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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

την παρούσα εργασία εξετάστηκε η διαδικασία σύνταξης ενός 

επιχειρηµατικού πλάνου (business plan) για την σύσταση ξενοδοχειακής 

µονάδας στην ελληνική επαρχεία. Το επιχειρηµατικό πλάνο είναι 

απαραίτητο  για τη χαρτογράφηση της διαδικασίας ίδρυσης, της στρατηγικής 

µάρκετινγκ/πωλήσεων και της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης 

κατά την πρώτη πενταετία λειτουργίας της. Το εν λόγω επιχειρηµατικό πλάνο αφορά 

την σύσταση νέας επιχείρησης (startup) µε τον διακριτικό τίτλο «Ερυθρελάτη» στο 

χωριό Αρίστη που ανήκει στο δυτικό τµήµα των Ζαγοροχωρίων του νοµού 

Ιωαννίνων. Κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης θα είναι οι υπηρεσίες ξενοδοχείου 

ύπνου πολυτελείας και Ά κατηγορίας (5 αστέρων), µε εστιατόριο που εντάσσονται 

στον Κωδικό Αριθµό ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆) 55.10.10.03. Η αξία των συνολικών 

επενδύσεων ανέρχεται σε €550.000. Σε επίπεδο στρατηγικής, στόχος της επιχείρησης 

είναι η ίδρυση µιας υγιούς, καινοτόµου και κερδοφόρου ξενοδοχειακής µονάδας που 

θα πραγµατοποιήσει κύκλο εργασιών στην πρώτη πενταετία λειτουργίας της ύψους 

€1.542 χιλ., εφαρµόζοντας µια στρατηγική Επέκτασης του Προϊόντος (Product 

Development) και ακολουθώντας µια στρατηγική ∆ιαφοροποίησης απέναντι στον 

ανταγωνισµό. Όσον αφορά το πρόγραµµα µάρκετινγκ βασικός στόχος του είναι η 

επιχείρηση να δηµιουργήσει µακροπρόθεσµες σχέσεις συνεργασίας µε τους πελάτες, 

να χτίσει σχέσεις εµπιστοσύνης και φυσικά να υπάρχει η προβλεπόµενη αύξηση των 

πωλήσεων. Τέλος, σε χρηµατοδοτικό επίπεδο η βιώσιµη ανάπτυξη της επιχείρησης θα 

εξασφαλιστεί από την κρατική ενίσχυση της αγοράς παγίων και των λειτουργικών 

δαπανών από το «Γενικό Καθεστώς» και το «Ειδικού Καθεστώτος της 

Επιχειρηµατικότητας των Νέων» του Ν. 3908/2011. 

 
 

 
  

Σ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η δηµιουργία ενός Επιχειρηµατικού Πλάνου (Business Plan) είναι ένα σηµαντικό 

εργαλείο για την βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Τα τελευταία χρόνια η 

κατάθεση επιχειρηµατικού Πλάνου είναι απαραίτητη για επιχειρηµατικά δάνεια, 

επιδοτήσεις από την Ε.Ε. και άλλες παρόµοιες ενέργειες. Σκοπός του είναι, να 

αναλύσει την υπάρχουσα κατάσταση (αγορά, επιχείρηση) και να καθοδηγήσει τις 

ενέργειες των µελών-στελεχών της επιχείρησης προς συγκεκριµένες κατευθύνσεις και 

τακτικές ή εναλλακτικά να διαµορφώσει τη στρατηγική για µια νεοεισερχόµενη 

επιχείρηση στην αγορά. 

 

Ένα Επιχειρηµατικό Πλάνο είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για µία µικροµεσαία επιχείρηση 

γιατί συµβάλει στις παρακάτω λειτουργίες:  

• ∆οµή και Οργάνωση της επιχείρησης  

• Λήψη αποφάσεων µε βάση τους στόχους και την πολιτική της επιχείρησης.  

• Καταγραφή, ανάλυση και κατανόηση της αγοράς, των καταναλωτών και του 

ανταγωνισµού.  

• Αποτελεί σηµείο αναφοράς και καταδεικνύει την επίτευξη η µη των στόχων.  

• Στη λήψη δανείου από τις τράπεζες και σε άλλες παρόµοιες ενέργειες θεωρείται 

πλέον απαραίτητο να προσκοµίζεται και ένα επιχειρηµατικό πλάνο. 

 

Η κάθε ενότητα περιέχει υποκατηγορίες οι οποίες πρέπει να καλύψουν όλο το φάσµα 

της επιχειρηµατικής δράσης. Η µορφή ενός Επιχειρηµατικού Πλάνου δεν είναι 

τυποποιηµένη ως προς τη δοµή της, αλλά ούτε και ως προς το περιεχόµενό της. 

 

Το Επιχειρηµατικό Πλάνο (Business Plan) είναι απαραίτητο σε όλες τις οικονοµικές 

µονάδες: στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, στις µεγάλες 

πολυεθνικές, αλλά και στις οικογενειακές. Η διαδικασία σχεδιασµού στο πλαίσιο της 

εταιρείας, η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τη λειτουργία της, η αναζήτηση πόρων 

και κεφαλαίων από εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές, η στήριξη της λήψης αποφάσεων 

αποτελούν τους βασικούς λόγους για τη σύνταξη ενός Επιχειρηµατικού Πλάνου. 

Πάνω από όλα, όµως, ένα Επιχειρηµατικό Πλάνο γεφυρώνει το χάσµα µεταξύ των 

προσδοκιών και της πραγµατικότητας. 
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Κάθε σύγχρονο επιχειρηµατικό Πλάνο πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια της 

ευελιξίας, της αποτελεσµατικότητας και της προσαρµοστικότητας. ∆εν έχει σηµασία 

ποια είναι η επιχείρηση. Αυτό που προέχει είναι η εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού 

σχεδιασµού. 

 

Απώτερος σκοπός της εν λόγω διπλωµατικής εργασίας είναι να παρουσιάσει τα 

συστατικά στοιχεία ενός πρότυπου Επιχειρηµατικού Πλάνου για µια υπό σύσταση 

ξενοδοχειακή επιχείρηση καθώς και να προετοιµάσει την πρόταση υπαγωγής του 

επενδυτικού σχεδίου στον νέο επενδυτικό Αναπτυξιακό Νόµο 3908/2011. Για την 

επίτευξη του σκοπού αυτού το κύριο µέρος χωρίζεται σε τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος 

γίνεται προσπάθεια να δοθεί ένας ορισµός στην έννοια του επιχειρηµατικού Πλάνου, 

να εντοπιστούν οι σκοποί αυτού και να διατυπωθούν τα διάφορα πλεονεκτήµατα που 

µπορεί να επιφέρει στις επιχειρήσεις. Επίσης, θα δοθούν οι κύριες κατευθύνσεις για 

την ορθή και αποτελεσµατική σύνταξή του. Το δεύτερο µέρος της εργασίας 

περιλαµβάνει το Business Plan για µια ξενοδοχειακή επιχείρηση µε την µορφή της 

οµόρρυθµης εταιρείας που θα ξεκινήσει τις δραστηριότητές τις στις αρχές του 2012 

στην ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής Μακεδονίας. Τέλος, στο τρίτο µέρος της 

εργασίας παρατίθενται τα γενικά συµπεράσµατα και οι προτάσεις για µελλοντική 

έρευνα.   
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ΜΕΡΟΣ Α’ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ 
ΠΛΑΝΑ 
 

1.1 Ορισμός Επιχειρηματικού πλάνου 
 

Προτού προχωρήσουµε σε µια ανάλυση των συστατικών στοιχείων του 

επιχειρηµατικού πλάνου θα ήταν σκόπιµο να δώσουµε ένα ορισµό γι’ αυτό, καθώς 

και να δούµε γιατί είναι χρήσιµο εργαλείο για κάθε σύγχρονη επιχείρηση, 

ανεξαρτήτως από το µέγεθός της. 

 

 Η υλοποίηση της αναπτυξιακής πορείας της επιχείρησης προϋποθέτει την 

πραγµατοποίηση αποδοτικών επενδύσεων µε ταυτόχρονη κατάλληλη χρηµατοδότησή 

τους. Εποµένως, το Επιχειρηµατικό Σχέδιο ή Επιχειρηµατικό Πλάνο ∆ράσης 

(Business Plan) µπορεί να θεωρηθεί µια γραπτή περιγραφή της επιχείρησης, των 

στόχων της και των αναγκαίων βηµάτων για την επίτευξη αυτών. Κατά µια άλλη 

έννοια µπορεί να ορισθεί ως η κατάσταση λειτουργίας της επιχείρησης «επί χάρτου» 

(Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος (2005)). Τα συνήθη στοιχεία που αποτελούν το 

σύνηθες περιεχόµενο του επιχειρηµατικού πλάνου δράσης είναι τα εξής (Hormozi, 

Sutton, McMinn and Lucio (2002)) : 

 

• Εισαγωγή – Γενικά στοιχεία της επιχείρησης 

• ∆ιαµόρφωση Στρατηγικής 

• Πλάνο Μάρκετινγκ 

• Τοποθεσία και Εσωτερική ∆ιαρρύθµιση 

• Πλάνο Παραγωγικής ∆ιαδικασίας 

• Πλάνο για το Ανθρώπινο ∆υναµικό 

• Λογιστικό Σύστηµα και Εσωτερικός Έλεγχος 

• Χρηµατοοικονοµικός Σχεδιασµός, Προβλέψεις και Έλεγχος. 

 

Σύµφωνα µε την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia «το επιχειρηµατικό πλάνο 

είναι µια περίληψη των κινήσεων και δραστηριοτήτων του ιδιοκτήτη, του διευθυντή ή 

ενός επιχειρηµατία µιας επιχείρησης µε σκοπό την οργανωµένη και ενδελεχή 
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πρόβλεψη όλων των πιθανών παραµέτρων. Είναι ένα γραπτό πλάνο του µοντέλου που 

η επιχείρηση προβλέπεται να ακολουθήσει». 

 

Θα µπορούσαµε επίσης να ορίσουµε το επιχειρηµατικό πλάνο ως ένα έγγραφο που 

περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης µιας συγκεκριµένης δραστηριότητας σε ένα 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Ως συγκεκριµένη δραστηριότητα µπορεί να 

θεωρηθεί το σύνολο των λειτουργιών τόσο µιας ατοµικής επιχείρησης όσο και µιας 

µεγάλης πολυεθνικής, µπορεί να αναφέρεται σε µια εµπορική επένδυση, έναν µη 

κερδοσκοπικό οργανισµό ή να έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Επίσης, µπορεί να έχει 

να κάνει µε ολόκληρη την επιχείρηση ή µε ένα µικρότερο τµήµα της. Ως 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µπορούµε να θεωρήσουµε το πρώτο εξάµηνο 

δραστηριοποίησης µιας νεοσύστατης επιχείρησης, τα πέντε χρόνια ζωής µιας εταιρίας 

ή ολόκληρη τη διάρκεια ζωής ενός συγκεκριµένου έργου (Κέφης και Παπαζαχαρίου 

(2009)). 

 

Ουσιαστικά, το επιχειρηµατικό πλάνο είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας, σχεδιασµένο 

έτσι ώστε να µεταδίδει πληροφορίες στους πιθανούς παραλήπτες του, είτε αυτοί 

λέγονται επενδυτές και υποψήφιοι συνεταίροι, είτε λέγονται διοικητική οµάδα, 

προσωπικό ή ακόµα και κρατικοί φορείς. Επιπλέον, κάποιες φορές αλλά συχνά, 

χρησιµοποιείται και ως µέσο για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων ή για την 

υλοποίηση τακτικών ενεργειών. Το περιεχόµενο του πιθανώς να διαφοροποιείται 

ανάλογα µε τον κλάδο δραστηριοποίησης της κάθε εταιρίας, παρ’ όλα αυτά θα πρέπει 

να ακολουθεί συγκεκριµένα πρότυπα και να περιλαµβάνει κάποιες συγκεκριµένες 

πληροφορίες ανεξαρτήτως του κλάδου και της µορφής της επιχείρησης. Κάποιοι 

βασικοί τοµείς, στους οποίους θα πρέπει κάποιος να αναφερθεί κατά την σύνταξη 

ενός επιχειρηµατικού πλάνου, είναι µεταξύ άλλων το ιστορικό της οργάνωσης, η 

οµάδα διοίκησης, το παραγόµενο προϊόν – υπηρεσία, η αγορά στην οποία αυτή 

απευθύνεται, η τεχνολογία που χρησιµοποιεί, καθώς και οικονοµικά στοιχεία και 

προβλέψεις. 

 

Γενικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα επιχειρηµατικά πλάνα χρησιµοποιούνται για 

τον σκοπό της παρουσίασης µιας οργανωµένης και λεπτοµερής ανάλυσης των 

εσωτερικών πλάνων και πλάνων µιας επιχείρησης σε µια τράπεζα ή άλλο 

χρηµατοοικονοµικό οργανισµό (συνήθως για την άντληση χρηµατοδότησης). Το 
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χαρακτηριστικό γνώρισµα είναι ότι πρέπει να ανανεώνονται µε τον καιρό καθώς το 

επιχειρηµατικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί µια επιχείρηση καθώς και η 

οικονοµία της χώρας που δραστηριοποιείται αλλάζουν συνεχώς. 

Το επιχειρηµατικό πλάνο λοιπόν είναι µια γραπτή περιγραφή του µέλλοντος της 

επιχείρησης σας. Είναι ένα έγγραφο που αναλύει τι και πως προγραµµατίζετε να 

κάνετε στο µέλλον. Γενικά ο σχεδιασµός είναι µια άσκηση που αξίζει τον κόπο να 

γίνει και να γίνει καλά. Τα επιχειρηµατικά πλάνα συµβάλουν σε όλες τις 

δραστηριότητες, κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα. Ένα επιχειρηµατικό πλάνο ορίζει 

που βρίσκεστε, και σας δείχνει που πηγαίνετε. Καθορίζει ορόσηµα σύµφωνα µε τα 

οποία µπορείτε να ελέγχετε την πρόοδο σας. Σας καθοδηγεί σχετικά µε τα 

αναπόφευκτα εµπόδια που µπορεί να συναρτήσετε. Μπορεί να σας βοηθήσει να 

διαµορφώσετε το όραµά σας και να κάνετε αποτελεσµατική χρήση των ευκαιριών 

σας και των πόρων σας, όπως είναι το ανθρώπινο δυναµικό και ο εξοπλισµός 

(Μηλιώτη (2001)). 

