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Η λειτουργία του all inclusive σήμερα. Οι επιρροές του θεσμού εντός 
και εκτός των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων. 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με την μορφή τουρισμού που είναι το all 
inclusive και εντοπίσαμε προβλήματα και λύσεις. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφερθήκαμε 
σε έννοιες του τουρισμού όπως τι είναι τουριστικό προϊόν και υπηρεσίες και 
διαχωρίσαμε τον μαζικό από τον εναλλακτικό τουρισμό όπως επίσης και τα είδη τους. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο ασχοληθήκαμε με την δομή του τουριστικού κλάδου όπως 
επίσης επικεντρωθήκαμε στον ξενοδοχειακό κλάδο, τα θετικά και τ’ αρνητικά του, 
αναφέραμε τις διακρίσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τουριστικών 
καταλυμάτων και καταγράψαμε την δυναμικότητα του ξενοδοχειακού τομέα, την 
γεωγραφική κατανομή και τους παράγοντες που επηρεάζουν την εικόνα του 
τουριστικού κλάδου. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύσαμε διεξοδικά το all inclusive πακέτο, τα χαρακτηριστικά 
του, σε ποιους πελάτες απευθύνεται, τα κριτήρια επιλογής του και αναφερθήκαμε 
διεξοδικά και στα είδη που το αποτελούν. Συνεχίσαμε την εργασία μας με τα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του all inclusive σαν τουριστική ορολογία, όπως 
επίσης και τις επιπτώσεις που φέρνει τόσο στις ξενοδοχειακές μονάδες, όσο και στην 
τοπική κοινωνία που δρα και εξελίσσεται, όπως επίσης και στους κατοίκους των 
περιοχών που υπάρχει και  κυρίως πως επηρεάζει το πακέτο all inclusive όλο το 
σύστημα γύρω από αυτό. 

Κλείνοντας κάναμε αναφορά στον ελλαδικό χώρο, τονίσαμε τις ατέλειες του και 
δείξαμε τα προτερήματά του και τέλος προτείναμε λύσεις και προτάσεις που θα κάνουν 
τον θεσμό του all inclusive καλύτερο, πιο αποδοτικό και με πιο σωστή διαχείριση, 
προκειμένου να αποφέρει έσοδα τόσο στους επιχειρηματίες που ασχολούνται με αυτό, 
όσο και στην κοινωνία που υπάρχει και εξελίσσεται. 

 

Λέξεις κλειδιά: all inclusive, ξενοδοχείο, τουρισμός , ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
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The operation of ‘all inclusive’ today.  The influences of the institution 
within and outside the hotel and tourist business. 

Abstract 

 

In the present work we dealt with the form of tourism that is all inclusive and we have 
identified problems and solutions. In the first chapter we referred to concepts of tourism 
such as what is a tourist product and services and we have separated mass tourism from 
alternative tourism as well as its different types. 

In the second chapter, we dealt with the structure of the tourism industry as well as 
focused on the hotel industry, its positive and negative aspects, we referred to the 
distinctions of hotel business and tourist accommodation and we recorded the hotel 
sector's capacity, geographic distribution and factors influencing the image of the 
tourist industry. 

In the third chapter we thoroughly analyzed the all-inclusive package, its 
characteristics, to which customers it is directed, its selection criteria, and we also 
discussed extensively the items that make up the package. We continued our work with 
the advantages and disadvantages of all-inclusive as a tourist terminology, as well as 
the impact it brings to both hotel units and the local community that operates and 
evolves, as well as to the inhabitants of the areas that exist, and especially how the all-
inclusive package system affects everything around it. 

In closing, we made reference to Greece, highlighted its imperfections and showed its 
strengths and finally proposed solutions and proposals that will make the all-inclusive 
institution better, more efficient and more manageable in order to generate revenue for 
both entrepreneurs dealing with it as well as benefit the society in which it exists and 
evolves. 

 

Keywords: all inclusive, hotel, tourism, hotel business 
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Κεφάλαιο 1  

Ο τουρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο 

 

Κατά γενική ομολογία στον Δυτικό Κόσμο ο τουρισμός είναι ένας πολύ διαδεδομένος 
τρόπος ψυχαγωγίας και αποτελεί μία πολύ μεγάλη βιομηχανία και σημαντικότατη πηγή 
εσόδων ιδιαίτερα για τις χώρες που θεωρούνται παραδοσιακά τουριστικές όπως η 
Ισπανία, η Ιταλία αλλά και η Ελλάδα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού 
δημοσίευσε έκθεση, που αναφέρει πως το 2015 οι δημοφιλέστεροι τουριστικοί 
προορισμοί παγκοσμίως ήταν η Γαλλία, οι Η.Π.Α. και η Κίνα. 

Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει από πολλούς συγγραφείς, για να δοθεί ένας ακριβής 
ορισμός της έννοιας του τουρισμού. Από τις πρώτες προσπάθειες παγκοσμίως, έχει 
καταγραφεί το 1937 από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Κοινωνίας των Εθνών 
που σύστησε στις χώρες-μέλη να υιοθετήσουν έναν ορισμό στον οποίο χαρακτήριζε 
τον τουρίστα σαν είναι ένα άτομο το οποίο ταξιδεύει για ένα χρονικό περιθώριο που 
αρχίζει από τις 24 ώρες ή και περισσότερο, σε μία χώρα διαφορετική από αυτή που 
διαμένει μόνιμα. 

Εν μέσω Β’ Παγκοσμίου Πολέμου το 1941 οι καθηγητές Krapf και Hunziker στηρίζουν 
την άποψη πως ο τουρισμός μπορεί να οριστεί σαν το σύνολο των φαινομένων και των 
σχέσεων που μπορεί να προκύψουν, από την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού του 
επισκέπτη σε έναν προορισμό αλλά και την διαμονή σε αυτόν μη μόνιμων κατοίκων 
του. 

Με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ο Joshke προσεγγίζει τον τουρισμό σαν 
ειδική και επιπρόσθετη κατανάλωση. Και ενώ το 1974 ο Walterspiel τον ορίζει σαν 
μετατόπιση της αγοραστικής δύναμης και μπορεί να ερμηνεύσει τις οικονομικές 
επιπτώσεις του τουρισμού, έναν χρόνο αργότερα το 1975 ο Kaspar προσπαθεί να 
προσεγγίσει τον τουρισμό σαν σύστημα και τον οριοθέτησε με τον παρακάτω ορισμό 
που λέει ότι «ο τουρισμός είναι το σύνολο των φαινομένων και σχέσεων που 
προκύπτουν από ένα ταξίδι και την παραμονή του ανθρώπου  ή των ατόμων σ’ ένα 
τόπο, που δεν αποτελεί τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του». 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε και την διάσκεψη των Εθνών για τα Διεθνή 
Ταξίδι και τον Τουρισμό που πραγματοποιήθηκε το 1963 και συμφώνησε στο εξής: ότι 
ο όρος επισκέπτης να περιγράφει κάθε άτομο που επισκέπτεται μία χώρα που είναι 
διαφορετική από την δική του, από εκείνη δηλαδή που διανέμει μόνιμα, για 
οποιοδήποτε λόγο εκτός από εκείνο της άσκησης ενός επαγγέλματος για το οποίο 
αμείβεται με χρηματικούς πόρους. Ο όρος αυτός που καθιέρωσε ο Ο.Η.Ε περιλαμβάνει 
δύο κατηγορίες επισκεπτών:    
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1.Tους τουρίστες, οι οποίοι είναι άτομα που επισκέπτονται μία χώρα και διανέμουν σε 
αυτή τουλάχιστον επί ένα 24ωρο και οι λόγοι της επισκέψεώς τους είναι τις 
περισσότερες φορές διακοπές, σπουδές, υγείας θρησκευτικοί ή άθλησης και 

2.Tους εκδρομείς, οι οποίοι είναι άτομα που επισκέπτονται μία χώρα και διανέμουν 
στην χώρα αυτή λιγότερο από ένα 24ωρο. Εδώ περιλαμβάνονται όλοι οι επιβάτες που 
κάνουν κρουαζιέρες, οι διάφοροι επισκέπτες που έρχονται και φεύγουν την ίδια μέρα 
χωρίς όμως να διανυκτερεύουν όπως επίσης περιλαμβάνονται και όλα τα πληρώματα 
των πλοίων , κρουαζιερόπλοιων, αεροπλάνων κ τ λ. 

Το 1982 οι Mathieson & Wall προσπαθούν να περιγράψουν το τουριστικό γεγονός με 
τον εξής ορισμό: την προσωρινή μετακίνηση σε τόπους που δεν περιλαμβάνονται στην 
μόνιμη κατοικία τους και της εργασίας τους, όπως επίσης και τις δραστηριότητες 
εκείνες που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια αυτής της παραμονής όπως επίσης 
και τις παρεχόμενες διευκολύνσεις για την κάλυψη των τουριστικών αναγκών. 

Τέλος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (ΠΟΤ-UNWTO) δίνει τον παρακάτω 
ορισμό για τον τουρισμό « ο τουρισμός περιλαμβάνει τις δραστηριότητες εκείνες των 
ανθρώπων που ταξιδεύουν και διανέμουν σε διάφορες περιοχές και σε προορισμούς 
διαφορετικούς από το συνηθισμένο τους περιβάλλον, όπως είναι ο τόπος της μόνιμης 
κατοικίας τους για ένα χρονικό διάστημα το οποίο δεν ξεπερνά τον έναν χρόνο, με 
σκοπό την αναψυχή, την ικανοποίηση των επαγγελματικών τους αναγκών κ.ά. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

 

 Ο τουρισμός είναι αποτέλεσμα μεμονωμένης ή ομαδικής μετακίνησης των 
ανθρώπων σε ποικίλους τουριστικούς προορισμούς και διαμένουν στους 
προορισμούς αυτούς επί ένα 24ωρο τουλάχιστον, με σκοπό την ικανοποίηση 
των ψυχολογικών τους αναγκών. 

 Οι μορφές του τουρισμού περιλαμβάνουν απαραίτητα δύο βασικά στοιχεία: το 
πρώτο είναι το ταξίδι στον τουριστικό προορισμό και το δεύτερο είναι η 
διαμονή στον προορισμό αυτό συμπεριλαμβανομένου και της διατροφής. 

 Αφενός το ταξίδι από την μία πλευρά και αφετέρου η διαμονή από την άλλη, 
λαμβάνουν χώρα εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας των ανθρώπων που 
αποφασίζουν να μετακινηθούν για τουριστικούς λόγους. 

 Επιπλέον, η μετακίνηση των ανθρώπων σε διάφορους τουριστικούς 
προορισμούς είναι προσωρινού χαρακτήρα, που σημαίνει ότι οι τελικές 
προθέσεις των ανθρώπων είναι να επιστρέψουν στο σπίτι τους, δηλαδή στον 
τόπο της μόνιμης κατοικίας τους μέσα σε λίγες μέρες, βδομάδες ή μήνες. 

 Οι άνθρωποι επισκέπτονται τουριστικούς προορισμούς για τουριστικούς 
λόγους, δηλαδή για λογούς που είναι διαφορετικοί από εκείνους της μόνιμης 
κατοικίας τους ή της επαγγελματικής τους απασχόλησης.     
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Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο τουρισμός είναι ένα πολυδιάστατο 
κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο και προκειμένου να τον αναλύσουμε όσο τον δυνατόν 
καλύτερα, παραθέτουμε τον ορισμό του καθηγητή Ζαχαράτου1 που λέει ότι: ο 
τουρισμός αποτελεί μια ιδιαίτερα διαμορφούμενη κατανάλωση η οποία έχει τις εξής 
ιδιαιτερότητες: περιλαμβάνει τόσο την συμμετοχή όλων των κλάδων της παραγωγικής 
διαδικασίας από την μία και από την άλλη περιλαμβάνει τους τομείς του κράτους και 
της κοινωνίας σε μία εθνική οικονομία υποδοχής. 

Ο παραπάνω ορισμός δίνει έμφαση σε πολλά σημεία και κυρίως στην οικονομική 
διάσταση του τουρισμού. Τονίζει ότι είναι, κυρίως ιδιωτική κατανάλωση και επιδρά 
καταλυτικά σε όλους τους κλάδους της παραγωγής σε μία οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένου και του κρατικού μηχανισμού. Λαμβάνει υπόψη του τόσο τις 
διαδικασίες που γίνονται από την χώρα από την οποία φεύγουν οι τουρίστες, όσο και 
τις πραγματοποιθέντες διαδικασίες  στην χώρα υποδοχής τους. Κυρίως δε, στην χώρα 
υποδοχής των τουριστών, δημιουργείται η ανάγκη οργάνωσης και συντονισμού των 
δραστηριοτήτων εκείνων, που θα συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας 
με έναν ισόρροπο και βιώσιμο τρόπο. 

 

Πριν προχωρήσουμε στα είδη του τουρισμού, παραθέτουμε τα χαρακτηριστικά και τις 
ιδιομορφίες του τουριστικού προϊόντος που θα βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα 
τις έννοιες που συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό. Έτσι, η τουριστική και ταξιδιωτική 
παγκόσμια βιομηχανία έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

 

• Σύμφωνα με το World Travel & Tourism Council η βιομηχανία ταξιδιών και 
τουρισμού αντιπροσωπεύουν περίπου το 12% του παγκόσμιου Α.Ε.Π.  

• Για το 2018 η Global Travel Forecast εκτιμά ότι το κόστος αερομεταφορών θα 
αυξηθεί κατά 3,5% σε σχέση με το 2017, των ξενοδοχείων κατά 3,5% και των επίγειων 
μεταφορών κατά 1,6% 2 

• Σαν βιομηχανία ομπρέλας σχετίζεται με πολλούς άλλους τομείς  της οικονομίας 
όπως ο αθλητισμός και ο πολιτισμός. Πάνω από 30 διαφορετικοί βιομηχανικοί 
συνεργάτες έχει χαρακτηριστεί ότι εξυπηρετούν τους ταξιδιώτες, πράγμα που εξηγεί 
την ετερογένεια του τουρισμού. 

• Το γεγονός ότι ο τουρισμός σχετίζεται με πολλές και διαφορετικές επιχειρήσεις 
και έχει να κάνει με πολλά και διαφορετικά μεγέθη από κάθε επιχείρηση (από μία 
πολυεθνική εταιρία μέχρι το μικρό μαγαζάκι σε κάποιο νησί), συμπεραίνουμε ότι αυτό 
έχει μεγάλη σημασία για την οικονομική ανάπτυξη του τουριστικού προορισμού, 
ιδιαίτερα δε για την οικονομική περιφερειακή ανάπτυξη των τουριστικών προορισμών. 

1  Ζαχαράτος Γ. (2006) Τουριστική Πολιτική . ΕΣΔΔ, Αθήνα 
2Πηγή: www.tornos.gr   Η τουριστική οικονομία σήμερα    
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Καταλήγουμε στο συμπέρασμα, σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση ότι το τουριστικό 
προϊόν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και σύνθετο. Πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο είναι 
φθαρτό και η διάρκεια ζωής του είναι περιορισμένη. Η μη χρησιμοποίηση της 

διαθεσιμότητας του δεν μπορεί να αποθηκευτεί για το μέλλον. Στο σημείο αυτό να 
τονίσουμε ότι, υπάρχει σημαντική γεωγραφική απόσταση μεταξύ της προσφοράς και 
της ζήτησης στην τουριστική αγορά γεγονός που επιβάλλει τις συναλλαγές σε 
διαφορετικές αντίστοιχες ώρες.(Σιγάλα Μ., 2006) 

Για να καταλάβουμε καλύτερα την έννοια του τουρισμού θα πρέπει να τονίσουμε ότι 
ο τουρισμός είναι μία επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία βασίζεται σε πολύ 
μεγάλο βαθμό στην πληροφόρηση. Ο τουρίστας αδυνατεί να κάνει μία εκ των 
προτέρων αξιολόγηση και να αξιολογήσει, τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα 
μειονέκτημά του. 

Πηγαίνοντας κάπου, διαφορετικά από τη μόνιμη κατοικία τους, οι τουρίστες αφήνουν 
τα καθημερινό τους περιβάλλον και καταναλώνουν το τουριστικό προϊόν. Κατά την 
διάρκεια της λήψης της απόφασής τους, δηλαδή, για το μέρος που θα πάνε, για τις 
δραστηριότητες που θα κάνουν, για το τι θα επιλέξουν να φάνε, μόνο αφηρημένες 
έννοιες μπορούν να τους βοηθήσουν, όπως η τηλεόραση, τα κανάλια, το διαδίκτυο, οι 
προσωπικές πληροφορίες φίλων και γνωστών κ.ά. 

Έτσι λοιπόν, συμπεραίνουμε ότι η πληροφορία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην 
απόφασή τους. Η πληροφορία αποτελεί συστατικό ζωτικής σημασίας για τον τουρισμό 
και η άμεση παροχής έγκαιρης, χρήσιμης και κατάλληλης πληροφορίας, την 
κατάλληλη στιγμή στον κατάλληλο αγοραστή και με τον κατάλληλο τρόπο είναι ένα 
σοβαρό στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη και μπορεί να διαφοροποιήσει και να αυξήσει 
την ανταγωνιστικότητα των εκάστοτε τουριστικών επιχειρήσεων. (Σιγάλα Μ.,2006) 

Το τουριστικό προϊόν δεν είναι κάτι απτό και συγκεκριμένο, αντίθετα αποτελείται από 
ένα μεγάλο μείγμα συντονισμού και παροχής υπηρεσιών και υλικών αγαθών. Αυτό 
σημαίνει ότι οι περισσότεροι τουρίστες συνδυάζουν στις αποφάσεις τους όχι μόνο μία 
υπηρεσία ή ένα προϊόν, αλλά πολλά πράγματα μαζί. Άλλωστε η ποικιλία των 
παραγόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την 
απόφασή τους και επηρεάζει και την τελική επιλογή τους. Κάποιος που πηγαίνει 
διακοπές φροντίζει να συνδυάζει στον προορισμό του το κατάλυμα με τους πόλους 
έλξης, την μεταφορά, την διατροφή κ.τ.λ. (Κατσικέα, 2003) 

Όλα τα παραπάνω καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το τουριστικό προϊόν και τα 
παράγωγά του αλληλοεπηρεάζονται και αλληλεξαρτώνται, ώστε να παράγουν το 
τελικό προϊόν. Και βέβαια σημειώνουμε ότι γενικά, εκτός από τους παραπάνω 
παράγοντες επιλογής του τουριστικού προϊόντος σημαντικό ρόλο παίζουν ,και άλλοι 
παράγοντες όπως κλίμα, φυσική ομορφιά του τοπίου κ.ά. 

Είναι αντιληπτό ότι για να μπορεί να προσφερθεί ένα ποιοτικό τουριστικό προϊόν ώστε 
να μπορεί να είναι ανταγωνιστικό και να προτιμηθεί από τους πελάτες, απαιτείται ο 
συντονισμός και η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, ανάμεσα σε όλους τους φορείς και 
τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε αυτό. Για να γίνει αυτό, δηλαδή να προτιμήσουν 
οι τουρίστες τον έναν ή τον άλλο προορισμό, σημαντικό ρόλο παίζει το μάρκετινγκ 
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τουριστικού προορισμού το οποίο αποτελεί μια ιδιαίτερη μορφή μάρκετινγκ που έχει 
αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. 

Εξαιτίας της φύσης του προορισμού σαν μείγμα υλικών και άυλων χαρακτηριστικών 
πολλές φορές είναι δύσκολο να ελεγχθούν όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
εικόνα του και να ακολουθηθεί μια διεξοδική στρατηγική μάρκετινγκ (Bennet, 1999 
και Alford, 1998). Επιπλέον το να δημιουργήσεις μια επωνυμία για έναν προορισμό, 
αναγκαστικά συμπεριλαμβάνει όλους τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που 
εμπλέκονται με τον τουρισμό και απαιτεί την δέσμευσή τους. Είναι λοιπόν μια 
πρόκληση για όλους, τόσο τους κρατικούς όσο και τους ιδιωτικούς φορείς, να 
συγκεντρωθούν και να συμφωνήσουν στην ανάπτυξη μιας επωνυμίας προορισμού που 
να διακατέχεται από συνέπεια και συνοχή, να είναι προκλητική και ενδιαφέρουσα και 
να αποτελέσει πόλο έλξης για όλους τους τουρίστες και για όλα τα οικονομικά 
στρώματα τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. ( Palmer, 2002). 

 

 

 

Είδη του τουρισμού 

 

Πριν αναφερθούμε στην τουριστική βιομηχανία και στον ξενοδοχειακό κλάδο, 
κρίνουμε απαραίτητο να κάνουμε μία αναφορά στα είδη του τουρισμού, προκειμένου 
να κατανοήσουμε καλύτερα το τουριστικό προϊόν. Έτσι, ο τουρισμός χωρίζεται σε δύο 
μεγάλες κατηγορίες, τον μαζικό τουρισμό που αναφέρεται στην μετακίνηση μεγάλου 
αριθμού τουριστών και τον εναλλακτικό τουρισμό που συνήθως είναι ήπιας ανάπτυξης 
και έχει αρχίσει να ανθίζει τα τελευταία χρόνια. Και οι δύο κατηγορίες τουρισμού 
προσελκύουν πού κόσμο παγκοσμίως και καλύπτουν όλα τα είδη των επισκεπτών. 

 

 

1)Μαζικός τουρισμός 

 

Ο μαζικός τουρισμός είναι το είδος εκείνο του τουρισμού στο οποίο ο επισκέπτης 
απολαμβάνει παθητικά αυτά που προσφέρουν οι οργανωμένες διακοπές, με κύριο 
αντικείμενο τον ήλιο και την θάλασσα, καθώς επίσης και τις υπηρεσίες που παρέχουν 
τα ξενοδοχεία και οι άλλες ειδικές εγκαταστάσεις. (Αποστολόπουλος Κ., 2009). Η 
τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα των μεταφορών ήταν το ερέθισμα να αναπτυχθεί η 
τουριστική βιομηχανία. Η αστικοποίηση, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας καθώς 
και ο θεσμός των προπληρωμένων διακοπών, συνέβαλαν στο να πάψουν οι διακοπές 
να είναι προνόμιο των λίγων και να γίνει ο τουρισμός ένα προϊόν για ευρεία 
κατανάλωση. 
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Ο μαζικός τουρισμός όπως φαίνεται και από τον παραπάνω ορισμό εκφράζεται διεθνώς 
καλύτερα με τα 4 s (sun, service, sea, sand), και το κριτήριο στην συγκεκριμένη 
περίπτωση είναι το κλίμα και το κόστος (Λογοθέτης, 1998). Κλείνοντας να πούμε ότι 
ο οργανωμένος μαζικός τουρισμός είναι ένα παθητικός τύπος διακοπών όπου ο 
τουρίστας είναι απλά παρατηρητής στα δρώμενα της περιοχής που επισκέπτεται, 
προκαλεί αρνητικές κοινωνικές και περιβαντολλογικές επιπτώσεις και συνήθως οι 
τιμές είναι υψηλές. (Καλδής Π., 2015). 

 

 

 

2)Εναλλακτικός τουρισμός 

 

Σε αντίθεση με τον μαζικό τουρισμό, ο εναλλακτικός τουρισμός είναι μία καινούργια 
φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει όλες εκείνες τις μορφές 
τουρισμού, οι οποίες προσελκύουν τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα. Έχει ως κύρια 
χαρακτηριστικά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την αποφυγή των 
κλασικών τουριστικών προσφορών, την διατήρηση των οικοσυστημάτων, την 
αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τα πολιτιστικά μνημεία, την στήριξη των αγροτικών 
περιοχών και τέλος την επίλυση του προβλήματος του εποχιακού τουρισμού.  

Το περιεχόμενο των νέων μορφών τουρισμού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες 
όπως είναι οι επαγγελματικές απαιτήσεις, οι ιδιαίτερες ανάγκες μιας ηλικιακής ή 
κοινωνικής ομάδας και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα μιας συγκεκριμένης κατηγορίας 
ανθρώπων. Τα σημαντικότερα είδη τουρισμού που συνθέτουν αυτό που λέμε 
εναλλακτικό τουρισμό είναι τα εξής: 

 

Α)Αγροτουρισμός 

Αγροτουρισμός ονομάζεται η εναλλακτική εκείνη μορφή τουρισμού που αναπτύσσεται 
σε μη τουριστικά κορεσμένες αγροτικές περιοχές και συνδέεται με κοινωνικές, 
περιβαντολλογικές και πολιτισμικές αξίες, που επιτρέπουν τόσο στους ανθρώπους 
υποδοχής, τους οικοδεσπότες, όσο και στους ανθρώπους που τους επισκέπτονται, τους 
φιλοξενούμενους, των περιοχών αυτών να υφίστανται αλληλεπιδράσεις και να 
μοιράζονται εμπειρίες. (Ανδριώτης, 2009) 

 

Β)Οικοτουρισμός 

Ως οικοτουρισμός ορίζεται ο περιβαντολλογικά υπεύθυνος τουρισμός και θεωρεί ότι η 
επίσκεψη σε φυσικές περιοχές αποσκοπεί στην απόλαυση και στην εκτίμηση της φύσης 
και των πολιτισμικών στοιχείων του παρόντος κι του παρελθόντος και μέσω των 
παραπάνω, να προάγονται η διατήρηση της φυσικής ομορφιάς, έχει χαμηλή επίδραση 
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επισκεπτών και παρέχει χρήσιμη ενεργή κοινωνικό- οικονομική ανάμιξη του ντόπιου 
πληθυσμού. (Fennell Danid, 2001). 

 

Γ)Θαλάσσιος τουρισμός 

Ο θαλάσσιος τουρισμός θεωρείται ο τουρισμός που σχετίζεται άμεσα με την 
πραγματοποίηση δραστηριοτήτων στη θάλασσα. Αφορά συνήθως την κολύμβηση και 
την αναψυχή στην παραλία, αλλά με την εναλλακτική του έννοια περιλαμβάνει και 
διάφορες δραστηριότητες όπως είναι τα θαλάσσια σπορ, η παρακολούθηση του βυθού 
μέσω καταδύσεων κ.ά. (Κραβαρίτης, 2007) 

 

 

Δ)Τουρισμός υγείας 

Ο τουρισμός υγείας καταλαμβάνει άλλη μία σημαντική θέση στον τομέα του 
εναλλακτικού τουρισμού. Στην συγκεκριμένη κατηγορία είναι οι τουρίστες που 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες και διάφορα προγράμματα που σχετίζονται με την 
υγεία και περιλαμβάνει προγράμματα διατήρησης της πρόληψης, της θεραπείας, της 
ανάρρωσης και αποκατάσταση της υγείας με σύγχρονες ιατρικές αλλά και φυσικές 
μεθόδους, με υγιεινή διαβίωση και διατροφή, με ενεργειακή άθληση με προγράμματα 
διατήρησης ομορφιάς, αδυνατίσματος κ.ά. Ο τουρισμός υγείας περιλαμβάνει 
μικρότερες εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως: 

 Ιαματικός τουρισμός 
 Θεραπευτικός τουρισμός 
 Τουρισμός ομορφιάς 
 Τουρισμός υγιεινής διαβίωσης κ. ά 

 
 
 

Ε)Θρησκευτικός τουρισμός 

Ο θρησκευτικός τουρισμός αποτελεί σημαντικό κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού 
και αφορά την επίσκεψη σε θρησκευτικούς χώρους λατρείας. Το είδος αυτό του 
εναλλακτικού τουρισμού, έχει πολύ μεγάλη απήχηση ιδιαίτερα σε μεγάλες ηλικιακές 
ομάδες, οι οποίες πραγματοποιούν ολόκληρα ταξίδια με μόνο στόχο την εκπλήρωση 
κάποιου τάματος ή την επίσκεψη σε κάποιο χώρο θρησκευτικής λατρείας. Ανά τον 
κόσμο υπάρχουν τόποι υψηλής θρησκευτικής σημασίας και χιλιάδες πιστοί σε όλη την 
διάρκεια του χρόνου τους επισκέπτονται. 

 

Στ)Επαγγελματικός τουρισμός 

Ως επαγγελματικός τουρισμός ορίζεται ο τουρισμός που αναπτύσσεται κατά την 
διάρκεια επαγγελματικών ταξιδιών. Έχει κάποιες διακρίσεις, ανάλογα με το σκοπό του 
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ταξιδιού και έτσι αν ο σκοπός του ταξιδιού είναι ένα συνέδριο, τότε ονομάζεται 
συνεδριακός τουρισμός, αν ο σκοπός είναι η συμμετοχή των επαγγελματιών σε μία 
έκθεση , τότε πρόκειται για τουρισμό εκθέσεων. Εν κατακλείδι, η αγορά αυτή αφορά 
τις περισσότερες φορές επισκέπτες υψηλού εκπαιδευτικού και οικονομικού επιπέδου 
που κινούνται σε καταλύματα υψηλών προδιαγραφών, είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν 
αρκετά χρήματα και απαιτούν υψηλή ποιότητα στις παρεχόμενες προς αυτούς 
υπηρεσίες και προϊόντα (Κραβαρίτης, 2007). 

 

 

 

 

Ζ)Αστικός τουρισμός 

Τέλος υπάρχει και μία μορφή εναλλακτικού τουρισμού που αναπτύσσεται ταχύτατα τα 
τελευταία χρόνια: ο αστικός τουρισμός (Ευρωβαρόμετρο, 2009). Ο αστικός τουρισμός 
προέρχεται από την λέξη «άστυ», που σημαίνει πόλη και είναι ο τουρισμός που γίνεται 
κυρίως σε μεγάλες και δημοφιλείς πόλεις. Συνήθως περιλαμβάνει ταξίδια μικρής 
διάρκειας και εντάσσονται σε μία δυναμική κατηγορία από ποσοτική και ποιοτική 
άποψη. Στην ανάπτυξη του αστικού τουρισμού συμβάλλει ο παράγοντας κάποιου 
σημαντικού γεγονότος όπως διεθνείς εκθέσεις, ο θεσμός της πολιτιστικής 
πρωτεύουσας, διεθνή και πολιτιστικά συνέδρια, παγκοσμίου φήμης πολιτιστικά 
μνημεία κ.ά. Τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι 
κατά κανόνα μεγάλης κλίμακας, υψηλού προφίλ και περιορισμένης διάρκειας 
εκδηλώσεις, με δυναμικό παρόν και παγκόσμιο ενδιαφέρον. 

 

 

Προσφορά του τουριστικού προϊόντος – Δομή του τουριστικού κλάδου 

 

Η ανάλυση της προσφορά του τουριστικού προϊόντος επικεντρώνει το ενδιαφέρον της 
κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος στον τόπο προορισμού.   Έχει ως στόχο να παρουσιάσει 
μία πλήρη εικόνα στον επισκέπτη, από την στιγμή που θα φτάσει στον τόπο 
προορισμού του, μέχρι την στιγμή που θα φύγει. Έτσι, περιλαμβάνει όλα εκείνα τα 
στοιχεία τα οποία άμεσα ή έμμεσα θα επηρεάσουν τον επισκέπτη και θα τον βοηθήσουν 
να πάρει την μια ή την άλλη απόφασή του. 

Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή μίας απόφασης του τουρίστα, 
παίζουν οι υπηρεσίες ή το προϊόν που προσφέρει ο συγκεκριμένος προορισμός σε 
συνδυασμό βέβαια με τις υποδομές, το δίκτυο μεταφοράς, το περιβάλλον αλλά και το 
ανθρώπινο δυναμικό, αφού το ανθρώπινο δυναμικό επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα 
των προσφερόμενων υπηρεσιών. Παρακάτω θα αναλύσουμε την εικόνα της 
τουριστικής βιομηχανίας και την δομή της τουριστικής αγοράς. 
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Εικόνα της τουριστικής βιομηχανίας  

 

Έχει γίνει αντιληπτό ότι ο τουρισμός είναι μία οικονομική και κοινωνική 
δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται πολλές και διαφορετικές επιχειρήσεις και 
φορείς που δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Ο σύνθετος αυτός 
χαρακτήρας της έννοιας του τουρισμού, τον καθιστά πολλές φορές δύσκολο όχι μόνο 
στο να μετρηθεί αλλά και να οροθετηθεί. Οι ερευνητές μετράνε τις βιομηχανίες που 
έχουν αναπτυχθεί, βάση κάποιων αριθμών και δεδομένων και στην συνέχεια βγάζουν 
τα αντίστοιχα συμπέρασμα. Αντίθετα σε αυτό, η συγκεκριμένη μέτρηση δεν μπορεί να 
γίνει με τον τουρισμό, εξαιτίας της πολυπλοκότητας του φαινομένου.  

Προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό, διάφοροι διεθνή οργανισμοί, όπως ο 
WTO και ο WTCC, καθώς επίσης και πολλοί ειδικοί του κλάδου, προτείνουν την 
προσέγγιση του θέματος από την πλευρά της ζήτησης του τουριστικού προϊόντος. Η 
λογική αυτή έγκειται στο γεγονός ότι, η τουριστική δραστηριότητα ορίζεται καλύτερα 
από την πλευρά της ζήτησης ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας από τον τουρίστα. 

Η τουριστική βιομηχανία προσφέρει μία ευρεία γκάμα αγαθών και υπηρεσιών, οι 
οποίες είναι διαθέσιμες από τις επιχειρήσεις και τους φορείς που ανήκουν σε πολλούς 
τομείς της οικονομίας. Με το σκεπτικό αυτό, η έννοια της τουριστικής βιομηχανίας 
περιλαμβάνει μία ποικιλία των δομών που χαρακτηρίζουν τις επιχειρήσεις που 
απαρτίζουν αυτή την δραστηριότητα και περιέχει μεγάλο εύρος προσφερόμενων 
αγαθών και υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, πολλοί επιστήμονες και μελετητές θεωρούν 
πιο σωστό να προσεγγίσουν την τουριστική βιομηχανία όχι ως κλάδο αλλά ως αγορά. 
Σε διεθνές επίπεδο σημειώνονται διαφορετικές τάσεις προσέγγισης του θέματος 
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα οι τάσεις που έχουν επικρατήσει, 
οδηγούν σε πιο ορθολογική δομή των τουριστικών επιχειρήσεων και έχουν δύο 
κατευθύνσεις: 3  

Α)σημειώνεται έξοδος από τον κλάδο των πολύ μικρών, οριακών επιχειρήσεων λόγω 
του αυξανόμενου ανταγωνισμού και  

β)ενισχύεται η συνεργασία των επιχειρήσεων με διάφορους τρόπους όπως είναι η 
δημιουργία αλυσίδων, το franchising , κ.ά. 

Όσο αφορά την χώρα μας, η ελληνική τουριστική βιομηχανία αποτελείται από μεγάλο 
αριθμό μικρών επιχειρήσεων που έχουν οικογενειακό χαρακτήρα και κυρίως 
λειτουργούν σε εποχιακή βάση. Ο κατακερματισμός του κλάδου του τουρισμού οδηγεί 
σε ανεπαρκή οργάνωσή του :σε θέματα ανταγωνισμού, στον σωστό προγραμματισμό 
της ανάπτυξής του, στην οργανωμένη προβολή του τουριστικού προϊόντος, στην 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και κυρίως στην χάραξη μακροχρόνιας στρατηγικής. (Π. 
Παυλόπουλος, 1999). 

3Πηγή: www.elhotels.gr  
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Τα τελευταία χρόνια ένας αριθμός κρατικών τουριστικών επιχειρήσεων  πέρασε σε 
ιδιωτική ιδιοκτησία ή πουλήθηκε για άλλους σκοπούς, όπως ξενοδοχεία και καζίνο. 
Επίσης ένας άλλος στόχος της ελληνικής τουριστικής πολιτικής είναι ο έλεγχος της 
ανάπτυξης και της επέκτασης του τουριστικού κλάδου, προκειμένου να υπάρχει 
έλεγχος και εποπτεία, όσο αυτό είναι δυνατόν και να σταματήσει η άναρχη επέκταση 
των τουριστικών καταλυμάτων και χώρων εστίασης που είχε σημειωθεί στις δεκαετίες 
του 1970 και 1980. Άλλωστε οι τουριστικές επιχειρήσεις που είχαν δημιουργηθεί τότε, 
ήταν μικρές σε παροχές και υποδομές, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 
αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες  της νέας τεχνολογίας. 

Για την καλύτερη μελέτη, παρακολούθηση και άσκηση της πολιτικής που θα 
ακολουθηθεί κάθε φορά, όσο αφορά την ελληνική τουριστική βιομηχανία οι 
επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή, έχουν ταξινομηθεί σε διάφορες 
κατηγορίες. Οι κυριότερες από αυτές είναι οι εξής: 

I. Επιχειρήσεις που προσφέρουν κάθε μορφής καταλύματα (ξενοδοχεία, μοτέλ, 
ενοικιαζόμενα δωμάτια, κ. ά) 

II. Επιχειρήσεις που προσφέρουν τροφή (εστιατόρια κ. τ. λ) 
III. Επιχειρήσεις που παρεμβάλλονται ανάμεσα στον τουρίστα και αυτού που 

προσφέρει τουριστικές επιχειρήσεις (tour operator και ταξιδιωτικά γραφεία) 
IV. Επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές (επίγειες, θαλάσσιες και 

αεροπορικές εταιρίες γενικότερα) και τέλος 
V. Οι διάφοροι εθνικοί και διεθνή οργανισμοί που έχουν άμεση σχέση με τον 

τουρισμό (Ε.Ο.Τ., Π.Ο.Τ κ. ά). Εμείς θα εξετάσουμε στην εργασία μας τον πιο 
σημαντικό κλάδο από τους παραπάνω , τον ξενοδοχειακό. 
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 Κεφάλαιο 2 

 

Δομή της τουριστικής αγοράς 

 

Πριν προχωρήσουμε στον ξενοδοχειακό κλάδο, θα αναφέρουμε ένα σχήμα το οποίο 
προτάθηκε από τους Wertlner  και Klein ήδη από το 1999 και βοηθάει να καταλάβουμε 
όλες τις παραπάνω κατηγορίες που γράψαμε:4 

 

 

 
 

Από το παραπάνω σχήμα βλέπουμε ότι οι Wertlner και Klein διαφοροποιούν τις δύο 
πλευρές της προσφοράς και της ζήτησης αλλά κυρίως και των ενδιάμεσων 
παραγόντων. Οι κόμβοι δείχνουν τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς και οι 
γραμμές δείχνουν τις σχέσεις καθώς και την ροή πληροφοριών με τις πιο σημαντικές 
διασυνδέσεις που μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ τους.  

4: Πηγή:  https://cacm.acm.org/magazines/E-commerce and tourism 

 

15 
 

                                                           



  

 

Άρα, βλέπουμε ότι στο ένα άκρο του σχήματος συναντάμε τη ζήτηση δηλαδή τους 
τουρίστες που είναι οι τελικοί καταναλωτές και στο άλλο άκρο συναντάμε την 
προσφορά δηλαδή τα ξενοδοχεία ή μοτέλ ή διάφοροι προμηθευτές όπως μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις ή εστιατόρια. Επιπλέον στο σημείο αυτό έχουμε και τις αεροπορικές 
επιχειρήσεις (airlines) ή άλλα μέσα μεταφοράς (other transport). 

 

Ανάμεσα στην προσφορά και στην ζήτηση υπάρχουν ένα σωρό άλλοι παράγοντες που 
δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα, ονομάζονται ενδιάμεσοι και χωρίζονται σε δύο 
μεγάλες κατηγορίες. Οι ενδιάμεσοι της δεξιάς πλευράς μπορούν να ιδωθούν σαν μία 
επαγγελματική σύνδεση-σχέση που υπάρχει μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και 
βασίζεται κατά κύριο λόγο στην λειτουργικότητα αλλά και στην ηλεκτρονική υποδομή 
των CRS-GDS.  

 

Οι tour operators από την άλλη πλευρά μπορούν να εξεταστούν σαν τον κρίκο της 
αλυσίδας που ενοποιούν το προϊόν όπως επίσης και τα ταξιδιωτικά γραφεία που 
λειτουργούν σαν μεσάζοντες πληροφοριών, αφού παρέχουν στο τελικό καταναλωτή 
πληροφορίες για το προϊόν, διαθέσιμες κρατήσεις καλύτερες τιμές σε συγκεκριμένες 
παροχές κ. ά. 

 

Να τονίσουμε βέβαια ότι τα λεγόμενα CRS/GDS που στα αγγλικά σημαίνει central 
reservation systems/global distribution systems ξεκίνησαν να λειτουργούν από την 
δεκαετία του 1960 και ο όρος στην αρχή περιλάμβανε τις κρατήσεις που γίνονταν μόνο 
μέσω των αεροπορικών εταιριών.  Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η ορολογία αυτή 
και εκτός από τις αεροπορικές κρατήσεις ο όρος περιλαμβάνει ολοκληρωμένα πακέτα 
διακοπών και αναψυχής καθώς επίσης και κρατήσεις σε άλλα μεταφορικά μέσα επίγεια 
ή θαλάσσια. 

 

Οι ενδιάμεσοι της αριστερής πλευράς από την άλλη σχετίζονται με την διοίκηση, τον 
σχεδιασμό και την στρατηγική επωνυμίας (branding) ενός προορισμού. Μπορεί να 
είναι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί οργανισμοί και κατά κύριο λόγο 
χρηματοδοτούνται από το κράτος, λειτουργούν δε εκ μέρους των προμηθευτών που 
δρουν σε ένα προορισμό και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευμένοι στην 
διαδικασία των κρατήσεων.  

 

Τέτοιοι οργανισμοί μπορούν να θεωρηθούν οι οργανισμοί διοίκησης προορισμού που 
σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό τουρισμού είναι οι οργανισμοί που είναι 
υπεύθυνοι για την διοίκηση και το μάρκετινγκ των προορισμών, εξετάζουν ποιες 
στρατηγικές, οργανωτικές και διοικητικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν προκειμένου 
να οριστεί, να προωθηθεί και να γίνει αντικείμενο εμπορίου το τουριστικό προϊόν, είτε 
αν προέρχεται από τοπικό ή το εθνικό περιβάλλον. 
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Δομή του τουριστικού κλάδου 

 

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι η τουριστική βιομηχανία χαρακτηρίζεται από 
ποικιλία δραστηριοτήτων, μεγεθών και ιδιοκτησίας δηλαδή ιδιωτικές, δημόσιες, 
ατομικές και πολυεθνικές. Επομένως τα κύρια χαρακτηριστικά της τουριστικής 
βιομηχανίας μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω χαρακτηριστικά ως εξής: 

            1.Υπάρχει μεγάλος αριθμός μικρών επιχειρήσεων: σε όλη την αλυσίδα που 
προσφέρεται το τουριστικό προϊόν δραστηριοποιείται ένας αυξημένος αριθμός μικρών 
επιχειρήσεων από μικρά ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία, τουριστικοί πράκτορες και 
αεροπορικές εταιρίες. Το γεγονός αυτό παρ’ όλο που δίνει μεγάλη επιλογή στον 
τουρίστα να δει και να αποφασίσει την πιο συμφέρουσα οικονομική λύση για το 
πορτοφόλι του, εν τούτοις οδηγεί σε αυξημένο ανταγωνισμό ακόμα και τα μικρά 
ταξιδιωτικά γραφεία της γειτονιάς και περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια κέρδους. 

           2.Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και διαδικασιών στην προσφορά των 
τουριστικών προϊόντων. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις τουριστικές 
υπηρεσίες βελτιώνει όλο και περισσότερο την παραγωγικότητά τους, συνεπώς μειώνει 
το κόστος παραγωγής τους και κυρίως φαίνεται ότι βοηθά στην καλύτερη οργάνωση 
και διοίκηση σε όλα τα επίπεδα της τουριστικής βιομηχανίας. 

            3. Η τουριστική βιομηχανία παρά τον διεθνή της χαρακτήρα χαρακτηρίζεται 
ως εύθραυστη. Για τον λόγο αυτό ο WTOBC το 1998 δημοσίευσε μία έκθεση που 
προσπαθεί να τονίσει τους λόγους που συμβάλλουν σε αυτό: 

 
-ο μεγάλος αριθμός μικρών επιχειρήσεων 
 
-η εποχικότητα που χαρακτηρίζει το τουριστικό προϊόν 
  

            -το γεγονός ότι το τουριστικό προϊόν έχει το στοιχείο της φθαρτότητας και 
περιέχει και λίγο την μόδα που επικρατεί κάθε φορά και τέλος 

 
-η ζήτηση του τουριστικού προϊόντος δεν μπορεί να προβλεφθεί. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες δημιουργούν 
κατάλληλες προϋποθέσεις για μία μεγάλη θνησιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου. 

          4.Κάθετη ενοποίηση. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία τάση να 
πραγματοποιούνται συγχωνεύσεις και εξαγορές μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων 
με στόχο την κάθετη ενοποίηση. Η ενοποίηση αυτή δένει την δυνατότητα της 
προσφοράς από έναν προμηθευτή ολόκληρου ή μεγάλου μέρους του φάσματος των 
υπηρεσιών που απαρτίζουν τον τουριστικό κλάδο. 

Η κάθετη ενοποίηση επιτρέπει την αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακος που στο τέλος 
θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους προσφοράς του τουριστικού πακέτου αλλά και 
συγκέντρωση της αγοράς σε μικρό αριθμό επιχειρήσεων που θα προσφέρουν το 
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συγκεκριμένο προϊόν. Στην Ελλάδα σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στο εξωτερικό οι 
στρατηγικές αυτές έχουν υιοθετηθεί σε πολύ μικρό βαθμό και γίνεται πλέον επιτακτική 
ανάγκη η πολιτεία να θεσμοθετήσει τα κίνητρα που χρειάζονται ώστε να εφαρμοστούν 
από τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα τα κάνουν κτήμα τους και έτσι θα ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος.  

 

 

Ο τουρισμός στην Ελλάδα 

 

Η Ελλάδα από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα αποτελεί πόλο έλξης εκατομμυρίων 
τουριστών από όλα τα μέρη της γης. Από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια βρίσκεται 
στις πιο τουριστικές χώρες όλης της Ευρώπης. Οι διεθνείς αφίξεις τουριστών στην 
χώρα μας από το γεγονός ότι ήταν σχεδόν ανύπαρκτες το 1950 το 2001 έχουν φτάσει 
τα 13 εκατομμύρια, δηλαδή μέσα σε 50 χρόνια οι τουρίστες που επισκέφτηκαν την 
χώρα είναι περισσότεροι από τον πληθυσμό της. (Μελέτη ΙΤΕΠ, 1999) 

Τα στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμού Τουρισμού το 2003 φανερώνουν ρυθμούς 
ανάπτυξης υψηλότερους από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα όπως τα παρακάτω στοιχεία: 

• 1098% για την δεκαετία 1950-19602 
• 302% για την δεκαετία 1960-1970 και  
• 227% για την δεκαετία 1970-19805 

Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας, η πολιτιστική κληρονομιά και η πλούσια ιστορία 
της, αποτέλεσαν από το παρελθόν μέχρι και σήμερα, πόλο έλξης για τους τουρίστες σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Η εξέλιξη αυτή έχει μετατρέπει τον τουριστικό τομέα σε ένα 
αρκετά δυναμικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας έτσι ώστε οι άμεσες και έμμεσες 
επιδράσεις του να συνεισφέρουν στο 18-20% του ελληνικού Α.Ε.Π. 

Στον παρακάτω πίνακα από το 2000 μέχρι το 2004 οι αφίξεις των τουριστών στην 
Ελλάδα είχαν μικρές αποκλίσεις χωρίς κάποια σταθερή ανοδική ή καθοδική πορεία. 
Από το 2004 και ύστερα οι αφίξεις ανέβηκαν κατακόρυφα στα 14,4 εκατομμύρια 
επισκέπτες και μετά βλέπουμε μία ανοδική πορεία μέχρι το 2007 όπου οι αφίξεις 
ξεπέρασαν τα 16,20 εκατομμύρια, νούμερα που είναι αρκετά πρωτοφανή και υψηλά 
για την χώρα μας, τα οποία είναι ικανά να την κατατάσσουν στην 16ή χώρα 
προορισμού διακοπών παγκοσμίως. 

Από το 2008 με τις αφίξεις να φτάνουν τα 15,9 εκατομμύρια, αρχίζει μία ελαφρώς 
καθοδική πορεία όπως βλέπουμε και από τα νούμερα του πίνακα που όμως οφείλεται 
αποκλειστικά στην οικονομική  κρίση που υπέστη η Ελλάδα και που φυσικά επηρέασε 
και τον τουρισμό. Η κρίση εξακολουθεί να πλήττει την χώρα μας τα επόμενα χρόνια 
δηλαδή το 2009 και το 2010 που οι αφίξεις ήταν περίπου στα 15 εκατομμύρια. 

5 ΣΕΤΕ 2003, Β έκδοση  
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Από το 2011 και ύστερα η Ελλάδα αρχίζει να ανακάμπτει και βλέπουμε ότι όσο αφορά 
τον τουριστικό τομέα ότι από το 2011 και ύστερα οι τουρίστες που μας επισκέπτονται 
ανέρχονται στα 16,40 εκατομμύρια ακολουθώντας μία ανοδική πορεία και φτάνοντας 
το 2012 τα 16,90 εκατομμύρια και το 2013 όπου ήταν χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό 
τουρισμό με 18 εκατομμύρια τουρίστες να επισκέπτονται την Ελλάδα. Παρακάτω 
παραθέτουμε τον πίνακα: 

 Πίνακας 1: διαχρονική καταγραφή αφίξεων τουριστών σε εκατομμύρια στην Ελλάδα 
από το 2000 έως και το 2014. 

 

 

 

Πηγή: ΣΕΤΕ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ) 

 

Ο ξενοδοχειακός κλάδος. 

 

Πριν κάνουμε οποιαδήποτε ανάλυση για τον ξενοδοχειακό τουρισμό θα χρειαστεί 
πρώτα απ’ όλα να ορίσουμε την έννοια του ξενοδοχείου. Έτσι, λέγοντας ξενοδοχείο 
εννοούμε την εγκατάσταση που περιλαμβάνει το κτήριο ή το συγκρότημα του οποίου 
τα επιπλωμένα δωμάτια ή διαμερίσματα ενοικιάζονται για περιορισμένο χρονικό 

Χρονολογία Αφίξεις σε εκατομμύρια 

2000 12,4 

2001 13 

2002 12,6 

2003 12,5 

2004 11,7 

2005 14,4 

2006 15,2 

2007 16,2 

2008 15,9 

2009 14,9 

2010 15 

2011 16,4 

2012 16,9 

2013 18 

2014 18,4 
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διάστημα συνήθως για μερικές μέρες σε επισκέπτες στους οποίους παρέχονται πέραν 
της διαμονής και άλλες υπηρεσίες, όπως πρωινό γεύμα ή βραδινό.6 

O καθηγητής Κατσαράς Α. γράφει ότι η λέξη ξενοδοχείο σήμαινε στα αρχαία χρόνια 
το πανδοχείο, το οίκημα δηλαδή που ήταν ειδικά εξοπλισμένο για να προσφέρει επί 
πληρωμή στέγη και μερικές φορές και τροφή.7 H λέξη ξενοδοχείο δήλωνε αρχικά τη 
στάση απέναντι στον ξένο, την υποδοχή και την αποδοχή του, που κατέληγε στην 
φιλοξενία κατ’ οικον.  Αργότερα στην μεσαιωνική περίοδο, η λέξη αναφερόταν σε 
αυτόν που επαγγελματικά παρείχε φιλοξενία σε ξένους, κυρίως δε, κατάλυμα και 
φαγητό. 

Ενώ οι επισκέπτες με φτωχά οικονομικά μέσα παρέμειναν σε σκηνές ή πρόχειρα 
καταλύματα-στέγαστρα, οι εύποροι και οι πιο γνωστοί, αν δεν μπορούσαν να 
εξασφαλίσουν την ιδιωτική φιλοξενία (που η θρησκεία θεωρούσε ιερή), έβρισκαν 
στέγη σε ειδικά κτήρια που κατά κανόνα αποτελούνταν από σειρά χωριστών δωματίων 
πίσω από ένα ορθογώνιο περίστυλο. Η αντίστοιχη λέξη hotel στα αγγλικά προέρχεται 
από τις λατινικές λέξεις hospes, που σημαίνει τον φιλοξενούμενο και hospitium, που 
σημαίνει την φιλοξενία και τον ξενώνα που μένουν οι φιλοξενούμενοι.  Και οι δύο 
λατινικοί τύποι ανάγονται στον αιολικό τύπο της λέξης εστίας που σημαίνει το σπίτι. 

Ξενοδοχείο ονομάζεται ένα εμπορικό κατάλυμα υποδοχής που προσφέρει επιπλωμένα 
διαμερίσματα ή δωμάτια για ενοικίαση σε μία περαστική πελατεία παραμονής. 
Ουσιαστικά ξενοδοχειακή οικονομική μονάδα είναι ο συνδυασμός των τριών 
συντελεστών της παραγωγής για την παροχή στους ξένους έναντι χρηματικής αμοιβής, 
κατοικίας, τροφής και άλλων υπηρεσιών που επιδιώκει την κάλυψη φυσικών και 
κοινωνικών αναγκών των πελατών με στόχο το κέρδος (Καρατάσιος, 1981). 

Μια άλλη προσέγγιση αναφέρει τον όρο ξενοδοχείο ως ένα κτίριο ή κτηριακά 
συγκροτήματα που έχουν διαμορφωθεί και οργανωθεί για να προσφέρουν κατάλυμα 
μέσω αμοιβής. Η επικρατούσα αντίληψη ωστόσο είναι, ότι πρόκειται για τουριστικές 
μονάδες που προσφέρουν στους πελάτες διαμονή και  διανυκτέρευση καθώς επίσης και 
μία σειρά άλλων αγαθών και υπηρεσιών όπως εστίαση, αναψυχή κ.ά. (Καραγιάννης, 
1997). 

Τα ξενοδοχεία παίζουν καταλυτικό ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη των χωρών και 
ιδιαιτέρως της Ελλάδας που θεωρείται κατεξοχήν χώρα που στηρίζει την οικονομία της 
στον τουρισμό. Μέχρι σε ένα βαθμό η σημασία τους είναι αυτονόητη, δεδομένου 
βέβαια ότι εάν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους καταλύματα, τότε δεν είναι δυνατή η 
εμπορία της φιλοξενίας. Αν και η οικονομική αποτελεσματικότητά τους, που πολλές 
φορές φτάνει στο σημείο της επιβίωσης, εξαρτάται από την τουριστική κίνηση, καλό 
είναι να αναφέρουμε ότι τα ξενοδοχεία δεν εξυπηρετούν μόνο τουρίστες. Αντίθετα 
εξυπηρετούν φοιτητές, επαγγελματίες, φοιτητές αλλά και πολλές φορές  εξυπηρετούν 
και ανθρώπους που χρησιμοποιούν το ξενοδοχεία σαν τη μόνιμη κατοικία τους. 

6 Πηγή: www.wiktionary.org  
7 Πηγή:www.tornos.gr  
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Τα ξενοδοχεία πωλούν υπηρεσίες που εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο με διάφορους 
τρόπους. Εκτός από τους τουρίστες, εξυπηρετούν ανθρώπους οι οποίοι μετακινούνται 
για λόγους υγείας, για επαγγελματικούς λόγους, για αθλητικούς λόγους κ.ά. 

Πολύ συχνά τα ξενοδοχεία προσφέρουν τις αίθουσές τους για πολιτιστικούς σκοπούς, 
όπως χορευτικές βραδιές, εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας και συνέδρια, όπως 
επίσης προσφέρουν τις αίθουσές τους για την διεξαγωγή εξετάσεων ξένων γλωσσών ή 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουν στην πολιτιστική κίνηση 
του κάθε τόπου. 

Εκτός αυτού, τα ξενοδοχεία μπορούν και πραγματοποιούν συνέδρια, σεμινάρια και 
εισηγήσεις καθ΄ όλη την διάρκεια της χρονιάς, με την βοήθεια Ελλήνων και ξένων 
εργαζομένων, πράγμα που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια και που τείνει να αποκτά 
ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στην ξενοδοχειακή αγορά. Τα ξενοδοχεία αποτελούν 
κεντρικό άξονα του τουριστικού συστήματος και ο τουρισμός εκπολιτίζει τον άνθρωπο 
ενώ ταυτόχρονα διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντές του. Αποτέλεσμα των 
παραπάνω είναι να αποτελούν χώρους έλξης διάφορων λαών και εθνοτήτων, 
ανταλλαγής απόψεων και ιδεών και παίζουν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια 
πολιτιστική διερεύνηση. 

Επίσης παίζουν τεράστιο ρόλο στην εισαγωγή συναλλάγματος, αλλά και στην αύξηση 
των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πέραν τούτου, τα ξενοδοχεία αποτελούν 
σημαντικό παράγοντα στην επαγγελματική αποκατάσταση και στην μείωση της 
ανεργίας, καθώς μεγάλος αριθμός εργαζομένων απασχολείται σε ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Ιδιαίτερα δε στην χώρα μας, που η προηγούμενη 
διαπίστωση ισχύει σε μεγάλο βαθμό και που η Ελλάδα θεωρείται κατεξοχήν τουριστική 
χώρα, ο αριθμός των εργαζομένων που δουλεύει στα ξενοδοχεία είναι αρκετά 
σημαντικός. 

Η εργασία που προσφέρουν τα ξενοδοχεία έχει πολλά θετικά στοιχεία. Ξεκινώντας, 
αναφέρουμε ενδεικτικά ότι πάνω από 10.000 ξενοδοχεία στην Ελλάδα απασχολούν 
έναν τεράστιο αριθμό εργαζομένων, προσφέροντας απασχόληση με ικανοποιητικές 
απολαβές. Η εργασία που προσφέρουν τα ξενοδοχεία έχει το σημαντικό πλεονέκτημα 
της αποκέντρωσης, αν σκεφτεί κανείς ότι τα ξενοδοχεία είναι διάσπαρτα σε όλη την 
Ελλάδα και αρκετά από αυτά βρίσκονται σε ακριτικές περιοχές, εξαιτίας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρουν. 

Πέρα από την συμβολή τους στην μείωση της ανεργίας, παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
περιφερειακή ανάπτυξη της εκάστοτε οικονομίας και κυρίως στην αποφυγή της 
αστυφιλίας και της μετανάστευσης. 

Βέβαια ένα κοινωνικό φαινόμενο δεν έχει μόνο θετικά στοιχεία, έχει και αρνητικά. Το 
πιο σημαντικό αρνητικό στοιχείο είναι αυτό της εποχικότητας, που έχει να κάνει με την 
περίοδο λειτουργίας του ξενοδοχείου. Τα περισσότερα ξενοδοχεία κλείνουν κατά τους 
χειμερινούς μήνες, παρόλο που το φαινόμενο αυτό τείνει να περιοριστεί, αφού τα 
τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, με την 
δημιουργία ελκυστικών πακέτων διακοπών της τελευταίας στιγμής, αλλά και με την 
βοήθεια της διεξαγωγής των συνεδρίων αρχή ή τέλος σεζόν. Στην προσπάθεια 
επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου καταλυτικό ρόλο έχει παίξει και η ευρωπαϊκή 
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ένωση που επιδοτεί προγράμματα για την προσέλευση τουριστών. Τα προγράμματα 
αυτά αποκαλούνται «αγροτουριστικά προγράμματα» και έχουν σκοπό την επέκταση 
της τουριστικής περιόδου. Πάντως υπάρχει, γενικά, μία τάση τα τελευταία χρόνια να 
αναπτυχθεί και ο χειμερινός τουρισμός όπως και τα χειμερινά σπορ στην χώρα μας. 

 

 

Διακρίσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

 

Τα ξενοδοχεία διακρίνονται σε διαφορετικούς τύπους ανάλογα με την υποδομή τους, 
τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους, ανάλογα με την περιοχή που είναι εγκατεστημένα 
και τέλος ανάλογα με την χρονική διάρκεια που λειτουργούν μέσα στο έτος. 

Έτσι, οι σημαντικότερες διακρίσεις που παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατάταξη των 
τουριστικών καταλυμάτων είναι οι εξής: 

 Ανάλογα με τις ανέσεις που προσφέρουν σε 
- Πέντε (*) 
- Τέσσερα (*) 
- Τριών (*) 
- Δύο (*) και τέλος 
- Ενός (*) 

 
 Ανάλογα με το είδος τους σε: 

 
1)ξενοδοχεία κλασσικού τύπου: το ξενοδοχείο κλασσικού τύπου αποτελεί την 
πιο συνηθισμένη μορφή ξενοδοχειακής εγκατάστασης. Όσο αφορά την 
δυναμικότητά τους διαθέτουν πάνω από 10 δωμάτια και χώρους υποδοχής, 
παραμονής και ψυχαγωγίας των πελατών καθώς και χώρο υποδοχής, τουαλέτα 
και χρηματοκιβώτιο. Τα ξενοδοχεία κλασσικού τύπου παίρνουν όλες τις 
κατηγορίες των αστεριών από 1 μέχρι και 5 ανάλογα με τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν, αλλά και τις προδιαγραφές που διαθέτουν. 
 
2)ξενώνες: τα ξενοδοχεία αυτά έχουν σημαντικές διαφορές από τα ξενοδοχεία 
κλασσικού τύπου καθώς έχουν μειωμένες απαιτήσεις εξυπηρετήσεων. 
Κατατάσσονται σε κατηγορίες πέντε και τεσσάρων αστέρων καθώς επίσης και 
σε ξενώνες νεότητας. 
 
3)επιπλωμένα δωμάτια: τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια αποτελούν 
ένα μέρος της μόνιμης κατοικίας του ιδιοκτήτη και παραχωρούνται στον 
τουρίστα με τα έπιπλα και τον εξοπλισμό τους, καθώς επίσης και με δικαιώματα 
χρήσης των χωρών υγιεινής και των κοινόχρηστων χώρων. 
 
4)μοτέλ: τα ξενοδοχεία τύπου μοτέλ, είναι ξενοδοχεία εκτός κατοικημένων 
περιοχών που βρίσκονται κατά μήκος οδικού δρόμου που ενώνει μεγάλα αστικά 
κέντρα. Στόχος των συγκεκριμένων ξενοδοχείων είναι η εξυπηρέτηση των 
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ταξιδιωτών που θέλουν να διανυκτερεύσουν κάπου και το επόμενο πρωί θέλουν 
να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Τα μοτέλ διαθέτουν όλους τους χώρους που 
έχουν και τα ξενοδοχεία κλασσικού τύπου και χωρίζονται σε αυτά που έχουν 
μέχρι 100 κλίνες και σε αυτά που έχουν παραπάνω από 100 κλίνες. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για τα ξενοδοχεία τέτοιου τύπου, είναι η ύπαρξη χώρου 
στάθμευσης τόσο θέσεων όσο και του αριθμού δωματίων που περιέχει. Τα 
μοτέλ διακρίνονται και αυτά σε 3,4 και 5 αστέρια αντίστοιχα. 
 
5)κάμπινγκ: είναι οργανωμένες υπαίθριες τουριστικές εγκαταστάσεις με 
ρεσεψιόν όπου παρέχεται η δυνατότητα διαμονής, ψυχαγωγίας και σίτισης των 
παραθεριστών που διαθέτουν ή όχι δικές του σκηνές ή τροχόσπιτα. 
 
6)μικτή εγκατάσταση: η μικτή εγκατάσταση  περιλαμβάνει ξενοδοχεία 
κλασικού τύπου και επιπλωμένων δωματίων. Αυτή η μορφή ξενοδοχείου 
διαθέτει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής και εστίασης όπως επίσης και 
παραμονής των τουριστών . Χαρακτηριστικό των μικτών εγκαταστάσεων είναι 
το γεγονός ότι το μέγεθός τους θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 300 κλινών. 
Ο συγκεκριμένος τύπος ξενοδοχείου κατατάσσεται μόνο σε 5 και 4 αστέρια. 
 

