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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Τα θέµα της παρούσης εργασίας είναι «Τουριστικό ∆ίκαιο µε έµφαση στις 

Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακίνητων» και παρουσιάζεται ως εξής: 

Στο 1
ο
 κεφάλαιο ο: «Ελληνικός τουρισµός» καταγράφονται γενικά στοιχεία για τον 

όρο, πραγµατοποιείται εννοιολογικός προσδιορισµός του τουρισµού, η ιστορική αναδροµή - 

ελληνική πραγµατικότητα, ο ρόλος του κράτους στον τουρισµό, η οικονοµική ανάπτυξη και 

τουρισµός, και τέλος δίνονται στοιχεία για τον Ελληνικό τουρισµό µε αριθµούς (ο τουρισµός 

ως οικονοµική δραστηριότητα, αφίξεις και έσοδα). 

Το θέµα του 2
ου

 κεφαλαίου είναι η: «Ελληνική τουριστική πολιτική» και παρατίθενται 

γενικά στοιχεία, ο τουριστικός στρατηγικός σχεδιασµός, η εθνική στρατηγική ΕΤΑΚ 2014-

2020 (κεντρικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της στρατηγικής ΕΤΑΚ, ερευνητικές  υποδοµές 

και εµβληµατικές δράσεις), και η νοµοθεσία βραχυχρόνιων µισθώσεων (ειδικό σήµα 

λειτουργίας, υποβολή πληροφοριακών στοιχείων, φορολόγηση εισοδήµατος, συνεργασία του 

Ε.∆. µε τις πλατφόρµες, διευκρινίσεις για την βραχυχρόνια µίσθωση, φορολόγηση 

βραχυχρόνιων µισθώσεων, φορολογική µεταχείριση βραχυχρόνιας µίσθωσης, βραχυχρόνια 

µίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονοµίας του διαµοιρασµού, υποβολή δήλωσης 

πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης ακίνητης περιουσίας µε τη χρήση ηλεκτρονικής 

µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, εφαρµογή διατάξεων ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες 

µισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονοµίας του διαµοιρασµού). 

Το θέµα του 3
ου

 κεφαλαίου είναι οι: «βραχυχρόνιες µισθώσεις ακινήτων» 

παρουσιάζονται γενικά στοιχεία, η βραχυπρόθεσµη µίσθωση µέσω της Airbnb στην Ελλάδα 

(υποχρεώσεις του property manager, φορολογία της βραχυπρόθεσµης µίσθωση στην 

Ελλάδα), η πλατφόρµα Airbnb (Airbnb citizen, φιλοξενία µέσω της Airbnb), η πλατφόρµα 

booking, και τέλος η βιβλιογραφική επισκόπηση του θέµατος. 

Το θέµα του 4
ου

 κεφαλαίου είναι η: «ερευνά για τις βραχυχρόνιες µισθώσεις 

ακινήτων» καταγράφονται γενικά στοιχεία, η µεθοδολογία της κοινωνικής ερευνάς, διάφορες 

έρευνες, πραγµατοποιείται καθορισµός ερευνητικού σκοπού / µέθοδος, η δηµιουργία 

ερωτηµατολογίου, η ανάλυση στοιχείων και οι περιορισµοί της ερευνάς. 

Το θέµα του 5
ου

 κεφαλαίου είναι τα: «αποτελέσµατα / ανάλυση ερωτηµατολογίων 

ερευνάς». Αναλύθηκαν τα κοινωνικό - δηµογραφικά στοιχεία δείγµατος (φύλο, ηλικία, 

οικογενειακή κατάσταση, περιοχή κατοικίας, ασχολία / επαγγελµατική κατάσταση, 
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οικονοµική κατάσταση, µορφωτικό επίπεδο), στοιχεία χρησιµοποίησης ψηφιακών 

πλατφορµών βραχυχρόνιων µισθώσεων ακινήτων (χρήση ψηφιακών πλατφορµών 

βραχυχρόνιων µισθώσεων ακίνητων) αλλά και τα στοιχεία χρησιµοποίησης ψηφιακών 

πλατφορµών βραχυχρόνιων µισθώσεων ακινήτων (ο χρόνος χρήσης πλατφορµών 

βραχυχρόνιων µισθώσεων ακίνητων, όνοµα χρήσης πλατφορµών βραχυχρόνιων µισθώσεων 

ακίνητων, καλύτερη πλατφόρµα βραχυχρόνιων µισθώσεων ακίνητων, ικανοποίηση από την 

χρήση των πλατφορµών βραχυχρόνιων µισθώσεων ακίνητων, βασικά στοιχεία µίσθωσης 

ακίνητου από πλατφόρµα βραχυχρόνιων µισθώσεων ακίνητων, λόγοι µίσθωσης ακίνητου από 

πλατφόρµα βραχυχρόνιων µισθώσεων ακίνητων, πρόταση της πλατφόρµας βραχυχρόνιων 

µισθώσεων ακίνητων σε φίλους). 

Στο 6
ο
 και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας εξάγονται συµπεράσµατα, από 

την διεξοδική βιβλιογραφική έρευνα αλλά και από την έρευνα πεδίου -µε την χρήση 

ερωτηµατολογίου- για το τις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακίνητων στην Ελλάδα. 

 



ABSTRACT 

The topic of this paper is “Tourism Law with Emphasis on Short-Term Leases” and is 

presented as follows: 

Chapter 1: “Greek tourism” provides general information on the term, conceptual 

definition of tourism, historical background - Greek reality, the role of the state in tourism, 

economic development and tourism, and finally provides information on Greek tourism. with 

numbers (tourism as economic activity, arrivals and revenue). 

The subject of Chapter 2 is: “Greek tourism policy” and provides general elements, 

tourism strategic planning, the national RTDC strategy 2014-2020 (central RTDC objectives 

and priorities, research infrastructures and flagship actions), and legislation short-term leases 

(special label, information submission, income taxation, ED’s cooperation with the platforms, 

clarifications on short-term leases, short-term taxation, tax treatment) short-term leasing, 

short-term leasing of real estate within the sharing economy, submission of real estate lease 

information using an electronic method of communication via the internet, application of 

VAT provisions to short-term leases of the leasing economy. 

The subject of Chapter 3 is: “Short-term leases of real estate” and presents in general, 

the short-term leasing through Airbnb in Greece (obligations of property manager, taxation of 

short-term leasing in Greece), the platform Airbnb (Airbnb through Airbnb citizen, Airbnb), 

the booking platform, and finally the bibliographic overview of the topic. 

The subject of Chapter 4 is: “Short-term lease research”. General data are recorded, 

social research methodology, various surveys, research purpose / method design, 

questionnaire creation, data analysis and survey limitations. 

The topic of Chapter 5 is: “Results / analysis of research questionnaires”. Sample 

socio-demographic data (gender, age, marital status, area of residence, occupation / 

occupation, financial status, educational level), use of short-term digital real estate platforms 

(use of short-term digital leasing and real estate) digital short-term real estate platforms (the 

time to use short-term real estate platforms, short-term real estate platform use name, etc. real 

short-term leases, satisfaction from the use of short-term leases real platforms, basic lease 

information from short-term leases real platform lease reasons of short-term leases real 

platform, the platform proposal of short-term leases real friends). 
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In the 6
th

 and final chapter of this thesis, “Conclusions” are drawn, both from the 

extensive bibliographic research and the field research - using a questionnaire - for Short 

Term Leases in Greece. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Από την αρχαιότητα ο άνθρωπος ταξιδεύει. Ως εκ τούτου το ταξίδι για εµπορική 

επικοινωνία, για τον εµπλουτισµό των γνώσεων αλλά και για την πολιτισµική επικοινωνία 

δεν επινοήθηκαν στη σύγχρονη εποχή. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι Έλληνες 

προσέδωσαν στα ταξίδια, εκτός από την οικονοµική διάσταση, την κοινωνική και τη 

θρησκευτική τόσο, ώστε οι ξένοι να λογίζονται ως πρόσωπα ιερά αλλά και προστατευόµενα 

από τον Ξένιο ∆ία. Η ιστορία της Ελλάδας σχετίζεται µε τα ταξίδια και προπάντων µε τα 

θαλάσσια καθώς η θάλασσα δίνει τη δυνατότητα προσπέλασης (Λαγός, 2018).  

Είναι γεγονός ότι ο τουρισµός αποτελεί ένα πολυσχιδές κοινωνικό φαινόµενο µε πολύ 

σηµαντικές οικονοµικές, πολιτισµικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Συνεπώς, η κρατική 

παρέµβαση στο τουριστικό φαινόµενο είναι αναγκαία και διαρκώς ενεργή. Το διοικητικό 

πλαίσιο για την άσκηση της τουριστικής πολιτικής κάθε κράτους διαµορφώνεται ανάλογα µε 

το βαθµό προτεραιότητας που κατέχει ο τουριστικός τοµέας στην οικονοµική ανάπτυξη 

(Ίκκος & Κουτσός, 2019). 

Όπως είναι γνωστό ο τουρισµός αποτελεί κύριο βραχίονα της οικονοµίας της 

Ελλάδας, πρόκειται δηλαδή για τη βαριά βιοµηχανία της. Σαφώς και ο προσανατολισµός 

είναι στο να γίνει το καλύτερο ώστε να αναπτυχθεί και να αποδώσει για την Ελλάδα καρπούς, 

πόσο µάλλον στη σηµερινή δυσµενή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. 

Το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισσαβόνας απασχολήθηκε µε τον τοµέα του 

τουρισµού είναι ενθαρρυντικό, καθώς χάραξε κατευθυντήριες γραµµές και κανόνες 

καθιερώνοντας κατά µία έννοια τουριστική πολιτική στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αυτό θα πρέπει να είναι βασικός και απαραβίαστος κανόνας αλλά και κατευθυντήρια γραµµή 

των µελλοντικών επενδύσεων στην Ελλάδα είτε σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε στόχο τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και τη µεγιστοποίηση 

του συγκριτικού πλεονεκτήµατος της Ευρώπης και ειδικότερα της Ελλάδας (Καραγιάννης & 

Έξαρχος, 2016). 
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1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»  

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνιών ο τουρισµός είναι µια ανθρώπινη εκδήλωση, 

που έγκειται στην παροδική µετάβαση των ανθρώπων από τον τόπο της µόνιµης διαµονής 

τους σε κάποιον άλλο, χωρίς να είναι πάντα οι λόγοι µόνο ψυχαγωγικοί.  

Παρόλα αυτά, ο τουρισµός στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη 

πολλών περιοχών, κρατών αλλά και ηπείρων, όπως και το γεγονός της συνεχώς αυξανόµενης 

µεγέθυνσης του τουριστικού φαινοµένου, αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διεθνούς 

εξειδίκευσης, όπως το διεθνές εµπόριο, οι άδηλες συναλλαγές ή η κίνηση κεφαλαίων 

(Πικούλα, 2015). 

Ο τουρισµός έχει αποκτήσει κατά κύριο λόγο οριζόντιο χαρακτήρα λόγω της 

πολυµορφίας του επιχειρηµατικού κόσµου και των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων του 

τουρισµού, της επίδρασής του σε ποικίλες άλλες οικονοµικές δράσεις, της ευρύτατης 

κοινωνικής του διάστασης και, τέλος, της γεωγραφικώς διάσπαρτης και ευµετάβλητης 

κατανάλωσης του προϊόντος του. Ένας µεγάλος αριθµός, αν όχι η πλειονότητα, των 

πολιτικών τοµέων µπορεί να ασκήσει άµεση και ιδιαίτερα έντονη επιρροή, όπως η πολιτική 

για τις επιχειρήσεις, τις µεταφορές ή την περιφερειακή ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια η 

αύξηση του τουριστικού φαινοµένου, που γίνεται όλο και πιο έντονη, πέρα από τις θετικές 

επιδράσεις στον κοινωνικό και στον οικονοµικό τοµέα καθώς και σε τοπικό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο, παρουσιάζει και αρνητικές επιπτώσεις, όπως είναι η αλληλεξάρτηση 

κάποιων χωρών σε καθαρά τουριστικά θέµατα. Ανά διαστήµατα, ο τουρισµός έχει έρθει 

αντιµέτωπος µε κρίσεις, άλλοτε µικρού και άλλοτε µεγαλύτερου µεγέθους, από τις οποίες 

έχουν προκύψει σοβαρές δυσκολίες σε διάφορα θέµατα που συνδέονται είτε άµεσα είτε 

έµµεσα µε τον τουρισµό (Λαγός, 2018). 

1.2 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

O τουρισµός πρόκειται για ένα κοινωνικό και οικονοµικό φαινόµενο. Η διπλή του 

υπόσταση φαίνεται και ορίζεται ως εξής: Τουρισµός από θεωρητική σκοπιά µπορεί να 

θεωρηθεί ως «η πρόσκαιρη µετακίνηση των ατόµων µεµονωµένων ή οµαδικώς, από τον τόπο 

της µόνιµης διαµονής τους σε ένα άλλο για λόγους κυρίως ψυχαγωγικούς, χωρίς 

κερδοσκοπικό κίνητρο και η οργανωµένη προσπάθεια για την προσέλκυση, υποδοχή και 
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εξυπηρέτηση των ατόµων αυτών». Σε αυτόν τον ορισµό εµπεριέχονται δύο κατηγορίες 

(Καραγιάννης & Έξαρχος, 2016): 

Η πρώτη αφορά στην παροδική µετάβαση των ατόµων για λόγους διασκέδασης. 

Επίσης, εκφράζει την «τουριστική ανάγκη», δηλαδή το κοινωνικό στοιχείο του τουριστικού 

φαινοµένου σε συνδυασµό µε το καταναλωτικό µέρος που ταυτίζεται µε την τουριστική 

ζήτηση. Η δεύτερη κατηγορία αφορά στην φιλοξενία και εξυπηρέτηση των τουριστών 

εκφράζοντας την παροχή τουριστικών υπηρεσιών. 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτής της αντιµετώπισης οι τουριστικές ανάγκες και τα 

τουριστικά αγαθά ολοένα µεταβάλλονται. Μάλιστα, στον τουρισµό ο σκοπός της τουριστικής 

ανάγκης, τα µέσα και οι τρόποι ικανοποίησής της είναι στοιχεία του τουριστικού φαινοµένου 

που ιστορικώς εξελίσσονται. Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι στις διάφορες ιστορικές 

περιόδους της ανθρώπινης οικονοµικής δραστηριότητας, οι τουριστικές ανάγκες και οι 

τουριστικές οικονοµικές δραστηριότητες δεν ήταν πάντα οι ίδιες. 

Στις διάφορες βαθµίδες ανάπτυξης της ανθρωπότητας ισοδυναµούσε ένα αντίστοιχο 

δίκτυο τουριστικών αναγκών αλλά και µια ανάλογη παραγωγή / καταµερισµός και 

κατανάλωση των τουριστικών αγαθών. Στη σηµερινή του µορφή ο τουρισµός έφτασε µετά 

από διάφορες φάσεις εξέλιξης. Η πιο σηµαντική ήταν ο εκδηµοκρατισµός µετά τον Β’ 

Παγκόσµιο Πόλεµο. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα ο τουρισµός από προνόµιο των λίγων, δηλαδή 

των αριστοκρατών, να γίνει προνόµιο όλων ή καλύτερα των πολλών (Βαρβαρέσος, 2013). 

Αν και υπάρχει διαφοροποίηση στον χαρακτήρα του σε σχέση µε το παρελθόν, 

παρόλα αυτά ο τρόπος που εκδηλώνεται εξακολουθεί να είναι ο ίδιος. ∆ηλαδή οι άνθρωποι α 

µετακινούνται παροδικά από τον τόπο της µόνιµης διαµονής τους σε κάποιον άλλο. Ωστόσο, 

συγκριτικά µε τις παλιότερες µορφές του εκείνο το στοιχείο που τον διαφοροποιεί είναι ο 

µαζικός χαρακτήρας του γεγονός που τον µετατρέπει σε οικονοµικό φαινόµενο.  

Στο σηµείο αυτό να αναφερθεί ότι η µαζικοποίηση των ανθρώπινων µετακινήσεων 

έχει άµεση σύνδεση µε τη δηµιουργία των µέσων µεταφοράς. ∆ηλαδή η εξέλιξη του 

τουρισµού συνδέεται µε την εξέλιξη των µέσων συγκοινωνίας. Ως εκ τούτου, η εξέλιξη των 

µεταφορικών µέσων διατέλεσε σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισµού, προσθέτοντας 

και το στοιχείο της υπερεθνικότητας (Βαρβαρέσος, 2013). 



Τουριστικό ∆ίκαιο µε έµφαση στις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακίνητων 

 
13

1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Το 1919 µε τη σύσταση του Γραφείου Ξένων και Εκθέσεων πραγµατοποιείται η 

πρώτη κρατικά οργανωµένη παρέµβαση στο χώρο του τουρισµού. Το Γραφείο Ξένων και 

Εκθέσεων από το 1922 λειτούργησε µε την ονοµασία Υπηρεσία Ξένων και Εκθέσεων και 

υπαγόταν στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας. Αυτή η υπηρεσία είχε ως 

στόχο την προσέλκυση, τη διαµονή και την παράταση της διαµονής των ξένων στην Ελλάδα. 

Επίσης, στόχευε στη διοργάνωση εµπορικών εκθέσεων και στη συµµετοχή της χώρας στις 

διεθνείς εµπορικές εκθέσεις προκειµένου να αναπτυχθεί και να διαφηµιστεί κάθε κλάδος της 

εθνικής παραγωγής. Με τον Ν. 4337/1929 το 1929 ιδρύεται ο Ελληνικός Οργανισµός 

Τουρισµού (ΕΟΤ) που επρόκειτο για νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Μυλωνόπουλος & 

Κανάκη, 2009).  

Ο ΕΟΤ ήταν αρµόδιος για τη χορήγηση πιστοποιητικών καλής λειτουργίας των 

ξενοδοχείων, για την καταγγελία των ξενοδοχείων που δε πειθαρχούσαν µε τις σχετικές 

διατάξεις, αλλά και για την εποπτεία των κλιναµαξών, των σιδηροδρόµων και των 

ατµόπλοιων. Μετά την κατάργηση του ΕΟΤ το 1936, οι αρµοδιότητές του µεταβιβάζονται 

στο νεοσύστατο Υφυπουργείο Τύπου και Τουρισµού. Το 1941 µε Νοµοθετική Πράξη 

(1/1941) καταργείται το Υφυπουργείο Τύπου και Τουρισµού και οι σχετικές µε τον τουρισµό 

αρµοδιότητές του, περιέρχονται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας. 

Κατόπιν, το 1945 µε τον ΑΝ 588/1945 δηµιουργείται η Γενική Γραµµατεία Τουρισµού, που 

υπαγόταν στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης. Ακολουθεί η κατάργηση της Γενικής Γραµµατείας 

Τουρισµού µε τις αρµοδιότητές της να µεταβιβάζονται στον ΕΟΤ. Ο ΕΟΤ επαναλειτούργησε 

µε τον ΑΝ 1565/1950, αποκτώντας περίπου τη σηµερινή, λειτουργική και οργανωτική δοµή 

ως αυτοτελές ΝΠ∆∆ (Μυλωνόπουλος & Κανάκη, 2009).  

Ως ΝΠ∆∆, ο ΕΟΤ εποπτεύεται από το Κράτος. Από την εποχή του Μεσοπολέµου 

(1929) αποτελεί τον θεσµικό εκφραστή της τουριστικής πολιτικής. Ο ΕΟΤ πλέον ευθύνεται 

για την προσέλκυση και τη διασφάλιση της παραµονής των ξένων περιηγητών και 

επισκεπτών, καλύπτοντας όλους τους κλάδους, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του 

τουριστικού τοµέα. Μέχρι το 1989 διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στη διαµόρφωση της 

κρατικής παρέµβασης στον τουρισµό, καθώς συστήνεται για πρώτη φορά µε το Ν. 1835/1989 

το Υπουργείο Τουρισµού, του οποίου οι αρµοδιότητες καθορίσθηκαν µε το Π∆ 207/1989. 

Μετά τη δηµιουργία του Υπουργείου Τουρισµού και κατόπιν του Υπουργείου Τουριστικής 

Ανάπτυξης, η νέα διάρθρωση στον δηµόσιο τοµέα του τουρισµού είναι διττή, µε το 
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Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης από τη µια πλευρά και τον ΕΟΤ από την άλλη. Το 

Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης στο νέο αυτό διοικητικό τοπίο, αποκτά επιτελικό ρόλο, 

µε εστίαση του ενδιαφέροντος στη χάραξη και τον σχεδιασµό της τουριστικής πολιτικής της 

χώρας. Αυτό το πέτυχε µε τη συγκέντρωση πολλών αρµοδιοτήτων και το συντονισµό 

θεµάτων του τουριστικού κλάδου µε τα συναρµόδια υπουργεία. Από την άλλη ο ΕΟΤ 

αποτελεί τον κύριο εκτελεστικό βραχίονα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, εφόσον 

δραστηριοποιείται προς την εφαρµογή και την υλοποίηση της σχεδιαζόµενης τουριστικής 

πολιτικής (Μοίρα, 2011).  

