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Υπεύθυνος Έργου
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Αποτελεσματική Εφαρμογή Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών 

Ο τουρισμός απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την Ποιότητα. Τα ιδιωτικά συστήματα (μεγάλων αλυσίδων κλπ) βρίσκονται σε άριστο

επίπεδο με συνεχή βελτίωση, ενώ τα εθελοντικά εθνικής κλίμακας συστήματα ποιότητας (πρότυπα, προδιαγραφές ή σχήματα) παρουσιάζονται

με μικρούς έως μέτριους βαθμούς ωρίμανσης.

Το συγκεκριμένο Παραδοτέο στοχεύει στη διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου ενεργειών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την

αποτελεσματική εφαρμογή του Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Τουριστικών Υπηρεσιών και τη διασφάλιση της μακροχρόνιας

βιωσιμότητας του, με στόχο την επίτευξη της βέλτιστης δυνατής αξιοποίησης του από τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα προς το σκοπό

της αύξησης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τουριστικών προϊόντων και προορισμών.

Η εισαγωγή ενός Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Τουριστικών Υπηρεσιών για τον Ελληνικό Τουρισμό. αποτελεί ένα ποιοτικό άλμα προς τα

εμπρός για τον Ελληνικό Τουρισμό, το οποίο εφόσον έχει την σωστή εφαρμοστική και λειτουργική προσέγγιση μπορεί να αποτελέσει

στρατηγικό συγκριτικό πλεονέκτημα και είναι δυνατόν να δώσει σημαντικότατη ώθηση στην απασχόληση και στην οικονομική ανάπτυξη της

χώρας. Για να είναι επιτυχημένο το νέο Σύστημα Ποιότητας θα πρέπει να ακολουθεί μία σειρά από προϋποθέσεις σε στρατηγικό, λειτουργικό

και διαχειριστικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να προσφέρει απτή πρόσθετη αξία στους συμμετέχοντες φορείς, η οποία να

αντισταθμίζει τα κόστη συμμετοχής τους.
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Αποτελεσματική Εφαρμογή Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών 

Βελτίωση της εταιρικής εικόνας, η οποία αντανακλάται στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και στην ανταγωνιστικότητά τους 

Αύξηση του επιπέδου εκπαίδευσης του προσωπικού τους. 

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εργαλείων που χρησιμοποιούν.

Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. 

Εισαγωγή σε μία διαδικασία συνεχούς βελτίωσης. 

Αναγνώριση από τον τουριστικό κλάδο και τους πελάτες. 

Χρησιμοποίηση του σήματος ποιότητας για περαιτέρω προώθηση και προβολή. 

Ενίσχυση της σχέσης με τον πελάτη, που επιδιώκεται από όλους τους εργαζόμενους στην επιχείρηση. 

∆ιατήρηση πελατείας: η προσέλκυση νέων πελατών κοστίζει 5 με 7 φορές περισσότερο από τη διατήρηση υφιστάμενων, η οποία 
επιτυγχάνεται μέσω της ενίσχυσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μεγαλύτερη ικανοποίηση εργαζομένων, λόγω της ενεργούς συμμετοχής τους μέσω του προγράμματος ποιότητας. 

Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης, μέσω της προώθησής της από τα πολλαπλά κανάλια του προγράμματος ποιότητας. 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης, ενίσχυση της θέσης της έναντι των ανταγωνιστών. 

Προτίμηση των πιστοποιημένων επιχειρήσεων από τους Οργανισμούς Marketing. 

Επένδυση σε σύστημα ποιότητας για μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης. 

Καλύτερη σχέση τιμής/απόδοσης. 

∆ημιουργία συγκριτικών πλεονεκτημάτων: προωθείται μέσω του προγράμματος ποιότητας η δημιουργικότητα όσον αφορά τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες, ενισχύοντας έτσι τη μοναδικότητά τους. 

Βασικά οφέλη για τις τουριστικές επιχειρήσεις
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Αποτελεσματική Εφαρμογή Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών 

Το σχήμα ∆ιαχείρισης Ποιότητας που προτείνεται είναι εθελοντικό και συνάδει με τις βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Σήματος Ποιότητας για τον 
Τουρισμό, το οποίο βρίσκεται υπό διαμόρφωση και φέρνει τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις που θα το  αποκτήσουν, στην πρωτοπορία του 
Ποιοτικού Τουρισμού.

Βασικό 
Επίπεδο

Μέσο 
Επίπεδο

Υψηλό 
Επίπεδο

 Αποδείξεις ύπαρξης εξειδικευμένου και 
έμπειρου προσωπικού στο αντικείμενο 
της επιχείρησης σε όλες τις βαθμίδες της 
ιεραρχίας.

 Σχέδιο εκπαίδευσης και κατάρτισης των 
εργαζομένων (τουλάχιστον μία φορά 
ανά έτος για κάθε ειδίκευση).

 Τακτικές αξιολογήσεις ποιότητας.

 Συστηματικές έρευνες βαθμού ικανοποίησης 
πελατών και εξέτασης αποτελεσμάτων.

 ∆ημιουργία μηχανισμού διαχείρισης 
παραπόνων.

 ∆ημιουργία θέσης συντονιστή και 
παρακολούθησης ποιότητας.

 Συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία 
της ποιότητας.

 ∆ημιουργία σχεδίου δράσης σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων ποιότητας.

 Παροχή σωστών, αξιόπιστων και σαφών 
πληροφοριών στους καταναλωτές για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες σε τουλάχιστον μία 
ξένη γλώσσα, πρόσθετα αυτών που 
προβλέπονται από το νόμο.

 Χρήση  διαδικτύου για Αξιολόγηση από 
τους Πελάτες και παροχή πληροφοριών 
σε διάφορες γλώσσες. 

 Σεβασμό στα έθιμα, στην τοπική 
πολιτιστική κληρονομιά, στις 
παραδόσεις και στην ταυτότητα σε 
εθνικό/περιφερειακό/τοπικό επίπεδο. 

 Πληροφορίες σχετικά με τοπικά 
υπηρεσίες και προϊόντα (μεταφορές, 
πολιτιστική κληρονομιά, τοπική κουζίνα 
κλπ.).

 Υπηρεσίες, διαδικασίες, σχέδιο και 
πληροφορίες σε θέματα καθαριότητας, 
ασφάλειας και συντήρησης.

Επίπεδα διαβάθμισης Ευρωπαϊκού Σήματος «Τουρισμός Ποιότητας» και κριτήρια πιστοποίησης 

Πηγή: Σύσταση του Συμβουλίου για τις αρχές ποιότητας του 
ευρωπαϊκού τουρισμού

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM(2014) 85 τελικό, 20.02.2014 



Αποτελεσματική Εφαρμογή Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών 

Deloitte – TUV - Priority 8Πηγές: ec.europa.eu

• Το νέο σχήμα ∆ιαχείρισης Ποιότητας Τουριστικών Υπηρεσιών θα πρέπει να
επιτύχει την εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων και ενδιαφερόμενων
μερών κατά το στάδιο της ανάπτυξής του, ώστε να ενσωματώσει τις ανάγκες και
ιδιαιτερότητες του συνόλου των επιμέρους κλάδων του τουριστικού τομέα, αλλά και
να διασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή αποδοχή και εφαρμογή του.

• Η τουριστική αγορά περιλαμβάνει πλήθος διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων,
προϊόντων και υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη ενός ενιαίου σήματος
ποιότητας θα πρέπει να έχει την ευρύτερη δυνατή συναίνεση όσον αφορά στα
κριτήρια ποιότητας, ώστε αυτό να βρίσκει την ευρύτερη δυνατή τομεακή και
γεωγραφική εφαρμογή.

• Το νέο Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας Υπηρεσιών θα πρέπει να επιτύχει την
υψηλότερη δυνατή διείσδυση στην αγορά κατά την αρχική φάση εισαγωγής του:

o Όσο περισσότερες επιχειρήσεις συμμετέχουν σε ένα σχήμα ποιοτικής
πιστοποίησης, τόσο πιο ισχυρές και οι σωρευτικές θετικές επιδράσεις που
διαχέονται μεταξύ τους όπως η δυνατότητα χρέωσης υψηλότερων τιμών για πιο
ποιοτικές υπηρεσίες, η επισκεψιμότητα ενός προορισμού, η ανταλλαγή καλών
πρακτικών κλπ.

o Στην περίπτωση κατά την οποία μία επιχείρηση αποφασίσει να συμμετέχει σε
ένα σχήμα ποιοτικής πιστοποίησης, σπάνια αποχωρεί, οπότε ο αριθμός των
επιχειρήσεων που συμμετέχουν από την αρχή αποτελεί κρίσιμο μέγεθος.

• Τα Συστήματα ∆ιαχείρισης Ποιότητας επιφέρουν κόστη στους συμμετέχοντες, είτε
έμμεσα (π.χ. διαχειριστικά, βελτιώσεις σε υποδομές, εκπαίδευση προσωπικού
κλπ.), είτε άμεσα (εφάπαξ κόστος συμμετοχής). Προκειμένου το νέο Σύστημα
Ποιότητας να είναι επιτυχημένο θα πρέπει να προσφέρει σημαντικά περισσότερα
οφέλη από μία απλή πιστοποίηση, όπως συμβουλευτικές και υποστηρικτικές
υπηρεσίες στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, καθώς και κοινές δράσεις προώθησης,
προβολής κλπ.

EXAMP
LE

TEXT

Λειτουργικό Επίπεδο

∆ιαχειριστικό Επίπεδο

2

3

Στρατηγικό Επίπεδο1

Σχήμα ∆ιαχείρισης Ποιότητας– Στρατηγικό Επίπεδο
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Το προτεινόμενο Σχήμα ∆ιαχείρισης Ποιότητας του Ελληνικού Τουρισμού, ικανοποιεί
σε λειτουργικό επίπεδο τα παρακάτω κριτήρια:

• Προβλέπει συχνούς (έκτακτους και τακτικούς) ελέγχους ποιότητας και
συμμόρφωσης των επιχειρήσεων που συμμετέχουν.

• ∆ιασφαλίζει κατάλληλη επικαιροποίηση των κριτηρίων ποιότητας, σύμφωνα με τις
μεταβολές που συντελούνται στην τουριστική αγορά.

• Επενδύει ουσιαστικά σε ενέργειες προώθησης και προβολής του, ώστε να
ενισχύεται το προφίλ των επιχειρήσεων που έχουν διασφαλίσει την πιστοποίησή του
και να απολαμβάνουν αυξημένης προβολής.

• Παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των τουριστικών
επιχειρήσεων.

• Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

• Παρέχει πληροφόρηση για τις τάσεις της αγοράς στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

• Αποτελεί φόρουμ ανταλλαγής Καλών Πρακτικών μεταξύ των επιχειρήσεων που
συμμετέχουν μέσω διενέργειας Workshops, ημερίδων και λειτουργίας ειδικής
ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

• Εμπλέκει ενεργά το ανθρώπινο δυναμικό των τουριστικών επιχειρήσεων στη
διαδικασία πιστοποίησης.

