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Butler & Valeting Service 
Η νέα διάζηαζε παποσήρ ςπεπεζιών  

ζε ξενοδοσεία 5* αζηέπων 

 
Πξόζθαηα δηάβαζα έλα άξζξν ζην 

δηαδίθηπν πνπ μεθηλνύζε θάπσο έηζη: 
„πξηβέ παξαιία, πξηβέ βίια, πξηβε πηζίλα, 
πξηβε γπκλαζηήξην, πξηβέ ζθάθνο, Βutler 
Service… είλαη κεξηθέο κόλν από ηηο 
«εθιεθηέο» παξνρέο πνπ πξνζθέξνπλ ηα 
πνιπηειή μελνδνρεία λέαο γεληάο… κηα 
πιεζώξα αλέζεσλ θαη ππεξεζηώλ. Καηά 
ζπλέπεηα, ην δεηνύκελν είλαη ην ζέξβηο θαη 
ε πξνζσπηθή θξνληίδα. 
 

Η εμεδεηεκέλε πνιπηέιεηα θαηαζθεπήο 
μελνδνρεηαθώλ ζπγθξνηεκάησλ όπσο ην 

Burj Al Arab ζην Dubai, (7*αζηέξσλ), 
ην Morgan Plaza ζην Πεκίνο (Κίνα), ην 

Town House Galleria ζην Μηιάλν, ην 
Flower of the East πνπ ρηίδεηαη ζην 

Kish ηνπ Ιξάλ, απαηηνύλ εξεδεηεμένε 

ποιόηεηα ζηε παξνρή ππεξεζηώλ - κηα 
δηαθνξεηηθή δηάζηαζε ζην ζέξβηο. 

 
Καηά ζπλέπεηα ινηπόλ γηα ηελ επίηεπμε 

εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο παξνρήο ππεξεζηώλ, 

ηα μελνδνρεία νδεγνύληαη ζηελ πηνζέηεζε 
δηαθνξεηηθήο θηινζνθίαο θαη θαηλνύξγησλ 

πξνηύπσλ, κε απώηεξν ζθνπό ηελ 
αλαβάζκηζε ηεο πειαηείαο ηνπο. To Butler 
Service σο ππεξεζία εθπιεξώλεη απηό ην 

ζηόρν. 
 

Αο γπξίζνπκε  όκσο κεξηθά ρξόληα ή 
θαιύηεξα κεξηθνύο αηώλεο πίζσ. Σηε 

Μεγάιε Βξεηαλία, ηνλ 17ν θαη 18ν αηώλα 
ζηηο ηδηαίηεξα επηθαλείο νηθνγέλεηεο ππήξρε 

ν επηζηάηεο πνπ δηαρεηξηδόηαλ νιόθιεξε 

ηελ νηθνγελεηαθή πεξηνπζία. O Butler 
αξρηθά ππαγόηαλ ζηε κεζαία θαηεγνξία 

ηνπ ππεξεηηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ κεγάισλ 
νίθσλ. Καηά ηνλ 19ν αηώλα κεηαηξάπεθε 

βαζκηαία ζην ζπλήζσο αλώηαην αλδξηθό 

κέινο ηνπ νηθηαθνύ πξνζσπηθνύ. 
 

Ο ηίηινο ηνπ Butler ζήκεξα απνδίδεηαη 
ζηνλ αλώηεξν νηθηαθό εξγαδόκελν, ζηα 

θαζήθνληα ηνπ νπνίνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη 
θαηά θύξην ιόγν ε δηαρείξηζε ηεο νηθηαθήο 

θάβαο θαη ελ κέξεη ε δηεύζπλζε ησλ 

ππόινηπσλ εξγαδνκέλσλ ηεο νηθίαο.  
 

 
 

 
Πος ηοςρ ζςνανηάμε ζήμεπα; ζε 

μελνδνρεία, ζε εηαηξηθνύο ρώξνπο, ζε γηoη, 
πξεζβείεο, ζπίηηα, βαζηιηθά αλάθηνξα, ελώ 

θάπνηνη απ‟ απηνύο δηαρεηξίδνληαη ην δηθό 
ηνπο πξαθηνξείν κίζζσζεο θαη παξνρήο 

ππεξεζηώλ Βutler. 