Το Εθνικό Συµβούλιο Τουρισµού λειτουργεί στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης 

και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό. Αποτελεί όργανο µε συµβουλευτικό χαρακτήρα και 

έχει εκπροσώπους της Κυβέρνησης, του Ε.Ο.Τ. και φορέων που ενεργούν στον τουριστικό 

κλάδο, όπως και προσωπικότητες µε συµβολή στην ποιοτική αναβάθµιση του τουρισµού 

στην Ελλάδα. Επίσης το Εθνικό Συµβούλιο Τουρισµού υποβάλλει εισηγήσεις και γνώµες 

στον Υπουργό που αφορούν τις διεθνείς εξελίξεις στον τουρισµό, σε παγκόσµιο και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφέρεται, ακόµα, στον προσδιορισµό των τάσεων της διεθνούς 

αγοράς, στην επεξήγηση των στόχων της ισόρροπης τουριστικής ανάπτυξης µαζί µε την 

προστασία του περιβάλλοντος, στην προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του φυσικού 

κάλλους. Στις αρµοδιότητές του εµπίπτει και η σύνδεση της τουριστικής κατανάλωσης µε την 

εγχώρια παραγωγή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η ανάπτυξη καινοτόµων µορφών 

τουρισµού και η ποιοτική προαγωγή του τουριστικού προϊόντος, η µελέτη της τουριστικής 

ανάπτυξης µε την παρατήρηση των απώτερων στρατηγικών στόχων και γενικά ο οριοθέτηση 

των πλαισίων διαµόρφωσης µιας µακρόπνοης και αποτελεσµατικής τουριστικής πολιτικής 

(Μοίρα, 2011). 

1.4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

Η ανάγκη για τoν σχηµατισµό ενός κρατικού φορέα ο οποίος, εκτός από ρυθµιστικό 

ρόλο στο τουρισµό θα έχει και επιχειρηµατικό ρόλο, διευθύνοντας και εκµεταλλευόµενος 

αποτελεσµατικά έναν αυξανόµενο αριθµό τουριστικών καταλυµάτων και περιουσιακών 

στοιχείων άρχισε να εµφανίζεται από τη δεκαετία του 1950. Ο ΕΟΤ µε αυτόν τον ρόλο στις 

δεκαετίες του ’60 και του ’70 είχε αναπτύξει ριζοσπαστικές τουριστικές υποδοµές για την 

εποχή τους όπως και επιχειρηµατική δράση. Γίνεται λόγος, δηλαδή, για τις πρώτες 

οργανωµένες τουριστικές υποδοµές της Ελλάδας µετά τον πόλεµο, όπου κυριαρχούσε το 

µονοπώλιο. Το αποτέλεσµα ήταν να συσταθούν δύο ανώνυµες εταιρίες, για να επιληφθούν 
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µέρος των δράσεων του ΕΟΤ, οι οποίες δεν γινόταν να ασκούνται µε τη µορφή του ΝΠ∆∆. 

Με το Ν. 2636/1998, λοιπόν, συστάθηκε η «Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ» και η «Ανώνυµη 

Εταιρία Αξιοποίησης Περιουσίας ΕΟΤ», ο πρόγονος της σηµερινής ΕΤΑ (Πικούλα, 2015). 

Ιδρύθηκε για να διοικεί, να διαχειρίζεται και να αξιοποιεί την περιουσία και τις 

επιχειρηµατικές µονάδες του ΕΟΤ Με το Ν. 2837/2000 άλλαξε όνοµα σε «Ελληνικά 

Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυµη Εταιρία» και µε το Ν.3270/2004 απέκτησε την ονοµασία που 

διατηρεί µέχρι σήµερα·  «Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης ΑΕ». Αντικειµενικός σκοπός της 

ΕΤΑ, κατά το άρ.5, παρ.1β του Ν. 3270/2004, είναι η αξιοποίηση της τουριστικής περιουσίας 

µε πολυετή αναπτυξιακό χαρακτήρα, η ανάπτυξη των ειδικών µορφών τουρισµού (ιαµατικός, 

συνεδριακός, αγροτουρισµός κτλ.) και η προώθηση έργων ειδικής τουριστικής υποδοµής 

(µαρίνες, γήπεδα γκολφ κτλ.), όπως έχει καθορίσει το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. 

Πιο συγκεκριµένα, η λειτουργία της έγκειται στη διοίκηση και τη χρήση της κρατικής 

τουριστικής περιουσίας, φροντίζοντας για την αύξηση της ανάπτυξης µε την αρωγή 

σύγχρονων χρηµατοδοτικών µεθόδων όπως είναι οι Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού 

Τοµέα (Σ∆ΙΤ).  

Το ΥΤΑΝ είναι ο µοναδικός µέτοχος της ΕΤΑ και ασκεί και τη διοικητική εποπτεία. 

Η λειτουργία της εταιρίας αφορά στην εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, µε 

προϋπόθεση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και τις διατάξεις του ιδρυτικού της νόµου 

και συµπληρωµατικά τις διατάξεις του νόµου «Περί Ανωνύµων Εταιριών» (Ν. 2190/1920). Η 

ΕΤΑ τα έτη 2002-2003, οργάνωσε, διαχειρίστηκε και αξιοποίησε τη δηµόσια τουριστική 

περιουσία και δίνοντας προσοχή στην ανάπτυξη νέων µορφών τουρισµού. Ταυτόχρονα, στις 

προτεραιότητές της προστέθηκαν η συστηµατική µελέτη αξιοποίησης της δηµόσιας 

τουριστικής περιουσίας µε κριτήρια την απογραφή και την αξιολόγηση όλων των ακινήτων 

του χαρτοφυλακίου της ΕΤΑ αλλά και η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου αξιοποίησης της 

περιουσίας, η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και τουριστικής τεχνογνωσίας από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό, η αξιοποίηση των ακινήτων µε τη µεγαλύτερη χρηµατοοικονοµική 

απολαβή και συγκριτικά ελάσσονα κίνδυνο και η ανάπτυξη άρτιων επενδύσεων σε 

επιλεγµένες εκτάσεις της περιφέρειας. 

Παράλληλα, για την απεµπλοκή του ελληνικού ∆ηµοσίου από την άµεση άσκηση 

επιχειρηµατικής δράσης, δηµιουργήθηκαν δραστηριότητες για την αναστροφή της 

φθοροποιούς λειτουργίας, για την ανακαίνιση των επιχειρηµατικών µονάδων, ώστε αυτές να 

γίνουν ελκυστικές στους επενδυτές (Καραγιάννης & Έξαρχος, 2016). 
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1.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Είναι γνωστό το γεγονός ότι ο τουρισµός είναι ένας από τους σηµαντικότερους 

οικονοµικούς τοµείς µε µεγάλη άνθηση σε παγκόσµιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, 

κρίνεται σηµαντική η συµβολή του στην οικονοµική εξάπλωση και την αύξηση των θέσεων 

εργασίας, στην συγκρότηση και την ετοιµότητα των ανθρωπίνων πόρων. Ακόµα, 

ενδυναµώνει τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς στην οποία βασίζεται 

και αναπτύσσεται. Η τεχνολογική πρωτοτυπία βρίσκεται στο επίκεντρο των τουριστικών 

δράσεων σε επίπεδο χρήσης του δυναµικού και των δοµών, αλλά και σε επίπεδο προβολής 

και εµπορίας των προορισµών. Μεταξύ του επιπέδου της οικονοµικής δραστηριότητας και 

της τουριστικής δραστηριότητας υπάρχει µια θετική σχέση. Γενικά, ο τουρισµός αποδίδει 

οφέλη µόνο στις ήδη ανεπτυγµένες ή νέο-βιοµηχανοποιηµένες χώρες (Πικούλα, 2015).  

Το άνοιγµα της παροχής τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών βασίζεται στην 

ύπαρξη υποδοµών, µιας αποτελεσµατικής αγοράς κεφαλαίου και καλά εκπαιδευµένου 

προσωπικού. Τον δρόµο προς µια σταθερή ζήτηση για τουριστική δραστηριότητα έχουν 

ανοίξει οι αυξήσεις στην παραγωγικότητα, γεγονός που σηµαίνει και αύξηση του ελεύθερου 

χρόνου και συνεπώς µεγαλύτερες απολαβές. Ο τουρισµός αποτελεί ένα σύνθετο οικονοµικό 

σύστηµα, µε µία πληθώρα συνεργατών, κερδών και επιδιώξεων. Με άλλα λόγια πρόκειται για 

µία οικονοµική δραστηριότητα χωρίς βαριές παρεµβάσεις, αλλά µε την ύπαρξη ενός 

συντονισµού πολιτικών που επιδρούν στον τοµέα και στις δράσεις προώθησης. Η 

συναίσθηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνεισφοράς αυτού του τοµέα στην πρόοδο των 

σύγχρονων κοινωνιών κρίνεται απαραίτητη (Λαγός, 2018). 

Ο διεθνής τουρισµός πρόκειται για µία άγνωστη εξαγωγή λόγω της εισροής ξένου 

συναλλάγµατος στις χώρες που είναι τουριστικοί προορισµοί και υποδέχονται διεθνείς 

τουρίστες. Ως εκ τούτου, ο τουρισµός συνεισφέρει στην πρόοδο του ισοζυγίου µίας χώρας. 

Όπως συµβαίνει και µε άλλες εξαγωγικές βιοµηχανίες, η εισροή εισοδήµατος βοηθάει στη 

δηµιουργία επιχειρησιακής δραστηριότητας, νέων θέσεων απασχόλησης και κυβερνητικού 

εισοδήµατος. Παρόλα αυτά, η διαδικασία της οικονοµικής δραστηριότητας χάρη στον 

τουρισµό δεν σταµατάει εδώ. Οι απολαβές των τοπικών επιχειρήσεων που επιδίδονται στον 

τουρισµό, κατά βάσιν καταναλώνονται µέσα στην τοπική κοινωνία του κάθε τουριστικού 

προορισµού και πλάθουν νέους κύκλους οικονοµικής δράσης, τα λεγόµενα δευτερεύοντα 

οικονοµικά οφέλη του τουρισµού. 
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Στην περίπτωση του τοπικού τουρισµού, οι οικονοµικές επιπτώσεις εµφανίζονται µε 

ως αναδιανοµή του εισοδήµατος µέσα σε µία χώρα. Άρα η συµβολή του είναι επίσης 

σηµαντική από οικονοµικής πλευράς, πολύ περισσότερο αν σκεφτεί κανείς το πρόβληµα της 

εποχικότητας που υπάρχει πολλές περιοχές ανά τον κόσµο, και όπου η ανάπτυξη του 

εσωτερικού τουρισµού είναι αναγκαιότητα. Σε σύγκριση µε άλλους τοµείς οικονοµικής 

δραστηριότητας ο τουρισµός σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται πιο αποτελεσµατικός στη 

δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για την ανάπτυξη του τουρισµού σε πολλές περιοχές είναι 

απαραίτητη η ανάπτυξη και η ύπαρξη µίας άρτιας υποδοµής, όπως ξενοδοχειακά καταλύµατα 

και άλλες εγκαταστάσεις. Επίσης, στα έργα υποδοµής συνυπολογίζονται τα έργα για ένα 

ανεπτυγµένο οδικό δίκτυο, αποχετευτικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης, παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών, αεροδρόµια, σταθµοί λεωφορείων, τρένων, λιµάνια κ.ά. Όµως αυτά τα έργα 

έχουν και θετικές επιδράσεις και στο βιοτικό επίπεδο του ντόπιου πληθυσµού. Ταυτόχρονα 

παρέχουν προσέγγιση σε ευρύτερες αγορές για τα προϊόντα που παράγονται σε τοπικό ή 

εθνικό επίπεδο (Λαγός, 2018). 

1.6 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

1.6.1 Ο Τουρισµός ως οικονοµική δραστηριότητα 

Αντίθετα µε τις περισσότερες δραστηριότητες του πρωτογενούς και του 

δευτερογενούς τοµέα ο τουρισµός πρόκειται για οριζόντια δραστηριότητα και όχι κάθετη. 

Αυτό σηµαίνει ότι ο τουρισµός είναι µια δραστηριότητα που καθορίζεται από την ζήτηση 

προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ οι δράσεις του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τοµέα 

είναι δραστηριότητες παραγωγής και προσφοράς προϊόντων. Παραδείγµατος χάριν, ο 

µεταλλουργικός κλάδος απαρτίζεται από εταιρείες παραγωγής προϊόντων µετάλλου και ο 

τοµέας των σιτηρών από τις αγροτικές επιχειρήσεις που παράγουν σιτηρά. Αντίθετα, η 

δραστηριότητα του τουρισµού επενεργεί σε πολλούς τοµείς της οικονοµίας, όπως µεταφορές 

(για παράδειγµα ταξίδι µε αεροπλάνο και µε λεωφορείο), διαµονή (σε ξενοδοχείο ή αλλού), 

εστίαση (σε εστιατόρια ή bar εντός ή εκτός του χώρου διαµονής), διασκέδαση 

(περιλαµβανοµένων των επισκέψεων σε αξιοθέατα) και κατανάλωση σε καταστήµατα. 

Συνεπώς ο τουρισµός είναι µια δραστηριότητα που αφορά πολλά και διάφορα µέρη του 

κοινωνικού και παραγωγικού ιστού µιας χώρας (Ίκκος & Κουτσός, 2019). 

Επίσης, η σπουδαιότητα του τουρισµού φαίνεται και στη διαµόρφωση του ΑΕΠ της 

χώρας και της απασχόλησης. Τα τελευταία χρόνια ο τουρισµός αποτελεί για την ελληνική 

οικονοµία ανασταλτικός παράγοντας για την κάµψη και τη µείωση της ανεργίας. Ακόµα, ο 
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τουρισµός διαθέτει επενδυτικό ενδιαφέρον και λόγω της σηµασίας του µπορεί να αποτελέσει 

βασικό µοχλό για την επιστροφή της χώρας στην βιώσιµη ανάπτυξη.  

1.6.2 Αφίξεις και Έσοδα 

Η Ελλάδα το 2018 δέχθηκε σχεδόν 30,1 εκ. τουρίστες, µόνιµους κατοίκους άλλων 

χωρών («Μη Κάτοικοι»), και κέρδισε σχεδόν 15,9 δις. €. Για το 2018 η εικόνα σχετικά µε την 

επιλογή του µεταφορικού µέσου των τουριστών που επιλέγουν την Ελλάδα για τις διακοπές 

τους είναι σχεδόν ίδια µε τα προηγούµενα χρόνια. Αναλυτικότερα, οι αεροπορικές αφίξεις 

αποτέλεσαν το 68% του συνόλου των αφίξεων ακολουθούµενες από τις οδικές µε 29,0% και 

τις θαλάσσιες µε 3%. Τέλος, αµελητέο ήταν το ποσοστό των τουριστών που επέλεξαν το 

τρένο ως µέσο µεταφοράς για το ταξίδι τους στην Ελλάδα (Ίκκος & Κουτσός, 2019). 

Την εξάρτηση του τουρισµού της χώρας µας από το κυρίαρχο προϊόν σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο καταδεικνύει η εποχικότητα των αφίξεων και των εσόδων, καθώς από την έναρξη 

µέχρι την λήξη της καλοκαιρινής περιόδου (Απρίλιος – Σεπτέµβριος) καταγράφεται το 80,2% 

των αφίξεων και το 84,4% των εσόδων (Πίνακας 1.1 και το ∆ιάγραµµα 1.1). 

Πίνακας 1.1: Εισερχόµενος Τουρισµός, 2017-18. 

Μήνας Αφίξεις Έσοδα (€) 

2017 2018 2017 2018 

Ιανουάριος 520.436 603.474 156.745.700 152.047.087 

Φεβρουάριος 444.404 484.123 134.220.234 151.205.279 

Μάρτιος 627.577 708.169 190.160.000 246.454.499 

Απρίλιος 1.009.699 1.106.808 455.766.000 463.016.875 

Μάιος 1.982.124 2.449.690 1.043.583.000 1.427.889.000 

Ιούνιος 3.356.286 4.103.702 1.949.939.000 2.271.114.311 

Ιούλιος 5.141.621 5.539.244 2.881.923.000 3.309.532.000 

Αύγουστος 5.813.441 6.093.067 3.489.988.000 3.541.725.670 

Σεπτέµβριος 4.639.734 4.868.855 2.364.914.000 2.374.119.000 

Οκτώβριος 2.355.849 2.722.457 1.128.518.000 1.347.860.000 

Νοέµβριος 740.535 786.222 218.929.000 315.670.000 

∆εκέµβριος 562.475 656.978 187.854.000 263.704.354 
Πηγή: (Ίκκος & Κουτσός, 2019). 
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∆ιάγραµµα 1.1: Μηνιαίες Αφίξεις - Εισερχόµενος Τουρισµός, 2017-18. 

Πηγή: (Ίκκος & Κουτσός, 2019). 

Ο εισερχόµενος τουρισµός το 2018 εµφάνισε αύξηση αφίξεων (+10,8%) και εσόδων 

(+11,7%), κατορθώνοντας νέα επίπεδα ρεκόρ 30,1 εκ. και € 15,9 δισ. αντίστοιχα. 

Συγκεκριµένα, η αύξηση των εσόδων το 2018 κυµάνθηκε στα επίπεδα του 2017 (+11,4%), 2
η
 

συνεχόµενη χρονιά αύξησης µετά την πτώση που καταγράφηκε το 2016 (-6,8%). Παράλληλα 

το 2018 σηµειώθηκε νέο ρεκόρ εσόδων (µετά και το 2017), καταγράφοντας την υψηλότερη 

επίδοση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις από την έναρξη της Έρευνας Συνόρων (2005). Όσον 

αφορά στις διανυκτερεύσεις η αύξηση ανήλθε στο +8,2% και συνολικά σε σχεδόν 227 εκ., 

που επίσης αποτελεί νέο ρεκόρ. 
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∆ιάγραµµα 1.2: Μηνιαία Έσοδα - Εισερχόµενος Τουρισµός, 2017-18. 

Πηγή: (Ίκκος & Κουτσός, 2019). 

 

 

 

 

  

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

4.000.000.000

2017 2018



Τουριστικό ∆ίκαιο µε έµφαση στις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακίνητων 

 
21

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»  

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Κάθε κράτος σχηµατίζει την τουριστική πολιτική µε επιδίωξη την επιτυχία της 

ορθολογικότερης αξιοποίησης των τουριστικών του πόρων και την ενίσχυση των τουριστικών 

ροών από τα άλλα κράτη προς αυτό. Για την τουριστική πολιτική του κράτους 

δηµιουργούνται διοικητικά σχήµατα και τίθενται σε λειτουργία διοικητικοί µηχανισµοί µε 

στόχο τον αποτελεσµατικό συντονισµό της τουριστικής δραστηριότητας, δηµόσιας και 

ιδιωτικής. 

Στην Ελλάδα το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης (ΥΤΑΝ) που συστάθηκε µε το Ν. 

3270/2004 είναι αρµόδιο για τον σχεδιασµό της τουριστικής πολιτικής. Πιο συγκεκριµένα, το 

ΥΤΑΝ (Ν. 3270/2004: Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα 

τουρισµού, 2004), εκτός από τις άλλες αρµοδιότητες που έχει, ερευνά και µελετά τις 

επιδράσεις του τουρισµού στην εθνική οικονοµία και στην οικονοµική ζωή της χώρας. 

Επίσης, αναζητά τους όρους ανταγωνισµού στην παγκόσµια τουριστική αγορά προκειµένου 

να δηµιουργήσει τουριστικούς δείκτες και δείκτες αειφόρου τουριστικής εξάπλωσης. Όπως 

και τη µελέτη του σχεδίου τουριστικής διαφήµισης της χώρας ή περιοχών της χώρας στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό. Το ΥΤΑΝ σύµφωνα µε το νόµο επιβλέπει τον Ελληνικό 

Οργανισµό Τουρισµού (ΕΟΤ), τον Οργανισµό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(ΟΤΕΚ), το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο της Ελλάδος (ΞΕΕ) όπως και την ανώνυµη Εταιρία 

Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ ΑΕ). Τέλος, το Εθνικό Συµβούλιο Τουρισµού συντελεί και 

αυτό στον σχεδιασµό της τουριστικής πολιτικής (Μυλωνόπουλος & Κανάκη, 2009).  