Κλείνοντας να πούμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δύο τάσεις χαρακτηρίζουν τον κλάδο 
των ξενοδοχείων. Πρώτον υπάρχει σημαντική τμηματοποίηση της αγοράς. Δηλαδή οι 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προσφέρουν επώνυμα προϊόντα τα οποία και καλύπτουν 
όλες τις κατηγορίες. Δεύτερον, υπάρχουν πολύ μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως είναι η γαλλική ACOR (τέταρτη στον κόσμο με βάση τον 
αριθμό δωματίων ), βρετανική FORTE, το Hilton, το Intercontinental κ.ά. 

Ωστόσο, η ξενοδοχειακή αγορά χαρακτηρίζεται από εύκολη είσοδο και έξοδο των 
επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου. Αναπτύσσεται όμως τόσο έντονος 
ανταγωνισμός τόσο μεταξύ τους όσο και ανάμεσα στα διάφορα τμήματα αυτού του 
κλάδου που υπάρχει ανταγωνισμός και σε μη-ξενοδοχειακά συγκροτήματα και ας 
προσφέρουν και αυτά παρόμοιες υπηρεσίες. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούμε να πούμε, ότι παρουσιάζονται μονοπωλιακές 
καταστάσεις σε συγκεκριμένες τοποθεσίες όπως για παράδειγμα η περίπτωση του 
Gleneagles στη Σκωτία οι οποίες μπορούν να έχουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Η 
παρουσία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με κρατική ιδιοκτησία μέσα στον κλάδο 
δείχνει ότι η συγκέντρωση σε αυτόν παραμένει σε χαμηλό επίπεδο, παρά το γεγονός 
της ανάπτυξης των αλυσίδων τα τελευταία χρόνια (Fitzpatrick, 1995). 
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Ο κλάδος της ελληνικής ξενοδοχειακής αγοράς. 

 

Η δομή της ξενοδοχειακής αγοράς χαρακτηρίζεται ως μονοπωλιακά ανταγωνιστική 
γιατί ο κλάδος αποτελείται από πολλές επιχειρήσεις που προσφέρουν το ίδιο προϊόν 
ελαφρά τροποποιημένο και διαφοροποιημένο. Η διαφοροποίηση της αγοράς θεωρείται 
κάθετη8, άρα θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση μεταξύ των 
επιχειρήσεων αλλά μόνο σε τοπικό επίπεδο. 

Επομένως εμείς δεν θα προσεγγίσουμε τη δομή της τουριστικής αγοράς από την 
πλευρά της συγκέντρωσης, γιατί η επίδοση των επιχειρήσεων δεν εξαρτάται από το 
βαθμό συγκέντρωσης του κλάδου, αλλά εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες: 

 
-τις συγχωνεύσεις μεταξύ των επιχειρήσεων 
 
-την πολιτική του μάρκετινγκ των προϊόντων και υπηρεσιών που ακολουθείται 
και τέλος 
 
-την χρηματοδοτική πολιτική. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Η διαφοροποίηση της αγοράς θεωρείται κάθετη όταν τα προϊόντα (η υπηρεσίες)μπορούν να 
ιεραρχηθούν ως προς κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό. Το καλύτερο δε προϊόν χρειάζεται 
περισσότερους πόρους για να παραχθεί. 
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Η δυναμικότητα του ξενοδοχειακού κλάδου 

 

Αναφέρθηκε παραπάνω ότι υπήρχε μία ραγδαία αύξηση των τουριστικών 
καταλυμάτων τις δεκαετίες 1960 και 1970. Ιδιαίτερα δε, στην δεκαετία του 1960 με 
ετήσιο ρυθμό πάνω από 8% και στην δεκαετία του 1970με ρυθμό 9,5%. Στον 
παρακάτω πίνακα φαίνεται καθαρά ότι την δεκαετία του 1980 σημειώθηκε κάμψη στον 
ρυθμό αύξησης της προσφοράς κλινών σε 4,8% ενώ και την δεκαετία του 1990 ο 
ρυθμός αύξησης ήταν 4,0%.Η πορεία αυτή που παρουσιάσαμε συνδέεται άμεσα με την 
πολιτική που ακολουθήθηκε την συγκεκριμένη χρονική περίοδο και την παροχή 
κινήτρων που είχε ως στόχο την ανάπτυξη της τουριστικής υποδομής και την 
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. 

Από τα προηγούμενα γίνεται αντιληπτό ότι η περίοδος 1960-2000 μπορεί να διακριθεί 
από πλευράς άσκησης πολιτικής, σε τρείς μεγάλες κατηγορίες: την πρώτη κατηγορία 
στην οποία περιλαμβάνονται οι δεκαετίες 1960 και 1970 και στην οποία σημειώθηκαν 
οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου. Στις αρχές της περιόδου 
αυτής τέθηκαν οι βάσεις για την τουριστική ανάπτυξη που ξεκίνησε με όραμα και 
φαντασία.9Το πιο χαρακτηριστικό δείγμα της περιόδου αυτής είναι η δημιουργία της 
αλυσίδας των ξενοδοχείων ΞΕΝΙΑ τα οποία έγιναν με τις αυστηρότερες ποιοτικές 
προδιαγραφές. 

Η δημιουργία των ΞΕΝΙΑ ξεκίνησε το 1956 και εντάθηκε μέσα στην δεκαετία του 
1960. 

Δυστυχώς στην συνέχεια αυτής της περιόδου, η εικόνα ανατράπηκε τελείως, αφού το 
κύριο μέσο της πολιτικής ήταν ο προνομιακός δανεισμός για την εποχή εκείνη και με 
αφορμή την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξη της χώρας, η πολιτεία 
χρηματοδοτούσε αδρά, οποιοδήποτε επιχειρηματία ήθελε να χτίσει ένα ξενοδοχείο και 
σε οποιοδήποτε μέρος ήθελε να το κάνει. 

Η δεύτερη περίοδος, είναι η δεκαετία του 1980, με κύριο χαρακτηριστικό της να είναι 
η πλούσια παροχή επενδυτικών κινήτρων, τόσο μέσω του αναπτυξιακού νόμου 
1262/82, όσο και μέσω των μεσογειακών ολοκληρωμένων προγραμμάτων (ΜΟΠ). 
Εδώ έχουμε μία σημαντική αύξηση των κλινών μικρότερων κατηγοριών, εξαιτίας των 
αδυναμιών του παραπάνω νόμου: 

 

 

 

 

 

 

9 Πηγή: ΕΟΤ. 
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Πίνακας 2: 

Εξέλιξη του ξενοδοχειακού δυναμικού στην Ελλάδα (1980-2000)10 
ΕΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΘ.ΚΛΙΝΩΝ 

1980 3958 278.045 
1985 5201 348.171 
1990 6423 423.660 
1991 6647 444.333 
1992 6856 460.661 
1993 7139 486.415 
1994 7168 495.02 
1995 7387 533.812 
1996 7477 548.785 
1997 7594 561.068 
1998 7785 576.876 
1999 7918 584.973 
2000 7936 586.372 

ΜΕΜ     
1960-1969   8% 
1970-1979   9,50% 
1980-1989   4,80% 
1990-2000   4,00% 

 

Οι παραπάνω πολιτικές είχαν σοβαρές αδυναμίες και δεν βοήθησαν στην βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Έτσι, ο τουριστικός τομέας 
της χώρας παρόλη την δυναμικότητα που είχε σε κλίνες, βρέθηκε σε τεράστια δυσμενή 
θέση, αφού δεν υπήρχε η ανάλογη πρόβλεψη για την δημιουργία και τον 
εκσυγχρονισμό της δημόσιας υποδομής. 

Έτσι, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια της 
επερχόμενης κρίσης, η οποία είναι αποτέλεσμα τόσων των εσωτερικών παραγόντων, 
όσο και των εξωτερικών. Ως εσωτερικούς παράγοντες μπορούμε να θεωρήσουμε την 
πολιτική της σκληρής δραχμής και ως εξωτερικούς παράγοντες θεωρούμε την 
δραματική μείωση των αεροπορικών εισιτηρίων σε συνδυασμό, με την ανάδειξη νέων 
φθηνών προορισμών.11  

Οι παραπάνω παράγοντες βρήκαν τον κλάδο απροετοίμαστο και ευάλωτο στον διεθνή 
ανταγωνισμό. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονους προβληματισμούς στον κλάδο, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη ανησυχία και σκέψεις στο να στραφεί η διοίκηση του, 
προς επεκτάσεις και ανακαινίσεις-εκσυγχρονισμούς για την αντιμετωπίσει τον διεθνή 
ανταγωνισμό. Και αυτό γιατί έγινε γρήγορα αντιληπτό ότι οι προορισμοί που 
βρίσκονται πολύ κοντά μας, όπως η Τουρκία, πωλούν το ίδιο προϊόν πιο φθηνά από 
εμάς και προσφέρουν την ίδια ή και πολλές φορές καλύτερη ποιότητα.  

10 Πηγή: ΕΟΤ, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο 
11 Πηγή : ΕΟΤ  
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Παράνομα ενοικιαζόμενα δωμάτια 

 

Με αφορμή καταγγελίες που δημοσιεύτηκαν στον τύπο12, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Τουριστικών Καταλυμάτων Χαλκιδικής, κ. Δημήτρης Χαδαλής, αναφέρει πως μόνο 
στον νομό παρ’ όλο που λειτουργούν 3000 επιχειρήσεις με 35 χιλιάδες κλίνες οι οποίες 
είναι νόμιμες και φέρνουν το ειδικό σήμα του ΕΟΤ, υπάρχουν και 5000 παράνομες 
κλίνες που λειτουργούν στο ίδιο μέρος. 

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο πρόεδρος υποστηρίζει ότι ο αριθμός των 
παράνομων κρεβατιών στο νόμο είναι 5000 και στην υπόλοιπη χώρα ανέρχεται στις 
200 χιλιάδες, ολοένα και αυξάνεται συνεχώς εξαιτίας της απελευθέρωσης της 
μίσθωσης των τουριστικών κατοικιών που νομοθετήθηκαν στα τέλη του 2015. 

Οι επιχειρηματίες πάντως εκφράζουν έντονες ανησυχίες για το φαινόμενο, καθώς όπως 
υποστηρίζουν ο κίνδυνος υποβάθμισης του τουριστικού προϊόντος είναι ορατός. Ο κ. 
Χαδαλής εξηγεί πως τα νόμιμα συγκροτήματα έχουν πιστοποιηθεί κατάλληλα, 
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία για ασφαλή φιλοξενία και 
έχουν κατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Αντίθετα τα παράνομα 
καταλύματα λειτουργούν αυθαίρετα και χωρίς καμία προδιαγραφή και είναι πιθανό να 
θέσουν ακόμη και σε κίνδυνο την ασφάλεια των τουριστών. 

Η διαμονή σε μη εγκεκριμένα δωμάτια καθίσταται επικίνδυνη και η ανεμελιά των 
θερινών διακοπών μπορεί να εξελιχθεί σε εφιάλτη ακόμα και με μοιραίες συνέπειες 
όπως συνεχίζει ο Πρόεδρος. Άλλωστε, μία νόμιμη επιχείρηση διαθέτει ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και σε περίπτωση ατυχήματος εντός του χώρου της, καταβάλλεται 
αποζημίωση στον πελάτη. Επιπλέον διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα πυρασφάλειας, 
όπως εξηγεί. 

Μην ξεχνάμε ότι η καταλληλότητα του κτιρίου από πλευράς στατικότητας είναι 
πρωταρχικής σημασίας ζήτημα, καθώς σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί ο 
κατάλληλος έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες όλα βρίσκονται στον αέρα. Ο 
πρόεδρος υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένο θέμα του ελληνικού τουρισμού έχει 
επιπτώσεις και στα κρατικά έσοδα, με τις απώλειες να έρχονται σε εκατομμύρια ευρώ, 
την στιγμή που οι συνεπείς επιχειρηματίες καταβάλλουν φόρους όπως το ΕΝΦΙΑ και 
ΦΠΑ, τέλος διανυκτέρευσης και την ίδια στιγμή να υπάρχουν επιτήδειοι που δεν 
καταβάλλουν ούτε ένα ευρώ. 

Οι συνέπειες της παραξενοδοχείας είναι πολύ σημαντικές, τόσο για την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρονται όσο και για τον ανταγωνισμό που 
δημιουργείται μεταξύ νόμιμων και παράνομων ενοικιαζόμενων κλινών. Επιπλέον, 
επειδή τα παράνομα ενοικιαζόμενα δωμάτια δεν υφίστανται κανένα έλεγχο από την 
πολιτεία, προσφέρουν χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες με αποτέλεσμα να δημιουργείται 
κακή εικόνα στους τουρίστες για το γενικό επίπεδο τουρισμού που υπάρχει στην χώρα 
μας.  

12 Πηγή: www.press724.gr 
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Οι εισπράξεις από τη ενοικίαση αυτών των δωματίων δεν δηλώνονται στην εφορία και 
ούτε αποδίδεται ο αντίστοιχος Φ.Π.Α. για αυτές, με αποτέλεσμα να στρεβλώνεται 
σημαντικά ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των παράνομων δωματίων και των νόμιμων 
δωματίων, τα οποία φέρουν το ειδικό σήμα του ΕΟΤ. 

 

Μεγέθη των ξενοδοχειακών μονάδων   

 

Το μέγεθος των ξενοδοχειακών μονάδων υπολογίζεται ως ο λόγος του αριθμού των 
κλινών προς τον αριθμό των μονάδων. Τις τελευταίες δεκαετίες η πορεία του μεγέθους 
αυτού, ήταν διαφορετική όπως δηλαδή την δεκαετία του 1980 το μέσο μέγεθος των 
ξενοδοχειακών μονάδων μειώθηκε από 70,20 κλίνες ανά μονάδα σε 64,70 το 1989 ανά 
μονάδα για να έρθει σε 74,10 κλίνες του 1998. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι 
αναφέρουμε τα μεγέθη αυτά μέχρι δηλαδή το τέλος της δεκαετίας (1999) γιατί από τις 
αρχές του 2000 αρχίζει και  αναπτύσσεται ο θεσμός του all inclusive που θα τον 
μελετήσουμε διεξοδικά στο παρακάτω κεφάλαιο.  

Η μελέτη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν θα εξετάσουμε το μέσο μέγεθος των 
ξενοδοχειακών μονάδων σε σχέση με την κατηγορία που ανήκει όπως φαίνεται και 
στον παρακάτω πίνακα. Πριν μελετήσουμε τον πίνακα καλό θα ήταν να δώσουμε 
κάποιους ορισμούς όσο αφορά τα συμπεράσματά μας το οποία τα χωρίζω σε στατικά 
και σε δυναμικά 

Στατικά: είναι προφανές ότι το μέγεθος της μονάδας συνδέεται με την κατηγορία στην 
οποία ανήκει. Οι κατηγορίες πολυτελείας (ξενοδοχεία και bungalows) χαρακτηρίζονται 
από μεγάλο μέγεθος μονάδων. Περίπου η ίδια εικόνα ισχύει και για τα ξενοδοχεία Α’ 
κατηγορίας  ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες συνδέονται με μικρό μέγεθος. 

Δυναμικά: σε ότι αφορά τα ξενοδοχεία πολυτελείας, παρατηρείται αύξηση του μέσου 
μεγέθους, ενώ αντίθετα στα ξενοδοχεία Α΄ και Β΄ κατηγορίας το μέσο μέγεθος 
μειώνεται. Πιο κάτω στα ξενοδοχεία Δ΄ και Ε΄ κατηγορίας παρατηρείται και εκεί μία 
μικρή αύξηση του μέσου μεγέθους. Στην κατηγορία bungalows το μέσο μέγεθος 
αυξάνεται μόνο στα bungalows  Α΄ κατηγορίας. Στην κατηγορία των ξενοδοχείων που 
διαθέτουν και bungalows παρατηρείται μείωση του μέσου μεγέθους για όλες τις 
κατηγορίες. Τέλος στην κατηγορία των επιπλωμένων διαμερισμάτων υπάρχει αύξηση 
του μέσου μεγέθους σε όλες τις κατηγορίες (πλην της Ε΄). 

Συμπεραίνουμε επομένως, ότι η μείωση του μέσου μεγέθους των ξενοδοχείων (εκτός 
από τα πολυτελείας) δείχνει μία προσπάθεια να επιτευχθεί μεγαλύτερη ευελιξία. Η 
σαφής αύξηση του μέσου μεγέθους των επιπλωμένων διαμερισμάτων ίσως δείχνει 
κάποια στροφή του τουρισμού προς οικογενειακού τύπου τουριστικά καταλύματα. 
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Πίνακας 3: 

Μέσο μέγεθος καταλυμάτων ανά κατηγορία13 
  1994 1995 1996 1997 199814 1999 
Ξενοδοχεία πολυτελείας 426,8 486,6 485,7 474,5 453,8 453,3 
Α΄ 285,3 291,3 283,5 202,2 196,7 195,6 
Β΄ 111,5 121,2 121,5 99,18 98,9 98,4 
Γ΄ 52,7 56,3 56,3 52,69 52,63 52,8 
Δ΄ 32,4 33,8 33,9 34,7 34,82 34,82 
Ε΄ 2470 26,6 27,13 27,5 27,91 27,8 
Bungalows πολυτελείας 249,7 197 197       
Α΄ 176,2 207,2 218,3       
Β΄ 102,3 105,7 92,76       
Γ΄ 65,36 51,7 60,75       
Ξενοδοχεία και bungalows 
πολυτελείας 717 414,5 414,5       
Α΄ 377,5 360,6 346,9       
Β΄ 203,8 197,3 199,2       
Γ΄ 92,6 86,8 90,57       
Παραδοσιακά καταλύματα 
πολυτελείας  0 28 28       
Α΄ 18,7 19,11 19,3       
Β΄ 19,28 18,76 18,51       
Επιπλωμένα διαμερίσματα Α΄ 56,42 60,26 60,51       
Επιπλωμένα διαμερίσματα Β΄ 36,38 40,8 41,5       
Επιπλωμένα διαμερίσματα Γ΄ 35,26 39,5 40,26       
Επιπλωμένα διαμερίσματα Δ΄ 27,29 34,28 35,2       
Επιπλωμένα διαμερίσματα Ε΄ 26 26 26       

 

 

 

 

Γεωγραφική κατανομή των ξενοδοχείων  

 

Ο στόχος της ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με την παροχή κινήτρων 
τις τελευταίες δεκαετίες δεν επιτεύχθηκε, τουλάχιστον στο επιθυμητό βαθμό, στον 
τομέα της ξενοδοχειακής υποδομής, αφού δεν βοηθούσε μειονεκτικές γεωγραφικά 
περιοχές της χώρας μας, να αναπτυχθούν τουριστικά. Το 2000 το 53% της 
δυναμικότητας σε κλίνες ήταν συγκεντρωμένο σε τρεις μόνο γεωγραφικές περιοχές 

13 Πηγή : ΕΟΤ,2000 
14  
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(Κρήτη, Δωδεκάνησα και Στερεά Ελλάδα). Θεωρείται φυσιολογικό λοιπόν να 
προσελκύσουν τους τουρίστες περιοχές οι οποίες συγκεντρώνουν πολλά 
πλεονεκτήματα, τουριστικά (αρχαιολογικοί χώροι, παραλίες κ.τ.λ.) εμπορικά 
(υπηρεσίες συνεδρίων , αθλητικών κέντρων )καθώς και ικανοποιητική υποδομή σε 
αεροδρόμια, λιμάνια εγκαταστάσεις κ.ά.   

 

 

Πίνακας 7: 

Ποσοστιαία κατανομή κλινών κατά γεωγραφική περιφέρεια15 
Γεωγραφική περιφέρεια 1990 1995 2000 
Στερεά Ελλάδα 22,5 17,7 15,5 
Πελοπόννησος 8,6 7,9 7,2 
Ιόνια Νησιά 9,5 10,4 11 
Ηπειρος 1,6 1,4 1,6 
Νησιά Βόρειου Αιγαίου 3 3,7 3,5 
Κρήτη  18 18,8 19,7 
Δωδεκάνησα 16,5 18 17,8 
Κυκλάδες 5,2 5,8 6,2 
Θεσσαλία-Σποράδες 4,2 4 3,9 
Κεντρική Μακεδονία 10 11,2 12,8 
Θράκη 0,9 1,1 0,8 

 

 

 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρηματοδοτική διάρθρωση του τουριστικού 
κλάδου   

 

Από την παραπάνω ανάλυση έγινε φανερή η ανορθολογική χρηματοδότηση των 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που όπως γίνεται αντιληπτό είναι η ανεπαρκής παρουσία 
τόσο των ιδίων όσο και των ξένων κεφαλαίων. Οι λόγοι που οδήγησαν σ’ αυτό θα 
πρέπει να αναζητηθούν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. 

Όσο αφορά τον ιδιωτικό τομέα, τονίζουμε κάτι που έχει αναφερθεί και στο παρελθόν 
και έχει να κάνει με την οικογενειακή δομή των περισσότερων τουριστικών 
επιχειρήσεων και τον κατακερματισμό τους σε μικρά και αδύναμα εταιρικά 
συστήματα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την πολιτική του τραπεζικού 
συστήματος με την προτίμηση στις μεγάλες επιχειρήσεις και τις υψηλές απαιτήσεις σε 
εμπράγματες ασφάλειες, στέρησαν τις επιχειρήσεις του κλάδου από τα απαραίτητα 

15 Πηγή Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο 
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κεφάλαια τα οποία δεν επέτρεψαν την μεγέθυνση και τον εκσυγχρονισμό των 
επιχειρήσεων. 

Επιπροσθέτως, λόγω του γεγονότος ότι ο κλάδος δεν χρησιμοποίησε σύγχρονα 
επιχειρηματικά εργαλεία και λόγω της ενασχόλησης με αυτόν από ανθρώπους που δεν 
είχαν την κατάλληλη επιχειρηματική εμπειρία οδηγήθηκε στο φαινόμενο ότι οι 
εξαγορές και οι συγχωνεύσεις δεν έγιναν, με αποτέλεσμα δεν είχαν δημιουργηθεί 
μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχήματα, τα οποία θα εξασφάλιζαν οικονομίες κλίμακας 
και μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους και συνεπώς μεγαλύτερες αποδόσεις των 
επενδύσεών τους. 

Από την άλλη πλευρά το κράτος τόσο μέσω του θεσμού του όσο και μέσω της 
συγκεκριμένης πολιτικής επέμβασης που διαμόρφωσε και την άσκηση συγκεκριμένων 
πολιτικών όπως την πολιτική της άμεσης επέμβασης που χρησιμοποίησε , επηρέασε 
την χρηματοδοτική διάρθρωση των επιχειρήσεων. Έτσι βλέπουμε ότι το κράτος ασκεί 
πολιτική των επενδύσεων, διαθέτει κεφάλαια από τα διάφορα κοινοτικά προγράμματα 
αλλά και για το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνει και που ορίζει τους κανόνες 
εισαγωγής μιας επιχείρησης στο χρηματιστήριο, επηρέασε την ποσότητα των 
παραγωγικών συντελεστών που κατευθύνονται προς τον τουριστικό κλάδο. 

Με άλλα λόγια, το κράτος με την παροχή επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων στοχεύει 
στην αύξηση των διαθέσιμων κεφαλαίων σε επίπεδο επιχείρησης τα οποία θα 
χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια ίδρυσης, εγκατάστασης, επέκτασης και 
συγχρονισμού των τουριστικών επιχειρήσεων. Δυστυχώς οι δύο βασικοί αναπτυξιακοί 
νόμοι 1262/1982 και 1892/1990 που λειτούργησαν τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας 
δεν βοήθησαν όσο θα αναμενόταν, στο να δημιουργηθούν σύγχρονες παραγωγικές 
μονάδες που θα πρόσφεραν υψηλού επιπέδου αλλά και διαφοροποιημένες τουριστικές 
υπηρεσίες. 

Από την άλλη πλευρά, το χρηματιστήριο με το θεσμικό πλαίσιο που το διέπει και που 
συνήθως στρέφει το ενδιαφέρον του σε μεγάλες επιχειρήσεις, αφού κρίνει την 
βιωσιμότητά τους σύμφωνα με αυστηρά και κοντόφθαλμα κριτήρια στέρησε την 
δυνατότητα από επιχειρήσεις του κλάδου να προσφύγουν σε αυτό, για να αντλήσουν 
κεφάλαια για την χρηματοδότηση των επενδυτικών προγραμμάτων και 
δραστηριοτήτων, αλλά και για την εξυγίανση του παθητικού σκέλους του ισολογισμού 
τους. Ήταν χαρακτηριστικό τότε ότι μόνο οκτώ τουριστικές επιχειρήσεις (τέσσερις 
ξενοδοχειακές και τέσσερις ακτοπλοϊκές)16 διαπραγματεύονταν τις μετοχές τους στο 
χρηματιστήριο. Ήδη όμως μετά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που διέπει την 
εισαγωγή μιας επιχείρησης στο χρηματιστήριο, αλλά και την αλλαγή τη στάσης των 
επιχειρηματιών στο θέμα, προετοιμάζεται ένας αριθμός επιχειρήσεων να αντλήσει 
κεφάλαια από αυτή την πηγή. 

Το σίγουρο είναι ότι η κίνηση αυτή θα βελτιώσει τη χρηματοδοτική δομή των 
επιχειρήσεων αυτών, θα τους εξασφαλίσει κεφάλαια με χαμηλό κόστος και θα 
χρηματοδοτήσει επενδυτικές δραστηριότητες εκσυγχρονισμού των τουριστικών 
μονάδων. Παράλληλα το γεγονός αυτό θα επηρεάσει έμμεσα και τις μικρομεσαίες 

16 Πηγή : www.helex.gr  
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επιχειρήσεις του κλάδου στο βαθμό βέβαια που θα ελευθερωθούν κεφάλαια του 
πιστωτικού τομέα και θα γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση τους σε αυτά. 

Τέλος το κράτος επηρεάζει τον τουριστικό κλάδο με την δημιουργία και την εισαγωγή 
κοινοτικών κονδυλίων προκειμένου να απορροφηθούν από τις επιχειρήσεις και να 
αυξηθούν τα έσοδά τους αλλά και η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος 
προκειμένου να εισέλθουν στη χώρα μας περισσότεροι τουρίστες και από περισσότερα 
οικονομικά στρώματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 
 



  

Κεφάλαιο 3 

 

Οι διακοπές all inclusive διεθνώς 

 

Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται κατανοητό ότι μέχρι και το τέλος του 1999 αρχές 
του 2000 το τουριστικό προϊόν παρουσίαζε μεγάλα μειονεκτήματα και φαινόταν ότι 
χρειαζόταν δραστικές λύσεις, προκειμένου να εισρεύσουν περισσότεροι τουρίστες 
στην χώρα, να αυξηθεί το συνάλλαγμα και να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας τόσο σε 
δημοφιλείς προορισμούς όσο και σε λιγότερο γνωστούς. 

Αποφασίστηκε λοιπόν να υιοθετηθεί το σύστημα του all inclusive, το οποίο 
εφαρμόζεται στον ξενοδοχειακό κλάδο με μεγάλη επιτυχία τις τελευταίες δεκαετίες 
ενώ παράλληλα ένα μεγάλο μέρος των εσόδων του τουριστικού κλάδου οφείλεται σε 
πακέτα που δημιουργήθηκαν και προωθήθηκαν στην αγορά κάτω από αυτό το 
σκεπτικό.  

Ξεκινώντας την ανάλυσή μας κρίνουμε σκόπιμο να δώσουμε ορισμένους ορισμούς για 
τους όρους all inclusive προκειμένου να γίνει κατανοητό το θέμα της συζήτησης μας. 
Άρα λοιπόν ο όρος all inclusive δηλώνει ότι οι τουρίστες έχουν πληρώσει στο 
ξενοδοχείο μια τιμή που είναι λίγο ψηλότερη από την τιμή «πόρτας» δηλαδή την 
επίσημη τιμή του δωματίου και στην οποία περιλαμβάνονται συνήθως εκτός από τις 
διανυκτερεύσεις και τα τρία γεύματα της ημέρας, όλα τα ποτά, τα σνακ και τα 
αναψυκτικά που θα καταναλωθούν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους και που θα 
καταναλωθούν εντός των τειχών του ξενοδοχείου. Η μοναδική τους υποχρέωση είναι 
να φοράνε στον καρπό τους ένα αναγνωρίσιμο πλαστικό βραχιόλι, που τοποθετείται 
στο χέρι τους κατά την άφιξή τους. 

Σύμφωνα με τους J. Beech και S. Chadwick προκύπτουν οι παρακάτω ορισμοί17  

All inclusive: είδος τουριστικού πακέτου όπου η πλειοψηφία των υπηρεσιών που 
προσφέρονται στον τόπο προορισμού, συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του πακέτου το 
οποίο έχει προπληρωθεί στο σημείο αναχώρησης και  

All-inclusive hotels: ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που προσφέρουν όλα τα γεύματα, 
ποτά, υπηρεσίες και δραστηριότητες μέσα στις εγκαταστάσεις τους και που για τα 
παραπάνω έξοδα ο πελάτης έχει προπληρώσει την τιμή στο σημείο αναχώρησής του. 

Τα all inclusive πακέτα ποικίλλουν σε ότι αφορά τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες 
που προσφέρουν στον πελάτη. Είναι ζήτημα πολιτικής και marketing το τι θα 
περιλαμβάνεται στο πακέτο all inclusive και ο τρόπος που θα το προωθήσει στην αγορά 
που απευθύνεται. 

Παρακάτω δίνουμε ένα σχήμα του Middleton για πιο ολοκληρωμένη άποψη των 
συγκεκριμένων διακοπών: 

17 Πηγή : Beech J., Chadwick S., The business of tourism management, Pearson education, 2006 
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Accommodation 

          

 Transport     Breakfast     
  

Basic 

                
                  
                  
  Package   All Meals   Bed &   One 
          

 
Breakfast 

  
Meal 

          
             
                 

                 
 Unlimited soft drinks    Full Board    

Half Board 
 

 Anytime snacks            
 

Hotel boutique 
                

                 
 Child Care                 
 Transfers    

All-Inclusive 
         

 Entertainments             
 Sporting Activities    Tour          

 
Excursions & 
Sightseeing                 

 Extra Services                 
                   

Διάγραμμα 1: τύποι τουριστικών πακέτων 

Πηγή: estimating the economic impact of all-inclusive package tourism in the Balearic Islands.  

 

O Middleton18τονίζει ότι all inclusive πακέτο διακοπών είναι το τυποποιημένο πακέτο, 
ελεγχόμενης ποιότητας και επαναλαμβανόμενης προσφοράς το οποίο περιλαμβάνει 
δύο ή περισσότερα στοιχεία μεταξύ μεταφοράς, διαμονής, διατροφής, σημεία έλξης 
προορισμού σε μία ενιαία τιμή. 

 

18 Middleton T.C. Victor (2001)  
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Καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχουν διάφορες βαθμίδες all inclusive πακέτων τα οποία 
εμφανίζουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με την στρατηγική marketing που έχει επιλέξει 
η κάθε εταιρία. Πάντως σε γενικές γραμμές ένα πακέτο τέτοιων διακοπών 
περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά στοιχεία:19 

• Διαμονή 
• Διατροφή 
• Ποτά και αναψυκτικά 
• Επιλογές διασκέδασης και ψυχαγωγίας 
• Χρήση των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και την οργάνωση των 

δραστηριοτήτων 

Έρευνα που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2000 από τους Heung et all20 και 
στην οποία εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τους κινέζους τουρίστες ως 
προς την επιλογή των all-inclusive πακέτων, αναφέρει ότι το ποσοστό των 89,60% 
των ερωτηθέντων είχαν ήδη μία εμπειρία διακοπών αυτού του είδους, ενώ ένα 
ποσοστό 10% δεν είχαν κάνει ποτέ διακοπές τέτοιου είδους. Πάνω από τα 2/3 των 
ερωτηθέντων πάντως (68,9%) δήλωσαν ότι τα πακέτα all-inclusive είναι ο κύριος 
τρόπος με τον οποίον κάνουν τις διακοπές τους. 