EXAMP
LE

TEXT

Λειτουργικό Επίπεδο

∆ιαχειριστικό Επίπεδο

2

3

Στρατηγικό Επίπεδο1

Σχήμα ∆ιαχείρισης Ποιότητας– Λειτουργικό Επίπεδο

Αποτελεσματική Εφαρμογή Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών 
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Το προτεινόμενο Σχήμα ∆ιαχείρισης Ποιότητας του Ελληνικού Τουρισμού, ικανοποιεί
σε διαχειριστικό επίπεδο τα παρακάτω κριτήρια:

• ∆ιαθέτει πλήρως διαφανείς διοικητικές δομές και διαδικασίες πιστοποίησης.

• Προσδιορίζει με πλήρη σαφήνεια το ρόλο του κάθε φορέα που συμμετέχει στο σχήμα
/ δομή του.

• ∆ιαθέτει σαφή και όσο το δυνατόν πιο απλή διαδικασία πιστοποίησης.

• ∆ιαθέτει σαφώς προσδιορισμένα ποιοτικά κριτήρια.

• ∆ιαθέτει κατάλληλη δομή, η οποία παρακολουθεί την πρόοδο εφαρμογής του
σχήματος

• Υποστηρίζει τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο σχήμα πιστοποίησης, ή
ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν στο μέλλον.

EXAMP
LE

TEXT

Λειτουργικό Επίπεδο

∆ιαχειριστικό 
Επίπεδο

2

3

Στρατηγικό Επίπεδο1

Αποτελεσματική Εφαρμογή Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών 

Σχήμα ∆ιαχείρισης Ποιότητας– ∆ιαχειριστικό Επίπεδο
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Η παγκόσμια τουριστική αγορά αυξάνεται, αλλά ταυτόχρονα μεταβάλλεται, με αποτέλεσμα να αλλάζουν τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της.
Τόσο η Ε.Ε., όσο και η Ελλάδα πρέπει να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του παγκόσμιου τουρισμού, αξιοποιώντας τις
προοπτικές που παρουσιάζονται στις αναδυόμενες αγορές.

Ο τουρισμός έχει την δυναμική και την προοπτική να συμβάλει στο άμεσο μέλλον στην αύξηση της απασχόλησης και στην οικονομική
ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών και των περιοχών που βρίσκονται στην περιφέρεια της Ευρώπης, συμβάλλοντας ουσιαστικά
και στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Για να επιτευχθεί αυτό, η Ε.Ε. καλείται να απαντήσει σε μία σειρά προκλήσεων που αντιμετωπίζει
ο τουριστικός τομέας όπως:

 οι οικονομικές και δημογραφικές μεταβολές που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο

 η εποχικότητα του τουρισμού (τόσο στην προσφορά & ζήτηση του τουριστικού προϊόντος, όσο και στην απασχόληση)

 η αυξανόμενη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

 η αποδοτική αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων

 οι κλιματικές αλλαγές

 οι έντονες ανισότητες στο επίπεδο περιφερειακής ανάπτυξης στην Ε.Ε.

 ο θεσμικός και κανονιστικός κατακερματισμός του τομέα του τουρισμού (πανσπερμία ρυθμιστικών πλαισίων που επηρεάζει 
αρνητικά το επιχειρηματικό περιβάλλον)

 η έλλειψη επαρκώς ειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

και κυρίως βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο ρόλος της Ποιότητας στον Τουριστικό Τομέα

Προσδιορισμός  Εμπλεκόμενων Φορέων & καθορισμός επιμέρους ρόλων τους



Deloitte – TUV - Priority

Η ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών του Τουριστικού Τομέα προωθούν την ανάπτυξη του 
βιώσιμου και ποιοτικού τουρισμού και μπορούν να ενδυναμώσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας,  ώστε να ανταποκριθεί 
αποτελεσματικά στις προκλήσεις που παρουσιάζονται.

Προωθούν την εικόνα της Ε.Ε. ως τουριστικού προορισμού υψηλής ποιότητας

Βελτιώνουν τη δυνατότητα στόχευσης εξειδικευμένων αγορών

Συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία και στην αξιοπιστία των επιχειρήσεων

Συμβάλλουν στη καλύτερη λειτουργία της αγοράς και στη διαφάνεια τιμών

Αυξάνουν τη δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ επιχειρήσεων και υπηρεσιών

Βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και της πληροφόρησης της αγοράς

Βοηθούν στην αποδοτικότερη χρήση οικονομικών, ανθρώπινων, πολιτιστικών και φυσικών πόρων

Ο ρόλος της Ποιότητας στον Τουριστικό Τομέα

Προσδιορισμός  Εμπλεκόμενων Φορέων & καθορισμός επιμέρους ρόλων τους

Συστήματα 
∆ιαχείρισης 
Ποιότητας



Deloitte – TUV - Priority

Οι εμπλεκόμενοι φορείς και ο ρόλος τους στα επιμέρους στάδια του Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα:

Προσδιορισμός  Εμπλεκόμενων Φορέων & καθορισμός επιμέρους ρόλων τους

Ανάπτυξη Σχήματος

∆ιαχείριση Σχήματος 

Εκπαίδευση / 
Συμβουλευτική

Αξιολόγηση παρόχων 
υπηρεσιών

Απονομή Πιστοποιητικού 
& Ειδικού Σήματος 

Ποιότητας

Έλεγχοι 
Συμμόρφωσης

11

22

33

44

55

66

Υπεύθυνος Φορέας

ΣΕΤΕ

Ανεξάρτητοι Φορείς 
Πιστοποίησης

Κλαδικές Ενώσεις, Εκπαιδευτικοί 
Φορείς, Λοιποί Φορείς
(π.χ. Σύμβ. Επιχειρήσεων)

Ανεξάρτητοι Φορείς 
Πιστοποίησης

ΣΕΤΕ

Λοιποί Εμπλεκόμενοι Φορείς

Υπ. Τουρισμού / ΕΟΤ, Επιμελητήρια, 
Λοιποί Κλαδικοί Φορείς

ΣΕΤΕ, Marketing Greece 
(προώθηση, προβολή)

ΣΕΤΕ, Περιφερειακά Γραφεία 
ΣΕΤΕ

ΣΕΤΕ

Ανεξάρτητοι Φορείς Πιστοποίησης

Ανεξάρτητοι Φορείς 
Πιστοποίησης

ΣΕΤΕ, Περιφερειακά Γραφεία 
ΣΕΤΕ

Ρόλος ΣΕΤΕ

Ο ΣΕΤΕ θα είναι ο ιδιοκτήτης του Σχήματος, 
αρμόδιος για την ανάπτυξή του και την 

αναθεώρησή του, με καθοριστική συμβολή του 
ΙΝΣΕΤΕ σε επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο.

Ο ΣΕΤΕ καθορίζει τα κριτήρια επιλογής των 
Φορέων Πιστοποίησης και των αξιολογητών, ενώ 
σημαντικό ρόλο στην προώθηση/προβολή του 

Σχήματος μπορεί να διαδραματίσει 
η Marketing Greece.

Ο ΣΕΤΕ μπορεί να παρέχει εκπαίδευση και 
συμβουλευτική προς τις ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις στο πλαίσιο της πιστοποίησης 
(ιδιαίτερα μέσω του ΙΝΣΕΤΕ), αξιοποιώντας 
παράλληλα και τα Περιφερειακά Γραφεία του.

Ο ΣΕΤΕ καθορίζει τα κριτήρια επιλογής των 
επιθεωρητών/αξιολογητών. Εκπρόσωπος του 

ΣΕΤΕ δύναται να παρίσταται κατά την 
επιθεώρηση σε δείγμα επιχειρήσεων.

Ο ΣΕΤΕ μπορεί να αναλάβει την απονομή του 
Σήματος Ποιότητας στις επιχειρήσεις κατόπιν της 
σχετικής αξιολόγησης τους από τους Φορείς 

Πιστοποίησης.

Ο ΣΕΤΕ καθορίζει τα κριτήρια επιλογής των 
επιθεωρητών / αξιολογητών και ελέγχει την 

διαδικασία Μυστικού Πελάτη. Εκπρόσωπος του 
ΣΕΤΕ δύναται να παρίσταται κατά την 
επιθεώρηση σε δείγμα επιχειρήσεων.
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∆ιαμόρφωση Σχεδίων ∆ράσης πλήρους κάλυψης των τουριστικών υπηρεσιών 

Deloitte – TUV - Priority 16

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προτάθηκαν 17 τουριστικές υπηρεσίες, από τις οποίες, εφαρμόζοντας κατάλληλο σύστημα κριτηρίων
αξιολόγησης / ιεράρχησης, επιλέχθηκαν 5 για την πιλοτική εφαρμογή / εξειδίκευση του προτεινόμενου Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας
Υπηρεσιών. Οι 5 υπηρεσίες που επιλέχθηκαν για την πιλοτική εφαρμογή του Σ∆Π εντάσσονται στην Α’ Φάση εφαρμογής του Σχήματος
∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών, ενώ στη Β΄ Φάση προτείνεται η εφαρμογή του Σ∆Π στις υπόλοιπες 12 τουριστικές υπηρεσίες (ή σε υποσύνολο
αυτών). Σε επόμενη Φάση (Γ’) προβλέπεται η εφαρμογή του Σ∆Π σε λοιπές τουριστικές υπηρεσίες που θα κριθούν σημαντικές από την αγορά.

α/α Υπηρεσίες Α΄ ΦΑΣΗ Β’ ΦΑΣΗ Γ’ Φάση

1 DMCs – Ολοκληρωμένες υπηρεσίες επαγγελματικών πακέτων 

2 Ταξιδιωτικά γραφεία – Σχεδιασμός και οργάνωση τουριστικών πακέτων 

3 Ταξιδιωτικά γραφεία – Σχεδιασμός και οργάνωση τουριστικών πακέτων για κρουαζιέρα 

4 Ταξιδιωτικά γραφεία – Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση θεματικών τουριστικών διαδρομών 

5 Υπηρεσίες οικογενειακού προορισμού (διαμονή και εστίαση) 

6 Technology friendly establishment 

7 Υπηρεσίες αθλητικών τουριστικών δραστηριοτήτων 

8 Υπηρεσίες εστίασης για εστιατόρια / ξενοδοχεία 

9 Chinese friendly hotel property 

10 Ξενοδοχεία εμπειρίας / boutique 

11 Υπηρεσίες διαμονής σε αγροτουριστικές κατοικίες 

12 Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση Μικρών Καταλυμάτων 

13 Υπηρεσίες σε μαρίνες 

14 Τουριστικές Μεταφορές 

15 Παραδοσιακή (Authentic / Traditional) ∆ιαμονή και Εστίαση 

16 Υπηρεσίες ξενοδοχείου πόλης 

17 All inclusive family operated property 

Λοιπές Τουριστικές Υπηρεσίες 



∆ιαμόρφωση Σχεδίων ∆ράσης πλήρους κάλυψης των τουριστικών υπηρεσιών 

Deloitte – TUV - Priority 17

Τα βασικά στάδια για την εφαρμογή του Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας στις τουριστικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στη Β’ Φάση,
καθώς και στις λοιπές τουριστικές υπηρεσίες (Γ’ Φάση) είναι τα ακόλουθα:

11

22

33

44

1

2

3

4

∆ιερεύνηση σχετικών προτύπων

Με βάση τις επιλεχθείσες υπηρεσίες θα υλοποιηθεί βιβλιογραφική έρευνα, ώστε να εντοπιστούν σχετικά 
εξειδικευμένα πρότυπα για τους συγκεκριμένους τομείς.