2.2 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

Ο Τουρισµός τα επόµενα 8-10 χρόνια θα απαρτίσει την κινητήριο δύναµη της 

ελληνικής οικονοµίας. Οι επισκέπτες από όλον τον κόσµο αναµένεται να φθάσουν τα 22-24 

εκατ., µε ταυτόχρονη αύξηση της µέσης δαπάνης ανά ταξίδι. H συνολική συνεισφορά (σε 

σχέση µε το 2013) σε ΑΠΑ (Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία) αναµένεται να φτάσει τα 41-

44 δισ. Ευρώ (+16 δις Ευρώ) και περίπου 1 εκατ. θέσεις εργασίας (+300 χιλιάδες). 

Η δηµιουργία ενός κραταιού και διαφοροποιηµένου χαρτοφυλακίου προϊόντων 

αποτελεί την κύρια προτεραιότητα. Έχουν καθοριστεί έξι «βασικά» προϊόντα, όπως και 

ορισµένα «συµπληρωµατικά και εξειδικευµένα προϊόντα». Για το κάθε προϊόν ξεχωριστά έχει 
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αναπτυχθεί ειδικός σχεδιασµός ο οποίος εµπερικλείει την αρµόζουσα στρατηγική αγοράς, 

τµηµατοποίηση πελατείας, ανάπτυξη υποδοµών και στρατηγική προώθησης. 

Μεταξύ 2014-2020 θα είναι απαραίτητη η αύξηση των µέσων ετήσιων επενδύσεων. 

Πρωταρχικό µέρος των αναγκαίων επενδύσεων σχετίζεται µε την στοχευµένη βελτίωση 

καταλυµάτων και την ενδυνάµωση και δηµιουργία νέων ανώτερης ποιότητας υποδοµών που 

θα αφορούν στον ναυτικό τουρισµό. Επίσης, θα πρέπει να αξιοποιηθούν προσεκτικά δηµόσιοι 

και κοινοτικοί πόροι (για παράδειγµα ΕΣΠΑ), προκειµένου να αναβαθµιστεί η 

αποτελεσµατικότητά τους και να συγκροτήσουν «πόλο» έλξης και ιδιωτικών επενδυτικών 

κεφαλαίων (Τουριστικός Στρατηγικός Σχεδιασµός: Οδικός Χάρτης Υλοποίησης, 2018). 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το άνοιγµα του Τουρισµού τα επόµενα 

χρόνια µε βάση την ανάλυση όλων των κύριων προϊόντων και αγορών: 

Πίνακας 2.1: Η ανάπτυξη του Τουρισµού 2013-2021. 

  

2013 

 

2018 

Εκτιµήσεις 

2021 

Ποσοστιαία 

µεταβολή 2013-2021 

(Μ.Ο.) % 

∆ιεθνείς αφίξεις 

(Εκατοµµύρια) 

17,5 21 30-34 +31% 

Συνολικός τζίρος (∆ις €) 22 28 31-37 +48% 

Συνολική ΑΠΑ 

Τουρισµού (∆ις €) 

27 35 41-44 +57% 

Τουριστική ΑΠΑ / 

συνολική ΑΠΑ οικονοµίας 

16% 18% 19-20% +3,5% 

Συνολικές θέσεις εργασίας 

(Χιλιάδες) 

661 850 985-1.044 +53% 

∆απάνη / επίσκεψη (€) 657 730 750-800 +18% 

Πηγή: (Τουριστικός Στρατηγικός Σχεδιασµός: Οδικός Χάρτης Υλοποίησης, 2018). 

 

Μεταξύ 2014-2020 αναµένεται µέση ετήσια επένδυση 3,3 δις € προκειµένου να 

επιτευχθεί ο στόχος για το 2021 και η επιπλέον ανάπτυξη στο εξής. ∆ηµόσιοι και κοινοτικοί 

πόροι (για παράδειγµα: ΕΣΠΑ) πρέπει να τύχουν προσεκτικής αξιοποίησης, προκειµένου να 

συγκροτηθεί η βάση αύξησης της ιδιωτικής επένδυσης και να βελτιστοποιηθεί η 

αποτελεσµατικότητά τους. Πρωταρχικό µέρος των αναγκαίων επενδύσεων σχετίζεται µε την 

αναβάθµιση υφιστάµενων και τη δηµιουργία νέων υψηλής ποιότητας καταλυµάτων. 

2.3 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΚ 2014-2020 

Η Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτοµίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-

2020 αποβλέπει στη δραστική, γόνιµη και συνεργατική χρήση των (µικρών) διαθέσιµων 
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πόρων µε στόχο την ενίσχυση της καινοτοµίας, την βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού 

αλλά και την υποστήριξη ή τον σχηµατισµό εφάµιλλων προνοµίων σε κλάδους της 

οικονοµίας που ανταποκρίνονται στις σχετικές απαιτήσεις. 

Η Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ πέρα από τις οριζόντιες συνιστώσες της (ανάπτυξη 

ριζοσπαστικών προϊόντων και υπηρεσιών, δηµιουργία βάσεων µελέτης και πρωτοτυπίας, 

αξιοποίηση των περιστάσεων που παρέχουν αναδυόµενες τεχνολογικές ειδικότητες, αριστεία 

στην έρευνα, ανάπτυξη ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού, διασύνδεση της επιστήµης µε 

την κοινωνία, παραγωγή νέας γνώσης, διεθνής συνεργασία), έχει καθορισµένη τοµεακή 

διάσταση, η οποία ανάκυψε µέσα από την εκτέλεση της διαδικασίας της επιχειρηµατικής 

ανακάλυψης. 

Ο Τουρισµός, συµπεριλαµβανοµένου του Πολιτισµό, των Πολιτιστικών και 

∆ηµιουργικών Βιοµηχανιών ανήκει σε έναν από τους εννέα (9) τοµείς προτεραιότητας της 

Εθνικής Στρατηγικής ΕΤΑΚ.  

Η διαµόρφωση αδιαίρετης προτεραιότητας για τον συνδυασµό «Πολιτισµός & 

Τουρισµός και τις Πολιτιστικές & ∆ηµιουργικές Βιοµηχανίες» στοχεύει στην ολιστική 

γεφύρωση µεσολαβήσεων στο πλαίσιο της RIS3 και πρόκειται να καλύψει ένα αξιόλογο 

τµήµα της ελληνικής οικονοµίας. Η δυνατή σύνδεση Πολιτισµού – Τουρισµού αναδύεται ως 

πρόκληση για το άνοιγµα και τη δηµιουργική συνεργία ριζοσπαστικών επιχειρηµατικών και 

ερευνητικών οικοσυστηµάτων, µε αρωγό την Πολιτεία και τις Περιφέρειες, προκειµένου να 

συνεισφέρει ουσιαστικά στην οικονοµική ανάταση της χώρας. 

Σε εθνικό επίπεδο η σύνδεση Πολιτισµού - Τουρισµού εµφανίζεται ως βασική 

αναπτυξιακή προτεραιότητα, ενώ σε περιφερειακό επίπεδο παρουσιάζεται ως εφάµιλλο 

προβάδισµα σχεδόν σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας (REMACO A.E. Σύµβουλοι 

Επιχειρήσεων & Ανάπτυξης, 2015). 

2.3.1 Κεντρικοί στόχοι της στρατηγικής ΕΤΑΚ 

Για το τρίπτυχο Πολιτισµός – Τουρισµός – Πολιτιστικές & ∆ηµιουργικές Βιοµηχανίες 

(Π∆Β) οι κεντρικοί στόχοι της στρατηγικής ΕΤΑΚ είναι (REMACO A.E. Σύµβουλοι 

Επιχειρήσεων & Ανάπτυξης, 2015): 

1ος. Η ανάδειξη της προστιθέµενης αξίας πρωτοπόρων παρεµβολών της επιστήµης και 

τεχνολογίας στον τοµέα του πολιτισµού και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, δίνοντας 

έµφαση στην υποστήριξη και προβολή της πολυθεµατικής & διεπιστηµονικής έρευνας - 
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από τις θετικές επιστήµες µέχρι τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήµες και τις 

τέχνες- ώστε να γίνει ένα διεθνούς φήµης, εφάµιλλο οικοσύστηµα βασισµένο στη γνώση 

που αφορά τον ελληνικό πολιτισµό. 

2ος. H προβολή, η διάχυση και η παραγωγική ενσωµάτωση της ανοικτής πρωτοτυπίας στις 

δράσεις των φορέων και της διαχείρισης του σύγχρονου πολιτισµού και της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς, αλλά και η αξιοποίηση της νέας γνώσης, ώστε να διαφοροποιηθεί το 

πολιτιστικό προϊόν, ο σχεδιασµός νέων υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας και η 

υποστήριξη της πολιτιστικής δράσης σε όλες τις κοινωνικές και οικονοµικές της 

εκδηλώσεις. 

3ος. Η παραλλαγή των οικονοµικών δράσεων και η ισχυροποίηση της νέας 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας οι οποίες πηγάζουν από τον πολιτισµό, τον τουρισµό και 

τις πολιτιστικές και δηµιουργικές βιοµηχανίες στο πλαίσιο του άξονα «έµπνευση – 

εξωστρέφεια», µε ανάδειξη νέων, ποιοτικών, αναγνωρίσιµων και επώνυµων προϊόντων 

(brand name) και εργασιών σε εκτενείς, καθετοποιηµένες αλληλουχίες αξίας σε πολλούς 

κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, µε οικουµενικό κύρος, πολλαπλάσια κέρδη για την 

Ελλάδα & ποιοτική συνεισφορά στην ανάπτυξη της ειδικής µορφής του πολιτιστικού 

τουρισµού βάσει προτεραιότητας (αλλά και ριζοσπαστική υποστήριξη άλλων γνωστών 

µορφών τουρισµού), καθώς και υποστήριξη των κινήσεων ΕΤΑΚ για την αποκατάσταση 

της βιωσιµότητας των τουριστικών αποστολών, των πολιτιστικών τους πόρων & 

περιβάλλοντος. 

4ος. Η άνοδος του δίπολου «Πολιτισµού – Τουρισµού» ως κινητήριο δύναµη της 

ψηφιακής επιχειρηµατικότητας της χώρας, αξιοποιώντας τα ερευνητικά επακόλουθα και 

του επιστηµονικού και τεχνικού δυναµικού της χώρας για την εξάπλωση παγκοσµίως 

εφάµιλλων, προχωρηµένων προϊόντων και υπηρεσιών στον πολιτισµό και στον τουρισµό 

βασισµένων στις νέες τεχνολογίες αιχµής. 

2.3.2 Οι προτεραιότητες της στρατηγικής ΕΤΑΚ 

Η στρατηγική ΕΤΑΚ σχετικά µε τον Πολιτισµό - τον Τουρισµό – τις Πολιτιστικές & 

∆ηµιουργικές Βιοµηχανίες (Π∆Β) εστιάζει στις προτεραιότητες που ακολουθούν παρακάτω 

(REMACO A.E. Σύµβουλοι Επιχειρήσεων & Ανάπτυξης, 2015): 

1η. Υποστήριξη της πρωτοτυπίας για την επεξεργασία νέων προϊόντων και υπηρεσιών που 

αφορούν τον επισκέπτη - φυσικό και εικονικό - αρχαιολογικών χώρων / µουσείων / 

συλλογών και άλλων πόλων και εκφράσεων πολιτιστικής δράσης (για παράδειγµα 

πολιτιστικά γεγονότα, φεστιβάλ). Αυτή η προτεραιότητα εισέρχεται στη λογική της 
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αξιοποίησης των µουσείων / αρχαιολογικών χώρων / συνεχών εκθέσεων και συλλογών ως 

πιλοτικών µονάδων ώστε να αναπτυχθούν διεθνή ανταγωνιστικά προϊόντα & υπηρεσίες. 

2η. Αξιοποίηση υποδοµών και υπηρεσιών πρωτοτυπίας εφαρµόζοντας εργαλεία και 

µεθοδολογίες σχετικές µε τον σχεδιασµό και την υλοποίηση ειδικών υπηρεσιών 

περιεχοµένου & εκπαιδευτικών διαδραστικών χρήσεων για χώρους πολιτισµού. Ο στόχος 

είναι η πτώση του κόστους ανάπτυξης και η άνοδος συστηµάτων επαναχρησιµοποίησης 

του περιεχοµένου σε πολλαπλές δραστηριότητες της αλυσίδας αξίας των τοµέων 

Πολιτισµού, Τουρισµού, Πολιτιστικών & ∆ηµιουργικών Βιοµηχανιών, εστιάζοντας στην 

εκπαίδευση. 

3η. Προβολή και υποστήριξη της ψηφιακής επιχειρηµατικότητας στους τοµείς του 

Πολιτισµού, του Τουρισµού και των Π∆Β. 

4η. Τόνωση ενώσεων στο «τρίγωνο της γνώσης», προκειµένου να αναδειχθεί η αριστεία σε 

ειδικότητες εξειδίκευσης της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του σύγχρονου πολιτισµού, 

την παραγωγή νέας γνώσης και το άνοιγµά της στη δηµιουργική οικονοµία. 

5η. Επιδεικτικές συνεργασίες - σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο - για την προσφορά 

άρτιων υπηρεσιών πρωτοτυπίας - µέσω ενδυνάµωσης της δεινότητας φορέων Ε&Κ και 

του µορφοποίησης «δικτύων γνώσης» - τα οποία θα ισχυριστούν την ευρύτερη 

οικονοµική δράση και θα εντείνουν εξωστρεφή ΜΜΕ που ενεργούν στους τοµείς 

Πολιτισµού - Τουρισµού - Π∆B, µε ταυτόχρονη επέκταση των οµόλογων αλυσίδων αξίας, 

υποστήριξη της βιωµατικής εµπειρίας που συνεπάγεται από την ακέραια αυτή διαδικασία 

& αποκατάσταση συνθηκών βιώσιµης εξάπλωσης. 

6η. Ανάπτυξη ανάλογων ικανοτήτων / πλήρωση αντίστοιχων εκπαιδευτικών προβληµάτων 

για τη δηµιουργική οικονοµία. 

7η. Τόνωση διεπιστηµονικών συνεργειών και ενώσεων δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων 

εξερεύνησης / προοδευτισµού σε περιβάλλον φυσικών και εικονικών εργαστηρίων. 

8η. Κινήσεις παρότρυνσης της ανοικτής πρωτοτυπίας για την παραλλαγή του πολιτιστικού 

προϊόντος και υπηρεσιών αλλά και την εισαγωγή της καινοτοµίας στις εξειδικευµένες 

µορφές τουρισµού, µε την αρωγή των Πολιτιστικών & ∆ηµιουργικών Βιοµηχανιών 

(Π∆Β). 

9η. Εξάπλωση πιλοτικών ενώσεων τύπου Σ∆ΙΤ που αξιοποιούν το «τρίγωνο της γνώσης», σε 

διαπεριφερειακό επίπεδο. 
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2.3.3 Ερευνητικές  υποδοµές και εµβληµατικές δράσεις 

Το τρίπτυχο Πολιτισµός – Τουρισµός – Πολιτιστικές & ∆ηµιουργικές Βιοµηχανίες 

ευνοούν ερευνητικές υποδοµές και εµβληµατικές δράσεις οι οποίες σχετίζονται (REMACO 

A.E. Σύµβουλοι Επιχειρήσεων & Ανάπτυξης, 2015): 

a) Με την προάσπιση, συντήρηση και άνοδο της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της φυσικής 

οµορφιάς της χώρας, καθώς και αποφασιστικών περιβαλλοντικών πόρων σχετικών µε την 

τουριστική φυσιογνωµία της – για παράδειγµα το θαλάσσιο οικοσύστηµα. 

b) Με πολυθεµατική έρευνα ΤΠΕ / ανθρωπιστικών επιστηµών & τεχνών για την ανάδειξη, 

υποστήριξη και αξιοποίηση της ψηφιακής πολιτιστικής παρακαταθήκης. 

Αναλυτικά οι ερευνητικές υποδοµές που υποστηρίζουν και το δίπτυχο Πολιτισµός – 

Τουρισµός αποβλέπουν: 

• Στην τόνωση εξελιγµένων πεδίων εφαρµογής της φυσικής και της επιστήµης των υλικών, 

των Lasers, της φωτονικής, για την εξάπλωση ριζοσπαστικών τεχνολογιών διατήρησης 

και επιτυχίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς αλλά και λεπτοµερών συστηµάτων και 

εργαλείων (στο τρίπτυχο micro-macro-info) υποστηρίζοντας τη µελέτη σε αρχαιολογικά 

ευρήµατα, ιστορικά µνηµεία, ενάλιες αρχαιότητες κτλ. 

• Στη συµµετοχή, έρευνα και αξιοποίηση των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων για την άνοδο 

και την προάσπισή τους, αλλά και για την εξάπλωση αρµοζουσών συνθηκών για 

υποθαλάσσιες τουριστικές δράσεις, µε σεβασµό στα θαλάσσια οικοσυστήµατα και τις 

ενάλιες αρχαιότητες. 

• Στην εξάπλωση πλασµατικών ερευνητικών υποδοµών για τις τέχνες & ανθρωπιστικές 

επιστήµες, αξιοποιώντας και διευρύνοντας τις τεχνολογίες διαχείρισης περιεχοµένου, την 

τεχνογνωσία όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα ψηφιακών αποθετηρίων καθώς και τις 

γλωσσικές τεχνολογίες και εφαρµογές, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην ενίσχυση και 

άνοδο του ελληνικού πολιτισµού και στη δηµιουργική οικονοµία (συµπεριλαµβανοµένου 

του πολιτιστικού τουρισµού ως ιδιαίτερη οικονοµική δραστηριότητα). 

2.4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 

Στο εξής ακολουθούν όλοι οι νόµοι µε τα ανάλογα άρθρα που αφορούν τη νοµοθεσία 

βραχυχρόνιων υποχρεώσεων: 
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2.4.1 Ειδικό Σήµα Λειτουργίας 

Το «Ειδικό Σήµα Λειτουργίας» καταδεικνύεται µε τον νόµο 4179/2013 και ειδικότερα 

µε το άρθρο 46 παρ. 5. Αναλυτικότερα: Κάτοχος ακινήτου, ο οποίος έχει τα γνωρίσµατα και 

προδιαγραφές τουριστικού επιπλωµένου καταλύµατος, έχει τη δυνατότητα να το µισθώνει 

ενιαία, σε φυσικά πρόσωπα, χωρίς αξίωση επιπλέον υποµίσθωσης, µέχρι µία εβδοµάδα 

τουλάχιστον και όχι περισσότερο των τριών (3) µηνών συνολικά ανά έτος, απαγορευµένης 

της διαδοχικής µίσθωσής του περισσότερο του τριµήνου του ίδιου έτους. Ο κάτοχος του 

αυτού ακινήτου δεν έχει την υποχρέωση να τελέσει έναρξη επιτηδεύµατος στην πλησιέστερη 

∆.Ο.Υ. ούτε να ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε φορέα για τη δράση αυτή, ωστόσο έχει την 

υποχρέωση να εφοδιασθεί προηγουµένως µε Ειδικό Σήµα Λειτουργίας τουριστικού 

επιπλωµένου καταλύµατος (Ν. 4179/2013 άρθρο 46 παρ. 5 Ειδικό Σήµα Λειτουργίας, 2013). 

2.4.2 Υποβολή πληροφοριακών στοιχείων 

Η «Υποβολή πληροφοριακών στοιχείων» καταδεικνύεται µε την Πολυγραφηµένη 

Υπουργική Εγκύκλιο ΠΟΛ.1013/7.1.2014. Συγκεκριµένα: Υπόχρεοι υποβολής βεβαίωσης 

πληροφοριακών δεδοµένων εκµίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Οι ιδιοκτήτες ακίνητης 

περιουσίας έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν όλα τα πληροφοριακά δεδοµένα των πρώτων 

ή τροποποιητικών µισθώσεων, έως το τέλος του επόµενου µήνα από την εκκίνηση της 

µίσθωσης ή την αλλαγή της, χωρίς να εξαρτάται από γραπτή ή προφορική συµφωνία. Αυτή η 

δέσµευση είναι προαιρετική για τους ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων µε την προϋπόθεση το 

µηνιαίο µίσθωµα να µην ξεπερνά το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ. Στην ηλεκτρονική φόρµα 

υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης ακίνητης περιουσίας, περιλαµβάνονται οι 

γενικές κατηγορίες πληροφοριών που ακολουθούν (ΠΟΛ.1013/7.1.2014 Υποβολή 

πληροφοριακών στοιχείων, 2014): 

• Στοιχεία εκµισθωτών 

• Στοιχεία µισθωτών 

• Στοιχεία µίσθωσης 

• Στοιχεία ακινήτου 

• Στοιχεία Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) (η συµπλήρωση είναι 

προαιρετική). 
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2.4.3 Φορολόγηση εισοδήµατος 

Η «Φορολόγηση εισοδήµατος» καταδεικνύεται µε την Πολυγραφηµένη Υπουργική 

Εγκύκλιο ΠΟΛ. 1069/23.3.2015. Συγκεκριµένα: Για την ορθή και οµοιογενή χρήση των 

διατάξεων του άρθρου 39 συνδυαστικά µε το άρθρο 40 του ν. 4172/2013, σχετικά µε τη 

φορολόγηση του εισοδήµατος από ακίνητη περιουσία, παρέχονται οι εξής οδηγίες: Ο όρος 

«εισόδηµα από ακίνητη περιουσία» δηλώνει το εισόδηµα, σε µετρητά ή σε είδος, το οποίο 

συνεπάγεται από τη µίσθωση ή την ιδιοχρησιµοποίηση ή τη δωρεάν µεταβίβαση χρήσης γης 

και ακινήτων. 

