θαη πξνηάζεηο ηνπο γηα ην 2011 ζηνπο ηξεηο γηα πξψηε θνξά μερσξηζηνχο 

δηαγσληζκνχο ηνπ Δ.Ο.Σ. θαη νη νπνίνη ζπλζέηνπλ ηε ζπλνιηθή θακπάληα πξνβνιήο 

ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ ζην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ. Ζ πξνβνιή θαη ε πξνψζεζε 

ηεο Διιάδαο έρεη ηελ απαξαίηεηε επειημία γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ λέσλ κέζσλ. Ζ Διιάδα ελίζρπζε ηελ θσλή ηεο θαη ζην 

δηαδίθηπν, κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο  ηνπ www.visitgreece.gr, θαη ηεο δεκηνπξγίαο  ηνπ 

www.my-greece.gr ελφο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ πνπ θάζε ·ιιελαο κπνξεί λα 

πεξηγξάςεη ηελ εκπεηξία ηνπ. Σέινο, δεκηνπξγήζεθε κηα ζηνρεπκέλε δηαθεκηζηηθή 

θακπάληα βαζηζκέλε ζηελ εκπεηξία ηνπ ίδηνπ ηνπ επηζθέπηε, κε πξαγκαηηθνχο 

επηζθέπηεο, ζε πξαγκαηηθνχο ηφπνπο, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ην YOUINGREECE.  

Κχξηνο ζθνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξήκαηνο ήηαλ ε απνζηνιή ηνπ πιηθνχ ζε 

opinion makers θαη ηελ πξνβνιή ηνπ ζην δηαδίθηπν κε απνηέιεζκα λα ηεζνχλ νη 
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βάζεηο  γηα ζπλδηαθήκηζε ηνπ θξάηνπο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζνχλ νη επηζθέςεηο μέλσλ δεκνζηνγξάθσλ θαη opinion makers ζηελ παηξίδα 

καο γηα λα δήζνπλ απφ θνληά ηελ «Διιεληθή Δκπεηξία». 

 

4.2 Σν Σνπξηζηηθφ Πξντφλ ηεο Dream Villas  

4.2.1 Πεξηγξαθή ησλ θαηνηθηψλ θαη ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ  

Dream Villas - Πεξηγξαθή Καηνηθηψλ  

Ο αξρηηέθηνλεο Α. & Γ. Βαξνπδάθεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηα  θπξίαξρα ζηνηρεία ηεο 

ηνπνζεζίαο , φπσο πέηξα, μχιν θαη ζίδεξν, ψζηε λα δψζνπλ έλα ηδηαίηεξν  ραξαθηήξα 

ζηηο θαηνηθίεο  θαη ζπλάκα ηαηξηαζηφ κε ην πεξηβάιινλ θαη ηε θπζηθή νκνξθηά ηεο 

πεξηνρήο. Οη θαηνηθίεο είλαη ρσξηζκέλεο ζε δεπγάξηα. Σν έλα δεπγάξη νη βίιιεο  

Ναπηίινο θαη Όζηξηα βξίζθνληαη κέζα ζην ρσξηφ Ληβάδηα θαη ην άιιν δεπγάξη, νη 

βίιιεο Πνζεηδψλαο θαη Καιπςψ 2 ρηιηφκεηξα έμσ απφ απηφ. Οη ηξεηο πνιπηειήο 

θαηνηθίεο  θαηαζθεπάζηεθαλ θαηά ην έηνο 2004 θαη θάζε ρξφλν πξαγκαηνπνηείηαη 

έιεγρνο σο πξνο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηεξίνπ. Ζ βίιια Όζηξηα 

αλαθαηλίζηεθε απφ παιαηφ αξρνληηθφ ζε ιεηηνπξγηθή πνιπηειή θαηνηθία θαηά ηνλ 

ίδην ρξφλν. Όιεο νη θαηνηθίεο είλαη βακκέλεο ζην ρξψκα ηεο ψρξαο ψζηε λα 

ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ην ηνπίν ησλ βξάρσλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηε 

πεξηνρή. 

Βίιια Πνζεηδώλαο 

Ζ βίιια Πνζεηδψλαο είλαη ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο  7 αηφκσλ, δηαζέηνληαο 3 

ππλνδσκάηηα , 3 κπάληα θαη πδξνκαζάδ .  Καηά ηα ηελ είζνδν , ππάξρεη έλα άλεην 

θαζηζηηθφ γηα 8 άηνκα κε δχν θαλαπέδεο, απφ δχν κεγάιεο κπαιθνλφπνξηεο, κε 5 

κέηξα πιάηνο, γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη κηα ππέξνρε ζέα πξνο ηελ πηζίλα θαη θαηά 

επέθηαζε ζηε ζάιαζζα. Ζ ζέα πξνο ην ιηβπθφ πέιαγνο είλαη απεξηφξηζηε θαη 

πξαγκαηηθά καγεπηηθή. ηε πξνέθηαζε ηνπ ζαινληνχ βξίζθεηαη ε θνπδίλα ε νπνία 

είλαη εμνπιηζκέλε κε έλα κεγάιν κεηαιιηθφ ςπγείν, επηθάλεηεο εξγαζίαο θαη πνιιά 

εξγνλνκηθά ληνπιάπηα. Τπάξρεη επίζεο κηα μερσξηζηή επηθάλεηα κε ζχγρξνλν 

εμνπιηζκφ (4 δψλεο καγεηξέκαηνο, πιπληήξην πηάησλ, πιπληήξην θαη λεξνρχηε). ηε 
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κέζε ηεο βίιαο έρεη ηνπνζεηεζεί  κηα κεγάιε ηξαπεδαξία αξθεηά άλεηε γηα 8 άηνκα.  

Απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ζην εζσηεξηθφ ηεο θαηνηθίαο, ππάξρεη πξφζβαζε ζηε 

καγεπηηθή ζέα. ηελ άθξε ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ βξίζθεηαη ε θχξηα θξεβαηνθάκαξα. 

Ζ θχξηα θξεβαηνθάκαξα είλαη εμνπιηζκέλε κε κπάλην θαη πδξνκαζάδ κε ζέα ζηε 

ζάιαζζα θαη ηνπο βξάρνπο, πξνζθέξνληαο έηζη έλα εμαίζην ζπλδπαζκφ μεθνχξαζεο.  

Σξία ζθαινπάηηα ζηα κέζα ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ, νδεγνχλ ζε δχν αθφκε 

θξεβαηνθάκαξεο κε έλα κπάλην θαη έλα WC . 

Βίιια Ναπηίινο  

Ζ Βίιια Ναπηίινο, είλαη βακκέλε ζην ρξψκα ηεο ψρξαο απνιχησο ηαηξηαζηνχ κε ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηε δπηηθή Κξήηε.  Ζ Βίιια Ναπηίινο είλαη 

ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο  7 αηφκσλ, δηαζέηνληαο 3 ππλνδσκάηηα , 2 κπάληα θαη 

πδξνκαζάδ . Σα κεγάια παξάζπξα πνπ δηαζέηεη θαζηζηνχλ ηε θαηνηθία εμαηξεηηθά 

ειηφινπζηε  πξνζθέξνληαο παξάιιεια καγεπηηθή ζέα ζηελ πηζίλα, ηνλ θήπν θαη ηε 

ζάιαζζα. Ζ πηζίλα πνπ πεξηβάιιεη ηε βίια είλαη ζε ζρήκα « L», 23 κέηξσλ. Γηαζέηεη 

κηα κεγάιε απιή θαη καδί κε ηνπο πνιπάξηζκνπο ιίζηλνπο θίνλεο ζηελ απιή, ηηο 

βεξάληεο, ην αίζξην θαη ηελ πηζίλα, ε βίιια έρεη θάηη απφ ηελ αχξα ξσκατθνχ 

αξρνληηθνχ απεπζπλφκελε πεξηζζφηεξν ζε νηθνγέλεηεο. ρεδφλ εμνινθιήξνπ 

πεξηκεηξηθά γχξσ απφ ηελ θαηνηθία, ππάξρνπλ κπαιθνλφπνξηεο πνπ νδεγνχλ ζε έλα 

κεγάιν ζθεπαζηφ αίζξην θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ηεο ρψξνπο. ηελ κηα άθξε ηεο 

πηζίλαο,  ππάξρεη  ζθάια πνπ  νδεγεί  ζε κηα θαιππηφκελε πεξηνρή ζηελ νπνία 

ππάξρεη  ην ππεξπςσκέλν εμσηεξηθφ Jacuzzi ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ην νπνίν 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηέζζεξα άηνκα λα επσθειεζνχλ απφ ηα πιενλεθηήκαηα 

ελφο SPA .ην εζσηεξηθφ φκσο ε θσηεηλή θαη ζχγρξνλε δηαθφζκεζε είλαη ην δπλαηφ 

ηεο πιενλέθηεκα. ηε κία άθξε ηνπ δσκαηίνπ δηαζέηεη  έλα άλεην θαζηζηηθφ κε κηα 

επηινγή απφ θαλαπέδεο , ελψ ζην άιιν άθξν ηνπ ςεινηάβαλνπ δσκαηίνπ είλαη κηα 

θνκςή  εληνηρηζκέλε θνπδίλα κε έλα έμππλν πάγθν (ειεθηξηθή θνπδίλα - εζηίεο, 

λεξνρχηε θαη πιπληήξην πηάησλ). ε απηφλ ην ρψξν, δηαζέηεη ληνπιάπηα γηα  

απνζήθεπζε ,κεγάιεο  επηθάλεηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη έλα κεγάιν ςπγείν θαη 

πιπληήξηα ξνχρσλ θαη πηάησλ. Σξία ζθαινπάηηα ζην εζσηεξηθφ ηεο θαηνηθίαο 

νδεγνχλ ζε έλα ππεξπςσκέλν δηάδξνκν γηα ηε πξφζβαζε ζηα 3  ππλνδσκάηηα. ηε 

κία πιεπξά ηνπ δηαδξφκνπ, βξίζθνληαη  δχν δίθιηλα ππλνδσκάηηα ηα νπνία 

ρσξίδνληαη απφ έλα θνκςφ καξκάξηλν κπάλην κε ληνπο θαη  ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ 
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δηαδξφκνπ , ε θχξηα θξεβαηνθάκαξα πνπ δηαζέηεη δηθφ ηεο κπάλην θαη εμσηεξηθφ 

ληνπο. Σα ππλνδσκάηηα πνπ βξίζθνληαη ζηηα άθξεο ηνπ ζπηηηνχ δηαζέηνπλ  αίζξηνπο 

θήπνπο-βεξάληεο. 

 

Βίιια Όζηξηα  

Ζ βίιια Όζηξηα απνηειείηαη απφ 2 νξφθνπο πνπ ζπλδένληαη πνπ ζπλδένληαη κε κηα 

εμσηεξηθή ζθάια θαη κηα πηζίλα. Ο ρψξνο ηεο πηζίλαο είλαη πιεκκπξηζκέλνο  κε 

βιάζηεζε πνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε πνιιά δηαθνξεηηθά ινπινχδηα, ζπλζέηνπλ έλα 

ππέξνρν εηδπιιηαθφ ηνπίν θαη ηαπηφρξνλα εμαζθαιίδνπλ ηελ απφιπηε πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθήο δσήο.  ην πξψην φξνθν, πνπ είλαη θαη ην θπξίσο ζπίηη, δηαζέηεη  έλα 

ζαιφλη κε ηξεηο θαλαπέδεο γχξσ απφ έλα πέηξηλν ηδάθη θαη κηα ηξαπεδαξία πνπ 

κπνξεί εχθνια λα θηινμελήζεη έσο νθηψ άηνκα. Ο ρψξνο ηεο θνπδίλαο δηαρσξίδεηαη 

απφ έλα κεγάιν μχιηλν πάγθν θαη είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλε. ·λαο δηάδξνκνο νδεγεί 

ζηα ππλνδσκάηηα θαη ην κπάλην. Ζ θχξηα θξεβαηνθάκαξα έρεη έλα κεηαιιηθφ δηπιφ 

θξεβάηη θαζψο θαη έλα απηφλνκν κπάλην κε έλα δηπιφ πδξνκαζάδ.  Σν δεχηεξν 

ππλνδσκάηην έρεη δχν δηπιά θξεβάηηα θαη έλα κπάλην. Καηά κήθνο ηνπ πξψηνπ 

νξφθνπ, νη κπαιθνλφπνξηεο θαη ηα παξάζπξα πξνζθέξνπλ εθπιεθηηθή ζέα ζηε 

ζάιαζζα. Δπηπιένλ, ην πξψην επίπεδν δηαζέηεη εμσηεξηθή, κάξκαξν-πιαθφζηξσηε 

απιή,  ζην ηέινο ηεο νπνίαο ζπλαληάκε έλα κπαιθφλη απφ ζίδεξν θαη μχιν ζην ζρήκα 

ηνπ θαηαζηξψκαηνο ελφο ζθάθνπο , ζην έδαθνο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη έλα θπθιηθφ 

Jacuzzi. Ο 2
νο

 φξνθνο ρξεζηκνπνηείηαη σο μελψλαο θαη είλαη ρσξεηηθφηεηαο 

ηεζζάξσλ αηφκσλ. Δίλαη έλα αλεμάξηεην δηακέξηζκα, κε δχν δσκάηηα κε ζχγρξνλν 

ζηπι. Σν θπξίσο δσκάηην δηαζέηεη κεγάια καθξφζηελα παξάζπξα κε ππέξνρε ζέα ζηε 

ζάιαζζα θαη ηελ πηζίλα, έλα ζαιφλη, έλα θξεβάηη θαη κηα πνιπζξφλα πνπ κπνξεί λα 

κεηαηξαπεί ζε θξεβάηη θαη έλα κπάλην. ηελ άιιε άθξε ηνπ δσκαηίνπ ππάξρεη κηα 

κηθξή θνπδίλα ε νπνία πξνζδίδεη πιήξε απηνλνκία ζην ρψξν. Σν δεχηεξν 

ππλνδσκάηην δηαζέηεη δηπιφ θξεβάηη θαη ην δηθφ ηνπ αλεμάξηεην κπάλην. 

 

Βίιια Καιπςώ 

 Ζ θαηνηθία είλαη θηηζκέλε αθξηβψο πάλσ ζηελ άθξε ηνπ γθξεκνχ ηνπ Κφιπνπ 

Κνχηνπιαο. Ζ άξηζηε ρξήζε ηεο πέηξαο, ηνπ ζηδήξνπ, γπαιί θαη μχιν, ηφζν ζε 

παξαδνζηαθέο θαη ζχγρξνλεο κνξθέο, παξάγεη έλα πξσηνπνξηαθφ αξρηηεθηνληθφ 

ζρεδηαζκφ πνπ δίλεη ζηνπο επηζθέπηεο ηελ ςεπδαίζζεζε φηη βξίζθνληαη ζε έλα 
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ηζηηνπιντθφ ζθάθνο ζηε ζάιαζζα. Ζ λφηηα πιεπξά ηνπ ζαινληνχ  βιέπεη ζηε 

ζάιαζζα κέζα απφ κπαιθνλφπνξηεο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε εμσηεξηθφ ρψξν ηεο βίιαο 

κέζσ κηαο γέθπξαο πνπ δηαζρίδεη ηελ πηζίλα. Απφ ηε βφξεηα πιεπξά ηνπ ζαινληνχ, 

άπιεην θσο δηαρέεηαη ζηελ θνπδίλα θαη ζηε ηξαπεδαξία κέζα απφ έλα κεγάιν 

γπάιηλν ηνίρνο. Σν άλνηγκα απηφ δίλεη ζηνπο επηζθέπηεο ηελ εληχπσζε φηη φινο ν 

ρψξνο είλαη απιψο επέθηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ο ιεηηνπξγηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο θνπδίλαο απνδίδεηαη  απφ έλα ζεκαληηθφ αξρηηεθηνληθφ ζηνηρείν 

απηήο , ην πάγθν εξγαζίαο κε 4 θεξακηθέο δψλεο καγεηξέκαηνο θαη έλα εληνηρηζκέλν 

θνχξλν. ·λα δηαθξηηηθφ ζηνηρείν ζηνλ ηνκέα απηφλ είλαη ε θακηλάδα ηνπ 

απνξνθεηήξα  πνπ θξέκεηαη απφ ην ηαβάλη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρεη ε 

ηξαπεδαξία κε έλα κεγάιν ηξαπέδη γηα 8 άηνκα θαη ην ζαιφλη. Σν ζαιφλη είλαη θάησ 

αθξηβψο απφ ην παηάξη πνπ ζηεγάδεη ην δεχηεξν ππλνδσκάηην θαη έρεη δχν ηξηζέζηνπο 

θαη άλεηνπο θαλαπέδεο πνπ κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε θξεβάηηα . Μηα ζθάια, δίπια 

ζηελ θεληξηθή είζνδν ηε θαηνηθίαο νδεγεί ζηε θχξηα θξεβαηνθάκαξα ε νπνία, 

δηαζέηεη δηθφ ηεο κπάλην  θαη έλα πιήξσο εμνπιηζκέλν γξαθείν . Σν δεχηεξν 

ππλνδσκάηην είλαη ην δσκάηην ησλ παηδηψλ κε 2 κνλά θξεβάηηα ε νπνία δηαζέηεη έλα 

κεγάιν ρψξν κε παηρλίδηα φισλ ησλ ειηθηψλ. Γίπια αθξηβψο απφ ηε θξεβαηνθάκαξα 

είλαη ην WC. Σν ηξίην ππλνδσκάηην είλαη απηφ ησλ θαιεζκέλσλ θαη δηαζέηεη 2 

θξεβάηηα. Ζ πηζίλα είλαη 16,5 κέηξα κήθνο, 3 κέηξα πιάηνο θαη 0,6-1,80 κέηξα βάζνο. 

