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Περίληψη 

Μεθοδολογία για εκπαιδευτές στην έξυπνη φιλοξενία "Smart Hospitality 

Academy". 2ο Πνευματικό Προϊόν. 

 
Η Ακαδημία Έξυπνης Φιλοξενίας είναι ένας προηγμένος οδηγός για την εφαρμογή μιας εξυπνότερης 

προσέγγισης όσον αφορά έναν από τους πιο δύσκολους τομείς του τουρισμού και της εκπαίδευσης. 

Δεδομένης της οικονομικής στασιμότητας, της κλιματικής αλλαγής, των πολέμων και της πανδημίας 

του COVID-19, οι υπηρεσίες φιλοξενίας αντιμετωπίζουν ειδικά στη σημερινή εποχή τεράστια 

προβλήματα και χρειάζονται καινοτόμες προσεγγίσεις και αλλαγές. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στον τομέα της καινοτομίας για τη χρήση επιστημονικών καινοτομιών είναι ρεαλιστικές και 

εφαρμόσιμες στον τομέα της φιλοξενίας. Οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων από την Λιθουανία, 

Εσθονία, Ελλάδα και Ισπανία ανέπτυξαν αυτήν τη μεθοδολογία μάθησης για εκπαιδευτές στο 

πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Η μεθοδολογία αποτελείται από μια «έξυπνη» επιχειρηματική 

προσέγγιση στις υπηρεσίες φιλοξενίας με μαθησιακή ουσία, δομή, συνδέσμους, ευρήματα και 

αξιολογήσεις ιστορικών ποιοτικών τάσεων από το χτες, μέχρι το σήμερα και το αύριο. Η 

εφαρμοσμένη προσέγγιση κυκλικής οικονομίας 3.0 επιτρέπει την ποιοτική προσέγγιση στην φυσική, 

οικονομική, πράσινη, βιώσιμη και έξυπνη ανάπτυξη των τουριστικών φορέων και συμβάλλει στο να 

διαμορφωθούν αρχές έξυπνου τουρισμού και προηγμένης καινοτομίας σε όλα τα στάδια του 

κύκλου υπηρεσιών:  μάρκετινγκ,  επικοινωνία, διαμονή,  τροφοδοσία,  ευεξία  και τοπικές 

μεταφορές. Οι εκπαιδευτές, μέσω του οδηγού, αποκτούν πρόσβαση σε εύκολα προσαρμόσιμο 

εκπαιδευτικό υλικό, που μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες τις ομάδας στόχου. Το 

περιεχόμενο της εκπαίδευσης «Έξυπνη Φιλοξενία» παρουσιάζεται ως μετάβαση από την 

ακαδημαϊκή διδακτική διαδικασία στην ψηφιακή αυτοβελτίωση. Η μορφή της εκπαίδευσης «Έξυπνη 

Φιλοξενία» ενδείκνυται ως διά ζώσης εκπαίδευση, μεικτή μάθηση, καθώς και ψηφιακή αυτο-

εκπαίδευση. Το πρακτικό μέρος του προγράμματος αποτελείται από 24 ακαδημαϊκά μαθήματα, τα 

οποία αποτελούνται από 6 ενότητες εκπαίδευσης έξυπνης φιλοξενίας: καινοτομία μάρκετινγκ, 

καινοτομία επικοινωνίας, καινοτομία φιλοξενίας, καινοτομία εστίασης, καινοτομία ευεξίας, 

καινοτομία τοπικών μέσων μεταφοράς. Η εργαλειοθήκη από καλές πρακτικές, προσομοιωτές και 

εργαλεία αυταξιολόγησης επιτρέπει στους εκπαιδευτές να προγραμματίζουν προηγμένα μαθήματα 

κατάρτισης και αυτοβελτίωσης πάνω στην έξυπνη φιλοξενία. 
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Εισαγωγή 

Το "Smart Hospitality" («Έξυπνη Φιλοξενία») είναι ένα πρόγραμμα Στρατηγικής Σύμπραξης Erasmus+ 

με εταίρους από τη Λιθουανία, την Εσθονία, την Ελλάδα και την Ισπανία, που δραστηριοποιούνται 

στην εκπαίδευση ενηλίκων. Συντονιστής είναι ο Οργανισμός Έρευνας και Κατάρτισης του 

Ινστιτούτου Στρατηγικής Αυτοδιαχείρισης από τη Λιθουανία. 

Οι εταίροι βρίσκονται πολύ κοντά σε μια τεχνολογική επανάσταση που θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο 

που ζούμε και εργαζόμαστε. Ένας νέος τύπος πελάτη - ο ψηφιακός ντόπιος - θα είναι ο κύριος 

χειριστής των υπηρεσιών φιλοξενίας. Οι καταναλωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση στον ψηφιακό 

κόσμο: είτε θέλουν να καλέσουν ένα ταξί, είτε να πραγματοποιήσουν μια κράτηση, είτε να 

αγοράσουν ένα προϊόν, είτε να κάνουν μια πληρωμή, είτε να ακούσουν μουσική, είτε να παίξουν ένα 

παιχνίδι, οποιοδήποτε από αυτά μπορεί πλέον να γίνει εξ αποστάσεως. Ο κλάδος της φιλοξενίας 

υποχρεώνεται να γίνει ευέλικτος και δυναμικός και να διαμορφωθεί σε έναν τομέα όπου οι 

ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες. Στο σύγχρονο χώρο εργασίας, οι ψηφιακές δεξιότητες 

χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης. Στο μέλλον, οι ψηφιακές δεξιότητες θα είναι ζωτικής σημασίας. 

Μια πρόσφατη έρευνα αποκάλυψε ότι, σύμφωνα με τους εργοδότες, οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη 

από ισχυρότερες ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με τις έξυπνες τεχνολογίες. Πολλοί 

εκπαιδευτές που εργάζονται με ενήλικες μαθητές στον τομέα της φιλοξενίας, δε γνωρίζουν πώς να 

αναπτύξουν αυτού του είδους τις δεξιότητες. Το "Smart Hospitality Academy" συνεισφέρει στην 

ανάπτυξη των γνώσεων των εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με τις έξυπνες τεχνολογίες, το 

“διαδίκτυο των πραγμάτων” και άλλες καινοτομίες στον τομέα της φιλοξενίας. 

Η μεθοδολογία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρακτικό μέσο στο έργο των εκπαιδευτών 

ενηλίκων, στις επιχειρήσεις των εταίρων του έργου και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, με απώτερο 

σκοπό να διαδοθεί στο ευρύτερο κοινό. Το στρατηγικό σχέδιο αυτού του έργου είναι η καλύτερη 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου μετά την αποπεράτωσή του. 

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της δραστηριότητας «Μεθοδολογία για 

εκπαιδευτές στην έξυπνη φιλοξενία "Smart Hospitality Academy" ως Μεθοδολογίες / Οδηγίες – 

Μεθοδολογικό πλαίσιο για υλοποίηση». Αποτελείται από μεθοδολογία εκμάθησης και εκπαιδευτικό 

υλικό και είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, λιθουανικά, εσθονικά, ισπανικά και ελληνικά. Έχουν συλλεχθεί 

βέλτιστες πρακτικές έξυπνης φιλοξενίας, που συνδέονται με αυτήν την έκθεση ως πρόσθετο 

εκπαιδευτικό υλικό στα αγγλικά. 
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1. Εισαγωγή στην «έξυπνη» φιλοξενία 

Η φιλοξενία είναι ένα ανθρώπινο χαρακτηριστικό και ιδιότητα με εφαρμογή στη «φιλική και 

γενναιόδωρη υποδοχή πελατών, επισκεπτών, ξένων, αντιπροσώπων ή άλλων επίσημων 

επισκεπτών και σχετίζεται ή εμπεριέχει ψυχαγωγία».1 Ανάλογα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή, 

αυτός ο όρος λαμβάνει διάφορες ποιοτικές έννοιες. Στην περίπτωση των τουριστικών υπηρεσιών, 

εστιάσαμε στην πιο σημαντική για την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια κοινότητα που ορίζεται ως  

Έξυπνη Φιλοξενία. 

I. Επείγουσα ανάγκη για ανάπτυξη   

Στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, η παγκόσμια οικονομία αντιμετώπισε προκλήσεις 

στασιμότητας και επιβράδυνσης της ανάπτυξης, οι οποίες υποδεικνύουν μια μείωση της ποιοτικής 

ανάπτυξης της παραγωγικότητας στην εργασία σε πολλές χώρες2. Η οικονομική στασιμότητα 

επηρεάζει την ελκυστικότητα μεγάλων κοινοτήτων όπως των ΗΠΑ, στην ΕΕ εκδηλώνονται 

φαινόμενα αποκέντρωσης και διάσπασης (Brexit κ.λπ.), εντείνονται οι μεταναστευτικές ροές και οι 

αντιπαραθέσεις μεταξύ των χωρών, καθώς και τίθεται σε κίνδυνο η παγκόσμια ειρήνη. Υπάρχει 

μόνο ένας πολιτισμένος τρόπος για να μπει φρένο στη στασιμότητα και στην καταστροφή – να 

επιταχυνθεί η αύξηση της παραγωγικότητας στην εργασία με την εφαρμογή βιώσιμων καινοτομιών. 

Είθισται η πορεία του παγκόσμιου κύκλου οικονομικής ανάπτυξης να σχετίζεται με τις απαραίτητες 

μεταβολές στις τεχνολογίες και τις κοινωνικές σχέσεις. Τουλάχιστον δύο κοινωνικές ομάδες 

ανθρώπων φέρουν αντίσταση στην πρόοδο. Οι λιγότερο μορφωμένοι εργαζόμενοι και οι 

παραδοσιακοί επιχειρηματίες βάζουν φρένο στην πρόοδο, επειδή οι πρώτοι από αυτούς δε θέλουν 

να χάσουν τις χειρωνακτικές θέσεις εργασίας, ενώ οι δεύτεροι επιδιώκουν να διατηρήσουν τη δική 

τους επιχείρηση και εισόδημα. Ούτε οι εργαζόμενοι, ούτε οι επιχειρηματίες εκδηλώνουν άμεσα το 

ενδιαφέρον τους για να καινοτομήσουν για τη δική τους επιχείρηση. 

Η αναβάθμιση της ανθρώπινης ζήτησης από βιοποριστικό σε επίπεδο υγείας και ασφάλειας έκρινε 

απαραίτητη τη μετάβαση στο οικονομικό μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης, πράγμα που επιβάλλει 

να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές προτεραιότητες με ευθύνη απέναντι 

στις σημερινές και μελλοντικές γενιές. Ο δείκτης ΑΕΠ πρέπει να αντικατασταθεί από 

καταλληλότερους δείκτες, όπως αυτόν του προσδόκιμου ζωής και ευτυχίας. 

Η ενέργεια είναι σημαντικός παράγοντας παγκόσμιων οικονομικών αντιπαραθέσεων. Πρόσφατα 

κάνει την παρουσία της αισθητή μια αντιπαράθεση ανάμεσα στις τεχνολογίες καύσης και μη 

 
1 https://www.google.lt/search?q=hospitality+definition&ie=UTF-8&oe= 
2 http://www.eksponente.lt/S-Paulauskas-Towards-EU-Strategic-Self-Management.pdf 

https://www.google.lt/search?q=hospitality+definition&ie=UTF-8&oe=
http://www.eksponente.lt/S-Paulauskas-Towards-EU-Strategic-Self-Management.pdf
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καύσης. Η καύση ενέργειας είναι υπεύθυνη για τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την 

ανθρώπινη υγεία. 

Ο πολιτισμός βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο υπερθέρμανσης του πλανήτη, ο οποίος απαιτεί 

αλλαγή στη συνολική προσέγγιση των σχέσεων ανθρώπου και περιβάλλοντος. 

Με προκλήσεις όπως τη στασιμότητα και την καταστροφή στο επίκεντρο της προσοχής της, το 

έργο της δεύτερης δεκαετίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από στρατηγικές μεθοδολογίες, 

προγράμματα και εργαλεία, τα οποία στοχεύουν στην αύξηση της ανάπτυξης και της 

ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά. Η στρατηγική της συνθήκης της Λισαβόνας για 

την τελευταία δεκαετία και η τρέχουσα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης EU2020 θέτει ως στόχο 

να διαμορφωθεί μια 3έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αναπτυσσόμενη κοινότητα, η 

οποία χρησιμοποιεί την καινοτομία ως κινητήρια δύναμη αειφόρου ανάπτυξης. Δεν πρόκειται απλά 

για βαρύγδουπες λέξεις, η στρατηγική αυτή έχει βαθύ νόημα και πρέπει να αποτελεί μεθοδολογικό 

εργαλείο ανάπτυξης. Ωστόσο, γίνεται αντιληπτή μια έλλειψη κατανόησης της συνολικής δομής της 

μεθοδολογίας ανάπτυξης της ΕΕ σε ποιοτική και χρονική κλίμακα. 

Ωστόσο, η ανάπτυξη της έννοιας της κυκλικής οικονομίας (ΚΟ) είναι σε πρώιμο στάδιο και 

παρουσιάζει αρκετές ελλείψεις, επειδή τονίζει μόλις δύο κύκλους – τις καμπύλες ροής υλικών και 

ενεργειακών πόρων.4 Αυτές οι καμπύλες δεν μπορούν να περιοριστούν από καμπύλες άλλων 

επιχειρηματικών πόρων, όπως το χρόνο (τον άνθρωπο, την επικοινωνία κ.λπ.), την οικονομία, τη 

νομοθεσία, τη γνώση και άλλα. Η πρακτική εφαρμογή των λύσεων ΚΟ απαιτεί να εξεταστούν και 

άλλες επιχειρηματικές καμπύλες. Ένα ανάλογο παράδειγμα είναι αυτό του ανθρώπου που περνάει 

ιατρικές εξετάσεις προληπτικά, χωρίς να ασθενεί. Η κυκλικότητα είναι ένα παγκόσμιο 

χαρακτηριστικό του Σύμπαντος, της ζωής και των επιχειρήσεων. 

II. Η «εξυπνάδα» ως θεμελιώδης αρχή της οικονομίας 

Η ποιότητα της «εξυπνάδας» γεννιέται από τα φυσικά χαρακτηριστικά της παγκόσμιας και 

επιχειρηματικής κυκλικότητας και ολοκληρώνεται στο υψηλότερο επίπεδο σύλληψης και 

υλοποίησης ιδεών. Κατά κανόνα, η κυκλική οικονομία5 είναι ένα αναγεννητικό σύστημα στο οποίο η 

εισροή πόρων, οι εκπομπές αποβλήτων και η διαρροή ενέργειας ελαχιστοποιούνται με την 

επιβράδυνση, το κλείσιμο και τη συρρίκνωση των καμπύλων υλών και ενέργειας. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με μακροχρόνιο σχεδιασμό, συντήρηση, επισκευή, επαναχρησιμοποίηση, ανακατασκευή, 

ανακαίνιση και ανακύκλωση. Η κυκλική οικονομία έρχεται σε αντίθεση με τη γραμμική οικονομία, 

που βασίζεται σε ένα μοντέλο παραγωγής στο πνεύμα του «πάρε, φτιάξε, πέτα» . 

 
3E U R O P E 2 0 2 0 Ευρωπαϊκή στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_lt.htm 
4 https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/10_12_Paulauskas.pdf 
5 http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_lt.htm
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Ο κόσμος είναι ένα κυκλικό και αναπτυσσόμενο σύστημα. Όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Ένας 

κύκλος είναι ένα ποιοτικό άλμα σε μια χρονική κλίμακα (Εικ. 1.1). Η ζωή ακολουθεί μια ποιοτική 

πορεία. Το κυκλικό μοντέλο κάθε πραγματικότητας είναι ένα εικονικό άλμα. Η επιστήμη της 

εφαρμοσμένης ψηφιοποίησης αποτελεί μια μεθοδολογία ψηφιακής μοντελοποίησης της 

πραγματικότητας. (S. Paulauskas) 

Η γραμμική αποδοχή του κυκλικού κόσμου αποτελεί μια απλούστευση και είναι συνεπώς μικρά τα 

περιθώρια για εφαρμογή του. Έτσι, η κυκλικότητα αποτελεί αποτελεσματικότερο μέτρο 

μοντελοποίησης της πραγματικότητας και της πρακτικής δράσης. Συνεπώς, όσο περισσότερο 

εφαρμόζεται κυκλικότητα, τόσο καλύτερα εξυπηρετείται η πραγματικότητα. 

 

Εικ. 1.1. Απεικόνιση κύκλου και προβολή του σε χρονική κλίμακα. (Σ. Παουλάουσκας) 

Όπου: K’(t) – Ποιότητα γραμμικής οικονομίας. K(t) – Ποιότητα κυκλικής οικονομίας, K(t)=1-K’(t) 

Η κυκλική οικονομία ως επιχειρηματική δραστηριότητα είναι καταρχάς «έξυπνη» επειδή βασίζεται 

σε έναν κύκλο αλληλεπίδρασης. Οι επιχειρηματίες εμπλέκονται σε έναν τέτοιο κύκλο ως καινοτόμοι, 

που ενδιαφέρονται να αυξήσουν την κερδοφορία των επιχειρήσεών τους. Ο παραμερισμός της ΚΟ 

προς όφελος της ενέργειας και των υλικών μειώνει τις ευκαιρίες ανάπτυξης. Όλοι οι επιχειρηματικοί 

πόροι θα μπορούσαν και θα έπρεπε να μειωθούν σύμφωνα με την αρχή της οικονομικής 

αποδοτικότητας. 

Η εμβάθυνση στην έννοια της κυκλικής οικονομίας δίνει την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε τις 

εσωτερικές ποιοτικές καμπύλες της ως ιστορικά παραδείγματα της ανθρώπινης οικονομικής 

δραστηριότητας (Εικ. 1.2). Η κυκλική σκέψη είναι ένα πολιτισμικό φαινόμενο. Καθώς ο άνθρωπος 

και οι κοινωνίες αναπτύσσονται όλο και περισσότερο, η ικανότητά τους να διευρύνουν τις καμπύλες 

κυκλικότητας αυξάνεται. 

Εικ. 1.2. Καμπύλες διεύρυνσης κυκλικότητας (S. Paulauskas, 2017) 

Η ιστορική διαδρομή από τη Γραμμική στην Κυκλική οικονομία περνά από τα παρακάτω στάδια: 

Φυσική, Οικονομική, Περιβαλλοντική (Πράσινη), Βιώσιμη και Έξυπνη (Εικ. 1.3). 
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Εικ. 1.3. Ποιοτικό άλμα παραδειγμάτων οικονομίας (S. Paulauskas, 2017) 

Από την αρχαιότητα οι φυσικές κατεργασίες πρώτων υλών για την παραγωγή άλλων αγαθών δεν 

έχουν ενιαία πλαίσια μεθοδολογίας. Η επιδεξιότητα του ατόμου αποτελούσε το μόνο εγχειρίδιο 

οικονομικής δραστηριότητας για βιοπορισμό. Οι οικονομικές θεωρίες εμφανίστηκαν πριν από 

μερικές εκατοντάδες χρόνια για να μετατρέψουν τη «φυσική» γλώσσα της οικονομίας σε μια 

«οικονομική» γλώσσα αξίας και σε ένα μεγάλο σύστημα ποσοτικών και ποιοτικών 

μικροοικονομικών και μακροοικονομικών δεικτών. Το μοντέλο της περιβαλλοντικής ή οικολογικής 

και πράσινης οικονομίας εμφανίστηκε στα τέλη του περασμένου αιώνα με σκοπό να αντισταθμίσει 

τη ρυπογόνο οικονομία. Το μοντέλο της αειφόρου ανάπτυξης συνέθεσε οικονομικές, 

περιβαλλοντικές και κοινωνικές προτεραιότητες με ευθύνη απέναντι στις μελλοντικές γενιές. Το 

μοντέλο έξυπνης ανάπτυξης ανακηρύχθηκε στη στρατηγική EU2020 ως η επίσημη στρατηγική 

μεθοδολογία της ευρωπαϊκής κοινότητας για την τρέχουσα δεκαετία. 

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των καμπυλών ανάπτυξης είναι η κατανομή των 

επιχειρηματικών πόρων (Πίνακας 1.1) Σε φυσικό επίπεδο, οι πρώτες ύλες και η ενέργεια αποτελούν 

τους βασικούς πόρους μιας επιχείρησης. Το οικονομικό μοντέλο εισάγει στους πόρους αυτούς 

διοικητικές και χειρωνακτικές εργασίες. Η πράσινη ανάπτυξη δεν είναι εφικτή χωρίς καθαρές 

τεχνολογίες. Η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί τεχνολογίες υγείας. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι 

απαραίτητη για την «έξυπνη ποιότητα» της κυκλικής οικονομίας. 

Πίνακας 1.1. Χρησιμοποιούμενοι επιχειρηματικοί πόροι σε αντίστοιχα οικονομικά μοντέλα. (S. 

Paulauskas. 2018) 
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Τα διαφορετικά μεταξύ τους οικονομικά μοντέλα διαμορφώνουν διαφορετικές αντιλήψεις για 

οικονομική ανάπτυξη. Κάπως έτσι δημιουργούνται αντιπαραθέσεις μεταξύ ανθρώπων και χωρών 

που εφαρμόζουν διαφορετικά πρότυπα οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των επιστημόνων και 

των προγραμματιστών. Η ευρωπαϊκή κοινότητα έχει ως έργο την ενιαία κατανόηση του τρέχοντος 

οικονομικού μοντέλου με τη συμβολή στρατηγικών εγγράφων με δεσμευτική ισχύ για όλους τους 

φορείς στην ΕΕ. Η επίτευξη της υψηλότερης μεθοδολογίας «Έξυπνης ανάπτυξης» είναι το κύριο 

όφελος της Κυκλικής Οικονομίας. 

III. Υπολείμματα φυσικής ανάπτυξης 

Η φυσική αντιμετώπιση του κόσμου ως προς την ποικιλομορφία των πραγμάτων και των ατόμων 

είναι το παλαιότερο και απλούστερο μοντέλο. Έχει ένα αναμφισβήτητο πλεονέκτημα – δίνει τη 

δυνατότητα να γίνονται τα πάντα αντιληπτά μέσω των 5 αισθήσεων. Σε φυσικό επίπεδο, ο πάροχος 

τουριστικών υπηρεσιών ασχολείται με ξενοδοχεία, εστιατόρια, spa, δωμάτια, επισκέπτες, 

κιλοβατώρες ενέργειας, ποσότητες τροφίμων, απόβλητα κ.λπ. 

Η φυσική οικονομία και η κύρια μορφή της, η γεωργία ως μέσο βιοπορισμού, κυριαρχεί από την 

αρχαιότητα ως η ευκολότερη επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωστόσο, απαιτεί απεριόριστη γνώση 

για κάθε φυσικό πράγμα, κάτι που απαιτεί χρόνο για να διασφαλιστεί η δημιουργία και η μόνιμη 

συντήρηση φυσικών συστημάτων που σχετίζονται με επιχειρηματικές δραστηριότητες. Κατά 

συνέπεια, η φυσική μεθοδολογία προϋποθέτει μεγάλη τεχνική, χειρωνακτική μη-τυποποιημένη 

εργασία, μεγάλες εταιρείες και μεγάλο αριθμό εργαζομένων. 

Η αναζήτηση ευκαιριών επιχειρηματικής ανάπτυξης με τη βοήθεια φυσικής μεθοδολογίας απαιτεί 

τεράστιο χρόνο για την αναγνώριση, τη συλλογή δεδομένων και τη σύνταξη εκθέσεων, οι οποίες 

συνιστούν κυρίως απογραφή υπαρχόντων χαρακτηριστικών. Η έρευνα φυσικού επιπέδου δίνει την 
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εντύπωση ότι διερευνά θεματικές ενότητες αναδιαρθρώνοντάς τις σε διάφορα μέρη. Η σύνθεση 

γίνεται κατανοητή ως ο ορισμός των πιο συχνών συνδέσεων μεταξύ εσωτερικών δομικών μερών 

και εξωτερικών στοιχείων. Τα βιβλία είναι μεγάλα σε μέγεθος και χρειάζονται χρόνο για να 

χρησιμοποιηθούν στην πράξη. 

Στις μέρες μας τα βιβλία είναι μάλλον χρήσιμα για πρακτικούς επιχειρηματίες, που είναι διαρκώς 

απασχολημένοι και για τους οποίους ο χρόνος είναι πολύτιμος. Για τις σύγχρονες επιχειρήσεις οι 

μικρές διαδικτυακές εφαρμογές, τα ψηφιακά εργαλεία ηλεκτρονικής αυταξιολόγησης, οι 

ηλεκτρονικές αριθμομηχανές και οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής εκμάθησης είναι απ’ ό, τι τα ογκώδη 

τεχνικά βιβλία. 

Η φυσική μεθοδολογία βασίζεται στο μοντέλο ενός φυσικού, αμετάβλητου κόσμου (Μεταφυσική) και 

δε χρησιμοποιεί χρονική κλίμακα, χωρίς κατ’ επέκταση να υπάρχουν περιθώρια για μοντελοποίηση 

των μεταβαλλόμενων τάσεων και για πρόβλεψη του αύριο. Στο φυσικό στάδιο οι καινοτομίες δίνουν 

την αίσθηση εφευρέσεων και περιστασιακών γεγονότων. Η ανθρώπινη φαντασία, συχνά 

αναξιόπιστη και ενστικτώδης, δε μας επιτρέπει να προβλέπουμε το μέλλον. 

Το φυσικό μοντέλο επιβραδύνει την ποιοτική ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της ανθρωπότητας. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι πιο ανεπτυγμένες χώρες στράφηκαν σε πιο προηγμένα 

οικονομικά μοντέλα. 

IV. «Φρένα» στην οικονομική ανάπτυξη 

Μεγάλος αριθμός μικροοικονομικών, μακροοικονομικών και εξειδικευμένων οικονομικών θεωριών 

και μεθοδολογιών εξυπηρετούν την ανθρώπινη δράση, τις επιχειρήσεις και τη ζωή στο εύρος του 

οικονομικού μοντέλου. Οι ποσοτικές επιχειρηματικές παράμετροι, όπως τα έσοδα, οι δαπάνες, ο 

τζίρος, το ισοζύγιο, η κερδοφορία, η ιδιοκτησία κ.λπ. αποτελούν την καθημερινή γλώσσα κάθε 

είδους επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΜμΕ. 

Η έρευνα αγοράς θεμελιώνεται σε ειδικές μεθοδολογίες, όπως το σύστημα «4P». Οι μεγάλες βάσεις 

δεδομένων ενοποιημένων μικροοικονομικών και μακροοικονομικών δεικτών μάς επιτρέπουν όχι 

μόνο να διερευνούμε και να βελτιώνουμε τις καθημερινές παραμέτρους της επιχείρησης, αλλά και να 

χρησιμοποιούμε τις τάσεις μεταβολής για να προβλέψουμε το μέλλον. Συνεπώς, το οικονομικό 

μοντέλο παραχωρεί ευκαιρίες για αλλαγή στην προσέγγιση των καινοτομιών μέσω εξαγωγής 

ιστορικών οικονομικών τάσεων. Στις μέρες μας, οι καινοτομίες δεν είναι περιστασιακά γεγονότα, 

αλλά αποτελέσματα επαγγελματικών δραστηριοτήτων καινοτομίας. 

Ωστόσο, το οικονομικό μοντέλο είναι πλέον ξεπερασμένο και δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις 

ανεπτυγμένες χώρες, γιατί ήταν μόνο κατάλληλο για το πρωτογενές επίπεδο των ανθρώπινων 

αναγκών (A. Maslow). Οι οικονομικές επιστήμες είναι το εγχειρίδιο μιας πεινασμένης κοινωνίας (S. 

Paulauskas). Η αύξηση του επιπέδου Ασφάλειας και Υγείας προϋποθέτει την προστασία του 

περιβάλλοντος. 
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Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων 

στην ΕΕ6. Ο ορισμός της ΜμΕ είναι σημαντικός για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και 

προγράμματα στήριξης της ΕΕ που απευθύνονται ειδικά σε αυτές τις επιχειρήσεις (Πίνακας 1.2). 

Οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν εάν μια επιχείρηση είναι ΜμΕ είναι: 

● ο αριθμός προσωπικού 

● είτε ο τζίρος είτε ο ισολογισμός 

1.2. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) ορίζονται στη σύσταση 2003/361 της ΕΕ. 

Κατηγορία 

επιχείρησης 

Αριθμός 

προσωπικού 
Τζίρος ή Ισολογισμός 

Μεσαία < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m 

Μικρή < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m 

Μικροεπιχείρηση < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m 

 

Αυτά τα ανώτατα όρια ισχύουν μόνο για τα στοιχεία μεμονωμένων επιχειρήσεων. Μια εταιρεία που 

ανήκει σε ένα μεγαλύτερο όμιλο μπορεί να χρειαστεί να συμπεριλάβει στοιχεία αριθμών 

προσωπικού, τζίρου και ισολογισμού και από αυτόν τον όμιλο. 

Το μέλλον ανήκει στην ψηφιοποιημένη έξυπνη επιχείρηση. Στην ιστορική χρονική κλίμακα, ο 

αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση μειώνεται λόγω δύο βασικών παραγόντων: 

● Αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας με αντικατάσταση της σκληρής χειρωνακτικής 

εργασίας από τεχνολογικές συσκευές και ρομπότ. 

● Η βελτίωση των στρατηγικών δεξιοτήτων Αυτοδιαχείρισης, η οποία δίνει την ευκαιρία σε 

κάθε άτομο και οικογένεια να ιδρύσει τη δική του εταιρεία και ΜμΕ. 

Η απεριόριστη οικονομική ανάπτυξη έγινε ακατάλληλη λόγω της ρύπανσης του περιβάλλοντος, του 

αέρα, του νερού, της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής. Οι μεγάλες 

επιχειρήσεις επισείουν συχνά τεράστιες συνέπειες στους μηχανισμούς κοινωνικής αυτορρύθμισης 

όπως την πολιτική, την επιστήμη και τον πολιτισμό, με αποτέλεσμα την ανισότητα, τη φτώχεια, 

τους πολέμους κ.λπ. 

Το οικονομικό γλωσσάρι δεν αρκεί για μια αποτελεσματική και υπεύθυνη αυτοδιαχείριση. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο προέκυψε η Πράσινη ανάπτυξη για να αντισταθμίσει την παραδοσιακή οικονομική 

θεωρία, με την εισαγωγή προτεραιοτήτων οικολογίας στις οικονομικές παραμέτρους. 

 
6 http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_lt 

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_lt
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Η πράσινη ανάπτυξη ως αντισταθμιστικός παράγοντας 

Η ενεργοποίηση οικολογικών και περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων έρχεται να αντισταθμίσει το 

παραδοσιακό οικονομικό μοντέλο και την επιχειρηματική κουλτούρα. Η πράσινη ανάπτυξη7 είναι 

ένας όρος που προσδιορίζει μια πορεία οικονομικής ανάπτυξης που αξιοποιεί τους φυσικούς 

πόρους με βιώσιμο τρόπο. Εφαρμόζεται σε όλον τον κόσμο ως εναλλακτική λύση στην τυπική 

βιομηχανική-οικονομική ανάπτυξη. Προωθεί εξειδικευμένες Καθαρές Τεχνολογίες ποιότητας για την 

αντικατάσταση ρυπογόνων υπηρεσιών.  

«Ως καθαρή τεχνολογία ορίζεται οποιαδήποτε διαδικασία, προϊόν ή υπηρεσία που μειώνει τις 

αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσω σημαντικών βελτιώσεων στην ενεργειακή απόδοση, 

βιώσιμης χρήσης πόρων ή δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος. Η καθαρή τεχνολογία 

περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογίας που σχετίζεται με την ανακύκλωση, τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας (αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, βιομάζα, υδροηλεκτρική ενέργεια, βιοκαύσιμα 

κ.λπ.), την τεχνολογία πληροφοριών, τις πράσινες μεταφορές, τους ηλεκτρικούς κινητήρες, την 

πράσινη χημεία, το φωτισμό, τα λύματα και άλλα. Η περιβαλλοντική χρηματοδότηση είναι μια 

μέθοδος με την οποία νέα έργα καθαρής τεχνολογίας που αποδεδειγμένα είναι συμπληρωματικά ή 

δεν περιορίζονται σε επαγγελματικά περιβάλλοντα μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση μέσω της 

δημιουργίας πιστώσεων άνθρακα. Ένα έργο που αναπτύσσεται με στόχο τον περιορισμό της 

κλιματικής αλλαγής (όπως ένα έργο του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης του Κιότο) είναι επίσης 

γνωστό ως έργο άνθρακα». 

Σημαντικό ρόλο στο έργο της πράσινης ανάπτυξης επιτελούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι 

οποίες αντικατέστησαν ιστορικά τα ορυκτά καύσιμα – πρωτογενείς πηγές ενέργειας όπως το ξύλο, ο 

άνθρακας, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, η πυρηνική ενέργεια. (Εικ. 1.4) 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιστοιχούν μόνο σε μια 

ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων με έμφαση στον αναγεννητικό χαρακτήρα τους. Π.χ. το 

καμένο ξύλο, το άχυρο, τα απόβλητα και το βιοαέριο ανακάμπτουν εάν εφαρμοσθούν τα 

απαραίτητα όρια. Το περιβαλλοντικό μοντέλο αναγνωρίζει ότι η καύση φυσικών πόρων και 

απορριμμάτων συνάδει με τα περιβαλλοντικά κριτήρια. 

Σημαντικές τεχνολογικές και οργανωτικές μεταβολές κυριαρχούν στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Παρά 

τη διαφοροποίηση των παραδοσιακών εργασιών σχεδιασμού και κατασκευής πλοίων, των διαδι-

κασιών φόρτωσης και μεταφοράς, της διαμετακόμισης σε εμπορευματοκιβώτια και ro-ro, της εισα-

γωγής στόλου χωρίς οδηγό και των ηλεκτρικών κινητήρων, οι γενικές τάσεις των παραδοσιακών 

ναυτιλιακών εταιρειών δεν παρουσιάζουν μεταβολές. Η ηλεκτροκίνηση και η διακοπή της καύσης 

μας επιτρέπει να αποφύγουμε την απομάκρυνση πόρων όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και 

τον άνθρακα από τις θάλασσες. Μελλοντικά, η θαλάσσια εφοδιαστική θα απειλείται από εκτυπωτές 

3D και νανοτεχνολογίες, οι οποίες περιορίζουν τη φυσική μεταφορά αγαθών, τα οποία αντικαθί-

στανται από τοπικά προϊόντα με τη βοήθεια του διαδικτύου.  

 
7 http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm 

https://en.wikipedia.org/wiki/Efficient_energy_use
https://en.wikipedia.org/wiki/Recycling
https://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy
https://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy
https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power
https://en.wikipedia.org/wiki/Biomass
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydropower
https://en.wikipedia.org/wiki/Biofuel
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Green_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_motor
https://en.wikipedia.org/wiki/Green_chemistry
https://en.wikipedia.org/wiki/Lighting
https://en.wikipedia.org/wiki/Greywater
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_finance
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_credits
https://en.wikipedia.org/wiki/Clean_Development_Mechanism
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_project
http://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm
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Ωστόσο, υπάρχουν νέοι τομείς απεριόριστων ευκαιριών βιώσιμης ανάπτυξης που ανακαλύφθηκαν 

και χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία σε τομείς γαλάζιας ανάπτυξης9: 

1. Υδατοκαλλιέργεια  

2. Παράκτιος και Θαλάσσιος τουρισμός  

3. Θαλάσσιες βιοτεχνολογίες  

4. Εξόρυξη βυθού  

5. Υπεράκτια ενέργεια  

Είτε πρόκειται για εκθέσεις του ΟΟΣΑ8 είτε της ίδιας της ΕΕ, το τελικό συμπέρασμα είναι ότι ο 

ωκεανός αντιπροσωπεύει μια τεράστια ευκαιρία για την οικονομία της Ευρώπης. Είναι το 

οικονομικό μοντέλο το οποίο φέρνει κοντά ανθρώπινες δραστηριότητες όπως τη ναυτιλία και τις 

μεταφορές, την αλιεία και την ενέργεια, καθώς επίσης κι ένα πλήθος περιβαλλοντικών οφελών 

όπως την απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα. Στο ίδιο πνεύμα εντάσσεται και η συνειδητοποίηση 

του ότι εξαρτόμαστε από έναν υγιή ωκεανό και τη βιοποικιλότητά του για να υποστηρίξουμε 

περαιτέρω καινοτομίες στη βιοτεχνολογία πέρα από τις τεράστιες φιλικές προς τον άνθρακα 

υδατοκαλλιέργειες. Συνοψίζοντας, η εκμετάλλευση των ωκεανών γίνεται ευκολότερη και όλο και πιο 

σημαντική χάρη στη διάδοση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Αυτή η οικονομική δραστηριότητα 

ενισχύεται περαιτέρω από τα περιθώρια εκμάθησης που μπορεί να υποστηρίξει η ΕΕ. 

 

Εικ. 1.4. Παγκόσμια ενεργειακή μεταβολή σε σχέση με την καύση φυσικών πόρων (Πρόβλεψη του S. 

Paulauskas, 2006) 

Αυτό εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους, όπως με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό για τη 

διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των θαλάσσιων δραστηριοτήτων και σημαίνει 

ενίσχυση πολλών προγραμμάτων δορυφορικής και χωρικής επιτήρησης όπως το EMSA9. Είτε 

επιτηρεί την ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως τους διαμετακομιστικούς διαύλους, είτε τις 

 
8 OECD - The Organisation for Economic Co-operation and Development 
9 EMSA - European Maritime Safety Agency / Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα 
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μετεωρολογικές αλλαγές, η αποτελεσματικότητα της Γαλάζιας Οικονομίας θα αυξήσει την ανάγκη 

για ακριβείς πληροφορίες. Η ανάγκη για καλύτερη επιτήρηση απαιτεί σαφή και αποτελεσματική 

νομοθεσία για τη διασφάλιση της κατάλληλης ανταλλαγής και αξιοποίησης των πληροφοριών. 

Επιπλέον, η ΕΕ πρέπει να εξετάσει τις επενδύσεις που τέτοια προγράμματα προϋποθέτουν και τις 

διαθέσιμες επιλογές για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων τους. 

V. Μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης (“Sustainable Development”) 

Οι αδυναμίες της πράσινης ανάπτυξης ως αντισταθμιστικός παράγοντας στην οικονομική 

ανάπτυξη περιορίζουν το έργο των επιχειρήσεων. Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις προτρέπουν τις 

επιχειρήσεις να επιλέγουν οικολογικούς πόρους, εξοπλισμό και τεχνολογίες, με αποτέλεσμα να 

αυξάνονται τα έξοδα και να περιορίζεται η κερδοφορία. Οι οικολογικές καινοτομίες αναγνωρίζονται 

ως κοινό όφελος και απαιτούν οικονομική υποστήριξη από την κοινωνία και τα κονδύλια της ΕΕ που 

ενδείκνυνται στις περισσότερες πράσινες καινοτομίες. 

Το παράδοξο του περιβαλλοντικού μοντέλου είναι ότι χρειαζόμαστε ένα «πράσινο» περιβάλλον όχι 

για το ίδιο το περιβάλλον, αλλά για την ανθρώπινη ευημερία, το προσδόκιμο ζωής και την ευτυχία. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ρύπανση που προέρχεται από την καύση μειώνει 

το ανθρώπινο προσδόκιμο ζωής σε ποσοστό 17 με 20%. Συνεπώς, το επόμενο μοντέλο – η Αειφόρος 

ή Βιώσιμη ανάπτυξη εισάγει κοινωνικές ανάγκες με ευθύνη απέναντι στις σημερινές και μελλοντικές 

γενιές (Εικ. 1.5). 

Η αειφόρος ανάπτυξη είναι κατευθυντήρια αρχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις μέρες μας. Κάθε 

δραστηριότητα και κάθε έργο στην ΕΕ πρέπει πρώτα να εξεταστεί ως προς το βαθμό στον οποίο 

πληροί τα κριτήρια βιωσιμότητα. Ωστόσο, η έννοια «αειφόρος» ή «βιώσιμη» δεν έχει ενιαία 

ερμηνεία. Κάθε χώρα τον ερμηνεύει σύμφωνα με την αντίληψη και τα επιχειρηματικά πρότυπά της. 

 

Εικ. 1.5. Απεικόνιση προτεραιοτήτων άειφόρου ανάπτυξης 

Η κυριολεκτική σημασία του αγγλικού ρήματος "sustain" είναι «διατηρώ», «συγκρατώ», 

«υποστηρίζω», κ.λπ. Επομένως, η «αειφόρος ανάπτυξη» δεν πρόκειται για κάποια περιστασιακή, 

αλλά για μια σκόπιμη προσέγγιση της ανάπτυξης. Προβλέπει τη μοντελοποίηση, την πρόβλεψη, το 

σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την εναρμόνιση των διαδικασιών ανάπτυξης. 
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Οι βιώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να αποσκοπούν όχι μονάχα στη μη ρύπανση του 

περιβάλλοντος, αλλά και σε ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες ζωής για τους ανθρώπους. Η καύση 

απορριμμάτων, βιομάζας και βιοαερίου δεν είναι βιώσιμη, γιατί θέτει σε κίνδυνο τον άνθρωπο μέσω 

του ρυπογόνου χαρακτήρα μιας τέτοιας παραγωγής και χρήσης ενέργειας. 

Οι αυξημένες ανάγκες για ανθρώπινη ασφάλεια και υγεία οδηγούν στη μετάβαση σε λύσεις 

βιώσιμης, ενέργειας με άξονα την αποφυγή καύσης και την ασφάλεια για τον άνθρωπο και το 

περιβάλλον: 

1. Αιολική ενέργεια 

2. Ηλιακή ενέργεια 

3. Έξυπνες κατοικίες 

4. Ηλεκτρικά μέσα μεταφοράς χωρίς οδηγό 

Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα και τεχνολογία πρέπει να εξετάζεται ως προς το κατά πόσο 

πληροί τα κριτήρια βιωσιμότητας. Συνεπώς, όλες οι μελλοντικές καινοτομίες θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις βιωσιμότητας. 

Το μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών10 δεν υιοθετεί όλες τις τεχνικές και 

κοινωνικές καινοτομίες, αλλά μόνο αυτές που πληρούν τα κριτήρια της Αειφόρου Ανάπτυξης: 

1. Οικονομικά κριτήρια: Αύξηση της παραγωγικότητας – λιγότερη χειρωνακτική 

εργασία 

2. Οικολογικά κριτήρια: Λιγότερη ρύπανση – καθαρότερο περιβάλλον 

3. Κοινωνικά κριτήρια: Μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής 

4. Υπευθυνότητα: Να ληφθεί ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές 

Η μεθοδολογία βιώσιμης καινοτομίας επιτρέπει εκ των προτέρων το διαχωρισμό των παλαιών – 

εξερχόμενων τεχνολογιών και των νέων τεχνολογικών και οργανωτικών λύσεων με προοπτικές. 

Προτείνει ένα σωστό τρόπο για να εξοικονομηθούν επενδύσεις μόνο για προηγμένες καινοτομίες. 

Κάθε νέα στρατηγική ανάπτυξης θα πρέπει να βασίζεται σε σύγχρονες λύσεις Βιώσιμης Καινοτομίας. 

Οποιαδήποτε επένδυση δε θεμελιώνεται στις λύσεις αυτές θεωρείται ριψοκίνδυνη. 

Η σύνθεση του όρου των «τεχνολογιών υγείας» που προσδιορίζει ένα ειδικό σύνολο μέσων και 

μεθόδων ευεξίας επήλθε για να περιγράψει ένα άλλο χαρακτηριστικό της αειφόρου ανάπτυξης. Ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει τις τεχνολογίες υγείας ως την «εφαρμογή οργανωμένων 

γνώσεων και δεξιοτήτων με τη μορφή συσκευών, φαρμάκων, εμβολίων, διαδικασιών και 

συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί για την επίλυση ενός προβλήματος υγείας και τη βελτίωση της 

 
10 http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/# 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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ποιότητας ζωής. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα φαρμακευτικά προϊόντα, οι συσκευές, οι διαδικασίες 

και τα οργανωτικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στην υγειονομική περίθαλψη».11 

VI. Στρατηγική «έξυπνης» ανάπτυξης 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή στρατηγική EU2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη, η «έξυπνη» ανάπτυξη διαμορφώνει μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση και την 

καινοτομία. 

Η εξυπνάδα ή αλλιώς επιδεξιότητα είναι ένα ανθρώπινο χαρακτηριστικό και ιδιότητα, που 

χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τεχνικά και οργανωτικά συστήματα, παρουσιάζοντας κάποιες 

ομοιότητες με τη λειτουργία του ανθρώπινου συστήματος αυτορρύθμισης12. 

Μετά τα στάδια Παραγωγής και Υπηρεσιών, εμφανίζεται στις μέρες μας μια νέα μορφή ανθρώπινης 

δραστηριότητας - η καινοτομία. Η Ένωση Καινοτομίας13 είναι μία από τις επτά εμβληματικές 

πρωτοβουλίες της στρατηγικής EU2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 

Είναι απαραίτητο να επισημάνουμε ότι ανάλογα με το πολιτισμικό επίπεδο, ο όρος «καινοτομία» 

χρησιμοποιείται ισοδύναμα με ένα ουσιαστικό ή ρήμα. Στην πρώτη περίπτωση, η καινοτομία νοείται 

ως μια εφεύρεση, ένα νέο πράγμα, ένας τεχνολογικός ή κοινωνικός νεωτερισμός. Στη δεύτερη, η 

καινοτομία νοείται ως μια διαδικασία δημιουργίας και εφαρμογής καινοτομιών, υψηλότερης 

συνθετικής ποιότητας των ανθρώπων και της κατάστασης του Σύμπαντος (S. Paulauskas). 

 

 

Εικ. 1.6. Ανθρώπινος κύκλος αυτορρύθμισης (S. Paulauskas) 

 
11 https://en.wikipedia.org/wiki/Health_technology 
12 Paulauskas, S., Paulauskas A. (2008). The virtualics and strategic Self-Management as tools for sustainable 

development, Technological and economic development of economy, Baltic journal on sustainability, Vilnius 

Gediminas Technical university. 2008. 14(1): –P.76–88. 
13 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=intro 

https://en.wikipedia.org/wiki/Health_technology
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=intro
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Η αναπαράσταση του κύκλου της ανθρώπινης νοημοσύνης δίνει την ευκαιρία να χρησιμοποιηθεί 

ως τεχνητή νοημοσύνη σε ρομποτικά και άλλα αυτορρυθμιζόμενα συστήματα που βασίζονται στην 

ανατροφοδότηση. Στο προσεχές μέλλον, τα έξυπνα αυτοκίνητα, οι έξυπνοι καταψύκτες και τα 

έξυπνα πλοία θα γίνουν μέρος της ανθρώπινης ζωής, ως τμήμα του «διαδικτύου των πραγμάτων». 

Το παράδειγμα του ανθρώπινου κύκλου αυτορρύθμισης εφαρμόζεται στις μέρες μας σε κοινωνικούς 

οργανισμούς, στους οποίους η λειτουργία του εγκεφάλου κατευθύνεται από ειδικά διαμορφωμένες 

υπηρεσίες καινοτομίας (Εικ. 1.6). Η δημοκρατία είναι η εφαρμογή του ανθρώπινου συστήματος 

αυτορρύθμισης στο πλαίσιο ενός κοινωνικού οργανισμού, με απώτερο σκοπό την πρόληψη 

προβλημάτων μέσω της υπέρβασης των καινοτομικών δραστηριοτήτων της εποχής. 

Η καινοτομία παρέχει πραγματικά οφέλη για εμάς ως πολίτες, καταναλωτές και εργαζόμενους. 

Επιταχύνει και βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο συλλαμβάνουμε, αναπτύσσουμε, παράγουμε και 

έχουμε πρόσβαση σε νέα προϊόντα, βιομηχανικές διαδικασίες και υπηρεσίες. Είναι το κλειδί όχι μόνο 

για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, τη διαμόρφωση μιας πιο πράσινης στάσης ζωής 

και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας, αλλά και για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς μας 

στην παγκόσμια αγορά. 

Το σχέδιο της Ένωσης Καινοτομίας περιλαμβάνει πάνω από τριάντα σημεία δράσης, με στόχο να 

επιτευχθούν τρία πράγματα: 

● να γίνει η Ευρώπη επιστήμονας παγκόσμιας κλάσης  

● να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην καινοτομία – όπως η ακριβή κατοχύρωση διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, ο κατακερματισμός της αγοράς, ο αργός καθορισμός προτύπων και οι 

ελλείψεις δεξιοτήτων – που επί του παρόντος εμποδίζουν τις ιδέες να εφαρμοστούν 

γρήγορα στην αγορά και τέλος, 

● να φέρουν την επανάσταση στον τρόπο συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού 

τομέα, ιδίως μέσω των Συμπράξεων Καινοτομίας μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών 

οργάνων, των εθνικών και περιφερειακών αρχών και των επιχειρήσεων. 
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2. Η βιώσιμη καινοτομία στις τουριστικές επιχειρήσεις 

Συμφωνούμε ότι η έννοια της κυκλικής οικονομίας είναι αρκετά καινούρια 

και πολλοί συγγραφείς την ορίζουν με διαφορετικό τρόπο. Συχνά τεχνικά ζητήματα επικαλύπτουν 

τα οικονομικά, με αποτέλεσμα οι λύσεις καινοτομίας να είναι ακόμη πολύ ασαφείς ώστε να κατορ-

θώσουν να ενταχθούν στις καθημερινές δραστηριότητες και να αποτελέσουν κίνητρα για αειφόρο 

ανάπτυξη. Η καινοτομία της κυκλικής οικονομίας δεν κατόρθωσε να εφαρμοστεί αποτελεσματικά 

στις μέρες μας και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ΕΕ σχετικά με την ανάπτυξη.  Αυτό συνέβη 

καθώς  δεν ταυτίστηκε με τη στρατηγική 2020 της ΕΕ , για έξυπνη, βιώσιμη και αποκλειστική ανά-

πτυξη, αλλά ούτε και με το ευρύτερο φάσμα καινοτόμων στρατηγικών της ΕΕ.   

 

Οι πληροφορίες που βρίσκονται διαθέσιμες στο διαδίκτυο, αλλά και αυτές που συνέλε-

ξαν οι εταίροι του έργου (όπως αυ-

τές χαρτογραφήθηκαν στο ΠΕ3), αναλύθηκαν δίνοντας περισσότερο βά-

ση στην τεχνική έννοια της κυκλικής οικονομίας και λιγότερο στη στήριξη της επιχειρηματικής 

καινοτομίας των ΜμΕ του τουρισμού με τη βοήθεια εργαλείων κυκλικής οικονομίας, το οποίο 

είναι και το βασικό ζήτημα του προγράμματος CIRTOINNO.   

 

Κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία ποιοτικής κλίμακας «Γραμμική – Κυκλική Οικονομί-

α» για το ψηφιακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης (iSAT)  το οποίο τελικά δε μορφοποιήθηκε ως μοντέ-

λο “0-1” στη διαδικασία μετάβασης. Τα ΚΟ 1.00 και ΚΟ 2.00 αναφέρονται ως βήματα προς την κυ-

κλική οικονομία, αλλά , ο ορισμός και η σαφής έννοια όταν η ΚΟ τελικά  θα σχηματιστεί,   δεν  έ-

χουν καθοριστεί. Για το λόγο αυτόν, συνεπώς, είναι απαραίτητο να εμβαθύνουμε στο συνολικό πε-

δίο εφαρμογής του φαινομένου της ΚΟ και να καθορίσουμε την αξία της μέγιστης κυκλικότητας. 

 
Εικ. 2.1. Ο κύκλος καινοτομίας των τουριστικών ΜμΕ (S. Paulauskas, 2017)  
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Μέσω της εξαγωγής των τάσεων πολιτιστικής ανάπτυξης Κυκλικής Οικονομίας το τελικό στά-

διο της ΚΟ καθορίστηκε ευτυ-

χώς με τη χρήση της έννοιας της έξυπνης ανάπτυξης της ΕΕ. Η «εξυπνάδα» θεμελιώνεται στο 

υψηλότερο επίπεδο κυκλικότητας, με την ανθρώπινη ή τεχνητή νοημοσύ-

νη να λειτουργεί ανατροφοδοτικά σε κύκλους αυτορρύθμι-

σης. Στις μέρες μας η χρήση τέτοιων καινοτομιών όπως τα έξυπνα σπίτια, τα έξυπνα αυτοκίνητ

α, οι έξυπνες συσκευές κ.λπ. όρισε αυτό το έξυπνο επίπεδο ΚΟ ως CE 3.00.  (S. Paulauskas)  

  

Όπως κάθε κύκλος καινοτομίας, ο κύκλος καινοτομίας της κυκλικής οικονομίας των ΜμΕ στον 

τουρισμό, αποτελείται από 4 στάδια: βασική έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα, ανάπτυξη και ε-

μπορευματοποίηση. Όντας τοποθετημένη στο βασικό στάδιο της έρευνας, η κυκλικότητα ως 

καθολικό χαρακτηριστικό μιας ύπαρξης εξετάστηκε και προσπάθησε να εφαρμοστεί 

στις καθημερινές επιχειρήσεις ως μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση (Εικ. 2.1). Η βιώσιμη και-

νοτομία των τουριστικών υπηρεσιών απαιτεί επιχειρηματικές, τεχνικές και κοινωνικές αλλαγές, 

λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα κριτήρια βιωσιμότητας. Δεδομένου του κυκλικού ποιοτι-

κού χαρακτήρα ανάπτυξης οποιασδήποτε κοινωνικής δραστηριότητας, οι τουριστικές επιχει-

ρήσεις διαμορφώνονται ως μια επαναλαμβανόμενη έξυπνη κυκλική διαδικασία ανατροφοδό-

τησης, που λειτουργεί με βάση τον εν λόγω κύκλο κατανάλωσης τουριστικών υπηρεσιών.  

 

I. Ο κύκλος τουριστικών επιχειρήσεων  

 

Ο κύκλος υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων διαμορφώνεται βάσει του κύκλου κατα-

νάλωσης υπηρεσιών τουρισμού (Πίνακας 2.1).   

 

Πίνακας 2.1. Παροχή τουριστικών υπηρεσιών και διαλεκτική κατανάλωσης  

Φορείς τουριστικών υπη

ρεσιών/κατανάλωσης  
Τουριστικές MμE  

Ο Καταναλωτής 

των τουριστικών υπηρεσιών   

Δράσεις τουριστικών υπ

ηρεσιών/κατανάλωσης  

Κύκλος δραστηριοτήτων τουριστικών επι-

χειρήσεων   

Κύκλος δραστηριοτήτων Τουρι-

στικής κατανάλωσης 

1. Τουριστικ

ή αγορά  

1. Μάρκετινγκ – έρευνα και δια-

μόρφωση της επιχείρησης  

1. Αναζήτηση πλη-

ροφοριών σχετικά με τις 

τουριστικές υπηρεσίες  

2. Σχεδια-

σμός   

2. Σχεδιασμός των υπηρεσιών  2. Σχεδιασμός της 

κατανάλωσης   

3. Κράτηση  3. Κράτηση  3. Κράτηση  

4. Μεταφορ

ά  

4. Παροχή ταξιδιωτικών ευκαι-

ριών  

4. Ταξίδι από/προς 

την τοποθεσία των υπη-

ρεσιών  

5. Εφαρμο-

γή:  

5. Παροχή υπηρεσιών  5. Υπηρεσίες κατα-

νάλωσης  
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1. Επικοι-

νωνία  

1. Επικοινωνία  1. Επικοινωνία  

2. Υπηρεσία 

διαμονής  

2. Υπηρεσία διαμονής  2. Υπηρεσία διαμο-

νής  

3. Τροφο-

δοσία  

3. Τροφοδοσία  3. Τροφοδοσία  

4. Ευεξία  4. Ευεξία  4. Ευεξία  

5. Τοπικές 

συγκοινωνίες  

5. Τοπικές συγκοινωνίες  5. Τοπικές συγκοι-

νωνίες  

6. Αξιοποί-

ηση  

6. Αξιοποίη-

ση κάθε είδους χαμένης υπηρεσίας για 

την απόκτηση εμπειρίας   

6. Σουβε-

νίρ, αναμνήσεις, εντυπώσε

ις, νέες γνώσεις   

7. Ανατρο-

φοδότηση  

7. Περαιτέρω σχεδιασμός  7. Περαιτέρω σχε-

διασμός  

8. Βελτίω-

ση  

8. Βελτίωση των υπηρεσιών  8. Αύξηση ζήτησης 

  

Ο απλοποιημένος επιχειρηματικός κύκλος τουριστικών υπηρεσιών αποτελείται από 6 στά-

δια: το μάρκετινγκ, την επικοινωνία, τη διαμονή, την τροφοδοσία, την ευεξία και την τοπική 

συγκοινωνία (Εικ. 2.2).   

  

Εικ. 2.2. Απλοποιημένος κύκλος τουριστικών υπηρεσιών (S. Paulauskas 2017)  

 

 

II. Ανάπτυξη τουριστικών επιχειρήσεων   

 

Όπως σε κάθε επιχείρηση, υπάρχει ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη και στον τομέα του τουρι-

σμού.   
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• Ποσοτική ανάπτυξη ισοδυναμεί με αύξηση του αριθμού των επισκεπτών, 

του εισοδήματος και του αγοραστικού τοπίου.  

• Ποιοτική ανάπτυξη παρουσιάζει θετικές μεταβολές στα ποσοστά και τους 

σχετικούς δείκτες, όπως η παραγωγικότητα της εργασίας, η κερδοφορία κ.λπ. 

  

Η παραγωγικότητα στην εργασία είναι ο σημαντικότερος δείκτης προόδου. Δείχνει το μέγεθος 

των κερδών που παρήγαγε ένας εργαζόμενος. Στις τουριστικές επιχειρήσεις εφαρμόζεται πολύ 

συχνά  χειρωνακτική εργασία, που θα μπορούσε να αντικατασταθεί από εξοπλισμό/ρομπότ, 

έξυπνες λύσεις και ψηφιακά πληροφοριακά συστήματα. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να στρα-

φούν από τη χειρωνακτική εργασία σε πιο εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Η μόνιμη αύξη-

ση των μισθών του προσωπικού οδηγεί τους εργοδότες να αναζητούν μέσα για την αυτομα-

τοποίηση της χειρωνακτικής εργασίας.   

 

Η μείωση της χειρωνακτικής εργασίας με χαμηλή εξειδίκευση αποτελεί μια παγκόσμια μεταβο-

λή στον εργασιακό τομέα για όλη την ανθρωπότητα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι εργαζό-

μενοι θα πρέπει να συμμετέχουν στην εφαρμογή καινοτομιών στις υπηρεσίες μέσω της επανα-

κάρτισής τους στο χειρισμό έξυπνων συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Η περαιτέ-

ρω ρομποτικοποίηση και ψηφιοποίηση απαιτεί τη δημιουργία πολιτικών και κοινωνικών συν-

θηκών για τη διαθεσιμότητα του Καθολικού Βασικού Μισθού και Μερίσματος σε όλους τους 

πολίτες14.  

 

Η κερδοφορία της εργασίας δείχνει τη συνολική αποτελεσματικότητα των μικρομεσαί-

ων τουριστικών επιχειρήσεων. Αρχικά, η μετάβαση στην πράσινη, γαλάζια ή έξυπνη ανάπτυξη 

απαιτεί επενδύσεις, οι οποίες επιτρέπουν την αύξηση της αποτελεσματικότητας των υπηρε-

σιών, κάνοντάς τες πιο ελκυστικές.  

 

III. Δαπάνες υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων  

Η λεπτομερής ανάλυση των τουριστικών υπηρεσιών οδήγησε στην ταυτοποίηση και κατηγο-

ριοποίηση των δαπανών της  οικονομικής ανάπτυξης σε 4 κατηγορίες, σύμφωνα με τον αντί-

κτυπό τους στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων (Εικ. 2.3):  

 

1. Έξοδα γραφείου. Η μείωση των δαπανών γραφείου είναι δυνατή μέσω 

της ψηφιακής επικοινωνίας και της παγκοσμιοποίησης του μάρκετινγκ. Για να επιτευ-

χθεί αυτό, η διαχείριση της διαμονής, της τροφοδοσίας, της ευεξίας και των τοπικών μετα-

φορών θα πρέπει να γίνεται με έξυπνα αυτοματοποιημένα συστήματα.  

2. Χειρωνακτική εργασία. Η μείωση της χειρωνακτικής εργασίας θα είναι αποτέλε-

σμα της αυτοματοποίησης των καταλυμάτων, της τροφοδοσίας, της ευεξίας και των τοπι-

κών μεταφορών.  

 
14 The European New Deal. https://diem25.org/end/ 
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3. Ενέργεια. Το κόστος ενέργειας θα μειωθεί με τη μείωση των δαπανών γραφείου 

και της χειρωνακτικής εργασίας, μέσω της αυτοματοποίησης των καταλυμάτων, της τρο-

φοδοσίας, της ευεξίας και των τοπικών μεταφορών. Η ποιοτική διαδικασία της μετάβασης 

από τη μη βιώσιμη στη βιώσιμη ενέργεια έχει εμφανή οικολογική αξία για τη μείωση της 

ρύπανσης και των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή, αλλά και για την υγεία του ανθρώ-

που. Η αποκέντρωση του ενεργειακού εφοδιασμού και η επίτευξη ενεργεια-

κής αυτονομίας οδηγεί στην αποφυγή δαπανών που προκύπτουν από ενεργειακές απώ-

λειες λόγω των δικτύων ηλεκτροδότησης.  

4. Υλικά. Το κόστος των υλικών θα μειωθεί με τη μείωση των δαπανών γραφείου και 

χειρωνακτικής εργασίας μέσω της αυτοματοποίησης και της ρομποτικοποίησης της διαμο-

νής, της τροφοδοσίας, της ευεξίας και των τοπικών μεταφορών.  

  

Εικ. 2.3. Τα κύρια πεδία δαπανών και εξοικονόμησής τους των τουριστικών υπηρε-

σιών (S. Paulauskas 2017)  

 

Η μείωση στις ενεργειακές και υλικές δαπάνες οδηγεί σε αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσε-

ων. Η μείωση του κόστους προσωπικού και η μετάβαση από τη χειρωνακτική εργασία στην εργασία 

υψηλής τεχνολογίας οδηγεί σε ποιοτική ανάπτυξη, η οποία επιδρά στις διαδικασίες και την προοδο 

της κοινωνικής και παγκόσμιας ανάπτυξης. Η πράσινη, αειφόρος και έξυπνη ανάπτυξη απαιτεί τις 

κατάλληλες Καθαρές τεχνολογίες, τεχνολογίες Υγείας και Έξυπνες τεχνολογίες, οι οποίες αποτελούν 

σήμερα εργαλεία για την ανάπτυξη του κλάδου τουριστικών υπηρεσιών.  
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3. Η έξυπνη καινοτομία στις τουριστικές επιχειρήσεις  
Οι καινοτόμες ιδέες κυκλικής οικονομίας καλύπτουν όλα τα στάδια του επιχειρηματικού κύκλου του 

τουρισμού ξεκινώντας από το μάρκετινγκ και ολοκληρώνοντας με την εφαρμογή. 

  

I. Η παγκόσμια μετάβαση στην τουριστική καινοτομία  
Ο τουρισμός έχει την έννοια του ταξιδιού με σκοπό την ανακάλυψη, την ευεξία και την ψυχαγωγί-

α. Ο γεωγραφικός διασκορπισμός των τουριστικών προορισμών σε διάφορες ηπείρους, περιοχές 

και χώρες, τροφοδοτεί αυτή τη μεγάλη ζήτηση για ταξίδια. Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του του-

ρισμού αποτελείται από δύο βασικές τουριστικές κατευθύνσεις: τη φυσική και την εικονι-

κή. Η ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών είναι επιζήμια για τους τουρίστες, αλλά και για τον 

πλανήτη. Οι τουρίστες ξοδεύουν πολλά χρήματα, ενώ ο πλανήτης αντιμετωπίζει προβλήματα  με τη 

ρύπανση του αέρα και των υδάτων που προκύπτει από τα ταξίδια και τη διαμονή. Κατά τη διάρ-

κεια της περσινής χρονιάς, η επικινδυνότητα των ταξιδιών σε ορισμένες εξωτικές χώρες έγινε εμ-

φανής λόγω των τοπικών κλιματικών καταστροφών και της τρομοκρατίας.  

 

Οι διαδικτυακές τεχνολογίες αναπτύσσονται με προσανατολισμό την εικονική μετάδοση στις πέντε 

ανθρώπινες αισθήσεις: όραση,  ακοή,  αφή,  όσφρηση και γεύση. Οι δύο πρώτες διεγείρονται εύκολα 

μέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, των ταινιών κ.λπ. Οι επιστήμονες εξακολουθούν να εργά-

ζονται με στόχο τη διέγερση και των υπόλοιπων αισθήσεων.  