Τέλος, δηλώνεται, ότι επειδή υπάρχουν οι διατάξεις της εσωτερικής νοµοθεσίας 

προσφέρεται απαλλαγή του αντίστοιχου εισοδήµατος και δεν είναι απαραίτητη η υποβολή 

µηδενικής δήλωσης από τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες. 

Οι διατάξεις του άρθρου 72 του ίδιου νόµου ορίζουν ότι οι διατάξεις των άρθρων 

αυτών έχουν εφαρµογή στα εισοδήµατα που αποκτώνται και τα έξοδα που συντελούνται στα 

φορολογικά έτη που ξεκινούν από την 1
η
 Ιανουαρίου 2014 και µετά (ΠΟΛ. 1069/23.3.2015 

Φορολόγηση εισοδήµατος, 2015). 

2.4.4 Συνεργασία του Ε.∆. µε τις πλατφόρµες 

Η «Συνεργασία του Ε.∆. µε τις πλατφόρµες» καταδεικνύεται µε τον νόµο 4446/2016 

άρθρο 111. Συγκεκριµένα: Ψηφιακές πλατφόρµες είναι οι ηλεκτρονικές, διµερείς ή 

πολυµερείς αγορές, στις οποίες δύο ή περισσότερες οµάδες χρηστών σχετίζονται µέσω 

διαδικτύου µε την παρέµβαση του επιµελητή της πλατφόρµας ώστε να διευκολυνθεί µία 

συναλλαγή µεταξύ τους. Η βραχυχρόνια µίσθωση είναι η µίσθωση ακινήτου που συντελείται 

µέσα από ψηφιακές πλατφόρµες για καθορισµένη χρονική διάρκεια, µικρότερη του έτους. Ο 

διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας µίσθωσης (στο εξής «διαχειριστής ακινήτου») είναι το 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κάθε είδους νοµική οντότητα, η οποία επιλαµβάνεται της 

διαδικασίας ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρµες επιδιώκοντας βραχυχρόνια 

µίσθωση και µεριµνώντας για την βραχυχρόνια µίσθωση του ακινήτου. Ως διαχειριστής 

ακινήτου µπορεί να είναι είτε ο κύριος του ακινήτου ή ο νοµέας ή ο επικαρπωτής ή ο 

υπεκµισθωτής ή τρίτος (Νόµος 4446/2016 άρθρο 111 Συνεργασία του Ε.∆. µε τις 

πλατφόρµες, 2016). 
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2.4.5 ∆ιευκρινίσεις για την βραχυχρόνια µίσθωση 

Οι «∆ιευκρινίσεις για την βραχυχρόνια µίσθωση» καταδεικνύονται µε την 

Πολυγραφηµένη Υπουργική Εγκύκλιο ΠΟΛ. 1112/2017 παρ. 4. Συγκεκριµένα: Με τις 

διατάξεις του άρθρου 83 αυτού του νόµου προστίθεται νέο άρθρο 39 Α στο ν. 4172/2013. Η 

φορολογική αντιµετώπιση του εισοδήµατος που αποκτάται από τη βραχυχρόνια µίσθωση 

ακινήτων στο περιθώριο της οικονοµίας του διαµοιρασµού για τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

καθώς και για τις νοµικές οντότητες ρυθµίζεται µε τις νέες διατάξεις. Για το παραπάνω 

εισόδηµα µετρούν τα όσα έχουν διασαφηνιστεί µε την ΠΟΛ. 1069/23.3.2015 εγκύκλιο. 

∆ιευκρινίζεται ότι το παραπάνω εισόδηµα στην περίπτωση των φυσικών προσώπων αποτελεί 

εισόδηµα από ακίνητη περιουσία και εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 και της παρ.4 

του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), µε την προϋπόθεση τα ακίνητα να µισθώνονται 

επιπλωµένα χωρίς να παρέχεται οποιαδήποτε υπηρεσία εκτός την παροχή κλινοσκεπασµάτων 

(ΠΟΛ. 1112/2017 παρ. 4 ∆ιευκρινίσεις για την βραχυχρόνια µίσθωση, 2017). 

2.4.6 Φορολόγηση βραχυχρόνιων µισθώσεων 

Η «Φορολόγηση βραχυχρόνιων µισθώσεων» καταδεικνύεται µε την Πολυγραφηµένη 

Υπουργική Εγκύκλιο ΠΟΛ 1187/2017. Συγκεκριµένα: Η ∆ιαδικασία Εγγραφής και 

Οριστικοποίησης στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας ∆ιαµονής» πραγµατοποιείται 

ηλεκτρονικά µέσω του διαδικτυακού τόπου www.aade.gr από κάθε «∆ιαχειριστή» µε τους 

προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που διαθέτει στο TAXISnet. Τα στοιχεία που 

καταχωρούνται στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας ∆ιαµονής» έχουν τη βαρύτητα 

υπεύθυνης δήλωσης του αρ.8 ν. 1599/1986. Εάν γίνει έλεγχος, ο «∆ιαχειριστής» πρέπει να 

παρουσιάσει όλα τα αναγκαία νοµιµοποιητικά έγγραφα - στοιχεία που τεκµηριώνουν την 

ορθότητα των πληροφορίων που έχει καταχωρήσει. Ο «∆ιαχειριστής» µετά την απόκτηση 

αριθµού εγγραφής, µπορεί να προχωρά σε µεταβολές µέχρι και την ηµεροµηνία 

οριστικοποίησης του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας ∆ιαµονής», ώστε είτε να 

αποκαθιστά λανθασµένες καταχωρήσεις είτε να τροποποιεί στοιχεία λόγω αλλαγής των 

πραγµατικών περιστατικών, χωρίς να αλλάζει ο αριθµός εγγραφής «Ακινήτου» (ΠΟΛ. 

1187/2017 Φορολόγηση βραχυχρόνιων µισθώσεων, 2017). 

2.4.7 Φορολογική µεταχείριση βραχυχρόνιας µίσθωσης 

Η «Φορολογική µεταχείριση βραχυχρόνιας µίσθωσης» καταδεικνύεται µε τον νόµο 

4472/2017 άρθρο 84. Συγκεκριµένα: Προβλέπεται δυνατότητα βραχυχρόνιας µίσθωσης 
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ακινήτου, µέσω των ψηφιακών πλατφορµών στο περιθώριο της οικονοµίας του 

διαµοιρασµού. 

Για λόγους που σχετίζονται µε την προστασία της κατοικίας, µε κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Τουρισµού µπορεί να καθοριστούν 

γεωγραφικές περιοχές, στις οποίες θα ισχύουν οριοθετήσεις στη διάθεση ακινήτων για 

βραχυχρόνια µίσθωση ως εξής (Ν. 4472/2017 άρθρο 84 Φορολογική µεταχείριση 

βραχυχρόνιας µίσθωσης, 2017): 

• Να απαγορεύεται η βραχυχρόνια µίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. 

δικαιούχου εισοδήµατος. 

• Η µίσθωση κάθε ακινήτου να µην ξεπερνά τις ενενήντα (90) ηµέρες ανά ηµερολογιακό 

έτος και για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων τις εξήντα (60) ηµέρες ανά 

ηµερολογιακό έτος. 

2.4.8 Βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονοµίας του 

διαµοιρασµού 

Η «Βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονοµίας του διαµοιρασµού» 

καταδεικνύεται µε την Πολυγραφηµένη Υπουργική Εγκύκλιο ΠΟΛ. 1187 /23-11-2017. 

Συγκεκριµένα: Η ∆ιαδικασία Εγγραφής και Οριστικοποίησης στο «Μητρώο Ακινήτων 

Βραχυχρόνιας ∆ιαµονής» πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µέσω του διαδικτυακού τόπου 

www.aade.gr από κάθε «∆ιαχειριστή» µε τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που 

διαθέτει στο TAXISnet. Τα στοιχεία που εισάγονται στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας 

∆ιαµονής» λειτουργούν ως υπεύθυνη δήλωση του αρ.8 ν.1599/1986. Ο αριθµός εγγραφής στο 

«Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας ∆ιαµονής» δίνεται µηχανογραφικά, µετά την καταχώρηση 

έστω του Α.Τ.ΑΚ. του «Ακινήτου» και εάν πρόκειται για υπεκµίσθωση και του αριθµού 

∆ήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (ΠΟΛ. 1187 /23-11-

2017: Βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονοµίας του διαµοιρασµού, 2017). 

2.4.9 Υποβολή ∆ήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 

Περιουσίας µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω 

διαδικτύου 

Η «Υποβολή ∆ήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας 

µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου» καταδεικνύεται µε την 

Πολυγραφηµένη Υπουργική Εγκύκλιο ΠΟΛ. 1162 / 03-08-2018. Συγκεκριµένα: Οι 
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ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν όλα τα 

πληροφοριακά δεδοµένα των αρχικών ή τροποποιητικών µισθώσεων, µέχρι το τέλος του 

επόµενου µήνα από την εκκίνηση της µίσθωσης ή την ηµεροµηνία τροποποίησής της, 

ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συµφωνία. Εάν λυθεί η µίσθωση, τότε ο 

εκµισθωτής έχει δικαίωµα να δηλώσει τη λύση της µίσθωσης µέχρι το τέλος του επόµενου 

µήνα από την λύση. Η δυνατότητα του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται για µισθώσεις 

που λύνονται µετά την 1.10.2018 (ΠΟΛ. 1162 /03-08-2018 : Υποβολή ∆ήλωσης 

Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας µε τη χρήση ηλεκτρονικής 

µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, 2018). 

2.4.10 Εφαρµογή διατάξεων ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες µισθώσεις ακινήτων 

στο πλαίσιο της οικονοµίας του διαµοιρασµού 

Η «Εφαρµογή διατάξεων ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες µισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο 

της οικονοµίας του διαµοιρασµού» καταδεικνύεται µε την Πολυγραφηµένη Υπουργική 

Εγκύκλιο ΠΟΛ. 1159 /23-03-2018. Συγκεκριµένα: Όπως φαίνεται από τις οικείες διατάξεις, 

στις ρυθµίσεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 για τη βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτων στο 

περιθώριο της οικονοµίας του διαµοιρασµού ανήκουν οι µισθώσεις διαµερισµάτων, 

µονοκατοικιών, εξαιρουµένων των µονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες 

ένεκα της ακύρωσης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, οποιωνδήποτε άλλων µορφών 

οικήµατος µε δοµική και λειτουργική αυτάρκεια, καθώς και δωµατίων µέσα σε διαµερίσµατα 

ή µονοκατοικίες, µε την προϋπόθεση ότι πρόκειται για µισθώσεις οι οποίες συνάπτονται για 

καθορισµένη χρονική διάρκεια, µικρότερη του έτους, µέσω ψηφιακών πλατφορµών. Όπως 

ορίζεται στην παράγραφο 3α του παραπάνω άρθρου, το εισόδηµα που αποκτάται από τη 

βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτων της οικονοµίας του διαµοιρασµού, στο περιθώριο των 

διατάξεων του άρθρου 39Α του ν. 4172/2013, απαλλάσσεται του ΦΠΑ (ΠΟΛ. 1159 /23-03-

2018: Εφαρµογή διατάξεων ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες µισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της 

οικονοµίας του διαµοιρασµού, 2018). 

 

 

 

  



Τουριστικό ∆ίκαιο µε έµφαση στις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακίνητων 

 
32

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»  

3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η σύµβαση µε την οποία ο ένας από τους συµβαλλόµενους (εκµισθωτής) 

αναλαµβάνει την υποχρέωση αντί καθορισµένου τιµήµατος να προσφέρει στον έτερο 

(µισθωτή) την χρήση πράγµατος (µισθίου) ή εργασία και ο άλλος έχει τη υποχρέωση να 

καταβάλει το συµφωνηθέν τίµηµα (µίσθωµα) καλείται µίσθωση. 

Στην καθηµερινότητα οι όροι µίσθωση και µισθωτής λέγονται ενοικίαση και 

ενοικιαστής αντίστοιχα, ενώ το τίµηµα ονοµάζεται ενοίκιο ή νοίκι. Στην περίπτωση που ο 

ενοικιαστής δεν πληρώνει το ενοίκιο, τότε ο ιδιοκτήτης µπορεί να του κάνει έξωση (Σεϊµένης 

& Γεράγγελου, 2018). 

Η µίσθωση χωρίζεται σε: 

a) Σύµβαση µίσθωσης πράγµατος, όπου ο εκµισθωτής παρέχει χρήση πράγµατος. 

b) Σύµβαση µίσθωσης εργασίας. 

3.2 Η ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AIRBNB ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑ∆Α 

Για πρώτη φορά στο πλαίσιο της οικονοµίας καθορίστηκαν από οµότιµους, σύµφωνα 

µε τη σχετική νοµοθεσία, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη βραχυπρόθεσµη µίσθωση ή τη 

µίσθωση µέσω διαδικτυακών πλατφόρµων, και ιδίως της πλατφόρµας Airbnb. 

3.2.1 Υποχρεώσεις του Property Manager 

Αρχικά ο διαχειριστής ακινήτων έχει την υποχρέωση να καταγράψει κάθε µισθωµένο 

ακίνητο στο «Μητρώο ιδιόκτητων µισθώσεων µικρής διάρκειας» το οποίο κρατά η 

Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων. Παρόλα αυτά, αυτό το Μητρώο δεν έχει ενεργοποιηθεί 

και η ενεργοποίησή του αναµένεται καθηµερινά. Επίσης, για κάθε ιδιοκτησία µόνο ένας 

διαχειριστής µπορεί να διοριστεί (The short-term lease via Airbnb in Greece, 2018). 

Ο κάθε διαχειριστής µπορεί να εγγραφεί στο «Μητρώο ιδιόκτητων µισθώσεων» µέσω 

της ιστοσελίδας www.aade.gr, κάνοντας χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης 

TAXlSnet. Στις ψηφιακές πλατφόρµες ο αριθµός εγγραφής πρέπει να συνοδεύει την 

ιδιοκτησία, σε περίοπτη θέση. 
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Κατόπιν, πρέπει να υποβληθεί δήλωση βραχυπρόθεσµη διαµονής. Πρόκειται για µια 

δήλωση την οποία εισάγει ο διαχειριστής µέσω των ψηφιακών πλατφορµών και έχει τη 

υποχρέωση να υποβάλει σε ηλεκτρονική αίτηση της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµόσιων Εσόδων. 

Στη δήλωση πρέπει να περιλαµβάνονται τα εξής (Σεϊµένης & Γεράγγελου, 2018): 

a) Ο αριθµός εγγραφής στο «Μητρώο ακινήτων βραχυπρόθεσµης µίσθωσης» 

b) Το συµφωνηθέν συνολικό ενοίκιο ή το συνολικό ποσό σύµφωνα µε την πολιτική 

ακύρωσης  

c) Το όνοµα της ψηφιακής πλατφόρµας 

d) Οι λεπτοµέρειες του ενοικιαστή  

e) Η περίοδος µίσθωσης 

f) Ο τρόπος πληρωµής του µισθώµατος 

Στη συνέχεια οι δηλώσεις, αρχικές ή τροποποιηµένες, υποβάλλονται µέχρι τις 12:00 

π.µ. της επόµενης εργάσιµης ηµέρας αφού αναχωρήσει ο µισθωτής από το ακίνητο. 

Από τον νόµο προβλέπεται η δυνατότητα κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Τουρισµού, οι οποίοι θα καθορίζουν τις 

γεωγραφικές περιοχές, όπου οι περιορισµοί στη βραχυπρόθεσµη µίσθωση θα ισχύουν ως 

εξής: 

1η. ∆εν επιτρέπεται η βραχυπρόθεσµη µίσθωση περισσότερων από δύο (2) ακινήτων ανά 

ιδιοκτήτη. 

2η. ∆εν πρέπει να υπερβαίνει η µίσθωση κάθε ακινήτου τις 90 ηµέρες ετησίως και για τα 

νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων, 60 ηµέρες το χρόνο. εάν το συνολικό εισόδηµα του 

κατόχου που προκύπτει από τις βραχυπρόθεσµες µισθώσεις, δεν υπερβαίνει τα 12.000 € 

κατά το σχετικό φορολογικό έτος, τότε η υπέρβαση αυτής της διάρκειας επιτρέπεται. 

Παρόλα αυτά µέχρι στιγµής δεν έχει εκδοθεί τέτοια υπουργική απόφαση. 

3.2.2 Φορολογία της βραχυπρόθεσµης µίσθωση στην Ελλάδα 

Το εισόδηµα των φυσικών προσώπων που προέρχεται από τη βραχυπρόθεσµη 

µίσθωση του ακινήτου αποτελεί εισόδηµα από ακίνητη περιουσία, µε την προϋπόθεση το 

ακίνητο να ενοικιάζεται χωρίς να παρέχεται οποιαδήποτε υπηρεσία εκτός από την παροχή 

κλινοσκεπασµάτων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα έσοδα από ακίνητα τα οποία 

φορολογούνται ως εξής (Σεϊµένης & Γεράγγελου, 2018), (The short-term lease via Airbnb in 

Greece, 2018): 
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Εισόδηµα Φόρος % 

0-12.000 15% 

12.001 -35.000 35% 

35.001 - 45% 

 

Εάν προσφέρονται πιο πολλές υπηρεσίες (εκτός από την παροχή κλινοσκεπασµάτων), 

παρεµφερείς µε εκείνες που προσφέρουν τα ξενοδοχεία, τότε το εισόδηµα φορολογείται ως 

εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα. Σε αυτή την περίπτωση τα έσοδα από 

επιχειρηµατική δραστηριότητα φυσικών προσώπων έχουν την εξής φορολόγηση (Σεϊµένης & 

Γεράγγελου, 2018), (The short-term lease via Airbnb in Greece, 2018): 

Εισόδηµα Φορολογικός 

συντελεστής 

0 - 20.000 22% 

20.001 - 30.000 29% 

30.001 - 40.000 37% 

40.001 - 45% 

 

Το εισόδηµα που προκύπτει από τη βραχυπρόθεσµη µίσθωση ενός ακινήτου για τα 

νοµικά πρόσωπα ή άλλα νοµικά πρόσωπα, υπολογίζεται ως εισόδηµα από επιχειρηµατική 

δραστηριότητα ως εισόδηµα που εισπράττεται από αυτά και φορολογείται µε κατ’ αποκοπή 

ποσοστό 29%. 

Το εισόδηµα από τη βραχυπρόθεσµη µίσθωση της περιουσίας της οµότιµης 

οικονοµίας είναι απαλλαγµένο από τον ΦΠΑ, υπό όρους. 

Η απαλλαγή παρέχεται υπό τον όρο ότι κατά τη διάρκεια της µίσθωσης δεν 

παρέχονται στους µισθωτές πρόσθετες υπηρεσίες, πλην των κλινοσκεπασµάτων, όπως 

υπηρεσίες καθαρισµού, συλλογή απορριµµάτων ή άλλες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. 

Ειδάλλως, το συνολικό ενοίκιο από τον ΦΠΑ µε µειωµένο συντελεστή 13% για υπηρεσίες 

διαµονής. 