Βξίζθεηαη ζηελ πιεπξά ηεο βίιαο κε ζέα ζηε ζάιαζζα. 

Βαζηθέο Τπεξεζίεο θαηά ηε δηακνλή 

Ζ επηρείξεζε Dream Villas Δ.Δ, απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο έσο θαη ζήκεξα,  

εθαξκφδεη πηζηά  ηηο αξρέο ηηο θξεηηθήο θηινμελίαο ζηα πιαίζηα ηεο πνιπηεινχο 

θαηαζθεπήο ησλ θαηνηθηψλ ηεο, πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο πνπ ζα θάλνπλ ηε δηακνλή 

ησλ επηζθεπηψλ ηεο μέγλνηαζηε θαη κνλαδηθή. 

1. Πηζίλα 

2. Τδξνκαζάδ 

3. Κήπνο 

4. Δμσηεξηθή πέξγθνια  

5. Μπάξκπεθηνπ ζηνλ θήπν  

6. Φαμ θαη Φσηνηππηθφ 
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7. Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε αζχξκαην ηληεξλέη  

8. Υψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ  

9. Γσξεάλ κεηαθνξά απφ θαη πξνο ην αεξνδξφκην (έσο ηξία άηνκα)  

10. Μπνπθάιη θφθθηλν ή ιεπθφ ηνπηθφ θξαζί ζπλνδεία θξνχησλ θαηά ηελ άθημή 

11. Καζαξηφηεηα , αιιαγή θιηλνζθεπαζκάησλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα 

12. Ξαπιψζηξεο, κπνπξλνχδηα, πεηζέηεο θαη πξντφληα πεξηπνίεζεο ζψκαηνο κε 

ηελ επσλπκία Dream Villas 

13. Κιηκαηηδφκελνη φινη νη ρψξνη ησλ θαηνηθηψλ κε θαηλνχξην νηθνινγηθφ 

ζχζηεκα ην νπνίν θιείλεη απηφκαηα  κφιηο αθήζεηο  θάπνηα πφξηα ή  

παξάζπξν αλνηρηφ γηα 3 ιεπηά 

Δπηπιένλ ππεξεζίεο θαηόπηλ αηηήκαηνο  

 Απηνθίλεην γηα ελνηθίαζε: Μέζα απφ ηελ πνιπεηή ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν 

ελνηθηάζεσο απηνθίλεησλ, παξέρνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελνηθίαζε 

θαη ζε πξνλνκηαθέο ηηκέο. 

 Πνδήιαηα γηα ελνηθίαζε.  

 Γπλαηφηεηα παξάδνζεο γεπκάησλ ζηε θάζε θαηνηθία. Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα 

δηαιέμεη κέζα απφ κηα κεγάιε πνηθηιία θξεηηθψλ παξαδνζηαθψλ πηάησλ ην 

κεζεκεξηαλφ ή ην δείπλν ην νπνίν πξνεηνηκάδεηαη απφ κηα νηθνγέλεηα πνπ 

θαηνηθεί ζην ρσξηφ θαη είλαη ηδηνθηήηεο ηαβέξλαο θαη ε νπνία  ρξεζηκνπνηεί 

αγλά παξαδνζηαθά πιηθά.  

 Παξνρή αλαιψζηκσλ ηεο εθάζηνηε βίιιαο κε ηα απαξαίηεηα: απγά, ςσκί, 

καξκειάδα ή καξκειάδα, δάραξε, γάια, έλα κπνπθάιη θξαζί, θξέζθα θξνχηα, 

καξγαξίλε, ζπίξηα, ξνιά ηνπαιέηα θαη πγξφ πιπληεξίνπ. Οη ζπζθεπαζίεο 

ηξνθίκσλ παξέρνληαη «ζην θφζηνο». Καηφπηλ παξαγγειίαο ν θάζε έλνηθνο 

κπνξεί λα πξνζζέζεη ε λα αθαηξέζεη πξάγκαηα απφ ηελ ιίζηα.  

 Γπλαηφηεηα  ελνηθίαζεο ηαρχπιννπ καδί κε έλαλ νδεγφ γηα πεξηήγεζε, γηα 

ςάξεκα θαη θαηαδχζεηο. 

 Βφιηα κε άινγα ζηε παξάιηα. 

 Φχιαμε παηδηψλ αλάινγα κε ηε δηάξθεηα. Γηαηίζεληαη παηδηθά θξεβάηηα θαη 

θαξέθιεο θαη ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο. 

 Γηνξγάλσζε γάκνπ ζηηο θαηνηθίεο.  
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Πξνγξάκκαηα After Sales – Πηζηόηεηαο Πειαηώλ  

Ζ επηρείξεζε Dream Villas ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερνχο ηεο 

ελεκέξσζεο, εθαξκφδεη θάπνηα πξνγξάκκαηα  After Sales θαη πηζηφηεηαο πειαηψλ. 

πγθεθξηκέλα θαηά ηε ηειεπηαία κέξα δηακνλήο ησλ ηνπξηζηψλ παξαδίδνληαη ζε 

απηνχο εξσηεκαηνιφγηα ζρεηηθά κε ηε δηακνλή, ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ηε 

ζπλνιηθή εηθφλα ησλ δηαθνπψλ ηνπο. Οη απαληήζεηο ησλ εξσηεκαηνιφγησλ, ζην ηέινο 

θάζε ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ ζπγθεληξψλνληαη, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ 

πξνβιήκαηα ηεο επηρείξεζεο έηζη ψζηε λα βειηηψλνληαη ζπλερψο νη παξερφκελεο 

ππεξεζίεο θαη λα αληρλεχνληαη νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε πειάηε. Δπηπιένλ 

δίλεηαη ζε απηνχο άιιν έλα έληππν θπιιάδην κε φια ηα πξνλφκηα ζε φζνπο επηιέμνπλ 

μαλά ηε δηακνλή ηνπο ζηηο πνιπηειείο θαηνηθίεο ηεο Dream Villas Δ.Δ..  ·ηζη ινηπφλ, 

φινη φζνη επαλέξρνληαη απνιακβάλνπλ ηα έμεο πξνλφκηα: 

 ·θπησζε 15 %  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο full season.  

 ·θπησζε 15% ζηελ ελνηθίαζε απηνθίλεηνπ  

 Γσξεάλ γεχκα ζηε ηαβέξλα ηεο πεξηνρήο γηα φινπο ηνπ έλνηθνπο ηεο βίιιαο. 

 Γσξεάλ βφιηα κε ζθάθνο ζηηο δπηηθέο αθηέο ηεο Κξήηεο 

 

Σέινο, κεηά απφ ηε πνιπεηή εκπεηξία ζην ρψξν θαη ηε δεκηνπξγία ελφο νξγαλσκέλνπ 

πειαηνινγίνπ , απνζηέιινληαη Newsletters κε ηα λέα θαη ηηο πξνζθνξέο  πνπ βγάδεη 

θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ ρξφλνπ ε επηρείξεζε, θαζψο επίζεο θαη επρεηήξηεο θάξηεο.  

 

4.2.3 Ζ αγνξά – ζηφρνο 

Ζ αγνξά ησλ πνιπηειψλ απηνεμππεξεηνχκελσλ  θαηνηθηψλ είλαη δηαθνξνπνηεκέλε 

φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ απφ ηηο ππφινηπεο θαηαιπκαηηθέο κνξθέο κνλάδσλ. 

Δπνκέλσο, απηφ ην είδνο ηνπξηζκνχ απεπζχλεηαη ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο 

αγνξάο. Χζηφζν, ε Dream Villas Δ.Δ παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ηεο επηινγήο κέζα 

απφ 4 πνιπηειήο θαηνηθίεο αιιά θαη απφ κηα κεγάιε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ππεξεζηψλ απεπζχλεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο αγνξάο :  
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 ε λεαξέο παξέεο πνπ κνηξάδνληαη ην θφζηνο δηακνλήο ιφγν ηεο κεγάιεο 

ρσξεηηθφηεηαο ησλ θαηνηθηψλ.  

 ε ληφπαληξα δεπγάξηα ή δεπγάξηα πνπ είηε πξαγκαηνπνηνχλ ην γάκν ηνπο ζην 

Λαθνλήζη ή ζηε ίδηα ηε θαηνηθία είηε βξίζθνπλ πνιχ ξνκαληηθή ηελ 

αηκφζθαηξα θαη ην εμσηεξηθφ Jacuzzi. 

 ε νηθνγέλεηεο κε παηδηά. 

 Businessmen/women (ζηειέρε επηρεηξήζεσλ). 

 Οη ζπληαμηνχρνη απνηεινχλ κηα άιιε κνξθή πειαηψλ νη νπνίνη αλαδεηνχλ 

δεζηνχο ηφπνπο αλαςπρήο πξνθεηκέλνπ λα πεξάζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο θαη 

επηζθέπηνληαη πεξηνρέο εθηφο ηνπξηζηηθήο ζεδφλ. 

4.2.4 ·ξεπλα αγνξάο - Πξνθίι πειάηε  

Ο επηζθέπηεο ησλ Dream Villas Δ.Δ. αλαδεηά ηελ εξεκία, ηελ απνκφλσζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε πξνζηηή πνιπηέιεηα πνπ ηνπ παξέρεηαη, έρνληαο φκσο παξάιιεια θαη 

ηελ επηινγή ηεο ζχλδεζεο κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα φπσο είλαη ε θπζηνιαηξία θαη ε 

γλσξηκία κε ηελ ηνπηθή παξάδνζε. Οη πεξηζζφηεξνη επηζθέπηεο ησλ πνιπηειψλ 

θαηνηθηψλ ηεο Dream Villas Δ.Δ είλαη  απφ 28 - 61 εηψλ, πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε 

Γεξκαλία, ηελ Αγγιία θαη ηελ Διιάδα,  αλαδεηνχλ ηελ μεθνχξαζε θαη ηελ ραιάξσζε 

απφ ηελ έληνλε επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή ηνχο δσή. Πεξίπνπ ην 60% αλήθεη ζηε 

κεζαία ηάμε ελψ ην 40 % ζηελ αλψηεξε. Οη πεξηζζφηεξνη πιένλ έρνπλ γίλεη 

επαίζζεηνη σο πξνο ηελ ηηκή θαζψο ε ηνπξηζηηθή αγνξά έρεη ξίμεη ηηο ηηκέο  θαη 

ζρεδφλ φινη είλαη απαηηεηηθνί σο πξνο ηε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  
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SWOT ANALYSIS  

Γπλαηά εκεία (Strengths) Αδπλακίεο (Weaknesses) 

1. Γηαρξνληθφο αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο 

ησλ θαηνηθηψλ. 

2. Καηλνηφκα eco friendly ειεθηξηθά είδε 

θαη ζπζθεπέο. 

3. Θέα ζάιαζζα.  

4. Δχθνιε θαη γξήγνξε πξφζβαζε ζηε 

ζάιαζζα.  

5. Δμσηεξηθά Jacuzzi. 

6. Μεγάιε ρσξεηηθφηεηα (δπλαηφηεηα 

θηινμελίαο πνιιψλ αηφκσλ).  

7. Γπλαηφηεηα παξνρήο επηπιένλ 

ππεξεζηψλ. 

8. Πνιπεηή εκπεηξία ζην θιάδν ησλ 

πνιπηειψλ απηνεμππεξεηνχκελσλ 

θαηνηθηψλ. 

9. Τγηήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε- ρακειφο  

δαλεηζκφο.  

 

 

1. Σνπνζεζία θαηνηθηψλ καθξηά 

απφ ην αεξνδξφκην θαη ην θέληξν 

ησλ Υαληψλ. 

2. Ο δξφκνο γηα ηηο 2 απφ ηηο 4 

θαηνηθίεο είλαη ρσκαηφδξνκνο. 

3. Πεξηνξηζκέλε ηνπξηζηηθή 

ππνδνκή ζηελ πεξηνρή θαη ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο 

Κξήηεο. 

4. Τςειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο -    

(ξεχκα- εθφδηα-πξνζσπηθφ) 

 

 

 

Δπθαηξίεο (Opportunities) Απεηιέο (Threats) 

1. Γεκηνπξγία ζπκκαρηψλ κε ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο. 

 

2. Ραγδαίεο Σερλνινγηθέο εμειίμεηο ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ ζην Σνπξηζκφ. 

 

3. Δμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ 

δειψλεη φηη ζα παξακείλεη ζηελ Διιάδα. 

 

4. Δπέθηαζε κεξηδίνπ αγνξάο θαζψο δελ 

ππάξρνπλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα brand 

name ζηε πεξηνρή. 

1. Ζ ειιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε 

επεξεάδεη ηελ εηθφλα ηεο ρψξαο 

θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ 

ηνπξηζκνχ. 

2. Oη θνηλσληθέο εληάζεηο θαη νη 

απεξγίεο κεηψλνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε θαη ν ηνπξηζκφο 

κπνξεί λα επεξεαζηεί αξλεηηθά. 

3. Ζ αχμεζε ηνπ Φ.Π.Α ζην 23% 

ζα πξνθαιέζεη  αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο.  
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4.2.5 Αλάιπζε αληαγσληζκνχ 

Οη έκκεζνη  αληαγσληζηέο είλαη φιεο  νη πνιπηειείο θαηνηθίεο νη νπνίεο βξίζθνληαλ 

θνληά ζηε ζάιαζζα θαη ζε νιφθιεξν ην λεζί ηεο Κξήηεο, δνπιεχνπλ θπξίσο 8 κήλεο 

ην ρξφλν. Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη θπξηφηεξνη έκκεζνη αληαγσληζηέο:   

Πίλαθαο 4 : ·κκεζνη Αληαγσληζηέο 

ΝΟΜΟ ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟ GOLDEN VILLAS 78% 

ΥΑΝΗΑ ALMYRA VILLAS 73% 

ΥΑΝΗΑ ALKYONIS VILLAS 73% 

ΡΔΘΤΜΝΟ OCEAN LUXURY VILLAS 72% 

ΖΡΑΚΛΔΗΟ SFINARI VILLAS  70% 

ΑΓΗΟ 

ΝΗΚΟΛΑΟ 

VILLA COUNTRYSIDE 69% 

ΥΑΝΗΑ VILLA CRETE 68% 

 ΅ 

Οη παξαπάλσ επηρεηξήζεηο έρνπλ θνηλνχο ζηφρνπο κε απνηέιεζκα λα είλαη ηζρπξφο ν 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπο. Απηφ δηαθαίλεηαη θαη απφ ηα πνζνζηά πιεξφηεηαο πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ ηα νπνία δελ απέρνπλ πνιχ κεηαμχ ηνπο. θνπφο φισλ ησλ 

αληαγσληζηψλ είλαη νη επηρεηξήζεηο ηνπο λα είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε πεξηνρέο κε ζέα. 

