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Κύξηα απνηειέζκαηα έξεπλαο: 

 εκαληηθή πηώζε ζηε κέζε θαηά θεθαιήλ δαπάλε αλά επίζθεςε  

 εκαληηθή πηώζε ηνπ ηδίξνπ ζπγθξηηηθά κε ην 2009 γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ 

εζηηαηνξίσλ παξά ηελ αύμεζε ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ ζηνλ δήκν 

 Δπνρηαθά έληνλε ζπγθέληξσζε ηεο θίλεζεο  

 Έληνλα πξνβιήκαηα επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο 

 

ηα πιαίζηα ηνπ πηινηηθνύ έξγνπ κε ηίηιν «Διεπεύνεζε ηου πόλου ηου ηουπιζμού ζηεν 

παπαγωγική δομή και οικονομία ηου Δήμου Χεπζονήζου με βάζε ηε πποζέγγιζε ηων 

Πεπιθεπειακών Δοπυθόπων Λογαπιαζμών Τουπιζμού», πνπ αλέιαβε θαη’ αλάζεζε ηνπ 

Γήκνπ Υεξζνλήζνπ ην Επγαζηήπιο Επεςνών και Δοπςθόπων Λογαπιαζμών Τοςπιζμού 

(ΔΡΔΓΟΛΟΣ) ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ 

εζηηαηνξίνπ ηνπ εμεηαδόκελνπ δήκνπ. ην επίθεληξν ηεο ελ ιόγσ έξεπλαο ηέζεθαλ 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ, ε κέζε θαηά θεθαιήλ δαπάλε αλά επίζθεςε, 

ε κεηαβνιή ηνπ ηδίξνπ ζπγθξηηηθά κε πξνεγνύκελεο ρξνληέο, ε εζληθόηεηα ησλ θύξησλ 

πειαηώλ θαζώο θαη δεηήκαηα επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ εζηηαηνξίσλ.  

ηελ θαηεγνξία ησλ εζηηαηνξίσλ εληνπίζηεθαλ θαηαζηήκαηα πνπ παξέρνπλ: 

 ππεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ κε πιήξε εμππεξέηεζε εζηηαηνξίνπ,  

 ππεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ ζε εζηηαηόξηα απηνεμππεξέηεζεο (self service) 

 άιιεο ππεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ. 

Δηδηθόηεξα νη ελ ιόγσ επηρεηξήζεηο αθνξνύλ ζε ηαβέξλεο, ςαξνηαβέξλεο, κεδεδνπσιεία, 

εζηηαηόξηα ηαρείαο εμππεξεηήζεσο (fast food), πηηζαξίεο, ςεηνπσιεία – ζνπβιαηδίδηθα θαη 
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ζλαθ κπαξ, κε ή ρσξίο παξνρή θαζηζκάησλ, κε ή ρσξίο παξνρή ζεξβηξίζκαηνο θαη κε ή ρσξίο 

δσληαλή κνπζηθή.  

 

I. Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά  

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ από ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ δήκνπ (επηηόπηα 

θαηαγξαθή) ε κέζε ρσξεηηθόηεηα ησλ εζηηαηνξίσλ μεπεξλά ηηο 90 ζέζεηο (θαζίζκαηα – 

ζθακπό), κε ηε κηθξόηεξε ρσξεηηθόηεηα λα εκθαλίδεηαη ζηελ Γ.Δ. Γνπβώλ ιόγσ ελόο 

πεξηζζόηεξν νηθνγελεηαθνύ ραξαθηήξα ησλ επηρεηξήζεσλ (βι. πίλαθα 5 γηα απαζρόιεζε). Ζ 

ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ζε όιν ησλ δήκν εκθαλίδεη απόιπηε εμάξηεζε από ηνλ 

ηνπξηζκό, δεδνκέλνπ όηη ην ζπληξηπηηθά κεγαιύηεξν κέξνπο ηνπ ηδίξνπ πξνέξρεηαη από ηνλ 

απηόλ. Άμην αλαθνξάο απνηεινύλ νη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμύ ησλ Γεκνηηθώλ 

Δλνηήησλ σο πξνο ηηο ζπλνιηθέο εκέξεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο (βι. πίλαθα 1). 

 

Πίλαθαο 1 : Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά Εζηηαηνξίσλ – Δήκνο Υεξζνλήζνπ 2013 

 
Γ.Δ.  

ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

Γ.Δ.  

ΜΑΛΛΗΩΝ 

Γ.Δ. 

ΓΟΤΒΩΝ 
ΔΗΜΟ 

Οηθηζκόο 
ΛΗΜ. 

ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

ΑΝΩ 

ΥΔΡΟΝΖΟ-

ΠΗΚΟΠΗΑΝΟ-

ΚΟΤΣΟΤ/ΦΑΡΗ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΛΗΑ ΣΑΛΗΓΑ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΚΑΣΩ 

ΓΟΤΒΔ   

% εηήζηνπ ηδίξνπ πξνεξρόκελν από 

ηνπξηζκό 91% 97% 93% 98% 98% 98% 89% 95% 

Μ.Ο Υσξεηηθόηεηαο αλά θαηάζηεκα   106 100 104 88 96 91 63 94 

Ζκέξεο Λεηηνπξγίαο 208 190 202 157 164 160 213 184 

ύλνιν εκεξώλ αηρκήο 52 66 56 47 55 51 58 54 

% εκεξώλ αηρκήο  / εκέξεο ιεηηνπξγίαο 26% 35% 29% 30% 34% 32% 27% 30% 

% εκεξώλ ιεηηνπξγίαο  / 365 57% 52% 55% 43% 45% 44% 58% 51% 

 

Σελ πιένλ ζπξξηθλσκέλε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο εκθαλίδνπλ ηα θαηαζηήκαηα ηνπ νηθηζκνύ ησλ 

Μαιίσλ (157 εκέξεο) κε κεγάιε δηαθνξά ζπγθξηηηθά κε ηηο Κάησ Γνύβεο (-56 εκέξεο), ηνλ 

Ληκέλα Υεξζνλήζνπ (-51 εκέξεο) θαζώο θαη ηνλ κέζν όξν ηνπ δήκνπ (-27 εκέξεο). 