Εν τούτοις, µόνο η παροχή κλινοσκεπασµάτων απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ, καθώς 

δεν αποτελεί πρόσθετη υπηρεσία. Επίσης, δεν θεωρείται ως πρόσθετη υπηρεσία οι υπηρεσίες 

κοινής ωφέλειας, όπως η ηλεκτρική ενέργεια, το νερό, το τηλέφωνο, το Internet, που 

χρεώνονται στον ιδιοκτήτη, οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στο ενοίκιο. 
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Στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ότι η απαλλαγή από τον ΦΠΑ σχετίζεται τόσο µε τα 

φυσικά όσο και µε τα νοµικά πρόσωπα. Παρόλα αυτά, νοµικά πρόσωπα έχουν την 

υποχρέωση να αρχίζουν τη δραστηριότητά τους και να κερδίζουν τον αριθµό ΦΠΑ, ενώ δεν 

υπάρχει τέτοια απαίτηση για τα φυσικά πρόσωπα. Στην περίπτωση των αλλοδαπών θα πρέπει 

να οριστεί ένας φορολογικός εκπρόσωπος στην Ελλάδα. 

Πλέον όλο και περισσότεροι άνθρωποι προσχωρούν σε αυτές τις πλατφόρµες και 

ενοικιάζουν τις περιουσίες τους στους τουρίστες, προσπαθώντας να βελτιώσουν το εισόδηµά 

τους. Παράλληλα, και νοµικά πρόσωπα επενδύουν σε ακίνητα στην Ελλάδα προκειµένου να 

τα µισθώσουν και να λάβουν τα κέρδη. Αυτό αποτελεί ευρέως µια κερδοφόρα επένδυση, µε 

δεδοµένο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια τουριστική άνθηση στην 

Ελλάδα και η διαµονή είναι µάλλον µικρότερη από τη ζήτηση, κυρίως σε τουριστικούς 

προορισµούς. Επίσης, αν και το λόµπι του ξενοδοχείου στην Ελλάδα δεν είναι τόσο ισχυρό, 

ωστόσο είναι δύσκολο να εφαρµοστεί ένα αυστηρότερο νοµικό πλαίσιο, τουλάχιστον για 

τους επαγγελµατίες του χώρου (Σεϊµένης & Γεράγγελου, 2018), (The short-term lease via 

Airbnb in Greece, 2018). 

3.3 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ AIRBNB 

3.3.1 Γενικά στοιχεία 

Η Airbnb ιδρύθηκε το 2008, για να δηµιουργήσει έναν κόσµο όπου ο καθένας µπορεί 

να ανήκει οπουδήποτε, παρέχοντας ταξίδια τοπικά, αυθεντικά, χωρίς αποκλεισµούς και 

βιώσιµα. Η Airbnb εκµεταλλεύεται τη µοναδική τεχνολογία για να ενισχύσει οικονοµικά 

εκατοµµύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσµο, κερδίζοντας χρήµατα από τους χώρους και την 

επιθυµία τους να γίνουν επιχειρηµατίες στον τοµέα της φιλοξενίας. Η αγορά καταλυµάτων 

της Airbnb παρέχει πρόσβαση σε περίπου 6 εκατοµµύρια µοναδικά µέρη για διαµονή, σε 

100.000 πόλεις και 191 χώρες και περιοχές. Επίσης, προσφέρει πρόσβαση στις τοπικές 

κοινότητες µέσω 40.000 µοναδικών δραστηριοτήτων που διοργανώνονται από οικοδεσπότες 

σε 1.000 και πλέον αγορές σε όλο τον κόσµο. Η πλατφόρµα People-to-People της Airbnb 

ωφελεί όλους τους ενδιαφερόµενους, συµπεριλαµβανοµένων των φιλοξενουµένων, των 

επισκεπτών, των εργαζοµένων και των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται (Airbnb, 

2019). 
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Εικόνα 3.1: Αρχική σελίδα της πλατφόρµας AIRBNB. 

Πηγή:  (Airbnb, 2019). 

 

3.3.2 Airbnb Citizen 

Η Airbnb Citizen είναι ένα ζωντανό, παγκόσµιο κίνηµα εξοπλισµένο µε εργαλεία για 

την εκµάθηση και υποστήριξη µέσω των ιστοριών των φιλοξενουµένων, σχετικά µε την 

κατάσταση της χρήσης κατοικίας και των τρόπων δράσης, καθιστώντας την ανεύρεση µια 

διαθέσιµη λύση. 

Μέσω του Γραφείου Υγιεινής Τουρισµού προωθούνται πρωτοβουλίες που θα 

ωθήσουν την οικονοµική ανάπτυξη στις κοινότητες, θα ενισχύσουν τους προορισµούς από 

µεγάλες πόλεις σε αναδυόµενους προορισµούς και θα υποστηρίξουν την περιβαλλοντική 

βιωσιµότητα. 

Η Airbnb υποστηρίζει τη δηµιουργία οµάδων οικιακής κατανοµής για να βοηθήσει 

τους οικοδεσπότες να υποστηρίξουν τη δίκαιη κατανοµή των νόµων στις κοινότητές τους. 

Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι έχουν βρει προσωρινή στέγαση χάρη στους 

οικοδεσπότες των Open Homes (Airbnb Citizen, 2019). 

3.3.3 Φιλοξενία µέσω της Airbnb 

Ανεξάρτητα από  τον τύπο του καταλύµατος ή του δωµατίου, η Airbnb προσφέρει 

έναν άνετο και ασφαλή τρόπο φιλοξενίας των επισκεπτών. Ο κάτοχος του καταλύµατος έχει 
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τον πλήρη έλεγχο της διαθεσιµότητας, της τιµολόγησης, των κανόνων του σπιτιού του και 

της επικοινωνίας µε τους επισκέπτες του. 

Για να είναι ο ιδιοκτήτης του καταλύµατος, το σπίτι του και τα υπάρχοντά του 

ασφαλή, καλύπτεται κάθε κράτηση για προστασία, για ζηµιές στην ιδιοκτησία και για 

ασφάλεια έναντι ατυχηµάτων. 

Η Airbnb προκειµένου να κάνει µια κράτηση ζητά πάντα από τους επισκέπτες να 

δίνουν κάποιες πληροφορίες, όπως έναν επιβεβαιωµένο αριθµό τηλεφώνου ή µια διεύθυνση 

email. Για επιπλέον έλεγχο, ο ιδιοκτήτης µπορεί να απαιτήσει από τους επισκέπτες να 

παρέχουν συστάσεις από άλλους οικοδεσπότες και µια επαληθευµένη ταυτότητα (Airbnb, 

2019). 

Η φιλοξενία µέσω της πλατφόρµας Airbnb µπορεί να γίνει σε 3 βήµατα: 

1ο. ∆ωρεάν καταχώρηση του χώρου 

Ο οικοδεσπότης µπορεί να ενοικιάσει οποιονδήποτε χώρο χωρίς χρεώσεις εγγραφής, 

από ένα κοινόχρηστο σαλόνι έως ένα δεύτερο σπίτι ή οποιοδήποτε άλλο τύπο καταλύµατος 

έχει διαθέσιµο. 

2ο. Επιλογή του τύπου φιλοξενίας 

Ο οικοδεσπότης επιλέγει το δικό του πρόγραµµα και τις τιµές σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του για τους επισκέπτες. 

3ο. Καλωσόρισµα του πρώτου επισκέπτη 

Μόλις δηµοσιευτεί η καταχώρηση, οι κατάλληλοι επισκέπτες θα µπορέσουν να 

επικοινωνήσουν µε τον οικοδεσπότη. Επίσης, µπορεί να τους στείλει κάποιο µήνυµα µε 

οποιεσδήποτε ερωτήσεις πριν από τη διαµονή τους. 

3.4 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ BOOKING 

Μέσω της πλατφόρµας Booking.com BV («Booking.com») παρέχονται online 

υπηρεσίες κρατήσεων. Η εν λόγω πλατφόρµα λειτουργεί ως µεσάζων (πράκτορας) µεταξύ 

των επισκεπτών που επιθυµούν να κάνουν κράτηση σε κατάλυµα και του ξενοδοχείου, 

καταλύµατος ή προσωρινής/παραθεριστικής κατοικίας. Αλλιώς πρόκειται για το λεγόµενο 

«µοντέλο πρακτορείου». 
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Η συµφωνία γίνεται απευθείας ανάµεσα στον ιδιοκτήτη του καταλύµατος και τον 

επισκέπτη. Η Booking.com δεν είναι συµβαλλόµενο µέρος στην συναλλαγή µεταξύ του 

καταλύµατος και του επισκέπτη σε αντίθεση µε άλλους ιστοχώρους κράτησης καταλυµάτων. 

Με αυτό τον τρόπο, υπάρχει πλήρης έλεγχος των τιµών και της διαθεσιµότητας, και µπορούν 

οι επισκέπτες να έχουν µεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά µε τους κανονισµούς του 

καταλύµατος, τις πολιτικές και όσα προσφέρονται. 

Ο επισκέπτης πληρώνει την τιµή της κράτησης στον κάτοχο του καταλύµατος κατόπιν 

της διαµονής, ή σε περίπτωση κράτησης νωρίτερα χωρίς να επιστρέφεται όµως η τιµή. Ο 

οικοδεσπότης που έχει συµφωνητικό µε την Booking.com για να χρησιµοποιεί την online 

πλατφόρµα κρατήσεων, οφείλει να πληρώνει στην Booking.com ένα προκαθορισµένο 

ποσοστό προµήθειας για όλες τις επιβεβαιωµένες κρατήσεις, τις κρατήσεις µε µη επιστρέψιµη 

τιµή αλλά και τις κρατήσεις µε επιµέρους επιστροφή χρηµάτων οι οποίες πραγµατοποιούνται 

στην πλατφόρµα. Κάθε µήνα, λαµβάνει το τιµολόγιο που αναφέρει το ποσοστό προµήθειας 

που οφείλει. 

Η πλατφόρµα της Booking.com δεν προσθέτει τίποτα στις τιµές, αντίθετα µε άλλες 

πλατφόρµες που χρεώνουν επιπλέον ποσά τους επισκέπτες. 

3.5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Οι Liang, Schuckert, Law και Chen (2019) επεσήµαναν τη σηµασία του περιεχοµένου 

που παράγεται από τον ιδιοκτήτη στις πλατφόρµες ενοικίασης ακινήτων από οµοτίµους. 

Τα σηµεία της µελέτης τους που είναι αξιοσηµείωτα είναι τα εξής: 

• Αυτή η µελέτη επικεντρώνεται στις επιπτώσεις του περιεχοµένου που παράγει ο 

ιδιοκτήτης στη συµπεριφορά κράτησης και αναθεώρησης σε πλατφόρµες ενοικίασης 

ακινήτων P2P. 

• Χρησιµοποιείται µοντέλο παλινδρόµησης πολλαπλών επιπέδων σε δευτερεύοντα 

δεδοµένα από την Airbnb. 

• Τόσο το εύρος όσο και το βάθος των περιγραφών περιουσιακών στοιχείων συνδέονται 

θετικά µε τον όγκο επανεξέτασης των ιδιοτήτων. 

• Η περιγραφή του κεντρικού υπολογιστή µπορεί επίσης να ωφελήσει τον όγκο και την 

απόδοση των ιδιοτήτων. 

• Η ποσότητα της ιδιότητας µπορεί να µετριάσει την επίδραση του MGC στις αποφάσεις 

αξιολόγησης των επισκεπτών. 
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Οι επιπτώσεις του περιεχοµένου που παράγει ο χρήστης (user-generated content / 

UGC) στις αγοραστικές συµπεριφορές των καταναλωτών έχουν επαληθευτεί από 

προηγούµενες µελέτες. Αυτή η µελέτη επεκτείνει το πλαίσιο σε πλατφόρµες ενοικίασης 

ακινήτων από οµότιµους χρήστες. Οι συγγραφείς αναµένουν ότι η ετερογένεια των ιδιοτήτων 

και η περιορισµένη ποσότητα του UGC θα πρέπει να υπογραµµίσουν τη σηµασία του 

περιεχοµένου που παράγει ο ιδιοκτήτης (marketer-generated content / MGC) σε τέτοιες 

πλατφόρµες. Χρησιµοποιώντας δευτερεύοντα δεδοµένα από την Airbnb, η µελέτη φωτίζει τις 

µεθόδους που χρησιµοποιούν οι οικοδεσπότες για να παρουσιάσουν περιγραφές σχετικές µε 

τις ιδιότητές τους και τον εαυτό τους και τον τρόπο µε τον οποίο η MGC επηρεάζει την 

κράτηση επισκεπτών και τις αποφάσεις σχετικά µε την ανάρτηση σχολίων. Τα αποτελέσµατα 

δείχνουν ότι η παροχή περιεκτικών και λεπτοµερών περιγραφών που σχετίζονται µε τις 

ιδιότητες και τους κεντρικούς υπολογιστές βελτιώνει τον όγκο αναθεώρησης. Επιπλέον, η 

ποσότητα ιδιοκτησίας µπορεί να µετριάσει τις επιπτώσεις του MGC στον όγκο των 

αναθεωρήσεων και στην απόδοση των ακινήτων (Liang, Schuckert, Law, & Chen, 2019). 

Οι Heo και Blengini (2019) µελέτησαν µια µακροοικονοµική προοπτική στην 

παγκόσµια παρουσία της Airbnb. 

Τα σηµεία της µελέτης που αξίζει να αναφερθούν είναι τα εξής: 

• Αυτή η µελέτη προσπάθησε να εντοπίσει τους µακροοικονοµικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν την παγκόσµια παρουσία της Airbnb. 

• Επίσης, διαπίστωσε ότι η πλατφόρµα Airbnb είναι πιο δηµοφιλής σε χώρες όπου ο 

πληθυσµός είναι τεχνολογικά εκπαιδευµένος. 

• Ένα άλλο ενδιαφέρον εύρηµα είναι η αρνητική σχέση µεταξύ του ΑΕΠ ανά εργαζόµενο 

και του αριθµού των καταχωρήσεων Airbnb. 

• Ο αριθµός των διεθνών αφίξεων σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε τις ιδιωτικές ενοικιάσεις 

δωµατίων, αλλά όχι µε ολόκληρα σπίτια. 

Η άνοδος της οικονοµίας P2P (Peer-to-Peer)
1
 τροφοδοτήθηκε από µια σειρά 

κοινωνικών, οικονοµικών και τεχνολογικών παραγόντων, αλλά η περιορισµένη έρευνα 

επικεντρώθηκε στην οικονοµία P2P από µακροοικονοµική άποψη. Ως εκ τούτου, η µελέτη 

                                                 
1
Μια οµότιµη οικονοµία (P2P) είναι ένα αποκεντρωµένο µοντέλο όπου δύο άτοµα αλληλεπιδρούν για να 

αγοράζουν ή να πωλούν αγαθά και υπηρεσίες απευθείας µεταξύ τους, χωρίς τρίτο µεσάζοντα ή µε τη χρήση µιας 

επιχείρησης. Ο αγοραστής και ο πωλητής πραγµατοποιούν συναλλαγές απευθείας µεταξύ τους. Εξαιτίας αυτού, 

ο παραγωγός διαθέτει τόσο τα εργαλεία (ή τα µέσα παραγωγής) όσο και το τελικό προϊόν τους. 
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αυτή προσπάθησε να εντοπίσει τους µακροοικονοµικούς παράγοντες που επηρεάζουν την 

παγκόσµια παρουσία της Airbnb. Προκειµένου να εξηγηθεί ο αριθµός των ενοικιάσεων που 

διατίθενται σε διαφορετικές πρωτεύουσες, εξέτασαν αρκετούς µακροοικονοµικούς 

παράγοντες, όπως τον βαθµό τεχνολογικής ανάπτυξης των χωρών, το οικονοµικό µέγεθος, το 

σχετικό µέγεθος των τουριστικών βιοµηχανιών, τις αφίξεις τουριστών, την ονοµαστική 

συναλλαγµατική ισοτιµία, το επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης (ή ευηµερίας) και το επίπεδο 

παραγωγικότητάς τους. Μια άλλη σηµαντική µεταβλητή αντιπροσωπεύει το σχετικό µέγεθος 

των τουριστικών και εµπορικών βιοµηχανιών στη χώρα. Οι επιπτώσεις των ερευνητικών 

ευρηµάτων και των κατευθύνσεων για µελλοντική έρευνα προτείνεται (Heo & Blengini, 

2019). 

Οι Chattopadhyay και Mitra (2019) διερεύνησαν κατά πόσο οι ιδιότητες της λίστας 

φιλοξενίας του Airbnb επηρεάζουν οµοιόµορφα την τιµολόγηση των δωµατίων. 

Τα σηµεία της µελέτης που είναι αξιοσηµείωτα είναι τα παρακάτω: 

• Η µελέτη προσπαθεί να εντοπίσει βασικούς προσδιοριστές τιµών από καταχωρίσεις 

υποδοχής στην πλατφόρµα ενοικίασης Airbnb. 

• Η µεταβλητή σηµασία συγκεκριµένης πόλης υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τα τρία 

µοντέλα. 

• Επιδεικνύεται η περιφερειακή ετερογένεια της επίδρασης των καθοριστικών παραγόντων 

στην πόλη. 

Η έρευνα αυτή συµβάλλει κυρίως στην αναγνώριση των σηµαντικών µεταβλητών που 

επηρεάζουν σηµαντικά την τιµολόγηση των δωµατίων στην πλατφόρµα ενοικίασης Airbnb. Η 

µελέτη υιοθέτησε µια συγκριτική προσέγγιση χρησιµοποιώντας τρεις διαφορετικές µεθόδους 

και την εφάρµοσε σε ένα τεράστιο όγκο δεδοµένων από το σύνολο δεδοµένων της Airbnb για 

11 πόλεις των ΗΠΑ. Κάθε ατοµική ανέγερση που αναφέρεται στον κατάλογο µε τη µορφή 

κειµένου χρησιµοποιήθηκε ως ανεξάρτητη µεταβλητή. Προσθέσανε επίσης έξι άλλες κοινές 

µεταβλητές εισαγωγής για να αποκτήσουν ενδιαφέρουσες γνώσεις σχετικά µε την επίδραση 

αυτών των µεταβλητών από την οπτική γωνία του φιλοξενούµενου, του επισκέπτη, του 

ταξιδιώτη και του τουρίστα, εκτός από την αναγνώριση της µεταβλητής σηµασίας που αφορά 

συγκεκριµένες πόλεις, χρησιµοποιώντας διαφορετικά µοντέλα (Chattopadhyay & Mitra, 

2019). 

Οι Sthapit και Björk (2019) µελέτησαν τις προοπτικές των επισκεπτών του Airbnb. 

Τα καλύτερα σηµεία της µελέτης έχουν ως εξής: 
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• Αυτή η µελέτη βασίζεται σε αρνητικές κριτικές που οι επισκέπτες της Airbnb 

δηµοσίευσαν στο διαδίκτυο σχετικά µε τις εµπειρίες τους. 

• Αυτή η µελέτη συνδέει την έννοια της δυσπιστίας στο πλαίσιο του Airbnb. 

• Εφαρµόζεται θεωρητική προσέγγιση για τον εντοπισµό των παραγόντων που προκαλούν 

δυσπιστία στους επισκέπτες της Airbnb. 

• Η κακή εξυπηρέτηση πελατών της Airbnb και η δυσάρεστη συµπεριφορά των 

φιλοξενουµένων προέκυψαν ως προηγούµενος δυσπιστίας. 

• Βρήκαν ενδείξεις δυσπιστίας προς την εταιρεία (βασισµένη σε ιδρύµατα) και τους 

οικοδεσπότες (διάθεση). 

Η παρούσα µελέτη εξετάζει πηγές δυσπιστίας στο πλαίσιο του Airbnb. Η µελέτη 

επικεντρώνεται στις αρνητικές κριτικές των πελατών της Airbnb που δηµοσιεύθηκαν στα 

αγγλικά στην ιστοσελίδα της Trustpilot. Η αναζήτηση για θέσεις εργασίας χρησιµοποιήθηκε 

µε τη λέξη-κλειδί «εµπιστοσύνη» για να βρει τις αφηγήσεις σε απευθείας σύνδεση από 

πελάτες που είχαν αρνητικές εµπειρίες εµπιστοσύνης µε την Airbnb. Από τις 2733 online 

κριτικές που εξετάστηκαν, η µελέτη επικεντρώθηκε σε 216 αρνητικές κριτικές. Η ανάλυση 

των δεδοµένων ακολούθησε τη θεµελιωµένη προσέγγιση της θεωρίας, η οποία οδήγησε σε 

δύο θέµατα που αντικατοπτρίζουν τις πηγές δυσπιστίας: την κακή εξυπηρέτηση πελατών της 

Airbnb και την δυσάρεστη συµπεριφορά των οικοδεσποτών. Οι διοικητικές συνέπειες είναι 

ότι η Airbnb θα πρέπει να επενδύσει πρόσθετους πόρους στην ελαχιστοποίηση των 

αρνητικών εµπειριών των πελατών, εστιάζοντας στις σχέσεις εµπιστοσύνης και στη 

διατήρηση της ποιότητας στα βασικά στοιχεία της υπηρεσίας (Sthapit & Björk, 2019). 