 
 

Ο Βutler ηος ξενοδοσείος (Ηotel 
Butler) 

 
Αλ νξίζνπκε απζηεξά ηελ έλλνηα Butler 

ζην μελνδνρείν ζα κηιoύζακε γηα έλαλ 

„εξγαδόκελν‟  ν νπνίνο εμππεξεηεί 
πξνζσπηθά θαη απνθιεηζηηθά ηνλ 

θηινμελνύκελν. Σε έλα δειαδή ηππηθό 
νξγαλόγξακκα κηαο μελνδνρεηαθήο 

κνλάδαο o Butler αλήθεη ζηα επηζηηηζηηθά 

ηκήκαηα (Food & Beverage Department, 
Room Service), ελώ ε ππεξεζία ηνπ 

Valeting αλήθεη ζην ηκήκα Οξνθνθνκίαο 
(Housekeeping Department). Οη δπν απηέο 

εξγαζηαθέο ηδηόηεηεο ζπκπηύρζεθαλ ζε κηα 
ππεξεζία Butler & Valet Service κε ζθνπό 

λα δώζνπλ ζηνλ θηινμελνύκελν κηα 

νιηζηηθή πξνζσπηθή ππεξεζία. 

 
 
 
 
της Σοφία Σ. Πανδή  
General Manager Alpha Hospitality Consultants 
Δημοζιεύηηκε ζηο περιοδικό Ηοtel & Restaurant  
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Σε έλα μελνδνρείν ην θύξην ιεηηνύξγεκα 

ηνπ Butler είλαη λα θξνληίζεη ηα αηηήκαηα 
ησλ θηινμελνπκέλσλ, ηελ θξάηεζε, 

πξνβιήκαηα, θαηαγγειίεο, λα επνπηεύεη 
θαη λα ζπληνλίδεη θάζε ππεξεζία πνπ ν 

θηινμελνύκελνο ιακβάλεη θαη λα 

εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο κε  ην 
λα δώζεη πξνζνρή ζηε κηθξόηεξε 

ιεπηνκέξεηα από ηελ άθημε σο ηελ 
αλαρώξεζε.  

 
Ο Butler είλαη έλαο πνιιώλ εηδηθνηήησλ 

επαγγεικαηίαο πνπ εθπαηδεύεηαη γηα λα 

βνεζήζεη όια ηα ηκήκαηα κέζα ζην 
μελνδνρείν. Γελ είλαη δεκέλνο ζε 

νπνηνδήπνηε ηκήκα αιιά έρεη κόλν έλαλ 
ζηόρν ζην κπαιό: ηθαλνπνίεζε 

θηινμελνπκέλσλ. Ο Butler είλαη έλαο 
«Manager» - έλαο „πξεζβεπηήο‟ πςειώλ 
πξνδηαγξαθώλ. 
 
Tα ξενοδοσεία 5, 6 & 7 αζηέπων 
εμπεπιέσοςν ηεν θιλοζοθία Butler & 
Valeting Service; 
 
Τν Butler Service ηδηαίηεξα ζην εμσηεξηθό 
ζε μελνδνρεία 5, 6 & 7 αζηέξσλ σο 

ππεξεζία είλαη πεξηζζόηεξν δηαδεδνκέλε 
θαη κάιηζηα εληάζζεηαη ζηηο θύξηεο 

πξνδηαγξαθέο ηνπο. Μάιηζηα, αμίδεη λα 

αλαθεξζεί ε SGS Group (Global leader & 
innovator in inspection, verification, 

testing and certification services) πνπ 
εδξεύεη ζηελ Ιηαιία είλαη ε πξώηε εηαηξία, 

ηε δεδνκέλε ζηηγκή πνπ πηζηνπνηεί θαη 

ζέηεη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηα 7* αζηέξσλ 
μελνδνρεία, εκπεξηέρνληαο ηε θηινζνθία 

ηνπ Βutler & Valeting Service. 
  