Παξαηεξήζεθε επίζεο ζηνπο πην πνιπζύρλαζηνπο δξόκνπο ησλ Μαιίσλ κεγάιε δηαθύκαλζε 

ζηελ θίλεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Έληνλε ζπγθέληξσζε εκθαλίδεηαη ζηηο 

απνγεπκαηηλέο θαη θπξίσο βξαδηλέο ώξεο, δεκηνπξγώληαο πξηλ από απηέο κηα ζρεδόλ λεθξή 

δώλε ιόγσ έληνλεο λπρηεξηλήο δσήο, ε νπνία θξαηά κέρξη ηηο πξώηεο πξσηλέο ώξεο. 

Παξαηεξείηαη δειαδή ζπξξηθλσκέλε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο αξθεηώλ θαηαζηεκάησλ ζηα 

Μάιηα, θπξίσο εζηηαηνξίσλ κε πιήξε εμππεξέηεζε, ηόζν καθξνζθνπηθά (βξίζθνληαη 

θιεηζηά ηνπιάρηζηνλ ηηο κηζέο κέξεο ηνπ ρξόλνπ) όζν θαη κηθξνζθνπηθά (απνδπλακσκέλε 

πξσηλή-κεζεκεξηαλή δώλε) κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη γηα ηελ νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη 



Έξεπλα Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Τπεξεζηώλ Δζηηαηνξίνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ 2012-13 

 

 
3 

€0,00  

€2,00  

€4,00  

€6,00  

€8,00  

€10,00  

€12,00  

€14,00  

€16,00  

€18,00  

€20,00  

Γ.Δ. ΥΔΡΟΝΖΟΤ Γ.Δ. ΜΑΛΛΗΩΝ Γ.Δ. ΓΟΤΒΩΝ ΓΖΜΟ 
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νηθνλνκηθή απόδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα αλσηέξσ απνδίδνληαη ζηελ εμεηδίθεπζε ηεο 

αγνξάο ησλ Μαιίσλ ζε ππεξεζίεο δηαζθέδαζεο κε έκθαζε ζηελ λπρηεξηλή δσή θαη ζηηο 

λεαληθέο ειηθίεο, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο ζηελ ελ 

δπλάκεη πεξίνδν ησλ δηαθνπώλ ηνπο, όπσο είλαη ε έλαξμε θαη ιήμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

 

II. Καηά θεθαιήλ δαπάλε αλά επίζθεςε θαη κεηαβνιέο ηδίξνπ 

Ζ κέζε θαηά θεθαιήλ δαπάλε αλά επίζθεςε ζηα εζηηαηόξηα ηνπ δήκνπ ην 2013 θπκάλζεθε 

ζηα 12,6€, εκθαλίδνληαο ζεκαληηθή πηώζε ζπγθξηηηθά κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2009 

(βι. πίλαθα 2 θαη δηάγξακκα 1). Ζ κεγαιύηεξε πηώζε ηεο κέζεο δαπάλεο εκθαλίδεηαη ζηελ 

δεκνηηθή ελόηεηα Γνπβώλ (34%), ελώ ε ζρεηηθή ζηαζεξόηεηα ησλ ηηκώλ ζηελ Γ.Δ. Μαιίσλ 

αηηηνινγείηαη ιόγσ ηεο δηαρξνληθήο πξνζέιθπζεο ηνπξηζηώλ ρακειήο δαπάλεο (λεαξέο 

ειηθίεο πνπ πξννξίδνπλ ηηο δαπάλεο ηνπο θπξίσο ζηελ δηαζθέδαζε θαη ην πνηό). 

 

Πίλαθαο 2 : Μέζε θαηά θεθαιήλ δαπάλε αλά επίζθεςε 

  

  
Γ.Δ. 

ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

Γ.Δ. 

ΜΑΛΛΗΩΝ 
Γ.Δ. ΓΟΤΒΩΝ ΔΗΜΟ 

2013 13,7 € 11,7 € 11,5 € 12,6 € 

2012 15,4 € 11,7 € 13,0 € 13,5 € 

2009 18,1 € 12,6 € 17,5 € 15,6 € 

% ΔΙΑΦΟΡΑ 

2013 ΜΕ 2009 * 
-24,4% -7,4% -34,1% -19,4% 

* Σπρώλ αζπκθσλίεο ζηνλ ππνινγηζκό πξνθύπηνπλ ιόγσ ζηξνγγπινπνηήζεσλ ζηηο ηηκέο ηεο κέζεο δαπάλεο. 

