
 

 

 

 

 

 
   ΕΞΕΛΙΞΕΙ, ΣΑΕΙ & ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 
 

 

 

    Οξηζκόο ηνπ Κιάδνπ 

Ο Κιάδνο ηεο Μαδηθήο Εζηίαζεο θαη ηωλ Εζηηαηνξίωλ ζηελ Ειιάδα δύλαηαη λα πεξηιακβάλεη ηηο 
αθόινπζεο, κεηαμύ ηωλ άιιωλ, θαηεγνξίεο επηρεηξήζεωλ: 

 Εζηηαηόξηα, ηαβέξλεο θαη κεδεδνπωιεία, 

 Επώλπκεο αιπζίδεο γξήγνξνπ θαγεηνύ, 

 Σεκεία πώιεζεο γξήγνξνπ θαγεηνύ, 

 Café-Εζηηαηόξηα. 
 

    Θεκειηώδεηο Επηζεκάλζεηο 

Η αμία ηεο αγνξάο ηωλ Εζηηαηνξίωλ ζηελ Ειιάδα ππνρώξεζε από 5,2 δηζεθαηνκκύξηα Επξώ ην 2010 ζε 
επίπεδα ρακειόηεξα ηωλ 4 δηζεθαηνκκπξίωλ Επξώ ζήκεξα. 

Η αλωηέξω πηώζε απνδόζεθε θπξίωο ζηε ζεκαληηθά κεηωκέλε κέζε αμία θαηαλάιωζεο πνπ έιαβε ρώξα 
ζηνλ Κιάδν ιόγω ηεο ζπλερηδόκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ύθεζεο ζηελ Ειιάδα. Φαίλεηαη όκωο όηη ε 
επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο ζηνλ Κιάδν Εζηηαηνξίωλ παξνπζίαζε δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε 
ηελ ππνθαηεγνξία ηωλ θαηαζηεκάηωλ θαη ηωλ θιαδηθώλ επηρεηξήζεωλ. 

 

    Σάζεηο 

Οη δηαξθώο κεηαβαιιόκελεο θαηαλαιωηηθέο ζπλήζεηεο, θαζώο θαη ε πηνζέηεζε ελόο κνληέινπ 
θαζεκεξηλήο δωήο όπνπ ε δηαηξνθή εθηόο ρώξνπ θαηνηθίαο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή αλάγθε, θαζνδεγνύλ 
ωο παξάγνληεο ηηο εμειίμεηο ηνπ Κιάδνπ. 

Ο αληαγωληζκόο κεηαμύ ηωλ παξαδνζηαθώλ εζηηαηνξίωλ-ηαβεξλώλ από ηε κία πιεπξά θαη ηωλ ρώξωλ 
γξήγνξεο θαη εύθνιεο αγνξάο θαγεηνύ από ηελ άιιε πιεπξά παξακέλεη πνιύπιεπξνο. 

Η θαηαλάιωζε θαγεηνύ ηείλεη λα πξνζθέξεηαη από ηηο νξγαλωκέλεο θαη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ 
Κιάδνπ ωο κηα γεληθόηεξε εκπεηξία πξνο ηνπο θαηαλαιωηέο, ε νπνία ππεξβαίλεη ηελ ηππηθή παξνρή 
θαγεηνύ θαη ζηνρεύεη ζηε δεκηνπξγία ελόο πεξηβάιινληνο επξύηεξεο ραιάξωζεο, απόιαπζεο θαη 
δηαζθέδαζεο γη’ απηνύο. Σπλεπώο απνηειεί πξνηεξαηόηεηα γηα ηνπο θαηαλαιωηέο ε παξνρή 
νινθιεξωκέλεο θαη πνηνηηθήο ππεξεζίαο από ηνπο ρώξνπο ηωλ εζηηαηνξίωλ θαη γεληθόηεξα από ηηο 
επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο. 

Παξαηεξείηαη κηα απμαλόκελε ηάζε πγηεηλήο δηαηξνθήο από ηνπο θαηαλαιωηέο, κε απνηέιεζκα νη 
επηρεηξήζεηο ηνπ Κιάδνπ λα θαινύληαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο θαη ωο πξνο απηήλ ηελ 
αλάγθε ηνπο. 

Οη Έιιελεο θαηαλαιωηέο είλαη πιένλ εμνηθεηωκέλνη κε δηάθνξεο μέλεο (ethnic) θνπδίλεο θαη ζπλεπώο ε 
δπλαηόηεηα θαηαλάιωζεο ελόο ηέηνηνπ θαγεηνύ απνηειεί έλα αθόκε θξηηήξην επηινγήο ηνπο. 