 

  
Εικ. 3.1. Η τριχοτόμηση της ποιοτικής μετάβασης στον τουρισμό (S. Paulauskas, 2017)  

 

Η μετάβαση από τον φυσικό στον εικονικό τουρισμό γίνεται μέσω της τριχοτόμησης (Εικ. 3.1): A) Ο 

φυσικός τουρισμός επιφέρει ευημερία. B) Ο φυσικός τουρισμός είναι πολύ ρυπογόνος και επικίνδυ-

νος για τους ταξιδιώτες. C) Ο εικονικός τουρισμός ικανοποιεί όλες τις τουριστικές απαιτήσεις, απο-

φεύγοντας τα ταξίδια και τη ρύπανση του περιβάλλοντος.  

 

II. Το εικονικό μοντέλο τουριστικής καινοτομίας  

Στις μέρες μας ο τουρισμός είναι ως επί το πλείστον ένα οικονομικό φαινόμενο Kf’(t), ένα ευρύ πε-

δίο τουριστικής δραστηριότητας που σχετίζεται με ταξίδια, διαμονή, τροφοδοσία και δραστηριότη-

τες ευεξίας (Εικ.3.2).  Σε όλες τις χώρες τα μεγάλα εργαλεία μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται για την 

προσέλκυση ταξιδιωτών και επισκεπτών. Λόγω της μετάβασης από τις βιοποριστικές, στις ανάγκες 

ασφάλειας και υγείας (A. Maslow) οι άνθρωποι αρχίζουν να φροντίζουν για τη διάσωση του περι-

βάλλοντος και την αναστολή της κλιματικής αλλαγής. Το οικονομικό μοντέλο αντικαθίσταται από 

το μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης Kf f(t).  
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Εικ. 3.2. Το εικονικό μοντέλο τουριστικής καινοτομίας (S. Paulauskas, 2017) 

 

Η αντίφαση H(t) μεταξύ οικονομικών και βιώσιμων προσεγγίσεων θα αυξήσει αναλόγως την ημιτο-

νοειδή καμπύλη. Στο άμεσο μέλλον, ο φυσικός τουρισμός Kc'(t) θα αρχίσει να αντικαθίσταται από 

τον εικονικό τουρισμό Kc(t). Κάθε τουριστική ανάγκη θα μπορούσε να καλυφθεί μέσω του διαδικτύ-

ου, αποφεύγοντας τα ακριβά, ρυπογόνα και επικίνδυνα ταξίδια. Τα παγκόσμια ψηφιακά  δίκτυα 

επιτρέπουν σε κάποιον, παραμένοντας σπίτι του, να λαμβάνει πληροφορίες μέσω βίντεο από κάθε 

μέρος του πλανήτη. Οι επιστήμονες προσπαθούν να προσαρμόσουν ακόμη και την οσμή, την αφή 

και τη γεύση από το χώρο επίσκεψης15. Είναι κάτι το οποίο θα επιτευχθεί σύντομα.  
 

III. Τεχνολογίες και συσκευές ψηφιακού τουρισμού   

 

Εικ. 3.3. Headset εικονικής πραγματικότητας. 

Η εικονική πραγματικότητα (VR) είναι ένα ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο οι χρήστες μπορούν 

να έχουν πρόσβαση χρησιμοποιώντας ειδικά ακουστικά και υλικό.  

 
Υπάρχουν διαφορετικά είδη εμπειριών εικονικής πραγματικότητας, αλλά η βασική αρχή ισχύει για 

 
15 https://www.youtube.com/watch?v=YxFXjKn1LxQ&feature=youtu.be&app=desktop 
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όλους. Οι χρήστες που είναι εξοπλισμένοι με ακουστικά VR βλέπουν ένα ειδικά σχεδιασμένο τοπίο 

και μπορούν να το εξερευνήσουν ή να αλληλοεπιδράσουν με αυτό με διάφορους τρόπους.  

 
Μόλις φορέσετε τα ακουστικά σας, μεταφέρεστε σε άλλο κόσμο ή περιβάλλον. Οι δυνατότητες είναι 

απεριόριστες. μπορεί να είναι ένας ταξιδιωτικός προορισμός, ένα διάσημο μουσείο, ένας φανταστι-

κός κόσμος, ένα περιβάλλον επιστημονικής φαντασίας ή μια στιγμή στην ιστορία. Αυτή είναι η ο-

μορφιά και το δέλεαρ της Εικονικής Πραγματικότητας. Σας παρέχει την ευκαιρία να εξερευνήσετε 

μέρη που μόνο  φανταζόσασταν μέχρι τώρα.  
 

Το περιεχόμενο που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός εικονικού περιβάλλοντος, μπορεί να 

είναι είτε πλήρως δημιουργημένο από υπολογιστή, είτε μια  κινηματογράφηση 360 μοιρών ενός 

πραγματικού τόπου. Οι άνθρωποι αλληλοεπιδρούν με το εικονικό περιβάλλον χρησιμοποιώ-

ντας διάφορα μέσα και ειδικό υλικό. Η καθηλωτική αίσθηση του VR δημιουργείται κυρίως μέσω ο-

πτικών και ηχητικών ερεθισμάτων, ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να προστεθεί επίσης 

οσμή και αφή.  

 

Η Εικονική Πραγματικότητα είναι γνώριμη στο κοινό αναφορικά κυρίως με τη βιομηχανία τυχερών 

παιχνιδιών, αν και αυτή η τεχνολογία έχει πλέον εισαχθεί από πολλές άλλες επιχειρήσεις. Καθώς το 

κόστος εξοπλισμού VR αρχίζει να μειώνεται, μπορεί να δούμε αυτή την τεχνολογία να αυξάνει τη 

δημοτικότητά της.  

 

Παραδείγματα το 2017 και 

το 2020: https://www.youtube.com/watch?v=td4OeEPhMCg, https://www.youtube.com/watch?v=TdA7

Vsvq4Qk  
 

Η επαυξημένη πραγματικότητα (AR) αποσκοπεί στην ενίσχυση του φυσικού περιβάλλοντος του 

τελικού χρήστη μέσω συσκευών όπως smartphones και tablet. Ορισμένες εφαρμογές στον ξενοδο-

χειακό τομέα περιλαμβάνουν την προσφορά διαδραστικών στοιχείων (όπως οι χάρτες 

και τα σημεία ενδιαφέροντος), την ψηφιακή εξιστόρηση της ιστορίας του καταλύματος και την πα-

ροχή σχετικών πληροφοριών στους επισκέπτες όταν βρίσκονται σε ορισμένα σημεία του ξενοδο-

χείου (όπως το μενού εάν τυχαίνει να εισέρχονται σε εστιατόριο). Το AR είναι μια τεχνολογία 

που μεταφέρει το περιεχόμενο που δημιουργείται από υπολογιστή σε ένα πραγματικό περιβάλλον.  

 
Εικ. 3.4. Προβολή επαυξημένης πραγματικότητας από οθόνη κινητού τηλεφώνου. 

Οι περισσότερες εφαρμογές AR εκτελούνται σε smartphones, tablet, ειδικά ακουστικά και άλλους 

τύπους οθονών. Χρησιμοποιώντας αυτές τις συσκευές, οι χρήστες μπορούν να βλέπουν και 

να αλληλοεπιδρούν με διάφορους τύπους ψηφιακού περιεχομένου που εμφανίζονται 

στο πραγματικό περιβάλλον.   
 

https://www.youtube.com/watch?v=td4OeEPhMCg
https://www.youtube.com/watch?v=TdA7Vsvq4Qk
https://www.youtube.com/watch?v=TdA7Vsvq4Qk
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Για να κατανοήσετε καλύτερα την ιδέα, φανταστείτε ένα άδειο δωμάτιο. Χρησιμοποιώντας μια ε-

φαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας, ένας εικονικός χαρακτήρας μπορεί να τοποθετηθεί σε 

αυτό το δωμάτιο. Με γυμνό μάτι, το δωμάτιο εξακολουθεί να είναι άδειο, αλλά μόλις χρησιμοποιή-

σετε ένα ζευγάρι γυαλιά AR ή άλλο παρεμφερή εξοπλισμό, μπορείτε να δείτε τον εικονικό χαρακτή-

ρα, ακόμη και να αλληλοεπιδράσετε με αυτόν.  
 

Το AR είναι αρκετά ευέλικτο όσον αφορά το περιεχόμενο, μπορεί να χειριστεί κείμενο, εικόνες, κι-

νούμενα σχέδια, ταινίες, γραφικά 3D και παιχνίδια. Για να τοποθετήσετε εικονικά αντικείμενα σε ένα 

πραγματικό περιβάλλον, η Επαυξημένη Πραγματικότητα χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον GPS, δεί-

κτες τοποθεσίας, φάρους ή κάμερες.  
 

Η διαφορά μεταξύ VR και AR είναι ότι η εικονική πραγματικότητα χρησιμοποιεί ένα τεχνητό περι-

βάλλον, ενώ η Επαυξημένη Πραγματικότητα προσαρμόζει ψηφιακό περιεχόμενο στο υπάρχον περι-

βάλλον.  
 

Η Επαυξημένη Πραγματικότητα χρησιμοποιείται με επιτυχία σε διάφορους τομείς: στο εμπόριο και 

το μάρκετινγκ, στην αρχιτεκτονική, στα μουσεία και τα θεματικά πάρκα, στα κέντρα επισκεπτών, 

στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, στο βιομηχανικό σχεδιασμό, στην ψυχαγωγία και τον τουρι-

σμό και στον ιατρικό τομέα.  
 

Παραδείγματα επαυξημένης πραγματικότητας στα 

ξενοδοχεία: https://www.youtube.com/watch?v=D9AyvDAPfIg, https://www.youtube.com/watch?v=H_

VxlcdP0Kk  
 

Ο λιγότερο συγκεχυμένος ορισμός της μικτής πραγματικότητας (MR) θα ήταν η συγχώνευση 

πραγματικών και εικονικών περιβαλλόντων και η παραγωγή νέων, ένας τόπος όπου τα φυσικά και 

ψηφιακά αντικείμενα συνυπάρχουν σε πραγματικό χρόνο.  
 

Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πράγματα ακόμα πιο απλά. Φανταστείτε ένα πραγματικό δωμά-

τιο όπου είναι τοποθετημένα ένα ξύλινο γραφείο με μια καρέκλα. Ας πούμε ότι σχεδιάζουμε μερι-

κούς ψηφιακούς τοίχους που μοιάζουν με παλιά τείχη κάστρου, ένα μεσαιωνικό θρόνο και ένα πέ-

τρινο τραπέζι. Τοποθετούμε αυτά τα εικονικά στοιχεία στο δωμάτιο, προσαρμόζοντάς τα στα 

πραγματικά αντικείμενα. Χρησιμοποιώντας ένα ειδικό headset, θα δούμε ότι το δωμάτιό μας έχει 

αλλάξει. Αντί για τους πραγματικούς τοίχους, έχουμε μεσαιωνικά τείχη, αντί για μια κανονική καρέ-

κλα, υπάρχει ένας θρόνος και αντί για το ξύλινο τραπέζι, βλέπουμε ένα πέτρινο.  
 

Το MR χρησιμοποιεί το πραγματικό μας περιβάλλον, αλλά το περιβάλλον μπορεί να μετασχηματι-

στεί σημαντικά προσαρμόζοντας ψηφιακά αντικείμενα στα πραγματικά.  
 

Η διαφορά μεταξύ μεικτής και εικονικής πραγματικότητας είναι ότι το MR χρησιμοποιεί ένα πραγ-

ματικό περιβάλλον και προβάλλει ψηφιακό περιεχόμενο στο φυσικό κόσμο, ενώ το VR είναι ένα 

πλήρως ψηφιακό περιβάλλον. Περισσότερα για τη μεικτή 

πραγματικότητα: https://www.youtube.com/watch?v=P_I873tL3jw  

https://www.youtube.com/watch?v=D9AyvDAPfIg
https://www.youtube.com/watch?v=H_VxlcdP0Kk
https://www.youtube.com/watch?v=H_VxlcdP0Kk
https://www.fi.edu/tech/what-is-mixed-reality
https://www.fi.edu/tech/what-is-mixed-reality
https://www.youtube.com/watch?v=P_I873tL3jw


   

Μεθοδολογία για εκπαιδευτές στην έξυπνη φιλοξενία «Smart Hospitality Academy» 
Intelligence output 2 

SMART HOSPITALITY 2021   29 

 

 

Εικ.3.5. Παράδειγμα μεικτής πραγματικότητας. 

 

Η Εκτεταμένη πραγματικότητα (XR) είναι ένας γενικός όρος  που καλύπτει όλες τις τεχνολογίες 

που ενισχύουν τις αισθήσεις μας, είτε παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό 

κόσμο, είτε δημιουργούν εντελώς εξωπραγματικούς, προσομοιωμένους κόσμους.  
 

Το XR, όπως επίσης ονομάζεται, είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει τεχνολογίες όπως 

η Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR), η Εικονική Πραγματικότητα (VR) και η Μει-

κτή Πραγματικότητα (MR), είτε για να δεχόμαστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πραγ-

ματικό μας περιβάλλον και να ενισχύουμε με αυτόν τον τρόπο τις αισθήσεις μας, είτε για να δη-

μιουργήσουμε εντελώς τεχνητές εμπειρίες. Η εκτεταμένη πραγματικότητα είναι μια ιδέα που υπάρ-

χει εδώ και πολύ καιρό.  

 

Εικ. 3.6. Σύστημα εκτεταμένης πραγματικότητας. 

Ενώ η Εκτεταμένη Πραγματικότητα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, ήδη αναπτύσσε-

ται δυναμικά, έτσι ώστε μέχρι το 2022, οι πωλήσεις της τεχνολογίας XR να μπορέσουν να ξεπερά-

σουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα πρόσφατο άρθρο του Forbes περιγράφει μερικούς από 

τους τρόπους με τους οποίους διάφοροι τύποι τεχνολογίας XR θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν 

ριζικά τη ζωή και την εργασία μας. Στο μέλλον, για παράδειγμα, θα μπορείτε να κάνετε πολλές από 

τις αγορές σας με εφαρμογές XR, οι οποίες σας επιτρέπουν να δείτε πώς θα φαινόταν ένας καινού-

ριος καναπές ή καρέκλα στο σαλόνι σας. Επιπλέον, μπορείτε να εργαστείτε σε ένα εικονικό περιβάλ-

λον γραφείου που βασίζεται στο XR, με αυτό τον τρόπο ο συνάδελφός σας στο επόμενο γραφείο 

μπορεί να απέχει χιλιάδες μίλια. Επιπλέον, σύμφωνα με το Live Science, οι φακοί επαφής με δυνατό-

τητα AR που εμφανίζουν πληροφορίες ακριβώς μπροστά στα μάτια σας, κάποια μέρα μπορεί να 

https://www.fi.edu/tech/what-is-extended-reality
https://www.fi.edu/tech/what-is-extended-reality
https://www.fi.edu/science-of-augmented-reality
https://www.fi.edu/virtual-reality/the-science-of-virtual-reality
https://www.fi.edu/difference-between-ar-vr-and-mr
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πάρουν τη θέση των οθονών τηλεφώνου και υπολογιστή. Οι ερευνητές τηλεπικοινωνιών προβλέ-

πουν ότι η εμφάνιση ασύρματων δικτύων 5G, τα οποία θα καταστήσουν δυνατή τη μετάδοση τε-

ράστιων ποσοτήτων δεδομένων ταχύτερα, θα βοηθήσει να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο το XR.  
 

Παραδείγματα εκτεταμένης πραγματικότητας: https://www.youtube.com/watch?v=6XyavI7y-

FI, https://www.youtube.com/watch?v=NCE5PgMUskU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6XyavI7y-FI
https://www.youtube.com/watch?v=6XyavI7y-FI
https://www.youtube.com/watch?v=NCE5PgMUskU
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4.  Έξυπνες αρχές τουριστικής καινοτομίας ΜμΕ 

Η έξυπνη ποιότητα καινοτομίας στον τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων ΜμΕ απαιτεί να 

κατανοήσουμε και να ακολουθήσουμε τον αριθμό των καλύτερων θεωρητικών αρχών, που 

προέρχονται από μεγάλες στρατηγικές πρωτοβουλίες και έγγραφα στρατηγικής ανάπτυξης της ΕΕ. 

I. Διαλεκτική 

Οι πάροχοι και οι καταναλωτές τουριστικών υπηρεσιών είναι δύο αντίθετα, αλλά πάντα 

συνδεόμενα μέρη στην επικοινωνία. Συχνά, ο καταναλωτής έχει παθητικό ρόλο και αναζητά 

εντυπώσεις και ανέσεις. 

Ο πάροχος υπηρεσιών έχει ενεργό ρόλο και πρωτοστατεί στην οργάνωση και τη διασφάλιση της 

καλύτερης επικοινωνίας και ικανοποίησης του καταναλωτή. Δεν είναι μυστικό ότι, ως 

επιχειρηματίας, επιδιώκει να βγάλει κέρδος  από τις υπηρεσίες που προσφέρει. 

Η αρχή της διαλεκτικής σημαίνει ισορροπία ανάμεσα σε πάροχο υπηρεσιών και καταναλωτή. Η 

διαταραχή αυτής της ισορροπίας από τη μία ή την άλλη πλευρά μειώνει την αποτελεσματικότητα 

και την ποιότητα της υπηρεσίας. 

II. Βιωσιμότητα 

Οι καινοτομίες τουριστικών ΜΜΕ θα πρέπει να είναι σύμφωνες με κριτήρια αειφόρου ανάπτυξης: 

1. Οικονομικό – θα πρέπει να οδηγήσει σε υψηλότερη παραγωγικότητα εργασίας και να μειώσει 

τη χειρωνακτική εργασία των καταναλωτών και των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών. 

2. Οικολογικό – να μη ρυπαίνει το περιβάλλον. 

3. Κοινωνικό – θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και ευτυχία για 

τους παρόχους και τους καταναλωτές τουριστικών υπηρεσιών. 

4. Υπεύθυνο – να μη δημιουργεί προβλήματα ούτε στο παρόν ούτε στο μέλλον. 

III. Περιπλοκότητα 

Οι τουριστικές υπηρεσίες πρέπει να παρέχουν και να διασφαλίζουν ότι καλύπτουν όλο το σύνολο 

των αναγκών των καταναλωτών, οι οποίες είναι υποχρεωτικές κατά τη διάρκεια του κύκλου 

τουριστικών υπηρεσιών: 

1. Επικοινωνία – ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών και καταναλωτή 

κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου υπηρεσιών. 
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2. Διαμονή – εξασφάλιση της ξενοδοχειακής εξυπηρέτησης. 

3. Σίτιση – εξασφάλιση γευμάτων. 

4. Ευεξία – εξασφάλιση δραστηριοτήτων ευεξία, όπως spa. 

5. Τοπική μεταφορά – εξασφάλιση ικανότητας επιλογής μέσου μεταφοράς στον τόπο διαμονής. 

IV. Αρχή ολισμού 

Λαμβάνοντας υπόψη την πυραμιδική ολιστική προσέγγιση της αύξησης της ανθρώπινης ζήτησης 

του A. Maslow, απαιτείται να ληφθούν υπόψη και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για να 

ικανοποιηθούν όλες οι ανάγκες των καταναλωτών τουριστικών υπηρεσιών: 

1. Βιοπορισμός – ανάγκες σε γεύμα και νερό. 

2. Ασφάλεια και υγεία – αποφυγή σωματικών και πνευματικών κινδύνων. 

3. Επικοινωνία – διασφάλιση επιθυμιών και επαφών με άλλα άτομα. 

4. Αυτοεκτίμηση – για την πρόληψη τυχόν αναταραχών στο επιτευγμένο επίπεδο 

αυταξιολόγησης. 

5. Αυτοέκφραση – ευκαιρίες έκφρασης της δημιουργικότητας. 

V. Εξυπνάδα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα ποιότητας της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, οι ΜμΕ 

θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στα σημαντικότερα: 

1. Φυσική ανάπτυξη – αύξηση των τεχνικών εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών για 

μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών και μεγαλύτερο εύρος υπηρεσιών. 

2. Οικονομική ανάπτυξη – αύξηση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας της εργασίας 

μέσω αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης των επιχειρηματικών υπηρεσιών. 

3. Πράσινη ανάπτυξη – εισαγωγή καθαρών τεχνολογιών που επιδιώκουν τη μείωση της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος και δαπανών που σχετίζονται με την επεξεργασία και την 

ανακύκλωση αποβλήτων. 

4. Βιώσιμη ανάπτυξη – εισαγωγή συνθηκών εργασίας υγείας και ασφάλειας για τους 

εργαζόμενους και τους καταναλωτές. 

5. Έξυπνη ανάπτυξη – διασφάλιση μόνιμης ανάπτυξης μέσω εισαγωγής κυκλικά λειτουργικών 

και τεχνικών συστημάτων κοινωνικής αυτοδιαχείρισης που περιλαμβάνουν λογισμικό, 

τεχνητή νοημοσύνη και υπηρεσίες καινοτομίας. 
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VI. Εφαρμοσιμότητα 

Οι λύσεις CE πρέπει να είναι εφαρμόσιμες, με βάση: 

1. Την τεχνική υλοποίηση – πρέπει να υπάρχουν οι τεχνικές καινοτόμες λύσεις λαμβάνοντας 

υπόψη τον εξοπλισμό υλισμικού και λογισμικού. 

2. Την πρακτική εφαρμογή – πρέπει να εφαρμόζεται ως επιχειρηματική δραστηριότητα σε 

ορισμένα μέρη του κόσμου. 

3. Το ενδιαφέρον των καταναλωτών – οι καταναλωτές πρέπει να ενδιαφέρονται για μια 

καινοτομία που λαμβάνει υπόψη το εύρος και τα στοιχεία των τουριστικών υπηρεσιών, την 

τιμή και τις συνθήκες παράδοσης. 

4. Το ενδιαφέρον των ΜμΕ – ως φορείς παροχής τουριστικών υπηρεσιών, οι ΜμΕ πρέπει να 

ενδιαφέρονται για την καινοτομία, λαμβάνοντας υπόψη την κερδοφορία των επιχειρήσεων 

και καλύπτοντας τις ανάγκες των επιχειρηματιών. 

5. Το ενδιαφέρον και τη νομοθεσία μιας κοινωνίας – η ευρωπαϊκή κοινότητα ή/και ένα κράτος, 

πρέπει να δείχνει ενδιαφέρον και η νομοθεσία ΕΕ/τοπική νομοθεσία πρέπει να διάκειται 

φιλικά ως προς την καινοτομία. 
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5. Έξυπνες, καινοτόμες λύσεις και εφαρμογές 

φιλοξενίας κατάλληλες για τουριστικές 

επιχειρήσεις 

Η καινοτομία γεφυρώνει το παρελθόν με το μέλλον. Σε αυτήν την έρευνα, το παρελθόν είναι μια 

γραμμική οικονομία και το μέλλον μια κυκλική οικονομία. Είναι απολύτως απαραίτητο να 

προβλέψουμε το πώς θα είναι οι τουριστικές ΜμΕ ποιοτικά της κυκλικής οικονομίας. Κανείς δε 

γνωρίζει και δεν μπορεί να προβλέψει ακριβώς το μέλλον. Ωστόσο, η χρήση των υφιστάμενων 

τάσεων ανάπτυξης και προηγμένων πρακτικών εφαρμογών δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για 

λύσεις και εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στον τουριστικό τομέα. 

I. Παγκόσμιο μάρκετινγκ 

Η παγκοσμιοποίηση του τουρισμού διευρύνει το χάρτη των επισκεπτών και την αλληλένδεση των 

υπηρεσιών. Η παγκοσμιοποίηση του τουρισμού συνιστά τη μετάβαση από τη φυσική κράτηση στα 

μεγάλα δίκτυα μάρκετινγκ και κρατήσεων μέσω διαδικτύου, όπως το booking.com, hotels.com κ.λπ. 

Οι κάτοχοι τέτοιων δικτύων διατηρούν στενούς και άμεσους δεσμούς με τους καταναλωτές και 

διαμορφώνουν καμπύλες προώθησης και ανατροφοδότησης των τουριστικών υπηρεσιών μέσω 

δημοσκοπήσεων των επισκεπτών σχετικά με την ικανοποίηση των υπηρεσιών που λαμβάνουν. 

Η συμμετοχή στα παγκόσμια δίκτυα μάρκετινγκ και κρατήσεων για τουρισμό επιτρέπει την αύξηση 

της παραγωγικότητας της εργασίας, τη μείωση των τοπικών λειτουργιών μάρκετινγκ, τα έξοδα 

γραφείου και την ειδική χειρωνακτική εργασία. Η μετάβαση του ανταγωνισμού στην παγκόσμια 

αγορά αυξάνει τις ανάγκες των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών για να συμμορφώνονται με τις 

καινοτομίες και την κουλτούρα των υπηρεσιών στις μέρες μας. 

Εφαρμογή: Υπηρεσίες μάρκετινγκ που λειτουργούν μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου τουριστικών 

υπηρεσιών. 
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II. Ψηφιακή επικοινωνία 

Ο υπολογιστής, το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα αλλάζουν ραγδαία την επικοινωνία μεταξύ 

παρόχων υπηρεσιών τουρισμού και καταναλωτών. Οι παραδοσιακές κρατήσεις τουριστικών 

υπηρεσιών αντικαθίστανται από τη χρήση υπολογιστών, την ηλεκτρονική αλληλογραφία και 

σελίδες στο διαδίκτυο. Η υπηρεσία επικοινωνίας μετατρέπεται σε εικονική αυτοεξυπηρέτηση, η 

οποία επιτρέπει την αποφυγή ορισμένων εργασιών γραφείου και εξόδων. Δεν υπάρχουν αμφιβολίες 

ότι στο εγγύς μέλλον θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διά ζώσης επικοινωνία μεταξύ παρόχων 

υπηρεσιών και καταναλωτών. 

Εφαρμογή : Προσωπικές επαφές χωρίς κράτηση και αυτοεξυπηρέτηση πελάτη μέσω διαδικτύου 

(υπολογιστή ή smartphone). 

  

III. Έξυπνες υπηρεσίες φιλοξενίας 

Η φιλοξενία είναι ένα από τα κύρια μέρη τουριστικής υπηρεσίας. Ο κλάδος της φιλοξενίας έχει 

σημαντική ανάγκη από χειρωνακτική εργασία όσον αφορά τον καθαρισμό του διαμερίσματος και 

του υπνοδωματίου, την αντικατάσταση υλικών και κλινοσκεπασμάτων. Η διασφάλιση του 

φωτισμού, της θέρμανσης, της ψύξης, του εξαερισμού και άλλων συνθηκών αποτελεί μια μεγάλη 

πρόκληση για τους υπαλλήλους ενός ξενοδοχείου. 

Συνεπώς, τα καινούρια ή τα αποδοτικά ως προς την ενέργεια κτίρια, ο εξοπλισμός και οι έξυπνες 

καμπύλες κυκλικής αυτορρύθμισης πρέπει αναπόφευκτα να γίνουν χαρακτηριστικά κάθε κτιρίου. Το 

δωμάτιο, τα έπιπλα, ο εξοπλισμός, το ντους κ.λπ. πρέπει να είναι άνετα για τους καταναλωτές και να 

μην απαιτούν μεγάλη χειρωνακτική εργασία από τους εργαζόμενους. Η χρήση ενέργειας και υλικών 

θα πρέπει να μειωθεί με έξυπνες καινοτομίες. Υπάρχει μόνο μία επιλογή στο ορατό μέλλον - να 

υπάρχουν έξυπνα καταλύματα. 

Εφαρμογή : 

● Κτίρια και εξοπλισμός ενεργειακής τάξης A++. 

● Ιδιωτική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

● Αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική ενέργεια. 

● Έξυπνη θέρμανση με αντλία θερμότητας. 

● Έξυπνο σύστημα εξαερισμού. 

● Έξυπνος έλεγχος κλιματισμού. 
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● Σύστημα αναγνώρισης προσώπου. 

● Έξυπνο σύστημα φωτισμού. 

● Αυτόματα γυάλινα πάνελ. 

● Έξυπνο σύστημα καθαρισμού, απολυμασμένες επιφάνειες. 

● Έξυπνο ρυθμιζόμενο κρεβάτι. 

● Αυτόματη αλλαγή φύλλων ρολού. 

● Εξάλειψη σκουπιδιών. 

● Εξάλειψη αποβλήτων. 

● Περιορισμός σπατάλης νερού. 

● Η θερμότητα από τα λύματα αξιοποιείται από το σύστημα θέρμανσης. 

     

IV. Έξυπνη εστίαση 

Η παροχή υπηρεσιών εστίασης σε ξενοδοχεία και εστιατόρια αποτελεί σταθερό συστατικό 

ολόκληρου του πακέτου τουριστικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον 

προγραμματισμό ενός γεύματος σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες. Ο τυπικός μπουφές σχετίζεται με 

έως και 40% των απορρίψεων τροφίμων. Τα συστήματα εικονικής κράτησης επιτρέπουν μία 

υπηρεσία τροφοδοσίας σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες και τα αιτήματα των επισκεπτών. 

Η εύκολη επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου θα δώσει την ευκαιρία να μειωθούν οι ποσότητες των 

τροφίμων προς απόρριψη. Η επιστημονική έρευνα πάνω στα ανθρώπινα γονιδιώματα δημιουργεί 

περαιτέρω ευκαιρίες για εξατομίκευση των υπηρεσιών τροφοδοσίας σύμφωνα με τις πολύ 

συγκεκριμένες ανάγκες ενός συγκεκριμένου επισκέπτη. Χάρη στη χρήση αυτόματου εξοπλισμού 

προετοιμασίας ποτών και την παραγωγή τροφίμων με εκτύπωση 3D στα δωμάτια των 

ξενοδοχείων, η ανάγκη να υπάρχουν ακριβά εστιατόρια και αίθουσες πρωινού θα μπορούσε να 

εξαλειφθεί. 

Εφαρμογή : 

● Προμήθεια τροφίμων με μεμονωμένες προπαραγγελίες. 

● Γεύμα επεξεργασμένο με εκτυπωτή 3D. 

● Περιορισμός απόρριψης τροφίμων. 

● Περιορισμός σπατάλης μαγειρικού λαδιού. 
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V. Έξυπνη ευεξία 

Οι συσκευές παρακολούθησης και υποστήριξης της υγείας στα δωμάτια και τα ειδικά προγράμματα 

spa, αθλητισμού και ευεξίας γίνονται υποχρεωτικό μέρος ολόκληρου του τουριστικού πακέτου. Κάτι 

τέτοιο εξασφαλίζει ένα αυξανόμενο εισόδημα για τους παρόχους υπηρεσιών μέσω πρόσθετων 

υπηρεσιών. Απαιτεί επίσης μέριμνα για την αυτοματοποίηση του φωτισμού, της θέρμανσης, της 

ψύξης και της παροχής νερού. Η παραδοσιακή χρήση χαρτιού, πετσετών και καλλυντικών 

προϊόντων θα πρέπει να αντικατασταθεί από ηλεκτρονικές λύσεις. Τα απόβλητα και η θερμότητα 

πρέπει να απομακρύνονται από το νερό, το οποίο πρέπει να καθαρίζεται και να 

επαναχρησιμοποιείται. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης και πρόληψης 

τραυμάτων για επισκέπτες spa. 

Εφαρμογή : 

● Έξυπνη τουαλέτα με μπιντέ και στεγνωτήριο. 

● Έξυπνη ντουζιέρα με στέγνωση. 

● Έξυπνο λουτρό. 

● Βρύσες νερού με στέγνωση. 

● Απολυμασμένες επιφάνειες. 

● Παρακολούθηση υγείας με ρολόγια χειρός. 
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VI. Έξυπνη τοπικά μέσα μεταφοράς   

Οι πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών θα μπορούσαν να ενισχύσουν την εικόνα και τα έσοδά τους με 

το να παρέχουν τοπικά μέσα μεταφοράς στους φιλοξενούμενους: ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια, 

αναπηρικές καρέκλες, λεωφορεία κλπ. Όλα τα μέσα μεταφοράς με χρήση καυσίμων πρέπει να 

αντικαθίστανται από φυσικά ή ηλεκτρικά οχήματα. Η μεταφορά χωρίς οδηγό έξω και μέσα σε ένα 

ξενοδοχείο κρίνεται καταλληλότερη στο πλαίσιο μιας κυκλικής οικονομίας, κυρίως για άτομα με 

ειδικές ανάγκες. 

Εφαρμογή : 

● Έξυπνο σύστημα φροντίδας για επισκέπτες με ειδικές ανάγκες. 

● Δωρεάν έξυπνα μέσα μεταφοράς εκτός και εντός του ξενοδοχείου. 

● Ανελκυστήρας με αναγνώριση προσώπου. 

● Περιορισμός οχημάτων, αυτόματος οδηγός. 

● Καθαρές επιφάνειες αυτοκινήτων. 

 

 
 

Είναι απαραίτητο να αναφέρουμε ότι η καινοτομία εφαρμόζεται και εξελίσσεται σε μια μόνιμη ροή, 

συνεπώς το εργαλείο αυτοαξιολόγησης θα ενημερώνεται συνεχώς. 
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6. Οφέλη από την καινοτομία έξυπνης φιλοξενίας για 

τις τουριστικές επιχειρήσεις και την κοινωνία 

Η κυκλική οικονομία, όπως και οι άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και στρατηγικές καινοτομίας, δεν 

αποτελεί λέξη κλειδί. Όλες στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων παγκόσμιας και τοπικής 

ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, η κυκλική οικονομία ωφελεί άμεσα τις τουριστικές ΜμΕ, με την επέκταση 

των διαθέσιμων υπηρεσιών και την εξοικονόμηση υλικών και ενέργειας, και έμμεσα - μέσω του 

αυξημένου οφέλους για την κοινωνίας. Εν κατακλείδι, οι τουριστικές ΜμΕ αυξάνουν πολλές φορές 

τα κέρδη τους χάρη στις κυκλικές καμπύλες καινοτομιών. 

I. Αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας 

Η παραγωγικότητα στην εργασία είναι ένας από τους κύριους οικονομικούς δείκτες προόδου και 

ανάπτυξης μιας κοινωνίας. Δείχνει την αποτελεσματικότητα της ανθρώπινης εργασίας, όπου ο 

υπάλληλος ή εργαζόμενος αποτελεί παράγοντα της οικονομικής αξίας. Η στασιμότητα στην αύξηση 

της παραγωγικότητας της εργασίας οδηγεί σε καταστροφή και κοινωνική κρίση. Συνεπώς, μόνο η 

ώθηση της αναπτυσσόμενης παραγωγικότητας είναι δείκτης κοινωνικής ευημερίας. 

Όταν αναφερόμαστε σε αύξηση της παραγωγικότητας στην εργασία, είναι απαραίτητο να 

επισημάνουμε ότι υψηλότερη παραγωγικότητα στην εργασία δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με πλήρη 

αποκλεισμό των ατόμων από τους χώρους εργασίας. Οι άνθρωποι δραστηριοποιούνται σε δύο 

ειδών εργασίες: χειρωνακτικές και πνευματικές. Η πρώτη από αυτές είναι δύσκολη, κυρίως 

σωματικά και δεν επιδιώκεται από τους ανθρώπους, γίνεται κυρίως για την καταβολή ενός 

εισοδήματος. Από την άλλη πλευρά, η τιμή της χειρωνακτικής εργασίας αυξάνεται μόνιμα. Όπως 

είναι φυσικό, η ανεπιθύμητη χειρωνακτική εργασία αντικαθίσταται από μηχανές, ρομπότ και 

ψηφιακά συστήματα. 

II. Αύξηση θέσεων εργασίας υψηλής τεχνολογίας 

Αντιστρόφως, η πνευματική εργασία επιδιώκεται και σχετίζεται με τους κλάδους όπου παρατηρείται 

η υψηλότερη ανθρώπινη ζήτηση, με την αυτοεκτίμηση και με την αυτοδιάθεση, οι οποίες 

αυξάνονται συνεχώς. 

Έτσι, η αύξηση της παραγωγικότητας στην εργασία απαλλάσσει τους ανθρώπους από τη σκληρή 

χειρωνακτική εργασία και δημιουργεί ευκαιρίες για πνευματικές θέσεις εργασίας υψηλής 

τεχνολογίας. Οι άνθρωποι θα πρέπει να επιδιώξουν να αυξήσουν τις πνευματικές τους ικανότητες 
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με σκοπό να παραμείνουν σε θέσεις εργασίας υψηλής τεχνολογίας μέσω μιας διαδικασίας μόνιμης 

αυτοβελτίωσης. Δεν υπάρχει άλλη λύση. 

Στις μέρες μας, οι τουριστικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πολλές χειρωνακτικές εργασίες για να 

διασφαλιστεί η παροχή καθαρών δωματίων, κλινών, spa και εστίασης. Η αυτοματοποίηση και η 

ρομποτοποίηση των τουριστικών υπηρεσιών έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης για 

χειρωνακτική εργασία σε χώρους εργασίας. Ωστόσο, η ανάγκη για θέσεις εργασίας υψηλής 

τεχνολογίας που σχετίζονται με καινοτομίες τουριστικών υπηρεσιών θα δημιουργήσει νέους χώρους 

εργασίας υψηλής ευφυΐας. 

III. Αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων 

Δεν είναι κρυφό ότι οι επιχειρήσεις έχουν παραδοσιακά ως πρωταρχικό στόχο το κέρδος και οι ΜμΕ 

δεν αποτελούν εξαίρεση σε αυτό. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συστήνεται ως φορέας 

κοινωνικής αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι το κοινωνικό εξίσου με το οικονομικό κεφάλαιο είναι ένας 

παράγοντας αλληλεπίδρασης μεταξύ των παροχών υπηρεσιών και των καταναλωτών. 

Ο κοινωνικός προσανατολισμός της αγοράς δίνει στους επιχειρηματίες ευκαιρίες να προσελκύσουν 

περισσότερους επισκέπτες και να κερδίσουν πρόσθετο εισόδημα. Η επιδίωξη αύξησης του εύρους 

των υπηρεσιών των ΜμΕ θα μπορούσε να διασφαλίσει τις υπηρεσίες ημερήσιας εστίασης, ευεξίας, 

τοπικών ευκαιριών μετακίνησης και άλλα. 

IV. Αύξηση της κοινωνικής ευθύνης 

Οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις φέρνουν νέα χαρακτηριστικά στις δραστηριότητες της 

κοινωνικής αγοράς. Κι αυτό γιατί, οι κοινωνικά υπεύθυνοι επιχειρηματίες δεν κερδίζουν με άμεσο 

τρόπο πρόσθετο εισόδημα, αλλά αυξάνουν την αυτοεκτίμησή τους αποσκοπώντας στο κλείσιμο 

καλών συμφωνιών, οι οποίες ούτως ή άλλως θα τους αποφέρουν κέρδος αργά ή γρήγορα. 

V. Καθαρότερο περιβάλλον 

Το καθαρότερο περιβάλλον και η μείωση της κλιματικής αλλαγής αποτελούν σταδιακά και με τρόπο 

αδιευκρίνιστο μια θετική εξέλιξη για τον πλανήτη. Οι τεράστιες ποσότητες αποβλήτων και 

ρύπανσης του περιβάλλοντος επέρχονται ως απόρροια μεγάλων τουριστικών ροών και τεράστιων 

ποσοτήτων ενέργειας, τροφίμων και άλλων υλών. Το οικολογικό όφελος της κυκλικής οικονομίας 

είναι εμφανές και δεν τίθεται σε αμφιβολία. 

Οι τουριστικές ΜμΕ μπορούν να συμμετάσχουν σε μεγάλες οικολογικές πρωτοβουλίες και να 

παγιώσουν ένα πιο βιώσιμο επίπεδο διαβίωσης για τον πλανήτη μας. 
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VI. Μεγαλύτερο ανθρώπινο προσδόκιμο ζωής 

Ένα καθαρότερο περιβάλλον, μια υγιέστερη διατροφή και πιο υγιεινές τουριστικές υπηρεσίες έχουν 

ως παρονομαστή τον πιο σημαντικό δείκτη ανθρώπινης ευημερίας – το μέγιστο δυνατό 

προσδόκιμο ζωής και την ευεξία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ρύπανση του 

περιβάλλοντος που προέρχεται από την καύση μειώνει το ανθρώπινο προσδόκιμο κατά 17-20%. Με 

απλά λόγια, οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ζήσουν για 20 ακόμη χρόνια, εάν σταματήσει η καύση 

και η μόλυνση του περιβάλλοντος. 
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7. Τεχνογενής προσέγγιση στην έξυπνη εκπαίδευση 

φιλοξενίας και αυτοβελτίωση 

Αναφέραμε παραπάνω πως απαιτείται η εφαρμογή μιας ομοιογενούς ποιοτικής προσέγγισης στη 

μάθηση και την αυτοβελτίωση για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού πάνω στην έξυπνη 

φιλοξενία. H μεθοδολογία Technogeny, που ανέπτυξε ο καθηγητής Stasys Paulauskas, κατασκευάζει 

ψηφιακά μοντέλα για την εισαγωγή και τη διαμόρφωση της μάθησης και της αυτοβελτίωσης με 

σκοπό την απόκτηση των απαραίτητων για την επιτυχία δεξιοτήτων, πρακτικών και ικανοτήτων16. 

Η γενετική προσέγγιση βοηθά στη σύνθεση πολύ ελκυστικών και αποτελεσματικών μαθησιακών 

προγραμμάτων. 

I. Ανάγκες και διαδικασία μετάβασης στην ποιοτική εκμάθηση 

Η μόνιμη μάθηση και η αυτοβελτίωση αποτελούν αναπόφευκτες ιδιότητες, χαραγμένες στο γενετικό 

κώδικα κάθε ζωντανού οργανισμού. Ο ανθρωπογενής κύκλος αυτορρύθμισης δείχνει ενεργά πώς η 

διαδικασία ικανοποίησης της ανάγκης ενός ανθρώπινου οργανισμού είναι η μοντελοποίηση και η 

υλοποίηση της ίδιας της δράσης, η οποία εν συνεχεία αξιολογείται ως προς την οικονομία – μέσω 

της ανεύρεσης των μέγιστων χαμηλότερων χρονικών και ενεργειακών δαπανών για την 

ικανοποίηση μιας ανάγκης17. Λαμβάνεται δηλαδή υπόψη ένα εφαρμοσμένο πρόγραμμα δράσης με 

δείκτες επιτυχίας, για να εισπραχθούν από αυτό τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα για την 

επόμενη φορά. Επιπλέον, τα γονιδιώματα έχουν την ειδική ικανότητα να προσομοιώνουν 

προγράμματα δράσης σε έναν εγκέφαλο χωρίς να τα εφαρμόζουν. Αυτή η ικανότητα λέγεται 

gaming και επιτρέπει τη συσσώρευση και τον εμπλουτισμό προσωπικών νοητικών βιβλιοθηκών με 

προγράμματα δράσης. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όταν κοιμόμαστε, ένας ακριβής 

γονιδιωματικός «βιβλιοθηκονόμος» συγκεντρώνει όλα τα νέα προγράμματα δράσης που 

δημιουργήθηκαν και εφαρμόστηκαν, τα τοποθετεί σε ορισμένα κελιά μνήμης και τα ταξινομεί 

τακτικά με κριτήρια το χρόνο και την άνεση, για να μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ποια από αυτά 

είναι ευκολότερα και  γρηγορότερα. Τα μαθησιακά μας προγράμματα θυμίζουν βιντεοπαιχνίδια με 

τις ανθρώπινες αισθήσεις ως ενδείξεις: όραση, ακοή, αφή, όσφρηση και γεύση. Γι’ αυτό, λοιπόν, 

γίνονται όλα πιο ξεκάθαρα στο νου μας μετά το πρωινό ξύπνημα. 

 
16 Paulauskas S. TECHNOGENY: THE GENIUS LEARNING UNIT/ Management - Journal of Management. 

Lithuania business university of applied sciences, ISSN 1648-7974. Klaipeda, Lithuania. 2021, № 1(38). -

P.-. 
17 Paulauskas S. Anthropogeny: HUMAN QUALITY VIRTUAL LEAP/ Management - Journal of 

Management. Lithuania business university of applied sciences, ISSN 1648-7974. Klaipeda, Lithuania. 

2020, № 1(36). -P.61-66. 
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Συνεπώς, κάθε τετελεσμένη δράση συνεισφέρει στην απόκτηση βελτιωμένων προγραμμάτων 

δράσης και κατ’ επέκταση στη μάθηση και την αυτοβελτίωση. Στον κόσμο των ζώων, η μάθηση 

είναι αντιγραφή και μίμηση των δραστηριοτήτων των ενηλίκων. Τα ζώα-γονείς δε μοιάζουν να 

παραδίδουν κάποια προγράμματα ειδικής αγωγής προς όφελος των γόνων τους. Η εκπαίδευση 

είναι ένα φυσικό χαρακτηριστικό της φυσικής οικογενειακής σχέσης. Στις ανθρώπινες οικογένειες, η 

λεκτική επικοινωνία προσφέρει μια σημαντικά αυξημένη αποτελεσματικότητα ως προς τη 

μεταβίβαση επιτυχημένων προγραμμάτων δράσης στη νέα γενιά σε πολύ μικρότερο χρονικό 

διάστημα, χάρη στη διδασκαλία – δηλαδή τη λεκτική ανάλυση και τη μοντελοποίηση 

προγραμμάτων δράσης. Η εκπαίδευση και η διδασκαλία γίνονται εξειδικευμένες ανθρώπινες 

δραστηριότητες εστιασμένες στη μεταβίβαση της συσσωρευμένης εμπειρίας της προηγούμενης 

γενιάς στις μελλοντικές. 

Ωστόσο, χωρίς να διαθέτουν ειδικά τεχνικά μέσα, οι άνθρωποι διδάσκουν τις νεότερες γενιές με το 

να τους μεταβιβάζουν εμπειρίες – καταναλώνοντας κατά συνέπεια το ένα τρίτο της συνολικής ζωής 

τους, δηλαδή 25 χρόνια. Η βασική αιτία για μια τέτοια απώλεια χρόνου είναι η έλλειψη κατανόησης 

της έννοιας της μάθησης. Ένα από τα προγράμματα ανθρώπινης δράσης είναι το σύστημα 

φυσικής μάθησης. Το ΣΦΓ είναι μια πολύπλοκη διαδικασία για τον προσδιορισμό και την 

ικανοποίηση μιας ανάγκης. Ωστόσο, εξειδικευμένες επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

διαχώρισαν και κατακερμάτισαν αυτά τα συστήματα μάθησης με σκοπό να τα αναλύσουν, 

αμελώντας να τα επανασυγκροτήσουν υπό μια εκσυγχρονισμένη μορφή για να τα αξιοποιήσουν ως 

προς την εφαρμογή. Συνεπώς, αυτές οι στοίβες από κατακερματισμένες γνώσεις με αυξανόμενους 

εκθέτες δε δημιούργησαν προσοδοφόρο έδαφος για να ανευρεθούν γρηγορότερα συστήματα 

μάθησης για πρακτικούς σκοπούς. Μεγάλες βιβλιοθήκες, εγκυκλοπαίδειες, Wikipedia, υπολογιστές, 

μεγάλες βάσεις δεδομένων, μηχανές αναζήτησης κ.λπ. αναπτύσσονται για την περιήγηση σε αυτόν 

τον ωκεανό κατακερματισμένης γνώσης. Ως εκ τούτου, οι προσπάθειες να μεταβιβαστεί ένας 

τέτοιος ακατάστατος όγκος γνώσεων στον εγκέφαλο των νεότερων συναντούν πολύ μεγάλα 

εμπόδια. 

Η κατανόηση της ιδέας και του πρακτικού σκοπού του συστήματος μάθησης βοήθησε την εισαγωγή 

κατακερματισμένων γνώσεων στη μονάδα φυσικής γνώσης – ένα καθολικό στοιχείο γνώσης, 

παρόμοιο με το άτομο, το οποίο κατ’ ανάλογο τρόπο αποτελεί μονάδα του φυσικού κόσμου. Οι 

άνθρωποι συναντούν ένα σημαντικό δίλλημα ανάμεσα σε δύο γενικές έννοιες γνώσης: τη χαοτική 

και την ενιαία. Ο χαοτικός κατακερματισμός που αποβλέπει στην απεριόριστη γνώση δεν οδηγεί 

πουθενά. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί οδηγεί σε μια πιο αποτελεσματική δραστηριότητα, με τον 

προσδιορισμό και την προσαρμογή της γνώσης στη μάθηση και την εφαρμογή. Σύμφωνα με την 

ψηφιακή κλίμακα παγκόσμιας ανάπτυξης, τα ποιοτικά άλματα στη σύνθεση μονάδων γνώσης 

οδηγούν στην ανακάλυψη και την κατασκευή τεχνητών συστημάτων μάθησης, κάτι που 

προσομοιάζεται με τη δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης. Η έξυπνη ποιότητα μάθησης και 

αυτοβελτίωσης σημαίνει διάταξη της ανθρώπινης αυτοδιαχείρισης σύμφωνα με τη γενετική 

σύσταση ενός μόνο ανθρώπου. 
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Συνεπώς, το πρόγραμμα ευφυούς μάθησης συστάθηκε για το σκοπό αυτό και εφαρμόζεται εδώ και 

περισσότερο από τριάντα χρόνια. Το γνωστικό αντικείμενό του είναι η Καινοτομία. Κάθε άνθρωπος, 

όπως κάθε άλλος ζωντανός οργανισμός, είναι ένας καινοτόμος που δημιουργεί και εφαρμόζει νέα 

προγράμματα δράσης στο πέρασμα του χρόνου. Έτσι, η καινοτομία είναι η τέχνη της ευφυίας, που 

σημειώνει επιτυχία με την πάροδο του χρόνου. Είναι κάτι που μπορούμε να υλοποιήσουμε 

βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, με λιγότερη ή περισσότερη επιτυχία. Ας γίνουμε λοιπόν ευφυείς, 

μέσω της σύνθεσης πολλών μονάδων Γνώσης. 

  

Εικόνα  7.1. Ψηφιακό μοντέλο ποιοτικής μετάβασης στην αυτοβελτίωση. (S. Paulauskas. 1995) 
 

Το ψηφιακό μοντέλο ποιοτικής μετάβασης στην αυτοβελτίωση αποτελείται από διχοτομίες στο 

σχήμα της Kf(t), το περιεχόμενο της Kc(t) και την αντίφαση μεταξύ τους H(t) (Εικόνα 7.1). Η 

μορφή της αυτοβελτίωσης αναβαθμίζει την ποιότητα της Εκπαίδευσης και δημιουργεί συνθήκες 

για τη μετάβαση του μαθησιακού περιεχομένου από τους Μεταφυσικούς (δηλ., τους ακαδημαϊκούς) 

στους Εικονικούς φορείς (Έξυπνη Καινοτομία) μέσω της αντίφασης σε μορφή ημιτόνου. Η 

διακύμανση του παράγοντα της εκπαίδευσης (Education pendulum) δείχνει πώς επιταχύνεται η 

«σύγκρουση» μεταξύ Νέου και Παλαιού μέχρι το σημείο κορύφωσης Β, μετά το οποίο το Νέο βγαίνει 

νικητής και η αντίφαση εξαφανίζεται σταδιακά. 

Η μετάβαση της ποιότητας της εκπαίδευσης, από την παλαιά στη νέα, σημαίνει καινοτομία στην 

εκπαίδευση – δημιουργία και εφαρμογή νέων μορφών και περιεχομένου. (Εικόνα 7.2) 
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Εικόνα  7.2. Ψηφιακό διχοτομικό μοντέλο μαθησιακής καινοτομίας. (S. Paulauskas. 1995) 

 

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η καινοτομία της αυτοβελτίωσης είναι μια φυσική, διαρκώς 

εκτυλισσόμενη διαδικασία, η οποία μεταβάλλεται χωρίς στοχευμένες επιπτώσεις στην 

ανθρωπότητα. Οι άνθρωποι έχουν τρεις επιλογές ή σενάρια, για το πώς να αντιμετωπίσουν τις 

τάσεις της καινοτομίας: α) να μην τις ακολουθήσουν, β) να τις ακολουθήσουν και γ) να τις 

παραμερίσουν πρωτοπορώντας. 

 

II. Η καινοτομία των μορφών μάθησης 
 

Η μάθηση μεταβαίνει από την εκπαίδευση στην αυτοβελτίωση περνώντας από τρία ποιοτικά στάδια 

κοινωνικών σχέσεων: A(t) τη δεσποτική διά ζώσης εκπαίδευση, B(t) τη δημοκρατική μικτή 

μάθηση και C(t) τη φιλελεύθερη ψηφιακή Αυτοβελτίωση (Εικ. 7.3). 

Το παραδοσιακό δεσποτικό εκπαιδευτικό σύστημα, με το δάσκαλο και το κοινοτικό σχολείο στο 

προσκήνιο, αποτελούσε την κύρια και μοναδική μορφή εκπαίδευσης. Στις μέρες μας, κυριαρχεί η 

δημοκρατική ποιότητα της μικτής μάθησης, χάρη στις δυνατότητες ένταξης ορισμένων 

ψηφιοποιημένων εργαλείων Η/Υ και Διαδικτύου στη μαθησιακή διαδικασία. Το μέλλον της 

εκπαίδευσης ανήκει στην Ψηφιακή Αυτοβελτίωση, η οποία είναι εκείνη που θα αλλάξει σημαντικά 

την κοινοτική εκπαίδευση. Η πανδημία του COVID-19 έδωσε μια τεράστια ώθηση στην ψηφιακή 

αυτοβελτίωση.   

Η ποιότητα της εκπαίδευσης μεταβαίνει από την ομαδική στην ατομική αυτοεκπαίδευση, η οποία 

επιτρέπει την αποφυγή των συμφερόντων των εκπαιδευτικών σε βάρος των συμφερόντων των 

μαθητών. (Πίνακας 7. 1). 
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Εικόνα  7.3. Το τριχοτομικό εικονικό μοντέλο μετάβασης ποιότητας μάθησης (S. Paulauskas. 1995). 

 

Τα εργαλεία εκπαίδευσης υπό τη μορφή γραπτής και προφορικής γνώσης αντικαθίστανται από 

ψηφιακά εργαλεία αυτοεκπαίδευσης (Η/Υ, Διαδίκτυο κ.λπ.). Τα μεγάλα ακριβά κτίρια 

αντικαθίστανται από ψηφιακό περιβάλλον στο σπίτι, το οποίο μειώνει τις μαθησιακές δαπάνες και 

διασφαλίζει την προσωπική εκπαίδευση. Οι διορισμένοι δάσκαλοι αντικαθίστανται από 

επιλεγμένους μέντορες σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες και ευκαιρίες ενός ατόμου που 

αυτοβελτιώνεται. 

Η κοινοτική κρατική εκπαίδευση αντικαθίσταται από την ιδιωτική πρωτοβουλία, επιτρέποντας έτσι 

τη διασφάλιση της ταχύτητας της εκπαίδευσης σύμφωνα με ατομικές ικανότητες και ευκαιρίες. Η 

αγορά της κοινοτικής εκπαίδευσης αντικαθίσταται από την καταναλωτική αγορά, όπου οι 

μηχανισμοί ανταγωνισμού και κοινωνικής ευθύνης επιταχύνουν τη δημιουργία εικονικών εργαλείων 

αυτοβελτίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας του μέντορα. Η επιτυχία της εκπαίδευσης από αυτήν 

την καινοτομία εξαρτάται επίσης από τον εκσυγχρονισμό των κοινωνικών σχέσεων σε μια 

κοινότητα από τη Διαχείριση στην Αυτοδιαχείριση και τη μετάβαση στην ψηφιακή άμεση 

δημοκρατία. 

Πίνακας  7.1. Μετάβαση μαθησιακής μορφής. (S. Paulauskas. 2012) 
Ποιότητα  Παλιά  Νέα  Κέρδη  

Ποιότητα 

εκπαίδευσης  
Ομαδική εκπαίδευση  Ατομική ψηφιακή 

αυτοεκπαίδευση 
Παραμερισμός του αντίκτυπου 

των συμφερόντων των 

παιδαγωγών 
Εκπαιδευτικά 

εργαλεία  
Προφορική και 

γραπτή γνώση  
Ψηφιακά εργαλεία 

αυτοεκπαίδευσης  (PC, 

διαδίκτυο) 

Ταχύτητα, 

αποτελεσματικότητα, 

προσωπικός προσανατολισμός 
Κτίρια  Μεγάλα ακριβά κτίρια  Ψηφιακό περιβάλλον  Οικονομικά, εξατομικευμένα  

Εκπαιδευτής  Διορισμένος 

δάσκαλος 
Επιλεγμένος μέντορας Σύμφωνα με τις ατομικές 

ανάγκες και δυνατότητες 
Οργάνωση  Κρατική εκπαίδευση  Ιδιωτική επιχείρηση Γρηγορότερη βελτίωση  

Αγορά  Εκπαιδευτικά 

ιδρύματα 
Καταναλωτές  Υπεύθυνο επιχειρείν 

Κρατικό 

εκπαιδευτικό 

σύστημα  

Μη βιώσιμη 

εκπαίδευση 
Βιώσιμη αυτοεκπαίδευση Αποτελεσματικότερη 

αυτοβελτίωση 

Σειρά  Διαχείριση  Αυτοδιαχείριση  Περισσότερη πρωτοβουλία 
Πολιτική  Δεσποτισμός  

(κομματοκρατία ) 
Άμεση δημοκρατία  Γρηγορότερη ανάπτυξη 

 

III.  Η καινοτομία του μαθησιακού περιεχομένου 

Το περιεχόμενο της αυτοβελτίωσης μεταβάλλεται μέσω διχοτομιών καινοτομίας με τη βοήθεια 

αναγκών και ευκαιριών ψηφιοποίησης. Εάν το παλιό εκπαιδευτικό περιεχόμενο εστιάζει στην 

ανάλυση της μαθησιακού υλικού, οι ανάγκες δημιουργίας πιο αποτελεσματικών προγραμμάτων 



   

Μεθοδολογία για εκπαιδευτές στην έξυπνη φιλοξενία «Smart Hospitality Academy» 
Intelligence output 2 

SMART HOSPITALITY 2021   47 

 

δράσης απαιτούν την οριστικοποίηση της γνωστικής διαδικασίας με τη σύνθεση τέτοιων 

προγραμμάτων. Η κοσμοθεωρία αλλάζει από μια μεταφυσική σφαίρα πραγμάτων σε μια ψηφιακή 

κλίμακα ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, που αποτελεί παράθυρο για το μέλλον. Η 

συμβατική αφηρημένη λογική αντικαθίσταται από τη λεγόμενη «ψηφιακή» λογική, με την 

υλοποίηση ψηφιοποιημένων νοητικών εικόνων. 

Το περιεχόμενο των κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς ξεφεύγει από αυτό της αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης και προσεγγίζει αυτό της κοινωνικής ευθύνης, αυξάνοντας έτσι την αυτοδιάθεση και 

το προσδόκιμο ζωής. Ο σύγχρονος άνθρωπος μεταβαίνει από την προφορική ή γραπτή ομιλία στις 

ψηφιακές εικόνες με τη βοήθεια των υπολογιστών και του διαδικτύου, με ταχύτερες συγχρόνως 

διαδικασίες επικοινωνίας. Η υποχρεωτική εργασία αντικαθίσταται από την δημιουργική 

δραστηριότητα με προσανατολισμό στην ελευθερία και το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Οι 

κοινωνικές σχέσεις μεταφέρονται από τη Διαχείριση στην Αυτοδιαχείριση, αυξάνοντας περαιτέρω 

την ατομική πρωτοβουλία. Οι τεχνολογικές δραστηριότητες αναβαθμίζονται, περνώντας από το 

«πιστεύω» στο «γνωρίζω», με γνώμονα τη διασφάλιση του συνολικού κύκλου ζωής σε θέματα 

κοινωνικής ευθύνης. Η αειφόρος ανάπτυξη παγιώνεται ως το νέο οικονομικό μοντέλο, επιφέροντας 

συγχρόνως ταχύρρυθμη οικονομική ανάπτυξη. 

Πίνακας  7.2. Μετάβαση μαθησιακής μορφής. (S. Paulauskas. 2012) 
 

Ποιότητα  Παλιά  Νέα  Κέρδη  

Γνωστική λειτουργία  Ανάλυση  Σύνθεση  Αποτελεσματικότερα προγράμματα 

δράσης 
Παγκόσμια προοπτική  Σφαιρικότητα, 

στοιχείο - άτομο  
Κλίμακα ανάπτυξης – 

οικονομικό άλμα 
Ευκαιρία μοντελοποίησης 

παρελθόντος και μέλλοντος 
Μεθοδολογία  Εκπαιδευτικοί, 

ακαδημαϊκοί 
Ψηφιοποίηση Δυνατότητα αξιοποίησης της γνώσης 

στην εφαρμογή  
Λογική  Συμβατική Ψηφιακή 

μοντελοποίηση 
Δυνατότητα ψηφιοποίησης νοητικών 

εικόνων  
Κανόνες κοινωνικής 

συμπεριφοράς  
Αμοιβαία 

εμπιστοσύνη  
Κοινωνική ευθύνη Αυτοδιάθεση, μεγαλύτερο 

προσδόκιμο ζωής 
Μορφή ανθρώπινης 

επικοινωνίας  
Ομιλία  Ψηφιακές εικόνες Γρηγορότερη επικοινωνία  

Ανθρώπινη εργασία Υποχρεωτική 

εργασία  
Ελεύθερη 

δημιουργική 

δραστηριότητα 

Αυτοδιάθεση, μεγαλύτερο 

προσδόκιμο ζωής 

Κοινωνιολογία  Διαχείριση  Αυτοδιαχείριση Μεγαλύτερη πρωτοβουλία  

Τεχνολογία  «Πιστεύω»  «Γνωρίζω» Μεγαλύτερη κοινωνική ευθύνη 
Οικονομία  Συμβατικό 

οικονομικό 

μοντέλο  

Αειφόρος ανάπτυξη Γρηγορότερη ανάπτυξη 

Επιχείρηση  Παραγωγή / 

Υπηρεσίες  
Βιώσιμη καινοτομία Ελευθερία και ευθύνες 

Γίνεται αντιληπτό τέλος πως το κέντρο βάρους των επιχειρήσεων μετατοπίζεται από την παραγωγή 

και την υπηρεσία στη βιώσιμη καινοτομία, προωθώντας έτσι περισσότερη ελευθερία και ευθύνες. 
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IV.  Τα συνθετικά στοιχεία του Συστήματος Ευφυούς Μάθησης  

Με φόντο τα συνθετικά στοιχεία της μορφής και του περιεχομένου της, η καινοτομία αναδείχθηκε 

ως το ύψιστο σύστημα μάθησης με προσανατολισμό στην ευφυία. Κανένα πρόγραμμα δράσης δεν 

μπορεί να επαναληφθεί αυτό καθαυτό: κάθε επόμενη δράση χρειάζεται μια ενημερωμένη ακολουθία 

κινήσεων σε νέο χρόνο και περιβάλλον και με νέους παράγοντες. Συνεπώς, κάθε ανθρώπινο 

πρόγραμμα δράσης αποτελεί μια καινοτομία, που πρέπει να δημιουργηθεί και να εφαρμοστεί. Η 

μονάδα της Πρακτικής Γνώσης είναι από μόνη της ένα σχέδιο Καινοτομίας. Κατά συνέπεια, και το 

σύστημα Μάθησης είναι ένα σχέδιο Καινοτομίας. Η ευφυία έγκειται στο σχεδιασμό καινοτομιών, που 

θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε διαφορετικούς τομείς ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

Ο καινοτόμος είναι μια ευφυής οντότητα – ένας πρωτοποριακός για την εποχή του άνθρωπος, ο 

οποίος συλλαμβάνει και υλοποιεί καινοτομίες. Στην πλειοψηφία τους, οι καινοτόμοι είναι 

βραχυπρόθεσμοι, ικανοί δηλαδή να παραμερίσουν τις σύγχρονες τάσεις για σύντομο χρονικό 

διάστημα. Υπάρχουν όμως καινοτόμοι, που είναι ικανοί να παραμείνουν πρωτοπόροι για πολλά 

χρόνια. Γι’ αυτό και ονομάστηκαν ευφυΐες. Όσο περισσότερο υπερβαίνεις τις τάσεις και τους 

συναδέλφους σου, τόσο περισσότερο ευφυής είσαι. Το Σύστημα Ευφυούς Μάθησης, διαμορφώνεται 

εδώ και σαράντα χρόνια και το συνθέτουν 3 ψηφιακά εργαλεία μάθησης: α) το iGenius (2015), με 

θέμα την Ψυχολογική Αυτοβελτίωση στην καινοτομία18, β) μια Πύλη ψηφιακής αυτοβελτίωσης με 

θέμα την τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας ως μεταθεωρία καινοτομίας (1995) και γ) το 

πρόγραμμα πρακτικής καινοτομίας Imillioner (2007). 