 

Δηάγξακκα 1: Απεηθόληζε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο κέζεο θαηά θεθαιήλ δαπάλεο αλά επίζθεςε 
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Ζ πηώζε ζηελ κέζε δαπάλε απνηππώλεηαη, ζύκθσλα κε όζα δειώλνπλ νη εζηηάηνξεο, θαη 

ζηηο κεηαβνιέο ηνπ ηδίξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηα ηελ απόιπηε πιεηνςεθία (άλσ ηνπ 50% 

ησλ θαηαζηεκάησλ) ν εηήζηνο ηδίξνο εκθαλίδεη αμηνζεκείσηε πηώζε πνπ αγγίδεη ην 30-40% 

ζπγθξηηηθά κε ην 2009 (βι. δηάγξακκα 3) παξά ηελ αύμεζε ησλ ζπλνιηθώλ δηαλπθηεξεύζεσλ 

ζηνλ Γήκν Υεξζνλήζνπ (εθηηκώκελε αύμεζε πεξίπνπ 15%-20% κεηαμύ 2009 θαη 2013). Σν 

2013 ζε ζρέζε κε ην 2012 ζεσξήζεθε κηα βειηησκέλε ηνπξηζηηθή ρξνληά γηα ηελ πιεηνλόηεηα 

ησλ εζηηαηνξίσλ (βι. δηάγξακκα 2). 
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εκαληηθόο παξάγνληαο ζηελ πησηηθή ηάζε ηνπ ηδίξνπ έρεη παίμεη ζύκθσλα κε ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο ε εδξαίσζε ηνπ all-inclusive, πνπ επηδξά θαηαιπηηθά ζηελ θίλεζε ησλ 

εζηηαηνξίσλ, θαζώο θαη ε ρακειήο δαπάλεο ηνπξίζηεο πνπ πξνζειθύνληαη από ηέηνηα 

παθέηα. εκεηώλεηαη όηη, βάζεη ησλ επίζεκσλ ζηνηρείσλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε κέζε 

ηνπξηζηηθή δαπάλε αλά ηαμίδη έρεη ππνρσξήζεη ζηαδηαθά ζε επίπεδν ρώξαο θαηά ηελ 

ηειεπηαία 5εηία θαηά 13,3% (από 697 € ην 2009 ζηα 604 € ην 2013)
1
. 

 

 

III. Επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ παξνρήο ππεξεζηώλ εζηηαηνξίνπ 

Παξά ηελ γεληθόηεξε αύμεζε ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ ζε επίπεδν δήκνπ ην 2013 ζπγθξηηηθά κε 

ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά, έλα ζεκαληηθό πνζνζηό επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ 

εζηηαηνξίσλ (26,3%) δήισζε πηώζε ζηελ θίλεζε εληόο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ε νπνία άγγημε ην 

15,3%. Σν θαηλόκελν απηό απνδίδεηαη ζύκθσλα κε ηνπο εζηηάηνξεο ζηηο ζπλζήθεο πνπ 

δηακνξθώλνληαη ζηελ αγνξά κε ηα παθέηα all inclusive θαη ηελ απεξηόξηζηε θαη 

πξνπιεξσκέλε θαηαλάισζε πνπ απηά πξνζθέξνπλ. Καηά απηόλ ηνλ ηξόπν ππνθαζίζηαηαη 

νπζηαζηηθά ε ιεηηνπξγία ησλ εζηηαηνξίσλ θαηά ηξόπν πνπ απηά αδπλαηνύλ λα 

αληαγσληζηνύλ, επεξεάδνληαο παξάιιεια ηελ θηλεηηθόηεηα ησλ ηνπξηζηώλ, ε νπνία ηείλεη λα 

ζπγθξαηείηαη εληόο ησλ θαηαιπκάησλ. Ζ πιεηνςεθία σζηόζν ησλ θαηαζηεκάησλ (49,1%) 

ζεκείσζε αύμεζε ζηελ πειαηεία ηνπο πνπ άγγημε ην 13,6% (βι. πίλαθα 3). Απηή απνδόζεθε 

ηόζν ζηελ γεληθόηεξε αύμεζε ησλ ηνπξηζηώλ ζηελ πεξηνρή ζπγθξηηηθά κε ην 2012 όζν θαη 

ζηελ δπζαξέζθεηα πνπ νη ίδηνη ηνπο κεηέθεξαλ γηα ηελ πξνζθεξόκελε πνηόηεηα εληόο ησλ 

μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ. 

Ληγόηεξν επλνεκέλεο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε όζα πεξηγξάθεθαλ αλσηέξσ, 

εκθαλίδνληαη νη επηρεηξήζεηο ηεο Γ.Δ. Μαιίσλ, ζεκεηώλνληαο ην κηθξόηεξν ελδν-δεκνηηθά 

πνζνζηό επηρεηξήζεσλ κε αύμεζε ζηελ πειαηεία έλαληη ηνπ 2012 (36%) θαη ην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό κε πηώζε (32%). 

 

Πίλαθαο 3: Κίλεζε εληόο θαηαζηεκάησλ _ Δήκνο Υεξζνλήζνπ 2013 vs 2012 

 
Γ.Δ.  

ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

Γ.Δ.  