Μελέτη και αξιολόγηση σχετικών προτύπων
Τα πρότυπα που θα εντοπισθούν στο 1ο Στάδιο θα μελετηθούν και να αξιολογηθούν ως προς τη 
δυνατότητα εφαρμογής των κριτηρίων – απαιτήσεων τους στις ελληνικές επιχειρήσεις του συγκεκριμένου 
τομέα. Κριτήρια τα οποία δεν έχουν εφαρμογή στις ελληνικές επιχειρήσεις θα αποκλειστούν, ή θα 
προσαρμοστούν στις διαστάσεις του ελληνικού τουρισμού.

Ενσωμάτωση απαιτήσεων

Οι ειδικές απαιτήσεις θα ενσωματωθούν, ώστε να προκύψουν οι οδηγοί εφαρμογής για τις επιμέρους 
τουριστικές υπηρεσίες.

Επαλήθευση κριτηρίων

Οι ειδικές προδιαγραφές θα αξιολογηθούν, επαληθευτούν και οριστικοποιηθούν με βάση την επάρκεια 
(ποιοτική & ποσοτική), τη σημαντικότητα, την ενδεχόμενη απουσία και την επαρκή διατύπωση των 
κριτηρίων. 



∆ιαμόρφωση Σχεδίων ∆ράσης πλήρους κάλυψης των τουριστικών υπηρεσιών 

Deloitte – TUV - Priority 18

α/α Υπηρεσίες Είδος 
Υπηρεσίας Τουριστικό Προϊόν

Kick off 
Ανάπτυξης  

Προδιαγραφής

Ανάπτυξη 
Προδιαγραφής

∆ιάχυση 
Προδιαγραφής
Προετοιμασία
Πιστοποίησης

Πιστοποίηση Α’ 
Αναθεώρηση

1
DMCs – Ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
επαγγελματικών πακέτων 

Υποστηρικτική
Συνεδριακός τουρισμός 
και τουρισμός κινήτρων

Q1 2016 Q1 & Q2 2016 Q3 2016 –
Q2 2017

Q4 2016 –
Q2 2017 Q3 2017

2
Ταξιδιωτικά γραφεία – Σχεδιασμός και 
οργάνωση τουριστικών πακέτων

Υποστηρικτική
Τουρισμός ανώτερης 

ποιότητας και 
προστιθέμενης αξίας

Q1 2016 Q1 & Q2 2016 Q3 2016 –
Q2 2017

Q4 2016 –
Q2 2017 Q3 2017

3
Ταξιδιωτικά γραφεία – Σχεδιασμός και 
οργάνωση τουριστικών πακέτων για 
κρουαζιέρα

Υποστηρικτική Ναυτικός Q1 2016 Q1 & Q2 2016 Q3 2016 –
Q2 2017

Q4 2016 –
Q2 2017 Q3 2017

4
Ταξιδιωτικά γραφεία – Σχεδιασμός, 
οργάνωση και υλοποίηση θεματικών 
τουριστικών διαδρομών

Υποστηρικτική
Τουρισμός ανώτερης 

ποιότητας και 
προστιθέμενης αξίας

Q1 2016 Q1 & Q2 2016 Q3 2016 –
Q2 2017

Q4 2016 –
Q2 2017 Q3 2017

5
Υπηρεσίες οικογενειακού προορισμού 
(διαμονή και εστίαση)

Κύρια Ήλιος & Θάλασσα Q1 2016 Q1 & Q2 2016 Q3 2016 –
Q2 2017

Q4 2016 –
Q2 2017 Q3 2017

6 Technology friendly establishment Κύρια Τουρισμός πόλης Q4 2015 Q4 2015 2016 2016 Q1 2017

7
Υπηρεσίες αθλητικών τουριστικών
δραστηριοτήτων

Κύρια
Τουρισμός ανώτερης 

ποιότητας και 
προστιθέμενης αξίας

Q1 2016 Q1 & Q2 2016 Q3 2016 –
Q2 2017

Q4 2016 –
Q2 2017 Q3 2017

Τρίμηνο Έτους

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του πλάνου επέκτασης του Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα,  με στόχο την 
πλήρη κάλυψη των τουριστικών υπηρεσιών με ειδικά πρότυπα (Φάσεις Β’  & Γ’), απαιτείται κατάλληλος χρονοπρογραμματισμός των επιμέρους 
δράσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 Τη λήψη απόφασης για την ανάπτυξη προδιαγραφής για τη συγκεκριμένη τουριστική υπηρεσία (kick off Ανάπτυξης Προδιαγραφής)

 Την ανάπτυξη της προδιαγραφής (περιλαμβάνονται τα 4 στάδια που αναφέρθηκαν ανωτέρω)

 Την διάχυση της προδιαγραφής & την προετοιμασία της πιστοποίησης

 Την πιστοποίηση των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών

 Την πρώτη αναθεώρηση των προδιαγραφών

Ακολουθεί ενδεικτικός χρονοπρογραμματισμός των απαιτούμενων δράσεων:

Φάση

Β

Β

Β

Β

Β

Α

Β



∆ιαμόρφωση Σχεδίων ∆ράσης πλήρους κάλυψης των τουριστικών υπηρεσιών 

Deloitte – TUV - Priority 19

α/α Υπηρεσίες Είδος 
Υπηρεσίας Τουριστικό Προϊόν

Kick off 
Ανάπτυξης  

Προδιαγραφής

Ανάπτυξη 
Προδιαγραφής

∆ιάχυση 
Προδιαγραφής
Προετοιμασία
Πιστοποίησης

Πιστοποίηση Α’ 
Αναθεώρηση

8
Υπηρεσίες εστίασης για εστιατόρια / 
ξενοδοχεία

Κύρια Γαστρονομία Q1 2016 Q1 & Q2 2016 Q3 2016 –
Q2 2017

Q4 2016 –
Q2 2017 Q3 2017

9 Chinese friendly hotel property Κύρια Τουρισμός πόλης Q4 2015 Q4 2015 2016 2016 Q1 2017

10 Ξενοδοχεία εμπειρίας / boutique Κύρια
Τουρισμός ανώτερης 

ποιότητας και 
προστιθέμενης αξίας

Q1 2016 Q1 & Q2 2016 Q3 2016 –
Q2 2017

Q4 2016 –
Q2 2017 Q3 2017

11
Υπηρεσίες διαμονής σε αγροτουριστικές 
κατοικίες

Κύρια Αγροτουρισμός Q1 2016 Q1 & Q2 2016 Q3 2016 –
Q2 2017

Q4 2016 –
Q2 2017 Q3 2017

12
Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση Μικρών 
Καταλυμάτων

Κύρια Ήλιος & Θάλασσα Q4 2015 Q4 2015 2016 2016 Q1 2017

13 Υπηρεσίες σε μαρίνες Κύρια Ναυτικός Q4 2015 Q4 2015 2016 2016 Q1 2017

14 Τουριστικές Μεταφορές Υποστηρικτική
Τουρισμός ανώτερης 

ποιότητας και 
προστιθέμενης αξίας

Q1 2016 Q1 & Q2 2016 Q3 2016 –
Q2 2017

Q4 2016 –
Q2 2017 Q3 2017

15
Παραδοσιακή (Authentic / Traditional) 
∆ιαμονή και Εστίαση

Κύρια
Τουρισμός ανώτερης 

ποιότητας και 
προστιθέμενης αξίας

Q4 2015 Q4 2015 2016 2016 Q1 2017

16 Υπηρεσίες ξενοδοχείου πόλης Κύρια Τουρισμός πόλης Q1 2016 Q1 & Q2 2016 Q3 2016 –
Q2 2017

Q4 2016 –
Q2 2017 Q3 2017

17 All inclusive family operated property Κύρια
Τουρισμός ανώτερης 

ποιότητας και 
προστιθέμενης αξίας

Q1 2016 Q1 & Q2 2016 Q3 2016 –
Q2 2017

Q4 2016 –
Q2 2017 Q3 2017

Λοιπές Τουριστικές Υπηρεσίες
Κύριες & 

Υποστηρικτικές
Q1 2017 Q1 & Q2 2017 Q3 2017 –

Q2 2018
Q4 2017 –
Q2 2018 Q3 2018

Τρίμηνο Έτους

Φάση

Β

Α

Β

Β

Α

Α

Β

Α

Β

Β

Γ
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Προσδιορισμός διαδικασιών και μηχανισμών υποστήριξης της εφαρμογής

Deloitte – TUV - Priority 21

Για την αποτελεσματική υποστήριξη της εφαρμογής των Συστημάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα κρίνεται 
απαραίτητη η ανάπτυξη κατάλληλου μηχανισμού, ο οποίος θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες προς τις τουριστικές επιχειρήσεις:

Ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα οφέλη και τις δυνατότητες ανάπτυξης & εφαρμογής Σ∆Π των παρεχόμενων υπηρεσιών τους 
(βελτίωση της πρόσβασης στην πληροφόρηση των μικρών και πολύ μικρών τουριστικών επιχειρήσεων). 

Συμβουλευτική & τεχνική υποστήριξη προς τις επιχειρήσεις για τις διαδικασίες ανάπτυξης Σ∆Π υπηρεσιών, πιστοποίησης, 
εφαρμογής και αναθεώρησης τους (ειδικά προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία 
να ανταποκριθούν στις οικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις των προτύπων). 

Προαξιολόγηση της επιχείρησης με στόχο τον καθορισμό των απαιτούμενων τεχνικών και τεχνολογικών βελτιώσεων για την κάλυψη 
των κριτηρίων αξιολόγησης και την πιστοποίηση της με βάση το Σ∆Π, καθώς και τον προσδιορισμό του σχετικού κόστους.

Ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες χρηματοδότησης της ανάπτυξης των Σ∆Π υπηρεσιών από τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κατάρτιση στελεχών των επιχειρήσεων στις διαδικασίες ορθής εφαρμογής πιστοποιημένων Σ∆Π υπηρεσιών.