Κατά την τετραετία 2000-2004 σε έρευνα της Mintel για το all-inclusive στην 
Μεγάλη Βρετανία αναφέρεται ότι οι all-inclusive διακοπές σημείωσαν μια άνοδο 
20%, τη στιγμή που τα μεμονωμένα ταξίδια αυξήθηκαν κατά 39%. Στον παρακάτω 
πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των μεμονωμένων και all-inclusive διακοπών από 
το 2002 έως και το 200621 

 Πίνακας 12: 

ΈΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 
(εκατομμύρια) 

All  inclusive ταξίδια 
(εκατομμύρια) 

2002 19,3 4 

2003 21,7 4,1 

2004 23,1 4,3 

2005 25,1 4,6 

2006 26,9 5 

Πηγή: Mintel Report, 2007 

19 Middleton T.C. Victor “whither the package tour?” tourism management, 1991 
20 Heung V.S.C. Chu R., Important Factors Affecting Hong Kong Consumer’s Choice of the travel agency 
for all-inclusive package tours, Journal of Travel Research, 2000. 
21 Mintel Report,2007 
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Στην έρευνα που δημοσιεύτηκε από την Mintel22 αναφέρεται ότι το 2004 πουλήθηκαν 
4,3 εκατομμύρια all-inclusive πακέτα σε Βρετανούς τουρίστες. Σε αντίστοιχη έρευνα 
που δημοσιεύτηκε το 200723 αναφέρεται ότι κατά το έτος 2006 οι πωλήσεις των all 
inclusive πακέτων διακοπών ξεπέρασαν τα 5 εκατομμύρια και σημείωσαν μία αύξηση 
της τάξης του 25% κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας.    

Άλλη έρευνα που έγινε το 2005 στην έκθεση World Travel Market 2005, για τις τάσεις 
και τις ταξιδιωτικές συνήθειες των Βρετανών τουριστών σημειώθηκε ότι οι κρατήσεις 
για διακοπές all inclusive είχαν αυξηθεί για όλους τους προορισμούς είτε αυτοί είναι 
μακρινοί είτε είναι κοντινοί. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μεσαίοι προορισμοί όπως είναι 
η Ελλάδα παρουσίασαν την μεγαλύτερη αύξηση στις κρατήσεις all inclusive που 
έφτασαν το 11% των συνολικών κρατήσεων σε όλους τους προορισμούς. 

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι μεσαίοι προορισμοί απορροφούν το 45% των 
κρατήσεων all inclusive. Παρακάτω δίνουμε έναν πίνακα που δημοσιεύτηκε σε έρευνα 
της Mintel με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η εταιρία Thomas Cook ένας από τους 
μεγαλύτερους Tour Operator στον κόσμο: 

Πίνακας 13 

Α/Α ΧΩΡΕΣ 

1 ΙΣΠΑΝΙΑ 

2 ΤΟΥΡΚΙΑ 

3 ΕΛΛΑΔΑ 

4 ΔΟΜΙΝΙΚΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

5 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

6 ΚΥΠΡΟΣ 

7 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

8 ΤΥΝΗΣΙΑ 

9 ΜΕΞΙΚΟ 

10 ΚΟΥΒΑ 

Πηγή: Mintel Report,2007 

 

22 Travel and tourism intelligence, all inclusive –Uk- April, 2005 
23 Travel and tourism intelligence, all inclusive – Uk- April 2007 
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Ακόμα και μελέτη που έχει γίνει το 2008 από τον Travel Industry Association and Y 
partnership ένα ποσοστό των Αμερικανών τουριστών περίπου 80% που ήταν 
διατεθειμένοι να κάνουν διακοπές το επόμενο εξάμηνο είχαν σκοπό να κλείσουν 
κάποιο πακέτο διακοπών προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα. Ο J. Henson 
αντιπρόεδρο του Bookit.com24, αυτή η εξέλιξη είναι αναμενόμενη καθώς πλέον οι 
τουρίστες επιδιώκουν να κλείνουν πακέτα διακοπών όπου προσφέρονται όσο το 
δυνατόν περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό περιορίζουν το 
κόστος και μεγιστοποιούν την εμπειρία τους, συνεχίζει ο Αντιπρόεδρος. 

Μια άλλη παρόμοια έρευνα δείχνει πως το 52% των Αμερικανών τουριστών προτιμούν 
να κάνουν τις διακοπές τους κλείνοντας all inclusive πακέτα διακοπών. Τα υψηλά 
ποσοστά και η απήχηση που έχει το συγκεκριμένο σύστημα στους Αμερικανούς  
τουρίστες, οφείλεται στο γεγονός ότι αγοράζοντας τέτοιου είδους πακέτα διακοπών δεν 
είναι υποχρεωμένοι να ασχολούνται με καμία λεπτομέρεια του ταξιδιού τους, αφού όλα 
είναι οργανωμένα από τον εκάστοτε tour operator σε συνεργασία με τα μέρη που 
θέλουν να μείνουν και να επισκεφτούν.   

Πάντως ακόμα και μία έρευνα που έγινε την περίοδο του 2009 όπου συμμετείχαν 
πολλοί μεγάλοι τουριστικοί πράκτορες ανά τον κόσμο όπως η Tui, Thomas Cook, Last-
minute.com.,  παρατηρείται ότι το 25% των κρατήσεων οφείλεται σε κρατήσεις all – 
inclusive. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο τουρίστας λόγο της οικονομικής 
ύφεσης που περνά, επιδιώκει ένα πακέτο διακοπών οικονομικού περιεχομένου και 
σχετικά καλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν 
επίσης ότι μία στις τέσσερις πωλήσεις διακοπών οφείλονται σε πακέτα all inclusive. Οι 
πληροφορίες αυτές συνυπολογίζοντας τη δύσκολη συγκυρία της εποχής θα πρέπει να 
ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους υπευθύνους του τουρισμού αλλά και τους 
επαγγελματίες του είδους.  

Πάντως σε επίπεδο υποδομών σε έρευνα που διεξήχθη στην Δομινικανή δημοκρατία, 
μία από τις πρώτες χώρες στον κόσμο που δημιούργησαν το πακέτο διακοπών all 
inclusive, πάνω από το 95% των ξενοδοχείων λειτουργούν με βάση το συγκεκριμένο 
σύστημα. Τα ξενοδοχεία αυτά στην περιοχή αυτή έχουν μετατραπεί σε μικρούς 
οικισμούς. 

Στην Τουρκία από την άλλη μεριά το 61% των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων κατά 
το 200025, εφάρμοσαν το σύστημα all inclusive σε αντίθεση με ένα 39% που 
λειτούργησαν με τον παραδοσιακό τρόπο κρατήσεων. Αλλά και νεότερη έρευνα που 
έγινε τον Ιούνιο του 200526,έδειξε ότι τα resort hotels που δεν είναι all inclusive είναι 
πολύ λίγα. Τα ξενοδοχεία all inclusive στην Τουρκία αποτελούν την κυρίαρχη τάση 
του τουρισμού, είναι στην πλειοψηφία τους πέντε αστέρων και αποτελούν και την 
μεγαλύτερη πλειοψηφία στο σύνολο των πέντε αστέρων ξενοδοχείων της χώρας. 

Αλλά και στην Τζαμάικα για το έτος 2004 και σύμφωνα με την έρευνα που έγινε27  σε 
39 ξενοδοχειακές μονάδες που αριθμούσαν 14.388 δωμάτια στο σύνολό τους, ποσοστό 

24 http://travel.dominicana.com/2008/10/leave-your-wallet-at-home.html  
25 http://findarticles.com/p/articles/mi  
26 http://www.travelforall.gr/newsinside.asp  
27 Hawkes E . ,Kwortnik  R.J, ‘’Connecting with the culture: a case study in sustainable tourism’’, 2006 
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που αντιστοιχεί σε 53% της δυναμικότητας της χώρας, λειτουργούν με βάση το 
σύστημα all inclusive, ενώ στα ξενοδοχεία με δυναμικότητα άνω των 100 δωματίων το 
ποσοστό αυτό εκτινασσόταν στα 80% η πλειοψηφία των οποίων ήταν υπό την κατοχή 
μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων. Το all inclusive  hotels είναι αυτά που καθορίζουν 
και διαμορφώνουν την τουριστική αγορά στην περιοχή, αφού αυτά ως επί το πλείστων 
κυριεύουν. 

Όσο αφορά την Ελλάδα, με βάση έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το επιμελητήριο 
Δωδεκανήσου για τον τουρισμό το all inclusive σε σχέση με την χώρα μας θεωρείται 
πιο δημοφιλή στην Γερμανία με ποσοστό 32%, ακολουθεί η Αυστρία με ποσοστό 28%, 
η Ελβετία με ποσοστό και αυτή στο 28% και τέλος οι χώρες της Σκανδιναβίας με 
ποσοστό γύρω στο 3%. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι το σύστημα all inclusive χρησιμοποιείται και 
εφαρμόζεται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αλλά και τους τουρίστες εκτενώς ανά 
τον κόσμο. Η επιτυχία του δε, στον ξενοδοχειακό κλάδο, αποκτά χαρακτήρα 
παγκόσμιο και διαχρονικό, καθώς εμφανίζεται σε πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
ανά τον κόσμο σε βάθος χρόνου τριών δεκαετιών. Οι βασικοί λόγοι ,λοιπόν της 
δημοτικότητάς του συστήματος all-inclusive εντοπίζεται στο γεγονός ότι πέρα από την 
καθορισμένη τιμή, οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται στα πλαίσια του πακέτου 
είναι προσυμφωνημένη. Η οργάνωση και παροχή αυτών των υπηρεσιών γίνεται 
αποκλειστικά από την ξενοδοχειακή μονάδα και οι πελάτες δεν χρειάζεται να κάνουν 
την παραμικρή κίνηση. 

Το σύστημα all inclusive ανακαλύφθηκε από τον Gerard Blitz το 1950, εγκαθιδρύθηκε 
όμως στο ξενοδοχειακό κλάδο λίγα χρόνια αργότερα όταν άρχισε να αυξάνεται το 
φαινόμενο των διακοπών με κρουαζιέρες.  Πιο συγκεκριμένα, οι κρουαζιέρες που 
προσφερόταν στους τουρίστες παρείχαν πολυτελείς για την εποχή υπηρεσίες σε μία 
καθορισμένη τιμή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την σταδιακή άντληση μεριδίου αγοράς 
από τον ξενοδοχειακό κλάδο. Οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες της εποχής οι οποίες 
και πλήττονταν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον από την συγκεκριμένη 
συγκυρία, έπρεπε να βρουν έναν τρόπο ώστε να ανταγωνιστούν την νέα τάξη 
πραγμάτων. Η λύση λοιπόν δόθηκε με την δημιουργία και προώθηση στην τουριστική 
αγορά των all inclusive πακέτων διακοπών. Έτσι, με την παροχή ποικιλίας των 
πακέτων αυτών, οι ξενοδόχοι κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την απειλή από τις 
κρουαζιέρες. 

Στη σημερινή εποχή το πακέτο all inclusive έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό, 
προσφέροντας ποικιλία  διαφορετικών υπηρεσιών, σε διαφορετικές τιμές ώστε να 
θεωρείται ένας εφικτός τρόπος διακοπών για πολλές διαφορετικές κατηγορίες 
ανθρώπων, όπως οικογένειες, ζευγάρια, άγαμους, πλούσιους, φτωχούς κ.ά. 

Τα πακέτα αυτών των διακοπών διατίθενται στην αγορά μέσω των Tour Operator ή 
μέσω του διαδικτύου από τις ιστοσελίδες των ίδιων των ξενοδοχείων. Η πρώτη 
περίπτωση βέβαια είναι συνηθέστερη γιατί ο τουρίστας παρά την πληροφόρηση που 
έχει από το διαδίκτυο, προτιμά να έρθει σε επαφή με κάποιον τουριστικό πράκτορα, 
έτσι ώστε να του μεταφέρει όλες τις πληροφορίες που γνωρίζει και να τον βοηθήσει να 
επιλέξει εκείνο το πακέτο των διακοπών που θα του είναι οικείο και θα καλύψει όσο 
το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες του.  
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Σε αυτό συμβάλλει και το γεγονός ότι πολλοί Tour Operator ειδικεύονται σε τέτοιου 
είδους πακέτα για συγκεκριμένους τουριστικούς προορισμούς. Στην περίπτωση λοιπόν 
των all inclusive ο ρόλος των tour operator είναι πολύ σημαντικός καθώς οι 
πληροφορίες που παρέχουν εμπνέουν εμπιστοσύνη στους τουρίστες, είναι άμεσες σε 
σχέση με του διαδίκτυο και αποτελούν το πιο σημαντικό κανάλι στην διακίνηση του 
συγκεκριμένου προϊόντος. 

Τέλος η επέλαση του all inclusive είναι πολύ μεγάλη. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο και 
λόγο της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί ανά τον κόσμο, οι tour operator έχουν 
διαδώσει συγκεκριμένο μοντέλο διακοπών σε όλο τον κόσμο. Δεδομένου ότι οι 
περισσότερες από τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες ανά τον κόσμο συναλλάσσονται 
αποκλειστικά με ξένα τουριστικά πρακτορεία, ακόμα και να το ήθελαν δεν μπορούν να 
αποφύγουν την χρήση του εν λόγο μοντέλου.  

Το all inclusive έχει ιδιαίτερη ζήτηση από τα ευρύτερα οικονομικά στρώματα 
καταναλωτών αυτές τις δύσκολες οικονομικά εποχές της οικονομικής ύφεσης, της 
μείωσης των μισθών, της αύξησης της φορολογίας κ.ά. Το φαινόμενο έχει 
υποστηρικτές σε όλο τον κόσμο, αλλά και πολέμιους, που υποστηρίζουν ότι το 
«βραχιολάκι» απαξιώνει τον τουρισμό σαν ιδέα, σαν όραμα, σαν ποιότητα, καθώς 
επαναφέρει τον «τουρισμό του σακιδίου», έστω και σε μοντέρνα εκδοχή.  

Οι μη υποστηρικτές της all inclusive αγοράς υπογράμμισαν ότι οι πελάτες διαμένοντας 
καθ’ όλη τη διάρκεια των διακοπών τους στο ξενοδοχείο, δεν ξοδεύουν τίποτα 
παραπάνω από αυτό που έχουν πληρώσει με αποτέλεσμα να μην αφήνουν κανένα 
είδους συνάλλαγμα στις τουριστικές περιοχές που επισκέπτονται και να οδηγούν στην 
οικονομική απαξίωση της τοπικής κοινωνίας. 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 http://www.rodospot.gr/enlefko/allodapoi  
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Ιστορική αναδρομή του all inclusive 

 

To σύστημα all inclusive εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον τουρισμό το 1930 στην 
Μεγάλη Βρετανία με διαφορετική μορφή από ότι είναι σήμερα (δεν περιλαμβάνονταν 
τα φιλοδωρήματα και τα ποτά), με σκοπό την προσφορά διακοπών σε χαμηλές τιμές 
ώστε να είναι προσιτά σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα. Η εδραίωσή του όμως στην 
τουριστική βιομηχανία και η εξάπλωσή του με την σημερινή μορφή, οφείλεται εξ 
ολοκλήρου στην ξενοδοχειακή εταιρία Club Med και πιο συγκεκριμένα στον ιδιοκτήτη 
της.  

Γύρω στα 1950 ο βελγικής καταγωγής Gerard Blitz ιδρύει την σημερινή ξενοδοχειακή 
αλυσίδα Club Meditarranee στην οποία εφάρμοσε το σύστημα του all inclusive. Σκοπός 
της εταιρίας ήταν η διαφυγή του κόσμου μέσα από τις διακοπές που προσέφερε και με 
βάση το σκεπτικό της προσφοράς διακοπών με χαμηλό κόστος έφτιαξε στην Μαγιόρκα 
της Ισπανίας το πρώτο τουριστικό θέρετρο της μετέπειτα ξενοδοχειακής αλυσίδας 
εφαρμόζοντας αυτό το πρωτοποριακό σύστημα του all inclusive για τα δεδομένα της 
εποχής. 

Το όραμά του ήταν να συνδυάσει το πάθος του για τον αθλητισμό με τα ανθρωπιστικά 
ερεθίσματα που είχε, σε έναν οργανισμό, που μέσα από κοινές εμπειρίες θα έφερνε τον 
κόσμο πιο κοντά. Μέσα λοιπόν από το επαναστατικό αυτό σκεπτικό προσπαθούσε την 
εξομάλυνση οποιονδήποτε κοινωνικών φαινομένων κατά την διάρκεια των διακοπών 
μέσα από την διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων. 

Το αποτέλεσμα του εγχειρήματος του για το πρώτο καλοκαίρι ήταν απόλυτα 
ικανοποιητικό και άκρως ενθαρρυντικό για το μέλλον αφού φιλοξένησε  2300 πελάτες 
ενώ η ζήτησή των δωματίων του παρέμεινε υψηλή. Πέντε χρόνια αργότερα ο Blitz 
έφτιαξε τα πρώτα bungalows στην Ταϊτή όπου και προσέφερε διακοπές 4 μηνών στους 
Ευρωπαίους σε πολύ προσιτέ τιμές. Στην τιμή περιλαμβάνονταν όλα τα έξοδα που θα 
έκανε ένα τουρίστας κατά την διάρκεια των διακοπών του και προσέφερε μεγάλες 
ευκαιρίες αποπληρωμής. 

Το σύστημα all inclusive άρχισε μετά την εξάπλωση των club Mad να γίνεται ευρέως 
γνωστό στον κόσμο και κυρίως στους επιχειρηματίες του κλάδου ως ένας επιτυχημένος 
και κυρίως εναλλακτικός τρόπος προώθησης του τουριστικού προϊόντος .Μάλιστα η 
εταιρία βασιζόμενη στο σκεπτικό του all inclusive (όλα προπληρωμένα) και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ουσιαστικά οι τουρίστες έρχονταν χωρίς ρευστό χρήμα να 
κάνουν διακοπές, δημιούργησαν ένα εικονικό νόμισμα, σαν μάρκες, το οποίο 
χρησιμοποιούσαν οι πελάτες ως μέσο ανταλλαγής για τις περαιτέρω ανάγκες που 
μπορεί να είχαν κατά την διάρκεια της διαμονής τους σε ένα Club Mad και οι οποίες 
δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική τιμή που είχαν ήδη προπληρώσει.  

Αξίζει λοιπόν να σημειωθεί τέλος ότι, τα club mad βασιζόμενα στο σύστημα αυτό 
γνώρισαν ραγδαία ανάπτυξη στα προσεχή χρόνια. Είναι ενδεικτικό ότι σήμερα τα club 
mad διαφοροποιημένα πλήρως από τους άλλους στον τρόπο διάθεσης του τουριστικού 
προϊόντος έχουν 80 παραθεριστικά κέντρα  (resorts)ανά τον κόσμο και δύο 
υπερπολυτελή κρουαζιερόπλοια.  
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Κατά την δεκαετία του 1970-1980το all inclusive εξαπλώθηκε κυρίως στην περιοχή 
της Καραϊβικής, αντλώντας τουρισμό από την Αμερικανική αγορά. Τότε εμφανίστηκαν 
μάλιστα και τα λεγόμενα more-inclusive πακέτα διακοπών τα οποία ήταν πολύ 
εξελιγμένα καθώς πέρα από το απεριόριστο του φαγητού, ποτού, περιλάμβαναν μέσα 
στην συνολική τους τιμή και απεριόριστη χρήση των θαλασσίων σπορ και των 
αθλητικών εγκαταστάσεων που διέθεταν.  Οι εταιρίες που εφάρμοσαν πρώτες το all 
inclusive στην καραϊβική είναι η Sandals Hotels & Resorts και η Super Club. 

H περίοδος όμως που χαρακτηρίστηκε από τη ραγδαία ανάπτυξη του all inclusive στην 
Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην Μεσόγειο ήταν η δεκαετία του 1990. Μεγάλος 
αριθμός τουριστών επιλέγει παράλληλα με την Καραϊβική και την Μεσόγειο ενώ οι 
μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες δημιουργούν όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, 
προκειμένου να αντλήσουν μερίδιο αγοράς. 

Παράλληλα γνωστοί Τour Operator όπως η First Choice αντιλαμβάνονται τη νέα αυτή 
τάση στον τουρισμό και επενδύουν σε συνεργασίες με all inclusive ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις, προωθώντας ως επί το πλείστων all inclusive πακέτα διακοπών σε 
διαφορετικές περιοχές ανά τον κόσμο.  

Στις μέρες μας το all inclusive υιοθετείται από πάρα πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
είτε είναι πολυεθνικές ή μη. Ο ανταγωνισμός πλέον είναι πάρα πολύ μεγάλος και η 
πληροφόρηση γύρω από το σύστημα σε ότι αφορά τον τουρίστα είναι πάρα πολύ καλή. 
Νέοι all inclusive προορισμοί ανακαλύπτονται συνέχεια προσφέροντας ποικιλία 
δραστηριοτήτων και εναλλακτικών λύσεων στον τουρίστα ανάλογα με τις επιθυμίες 
του. Η νέα τάση πλέον είναι η δημιουργία και προώθηση εξειδικευμένων all inclusive 
πακέτων από τα ξενοδοχεία ανάλογα με την αγορά στην οποία στοχεύουν.29 

 

 

Χαρακτηριστικά τουριστών για το all-inclusive διακοπών 

 

Ένα εύλογο ερώτημα το οποίο επικρατεί γύρω από την έννοια του all-inclusive είναι 
ποια κατηγορία τουριστών προσελκύει ή σε ποιες κατηγορίες πελατών απευθύνεται. 
Απαντώντας στο ερώτημα αυτό η εταιρία Mintel το 2007 δημοσίευσε μία έρευνα 
σχετικά με το all inclusive πακέτο αλλά και την αγορά της Μ. Βρετανίας. Το κύριο 
ερώτημα της έρευνας ήταν αν είχαν κάνει ποτέ διακοπές οι τουρίστες με το πακέτο all 
inclusive και αν δεν είχαν κάνει τέτοιου είδους διακοπές ρωτηθήκανε εάν θέλανε να 
τις ζήσουνε σαν εμπειρία στο μέλλον και αν ναι γιατί κ τ λ. 

Παρατηρούμε ότι ένας μεγάλος αριθμός τουριστών έχει κάνει διακοπές με το πακέτο 
all inclusive, ορισμένοι από αυτούς έχουν μείνει ευχαριστημένοι από την όλη εμπειρία 
και άλλοι να είναι τελείως δυσαρεστημένοι. 

 

29 http://www.researchandmarks.com/reportinfo.asp?cat  
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Πίνακας 14: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  
Α/Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΑ 

1 Δεν έχω κάνει all inclusive διακοπές και ούτε θα κάνω στο 
μέλλον 33% 

2 Έχω κάνει all inclusive διακοπές και θα ξανακάνω 19% 

3 Δεν έχω κάνει all inclusive διακοπές και θα ήθελα να κάνω 
στο μέλλον 18% 

4 Έχω κάνει στην Νότια και Κεντρική Ευρώπη 15% 
5 θα έκανα στην Νότια και Κεντρική Ευρώπη 12% 
6 θα έκανα μόνο σε μακρινό προορισμό 11% 
7 Έχω κάνει σε μακρινό προορισμό 9% 
8 Θα έκανα στην Ανατολική Ευρώπη 4% 
9 Έχω κάνει και δεν πρόκειται να ξανακάνω 10% 
10 Δεν ξέρω/Δεν απαντώ 2% 

Πηγή: Mintel Report 

 

Σε συνέχεια της παραπάνω έρευνας ρωτήθηκαν οι ερωτηθέντες ποια είναι η άποψη των 
τουριστών για το συγκεκριμένο πακέτο και οι μισοί είπαν ότι υπάρχει καλή σχέση αξίας 
τιμής (value for money) που για αυτού θεωρείται σημαντικός παράγοντας και κάποιοι 
άλλοι υποστήριξαν ότι είναι  ο ιδανικός τρόπος διακοπών για μία οικογένεια. Όσοι 
πελάτες διαφωνούν με το συγκεκριμένο πακέτο διακοπών, σημαντικό ρόλο παίζει η 
απάντηση που έδωσαν ότι δεν είχαν μεγάλη ποικιλία σε ότι αφορά το φαγητό ή την 
επαφή τους με την τοπική κοινωνία. 

 

 

Γεννιέται λοιπόν το ερώτημα: σε ποιους πελάτες ταιριάζει το all inclusive; 

 

  

Είναι ευνόητο να σκεφτεί κάνεις ότι, για όσους τουρίστες έχουν σκοπό των διακοπών 
τους την ηρεμία και την ξεκούραση το all inclusive είναι η ιδανική λύση. Για όσους 
πάλι επιθυμούν να κάνουν διακοπές, χωρίς να ανησυχούν για το πόσο θα πληρώνουν 
στο ένα μέρος ή στο άλλο που θέλουν να πάνε, ή να σκέφτονται λογαριασμούς και 
διάφορα έξοδα, ή που θέλουν να διασκεδάσουν, η καλύτερη λύση είναι οι all inclusive 
υπηρεσίες και παροχές αφού παρέχεται άφθονο φαΐ και ποτό, καθώς επίσης και η 
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απεριόριστη χρήση των αθλητικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων, για αυτούς 
τους τουρίστες το all inclusive αποτελεί σωστή επιλογή.30 

Τα άτομα που επιθυμούν οικίες ταξιδιωτικές εμπειρίες κάνουν επιλογές που 
μεγιστοποιούν την άνεση και την ασφάλεια τους και μειώνουν την επαφή με τον 
προορισμό. Επιλέγουν γνωστούς περιορισμούς, προσπαθούν να είναι μέλη μιας ομάδας 
και επιλέγουν τόπους προορισμούς. Αυτοί που επιλέγουν την γνωριμία με την ντόπια 
κοινωνία, είναι έτοιμοι να διεισδύσουν σε διαφορετικά πράγματα από τα συνηθισμένα 
που κάνουν και να ξεφύγουν από την άνεση και την πολυτέλεια του ξενοδοχείου. 

Πολλά είναι τα άτομα που επιλέγουν τη λύση του μαζικού τουρισμού, όπου και 
συγκαταλέγεται το all inclusive για να διαφοροποιηθούν από την τοπική κοινωνία με 
ασφάλεια, ενώ άλλα άτομα επιθυμούν έναν πιο περιπετειώδη μοναχικό τρόπο 
διαφυγής. 

Όταν ένας τουρίστας καλείται να επιλέξει τις διακοπές που θα κάνει, πρέπει ουσιαστικά 
να πάρει μια απόφαση για τα παρακάτω ζητήματα: 

-τόπο προορισμού(που θα πάει) 

-μέσο μεταφοράς(αεροπλάνο ή καράβι ή ακόμα και οδικώς) 

-μέρος και τύπο διαμονής(που θα κοιμηθεί και ποιο δωμάτιο θα καλύψει τις ανάγκες 
του) 

-διάρκεια ταξιδιού 

-πότε θα πραγματοποιήσει τις διακοπές του ο τουρίστας 

-αν θα επιλέξει τουριστικό πακέτο ή μεμονωμένες διακοπές 

-σωστή επιλογή τουριστικού πράκτορα (ανάλογα με τα παραπάνω) 

 

Οι τελικές αποφάσεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα εξαρτώνται και επηρεάζονται άμεσα 
από τα χαρακτηριστικά του κάθε τουρίστα αλλά και από τα στοιχεία της 
προσωπικότητας του. Τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών γενικά χωρίζονται στις 
εξής κατηγορίες:31 

• Γεωγραφικά χαρακτηριστικά 
• Δημογραφικά 
• Ψυχογραφικά χαρακτηριστικά 
• Χαρακτηριστικά προϊόντος 

Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά / κριτήρια διακρίνονται για την ευκολία εφαρμογής 
τους. Έχουν όμως και αρκετά μειονεκτήματα όπως το γεγονός ότι δεν δίνουν πολλές 
πληροφορίες για τους καταναλωτές-πελάτες. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 
χρησιμοποιούνται πιο συχνά από όλα τα χαρακτηριστικά θεωρούνται δε ότι είναι 
εύκολα και αποτελεσματικά. Τα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά δηλώνουν τον τρόπο, 

30 http://www.legendsofamerica.com  
31 Μάλλιαρης Γ.Π. ‘’Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ’’, Εκδόσεις Σταμούλη, Πειραιάς 1990.  
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με τον οποίο δρα ένας καταναλωτής και δίνουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με 
την προσωπικότητα και τον τρόπο ζωής των καταναλωτών-πελατών από όπου και αν 
προέρχονται αυτοί. Τέλος τα χαρακτηριστικά του προϊόντος έχουν να κάνουν με τα 
προϊόντα και καθορίζουν την σχέση μεταξύ προϊόντων και καταναλωτών. 

Όσο αφορά το all inclusive έχει παρατηρηθεί μέσα από έρευνες ότι οι τουρίστες που 
επιλέγουν το συγκεκριμένο είδος διακοπών έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. 
Παρακάτω παρατίθενται στοιχεία για τα ψυχογραφικά και δημογραφικά 
χαρακτηριστικά των all inclusive τουριστών, καθώς αυτές οι δύο κατηγορίες των 
χαρακτηριστικών δίνουν πιο σαφή στοιχεία για τους καταναλωτές - τουρίστες. 

 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά:  

 

1)Εθνικότητα:    οι καλύτεροι πελάτες-τουρίστες του συστήματος all inclusive εδώ και 
αρκετά χρόνια προέρχονται από τις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης με 
πρωτοπόρους τους Γερμανούς και τους Άγγλους. Έρευνες που έχουν γίνει, έχουν 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι συγκεκριμένοι λαοί, αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο 
ποσοστό της αγοράς all inclusive. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο 
των Βαλεαρίδων Νήσων32 σε έρευνα που έγινε στην περιοχή τους το μεγαλύτερο 
ποσοστό τουριστών ανήκει στους Γερμανούς με 42,5%, ακολουθούν οι Άγγλοι με 
30,1% και τέλος έρχονται οι Ισπανοί με μεγάλοι διαφορά 8,7%. 

Αλλά και σε μία δική μας έρευνα που έγινε από το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου33 το 
2008, για τους τουρίστες της Ρόδου τα μεγαλύτερα ποσοστά all inclusive τουριστών 
ανήκαν στους Αυστριακούς, Ελβετούς, Γερμανούς και τέλος Σκανδιναβούς.  

 

2)Ηλικία:    Στην ίδια έρευνα για τις Βαλεαρίδες νήσους, το μεγαλύτερο ποσοστό all 
inclusive τουριστών με σημαντικό κριτήριο αναφοράς την ηλικία, κυμαίνεται στην 
κατηγορία των 64 ετών και πάνω (41,5%), με την κατηγορία των ηλικιών από 26-44 
να έρχεται δεύτερη δηλαδή γύρω στα 25,9% ενώ η κατηγορία των ηλικιών από 45-64 
έρχεται τρίτη με ποσοστό 24,10%. Στην έρευνα του Επιμελητήριου Δωδεκανήσου η 
ζήτηση για all inclusive διακοπές είναι υψηλότερη στην κατηγορία των ηλικιών από  
25-44 με 43%, ακολουθεί η κατηγορία 45-64 με ποσοστό 39%και τέλος η κατηγορία 
από 65 και πάνω με ποσοστό 33% 

 

3)Φύλλο:      Βάση της ίδιας έρευνας οι γυναίκες-τουρίστριες  φαίνεται να προτιμούν 
το all inclusive σε ποσοστό 53,7% σε σχέση με τους άντρες-τουρίστες  που κυμαίνονται 
στο 46,3% 

 

32 http://www.esade.edu/cedit2007/pdfs/papers  
33 http://www.detap.gr/upload///%CE%9D% 
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4)Επίπεδο εκπαίδευσης:    Σύμφωνα με την έρευνα του επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, 
η ζήτηση για τα all inclusive πακέτα, εμφανίζεται υψηλότερη στους αποφοίτους 
γυμνασίου ή λυκείου με ποσοστό 47% των ερωτώμενων σε αυτή την κατηγορία να 
προτιμούν το συγκεκριμένο τρόπο διακοπών, ενώ οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων να 
ακολουθούν με ποσοστό 44% και ακολουθούν οι απόφοιτοι των τεχνικών σχολών με 
ποσοστό 42%. Τα χαμηλότερα ποσοστά ζήτησης παρατηρούνται στα άτομα που δεν 
έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο και ακολουθούν αυτοί που δεν έχουν τελειώσει καν το 
γυμνάσιο. 