 

1.2 Σε ποια ερωτήματα απαντάει 
 
Κάθε επιχειρηµατικό πλάνο κατά τη σύνταξή του απαντάει σε τρία καίρια 

ερωτήµατα: 

 

• Που βρισκόµαστε τώρα ; 

• Που θέλουµε να βρεθούµε ; 

• Πως θα καταφέρουµε να βρεθούµε εκεί ; 

 

Για να θέσουµε σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο την έννοια του επιχειρηµατικού 

πλάνου, αρκεί να έχουµε υπόψη µας ότι σε αυτό περιλαµβάνονται οι στόχοι της 

επιχείρησης, οι στρατηγικές που θα ακολουθήσουν για να ικανοποιούµε τους 

τιθέµενους στόχους, τα προβλήµατα που πιθανόν θα αντιµετωπίσει η επιχείρηση και 

οι τρόποι µε τους οποίους θα τα επιλύσουµε, η οργανωτική διάρθρωση της 

επιχείρησης και τέλος το ύψος του κεφαλαίου που θα χρειαστεί για να 

χρηµατοδοτηθεί και να λειτουργήσει η επιχείρηση. 

 

Μέχρι στιγµής είδαµε τι είναι το επιχειρηµατικό πλάνο, σε αυτό το σηµείο λοιπόν 

πρέπει να δούµε ποιος πρέπει να αναπτύσσει το επιχειρηµατικό πλάνο. 
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Είναι γεγονός ότι πολλοί επιχειρηµατίες καταφεύγουν σε εξωτερικούς συµβούλους 

για την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πλάνου τους, κάποιοι µάλιστα αναθέτουν εξ’ 

ολοκλήρου τη σύνταξη του. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε ιδιαίτερη 

προσοχή ειδικά όταν σκοπεύουν να απευθυνθούν σε πιθανούς χρηµατοδότες. Και 

αυτό γιατί κανείς δεν γνωρίζει την επιχείρηση, το όραµα και την δραστηριότητά της 

καλύτερα από τον ιδρυτή της και την οµάδα διοίκησης. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση 

µιας νέας επιχειρηµατικής ιδέας ή καινοτοµίας, ο ιδρυτής είναι αυτός που οφείλει να 

αναλάβει τη µεγαλύτερη ευθύνη της ανάπτυξης του επιχειρηµατικού πλάνου, αφού 

στη συνέχεια θα πρέπει να συναντηθεί µε τους ενδεχόµενους επενδυτές και να 

υποστηρίξει την πρόταση που θα έχει αναπτυχθεί στο χαρτί. 

 

Βέβαια, τα καλύτερα πλάνα αναπτύσσονται οµαδικά, οπότε η καλύτερη λύση θα ήταν 

ένας συνδυασµός, κατά τον οποίο ο επιχειρηµατίας αναπτύσσει την πρότασή του σε 

συνεργασία µε τα εξειδικευµένα µέλη που αποτελούν την οµάδα διοίκησης, 

καλύπτοντας έτσι όλες τις πτυχές της δραστηριότητας, την οποία θέλει να αναπτύξει. 

Η ανώτερη διοίκηση, λοιπόν, δίνει τις κατευθύνσεις, στα πλαίσια των οποίων οι 

εκτελεστικοί διευθυντές αναπτύσσουν τα σχέδια τους και στη συνέχεια όλη η 

διαδικασία αναθεωρείται ή ακόµα και τροποποιείται αν είναι ανάγκη, και τέλος 

εγκρίνεται από την κορυφή. Φυσικά, η εµπλοκή κάποιου συµβούλου δεν είναι 

απορριπτέα, αντιθέτως ίσως να είναι καθοριστικής σηµασίας, αλλά καλό θα είναι να 

έχει περισσότερο συµβουλευτικό χαρακτήρα και να βοηθά κυρίως στο βαθµό που 

αφορά στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες των πιθανών αναγνωστών. 

 

1.3 Χρησιμότητα 
 

Όπως αναφέραµε παραπάνω το επιχειρηµατικό πλάνο είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για 

κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Παρακάτω σας παραθέτουµε τους λόγους για τους 

οποίους τα επιχειρηµατικά πλάνα θεωρούνται τόσο χρήσιµα εργαλεία (Μηλιώτη 

(2001)): 

• Είναι µια περίληψη και αποτίµηση µιας επιχειρηµατικής ιδέας και το γραπτό 

αποτέλεσµα µιας διαδικασίας σχεδιασµού. 
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• Υποχρεώνει τους συµµετέχοντες στην πρόταση να σκεφτούν την επιχειρηµατική 

τους πρόταση µε συστηµατικό τρόπο. 

 
• ∆είχνει τις πιθανότητες επιτυχίας και την ικανότητα του νέου επιχειρηµατία να 

φέρει σε πέρας το έργο του. Αποτελεί δε σε πολλές περιπτώσεις την µόνη 

χειροπιαστή άποψη µιας νέας επιχείρησης που βρίσκεται στα πρώτα στάδια της 

ανάπτυξής της. 

 
• Αποκαλύπτει πιθανά κενά στην γνώση και πρόταση και βοηθάει στην κάλυψη 

τους. 

 
• Παρέχει τα µέσα για την εξέταση όλων των πτυχών της νέας επιχείρησης και των 

συνεπειών µιας σειράς στρατηγικών αποφάσεων σχετικά µε την διαχείριση, το 

µάρκετινγκ, τα οικονοµικά και το ανθρώπινο δυναµικό.  

 
• Αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης που καθοδηγεί τον νέο επιχειρηµατία. Για 

αυτούς που σχεδιάζουν µια νέα επιχείρηση, το πλάνο παρέχει την δυνατότητα 

εξέτασης της αφοσίωσης και των κινήτρων.  

 
• Επιβάλλει την λήψη αποφάσεων και άρα, την υιοθέτηση µιας «εστιασµένης» 

προσέγγισης. 

• Είναι «άσκηση καλού σχεδιασµού» καθώς δίνει την δυνατότητα µιας 

αντικειµενικής µατιάς στην επιχείρηση, την αναγνώριση των δυνατών και 

αδυνάτων σηµείων της, ενώ συγκεκριµενοποιεί ανάγκες που πιθανώς να µην 

γινόταν αντιληπτές και λύνει προβλήµατα προτού αυτά εµφανιστούν. 

 

• Αναγνωρίζει τους πιθανούς πελάτες / καταναλωτές, την αγορά – στόχο και τον 

απαιτούµενο όγκο πωλήσεων ώστε η επιχείρηση να είναι βιώσιµη. 

 
• Παραθέτει τα απαραίτητα υλικά και τους απαραίτητους πόρους και αποκαλύπτει 

ποια από αυτά πρέπει να αποκτηθούν. 

 
• Αποτελεί σηµείο αναφοράς και επικοινωνίας µεταξύ των µελλοντικών 

συνεταίρων και την βάση για την υλοποίηση µιας επιχειρηµατικής πρότασης.  
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1.4 Σκοποί  
 

Μέχρι το σηµείο αυτό έχουµε δει τι είναι επιχειρηµατικό πλάνο, καθώς και γιατί τα 

επιχειρηµατικά πλάνα θεωρούνται χρήσιµα εργαλεία. Σε αυτήν την παράγραφο θα 

µιλήσουµε για τον σκοπό που µας κάνει να καταρτίσουµε ένα επιχειρηµατικό πλάνο. 

 

Ο σκοπός του επιχειρηµατικού πλάνου είναι πολλαπλός. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί 

τόσο εσωτερικά στην επιχείρηση, από τον ιδρυτή, την διοικητική οµάδα και το 

προσωπικό, όσο και από εξωτερικούς φορείς, όπως επενδυτές, πιθανούς συνεργάτες, 

σύµβουλους αλλά και κρατικούς φορείς. 

 

 

Κυρίαρχος Σκοπός:  

Ένα επιχειρηµατικό πλάνο χρησιµοποιείται κυρίως σαν προωθητικό υλικό. Ο 

επιχειρηµατίας, αφού εµπνευστεί την ιδέα για την ανάπτυξη µιας καινούριας 

δραστηριότητας και σχηµατίσει την απαραίτητη οµάδα που θα τον πλαισιώσει και 

µετά από έρευνες και συζητήσεις, φτάνει στο στάδιο της αναζήτησης του 

απαιτούµενου κεφαλαίου. Αν το κεφάλαιο αυτό δεν µπορεί να καλυφθεί µε δικά του 

χρήµατα, ή από συγγενής και φίλους, θα πρέπει να απευθυνθεί σε πιθανούς 

χρηµατοδότες νέων δραστηριοτήτων στην αγορά, όπως είναι οι εταιρίες κεφαλαίων 

επιχειρηµατικού κινδύνου (Venture Capital), αλλά και ανεξάρτητοι επενδυτές (πχ 

τράπεζες). 

 

Στους ενδεχόµενους επενδυτές θα πρέπει να παρουσιάσει µια ολοκληρωµένη 

πρόταση, παραθέτοντας οικονοµικά στοιχεία και προβλέψεις, η οποία θα καλύπτει 

όλα τα κρίσιµα ζητήµατα, για τα οποία αυτοί ενδιαφέρονται και θέλουν να εξετάσουν 

πριν προβούν σε οποιαδήποτε µορφή χρηµατοδότησης. Αυτόν ακριβώς το σκοπό 

εξυπηρετεί το επιχειρηµατικό πλάνο. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προσέλκυση 

των επενδυτών και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση κεφαλαίου. 

Προσφέρει στους επενδυτές αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις πτυχές των 

προηγούµενων, τρεχουσών και µελλοντικών δραστηριοτήτων της εταιρίας. Ο Finch 

B. (2002) αναφέρει ότι το επιχειρηµατικό πλάνο πρέπει να αντανακλά τις ιδέες και τις 

επιδιώξεις της επιχείρησης µε τον πιο σαφή τρόπο, ώστε οι πιθανοί επενδυτές να 
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µπορούν να σχηµατίσουν άποψη για το πόσο καλή ευκαιρία και για την ικανότητα 

της διοίκησης να εκµεταλλευτεί αποτελεσµατικά. 

 

Επιπρόσθετες λειτουργίες:  

Το επιχειρηµατικό πλάνο δεν είναι όµως, απαραίτητο µόνο για την προώθηση της 

επιχειρηµατικής πρότασης. Είναι αναγκαίο για κάθε νεοσύστατη επιχείρηση και σε 

κάθε νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα. Λειτουργεί ως οδηγός για την επιχείρηση 

καθώς αυτή αναπτύσσεται. Αποτελεί αρχικά ένα προσχέδιο του πώς θα µοιάζει η 

επιχείρηση στο µέλλον και παρέχει πολύτιµα εργαλεία για την ανάλυσή της, τον 

προσδιορισµό των αναγκών της και την πραγµατοποίηση απαραίτητων αλλαγών. 

Βέβαια, για να διατηρεί την αξία του θα πρέπει να ενηµερώνεται συνεχώς για νέες 

εξελίξεις. Σε συνεχή βάση κατά τη λειτουργία της επιχείρησης, οι νέες ευκαιρίες και 

απειλές που θα παρουσιάζονται θα πρέπει να αξιολογούνται στα πλαίσια του σχεδίου 

βάσει του οποίου λειτουργεί η επιχείρηση, ώστε να λαµβάνονται εγκαίρως τα 

κατάλληλα µέτρα (Stutely R., (2003)).  

 

Επιπλέον, ένα επιχειρηµατικό πλάνο είναι και ένα εργαλείο ανακεφαλαίωσης – 

παρακολούθησης. Είναι ένα µέσο για να µετράτε την απόδοση της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας που έχετε αναπτύξει. Πιο συγκεκριµένα, κατά τη δηµιουργία, 

ανάπτυξη και διατήρηση µιας θέσης στην αγορά, είτε στο εσωτερικό είτε διεθνώς, το 

επιχειρηµατικό πλάνο καθορίζει βασικούς δείκτες απόδοσης για την αξιολόγηση των 

µελλοντικών δραστηριοτήτων. Στο σηµερινό οικονοµικό περιβάλλον, η δυνατότητα 

µέτρησης για τα αν µια επιχείρηση αποδίδει σύµφωνα µε τα αναµενόµενα, ή και 

ακόµα καλύτερα, είναι πολύ σηµαντική. Όπως εξίσου σηµαντικό είναι, να εντοπίζεται 

όσο το δυνατόν νωρίτερα η ανάγκη για επαναξιολόγηση των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων όταν η εταιρία υστερεί σε απόδοση. 

 

Είναι, λοιπόν σαφές ότι ένα άρτιο επιχειρηµατικό πλάνο δεν βοηθά απλώς µια εταιρία 

στην προσπάθειά της για εξασφάλιση χρηµατοδότησης, αλλά συµβάλει και στην 

ανάπτυξη της επιχείρησης µακροπρόθεσµα. Χρησιµεύει ως εγχειρίδιο για την 

επιχείρηση και ως σηµείο αναφοράς για τους επενδυτές και τα µέλη του διοικητικού 

συµβουλίου. 
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1.5 Πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές 
 

Ένα σωστά οργανωµένο επιχειρηµατικό πλάνο, συνοπτικό αλλά και πλήρες 

παράλληλα, που καλύπτει επαρκώς όλες τις πτυχές µιας νέας δραστηριότητας, 

αποτελεί πηγή πολλών πλεονεκτηµάτων τόσο για τους επιχειρηµατίες όσο και τους 

επενδυτές. Αντίθετα, η απουσία των παραπάνω χαρακτηριστικών από το 

επιχειρηµατικό πλάνο, είναι αιτία απόρριψης της επιχειρηµατικής πρότασης χωρίς 

δεύτερη σκέψη από τους επενδυτές και πιθανότατα παράγοντας αποτυχίας για την 

επιχείρηση µακροπρόθεσµα. Αυτή η άποψη ενισχύεται ακόµη περισσότερο αν 

λάβουµε υπόψη στοιχεία που προέκυψαν από έρευνες στο χώρο των εταιριών 

Venture Capital, σύµφωνα µε τα οποία το 60% περίπου των επιχειρηµατικών πλάνων 

που υποβάλλονται σε εταιρίες κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών, 

απορρίπτονται µε την πρώτη µατιά, ενώ επιπλέον ένα 20% απορρίπτεται µετά από 

λίγες ώρες. Το γεγονός αυτό από µόνο του, ενισχύει την ανάγκη ανάπτυξης από τους 

επιχειρηµατίες ενός άρτιου επιχειρησιακού σχεδίου και κάνει τα πλεονεκτήµατα ενός 

τέτοιου εγγράφου ακόµη πιο ισχυρά. 

 

Τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν αφορούν και στις δύο πλευρές που συµµετέχουν 

στην προσπάθεια ανεύρεσης κεφαλαίου για την χρηµατοδότηση µιας νέας 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας, τον επιχειρηµατία και τον επενδυτή. (Κέφης και 

Παπαζαχαρίου (2009)).  