Η αιπζίδα ΄Sandals Resorts‟ ζηα 
μελνδνρεία ηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

Καξατβηθή, (Jamaica, Bahamas, St ‟Lucia) 

παξέρεη ζηνπο θηινμελνύκελνπο ηελ 
ππεξεζία Butler Service κόλν ζηηο ζνπίηεο 

ηεο, όπνπ θάζε αλάγθε ηνπ 
θηινμελνύκελνπ πξνιακβάλεηαη θαη 

θξνληίδεηαη από ηνλ πξνζσπηθό ηνπ 

Butler.  

 
Άιια μελνδνρεία ηνπ εμσηεξηθνύ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 5* αζηέξσλ 
θαη πξνζθέξνπλ ηελ ππεξεζία Butler 

Service είλαη ην Laneborough Ηotel ζην 
Λνλδίλν, (City Hotel) μελνδνρεία ζηελ 

Ιλδία (Oberoi, Mumbai – μελνδνρεία ζην 

Dubai (Dusit Thani). Δπηπιένλ, ε αιπζίδα 
Rosewood Hotels πξνζθέξεη ζηα 

μελνδνρεία ηεο ζην Τόθπν (Hotel Seiyo 

Ginza) ζην Μεμηθό (Riviera Maya) θαη ζηελ 
Σανπδηθή Αξαβία (Al Falsallah Hotel) θ.α. 

 

Ο Khun Chomphunuch Thongkham, 
δηεπζπληήο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζην 

αζηαηηθό ζέξεηξν Dhara Dhevi (ηεο 
αιπζίδαο Mantarin) Chiang Mai ζηελ 

Τατιάλδε αλαθέξεη: „Η ππεξεζία Βutler 
Service είλαη ζίγνπξα κηα απμαλόκελε 
ηάζε, εηδηθά ζηα θνξπθαία πέληε αζηέξσλ 
μελνδνρεία θαη ζέξεηξα‟ (resorts). 
Πξάγκαηη, νη Butlers ζην ζέξεηξν 
Thongkham είλαη ζπλερώο ζε επηθπιαθή, 
είηε γηα λα ζπζθεπάζνπλ θαη λα αλνίμνπλ 
ηηο βαιίηζεο ησλ πειαηώλ, λα θιείζνπλ 
ηξαπέδη ζηα εζηηαηόξηα, λα επηιύζνπλ ηηο 
ζπλδέζεηο ζην Γηαδίθηπν είηε λα 
πξνεηνηκάζνπλ απιά ην κπάλην‟. 
… και  για να πάμε πιο μακπιά ακόμα 
,ηα μελνδνρεία  επηδηώθνπλ λα 

δηαθνξνπνηεζνύλ   κε ηελ εθεύξεζε λέσλ 
ηύπσλ εηδηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ Butler 

Service. „Sorbet Butlers‟ (ην μελνδνρείν 
Jumby Bay, πνπ αλήθεη ζηελ αιπζίδα 

Rosewood Resorts θαη βξίζθεηαη ζε έλα 
ηδησηηθό λεζί ζηελ Αληίγθνπα), „Bath 

Butler‟, ην μελνδνρείν Conrad Chicago, 

„Tanning Butler‟, Ritz-Carlton South Beach. 
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ΕΡΕΥΝΑ – Butler Service –  
ε πεπίπηωζε ηερ Ελλάδαρ  
 
Μνπ πήξε αξθεηό θαηξό, λα αζρνιεζώ 
επηζηακέλα θαη λα ςάμσ, ζε βάζνο  γηα 

απηό πνπ ηηηινθνξείηαη Hotel Butler & 

Valet Service. Μνηξάζηεθα ηηο αλεζπρίεο 
θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο  κνπ κε 

αμηόινγνπο  αλζξώπνπο ηεο ηνπξηζηηθήο 
βηνκεραλίαο , αλαδεηώληαο  πνην είλαη ην 

επόκελν βήκα. Τη  ζα θάλεη ηε δηαθνξά;   
 

Σύκθσλα ινηπόλ κε κηα πξώηε έξεπλα πνπ 

δηεμάγακε ζε μελνδνρεία 5 αζηέξσλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Διιάδα θαη ηελ 

Κύπξν ζηελ θαηεγνξία ησλ μελνδνρείσλ 
αλαςπρήο (Resort Hotels), παξαηεξήζεθε 

όηη δελ ππάξρνπλ πνιιά πνπ λα παξέρνπλ 

ππεξεζίεο Butler & Valet Service. Δίλαη 
αμηνζεκείσην, δε όηη παξέρνπλ ηελ 

ππεξεζία κεξηθώο νλνκάδνληαο ηηο 
ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο VIP , Superior, 

Concierge Service.  
 