ΜΑΛΛΗΩΝ 
Γ.Δ. ΓΟΤΒΩΝ ΔΗΜΟ 

% εζηηαηνξίσλ κε αύμεζε ζε ζρέζε 

κε 2012 
57,7% 36,0% 66,7% 49,1% 

% αύξηζηρ 11,2% 15,6% 18,1% 13,6% 

% εζηηαηνξίσλ κε πηώζε ζε ζρέζε 

κε 2012 
23,1% 32,0% 16,7% 26,3% 

% πηώζηρ 20,0% 11,3% 20,0% 15,3% 

 

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλσηέξσ πεξηγξαθόκελσλ ζπλζεθώλ, όπνπ παξαηεξείηαη πηώζε 

ηεο κέζεο δαπάλεο αλά επίζθεςε ή θαη αθόκα ηεο ίδηαο ηεο θίλεζεο εληόο ησλ 

                                                           
1
 Σα ζηνηρεία δαπαλώλ ηεο ΣηΔ γηα ηα έηε 2012 & 2013 ζπλππνινγίδνπλ, ζε αληίζεζε κε ηα 

πξνεγνύκελα έηε, ηελ κέζε δαπάλε από παθέηα θξνπαδηέξαο. Ζ παξάκεηξνο απηή ζπληειεί ζηελ 

πεξεηαίξσ κείσζε ηεο κέζεο δαπάλεο αλά ηαμίδη.  
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θαηαζηεκάησλ, γεγνλόο πνπ απνηππώζεθε θαη ζην ύςνο ηνπ ηδίξνπ ησλ εζηηαηνξίσλ (βι. 

δηάγξακκα 2 & 3), ζε ζπλδπαζκό κε έλαλ δηαθαηλόκελν θνξεζκό (96,5% δήισζαλ όηη 

ππάξρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπο πνπ πξνζθέξνπλ ην ίδην πξντόλ), νη 

επηρεηξήζεηο έρνπλ πξνβεί ζηα αθόινπζα κέηξα αληηκεηώπηζεο (πίλαθαο 4). 

 

Πίλαθαο 4 : Μέηξα αληηκεηώπηζεο 

 
Γ.Δ.  

ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

Γ.Δ.  

ΜΑΛΛΗΩΝ 
Γ.Δ. ΓΟΤΒΩΝ ΔΗΜΟ 

Μείσζε ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο 53,8% 84,0% 100,0% 71,9% 

Μείσζε ηηκώλ 46,2% 36,0% 83,3% 45,6% 

Αύμεζε πξνζθνξώλ 65,4% 64,0% 50,0% 63,2% 

Καλέλα από ηα αλσηέξσ 19,2% 4,0% 0,0% 10,5% 

Άιιν  11,5% 20,0% 50,0% 19,3% 

 

Όπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαηαζηεκάησλ έρεη 

πξνβεί ζε κείσζε ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο θαη ζε αύμεζε πξνζθνξώλ, ελώ έλα ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθό ηκήκα έρεη πξνρσξήζεη ζε κεηώζεηο ηηκώλ. Ζ  θαηεγνξία “Άιιν” πεξηιακβάλεη 

θπξίσο απαληήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ βειηίσζε ηεο παξερόκελεο πνηόηεηαο θαη ζηελ αύμεζε 

ηεο πξνζσπηθήο εξγαζίαο.  

εκεηώλεηαη όηη ζηε Γ.Δ. Μαιίσλ ε δπλαηόηεηα πεξεηαίξσ κείσζεο ησλ ηηκώλ έρεη 

πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά, ζύκθσλα κε όζα δειώλνπλ νη θαηαζηεκαηάξρεο, γεγνλόο πνπ 

πξνζαλαηνιίδεη ηηο επηρεηξήζεηο θπξίσο ζηελ ζπκπίεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο. Ζ κείσζε 

απηή εκθαλίδεη λα έρεη ηδηαίηεξν αληίθηππν ζηελ απαζρόιεζε (βι. πίλαθα 5), όπνπ 

παξνπζηάδνληαη ηα πςειόηεξα πνζνζηά ζηελ πξόζεζε κείσζεο ησλ απαζρνινπκέλσλ θαη 

αληίζηνηρα κεδεληθή πξόζεζε ζηελ αύμεζε ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ. Τςειά εκθαλίδνληαη 

ηα πνζνζηά κηαο πξνβιεπόκελεο κείσζεο πξνζσπηθνύ θαη ζπλνιηθόηεξα ζε επίπεδν δήκνπ 

(24,6%). ηελ δεκνηηθή ελόηεηα Γνπβώλ ε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ 

εζηηαηνξίνπ δείρλεη λα βαζίδεηαη πεξηζζόηεξν ζηελ εξγαζία ησλ νηθνγελεηαθώλ κειώλ, 

δεδνκέλνπ όηη ηα θαηαζηήκαηα ζηελ ελ ιόγν Γ.Δ. εκθαλίδνπλ θαη ηελ κηθξόηεξε 

ρσξεηηθόηεηα έλαληη ησλ ππόινηπσλ ελνηήησλ (βι. πίλαθα 1). 

 

Πίλαθαο 5: Πξνζέζεηο γηα κείσζε, ζπγθξάηεζε ή αύμεζε πξνζσπηθνύ γηα  ηελ ηνπξηζηηθή 

πεξίνδν 2014 

 
Γ.Δ.  

ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

Γ.Δ.  

ΜΑΛΛΗΩΝ 
Γ.Δ. ΓΟΤΒΩΝ ΔΗΜΟ 

Μείσζε 23,1% 28,0% 16,7% 24,6% 

πγθξάηεζε 46,2% 56,0% 16,7% 47,4% 

Αύμεζε 7,7% 0,0% 16,7% 5,3% 

Γελ γλσξίδσ / Γελ 

απαληώ 
19,2% 16,0% 16,7% 17,5% 

Γελ απαζρνιείηαη 

έκκηζζν πξνζσπηθό 
3,8% 4,0% 33,3% 7,0% 
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Γηζηαθηηθόηεηα απνηππώλεηαη θαη ζηηο επελδπηηθέο πξνζέζεηο, όπνπ ε απόιπηε πιεηνςεθία 

ησλ επηρεηξήζεσλ δελ ζθνπεύεη λα θάλεη θάπνηα απνιύησο αιιαγή (πίλαθαο 6). Ζ αλαθαίληζε 

/ αλαλέσζε αθνξά θπξίσο ζε κηθξήο θιίκαθαο επεκβάζεηο, όπσο αλαλέσζε ηεο δηαθόζκεζε 

ή θξεζθάξηζκα (βάςηκν) ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

 
Πίλαθαο 6: Πξνζέζεηο γηα επέλδπζε γηα ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν 2014 

 
Γ.Δ.  

ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

Γ.Δ.  

ΜΑΛΛΗΩΝ 
Γ.Δ. ΓΟΤΒΩΝ ΔΗΜΟ 

Άλνηγκα λένπ θαηαζηήκαηνο κε ηελ 

ίδηα δξαζηεξηόηεηα εληόο ηνπ δήκνπ  
3,8% 4,0% 0,0% 3,5% 

Αλαθαίληζε / αλαλέσζε ηνπ 

ππάξρνληνο θαηαζηήκαηνο 
34,6% 24,0% 33,3% 29,8% 

Κακία αιιαγή 42,3% 60,0% 66,7% 52,6% 

Γελ γλσξίδσ / Γελ απαληώ 19,2% 12,0% 0,0% 14,0% 

Άιιν  3,8% 0,0% 0,0% 1,8% 

Οη αλσηέξσ ζπλζήθεο αγνξάο επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά, όπσο απνηππώλεηαη ζηνλ αθόινπζν 

πίλαθα, ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ δπλαηόηεηά ηνπο λα 

αληαπνθξηζνύλ ζηηο ππνρξεώζεηο έλαληη ηνπ πξνζσπηθνύ, ηνπ δεκνζίνπ, ησλ πξνκεζεπηώλ 

θαη ησλ παξνρέσλ πνηθίισλ ππεξεζηώλ (εθκηζζσηέο, πηζησηηθά ηδξύκαηα). Ο βαζκόο 

έληαζεο ηεο εθάζηνηε δπζθνιίαο νξίδεηαη σο εμήο : 1 = πνιύ κηθξή, 2 = κηθξή, 3 = κέηξηα, 4 

= κεγάιε, 5 = πνιύ κεγάιε. Γηα παξάδεηγκα, ην 98,2% ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ 

εζηηαηνξίνπ ζε επίπεδν δήκνπ αληηκεησπίδεη κεγάιεο δπζθνιίεο (βαζκόο έληαζεο ηεο 

δπζθνιίαο 3,9) ζηελ απνπιεξσκή ησλ πξνκεζεπηώλ ηνπο. Παξνκνίσο, ην 93% ησλ 

επηρεηξήζεσλ δπζθνιεύεηαη πνιύ ζηελ έγθαηξε  θαηαβνιή ησλ κηζζώλ (βαζκόο έληαζεο ηεο 

δπζθνιίαο 3,8). Σα ζρεηηθά ρακειόηεξα πνζνζηά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ δπλαηόηεηα 

έγθαηξεο θαηαβνιήο ησλ δόζεσλ ζηηο ηξάπεδεο θαη ν αληίζηνηρνο κεησκέλνο βαζκόο έληαζεο, 

αηηηνινγήζεθε από ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο θαζόζνλ ζπεύδνπλ πξσηίζησο ζηελ ηαθηνπνίεζε 

ησλ ζρεηηθώλ ππνρξεώζεσλ ιόγσ κε επειημίαο ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, κε απνηέιεζκα 

λα ζπζζσξεύνληαη ηα πξνβιήκαηα ζηνπο ππόινηπνπο ηνκείο. Υαξαθηεξηζηηθό απνηειεί ην 

γεγνλόο ε Γ.Δ. Μαιίσλ ζπγθεληξώλεη ηα πςειόηεξα πνζνζηά ηδηόθηεησλ θαηαζηεκάησλ θαη 

ηα ρακειόηεξα ζε επηρεηξήζεηο κε δάλεην, γεγνλόο πνπ απνηειεί θαη δείθηεο αληνρήο ζηηο 

επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο έληνλνπ αληαγσληζκνύ ζε επίπεδν ηηκώλ θαη ρακειήο ζπγρξόλσο 

αγνξαζηηθήο δύλακεο ηνπξηζηώλ. 

 
Πίλαθαο 7: Δπλαηόηεηεο απξόζθνπηεο εθπιήξσζεο ππνρξεώζεσλ 

 
Γ.Δ.  

ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

Γ.Δ.  

ΜΑΛΛΗΩΝ 
Γ.Δ. ΓΟΤΒΩΝ ΔΗΜΟ 

Γπζθνιίεο ζηελ θαηαβνιή ελνηθίσλ 76,9% 56,0% 83,3% 68,4% 

 Βαθμόρ ένηαζηρ 3,7 3,9 2,0 3,5 

Ιδιόκηεηο καηάζηεμα 23,1% 44,0% 16,7% 31,6% 
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Γπζθνιίεο ζηελ θαηαβνιή δόζεσλ 

