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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν πξψηνο κέξνο 

απνηειεί ηελ ζπγθέληξσζε πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα κεγέζε ηνπ Διιεληθνχ 

Σνπξηζκνχ,  θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο ρψξαο. 

Σν πξψην θεθάιαην απνηειεί ηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Σνπξηζκνχ, κέζσ ηεο 

ηζηνξηθήο δηαδξνκήο ηνπ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ ηνπ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάιπζεο ησλ εμειίμεσλ ζηνλ Διιεληθφ 

Σνπξηζκφ, ψζηε λα γίλνπλ αληηιεπηά ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. 

Παξνπζηάδνληαη ινηπφλ, ζηα πιαίζηα απνινγηζκνχ ηνπ 2013, νη πξφζθαηεο εμειίμεηο 

θαη ηάζεηο ζηελ παγθφζκηα ηνπξηζηηθή αγνξά θαη ζηε παγθφζκηα μελνδνρεηαθή 

βηνκεραλία  θαζψο θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ επξσπαίσλ ηνπξηζηψλ. ηελ ζπλέρεηα 

πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα φπσο αλάιπζε ησλ αθίμεσλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ θαη ηνπο 

ιφγνπο επίζθεςεο ζηελ Διιάδα, ηε ηαμηδησηηθή δαπάλε, ηε κέζε δηάξθεηα παξακνλήο 

θαη ηελ ηνπξηζηηθή επνρηθφηεηα θαζψο θαη ηε ζχγθξηζε κε ηηο αληαγσληζηηθέο ρψξεο.  

Σν  δεχηεξν κέξνο απνηειείηαη απφ δχν θεθάιαηα ηα νπνία αθνινπζνχλ ηελ εμήο δνκή: 

ην πξψην θεθάιαην είλαη αθηεξσκέλν ζηελ αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο (εζσηεξηθνχ 

θαη εμσηεξηθνχ) κηαο επηρείξεζεο. Ζ πξνζέγγηζε γίλεηαη ηφζν απφ μέλνπο φζν θαη απφ 

Έιιελεο εξεπλεηέο. Σν δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεη ηελ δηαδηθαζία ζχληαμεο ελφο 

επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ γηα ηελ ζχζηαζε μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζηα Κχζεξα. 
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ΠΡΩΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

 

1.ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΥΕ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 
 

    Ειςαγωγή 
 

ην πξψην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε έλλνηα ηνπ Σνπξηζκνχ κέζσ ηεο ηζηνξηθήο ηνπ 

αλαδξνκήο θαη ηεο παξνπζίαζεο φισλ ησλ κνξθψλ ηνπ. Ζ παξνχζα ελφηεηα 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ππνελφηεηεο. 

ηελ πξψηε ππνελφηεηα δίλνληαη θάπνηνη νξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη δηαρξνληθά.  

ηελ δεχηεξε ππνελφηεηα παξνπζηάδεηαη ν ηνπξηζκφο απφ ηελ αξρηθή κνξθή ηεο 

ηνπξηζηηθήο κεηαθίλεζεο έσο θαη ζήκεξα. Καζψο αλαιχνληαη θαη ν ιφγνη ησλ 

κεηαθηλήζεσλ απηψλ. 

ηελ ηξίηε ππνελφηεηα αλαθέξεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Δπηπιένλ γίλεηαη αλαθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

Σέινο, ε ηέηαξηε ππνελφηεηα πεξηγξάθεη ηελ αλάπηπμε ησλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ 

θαη ηνπο ιφγνπο ελίζρπζεο ηνπο. 
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1.1 ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα παξνπζηαζζνχλ θάπνηνη νξηζκνί πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαη πψο απηή πεξηγξάθεηαη δηαρξνληθά. Ζ Γηεζλήο 

Αθαδεκία Σνπξηζκνχ ( A.I.T.- Monte Carlo) νξίδεη ηνλ ηνπξηζκφ σο: «ην ζχλνιν ησλ 

αλζξψπηλσλ κεηαθηλήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο, νη νπνίεο 

(κεηαθηλήζεηο θαη δεμηφηεηεο) πξνθαινχληαη απφ ηελ εμσηεξίθεπζε θαη πξαγκαηνπνίεζε 

ηνπ πφζνπ πνπ έρεη θάζε άηνκν γηα απφδξαζε θαη ν νπνίνο πφζνο εθδειψλεηαη ζε 

δηάθνξνπο βαζκνχο θαη θαηά δηαθνξεηηθή έληαζε ζε θάζε άηνκν». 

 χκθσλα κε ηνλ Jacques Gouer, σο ηνπξηζκφο νξίδεηαη: «ν ηξφπνο ηνπ λα ηαμηδεχεηο, 

ζπλδπάδνληαο ζε δηαθνξεηηθέο αλαινγίεο, ζχκθσλα κε ηα άηνκα, ηελ πεξηέξγεηα ηνπ 

πλεχκαηνο, καδί κε ηνλ πφζν λα πξνζαξκνζηεί θάπνηνο ζηα μέλα ήζε θαη έζηκα». 

Οη θαζεγεηέο W. Hunziker θαη ν K. Krapf ζηε Βέξλε ην 1942 ππνζηήξημαλ φηη: 

«ηνπξηζκφο είλαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ ζρέζεσλ θαη γεγνλφησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο θαη παξακνλήο ησλ αηφκσλ εθηφο ηνπ ηφπνπ ηεο ζπλήζνπο 

θαηνηθίαο ηνπο, ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ φηη ηφζν ε κεηαθίλεζε φζν θαη παξακνλή ηνπο δελ 

έρνπλ σο θίλεηξν ηελ άζθεζε νπνηαζδήπνηε θεξδνζθνπηθήο δξαζηεξηφηεηαο».  

Ο Jean Medecin (Revue de Deux Mondes) ζεσξεί φηη: «ηνπξηζκφο είλαη κηα 

δξαζηεξηφηεηα επθαηξίαο ε νπνία ζπλίζηαηαη ζην λα ηαμηδεχεη θάπνηνο καθξηά απφ ηνλ 

ηφπν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ, γηα δηαζθέδαζε, γηα αλάπαπζε, γηα εκπινπηηζκφ ηεο 

εκπεηξίαο ηνπ, γηα αλχςσζε ηνπ κνξθσηηθνχ ηνπ επηπέδνπ απφ ηελ παξνπζία λέσλ 

κνξθψλ ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο θαη απφ ηηο εηθφλεο κηαο άγλσζηεο θχζεο». 

Όινη νη παξαπάλσ νξηζκνί έρνπλ γίλεη απνδεθηνί απφ φιεο ηηο ρψξεο κε απνηέιεζκα ε 

ηνπξηζηηθή θίλεζε λα παξαθνινπζείηαη κε νκνηφκνξθν ηξφπν.  

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί ζήκεξα κηα νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, πνπ αθνξά θάζε ρψξα κεκνλσκέλα,  αιιά θαη ηηο ελ δπλάκεη 

ηνπξηζηηθέο δηαζπλδέζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ απηψλ. Απεπζχλεηαη ζρεδφλ φιεο ηηο 

θνηλσληθέο θαη εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο, απνβιέπνληαο ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο βαζηθήο 

πιένλ αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ, δειαδή ηεο αλάγθεο ηεο πξφζθαηξεο θπγήο απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα., Μέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ δηαθφξσλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο πξνυπνζέζεσλ γλσξηκίαο θαη ζπλαδέιθσζεο 

ησλ ιαψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλα θαιχηεξν θαη εηξεληθφ κέιινλ γηα ην ζχλνιν 

ηεο αλζξσπφηεηαο. 
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Χο αλαθνξά ζηελ εηπκνινγία ηνπ φξνπ ηνπξηζκφο πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθή ιέμε 

touring ή ηελ γαιιηθή ιέμε tour, πνπ ζεκαίλνπλ, γχξνο, πεξηήγεζε. Καη νη δπν ιέμεηο 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ιαηηληθή ιέμε tornus. 

Ζ έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα εμεηαζηεί απφ δπν ζθνπηέο: 

• κηα ζεσξεηηθή, πνπ λα θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ φπσο είλαη 

νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο θαη επηπηψζεηο ηνπ θαη  

 

• κηα πξαθηηθή πνπ λα ξπζκίδεη ηηο ζπλαιιαθηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κεξψλ.  

Απφ ηελ ζεσξεηηθή ζθνπηά κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί σο ε πξφζθαηξε κεηαθίλεζε 

αηφκσλ απφ ηνλ κφληκν ηφπν θαηνηθίαο ηνπο ζε έλαλ άιιν ηφπν γηα ιφγνπο θπξίσο 

ςπρνινγηθνχο, ρσξίο θεξδνζθνπηθφ θίλεηξν θαη νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

πξνζέιθπζε, ππνδνρή θαη εμππεξέηεζε ησλ αηφκσλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο 

ηνπξηζκνχ έρεη δπν πιεπξέο: 

• Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηε κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ην 

θαηαλαισηηθφ κέξνο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε  

 

• Ζ δεχηεξε αλαθέξεηαη ζηελ ππνδνρή θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

κεηαθηλνχκελσλ, αληηπξνζσπεχνληαο έηζη ην παξαγσγηθφ κέξνο ηνπ ηνπξηζκνχ 

πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ ηνπξηζηηθή πξνζθνξά. 

Απφ ηελ πξαθηηθή ζθνπηά,  ζηα πιαίζηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ είλαη βαζηθφ λα 

εληνπηζζνχλ φιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο ψζηε λα πξνθχςεη ν πιένλ 

απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο ζπλελλφεζεο φισλ  πιεπξψλ  πνπ αζρνινχληαη θαη 

εκπιέθνληαη ζε εζληθή  θαη δηεζλή θιίκαθα κε ηηο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 

 

 

1.2 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 
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Ζ αξρηθή κνξθή ηεο ηνπξηζηηθήο κεηαθίλεζεο είλαη ηνπνζεηεκέλε ηε ζηηγκή πνπ ν 

άλζξσπνο άξρηζε λα κεηαθηλείηαη απφ ην κφληκν ηφπν δηακνλήο ηνπ ζε άιινπο ηφπνπο, 

γηα πνιινχο θαη δηάθνξνπο ζθνπνχο, φπσο είλαη ε εκπνξία, ε ζπκκεηνρή ζε 

ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο, νη αζιεηηθέο εθδειψζεηο, ε ηθαλνπνίεζε ηεο έκθπηεο πεξηέξγεηαο 

ηνπ αλζξψπνπ, θ.α.. 

ηνλ Διιεληθφ ρψξν ην αλαπηπγκέλν αίζζεκα ηεο μελίαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

αξραηφηεηαο, καξηπξά φηη ηέηνηνπ είδνπο κεηαθηλήζεηο κε πνιιαπινχο ζθνπνχο, 

ππήξραλ απφ παιηά. Μάιηζηα, ην θαηλφκελν ηνπ ηνπξηζκνχ θαηά ηελ αξραηφηεηα είρε 

δηαθνξεηηθή κνξθή απφ ηελ ζεκεξηλή, αιιά ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ήηαλ ζρεδφλ ηα 

ίδηα. Οη θχξηνη ιφγνη ησλ κεηαθηλήζεσλ ζπλήζσο ήηαλ ζξεζθεπηηθνί, αζιεηηθνί, πγείαο 

θαζψο θαη εκπνξηθνί. 

Ζ κεγάιε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, αξρίδεη κεηά ηνλ Α’ Παγθφζκην πφιεκν θαη ηδηαίηεξα 

κεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην πφιεκν. Οη κεγάιεο θνηλσληθέο κεηαβνιέο πνπ εκθαλίζηεθαλ  

κεηά ηνλ πφιεκν, θαη θπξίσο ε αλάπηπμε ηεο κεζαίαο ηάμεο  ππήξμε ε βαζηθή ηνλσηηθή 

έλεζε ζηνλ ηνπξηζκφ,  ε νπνία θαη ζπλερίζηεθε κε απμαλφκελν ξπζκφ κέρξη θαη 

ζπλεηέιεζε ζηελ σξίκαλζε ηνπ ηνπξηζκνχ κέρξη ηε   ζεκεξηλή ηνπ κνξθή. 

Σα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ αλακέλνληαη απφ ηελ εμάπισζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε φιν ηνλ 

θφζκν, είλαη ηεξάζηηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηφζν νη ηδησηηθνί φζν θαη νη θξαηηθνί θνξείο 

ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ έρνπλ αλαιάβεη ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο ελζάξξπλζεο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξνθεηκέλνπ  ηα εθαηνκκχξηα ησλ ηνπξηζηψλ πνπ 

δηαθηλνχληαη θαζεκεξηλά ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηνπ θφζκνπ λα ηπγράλνπλ ησλ 

πιένλ απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Όζνλ αθνξά ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, είλαη γλσζηφ φηη κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1950, ν δηεζλήο ηνπξηζκφο πεξηνξηδφηαλ θχξηα ζε ηξεηο επξσπατθέο ρψξεο, ηελ 

Διβεηία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Απζηξία. Ο ηνπξηζκφο ηελ επνρή εθείλε έρεη  θπξίσο ηε 

κνξθή ηνπ αηνκηθνχ ηνπξηζκνχ. ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, ε ηνπξηζηηθή αγνξά άξρηζε λα 

πεξηιακβάλεη θαη άιιεο ρψξεο. Μηα απφ απηέο ήηαλ θαη ε ρψξα καο, πνπ δηέζεηε 

νξηζκέλα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, έλαληη άιισλ ρσξψλ. Έηζη άξρηζε λα απμάλεηαη ν 

αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ θαη λα δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο κηαο λέαο 

ζπλαιιαγκαηνθφξνπ πεγήο γηα ηελ νηθνλνκία καο.  

Γηα λα επηηεπρηεί κηα ζσζηή αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, πέξα απφ 

ηηο απνθάζεηο ησλ δηαθφξσλ αξκφδησλ θέληξσλ, απαξαίηεην ζηνηρείν είλαη ηα άηνκα, 

πνπ εκπιέθνληαη εξγαζηαθά, άκεζα ή έκκεζα κε ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά λα έρνπλ 

αλαπηπγκέλε ηελ ηνπξηζηηθή ζπλείδεζε. Με ηνλ φξν ηνπξηζηηθή ζπλείδεζε ελλνείηαη ην 
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ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ησλ 

ηνπξηζηψλ, ηε δηεπθφιπλζή ηνπο θαη ηε δεκηνπξγία ζε απηνχο επράξηζηεο εληχπσζεο 

θαηά ηελ πξφζθαηξε παξακνλή ηνπο ζηνλ επηζθεπηφκελν ηφπν. Ζ χπαξμε ηεο 

ηνπξηζηηθήο ζπλείδεζεο απνηειεί βαζηθφ πξνζφλ ηνπ ιανχ ηεο ρψξαο ππνδνρήο 

ηνπξηζηψλ. Ζ απφθηεζή ηεο γίλεηαη κε ηελ ζσζηή παηδεία θαη ηελ ηφλσζε ηεο ζεκαζίαο 

ηνπ ηνπξηζκνχ ηφζν απφ νηθνλνκηθνθνηλσληθή, φζν θαη απφ πνιηηηζηηθή άπνςε. ήκεξα 

πιένλ φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζην θαηλφκελν ηνπ ηνπξηζκνχ, ε αλάπηπμε ηνπ 

παξαπέκπεη ζηελ ιεπηνκεξή κειέηε θαη αλάιπζε ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλία. 

 

 

1.3 ΣΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ 

 

Ζ έλλνηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο αλαθέξεηαη ζπρλά απφ φινπο ηνπο  παξάγνληεο 

πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, είηε πξφθεηηαη γηα άηνκα πνπ 

πξνζθέξνπλ ηνπξηζηηθφ πξντφλ ή ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο. Υσξίο σζηφζν λα θαίλεηαη φηη 

γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηε ζεκαζία θαη ηελ πνιπδηάζηαηε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο, ηφζν ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηεο, φζν θαη 

ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη ηελ άζθεζε κηαο απνηειεζκαηηθήο ηνπξηζηηθήο 

πνιηηηθήο. 

Μηα απφ ηηο πιεξέζηεξεο πεξηγξαθέο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, είλαη απηή πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ ην 1980 θαη αθνξά ζε επηά 

ηχπνπο  δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο: 

1. ηε θπζηθή θιεξνλνκηά  

2. ηελ αλζξψπηλε θιεξνλνκηά (δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ζπλζήθεο δηαβίσζεο, 

πνιηηηζηηθά δεδνκέλα, απφςεηο θαη λννηξνπίεο ηνπ πιεζπζκνχ ζρεηηθά κε 

ην ηνπξηζηηθφ θαηλφκελν) 

3. ηηο ζεζκηθέο, πνιηηηθέο, λνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο δνκέο  

4. ηηο θνηλσληθέο δνκέο ηεο ρψξαο (ζπκκεηνρή ηνπ πιεζπζκνχ ζην 

δεκνθξαηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο, ηελ νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ηηο δηαθνπέο κεη’ απνδνρψλ, ην επίπεδν κφξθσζεο, 

πγείαο θαη αλαςπρήο) 
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5. ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο, ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ηνπο εμνπιηζκνχο, ηελ 

εηδηθή ππνδνκή ησλ δηαθνπψλ  

6. ηηο νηθνλνκηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

ρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, θαη ηα ηδηαίηεξα 

ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ην ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ πξνθχπηνπλ ηα εμήο. χκθσλα 

κε ζρεηηθή δηεξεχλεζε ηνπ R. Hollier πξνθχπηεη φηη ηα θχξηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ 

ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. είλαη: 

• Ο κηθξφο βαζκφο αιιαγήο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ δηεζλνχο 

ηνπξίζηα εληφο ηεο ρψξαο. Απηφο ν παξάγνληαο ζρεηίδεηαη κε ηηο θνηλσληθέο, 

πεξηβαιινληηθέο θαη πνιηηηζηηθέο αιινηψζεηο ηνπ ηφπνπ ππνδνρήο.  

• Ο ρακειφο βαζκφο μελνδνρεηαθήο άλεζεο.  

• Ζ αιινίσζε ησλ θπζηθψλ ηνπίσλ σο απφξξνηα ηεο έιιεηςεο πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο. 

• Ο κηθξφο βαζκφο αλάπηπμεο ησλ αζιεηηθψλ θέληξσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζνχλ κέηξα θαη θαηάιιειεο πνιηηηθέο πξνο βειηίσζε ηεο ζέζεο 

ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, δεδνκέλνπ φηη ν θιάδνο ηνπ Σνπξηζκνχ 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ ΑΔΠ θαηά έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζην 

20%. 

 

 

1.4 ΕΙΔΙΚΕ ΜΟΡΥΕ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

Γεδνκέλνπ φηη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ  ζηελ Διιάδα  απνηειεί  βαζηθφ ζεκείν ελίζρπζεο 

ησλ εζφδσλ ηφζν ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο, γηα ην ιφγν απηφ  ηα ηειεπηαία ρξφληα ελζαξξχλεηαη ε αλάπηπμε εηδηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Κχξηνη ζηφρνη ηεο ελίζρπζεο ησλ δηαθφξσλ εηδηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ είλαη  : 

• Ζ αληηκεηψπηζε ηεο επνρηθφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. Ζ ρψξα καο 

παξνπζηάδεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ  θαηά ηε ζεξηλή 

πεξίνδν αηρκήο. Ζ παξαηεξνχκελε απηή απμεκέλε δήηεζε, δεκηνπξγεί  πνηθίια  

πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαιιίηεξε δπλαηή  αμηνπνίεζε ησλ 

παξαγσγηθψλ πφξσλ, ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη 
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πεξαηηέξσ κε ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηηο πεξηνξηζκέλεο ππνδνκέο θαη ην 

πεξηβάιινλ.  

• Ο πξνζαλαηνιηζκφο ζε  πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ  πςειήο πνηφηεηαο πξνο ηελ 

ρψξα καο.  Παξαηεξείηαη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

ξεχκαηνο  αληηζηνηρνχλ ζε ηνπξίζηεο ρακεινχ εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ, ελψ 

έλα κηθξφ ζρεηηθά πνζνζηφ πνπ δελ μεπεξλά ην 20% ησλ εηζεξρνκέλσλ 

ηνπξηζηψλ αληηζηνηρεί ζε ηνπξίζηεο πςειψλ εηζνδεκάησλ.  

• Ζ δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ θαη ε δηακφξθσζε 

απνηειεζκαηηθψλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ,  

 

Οη θαηάιιειεο πνιηηηθέο ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ  

 

 Δηδηθέο εθπηψζεηο  πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ ζε  ρξνληθέο πεξηφδνπο κε αηρκήο. 

 Δλίζρπζε  δηαθφξσλ νηθηζηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζνχλ 

εμνρηθέο θαηνηθίεο απφ αιινδαπνχο. 

 Τηνζέηεζε ηεο κεζφδνπ ηεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο (time sharing) γηα ηνπο  

ρεηκεξηλνχο κήλεο ζε δηάθνξα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 Εναλλακτικόσ Σουριςμόσ 

 

Οη εηδηθέο µνξθέο ηνπξηζκνχ πξνυπήξραλ ρξνληθά ηφζν ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ φζν 

θαη ησλ λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Λεηηνπξγνχζαλ φκσο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

σο ζπκπιεξσκαηηθή κνξθή ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, ελψ νη λέεο κνξθέο 

παξνπζηάζηεθαλ θπξίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα σο απάληεζε ζηελ αιιαγή θηλήηξσλ ησλ 

ηνπξηζηψλ µε έκθαζε ζε απηά πνπ ζπλδένληαη µε ηελ νηθνινγία θαη ην πεξηβάιινλ. Οη 
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εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ χπαξμε ελφο εηδηθνχ θαη θπξίαξρνπ 

θηλήηξνπ ζηε δήηεζε θαη απφ ηελ αλάπηπμε κηαο αληίζηνηρεο εηδηθήο ππνδνκήο ζηηο 

ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, πνπ απνζθνπεί ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ηνπξηζηψλ ηεο θάζε 

εηδηθήο κνξθήο. Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο απνηεινχλ ηκήκα ησλ εηδηθψλ κνξθψλ, φπνπ 

νη ηνπξίζηεο ζπρλά επηιέγνπλ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ηνπ ηαμηδηνχ, ζηνλ 

νπνίν θπξηαξρεί ε απηνλνµία ησλ επηινγψλ θαη ε πεξηήγεζε µε κηθξή ρξήζε 

ππεξεζηψλ νξγαλσκέλνπ ηνπξηζκνχ (Σζάξηαο, 1999).  

Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ βξίζθνληαη ζηνλ αληίπνδα ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ 

θαη εηδηθφηεξα ηνπ δηεζλνχο ηνπξηζηηθνχ πξνηχπνπ ηεο αγνξάο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ηελ καδηθφηεηα, ηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε κείσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη απνζθνπεί ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ζε βάξνο 

ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη πεξηβάιινληνο. ηηο ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο πεξηιακβάλνληαη φζεο έρνπλ σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ηελ αληίζεζε 

ζηνλ θιαζηθφ ηχπν καδηθνχ ηνπξηζκνχ, έρνληαο σο αθεηεξία ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηε δηαθχιαμε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηε θπζηθή 

δσή. Δπηπιένλ  ζηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ηίζεληαη ζηελ πξψηε γξακκή ηεο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο νη θπζηθνί θαη νη πνιηηηζηηθνί πφξνη. 

Κάζε εηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ έρεη έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ, ην νπνίν 

ιεηηνπξγψληαο σο θίλεηξν γίλεηαη αλαπφζπαζην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν θαη δίλεη ην φλνµά 

ηνπ ζηελ εηδηθή απηή κνξθή. Ζ πιεηνςεθία απηψλ ησλ κνξθψλ εκπεξηέρεη ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ ηνπξηζηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηψλ ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ. 

Δπίζεο ζηηο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ εθηφο απφ ηνλ πξνζδηνξηζηηθφ θίλεηξν, κπνξνχλ 

λα δηαθξηζνχλ θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά φπσο ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαη ε απαηηνχκελε ππνδνκή πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ 

ησλ ηνπξηζηψλ-επηζθεπηψλ. Πνιιέο απφ απηέο ηηο κνξθέο αλαπηχρζεθαλ ππφ ηελ 

επηξξνή ηνπ νηθνινγηθνχ θηλήκαηνο ελψ είλαη ζπρλφ θαηλφκελν ε παξάιιειε αλάπηπμή 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ πνπ ζπλδένπλ ηελ νηθνινγία θαη ηνλ πνιηηηζκφ (π.ρ. 

νηθνηνπξηζµφο – πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο) (Βειηζζαξίνπ, 2000). 

Οινθιεξψλνληαο, ηνλίδεηαη θαη πάιη, φηη σο «ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο» νξίδεηαη ν 

ηνπξηζκφο πνπ δηαθέξεη θαηά πεξίπησζε απφ ην θπξίαξρν κνληέιν καδηθνχ ηνπξηζκνχ 

σο πξνο ηνπο πφξνπο πνπ αμηνπνηεί, ην βαζκφ ρσξηθήο ζπγθέληξσζεο, ηνλ ηξφπν θαη 

ην ρψξν δηάζεζήο ηνπ θαζψο θαη ηε ρξνληθή πεξίνδν αλάπηπμήο ηνπ (Άξζξν 3, ΦΔΚ 

1138). 
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1.4.2 Αγροτουριςμόσ 
 

 

Ο αγξνηνπξηζκφο είλαη µηα ήπηα κνξθή βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη 

ππεξδξαζηεξηφηεηαο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν, µε ηελ νπνία ν επηζθέπηεο έρεη ηελ επθαηξία 

λα γλσξίζεη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ηηο αγξνηηθέο αζρνιίεο, ηα ηνπηθά πξντφληα, ηελ 

παξαδνζηαθή θνπδίλα θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ θαηνίθσλ, ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία 

θαη ηα απζεληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρψξνπ απηνχ, µε ζεβαζκφ πξνο ην πεξηβάιινλ 

θαη ηελ παξάδνζε. Δπίζεο, ε δξαζηεξηφηεηα απηή θέξλεη ηνλ επηζθέπηε ζε επαθή µε 

ηε θχζε θαζψο θαη µε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ χπαηζξν, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη, λα ςπραγσγεζεί θαη λα ληψζεη ηε ραξά ηεο πεξηήγεζεο, ηεο γλψζεο θαη ηεο 

αλαθάιπςεο, λα ελζσκαησζεί µε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. Δηδηθφηεξα δηαθξίλνληαη δχν 

κνξθέο αγξνηνπξηζκνχ ζε δηεζλέο επίπεδν:  

 

 Δθείλε φπνπ νη επηζθέπηεο θηινμελνχληαη ζε κεγάια αγξνθηήκαηα θαη 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο, αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηνλ 

ηξφπν δσήο ησλ ίδησλ ησλ εξγαηψλ. Ζ κνξθή απηή είλαη γλσζηή σο  « 

Farmhouse holidays» (Γηαθνπέο ζε αγξνθηήµαηα) θαη εκθαλίδεηαη ζε ρψξεο µε 

κεγάιεο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο.  

 

 Δθείλε πνπ πξνβιέπεη ηελ θηινμελία ζε κηθξά θαηαιχκαηα φπνπ καδί µε ηελ 

δηακνλή πξνζθέξεηαη θαη πξσηλφ γεχκα. Ζ κνξθή απηή ηνπ αγξνηνπξηζκνχ 

είλαη γλσζηή σο «Bed and breakfast» θαη εκθαλίδεηαη ζε ρψξεο µε κηθξέο 

γεσξγηθέο πεξηνρέο (Βειηζζαξίνπ, 2000). Απηή ε κνξθή ηνπξηζκνχ είλαη 

ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζηελ ρψξα καο. 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο ζ’ φιε ηε ρψξα, πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνιαχζεη ν ελ 

δπλάκεη ηνπξίζηαο ηα κνλαδηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ, µέζσ εηδηθψλ 

πξνγξακκάησλ αγξνηνπξηζκνχ. Οη επηρεηξήζεηο απηέο θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ 

θαηεγνξίεο:  
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• πξαηήξηα / εθζεηήξηα αγξνηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ   

• αγξνηνπξηζηηθά θέληξα εζηίαζεο θαη αλαςπρήο 

• αγξνθηήκαηα 

• ηνπξηζηηθά γξαθεία, πνπ αλαιακβάλνπλ ηε δηνξγάλσζε ή ηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πεξηεγήζεσλ νηθνηνπξηζηηθνχ 

θαη πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο .  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ αγξνηνπξηζκφ επηδεηθλχεη θαη ε ΔΔ, ε νπνία ζηα πιαίζηα 

ζηήξημεο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ζεζπίδεη εηδηθνχο θαλφλεο. 

πγθεθξηκέλα ηα άξζξα 52 θαη 56 ηνπ Καλνληζκνχ 1698/05 αθνξνχλ αθξηβψο ζηελ 

ελζάξξπλζε ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν 

αγξνηνπξηζκφο. Ζ ζηήξημε απηή παξέρεηαη κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο. Ζ θνηλνηηθή απηή πξσηνβνπιία γίλεηαη απφ ην 1991 κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο LEADER. Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: 

 

• Ζ ζπκπιήξσζε θαη βειηίσζε ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο. 

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

• Ζ ζπγθξάηεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζην ηφπν δηακνλήο ηνπ. 

• Ζ βειηίσζε θαη δηάζεζε ησλ ηνπηθψλ γεσξγηθψλ θαη βηνηερληθψλ πξντφλησλ. 

• Ζ θξνληίδα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

• Ζ δηαηήξεζε,  ε πξνβνιή θαη ε αμηνπνίεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο. 

• Ζ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, νπνίνο παξνπζηάδεη µηα απμαλφκελε δήηεζε 

ζηελ αγνξά ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

1.4.3 Θεραπευτικόσ- Ιαματικόσ Σουριςμόσ 
 

Ο ζεξαπεπηηθφο – ηακαηηθφο ηνπξηζκφο ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα εμειίζζεηαη ζε µηα απφ 

ηηο βαζηθφηεξεο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Αθνξά ηελ επίζθεςε ζε πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ 

ηακαηηθά ινπηξά, πεγέο, θέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο, Spa, πδξνζεξαπεπηήξηα θηι, µε 

ζθνπφ ηελ ίαζε απφ θάπνην λφζεκα ή ηελ επίζθεςε γηα ιφγνπο θνζκεηνινγίαο, 

μεθνχξαζεο θαη ραιάξσζεο. Ζ λέα απηή εμεηδίθεπζε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο θεξδίδεη 

δηαξθψο θαη κεγαιχηεξε πειαηεία ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ Κεληξηθή 

θαη Βφξεηα Δπξψπε.  
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Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο κνξθήο ηνπξηζκνχ αλαθέξνληαη απφ ηε µηα 

πιεπξά ζηε ζχλζεζε ηεο πειαηείαο ηνπο, πνπ δελ απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ άηνκα 

ηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο ειηθίαο αιιά θαη απφ λεφηεξνπο αλζξψπνπο πνπ επηζπκνχλ λα 

ζπλδπάζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο µε έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα. 

Ζ κνξθή απηή ηνπξηζκνχ, εθηφο απφ εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο πδξφινπηξν-ζαιαζζν-

αεξνζεξαπείαο θαη θαηαιχκαηα αμηψζεσλ µε ζπκπιεξσκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο, απαηηεί 

θαη εηδηθέο ηαηξηθέο θαη θπζηνζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο πεξηιακβάλεη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

έρνπλ ζρέζε µε ηελ πγεία, ηνλ Ηαηξηθφ έιεγρν, ηελ εηδηθή δηαηηεηηθή, ηελ ζεξαπεία µε 

βηηακίλεο, ηηο βνηαλνζεξαπείεο, ηε γπκλαζηηθή, ηηο εηδηθέο ζεξαπείεο φπσο ηελ 

αληηθαπληζηηθή ζεξαπεία, ηε ζεξαπεία ηνπ άγρνπο, ηε ςπρνζεξαπεία, ηε 

θηλεζηνζεξαπεία, ηε ραιάξσζε, ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ χπλνπ,  ηελ έξεπλα 

ηεο ζσζηήο γξακκήο ηνπ ζψκαηνο, ηελ αηζζεηηθή θ.α.  

Ζ θχζε εθηφο απφ ζπάληα ηνπία θαη ηδηαίηεξεο θπζηθέο νκνξθηέο, «ράξηζε» ζηελ 

Διιάδα θαη πεγέο µε ζεκαληηθέο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο. Σα ηακαηηθά ινπηξά 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ εζληθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο, ελψ νη ζεξαπεπηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο 

ήηαλ γλσζηέο, ήδε, απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο. Οη ηακαηηθνί θπζηθνί πφξνη είλαη 

δηάζπαξηνη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ελψ ηα λεξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεγψλ 

δηαθέξνπλ απφ ηα ζπλεζηζκέλα, είηε ιφγσ ηεο πςειήο ηνπο ζεξκνθξαζίαο είηε ιφγσ 

ηεο παξνπζίαο ζπάλησλ δξαζηηθψλ ζπζηαηηθψλ. 