Συμμετοχή στελεχών των επιχειρήσεων σε ειδικά εργαστήρια (workshops) βελτίωσης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών και 
ανταλλαγής εμπειριών από την εφαρμογή των Σ∆Π 

Πρόσβαση των επιχειρήσεων σε περιοχή μελών του εξειδικευμένου site για τα Σ∆Π, όπου θα παρέχονται πληροφορίες, συμβουλές, 
αναφορές αξιολόγησης των επιχειρήσεων σε ηλεκτρονική μορφή, άρθρα, κριτικές επισκεπτών κ.α.



Προσδιορισμός διαδικασιών και μηχανισμών υποστήριξης της εφαρμογής

Deloitte – TUV - Priority 22

Μέσω του μηχανισμού του ΣΕΤΕ προτείνονται συντονισμένες προσπάθειες στους ακόλουθους τομείς:

Ο μηχανισμός υποστήριξης της εφαρμογής των Συστημάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα δύναται να
λειτουργήσει στο πλαίσιο του ΣΕΤΕ, με την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του ΙΝΣΕΤΕ, αξιοποιώντας παράλληλα και τα
Περιφερειακά Γραφεία ΣΕΤΕ για την διασφάλιση της πρόσβασης των τουριστικών επιχειρήσεων της περιφέρειας στις παρεχόμενες
υπηρεσίες.

Πρόσβαση σε εργαλεία χρηματοδότησης (Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός κλπ.) για τα επενδυτικά σχέδια 
πιστοποιημένων επιχειρήσεων (ένταξη στο σύστημα κριτηρίων – βαθμολόγησης ειδικού κριτηρίου για τη βαθμολόγηση επενδυτικών 
σχεδίων πιστοποιημένων επιχειρήσεων). 

Πρόσβαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΙΝΣΕΤΕ (προγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό, e-learning κλπ).

Υποστήριξη από το SETE Intelligence (Τάσεις, Factsheets, Dashboard, IT-Portal).

Υποστήριξη με οn-line εργαλεία διαχείρισης ποιότητας.

Υποστήριξη με Εργαλεία: Οδηγοί & Handbooks, Ερωτηματολόγια & Εργαλεία Αυτοαξιολόγησης (Οδηγούς για Πολιτική ακυρώσεων 
και Επιβεβαίωση Κρατήσεων, ∆ημοσιότητα, ∆ιαδικασίες εκκένωσης κτηρίων, ∆ιαδικασίες λειτουργίας επιχείρησης, Υγιεινή και 
Ασφάλεια, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Καθαριότητα κλπ.).

Εξέταση της δυνατότητας συνεργασίας του Σχήματος και των Ειδικών Προδιαγραφών στο υποχρεωτικό σύστημα  κατάταξης 
ξενοδοχείων & καταλυμάτων (Αστέρια και Κλειδιά,  Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας).
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∆ιαμόρφωση πρότασης προώθησης και προβολής της εφαρμογής του Συστήματος 
∆ιαχείρισης Ποιότητας

Deloitte – TUV - Priority 24

Το πλάνο προώθησης - προβολής του Σχήματος Ποιότητας θα στοχεύει στις ακόλουθες ομάδες – στόχους:

Ο ΣΕΤΕ, ως αρμόδιος φορέας διαχείρισης του Σχήματος Ποιότητας, θα πρέπει να καταρτίσει και να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο
προώθησης και προβολής του Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών του Τουριστικού Τομέα, το οποίο θα έχει ως βασικό στόχο την
προώθηση της αναγνωρισιμότητας του σήματος και την αύξηση της διείσδυσης του στην τουριστική αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να γίνουν συντονισμένες προσπάθειες για την αναγνωρισιμότητα του σήματος ποιότητας από:

 ∆ιεθνείς Tour Operators

 Ταξιδιωτικές Ιστοσελίδες & Ιστοσελίδες κρατήσεων

 Μεγάλες Αλυσίδες Ξενοδοχείων

Πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών 
(κατάλληλες δράσεις προσέλκυσης των τουριστικών 
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και εφαρμογή Σ∆Π 

υπηρεσιών)

Πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών 
(κατάλληλες δράσεις προσέλκυσης των τουριστικών 
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και εφαρμογή Σ∆Π 

υπηρεσιών)

Πιστοποιημένες Τουριστικές Επιχειρήσεις 
(κοινές δράσεις προώθησης, προβολής τους)
Πιστοποιημένες Τουριστικές Επιχειρήσεις 

(κοινές δράσεις προώθησης, προβολής τους)

∆υνητικοί Πελάτες – Τουρίστες 
(δράσεις προώθησης της αναγνωρισιμότητας του 

σήματος ποιότητας) 

∆υνητικοί Πελάτες – Τουρίστες 
(δράσεις προώθησης της αναγνωρισιμότητας του 

σήματος ποιότητας) 

ΟΜΑ∆ΕΣ - ΣΤΟΧΟΣ Ομάδα Β



∆ιαμόρφωση πρότασης προώθησης και προβολής της εφαρμογής του Συστήματος 
∆ιαχείρισης Ποιότητας

Deloitte – TUV - Priority 25

Οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις θα επωφελούνται από κοινές δράσεις προβολής και προώθησης του ΣΕΤΕ. Το πλάνο προώθησης των
πιστοποιημένων επιχειρήσεων προτείνεται να περιλαμβάνει:

 Πλάνο προβολής στα media σε συνεργασία με την Marketing Greece.

 Προβολή στην ιστοσελίδα discovergreece.gr

 Ανάπτυξη ειδικής ιστοσελίδας για την προώθηση της σημασίας του σήματος και των πιστοποιημένων επιχειρήσεων

 ∆ημιουργία επικοινωνιακού υλικού σε συνεργασία με την Marketing Greece: διαφημιστικά έντυπα σε έξι γλώσσες, τα οποία θα
διατεθούν στις επιχειρήσεις και σε Γραφεία Τουρισμού του εξωτερικού.

 Ανάπτυξη εφαρμογών για το διαδίκτυο και την κινητή τηλεφωνία.

 Προβολή στον έντυπο τύπο, τουριστικούς οδηγούς, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκδηλώσεις, συνέδρια, εκθέσεις, κ.α.

 ∆ιοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκθέσεων για την προβολή του Σήματος Ποιότητας και των πιστοποιημένων
επιχειρήσεων.

 Ειδικές δράσεις προβολής του Σήματος και των πιστοποιημένων επιχειρήσεων σε τουριστικούς πράκτορες, ταξιδιωτικές ιστοσελίδες
και ιστοσελίδες κρατήσεων.

Παράλληλα, προτείνονται δράσεις επιβράβευσης και ανάδειξης καλών πρακτικών τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες εφαρμόζουν με
επιτυχία το Σύστημα ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών, με στόχο την προώθηση της εφαρμογής του Σήματος Ποιότητας από τις επιχειρήσεις
του τομέα και την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς του.
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∆ημιουργία Μηχανισμού Παρακολούθησης & Αξιολόγησης της εφαρμογής του Σχήματος 
∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 27

Η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού πλαισίου παρακολούθησης & αξιολόγησης της εφαρμογής των Συστημάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας  
Υπηρεσιών στον τουριστικό τομέα προϋποθέτει τον προσδιορισμό των ακόλουθων στοιχείων:
 ∆είκτες προς παρακολούθηση και αξιολόγηση.
 Απαιτούμενες διαδικασίες παρακολούθησης & αξιολόγησης.
 Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες για την εκτέλεση των επιμέρους διαδικασιών παρακολούθησης & αξιολόγησης.
 Χρονισμός των διαδικασιών παρακολούθησης & αξιολόγησης.
 Εργαλεία και πόροι που απαιτούνται για την εκτέλεση των επιμέρους διαδικασιών παρακολούθησης & αξιολόγησης.

Η Σημασία της Μέτρησης των Αποτελεσμάτων της εφαρμογής Συστημάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας στον Τουριστικό Τομέα

Μέτρηση 
Αποτελεσμάτων

Αναγνώριση 
Επιτυχίας
Αναγνώριση 
Επιτυχίας

ΕπιβράβευσηΕπιβράβευση

∆ημιουργία 
Τεχνογνωσίας
∆ημιουργία 

Τεχνογνωσίας

∆ιαπίστωση 
Αποτυχίας 
∆ιαπίστωση 
Αποτυχίας 

∆ιορθωτικές
Ενέργειες
∆ιορθωτικές
Ενέργειες

Ανάδειξη 
Αποτελεσμάτων

Ανάδειξη 
Αποτελεσμάτων

∆ημιουργία 
Κινήτρων
∆ημιουργία 
Κινήτρων

∆ιασφάλιση Ευρύτερης 
Υποστήριξης

∆ιασφάλιση Ευρύτερης 
Υποστήριξης

Βελτίωση 
Αποτελεσματικότητας & 
Αποδοτικότητας Σ∆Π



∆ημιουργία Μηχανισμού Παρακολούθησης & Αξιολόγησης της εφαρμογής του Σχήματος 
∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 28

Βήματα Σχεδιασμού και Εφαρμογής Βιώσιμου Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Εφαρμογής των Συστημάτων 
∆ιαχείρισης Ποιότητας στον Τουριστικό Τομέα

1

Αποτίμηση Ετοιμότητας Μηχανισμού
Παρακολούθησης & Αξιολόγησης

2
3

4
5

6
7

8
9

10

Επιλογή Κρίσιμων
Δεικτών 

Ανάπτυξη Συστήματος
Μέτρησης Δεικτών 

Επιλογή 
Στόχων για τα
Αποτελέσματα

Παρακολούθηση
Υλοποίησης & 

Αποτελεσμάτων 

Αξιολόγηση Υλοποίησης 
& Αποτελεσμάτων 

Παρουσίαση
Ευρημάτων

Αξιοποίηση 
Ευρημάτων

Διασφάλιση Βιωσιμότητας 
του Συστήματος

Ανάπτυξη
Πλαισίου Επίδοσης

Συμφωνία σε 
Επιδιωκόμενα
Αποτελέσματα



∆ημιουργία Μηχανισμού Παρακολούθησης & Αξιολόγησης της εφαρμογής του Σχήματος 
∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 29

Αποτίμηση Ετοιμότητας 
Μηχανισμού

 Προϋποθέσεις: κίνητρα –
θεσμική επάρκεια (ρόλος / 
αρμοδιότητες/ δομές) και 
απαιτήσεις ανάπτυξης 
ικανοτήτων.

 Περιοχές ∆ιάγνωσης:  αιτίες 
ζήτησης, υποστηρικτές, 
ωφελούμενοι, αναγκαία 
πληροφόρηση, δυνητικές 
αντιδράσεις, νησίδες 
τεχνογνωσίας, δυνατότητα  -
προοπτικές συνολικής 
αξιοποίησης.

Συμφωνία σε Επιδιωκόμενα 
Αποτελέσματα

 Σημασία των επιδιωκόμενων 
αποτελεσμάτων: σαφήνεια, 
συνάφεια, κατάλληλος 
χρονικός ορίζοντας, εστίαση σε 
συγκεκριμένες παραμέτρους.