δαλείσλ  
69,2% 24,0% 66,7% 49,1% 

 Βαθμόρ ένηαζηρ 2,4 2,8 1,8 2,4 

Δεν υπάπχει δάνειο για ηο 

εξεηαδόμενο καηάζηεμα 
30,8% 76,0% 33,3% 50,9% 

Γπζθνιίεο ζηελ θαηαβνιή κηζζώλ 96,2% 92,0% 83,3% 93,0% 

 Βαθμόρ ένηαζηρ 3,3 4,4 3,8 3,8 

Γπζθνιίεο αληαπόθξηζεο ζηηο 

ππνρξεώζεηο έλαληη πξνκεζεπηώλ 
100,0% 96,0% 100,0% 98,2% 

 Βαθμόρ ένηαζηρ 3,5 4,3 4,2 3,9 

Γπζθνιίεο ζηελ θαηαβνιή θόξσλ 100,0% 96,0% 100,0% 98,2% 

 Βαθμόρ ένηαζηρ 2,8 2,9 2,8 2,8 

 

 

IV. Εζληθόηεηα θύξησλ πειαηώλ 

Οη θπξηόηεξεο εζληθόηεηεο ησλ πειαηώλ ησλ εζηηαηνξίσλ γηα ην έηνο 2013 εκθαλίδνπλ έλα 

δηαθνξεηηθό κσζατθό αλάινγα ηνλ νηθηζκό θαη ηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα (Γ.Δ.). πλνιηθά ζε 

επίπεδν δήκνπ, νη πξώηεο ηξεηο εζληθόηεηεο αθνξνύλ ζε Άγγινπο (30%), Ρώζνπο (16,5%) θαη 

Οιιαλδνύο (15,7%). Ζ πςειή ζέζε ησλ Άγγισλ νθείιεηαη ζηελ έληνλε παξνπζία ηνπο ζηελ 

Γ.Δ. Μαιίσλ, ε νπνία αγγίδεη ην 50%. Αθνινπζνύλ νη Οιιαλδνί (13,2%) θαη νη Ηζξαειηλνί 

(9,3%). Κύξηνη πειάηεο ζηελ Γ.Δ. Υεξζνλήζνπ απνηεινύλ νη Ρώζνη (24,8%), νη Οιιαλδνί 

(21%) θαη έπνληαη νη Άγγινη (11,3%). ηελ Γ.Δ. Γνπβώλ θπξηαξρνύλ νη Άγγινη (28,3%) θαη 

νη Γάιινη (19,2%) ελώ αθνινπζνύλ νη Ρώζνη (14,7%). εκεηώλεηαη, όηη ηα εκθαληδόκελα 

πνζνζηά ησλ Άγγισλ, ησλ Ρώζσλ θαη ησλ Γεξκαλώλ είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ειαθξώο 

κεγαιύηεξα, αθνύ εκπεξηέρνληαη θαη ζηηο επξύηεξεο θαηεγνξίεο ησλ Βξεηαλώλ (Άγγινη, 

θσηζέδνη, Ηξιαλδνί, Οπαινί), ησλ Αλαηνιηθώλ ρσξώλ (Ρώζνη, Οπθξαλνί θιπ) θαη ησλ 

Γεξκαλόθσλσλ (Γεξκαλνί, Απζηξηαθνί, Διβεηνί), ελώ ε θαηεγνξία Λοιπέρ Εθνικόηηηερ 

πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ππόινηπεο εζληθόηεηεο πέξαλ ησλ 3 θπξηόηεξσλ. Αλαιπηηθή 

θαηάζηαζε αλά νηθηζκό θαη δεκνηηθή ελόηεηα αθνινπζεί ζηνλ αθόινπζν πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 8: Εζληθόηεηεο πειαηώλ αλά νηθηζκό θαη δεκνηηθή ελόηεηα Δήκνπ Υεξζνλήζνπ 2013 

 
Γ.Δ.  

ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

Γ.Δ.  

ΜΑΛΛΗΩΝ 

Γ.Δ. 

ΓΟΤΒΩΝ 
ΔΗΜΟ 

Οηθηζκόο ΛΗΜ. 

ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

ΑΝΩ 

ΥΔΡΟΝΖΟ-

ΠΗΚΟΠΗΑΝΟ-

ΚΟΤΣΟΤ/ΦΑΡΗ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΛΗΑ ΣΑΛΗΓΑ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΚΑΣΩ 

ΓΟΤΒΔ  

ΒΡΔΣΑΝΟΗ 

(απξνζδηόξηζηα) 
1,9% 10,0% 4,4% 3,3% 0,0% 2,0% 14,2% 4,4% 

ΆΓΓΛΟΗ 6,4% 22,5% 11,3% 56,4% 39,8% 49,8% 28,3% 30,0% 

ΚΩΣΔΕΟΗ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 0,7% 

ΗΡΛΑΝΓΟΗ 0,0% 5,6% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 1,0% 

ΓΔΡΜΑΝΟΦΩΝΟΗ 

(απξνζδηόξηζηα) 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 1,0% 1,7% 0,6% 

ΓΔΡΜΑΝΟΗ 2,9% 7,7% 4,4% 1,4% 9,3% 4,6% 2,5% 4,3% 

ΔΛΒΔΣΟΗ 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 
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ΟΛΛΑΝΓΟΗ 15,7% 33,1% 21,0% 16,1% 8,8% 13,2% 2,5% 15,7% 

ΗΣΑΛΟΗ 0,6% 2,3% 1,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,5% 

ΓΑΛΛΟΗ 2,2% 0,6% 1,7% 0,4% 0,0% 0,3% 19,2% 2,9% 

ΒΔΛΓΟΗ 0,6% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 

ΚΑΝΓΗΝΑΒΟΗ 
(απξνζδηόξηζηα) 

1,7% 1,5% 1,6% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,8% 

ΒΟΡΔΗΟ-ΔΤΡΩΠΑΗΟΗ 
(απξνζδηόξηζηα) 

3,3% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΔ ΥΩΡΔ 
(απξνζδηόξηζηα) 