Αυτού του είδους τα συστήματα ευφυίας και ψηφιακά εργαλεία βρίσκονται στο υψηλότερο βάθρο 

ψηφιακής αυτοβελτίωσης. Έχουν εξεταστεί ενδελεχώς και απέδωσαν εξαιρετικά αποτελέσματα στο 

πλαίσιο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Κλάιπεντα, στο 

Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Επιχειρήσεων Λιθουανίας και σε κύκλους διεθνών 

σπουδών Erasmus+. Η ψηφιακή αυτοβελτίωση εφαρμόστηκε σε 4 προγράμματα Leonardo da Vici, με 

θέμα την εκπόνηση καινοτόμων προγραμμάτων μάθησης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 

την αιολική ενέργεια από το 2006 έως το 2015. Την περίοδο 2019-2021, το Ινστιτούτο Στρατηγικής 

Αυτοδιαχείρισης εισήγαγε και ηγείται της διεθνούς κοινοπραξίας για την υλοποίηση του 

στρατηγικού σχεδίου «έξυπνης  φιλοξενίας» του προγράμματος Erasmus+, όπου οι ΜμΕ 

τουριστικών υπηρεσιών αποτελούν πεδίο εφαρμογής για το Σύστημα Ευφυούς Μάθησης. 

Το σύστημα μάθησης και το ψηφιακό εργαλείο αυταξιολόγησης iSAT θα δημιουργηθούν για να 

προωθήσουν την καινοτομία στον τουριστικό τομέα. Η πανδημία COVID-19 έπαιξε σημαντικό ρόλο 

στην εξελικτική πορεία της μάθησης προς την ψηφιακή αυτοβελτίωση σε όλες τις χώρες και τους 

τομείς εκπαίδευσης, αναγκάζοντας μαθητές και φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους από το 

σπίτι, το οποίο σύντομα θα αποτελέσει το καλύτερο περιβάλλον για την ψηφιακή αυτοβελτίωση. Το 

σύστημα ευφυούς μάθησης θα γίνει το κερασάκι στην τούρτα της έξυπνης αυτοβελτίωσης για 

ανθρώπους, καθώς και τεχνητές νοημοσύνες, όπως έξυπνες μηχανές και ρομπότ. 

 
18 https://www.virtualika.lt/iGenius/ 
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V. Πεδίο εφαρμογής και ενότητες προγράμματος εκμάθησης έξυπνης φιλοξενίας 

Το βασικό πεδίο εφαρμογής της μεθοδολογίας έξυπνης φιλοξενίας καθορίζεται από τους 

ακόλουθους δείκτες: 

● Στοχευμένες ομάδες – ιδιοκτήτες και υπάλληλοι παρόχων τουριστικών υπηρεσιών 

● Καθήκοντα μάθησης – αυτοβελτίωση ως προς τις επιχειρηματικές ικανότητες έξυπνων 

υπηρεσιών φιλοξενίας 

● Φόρμουλα επιτυχίας – υπέρβαση της αυτοβελτίωσης ως προς τις δεξιότητες, την ποιότητα 

των τουριστικών υπηρεσιών και τις επιχειρήσεις 

● Ανθεκτικότητα – δια βίου μάθηση. 

● Πηγές γνώσης – Εργαλειοθήκη έξυπνης φιλοξενίας ως εκπαιδευτικό υλικό και βέλτιστα 

παραδείγματα εφαρμογής 

● Συμβουλευτικοί φορείς – διορισμένοι δάσκαλοι και επιλεγμένοι μέντορες. 

● Δεξιότητες αυτοβελτίωσης: 

o Ψυχολογική αυτοβελτίωση 

o Γνωστική αυτοβελτίωση 

o Πρακτική αυτοβελτίωση σε καινοτομίες έξυπνης φιλοξενίας  

● Εργαλεία αυτοβελτίωσης και πλατφόρμες μάθησης – βάσει των προτιμήσεων των χρηστών 

αυτής της μεθοδολογίας και εκπαιδευτικού υλικού. 

Το μάθημα έξυπνης φιλοξενίας αποτελείται από 6 ενότητες και συνολικό χρόνο 23,5 ακαδημαϊκών 

ωρών: 

● Ενότητα 1. Καινοτομία μάρκετινγκ έξυπνης φιλοξενίας – 3 ώρες κατά μ.ό. 

● Ενότητα 2. Καινοτομία επικοινωνίας έξυπνης φιλοξενίας – 5 ώρες κατά μ.ό. 

● Ενότητα 3. Καινοτομία καταλυμάτων έξυπνης φιλοξενίας – 7 ώρες κατά μ.ό. 

● Ενότητα 4. Καινοτομία εστίασης έξυπνης φιλοξενίας – 3 ώρες κατά μ.ό. 

● Ενότητα 5. Καινοτομία ευεξίας έξυπνης φιλοξενίας – 3 ώρες κατά μ.ό. 

● Ενότητα 6. Καινοτομία τοπικών μέσων μεταφοράς έξυπνης φιλοξενίας – 3 ώρες κατά μ.ό. 

Λαμβάνοντας υπόψη το αρχικό επίπεδο γνώσεων, το οποίο ενδεχομένως διαφέρει από χρήστη σε 

χρήστη, και τα διαθέσιμα εργαλεία μάθησης, η μεθοδολογία αυτή είναι ενιαία και δεν περιορίζει τη 

χρήση των ενδεδειγμένων μορφών και του περιεχομένου αυτοβελτίωσης. Η μεθοδολογία και το 

εκπαιδευτικό υλικό θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο δια ζώσης εκπαίδευσης, μικτής 

μάθησης και διαδικασίας αυτοβελτίωσης από εκπαιδευτικούς ή από επιχειρηματίες τουριστικών 

υπηρεσιών. 
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8. Εκπαιδευτικές ενότητες 
I. ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  Καινοτομίες μάρκετινγκ 

  
ΕΝΟΤΗΤΑ:  Καινοτομία μάρκετινγκ 

ΓΛΩΣΣΑΡΙ  Μάρκετινγκ τουρισμού, καινοτομία, «4P», ανταπόκριση, στρατηγική 

μάρκετινγκ, παγκόσμιο μάρκετινγκ, ψηφιακό μάρκετινγκ  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ:  Η ενότητα ενδείκνυται για αυτοδιδασκόμενους παρόχους τουριστικών 

υπηρεσιών για τη μάθηση προηγμένων τεχνολογιών και τεχνικών 

μάρκετινγκ σχετικά με την  έρευνα αγοράς και την κατάρτιση σε 

καινοτομίες του τουριστικού κλάδου. Το λεγόμενο «4P» του μίγματος 

μάρκετινγκ αποτελείται από το product (προϊόν τουριστικών 

υπηρεσιών), το pricing (τιμολόγηση), το placing (τοποθεσία) και το 

promotion (προώθηση) και εμφανίζεται στο πεδίο εφαρμογής της 

φυσικής, οικονομικής, πράσινης, αειφόρου και έξυπνης ανάπτυξης. Η 

προηγμένη στρατηγική μάρκετινγκ στοχεύει σε μια πιο καθολική 

ανταπόκριση χρησιμοποιώντας μια καμπύλη παγκόσμιου μάρκετινγκ 

και την αυτοπροώθηση των καταναλωτών.   
ΣΤΟΧΟΙ:  Μετά το τέλος αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα διαθέτουν:   

• Δεξιότητες με χαρακτηριστικό τη διαρκή ψηφιακή αυ-

τοβελτίωση σε καινοτομίες μάρκετινγκ έξυπνου τουρισμού. 
• Γνώσεις στις δομές μάρκετινγκ τουριστικών υπηρε-

σιών, σε προσόντα και σε μέσα καινοτομίας 
• Την απαραίτητη στάση για την υπέρβαση της αυτο-

βελτίωσης σε καινοτομίες μάρκετινγκ τουριστικών υπηρεσιών. 
ΜΕΘΟΔΟΙ:  Ψηφιακή αυτοεκπαίδευση, αυτοαξιολόγηση 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  3 ώρες  
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΜΕΣΑ:  
υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, διαδίκτυο 

ΣΕΙΡΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:  
Βήμα 1: (30 λ.) – Το υπόβαθρο των καινοτομιών τουριστικού 

μάρκετινγκ  
Βήμα 2: (1 ώρα) – Ψηφιακή αυτοαξιολόγηση σε καινοτομίας 

τουριστικού μάρκετινγκ 
Βήμα 3: (30 λ.) – Ψηφικό μάρκετινγκ παγκόσμιου τουρισμού  

Βήμα  4: (1 ώρα) – Σχεδιασμός τουριστικών υπηρεσιών  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  
• τεστ/κουίζ (αριθμός παραρτήματος)  
• ερωτήσεις με κενά  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:  Paulauskas S. Circular economy 3:00: tourism service case/ Management 

- Journal of Management. Lithuania business university of applied 

sciences, ISSN 1648-7974. Klaipeda, Lithuania. 2018, № 1(32). -P.91-97.  
Paulauskas S. Anthropogeny: HUMAN QUALITY VIRTUAL 

LEAP/ Management - Journal of Management. Lithuania business 

https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/10_12_Paulauskas.pdf
https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/10_12_Paulauskas.pdf
https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/10_12_Paulauskas.pdf
https://www.eksponente.lt/S-Paulauskas-Anthropogeny-Human-quality-virtual-leap.pdf
https://www.eksponente.lt/S-Paulauskas-Anthropogeny-Human-quality-virtual-leap.pdf


   

Μεθοδολογία για εκπαιδευτές στην έξυπνη φιλοξενία «Smart Hospitality Academy» 
Intelligence output 2 

SMART HOSPITALITY 2021   51 

 

university of applied sciences, ISSN 1648-7974. Klaipeda, Lithuania. 

2020, № 1(36). -P.61-66.  
Paulauskas S. Virtualics: Where did the Dialectic? / Management - 

Journal of Management. Lithuania business university of applied 

sciences, ISSN 1648-7974. Klaipeda, Lithuania. 2017, № 2(31). -P.105-

109.  
Paulauskas S. Towards European Union Strategic Self-Management/ 

Management - Journal of Management. Lithuania business university of 

applied sciences, ISSN 1648-7974. Klaipeda, Lithuania. 2016, № 2(29). -

P.51-56.  
Ψυχολογική αυτοβελτίωση 

ψηφιακό πρόγραμμα iGenius http://www.virtualika.lt/iGenius/  
Μοντέλο σχεδίου καινοτομίας –

 https://www.eksponente.lt/InProject.pptx  
Ψηφιακό Μοντέλο Επιχειρηματικού Σχεδίου -

http://www.eksponente.lt/BisPlanModel.xlsx  
Εργαλείο αυταξιολόγησης τουριστικών υπηρεσιών 

 

Το υπόβαθρο των καινοτομιών τουριστικού μάρκετινγκ 

 
Το μάρκετινγκ αποτελεί το πρώτο στάδιο στη διαδικασία των τουριστικών υπηρεσιών, στις οποίες 

περιλαμβάνονται επίσης η επικοινωνία, η διαμονή, η εστίαση, η ευεξία και οι τοπικές μεταφορές. Το 

μάρκετινγκ αποτελεί μία δραστηριότητα που έχει σαν αποστολή την έρευνα και τη διαμόρφωση της 

αγοράς των τουριστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική EU2020 για έξυπνη, 

αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, που συνιστά τη στρατηγική πρωτοβουλία  για την 

Ένωση Καινοτομίας και μεθοδολογίας Κυκλικής Οικονομίας 3.0, οι τουριστικές υπηρεσίες 

εξελίσσονται βάσει της ποιότητας της Φυσικής, Οικονομικής, Πράσινης, Βιώσιμης και Έξυπνης 

καινοτομίας. Συνεπώς, η στρατηγική των τουριστικών υπηρεσιών θα πρέπει να βασίζεται στην 

έρευνα των αναγκών των καταναλωτών και την εξέλιξη των υπηρεσιών μέσω της εισαγωγής νέων 

καινοτομιών.     
 

Η καινοτομία αποτελεί μια δραστηριότητα που συνδέεται με την έρευνα και την υλοποίηση 

επιχειρησιακών πρωτοποριών στις τουριστικές υπηρεσίες σύμφωνα με τα τέσσερα στάδια του 

κύκλου της: α) βασική έρευνα, β) εφαρμοσμένη έρευνα, γ) ανάπτυξη και δ) εφαρμογή.  

 

Η επιστήμη της εφαρμοσμένης ψηφιοποίησης αποτελεί μια μεθοδολογία καινοτομίας που επιτρέπει 

τον ψηφιακό σχεδιασμό της εξέλιξης των τάσεων, στις οποίες απεικονίζεται μεταξύ άλλων η άνοδος 

της ανθρώπινης ζήτησης και δραστηριοτήτων, μέσω ψηφιακών γραφημάτων. Η ανθρωπογονία 

είναι η θεωρία της προέλευσης του ανθρώπινου είδους και των τάσεων ανάπτυξης. Η 

κοινωνιογονία είναι η θεωρία της προέλευσης και της ανάπτυξης των ανθρώπινων σχέσεων. Η 

τεχνογονία είναι η θεωρία της προέλευσης και της ανάπτυξης των ανθρώπινων ικανοτήτων και 

τεχνών. 

 

Εν προκειμένω, υπάρχουν τρεις τρόποι θεώρησης για τις καινοτομίες: α) η μη εισαγωγή τους, β) η 

ευθυγράμμιση με τους ανταγωνιστές και γ) η εισαγωγή τους με στόχο την υπέρβαση των 

σύγχρονων τάσεων και των ανταγωνιστών. 

 

https://www.eksponente.lt/S-Paulauskas-Anthropogeny-Human-quality-virtual-leap.pdf
https://www.eksponente.lt/S-Paulauskas-Anthropogeny-Human-quality-virtual-leap.pdf
https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/14.pdf
https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/14.pdf
https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/14.pdf
https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/14.pdf
http://www.eksponente.lt/S-Paulauskas-Towards-EU-Strategic-Self-Management.pdf
http://www.eksponente.lt/S-Paulauskas-Towards-EU-Strategic-Self-Management.pdf
http://www.eksponente.lt/S-Paulauskas-Towards-EU-Strategic-Self-Management.pdf
http://www.eksponente.lt/S-Paulauskas-Towards-EU-Strategic-Self-Management.pdf
http://www.virtualika.lt/iGenius/
https://www.eksponente.lt/InProject.pptx
http://www.eksponente.lt/BisPlanModel.xlsx
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Το βασικό έργο του μάρκετινγκ στο περιεχόμενο των τουριστικών υπηρεσιών είναι η έρευνα στους 

καταναλωτές, τις ανάγκες και τις αναπτυξιακές τάσεις, και η διασφάλιση μιας διαρκούς ποιοτικής 

προόδου ενός παρόχου τουριστικών υπηρεσιών. 

 

Το μάρκετινγκ τουριστικών υπηρεσιών διακρίνεται σε 5 βασικές δραστηριότητες: έρευνα αγοράς, 

διαμόρφωση υπηρεσιών, τιμολόγηση, διαφήμιση και κριτικές επισκεπτών. Όλες αυτές οι παραπάνω 

δραστηριότητες είναι υλοποιήσιμες σε διάφορα από τα προαναφερθέντα είδη ανάπτυξης: φυσική, 

οικονομική, πράσινη, αειφόρος και έξυπνη.  

 

Οι πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών θέτουν ως στόχο την επιτυχία στην αγορά τουριστικών 

υπηρεσιών μέσω μίας μόνιμα αυξανόμενης αυτοβελτίωσης σε τρία επίπεδα παιδείας: α) ψυχολογική 

ετοιμότητα για τουριστικές καινοτομίες, β) νοητικές ικανότητες για την κατανόηση του ψηφιακού 

παγκόσμιου μάρκετινγκ στον τουριστικό κλάδο και την αξιοποίηση του συμπλέγματος καινοτομίας 

μάρκετινγκ 4P: product (προϊόν), price (τιμή), place (τοποθεσία)  και promotion (προώθηση), γ) 

εισαγωγή και υλοποίηση καινοτομιών στις τουριστικές υπηρεσίες. 

 

Ψηφιακή Αυταξιολόγηση για καινοτομίες τουριστικού μάρκετινγκ 

Το σημείο εκκίνησης του μάρκετινγκ τουριστικών υπηρεσιών είναι το κίνητρο για τους επιχειρημα-

τίες να διαμορφώσουν μία προσωπική στρατηγική μάρκετινγκ με στόχο την υπέρβαση των τάσεων 

και των ανταγωνιστών ως προς την εισαγωγή καινοτομιών. Επικουρικό ρόλο σε αυτό το έργο επι-

τελούν τα ειδικά εργαλεία αυταξιολόγησης όπως το iGenius, ενδεδειγμένο για τυπική παροχή προ-

σωπικών κινήτρων και το iSAT, ένα εξειδικευμένο ψηφιακό εργαλείο για καινοτομίες τουριστικών 

υπηρεσιών. 

Το iGenius αποτελείται από ένα  ερωτηματολόγιο 25 ερωτήσεων, των οποίων οι απαντήσεις δίνουν 

την ευκαιρία να ανακαλύψει κανείς τη μέση βαθμολογία του επιπέδου καινοτομίας που διαθέτει 

μέσω της παρακάτω κλίμακας: σκλάβος, μισθωτός, υπάλληλος, επιχειρηματίας, καινοτό-

μος/ιδιοφυΐα. Το πρόγραμμα παρουσιάζει επίσης μία αναλογική πρόοδο στην αξιοποίηση προσωπι-

κών χαρακτηριστικών: εξυπνάδα, καινοτομία, σκοπιμότητα, ευελιξία και ρεαλιστικότητα. 

 

Το iSAT είναι ένα ψηφιακό εργαλείο Αυτοαξιολόγησης που δημιουργήθηκε κατά την υλοποίηση του 

έργου «Έξυπνη Φιλοξενία» του Erasmus+. Αφού απαντήσει σε ένα σύνολο ερωτήσεων, ο συμμετέ-

χων θα εισπράξει συμπεράσματα σχετικά με το επίπεδο ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών 

που προσφέρει στην αγορά: φυσικό, οικονομικό, πράσινο, βιώσιμο και έξυπνο. Το πρόγραμμα θα 

υπολογίσει κατά πόσο μπορούν να μειωθούν οι δαπάνες υλικών, ενέργειας, γραφείου και χειρωνα-

κτικής εργασίας. Ο χάρτης θα βοηθήσει έναν πάροχο υπηρεσιών να συγκρίνει τη δική του ποιότητα 

καινοτομίας με αυτή των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών άλλων γεωγραφικών περιοχών. Το ερ-

γαλείο Αυταξιολόγησης διαθέτει λειτουργίες τελειότητας στην καινοτομία τουριστικών υπηρεσιών 

μέσω συστηματικής Αυτοαξιολόγησης και σύγκρισης προόδου. 
 

Ψηφιακό παγκόσμιο μάρκετινγκ στον τουριστικό κλάδο 
«Σκεφτείτε παγκόσμια, δράστε τοπικά». Ο χρήσιμος αυτός κανόνας είναι ιδιαίτερα αποδεκτός στο 

μάρκετινγκ τουριστικών υπηρεσιών. Κι αυτό διότι η τουριστική αγορά είναι παγκόσμια, άσχετα με 

το ότι περιλαμβάνει τοπικά συστατικά. Κάθε ξενοδοχείο, εστιατόριο ή spa στον κόσμο φιλοξενεί 

επισκέπτες από όλο τον πλανήτη. Έτσι, η στρατηγική μάρκετινγκ κάθε παρόχου υπηρεσιών τουρι-

σμού θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη σε κάθε άνθρωπο στον κόσμο, ανεξάρτητα από τη 

γλώσσα, τον πολιτισμό, τις στάσεις ζωής, τις συνήθειες, κλπ. 
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Η έξυπνη ποιότητα τουριστικού μάρκετινγκ ισοδυναμεί με εξοικονόμηση υλικών γραφείου, ενέρ-

γειας και δαπανών εργασίας. Ως έξυπνο ξενοδοχείο νοείται ένα ανέπαφο self-service στο πλαίσιο 

της κράτησης, της φιλοξενίας, της εστίασης, της ευεξίας και της τοπικής μεταφοράς. Το μάρκετινγκ 

τουρισμού έξυπνης ποιότητας εξαρτάται από την αυτοπροώθηση του καταναλωτή, ο οποίος 

πραγματοποιεί όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες μέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο από υπολογιστή, 

κινητό, κλπ. Το εξειδικευμένο λογισμικό έξυπνου ξενοδοχείου παρέχει απαραίτητες πληροφορίες 

στους καταναλωτές και υλοποιεί τις υπηρεσιακές και επιχειρηματικές δραστηριότητες προετοιμασί-

ας, υποστήριξης και συντήρησης του ξενοδοχείου επιδιώκοντας τη διασφάλιση της υψηλότερης 

δυνατής ποιότητας υπηρεσιών και την ικανοποίηση του καταναλωτή. 
 

Σχεδιασμός τουριστικών υπηρεσιών 
Ο σχεδιασμός των τουριστικών υπηρεσιών είναι μια δημιουργική διαδικασία, κατά την οποία η και-

νοτομία στις τουριστικές υπηρεσίας υποβάλλεται σε έναν έλεγχο έξυπνης καινοτομικότητας. Η υλο-

ποίησή της επιτυγχάνεται μέσω 4 μεθόδων: αναγνώριση καινοτομικότητας, αναγνώριση εξυπνά-

δας, σύμπλεγμα 4P και επιχειρηματικός σχεδιασμός. 

 
Η αναγνώριση της καινοτομικότητας μιας υπηρεσίας, μιας τεχνολογίας ή μιας μεθόδου πραγματο-

ποιείται με την τοποθέτηση μιας καινοτομίας σε μια ψηφιακή διχοτομική, τριχοτομική ή πολυτομι-

κή τάση. Πρέπει να βασίζεται στην αύξηση ενός μέρους της τάσης σε χρονικό διάστημα όχι μικρό-

τερο από 10 χρόνια στο μέλλον. 
 

Μια καινοτομία αξιολογείται ως προς την εξυπνάδα με τη βοήθεια 5 κριτηρίων: 
• Φυσικό – διαθεσιμότητα σύγχρονων συσκευών και τεχνολογιών στην αγορά. 
• Οικονομικό – υψηλότερη παραγωγή – λιγότερη χειρωνακτική εργασία. 
• Οικολογικό – με λιγότερη ή χωρίς ρύπανση 
• Βιώσιμο – μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. 
• Έξυπνο – περισσότερη ανθρώπινη ευτυχία. 

 

Το σύμπλεγμα 4P του τουριστικού μάρκετινγκ αποσκοπεί στην εξέταση των 4 στοιχείων που το α-

ποτελούν: product/service (προϊόν/υπηρεσία), price (τιμή), place (τοποθεσία), promotion (προώθη-

ση). Αποδίδεται με τη χρήση ημιτελών διαδραστικών γραφημάτων σε φύλλα excel. 
 

Το επιχειρηματικό μοντέλο ψηφιακής καινοτομίας αποτελεί ένα προσχεδιασμένο φύλλο excel, στο 

οποίο οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να εισάγουν τα έξοδα υπηρεσιακών προμηθειών, την επένδυ-

ση, τις δαπάνες και το φορολογικό συντελεστή για καθένα από τα επόμενα 10 χρόνια. Το εργαλείο 

θα υπολογίσει το συσσωρευμένο καθαρό κέρδος σε 3 σενάρια. Ο σκοπός είναι να επιτευχθεί ένα 

καθαρό κέρδος υψηλότερο του 1 εκατομμυρίου ευρώ μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστή-

ματος, και να μεταβληθούν συγχρόνως προς το θετικό τα πρωταρχικά δεδομένα που είχαν εισα-

χθεί.  

 
Αν το τελικό σκορ σε πολλαπλές αξιολογήσεις τεκμηριώνει την καινοτομικότητα για τη συγκεκριμέ-

νη υπηρεσία ή τεχνολογία, οι πάροχοι υπηρεσιών θα μπορούσαν να λάβουν αποφάσεις σχετικά με 

την εισαγωγή αυτής της καινοτομίας. Αν η αξιολόγηση της εκάστοτε υπηρεσίας αποτύχει, συνιστά-

ται έρευνα για νέα καινοτομία. Σε μια τέτοια περίπτωση, η έρευνα μάρκετινγκ πρέπει να επαναληφ-

θεί.   
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II. ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Καινοτομία Επικοινωνίας 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2:  Καινοτομία επικοινωνίας 
ΓΛΩΣΣΑΡΙ  
  

Push-to-talk over cellular (Pock); Το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT); 

διαδικτυακά ταξιδιωτικά γραφεία; Διαχείριση πελατειακών σχέσεων 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ:  Η ενότητα αυτή θα γνωστοποιήσει στους μαθητευόμενους τις καινοτομίες 

αναφορικά με την επικοινωνία για τον τομέα της φιλοξενίας. Οι φοιτητές θα 

πληροφορηθούν για τεχνολογίες σχετικές με την κράτηση, το check-in, το 

check-out και για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα αποκτήσουν μια 

σαφέστερη εικόνα για τις βασικές δεξιότητες και γνώσεις που χρειάζονται για 

μια επιτυχημένη καριέρα στον τομέα της φιλοξενίας. 
ΣΤΟΧΟΙ:  Στο τέλος της ενότητας οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν:   

• Δεξιότητες για εύρεση και ανάπτυξη νέων καινοτόμων λύσεων 

για επικοινωνία στον τομέα της φιλοξενίας. 
• Γνώση πάνω στις τάσεις και τις καλές πρακτικές σχετικά με την 

επικοινωνία.  
• Προορατικότητα και κίνητρο για απασχόληση με νέες καινο-

τομίες και απόκτηση νέων δεξιοτήτων επικοινωνίας στον τομέα της 

φιλοξενίας. 
ΜΕΘΟΔΟΙ:  Αυτοεκπαίδευση, αυταξιολόγηση  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  4,5 ώρες  
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΜΕΣΑ:  
Υπολογιστής, διαδίκτυο  

ΣΕΙΡΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:  
  

Βήμα 1: (45 λ.) – Εισαγωγή παγκόσμιων τάσεων στην επικοινωνία  

Βήμα 2: (45 λ.) – Κράτηση  
Βήμα 3: (45 λ.) – Front office: check-in και check-out  
Βήμα 4: (45 λ.) – Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
Βήμα 5: (45 λ.) – Ατομική εργασία 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  
Βήμα 6: (45 λ.) – Ερωτήσεις για να εξεταστούν όσα αποκομίστηκαν μέσα από 

την εκμάθηση 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:  https://www.pttanywhere.com/industry-solutions/hospitality.htm   
https://hoteltechnologynews.com/2019/07/hospitality-communications-in-the-

digital-age/   
http://smartmanagementsystems.com/wp-content/uploads/2017/06/Smart-

Hotel.pdf   
https://www.revfine.com/smart-hotel/  
https://www.mcintoshcomm.com/industry-solutions/hospitality.htm  
https://www.beekeeper.io/blog/5-ways-to-improve-internal-communications-in-

your-hotel/  
https://www.youtube.com/watch?v=QsJRYHxEc8s  
https://www.youtube.com/watch?v=FI70gSb_1Ks  
https://www.youtube.com/watch?v=FFUj9nTBR28  
https://blog.smartvel.com/blog/smart-hotels-what-to-expect-from-the-future-of-

hospitality     
http://4smarthotel.com/solutions/reception-management/  

https://www.pttanywhere.com/industry-solutions/hospitality.htm
https://hoteltechnologynews.com/2019/07/hospitality-communications-in-the-digital-age/
https://hoteltechnologynews.com/2019/07/hospitality-communications-in-the-digital-age/
http://smartmanagementsystems.com/wp-content/uploads/2017/06/Smart-Hotel.pdf
http://smartmanagementsystems.com/wp-content/uploads/2017/06/Smart-Hotel.pdf
https://www.revfine.com/smart-hotel/
https://www.mcintoshcomm.com/industry-solutions/hospitality.htm
https://www.beekeeper.io/blog/5-ways-to-improve-internal-communications-in-your-hotel/
https://www.beekeeper.io/blog/5-ways-to-improve-internal-communications-in-your-hotel/
https://www.youtube.com/watch?v=QsJRYHxEc8s
https://www.youtube.com/watch?v=FI70gSb_1Ks
https://blog.smartvel.com/blog/smart-hotels-what-to-expect-from-the-future-of-hospitality?utm_medium=ppc&utm_campaign=Blog&utm_source=adwords&utm_term=smart%20hotels&hsa_grp=99687726698&hsa_net=adwords&hsa_acc=1947518529&hsa_mt=b&hsa_kw=smart%20hotels&hsa_tgt=kwd-299370761918&hsa_cam=9429099598&hsa_ver=3&hsa_src=g&hsa_ad=423172253938&gclid=Cj0KCQjw1Iv0BRDaARIsAGTWD1tBFFCktNV33bLqJIS8JxTn7--FTMPV28XQdNqBUwYmo4MkIbYwsOUaAsP4EALw_wcB
https://blog.smartvel.com/blog/smart-hotels-what-to-expect-from-the-future-of-hospitality?utm_medium=ppc&utm_campaign=Blog&utm_source=adwords&utm_term=smart%20hotels&hsa_grp=99687726698&hsa_net=adwords&hsa_acc=1947518529&hsa_mt=b&hsa_kw=smart%20hotels&hsa_tgt=kwd-299370761918&hsa_cam=9429099598&hsa_ver=3&hsa_src=g&hsa_ad=423172253938&gclid=Cj0KCQjw1Iv0BRDaARIsAGTWD1tBFFCktNV33bLqJIS8JxTn7--FTMPV28XQdNqBUwYmo4MkIbYwsOUaAsP4EALw_wcB
http://4smarthotel.com/solutions/reception-management/
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https://4rtourisme.fr/en/5-essential-hotel-marketing-strategy-steps/   
https://hospitalitytech.com/mobile-communication-trends-within-hospitality-

industry   
https://www.hotelminder.com/8-simple-tips-for-a-great-hotel-website   
http://www.webcoursesagency.com/10-tips-gaining-hotel-bookings-

site/#comment-2756   
  

Εισαγωγή παγκόσμιων τεχνικών τάσεων στην επικοινωνία 
Οι καινοτομίες στην επικοινωνία ανάμεσα σε ξενοδοχεία, πελάτες, προμηθευτές και διάφορους 

επιχειρησιακούς εταίρους βελτιώνονται με γοργό ρυθμό. Τα ξενοδοχεία κατασκευάζουν ένα έξυπνο 

οικοσύστημα που επιτρέπει στον οποιοδήποτε να λειτουργεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο 

εντός του οικοσυστήματος φιλοξενίας, αλλά και εκτός του ημι-οικοσυστήματος φιλοξενίας. 

  
*Το ημι-οικοσύστημα φιλοξενίας.  

Πηγή https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027843191730197

4   
 

Αυτήν την εποχή, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων δίνουν έμφαση στο να χρησιμοποιείται 

κάθε διαθέσιμη τεχνολογία και στο να εξατομικεύεται στον υψηλότερο δυνατό βαθμό η εμπειρία 

του επισκέπτη. Οι συσκευές επικοινωνιών πολλαπλών χρήσεων μπορούν να βοηθήσουν στο να γίνει 

η εξυπηρέτηση πελατών από καλή βέλτιστη. Επιπλέον, τα πλεονεκτήματα δεν περιορίζονται στους 

επισκέπτες, αλλά επιδρούν συνολικά και στην εμπειρία του εργαζόμενου. Με τη συμπύκνωση των 

συστημάτων σε ενιαίες συσκευές επικοινωνίας hands-free, ο εξοπλισμός του προσωπικού και ο 

φόρτος εργασίας μειώνονται. 
 

Η εξάρτηση των καταναλωτών σε κινητές συσκευές έχει οδηγήσει την ολοκληρωμένη ανταλλαγή 

μηνυμάτων σε υψηλότερα επίπεδα. Πριν από μερικά χρόνια, οι μεγάλες πλατφόρμες ανταλλαγής 

μηνυμάτων εισήγαγαν chatbots και τα ξενοδοχεία ξεκίνησαν να προσφέρουν υπηρεσίες ανταλλαγής 

μηνυμάτων για τους επισκέπτες. Στη σημερινή εποχή, τα chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), τα 

οποία έχουν εξαλείψει πλήρως την ανθρώπινη επικοινωνία και μοιάζουν εντελώς φυσικά, θα 

ενισχύσουν περαιτέρω την εμπειρία των επισκεπτών. Ωστόσο, λίγοι ξενοδόχοι έχουν αντιληφθεί το 

σύνολο των δυνατοτήτων αυτής της αναπτυσσόμενης τεχνολογίας. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη 

https://4rtourisme.fr/en/5-essential-hotel-marketing-strategy-steps/
https://hospitalitytech.com/mobile-communication-trends-within-hospitality-industry
https://hospitalitytech.com/mobile-communication-trends-within-hospitality-industry
https://www.hotelminder.com/8-simple-tips-for-a-great-hotel-website
http://www.webcoursesagency.com/10-tips-gaining-hotel-bookings-site/#comment-2756
http://www.webcoursesagency.com/10-tips-gaining-hotel-bookings-site/#comment-2756
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278431917301974
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278431917301974
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γίνεται όλο και πιο εξελιγμένη, οι ανεξάρτητοι ιδιοκτήτες και οι αλυσίδες ξενοδοχείων θα βρουν 

νέους τρόπους για να βελτιώσουν κάθε φάση της εμπειρίας του ταξιδιού και της διαμονής. 
 

Το σύγχρονο δίκτυο Wi-Fi είναι μεν δωρεάν, είναι ωστόσο επίσης επιρρεπές σε hacking, παρεμβολές 

και σφάλματα. Επομένως, οι σημαντικές λειτουργίες δικτύου θα χρησιμοποιούν εφεδρικές υπηρεσίες 

όπως το LTE/4G/5G. Η ψηφιακή στενοζωνική σύνδεση, το Third Generation (3G), η μακροπρόθεσμη 

εξέλιξη (LTE) και το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) είναι μόνο μερικά από τα δίκτυα επόμενης 

γενιάς που έχουν προκύψει αυτά τα χρόνια. 
 

Ασύρματη επικοινωνία  
Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πετύχει τη φράση «Υπάρχει μια εφαρμογή γι’ αυτό». Σήμερα, οι 

συσκευές εξελίσσονται για να μπορούν να συμβαδίζουν με την όλο και αυξανόμενη εισαγωγή 

εξειδικευμένων εφαρμογών κινητού τηλεφώνου σε κάθε κλάδο, ιδιαίτερα σε αυτόν της φιλοξενίας. 

Η εταιρεία «Pryme Wireless Communication Accessories» παρουσίασε κάποιες βασικές τάσεις στις 

ασύρματες επικοινωνίες και την ανάπτυξη υλισμικού για τη βιομηχανία φιλοξενίας, προκειμένου να 

επεξηγηθούν τάσεις στον κλάδο και εφαρμογές ψυχαγωγίας. 
 

Το Push-to-talk over cellular (PoC) έχει ήδη επηρεάσει τις ασύρματες επικοινωνίες και την ανάπτυξη 

υλισμικού με την εισαγωγή αμφίδρομων ασύρματων ραδιοπομποδεκτών  με Bluetooth και 

μεταβατικών πυλών για υβριδικά συστήματα, και τη χρήση smartphone. Με ένα απλό πάτημα ενός 

κουμπιού, οι χρήστες της υπηρεσίας GroupTalk έχουν πρόσβαση από το τηλέφωνο σε ομαδική 

επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, όπως ακριβώς θα έκαναν με το κανάλι ενός αμφίδρομου 

ραδιοπομποδέκτη. Πρόσφατα, έχει παρατηρηθεί μια αυξανόμενη τάση στη χρήση εφαρμογών 

ανταλλαγής μηνυμάτων για κινητά σε ξενοδοχεία, καζίνο, στάδια και άλλους χώρους. Επιπλέον, με 

την προσθήκη αξεσουάρ “push-to-talk”, τα οποία ενισχύουν την ποιότητα ήχου και προσφέρουν 

ανέσεις, όπως hands-free και διακριτές επικοινωνίες, όλο και περισσότερες εταιρείες φιλοξενίας 

προσχωρούν στη χρήση του PoC. 
 

Η ομάδα τεχνικών ενός ξενοδοχείου ανακάλυψε το ZelloWork, της Zello, μια εφαρμογή push-to-talk 

(PTT) σε μορφή walkie-talkie. Η Zello επιτελεί σημαντικές λειτουργίες τις οποίες έχει ανάγκη το 

ξενοδοχείο για τις καθημερινές του δραστηριότητες. Η εφαρμογή λειτουργεί με οποιοδήποτε δίκτυο 

κινητών δεδομένων ή Wi-Fi. Το ZelloWork προβλέπει επίσης μια οικονομική λύση πύλης εισόδου για 

να παραμείνετε συνδεδεμένοι με υπάρχοντα κανάλια αμφίδρομων ραδιοπομποδεκτών . 
 

 Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) υπήρξε η κινητήριος δύναμη για τις περισσότερες ασύρματες 

καινοτομίες και θα συνεχίσει να είναι έως ότου μια άλλη τεχνολογία δικτύου το ξεπεράσει ή, όπως 

κάποιοι φοβούνται, φτάσει στη μέγιστη χωρητικότητά του. Εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα 

αναπτύσσονται σε καθημερινή βάση για την κάλυψη ειδικών αναγκών του κλάδου και γίνονται 

εύκολα προσβάσιμες μέσω ασυρμάτων (Wi-Fi) ή ευρυζωνικών δικτύων, καθώς και κινητών 

δεδομένων, επιτρέποντας εκτεταμένη πρόσβαση και σταθερή συνδεσιμότητα. 
 

Επιπλέον, το PoC είναι μια πιο προσιτή οικονομικά μέθοδος επικοινωνίας από τα παραδοσιακά 

επίγεια κινητά συστήματα, που δεν απαιτεί υποδομές ή σημαντικό εξοπλισμό, πράγμα που 

συνεπάγεται με σημαντική εξοικονόμηση πόρων για τις επιχειρήσεις φιλοξενίας. Συνεπώς, οι τελικοί 

χρήστες προτιμούν συσκευές οι οποίες είναι συμβατές με αυτές τις νέες εφαρμογές κινητών 

τηλεφώνων. 
 

http://pryme.com/
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Παρόλο που οι τάσεις υποδεικνύουν ότι η κάθε εργασία θα αποκτήσει στο τέλος τη δική της 

εφαρμογή, τα σημερινά κινητά, iPods και τάμπλετ ενδεχομένως να μην παραμείνουν για πάντα 

συμβατά με την εφαρμογή. Οι κατασκευαστές αναπτύσσουν ήδη συσκευές για συγκεκριμένες 

εφαρμογές και ειδικά αξεσουάρ επικοινωνίας σχεδιασμένα για μεμονωμένες κατηγορίες. Για 

παράδειγμα, οι υπηρεσίες καθαρισμού, η εστίαση και η εξυπηρέτηση μπορεί να χρειάζονται 

ενσύρματα ακουστικά, ενώ οι τεχνικοί μπορεί να έχουν ανάγκη από hands free με ασύρματα 

ακουστικά Bluetooth. 
 

Συμβαδίζοντας με τους καιρούς  
Τον τελευταίο καιρό, οι νέες τεχνολογίες λογισμικού κάνουν πωλήσεις σχεδόν αμέσως μόλις 

κυκλοφορήσουν. Η τάση συγχωνεύσεων θα συνεχιστεί, όπως αποδεικνύει η πρόσφατη αγορά της 

πλατφόρμας PTT της Kodiak από τη Motorola. Για να συμβαδίζουν με τους καιρούς, οι 

κατασκευαστές πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρούν γρήγορα. 
 

Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο ο κατασκευαστής μπορεί να συμβαδίζει με τους καιρούς είναι η 

ανάπτυξη συμπράξεων με άλλες εταιρείες για την αποπεράτωση εντολών του τελικού χρήστη. Οι 

κατασκευαστές συσκευών ραδιοεπικοινωνιών ξηράς και smartphone συνεργάζονται ήδη με 

εταιρείες εφαρμογών PTT (push to talk) και παρόχους δικτύων για να ανταποκριθούν στην υψηλή 

ζήτηση των PoC. Θα συνεχίσουν να προωθούνται συμπράξεις συνεργειακής φύσεως για τον ίσο 

καταμερισμό του φορτίου ή συμμαχίες ενοποίησης συστημάτων για την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των νέων επιχειρήσεων στις εταιρείες υλισμικού. 
 

Ενοποίηση συσκευών  
Η τάση να αντικαθίστανται οι αμφίδρομοι ραδιοπομποδέκτες από smartphones έχει αυξηθεί. 

Ωστόσο, ορισμένοι εξακολουθούν να διστάζουν να αλλάξουν συνήθειες. Κατά συνέπεια, οι 

κατασκευαστές δημιουργούν συσκευές που εξωτερικά είναι ολόιδιες με ραδιοπομποδέκτες, αλλά 

στο εσωτερικό τους είναι πραγματικά κινητά τεχνολογίας 4G. Δε θα αργήσει η μετάβαση αυτή να 

επικρατήσει ως σύνηθες φαινόμενο. Εν τέλει, καθώς γίνεται αντιληπτό ότι οι βελτιώσεις λογισμικού 

και δικτύου ενισχύουν την ασφάλεια, την παραγωγικότητα και τον χρόνο απόκρισης, οι 

επιχειρήσεις φιλοξενίας και ψυχαγωγίας όλων των ειδών θα στραφούν σε νέες συσκευές, οι οποίες 

τις υποστηρίζουν στο έργο τους. 
 

 

Προσεχώς 
Το να γίνονται περισσότερα με λιγότερα μέσα γίνεται σταδιακά η κυρίαρχη τάση. Σύντομα θα 

εμφανιστούν συσκευές που ελέγχουν ταυτόχρονα πολλαπλές εξόδους επικοινωνίας και που είναι 

συγχρόνως μικρότερες από ποτέ. Η Pryme εργάζεται στην ανάπτυξη ενός κουμπιού Bluetooth Low 

Energy (BLTE) μεγέθους δακτυλίου που ελέγχει τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών 

PTT (ενεργοποίηση εφαρμογής), των τηλεφωνικών κλήσεων, της επιλογής καναλιών (Ομάδες και 

κανάλια εφαρμογών), ακόμη και των μουσικών προγραμμάτων. 
 

Στις τεχνολογίες bluetooth συμπεριλαμβάνονται επίσης αισθητήρες παρόμοιοι με δέκτες Wi-Fi και 

τεχνολογίες κοντινού πεδίου που επικοινωνούν με έξυπνες συσκευές σε στρατηγικά σημεία 

πρόσβασης για την εμφάνιση εξατομικευμένων μηνυμάτων. Ορισμένα ξενοδοχεία πειραματίζονται 

ακόμη και με τεχνολογίες που στέλνουν ψηφιακά κλειδιά απευθείας σε smartphone για επισκέπτες 

που θέλουν να προσπεράσουν τη διαδικασία του check-in. 
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Οι χώροι βρίσκουν όλο και περισσότερους τρόπους για να ενσωματώσουν αυτού του είδους τις 

πληροφορίες τοποθεσίας στις επικοινωνίες και το μάρκετινγκ, καθώς και για να δημιουργήσουν 

βαθύτερες πελατειακές σχέσεις και πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες. Οι τελικοί χρήστες είναι τελικώς 

αυτοί οι οποίοι ωθούν τις μελλοντικές εφαρμογές, οι οποίες με τη σειρά τους δίνουν κίνητρα για 

καινοτομίες σε υλισμικό και αξεσουάρ. 

 

Προηγμένες λύσεις push-to-talk για φιλοξενία 
Σήμερα περισσότερο από ποτέ, η ικανοποίηση του επισκέπτη και η ανάδειξη της αξίας του 

ξενοδοχείου είναι ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση ενός πελατειακού δικτύου και τη μεγέθυνση 

της παρουσίας σας στην αγορά. Προσφέρετε στον πελάτη σας την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας 

αξιοποιώντας το προσωπικό σας στο μέγιστο. Αξιοποιήστε την τεχνολογία Push-to-talk Over Cellular 

(PoC) για να επωφεληθείτε από υπηρεσίες 5 αστέρων με επίπεδα στελέχωσης 3 ή 4 αστέρων. Στη 

σύγχρονη εποχή, σχεδόν όλοι – από το πιο μικρό ξενοδοχείο μέχρι το μεγαλύτερο θέρετρο – 

μπορούν να επωφεληθούν από το push-to-talk (PTT) στο πλήρες εύρος των δραστηριοτήτων τους, 

διότι το PTT φέρνει την αμεσότητα στην επικοινωνία του προσωπικού σας. Το WAVE™ PTT Mobile 

App Communications επιτρέπει στο προσωπικό σας να χρησιμοποιεί τις συσκευές του για να 

συνδεθεί με ασύρματους ραδιοπομποδέκτες και άλλα ευρυζωνικά δίκτυα και συσκευές - όπως 

smartphones τελευταίας τεχνολογίας, επιτραπέζια τηλέφωνα και υπολογιστές - έτσι ώστε 

περισσότεροι υπάλληλοι να έχουν πρόσβαση στο push-to-talk για να επικοινωνούν. Όποια και αν 

είναι η συσκευή ή το διαθέσιμο δίκτυο, το WAVE διαθέτει εφαρμογές εξυπηρέτησης που καλύπτουν 

τις ανάγκες όλων των τύπων χρήστη. 
 

 

Συντονίστε άμεσα το προσωπικό σας με την εφαρμογή WAVE™ PTT Mobile App  
Σε θέματα ταχύτητας, τίποτα δεν είναι πιο γρήγορο από το push-to-talk. Το WAVE™ PTT Mobile App 

παρέχει τις άμεσες ομαδικές επικοινωνίες που απαιτούνται για ομάδες προσωπικού υψηλής 

απόδοσης. Χρησιμοποιήστε ασύρματους ραδιοπομποδέκτες WAVE για καθαρή φωνή ανεξαρτήτως 

συνθηκών, ή την ευρυζωνική εφαρμογή WAVE™ PTT για άμεση συνδεσιμότητα οπουδήποτε κι αν 

βρίσκεστε. Γιατί όταν το προσωπικό σας χρειάζεται βοήθεια για να παραμείνει ένας επισκέπτης 

ευχαριστημένος, κάθε στιγμή μετράει. Με το WAVE, οι ομάδες σας δε χρειάζονται παρά να πιέσουν, 

να μιλήσουν και να λάβουν με αυτοπεποίθηση τη βοήθεια που χρειάζονται. 
 

Η καλύτερη εξυπηρέτηση απαιτεί καλύτερη σύνδεση. Η εφαρμογή WAVE™ PTT Mobile App συνδέει 

smartphone, υπολογιστές και ασύρματους ραδιοπομποδέκτες σε μια ενιαία πλατφόρμα, ώστε να 

μπορείτε να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε ελεύθερα με τη συσκευή που σας ταιριάζει καλύτερα 

απ’ όπου κι αν βρίσκεστε. Από την καθαριότητα μέχρι την ασφάλεια και τη διοίκηση, σας χωρίζει 

μόνο ένα touch από τους υπαλλήλους σας. 
 

Μειώστε το κόστος υποδομών αξιοποιώντας τις συσκευές που έχουν ήδη στη διάθεσή τους οι 

υπάλληλοί σας. Δεν χρειάζονται όλοι οι εργαζόμενοι (ή οι χώροι εργασίας) αμφίδρομους 

ραδιοπομποδέκτες. Το WAVE™ PTT Mobile App μπορεί να εγκατασταθεί  στην ίδια έξυπνη συσκευή 

που χρησιμοποιείται για εργασίες όπως tickets εντολών εργασίας, μειώνοντας τις δαπάνες και 

επιτρέποντας συγχρόνως στους υπαλλήλους να ανοίγουν και να κλείνουν tickets και να εργάζονται 

πιο αποτελεσματικά. 
 

 

Αναβαθμίστε τις εμπειρίες των επισκεπτών με την εφαρμογή Wave™ PTT Mobile App 
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Ενισχύστε τη συνεργασία ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιεί η ομάδα. Είτε πρόκειται για 

εργαζόμενους front desk που μιλούν με το εργοτάξιο είτε για το προσωπικό πωλήσεων που 

επικοινωνεί με την αποθήκη, η εφαρμογή Wave PTT Mobile App επιτρέπει την άμεση επικοινωνία 

μεταξύ ραδιοπομποδεκτών και smartphone μέσω δικτύων τηλεφωνίας. Μπορείτε ακόμη να 

χρησιμοποιήσετε αμφίδρομους ραδιοπομποδέκτες WAVE με τα σύγχρονα συμβατά αμφίδρομα 

συστήματα ραδιοεπικοινωνίας και smartphone. Δεν προαπαιτεί δαπανηρή ή χρονοβόρα κρατική 

αδειοδότηση ή αδειοδότηση φάσματος ή μη αυτόματο προγραμματισμό. 
 

Εξοπλίστε την ομάδα σας με τις ειδικές συσκευές για άμεση επικοινωνία PTT 
Αμβλύνετε το χάσμα μεταξύ συσκευών, δικτύων και τοποθεσιών. Δώστε στους υπαλλήλους σας το 

καταλληλότερο εργαλείο επικοινωνίας για το ρόλο και το χώρο εργασίας τους. Είτε χρησιμοποιούν 

ασύρματο ραδιοπομποδέκτη, είτε κινητό τηλέφωνο, tablet, υπολογιστή ή σταθερό τηλέφωνο, οι 

υπάλληλοί σας μπορούν να επικοινωνούν ως μία ομάδα, έχοντας συγχρόνως στη διάθεσή τους: 
• Επικοινωνία μεταξύ εξωτερικών & εσωτερικών περιβαλλόντων 

• Ικανότητα γρήγορης ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

• Ενσωματωμένες φωνητικές και επιχειρηματικές εφαρμογές 

• Συσκευές μεγάλης διάρκειας και ανθεκτικότητας 

 

Για ιδιότητες που τείνουν προς ένα απλοποιημένο και βελτιστοποιημένο φωνητικά design, μπορείτε 

ακόμη να χρησιμοποιήσετε τον αμφίδρομο ραδιοπομποδέκτη WAVE™ TLK 100 με σύγχρονα 

συμβατά αμφίδρομα συστήματα ραδιοεπικοινωνίας και smartphone. Παρέχει φωνητικές 

επικοινωνίες χωρίς παρεμβολές. Δεν προαπαιτεί δαπανηρή ή χρονοβόρα κρατική αδειοδότηση ή 

αδειοδότηση φάσματος ή μη αυτόματο προγραμματισμό. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή συσκευή 

ραδιοεπικοινωνίας, δεν απαιτείται δαπανηρή αρχική επένδυση: ένα πλάνο πληρωμών από μήνα σε 

μήνα διατηρεί το κόστος υπό έλεγχο. Παράλληλα, δε χρειάζεται να σας απασχολεί το άγνωστο 

κόστος αντικατάστασης, διότι η Motorola θα αντικαταστήσει οποιαδήποτε συσκευή 

ραδιοεπικοινωνίας WAVE που καταστράφηκε κατά λάθος. 
 

Μερικά από τα οφέλη που εισπράττει ο κλάδος της φιλοξενίας με τη χρήση push-to-talk σ’ ό, 

τι έχει να κάνει με κυψελοειδή τεχνολογία περιλαμβάνουν: 
• Επικοινωνία με πάτημα ενός κουμπιού μεταξύ χρηστών Android, iOS και LMR 

• Προβολή των χρηστών σε χάρτη και της κατάστασής τους, μέσω Υπηρεσιών Χαρτο-

γράφησης και Τοποθεσίας GPS  

• Χρήση μηνυμάτων κειμένου για διακριτική συνομιλία, χωρίς να ενοχλούνται οι επι-

σκέπτες 

• Άμεση σύνδεση με ομάδα ή άτομο μέσω επικοινωνίας πολυμέσων για μετάδοση ση-

μαντικών πληροφοριών 

• Δυνατότητα αποστολής και καθαρής και αδιάκοπτης παρακολούθησης επικοινωνί-

ας και τοποθεσίας μέσω διαδικτύου 

• Παρουσία σε πραγματικό χρόνο, που σας επιτρέπει να υπολογίζετε με ακρίβεια τους 

χρόνους άφιξης και αναχώρησης καθώς και ποιος είναι διαθέσιμος ή εκτός σύνδε-

σης 

 

Για να επικοινωνείτε γρήγορα σε ομάδες, συνιστάται η χρήση τυπικών smartphone. Το προσωπικό 

της φιλοξενίας μπορεί να χρησιμοποιήσει ενσύρματα ή ακουστικά Bluetooth για να παραμένει σε 

συνεχή επαφή. 
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Κάθε τμήμα μπορεί να διαμορφώσει το δικό του κανάλι. Το προσωπικό σας μπορεί να επικοινωνεί 

με ακουστικά και να εξυπηρετεί ταυτόχρονα τους φιλοξενούμενους. 

 

Το κανάλι SOS μπορεί να γίνει προσβάσιμο για όλα τα τμήματα για να συγκαλείται γρήγορα βασικό 

προσωπικό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στο χώρο. 
 

Εν συνεχεία, θα αναλυθούν μερικά από τα πεδία εφαρμογής καινοτομιών, εκ των οποίων: 

• Η κράτηση. 
• Οι δραστηριότητες του front office (check-in, check out και πληρωμή). 
• Η επικοινωνία με μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Κράτηση  
Πολλοί ταξιδιώτες χρησιμοποιούν διαδικτυακά ταξιδιωτικά γραφεία, όπως το Expedia, το 

Booking.com, κ.λπ. για να συγκρίνουν τιμές. Οι ιστότοποι αυτοί παίρνουν προμήθεια (μέχρι 12 με 

15%), αλλά είναι εξαιρετικά ωφέλιμοι. Είναι σημαντικό να τους διαχειρίζεστε σωστά. Σε πρώτο 

στάδιο, η διαδικασία ξεκινά από τη δημιουργία ωραίων σελίδων για τα ξενοδοχεία σας στα πιο 

σημαντικά διαδικτυακά γραφεία και με εντυπωσιακές επαγγελματικές φωτογραφίες. Η παρουσία 

σας σε αυτούς τους ιστότοπους θα ωθήσει την εισροή των εσόδων σας και θα προσελκύσει πελάτες 

από όλο τον κόσμο. Αυτό με τη σειρά του προϋποθέτει οι τιμές σας να παραμείνουν ανταγωνιστικές 

στην περιοχή, στην οποία βρίσκεται το ξενοδοχείο σας. Εάν οι τιμές σας είναι υψηλότερες από 

παρόμοια ξενοδοχεία στην περιοχή, θα πρέπει να τις δικαιολογήσετε με την προώθηση των 

ξεχωριστών αυτών χαρακτηριστικών που διαθέτετε. Είναι σημαντικό να κάνετε συνεχή έρευνα 

σχετικά με το τι προσφέρουν τα αντίπαλα ξενοδοχεία και ποιες είναι οι τιμές τους για να 

διασφαλίσετε τη διατήρηση της ισορροπίας αξίας/κόστους. 
 

Παράλληλα, όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες αφού συμβουλευτούν τους παραπάνω ιστοτόπους, 

κάνουν κατόπιν κράτηση απευθείας στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου. Είναι πολύ σημαντικό η 

ιστοσελίδα σας να εμφανίζεται στα πρώτα αποτελέσματα, όταν πληκτρολογεί κανείς το όνομα ενός 

ξενοδοχείου στο Google. Κάθε επιτυχημένη διαδικτυακή επιχείρηση γνωρίζει τα οφέλη της χρήσης 

«βελτιστοποιημένης μηχανής αναζήτησης» για την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών στον 

ιστότοπο. 
 

Ο ιστότοπός σας αποτελεί συχνά την πρώτη εντύπωση που θα αποκομίσουν οι μελλοντικοί 

επισκέπτες για το ξενοδοχείο σας. Αν δεν είναι πειστικός, ίσως χρειαστεί να τους πείτε «αντίο» πριν 

καν προλάβετε να τους πείτε «καλημέρα».  

 

Κύριοι στόχοι της ιστοσελίδας: 
• Να παρέχετε στους χρήστες σαφείς και ξεκάθαρες πληροφορίες αναφορικά με τα 

κριτήρια αναζήτησής τους. 

• Να τους διαβεβαιώσετε για την ποιότητα, την αξία και τη σημασία του ξενοδοχείου 

σας. 

• Να πραγματοποιήσετε το όνειρο και την επιθυμία τους να μείνουν και να γνωρί-

σουν το ξενοδοχείο σας. 

• Να τους δώσετε τη δυνατότητα να ελέγχουν εύκολα τις τιμές και τη διαθεσιμότητα, 

ώστε να μπορούν να κάνουν την κράτησή τους άμεσα και χωρίς κόπο. 
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Ιστοσελίδα ξενοδοχείου απλές συμβουλές μάρκετινγκ 

 

Αποκριτικό μοντέλο 

Με άλλα λόγια, η μορφή του ιστότοπού σας (η δομή και ο σχεδιασμός του) προσαρμόζεται 

αυτόματα σε όλα τα είδη συσκευών οθόνης (smartphone, tablet, κ.λπ.) για τη βέλτιστη εμπειρία 

προβολής. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα περιηγούνται στο Διαδίκτυο με τα τηλέφωνα ή τα 

tablet τους, ειδικά όταν ταξιδεύουν. 
 

Γρήγορη πλοήγηση 

Χρειάζεστε έναν ιστότοπο που να είναι πλήρως λειτουργικός, όπου το περιεχόμενο και οι εικόνες 

φορτώνονται γρήγορα. Κατά την περιήγηση για πληροφορίες στο διαδίκτυο, δεν είναι πολύ 

ενθαρρυντικό να συναντά κάποιος έναν ιστότοπο που αργεί να φορτώσει. Ένας φιλικός προς τον 

χρήστη ιστότοπος είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί ότι αυτό το τελευταίο θα αποφευχθεί και ότι 

θα καταφέρετε αυτήν την πολύ σημαντική πώληση. Εάν η πλοήγηση στον ιστότοπο είναι δύσκολη, 

με φανταχτερές κινούμενες εικόνες που δε δίνουν οδηγίες για το πού να γίνει κλικ, οι επισκέπτες θα 

μεταφέρουν σύντομα την κράτησή τους αλλού. 

 

Μηχανή κρατήσεων 

Μια ιστοσελίδα μηχανής κρατήσεων καθιστά δυνατό τον έλεγχο των τιμών και της διαθεσιμότητας 

για συγκεκριμένες ημερομηνίες. Συνήθως περιλαμβάνεται στο πακέτο του channel manager που 

χρησιμοποιείτε. Το channel manager σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε με συγκεντρωτικό και αυτόματο 

τρόπο τα διάφορα διαδικτυακά κανάλια προώθησής σας (Expedia, Booking.com, Easy-to-book, 

κ.λπ.). Μια ακόμα λύση που θα μπορούσε οπωσδήποτε να ωθήσει το δείκτη πωλήσεών σας είναι η 

διαφήμιση των καλύτερων τιμών σας στην αρχική σελίδα ή η εμφάνιση των τιμών δίπλα στις 

περιγραφές των δωματίων.  
 

Απλός σχεδιασμός 
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Επιλέξτε ένα απλό και λιτό design που να σέβεται και να τονίζει συγχρόνως την επωνυμία και το 

λογότυπό σας. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να προσδιορίζει το τι πρεσβεύει το ξενοδοχείο σας (την 

κύρια ιδέα σας, τα χαρακτηριστικά που κάνουν το ξενοδοχείο σας μοναδικό και ενδιαφέρον) από 

την πρώτη κιόλας ματιά. 
 

Σαφές και ξεκάθαρο μενού 

Αποκτήστε ένα μενού με μια σαφή δομή που κάνει την πλοήγηση απλή και αβίαστη. Ο επισκέπτης 

θα πρέπει να μπορεί να βρίσκει όλες τις πληροφορίες που αναζητά γρήγορα και εύκολα. Επιπλέον, 

δημιουργήστε μια αποτελεσματική διασύνδεση μεταξύ των διαφορετικών ιστοσελίδων σας, για να 

κάνετε την πλοήγηση ακόμα πιο εύκολη. 

 

Επαγγελματικές φωτογραφίες 

Μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις. Οπτικοποιήστε την ιστοσελίδα σας! Διατηρήστε το κείμενο λιτό 

και χρησιμοποιήστε όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις-κλειδιά, για να βελτιώσετε την κατάταξη στις 

μηχανές αναζήτησης. Οι ταξιδιώτες έχουν αδυναμία στα οπτικά ερεθίσματα με τη μορφή εικόνων 

και βίντεο που τους ενθαρρύνουν να οπτικοποιήσουν καλύτερα και να ζήσουν την εμπειρία του 

χώρου φιλοξενίας σας, αντί να διαβάζουν μακροσκελείς περιγραφές δωματίων. 

 

Οι περισσότεροι θα αποφασίσουν μέσα στα πρώτα μόλις δευτερόλεπτα που θα δουν τις 

φωτογραφίες ενός ξενοδοχείου εάν θέλουν να μείνουν εκεί ή όχι. Είναι σημαντικό να δείξετε 

φωτογραφίες που αντιπροσωπεύουν ειλικρινά το ξενοδοχείο σας. Δεν έχει νόημα να δείξετε τη 

φωτογραφία μιας πισίνας πολυτελείας 5 αστέρων, όταν θυμίζει περισσότερο μπανιέρα. Ο πελάτης 

θα πρέπει να εκπλαγεί ευχάριστα όταν φτάσει στο ξενοδοχείο σας και δει τις ανέσεις σας από κοντά. 

Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τις φωτογραφίες σας για να 

φαίνονται στα καλύτερά τους. 

 

Θα μπορούσατε να είστε ιδιοκτήτης του πιο πολυτελούς ξενοδοχείου στον κόσμο, αλλά αν οι 

φωτογραφίες σας δεν το δικαιώνουν, δε θα αποκτήσετε ποτέ τους πελάτες που του αξίζουν. Όταν 

κάποιος δει μια ωραία εικόνα ενός ωραίου ξενοδοχείου, θα αρχίσει αμέσως να φαντάζεται τον 

εαυτό του να βρίσκεται εκεί. Εάν μπορείτε να τους κάνετε να φαντάζονται ότι τρώνε λαχταριστά 

πιάτα  από το εστιατόριό σας ή να χαλαρώνουν στο άνετο κρεβάτι σας, τότε πετύχατε την πώληση. 

Έχετε δουλέψει σκληρά για το ξενοδοχείο σας, έτσι λοιπόν προσέχετε να μη σκοντάψετε στο 

τελευταίο εμπόδιο, με κακές φωτογραφίες που δεν αναδεικνύουν το ξενοδοχείο σας στον καλύτερο 

δυνατό βαθμό. 
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Επικοινωνήστε απευθείας με τον πιθανό καλεσμένο σας. 

Επικοινωνήστε τακτικά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή από μια σχετική ενότητα ενός 

ιστολογίου για να ενημερώνετε τους επισκέπτες για δραστηριότητες, εμπειρίες και διάφορα νέα που 

θα μπορούσαν να τους ενδιαφέρουν. 

 

Χρησιμοποιήστε οικείες λέξεις και διατηρήστε το περιεχόμενο σχετικό με τους πιθανούς επισκέπτες 

σας. Μια λύση για να γίνει αυτό εφικτό είναι να φτιάξετε μια λίστα από δραστηριότητες που είναι 

διαθέσιμες στον προορισμό σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να συνδέσετε τις δραστηριότητες αυτές με 

αντίστοιχες ιστοσελίδες ή άρθρα. Με αυτόν τον τρόπο, οι επισκέπτες μπορούν εύκολα να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες. 

 

Οι επισκέπτες σας θα μοιραστούν τελικά το σχετικό περιεχόμενο στους λογαριασμούς που έχουν 

στα κοινωνικά δίκτυα, ενισχύοντας έτσι την κατάταξή σας στις μηχανές αναζήτησης. 

 

Πολυγλωσσικό περιεχόμενο 

Εάν επιδιώκετε να αποκτήσετε διεθνή προβολή, ένα καλό πρώτο βήμα θα ήταν η μετάφραση του 

ιστότοπού σας στις διάφορες γλώσσες των χωρών στις οποίες απευθύνεστε. Αυτό όχι μόνο σας 

εξασφαλίζει υψηλότερη κατάταξη στο Google, το Bing ή άλλες μηχανές αναζήτησης για κάθε χώρα, 

αλλά θα προσφέρει επίσης μεγάλη άνεση στους πιθανούς επισκέπτες και θα τους προτρέψει να 

κάνουν κράτηση απευθείας στον ιστότοπό σας. 
 

Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορεί να προέρχονται από όλο τον κόσμο, συνεπώς είναι θεμιτό να 

βελτιώσετε την εμπειρία της ιστοσελίδας σας στο μέγιστο δυνατό βαθμό, με το να τους παρέχεται η 

δυνατότητα να την συμβουλευτούν στη γλώσσα τους. Η μετάφραση της ιστοσελίδας του 

ξενοδοχείου στις συχνότερα απαντώμενες γλώσσες είναι για τους περισσότερους μια απλή 

διαδικασία. Μην παραλείψετε να υπογραμμίσετε επίσης τις διγλωσσικές ικανότητες του 

προσωπικού σας. Είναι καθοριστικής σημασίας για την πώληση εάν εσείς και το προσωπικό σας 

είστε σε θέση να επικοινωνείτε και να συμβουλεύετε τους καλεσμένους σας στη μητρική τους 

γλώσσα, ειδικά στην περίπτωση που προκύψουν δυσκολίες κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. 

 



   

Μεθοδολογία για εκπαιδευτές στην έξυπνη φιλοξενία «Smart Hospitality Academy» 
Intelligence output 2 

SMART HOSPITALITY 2021   64 

 

              
Δωρεάν Wi-Fi 
Αν και φαινομενικά τυπολατρικό, συμβαίνει συχνά πολλοί να πηγαίνουν διακοπές αποκλειστικά και 

μόνο για να ξεφύγουν από την καθημερινή ρουτίνα των σύγχρονων τεχνολογιών και επικοινωνιών. 

Όμως αυτό δε σημαίνει ότι θέλουν να αποκοπούν από το Facebook ή το e-mail τους. Ως 

καταναλωτές, μας αρέσει να έχουμε επιλογές και επιθυμούμε τη δυνατότητα να μπορούμε να 

συνδεθούμε στο διαδίκτυο για να ενημερώσουμε τους αγαπημένους μας ότι φτάσαμε με ασφάλεια ή 

για να ζητήσουμε από κάποιον έμπιστο να ελέγξει ότι δεν αφήσαμε το σίδερο στην πρίζα. Οι 

επισκέπτες δε θα κάνουν κράτηση σε ξενοδοχείο, εάν δεν υπάρχει Wi-Fi ή αν το Wi-Fi δεν είναι 

δωρεάν. 
 

Front office 
Ο ρόλος του front office ξεκινά από τη στιγμή που ο επισκέπτης υποβάλει αίτηση για κράτηση. Μετά 

από αυτήν την υποβολή, το front office στέλνει επιβεβαιωτικό mail, κλήση ή SMS στον επισκέπτη. 

Κατά την άφιξη, το front office εξασφαλίζει γρήγορο check-in και παραχωρεί ένα δωμάτιο στον 

επισκέπτη. Το λογισμικό του front office σε ένα ξενοδοχείο βοηθά επίσης τον επισκέπτη να κάνει 

ομαλά check out από το ξενοδοχείο. 
 

Μια άλλη λειτουργία που επιτελεί το λογισμικό του front office είναι η αποθήκευση ιστορικού 

δεδομένων επισκεπτών. Τα δεδομένα αυτά εξάγονται όταν ένας επισκέπτης κάνει ξανά check-in στο 

ξενοδοχείο ή εάν το ξενοδοχείο σκοπεύει να στείλει newsletter με κάποια προσφορά. Ένα ισχυρό 

χαρακτηριστικό του ιστορικού επισκεπτών είναι ότι επιτρέπει στο προσωπικό του ξενοδοχείου να 

προβλέψει τις ανάγκες του επισκέπτη, να εξατομικεύσει τη διαμονή του, να προωθήσει ενεργά το 

ξενοδοχείο και να χτίσει σχέση εμπιστοσύνης με τον επισκέπτη. 
 

Στις τάσεις των έξυπνων ξενοδοχείων περιλαμβάνονται συστήματα ελέγχου με φωνητικές εντολές, 

όπως η Alexa της Amazon και το Google Home. Τα έξυπνα ξενοδοχεία εξοικονομούν χρόνο. Οι 

επισκέπτες δε χρειάζονται πλέον να περνούν από τη ρεσεψιόν, διότι μπορούν να κάνουν check-in 

και check-out απευθείας από το κινητό τους. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τα τηλέφωνά 

τους ως κλειδιά δωματίου. Όλα αυτά χωρίς ανθρώπινη αλληλεπίδραση. 
 

Σημαντικό ρόλο παίζει το έξυπνο σύστημα ελέγχου του ξενοδοχείου που επιτρέπει πλήρη 

επισκόπηση της ρεσεψιόν. Από το check-in μέχρι το check-out, όλες οι κλήσεις και τα σήματα που 

στέλνουν οι επισκέπτες από το δωμάτιό τους καταγράφονται στη ρεσεψιόν. Επιπλέον – η ρεσεψιόν 

λαμβάνει σήματα έκτακτης ανάγκης όπως πλημμύρα ή διάρρηξη. Όλα τα σήματα εμφανίζονται σε 

πραγματικό χρόνο. 
 

Οι κύριες σύγχρονες τάσεις στην επικοινωνία από το front office περιλαμβάνουν: 
• Βελτιωμένη συνδεσιμότητα με υπηρεσίες και μέλη του προσωπικού. 
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• Έξυπνα συστήματα ελέγχου Περιβάλλοντος και Ψυχαγωγίας. 

• Η εισαγωγή συσκευών Voice-Ready τεχνολογίας. 

• Έξυπνοι και Διαδραστικοί Χάρτες. 

• Εξατομικευμένες Μορφές Ψυχαγωγίας. 

• Η Ιδέα της Αειφορίας. 

• Υιοθέτηση έξυπνων και στοχευμένων μορφών συλλογής δεδομένων. 

 

Κράτηση  
Το λογισμικό του front office βοηθά τα στελέχη στο front desk του ξενοδοχείου να επιταχύνουν τη 

διαδικασία της κράτησης. Η επιλογή «Γρήγορη κράτηση» επιτρέπει στο προσωπικό του front office 

να κάνει κράτηση σε λίγα δευτερόλεπτα και παράγει έναν αριθμό κράτησης. Εάν η κράτηση δεν 

επιβεβαιωθεί, η κατάστασή της σας θα είναι: 
• «Βρίσκεστε σε λίστα αναμονής.» 

• «Σας στείλαμε ένα επιβεβαιωτικό e-mail.» 

• «Σας στείλαμε ένα SMS.» 

• «Θα θέλατε να μας ορίσετε συγκεκριμένες οδηγίες αναφορικά με τα χαρακτηριστικά 

της κράτησής σας (π.χ. Παρακαλώ παραχωρήστε μου δωμάτιο στο ισόγειο);» 

• «Θα θέλατε να σας υποδεχτεί και να σας μεταφέρει από το αεροδρόμιο στο ξενοδο-

χείο ένα από τα στελέχη μας (προβλέπεται επιπλέον χρέωση);» 

• «Θα θέλατε να ενοικιάσετε ένα όχημα;» 

 

Τροποποίηση κράτησης: Η πλατφόρμα διαχείρισης κράτησης του front office δίνει τη δυνατότητα 

στα στελέχη να τροποποιήσουν τους αριθμούς κράτησης σύμφωνα με την άφιξη του επισκέπτη στο 

ξενοδοχείο. 
  

• «Σας στείλαμε ένα επιβεβαιωτικό e-mail.» 

• «Σας στείλαμε ένα SMS.» 

• «Θα θέλατε να μας ορίσετε συγκεκριμένες οδηγίες αναφορικά με τα χαρακτηριστικά 

της κράτησής σας (π.χ. Παρακαλώ παραχωρήστε μου δωμάτιο στο ισόγειο);» 

• «Θα θέλατε να επωφεληθείτε από υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην κράτη-

σή σας (π. χ., υποδοχή από το αεροδρόμιο);» 

 

Ακύρωση κράτησης: Ακύρωση κράτησης, καθώς και διαγραφή από τη λίστα αναμονής. 
 

Online Κρατήσεις: Στον ξενοδοχειακό κλάδο συμβαίνει συχνά οι πιο μικρές λεπτομέρειες να 

κρίνονται υπεύθυνες για το ναυάγιο μιας πώλησης. Κι αυτό γιατί οι κρατήσεις ξενοδοχείων γίνονται 

όλο και πιο ευάλωτες σε συστημικές ανεπάρκειες. Ένα κεντρικό σύστημα αναγνώρισης κρατήσεων 

προσφέρει μια πανοραμική απεικόνιση των δεδομένων στην οθόνη της συσκευής σας. Με αυτόν 

τον τρόπο μπορείτε να εκτελέσετε τις πιο σύνθετες εργασίες συντήρησης δωματίου ως ξενοδόχος, 

διαχειριστής ακινήτου, πωλητής, καθώς και ως τελικός πελάτης, χωρίς καμία απολύτως 

ταλαιπωρία. 
 

Μερικές από τις βασικές ενότητες της πλατφόρμας διαχείρισης κράτησης περιλαμβάνουν την 

«Κατανομή δωματίων ανάλογα με την προτίμηση», τη «Σάρωση κατάστασης πληρότητας σε 

πραγματικό χρόνο», τη «Διαδικτυακή πύλη πληρωμής», το «Κεντρικό σύστημα κρατήσεων», την 

«Online κράτηση με χρήση Smart Phone», την  «Επιβεβαίωση κατάστασης κράτησης», την «Ομαδική 

κράτηση», την «Τροποποίηση κράτησης» και την «Ακύρωση κράτησης» για να εξοικονομείται 
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χρόνος και να διασφαλίζεται ένα γρήγορο και απρόσκοπτο check-in για τους επισκέπτες. 
 

Τα ξενοδοχεία προωθούν το προϊόν τους μέσω του δικού τους ιστότοπου. Πρόκειται για το 

ιδανικότερο λογισμικό κρατήσεων για ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, καθώς δε χρεώνεται κάποια 

προμήθεια για κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον ιστότοπο του ξενοδοχείου τις περισσότερες 

φορές. Το κεντρικό σύστημα αναγνώρισης κρατήσεων διαθέτει μια μηχανή κρατήσεων για 

υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, η οποία είναι σε στενή διασύνδεση με το λογισμικό του front 

office και επιτρέπει μεταξύ άλλων:  
• Τη δημιουργία μιας κράτησης. 

• Πολλαπλές επιλογές δωματίων για διαμονή κατά την κράτηση. 

• Την ακύρωση μιας κράτησης. 

• Την επιβεβαίωση μιας κράτησης με αποστολή SMS ή E-mail. 

• Την πληρωμή μέσω διαδικτυακής πύλης πληρωμών. 

 

Κάρτες επιβράβευσης: Ο κλάδος της φιλοξενίας αποτελεί σημείο αναφοράς για κάρτες 

επιβράβευσης, προγράμματα πόντων και μπόνους συνδρομής. Η εύρεση ενός καλού ξενοδοχείου 

είναι το κλειδί για ένα επιτυχημένο πακέτο διακοπών ή ένα επαγγελματικό ταξίδι: μόλις συνεπώς 

κάποιος ανακαλύψει το ξενοδοχείο σας, στόχος σας είναι να τον ενθαρρύνετε να επιστρέφει ξανά 

και ξανά. Η σύσταση συμπράξεων με εταιρείες και ιδιώτες με τον προσανατολισμό αυτό μπορεί να 

αποβεί τροχοπέδη για μακροχρόνιες και κερδοφόρες σχέσεις. Μην παραλείπετε να ενημερώνετε 

τους επισκέπτες της ιστοσελίδας σας για τα προγράμματα επιβράβευσης και να τα μοιράζεστε στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσής σας. 
 

Στο βαθμό που είναι εφικτή, η συνεργασία με διάφορα προγράμματα επιβράβευσης μπορεί να 

ανταμείψει τους επισκέπτες σας με ευρύτερο τρόπο. Επιπλέον, τα προγράμματα αυτά δεν 

επηρεάζουν αρνητικά τα περιθώρια κέρδους σας. Οι επισκέπτες μπορεί, δηλαδή, να κερδίσουν 

πόντους από τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο σας. Ωστόσο, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τους 

πόντους αυτούς για να μείνουν σε μια τοποθεσία όπου δεν έχετε ξενοδοχείο, χωρίς συνεπώς να 

χάσετε εσείς κάποιο εισόδημα. 

 

Επιπλέον, η σύμπραξή σας με μια εταιρεία προγραμμάτων επιβράβευσης σάς επιτρέπει να 

συμμετάσχετε στη στρατηγική μάρκετινγκ της. Θα είχατε την ευκαιρία να εμφανίζεστε στα 

ενημερωτικά δελτία της ή στον ιστότοπό της ως παρόμοια εναλλακτική λύση με το ξενοδοχείο που 

παρακολουθεί τη συγκεκριμένη στιγμή ένας επισκέπτης. Θα ήταν δηλαδή μια ακόμη ευκαιρία 

διαφήμισης ικανής να προσελκύσει πελάτες στους οποίους δε θα είχατε πρόσβαση στο παρελθόν. 

 

Express Check-in 
Λόγω εν μέρει της κόπωσης από το ταξίδι, οι επισκέπτες δε βλέπουν την ώρα να χαρούν γρήγορα 

την άνεση του δωματίου τους. Τα πρότυπα του ξενοδοχειακού κλάδου ορίζουν ότι το check-in θα 

πρέπει ιδανικά να πραγματοποιείται εντός 3 λεπτών από την είσοδο του επισκέπτη στο λόμπι. Η 

λειτουργία «express check-in» από την πλατφόρμα του front office δίνει τη δυνατότητα στο 

προσωπικό του ξενοδοχείου επιτρέπει με ένα απλό drag & drop την ολοκλήρωση μιας κράτησης. 

Έτσι ενισχύεται η αποτελεσματικότητα του προσωπικού του ξενοδοχείου και μειώνεται σημαντικά ο 

χρόνος αναμονής για τον επισκέπτη. 
 

Διαδικασία check-in 

• Πληροφορίες επισκεπτών (υποχρεωτικό). 
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• Φωτογραφία επισκέπτη (προαιρετικό). 

• Υπογραφή επισκέπτη (προαιρετικό). 

• Έγγραφα επισκεπτών (προαιρετικό). 

• Αποστολή SMS καλωσορίσματος στους επισκέπτες. 

• Αποστολή κωδικού πρόσβασης Wi-Fi και αναγνωριστικού χρήστη στον επισκέπτη. 

• Διανομή κουπονιών φαγητού στους επισκέπτες ανάλογα με το είδος κράτησής τους. 

 

Για αλλοδαπούς επισκέπτες – συλλογή όλων των στοιχείων διαβατηρίου και βίζας και υποβολή του 

σχετικού εντύπου στις υπηρεσίες καταχώρησης εντός 24 ωρών από την άφιξη του αλλοδαπού στις 

εγκαταστάσεις. 

 

• Πληροφορίες επισκέπτη (υποχρεωτικό). 

• Φωτογραφία επισκέπτη (υποχρεωτικό). 

• Υπογραφή επισκέπτη (υποχρεωτικό). 

• Έγγραφα επισκέπτη (υποχρεωτικό). 

• Αποστολή SMS καλωσορίσματος στον επισκέπτη. 

• Αποστολή κωδικού πρόσβασης Wi-Fi και αναγνωριστικού χρήστη στον επισκέπτη. 

• Διανομή κουπονιών φαγητού στους επισκέπτες ανάλογα με το είδος κράτησής τους. 

• Άμεση αποστολή των στοιχείων αλλοδαπού επισκέπτη μέσω email στο πλησιέστερο 

αστυνομικό τμήμα. 

 

Check-in σε ξενοδοχείο με κινητό 
Η γρήγορη καταχώρηση των επισκεπτών στη σχετική λίστα του χωρίς ουρές στη ρεσεψιόν αποτελεί 

επιτακτική ανάγκη για ξενοδοχεία που λαμβάνουν υπόψη την εμπειρία του επισκέπτη. Απλοποιεί τη 

διαδικασία check-in χωρίς την παρέμβαση του προσωπικού του ξενοδοχείου και αυξάνει την 

εμπιστοσύνη των επισκεπτών. Χάρη στο ειδικό λογισμικό, οι ορδές από γκρινιάρηδες πελάτες στη 

ρεσεψιόν θα αποτελούν παρελθόν, ενώ οι ικανοποιημένοι επισκέπτες θα επισκέπτονται το 

ξενοδοχείο σας ξανά και ξανά. Μάθετε περισσότερα για το check-in από κινητό κάνοντας κλικ στην 

παρακάτω διεύθυνση: https://hotelfriend.com/b/mobile-check-in 
 

Επικοινωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

  
Οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν στην αναζήτηση Google συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά που 

αντιστοιχούν στην τοποθεσία σας (για παράδειγμα "Eco-Hotel + προορισμός"). Σε μια τέτοια 

περίπτωση, οι αναζητήσεις Google μπορούν να αποβούν μια πολύτιμη πηγή επιχειρηματικής 

https://hotelfriend.com/b/mobile-check-in
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δραστηριότητας. Στόχος σας είναι μια καλή κατάταξη στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων 

Google, κάτι που μπορείτε να κατακτήσετε με τη βοήθεια τεχνικών SEO (Search Engine Optimization 

/ Βελτιστοποίηση Μηχανών Αναζήτησης). Εάν οι υπολογιστές δεν είναι το δυνατό σας σημείο, 

μπορείτε να ζητήσετε ιδανικά τις υπηρεσίες ενός ειδήμονα. 
 

Όλοι όσοι αναζητούν ξενοδοχείο επιλέγουν συνήθως σε πρώτο στάδιο τον προορισμό και μετά το 

ξενοδοχείο. Οι πιθανοί επισκέπτες επιλέγουν έναν προορισμό επειδή σχετίζεται είτε με μια 

συγκεκριμένη τοποθεσία, εμπειρία, δραστηριότητα ή εκδήλωση, είτε με ένα αξιοθέατο ή κάποιον 

που επιθυμούν να επισκεφτούν. Η ενημέρωσή σας για τον περιβάλλοντα χώρο και τα αξιοθέατα ή 

τις εκδηλώσεις που βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία του ξενοδοχείου σας είναι ζωτικής σημασίας. 

Για παράδειγμα, εάν το ξενοδοχείο σας βρίσκεται κοντά σε μια παραλία όπου διεξάγεται κάθε χρόνο 

ένας διαγωνισμός σερφ, μια τέτοια εκδήλωση θα γινόταν αφορμή για έναν τεράστιο αριθμό 

κρατήσεων στο ξενοδοχείο σας. Οι επισκέπτες θα επέρχονταν κυριολεκτικά σαν ορμητικά κύματα. 

 

Προσεγγίστε εταιρείες που συμμετέχουν ως χορηγοί της εκδήλωσης ή ομάδες σερφ που ψάχνουν 

ένα κατάλυμα και που ενδεχομένως προσκαλέσουν επίσης φίλους ή οικογένεια. Θα είστε σε 

πληρότητα σε χρόνο μηδέν. Εάν τους προσφέρετε μια ευχάριστη διαμονή, αυτοί με τη σειρά τους θα 

προτείνουν το ξενοδοχείο σας σε άλλους σέρφερ που αναζητούν ένα υπέροχο ξενοδοχείο με 

εξαιρετικές κοντινές τοποθεσίες για σέρφινγκ. Η σύμπραξη με σχολές σερφ θα ήταν ένας άλλος πολύ 

καλός τρόπος για να επωφεληθείτε από μαζικές ομαδικές κρατήσεις. Εάν το ξενοδοχείο σας 

βρίσκεται κοντά σε κάτι συναρπαστικό, υπογραμμίστε στους πελάτες σας ότι μπορείτε να τους 

φέρετε κοντά σε αυτά τα καταπληκτικά μέρη. 

 

Κριτική επισκέπτη 

Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα είναι και οι online κριτικές επισκεπτών., διότι αποτελούν το 

βασικό τρόπο διάδοσης στη σημερινή εποχή. Ιστότοποι όπως το Booking.com και το TripAdvisor 

μπορούν να χτίσουν ή να καταστρέψουν την υπόληψη ενός ξενοδοχείου. Στο ίδιο πνεύμα, τα 

περισσότερα από τα σχόλια που βρέθηκαν σε αυτά και σε άλλες πύλες στέκονται στο εάν οι 

επισκέπτες ένιωσαν ότι οι ανάγκες τους ικανοποιούνταν. Αφετηρία και τέρμα γι’ αυτό αποτελούν οι 

υπηρεσίες που παρέχει το ξενοδοχείο. 
 

Το TripAdvisor είναι το νούμερο #1 μέρος για το προκαταρκτικό στάδιο της κράτησης, για όποιον 

αναζητά ξενοδοχείο, εστιατόριο και οτιδήποτε παρεμφερές. Οι κριτικές είναι συχνά χιουμοριστικές 

και πολλές φορές επικριτικές: είναι το πιο δημοφιλές μέρος για να μπορεί κάποιος να εκφέρει την 

άποψή του για το ξενοδοχείο σας. 
 

Κατά κανόνα, πρέπει να απαντάτε σε κάθε σχόλιο που αφήνει κάποιος. Αυτό ενισχύει τη σχέση σας 

με τον επισκέπτη, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα περιθώρια για πιθανές μελλοντικές κρατήσεις, 

και δείχνει ότι δίνετε σημασία στους καλεσμένους σας. Για θετικά σχόλια, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε με μια πιο γενική απάντηση, τύπου: «Χαιρόμαστε πολύ που απολαύσατε τη 

διαμονή σας στο ξενοδοχείο μας. Ανυπομονούμε να σας υποδεχτούμε ξανά». 

 

Εάν υπάρχει κακή κριτική, ο διαχειριστής της σελίδας του ξενοδοχείου μπορεί να απαντήσει ως 

εξής:” Αγαπητέ επισκέπτη, λυπούμαστε που απογοητευτήκατε από το επίπεδο των υπηρεσιών μας. 

Μείνετε σίγουρος ότι έχουμε πλέον αντικαταστήσει τους τύπους πριζών που χρησιμοποιούμε για να 

μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό. Με εκτίμηση, Sean Paul, Hotel Manager”. 
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Το πρόσωπο που ελέγχει τις πρόσφατες κριτικές θα εκλάβει αυτό ως σημάδι ότι ο διευθυντής του 

ξενοδοχείου φαίνεται να αναγνωρίζει την ευθύνη για μια κακή εμπειρία ή συμβάν. 

 

Είναι σημαντικό να χτίσετε εμπορικές σχέσεις με συγκριμένες τρίτες ομάδες. Ανάλογα με τη συνολική 

στρατηγική και θέση που υιοθετείτε, μπορεί να σας ενδιαφέρει να αναπτύξετε σχέσεις με 

στοχευμένους επαγγελματίες. Πρέπει να αποκτήσετε μια προορατική νοοτροπία ως προς τη 

συσσώρευση κέρδους για να τους προσεγγίσετε. Ίσως χρειαστεί επίσης να σχεδιάσετε 

εξατομικευμένες παρουσιάσεις power point για καθέναν από αυτούς, κάτι που μπορεί να αποβεί 

περίπλοκο και χρονοβόρο. Αλλά αν γνωρίζετε πού να συλλέξετε πληροφορίες και καλές επαφές 

(αξιοποιώντας με προορατικό τρόπο το LinkedIn, για παράδειγμα), θα μπορούσατε να ενισχύσετε 

αποτελεσματικά την εικόνα σας. 
 

Είναι επίσης σημαντικό να αναπτύξετε μια καλή σχέση με την τοπική επιτροπή τουρισμού σας. 

Φροντίστε να εμφανίζεστε στη λίστα των ξενοδοχείων που δύναται να δημοσιευθεί στον ιστότοπό 

της και βεβαιωθείτε ότι όλα τα άτομα που εργάζονται στην εξυπηρέτηση επισκεπτών έχουν 

ενημερωθεί για το ξενοδοχείο σας (μπορείτε γι’ αυτόν το σκοπό να οργανώσετε επισκέψεις ή να 

τους προσκαλέσετε για πρωινό). Εάν ο προορισμός σας έχει προβλέψει για την προώθησή του, θα 

μπορούσαν να σας προσκαλέσουν σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, κάτι που θα αποτελούσε μια καλή 

ευκαιρία να δημιουργήσετε νέες επαφές. 

  
Προτάσεις για έξυπνη επικοινωνία: 

• Ετοιμάστε μια εργαλειοθήκη μέσων και δημοσιεύστε δελτία τύπου για να αποκτήσε-

τε ορατότητα σε στοχευμένες αγορές. 

• Χρησιμοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σαφή σκοπό για να αυξήσετε την 

αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας σας στην τοπική αγορά. 

• Προσεγγίστε bloggers και περιοδικά που συμμερίζονται τις θέσεις σας. 

• Χρησιμοποιήστε ένα καλό channel manager για να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε 

πρακτικά την καθημερινή διαθεσιμότητα και τις τιμές του ξενοδοχείου σας, καθώς 

και ένα καλό PMS (Property Management System) με διασύνδεση με τον channel 

manager για αποτελεσματικότερο αυτοματισμό στη διαχείριση των κρατήσεων. 

 

Επικοινωνιακές δεξιότητες για φοιτητές στον κλάδο της φιλοξενίας 

Καθώς ο κλάδος της φιλοξενίας έχει ως άξονα τα συναισθήματα και την αφοσίωση στον επισκέπτη 

και τις ανάγκες του, η σημασία των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του οικοδεσπότη αυξάνεται όλο και 

περισσότερο. Οι επικοινωνιακές δραστηριότητες πρέπει πάντα να εντάσσονται στο κατάλληλο 

πλαίσιο και να λαμβάνεται υπόψη το ότι τα συναισθήματα είναι αποδεκτά κοινωνικά και ατομικά, 

καθώς και ότι μπορούν να διαφέρουν πολιτισμικά. Στην επικοινωνία πρέπει να δίνεται βάση στον 

πολιτισμικό κώδικα κάθε επισκέπτη. 

 

Οι εργοδότες αναζητούν νέες επικοινωνιακές δεξιότητες. Οι απόφοιτοι τουριστικών επαγγελμάτων 

πρέπει να είναι ικανοί να εργάζονται στο πλαίσιο μιας ομάδας, να επικοινωνούν μεταξύ τους και να 

οργανώνουν το έργο τους. Αυτές οι ικανότητες συγκαταλέγονται στις πέντε πιο περιζήτητες 

δεξιότητες των μελλοντικών εργοδοτών. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο της φιλοξενίας έχουν μια σειρά 

από πεδία στα οποία μπορούν να εφαρμόσουν και να αξιοποιήσουν τα ταλέντα, τις δεξιότητες και 

την εκπαίδευσή τους. Όταν αναφερόμαστε σε επικοινωνία, εννοούμε δεξιότητες ως προς την ομιλία, 

τη συγγραφή, την παρουσίασης και την ακρόαση. 
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Είναι ζωτικής σημασίας κατά την επικοινωνία το μήνυμα που εκπέμπεται από τις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους να γίνεται κατανοητό, να φθάσει στους δέκτες με τον τρόπο με 

τον οποίο προοριζόταν και να μην προκύψει κάποια παρανόηση. Πριν την ανάπτυξη του λόγου, οι 

άνθρωποι βασίζονταν στη γλώσσα του σώματος και στους ήχους για να εκφέρουν τη γνώμη, τα 

συναισθήματα και τις διαθέσεις τους. Στη σημερινή εποχή, η μη λεκτική επικοινωνία, η οποία 

περιλαμβάνει τη γλώσσα του σώματος, τη χρήση του προσωπικού χώρου, τις εκφράσεις του 

προσώπου και τον τόνο, εξακολουθεί να αποτελεί περίπου το 65% των συναναστροφών μας. 

 

Ενώ η λεκτική επικοινωνία χρησιμοποιείται συχνά για τη μεταβίβαση γεγονότων και δεδομένων, η 

μη λεκτική επικοινωνία αρθρώνει τη σωματική, ψυχική ή συναισθηματική κατάσταση των πελατών 

ξενοδοχείου ή εστιατορίου. Η φιλοξενία είναι μια άκρως διαδραστική επαγγελματική 

δραστηριότητα με επίκεντρο τον άνθρωπο και, ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για τους διευθυντές 

και το προσωπικό των ξενοδοχείων να κατέχουν και τους δύο τρόπους επικοινωνίας. 

 

Η φιλοξενία μετατοπίζεται από την τυποποιημένη εξυπηρέτηση προς την οικονομία των 

συναισθημάτων. 

Σε αυτούς τους καιρούς ψηφιοποίησης, οι ταξιδιώτες και οι επισκέπτες ξενοδοχείων και 

εστιατορίων δίνουν όλο και περισσότερη βάση στα συναισθήματα και τις μοναδικές εμπειρίες. Οι 

σημερινοί επισκέπτες δεν ψάχνουν απλά μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους ή ένα νόστιμο 

φαγητό, αλλά μια μοναδική εμπειρία. Τα συναισθήματα αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες για την ατομική ευημερία των επισκεπτών. 

 

Με την επίκληση στο συναίσθημα και τη δημιουργία εμπειριών, η κοινωνία αναπόφευκτα στρέφεται 

στη δημιουργία ενός εξατομικευμένου παράγοντα ευεξίας. Η ικανότητα δημιουργίας 

συναισθημάτων μέσω της προσαρμογής σε περιβάλλον είναι επομένως ένα από τα ολοένα και πιο 

σημαντικά soft skills στον ξενοδοχειακό κλάδο, ενώ η επικοινωνία αποτελεί έναν από τους κύριους 

παράγοντες στο εσωτερικό του. 
 

Η ικανότητα να διαμορφώνονται συναισθηματικά φορτισμένες εμπειρίες είναι σημαντική. Ο κλάδος 

της φιλοξενίας πρέπει επομένως να δημιουργήσει υπηρεσίες προσανατολισμένες στην εμπειρία και 

το συναίσθημα. Για να δημιουργηθούν συνειδητά και θετικά συναισθήματα στους επισκέπτες, πρέπει 

να ενεργοποιείται ολόκληρο το αισθητηριακό φάσμα και να λαμβάνεται συγχρόνως υπόψη η 

λεκτική και η μη λεκτική επικοινωνία. Κι αυτό επειδή μόνο οι συναισθηματικά φορτισμένες εμπειρίες 

μπορούν να εμπεδωθούν στη μακροπρόθεσμη μνήμη των επισκεπτών,  εμπνέοντας ικανοποίηση 

και εμπιστοσύνη στους επισκέπτες και δημιουργώντας έτσι ένα αποφασιστικό πλεονέκτημα 

ανταγωνιστικότητας. 

 

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια 

Καθώς η ξενοδοχειακή βιομηχανία αρχίζει να ανακάμπτει από τις συνέπειες του COVID-19, η 

διατήρηση αυστηρών προτύπων υγείας και ασφάλειας είναι απαραίτητη. Γίνονται σαρωτικές 

αλλαγές στην καθαριότητα, την ασφάλεια των τροφίμων και το check-in και check-out των 

επισκεπτών. 
 

Ακολουθούν μερικές μόνο προφυλάξεις ασφαλείας και καθαριότητας που έχουν εφαρμόσει 

πρόσφατα τα ξενοδοχεία στο πλαίσιο της πανδημίας. 

• Ενισχυμένα πρωτόκολλα απολύμανσης. 

• Σαφέστερες διαδικασίες και οδηγίες καθαρισμού. 
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• Περισσότερα εργαλεία απολύμανσης για τους επισκέπτες. 

• Ανέπαφο Check-in και πρόσβαση στο δωμάτιο. 
• Μέσα ατομικής προστασίας και προηγμένη εκπαίδευση για ξενοδόχους. 

III. ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Καινοτομίες διαμονής 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΡΙ Βιομετρικές σαρώσεις - εικονική πραγματικότητα - εκτεταμένη 

πραγματικότητα - επαυξημένη πραγματικότητα - βιομετρικοί αισθητήρες - 

σάρωση αμφιβληστροειδούς - αναγνώριση θερμογραφίας - έξυπνα έπιπλα 

ΓΕΝΙΚΟΙ 

ΣΤΟΧΟΙ: 

Αυτό το μάθημα θα εισαγάγει τους φοιτητές σε εξειδικευμένες καινοτομίες 

του κλάδου των επιχειρήσεων φιλοξενίας. Οι μαθητές θα μάθουν για τις 

καινοτομίες στις τεχνολογίες διαμονής. Οι μαθητές θα αποκτήσουν 

κατανόηση των θεμελιωδών δεξιοτήτων και γνώσεων που απαιτούνται για 

μια επιτυχημένη καριέρα στη μεγαλύτερη βιομηχανία του κόσμου. 

ΣΚΟΠΟΙ: Μέχρι το τέλος της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

● Προσδιορίσουν τις μελλοντικές τάσεις στα καταλύματα. 

● Διαθέτουν γνώσεις που ικανές ως προς την εφαρμογή. 

● Κατατοπίσουν τις ανάγκες της εταιρείας με γνώμονα τις γνώσεις του 

μαθήματος. 

ΜΕΘΟΔΟΙ: Αυτοεκπαίδευση, αυταξιολόγηση 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 

7 ώρες 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΜΕΣΑ: 

Υπολογιστές, διαδίκτυο 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ

ΕΣ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ: 

ACC ενότητα  3.1: (1 ώρα) – ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ: Εικονικές, 

επαυξημένες, εκτεταμένες και μικτές πραγματικότητες 

ACC ενότητα 3.2: (1 ώρα) – Ψηφιακός υπάλληλος υποδοχής &-ρομπότ 

εξυπηρέτησης επισκεπτών 

ACC ενότητα 3.3: (1 ώρα) – Βιομετρικές σαρώσεις επισκέπτη 

ACC ενότητα 3.4: (1 ώρα) - Έξυπνα έπιπλα: έξυπνο κρεβάτι, έξυπνη TV, 

έξυπνοι καθρέφτες. 

ACC ενότητα 3.5: (1 ώρα) – Έξυπνη ενέργεια στη διαμονή 

 ACC ενότητα 3.6: (1 ώρα) Καινοτομία μετά τον Covid-19 – Ασφάλεια Υγιεινής 

και ιατρικές τεχνολογίες για τη νέα πραγματικότητα 
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 ACC ενότητα 3.7: (1 ώρα) Πρόγραμμα προσωπικής εργασίας και αξιολόγηση 

Σύνοψη βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=QsJRYHxEc8s 

Marriot example: https://youtu.be/1qVN32DKSEU 

The Future: https://youtu.be/pkorb1oxYqY 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 

Test/κουίζ (παράρτημα αρ.)  

Ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

Προσωπικό σχέδιο δράσης 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ: https://www.fi.edu/difference-between-ar-vr-and-mr 

https://www.fi.edu/what-is-augmented-reality 

https://www.fi.edu/virtual-reality/history-of-virtual-reality 

https://www.fi.edu/tech/what-is-mixed-reality 

https://www.fi.edu/tech/what-is-extended-reality 

https://hospitalitytech.com/facial-recognition-market-expected-reach-96-

billion-worldwide-2022 

https://roomkeypms.com/blog/5-ways-biometrics-could-change-the-face-of-

the-hospitality-industry/ 

https://www.hospitalitynet.org/opinion/4096433.html    

https://www.hi-interiors.com/hi-bed/ 

https://www.hotelmanagement.net/tech/why-smart-energy-systems-ensure-

guest-satisfaction 

https://wp.nyu.edu/dispatch/2020/03/13/smart-energy-management-tech-has-

transformed-the-hotel-industry/ 

https://www.hotelmanagement.net/tech/7-energy-management-saving-tips-

for-hotels 

https://www.hotelmanagement.net/tech/how-smart-technology-will-influence-

guest-experience 

https://hospitalitytech.com/biometrics-place-post-covid-world 

https://findbiometrics.com/guest-feature-biometrics-in-a-new-era-906196/ 

Εισαγωγή 

Ο τουρισμός εμφανίζεται υπό διαφορετικές μορφές και είδη, αλλά θεωρείται όλο και πιο συχνά ως 

ένας από τους πιο καινοτόμους κλάδους στον κόσμο. Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τις καινοτομίες 

https://www.youtube.com/watch?v=QsJRYHxEc8s
https://youtu.be/1qVN32DKSEU
https://youtu.be/pkorb1oxYqY
https://www.fi.edu/difference-between-ar-vr-and-mr
https://www.fi.edu/what-is-augmented-reality
https://www.fi.edu/virtual-reality/history-of-virtual-reality
https://www.fi.edu/tech/what-is-mixed-reality
https://www.fi.edu/tech/what-is-extended-reality
https://hospitalitytech.com/facial-recognition-market-expected-reach-96-billion-worldwide-2022
https://hospitalitytech.com/facial-recognition-market-expected-reach-96-billion-worldwide-2022
https://roomkeypms.com/blog/5-ways-biometrics-could-change-the-face-of-the-hospitality-industry/
https://roomkeypms.com/blog/5-ways-biometrics-could-change-the-face-of-the-hospitality-industry/
https://www.hospitalitynet.org/opinion/4096433.html
https://www.hi-interiors.com/hi-bed/
https://www.hotelmanagement.net/tech/why-smart-energy-systems-ensure-guest-satisfaction
https://www.hotelmanagement.net/tech/why-smart-energy-systems-ensure-guest-satisfaction
https://wp.nyu.edu/dispatch/2020/03/13/smart-energy-management-tech-has-transformed-the-hotel-industry/
https://wp.nyu.edu/dispatch/2020/03/13/smart-energy-management-tech-has-transformed-the-hotel-industry/
https://www.hotelmanagement.net/tech/7-energy-management-saving-tips-for-hotels
https://www.hotelmanagement.net/tech/7-energy-management-saving-tips-for-hotels
https://www.hotelmanagement.net/tech/how-smart-technology-will-influence-guest-experience
https://www.hotelmanagement.net/tech/how-smart-technology-will-influence-guest-experience
https://hospitalitytech.com/biometrics-place-post-covid-world
https://findbiometrics.com/guest-feature-biometrics-in-a-new-era-906196/


   

Μεθοδολογία για εκπαιδευτές στην έξυπνη φιλοξενία «Smart Hospitality Academy» 
Intelligence output 2 

SMART HOSPITALITY 2021   73 

 

στη διαμονή ως τμήμα των τουριστικών υπηρεσιών από μια δημιουργική, βιώσιμη και τεχνολογική 

σκοπιά. 

Τουριστική Καινοτομία: Η τεχνολογία, η βιωσιμότητα και η δημιουργικότητα θέτουν επί τάπητος την 

αυξανόμενη χρήση και σημασία της τουριστικής καινοτομίας στην κοινωνία. Οι αναγνώστες της 

ενότητας αυτής θα αποκτήσουν μια αντίληψη παγκόσμιας κλίμακας για το πώς η τουριστική 

βιομηχανία εξελίσσεται και εκμεταλλεύεται τις αναδυόμενες τεχνολογίες, που θα βοηθήσουν τους 

επιχειρηματίες να προβλέψουν πιθανές αλλαγές στον κλάδο, καθώς και να σχεδιάσουν το μέλλον 

τους. Η τουριστική καινοτομία ορίζεται ως αξιοποίηση καινοτομιών με οικονομικά αποδοτικό τρόπο 

και με κριτήριο τους διαθέσιμους πόρους. Στις αναπτυσσόμενες χώρες γίνεται μεγαλύτερη εστίαση 

στην τουριστική καινοτομία, μολονότι είναι κάτι το οποίο επιδιώκεται επίσης από εταιρείες που 

εδρεύουν σε άλλες τοποθεσίες. Η ενότητα αυτή διερευνά τον τρόπο με τον οποίο η τουριστική 

καινοτομία διαφέρει από άλλους τύπους καινοτομίας και προσφέρει δημιουργικές λύσεις σε 

ζητήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα και την κυκλική οικονομία. Σε αυτό, λοιπόν, το πνεύμα, 

περιλαμβάνει κεφάλαια που εξετάζουν ζητήματα σχετικά με τα παρακάτω θέματα: συνδημιουργία 

στην καινοτομία, κοινωνικά ζητήματα στην καινοτομία, ηγεσία και καινοτομία, μορφές καινοτομίας, 

κυβερνητική καινοτομία και έρευνα καινοτομίας. Ενδείκνυται για επαγγελματίες του τουριστικού 

κλάδου, φοιτητές, ερευνητές και εμπειρογνώμονες πολιτικής που ενδιαφέρονται να μάθουν πώς η 

καινοτομία εντάσσεται στην τουριστική βιομηχανία. 

Ψηφιακός υπάλληλος υποδοχής & ρομπότ εξυπηρέτησης 

Τί είναι ο ψηφιακός υπάλληλος υποδοχής 

Οι τελευταίες τεχνολογίες πελατειακής εμπειρίας (CX) δίνουν τη δυνατότητα στα ξενοδοχεία να 

εμπιστεύονται έναν ατομικό θυρωρό στο κινητό κάθε επισκέπτη. Ο ψηφιακός υπάλληλος υποδοχής, 

είναι μια διαδραστική, ψηφιακή και έξυπνη εμπειρία ανταλλαγής μηνυμάτων προσαρμοσμένη στο 

σύστημα λογισμικού του κινητού τηλεφώνου σας. Με τον ψηφιακό υπάλληλο υποδοχής, μπορείτε 

να πείτε αντίο στα παλιά περιοριστικά πρότυπα του παρελθόντος. Με την ενημέρωση και τον 

εμπλουτισμό των σύγχρονων εφαρμογών κινητού, τα ξενοδοχεία μπορούν να προσφέρουν 

μεγαλύτερη ποιότητα υπηρεσιών στους επισκέπτες τους σε κάθε στάδιο του ταξιδιού τους. 

Οι ψηφιακοί υπάλληλοι υποδοχής παρέχουν στους επισκέπτες τη σχετική με τις ανάγκες τους 

βοήθεια και την ιδιαίτερη προσοχή που προσδοκούν από ένα παραδοσιακό θυρωρείο. Είτε έχει να 

κάνει με έρευνα για τη διαθεσιμότητα και επιλογή δωματίων, είτε για έρευνα πριν από τη διαμονή, 

είτε για ερωτήσεις σχετικά με τις ανέσεις κατά τη διάρκεια της διαμονής, ο ψηφιακός υπάλληλος 

υποδοχής είναι πάντα στη διάθεση του επισκέπτη, όποια κι αν είναι η ερώτησή του. 

Ο ψηφιακός υπάλληλος υποδοχής μπορεί να υποστηρίξει τον επισκέπτη σε οποιοδήποτε στάδιο της 

κράτησής του: 
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Κράτηση : 

● – Επιλογή δωματίων 

● – Τιμές  

● – Αναβάθμιση 

● – Κατανάλωση πόντων επιβράβευσης 

● – Προσθήκη/τροποποίηση τρέχουσας κράτησης 

Πριν τη διαμονή: 

● – Κράτηση για πρόσθετες υπηρεσίες (σπα, εστιατόριο, αυτοκίνητο, κ.λπ.) 

● – Πιο συγκεκριμένες ανέσεις (περισσότερα μαξιλάρια, ανεμιστήρας, μπουκάλι σαμπάνιας 

στο δωμάτιο) 

● – Σχεδιασμός ταξιδιού 

● – Πρόσθετα 

● – Προσθήκη επιπλέον διανυκτέρευσης 

Κατά τη διάρκεια της διαμονής: 

● – Κράτηση για πρόσθετες υπηρεσίες (σπα, εστιατόριο, αυτοκίνητο, κ.λπ.) 

● – Ανέσεις για το δωμάτιο 

● – Κρατήσεις πρόσθετων δωματίων 

● – Ερωτήσεις και αιτήματα για θυρωρείο 

● – Check-out με καθυστέρηση 

Μετά τη διαμονή: 

● – Έρευνα ικανοποίησης για τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου 

● – Αναφορά απολεσθέντων αντικειμένων 

● – Πληροφορίες για πόντους επιβράβευσης 

● – Εκπτώσεις και προσφορές για την επόμενη κράτηση 

Πώς η τεχνολογία αντικατέστησε τον παραδοσιακό θυρωρό: 

Οι καλύτερες λύσεις εμπειρίας επισκεπτών εστιάζουν στα τελικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά με 

σκοπό να προσδιοριστεί το καθοριστικό συστατικό για την επιτυχία. Αυτά τα χαρακτηριστικά 
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μιμούνται τις ιδιότητες του παραδοσιακού θυρωρού για να προσφέρουν στους επισκέπτες μια 

εμπειρία διάδρασης, με βάση τα εισαγόμενα δεδομένα της έρευνας του επισκέπτη: 

● Μία μόνιμη διάδραση: Αφού συστηθείτε και αναπτύξετε μια ομαλή πρώτη σχέση με τον 

πελάτη, δε θα χάσετε ποτέ τη συνομιλία αυτή, όπως θα γινόταν στο τέλος μιας τυπικής 

διαδικτυακής συνομιλίας. Οι προηγούμενες συνομιλίες θα παραμένουν διαθέσιμες, 

επιτρέποντας τόσο στις εταιρείες, όσο και στους πελάτες να συμβουλευτούν οποιαδήποτε 

προηγούμενη έρευνα και όλα όσα συζητήθηκαν στο παρελθόν. 

● Παροχή πληροφοριών την κατάλληλη στιγμή: Όπως συμβαίνει με κάθε καλό θυρωρό, 

είναι σημαντικό να δίνετε προσοχή στις ερωτήσεις του επισκέπτη και να υπολογίζετε τη 

χρονική στιγμή κατά την οποία θα προσφέρετε συγκεκριμένες πληροφορίες εξατομικεύει 

και εξανθρωπίζει την εμπειρία. Εάν, για παράδειγμα, ένας επισκέπτης ρωτήσει πόσος 

χρόνος απαιτείται για να μεταβεί κανείς με αμάξι από ένα κέντρο ψυχαγωγίας στο 

ξενοδοχείο, ο θυρωρός θα μπορούσε να ολοκληρώσει την απάντηση με συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τη στάθμευση. Η στάθμιση της χρονικής στιγμής και των 

συγκυριών πριν την παροχή πληροφοριών σε έναν επισκέπτη είναι απαραίτητη για τη 

διασφάλιση της βέλτιστης δυνατής εμπειρίας του. 

● Απαντήσεις που αντιστοιχούν απόλυτα στο αίτημα του επισκέπτη: Η σωστή 

κατανόηση της έρευνας του επισκέπτη, εξατομικεύει την εμπειρία του. Εάν ένας επισκέπτης 

σε στάδιο προ διαμονής (έχει, δηλαδή, πραγματοποιήσει κράτηση, αλλά εξακολουθεί να 

κάνει έρευνα) χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, την εφαρμογή της αλυσίδας ξενοδοχείων 

Hilton Santa Fe και ρωτήσει: "Μπορώ να φέρω το κατοικίδιό μου;", ο ψηφιακός υπάλληλος 

υποδοχής είναι σε θέση να καταλάβει πως ο επισκέπτης βρίσκεται στη σελίδα του Hilton 

Santa Fe, να γνωρίζει ότι τα κατοικίδια επιτρέπονται στον εξωτερικό και τον εσωτερικό 

χώρο του ξενοδοχείου και να διατυπώσει μια συγκεκριμένη απάντηση υπό τη μορφή «Τα 

κατοικίδια είναι ευπρόσδεκτα στις εγκαταστάσεις μας. Έχετε ακόμη τη δυνατότητα να 

επιλέξετε ένα πρόσθετο πακέτο περιποίησης κατοικίδιου για 50$ ανά κράτηση. Κάντε κλικ 

εδώ για να το προσθέσετε στην κράτησή σας». Με την πλήρη κατανόηση του αιτήματος του 

επισκέπτη, το σύστημα υπερβαίνει τα ξεπερασμένα πλέον αυτοματοποιημένα συστήματα 

που λειτουργούν με βάση τις «λέξεις-κλειδιά» και που παρέχουν μόνο γενικές πληροφορίες. 

● Κάθε απάντηση αντιστοιχεί σε μία μόνο ερώτηση: Εάν ένας επισκέπτης διατύπωνε μια 

ερώτηση σε ένα θυρωρό κι εκείνος απαντούσε με τη φράση "ακολουθούν έξι πιθανές 

απαντήσεις σε αυτήν την ερώτηση", θα του δημιουργούσε σύγχυση, διότι δε θα του είχε 

δοθεί μία και μόνο απάντηση σε αυτό που ψάχνει. Τα συστήματα τεχνολογίας προβλέπουν 

παραπάνω από μια απάντηση μόνο όταν δεν μπορούν να κατανοήσουν τι ζητά ο 

επισκέπτης. Η εμπειρία ενός ψηφιακού υπαλλήλου υποδοχής ικανού να επεξεργάζεται την 

καθημερινή γλώσσα, τα προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία και ένα σύστημα μηχανικής 

εκμάθησης, θα συνείσφερε στη διατύπωση μίας και μοναδικής ορθής απάντησης στον 

επισκέπτη, όπως ακριβώς θα έκανε κι ο παραδοσιακός θυρωρός. 
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Υπάρχουν επίσης μοναδικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία παρέχουν ένα επίπεδο 

προσαρμογής ρυθμίσεων που υπερβαίνει τον παραδοσιακό θυρωρό. 

Αποθήκευση πληροφοριών: Κάθε αλληλεπίδραση με τον επισκέπτη αφήνει ένα "ψηφιακό μονοπάτι" 

στο πέρασμά της. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την παροχή πρόσθετων 

πλεονεκτημάτων στον επισκέπτη, πράγμα που δε θα γινόταν εφικτό με παλιότερες μεθόδους. Όταν 

ένας επισκέπτης διατυπώνει συγκεκριμένες προτιμήσεις διαμονής σε ξενοδοχείο, οι αρχειοθετημένες 

αυτές πληροφορίες μπορούν να αξιοποιηθούν για τον προγραμματισμό της επόμενης διαμονής του 

μέσω μιας ειδοποίησης που του ζητά εάν επιθυμεί να επαναληφθούν προτιμήσεις της 

προηγούμενης κράτησής του. Έτσι, εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος και προσπάθεια εκ μέρους του 

επισκέπτη. 

Παραδείγματα ψηφιακού υπαλλήλου υποδοχής: https://www.youtube.com/watch?v=gs3zTP4m8Fo 

Παράδειγμα ψηφιακού υπαλλήλου υποδοχής του τουριστικού πίνακα Σιγκαπούρης: 

https://www.youtube.com/watch?v=69KgynWs7CA 

Ψηφιακός θυρωρός PRISCILA, 2018: https://www.youtube.com/watch?v=CeCYXCPUSdc 

Ψηφιακός θυρωρός iStay, 2019: https://www.youtube.com/watch?v=n3Au6_zJu4g 

Ξενοδοχεία συμβατά με Alexa: https://www.youtube.com/watch?v=qDp9_eD8dV0 

Ρομπότ  

Μια από τις πιο συναρπαστικές τεχνολογικές εξελίξεις στον ταξιδιωτικό κλάδο τα τελευταία χρόνια 

είναι η επικράτηση των ρομπότ στις τουριστικές υπηρεσίες, τα οποία επιτελούν ρόλους που 

ξεκινούν από chatbots εξυπηρέτησης και βοηθητικά ρομπότ στη ρεσεψιόν, μέχρι ρομπότ ασφαλείας 

και μεταφορείς αποσκευών-ρομπότ. Το παρακάτω απόσπασμα εξετάζει πιο λεπτομερώς τον τρόπο 

με τον οποίο τα ρομπότ εκσυγχρονίζουν τις τουριστικές υπηρεσίες, κάνοντας νύξη σε οκτώ 

παραδείγματα χρήσης τους και εξετάζοντας ορισμένα από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά 

τους. 

Αν και οι περισσότεροι από μας έχουμε μια γενική ιδέα για το τι είναι ένα ρομπότ, ίσως είναι πιο 

δύσκολο να ορίσουμε με σαφήνεια τι σημαίνει «ρομπότ». Το ρομπότ είναι ουσιαστικά μια μηχανή 

σχεδιασμένη να εκτελεί αυτόματα συγκεκριμένες εργασίες με ακρίβεια. Σε αυτές περιλαμβάνονται 

φυσικές εργασίες, όπως συναρμολόγηση εξαρτημάτων σε εργοστάσιο ή εργασίες που σχετίζονται με 

κείμενο ή ομιλία. 

https://www.youtube.com/watch?v=gs3zTP4m8Fo
https://www.youtube.com/watch?v=69KgynWs7CA
https://www.youtube.com/watch?v=CeCYXCPUSdc
https://www.youtube.com/watch?v=n3Au6_zJu4g
https://www.youtube.com/watch?v=qDp9_eD8dV0
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Όσον αφορά την εξωτερική εμφάνισή τους, παρόλο που ο ανθρώπινος νους έχει την τάση να τα 

συλλαμβάνει ως ανδροειδή, τα ρομπότ μπορούν να λάβουν πολλές διαφορετικές μορφές. Μπορούν 

να είναι εντελώς αυτόνομα ή ημιαυτόνομα, λειτουργώντας, δηλαδή, μερικώς με ανθρώπινη 

παρέμβαση. Τα σύγχρονα ρομπότ διαθέτουν τεχνολογικά χαρακτηριστικά, όπως ανίχνευση του 

περιβάλλοντα χώρου, αναγνώριση ομιλίας, καθώς και τεχνητή νοημοσύνη. 

Η εισαγωγή της ρομποτικής ήρθε σχετικά καθυστερημένα στις βιομηχανίες των ταξιδιών αναψυχής, 

του τουρισμού και της φιλοξενίας, πιθανόν επειδή πολλές από τις προβλεπόμενες υπηρεσίες τους 

απαιτούν μια πιο επιτηδευμένη αντίδραση στις ανάγκες του πελάτη. Μολονότι ορισμένα 

εργοστάσια αυτοκινήτων στελεχώνονταν σε μεγάλο βαθμό από ρομπότ ήδη από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1990, το πρώτο ξενοδοχείο, το προσωπικό του οποίου αποτελείται κυρίως από 

ρομπότ, άνοιξε μόλις το 2015 (πρόκειται για το ξενοδοχείο Henn-na στην Ιαπωνία, 

http://www.hnh.jp/en/). Ενώ τα περισσότερα ξενοδοχεία και επιχειρήσεις φιλοξενίας δεν είναι τόσο 

αυτοματοποιημένα όσο το ξενοδοχείο Henn-na στην Ιαπωνία, εκδηλώνεται όλο και μεγαλύτερη 

ανησυχία αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι τεχνολογίες ρομποτικής και τεχνητής 

νοημοσύνης θα ενταχθούν στα ταξίδια, τον τουρισμό και τη φιλοξενία (Ivanov et al., 2017; Murphy et 

al., 2017b). Προς το παρόν, τα ρομπότ χρησιμοποιούνται στα ξενοδοχεία για εργασίες όπως έλεγχο 

επισκεπτών, σκούπισμα δαπέδων, παράδοση αγαθών στους επισκέπτες, υπηρεσίες θυρωρείου και 

άλλες συνήθεις δουλειές. Τα ρομπότ συνεισφέρουν επίσης σε πολλές άλλες υπηρεσίες στον τουρισμό 

και συναφείς βιομηχανίες, όπως στην προετοιμασία ποτών, την ψυχαγωγία των επισκεπτών, την 

καθοδήγηση των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις και την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες 

(Ivanov et al., 2017). Με τη διεύρυνση των πεδίων εφαρμογής τους, θα απαιτηθεί μεγαλύτερη σε 

έκταση και ποικιλία έρευνα για την ενίσχυση των προσπαθειών ανάπτυξης και εφαρμογής. 

Ένας από τους κύριους σκοπούς για τους οποίους οι εταιρείες εισάγουν ρομπότ υπηρεσιών είναι η 

εξοικονόμηση πόρων και η αύξηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών τους (Ivanov and 

Webster 2018). Μια ανάλογη περίπτωση είναι αυτή των ρομπότ σερβιτόρων που χρησιμοποιούνται 

ήδη σε ασιατικές και δυτικές χώρες, έχουν μέση τιμή περίπου 6.000$, δηλαδή κάτω από τον μέσο 

ετήσιο μισθό των εργαζομένων στον τομέα της φιλοξενίας στην Κίνα, και μπορούν να σερβίρουν 

μεταξύ 50% και 100% περισσότερα γεύματα ημερησίως από έναν υπάλληλο (Hospitality & Catering 

https://www.hospitalityandcateringnews.com/2019/09/robot-waiters-happening-now-coming-restaurant-near-soon/
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News 2019). Μια άλλη συχνή αιτία για την ανάθεση εργασιών σε ρομπότ με σκοπό τη βελτίωση της 

εμπειρίας φιλοξενίας των πελατών είναι η παροχή πρόσθετων πλεονεκτημάτων, όπως η υποδοχή 

πελατών, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών ή η μείωση του χρόνου αναμονής. 

Τόσο οι εταιρείες, όσο και οι πελάτες πρέπει να είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να αποδεχθούν την 

καινοτομία αυτή (Ivanov and Webster 2018). Από αυτήν την άποψη, προηγούμενες έρευνες 

διαπίστωσαν ότι οι ομοιότητες του ανθρώπου με τα ρομπότ, καθώς και η σχέση ρομπότ/χειριστή 

ρομπότ, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αποδοχή τους από τους πελάτες των υπηρεσιών 

φιλοξενίας και τουρισμού. 

Δεν υπάρχει ένας πάγιος ορισμός που να περιγράφει τι ακριβώς νοείται ως τεχνητή νοημοσύνη. 

Ωστόσο, είναι γενικά αποδεκτό ότι η κατανόηση προφορικού λόγου, η επίλυση προβλημάτων, η 

μάθηση μέσω ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων, η πλήρη αυτονομία στην κίνηση και η επίδειξη 

νοητικής ικανότητας εμπίπτουν σε αυτό το πεδίο. 

Παράδειγμα του ξενοδοχείου Hilton στο Los Angeles, 2016: 

https://www.youtube.com/watch?v=ifgf6bZhxiE&feature=youtu.be 

Η Hilton Worldwide είναι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει την "Connie", το προϊόν της 

συνεργασίας μας με την IBM. Η Connie αποτελεί τον πρώτο στην ιστορία υπάλληλο υποδοχής-

ρομπότ τεχνολογίας Watson για τη βιομηχανία της φιλοξενίας και βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε 

στάδιο πιλοτικών δοκιμών στο Hilton McLean της Βιρτζίνια. Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες Watson 

και WayBlazer, η Connie προσφέρει πληροφορίες για τοπικά τουριστικά αξιοθέατα και προτάσεις για 

φαγητό, κι ενημερώνει συγχρόνως για τα χαρακτηριστικά και τις ανέσεις που διαθέτει το 

ξενοδοχείο. Η Connie, η οποία πήρε το όνομά της από τον Conrad Hilton, ιδρυτή της Hilton, 

σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η IBM αναπτύσσει ρομπότ τεχνολογίας Watson για τον κλάδο 

της φιλοξενίας. Η Connie θα συνεργαστεί παράλληλα με μέλη προσωπικού του ξενοδοχείου για να 

βοηθήσει με τις ανάγκες επισκεπτών, να εξατομικεύσει την εμπειρία διαμονής τους και να τους 

παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για να μπορούν προγραμματίσουν τα ταξίδια 

τους. 

Παράδειγμα, 2018: https://www.youtube.com/watch?v=bsXRfZPo3Mw 

Απτικά ρομπότ 

Η Tactile Robots φέρνει την επανάσταση στη φιλοξενία με την εισαγωγή αυτόνομων κινητών 

ρομπότ. Το TR1 φέρνει τις υπηρεσίες δωματίου στα δωμάτια των πελατών. Χάρη στο TR1, τα 

ξενοδοχεία μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις δαπάνες τους. Οι πελάτες τους απολαμβάνουν 

συγχρόνως αυξημένη αυτονομία στην κάλυψη των αναγκών τους και μια εκπληκτική εμπειρία 

διαμονής. Το TR1 έχει μεγάλη εσωτερική χωρητικότητα, είναι συμπαγές και διαθέτει υψηλό επίπεδο 

ασφάλειας. Πρόκειται μάλιστα για το πρώτο κινητό ρομπότ με μαλακή επιφάνεια και αίσθηση αφής. 

tactilerobots.com 

https://www.hospitalityandcateringnews.com/2019/09/robot-waiters-happening-now-coming-restaurant-near-soon/
https://www.youtube.com/watch?v=ifgf6bZhxiE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bsXRfZPo3Mw
https://www.tactilerobots.com/
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Παροχή υπηρεσιών δωματίου από απτικά ρομπότ: 

https://www.youtube.com/watch?v=XdVNgB5KbZc 

Το ξενοδοχείο Henn-na, το 2017: Το πρώτο ξενοδοχείο που εγκατέστησε ρομπότ σε κάθε τμήμα και 

που δε διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό : https://www.youtube.com/watch?v=P9DBb-Eng20 

Το ξενοδοχείο Henn-na δύο χρόνια μετά, το 2019: Τα ρομπότ «απολύθηκαν», διότι δε δούλευαν 

κατάλληλα τις ώρες εργασίας: https://www.youtube.com/watch?v=0VKC1etRrIg 

Ξενοδοχείο Yosi Robot στη Σιγκαπούρη: https://www.youtube.com/watch?v=AlS1Ef8EeSg 

Ρομπότ υπηρεσιών δωματίου: https://www.youtube.com/watch?v=NnRaFZRSoPw 

Βιομετρικές σαρώσεις επισκεπτών 

Η Βιομετρία (Biometrics) είναι ένας τεχνικός όρος που προκύπτει από το συνδυασμό δύο λέξεων, 

«bio» και «metrics». Το πρώτο συνθετικό της αντιστοιχεί σημασιολογικά στη ζωή και το δεύτερο 

στον υπολογισμό ή τη μέτρηση. Επομένως, ο όρος προσδιορίζει μια μέτρηση των χαρακτηριστικών 

των ζωντανών οργανισμών. Η εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής στην κοινωνία μας εισάγει την 

ευκολία και την πρόληψη στην αναγνώριση και την επιτήρηση και επιλέχθηκε έναντι άλλων 

παραδοσιακών μεθόδων όπως ο κωδικός pin ή οι κωδικοί πρόσβασης με απώτερο σκοπό να φέρει 

πιο ασφαλείς και προηγμένες εγκαταστάσεις ξενοδοχείων. Το παρακάτω απόσπασμα θα μας 

βοηθήσει να κατανοήσουμε τη σημασία, τις χρήσεις, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 

βιομετρικής τεχνολογίας. 

 

Είδη βιομετρικών αισθητήρων 

Μολονότι τα βιομετρικά χαρακτηριστικά παραπέμπουν συνήθως σε δακτυλικά αποτυπώματα ή 

χαρακτηριστικά προσώπου, υπάρχουν πολλές άλλες μέθοδοι σάρωσης βιομετρικών 

χαρακτηριστικών που εφαρμόζονται σήμερα για την αναγνώριση και την ταυτοποίηση ατόμων. Είτε 

σκοπός είναι η ασφάλεια, είτε η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις και η πρόληψη απάτης, τα βιομετρικά 

https://www.youtube.com/watch?v=XdVNgB5KbZc
https://www.youtube.com/watch?v=P9DBb-Eng20
https://www.youtube.com/watch?v=0VKC1etRrIg
https://www.youtube.com/watch?v=AlS1Ef8EeSg
https://www.youtube.com/watch?v=NnRaFZRSoPw
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δεδομένα είναι διαθέσιμα σε πολλές μορφές, ενώ το λογισμικό που απαιτείται για τη συλλογή τους 

εξελίσσεται επίσης με γοργούς ρυθμούς. 

Οι βιομετρικοί αισθητήρες ή τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης ταξινομούνται σε δύο είδη, στη 

Φυσική και τη Συμπεριφοριστική Βιομετρία. Η πρώτη εμπεριέχει κυρίως την αναγνώριση προσώπου, 

τα δακτυλικά αποτυπώματα, τη γεωμετρία των άκρων, την αναγνώριση ίριδας και το DNA. Η 

δεύτερη, αντίθετα, περιλαμβάνει τον τρόπο πληκτρολόγησης και την αναγνώριση υπογραφής και 

φωνής. Για μια καλύτερη κατανόηση αυτής της έννοιας, αναλύονται παρακάτω μερικά από τα 

παραδείγματα που υπάγονται σε κάθε μία. 

Κατηγορίες βιομετρικών αισθητήρων: 

 

Διάφορα είδη Φυσικής Βιομετρίας 

Η φυσική βιομετρία είναι αυτή η οποία βασίζεται στα φυσικά χαρακτηριστικά κάποιου για την 

ταυτοποίησή του. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα παρακάτω: 

Δακτυλικά αποτυπώματα 

Η αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων, η οποία μετρά τις μοναδικές ραβδώσεις των δακτύλων, 

είναι μια από τις παλαιότερες μορφές βιομετρικής αναγνώρισης. Μετά τη λήψη της σάρωσης, 

προηγμένοι αλγόριθμοι χρησιμοποιούν την εικόνα για να δημιουργήσουν ένα μοναδικό ψηφιακό 

βιομετρικό πρότυπο. Στη συνέχεια, το πρότυπο συγκρίνεται με νέες ή υπάρχουσες σαρώσεις για να 

επιβεβαιώσει ή να απορρίψει μια ταυτοποίηση. 
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Φλέβες δακτύλων/χειρός 

Οι φλέβες είναι πολύ πιο δύσκολο να διαστρεβλωθούν από άλλες βιομετρικές σαρώσεις επειδή είναι 

υποδόριες. Τα υπέρυθρα φώτα περνούν από την επιφάνεια του δέρματος όπου απορροφούν το 

αποξυγονωμένο αίμα. Μια ειδική κάμερα καταγράφει την εικόνα, η οποία ψηφιοποιεί τα δεδομένα 

και στη συνέχεια είτε την αποθηκεύει είτε τη χρησιμοποιεί για να επιβεβαιώσει την ταυτότητα. 