 Κρίσιμα θέματα στην επιλογή: 
στρατηγικές προτεραιότητες, 
ευρύτερες ανάγκες τουρισμού, 
αλληλεξαρτήσεις. 

 Αξιοποίηση της Εταιρικής 
Σχέσης

 ∆ιαδικασία σχεδιασμού και 
συμφωνίας στα αποτελέσματα.

Επιλογή Κρίσιμων ∆εικτών

 Επάρκεια και πληρότητα 
συστήματος δεικτών

 Μετάφραση αποτελεσμάτων 
σε δείκτες

 Χρήση αντιπροσωπευτικών 
δεικτών

 Χαρακτηριστικά δεικτών

 Κάλυψη συγκεκριμένων 
αναγκών, με σαφή 
αντιστοίχιση επιδιωκόμενων 
αποτελεσμάτων.

Ανάπτυξη Συστήματος 
Υποστήριξης ∆εικτών

 Καθορισμός τιμών βάσης 
δεικτών

 ∆ιαμόρφωση πλαισίου 
αναφοράς για κάθε δείκτη

 Εντοπισμός πηγών 
πληροφοριών και στοιχείων

 Σχεδιασμός μεθόδων 
συλλογής δεδομένων.

Επιλογή Στόχων για τα 
Αποτελέσματα

 Προσδιορισμός των Στόχων: 
τιμή βάσης + επιθυμητή 
βελτίωση σε συγκεκριμένο 
χρόνο.

 Παράγοντες Επιλογής 
Στόχων:  βαθμός ευκολίας / 
δυσκολίας επίτευξης, 
κρισιμότητα, ευρύτερες  
επιπτώσεις. 

 Οριστικοποίηση του Πλαισίου 
Επίδοσης: για βέλτιστο 
προγραμματισμό και 
αποτελεσματική  κατανομή 
πόρων.

Παρακολούθηση Υλοποίησης
& Αποτελεσμάτων

 Κατηγορίες και επίπεδα 
παρακολούθησης.

 Ανάγκες συστήματος 
παρακολούθησης: ιδιοκτησία, 
διοίκηση, συντήρηση, 
φερεγγυότητα.

 Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 
δεδομένων: αξιόπιστα, έγκυρα, 
επίκαιρα.

 Προέλεγχος Συστήματος και 
διαδικασιών συλλογής 
δεδομένων.

Αξιολόγηση Υλοποίησης & 
Αποτελεσμάτων

 Υποστήριξη αποφάσεων 
στην κατανομή των πόρων

 Επαναπροσδιορισμός των 
αιτιών ενός προβλήματος.

 Εντοπισμός αναφυόμενων  -
κρίσιμων προβλημάτων.

 Υποστήριξη αποφάσεων για 
επιλογή εναλλακτικών 
παρεμβάσεων.

 ∆ημιουργία συναίνεσης στα 
αίτια ενός προβλήματος και 
στον τρόπο αντιμετώπισης.

Παρουσίαση 
Ευρημάτων

 Αναγνώριση εναλλακτικών 
χρήσεων των ευρημάτων.

 Αναγνώριση των δυνητικών 
«κοινών» και επιλογή 
κατάλληλης πληροφόρησης.

 Παρουσίαση των δεδομένων 
επίδοσης σε σαφή και 
κατανοητή μορφή.

 Αντιμετώπιση των «κακών 
ειδήσεων – νέων».

Αξιοποίηση 
Ευρημάτων

 Εναλλακτικές δυνατότητες 
αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων 

 Πρόσθετα οφέλη από την 
χρήση των ευρημάτων 
(ανατροφοδότηση, 
τεχνογνωσία, μάθηση)

 Στρατηγικές για διαχείριση / 
διάχυση πληροφόρησης.

∆ιασφάλιση Βιωσιμότητας
του Συστήματος

 Κρίσιμοι παράγοντες για την 
διασφάλιση της βιωσιμότητας: 
ζήτηση, σαφείς ρόλοι και 
αρμοδιότητες, έγκαιρη και 
αξιόπιστη πληροφόρηση, 
ορθολογική κατανομή 
ευθυνών, επαρκής ικανότητα 
διαχείρισης δεδομένων, 
κίνητρα.

 Επικύρωση και αξιολόγηση 
του Συστήματος: συνεχής 
βελτίωση.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
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Για την μέτρηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του Συστήματος ∆ιαχείρισης της Ποιότητας Τουριστικών Υπηρεσιών προτείνεται η 
ανάπτυξη κατάλληλου πλέγματος ∆εικτών, που θα ακολουθεί τη μεθοδολογία SMART:

S M A R T
Specific
Οι δείκτες πρέπει να 
είναι συγκεκριμένοι, 
ξεκάθαροι, και
συνοπτικοί.

Measurable
Οι δείκτες πρέπει να 
είναι εύκολα 
μετρήσιμοι, δηλαδή να 
είναι δυνατόν να 
προσδιορισθούν  
ποσοτικά.

Achievable
Οι στόχοι των δεικτών 
πρέπει να αποτελούν 
πρόκληση, αλλά να 
είναι εφικτοί, δηλαδή 
να είναι δυνατόν αν 
επιτευχθούν με βάση 
τις συγκεκριμένες 
συνθήκες, τους 
διαθέσιμους πόρους.

Relevant
Οι στόχοι πρέπει να 
είναι σχετικοί με τη 
συνολική στρατηγική  
του τουριστικού τομέα 
και σχετικοί μεταξύ 
τους – να μην 
αντικρούονται.

Time-based
Οι στόχοι των δεικτών 
πρέπει να είναι 
χρονικά 
προσδιορισμένοι, να 
έχουν δηλαδή 
συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα, 
ώστε να μπορούν να 
παρακολουθούνται. 
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Το προτεινόμενο σύστημα δεικτών μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής των Συστημάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών στον
Τουριστικό Τομέα περιλαμβάνει 33 ∆είκτες που ομαδοποιούνται σε 3 κατηγορίες και 6 υποκατηγορίες.

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

Εύρος Εφαρμογής Σχήματος 
∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών 

Τουριστικού Τομέα

Α.1. Εύρος Εφαρμογής Σ∆Π Υπηρεσιών
ανά τουριστικό κλάδο

Α.2.  Εύρος Εφαρμογής Σ∆Π Υπηρεσιών 
στον τουριστικό τομέα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

Ικανοποίηση Πελατών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα 
πρότυπα του Σχήματος ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας Υπηρεσιών στον 
Τουριστικό Τομέα

Β.1. Βαθμός Ικανοποίησης Πελατών
ανά τουριστικό κλάδο

Β.2. Αύξηση Βαθμού Ικανοποίησης Πελατών 
Επιχειρήσεων του Τουριστικού Τομέα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

Οικονομική Αξία

Γ.1. Τουριστική Ροή (όγκος) στις Τουριστικές 
Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα πρότυπα του 
Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών 

στον Τουριστικό Τομέα

Γ.2. Τουριστική Ροή (αξία) στις Τουριστικές 
Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα πρότυπα του 
Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών

στον Τουριστικό Τομέα

Παράλληλα, μέσω του συστήματος θα δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παρακολουθούν τα αποτελέσματά τους, με βάση τις αναφορές
που θα παράγονται από το σύστημα (αυτόματα κάθε 3 μήνες και συνολικά σε ετήσια βάση), όπου η κάθε επιχείρηση μπορεί να δει τη θέση της με
βάση τους συγκεκριμένους δείκτες (benchmarks) που θα έχουν αναπτυχθεί και ενσωματωθεί στο σύστημα (συγκριτική αξιολόγηση σε επίπεδο
κλαδικό, περιφερειακό και μέγεθος επιχείρησης).
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ Α
Εύρος Εφαρμογής Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών Τουριστικού Τομέα

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.1. Εύρος Εφαρμογής Σ∆Π Υπηρεσιών
ανά τουριστικό κλάδο

Ετήσιος Αριθμός Επιχειρήσεων που πιστοποιούνται με βάση το 
πρότυπο «Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση Μικρών Καταλυμάτων»

Ετήσιος Αριθμός Επιχειρήσεων που πιστοποιούνται με βάση το 
πρότυπο «All inclusive family operated property» 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.2.  Εύρος Εφαρμογής Σ∆Π Υπηρεσιών
στον τουριστικό τομέα

∆-Α.1.1

∆-Α.1.2

Ετήσιος Αριθμός Επιχειρήσεων που πιστοποιούνται με βάση το 
πρότυπο «Technology friendly establishment» ∆-Α.1.3

Ετήσιος Αριθμός Επιχειρήσεων που πιστοποιούνται με βάση το 
πρότυπο «Chinese friendly hotel»

Ετήσιος Αριθμός Επιχειρήσεων που πιστοποιούνται με βάση το 
πρότυπο «Παραδοσιακή ∆ιαμονή και Εστίαση» 

∆-Α.1.4

∆-Α.1.5

Ποσοστό τουριστικών επιχειρήσεων που διαθέτουν πιστοποίηση 
σύμφωνα με τα πρότυπα του Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα 

∆-Α.2.1
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ Β: Ικανοποίηση Πελατών Τουριστικών Επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα πρότυπα του Σχήματος ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β.1. Βαθμός Ικανοποίησης Πελατών ανά τουριστικό κλάδο

Ποσοστό ικανοποιημένων πελατών Επιχειρήσεων που 
εφαρμόζουν το πρότυπο «Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση Μικρών 
Καταλυμάτων»

Ποσοστό ικανοποιημένων πελατών Επιχειρήσεων που 
εφαρμόζουν το πρότυπο «All inclusive family operated 
property» 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β.2. Αύξηση Βαθμού Ικανοποίησης Πελατών Επιχειρήσεων του Τουριστικού Τομέα

∆-Β.1.1

∆-Β.1.2

Ποσοστό ικανοποιημένων πελατών Επιχειρήσεων που 
εφαρμόζουν το πρότυπο «Technology friendly establishment» ∆-Β.1.3

Ποσοστό ικανοποιημένων πελατών Επιχειρήσεων που 
εφαρμόζουν το πρότυπο «Chinese friendly hotel»

Ποσοστό ικανοποιημένων πελατών Επιχειρήσεων που 
εφαρμόζουν το πρότυπο «Παραδοσιακή ∆ιαμονή και Εστίαση» 

∆-Β.1.4

∆-Β.1.5

Πρόσθετο ποσοστό ικανοποιημένων πελατών Επιχειρήσεων 
που εφαρμόζουν τα πρότυπα του Σχήματος ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα, σε σχέση με το 
μέσο ποσοστό ικανοποίησης στον τομέα 

∆-Β.2.1

Ποσοστό επαναλαμβανόμενων πελατών Επιχειρήσεων που 
εφαρμόζουν το πρότυπο «Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση Μικρών 
Καταλυμάτων»

Ποσοστό επαναλαμβανόμενων πελατών Επιχειρήσεων που 
εφαρμόζουν το πρότυπο «All inclusive family operated 
property» 