 

 

 

1.4.4 Οικοτουριςμόσ-Οικολογικόσ Σουριςμόσ 

 

Ο Οηθνηνπξηζµφο είλαη ν θπζηθφο ηνπξηζκφο πεξηνξηζκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ησλ βηνηφπσλ θαη ησλ εηδψλ ηεο ρισξίδαο 

θαη ηεο παλίδαο είηε άκεζα κέζα απφ ηελ ζπκβνιή ζηε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, 

είηε έκκεζα. Ζ εμαζθάιηζε  απμεκέλσλ εζφδσλ γηα αξθεηνχο απφ ηνπο θαηνίθνπο ζηελ 

ηνπηθή θνηλφηεηα δίδεη ην θίλεηξν εληζρπκέλσλ δξάζεσλ πξνζηαζίαο  ηεο θπζηθή ηνπο 

θιεξνλνκηά. Απηή ε κνξθή ηνπ ηνπξηζκνχ  ζπλδπάδεη ηελ ηνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

ζε αξκνληθφ ζπλδπαζκφ κε ηε δηαθχιαμε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

αλάδεημε ησλ θπζηθψλ πιενλεθηεκάησλ  θαζψο θαη ηεο ηζηνξίαο κηαο πεξηνρήο. Ζ 

Διιάδα δηαζέηεη ηδηαίηεξα πινχζην θαη πνηθίιν θπζηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο παξά ηε 
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κηθξή ηεο έθηαζε παξνπζηάδεη ζπάληα γεσκνξθνινγία µε έληνλεο αληηζέζεηο θαη 

πνιιέο πεξηνρέο πςειήο νηθνινγηθήο αμίαο. Οη επηζθέπηεο ησλ νηθνινγηθά επαίζζεησλ 

πεξηνρψλ νθείινπλ λα ηεξνχλ πξνζεθηηθά ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ ηε ξχπαλζε, ηελ απνθπγή θάζε ελφριεζεο ησλ θπζηθψλ βηνηφπσλ 

θαη ηεο πηζαλήο δηαηάξαμεο ηεο ηζνξξνπίαο ησλ νηθνζπζηεµάησλ. 

χκθσλα µε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζµφ Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ) θαη ηνλ International 

Ecotourism Society νη επηρεηξήζεηο πνπ πξνσζνχλ νηθνηνπξηζηηθφ πξντφλ, ζα πξέπεη 

λα ηεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:   

• Ζ επηρείξεζε λα νξγαλψλεη ηαμίδηα αλαςπρήο, μελάγεζεο θαη ςπραγσγίαο ζε 

ηφπνπο θπζηθνχ θάινπο.  

• Να παίξλεη κέξνο ζηελ πξνζηαζία µε αλαλεψζηµσλ πφξσλ θαη άιισλ πεγψλ 

ηνπ πεξηβάιινληνο. 

• Να δεκηνπξγεί πεξηβαιινληηθή γλψζε. 

• Να πξνζθέξεη άµεζα ραξαθηεξηζηηθά πξνηεξήκαηα γηα ηε ζπληήξεζε 

παξαδνζηαθψλ ηφπσλ. 

• Να ζέβεηαη ηελ ηνπηθή θνπιηνχξα.  

• Να ζηεξίδεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψµαηα.  

• Να πξνζθέξεη ραξαθηεξηζηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

γεγελψλ πιεζπζκψλ. 

• Να ζπλεηζθέξεη ζηελ εθπαίδεπζε θαη γλσξηκία ηνπ επηζθέπηε µε ηελ ηνπηθή 

θνπιηνχξα, ήζε, έζηµα θαη ηνπηθέο ζπλήζεηεο. 

• Να πξνσζεί ηε θηινζνθία γηα «επηζηξνθή ζηε θχζε». 

Απηή ε κνξθή ηνπξηζκνχ ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί ηδηαίηεξα ζηε ρψξα καο, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θάπνησλ πεξηνρψλ κε παξάιιειν 

ζεβαζκφ ζηα ηδηαίηεξα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 

1.4.5 Επαγγελματικόσ Σουριςμόσ 
 

Ο επαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο ζεσξείηαη σο ε ζεκαληηθφηεξε ζχγρξνλε κνξθή 

ηνπξηζκνχ, δεδνκέλνπ φηη έλαο ηεξάζηηνο αξηζκφο κεηαθηλήζεσλ, πνπ ίζσο μεπεξλά ην 

25% γίλεηαη γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο, φζνλ αθνξά ηελ Δπξψπε θαη ηε βφξεηα 

Ακεξηθή. Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν  πνπ απνηειεί θαη πιενλέθηεκα ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ηνπξηζκνχ, είλαη φηη ε ηνπξηζηηθή δαπάλε ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο 
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ζεσξείηαη  φηη κπνξεί λα είλαη κέρξη θαη ππεξηξηπιάζηα ησλ ζπλεζηζκέλσλ ηαμηδίσλ γηα 

δηαθνπέο θπξίσο φηαλ ε ζχγθξηζε γίλεηαη κε ηα δεδνκέλα ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ.  

Χο επαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο, ραξαθηεξίδεηαη θαηά θαλφλα θάζε κεηαθίλεζε πνπ 

γίλεηαη ζε άιιν ηφπν γηα ιφγνπο θπξίσο επαγγεικαηηθνχο. Σέηνηνη ιφγνη κπνξεί λα είλαη 

πρ. ε ζπκκεηνρή θαη παξαθνινχζεζε ζπλεδξίσλ, επαγγεικαηηθψλ ζεκηλαξίσλ ή 

εθζέζεσλ.  Ζ δαπάλε ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη ηδηαίηεξα πςειή, ελδηαθέξνλ δε 

παξνπζηάδεη ην ζηνηρείν φηη πνιχ ζπρλά ηα άηνκα απηά παξαηείλνπλ ηελ παξακνλή 

ηνπο, ψζηε λα γλσξίζνπλ αθφκα θαιχηεξα ηνλ ηφπν. Αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ιεγνκέλσλ πνηνηηθψλ ηνπξηζηψλ, ε δε πξνζέιθπζή ηνπο έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα 

φιεο ηηο ρψξεο. Ζ ρψξα καο, αλ θαη έρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο πξνζέιθπζεο ηνπο, 

δπζηπρψο πζηεξεί ζηνλ ηνκέα απηφ. Σα ζπλέδξηα πνπ νξγαλψλνληαη είλαη 

πεξηνξηζκέλα ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ηφζν ζηελ έιιεηςε 

επαξθψλ ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ φζν θαη ζε έλα κεγάιν αξηζκφ άιισλ κνξθψλ 

πξνβιεκάησλ. Άιιε κνξθή επαγγεικαηηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη ηα ηαμίδηα θηλήηξσλ, απηά 

δειαδή πνπ δηνξγαλψλνπλ γηα ηνπο ππαιιήινπο ή ηα ζηειέρε ηνπο πνιιέο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο, σο επηβξάβεπζε ηεο απφδνζεο ζηελ εξγαζία ηνπο ή θαη σο θαζεαπηφ 

θίλεηξν εθ ησλ πξνηέξσλ ελζαξξχλνληαο έηζη ηελ βειηίσζε ηεο  απνδνηηθφηεηαο. Απφ 

λνκνζεηηθή άπνςε, ελδηαθέξνλ ζηνλ ηνκέα απηφ παξνπζηάδεη ν ζπλεδξηαθφο 

ηνπξηζκφο, δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηε δεκηνπξγία ζπλεδξηαθψλ 

θέληξσλ. 

 

1.4.6 υνεδριακόσ Σουριςμόσ 
 

Ζ ρψξα καο, έρεη έλα κεγάιν αξηζκφ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη ηελ  

δηεμαγσγή  επηηπρεκέλσλ δηεζλψλ ζπλεδξίσλ θαη ζπλαληήζεσλ. Γηαζέηεη κεηαμχ άιισλ 

ην θαηάιιειν θιίκα, ηδηαίηεξεο θπζηθέο νκνξθηέο θαη εμαηξεηηθνχ ελδηαθέξνληνο κλεκεία 

γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπ απαηηεηνχ θαη πνηνηηθνχ ηνπξίζηα. Χζηφζν, πζηεξεί ζε ζέκαηα 

φπσο ππνδνκή, πνηφηεηα ππεξεζηψλ, εμππεξέηεζε ζε ζχγθξηζε κε ρψξεο πνπ έρνπλ 

παξάδνζε λα πξνζειθχνπλ πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπλεδξίσλ. Μηα απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο ειιείςεηο καο ζηνλ ηνκέα απηφ, είλαη ε έιιεηςε επαξθψο κεγάισλ 

ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ. Σα ζπλέδξηα ζπλήζσο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε μελνδνρεία πνπ 

δηαζέηνπλ αίζνπζεο κε αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο θαη εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ επηηπρή 

πινπνίεζή ηνπο. Έρνπλ δειαδή ηελ ζσζηή κφλσζε απφ ήρν θαη θσο θαη ηελ 

απαξαίηεηε ηερληθή ππνζηήξημε, αιιά  δηαζέηνπλ παξάιιεια θαη ηελ πνιπηέιεηα πνπ 
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δίλεη ζ’ έλα ζχλεδξν ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλαςπρή. εκαληηθφ ζεηηθφ ζηνηρείν ηεο δηεμαγσγήο ησλ ζπλεδξίσλ ζηα μελνδνρεία 

είλαη θαη ε αίζζεζε πνπ επίζεο απνιακβάλεη ν ζχλεδξνο σο απνηέιεζκα ηεο πείξαο 

ηεο επηρείξεζεο ζηε θηινμελία. Δίλαη πξνθαλέο, φηη ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο έρεη 

βαξχλνπζα ζεκαζία γηα ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ηεο ρψξαο καο θαη γηα ηα μελνδνρεία 

εηδηθφηεξα, δεδνκέλνπ φηη αθελφο νδεγεί ζηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ 

θαη αθεηέξνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ, λα έξζνπλ ζε πξψηε 

επαθή καδί ηεο, έηζη ψζηε λα επηζπκήζνπλ λα επαλέιζνπλ κε ηελ νηθνγέλεηα ή ηνπο 

θίινπο ηνπο, γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζζεί φηη ε δπλαηφηεηα ηνπ 

ζπλεδξίνπ εληζρχεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ ηφπνπ δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ θαη γηα άιιεο 

εθδειψζεηο θαη επηζθέςεηο ζην κέιινλ, ελψ δηαθνξεηηθά δελ ζα είραλ ηελ επθαηξία λα 

επηζθεθηνχλ, ίζσο πνηέ, ηε ρψξα καο. 

 

 

 

 

 

 

1.4.7 Πολιτιςτικόσ Σουριςμόσ 
 

Καηά θαηξνχο έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο νξηζκνχ ηνπ πνιηηηζηηθνχ – 

πνιηηηζκηθνχ ηνπξηζκνχ: 

• Έλα θαηλφκελν πνπ βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηα θίλεηξα θαη ηελ αληίιεςε ησλ 

ηνπξηζηψλ παξά ζηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπίνπ. Ο πνιηηηζκηθφο 

ηνπξηζκφο είλαη κηα ππννκάδα ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ νπνία ην θχξην θίλεηξν γηα 

ηελ επίζθεςε ελφο ηφπνπ βαζίδεηαη ζηα πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζχκθσλα φκσο κε ηελ αληίιεςε ηνπ πνιηηηζκηθνχ ππφβαζξνπ πνπ έρεη ν ίδηνο ν 

ηνπξίζηαο (Poria et al., 2001). 

• Ο ηνπξηζκφο πνπ δεκηνπξγείηαη, πξνζθέξεηαη θαη θαηαλαιψλεηαη ζαλ 

πνιηηηζκηθή αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε ππφ κνξθή θηήζεο εκπεηξηψλ ή γλψζεο 

(Prentice, 2001). 
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• Δηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ βαζηζκέλε ζηε λνζηαιγία ηνπ παξειζφληνο θαη ηελ 

επηζπκία ηεο απφθηεζεο εκπεηξίαο πνιιαπιψλ πνιηηηζκηθψλ ηνπίσλ (Zeppel 

θαη Hall, 1992). 

• Μηα ηδέα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ζχλζεζε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο λνζηαιγίαο, ηνπ ξνκαληηζκνχ, ηεο 

αηζζεηηθήο θαη ηεο αίζζεζεο ηεο θαηαγσγήο ζην ρξφλν θαη ζην ρψξν (Ashworth 

θαη Goodall, 1990). 

• Ο πνιηηηζκηθφο ηνπξηζκφο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ κηα ππν-νκάδα ηνπ 

νηθνηνπξηζκνχ θαη αθνξά ηνπξίζηεο πνπ επηζπκνχλ λα γλσξίζνπλ θαη λα 

δηαηεξήζνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ελφο ηφπνπ, λα κάζνπλ γηα ηνλ πνιηηηζκφ 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ηφπν απηφ θαη ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ (Ryan, 2002). 

• Ο πνιηηηζκηθφο ηνπξηζκφο ππνδειψλεη ηελ αλάγθε αλαδήηεζεο ηνπ ηξφπνπ 

δσήο ησλ αλζξψπσλ ηφζν ζην παξφλ φζν θαη ζην παξειζφλ (Kennedy, 2002).  

• Ο πνιηηηζκηθφο ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη ηελ επίζθεςε ζε ηζηνξηθνχο θαη 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηελ παξαθνινχζεζε ηνπηθψλ θεζηηβάι, ρνξψλ θαη 

ηειεηψλ (Besculides et al., 2002). 

Απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπξηζκνχ 

αλαθέξεηαη ηφζν ζηελ επίζθεςε ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κλεκεία, κνπζεία θ.ιπ. 

φζν θαη ζηελ «παξαθνινχζεζε» ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θνπιηνχξα κηαο 

θνηλσλίαο/ελφο ηφπνπ φπσο παξαδνζηαθνί ρψξνη, θεζηηβάι θ.ιπ. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟ-ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη επηθξαηέζηεξνη νξηζκνί ηνπ Σνπξηζκνχ κέζα απφ 

ηελ ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξεο κνξθέο 

ηνπ θαη νη θπξηφηεξνη ιφγνη ελίζρπζεο απηψλ ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 

Γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δηαθνξέο ηνπ καδηθνχ θαη ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, φζνλ 

αθνξά ζην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία.ηε ζπλέρεηα, 

ππνγξακκίδνληαη ηα ηεξάζηηα νηθνλνκηθά νθέιε ηνπ Σνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα θαη ζε 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν.  

Σέινο, παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο πνιηηηθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

εληζρχζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο Διιάδαο κεηψλνληαο ην 

πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο. 
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ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

2. XΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 
 

Ειςαγωγό 
 

Σν Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ (ΗΣΔΠ), ε κνλαδηθή κέρξη ζήκεξα 

εξεπλεηηθή δνκή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα, είλαη έλα κε 

θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν, πνπ ηδξχζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1996 κε πξσηνβνπιία ηνπ 

Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο. Γηαζέηεη κηα εθηεηακέλε βάζε δεδνκέλσλ, 

δειαδή, ζηαηηζηηθά, πιεξνθνξηαθά θαη ηζηνξηθά αξρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ.  
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ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ γηα φιν 

ην θάζκα ησλ κεγεζψλ ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο ρψξαο. 

 

Αλαιπηηθφηεξα παξνπζηάδνληαη ζέκαηα φπσο ε αλάιπζε ησλ αθίμεσλ αιινδαπψλ 

ηνπξηζηψλ θαη νη ιφγνη επίζθεςεο ζηελ Διιάδα, ε ηαμηδησηηθή δαπάλε, ε κέζε δηάξθεηα 

παξακνλήο. Δπηπιένλ, εμεηάδεηαη ην πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ 

ηνπξηζκνχ. 

 

Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ εμειίμεσλ ζηελ Διιάδα ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο. 

2.1 Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΑΓΟΡΑ 

 

Ο ηνπξηζκφο αλακθηζβήηεηα πιένλ έρεη αλαγλσξηζηεί σο ε ζεκαληηθή κνξθή  

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο παγθνζκίσο, γη’ απηφ εμάιινπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο θαη 

ν φξνο “ηνπξηζηηθή βηνκεραλία”. Σν  πνζνζηφ ζπκβνιήο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε δεκηνπξγία 

εηζνδήκαηνο θαη απαζρφιεζεο ππνινγίδεηαη φηη ζεβαζηφ πνζνζηφ πνπ πιεζηάδεη ην 

20% γηα ηελ ρψξα καο.  

χκθσλα κε ην WTTC (Παγθφζκην  πκβνχιην Σαμηδηψλ θαη Σνπξηζκνχ), ν ηνπξηζηηθφο 

θιάδνο απαζρνιεί 200 εθαηνκκχξηα άηνκα παγθνζκίσο. Χο αλαθνξά ηελ Διιάδα  

εθηηκάηαη φηη απαζρνινχληαη ζηνλ επξχηεξν ηνπξηζηηθφ ηνκέα πεξίπνπ 800.000 άηνκα 

(UNWTO, 2014) 
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Ζ Δπξψπε, είρε πάληνηε ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο ζηελ παγθφζκηα ηνπξηζηηθή θίλεζε κε 

πνζνζηφ πεξίπνπ ζην 64%, ην νπνίν πξνβιέπεηαη λα δηαηεξήζεη, έζησ θαη ειαθξά 

κεησκέλν, ηα επφκελα ρξφληα. Ζ ζπκβνιή ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο ην 2012 ζην ΑΔΠ 

ηεο Διιάδαο θηάλεη ην 16,4%, ελψ ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ζηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία 

(688.800 ζέζεηο εξγαζίαο) αληηζηνηρεί ζην 18,3% ησλ απαζρνινπκέλσλ (UNWTO, 

2014)  

πγθξηλφκελνο ζε παγθφζκην επίπεδν, ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο θαηαγξάθεη 

ηθαλνπνηεηηθέο επηδφζεηο. χκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (WTO), ε Διιάδα ην 2012 ήηαλ 17ε ζε επίπεδν δηεζλψλ 

αθίμεσλ θαη 23ε ζε επίπεδν εζφδσλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ 

Φφξνπκ (WEF) ην 2013, ε ρψξα καο θαηαιακβάλεη ηελ 32ε ζέζε κεηαμχ 140 ρσξψλ 

ζην Γείθηε Σαμηδησηηθήο θαη Σνπξηζηηθήο Αληαγσληζηηθφηεηαο, ελψ ζην Γεληθφ Γείθηε 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαηαιακβάλεη κφιηο ηελ 96ε.  

Σα ζηνηρεία απηά απνδεηθλχνπλ φηη ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο  ηνκείο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, ν νπνίνο είλαη αληαγσληζηηθφο ζε 

παγθφζκην επίπεδν. 

 

2.2 ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ 2013 

 

Ο ηνπξηζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο δπλακηθφηεξα αλαπηπζζφκελνπο θιάδνπο ηεο  

ειιεληθήο  νηθνλνκίαο. Σα ηειεπηαία έηε ζεκείσζε ζεκαληηθή αλάπηπμε, ζπκβάιινληαο 

έηζη ζηελ άλνδν ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο ησλ ηνπξηζηηθά αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. 

Σν 2013, ήηαλ κηα εμαηξεηηθή ρξνληά γηα ηνλ Σνπξηζκφ ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ δηεζλήο 

ηνπξηζηηθή δήηεζε απμήζεθε θαηά 5%, θηάλνληαο ζε απφιπην αξηζκφ, ηηο 1.087 

εθαηνκκχξηα αθίμεηο. χκθσλα κε ζρεηηθή εκπεηξηθή κειέηε  ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ ην 2013 , ν ηνπξηζκφο παξά ηηο ζπλερηδφκελεο νηθνλνκηθέο θαη 
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γεσπνιηηηθέο πξνθιήζεηο, ηξνθνδφηεζε ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο παγθνζκίσο.  Σα ζηνηρεία απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.1, φπνπ 

απνηππψλνληαη νη Γηεζλείο αθίμεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή 

(UNWTO, 2014). 

εκαληηθή αχμεζε ησλ αθίμεσλ παξαηεξήζεθε ζε Δπξψπε θαη Αζία, κε πνζνζηφ 

αχμεζεο 5%-6%. Αχμεζε φκσο ζεκεηψζεθε ζε φιεο ηηο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο, αθφκε 

θαη ζηελ Μέζε Αλαηνιή παξαηεξήζεθε κηα ρακειή αχμεζε  ηεο ηάμεο ηνπ 0,3%. 

ηελ Δπξψπε ε αχμεζε ηεο δηεζλνχο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο έθηαζε ην 5% ην  έηνο 2013, 

κε ζπλνιηθφ αξηζκφ αθίμεσλ πνπ αλέξρεηαη ζηα 563 εθ. ηφζν ζηηο αλαπηπγκέλεο 

νηθνλνκίεο φζν θαη ζηηο αλαδπφκελεο παξαηεξείηαη κηα ζπλερήο αχμεζε ησλ δηεζλψλ 

αθίμεσλ ηνπξηζηψλ. Οη επηδφζεηο απηέο ζε επίπεδν δηεζλνχο ηνπξηζκνχ  είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο, δεδνκέλεο ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθή θαηάζηαζεο  πνπ πιήηηεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο άκεζα θαη αλαδπφκελεο έκκεζα. Σα πςειφηεξα 

πνζνζηά ζηελ επξχηεξε επξσπατθή πεξηνρή θαηέγξαςαλ ε Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή 

Δπξψπε (7%) θαη ε Νφηηα Μεζνγεηαθή Δπξψπε (6%) (UNWTO, 2014). 

 

Πίλαθαο 2.1 ΓΗΔΘΝΔΗ ΑΦΗΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΑΝΑ ΠΔΡΗΟΥΖ 
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Γεδνκέλνπ δε, φηη ζεκαληηθφ ζεκείν ησλ ζεηηθψλ επηδξάζεσλ ηεο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο απνηεινχλ θπξίσο νη ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο θαη ε θαηαλνκή απηψλ αλά 

πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, ζα πξέπεη λα παξαηεζνχλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία ζχκθσλα κε 

ηνλ Πίλαθα 2.1. Ο Πίλαθαο 2.1 παξνπζηάδεη ηηο  ζπλνιηθέο ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο   ζε 

παγθφζκην επίπεδν  νη νπνίεο έθηαζαλ  ηα 1,16 ηξηο δνιάξηα. Σελ κεγαιχηεξε 

πνζνζηηαία  άλνδν ζηηο εηζπξάμεηο απέζπαζαλ νη ρψξεο ηεο Νφηηαο  Αζίαο  πνπ 

θζάλνπλ ηα 24.3 δηο δνιάξηα ελψ ην αληίζηνηρν επίπεδν ην έηνο 2000 αλεξρφηαλ κφιηο 

ζηα 4.8 δηο δνιάξηα. Οη ρψξεο ηεο Ακεξηθήο  παξνπζηάδνπλ ηελ πνιχ ελδηαθέξνπζα 
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αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ εηζπξάμεσλ πνπ αλέξρεηαη ζηα 229 δηο δνιάξηα ζε ζχγθξηζε 

κε ηα 131 δηο δνιάξηα ην έηνο 2000. ρεηηθά κε ηελ Αθξηθή θαη ηελ Μέζε Αλαηνιή 

παξνπζηάδεηαη έλαο ηξηπιαζηαζκφο ησλ ζπλνιηθψλ εηζπξάμεσλ ην έηνο 2013 ζε 

ζχγθξηζε κε ην έηνο 2000. Ζ Δπξψπε παξνπζηάδεη κηθξφηεξα πνζνζηά αλάπηπμεο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ εηζπξάμεσλ, κε ηηο ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο λα θζάλνπλ ην επίπεδν ησλ 489 

δηο δνιάξηα, έλαληη ησλ 231 δηο δνιάξηα ην έηνο 2000   ( UNWTO,2014) 

Όζνλ αθνξά ζηηο ηνπξηζηηθέο δαπάλεο, ε Κίλα, ε Ρσζία θαη ε Βξαδηιία 

αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην κηζφ ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ πιεξσκψλ θαη 

απνηεινχλ ηνπο δπλακηθνχο νδεγνχο ηνπ εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ θαηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Ζ ηνπξηζηηθή αγνξά δηεπξχλζεθε ζηηο ΖΠΑ θαηά 7%, ζην Ζλ. Βαζίιεην 5% θαη 

ζηε Γεξκαλία 3%. Αληίζεηα, ζπξξηθλψζεθαλ νη αγνξέο ησλ ρσξψλ ηεο Νφηηαο 

Δπξψπεο πνπ εθαξκφδνπλ απζηεξά πξνγξάκκαηα ιηηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα 

δηνξζψζνπλ ηηο δεκνζηνλνκηθέο ηνπο αληζνξξνπίεο. ηε Γαιιία ε δαπάλε γηα ηαμίδηα 

ζην εμσηεξηθφ κεηψζεθε θαηά 7%, ζηελ Ηηαιία θαηά 2%, ζηελ Ηζπαλία θαηά 4% θαη ζηελ 

Διιάδα θαηά 18,5% (ΗΣΔΠ, 2014). 

 

 

Πίλαθαο 2.2 ΣΟΤΡΗΣΗΚΈ ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΝΑ ΠΔΡΗΟΥΖ 



33 
 

 

 

2.3 Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

Σν έηνο 2013 ππήξμε κηα εμαηξεηηθά θαιή ρξνληά γηα ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ. 

πγθεθξηκέλα, νη αθίμεηο αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ απμήζεθαλ θαηά 11%, νη 

δηαλπθηεξεχζεηο θαηά 14,4% θαη νη ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο θαηά 16,4% (ΗΣΔΠ, 2014).  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, ην 2013 νη αθίμεηο 

απμήζεθαλ 11% ζε ζχγθξηζε κε ην 2012. ε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο 

ζεκεηψζεθε δηςήθην πνζνζηφ αχμεζεο κε ην αεξνδξφκην ηεο Καιακάηαο λα 

θαηαγξάθεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ. Γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ ίδξπζε λέσλ, 

ζχγρξνλσλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή. Απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά 
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αχμεζεο ησλ αεξνπνξηθψλ αθίμεσλ έρνπλ νη παξαδνζηαθνί ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί ηεο 

ρψξαο, φπσο ε Μχθνλνο (26%), ηα Υαληά (22%), ε αληνξίλε (20%), ην Ζξάθιεην 

(18%), ε Κσο (15%) θαη ε Ρφδνο (12%).  

Σα ζηνηρεία φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.3 θαη ην Γηάγξακκα 2.1, 

εκθαλίδνπλ  μεθάζαξα πφζν ν ηνπξηζκφο ζηελ Αζήλα έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε . ε αληίζεζε ν ηνπξηζκφο ζηελ 

Καιακάηα  εκθαλίδεηαη λα αλαθάκπηεη ηαρέσο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008-

2009, θαη ν πηζαλφηεξνο ιφγν είλαη φηη πξνζθέξεηαη πιένλ έλα αλαβαζκηζκέλν 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ(ΗΣΔΠ, 2014). 

Γηάγξακκα 2.1, Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Αθίμεσλ Αιινδαπψλ Σνπξηζηψλ ζηα 

Αεξνδξφκηα 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 2.3. Αεξνπνξηθέο αθίμεηο αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ ζε επηιεγκέλα αεξνδξφκηα 

ηεο ρψξαο 
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ην αεξνδξφκην ηεο Θεζζαινλίθεο ζεκεηψζεθε αχμεζε 3,2%, ελψ νη δηαλπθηεξεχζεηο 

απμήζεθαλ 5,4% κε ηνπο Έιιελεο ηνπξίζηεο λα εμαθνινπζνχλ λα δηαηεξνχλ ηελ πξψηε 

ζέζε. Μεγάιε αχμεζε παξαηεξήζεθε ζηηο επηζθέςεηο ησλ Ρψζσλ πνπ θαηαηάζζνληαη 

ζηε δεχηεξε ζέζε αλάκεζα ζηηο είθνζη πξψηεο εζληθφηεηεο πνπ επηζθέθηεθαλ ηε 

Θεζζαινλίθε (άλνδνο 51,35%), ησλ Σνχξθσλ (άλνδνο 50,13%), ησλ Ρνπκάλσλ 

(άλνδνο 57,27%) θαη ησλ Πνισλψλ (άλνδνο 53,48%). 
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2.3.1 Λόγοι επύςκεψησ ςτην Ελλϊδα 
 

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ν ηνπξηζκφο πξνο ηε ρψξα καο επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηηο 

παξαθάησ εηδηθφηεξεο θαηεγνξίεο. Σνπξηζκφο  γηα ιφγνπο ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο, 

γηα ζπνπδέο, γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο, γηα ιφγνπο επίζθεςεο ζπγθεθξηκέλσλ 

ρψξσλ ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο θιπ.  

Δηδηθφηεξα γηα ηελ Διιάδα χκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη 

Πξνβιέςεσλ ην 80% ησλ ηνπξηζηψλ επηζθέπηνληαη ηε ρψξαο καο γηα ιφγνπο 

αλαςπρήο, ελψ κφλν ην 6,8% ησλ επηζθεπηψλ έξρνληαη ζηελ ρψξα καο γηα 

επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη κεησζεί ην πνζνζηφ ηαμηδηψλ γηα 

ιφγνπο πγείαο ή εθπαίδεπζεο, θαηλφκελν πνπ εξκελεχεηαη απφ ηελ παξαηεηακέλε 

νηθνλνκηθή δπζπξαγία πνπ πιήηηεη ηε ρψξα καο (ΣηΔ, 2014). 

Σν 2012, παξνπζηάζηεθε κείσζε ησλ ηαμηδηψλ (-12,9%) γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο 

πξνο ηελ ρψξα καο, ζε ζρέζε κε ην 2011. Ζ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ 

κνξθψλ ηαμηδησηηθψλ εηζπξάμεσλ ζηελ Διιάδα θαηά ην έηνο 2012, παξνπζηάδεηαη 

αλαιπηηθά ζην Γηάγξακκα 2.2. 
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Γηάγξακκα 2.2 

 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, 2013 

 

 

2.3.2  Αφύξεισ αλλοδαπών ανϊ χώρα προϋλευςησ 2012- 2013 

 

Χο πξνο ηηο αθίμεηο ησλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ ζηε ρψξα καο, ην 2012 παξνπζηάζηεθε 

κείσζε ησλ αθίμεσλ απφ ηηο παξαδνζηαθέο αγνξέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαηά έλα 

πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζην 5,5%. Οη ζεκαληηθφηεξεο κεηψζεηο παξαηεξήζεθαλ ζηελ 

πνισληθή αγνξά, θαζψο νη αθίμεηο ην 2011 αλήιζαλ ζε 450.618 ελψ ην 2012 ζε 

254.682 (κείσζε δειαδή θαηά 43,5%).  εκαληηθή θάκςε ζεκεηψζεθε επίζεο ζηε 

γεξκαληθή αγνξά, ε νπνία εμαθνινπζεί λα είλαη ε ζεκαληηθφηεξε πεγή πξνέιεπζεο 

ηνπξηζηηθψλ ξνψλ ζηελ ρψξα καο, θαηά 5,9% γεγνλφο πνπ αληηζηνηρεί  ζε 150.000 

ιηγφηεξεο αθίμεηο. Μείσζε παξαηεξήζεθε ηέινο ζηελ γαιιηθή (-15%), ηελ Οιιαλδηθή (-

14%), ηελ ειβεηηθή (-17,1%) θαη ηε θηιαλδηθή αγνξά (-8,1%).  

Σαμηδησηηθέο εηζπξάμεηο ζηελ Διιάδα 
θαηά ιόγν ηαμηδηνύ 2012 

Αναψυχι 

πουδζσ 

Επίςκεψθ  

Λοιποί λόγοι 

Επαγγελματικοί λόγοι 
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Ο εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο  θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ Γεξκαλία επεξεάζηεθε αξλεηηθά απφ 

ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αζηάζεηα ηεο ρψξαο, ηνλ θίλδπλν εμφδνπ απφ ηελ 

επξσδψλε θαζψο θαη απφ δπζθεκηζηηθά ζρφιηα ησλ δηεζλψλ ΜΜΔ γηα ηελ Διιάδα. Ζ 

πηψζε αθίμεσλ απφ ηηο ρψξεο ηεο λφηηαο Δπξψπεο απνδίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

νηθνλνκηθή χθεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο. Δμαίξεζε απνηέιεζε ε 

Μεγάιε Βξεηαλία, θαζψο ην 2012 παξνπζίαζε αχμεζε 9,3%, πνζνζηφ ην νπνίν 

αληηζηνηρεί  ζε 160.000  πεξηζζφηεξνπο Άγγινπο ηνπξίζηεο.  

Γχν αγνξέο, νη νπνίεο εμαθνινχζεζαλ λα αλαπηχζζνληαη κε πςεινχο ξπζκνχο παξά 

ηε κεγάιε άλνδν πνπ είραλ ζεκεηψζεη θαη θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, είλαη ε ξσζηθή 

θαη ε λνξβεγηθή. Ζ ξσζηθή αγνξά δηεπξχλζεθε θαηά 18,4% κεηά απφ ηελ εληππσζηαθή 

άλνδν ηνπ 63,8% πνπ είρε θαηαγξάςεη ην 2011 (ΗΣΔΠ, 2014). 

Οη αθίμεηο απφ ηε Ννξβεγία απμήζεθαλ θαηά 29,8% κεηά απφ κηα αλάινγε αχμεζε ην 

2011. Σελ αλνδηθή πνξεία ζπλέρηζε θαη ε ηνπξθηθή αγνξά πνπ απμήζεθε θαηά 9,1%. 

Μεηά ηελ Σνπξθία, ε δεχηεξε κεγαιχηεξε αζηαηηθή αγνξά είλαη ην Ηζξαήι πνπ θέηνο  

ζεκείσζε θάκςε θαηά 8,1%, κεηά απφ άλνδν ηεο ηάμεο ηνπ 139% θαηά ην 

πξνεγνχκελν έηνο.  Αλεζπρεηηθή πηψζε θαηαγξάθεθε θαη ζηηο αθίμεηο απφ ηελ 

Ακεξηθή ζην ζεκαληηθφ πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζην  22,9% (ΗΣΔΠ, 2014). 