Γεωμετρία χειρός 

Η βιομετρία της γεωμετρίας χειρός αναφέρεται στη μέτρηση των χαρακτηριστικών του χεριού, 

όπως το μήκος και το πλάτος των δακτύλων, την καμπυλότητά τους και τη σχετική θέση τους με 

άλλα χαρακτηριστικά του χεριού. Μολονότι υπήρξε κάποτε η κυρίαρχη βιομετρική μέθοδος, οι 

σύγχρονες εξελίξεις στο λογισμικό δακτυλικών αποτυπωμάτων και αναγνώρισης προσώπου έχουν 

αντικαταστήσει τη συνάφειά της στις περισσότερες προηγμένες εφαρμογές. 

Αναγνώριση ίριδας 

Η ίριδα, ή αλλιώς το χρωματιστό τμήμα του ματιού, αποτελείται από παχείς μύες που θυμίζουν 

νήματα. Αυτοί οι μύες βοηθούν στη διαμόρφωση της κόρης για τον έλεγχο της ποσότητας φωτός 

που εισέρχεται στο μάτι. Μετρώντας τις μοναδικές πτυχές αυτών των μυών, τα βιομετρικά εργαλεία 

ελέγχου ταυτότητας μπορούν να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα με απίστευτη ακρίβεια. Η ανίχνευση 

ζωτικότητας (όπως το ανοιγοκλείσιμο των ματιών κατά τη σάρωση) προσφέρει ένα πρόσθετο 

επίπεδο ακρίβειας και ασφάλειας. 

Σάρωση αμφιβληστροειδούς 

Οι σαρώσεις αμφιβληστροειδούς καταγράφουν τα τριχοειδή αγγεία βαθιά μέσα στο μάτι 

χρησιμοποιώντας μοναδικές εγγύς υπέρυθρες κάμερες. Η ακατέργαστη εικόνα υποβάλλεται πρώτα 

σε στάδιο προεπεξεργασίας για τη βελτίωση της εικόνας και στη συνέχεια υποβάλλεται εκ νέου σε 

επεξεργασία ως βιομετρικό πρότυπο προς χρήση, τόσο κατά την καταχώρηση όσο και κατά την 

επαλήθευση. 

Αναγνώριση χαρακτηριστικών προσώπου 

Η αναγνώριση χαρακτηριστικών προσώπου είναι μακράν η παλαιότερη μορφή βιομετρικού ελέγχου 

ταυτότητας. Ακόμη και τα βρέφη αναγνωρίζουν τα άτομα που βρίσκονται πιο κοντά τους κυρίως 

από τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Το λογισμικό βιομετρικής αναγνώρισης προσώπου 

λειτουργεί σχεδόν με τον ίδιο τρόπο, αν και με πιο ακριβείς μετρήσεις. Συγκεκριμένα, το λογισμικό 

αναγνώρισης χαρακτηριστικών προσώπου μετρά τη γεωμετρία του προσώπου, 

συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της απόστασης μεταξύ των ματιών και της απόστασης του 
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μετώπου από το πηγούνι. Μετά τη συλλογή των δεδομένων, ένας προηγμένος αλγόριθμος τα 

μετατρέπει σε μια μοναδική κρυπτογραφημένη ταυτότητα προσώπου. 

Φωνητική αναγνώριση 

Η τεχνολογία φωνητικής αναγνώρισης υπάγεται τόσο στη φυσική όσο και στη συμπεριφοριστική 

βιομετρία. Από σωματική άποψη, το σχήμα της φωνητικής οδού ενός ατόμου, 

συμπεριλαμβανομένης της μύτης, του στόματος και του λάρυγγα καθορίζει τον ήχο που παράγεται. 

Συμπεριφορικά, ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο εκφέρει κάτι – παραλλαγές κίνησης, τόνος, 

ρυθμός, προφορά κ.λπ. – είναι επίσης μοναδικός για τον καθένα. Ο συνδυασμός δεδομένων τόσο 

μέσω της φυσικής όσο και της συμπεριφοριστικής βιομετρίας δημιουργεί μια ακριβή φωνητική 

ταυτότητα, αν και μπορεί να προκύψουν αναντιστοιχίες λόγω ασθένειας ή άλλων παραγόντων. 

Αναγνώριση θερμογραφίας 

Το θερμογράφημα είναι μια αναπαράσταση υπέρυθρης ενέργειας με τη μορφή εικόνας κατανομής 

θερμοκρασίας. Η βιομετρική θερμογραφία προσώπου καταγράφει μοτίβα θερμότητας που 

δημιουργούνται από την κίνηση του αίματος υποδερμικά. Επειδή τα αιμοφόρα αγγεία είναι σε 

εξαιρετικό βαθμό μοναδικά, τα παραγόμενα θερμογραμμάρια είναι επίσης μοναδικά – ακόμη και 

στην περίπτωση πανομοιότυπων διδύμων ατόμων – καθιστώντας αυτή τη μέθοδο βιομετρικού 

ελέγχου ταυτότητας ακόμη πιο ακριβή από το παραδοσιακό λογισμικό αναγνώρισης προσώπου. 

Ταυτοποίηση DNA 

Το DNA χρησιμοποιείται εδώ και καιρό για σκοπούς ταυτοποίησης. Επιπλέον, είναι το μόνο είδος 

βιομετρίας που μπορεί να εντοπίσει οικογενειακούς δεσμούς. Η ταυτοποίηση DNA αποβαίνει 

ιδιαίτερα πολύτιμη όταν εφαρμόζεται σε αγνοούμενους, σε αναγνώριση θυμάτων καταστροφών και 

σε πιθανή εμπορία ανθρώπων. Επιπλέον, εκτός από τα δακτυλικά αποτυπώματα, το DNA είναι το 

μόνο βιομετρικό στοιχείο που μπορεί να αφεθεί ακούσια από κάποιον. Το DNA που συλλέγεται από 

τρίχες, σάλιο, σπέρμα και ούτω καθεξής περιέχει σύντομες αλληλουχίες συνεχούς επανάληψης 

(STRs), ικανές να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα κάπου συγκρίνοντάς τες με άλλες που είναι ήδη 

καταχωρημένες σε μια βάση δεδομένων. 

Πόσο ασφαλής είναι η τεχνολογία βιομετρικού ελέγχου ταυτότητας και τα βιομετρικά δεδομένα; | 

Βιομετρική ασφάλεια: https://www.youtube.com/watch?v=ZPG3XQhZVII 

Τελικά σχόλια σχετικά με τους διαφορετικούς τύπους βιομετρικών στοιχείων 

Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Ακόμη και τα πανομοιότυπα δίδυμα διαφέρουν ως προς τη 

συμπεριφορά και τη φυσική τους σύνθεση. Η βιομετρική τεχνολογία απομονώνει και αξιολογεί 

μοναδικά χαρακτηριστικά για να επιβεβαιώσει την ταυτότητα και να βελτιώσει την ασφάλεια. 
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Τεχνολογία αναγνώρισης στον κλάδο της φιλοξενίας: 

Η χρήση βιομετρικών στοιχείων έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τον ταξιδιωτικό κλάδο, με την 

αναγνώριση χαρακτηριστικών προσώπου να χρησιμοποιείται στο check-in των αεροδρομίων ή στα 

τελωνεία και για την ταυτοποίηση των επιβατών στο πλαίσιο της «βιομετρικής επιβίβαση». Μέσω 

της σάρωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων, χαρακτηριστικών προσώπου ή ίριδας ή ακόμα και 

φωνητικής αναγνώρισης, τα βιομετρικά δεδομένα μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν και από τον 

κλάδο της φιλοξενίας, εισάγοντας νέα επίπεδα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας σε πέντε 

βασικούς τομείς. 

Γρήγορο check-in 

Το check-in μέσω της αναγνώρισης χαρακτηριστικών προσώπου εφαρμόζεται ήδη σε ξενοδοχεία 

στην Κίνα. Το FlyZoo, ένα ξενοδοχείο 290 δωματίων που βρίσκεται στο Hangzhou, επιτρέπει στους 

επισκέπτες να επιλέξουν τον όροφο και το δωμάτιό τους κατά την κράτηση από τη σχετική 

εφαρμογή στο κινητό τους. Μόλις ο επισκέπτης φτάσει στο ξενοδοχείο, έχει τις εξής επιλογές: εάν 

είναι κάτοικος, μπορεί να κάνει check-in σαρώνοντας το πρόσωπό του μέσω της εφαρμογής του 

κινητού του, ενώ οι μη-ντόπιοι επισκέπτες πραγματοποιούν check-in σαρώνοντας το πρόσωπό τους 

σε γραφεία που βρίσκονται σε όλο το λόμπι. 

Η παράλειψη όλων των διαδικασιών check-in μπορεί να μην αποτελεί πάντα επιλογή, αλλά η 

σάρωση δακτυλικών αποτυπωμάτων ή χαρακτηριστικών προσώπου μπορεί  σίγουρα να επισπεύσει 

τη διαδικασία. Οι ξενοδόχοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν την ίδια λειτουργία για να 

συντονίσουν την πρόσβαση των επισκεπτών σε συγκεκριμένα σημεία, ζητώντας για παράδειγμα 

δακτυλικά αποτυπώματα για πρόσβαση στην πισίνα. 

Εύκολη και ασφαλής πρόσβαση στο δωμάτιο 

Η πρόσβαση στα δωμάτια του ξενοδοχείου με βάση τα βιομετρικά χαρακτηριστικά προσφέρει σαφή 

οφέλη τόσο στους ξενοδόχους όσο και στους επισκέπτες. Πρώτον, καθιστώντας τα δωμάτια 

προσβάσιμα μόνο με δαχτυλικά αποτυπώματα ή σάρωση προσώπου, περιορίζεται η χρήση 

καρτών-κλειδιών και ο πονοκέφαλος των χαμένων, κλεμμένων ή απενεργοποιημένων καρτών. 

Όπως και στα οχήματα, η είσοδος χωρίς κλειδί αλλάζει επίσης τον τρόπο πρόσβασης στα κτίρια και 

την αλληλεπίδραση με δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Προσφέροντας πρωτόγνωρη άνεση και 

εξοικονομώντας χρόνο, η τεχνολογία δεν είναι σε γενικές γραμμές καινούρια, αν και μερικοί 

ενδεχομένως είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τις πολλές δυνατότητες και επιλογές που δίνονται 

χάρη σ’ αυτήν σήμερα. 

Για να είστε πλήρως ενημερωμένοι, προτού λάβετε μια απόφαση για το κτήριο ή τις εγκαταστάσεις 

σας, ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στις κλειδαριές εισόδου χωρίς κλειδί και θα επισημάνουμε 

τους πέντε βασικούς τρόπους που βελτιώνουν τη ζωή: 
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Η άνεση αποτελεί ίσως το πρώτο χαρακτηριστικό που έρχεται στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε την 

είσοδο χωρίς κλειδί, αλλά η άνεση αυτή δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε μια ευκολότερη είσοδο ή 

την αποφυγή απώλειας χρόνο στην εύρεση του κλειδιού. Τα πληκτρολόγια και άλλα είδη 

ηλεκτρονικών κλειδαριών πόρτας είναι συχνά εύκολα ως προς την εγκατάσταση και τη συντήρηση, 

δίνοντας ακόμη και περιθώρια μετασκευής, ώστε να μπορείτε να πραγματοποιήσετε γρήγορα την 

αναβάθμισή σας από την παραδοσιακή μηχανική πόρτα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. 

Οι κλειδαριές εισόδου χωρίς κλειδί τροφοδοτούνται ως επί το πλείστον με μπαταρίες, γεγονός που 

εξαλείφει το κόστος και την ταλαιπωρία καλωδίωσης της πόρτας, καθώς και αποτρέπει 

προβλήματα πρόσβασης από διακοπές ρεύματος. Οι δείκτες διάρκειας ζωής της μπαταρίας 

εξασφαλίζουν ότι δεν θα κλειδωθείτε ποτέ απ’ έξω, παρόλο που ορισμένες πόρτες εισόδου χωρίς 

κλειδί διαθέτουν επίσης μηχανικές κλειδαριές για μεγαλύτερη ευκολία. 

Καλύτερος έλεγχος πρόσβασης: Για πιο ευαίσθητες ως προς την ασφάλεια εφαρμογές ή 

επιχειρήσεις με υψηλό ποσοστό κινητικότητας εργαζομένων, είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει ένα 

σύστημα ελέγχου πρόσβασης ικανό να χειριστεί τις συγκεκριμένες ανάγκες του κτιρίου και των 

χρηστών του. Η είσοδος χωρίς κλειδί παίζει συχνά σημαντικό ρόλο σε αυτό το έργο. Τα μηχανικά 

κλειδιά μπορούν να χαθούν, να κλαπούν ή να αντιγραφούν, αλλά ένας κωδικός πρόσβασης 

εξαλείφει αυτόν τον κίνδυνο (υπό την προϋπόθεση ότι επιλέγεται σωστά και ανανεώνεται). 

Εξοικονομήστε χρόνο και έξοδα από την αντικατάσταση κλειδιών: Όπως ορισμένες εταιρείες 

γνωρίζουν από πρώτο χέρι, το κόστος αντικατάστασης κλειδιών ή μηχανικών κλειδαριών μπορεί να 

αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για επιχειρήσεις με υψηλό κύκλο 

εργασιών εργαζομένων, όπως παντοπωλεία και λιανοπωλητές μεγάλων ποσοτήτων. 

Η κινητικότητα προσωπικού, οι πολλές ώρες λειτουργίας και οι μεγάλοι φυσικοί χώροι αποτελούν 

μοναδικές προκλήσεις για τους εργοδότες και το προσωπικό ασφαλείας. Η φροντίδα των φυσικών 

κλειδιών απαιτεί εκτεταμένη επίβλεψη και οργάνωση — και τα δύο απαιτούν χρόνο και χρήμα 

που θα μπορούσαν να δαπανηθούν καλύτερα διαφορετικά. 

Με τις κλειδαριές εισόδου χωρίς κλειδί, η προσθήκη ή η ανάκληση πρόσβασης είναι απλή και άμεση. 

Φιλικές προς τον χρήστη λειτουργίες, όπως η πολύγλωσση φωνητική καθοδήγηση για 

προγραμματισμό και οθόνες αφής προηγμένης τεχνολογίας, διευκολύνουν τον έλεγχο μεγάλου 

αριθμού ατόμων χωρίς ειδικά εργαλεία ή τεχνικές γνώσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται η 

προσαρμογή των επιπέδων και των χρόνων πρόσβασης. 

Προηγμένη ασφάλεια: Οι κλειδαριές είναι ασφαλώς τόσο καλές όσο το επίπεδο ασφάλειας που 

παρέχουν. Αυτό ισχύει τόσο για τις ηλεκτρονικές κλειδαριές υψηλής τεχνολογίας όσο και για τα 

παραδοσιακά μηχανικά μοντέλα. 

Οι κλειδαριές θυρών χωρίς κλειδί είναι συνήθως συμβατές με μια ποικιλία συσκευών ασφάλισης, 

όπως κυλινδρικά μάνταλα, μορσοί, κουτιαστές κλειδαριές, νεκρά μάνταλα και συσκευές εξόδου. Για 

να εξασφαλίσετε ότι επωφελείστε από μία σωστή λειτουργικότητα και επίπεδο ασφάλειας για τις 

ανάγκες σας, θα ήταν καλύτερο να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό. 
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Εξατομικευμένη εμπειρία επισκεπτών: Το 41% των επισκεπτών του ξενοδοχείου είναι πιθανότερο 

να κάνουν νέα κράτηση με μεγαλύτερη συχνότητα εάν ένας υπάλληλος τους αναγνώριζε χωρίς να 

δώσουν εκ νέου το όνομά τους, ενώ το 62% των επισκεπτών του ξενοδοχείου πιστεύει ότι η 

μέθοδος αναγνώρισης αυτή θα βελτίωνε την εμπειρία τους. 

Γρήγορες πληρωμές και ακριβής χρέωση: Η απαίτηση χρήσης δακτυλικού αποτυπώματος για την 

επικύρωση τυχόν πρόσθετων πληρωμών κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο ξενοδοχείο, όπως 

παραγγελίες φαγητού και ποτών, θεραπείες spa ή αγορές αγαθών ψυχαγωγίας στο δωμάτιο, 

καθιστά τη χρέωση στο check-out γρήγορη και ακριβή. Έτσι, συγχρόνως, ένας έφηβος που δεν έχει 

τι να κάνει δε θα μπορεί να συνεχίσει να παραγγέλνει ταινίες από την τηλεόραση χωρίς το 

δακτυλικό αποτύπωμα της μαμάς του για να εγκριθεί η αγορά! 

Διαχείριση εργαζομένων: Τα βιομετρικά στοιχεία δεν χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουν 

την εμπειρία του επισκέπτη. Μπορούν επίσης να συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα υπηρεσιών 

εντός της εταιρείας, με την εγκατάσταση παραδείγματος χάριν ενός συστήματος βασισμένου σε 

βιομετρικά στοιχεία για να παρακολουθείται πότε οι εργαζόμενοι χτυπούν κάρτα, βοηθώντας έτσι 

στην εποπτεία και τη διαχείριση χρόνου και παρουσίας. 

Είμαστε ακόμη στα πρώτα στάδια χρήσης βιομετρικών δεδομένων για τον κλάδο της φιλοξενίας, 

αλλά όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν 

στη βελτίωση των παραδοσιακών διαδικασιών και την αποτελεσματικότητα για τη βελτίωση της 

εμπειρίας των επισκεπτών. Καθώς ο πληθυσμός εξοικειώνεται όλο και περισσότερο με τη χρήση 

βιομετρικών στοιχείων στην καθημερινή ζωή — όπως η χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων ή 

των προσώπων μας για το ξεκλείδωμα των φορητών συσκευών μας — δε θα αργήσει να αποδεχτεί 

την ίδια άνεση στην επαλήθευση ταυτότητας σε άλλες αγορές ή εμπειρίες, όπως τα ταξίδια 

αναψυχής. 

Παραδείγματα: 

Η Melia Hotels International έχει αναπτύξει, σε συνεργασία με την Oracle, έξυπνα βραχιολάκια για τη 

βελτίωση της εμπειρίας των πελατών στα ξενοδοχεία της στη Magaluf της Μαγιόρκα. Χάρη σε 

αυτήν την πρωτοποριακή τεχνολογία, ο χρήστης μπορεί να ανοίξει το δωμάτιό του ή να πληρώσει 

σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα της εταιρείας στον προορισμό, χωρίς να χρειάζεται να 

κουβαλάει μαζί του το πορτοφόλι του. www.melia.com: https://www.youtube.com/watch 

?v=TPGU8NYA59s 

Έξυπνη κλειδαριά πόρτας δακτυλικών αποτυπωμάτων: 

https://www.youtube.com/watch?v=9kx49EUygVk 

Έξυπνη επίπλωση 

Έξυπνο κρεβάτι, έξυπνη τηλεόραση, έξυπνοι καθρέπτες 

https://www.youtube.com/watch?v=9kx49EUygVk
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Ο έξυπνος, καινοτόμος σχεδιασμός εσωτερικού χώρου όχι μόνο φέρνει ευχαρίστηση από αισθητική 

άποψη και προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία επισκεπτών, αλλά βελτιώνει επίσης την 

αποτελεσματικότητα των λειτουργιών του ξενοδοχείου σας, αυξάνοντας τελικώς την κερδοφορία. 

Στα πιο υποδειγματικά ξενοδοχεία, μπορείτε να βρείτε πολλές καινοτόμες λύσεις design όχι μόνο 

στην μπροστινή, αλλά και στην πίσω όψη του κτιρίου. Θα βρείτε παραδείγματα έξυπνου design σε 

φυσικούς χώρους και αντικείμενα όπως έπιπλα, καθώς και στον εξοπλισμό του προσωπικού και σε 

άυλα αντικείμενα όπως φωτιστικά. Οι ιδιοκτήτες, οι προγραμματιστές και οι διαχειριστές 

ξενοδοχείων έχουν τη «δύναμη» να επηρεάσουν έναν άπειρο αριθμό λεπτομερειών για να 

βελτιώσουν τις λειτουργίες του ξενοδοχείου και, ως εκ τούτου, να αυξήσουν την κερδοφορία 

τους. Στο παρακάτω απόσπασμα, θα μοιραστούμε τρεις τρόπους για να αξιοποιήσετε τη δύναμη 

αυτή. 

Εξετάστε από νωρίς τη λειτουργική αποτελεσματικότητα στη διαδικασία του σχεδιασμού των 

δωματίων του ξενοδοχείου σας: 

Η λειτουργική αποτελεσματικότητα του design μπορεί να βελτιωθεί σε πολλά στάδια μιας 

εκτελούμενης λειτουργίας. Ωστόσο, ορισμένες κρίσιμες πτυχές του λειτουργικού design πρέπει να 

ληφθούν υπόψη από νωρίς, κατά τη φάση του σχεδιασμού. 

Ένα καλό παράδειγμα είναι αυτό των υπηρεσιών καθαριότητας: όσο λιγότερο χρόνο χρειάζεται 

μια οικονόμος για να καθαρίσει ένα δωμάτιο, τόσο πιο αποτελεσματική θα γίνει η υπηρεσία 

συνολικά. Η κλίμακα αυτή έχει μεγαλύτερη έκταση σε ένα μεγαλύτερο ξενοδοχείο. Έτσι, η έξυπνη 

εσωτερική διακόσμηση θα πρέπει συγχρόνως να λαμβάνει υπόψη την άνεση στον καθαρισμό. 

Ωστόσο, εξακολουθούμε να βρίσκουμε ειδικά στα μπάνια φινιρίσματα τοίχων, όπως στενές πέτρινες 

πλάκες, που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο το έργο των υπαλλήλων. Επιπλέον, το 

σκληρό νερό στο ντους αφήνει ένα ίχνος λευκής κιμωλίας στις επιφάνειες αφού στεγνώσει. Όσο πιο 

πορώδης είναι η επιφάνεια, τόσο πιο δύσκολο είναι να καθαριστεί. Η εγκατάσταση ομαλότερων και 

πιο στρογγυλεμένων επιφανειών θα διευκόλυνε τον αποτελεσματικό καθαρισμό του χώρου σε όλο 

το δωμάτιο. 

Ένα άλλο παράδειγμα με άμεσο αντίκτυπο στις μικρές λεπτομέρειες είναι τα κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα. Πολλά ξενοδοχεία διαθέτουν κουρτίνες, ριχτάρια κρεβατιού και μαξιλάρια από ευαίσθητα 

υφάσματα που απαιτούν στεγνό καθάρισμα και δημιουργούν τεράστιες δαπάνες καθαρισμού. Εάν 

επιλέξετε κομψά αλλά πλενόμενα υφάσματα, θα έχετε τη δυνατότητα να τα πλένετε εσωτερικά ή 

εξωτερικά με μικρότερο κόστος. 

Μόλις το δωμάτιο χτιστεί και επιπλωθεί, δεν είναι λίγα αυτά που μπορεί να βελτιώσει μια 

αποτελεσματική οικονόμος για να εξοικονομήσει χρόνο. Μόλις αγοραστούν όλα τα 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, η αντικατάστασή τους θα είναι δαπανηρή. Ωστόσο, κατά τη φάση 

του σχεδιασμού και της προμήθειας, οι προγραμματιστές θα μπορούσαν να βελτιστοποιήσουν τα 

πάντα, από την επιλογή των υλικών μέχρι το σχήμα των εντοιχιζόμενων ή των αυτόνομων 

επίπλων. Φροντίστε να εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία. 
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Βελτιώστε την εμπειρία των επισκεπτών με design που ξεπερνά την αισθητική: 

Η αισθητική της εσωτερικής διακόσμησης είναι αναμφίβολα επιτακτική, δεν είναι όμως σε καμία 

περίπτωση το μόνο που κάνει την εμπειρία του επισκέπτη συναρπαστική. Πολλοί παράγοντες 

υπερβαίνουν το οπτικό σκέλος. Πάρτε για παράδειγμα την άνεση του καθίσματος: Δεν είναι όλες οι 

όμορφες καρέκλες εξίσου άνετες. Πριν παραγγείλετε ένα πλήρες σετ καρεκλών για τα δωμάτια του 

ξενοδοχείου σας, δοκιμάστε την καρέκλα σε συνδυασμό με το τραπέζι για να διασφαλίσετε τη 

σωστή απόσταση μεταξύ του τραπεζιού και του ύψους του καθίσματος. Επίσης, επιλέξτε ένα 

τραπέζι με επιφάνεια όχι μόνο όμορφη, αλλά και ανθεκτική, εργονομική και άνετη στο χειρισμό για 

τον πελάτη. 

Έξυπνο κρεββάτι 

 

Το κρεβάτι είναι πιθανόν το πιο σημαντικό στοιχείο ενός δωματίου ξενοδοχείου. Άλλωστε, η 

διανυκτέρευση είναι το βασικό αγαθό μιας επιχείρησης φιλοξενίας. Οι επισκέπτες συχνά δε μένουν 

ικανοποιημένοι με τη διαμονή στα δωμάτια ενός ξενοδοχείου. Κάποιος βρίσκει το στρώμα πολύ 

σκληρό, για άλλους είναι πολύ μαλακό. Η εξατομικευμένη ρύθμιση του στρώματος είναι μια τέλεια 

λύση. Ορισμένοι κατασκευαστές προσφέρουν ήδη ηλεκτρονικά προϊόντα για το σκοπό αυτό. Για 

τους επαγγελματίες τουρίστες, η επίπλωση του δωματίου του ξενοδοχείου είναι ένα άλλο σημαντικό 

ζήτημα, καθώς συχνά πρέπει να εργάζονται στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Επομένως, απαιτείται 

επαρκής εξοπλισμός. Οι έξυπνοι επιτραπέζιοι υπολογιστές, οι οποίοι μπορούν να μετατραπούν σε 

σταθμούς εργασίας, ανταποκρίνονται στην απαίτηση αυτήν. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να 

γνωρίζετε για τις διαφορετικές στοχευμένες ομάδες και τις ατομικές τους ανάγκες. Μεγάλη ζήτηση 

θα υπάρχει και σε πολυχρηστικά έπιπλα. Για παράδειγμα, ένα κινητό μίνι μπαρ ή ένας διαδραστικός 

καθρέφτης στο μπάνιο, που επιτρέπει την παρακολούθηση τηλεόρασης ή δίνει πληροφορίες, θα 

ήταν ένα ωραίο gadget για τους επισκέπτες. 

Παραδείγματα έξυπνων κρεβατιών: https://vimeo.com/335175781, https://www.hi-interiors.com/hi-

bed/ 

Το HiCan επαναπροσδιορίζει ένα στοιχείο το οποίο μας είναι καθημερινά οικείο και για το οποίο δεν 

πιστεύαμε ότι θα μπορούσε να έχει άλλες μορφές εκφραστικής ικανότητας. Ενισχύεται από τη 

λειτουργία ενός προσωπικού ιχνηλάτη υγείας που παρακολουθεί το χρόνο και την ποιότητα του 
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ύπνου, διατηρώντας ένα ακριβές αρχείο ιστορικού του χρόνου στο κρεβάτι, του βάρους και των 

προσωπικών συνηθειών του χρήστη και παρέχοντας άμεσα και συγκρίσιμα συμπεράσματα σχετικά 

με την ευεξία με την πάροδο του χρόνου. Ένα σύστημα εξοπλισμένο με έξυπνους συναγερμούς και 

αυτοματοποιημένες λειτουργίες, όπως χειρισμό φωτός μετά τη λήξη του ύπνου και αναδίπλωση των 

βάσεων του κρεβατιού, που σύντομα θα είναι ικανό να ανταποκρίνεται σε φωνητικές εντολές και να 

αναλαμβάνει το ρόλο ενός πραγματικού προπονητή υγείας. 

Έλεγχος ποιότητας ύπνου: παρακολούθηση του χρόνου και των σταδίων ύπνου, των κύριων 

βιομετρικών παραμέτρων του χρήστη και του περιβάλλοντος στο οποίο εισάγεται (θερμοκρασία, 

υγρασία, ποιότητα αέρα, επίπεδο θορύβου και φωτεινότητας και ποιότητα ύπνου), μη επεμβατική 

μέτρηση καρδιακού παλμού και αναπνοής με καταχώρηση ιστορικού και δυνατότητα συγχρονισμού 

με άλλες συσκευές. 

YOU BED, το ευφυές κρεββάτι: https://www.youtube.com/watch?v=SaS4MdczsZU 

Έξυπνη τηλεόραση 

Οι νέες δυναμικές που φέρνουν οι τηλεοράσεις στα δωμάτια αυξάνουν τις υψηλές προσδοκίες. 

«Η πρόοδος όσον αφορά την ψυχαγωγία στο δωμάτιο είναι τόσο σημαντική, που ορισμένοι 

εξισώνουν την εμπειρία αυτή με τη μετάβαση από την ασπρόμαυρη στην έγχρωμη τηλεόραση» 

(Malley, 2004). Οι επισκέπτες απολαμβάνουν νέα είδη τηλεόρασης στην άνεση του σπιτιού τους και 

δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι προσδοκούν την ίδια άνεση και στα δωμάτια του ξενοδοχείου. 

Η σύγχρονη ψυχαγωγία στο δωμάτιο περιλαμβάνει music & video on demand, βιντεοπαιχνίδια και 

βελτιωμένες υπηρεσίες, όπως κρατήσεις σε εστιατόριο ή επισκέψεις σε spa. Στην αμερικανική 

βιομηχανία ξενοδοχειακών υπηρεσιών, τέτοια χαρακτηριστικά απαντώνται πολύ συχνά, ενώ η 

ευρωπαϊκή αγορά ακολουθεί παρόμοια πορεία. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα για τους επαγγελματίες 

επισκέπτες είναι η τηλεδιάσκεψη. Η δυνατότητα παρακολούθησης τηλεδιάσκεψης στην αίθουσα του 

ξενοδοχείου θα ήταν μια ειδική προσφορά, εύκολη στην υλοποίηση. Στο μέλλον, αυτές οι υπηρεσίες 

δε θα αφορούν αποκλειστικά επαγγελματίες επισκέπτες. Τα μέλη της οικογένειας επωφελούνται 

επίσης από τη βιντεοδιάσκεψη που τους βοηθά να διατηρούν επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με 

συγγενείς από το σπίτι. 

Μετατρέποντας τα δωμάτια ξενοδοχείων σε έξυπνα δωμάτια 

https://www.youtube.com/watch?v=Oo2ZxR2y11Y 

Έξυπνοι καθρέφτες 

Πίσω από ένα υπέροχο ξενοδοχείο, βρίσκεται πάντα μια εξαιρετική ομάδα και στρατηγική 

προσανατολισμένη στον πελάτη που φροντίζει για λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν μια 

αξέχαστη εμπειρία διαμονής να ξεχωρίζει από μια απλή διανυκτέρευση σε ένα δωμάτιο 

ξενοδοχείου. Φανταστείτε ότι παρακολουθείτε τηλεόραση από τον καθρέφτη του μπάνιου κατά τη 

διάρκεια της διαμονής σας. Αυτό αποτελεί ήδη πραγματικότητα σε πολλά πολυτελή ξενοδοχεία σε 

όλον τον κόσμο, όπου οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας 

από τους καθρέφτες, ενώ απολαμβάνουν συνήθως ένα μπάνιο, τη σάουνα ή την πισίνα. 

https://www.youtube.com/watch?v=SaS4MdczsZU
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Οι έξυπνοι καθρέπτες SMART Mirrors μεταμορφώνουν την τουαλέτα της κρεβατοκάμαρας σε έναν 

εξατομικευμένο ψηφιακό κόμβο, για μεγαλύτερη καθημερινή πρακτικότητα. Ο έξυπνος καθρέπτης 

SMART Mirrors έχει σχεδιαστεί με μια διαδραστική οθόνη αφής κι έναν μετατροπέα φωνής σε 

κείμενο που διαθέτη πλήρη προσαρμοστικότητα και εξαιρετικές ικανότητες. Το περιβάλλον χρήστη 

σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε τους προσωπικούς σας πίνακες εργαλείων SMART Mirror 

τοποθετώντας σε αυτούς τις αγαπημένες σας εφαρμογές και γραφικά στοιχεία από το Google Play 

Store. Με τον έξυπνο καθρέπτη SMART Mirror, φέρνετε το ημερολόγιο, το δελτίο καιρού, το email, τη 

μουσική, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το streaming, τον έλεγχο του σπιτιού, τη ζωντανή 

τηλεόραση και πολλά άλλα στον καθρέφτη του μπάνιου. 

 

Magic Mirror TV, 2011: https://www.youtube.com/watch?v=8Pvg559znlA 

Séura SMART Mirror, 2018: https://www.youtube.com/watch?v=XBKoRxt-iLw 

Smart Mirror Hotel, 2019: https://www.youtube.com/watch?v=jw8rYZ5Nyyw 

Εταιρείες που κατασκευάζουν έξυπνους καθρέπτες: https://www.seura.com/, 

https://www.myqaio.com/es/, https://www.seura.com/projects 

20 σχεδιασμοί έξυπνης επίπλωσης, μεταμόρφωσης και εξοικονόμησης χώρου: 

https://www.youtube.com/watch?v=7w7Oq5rgVEw 

Smart Hotel Summit 2019 (Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον βίντεο διάρκειας 2 ωρών που 

συγκεντρώνει μερικές παρουσιάσεις σχετικά με τις έξυπνες τεχνολογίες στα ξενοδοχεία, καθώς και 

έναν πίνακα συζητήσεων με επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας κατά τη διάρκεια της 

συνόδου Smart Hotel Summit στη Σαγκάη το 2019):  https://www.youtube.com/watch?v=OXKKLnfgCjI 

Προσβάσιμα έξυπνα δωμάτια ξενοδοχείου: https://www.youtube.com/watch?v=6HJbK64nV7c 

Αλλόκοτη και αστεία έξυπνη επίπλωση, 2018: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=laVRq3wXSwE 

https://www.youtube.com/watch?v=8Pvg559znlA
https://www.youtube.com/watch?v=XBKoRxt-iLw
https://www.youtube.com/watch?v=jw8rYZ5Nyyw
https://www.seura.com/
https://www.myqaio.com/es/
https://www.seura.com/projects
https://www.youtube.com/watch?v=7w7Oq5rgVEw
https://www.youtube.com/watch?v=OXKKLnfgCjI
https://www.youtube.com/watch?v=6HJbK64nV7c
https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=laVRq3wXSwE


   

Μεθοδολογία για εκπαιδευτές στην έξυπνη φιλοξενία «Smart Hospitality Academy» 
Intelligence output 2 

SMART HOSPITALITY 2021   90 

 

Έξυπνη ενέργεια στη φιλοξενία 

Η έξυπνη τεχνολογία αλλάζει τα πάντα, από τα σπίτια στα οποία ζούμε μέχρι τον τρόπο 

μεταχείρισης των πόλεων μας. Ο κλάδος της φιλοξενίας δεν αποτελεί εξαίρεση. Από πολλές 

απόψεις, πρωτοστατεί στην υιοθέτηση έξυπνης επιχειρηματικής τεχνολογίας. 

    

Η τεχνολογία έξυπνων ξενοδοχείων προσφέρει μια ποικιλία από ευκαιρίες εξοικονόμησης εξόδων 

και εσόδων, ενώ δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων να φτάσουν νέα επίπεδα 

κερδοφορίας. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα στα οποία η έξυπνη τεχνολογία θα 

αναδιαμορφώσει την ξενοδοχειακή βιομηχανία στο πολύ εγγύς μέλλον. 

Έξυπνη Διαχείριση Ενέργειας 

Οι έξυπνοι θερμοστάτες και οι αισθητήρες κίνησης μπορούν να παρακολουθούν και να 

ανταποκρίνονται στις διακυμάνσεις στο χώρο. Ομοίως, τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας 

χρησιμοποιούν εξελιγμένους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης για να αναλύουν συνεχώς την 

ιστορική θερμοδυναμική, τα τοπικά καιρικά μοτίβα και τα φορτία μέγιστης ζήτησης για τη 

βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο, σε όλη τη διάρκεια του έτους. Η 

έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας δεν πρόκειται απλώς για μια παράλογη εικασία. Τα έξυπνα 

συστήματα διαχείρισης ενέργειας μπορούν να μειώσουν την ενεργειακή δαπάνη των ξενοδοχείων 

έως και 20% και να συνοδεύονται από μερικές από τις ταχύτερες περιόδους εξόφλησης στον κλάδο 

(μεταξύ 12-24 μηνών). Μπορούν επίσης να αυξήσουν σημαντικά την αξία μεταπώλησης ενός 

ξενοδοχείου. 

Η εξοικονόμηση ενέργειας από το Διαδίκτυο των Πραγμάτων δεν περιορίζεται μόνο στα συστήματα 

θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού. Η τεχνολογία έξυπνου φωτισμού επιτρέπει επίσης στους 

ξενοδόχους να κατανοούν καλύτερα τις ενεργειακές τους ανάγκες, να αυτοματοποιούν την 

κατανάλωση και να προσαρμόζονται στις διακυμάνσεις στην κίνηση σε πραγματικό χρόνο. 

Για παράδειγμα, όταν το ξενοδοχείο Chatwal στη Νέα Υόρκη εγκατέστησε περίπου 1.300 λαμπτήρες 

σε διαδρόμους, κοινόχρηστους χώρους και σε 80 δωμάτια, εξοικονόμησε περισσότερες από 410.000 

κιλοβατώρες ετησίως, πράγμα που ισοδυναμεί με 90% μείωση στην κατανάλωση ενέργειας 

φωτισμού. Κατ' αυτόν τον τρόπο, το Chatwal εξοικονόμησε περίπου 124.255$ μόνο τον πρώτο 

χρόνο. 
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Προγνωστική Συντήρηση 

Ακριβώς όπως τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας επιτρέπουν στους ξενοδόχους να 

παρακολουθούν και να βελτιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας, η προγνωστική συντήρηση τους 

επιτρέπει να χρησιμοποιούν δεδομένα αισθητήρων για να εντοπίζουν σπάταλες ή άλλες επικίνδυνες 

τάσεις και να ενημερώνουν το συνεργείο προτού ένα συγκεκριμένο ζήτημα αποβεί πολύ πιο 

δαπανηρό. Έτσι, αντί να περιμένει να χαλάσει ένα εξάρτημα πριν γίνει συντήρηση ή αντικατάσταση, 

οι τεχνολογίες επιτρέπουν στο συνεργείο να προβλέψει τις ανάγκες συντήρησης με βάση τη χρήση 

του συστήματος, να αποτρέψει βλάβες και να μειώσει το κόστος λειτουργίας ενός ελαττωματικού 

συστήματος. 

Έξυπνη Διαχείριση Νερού  

Το νερό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη ζωή και κάθε ξενοδοχείο βασίζεται σε αυτό μόνο και 

μόνο για να παραμείνει ικανό να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Είτε ως κομμάτι μιας διαδικασίας 

παραγωγής, είτε για την παροχή υπηρεσιών εστίασης και εγκαταστάσεων υγιεινής, το μονοξείδιο 

του διυδρογόνου είναι ένα αναπόφευκτο κόστος επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όταν εξετάζουμε 

πώς μία μόνο τουαλέτα με διαρροή νερού μπορεί να κοστίσει έως και 840$ ετησίως, συν το κόστος 

τυχόν πρόσθετων βλαβών από το νερό, είναι εύκολο να δούμε πώς το νερό μπορεί να αποδειχθεί 

μια αδικαιολόγητα ακριβή επιχειρηματική δαπάνη. Ωστόσο, με την εποπτεία της παροχής νερού με 

έξυπνους, χαμηλού κόστους μετρητές νερού, εγκαταστάσεις όπως ξενοδοχεία και 

πανεπιστημιουπόλεις μπορούν να δουν μια επιστροφή επί της επένδυσης στην κατανάλωση νερού 

σε διάστημα μικρότερο από πέντε χρόνια. 

 

Καθώς η τεχνολογία προοδεύει, αλλάζει συγχρόνως πολλά από τα γούστα, τις προτιμήσεις και τις 

ανάγκες μας. Υποβιβάζει παλιές απαρχαιωμένες βιομηχανίες, δημιουργεί νέες σχεδόν εν μία νυκτί 

και μεταβάλλει θεμελιωδώς την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης στις αγορές. Αυτό που δεν 

αλλάζει είναι η ανάγκη για κατανάλωση ενέργειας. Είτε πρόκειται για την παρασκευή φυσικών 

προϊόντων, είτε για την παροχή ενός αγαθού ή μιας εμπειρίας στους πελάτες, είτε για  να 

διατηρηθεί το ανθρώπινο δυναμικό χαρούμενο, παραγωγικό και με ενεργό ενδιαφέρον, η 

κατανάλωση ενέργειας είναι μια παγκόσμια δαπάνη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για τα 
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ξενοδοχεία που είναι πρόθυμα να εκμεταλλευτούν την πρόοδο της τεχνολογίας, ωστόσο, υπάρχουν 

μεγάλα περιθώρια για περαιτέρω μείωση ενεργειακών δαπανών. 

Ο ακριβής συνδυασμός τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας που ενδείκνυται για κάθε ξενοδοχείο 

θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την τοποθεσία του, καθώς και από τις προτιμήσεις των 

πελατών. Η ουσία είναι ότι τα ξενοδοχεία που αξιοποιούν την τεχνολογία για να εξοικονομήσουν τα 

ενεργειακά αποθέματά τους θα είναι τελικά πιο κερδοφόρα και ικανά να προσαρμοστούν στο 

διαρκώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό τοπίο. 

Ομοίως, ορισμένες διαδικτυακές πλατφόρμες διαχείρισης συλλέγουν συνεχώς δεδομένα σχετικά με 

χρόνους εκτέλεσης για κάθε δωμάτιο μεμονωμένα και τους προσδίδουν βαθμολογίες 

αποτελεσματικότητας. Αυτή η βαθμολογία υποδεικνύει πόσο γρήγορα μπορεί να θερμανθεί ή να 

ψυχθεί ξανά ένα δωμάτιο στην επιθυμητή θερμοκρασία του επισκέπτη και αποστέλλει στα 

συνεργεία κρίσιμες ειδοποιήσεις όταν η κατάσταση του εξοπλισμού θέρμανσης, εξαερισμού και 

κλιματισμού χρήζει προσοχής. 

Αντλίες Θερμότητας Αέρος  

Οι έξυπνοι θερμοστάτες δεν είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να 

μειώσουν το κόστος θέρμανσης. Η πρόοδος στις τεχνολογίες υλικού θέρμανσης, εξαερισμού και 

κλιματισμού προσφέρει επίσης στις επιχειρήσεις νέες ευκαιρίες για εξοικονόμηση πόρων και  

ενέργειας. Συγκεκριμένα, οι αντλίες θερμότητας αέρος καθιστούν δυνατή τη μεταφορά θερμότητας 

από το εξωτερικό ενός κτιρίου στο εσωτερικό του (ή αντίστροφα). Η επιστήμη πίσω από τις αντλίες 

θερμότητας αέρος έγκειται στην εφαρμογή της αρχής συμπίεσης ατμού-ψύξης για την απορρόφηση 

της θερμότητας από ένα μέρος και την απελευθέρωση της σε άλλο. Το πλεονέκτημα για τα 

ξενοδοχεία είναι ότι οι αντλίες θερμότητας αέρος μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενεργειακά 

αποδοτικές μονάδες θέρμανσης ή ψύξης χώρου, εξαλείφοντας το ενδεχόμενο υπερφόρτωσης ενός 

κεντρικού συστήματος θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού για να καλυφθούν συγκεκριμένες 

ανάγκες ενός μικρότερου ή τμηματικού χώρου. 

Τεχνολογία Έξυπνου Φωτισμού 

Τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας δεν περιορίζονται μόνο στα συστήματα θέρμανσης, 

εξαερισμού και κλιματισμού. Η τεχνολογία έξυπνου φωτισμού επιτρέπει επίσης στα ξενοδοχεία να 

κατανοούν καλύτερα τις ενεργειακές τους ανάγκες, να αυτοματοποιούν την κατανάλωσή τους και 

να προσαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο στις μεταβολές. Ορισμένες εταιρείες κατάφεραν να 

μειώσουν το κόστος ενέργειας κατά 75% και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα κατά 20% μετά 

την εγκατάσταση ενός έξυπνου συστήματος φωτισμού LED. Ακριβώς όπως ένα σύστημα διαχείρισης 

ενέργειας βοηθά τα ξενοδοχεία να προσαρμόσουν την κατανάλωση ενέργειας με βάση τις ανάγκες 

κλιματικού ελέγχου σε πραγματικό χρόνο, τα έξυπνα συστήματα φωτισμού επιτρέπουν επίσης μέσω 

των ρυθμίσεων να ορίζονται οι προτιμώμενοι χρόνοι φωτισμού και να παρακολουθούν τη 

δραστηριότητα για τη βελτίωση της ροής των εργασιών σε όλο το κτίριο. 

Τεχνολογία ηλιακών πάνελ 
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Οι ανερχόμενες οικονομικές υπερδυνάμεις και οι κάτοικοι των προαστίων της Αυστραλίας δεν είναι 

οι μόνοι που επωφελούνται από την άνοδο και την επικράτηση της ηλιακής τεχνολογίας. 

Ξενοδοχεία κάθε μεγέθους αξιοποιούν την όλο και πιο προσιτή φωτοβολταϊκή τεχνολογία για να 

μειώσουν τις ενεργειακές δαπάνες τους. Η τεχνολογία ηλιακής ενέργειας προσφέρει στις 

επιχειρήσεις μια διττή ευκαιρία: αφενός να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας από το δίκτυο κι 

αφετέρου να πουλήσουν την πλεονάζουσα παραγωγή στο ίδιο δίκτυο. Ως εκ τούτου, τα ξενοδοχεία 

μπορούν να εξοικονομήσουν τις ενεργειακές τους δαπάνες και να επιδοτήσουν όποια ενεργειακή 

κατανάλωση πρέπει ακόμα να πληρώσουν. 

Σχετική ιστορία: Η συνδεσιμότητα βοηθά τα ξενοδοχεία να διαχειρίζονται την κατανάλωση 

ενέργειας 

Υποδοχές αυτόματης απενεργοποίησης 

Μια σημαντική ενεργειακή δαπάνη για πολλά ξενοδοχεία είναι η λεγόμενη κατανάλωση «βαμπίρ». 

Γνωστή και ως κατανάλωση σε «standby mode», αντιστοιχεί στον τρόπο με τον οποίο 

καταναλώνεται ενέργεια από ηλεκτρικές συσκευές ενώ είναι απενεργοποιημένες (αλλά έχουν 

σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντλούν λίγη ισχύ) ή σε κατάσταση αναμονής. Στο πεδίο αυτό συμβάλλουν 

οι πρίζες αυτόματης απενεργοποίησης. Πρόκειται απλώς για έξυπνες πρίζες που χρησιμοποιούν 

αισθητήρες υπερύθρων ή χρονοδιακόπτες για να διακόπτουν την τροφοδοσία σε οποιαδήποτε 

συνδεδεμένη συσκευή όταν η τελευταία δεν χρησιμοποιείται ή το δωμάτιο είναι ελεύθερο. Με άλλα 

λόγια, επιτρέπουν στα ξενοδοχεία να εξοικονομούν στις συσκευές τροφοδοσίας όποτε αυτές δε 

χρησιμοποιούνται. 

Η κατανάλωση ενέργειας βοηθά αφενός τα ξενοδοχεία να λειτουργούν πιο βιώσιμα, τους παρέχει 

αφετέρου και βοήθεια για την αύξηση της κερδοφορίας τους με ταυτόχρονη μείωση των δαπανών 

τους. Όσο περίεργο και αδύνατο μπορεί να φαίνεται σαν στόχος, χάρη στην άνοδο και τη συνεχή 

πρόοδο των τεχνολογιών έξυπνης διαχείρισης ενέργειας, είναι ένα κατόρθωμα που δεν είναι μόνο 

εφικτό, αλλά και εξαιρετικά επιτεύξιμο. Τα ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως μεγέθους ή 

επωνυμίας, αναδιαμορφώνονται ριζικά χάρη στις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης ενέργειας. Στις 

μέρες μας, χάρη σε αυτές τις τεχνολογίες, τα ξενοδοχεία λειτουργούν με υψηλότερο ποσοστό 

https://www.hotelmanagement.net/tech/why-connectivity-helps-energy-management
https://www.hotelmanagement.net/tech/why-connectivity-helps-energy-management
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αποδοτικότητας κόστους και συνολικής μακροζωίας και επιτυχίας. Είναι μόνο η αρχή για τις έξυπνες 

τεχνολογίες διαχείρισης ενέργειας και της επιρροής τους στην παγκόσμια ξενοδοχειακή βιομηχανία 

-και στον κόσμο. 

Παραδείγματα βίντεο: Sinclair Hotel, Ένα πιο αποτελεσματικό ξενοδοχείο: 

https://www.youtube.com/watch?v=bWaiU__eafk 

Χάρη στη σύμπραξη της e-Formula με τη Cisco Customer Experience, το Howard Hotel όχι μόνο 

εφάρμοσε με επιτυχία λύσεις Cisco IoT, αλλά απέκτησε επίσης μια εξαιρετική εμπειρία κύκλου ζωής 

για να αξιοποιήσει την επένδυση στο μέγιστο βαθμό. 

https://www.youtube.com/watch?v=P6WBlFm99ks 

Καινοτομία μετά τον COVID-19 – Υγειονομικές και ιατρικές τεχνολογίες ασφάλιας  

για τη νέα πραγματικότητα το 2020 

 

Τα ταξίδια είναι μια από τις κύριες αιτίες για την εξάπλωση του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο και οι 

κυβερνητικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις και την τουριστική κίνηση έγιναν ως εκ τούτου γενική 

τάση. Εκτός από την οικονομική ύφεση, είναι και ο λόγος που ο διεθνής τουρισμός δέχτηκε σοβαρό 

πλήγμα. Δεδομένου ότι ο τουρισμός είναι ένας από τους μεγαλύτερους και ταχύτερα 

αναπτυσσόμενους κλάδους παγκοσμίως, θα πρέπει να καταβληθεί τεράστια προσπάθεια ώστε να 

επιστρέψει στα προηγούμενα του επίπεδα στην παρούσα κατάσταση. Η κατάσταση πρέπει να 

αντιμετωπιστεί στρατηγικά με προληπτικά μέτρα, ούτως ώστε ο τουρισμός να ανακτήσει την 

κοινωνικοοικονομική σταθερότητα μετά την πανδημία. Ο τουριστικός κλάδος περιλαμβάνει 

αεροπορικές, θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές, αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, τη διαμονή, την 

ψυχαγωγία, την αναψυχή κ.λπ. Κατά συνέπεια, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που 

προτείνουν αλλαγές και κυρίως διότι οι τουρίστες μετα-COVID εποχής δε θα είναι ίδιοι με τους προ-

COVID εποχής. Καινοτόμες λύσεις σχετικά με μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, καθώς και η εγγύτητα 

των ιατρικών εγκαταστάσεων, θα είναι καθοριστικής σημασίας για την ικανοποίηση των 

προσδοκιών του κοινού.  

https://www.youtube.com/watch?v=bWaiU__eafk
https://www.youtube.com/watch?v=P6WBlFm99ks
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Μια στρατηγική για την προσέλκυση τουριστών περιλαμβάνει καινοτομίες ασφάλειας.  

Κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας κρίσης, ο κλάδος του τουρισμού και της φιλοξενίας δέχεται 

συνήθως το πιο δυνατό πλήγμα, δεδομένου ότι αποτελεί έναν από τους ισχυρούς πυλώνες του 

σύγχρονου κοινωνικοοικονομικού συστήματος. Στη σημερινή μάλιστα εποχή, όπού ο κλάδος 

αυτός είναι στενά συνδεδεμένος με την προέλευση της κρίσης, μπορούμε να περιμένουμε μια ακόμη 

μεγαλύτερη ύφεση. Το ερώτημα στο οποίο κανείς δεν φαίνεται να έχει απάντηση είναι πώς οι 

αλλαγές στον κλάδο πρόκειται να επηρεάσουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Αυτές οι αλλαγές θα 

επηρεάσουν αναμφίβολα σχεδόν κάθε πτυχή του ταξιδιού και της διαμονής του επισκέπτη. Η 

φύση της πρόκλησης που αντιμετωπίζει αυτή η βιομηχανία μπορεί να δώσει μεγαλύτερη έμφαση 

στην ασφάλεια των ταξιδιωτών. Ως απάντηση σε αυτό, οι τουριστικές επωνυμίες θα πρέπει 

αναπόφευκτα να δράσουν με τολμηρές, καινοτόμες ιδέες που περιλαμβάνουν ευρύτερη υιοθέτηση 

τεχνολογίας. Μολονότι οι μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων έχουν ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο σε 

αυτόν τον τομέα, θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες, για να μην υποβαθμιστεί η προσπάθεια. 

Είναι βέβαιο ότι το μέλλον του τουρισμού θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ψηφιακές και 

τεχνολογικές ανακαλύψεις, όπως η χρήση chatbots για κρατήσεις, πλάνα κινητικότητας για τη 

διαχείριση των ροών επισκεπτών, η τεχνητή νοημοσύνη, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το 5G, η 

προσανατολισμένη στις υπηρεσίες ρομποτική, οι μέθοδοι παιχνιδοποίησης για συναισθηματική 

παρακολούθηση κ.λπ. Αυτές οι καινοτομίες πρόκειται να διαμορφώσουν τη νέα τουριστική εμπειρία. 

Παράδειγμα λύσεων καινοτομίας ασφάλειας: https://www.springwise.com/innovation/travel-

tourism/citizenm-app-contactless-stays-coronavirus 

Νέα αυστηρά πρότυπα υγιεινής  

Οι τουρίστες αγοράζουν μια εμπειρία, γι' αυτό και κάθε ξενοδοχείο πρέπει να προσφέρει το 

προϊόν του στους χώρους του, με ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των επισκεπτών του. Αν 

κάποιος διψά, πηγαίνει στο μαγαζί και αγοράζει ένα ποτό, αλλά αν θέλει να απολάυσει τη δροσιά 

ενός ποτού σε ένα καλοκαιρινό θέρετρο, θα ταξιδέψει πιθανότατα σε κάποιο ιδιαίτερο μέρος και θα 

πληρώσει για αυτήν την εμπειρία. Εάν το ταξίδι αυτό εμπεριέχει το ρίσκο ενός φρικιαστικού 

σεναρίου (π.χ., μιας ασθένειας), κανείς δε θα ενδιαφερθεί να κάνει κράτηση. Οι νέες τυπικές 

απαιτήσεις για τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων διαμονής θα υπόκεινται σε αυστηρές ρυθμίσεις. 

Ως πρώτο παράδειγμα, ας δούμε την έννοια της ανέπαφης πρόσβασης επισκέπτη και του ελέγχου 

ταυτότητας. Όταν ένας επισκέπτης φτάνει σε ένα ξενοδοχείο, εάν υπάρχει τεχνολογία αναγνώρισης 

προσώπου, μπορεί να κάνει μόνος του check-in, να ενεργοποιήσει ανελκυστήρες και να ξεκλειδώσει 

τα δωμάτια μέσω μιας βιομετρικής σάρωσης προσώπου - όπως το ξεκλείδωμα ενός smartphone - 

αντί να χρησιμοποιήσει ένα φυσικό κλειδί ή κάρτα για πρόσβαση. Οι θυρωροί και το προσωπικό 

μπορούν να ειδοποιηθούν αυτόματα για τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης που έχουν 

δηλώσει συμμετοχή, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να προσφέρουν ένα πακέτο VIP. Ένα άλλο 

παράδειγμα είναι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου μέσω POS και 

τερματικών πληρωμών, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ξενοδοχείο και στις προσφερόμενες 

υπηρεσίες του, επιτρέποντας στους επισκέπτες να πληρώνουν όχι μόνο για τα δωμάτιά τους, αλλά 

https://www.springwise.com/innovation/travel-tourism/citizenm-app-contactless-stays-coronavirus
https://www.springwise.com/innovation/travel-tourism/citizenm-app-contactless-stays-coronavirus
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και για υπηρεσίες σπα, γεύματα καφέ κ.λπ. μέσω σάρωσης προσώπου, χωρίς να χρειάζεται πάντα 

μια φυσική ανταλλαγή. Αυτές οι λύσεις όχι μόνο βοηθούν τα ξενοδοχεία να ξανανοίξουν στον 

απόηχο του COVID, προσφέροντας λύσεις λιγότερης φυσικής επαφής και ως εκ τούτου χωρίς 

μικρόβια, αλλά προσφέρουν παράλληλα ένα πρόσθετο επίπεδο άνεσης στους επισκέπτες. Όταν οι 

επισκέπτες τις συνηθίσουν, θα συνεχίσουν να τις επιδιώκουν για πιο ευχάριστες εμπειρίες. 

Η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου όχι μόνο θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις σε όλους τους 

κλάδους να ανοίξουν ξανά και να τηρήσουν τις οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας, αλλά θα οδηγήσει 

επίσης αναπόφευκτα σε πιο εξατομικευμένες εμπειρίες. Η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου 

μπορεί να αναγνωρίσει όχι μόνο ένα οικείο πρόσωπο, αλλά και συναισθηματικές αντιδράσεις. 

Μπορεί να εντοπίσει έναν ταξιδιώτη που συχνάζει στο ίδιο ξενοδοχείο και προτιμά να έχει δωμάτιο 

στον πρώτο όροφο, να καταγράφει αυτές τις πληροφορίες και να επιτρέπει τη χρήση τους από το 

προσωπικό κατά τον έλεγχο του επισκέπτη. Μπορεί επίσης να παρέχει στους διαχειριστές του 

ξενοδοχείου λεπτομερείς και πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με  υπηρεσίες ξενοδοχείου που 

απολαμβάνουν περισσότερο οι επισκέπτες, συγκεντρώνοντας και αναλύοντας με εχεμύθεια τις 

συναισθηματικές αντιδράσεις των επισκεπτών στο σπα σε σύγκριση με τους επισκέπτες στο 

γυμναστήριο ή τους επισκέπτες σε δωμάτια γραφείου ή στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Συνολικά, 

η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου θα αποτελέσει όχι μόνο το μέλλον της φιλοξενίας, αλλά και 

την αναβάθμισή της.  

 

Παραδείγματα ανέπαφων εμπειριών σε ξενοδοχεία: https://www.springwise.com/innovation/travel-

tourism/unmanned-hotels-contactless-china-coronavirus 

Τα ταξίδια εσωτερικού είναι οι νέοι εξωτικοί προορισμοί. 

Η εγγύτητα των ιατρικών εγκαταστάσεων θα κάνει τους τουρίστες να ξανασκεφτούν την απόσταση 

που είναι διατεθειμένοι να διανύσουν και, στις περισσότερες περιπτώσεις, θα επηρεάσει την 

αυξανόμενη ζήτηση για εσωτερικό τουρισμό. Εάν συνεχιστεί η πολιτική των κλειστών διεθνών 

συνόρων, είναι πιθανό οι άνθρωποι να μην έχουν καν άλλη επιλογή. Οι επιχειρήσεις που ακούν 

πραγματικά τη φωνή των πελατών και παρατηρούν τη συμπεριφορά τους μπορούν να βρουν 

https://www.springwise.com/innovation/travel-tourism/unmanned-hotels-contactless-china-coronavirus
https://www.springwise.com/innovation/travel-tourism/unmanned-hotels-contactless-china-coronavirus
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μπροστά τους εξαιρετικές ευκαιρίες. Είναι σημαντικό να στείλουμε το σωστό μήνυμα στους 

πιθανούς πελάτες και να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία μάρκετινγκ για να προωθήσουμε την αξία του 

εσωτερικού τουρισμού. Αυτό θα πρέπει να γίνει με τρόπο που αναπαράγει νοσταλγικές στιγμές ή 

τον ενθουσιασμό για την ανακάλυψη κρυμμένων ομορφιών της χώρας τους. 

Παράδειγμα του τουριστικού συμβουλίου της Τενερίφης που προωθεί το νησί για τους κατοίκους 

του. Η καμπάνια ονομάζεται «Μείνε κοντά, νιώσε σαν να είσαι μακριά, Τενερίφη»: 

https://www.youtube.com/watch?v=jACoT69R-K4 

Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά που εισάγονται για να αυξήσουν την ασφάλεια της υγείας και την 

ευημερία θα βασίζονται αναμφίβολα σε τεχνολογικές λύσεις. Με στόχο να προβλεφθούν οι 

ανθρώπινες ανάγκες και να δημιουργηθούν σχετικά μοντέλα, η μηχανική εκμάθηση μπορεί να φανεί 

πολύ χρήσιμη στο μάρκετινγκ αυτών των προορισμών και στη στόχευση ατόμων που θέλουν να 

εξερευνήσουν νέα μέρη ή μέρη που είχαν ήδη επισκεφτεί πριν από καιρό. Τα μέρη που έχουν ήδη 

επισκεφτεί συχνά προκαλούν ένα αίσθημα γαλήνης και αυτοπεποίθησης, και αυτά τα 

χαρακτηριστικά πρέπει να είναι αυτά που μένουν οικεία στους ταξιδιώτες. Όσον αφορά τις 

εγκαταστάσεις που συνήθως φιλοξενούν μεγάλο αριθμό ατόμων, όπως μουσεία, θεματικά πάρκα, 

θέατρα και κέντρα αναψυχής, έχουμε δει τη χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας στην πράξη 

και είμαστε σίγουροι ότι θα τη δούμε ακόμη περισσότερο στο μέλλον επίσης.  

Παράδειγμα εικονικής πραγματικότητας στον τουρισμό : 

https://www.springwise.com/innovation/travel-tourism/onsen-virtual-reality-bath-coronavirus 

Παράδειγμα μοντέλου φούσκας για κοινωνική αποστασιοποίηση στην παραλία: 

https://www.springwise.com/innovation/travel-tourism/maldives-hotel-beach-bubble-social-distancing 

 

Μια άλλη σημαντική πτυχή του τουρισμού του μέλλοντος είναι η ευελιξία. Σε αυτόν τον κλάδο, η 

ευελιξία είναι το στοιχείο αυτό που πρόκειται να τονίσουν οι επιχειρήσεις μέσω των πολιτικών 

ακύρωσης, των τιμών υπηρεσιών, των τροποποιήσεων χρονοδιαγράμματος κ.λπ. Επιπλέον, 

αναμένονται νέες πρακτικές και πολιτικές σε σχεδόν κάθε πτυχή της εμπειρίας του επισκέπτη. 

Ανυπομονούμε να μάθουμε τι μας περιμένει σε μελλοντικά ταξίδια.  

https://www.youtube.com/watch?v=jACoT69R-K4
https://www.springwise.com/innovation/travel-tourism/onsen-virtual-reality-bath-coronavirus
https://www.springwise.com/innovation/travel-tourism/maldives-hotel-beach-bubble-social-distancing
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IV. ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Καινοτομίες εστίασης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Καινοτομίες εστίασης 

ΓΛΩΣΣΑΡΙ Νανοτεχνολογία, Μοριακή γαστρονομία, 3D εκτύπωση τροφίμων. 

ΣΚΟΠΟΣ: Αυτή η ενότητα θα εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις καινοτομίες για έναν 

εξιδεικευμένο τομέα των επιχειρήσεων φιλοξενίας. Οι ευκπαιδευόμενοι θα 

μάθουν για τις καινοτομίες στις τεχνολογίες εστίασης και τη μαγειρική. Οι 

ευκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν κατανόηση των θεμελιωδών δεξιοτήτων και 

γνώσεων που απαιτούνται για μια επιτυχημένη καριέρα στη μεγαλύτερη 

βιομηχανία του κόσμου. Η ενότητα εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις 

καινοτομίες του κλάδου της εστίασης.  

ΣΤΟΧΟΙ: Στο τέλος της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση: 

• Να χειρίζονται τεχνολογίες σχετικές με την παραγγελία την πληρωμή και τα 

προγράμματα επιβράβευσης με σκοπό να προσφέρονται βολικές και εύχρη-

στες εφαρμογές στους πελάτες. 

• Να μάθουν για τα νανοτρόφιμα, τη μοριακή γαστρονομία, τη 3D εκτύπωση 

τροφίμων και για έξυπνες συσκευές για εστιατόρια.  

• Να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν σφαιρικά την εστίαση 

και τις καινοτομίες στα εστιατόρια. 