Οι Randle και Dolnicar (2019) επικεντρώθηκαν στην ενεργοποίηση ατόµων µε 

προβλήµατα µε τη χρήση του Airbnb. 

Τα καλύτερα σηµεία της µελέτης έχουν ως εξής: 

• Τα φυσικά και πληροφοριακά εµπόδια που επηρεάζουν τη στάση, περιορίζουν τις 

δυνατότητες διαµονής των τουριστών µε προβλήµατα. 

• Αναγνωρίζουν στρατηγικές που επιτρέπουν την υπέρβαση αυτών των φραγµών. 

• Η αύξηση της διαµονής από οµότιµους αυξάνει την ποσότητα και τη µεταβλητότητα των 

χώρων. 

• Η αυξηµένη ποσότητα και η µεταβλητότητα καταστρέφουν τα φυσικά εµπόδια. 

• Αυτό το µεταβαλλόµενο περιβάλλον µετατοπίζει την προσοχή στα πληροφοριακά 

εµπόδια. 
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Τα κατανεµηµένα δίκτυα στέγασης από οµότιµους, συµπεριλαµβανοµένης της 

Airbnb, έχουν κατηγορηθεί ότι αποκλείουν άτοµα µε προβλήµατα. Αυτή η µελέτη αναλύει τις 

θέσεις υποδοχής και φιλοξενουµένων στην κοινότητα που φιλοξενεί το Airbnb για να 

αποκαλύψει βασικά εµπόδια που εµποδίζουν τα άτοµα µε αναπηρίες να συµµετέχουν πλήρως 

στην εµπορία καταλυµάτων από οµότιµους κατοίκους και να εντοπίζουν λύσεις για την 

υπέρβαση αυτών των φραγµών χρησιµοποιώντας ως θεωρητικό πλαίσιο το κοινωνικό 

µοντέλο της αναπηρίας. Το βασικό συµπέρασµα είναι ότι παρατηρείται µια θεµελιώδη 

µεταβολή στη φύση των φραγµών καθώς ο αυξανόµενος τοµέας στέγασης µεταξύ των 

οµότιµων αυξάνει την ποσότητα και τη µεταβλητότητα των επιλογών στέγασης. Η 

πρωταρχική πρόκληση δεν είναι πλέον η έλλειψη κατάλληλης στέγασης (φυσικής φράγµα), 

αλλά η αναγνώριση της κατάλληλης στέγασης (πληροφοριακό φράγµα). Τα πληροφοριακά 

εµπόδια είναι δυνητικά ευκολότερο να ξεπεραστούν (Randle & Dolnicar, 2019). 

Οι Lin, Fan, Zhang και Lau (2019) σε µελέτη τους κατανόησαν την κοινωνική επαφή 

των τουριστών στο πλαίσιο του Airbnb. 

Τα σηµεία τα οποία αξίζει να αναφερθούν είναι τα παρακάτω: 

• Μια επέκταση της κοινωνικής επαφής από τις προοπτικές των χρηστών Airbnb. 

• Προσδιορισµός των βασικών χαρακτηριστικών του τόπου όπου οι τουρίστες µπορούν να 

συν-δηµιουργήσουν την ταξιδιωτική τους εµπειρία µε διαφορετικές οµάδες συµµετοχής. 

• Πρόταση ενός µοντέλου κοινωνικής επαφής για τους επισκέπτες της Airbnb. 

Τα αναδυόµενα καταλύµατα Airbnb παρέχουν µια µοναδική πλατφόρµα οικονοµίας 

που επιτρέπει στους τουρίστες να δηµιουργούν τις ταξιδιωτικές τους εµπειρίες µε 

διαφορετικές οµάδες συµµετοχής. Ωστόσο, έχουν πραγµατοποιηθεί περιορισµένες έρευνες 

για την κατανόηση της κοινωνικής επαφής των επισκεπτών στο κατάλυµα Airbnb. Η µελέτη 

αυτή διερευνά την κοινωνική επαφή των επισκεπτών της Airbnb κατά τη διάρκεια της 

διαµονής τους και εντοπίζει τρεις τύπους επαφών κατά τη διάρκεια αυτής της διαµονής, 

δηλαδή επαφές φιλοξενουµένων, επισκεπτών και τουριστών. Σε κάθε επαφή συζητούνται οι 

δραστηριότητες επαφής, η ένταση και οι επιπτώσεις, καθώς και η στάση απέναντι στην 

επαφή. Στη συνέχεια δηµιουργείται ένα µοντέλο κοινωνικής επαφής για τους επισκέπτες της 

Airbnb. Οι θεωρητικές και πρακτικές επιπτώσεις παρέχονται ανάλογα (Lin, Fan, Zhang, & 

Lau, 2019).  
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4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Κάθε επιστήµη για την «παραγωγή» της γνώσης χρησιµοποιεί τη µέθοδο της 

επιστηµονικής έρευνας. Η Επιστηµονική Έρευνα απαντάει σε ερωτήµατα που απασχολούν 

τόσο τους επιστήµονες, όσο και πολλούς άλλους ανθρώπους, χρησιµοποιώντας και 

εφαρµόζοντας τις επιστηµονικές µεθόδους και διαδικασίες που εξασφαλίζουν ακρίβεια, 

εγκυρότητα και αντικειµενικότητα, χωρίς εικασίες, προσωπικές επιλογές ή ιδεολογικές 

δεσµεύσεις. 

Τα χαρακτηριστικά της είναι η επανάληψη και η εφαρµογή (στα πλαίσια των 

επιστηµονικών θεωριών), χωρίς ωστόσο να είναι απόλυτα και συνολικά, µόλο που οι 

παρόµοιες συνθήκες, οδηγούν σε παρόµοια αποτελέσµατα. 

Η µεθοδολογία της έρευνας, η τήρηση της οποίας χαρακτηρίζεται απολύτως 

απαραίτητη είναι, λοιπόν, η ειδοποιός διαφορά της επιστηµονικής έρευνας από άλλες 

διερευνήσεις. Με τον όρο µεθοδολογία εννοείται το σύστηµα διαδικασιών, ενεργειών, 

µεθόδων, τεχνικών οι οποίες υλοποιούνται/επαναλαµβάνονται µε λογική σειρά από τους 

ερευνητές και αποσκοπούν στην διερεύνηση του προβλήµατος.  

Συνεπώς, η έρευνα είναι το «εργαλείο» προσέγγισης, διερεύνησης και ανάλυσης 

θεµάτων που αφορούν συγκεκριµένες οµάδες ή κοινωνίες. 

4.2 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Με τη βοήθεια της µεθοδολογίας η επιστηµονική σκέψη ακολουθεί την πορεία, ώστε 

να προσεγγίσει το ειδικό της αντικείµενο. Ως εκ τούτου, ως µεθοδολογία θα µπορούσε να 

οριστεί «το σύστηµα διαδικασιών, ενεργειών, µεθόδων και τεχνικών που υλοποιούνται µε 

λογική σειρά και στοχεύουν στη διερεύνηση ενός προβλήµατος». 

Ο εν λόγω συστηµατικός χαρακτήρας της διερεύνησης της κοινωνικής 

πραγµατικότητας είναι το βασικό κριτήριο επιστηµονικότητας  της κοινωνικής έρευνας η 

οποία την ξεχωρίζει από άλλες µορφές ερευνών, όπως για παράδειγµα η δηµοσιογραφική 

έρευνα. 
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4.3 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

Η βραχυπρόθεσµη µίσθωση ακινήτων σε πλατφόρµες που µοιράζονται τη στέγαση 

όπως η Airbnb έχει αρχίσει να δηµιουργεί προβλήµατα στην παραδοσιακή µακροχρόνια 

αγορά ενοικίασης, σύµφωνα µε µελέτη του Grant Thornton για τις συνέπειες της οικονοµίας 

κατανοµής που του ανέθεσε το  Ελληνικό Επιµελητήριο Ξενοδοχείων. 

Τα έσοδα από τη βραχυπρόθεσµη αγορά ενοικίασης στην Ελλάδα ανήλθαν σε 1,9 δισ. 

ευρώ, δηλαδή 10% των ετήσιων δαπανών των ξένων τουριστών στην Ελλάδα. 

Μεταξύ των κυριότερων προβληµάτων που υπογραµµίζει η µελέτη ήταν το γεγονός 

ότι ολοένα και περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων παίρνουν ενοικιαζόµενες µονάδες που 

συνήθιζαν να στεγάζουν µακροχρόνια ενοικιαστές από την αγορά και επιλέγουν να 

µισθώσουν τα διαµερίσµατα ή τα σπίτια τους στους τουρίστες για βραχυπρόθεσµη βάση.  Ο 

λόγος είναι ότι τα µακροχρόνια ενοίκια έχουν συνήθως ένα κανονικό µηνιαίο µίσθωµα, ενώ 

τα βραχυπρόθεσµα, µπορούν να χρεώσουν ένα ηµερήσιο τέλος ενοικίου, το οποίο µπορεί να 

ποικίλει. 

Η µελέτη έδειξε ότι ο ετήσιος ρυθµός αύξησης των βραχυπρόθεσµων µισθωµάτων 

στην Ελλάδα ανήλθε σε περίπου 25%, µε αποτέλεσµα την αύξηση των µακροπρόθεσµων 

ενοικίων κατά 9,3%. 

Σύµφωνα µε τον Grant Thornton, ο ταχύς ρυθµός αύξησης των βραχυπρόθεσµων 

µισθωµάτων στην Ελλάδα έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία των πρώτων «τουριστικών 

γκέτο» στις πόλεις, προκαλώντας ανησυχίες για την ασφάλεια, αποµακρύνοντας τους 

κατοίκους της περιοχής. 

Τέλος, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Επιµελητηρίου Ξενοδοχείων Αλέξανδρος 

Βασιλικός υπενθύµισε ότι το Σώµα προειδοποιεί για τις αρνητικές επιπτώσεις των 

βραχυπρόθεσµων µισθωµάτων από το 2012 (Krinis, 2019). 

4.4 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας έρευνας αξιοποιήθηκαν τα δεδοµένα που 

προέκυψαν τόσο από το θεωρητικό µέρος αλλά και από την καταγραφή των απόψεων των 

πελατών των Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων -µέσω δοµηµένου ερωτηµατολογίου- για 

το βαθµό ικανοποίησής τους από τις νέες µορφές Μισθώσεων Ακίνητων αλλά και τα 

εναλλακτικά πεδία δράσης τους.  
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Υλοποιήθηκε εµπειρική έρευνα σε πληθυσµό των πελατών διαφόρων πλατφορµών 

Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων. Το δείγµα της έρευνας προέκυψε µε δειγµατοληπτικό 

έλεγχο σε όλη την Ελλάδα και ανήλθε  στα  250 άτοµα. Για τη συγκεκριµένη έρευνα οι 

στόχοι προσδιορίστηκαν στους εξής: 

 

A. Κοινωνικό - ∆ηµογραφικά στοιχεία: 

1η. Φύλο 

2η. Ηλικία 

3η. Οικογενειακή κατάσταση 

4η. Περιοχή κατοικίας   

5η. Ασχολία/Επαγγελµατική κατάσταση 

6η. Οικονοµική κατάσταση 

7η. Μορφωτικό επίπεδο 

 

B. Χρήση ψηφιακών πλατφορµών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων 

8η. Χρήση ψηφιακών πλατφορµών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων
2
 

 

C. Στοιχεία χρήσης ψηφιακών πλατφορµών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων 

9η. Ο χρόνος χρήσης πλατφορµών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων 

10η. Ονοµασία πλατφορµών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων χρησιµοποίησης 

11η. Επιλογή καλύτερης πλατφόρµας Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων 

12η. Ικανοποίηση από την χρήση πλατφορµών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων 

13η. Λόγοι επιλογής (brand name, τιµή, ασφάλεια συναλλαγής) πλατφόρµας 

Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων 

14η. Λόγοι επιλογής (Επαγγελµατικό ταξίδι, ∆ιακοπές) πλατφόρµας Βραχυχρόνιων 

Μισθώσεων Ακίνητων 

15η. Πρόταση σε φίλους πλατφορµών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων. 

 

                                                 
2
 Σε αυτό το στάδιο του ερωτηµατολογίου πραγµατοποιείται διαχωρισµός του δείγµατος. ∆ηλαδή όσοι 

απαντήσουν «Ναι» στην 8
η
 ερώτηση «Χρησιµοποιείτε ψηφιακές πλατφόρµες Βραχυχρόνιων Μισθώσεων 

Ακίνητων;» συνεχίζουν στις επόµενες ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου (7 ερωτήσεις), ενώ όσοι απάντησαν 

«Όχι» σταµατούν σε αυτό το σηµείο (8
η
 ερώτηση). 
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Οι παραπάνω στόχοι θα εξεταστούν ανάλογα µε τα κοινωνικό - δηµογραφικά στοιχεία 

των πελατών των πλατφορµών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων. 

4.5 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ   

Το ερωτηµατολόγιο αποτελεί ένα ερευνητικό εργαλείο το οποίο χρησιµοποιείται 

επιτυχώς και µε αποτελεσµατικότητα στις δειγµατοληπτικές έρευνες  ή αλλού. Πρόκειται για 

µια σειρά ερωτήσεων τις οποίες πρέπει να απαντήσει ο ερωτώµενος και οι οποίες µετρούν 

κοινωνικά ή οικονοµικά χαρακτηριστικά της οµάδας που ερευνά. Όσον αφορά την ποιότητα 

και την ακρίβεια της αποτύπωσης των χαρακτηριστικών που ερευνώνται, εξαρτώνται από το 

ίδιο το ερωτηµατολόγιο, την κλίµακα αξιολόγησης που τυχόν χρησιµοποιείται, τον τρόπο 

συµπλήρωσής του, την διαδικασία συµπλήρωσής του κ.ά.  

Η σύνταξη του ερωτηµατολογίου είναι εξειδικευµένη για κάθε έρευνα και βρίσκει 

εφαρµογή µόνο σε αυτή. Ο σχεδιασµός και η κατασκευή του είναι ιδιαίτερα δύσκολο 

εγχείρηµα κατά τη φάση της ερευνητικής διαδικασίας, εφόσον από την προηγούµενη µελέτη 

έχει επιλεγεί σαν πιο κατάλληλη µέθοδος συλλογής πληροφοριών. 

Για τη συλλογή δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ένα ειδικά διαµορφωµένο 

ερωτηµατολόγιο, 15 ερωτήσεων, το οποίο έχοντας ως βάση τη θεωρητική ανάλυση που 

προηγήθηκε, περιλαµβάνει ερωτήσεις που αφορούν τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των 

ερωτώµενων (ερωτήσεις διχοτόµησης και ονοµαστικές ερωτήσεις) και ερώτηση τύπου 

Likert
3 
καθώς τέτοιου είδους ερωτήσεις αφορούν στην εκτίµηση ενός ατόµου για την 

πιθανότητα και το βαθµό αλήθειας µιας πρότασης. Στην ερώτηση αυτού του τύπου που 

συµπεριλήφθηκε στο ερωτηµατολόγιο αναζητούνται οι λόγοι ικανοποίησης των πελατών από 

την χρήση των πλατφορµών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων.  

Το ερωτηµατολόγιο δόθηκε πιλοτικά σε 20 άτοµα προκειµένου να ελεγχθεί η 

αξιοπιστία του καθώς και για να υπολογιστεί ο χρόνος που απαιτείται για τη συµπλήρωσή 

του. Κατά την κύρια φάση της έρευνας, έγινε διανοµή και άµεση συγκέντρωση του 

ερωτηµατολογίου στα άτοµα-υποκείµενα της έρευνας µε έντυπα ερωτηµατολόγια αλλά και 

σε ηλεκτρονική µορφή µε µέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το e-mail και το Facebook.  

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από την 01 Ιουλίου 2019 µέχρι την 1 Σεπτεµβρίου 2019. 

                                                 
3
Ο ερωτώµενος καλείται να τοποθετηθεί επιλέγοντας µία από τις διαβαθµισµένες απαντήσεις, µισές θετικές, 

µισές αρνητικές και µία ενδιάµεση ή ουδέτερη. 
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4.6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Η ανάλυση των στοιχείων της έρευνας άρχισε αφού συγκεντρώθηκαν τα 

ερωτηµατολόγια και πραγµατοποιήθηκε ανάλυση µε το Microsoft Excel (διότι το 

ερωτηµατολόγιο δηµιουργήθηκε σε φόρµα: «docs.google.» και οι  απαντήσεις αποθηκεύονται 

σε αρχείο Microsoft Excel), το οποίο περιλαµβάνει νέα εργαλεία ανάλυσης και 

αναπαράστασης δεδοµένων, αποτελώντας ένα αξιόπιστο και δηµοφιλές εργαλείο στατιστικής 

µελέτης στις κοινωνικές επιστήµες. 

Στην αρχή πραγµατοποιήθηκε µια ανάλυση συχνοτήτων για να διαπιστωθούν τα 

ποσοστά των ερωτώµενων προκειµένου να περιγραφεί η σύσταση του δείγµατος, η γενική 

πρώτη εικόνα για τη στάση και την άποψη των πελατών των πλατφορµών Βραχυχρόνιων 

Μισθώσεων Ακίνητων. 

Κατόπιν εξετάστηκαν οι πιθανοί συσχετισµοί των στοιχείων, θέτοντας ως 

ανεξάρτητες µεταβλητές τα δηµογραφικά στοιχεία των ερωτώµενων µε τις απαντήσεις για 

τον βαθµό ικανοποίησης από διαδικτυακές πλατφόρµες Βραχυχρόνιων Μισθώσεων 

Ακίνητων. Η καλύτερη δυνατή ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση φίλτρων. 

4.7 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Οι περιορισµοί της έρευνας ήταν οι εξής: 

� ∆εν ήταν δυνατή η συµπλήρωση των ερωτηµατολόγιων µε προσωπική συνέντευξη 

πολλών ατόµων ελλείψει χρόνου. 

� ∆εν θα µπορούσε στην προκειµένη, να πραγµατοποιηθεί µεγαλύτερη έρευνα, λόγω 

έλλειψης χρόνου και πόρων. 

� Ωστόσο, κατορθώθηκε η διεξαγωγή συµπερασµάτων για την αποτελεσµατικότητα της 

αξιολόγησης του βαθµού ικανοποίησης των διαφόρων διαδικτυακών πλατφορµών 

Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων. 
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5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ» 

Στο σηµείο αυτό θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα της ποσοτικής έρευνας του 

βαθµού ικανοποίησης των πελατών των διαφόρων διαδικτυακών πλατφορµών Βραχυχρόνιων 

Μισθώσεων Ακίνητων. Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, για τη διεξαγωγή της 

πρωτογενούς έρευνας πραγµατοποιήθηκε χρήση ερωτηµατολογίων. Έτσι λοιπόν στο παρόν 

κεφάλαιο θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα αποτελέσµατα των 250 ερωτηµατολογίων που 

έχουν απαντηθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η ανάλυση θα είναι ποσοστιαία. 

5.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι παρακάτω πίνακες αντιπροσωπεύουν τα κοινωνικό-δηµογραφικά χαρακτηριστικά 

των ερωτηθέντων που πήραν µέρος στην έρευνα. 

5.1.1 Φύλο 

Οι απαντήσεις του 1
ου

 ερωτήµατος σχετικά µε το φύλο, φαίνονται στο παρακάτω 

πίνακα 5.1 και το αντίστοιχο διάγραµµα 5.1. Παρατηρούµε πως από το σύνολο 250 ατόµων 

του δείγµατος, 116 άτοµα (46,4%) είναι άντρες και 134 γυναίκες (53,6%). 

Πίνακας 5.1: Κοινωνικό-δηµογραφικά χαρακτηριστικά ερωτώµενων (Φύλο). 

Φύλο Άτοµα  Ποσοστό 

Άντρας 116 46,4% 

Γυναίκα  134 53,6% 

Πηγή: Ερωτηµατολόγιο. 
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∆ιάγραµµα 5.1: Κοινωνικό-δηµογραφικά χαρακτηριστικά ερωτώµενων (Φύλο). 

 

5.1.2 Ηλικία 

Οι απαντήσεις του 2
ου

 ερωτήµατος σχετικά µε την ηλικία, φαίνονται στο παρακάτω 

πίνακα 5.2 και το αντίστοιχο διάγραµµα 5.2. Παρατηρούµε πως από το σύνολο 250 ατόµων 

του δείγµατος, 200 άτοµα (88%) έχουν ηλικία «18 έως 35 χρονών»,  28 άτοµα (11,2%) έχουν 

ηλικία «36 έως 55»,  και τέλος 2 άτοµα (0,8%) έχουν ηλικία «56 και άνω». 