 

Για τον επιχειρηµατία;  

Είναι γεγονός ότι όλα ξεκινούν από την επιχειρηµατική ιδέα. Η επιχειρηµατική ιδέα 

θα πρέπει να είναι λογική, να µπορεί να υλοποιηθεί και να αποτελεί πραγµατικά 

ευκαιρία, ώστε να υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας. Τα «σενάρια 

επιστηµονικής φαντασίας» δεν µπορούν να ληφθούν σοβαρά υπόψη από κανέναν και 

δεν µπορούν να υποστηριχθούν από κανένα επιχειρηµατικό πλάνο όσο καλό κι αν 

είναι αυτό. Στην περίπτωση λοιπόν που η επιχειρηµατική πρόταση είναι λογική και 

υλοποιήσιµη, ένα τέτοιο έγγραφο µπορεί να την ενισχύσει µε πολλούς τρόπους. 

 

Καταρχήν, προσελκύει το ενδιαφέρον πιθανών επενδυτών, παρέχοντας πληροφορία 

για την επιχειρηµατική δραστηριότητα και καλύπτοντας όλους τους τοµείς που 

πιθανώς να τους ενδιαφέρουν, όπως π.χ. σχετικά µε τις µεθόδους που θα 
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χρησιµοποιηθούν, την αγορά στην οποία σκοπεύετε να απευθυνθείτε, την κατάρτιση 

των µελών που θα αποτελέσουν την οµάδα διοίκησης, κρίσιµα νοµικά ζητήµατα, 

πηγές που θα προσδώσουν στην επιχείρηση το πλεονέκτηµα έναντι των 

ανταγωνιστών της, αλλά και εναλλακτικούς τρόπους εξόδου των επενδυτών όταν πια 

η συνεργασία θα έχει κάνει τον κύκλο της. Επιπλέον, το επιχειρηµατικό πλάνο 

επιτρέπει την ταχύτερη και ευκολότερη διάδοση της επιχειρηµατικής πρότασης σε 

µεγαλύτερο αριθµό υποψήφιων επενδυτών, τους οποίους δε θα ήταν δυνατόν να 

προσεγγίσουν οι υποψήφιοι επιχειρηµατίες. Είναι, προφανώς, πιο εύκολη η 

προσέγγιση µεγάλου αριθµού ανθρώπων µε τη χρησιµοποίηση ενός τέτοιου 

εγγράφου, παρά µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 

 

Εξάλλου, ανεξαρτήτως εάν υπάρχει ανάγκη χρηµατοδότησης, το επιχειρηµατικό 

πλάνο δεν παύει να αποτελεί έναν οδηγό για τη δηµιουργία αξίας από και για την 

επιχείρηση. Το γραπτό πλάνο βοηθά στην υλοποίηση των επιθυµητών στρατηγικών, 

προτείνοντας τις δράσεις που µπορούν να οδηγήσουν σε αποτελεσµατική εφαρµογή 

τους. Αντίστοιχα, η επικοινωνία του σχεδίου και ο προβληµατισµός που δηµιουργεί 

συντελεί συνήθως στην παραγωγή νέων ιδεών, στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων και στην αξιοποίηση των διαθέσιµων δυνάµεων στις παραπάνω 

κατευθύνσεις. Θα µπορούσαµε λοιπόν να πούµε ότι το επιχειρηµατικό πλάνο 

συµβάλει σηµαντικά στη βελτίωση της επιχείρησης. 

 

Επιπρόσθετα, ένα οργανωµένο επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί τη βάση για 

παρακολούθηση και έλεγχο. Με την έναρξη µιας νέας επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας καθορίζονται κάποιοι στόχοι, οι οποίοι αναφέρονται τόσο σε 

ποιοτικά όσο και σε ποσοτικά στοιχεία, που µπορεί να αφορούν έσοδα, πωλήσεις, 

κόστη, καθαρά κέρδη, µερίδιο αγοράς, αλλά και ποιότητα αγαθών, ικανοποίηση 

εργαζοµένων και άλλα πολλά. Οι στόχοι αυτοί περιγράφονται επαρκώς στο πλάνο, το 

οποίο περιλαµβάνει επίσης ένα χρηµατοοικονοµικό πλάνο µε επιµέρους οικονοµικά 

στοιχεία και προβλέψεις για συγκεκριµένες χρονικές περιόδους. Με αυτόν τον τρόπο 

δίνεται η δυνατότητα στη διοίκηση να παρακολουθεί και να ελέγχει το βαθµό 

επίτευξής τους, συγκρίνοντας σε τακτά χρονικά διαστήµατα τα πραγµατικά στοιχεία 

απόδοσης της επιχείρησης µε τα αντίστοιχα προκαθορισµένα επιθυµητά στοιχεία. 

Ανάλογα λοιπόν, µε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τη σύγκριση, προχωρά σε 
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εξαγωγή συµπερασµάτων για την πορεία της επιχείρησης και σε αναθεωρήσεις 

στόχων και διαδικασιών, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

 

Μια ακόµη λειτουργία του επιχειρηµατικό πλάνου και εξίσου σηµαντική µε τις 

προηγούµενες, είναι ότι προκαλεί τη δηµιουργία εµπεριστατωµένης 

ανατροφοδότησης (feedback) από τους αναγνώστες του, είτε αυτοί είναι οι εν δυνάµει 

επενδυτές είτε άλλοι επιχειρησιακοί συνεργάτες ή σύµβουλοι. Οι αναγνώστες του 

έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα το πλαίσιο της 

επιχείρησης και το πρόγραµµα δράσης της, µέσα από ένα συνοπτικό και πλήρες 

έγγραφο, µε αποτέλεσµα να µπορούν να σχηµατίσουν εµπεριστατωµένη και σαφή 

εικόνα για το εγχείρηµα, καταλήγοντας σύντοµα σε συµπεράσµατα. Οι κρίσεις, οι 

διαπιστώσεις και οι ενστάσεις τους µεταφέρονται άµεσα στον επιχειρηµατία και στην 

οµάδα του και αποτελούν σηµαντικό εργαλείο για επανεξέταση του σχεδίου και την 

πραγµατοποίηση απαραίτητων διορθωτικών κινήσεων όσον αφορά το σχεδιασµό και 

την οργάνωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

 

Για τον επενδυτή:  

Πλεονεκτήµατα, όµως, από τη σύνταξη του επιχειρηµατικού πλάνου µπορούν να 

προκύψουν και για τους πιθανούς επενδυτές. Συγκεκριµένα, ο ενδεχόµενος 

χρηµατοδότης έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την επιχειρηµατική πρόταση, την 

οµάδα των επίδοξων επιχειρηµατιών, την εν δυνάµει αγορά και γενικότερα τις 

δυνατότητες υλοποίησης της προσπάθειας πριν πραγµατοποιηθεί η επένδυση. Θα 

ήταν µεγάλος ο κίνδυνος για έναν επενδυτή να προχωρήσει στη χρηµατοδότηση µιας 

επιχείρησης, χωρίς να εξετάσει όλες τις πτυχές της νέας δραστηριότητας. Ακριβώς 

αυτή τη δυνατότητα του παρέχει το επιχειρηµατικό πλάνο. Να µελετήσει την 

πρόταση και να ελέγχει αν η ιδέα µπορεί µε επιτυχία να µετατρέπει σε πράξη, αν 

πραγµατικά πρόκειται για επενδυτική ευκαιρία, την οποία δεν πρέπει να χάσει και αν 

έχει να κάνει µε άτοµα άξια της εµπιστοσύνης του, πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε 

συµφωνία (Κέφης και Παπαζαχαρίου (2009)). 

 

Ένα επιπλέον πλεονέκτηµα που µπορεί να προκύψει για τον επενδυτή, είναι η 

δυνατότητα σύγκρισης πολλών επιχειρηµατικών προτάσεων σε µικρό χρονικό 

διάστηµα. Φυσικά, οι επενδυτές δε χρηµατοδοτούν την πρώτη καλή ιδέα που τους 

παρουσιάζεται χωρίς δεύτερη σκέψη. Σκοπός τους είναι να επιλέξουν την καλύτερη 
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δυνατή ή τις καλύτερες δυνατές ανάµεσα σε αρκετές υλοποιήσιµες προτάσεις και 

φυσικά αυτές που φαίνεται ότι έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν. Με 

δεδοµένο ότι ο χρόνος είναι περιορισµένος, το επιχειρηµατικό πλάνο συνεισφέρει 

σηµαντικά στην επιλογή των καταλλήλων προτάσεων σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

Τα σχέδια που λαµβάνουν συνεχώς από επίδοξους επιχειρηµατίες, έχουν τη 

δυνατότητα να τα συγκεντρώσουν και να συγκρίνουν µεταξύ τους και ως προς το 

σύνολο τους αλλά και ως προς καθένα από τα επιµέρους στοιχεία τους, για τα οποία 

ενδιαφέρονται και µε βάση προκαθορισµένα κριτήρια να καταλήξουν στην έγκριση 

της καλύτερης ευκαιρίας. 

 

Όπως ο επιχειρηµατίας µπορεί να χρησιµοποιήσει το επιχειρηµατικά πλάνο ως ένα 

µέσο παρακολούθησης της πορείας της δραστηριότητάς του, οµοίως και ο επενδυτής 

είναι σε θέση, µέσω του ίδιου εγγράφου, να παρακολουθεί και να ελέγχει την πορεία 

της επένδυσής του. Μετά την πραγµατοποίηση της επένδυσης, οι χρηµατοδότες δεν 

είναι απλοί και παθητικοί παρατηρητές της πορείας της επιχείρησης. Αντιθέτως, το 

ενδιαφέρον τους είναι τεράστιο για την πορεία της επένδυσής τους και για το αν αυτή 

δείχνει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, τόσο σε ότι αφορά στην απόδοση 

των κεφαλαίων τους όσο και για το αν είναι σύµφωνη µε τους στόχους που έχουν 

τεθεί από τον επιχειρηµατία (Μηλιώτη (2001)). 

 

Το πλάνο του παρέχει τη δυνατότητα να προβεί και ο ίδιος, ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα, σε συγκρίσεις των πραγµατικών στοιχείων απόδοσης της επιχείρησης µε 

τα επιθυµητά, ώστε να είναι σε θέση να αποφασίσει για την περαιτέρω στάση του. Αν 

θα πρέπει να συνεχίσει τη συνεργασία του, πιθανότατα και µε συµπληρωµατική 

χρηµατοδότηση, ή αν είναι καιρός να αναζητήσει κάποιον τρόπο εξόδου, σε 

περίπτωση που τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα είναι δυσοίωνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΑΝΩΝ 

2.1 Αρχές σύνταξης επιχειρηματικών πλάνων  

Στην προσπάθεια να συνδέσουµε όσα έχουν αναφερθεί στο προηγούµενο κεφάλαιο 

δίνουµε έναν βασικό περιγραφικό ορισµό του επιχειρηµατικού πλάνου. Σύµφωνα µε 

τον Stutely R. (2003): «το επιχειρηµατικό πλάνο είναι ένα κείµενο το οποίο 

περιγράφει µε εµπεριστατωµένο τρόπο πως µία οµάδα ατόµων θα καλύψει ένα 

υφιστάµενο κενό σε µία µεγάλη ή µε µεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης αγορά µέσω 

της προσφοράς ενός καινοτόµου προϊόντος/ υπηρεσίας υψηλής προστιθέµενης αξίας 

για τους πελάτες σε τέτοια µορφή ώστε να προσφέρει εύκολη και επικερδή έξοδο 

(από - επένδυση) στους επενδυτές/ χρηµατοδότες»  

 

Από τον ορισµό αυτόν µπορούν να εξαχθούν οι βασικές αρχές σύνταξης του 

επιχειρηµατικού πλάνου:  

 

• Καινοτοµία 

Το επιχειρηµατικό πλάνο πρέπει να περιγράφει κάποια µορφή καινοτοµίας. Η 

καινοτοµία έχει δύο διαστάσεις: καινοτοµία όσον αφορά το προϊόν ή/ και καινοτοµία 

όσον αφορά την διαδικασία παραγωγής και διάθεσής του. Έτσι, η καινοτοµία δεν 

είναι απαραίτητο να είναι πάντα τεχνολογική. Μπορεί να είναι µία καινοτοµία στην 

εσωτερική οργάνωση (π.χ., τρόπο παραγωγής), στις σχέσεις µε πελάτες, προµηθευτές, 

κλπ. Επίσης, µπορεί να είναι είτε µία «εξέλιξη» (έστω και µε µικρές διαφορές) ενός 

υφιστάµενου συστήµατος είτε µία «εισαγωγή» ή «προσαρµογή» υφιστάµενων σε 

άλλες χώρες πρακτικών στην ελληνική πραγµατικότητα. Ωστόσο, θεωρείται 

απαραίτητο το επιχειρηµατικό πλάνο να εισάγει κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, 

κάτι το οποίο θα διαφοροποιεί την νέα επιχείρηση από τις ήδη λειτουργούσες 

αντίστοιχες της ελληνικής αγοράς 

 

• Οµάδα διοίκησης 

Ίσως το σηµαντικότερο µέρος του επιχειρηµατικού πλάνου. Όσο θετικά και αν είναι 

τα υπόλοιπα στοιχεία του σχεδίου οι επενδυτές/ χρηµατοδότες θα δώσουν τα λεφτά 

τους µόνο στα άτοµα που θα τους πείσουν ότι είναι ικανά να τους τα επιστρέψουν µε 

κέρδος. Σε αυτό λοιπόν το επίπεδο είναι κρίσιµο όχι απλώς να υπάρχει στο 
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επιχειρηµατικό πλάνο η καλύτερη δυνατή περιγραφή των προσόντων των ατόµων 

που θα διοικήσουν την επιχείρηση αλλά, και σε προσωπικό - επαγγελµατικό επίπεδο, 

οι νέοι επιχειρηµατίες να κάνουν την καλύτερη εντύπωση στους χρηµατοδότες ή τους 

συνεργάτες κατά την διάρκεια των επαφών που θα έχουν µαζί τους (παρουσιάσεις, 

διαπραγµατεύσεις, κλπ.) και να τους πείσουν ότι είναι ικανοί να πετύχουν (Collura M. 

and Applegate M. (2000)). 