Σέινο, ε ζεκαληηθή πηψζε ησλ αθίμεσλ απφ Κίλα θαη Ηαπσλία θαηαδεηθλχεη φηη νη 

θάηνηθνη ησλ ρσξψλ απηψλ ζπλδπάδνπλ ηα ηαμίδηα πξνο ηελ Διιάδα κε εκπνξηθέο ή 

άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Φαίλεηαη δειαδή φηη νη ειιεληθνί πξννξηζκνί 

δελ έρνπλ θαηαμησζεί σο ζεκαληηθά θέληξα πεξηεγεηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηηο αλαδπφκελεο 

αγνξέο ηεο Αζίαο, ζηνηρείν πνπ ρξεηάδεηαη λα ιεθζεί ηδηαίηεξα ζνβαξά ππφςε, 

πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζζνχλ νη θαηάιιειεο πνιηηηθέο ελεκέξσζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αγνξάο(ΗΣΔΠ, 2014). 

Σν 2013 σζηφζν, ππήξμε κηα ηδηαίηεξα θαιή ρξνληά. Οη αθίμεηο έθηαζαλ ηα 18 εθαη. 

ηνπξίζηεο, ζεκεηψλνληαο αχμεζε  θαηά 15,4% ζε ζρέζε κε ην 2012. εκαληηθή αχμεζε 



39 
 

ζεκεηψζεθε απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, πνπ άγγημε ην 14%. Αλαιπηηθφηεξα, νη αθίμεηο 

απφ ηελ Ρσζία ζεκείσζαλ αχμεζε 55%, απφ ηελ Πνισλία 51%, ελψ απφ ηελ Ηζπαλία 

θαη ηελ Πνξηνγαιία νη αθίμεηο θαηέγξαςαλ κείσζε 41% θαη 35%, αληίζηνηρα. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη ζηηο ρψξεο κε νηθνλνκηθή θξίζε, νη θάηνηθνη πεξηφξηζαλ ηα ηαμίδηα ηνπο 

πξνο ην εμσηεξηθφ. Οη αθίμεηο απφ ηελ Κίλα, θαηέγξαςαλ αχμεζε 97% ζε ζρέζε κε ην 

2012. Αχμεζε θαηά 38% παξνπζίαζε επίζεο ν αξηζκφο ησλ ηνχξθσλ ηνπξηζηψλ πνπ 

επηζθέθηεθαλ ηε ρψξα καο ην 2013 ζε ζρέζε κε ην 2012. Σέινο, ζρεδφλ 

δηπιαζηάζηεθε (82%) ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ απφ ηνλ Καλαδά ην 2013 ζε ζρέζε κε 

ην 2012 ελψ απφ ηηο ΖΠΑ ε αχμεζε ησλ αθίμεσλ ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 25%. 

ηε ζπλέρεηα   ζην Γηάγξακκα  2.3 παξνπζηάδνληαη ηα κεξίδηα ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα 

απφ ηηο δηάθνξεο επείξνπο. 

 Ζ Δπξψπε εμαθνινπζεί θαη ην 2013 παξακέλεη ε θχξηα πεγή πξνέιεπζεο αιινδαπψλ 

ηνπξηζηψλ ζηε ρψξα καο, κε πνζνζηφ 88%. Σν κεξίδηφ ηεο, φκσο, ην 2013 θαηέγξαςε 

κηα κηθξή κείσζε ζε ζρέζε κε ην 2012, ελψ αληίζεηα απμήζεθε ην κεξίδην ησλ 

ηνπξηζηψλ απφ ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο. Σα κεξίδηα απφ ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο 

παξέκεηλαλ ακεηάβιεηα ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 2.3 
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Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ,2014 

 

Όζνλ αθνξά ζηνπο ηνπξίζηεο απφ ηηο επηκέξνπο επξσπατθέο ρψξεο, νη Γεξκαλνί 

εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην σο πνζνζηφ ηνπ εηζεξρφκελνπ 

ηνπξηζκνχ (12,7%) κε δεχηεξνπο ηνπο Βξεηαλνχο (10,3%). Σα κεξίδηα, φκσο, θαη ησλ 

δχν απηψλ εζληθνηήησλ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή κείσζε ην 2013 ζε ζρέζε κε ην 2012. 

Σε κεγαιχηεξε κείσζε (-16,7%) θαηέγξαςαλ νη Βξεηαλνί θαη αθνινχζεζαλ νη Γεξκαλνί 

κε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 6,8% πεξίπνπ. Οη γάιινη ηνπξίζηεο απνηεινχλ ην 6,4%, νη 

Ηηαινί ην 5,4% ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα. Οη ηνπξίζηεο απφ ηε εξβία 

θαη ηε Βνπιγαξία θαηέρνπλ ην 4,9% θαη 4,4%, αληίζηνηρα, ζην ζχλνιν ηνπ 

εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ. Σα κεξίδηα ησλ ηνπξηζηψλ απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο είλαη 

κηθξφηεξα απφ ην 4%. Σεο Πνισλίαο, ηεο νπεδίαο θαη ηνπ Βειγίνπ θπκαίλνληαη ζην 

2%, ηεο Απζηξίαο είλαη 1,3%, ηεο Ηζπαλίαο 0,5%. 

 

 

Μεξίδηα ηνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα αλά πεξηνρή 

Ευρϊπθ 

Αςία 

Αμερικι 

Αφρικι-Ωκεανία 
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2.4  ΣΑΞΙΔΙΨΣΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΟΤΡΙΣΨΝ 

ΣΗ ΦΨΡΑ ΜΑ 

 

Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ δηεξεπλάηαη πην αλαιπηηθά είλαη ε ηαμηδησηηθή 

δαπάλε   ησλ ηνπξηζηψλ, δεδνκέλνπ φηη, κέζσ ηεο δαπάλεο  εληζρχεηαη ε ζπγθεθξηκέλε 

αγνξά κε δηάθνξα πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο ή θαη 

ρψξαο.   

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ζπλφξσλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο, ε κέζε δαπάλε αλά 

ηαμίδη πξνο ηελ ρψξα καο κεηψλεηαη ζπλερψο. Απφ 730€ πνπ ήηαλ ην 2008, έθηαζε ζηα 

639,50€ ην 2011. Αληίζηνηρα, ε κέζε εκεξήζηα θαηαλάισζε  παξνπζίαζε κείσζε  απφ 

76,3 € ην 2008 ζηα 69,6 € ην 2011. Ζ κέζε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ αιινδαπψλ 

ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα ζπξξηθλψζεθε  απφ 9,6 κέξεο πνπ ήηαλ ην 2008 ζε 8,0 ην 

2011. Σα ζηνηρεία γηα ην 2012 αλαθέξνπλ φηη ε κέζε δαπάλε αλά ηαμίδη αιινδαπνχ 

ηνπξίζηα ην 2013 απμήζεθε θαηά 1,2% ζε ζρέζε κε ην 2012 θαη έθηαζε ηα 653,0 €. 

Παξακέλεη φκσο  κεησκέλε θαηά έλα πνζνζηφ 10,5% θάησ απφ ηα επίπεδα ηνπ 2008 

πνπ ήηαλ 730 επξψ. Ζ πνξεία ηεο ηαμηδησηηθήο δαπάλεο, απφ ην έηνο 2008 έσο ην 

2013 εκθαλίδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 2.4. 
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                              Πίλαθαο 2.4 Σαμηδησηηθή δαπάλε ζηελ Διιάδα 

Ζτοσ Δαπάνθ ανά ταξίδι Δαπάνθ ανά διανυκτζρευςθ  Διάρκεια παραμονισ 

2008 730 76,3 9,6 

2009 697,3 73,5 9,5 

2010 640,4 68,6 9,3 

2011 639,5 69,6 9,2 

2012 646 71,1 9,1 

2013 653,3 73,1 8,9 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, 2014 

 

Δάλ γίλεη κία ζχγθξηζε ησλ δχν Πηλάθσλ 2.1  θαη 2.4 παξαηεξείηαη φηη ελψ, ζεκεηψζεθε 

ζεκαληηθή αχμεζε αθίμεσλ θαη εηζπξάμεσλ θαηά ην έηνο 2013 ζε ζχγθξηζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο 2012, εληνχηνηο ε κέζε εκεξήζηα δαπάλε έθηαζε ηα 73,1 επξψ, 

απμήζεθε δειαδή θαηά 2,7% κφλν θαη ζεκεηψλεηαη φηη παξέκεηλε ρακειφηεξε απφ ηελ 

κέζε δαπάλε ηνπ 2008. Ζ κέζε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ ζηελ 

Διιάδα εμαθνινπζεί λα κεηψλεηαη ζπλερψο απφ ην  έηνο 2008. Αλαιπηηθφηεξα απφ 9,6 

εκέξεο πνπ ήηαλ ην 2008 έρεη κεησζεί ζε 8,9 ην 2013. Απφ ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ ην 2013 ηε 

κεγαιχηεξε ηαμηδησηηθή δαπάλε παξνπζηάδνπλ  νη απζηξηαθνί ηνπξίζηεο κε 898 επξψ 

θαηά ηαμίδη θαη αθνινπζνχλ νη Γεξκαλνί κε 838 € θαηά ηαμίδη. Σε κεγαιχηεξε δηάξθεηα 

παξακνλήο φκσο έρνπλ νη γεξκαλνί ηνπξίζηεο κε 12,8 δηαλπθηεξεχζεηο θαη αθνινπζνχλ 

νη άγγινη κε 10,2 δηαλπθηεξεχζεηο. Απφ ηηο ππφινηπεο εθηφο ΔΔ ρψξεο, νη Καλαδνί είλαη 

απηνί έρνπλ ηελ πςειφηεξε δαπάλε θαηά ηαμίδη (1.388€), κε ηνπο ηνπξίζηεο  ηνπο 

πξνεξρφκελνπο απφ ηε Βξαδηιία (1.387€) θαη ηελ Απζηξαιία (1.370€) λα βξίζθνληαη 

ζηε δεχηεξε θαη ηξίηε ζέζε αληίζηνηρα. Οη Καλαδνί κέλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο κέξεο ζηελ 

Διιάδα κε 14,6 δηαλπθηεξεχζεηο θαη αθνινπζνχλ νη Απζηξαινί κε 12,2 γεγνλφο πνπ 
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εξκελεχεηαη απφ κεγάιε απφζηαζε πνπ ηνπο ρσξίδεη απφ ηελ Διιάδα. Σα παξαπάλσ 

ζηνηρεία αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζηνπο παξαθάησ Πίλαθεο 2.5 θαη 2.6. 

 

Πίλαθαο 2.5 Βαζηθά ηνπξηζηηθά κεγέζε γηα ην 2013 

Υψξα 
Πξνέιεπζεο 

Γαπάλεο Γηαλπθηεξεχζεηο Δπηζθέπηεο 

Απζηξία 212.386.612 2.422.484 236.477 

Γεξκαλία 1.900.354.430 28.950.232 2.267.546 

Βέιγην 283.242.105 3.312.299 344.553 

Γαιιία 905.494.669 11.420.304 1.152.217 

Ζλ. Βαζίιεην 1.354.724.581 18.606.794 1.846.333 

Ηαπσλία 11.287.317 104.332 13.141 

Βξαδηιία 37.939.399 206.512 27.355 

Καλαδάο 259.188.391 2.725.708 186.701 

Απζηξαιία 176.828.999 1.655.842 129.112 

ΖΠΑ 568.590.588 5.684.111 466.520 

Ρσζία 1.338.552.651 14.320.123 1.352.901 

Κίλα 20.919.679 172.142 24.040 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ, 2014 

  



44 
 

 

Πίλαθαο 2.6    Βαζηθά ηνπξηζηηθά κεγέζε γηα ην 2013 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ.,2013 

 

 

2.5  Η ΕΠΟΦΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Ζ επνρηθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ηνπξηζµνχ εκθαλίδεηαη έληνλα ζηνπο πξννξηζκνχο 

ησλ «ζεξηλψλ δηαθνπψλ» ηεο Μεζνγείνπ ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 

Διιάδα. ηηο ρψξεο απηέο, φπνπ επηθξαηνχλ νη ίδηεο πεξίπνπ θιηµαηνινγηθέο ζπλζήθεο 

θαη ε δήηεζε πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηηο ίδηεο ηνπξηζηηθέο αγνξέο. Ζ Διιάδα σο έλαο 

Υώξα  Γαπάλε αλά 
ηαμίδη 

Γαπάλε αλά 
δηαλπθηέξεπζε 

Μέζε δηάξθεηα 
παξακνλήο 

Απζηξία 898,1 87,7 10,2 

Γεξκαλία 838,1 65,6 12,8 

Βέιγην 822,1 85,5 9,6 

Γαιιία 785,9 79,3 9,9 

Ηλ.Βαζίιεην 733,7 72,8 10,1 

Ιαπσλία                                 
858,0    

108,2 7,9 

Βξαδηιία 1.386,9 183,7 7,5 

Καλαδάο 1.388,3 95,1 14,6 

Απζηξαιία 1.369,6 106,8 12,8 

ΗΠΑ 1.218,8 100,0 12,2 

Ρσζία 989,4 93,5 10,6 

Κίλα 870,2 121,5 7,2 
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απφ ηνπο πην ζεµαληηθνχο πξννξηζµνχο ηεο Μεζνγείνπ θαη γεληθφηεξα ζηελ Δπξψπε, 

δελ ζα µπνξνχζε λα µείλεη αλεπεξέαζηε απφ ην θαηλφκελν ηεο επνρηθφηεηαο ηεο 

ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. Καηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία έλα πνζνζηφ ηνπ αιινδαπνχ 

ηνπξηζµνχ ην  νπνίν ζηαζεξά μεπεξλά ην 50% ζπγθεληξψλεηαη  ζηνλ Διιεληθά ρψξν , 

θαηά ην ηξίµελν ηεο ηνπξηζηηθήο αηρµήο απφ ηνλ Ηνχιην έσο ηνλ επηέµβξην. ηνπο πην 

γλσζηνχο ζηελ δηεζλή αγνξά ηνπξηζηηθνχο πξννξηζµνχο φπσο ην λεζί ηεο Κξήηεο, ηεο 

Κέξθπξαο θαη ηεο Ρφδνπ, ην πνζνζηφ απηφ αλαθέξεηαη λα είλαη αθφµα µεγαιχηεξν, ελψ 

παξάιιεια παξαηεξείηαη φηη  ζπλνδεχεηαη έληνλα µε µηα παξάιιειε µείσζε ηνπ µέζνπ 

φξνπ εµεξψλ δηαµνλήο. 

Μηα πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήµαηνο νδεγεί ζηνλ εληνπηζµφ ησλ αθνινχζσλ 

παξαγφλησλ νη θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ ηνπξηζηηθή επνρηθφηεηα ζηελ Διιάδα.   

 

• Ο νξγαλσµέλνο µαδηθφο ηνπξηζµφο ν νπνίνο δηαθηλείηαη ζηνπο πξννξηζµνχο ηεο 

Διιάδνο, έρεη θαηά θαλφλα σο θίλεηξν ηνλ ήιην, ηε ζάιαζζα θαη ηελ παξαιία µε 

ζθνπφ λα επηιέμεη ηνλ ηφπν ησλ δηαθνπψλ ηνπ. Δίλαη επνµέλσο ινγηθφ λα 

πξνηηµά ηνπο µήλεο εθείλνπο µε ηηο επλντθφηεξεο θιηµαηνινγηθέο ζπλζήθεο, πνπ 

επηηξέπνπλ ζην θάζε ηνπξίζηα λα απνιαχζεη ηα ζηνηρεία ηεο πξνηίµεζήο ηνπ. Ζ 

ζπξξίθλσζε βέβαηα ηνπ µήλα Απξηιίνπ δελ απνθιείεηαη λα νθείιεηαη ζε θάπνην 

βαζµφ ζε αιιαγή ηνπ θιίµαηνο πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη 

εθδειψλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ ηεο Διιάδνο µε ηηο ζπρλφηεξεο 

βξνρνπηψζεηο θαη ηε πηψζε ηεο ζεξµνθξαζίαο ηνπ αέξα θαη ηεο ζάιαζζαο, 

νπφηε θαη ηε δεµηνπξγία µε επλντθνχ θιίµαηνο γηα δηαθνπέο.  

 

• Ζ ηνπξηζηηθή πξνζθνξά ζηνπο λεζηψηηθνπο θαη παξάθηηνπο πξννξηζµνχο φπσο 

ε Κξήηε , έρεη δεκηνπξγεζεί ρσξηθά θαη ιεηηνπξγηθά θαηά ηέηνην ηξφπν, έηζη 

ψζηε νη πξνδηαγξαθέο ηεο λα αληαπνθξίλνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηηο 
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αλάγθεο αιιά θαη ηηο επηζπµίεο ηνπ ηνπξηζµνχ ησλ ζεξηλψλ δηαθνπψλ. .  Όζνλ 

αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαιπκάησλ, απηά πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηελ 

πςειφηεξε πξνηίκεζε είλαη ηα  παξαιηαθά μελνδνρεία µε εμσζηξεθείο θαη θαηά 

θαλφλα ππαίζξηεο ζπµπιεξσµαηηθέο ιεηηνπξγίεο.  

Υξήζηκν είλαη λα αλαθεξζνχλ θαη ζηνηρεία πνπ εληζρχνπλ ηα παξαπάλσ ζεκεία. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο πλφξσλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα 

ην 2012, ην 68,9% ησλ ηαμηδηψλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζην δηάζηεκα 

Ηνπλίνπ - επηεκβξίνπ.  Δάλ δηεπξπλζεί ην δηάζηεκα ησλ ζεξηλψλ κελψλ παξαηεξείηαη 

ζχκθσλα κε ηελ ίδηα πεγή φηη νη αθίμεηο ζην εμάκελν Μαΐνπ - Οθησβξίνπ αλέξρνληαη 

ζην 85% ηνπ ζπλφινπ (ΣηΔ ,2013). 

Απφ έξεπλεο ηεο ΗΣΔΠ παξαηεξείηαη  επίζεο  φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ ηνπξηζηψλ 

ζπλδέεηαη κε ηελ εζληθφηεηα ηνπο. Σν 2012 απφ ην ζχλνιν ησλ Ηηαιψλ πνπ 

επηζθέθηεθαλ ηελ ρψξα καο ην 81,3% πξαγκαηνπνίεζε ηηο δηαθνπέο ηνπ θαηά ηελ 

πεξίνδν Ηνπλίνπ-επηεκβξίνπ, ελψ αληηζέησο έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ Ακεξηθαλψλ 

ηνπξηζηψλ επηζθέθηεθε ηελ Διιάδα  θαηά ην κήλα Μάξηην (3,4%) θαη Ννέκβξην (7,4%). 

Δλδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο πσο έλαο ζεκαληηθφο φγθνο επηζθεπηψλ απφ ηε Γαιιία 

(ην 7% ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο ησλ Γάιισλ) έξρεηαη ζηελ Διιάδα γηα δηαθνπέο ηνλ 

Απξίιην, δειαδή έλα κήλα λσξίηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο επηζθέπηεο άιισλ 

εζληθνηήησλ (ΗΣΔΠ, 2013). 

Γηα ην δήηεκα ηεο επνρηθφηεηαο ην Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ 

(ΗΣΔΠ) κε ζρεηηθέο εξεπλεηηθέο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε θαηαιήγεη ζηα εμήο 

ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα: 

• Ζ επνρηθφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα είλαη ηδηαίηεξα έληνλε, εηδηθφηεξα ζε 

φηη αθνξά ηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ.  

• Ζ επνρηθφηεηα ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζκνχ είλαη αηζζεηά κηθξφηεξε απφ ηελ 

επνρηθφηεηα ηνπ εηζεξρφκελνπ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπξηζκνχ, ην κέγεζνο φκσο 
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επηβαξχλεηαη ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία έηε  επεξεαδφκελν πξνθαλψο απφ ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

• Ζ επνρηθφηεηα ηνπ εηζεξρφκελνπ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη ζεκαληηθά 

εληνλφηεξε ζε ζρέζε κε αληαγσλίζηξηεο ρψξεο (Ηζπαλία, Ηηαιία, Κχπξνο, 

Πνξηνγαιία). 

• Σν πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο ηνπ εηζεξρφκελνπ θαη ζπλνιηθνχ ηνπξηζκνχ 

ζηελ Διιάδα γίλεηαη εληνλφηεξν δηαρξνληθά θαη κάιηζηα νη εμεηαδφκελνη δείθηεο 

επηδεηλψλνληαη γξεγνξφηεξα ζηελ Διιάδα απ’ φηη ζηηο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο. 

• Ζ επνρηθφηεηα ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζκνχ εκθαλίδεηαη κηθξφηεξε ζηελ Διιάδα απ’ 

φηη ζηηο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο ηεο γηα ηα έηε πξηλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Σα 

ηειεπηαία έηε φκσο νη επηδφζεηο ηνπ κεγέζνπο απηνχ επηδεηλψλνληαη. 

• Ζ δηεξεχλεζε ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ αλά ρψξα πξνέιεπζεο δείρλεη φηη νη 

ρψξεο πξνέιεπζεο κε πςειφηεξν κεξίδην ζηηο αθίμεηο εκθαλίδνπλ θαη ηελ 

πςειφηεξε επνρηθφηεηα, ελψ ρακειή επνρηθφηεηα εκθαλίδνπλ ηνπξίζηεο απφ 

ρψξεο πξνέιεπζεο κε κηθξφ κεξίδην ζηηο αθίμεηο ζηελ Διιάδα(ΗΣΔΠ, 2013). 

Σα ζπκπεξάζκαηα απηά ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ βάζε κειέηεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο επνρηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ, κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε 

θαηάιιεια ζρεδηαζκέλσλ πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ πξνθεηκέλνπ ην ειιεληθφ παξερφκελν 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ γηα κεγαιχηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, θαη κε πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

 

 

 

2.6  ΔΑΠΑΝΕ ΣΟΤΡΙΣΨΝ ΑΝΑ ΕΠΙΚΕΧΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ 

ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
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χκθσλα κε ηελ Έξεπλα πλφξσλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο παξαηεξείηαη φηη,  νη 

δαπάλεο  ησλ ηνπξηζηψλ αλά επίζθεςε είλαη πςειφηεξεο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο 

θαηλφκελν ην νπνίν ζπζρεηίδεηαη  κε ηελ κεγαιχηεξε δηάξθεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ κειέηε, δηαπηζηψζεθε φηη, νλ Αχγνπζην ηνπ 2012 νη 

ηνπξίζηεο  δαπάλεζαλ  θαηά κέζν φξν 750 επξψ αλά ηαμίδη, ελψ ην Γεθέκβξην  ηνπ 

ίδηνπ έηνπο ην αληίζηνηρν πνζφ πεξηνξίζηεθε ζην επίπεδν ησλ 420 επξψ  θαηά κέζν 

φξν, θαηαγξάθνληαο κία αηζζεηή κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ -45%.κε εμαίξεζε ηνπο κήλεο 

Αχγνπζην θαη επηέκβξην, νη ηνπξηζηηθέο δαπάλεο αλά εκέξα παξακνλήο κεηψζεθαλ 

θαηά ην έηνο 2012 ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο  2011  (ΣηΔ, 2013). 

Όζνλ αθνξά ζηηο δαπάλεο αλά εζληθφηεηα νη κφλεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ζρεηίδνληαη 

κε ην κέγεζνο ησλ δαπαλψλ Ακεξηθαλψλ θαη Ρψζσλ ηνπξηζηψλ, νη νπνίνη 

παξαηεξήζεθε φηη δηαζέηνπλ θαη δαπαλνχλ  πεξηζζφηεξα ρξήκαηα θαηά ηελ παξακνλή 

ηνπο. Οη Ρψζνη θαη νη Ακεξηθάλνη δαπαλνχλ  90 - 110 επξψ αλά εκέξα παξακνλήο 

θαηά ηελ πεξίνδν Μαΐνπ – Οθηψβξηνπ, πνζφ πνπ είλαη αηζζεηά πςειφηεξν ζε ζχγθξηζε 

κε εθείλν ησλ επηζθεπηψλ απφ άιιεο ρψξεο. Οη Ρψζνη επηπιένλ μφδεςαλ πεξηζζφηεξα 

απφ 160 επξψ αλά εκέξα θαηά ην κήλα Γεθέκβξην, ελψ ζεκαληηθά απμεκέλεο ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο ππφινηπνπο κήλεο παξνπζηάδνληαη θαη  νη δαπάλεο ησλ Γάιισλ 

ηνπξηζηψλ θαηά ην κήλα Γεθέκβξην (ΣηΔ, 2013). 

 

 

2.6.1 Αφύξεισ αλλοδαπών ανϊ χώρα προϋλευςησ 2012-2013 
 

Σν 2012 παξνπζηάζηεθε κείσζε ησλ αθίμεσλ ζηελ ρψξα καο (5,5%) απφ ηηο 

παξαδνζηαθέο αγνξέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη ζεκαληηθφηεξεο κεηψζεηο 

παξαηεξήζεθαλ ζηελ πνισληθή αγνξά, θαζψο νη αθίμεηο ην 2011 αλήιζαλ ζε 450.618 

ελψ ην 2012 ζε 254.682 (κείσζε δειαδή θαηά 43,5%).  εκαληηθή θάκςε ζεκεηψζεθε 
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επίζεο ζηε γεξκαληθή αγνξά, ε νπνία εμαθνινπζεί λα είλαη ε ζεκαληηθφηεξε πεγή 

πξνέιεπζεο ηνπξηζηηθψλ ξνψλ ζηελ ρψξα καο, θαηά 5,9% δειαδή γεγνλφο πνπ 

κεηαθξάδεηαη ζε 150.000 ιηγφηεξεο αθίμεηο. Μείσζε παξαηεξήζεθε ηέινο ζηελ γαιιηθή 

(-15%), ηελ νιιαλδηθή (-14%), ηελ ειβεηηθή (-17,1%) θαη ηε θηιαλδηθή αγνξά (-8,1%).  

Ο εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο  θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ Γεξκαλία επεξεάζηεθε αξλεηηθά απφ 

ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αζηάζεηα ηεο ρψξαο, ηνλ θίλδπλν εμφδνπ απφ ηελ 

επξσδψλε θαζψο θαη απφ δπζθεκηζηηθά ζρφιηα ησλ δηεζλψλ ΜΜΔ γηα ηελ Διιάδα. Σν 

αξλεηηθφ θιίκα θνξπθψζεθε κε ην εθινγηθφ απνηέιεζκα ηεο 6εο Μαΐνπ θαη ζπλέπεζε 

κε ηελ έλαξμε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. Ζ πηψζε αθίμεσλ απφ ηεο ρψξεο ηεο λφηηαο 

Δπξψπεο απνδίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ νηθνλνκηθή χθεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο. Δμαίξεζε απνηέιεζε ε Μεγάιε Βξεηαλία, θαζψο ην 2012 

παξνπζίαζε αχμεζε 9,3% , ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε 160.000  πεξηζζφηεξνπο 

Άγγινπο. 

Γχν αγνξέο, νη νπνίεο εμαθνινχζεζαλ λα αλαπηχζζνληαη κε πςεινχο ξπζκνχο παξά 

ηε κεγάιε άλνδν πνπ είραλ ζεκεηψζεη θαη θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, είλαη ε ξσζηθή 

θαη ε λνξβεγηθή. Ζ ξσζηθή αγνξά δηεπξχλζεθε θαηά 18,4% κεηά απφ ηελ εληππσζηαθή 

άλνδν ηνπ 63,8% πνπ είρε θαηαγξάςεη ην 2011. 

Οη αθίμεηο απφ ηε Ννξβεγία απμήζεθαλ θαηά 29,8% κεηά απφ κηα αλάινγε αχμεζε ην 

2011. Σελ αλνδηθή πνξεία ζπλέρηζε θαη ε ηνπξθηθή αγνξά πνπ απμήζεθε θαηά 9,1%. 

Μεηά ηελ Σνπξθία, ε δεχηεξε κεγαιχηεξε αζηαηηθή αγνξά είλαη ην Ηζξαήι πνπ θέηνο  

ζεκείσζε θάκςε θαηά 8,1%, κεηά απφ άλνδν ηεο ηάμεο ηνπ 139% θαηά ην 

πξνεγνχκελν έηνο.  Αλεζπρεηηθή πηψζε θαηαγξάθεθε θαη ζηηο αθίμεηο απφ ηελ 

Ακεξηθή (22,9%). 

Σέινο, ε ζεκαληηθή πηψζε ησλ αθίμεσλ απφ Κίλα θαη Ηαπσλία θαηαδεηθλχεη φηη νη 

θάηνηθνη ησλ ρσξψλ απηψλ ζπλδπάδνπλ ηα ηαμίδηα πξνο ηελ Διιάδα κε εκπνξηθέο ή 

άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Φαίλεηαη δειαδή φηη νη ειιεληθνί πξννξηζκνί 
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δελ έρνπλ θαηαμησζεί σο ζεκαληηθά θέληξα πεξηεγεηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηηο αλαδπφκελεο 

αγνξέο ηεο Αζίαο. 

Σν 2013 σζηφζν, ήηαλ κηα ηδηαίηεξα θαιή ρξνληά φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 2.7. Οη 

αθίμεηο έθηαζαλ ηα 18 εθαη. ηνπξίζηεο, ζεκεηψλνληαο αχμεζε  θαηά 15,4% ζε ζρέζε κε 

ην 2012. εκαληηθή αχμεζε ζεκεηψζεθε απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, πνπ άγγημε ην 

14%. Αλαιπηηθφηεξα, νη αθίμεηο απφ ηελ Ρσζία ζεκείσζαλ αχμεζε 55%, απφ ηελ 

Πνισλία 51%, ελψ απφ ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία νη αθίμεηο θαηέγξαςαλ κείσζε 

41% θαη 35%, αληίζηνηρα. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζηηο ρψξεο κε νηθνλνκηθή θξίζε, νη 

θάηνηθνη πεξηφξηζαλ ηα ηαμίδηα ηνπο πξνο ην εμσηεξηθφ. Οη αθίμεηο απφ ηελ Κίλα, 

θαηέγξαςαλ αχμεζε 97% ζε ζρέζε κε ην 2012. Αχμεζε θαηά 38% παξνπζίαζε επίζεο 

ν αξηζκφο ησλ ηνχξθσλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέθηεθαλ ηε ρψξα καο ην 2013 ζε ζρέζε 

κε ην 2012. Σέινο, ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε (82%) ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ απφ ηνλ 

Καλαδά ην 2013 ζε ζρέζε κε ην 2012 ελψ απφ ηηο ΖΠΑ ε αχμεζε ησλ αθίμεσλ ήηαλ 

ηεο ηάμεο ηνπ 25%. 

 Ζ Δπξψπε,  φπσο εκθαλίδεηαη ζην επφκελν δηάγξακκα 2.4 εμαθνινπζεί θαη ην 2013 

παξακέλεη ε θχξηα πεγή πξνέιεπζεο αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ ζηε ρψξα καο, κε 

πνζνζηφ 88%. Σν κεξίδηφ ηεο, φκσο, ην 2013 θαηέγξαςε κηα κηθξή κείσζε ζε ζρέζε κε 

ην 2012, ελψ αληίζεηα απμήζεθε ην κεξίδην ησλ ηνπξηζηψλ απφ ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο. Σα 

κεξίδηα απφ ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο παξέκεηλαλ ακεηάβιεηα ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. 

Γηάγξακκα 2.4 
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Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ.,2013 

 

Όζνλ αθνξά ζηνπο ηνπξίζηεο απφ ηηο επηκέξνπο επξσπατθέο ρψξεο, νη Γεξκαλνί 

εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην σο πνζνζηφ ηνπ εηζεξρφκελνπ 

ηνπξηζκνχ (12,7%) κε δεχηεξνπο ηνπο Βξεηαλνχο (10,3%). Σα κεξίδηα, φκσο, θαη ησλ 

δχν απηψλ εζληθνηήησλ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή κείσζε ην 2013 ζε ζρέζε κε ην 2012. 

Σε κεγαιχηεξε κείσζε (-16,7%) θαηέγξαςαλ νη Βξεηαλνί θαη αθνινχζεζαλ νη Γεξκαλνί 

κε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 6,8% πεξίπνπ. Οη γάιινη ηνπξίζηεο απνηεινχλ ην 6,4%, νη 

Ηηαινί ην 5,4% ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα. Οη ηνπξίζηεο απφ ηε εξβία 

θαη ηε Βνπιγαξία θαηέρνπλ ην 4,9% θαη 4,4%, αληίζηνηρα, ζην ζχλνιν ηνπ 

εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ. Σα κεξίδηα ησλ ηνπξηζηψλ απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο είλαη 

κηθξφηεξα απφ ην 4%. Σεο Πνισλίαο, ηεο νπεδίαο θαη ηνπ Βειγίνπ θπκαίλνληαη ζην 

2%, ηεο Απζηξίαο είλαη 1,3%, ηεο Ηζπαλίαο 0,5%. 