Άιινη  παξάγνληεο πνπ ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο φινη νη επελδπηέο είλαη 

θπζηθή νκνξθηά, ε απηνλνκία θαη ε άκεζε πξφζβαζε ζηε ζάιαζζα. Σηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο νη ηνπξίζηεο ζέινπλ ν ηφπνο δηακνλήο ηνπο λα ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ φια απηά καδί. Γελ είλαη ηπραίν φηη ζηε Κξήηε ζρεδφλ φιεο 

νη επηρεηξήζεηο είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε πεξηνρέο φπνπ ε πξφζβαζε είλαη εχθνιε θαη 

ζπλδπάδνπλ ην απέξαλην γαιάδην είηε ηνπ Αηγαίνπ είηε ηνπ Ληβπθνχ πειάγνπο κε ηηο 

μερσξηζηέο νκνξθηέο ηνπ λεζηνχ. ηφρνο θάζε κηαο απφ ηηο παξαπάλσ επηρεηξήζεηο 

είλαη λα δηαηεξήζεη (δεδνκέλνπ ηεο ζπλνιηθήο θξίζεο πνπ έρεη πιήμεη θαη ηελ εηθφλα 

ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ) θαη αλ είλαη δπλαηφλ λα απμήζεη ην κεξίδην πνπ 

θαηαιακβάλεη ζηελ αγνξά. Όιεο νη επηρεηξήζεηο επηθεληξψλνπλ πιένλ ηε πξνζπάζεηα 
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ηνπο λα πξνζθέξνπλ ηελ πςειφηεξε πνηφηεηα ζηε ρακειφηεξε δπλαηή ηηκή ιφγν ηνπ 

απμεκέλνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πιήηηεη ηε 

ρσξά θαη έρεη πξνθαιέζεη κεγάιν πξφβιεκα ζηε ηξέρνπζα ξεπζηφηεηα.  

Γεληθφηεξα ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ απηνχ αθνινπζείηαη κηα 

πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε φπνπ εθαξκφδνληαη φινη νη ζχγρξνλνη ηξφπνη δηνίθεζεο. 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ πηζίλα, εζηηαηφξην, 

παξθηλγθ. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνζπαζνχλ λα παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο φια φζα 

λνκίδνπλ φηη ζα ηνπο δεηήζνπλ. Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδνπλ είλαη θνηλή, 

κε αθξηβφηεξεο ηεο Golden Villas, Almyra Villas θαη Alkuonis Villas ιφγν ηεο 

παξνρήο πεξηζζφηεξσλ ππεξεζηψλ (δηαζέηνπλ θαη εζηηαηφξην)θαη ηε πξφζθαηεο 

εηζφδνπ ηνπο ζηελ αγνξά.  

Εθηφο απφ ηνπο έκκεζνπο αληαγσληζηέο ππάξρνπλ θαη νη άκεζνη αληαγσληζηέο πνπ 

εληνπίδνληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ε Dream Villas Δ.Δ. 

πγθεθξηκέλα : 

 

ΠΗΝΑΚΑ 5 : Άκεζνη Αληαγσληζηέο 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ 

DREAM VILLAS 63% 

BLUE SEA VILLAS 54% 

BEATIFULL VILLA 50% 

 

 

BLUE SEA VILLAS: Ζ επηρείξεζε Blue Sea Villas ε νπνία θαη θαηέρεη ην ακέζσο 

κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο κεηά ηελ Dream Villas Δ.Δ θαη απνηειεί ην θπξηφηεξν 

αληαγσληζηή ηεο. πλεξγάδεηαη κε ηελ TUI έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ΣOUR 

OPERATORS ηεο Δπξψπεο. Ζ επηρείξεζε έρεη ζηε θαηνρή ηεο δπν πνιπηειήο 

θαηνηθίεο, νη νπνίεο είλαη θηηζκέλεο ζηε θνξπθή ηνπ βνπλνχ ζην ρσξηφ θαη πξνζθέξεη 

ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο: 

 Θέα Θάιαζζα 

 Πηζίλα 

 Τπεξεζία Internet 
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 Υψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ  

 Καζαξηφηεηα 

 Κιηκαηηζκφο 

 Ξαπιψζηξεο 

Χζηφζν, είλαη αξθεηά καθξηά απφ ηε ζάιαζζα θαη παξέρεη ηηο ίδηεο ππεξεζίεο 

θαηφπηλ αηηήκαηνο πνπ πξνζθέξεη θαη ε Dream Villas Δ.Δ.  

 

BEATIFULL VILLA: Δίλαη ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο αληαγσληζηήο ηεο Dream 

Villas Δ.Δ. ·ρεη ζηελ θαηνρή ηεο κηα πνιπηειή θαηνηθία ε νπνία είλαη πνιχ θνληά 

ζηε ζάιαζζα θαη κε εμαηξεηηθή ζέα. πλεξγάδεηαη κε παξαπάλσ απφ 8 δηαθεκηζηηθέο 

ηζηνζειίδεο εθ ησλ νπνίσλ νη 3 είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ ζπλεξγάδεηαη θαη ε Dream 

Villas Δ.Δ. πξνζθέξεη ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο: 

 Θέα Θάιαζζα 

 Πηζίλα 

 Τπεξεζία ηληεξλέη 

 Υψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ  

 Καζαξηφηεηα 

 Κιηκαηηζκφο 

 Ξαπιψζηξεο 

Καη ηηο ίδηεο ππεξεζίεο θαηφπηλ αηηήκαηνο πνπ πξνζθέξεη θαη ε Dream Villas Δ.Δ.  

Ο αληαγσληζκφο ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν είλαη κεγάινο θαη γη' απηφ γίλνληαη 

δηάθνξεο πξνζπάζεηεο ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ. 

Μεγάια ρξεκαηηθά πνζά δαπαλψληαη γηα δηαθήκηζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Κχξην 

κέζσ δηαθήκηζεο είλαη ην δηαδίθηπν. Μηα άιιε κέζνδνο πξνψζεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη ε παξνρή «παθέηνπ» δηαθνπψλ σο δψξνπ ζε δηάθνξεο εθπνκπέο 

κεγάιεο αθξνακαηηθφηεηαο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν έκκεζε δηαθήκηζε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. Σέινο , ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη κεηαμχ 

ησλ άκεζσλ αληαγσληζηψλ είλαη ε ίδηα . 

 

4.2.6 Αλάιπζε Κηλδχλσλ 

Ζ Dream Villas Δ.Δ. ζέινληαο λα αληηκεησπίδεη εγθαίξσο ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ειινρεχνπλ ζην πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη πξέπεη λα δηαζέηεη ζρέδηα 

αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηάζεσλ. Παξαθάησ αλαιχνληαη φινη νη θίλδπλνη πνπ 
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ελδέρεηαη λα αληηκεηψπηζε ε εηαηξεία καο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο ηα επφκελα 

ρξφληα. 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηελ ιεηηνπξγία κηαο 

επηρείξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ελδερφκελεο αδπλακίαο 

πιεξσκψλ βξαρππξφζεζκσλ ή καθξνπξφζεζκσλ, ζεκαληηθή αχμεζε ησλ επηηνθίσλ 

δαλεηζκνχ, ιαλζαζκέλεο επελδπηηθέο απνθάζεηο ή θαη ελδερφκελε αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ.  

 

Κίλδπλνη ηηκώλ (αγνξάο) 

 

Δίλαη ν επηηνθηαθφο θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδεη ην ζχλνιν ηεο αγνξάο, κε ηελ άλνδν 

ησλ επηηνθίσλ ζηα θεθάιαηα θίλεζεο θαη ζηα θαηαλαισηηθά δάλεηα κε κεηαβιεηφ 

επηηφθην. ηαδηαθά ν επηηνθηαθφο θίλδπλνο ζα κεησζεί κε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη ηελ είζνδν ελφο αθφκα επελδπηή. 

Τπάξρεη έληνλνο θίλδπλνο πιεζσξηζκνχ ζηελ παξνχζα θάζε. Παξάδεηγκα, ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2010 δηακνξθψζεθε ζε 4,8% απφ 3,9% ηνλ Μάξηην ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

ην4,7% ν ελαξκνληζκέλνο πιεζσξηζκφο, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ 

θαπζίκσλ θαη ηνπ ΦΠΑ. ε κεληαία βάζε, ν δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή απμήζεθε 

1,2%, ελψ ηνλ Απξίιην ηνπ 2009, ν πιεζσξηζκφο είρε δηακνξθσζεί ζην 1,0% ζε 

εηήζηα βάζε. ηελ επξσδψλε, νη ηηκέο θαηαλαισηή απμήζεθαλ θαηά 1,5% ηνλ 

Απξίιην, ζε εηήζηα βάζε, έλαληη αχμεζεο 1,4% ηνλ Μάξηην. νβαξά ππφςε πξέπεη λα 

ιεθζεί θαη ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο πνπ αθνξά ζε έληνλεο κεηαβνιέο 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ φπσο απηή επξψ – δνιαξίνπ ε νπνία επεξεάδεη ηε 

ηνπξηζηηθή αγνξά. 
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Κίλδπλνη ξεπζηόηεηαο 

 

Ζ ζηαζεξή ζρέζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

έιεγρν ηνπ θφζηνπο ηελ θάλνπλ λα έρεη πςειά πεξηζψξηα ξεπζηφηεηαο. Ζ κειινληηθή 

δηαηήξεζε ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ κε θαηνρπξσκέλα ηξαπεδηθά πηζησηηθά φξηα 

(ζπγθεθξηκέλα κε αρξεζηκνπνίεην ππφινηπν) θαζηζηνχλ έηνηκε ηελ επηρείξεζε λα 

αληηκεησπίζεη έιιεηςε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο («θελφ» ζπγρξνληζκνχ εηζπξάμεσλ – 

πιεξσκψλ) 

 

Πηζησηηθνί θίλδπλνη 

Ζ επηρείξεζε ιφγσ ηνπ φηη φιεο ηηο ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηεί κέζσ δηαδηθηχνπ δελ 

κπνξεί λα παξέρεη πίζησζε ζε θάπνηνλ πειάηε θαζψο, ν νπνηνζδήπνηε επηζπκεί λα 

θάλεη κηα θξάηεζε ην κηζφ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ παξαθξαηείηαη απφ ηελ πηζησηηθή 

ηνπ θάξηα ή ηα πιεξψλεη κε θαηάζεζε ζην ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ λα 

ηε δηαζθαιίζεη. ·ηζη αληηιακβαλφκαζηε φηη πηζησηηθφο θίλδπλνο δελ πθίζηαηαη. 

Λεηηνπξγηθνί θίλδπλνη 

Οη ιεηηνπξγηθνί θίλδπλνη ζπλδένληαη θπξίσο κε ηελ έθζεζε ζε λνκηθνχο θηλδχλνπο 

φπσο δηεθδηθήζεηο ζε βάξνο ηεο επηρείξεζεο, ζε πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο, ζε 

θηλδχλνπο θήκεο θαη αξλεηηθήο δεκνζηφηεηαο (εηδηθά κε ηελ πξφζθαηε δεκηνπξγία 

ησλ reviews θαη ηελ online αμηνιφγεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ.) θαη ζε 

θηλδχλνπο θπζηθνχο ή ηερλνινγηθνχο. Δπνκέλσο, ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ησλ 

ζηειερψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο ζην ζχλνιν ηνπο θαζψο θαη ε 

θαζηεξσκέλε πεηζαξρεία ζηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο θαη έιεγρνπ ηεο εηαηξείαο, δελ 

επηηξέπνπλ ηελ εκθάληζε ιαζψλ ή παξαιείςεσλ. Ζ επηρείξεζε ζέβεηαη φινπο ηνπο 

θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπξηζηηθψλ απηνεμππεξεηνχκελσλ θαηαιπκάησλ φπσο 

απηνί ζεζπίδνληαη απφ ηελ πνιηηεία θαη ζθνπεχεη λα δηεπξχλεη ην brand name ηεο 

εηαηξείαο θαη λα απνθχγεη ηελ αξλεηηθή δεκνζηφηεηα. 

Πνιηηηθόο θίλδπλνο 

 

Ο πνιηηηθφο θίλδπλνο ζηελ Διιάδα είλαη δεδνκέλνο. ·λαο νξηζκφο πνπ ζα κπνξνχζε 

λα δνζεί είλαη: ε έθζεζε ζε δπζκελέο ή επκεηάβιεην πεξηβάιινλ πνπ νξίδνπλ νη 
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νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη νη πνιηηηθέο ζηελ ρψξα κε ηελ νπνία ζπλαιιάζζεηαη ε 

επηρείξεζε ή δξαζηεξηνπνηείηαη. Ηζρχεη γηα παξάδεηγκα ζηελ ρψξα καο ε δαηδαιψδεο 

θνξνινγηθή πνιηηηθή θαη ε ζπλερήο κεηαβνιή ηεο, θνηλσληθέο θαη θπιεηηθέο 

δηαηαξαρέο (π.ρ. Καιιηθξάηεο, Οηθνλνκηθή πνιηηηθή) κε απνηέιεζκα ηελ ζπλερή 

δηαθνπή ηεο νηθνλνκηθήο δσήο θαη ηνπ επεξεαζκνχ ηεο εηθφλαο ηεο ρψξαο ζην 

εμσηεξηθφ. ηηο αγνξέο πνπ ζηνρεχνπκε λα επεθηαζνχκε εμαηξνπκέλεο ηεο Κχπξνπ 

δελ εληνπίδνπκε θηλδχλνπο αηζζεηά δηαθνξεηηθνχο απφ απηνχο ηεο ρψξαο καο θαζψο 

αληηκεησπίδνπκε ηελ ζθνδξφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε παγθνζκίσο. Παξφια απηά, θάζε 

εηαηξεία πνπ ζέβεηαη ην φξακα ηεο θαη ηνπο πειάηεο ηεο, νθείιεη λα ελαξκνληζηεί κε 

ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ έηζη ψζηε λα κεδελίδεηαη ε έθζεζε ζε θηλδχλνπο απηήο ηεο 

κνξθήο. 

Οη πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη νη ξεαιηζηηθνί ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί, 

δηαηεξνχλ ηελ επηρείξεζε ζε ζέζε ηζρχνο γηα ηελ απφζβεζε ηπρψλ θηλδχλσλ πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ κε ηηο ιηγφηεξεο ην δπλαηφλ απψιεηεο. 
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Κεθάιαην 5 

5.ηξαηεγηθή Μάξθεηηλγθ  

Ζ ζηξαηεγηθή Μάξθεηηλγθ ηεο Dream Villas Δ.Δ. είλαη αξρηθά λα δηαηεξήζεη ηελ 

αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε ζε νιφθιεξε ηε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Κξήηεο αιιά λα γίλεη 

δηεζλψο γλσζηή θαη λα πξνβάιιεη ηελ Διιάδα ζην εμσηεξηθφ, πξνζθέξνληαο πςειήο 

πνηφηεηαο ππεξεζίεο κέζα απφ έλα απφιπηα πειαηνθεληξηθφ ζχζηεκα ην νπνίν 

ιεηηνχξγεη κε γλψκνλα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηψλ ηεο. Σν ζρέδην 

κάξθεηηλγθ ηεο Dream Villas Δ.Δ ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αθίμεσλ 

θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο θαηά 10%. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε 

επηρείξεζε ζα βειηηψζεη ην βαζκφ αμηνπνίεζεο ηνπ εθηεηακέλνπ δηθηχνπ δηαλνκήο 

πνπ δηαζέηεη, εηζάγνληαο έλα πην επηζεηηθφ πιάλν πσιήζεσλ θαη αλαπηχζζνληαο 

παξάιιεια ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο.   

 

5.1 Μίγκα Μάρκετινγκ 

Πειάηεο 

Ζ αγνξά – ζηφρνο ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη επηζθέπηεο απφ ηελ Αγγιία, ηε 

Γεξκάληα θαη ηελ Διιάδα, ειηθίαο απφ 28-61 εηψλ θαη πνπ αλαδεηνχλ ηελ μεθνχξαζε 

θαη ηελ ραιάξσζε απφ ηελ έληνλε επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο δσή. Χζηφζν, ε 

επηρείξεζε ζα πξνζαλαηνιηζηεί θαη ζηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ απφ ηε Ρσζία, ηελ 

Ηηαιία θαη ηε Γαιιία αγνξέο πνπ επηιέγνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ Κξήηε γηα ηηο 

δηαθνπέο ηνπο αιιά θαη ρξεζηκνπνηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν απηνεμππεξεηνχκελα 

θαηαιχκαηα.  

 

Καηνηθίεο-Τπεξεζίεο  

Ζ εηαηξεία ζθνπεχεη λα ζπλερίζεη λα λνηθηάδεη ηηο θαηνηθίεο θαη λα ιεηηνπξγεί ην ίδην 

πηζηά κε ηηο πξνδηαγξαθέο ISO 9001,  ψζηε ην παξαγφκελν πξντφλ ή ε παξερφκελε 

ππεξεζία λα έρεη ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο. 