 

• Προστιθέµενη αξία για τους πελάτες: 

Το επιχειρηµατικό πλάνο πρέπει να πείθει για τον λόγο για τον οποίο οι πελάτες θα 

«σπεύσουν» να καταναλώσουν το προϊόν/ υπηρεσία. Με άλλα λόγια, πρέπει να 

απαντάει στο τι έχουν να κερδίσουν οι πελάτες από αυτό σε σχέση µε τα αντίστοιχα 

υφιστάµενα στην αγορά. Τις περισσότερες φορές η προστιθέµενη αξία για τους 

πελάτες (ή αλλιώς το συγκριτικό πλεονέκτηµα για την επιχείρηση) παίρνει την µορφή 

είτε χαµηλότερου κόστους είτε καλύτερης ποιότητας. Είναι κρίσιµο να τονίσουµε ότι 

η περιγραφή του προϊόντος/ υπηρεσίας πρέπει πάντα να εστιάζει στα οφέλη για τους 

καταναλωτές και όχι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του. 

 

• Κενό στην αγορά 

Το επιχειρηµατικό πλάνο πρέπει να περιγράφει µία αναντιστοιχία µεταξύ των 

απαιτήσεων – προσδοκιών των πελατών και των προσφερόµενων λύσεων (προϊόντων 

ή υπηρεσιών). Πρέπει να πείθει η νέα επιχείρηση ότι είναι η πλέον ικανή να «γεµίσει» 

αυτό το κενό. Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι απαντήσεις του τύπου «δεν υπάρχουν 

ανταγωνιστές» δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν αποδεκτές από κάποιον σοβαρό 

επενδυτή (µε το απλό σκεπτικό ότι «αφού δεν υπάρχουν ανταγωνιστές δεν υπάρχει 

και αγορά και εποµένως δεν υπάρχει ζήτηση για το προϊόν»). 

 

• Αγορά µεγάλη ή µε µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης 

Οι επενδυτές θέλουν γενικά να επενδύουν σε αγορές οι οποίες είναι είτε µεγάλες είτε 

(στην ιδανική περίπτωση) µε µεγάλα περιθώρια γρήγορης ανάπτυξης. Επίσης, η 

επιχείρηση πρέπει να πείσει ότι είναι ικανή να καλύψει ένα µεγάλο µέρος αυτής της 

αγοράς (ιδανικά οι επενδυτές θα ήθελαν να επενδύσουν µόνο σε επιχειρήσεις οι 

οποίες θα καταλάβουν την πρώτη ή δεύτερη θέση µε βάση το µέγεθος στον 

αντίστοιχο κλάδο). 
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• Τρόπος «εξόδου» επενδυτών 

Κρίσιµο στοιχείο για την απόφαση των επενδυτών να επενδύσουν ή όχι σε µία νέα 

επιχείρηση είναι να πεισθούν όχι µόνο για το δυνητικό κέρδος που µπορεί να τους 

αποφέρει η επένδυση τους αλλά και για το ότι θα µπορέσουν σχετικά εύκολα (και µε 

ασφάλεια) να εισπράξουν αυτό το κέρδος (να µετατρέψουν, δηλαδή, τα κέρδη τους 

σε ρευστό). Έτσι, για τους επενδυτές που συµµετέχουν στο κεφάλαιο της επιχείρησης 

είναι κρίσιµο να γνωρίζουν τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορέσουν µελλοντικά να 

ρευστοποιήσουν την συµµετοχή τους (π.χ., πώληση σε ιδιώτη, σε επιχείρηση ή 

επενδυτική εταιρεία, είσοδος στο χρηµατιστήριο, κλπ.), ενώ για αυτούς που έχουν 

δανειοδοτήσει την επιχείρηση να σιγουρευτούν ότι η επιχείρηση θα έχει την 

απαραίτητη ρευστότητα για να εξυπηρετεί τις δανειακές της υποχρεώσεις. Η 

ρευστότητα λοιπόν παίζει εξαιρετικά κρίσιµο ρόλο όχι µόνο στον σχεδιασµό αλλά και 

στην πραγµατική ζωή της επιχείρησης.  

 

• Ειλικρίνεια – ρεαλισµός 

Είναι πολύ σηµαντικό ο σχεδιασµός που περιγράφεται στο επιχειρηµατικό πλάνο να 

διαπνέεται από ειλικρίνεια και ρεαλισµό. Συνήθως, οι άνθρωποι που θα διαβάσουν 

και θα πάρουν την τελική απόφαση για χρηµατοδότηση ή όχι του σχεδίου (και, 

γενικότερα για συνεργασία µε την νέα επιχείρηση) είναι εξαιρετικά έµπειροι και 

εξειδικευµένοι και, πολύ απλά, δεν µπορείς να τους «κοροϊδέψεις». Συνήθως µε µία 

και µόνο µατιά θα βρουν το (εσκεµµένο ή όχι δεν έχει πολύ µεγάλη σηµασία) 

«λάθος» και είναι προφανές ότι σε αυτή την περίπτωση το επιχειρηµατικό πλάνο θα 

χάσει σε αξιοπιστία και εποµένως και σε πιθανότητες χρηµατοδότησης. Έτσι, είναι 

απαραίτητο το επιχειρηµατικό πλάνο να βασίζεται σε υπάρχοντα στοιχεία είτε από 

δηµόσιες πηγές (π.χ., δηµοσιεύµατα, «κλαδικές» αναλύσεις, βάσεις δεδοµένων, 

αναλύσεις της κεντρικής τράπεζας ή της στατιστικής υπηρεσίας, κλπ.) είτε από 

έρευνα αγοράς που έκανε ο ίδιος ο επιχειρηµατίας για το συγκεκριµένο πλάνο (π.χ., 

στη βάση ενός συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου βασισµένο στα χαρακτηριστικά της 

προσφερόµενης υπηρεσίας/ προϊόντος το οποίο θα εξετάζει θέµατα όπως ηλικιακά/ 

εισοδηµατικά/ κοινωνικά χαρακτηριστικά καταναλωτών, συχνότητα κατανάλωσης, 

επιθυµητή τιµή/ µέγεθος/ συσκευασία προϊόντος, κλπ.) 
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• Εσωτερική συνοχή 

Το επιχειρηµατικό πλάνο πρέπει να προσεγγίζει την επιχείρηση ως σύνολο και να 

έχει εσωτερική συνέχεια και συνοχή. Τα διάφορα µέρη του πρέπει να συνδέονται 

µεταξύ τους (µε χρήση παραποµπών, π.χ., για µεγαλύτερη ανάλυση παρακαλούµε 

δείτε σελίδα ΧΧ) και τα προβλεπόµενα στο ένα µέρος να συµφωνούν µε τα 

αναφερόµενα σε άλλο. Επίσης η µελλοντική επιχείρηση πρέπει να προσεγγίζεται 

στην ολότητά της και όχι αποσπασµατικά ανά µέρη/ λειτουργικά τµήµατα. Με άλλα 

λόγια, το επιχειρηµατικό πλάνο πρέπει να είναι σωστό στις λεπτοµέρειες αλλά, την 

ίδια στιγµή, να µην χάνει και την «συνολική εικόνα» τόσο για την επιχείρηση (όραµα 

και αποστολή, στρατηγικές επιλογές, κλπ.) όσο και για την αγορά και το γενικότερο 

περιβάλλον (τάσεις, πολιτική κατάσταση, τεχνολογικές εξελίξεις, κλπ.). 

 

• Μετρήσιµοι στόχοι 

Στο επιχειρηµατικό πλάνο πρέπει να περιλαµβάνονται σαφείς, συγκεκριµένοι και 

µετρήσιµοι στόχοι µε ορισµένο χρονικό ορίζοντα επίτευξής τους. Είναι καλό τόσο για 

τον επιχειρηµατία όσο και για τους χρηµατοδότες, επενδυτές, συνεργάτες, κλπ., να 

υπάρχουν αυτοί οι συγκεκριµένοι στόχοι ώστε να ξέρουν όλοι που οδεύουν, πως θα 

φτάσουν εκεί (τα συγκεκριµένα βήµατα), αλλά και να µπορούν να ελέγξουν γιατί 

πέτυχαν ή δεν πέτυχαν τους στόχους. 

 

• Επαγγελµατική παρουσίαση 

Είναι βασικό το επιχειρηµατικό πλάνο να φαίνεται απολύτως επαγγελµατικό και να 

µην έχει κάποιο λάθος ή έλλειψη στην παρουσίασή του (π.χ., εξώφυλλο, αρίθµηση 

σελίδων, στοιχεία επικοινωνίας, οργάνωση κεφαλαίων, ορθογραφία, σύνταξη, 

εκτύπωση, κλπ.). 

 

• Εξειδικευµένες γνώσεις 

Η σύνταξη του επιχειρηµατικού πλάνου πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση από το 

άτοµο ή την οµάδα που έχει την ιδέα και που θα αναλάβει να εφαρµόσει στην πράξη 

ότι σχεδιάστηκε. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει εξειδικευµένες γνώσεις 

τις οποίες η οµάδα διοίκησης δεν είναι δυνατόν να διαθέτει και πρέπει να τις πάρει 

από ειδικούς επαγγελµατίες όπως, π.χ., σύµβουλοι µάνατζµεντ, φοροτεχνικοί, 

νοµικοί, µηχανικοί, κλπ. Είναι πολύ σηµαντικό το επιχειρηµατικό πλάνο να αποπνέει 
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την υψηλότερη δυνατή αίσθηση «επαγγελµατικότητας», κάτι το οποίο µπορεί να γίνει 

µόνο µε την χρησιµοποίηση των υπηρεσιών των ειδικών. Επίσης πολύ σηµαντικό 

αναφέρουν οι Κέφης και Παπαζαχαρίου (2009) είναι να δείχνουν οι νέοι 

επιχειρηµατίες ότι έχουν επίγνωση των ατελειών τους και ότι είναι ανοικτοί σε 

συνεργασίες προκειµένου να τις ξεπεράσουν. 

 

2.2 Τα Συνηθέστερα λάθη στη σύνταξη των επιχειρηματικών 
πλάνων 

 

Σύµφωνα µε τους Johnson, Scholes and Whittington (2008), τα ποιο  συχνά λάθη που 

συναντάµε στα επιχειρηµατικά πλάνα των νέων επιχειρήσεων είναι τα εξής :  

 

I. Μη ρεαλιστικές οικονοµικές προβλέψεις. Οι επενδυτές περιµένουν να δουν ένα 

επιχειρηµατικό πλάνο µε ρεαλιστικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της 

επιχείρησης. Εάν το πλάνο είναι πολύ επιθετικό και µη συµβατό µε την ανάπτυξη 

της αγοράς, το πλάνο αυτό µπορεί να µπει στο αρχείο. Να είµαστε ρεαλιστικοί µε 

τις προβλέψεις. Να είµαστε έτοιµοι να υπερασπιστούµε και να εξηγήσουµε τις 

υποθέσεις που έγιναν για να καταλήξουµε στις προβλέψεις. 

II.  Μη ξεκάθαρο target group. Καµιά επιχείρηση δεν είναι ελκυστική σε όλους. 

Πρέπει να καθορίσουµε συγκεκριµένα την αγορά µας και να παρουσιάσουµε µια 

ξεκάθαρη εικόνα των πιθανών πελατών µας. Γιατί να θέλουν να αγοράσουν το 

προϊόν ή την υπηρεσία µας; 

III.  Υπερβολική διαφήµιση. Συµπεριλαµβάνοντας υπερβολική διαφήµιση και χρήση 

υπερθετικών µπορεί να υποσκάψουµε ένα κατά τα άλλα εξαιρετικό 

επιχειρηµατικό πλάνο. Εντυπωσιάζουµε µε την επιχειρηµατική ιδέα, όχι µε τα 

πολλά διαφηµιστικά λόγια. 

IV.  Φτωχή έρευνα. Στην προσπάθεια να ετοιµάσουν ένα επιχειρηµατικό πλάνο, 

πολλοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων δεν διπλό-ελέγχουν τις θέσεις τους. Ας 

βεβαιωθούµε ότι η έρευνά µας είναι σωστή, ενηµερωµένη και επιβεβαιώσιµη. 

V. Ελλιπής αναφορά στον ανταγωνισµό. Κάποια επιχειρηµατικά πλάνα αναφέρουν 

ότι δεν θα υπάρχει ανταγωνισµός ή ότι ο ανταγωνισµός κάνει λάθη. Οι επενδυτές 

που διαβάζουν το επιχειρηµατικό πλάνο περιµένουν να δουν ανταγωνισµό αλλά 

και πως θα τον αντιµετωπίσουµε. ∆εν µπορούµε να αγνοήσουµε τον ανταγωνισµό 
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ή να δώσουµε µια διαφορετική εικόνα. Εάν η ιδέα µας είναι καλή και δεν έχουµε 

ανταγωνισµό τώρα, θα έχουµε αύριο. Εγγυηµένα. 
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ΜΕΡΟΣ Β’ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΓΙΑ 

ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

1.1 Ιστορικά Στοιχεία 
 

1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση του εγχειρήματος 

Το εν λόγω επιχειρηµατικό πλάνο αφορά την σύσταση νέας επιχείρησης σε ιδιόκτητο 

οικόπεδο και ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις (startup) από τον Σαγκίδη 

Κωνσταντίνο και τον Καρακόλια Στέφανο µε την επωνυµία «Κ. Σαγκίδης και Σ. 

Καρακόλιας Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Ερυθρελάτη». Η «Ερυθρελάτη» θα 

λάβει τη µορφή οµόρρυθµης εταιρίας όπου θα συµµετέχουν ισόποσα οι δύο εταίροι, 

ενώ ο πρώτος εκ των δύο θα οριστεί διαχειριστής βάση καταστατικού. Τοποθεσία 

της επιχείρησης ορίζεται το χωριό Αρίστη που ανήκει στο δυτικό τµήµα των 

Ζαγοροχωρίων του νοµού Ιωαννίνων στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής 

Μακεδονίας. Κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης θα είναι οι υπηρεσίες 

ξενοδοχείου ύπνου πολυτελείας και Ά κατηγορίας (5 αστέρων), µε εστιατόριο που 

εντάσσονται στον Κωδικό Αριθµό ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆) 55.10.10.03. 

 

Η χρηµατοδότηση της επένδυσης θα προέλθει σε πρώτη φάση από ιδία κεφάλαια των 

επιχειρηµατιών και από τραπεζικό δανεισµό. Σε δεύτερη φάση θα επιχειρήσουµε να 

εντάξουµε το έργο στο καθεστώς επενδύσεων του αναπτυξιακού νόµου 3908/2011. 

Το παρόν επιχειρηµατικό πλάνο δράσης θα αποτελέσει τη βάση για υποβολή αίτησης 

ένταξης στο ειδικό καθεστώς του ανωτέρου νόµου περί νεανικής 

επιχειρηµατικότητας. 