6,8% 0,0% 4,7% 0,0% 10,8% 4,3% 0,0% 4,1% 

ΡΩΟΗ  34,8% 2,3% 24,8% 5,1% 13,0% 8,2% 14,7% 16,5% 

ΗΡΑΖΛΗΝΟΗ 5,6% 0,0% 3,8% 9,0% 9,8% 9,3% 0,0% 5,8% 

ΔΛΛΖΝΔ 2,7% 0,0% 1,8% 0,9% 0,0% 0,6% 0,0% 1,1% 

ΛΟΗΠΔ (απξνζδηόξηζηα) 14,9% 14,4% 14,7% 6,7% 5,9% 6,3% 8,7% 10,4% 

 

 

V. ύλνςε απνηειεζκάησλ 

Ζ έξεπλα θαηέδεημε όηη νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαζίζηαληαη όιν θαη πην δπζρεξείο γηα ηελ 

εύξπζκε ιεηηνπξγία ή θαη επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ εζηηαηνξίνπ. 

Δπηζεκάλζεθε από πνιινύο εζηηάηνξεο ην γεγνλόο όηη κε ηελ εδξαίσζε ηνπ all inclusive, ην 

νπνίν εκθαλίζηεθε λα επεθηείλεηαη θαη ζηα ελνηθηαδόκελα δσκάηηα & δηακεξίζκαηα, θαη ηελ 

επαθόινπζε ζπξξίθλσζε ζηελ θίλεζε εληόο ησλ θαηαζηεκάησλ, νη επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ρώξν ηνπ επηζηηηζκνύ θαζίζηαληαη ππεξάξηζκεο. Ο εληεηλόκελνο 

αληαγσληζκόο πεξηνξίδεη ηηο δπλαηόηεηεο πεξεηαίξσ κείσζεο ηόζν ησλ ηηκώλ όζν θαη ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο. Δπηζεκάλζεθε επίζεο από πνιινύο, ηόζν ην γεγνλόο όηη νξηζκέλεο 

θαθεηέξηεο & θαθέ κπαξ πξνζθέξνπλ θαηά παξάβαζε ηνπ λόκνπ θαγεηό εζηηαηνξίνπ, όζν 

θαη θαηλόκελα άγξαο πειαηώλ από ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο.  

Ζ αύμεζε ηνπ θόζηνπο ησλ πξώησλ πιώλ θαη εκπνξεπκάησλ, ν κεγάινο αληαγσληζκόο 

κεηαμύ ησλ εζηηαηνξίσλ ζε επίπεδν πξνζθεξόκελσλ ηηκώλ, ε έληνλε επνρηθόηεηα ηνπ 

ηνπξηζκνύ θαη ε πησηηθή ηάζε ζηελ θηλεηηθόηεηα θαη ηελ κέζε δαπάλε ησλ ηνπξηζηώλ, 

δεκηνπξγνύλ έλα εθξεθηηθό κείγκα γηα ηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ. Σα 

αλσηέξσ αληαλαθιώληαη γηα έλα κεγάιν ηκήκα ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε κείσζε ηνπ ηδίξνπ 

ζπγθξηηηθά κε πξνεγνύκελεο ρξνληέο παξά ηελ αληηζηξόθσο αλάινγε αύμεζε ησλ ηνπξηζηώλ 

ζηελ πεξηνρή. Απηό ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά ζηελ δηακόξθσζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο 

(κεηώζεηο ηηκώλ, απμήζεηο πξνζθνξώλ), επηδξά αξλεηηθά ζηελ πξόζεζε πξαγκαηνπνίεζεο 

επελδύζεσο θαη δεκηνπξγίαο επηπξόζζεησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη νδεγεί ζηελ αλάγθε 

πεξηνξηζκνύ ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ. ηα πιαίζηα αιπζηδσηώλ επηδξάζεσλ, εκθαλίδνληαη 

δπζρέξεηεο ζηελ απξόζθνπηε θαη έγθαηξε εθπιήξσζε ππνρξεώζεσλ έλαληη ηνπ πξνζσπηθνύ, 

ηνπ δεκνζίνπ, ησλ πξνκεζεπηώλ θαη ησλ παξνρέσλ ππεξεζηώλ (εθκηζζσηέο, πηζησηηθά 

ηδξύκαηα). 
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ΗΜΕΙΩΕΙ 

Ζ Έπεςνα Επισειπήζεων Παποσήρ Υπηπεζιών Εζηιαηοπίος Δήμος Φεπζονήζος 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πηινηηθνύ έξγνπ κε ηίηιν «Δηεξεύλεζε ηνπ ξόινπ ηνπ 

ηνπξηζκνύ ζηελ παξαγσγηθή δνκή θαη νηθνλνκία ηνπ Δήκνπ Υεξζνλήζνπ κε βάζε ηε 

πξνζέγγηζε ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ». 

Φνξέαο πινπνίεζεο ηεο κειέηεο απνηειεί ην Επγαζηήπιο Επεςνών και Δοπςθόπων 

Λογαπιαζμών Τοςπιζμού (ΔΡΔΓΟΛΟΣ) ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, κε επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηνλ νκόηηκν θαζεγεηή ηνλ θ. Εαραξάην 

Γεξάζηκν. Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε θαη’ αλάζεζε ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, ππό ηελ 

δεκαξρία ηνπ θ. Γνμαζηάθε Εαραξία, ζηα πιαίζηα πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο.  