Τα πεξηζζόηεξα από απηά ζε θεκηζκέλνπο 

ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο όπσο ε Κξήηε, 
ε Χαιθηδηθή, ε Πεινπόλλεζνο , ε Κύπξνο 

πξνζθέξνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία 
θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπ πειάηε,   αλάινγα 

κε ηελ θαηεγνξία δσκαηίνπ- ζνπίηεο, ε 

νπνία κάιηζηα  σο ππεξεζία ρξεώλεηαη  
extra αλά εκέξα. 

 
Τν ζηήζηκν ελόο ηκήκαηνο  Butler & Valet 

Service δελ είλαη εύθνιε ππόζεζε, αιιά 

δελ είλαη θαη θάηη ην αθαηόξζσην.  Τν 
βαζηθό ζηνηρείν  πνπ  ζπκβάιεη θαηά 60% 

ζηελ ιεηηνπξγία κηαο ηέηνηαο ππεξεζίαο 
είλαη ε Νοοηποπία.  Τν παξνκνηάδνπκε σο 

κηα κεηακόζρεπζε πνπ ν ιήπηεο πξέπεη λα 
είλαη ζπκβαηόο κε ηνλ δόηε ή όπσο 

ζπλεζίδνπλ λα ιέλε νη άγγινη „To be sure 
that we are in the same page of the book‟. 
 

Ο Butler  κεκνλσκέλα αιιά θαη ζε 
ζπλεξγαζία κε ηα άιια ηκήκαηα ηνπ 

μελνδνρείνπ πξνζθέξεη έλα επίπεδν 

εξαηομικεςμένερ ςπεπεζίαρ πνπ 
εθαξκόδεηαη ζην βαζκό ηνπ ζέξβηο ελόο 

6* ή 7* αζηέξσλ μελνδνρείν. Η πξνζνρή 
ζηε ιεπηνκέξεηα θαη ε δπλαηόηεηα λα 

πξνβιεθζνύλ νη αλάγθεο ησλ πειαηώλ  
απαηηνύλ  λα είλαη ν Butler, έλαο  

νινθιεξσκέλνο επαγγεικαηίαο  πξόηππν , 

κε άςνγα πξνζσπηθά  ζηνηρεία. 
 

Τα βαζικά ζηοισειά πνπ δηέπνπλ έλαλ 

Butler απνηεινύλ ην „Πξσηόθνιιν‟ ηεο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ, (Etiquette Protocol) 

ηεο ζέζεο ηνπ θαη ηνπ ξόινπ ηνπ κέζα ζε  
κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα αιιά θαη ηελ  

ζπλεξγαζία ηνπ  κε ηα  άιια ηκήκαηα ηνπ 

μελνδνρείνπ (Housekeeping, Food & 
Beverage, Front Office). 

H Alpha Hospitality Consultants έθαλε 
ην πξώην βήκα, από ην 2008 θεξδίδνληαο 

ηελ αληαπόθξηζε από μελνδνρεηαθέο 
κνλάδεο πνπ ζηνρεύνπλ ζε απηήλ ηε 

δηάθξηζε!   Πιαηζησκέλνη από έλα επηηειείν 
θαηαμησκέλσλ ζπλεξγαηώλ 

(δηπισκαηνύρνπο από ηελ Αθαδεκία 

Butlers ηνπ Λνλδίλνπ) ζρεδηάζακε θαη 
πινπνηήζακε δπν δηαθνξεηηθέο δηα-
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ηκεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο εθπαίδεπζεο 