 

1.1.2 Εμπειρία των επιχειρηματιών 

Η εµπειρία των επιχειρηµατιών συντίθεται από την εργασιακή ενασχόληση τους µε 

θέµατα λογιστικής-χρηµατοοικονοµικής επιχειρήσεων (ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε 

θέµατα ξενοδοχειακών µονάδων) και την εποχιακή εργασιακή εµπειρία τους σε θέση 
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εξυπηρέτησης πελατών σε ανάλογο ξενοδοχείο στο παρελθόν. Καθοριστικό ρόλο 

ωστόσο για την πρωτοβουλία για το συγκεκριµένο εγχείρηµα έπαιξε η πρόσφατη 

απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου στην ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και το έντονο 

ενδιαφέρον για την ιδέα του επιχειρείν.  

 

1.1.3 Αποστολή και Όραμα της επιχείρησης 

Αποστολή της επιχείρησης είναι να αντιµετωπιστούν µε επιτυχία µια σειρά από 

ζητήµατα σχετικά µε το µάρκετινγκ και την παραγωγή και να εγκριθούν οι βασικές 

κατευθύνσεις ενός µεσοπρόθεσµου σχεδίου ανάπτυξης, προϋπολογισµού €500.000 

για αγορά παγίων στοιχείων πλέον €50.000 για χρηµατοδοτική µίσθωση 

επαγγελµατικού εξοπλισµού, που η εφαρµογή του προσδοκάται να φέρει την 

επιχείρηση, ταχύτατα και µε ασφάλεια, σε υψηλά επίπεδα αποδόσεων και µεριδίου 

αγοράς στον κλάδο δραστηριοποίησης. Επίσης, στη  γρηγορότερη επίτευξη των 

στόχων της επιχείρησης θα συµβάλει η ένταξη τόσο στο γενικό Ν.3908/2011 όσο και 

στο ειδικό καθεστώς της επιχειρηµατικότητας των νέων του νόµου αυτού. 

 

Ιδιαίτερης σηµασίας αποτελεί για την επιχείρηση η παροχή υψηλού επιπέδου 

παροχών διαµονής και γαστριµαργικών απολαύσεων καθώς και η δηµιουργία υψηλού 

αισθήµατος ικανοποίησης των πελατών. Ένα ακόµη µέρος της αποστολής της 

επιχείρησης είναι η ενσωµάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που θα 

εκφράζεται διαρκώς µε σεβασµό στο περιβάλλον, στα δικαιώµατα των εργαζοµένων, 

µε τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων και προσφορά στην 

ευρύτερη τοπική κοινωνία των Ζαγοροχωρίων. 

 

Όραµα της επιχείρησης αποτελεί η ταχύτατη καθιέρωση στην περιοχή  

Ζαγοροχωρίων ταυτόχρονα µε την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής. 

Επιπλέον, πηγή του οράµατος για τον εκπονούντα είναι ο επαναπροσδιορισµός των 

υπηρεσιών διαµονής µετατρέποντας τες σε τρόπο ζωής και όχι σε περιστασιακές 

περιπτώσεις τουριστικού χαρακτήρα.  
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1.1.4 Έναρξη της επιχείρησης 

∆εδοµένου ότι ο «Ερυθρελάτη» θα λειτουργήσει ως οµόρρυθµη εταιρία για την 

έναρξη των εργασιών θα χρειαστεί η κάτωθι διαδικασία (http://www.e-

taxis.gr/gr/b_e.htm): 

1. Κατάθεση τίτλων ιδιοκτησίας στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. πλέον υπεύθυνης δήλωσης 

ότι ο χώρος θα χρησιµοποιηθεί ως επαγγελµατική στέγη.  

2. Προεγγραφή στον αρµόδιο Ασφαλιστικό Φορέα (Ο.Α.Ε.Ε. – πρώην Τ.Ε.Β.Ε.) µε 

τα εξής δικαιολογητικά: 

� Τίτλοι ιδιοκτησίας του προηγούµενου βήµατος 

� Φωτοτυπία της ταυτότητας των επιχειρηµατιών 

� Τριµηνιαίο απόσπασµα ατοµικού λογαριασµού ασφάλισης από προηγούµενη 

ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. (εφόσον υπάρχει). 

� Φωτοτυπία της κάρτας Α.Μ.Κ.Α. (Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής 

Ασφάλισης) 

� Καταβολή €110,10 για την ολοκλήρωση της προεγγραφής 

3. Προέγκριση επωνυµίας, σύνταξη καταστατικού-ιδιωτικού συµφωνητικού, 

έλεγχος επωνυµίας στο οικείο Επιµελητήριο. 

4. Καταβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. (1% επί του 

εταιρικού κεφαλαίου), και του ποσού που αντιστοιχεί στο 1% και 0,5% του 

εταιρικού κεφαλαίου υπέρ του Ταµείου Νοµικών και του Ταµείου Προνοίας 

∆ικηγόρων. 

5. Κατάθεση στο Πρωτοδικείο της έδρας (Ιωαννίνων) αντιγράφων του 

καταστατικού για δηµοσίευση. 

6. Προεγγραφή στο αρµόδιο Επιµελητήριο (Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο της 

Ελλάδος) µε τα εξής δικαιολογητικά: 

� Φωτοτυπία της ταυτότητας 

� ∆ήλωση των επιχειρηµατιών που συµπληρώνεται ενταύθα 

7. ∆ηµιουργία της σφραγίδας της επιχείρησης που θα περιλαµβάνει επωνυµία, 

διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ∆.Ο.Υ., τηλέφωνο και αγορά της ταµειακής µηχανής για τις 

υπηρεσίες εστίασης. 

8. Έναρξη εργασιών στην αρµόδια ∆ΟΥ του νοµού Ιωαννίνων όπου θα δηλωθεί η 

δραστηριότητα της επιχείρησης (Κωδικός Αριθµός ∆ραστηριότητας – Κ.Α.∆.). 

Στο στάδιο αυτό θα απαιτηθεί η προεγγραφή από τον Ο.Α.Ε.Ε. και το 
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Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο που έγιναν νωρίτερα καθώς και όλες οι άδειες 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος που αφορούν τη δραστηριότητα που παρέχουν οι 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 

9. Με αντίγραφο της έναρξης από την εφορία γίνεται η τελική εγγραφή στον 

Ο.Α.Ε.Ε. και το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο. 

10. Θεώρηση Βιβλίων (Βιβλίο εσόδων – εξόδων) και Στοιχείων (Μπλοκ Αποδείξεων 

και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών) στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και δήλωση της 

ταµειακής µηχανής. 

11. Πρόσληψη των µισθωτών εργαζοµένων (Ι.Κ.Α. και Επιθεώρηση Εργασίας). 

 

1.1.5 Προϊόντα  –  Υπηρεσίες 

Τα προϊόντα της επιχείρησης «Ερυθρελάτη» µπορούν να χωριστούν σε δύο κύριες 

κατηγορίες:  

• Υπηρεσίες διαµονής 

o ∆ωµάτια κλασικού τύπου 

o Σουίτες µε επιπλέον παροχές (υδροµασάζ και δεύτερο δωµάτιο) 

o ∆ωµάτια µε εσωτερική θεµατολογία 

• Υπηρεσίες εστίασης 

o Παραδοσιακό εστιατόριο µε βάση την τοπική κουζίνα 

o Ειδικά γεύµατα µετά από συνεννόηση (χορτοφάγων, διαίτης κτλ) 

o Γεύµατα για µωρά & παιδικά µενού 

o Υπηρεσίες καφέ – µπαρ 

• Επιπλέον παροχές µε χρέωση  

o Παροχή Laptop (ενοικίαση) 

o Laundry service- dry cleaning service 

o Υπηρεσία Ταχυµεταφοράς 

o Θυρίδες ασφαλείας µε διπλού τύπου κλειδαριές (Τραπεζικού τύπου) στην 

Υποδοχή 

o Αποστολή & λήψη φαξ, εκτυπώσεις, φωτοτυπίες 

o 24ωρο Room Service 
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1.2 Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος 
 

1.2.1 Ανθρώπινοι Πόροι - Οργανόγραμμα 

Η επιχείρηση θα ξεκινήσει τις εργασίες τις µε 9 εργαζοµένους (εξαρτηµένη 

σχέση εργασίας) πλέον τις υπηρεσίες που θα παρέχουν οι δυο εταίροι. Τα τµήµατα 

της επιχείρησης και η στελέχωσή τους παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 1: Τµήµατα Επιχείρησης 

Τµήµα Προσωπικό 

Υποδοχή – Εξυπηρέτηση 

πελατών 
• 2 άτοµα ρεσεψιόν 

Εστιατόριο 

• 2 άτοµα στην κουζίνα (µάγειρας και βοηθός) 

• 2 άτοµα στην εξυπηρέτηση (σερβιτόροι 

κουζίνας και µπαρ) 

• 1 άτοµο στον χώρο του µπαρ (παραγωγή)  

 
Υπηρεσίες δωµατίου  2 άτοµα (λήψη παραγγελιών και καθαριότητα) 

∆ιοίκηση εταίροι 

 

Το οργανόγραµµα της επιχείρησης θα έχει την ακόλουθη µορφή:  

∆ιάγραµµα 1: Οργανόγραµµα 

 

Διοίκηση

Υποδοχή -

Εξυπηρέτηση 
Πελατών

Ρεσεψιόν
Μεταφορά 

Αποσκευών

Εστιατόριο

Κουζίνα

Μπαρ

Service

Υπηρεσίες 

Δωματίων
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1.2.2 Υπηρεσίες Επαγγελματιών 

Οι επαγγελµατίες που θα συµβάλλουν στο εγχείρηµα θα είναι: 

• Λογιστικό γραφείο της περιοχής που θα αναλάβει έναντι πάγιας ετήσιας αµοιβής 

την εµπορική και λογιστική διαχείριση των δραστηριοτήτων µας καθώς και τη 

συµπλήρωση οποιονδήποτε δηλώσεων που σχετίζονται µε τις φορολογικές µας 

υποχρεώσεις. 

• Επιχείρηση συµβούλων επιχειρήσεων η οποία θα συνδράµει στην προετοιµασία 

του φακέλου για ένταξη στον αναπτυξιακό 3908/2011. 

• Συνεργείο καθαρισµού και καλλωπισµού περιβάλλοντα εξωτερικού χώρου. 

• ∆ιαφηµιστική εταιρεία µε την οποία θα συνάπτονται συµβάσεις παροχής 

ανεξάρτητων υπηρεσιών σε περιόδους που θα απαιτείται να εντείνουµε την 

διαφηµιστική καµπάνια.  

• ∆ύο τουριστικά γραφεία της περιοχής των Ιωαννίνων και της Θεσσαλονίκης µε τα 

οποία θα συναφθεί σύµβαση τουριστικού διαµεσολαβητή για την διανοµή των 

υπηρεσιών.    

 

1.3 Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος 
 

1.3.1 Περιγραφή του κλάδου 

O σηµαντικότερος τροφοδότης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι 

ο εισερχόµενος τουρισµός και συγκεκριµένα οι αλλοδαποί τουρίστες, οι οποίοι 

επισκέπτονται τη χώρα µας κυρίως τους θερινούς µήνες για παραθερισµό. Με βάση 

τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 2007 αφίχθησαν στην Ελλάδα 18,7 εκατ. αλλοδαποί, ενώ 

σε όλα τα ξενοδοχειακά καταλύµατα της χώρας πραγµατοποιήθηκαν 64,1 εκατ. 

διανυκτερεύσεις, εκ των οποίων το 73,7% αυτών πραγµατοποιήθηκε από 

αλλοδαπούς. 

 

Όσον αφορά το ύψος των τουριστικών εισπράξεων για τη χώρα µας, το έτος 2008 

διαµορφώθηκε σε €11.660,3 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 3% σε σχέση µε το 2007. 

 

Σε ολόκληρη την Ελλάδα, το 2008 λειτούργησαν 9.385 ξενοδοχειακές µονάδες µε 

715.857 κλίνες. Όλες οι ξενοδοχειακές µονάδες της χώρας διακρίνονται ανάλογα µε 
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την υποδοµή τους σε Πολυτελείας, Α’, Β’, Γ’, ∆’ και Ε’ κατηγορίας. Το µεγαλύτερο 

µερίδιο, όσον αφορά τον πληθυσµό των µονάδων, κατέχουν τα ξενοδοχεία Γ’ 

κατηγορίας (4.387 µονάδες το 2008). Από πλευράς γεωγραφικής κατανοµής, στην 

περιφέρεια της Κρήτης συγκεντρώνεται ο µεγαλύτερος αριθµός ξενοδοχειακών 

κλινών (µερίδιο 21,2% για το 2008) και ακολουθούν τα ∆ωδεκάνησα (µερίδιο 

17,2%). 

 

Ανάλογα µε την περιοχή και τη δραστηριότητά τους, τα ξενοδοχεία διακρίνονται στα 

αστικά, τα οποία είναι εγκατεστηµένα σε αστικά κέντρα και λειτουργούν αδιάλειπτα 

ολόκληρο το χρόνο, σε αντίθεση µε τα ξενοδοχεία εποχιακής λειτουργίας (resorts), τα 

οποία στην πλειοψηφία τους λειτουργούν σε παραθαλάσσιες και κυρίως νησιωτικές 

περιοχές. Όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ξενοδοχείων, στην Ελλάδα 

εκτός από τις αµιγώς ελληνικές ξενοδοχειακές αλυσίδες, έντονη είναι και η παρουσία 

ξένων αλυσίδων. Σηµειώνεται ότι, σε αρκετές περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης µιας 

ξενοδοχειακής µονάδας αναθέτει την εκµετάλλευση και διαχείρισή της σε τρίτους. 

 

Το συνολικό µέγεθος της αγοράς (σε αξία) των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

Πολυτελείας, Α΄ και Β΄ κατηγορίας, παρουσίασε διαχρονική αύξηση κατά την 

περίοδο 1998-2008, µε µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής 6,6%. Το 2008 εκτιµάται σε 

€3.430 εκατ. έναντι €3.260 εκατ. το 2007 (αύξηση 5,2%). Ειδικότερα κατά κατηγορία 

ξενοδοχειακής µονάδας, το µέγεθος αγοράς που προκύπτει από ξενοδοχεία 

Πολυτελείας εκτιµάται το 2008 σε €1.150 εκατ. έναντι €1.100 εκατ. το 2007 

(ποσοστό αύξησης 4,5%), ενώ το µέγεθος των µονάδων Α’ κατηγορίας εκτιµάται το 

2008 σε €1.580 εκατ. έναντι €1.500 εκατ. το 2007 (ποσοστό αύξησης 5,3%). Σχετικά 

µε τα ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας, το µέγεθος της εν λόγω αγοράς εκτιµάται για το 

2008 σε €700 εκατ. έναντι €660 εκατ. το 2007 (ποσοστό αύξησης 6,1%). Σύµφωνα µε 

εκτιµήσεις παραγόντων του τουρισµού σχετικά µε το µέγεθος της αγοράς (σε αξία) 

για το 2009, αναµένεται µείωση η οποία και εκτιµάται ότι θα κυµανθεί σε επίπεδα της 

τάξης του 15%. 