ΜΕΘΟΔΟΙ: Αυτοεκπαίδευση, αυταξιολόγηση 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤ

Α ΜΕΣΑ: 

Η/Υ, Διαδίκτυο 

ΣΕΙΡΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ

ΗΤΩΝ: 

Βήμα 1: (30 λ.) – εισαγωγή στις παγκόσμιες τάσεις καινοτομίας στην εστίαση 

Βήμα 2: (1 ώρα) – Καινοτομία στον κλάδο της εστίασης 

Βήμα 3: (1 ώρα) – Καινοτομίες μαγειρικής 

Βήμα 4: (30 λ.) – Αξιολόγηση 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ

Η ΤΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 

Test/κουίζ (παράρτημα αρ.)  

Ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων  

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

ΕΣ: 

Περιοδικό QSR, δημοσίευση 20 Αυγούστου, 2015, πρόσβαση 31 Αυγούστου, 2015; 

Franchise Help πρόσβαση 1η Σεπτεμβρίου, 2015. 

Nerac πρόσβαση 1η Σεπτεμβρίου, 2015; PR Newswire 10 Αυγούστου, 2015, 

πρόσβαση 31 Αυγούστου, 2015 
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https://www.youtube.com/watch?v=UZPwqImfBf0 

https://www.youtube.com/watch?v=ErISmMeCaQI 

https://www.youtube.com/watch?v=SS_m2ejm0Mc 

https://www.youtube.com/watch?v=gvWxqAcsDBM 

https://www.youtube.com/watch?v=TRHqxQK3CX8 

https://www.youtube.com/watch?v=dpxZUjcKC94 HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=dpxZUjcKC94&t=20s"& HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=dpxZUjcKC94&t=20s"t=20s 

https://www.youtube.com/watch?v=pEt17UjLRXM 

https://www.youtube.com/watch?v=vbvQlKzSmkQ 

Εισαγωγή στις παγκόσμιες τάσεις καινοτομίας στην εστίαση. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα εστιατόρια καινοτομούν. Κινούνται όμως αρκετά γρήγορα ώστε να 

παραμένουν σχετικά ενόψει των εξελισσόμενων γούστων και προτιμήσεων των καταναλωτών; 

Αυτό αποτελεί βασική πρόκληση για υφιστάμενες εταιρείες όπου οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι - 

υπάρχουν τεράστια κέρδη, χιλιάδες θέσεις εργασίας και κυμαινόμενες τιμές μετοχών που 

διακυβεύονται. Όπως πολλοί άλλοι κλάδοι, και αυτός της εστίασης αντιμετωπίζει μια σειρά 

προκλήσεων στην προσπάθειά του να συμβαδίσει με τον γρήγορο ρυθμό αλλαγής που 

καθοδηγείται από τις τάσεις των καταναλωτών και τα μεταβαλλόμενα δημογραφικά στοιχεία. Οι 

αυξανόμενες προτιμήσεις για πιο υγιεινές επιλογές τροφίμων, οι ανησυχίες για την περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα, ο αυξημένος ανταγωνισμός από τα παντοπωλεία, οι αυξημένες προσδοκίες των 

καταναλωτών και η ραγδαία εξελισσόμενη τεχνολογία αναδιαμορφώνουν εκ νέου την παραδοσιακή 

εμπειρία φαγητού και επιβάλλουν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της βιομηχανίας. Η αυξανόμενη 

αγοραστική δύναμη της γενιάς των Millenial καταναλωτών επιταχύνει την ανταπόκριση του κλάδου 

σε τέτοιες τάσεις. 

Καθώς τα εστιατόρια αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις, πρέπει να επιδιώξουν να 

καινοτομήσουν και να προσαρμόσουν ευέλικτες επιχειρηματικές στρατηγικές που τους επιτρέπουν 

να ανταγωνίζονται οικονομικά σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον. 

Τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της εστίασης:  

• Οι αλυσίδες εστιατορίων υιοθετούν νέες τεχνολογίες για παραγγελίες, πληρωμές και προ-

γράμματα επιβράβευσης για να προσφέρουν βολικές και εύχρηστες εφαρμογές στους πελά-

τες. 

• Οι αναλυτές προβλέπουν δημιουργικές χρήσεις για το Google Glass, όπως σεριβιτόρους με 

ειδικά ζευγάρια γυαλιών που χρησιμοποιούν τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου για γρή-

γορο εντοπισμό των θαμώνων σε πολυσύχναστα μπαρ. Τα δεδομένα από το Apple Pay και 

https://www.youtube.com/watch?v=UZPwqImfBf0
https://www.youtube.com/watch?v=ErISmMeCaQI
https://www.youtube.com/watch?v=SS_m2ejm0Mc
https://www.youtube.com/watch?v=gvWxqAcsDBM
https://www.youtube.com/watch?v=TRHqxQK3CX8
https://www.youtube.com/watch?v=dpxZUjcKC94&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=dpxZUjcKC94&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=dpxZUjcKC94&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=dpxZUjcKC94&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=dpxZUjcKC94&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=dpxZUjcKC94&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=dpxZUjcKC94&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=dpxZUjcKC94&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=dpxZUjcKC94&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=dpxZUjcKC94&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=dpxZUjcKC94&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=pEt17UjLRXM
https://www.youtube.com/watch?v=vbvQlKzSmkQ
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άλλες λύσεις ηλεκτρονικών πορτοφολιών θα διευκολύνουν επίσης την εξατομίκευση της ε-

μπειρίας των πελατών. 

Εστίαση στη Generation Ζ 

• Τα εστιατόρια προσπαθούν επί του παρόντος να προσελκύσουν τους millennials και αντα-

γωνίζονται για την προσοχή της γενιάς αυτής, η οποία ξέρει να χειρίζεται τα μέσα κοινωνι-

κής δικτύωσης. Πρέπει επίσης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη Generation Ζ, καθώς οι 

νεότεροι έφηβοι αρχίζουν να παίρνουν μόνοι τους αποφάσεις για το πού και τι θα φάνε. 

• Αυτή η κοινωνική ομάδα θα εκτιμούσε επίσης υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, πιο δυνατή 

μουσική και κινούμενα γραφικά για αναβαθμισμένες εμπειρίες. 

Τα εστιατόρια θα πρέπει να προσαρμόσουν και να τροποποιήσουν τη στρατηγική λειτουργίας τους 

για να προσελκύσουν τη στοχευμένη ομάδα αυτή.  

Καινοτομία στην εστίαση 

Το μέλλον έχει πλέον φθάσει στις υπηρεσίες εστίασης, καθώς οι πολυδιαφημισμένες εξελίξεις στην 

επιστήμη των δεδομένων και την προσαρμοσμένη σίτιση αρχίζουν να υλοποιούνται. Σκεφτείτε ότι η 

τρισδιάστατη εκτύπωση διεισδύει στις εμπορικές κουζίνες και την άνοδο της προγνωστικής σίτισης. 

Οι χειριστές μπορούν τώρα να προβάλλουν την αίσθηση ότι γνωρίζουν τον πελάτη. Τα 

πλεονεκτήματα αυτά κάνουν την πρόοδο στην ευρύτερη αγορά μεγαλύτερη από ποτέ. 

Γίνεται μεγάλη συζήτηση για τη ρομποτική, λες και είναι κάτι το καινούργιο στην παρασκευή 

φαγητού. Κάθε κατεψυγμένη πίτσα φτιάχνεται από έναν ρομποτικό βραχίονα που απλώνει σάλτσα 

στην κρούστα. Μαντέψτε ποιος γεμίζει τη συσκευασία με τα χόρτα της σαλάτας σας: μια συσκευή 

ρομπότ για σαλάτες! Όσο για τα μπέργκερ; Συσκευές ρομπότ τοποθετούν το μπιφτέκι ανάμεσα σε 

δύο ψωμάκια πριν αυτό σταλεί τελικά  στο τοπικό supermarket σας. Το μέλλον της ρομποτικής 

προετοιμασίας τροφίμων παρακάμπτει ζητήματα ασφάλειας τροφίμων, όπως φαινόμενα όπου 

εργαζόμενοι ξεχνούν να πλένουν τα χέρια τους ή δεν αποθηκεύουν και κρατούν σωστά τα τρόφιμα. 

Συγχρόνως, δεν υπάρχει ασφαλώς καλύτερος τρόπος για να αποφευχθούν οι συνέπειες του 

ανθρώπινου λάθους. 

Το Cafe X άνοιξε αυτοματοποιημένα περίπτερα καφέ στο Σαν Φρανσίσκο, τα οποία λειτουργούν σα 

μηχανήματα αυτόματης πώλησης αναψυκτικών που φτιάχνουν εξατομικευμένους εσπρέσο και λάτε. 

Και η Kroger παραδίδει τρόφιμα χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα οχήματα, τα οποία θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν ως προηγμένη μορφή ρομπότ.  

Παραγγελία από το διαδίκτυο 

Ο κλάδος της εστίασης έχει σημειώσει μια αύξηση στους πελάτες που επιλέγουν να παραγγείλουν 

τα γεύματά τους μέσω διαδικτύου και να προγραμματίζουν την παράδοσή τους. Αν και αυτό μπορεί 
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να μην ακούγεται θετική εξέλιξη για τα εστιατόρια, ο τρόπος που λειτουργούν αυτές οι εταιρείες έχει 

κάνει πολλές επιχειρήσεις πιο δημοφιλείς. 

Στο παρελθόν, μια επιχείρηση που ήθελε να δημιουργήσει μια υπηρεσία παράδοσης θα έπρεπε να 

προσλάβει, να εκπαιδεύσει και να πληρώσει για το προσωπικό και τον εξοπλισμό που χρειαζόταν. 

Ωστόσο, χάρη σ' αυτό το νέο κύμα εταιρειών παράδοσης, οι επιχειρήσεις αρκούν πλέον να 

συνάψουν σύμβαση μαζί τους και να παρέχουν κουτιά παράδοσης για τις παραγγελίες. Σημαίνει 

παράλληλα ότι πολλές αλυσίδες εστιατορίων έχουν πλέον "αγκαλιάσει" αυτές τις εταιρείες για να 

βοηθήσουν την προσέγγιση πελατών που δεν έχουν γρήγορη πρόσβαση στο εστιατόριο.  

Εφαρμογές κινητών 

Καθώς το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει πλέον ένα μεγάλο κομμάτι του τρόπου ζωής των ανθρώπων, 

ήταν μάλλον αναπόφευκτο ότι θα επηρέαζε και τις διατροφικές συνήθειές μας. Σήμερα κάνουμε όλο 

και περισσότερες δραστηριότητες από τις κινητές συσκευές μας, συμπεριλαμβανομένης της 

πληρωμής αγαθών, και αυτό έχει οδηγήσει στη δημιουργία κύματος νέων εφαρμογών από τις 

μεγάλες αλυσίδες εστιατορίων. 

Αυτές οι νέες εφαρμογές δε σας δείχνουν απλά πού βρίσκεται το πλησιέστερο εστιατόριο. Πολλές 

από αυτές μπορούν πλέον να σας κάνουν κράτηση για τραπέζι, να σας δείξουν το μενού, ακόμη και 

να σας επιτρέψουν να πληρώσετε για το φαγητό σας από το τραπέζι χωρίς να χρειάζεται κανείς να 

σας βοηθήσει. Αυτή η άνεση βοηθά περισσότερες επιχειρήσεις να προσελκύσουν νέους πελάτες και 

να διατηρήσουν τους υπάρχοντες. 

Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων 

Υπάρχει μεγάλη καινοτομία σε εξέλιξη ακόμη και στα παρασκήνια. Ο κλάδος της εστίασης παίρνει 

όπως είναι φυσικό την ασφάλεια των τροφίμων και τη διασφάλιση ότι τηρούνται όλες οι 

διαδικασίες και η εκπαίδευση πολύ στα σοβαρά. 

Στο παρελθόν, κάτι τέτοιο σήμαινε διατήρηση ιστορικού σε χαρτί για ενδεδειγμένες θερμοκρασίες 

ψυγείου και χρονοδιαγράμματα καθαρισμού, αλλά αυτό τώρα αλλάζει για να απλοποιηθεί και να 

ενισχυθεί η διαδικασία. 

Σήμερα κυκλοφορεί μια σειρά λογισμικών και εφαρμογών για φορητές συσκευές που μπορούν να 

σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε την ασφάλεια των τροφίμων σας. Αυτές οι εφαρμογές σάς 

επιτρέπουν να τοποθετήσετε όλες τις μετρήσεις σε μια τοποθεσία και να διατηρήσετε τις 

πληροφορίες στο cloud. Έτσι, όχι μόνο απλοποιείται η διαδικασία, αλλά παραμένουν προσβάσιμες 

συγχρόνως οι πληροφορίες, όποτε χρειάζονται. 

Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, σημαίνει επίσης ότι εξασφαλίζεται η συμμόρφωση όλων των 

εστιατορίων τους με τους κανόνες, χωρίς οι υπεύθυνοι να πρέπει συστηματικά να μεταβαίνουν σε 

κάθε τοποθεσία.  
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Συσκευές που συνδέονται με το Διαδίκτυο 

Το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) όχι μόνο κατέστησε το σπίτι πιο έξυπνο, αλλά άλλαξε και τον 

τρόπο λειτουργίας πολλών εστιατορίων. Συσκευές, όπως τα ψυγεία, μπορούν να παρακολουθούν 

ενεργά το απόθεμα και είτε να ειδοποιούν το διαχειριστή όταν το απόθεμα είναι χαμηλό είτε να 

παραγγέλνουν αυτόματα προμήθειες. 

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα σε ένα τέτοιο σύστημα, η εγκατάστασή του συνεπάγεται λιγότερα 

περιστατικά όπου η κουζίνα ξεμένει σε απόθεμα για ορισμένα προϊόντα και βοηθά στην αποφυγή 

σφαλμάτων παραγγελίας. Θα εξασφαλίσει επίσης μια πιο οικονομική διαδικασία, καθώς έτσι δε θα 

παραγγέλνετε κάτι ώσπου να το χρειαστείτε, αντί να αποθηκεύετε πλεονάζοντα προϊόντα. 

Από την άποψη ασφάλειας τροφίμων, σημαίνει επίσης ότι τα τρόφιμα είναι λιγότερο πιθανό να 

χαλάσουν και θα υπάρχει λιγότερο απόθεμα για έλεγχο. 

Συστήματα απεικόνισης για κουζίνα 

Η διαδικασία παραγγελίας του γεύματος και αποστολής του στην κουζίνα έχει εξελιχθεί πολύ με τα 

χρόνια. Στις μέρες μας υπάρχουν γρήγορα ηλεκτρονικά συστήματα απεικόνισης που επιτρέπουν 

στους σερβιτόρους να καταχωρούν την παραγγελία σε μια συσκευή PDA και να την στέλνουν 

απευθείας στις οθόνες της κουζίνας. Αυτό μειώνει τον χρόνο αναμονής και αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα. 

Υπάρχουν κι άλλα πλεονεκτήματα σε αυτό το σύστημα, καθώς βοηθά τους διαχειριστές να 

συμπεράνουν ποια από τα γεύματα στο μενού είναι τα πιο δημοφιλή και να μετρήσουν τους 

χρόνους προετοιμασίας συνεισφέροντας δηλαδή στη διαχείριση του προσωπικού στην κουζίνα. 

Συσκευές κουζίνας 

Δίπλα στα έξυπνα ψυγεία και τις συσκευές που συνδέονται στο διαδίκτυο, εμφανίστηκαν πολλές 

νέες καινοτομίες σε άλλα σημεία της κουζίνας. Έχουν σχεδιαστεί για να συμβάλλουν στην αύξηση 

της αποτελεσματικότητας της προετοιμασίας των φαγητών, καθώς και να εξασφαλίζουν ότι τα 

τρόφιμα διατηρούνται στη σωστή θερμοκρασία. 

Friulinox HiChef 

Αυτή η συσκευή έχει κάνει τεράστια διαφορά στην εμπορική κουζίνα, επειδή μπορεί να εκτελέσει 

ταυτόχρονα πολλές από τις λειτουργίες που άλλοτε θα έπρεπε να γίνονται ξεχωριστά. Φανταστείτε 

ότι έχετε τη δυνατότητα να μαγειρεύετε και να κρυώνετε τρόφιμα σε μία μόνο μονάδα! Γίνεται 

πλέον πραγματικότητα με το Friulinox HiChef. Διαθέτει πέντε λειτουργίες που περιλαμβάνουν: 

⦁ Blast Chilling 

⦁ Blast Freezing 

⦁ Απόψυξη 
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⦁ Επιβράδυνση φουσκώματος 

⦁ Αργό Μαγείρεμα 

Καθιστά την κουζίνα πιο αποτελεσματική και βοηθά στη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων. 

Μπορείτε να προμηθευτείτε τις συσκευές αυτές από το www.freezerdirect.co.uk, αρκεί μόνο να 

επικοινωνήσετε με την ομάδα εξυπηρέτησης για περισσότερες πληροφορίες. 

Φούρνοι αργού μαγειρέματος 

Αυτό το είδος φούρνου είναι ιδανικό για μικρότερες κουζίνες που δε διαθέτουν μεγάλο προσωπικό. 

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και την ώρα για το μαγείρεμα του φαγητού και 

χαμηλώνει τη θερμοκρασία μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος. Αυτό θα κρατήσει το φαγητό 

ζεστό μέχρι να είναι έτοιμο για σερβίρισμα. 

Έτσι, όχι μόνο μειώνεται το κόστος ενέργειας καθώς αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούν θερμότητα 

ακτινοβολίας, αλλά εξοικονομείται επίσης χώρος καθώς δεν χρειάζονται αερισμό ή κάλυμμα. 

Η καινοτομία στην εμπορική κουζίνα έχει κάνει ήδη τη διαδικασία ευκολότερη και πιο 

αποτελεσματική, και οι εστιάτορες και οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείου θα προβούν σε καλύτερη 

αξιοποίηση του χώρου και του χρόνου με νέες καινοτόμες ιδέες.  

Καινοτομίες μαγειρικής 

Νανοτροφή 

 

Η νανοτεχνολογία είναι μια τεχνολογία αποτελούμενη από μικρά σωματίδια ύλης - νανοσωματίδια 

μετρημένα με νανόμετρα (δηλαδή, σωματίδια που είναι 80.000 φορές μικρότερα από το πάχος της 

τρίχας). Χρησιμοποιώντας τη νανοτεχνολογία για τη βιομηχανία τροφίμων, επιτυγχάνεται ο 

εμπλουτισμός των τροφίμων και των ποτών από ουσίες που απαιτεί το ανθρώπινο σώμα, με 

μείωση συγχρόνως των ποσοτήτων λίπους, αλατιού ή ζάχαρης. 

 

Μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε τη γεύση και την αντίσταση στα βακτήρια. Η βιομηχανία τροφίμων 

χρησιμοποιεί νανοτεχνολογίες για να διαμορφώσει νανοστοιχεία που βελτιώνουν το χρώμα, την 

υφή και τη γεύση των τροφίμων. Τα νανοσωματίδια TiO2 και SiO2 και το άμορφο πυρίτιο 

χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα τροφίμων. Το TiO2 χρησιμοποιείται για την επικάλυψη ντόνατς με 

τη μορφή έγχρωμης σκόνης όπως αυτές που παρατηρούνται στην παρασκευή χαπιών. Οι 

διακυμάνσεις της θερμοκρασίας επιτρέπουν μεγαλύτερη αποθήκευση τροφίμων χωρίς φθορές. 
 

Νανοαλάτι - Είναι σαν το συνηθισμένο αλάτι, με τη διαφορά ότι οι κρύσταλλοί του είναι μικρότεροι. 

Όταν τα μικροσκοπικά σωματίδια ενώνονται, αποκτούν μεγαλύτερη επιφάνεια από τους 

συνηθισμένους κρυστάλλους άλατος - έχοντας λοιπόν μεγαλύτερη επαφή με τη γλώσσα, κάνουν το 

φαγητό να μοιάζει πιο αλμυρό από ό,τι πραγματικά είναι. 

 

Τα σωματίδια λαδιού αντικαθίστανται από νερό κατά την παραγωγή σωματιδίων νανομαγιονέζας 

επικαλυμμένων με λάδι. Με αυτόν τον τρόπο, η μαγιονέζα γίνεται λιγότερο λιπαρή ενώ διατηρεί τη 

file:///C:/Users/IDEC/Downloads/www.freezerdirect.co.uk
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γεύση της. 

 

Η νανοτεχνολογία μπορεί να εμπλουτίσει μια ποικιλία τροφίμων με μικροσκοπικές άγευστες 

κάψουλες βιταμινών, μετάλλων ή συμπληρωμάτων. 

 

Σύστημα 3D εκτύπωσης τροφίμων 
 

Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει τη δημιουργία τροφίμων σε σύνθετα γεωμετρικά σχημάτα που δεν θα 

ήταν εφικτά με το χέρι. 

Κατάλληλα προϊόντα για εκτύπωση: 

⦁ πουρές φρούτων 
⦁ μάζα καραμέλας 
⦁ σοκολάτα 
⦁ ζύμη για τηγανίτες, κ. α. 
 

Μοριακή κουζίνα 

Η μοριακή γαστρονομία είναι ένας ξεχωριστός, διεπιστημονικός κλάδος, που αναδεικνύει τη 

συνεργασία μεταξύ σεφ και επιστημονικών εργαστηρίων ως φόρμουλα επιτυχίας - μέσω της 

κατανόησης ότι οι χημικές, βιοχημικές και φυσικές διεργασίες καθορίζουν τη γεύση και την ποιότητα 

του φαγητού. 

 

Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται - πειραματική προετοιμασία τροφίμων και χημική ανάλυση (π.χ. 

χρωματογραφία, φασματομετρία μάζας, οξείδωση δοκιμασίας, μετουσίωση πρωτεϊνών), φυσική 

χημεία (σκληρότητα, ελαστικότητα, δοκιμές πυκνότητας, τήξη / βρασμός, κολλοειδή, σταθερότητα 

γαλακτώματος), ψυχο-νευροφυσιολογικές μέθοδοι (φαγητό τεστ, ερωτηματολόγια, παρακολούθηση 

της εγκεφαλικής δραστηριότητας). 

Αξεσουάρ τροφίμων για μοριακή κουζίνα: 

⦁ άγαρ, 
⦁ ζελατίνη, 
⦁ λεκιθίνη αυγού ή σόγιας, 
⦁ ασκορβικό οξύ, 
⦁ διττανθρακικό ασβέστιο, 
⦁ χλωριούχο ασβέστιο, 
⦁ αλγινικό νάτριο, 
⦁ τρανσγλουταμινάση, 
⦁ υγρό άζωτο, 
⦁ ξηρός πάγος. 
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V. ΕΝΟΤΗΤΑ  5: Καινοτομίες ευεξίας 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Καινοτομίες ευεξίας 

 

ΓΛΩΣΣΑΡΙ: Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), Αυτοματοποίηση, Προηγμένη Τεχνολογία, 

Εικονική πραγματικότητα, Βιομετρική τεχνολογία, Προσβασιμότητα 

χωρίς επαφή, ψηφιακή προσέγγιση, Πολυαισθητηριακή 

ΣΚΟΠΟΣ: Αυτό το μάθημα θα εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους στις καινοτομίες 

στον εξειδικευμένο τομέα της φιλοξενίας. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν 

για τις καινοτομίες στις τεχνολογίες ευεξίας και τις μοναδικές εμπειρίες 

των επισκεπτών. Θα αποκτήσουν κατανόηση των θεμελιωδών 

δεξιοτήτων και γνώσεων που απαιτούνται για μια επιτυχημένη καριέρα 

στη μεγαλύτερη βιομηχανία του κόσμου. Το μάθημα εισάγει τους 

εκπαιδευόμενους στις καινοτομίες του τομέα ευεξίας της έξυπνης 

φιλοξενίας. 

ΣΤΟΧΟΙ: Μέχρι το τέλος της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση: 

• Να προσδιορίσουν τις μελλοντικές τάσεις στην ευεξία. 

• Να μάθουν νέες καινοτόμες μεθόδους για τη βελτιστοποίηση της 

εξυπηρέτησης πελατών. 

• Να δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για νέες ψηφιακές δραστηριό-

τητες και θα αποδεχτούν εύκολα καινοτόμες μεθόδους για να τις 

χρησιμοποιήσουν στο εργασιακό τους περιβάλλον. 

ΜΕΘΟΔΟΙ: Αυτοεκπαίδευση, αυταξιολόγηση 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΣΑ: Η/Υ, διαδίκτυο 

ΣΕΙΡΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ: 

Βήμα  1: (30 λ.) – Εισαγωγή στις παγκόσμιες τάσεις καινοτομίας ευεξίας 

 

Βήμα  2: (1 ώρα) – Καινοτομία στις τεχνολογίες ευεξίας 

 

Βήμα  3: (1 ώρα) – Καινοτομία στις επιχειρήσεις ευεξίας και για άτομα με 

αναπηρία 

 

Βήμα  4: (30 λ.) – Αξιολόγηση ενοτήτων 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 

Τεστ/κουίζ (αρ. παραρτήματος) 

Ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ: Καινοτομία στις τεχνολογίες ευεξίας 

Έξυπνη τουαλέτα και χαρτί υγείας 

https://youtu.be/RRrrhY-rQnI 

https://wisepick.org/best-smart-toilet/ 

https://youtu.be/Du9ItTsEpYE 

https://youtu.be/Cdj_oDECArM 

https://www.youtube.com/watch?v=elwoBHm83PY 

https://youtu.be/R3NDbZ8wMJg 

https://youtu.be/cthUjoO2bmE 

https://youtu.be/CQPckk7EyzA 

https://youtu.be/DrtkDXVPkoA 

http://home.howstuffworks.com/home-improvement/household-hints-

tips/cleaning-organizing/self-cleaning-toilets3.htm 

https://patents.google.com/patent/US10064582B2/en 

http://www.nbcnews.com/id/41889497/ns/health-fitness/t/hips-dont-lie-

new-way-calculating-body-fat/#.XEiFEc9KjBI 

https://www.cnbc.com/2019/01/08/kohlers-7000-numi-2point0-toilet-

with-amazon-alexa-built-in.html 

https://thenextweb.com/plugged/2017/04/12/toilet-paper-automatic-

smart-monitor/ 

https://odditymall.com/rollscout-notifies-you-when-youre-low-on-toilet-

paper 

https://www.rollscout.com/ 

https://www.gishgallop.com/samsung-releasing-smart-googlewipe-toilet-

paper/ (toilet paper) 

Έξυπνη ντουζιέρα 

https://youtu.be/xJ7A3cHhRWc 

https://youtu.be/Mit7b-rhdf4 

https://youtu.be/DlO7wdqBKQA 

https://youtu.be/9GNFfA_qOoQ 

https://youtu.be/Cv0T2S1Rm9Q 

https://youtu.be/dl2Riom5VAM 

https://youtu.be/c-e2ttmf554 

https://youtu.be/RRrrhY-rQnI
https://wisepick.org/best-smart-toilet/
https://youtu.be/Du9ItTsEpYE
https://youtu.be/Cdj_oDECArM
https://www.youtube.com/watch?v=elwoBHm83PY
https://youtu.be/R3NDbZ8wMJg
https://youtu.be/cthUjoO2bmE
https://youtu.be/CQPckk7EyzA
https://youtu.be/DrtkDXVPkoA
http://home.howstuffworks.com/home-improvement/household-hints-tips/cleaning-organizing/self-cleaning-toilets3.htm
http://home.howstuffworks.com/home-improvement/household-hints-tips/cleaning-organizing/self-cleaning-toilets3.htm
https://patents.google.com/patent/US10064582B2/en
https://www.cnbc.com/2019/01/08/kohlers-7000-numi-2point0-toilet-with-amazon-alexa-built-in.html
https://www.cnbc.com/2019/01/08/kohlers-7000-numi-2point0-toilet-with-amazon-alexa-built-in.html
https://thenextweb.com/plugged/2017/04/12/toilet-paper-automatic-smart-monitor/
https://thenextweb.com/plugged/2017/04/12/toilet-paper-automatic-smart-monitor/
https://odditymall.com/rollscout-notifies-you-when-youre-low-on-toilet-paper
https://odditymall.com/rollscout-notifies-you-when-youre-low-on-toilet-paper
https://www.rollscout.com/
https://www.gishgallop.com/samsung-releasing-smart-googlewipe-toilet-paper/
https://www.gishgallop.com/samsung-releasing-smart-googlewipe-toilet-paper/
https://youtu.be/xJ7A3cHhRWc
https://youtu.be/Mit7b-rhdf4
https://youtu.be/DlO7wdqBKQA
https://youtu.be/9GNFfA_qOoQ
https://youtu.be/Cv0T2S1Rm9Q
https://youtu.be/dl2Riom5VAM
https://youtu.be/c-e2ttmf554
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https://youtu.be/hyv4hD7bppk 

https://youtu.be/q8TdlDIbp0U 

https://youtu.be/-fsKZV3L9pQ 

https://youtu.be/6jnZdixDDgg 

https://thesmartcave.com/best-smart-shower/ 

https://www.independent.co.uk/life-style/design/top-10-bathroom-

innovations-smart-home-tech-voice-recognition-hovering-mirrors-

a8274746.html 

https://youtu.be/5gTjQ78Yybs 

https://smartap-tech.com/ 

https://www.smarthome.kohler.com/smart-showering 

https://www.bathtubsplus.com/ariel-bath-platinum-6-kw-steam-

shower.html 

https://www.thermasol.com/digitalshower 

https://www.dyson.co.uk/commercial/hand-dryers/airblade-wash-dry-

short.html 

Θερμικές διαδικασίες 

https://youtu.be/H_cSmVDPT44 

https://youtu.be/G-964IV4QKw 

https://evadrop.com/ 

https://www.smarthome.kohler.com/smart-showering 

https://youtu.be/FyicCUUo9FE (smart spa) 

https://www.smart-spa.com/ 

https://youtu.be/TuWb2Zxj_To 

https://youtu.be/Y2d_zQhdbP4 (water usage) 

Σύστημα στέγνωσης μαλλιών  

https://youtu.be/Nf4gZU3cU3U 

https://youtu.be/MiQ0qEMlGzo 

https://youtu.be/Gd3D_n956dM 

https://youtu.be/29m0NZXG8_s 

https://youtu.be/BVVHRQpNaqs 

https://metro.co.uk/2014/12/30/put-down-your-hairdryer-because-we-

give-you-the-eco-friendly-hair-drying-gloves-5004259/ 

https://youtu.be/wT2oMnMLN3I (digital mirror) 

https://youtu.be/XBKoRxt-iLw (digital mirror) 

https://youtu.be/hyv4hD7bppk
https://youtu.be/q8TdlDIbp0U
https://youtu.be/-fsKZV3L9pQ
https://youtu.be/6jnZdixDDgg
https://thesmartcave.com/best-smart-shower/
https://www.independent.co.uk/life-style/design/top-10-bathroom-innovations-smart-home-tech-voice-recognition-hovering-mirrors-a8274746.html
https://www.independent.co.uk/life-style/design/top-10-bathroom-innovations-smart-home-tech-voice-recognition-hovering-mirrors-a8274746.html
https://www.independent.co.uk/life-style/design/top-10-bathroom-innovations-smart-home-tech-voice-recognition-hovering-mirrors-a8274746.html
https://www.independent.co.uk/life-style/design/top-10-bathroom-innovations-smart-home-tech-voice-recognition-hovering-mirrors-a8274746.html
https://youtu.be/5gTjQ78Yybs
https://smartap-tech.com/
https://www.smarthome.kohler.com/smart-showering
https://www.bathtubsplus.com/ariel-bath-platinum-6-kw-steam-shower.html
https://www.bathtubsplus.com/ariel-bath-platinum-6-kw-steam-shower.html
https://www.thermasol.com/digitalshower
https://www.dyson.co.uk/commercial/hand-dryers/airblade-wash-dry-short.html
https://www.dyson.co.uk/commercial/hand-dryers/airblade-wash-dry-short.html
https://youtu.be/H_cSmVDPT44
https://youtu.be/G-964IV4QKw
https://evadrop.com/
https://www.smarthome.kohler.com/smart-showering
https://youtu.be/FyicCUUo9FE
https://www.smart-spa.com/
https://youtu.be/TuWb2Zxj_To
https://youtu.be/Y2d_zQhdbP4
https://youtu.be/Nf4gZU3cU3U
https://youtu.be/MiQ0qEMlGzo
https://youtu.be/Gd3D_n956dM
https://youtu.be/29m0NZXG8_s
https://youtu.be/BVVHRQpNaqs
https://metro.co.uk/2014/12/30/put-down-your-hairdryer-because-we-give-you-the-eco-friendly-hair-drying-gloves-5004259/
https://metro.co.uk/2014/12/30/put-down-your-hairdryer-because-we-give-you-the-eco-friendly-hair-drying-gloves-5004259/
https://youtu.be/wT2oMnMLN3I
https://youtu.be/XBKoRxt-iLw
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https://www.thecloudcasting.com/iface-digital-mirror/ (digital 

mirror) 

Ανιχνευτές υγείας 

https://youtu.be/mdl4ZOUQ5yI 

https://youtu.be/uDzRyrA1Z5Q 

https://youtu.be/tppCcLdvnGg 

https://youtu.be/mgD0tyQB5FA 

https://youtu.be/_Hp1Ww58CaI 

https://youtu.be/tMda6xUG7x0 

https://youtu.be/7QokaQsofzs 

https://youtu.be/JxLIVC12unQ (body fat analyser - smart scale) 

https://www.theseniorlist.com/best-medical-alert-systems/ 

https://www.trendhunter.com/trends/senior-wellness 

https://www.trendhunter.com/trends/vitalband 

https://www.trendhunter.com/trends/vero-scanner 

https://www.trendhunter.com/trends/time-clock-technology 

https://www.trendhunter.com/trends/health-pass 

https://www.trendhunter.com/trends/dermalog 

https://youtu.be/npWyAFlMDls (smart digital locker) 

3. Innovation in Wellness businesses 

 3.1 Data management 

https://www.nec-enterprise.com/solutions/Smart-Hospitality-219 

https://smarthotelsoftware.com/ 

https://www.hiotron.com/smart-hotel-management-system/ 

https://core.ac.uk/download/pdf/145642253.pdf 

https://hotelfriend.com/b/products 

https://sapientia.ualg.pt/bitstream/10400.1/6906/4/big%20data%20wareh

ouse%20framework%20for%20smart%20revenue%20management.pdf 

https://www.dormakaba.com/resource/blob/1073520/341517afbbc598899

8af837ca568c5fc/dwn-lodging-brochure-data.pdf 

Τεχνητή Νοημοσύνη 

https://youtu.be/TFezMcb0cvI (augmented reality) 

https://www.trendhunter.com/megatrend/artificial-intelligence 

https://www.dataart.com/media/1888/ai-hospitality-business-travel-and-

otasreport-design.pdf 

https://www.thecloudcasting.com/iface-digital-mirror/
https://youtu.be/mdl4ZOUQ5yI
https://youtu.be/uDzRyrA1Z5Q
https://youtu.be/tppCcLdvnGg
https://youtu.be/mgD0tyQB5FA
https://youtu.be/_Hp1Ww58CaI
https://youtu.be/tMda6xUG7x0
https://youtu.be/7QokaQsofzs
https://youtu.be/JxLIVC12unQ
https://www.theseniorlist.com/best-medical-alert-systems/
https://www.trendhunter.com/trends/senior-wellness
https://www.trendhunter.com/trends/vitalband
https://www.trendhunter.com/trends/vero-scanner
https://www.trendhunter.com/trends/time-clock-technology
https://www.trendhunter.com/trends/health-pass
https://www.trendhunter.com/trends/dermalog
https://youtu.be/npWyAFlMDls
https://www.nec-enterprise.com/solutions/Smart-Hospitality-219
https://smarthotelsoftware.com/
https://www.hiotron.com/smart-hotel-management-system/
https://core.ac.uk/download/pdf/145642253.pdf
https://hotelfriend.com/b/products
https://sapientia.ualg.pt/bitstream/10400.1/6906/4/big%20data%20warehouse%20framework%20for%20smart%20revenue%20management.pdf
https://sapientia.ualg.pt/bitstream/10400.1/6906/4/big%20data%20warehouse%20framework%20for%20smart%20revenue%20management.pdf
https://www.dormakaba.com/resource/blob/1073520/341517afbbc5988998af837ca568c5fc/dwn-lodging-brochure-data.pdf
https://www.dormakaba.com/resource/blob/1073520/341517afbbc5988998af837ca568c5fc/dwn-lodging-brochure-data.pdf
https://youtu.be/TFezMcb0cvI
https://www.trendhunter.com/megatrend/artificial-intelligence
https://www.dataart.com/media/1888/ai-hospitality-business-travel-and-otasreport-design.pdf
https://www.dataart.com/media/1888/ai-hospitality-business-travel-and-otasreport-design.pdf
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https://insightsforgood.mazars.com/wp-content/uploads/2019/07/mazars-

2018-ai-in-hospitality-study.pdf 

http://eurdiq.eu/wp-content/uploads/2017/05/3_Presentation-filoxenia-

20171.pdf 

http://iceb.johogo.com/proceedings/2018/ICEB2018_paper_81_full.pdf 

https://www.hospitalityupgrade.com/getmedia/fa7c556c-1aac-4924-9f14-

b971a1f453f4/Angie-Whitepaper_Guest-Room-Tech-

Consolidation.pdf/?ext=.pdf 

https://www.oracle.com/a/ocom/docs/dc/using-ai-enhance-hotel-guest-

exp.pdf 

Έξυπνες εγκαταστάσεις ευεξίας 

https://youtu.be/Bc2663p7AHg (home tour) 

https://youtu.be/9u9kqhHC6Ok (smart home 2020) 

https://www.ukgbc.org/ukgbc-work/health-wellbeing-productivity-offices-

next-chapter-green-building/ 

https://pro.villeroy-

boch.com/fileadmin//fileadmin/user_upload/Bad_und_Wellness/E-

Books/Villeroy_and_Boch_Hotel_of_the_Future.pdf 

https://www.hospitalitynet.org/file/152005443.pdf 

https://wnus.edu.pl/ept/file/article/view/4900.pdf 

Άτομα με ειδικές ανάγκες 

https://youtu.be/lkv5LR57kFU (height adjustable sink) 

https://youtu.be/4s9vCFkmabs 

https://www.textroad.com/pdf/JAEBS/J.%20Appl.%20Environ.%20Biol.%20S

ci.,%205(6S)46-49,%202015.pdf  

https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1232&context

=gradconf_hospitality 

Έξυπνη φυσική κατάσταση 

https://youtu.be/XIAgFRgEhd4 (e-gymnastic machines) 

https://youtu.be/mz_9JNyzpHA (e-gymnastic machines) 

https://youtu.be/p95E3op8X-M (e-gymnastic machines) 

https://youtu.be/rGdAOp1pEwc (e-gymnastic machines) 

https://egym.com/us/digital 

https://s2.q4cdn.com/857130097/files/doc_downloads/FitBlaze/Fitbit-

Blaze-Product-One-Sheet-US.pdf 

https://open.sap.com/files/323e6bb7-1563-411a-af79-cff73371fe3e 

https://insightsforgood.mazars.com/wp-content/uploads/2019/07/mazars-2018-ai-in-hospitality-study.pdf
https://insightsforgood.mazars.com/wp-content/uploads/2019/07/mazars-2018-ai-in-hospitality-study.pdf
http://eurdiq.eu/wp-content/uploads/2017/05/3_Presentation-filoxenia-20171.pdf
http://eurdiq.eu/wp-content/uploads/2017/05/3_Presentation-filoxenia-20171.pdf
http://iceb.johogo.com/proceedings/2018/ICEB2018_paper_81_full.pdf
https://www.hospitalityupgrade.com/getmedia/fa7c556c-1aac-4924-9f14-b971a1f453f4/Angie-Whitepaper_Guest-Room-Tech-Consolidation.pdf/?ext=.pdf
https://www.hospitalityupgrade.com/getmedia/fa7c556c-1aac-4924-9f14-b971a1f453f4/Angie-Whitepaper_Guest-Room-Tech-Consolidation.pdf/?ext=.pdf
https://www.hospitalityupgrade.com/getmedia/fa7c556c-1aac-4924-9f14-b971a1f453f4/Angie-Whitepaper_Guest-Room-Tech-Consolidation.pdf/?ext=.pdf
https://www.oracle.com/a/ocom/docs/dc/using-ai-enhance-hotel-guest-exp.pdf
https://www.oracle.com/a/ocom/docs/dc/using-ai-enhance-hotel-guest-exp.pdf
https://youtu.be/Bc2663p7AHg
https://youtu.be/9u9kqhHC6Ok
https://www.ukgbc.org/ukgbc-work/health-wellbeing-productivity-offices-next-chapter-green-building/
https://www.ukgbc.org/ukgbc-work/health-wellbeing-productivity-offices-next-chapter-green-building/
https://www.ukgbc.org/ukgbc-work/health-wellbeing-productivity-offices-next-chapter-green-building/
https://pro.villeroy-boch.com/fileadmin/fileadmin/user_upload/Bad_und_Wellness/E-Books/Villeroy_and_Boch_Hotel_of_the_Future.pdf
https://pro.villeroy-boch.com/fileadmin/fileadmin/user_upload/Bad_und_Wellness/E-Books/Villeroy_and_Boch_Hotel_of_the_Future.pdf
https://pro.villeroy-boch.com/fileadmin/fileadmin/user_upload/Bad_und_Wellness/E-Books/Villeroy_and_Boch_Hotel_of_the_Future.pdf
https://www.hospitalitynet.org/file/152005443.pdf
https://wnus.edu.pl/ept/file/article/view/4900.pdf
https://youtu.be/lkv5LR57kFU
https://youtu.be/4s9vCFkmabs
https://www.textroad.com/pdf/JAEBS/J.%20Appl.%20Environ.%20Biol.%20Sci.,%205(6S)46-49,%202015.pdf
https://www.textroad.com/pdf/JAEBS/J.%20Appl.%20Environ.%20Biol.%20Sci.,%205(6S)46-49,%202015.pdf
https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1232&context=gradconf_hospitality
https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1232&context=gradconf_hospitality
https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1232&context=gradconf_hospitality
https://youtu.be/XIAgFRgEhd4
https://youtu.be/mz_9JNyzpHA
https://youtu.be/p95E3op8X-M
https://youtu.be/rGdAOp1pEwc
https://egym.com/us/digital
https://s2.q4cdn.com/857130097/files/doc_downloads/FitBlaze/Fitbit-Blaze-Product-One-Sheet-US.pdf
https://s2.q4cdn.com/857130097/files/doc_downloads/FitBlaze/Fitbit-Blaze-Product-One-Sheet-US.pdf
https://open.sap.com/files/323e6bb7-1563-411a-af79-cff73371fe3e
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https://smartfit.rocks/wp-content/uploads/2019/11/SMART-Fitness-

Effects-2016-Childhood-Inactivity-and-Obesity.pdf 

Εισαγωγή στις παγκόσμιες τάσεις καινοτομίας ευεξίας 

Η ανάγκη για βελτιώσεις στις τεχνολογίες ευεξίας έχει αυξηθεί δραστικά τα τελευταία χρόνια. Οι 

καινοτομίες στον τομέα αυτόν ποικίλουν και αφορούν κάθε πτυχή που μπορεί να βελτιωθεί, όπως 

για παράδειγμα: 

• Τον έλεγχο της θερμοκρασίας της ντουζιέρας και τη ρύθμιση της καλύτερης θερμοκρασίας 

για όλα τα μέλη της οικογένειας. Το ντους, μέσω της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου, 

θα θυμάται ποια μέση θερμοκρασία κρύου και ζεστού νερού προτιμά ο καθένας και ρυθμίζει 

τον εκτοξευτήρα σε αυτή τη θερμοκρασία. 

• Ένα σύστημα στέγνωσης για όλο το σώμα για εξοικονόμηση χρόνου. Αυτή η μέθοδος, εκτός 

του ότι είναι πιο ασφαλής, εκτιμάται ότι ενισχύει τη δέσμευση σε δράσεις φιλικές προς το 

περιβάλλον, με περιορισμό της χρήσης πετσετών. 

• Μια συσκευή που σας ειδοποιεί πότε τα είδη του μπάνιου (σαμπουάν, οδοντόκρεμα κ.λπ.) 

εξαντλούνται και τα βάζει αυτόματα στη λίστα αγορών. 

• Νεροχύτης, τουαλέτα και καθρέφτης με ρυθμιζόμενο ύψος που αλλάζει ανάλογα με το ποιος 

το χρησιμοποιεί. Αυτή η καινοτομία θα βοηθήσει ιδιαίτερα τις οικογένειες με μικρά παιδιά. 

• Ένας καθρέφτης επαυξημένης πραγματικότητας που σας δείχνει ποιο χτένισμα σας ταιριά-

ζει και πώς να το πετύχετε μόνοι σας.  

• Ένας καθρέφτης drone που σας βοηθά να φορμάρετε ή να κόβετε το πίσω μέρος των μαλ-

λιών σας με ευκολία. 

Οι ανάγκες για τεχνολογική πρόοδο στο χώρο του μπάνιου, παραδείγματος χάριν, σίγουρα δεν 

είναι λίγες. Εναπόκειται στους προμηθευτές να επωμιστούν την κατασκευή των απαραίτητων 

εργαλείων για να εκμεταλλευτούν το μονοπώλιο μιας ζητούμενης καινοτομίας, τουλάχιστον για 

σύντομο χρονικό διάστημα.  

Η πανδημία μας δίδαξε μεταξύ άλλων ότι οι τεχνολογίες ευεξίας επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την 

ψυχική υγεία. Η εισαγωγή μιας καλύτερης καινοτομία στην ευεξία θα μπορούσε να βοηθήσει τους 

ανθρώπους να περάσουν αυτή τη δύσκολη εποχή με περισσότερη ηρεμία. Η άσχημη περίοδος της 

καραντίνας απέδειξε πόσο σημαντική είναι η ψυχική υγεία και η ευτυχία για τους ανθρώπους. 

Για το λόγο αυτόν, πρέπει να υποστηριχθεί η πρόοδος των θεραπειών ψυχικής ευεξίας που 

παρέχονται από διαδικτυακά εργαλεία. Αυτά τα ψυχικά προβλήματα έχουν αγνοηθεί για πάρα πολύ 

καιρό, ειδικά λόγω της έλλειψης βοήθειας χωρίς παρουσία. Η καραντίνα έχει κάνει τόσους πολλούς 

ανθρώπους να υποφέρουν σιωπηλά. Η καινοτομία στον κλάδο της ευεξίας μπορεί να βάλει φρένο 

https://smartfit.rocks/wp-content/uploads/2019/11/SMART-Fitness-Effects-2016-Childhood-Inactivity-and-Obesity.pdf
https://smartfit.rocks/wp-content/uploads/2019/11/SMART-Fitness-Effects-2016-Childhood-Inactivity-and-Obesity.pdf


   

Μεθοδολογία για εκπαιδευτές στην έξυπνη φιλοξενία «Smart Hospitality Academy» 
Intelligence output 2 

SMART HOSPITALITY 2021   111 

 

σε αυτήν την πραγματικότητα.  

Στον πίνακα βλέπουμε μερικά στατιστικά στοιχεία για τις τάσεις στην αγοράς ευεξίας, η οποία 

αποτιμάται στα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια και έχει αυξηθεί κατά 12,8% τα τελευταία χρόνια. 

 

*Πηγή : Global Wellness Institute 

 

*Πηγή: Pixabay/Sponchia 

Καινοτομία στις τεχνολογίες ευεξίας 

Οι καινοτομίες είναι πολλές: από την απλή βελτίωση της εμπειρίας στο ντους μέχρι τα εργαλεία 

ασφαλείας για τα ζώα. Κάθε εξάρτημα μπορεί να τροποποιηθεί και να αξιοποιηθεί αλλού. 

Παρακάτω εκθέτουμε μερικές μόνο από τις διαφορετικές καινοτομίες. 

 



   

Μεθοδολογία για εκπαιδευτές στην έξυπνη φιλοξενία «Smart Hospitality Academy» 
Intelligence output 2 

SMART HOSPITALITY 2021   112 

 

*Πηγή: Pixabay 

Έξυπνη τουαλέτα και έξυπνο χαρτί υγείας 

Οι ευκαιρίες για βελτίωση της τεχνολογίας τουαλέτας είναι απεριόριστες. Μάλιστα, μέχρι τώρα, 

μόνο λίγες δυνατότητες αναπτύσσονται και έχουν εισέλθει στην αγορά. Πέρα από τη βασική 

λειτουργία, υπάρχουν πλέον τουαλέτες με θερμαινόμενα καθίσματα, με συστήματα 

αυτοκαθαρισμού, με αντιμικροβιακά καθίσματα και με αυτόνομους αρωματικούς διανομείς. 

Ορισμένα μοντέλα που αναπτύχθηκαν από μεγάλες εταιρείες μπορούν να ελέγξουν τα προβλήματα 

υγείας του χρήστη. Οι έξυπνες τουαλέτες που είναι συμβατές με το Amazon Alexa μπορούν να 

μετρήσουν το σωματικό λίπος ενός ατόμου, ενώ η τουαλέτα της Google που πρόσφατα διατέθηκε, 

μπορεί να μετρήσει την αρτηριακή πίεση. 

Η πολυδιάστατη προσέγγιση της έξυπνης τουαλέτας μπορεί να ενισχύσει τη δράση τομέων όπως η 

υγεία, άτομα με αναπηρίες και τη χαλάρωση. 

 

*Πηγή: Pixabay 

Έξυπνη ντουζιέρα 

Η έξυπνη ντουζιέρα, είναι ίσως το πιο προηγμένο όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών ευεξίας 

αναφορικά με το μπάνιο. Υπάρχουν ήδη κάποιες εταιρείες που, λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές 

δυνατότητες της αγοράς, επενδύουν σε αυτήν την τεχνολογία. Αλλά πριν μιλήσουμε για τις 

διαφορετικές επιλογές που προσφέρουν αυτές οι εταιρείες, ας επικεντρωθούμε στις βελτιώσεις και 

τα συχνά ζητήματα σχετικά με τα έξυπνα ντους. 

Πρώτα από όλα για να κατανοήσουμε τα πάντα πρέπει να ταξινομήσουμε τους διαφορετικούς 

τύπους ντους: 

● Συνηθισμένη ντουζιέρα: ένα κανονικό ντους με μια λαβή που μπορείτε να τραβήξετε ή να 

σπρώξετε ή να στρίψετε για να ελέγξετε τη θερμοκρασία. 

● Θερμοστατική βαλβίδα: είναι τυπική όπως η παραπάνω, αλλά διαφέρει ως προς τη 

θερμοστατική βαλβίδα που αναμιγνύει το νερό για να βρει τη σωστή θερμοκρασία και να τη 

διατηρήσει σταθερή. Είναι χρήσιμο για την αποφυγή περιστατικών, όπου ένα μέλος της 

οικογένειας χρησιμοποιεί οδοντικό νήμα στην τουαλέτα και προκαλεί προβλήματα στη 

θερμοκρασία του ντους. 
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● Ψηφιακή ντουζιέρα: η ψηφιακή ντουζιέρα περιλαμβάνει μια θερμοστατική βαλβίδα με 

κάποιο τύπο κουμπιού ή οθόνης για τον έλεγχο της θερμοκρασίας, αντί να στρίβετε ή να 

τραβάτε κάτι. Αυτός ο τύπος ντους θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια προτιμώμενη 

θερμοκρασία για κάθε μέλος της οικογένειας. 

● Έξυπνη ντουζιέρα: αυτός ο τύπος ντουζιέρα, περιλαμβάνει τα πάντα από το ψηφιακό 

ντους και προσφέρει έξυπνη συνδεσιμότητα στο σπίτι. Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν 

κάθε θέμα που αφορά το ντους (θερμοκρασία, πίεση πίδακα, διάρκεια κ.λπ.) με φορητές 

συσκευές όπως έξυπνο τηλέφωνο ή μέσω φωνητικών εντολών. 

                

*Πηγή: Pexel/Karolina Grabowska. Pixabay 

Ποια είναι τα οφέλη του έξυπνου ντους; 

Τα οφέλη του έξυπνου ντους είναι διαφορετικά και μπορούν να κάνουν γρήγορη και πιο άνετη τη 

συνήθη δράση του ντους: 

● Ασφάλεια – Πρόληψη εγκαυμάτων: με τη δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας που 

θέλετε μπορείτε να υποστηρίξετε τα πιο ευάλωτα άτομα της οικογένειας (παιδιά ή 

ηλικιωμένους) σε ακραίες θερμοκρασίες. Στην πραγματικότητα, ορισμένοι τύποι ντους 

παρέχουν ένα μέγιστο όριο θερμοκρασίας για να μην σας επιτρέπει τα εγκαύματα κατά 

λάθος. 

● Δημιουργήστε την ιδανική εμπειρία ντους από απόσταση – μπορείτε να προετοιμάσετε 

την εμπειρία ντους σας κατεβάζοντας απλώς την εφαρμογή που επιλέγει η εταιρεία 

παροχής σας. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να ανακατεύετε μόνοι σας το νερό, αλλά 

μπορείτε μόνο να πατήσετε το κουμπί στο έξυπνο τηλέφωνό σας. 

● Φωνητική ενεργοποίηση – για να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, μπορείτε να ρυθμίσετε τη 

θερμοκρασία ή να επιλέξετε την προκαθορισμένη ντουζιέρα σας απευθείας με τη φωνή σας. 

● Μειώστε τη διάρκεια της πρωινής σας ρουτίνας και την κατανάλωση νερού και 

ηλεκτρικού ρεύματος – ορισμένα έξυπνα ντους σας επιτρέπουν να επιλέξετε τη διάρκεια 

του ντους για να μειώσετε το νερό και την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται, καθώς 
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και τη διάρκεια για της πρωινής σας ρουτίνας. Η εξοικονόμηση νερού μπορεί να φτάσει το 

3% για ένα μήνα, ενώ ορισμένες εταιρείες λένε ότι θα μπορούσε να φτάσει να εξοικονομήσει 

κατά 50% το χρόνο. 

Χρήσιμες ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε πριν αγοράσετε ένα έξυπνο ντους. 

● Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας; Εξαρτάται από ποια μάρκα θα επιλέξετε. Για το «U» by 

Moen το εύρος είναι από 15,56⁰C έως 48,89⁰C. Αντίθετα, για το SmartTap, οι θερμοκρασίες 

κυμαίνονται από 10⁰C έως 45⁰C. 

● Χρειάζεται ηλεκτρική ενέργεια; Ναι, το έξυπνο ντους χρειάζεται ρεύμα. Μπορεί να 

δυσκολεύσει στην εγκατάσταση, αλλά αυτό θα το εξετάσουμε μετά. Για να αποφύγετε τυχόν 

ανησυχίες για το τι μπορεί να συμβεί εάν πέσει το ρεύμα ενώ είστε στο ντους, θυμίζουμε ότι 

το ντους τροφοδοτείται παράλληλα από μπαταρία που σας επιτρέπει να μην μένετε μόνοι 

στο σκοτάδι και χωρίς νερό. 

● Έχει κανείς τα προσόντα να εγκαταστήσει το έξυπνο ντους; Δεδομένου ότι πρόκειται για 

νέα τεχνολογία, η εγκατάσταση μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για την αγορά. Για να 

εγκαταστήσετε το έξυπνο ντους σας, πρέπει να προσλάβετε ξεχωριστά έναν υδραυλικό, έναν 

ηλεκτρολόγο και έναν ξυλουργό. Το γεγονός ότι ενδέχεται να μην έχουν πραγματοποιήσει 

αυτού του είδους την εγκατάσταση στο παρελθόν, μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετα 

προσκόμματα. 

● Πόσες πρίζες έχει το ντους; Εξαρτάται από πόσες λειτουργίες έχει το ντους. Όσο 

περισσότερες επιλογές έχει το έξυπνο ντους σας (κεφαλή ντους, ντους χειρός, σύστημα 

ψεκασμού σώματος κ.λπ.) τόσο περισσότερες πρίζες χρειάζεστε. 

 

*Πηγή: Pexel/Daria Shevtsova 

Διαθέσιμα συστήματα έξυπνων ντους 

● U by Moen: είναι το πρώτο ντους που βασίζεται στον υπολογισμό και παρουσιάζει τόσες 

πολλές τεχνολογικές δυνατότητες που θα εξασφαλίσουν την τέλεια εμπειρία ντους. Με την 

κομψή σχεδίασή του και την οθόνη LCD 5 ιντσών, είναι εύκολο στη χρήση και σας επιτρέπει 
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να ρυθμίσετε την τέλεια θερμοκρασία, να επιλέξετε τη διάρκεια του ντους σας, να 

δημιουργήσετε μια προκαθορισμένη ρύθμιση και πολλά άλλα. Όλες αυτές οι λειτουργίες 

μπορούν να ενεργοποιηθούν με τον ήχο της φωνής σας, μέσω μιας εφαρμογής στο 

smartphone σας ή με το πάτημα ενός κουμπιού που υπάρχει στο ντους. Επιπλέον, 

υποστηρίζεται από την Alexa του Amazon, το κιτ Apple Home και την υποστήριξη Google. 

Συγχρόνως, παρέχει λειτουργία παύσης που σταματά τη ροή του ντους μόλις επιτευχθεί η 

ιδανική θερμοκρασία και σας ενημερώνει ότι το ντους σας είναι έτοιμο μέσω μιας 

ειδοποίησης στο smartphone ή στον smart assistant. 

● Kohler DTV+ με σύνδεση KOHLER: είναι η τέλεια λύση αν θέλετε να ζήσετε μια εμπειρία 

σπα. Αποτελείται από τρία εξαρτήματα (έναν ψηφιακό πίνακα ελέγχου, μια ηλεκτρονικά 

ελεγχόμενη θερμοστατική βαλβίδα και μια έξυπνη μονάδα) και με το πολυτελές στυλ του, 

έχει δημιουργηθεί για να εντυπωσιάσει. Διαθέτει τη χαρακτηριστική δυνατότητα να ελέγχει 

4 στοιχεία (νερό, μουσική, ατμός και φωτισμός) για να πετύχει μια εμπειρία spa, ενώ όλα τα 

παραπάνω μπορούν να ενεργοποιηθούν από τους πιο συνηθισμένους οικιακούς βοηθούς 

(Alexa, βοηθός Google κ.λπ.). Οι 11 προκαθορισμένες περιποιήσεις σπα σας προσφέρουν την 

καλύτερη δυνατή εμπειρία. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι όλα τα εργαλεία που είναι 

χρήσιμα για την αναπαραγωγή των αισθήσεων σπα πωλούνται χωριστά. 

● SmarTap: είναι ένα εντυπωσιακό προϊόν έξυπνης τεχνολογίας. Λειτουργεί με σκοπό την 

αποτροπή διαρροών και την αποφυγή παγώματος των σωλήνων κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα. Επιπλέον, χάρη στην έξυπνη τεχνολογία του, προσαρμόζει τη θερμοκρασία και τις 

άλλες πτυχές του ντους σας στις συνήθειες σας. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα 

παραδείγματα, το SmarTap διαθέτει δύο χειριστήρια, ένα για το ντους και ένα για το 

νεροχύτη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί ή χωριστά. Αυτό το μοντέλο είναι 

αυτάρκες χάρη στον ενσωματωμένο αυτοέλεγχο (BIST) ο οποίος διασφαλίζει ότι τα 

προγράμματα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια της 5ετής εγγύησης του. Μία από τις πιο 

εντυπωσιακές λειτουργίες είναι η υδροθεραπεία που μπορεί να βοηθήσει στην 

καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών. 

Στέγνωμα χεριών: λόγω των συζητήσεων σχετικά με τη χρήση πετσετών και του ηλεκτρονικού 

συστήματος στέγνωσης, παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της έκθεσης ISSA Interclean βρύσες με 

λειτουργία στέγνωσης χειρός πάνω από τον νεροχύτη, αυτοκαθαριζόμενα συστήματα στέγνωσης 

χειρός και μονάδα συνδυασμού θερμότητας και πετσετών. Το μέλλον αυτής της τεχνολογίας 

πλησιάζει. 
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*Πηγή: Pexel/Burst 

Βρύση στεγνώματος: αυτό το εργαλείο είναι προϊόν της Dyson και επιτρέπει την αποφυγή της 

σπατάλης νερού τοποθετώντας το σύστημα στέγνωσης απευθείας στον νεροχύτη, χωρίς να 

χρειάζεται να μετακινηθείτε από αυτό. Ένας ευαίσθητος αισθητήρας αναγνωρίζει το χέρι και το 

στεγνώνει μετά το πλύσιμο. Αυτή η καινοτομία στην τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει το μέλλον 

ακόμη και για συσκευές ευρείας κυκλοφορίας. 

Στέγνωμα σώματος μετά το ντους: είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες καινοτομίες που μπορεί 

να επιτευχθεί για να μειωθεί δραστικά η χρήση χαρτιού και κλασικών πετσετών. 

Στέγνωμα μαλλιών: για να αποφύγουμε τη χρήση του κλασικού σεσουάρ, που είναι άβολο και μη 

φιλικό προς το περιβάλλον, οι λύσεις που αναπτύσσονται περιλαμβάνουν είτε ένα γάντι που δε 

βλάπτει τα μαλλιά ή είτε επαναφορτιζόμενα πιστολάκια που επιτρέπουν στον χρήστη να κινείται και 

να αποφύγει τη σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας. 

     

*Πηγή: Pexel/Cottonbro. Karolina Grabowska 

Καθαρισμός ντους: το φιλικό προς το περιβάλλον ντους στοχεύει στην ευεξία του πελάτη. Τα 

χαρακτηριστικά του ντους είναι πολλαπλά: ένα νυχτερινό φως που σας βοηθά κατά τη διάρκεια της 

νύχτας, ένα ζεστό κάθισμα που σας προσφέρει καλύτερη άνεση, ένας πίδακα νερού που καθαρίζει 

τους χώρους σας χωρίς να γίνεται ενοχλητικό, ένα φίλτρο άνθρακα που εξαλείφει τις άσχημες 

μυρωδιές και ένα ενσωματωμένο σύστημα στέγνωσης που στεγνώνει τα μέρη σας χωρίς να 



   

Μεθοδολογία για εκπαιδευτές στην έξυπνη φιλοξενία «Smart Hospitality Academy» 
Intelligence output 2 

SMART HOSPITALITY 2021   117 

 

χρειάζεται ρολό τουαλέτας. Ο υπόλοιπος χώρος του μπάνιου θα καθαριστεί από ένα ρομπότ που 

μπορεί να συνδεθεί με τους βοηθούς του σπιτιού και που στο τέλος αδειάζει μόνο σε έναν κάδο 

βρωμιά που θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε 30 κάδους με τη χρήση ανθρώπινου δυναμικού. Με 

αυτόν τον τρόπο, ο ιδιοκτήτης δε χρειάζεται να ανησυχεί για εβδομάδες για τους κάδους. 

Συσκευές και εφαρμογές παρατήρησης υγείας και ασφάλειας (συστήματα ιατρικών 

ειδοποιήσεων) 

Ένα ιατρικό σύστημα ειδοποίησης είναι ένα χρήσιμο εργαλείο ικανό να σας βοηθήσει να 

παραμείνετε χαλαροί εάν πρέπει να φροντίζετε ένα ηλικιωμένο μέλος της οικογένειάς σας. Χάρη σε 

αυτά τα χρήσιμα εργαλεία, το άτομο που δυσκολεύεται να καλέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορεί εύκολα να ζητήσει πρώτες βοήθειες. Υπάρχουν διάφοροι 

τύποι συστημάτων και το κόστος κυμαίνεται ανάλογα με τις λειτουργίες του. 

Η πιο βασική λύση είναι το σταθερό τηλέφωνο και αποτελείται από μια μονάδα βάσης και ένα 

κουμπί βοήθειας που μπορεί να μεταφερθεί σε όλο το σπίτι. Υπάρχουν επίσης μοντέλα και 

συστήματα GPS που καλούν τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης όταν σημειωθεί ατύχημα, καθώς και 

συστήματα που υπενθυμίζουν πότε πρέπει να παίρνετε κάποιο φάρμακο. 

Τα εσωτερικά συστήματα σπιτιού, προορίζονται για άτομα που σπάνια φεύγουν από το σπίτι, αν και 

τα συστήματα κινητής τηλεφωνίας, χάρη στις λειτουργίες GPS, είναι πιο χρήσιμα για άτομα που 

διατηρούν μια ενεργή ζωή λόγω του ότι εντοπίζονται ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης. Θυμίζει το κυψελοειδές σύστημα έκτακτης ανάγκης που επιτρέπει, σε ένα ακόμη 

υψηλότερο κόστος σε σχέση με τα σταθερά, την εγκατάσταση της υπηρεσίας απευθείας στο κινητό 

τηλέφωνο. 