 

5)Επαγγελματική κατάσταση:   Η έρευνα στις Βαλεαρίδες Νήσους δείχνει ότι οι 
εργαζόμενοι έχουν μία ιδιαίτερη προτίμηση στις all inclusive διακοπές με ποσοστό 
49,6%, ακολουθούν οι συνταξιούχοι με ποσοστό 42,3% και τέλος έχουμε τους 
άνεργους με ποσοστό 5,1% 

 

6)Επίπεδο εισοδήματος:        Η κατηγορία των εισοδημάτων  από 20.000-30.000 € με  
ετήσιο εισόδημα προηγείται με ποσοστό 36,2% και ακολουθεί η κατηγορία έως 20.000 
με ποσοστό 18% ενώ στην τρίτη κατηγορία έχουμε τους από 30.000-40.000 με 
ποσοστό 17,5%. Παρόμοια ποσοστά έχουμε και στην έρευνα της Δωδεκανήσου με μία 
μικρή διαφοροποίηση η οποία μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι υπάρχουν 
διαφορετικές τιμές στα ελληνικά πακέτα all inclusive σε σχέση με τα αντίστοιχα 
πακέτα all inclusive διεθνώς. Σε γενικές γραμμές πάντως το πακέτο all inclusive έχει 
απήχηση στις μεσαίες και υψηλές εισοδηματικές τάξεις. 

 

7)Οικογενειακή κατάσταση :      Η επιστημονική ομάδα του επιμελητηρίου της Ρόδου 
κατέληξε ότι το 44% το τουριστών που την επισκέφτηκαν ανήκαν σε οικογένειες, ενώ 
ακολουθούσαν τα ζευγάρια με ποσοστό 28%. Υπάρχουν και άλλες έρευνες όπως αυτή 
της Mintel που έγινε στην Μ. Βρετανία και που τονίζει ότι οι all inclusive διακοπές 
είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στις οικογένειες και ακολουθούν τα ανύπαντρα ζευγάρια 
που εργάζονται και τα δύο μέλη 

 

8)Κοινωνική τάξη:      Βάση της παραπάνω έρευνας τα άτομα που έκαναν μέχρι τώρα 
διακοπές all inclusive ανήκαν σε υψηλές κοινωνικές τάξεις σε σχέση με εκείνα που 
επιθυμούν να κάνουν ανήκουν σε χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις.  

 

Ψυχογραφικά χαρακτηριστικά:  

 

1)Κοινωνικότητα:    έχει παρατηρηθεί ότι οι all inclusive τουρίστες είναι πιο κοινωνικοί 
από τους μεμονωμένους. Άλλωστε σκοπός των διακοπών τους εκτός των άλλων, είναι 
να γνωριστούν οι τουρίστες μεταξύ τους. Σε αυτή την κατηγορία είναι πιο έντονη η 
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προσπάθεια για συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα, όπως πιο έντονη είναι η ανησυχία 
για κοινωνικοποίηση. 

 

2)Δραστηριότητες:   Κύριο χαρακτηριστικό των τουριστών που κάνουν all inclusive 
διακοπές είναι ότι αναζητούν την χαλάρωση και την ηρεμία. Απολαμβάνουν βέβαια 
και την πληθώρα δραστηριοτήτων που προσφέρουν τα all-inclusive resorts χωρίς όμως 
αυτές να είναι πρωταρχικός στόχος στην επιλογή ενός all inclusive πακέτου. 

 

 

3)Ανεξαρτησία:       Τα άτομα που κάνουν all inclusive διακοπές δεν χαρακτηρίζονται 
από τον ίδιο βαθμό ανεξαρτησίας όπως οι μεμονωμένοι τουρίστες που 
χαρακτηρίζονται ότι έχουν μεγαλύτεροι εμπιστοσύνη στον εαυτό τους παρά οι 
μοναχικοί. 

 

4)Προσαρμοστικότητα:     Οι all inclusive τουρίστες παρουσιάζουν χαμηλή 
προσαρμοστικότητα σε ένα νέο περιβάλλον και διαφορετικό τρόπο ζωής, σε αντίθεση 
με τους μεμονωμένους τουρίστες οι οποίοι δείχνουν μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα 
και προσπάθεια αφομοίωσης των τοπικών χαρακτηριστικών μιας 
περιοχής/προορισμού. Αντίθετα οι all inclusive τουρίστες δείχνουν μεγαλύτερη 
προσαρμοστικότητα μέσα στην ‘’ ομάδα’’ και στην συγκεκριμένη περίπτωση το all 
inclusive. 

 

5)Ανησυχία:      Οι τουρίστες που επιλέγουν ένα all inclusive πακέτο εμφανίζουν 
μεγαλύτερη ανησυχία ως προς το αν έκαναν τη σωστή επιλογή ή το πως θα είναι η 
συνολική τους εμπειρία από έναν προορισμό σε άλλον προορισμό που δεν έχουν 
ξαναπάει. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι all inclusive τουρίστες επιλέγουν 
έναν προορισμό με βάση την ασφάλειά του, ιδιαίτερα αν το πακέτο είναι άγνωστο προς 
αυτούς. 

 

6)Τρόπος ζωής:     Ο τρόπος ζωής ενός ανθρώπου επηρεάζει αισθητά την απόφασή του 
ως προς το είδος των διακοπών που θα επιλέξει να κάνει. Είναι γεγονός ότι ενώ το all 
inclusive ξεκίνησε ως ένα τουριστικό προϊόν για το ευρύ κοινό, στην πορεία στόχευσαν 
και σε πιο εύπορες κοινωνικές τάξεις με αποτέλεσμα η επιλογή ενός τέτοιου πακέτου 
διακοπών να φέρνει την κοινωνική καταξίωση σε αυτούς που το επιλέγουν. 
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Κριτήρια επιλογής ενός all inclusive πακέτου  

 

Η επιλογή ενός all inclusive πακέτου, γίνεται με μεγάλη επιλογή από τους τουρίστες 
και βάσει ορισμένων κριτηρίων τα οποία επηρεάζουν την τελική απόφασή τους. Έτσι 
λοιπόν το πρώτο πράγμα που κοιτάνε οι τουρίστες στην επιλογή τους είναι η 
εμπιστοσύνη που έχουν στον Τ.Ο. που μεσολαβεί προκειμένου να προσφέρει το πακέτο 
στον πελάτη από την μία και από την άλλη να μεσολαβήσει στην επιλογή του 
καλυτέρου ξενοδοχείου. 

Στα πλαίσια της έρευνας που έγινε σε κινέζους τουρίστες για τα κριτήρια επιλογής των 
all inclusive πακέτων  το πρώτο πράγμα που έχουν είναι η ασφάλεια και η εγγυημένη 
αναχώρηση. Ακολουθούν η απόδραση από την καθημερινότητα, η τιμή του all 
inclusive πακέτου, η ευκολία πραγματοποίησης διακανονισμών, η φυσική ομορφιά του 
τοπίου κ.ά.34 

 

Τα είδη του all inclusive 

 

Σε ότι αφορά το all inclusive μπορούμε να πούμε ότι απευθύνεται σε πολλά και 
διαφορετικά τμήματα της αγοράς και έχουν δημιουργηθεί πακέτα all inclusive που να 
ικανοποιούν κάθε κατηγορία πελάτη. 

Παραθέτουμε τα παρακάτω: 

• Family all – inclusive που έχουν στόχο τις οικογένειες 
• Luxury ή upscale all inclusive που στοχεύουν σε πιο εύπορες οικογένειες 

τουριστών με υψηλότερα εισοδήματα από της μεσαίας τάξης 
• Summer all inclusive που στοχεύουν σε τουρίστες που επιθυμούν καλοκαιρινές 

διακοπές και θαλάσσια σπορ, ανεξαρτήτως ηλικίας 
• Ski and winter all inclusive που στοχεύουν αντίστοιχα σε τουρίστες που κάνουν 

χειμερινά σπορ και τους αρέσουν οι χειμερινές διακοπές 
• Honeymoon all inclusive που στόχο έχουν αποκλειστικά τα νιόπαντρα ζευγάρια 
• All-inclusive for couples and teenagers που στοχεύουν σε νεαρά άτομα και 

εφήβους  
• All inclusive πακέτα για ηλικιωμένους τα οποία εξασφαλίζουν χαλάρωση και 

ηρεμία σε άτομα τρίτης ηλικίας 

Ο ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο οδήγησε τις διοικήσεις των ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων σε ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση των πακέτων all inclusive με 
αποτέλεσμα να γίνεται περισσότερη τμηματοποίηση της αγοράς και να δημιουργηθούν 
ακόμα πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες των συγκεκριμένων πακέτων απευθυνόμενες σε 
ιδιαίτερο κοινό. 

34 Heung V., R. Chu (2000) 
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Έτσι λοιπόν και βάση της τάσης που επικρατεί στην αγορά έχουμε τα παρακάτω 
πακέτα: 

• Health all-inclusive packages που απευθύνεται σε άτομα τα οποία θέλουν να 
αναρρώσουν από μία ασθένεια, να κάνουν κάποια θεραπεία, να αναρρώσουν 
από μία ασθένεια να κάνουν κάποια ειδική διατροφή κ.ά. 

• Spa and relax all-inclusive packages που απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να 
απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης  

• Exclusive all-inclusive golf packages που απευθύνεται σε άτομα που παίζουν ή 
θέλουν να μάθουν golf  

• Scuba diving all-inclusive packages που απευθύνεται σε άτομα που 
ασχολούνται ή θέλουν να μάθουν καταδύσεις 

• Safari all-inclusive packages που απευθύνεται σε άτομα που κάνουν safari και 
τέλος 

• Homosexual all-inclusive packages που απευθύνεται αποκλειστικά σε 
ομοφυλόφιλους 

 

Ένα τυπικό πακέτο all inclusive περιλαμβάνει υπηρεσίες, σύμφωνα με τον Tourism 
Intelligence International,35 που έχουν ποικιλία αγαθών και υπηρεσιών / 
δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

                                        Τυπικό πακέτο διακοπών all inclusive 

ΠΑΚΕΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ALL INCLUSIVE 

Round trip transfers and baggage handing 

Government hotel tax   

Trips, gratuities,service charges   

All meals   
Unlimited drinks   

Anytime snacks 

2 gourmet specialty dining restaurant   

Air- conditioned rooms (and suites) with king - sized beds, hair dryers, clock / radios 

TV with  monie channel 

Exercise / weight tooms /fitness centre 

Nightly entertainment 
Και ένα σωρό άλλες διευκολύνσεις ανάλογα με το μέγεθος του ξενοδοχείου. 

35 http://www.esade.edu/cedit2007/pdf  
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Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό παραθέτουμε τα 15 καλύτερα ξενοδοχεία all inclusive 
στον κόσμο για την χρονιά 2016 σύμφωνα με τον διεθνή τουριστικό πράκτορα Trip-
advisor 36 

 

 

Α/Α HOTEL 
1 Excellence Playa Mujeres 

2 Ikos Olivia 

3 Tamassa Resort 

4 Kurumda Maldives 

5 Grand Velas Riviera Nayarit  

6 Ikos Oceania 

7 Grand Velas Riviera Maya 

8 Le Blanc Sra Resort 

9 Yoyage Belek Golf & Spa 

10 Zoetry Agua Punta Cana 

11 Galley Bay Resort 

12 Luxury Bahia Princire Cayo Levantado 

13 Iberostar Grand Hotel Bavaro 

14 Iberostar Grand Hotel Paraiso 

15 Beloved Playa Mujers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

36http://www.tripadvisor.com/travelerschoise/allinclusive  
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4  

Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα και επιπτώσεις του all inclusive 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

 

Είναι γεγονός ότι η εφαρμογή του συστήματος του all inclusive έχει γίνει αντικείμενο 
έρευνας, μελέτης και πολλών συζητήσεων μεταξύ των ειδικών του τουρισμού, των 
ταξιδιωτικών πρακτόρων, των πελατών αλλά και των τοπικών κοινωνιών όπως αυτή η 
επιλογή τουρισμού αποφασίζεται από τους πελάτες. 

Η συζήτηση αλλά πολλές φορές και η διαμάχη που έχει προκύψει για το συγκεκριμένο 
ζήτημα, έχει να κάνει κυρίως με τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματα που προκύπτουν 
από την εφαρμογή του πακέτου διακοπών all inclusive στον ευρύτερο τουριστικό 
τομέα. Προκειμένου να γίνει καλύτερη κατανόηση για το συγκεκριμένο ζήτημα 
θεωρούμε καλό να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζονται 
άμεσα ή έμμεσα από την εφαρμογή του, θα παρουσιαστούν τα θετικά και αρνητικά 
στοιχεία των παραγόντων που επηρεάζουν τον θεσμό του all inclusive και θα δείξουμε 
τις επιρροές του θεσμού στην κοινωνία γενικότερα. 

Έτσι λοιπόν θα μελετήσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα στις εξής 
κατηγορίες: 

-ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

-τουρίστες 

-τουριστικοί προορισμοί και τοπικές κοινωνίες 

-διεθνής τουρισμός 

 

Α)Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

 

Πλεονεκτήματα  

 

1)Ένα από τα πλεονεκτήματα του all inclusive είναι ότι συμβάλλουν στην αύξηση της 
μέσης πληρότητας του ξενοδοχείου (occupancy rate)37. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν 
διεθνώς  γίνει σχετικά με τις επιπτώσεις της τιμολόγησης βάσει του συστήματος του 
all inclusive, η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία όπου εφαρμόζεται το σύστημα αυτό 
αυξάνεται.38 Στην συγκεκριμένη έρευνα το ξενοδοχείο που εφάρμοσε το σύστημα all 

37 http://findarticles.com/p/articles  
38 http://nrs.fs.fed.us/pubs/gtr  
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inclusive είχε μία αύξηση στην πληρότητα, κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του της 
τάξης του 3,8%. 

2)Το σύστημα all inclusive συμβάλλει στην αύξηση της κερδοφορίας των 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων39.Το ποσοστό κέρδους των ξενοδοχείων που εφαρμόζουν 
το συγκεκριμένο σύστημα, βάσει ερευνών που έχουν γίνει τείνει να αυξάνεται χρόνο 
με τον χρόνο. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες αλλά κυρίως στη μείωση του 
κόστους κατά την υψηλή τουριστική περίοδο όπου λόγω της αυξημένης πληρότητας 
τα ξενοδοχεία εφαρμόζουν οικονομίες κλίμακος. Σύμφωνα με έρευνες της Anderson 
Consulting για τις επιπτώσεις του συστήματος all inclusive στον τούρκικο τουρισμό, 
στα ξενοδοχεία όπου εφαρμόζεται το σύστημα, παρατηρήθηκε αύξηση του περιθωρίου 
κέρδους που έφτασε το 35%-40% την στιγμή μάλιστα που στα ξενοδοχεία που 
αντίστοιχης τάξης ξενοδοχεία, που εφάρμοζαν το σύστημα a la carte, κυμαινόταν στα 
25%. 

3)Μείωση του κόστους, επιτυγχάνεται επίσης από τα all inclusive ξενοδοχεία κατά την 
υψηλή τουριστική περίοδο, από τις μαζικές παραγγελίες προμηθειών που συντελούνται 
σε αυτά όπως τρόφιμα, ποτά κτλ. Αυτό συμβαίνει γιατί τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 
τα οποία προσφέρονται είναι συγκεκριμένα και προσυμφωνημένα. Η πληρότητα του 
ξενοδοχείου είναι από την μία πλευρά υψηλή και επίσης από την άλλη πλευρά είναι 
γνωστή από καιρό πριν, στην διοίκηση του ξενοδοχείου, η οποία είναι ικανή να 
προβλέψει τις ανάγκες που θα έχει. Έτσι είναι εύκολο να προβεί σε μαζικές 
παραγγελίες προμηθειών, ανάλογα με τις ανάγκες που θα έχει, οι οποίες είναι γνωστές 
εξ αρχής και μπορεί με τον τρόπο μπορεί να πετύχει καλύτερες συμφωνίες και να 
μειώσει το κόστος αγοράς τους. 

4)Σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αλλά και γενικά 
στις τουριστικές επιχειρήσεις όπου εφαρμόζεται το all inclusive σύστημα, 
παρατηρείται μείωση του κόστους εργασίας. 

5)Επιπλέον, όσα ξενοδοχεία εφαρμόζουν το σύστημα all inclusive, καταφέρνουν να 
επιμηκύνουν την περίοδο υψηλής τουριστικής κίνησης κατά 15-30 ημέρες. 

6)Στα ξενοδοχεία που δουλεύουν βάση του συστήματος αυτού, παρατηρείται αύξηση 
της εσωτερικής κατανάλωσης.40Αυτό οφείλεται στο σημαντικό γεγονός ότι οι 
τουρίστες που διανέμουν εκεί, περνούν την περισσότερη ώρα τους μέσα στις 
ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να προχωρούν στην κατανάλωση 
προϊόντων ή στην αγορά υπηρεσιών, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του 
πακέτου που έχουν προπληρώσει. Έτσι παρατηρείται αύξηση των πωλήσεων 
προϊόντων ή υπηρεσιών μέσα στο ξενοδοχείο. 

7)Στα all inclusive ξενοδοχεία η εποπτική διαδικασία είναι καθορισμένη για 
συγκεκριμένες υπηρεσίες και αγαθά, με αποτέλεσμα ο έλεγχος σε αυτά να ασκείται πιο 
εύκολα και γρήγορα. Το γεγονός επίσης ότι όλα είναι προπληρωμένα και η πλειοψηφία 
των τουριστών δεν χρησιμοποιεί ως μέσο συναλλαγής χρήματα κατά την διαμονή του, 
διευκολύνει την διοίκηση της επιχείρησης να ελέγχει το ταμείο της για τυχόν 
διαφυγόντα κέρδη. Στις επιχειρήσεις που εφαρμόζεται το all inclusive σύστημα τα 

39 http://findarticles.com  
40 http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5417/is  
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προϊόντα που χρησιμοποιούνται θεωρούνται τυποποιημένα, με αποτέλεσμα  να είναι 
ευκολότερο για την επιχείρηση να θέτει μηχανισμούς ελέγχου για την σωστή 
προσφορά-παροχή του προϊόντος στους τουρίστες. 

8)Το γεγονός ότι τα πακέτα all inclusive είναι ουσιαστικά τυποποιημένα προϊόντα για 
τα οποία ο πελάτης έχει πλήρη επίγνωση πριν προβεί στην αγορά τους, έχει ως 
αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική μείωση των παραπόνων των πελατών αφού 
γνωρίζουν εξ αρχής για το τι θ ́ αγοράσουν. Έτσι λοιπόν, η σωστή και καλή ενημέρωση 
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω των all inclusive πακέτων, έχει ως αποτέλεσμα 
την ικανοποίηση των πελατών και την εξάλειψη των παραπόνων από αναπάντεχες 
καταστάσεις.41 

9)To σύστημα all inclusive μπορεί να αποδεχτεί ένα εξαιρετικό εργαλείο marketing για 
τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, το οποίο εφόσον το χρησιμοποιήσουν σωστά, θα 
μπορούν να προσελκύσουν πληθώρα τουριστών. Το ξενοδοχεία έχουν την δυνατότητα 
μέσω του all inclusive να αξιοποιήσουν πλήρως όλες τις παράπλευρες εγκαταστάσεις 
τους όπως εγκαταστάσεις γκολφ, πισίνες, γήπεδα τένις κ. ά και να καταφέρουν να 
κερδίζουν από την χρήση τους, χωρίς να κάνουν περαιτέρω επενδύσεις για την 
αξιοποίησή τους. Αυτό συμβαίνει γιατί η χρήση όλων αυτών των υπηρεσιών 
συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του πακέτου που ο πελάτης έχει προπληρώσει με 
αποτέλεσμα αφού τα δοκιμάσει και μείνει ευχαριστημένος, τότε θα θελήσει να τα 
ξαναδοκιμάσει ή και να τα προτείνει σε κάποιους φίλους του να τα δοκιμάσουν και 
αυτοί. Έτσι γίνεται πολύ καλή διαφήμιση με μηδενικό κόστος. 

Η διοίκηση του ξενοδοχείου από την άλλη πλευρά, καταφέρνει να έχει έσοδα από τις 
λεγόμενες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες αναψυχής, που ειδάλλως δεν θα είχε χωρίς 
μάλιστα να κάνει την παραμικρή διαφήμιση τους. Με τον τρόπο αυτό οι ξενοδοχειακές 
εγκαταστάσεις γίνονται ευρέως γνωστές στο κοινό και είναι άμεσα διαθέσιμες για κάθε 
ενδιαφερόμενο. 

10)Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το σύστημα all inclusive ανάλογα 
με το προϊόν-πακέτο που δημιουργούν απευθύνονται και στο αντίστοιχο τμήμα της 
αγοράς. Γίνεται κατανοητό ότι υπάρχουν πακέτα all inclusive που απευθύνονται σε 
οικογένειες, σε ζευγάρια, σε νέους, σε ηλικιωμένους κ.ά. Ανάλογα με το προϊόν που 
έχει δημιουργήσει το κάθε ξενοδοχείο, κάνει και το αντίστοιχο market segmentation42, 
δηλαδή προσδιορίζει ουσιαστικά τις αγορές-στόχους που θα προωθήσει το προϊόν του. 
Με τον τρόπο αυτό η διοίκηση του κάθε ξενοδοχείου δραστηριοποιείται πιο εύκολα 
στην αγορά που θέλει να κινηθεί και διευκολύνεται πολύ το έργο της αφού ξέρει πως 
θα προωθήσει το προϊόν της. 

11)Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα που παρατηρείται σε ότι αφορά τα ξενοδοχεία 
all inclusive βασίζεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους από τέτοιου 
είδους πακέτα διακοπών καταλήγει στην ξενοδοχειακή εταιρία - παραγωγό43. 
Υπολογίζεται μάλιστα ότι το 80% των χρημάτων που δαπανούν οι τουρίστες αυτής της 
κατηγορίας, καταλήγουν στην ξενοδοχειακή επιχείρηση και στην αεροπορική εταιρία. 

41 http://findarticles.com/p/articles/  
42 http://caribbean-guide.info/accommodations/all inclusive  
43 Hawkes E., Kwortnik R.J, 2006 
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12)Το all inclusive πακέτο δρα ανταγωνιστικά υπέρ των ξενοδοχείων στα οποία 
εφαρμόζεται σε σχέση με τα υπόλοιπα που έχουν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας. 
Πέραν τούτου, το σύστημα δρα υπέρ των ξενοδοχείων σε ότι αφορά τον ανταγωνισμό 
με τα υπόλοιπα τουριστικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα κρουαζιέρες, όπου και εκεί 
παρατηρείται η εφαρμογή του συστήματος. Άρα η αγορά στην οποία αναφέρεται και 
από την οποία μπορεί ένα ξενοδοχείο να αντλήσει μερίδιο, δεν περιορίζεται μόνο στον 
ξενοδοχειακό κλάδο.44 

13)Η ζήτηση των all inclusive πακέτων σε περιόδους οικονομικής κρίσης αυξάνεται. 

14)Το σύστημα all inclusive συμβάλλει σημαντικά στην ρευστότητα της 
ξενοδοχειακής επιχείρησης. Τα ξενοδοχεία έχοντας κάνει συμφωνίες με τους 
ταξιδιωτικούς πράκτορες αρκετό χρόνο πριν, συνήθως ένα χρόνο, μπορούν να 
υπολογίσουν τα έσοδά τους. Εκτός αυτού έχουν την δυνατότητα να προεισπράξουν, αν 
όχι όλο το ποσό της συμφωνίας τουλάχιστον ένα αρκετά σημαντικό μερίδιο που 
προέρχεται από τις συμφωνίες των all inclusive πακέτων. Αυτό σε περιόδους κρίσης 
είναι πολύ σημαντικό στοιχείο ειδικά για τα ξενοδοχεία που έχουν αρκετά υψηλά 
σταθερά κόστη. Το γεγονός ότι πληρώνονται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
σημαίνει ότι μπορούν να προγραμματίσουν καλύτερα και τις αποφάσεις τους, αφού η 
ρευστότητα που θα έρθει από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες είναι σίγουρη και 
καθορισμένη. 

 

Μειονεκτήματα 

 

Τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του πακέτου all inclusive στα 
ξενοδοχεία μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

1)Τα ξενοδοχεία που λειτουργούν σύμφωνα με το σύστημα all inclusive έχουν 
αυξημένα λειτουργικά έξοδα όπως τονίζει έρευνα της Anderson Consulting. 

2)Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει μία ξενοδοχειακή μονάδα της συγκεκριμένης 
κατηγορίας είναι τα παράπονα των εργαζομένων που δουλεύουν σε αυτές τις 
επιχειρήσεις. Δεδομένου του μισθού που παίρνουν κάθε μήνα, πολλοί εργαζόμενοι 
υποστηρίζουν ότι δουλεύουν παραπάνω ώρες από αυτές που έχουν συμφωνήσει με την 
επιχείρηση. 

3)Επιπλέον, παρουσιάζονται προβλήματα που έχουν να κάνουν με την προώθηση του 
προϊόντος που προσφέρουν. Αυτό συμβαίνει γιατί τα κανάλια διανομής για τέτοιου 
είδους προϊόντα είναι περιορισμένα και ο τρόπος προώθησης τους γίνεται μέσω 
κάποιου Tour Operator. H χρησιμοποίηση του Tour Operator είναι καθοριστική για την 
επιλογή του προϊόντος αφού θεωρείται ο πλέον ειδικός στο να κατατοπίσει τον 
τουρίστα, να του δώσει εναλλακτικές επιλογές και να τον πληροφορήσει όσο καλύτερα 
γίνεται για το ένα ή το άλλο πακέτο. Άρα η επιλογή του Tour Operator είναι 
επιβεβλημένη. 

44 http://www.nrs.fs.fed.us/puds/qtr/  
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Να πούμε βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη του διαδικτύου και την 
κατασκευή ιστοσελίδων, η χρησιμοποίηση των πρακτόρων έχει γίνει λιγότερο 
σημαντική απ΄ ότι τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ακόμα και έτσι δεν παύει η συμβολή 
τους να είναι σημαντική, ιδιαίτερα δε σε κατηγορίες πελατών όπως του ηλικιωμένους 
που δεν έχουν καλή επαφή με την τεχνολογία σε σχέση με τους νεότερους. 

4)Ένα ακόμα μειονέκτημα που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα ξενοδοχεία βασίζεται 
στο γεγονός ότι εφαρμόζοντας το all inclusive πακέτο, χάνουν ουσιαστικά μερίδιο από 
τους πελάτες που δεν τους ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πακέτο διακοπών και 
λειτουργούν βάση του συστήματος a la carte. Παρ όλες τις προσπάθειες να 
λειτουργήσουν και τα δύο συστήματα μαζί κάτω από το ίδιο ξενοδοχείο, δεν παύει να 
είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τους εργαζόμενους του ξενοδοχείου. 

5)Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το σύστημα all inclusive στην 
σημερινά εποχή απευθύνονται στον μαζικό τουρισμό. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι 
λειτουργίες της ξενοδοχειακής μονάδας βασίζονται στην εξυπηρέτηση μεγάλου 
αριθμού πελάτων, ιδιαίτερα δε στην υψηλή τουριστική περίοδο. Αυτό, σε συνδυασμό 
με τις προσπάθειες που γίνονται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για μείωση του 
αυξημένου κόστους λειτουργίας, έχει ως αποτέλεσμα οι υπηρεσίες και το τελικό προϊόν 
να είναι χαμηλότερα των προσδοκιών.  

Στο πρόβλημα αυτό έρχεται να προστεθεί και το γεγονός ότι το all inclusive βασίζεται 
στην απεριόριστη χρήση των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών του ξενοδοχείου για το 
σύνολο των πελατών του, με αποτέλεσμα, η επιχείρηση αδυνατεί να κάνει τον πελάτη 
να αισθάνεται μοναδικός και ξεχωριστός σε σχέση με άλλες μορφές τουρισμού.45  

6)To all inclusive πακέτο στην σημερινή εποχή βασίζεται στον μαζικό τουρισμό. Η 
αγορά στόχος είναι άτομα μεσαίου και χαμηλού εισοδηματικού επιπέδου, τα οποία 
όμως σε περιόδους κρίσης είναι τα πλέον ευάλωτα. Αυτό σημαίνει ότι σε τέτοιες 
περιόδους οικονομική κρίσης, τα ξενοδοχεία τέτοιου είδους αναγκάζονται να μειώσουν 
τις τιμές προκειμένου να είναι ανταγωνιστικά. Η μείωση όμως των τιμών έχει ως 
αποτέλεσμα και την μείωση του τζίρου τους. 

7)Πολλά από αυτά τα ξενοδοχεία έχουν πρόβλημα με την ποιότητα των προμηθειών 
που αγοράζουν, με αποτέλεσμα να έχουν πρόβλημα και με την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρουν. 

8)Το κόστος κατασκευής ενός ξενοδοχείου όταν αυτό προορίζεται να δουλέψει ως all 
inclusive είναι μεγάλο. Αυτό οφείλεται στο ότι σκοπός τους είναι να προσελκύσουν 
πελάτες που προορίζονται και να περνούν τις διακοπές τους μέσα στο ξενοδοχείο 
απολαμβάνοντας τις πολυτελείς ανέσεις που αυτό προσφέρει. 

Για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτές, μία all inclusive μονάδα πρέπει 
να δαπανήσει πολλά χρήματα στο να φτιάξει ένα χώρο ξεχωριστό που θα παρέχει και 
θα πραγματοποιεί όλες τις επιθυμίες των πελατών του. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι 
τα περισσότερα all inclusive ξενοδοχεία ανά τον κόσμο, είναι 4 ή 5 αστέρων που 
σημαίνει ότι το κόστος επένδυσης για ένα τέτοιο ξενοδοχείο είναι αρκετά υψηλό. 

45 http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5417/is  
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Β)Τουρίστες  

 

Πλεονεκτήματα  

 

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος all inclusive όσο αφορά τους τουρίστες είναι τα 
εξής:  

1)Ο τουρίστας μπορεί να προπληρώνει το πακέτο all inclusive με αποτέλεσμα να έχει 
πλήρη γνώση του budget των διακοπών του, έτσι ώστε να μην παρεκκλίνει καθόλου 
από αυτό. 

2)Με το να προπληρώνει ο τουρίστας τις διακοπές του, αποφεύγει οποιεσδήποτε 
συναλλαγματικές διακυμάνσεις μεταξύ των εθνικών νομισμάτων ή αγαθών, που 
μπορούν να αλλάξουν από άλλες συνθήκες το επίπεδο τιμής των διακοπών του, όπως 
για παράδειγμα το πετρέλαιο. 