 

Αναφορικά µε την ποσοστιαία συµµετοχή της κάθε κατηγορίας ξενοδοχείων στο 

σύνολο της υπό εξέτασης αγοράς, το έτος 2008 οι µονάδες Α’ κατηγορίας 

αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο µερίδιο (46,1%). Ακολουθούν οι µονάδες 

Πολυτελείας (µερίδιο 33,5%) και Β’ κατηγορίας (µερίδιο 20,4%). 
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Το µεγαλύτερο µερίδιο – βάσει κύκλου εργασιών – στην εξεταζόµενη αγορά για το 

2008, κατέχουν τα ξενοδοχεία της αλυσίδας Grecotel του οµίλου Ν. 

∆ασκαλαντωνάκη µε ποσοστό 3,9% και ακολουθούν ο όµιλος Μαντωνανάκη µε 

µερίδιο 2,3% και η αλυσίδα Classical Hotels (και πάλι του οµίλου Ν. 

∆ασκαλαντωνάκη) µε µερίδιο επίσης 2,2%. 

 

1.3.2 Ανάλυση PEST 

Βασικά στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος που πιθανώς θα επηρεάσουν 

τη λειτουργία της επιχείρησης είναι:  

Πολιτικό/Νοµικό Περιβάλλον: 

1. Η «Ερυθρελάτη» αποτελεί ένα είδος επιχείρησης που βάσει νόµου υποχρεούται 

να φροντίζει για την ασφάλεια και την υγιεινή των πελατών της και εποµένως 

απαιτείται µια σειρά από άδειες που πρέπει να εξασφαλιστούν από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες του ∆ήµου Ζαγοροχωρίων. Οι άδειες αυτές είναι: 

• Άδεια οικοδοµής η βεβαίωση απόν Πολεοδοµική Υπηρεσία ότι το ακίνητο 

οικοδοµήθηκε πριν από το έτος 1955, 

• Παθητική και Ενεργειακή Πυροπροστασία ελεγµένη από την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία, 

• Έλεγχοι και βεβαίωση από την αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία. 

• Έλεγχοι ποιότητας για να καταταχθεί σε κατηγορία 5 αστέρων. 

 

∆εδοµένου ότι οι ανωτέρω διαδικασίες είναι αρκετά γραφειοκρατικές θα πρέπει 

να γίνει ένα καλό χρονοδιάγραµµα, ώστε κατά τη στιγµή έναρξης των εργασιών 

να έχουν εκδοθεί και όλες οι απαιτούµενες άδειες. 

 

Οικονοµικό Περιβάλλον: 

1. Οι άµεσοι και έµµεσοι φόροι αναµένεται να επηρεάσουν σε µεγάλο βαθµό τη 

λειτουργία της επιχείρησης. Όσον αφορά τους άµεσους φόρους, θετικό είναι το 

γεγονός ότι η επιχείρηση θα έχει αφορολόγητο όριο καθαρών κερδών €30.000,00 

για τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας (Ν. 3842/2010). Από την άλλη πλευρά ανησυχία 

προκαλεί ανησυχία η αύξηση των έµµεσων φόρων και ιδιαίτερα του ΦΠΑ που 
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από 01/09/2011 αυξήθηκε από 6,5% στο 23% για τις υπηρεσίες εστίασης που 

παρέχονται από τις ξενοδοχειακές µονάδες. Οπότε ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει 

να δοθεί στην τιµολόγηση των υπηρεσιών λαµβάνοντας υπόψη ότι: 

• ∆ιαµονή µε πρωινό: 5% της ενιαίας τιµής υπάγεται στον υψηλό συντελεστή 

ΦΠΑ (23%), ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για το πρωινό. 

• ∆ιαµονή µε ηµιδιατροφή: 15% της ενιαίας τιµής υπάγεται στον υψηλό 

συντελεστή ΦΠΑ (23%), ως αντιπαροχή για το πρωινό και το γεύµα. 

• ∆ιαµονή µε το σύστηµα all inclusive (πλήρης διατροφή περιλαµβανοµένης 

της κατανάλωσης ποτών και της παροχής λοιπών υπηρεσιών που 

περιλαµβάνονται στο πακέτο, όπως τηλεφωνική εξυπηρέτηση, χρήση 

οµπρελών, αθλητικές υπηρεσίες κ.α.): 30% της ενιαίας τιµής υπάγεται στον 

υψηλό συντελεστή ΦΠΑ (23%), ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για τις 

υπηρεσίες εστίασης, για τις καταναλώσεις αλκοολούχων ή µη ποτών και για 

τις λοιπές παροχές που ενδεχοµένως περιλαµβάνει το πακέτο. 

2. Αν και υπάρχουν διαθέσιµες χρηµατοδοτήσεις (Αναπτυξιακός Νόµος – ΕΣΠΑ), 

οι αρµόδιοι φορείς έχουν επιδείξει αναξιοπιστία και ασυνέπεια στις εκταµιεύσεις 

των επιδοτήσεων. Συνεπώς η επιχείρηση οφείλει να έχει έναν ισχυρό 

προγραµµατισµό ταµειακών ροών.  

3. Γενικά το οικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα είναι πολύ ευµετάβλητο αυτή την 

περίοδο γεγονός που απαιτεί µια συνεχή χρηµατοοικονοµική επαγρύπνηση.  

4. Υπάρχει δυσκολία στη σύναψη δανειακών συµβάσεων µε τράπεζες. Η εν λόγω 

δυσκολία έγκειται στα µη ελκυστικά επιτόκια και στην µεγάλη πιθανότητα 

απόρριψης της χρηµατοδότησης.    

5. Εξαιτίας της παρούσας οικονοµικής κρίσης και των δηµοσιονοµικών µέτρων 

έχουν περιοριστεί σηµαντικά τα ατοµικά εισοδήµατα των Ελλήνων, µε άµεση 

συνέπεια τη µείωση της κατανάλωσης ειδικά σε είδη πολυτελείας όπως ο 

τουρισµός. Συνεπώς, η επιχείρηση θα πρέπει εφαρµόσει τιµολόγηση και να 

προσφέρει ειδικά πακέτα διαµονής που επιτάσσει η παρούσα οικονοµική 

κατάσταση. 

 

Κοινωνικό Περιβάλλον: 

Το τελευταίο διάστηµα παρατηρείται µια συνεχής τάση αλλαγής στις προτιµήσεις 

των καταναλωτών οι οποίοι απευθύνονται όλο και περισσότερο σε εναλλακτικούς 
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τρόπους τουρισµού συµπεριλαµβανοµένου και του οικοτουρισµού που αξιοποιεί τους 

πολιτιστικούς πόρους και τους πόρους του φυσικού περιβάλλοντος και ταυτόχρονα 

αποτελεί µία ταχύτατα αναπτυσσόµενη και οικονοµικά αποδοτική αγορά. Απόρροια 

όλων αυτών δεν θα µπορούσε να είναι άλλη από την κατεύθυνση των επιχειρηµατιών 

σε πιο παραδοσιακά ξενοδοχειακά καταλύµατα    

 

Τεχνολογικό Περιβάλλον: 

∆εδοµένης της θέσης του ελληνικού τουρισµού στην εγχώρια βιοµηχανία οι 

τεχνολογικές εξελίξεις οφείλουν τα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενδυνάµωση 

του. Τα κύρια µέρη στα οποία έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο κοµµάτι της 

τεχνολογίας είναι τα εξής:  

1. Αποδοτική εγχώρια και διεθνή διαφήµιση και προώθηση µέσω του διαδικτύου και 

καναλιών κοινωνικής δικτύωσης.  

2. Μείωση κόστους διανοµής και προµηθειών µέσω άµεσης πώλησης στο διαδίκτυο. 

3. Φτηνή και γρήγορη έρευνα αγοράς µέσω του διαδικτύου. 

4. Χρήση εξελιγµένων λογισµικών : 

• Για την παρακολούθηση – κίνηση των δωµατίων. 

• Για την εξυπηρέτηση των πελατών (CRM). 

• Για την ποιοτική αποτύπωση του αισθήµατος ικανοποίησης των πελατών. 

• Για την παρακολούθηση των τρεχόντων οικονοµικών δεδοµένων.   

 

1.3.3 Ανάλυση SWOT  
 

∆υνατά σηµεία: 

Η χώρα µας καταλαµβάνει υψηλές θέσεις στην παγκόσµια κατάταξη τουριστικών 

προορισµών (17η σε αφίξεις και 12η σε έσοδα, σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο 

Οργανισµό Τουρισµού για το 2007), έχοντας να παρουσιάσει ένα ελκυστικό 

τουριστικό προϊόν, βασιζόµενο στον ήλιο και τη Θάλασσα, τη φύση, τον πολιτισµό 

και τη γαστρονοµία. Η ξενοδοχειακή υποδοµή έχει βελτιωθεί σηµαντικά τα τελευταία 

κυρίως χρόνια και σήµερα η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν οι ξενοδοχειακές 

µονάδες της χώρας είναι υψηλή και συνεχώς βελτιούµενη. Στον κλάδο 

δραστηριοποιούνται καλά οργανωµένες επιχειρήσεις οι διοικούντες των οποίων έχουν 

καλή γνώση της τουριστικής αγοράς και δίνουν έµφαση στη σχέση ποιότητας – τιµής. 
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Αδύνατα σηµεία: 

Ο ελληνικός τουρισµός παρουσιάζει χρόνια διαρθρωτικά προβλήµατα τα οποία 

συνοψίζονται:  

• στην έντονη εποχικότητα της τουριστικής ζήτησης,  

• στη γεωγραφική συγκέντρωση της τουριστικής προσφοράς σε συγκεκριµένες 

γεωγραφικές περιοχές και στον αθέµιτο ανταγωνισµό 

• στην ανεπάρκεια υποστηρικτικών υποδοµών (συνεδριακά κέντρα, µαρίνες, 

γήπεδα γκολφ, θεµατικά πάρκα, χιονοδροµικά κέντρα κλπ) και στην ανάγκη 

βελτίωσης του επιπέδου των παρεχόµενων υπηρεσιών για τις υπάρχουσες 

• στο χαµηλό επίπεδο της τουριστικής εκπαίδευσης 

• στην απουσία ελληνικών αεροπορικών εταιρειών χαµηλού κόστους 

• στην καθυστέρηση που σηµειώνεται στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών 

(συστήµατα CRS, δίκτυα κρατήσεων κλπ.) µε ότι αυτό συνεπάγεται για την 

ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και 

• στην εξάρτηση των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων από τους µεγάλους 

διεθνείς τουριστικούς οργανισµούς µε αποτέλεσµα τη χαµηλή τους 

διαπραγµατευτική δύναµη. 

 

Ειδικότερα όσον αφορά τα ξενοδοχεία, χρονίζον πρόβληµα αποτελεί σύµφωνα µε 

παράγοντες του κλάδου, η καθυστέρηση στη λειτουργική νοµιµοποίηση των 

ξενοδοχείων εκείνων µε πολεοδοµικές παρεµβάσεις, µε αποτέλεσµα από λειτουργικής 

σκοπιάς να µην είναι νοµότυπα. Επίσης, η επιβάρυνση των ξενοδοχείων µε τέλος 

παρεπιδιµούντων 2%, σε συνδυασµό µε την αύξηση του κόστους του χρήµατος και 

την επιβολή του Ειδικού Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, πλήττουν ευθέως την 

ανταγωνιστικότητα του ξενοδοχειακού κλάδου. 

 

Αδυναµία για τον κλάδο αποτελεί και η εµπλοκή της γραφειοκρατίας κατά τη 

διαδικασία αδειοδότησης και ολοκλήρωσης µιας τουριστικής επένδυσης, µε τις 

αντίστοιχες αρνητικές συνέπειες, τόσο στο κόστος αυτής όσο και στην έγκαιρη 

τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά. 
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Ευκαιρίες: 

Η εφαρµογή χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισµό και ο αρµονικός συνδυασµός του 

real estate µε την ξενοδοχειακή βιοµηχανία, πρόκειται να προσδώσει µια νέα 

αναπτυξιακή δυναµική στον ευρύτερο τουριστικό τοµέα, αποτελώντας το νέο 

µοντέλο ανάπτυξης για την ερχόµενη 20ετία. Πρόκειται για Σύνθετα Αναπτυξιακά 

Προγράµµατα τα οποία ως επιχειρηµατικά πλάνα συνδυάζουν οικιστικά και 

ξενοδοχειακά προϊόντα υπό τη µορφή των λεγόµενων Condo ή Residence Hotels 

(τουριστικά χωριά στα οποία θα περιλαµβάνονται εκτός από ξενοδοχειακές µονάδες 

πολλών αστέρων, συγκροτήµατα επιπλωµένων διαµερισµάτων, συνεδριακά κέντρα 

γήπεδα γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας, spa, καθώς και παραθεριστικές κατοικίες). 

Ήδη υπό κατασκευή βρίσκονται τέτοιου τύπου µικτές επενδύσεις στην Π.Ο.Τ.Α. 

Μεσσηνίας και στην περιοχή Σωρού στο Βόλο. Επιπλέον, υψηλής εµβέλειας 

επενδυτικά σχέδια πρόκειται να υλοποιηθούν και µέσω της ανάπτυξης του θεσµού 

της τουριστικής - παραθεριστικής κατοικίας, καθώς αρκετοί είναι οι κατασκευαστικοί 

όµιλοι που τον τελευταίο καιρό πραγµατοποιούν άνοιγµα στη συγκεκριµένη αγορά σε 

διάφορες τουριστικές περιοχές της χώρας. 