 

Πίλαθαο 2.7      Αθίμεηο αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ θαηά ρψξα πξνέιεπζεο 

 

Μεξίδηα ηνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα αλά πεξηνρή 

Ευρϊπθ 

Αςία 

Αμερικι 

Αφρικι-Ωκεανία 
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ΥΧΡΔ 2012 2013 ΜΔΣΑΒΟΛΖ 
2013/2012 

I.Δπξψπε 13.851.064 15.778.397 14% 

Απζηξία 236.416 236.476 0% 

Γαιιία 977.376 1.152.217 18% 

Γεξκαλία  2.108.787 2.267.546 8% 

Ζλσκέλν Βαζίιεην 1.920.794 1.846.333 -4% 

Ηζπαλία 155.722 91.988 -41% 

Ηηαιία 848.073 964.314 14% 

Οιιαλδία 478.483 580.867 21% 

Πνιψληα 254.682 385.474 51% 

Πνξηνγαιία 20.483 13.304 -35% 

Ρνπκαλία 230.396 278.873 21% 

νπεδία 319.756 368.834 15% 

Σζερία 289.034 286.974 -1% 

Φηλιαλδία 154.134 139.341 -10% 

Διβεηία 299.619 346.518 16% 

Ννξβεγία 294.114 264.816 -10% 

Ρσζία 874.787 1.352.901 55% 

II.Αζία 937.050 1.213.148 30% 

Ηαπσλία 8.841 13.141 49% 

Κίλα 12.203 24.040 97% 

Ηζξαήι 207.711 212.466 2% 

Σνπξθία 602.306 831.113 38% 

III.Κξάηε Αθξηθήο 37.411 30.905 -17% 

Αίγππηνο 4.724 4.038 -15% 

Ννηηναθξ. Έλσζε 19.686 17.644 -10% 

IV.Ακεξηθή 558.728 754.488 35% 

Βξαδηιία 31.125 27.355 -12% 

Ζ.Π.Α. 373.831 466.520 25% 

Καλαδάο 102.694 186.701 82% 

V.Χθεαλία 133.368 142.642 7% 

Απζηξαιία 117.852 129.112 10% 

V.I. χλνιν 15.517.622 17.919.580 16% 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ.,2013 

 

 

2.7  ΣΑΞΙΔΙΨΣΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΟΤΡΙΣΨΝ 

ΣΗΝ ΦΨΡΑ ΜΑ 
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χκθσλα κε ηελ Έξεπλα πλφξσλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο, ε κέζε δαπάλε αλά 

ηαμίδη πξνο ηελ ρψξα καο κεηψλεηαη ζπλερψο. Απφ 730€ πνπ ήηαλ ην 2008, έθηαζε ζηα 

639,50€ ην 2011. Αληίζηνηρα, ε κέζε εκεξήζηα θαηαλάισζε έπεζε απφ 76,3 € ην 2008 

ζηα 69,6 € ην 2011. Ζ κέζε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ ζηελ 

Διιάδα κεηψζεθε απφ 9,6 κέξεο πνπ ήηαλ ην 2008 ζε 8,0 ην 2011. Σα ζηνηρεία γηα ην 

2012 αλαθέξνπλ φηη ε κέζε δαπάλε αλά ηαμίδη αιινδαπνχ ηνπξίζηα ην 2013 απμήζεθε 

θαηά 1,2% ζε ζρέζε κε ην 2012 θαη έθηαζε ηα 653,0 €. Παξακέλεη φκσο 10,5% θάησ 

απφ ηα επίπεδα ηνπ 2008 πνπ ήηαλ 730 επξψ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία γίλνληαη εκθαλή 

ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2.8. 

 

     Πίλαθαο 2.8      Σαμηδησηηθή δαπάλε ζηελ Διιάδα 

Ζτοσ Δαπάνθ ανά ταξίδι Δαπάνθ ανά διανυκτζρευςθ  Διάρκεια παραμονισ 

2008 730 76,3 9,6 

2009 697,3 73,5 9,5 

2010 640,4 68,6 9,3 

2011 639,5 69,6 9,2 

2012 646 71,1 9,1 

2013 653,3 73,1 8,9 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ.,2013 

 

 

Δλψ ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή αχμεζε αθίμεσλ θαη εηζπξάμεσλ, εληνχηνηο ε κέζε 

εκεξήζηα δαπάλε έθηαζε ηα 73,1 επξψ, απμήζεθε δειαδή θαηά 2,7% κφλν θαη 

παξέκεηλε ρακειφηεξε απφ ηελ κέζε δαπάλε ηνπ 2008. Ζ κέζε δηάξθεηα παξακνλήο 

ησλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα εμαθνινπζεί λα κεηψλεηαη ζπλερψο απφ ην 
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2008. Απφ 9,6 εκέξεο πνπ ήηαλ ην 2008 έρεη κεησζεί ζε 8,9 ην 2013. Απφ ηηο ρψξεο ηεο 

ΔΔ ην 2013 ηε κεγαιχηεξε ηαμηδησηηθή δαπάλε έρνπλ νη απζηξηαθνί ηνπξίζηεο κε 898 

επξψ θαηά ηαμίδη θαη αθνινπζνχλ νη Γεξκαλνί κε 838 € θαηά ηαμίδη. Σε κεγαιχηεξε 

δηάξθεηα παξακνλήο φκσο έρνπλ νη γεξκαλνί ηνπξίζηεο κε 12,8 δηαλπθηεξεχζεηο θαη 

αθνινπζνχλ νη Άγγινη κε 10,2 δηαλπθηεξεχζεηο. Απφ ηηο ππφινηπεο εθηφο ΔΔ ρψξεο, νη 

Καλαδνί είλαη απηνί έρνπλ ηελ πςειφηεξε δαπάλε θαηά ηαμίδη (1.388€), κε ηνπο 

ηνπξίζηεο απφ ηε Βξαδηιία (1.387€) θαη ηελ Απζηξαιία (1.370€) λα βξίζθνληαη ζηε 

δεχηεξε θαη ηξίηε ζέζε αληίζηνηρα. Οη Καλαδνί κέλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο κέξεο ζηελ 

Διιάδα κε 14,6 δηαλπθηεξεχζεηο θαη αθνινπζνχλ νη Απζηξαινί κε 12,2 γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη ζηε κεγάιε απφζηαζε πνπ ηνπο ρσξίδεη απφ ηελ Διιάδα. 
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  Πίλαθαο 2.9       Βαζηθά ηνπξηζηηθά κεγέζε 2013 

Υψξα 
Πξνέιεπζεο 

Γαπάλεο Γηαλπθηεξεχζεηο Δπηζθέπηεο 

Απζηξία 212.386.612 2.422.484 236.477 

Γεξκαλία 1.900.354.430 28.950.232 2.267.546 

Βέιγην 283.242.105 3.312.299 344.553 

Γαιιία 905.494.669 11.420.304 1.152.217 

Ζλ.Βαζίιεην 1.354.724.581 18.606.794 1.846.333 

Ηαπσλία 11.287.317 104.332 13.141 

Βξαδηιία 37.939.399 206.512 27.355 

Καλαδάο 259.188.391 2.725.708 186.701 

Απζηξαιία 176.828.999 1.655.842 129.112 

ΖΠΑ 568.590.588 5.684.111 466.520 

Ρσζία 1.338.552.651 14.320.123 1.352.901 

Κίλα 20.919.679 172.142 24.040 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ.,2013 
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Πίλαθαο 2.10   Βαζηθά ηνπξηζηηθά κεγέζε 2013 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ.,2013 

 

2.8  ΔΑΠΑΝΕ ΣΟΤΡΙΣΨΝ ΑΝΑ ΕΠΙΚΕΧΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ 

ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ζπλφξσλ νη δαπάλεο αλά επίζθεςε είλαη πςειφηεξεο θαηά 

ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ην φπνην αζθαιψο νθείιεηαη ζηελ κεγαιχηεξε δηάξθεηα. Σνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2012 νη ηνπξίζηεο μφδεςαλ θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 750 επξψ αλά ηαμίδη, 

ελψ ην Γεθέκβξην πεξίπνπ 420 επξψ (-45%). Με εμαίξεζε ηνπο κήλεο Αχγνπζην θαη 

επηέκβξην, νη ηνπξηζηηθέο δαπάλεο αλά εκέξα παξακνλήο κεηψζεθαλ ην 2012 ζε 

ζρέζε κε ην 2011. 

Υώξα  Γαπάλε αλά 
ηαμίδη 

Γαπάλε αλά 
δηαλπθηέξεπζε 

Μέζε δηάξθεηα 
παξακνλεο 

Απζηξία 898,1 87,7 10,2 

Γεξκαλία 838,1 65,6 12,8 

Βέιγην 822,1 85,5 9,6 

Γαιιία 785,9 79,3 9,9 

Ηλ. 
Βαζίιεην 

733,7 72,8 10,1 

Ιαπσλία                                 
858,0    

108,2 7,9 

Βξαδηιία 1.386,9 183,7 7,5 

Καλαδάο 1.388,3 95,1 14,6 

Απζηξαιία 1.369,6 106,8 12,8 

ΗΠΑ 1.218,8 100,0 12,2 

Ρσζία 989,4 93,5 10,6 

Κίλα 870,2 121,5 7,2 



57 
 

Όζνλ αθνξά ζηηο δαπάλεο αλά εζληθφηεηα νη κφλεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο, ζρεηίδνληαη 

κε ην κέγεζνο ησλ δαπαλψλ Ακεξηθαλψλ θαη Ρψζσλ, νη νπνίνη μνδεχνπλ πεξηζζφηεξα 

ρξήκαηα θαηά ηελ παξακνλή ηνπο. Οη Ρψζνη θαη νη Ακεξηθάλνη δαπαλνχλ 90 - 110 

επξψ αλά εκέξα παξακνλήο θαηά ηελ πεξίνδν Μαΐνπ – Οθηψβξηνπ, πνζφ πνπ είλαη 

αηζζεηά κεγαιχηεξν ζε ζχγθξηζε κε εθείλν ησλ επηζθεπηψλ απφ άιιεο ρψξεο. Οη 

Ρψζνη επηπιένλ μφδεςαλ πεξηζζφηεξα απφ 160 επξψ αλά εκέξα ην Γεθέκβξην, ελψ 

ζεκαληηθά απμεκέλεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππφινηπνπο κήλεο ήηαλ νη δαπάλεο θαηά ην 

κήλα Γεθέκβξην θαη γηα ηνπο Γάιινπο. 

 

2.8.1 ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη δαπάλεο ησλ ηνπξηζηψλ, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο. Καηά ηελ έξεπλα ιακβάλνληαη ππφςηλ νη δαπάλεο πνπ έγηλαλ 

ζηελ ρψξαο καο θαη φρη ζπλνιηθά νη δαπάλεο πνπ έθαλαλ νη επηζθέπηεο γηα ην ηαμίδη 

ηνπο πξηλ ηελ άθημε ηνπο. Οη θαηεγνξίεο αθνξνχλ ζηελ δηακνλή, εζηηαηφξηα θαη κπαξ, 

κεηαθηλήζεηο, αγνξέο θαη άιιεο δαπάλεο, ςπραγσγηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σν χςνο ησλ δαπαλψλ αλέξρεηαη ζηα 7,72 δηο επξψ, θαη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο απνξξνθνχλ νη δαπάλεο γηα δηακνλή, εζηηαηφξηα θαη κπαξ. Πεξίπνπ 

ην 11,7% ησλ δαπαλψλ αθνξνχλ ζηηο Μεηαθηλήζεηο, ελψ κφιηο ην 5,2% ησλ δαπαλψλ 

πεγαίλεη γηα Φπραγσγηθέο θαη Πνιηηηζηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο. 
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Γηάγξακκα 2.5 

 

Πεγή: Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ, 2013 

 

 

ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη δαπάλεο πνπ έγηλαλ ζηελ Διιάδα αλά ηχπν 

θαηαιχκαηνο. Σν κεγαιχηεξν κεξίδην δαπαλψλ αθνξά επηζθέπηεο πνπ δηέκεηλαλ ζε 

μελνδνρείν ή μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα (56,8%) ελψ νη δαπάλεο απφ επηζθέπηεο πνπ 

πξνηίκεζαλ ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, δηακέξηζκα ή ζπίηη είλαη κφιηο ην 12,1%.Σέινο, ην 

ππφινηπν 31,1% ησλ δαπαλψλ πξνέξρεηαη απφ επηζθέπηεο νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ 

θάπνην άιιν ηχπν θαηαιχκαηνο ή δελ δήισζαλ ηνλ ηχπν θαηαιχκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ. 

  

Γηάξζξσζε δαπαλώλ 

 

Διαμονι 

Εςτιατόρια 

Μετακινιςεισ 

Αγορζσ κ.α. 

Ψυχαγωγικεσ δραςτθριότθτεσ 

Άγνωςτο 
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Πίλαθαο 2.11          Γηάξζξσζε δαπαλψλ αλά ηχπν θαηαιχκαηνο, 2013 

 

Πεγή: Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ, 2013 

 

 

Πίλαθαο 2.12            Πεξηθεξεηαθή δηάξζξσζε δαπαλψλ ,2013 

 

Πεγή: Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ,2013 
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Πίλαθαο 2.13   Πεξηθεξεηαθή Γηάξζξσζε Γαπαλψλ αλά ηχπν Καηαιχκαηνο,2013 

 

Πεγή: Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ,2013 

 

 

2.10 Η ΕΠΟΦΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Ζ επνρηθφηεηα ηνπ θαηλνµέλνπ ηνπ ηνπξηζµνχ ζηνπο πξννξηζµνχο ησλ «ζεξηλψλ 

δηαθνπψλ» ηεο Μεζνγείνπ ζπµπεξηιαµβάλεη θαη ηελ Διιάδα, φπνπ επηθξαηνχλ νη ίδηεο 

πεξίπνπ θιηµαηνινγηθέο ζπλζήθεο, Ζ δήηεζε πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηηο ίδηεο 

ηνπξηζηηθέο αγνξέο θαη ζπλεπψο, παξνπζηάδεη µηα έμαξζε ε νπνία εθδειψλεηαη µε µηα 

βαζµηαία ζπξξίθλσζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. Ζ Διιάδα σο έλαο απφ ηνπο πην 

ζεµαληηθνχο πξννξηζµνχο ηεο Μεζνγείνπ θαη γεληθφηεξα ζηελ Δπξψπε, δελ ζα 

µπνξνχζε λα µείλεη αλεπεξέαζηε απφ απηή ηε δηεξγαζία.  Καηά ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία έλα πνζνζηφ ηνπ αιινδαπνχ ηνπξηζµνχ ην  νπνίν ζηαζεξά μεπεξλά ην 50% 

ζπγθεληξψλεηαη ζην ηξίµελν, ηεο ηνπξηζηηθήο αηρµήο απφ ηνλ Ηνχιηνο έσο ηνλ 

επηέµβξην. ηνπο θεµηζµέλνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζµνχο φπσο ην λεζί ηεο Κξήηεο, 
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ηεο Κέξθπξαο θαη ηεο Ρφδνπ, ην πνζνζηφ απηφ αλαθέξεηαη λα είλαη αθφµα µεγαιχηεξν 

θαη ζπλνδεχεηαη έληνλα µε µηα παξάιιειε µείσζε ηνπ µέζνπ φξνπ εµεξψλ δηαµνλήο. 

Μηα πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήµαηνο νδεγεί ζηνλ εληνπηζµφ ησλ αθνινχζσλ 

παξαγφλησλ νη θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ ηνπξηζηηθή επνρηθφηεηα ζηελ Διιάδα.   

 

• Ο νξγαλσµέλνο µαδηθφο ηνπξηζµφο ν νπνίνο δηαθηλείηαη ζηνπο πξννξηζµνχο ηεο 

Διιάδνο, έρεη θαηά θαλφλα σο θίλεηξν ηνλ ήιην, ηε ζάιαζζα θαη ηελ παξαιία µε 

ζθνπφ λα επηιέμεη ηνλ ηφπν ησλ δηαθνπψλ ηνπ. Δίλαη επνµέλσο ινγηθφ λα 

πξνηηµά ηνπο µήλεο εθείλνπο µε ηηο επλντθφηεξεο θιηµαηνινγηθέο ζπλζήθεο, πνπ 

επηηξέπνπλ ζην θάζε ηνπξίζηα λα απνιαχζεη ηα ζηνηρεία ηεο πξνηίµεζήο ηνπ. Ζ 

ζπξξίθλσζε βέβαηα ηνπ µήλα Απξηιίνπ δελ απνθιείεηαη λα νθείιεηαη ζε θάπνην 

βαζµφ ζε αιιαγή ηνπ θιίµαηνο πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη 

εθδειψλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ ηεο Διιάδνο µε ηηο ζπρλφηεξεο 

βξνρνπηψζεηο θαη ηε πηψζε ηεο ζεξµνθξαζίαο ηνπ αέξα θαη ηεο ζάιαζζαο, 

νπφηε θαη ηε δεµηνπξγία µε επλντθνχ θιίµαηνο γηα δηαθνπέο.  

 

 

• Ζ ηνπξηζηηθή πξνζθνξά ζηνπο λεζηψηηθνπο θαη παξάθηηνπο πξννξηζµνχο φπσο 

ε Κξήηε , έρεη δεµηνπξγεζεί ρσξηθά θαη ιεηηνπξγηθά θαηά ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε 

νη πξνδηαγξαθέο ηεο λα αληαπνθξίλνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηηο αλάγθεο 

αιιά θαη ηηο επηζπµίεο ηνπ ηνπξηζµνχ ησλ ζεξηλψλ δηαθνπψλ ζην λεζί απηφ θαη 

ζηνπο ηέζζεξηο . Κάπνηα παξαιηαθά μελνδνρεία µε εμσζηξεθείο θαη θαηά 

θαλφλα ππαίζξηεο ζπµπιεξσµαηηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη ε θπξίαξρε µνξθή 

θαηαιχµαηνο. 
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο πλφξσλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα 

ην 2012, ην 68,9% ησλ ηαμηδηψλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζην δηάζηεκα 

Ηνπλίνπ - επηεκβξίνπ. Οη αθίμεηο ζην εμάκελν Μαΐνπ - Οθησβξίνπ αλέξρνληαη ζην 85% 

ηνπ ζπλφινπ. 

Απφ έξεπλεο ηεο ΗΣΔΠ παξαηεξνχκε φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ ηνπξηζηψλ ζπλδέεηαη κε 

ηελ εζληθφηεηα ηνπο. Σν 2012 απφ ην ζχλνιν ησλ Ηηαιψλ πνπ επηζθέθηεθαλ ηελ ρψξα 

καο ην 81,3% πξαγκαηνπνίεζε ηηο δηαθνπέο ηνπ θαηά ηελ πεξίνδν Ηνπλίνπ-

επηεκβξίνπ, ελψ αληηζέησο έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ Ακεξηθαλψλ ηνπξηζηψλ 

επηζθέθηεθε ηελ Διιάδα ηνλ κήλα Μάξηην (3,4%) θαη Ννέκβξην (7,4%). Δλδηαθέξνλ 

είλαη ην γεγνλφο πσο έλαο ζεκαληηθφο φγθνο επηζθεπηψλ απφ ηε Γαιιία (ην 7% ηεο 

ζπλνιηθήο θίλεζεο ησλ Γάιισλ) έξρεηαη ζηελ Διιάδα γηα δηαθνπέο ηνλ Απξίιην, έλα 

κήλα λσξίηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο επηζθέπηεο άιισλ εζληθνηήησλ. 

Γηα ην δήηεκα ηεο επνρηθφηεηαο ην Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ 

(ΗΣΔΠ) κε κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε θαηαιήγεη ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

• Ζ επνρηθφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα είλαη ηδηαίηεξα έληνλε, εηδηθφηεξα ζε 

φ,ηη αθνξά ηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ.  

• Ζ επνρηθφηεηα ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζκνχ είλαη αηζζεηά κηθξφηεξε απφ ηελ 

επνρηθφηεηα ηνπ εηζεξρφκελνπ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπξηζκνχ, ην κέγεζνο φκσο 

επηβαξχλεηαη ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία έηε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

• Ζ επνρηθφηεηα ηνπ εηζεξρφκελνπ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη ζεκαληηθά 

εληνλφηεξε ζε ζρέζε κε αληαγσλίζηξηεο ρψξεο (Ηζπαλία, Ηηαιία, Κχπξνο, 

Πνξηνγαιία). 

• Σν πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο ηνπ εηζεξρφκελνπ θαη ζπλνιηθνχ ηνπξηζκνχ 

ζηελ Διιάδα γίλεηαη εληνλφηεξν δηαρξνληθά θαη κάιηζηα νη εμεηαδφκελνη δείθηεο 

επηδεηλψλνληαη γξεγνξφηεξα ζηελ Διιάδα απ’ φ,ηη ζηηο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο. 
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• Ζ επνρηθφηεηα ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζκνχ εκθαλίδεηαη κηθξφηεξε ζηελ Διιάδα απ’ 

φ,ηη ζηηο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο ηεο γηα ηα έηε πξηλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Σα 

ηειεπηαία έηε φκσο νη επηδφζεηο ηνπ κεγέζνπο απηνχ επηδεηλψλνληαη. 

• Ζ δηεξεχλεζε ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ αλά ρψξα πξνέιεπζεο δείρλεη φηη νη 

ρψξεο πξνέιεπζεο κε πςειφηεξν κεξίδην ζηηο αθίμεηο εκθαλίδνπλ θαη ηελ 

πςειφηεξε επνρηθφηεηα, ελψ ρακειή επνρηθφηεηα εκθαλίδνπλ ηνπξίζηεο απφ 

ρψξεο πξνέιεπζεο κε κηθξφ κεξίδην ζηηο αθίμεηο ζηελ Διιάδα. 

 

2.11  ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΙ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΡΙΕ ΦΨΡΕ 

 

 

ηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ, νη αθίμεηο απμήζεθαλ θαηά 6,1% ην 2013 ζε ζρέζε κε ην 

2012. Με εμαίξεζε ηελ Κχπξν, ε νπνία ζεκείσζε κείσζε (-2,4%), νη θχξηεο 

αληαγσλίζηξηεο ρψξεο ηεο Διιάδαο ζεκείσζαλ αχμεζε ην 2013, ρσξίο φκσο λα 

θαηαθέξνπλ λα μεπεξάζνπλ ην πνζνζηφ ηεο Διιάδαο πνπ ήηαλ 15,5%. ηελ δεχηεξε 

ζέζε κεηά ηελ Διιάδα βξίζθεηαη ε Σνπξθία κε πνζνζηφ 9,8% θαη αθνινπζεί ε 

Πνξηνγαιία κε πνζνζηφ 8%. Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε επίπεδν αθίμεσλ 

αληηθαηνπηξίζηεθαλ θαη ζηηο ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο. Σηο θαιχηεξεο επηδφζεηο είρε θαη 

πάιη ε Διιάδα κε αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ εηζπξάμεσλ θαηά 17% πεξίπνπ ην 2013 ζε 

ζρέζε κε ην 2012. 

 

 

 

Πίλαθαο 2.14    Δμέιημε ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα θαη ηηο Αληαγσλίζηξηεο ρψξεο  
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Πεγή : Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ,2013    

 

Γηάγξακκα 2.6    

                                                                                           

        

 

 

     

2.12  ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ  ΣΟ ΤΝΟΛΟ 

ΣΗ ΦΨΡΑ 
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Ζ ρψξα καο δηαζέηεη 9.677 μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 773.445 

θιηλψλ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (ΞΔΔ). Σν 

ζπλνιηθφ μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 2.16  Ξελνδνρεηαθφ Γπλακηθφ Διιάδαο 2013 

 5* 4* 3* 2* 1* Γεληθφ 
Άζξνηζκα 

Μνλάδεο 361 1.277 2.358 4.203 1.478 9.677 

Γσκάηηα 57.878 100.289 95.674 119.157 28.334 401.332 

Κιίλεο 117.555 194.010 183.722 223.932 54.226 773.445 

       

Πεγή : Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, Γεθέκβξηνο 2013. 

 

 

Σν 2013 ηα μελνδνρεία απμήζεθαλ θαηά 1,3%, ελψ ζε φξνπο δσκαηίσλ ε αχμεζε απηή 

αλέξρεηαη ζε 5,6% ζε ζρέζε κε ην 2009. Δπίζεο, απφ ηε ζχγθξηζε ηεο θαηαλνκήο ησλ 

μελνδνρείσλ κε βάζε ηελ θαηεγνξία ηνπο, πξνθχπηεη φηη ην μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ ηεο 

ρψξαο αλαβαζκίδεηαη, θαζψο ηα μελνδνρεία 5 αζηέξσλ απμήζεθαλ θαηά 31,4% ην 2013 

ζε ζρέζε κε ην 2009 θαη παξάιιεια κεηψζεθε ην πνζνζηφ ησλ δχν ρακειφηεξσλ 

θαηεγνξηψλ. Μηθξφηεξεο έθηαζεο αχμεζε παξαηεξήζεθε θαη ζηα μελνδνρεία 4 θαη 3 

αζηέξσλ. 
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Πίλαθαο 2.17  Καηαλνκή Ξελνδνρείσλ κε βάζε ηελ Καηεγνξία 

Καηεγνξία 2013 2009 Γ% 
2013/2009 

5* 14,4% 11,60% 31,40% 

4* 25,0% 25,30% 4,20% 

3* 23,8% 23,60% 6,50% 

2* 29,7% 31,80% -1,50% 

1* 7,1% 7,70% -2,80% 
Πεγή : Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, Γεθέκβξηνο 2013. 

 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ μελνδνρεηαθνχ 

δπλακηθνχ ην 2013. Σν 2013 πάλσ απφ ην 63% ησλ μελνδνρείσλ ήηαλ εληαγκέλν ζηηο 

3 αλψηεξεο θαηεγνξίεο, ελψ ην 2009 ην πνζνζηφ απηφ ήηαλ πεξίπνπ 60%. 

 

Γηάγξακκα 2.7 Καηαλνκή Ξελνδνρείσλ κε βάζε ηελ Καηεγνξία,2013 

 

Πεγή: Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, Γεθέκβξηνο 2013. 

 

1*

2*

3*

4*

5*
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Όζνλ αθνξά ζην κέγεζνο ησλ μελνδνρείσλ γίλεηαη ε ηππηθή παξαδνρή φηη ηα 

μελνδνρεία απφ 1-20 δσκάηηα ραξαθηεξίδνληαη σο νηθνγελεηαθά, απφ 21-50 δσκάηηα 

σο κηθξά, απφ 51-100 δσκάηηα σο κεζαία θαη απφ 101 δσκάηηα θαη πάλσ σο κεγάια. 

ηνλ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο ην 

2013. 

 

Πίλαθαο 2.17  Πνζνζηηαία Καηαλνκή ησλ Ξελνδνρείσλ κε βάζε ην κέγεζνο, 2013 

Μέγεζνο μελνδνρείνπ 5* 4* 3* 2* 1* χλνιν 

Οηθνγελεηαθφ 1-20 
δσκάηηα 

12,2% 34,8% 37,6% 42,8% 65,4% 42,8% 

Μηθξφ 21-50 δσκάηηα 13,0% 24,1% 35,5% 45,9% 32,7% 37,3% 

Μεζαίν 51-100 δσκάηηα 15,5% 15,3% 19,9% 10,3% 1,7% 12,2% 

Μεγάιν >101 δσκάηηα 59,3% 25,8% 7,0% 1,0% 0,1% 7,8% 

Πεγή: Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, Γεθέκβξηνο 2013. 

 

ρεδφλ ην 43% ησλ θαηαιπκάησλ ηεο ρψξαο αθνξά ζε νηθνγελεηαθά μελνδνρεία κε 

κέγεζνο κέρξη 20 δσκάηηα θαη κφλν ην 8% πεξίπνπ ησλ κνλάδσλ είλαη μελνδνρεία 

κεγάινπ κεγέζνπο κε πάλσ απφ 100 δσκάηηα. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ μελνδνρείσλ 5 

αζηέξσλ είλαη μελνδνρεία κεγάινπ κεγέζνπο (59,3%) θαη αληίζηξνθα, ε πιεηνλφηεηα 

ησλ μελνδνρείσλ ελφο αζηεξηνχ (65,4%) είλαη νηθνγελεηαθά μελνδνρεία δπλακηθφηεηαο 

κέρξη 20 δσκάηηα. 
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Γηάγξακκα 2.8 Καηαλνκή Ξελνδνρεηαθψλ Καηαιπκάησλ κε βάζε ην Μέγεζνο, 2013 

 

Πεγή: Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, Γεθέκβξηνο 2013. 

 

Ζ αλαβάζκηζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ ην 2013 δελ έρεη γίλεη κφλν σο πξνο ηελ 

θαηεγνξία ηνπ μελνδνρείνπ, αιιά θαη σο πξνο ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. Ηδηαίηεξα 

εκθαλήο είλαη ε αλαβάζκηζε σο πξνο ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, φπσο απηή 

απνηππψλεηαη ζηε δηαδηθηπαθή παξνπζία ηνπ μελνδνρείνπ κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαη ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ησλ πειαηψλ ηνπ. 

  

Οικογενειακό 1- 
20 δωμάτια 

Μικρό 21-50 
δωμάτια 

Μεςαίο 51-100 
δωμάτια 

Μεγάλο >101 
δωμάτια 
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Πίλαθαο 2.18  Γηάζεζε Ηζηνζειίδαο θαη Πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν αλά Καηεγνξία 

Καηαιχκαηνο, 2013 

Καηεγνξία website Internet 
Access 

Internet 
Corner 

5* 326 238 249 

4* 1058 577 617 

3* 1723 813 812 

2* 2332 1014 974 

1* 550 224 180 

Έρνπλ 5.989 2.866 2.832 

Γελ έρνπλ 3.688 6.811 6.845 

Πεγή: Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, Γεθέκβξηνο, 2013 

 

Σν 2013, ην δπλακηθφ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ αλαβαζκίζηεθε, φρη κφλν 

αλαθνξηθά κε ηελ θαηεγνξία ηνπο, αιιά θαη σο πξνο ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη. 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε αλαβάζκηζε φζνλ αθνξά ζηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ηδηαίηεξα 

φπσο εθδειψλεηαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο παξνπζίαο ηνπ μελνδνρείνπ κε ηε 

δεκηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ θαη ηελ παξνρή ειεχζεξνπ δηθηχνπ ζχλδεζεο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ην 2013 ην 62% ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ έρνπλ δηθή ηνπο 

ηζηνζειίδα έλαληη 52% ην 2009 θαη 45% ην 2007. Σν 30% ησλ μελνδνρείσλ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη έλα 30% παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ελφο 

Internet Corner (18% θαη 21%, αληίζηνηρα ην 2009). 

Ζ πιεηνςεθία ησλ μελνδνρείσλ πςειήο θαηεγνξίαο, φπσο είλαη αλακελφκελν, δηαζέηεη 

ηζηνζειίδα, θαηά πξνζέγγηζε ηα 5άζηεξα ζε πνζνζηφ 90% θαη ηα 4άζηεξα ζε πνζνζηφ 

83%. Χζηφζν, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη θαη ηα μελνδνρεία ρακειφηεξσλ θαηεγνξηψλ 

έρνπλ αξρίζεη κε έληνλνπο ξπζκνχο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ην πνζνζηφ ησλ μελνδνρείσλ ελφο αζηεξηνχ πνπ δηαζέηεη 

ηζηνζειίδα απμήζεθε θαηά 37% ην 2013 ζε ζρέζε κε ην 2009, ελψ ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ ησλ μελνδνρείσλ 2 αζηέξσλ απμήζεθε θαηά 22% ηελ ίδηα πεξίνδν. Με ηνλ 

ίδην εμίζνπ ζεακαηηθφ ηξφπν, έρνπλ απμεζεί θαη ηα πνζνζηά ησλ μελνδνρείσλ ησλ 
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ρακειφηεξσλ θαηεγνξηψλ πνπ παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν. 

ε θακία πεξίπησζε, νη Έιιελεο μελνδφρνη δελ πξέπεη λα επαλαπαπζνχλ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ κέζσ χπαξμεο ηζηνζειίδαο θαη απιήο ζχλδεζεο 

ζε κεραλέο αλαδήηεζεο γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ. Οθείινπλ λα γίλνπλ 

ελεξγεηηθφηεξνη θαη πεξηζζφηεξν δπλακηθνί ζρεηηθά κε ηε ζπλερή  θαη αδηάθνπε 

αλαβάζκηζε ηεο εηθφλαο ησλ μελνδνρείσλ ηνπο. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ Διιήλσλ 

μελνδφρσλ θαη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο απεηθνλίδεηαη παξαζηαηηθά ζε πξφζθαηε 

ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο Trivago. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, δηαθαίλεηαη φηη ην 2013 κφλν 

ην 21% φζσλ είραλ θάπνην ινγαξηαζκφ ζηελ Trivago αλαλέσζαλ ην πξνθίι ηνπ 

μελνδνρείνπ ηνπο αλεβάδνληαο λέεο πιεξνθνξίεο θαη επαγγεικαηηθέο θσηνγξαθίεο, 

φηαλ ζηελ Πνξηνγαιία ην αληίζηνηρν πνζνζηφ μεπεξλά ην 80%. 