∆-Β.1.6

∆-Β.1.7

Ποσοστό επαναλαμβανόμενων πελατών Επιχειρήσεων που 
εφαρμόζουν το πρότυπο «Technology friendly establishment» ∆-Β.1.8

Ποσοστό επαναλαμβανόμενων πελατών Επιχειρήσεων που 
εφαρμόζουν το πρότυπο «Chinese friendly hotel»

Ποσοστό επαναλαμβανόμενων πελατών Επιχειρήσεων που 
εφαρμόζουν το πρότυπο «Παραδοσιακή ∆ιαμονή και Εστίαση» 

∆-Β.1.9

∆-Β.1.10

Ποσοστό θετικών αξιολογήσεων «μυστικού πελάτη»∆-Β.2.2
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ Γ: Οικονομική Αξία

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ.1. Τουριστική Ροή (όγκος) στις Τουριστικές Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα πρότυπα του Σχήματος ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα

Ετήσια αύξηση διανυκτερεύσεων στις Επιχειρήσεις που 
εφαρμόζουν το πρότυπο «Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση Μικρών 
Καταλυμάτων»

Ετήσια αύξηση διανυκτερεύσεων στις Επιχειρήσεις που 
εφαρμόζουν το πρότυπο «All inclusive family operated 
property» 

∆-Γ.1.1

∆-Γ.1.2

Ετήσια αύξηση διανυκτερεύσεων στις Επιχειρήσεις που 
εφαρμόζουν το πρότυπο «Technology friendly establishment» ∆-Γ.1.3

Ετήσια αύξηση διανυκτερεύσεων στις Επιχειρήσεις που 
εφαρμόζουν το πρότυπο «Chinese friendly hotel»

Ετήσια αύξηση διανυκτερεύσεων στις Επιχειρήσεις που 
εφαρμόζουν το πρότυπο «Παραδοσιακή ∆ιαμονή και Εστίαση» 

∆-Γ.1.4

∆-Γ.1.5

Μέση διάρκεια διαμονής τουριστών (διανυκτερεύσεις) στις 
Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Ολοκληρωμένη 
∆ιαχείριση Μικρών Καταλυμάτων»

Μέση διάρκεια διαμονής τουριστών (διανυκτερεύσεις) στις 
Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «All inclusive family 
operated property» 

∆-Γ.1.6

∆-Γ.1.7

Μέση διάρκεια διαμονής τουριστών (διανυκτερεύσεις) στις 
Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Technology friendly 
establishment» 

∆-Γ.1.8

Μέση διάρκεια διαμονής τουριστών (διανυκτερεύσεις) στις 
Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Chinese friendly 
hotel»

Μέση διάρκεια διαμονής τουριστών (διανυκτερεύσεις) στις 
Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Παραδοσιακή 
∆ιαμονή και Εστίαση» 

∆-Γ.1.9

∆-Γ.1.10
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ Γ: Οικονομική Αξία (συνέχεια)

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ.2. Τουριστική Ροή (αξία) στις Τουριστικές 
Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα πρότυπα του Σχήματος ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα

Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις Επιχειρήσεις που 
εφαρμόζουν το πρότυπο «Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση Μικρών 
Καταλυμάτων»

Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις Επιχειρήσεις που 
εφαρμόζουν το πρότυπο «All inclusive family operated 
property» 

∆-Γ.2.1

∆-Γ.2.2

Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις Επιχειρήσεις που 
εφαρμόζουν το πρότυπο«Technology friendly establishment» ∆-Γ.2.3

Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις Επιχειρήσεις που 
εφαρμόζουν το πρότυπο «Chinese friendly hotel»

Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις Επιχειρήσεις που 
εφαρμόζουν το πρότυπο «Παραδοσιακή ∆ιαμονή και Εστίαση» 

∆-Γ.2.4

∆-Γ.2.5
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Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Α.1.1 Ετήσιος Αριθμός Επιχειρήσεων που πιστοποιούνται με βάση το πρότυπο «Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση Μικρών 
Καταλυμάτων»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στον αριθμό των επιχειρήσεων που πιστοποιούνται με βάση το πρότυπο «Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση Μικρών Καταλυμάτων» 
σε ετήσια βάση.

Μονάδα Μέτρησης Αριθμός

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0 (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 200 (2016-2017), 500 (2018-2019), 800 (2020-2021)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος

∆είκτης Α.1.2 Ετήσιος Αριθμός Επιχειρήσεων που πιστοποιούνται με βάση το πρότυπο «All inclusive family operated property»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στον αριθμό των επιχειρήσεων που πιστοποιούνται με βάση το πρότυπο «All inclusive family operated property» σε ετήσια 
βάση.

Μονάδα Μέτρησης Αριθμός

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0 (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 100 (2016-2017), 300 (2018-2019), 500 (2020-2021)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος

Σημείωση: Οι τιμές (βάσης και στόχου) για το σύνολο των δεικτών είναι αντιπροσωπευτικές, παρόλα αυτά θα πρέπει να επιβεβαιωθούν πριν την υιοθέτησή τους
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Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Α.1.3 Ετήσιος Αριθμός Επιχειρήσεων που πιστοποιούνται με βάση το πρότυπο «Technology friendly establishment»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού Αφορά στον αριθμό των επιχειρήσεων που πιστοποιούνται με βάση το πρότυπο «Technology friendly establishment»

Μονάδα Μέτρησης Αριθμός

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0 (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 50 (2016-2017), 100 (2018-2019), 150 (2020-2021)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος

∆είκτης Α.1.4 Ετήσιος Αριθμός Επιχειρήσεων που πιστοποιούνται με βάση το πρότυπο «Chinese friendly hotel»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού Αφορά στον αριθμό των επιχειρήσεων που πιστοποιούνται με βάση το πρότυπο «Chinese friendly hotel» σε ετήσια βάση.

Μονάδα Μέτρησης Αριθμός

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0 (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 30 (2016-2017), 50 (2018-2019), 100 (2020-2021)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος
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Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Α.1.5 Ετήσιος Αριθμός Επιχειρήσεων που πιστοποιούνται με βάση το πρότυπο «Παραδοσιακή ∆ιαμονή και Εστίαση»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού Αφορά στον αριθμό των επιχειρήσεων που πιστοποιούνται με βάση το πρότυπο «Παραδοσιακή ∆ιαμονή και Εστίαση»

Μονάδα Μέτρησης Αριθμός

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0 (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 150 (2016-2017), 300 (2018-2019), 600 (2020-2021)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος

∆είκτης Α.2.1 Ποσοστό τουριστικών επιχειρήσεων που διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα του Σχήματος ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα 

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στον αριθμό των τουριστικών επιχειρήσεων που έχουν πιστοποιηθεί και εφαρμόζουν ένα από τα επιμέρους πρότυπα του 
Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα, προς το συνολικό αριθμό των τουριστικών επιχειρήσεων.

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 2% (2016), 4% (2017), 8% (2018), 11% (2019), 18% (2020), 25% (2021)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 40

Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Β.1.1 Ποσοστό ικανοποιημένων πελατών Επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το πρότυπο «Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση Μικρών 
Καταλυμάτων»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στο μέσο ποσοστό των ικανοποιημένων πελατών των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το πρότυπο «Ολοκληρωμένη 
∆ιαχείριση Μικρών Καταλυμάτων» και υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πηλίκων «αριθμός πελατών που έχουν αξιολογήσει θετικά 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες της επιχείρησης» προς το «συνολικό αριθμό των πελατών της επιχείρησης».

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 95% (2016-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό (%)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Επιχειρήσεις: έρευνες ικανοποίησης πελατών

∆είκτης Β.1.2 Ποσοστό ικανοποιημένων πελατών Επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το πρότυπο «All inclusive family operated property»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στο μέσο ποσοστό των ικανοποιημένων πελατών των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το πρότυπο «All inclusive family 
operated property» και υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πηλίκων «αριθμός πελατών που έχουν αξιολογήσει θετικά τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες της επιχείρησης» προς το «συνολικό αριθμό των πελατών της επιχείρησης».

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 95% (2016-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό (%)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Επιχειρήσεις: έρευνες ικανοποίησης πελατών



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 41

Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Β.1.3 Ποσοστό ικανοποιημένων πελατών Επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το πρότυπο «Technology friendly establishment»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στο μέσο ποσοστό των ικανοποιημένων πελατών των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το πρότυπο «Technology friendly 
establishment» και υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πηλίκων «αριθμός πελατών που έχουν αξιολογήσει θετικά τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες της επιχείρησης» προς το «συνολικό αριθμό των πελατών της επιχείρησης».

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 95% (2016-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό (%)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Επιχειρήσεις: έρευνες ικανοποίησης πελατών

∆είκτης Β.1.4 Ποσοστό ικανοποιημένων πελατών Επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το πρότυπο «Chinese friendly hotel»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στο μέσο ποσοστό των ικανοποιημένων πελατών των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το πρότυπο «Chinese friendly hotel» 
και υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πηλίκων «αριθμός πελατών που έχουν αξιολογήσει θετικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες της 
επιχείρησης» προς το «συνολικό αριθμό των πελατών της επιχείρησης».

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 95% (2016-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό (%)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Επιχειρήσεις: έρευνες ικανοποίησης πελατών



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 42

Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Β.1.5 Ποσοστό ικανοποιημένων πελατών Επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το πρότυπο «Παραδοσιακή ∆ιαμονή και Εστίαση»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στο μέσο ποσοστό των ικανοποιημένων πελατών των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το πρότυπο «Παραδοσιακή ∆ιαμονή και 
Εστίαση» και υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πηλίκων «αριθμός πελατών που έχουν αξιολογήσει θετικά τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες της επιχείρησης» προς το «συνολικό αριθμό των πελατών της επιχείρησης».

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 95% (2016-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό (%)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Επιχειρήσεις: έρευνες ικανοποίησης πελατών

∆είκτης Β.1.6 Ποσοστό επαναλαμβανόμενων πελατών Επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το πρότυπο «Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση 
Μικρών Καταλυμάτων»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στο μέσο ποσοστό των επαναλαμβανόμενων (πιστών) πελατών των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το πρότυπο 
«Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση Μικρών Καταλυμάτων» και υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πηλίκων «αριθμός πελατών που 
επαναλαμβάνουν την επίσκεψη στην επιχείρηση τουλάχιστον μια φορά κάθε 3 χρόνια» προς το «συνολικό αριθμό των πελατών της 
επιχείρησης κατά το ίδιο διάστημα».

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 8% (2018-2019), 12% (2020-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό (%)

Συχνότητα Μέτρησης Κάθε 3 χρόνια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Επιχειρήσεις



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 43

Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Β.1.7 Ποσοστό επαναλαμβανόμενων πελατών Επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το πρότυπο «All inclusive family operated 
property»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στο μέσο ποσοστό των επαναλαμβανόμενων (πιστών) πελατών των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το πρότυπο «All 
inclusive family operated property» και υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πηλίκων «αριθμός πελατών που επαναλαμβάνουν την 
επίσκεψη στην επιχείρηση τουλάχιστον μια φορά κάθε 3 χρόνια» προς το «συνολικό αριθμό των πελατών της επιχείρησης κατά το 
ίδιο διάστημα».