 

Ευκαιρία για τον κλάδο αποτελεί µια νέα διαφαινόµενη τάση, αυτή της δηµιουργίας 

δικτύων ξενοδοχείων και καταλυµάτων, γνωστών ως clusters. Πρόκειται στην πράξη 

για τη συνένωση επιχειρήσεων µε σκοπό τη δηµιουργία µιας οργανωµένης οµάδας µε 

ενιαία ταυτότητα, διαφοροποιηµένης από τον ανώνυµο µαζικό τουρισµό. Οι 

τουριστικές επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε τέτοια δίκτυα, διατηρούν τη διοικητική 

τους ανεξαρτησία και αυτονοµία λειτουργώντας όµως κάτω από µια επιχειρηµατική 

«οµπρέλα» που διασφαλίζει ένα επώνυµο προϊόν. Η πρώτη τέτοιου τύπου 

επιχειρηµατική δικτύωση λειτουργεί ήδη και στη χώρα µας (Leading Tourism 

Cluster). Επίσης, σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης και στην Ελλάδα, φαίνεται να 

έχουν τελευταίως τουριστικά καταλύµατα υψηλού ποιοτικού επιπέδου µε ιστορικό 

και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για ξενοδοχεία γνωστά ως Historic Hotels, τα 

οποία λειτουργούν σε κτίρια ειδικού τουριστικού ενδιαφέροντος (κάστρα, πύργους, 

επαύλεις, φάρµες, µοναστήρια κλπ.). Μέλη στο ελληνικό δίκτυο ιστορικών 

ξενοδοχείων (Υάδες Heritage & Hospitality) είναι 17 αυστηρά επιλεγµένες µονάδες 

σε διάφορους τουριστικούς προορισµούς. Ακόµη, άνθιση παρουσιάζουν τα τελευταία 

χρόνια τα boutique hotels, τα µικρά ξενοδοχεία πόλης, τα κέντρα θαλασσοθεραπείας 
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και τα spa resorts καθώς επίσης τα ξενοδοχεία χαµηλού κόστους και οι 

χρονοµεριστικές διακοπές (timesharing). 

 

Οι τελευταίοι αναπτυξιακοί νόµοι βοήθησαν σηµαντικά στην αναβάθµιση των 

ξενοδοχειακών υποδοµών της χώρας, ενώ µέσα και από το επιχειρησιακό πρόγραµµα 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» εξασφαλίζονται οικονοµικές 

ενισχύσεις µε σκοπό τον ποιοτικό εκσυγχρονισµό των καταλυµάτων εκείνων που δεν 

εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόµο, καθώς επίσης και των πολύ µικρών 

ξενοδοχείων. 

 

Όσον αφορά το επίπεδο των τουριστικών υποδοµών της χώρας µας, σε εξέλιξη 

βρίσκονται οι σχετικές εκείνες διαδικασίες που αφορούν την τουριστική αξιοποίηση 

της δηµόσιας περιουσίας που σήµερα διαχειρίζεται η Εταιρεία Τουριστικής 

Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α. ΑΕ). 

 

Παράλληλα, η ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού, (κοινωνικός τουρισµός, 

αθλητικός τουρισµός, θαλάσσιος τουρισµός, αγροτουρισµός, τουρισµός υγείας, 

συνεδριακός τουρισµός, θρησκευτικός τουρισµός κλπ.) θα τονώσει τη ζήτηση 

τουριστικών υπηρεσιών γενικότερα. 

 

Το internet και η ανάπτυξη του e - commerce, αποτελούν αδιαµφισβήτητη ευκαιρία 

για τον κλάδο, ενώ η συστηµατικότερη και εντονότερη προβολή του ελληνικού 

τουριστικού προϊόντος στο εξωτερικό, αποτελεί επίσης ευκαιρία όταν µάλιστα αυτή 

συνδυάζει και τη δηµιουργία brand name ανά προορισµό. 

 

Απειλές: 

H ύφεση της παγκόσµιας οικονοµίας η οποία τελευταίως βρίσκεται στο προσκήνιο 

καθώς επίσης και η αστάθεια της τιµής του πετρελαίου, αποτελούν τις σοβαρότερες 

απειλές γενικά για τον τουριστικό κλάδο, καθώς είτε επηρεάζουν αρνητικά την 

τουριστική δαπάνη, είτε αναγκάζουν όλο και µεγαλύτερες οµάδες πληθυσµού, να 

περιορίζουν τη διάρκεια των διακοπών τους είτε ακόµη και να τις µαταιώνουν. 

Ειδικότερα, η ισοτιµία του Ευρώ σε σχέση µε τα νοµίσµατα άλλων κρατών αποτελεί 

πρόσθετο λόγο για επισκέπτες προερχόµενους από τα κράτη αυτά να στραφούν σε 

φθηνότερους δολαριακά τιµολογούµενους προορισµούς. Η τροµοκρατία και οι 



38 
 

διάφορες επιδηµίες (γρίπη χοίρων, SARS παλαιότερα) αποτελούν επίσης µια µόνιµη 

απειλή για τον κλάδο. 

 

Ειδικότερα όσον αφορά τον ξενοδοχειακό κλάδο, σηµαντικές είναι οι θεσµικές 

µεταρρυθµίσεις που παραµένουν σε εκκρεµότητα όπως η «αστεριοποίηση» των 

ξενοδοχείων, η λειτουργική τους τακτοποίηση καθώς και η απόσυρση των µονάδων 

που λειτουργούν παρανόµως σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως σε συνδυασµό µε το 

χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισµό. 

 

Ο περιορισµός των προπληρωµών και οι διακοπές πληρωµών λόγω των πτωχεύσεων 

κάποιων ταξιδιωτικών οργανισµών, σε συνδυασµό και µε τη δυσκολότερη 

εξασφάλιση κεφαλαίων κίνησης από τις τράπεζες, περιορίζουν τη ρευστότητα των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα τη χειµερινή περίοδο όπου και 

υλοποιούνται τα επενδυτικά τους προγράµµατα. 

 

Η µονοµερής εξάρτηση των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων από τους µεγάλους 

διεθνείς τουριστικούς οργανισµούς αποτελεί µια χρόνια απειλή γενικότερα για τον 

ελληνικό τουρισµό. Επιπλέον, οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις έχουν σήµερα να 

αντιµετωπίσουν και τον έντονο ανταγωνισµό από γειτονικές κυρίως ανταγωνίστριες 

χώρες (Τουρκία, Κροατία, Ρουµανία, Μαυροβούνιο), οι οποίες υιοθετώντας 

επιθετικότερες πολιτικές προβολής και marketing σε συνδυασµό µε πιο ευέλικτες 

στρατηγικές διαχείρισης των προορισµών τους, έχουν πετύχει αύξηση στην 

τουριστική τους κίνηση και κατ’ επέκταση και του µεριδίου τους στην αγορά. 

 

1.3.4 Ανάλυση Ανταγωνισμού 

 
Είσοδος νέων ανταγωνιστών: 

Από τεχνοοικονοµικής σκοπιάς, η είσοδος στον ξενοδοχειακό κλάδο δεν είναι εύκολη 

υπόθεση. Η ανέγερση αλλά και η λειτουργία ενός ξενοδοχείου απαιτεί σηµαντικές 

επενδύσεις και ενέχει δυσκολίες. Απαιτείται ο προσεχτικός σχεδιασµός ως προς τη 

σκοπιµότητα και τη βιωσιµότητα της επένδυσης, η εξεύρεση των απαιτούµενων 

κεφαλαίων, η επιλογή της σωστής τοποθεσίας, η προβολή – διαφήµιση κυρίως στο 

εξωτερικό και η στελέχωση µε το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό. Επίσης, 
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σηµαντικό µέρος µιας επένδυσης στο συγκεκριµένο κλάδο αφορά το κόστος της γης, 

το οποίο στις τουριστικά ανεπτυγµένες περιοχές της χώρας αλλά και εντός των 

µεγάλων αστικών κέντρων είναι αρκετά υψηλό. Ακόµη, η εµπλοκή µε τη 

γραφειοκρατία πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη από τον υποψήφιο επενδυτή. 

 

Η υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου στον ξενοδοχειακό κλάδο επιχορηγείται από 

την πολιτεία στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόµου και ανάλογα µε τη γεωγραφική 

περιοχή στην οποία και εντάσσεται. Τούτο όµως προϋποθέτει πέραν της 

αδειοδότησης από τον Ε.Ο.Τ., τη λήψη ειδικής έγκρισης προκειµένου να υπαχθεί στις 

διατάξεις του Ν.3299/04 από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο οποίο ο επενδυτής 

υποχρεούται να υποβάλει ειδική τεχνοοικονοµική µελέτη. 

 

Κίνδυνοι από υποκατάστατα προϊόντα και υπηρεσίες:  

Ως υποκατάστατες των υπηρεσιών που παρέχει ένα ξενοδοχείο µπορεί ως ένα βαθµό 

να θεωρηθούν οι υπηρεσίες των ενοικιαζόµενων δωµατίων και των κάµπινγκ. Οι 

προδιαγραφές ωστόσο λειτουργίας µιας ξενοδοχειακής µονάδας και ενός 

ενοικιαζόµενου δωµατίου είναι αρκετά διαφορετικές και δεν µπορεί να συγκριθεί το 

επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει ένα ενοικιαζόµενο δωµάτιο µε τις υπηρεσίες που 

παρέχει ένα σύγχρονο ξενοδοχείο. Ωστόσο, η διαφορά τιµών που συναντάται 

(αναλόγως την περιοχή), είναι παράγοντας που αξιολογείται ανάλογα, από τους 

τουρίστες που πρωταρχικό τους ενδιαφέρον παραµένει το κόστος των υπηρεσιών 

φιλοξενίας. 

 

∆ιαπραγµατευτική δύναµη προµηθευτών: 

Στους προµηθευτές των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων περιλαµβάνονται οι διάφορες 

επιχειρήσεις εµπορίας ξενοδοχειακού εξοπλισµού, καθώς επίσης τροφίµων και 

ποτών. Η διαπραγµατευτική δύναµη των συγκεκριµένων επιχειρήσεων είναι συνήθως 

περιορισµένη απέναντι σε µια ξενοδοχειακή εταιρεία, ιδιαίτερα δε εάν πρόκειται για 

µεγάλη τουριστική µονάδα η οποία πραγµατοποιεί αγορές σηµαντικού ύψους. 

 

∆ιαπραγµατευτική δύναµη αγοραστών: 

Κύριοι αγοραστές στον κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων είναι οι διάφοροι 

tour operators του εξωτερικού (για τους αλλοδαπούς τουρίστες) καθώς επίσης και τα 

διάφορα ελληνικά τουριστικά – ταξιδιωτικά γραφεία για τους έλληνες ταξιδιώτες. Ο 
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τουριστικός πράκτορας, γνωρίζοντας πολύ καλά ανά πάσα στιγµή τις ισχύουσες 

συνθήκες ενός προορισµού, σε συνδυασµό µε τις εναλλακτικές δυνατότητες που 

προσφέρει αυτός και εκµεταλλευόµενος τη διαπραγµατευτική δύναµη που του 

παρέχει η δυνατότητα των µαζικών αγορών, προαγοράζει ξενοδοχειακές κλίνες 

επιτυγχάνοντας χαµηλές τιµές, καθώς συνήθως επιβάλλει τους δικούς του κανόνες σε 

ολόκληρο το τουριστικό κύκλωµα. Ωστόσο, συγκριτικό είναι το πλεονέκτηµα για τις 

ξενοδοχειακές εκείνες επιχειρήσεις που είτε αποτελούν θυγατρικές είτε ανήκουν στον 

ίδιο όµιλο µε τις θυγατρικές των προµηθευτών τους. Σε γενικές γραµµές, η 

µονοµερής εξάρτηση των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων 

(συµπεριλαµβανοµένου και του ξενοδοχειακού κλάδου) από τους µεγάλους 

τουριστικούς οργανισµούς του εξωτερικού, αποτελεί ένα από τα βασικά χρόνια 

διαρθρωτικά προβλήµατα του ελληνικού τουρισµού, ως αποτέλεσµα της 

ολιγοπωλιακής διάρθρωσης της παγκόσµιας αγοράς τουριστικών υπηρεσιών η οποία 

και ανέδειξε τον τουριστικό πράκτορα ως κυρίαρχο παράγοντα της τουριστικής 

βιοµηχανίας. 

 

Πέραν των µεµονωµένων τουριστών – ταξιδιωτών οι οποίοι πλέον και µέσω του 

διαδικτύου αγοράζουν ξενοδοχειακές υπηρεσίες, µια ακόµη κατηγορία αγοραστών 

για τον κλάδο περιλαµβάνει συλλόγους, συνδέσµους, αθλητικές οµοσπονδίες και 

σωµατεία, οργανωτές συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων, µε τη 

διαπραγµατευτική δύναµη των δεύτερων να είναι σαφώς ισχυρότερη από αυτή των 

µεµονωµένων ταξιδιωτών. 

 

Ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου: 

Άκρως ανταγωνιστικές µπορούν να χαρακτηρισθούν οι συνθήκες που επικρατούν 

στον εξεταζόµενο κλάδο, δεδοµένης και της πληθώρας καταλυµάτων που 

λειτουργούν στην Ελλάδα. Αρκετές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, προσπαθούν να 

διευρύνουν το µερίδιό τους στην πολυσύνθετη τουριστική αγορά µέσω της συνεχούς 

βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν. Η ένταση του ανταγωνισµού 

πολλές φορές είναι τοπικού χαρακτήρα ως αποτέλεσµα της συγκέντρωσης 

προσφερόµενων κλινών σε συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

2.1 Στρατηγικός στόχος 

Στρατηγικός στόχος της επιχείρησης είναι η ίδρυση µιας υγιούς και καινοτόµου 

ξενοδοχειακής µονάδας που θα πραγµατοποιήσει κύκλο εργασιών στην πρώτη 

πενταετία λειτουργίας της ύψους €1.542,11 χιλ. Οι πωλήσεις του 1ου έτους (2012) θα 

διαµορφωθούν στις €194.000 και θα αυξάνονται κατά 15% ετησίως κατά τα πέντε 

πρώτα έτη λειτουργίας του (βλ. την προϋπολογιστική κατάσταση αποτελεσµάτων 

χρήσης στο χρηµατοοικονοµικό πρόγραµµα). 

 

Συνεπώς, αν η ηµερήσια παραγωγική δυναµικότητα διαµονής είναι 24 δωµάτια, ενώ 

η ελάχιστη ηµερήσια πληρότητα θα είναι 6 δωµάτια, υπολογίζουµε ότι θα έχουµε µια 

µέση ηµερήσια πληρότητα της τάξης των 15 δωµατίων. Μια µέση κατανάλωση ανά 

δωµάτιο θα είναι €110 (€90 διαµονή συν €20 εστίαση). Συνεπώς, οι ηµερήσιες 

πωλήσεις θα διαµορφώνονται κατά µέσο όρο στα 110*15 = €1.650. Αν θεωρήσουµε 

ότι η επιχείρηση θα λειτουργεί µε την µέση πληρότητα για 4,9 µήνες το χρόνο, οι 

ετήσιες πωλήσεις της θα είναι περίπου €250.000. Βάση αυτών των συλλογισµών 

θέσαµε τον αντίστοιχο στόχο για το πρώτο έτος λειτουργίας. Η ετήσια αύξηση των 

πωλήσεων (15%) υπολογίζουµε να προέρχεται από τη σταθεροποίηση των πωλήσεων 

και από την εξάντληση της παραγωγικής δυναµικότητας της επιχείρησης µε το πέρας 

της πενταετίας.     