Butler & Valet Service. Με ηε  ακέξηζηε 
επίζεο βνήζεηα ελόο ζπκβνύινπ 

αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ηε 
ρξήζε ελόο ζηαζκηζκέλνπ ςπρνκεηξηθνύ 

εξγαιείνπ, αλαδείμακε θαηά πόζν νη 

ζπκκεηέρνληεο σο πξνζσπηθόηεηεο, 
(Γηάγλσζε ραξαθηεξηζηηθώλ δεηνύκελεο 

πξνζσπηθόηεηαο θαη Γηάγλσζε 
επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ) έρνπλ ηελ 

δπλαηόηεηα λα αληεπεμέξζνπλ ζε κηα 
ππεξεζία πςειώλ πξνδηαγξαθώλ όπσο 

είλαη ην Βutler Service. 

 
Η Christine Porter, δηεπζύληξηα ησλ 

γξαθείσλ ηεο αιπζίδαο „The Leading 
Hotels of the World‟ ζην Μηιάλν ηόληζε όηη 

«Οη ηξεηο παξάγνληεο πνπ ζεσξώ 
ζεκαληηθόηεξνπο αμηνινγώληαο έλα 
μελνδνρείν είλαη, θαηά ζεηξά 
πξνηεξαηόηεηαο, ην ζέξβηο, ε πνηόηεηα, ν 
εμνπιηζκόο ηνπ δσκαηίνπ θαη ε δηαξθήο 
βειηίσζε ησλ παξνρώλ». «…. από ηνλ 
κπάηιεξ πνπ ζα ζνπ εηνηκάδεη θάζε 
απόγεπκα ην κπάλην, κέρξη ηελ θακαξηέξα 
πνπ βάδεη έλα ζειηδνδείθηε ζην βηβιίν πνπ 
μέραζεο αλνηρηό ζηε βεξάληα ζνπ, ην 
θιείλεη θαη ην ηνπνζεηεί ζην θνκνδίλν». Τν 
“Λππάκαη, δελ γίλεηαη” είλαη ε ρεηξόηεξή 
κνπ θξάζε. Γελ ηαηξηάδεη κε ηε θηινζνθία 
καο‟. Οη επνρέο πνπ έλα ζνθνιαηάθη ζην 
καμηιάξη θαη ην room service ησλ πξσηλώλ 

εθεκεξίδσλ ζεσξνύληαλ ε επηηνκή ηνπ 
πξνζσπηθνύ ζέξβηο απνηεινύλ πιένλ ην 

minimum ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

μελνδνρείνπ. 
 

Απηό όκσο πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί  είλαη 
όηη ν πειάηεο δελ πξέπεη λα βνκβαξδίδεηαη 

από ππεξεζίεο πνπ ηνλ θαηαπηέδνπλ ηειηθά 

αληί λα ηνπ πξνζθέξνπλ άλεζε. „Η Lynn 
Barber, ζπληάθηξηα ηνπ έλζεηνπ Escape 

ηεο βξεηαληθήο εθεκεξίδαο The Observer, 
δήισζε όηη ε ρεηξόηεξε πνιπηέιεηα πνπ 
έρεη ζπλαληήζεη είλαη ν κπάηιεξ κπάληνπ  
 

 
ζην Ritz Carlton ηεο Σηγθαπνύξεο, ν νπνίνο 
ηε «δάιηδε» θαζεκεξηλά γηα ην πώο ήζειε 
ην κπάλην ηεο -«Αλαδσνγνλεηηθό ή 
ραιαξσηηθό; Με βόηαλα ή κε ινπινύδηα; 
θ.ν.θ.-, ελώ εθείλε ήηαλ ηδξσκέλε από ηελ 
νινήκεξε πεξηήγεζε θαη ήζειε απιώο λα 
πιπζεί! Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε λέα 

πνιπηέιεηα βαζίδεηαη πεξηζζόηεξν από 
πνηέ ζην λα μαλαβξείο ην αλζξώπηλν 

κέηξν θαη λα επαλεθηηκήζεηο ηα απιά 

πξάγκαηα, όπσο έιεγε θαη ν Σσθξάηεο 
„Παλ κέηξνλ άξηζηνλ‟. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