Πίνακας 5.2: Κοινωνικό-δηµογραφικά χαρακτηριστικά ερωτώµενων (Ηλικία). 

Ηλικία Άτοµα  Ποσοστό 

18 έως 35 220 88% 

36 έως 55 28 11,2% 

56 και άνω 2 0,8% 

Πηγή: Ερωτηµατολόγιο. 
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∆ιάγραµµα 5.2: Κοινωνικό-δηµογραφικά χαρακτηριστικά ερωτώµενων (Ηλικία). 

 

5.1.3 Οικογενειακή κατάσταση 

Οι απαντήσεις του 3
ου

 ερωτήµατος σχετικά µε την οικογενειακή κατάσταση, 

φαίνονται στο παρακάτω πίνακα 5.3 και το αντίστοιχο διάγραµµα 5.3. Παρατηρούµε πως από 

το σύνολο 250 ατόµων του δείγµατος, 40 άτοµα (16%) είναι «έγγαµα»,  206 άτοµα (82,4%) 

είναι «άγαµα»,  και τέλος 4 άτοµα (1,6%) έχουν κάποια «άλλη» οικογενειακή κατάσταση. 

Πίνακας 5.3: Κοινωνικό-δηµογραφικά χαρακτηριστικά ερωτώµενων (Οικογενειακή κατάσταση). 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Άτοµα  Ποσοστό 

Έγγαµος 40 16% 

Άγαµος 206 82,4% 

Άλλο 4 1,6% 

Πηγή: Ερωτηµατολόγιο. 

 

[ΤΙΜΗ] (220 

άτοµα)

[ΤΙΜΗ] (28 

άτοµα)

[ΤΙΜΗ] (2 άτοµα)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

18 έως 35 36 έως 55 56 και άνω

Ηλικία δείγµατος

18 έως 35 36 έως 55 56 και άνω



Τουριστικό ∆ίκαιο µε έµφαση στις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακίνητων 

 
51

 

∆ιάγραµµα 5.3: Κοινωνικό-δηµογραφικά χαρακτηριστικά ερωτώµενων (Οικογενειακή κατάσταση). 

 

5.1.4 Περιοχή κατοικίας 

Οι απαντήσεις του 4
ου

 ερωτήµατος σχετικά µε την περιοχή κατοικίας, φαίνονται στο 

παρακάτω πίνακα 5.4 και το αντίστοιχο διάγραµµα 5.4. Παρατηρούµε πως από το σύνολο 

250 ατόµων του δείγµατος, 86 άτοµα (34,3%) διαµένουν σε Μεγαλοπόλεις,  80 άτοµα (32%) 

κατοικούν σε Αστική περιοχή,  38 άτοµα (32%) κατοικούν σε Αστική περιοχή, και τέλος 46 

άτοµα (18,4%) κατοικούν στην Ύπαιθρο / χωριά. 

Πίνακας 5.4: Κοινωνικό-δηµογραφικά χαρακτηριστικά ερωτώµενων (Περιοχή κατοικίας). 

Περιοχή 

κατοικίας 
Άτοµα  Ποσοστό 

Μεγαλούπολη 86 34,3% 

Αστική περιοχή 80 32% 

Ηµι-αστική 

περιοχή 
38 15,2% 

Ύπαιθρος 46 18,4% 

Πηγή: Ερωτηµατολόγιο. 
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∆ιάγραµµα 5.4: Κοινωνικό-δηµογραφικά χαρακτηριστικά ερωτώµενων (Περιοχή κατοικίας). 

 

5.1.5 Ασχολία / Επαγγελµατική κατάσταση 

Οι απαντήσεις του 5
ου

 ερωτήµατος σχετικά µε την ασχολία / επαγγελµατική 

κατάσταση, φαίνονται στο παρακάτω πίνακα 5.5 και το αντίστοιχο διάγραµµα 5.5. 

Παρατηρούµε πως από το σύνολο 250 ατόµων του δείγµατος, 96 άτοµα (38,4%) είναι 

Ιδιωτικοί υπάλληλοι,  24 άτοµα (9,6%) είναι ∆ηµόσιοι υπάλληλοι,  12 άτοµα (4,8%) είναι 

Ελεύθεροι Επαγγελµατίες,  94 άτοµα (37,6%) είναι Φοιτητές,  16 άτοµα (6,4%) είναι 

Άνεργοι, και τέλος 8 άτοµα (3,2%) δηλώσαν «Άλλο». 

Πίνακας 5.5: Κοινωνικό-δηµογραφικά χαρακτηριστικά ερωτώµενων (Ασχολία / Επαγγελµατική κατάσταση). 

Ασχολία / 

Επαγγελµατική 

κατάσταση 

Άτοµα  Ποσοστό 

Ιδιωτικός υπάλληλος 96 38,4% 

∆ηµόσιος υπάλληλος 24 9,6% 

Ελεύθερος 

επαγγελµατίας 
12 4,8% 

Φοιτητής 94 37,6% 

Άνεργος 16 6,4% 

Άλλο 8 3,2% 

Πηγή: Ερωτηµατολόγιο. 
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∆ιάγραµµα 5.5: Κοινωνικό-δηµογραφικά χαρακτηριστικά ερωτώµενων (Ασχολία/Επαγγελµατική 

κατάσταση). 

 

5.1.6 Οικονοµική κατάσταση 

Οι απαντήσεις του 6
ου

 ερωτήµατος σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση, φαίνονται 

στο παρακάτω πίνακα 5.6 και το αντίστοιχο διάγραµµα 5.6. Παρατηρούµε πως από το σύνολο 

250 ατόµων του δείγµατος, 4 άτοµα (3,2%) έχουν «Άσχηµη» Οικονοµική κατάσταση,  21 

άτοµα (16,8%) έχουν «Σχεδόν µέτρια»,  67 άτοµα (53,6%) έχουν «Μέτρια»,  28 άτοµα 

(22,4%) έχουν «Καλή»,  και τέλος 5 άτοµα (4%) έχουν «Πολύ καλή». 

Πίνακας 5.6: Κοινωνικό-δηµογραφικά χαρακτηριστικά ερωτώµενων (Οικονοµική κατάσταση). 

Οικονοµική κατάσταση Άτοµα  Ποσοστό 

Άσχηµη 4 3,2% 

Σχεδόν µέτρια 21 16,8% 

Μέτρια 67 53,6% 

Καλή 28 22,4% 

Πολύ καλή 5 4% 

Πηγή: Ερωτηµατολόγιο. 
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∆ιάγραµµα 5.6: Κοινωνικό-δηµογραφικά χαρακτηριστικά ερωτώµενων (Οικονοµική κατάσταση). 

 

5.1.7 Μορφωτικό επίπεδο 

Οι απαντήσεις του 7
ου

 ερωτήµατος σχετικά µε το µορφωτικό επίπεδο, φαίνονται στο 

παρακάτω πίνακα 5.7 και το αντίστοιχο διάγραµµα 5.7. Παρατηρούµε πως από το σύνολο 

250 ατόµων του δείγµατος, 56 άτοµα (22,4%) έχουν απολυτήριο «∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης»,  170 άτοµα (68%) έχουν πτυχίο «Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης», 6 άτοµα 

(2,4%) έχουν «Μεταπτυχιακό» δίπλωµα, 1 άτοµο (0,8%) κατέχει «∆ιδακτορικό» δίπλωµα, 

και τέλος 16 άτοµα (6,4%) έχουν κάποια άλλη βαθµίδα µόρφωσης. 

Πίνακας 5.7: Κοινωνικό-δηµογραφικά χαρακτηριστικά ερωτώµενων (Μορφωτικό επίπεδο). 

Μορφωτικό επίπεδο Άτοµα  Ποσοστό 

∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση 
56 22,4% 

Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση 
170 68% 

Μεταπτυχιακό 6 2,4% 

∆ιδακτορικό 1 0,8% 

Άλλο 16 6,4% 

Πηγή: Ερωτηµατολόγιο. 
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∆ιάγραµµα 5.7: Κοινωνικό-δηµογραφικά χαρακτηριστικά ερωτώµενων (Μορφωτικό επίπεδο). 

 

5.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ 

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

  Σε αυτό το στάδιο του ερωτηµατολογίου πραγµατοποιείται διαχωρισµός του 

δείγµατος. ∆ηλαδή όσοι απαντήσουν «Ναι» στην 8
η
 ερώτηση «Χρησιµοποιείτε ψηφιακές 

πλατφόρµες Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων;» συνεχίζουν στις επόµενες ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου (7 ερωτήσεις), ενώ όσοι απάντησαν «Όχι» σταµατούν σε αυτό το σηµείο 

(8
η
 ερώτηση). 

5.2.1 Χρήση ψηφιακών πλατφορµών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων 

Οι απαντήσεις του 8
ου

 ερωτήµατος σχετικά µε την χρήση ψηφιακών πλατφορµών 

βραχυχρόνιων µισθώσεων ακίνητων, αποτελούν κόµβο στο παρόν ερωτηµατολόγιο και 

καταγράφονται στο παρακάτω πίνακα 5.8 και το αντίστοιχο διάγραµµα 5.8. Παρατηρούµε 

πως από το σύνολο 250 ατόµων του δείγµατος, 132 άτοµα (52,8%) έχουν χρησιµοποιήσει  

ψηφιακές πλατφόρµες Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων και τέλος 118 άτοµα (47,2%) 

απάντησαν «Όχι» δηλαδή δεν έχουν χρησιµοποιήσει ψηφιακές πλατφόρµες Βραχυχρόνιων 

Μισθώσεων Ακίνητων. 

Πίνακας 5.8: Χρήση ψηφιακών πλατφορµών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων. 

Χρήση ψηφιακών Άτοµα  Ποσοστό 
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πλατφορµών 

Βραχυχρόνιων 

Μισθώσεων Ακίνητων 

Ναι 132 52,8% 

Όχι 118 47,2% 

Πηγή: Ερωτηµατολόγιο. 

 

 

∆ιάγραµµα 5.8: Χρήση ψηφιακών πλατφορµών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων. 

 

Σε αυτό το σηµείο και σύµφωνα µε τις παραπάνω απαντήσεις το δείγµα µας πλέον 

ανέρχεται στα 132 άτοµα, δηλαδή όσα άτοµα δήλωσαν «Ναι» στην παραπάνω 8
η
 ερώτηση 

«Χρησιµοποιείτε ψηφιακές πλατφόρµες Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων;». 

5.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ 

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν στοιχεία για την χρησιµοποίηση ψηφιακών 

πλατφορµών βραχυχρονίων µισθώσεων ακίνητων 132 ατόµων του αρχικού δείγµατος. 

5.3.1 Ο χρόνος χρήσης πλατφορµών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων 

Οι απαντήσεις του 9
ου

 ερωτήµατος σχετικά µε τον χρόνο χρήσης ψηφιακών 

πλατφορµών βραχυχρόνιων µισθώσεων ακίνητων, καταγράφονται στο παρακάτω πίνακα 5.9 

και το αντίστοιχο διάγραµµα 5.9. Παρατηρούµε πως από το σύνολο 132 ατόµων του 
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δείγµατος, 66 άτοµα (50%) χρησιµοποιήσαν ψηφιακές πλατφόρµες Βραχυχρόνιων 

Μισθώσεων Ακίνητων για 1 έτος,  62 άτοµα (47%) χρησιµοποιούν ψηφιακές πλατφόρµες 

Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων 2-5 έτη, και τέλος 4 άτοµα (3%) χρησιµοποιούν 

ψηφιακές πλατφόρµες Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων περισσότερο από 6 έτη. 

Πίνακας 5.9: Χρόνος χρήσης ψηφιακών πλατφορµών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων. 

Χρόνος χρήσης 

ψηφιακών πλατφορµών 

Βραχυχρόνιων 

Μισθώσεων Ακίνητων 

Άτοµα  Ποσοστό 

Έως 1 έτος 66 50% 

2-5 έτη 62 47% 

Περισσότερο από 6 έτη 4 3% 
Πηγή: Ερωτηµατολόγιο. 

 

 

∆ιάγραµµα 5.9: Χρόνος χρήσης ψηφιακών πλατφορµών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων. 

 

5.3.2 Όνοµα χρήσης πλατφορµών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων 

Οι απαντήσεις του 10
ου

 ερωτήµατος σχετικά µε το όνοµα χρήσης ψηφιακών 

πλατφορµών βραχυχρόνιων µισθώσεων ακίνητων, καταγράφονται στο παρακάτω πίνακα 5.10 

και το αντίστοιχο διάγραµµα 5.10 (ο κάθε ερωτώµενος έχει την δυνατότητα να επιλέξει 

περισσότερες από µία επιλογές). Παρατηρούµε πως από το σύνολο 132 ατόµων του 

δείγµατος, 116 άτοµα (87,9%) χρησιµοποιήσαν την ψηφιακή πλατφόρµα Βραχυχρόνιων 
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Μισθώσεων Ακίνητων «Booking.com»,  86 άτοµα (65,2%) χρησιµοποιήσαν την ψηφιακή 

πλατφόρµα Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων «Airbnb»,  6 άτοµα (4,5%) 

χρησιµοποιήσαν την ψηφιακή πλατφόρµα Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων 

«HomeAway»,  2 άτοµα (1,5%) χρησιµοποιήσαν την ψηφιακή πλατφόρµα Βραχυχρόνιων 

Μισθώσεων Ακίνητων «HomeAway UK»,  2 άτοµα (1,5%) χρησιµοποιήσαν την ψηφιακή 

πλατφόρµα Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων «Holiday Lettings»,  και τέλος 12 άτοµα 

(9,1%) χρησιµοποίησαν κάποια άλλη ψηφιακή πλατφόρµα Βραχυχρόνιων Μισθώσεων 

Ακίνητων. Κανένα άτοµο από το δείγµα µας δεν χρησιµοποίησε τις ψηφιακές πλατφόρµες 

Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων: VRBO, Couchsurfing, FeWo- direkt, 

Abritel HomeAway, Stayz, Alugue Temporada, Homelidays, OwnersDirect, FlipKey, 

TUI Villas. 

Πίνακας 5.10: Όνοµα χρήσης ψηφιακών πλατφορµών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων. 

Όνοµα χρήσης 

ψηφιακών πλατφορµών 

Βραχυχρόνιων 

Μισθώσεων Ακίνητων 

Άτοµα  Ποσοστό 

Booking.com 116 87,9% 

Airbnb 86 65,2% 

HomeAway 4 3% 

HomeAway UK 2 1,5% 

Holiday Lettings 2 1,5% 

Άλλη 12 9,1% 

Πηγή: Ερωτηµατολόγιο. 
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∆ιάγραµµα 5.10: Καλύτερη ψηφιακή πλατφόρµα Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων. 

 

5.3.3 Καλύτερη πλατφόρµα Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων 

Οι απαντήσεις του 11
ου

 ερωτήµατος σχετικά µε την καλύτερη ψηφιακή πλατφόρµα 

βραχυχρόνιων µισθώσεων ακίνητων, καταγράφονται στο παρακάτω πίνακα 5.11 και το 

αντίστοιχο διάγραµµα 5.11. Παρατηρούµε πως από το σύνολο 132 ατόµων του δείγµατος, 94 

άτοµα (71,2%) θεωρούν καλύτερη την ψηφιακή πλατφόρµα Βραχυχρόνιων Μισθώσεων 

Ακίνητων «Booking.com»,  26 άτοµα (19,7%) θεωρούν καλύτερη την ψηφιακή πλατφόρµα 

Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων «Airbnb»,  και τέλος 12 άτοµα (9,1%) θεωρούν 

καλύτερη κάποια άλλη ψηφιακή πλατφόρµα Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων.  

Κανένα άτοµο από το δείγµα µας δεν θεωρεί καλύτερη τις ψηφιακές πλατφόρµες 

Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων: HomeAway, HomeAway UK, Holiday Lettings, 

VRBO, Couchsurfing, FeWo- direkt, Abritel HomeAway, Stayz, Alugue Temporada, 

Homelidays, OwnersDirect, FlipKey, TUI Villas. 

Πίνακας 5.11: Καλύτερη ψηφιακή πλατφόρµα Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων. 

Καλύτερη ψηφιακή 

πλατφόρµα 

Βραχυχρόνιων 

Μισθώσεων Ακίνητων 

Άτοµα  Ποσοστό 

Booking.com 94 71,2% 

Airbnb 26 19,7% 
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Άλλη 12 9,1% 

Πηγή: Ερωτηµατολόγιο. 

 

 

∆ιάγραµµα 5.11: Καλύτερη ψηφιακή πλατφόρµα Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων. 

 

5.3.4 Ικανοποίηση από την χρήση των πλατφορµών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων 

Ακίνητων 

Οι απαντήσεις του 12
ου

 ερωτήµατος σχετικά µε την ικανοποίηση από την χρήση των 

πλατφορµών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων, καταγράφονται στο παρακάτω πίνακα 

5.12 και το αντίστοιχο διάγραµµα 5.12. Παρατηρούµε πως από το σύνολο 132 ατόµων του 

δείγµατος, 4 άτοµα (3,2%) έχουν «Άσχηµη» Οικονοµική κατάσταση,  21 άτοµα (16,8%) 

έχουν «Σχεδόν µέτρια»,  67 άτοµα (53,6%) έχουν «Μέτρια»,  28 άτοµα (22,4%) έχουν 

«Καλή»,  και τέλος 5 άτοµα (4%) έχουν «Πολύ καλή». 

Πίνακας 5.12: Ικανοποίηση από την χρήση των πλατφορµών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων. 

Ικανοποίηση από την 

χρήση των πλατφορµών 

Βραχυχρόνιων 

Μισθώσεων Ακίνητων 

Άτοµα  Ποσοστό 

1: Καθόλου 0 0% 

2: Μέτρια 0 0% 

3: Ουδέτερα 54 40,9% 

4: Πολύ 48 36,4% 
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5: Πάρα πολύ 30 22,7% 

Πηγή: Ερωτηµατολόγιο. 

 

 

∆ιάγραµµα 5.12: Ικανοποίηση από την χρήση των πλατφορµών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων. 

 

5.3.5 Βασικά στοιχεία µίσθωσης ακίνητου από πλατφόρµα Βραχυχρόνιων 

Μισθώσεων Ακίνητων 

Οι απαντήσεις του 13
ου

 ερωτήµατος σχετικά µε τα βασικά στοιχεία µίσθωσης 

ακίνητου από πλατφόρµα Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων, καταγράφονται στο 

παρακάτω πίνακα 5.13 και το αντίστοιχο διάγραµµα 5.13. Παρατηρούµε πως από το σύνολο 

132 ατόµων του δείγµατος, 4 άτοµα (3%) ως βασικό στοιχείο µίσθωσης ακίνητου από 

πλατφόρµα Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων έχουν «Το brand name της πλατφόρµας 

Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακίνητων»,  84 άτοµα (63,6%) έχουν την «τιµή του ακινήτου»,  26 

άτοµα (19,7%) έχουν την «ασφάλεια της συναλλαγής»,  και τέλος 18 άτοµα (13,6%) έχουν 

κάποια «Άλλη» επιλογή. 

Πίνακας 5.13: Βασικά στοιχεία µίσθωσης ακίνητου από πλατφόρµα Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων. 

Βασικά στοιχεία µίσθωσης ακίνητου 

από πλατφόρµα Βραχυχρόνιων 

Μισθώσεων Ακίνητων 

Άτοµα  Ποσοστό 

Το brand name της πλατφόρµας 

Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακίνητων 
4 3% 

Η τιµή του ακινήτου 84 63,6% 

[ΤΙΜΗ] [ΤΙΜΗ]

[ΤΙΜΗ] (54 

άτοµα) [ΤΙΜΗ] (48 

άτοµα)

[ΤΙΜΗ] (30 

άτοµα)
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Ικανοποίηση από την χρήση των πλατφορµών 

Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων
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Η ασφάλεια της συναλλαγής 26 19,7% 

Άλλο 18 13,6% 

Πηγή: Ερωτηµατολόγιο. 

 

 

∆ιάγραµµα 5.13: Βασικά στοιχεία µίσθωσης ακίνητου από πλατφόρµα Βραχυχρόνιων Μισθώσεων 

Ακίνητων. 

 

5.3.6 Λόγοι µίσθωσης ακίνητου από πλατφόρµα Βραχυχρόνιων 

Μισθώσεων Ακίνητων 

Οι απαντήσεις του 14
ου

 ερωτήµατος σχετικά µε τους λόγους µίσθωσης ακίνητου από 

πλατφόρµα Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων, καταγράφονται στο παρακάτω πίνακα 

5.14 και το αντίστοιχο διάγραµµα 5.14. Παρατηρούµε πως από το σύνολο 132 ατόµων του 

δείγµατος, 14 άτοµα (10,6%) ως λόγο µίσθωσης ακίνητου από πλατφόρµα Βραχυχρόνιων 

Μισθώσεων Ακίνητων έχουν «Επαγγελµατικό ταξίδι», 100 άτοµα (75,8%) έχουν τις 

«∆ιακοπές», και τέλος 18 άτοµα (13,6%) έχουν κάποιο «Άλλο» λόγο. 