3)Αποφεύγει επίσης να έχει υπό την κατοχή του, με οποιοδήποτε κίνδυνο αυτό ενέχει 
κάθε φορά, μεγάλα χρηματικά ποσά σε χώρες του εξωτερικού, καθώς το σκεπτικό στο 
οποίο βασίζεται το πακέτο all inclusive είναι ΄΄διακοπές χωρίς πορτοφόλι΄΄46 

4)Τα all inclusive πακέτα, αποτελούν για τον τουρίστα διακοπές, που είναι πολύ 
εύκολο να οργανωθούν καθώς αναλαμβάνονται όλα από το ξενοδοχείο σε συνεργασία 
με τον ταξιδιωτικό πράκτορα και την αεροπορική εταιρία. Αυτό σημαίνει ότι 
χρειάζεται λιγότερος προγραμματισμός από τον τουρίστα και έτσι κερδίζει χρόνο και 
χρήμα, αφού δεν χρειάζεται να ψάχνει και την παραμικρή λεπτομέρεια για τις διακοπές 
του. 

5)Ο τουρίστας μπορεί να νοιώθει το συναίσθημα ότι δεν χρειάζεται να έχει 
οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή κατά την διάρκεια των διακοπών του πράγμα το 
οποίο συμβάλλει σημαντικά στην ψυχική του ηρεμία. Δεν χρειάζεται για παράδειγμα 
να κάνει check in και check out αφού αυτά είναι κανονισμένα κατά την άφιξή του. 

6)Έχει επίσης την δυνατότητα, μέσα από τέτοιου είδους διακοπές να έρθει σε επαφή 
με νέα άτομα που έχουν επιλέξει αυτή τη μορφή τουρισμού. Έρευνες έχουν δείξει ότι 
τα άτομα που επιλέγουν να κάνουν διακοπές τύπου all inclusive συνάπτουν 
περισσότερες κοινωνικές σχέσεις από ότι οι υπόλοιποι τουρίστες47  

7)Στις τιμές του πακέτου all inclusive ο τουρίστας μπορεί να διαλέξει μεταξύ πληθώρας 
πακέτων, ανάλογα με τις προτιμήσεις του. Υπάρχουν για παράδειγμα πακέτα που 
διοργανώνονται από την ίδια εταιρία και με την ίδια τιμή για οικογένειες, 
ηλικιωμένους, ζευγάρια ακόμα και εφήβους. Ο διαχωρισμός βέβαια γίνεται με βάση 
τις δραστηριότητες που διοργανώνονται στο κάθε πακέτο, όπως πακέτα με βάση τον 
αθλητισμό, με βάση την τοπική κουλτούρα, με βάση την νυχτερινή διασκέδαση κ.ά. 

46 http://travel.msn.com/Guides/article.aspx?cp-documentid  
47 Cathy H.C. Hsu, Soo K. Kang, (2002) 
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8)Το σύστημα all inclusive εξασφαλίζει στον τουρίστα το αίσθημα της ασφάλειας, 
τόσο σε ότι αφορά τις συμφωνίες που έχει κάνει για τις διακοπές του, όσο και της 
σωματικής και ψυχικής του ακεραιότητας, κατά την διάρκεια αυτών. Βάση έρευνας 
μάλιστα σχετικά με το all inclusive το θέμα της ασφάλειας, αλλά και οι αναχωρήσεις 
από και προς τον τόπο διαμονής και προορισμού, είναι οι πρώτοι παράγοντες για τους 
οποίους κάποιοι πελάτες επιλέγουν αυτού του είδους τα πακέτα. 

9)Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα για τους τουρίστες, εστιάζεται στην δυνατότητα 
που έχουν κατά την διαμονή τους για απεριόριστη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών 
που λαμβάνουν στα συγκεκριμένα ξενοδοχεία, όπως φαγητά, ποτά κ. ά. 

10)Τέλος το all inclusive αποτελεί ένα σύστημα διακοπών που είναι πιο κοντά στην 
ιδιοσυγκρασία του τουρίστα, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται για όλους τους 
παραπάνω λόγους η ικανοποίηση και η ευχαρίστησή του. Σε περιπτώσεις δε που το 
πακέτο αφορά οικογενειακές διακοπές, έχει παρατηρηθεί σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των 
μελών της οικογένειας.48 

 

Μειονεκτήματα  

 

Τα μειονεκτήματα του all inclusive μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

1)Το μεγαλύτερο πρόβλημα του all inclusive συστήματος είναι το γεγονός της μείωση 
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους τουρίστες. Πιο συγκεκριμένα, 
οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το σύστημα αυτό, στην προσπάθειά 
τους να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη, που σε περιόδους υψηλής ζήτησης είναι 
ιδιαίτερα αυξημένα, προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες αμφιλεγόμενης προέλευσης. 
Ένα άλλο θέμα είναι, ότι τα πακέτα all inclusive απευθύνονται στον μαζικό τουρισμό, 
που σημαίνει ότι αντλεί πελάτες από μεγάλες ομάδες τουριστών και απευθύνεται σε 
μεσαίας εισοδηματικής τάξης άτομα, που ενδεχομένως να μην έχουν ιδιαίτερες 
απαιτήσεις σε ότι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών. 

Και βέβαια ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι, ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα 
προϊόντα υποβαθμίζονται με άμεσο αποδέκτη τον τουρίστα, εξαιτίας του μεγάλου 
ανταγωνισμού που υπάρχει  στα ξενοδοχεία της συγκεκριμένης κατηγορίας. Οι 
διοικήσεις τους, στην προσπάθειά τους να αυξήσουν όλο και περισσότερο το 
πελατολόγιό τους αλλά και τα έσοδα της επιχείρησης, πολλές φορές θα προβούν σε 
αγορά προϊόντων χαμηλής ποιοτικής αξίας.49 

2)Οι τουρίστες αγοράζοντας ένα πακέτο all inclusive δεν έχουν την δυνατότητα να 
ανακαλύψουν και να έρθουν σε επαφή με τον τόπο προορισμού και την τοπική 
κοινωνία της χώρας που επισκέπτονται. Έτσι αδυνατούν να μάθουν πράγματα για την 
τοπική κουλτούρα και τους μόνιμους κατοίκους της. Αυτό συμβαίνει γιατί οι τουρίστες 
αγοράζοντας ένα πακέτο all inclusive πολλές φορές το ακολουθούν και δεν έχουν την 
δυνατότητα να βγουν έξω από το ξενοδοχείο που διαμένουν. Ακόμα και αν το 

48 Henthome L., Miller M. (2003) 
49 http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5417/is_200701/ai_n21298076  
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ξενοδοχείο έχει προγραμματίσει κάποιες τοπικές εκδρομές, πολλοί πελάτες έχουν 
ισχυριστεί ότι δεν ήρθαν κοντά στους ανθρώπους της κοινωνίας που επισκέφτηκαν, 
ούτε έλαβαν τις πληροφορίες που ήθελαν σχετικά με την ιστορία και τον τοπικό 
πολιτισμό. 

3)Ένα άλλο μειονέκτημα για τον τουρίστα σε σχέση με το συγκεκριμένο πακέτο, είναι 
ότι υπόκεινται στους περιορισμούς που ισχύουν στην αρχική συμφωνία που έχει κάνει. 
Είναι δηλαδή υποχρεωμένος να λαμβάνει μέρος σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, να 
κάνει χρήση συγκεκριμένων εγκαταστάσεων ή ακόμα και να τρώει από συγκεκριμένα 
εστιατόρια του ξενοδοχείου, βάση της συμφωνίας που έχει κάνει. Υπόκεινται  δηλαδή 
στους περιορισμούς της ξενοδοχειακής επιχείρησης.50 

4)Το all inclusive πακέτο είναι όπως αναφέρθηκε πολλές φορές παραπάνω ένα 
τυποποιημένο προϊόν. Τα μειονεκτήματα αυτών των πακέτων είναι ότι δεν είναι 
καθόλου ευέλικτα σε σχέση με τα άλλα τουριστικά πακέτα. Αποτέλεσμα είναι των 
πακέτων αυτών ότι, ο πελάτης δεν μπορεί να διαμορφώσει το πρόγραμμά του όπως 
αυτός θέλει, αλλά ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, που μπορεί να είναι 
αντίθετο με τι δικές του προτιμήσεις. Επίσης τα πακέτα all inclusive είναι καθορισμένα 
από την αρχή χωρίς δυνατότητα τροποποίησής τους.51 

5)Τέλος, ένα ακόμα πρόβλημα που έχει αναφερθεί από εξομολογήσεις πελατών, είναι 
ότι τα δωμάτια των all inclusive ξενοδοχείων είναι μικρότερα. Αυτό συμβαίνει, γιατί 
οι διοικήσεις των ξενοδοχείων θέλουν να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερα διαθέσιμα 
δωμάτια, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλής κίνησης. Έτσι, προχωρά σε ανακαινίσεις όπου 
δημιουργεί περισσότερα δωμάτια μικρότερων τετραγωνικών, προκειμένου ν’ αυξήσει 
την δυναμικότητά της.   

 

 

 

Γ)Τουριστικοί προορισμοί και τοπικές κοινωνίες 

 

Μία από τις μεγαλύτερες διαμάχες που επικρατεί σχετικά με τις επιρροές του θεσμού 
εκτός των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, είναι αυτή που έχει να κάνει με τους 
τουριστικούς προορισμούς στους οποίους λαμβάνει χώρα ένα πακέτο all inclusive. Πιο 
συγκεκριμένα οι συζητήσεις αυτού του επιπέδου εστιάζονται στο αν τελικά το all 
inclusive επιδρά θετικά ή αρνητικά στις τοπικές κοινωνίες των περιοχών αυτών. 
Παρακάτω παραθέτουμε τόσο τα αρνητικά όσο και τα θετικά στοιχεία, προκειμένου να 
καταλάβουμε καλύτερα τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου θεσμού. 

 

50 Hawkes E., Kwortnik R., 2006 
51 Schmeing T., Cardoso  J., Femandez J.D., ‘’Knowledge –based Dynamic Packaging mode’’, 
international conference on management of innovation and technology, 2006.  
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Πλεονεκτήματα: 

 

1)Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των επαρχιών σε 
σχέση με τους κατοίκους των αστικών περιοχών και έχει να κάνει με τα μεγάλα 
ποσοστά ανεργίας που παρατηρούνται στην επαρχία. Η εγκατάσταση μεγάλων 
ξενοδοχειακών μονάδων στις περιοχές αυτές συνεπάγεται την δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας στις περιοχές αυτές ιδιαίτερα δε για τους νέους ανθρώπους. Να τονίσουμε 
βέβαια ότι η λειτουργία νέων ξενοδοχειακών μονάδων συμβάλλει θετικά στην 
επαγγελματική αποκατάσταση των κατοίκων των περιοχών αυτών.52 

2)Σε συνέχεια με το πρώτο πλεονέκτημα, η ανοικοδόμηση ξενοδοχειακών μονάδων 
της κατηγορίας αυτής συμβάλλει στην ανάπτυξη και δημιουργία περεταίρω υποδομών 
στις περιοχές –τουριστικούς προορισμούς, ιδιαίτερα εάν αυτές δεν είναι πολύ 
δημοφιλείς και αναπτυγμένες. Συμβάλλει δηλαδή, στη μέχρι ενός σημείου βελτίωση 
της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού.53 

3)Σκοπός της δημιουργίας τέτοιων ξενοδοχειακών μονάδων είναι η προέλκυση 
μεγάλου αριθμού τουριστών. Άμεση συνέπεια αυτού είναι ότι αυξάνεται η 
επισκεψιμότητα των περιοχών όπου είναι εγκατεστημένα τα ξενοδοχεία αυτά, καθώς 
πλέον υπάρχουν οι συνθήκες να φιλοξενηθεί μεγάλος αριθμός τουριστών. Και τέλος οι 
περιοχές αυτές γίνονται γνωστές στο ευρύ κοινό ως πιθανοί τουριστικοί προορισμοί 
για το μέλλον54 

4)Αφού υπάρχει η δυνατότητα επιμήκυνσης της τουριστικής κίνησης κατά 15-30 μέρες 
από τα all-inclusive hotels, το γεγονός αυτό επιδρά θετικά στην τοπική κοινωνία, καθώς 
έχει οφέλη και η ίδια, αφού σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα να έρθουν πολλοί 
περισσότεροι τουρίστες στην περιοχή και για περισσότερο χρονικό διάστημα. 

5)Η δημιουργία μεγάλων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων σε μη ανεπτυγμένες περιοχές 
και η σταδιακή εκμετάλλευση αυτών, συμβάλλει στο να γίνονται επενδύσεις από 
μεγάλους επενδυτικούς και επιχειρηματικούς ομίλους στην περιοχή. Αυτό 
συνεπάγεται, ότι τα περιουσιακά στοιχεία μίας περιοχής όπως η γη, αλλά και 
οποιοδήποτε ακίνητο της περιοχής αποκτά μεγαλύτερη αξία, γεγονός το οποίο είναι 
θετικό για την αναβάθμιση ολόκληρης της περιοχής. 

6)Η δημιουργία ξενοδοχειακών μονάδων αυτής της κατηγορίας και η προσέλκυση 
περισσότερων τουριστών στις συγκεκριμένες περιοχές αυξάνει την επισκεψιμότητά 
της στο ευρύ κοινό και την κάνει πιο γνωστή ως τουριστικό προορισμό, πράγμα που 
σημαίνει ότι αυξάνεται η ανταγωνιστικότητά της μακροχρόνια, με αποτέλεσμα να 
μπορεί να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της σε σχέση με άλλες περιοχές που στοχεύουν 
στην ίδια κατηγορία τουρισμού. 

7)Τα all inclusive ξενοδοχεία ανήκουν στις κατηγορίες εκείνες των ξενοδοχείων που 
μπορούν να πάρουν όλα εκείνα τα μέτρα ώστε να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και 
να μην επιβαρύνουν με την λειτουργία τους το φυσικό κάλλος της περιοχής. Μπορούν 

52 http://www.responsibletravel.com  
53 http://free-press-release.com/news/200410/1099130701  
54 http://en.wikipedia.org/wiki/all-inclusive  
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να κάνουν επενδύσεις με υψηλό κόστος και να δημιουργήσουν εγκαταστάσεις με 
εναλλακτικές μορφές ενέργειας που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. 

8)Με την ανάπτυξη του τουρισμού σε αυτές τις περιοχές επιτυγχάνεται σε βάθος 
χρόνου και ανάπτυξη άλλων μορφών επιχειρηματικότητας, οι οποίες θα ευνοήσουν την 
τοπική κοινωνία. Η ανάπτυξη λοιπόν του τουρισμού συνεπάγεται την σταδιακή 
ανάπτυξη του συνόλου της οικονομίας για ένα τουριστικό προορισμό, αποκομίζοντας 
και όλα τα οφέλη που η ανάπτυξη αυτή θα φέρει.   

 

Μειονεκτήματα: 

 

Τα κυριότερα μειονεκτήματα του συστήματος all inclusive σε ότι έχει να κάνει με την 
επιρροή του θεσμού για τις τοπικές κοινωνίες μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

1)Ένα πού σημαντικό μειονέκτημα του συστήματος all inclusive που συζητείται πολύ 
έντονα και ουσιαστικά είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημά του, προέρχεται από το 
γεγονός ότι η τοπική κοινωνία έχει μικρά οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή του σε 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής, σε αντίθεση με τις πολυεθνικές, στις οποίες 
ανήκουν τα ξενοδοχεία αυτά και που αποκομίζουν πολλά κέρδη. Οι πολέμιοι του 
συστήματος ισχυρίζονται, ότι η φύση του συστήματος του all inclusive είναι εναντίον 
του συμφέροντος της τοπικής κοινωνίας, καθώς το σκεπτικό πάνω στο οποίο δουλεύει 
το σύστημα all inclusive είναι να κρατά τον τουρίστα στο ξενοδοχείο και να μην του 
επιτρέπει να ξοδεύει χρήματα εκτός ξενοδοχείου.55 

Με τον τρόπο αυτό δεν ενισχύεται καθόλου η οικονομία της τοπικής κοινωνίας, καθώς 
οι τουρίστες δεν βγαίνουν να φάνε στα τοπικά εστιατόρια, ούτε να διασκεδάσουν στα 
τοπικά μαγαζιά ή να ξοδέψουν χρήματα στα τοπικά μαγαζιά εκτός ξενοδοχείου. Σε 
αυτήν την κατάσταση βέβαια μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν και οι διοικήσεις των 
ξενοδοχείων, καθώς δεν λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να ανατραπεί αυτή η 
εντύπωση. Έχει αναφερθεί και πιο πάνω ότι από τα κέρδη των all inclusive πακέτων το 
80% των εξόδων που κάνουν οι τουρίστες σε ένα all inclusive πακέτο καταλήγει στις 
μεγάλες πολυεθνικές, ενώ ένα 20% καταλήγει στην τοπική κοινωνία. 

Αποτέλεσμα του συγκεκριμένου θέματος είναι ότι πολλές τοπικές επιχειρήσεις 
κλείνουν και μένουν άνεργοι οι εργαζόμενοι που δούλευαν εκεί. Σε αυτήν την 
κατάσταση όμως δεν φταίει η φύση του συστήματος, αλλά η κακή εφαρμογή του από 
τις μεγάλες πολυεθνικές. 

2)Οι συνθήκες εργασίας για τα άτομα που δουλεύουν σε ένα all-inclusive resort hotel, 
πολλές φορές δεν είναι οι καταλληλότερες. Πιο συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι σε αυτά 
τα ξενοδοχεία, που στην πλειοψηφία είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, 
διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας τους. Τα παράπονά τους συνήθως 
εστιάζονται στα ωράρια εργασίας σε σχέση με τις αμοιβές των εργαζομένων.56 

55 Holloway J.C w/Taylor N. 2006 
56 http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5417  
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Εκτός όμως από αυτό, ένα άλλο φαινόμενο που επικρατεί στους εν λόγω εργαζόμενους 
είναι το γεγονός ότι, υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν αρκετά χρόνια στην εταιρία 
με αποτέλεσμα να έχουν αποκτήσει τα κατάλληλα εφόδια για να ανέβουν σε ψηλότερες 
θέσεις εργασίας. Αντ’ αυτού, όμως οι υψηλότερες διοικητικές θέσεις καταλαμβάνονται 
από άτομα προερχόμενα από άλλες χώρες. Επικρατεί λοιπόν μία δυσαρέσκεια στους 
ντόπιους εργαζόμενους, η οποία έχει αντίκτυπο και στην συμπεριφορά τους απέναντι 
στους τουρίστες.  

3)Ένα εξίσου σημαντικό μειονέκτημα για τους τουριστικούς προορισμούς όπου 
εφαρμόζεται το all inclusive είναι ότι η διαφημιστική καμπάνια εξαρτάται άμεσα από 
την ύπαρξη των ξενοδοχείων αυτών. Αυτό συμβαίνει γιατί οι περιοχές αυτές είναι 
συνυφασμένες στη συνείδηση του πελάτη – τουρίστα με τα all inclusive ξενοδοχεία 
από τα οποία εξαρτώνται και άμεσα. Επομένως γίνεται σαφές ότι είναι δύσκολο να 
στηρίξουν μία διαφημιστική καμπάνια χωρίς να κάνουν αναφορές στα all inclusive 
ξενοδοχεία που υπάρχουν στην περιοχή, που αποτελούν και πόλο έλξης ειδικά για τους 
τουρίστες του εξωτερικού. Σε αυτό βέβαια συμβάλλει και το γεγονός ότι ο τουρίστας 
έχει υπόψη του το ξενοδοχείο που θα επιλέξει και όχι την περιοχή αυτή καθαυτή. 

4)Η φήμη του κάθε τουριστικού προορισμού εξαρτάται άμεσα από τις all inclusive 
ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί η ικανοποίηση που έχει ένας 
τουρίστας από τις διακοπές του και επομένως η ανάμνηση από τον τόπο που 
επισκέπτεται, εξαρτάται άμεσα από το επίπεδο της ποιότητας υπηρεσιών που λαμβάνει 
κατά την διαμονή του στα ξενοδοχεία αυτά. Επομένως όταν γίνονται περικοπές από 
την διοίκηση του ξενοδοχείου, όσο αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών που 
προσφέρει, τότε και ο τουρίστα το συνδυάζει κατευθείαν με την φήμη του τουριστικού 
προορισμού. 

5)Τέλος, τα ξενοδοχεία όσα μέτρα και να πάρουν φιλικά προς το περιβάλλον, δεν παύει 
να είναι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και εγκαταστάσεις που αναπόφευκτα η 
λειτουργία τους αλλοιώνει το φυσικό περιβάλλον της περιοχής που υπάρχουν. 
Προκαλούν επομένως φυσική φθορά του περιβάλλοντος όπου δρουν. 
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Δ)Παγκόσμιος τουρισμός 

Το τελευταίο κομμάτι μας, αφορά τις επιρροές του θεσμού του all inclusive σε ότι 
αφορά τον διεθνή τουρισμό. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα είναι τα εξής: 

 

Πλεονεκτήματα57 

 

1)Το all inclusive ως προϊόν που απευθύνεται στον μαζικό τουρισμό, συμβάλλει στην 
αύξηση των παγκόσμιων τουριστικών αφίξεων και των παγκόσμιων τουριστικών 
συναλλαγών. 

2)Συμβάλλει στην παγκόσμια ανάπτυξη της οικονομίας 

3)Η ανάπτυξη του all inclusive έχει συντελέσει κατά τις τελευταίες δεκαετίες στην 
αύξηση των τουριστικών επενδύσεων 

4)Είναι η αιτία δημιουργίας άμεσης ρευστότητας και μεταφοράς πλούτου από τις 
αναπτυγμένες στις αναπτυσσόμενες χώρες και με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η 
μεταφορά ρευστότητας άμεσα και χωρίς μεσάζοντες. 

5) Συμβάλλει αισθητά στην αναδιανομή του εισοδήματος στις τοπικές οικονομίες όπου 
εφαρμόζεται. 

6)Συμβάλλει στην ανάπτυξη του διεθνούς ηλεκτρονικού εμπορίου γύρω από τον 
τουρισμό. 

7)Αποτελεί έναν εύκολο και ελέγξιμο τομέα του τουριστικού κλάδου, αφού τις 
περισσότερες φορές όλα είναι προκαθορισμένα και σταθερά χωρίς ιδιαίτερες 
διακυμάνσεις.  

8)Εξυπηρετεί τις μαζικές τουριστικές αγορές 

9)Συμβάλλει στην αύξηση της πελατείας των Tour Operators 

10)Συμβάλλεις την μείωση και καταπολέμηση της εποχικότητας 

11)Αποτελεί σημαντική πηγή συναλλάγματος για τις χώρες – τουριστικούς 
προορισμούς 

 

Μειονεκτήματα: 

Τα πιο σημαντικά μειονεκτήματα που έχουν σχέση με τις επιρροές του θεσμού στον 
παγκόσμιο τουρισμό είναι τα εξής: 

1)Το all inclusive συμβάλλει στην δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των 
τουριστικών επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ των χωρών. 

57 http://en.wikipedia.org/wiki/all-inclusive    
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2)Το all inclusive συμβάλλει σημαντικά στην παροχή υπηρεσιών κατώτερων των 
προσδοκιών των τουριστών. 

3)Η παροχή all inclusive πακέτων σε πολύ προσιτές τιμές από μεγάλες ξενοδοχειακές 
μονάδες, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών και των υπολοίπων ξενοδοχειακών 
ή τουριστικών επιχειρήσεων, προκειμένου αυτές να είναι ανταγωνιστικές. Επομένως 
παίζει καθοριστικό ρόλο στη μείωση της κερδοφορίας των τουριστικών επιχειρήσεων. 

4)Εξίσου σημαντικό μειονέκτημα θεωρείται και η πρόσληψη ανθρώπων που δεν είναι 
εξειδικευμένοι στην συγκεκριμένη αγορά, με αποτέλεσμα να παρέχουν υπηρεσίες που 
δεν είναι αντάξιες των προσδοκιών των τουριστών. Το φαινόμενο της πρόσληψης 
ανειδίκευτων εργαζομένων στον τουριστικό τομέα, πολλές φορές υιοθετείται από 
πολλές διοικήσεις ξενοδοχείων, προκειμένου να μειωθεί το κόστος προσωπικού και να 
μην επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό τα κέρδη των επιχειρήσεων. 

5)Συμβάλλει τέλος να δημιουργούνται όλο και περισσότεροι δυσαρεστημένοι 
εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο, αφού έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά μέτωπα: 
από την μία πλευρά τις μη σωστές και δίκαιες οικονομικές απολαβές που δικαιούνται, 
όπως αναφέραμε και πριν και από την άλλη καινούργιους συναδέλφους με μηδαμινή 
εμπειρία.       
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Προβλήματα-αντιδράσεις και τρόποι αντιμετώπισης 

 

Ύστερα από την παραπάνω ανάλυση δηλαδή την καταγραφή των πλεονεκτημάτων και 
μειονεκτημάτων εντός και εκτός των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, 
κρίνεται αναγκαία η ανάλυση μας στα προβλήματα, στις αντιδράσεις και στους 
τρόπους αντιμετώπισης που θα πρέπει να εφαρμοστούν από τους υπεύθυνους φορείς. 

 

Προβλήματα: 

 

Τα δύο κυριότερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει μία διοίκηση ενός all 
inclusive ξενοδοχείου έχει να κάνει με τα εξής θέματα, 

• Με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
• Με τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που προκαλεί η λειτουργία της 

ξενοδοχειακής μονάδας στην τοπική κοινωνία 

 

  

Ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών 

 

Το πρόβλημα της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών σε αυτά τα ξενοδοχεία έχει 
να κάνει κυρίως με τρεις λόγους 

Α)πολλές all inclusive ξενοδοχειακές μονάδες ή εγκαταστάσεις, είναι συνήθως 
ξενοδοχεία απλής μορφής, τα οποία είτε λόγω των συνθηκών, είτε λόγω άλλων 
πιέσεων, υιοθέτησαν το σύστημα αυτό χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις σε επίπεδο 
εγκαταστάσεων, εκπαίδευσης προσωπικού και παραγωγής – προσφοράς προϊόντων 
(τροφίμων και ποτών) .Ξεχνούν όμως ότι το σύστημα all inclusive για να εφαρμοστεί 
σωστά απαιτεί γνώση και εμπειρία, τόσο από την πλευρά της διοίκησης , όσο και από 
την πλευρά των εργαζομένων.  

Η μετατροπή ενός ξενοδοχείου από a la carte σε all inclusive επιτυγχάνεται με αλλαγή 
σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης και παραγωγής. Χρειάζεται σωστός προγραμματισμός 
και εκπαίδευση προκειμένου να επιτευχθεί το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Η έλλειψη 
γνώσης, σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια υποδομών οδηγούν μαθηματικά ένα 
ξενοδοχείο στην παροχή χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών/προϊόντων. 

Β)μία τελείως λανθασμένη προσέγγιση από την πλευρά των διοικήσεων πολλών all 
inclusive ξενοδοχείων, έχει να κάνει με το πως αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται, 
αυτό ου ουσιαστικά προωθούν και διαφημίζουν στον τουρίστα ως απεριόριστη χρήση 
προϊόντων και υπηρεσιών. Πολλά διευθυντικά στελέχη πιστεύουν ότι επενδύοντας 
στην ποσότητα, μπορούν να κόψουν από την ποιότητα και ποικιλία που το ξενοδοχείο, 
οφείλει να προσφέρει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το φαγητό, που στην 
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προσπάθειά τους να προσφέρουν μεγάλες ποσότητες φαγητού, χάνουν ουσιαστικά την 
ποιότητά τους.  

Αυτό βέβαια είναι φυσιολογικό να συμβεί από την στιγμή που θέλουν να επιτύχουν 
μαζική παραγωγή φαγητού. Η παραπάνω κατάσταση σε συνδυασμό με την λαθεμένη 
πεποίθηση ότι οι τουρίστες all inclusive καταναλώνουν παραπάνω φαγητό από τους a 
la carte τους ωθεί στην παραγωγή χαμηλού κόστους φαγητού κι επομένως χαμηλής 
ποιότητας του. 

Γ)Και τέλος έχουμε ήδη αναφέρει πως τα all inclusive ξενοδοχεία έχουν αρκετά υψηλά 
λειτουργικά έξοδα, τα οποία σε περιόδους υψηλής περιόδου αυξάνονται δραματικά. 
Ένας από τους σκοπούς προς επίτευξη για τα διευθυντικά στελέχη, ειδικά για τα 
ξενοδοχεία που λειτουργούν σαιζόν (resort- καλοκαιρινή περίοδο), είναι η όσο το 
δυνατόν μείωσή τους. Πολλές φορές όμως στην προσπάθεια για μείωση του κόστους 
λειτουργίας, υπάρχει μείωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών.  

Καθώς οι επιχειρήσεις που προσφέρουν διαμονή έχουν μικρά περιθώρια κέρδους και 
η τιμή είναι δεδομένη στο σύστημα τιμών all inclusive, ο μόνος τρόπος να αυξήσουν 
τα έσοδά τους είναι η μείωση του κόστους. Με τον τρόπο αυτό το κόστος μειώνεται 
αφού μειώνεται η ποιότητα και η ποικιλία των εισροών, γεγονός που συνεπάγεται τη 
μείωση της ποιότητας των γευμάτων, τις περικοπές προσωπικού, την πρόσληψη 
ανειδίκευτου προσωπικού κ.ά. 

 

Επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία 

 

Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα που προκαλεί το all inclusive, για το οποίο είναι 
υπεύθυνες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και το οποίο καλούνται μακροπρόθεσμα να 
λύσουν, είναι οι αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί η λειτουργία τους μέσα στην 
τοπική κοινωνία. Έχουν ήδη προαναφερθεί τα αποτελέσματα σε μία κοινωνία από την 
μαζική λειτουργία σε ένα τουριστικό προορισμό all inclusive ξενοδοχειακών μονάδων 
και εγκαταστάσεων.  

Και φυσικά εκτός από τις οικονομικές επιπτώσεις που προκαλεί, το φαινόμενο παίρνει 
τώρα και κοινωνικές διαστάσεις αφού η μη κατανάλωση προϊόντων από τους τουρίστες 
εκτός ξενοδοχείου, οδηγεί τις τοπικές επιχειρήσεις στην πτώχευση που με την σειρά 
της οδηγεί στην ανεργία και κατά συνέπεια στην σταδιακή μετανάστευση πληθυσμών 
στα αστικά κέντρα. 

Το κακό σημείο της προηγούμενης κατάστασης είναι ότι πολλές επιχειρήσεις και 
ιδιαίτερα οι πολυεθνικές, μπροστά σε αυτήν την κατάσταση δηλώνουν αδιαφορία. Η 
προσέγγιση σ’ ένα τέτοιο ζήτημα είναι εσφαλμένη. Οι επιχειρήσεις αποτελούν 
οργανισμούς που δεν υπάρχουν απλά σ’ ένα μέρος, δραστηριοποιούνται, δημιουργούν 
κέρδη και αυτό είναι μόνο η δουλειά τους.  

Στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται πρέπει να αποτελούν κομμάτι αυτής, γιατί με 
την άνοδο της τοπικής  κοινωνίας, επωφελούνται και αυτές. Αυτό σημαίνει ότι οι 
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επιχειρήσεις πέρα από την δική τους οικονομική ευημερία, πρέπει να συμβάλλουν 
μέχρι κάποιο σημείο στην οικονομική ευημερία της τοπικής κοινωνίας. 

Ειδικά δε στον τουρισμό, όπου το τουριστικό προϊόν επηρεάζεται άμεσα από τον 
τουριστικό προορισμό και τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτόν, οι επιχειρήσεις 
οφείλουν να συμβάλλουν θετικά στην οικονομική του ανάπτυξη και σταθερότητα. Οι 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, πρέπει να έχουν σύμμαχο τις τοπικές κοινωνίες, 
διαφορετικά δέχονται κριτικές του τοπικού πληθυσμού που εναντιώνεται προς τα 
συμφέροντα των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων.  