 

    Πξννπηηθέο 

Παξά ην κε επλνϊθό καθξννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ζήκεξα, ν Κιάδνο ηωλ Εζηηαηνξίωλ ζηελ Ειιάδα 
θαίλεηαη λα δηαζέηεη αμηνζεκείωηεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο επωθεινύκελνο από ηνλ θιάδν ηνπ 
ηνπξηζκνύ, αιιά θαη ηελ επηζηξνθή ηεο νηθνλνκίαο ζε ρακεινύο ξπζκνύο αλάπηπμεο ζηα επόκελα έηε. 

 

 

 

Δήιωζε Απνπνίεζεο Επζύλεο: 
 

Η πιεξνθόξεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξόλ έγγξαθν βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα πνπ έρνπλ ιεθζεί από 
αλαγλσξηζκέλεο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο, δεκνζηεπκέλεο αλαθνξέο ή πιεξνθνξίεο, ή άιιεο πεγέο πνπ ζεσξνύληαη 
αμηόπηζηεο. Ωζηόζν, ε πιεξνθόξεζε απηή δελ έρεη εμαθξηβσζεί από ηε VRS θαη ε VRS δελ παξαζέηεη δειώζεηο γηα 
ηελ αθξίβεηα θαη ηελ πιεξόηεηά ηεο. Απόςεηο, εθηηκήζεηο θαη δειώζεηο ππνθεηκεληθέο ζε θύζε πνπ δειώλνληαη 
ζηελ έξεπλά ηεο, αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θξίζε ηεο VRS θαηά ην ρξόλν δεκνζίεπζεο ησλ αλαιύζεώλ ηεο θαη 
ππόθεηληαη ζε αιιαγέο ρσξίο πξνεγνύκελε εηδνπνίεζε θαη παξέρνληαη ζε πλεύκα θαιήο ζειήζεσο θαη ρσξίο 
λνκηθή επζύλε. Επηπξόζζεηα, κπνξεί λα ππάξμνπλ πεξηπηώζεηο όπνπ νη νηθνλνκηθέο, ηερληθέο θαη πνζνηηθέο 
απόςεηο, εθηηκήζεηο θαη δειώζεηο δελ βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία. Η πιεξνθόξεζε αιιά θαη νπνηαδήπνηε 
δεισζείζα άπνςε δελ απνηεινύλ πξνζθνξά γηα πώιεζε ή πξόηαζε γηα πξνζθνξά πώιεζεο νπνησλδήπνηε 
κεηνρώλ, δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο, κεηαηξέςηκσλ αμηόγξαθσλ ή δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ησλ «θαιππηόκελσλ 
εηαηξηώλ» ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε. 

 

 
 

VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS (VRS) 
Εμεηδηθεπκέλνη Χξεκαηννηθνλνκηθνί Σύκβνπινη 
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ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΝ ΜΕΩ ΔΤΚΟΛΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΝΘΗΚΩΝ 
 

Ελ κέζω ηεο θξίζεο θαη ηωλ δύζθνιωλ νηθνλνκηθώλ 
ζπλζεθώλ ζηελ Ειιάδα, νη ρώξνη καδηθήο εζηίαζεο 
έρνπλ θαηά δηαζηήκαηα πξνβεί ζε δηάθνξεο 
πξνωζεηηθέο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ 
ηε δήηεζε γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη λα 
“ζπληεξήζνπλ” ζε έλα βαζκό ηελ πειαηεία ηνπο. 
Απηέο νη ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ κεηαμύ ηωλ άιιωλ 
εηδηθέο πξνζθνξέο θαγεηώλ ζε επηιεγκέλεο εκέξεο 
ηεο εβδνκάδαο θαζώο θαη ζπλδπαζηηθέο πξνζθνξέο 
θαγεηνύ θαη άιιωλ ππεξεζηώλ. Οη αλωηέξω 
ηηκνινγηαθέο πνιηηηθέο είλαη απιώο ελδεηθηηθέο ηεο 
πξνζπάζεηαο ηωλ θιαδηθώλ επηρεηξήζεωλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ, κε θαηλνηόκεο ελέξγεηεο, δήηεζε γηα 
ηα πξνϊόληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο ελ κέζω 
ζπλερηδόκελωλ αξλεηηθώλ ζπλζεθώλ ζην ζεκεξηλό 

Ειιεληθό καθξννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ. 