Πιένλ ηα μελνδνρεία πνπ δηαζέηνπλ εζηηαηφξην αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 38,8%, 

πνζνζηφ ιίγν κεγαιχηεξν απφ απηφ ηνπ 2009 (38,4%). Πεξίπνπ ίδην παξακέλεη θαη ην 

πνζνζηφ ησλ μελνδνρείσλ πνπ δηαζέηνπλ εζηηαηφξην, αλαθνξηθά κε ηελ θαηεγνξία 

ηνπο. Δλ αληηζέζεη παξαηεξείηαη αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2009 ζηα μελνδνρεία πνπ 

δηαζέηνπλ αίζνπζεο ζπλεδξίσλ θαη ζπλεδξηαθφ θέληξν. Ο θχξηνο ιφγνο απηήο ηεο 

αχμεζεο είλαη ε αλαβάζκηζε ησλ μελνδνρείσλ 3 θαη 4 αζηέξσλ, ηα νπνία ζηνρεχνπλ 

ζηε βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο, έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη 

πνηθηινηξφπσο ε αλάγθε ησλ πειαηψλ ηνπο. Σα πνζνζηά απηά είλαη πνιχ πην ρακειά 

ζηα μελνδνρεία κηθξφηεξεο θαηεγνξίαο. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ζπλνιηθή εηθφλα ησλ μελνδνρείσλ ηεο ρψξαο καο ην 2013 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αλαλέσζε θαη βειηίσζε. Αλακθηζβήηεηα φκσο ν μελνδνρεηαθφο 

θιάδνο θαη ηδηαίηεξα ηα μελνδνρεία κηθξφηεξσλ θαηεγνξηψλ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ 

βειηίσζεο θαη αλαβάζκηζεο, έηζη ψζηε λα πξνζθέξνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

ππεξεζίεο θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε πειαηνινγίνπ ηνπο, παξακέλνληαο 

αληαγσληζηηθά. 
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2.13  ΦΡΗΜΑΣΟΔOΣΗΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟY ΣΟMEΑ 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε κεηψζεθε 16% ην 2013 ζε ζρέζε κε 

ην 2010 ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, εληνχηνηο ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο 

παξνπζηάδεηαη λα έρεη επλνεζεί, θαζψο ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο ηξάπεδεο απμήζεθε 

5,2% θαηά ην ίδην δηάζηεκα. 

 

Πίλαθαο 2.19   Υξεκαηνδφηεζε ησλ Δγρψξησλ Δπηρεηξήζεσλ θαηά Κιάδν 

Γξαζηεξηφηεηαο 

Έηνο Σξίκελν Γεσξγία Βηνκεραλία Δκπόξην Σνπξηζκόο Ναπηηιία ύλνιν 

 I 3.987 23.934 33.203 7.639 10.701 135.105 

 II 2.200 26.829 26.724 7.376 19.340 130.159 

2010 III 2.155 24.471 25.873 7.274 17.798 123.543 

 IV 2.060 24.269 25.355 7.355 17.498 123.244 

 I 2.124 24.854 25.407 7.404 16.983 122.173 

 II 2.031 24.862 25.245 7.224 16.927 121.372 

2011 III 2.024 23.907 25.678 7.282 18.306 122.680 

 IV 2.009 23.405 24.687 7.229 18.008 120.126 

 I 1.921 23.054 24.053 7.490 16.231 118.316 

 II 1.895 22.879 23.590 7.453 14.803 114.529 

2012 III 1.503 22.011 22.641 7.326 14.190 110.320 

 IV 1.412 22.162 22.168 7.501 12.442 107.335 

 I 1.456 22.367 22.212 7.946 13.586 109.975 

 II 1.415 21.728 21.751 7.840 12.901 106.798 

2013 III 1.555 21.303 21.239 7.731 12.481 105.033 

 IV 1.628 21.481 20.038 7.735 11.838 103.204 

Πεγή: ηαηηζηηθφ Γειηίν Οηθνλνκηθήο πγθπξίαο, Σξάπεδα ηεο Διιάδνο,2013 

 

Βέβαηα, ην κεξίδην ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ζχλνιν ηεο ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο παξακέλεη 

ρακειφ. Σν 2010, ην κεξίδην ηεο ηνπξηζηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ήηαλ πεξίπνπ 4% θαη 

απμήζεθε ζε 5,2% ην 2013. Παξακέλεη, φκσο, ιίγν πάλσ απφ ην 1/3 πεξίπνπ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο βηνκεραλίαο. 
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2.13.1 Έςοδα των ελληνικών ξενοδοχεύων 2012 
 

Σα ζηαηηζηηθά ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πνπ ζπιιέγνληαη ζηελ εηήζηα έξεπλα, αθνξνχλ 

ζηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. Δπνκέλσο, ζηε θεηηλή έθζεζε 

παξνπζηάδνληαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ ειιεληθψλ μελνδνρείσλ θαηά ην 

2012. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηνπ ΗΣΔΠ γηα ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά 

θαηαδεηθλχεηαη φηη ην 2011 ήηαλ αξθεηά πξνζνδνθφξα ρξνληά γηα ηηο ειιεληθέο 

μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο ην κέζν έζνδν αλά δσκάηην απμήζεθε θαηά 9,2% 

ζε ζρέζε κε ην 2010. Παξ’ φια απηά ην 2012 ηα έζνδα ησλ μελνδνρείσλ κεηψζεθαλ 

θαηά πεξίπνπ 13% αθνινπζψληαο ηελ θαζνδηθή πνξεία ηνπ ηνπξηζκνχ ηελ ρξνληά 

απηή. 

Σηο κεγαιχηεξεο κεηψζεηο, ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ηηο θαηέγξαςαλ ηα μελνδνρεία ηεο 

Κεληξ. Διιάδαο (-37,6%), ηεο Αηηηθήο (-19,6%) θαη ησλ Κπθιάδσλ-Γσδεθαλήζσλ (-

15,6%). ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο νη κεηψζεηο θπκαίλνληαη απφ -0,4% γηα ηελ 

Πεινπφλλεζν κέρξη -7,7% γηα ηελ Κξήηε. 

 

 

Πίλαθαο 2.20    Μέζν Έζνδν αλά Γσκάηην αλά Πεξηθέξεηα θαη Καηεγνξία 

 Πεγή: ΗΣΔΠ, Έξεπλα πεδίνπ ζηα μελνδνρεία ηεο Διιάδαο, 2013 
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Χο πξνο ηηο θαηεγνξίεο ησλ μελνδνρείσλ ηε κεγαιχηεξε κείσζε θαηέγξαςαλ ηα 

μελνδνρεία 5 αζηέξσλ (-14%) θαη ηε κηθξφηεξε ηα μελνδνρεία 2 αζηέξσλ (-2,5%). 

 

 

Πίλαθαο 2.21  Μέζν Έζνδν αλά Γσκάηην κε βάζε ηελ Καηεγνξία ηνπ Ξελνδνρείνπ(€) 

 Πεγή: ΗΣΔΠ, Έξεπλα πεδίνπ ζηα μελνδνρεία ηεο Διιάδαο, 2013. 

 

 

Πξνθαλψο ην πνζνζηφ ησλ νηθνγελεηαθψλ μελνδνρείσλ πνπ νη ππεξεζίεο ηνπο είλαη 

ρακειφηεξνπ πνηνηηθνχ επηπέδνπ είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ λα απεπζπλζνχλ ζε 

ηνπξηζηηθφ θνηλφ ηνπ εμσηεξηθνχ ηζνζθειίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ κείσζε ηνπ 

εζφδσλ ηνπο εμαηηίαο ηεο χθεζεο ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία. 

 

2.13.2  Σιμέσ διάθεςησ του ελληνικού τουριςτικού προϊόντοσ 
 

Οη ηηκέο ησλ μελνδνρείσλ πνπ δηακνξθψζεθαλ ην 2013 απνηεινχλ άκεζε απφξξνηα 

ηεο δπζρεξνχο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξάηεζε ζην ζχλνιν ηνπ 

μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ θαηά ην 2012. Ζ πξψηε ελέξγεηα ζηελ νπνία πξνέβεζαλ νη 

μελνδφρνη ήηαλ ε κείσζε ησλ ηηκψλ απνζθνπψληαο ζηελ αχμεζε ηεο πειαηείαο ηνπο. 

Καηά ζπλέπεηα ε κέζε ζηαζκηζκέλε ηηκή δηάζεζεο ησλ δσκαηίσλ ζην ζχλνιν ηεο 

ρψξαο κεηψζεθε θαηά 3,5% ην Μάην ηνπ 2013 ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 

2012, ελψ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013 παξέκεηλε νπζηαζηηθά ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2012. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο πιεξφηεηεο θαη ηηο ηηκέο 

ησλ μελνδνρείσλ ήηαλ αληηζηξφθσο αλάινγε, θαη ζε επίπεδν ρψξαο θαη ζε επίπεδν 

νξηζκέλσλ πεξηθεξεηψλ. Ζ θαηά 12% πεξίπνπ αχμεζε ζηηο πιεξφηεηεο ην Μάην 
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ζπλδέεηαη κε κείσζε ησλ ηηκψλ θαηά 3,5%, ελψ ε πην ήπηα αχμεζε ζηηο πιεξφηεηεο ηνλ 

Αχγνπζην (4,7%) ζπλδέεηαη κε κηα ζηαζηκφηεηα ζηηο ηηκέο δηάζεζεο ησλ δσκαηίσλ ην 

κήλα απηφ. 

 

Πίλαθαο 2.22   Μέζε Σηκή Γσκαηίνπ αλά Πεξηθέξεηα (€) 

 

Πεγή: ΗΣΔΠ, Έξεπλα πεδίνπ ζηα μελνδνρεία ηεο Διιάδαο, 2013. 

 

Αμηνζεκείσην παξακέλεη ην γεγνλφο, φηη ελψ νη ηηκέο παξνπζίαδαλ άλνδν απφ ην 2000 

κέρξη ην 2008, ην 2009 παξνπζίαζαλ κείσζε 5% θαη έθηνηε αθνινπζνχλ κηα θαζνδηθή 

πνξεία είηε παξακέλνπλ ζηαζεξέο, αλάινγα κε ην κήλα πνπ θάζε θνξά εμεηάδεηαη. 

Ζ κέζε ηηκή δσκαηίνπ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο ην Μάην ηνπ 2013 δηακνξθψζεθε ζηα 64 

€, απφ 66 € πνπ ήηαλ ηνλ Μάην ηνπ 2012. Αληίζηνηρα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013 ε κέζε 

ηηκή παξέκεηλε ζηα επίπεδα ηνπ αληίζηνηρνπ κήλα ηνπ 2012.  

Οη ηηκέο ην Μάην ηνπ 2013 κεηψζεθαλ θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Με εμαίξεζε ηα 

μελνδνρεία ζηελ Ήπεηξν-Θεζζαιία θαη ηελ Μαθεδνλία-Θξάθε, νη ηηκέο ζηηο ππφινηπεο 

πεξηθέξεηεο θαηέγξαςαλ κείσζε απφ -0,5% γηα Αηηηθή θαη Πεινπφλλεζν κέρξη -19% 

γηα Κεληξηθή Διιάδα. 

Δκθαλήο δηαθνξά, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, δειψλεηαη θαηά ηνλ κήλα 

Αχγνπζην γηα ηηο δηάθνξεο πεξηνρέο. Ζ κείσζε ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο, φπνπ 
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ζεκεησηένλ παξαδνζηαθά θαηαγξάθνληαλ νη κεγαιχηεξεο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο, έθηαζε 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013 ζε 6% ζηελ Κξήηε, ζε 3,6% ζηα Ηφληα Νεζηά, ελψ νξηαθή ήηαλ 

ε αχμεζε ζηηο Κπθιάδεο-Γσδεθάλεζα. Δμαηξεηηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά 

ζηελ πιεξφηεηα (15% αχμεζε) ησλ μελνδνρεηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ ηεο Κεληξηθήο 

Διιάδαο (ρσξίο ηελ Αηηηθή) είρε ε κεγάιε κείσζε ησλ ηηκψλ ε νπνία έθηαζε κέρξη θαη 

ην 23%. Με αξθεηή αηζηνδνμία νθείινπκε λα αλαθέξνπκε ηελ αχμεζε ηεο πιεξφηεηαο 

ησλ μελνδνρείσλ ηεο Αηηηθήο θαηά 3,7% ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013, ζπγθξηηηθά κε ηηο 

κεηψζεηο 16-17% πνπ είραλ παξαηεξεζεί ηνλ ίδην κήλα ηα πξνεγνχκελα έηε. Μηα 

πηζαλή εμήγεζε ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ζηα μελνδνρεία ηεο Αηηηθήο ζπλδπαζηηθά κε 

ηελ αχμεζε ηεο πιεξφηεηαο ηνπο δείρλεη ηελ αξρή κηαο επλντθήο κεηαβνιήο ζηνλ 

ηνπξηζκφ ηεο Αζήλαο θαη γεληθφηεξα ηεο Αηηηθήο, αληηζηξέθνληαο ην πξφηεξν αξλεηηθφ 

θιίκα. 

Οη ηηκέο ησλ μελνδνρείσλ ηεο Κξήηεο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013 ζπλερίδνπλ λα θαηέρνπλ 

ηελ πςειφηεξε ζέζε παξά ηελ κείσζε πνπ ππέζηεζαλ (6%) ζε ζρέζε κε ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2013 θαη δηακνξθψλνληαη ζηα 115 επξψ πεξίπνπ. Σα μελνδνρεία 

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαηαιακβάλνπλ ηελ δεχηεξε ζέζε κε 114 επξψ, απφ ηελ ηξίηε 

πνπ βξίζθνληαλ ην 2012, ελψ ζηελ ηξίηε ζέζε (απφ δεχηεξε ην 2012) βξέζεθαλ ηα 

μελνδνρεία ζηηο Κπθιάδεο-Γσδεθάλεζα κε 112 επξψ. Αξθεηά αηζηφδνμεο είλαη θαη νη 

πξνβιέςεηο γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζηα λεζηά ηνπ Βνξ. Αηγαίνπ, φπνπ νη αεξνπνξηθέο αθίμεηο 

αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ απμήζεθαλ θαηά 1,2% ην 2013, νη ηηκέο ηνλ Αχγνπζην 

απμήζεθαλ θαηά 6,3% θαη νη πιεξφηεηεο θαηά 9%. Ζ εμέηαζε ησλ επηδφζεσλ ζηα 

μελνδνρεία ηεο Ζπείξνπ-Θεζζαιίαο ηνλ ίδην κήλα δελ ζα κπνξνχζαλ λα δείμνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή εηθφλα, εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηνλ επνρηθφ ηνπξηζκφ ζε ζρέζε κε 

ηηο πξναλαθεξζείζεο λεζησηηθέο πεξηνρέο. Έηζη, αλ εμεηάζνπκε ηηο επηδφζεηο ησλ 

μελνδνρείσλ ηεο πεξηνρήο ην Μάην ηνπ 2013 ζε ζρέζε κε ην 2012, ζα δνχκε φηη νη ηηκέο 

νπζηαζηηθά παξέκεηλαλ ζηαζεξέο (+0,4%) ελψ αληίζεηα νη πιεξφηεηεο απμήζεθαλ θαηά 

22%. Σνλ Αχγνπζην νη πιεξφηεηεο απμήζεθαλ θαηά 3% πεξίπνπ θαη νη ηηκέο κεηψζεθαλ 

θαηά 1,5% πεξίπνπ. 

Όπσο ήηαλ ινγηθφ νη κηθξέο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο επεξεάζηεθαλ πεξηζζφηεξν 

απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε κεηψλνληαο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο ηηκέο ηνπο. ηα κηθξά 

νηθνγελεηαθά μελνδνρεία (κέρξη 20 δσκάηηα) νη ηηκέο κεηψζεθαλ θαηά 2% πεξίπνπ ηνλ 

Αχγνπζην θαη θαηά 4,6% ην Μάην. ηα κεγάια μελνδνρεία (>101 δσκάηηα) ε κείσζε 

ησλ ηηκψλ ην Μάην πεξηνξίζηεθε ζην 3,5%, ελψ ηνλ Αχγνπζην νη ηηκέο ηνπο απμήζεθαλ 

θαηά 3,7%. 
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Πίλαθαο 2.23   Μέζε Σηκή Γσκαηίνπ αλά Μέγεζνο Ξελνδνρείνπ (€) 

 

Πεγή: ΗΣΔΠ, Έξεπλα πεδίνπ ζηα μελνδνρεία ηεο Διιάδαο, 2013 

 

Όπσο θαη ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο, έηζη θαη ην 2013 ηα μελνδνρεία ησλ ρακειψλ 

ηάμεσλ εμαθνινπζνχλ λα ράλνπλ έδαθνο. Οη ηηκέο ζηα μελνδνρεία 2* θαη 1* κεηψζεθαλ 

θαη ην Μάην θαη ηνλ Αχγνπζην. Μείσζε, φκσο, ζεκεηψζεθε ηνλ Μάην θαη ζηα μελνδνρεία 

ησλ 3* (-1,6%) θαη ησλ 4* (-3,2%), ελψ ηνλ Αχγνπζην θαη ζηηο 3 πςειέο θαηεγνξίεο 

μελνδνρείσλ παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ ηηκψλ. 

 

Πίλαθαο 2.24    Μέζε Σηκή Γσκαηίνπ αλά Καηεγνξία Ξελνδνρείνπ (€) 

 Πεγή: ΗΣΔΠ, Έξεπλα πεδίνπ ζηα μελνδνρεία ηεο Διιάδαο, 2013 

 

Πίλαθαο 2.25     Μέζε Σηκή Γηάζεζεο Γσκαηίσλ ζηα Διιεληθά Ξελνδνρεία (€) 
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Πεγή: ΗΣΔΠ, Έξεπλα πεδίνπ ζηα μελνδνρεία ηεο Διιάδαο, 2013. 

 

Οη ζηα μελνδνρεία 5 αζηέξσλ θπκαίλεηαη γχξσ ζηα 105 επξψ ηνλ Μάην θαη γχξσ ζηα 

170 επξψ ηνλ Αχγνπζην. Ζ πιεηνςεθία ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ πνπ απνηειείηαη 

απφ μελνδνρεία 2 αζηέξσλ δηακνξθψλεη ηηο ηηκέο ζηα 40 επξψ πεξίπνπ ηνλ Μάην θαη 

60 επξψ ηνλ Αχγνπζην. 

Οη ηηκέο απηέο απνηεινχλ ηνπο ζηαζκηζκέλνπο κέζνπο ηεο θάζε θαηεγνξίαο. 

Δπνκέλσο, ε βαξχηεηα ησλ κεγάισλ κνλάδσλ είλαη πνιχ απμεκέλε έλαληη ησλ κηθξψλ. 

Αλ κειεηεζεί δηεμνδηθφηεξα ε θαηαλνκή ησλ ηηκψλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ην 45% ησλ 

ειιεληθψλ μελνδνρείσλ δηαζέηνπλ ηα δσκάηηά ηνπο θάησ απφ 40 επξψ ην Μάην. Σν 

πνζνζηφ ησλ μελνδνρείσλ πνπ πσινχλ θάησ απφ 60 επξψ αλέξρεηαη ζην 78%. 

Αληίζεηα, κφλν ην 7% πεξίπνπ ησλ ειιεληθψλ μελνδνρείσλ πσινχλ πάλσ απφ 100 

επξψ ηα δσκάηηά ηνπο ην Μάην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 2.26    Καηαλνκή Μέζεο Σηκήο Γηάζεζεο ησλ Γσκαηίσλ   
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Πεγή: ΗΣΔΠ, Έξεπλα πεδίνπ ζηα μελνδνρεία ηεο Διιάδαο, 2013. 

 

Όπσο παξαηεξνχκε, ην πνζνζηφ ησλ μελνδνρείσλ πνπ δηαζέηεη δσκάηηα θάησ ησλ 40 

επξψ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013, βξίζθεηαη θάησ απφ ην κηζφ ηνπ Μαΐνπ (19%). Γεγνλφο 

ελδεηθηηθφ ηεο βειηίσζεο ζην επίπεδν ησλ  ηηκψλ. Σν πνζνζηφ απηφ ήηαλ 7% ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2012, γεγνλφο πνπ απνηππψλεη ηε γεληθεπκέλε ηάζε κείσζεο ηνπ 

επηπέδνπ ησλ μελνδνρεηαθψλ ηηκψλ. ηελ πεξίνδν ηεο πςειήο δήηεζεο κφλν ην 17% 

ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ δηαζέηεη ηα δσκάηηα πάλσ απφ 100 επξψ ηελ εκέξα, 

πνζνζηφ πνπ παξακέλεη ζηαζεξφ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012. 
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Πίλαθαο 2.22  Μέζν Έζνδν αλά Γσκάηην 2012 (€) 

 Πεγή: ΗΣΔΠ, Έξεπλα πεδίνπ ζηα μελνδνρεία ηεο Διιάδαο, 2013. 

 

Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά εηζπξάμεσλ ζπλερίδνπλ λα θαηέρνπλ ηα μελνδνρεία πςειψλ 

θαηεγνξηψλ  ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, θπξίσο ιφγσ ηεο δηάζεζεο κεγάισλ 

αηζνπζψλ θαη ρψξσλ καδηθήο εζηίαζεο ζην επξχ θνηλφ. 

Ζ πξαθηηθή ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ ζπλερίδεηαη ζηα μελνδνρεία ηνπ Βνξείνπ 

Αηγαίνπ θαη ηεο Κεληξηθήο Διιάδνο, νπνχ πξαγκαηνπνηνχληαη ηα κηθξφηεξα έζνδα αλά 

δσκάηην. Οη δχν θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ εξκελεχνπλ απηφ ην θαηλφκελν είλαη 

αθελφο ε αλά θαηεγνξία δηάξζξσζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ κε ηα ρακειψλ 

θαηεγνξηψλ μελνδνρεία λα ππεξηεξνχλ έλαληη ησλ πςειψλ, αθεηέξνπ θαη ε ζχλζεζε 

ηεο πειαηείαο ηνπο (Έιιελεο, αιινδαπνί). 
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2.14  SWOT Ελληνικόσ Σουριςμόσ 

 

 

Ζ swot analysis ζα απνηειέζεη ην εξγαιείν εληνπηζκνχ ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Διιεληθνχ Σνπξηζκνχ, κέζσ ηεο θαηαγξαθήο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ πεξηθιείεη ηηο Γπλάκεηο θαη 

Αδπλακίεο, ελψ ην εμσηεξηθφ ηηο Δπθαηξίεο θαη ηηο Απεηιέο. 

Γπλάκεηο 

 

Γεσθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

• Σν κεζνγεηαθφ θιίκα 

• Ζ αθηνγξακκή πνπ μεπεξλά ηα 15.000 ρηιηφκεηξα 

• Μεγάινο αξηζκφο λεζηψλ 

Πνιηηηζηηθά θαη Πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

• εκαληηθή πνιηηηζηηθή θαη ηζηνξηθή θιεξνλνκηά 

• Ζ θήκε ηεο Διιεληθήο θνπδίλαο θαη δηαηξνθήο 

Θεζκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

• Τςειφηεξν αίζζεκα αζθάιεηαο ησλ ηνπξηζηψλ ζε ζρέζε κε αληαγσληζηηθνχο 

πξννξηζκνχο 

• Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ 

ηνπξηζκνχ 

Σερλνινγηθφ επίπεδν 

• Πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ ησλ πθηζηάκελσλ  ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

• Βειηίσζε πξνβνιήο  ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 
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Μεηνλεθηήκαηα 

 

Υσξνηαμηθφ πεξηβαιινληηθφ επίπεδν 

• Αληζνθαηαλνκή ηνπ μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ 

• Δπηβάξπλζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

• Τπέξβαζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζε νξηζκέλνπο 

ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο 

ε επίπεδν ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο 

• Διιείςεηο εγθαηαζηάζεσλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη γεληθφηεξα 

ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ 

• Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ είλαη ΜκΔ κε κεησκέλε ηθαλφηεηα 

marketing, θαη ρακειή πνηφηεηα ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ 

• Μηθξφο βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο ζε ζρέζε κε 

ηνπο αληαγσληζηέο 

• Έιιεηςε ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ γηα πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ κε 

εηδηθά ελδηαθέξνληα, φπσο ν ηακαηηθφο ή θπζηνιαηξηθφο ηνπξηζκφο 

ε επίπεδν ηνπξηζηηθήο δήηεζεο 

• Σν ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ είλαη ην κνληέιν “Ήιηνο- Θάιαζζα” 

• Υακειή ηνπξηζηηθή δαπάλε ιφγσ πξνζέιθπζεο κε πνηνηηθψλ ηνπξηζηψλ 

• Ζ κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ έξρεηαη ζηελ Διιάδα ηνπο 

κήλεο Μάην έσο επηέκβξην 

 

ε ζεζκηθφ επίπεδν 

• Έιιεηςε εθζπγρξνληζκέλεο ηνπξηζηηθήο λνκνζεζίαο 

• Αδπλακία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ 
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Δπθαηξίεο 

 

• Αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ απφ απηέο πνπ ηξνθνδνηνχλ παξαδνζηαθά ηνλ 

ειιεληθφ ηνπξηζκφ 

• Ζ δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο, ψζηε λα βειηησζεί θαη λα δηαθνξνπνηεζεί ην 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ 

• Ζ δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ηνπηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ 

• Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο δήηεζεο ησλ ηνπξηζηψλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λέεο 

αγνξέο πέξα απφ ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ ήιηνπ-ζάιαζζαο θαη επηκήθπλζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ 

 

 

Απεηιέο 

 

• Ο απμαλφκελνο αληαγσληζκφο ζην εμσηεξηθφ απφ ρψξεο κε ρακειφηεξν θφζηνο  

• Ζ απμαλφκελε ζπγθέληξσζε ησλ tour-operators 
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ΕΠΙΛΟΓΟ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Σν 2013 απνδείρηεθε κηα πνιχ θαιή ρξνληά γηα ηελ ειιεληθή μελνδνρεηαθή βηνκεραλία . 

Οη επηδφζεηο ησλ μελνδνρείσλ, φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζηνπο επηκέξνπο δείθηεο, 

είλαη επλντθέο θαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθέο. 

Ζ κείσζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο ηηκέο δηάζεζεο ησλ δσκαηίσλ ην Μάην νδήγεζε ζε 

ζεακαηηθή αχμεζε ηεο πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρείσλ θαη κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε 

απαζρφιεζε δελ κεηψζεθε νπζηαζηηθά ην κήλα απηφ. Οη ζεηηθέο επηδφζεηο ησλ 

μελνδνρείσλ ηνλ Αχγνπζην σο πξνο ηηο ηηκέο, ηηο πιεξφηεηεο θαη ηελ απαζρφιεζε 

απνδεηθλχνπλ γηα άιιε κηα θνξά ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ ζηηο 

νηθνλνκηθέο θξίζεηο. Χζηφζν, ην πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο δείρλεη λα γίλεηαη 

εληνλφηεξν, εηδηθά φζνλ αθνξά ζηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ. 

Σέινο, φιν θαη πεξηζζφηεξνη ηνπξίζηεο επηιέγνπλ λα νξγαλψζνπλ κφλνη ηνπο ηηο θχξηεο 

δηαθνπέο ηνπο θάλνληαο ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Έηζη, ζα πξέπεη, θπξίσο ηα κηθξά 

μελνδνρεία ρακειφηεξσλ θαηεγνξηψλ, λα εθζπγρξνληζηνχλ θαη λα δηθηπσζνχλ. 
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ΣΡΙΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ  

3. ΣΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΜΗΑ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

Ειςαγωγό 
 

Οη εμειίμεηο θαη νη αιιαγέο φισλ ησλ θνηλσληθψλ επηπέδσλ, δεκηνπξγνχλ έλα 

πνιπηάξαρν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, πνπ, φπσο είλαη επλφεην, επεξεάδεη ηελ 

επηρείξεζε είηε κε άκεζν είηε κε έκκεζν ηξφπν. Ηδηαίηεξα ε δπλακηθή ησλ γεγνλφησλ 

ζηε ζεκεξηλή επνρή θαζηζηνχλ απνιχησο αλαγθαίν ηνλ εληνπηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ 

απηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο εηαηξείαο ζε απηέο.  

Αξρηθά σο εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο εηαηξείαο ζεσξείηαη ην ζχλνιν φισλ ησλ 

εμσηεξηθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ελέξγεηεο κηαο επηρείξεζεο θαη ηελ πνξεία 

ηεο. Ο θιάδνο ζηνλ νπνίν αλήθεη θάζε επηρείξεζε ππφθεηηαη ζε εηδηθφηεξνπο ηχπνπο 

πεξηβαιινληηθψλ δπλάκεσλ πνπ δηαθέξνπλ απφ ηνλ έλα θιάδν ζηνλ άιιν. Ζ επηξξνή 

φκσο ησλ γεληθεπκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ δπλάκεσλ, βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε φινπο 

ηνπο θιάδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο νθείινπλ λα δηακνξθψλνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ζηξαηεγηθέο.  

Παξαθάησ,  αλαθέξνληαη δπν ηχπνη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο: ην κάθξν πεξηβάιινλ ή 

γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ θαη ην κίθξν πεξηβάιινλ ή άκεζν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ 

(Γεσξγφπνπινο, 2010, ζει.83). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ εθείλσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ επηρείξεζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα ηελ πξνεηνηκάζνπλ λα αληηδξάζεη 

άκεζα ζηηο κεηαβαιιφκελεο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο, βειηηψλνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ηεο θαη ζεκειηψλνληαο ηε ζέζε ηεο ζηελ εγρψξηα θαη παγθφζκηα αγνξά.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                    

                                                                                                           

Γηάγξακκα 3.1 
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Πεγή: Γεσξγφπνπινο, 2010, ζει.85 

ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα  εκθαλίδνληαη νη κεηαβιεηέο ελφο επηρεηξεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο. Οη γεληθφηεξνη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, απηνί πνπ αλήθνπλ ζην 

γεληθεπκέλν ή κάθξν πεξηβάιινλ, βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ παξαιιειφγξακκν επεηδή 

δελ επεξεάδνπλ κφλν ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, αιιά πεξηέρνπλ θαη 

άιινπο πην ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηε γεληθφηεξε εμέιημε 

ηεο νηθνλνκίαο θαζψο θαη άιινπο νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ πην άκεζα ηελ επηρείξεζε βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ 

παξαιιειφγξακκν ( Γεσξγφπνπινο, 2010, ζει 84). 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ε δπλακηθφηεηα θαη ε ζπλερήο κεηαβνιή ησλ 

εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο 

δηνίθεζεο ζε απηέο. Αλ ε επηρείξεζε θσιπζηεξγήζεη ή αθφκε θαη αλ αγλνήζεη ηηο 

αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ, ζέηεη ζε θίλδπλν αθφκε θαη ηελ ίδηα ηελ 

επηβίσζε ηεο. είλαη ινηπφλ εχινγν φηη ε επηρείξεζε ηδηαηηέξσο ζηελ ζχγρξνλε επνρή, 

νθείιεη λα δεκηνπξγεί θαη λα πξνζαξκφδεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ζε ζρέζε πάληα κε ην 

πεξηβάιινλ ζην φπνην δεκηνπξγεί θαζψο θαη ζηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη κέζα ζε 

απηφ.  

Δπνκέλσο, αλαιχεηαη ε έλλνηα ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ. Οη ζηξαηεγηθέο νκάδεο 

(strategic groups),  ζρεδηάδνληαη γηα λα δψζνπλ έκθαζε ζε αθφκε πεξηζζφηεξεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξέο ζηελ αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο 

ηνπ ηδίνπ θιάδνπ ( Γεσξγφπνπινο, 2010, ζει 85). 

ΜΙΚΡΟ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ι ΑΜΕΟ ι ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ 

Μζτοχοι Προμθκευτζσ        Εργαηόμενοι/ωματεία     Ανταγωνιςτζσ   

                  

 

Σοπικζσ Κοινωνίεσ        Κυβερνιςεισ 

 

 

 Ομάδεσ Ενδιαφζροντοσ                   Διάφορεσ Ομάδεσ         Πιςτωτζσ 

ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Δομι 

Κουλτοφρα 
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3.1 ΣΟ ΜΑΚΡΟ Ή ΓΕΝΙΚΕΤΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

 

Σν γεληθεπκέλν (societal) πεξηβάιινλ ή αιιηψο κάθξν πεξηβάιινλ, απνηειείηαη απφ ην 

ζχλνιν ησλ πεξηβαιινληηθψλ κεηαβιεηψλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ αζθνχλ επηξξνή, 

εκκέζσο, ζε θάζε επηρείξεζε θαη νξγαληζκφ αλαθνξηθά κε ην νηθνλνκηθφ επίπεδν. Ο 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπλδέεηαη ε πξναλαθεξζείζα επηξξνή κε ηηο ζηξαηεγηθέο 

απνθάζεηο νξίδεηαη ζε καθξνρξφλην επίπεδν πεξηζζφηεξν, παξά ζε βξαρπρξφλην.  

Αληηπξνζσπεχεη ηελ επξεία ζπιινγή φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ πνπ είηε άκεζα είηε 

έκκεζα επεξεάδνπλ θάζε επηρείξεζε ζε νπνηνδήπνηε θιάδν. Έηζη ινηπφλ, νη αιιαγέο 

ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, ε άλνδνο θαη ε πηψζε ησλ επηηνθίσλ, ε πνιηηηθή αζηάζεηα 

ελφο θξάηνπο, ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο, ε δπλαηφηεηα λέσλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξίαο θαη ηερλνινγηψλ, απνηεινχλ παξαδείγκαηα δπλακηθψλ αιιαγψλ ζην 

πεξηβάιινλ (Γεσξγφπνπινο, 2010, ζει 88-89). 