Ο θαηάινγνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ είλαη αξθεηά επξχο. Οη ζπλεξγαζίεο πνπ 

έρνπλ αλαπηπρηεί κε ηηο επηρεηξήζεηο ηηο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαηέζηεζαλ ηελ Dream 

Villas Δ.Δ. ηε πξψηε επηρείξεζε κε απηνεμππεξεηνχκελεο πνιπηειείο θαηνηθίεο ζηε 

πεξηνρή πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο  δξαζηεξηνηήησλ  θαη ππεξεζηψλ κέζα απφ 
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κηα κεγάιε ιίζηα. Ζ εηαηξεία ζθνπεχεη λα ελεκεξψλεη ηε ιίζηα ηεο αλάινγα θαη κε 

ηα εξεζίζκαηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο ε φπνηα αλαπηχζζεηαη κε αξγνχο ξπζκνχο.  

 

Σνπνζεζία - Πξόζβαζε  

Οη πνιπηειείο θαηνηθίεο ηεο Dream Villas Δ.Δ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε δπηηθή 

πιεπξά ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ. πγθεθξηκέλα, νη βίιιεο Ναπηίινο θαη Όζηξηα 

βξίζθνληαη ζε παξαζαιάζζην νηθφπεδν ζην ρσξηφ Ληβάδηα θαη νη Πνζεηδψλαο; θαη 

Καιπςψ 5 ρικ. έμσ απφ ην ρσξηφ. Ζ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ ζπλνιηθά θαη νη 

ηέζζεξηο θαηνηθίεο αλέξρεηαη ζε 800 ηκ. πεξίπνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο είλαη  

ε άγξηα νκνξθηά ηεο Κξήηεο, κε θαηαπιεθηηθέο αιιαγέο ηνπ ηνπίνπ απφ ειηέο θαη 

ραξνππηέο θαη βξάρηα απφ καχξε θαη θφθθηλε εθαηζηεηαθή ιάβα. Ζ δπηηθή αθηή ηεο 

Κξήηεο, ζε φιε ηε δηαδξνκή απφ Φαιάζαξλα κέρξη ην θελάξη, ηα Ληβάδηα, ην 

Διαθνλήζη, ηελ Κίζζακν κέρξη ηε ρεξζφλεζν ηνπ Κξηνχ ζηελ Παιαηφρσξα, έρεη 

θαηαθέξεη λα παξακείλεη αιψβεηε, παξά ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη πνιιά ηκήκαηά 

ηεο πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο ·λσζεο γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ αθηψλ NATURE. πγθεθξηκέλα, ην Διαθνλήζη είλαη κηα απφ ηηο πην φκνξθεο θαη 

καγεπηηθέο παξαιίεο ηεο Κξήηεο, βξίζθεηαη 9ρικ απφ ην ρσξηφ , πξνζηαηεχεηαη απφ 

έλα θνηλνηηθφ πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα θαη απνηειεί πφιν έιμεο ηνπξηζηψλ απφ 

φιε ηε Κξήηε. Ζ παξαιία ηεο Κεξακσηήο θφιπνπ, θάησ αθξηβψο απφ ηηο βίιεο ηνπ 

Πνζεηδψλα θαη ηεο Καιπςψο, είλαη κηα εμαηξεηηθή παξαιία.  Ζ πεξηνρή πξνζθέξεη 

πνιιέο δπλαηφηεηεο πεξηπάησλ. Απφ ηε πιεπξά ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ δελ είλαη 

ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε σζηφζν  ππάξρεη έλα κίλη κάξθεη θαη κηα ηαβέξλα ζην ρσξηφ 

θαη κεγαιχηεξα ζνχπεξ κάξθεη ζηα ρσξηά Πιάηαλνο θαη Κίζζακνο. ·λα βελδηλάδηθν 

βξίζθεηαη πεξίπνπ 11 ρικ. ζην ρσξηφ ·ινο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο 

πεξηφδνπ πξνζθέξνληαη πνιιέο εθδειψζεηο πνπ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ν 

επηζθέπηεο. πγθεθξηκέλα: 

 Σν βξάδπ ηεο 14 Απγνχζηνπ ζην κνλαζηήξη ηεο Υξπζνζθαιίηηζζαο έρεη  

γηνξηή- παλεγχξη. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θεζηηβάι ησλ Πνπιηψλ ηέινο Ηνπιίνπ ζην ·ινο θαη ζην 

βνπλφ Άγηνο Γίθαηνο, κπνξεί θαλείο λα εληνπίζεη ηα ζπάληα απεηινχκελα είδε 

πνπιηψλ. 



 
51 

 

 Ζ βξαδηά πξνο ηηκήλ ησλ Γεξφλησλ ζην Διαθνλήζη είλαη κηα ραξαθηεξηζηηθή 

θξεηηθή βξαδηά κε κνπζηθή θαη ρνξφ. 

 Οη γηνξηέο θάζηαλνπ αξρέο επηεκβξίνπ πνπ θηινμελνχληαη ζην ρσξηφ ·ινο, 

κηα πεξηνρή γλσζηή γηα ηα δάζε απφ θαζηαληέο. 

 Σνλ επηέκβξην επίζεο είλαη ν ηξχγνο θαη ην πάηεκα γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 

ηνπηθνχ θξαζηνχ. 

 Αξρέο Οθησβξίνπ, ζε νπνηνδήπνηε ρσξηφ ηεο πεξηνρήο παξάγεηαη ην 

παξαδνζηαθφ θξεηηθφ πνηφ ηεο ηζηθνπδηάο θαη δηαλέκεηαη δσξεάλ θαη 

'επζείαλ απφ ην θαδάληα κφιηο απνζηαγκέλν. 

Ζ πξφζβαζε ζηηο θαηνηθίεο γίλεηαη νδηθψο κε ηδησηηθφ απηνθίλεην. ηηο 2 απφ ηηο 4 

θαηνηθίεο ν δξφκνο είλαη ρσκαηφδξνκνο. Ζ Κξήηε δηαζέηεη δπν αεξνδξφκηα. Σν 

θνληηλφηεξν αεξνδξφκην είλαη ηνπ λνκνχ Υαληψλ θαη απέρεη 90ρικ. Απεπζείαο 

πηήζεηο ηζάξηεξ γηα ηα Υαληά ππάξρνπλ θάζε Σξίηε απφ Μπέξκηγρακ / Μπξίζηνι / 

Γθάηγνπηθ / Μάληζεζηεξ / Ρψκε / Μηιάλν θαη Παξίζη. Σν αεξνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπ 

απέρεη 180ρικ απφ ηηο θαηνηθίεο θαη ζην νπνίν ππάξρνπλ πηήζεηο θαζεκεξηλά απφ 

φιεο ζρεδφλ ηηο Δπξσπατθέο πξσηεχνπζεο. Οη πηήζεηο ηζάξηεξ ιεηηνπξγνχλ απφ ηνλ 

Απξίιην κέρξη ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ. 

 

Σηκνινγηαθή πνιηηηθή 

Ζ ηηκνιφγεζε πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Ο 

πην ζεκαληηθφο ζηφρνο είλαη ε εμαζθάιηζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ θέξδνπο. Γηα έλα 

δεδνκέλν αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή πψιεζεο, ηφζν 

πςειφηεξα είλαη θαη ηα θαζαξά θέξδε θαη αληίζηξνθα. Γειαδή ππάξρεη κηα άκεζε 

ζρέζε κεηαμχ ηηκνιφγεζεο θαη απνδνηηθφηεηαο / θεξδνθνξίαο. Αλ θχξηνο ζηφρνο 

κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο είλαη ε εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθψλ θεξδψλ, ε 

επηρείξεζε δελ κπνξεί λα αδηαθνξήζεη γηα ηηο καθξνπξφζεζκεο επηδξάζεηο. 

Πξνζπαζεί ινηπφλ λα έρεη ην θαηάιιειν επίπεδν θεξδψλ, ιακβάλνληαο ηδηαίηεξα 

ππφςε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε καθξφρξνλε επηηπρή ιεηηνπξγία ηεο. Θα είλαη 

ηδηαίηεξα επηδήκην ζηηο καθξνπξφζεζκεο επηδηψμεηο ηεο κνλάδαο λα πεξηθνπνχλ 

δξαζηηθά ηα εξγαηηθά έμνδα θαζψο ε πεξηθνπή απηή ζα έρεη ζπλέπεηα ηελ 

ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο, ζέηνληαο ζε άκεζν θίλδπλν 

ηε βησζηκφηεηα ηεο κνλάδαο. Σα θαζαξά θέξδε κεγηζηνπνηνχληαη απφ ηελ επηινγή 

ηεο θαηάιιειεο ηηκήο ρξέσζεο, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα έλα ηθαλνπνηεηηθφ 
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αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ θαη δεκηνπξγεί έλα απνδεθηφ θαη θαιφ επίπεδν 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη, επηπξφζζεηα, ιακβάλεη ππφςε ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο 

ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Απηνί είλαη νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. Ζ επηρείξεζε γηα ηελ επφκελε 

5εηηα ζα δηαηεξήζεη ζηαζεξή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή δεδνκέλνπ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ επηδξάζεσλ φπσο απηά έρνπλ αληίθηππν ζην ηνπξηζκφ, ζα 

ζπλερίζεη λα ιεηηνχξγεη 8 κήλεο ην ρξφλν κε ειάρηζηεο κέξεο δηακνλήο ηελ κηα 

εβδνκάδα. Καηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ ρξφλνπ ζα ζπλερίδεη λα εθαξκφδεη δεθαήκεξν 

πξνζθνξψλ (έθπησζε 10%) ζηελ αξρή θάζε ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ φπσο γηα 

παξάδεηγκα Υξηζηνχγελλα, Αγίνπ Βαιεληίλνπ θαη Πάζρα γηα λα εληζρχνληαη νη 

πσιήζεηο-θξαηήζεηο. Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη παξνπζηάδεη 

επνρηθφηεηα θαη δηαθξίλεηαη ζε 3 ζεδφλ (high- medium- low). Οη ηηκέο 

δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηε  πεξίνδν φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

Πίλαθαο 6: Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή ηεο Dream Villas 

Πεξίνδνο  Γηάθξηζε πεξηόδνπ Σηκή αλά Δβδνκάδα 

Μάξηηνο – Απξίιηνο Low Season 1500€ 

Μάηνο Medium Season 2000€ 

Ηνχληνο- Αχγνπζηνο High Season 3000€ 

επηέκβξεο Medium Season 2000€ 

Οθηψβξηνο-Ννέκβξηνο Low Season 1500€ 

 

Χο πξνο ηηο πιεξσκέο, ε επηρείξεζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα πιεξσκψλ κε δφζεηο. 

πγθεθξηκέλα ε 1
ε
 δφζε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θξάηεζεο θαη 

πξφθεηηαη γηα ην 50 % ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ. πγθεθξηκέλα εθαξκφδνληαη φινη νη 

κέζνδνη πιεξσκψλ : Pay Pal, Καηάζεζε ζην ινγαξηαζκφ ηεο ζπλεξγαδφκελεο 

Σξάπεδαο, Πηζησηηθή Κάξηα θαη Σαρπδξνκηθή Δπηηαγή . 
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Καλάιηα Γηαλνκήο θαη Πξνώζεζεο   

Γιεθνήρ Τάσειρ και Δξελίξειρ στην Τοςπιστική Βιομησανία 

Ζ πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ πξνψζεζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο θάζε ρψξαο, ηφζν απφ ηνπο εζληθνχο θαη ηνπηθνχο θνξείο φζν θαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, κπνξεί λα εμαζθαιίζεη επίπεδα πνηφηεηαο θαη 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ελ ηέιεη νδεγνχλ ζε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο 

ρψξαο ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή δήηεζε. ην πιαίζην απηφ, ε κειέηε ηνπ δηεζλνχο 

πεξηβάιινληνο, πνπ εθπφλεζε ην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο, είρε σο αληηθείκελν ηνλ εληνπηζκφ δηεζλψλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πνπ 

αθνινπζνχληαη ζε αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη είλαη θαηάιιειεο γηα πηνζέηεζε θαη 

πξνζαξκνγή ζηελ Διιάδα. Με ηνλ ηξφπν απηφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

αξκφδηνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο αιιά θαη ζηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ 

θιάδνπ, λα δηακνξθψζνπλ λέεο ζηξαηεγηθέο θαη λα θαζνξίζνπλ λένπο ζηφρνπο γηα ηε 

ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε 

ηαρχηεξε ζχγθιηζε θαη ε αχμεζε ηνπ δείθηε εηνηκφηεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα καο. Οη λέεο ηάζεηο πνπ αλαδείρζεθαλ απφ ηελ επηζθφπεζε ηνπ 

δηεζλνχο πεξηβάιινληνο είλαη: 

Σα Ηιεθηξνληθά πζηήκαηα Γηαρείξηζεο θαη Μάξθεηηλγθ Σνπξηζηηθώλ 

Πξννξηζκώλ (Destination Management) 

Ζ νινθιεξσκέλε ειεθηξνληθή δηαρείξηζε πξννξηζκνχ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ αθνξά 

ζηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρνπλ νξηζκέλεο δηαδηθηπαθέο ηνπξηζηηθέο πχιεο, ζπλήζσο 

εζληθψλ ηνπξηζηηθψλ νξγαληζκψλ (Destination Management Organization- DMO), 

γηα πιήξε νξγάλσζε κίαο επίζθεςεο απφ ην ρξήζηε, κε on-line θξαηήζεηο ζε φια ηα 

ζηάδηά ηεο. Δλδεηθηηθά είλαη θαη ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε Forrester7, ζχκθσλα 

κε ηα νπνία 22% ησλ Ακεξηθαλψλ ηνπξηζηψλ αλαςπρήο -ήηνη 19 εθαηνκκχξηα 

ελήιηθεο Ακεξηθάλνη- πνπ αλαδήηεζαλ ηαμηδησηηθέο πιεξνθνξίεο κέζσ δηαδηθηχνπ ην 

2007, ρξεζηκνπνίεζαλ πχιεο Destination Management Organisation. Απηέο νη 

ηνπξηζηηθέο πχιεο πξνζθέξνπλ δπλακηθά ηνπξηζηηθά παθέηα, θάηη πνπ απαηηεί πιένλ 

ν ζχγρξνλνο ηαμηδηψηεο ν νπνίνο κπνξεί λα ζρεδηάζεη κε ιεπηνκέξεηα κφλνο ηνπ ην 

ηαμίδη ηνπ (δηακνλή, κεηαθνξηθά κέζα, επηζθέςεηο ζε κνπζεία, εηζηηήξηα ζε ζέαηξα 

θ.α.), κε απφιπηα εμαηνκηθεπκέλν ηξφπν, ψζηε λα ηαηξηάδεη ην ηαμίδη αθξηβψο ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ. 
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Η ρξήζε ζύγρξνλσλ κεζόδσλ Ηιεθηξνληθνύ Μάξθεηηλγθ ( e-marketing) 

Σν ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ ελαξκνλίδεηαη κε ηελ εμαηνκηθεπκέλε εμππεξέηεζε θαη 

ζηνρεχεη ζηελ πξνζέιθπζε ηθαλνχ κεξηδίνπ κεκνλσκέλσλ ηνπξηζηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα αλαδήηεζε ή δηαρείξηζε πξννξηζκνχ. Απφ ηελ 

πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί ζηξαηεγηθή επηινγή θαη βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

νξγάλσζε ησλ πξνσζεηηθψλ δξάζεσλ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. ηηο κεζφδνπο 

e-marketing αλήθνπλ αθφκα θαη κεξηθέο πνιχ απιέο κέζνδνη πνπ απμάλνπλ ηε 

θηιηθφηεηα κίαο ηνπξηζηηθήο ηζηνζειίδαο, γηα παξάδεηγκα ε απηφκαηε αλαγλψξηζε 

ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ επηζθέπηε θαη ε εκθάληζε κελχκαηνο θαισζνξίζκαηνο 

ζηε γιψζζα ηνπ. ην ίδην πιαίζην εληάζζνληαη θαη νη ηερληθέο βειηηζηνπνίεζεο ηεο 

ζέζεο ηνπξηζηηθψλ ηζηνζειίδσλ ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (search engine 

optimization) θαη νη θαηαρσξίζεηο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο (sponsored links). Ζ θαιή 

ζέζε ελφο ηνπξηζηηθνχ ηζηνηφπνπ ζε κεραλέο φπσο ε Google, ην Yahoo, θ.α. είλαη 

ζήκεξα ε αξρή γηα ηελ επηηπρεκέλε πξνβνιή θαη πξνψζεζε ελφο ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ, ε δε αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο θαηά ιίγεο πνζνζηηαίεο κνλάδεο 

επηθέξεη κεγάιν νηθνλνκηθφ φθεινο. Σέινο, ζηελ αηρκή ηνπ e-marketing εληνπίδνληαη 

πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξσηφηππεο θαη ζειθηηθέο κεζφδνπο 

πξνψζεζεο κε θαινζρεδηαζκέλα e-mails, banners, egames θαη e-cards πνπ θηάλνπλ 

ζην δπλεηηθφ πειάηε – ρξήζηε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ εχξεζε ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ.  

Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε ρέζεσλ Πειαηείαο (e-CRM) 

Ζ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ζρέζεσλ πειαηείαο (e-CRM) απνηειεί κεηαθνξά ηνπ 

ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ρέζεσλ Πειαηείαο (Customer Relationship Management – 

CRM) ζην δηαδίθηπν. ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ζρέζεσλ πειαηψλ εληάζζνληαη ε 

εμαηνκηθεπκέλε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία, εθαξκνγέο φπσο νη ειεθηξνληθέο 

πξνζθνξέο πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ επηζθέπηε, νη πξνζσπηθνί ρψξνη 

ζε ηνπξηζηηθέο δηαδηθηπαθέο πχιεο θαη νη θφξκεο αμηνιφγεζεο ηεο δηακνλήο κεηά ηελ 

επίζθεςε. Οη εθαξκνγέο απηέο ζπκβάιινπλ ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ησλ θνξέσλ πξνψζεζεο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ πξνζδίδνληαο αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. Δθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο ζρέζεσλ πειαηείαο είλαη θαη ε 

πξνζθνξά δπλακηθψλ παθέησλ (dynamic packaging). Ζ ζηξνθή ζηελ εμαηνκηθεπκέλε 

εμππεξέηεζε κε κεζφδνπο e-CRM δελ πξνυπνζέηεη απζηεξά ηελ χπαξμε ππνδνκψλ 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο πξννξηζκνχ, αλ θαη είλαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθή φηαλ 
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ππάξρνπλ ηέηνηεο ηχπνπ ππνδνκέο. Πνιιέο ρψξεο βαζίδνληαη ζε νινθιεξσκέλα 

ζπζηήκαηα CRM γηα ηελ πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, πνπ απφ ηε 

θχζε ηνπο απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνβνιή θαη ζηφρεπζε. 

Social Networking θαη Σερλνινγίεο WEB 2.0 

Οη κέζνδνη ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ ζηνλ ηνπξηζκφ, ππνζηεξίδνληαη φρη κφλν απφ 

ηηο πξναλαθεξζείζεο εθαξκνγέο e-CRM αιιά θαη ηα λέα κέζα θαη ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο φπσο νη ηερλνινγίεο θαη εθαξκνγέο Web 2.0. Πξφθεηηαη γηα εξγαιεία 

«καδηθήο ζπλεξγαζίαο», πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ηαπηφρξνλα, θαη λα ζπλεξγάδνληαη άκεζα κε άιινπο ρξήζηεο γηα 

ηελ παξαγσγή, ηελ άληιεζε θαη ηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

• Σα on-line πεξηνδηθά θαη πξνζσπηθά εκεξνιφγηα Βlogs 

• Οη δηαδηθηπαθνί ηφπνη θνηλσληθήο θαη ζπλεξγαηηθήο δηαδηθηχσζεο (Social 

Collaborative Networking) 

• Οη δηαδηθηπαθνί ηφπνη Podcasting θαη Online Videos 

• H ηερλνινγία Tagging γηα ηε ζήκαλζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ 

• H ηερλνινγία Mash – ups γηα ην ζπλδπαζκφ δηαθνξεηηθψλ πεγψλ πεξηερνκέλνπ ή 

θαη ινγηζκηθνχ 

• Οη ηερλνινγίεο Wikis πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα ζπληάμνπλ πεξηερφκελν απφ 

θνηλνχ. 

• Ζ ηερλνινγία RSS (Really Simple Syndication) γηα ηελ άκεζε απνζηνιή 

πιεξνθνξηψλ ζε κηα ηζηνζειίδα 

• Ο ηερλνινγηθφο ζπλδπαζκφο AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) γηα ηε 

δεκηνπξγία θαιχηεξσλ, ηαρχηεξσλ θαη πην θηιηθψλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ 

 

Σν πφζν δεκνθηιή γίλνληαη ηα λέα απηά κέζα επηθνηλσλίαο θαίλεηαη θαη απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ κειέηε ηεο Forrester8, ζχκθσλα κε ηα νπνία ην 35% 

ησλ Δπξσπαίσλ ηνπξηζηψλ ζπκκεηέρεη ζε θάπνηα νκάδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα, ην 26% κηα θνξά ηελ εβδνκάδα θαη ην 10% ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. Δίλαη επφκελν, ν παγθφζκηνο θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ λα δίλεη πιένλ 

νινέλα θαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζην Web 2.0 ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο επίδξαζεο πνπ 

αζθνχλ ηα λέα ζπλεξγαηηθά κνληέια δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο ζην ειεθηξνληθφ 
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επηρεηξείλ, θαζψο νη ζεκεξηλνί ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη νη ηαμηδηψηεο επηδεηνχλ ηε 

δεκηνπξγία θαη δηαλνκή ηνπ δηθνχ ηνπο πιένλ πεξηερνκέλνπ, κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ 

θαλαιηψλ πνπ απηνί επηζπκνχλ. Οη ηερλνινγίεο ηνπ Web 2.0 επηηξέπνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ λα γίλνπλ νη ίδηνη παξαγσγνί, ζρεδηαζηέο, πάξνρνη θαη 

δηαλνκείο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο επίζεο θαη λα θαηαζηνχλ νη «ελδηάκεζνη 

επηρεηξεκαηηθνί παίθηεο» ησλ λέσλ πξνηχπσλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Οη 

επηρεηξεκαηηθέο επηπηψζεηο, αιιά θαη νη επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ηνλ 

ηνπξηζηηθφ θιάδν ζεσξνχληαη πνιχ ζεκαληηθέο. 

πλνπηηθά, ηα θπξηφηεξα ζεκεία είλαη: 

1. Ζ δχλακε ηεο ακεξνιεςίαο θαη ηεο απφ «ζηφκα ζε ζηφκα» δηάδνζεο ειεθηξνληθήο 

πιεξνθνξίαο ζηα Blogs, έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηαθήκηζε ή δπζθήκηζε ελφο 

πξννξηζκνχ ή κίαο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο, κε ηαρχηεηα «εμάπισζεο ηνχ». Οη 

ηνπξηζηηθνί νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο πιένλ παξαθνινπζνχλ ηηο νκαδηθέο απηέο 

ζπδεηήζεηο ζην δηαδίθηπν θαη κάιηζηα πνιιέο έρνπλ ελζσκαηψζεη Βlogs ζηνπο 

δηαδηθηπαθνχο ηνπο ηφπνπο. 

2.εκαληηθή είλαη ε επίδξαζε ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ θνηλσληθήο θαη ζπλεξγαηηθήο 

δηθηχσζεο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ηνπξίζηεο ζρεδηάδνπλ, νξγαλψλνπλ θαη 

αμηνπνηνχλ ηηο ηνπξηζηηθέο θαη ηαμηδησηηθέο ηνπο εκπεηξίεο. Ζ επηβεβαίσζε ηεο 

πνηφηεηαο απφ άιινπο θαη ε νξγάλσζε ελφο ηαμηδηνχ απφ θνηλνχ είλαη ηάζεηο πνπ 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά. Οη ηνπξηζηηθνί δηαδηθηπαθνί ηφπνη 

ζήκεξα πξνζαξκφδνληαη γηα λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ απηή ηε 

ζπλεξγαζία, πξνηξέπνληαο γηα παξάδεηγκα ηνπο ρξήζηεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία 

νκαδηθή θξάηεζε. 

3. Πνιινί πάξνρνη ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηνχλ πιένλ ην 

Podcasting σο εξγαιείν κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίαο εθκεηαιιεπφκελνη ηε δχλακε 

ηεο αληηθεηκεληθήο δηαθήκηζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε «δνθηκή» ηεο ηαμηδησηηθήο 

εκπεηξίαο ζηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο Podcasting κέζσ ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ 

αξρείσλ εηθφλαο ή ήρνπ απφ ηε δηακνλή ζε μελνδνρεία, ηελ επίζθεςε πξννξηζκψλ 

θ.ιπ. άιισλ ρξεζηψλ. 

4.εκαληηθέο είλαη θαη νη επηπηψζεηο ησλ ηερλνινγηψλ Tagging πνπ, κε ηελ 

νκαδνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πξνζθέξνπλ, θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν άιινη ρξήζηεο αλαδεηνχλ θαη βξίζθνπλ ην ίδην πεξηερφκελν ζην 

δηαδίθηπν. Οη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο κειεηνχλ ηηο εμειίμεηο ζε απηέο ηηο 
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ηερλνινγίεο επεηδή αθνξνχλ άκεζα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηηο κεραλέο 

αλαδήηεζεο. 

Η ρξήζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηώλ πνιπκέζσλ, ςεθηαθώλ ραξηώλ θαη εηθνληθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ 

ην παξαπάλσ πιαίζην εληάζζνληαη θαη ηα πνιπκέζα (multimedia), νη ςεθηαθνί 

ράξηεο (digital maps) θαη νη ηερληθέο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (virtual reality 

techniques) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε ηνπξηζηηθέο γεσγξαθηθέο 

δηαδηθηπαθέο πχιεο (geoportal) γηα ηελ αλάδεημε πξννξηζκψλ ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο 

εθαξκνγέο φπσο ηερλνινγίεο θηλεηήο πιαηθφξκαο θαη ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο 

πξννξηζκνχ. Ζ ρξήζε πνιπκέζσλ ζηνλ ηνπξηζκφ έρεη ζηφρν ηελ παξνρή πιεξέζηεξεο 

ελεκέξσζεο κε πνηθηιία ηξφπσλ θαη ζπλαληάηαη ζε θάζε επίπεδν, απφ ηνπο εζληθνχο 

ηνπξηζηηθνχο θνξείο κέρξη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Ζ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε, ηα 

βίληεν, ε ρξήζε ήρνπ θαη ηα ειεθηξνληθά βηβιία επηζηξαηεχνληαη γηα πξνβάιινπλ κε 

ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν 

Σνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. Οη δπλακηθνί ςεθηαθνί ράξηεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηδηαίηεξα σο κέξνο ή ζπλδπαζηηθά κε άιιεο ηερλνινγηθέο ηάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ, 

φπσο ε νινθιεξσκέλε ειεθηξνληθή δηαρείξηζε πξννξηζκνχ θαη νη εθαξκνγέο m-

tourism. Οη ηερληθέο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο έρνπλ ελδηαθέξνπζεο εθαξκνγέο 

ζηνλ πνιηηηζκηθφ ηνπξηζκφ (π.ρ. εηθνληθέο πεξηεγήζεηο ζε κνπζεία θαη ζεκεία 

ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο) αιιά θαη ηνλ ηνπξηζκφ γλσξηκίαο κε ηε θχζε. χκθσλα κε 

κειέηε ηεο Forrester9, ην 9% ησλ Ακεξηθαλψλ ηνπξηζηψλ αλαςπρήο -ήηνη 11 

εθαηνκκχξηα θαηαλαισηέο- είδαλ θάπνην βίληεν ζην δηαδηθηχνπ ηαμηδησηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο ελψ ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδνπλ θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν ππνςήθηνο ηαμηδηψηεο αλαδεηά 

πιεξνθνξίεο κέζσ on-line βίληεν. 

Η ρξήζε ηερλνινγηώλ θηλεηήο πιαηθόξκαο ζηνλ ηνπξηζκό (m-tourism.) 

Ζ ρξήζε ηερλνινγηψλ θηλεηήο πιαηθφξκαο ζηνλ ηνπξηζκφ (m-tourism) ζπληζηά κηα 

απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνπξηζκφ θαη βαζηθφ παξάδεηγκα 

εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίαο. Οη εθαξκνγέο m-tourism ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ 

πξνψζεζε θαη δηαρείξηζε κνξθψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

νηθνινγηθνχ ηνπξηζκνχ (πεξηεγήζεηο ζε θπζηθά πάξθα, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο, 

νξεηβαζία) θαζψο θαη ζηελ πεξηήγεζε ζε πφιεηο κε ηε κνξθή θνξεηνχ μελαγνχ. ηηο 

εθαξκνγέο θηλεηήο πιαηθφξκαο είλαη έληνλε ε παξνπζία πνιπκέζσλ θαη γεσγξαθηθά 
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πξνζαξκνζκέλσλ ππεξεζηψλ. Δθαξκνγέο φπσο νη θνξεηνί μελαγνί κε δπλαηφηεηεο 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, πξνγξακκαηηζκνχ, γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ θαζψο θαη 

βέιηηζηνπ ζπλδπαζκνχ θαη ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ επηζθέςεσλ παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα νξγάλσζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ πεξηεγήζεσλ ζε πφιεηο ή κνπζεία 

θαη αμηνζέαηα. Ο ζπλδπαζκφο πξνβνιήο πεξηερνκέλνπ κε πνιπκέζα, εληνπηζκφ 

ζέζεο GPS θαη ππεξεζίεο ζέζεο (location-based services) πξνζθέξεη λέεο 

δπλαηφηεηεο ζηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο. Οη εθαξκνγέο m-tourism ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ επηκήθπλζε ηεο παξακνλήο ηνπ επηζθέπηε ζε κία πεξηνρή ή ρψξα. Σα νθέιε 

είλαη πνιχ ζεκαληηθά, ηδίσο γηα πξννξηζκνχο πνπ ζπλδπάδνπλ πνιιά ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο ζε θνληηλέο απνζηάζεηο. 

Σα «έμππλα» ζπζηήκαηα κέηξεζεο – αλάιπζεο δεδνκέλσλ ζηνλ ηνπξηζκό 

Οη ηερληθέο εμφξπμεο δεδνκέλσλ (data mining) θαη επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο (business 

intelligence) απνηεινχλ βαζηθά εξγαιεία γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα 

αλαπηχμνπλ ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο ρξήζηκσλ ζρέζεσλ ζηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπλ 

γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο ζρέζεσλ πειαηείαο θαη πνπ ζηνρεχνπλ ζην εζηηαζκέλν 

κάξθεηηλγθ. Tα ζπζηήκαηα απηά επηηξέπνπλ ηε ζπζηεκαηνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ έξεπλεο αγνξάο, κειέηεο θαη απφ ηελ αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ απφ δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο. Σα ζηνηρεία πνπ αλαδεηνχληαη 

κε ηηο εθαξκνγέο κεζφδσλ data mining θαη business intelligence αθνξνχλ πξσηίζησο 

ηε δήηεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο αλάινγα κε ην πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ 

(ηκεκαηνπνίεζε πειαηείαο) θαη πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ, κε άιια ιφγηα ηνπο θαηαλαισηέο – ηνπξίζηεο. Μπνξεί 

φκσο αθφκα λα αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ εκπιεθνκέλσλ πνπ 

αλαδεηνχλ βειηηζηνπνίεζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ ηνπο, ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο 

θαη βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε επηρείξεζε ζπιιέγεη θαη 

αμηνπνηεί δεδνκέλα, κνληεινπνηεί ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ θαη θαηαιήγεη 

ζε ηκήκαηα αγνξψλ πνπ έρεη φθεινο λα ζηνρεχζεη (target groups). ηελ πεξίπησζε 

ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο 

απφδνζεο θαη ηα δεδνκέλα απνξξένπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία θαη εηζξνή 

πιεξνθφξεζεο ζηνλ νξγαληζκφ. 

Η ρξήζε κεζόδσλ ΣΠΔ γηα ηελ πξνζβαζηκόηεηα ηνπξηζηηθώλ ηζηνηόπσλ από 

νκάδεο ΑκΔΑ θαη ειηθησκέλσλ 
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Μηα απφ ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ηερλνινγηθή εμέιημε είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ 

αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ ησλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο (ΑκΔΑ) θαη ησλ 

ειηθησκέλσλ, πνπ κέρξη πξφζθαηα απνηεινχζαλ κεηνλφηεηεο ζηε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Πιένλ, φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο θαη θνξείο ιακβάλνπλ ππ’ 

φςηλ ηνπο θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

ηνπο ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε ΑκΔΑ θαη ειηθησκέλνπο. Δηδηθφηεξα γηα 

ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν, νη επηρεηξήζεηο αιιά θαη νη εζληθνί νξγαληζκνί ηνπξηζκνχ 

πξνζαξκφδνληαο ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο, αιιά θαη ηηο εθαξκνγέο ΣΠΔ, φπσο νη 

παξαπάλσ θαη θαζηζηψληαο ηεο πξνζβάζηκεο ζε ΑκΔΑ θαη ειηθησκέλνπο, απνθηνχλ 

έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ζηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε. 