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 10% (2018-2019), 15% (2020-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό (%)

Συχνότητα Μέτρησης Κάθε 3 χρόνια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Επιχειρήσεις

∆είκτης Β.1.8 Ποσοστό επαναλαμβανόμενων πελατών Επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το πρότυπο «Technology friendly 
establishment»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στο μέσο ποσοστό των επαναλαμβανόμενων (πιστών) πελατών των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το πρότυπο «Technology 
friendly establishment» και υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πηλίκων «αριθμός πελατών που επαναλαμβάνουν την επίσκεψη στην 
επιχείρηση τουλάχιστον μια φορά κάθε 3 χρόνια» προς το «συνολικό αριθμό των πελατών της επιχείρησης κατά το ίδιο διάστημα».

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 3% (2018-2019), 8% (2020-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό (%)

Συχνότητα Μέτρησης Κάθε 3 χρόνια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Επιχειρήσεις



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 44

Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Β.1.9 Ποσοστό επαναλαμβανόμενων πελατών Επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το πρότυπο «Chinese friendly hotel»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στο μέσο ποσοστό των επαναλαμβανόμενων (πιστών) πελατών των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το πρότυπο «Chinese 
friendly hotel» και υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πηλίκων «αριθμός πελατών που επαναλαμβάνουν την επίσκεψη στην 
επιχείρηση τουλάχιστον μια φορά κάθε 3 χρόνια» προς το «συνολικό αριθμό των πελατών της επιχείρησης κατά το ίδιο διάστημα».

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 2% (2018-2019), 4% (2020-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό (%)

Συχνότητα Μέτρησης Κάθε 3 χρόνια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Επιχειρήσεις

∆είκτης Β.1.10 Ποσοστό επαναλαμβανόμενων πελατών Επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το πρότυπο «Παραδοσιακή ∆ιαμονή και 
Εστίαση»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στο μέσο ποσοστό των επαναλαμβανόμενων (πιστών) πελατών των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το πρότυπο 
«Παραδοσιακή ∆ιαμονή και Εστίαση» και υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πηλίκων «αριθμός πελατών που επαναλαμβάνουν την 
επίσκεψη στην επιχείρηση τουλάχιστον μια φορά κάθε 3 χρόνια» προς το «συνολικό αριθμό των πελατών της επιχείρησης κατά το 
ίδιο διάστημα».

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 8% (2018-2019), 12% (2020-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό (%)

Συχνότητα Μέτρησης Κάθε 3 χρόνια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Επιχειρήσεις



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 45

Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Β.2.1 Πρόσθετο ποσοστό ικανοποιημένων πελατών Επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα πρότυπα του Σχήματος ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα, σε σχέση με το μέσο ποσοστό ικανοποίησης στον τομέα

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στο επιπλέον ποσοστό των ικανοποιημένων πελατών των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα πρότυπα του Σχήματος 
∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα σε σχέση με το μέσο ποσοστό ικανοποίησης στον τομέα. Υπολογίζεται ως 
η διαφορά του μέσου ποσοστού ικανοποίησης πελατών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα πρότυπα του Σ∆Π Υπηρεσιών στον 
Τουριστικό Τομέα (μέσος όρος των ∆εικτών ∆-Β.1.1, ∆-Β.1.2, ∆-Β.1.3, ∆-Β.1.4 & ∆-Β.1.5) από το μέσο ποσοστό ικανοποίησης 
πελατών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ξενοδοχειακού κλάδου.

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 10% (2016-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό (%)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα πρότυπα του Σ∆Π Υπηρεσιών στον τουριστικό τομέα
ReviewPro, Γενικός ∆είκτης Ικανοποίησης (GRI: Global Review Index) πελατών ελληνικών ξενοδοχείων 

∆είκτης Β.2.2 Ποσοστό θετικών αξιολογήσεων «μυστικού πελάτη»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στον αριθμό των θετικών αξιολογήσεων επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα πρότυπα του Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα από «μυστικό πελάτη», προς το συνολικό αριθμό των αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν με το 
συγκεκριμένο τρόπο.

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 95% (2016-2019), 98% (2020-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό (%)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος / Φορείς Πιστοποίησης



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 46

Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Γ.1.1 Ετήσια αύξηση διανυκτερεύσεων στις Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση Μικρών 
Καταλυμάτων»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στον μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των διανυκτερεύσεων στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Ολοκληρωμένη 
∆ιαχείριση Μικρών Καταλυμάτων». Υπολογίζεται ως ο μέσος όρος του ποσοστού μεταβολής των διανυκτερεύσεων (διανυκτερεύσεις 
έτους “x” μείον διανυκτερεύσεις έτους “x-1”, προς διανυκτερεύσεις έτους “x-1”) στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 5% (2016-2017), 7,5% (2018-2019), 10% (2020-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση Μικρών Καταλυμάτων»

∆είκτης Γ.1.2 Ετήσια αύξηση διανυκτερεύσεων στις Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «All inclusive family operated 
property» 

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στον μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των διανυκτερεύσεων στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «All inclusive family 
operated property». Υπολογίζεται ως ο μέσος όρος του ποσοστού μεταβολής των διανυκτερεύσεων (διανυκτερεύσεις έτους “x” μείον
διανυκτερεύσεις έτους “x-1”, προς διανυκτερεύσεις έτους “x-1”) στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 5% (2016-2017), 7,5% (2018-2019), 10% (2020-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «All inclusive family operated property»



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 47

Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Γ.1.3 Ετήσια αύξηση διανυκτερεύσεων στις Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Technology friendly establishment»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στον μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των διανυκτερεύσεων στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Technology friendly 
establishment». Υπολογίζεται ως ο μέσος όρος του ποσοστού μεταβολής των διανυκτερεύσεων (διανυκτερεύσεις έτους “x” μείον
διανυκτερεύσεις έτους “x-1”, προς διανυκτερεύσεις έτους “x-1”) στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 5% (2016-2017), 7,5% (2018-2019), 10% (2020-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Technology friendly establishment»

∆είκτης Γ.1.4 Ετήσια αύξηση διανυκτερεύσεων στις Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Chinese friendly hotel» 

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στον μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των διανυκτερεύσεων στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Chinese friendly 
hotel». Υπολογίζεται ως ο μέσος όρος του ποσοστού μεταβολής των διανυκτερεύσεων (διανυκτερεύσεις έτους “x” μείον
διανυκτερεύσεις έτους “x-1”, προς διανυκτερεύσεις έτους “x-1”) στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 5% (2016-2017), 7,5% (2018-2019), 10% (2020-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Chinese friendly hotel»



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 48

Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Γ.1.5 Ετήσια αύξηση διανυκτερεύσεων στις Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Παραδοσιακή ∆ιαμονή και 
Εστίαση»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στον μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των διανυκτερεύσεων στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Παραδοσιακή 
∆ιαμονή και Εστίαση». Υπολογίζεται ως ο μέσος όρος του ποσοστού μεταβολής των διανυκτερεύσεων (διανυκτερεύσεις έτους “x” 
μείον διανυκτερεύσεις έτους “x-1”, προς διανυκτερεύσεις έτους “x-1”) στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 5% (2016-2017), 7,5% (2018-2019), 10% (2020-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Παραδοσιακή ∆ιαμονή και Εστίαση»

∆είκτης Γ.1.6 Μέση διάρκεια διαμονής τουριστών (διανυκτερεύσεις) στις Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο 
«Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση Μικρών Καταλυμάτων»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στο μέσο αριθμό διανυκτερεύσεων ανά ταξίδι στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση 
Μικρών Καταλυμάτων». 

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 8,4 (2014) – αφορά στη μέση διάρκεια διαμονής εισερχόμενων τουριστών

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 9,5 (2016-2017), 11(2018-2019), 12 (2020-2021)

Μονάδα Μέτρησης Αριθμός (διανυκτερεύσεις/ταξίδι)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση Μικρών Καταλυμάτων»



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 49

Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Γ.1.7 Μέση διάρκεια διαμονής τουριστών (διανυκτερεύσεις) στις Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «All inclusive 
family operated property»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στο μέσο αριθμό διανυκτερεύσεων ανά ταξίδι στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «All inclusive family operated 
property». 

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 8,4 (2014) – αφορά στη μέση διάρκεια διαμονής εισερχόμενων τουριστών

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 10 (2016-2017), 12 (2018-2019), 14 (2020-2021)

Μονάδα Μέτρησης Αριθμός (διανυκτερεύσεις/ταξίδι)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «All inclusive family operated property»

∆είκτης Γ.1.8 Μέση διάρκεια διαμονής τουριστών (διανυκτερεύσεις) στις Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Technology 
friendly establishment»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στο μέσο αριθμό διανυκτερεύσεων ανά ταξίδι στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Technology friendly 
establishment». 

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 8,4 (2014) – αφορά στη μέση διάρκεια διαμονής εισερχόμενων τουριστών

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 9,5 (2016-2017), 10 (2018-2019), 11 (2020-2021)

Μονάδα Μέτρησης Αριθμός (διανυκτερεύσεις/ταξίδι)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Technology friendly establishment»



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 50

Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Γ.1.9 Μέση διάρκεια διαμονής τουριστών (διανυκτερεύσεις) στις Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Chinese
friendly hotel»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού Αφορά στο μέσο αριθμό διανυκτερεύσεων ανά ταξίδι στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Chinese friendly hotel». 

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 8,4 (2014) – αφορά στη μέση διάρκεια διαμονής εισερχόμενων τουριστών

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 12 (2016-2017), 14 (2018-2019), 16 (2020-2021)

Μονάδα Μέτρησης Αριθμός (διανυκτερεύσεις/ταξίδι)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Chinese friendly hotel»

∆είκτης Γ.1.10 Μέση διάρκεια διαμονής τουριστών (διανυκτερεύσεις) στις Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Παραδοσιακή 
∆ιαμονή και Εστίαση»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στο μέσο αριθμό διανυκτερεύσεων ανά ταξίδι στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Παραδοσιακή ∆ιαμονή και 
Εστίαση». 