Όιεο νη επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί επηηεινχλ ηηο ελέξγεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο 

ζε έλα κάθξν πεξηβάιινλ ην νπνίν δηακνξθψλεηαη απφ πιήζνο παξάγνλησλ, 

παξφκνηνπο κε απηνχο πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ. Κάπνηνη απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο 

θαηαδεηθλχνπλ καθξνρξφληεο αιιαγέο, φπσο  επί παξαδείγκαηη ε γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ ή ε δηαξθψο απμαλφκελε ηάζε ηνπ 

δηεζλνχο αληαγσληζκνχ. Σν πνζνζηφ ζην νπνίν θάζε επηρείξεζε κπνξεί λα θαζνξίζεη 

θαη λα αζθήζεη θάπνηνπ είδνπο επηξξνή ζην κάθξν πεξηβάιινλ ηεο δελ είλαη κεγάιν. 

Γελ πξέπεη επίζεο λα αγλνεζεί φηη ην πιήζνο ησλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην 

κάθξν πεξηβάιινλ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί. Μνινλφηη πθίζηαληαη πνιινί παξάγνληεο 

νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ην κάθξν πεξηβάιινλ, δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: ην 

πνιηηηθφ, ην νηθνλνκηθφ, ην θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ θαη ην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ ( 

Political, Economic, Sociocultural, Technological- PEST). 

 

3.1.2 Πολιτικό Περιβϊλλον 

 

Ο ζεκαίλσλ θαη θαζνξηζηηθφο ξφινο ηεο επίδξαζεο ηνπ πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηνλ 

ηξφπν δηακφξθσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε θάζε επηρεηξεζηαθφ θιάδν, θαζψο 

επίζεο θαη ζηελ δηακφξθσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο είλαη απνδεδεηγκέλνο. Ζ 

επηξξνή ηνπ πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο ζε κηα επηρείξεζε είλαη δηκεξήο, απφ ηελ κηα 

πεξηιακβάλεη ην γεληθφ πνιηηηθφ πιαίζην ησλ ρψξσλ φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

επηρείξεζε ή ε εηαηξεία θαη απφ ηελ άιιε, ηελ θαζνξηζκέλε ζηάζε πνπ θξαηάεη ε 
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θπβέξλεζε απέλαληη ζηνλ θιάδν ησλ επηρεηξήζεσλ. Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, νη 

επηρεηξήζεηο θάζε ρψξαο επεξεάδνληαη απφ ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζε 

θάζε ρψξα. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο βέβαηα δχλαηαη λα ζπκβεί θαη ην αληίζεην, 

θνινζζηαίεο επηρεηξήζεηο αζθνχλ επηξξνή ζηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ελφο θξάηνπο. 

Δπηπιένλ, ε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα κε παγθφζκηα εκβέιεηα 

(παγθνζκηνπνίεζε αγνξψλ). Ο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα παξάδεηγκα πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πνιηηηθά αζηαζείο ρψξεο είλαη κεγάινο. ηελ πεξίπησζε απηή 

ηα ζηειέρε πνπ πξνΐζηαληαη ηεο δηνηθήζεσο είλαη αλάγθε λα επηρεηξνχλ ιεπηνκεξείο 

αλαιχζεηο θαη εθηηκήζεηο ησλ πνιηηηθψλ αιιαγψλ, κε ζηφρν ηελ πξφβιεςε 

νπνηνλδήπνηε πνιηηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη κεηαβνιψλ πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα αιιαγή πνιηηεχκαηνο. 

Σν πνιηηηθφ απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο ειινρεχεη θηλδχλνπο, δηφηη κηα θπβεξλεηηθή 

αιιαγή κπνξεί λα ηζνδπλακεί κε ξηδηθέο αιιαγέο φζνλ αθνξά ζηελ θξαηηθή ζηάζε θαη 

πξνζέγγηζε απέλαληη ζηηο επηρεηξήζεηο. Ο «πνιηηηθφο θίλδπλνο» απνηειεί ην ηειεπηαίν 

ζηνηρείν ζην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ θαη ζπλίζηαηαη ζε θξαηηθνπνηήζεηο, 

θνξνινγηθνχο/ηηκνινγηαθνχο ειέγρνπο. Οη επηρεηξήζεηο ινηπφλ νθείινπλ λα ιακβάλνπλ 

ππ’ φςηλ ηνπο ηα παξαθάησ ζηνηρεία κε ζηφρν ηελ φζνλ ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 

εμάιεηςε ελδερφκελσλ ηέηνησλ θηλδχλσλ: 

• Σηο αληηιήςεηο θαη πεπνηζήζεηο φισλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, ζηηο ρψξεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη  

• Σηο πνιηηηθέο ζπκθσλίεο πνπ γίλνληαη ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε πνιηηηθφ 

επίπεδν 

• Σελ ζρέζε ηεο θάζε θπβέξλεζεο κε ηηο επηρεηξήζεηο φπσο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο 

ζρεηηθά κε ηα κνλνπψιηα θαη ηνλ αληαγσληζκφ. 

πκπεξαζκαηηθά ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί δηακνξθσηηθφ παξάγνληα ηνπ 

κάθξν ε γεληθεπκέλνπ πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο. 

 

3.1.3 Οικονομικό Περιβϊλλον 
 

Ζ ζεκαληηθφηεξε κεηαβιεηή, φπσο είλαη πξνθαλέο, είλαη ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

δηφηη επηδξά παξφκνηα ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ καθξνρξφληα πξφβιεςε ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ είλαη πνιχ δχζθνιν λα επηηεπρζεί, παξφηη νη 

καθξννηθνλνκηθέο εμειίμεηο απνηεινχλ ηελ θξηζηκφηεξε ίζσο εμσηεξηθή δχλακε ζην 
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ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδίνπ θιάδνπ. Μεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή ζε έλαλ νξγαληζκφ είλαη ηα 

επηηφθηα, ν πιεζσξηζκφο, νη κεηαβνιέο ζην δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη ζαθψο νη δείθηεο 

ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θχθινπ. Οη ζπληζηακέλεο πνπ απνηεινχλ 

ην ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ είλαη: ην επηρεηξεζηαθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ( 

ην αθνξψλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε), ην βηνκεραληθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ (ηνλ 

θιάδν), ην εζληθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη βέβαηα εμαηηίαο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

ησλ αγνξψλ ην παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Παξαθάησ παξαζέηνληαη θάπνηα 

νηθνλνκηθά γεγνλφηα πνπ επέδξαζαλ ζεκαληηθά ζην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ: 

• Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

• Ζ ππφ αλάπηπμε ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ 

• Ο αληίθηππνο ησλ δίδπκσλ πχξγσλ ζηελ Νέα Τφξθε 

• Ο πιεζσξηζκφο 

ηα πιαίζηα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα αλαιχνπλ: 

• Σν ΑΔΠ 

• Σν επίπεδν ησλ κηζζψλ 

• Σελ πξνζθνξά ρξήκαηνο 

• Σν επίπεδν αλεξγίαο 

• Σν δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ αγνξαζηψλ 

• Σελ δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ 

• Σηο πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο 

• Σν χςνο ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ επελδχζεσλ  

 

3.1.4 Κοινωνικοπολιτιςτικό Περιβϊλλον 
 

 

Οη αμίεο, ε ηδενινγία, ν εζηθφο θψδηθαο ηα έζηκα θαη νη παξαδφζεηο κηαο θνηλσλίαο 

ζπλαπνηεινχλ ην θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ επηξξνή ηεο κεηαβιεηήο απηήο, 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο νξγαλψλνληαη θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη είλαη 

θαη πξέπεη λα είλαη πνιχ κεγάιε, δηφηη νηηδήπνηε ζεσξείηαη ψο θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζκηθά απνθιίλνλ είλαη κε απνδεθηφ θαη πξνβιεκαηηθφ γηα ηελ εηαηξεία. Δπνκέλσο 

θάζε επηρείξεζε νθείιεη λα έρεη ιάβεη ηελ θαηάιιειε πιεξνθφξεζε γηα ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ν θνηλσληθφο θαη πνιηηηζκηθφο παξάγνληαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα άκεζα λα 
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επεξεάζεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπγθεθξηκέλα φηη αθνξά ζηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη ην κάξθεηηλγθ. 

Κάπνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα αλαιπζνχλ φζνλ αθνξά ζηνλ 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ είλαη: 

• Οη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο 

• Ζ ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο (κάξθεηηλγθ) 

• Ζ εγθιεκαηηθφηεηα 

• Ζ αιιαγή ζηελ ζχλζεζε ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ 

Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ δηαξθψο κεηαβάιιεηαη ζηελ ζχλζεζε ηνπ, νπφηε γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη νη ηζχλνληεο ηεο επηρείξεζεο φπσο θαη νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπλ ην πσο πξέπεη λα δηεπζχλνπλ έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ δηαξθψο 

κεηαβάιιεηαη θαη νξίδεηαη απφ ηελ αλνκνηνγέλεηα ηνπ. Χο επαθφινπζν ε θνηλσλία κέζα 

ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε θαη νη πξνζδνθίεο πνπ θάζε θνξά απηή έρεη 

απνηειεί πξνζαξκνζηηθφ παξάγνληα ηεο πξαθηηθήο ησλ ζηειερψλ κηαο εηαηξείαο. Οη 

ππεξεζίεο, ηα πξντφληα θαη νη εζσηεξηθέο πνιηηηθέο πνπ δηέπνπλ κηα εηαηξεία είλαη 

απαξαίηεην λα κεηαβάιινληαη θαη λα αθνινπζνχλ δπλακηθή ηεο θνηλσληθήο κεηαβνιήο. 

Όζν ηα ήζε, νη αμίεο θαη νη επηζπκίεο δηαθνξνπνηνχληαη ηα ζηειέρε ζα πξέπεη θαη απηά 

λα δηακνξθψλνπλ δηαθνξεηηθέο ηαθηηθέο.  

Δλ θαηαθιείδη ην θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν κηα εηαηξεία 

πξνηίζεηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί πξέπεη λα αλαιχεηαη ελδειερψο. Ζ εθάζηνηε 

επηρείξεζε εθφζνλ έρεη κειεηήζεη ην θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ γίγλεζζαη νθείιεη λα 

ζπκβαδίδεη κε απηφ αιιά αθφκε πεξηζζφηεξν πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη κε ηνλ 

ηαρχηεξν ηξφπν ζηηο κεηαβνιέο ηνπ. Έηζη ψζηε λα κελ βξίζθεηαη ζε αληηπαιφηεηα κε 

απηφ θαη λα απνθεχγεη νπνηαδήπνηε δπζάξεζηε ζπλέπεηα. 

 

 
 

 

 

 

3.1.5 Σεχνολογικό Περιβϊλλον 
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Σν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ απνηειείηαη απφ φινπο απηνχο ηνπο ηερλνινγηθνχο 

παξάγνληεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε λέα 

γλψζε θαη ηνλ ηξφπν πνπ ελζσκαηψλνπλ ζε λέα πξντφληα θαη λένπο ηξφπνπο 

παξαγσγήο. Δπνκέλσο νη ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε εγξήγνξζε έηζη ψζηε λα αληηιακβάλνληαη 

ηηο λέεο εμειίμεηο θαη λα είλαη αληαγσληζηηθέο θαη βηψζηκεο. Σν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ 

απνηειείηαη: 

• Δπηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο 

• Οη επηπηψζεηο απφ ηελ αλάπηπμε ζπζρεηηζκέλσλ πξντφλησλ 

• Βειηίσζε κεραλεκάησλ θαη κεζφδσλ παξαγσγήο 

• Απηνκαηνπνίεζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ  

Κάζε επηρείξεζε θαιείηαη λα παξαθνινπζεί ηελ νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ κε ζηφρν λα απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα γηα λα αλαπηχμεη ηελ θαηάιιειε 

ηερλνινγία, θαζψο θαη γηα λα εθκεηαιιεπηεί θαηλνχξγηεο επθαηξίεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

ππάξρνπζα ηερλνινγία κε θαηλνχξγηνπο ηξφπνπο. Σν ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ αηψλα 

πηζαλφηαηα έρνπλ ζπληειεζηεί νη πεξηζζφηεξεο θαη ηαρχηεξεο αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία. 

Ζ δπλακηθή ηνπ ηερλνινγηθνχ πεξηβάιινληνο ζηηο κέξεο καο είλαη ηφζν έληνλε πνπ έρεη 

σο απφξξνηα αξθεηέο επηρεηξήζεηο λα κελ κπνξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ηηο αιιαγέο. Οη 

αλαθαιχςεηο θαη νη ηάζεηο ηεο ηερλνινγίαο πνπ είλαη εκθαλείο, έρνπλ πνιιέο πηζαλέο 

σθέιεηεο ζε πνιινχο θιάδνπο θαη επηρεηξήζεηο. Ο ξπζκφο θαη ν βαζκφο ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο θάζε επηρείξεζεο ζε κηα λέα ηερλνινγία απνηειεί ζαθψο θαη 

ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρεκέλε αθνκνίσζε ηεο ηερλνινγίαο απφ ηελ λέα 

επηρείξεζε. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ε ηερλνινγία απνηειεί κεγάιν θίλδπλν γηα ηελ 

επηρείξεζε. Δπνκέλσο ε δηαπίζησζε απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ φηη ε 

ηερλνινγία θαη ε ζηξαηεγηθή είλαη ζπλπθαζκέλεο ε κηα κε ηελ άιιε.  

πκπεξαζκαηηθά ε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ησλ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ 

ηερλνινγηψλ αλαθνξηθά κε ηελ πξφβιεςε ελδερφκελσλ κεηαβνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, θαζίζηαηαη δηαξθψο θαη πεξηζζφηεξν αλαγθαία. Ζ ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο είλαη έλα εθφδην ησλ επηρεηξήζεσλ, ην νπνίν ηηο βνεζάεη 

λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ επθαηξίεο, θαζψο αλαιχεη θαη κειεηά ηαρχηαηα 

ηηο αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Ώο άκεζν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο απηήο 

είλαη ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηα νπνία απνθηνχλ θαη κε ηα νπνία δχλαληαη λα 

απνθηήζνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηνπο αληαγσληζηέο εδξαηψλνληαο κηα ηζρπξή ζέζε 

ζηνλ θιάδν ηνπο. 
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3.2 Η ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΟΤ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΤΜΥΨΝΑ 

ΜΕ ΣΟΝ PORTER 

 

χκθσλα κε ην βηβιίν « Αληαγσληζηηθή ηξαηεγηθή» ηνπ Harvard M. Porter,  κηα 

επηρείξεζε ελδηαθέξεηαη ηδηαηηέξσο γηα ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν ηεο. 

Ζ έληαζε απηή ζπλίζηαηαη απφ πέληε αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο (παξάγνληεο). Απηέο νη 

δπλάκεηο νξίδνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπ θιάδνπ θαη ζπλαθφινπζα ηε ζηξαηεγηθή πνπ 

θαινχληαη λα έρνπλ νη επηρεηξήζεηο. Αλαιχνληαο ηνπο παξάγνληεο απηνχο, θάζε 

επηρείξεζε έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θηάζεη ζε ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ζηελ δνκή 

ηνπ θιάδνπ θαη ζην βαζκφ πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη θαη ηνλ αληαγσληζκφ. Δίλαη 

αληηιεπηφ ινηπφλ νηη ν αληαγσληζκφο απνηειεί πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. χκθσλα κε απηή ηελ κεζνδνινγία κπνξεί λα εληνπηζηεί 

εχθνια ε ειθπζηηθφηεηα ελφο θιάδνπ. Καζψο αλαιχεηαη ην κίθξν πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο, κπνξεί λα γίλεη ε πξφβιεςε ησλ δπλάκεσλ αιιαγήο ηνπ θιάδνπ, φπσο 

θαη νη επθαηξίεο πνπ κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ε επηρείξεζε κε ζθνπφ αζθήζεη επηξξνή 

ζηνλ θιάδν αξά θαη ζηελ αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε. Οη πέληε δπλάκεηο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζχκθσλα κε ηνλ Porter είλαη: 

• Ζ απεηιή απφ ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζηνλ βηνκεραληθφ θιάδν 

• Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ 

• Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ 

• Ζ πίεζε ή ε απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα 

• Ζ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ 

Πξέπεη βέβαηα λα επηζεκαλζεί φηη ην ππφδεηγκα ηνπ Porter αλαθέξεηαη ζε φιν ηνλ 

θιάδν θαη φρη ζε κηα επηρείξεζε κεκνλσκέλα. Δπνκέλσο ζηνλ ππξήλα ηνπ 

ππνδείγκαηνο ππάξρεη νιφθιεξνο ν ππφ εμέηαζε βηνκεραληθφο θιάδνο. Κάπνηνη 

ζπγγξαθείο νη νπνίνη δηαδέρζεθαλ ηνλ Porter, ελέηαμαλ αθφκε κηα δχλακε ζην κνληέιν 

ηνπ θαη απηή πεξηέρεη φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ δελ πεξηείρε ην κέρξη ηφηε ππφδεηγκα 

φπσο επη παξαδείγκαηη ηα ζσκαηεία, ε δχλακε ηεο θπβέξλεζεο θαη νη ππφινηπνη 

ελδηαθεξφκελνη. 

3.2.1 Εκτύμηςη εςωτερικού περιβϊλλοντοσ 
 

Κάζε επηρείξεζε έρεη σο ζηφρν ηεο ηελ εθπφλεζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο, ε 

νπνία ζα ηεο πξνζθέξεη ηζρπξή ζέζε ζηελ αγνξά θαη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Γηα 

λα ην επηηχρεη απηφ νθείιεη λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδεη ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο 
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πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο. βέβαηα ε αλάιπζε κφλν ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο δελ είλαη αξθεηή, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα αλαιχζεη 

ιεπηνκεξψο ην εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ, εληνπίδνληαο θαη επηζεκαίλνληαο ηα ζεκεία 

απηά ηα νπνία νλνκάδνληαη ζηξαηεγηθνί παξάγνληεο.  Οη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο 

δηαδξακαηίδνπλ ην ξφιν ησλ δπλάκεσλ θαη αδπλακηψλ ηεο επηρείξεζεο. Δπηπξνζζέησο 

απηνί νη παξάγνληεο επζχλνληαη θαη γηα ην αλ ε επηρείξεζε ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο θαη λα απνθχγεη ηηο απεηιέο δεκηνπξγψληαο απηφ πνπ 

νλνκάδνπκε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.  

Έρεη ήδε θαηαζηαζεί ζαθέο φηη ε επηρείξεζε νθείιεη λα εθηηκά εθηφο απφ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ φζνλ αθνξά ζηελ αλίρλεπζε επθαηξηψλ θαη 

απεηιψλ. Ο ζηφρνο απηήο ηεο αλάιπζεο είλαη ν εληνπηζκφο εθείλσλ ησλ κεηαβιεηψλ 

πνπ δχλαληαη λα απνηεινχλ δπλάκεηο ή αδπλακίεο. Γχλακε είλαη ν παξάγνληαο πνπ 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνηειέζεη πεγή δεκηνπξγίαο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

ελψ σο αδπλακία νξίδεηαη κηα θαηάζηαζε πνπ ζέηεη ηελ επηρείξεζε ζε αληαγσληζηηθφ 

κεηνλέθηεκα. Πιήζνο παξαδεηγκάησλ επηθπξψλνπλ ην παξαπάλσ, φπσο ε έιιεηςε ζε 

πφξνπο ή ζηηο ηθαλφηεηεο, γεληθφηεξα δειαδή ζε παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο ήδε ππάξρνπζαο ζηξαηεγηθήο. πκπεξαζκαηηθά ε θάζε επηρείξεζε πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ηφζν ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο φζν θαη ηνπ 

εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Έηζη ψζηε κε ηελ βνήζεηα ηεο αλάιπζεο λα επηηπγράλεη ηνλ 

ζπλδπαζκφ φισλ φζσλ αλαθαιχπηεη κε ηηο ππάξρνπζεο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο κε 

ζθνπφ λα απνθαζίζεη κε πνηφ ζηπι αληαγσληζηηθήο ζηξαηεγηθήο ζα εηζέιζεη ζηνλ ρψξν 

ηεο αγνξάο. 

     

3.2.2 Παρϊγοντεσ που αποτελούν το εςωτερικό περιβϊλλον 
 

Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ επηηπρείο ζηξαηεγηθέο νθείινπλ 

λα έρνπλ αλαιχζεη ην εμσηεξηθφ θαη ην εζσηεξηθφ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. νη 

παξάγνληεο πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ πνλήκαηνο είλαη νη 

δπλάκεηο θαη νη αδπλακίεο ηεο επηρείξεζεο νη νπνίεο απνηεινχλ ελδεηθηηθφ παξάγνληα 

γηα λα αθνινπζεζεί ή φρη κηα ζηξαηεγηθή. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη ε δνκή, ε 

θνπιηνχξα θαη νη πφξνη ηεο επηρείξεζεο. 

Η δνκή ηεο επηρείξεζεο: έρεη σο αληηθείκελν ηεο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

νξγαλψλεηαη ε επηρείξεζε αλαθνξηθά κε ηελ ξνή ηεο επηθνηλσλίαο εμνπζίαο θαη 
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εξγαζίαο. Ζ δηάηαμε ησλ ξφισλ απνηειεί ινηπφλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνληαη 

νη ξφινη θαη νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο κε ζθνπφ φια απηά λα θαηεπζχλνληαη απφ θνηλνχ 

ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ηεο απνζηνιήο θάζε επηρείξεζεο. Οη 

βαζηθφηεξεο κνξθέο νξγαλσηηθψλ δνκψλ είλαη: ε απιή, ε ιεηηνπξγηθή θαη ε δνκή θαηά 

ηκήκαηα. 

Η θνπιηνύξα ηεο επηρείξεζεο: ζπλαπνηειείηαη απφ ηηο αμίεο ηηο πξνζδνθίεο θαη ηνλ 

ηξφπν ζθέςεο, πνπ είλαη θνηλά κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο επηρείξεζεο πξνζδίδνληαο ηεο 

κνλαδηθφηεηα. Οξίδεη ινηπφλ ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζηνπο νπνίνπο 

ζπληάζζεηαη θάζε ζπκπεξηθνξά θαη αιιειεπίδξαζε ησλ κειψλ ηεο επηρείξεζεο απφ ην 

ρακειφηεξν κέρξη ην αλψηεξν επίπεδν ηεο επηρεηξεζηαθήο ππξακίδαο. Οη ιεηηνπξγίεο 

πνπ επηηεινχληαη απφ ηελ επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα είλαη:  

 Γεκηνπξγεί αίζζεκα ηαπηφηεηαο ζηνπο εξγαδφκελνπο 

 πληειεί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε πςειφηεξσλ ζηφρσλ ησλ εξγαδνκέλσλ  

 ηαζεξνπνηεί ηελ επηρείξεζε δίλνληαο ηεο κνξθή θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο 

 Απνηειεί πεδίν αλαθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ 

χκθσλα κε άιινπο εξεπλεηέο ππάξρνπλ επηά δηαζηάζεηο πνπ ζπιιακβάλνπλ ηελ 

επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα, νη νπνίεο είλαη : 

 Καηλνηνκία θη αλάιεςε θηλδχλνπ 

 Πξνζνρή ζηελ ιεπηνκέξεηα 

 Πξνζαλαηνιηζκφο ζην απνηέιεζκα  

 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ άλζξσπν 

 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ νκαδηθή εξγαζία 

 Δπηζεηηθφηεηα 

 ηαζεξφηεηα 

 

Ζ δπλακηθή κηαο θνπιηνχξαο δχλαηαη λα εμαζθαιίζεη γηα κηα επηρείξεζε φρη κφλν ηελ 

επηβίσζε ηεο αιιά θαη λα ηελ θάλεη αληαγσληζηηθφηεξε ζηνλ θιάδν ηεο. Πξέπεη βέβαηα 

λα ηνληζηεί φηη ε θνπιηνχξα φπσο θαη ε δνκή κπνξεί λα είλαη είηε ζε δχλακε είηε ζε 

αδπλακία ζε θάζε επηρείξεζε ζρεηηθά κε ην αλ κπνξεί λα θέξεη εηο πέξαο ηελ 

ππάξρνπζα ζηξαηεγηθή. 

Πφξνη είλαη ηα ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο πνπ δηαζέηεη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη 

ζηφρνη ηεο. Οη θαηεγνξίεο ησλ πφξσλ ζε κηα επηρείξεζε είλαη νη εμήο: 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί, θπζηθνί, ηερλνινγηθνί θαη αλζξψπηλνη. Κάζε επηρείξεζε έρεη 

αλάγθε ηελ χπαξμε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα λα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγίαο ηεο 
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θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο. Έλα απφ ηα πην νπζηψδε πξνβιήκαηα είλαη  

ε απφθηεζε ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ ζπλδπάδνληαο απνζεκαηηθφ δαλεηαθφ θαη 

κεηνρηθφ θεθάιαην. Όπσο επίζεο θαη ε δηάζεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

πγθεθξηκέλα ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηα εμήο: 

 Απφθηεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε κέζσ 

πψιεζεο κεηνρψλ είηε έθδνζεο νκνιφγσλ, είηε εθκεηαιιεπφκελνη εζσηεξηθνχο 

πφξνπο (ην  θαζαξφ εηζφδεκα). 

 Καηαλνκή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ. Αθνινπζψληαο κηα απνηειεζκαηηθή θαη 

απνδνηηθή κεζνδνινγία ιακβάλνληαο ππ’φςηλ νηη απηή είλαη πεξηνξηζκέλε. 

 Έιεγρνο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ. Απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη 

εθηφο απφ ηελ απφθηεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη εθ 

παξαιιήινπ θαη έιεγρνο γηα ην πφζν θαη αλ απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη κε νξζφ 

ηξφπν. 

Οη θπζηθνί πφξνη ζε κηα επηρείξεζε αλαθέξνληαη ζηελ ηδηνθηεζία θαη ζηελ πξφζβαζε 

ηεο επηρείξεζεο ζε πξψηεο χιεο. Δίλαη ηα αθίλεηα, ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, 

ζπζηήκαηα δηαλνκήο θαη απνζέκαηα πξψησλ πιψλ. Γηαθξίλνπκε ηξείο ηχπνπο θπζηθψλ 

πφξσλ: 

 Δγθαηαζηάζεηο, θαη θαηά πφζν ρξεζηκνπνηνχληαη απνδνηηθά 

 Σνπνζεζία εγθαηαζηάζεσλ, δειαδή ην βαζκφ απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, αλ είλαη θνληά ζηνλ 

πειάηε ή ζηηο πξψηεο χιεο θιπ. 

 Απνζέκαηα πξψησλ πιψλ ή πξφζβαζε ζε θπζηθέο πξψηεο χιεο 

(Γεσξγφπνπινο,2010,ζει.149) 

Οη ηερλνινγηθνί πφξνη είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερλνινγία απφ 

ηελ επηρείξεζε, δειαδή ε χπαξμε παηέληαο γηα ηα δηάθνξα πξντφληα πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ απηήλ ή ε έξεπλα θαη αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. Ο ηνκέαο ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαζηαζεί πεγή αληαγσληζκνχ γηα 

ηνπο εμήο δχν ιφγνπο:  

 Αθελφο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαηλνχξγηα θαη εμειηγκέλα πξντφληα, ηα νπνία 

ζηελ ζπλέρεηα ζα πξνσζήζνπλ απφ ην ηκήκα ηνπ κάξθεηηλγθ  

 Αθεηέξνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο απνηειεζκαηηθφηεξσλ παξαγσγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ή επεμεξγαζίαο πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ κε καθξνπξφζεζκν 

απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία πιενλεθηήκαηνο θφζηνπο γηα ηελ επηρείξεζε 
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Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο είλαη αλαγθαίν λα απνθαζίζεη γηα ην βέιηηζην ηερλνινγηθφ 

επίπεδν ζε ελαξκφληζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

εθφζνλ απηνί ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ (Γεσξγφπνπινο,2010, ζει.149). 

Σν δνκηθφηεξν ίζσο ζηνηρείνπ ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κηα επηρείξεζεο 

απνηεινχλ νη αλζξψπηλνη πφξνη, δεδνκέλνπ φηη νη αλζξψπηλνη πφξνη είλαη ν ζπλδεηηθφο 

παξάγνληαο ησλ παξαπάλσ πφξσλ θαη ε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπο. Δίλαη έθδειν φηη ηα εθφδηα θαη νη δεμηφηεηεο ηνπο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ απηή λα ιεηηνπξγεί κε γλψκνλα ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Οη δχν θαηεγνξίεο αλζξψπηλσλ πφξσλ κηαο επηρείξεζεο είλαη: 

 Σν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ην νπνίν πξέπεη λα δηαζέηεη ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο 

έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο βιέςεηο ηεο δηνίθεζεο 

αλάινγα βέβαηα κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

 Σν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα κέιε πνπ ελψλνπλ ηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο κε ηνπο ινηπνχο πξνο δηάζεζε πφξνπο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθάζηνηε ζθνπψλ ηεο επηρείξεζεο. 

Οη ππεπζπλφηεηεο ηεο δηεπζχλζεσο ηνπ ηνκέα αλζξσπίλσλ πφξσλ είλαη νη εμήο: 

 Ζ πξφζιεςε ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ 

 Ο θαζνξηζκφο ηεο θαηάιιειεο ζέζεο γηα ηνλ θάζε εξγαδφκελν  

 Ο ηξφπνο θηλεηνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνρεχνληαο ζηελ κέγηζηε 

απνδνηηθφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο 

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

Δλ θαηαθιείδη ε επηρείξεζε αλαιχνληαο θαη εθηηκψληαο ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη 

απνηεινχλ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, δχλαηαη λα θαηαλνήζεη ηηο δπλάκεηο θαη ηηο 

αδπλακίεο θαη ζπλδπάδνληαο ηεο κε ηηο επθαηξίεο θαη απεηιέο, λα ζηαζεξνπνηήζεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηηο δπλάκεηο λα ειαηηψζεη ή αθφκε θαη ζα εμαθαλίζεη ηηο αδπλακίεο ηεο, λα 

εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο θαη λα απνθχγεη ηηο απεηιέο. Γηα λα πινπνηεζνχλ φια απηά 

πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί θαηάιιειε ζηξαηεγηθή πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε 

επηρείξεζε.  

 

 

3.3 ΑΝΑΛΤΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΨΝ ΘΕΜΑΣΨΝ 
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Σα πξψηα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ην θαζνξηζκφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο είλαη ε αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ 

αλαιπηηθή απηή πξνζπάζεηα νξίδεηαη σο «Αλάιπζε ΓΑΔΑ» ή «SWOT analysis» . Οη 

ιέμεηο πνπ απνηεινχλ ηα ζπγθεθξηκέλα αξθηηθφιεμα είλαη :«δπλάκεηο-strengths», 

«αδπλακίεο- weaknesses», «επθαηξίεο- opportunities», «απεηιέο- threats». ην 

ζπγθεθξηκέλν πφλεκα αλαιχνληαη θαη νκαδνπνηνχληαη νη πιεξνθνξίεο κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ γεληθνχ ππνδείγκαηνο, ζηνρεχνληαο ζηελ επίηεπμε θαιχηεξεο 

αλάγλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. 

Γίλεηαη εθηίκεζε ησλ εζσηεξηθψλ δπλάκεσλ θαη αδπλακηψλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη 

ησλ επθαηξηψλ θαη απεηιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηεο 

αλάιπζεο απνκνλψλεηαη ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ζε ηέζζεξηο επηκέξνπο θαη 

απηφλνκεο θαηεγνξίεο γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε. 

 Καζίζηαηαη ζαθέο φηη ε αηηία γηα ηελ νπνία θαηαθεχγνπκε ζηελ αλάιπζε ΓΑΔΑ είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ κέηξσλ πνπ είλαη αλάγθε λα ιεθζνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηνχλ νη δπλάκεηο θαη λα δηνξζσζνχλ νη αδπλακίεο θαη νη αηηίεο απφ ηηο νπνίεο 

πξνθαινχληαη. εκεησηένλ, ε επηρείξεζε νθείιεη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ θαη 

ηελ απνκάθξπλζε απφ ηηο απεηιέο πνπ ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ κειινληηθά. Οπφηε 

αθνινπζψληαο ηελ ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε κπνξνχλ λα 

θαηαλννχλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη πην απνηειεζκαηηθά ζηνπο παξάγνληεο πνπ 

εθδειψλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη ζπλεθδνρηθά 

κε ηελ δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟ-ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

πλνςίδνληαο ζπκπεξαίλνπκε φηη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο νθείιεη λα επηθεληξψλεηαη 

κε ηδηαίηεξε πξνζήισζε ζην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Δπνκέλσο ηα 

ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο θαινχληαη λα παξαηεξνχλ ηηο νπνηεζδήπνηε εμειίμεηο θαη 

κεηαβνιέο είηε ζην γεληθεπκέλν (κάθξν) πεξηβάιινλ είηε ζην κίθξν πεξηβάιινλ κηαο 

επηρείξεζεο. Αθελφο φζνλ αθνξά ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ είλαη απαξαίηεηε ε 

χπαξμε νινθιεξσκέλεο γλψζεο γηα ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο θαζψο 

θαη ν έιεγρνο γηα ην αλ γίλεηαη ζσζηή ρξήζε θαη δηαλνκή ησλ πφξσλ απηψλ. 