Αλαθνξηθά κε ηα παξαπάλσ ε  επηρείξεζε Dream Villas Δ.Δ. ρξεζηκνπνηεί σο 

κνλαδηθφ κέζν πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ην δηαδίθηπν. Σα 

θχξηα κέζα δηαλνκήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο είλαη νη 3 θπξίαξρεο δηαθεκηζηηθέο 

ηζηνζειίδεο Holiday Rentals, Owners Direct θαη Trip Advisor, νη νπνίεο 

ζπγθεληξψλνπλ φιεο ηηο ηνπξηζηηθέο θαηνηθίεο ηεο Δπξψπεο θαη κε ηε κεγαιχηεξε 

επηζθεςηκφηεηα. Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν πηλάθαο κε ην πνζνζηφ θξαηήζεσλ απφ ηε 

θάζε ηζηνζειίδα θαηά ηα έηε 2010 θαη 2011: 

Πίλαθαο 7: Πνζνζηά Λήςεο Αηηεκάησλ από ηα Κύξηα Μέζα Πξνβνιήο 

 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνηείλεηαη ε ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο παξαπάλσ 

δηαθεκηζηηθέο ηζηνζειίδεο θαη γηα ηα επφκελα 3 ρξφληα. Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα 

ελεκεξψλεηαη γηα ηελ επηζθεςηκφηεηα ηνπο φπσο θαη γηα ην εάλ πξνηείλνπλ ηελ 

Διιάδα σο πξννξηζκφ. Χζηφζν γηα ηε πξνζέιθπζε ηεο αγνξάο ησλ Ηηαιψλ, Γάιισλ 

θαη Ρψζσλ πξνηείλεηαη ε θαηαρψξεζε ησλ θαηνηθηψλ ζε άιινπο 2 δηαθεκηζηηθνχο 

ηζηφηνπνπο ηελ www.villas.com θαη www.greekluxuryvillas.com. Ζ επηζθεςηκφηεηα 

ηεο www.villas.com πξνέξρεηαη απφ ηε Ρσζία θαη ηεο www.greekluxuryvillas.com 

απφ ηελ Γαιιία θαη Ηηαιία ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Google Statistics.Σν θφζηνο 

Γηαθεκηζηηθή Ιζηνζειίδα  2010 2011 

                             Πνζνζηά 

www.holiday-rentals.com 63% 65% 

www.ownersdirect.com 25% 22% 

www.tripadvisor.com 12% 13% 

http://www.villas.com/
http://www.greekluxuryvillas.com/
http://www.villas.com/
http://www.greekluxuryvillas.com/
http://www.holiday-rentals.com/
http://www.ownersdirect.com/
http://www.tripadvisor.com/
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δηαθήκηζεο θαη ζηνπο 2 επηπιένλ ηζηφηνπνπο αλέξρεηαη ζηα 1200 € Όπσο έρνπκε ήδε 

αλαθέξεη ε Dream Villas Δ.Δ..  δηαζέηεη θαη δηθή ηεο ηζηνζειίδα www.dream-villas.gr 

, ε επηζθεςηκφηεηα ηεο νπνίαο είλαη έλα ζηφρνο λα εληζρπζεί πξνθεηκέλνπ λα  

εμαπιψζεη θαη λα θαηαζηήζεη αλαγλσξίζηκν ην ζήκα ηεο εηαηξείαο . 

Δλίζρπζε επηζθεςηκφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο:  

 

 Πξνβνιή κέζσ κεραλψλ αλαδήηεζεο (on-line δηαθήκηζε). 

 Πξνβνιή κέζσ θαηαιφγσλ internet (on-line δηαθήκηζε). 

 Πξνβνιή κέζσ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (π.ρ. facebook) 

 Προβολή κέζσ δηαθεκηζηηθψλ banner, ζε ηζηνζειίδεο παξεκθεξείο κε ηνπ 

ηνπξηζκνχ φπσο ην www.visitgreece.gr. 

 Αλαλέσζε ηεο ηζηνζειίδαο θαη ελίζρπζε απηήο κε ςεθηαθνχο ράξηεο θαη 

online video παξνπζίαζεο ησλ θαηνηθηψλ δίλνληαο έκθαζε ζηα εμσηεξηθά 

Jacuzzi κε ζέα ηε ζάιαζζα πνπ κφλν  ε Dream Villas Δ.Δ. παξέρεη.  

 

 Πίλαθαο 8: Πξνϋπνινγηζκόο Πξνώζεζεο θαη Γηαθήκηζεο 

Γξαζηεξηόηεηεο 2012 2013 2014 2015 2016 

                                       Πνζό ζε € 

Οn-line Γηαθήκηζε 4000€ 4000€ 4000€ 4000€ 4000€ 

*Αλαλέσζε Ηζηνζειίδαο 2100€ - - - - 

Πξνψζεζε Ηζηνζειίδαο 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 

ύλνιν 6600€ 4500€ 4500€ 4500€ 4500€ 

       *Ζ αλαλέσζε ηεο ηζηνζειίδαο αθφξα κφλν ην έηνο ηνπ 2012  
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5.2 Αληαγσληζηηθφ Πιενλέθηεκα  

Μεηά ηε δηεμνδηθή αλάιπζε ηεο αγνξάο κέζα ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

επηρείξεζε Dream Villas Δ.Δ, ησλ ηνπξηζηηθψλ απηνεμππεξεηνχκελσλ πνιπηειψλ 

θαηνηθηψλ, ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη θαζψο θαη ηε ηξαηεγηθή Μάξθεηηλγθ πνπ 

εθαξκφδεη είκαζηε ζε ζέζε λα αλαθέξνπκε ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα: Ζ 

Dream Villas Δ.Δ. λνηθηάδεη ηνπξηζηηθέο απηνεμππεξεηνχκελεο θαηνηθίεο πνιπηεινχο 

θαηαζθεπήο . Ζ πςεινχ αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ θαηνηθίεο ζπλνδεχνληαη απφ κηα 

ζεηξά βαζηθέο παξνρέο θαη επηπιένλ ππεξεζίεο  φπσο ην εμσηεξηθφ Jacuzzi κε ζέα ηε 

ζάιαζζα πνπ κφλν απηή είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη γεγνλφο πνπ δηαθαίλεηαη θαη απφ ηε 

πιεξφηεηα ηεο. Με ην ηξφπν απηφ ππεξηεξεί έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο θαη 

εδξαηψλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε ζηε πεξηνρή κέζσ ηεο πξνβνιήο 

ηνπ.  
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Κεθάιαην 6  

6.Οξγάλσζε Λεηηνπξγίαο 

6.1 Λεηηνπξγηθφ ρέδην 

ην ιεηηνπξγηθφ ζρέδην ηεο Dream Villas Δ.Δ. πξέπεη λα απνηππψλεηαη κε ζαθήλεηα 

νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα ζηνρεχεη ζηελ απφιπηε 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο. Ζ Dream Villas Δ.Δ., πνπ δηαρεηξίδεηαη πνιπηειείο 

απηνεμππεξεηνχκελεο βίιιεο κε ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο κέζα απφ κηα κεγάιε 

γθάκα δηαθφξσλ ππεξεζηψλ, εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε θεξεγγπφηεηα θαη ηελ ζπλέπεηα 

ησλ εξγαδφκελσλ, ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο. Όινη καδί ζπλζέηνπλ 

ηε ζπλνιηθή εκπεηξία ηνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ πνπ πξνζθέξεη. Δπνκέλσο, έρνπλ 

κεγάιε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε άξα ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηηο 

ζπκθσλίεο θαη ηηο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλάςεη θαη ζα ζπλάςνπλ κε απηνχο. Σν 

ζεηηθφ γηα ηελ εηαηξεία ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, είλαη φηη ιφγσ ηεο θχζεο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαη ιφγν ηεο ρξφληαο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο, ε ηηκνιφγεζε αιιάδεη ειάρηζηα ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί θαη ε αμηνπηζηία ηνπο έρεη επηβεβαησζεί. 

 

ηελ επηρείξεζε εξγάδνληαη ζπλνιηθά 4 άηνκα. Σα 2 αθνξνχλ πςειέο ζέζεηο ( 

Ηδηνθηήηεο - Γεληθφο Γηεπζπληήο, Τπεχζπλε Πσιήζεσλ θαη Μάξθεηηλγθ ελψ ηα 

ππφινηπα 2, ην πξνζσπηθφ ησλ πνιπηειψλ απηνεμππεξεηνχκελσλ ηνπξηζηηθψλ 

θαηνηθηψλ. Οη βαζηθέο εξγαζίεο αθνινπζνχλ ηε παξαθάησ ξνε :   

 

 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΑΡΚΔΣΗΓΚ   

 ΛΖΦΖ ΑΗΣΖΜΑΣΧΝ 

 ΚΡΑΣΖΔΗ 

 ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ 

ΤΜΦΧΝΖΘΔΗ  

 ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ-ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΣΟΗΚΗΑ  

ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή πεξηιακβάλνληαη νη εμήο αξκνδηφηεηεο :  
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 Οξγάλσζε θαη έιεγρνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ φπσο ε ηήξεζε ησλ βηβιίσλ , ε 

ινγηζηηθή απεηθφληζε  

 Γηαρείξηζε δηαζέζηκσλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

 Κνζηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ , ζπκπίεζε θφζηνπο θαη αχμεζε θέξδνπο 

 Αμηνιφγεζε κηαο κειινληηθήο επέλδπζεο φπσο ε ελίζρπζε ησλ θαηνηθηψλ  κε 

εμσηεξηθά Jacuzzi ην έηνο 2008 

 Αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο  

Ζ Τπεχζπλε Πσιήζεσλ θαη Μάξθεηηλγθ θα Ν. Παπαζπχξνπ, αλαθέξεηαη απεπζείαο 

ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή. Απηή ε δηεχζπλζε είλαη ε ζεκαληηθφηεξε θαζψο απφ απηή ζα 

εμαξηεζεί ην κέγεζνο ησλ θξαηήζεσλ θαη ε δηακφξθσζε ηεο θαηάιιειεο 

ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ πξνθεηκέλνπ λα δηεπξπλζεί ε δήηεζε. Σέινο επηεκβξίνπ 

απνθαζίδεη ηα θαλάιηα δηαλνκήο κε ηα νπνία πξφθεηηαη λα ζπλεξγαζηεί ε επηρείξεζε 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ αζρνιείηαη κνλαδηθά κε ηηο θξαηήζεηο αθνχ είλαη 

εθείλε πνπ ιακβάλεη θαη αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ησλ πειαηψλ .  

Ο Τπεχζπλνο Λεηηνπξγίαο θαη Δπίβιεςεο ησλ θαηνηθηψλ θχξηνο Μ. Παηειάθεο 

αλαθέξεηαη ζηελ Τπεχζπλε Πσιήζεσλ θαη Μάξθεηηλγθ. ην ηκήκα ηεο ιεηηνπξγίαο 

θαη επίβιεςεο ησλ θαηνηθηψλ ππάγεηαη ην Σκήκα Καζαξηφηεηαο. Ο ξφινο ηνπ 

Τπεχζπλνπ Λεηηνπξγίαο θαη Δπίβιεςεο ησλ θαηνηθηψλ είλαη ν πην θαζνξηζηηθφο αθνχ 

έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ πειάηε. Ο θχξηνο Μ. Παηειάθεο εξγάδεηαη απφ ηελ 

αξρή ζηελ Dream Villas Δ.Δ, είλαη γλψζηεο 3 μέλσλ γισζζψλ (Αγγιηθά, Γαιιηθά θαη 

Γεξκαληθά) θαηνηθεί ζην ρσξηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζε. 

Οη βαζηθέο ηνπ αξκνδηφηεηεο είλαη νη εμήο:  

 ·ιεγρνο ηνπ ηκήκαηνο θαζαξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο: πξηλ απφ ηελ άθημε: 

ζηξψζηκν θξεβαηηψλ , ηνπνζέηεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ γηα ην θαισζφξηζκα, 

έιεγρνο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. 

 Τπνδνρή ησλ ηνπξηζηψλ: ην Check In πνπ είλαη ζηηο 12:00 παξεπξίζθεηαη 

γηα ηε μελάγεζε ζηε θαηνηθία , επίδεημε ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπζθεπψλ (θιηκαηηζηηθά, Ζ/Τ, θνπδίλα, πιπληήξην ξνχρσλ θαη πηάησλ, 

Jacuzzi, TV, internet θηι.)  



 
64 

 

 Δλεκέξσζε Παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ : Γπλαηφηεηα παξάδνζεο γεπκάησλ 

ζηε θάζε θαηνηθία. Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα δηαιέμεη κέζα απφ κηα κεγάιε 

πνηθηιία θξεηηθψλ παξαδνζηαθψλ πηάησλ ην κεζεκεξηαλφ ή ην δείπλν ην 

νπνίν πξνεηνηκάδεηαη απφ κηα νηθνγέλεηα πνπ θαηνηθεί ζην ρσξηφ θαη είλαη 

ηδηνθηήηεο ηαβέξλαο θαη ε νπνία  ρξεζηκνπνηεί αγλά παξαδνζηαθά πιηθά. 

Φχιαμε παηδηψλ αλάινγα κε ηε δηάξθεηα. Γηαηίζεληαη παηδηθά θξεβάηηα θαη 

θαξέθιεο θαη ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο. Γπλαηφηεηα  ελνηθίαζεο ηαρχπιννπ 

καδί κε έλαλ νδεγφ γηα πεξηήγεζε, γηα ςάξεκα ή θαη γηα θαηαδχζεηο. Βφιηα 

κε άινγα. Παξέρνληαη πνδήιαηα θαη ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο, θαζψο θαη 

νδεγίεο γηα δηαδξνκέο ψζηε ν επηζθέπηεο λα πεξηπιαλεζεί ή λα εμεξεπλήζεη  

ηα ππέξνρα κλεκεία ηεο θχζεο, ηα θαξάγγηα, ηα ζπήιαηα θαη ηνπο 

θαηαξξάθηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε πεξηνρή ηεο δπηηθήο Κξήηεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην ρσξηφ Ληβάδηα. 

 Δμππεξέηεζε ηνπξηζηψλ: Οη θαηνηθίεο αλήθνπλ ζηε θαηεγνξία ησλ self 

catering επνκέλσο ν ξφινο ηνπ είλαη θπξίσο ειεγθηηθφο θαη ππνβνεζεηηθφο 

δηαζθαιίδνληαο φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο εθηεινχληαη ζσζηά θαζψο ε 

παξνπζία ηνπ δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα αζθάιεηαο ζηνπο ηνπξίζηεο.   

 

Σν Σκήκα Καζαξηφηεηαο απνηειείηαη απφ ηε θα Μ. Παηειάθε. Βαζηθέο αξκνδηφηεηεο 

ηνπ ηκήκαηνο απηνχ, είλαη ε γεληθή θαζαξηφηεηα, ε αιιαγή ησλ θιηλνζθεπαζκάησλ 

ησλ θαηνηθηψλ πξηλ απφ ηελ άθημε ησλ ηνπξηζηψλ θαη κηα θαηά ηε δηάξθεηα δηακνλήο 

ηνπο, ε ζπληήξεζε ησλ θήπσλ θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ γηα ην 

θαισζφξηζκα. 

 

 

6.2 Καλνληζκνί Λεηηνπξγίαο 

 

Ζ επηρείξεζε έρεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ. Γηα ηε 

ιήςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο άδεηαο  πξέπεη λα πιεξνχληαη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. Σν 

θηίξην πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπκθσλεί κε ηα ζρέδηα ηνπ θηηξίνπ θαη ηα δσκάηηα θαη 

πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ειάρηζηεο δηαζηάζεηο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 
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άδεηα  βεβαηψλεη φηη νη ηνπξίζηεο δελ ελνηθηάδνπλ δεχηεξεο πνηφηεηαο θαηάιπκα θαηά 

ηελ δηακνλή ηνπο ζηελ Διιάδα. 