Κεληξηθό ζθνπόο ηεο κειέηεο απνηειεί ε εμέηαζε ηνπ ηξόπνπ θαηά ηνλ νπνίνλ ε ηνπξηζηηθή 

θαηαλάισζε θαη δαπάλε επηδξά ζηελ παξαγσγηθή δνκή θαη νηθνλνκία ηνπ πιένλ ηνπξηζηηθνύ 

δήκνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη ελόο εθ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ πξννξηζκώλ ζηελ Διιάδα. 

Γηα ηνλ ζθνπό απηόλ πξαγκαηνπνηνύληαη παξάιιειεο κειέηεο ζε πνιινύο Τοςπιζηικά 

Φαπακηηπιζηικούρ θιάδνπο (θαηαιύκαηα, εζηίαζε, επηιεγκέλνη θιάδνη ιηαληθνύ εκπνξίνπ 

θιπ) ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ. 

εκεηώλεηαη όηη, ε κειέηε ζηνρεύεη ζηελ δεκηνπξγία ελόο κόληκνπ κεραληζκνύ 

παξαθνινύζεζεο ησλ ηνπξηζηηθώλ κεγεζώλ ζην Γήκν, βαζηθό ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ ζα 

απνηειεί έλα Παξαηεξεηήξην Σνπξηζκνύ, θαη όρη απιώο ζηελ δηεμαγσγή κηαο ζπγθπξηαθνύ 

ραξαθηήξα έξεπλαο. Απνδέθηεο ησλ σθειεηώλ από ηελ ιεηηνπξγία απηνύ ηνπ εξγαιείνπ 

κέηξεζεο πνπ θαηαζθεπάδεηαη, ζα απνηειεί ηόζν ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα ηελ ράξαμε ηεο 

ηνπξηζηηθήο θαη επξύηεξεο πνιηηηθήο ηεο, όζν θαη νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο θαη γεληθόηεξα νη 

ηνπξηζηηθέο ζπιινγηθόηεηεο πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ ηνπξηζκό ηνπ Γήκνπ 

Υεξζνλήζνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ελ ιόγσ δξάζε δηελεξγείηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα, γεγνλόο πνπ 

θαηαδεηθλύεη ηελ πξσηνπνξηαθή ηεο θύζε. Παξάιιεια απνηειεί κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο 

κειέηεο πνπ έρνπλ πνηέ δηεμαρζεί ζηελ ρώξα καο ζην πεδίν ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο θαη 

ηδηαίηεξα ζε επίπεδν δήκνπ, ε βαξύηεηα ηεο νπνίαο γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή εάλ ιεθζνύλ 

ππόςε νη ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο θαη αλαγθαηόηεηεο πιεξνθόξεζεο ηεο ηξέρνπζαο δηεζλνύο θαη 

ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

 

Σαπηόηεηα έξεπλαο 

Ζ Έπεςνα Επισειπήζεων Παποσήρ Υπηπεζιών Εζηιαηοπίος δηελεξγήζεθε θαηά ην δηάζηεκα 2-

11 Οθησβξίνπ 2013 κε ηελ κέζνδν ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. Λήθζεθε 

ζηξσκαηνπνηεκέλν δείγκα πνπ αλαινγεί, ζύκθσλα κε ην κεηξών ηνπ Δκπνξηθνύ – 

Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ, ζην 13,8% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ 

Υεξζνλήζνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηα πιαίζηα ηεο θύξηαο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο ζηνλ 

θιάδν ησλ ςπηπεζιών εζηιαηοπίων και κινηηών μονάδων εζηίαζηρ.  
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Παξαπνκπέο 

Γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ πηινηηθνύ έξγνπ παξαθαινύκε λα επηζθεθζείηε 

ηελ αθόινπζε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, όπνπ αλαξηώληαη όια ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηηο δηάθνξεο πιεπξέο ηεο επηζηεκνληθήο κειέηεο: 

 Κιαδηθή δηάξζξσζε Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θαη Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ζξαθιείνπ 

 Βαζηθέο Σνπξηζηηθά Υαξαθηεξηζηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Γήκνπ θαη Κξήηεο – 

Μεηξών Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ 

 Γπλακηθόηεηα θιηλώλ όισλ ησλ ηύπσλ θαηαιύκαηνο Γήκνπ θαη Κξήηεο 

 Ξελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα θαη Δλνηθηαδόκελα δσκάηηα – δηακεξίζκαηα αλά κνξθή, 

ηάμε θαη νηθηζκό 

 Δπνρηθόηεηα δηαλπθηεξεύζεσλ ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα αλά κνξθή παθέηνπ  

 Αθίμεηο - δηαλπθηεξεύζεηο αλά ρώξα πξνέιεπζεο ηνπξηζηώλ αλά Γεκνηηθή Δλόηεηα 

 Καηαλαιώζεηο πξντόλησλ, ελέξγεηαο θαη ύδαηνο ησλ μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ  

 Έξεπλα ιηαληθνύ εκπνξίνπ θαη βηνηερληθήο παξαγσγήο 

 Έξεπλα επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ εζηηαηνξίνπ  

 

Ηζηνζειίδα Γήκνπ Υεξζνλήζνπ:  

http://www.hersonisos.gr/municipal/tourism/tourism-satellite-accounts.html 

 

 

 

Γξ. Υαηδεκαξηλάθεο ηαύξνο 

Δξεπλεηήο Δξγαζηεξίνπ Δξεπλώλ θαη Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ (Δξ.Δ.Γν.Λν.Σ) 

Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

Παλεπηζηήκην Παηξώλ 

e-mail: shatzi@upatras.gr 
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