Αθνινπζψληαο ηελ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ε επηρείξεζε νδεγείηαη ζην απφγεην ηεο 
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ρξεζηκφηεηαο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηεο. Γεγνλφο ην νπνίν ζα ηεο απνθέξεη ηειηθά ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Πξέπεη σζηφζν λα ιεθζεί ππφςε πνηφο ζα είλαη ν 

βέιηηζηνο ζπλδπαζκφο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε πινπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ απνζθνπψληαο ζηελ δεκηνπξγία πιενλεθηήκαηνο δηαθνξνπνίεζεο ή 

θφζηνπο γηα ηελ επηρείξεζε αλαθνξηθά κε ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο. χκθσλα κε ηελ 

αλάιπζε ΓΑΔΑ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίζεη θαη λα νξίζεη ηηο δπλάκεηο θαη ηηο 

αδπλακίεο θαζψο θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο εθάζηνηε επθαηξίεο ή λα απνθχγεη ηηο 

νπνηεζδήπνηε απεηιέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε επηρείξεζε κπνξεί αθνχ ζα έρεη 

θαηαλνήζεη ην είδνο ηεο αληαγσληζηηθήο ηεο πνξείαο  λα δηακνξθψζεη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή πνπ ζα ηεο δηαζθαιίζεη ηελ θεξδνθνξία θαη ηελ ζηαζεξφηεηα 

ζηνλ θιάδν ηεο. 
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ΣΕΣΑΡΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

4. ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΑ ΚΤΘΖΡΑ 

 

Ειςαγωγό 

 

 ην ηέηαξην θεθάιαην εμεηάδεηαη ε δηαδηθαζία ζχληαμεο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ 

(Business Plan) γηα ηελ ζχζηαζε μελνδνρεηαθήο  κνλάδαο ζηα Κχζεξα. Σν 

επηρεηξεκαηηθφ πιάλν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ ραξηνγξάθεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ίδξπζεο, ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ/πσιήζεσλ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ πξψηε πεληαεηία ιεηηνπξγίαο ηεο. ην 

ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηηθφ πιάλν αθνξά ηελ ζχζηαζε ελφο μελψλα 12 δσκαηίσλ, κε 

ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «Αθξνδίηε». 

 Ζ αμία ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ αλέξρεηαη ζηα 1.280.000 €. ε ρξεκαηνδνηηθφ 

επίπεδν ην 50% ησλ θεθαιαίσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ ζα θαιπθζεί απφ Ηδία Κεθάιαηα 

ελψ ην ππφινηπν απφ ηελ ζχλαςε δαλείνπ χςνπο 640.000 € ην νπνίν ζα απνπιεξσζεί 

ζε 10 έηε κε επηηφθην 7,75%.  Με βάζε ηα εθηηκψκελα απνηειέζκαηα γηα ηα πέληε 

πξψηα έηε ιεηηνπξγηάο ηεο επηρείξεζεο, πξνθχπηεη φηη ε κνλάδα ζα έρεη θαζαξά θέξδε 

ζε φιε ηελ πεληαεηία ηα νπνία θπκαίλνληαη απφ 62.276 € ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο 

έσο 98.879 € ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν. 
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4.1 ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΤΘΗΡΨΝ  
 

Σα Κχζεξα βξίζθνληαη ζηε λφηηα Διιάδα, αλάκεζα ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ζηελ Κξήηε, 

ζην ζεκείν πνπ ην Ηφλην, ην Αηγαίν θαη ην Κξεηηθφ πέιαγνο ζπλαληψληαη. Έρνπλ έθηαζε 

279,5 η.ρικ. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ησλ αθηνγξακκψλ ηνπ λεζηνχ είλαη 43 λαπηηθά κίιηα κε 

παξαιίεο δηάζπαξηεο ζε φιν ην λεζί. ηα Κχζεξα ιεηηνπξγνχλ ηξία ιηκάληα, ηνπ 

Γηαθνθηνχ θαη ηεο Αγίαο Πειαγίαο ζηα βφξεηα φπνπ πξνζαξάδνπλ ηα πινία απφ 

Πεηξαηά, Γχζεην θαη Νεάπνιε θαη ην ιηκάλη ηνπ Καςαιηνχ πνπ δέρεηαη παξαζεξηζηηθά 

ζθάθε. 

Σν θιίκα ηνπ λεζηνχ είλαη εχθξαην κε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία 19ν  θειζίνπ πνπ είλαη 

απφ ηηο πςειφηεξεο ζηελ Διιάδα. 

Οη θάηνηθνη είλαη θπξίσο αγξφηεο, αιιά κε ηε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε πνπ μεθίλεζε ηε 

δεθαεηία ηνπ 90 ην θέληξν βάξνπο έρεη κεηαηνπηζηεί ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

ζηελ νηθνδνκή. 

Λφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζην λεζί, ν επηζθέπηεο έρεη ηελ 

επθαηξία λα δεη ηα πεξηζζφηεξα κέξε αλαιινίσηα. Σα Κχζεξα έρνπλ λα επηδείμνπλ έλα 

αξθεηά κεγάιν αξηζκφ απφ αμηνζέαηα ηφζν ηζηνξηθά φζν θαη θπζηθέο νκνξθηέο: 

 Αξραηνινγηθά ηζηνξηθά κλεκεία (Αξραηνινγηθφο Σνπξηζκφο): 

• Παιεφρσξα: Βπδαληηλή πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ πνπ θαηαζηξάθεθε απφ ηνλ  

πεηξαηή Μπαξκπαξφζα. 

• Κάζηξν ρψξαο: Υηίζηεθε ην 1502 απφ ηνπο Δλεηνχο. 

• Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Κπζήξσλ: Δδψ θπιάζζνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα 

επξήκαηα απφ αλαζθαθέο πνπ έγηλαλ ζην λεζί. 

• Κάζηξν Μπινπνηάκνπ:  Υηίζηεθε απφ ηνπο Δλεηνχο ην 1565. 

• Γέθπξα Καηνπλίνπ: Καηαζθεπάζηεθε ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα απφ ηνπο 

Βξεηαλνχο θαη πξφθεηηαη γηα ηελ κεγαιχηεξε πέηξηλε γέθπξα ζηελ Διιάδα. 
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• Τδξαγσγείν: Υηίζηεθε ηελ επνρή ηεο αγγινθξαηίαο θαη ζψδεηαη κέρξη ζήκεξα. 

• Καζηξί: Ο αξραηνινγηθφο ρψξνο ζηνλ νπνίνλ ν ιήκαλ αλαθάιπςε αγγεία 

πξσηνκηλσηθήο επνρήο. 

 

πήιαηα : 

Σα ζπήιαηα ησλ Κπζήξσλ είλαη μερσξηζηά θαη γηα ην κέγεζνο ηνπ λεζηνχ απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ πφιν έιμεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

• πήιαην Υνπζηή: Βξίζθεηαη ζηνλ Γηαθφθηη Κπζήξσλ. Οη αλαζθαθέο έθεξαλ ζην 

θψο επξήκαηα ηνπ 5000 π.Υ. 

• πήιαην ηεο Αγίαο νθίαο Μπινπνηάκνπ: Απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

ζπήιαην κε νκψλπκν λαφ εζσηεξηθά. Έρεη κήθνο 100 κέηξα θαη ηεξάζηην 

ζηαιαγκηηηθφ θαη ζηαιαθηηθφ πινχην. 

Παξαδνζηαθνί Οηθηζκνί: 

Αβιέκνλαο: Μηθξφ γξαθηθφ ιηκάλη κε ελεηηθφ θάζηξν. 

Βηαξάδηθα:  Υσξηφ κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηηο πνιιέο πεγέο. 

Καξαβάο: Κάζε ρξφλν νξγαλψλεηαη ιατθφ παλεγχξη. 

Μεηάηα: Απφ ηα παιαηφηεξα ρσξηά ησλ Κπζήξσλ (1120π.Υ.) κε πιήζνο ζπειψδεο 

λανχο. 

Μπινπφηακνο: Παξαδνζηαθφ ρσξηφ κε πινχζηα βιάζηεζε, ελεηηθφ θάζηξν θαη 

θαηαξξάθηεο. 

Ζ ζέζε ηνπ λεζηνχ ην θαζηζηά εμαηξεηηθά δπζπξφζηην θαη επζχλεηαη γηα ηε βξαρεία 

ηνπξηζηηθή πεξίνδν. Σα Κχζεξα απεπζχλνληαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα ζηνλ εζσηεξηθφ 

ηνπξηζκφ θαζψο ην αεξνδξφκην δελ είλαη ζε θαηάζηαζε λα δερηεί κεγάια ηζάξηεξ απφ 
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ην εμσηεξηθφ. πλεπψο, ε δξακαηηθή ζπξξίθλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ Διιήλσλ έρεη 

αληίζηνηρα αξλεηηθή επίπησζε ζηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ηνπ λεζηνχ, ε νπνία παξνπζηάδεη 

πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 40% ζε ζρέζε κε ην 2012. Έλα αθφκα αγθάζη γηα ηηο ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο απνηειεί ε κείσζε ησλ δξνκνινγίσλ απφ ηηο 2 πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο, 

απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2013.  

Δπηπιένλ, ην νδηθφ δίθηπν ησλ Κπζήξσλ είλαη πξνβιεκαηηθφ θαη παξ’φιν πνπ νη 

απνζηάζεηο είλαη κηθξέο, δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηηο κεηαθηλήζεηο ελψ απαηηεί θαη πνιχ 

πξνζνρή. 

 

4.2.1  Βαςικό ιδϋα και ιςτορικό του προγρϊμματοσ 
 

Σν ελ ιφγσ επηρεηξεκαηηθφ πιάλν αθνξά ηελ ζχζηαζε κηα λέαο ηνπξηζηηθήο 

επηρείξεζεο ζε ηδηφθηεην νηθφπεδν, ππφ ηελ επσλπκία «Φηιφμελεο Καηνηθίεο» θαη ηνλ 

δηαθξηηηθφ ηίηιν «Αθξνδίηε». Σνπνζεζία ηεο επηρείξεζεο νξίδνληαη ηα Κχζεξα. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο ζα πξνέιζεη απφ ηδία θεθάιαηα ησλ επελδπηψλ θαη απφ 

ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. 

Ζ εκπεηξία ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζεσξείηαη δεδνκέλε, θαζψο ε εηαηξεία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ ζηα Κχζεξα, επί ζεηξά εηψλ. 

πγθεθξηκέλα δηαζέηεη 13 παξαδνζηαθέο θαηνηθίεο ζηνπο 8 πην δεκνθηιείο νηθηζκνχο 

ησλ Κπζήξσλ (Villa Venus, Kythira Villa, Celestia Traditional Houses, Semeli Houses, 

Windmill Suites, Avlemonas houses, Kastrisianika House, Aroniadika House, 

Mylopotamos Houses, Paleopoli houses, Sole e Mare Traditional Studios, Athena apts 

& studios, Anemoi apts & studios).πλεπψο ε θεξεγγπφηεηα  ησλ επελδπηψλ ζεσξείηαη 

δεδνκέλε, φζνλ αθνξά ζε ηξάπεδεο, πξνκεζεπηέο θαη θνξείο. 
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4.2.2 Περιγραφό τησ ιδϋασ 

 

Απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο μελψλα, ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί θαη 

σο πνιηηηζηηθφ θέληξν, ζηελ πεξηνρή ηνπ Μπινπνηάκνπ. Θα θαηαζθεπαζηεί έλαο ρψξνο 

πνπ ζα θηινμελεί εθζέζεηο έξγσλ ηέρλεο, ζεαηξηθέο θαη κνπζηθέο παξαζηάζεηο θαη 

παξάιιεια ζα απνηειεί ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα, 12 δσκαηίσλ. 

ηφρνο ηεο επηρείξεζεο δελ είλαη ε απνξξφθεζε κεξηδίνπ αγνξάο απφ ηνπο 

ππφινηπνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ λεζηνχ. Δίλαη λα δηεπξχλεη ηελ ηνπηθή ηνπξηζηηθή αγνξά 

πξνζειθχνληαο ηνπο επηζθέπηεο αλψηεξσλ εηζνδεκάησλ απφ ηελ ειιεληθή θαη ηελ 

δηεζλή αγνξά. 

Ζ απφθαζε γηα ηελ ίδξπζε ελφο ηέηνηνπ είδνπο θαηαιχκαηνο, ππαγνξεχεηαη θαη απφ ηελ 

γεληθφηεξε ηάζε ηνπξηζκνχ, ε νπνία ζηα πιαίζηα ηνπ αληαγσληζκνχ σζεί ηηο ειιεληθέο 

μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο λα επελδχζνπλ ζε λέεο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Ζ δηακνλή ζηνλ 

μελψλα αθνξά ζε φζνπο επηζπκνχλ, πέξα απφ ην θιαζζηθφ κνληέιν δηαθνπψλ ήιηνο- 

ζάιαζζα, λα γλσξίζνπλ ηνλ ηφπν πνπ επηζθέπηνληαη, ηελ θνπιηνχξα, ηα ήζε θαη έζηκα 

θαη λα κέξνο ησλ πνιηηηζηηθψλ δξψκελσλ. Οη ληφπηνη αλαδεηνχλ ηέηνηνπο είδνπο 

ελαζρνιήζεηο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ επηαλεζηαθή παξάδνζε. Καηά ηελ 

βπδαληηλή θαη ελεηηθή πεξίνδν ζεαηξηθά δξψκελα νξγαλψλνληαλ ζε ζπίηηα επηθαλψλ 

Κπζήξησλ, ελψ πξηλ θαη κεηά ηελ θαηνρή, πεξηθεξφκελνη ζίαζνη επηζθέπηνληαλ ην λεζί. 

 

 

4.2.3 Σοποθεςύα 
 

Σν ρσξηφ Μπινπφηακνο βξίζθεηαη ζηα δπηηθά ηνπ λεζηνχ, ζε πςφκεηξν 200 κέηξσλ, ζε 

απφζηαζε 15 ρηιηνκέηξσλ απφ ηε Υψξα, ρηηζκέλν ζε κία απφ ηηο νκνξθφηεξεο 
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ηνπνζεζίεο ησλ Κπζήξσλ. Απνηειείηαη απφ ηνπο νηθηζκνχο Άγηνο ψζηεο, Αξαίνη, 

Πίζσ Πεγάδη, Ρίδα θαη ηε Κάησ Υψξα, έλαο εξεηπσκέλνο ελεηηθφο νηθηζκφο, φπνπ 

δεζπφδεη ην βελεηζηάληθν θάζηξν κε ην ιηνληάξη ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ. Έρεη ραξαθηεξηζηεί 

παξαδνζηαθφο νηθηζκφο, ελψ ππάξρνπλ πνιιά θπζηθά θαη πνιηηηζηηθά αμηνζέαηα. 

 

4.3 ΑΝΑΛΤΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 

 

4.3.1 Η τουριςτικό αγορϊ ςτα Κύθηρα 
 

Σα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ είλαη ε εηζαγσγή, ε 

αλάπηπμε, ε σξηκφηεηα,  ν θνξεζκφο  θαη ηέινο ε παξαθκή ή ε αλαδσνγφλεζε 

(δηάγξακκα  Buhalis, 2000). ηα δηάθνξα ζηάδηα, ιφγσ δηαθνξψλ ζηελ δήηεζε θαη ζηελ 

πξνζθνξά, απαηηνχληαη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο marketing. ηα πξψηκα ζηάδηα ε 

ζηξαηεγηθή νθείιεη λα εζηηάδεη ζηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

Σα Κχζεξα βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο. Ο ηνπξηζκφο ηνπο απνηειείηαη απφ 

έλα κηθξφ αξηζκφ ηνπξηζηψλ πςεινχ εηζνδήκαηνο πνπ ηαμηδεχνπλ απηφλνκα θαη 

επηζπκνχλ ηε δηακνλή ζε πεξηνρέο ήζπρεο κε θπζηθφ πεξηβάιινλ. Παξά ην πςειφ 

εηζνδεκαηηθφ επίπεδν ησλ ηνπξηζηψλ, δελ κέλνπλ αξθεηά ρξήκαηα ζην λεζί θαζψο δελ 

έρεη δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ θαηαλάισζε. Ζ  

δηαθεκηζηηθή εηθφλα, είλαη κηθξή έσο αλχπαξθηε. Ζ πεξηνρή αλαθαιχπηεηαη ζπλήζσο 

απφ ηνπο ηνπξίζηεο ελψ εκθαλίδεηαη ε πξψηε ππνηππψδεο ππνδνκή ζε μελνδνρεία θαη 

εζηηαηφξηα, κε ηε ζπκβνιή ησλ ληφπησλ επηρεηξεκαηηψλ. Οη ληφπηνη θάηνηθνη 

αληηκεησπίδνπλ ηνπο ηνπξίζηεο σο θηινμελνχκελνπο. Καζνξηζηηθνί ινηπφλ παξάγνληεο 

ζ’ απηφ ην ζηάδην κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ: ε θπζηθή νκνξθηά ηεο πεξηνρήο, νη ιίγνη 

ηνικεξνί ηνπξίζηεο θαη νη ληφπηνη επηρεηξεκαηίεο. 
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Σν εχξνο ηεο ηνπξηζηηθήο αηρκήο ησλ Κπζήξσλ δελ μεπεξλά ηηο 40 εκέξεο. ηνπο 

αθφινπζνπο πίλαθεο παξνπζηάδνληαη νη αθίμεηο κέζσ Πεηξαηά θαη Νεάπνιεο Βνηψλ, γηα 

φινπο ηνπο κήλεο ηα έηε 2012-2013. 

 

Πίλαθαο 4.1 ηαηηζηηθά ζηνηρεία επηβαηηθήο θίλεζεο Κπζήξσλ 

Δπηβαηηθή θίλεζε κέζσ Πεηξαηά 

ΕΣΟ 
ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΒΑΣΕ 

2012 2013 2012 2013 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 15 15 708 952 

ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 8 10 327 750 

ΜΑΡΣΙΟ 15 18 734 1.077 

ΑΠΡΙΛΙΟ 15 14 1.081 1.269 

ΜΑΙΟ 17 15 1.369 1.437 

ΙΟΤΝΙΟ 17 16 1.959 1.917 

ΙΟΤΛΙΟ 17 18 2.968 3.245 

ΑΤΓΟΤΣΟ 18 15 3.269 3.028 

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 17 17 1.378 1.113 

ΟΚΣΩΒΡΙΟ 15 18 972 1.080 

ΝΟΕΜΒΡΙΟ 15 ΑΚΙΝΗΙΑ 564 ΑΚΙΝΗΙΑ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 18 ΑΚΙΝΗΙΑ 750 ΑΚΙΝΗΙΑ 

ΤΝΟΛΟ 187 156 16.079 15.868 
Πεγή: http://www.tovima.gr/ 

 

 

 

Πίλαθαο 4.2 Δπηβαηηθή θίλεζε κέζσ ιηκέλα Ν.Βνηψλ 

ΕΣΟ 
ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΒΑΣΕ 

2012 2013 2012 2013 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 11 11 289 187 

ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 6 2 240 43 

http://www.tovima.gr/
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ΜΑΡΣΙΟ 26 25 753 766 

ΑΠΡΙΛΙΟ 33 28 2.494 819 

ΜΑΙΟ 26 32 1.699 2.944 

ΙΟΤΝΙΟ 32 34 2.991 3.247 

ΙΟΤΛΙΟ 57 49 6.904 7.838 

ΑΤΓΟΤΣΟ 60 73 15.114 17.694 

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 34 52 4.654 5.547 

ΟΚΣΩΒΡΙΟ 27 28 1.290 1.428 

ΝΟΕΜΒΡΙΟ 27 11 780 480 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 30 ΑΚΙΝΗΙΑ 807 ΑΚΙΝΗΙΑ 

ΤΝΟΛΟ 369 334 38.015 40.513 
Πεγή: http://www.tovima.gr/ 

 

 

4.3.2  S.W.O.T. Ανϊλυςη 
 

Καζίζηαηαη αλαγθαία ε ζχζηαζε  ελφο ζπλνπηηθνχ πίλαθα «S.W.O.T. Analysis» πνπ 

δηεπθνιχλεη ηνλ εληνπηζκφ ησλ θχξησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 

επέλδπζε ζηα Κχζεξα. 

 

Γπλάκεηο 

• ν πνιηηηζηηθφο μελψλαο είλαη κηα πξσηνπνξηαθή επέλδπζε γηα ην λεζί 

• ην νηθφπεδν αλήθεη ζηελ εηαηξεία 

• ην νίθηζκα έρεη ραξαθηεξηζηεί δηαηεξεηέν, επνκέλσο ε εηαηξεία δηθαηνχηαη 

επηρνξήγεζε απφ ην θξάηνο 

• βξίζθεηαη ζε έλαλ απφ ηνπο πην ηνπξηζηηθνχο νηθηζκνχο ηνπ λεζηνχ 

• ε θαηαγσγή ησλ επελδπηψλ ζπλεπάγεηαη θαιή επηθνηλσλία κε πξνκεζεπηέο 

• θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ζπλεπψο θαιή πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα 

http://www.tovima.gr/
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• εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ 

 

Αδπλακίεο 

• πξνζσπηθφ ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ ληφπηνπο πνπ θαηά θαλφλα δελ είλαη 

επαξθψο θαηαξηηζκέλνη ζε ζέκαηα ηνπξηζκνχ 

• πςειφ θφζηνο ζπληήξεζεο 

• πεξηνξηζκέλε δπλακηθφηεηα ηνπ μελψλα πνπ ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξν θφζηνο 

παξαγσγήο αλά κνλάδα πξντφληνο 

• πςειφ θφζηνο αλαλέσζεο εμνπιηζκνχ θαη ζπληήξεζεο ιφγσ πςεινχ θφζηνπο 

κεηαθνξηθψλ 

 

Δπθαηξίεο 

• πιήζνο αμηνζέαησλ κε αξραηνινγηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ελδηαθέξνλ 

• ηάζε γηα ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ 

• έιιεηςε επαξθψλ θιηλψλ ζε φιν ην λεζί θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο 

• θπζηθή νκνξθηά θαη πνηθηινκνξθία ηνπ λεζηνχ 

• πινχζην αλάγιπθν πνπ πξνζθέξεη δπλαηφηεηα ελαζρφιεζεο κε ζπνξ ζηελ 

θχζε  

• ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θέληξν πιεζίνλ ηνπ ρσξηνχ Μπινπφηακνο 

• θνληηλνί πξννξηζκνί κε αξραηνινγηθφ ελδηαθέξνλ φπσο ε Μνλεκβαζηά 

 

 

Απεηιέο 

• νηθνλνκηθή θξίζε 
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• αλχπαξθηε δηαθεκηζηηθή εηθφλα ησλ Κπζήξσλ 

• δπζπξφζηην λεζί 

• ην αεξνδξφκην δελ είλαη ζε ζέζε λα δερηεί κεγάια ηζάξηεξ απφ ην εμσηεξηθφ 

• κείσζε δξνκνινγίσλ απφ ηηο δχν πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο 

• πξνβιεκαηηθφ νδηθφ δίθηπν 

• έιιεηςε ζηαηηζηηθψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ ηνπ λεζηνχ 

• ζρεδφλ αλχπαξθηεο ζπγθνηλσλίεο γηα ηηο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο 

 

4.3.3 Ανύχνευςη εξωτερικού περιβϊλλοντοσ 
 

Ζ αλάιπζε P.E.S.T. απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ-

κάθξν πεξηβάιινληνο , θαζψο κειεηά ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ επεξεάδνπλ ηφζν 

ηηο επηρεηξήζεηο ηεο επξχηεξεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, φζν θαη ηνλ θιάδν ελ γέλεη. 

 

Πνιηηηθφ Πεξηβάιινλ  

Ζ ζεκαζία ηνπ Σνπξηζκνχ γηα ηελ ρψξα καο επηβάιιεη ηελ εθαξκνγή κηα ηνπξηζηηθήο 

πνιηηηθήο κε γλψκνλα ηελ βειηίσζε ηνπ ηειηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Βαζηθφο 

θνξέαο αζθήζεσο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο είλαη ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ. Σν Τπνπξγείν 

έρεη σο βαζηθή απνζηνιή ηνπ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ ράξαμε ηνπξηζηηθήο 

πνιηηηθήο, ην ζρεδηαζκφ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζχκθσλα κε ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, 

ηε δηακφξθσζε θαη πξνψζεζε ησλ αλαγθαίσλ ζεζκηθψλ θαη ινηπψλ ξπζκίζεσλ θαζψο 

θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ εθαξκνγήο. 

Ζ πνιηηεία ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη γηα 

λα πεξηνξίζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο, πεξηιακβάλεη ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ ζηα 

θπβεξλεηηθά παθέηα θηλήηξσλ. 
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Πξνζπάζεηεο γίλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πςειήο ζπγθέληξσζεο ηνπξηζηψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη ηελ επέθηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. Ζ πςειή 

επνρηθφηεηα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαζψο νθείινπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο ηνπο 

κε ηηο εηζπξάμεηο ηεο πεξηνξηζκέλεο ρξνληθά ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

Καζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ απνηεινχλ νξηζκέλεο 

δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο. Λφγσ ηεο απμαλφκελεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο απφ ηελ Ρσζία 

είλαη πιένλ ηαρχηεξε ε έθδνζε  ζεσξήζεσλ εηζφδνπ (Schengen  Visa) ζε Ρψζνπο 

πνιίηεο.  

Όζνλ αθνξά ζηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο, απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα 

αζηάζεηα, θαζψο βξίζθεηαη ππφ ηνλ θίλδπλν εμφδνπ απφ ηελ Δπξσδψλε γεγνλφο πνπ 

απνηειεί δπζθήκηζε ηεο ρψξαο ζηηο δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αγνξέο. Οη ειιεληθέο 

βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2015 ήηαλ πξφσξεο εθινγέο πνπ πξνθιήζεθαλ 

απφ ηελ αδπλακία εθινγήο πξνέδξνπ ηεο δεκνθξαηίαο απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ.  

Σν πξφγξακκα Δζληθήο Αλαπηπμηαθήο ηξαηεγηθήο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ 2014-

2020 πεξηιακβάλεη: 

• Δλίζρπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ µέζσ ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφµνπ, µε 

ζηφρν ηελ επέθηαζε, ηε δηεχξπλζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο. Θα πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο ζε εηδηθέο µνξθέο ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο φπσο (α) Δπελδπηηθά ρέδηα γηα αλάπηπμε ζαιάζζηνπ, 

ηαηξηθνχ/ηαµαηηθνχ/ζεξαπεπηηθνχ ηνπξηζµνχ, ηνπξηζµνχ θχζεο–νηθνηνπξηζµνχ, 

αζιεηηθνχ, πνιηηηζηηθνχ, ζπλεδξηαθνχ–εθζεζηαθνχ, ζξεζθεπηηθνχ, αγξνηηθνχ, 

αζιεηηθνχ, θι.π., (β) Δπελδπηηθά ζρέδηα αλαβάζµηζεο ππνδνµψλ θαη 

παξερφµελσλ ππεξεζηψλ µαξίλσλ θαη ηνπξηζηηθψλ ιηµέλσλ, (γ) Δπελδπηηθά 

ζρέδηα γηα απνθαηάζηαζε θαη ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε παξαδνζηαθψλ ή/θαη 

δηαηεξεηέσλ θηηζµάησλ, ρψξσλ, επηρεηξήζεσλ παξαδνζηαθήο µνξθήο, θ.α. θαη 
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(δ) Λνηπά επελδπηηθά ζρέδηα γηα ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ µνξθψλ ηνπξηζµνχ. Σα 

ζρέδηα ζα ππάγνληαη ζην πιαίζην ηνπ Δηδηθνχ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ ηνπ 

Σνπξηζµνχ.  

• Γεµηνπξγία µφληµνπ θαζεζηψηνο ρξεµαηνδφηεζεο πνπ ζα πινπνηεί ηελ πνιηηηθή 

ελίζρπζεο βξαρππξφζεζµσλ επελδχζεσλ ζην ηνµέα ηνπ ηνπξηζµνχ γηα ηελ 

επφµελε πεληαεηία, µε ζπµπιεξσµαηηθφηεηα σο πξνο ηνλ αλαπηπμηαθφ Νφµν, 

θαη ζα ζηεξίδεη εηδηθέο επελδχζεηο θαη ζηνρεπφµελε αλαβάζµηζε ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπµάησλ, βαζηζµέλν ζην Γεληθφ Απαιιαθηηθφ Καλνληζµφ.  

 

Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ  

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ε Διιάδα εηζήιζε ζε κία θξίζηκε θακπή ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο 

ηεο, θαζψο νη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ηελ έρνπλ νδεγήζεη ζηα 

πξφζπξα ηεο ρξενθνπίαο. Οη θχξηεο επηπηψζεηο είλαη ε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Αλ θαη απηφ νδεγεί ζε κείσζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο ησλ 

Διιήλσλ,  σζηφζν ν Σνπξηζηηθφο θιάδνο  θαηαθέξλεη λα είλαη αληαγσληζηηθφο ζε 

παγθφζκην επίπεδν. 

 

Κνηλσληθφ Πεξηβάιινλ 

χκθσλα κε ην Η.Σ.Δ.Π. ε Δπξψπε εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ε θχξηα πεγή 

πξνέιεπζεο ηνπξηζηψλ. Ζ Γεξκαλία θαηέρεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηνπ εηζεξρφκελνπ 

ηνπξηζκνχ. Ζ κέζε εκεξήζηα δαπάλε είλαη 73,1 € θαη νη κέξεο δηακνλήο 8,9 (2013). Σε 

κεγαιχηεξε ηαμηδησηηθή δαπάλε έρνπλ νη απζηξηαθνί ηνπξίζηεο κε 898 επξψ θαηά ηαμίδη 

θαη αθνινπζνχλ νη Γεξκαλνί κε 838 € θαηά ηαμίδη. Σέινο ζχκθσλα κε έξεπλεο, νη 

ηνπξίζηεο πνπ ηαμηδεχνπλ ζηελ Διιάδα, είλαη θπξίσο άηνκα λεαξήο ειηθίαο (<40), 

κεζαίαο εηζνδεκαηηθήο ηάμεο θαη αλψηεξεο εθπαίδεπζεο. 
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Σερλνινγηθφ Πεξηβάιινλ  

Οη λέεο ηερλνινγίεο θαη ην Internet έρνπλ θέξεη  επαλάζηαζε ζηνλ Σνπξηζκφ. ηελ 

Διιάδα ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο νη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Facebook, Twitter 

θιπ.) θαη ζρεδφλ φιεο νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα. Χζηφζν, ε 

Διιάδα ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηηο ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ψζηε λα 

βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ Σνπξηζκνχ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο ηνπξηζηηθήο 

κνλάδαο. Όζνλ αθνξά ζηηο κηθξέο νηθνγελεηαθέο ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο δελ ππάξρεη 

ελεκέξσζε ησλ ηδηνθηεηψλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, έηζη βαζίδνληαη ζηνπο ζηαζεξνχο 

πειάηεο ηνπο. Οη λένη επηρεηξεκαηίεο σζηφζν έρνπλ αληηιεθζεί ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο ηνπο θαη ζέηνπλ ηνλ 

ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ σο κηα βαζηθή πξνηεξαηφηεηα. 

Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζηνλ Ξελνδνρεηαθφ Κιάδν: 

• Ζιεθηξνληθέο πξνκήζεηεο 

• E-recruitment 

• CRM 

• GDS 

 SABRE 

 GALILEO 

 AMADEUS 

 WorldSpan 

 

4.3.4 τόχοι και περιγραφό τησ ιδϋασ Μϊρκετινγκ 
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Ζ εηαηξεία «Φηιφμελεο Καηνηθίεο»  κε ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επέλδπζεο 

επηθεληξψλεηαη ζηελ επίηεπμε ησλ θάησζη ζηφρσλ: 

• Σελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ ζα δηακείλνπλ ζην 

μελνδνρείν 

• Ζ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ αλψηεξσλ εηζνδεκάησλ απφ ηελ ειιεληθή θαη ηελ 

δηεζλή αγνξά 

• Σελ ζπλερή αχμεζε ησλ πνζνζηψλ πιεξφηεηαο ηεο κνλάδαο, κέζσ ηεο 

πξνζέγγηζεο πειαηψλ απφ έλα θαηάιιεια ζηειερσκέλν ηκήκα πξνψζεζεο 

πσιήζεσλ 

• Σελ αλαβάζκηζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν 

• Σελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπλεηή ρξήζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ  

Πξνρσξψληαο ζε κηα πην ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο ηδέαο Marketing, ε ππφ κειέηε 

μελνδνρεηαθή κνλάδα ζα απνηειείηαη απφ 12 δσκάηηα ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 48 

θιηλψλ, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, έλα εζηηαηφξην, κηα αίζνπζα κνπζηθψλ εθδειψζεσλ 

ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο  200 αηφκσλ, έλα ππαίζξην ακθηζέαηξν 200 αηφκσλ, 

βηβιηνζήθε θαη ε πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηεο ζα είλαη απφ ηνλ Μάην έσο ηνλ Οθηψβξην (6 

κήλεο). 