Η ενεργοποίηση του συστήματος ασφαλείας είναι απλή. Γίνεται απλά πατώντας το κουμπί έκτακτης 

ανάγκης. Για 20-40 δευτερόλεπτα θα ακούγονται μερικά δυνατά μπιπ και θα είστε ύστερα σε επαφή 

με έναν χειριστή. Εάν δεν μπορείτε να μιλήσετε με τον χειριστή έκτακτης ανάγκης, τότε το σύστημα 

θα καλέσει όλα τα άτομα στη προσωπική λίστα επαφών έκτακτης ανάγκης σας. Σε περίπτωση που 

δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με καμία από τις επαφές έκτακτης ανάγκης, ο χειριστής θα καλέσει 

τις υπηρεσίας εκτάκτων αναγκών και αυτές θα στείλουν απευθείας βοήθεια στη θέση σας. 

Τα περισσότερα από τα συστήματα αυτά δεν προβλέπουν μηνιαία, αλλά ετήσια συνδρομή συνήθως. 

Οι τιμές κυμαίνονται από 25€/35€ το μήνα για σταθερή υπηρεσία, 35€/45€ το μήνα για φορητό στο 

σπίτι, 65€/75€ το μήνα για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (με μερικές φορές εφάπαξ χρέωση 150€ 

για τη συσκευή). 

Ένα άλλο εργαλείο που μπορεί να φανεί χρήσιμο είναι μια κλειδαριά που μπορεί να τοποθετηθεί 

έξω από την πόρτα του σπιτιού σας και  μπορεί να ανοίξει μόνο με συνδυασμό. Το κουτί  περιέχει 

ένα κλειδί για να μπείτε στο σπίτι σας. Όταν καλέσετε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, θα δώσετε 

τον συνδυασμό για να ανοίξει το lockbox στους διασώστες. Με αυτόν τον τρόπο δε χρειάζεται να 

παραβιάσουν την πόρτα και μπορούν εύκολα να μπουν στο σπίτι σας για να σώσουν. 
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Παρακολούθηση υγείας σε πραγματικό χρόνο: υπάρχουν ορισμένες συσκευές που μπορούν να 

βοηθήσουν στην παρακολούθηση ενός ατόμου κάθε στιγμή όπου κι αν βρίσκεται. Για παράδειγμα, 

το νέο Apple Watch διαθέτει έναν αισθητήρα που επιτρέπει την παρακολούθηση του καρδιακού 

παλμού του χρήστη. Επιπλέον, χάρη σε έναν αλγόριθμο, το ρολόι μπορεί να ανιχνεύσει εάν είναι 

χρήστης ή εάν έχει πέσει και, αν δεν εντοπίσει κινήσεις για 1 λεπτό, καλεί τα επείγοντα περιστατικά. 

    

*Πηγή: Pixabay/Pearlsband, Joye, Clivanon 

Άλλες τεχνολογίες ευεξίας (συσκευές που συνδέονται με το Διαδίκτυο) 

Διαδραστικοί έξυπνοι καθρέφτες: ένας καθρέφτης/οθόνη χρήσιμος για την εκτέλεση πολλών 

εργασιών (Εμφανίζει Προσωπικό Ημερολόγιο Google, Εμφανίζει ειδήσεις, Αναπαράγει μουσική, 

βίντεο YouTube, αναπαράγει βίντεο από την κάμερα της πόρτας και πολλά άλλα). 

Έξυπνες μηχανές καφέ:  αναπτύχθηκε από τη Vodafone και είναι μια εφαρμογή χρήσιμη ειδικά για 

τους προμηθευτές καφέ. Μπορούν να ενημερωθούν για το σημείο που απαιτεί επαναφόρτιση ή εάν 

κάποια μηχανήματα είναι επιβλαβή. 

Οθόνες σύστασης σώματος: παρακολουθούν το επίπεδο λίπους του χρήστη σε κάθε μέρος του 

σώματος του και σε συνολικό επίπεδο. Επιπλέον, μπορεί να ελέγξει την πρόοδο μετά την 

προπόνηση και τον τρόπο λειτουργίας των μυών. Όλα τα δεδομένα θα τοποθετηθούν και θα 

συλλεχθούν σε ένα αρχείο excel μέσα σε μία κάρτα SD. Στο μέλλον, χάρη σε αυτήν την τεχνολογία, ο 

υπολογιστής θα μπορεί να ορίζει μια δίαιτα στις πληροφορίες που συλλέγονται (ανάγκες σε 

βιταμίνες, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες κ.λπ.). 

   

*Πηγή: Pexels/Ketut Subiyanto. Rodolfo Clix. Pixabay. 

Θέρμανση 
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Η καινοτομία στη θέρμανση στοχεύει στην υιοθέτηση ενός πιο «πράσινου» μοντέλου ζωής με τη 

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα την ικανοποίηση των πελατών στο 

ίδιο επίπεδο. 

Ενέργεια: οι ξενοδοχειακές βιομηχανίες είναι πρόθυμες να βελτιώσουν το τεχνολογικό τους επίπεδο 

για να μειώσουν το κόστος και να υιοθετήσουν μια πιο οικολογική προσέγγιση. Για το λόγο αυτό, η 

Premier Inn, η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανοίγει 5 νέα «έξυπνα 

ξενοδοχεία» που επιτρέπουν στους επισκέπτες να παραγγείλουν όλο το φαγητό με υπηρεσία 

δωματίου, να ρυθμίσουν τις ανάγκες τους για θέρμανση και να ελέγχουν τη θερμοκρασία του 

δωματίου τους με τα smartphone τους. Όλες αυτές οι λύσει βελτιώνουν όχι μόνο την άνεση των 

επισκεπτών, αλλά θα επιτύχουν μια πιο πράσινη κατανάλωση. 

Εξοικονόμηση: για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εξοικονόμηση, ιδανικά θα ήταν τα Συστήματα 

Διαχείρισης Ενέργειας Κτιρίων (BEMS) που προσφέρουν μείωση της κατανάλωσης με μερικές 

εύκολες λύσεις: αυτόματη μείωση της θερμοκρασίας και της έντασης των φώτων τη νύχτα. διακοπή 

της θέρμανσης στους άδειους χώρους (εκτός από το 40% της εξοικονόμησης) και με αισθητήρες 

κίνησης για κατανάλωση ενέργειας μόνο όποτε χρειαστεί. 

Ξενοδοχεία: Έναν ακόμη πιο ακριβή ρόλο σε σχέση με τα προαναφερθέντα επιτελούν τα συστήματα 

ελέγχου οικιακής θέρμανσης. Εκτός από τον έλεγχο της θερμοκρασίας και τους αισθητήρες κίνησης, 

αυτό το πρόγραμμα μπορεί να προβλέψει την  προθέρμανση του δωματίου λίγα λεπτά πριν την 

επιστροφή του οικοδεσπότη και δίνει στο προσωπικό τη δυνατότητα να ελέγχει ποια δωμάτια είναι 

άδεια χάρη σε μια οθόνη στη ρεσεψιόν, για να σβήσει τα φώτα και τη θερμοκρασία. 

Heat boss: είναι ένα ασύρματο σύστημα για εμπορικά κτίρια που επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να 

ελέγχει τη θερμοκρασία και τα φώτα κάθε δωματίου. Αυτό το έξυπνο σύστημα μπορεί να 

εξοικονομήσει το 30% των δαπανών ενέργειας ελέγχοντας: τη θέρμανση και την κατανάλωση 

ηλεκτρισμού και ζεστού νερού. Μέχρι σήμερα, τα ξενοδοχεία στα οποία εφαρμοζόταν αυτό το 

σύστημα είχαν εξοικονομήσει το 30% των δαπανών τους σε ενέργεια και η αντίδραση των πελατών 

ήταν σε μεγάλο βαθμό θετική. 

Έξυπνη φυσική κατάσταση 

Πολλοί πιστεύουν ότι η φυσική κατάσταση μετατοπίζεται προς την εξατομικευμένη, χάρη στις 

προοπτικές των τεχνολογιών καινοτομίας. Τα όργανα γυμναστικής γίνονται συμβατά με εφαρμογές 

παρακολούθησης, αναβαθμίζοντας έτσι την ευεξία. Η πορεία της φυσικής κατάστασης μπορεί πλέον 

να τροποποιηθεί και να παρακολουθηθεί βήμα προς βήμα, ανάλογα με τις ανάγκες του αθλητή. Ας 

δούμε μερικά παραδείγματα αυτής της τεχνολογίας. 

Το νέο ποδήλατο KOMPAN Fitness: το νέο προϊόν της Εταιρείας συνδύασε τη σπουδαιότητα της 

φυσικής κατάστασης με τη διασκέδαση. Μάλιστα, χάρη στη σύνδεσή Bluetooth που διαθέτει, αυτό 

το εργαλείο μπορεί να γίνει συμβατό με το smartphone σας και μπορείτε έτσι να παίξετε minigames 
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ενώ προπονείστε. Με αυτόν τον τρόπο, καθένας μπορεί να παραμείνει σε φόρμα με τους φίλους του 

χωρίς να παραμελήσει τη φυσική του κατάσταση. 

  

*Πηγή: Pixabay. Pexels/Karl Solano 

EGYM Trainer: χάρη στην εφαρμογή EGYM Trainer, η προπόνηση των πελατών σας θα γίνει πολύ 

πιο εύκολη. Στην πραγματικότητα, η εφαρμογή σάς παρέχει μια πλήρη βάση δεδομένων που σας 

βοηθά να μείνετε σε επικοινωνία με τους πελάτες σας μέσω μιας χρήσιμης πλατφόρμας. Επιπλέον, 

μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 1000 ασκήσεις που παρέχονται από την εφαρμογή, για να 

δημιουργήσετε το τέλειο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους συνδρομητές σας. 

EGYM Cloud: αυτό το χρήσιμο εργαλείο επιτρέπει τον έλεγχο και την παρακολούθηση των αθλητών 

σας απευθείας από την εφαρμογή. Χάρη σε αυτή τη λειτουργία μπορείτε να παρέχετε το καλύτερο 

πρόγραμμα φυσικής κατάστασης σε όλους τους πελάτες σας με βάση τις ανάγκες τους. 

Smart Cardio: επιτρέπει στα μέλη σας να παρακολουθούν συνεχώς τον καρδιακό τους ρυθμό ενώ 

ακολουθούν το πρόγραμμα προπόνησης. Αυτό επιτελείται χάρη σε 3 λειτουργίες: 

● Παιχνιδοποίηση: χάρη στην καμπύλη προπόνησης EGYM, το μέλος μπορεί να ελέγξει το 

σωστό φορτίο και τη διάρκεια της προπόνησης, καθώς και να παραμείνει προσηλωμένο στο 

να εκτελέσει σωστά την άσκηση. 

● Τακτικές δοκιμές: χρησιμοποιώντας τακτικές δοκιμές, η συσκευή υπολογίζει και παρέχει ένα 

εξατομικευμένο πρόγραμμα αερόβιας άσκησης. 

● Υδροθερμικές περιοχές: ακόμη και αυτός ο τομέας ωφελεί την πρόοδο της έξυπνης 

τεχνολογίας. Χάρη σε έναν συνεχή έλεγχο του επιπέδου διοξειδίων του άνθρακα στην 

περιοχή, το σύστημα μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία ή την υγρασία για να φέρει μια 

τέλεια εμπειρία στον πελάτη, αποφεύγοντας την κατασπατάληση ενέργειας κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας. Όλες αυτές οι νέες βελτιώσεις στους χώρους spa μετατρέπουν τη 

φυσική κατάσταση σε μια μαγική εμπειρία για όλους τους πελάτες. 
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*Πηγή: Pixabay/JanBaby 

Καινοτομία στις επιχειρήσεις ευεξίας 

Σημείο εκκίνησης: Δεδομένα 

Η τεχνητή νοημοσύνη επεξεργάζεται ένα μεγάλο όγκο δεδομένων. Αυτό είναι θεμελιώδες για να 

επιτραπεί στο σύστημα να επεξεργάζεται και να δημιουργεί μια βάση δεδομένων χρήσιμη για την 

προετοιμασία και την επίτευξη της καλύτερης δυνατής εμπειρίας πελατών. Για να επιτύχει το 

πείραμα, το σύστημα πρέπει να μετατρέψει τις κοινωνικές δράσεις σε εξειδικευμένα δεδομένα. Αυτό 

συνίσταται στη συλλογή μεγάλου όγκου δεδομένων από διαφορετικές πηγές και στην επεξεργασία 

τους μέσω συσκευών Διαδικτύου των Πραγμάτων. Χάρη σε αυτή τη λειτουργία, σας δίνεται η 

δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα λεπτομερές προφίλ πελάτη που θα είναι χρήσιμο για τη 

βελτίωση των συνθηκών της επιχείρησης φιλοξενίας σας (εστιατόρια, ξενοδοχεία, κ.λπ.). 

 

*Πηγή: Pixabay/Geralt. Pexel/Francesco Ungaro. Pixabay/Sattysingh 

Η αλυσίδα InterContinental ήταν από τις πρώτες που κατανόησαν αυτήν την έννοια. Οι υπηρεσίες 

βελτιώθηκαν με τη συλλογή δεδομένων από πολλές διαφορετικές πηγές (πλατφόρμες κρατήσεων, 

έρευνες, πρόγραμμα επιβράβευσης και δεδομένα μέσων κοινωνικής δικτύωσης). 

Στις μέρες μας, η μείωση του κόστους των αισθητήρων καθιστά δυνατή την αξιοποίηση αυτής της 

δυνατότητας. Στην πραγματικότητα, χάρη σε αυτήν την τεχνολογία γίνεται πιο εύκολο να ρυθμίσετε 

την προτιμώμενη θερμοκρασία του φαγητού ή του δωματίου ή να διαμορφώσετε δωμάτια που 

μπορούν να τροποποιηθούν απευθείας από τον πελάτη με το smartphone του. 

Μερικά παραδείγματα εταιρειών που εργάζονται βάσει αυτής της τεχνολογίας για να βελτιώσουν 

τις υπηρεσίες τους είναι: 

● Τα ειδικά δωμάτια της Hilton, τα οποία επιτρέπουν στους πελάτες, μέσω της εφαρμογής 

Hilton, να τα μετατρέψουν σε χολ με τηλεόραση, να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία και να 

σβήσουν τα φώτα απευθείας από το smartphone. 

● Τα δωμάτια της Marriott: επιτρέπουν στους πελάτες να παραμερίσουν τη ρεσεψιόν και να 

μεταβούν απευθείας στο δωμάτιο που έκαναν κράτηση, ξεκλειδώνοντάς το με την 

εφαρμογή των smartphone τους. 
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● Vita Mojo: είναι ένα εστιατόριο που επιτρέπει στους πελάτες να επιλέξουν το γεύμα τους και 

να ελέγξουν την περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και πρωτεΐνες. 

● Orchid Hotels: αυτά τα ξενοδοχεία, χάρη σε έναν αισθητήρα, συλλέγουν τα δεδομένα σχετικά 

με την κατανάλωση ενέργειας και επιτρέπουν στο προσωπικό να ρυθμίσουν την ποσότητα 

της ενέργειας που χρησιμοποιείται, για να μη γίνεται σπατάλη. 

Δημιουργία βιομηχανίας έξυπνης φιλοξενίας με AI (Τεχνητή Νοημοσύνη) 

Μετά τη συλλογή δεδομένων, τα συστήματα AI μπορούν να προσφέρουν μια εξατομικευμένη 

εμπειρία στους πελάτες, με συνεχή βελτίωση της υπηρεσίας ακολουθώντας τις διαφορετικές 

ανάγκες τους. Συνήθως, οι βελτιώσεις στη βιομηχανία φιλοξενίας κινούνται με αργούς ρυθμούς, 

αλλά η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να αποτελεί διαφορετική περίπτωση. Οι μεγάλες και μικρές 

βιομηχανίες αναπτύσσουν διαφορετικά συστήματα προσανατολισμένα σε εστιατόρια, ξενοδοχεία 

και συνεδριακά κέντρα. Η παρακάτω λίστα αναφέρει μερικά παραδείγματα: 

● Allora: πρόκειται για μια τεχνολογία AI που αναπτύχθηκε από την Avvio που αξιοποιεί 

ενισχυτική μάθηση από κάθε διαδικτυακή αλληλεπίδραση για να προσφέρει τις καλύτερες 

τιμές για δωμάτια ξενοδοχείων. Η κατανόηση της συμπεριφοράς μεμονωμένων κρατήσεων 

πελατών βελτιστοποιεί το έργο της. 

● Connie the Concierge: υιοθετήθηκε από τη Hilton και πρόκειται για ένα ρομπότ που 

αναπτύχθηκε από την IBM Watson για να προτείνει τις καλύτερες δραστηριότητες, 

εστιατόρια ή αξιοθέατα στους επισκέπτες. 

● Chatbots: είναι ένα ρομπότ που μοιάζει με την Connie, που εκτός από προτάσεις για 

αξιοθέατα, δραστηριότητες και εστιατόρια προσφέρει στον επισκέπτη πληροφορίες για 

ξενοδοχεία, τρένα και αεροδρόμια. 

● Flippy: κατασκευασμένο από τη Miso Robotics, είναι ένας βοηθός κουζίνας για γρήγορο 

φαγητό που μπορεί να βοηθήσει στο μαγείρεμα και την προετοιμασία χάμπουργκερ. 

● Υπηρεσία Allset: χρησιμοποιείται από την εταιρεία Allset και επιτρέπει στους πελάτες να 

προπαραγγείλουν το γεύμα τους και να το παραλάβουν αμέσως μόλις φτάσουν στο χώρο. 

Επιπλέον, τα συστήματα δίνουν πληροφορίες για τις ώρες αιχμής στις οποίες συσσωρεύεται 

περισσότερος κόσμος στα εστιατόρια, καθώς και για τη χωρητικότητά τους, ώστε να 

περιορίζονται οι κρατήσεις σε πολυσύχναστα εστιατόρια. 

Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα υπηρεσιών που παρέχονται από τεχνολογία AI και που έχουν 

εφαρμοστεί. Όλες οι βιομηχανίες, μικρές ή μεγάλες, θα αξιοποιήσουν αυτήν τη νέα τεχνολογία, 

επιδιώκοντας περαιτέρω βελτίωση σε αυτού του τύπου υπηρεσίες. 
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*Πηγή: Pixabay. Pexels/Taryn Elliott 

Έξυπνα κτίρια για ευεξία 

Τα έξυπνα συστήματα ελέγχου κτιρίων είναι το κλειδί για την ευεξίας. 

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι ένα σημαντικό ποσοστό υπαλλήλων που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της φιλοξενίας, επισημαίνουν ότι η εργασία τους βλάπτει την ευεξία τους. Αυτές οι 

αντιδράσεις στο χώρο εργασίας μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα υγείας όπως κατάθλιψη, 

άγχος και λιγότερη παραγωγικότητα. 

Η έκθεση του British Council for Offices (BCO) επεσήμανε ότι λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες 

πιστεύουν ότι το περιβάλλον εργασίας τους έχει καλή επίδραση στην ευεξία τους και το 17% 

πιστεύει ότι ο χώρος εργασίας βλάπτει την ευεξία. Μολαταύτα, ένα χαμηλό ηθικό μπορεί να 

επηρεάσει άσχημα την παραγωγικότητα και οδηγώντας μακροπρόθεσμα σε απώλεια κέρδους, 

καθώς και στην εμφάνιση προβλημάτων υγείας για το προσωπικό. 

Κατόπιν όλων αυτών των συμπερασμάτων, προέκυψε ότι ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας 

μπορεί να αποφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα όσον αφορά το κέρδος, την υπόληψη και τη 

δυνατότητα προσέλκυσης καλά εκπαιδευμένου προσωπικού. Ο ρόλος της τεχνολογίας και των πιο 

διαδραστικών συστημάτων μπορεί να είναι το κλειδί για την επίτευξη αυτών των στόχων. 

Φωτισμός, θέρμανση & άνεση 

Η έκθεση με τίτλο «Υγεία, ευημερία και παραγωγικότητα στα γραφεία: το επόμενο κεφάλαιο για το 

πράσινο κτίριο» εκδόθηκε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων και υπογραμμίζει τη 

σημασία των καλών συνθηκών φωτισμού, της θερμικής άνεσης, της ελαχιστοποίησης των 

ανεπιθύμητων θορύβων και της καλής ποιότητας εσωτερικού χώρου ως κύρια εργαλεία για έναν 

υγιή και παραγωγικό χώρο εργασίας. 

Χωρίς αμφιβολία, τα έξυπνα κτίρια μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη αυτών των 

αποτελεσμάτων, χάρη σε ένα πιο εξατομικευμένο περιβάλλον για τους πελάτες, το οποίο επιτρέπει 

στο προσωπικό να επωφελείται με καλύτερο τρόπο από αυτές τις ιδανικές συνθήκες. Η συρρίκνωση 

αυτών των ζητημάτων θα συνοδεύεται από τη μείωση κόστους που επιτρέπουν τα έξυπνα κτίρια. 

Μέσω της μείωσης της χρήσης των φώτων, για παράδειγμα, η εταιρεία θα εξοικονομήσει χρήματα 



   

Μεθοδολογία για εκπαιδευτές στην έξυπνη φιλοξενία «Smart Hospitality Academy» 
Intelligence output 2 

SMART HOSPITALITY 2021   124 

 

μακροπρόθεσμα και θα μπορεί αποκομίσει κέρδη από την επένδυση για την εφαρμογή του έξυπνου 

συστήματος σε λίγα χρόνια. 

Είναι φυσιολογικό ότι αυτός ο εκσυγχρονισμός μπορεί να φέρει περισσότερα αποτελέσματα σε 

ορισμένους τομείς παρά σε άλλους. Για παράδειγμα, ο αισθητήρας μπορεί να ελέγξει την ποιότητα 

του αέρα, του εδάφους και της υγρασίας ως κύρια στοιχεία για ένα ξενοδοχείο ή ένα εστιατόριο. 

Αυτό μπορεί επίσης να βελτιώσει την ποιότητα του χώρου εργασίας διασφαλίζοντας καλό επίπεδο 

για πολυάριθμους παράγοντες, χωρίς όμως να βελτιώνει οπωσδήποτε την ψυχική κατάσταση του 

προσωπικού συγχρόνως. 

Η αγορά επεκτείνεται και εμπλουτίζεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο με νέα αγαθά . 

 

*Πηγή: Pexels/Breaking Pic 

Οι αμφιβολίες για τα έξυπνα κτίρια 

Παρόλο που η τεχνολογία των έξυπνων κτιρίων φαίνεται να είναι η λύση για τη βελτίωση της 

φιλοξενίας ευεξίας, υπάρχουν ορισμένες αμφιβολίες που πρέπει να αναφερθούν: 

● Η έλλειψη κεντρικών πλατφορμών είναι ένα εμπόδιο που μπορεί να επιβραδύνει την 

υιοθέτηση αυτού του συστήματος. Στην πραγματικότητα, η έλλειψη μιας κεντρικής 

πλατφόρμας όπου μπορούν να αποθηκευτούν δεδομένα μειώνει την αποτελεσματικότητα 

της συλλογής δεδομένων και, ως εκ τούτου, επιβραδύνει τη στρατηγική συνολικά. 

● Απόρρητο: το ζήτημα της ιδιωτικής ζωής είναι ένα από τα κεντρικά θέματα της σημερινής 

εποχής. Το γεγονός ότι κάποια εταιρεία συλλέγει τα προσωπικά τους δεδομένα κατά την 

προσφορά μιας υπηρεσίας δημιουργεί αμφιβολίες και φόβο στους ανθρώπους. Ανεξάρτητα 

από αυτό, το να γνωρίζετε πού ακριβώς βρίσκεται ένα άτομο σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των διασώσεων. Σε γενικές γραμμές, 

ο νόμος λαμβάνει υπόψη την ατομική ελευθερία και ακεραιότητα, και γίνεται ως εκ τούτου 

δύσκολο να πειστούν οι επισκέπτες ότι οι πληροφορίες τους θα χρησιμοποιηθούν μόνο για 

ερευνητικούς σκοπούς. 

● Μέλλον: οι στρατηγικές έξυπνων κτιρίων βασίζονται στην ικανοποίηση των επισκεπτών και 

του προσωπικού. Εάν τα έξυπνα κτίρια βοηθήσουν στη βελτίωση αυτού του περιβάλλοντος, 

οι ιδιοκτήτες θα γίνουν πιο ανοικτοί σε κάποιες επενδύσεις, από τη στιγμή που η απόφαση 
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θα ληφθεί χρησιμοποιώντας το βασικό τριπλό άξονα, δηλαδή το άτομο, τον πλανήτη και 

φυσικά το κέρδος, που είναι το σημαντικότερο για τον επιχειρηματία. Εάν αυτή η βελτίωση 

δεν μπορεί να γίνει πράξη, θα είναι δύσκολο να πειστούν οι ιδιοκτήτες να επενδύσουν 

κάποια χρήματα στην εκάστοτε τεχνολογία. 

Επισκέπτες με ειδικές ανάγκες 

Τα τελευταία 10 χρόνια η ανάπτυξη και η διάδοση εργαλείων όπως η Alexa από την Amazon, το Siri 

από την Apple ή η Cortana από τη Microsoft ήταν εντυπωσιακή. Τα συστήματα αυτά που διαθέτουν 

υποστήριξη για φωνητικές εντολές μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα για άτομα με αναπηρίες, 

καθιστώντας τα ικανά να παρακάμψουν τα εμπόδια που συναντούν. Ένα από τα θεμελιώδη  

χαρακτηριστικά είναι άνεση στο σπίτι. Με την ανάπτυξη των έξυπνων σπιτιών, τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες μπορούν να ζήσουν μόνα τους ή να χρειάζονται λίγη εξωτερική βοήθεια. 

Αυτή η τεχνολογία γίνεται όλο πιο δημοφιλής και οι συσκευές που είναι ήδη διαθέσιμες είναι πολλές: 

● Amazon Echo: αυτή η συσκευή σάς επιτρέπει να ελέγχετε τα πάντα στο σπίτι σας 

χρησιμοποιώντας μόνο τη φωνή σας. Εάν κατεβάσετε και την εφαρμογή Alexa, μπορείτε να 

ρυθμίσετε ξυπνητήρια, να κάνετε έρευνα στο διαδίκτυο, να προσθέσετε πράγματα στη λίστα 

αγορών και να κάνετε τόσα άλλα πράγματα χωρίς οποιαδήποτε σωματική εργασία. 

● Έξυπνο κλείδωμα: πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο, ακόμη περισσότερο από το κλασικό 

πληκτρολόγιο, που σας επιτρέπει να επιλέξετε το τηλέφωνο κάποιου άλλου (νοσοκόμα, μέλη 

της οικογένειας κ.λπ.) και να του δώσετε πρόσβαση στο σπίτι σας. Μπορείτε να ορίσετε 

πόσες φορές μπορεί να εισέλθει αυτό το άτομο, να ελέγξετε πότε εισέρχεται ακόμη και σε 

περίπτωση που του στερήσετε την πρόσβαση. 

● Έξυπνο κουδούνι: δημιουργήθηκε ειδικά για άτομα που είναι περιορισμένα σε ένα δωμάτιο 

ή σε νοσοκομειακό κρεβάτι. Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει, χάρη σε μια κάμερα και έναν 

αισθητήρα κίνησης, να βλέπετε ποιος χτυπά το κουδούνι και να αποφασίσετε αν θα 

ανοίξετε την πόρτα ή όχι. 

● Έξυπνος θερμοστάτης: σας επιτρέπει να επιλέγετε τη θερμοκρασία στο σπίτι σας 

απευθείας από το smartphone σας και να τη διατηρείτε σταθερή. Δημιουργήθηκε ειδικά για 

άτομα με εγκεφαλική βλάβη που προτιμούν ένα ζεστό σπίτι αλλά είναι χρήσιμο για όλους. 

Μπορείτε να επιλέξετε τη θερμοκρασία του χώρου σας όταν είστε έξω από το σπίτι και να 

μειώσετε τη θερμοκρασία όταν δεν είστε στο σπίτι, προκειμένου να εξοικονομήσετε 

ενέργεια. 

● Έξυπνος φωτισμός και πρίζες: με αυτήν τη συσκευή μπορείτε να επιλέξετε την ένταση των 

φώτων ανάλογα με τις ανάγκες ή τις δραστηριότητές σας. 

● Έξυπνες κουρτίνες, σκιάσεις ή περσίδες: με αυτές τις συσκευές ακόμη και ένα άτομο με 

αναπηρίες μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά σε ενέργειες που είναι συνήθως δύσκολες. 

Χρησιμοποιώντας μόνο την οθόνη αφής του smartphone του, έχει τη δυνατότητα να ελέγχει 

τις κουρτίνες και να τις σύρει όπως θέλει. 
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*Πηγή: Pixabay/geralt. Pexels/Marcus Aurelius 

Ρολόι Apple  

Αυτό το χρήσιμο εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Apple μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη ζωή 

των ατόμων με αναπηρίες. Ένα από τα χαρακτηριστικά είναι το AppleVoiceOver, για άτομα με 

προβλήματα στην όραση, το οποίο επιτρέπει την πλοήγηση στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας μόνο 

φωνητικές εντολές. Αυτή η δυνατότητα, που υποστηρίζεται από την τεχνολογία Taptic Engine, 

επιτρέπει στον χρήστη να ενημερώνεται για οποιοδήποτε μήνυμα, ειδοποίηση ή ακόμη και κλήση 

στο τηλέφωνό του με κάποιους ήχους που προέρχονται από το ρολόι. Χάρη σε αυτήν την 

τεχνολογία, ακόμη και άτομα που είναι κωφά ή μερικώς κωφά μπορούν πλέον να έχουν μια 

ακουστική «εμπειρία». Μάλιστα, η Apple έχει αναπτύξει ακουστικά Bluetooth για άτομα με μερική 

κώφωση που επιτρέπουν στο χρήστη να ακούει μουσική με στερεοφωνικό τρόπο. 

  

*Πηγή: Pixabay/Fancycrave1. Pixabay/ds_30 

Το μέλλον της προσβασιμότητας 

Οι συσκευές για άτομα με αναπηρία αυξάνονται καθημερινά σε αριθμό, αλλά θα είναι αδύνατο αυτά 

τα εργαλεία να γίνουν προσβάσιμα σε όλους, προσδοκώντας αρχικά την εισαγωγή τεχνολογιών για 

άτομα με μερική αναπηρία, που θα συνοδεύεται βαθμιαία από την εισαγωγή τεχνολογιών για 

άτομα με ολική αναπηρία. Στην πραγματικότητα, οι εταιρίες πρέπει να ακολουθήσουν αντίστροφη 

πορεία. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι αυτό της start-up Hz Innovations, που αναπτύχθηκε από τον Greyson 

Watkins, άτομο με κώφωση, ο οποίος δημιούργησε την τεχνολογία Wavio που επιτρέπει σε κωφά 

άτομα να «ακούνε» τον ήχο που παράγεται στα σπίτια τους. Χάρη σε μια συσκευή εγγραφής ήχου, 
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όλοι οι ήχοι του σπιτιού (ξυπνητήρια, φούρνος μικροκυμάτων, κουδούνι πόρτας, ανιχνευτής καπνού 

κ.λπ.) καταγράφονται και αποστέλλονται στο ρολόι ή στο smartphone του μέσω ειδοποιήσεων. 

Ένα άλλο παράδειγμα είναι το WeWalk της Vodafone που επιτρέπει σε άτομα με προβλήματα 

όρασης να λαμβάνουν ειδοποιήσεις, όπως κλήσεις και μηνύματα, απευθείας στη συσκευή του 

χρήστη. 

Τέλος, ένα άλλο παράδειγμα μπορεί να είναι ο ρυθμιζόμενος νεροχύτης που επιτρέπει στα άτομα σε 

αναπηρικό αμαξίδιο να πλένουν τα χέρια τους με ευκολία χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια. 
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VI. ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Καινοτομίες στα μέσα τοπικών μεταφορών 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Καινοτομίες στα μέσα τοπικών μεταφορών 

ΓΛΩΣΣΑΡΙ: Τοπικές μεταφορές, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αυτόνομη οδήγηση, ιπτάμενο 

αυτοκίνητο, πλοήγηση, βιομετρία, ασφάλεια 

ΣΚΟΠΟΣ: Η ενότητα ενδείκνυται για αυτοεκπαιδευόμενους παρόχους τουριστικών 

υπηρεσιών οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για προηγμένες 

τεχνολογίες τοπικής μεταφοράς, που σχετίζονται με καινοτομίες 

πρόσβασης εντός και εκτός ξενοδοχείων/αεροδρομίων/σιδηροδρομικών 

σταθμών. Περιλαμβάνονται πληροφορίες για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 

αυτόνομα οχήματα, ιπτάμενα αυτοκίνητα, αυτόνομη πλοήγηση, 

πρόσβαση με αναγνώριση βιομετρικών χαρακτηριστικών σε 

ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και θέματα ασφάλειας. Στόχος είναι να 

διασφαλιστεί μια άνετη και ανέπαφη αυτοεξυπηρέτηση κατά τη μεταφορά 

από μεγάλα σημεία μεταφοράς στο σαλόνι του ξενοδοχείου. 

ΣΤΟΧΟΙ: Μέχρι το τέλος της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει: 

● Δεξιότητες καινοτόμου σκέψης σχετικά με τις τοπικές μεταφορικές 

δυνατότητες. 

● Γνώση καινοτόμων μέσων και τεχνολογιών μεταφοράς. 

● Στάση ζωής που προωθεί την εφαρμογή καινοτομίας στις τοπικές 

μεταφορές. 

ΜΕΘΟΔΟΙ: Ψηφιακή Αυτοεκπαίδευση, Αυταξιολόγηση 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΕΣΑ: 

Η/Υ, κινητό, διαδίκτυο 

ΣΕΙΡΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 

Βήμα 1: (30 λ.) – Ψηφιακή απεικόνιση τάσεων καινοτομίας μεταφορών 

Βήμα 2: (1 ώρα) – Ψηφιακή Αυταξιολόγηση για την καινοτομία στις 

τοπικές μεταφορές 

Βήμα 3: (1 ώρα) – Τεχνικές τοπικών μεταφορών σημαίνει καινοτομία 

Βήμα 4: (30 λ.) – Σιγουριά  και ασφάλεια στην καινοτομία για τις τοπικές 

μεταφορές 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 

Τεστ/κουίζ (αρ. παραρτήματος) 

ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ: Paulauskas S. Circular economy 3:00: tourism service case/ Management - Journal 

of Management. Lithuania business university of applied sciences, ISSN 1648-

7974. Klaipeda, Lithuania. 2018, № 1(32). -P.91-97. 

https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/10_12_Paulauskas.pdf
https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/10_12_Paulauskas.pdf
https://www.ltvk.lt/file/zurnalai/10_12_Paulauskas.pdf
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Tourism service Self-Assessment tool - 

Ψηφιακή απεικόνιση των τάσεων καινοτομίας στις μεταφορές 

Η μεταφορά είναι ο κλάδος, ο οποίος απευθύνεται στη φυσική μεταφορά ενός επισκέπτη από το 

γεωγραφικό σημείο Α στο Β και στο Γ με τη βοήθεια ορισμένων μέσων μεταφοράς. Η καμπύλη Α 

αντιστοιχεί στο σαλόνι, η Β στο ξενοδοχείο και η Γ σε ένα μεγάλο σημείο αφετηρίας, όπως το 

αεροδρόμιο, ένας σιδηροδρομικός σταθμός, ένας σταθμός λεωφορείων κ.λπ. 

Για την ψηφιακή μοντελοποίηση της ποιοτικής μετάβασης στη μεταφορά, χρησιμοποιούμε μια 

τριχοτομική τάση απεικόνισης, όπου τα ποιοτικά στάδια λαμβάνουν τις παρακάτω έννοιες: Α) Θέση, 

Β) Αντίθεση και Γ) Σύνθεση (Εικ. 8.6.1). 

 

Εικ. 8.6.1. Τάση ποιοτικής μετάβασης στις μεταφορές. 

Οι γενικές τάσεις ανάπτυξης των μεταφορών περνούν από το «μονοδιάστατο» στάδιο (δρόμοι, 

σιδηρόδρομοι, τραμ, υπόγεια, μετρό, κ.λπ.) στο «δισδιάστατο» (λεωφορεία, θάλασσα κ.λπ.) και τέλος 

στο «τρισδιάστατο» (αέρας, μεγάλες αποστάσεις κ.λπ.), αποκτώντας μεγαλύτερη ελευθερία και 

ταχύτητα. Η πορεία που ακολουθείται είναι κυκλική, με αφετηρία την απώλεια οδικού δικτύου, στη 

συνέχεια την κατασκευή οδικού δικτύου για μεταφορές και με επιστροφή τελικώς στο αρχικό 

στάδιο, με μέσα μεταφοράς που δεν προϋποθέτουν οδικό δίκτυο. 

πίνακας 8.6.1. Ποιοτική μετάβαση των χαρακτηριστικών της μεταφοράς. 

Ποιότητα  Θέση  Αντίθεση  Σύνθεση  Κέρδη  

Διαστάσεις  Μονοδιά

στατη 
Δισδιάστατη Τρισδιάστατη Μεγαλύτερη ελευθερία, 

ταχύτητα 
Είδος  Χωρίς 

δρόμους 
Δρόμοι Αέρας, διάστημα Μεγαλύτερη ελευθερία, 

ταχύτητα 
Τρόπος  Ατομική Δημόσια Ατομική, με επιβίβαση Μεγαλύτερη ελευθερία, 

ταχύτητα 
Δυναμική  Βιολογία Καύση  Ηλεκτρική, ηλιακή Μεγαλύτερη ελευθερία, 

ταχύτητα 
Μεταφορά  Οδήγηση  Πλοήγηση  Ψηφιοποίηση, ρομποτική, 

drones 
Ασφάλεια  

Σκοπός  Ειδική  Ελεύθερη Καθολική Αποδοτικότητα  
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Παράθυρα  Γυάλινα Γυάλινα  Επιφάνειες OLED Λιγότερη ενέργεια, λιγότερη 

μόλυνση 

Ψηφιακή αυταξιολόγηση για την καινοτομία στις τοπικές μεταφορές 

Αφετηρία της τουριστικής καινοτομίας στις τοπικές μεταφορές είναι η ψηφιακή αυταξιολόγηση του 

παρόχου τουριστικών υπηρεσιών με τη βοήθεια του iSAT, ενός ειδικού ψηφιακού εργαλείου που 

προϊδεάζει το χρήστη για καινοτομίες τουριστικών υπηρεσιών. 

Το iSAT είναι ένα ψηφιακό εργαλείο Αυτοαξιολόγησης που δημιουργήθηκε κατά την υλοποίηση του 

έργου «Έξυπνη Φιλοξενία» του Erasmus+. Αφού απαντήσει σε ένα σύνολο ερωτήσεων, ο συμμετέ-

χων θα εισπράξει συμπεράσματα σχετικά με το επίπεδο ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών 

που προσφέρει στην αγορά: φυσικό, οικονομικό, πράσινο, βιώσιμο και έξυπνο. Το πρόγραμμα θα 

υπολογίσει κατά πόσο μπορούν να μειωθούν οι δαπάνες υλικών, ενέργειας, γραφείου και χειρωνα-

κτικής εργασίας. Ο χάρτης θα βοηθήσει έναν πάροχο υπηρεσιών να συγκρίνει τη δική του ποιότητα 

καινοτομίας με αυτή των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών άλλων γεωγραφικών περιοχών. Το ερ-

γαλείο Αυταξιολόγησης διαθέτει λειτουργίες τελειότητας στην καινοτομία τουριστικών υπηρεσιών 

μέσω συστηματικής Αυτοαξιολόγησης και σύγκρισης προόδου. 

Mέσα τοπικών μεταφορών και τεχνολογική καινοτομία 

Οι μεταφορές από και προς ένα σημείο Γ, προϋποθέτουν συνήθως δύο γεωγραφικές τοποθεσίες που 

είναι σε μεγάλη απόσταση η μία από την άλλη. Αρχικά επιτελούντο με ζώα - γαϊδουράκια, ταύρους, 

άλογα, καμήλες, ελέφαντες και άλλα μέσα μεταφοράς. Η εφεύρεση των κινητήρων ισχύος, 

επέτρεψαν μετακινήσεις με ταχύτερη και μεγαλύτερη κάλυψη απόστασης μέσω δρόμων, 

σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροπλάνων. Στο επόμενο στάδιο θα παρατηρούνται όλο και 

περισσότερες καινοτομίες, όπως αεροσκάφη κάθετης απογείωσης (SpaceX), ιπτάμενα αυτοκίνητα, 

μέσα μεταφοράς με κάψουλες κ.λπ. 
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Εικ . 8.6.2. Το αυτόνομο ταξί αποτελεί πλέον πραγματικότητα, 2020. 

Η τοπική μεταφορά καθορίζεται από τη γεωγραφική θέση και το χρόνο μεταφοράς ενός επισκέπτη 

με αποσκευές (περίπου μία ώρα το πολύ), για μετάβαση από το σημείο Γ στο σημείο Β, δηλαδή την 

τοποθεσία του ξενοδοχείου. Γι’ αυτόν το σκοπό, χρησιμοποιούνται κατά κανόνα λεωφορεία, τρένα, 

τραμ, μετρό, ταξί και άλλα μέσα. 

 

Εικ . 8.6.3. Αυτόνομο αναπηρικό αμαξίδιο  φιλοξενίας19 

Οι τεχνολογίες καινοτομίας στις μεταφορές συνεισφέρουν στον περιορισμό της ανθρώπινης 

παρέμβασης στη μεταφορά και δίνουν δυνατότητες αυτοεξυπηρέτησης στους ταξιδιώτες, με 

μεταφορικά μέσα. Είτε αφορούν ενοικίαση αυτοκινήτου, είτε χρήση κοινόχρηστων οχημάτων κ. ο. κ., 

είναι πρωτίστως φιλικά προς το περιβάλλον, ασφαλή και εξοπλισμένα με συστήματα πλοήγησης. Τα 

κορυφαία τοπικά μέσα μεταφοράς είναι τα ιπτάμενα αυτοκίνητα, τα οποία διαθέτουν αυτόνομη 

πλοήγηση. 

 
19https://newatlas.com/automotive/waymo-one-fully-driverless-phoenix/ 

https://newatlas.com/automotive/waymo-one-fully-driverless-phoenix/
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Μια απλή μετακίνηση στο εσωτερικό του ξενοδοχείου συνδεόταν μέχρι πρόσφατα με φυσική 

εργασία εκ μέρους του επισκέπτη, για τη μεταφορά των αποσκευών του από την είσοδο στο 

δωμάτιο που έκανε κράτηση. Στο παρελθόν, ο επισκέπτης έπρεπε να εξυπηρετηθεί από έναν 

υπάλληλο ξενοδοχείου για τη μεταφορά των αποσκευών του στο δωμάτιο. Η καινοτόμος ιδέα 

μεταφορών στους εσωτερικούς χώρους απαιτεί αυτοματοποίηση της πλήρους μετακίνησης των 

επισκεπτών, χωρίς καμία χειρωνακτική ή ενημερωτική υποστήριξη από το προσωπικό του 

ξενοδοχείου. 

Το σύστημα βιομετρικής αναγνώρισης πρέπει να είναι σε θέση αναγνωρίζει κάθε επισκέπτη και να 

προσφέρει αυτόματα αυτόνομο αμαξίδιο για τη μεταφορά ατόμων και αποσκευών μέσω 

διαδρόμων και ανελκυστήρων μέχρι το δωμάτιο. Οι ψηφιακοί ατομικοί βοηθοί ταξιδιών πρέπει να 

διατηρούν μόνιμη επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους παρόχους υπηρεσιών και να διασφαλίζουν 

μια άνετη ατομική μετακίνηση στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ενός ξενοδοχείου. 

Ασφάλεια και σιγουριά στην καινοτομία των τοπικών μεταφορών 

Η ασφάλεια των επισκεπτών, της περιουσίας και των προσωπικών πληροφοριών διασφαλίζεται 

μέσω βιομετρικού ελέγχου στα σημεία πρόσβασης των χώρων κάθε ξενοδοχείου. Το σύστημα 

ασφαλείας του ξενοδοχείου πρέπει να ικανοποιεί τον επισκέπτη και να εξασφαλίζει την αποφυγή 

ατυχημάτων κατά τη μεταφορά μέσω διαδρόμων και ανελκυστήρων στο δωμάτιο του. Στο σκοπό 

αυτό, καθώς και στην τήρηση των κανόνων υγείας συνεισφέρουν επίσης τα αναπηρικά αμαξίδια, οι 

συσκευές βιομετρικής αναγνώρισης και οι μετρητές θερμοκρασίας και σωστής κίνησης των μελών 

του σώματος. Συγχρόνως πρέπει να προβλέπονται πιθανές ακατάλληλες ενέργειες από την πλευρά 

των υπαλλήλων, καθώς και εκδηλώσεις ικανοποίησης εκ μέρους του επισκέπτη, μόλις αυτός φτάσει 

στο δωμάτιό του. 

Τα συστήματα και το προσωπικό του ξενοδοχείου πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους 

επισκέπτες με ειδικές ανάγκες και να τους παρέχουν ειδική υποστήριξη. 

Αυτό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής κατά τις νυχτερινές ώρες σε χώρους στάθμευσης, σε περιοχές 

κοντά σε ξενοδοχεία, σε διαδρόμους, κ.λπ., όπου θα μπορούσε να πληγεί η ασφάλεια ενός 

επισκέπτη. Τα συστήματα ασφαλείας του ξενοδοχείου πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν 

μόνιμα κάθε μη καταχωρημένο άτομο, ώστε να εμποδίζεται η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του 

ξενοδοχείου και στα δωμάτια. 

Πρέπει να παρέχονται ειδικά συστήματα παρακολούθησης και προγράμματα κανόνων ασφαλείας 

για καταστάσεις καραντίνας ή πανδημίας, όταν γίνεται υποχρεωτική η χρήση μάσκας και η τήρηση 

αποστάσεων μεταξύ ατόμων σε διαδρόμους, σκάλες, ανελκυστήρες κ.λπ. Σε περίπτωση αφύσικης 

δραστηριότητας, συγκεκριμένα συστήματα συναγερμού πρέπει να υπενθυμίζουν τους κανόνες 

ασφάλειας στους επισκέπτες. 
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Μετά τον εντοπισμό ενός περιστατικού υγείας ή εγκληματικότητας που αφορά έναν επισκέπτη, τα 

συστήματα του ξενοδοχείου πρέπει είναι σε θέση να εγκαλούν άμεσα υπαλλήλους έκτακτης ανάγκης 

ή ασφαλείας για να του εξασφαλίσουν άμεση βοήθεια. 
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Παράρτημα 1:  Παραδείγματα εφαρμογής πρακτικών έξυπνης 

φιλοξενίας 
Συμβουλευτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να βρείτε τη σχετική εργαλειοθήκη: 

https://www.eksponente.lt/SH-O2-1-best-practice-data-2020-11-02.pdf 

 

https://www.eksponente.lt/SH-O2-1-best-practice-data-2020-11-02.pdf
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Παράρτημα 2:  Τεστ. 

1. Περίληψη μαθήματος, μεθοδολογία και ψηφιακά εργαλεία 

 
 Θέματα Ε Α1 Α2 Α3 Α4 Σωστή 

Α 

1. 1 Έξυπνη 

φιλοξενία- 

Μεθοδολο

γία 

αυτοβελτί

ωσης 

Technogeny/”τεχνογο

νία” είναι: 

Η επιστήμη για 

τις τεχνολογίες 

Η επιστήμη 

των 

τεχνολογικών 

συσκευών 

Η επιστήμη 

σχετικά με την 

προέλευση και 

την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

Η γενετική 

μηχανική 

3 

 

2. 2  Τι αποτελεί μια 

εκπαιδευτική ενότητα; 

Το πρόγραμμα 

διαμόρφωσης 

ενός 

Ανθρώπου 

Ένας μαθητής Ένα 

εκπαιδευτικό 

μάθημα 

Ένα 

εκπαιδευτικό 

ίδρυμα 

1 

3.   Η μάθηση είναι: Η εξέλιξη στο 

πλαίσιο των 

γονιδιακών 

δυνατοτήτων  

Η διδασκαλία 

από ένα 

δάσκαλο ή 

καθηγητή 

Η εκπαίδευση Διαφέρει για 

κάθε 

άνθρωπο 

1 

4.   Σκοπός ενός 

παιχνιδιού είναι: 

Η εκμάθηση 

μέσα από 

προσομοιώσεις 

προγραμμάτων 

δράσης  

Το χάσιμο 

χρόνου 

Η σπατάλη 

χρόνου 

Να γίνει 

απομίμηση 

κάποιου 

πράγματος 

1 

5.   Ο τρόπος να μάθει 

κανείς κάτι είναι η 

μετάβαση: 

Από την 

εκπαίδευση, 

στην 

αυτοβελτίωση  

Από την 

αυτοβελτίωση, 

στην 

εκπαίδευση 

Από την 

εκπαίδευση 

στην εικονική 

μοντελοποίηση 

της 

πραγματικότητ

ας 

Από τη 

μάθηση, στη 

Μεταφυσική 

1 

6.   Το μαθησιακό 

περιεχόμενο 

μεταβαίνει: 

Από τη 

Μεταφυσική 

στην εικονική 

μοντελοποίηση 

της 

πραγματικότητ

ας. 

Από την 

εικονική 

μοντελοποίηση 

της 

πραγματικότητ

ας στη 

Μεταφυσική 

Από τη 

Μεταφυσική 

στην 

Εκπαίδευση 

Από την 

αυτοβελτίωσ

η στην 

ψηφιακή 

μοντελοποίη

ση της 

πραγματικότ

ητας 

1 

7.   Ποιο είναι το 

συνθετικό στάδιο της 

μάθησης; 

Η δεσποτική, 

δια ζώσης 

εκπαίδευση 

Η 

δημοκρατική, 

μικτή μάθηση 

Η φιλελεύθερη 

αυτοβελτίωση 

Διαφέρει για 

κάθε 

πολιτισμό 

3 

8.   Το μέλλον ανήκει 

στην: 

Ομαδική 

εκπαίδευση 

Ατομική 

αυτοβελτίωση 

Ατομική 

εκπαίδευση 

Ομαδική 

μάθηση 

2 

9.   Οι μελλοντικές 

γνώσεις θα είναι: 

Προφορικές Γραπτές Ψηφιακές Οπτικές 3 

10.   Τα μελλοντικά 

σχολεία θα είναι: 

Μεγάλα κτίρια Ψηφιακά 

περιβάλλοντα 

Το σπίτι Η βιβλιοθήκη 2 

11.   Ο μελλοντικός 

εκπαιδευτής θα είναι: 

Καθορισμένος 

δάσκαλος 

Επιλεγμένος 

μέντορας 

Επιλεγμένος 

δάσκαλος 

Καθορισμένο

ς μέντορας 

2 

12.   Η μελλοντική 

γνωστική λειτουργία 

θα είναι:  

Η ανάλυση 

 

Η σύνθεση Η συλλογή 

 

Η υπόθεση 2 
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13.   Η παγκόσμια 

προοπτική του 

μέλλοντος είναι: 

Η 

σφαιρικότητα, 

στοιχείο - 

άτομο  

Η κλίμακα 

ανάπτυξης – 

οικονομικό 

άλμα 

Η 

πραγματικότητ

α γίνεται 

αντιληπτή από 

τις αισθήσεις 

Ο φυσικός 

κόσμος 

2 

14.   H μελλοντική 

μεθοδολογία θα είναι: 

Σχολαστική Η εικονική 

μοντελοποίηση 

της 

πραγματικότητ

ας 

Κυβερνητική Γενετική 2 

15.   Η μελλοντική 

λογική/ορθή σκέψη 

θα είναι: 

Η επίσημη Η διαλεκτική Η εικονική Ψηφιακή 3 

16.   Η μελλοντική ηθική 

θα είναι: 

Η αφοσίωση Η 

υπευθυνότητα 

Ψηφιακή Τα 

Blockchains 

2 

17.   Η μελλοντική 

επιχειρηματικότητα 

θα είναι: 

Η έξυπνη 

καινοτομία 

Η βιώσιμη 

ανάπτυξη 

Τα οικονομικά Η ψηφιακή 

μοντελοποίη

ση 

1 

18.  Πύλη 

ψηφιακής 

αυτοβελτί

ωσης 

Ο σκοπός της πύλης 

ψηφιακής 

αυτοβελτίωσης είναι: 

Η μάθηση και η 

εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση  Η εξέταση και 

η πιστοποίηση 

Η μάθηση, η 

εκπαίδευση, 

η εξέταση 

και η 

πιστοποίηση 

4 

19.   Ποιες λειτουργίες με 

ερωτήσεις είναι 

διαθέσιμες; 

Η ανασκόπηση, 

η εκπαίδευση 

και η εξέταση 

Η εκπαίδευση Η εξέταση Η 

εκπαίδευση 

και η 

εξέταση 

1 

20.   Πόσες ερωτήσεις είναι 

αρκετές για μία 

εκπαιδευτική 

συνεδρία;  

10 1 20 5 1 

21.   Πώς να εκπαιδευτείτε  

και πότε να 

προχωρήσετε σε 

εξετάσεις; 

Μετά την λήψη 

τριών 10-

άριστα στην 

σειρά, 

προχωρήστε σε 

εξετάσεις 

Είναι στην 

διακριτική σας 

ευχέρεια 

Μετά την λήψη 

ενός 10-

άριστα, 

προχωρήστε 

σε εξετάσεις 

Επιχειρήστε 

τις εξετάσεις 

όταν είστε 

έτοιμοι  

1 

22.   Πόσο διαφέρουν οι 

τρόποι 

εκπαίδευσης και 

εξέτασης ; 

Η εκπαίδευση 

είναι ορατή 

θεωρία, η 

εξέταση όχι 

Η εξέταση είναι 

ορατή θεωρία, 

η εκπαίδευση 

όχι  

Μερικές φορές 

διαφέρουν  

Δε 

διαφέρουν 

1 

23.   Η καλύτερη 

αυτοβελτίωση 

επιτυγχάνεται: 

Μελετώντας 

θεωρία, 

κάνοντας μια 

ανασκόπηση 

των 

ερωτήσεων και 

των 

απαντήσεων, 

προσπαθώντας 

να απαντήσετε 

μέχρι να 

αποσπάσετε το 

υψηλότερο 

σκορ  

Προσπαθώντα

ς να 

απαντήσετε 

ερωτήσεις, 

μελετώντας 

θεωρία 

Προσπαθώντα

ς να 

απαντήσετε 

στις ερωτήσεις, 

κάνοντας 

ανασκόπηση 

των 

ερωτήσεων 

Κάνοντας 

μια 

ανασκόπηση 

και 

απαντώντας 

στις 

ερωτήσεις  

1 

24.   Είναι χρήσιμο να 

αποθηκεύετε τα 

αποτελέσματα;  

Επιβάλλεται, 

για να 

παρακολουθείτ

ε το ιστορικό 

Όχι 

απαραίτητα 

Είναι στη δική 

σας ευχέρεια 

Μόνο όταν 

πρόκειται 

για εξέταση 

1 
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αυτοβελτίωσης 

και προόδου  

25.   Τι αποδεικνύει ότι 

επιτυγχάνεται   

αυτοβελτίωση;  

Μόνο η λήψη 

τριών 10- 

άριστα στη 

σειρά  

Μια 

προβιβάσιμη 

βαθμολογία: 5-

10  

Όσο 

υψηλότερο το 

σκορ τόσο 

καλύτερα 

Εξαρτάται 

από το 

χρόνο 

μάθησης  

1 

26.  Ψυχολογικ

ή 

Αυτοβελτί

ωση πάνω 

στην 

καινοτομί

α iGenius 

Ποιος είναι ευφυής; Ένα άτομο με 

διαχρονικότητ

α  

Κάποιος που 

γεννήθηκε με 

εξαιρετικά 

καλλιεργημένα 

κάποια από τα 

θετικά 

χαρακτηριστικ

ά του   

Κάποιος που 

γεννήθηκε με 

εξαιρετικά 

καλλιεργημένα 

κάποια από τα 

χαρακτηριστικ

ά του   

Ένα άτομο 

που έμεινε 

στην ιστορία 

ως 

διασημότητα  

1 

27.   Κάθε άνθρωπος 

μπορεί να γίνει 

ευφυής;  

Ναι Μόνο εκ 

γενετής 

Όταν η ευφυΐα 

του 

αποδεικνύεται 

σημαντική για 

τους 

ανθρώπους 

Μόνο με τη 

σχετική 

εξουσιοδότη

ση 

1 

28.   Ποιος είναι το 

αντίθετο του 

ευφυούς; 

Ο σκλάβος Το άτομο με 

περιορισμένη 

ευφυία  

Ένα 

αποτυχημένο 

άτομο 

Ένας 

μισθωτός 

εργάτης 

1 

29.   Ποιο σύνολο 

χαρακτηριστικών 

είναι υποχρεωτικό για 

να γίνετε ευφυής;  

Εξυπνάδα, 

καινοτομία, 

σκοπιμότητα, 

ευελιξία και 

ρεαλισμός 

Το να έχεις 

πλούσιους 

γονείς και 

πολλά λεφτά 

Το να έχεις 

φίλους με 

επιρροή  

Το να έχεις 

επιτυχία 

1 

30.   Είναι δυνατό να 

βελτιωθούν τα 

χαρακτηριστικά της 

ευφυΐας;  

Ναι Όχι Μερικές φορές Εάν έχεις 

πολλά λεφτά 

1 

31.   Πώς να γίνετε ευφυής;  Ακολουθώντας 

ερωτήσεις και 

περαιτέρω 

οδηγίες από 

την πύλη 

iGenius 

Είναι αδύνατο Περιμένοντας 

μέχρι τα εκ 

γενετής 

χαρακτηριστικ

ά σας να 

αναδειχθούν 

ως εκείνα μιας 

ευφυΐας  

Δημιουργών

τας τη δική 

σας άποψη 

περί ευφυΐας  

1 

32.  Έξυπνη 

φιλοξενία 

ΜμΕ- 

Εργαλείο 

αυτοβελτί

ωσης iHsat 

Ποιος είναι ο σκοπός 

του εργαλείου 

υτοβελτίωσης iHsat; 

Να βοηθήσει 

μια ΜμΕ 

φιλοξενίας να 

αναπτυχθεί 

προς ένα 

επίπεδο 

έξυπνης 

φιλοξενίας   

Η 

αυταξιολόγηση 

σχετικά με την 

έξυπνη 

φιλοξενία  

Να 

ανακαλύψετε 

τη δική σας 

θέση στην 

αγορά 

φιλοξενίας  

Να σας μάθει 

πώς να 

βελτιώσετε 

την έξυπνη 

φιλοξενία 

στον τομέα 

της 

φιλοξενίας  

1 

33.   Τι σημαίνει “έξυπνη 

φιλοξενία”; 

Το να 

επιτευχθεί το 

υψηλότερο 

επίπεδο 

καινοτομίας 

στις 

επιχειρήσεις 

φιλοξενίας  

Ένας έξυπνος 

ιδιοκτήτης 

ξενοδοχείου 

Έξυπνοι 

υπάλληλοι σε 

μία μονάδα 

φιλοξενίας 

Ένα 

ξενοδοχείο 

για έξυπνους 

καταναλωτέ

ς 

1 

34.   Ποια βήματα 

συμβάλλουν στην 

ποιότητα στην έξυπνη 

Η φυσική, 

οικονομική, 

πράσινη, 

Ο σχεδιασμός 

και η 

κατασκευή 

Το να 

προωθηθείς 

στην 

Το να 

ονομάσεις το 

ξενοδοχείο 

1 
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φιλοξενία;  βιώσιμη και 

έξυπνη 

ανάπτυξη  

ενός έξυπνου 

ξενοδοχείου  

τουριστική 

αγορά ως 

δομή έξυπνης 

φιλοξενίας  

σου ‘έξυπνο’  

35.   Πώς το iHsat βοηθά 

στην αύξηση του 

πόσο έξυπνη είναι η 

μονάδα σας;  

Με μόνιμη 

αυτοαξιολόγησ

η στη βάση 

iHsat 

ερωτήσεων για 

την εισαγωγή 

στις 

προηγμένες 

καινοτομίες  

Με μόνιμη 

αυτοαξιολόγησ

η στη βάση 

iHsat 

ερωτήσεων 

Με μόνιμη 

αυτό-εισαγωγή 

στις 

προηγμένες 

καινοτομίες  

Με μία 

αυτόνομη 

αξιολόγηση 

στη βάση 

iHsat 

ερωτήσεων 

1 

36.   Πώς πρέπει να 

καινοτομήσει ένα 

έξυπνο ξενοδοχείο; 

Να εισάγει τις 

καλύτερες 

καινοτομίες 

Με μόνιμη 

ενημέρωση της 

ΜμΕ σας, μέσω 

της 

αναζήτησης, 

ώστε να είναι 

πάντα η πιο 

καινοτόμος σε 

ολόκληρο τον 

κόσμο  

Με μόνιμη 

ενημέρωση της 

ΜμΕ σας, μέσω 

της 

αναζήτησης, 

ώστε να είναι 

πάντα η πιο 

καινοτόμος 

στην περιοχή 

σας 

Με μόνιμη 

ενημέρωση 

της ΜμΕ σας, 

μέσω της 

αναζήτησης, 

ώστε να 

είναι πάντα 

η πιο 

καινοτόμος 

στην πόλη 

σας 

2 

37.  Εργαλείο 

καινοτομί

ας iProject 

για την 

έξυπνη 

φιλοξενία 

σε ΜμΕ  

 

Ο σκοπός του 

ψηφιακού εργαλείου 

επιχειρηματικότητας  

iProject είναι: 

Να 

δημιουργήσει, 

να αξιολογήσει 

και να 

επιβλέψει την 

εφαρμογή ενός 

καινοτόμου 

έργου  

Να σας μάθει 

πώς μια 

καινοτομία 

δημιουργείται 

και 

αξιολογείται  

Να εξετάσει 

μια καινοτομία 

ως προς την 

καταλληλότητ

ά της 

Να προτείνει 

μια 

καινοτομία 

για έναν 

επενδυτή ή 

έναν 

ιδιοκτήτη 

1 

38.   Ποια καινοτόμα 

εργαλεία αξιολόγησης 

χρησιμοποιούνται 

στο iProject; 

Η καινοτομία, η 

έξυπνη 

καινοτομία, οι 

απαιτήσεις της 

αγοράς και η 

κερδοφορία 

των 

επιχειρήσεων 

Οι απαιτήσεις 

της αγοράς και 

το 

επιχειρηματικό 

σχέδιο 

Η καινοτομία 

και η 

‘εξυπνάδα’ 

Η ‘εξυπνάδα’ 

και η 

κερδοφορία 

των 

επιχειρήσεω

ν 

1 

39.   Τι είναι η καινοτομία; Η ανερχόμενη 

τάση του 

προϊόντος ή 

της υπηρεσίας 

σε σχέση με την 

υφιστάμενη 

Κάτι που δεν 

υπάρχει στον 

υπόλοιπο 

κόσμο 

Κάτι που δεν 

υπάρχει στην 

περιοχή σας 

Κάτι που δεν 

υπάρχει σε 

ένα 

ξενοδοχείο 

1 

40.   Ποια είναι τα 

οικονομικά κριτήρια 

για την ‘εξυπνάδα’ 

μιας καινοτομίας;  

Η υψηλότερη 

παραγωγικότη

τα στην 

εργασία - η 

λιγότερη 

δυνατή 

χειρωνακτική 

δουλειά  

Η λιγότερη 

δυνατή 

μόλυνση 

Το μεγαλύτερο 

προσδόκιμο 

ζωής για τα 

άτομα 

Η χαρά των 

καταναλωτώ

ν 

1 

41.   Ποιοι δείκτες 

μάρκετινγκ βοηθούν 

στην αξιολόγηση της 

καταλληλότητας μιας 

καινοτομίας; 

Η αποδεκτή 

ζήτηση, η τιμή, 

ο τόπος και η 

προώθηση 

ενός νέου 

Η αποδεκτή 

τιμή για ένα 

καινοτόμο 

προϊόν από 

τους 

Ο αποδεκτός 

τόπος και 

χρόνος 

παράδοσης για 

ένα καινοτόμο 

Η αποδεκτή 

προώθηση 

για ένα 

καινοτόμο 

προϊόν  

1 
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προϊόν καταναλωτές  προϊόν  

42.   Πόσα χρόνια 

μπροστά πρέπει να 

αφορά το 

επιχειρηματικό σας 

μοντέλο;  

Έως 10 5-9 1-4 Όσο 

χρειάζεται  

1 

43.   Τι καθαρό 

συσσωρευμένο 

κέρδος παρέχει ένα 

εργαλείο που είναι 

κερδοφόρα επιλογή 

καινοτομίας; 

Πάνω από 1 

εκατομμύριο 

ευρώ μετά από 

10 χρόνια 

Πάνω από 10 

εκατομμύρια 

ευρώ μετά από 

10 χρόνια  

Πάνω από 100 

χιλιάδες ευρώ 

μετά από 5 

χρόνια  

Πάνω από 

100 χιλιάδες 

ευρώ μετά 

από 5 χρόνια 

1 

44.   Αποδεκτή καινοτομία 

είναι  όταν: 

Είναι νέα, 

έξυπνη, έχει 

ζήτηση, είναι 

εφαρμόσιμη και 

κερδοφόρα  

Είναι 

εφαρμόσιμη 

και κερδοφόρα 

Είναι 

κερδοφόρα 

Είναι έξυπνη 

και νέα 

1 

 

 
 

 

2. Θεματική έξυπνης φιλοξενίας 
 

 Θέματα Ε A1 A2 A3 A4 Σωστή 

A 

1.  Η γέννηση 

της 

έξυπνης 

φιλοξενίας 

Πρωταρχική 

ανάγκη της 

Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι: 

Η ειρήνη Η ανάπτυξη Η διακοπή της 

κλιματικής 

αλλαγής 

Η διακοπή των 

στρατιωτικών 

εξοπλισμών 

2 

2.   Η 

μεθοδολογική 

βάση για την 

Έξυπνη 

φιλοξενία 

είναι: 

Η Κυκλική 

Οικονομία 

3.0 

Η Κυκλική 

Οικονομία 1.0 

και 2.0 

Τα Οικονομικά Η βιώσιμη 

ανάπτυξη 

1 

3.   Η βασικότερη 

αρχή των 

Οικονομικών 

είναι: 

Η 

‘εξυπνάδα’ 

Η προστασία 

του 

περιβάλλοντος 

Η υγεία των 

ανθρώπων 

Το μεγαλύτερο 

ΑΕΠ 

(Ακαθάριστο 

Εγχώριο 

Προϊόν) 

1 

4.   Οι πηγές για 

τη φυσική 

ανάπτυξη 

είναι: 

Οι πόροι 

και η 

ενέργεια 

Η χειρωνακτική 

δουλειά και οι 

εργασίες 

γραφείου 

Οι καθαρές 

τεχνολογίες 

Οι έξυπνες 

τεχνολογίες  

1 

5.   Εφαρμογές 

πράσινης 

ανάπτυξης 

είναι: 

Το 

μάρκετινγκ 

Η αιολική, 

ηλιακή, 

ηλεκτρική 

ενέργεια, τα 

έξυπνα σπίτια, 

κλπ. 