Η συγκεκριμένη κατάσταση παρατηρείται αρκετά συχνά  στα all inclusive ξενοδοχεία 
και στις περιοχές όπου αυτά δραστηριοποιούνται γενικά, με αποτέλεσμα οι σχέσεις των 
διοικήσεων των ξενοδοχείων και της τοπικής κοινωνίας ακόμα και αν δεν είναι 
τεταμένες είναι αν μη τι άλλο τυπικές έως και αδιάφορες. 

  

Αντιδράσεις: 

 

Τα παραπάνω προβλήματα πυροδοτούν μία σειρά από αντιδράσεις, που δεν 
περιορίζονται μόνο σε επίπεδο ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αλλά εναντιώνονται στα 
all inclusive σύστημα και την φιλοσοφία του. Στις έρευνες που παρουσιάσαμε 
παραπάνω, από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι τουρίστες αντιδρούν στο 
άκουσμα της λέξη all inclusive έχει να κάνει με την ποιότητα των προϊόντων και 
υπηρεσιών που πιστεύουν ότι θα λαμβάνουν από τις ξενοδοχειακές μονάδες που 
αποτελούν και τους υποψήφιους προορισμούς. 

Οι τουρίστες αντιδρούν, γιατί πιστεύουν ότι είναι χαμηλής ποιότητας και δεν 
ανταπεξέρχονται στις δικές τους προσδοκίες.   

Ένας άλλος λόγος συναφής με τον παραπάνω, είναι ότι τα ξενοδοχεία δεν προσφέρουν 
ποικιλία σε ότι έχει να κάνει με τα φαγητά αφού τα γεύματα είναι καθορισμένα και 
συγκεκριμένα, με αποτέλεσμα οι τουρίστες να μην θέλουν να δοκιμάζουν τα ίδια 
φαγητά κάθε μέρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι αντιδράσεις προέρχονται από τους ίδιους 
τους τουρίστες που έχουν την δυνατότητα επιλογής και αναζητάνε ποιότητα στις 
διακοπές τους.58 

Αντιδράσεις προέρχονται και από επαγγελματίες του κλάδου που είναι πολέμιοι του 
συστήματος και εκμεταλλευόμενοι τον λαθεμένο τρόπο διοίκησης ορισμένων 
ξενοδοχειακών μονάδων, γενικεύουν το πρόβλημα της ποιότητας, ισχυριζόμενοι ότι το 
all inclusive χαρακτηρίζεται και ως τουρισμός σακιδίου59. 

Οι μεγαλύτερες όμως αντιδράσεις, με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι διοικήσεις 
των all inclusive ξενοδοχείων, προέρχονται από την τοπική κοινωνία και όπως έχουμε 
αναφέρει παραπάνω οφείλονται στις αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
που επιφέρει η λειτουργία all inclusive ξενοδοχειακών μονάδων σε αυτές. 

58 Homer S., Swarbrooke j., 2004 
59 http://www.tovima.gr/default.asp?pid  
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Οι κάτοικοι των τουριστικών προορισμών ανά τον κόσμο, καταρρίπτουν ευθύνες στο 
σύστημα, ισχυριζόμενοι ότι έχει προκαλέσει την οικονομική εξασθένιση των 
επιχειρήσεών τους. Έτσι, ενώ αυξάνονται οι τουριστικές αφίξεις της εκάστοτε περιοχής 
και φαίνεται ότι υπάρχει τουριστική ανάπτυξη στον τόπο, οι ίδιοι δεν καρπώνονται 
τίποτα. 

Οι ευθύνες μάλιστα που καταλογίζουν στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, έχουν να 
κάνουν με το γεγονός ότι ουσιαστικά αποτρέπουν τους τουρίστες να καταναλώνουν 
προϊόντα και υπηρεσίες έξω από αυτές, προφασιζόμενες αιτίες ασφάλειας και 
ποιότητας. Το φαινόμενο αυτό είναι τόσο έντονο σε ορισμένες περιοχές που παίρνει 
διαστάσεις κοινωνικές, καθώς οδηγεί τους ανθρώπους στην μετανάστευση.  

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Gambia 60, η οποία είναι από τις φτωχότερες 
χώρες παγκοσμίως με τον πληθυσμό της να ζει με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα.  

Η συγκεκριμένη χώρα βοήθησε να δημιουργηθούν all inclusive ξενοδοχειακές 
μονάδες, που όμως όχι μόνο δεν βοήθησαν την τοπική κοινωνία, αλλά συνέβαλλαν στο 
να χειροτερέψει το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων αφού δεν ανταπέδωσαν την βοήθεια 
αυτή προς τον τοπικό πληθυσμό. 

Με το γεγονός ότι τα ξενοδοχεία ανήκαν σε μεγάλες εταιρίες του εξωτερικού, είχε ως 
αποτέλεσμα τα κέρδη από τον τουρισμό να μην μένουν καν εντός συνόρων της χώρας. 
Οι αντιδράσεις ήταν τόσο έντονες, ώστε η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να 
απαγορεύσει την λειτουργία των all inclusive ξενοδοχείων σε όλη την επικράτεια, 
απόφαση τελικά που πήρε πίσω ύστερα από πιέσεις μεγάλων, διεθνούς εμβέλειας Tour 
Operator των οποίων τα συμφέροντα θίγονταν σε μεγάλο βαθμό από μία τέτοια 
απόφαση. 

 

 

 

Τρόποι αντιμετώπισης - Καινοτομίες: 

 

Η ποιότητα αποτελεί ένα από τα κρίσιμα ζητήματα σε επιχειρησιακό επίπεδο και ένα 
από τα επίκαιρα θέματα της τρέχουσας δεκαετίας. Το ζήτημα του σχεδιασμού, 
οργάνωσης και διοίκησης ποιότητας στα ξενοδοχεία είναι πιθανότητα το πιο κρίσιμο 
πεδίο επιχειρηματικής επιτυχίας. Η κεντρική ιδέα και ο βασικός σχεδιασμός του 
σχεδίου και της οργάνωσης-διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων είναι η 
ποιοτική εξυπηρέτηση για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που έχει προπληρώσει ο 
πελάτης και που απαιτεί να γνωρίσει και να γευτεί στον τόπο προορισμού που έχει 
επιλέξει.  

Όταν υπάρχουν ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, επιτυγχάνονται και οι 
επιχειρηματικοί στόχοι της επιχείρησης, αφού σε περιόδους κρίσης και ύφεσης αλλά 

60 http://www.responsibletravel.com/cory/cory901210  

66 
 

                                                           

http://www.responsibletravel.com/cory/cory901210


  

και σε περιόδους έντονου ανταγωνισμού, οι πελάτες προκειμένου να πληρώσουν 
κάποιο αντίστοιχο πακέτο, θα πληρώσουν αυτό που είναι το πιο ποιοτικό. 

Ο καθηγητής Βαρβαρέσος το 2003 υπογράμμισε τις απαραίτητες προϋποθέσεις που 
χρειάζονται οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, προκειμένου να προσφέρουν εξυπηρέτηση 
εξαιρετικής ποιότητας όπως είναι τα εξής: 

 

• Το κατάλληλο μάνατζμεντ (συμμετοχικό και επίπεδο) 
• Η ύπαρξη κατάλληλης εταιρικής κουλτούρας και επιχειρηματικού πνεύματος  
• Η δέσμευση και το πάθος για υπεροχή στην εξυπηρέτηση 
• Η ενεργός εμπλοκή του ανθρώπινου δυναμικού με εξουσιοδότηση για άμεση 

και επιτόπια αντιμετώπιση των προβλημάτων ποιότητας. 
• Η υποστήριξη της οργανωτικής δομής με τους απαραίτητους πόρους και 

κίνητρα. 
• Η χρήση συγχρόνων εργαλείων και τεχνικών μάνατζμεντ. 

   

Ένα πραγματικό πνεύμα εξυπηρέτησης εξαρτάται από την κατάλληλη κατάρτιση του 
συνόλου του προσωπικού για την πλήρη κατανόηση στον τρόπο που θα πρέπει να 
εξυπηρετήσουν, όπως επίσης και η μέτρηση του ελέγχου ποιότητας που συνεπάγεται 
μία συστηματική συλλογή από αξιόπιστα στοιχεία και εφαρμογή της κατάλληλης 
τεχνικής ώστε τα συμπεράσματα που θα προκύψουν να είναι τεκμηριωμένα. Οι 
ξενοδοχειακές μονάδες έχουν την τάση να συγκεντρώνουν στοιχεία με μεθόδους που 
γενικά είναι αναξιόπιστες και ατεκμηρίωτες. 

 

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η οργάνωση και η λειτουργία μιας all inclusive 
ξενοδοχειακής μονάδας προσαρμόζεται πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών΄ άλλωστε 
αυτή είναι και η δουλειά της. Η ποιότητα επομένως βασίζεται σε δύο βασικά στοιχεία: 

-στο σύστημα, δηλαδή στην εφαρμογή μεθόδων και διαδικασιών που μειώνουν και 
πρακτικά και περιορίζουν τα λάθη και 

-στο πάθος και στην δέσμευση, δηλαδή, στην συνειδητή στήριξη της προσπάθειας από 
όλο το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, τόσο τα στελέχη όσο και τους 
υπαλλήλους.  

 

Τα all inclusive ξενοδοχεία προκειμένου να διασφαλίσουν την ποιότητα των προϊόντων 
και υπηρεσιών τους και να μην έχουν αντιδράσεις διαφόρων τύπων, είτε προέρχονται 
από την τοπική κοινωνία, είτε προέρχονται από τους πελάτες θα πρέπει να 
λειτουργήσουν με γνώμονα τα παραπάνω και ταυτόχρονα να μπορούν να 
εξασφαλίσουν τα εξής: 

 Εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό στις απαιτήσεις, τόσο των 
πελατών όσο και των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων 

67 
 



  

 Πολλά σημεία ελέγχου των προϊόντων που παρέχει το ξενοδοχείο, από το 
στάδιο της παραγωγής έως το στάδιο της πώλησης έτσι ώστε οποιοδήποτε 
σφάλμα που θα δημιουργείται να διορθώνεται αμέσως. 

 Καθορισμός προτύπων ποιότητας και εξυπηρέτησης σε όλα τα τμήματα  
 Πιστοποιημένους προμηθευτές που θα φέρουν όλες τις βεβαιώσεις που 

χρειάζονται προκειμένου να μπορούν να τροφοδοτούν μία τέτοια μεγάλη 
ξενοδοχειακή μονάδα, αλλά και ακόμα καλύτερα, να μπορεί η διοίκηση να 
εξασφαλίσει μακροχρόνιες συνεργασίες με γνώριμους και δοκιμασμένους 
προμηθευτές  

 Και τέλος πιστοποίηση υπηρεσιών από διεθνείς οργανισμούς σε σχέση με τις 
διαδικασίες που τηρούνται σ’ ένα ξενοδοχείο. 

 

Οι all inclusive ξενοδοχειακές μονάδες θα πρέπει να ικανοποιούν σε ότι έχει να κάνει 
με τις συνθήκες εργασίας, τους υπαλλήλους τους. Η ικανοποίηση των υπαλλήλων δίνει 
επιπλέον κίνητρα σε αυτούς να δουλέψουν σωστότερα και αποδοτικότερα. Αυτό 
συνεπάγεται ότι έχουν παραπάνω κίνητρα για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους 
που με την σειρά του σημαίνει την ικανοποίηση των πελατών και την ευχαρίστησή του. 

Και φυσικά ας μην ξεχνάμε ότι ένας ικανοποιημένος πελάτης εκτός του ότι γίνεται 
σταδιακά επαναλαμβανόμενος (όχι ο ίδιος σαν φυσικό πρόσωπο, αλλά ο Tour Operator 
που τον αντιπροσωπεύει) τείνει να καταναλώνει περισσότερο κάνοντας περισσότερα 
έξοδα. Αυτό συνεπάγεται αύξηση των εσόδων του ξενοδοχείου και γενικά αύξηση της 
κερδοφορίας του. 

 

Υπάρχουν πολλά μοντέλα που μπορεί να ακολουθήσει μία ξενοδοχειακή μονάδα 
προκειμένου να πείσει τους εργαζόμενους της να είναι πιο αποδοτικοί. Η Service Profit 
Chain υποστηρίζει ότι η επιχείρηση πρέπει να αντιμετωπίσει τον εργαζόμενο ως 
πελάτη61 Σύμφωνα με την θεωρία της, η επιχείρηση θα πρέπει να αποσκοπεί στο να 
είναι οι εργαζόμενοι της ικανοποιημένοι, έτσι ώστε να προσπαθούν με την σειρά τους 
να κάνουν ότι καλύτερο μπορούν για την καλύτερη ικανοποίηση των πελατών. 

Βάση αυτής της θεωρίας ο πελάτης θα κάνει περισσότερα έξοδα και κατανάλωση 
προϊόντων, που σημαίνει παραπάνω έσοδα και κέρδη για την ίδια την επιχείρηση. Έτσι, 
διασφαλίζοντας την ποιότητα σε όλα τα επίπεδα καταλήγει να αυξάνεται και η 
κερδοφορία της. 

Τα all inclusive ξενοδοχεία καλούνται να πάρουν μία σειρά από μέτρα και να προβούν 
σε καινοτόμες ιδέες και ενέργειες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την εις βάρους τους 
κατάσταση, σε ότι αφορά τις σχέσεις τους με τις τοπικές κοινωνίες. Οφείλουν λοιπόν 
να εφαρμόσουν μία σειρά από μέτρα ώστε από την μία να ικανοποιήσουν την κοινή 
γνώμη και από την άλλη να μην θιχτούν οι ίδιες οικονομικά αφού η υφιστάμενη 
κατάσταση είναι δεδομένου ότι δεν τις συμφέρει. 

61 http://www.business-analytic.co.uk/article-spc.pdf  
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Τα μέτρα που μπορεί να πάρει η κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση, εάν το θεωρεί πάντα 
απαραίτητο, καθώς όπως είναι φυσικό κανείς δεν μπορεί να τις το επιβάλει, θα πρέπει 
να εντάσσονται στα πλαίσια της όλης στρατηγικής που έχει διαμορφώσει. Για το λόγο 
αυτό μπορεί να ποικίλουν και να διαφοροποιούνται από επιχείρηση σε επιχείρηση. Το 
κοινό όμως στοιχείο το οποίο τα διακρίνει είναι ότι αποτελούν έμμεσους τρόπους με 
τους οποίους ένα all inclusive ξενοδοχείο, μπορεί να βοηθήσει οικονομικά τον ντόπιο 
πληθυσμό, ώστε να επωφελείται και αυτός από την προσέλευση διεθνών τουριστών 
και να μην διαμαρτύρεται. 

 

Παρακάτω παρουσιάζουμε ορισμένες καινοτόμες ιδέες που θα μπορούσαν να 
εφαρμοστούν, χωρίς κόστος, από την πλευρά των ξενοδοχείων, προκειμένου να 
πετύχουν την εξομάλυνση των σχέσεων τους με την τοπική κοινωνία. Θεωρούμε 
βέβαια ότι σαφώς υπάρχουν και άλλοι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος, αλλά 
επιλέξαμε κάποιους που πιστεύουμε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλες τις 
ξενοδοχειακές μονάδες γιατί είναι γενικές κατευθυντήριες γραμμές που μπορούν να 
προσαρμοστούν σε κάθε κατάσταση: 

 Αγορά προϊόντων από τοπικούς προμηθευτές. 
 Στήριξη μέσω προώθησης από τα ίδια τα ξενοδοχεία των ντόπιων προϊόντων. 
 Πρόσληψη εργαζομένων που να προέρχεται από τον τοπικό πληθυσμό, 

προκειμένου να καταπολεμηθεί η ανεργία. 
 Συνεργασία με τοπικά εστιατόρια/μπαρ και οργάνωση θεματικών βραδιών 

μέσα στα ίδια τα ξενοδοχεία. Έτσι, μπορούν και τα ξενοδοχεία να 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που παρουσιάζεται κατά καιρούς και που έχει να 
κάνει με την ποικιλία του φαγητού μέσα στα ξενοδοχεία. 

 Διανομή εκπτωτικών κουπονιών, για τοπικές εμπορικές ή επισιτιστικές 
επιχειρήσεις, στους τουρίστες του ξενοδοχείου, προκειμένου να αποκτήσουν 
κάποιο κίνητρο για να τα επισκεφτούν.  

 Διαφήμιση τοπικών εμπορικών επιχειρήσεων μέσα στο ξενοδοχείο. Στο σημείο 
αυτό να τονίσουμε ότι πολλοί υπεύθυνοι των ξενοδοχείων, ενθαρρύνουν 
κάποιους επιχειρηματίες που έχουν προϊόντα με κάποια ιδιαιτερότητα όπως πχ 
με βάση το ελαιόλαδο ή με βάση συγκεκριμένο συστατικό, να φέρουν μέσα στις 
εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου κάποιο εκπρόσωπο της εταιρίας, προκειμένου 
να κάνει κάποια μορφή επίδειξη για το προϊόν ή να παρέχει κάποιου είδους 
πληροφόρηση για τα προϊόντα της εταιρίας που εκπροσωπεί. 

 Διοργάνωση εξωτερικών εκδρομών και δραστηριοτήτων για τους τουρίστες σε 
συνεργασία ή ακόμα καλύτερα κατ’ αποκλειστικότητα από τις τοπικές 
κοινωνίες  και τοπικούς συλλόγους και επιχειρήσεις. 

 Συνεργασία με ντόπιους καλλιτέχνες για την διοργάνωση εκδηλώσεων εντός 
του ξενοδοχείου και γενικότερα τη διασκέδαση των τουριστών. Έτσι και οι 
ντόπιοι καλλιτέχνες θα μπορούν να γίνουν γνωστοί, αλλά και το ξενοδοχείο θα 
προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο διασκέδασης μέσα στο all inclusive πακέτο 
του. 

 Διοργάνωση εκδηλώσεων, από τους τοπικούς οργανισμούς μέσα στο 
ξενοδοχείο για την προβολή και την ενημέρωση των τουριστών σχετικά με την 
τοπική κουλτούρα, τον τοπικό πολιτισμό , τα ήθη και τα έθιμα κ. ά. 
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 Συνεργασία του ξενοδοχείου με τοπικές επιχειρήσεις για την μεταφορά 
τουριστών από και προς το αεροδρόμιο, αλλά και για οποιαδήποτε μεταφορά 
θα χρειαστούν οι τουρίστες. 

 Συνεργασία του ξενοδοχείου με τις τοπικές αρμόδιες αρχές για την διατήρηση 
και προστασία του τοπικού περιβάλλοντος. 

 Άδεια σε κάποιες τοπικές επιχειρήσεις  να πωλούν, υπό προϋποθέσεις βέβαια, 
τα προϊόντα τους εντός των τειχών του ξενοδοχείου όπως ενδυμάτων, 
υποδημάτων, καλλυντικών κ.ά. 

 Συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για την προβολή της περιοχής ως 
ιδανικό τουριστικό προορισμό, που θα εξασφαλίσει ασφάλεια και ήρεμες 
διακοπές χωρίς προβλήματα. 

 Διανομή εντός του ξενοδοχείου στους πελάτες για τα μέρη ή και τα 
καταστήματα της περιοχής που μπορούν να επισκεφτούν είτε για τις αγορές 
τους, είτε για διασκέδαση. 

 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό, ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι συνεργασίας, τόσο 
της τοπικής κοινωνίας όσο και της διοίκησης του ξενοδοχείου. Χρειάζεται μόνο να 
υπάρχει καλή διάθεση και ηρεμία ώστε να λυθούν όλα τα προβλήματα που μπορεί να 
προκύψουν. 

 

Κλείνοντας αναφέρουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα all inclusive ξενοδοχειακής 
εταιρίας που προέβη σε αντίστοιχες καινοτομίες, προκειμένου να συνδράμει και να 
ικανοποιήσει με τον τρόπο της την οικονομική ευημερία της περιοχής. Πρόκειται για 
το ξενοδοχείο Sandals Negril Resort του ομίλου Sandals στην Τζαμάικα το οποίο 
προέβη στις παρακάτω ενέργειες 62 : 

1)συνεργάστηκε με τον πληθυσμό της Τζαμάικα, για την διοργάνωση τοπικών 
εκδρομών στην ευρύτερη περιοχή 

2)κάλεσε τις τοπικές επιχειρήσεις σε μία σειρά ειδικών εκδηλώσεων που οργάνωσε, 
για να πουλήσουν τα προϊόντα τους σε πελάτες που έμεναν στο ξενοδοχείο. 

3)προώθησε τοπικούς καλλιτέχνες/τραγουδιστές, με συνεργασίες που έκανε για την 
διασκέδαση των τουριστών. 

4)συνεργάστηκε με τοπικά σχολεία για την διοργάνωση σεμιναρίων στους μαθητές 
σχετικά με το περιβάλλον και τον τουρισμό. 

5)προσέλαβε όπου αυτό ήταν εφικτό νέους της περιοχής ώστε να συνδράμει στην 
καταπολέμηση της ανεργίας 

6)δημιούργησε εκπαιδευτικά προγράμματα υπό την μορφή πρακτικής άσκησης κατά 
την καλοκαιρινή περίοδο για την απασχόληση των νέων της περιοχής, οι οποίοι 
ενδιαφέρονται να εργαστούν στον τουρισμό σαν επαγγελματίες . 

62 http://www.responsibletravel.com/cory/Cory901210  
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Κεφάλαιο 5  

 

Το all inclusive στην Ελλάδα 

 

Εισαγωγικά στοιχεία 

Στην χώρα μας το all inclusive άρχισε να εφαρμόζεται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990. Υιοθετήθηκε όμως στις αρχές τις νέας 
χιλιετίας από πολλά ξενοδοχεία της πατρίδας μας. 

Η δειλή εμφάνιση του all inclusive τότε, με τίποτα δεν προμήνυε την μελλοντική του 
πορεία, καθώς αφορούσε μεμονωμένες περιπτώσεις, ενώ ακόμα και μεγάλοι Tour 
Operator το εξέταζαν διστακτικά. Η κατάσταση όμως άλλαξε τελείως μετά το 2000 
όταν η αλλαγή του ευρώ με τα συνακόλουθα κρούσματα κερδοσκοπίας που 
εμφανίστηκαν στην χώρα μας κατέστησαν δυνατή την άμεση σύγκριση τιμών. 

Έκτοτε το σύστημα all inclusive έχει γίνει μόδα και ενώ στην αρχή της δεκαετίας μόνο 
ένας στους 25 Γερμανούς ζητούσε διακοπές all inclusive, σήμερα ένας στους δύο ζητά 
τέτοιες διακοπές. Και μάλιστα μετά τους Γερμανούς ακολουθούν οι Γάλλοι, Βρετανοί 
και Ολλανδοί, οι οποίοι μέχρι πρότινος προτιμούσαν τις διακοπές του σε ενοικιαζόμενα 
δωμάτια. 

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που υπάρχουν, φαίνεται ότι υπάρχει μία ανοδική τάση του 
συστήματος, τόσο σε επίπεδο ζήτησης όσο και σε επίπεδο προσφοράς αφού όλο και 
περισσότερα ξενοδοχεία εφαρμόζουν το σύστημα all inclusive. Οι ελληνικοί 
προορισμοί που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά all inclusive τουριστών είναι η 
Κρήτη, Κως, Κέρκυρα, Ρόδος και Χαλκιδική. 

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν63 ένα 28% των τουριστών προτιμά να μείνει σε 
ξενοδοχείο με συμφωνία ημιδιατροφής, ένα 28% των τουριστών προτιμά σε apartments 
και ένα 21% των τουριστών σε all inclusive ξενοδοχείο. Την επόμενη χρονιά το 
ποσοστό των τουριστών που θα ήθελε να μείνει σε all inclusive ξενοδοχείο αυξήθηκε 
σε 33%. Άρα ένας στους τρεις τουρίστες θέλει να μείνει σε ξενοδοχείοall inclusive.  

Το προϊόν του all inclusive είναι περισσότερο δημοφιλές στην Γερμανία, ακολουθούν 
οι Αυστρία και Ελβετία και τέλος έρχονται οι Σκανδιναβοί.  

To all inclusive πακέτο φαίνεται να προσελκύει όλες τις ηλικιακές ομάδες και όλα τα 
επίπεδα του οικογενειακού εισοδήματος, ενώ αντίθετα υπάρχει διαφοροποίηση 
ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο των πελατών, αφού από το 28% ανάμεσα στους 
αποφοίτους λυκείου σε 15% στους αποφοίτους πανεπιστημίου. Ταυτόχρονα το all 
inclusive πακέτο ταιριάζει καλύτερα σε οικογένειες (28%) παρά σε ζευγάρια (18%) 
σύμφωνα με την ίδια έρευνα. 

 

63 http://www.traveltimes.gr/cat_id=24&article_id=3738  
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All-inclusive resort ξενοδοχεία στην Ελλάδα 

 

Κατά ην διάρκεια της τελευταίας δεκαετία παρατηρείται μία ραγδαία αύξηση των 
ξενοδοχείων που λειτουργούν με το σύστημα του all inclusive, το οποίο οφείλεται 
ασφαλώς στην αύξηση της ζήτησης από πλευράς διεθνών τουριστών. Βάσει λοιπόν των 
μέχρι τώρα στοιχείων , γίνεται σαφές ότι υπάρχει μία στροφή των Ελλήνων ξενοδόχων 
στο συγκεκριμένο σύστημα. 

Οι all inclusive μονάδες της χώρας μας είναι μέλη της Π.Ο.Ξ. (Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Ξενοδόχων) και κατά κανόνα αποτελούν μεγάλα ξενοδοχεία Α’ 
κατηγορίας, αφού το σύστημα προϋποθέτει διαθεσιμότητα όλων των επισιτιστικών 
τμημάτων και όλων των διευκολύνσεων (facilities). Τα ξενοδοχεία που διαθέτουν το 
συγκεκριμένο προϊόν βρίσκονται κυρίως εκτός των πόλεων και σε απομονωμένες από 
αστικά και εμπορικά κέντρα, περιοχές. Η ποιότητά τους είναι συνάρτηση της 
διαβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών, τις οποίες συμφωνούν κατά την σύναψη 
της συνεργασίας τους με τους Tour Operators.  

Στην πλειοψηφία τους τα πακέτα που προσφέρουν περιλαμβάνουν τα εξής: 

-πλήρη διατροφή ( πρωινό ,γεύμα και δείπνο), 

-ποικιλίες από σνακ, σάντουιτς και διάφορα άλλα εδέσματα με αναψυκτικά, μπύρα, 
κρασί ή αλκοολούχο ποτό. 

-χρήση όλων των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου (αθλητικές εγκαταστάσεις, πισίνες, 
γήπεδα κ. ά), 

-πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα. 

 

Η εξάπλωση του all inclusive στον ξενοδοχειακό κλάδο της Ελλάδας, διαδραματίστηκε 
κατά την τελευταία δεκαετία και κυρίως στο δεύτερο μισό αυτής. Η ανάπτυξη αυτή 
μάλιστα, βάση εκτιμήσεων του Π.Ο.Ξ. αναμένεται να συνεχιστεί και στα επόμενα 
χρόνια έχοντας έναν ορίζοντα δεκαπενταετίας.64 Πολλοί είναι αυτοί που κάνουν λόγο 
για την κυριαρχία του all inclusive τα επόμενα χρόνια, όπως στην Ισπανία και στην 
Ιταλία. Ο σημαντικότερος λόγος σε αυτήν την εξέλιξη κατά τον πρόεδρο του ΣΕΠΕ 
είναι ότι ο πελάτης αναζητά την σιγουριά σε σχέση με τις διακοπές του. 

Η εκτίμηση αυτή για το ελληνικό all inclusive, επιβεβαιώνεται και από τις προγνώσεις 
της TUI η οποία πιστεύοντας ότι το σύστημα στην Ελλάδα έχει μεγάλη προοπτική, 
εισέβαλε δυναμικά στην αγορά των all inclusive ξενοδοχείων εξαγοράζοντας την 
ξενοδοχειακή εταιρία Magic Life. Έτσι, απέκτησε 4 ξενοδοχειακές μονάδες στην 
Κέρκυρα, Κρήτη, Ρόδο και Κω, τα οποία είναι all inclusive. 

Σύμφωνα με διάφορες έρευνες που έχουν δημοσιευτεί65, παρατηρήθηκε μία έντονη 
στροφή στα ξενοδοχεία all inclusive την περίοδο 2003-2005, που έφτασαν σχεδόν στο 

64 http://www.traveltimes.gr/?cat_id=30&face_id=429  
65 http://www.traveltimes.gr/?cat_id=24&article)id=3567  

72 
 

                                                           

http://www.traveltimes.gr/?cat_id=30&face_id=429
http://www.traveltimes.gr/?cat_id=24&article)id=3567


  

60% ενώ μέχρι πριν από 3 χρόνια ήταν μόνο δύο. Πρώτοι σε ζήτηση τη συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο ήταν οι Γερμανοί, τα ηλικιωμένα ζευγάρια και οι τουρίστες μεσαίας 
τάξης.  

Η ανάπτυξη το all inclusive συνεχίστηκε μα ραγδαίους ρυθμούς στις επόμενες χρονιές 
και σήμερα σχεδόν οι μισοί τουρίστες επισκέπτονται την χώρα μας με τέτοιο πακέτο 
διακοπών. Η τάση αυτή ολοένα και αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο. Και παρόλο που το 
all inclusive ξεκίνησε ως φθηνός τουρισμός, σήμερα αποτελεί παγκοσμίως την 
κυρίαρχη τάση. 

Για να καταλάβουμε καλύτερα τον όρο all inclusive στην Ελλάδα, αλλά και τις 
ξενοδοχειακές μονάδες που ασχολούνται με αυτό το σύστημα, παρουσιάζουμε έναν 
πίνακα με τις πιο γνωστές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και ομίλους σύμφωνα με την 
Ετήσια Κλαδική Μελέτη του ICAP.66 

Οι όμιλοι αυτοί έχουν υπό την κατοχή τους κυρίως resort ξενοδοχεία, τα οποία ως επί 
το πλείστων λειτουργούν βάσει συστήματος all inclusive.67 

 

Πίνακας με τους κυριότερους ξενοδοχειακούς ομίλους με all inclusive μονάδες στην 
Ελλάδα 

Α/Α ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

ΔΥΝΑΜΙΟΤΗΤΑ 
(ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΛΙΝΩΝ) 

1 Ν.ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗ GRECOTEL 20 9600 

2 ΜΗΤΣΗ MITSIS HOTEL 15 9100 

3 ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΙΖΟΥ LOUIS HOTELS & REOSRT 14 6800 

4 IBEROSTAR IBEROSTAR HOTELS & 
RESORT 12 5900 

5 ALDEMAR 
(Ν.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) 

ALDEMAR HOTELS AND 
RESORTS 8 5000 

6 ΒΑΣΙΛΑΚΗ  ESPERIA HOTELS 7 4000 

7 MAGIC LIFE CLUB MAGIC LIFE 4 4000 

8 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ G HOTELS 5 3400 

9 ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ HELIOS HOTELS 8 3300 

10 ΜΕΤΑΞΑΣ MARIS HOTELS 6 3100 

11 ΚΥΠΡΙΩΤΗ KIPRIOTIS HOTEL 5 3000 

12 CLUB MED CLUB MED HOTELS 3 2900 

13 ΔΙΒΑΝΗ DIVANI COLLECTION 
HOTELS 7 2700 

 

66 I.C.A.P.(2007) 
67 I.C.A.P. 
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Υπάρχουν βέβαια πολλές ακόμα μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το 
σύστημα στον ελλαδικό χώρο, οι οποίες δεν μπορούν να εμφανιστούν στον 
συγκεκριμένο πίνακα. Παρ΄ όλα αυτά καλό είναι να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές 
άλλες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν εδώ, λόγω εργονομίας του 
χώρου. 

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελλάδας σε σχέση με άλλες χώρες 

 

Για να καταλάβουμε καλύτερα τις επιρροές του θεσμού all inclusive στην χώρα μας θα 
παρουσιάσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά τόσο θετικά όσο και αρνητικά και πως αυτά 
τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν τόσο τις ίδιες ξενοδοχειακές μονάδες όσο και το 
περιβάλλον στο οποίο δρουν και αναπτύσσονται. 