Σα δσκάηηα ζα είλαη πιήξσο επηπισκέλα θαη ζα δηαζέηνπλ κηθξή θνπδίλα θαη ηα 

απαξαίηεηα ζθεχε. Όια ζα δηαζέηνπλ ζέα πξνο ηελ γξαθηθή πιαηεία ηνπ ρσξηνχ ή ην 

δάζνο ηνπ Μπινπνηάκνπ. Σν εζηηαηφξην ζα είλαη αλνηθηφ ζην θνηλφ κε θνπδίλα πνπ ζα 

βαζίδεηαη ζηα Κπζεξατθά παξαδνζηαθά πξντφληα. Ο μελψλαο ζα παξέρεη ζηνπο 

επηζθέπηεο «Διιεληθφ πξσηλφ» (πηζηνπνίεζε απφ ην ειιεληθφ μελνδνρεηαθφ 

επηκειεηήξην), ειεχζεξν Wi-fi ζε φινπο ηνπο ρψξνπο θαη 24σξε reception. Ο μελψλαο 

«Αθξνδίηε» ζα αλαιάβεη ηελ δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 
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ζεξηλήο πεξηφδνπ, πξνζπαζψληαο λα αλαδείμεη ηελ πνιηηηζηηθή ηδηαηηεξφηεηα ησλ 

Κπζήξσλ αμηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα, δηάθνξνπο θνξείο θαη ηδηψηεο πνπ ππάξρνπλ ζην 

λεζί φπσο π.ρ. Σν Χδείν Κπζήξσλ, ηελ ηνπηθή ζεαηξηθή νκάδα, Κπζήξηνπ θαιιηηέρλεο 

(κνπζηθνχο, δσγξάθνπο, θιπ.), ε θηιαξκνληθή ηνπ Πνηακνχ θ.α., εμαζθαιίδνληαο έηζη 

ρακειφ θφζηνο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Ξελψλα, ε κνλάδα ζα δψζεη έκθαζε ζηελ 

πξνζέιθπζε ειεχζεξα θηλνχκελσλ πειαηψλ θαζψο θαη εκεδαπψλ ηνπξηζηψλ θαηά ηεο 

πεξηφδνπο ρακειήο πιεξφηεηαο. Θα πξνζπαζήζεη επηπιένλ λα εθκεηαιιεπηεί ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη ην ακθηζέαηξν γηα ζπλέδξηα, 

κνπζηθέο εθδειψζεηο θαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. 
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4.3.5 Σιμολογιακό πολιτικό  
 

Ο αθξηβήο θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ ηνπ μελνδνρείνπ ζα γίλεη κε βάζε 2 θξίζηκσλ 

παξαγφλησλ: 

 

• Σηκνιφγεζε κε βάζε ηνλ αληαγσληζκφ 

• Σηκνιφγεζε κε βάζε ηελ δήηεζε 

 

Πίλαθαο 4.3 Σηκέο 

 

 

 4.3.6 Αγορϊ-ςτόχοσ και κανϊλια Διανομόσ 
 

Γηα θαιχηεξε ηκεκαηνπνίεζε ε αγνξά ζα δηαρσξηζηεί ζηελ δηεζλή μελνδνρεηαθή αγνξά 

θαη ηελ ηνπηθή μελνδνρεηαθή αγνξά. 

ε δηεζλέο επίπεδν ν μελψλαο «Αθξνδίηε» ζα επηρεηξήζεη λα πξνζειθχζεη ηνπξίζηεο 

απφ ηηο ρψξεο πνπ παξαδνζηαθά ηξνθνδνηνχλ ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ, δειαδή Αγγιία, 

Γεξκαλία θαη Ηηαιία. Παξάιιεια ην ελδηαθέξνλ ηεο επηρείξεζεο ζα επηθεληξσζεί θαη ζε 

άιιεο αγνξέο, θαζψο ζχκθσλα κε έξεπλεο ν πνιηηηζκηθφο ηνπξηζκφο πνπ 
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επηθεληξψλεηαη ζηελ ηζηνξηθή, θαιιηηερληθή θαη πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά ηνπ λεζηνχ, 

ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνηίκεζεο κε 59,2%, κε ηνπο Απζηξηαθνχο 

(93,8%) θαη Πνισλνχο (85,3%) λα δείρλνπλ πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ. Δλψ ν 

θπζηνιαηξηθφο ηνπξηζκφο, ζπγθεληξψλεη κεγάιν πνζνζηφ ελδηαθέξνληνο κε 53,3% επί 

ηνπ ζπλφινπ ησλ αιινδαπψλ, κε ηνπο άλδξεο λα ελδηαθέξνληαη πην πνιχ (62%) έλαληη 

ησλ γπλαηθψλ (47%). Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά έρνπλ νη ινβάθνη/Σζέρνη (78,9%) θαη 

Απζηξηαθνί (72%). 

ε ηνπηθφ επίπεδν ν μελψλαο ζα πξνζπαζήζεη λα πξνζειθχζεη κεκνλσκέλνπο 

επηβάηεο κεζαίαο θαη αλψηεξεο ηάμεο φζνλ αθνξά ζην εηζφδεκα ηνπο θαη ηελ ηξίηε 

ειηθία, έλα θνηλφ ην νπνίν κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ πιεξφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ 

θαζ’φιε ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη φρη κφλν απφ Ηνχιην έσο Αχγνπζην. 

Όζνλ αθνξά ζηελ πνιηηηθή δηαλνκήο, θξαηήζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ: 

 ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ην θέληξν ππνδνρήο 

 επηθνηλσλίαο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (πιεξνθνξίεο θαη θξαηήζεηο) 

 ησλ δχν ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ. (ε πξνκήζεηα γηα ηελ δηακεζνιάβεζε ζα 

αλέξρεηαη ζην 5% ησλ πσιήζεσλ) 

 ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ μελψλα, πνπ ζα έρεη ελζσκαησκέλε πιαηθφξκα 

θξαηήζεσλ (Customer Reservation System-CRS), απνθεχγνληαο έηζη 

δηαθπγφληα θέξδε απφ κεζνιάβεζε ηξίησλ 

 ζπζηεκάησλ IDS (booking, Hotels.com) 

 ζπκκεηνρήο ζην Guest Inn, ην πξψην ειιεληθφ δίθηπν επηιεγκέλσλ 

παξαδνζηαθψλ θαη αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ πνπ πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα 
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4.3.7 Προώθηςη πωλόςεων και διαφόμιςη  
 

Οη πξνσζεηηθέο θηλήζεηο θαη νη ηξφπνη δηαθήκηζεο ηνπ μελψλα, αθνξνχλ: 

 Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ζην δηαδίθηπν. Έλα βαζηθφ κέζν πξνβνιήο ζα είλαη ε 

χπαξμε κηαο πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο ηζηνζειίδαο ζην internet θαζψο είλαη 

αλακθηζβήηεην πσο φιν θαη πεξηζζφηεξν νη θαηαλαισηέο πξνγξακκαηίδνπλ ηηο 

δηαθνπέο ηνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ζέινληαο λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξφλν θαη 

ρξήκα. Ζ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα είλαη εχρξεζηε, λα έρεη πεξηγξαθή ηεο 

επηρείξεζεο θαη ησλ παξνρψλ, θσηνγξαθηθφ πιηθφ, εηθνληθή μελάγεζε ζηνπο 

ρψξνπο ηνπ μελψλα, πιεξνθνξίεο γηα ην λεζί θαη ηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο πνπ 

δηνξγαλψλνληαη  

 Γεκηνπξγία Newsletter κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ γηα πξνζθνξέο 

θαη εθδειψζεηο 

 Γεκηνπξγία Banners ζε αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο κεγάιεο επηζθεςηκφηεηαο, ψζηε 

λα είλαη εχθνιν ζηνλ θαηαλαισηή λα εληνπίζεη ηνλ μελψλα 

 Γηαθεκίζεηο θαη παξνπζηάζεηο ζε πεξηνδηθά ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο φπσο ην 

voyager ή ην Αζελφξακα travel, θαζψο θαη θαηαρσξήζεηο ζηελ ηνπηθή 

εθεκεξίδα ηνπ λεζηνχ 

 Γηαθήκηζε word to mouth: δηαθήκηζε ηνπ μελψλα «Αθξνδίηε» ζα γίλεηαη απφ 

εθείλνπο πνπ έρνπλ επηζθεθζεί ηνλ μελψλα θαη έκεηλαλ απνιχησο 

ηθαλνπνηεκέλνη 

 Δκθάληζε ζηα Social Media (Facebook, twitter, Pinterest) 

 Γίθηπν Guest Inn: πξνζθέξεη άκεζε πξφζβαζε ζηνπο μελψλεο-κέιε, ηφζν ζηελ 

Διιεληθή φζν θαη ζηελ μέλε αγνξά. Σν δίθηπν ήδε ην επηιέγνπλ ηαμηδηψηεο απφ 

δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο αθνχ πξνζθέξεη ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ, 

επαγγεικαηηθή θαη ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ησλ θξαηήζεσλ θαζψο θαη εχθνινπο 

αιιά θπξίσο αζθαιείο ηξφπνπο πιεξσκήο 
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 πκκεηνρή ζηηο εθδειψζεηο  θαη ηα ζεκηλάξηα ηνπ Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

 Δγγξαθή ζηελ Παλειιήληα Έλσζε Ξελνδφρσλ θαη ζπκκεηνρή ζηηο δξάζεηο ηεο 

 πκκεηνρή ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο εμνπιηζκνχ μελνδνρείσλ, κε ζθνπφ ηελ 

ελεκέξσζε γηα ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνλ θιάδν αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή 

ηξηβή κε άιινπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ θιάδνπ. 

 

Πίλαθαο 4.4  Πξφβιεςε πνζνζηνχ δηαλπθηεξεχζεσλ  

 

 

Πίλαθαο 4.5 Πξφβιεςε πιεξφηεηαο αλά κήλα 

 

 

 

Πίλαθαο 4.6 Πξφβιεςε δηαλπρηεξεχζεσλ αλά θαηεγνξία πειαηψλ 
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Πίλαθαο 4.7 Έζνδα δηαλπρηεξεχζεσλ 

 

 

Πίλαθαο 4.8 Πξφβιεςε ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ  
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Πίλαθαο 4.9 Δθηηκψκελα έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο 

 

 

4.4 ΠΡΨΣΕ ΤΛΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΟΔΙΑ 

4.4.1 Κξηηήξηα επηινγήο πξνκεζεπηψλ 

 

Ζ επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ γηα ηνλ μελψλα «Αθξνδίηε» είλαη κηα εχθνιε ππφζεζε 

θαζψο νη ηδηνθηήηεο ιεηηνπξγνχλ αθφκε 11 μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, δηαζέηνπλ άξηζηεο 

ζρέζεηο κε ηνπο ληφπηνπο θαη μέλνπο πξνκεζεπηέο. Δίλαη απηνλφεην δε φηη πεηπραίλνπλ 

θαιχηεξεο πξνζθνξέο, επλντθφηεξνπο φξνπο πιεξσκήο, θαιχηεξε πνηφηεηα θαη 

εμππεξέηεζε. 

Ο πνιηηηζηηθφο μελψλαο «Αθξνδίηε» ζα επηιέμεη λα ζπλεξγαζηεί πξσηίζησο κε 

πξνκεζεπηέο απφ ην λεζί, θαζψο κέξνο ηεο απνζηνιήο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε 

ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Δπηπιένλ επηιέγνληαο ληφπηνπο πξνκεζεπηέο ην 

θφζηνο ζα είλαη εμαηξεηηθά κεησκέλν ιφγσ ηεο απνθπγήο ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο. 

 

4.4.2 Διαθεςιμότητα πρώτων υλών και ϊλλων εφοδύων  
 

Χο πξψηεο χιεο θαη ινηπά εθφδηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

εμεηαδφκελεο κνλάδαο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηα εμήο: 

 Πξψηεο χιεο εζηηαηνξίνπ 
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 Πξντφληα θαζαξηφηεηαο ηκαηηζκνχ θαη amenities 

 Γξαθηθή χιε 

 Δλέξγεηα: θαχζηκα, ειεθηξηθφ, λεξφ 

Όζνλ αθνξά ζην ηκήκα εζηηαηνξίνπ ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη 

αλαιψζηκα θαη εππαζή (θξέαο, δπκαξηθά, ςάξηα, ζαιάηεο, γαιαθηνθνκηθά, θξνχηα 

θ.α.). Οη παξαγσγνί  ησλ Κπζήξσλ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ζε κεγάιν κέξνο ηηο 

αλάγθεο ηνπ μελψλα: 

 Παξαδνζηαθφ πξσηλφ 

o Μέιη απφ Κπζήξηνπο παξαγσγνχο, Pure Honey ζηνλ Πνηακφ 

o Υεηξνπνίεηα ιαδνκαμίκαδα απφ ηνλ θνχξλν Καξβνπλάδεο 

o Γάια, ηπξί, βνχηπξν, απγά απφ παξαγσγφ ζην ρσξηφ Μεηάηα 

 Κξενπσιεία 

o Κξενπσιείν Αθνί ηδέξε, Ληβάδη 

o Κξεαηαγνξά Κπζήξσλ, Πνηακφο 

 Φαξηθά 

o Απεπζείαο αγνξά απφ ληφπηνπο ςαξάδεο 

 Λαραληθά θαη θξνχηα 

o Έλσζε Βηνθαιιηεξγεηψλ Κπζήξσλ 

 

4.4.3 Κόςτοσ πρώτων Τλών και ϊλλων εφοδύων  
 

Κφζηνο Δλέξγεηαο 

Σν θφζηνο ηεο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ, 

ππνινγίδεηαη ζε ζπλάξηεζε ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ έηνπο. Τπνινγίδεηαη φηη ην 7% 

ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο κνλάδαο ζα αθνξνχλ ην θφζηνο ελέξγεηαο. 

Κφζηνο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 
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Σν θφζηνο γηα ηελ αγνξά ησλ αλαγθαίσλ πξψησλ πιψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

επηζηηηζηηθψλ ηκεκάησλ ππνινγίδεηαη σο ζπλάξηεζε ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ απφ ην 

εζηηαηφξην θαη ηελ αίζνπζα πνιιαπιψλ εθδειψζεσλ ηνπ μελψλα. πλεπψο ην θφζηνο 

είλαη ίζν κε 25% επί ησλ πξνβιεπφκελσλ εζφδσλ. 

Κφζηνο Γξαθηθήο Ύιεο θαη Λνηπψλ Αλαιψζηκσλ 

Σν θφζηνο ηεο γξαθηθήο χιεο θαη ησλ ινηπψλ αλαιψζηκσλ, ππνινγίδεηαη σο 

ζπλάξηεζε ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ εζφδσλ, κε πνζνζηφ 2% 

Κφζηνο Τιηθψλ πληήξεζεο θαη Καζαξηφηεηαο 

Σν θφζηνο πιηθψλ ζπληήξεζεο θαη θαζαξηφηεηαο, ππνινγίδεηαη σο ζπλάξηεζε ησλ 

ζπλνιηθψλ εηήζησλ εζφδσλ θαη αληηζηνηρεί ζην 3% απηψλ. 

 

 Πίλαθαο 4.10 Δθηηκψκελν θφζηνο πξψησλ πιψλ θαη εθνδίσλ 

 

 

4.5 ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Ζ επηρείξεζε ζα μεθηλήζεη ηηο εξγαζίεο ηεο κε 9 εξγαδνκέλνπο. Ζ ζηειέρσζε ησλ 

ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα 4.11: 
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Πίλαθαο 4.11 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟ 

Τπνδνρή-Δμππεξέηεζε πειαηώλ  2 άηνκα Reception 

Δζηηαηόξην  2 άηνκα ζηελ θνπδίλα 

(κάγεηξαο θαη βνεζόο) 

 2 άηνκα ζηελ εμππεξέηεζε 

 2 άηνκν ζην ρώξν ηνπ κπαξ 

Τπεξεζίεο δσκαηίνπ  2 άηνκα 

Γηνίθεζε  Δηαίξνη 

 

Σν νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο ζα έρεη ηελ αθφινπζε κνξθή: 

 

Γηάγξακκα 4.1 

 

Τπεξεζίεο Δπαγγεικαηηψλ 

Οη επαγγεικαηίεο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζην εγρείξεκα ζα είλαη: 

 

Διοίκθςθ 

Reception 

Εςτιατόριο Κουηίνα Μπάρ Service 

Τπθρεςίεσ 
δωματίων 
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 Λνγηζηηθφ γξαθείν ησλ Κπζήξσλ πνπ ζα αλαιάβεη έλαληη πάγηαο εηήζηαο 

ακνηβήο ηελ εκπνξηθή θαη ινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη 

ηελ ζπκπιήξσζε δειψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 πλεξγείν θαζαξηζκνχ θαη θαιισπηζκνχ ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ 

 Γηαθεκηζηηθή εηαηξεία κε ηελ νπνία ζα ζπλάπηνληαη ζπκβάζεηο παξνρήο 

αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ ζε πεξηφδνπο πνπ απαηηείηαη έληνλε δηαθεκηζηηθή 

θακπάληα 

 Γχν ηνπξηζηηθά γξαθεία ηνπ Πεηξαηά, κε ηα νπνία ζα ζπλαθζεί ζχκβαζε 

ηνπξηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή γηα ηελ δηαλνκή ησλ ππεξεζηψλ 

 

4.5.1 Παραγωγικότητα ανθρώπινου δυναμικού-μιςθού 
 

Ο μελψλαο «Αθξνδίηε» ζα ιεηηνπξγεί επηά κέξεο ηελ εβδνκάδα, έμη κήλεο ηνλ 

ρξφλν(Μάην-Οθηψβξην). Ζ επηρείξεζε ζα μεθηλήζεη κε 9 ππαιιήινπο νη νπνίνη ζα 

εξγάδνληαη εθ πεξηηξνπήο έηζη ψζηε λα έρνπλ δχν ξεπφ ηελ εβδνκάδα. Ζ ξεζεςηφλ ζα 

ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά 07:00-23:00. Καηά ηνπο κήλεο πνπ αλακέλεηαη κεγάιε 

πιεξφηεηα (Ηνχιην-Αχγνπζην), ην σξάξην εξγαζίαο ζα επεθηείλεηαη θαηά πεξίπησζε 

απνδίδνληαο ζην πξνζσπηθφ ηηο λφκηκεο ππεξσξίεο αιιά θαη bonus παξαγσγηθφηεηαο. 

ε γεληθέο γξακκέο έρνπλ επηθξαηήζεη δχν είδε ζπζηεκάησλ ακνηβψλ : βάζεη ρξφλνπ 

εξγαζίαο θαη βάζεη απφδνζεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε νη ακνηβέο παξέρνληαη 

ζην πξνζσπηθφ βάζεη θαη ησλ δχν παξακέηξσλ. Ζ δηνίθεζε δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ζηελ αλάπηπμε νκαδηθνχ πλεχκαηνο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ. 

Δπηπιένλ, πξνζπαζεί λα εθαξκφδεη έλα ζχζηεκα πνηφηεηαο ζηελ εξγαζηαθή δσή, ην 

νπνίν εζηηάδεη ζηηο ακνηβέο, ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ζηηο επθαηξίεο γηα πξνζσπηθή 

βειηίσζε κε ζπλερή εθπαίδεπζε. 

 

 

 

 

Πίλαθαο 4.12 Πξνυπνινγηζκφο πξνζσπηθνχ 
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Ο παξαπάλσ πίλαθαο ηεο κηζζνδνζίαο ππνινγίζηεθε γηα εμάκελε απαζρφιεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Οη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο είλαη 26,60% ησλ κηθηψλ απνδνρψλ θαη νη 

εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ 11,42% ησλ κηθηψλ απνδνρψλ. Ο θφξνο κηζζσηψλ 

ππεξεζηψλ ππνινγίζηεθε  απινπνηεκέλα 7% γηα εξγαδφκελνπο κε κηθηέο απνδνρέο 

έσο 1000 € θαη 14% γηα εξγαδφκελνπο κε απνδνρέο πάλσ απν 1000 €. Οη θαζαξέο 

απνδνρέο πξνθχπηνπλ αλ απφ ηηο κηθηέο αθαηξεζνχλ νη εηζθνξέο ηνπ εξγαδφκελνπ θαη 

ν θφξνο κηζζσηψλ ππεξεζηψλ. Σέινο ν εξγνδφηεο ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ζηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία ην άζξνηζκα ησλ δηθψλ ηνπ εηζθνξψλ ζπλ ησλ εηζθνξψλ ηνπ 

εξγαδφκελνπ. 

 

4.6 ΚΟΣΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΕΠΕΝΔΤΗ 

 

Σν θφζηνο ηεο επέλδπζεο αλέξρεηαη ζε 1.280.000 € θαη κνηξάδεηαη ζηηο αθφινπζεο 

εξγαζίεο: 

 

 

 

 

Πίλαθαο 4.13 πλνιηθέο δαπάλεο 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΓΑΠΑΝΧΝ 

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΓΑΠΑΝΔ ΚΟΣΟ (Δ €) 

Καηαζθεπή 
θηεξηαθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη 
δηακόξθσζε 
πεξηβάιινληα ρώξνπ 

 Κόζηνο αλέγεξζεο 
εγθαηαζηάζεσλ 

 Γηακόξθσζε 
εζσηεξηθώλ ρώξσλ 
κε ηνίρνπο, 
γπςνζαλίδεο, 
ρσξίζκαηα θιπ 

 Δγθαηάζηαζε 
ππξαζθάιεηαο θαη 
ζπζηήκαηνο 
ζπλαγεξκνύ 

 Σνπνζέηεζε 
πδξαπιηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ, 
ζπζηήκαηνο 
εμαεξηζκνύ, 
θιηκαηηζκνύ θαη 
ζέξκαλζεο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

780.000 

Γαπάλεο 
δηακόξθσζεο ρώξνπ 

 Αζθαιηόζηξσζε, 
εκθύηεπζε δέληξσλ 
θαη δεκηνπξγία 
παξθηλγθ 

 
25.000 

Αγνξά 
κεραλνινγηθνύ θαη 
ινηπνύ εμνπιηζκνύ 

 Ηιεθηξνληθνί 
Τπνινγηζηέο θαη 
ηειενξάζεηο 

 Αλειθπζηήξαο 

 
 

250.000 

Αγνξά επίπισλ θαη 
εμνπιηζκνύ 

 Έπηπια 

 Φπγεία 

 Γηάθνξεο ζπζθεπέο 

 
90.000 

 

Γηάθνξεο δαπάλεο 
θαη παξνρέο 

 Γηαθήκηζε ζε 
ειεθηξνληθό θαη 
έληππν ηύπν, 
θαηαζθεπή 
ηζηνζειίδαο, 
ζπκκεηνρή ζε 
εθζέζεηο 

 
 
 

35.000 

Κεθάιαην Κίλεζεο   Κάιπςε Δμόδσλ 1νπ 
έηνπο 

 Πιεξσκέο Γαλείνπ 

100.000 

ύλνιν  1.280.000 
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Όπσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα ηελ κεγαιχηεξε δέζκεπζε πφξσλ 

απαηηεί ε θαηαζθεπή θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ελψ έλα κεγάιν πνζνζηφ απαηηεί θαη 

ε αγνξά κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ επέλδπζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ αγνξά 

επίπισλ θαη εμνπιηζκνχ, δηακφξθσζε ρψξνπ θαη δηάθνξεο δαπάλεο θαη παξνρέο. 

Γηάγξακκα 4.2 

 

 

χκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα φιεο νη εξγαζίεο ζα έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη ην 

δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 4.14   Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο επέλδπζεο                                                                                                                                                                                              

Διάρκρωςθ Επενδυτικοφ χεδίου 

Kαταςκευι κτθριακϊν 
εγκαταςτάςεων 

Aγορά μθχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ 

Aγορά επίπλων και 
εξοπλιςμοφ 

Δαπάνεσ διαμόρφωςθσ χϊρου 

Διάφορεσ δαπάνεσ και 
παροχζσ 
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4.6.1 Φρηματοδότηςη τησ επϋνδυςησ 
 

 

Σν ζπλνιηθφ χςνο ηεο επέλδπζεο αλέξρεηαη ζε 1.280.000 € θαη ζα είλαη φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 4.15 
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ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ έρεη γίλεη θαη πξφβιεςε πνζνχ 100.000 € 

σο θεθάιαην θίλεζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηψλ αλνηθνδφκεζεο.  

Σν 50% ησλ θεθαιαίσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ ζα θαιπθζεί απφ Ηδία Κεθάιαηα ελψ ην 

ππφινηπν απφ ηελ ζχλαςε δαλείνπ χςνπο 640.000 € ην νπνίν ζα απνπιεξσζεί ζε 10 

έηε κε επηηφθην 7,75%. Ο πίλαθαο κε ηηο ηνθνρξενιπηηθή απφζβεζε ηνπ δαλείνπ 

παξαηίζεηαη ζην ηέινο.  

Απνζβέζεηο Παγίσλ 

Οη απνζβέζεηο έρνπλ ππνινγηζηεί ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο κε βάζε ηελ επζεία 

απφζβεζε θαη ηα 30 έηε γηα ηηο θηήξηα θαη ηα 20 έηε γηα ηνλ κεραλνινγηθφ θαη ηνλ ινηπφ 

εμνπιηζκφ. Γηα ηα θηήξηα έρεη εθηηκεζεί κηα ελαπνκέλνπζα αμία 240.000 € ελψ γηα ηα 

ππφινηπα πάγηα ε αμία απηή ζεσξήζεθε κεδέλ. Ζ εηήζηα ζπλνιηθή απφζβεζε κε βάζε 

απηέο ηηο παξαδνρέο ππνινγίζηεθε ζε 35.000 €. 

  

 

 

Πίλαθαο 4.16 Πίλαθαο απνζβέζεσλ θηεξίσλ θαη θαηαζθεπψλ 
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Πίλαθαο 4.17 Πίλαθαο απνζβέζεσλ εμνπιηζκνχ θαη ινηπψλ παγίσλ 
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4.6.2 Εκτιμώμενα αποτελϋςματα 5-ετύασ 

 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο εκθαλίδεη ηα εθηηκψκελα απνηειέζκαηα ησλ 5 πξψησλ ρξφλσλ 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο θαη πεξηιακβάλεη επηπξφζζεηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πξψηνπ έηνπο ζην νπνίν ε επηρείξεζε ζα βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο απνπεξάησζεο 

ησλ θαηαζθεπψλ θαη ζην νπνίν δελ ζα έρεη έζνδα.   

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εζφδσλ ησλ κειινληηθψλ εηψλ (2017-2020) ρξεζηκνπνηήζεθε 

κηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3% ζηα έζνδα θαη ζηα θφζηε. Οη κηζζνί θαζψο θαη θάπνηα 

άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα (πξνβνιή, ινγηζηήο θιπ.) ππνζεηηθά παξέκεηλαλ ζηαζεξά  ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ησλ 5 εηψλ. 
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Οη απνζβέζεηο ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο απνζβέζεσλ ελψ νη 

πξνκήζεηεο ησλ πξαθηφξσλ ζε 5% επί ηνπ ηδίξνπ ησλ πξαθηφξσλ πνπ αλαθέξεηαη 

ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο. Οη ηφθνη ππνινγίζηεθαλ απφ ηνλ πίλαθα απνπιεξσκήο 

ηνπ δαλείνπ θαη ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ζεσξήζεθε ζην 29%.  

 

 

 Πίλαθαο 4.18 Δθηηκψκελα απνηειέζκαηα 5 εηψλ 

 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε κνλάδα ζα έρεη θαζαξά θέξδε ζε φιε ηελ 

πεληαεηία ηα νπνία θπκαίλνληαη απφ 62.276 € ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο έσο 

98.879 € ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν ζην παξφλ πεληαεηέο ζρέδην.   
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Πίλαθαο 4.19 

 

 

Γηα λα ππνινγηζηνχλ νη ιεηηνπξγηθέο ρξεκαηνξνέο ηεο κνλάδαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

θαζαξφ θέξδνο, ζην νπνίν πξνζηέζεθαλ νη απνζβέζεηο (κε πξαγκαηηθή εθξνή). Απφ 

ηηο ιεηηνπξγηθέο εηζξνέο αθαηξέζεθαλ νη πιεξσκέο γηα εηήζηα ρξενιχζηα ηνπ δαλείνπ, 

φπσο ππνινγίζηεθαλ απφ ηνλ πίλαθα απφζβεζεο ηνπ δαλείνπ. Ζ αξρηθή επελδπηηθή 

εθξνή κε βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ππνινγίζηεθε ζε 1.180.000 €, ζηηο νπνίεο 

πξνζηέζεθε θαη πνζφ πεξίπνπ 95.000 € ην νπνίν είλαη ιεηηνπξγηθέο εθξνέο ηεο 

επηρείξεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θάζεο αλνηθνδφκεζεο.  

Δπίζεο, ππνινγίζηεθε ε ηεξκαηηθή αμία ηεο επηρείξεζεο ηνλ πέκπην ρξφλν ιεηηνπξγίαο 

(2020) κε βάζε ηελ ιεηηνπξγηθή εηζξνή ηνπ πέκπηνπ έηνπο θαη ηνλ παξαθάησ ηχπν :  

V5  =  [ C6 / ( r - g ) ] - D 

 

V5    :  Αμία Δπηρείξεζεο 5ν ρξφλν 

r      :  Κφζηνο Κεθαιαίνπ 
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g     :  Δηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο 

D    :  Αμία δαλείνπ ηνλ 5ν ρξφλν 

C6     :  Λεηηνπξγηθή εηζξνή ηνλ 6νπ έηνπο  

Ζ ιεηηνπξγηθή εηζξνή 6νπ έηνπο = Δηζξνή 5νπ έηνπο x (1+ g) 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε ηεξκαηηθή αμία ηεο επηρείξεζεο ππνινγίζηεθε ζε 2.564.676 € 

ηα νπνία πξνζηέζεθαλ ζηελ ιεηηνπξγηθή εηζξνή ηνπ 5νπ έηνπο γηα λα πξνεμνθιεζνχλ. 

Μεηά ηνπο παξαπάλσ ππνινγηζκνχο έρνπκε φιεο ηηο δηαζέζηκεο ρξεκαηνξνέο,  ψζηε 

λα ππνινγηζηεί ε Καζαξά Παξνχζα Αμία ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα είλαη ζεηηθή 725.785 €. Ο εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο ππνινγίζηεθε ζε 

18,51%. πλεπψο ε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή. 

 

 Πίλαθαο 4.20 Βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο 

 

 

Σν λεθξφ ζεκείν δείρλεη φηη ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 186.000 € εηεζίσο έηζη ψζηε λα 

θαιχπηεη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο ελψ γηα παξαπάλσ έζνδα ε επηρείξεζε ζα 

εκθαλίδεη θέξδε.   

Ζ ζπλνιηθή απφδνζε ηεο επέλδπζεο (ROI) θπκαίλεηαη απφ 4,88% ην 2016 έσο 7,75% 

ην 2020. Ζ απφδνζε ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θπκαίλεηαη γχξσ απφ ην 10% ζε φια ηα έηε. 

Σν κεηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο εκθαλίδεηαη ζηαζεξφ ζην 76% φια ηα έηε, ελψ ην θαζαξφ 

πεξηζψξην θέξδνπο είλαη πεξίπνπ 17% ην 2016 θαη εκθαλίδεηαη αλεξρφκελν έσο ην 

24% ην 2020. Απηφ είλαη αλακελφκελν θαζψο απφ ηηο παξαδνρέο καο ηα έζνδα θαη ηα 

θφζηε απμάλνληαη 3% εηεζίσο, ελψ ηα ππφινηπα έμνδα (έμνδα κηζζνδνζίαο, έμνδα 

πξνβνιήο θιπ.) έρνπλ ζεσξεζεί ζηαζεξά.  
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Σέινο, ε επηρείξεζε δελ δείρλεη λα αληηκεησπίδεη πξφβιεκα ζην λα θαιχςεη ηνπο 

ηφθνπο ηνπ δαλείνπ ηεο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην ζρεηηθφ δείθηε (TIE) ν νπνίνο είλαη 

πεξίπνπ 3 θνξέο ην 2016 θαη δηπιαζηάδεηαη ζην 6 ην 2020. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα θέξδε 

πξν θφξσλ θαη ηφθσλ επαξθνχλ λα θαιχςνπλ ηνπο ηφθνπο ηνπ δαλείνπ 3 θνξέο γηα ην 

πξψην έηνο κε ζπλερή ηάζε βειηίσζεο. 
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Πίλαθαο 4.21 Πίλαθαο κεληαίαο ηνθνρξενιπηηθήο απφζβεζεο 
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 ΕΠΙΛΟΓΟ-ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ζθνπφο ηνπ παξφληνο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ είλαη ε ίδξπζε 

κηαο κηθξήο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 12 δσκαηίσλ ζηα 

Κχζεξα. 

Απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο μελψλα, ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί θαη 

σο πνιηηηζηηθφ θέληξν. ηφρνο ηεο επηρείξεζεο δελ είλαη ε απνξξφθεζε κεξηδίνπ 

αγνξάο απφ ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηνπ λεζηνχ. Δίλαη λα δηεπξχλεη ηελ ηνπηθή 

ηνπξηζηηθή αγνξά πξνζειθχνληαο ηνπο επηζθέπηεο αλψηεξσλ εηζνδεκάησλ απφ ηελ 

ειιεληθή θαη ηελ δηεζλή αγνξά. 

Όζνλ αθνξά ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ην 50% ησλ θεθαιαίσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ ζα 

θαιπθζεί απφ Ηδία Κεθάιαηα, ελψ ην ππφινηπν απφ ηελ ζχλαςε δαλείνπ χςνπο 

640.000 € ην νπνίν ζα απνπιεξσζεί ζε 10 έηε κε επηηφθην 7,75%. 

Σέινο, πξνθχπηεη φηη ε κνλάδα ζα έρεη θαζαξά θέξδε ζε φιε ηελ πεληαεηία ηα νπνία 

θπκαίλνληαη απφ 62.276 € ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο έσο 98.879 € ηνλ ηειεπηαίν 

ρξφλν ζην παξφλ πεληαεηέο ζρέδην.   
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