Η ευεξία, η 

γενετική 

μηχανική, η 

αναγέννηση 

οργάνων 

Η τεχνητή 

νοημοσύνη, η 

ρομποτική, η 

εικονική 

πραγματικότητ

α 

2 

6.   Δείκτες 

βιώσιμης 

ανάπτυξης 

είναι: 

Η 

Οικονομία, 

η 

οικολογία, 

η κοινωνία 

και η 

Η οικονομία και 

η οικολογία 

Η ευτυχία των 

ανθρώπων 

Οικονομία 1 
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υπευθυνότ

ητα 

7.   Το 

αποτέλεσμα 

της έξυπνης 

ανάπτυξης 

είναι: 

Το κέρδος Η προστασία 

του 

περιβάλλοντος 

Το προσδόκιμο 

ζωής των 

ατόμων 

Η ευτυχία 4 

  Η βάση της 

τεχνητής 

νοημοσύνης 

είναι: 

Ο κύκλος 

αυτοδιαχεί

ρισης του 

ατόμου 

Η ορθότερη 

σκέψη 

Η έννοια της 

πλειοψηφίας 

Τα καλύτερα 

επιστημονικά 

επιτεύγματα 

1 

8.   Ο βασικός 

παράγοντας 

στις 

επιχειρήσεις 

φιλοξενίας 

είναι: 

Οι μεγάλες 

ιδιοκτησίες 

Οι μικρές 

επιχειρήσεις 

Οι μεσαίες 

επιχειρήσεις 

Οι 

οικογενειακές 

επιχειρήσεις 

4 

9.  Βιώσιμες 

καινοτομίε

ς στις 

τουριστικέ

ς 

επιχειρήσε

ις 

Ποιο είναι το 

βασικό στάδιο 

στη 

διαδικασία 

ένταξης στην 

καινοτομία 

για την 

πρακτική των 

ΜμΕ;  

Η 

εμπορευμα

τοποίηση 

Η βασική 

έρευνα 

Η εφαρμοσμένη 

έρευνα 

Η ανάπτυξη 1 

10.   Ποιος είναι ο 

βασικός 

παράγοντας 

στις 

επιχειρήσεις 

έξυπνης 

φιλοξενίας;  

Ο 

καταναλωτ

ής 

Η ΜμΕ Ο τουριστικός 

σύλλογος 

Το κράτος 2 

11.   Ο κύκλος 

φιλοξενίας 

αποτελείται 

από: 

Το 

μάρκετινγκ, 

την 

επικοινωνί

α, τη 

διαμονή, τη 

διατροφή, 

την ευεξία 

και τα 

τοπικά 

μέσα 

μεταφοράς 

Το σχεδιασμό, 

τη λήψη 

αποφάσεων, 

την υλοποίηση 

και τον έλεγχο 

Την έρευνα 

αγοράς, το 

σχεδιασμό και 

την εφαρμογή 

των υπηρεσιών, 

την 

καταμέτρηση 

των κερδών 

Την κράτηση, τη 

διαμονή, τη 

διατροφή και 

την ευεξία 

1 

12.   Ο κύριος 

δείκτης για 

την πρόοδο 

στις 

επιχειρήσεις 

φιλοξενίας 

είναι: 

Η 

παραγωγικ

ότητα στην 

εργασία 

Ο αριθμός των 

επισκεπτών 

Ο τζίρος Η κερδοφορία 

της επιχείρησης  

1 

13.   Τι καλείται να 

μειώσει η 

εφαρμογή 

‘εξυπνάδας’; 

Τα έξοδα 

γραφείου 

Τη 

χειρωνακτική 

εργασία 

Την ενέργεια Τα υλικά 2 

14.  Έξυπνη 

καινοτομί

α στις 

Ποια πρόταση 

ανήκει στο 

βασικό στάδιο 

Ο φυσικός 

τουρισμός 

αποτελεί 

Ο φυσικός 

τουρισμός είναι 

πολύ βλαβερός 

Ο ψηφιακός 

τουρισμός 

καλύπτει όλες 

Κάθε ταξίδι στο 

εξωτερικό είναι 

διασκέδαση  

3 



   

Μεθοδολογία για εκπαιδευτές στην έξυπνη φιλοξενία «Smart Hospitality Academy» 
Intelligence output 2 

SMART HOSPITALITY 2021   141 

 

τουριστικέ

ς 

επιχειρήσε

ις 

για τη 

μετάβαση 

στον ποιοτικό 

τουρισμό;  

ευεξία και επικίνδυνος 

για τους 

ταξιδιώτες  

τις απαιτήσεις 

των τουριστών, 

αποφεύγοντας 

το ταξίδι και τη 

μόλυνση του 

περιβάλλοντος  

15.   

 

Ποιες τεχνικές 

δυσκολίες 

περιορίζουν 

προσωρινά 

τον ψηφιακό 

τουρισμό; 

Η όραση 

και η ακοή 

Η γεύση και η 

αφή 

Η όσφρηση Η αφή, η γεύση 

και η όσφρηση  

4 

16.   Παρακαλώ, 

επιλέξτε τη 

σωστή 

πρόταση: 

Η Εικονική 

πραγματικ

ότητα 

περιλαμβά

νει 

τεχνολογίες 

όπως η 

Επαυξημέν

η 

πραγματικ

ότητα (AR), 

η 

Εκτεταμένη 

πραγματικ

ότητα (XR) 

και η 

Μεικτή 

πραγματικ

ότητα 

(MR). 

Η Επαυξημένη 

πραγματικότητ

α περιλαμβάνει 

τεχνολογίες 

όπως η 

Εικονική 

πραγματικότητ

α (VR), η 

Μεικτή 

πραγματικότητ

α (MR) και η 

Εκτεταμένη 

πραγματικότητ

α (XR). 

 

Η Εκτεταμένη 

πραγματικότητ

α περιλαμβάνει 

τεχνολογίες 

όπως η 

Επαυξημένη 

πραγματικότητ

α (AR), η 

Εικονική 

πραγματικότητ

α(VR) και η 

Μεικτή 

πραγματικότητ

α(MR). 

Η Μεικτή 

πραγματικότητ

α περιλαμβάνει 

τεχνολογίες 

όπως η 

Επαυξημένη 

πραγματικότητ

α (AR), η 

Εκτεταμένη 

πραγματικότητ

α (XR) και η 

Εικονική 

πραγματικότητ

α (VR). 

3 

17.   Πώς 

προκαλείται η 

καθηλωτική 

αίσθηση της 

εικονική 

πραγματικότη

τα;  

Κυρίως 

δημιουργεί

ται μέσω 

της όρασης 

και της 

ακοής 

Κυρίως 

δημιουργείται 

μέσω της 

όρασης και της 

ακοής όμως, σε 

μερικές 

περιπτώσεις, 

προστίθενται 

ερεθίσματα 

όσφρησης και 

αφής. 

Δημιουργείται 

μέσω κάποιου 

χειροκίνητου, 

μηχανικού 

συστήματος 

Δεν προκύπτει 

καμία 

καθηλωτική 

αίσθηση από 

την εικονική 

πραγματικότητ

α 

2 

18.   Η εικονική 

πραγματικότη

τα συνδέεται 

μόνο με τη 

βιομηχανία 

των 

παιχνιδιών: 

 

Ναι Όχι Συχνά Μερικές φορές 2 

19.   Ποια είναι η 

σωστή 

ερμηνεία για 

την 

Επαυξημένη 

πραγματικότη

τα (AR); 

 

Η 

Επαυξημέν

η 

πραγματικ

ότητα είναι 

μία μορφή 

ψηφιακών 

πληρωμών  

Η Επαυξημένη 

πραγματικότητ

α είναι μια 

μορφή 

τεχνολογίας 

που 

υπερτονίζει 

γεγονότα της 

Η Επαυξημένη 

πραγματικότητ

α είναι μία 

μορφή 

τεχνολογίας 

που συνδέει τον 

πραγματικό 

κόσμο με τον 

Η Επαυξημένη 

πραγματικότητ

α είναι ένα 

πληροφοριακό 

σύστημα για 

ξενοδοχεία 

 

2 
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πραγματικότητ

ας με στοιχεία 

που 

δημιουργούντα

ι από 

υπολογιστές   

κόσμο της 

πληροφορικής. 

20.   Πόσα 

τεχνολογικά 

είδη 

συμπεριλαμβά

νονται στον 

όρο (XR) 

Εκτεταμένη 

πραγματικότη

τα; 

 

Μόνο ένα, 

η 

Εκτεταμένη 

πραγματικ

ότητα 

Συμπεριλαμβάν

ονται  2 είδη 

Είναι ένας 

γενικός όρος 

που 

περιλαμβάνει 

την 

Επαυξημένη 

πραγματικότητ

α (AR), την 

Εικονική 

πραγματικότητ

α (VR), και τη 

Μεικτή 

πραγματικότητ

α (MR) 

Δεν 

περιλαμβάνει 

κανένα είδος 

τεχνολογίας 

αυτός ο όρος. 

 

3 

21.   Διαλέξτε τη 

σωστή 

πρόταση: 

 

Η Μεικτή 

πραγματικ

ότητα 

χρησιμοποι

εί το 

πραγματικ

ό 

περιβάλλον

, αλλά 

μπορεί να 

το 

μεταμορφ

ώσει σε 

μεγάλο 

βαθμό με 

ψηφιακές  

προσθήκες 

βασισμένες 

στην 

πραγματικ

ότητα.   

Η Μεικτή 

πραγματικότητ

α 

μεταμορφώνει 

το πραγματικό 

περιβάλλον σε 

εικονική 

πραγματικότητ

α.  

Η Μεικτή 

πραγματικότητ

α 

δημιουργήθηκε 

εξαιτίας των 

τεχνολογικών 

ελλείψεων κατά 

τη δημιουργία 

της Εικονικής 

πραγματικότητ

ας.  

 

Η Μεικτή 

πραγματικότητ

α μπορεί να 

δημιουργήσει 

έναν εικονικό 

κόσμο για τους 

χρήστες  μέσα 

στο ίδιο 

πληροφοριακό 

σύστημα. 

1 

22.  Έξυπνες 

αρχές για 

την 

καινοτομί

α σε 

τουριστικέ

ς ΜμΕ  

Ποιοι φορείς 

είναι σε 

επικοινωνία 

για τις 

υπηρεσίες 

φιλοξενίας;  

Ο πάροχος 

των 

υπηρεσιών

-Ο πελάτης 

Η ΜμΕ-Το 

κράτος 

Ο ιδιοκτήτης-Το 

προσωπικό 

Ο πελάτης- 1 

23.   Ποια είναι η 

αρχή της 

ευθύνης στη 

βιώσιμη 

καινοτομία;  

Η ευθύνη 

του 

καταναλωτ

ή απέναντι 

στην 

ιδιοκτησία 

του 

ξενοδοχείο

υ  

Η ευθύνη της 

ΜμΕ απέναντι 

στο κράτος  

Η ευθύνη του 

παρόχου 

υπηρεσιών και 

του 

καταναλωτή 

απέναντι στις 

σημερινές και 

μελλοντικές 

γενιές  

Η ευθύνη του 

προσωπικού 

απέναντι στον 

ιδιοκτήτη του 

ξενοδοχείου  

3 

24.   Η σύνθεση 

των 

Τη μέριμνα 

για όλο τον 

Τη μέριμνα 

μόνο για τη 

Τη μέριμνα για 

τη διαμονή και 

Τη μέριμνα για 

τη διαμονή, τη 

1 
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υπηρεσιών 

φιλοξενίας 

περιλαμβάνει: 

κύκλο των 

υπηρεσιών, 

από το 

μάρκετινγκ, 

την 

επικοινωνί

α, τη 

διαμονή, τη 

διατροφή, 

την ευεξία, 

μέχρι τα 

τοπικά 

μέσα 

μεταφοράς  

διαμονή τη διατροφή διατροφή και 

την ευεξία 

25.   Η ολιστική 

προσέγγιση 

μεριμνά για 

την κάλυψη: 

Της 

διαμονής 

και των 

βιολογικών 

αναγκών  

Των βιολογικών 

αναγκών, της 

υγείας και 

ασφάλειας, της 

επικοινωνίας, 

της 

αυτοεκτίμησης 

και της 

ελευθερίας 

έκφρασης  

Της διαμονής 

και της 

επικοινωνίας  

Της διαμονής 

και της υγείας 

και ασφάλειας  

2 

26.   Η ‘εξυπνάδα’ 

στην 

ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων 

πρέπει να 

βασίζεται:  

Στην 

υπέρβαση 

των  

φυσικών, 

οικονομικώ

ν, 

πράσινων, 

βιώσιμων 

και 

έξυπνων  

σταδίων 

ανάπτυξης. 

Στην κυκλική 

λειτουργία του 

τεχνικού και 

κοινωνικού 

συστήματος 

αυτοδιαχείριση

ς, που 

περιλαμβάνει 

το λογισμικό, 

την τεχνητή 

νοημοσύνη και 

τις υπηρεσίες 

καινοτομίας. 

 

Στην εισαγωγή 

συνθηκών 

υγείας και 

ασφάλειας για 

τους 

εργαζόμενους 

και τους 

καταναλωτές. 

 

Στην εισαγωγή 

καθαρών 

τεχνολογιών 

που επιδιώκουν 

τη μείωση της 

μόλυνσης του 

περιβάλλοντος 

και των εξόδων 

που σχετίζονται 

με την 

επεξεργασία και 

την 

ανακύκλωση 

αποβλήτων.  

1 

27.   Η τεχνική 

εφαρμογή 

απαιτεί: 

Ρεαλιστικές 

τεχνικές 

λύσεις για 

μια 

καινοτομία, 

λαμβάνοντ

ας υπόψιν 

τον 

εξοπλισμό 

υλικού και 

λογισμικού   

 

Το ενδιαφέρον 

των 

καταναλωτών  

Το ενδιαφέρον 

των ΜμΕ 

Το ενδιαφέρον 

και τη 

νομιμοποίηση 

της κοινωνίας  

1 

28.  Καινοτόμε

ς λύσεις 

και 

εφαρμογέ

ς έξυπνης 

φιλοξενίας

, 

κατάλληλε

ς για τις 

Το έξυπνο 

μάρκετινγκ 

είναι: 

Τοπικό Περιφερειακό Εθνικό Παγκόσμιο 4 
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τουριστικέ

ς 

επιχειρήσε

ις  

29.   Η έξυπνη 

επικοινωνία 

είναι: 

Ψηφιακή Με φυσική 

παρουσία 

Μέσω 

τηλεφώνου 

Μέσω e-mail 1 

30.   Η έξυπνη 

διαμονή είναι: 

Εικονικά 

αυτοδιαχει

ριζόμενη 

Ελεγχόμενη 

χειροκίνητα 

Αυτοματοποιημ

ένη 

Στην ευχέρεια 

του 

καταναλωτή 

1 

31.   Η έξυπνη 

διατροφή 

είναι: 

Εικονικά 

εξατομικευ

μένη και 

αυτοματοπ

οιημένη 

Ελεγχόμενη 

χειροκίνητα 

Ο μπουφές Στην ευχέρεια 

του 

καταναλωτή 

1 

32.   

 

Η έξυπνη 

ευεξία είναι: 

Εικονικά 

εξατομικευ

μένη και 

αυτοματοπ

οιημένη 

Ελεγχόμενη 

χειροκίνητα 

Αυτοματοποιημ

ένη 

Στην ευχέρεια 

του 

καταναλωτή 

1 

33.   Η έξυπνη 

τοπική 

μετακίνηση 

είναι: 

Εικονικά 

εξατομικευ

μένη και 

αυτοματοπ

οιημένη 

Ελεγχόμενη 

χειροκίνητα 

Αυτοματοποιημ

ένη 

Στην ευχέρεια 

του 

καταναλωτή 

1 

34.  Οφέλη 

των 

καινοτομι

ών 

έξυπνης 

φιλοξενίας 

για τις 

τουριστικέ

ς 

επιχειρήσε

ις και την 

κοινωνία  

Η έξυπνη 

φιλοξενία 

οδηγεί σε 

αύξηση της 

παραγωγικότ

ητας στην 

εργασία;  

Ναι Όχι Εν μέρει Μερικές φορές 1 

35.   Η έξυπνη 

φιλοξενία 

οδηγεί σε 

αύξηση των 

θέσεων 

εργασίας 

υψηλής 

τεχνολογίας: 

Ναι Όχι Εν μέρει Μερικές φορές 1 

36.   Η έξυπνη 

φιλοξενία 

οδηγεί σε 

αύξηση του 

επιχειρηματικ

ού κέρδους: 

Ναι Όχι Εν μέρει Μερικές φορές 1 

37.   Η έξυπνη 

φιλοξενία 

οδηγεί σε 

αύξηση της 

κοινωνικής 

ευθύνης: 

Ναι Όχι Εν μέρει Μερικές φορές 1 

  Η έξυπνη 

φιλοξενία 

Ναι Όχι Εν μέρει Μερικές φορές 1 
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οδηγεί στη 

διασφάλιση 

ενός υγιούς 

περιβάλλοντο

ς: 

38.   Η έξυπνη 

φιλοξενία 

οδηγεί σε 

αύξηση του 

προσδόκιμου 

ζωής των 

ανθρώπων: 

Ναι Όχι Εν μέρει Μερικές φορές 1 

 

3. Καινοτομία έξυπνης φιλοξενίας 
 

 Θέματα Ε A1 A2 A3 A4 Σωστ

ή A 

84.  Καινοτομία 

στο 

μάρκετινγκ 

Η έξυπνη 

τουριστική 

αγορά 

αποτελείται 

κυρίως από: 

 

Μόνιμους 

πελάτες ενός 

παρόχου 

υπηρεσιών  

 

Τοπικούς- 

εθνικούς πελάτες 

Διαθέτει στο 

στοιχείο της 

διεθνικότητ

ας –

ενδιαφέρετα

ι για  

πελάτες 

παγκοσμίως  

 

Εξαρτάται 

από την 

εποχή 

3 

85.   
Το 

εξυπνότερο 

εργαλείο 

τουριστικού 

μάρκετινγκ 

είναι κυρίως: 

 

Η αναζήτηση 

πελατών 

Η διαφήμιση των 

υπηρεσιών 

φιλοξενίας 

Η έρευνα 

και η 

διαμόρφωσ

η αγοράς 

Οι 

δημοσκοπή

σεις των 

επισκεπτών 

3 

86.   Ποιο είδος 

έξυπνου 

μάρκετινγκ 

προτιμάτε; 

Κάποιο οικείο, 

εγκεκριμένο 

από τη δική 

σας πρακτική 

μάρκετινγκ 

Σε κάθε νέα 

σεζόν να 

μαθαίνετε από 

τις 

προηγούμενες  

Μόνιμη 

έρευνα και 

χρήση 

καινοτόμων 

εμπειριών 

μάρκετινγκ  

Το πιο 

καινοτόμο 

και 

συγχρόνως 

το πιο 

διαχρονικό 

4 

87.   

Η πιο 

καινοτόμος 

έρευνα 

αγοράς 

γίνεται όταν: 

Η αγορά 

διερευνάται 

από το 

διευθυντή 

Η αγορά 

διερευνάται από 

τους δικούς σας 

ειδικούς 

μάρκετινγκ  

Η αγορά 

διερευνάται 

από μια 

εξειδικευμέν

η εταιρεία  

Η έρευνα 

αγοράς 

διεξάγεται 

συνεχώς 

από το 

δίκτυο 

τουριστικώ

ν 

υπηρεσιών   

4 

88.   Η πιο 

καινοτόμος 

διαμόρφωση 

των 

υπηρεσιών 

αγοράς 

επιτυγχάνεται 

Οι τουριστικές 

υπηρεσίες 

διαμορφώνον

ται από τον 

επικεφαλής  

Οι υπηρεσίες 

διαμορφώνονται 

από τους δικούς 

σας ειδικούς 

μάρκετινγκ  

Οι 

υπηρεσίες 

διαμορφών

ονται από 

μια 

εξειδικευμέν

η εταιρεία 

Οι 

υπηρεσίες 

είναι τόσο 

ελκυστικές 

ώστε 

συμβάλλουν 

στην 

4 
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όταν: εγκαθίδρυσ

η ενός 

παγκόσμιου 

τουριστικού 

δικτύου  

89.   Ποιες 

απαιτήσεις 

των 

καταναλωτών 

λαμβάνετε 

υπόψιν για τη 

διαμόρφωση 

των 

υπηρεσιών 

σας 

Απαιτήσεις 

προηγούμενω

ν χρόνων 

Τις πιο 

πρόσφατες 

Τις 

απαιτήσεις 

των ημερών 

Μελλοντικέ

ς 

απαιτήσεις 

4 

90.   

Η καινοτόμος 

τιμολόγηση 

είναι όταν: 

Οι τιμές 

καθορίζονται 

από τον 

διαχειριστή 

Οι τιμές 

καθορίζονται 

από δικούς σας 

ειδικούς σε 

θέματα 

μάρκετινγκ 

Οι τιμές 

καθορίζοντ

αι από 

εξειδικευμέν

η εταιρεία 

Το 

τουριστικό 

δίκτυο 

συμβάλλει 

στον 

καθορισμό 

των τιμών 

των 

υπηρεσιών 

σας 

4 

91.   

Η καινοτόμος 

διαφήμιση 

είναι όταν: 

Η διαφήμιση 

αναλαμβάνετα

ι  από τον 

διευθυντή 

Η διαφήμιση 

αναλαμβάνεται  

από 

επαγγελματίες 

μάρκετινγκ 

Η 

διαφήμιση 

αναλαμβάνε

ται  από 

εξειδικευμέν

η εταιρεία 

Το 

τουριστικό 

δίκτυο 

συμβάλλει 

στην 

προώθηση 

των 

υπηρεσιών 

4 

92.   Οι καινοτόμες 

δημοσκοπήσε

ις των 

επισκεπτών 

πραγματοποι

ούνται  : 

Κατά την 

αναχώρηση 

του επισκέπτη 

στη ρεσεψιόν 

Στέλνοντας email 

στους 

επισκέπτες 

Από μια 

εξειδικευμέν

η εταιρεία 

Από το 

δίκτυο 

τουριστικώ

ν 

υπηρεσιών 

4 

93.  Καινοτομία 

στην 

επικοινωνία 

Η πιο έξυπνη 

προώθηση 

γίνεται 

Με φυσική 

παρουσία 

Μέσω 

τηλεφώνου 

Μέσω email Διαδικτυακ

ά 

4 

94.   Η πιο έξυπνη 

κράτηση 

γίνεται 

Με φυσική 

παρουσία 

Μέσω 

τηλεφώνου 

Μέσω email Διαδικτυακ

ά 

4 

95.   Η πιο έξυπνη 

επικοινωνία 

κατά τη 

διάρκεια της 

διαμονής στο 

ξενοδοχείο 

γίνεται: 

Με φυσική 

παρουσία 

Μέσω 

τηλεφώνου 

Μέσω email Διαδικτυακ

ά 

1 

96.   Οι πιο 

έξυπνες 

πρόσθετες 

υπηρεσίες 

μπορούν να 

προσφερθούν

: 

Με φυσική 

παρουσία 

Μέσω 

τηλεφώνου 

Μέσω email Διαδικτυακ

ά 

4 
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97.   Η πιο έξυπνη 

ανατροφοδότ

ηση κατά τη 

διάρκεια της 

διαμονής 

γίνεται: 

Με φυσική 

παρουσία 

Μέσω 

τηλεφώνου 

Μέσω email Διαδικτυακ

ά 

4 

98.   Ο πιο έξυπνος 

τρόπος 

ενημέρωσης 

των 

επισκεπτών 

γίνεται: 

Με φυσική 

παρουσία 

Μέσω 

τηλεφώνου 

Μέσω email Διαδικτυακ

ά 

4 

99.   Ο πιο έξυπνος 

τρόπος  

έκδοσης 

τιμολογίου 

γίνεται: 

Με φυσική 

παρουσία 

Δια 

αλληλογραφίας 

Μέσω email Διαδικτυακ

ά 

4 

100.   Ο πιο έξυπνος 

τρόπος 

πληρωμής: 

Με μετρητά Με τραπεζική 

κάρτα 

Με 

τραπεζική 

κατάθεση 

Διαδικτυακ

ά 

4 

101.   Ο πιο έξυπνος 

τρόπος 

επιβεβαίωσης 

της 

πληρωμής 

γίνεται: 

Με φυσική 

παρουσία 

Μέσω 

τηλεφώνου 

Μέσω email Διαδικτυακ

ά 

4 

102.   Ο πιο έξυπνος 

τρόπος 

ανατροφοδότ

ησης μετά την 

διαμονή 

γίνεται: 

Με φυσική 

παρουσία 

Μέσω 

τηλεφώνου 

Μέσω email Διαδικτυακ

ά 

4 

103.   Ο πιο 

«έξυπνος» 

τρόπος 

λογιστικών 

δραστηριοτήτ

ων γίνεται : 

Χρησιμοποιών

τας χαρτί και 

μολύβι 

Χρησιμοποιώντα

ς λογισμικό 

Χρησιμοποι

ώντας 

εξωτερικές 

υπηρεσίες 

τήρησης 

των 

λογιστικών 

βιβλίων 

Διαδικτυακ

ά 

4 

104.   Ο πιο 

«έξυπνος» 

τρόπος 

αναφοράς 

λογιστικών 

καταστάσεων 

γίνεται: 

Αποστολή 

αναφορών 

Χρήση 

λογισμικού 

Χρησιμοποι

ώντας 

εξωτερικές 

υπηρεσίες 

τήρησης 

των 

λογιστικών 

βιβλίων 

Διαδικτυακ

ά 

4 

105.  Καινοτομία 

κατά την 

διαμονή 

Το καλύτερο 

κτίριο για 

διαμονή είναι: 

Ταλαιπωρημέν

ο 
Παλαιό 

Ανακαινισμέ

νο 
Νεόδμητο 

4 

106.   Η καλύτερη 

κατηγορία 

ενεργειακής 

κλάσης είναι: 

G-H D-F C-B A 

4 

107.   Η πιο έξυπνη 

παροχή 

ηλεκτρικού 

 Από το 

κεντρικό 

δίκτυο 

 Πιο 

εξειδικευμένη 

παροχή από το 

Παροχή 

ηλεκτρικής  

ενέργειας 

Παραγωγή 

ηλεκτρικής 

ενέργειας 

4 
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ρεύματος 

είναι: 

ηλεκτρικής 

ενέργειας 

κεντρικό δίκτυο 

ηλεκτρικής 

ενέργειας 

από το 

κεντρικό 

δίκτυο σε 

συνδυασμό 

με  

παραγωγή 

ηλεκτρικής 

ενέργειας 

από εσάς 

τους ίδιους 

από εσάς 

τους ίδιους 

108.   Η πιο έξυπνη 

πηγή 

ηλεκτρικής 

ενέργειας 

είναι: 

Η καύση 

ορυκτών 

καυσίμων 

Η πυρηνική 

ενέργεια 

Η καύση 

βιοκαυσίμω

ν 

Οι 

ανανεώσιμε

ς πηγές 

ενέργειας 

4 

109.   Η 

«εξυπνότερη» 

παροχή 

θερμότητας 

είναι: 

Τα κεντρικά 

δίκτυα 

θερμότητας 

Η τοπική παροχή 

θερμότητας 

Η ηλεκτρική 

θέρμανση 

στα 

δωμάτια 

Η 

λειτουργία 

«έξυπνου» 

κλίματος 

4 

110.   Η πιο έξυπνη 

πηγή 

θερμότητας 

είναι: 

Η καύση 

ορυκτών 

καυσίμων 

Η καύση 

βιοκαυσίμων 

Η 

γεωθερμική 

ενέργεια 

Η αιολική 

και ηλιακή 

ενέργεια 

4 

111.   Η πιο έξυπνη 

πηγή ψύξης 

είναι: 

Με φυσικό 

τρόπο 

Με χρήση 

εξαερισμού 

Με χρήση 

κλιματιστικο

ύ 

Με έξυπνη 

αντλία 

θερμότητας 

4 

112.   Ο πιο έξυπνος 

τρόπος 

εξαερισμού 

είναι: 

Ο εξαερισμός 

με χρήση 

δικτύου 

Με τη χρήση 

Κεντρικού 

εξαερισμού 

Με τη 

χρήση 

κλιματιστικο

ύ 

 Το Έξυπνο 

σύστημα 

εξαερισμού 

4 

113.   

Ο πιο έξυπνος 

τρόπος για 

έλεγχο του 

κλίματος 

είναι: 

Αυτός που 

παρέχεται από  

το προσωπικό 

Αφήνεται στη 

διακριτική 

ευχέρεια του 

επισκέπτη 

Ο 

αυτόματος 

έλεγχος 

θέρμανσης / 

εξαερισμού 

στο 

δωμάτιο 

Ο Έξυπνος 

έλεγχος του 

κλίματος 

 

114.   

Η πιο έξυπνη 

κλειδαριά 

πόρτας είναι: 

Η μηχανική 

κλειδαριά με 

κλειδί 

Η κλειδαριά με 

κωδικό / 

ηλεκτρονική 

κάρτα 

Η 

λειτουργεία 

ξεκλειδώματ

ος μέσω του 

κινητού 

Η κλειδαριά 

αναγνώρισ

ης 

προσώπου 

η άλλων 

βιομετρικώ

ν 

χαρακτηρισ

τικών 

4 

115.   Η πιο έξυπνη 

πηγή φωτός 

είναι: 

Οι λαμπτήρες 

πυρακτώσεως 

Οι λαμπτήρες 

ημέρας 

Τα LED 

φώτα 

Το Έξυπνο 

σύστημα 

φωτισμού 

4 

116.   
Ο πιο έξυπνος  

έλεγχος του 

φωτισμού 

είναι: 

Ο μη 

προσαρμοζόμε

νος φωτισμός 

Ο κεντρικός 

έλεγχος 

φωτισμού 

Ο μηχανικός 

έλεγχος 

φωτισμού 

στο 

δωμάτιο 

Ο αυτόματα 

ρυθμιζόμεν

ος 

φωτισμός 

4 

117.   Οι πιο 

έξυπνες 

κουρτίνες 

Οι τυπικές, 

υφασμάτινες 

κουρτίνες 

Τα παντζούρια 

με περσίδες 

Οι 

αυτόματα 

ρυθμιζόμενε

Οι 

αυτόματα 

ρυθμιζόμεν

4 
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είναι: ς περσίδες οι 

υαλοπίνακε

ς 

118.   Ο πιο έξυπνος 

τρόπος 

καθαρισμού 

του δωματίου 

είναι: 

Με τα χέρια 
Με ηλεκτρική 

σκούπα 

Με 

ηλεκτρική 

σκούπα 

ρομπότ 

Μέσω 

έξυπνου 

συστήματος 

καθαρισμού 

4 

119.   
Ο πιο έξυπνος 

συναγερμός 

πυρκαγιάς 

είναι: 

Ο μη 

τοποθετημένο

ς 

Το κεντρικό 

σύστημα 

πυρασφάλειας 

Το σύστημα 

ψεκαστήρω

ν 

Ο 

ενσωματωμ

ένος με το 

σύστημα  

smart home  

4 

120.   Το πιο έξυπνο 

κρεβάτι και 

κλινοσκεπάσμ

ατα είναι: 

 

Μόνο για ύπνο 

Άνετα για την 

πλήρη 

χαλάρωση 

Το 

ρυθμιζόμενο 

κρεβάτι 

Το Έξυπνο 

ρυθμιζόμεν

ο κρεβάτι 

 

121.   

Η πιο έξυπνη 

αλλαγή 

κλινοσκεπασμ

άτων είναι: 

Τα λευκά είδη 

που  

πλένονται στο 

πλυντήριο 

Τα 

κλινοσκεπάσματ

α μιας χρήσης 

Τα 

κλινοσκεπά

σματα μιας 

χρήσης από 

χαρτί ή 

πλαστικό 

Η αυτόματη 

αλλαγή 

κλινοσκεπα

σμάτων με 

έξυπνο 

μηχανισμό 

4 

122.   

Τα πιο 

«έξυπνα» 

απορρίμματα 

Συλλέγονται 

από 

καθαριστή 

Πετιούνται  στον 

κάδο 

απορριμμάτων  

Η διαχείρισή 

τους είναι 

στη 

διακριτική 

ευχέρεια 

των 

επισκεπτών 

Είναι τα 

μηδενικά 

απορρίμματ

α 

4 

123.   
Η πιο έξυπνη 

συλλογή 

αποβλήτων 

είναι: 

Οι χώροι 

υγειονομικής 

ταφής 

απορριμμάτω

ν 

Η υποβολή τους  

σε  ταξινόμηση 

 Η 

Επεξεργασία 

τους 

Τα μηδενικά 

απόβλητα 

4 

124.   
Τα πιο έξυπνα 

λύματα: 

Δεν 

καταμετρούντ

αι 

Υπόκεινται σε 

επεξεργασία 

Ανακυκλών

ονται 

Είναι α 

μηδενικά 

λύματα 

4 

125.   
Ο πιο έξυπνος 

τρόπος 

ανάκτησης 

θερμότητας 

από λύματα 

είναι 

Δεν υφίσταται 

Η χρήση των 

λυμάτων από τις 

αντλίες 

θερμότητας 

Η πώληση 

τους 

Η 

επιστροφή 

των 

λυμάτων 

στο 

σύστημα 

θέρμανσης 

4 

126.   Ο πιο έξυπνος 

τρόπος 

διαχείρισης 

των 

τρωκτικών 

είναι 

Αναλαμβάνετα

ι από τους 

επισκέπτες 

Οι παγίδες 

τρωκτικών 

Η εισαγωγή 

γάτας 

Η μη 

ύπαρξη 

τρωκτικών  

4 

127.   Ποιο είναι το 

νόημα της 

τεχνολογικής 

εμπειρίας των  

πελατών (CX); 

Είναι μια 

ψηφιακή 

εμπειρία μέσα 

σε κάθε 

δωμάτιο 

ξενοδοχείου. 

Είναι ένα 

εξατομικευμένο 

σύστημα για το 

προσωπικό του 

ξενοδοχείου. 

Είναι μια 

τεχνολογία 

που 

τοποθετεί 

έναν 

προσωπικό 

Είναι ένα 

αυτόματο 

σύστημα 

θυρών για 

ξενοδοχεία. 

 

3 
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 θυρωρό 

στην 

διάθεση 

κάθε 

επισκέπτη. 

128.   Είναι ένας 

ψηφιακός 

θυρωρός σε 

θέση να 

χειριστεί μια 

σύγκρουση με 

τους πελάτες 

του 

ξενοδοχείου; 

 

Ναι 

 

Όχι Συχνά Μερικές 

φορές 

2 

129.   Οι ψηφιακοί 

θυρωροί 

μπορούν να 

βοηθήσουν 

τους 

επισκέπτες με: 

 

Α) Ερωτήσεις 

που αφορούν 

την  κράτηση 

και τη 

διαμονή. 

B) Ενέργειες πριν 

και μετά τη 

διαμονή. 

 

Βοήθεια με 

τις 

αποσκευές 

τους 

 

Οι 

απαντήσεις 

Α και Β 

4 

130.   Τι είναι 

ρομπότ; 

(επιλέξτε την 

πιο 

ολοκληρωμέν

η απάντηση) 

 

Είναι μια 

μηχανή που 

θυμίζει 

ανδροειδές. 

Είναι ένα 

μηχάνημα, το 

οποίο έχει 

σχεδιαστεί για 

να εκτελεί 

αυτόματα 

συγκεκριμένες 

εργασίες με 

ακρίβεια. 

Είναι μια 

εικονική 

μηχανή που 

κάνει 

κάποιες 

βασικές 

εργασίες. 

 

Είναι ένα 

σύστημα 

που έχει 

πληροφορίε

ς τις οποίες 

παρέχει  

στους 

ανθρώπους

. 

 

2 

131.   Είναι η 

ακόλουθη 

φράση 

σωστή; "Τα 

Απτικά 

Ρομπότ είναι 

καινοτόμα 

στη φιλοξενία 

επειδή 

μπορούν να 

παρέχουν την 

υπηρεσία 

δωματίου στα 

δωμάτια των 

πελατών και 

τα ξενοδοχεία 

μπορούν να 

αυξήσουν 

σημαντικά το 

κόστος τους." 

Ναι Όχι Συχνά Μερικές 

φορές 

2 

132.   Γιατί η Henna 

Hotels 

«απέλυσε» τα 

ρομπότ 2 

χρόνια μετά; 

 

Δεν 

μπορούσαν να 

απαντήσουν 

σε βασικές 

ερωτήσεις των 

πελατών. 

 

Δεν μπορούσαν 

να εκτυπώσουν 

τα διαβατήρια 

των επισκεπτών. 

Λόγω του 

ελλιπούς 

έργου τους, 

το 

ξενοδοχείο 

χρειαζόταν 

περισσότερ

Όλες οι 

απαντήσεις 

4 
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ους 

ανθρώπους 

για να 

επιλύσει τα 

λάθη των 

ρομπότ. 

 

133.   Ποιο  από τα 

ακόλουθα δεν 

είναι φυσικό 

βιομετρικό 

στοιχείο. 

 

Τα δακτυλικά 

αποτυπώματα 

H ίριδα του 

ματιού 

 

Η φωνή Το χέρι 3 

134.   Τα 

συμπεριφορικ

ά βιομετρικά 

στοιχεία είναι: 

 

Η 

πληκτρολόγησ

η 

 

Η υπογραφή Η φωνή Όλες τα 

παραπάνω 

4 

135.   Ποια από 

αυτές τις 

φράσεις 

σχετίζεται με 

τα βιομετρικά 

δακτυλικά 

αποτυπώματ

α; 

 

Μετά τη λήψη 

του 

αποτυπώματο

ς, εξελιγμένοι 

αλγόριθμοι 

χρησιμοποιού

ν την εικόνα 

για να 

παράγουν ένα 

μοναδικό 

ψηφιακό 

βιομετρικό 

πρότυπο. 

Μετρώντας τις 

μοναδικές 

πτυχές  των 

μυών, τα 

βιομετρικά 

εργαλεία ελέγχου 

ταυτότητας 

μπορούν να 

επιβεβαιώσουν 

την ταυτότητα 

με απίστευτη 

ακρίβεια. 

 

Τα 

υπέρυθρα 

φώτα 

περνούν 

μέσα από 

την 

επιφάνεια 

του 

δέρματος 

όπου 

απορροφών

ται στο 

αποξυγονω

μένο αίμα. 

 

Μέτρηση 

χαρακτηρισ

τικών των 

χεριών 

όπως το 

μήκος και 

το πλάτος 

των 

δακτύλων, 

η 

καμπυλότητ

ά τους και η 

σχετική 

θέση τους 

σε σύγκριση 

με  άλλα 

χαρακτηρισ

τικά του 

χεριού. 

1 

136.   Ποια από τις 

φράσεις 

σχετίζεται με 

την 

αναγνώριση 

της ίριδας 

του ματιού; 

 

Μετά τη λήψη 

του 

αποτυπώματο

ς, εξελιγμένοι 

αλγόριθμοι 

χρησιμοποιού

ν την εικόνα 

για να 

παράγουν ένα 

μοναδικό 

ψηφιακό 

βιομετρικό 

πρότυπο. 

Μετρώντας τις 

μοναδικές 

πτυχές των 

μυών, τα 

βιομετρικά 

εργαλεία ελέγχου 

ταυτότητας 

μπορούν να 

επιβεβαιώσουν 

την ταυτότητα 

με απίστευτη 

ακρίβεια. 

 

Τα 

υπέρυθρα 

φώτα 

περνούν 

μέσα από 

την 

επιφάνεια 

του 

δέρματος 

όπου 

απορροφών

ται στο 

αποξυγονω

μένο αίμα. 

 

Καταγράφο

νται τα 

τριχοειδή 

αγγεία 

βαθιά στο 

εσωτερικό 

του ματιού 

χρησιμοποι

ώντας 

εξειδικευμέν

ες 

υπέρυθρες 

κάμερες. 

 

2 

137.   Η βιομετρική 

τεχνολογία 

διαφοροποιεί 

τα μοναδικά 

χαρακτηριστι

κά για να 

επιβεβαιώσει 

Ναι Όχι Μερικές 

φορές 

Συχνά 1 
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την 

ταυτότητα 

και να 

βελτιώσει την 

ασφάλεια. 

 

138.   Ποιο είναι το 

πιο 

σημαντικό 

αντικείμενο 

ενός 

δωματίου 

ξενοδοχείου; 

 

Το παράθυρο 

 

Η 

γκαρνταρόμπα 

 

Το κρεβάτι Ο 

καθρέφτης 

3 

139.   Ολοκληρώστε 

τη φράση: "Η 

έξυπνη, 

καινοτόμος 

εσωτερική 

διακόσμηση 

..." 

 

"... είναι 

αισθητικά 

ωφέλιμη και 

βελτιώνει την 

εμπειρία του 

επισκέπτη." 

 

"... όχι μόνο είναι 

αισθητικά 

ωφέλιμη και 

βελτιώνει την 

εμπειρία του 

επισκέπτη, αλλά 

βελτιώνει και την 

αποδοτικότητα 

των λειτουργιών 

του ξενοδοχείου 

σας, αυξάνοντας 

την 

κερδοφορία." 

 

"... 

περιορίζει 

τον όγκο 

ανθρώπινης 

εργασίας." 

 

"... καθιστά 

τις 

λειτουργίες 

του 

ξενοδοχείου 

λιγότερο 

αποτελεσμα

τικές και 

ακριβείς, 

καθιστώντα

ς τες 

δύσκολο να 

είναι 

κερδοφόρες

." 

2 

140.   Επιλέξτε την 

πιο σωστή 

απάντηση: Τι 

μπορεί να 

κάνει ένας 

έξυπνος 

καθρέφτης 

που δεν 

μπορούν να 

κάνουν οι 

κανονικοί 

καθρέφτες; 

 

Να εμφανίσει 

τη μορφή σας 

Να βελτιώσει την 

εμπειρία του 

επισκέπτη 

διαθέτοντας 

ημερολόγιο, 

προγνωστικό 

καιρού, 

ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, 

μουσική, μέσα 

κοινωνικής 

δικτύωσης, 

έλεγχο 

δωματίου, 

ζωντανή 

τηλεόραση και 

πολλά άλλα 

στον καθρέφτη 

του μπάνιου. 

Να δείτε μια 

ταινία ενώ 

βρίσκεστε 

στη σάουνα. 

Να δείτε 

τον καιρό 

ενώ πλένετε 

τα δόντια 

σας. 

 

2 

141.   Με την 

Τεχνολογία 

Έξυπνου 

Φωτισμού 

ορισμένες 

εταιρείες 

κατάφεραν 

να μειώσουν 

το κόστος 

ενέργειας 

κατά 75% και  

Σωστό Λάθος Μερικώς 

σωστό 

Τις 

περισσότερ

ες φορές 

2 
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την 

παραγωγή 

κατά 20%  

χρησιμοποιώ

ντας ένα 

έξυπνο 

σύστημα 

φωτισμού 

LED. 

 

142.   Τι μπορούν να 

κάνουν τα 

Έξυπνα 

Συστήματα 

Διαχείρισης 

Ενέργειας; 

 

Χρησιμοποιού

ν εξελιγμένους 

αλγόριθμους 

μηχανικής 

μάθησης για 

τη συνεχή 

ανάλυση της  

θερμοδυναμικ

ής, των 

τοπικών 

καιρικών 

συνθηκών και 

των φορτίων 

μέγιστης 

ζήτησης για τη 

βελτιστοποίησ

η της 

κατανάλωσης 

ενέργειας σε 

πραγματικό 

χρόνο, όλη 

την διάρκεια 

του χρόνου. 

 

Επιτρέπουν στα 

ξενοδοχεία να 

κατανοούν 

καλύτερα τις 

ενεργειακές τους 

ανάγκες, να 

αυτοματοποιούν 

την κατανάλωσή 

τους και να 

προσαρμόζονται 

σε πραγματικό 

χρόνο στις 

αλλαγές ως προς 

την πληρότητα. 

 

Επιτρέπουν 

στους 

ξενοδόχους 

να 

παρακολου

θούν, και να 

βελτιστοποι

ούν την 

κατανάλωσ

η ενέργειας. 

H 

προληπτική 

συντήρηση 

τους 

επιτρέπει να 

χρησιμοποι

ούν 

δεδομένα 

αισθητήρων 

για τον 

εντοπισμό 

σπατάλων ή 

επικίνδυνων 

τάσεων και 

να 

ειδοποιούν 

το 

προσωπικό 

συντήρησης 

πριν ένα 

ζήτημα 

κλιμακωθεί 

και γίνει  πιο 

δαπανηρό. 

Κανένα από 

τα 

παραπάνω 

 

1 

143.   Αντλίες 

θερμότητας 

 

Αποτελούν 

διπλή 

ευκαιρία: 

μειώνουν την 

κατανάλωση 

ενέργειας από 

το δίκτυο και 

πουλάνε την 

πλεονάζουσα 

παραγωγή 

πίσω στο 

δίκτυο . 

 

Επιτρέπουν στα 

ξενοδοχεία να 

εξοικονομούν 

ενέργεια 

συσκευών 

τροφοδοσίας 

όταν δεν 

χρησιμοποιούντ

αι. 

Καθιστούν 

δυνατή τη 

μεταφορά 

θερμότητας 

από το 

εξωτερικό 

ενός κτιρίου 

στο 

εσωτερικό 

του (ή 

αντίστροφα

). 

Συλλέγουν 

δεδομένα 

που 

σχετίζονται 

με το χρόνο 

εκτέλεσης 

για κάθε 

μοναδικό 

δωμάτιο 

και τους 

εκχωρεί 

αξιολογήσει

ς απόδοσης. 

 

3 

144.   Είναι η Ναι Όχι Συχνά Μερικές 1 
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Έξυπνη 

Διαχείριση 

Νερού μια 

απαραίτητη 

προϋπόθεση 

για την 

ευημερία και 

κάθε 

ξενοδοχείο 

βασίζεται στα 

πράγματα 

μόνο και 

μόνο για να 

είναι 

οικονομικά 

βιώσιμο; 

 

φορές 

145.   Επιλέξτε την 

πιο σωστή 

απάντηση: 

Ποιες έξυπνες 

τεχνολογίες/τ

εχνολογίες θα 

αναδιαμορφ

ώσουν τον 

ξενοδοχειακό 

κλάδο στο 

εγγύς μέλλον; 

 

Η έξυπνη 

τεχνολογία 

φωτισμού, η 

έξυπνη 

διαχείριση 

ενέργειας και η 

έξυπνη 

διαχείριση 

νερού 

Η τεχνολογία 

ηλιακών πάνελ 

και η αυτόματη 

λειτουργία 

τερματισμού 

 

Οι αντλίες 

θερμότητας 

αέρα και η 

προληπτική 

συντήρηση. 

 

Όλες οι 

προηγούμε

νες 

απαντήσεις. 

4 

84.  

 

 

Καινοτομία 

τροφοδοσίας 

Ποιος είναι 

καλύτερος 

τρόπος για να 

εξασφαλίσετε 

την ποιότητα 

των 

τροφίμων και 

της 

παραγωγής; 

Η παροχή 

ποιοτικών 

εκπαιδεύσεων 

στο 

προσωπικό 

Η πρόσληψη 

μεγαλύτερου 

προσωπικό 

Η παροχή 

συχνότερης 

εποπτείας 

των 

εργαζομένω

ν 

Για να 

εξαλείψετε 

τα 

περιθώρια  

για 

ανθρώπινα 

λάθη, 

χρησιμοποι

ήστε 

καινοτομίες 

στον τομέα 

της 

εστίασης 

4 

146.   Ποιες είναι οι 

κύριες 

καινοτομίες 

στον τομέα 

της 

μαγειρικής; 

Το Maxifood 

και η μοριακή 

μαγειρική 

Η τρισδιάστατη 

εκτύπωση 

τροφίμων, η 

μοριακή 

μαγειρική και η 

νανοτροφή 

Η μοριακή 

μαγειρική 

και το 

απευθείας 

ψήσιμο στη 

φωτιά 

Η 

τρισδιάστατ

η εκτύπωση 

τροφίμων, 

το Frulinox 

Hichef και  

η μοριακή 

μαγειρική 

3 

147.   Οι 

καινοτομίες 

στον τομέα 

της εστίασης 

καθιστούν 

αυτά τα 

καθήκοντα 

πιο 

αποτελεσματι

Τη διασφάλιση 

καθαριότητας 

Την καταγραφή 

θερμοκρασίας 

των ψυγείων 

Την 

ταχύτερη 

παραγγελία 

τροφίμων 

για τους 

πελάτες 

 

Όλες τα 

παραπάνω 

4 
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κά: 

148.   Τι καθορίζει 

την ποιότητα 

και τη γεύση 

των 

τροφίμων; 

Η χημική 

διεργασία 

Η βιοχημική  και 

η φυσική 

διαδικασία 

Η ποσότητα 

μπαχαρικών 

που 

χρησιμοποιε

ίται στην 

παρασκευή 

Οι 

βιοχημικές, 

χημικές και 

φυσικές 

διεργασίες 

4 

149.  REPETITION 

(see question 

147) 

Ποιες είναι οι 

κύριες 

καινοτομίες 

στον τομέα 

της 

μαγειρικής; 

Το Maxifood 

και η μοριακή 

μαγειρική 

Η τρισδιάστατη 

εκτύπωση 

τροφίμων, η 

μοριακή 

μαγειρική και η 

νανοτροφή 

Η μοριακή 

μαγειρική 

και το 

απευθείας 

ψήσιμο στη 

φωτιά 

Η 

τρισδιάστατ

η εκτύπωση 

τροφίμων, 

το Frulinox 

Hichef και  

η μοριακή 

μαγειρική 

2 

150.   
Το πιο έξυπνο 

πρωινό είναι: 
Τα σνακ Ο μπουφές 

Με 

κατάλογο 

Οι ατομικές 

προπαραγγ

ελίες 

4 

151.   
Η πιο έξυπνη 

παράδοση 

φαγητού 

είναι: 

 Το delivery 

Αυτό που 

μαγειρεύεται 

στην κουζίνα  

Η 

εξυπηρέτησ

η δωματίου 

Η 

επεξεργασία 

με 

τρισδιάστατ

ο εκτυπωτή  

4 

152.   Η πιο έξυπνος 

τρόπος 

απόρριψης  

τροφίμων 

είναι: 

Η υγειονομική 

ταφή 

Η ανακύκλωση 

τους ως τροφή 

για τα ζώα 

Η 

ανακύκλωσ

ή τους σε 

βιοαντιδρασ

τήρα 

Δεν 

υπάρχουν 

απόβλητα 

τροφίμων 

4 

153.   Ο πιο 

«έξυπνος» 

τρόπος 

απόρριψης 

βρώσιμου 

λαδιού είναι: 

Η υγειονομική 

ταφή 

Η χρήση του ως 

καύσιμο 

κινητήρα 

Η πώληση 
Τα μηδενικά 

απόβλητα  

4 

154.  Καινοτομία 

ευεξίας 

Το πιο έξυπνο 

χαρτί 

τουαλέτας 

είναι : 

Αυτό που 

χρησιμοποιείτ

αι 

Αυτό που 

φυλάσσεται 

Αυτό που 

επιδέχεται 

επεξεργασία 

Αυτό που 

δε 

χρησιμοποι

είται 

4 

155.   

Η πιο έξυπνη 

τουαλέτα 

είναι: 

Η απλή 

τουαλέτα 

Η τουαλέτα και ο 

μπιντές 

Η τουαλέτα 

με μπιντέ 

Η 

ηλεκτρονική 

τουαλέτα με 

λειτουργίες 

πλύσης και 

στεγνώματ

ος 

4 

156.   

Το πιο έξυπνο 

ντους είναι: 

Το ντους σε 

μπάνιο 
Η καμπίνα ντους 

Η καμπίνα 

ντους με 

λειτουργία 

τζετ 

Το έξυπνο 

ντους με 

λειτουργία 

στεγνώματ

ος 

4 

157.   Η πιο έξυπνη 

διαδικασία 

υπηρεσιών 

υγιεινής είναι: 

Το ζεστό ντους 
Το μπάνιο με 

ντους 

Ο 

συνδυασμός 

μπάνιου και 

υδρομασάζ 

Το έξυπνο 

μπάνιο 

4 

158.   Ο πιο έξυπνος 

τρόπος 

στεγνώματος 

των χεριών 

Η πετσέτα Η χαρτοπετσέτα 

Ο 

στεγνωτήρα

ς χεριών 

 

Η βρύση 

νερού με 

στεγνωτήρ

α χεριών 

4 
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είναι: 

159.   
Η πιο έξυπνη 

βρύση νερού 

είναι: 

Η κανονική 
Η βρύση χωρίς 

επαφή 
Η αυτόματη 

Η βρύση με 

λειτουργία 

στεγνώματ

ος 

 

160.   Ο πιο έξυπνος 

τρόπος  

στεγνώματος 

του σώματος 

μετά το ντους 

είναι: 

Η υφασμάτινη 

πετσέτα 

Η πετσέτα μιας 

χρήσης 

Ο 

στεγνωτήρα

ς σώματος 

Το έξυπνο 

ντους με 

λειτουργία 

στεγνώματ

ος 

4 

161.   

Το πιο έξυπνο 

στέγνωμα 

μαλλιών είναι: 

Με 

υφασμάτινη 

πετσέτα 

Με πετσέτα μιας 

χρήσης 

Με 

στεγνωτήρα 

ζεστού αέρα 

Σε έξυπνο 

ντους με 

λειτουργία 

στεγνώματ

ος 

4 

162.   Ο πιο έξυπνος 

τρόπος 

καθαρισμού 

ντους είναι: 

Με την χρήση 

υγρομάντηλω

ν 

Με χημικά 

καθαριστικά 

Με φυσικά 

καθαριστικά 

Οι καθαρές 

επιφάνειες 

4 

163.   Ο πιο έξυπνος 

τρόπος για  

το πλύσιμο 

του σώματος 

είναι: 

Δεν παρέχεται 

Το σαπούνι μιας 

χρήσης, το 

σαμπουάν 

Το κανονικό 

σαμπουάν 

στον τοίχο 

Το έξυπνο 

σύστημα 

ντους 

 

4 

164.   
Ο πιο έξυπνος 

τρόπος 

εποπτείας της 

υγείας και της 

ασφάλειας σε 

Ξενοδοχείο ή 

Σπα είναι: 

Δεν παρέχεται 

Η εποπτεία από 

το 

προσωπικό/το 

ναυαγοσώστη 

Το κεντρικό 

σύστημα 

εποπτείας 

υγείας και 

ασφάλειας 

από 

βιντεοκάμερ

ες 

Η εποπτεία 

της υγείας 

με ρολόγια 

χειρός 

 

4 

165.   
Ο πιο 

«έξυπνος» 

τρόπος 

διαχείρισης 

ατόμων με 

ειδικές 

ανάγκες είναι: 

Δεν παρέχεται 
Το αρμόδιο 

προσωπικό 

Τα ειδικά 

διαμορφωμ

ένα 

δωμάτια 

Το 

εγκατεστημ

ένο έξυπνο 

σύστημα 

βοήθειας 

ατόμων με 

ειδικές 

ανάγκες  

4 

166.  Καινοτομία 

στις τοπικές 

μεταφορές 

Οι τοπικές 

συγκοινωνίες 

περιλαμβάνο

υν: 

 

 

Όλες τις 

μεταφορές 

από το σπίτι 

στο 

ξενοδοχείο 

 

 

Τη μεταφορά 

μόνο εντός του 

ξενοδοχείου 

 

Τη 

μεταφορά 

από ένα 

κεντρικό 

σημείο μέχρι 

το δωμάτιο 

του 

ξενοδοχείου 

 

Τη 

μεταφορά 

από ένα 

κεντρικό 

σημείο 

μέχρι το 

ξενοδοχείο 

 

4 

167.   Ποια ποιοτική 

ακολουθία 

μεταφοράς 

είναι σωστή; 

 

Προσωπική, 

δημόσια, 

ατομική 

 

Δημόσια, 

προσωπική, 

ατομική 

 

Ατομική, 

δημόσια, 

προσωπική 

 

Δημόσια, 

ατομική, 

προσωπική 

 

3 

168.   Γιατί το 

μέλλον της 

οδήγησης 

Φαίνεται 

καινοτόμο 

 

Οι άνθρωποι δεν 

οδηγούν με 

ασφάλεια 

Είναι πολύ 

πιο 

πρακτικό 

Δεν 

αποτελεί 

προτίμηση 

2 



   

Μεθοδολογία για εκπαιδευτές στην έξυπνη φιλοξενία «Smart Hospitality Academy» 
Intelligence output 2 

SMART HOSPITALITY 2021   157 

 

είναι τα 

οχήματα με 

αυτόνομη 

οδήγηση; 

 

  όλων 

 

169.   Θα υπάρχει 

απευθείας 

επαφή με τη 

διοίκηση του 

ξενοδοχείου 

σε ένα Έξυπνο 

ξενοδοχείο; 

 

Ναι 

 

Κατά  επιλογή 

του πελάτη 

Σε 

περίπτωση 

ανάγκης 

μόνο 

 

Όχι 

 

3 

170.   Θα είναι 

δυνατή η 

αποσύνδεση 

από το 

έξυπνο 

σύστημα 

παρακολούθη

σης 

ξενοδοχείων; 

 

Ναι 

 

Όχι 

 

Μόνο με 

έγγραφη 

σύμφωνη 

γνώμη της 

διοίκησης. 

 

Θα είναι 

στην 

διακριτική 

ευχέρεια 

του 

επισκέπτη 

 

3 

171.   

Η πιο έξυπνη 

τοπική 

μεταφορά: 

Επιβαρύνει 

οικονομικά 

τους 

επισκέπτες 

Αφορά 

υπηρεσίες 

τοπικής 

μεταφοράς επί 

πληρωμή 

Αφορά 

δωρεάν 

υπηρεσίες 

τοπικής 

μεταφοράς 

Αφορά 

δωρεάν 

έξυπνες 

τοπικής 

μεταφορές 

4 

172.   Το 

εξυπνότερο 

καύσιμο που 

χρησιμοποιείτ

αι είναι: 

Η Βενζίνη, 

ντίζελ 
Το αέριο Το βιοαέριο 

Ο 

ηλεκτρισμός 

4 

173.   
Το πιο έξυπνο 

πλύσιμο 

αυτοκινήτων 

είναι: 

Με το χέρι 

Με χρήση 

εργαλείων και 

μέσων για το 

πλύσιμο των 

αυτοκινήτων 

Το 

αυτόματο 

πλύσιμο 

Οι 

επιφάνειες 

που δεν 

λερώνονται  

4 

174.   Η πιο έξυπνη 

εξυπηρέτηση 

για 

επισκέπτες με 

ειδικές 

ανάγκες είναι: 

Δεν παρέχεται 

Η βοήθεια με 

αναπηρικό 

αμαξίδιο 

Η διάθεση 

ηλεκτρικού 

αναπηρικού 

αμαξιδίου 

Η διάθεση 

ηλεκτρικού 

αμαξιδίου 

με 

αυτόνομη 

οδήγηση 

4 

175.   

Το πιο έξυπνο 

μέσο για τη 

μεταφορά 

μεταξύ 

ορόφων είναι: 

Οι σκάλες 

Ο 

μηχανοκίνητος  

ανελκυστήρας 

Ο 

ελεγχόμενος 

με κωδικό 

ανελκυστήρ

ας 

Οι 

επισκέπτες 

που 

αναγνωρίζο

υν τον 

έξυπνο 

ανελκυστήρ

α 

4 
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Συμπεράσματα 

Η Ακαδημία Έξυπνης Φιλοξενίας είναι ένα προηγμένο μοντέλο μάθησης, βάση του οποίου θα 

μπορούσε να εφαρμοστεί η υψηλότερη δυνατή έξυπνη προσέγγιση σε έναν από τους πιο 

απαιτητικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας, τον τουρισμό. 

Με προκλήσεις όπως την οικονομική στασιμότητα, την κλιματική αλλαγή, τους πολέμους και την 

πανδημία COVID-19, οι επιχειρήσεις υπηρεσιών φιλοξενίας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα 

και χρειάζονται καινοτόμες προσεγγίσεις και μεταρρυθμίσεις. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Καινοτομίας για τη χρήση επιστημονικών καινοτομιών είναι οι πιο επίκαιρες και εφαρμόσιμες στον 

τομέα της φιλοξενίας. 

Σε αυτό το πνεύμα, οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων από τη Λιθουανία, την Εσθονία, την Ελλάδα 

και την Ισπανία εισηγήθηκαν αυτήν τη μεθοδολογία για εκπαιδευτές στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus+. 

Η μεθοδολογία εστιάζει στην εκπαίδευση στις έξυπνες υπηρεσίες φιλοξενίας για επιχειρήσεις του 

κλάδου. 

Η προσέγγιση της Εφαρμοσμένης Κυκλικής Οικονομίας 3.0 επέτρεψε συγκεκριμένα ποιοτικά άλματα 

φυσικής, οικονομικής, πράσινης, βιώσιμης και έξυπνης ανάπτυξης των τουριστικών φορέων, για τη 

διαμόρφωση αρχών έξυπνου τουρισμού και προηγμένης καινοτομίας στα στάδια του συνολικού 

κύκλου υπηρεσιών: μάρκετινγκ, επικοινωνία, διαμονή, εστίαση, ευεξία και τοπικά μέσα μεταφοράς. 

Οι εκπαιδευτές ήταν εξοπλισμένοι με σαφή εκπαιδευτικά υλικά και ψηφιακά μοντέλα Αυτοβελτίωσης 

που επέτρεψαν ευελιξία στη μαθησιακή διαδικασία, ανάλογα με τις στοχευμένες ομάδες και το 

γνωστικό επίπεδο καθεμιάς. 

Το περιεχόμενο της Έξυπνης Φιλοξενίας παρουσιάζεται ως μετάβαση από την παραδοσιακή 

"ακαδημαϊκή", στην ψηφιακή αυτοβελτίωση. Η εκπαίδευση Έξυπνης Φιλοξενίας παραδίδεται είτε δια 

ζώσης, είτε με μικτή μάθηση, είτε με ψηφιακή αυτοεκπαίδευση. Το πρακτικό μέρος του 

προγράμματος αποτελείται από μαθήματα 23,5 ακαδημαϊκών ωρών, τα οποία αποτελούνται από 6 

ενότητες: καινοτομία μάρκετινγκ, καινοτομία επικοινωνίας, καινοτομία διαμονής, καινοτομία 

εστίασης, καινοτομία ευεξίας, καινοτομία τοπικών μέσων μεταφορών. 

Οι εργαλειοθήκες εξοπλισμένες με βέλτιστες πρακτικές, προσομοιωτές και εργαλεία 

αυτοαξιολόγησης επιτρέπουν στους εκπαιδευτές να παραδίδουν μαθήματα προηγμένης 

εκπαίδευσης και αυτοβελτίωσης για την έξυπνη φιλοξενία.  
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