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 8,4 (2014) – αφορά στη μέση διάρκεια διαμονής εισερχόμενων τουριστών

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 10 (2016-2017), 11 (2018-2019), 12 (2020-2021)

Μονάδα Μέτρησης Αριθμός (διανυκτερεύσεις/ταξίδι)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Παραδοσιακή ∆ιαμονή και Εστίαση»



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 51

Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Γ.2.1 Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση Μικρών 
Καταλυμάτων»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση τουριστών στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση 
Μικρών Καταλυμάτων» και υπολογίζεται ως ο λόγος των συνολικών ετήσιων εσόδων προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων στις 
συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 71,12 € (2014) – Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση εισερχόμενου τουρίστα

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 75 € (2016-2017), 80 € (2018-2019), 85 € (2020-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ευρώ

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση Μικρών Καταλυμάτων»

∆είκτης Γ.2.2 Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «All inclusive family operated 
property»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση τουριστών στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «All inclusive family operated 
property» και υπολογίζεται ως ο λόγος των συνολικών ετήσιων εσόδων προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων στις συγκεκριμένες 
επιχειρήσεις.

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 71,12 € (2014) – Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση εισερχόμενου τουρίστα

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 80 € (2016-2017), 85 € (2018-2019), 88 € (2020-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ευρώ

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «All inclusive family operated property»



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 52

Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Γ.2.3 Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Technology friendly 
establishment»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση τουριστών στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Technology friendly 
establishment» και υπολογίζεται ως ο λόγος των συνολικών ετήσιων εσόδων προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων στις 
συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 71,12 € (2014) – Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση εισερχόμενου τουρίστα

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 78 € (2016-2017), 85 € (2018-2019), 88 € (2020-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ευρώ

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Technology friendly establishment»

∆είκτης Γ.2.4 Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Chinese friendly hotel»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση τουριστών στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Chinese friendly hotel» και 
υπολογίζεται ως ο λόγος των συνολικών ετήσιων εσόδων προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 71,12 € (2014) – Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση εισερχόμενου τουρίστα

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 80 € (2016-2017), 85 € (2018-2019), 88 € (2020-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ευρώ

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Chinese friendly hotel»



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 53

Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Γ.2.5 Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Παραδοσιακή ∆ιαμονή και 
Εστίαση»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση τουριστών στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Παραδοσιακή ∆ιαμονή και 
Εστίαση» και υπολογίζεται ως ο λόγος των συνολικών ετήσιων εσόδων προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων στις συγκεκριμένες 
επιχειρήσεις.

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 71,12 € (2014) – Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση εισερχόμενου τουρίστα

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 75 € (2016-2017), 80 € (2018-2019), 85 € (2020-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ευρώ

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο «Παραδοσιακή ∆ιαμονή και Εστίαση»
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Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 54

Στο προτεινόμενο σύστημα δεικτών μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής των Σ∆Π Υπηρεσιών, περιλαμβάνονται και δείκτες
ικανοποίησης των πελατών των τουριστικών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα επιμέρους πρότυπα, με στόχο να αποτελέσει ένα πολύτιμο
εργαλείο για την παρακολούθηση και την επίβλεψη της ανάπτυξης ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
μέσω της αξιολόγησης τους από τους χρήστες των υπηρεσιών – πελάτες της επιχείρησης.
Η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών των επιχειρήσεων του ξενοδοχειακού κλάδου πραγματοποιείται με διάφορες τεχνικές
μέτρησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τεχνικές Μέτρησης 
Ποιότητας 

παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

Ερωτηματολόγια – Κάρτες Εντυπώσεων
Κατάλληλα σχεδιασμένα ερωτηματολόγια τα οποία καλείται ο πελάτης
να συμπληρώσει και να αποτυπώσει το βαθμό της ικανοποίησής του
από τις υπηρεσίες που έλαβε σε συγκεκριμένα στάδια της εμπειρίας
του. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων μπορεί να γίνει και μέσω
του διαδικτύου, όπου οι πελάτες καλούνται να συμπληρώσουν on line
το ερωτηματολόγιο αποτυπώνοντας τις εντυπώσεις τους.

Τηλεφωνική Επικοινωνία χωρίς χρέωση
Μέθοδος που παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες εφόσον το 
επιθυμούν, μέσω  συγκεκριμένου τηλεφωνικού αριθμού χωρίς 
χρέωση, να επικοινωνούν με τον πάροχο της υπηρεσίας, να 
αναφέρουν τις απόψεις τους, να κάνουν ερωτήσεις  και να 
εκφράσουν τη γνώμη για τις υπηρεσίες που έλαβαν ή πρόκειται 
να λάβουν. Η αυθόρμητη επικοινωνία των πελατών συντελεί στην 
καταγραφή περισσότερων ακραίων απόψεων, είτε ιδιαίτερης 
δυσαρέσκειας, είτε απόλυτης ικανοποίησης.

∆ειγματοληπτική Έρευνα μέσω διαδικτύου

Έρευνα που πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου με κατάλληλα 
σχεδιασμένο mail ή με διαδικτυακή σύνδεση, η οποία 
απευθύνεται σε κατάλληλο δείγμα πελατών. Με τη τεχνική αυτή 
παρέχεται η δυνατότητα αξιολόγησης των υπηρεσιών που 
παρέχονται σε πολλούς τομείς μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης 
και καταγραφής του βαθμού ικανοποίησης των πελατών, 
συνοδευόμενη και από ποιοτικά σχόλια.

Τηλεφωνικές έρευνες και συνεντεύξεις

Αφορά σε στοχευμένες τηλεφωνικές έρευνες μέσω των οποίων διερευνάται ο 
βαθμός ικανοποίησης των πελατών από την πρόσφατη παροχή υπηρεσιών 
από την επιχείρηση. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται συχνά από τους tour 
operators, οι οποίοι επικοινωνούν με τους πελάτες τους προκειμένου να 
ενημερωθούν για την πιο πρόσφατη ταξιδιωτική εμπειρία τους, ενώ την ίδια 
στιγμή δρομολογούν τις διαδικασίες για το επόμενο ταξίδι τους.

Μυστικός Επισκέπτης
Είναι μια τεχνική μέσω της οποίας προκύπτει σχετικά 

αντικειμενική άποψη για την εμπειρία των πελατών και την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι μυστικοί επισκέπτες 

εμφανίζονται ως πελάτες και αξιολογούν τις υπηρεσίες και τις 
διαδικασίες της επιχείρησης, καταγράφοντας με συστηματικό 

τρόπο όλες τις παραμέτρους που προσδιορίζουν την ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Έρευνες σε Ομάδες Εστίασης
Με την τεχνική αυτή η έρευνα εστιάζει σε ομάδα πελατών 

προκειμένου να καταγράψει το πώς οι πελάτες αντιλαμβάνονται 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το βαθμό ικανοποίησής τους από 
αυτές. Οι πελάτες μπορούν να μοιρασθούν τις αντιδράσεις και τα 
συναισθήματα τους με λεπτομέρεια για τις υπηρεσίες τις οποίες 
μόλις έλαβαν. Με τη τεχνική αυτή προσδίδεται ιδιαίτερη αξία στη 

γνώμη των πελατών η οποία είναι καθοριστική για την άμεση 
αποκατάσταση λαθών και τυχόν αποκλίσεων. 

Έρευνα Κρίσιμων Σημείων
Στη συγκεκριμένη τεχνική οι πελάτες καλούνται να αναγνωρίσουν συγκεκριμένες 

στιγμές από την εμπειρία τους και να αξιολογήσουν την ικανοποίησή τους από την 
παροχή υπηρεσιών, με δείκτη ικανοποίησης που κυμαίνεται σε 3 βαθμίδες: απόλυτα 

δυσαρεστημένοι, αδιάφοροι, πλήρως ικανοποιημένοι. Με την τεχνική αυτή οι 
επιχειρήσεις εντοπίζουν αφενός μεν συγκεκριμένες παραμέτρους των υπηρεσιών που 
συμβάλουν στην απόλυτη ικανοποίηση των πελατών τους και αφετέρου παραμέτρους 

που συντελούν στην απόλυτη δυσαρέσκεια και απαιτείται να επανεξετασθούν.
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Εκτός των τεχνικών που παρουσιάσθηκαν ανωτέρω για τη μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών των επιχειρήσεων, υπάρχουν παράλληλα
πολλοί διαδικτυακοί τόποι στους οποίους οι πελάτες έχουν πρόσβαση για να διατυπώσουν την ικανοποίηση ή μη από εμπειρίες που βίωσαν και
να βαθμολογήσουν συγκεκριμένα στάδια, τομείς ή τμήματα που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση της εμπειρίας τους (π.χ. Trip Advisor).

Από την Αξιολόγηση της Ικανοποίησης των πελατών στην Αξιολόγηση της Εμπειρίας των Πελατών

Η Εταιρεία Starwood, από το 2012, εφαρμόζει πλέον τεχνικές μέτρησης της εμπειρίας των πελατών της (Guest Experience Index) και όχι
τεχνικές μέτρησης της ικανοποίησης. Με τη διαφοροποίηση αυτή η εταιρεία εμβαθύνει και διευρύνει το φάσμα των πεδίων ελέγχου και μέτρησης
της εμπειρίας των πελατών της, εστιάζοντας σε περισσότερα σημεία της διαδικασίας παροχής των υπηρεσιών της, τα οποία συντελούν στη
διαμόρφωση της εμπειρίας των πελατών. Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια αποστέλλονται στους πελάτες ακόμα και κατά τη διάρκεια της
διαμονής τους στο ξενοδοχείο. Με τον τρόπο αυτό καταγράφεται η εντύπωση και ικανοποίηση των πελατών σε όλα τα στάδια της εμπειρίας, σε
όλη τη διάρκεια της διαμονής τους, από τη στιγμή της άφιξης μέχρι και τη στιγμή της αναχώρησης.
Στόχος της νέας τεχνικής είναι:
 Να εντοπίζονται τυχόν δυσαρεστημένοι πελάτες, ακόμα και από στιγμή που θα βρίσκονται εντός του ξενοδοχείου
 Να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εμπειρία κα στις προσδοκίες του πελάτη πριν και κατά τη διαμονή του μέσω κατάλληλων ερωτήσεων
 Να συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα άμεσα ώστε να υπάρχει χρόνος για διορθωτικές ενέργειες και αποκατάσταση λαθών
 Να δίνεται η ευελιξία σε κάθε ξενοδοχείο να προσθέτει τις δικές του ερωτήσεις προς τους πελάτες, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες

του κάθε ξενοδοχείου
 Να αξιολογείται η εμπειρία του πελάτη από οποιαδήποτε επικοινωνία – επαφή με το ξενοδοχείο πριν την άφιξή του σε αυτό (διαδικασία /

επιβεβαίωση κράτησης)

Παράλληλα, η Εταιρεία Starwood εφαρμόζει τη μέθοδο του μυστικού επισκέπτη, μέσω της συνεργασίας της με εξειδικευμένη σε έλεγχο ποιότητας
εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό αξιολογεί, επανακαθορίζει και βελτιώνει τόσο τις διαδικασίες και τα πρότυπα παροχής των υπηρεσιών, όσο κα το
βαθμό απόδοσης αποτελεσματικότητας κα ανταπόκρισης του ανθρώπινου δυναμικού στα ξενοδοχεία που διαχειρίζεται διεθνώς.