Ζ εηαηξεία Dream Villas εθαξκφδεη θαη έρεη πηζηνπνηεζεί ISO 9001. Όηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζην  ISO 9001 ελλννχκε ηελ πηζηνπνίεζε ζηε Γηνίθεζε Οιηθήο 

Πνηφηεηαο, δειαδή ηε δηαβεβαίσζε φηη ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί κε ηέηνηεο 

πξνδηαγξαθέο,  ψζηε ην παξαγφκελν πξντφλ ή ε παξερφκελε ππεξεζία λα έρεη ηα 

απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο. ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε νη 

πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηελ θαηάιιειε ππνδνκή θαη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζσζηφ 

ζηξψζηκν ησλ θξεβαηηψλ, ηε θαζαξηφηεηα.  

ηελ επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ γηα θάζε βίιια μερσξηζηά θαη έρεη 

εγθαηαζηαζεί θαη εμσηεξηθφ εληαίν ζχζηεκα ππξφζβεζεο κε κάληθεο. 

Ζ θνξνινγία ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα θνξνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ ρσξίο ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε.  

Σέινο, ε επηρείξεζε έρεη θξνληίζεη γηα ηελ αζθάιηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ζε 

γλσζηή αζθαιηζηηθή εηαηξεία. ρεηηθή αλαθνξά έρεη γίλεη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην.  

 

6.3 Πξνκεζεπηέο  

Οη βαζηθνί πξνκεζεπηέο ηεο Dream Villas Δ.Δ. είλαη νη εμήο : 

 νππεξ Μάξθεη ΗΝΚΑ  

 Cleaning Services 

 ADELIN  

  

Ο θπξηφηεξνο  πξνκεζεπηήο, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ απηνεμππεξεηνχκελσλ πνιπηειψλ 

θαηνηθηψλ ζηα πιαίζηα ησλ βαζηθψλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηακνλήο ησλ πειαηψλ ηεο, είλαη ην νππεξ Μάξθεη ΗΝΚΑ. Γηα λα κπνξέζεη λα 

ιεηηνπξγήζεη ε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη, εθ ησλ πξνηέξσλ 

θαη πξηλ απφ ηελ θάζε έλαξμε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, πξντφληα θαζαξηφηεηαο 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ (πηζίλα, θήπνη , μαπιψζηξεο) θαη φια ηα είδε 

πγηεηλήο κε ηα νπνία πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε ε θάζε θαηνηθία. πγθεθξηκέλα 

θαηά ηελ ππνδνρή ησλ πειαηψλ ζηελ θαηνηθία θξίλεηαη ζθφπηκνο ν εθνδηαζκφο ηεο 
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ζε θξεηηθά πξντφληα φπσο θξαζί θαη θξνχηα. Σν νππεξ Μάξθεη ΗΝΚΑ έπεηηα απφ 9 

ρξφληα ζπλεξγαζίαο έρεη απνδείμεη ηελ αμηνπηζηία θαη ζπλεπεία σο πξνο  ηνπο 

ρξφλνπο παξάδνζεο φισλ ησλ πξνκεζεηψλ. ·λαο άιινο παξάγνληαο, απηήο ηεο 

καθξνρξφληα ζπλεξγαζίαο κε ην  ηνπ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή είλαη νη πην 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ  ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ δίλεηαη 

πξνζνρή ζηελ πνηφηεηα ηνπο.  

Ζ Cleaning Services παξέρεη ζηελ επηρείξεζε ηα θαζαξά θαη ζηδεξσκέλα ιεχθα είδε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Δίλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO γηα ηελ 

πνηφηεηα ηνπ θαζαξηζκνχ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί. Δπηπιένλ, αλαιακβάλεη 

ηελ παξαιαβή θαη ηε παξάδνζε απφ θαη πξνο ηηο θαηνηθίεο.  Ζ Dream Villas 

ζπλεξγάδεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή κηαο θαη είλαη ν κνλαδηθφο πνπ ηεο 

παξέρεη ζηελ ίδηα ηηκή κε ην πξνεγνχκελν πξνκεζεπηή, δσξεάλ ηε παξαιαβή θαη ηε 

παξάδνζε. Γηα ην έηνο 2011, έρεη ππνινγηζηεί φηη ην θφζηνο ηνπ θαζαξηζηήξηνπ θαη 

γηα ηηο 4 θαηνηθίεο, κε βάζεη ηελ αιιαγή ηνπο 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη βάζεη ηνπ 

πνζνζηνχ πιεξφηεηαο 63% πνπ αληηζηνηρεί ζε 37 εβδνκάδεο ιεηηνπξγίαο, αλήιζε ζηα 

2.300€.    

H ADELIN δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ ιεπθψλ εηδψλ απφ ην 1973. Ζ Dream 

Villas πξνκεζεχεηαη απφ απηή ηα ιεπθά είδε, απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Ο 

εμνπιηζκφο ζε ιεπθά είδε κηα μελνδνρεηαθήο κνλάδαο πξέπεη λα ηπγράλεη ηεο 

ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ηνπ μελνδφρνπ. Ο πειάηεο έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε πξντφληα 

φπσο ζεληφληα, πεηζέηεο, καμηιάξηα. πλεπψο ε θαιή πνηφηεηα ησλ εηδψλ απηψλ 

πξέπεη λα είλαη πξνηεξαηφηεηα θαη ε ADELIN έρεη απνδείμεη ηελ παξνρή πνηνηηθψλ 

ιεπθψλ εηδψλ κηαο θαη δελ έρεη γίλεη πνηέ νχηε έλα παξάπνλν. ην ηέινο θάζε 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ γίλεηαη ν απνινγηζκφο απφ ηε ρξήζε ησλ ιεπθψλ εηδψλ θαη 

αληηθαζίζηαληαη ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο. Σν πνζνζηφ ηεο θζνξάο 

θπκαίλεηαη ζην 30 %. Ζ ηηκή ιεπθψλ εηδψλ πξνο αληηθαηάζηαζε είλαη ζηάληαξ.  

 

 

 

 



 
67 

 

Πίλαθαο 9: Αλάγθε - Φζνξά Λεπθώλ Δηδώλ γηα ην έηνο 2011 

ΔΙΓΟ ΑΝΑΓΚΗ Δ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΔΛΙΚΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΟ ΚΛΔΙΙΜΟ 

ΣΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 

ΣΟ 2011 

ΣΙΜΗ 

ΑΝΑ 

ΣΑΜΑΥΙΟ  

ΔΝΣΟΝΙΑ 96 76 7€ 

ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΔ 192 84 3€ 

ΠΔΣΔΣΔ 

ΜΠΑΝΙΟΤ 

96 90 5€ 

ΠΔΣΔΣΔ 

ΘΑΛΑΗ 

96 86 6€ 

ΤΝΟΛΟ 480 336  

 

Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα πνπ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί είλαη 144 θφκκαηα. 

·πεηηα απφ ηε καθξνρξφληα ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο νη παξαγγειίεο γίλνληαη ζηε 

ζσζηή πνζφηεηα, ζην ζσζηφ ρξφλν, ζηε ζσζηή πνηφηεηα φπσο έρεη απνδεηρζεί θαη 

απφ ηελ αληαπφθξηζε ησλ πειαηψλ. 

 

Πηλάθαο 10. Κόζηνπο Δθνδίσλ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 πλεξγάηεο 

Πεξηγξαθή Έηνο 2011 

νππεξ Μάξθεη ΗΝΚΑ 

 

1050 € 

Cleaning Services 

 
2.300€.    

ADELIN 554€ 

ύλνιν 3904€ 
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Ζ πνηθηιία ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ είλαη απνηέιεζκα ησλ ζπλεξγαζηψλ πνπ έρεη 

αλαπηχμεη ε εηαηξεία ζηαδηαθά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

πγθεθξηκέλα νη ζπλεξγάηεο ηεο είλαη: 

 Europrent Crete  

 Πήγαζνο Δ.Δ. 

 Kissamos Yachts 

 

H Europrent Crete είλαη ν βαζηθφηεξνο πξνκεζεπηήο ηεο Dream Villas Δ.Δ. θαη ε 

νπνία λνηθηάδεη ζηνπο πειάηεο ηεο Dream Villas ηα απηνθίλεηα γηα λα νδεγεζνχλ ζηηο 

θαηνηθίεο. Ζ Dream Villas έρεη ζπλάςεη 10εηεο ζπκβφιαην ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα 

ζπκπεξηιακβάλεη ζην ζπκβφιαην ησλ θξαηήζεσλ ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο 

ελνηθηάζεσλ απηνθηλήησλ ιακβάλνληαο πξνκήζεηα ηεο ηάμεσο ηνπ 15 % επί ησλ 

ζπλνιηθψλ θεξδψλ πνπ ηεο απνδίδεη. Γηα ην έηνο 2011 ηα ζπλνιηθά θέξδε πνπ είρε 

κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ Dream Villas, αλέξρνληαη ζηηο 23.000 € θαη ε 

πξνκήζεηα πνπ απνδφζεθε ζηελ εηαηξεία ήηαλ 3.450 €. ηελ αλαλέσζε ηνπ 

ζπκβνιαίνπ ηεο κε ηε  Europrent Crete ε εηαηξεία ζα δηαηεξήζεη ην ίδην πξνκεζεηαθφ 

θαζεζηψο κηαο θαη ε ίδηα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηεο πειάηεο.   

Ζ Πήγαζνο Δ.Δ. είλαη ν δεχηεξνο ζεκαληηθφηεξνο ζπλεξγάηεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

βφιηα κε ηα άινγα είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε θαη ζρεδφλ θάζε επηζθέπηεο απφ θάζε 

θαηνηθία αγνξάδεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία. Ζ Πήγαζνο Δ.Δ. δηαζέηεη 15 άινγα 

εηδηθά εθπαηδεπκέλα θαη πξαγκαηνπνηεί 3 είδε δηαδξνκψλ ζηε πεξηνρή παξέρνληαο 

θαη ηνλ εμνπιηζκφ αζθαιείαο. Ο ελνηθηαζηήο ελεκεξψλεηαη θαηά ηελ άθημε ηνπ απφ 

ηνλ Τπεχζπλν Λεηηνπξγίαο θαη Δπίβιεςεο. Ζ θάζε δηαδξνκή δηάξθεηαο 30 ιεπηψλ 

θνζηίδεη 10€. Ζ Dream Villas θάζε ρξφλν ζπλάπηεη ζπκβφιαην πνπ νξίδεη ην 

πξνκεζεηαθφ θαζεζηψο κε ην νπνίν δηαζθαιίδεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπο. Γηα ην έηνο 

2011 ε πξνκήζεηα σο πξνο ηελ επηρείξεζε καο αλήιζε ζην 10% , ζπγθεθξηκέλα νη 

πσιήζεηο ηεο απφ ηνπο επηζθέπηεο ησλ Dream Villas αλήιζαλ ζηα 7.200€ θαη ην πφζν 

πνπ απνδφζεθε ζηελ εηαηξεία είλαη 720€. Γηα ηα επφκελα 5 έηε πξνηείλεηαη ε ζχλαςε 

ελφο 5εηεο ζπκβνιαίνπ δηαηεξψληαο ηε πξνκήζεηα ζην ίδην πνζνζηφ εθφζνλ θαη ε 

ηηκή πψιεζεο ηεο ππεξεζίαο παξακείλεη ζηαζεξή.      

Ζ Kissamos Yachts, εάλ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη 2 ρξφληα ζην ιηκάλη ηνπ ρσξηνχ , 

δηαζέηνληαο 2 ζθάθε, έλα θαπεηάλην θαη έλα δάζθαιν εμειίζζεηαη ζε πνιχ 

ζεκαληηθφ ζπλεξγάηε. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη αθνξνχλ εθδξνκέο ζηα δπηηθά 
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παξάιηα ηεο Κξήηεο , ην ςάξεκα θαη ηηο θαηαδχζεηο. Ζ εηαηξεία παξέρεη ελεκεξσηηθά 

θπιιάδηα ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζηηο θαηνηθίεο απφ ηνλ Τπεχζπλν Λεηηνπξγίαο θαη 

Δπηβιέςεηο πξηλ απφ ηελ άθημε θαη ν νπνίνο ηνπο θέξλεη ζε επαθή. Ζ πξνκήζεηα πνπ 

ιακβάλεη ε επηρείξεζε αλέξρεηαη ζην  12%, θαη νη πσιήζεηο ηεο απφ ηνπο επηζθέπηεο 

ησλ Dream Villas αλήιζαλ ζηα 13.000€ θαη ην πφζν πνπ απνδφζεθε ζηελ εηαηξεία 

είλαη 1.560€. 

6.5 Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 

Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη νηθνγελεηαθή αιιά νη εξγαδφκελνη ηεο ιεηηνπξγνχλ 

πάληα θαη γχξσ απφ επαγγεικαηηθά πιαίζηα. O ηδηνθηήηεο θαη γεληθφο δηεπζπληήο 

έρεη επηιέμεη θαη εθπαηδεχζεη κε κεγάιε πξνζνρή θαη θξνληίδα ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηεο, ελψ θαιείηαη λα εξγαζηεί ζηα πιαίζηα ελφο άςνγνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, κε παξνρέο επηβξάβεπζεο πξνο φινπο θαζψο θαη αμηνθξαηηθέο 

κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. H ζπλερήο εθπαίδεπζε θαζψο 

θαη ε εμεηδίθεπζε θαη ελαξκφληζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ κε ην 

φξακα ηεο Dream Villas ζπλζέηνπλ ηε ζπληαγή ηεο επηηπρίαο φρη κνλφ γηα ηελ 

εηαηξεία αιιά θαη αηνκηθά γηα ηνλ θάζε εξγαδφκελν ηεο, δεκηνπξγψληαο άξηζηεο 

πξννπηηθέο θαξηέξαο. 
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Κεθάιαην 7 

7. Υξεκαηννηθνλνκηθφ ρέδην 

7.1 Γεληθέο Τπνζέζεηο  

 χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο ΔΚΣ γηα ηε δψλε ηνπ επξψ 

ηνπ Μαξηίνπ 2011, ν εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ζα 

δηακνξθσζεί κεηαμχ 1,3% θαη 2,1% ην 2011 θαη κεηαμχ 0,8% θαη 2,8% ην 

2012.Ο κέζνο πιεζσξηζκφο ζηελ Διιάδα ζήκεξα είλαη ζην 3,5% θαη ην 

νλνκαζηηθφ ΑΔΠ αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 1,0%. 

 Οη θφξνη εηζνδήκαηνο εθηηκψληαη κε βάζε ηελ θείκελε θνξνινγηθή 

λνκνζεζία πνπ αθνξά ηε θνξνιφγεζε αλψλπκσλ εηαηξεηψλ, ήηνη 25%.  

 Γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηήζακε ηα 

ηζηνξηθά κεγέζε γηα λα θάλνπκε κία αζθαιή πξφβιεςε. 

 Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ρξεζηκνπνηήζακε ξπζκφ αλάπηπμεο 10% 

γηα ηηο πσιήζεηο (ηα επφκελα 3 ρξφληα ιφγσ χθεζεο) θαη ην θφζηνο 

πσιεζέλησλ.  

 Οη απνζβέζεηο επηβαξχλνπλ ηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο, κε 

βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο 

σθέιηκεο δσήο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

 ην ηακείν δηαηεξείηαη ην 5% - 6% ηνπ θαζαξνχ ιεηηνπξγηθνχ 

απνηειέζκαηνο. 

 Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο απφ ζπγγεληθέο επηρεηξήζεηο αθνξνχλ ηελ απφθαζε 

ηνπ ηδηνθηήηε λα παξέρεη 10% απφ ηα θέξδε ζε λέα ρξήζε ζην Σνπξηζηηθφ 

Γξαθείν πνπ δηαζέηεη.  