Πίνακας 5.14: Λόγοι µίσθωσης ακίνητου από πλατφόρµα Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων. 

Λόγοι µίσθωσης ακίνητου από 

πλατφόρµα Βραχυχρόνιων Μισθώσεων 

Ακίνητων 

Άτοµα  Ποσοστό 

Επαγγελµατικό ταξίδι 14 10,6% 

∆ιακοπές 100 75,8% 

[ΤΙΜΗ] (4 άτοµα)

[ΤΙΜΗ] (84 
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[ΤΙΜΗ] (26 

άτοµα) [ΤΙΜΗ] (18 
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Άλλο 18 13,6% 

Πηγή: Ερωτηµατολόγιο. 

 

 

∆ιάγραµµα 5.14: Λόγοι µίσθωσης ακίνητου από πλατφόρµα Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων. 

 

5.3.7 Πρόταση της πλατφόρµας Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων σε 

φίλους 

Οι απαντήσεις του 15
ου

 ερωτήµατος σχετικά µε την πρότασης της χρησιµοποιούµενης 

πλατφόρµας Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων σε φίλους, καταγράφονται στο παρακάτω 

πίνακα 5.15 και το αντίστοιχο διάγραµµα 5.15. Παρατηρούµε πως από το σύνολο 132 ατόµων 

του δείγµατος, 122 άτοµα (92,4%) προτείνουν την χρησιµοποιούµενη πλατφόρµα 

Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων σε φίλους ενώ αντίθετα 10 άτοµα (7,6%) δεν θα την 

πρότειναν. 

Πίνακας 5.15: Πρότασης της χρησιµοποιούµενης πλατφόρµας Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων σε 

φίλους. 

Πρότασης της χρησιµοποιούµενης 

πλατφόρµας Βραχυχρόνιων Μισθώσεων 

Ακίνητων σε φίλους 

Άτοµα  Ποσοστό 

Ναι 122 92,4% 

Όχι 10 7,6% 

Πηγή: Ερωτηµατολόγιο. 
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∆ιάγραµµα 5.15: Πρότασης της χρησιµοποιούµενης πλατφόρµας Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων σε 

φίλους. 
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6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ»  

Από την εκτεταµένη βιβλιογραφική επισκόπηση του θέµατος απορρέει ότι ο 

τουρισµός συγκροτεί ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόµενο µε πολύ αξιόλογες οικονοµικές, 

πολιτισµικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Κατ’ ακολουθίαν, η κρατική παρέµβαση στο 

τουριστικό φαινόµενο είναι αναγκαία και διαρκώς ενεργή. Το διοικητικό πλαίσιο για την 

άσκηση της τουριστικής πολιτικής κάθε κράτους διαµορφώνεται ανάλογα µε το βαθµό 

προτεραιότητας που κατέχει ο τουριστικός τοµέας στην οικονοµική ανάπτυξη και καταρτίζει 

το τουριστικό δίκαιο. 

Ο τουρισµός έχει αποκτήσει κατά κύριο λόγο οριζόντιο χαρακτήρα λόγω της 

πολυµορφίας του επιχειρηµατικού κόσµου και των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων του 

τουρισµού, της επίδρασής του σε ποικίλες άλλες οικονοµικές δράσεις, της ευρύτατης 

κοινωνικής του διάστασης και, τέλος, της γεωγραφικώς διάσπαρτης και ευµετάβλητης 

κατανάλωσης του προϊόντος του. 

Η Ελλάδα το 2018 δέχθηκε σχεδόν 30,1 εκ. τουρίστες, µόνιµους κατοίκους άλλων 

χωρών («Μη Κάτοικοι»), και κέρδισε σχεδόν 15,9 δις. €. Για το 2018 η εικόνα σχετικά µε την 

επιλογή του µεταφορικού µέσου των τουριστών που επιλέγουν την Ελλάδα για τις διακοπές 

τους είναι σχεδόν ίδια µε τα προηγούµενα χρόνια. Αναλυτικότερα, οι αεροπορικές αφίξεις 

αποτέλεσαν το 68% του συνόλου των αφίξεων ακολουθούµενες από τις οδικές µε 29,0% και 

τις θαλάσσιες µε 3%. Τέλος, αµελητέο ήταν το ποσοστό των τουριστών που επέλεξαν το 

τρένο ως µέσο µεταφοράς για το ταξίδι τους στην Ελλάδα. 

1. Πλατφόρµα Airbnb 

Η Airbnb ιδρύθηκε το 2008, για να δηµιουργήσει έναν κόσµο όπου ο καθένας µπορεί 

να ανήκει οπουδήποτε, παρέχοντας ταξίδια τοπικά, αυθεντικά, χωρίς αποκλεισµούς και 

βιώσιµα. Η Airbnb εκµεταλλεύεται τη µοναδική τεχνολογία για να ενισχύσει οικονοµικά 

εκατοµµύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσµο, κερδίζοντας χρήµατα από τους χώρους και την 

επιθυµία τους να γίνουν επιχειρηµατίες στον τοµέα της φιλοξενίας. 

2. Πλατφόρµα Booking 

Μέσω της πλατφόρµας Booking.com BV («Booking.com») παρέχονται online 

υπηρεσίες κρατήσεων. Η εν λόγω πλατφόρµα λειτουργεί ως µεσάζων (πράκτορας) µεταξύ 

των επισκεπτών που επιθυµούν να κάνουν κράτηση σε κατάλυµα και του ξενοδοχείου, 
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καταλύµατος ή προσωρινής/παραθεριστικής κατοικίας. Αλλιώς πρόκειται για το λεγόµενο 

«µοντέλο πρακτορείου». 

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας έρευνας αξιοποιήθηκαν τα δεδοµένα που 

προέκυψαν τόσο από το θεωρητικό µέρος αλλά και από την καταγραφή των απόψεων των 

πελατών των Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων -µέσω δοµηµένου ερωτηµατολογίου- για 

το βαθµό ικανοποίησής τους από τις νέες µορφές Μισθώσεων Ακίνητων αλλά και τα 

εναλλακτικά πεδία δράσης τους.  

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Παρατηρούµε πως από το σύνολο 250 ατόµων του δείγµατος σχετικά µε: 

• το φύλο, 116 άτοµα (46,4%) είναι άντρες και 134 γυναίκες (53,6%).  

• την ηλικία, 200 άτοµα (88%) έχουν ηλικία «18 έως 35 χρονών»,  28 άτοµα (11,2%) έχουν 

ηλικία «36 έως 55»,  και τέλος 2 άτοµα (0,8%) έχουν ηλικία «56 και άνω». 

• την οικογενειακή κατάσταση, 40 άτοµα (16%) είναι «έγγαµα»,  206 άτοµα (82,4%) είναι 

«άγαµα»,  και τέλος 4 άτοµα (1,6%) έχουν κάποια «άλλη» οικογενειακή κατάσταση. 

• την περιοχή κατοικίας, 86 άτοµα (34,3%) διαµένουν σε Μεγαλοπόλεις,  80 άτοµα (32%) 

κατοικούν σε Αστική περιοχή,  38 άτοµα (32%) κατοικούν σε Αστική περιοχή, και τέλος 

46 άτοµα (18,4%) κατοικούν στην Ύπαιθρο / χωριά. 

• την ασχολία / επαγγελµατική κατάσταση, 96 άτοµα (38,4%) είναι Ιδιωτικοί υπάλληλοι,  

24 άτοµα (9,6%) είναι ∆ηµόσιοι υπάλληλοι,  12 άτοµα (4,8%) είναι Ελεύθεροι 

Επαγγελµατίες,  94 άτοµα (37,6%) είναι Φοιτητές,  16 άτοµα (6,4%) είναι Άνεργοι, και 

τέλος 8 άτοµα (3,2%) δηλώσαν «Άλλο». 

• την οικονοµική κατάσταση, 4 άτοµα (3,2%) έχουν «Άσχηµη» Οικονοµική κατάσταση,  21 

άτοµα (16,8%) έχουν «Σχεδόν µέτρια»,  67 άτοµα (53,6%) έχουν «Μέτρια»,  28 άτοµα 

(22,4%) έχουν «Καλή»,  και τέλος 5 άτοµα (4%) έχουν «Πολύ καλή». 

• το µορφωτικό επίπεδο, 56 άτοµα (22,4%) έχουν απολυτήριο «∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης»,  170 άτοµα (68%) έχουν πτυχίο «Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης», 6 άτοµα 

(2,4%) έχουν «Μεταπτυχιακό» δίπλωµα, 1 άτοµο (0,8%) κατέχει «∆ιδακτορικό» 

δίπλωµα, και τέλος 16 άτοµα (6,4%) έχουν κάποια άλλη βαθµίδα µόρφωσης. 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ 

ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
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  Σε αυτό το στάδιο του ερωτηµατολογίου πραγµατοποιείται διαχωρισµός του 

δείγµατος. ∆ηλαδή όσοι απαντήσουν «Ναι» στην 8η ερώτηση «Χρησιµοποιείτε ψηφιακές 

πλατφόρµες Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων;» συνεχίζουν στις επόµενες ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου (7 ερωτήσεις), ενώ όσοι απάντησαν «Όχι» σταµατούν σε αυτό το σηµείο 

(8η ερώτηση). 

• σχετικά µε την χρήση ψηφιακών πλατφορµών βραχυχρόνιων µισθώσεων ακίνητων, από 

το σύνολο 250 ατόµων του δείγµατος, 132 άτοµα (52,8%) έχουν χρησιµοποιήσει  

ψηφιακές πλατφόρµες Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων και τέλος 118 άτοµα 

(47,2%) απάντησαν «Όχι» δηλαδή δεν έχουν χρησιµοποιήσει ψηφιακές πλατφόρµες 

Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων. 

Σε αυτό το σηµείο και σύµφωνα µε τις παραπάνω απαντήσεις το δείγµα µας πλέον 

ανέρχεται στα 132 άτοµα, δηλαδή όσα άτοµα δήλωσαν «Ναι» στην παραπάνω 8η ερώτηση 

«Χρησιµοποιείτε ψηφιακές πλατφόρµες Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων;». 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ 

ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Παρατηρούµε πως από το σύνολο 132 ατόµων του δείγµατος σχετικά µε: 

• µε τον χρόνο χρήσης ψηφιακών πλατφορµών βραχυχρόνιων µισθώσεων ακίνητων, 66 

άτοµα (50%) χρησιµοποιήσαν ψηφιακές πλατφόρµες Βραχυχρόνιων Μισθώσεων 

Ακίνητων για 1 έτος,  62 άτοµα (47%) χρησιµοποιούν ψηφιακές πλατφόρµες 

Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων 2-5 έτη, και τέλος 4 άτοµα (3%) χρησιµοποιούν 

ψηφιακές πλατφόρµες Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων περισσότερο από 6 έτη. 

• το όνοµα χρήσης ψηφιακών πλατφορµών βραχυχρόνιων µισθώσεων ακίνητων, (ο κάθε 

ερωτώµενος έχει την δυνατότητα να επιλέξει περισσότερες από µία επιλογές), 116 άτοµα 

(87,9%) χρησιµοποιήσαν την ψηφιακή πλατφόρµα Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων 

«Booking.com»,  86 άτοµα (65,2%) χρησιµοποιήσαν την ψηφιακή πλατφόρµα 

Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων «Airbnb»,  6 άτοµα (4,5%) χρησιµοποιήσαν την 

ψηφιακή πλατφόρµα Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων «HomeAway»,  2 άτοµα 

(1,5%) χρησιµοποιήσαν την ψηφιακή πλατφόρµα Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων 

«HomeAway UK»,  2 άτοµα (1,5%) χρησιµοποιήσαν την ψηφιακή πλατφόρµα 

Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων «Holiday Lettings»,  και τέλος 12 άτοµα (9,1%) 

χρησιµοποίησαν κάποια άλλη ψηφιακή πλατφόρµα Βραχυχρόνιων Μισθώσεων 

Ακίνητων. Κανένα άτοµο από το δείγµα µας δεν χρησιµοποίησε τις ψηφιακές πλατφόρµες 
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Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων: VRBO, Couchsurfing, FeWo- direkt, Abritel 

HomeAway, Stayz, Alugue Temporada, Homelidays, OwnersDirect, FlipKey, TUI Villas. 

• την καλύτερη ψηφιακή πλατφόρµα βραχυχρόνιων µισθώσεων ακίνητων, 94 άτοµα 

(71,2%) θεωρούν καλύτερη την ψηφιακή πλατφόρµα Βραχυχρόνιων Μισθώσεων 

Ακίνητων «Booking.com»,  26 άτοµα (19,7%) θεωρούν καλύτερη την ψηφιακή 

πλατφόρµα Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων «Airbnb»,  και τέλος 12 άτοµα (9,1%) 

θεωρούν καλύτερη κάποια άλλη ψηφιακή πλατφόρµα Βραχυχρόνιων Μισθώσεων 

Ακίνητων. Κανένα άτοµο από το δείγµα µας δεν θεωρεί καλύτερη τις ψηφιακές 

πλατφόρµες Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων: HomeAway, HomeAway UK, 

Holiday Lettings, VRBO, Couchsurfing, FeWo- direkt, Abritel HomeAway, Stayz, 

Alugue Temporada, Homelidays, OwnersDirect, FlipKey, TUI Villas. 

• την ικανοποίηση από την χρήση των πλατφορµών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων, 

4 άτοµα (3,2%) έχουν «Άσχηµη» Οικονοµική κατάσταση,  21 άτοµα (16,8%) έχουν 

«Σχεδόν µέτρια»,  67 άτοµα (53,6%) έχουν «Μέτρια»,  28 άτοµα (22,4%) έχουν «Καλή»,  

και τέλος 5 άτοµα (4%) έχουν «Πολύ καλή». 

• τα βασικά στοιχεία µίσθωσης ακίνητου από πλατφόρµα Βραχυχρόνιων Μισθώσεων 

Ακίνητων, 4 άτοµα (3%) ως βασικό στοιχείο µίσθωσης ακίνητου από πλατφόρµα 

Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων έχουν «Το brand name της πλατφόρµας 

Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακίνητων»,  84 άτοµα (63,6%) έχουν την «τιµή του ακινήτου»,  

26 άτοµα (19,7%) έχουν την «ασφάλεια της συναλλαγής»,  και τέλος 18 άτοµα (13,6%) 

έχουν κάποια «Άλλη» επιλογή. 

• τους λόγους µίσθωσης ακίνητου από πλατφόρµα Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων, 

14 άτοµα (10,6%) ως λόγο µίσθωσης ακίνητου από πλατφόρµα Βραχυχρόνιων 

Μισθώσεων Ακίνητων έχουν «Επαγγελµατικό ταξίδι», 100 άτοµα (75,8%) έχουν τις 

«∆ιακοπές», και τέλος 18 άτοµα (13,6%) έχουν κάποιο «Άλλο» λόγο. 

• την πρότασης της χρησιµοποιούµενης πλατφόρµας Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων 

σε φίλους, 122 άτοµα (92,4%) προτείνουν την χρησιµοποιούµενη πλατφόρµα 

Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων σε φίλους ενώ αντίθετα 10 άτοµα (7,6%) δεν θα 

την πρότειναν. 

Πλέον όλο και περισσότεροι άνθρωποι προσχωρούν σε αυτές τις πλατφόρµες και 

ενοικιάζουν τις περιουσίες τους στους τουρίστες, προσπαθώντας να βελτιώσουν το εισόδηµά 

τους. Παράλληλα, και νοµικά πρόσωπα επενδύουν σε ακίνητα στην Ελλάδα προκειµένου να 

τα µισθώσουν και να λάβουν τα κέρδη. Αυτό αποτελεί ευρέως µια κερδοφόρα επένδυση, µε 
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δεδοµένο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια τουριστική άνθηση στην 

Ελλάδα και η διαµονή είναι µάλλον µικρότερη από τη ζήτηση, κυρίως σε τουριστικούς 

προορισµούς. Επίσης, αν και το λόµπι του ξενοδοχείου στην Ελλάδα δεν είναι τόσο ισχυρό, 

ωστόσο είναι δύσκολο να εφαρµοστεί ένα αυστηρότερο νοµικό πλαίσιο, τουλάχιστον για 

τους επαγγελµατίες του χώρου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

(Το παρόν ερωτηµατολόγιο αποτελεί µέρος της πτυχιακής εργασίας «Τουριστικό ∆ίκαιο 

µε έµφαση στις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακίνητων». Είναι ανώνυµο και τα 

αποτελέσµατα θα χρησιµοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς). 

 

D. Κοινωνικό ∆ηµογραφικά στοιχεία δείγµατος: 

1. Φύλο 

 

 Άντρας 

 Γυναίκα  

 

2. Ηλικία 

 

 18 έως 35 

 36 έως 55 

 56 και άνω 

 

3. Οικογενειακή κατάσταση 

 

 Έγγαµος 

 Άγαµος 

 Άλλο 

 

4. Περιοχή κατοικίας   

 

Μεγαλούπολη 

Αστική περιοχή 

Ηµι-αστική περιοχή 

Ύπαιθρος 

 

5. Ασχολία/Επαγγελµατική κατάσταση 

 

 Ιδιωτικός υπάλληλος 

 ∆ηµόσιος υπάλληλος 
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 Ελεύθερος επαγγελµατίας 

 Φοιτητής 

 Άνεργος 

 Άλλο 

 

6. Οικονοµική κατάσταση 

(1: Άσχηµη, 2: Σχεδόν µέτρια, 3: Μέτρια, 4: Καλή, 5: Πολύ καλή) 

 

Άσχηµη 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
Πολύ Καλή 

 

 

7. Μορφωτικό επίπεδο 

 

 ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

 Μεταπτυχιακό 

 ∆ιδακτορικό 

 Άλλο 

 

 
E. Χρησιµοποίηση ψηφιακών πλατφορµών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων: 

 

8. Χρησιµοποιείτε ψηφιακές πλατφόρµες Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων; 

(Μόνο εάν απαντήσετε «Ναι» στην ερώτηση 8 συνεχίζετε την απάντηση του 

ερωτηµατολόγιου) 

 Ναι 

 Όχι 

 

F. Στοιχεία χρησιµοποίησης ψηφιακών πλατφορµών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων 

Ακίνητων 

 

9. Ποιος είναι ο χρόνος χρήσης πλατφορµών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων; 

 

 Έως 1 έτος 

 2-5 έτη 
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 Περισσότερο από 6 έτη 

 

10. Ποιες πλατφόρµες Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων έχετε χρησιµοποιήσει; 

 

 Booking.com 

 Airbnb 

 VRBO 

 Couchsurfing 

 HomeAway 

 FeWo-direkt 

 Abritel HomeAway 

 HomeAway UK 

 Stayz 

 Alugue Temporada 

 Homelidays 

 OwnersDirect 

 FlipKey 

 TUI Villas 

 Holiday Lettings 

 Άλλη 

11. Ποια από τις παρακάτω πλατφόρµες Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων θεωρείτε 

καλύτερη; 

 Booking.com 

 Airbnb 

 VRBO 

 Couchsurfing 

 HomeAway 

 FeWo-direkt 

 Abritel HomeAway 

 HomeAway UK 

 Stayz 

 Alugue Temporada 

 Homelidays 

 OwnersDirect 
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 FlipKey 

 TUI Villas 

 Holiday Lettings 

 Άλλη 

 

 

12. Είστε ικανοποιηµένοι από την χρήση των πλατφορµών Βραχυχρόνιων Μισθώσεων 

Ακίνητων; 

 

Καθόλου 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
Πάρα πολύ  

 

 

13. Το ακίνητο που µισθώσατε (τελευταία) από την πλατφόρµα Βραχυχρόνιων 

Μισθώσεων Ακίνητων, το επιλέξατε µε βάση:  

 

 Το brand name της πλατφόρµας Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακίνητων 

 Την τιµή του ακινήτου 

 Την ασφάλεια της συναλλαγής 

 Άλλο 

 

 

14. Ο λόγος που µισθώσατε ακίνητο  (τελευταία) από την πλατφόρµα Βραχυχρόνιων 

Μισθώσεων Ακίνητων, ήταν: 

 

 Επαγγελµατικό ταξίδι 

 ∆ιακοπές 

 Άλλο 

 

15. Έχετε προτείνει σε φίλους πλατφόρµες Βραχυχρόνιων Μισθώσεων Ακίνητων που 

χρησιµοποιείτε; 

 

 Ναι 

 Όχι 
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