 

Πλεονεκτήματα: 

Τα πλεονεκτήματα των all-inclusive resort ξενοδοχείων στην Ελλάδα εστιάζονται 
στους εξής τομείς: 

1)το πιο βασικό πλεονέκτημα που απολαμβάνουν αυτές οι επιχειρήσεις είναι οι 
περιοχές που είναι εγκατεστημένες. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα, τόσο από 
μορφολογικής όσο και από κλιματολογικής άποψης θεωρείται μία από τις πιο όμορφες 
χώρες του κόσμου. Αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για τους τουρίστες και προσελκύει 
τουρίστες από κάθε πλευρά της γης. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μπορούν να 
εκμεταλλευτούν τις συνθήκες αυτές και να επενδύσουν στον τουρισμό και περαιτέρω 
ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων μονάδων, αφού η χώρα μας λόγω του φυσικού πλούτου 
που διαθέτει θα απορροφά πάντα μία μεγάλη κατηγορία τουριστών από το παγκόσμιο 
στερέωμα. 

2)τα ξενοδοχεία αυτά μπορούν να εκμεταλλευτούν τις φυσικές ομορφιές της πατρίδας 
μας, προκειμένου να προωθήσουν τα πακέτα τους και να προσελκύσουν υποψήφιους 
πελάτες, κάτι βέβαια που προϋποθέτει διαφήμιση τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε δημόσιο 
επίπεδο. 

3)η Ελλάδα θεωρείται μεσαίας απόστασης τουριστικός προορισμός και σύμφωνα με 
την έρευνα που έκανε η AC Nielsen το 2005 οι μεσαίοι προορισμοί όπως είναι η 
Ελλάδα έχουν μεγαλύτερες κρατήσεις σε τουριστικά πακέτα με ποσοστό να φτάνει το 
45%. Σ’ αυτό συνέβαλε και η αλλαγή της τάσης που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά 
και σύμφωνα με την οποία οι τουρίστες προτιμάνε να κάνουν ταξίδια μικρής διάρκειας 
και σε κάποιο κοντινό προορισμό, παρά μεγάλα ταξίδια σε κάποιο μακρινό προορισμό. 

4)στην Ελλάδα υπάρχει δυνατότητα λόγω των κλιματολογικών, περιβαλλοντικών και 
πολιτιστικών συνθηκών να υπάρξει ανάπτυξη του τουρισμού ταυτόχρονα με άλλες 
μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Την τάση αυτή που πάει να δημιουργηθεί τόσα 
χρόνια, θα πρέπει ο κλάδος των all inclusive διακοπών να την εκμεταλλευτεί, 
εισάγοντάς την στα πακέτα του all inclusive που έχει ήδη δημιουργήσει. Με αυτόν τον 
τρόπο θα πετύχουν διεύρυνσή του τουριστικού προϊόντος και ταυτόχρονα θα πετύχουν 
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την ύπαρξη μαζικού και εναλλακτικού τουρισμού, παίρνοντας μερίδιο από μία νέα 
αγορά που αναμένεται να αναπτυχθεί κατά πολύ τα επόμενα χρόνια. 

5)το all inclusive γίνεται η κυρίαρχη τάση των διακοπών των ευρωπαίων στην Ελλάδα. 
Τα πακέτα all inclusive από μόνα τους πλέον συνιστούν λόγο για να επισκεφτεί ένα 
τουρίστας την χώρα. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε στο νησί της Ρόδου παρατηρήθηκε 
ότι πολλοί τουρίστες δεν θα επισκέπτονταν το νησί αν δεν ήταν το all inclusive πακέτο 
μέσα στις προτιμήσεις τους. 

6)ο μαζικός τουρισμός αποτελεί το σπουδαιότερο κομμάτι της ελληνικής τουριστικής 
αγοράς. Το γεγονός ότι τα all inclusive ξενοδοχεία είναι μέρος αυτού, συνιστά 
αυτομάτων πλεονεκτήματα για τι συγκεκριμένες επιχειρήσεις. 

7)οι κρατήσεις σε all inclusive ξενοδοχεία, αυξάνονται κατά την διάρκεια κάποιας 
οικονομικής κρίσης. 

8)το all inclusive με χρηστή διαχείριση μπορεί να είναι προσοδοφόρο για την 
ξενοδοχειακή εταιρία. Όσο μεγαλύτερα είναι μάλιστα τα ξενοδοχεία, τόσο καλύτερη 
είναι η λειτουργία των all inclusive πακέτου και αντίστοιχα η διαφορά σε ότι αφορά 
την ποιότητα του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος σε σχέση με τις κοινές 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα ξενοδοχειακά καταλύματα διαφόρων κατηγοριών, 
τα οποία υπάρχουν σε αφθονία την χώρα μας. Ο ανταγωνισμός μπορεί να βγει ως 
θετικό για τον all inclusive θεσμό. 

 

Μειονεκτήματα: 

 

Τα μειονεκτήματα των all inclusive ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι 
τα εξής: 

1)στην Ελλάδα παρατηρείται μείωση του τουριστικού συναλλάγματος κατά τα 
τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζεται αύξηση των τουριστικών 
αφίξεων. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έντονη παρουσία all inclusive 
ξενοδοχείων στην χώρα, στην μείωση του μέσου αριθμού διανυκτερεύσεων των 
τουριστών και τέλος στις χαμηλές τιμές κλεισίματος των ξενοδοχειακών κλινών από 
τους Tour Operators.68Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εκείνο της Ρόδου που παρόλο 
που οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5,5% ο τζίρος μειώθηκε δραματικά 69 

Στο ετήσιο δελτίο οικονομικών εξελίξεων της Μονάδας Οικονομικής Ανάλυσης και 
Αγορών της τράπεζας Πειραιώς, επισημαίνεται ότι η ανάπτυξη του συστήματος 
διακοπών all inclusive τα τελευταία χρόνια, ευθύνεται για την μείωση των τουριστικών 
εσόδων ανά άφιξη. Το all inclusive δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις τοπικές 
κοινωνίες και στον τουρισμό της χώρας γενικά. 

2)η Ελλάδα θεωρείται στο εξωτερικό ακριβώς τουριστικός προορισμός και πιο 
συγκεκριμένα επικρατεί η άποψη ότι το κόστος υπηρεσιών είναι αρκετά υψηλό σε 

68 http://www.traveltimes.gr/?cat_id=30&face_id=410  
69 http://www.traveltimes.gr/?cat_id=30&face_id=4348  
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σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Αυτό επηρεάζει αυτόματα και τα 
ξενοδοχειακά τουριστικά συγκροτήματα που στην προσπάθειά τους να κρατήσουν 
τους πελάτες, μειώνουν τις τιμές των αφίξεών που έχουν. 

3)ο θεσμός του all inclusive στην Ελλάδα, έχει άσχημη φήμη. Αυτό συμβαίνει γιατί 
υιοθετήθηκε από προβληματικές εταιρίες του κλάδου, οι οποίες δεν έκαναν τίποτα για 
να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους προς τον πελάτη, αλλά το μοναδικό τους θέμα 
ήταν να γεμίζουν τα ξενοδοχεία τους με τουρίστες, αδιαφορώντας για τις υπηρεσίες 
και τα προϊόντα που προσέφεραν. Ουσιαστικά με την ανάπτυξη του all inclusive στην 
Ελλάδα, ορισμένα ξενοδοχεία εκμεταλλεύτηκαν την νέα αυτή τάση για τα δεδομένα 
της χώρας και υιοθέτησαν το all inclusive ως προς τον τρόπο πωλήσεων, μην κάνοντας 
όμως καμία ενέργεια προκειμένου να διορθωθούν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες. 

4)τα ελληνικά all inclusive ξενοδοχεία έχουν μεγάλη εξάρτηση ως προς την διανομή 
και προώθηση του προϊόντος τους από τους ξένους tour operators.70Σε έρευνα που 
έγινε για τις σχέσεις των Ελλήνων ξενοδόχων με τους T.O. επισημάνθηκε η μεγάλη 
ανάγκη των ελληνικών ξενοδοχειακών μονάδων από τους Τ.Ο καθώς το 60% της 
πελατείας τους προέρχεται από αυτούς. 

Αυτό ουσιαστικά συνεπάγεται μεγάλη εξάρτηση από αυτούς και χαμηλή 
διαπραγματευτική δύναμη των ξενοδόχων. Ο μαζικός τουρισμός, δηλαδή ο τουρισμός 
των τουριστικών πακέτων που οργανώνεται και πωλείται από τους τουριστικούς 
πράκτορες στο εξωτερικό αποτελεί πολύ σημαντικό κεφάλαιο και απ’ ότι φαίνεται θα 
είναι το σπουδαιότερο τμήμα της αγοράς για τα επόμενα χρόνια. Και αφού το 
τουριστικό προϊόν της Ελλάδας θα είναι άμεσα εξαρτώμενο από τους Τ.Ο., αποτελεί 
μειονέκτημα η εξάρτηση αυτή των Ελλήνων επιχειρηματιών του τουριστικού 
προϊόντος. 

5)σύμφωνα με την συγκεκριμένη μελέτη η διάρθρωση του ξενοδοχειακού δυναμικού 
της χώρας αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις του μοντέλου ήλιου-θάλασσας με 
περισσότερο από το μισό των κλινών της χώρας να συγκεντρώνεται σε 3 μόνο περιοχές 
(Κρήτη-Δωδεκάνησα και νησιά Ιονίου) και τις υψηλότερες κατηγορίες (5 και 4 
αστέρων)να καλύπτουν περίπου το 40%του συνόλου και να υπάρχει υπερ.-
συγκέντρωση ξενοδοχειακών μονάδων σε συγκεκριμένες περιοχές.  

Επίσης ένα άλλο σημαντικό διαρθρωτικό χαρακτηριστικό είναι το μικρό μέγεθος των 
μονάδων με τον μέσο όρο να κινείται στα 40 δωμάτια και 76 κλίνες. Η κατάσταση είναι 
ικανοποιητική στα ξενοδοχεία 5 αστέρων και αρκετά ικανοποιητική στα ξενοδοχεία 4 
αστέρων αλλά στις μικρότερες κατηγορίες είναι απογοητευτική. 

6)πολλοί ιδιοκτήτες all inclusive ξενοδοχείων διαμαρτύρονται και κατηγορούν τους 
ξένους Τ.Ο. ότι ασκούν πιέσεις για να κατεβάσουν επιπλέον τις τιμές τους έτσι ώστε 
να αγοράζουν οι ίδιοι σε χαμηλότερες τιμές και να αυξήσουν την κερδοφορία 
τους71Υπάρχουν περιπτώσεις μάλιστα όπου ξενοδοχεία πολυτελείας έχουν τόσο 
χαμηλές τιμές πώλησης που δεν βγάζουν καν τα κόστη τους. Αυτό σε συνδυασμό με 

70 http://www.traveldailynews.gr/makeof.asp?central_id=1245&permanent_id=3  
71 http://www.traveltimes.gr/?cat_id=30&face_id=107  
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το ότι τα ελληνικά all inclusive θεωρούνται ακριβά, οδηγεί τους ξενοδόχους να 
κατηγορούν τους Τ.Ο. για υπερκέρδη. 

7)οι πιέσεις αυτές οδηγούν τις ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive στη λήψη μέτρων, 
προκειμένου ν’ ανταπεξέλθουν. Έτσι λοιπόν, προχωρούν στη μείωση του κόστους 
λειτουργίας και υπηρεσιών, προκειμένου να αυξήσουν την κερδοφορία τους, με 
αποτέλεσμα να τίθεται θέμα ποιότητας, η οποία είναι φυσικό να έχει φθίνουσα πορεία. 

8)ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα για τις ελληνικές all inclusive επιχειρήσεις είναι 
ότι δεν υπάρχει σαφή νομικό πλαίσιο που να τις στηρίζει, να τις προστατεύει και γενικά 
να υπάρχουν κανόνες και νόμοι για τις υποχρεώσεις τους και τα δικαιώματά τους. 
Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ποιες είναι οι προθέσεις της πολιτείας για την 
συγκεκριμένη μορφή που θέλει να έχουν τα ξενοδοχεία αυτά, τις λειτουργίες τους, το 
νομικό τους πλαίσιο κ.ά. θα πρέπει η πολιτεία να καθορίσει με σαφήνεια νόμους και 
κανόνες ώστε να υπάρχει ένα πλαίσιο δράσης και με βάση αυτό, οι διοικήσεις των 
ξενοδοχείων να προγραμματίζουν τις κινήσεις τους. 

9)τέλος ένα σημαντικό μειονέκτημα είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει σωστή ποιότητα 
και έλεγχος στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρονται, με αποτέλεσμα να 
έχει δημιουργηθεί μία άσχημη κατάσταση για τον ελληνικό τουρισμό και 
συγκεκριμένα για το all inclusive πακέτο. 
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Κεφάλαιο 6  

Μελλοντικοί στόχοι – συμπεράσματα – προτάσεις 

 

Μελλοντικοί στόχοι 

 

Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται αντιληπτό ότι το ελληνικό all inclusive βρίσκεται 
στην φάση της ωριμότητας έχοντας όμως φθίνουσα πορεία. Είναι γεγονός ότι δεν 
μπορεί να γνωρίζει κανείς για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα θα παραμείνει το 
τουριστικό προϊόν στο στάδιο αυτό. Το σίγουρο όμως είναι ότι η επόμενη φάση θα 
είναι ο κορεσμός και η παρακμή. 

Για να μην φτάσει το προϊόν σε αυτό το επίπεδο κρίνεται αναγκαίο τα στελέχη των 
ξενοδοχειακών και γενικά all inclusive επιχειρήσεων να προβούν σε στρατηγικές 
στάθμισης των δεδομένων αυτών και να πάρουν τις σωστές αποφάσεις εισάγοντας 
ριζικές αλλαγές στην φιλοσοφία του all inclusive ώστε να ενισχύσουν την διεθνή 
ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να θέσουν νέους στόχους 
που θα εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους, με ένα νέο 
ανταγωνιστικό είδος all inclusive πακέτου το οποίο θα επανατοποθετηθεί στην 
τουριστική αγορά και θα την κατακτήσει όπως έγινε και στο παρελθόν. 

Το πιο υψηλός στόχος είναι τα πακέτα all inclusive που θα δημιουργηθούν να 
προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες, αυξάνοντας έτσι την 
ανταγωνιστικότητα της χώρας μας διεθνώς. Με την αύξηση του μεριδίου της αγοράς η 
χώρα, θα αποδυναμώσει και παράλληλα θα μειώσει τον ανταγωνισμό που υπάρχει με 
τις γειτονικές χώρες, οι οποίες με την ανάπτυξη που υφίστανται, μέσω των επενδύσεων 
all inclusive, ανεβαίνουν όλο και περισσότερο στην τουριστική βαθμίδα παγκοσμίως 
και συνθέτουν μία σοβαρή απειλή για εμάς. 

Αναφέραμε παραπάνω τα μειονεκτήματα και τους λάθος χειρισμούς που έχουν γίνει 
από την πλευρά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αλλά και από την πλευρά της 
πολιτείας όσο αφορά τον θεσμό του all inclusive. Εάν όμως θέλουμε να είμαστε 
ανταγωνιστικοί θα πρέπει να βάλουμε κάποιους στόχους βραχυπρόθεσμα ώστε να 
καταφέρουμε να διορθώσουμε το τουριστικό μας προϊόν. 

Ο πρώτος στόχος είναι να καταφέρουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. 
Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να στραφούν στο ποιοτικό all inclusive πακέτο, 
αφού είναι ο μόνος τρόπος να ανατραπεί η υπάρχουσα δυσμενής κατάσταση που έχει 
δημιουργηθεί και που θέλει το ελληνικό all inclusive να έχει άσχημη θέση τόσο στην 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και στην ποιότητα των αγαθών.  

Το ελληνικό all inclusive δεν πρέπει να θεωρείται ως ένα φθηνό προϊόν που 
απευθύνεται μόνο στην εργατική ή στην μεσαία τάξη των τουριστών από το εξωτερικό. 
Αντίθετα πρέπει να υπάρχει ποικιλία ως προς τα πακέτα που διατίθενται και για 
κάποιον πελάτη που θέλει να πληρώσει παραπάνω χρήματα προκειμένου να λάβει 
υπηρεσίες και προϊόντα που είναι εξειδικευμένα, αλλά και για κάποιον πελάτη που 
απλά θέλει να κάνει διακοπές με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.  
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Ένα επόμενο βήμα για την αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης, θα πρέπει να είναι η 
αλλαγή της φιλοσοφίας που έχουμε για το all inclusive πακέτο διακοπών. Η 
συγκεκριμένη μορφή διακοπών δεν είναι απλά ένας συνδυασμός διακοπών φαγητού 
και διαμονής όπως το συνηθίζουμε να το λέμε. Αντίθετα, αποτελούν ένα συνδυασμό 
παροχών και δραστηριοτήτων που ο πελάτης αγοράζει στο σύνολό τους προκειμένου 
να διασφαλίσει πέρα από την διαμονή και σίτιση και την ασφάλεια, διασκέδαση 
εξερεύνηση, γνωριμία με την τοπική κουλτούρα και κοινωνία κ.ά. 

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να εισαχθούν στην ελληνική αγορά all inclusive πακέτα 
που να περιλαμβάνουν από τις πιο απλές υπηρεσίες μέχρι τις πιο σύνθετες. Αυτό 
απαιτεί εξειδικευμένα στελέχη ικανά να αντιμετωπίσουν την κάθε πρόκληση. Αλλά και 
οι ξενοδοχειακοί όμιλοι στην χώρα μας θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο οργάνωσής 
τους ,αναφορικά με τα πακέτα all inclusive. Δημιουργώντας πρωτοποριακές και  
εξειδικευμένες εγκαταστάσεις  θα αποκτήσουν σιγά – σιγά σταθερό και φανατικό 
κοινό. 

Η διεθνής τάση στον τουρισμό στις μέρες μας δείχνει μία στροφή των τουριστών προς 
τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού παράλληλα με τον μαζικό τουρισμό. Οι τουρίστες 
πλέον έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν διάφορα πακέτα, είτε μαζικού, είτε 
εναλλακτικού τουρισμού και σε συνεννόηση με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα, 
μπορούν να κάνουν διάφορους συνδυασμούς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κάνουν 
ποικίλες δραστηριότητες την περίοδο των διακοπών τους. 

Από την άλλη πλευρά το all inclusive απευθύνεται στον μαζικό τουρισμό. Προκειμένου 
όμως να ακολουθηθεί η συγκεκριμένη τάση, θα πρέπει να εισαχθούν στο πρόγραμμα 
του μαζικού τουρισμού, στοιχεία του εναλλακτικού. Η Ελλάδα θεωρείται ο ιδανικός 
προορισμός εναλλακτικού τουρισμού εξαιτίας της φυσικής ομορφιάς που διαθέτει. Για 
να μην υπάρχει λοιπόν σύγχυση και δημιουργηθούν προβλήματα, οι διοικήσεις των all 
inclusive τουριστικών επιχειρήσεων θα πρέπει να εισάγουν στις δραστηριότητές τους 
στοιχεία του εναλλακτικού τουρισμού. Με τον τρόπο αυτό θα κρατήσουν τον 
χαρακτήρα all inclusive από την μία πλευρά και από την άλλη θα είναι σύμφωνες με 
τις επιταγές της μόδας. 

Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι όλες οι παραπάνω δραστηριότητες και ενέργειες 
μπορεί να γίνουν και εάν επιτευχθεί αυτό θα υπάρχει αυξημένη ζήτηση από πλευράς 
τουριστών αλλά και καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες από πλευρά ξενοδοχειακών και 
τουριστικών γενικά επιχειρήσεων. Τέλος η εισαγωγή τέτοιας μορφής δραστηριότητας 
ώστε να παρουσιαστούν τα all inclusive πακέτα με ένα πιο εναλλακτικό πρόσωπο δεν 
απαιτεί μεγάλο κόστος από πλευράς ξενοδοχείων αλλά είναι μικρές αλλαγές στην all 
inclusive νοοτροπία που θα φέρουν πολλά κέρδη και σίγουρα στα ξενοδοχεία που θα 
τις υιοθετήσουν. 
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Συμπεράσματα – προτάσεις  

 

Ο τουρισμός αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια έναν από τους σημαντικότερους κλάδους 
της παγκόσμιας οικονομίας. Ο ρόλος και η πορεία του καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την 
οικονομική ευημερία πολλών χωρών καθώς εξασφαλίζει συναλλαγματικούς πόρους, 
καταπολεμά την ανεργία εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας, δημιουργεί ευκαιρίες 
απασχόλησης και κυρίως προκαλεί αξιόλογες οικονομικές εισροές στους τόπους με 
τουριστική ανάπτυξη. 

Σύμφωνα με διεθνή στοιχεία ο τουρισμός παράγει το 10% του παγκόσμιου Α.Ε.Π. 
αφού απασχολεί 195 εκατομμύρια εργαζόμενους παγκοσμίως που αντιστοιχεί με το 8% 
περίπου του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού. Και φυσικά ένα τμήμα του παγκόσμιου 
τουρισμού ασχολείται με την διακίνηση των ανθρώπων από το ένα μέρος στο άλλο και 
αποτελεί και τα τουριστικά πακέτα διακοπών, που αποτελούν μέρος του παγκόσμιου 
τουρισμού, προσφέρουν μία σειρά από εναλλακτικές προτάσεις στα πλαίσια 
διαμόρφωσης των διακοπών του και είναι γνωστά όπως αναλύσαμε και στην εργασία 
μας ως all inclusive πακέτα. 

Τα πακέτα αυτά βασίζονται στην φιλοσοφία ότι ο πελάτης προπληρώνει την τιμή του, 
στην οποία περιλαμβάνονται η μεταφορά, η διαμονή, όλα τα γεύματα και τα ποτά 
καθώς και η απεριόριστη κατανάλωσή τους, διάφορες δραστηριότητες που γίνονται 
εντός ή και εκτός του ξενοδοχείου, η διασκέδασή των πελατών κ.ά. Ο συγκεκριμένος 
τρόπος διακοπών γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη αρχικά στην Καραϊβική, στην Ταϊλάνδη, 
στις Μπαχάμες αλλά και τις τελευταίες δεκαετίες και στην Ευρώπη και φυσικά και 
στην Ελλάδα. 

Η ανάπτυξη του συστήματος all inclusive έχει πολλούς υποστηρικτές αλλά και 
πολέμιους. Έχει πολλά θετικά στοιχεία και αρκετά αρνητικά και επηρεάζει όχι μόνο 
την ξενοδοχειακή μονάδα που λαμβάνει χώρα, αλλά και όλους τους παράγοντες που 
έχουν να κάνουν άμεσα ή έμμεσα με τα ξενοδοχεία και εν γένει τα τουριστικά 
καταλύματα γύρω από αυτό. Στο σημείο αυτό δεν θα μπορούσε να λείπει και το 
παράδειγμα της χώρας μας, αφού θεωρείται όπως προ-είπαμε ένας από τους 
δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο.  

Σε προηγούμενο κεφάλαιο αναφερθήκαμε αναλυτικά στα θετικά και αρνητικά στοιχεία 
που φέρει το σύστημα all inclusive τόσο στα ξενοδοχεία όσο και στους τουρίστες, στις 
τοπικές κοινωνίες αλλά και στον διεθνή τουρισμό. Αναφερθήκαμε και στον ελλαδικό 
χώρο και στις συνέπειές του. 

Εν κατακλείδι, παρατηρούμε ότι η Ελλάδα αν και παραδοσιακά τουριστική χώρα 
πάσχει από σοβαρό προγραμματισμό και έλλειψη στρατηγικής. Η πολιτεία θα πρέπει 
να εφαρμόσει μία πολιτική που να περιλαμβάνει ορθή τουριστική ανάπτυξη και να 
περιλαμβάνει και το πακέτο all inclusive. Στατιστικά ένα μεγάλο μέρος των διεθνών 
αφίξεων οφείλεται στην ύπαρξη all inclusive ξενοδοχειακών μονάδων στη χώρα, 
γεγονός το οποίο συνεπάγεται την εισροή συναλλάγματος κάτι που είναι πολύ 
σημαντικό. 
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Από την άλλη πλευρά βέβαια αυτή η εφαρμογή του συστήματος all inclusive έχει 
δημιουργήσει και πολλά προβλήματα. H στάση της πολιτείας πρέπει να είναι σαφής 
και κατηγορηματική στο θέμα αυτό. Εάν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε τουρίστες 
από τα all inclusive πακέτα ,με όλα τα θετικά και αρνητικά στοιχεία, θα πρέπει να 
αποφασίσουμε να στηρίξουμε την επιλογή μας. 

Πρώτα-πρώτα το σύστημα αυτό εφαρμόζεται λανθασμένα από την πλευρά των 
τουριστικών επιχειρήσεων. Αυτό είναι συμπέρασμα που έχει βγει από τον τρόπο 
αντιμετώπισης πολλών προβλημάτων. Βασικό ρόλο παίξει καταρχήν η λάθος 
εντύπωση που έχουν οι Έλληνες για το all inclusive αφού η πλειονότητα το 
αντιμετωπίζει μόνο ως μέσο για να βγάζει κέρδη και να αυξάνονται τα έσοδα του 
ξενοδοχείου χωρίς να ενδιαφέρει καθόλου τις διοικήσεις τους η ποιότητα των 
προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν. Αυτός είναι και ο λόγος που πάρα πολλά 
ξενοδοχεία μετατράπηκαν σε all inclusive τα τελευταία χρόνια. 

Επιπλέον, εκτός από το παραπάνω τα ελληνικά all inclusive στερούνται υποδομές και 
εγκαταστάσεις ικανές να φιλοξενήσουν τόσο πολύ κόσμο σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. Οι περισσότεροι all inclusive πελάτες αναχωρούν από την χώρα, τονίζοντας 
ότι οι υπηρεσίες που έλαβαν χρίζουν βελτίωσης. Η άποψη αυτή επικρατεί διότι 
συγκριτικά με άλλες χώρες που έχουν επισκεφτεί, οι εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες 
στην Ελλάδα είναι χαμηλού επιπέδου. 

Ο κυριότερος λόγος βέβαια έχει να κάνει με τα ίδια τα ξενοδοχεία, αφού ανάλαβαν τα 
τουριστικά πακέτα χωρίς ουσιαστικά σωστή στρατηγική, γνώση και προγραμματισμό 
για την καινούργια τάση που επικρατεί στον διεθνή τουρισμό. Το γεγονός ακόμα ότι 
δεν επένδυσαν αρκετά να διορθωθούν οι υποδομές και να βελτιωθούν οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες, δυσχέραινε την κατάσταση αυτή. 

Το εργατικό δυναμικό των ξενοδοχείων αποτελείται από άτομα που δεν έχουν επαρκείς 
γνώσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Λογικό λοιπόν είναι να μην μπορούν να 
ανταπεξέλθουν σε συνθήκες που απαιτούν ιδιαίτερους χειρισμούς και εξειδίκευση. Σ΄ 
αυτήν την κατάσταση μοναδικός υπαίτιος είναι μόνο η διοίκηση του εκάστοτε 
ξενοδοχείου που στην προσπάθειά της να μειώσει το κόστος, προσλαμβάνει άτομα που 
δεν μπορούν να κάνουν σωστά την συγκεκριμένη δουλειά. 

Τα ελληνικά all inclusive παρέχουν ως επί το πλείστων απεριόριστη ποσότητα φαγητού 
και ποτού χωρίς να δείχνουν το ίδιο ενδιαφέρον για διάφορες δραστηριότητες τόσο 
εντός όσο και εκτός των ξενοδοχειακών μονάδων. Ακόμα και οι δραστηριότητες που 
υπάρχουν είναι περιορισμένες και απευθύνονται μόνο σε συγκεκριμένες ηλικιακές 
ομάδας πχ στα παιδιά των πελατών. 

Εδώ βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι στις επιχειρήσεις αυτές σε σχέση με τους 
ανταγωνιστές μας, σημαντικό θέμα αποτελεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχει 
έλλειψη υποστηρικτικών υποδομών οι οποίες θα μπορούσαν να διευκολύνουν κατά 
πολύ την λειτουργία των ξενοδοχείων και παράλληλα να αναβαθμίσουν και το προϊόν 
που προσφέρουν. 

Ένα ακόμα θέμα είναι και το γεγονός ότι έχει παρατηρηθεί μεγάλη εξάρτηση των 
ξενοδοχειακών μονάδων με τους Τ.Ο. που πολλές φορές στην προσπάθειά τους να 
πετύχουν όλο και περισσότερα κέρδη και να μεγιστοποιήσουν τα δικά τους οφέλη, 
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πιέζουν τις διοικήσεις των ξενοδοχείων να μειώσουν τις τιμές των δωματίων τους. Στην 
Ελλάδα τα περισσότερα ξενοδοχειακά συγκροτήματα είναι άμεσα εξαρτημένα από 
τους ξένους Τ.Ο. Και παρόλο που διαθέτουν όλα σχεδόν διαδικτυακούς χώρους πολλές 
φορές δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τα προνόμια του διαδικτύου, με αποτέλεσμα να 
εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από τους Τ.Ο. 

Στο σημείο που είμαστε τώρα, θεωρητικά το all inclusive έχει φτάσει στο σημείο της 
ωρίμανσης, που σημαίνει ότι για να συνεχίσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα και να 
φέρουμε κέρδη στον τόπο μας, θα πρέπει να διορθώσουμε τις ατέλειές μας και να 
βελτιώσουμε τις αδυναμίες μας. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που θα πρέπει 
να γίνει είναι θέσουμε νέες βάσεις για το all inclusive πακέτο που σημαίνει να γίνει η 
μορφή αυτή πιο ποιοτική. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει αφενός να διασφαλίζεται η 
ποιότητα σε όλα τα επίπεδα ώστε το πακέτο να γίνεται ανταγωνιστικό και να 
προσελκύει τουρίστες από τις ανταγωνίστριες χώρες. 

Επιπλέον, όπως έχουμε τονίσει και παραπάνω θα πρέπει να εξασφαλιστεί κάποια 
μορφή θεσμοθέτησης ώστε να υπάρχει συγκεκριμένη νομική μορφή που θα πρέπει να 
ακολουθηθεί, και όχι γενικοί νόμοι που προσπαθούν οι διοικήσεις των ξενοδοχειακών 
και τουριστικών επιχειρήσεων να εφαρμόσουν, πολλές φορές ανεπιτυχώς. Έχοντας 
σαφή νομικό πλαίσιο, μπορούν να ελίσσονται γρηγορότερα και να ξεπερνούν τα όποια 
προβλήματα δημιουργούνται με νόμιμο και γρήγορο τρόπο.  

Ένα άλλο θέμα για συζήτηση είναι η πρόσληψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού 
ικανού να προσφέρει υπηρεσίες που αρμόζουν σε κάθε πελάτη. Χωρίς τους σωστούς 
ανθρώπους ο τουρισμός όχι μόνο βαδίζει σε λάθος μονοπάτια, αλλά και ότι σωστό και 
καλό έχει δημιουργηθεί καταστρέφεται λόγω αμάθειας και προχειρότητας. Με το 
εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, οι ξενοδοχειακές και γενικά οι τουριστικές 
επιχειρήσεις κερδίζουν χρόνο και χρήμα και κυρίως αποφεύγονται οι δυσαρέσκειες και 
τα παράπονα αλλά και το κακό κλίμα που έχει δημιουργηθεί. 

Τέλος το all inclusive σαν μορφή μαζικού τουρισμού έχει δυνατότητες ανάπτυξης εάν 
εισάγει στο πρόγραμμά του και μορφές εναλλακτικού τουρισμού, ώστε να 
συνδυαστούν και τα δύο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά αυτό είναι αντικείμενο 
έρευνας άλλης εργασίας που απαιτεί διεξοδική και εξειδικευμένη έρευνα στο 
συγκεκριμένο τομέα.  
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