7.2 Δθηίκεζε Κχθινπ Δξγαζηψλ 

Σα έζνδα ηεο επηρείξεζεο φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη πξνέξρνληαη απφ ηηο έμεο 

δξαζηεξηφηεηεο: 

 Δλνηθίαζε ησλ πνιπηειψλ απηνεμππεξεηνχκελσλ ηνπξηζηηθψλ θαηνηθηψλ 

 Πσιήζεηο επηπιένλ ππεξεζηψλ θαηφπηλ αηηήκαηνο  
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Οη πξνβιεπφκελεο πσιήζεηο γηα ηα επφκελα 5 έηε παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ 

πίλαθα: 

Πίλαθαο 11: Ιζηνξηθέο θαη  Πξνβιεπόκελεο Πηιήζεηο γηα ηα επόκελα 5 έηε  

 

 ΔΣΟ 2011 2012 2013 2014 2015 

 

2016 

ΒΑΙΚΟ 

ΚΤΚΛΟ 

ΔΡΓΑΙΧΝ 

(Πσιήζεηο) 

112.500€ 123.750€ 136.125€ 149.737€ 164.710€ 

 

 

181.181€ 

ΔΟΓΑ 

ΠΧΛΗΔΧΝ 

ΔΠΙΠΛΔΟΝ 

ΤΠΗΡΔΔΙΧΝ 

 

5.730€ 

 

6.303€ 

 

6.933€ 

 

7.626€ 

 

8.388€ 

 

9.226€ 

ΤΝΟΛΟ  118230€ 130053€ 143058€ 157363€ 173098€ 190407€ 

 

7.3 Δθηίκεζε Κφζηνπο Πσιεζέλησλ  

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πσιεζέλησλ ηεο επηρείξεζεο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

Πίλαθαο 12: Δθηίκεζε Κόζηνπο Πσιεζέλησλ γηα ηα επόκελα 5 έηε 

Έηνο  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Κόζηνο 

Πσιεζέλησλ 

 12.860€ 

 
14.146€ 15.560€ 

 
17.116€ 

 
18.827€ 

 
20.709€ 

 

        

Απνζβέζεηο 

Πάγησλ 

Πεξηνπζηαθώλ 

ηνηρείσλ 

 

 

 

48669€ 43802€ 39422€ 35479€ 31931€ 28738€ 

        

ύλνιν  61.529€ 57948€ 54982€ 52592€ 50758€ 49447€ 

 

*Σν ζχλνιν ησλ απνζβέζεσλ ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο έρεη ππνινγηζηεί 

κε βάζε ηε κέζνδν ηεο θζίλνπζαο απφδνζεο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ κέζνδν 

εθαξκνγήο ζηαζεξνχ ζπληειεζηή ζηελ αλαπφζβεζηε αμία θαη έρνπλ ππνινγηζηεί κε 

ζηαζεξφ ζπληειεζηή 10% εηεζίσο. 

7.4 Πξνβιεπφκελεο Καηαζηάζεηο Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο  
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Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηνπλ νη θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξίζεσο 

γηα ηελ επφκελε πεληαεηία. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ 

θαηαζηάζεσλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ιήθζεθε ππφςε ηφζν ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή 

φζν θαη ε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκφζεη ε επηρείξεζε ηελ 

επφκελε πεληαεηία. 

Πίλαθαο; 12: Ιζηνξηθέο θαη Πξνβιεπόκελεο Καηαζηάζεηο Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεσο  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Κύθινο Δξγαζηώλ 

(Πσιήζεηο) 

112.500 123.750 136.125 149.737 164.710 181.181 

Κόζηνο Πσιεζέλησλ 

(πξν απνζβέζεσλ) 

12.860 14.146 15.560 17.116 18.827 20.709 

Μηθηό απνηέιεζκα 99.640 109.604 120.565 132.621 145.883 160.472 

Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο 

Πσιήζεσλ 

3.500 6.600 4.500 4.500 4.500 4.500 

Λεηηνπξγηθέο 

Γηνηθεηηθέο Γαπάλεο 

10.800 11.340 11.907 12.502 13.127 13.783 

Λεηηνπξγηθό Απνηέιεζκα 85.340 91.664 104.158 115.619 128.256 142.189 

Οξγαληθό Απνηέιεζκα 85.340 91.664 104.158 115.619 128.256 142.189 

Αλόξγαλα θαη Έθηαθηα 

Απνηειέζκαηα 

5.730 6.303 6.933 7.626 8.388 9.226 

Καζαξό Απνηέιεζκα πξν 

απνζβέζεσλ 

91.070 97.967 111.091 123.245 136.644 151.415 

Απνζβέζεηο 48.669 

 

43.802 

 

39.422 35.479 31.931 28.738 

Καζαξό Απνηέιεζκα πξν 

θόξσλ 

42.401 54.165 71.669 87.766 104.713 122.677 

Φόξνη Δηζνδήκαηνο 10.600 13.541 17.917 21.942 26.178 30.669 

Καζαξό Απνηέιεζκα 

κεηά από θόξνπο 

31.801 40.624 53.752 65.825 78.535 92.008 
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Πίλαθα; 13: πλνπηηθή Οηθνλνκηθή Δπίδνζε 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΓΟΗ 

  2011 2016(πξόβι)  Γ% 

     

Κύθινο Δξγαζηώλ 112.500   181.181  61% 

Μηθηό θέξδνο 99.640   160.472    61% 

Λεηηνπξγηθό θέξδνο 85.340   142.189    67% 

Καζαξό θέξδνο (πξν θόξσλ θαη 

απνζβέζεσλ) 

42.401   122.677    133% 

 

 

Όπσο θαίλεηαη ηφζν ηα κηθηά θέξδε φζν θαη ηα θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ, 

παξνπζηάδνπλ ζηαδηαθή αχμεζε αλάινγα κε ηε ζηαδηαθή πξνζέιθπζε ηεο αγνξάο 

ησλ Ηηαιψλ Γάιισλ θαη Ρψζσλ απφ ηε θαηαρψξεζε ησλ θαηνηθηψλ ζε άιινπο δπν 

δηαθεκηζηηθνχο ηζηφηνπνπο αιιά θαη απφ ηελ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο ηζηνζειίδαο.  

Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πσιήζεσλ απμάλνληαη ην 2012, ιφγν ηεο αλαλέσζεο-

αλαθαηαζθεπήο ηεο εηαηξηθήο ηζηνζειίδαο ελψ θαηά ηα επφκελα έηε παξακέλνπλ 

ζηαζεξά. 

Σα έμνδα δηνίθεζεο έρνπλ εθηηκεζεί κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο θαη 

εηδηθφηεξα έρεη ππνινγηζηεί δαπάλε κηζζνδνζίαο 2 αηφκσλ. Ζ αχμεζε ησλ εμφδσλ 

απηψλ εθηηκάηαη φηη ζα αλέξρεηαη ζε 5% εηεζίσο. 

Οη θφξνη εηζνδήκαηνο εθηηκψληαη κε βάζε ηελ θείκελε θνξνινγηθή λνκνζεζία πνπ 

αθνξά ηε θνξνιφγεζε εηεξφξξπζκσλ εηαηξεηψλ. Σν ηκήκα ησλ θεξδψλ πνπ αλαινγεί 

ζηα εηεξφξξπζκα κέιε θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 25% , ελψ ην ηκήκα ησλ θεξδψλ 

πνπ αλαινγεί ζηα νκφξξπζκα κέιε-θπζηθά πξφζσπα θαη θνξνινγείηαη ζην φλνκα 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 20%. 
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7.5 Ηζνινγηζκνί Σέινπο – Ηζηνξηθνί θαη Πξνβιέςεηο  

Σα ζηνηρεία ησλ πξνβιεπφκελσλ ηζνινγηζκψλ γηα ηα επφκελα 5 έηε παξνπζηάδνληαη 

ζην παξαθάησ πηλάθα.  

Πίλαθαο 14: Ιζηνξηθνί Ιζνινγηζκνί θαη Πξνβιέςεηο 

 

 

 

 

 

 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ    2011             2012          2013           2014         2015      2016  

Άπιεο επελδύζεηο 3.500   6600 4500 4500 4500 4500 

Οηθόπεδα 79.717 71.746 64.572 58.115 52.304 47.074 

Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 406.98

0 

366.282 329.654 296.688 267.019 240.317 

Απνζβέζεηο παγίσλ 48.669 43.802 39.422 35.479 31.931 28.738 

Δλζώκαηα πάγηα (αλαπόζβεζηα)  438.02

8 

394.226 354.804 319.324 287.392 258.653 

ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ  441.52

8 

400.826 359.304 323.824 291.892 263.153 

Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο από ζπγγεληθέο 

επηρεηξήζεηο 

5.730 6.303 6.933 7.626 7.467 5.521 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο  5.730 6.303 6.933 7.626 7.467 5.521 

Απαηηήζεηο  5.730 6.303 6.933 7.626 7.467 5.521 

Σακείν 7.530 13.000 25.376 31.984 48.500 61.800 

Καηαζέζεηο 10.000 26.153 64.881 88.107 107.688 129.928 

Σακεηαθά δηαζέζηκα  17.530 39.153 82.010 120.091 156.188 191.728 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ  23.260 45.456 88.943 127.717 163.655 197.249 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ  464788 446.282 448.247 451.541 455.547 460.402 
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ΠΑΘΗΣΙΚΟ  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Μεηνρηθό θεθάιαην 401.705 401.705 401.705 401.705 40.170 401.705 

Απνζεκαηηθά θεθάιαηα 20.085 21.993 24.370 27.595 31.544 36.256 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ  441.194 423.698 426.075 429.300 433.249 437.961 

Πξνκεζεπηέο (αλνηθηνί ινγαξηαζκνί) 3.904 4.295 4.724 5.196 5.719 6.228 

Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο  3.904 4.295 4.724 5.196 5.719 6.228 

Οθεηιέο ζην Γεκόζην 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 

Οθεηιέο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο 3.000 3.300 3.630 3.993 4.392 4.831 

Λνηπέο ππνρξεώζεηο ζε ζπγγεληθέο επηρεηξήζεηο 2.690 2.989 3.818 5.052 6.187 7.382 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ  23.594 22.584 22.172 22.241 22.298 22.441 

ΠΑΘΗΣΙΚΟ  23.594 22.584 22.172 22.241 22.298 22.441 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ-ΠΑΘΗΣΙΚΟ  464.788 446.282 448.247 451.541 455.547 460.402 
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7.6 Υξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο – Ηζηνξηθνί θαη Πξνβιέςεηο  

Πίλαθαο 15: Ιζηνξηθνί θαη Πξνβιεπόκελνη Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο 

ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ       2011    2012 2013 Β/Δ     

[*1] 

ΔΡΜ.                

[*2] 

  2014    2015   2016 

Ι. ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

1. Κχθινο Δξγαζηψλ 100       110 121 Β ε.π. 133 146 161 

2. Κέξδε πξν θφξσλ 100       128 169 Β ε.π. 207 247 289 

3. Δλεξγεηηθφ 100       96 96 Δ ε.π. 97 98 99 

4. Καζαξή Θέζε 100         96 97 Β ε.π. 97 98 99 

ΙΙ. ΑΠΟΓΟΗ ΠΧΛΗΔΧΝ 

5. Μηθηφ Πεξηζψξην Κέξδνπο 49% 49% 49% Δ ζ.α. 49% 49% 49% 

6. Λεηηνπξγηθφ Πεξηζψξην Κέξδνπο 36% 34% 37% Δ ε.π. 37% 38% 38% 

7. Καζαξφ Πεξηζψξην Κέξδνπο 38% 44% 48% Δ ε.π. 52% 57% 64% 

8. Σακεηαθή απφδνζε πσιήζεσλ          27% 27% 26% Β ζ.α. 26% 27% 27% 

ΙΙΙ. ΑΠΟΓΟΗ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ 

10. Απφδνζε Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 18% 20% 22% Δ ε.π. 24% 25% 28% 

11. Απφδνζε Απαζρνι. Κεθαιαίσλ 17% 19% 21% Δ ε.π. 22% 24% 26% 

ΙV. ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΗ ΓΙΑΡΘΡΧΗ 

14. Μφριεπζε                        0,1 0,1 0,1 Δ ε.π. 0,1 0,1 0,1 

15. Κεθαιαηαθή Ρεπζηφηεηα 95% 95% 95% Δ ε.π. 95% 95% 95% 

16. Κάιπςε ηξερ. ππνρξεψζεσλ 21% 18% 16% Δ ε.π. 15% 14% 12% 

V. ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ 

17. Γεληθή Ρεπζηφηεηα 0,99 2,01 4,01 -- ε. 5,74 7,34 8,79 

18. Άκεζε Ρεπζηφηεηα 0,99 2,01 4,01 -- ε. 5,74 7,34 8,79 

VΙ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

19. Αλαθχθισζε Δλεξγεηηθνχ 0,2 0,3 0,3 Δ ε.π. 0,3 0,4 0,4 

20. Αλαθχθισζε Κπθι. Δλεξγεηηθνχ 4,8 2,7 1,5 Δ ε.π. 1,2 1,0 0,9 

22. Πηζηψζεηο Πειαηείαο (εκ.) 18 18 18 Δ ζ.α. 18 16 11 

23. Σακεηαθή δηαζεζηκφηεηα (εκ.) 56 114 217 -- ε.π. 289 341 381 

24. Πηζηψζεηο Πξνκεζεπηψλ (εκ.) 39 39 39 Β ζ.α. 39 39 38 

25. Έληαζε Παγίσλ      95% 90% 80% Β ζ.α. 72% 64% 57% 
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*Δξκελεία ζπκβόισλ: *1: ραξαθηεξηζκφο βειηίσζεο ή επηδείλσζεο θάζε δείθηε 

*2: ζπλζήθεο αγνξάο (ζ.α.) ή εζσηεξηθνί παξάγνληεο ηεο επηρείξεζεο (ε.ζ.)  ή 

επνρηθφηεηα (ε.)  

Δπί ηνπ παξαπάλσ πίλαθα 

 Ζ επηρείξεζε εκθαλίδεη ηθαλνπνηεηηθή ξεπζηφηεηα, ε νπνία ηα επφκελα έηε 

πξνβιέπεηαη λα απμεζεί θαη λα αλέιζεη ζην επίπεδν 8.79. Ζ επηρείξεζε έρεη 

επαξθή ξεπζηφηεηα δηφηη ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ είλαη ηνπιάρηζηνλ 

δηπιάζην απφ ηηο ππνρξεψζεηο.  απμεηηθή ηάζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο φηη ηα θεθάιαηα ηεο παξακέλνπλ αδξαλή.  

 Οη αξηζκνδείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απνηππψλνπλ αλ ε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο ππήξμε πγηείο θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο έηνπο. Ο αξηζκνδείθηεο 

Πηζηψζεηο πειαηείαο εθθξάδεη ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία εηζπξάηηεη ηηο 

απαηηήζεηο απφ ηνπο πειάηεο. Ο αξηζκνδείθηεο Πηζηψζεηο Πξνκεζεπηψλ 

εθθξάδεη ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο. Ζ εηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη πξφβιεκα δηφηη εηζπξάηηεη θαη 

πιεξψλεη γξήγνξα. 

 Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο πξνβιέπεηαη λα απμάλεηαη 10 % εηεζίσο, 

ελψ ην κεηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο λα δηαηεξεζεί ζηαζεξφ ζην επίπεδν ηνπ 49 

% ηελ επφκελε πεληαεηία. Αληίζεηα, ην πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο κεηά 

θφξσλ αλακέλεηαη λα απμεζεί. πγθεθξηκέλα απφ 38% ην έηνο 2011 λα 

θηάζεη ηα επίπεδα ηνπ 64% ην έηνο 2016.   
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7.7 πκπεξάζκαηα – Μειινληηθέο Πξνβιέςεηο  

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο επηρείξεζεο αλαδεηθλχεη ηελ ηζρπξή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δνκή κε ηελ νπνία πνξεχεηαη ε επηρείξεζε απφ  ηα πξψηα ρξφληα 

ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ πνιχ θαιή ξεπζηφηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα πςειά απνηειέζκαηα πνπ 

πξνζδνθάηαη φηη ζα επηηεπρζνχλ ηα επφκελα ρξφληα, ζα δψζνπλ ζηελ επηρείξεζε 

κειινληηθά, ηε δπλαηφηαηα γηα επέθηαζε ησλ ηνπξηζηηθψλ απηνεμππεξεηνχκελσλ 

πνιπηειψλ θαηνηθηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. Αθνινπζψληαο 

ζπληεξεηηθή πνιηηηθή ζηελ δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, απνθεχγεη ηελ 

έθζεζε ηεο ζε δαλεηζκνχο θαη έμσζελ θηλδχλνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βιάςνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε αιιά θαη ηελ θήκε ηεο. Ζ Dream Villas πξφθεηηαη λα 

ζπλερίζεη λα απνηειεί πξφηππν αλάπηπμεο. θνπφο ηεο δελ είλαη κφλν ην θέξδνο αιιά 

ε εδξαίσζε ελφο λένπ ζρεηηθά κνληέινπ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, απηφ ησλ 

ηνπξηζηηθψλ απηνεμππεξεηνχκελσλ πνιπηειψλ θαηνηθηψλ, ην νπνίν ζα είλαη 

ιεηηνπξγηθφ, επράξηζην γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο, ελψ ηαπηφρξνλα 

ζα πξνσζεί κία θνπιηνχξα δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ επηθξαηεί ζηελ επξχηεξε 

αγνξά ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Κξήηε. 
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