 

2.2 Μέθοδος διείσδυσης στην αγορά 

Για τη διείσδυση στην αγορά η επιχείρηση θα εφαρµόσει µια στρατηγική Επέκτασης 

του Προϊόντος (Product Development) σύµφωνα µε την µήτρα Ansoff (Παπαδάκης 

(2007)), κατά την οποία θα πουλάει στην υφιστάµενη αγορά νέα προϊόντα. Συνεπώς, 

θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή: 

• Στην βελτίωση και διαφοροποίηση νέων ποιοτικών χαρακτηριστικών στις 

υπηρεσίες µε στόχο την βελτίωση του συνολικού αποτελέσµατος. 

• Στην αύξηση του εύρους των προϊόντων - υπηρεσιών κάτι που ισχύει ιδίως στην 

καταναλωτική αγορά. 
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• Την δηµιουργία ακόµα και custom made ενεργειών προκειµένου να επιτευχθεί η 

διαφοροποίηση. 

 

2.3 Στρατηγική ανταγωνισμού 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η επιχείρηση θα ακολουθήσει µια στρατηγική 

διαφοροποίησης. Πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος θα είναι η ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών η οποία θα ορίζεται από νέου τύπου δωµάτια µε επιπλέον 

παροχές και ιδιαίτερη αισθητική, εδέσµατα ισχυρής τοπικής ταυτότητας καθώς και  

άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό το οποίο θα είναι προσανατολισµένο αποκλειστικά 

στην µεγιστοποίηση του αισθήµατος ικανοποίησης των πελατών. Η διαφοροποίηση 

από τους ανταγωνιστές θα αποτελεί βασική µας προτεραιότητα καθ’ όλη την διάρκεια 

λειτουργίας της επιχείρησης και αναµένουµε να αποσπάσουµε σε εύλογο χρονικό 

διάστηµα σηµαντικά µερίδια αγοράς.  

  



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΡΑΓΡΑΜΜΑ

 

3.1 Στόχοι του Μάρκετινγκ

Βασικός στόχος του Marketing

σχέσεις συνεργασίας µε τους

υπάρχει η προβλεπόµενη αύξηση

 

3.2 Τμηματοποίηση της Αγοράς

Για να κατανοηθεί ποια ακριβώς

επιχείρηση προχωρήσαµε σε

τµηµατοποίηση βάσει έρευνας

ξενοδοχειακές µονάδες της περιοχής

 

Στα πλαίσια της γεωγραφικής

καταναλωτών: 1) κάτοικοι Ν

κάτοικοι περιοχών Νοτίου Ελλάδος

το παρακάτω διάγραµµα τη

νοµού Ιωαννίνων, ενώ σηµαντικό

Ελλάδος. Εποµένως οι ενέργειες

καταναλωτών.  

 

∆ιάγραµµα
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17

ΠΡΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Στόχοι του Μάρκετινγκ 

Marketing είναι η επιχείρηση να δηµιουργήσει µακροπρόθεσµες

µε τους πελάτες, να χτίσει σχέσεις εµπιστοσύνης και

προβλεπόµενη αύξηση των πωλήσεων. 

Τμηματοποίηση της Αγοράς και Στόχευση 

κατανοηθεί ποια ακριβώς γκρουπ καταναλωτών θα απασχολήσουν

προχωρήσαµε σε γεωγραφική τµηµατοποίηση και σε 

βάσει έρευνας αγοράς που πραγµατοποιήσαµε στις

µονάδες της περιοχής κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου

της γεωγραφικής τµηµατοποίησης εντοπίσαµε τέσσερις

κάτοικοι Ν. Ιωαννίνων, 2) κάτοικοι περιοχών Βορείου

περιοχών Νοτίου Ελλάδος, 4) αλλοδαποί τουρίστες. Όπως φαίνετα

διάγραµµα τη µεγαλύτερη επισκεψιµότητα κατέχουν οι κάτοικοι

ενώ σηµαντικό µερίδιο κατέχουν και οι κάτοικοι της

Εποµένως οι ενέργειες µάρκετινγκ θα επικεντρωθούν στις δύο αυτές

∆ιάγραµµα 2: Γεωγραφική Κατανοµή Επισκεπτών 
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3
κάτοικοι του Ν. 

Ιωαννίνων

κάτοικοι  περιοχών 

Βορείου Ελλάδος

κάτοικοι  περιοχών 

Νοτίου Ελλάδος

αλλοδαποί τουρίστες
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υργήσει µακροπρόθεσµες 

εµπιστοσύνης και φυσικά να 

θα απασχολήσουν την 

και σε δηµογραφική 

στις υπάρχουσες 

Ιουνίου 2011. 

εντοπίσαµε τέσσερις οµάδες 

περιοχών Βορείου Ελλάδος, 3) 

Όπως φαίνεται και από 

κατέχουν οι κάτοικοι του 

οι κάτοικοι της Βορείου 

επικεντρωθούν στις δύο αυτές οµάδες 

 

κάτοικοι του Ν. 

κάτοικοι  περιοχών 

Βορείου Ελλάδος

κάτοικοι  περιοχών 

Νοτίου Ελλάδος

αλλοδαποί τουρίστες



 

Για να πραγµατοποιηθεί δηµογραφική

το µοντέλο του οικογενειακού

που προσπαθεί να περιγράψει

παραπάνω κύκλου σχετίζονται

οι εξής: 

• Η φάση του αδέσµευτου

• Νιόπαντροι 

• Οικογένεια µε µικρά

• Οικογένεια µε µεγάλα

• Οικογένεια χωρίς παιδιά

• Κατάσταση χηρείας
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επιθυµεί δηλαδή η επιχείρηση να αντιλαµβάνονται οι πελάτες της είναι ότι προσφέρει 

υψηλής τιµής υπηρεσίες αλλά ταυτόχρονα απαράµιλλης ποιότητας: 

 
 

 Χαµηλή Ποιότητα Υψηλή Ποιότητα 

Χαµηλή Τιµή   

Υψηλή Τιµή  Χ 

 
 

3.4 Υλοποίηση 

3.4.1 Πολιτική Προϊόντος 

 

Εφόσον τέθηκε η επιθυµητή τοποθέτηση στο τεταρτηµόριο υψηλής ποιότητας – 

υψηλής τιµής θα πρέπει κάθε πτυχή της παρεχόµενης υπηρεσίας να είναι 

εµπλουτισµένη µε ποιοτικά πρότυπα.  

 

Όσον αφορά τις υπηρεσίες διαµονής, δηµιουργούµε: 

• ∆ωµάτια κλασικού τύπου (9 στον αριθµό) : Πολυτελή δωµάτια παραδοσιακού 

τύπου µε ένα χώρο ύπνου και ενσωµατωµένο σαλόνι το οποίο θα πλαισιώνεται 

από πέτρινο τζάκι. Η διακόσµηση που θα περιλαµβάνεται θα έχει ως πρωταρχικό 

στοιχείο τα λαογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Το ανταγωνιστικό µας 

πλεονέκτηµα θα είναι κάποιες πρόσθετες δωρεάν παροχές που αναβαθµίζουν 

ποιοτικά την διαµονή όπως:  

o Ασύρµατο δίκτυο (Wi-Fi) 

o Μπαλκόνι µε µαγευτική θέα σε όλα τα δωµάτια ανεξαιρέτως στο 

καταπράσινο βουνό 

o Καθηµερινή καθαριότητα δωµατίων και αντικατάσταση όλων των 

κλινοσκεπασµάτων 

o Οθόνη TFT µε προγραµµατισµένη ενηµέρωση και προτάσεις για όλα τα 

αξιοθέατα αλλά και τα δρώµενα της τρέχουσας περιόδου   
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• ∆ωµάτια µε εσωτερική θεµατολογία (6 στον αριθµό): Έως σήµερα έχει 

σχεδιαστεί να δηµιουργήσουµε δωµάτια εποχών (πλην καλοκαιριού) και δωµάτια 

µε θεµατολογία τουριστικών ορεινών θέρετρων της Ευρώπης.  

• Σουίτες κλασικού τύπου (3 στον αριθµό) 

• ∆ιώροφες σουίτες µε υπνοδωµάτιο στη σοφίτα (2 στον αριθµό) 

• Σουίτες (2 στον αριθµό) στο τελευταίο διάζωµα του ξενοδοχείου όπου το 

µεγαλύτερο µέρος των τοίχων και η οροφή θα καλύπτεται από τζάµι για την 

µέγιστη οπτική απόλαυση του φυσικού πλούτου της περιοχής.  

Σε όλα τα δωµάτια αυτής της κατηγορίας (σουίτες)  υπάρχουν και πρόσθετες παροχές 

όπως: 

o Ιδιαίτερος χώρος υδροµασάζ στο µπάνιο 

o Ανεξάρτητος δεύτερος χώρος για χρήση σαλονιού που θα περιλαµβάνει 

ιδιωτικό κελάρι πεπαλαιωµένων κρασιών και πικάπ συµπεριλαµβανοµένης 

πλούσιας µουσικής δισκοθήκης σπάνιων βινυλίων. 

Σχετικά µε την εστίαση βασικός στόχος είναι να µπορέσουµε να παραγκωνίσουµε τα 

παραδοσιακά εστιατόρια των  Ζαγοροχωρίων από την κορυφή των προτιµήσεων των 

επισκεπτών. Αυτό θα καταστεί εφικτό µε την λειτουργία εστιατορίου – µπαρ στο 

οποίο ο επισκέπτης θα µπορεί να απολαύσει όλο το φάσµα των τοπικών γεύσεων. Το 

εστιατόριο – µπαρ αναµένουµε να θέσει εξαρχής την επιχείρηση σε πλεονεκτική θέση 

έναντι των ανταγωνιστών. Οι εν λόγο υπηρεσίες θα είναι προσανατολισµένες στο να 

προσφέρουν ικανοποίηση σε όλα τα προαναφερόµενα target groups. Και θα 

περιλαµβάνουν τα κάτωθι: 

o Παραδοσιακό εστιατόριο µε βάση την τοπική κουζίνα 

o Ειδικά γεύµατα µετά από συνεννόηση (χορτοφάγων, διαίτης κτλ) 

o Γεύµατα για µωρά & παιδικά µενού 

o Υπηρεσίες καφέ – µπαρ 

Τέλος η «Ερυθρελάτη» θα προσφέρει και ένα πακέτο πρόσθετων παροχών µε σκοπό 

να προσαρµόζει κατάλληλα το τελικό προϊόν στις ιδιαίτερες προτιµήσεις – ανάγκες 

των δυνητικών πελατών (customization).Οι παροχές αυτές θα είναι δυνατόν να 
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καθοριστούν τόσο κατά την στιγµή της κράτησης όσο και κατά την στιγµή της 

προσέλευσης του πελάτη. Ενδεικτικά αναφέρουµε: 

o Παροχή Laptop (ενοικίαση) 

o Laundry service - dry cleaning service 

o Υπηρεσία Ταχυµεταφοράς 

o Λειτουργία κάβας εκλεπτυσµένων ποτών και οίνων που θα εφοδιάζουν το 

ιδιωτικό κελάρι των σουιτών.   

o Θυρίδες ασφαλείας µε διπλού τύπου κλειδαριές (Τραπεζικού τύπου) στην 

Υποδοχή 

o Αποστολή & λήψη φαξ, εκτυπώσεις, φωτοτυπίες 

o 24ωρο Room Service 

o Αυτόνοµος χώρος αισθητικής περιποίησης και χαλάρωσης που θα λειτουργεί 

από εξειδικευµένο προσωπικό κατόπιν προγραµµατισµού µε την διεύθυνση. 

 

3.4.2 Πολιτική Τιμολόγησης 

Η επιχείρηση θα ακολουθήσει δυο διαφορετικές πολιτικές τιµολόγησης ανάλογα µε 

τον κατηγορία των δωµατίων. Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά τα δωµάτια κλασσικού 

τύπου θα εφαρµόσουµε µια στρατηγική «προσφοράς όσων προσφέρουν οι 

ανταγωνιστές» (Blythe (2002)). ∆εδοµένου ότι οι παροχές των συγκεκριµένων 

δωµατίων δεν απέχουν ιδιαίτερα από τις αντίστοιχες των ανταγωνιστών δεν 

δικαιολογείται η τιµολόγηση πάνω από τον µέσο όρο. Από την άλλη πλευρά δεν 

προσφέρουµε χαµηλότερες τιµές αφενός για να µην υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις µε 

τις τιµές των πολυτελών δωµατίων και αφετέρου για να επιτευχθεί η επιθυµητή 

τοποθέτηση όπως αναφέραµε νωρίτερα. Τέλος, µέσω αυτής της στρατηγικής 

αναµένουµε µια οµαλή είσοδο στην αγορά όπου δεν θα εµπλακούµε σε πόλεµο τιµών 

και εποµένως οι δυνάµεις µας θα εστιάσουν σε πιο αποδοτικές ενέργειες µάρκετινγκ 

(δηµόσιες σχέσεις, διαφήµιση κλπ).     

 

Σχετικά µε τις πολυτελείς σουίτες και τα δωµάτια µε θεµατολογία σχεδιάζουµε να 

εφαρµόσουµε µια ιδιαίτερη µορφή ψυχολογικής τιµολόγησης, την «τιµολόγηση 

κύρους». ∆ηλαδή, θέτουµε εξαρχής υψηλές τιµές στα εν λόγο δωµάτια ώστε οι λέξεις 

«Ερυθρελάτη» και «ποιότητα» να είναι ταυτόσηµες. Αυτό σηµαίνει ότι επιθυµούµε 
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από τους πελάτες µας να έχουν υψηλές προσδοκίες από την ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών µας από την στιγµή που τους ζητάµε να διαθέσουν ένα 

υψηλότερο αντίτιµο. Σε σχέση µε τον ανταγωνισµό αυτή η τιµή κύρους θα είναι 10-

15% υψηλότερη από την τιµή των αντίστοιχων δωµατίων των ανταγωνιστών διότι η 

επιπρόσθετη ικανοποίηση που θα λαµβάνει ο πελάτης θα υπερκαλύπτει αυτήν την 

διαφορά της τιµής.  

 

Σε επίπεδο ειδικών τιµών/προσφορών, η επιχείρηση σκοπεύει να παρέχει ειδικές 

προσφορές ή εκπτώσεις προς τους «καλούς» πελάτες. Η βαθµολογία – κατάταξη των 

πελατών θα γίνεται µε την βοήθεια του πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης 

σχέσεων µε τους πελάτες (Customer Relationship Management - CRM) βάσει 

τριών κριτηρίων: 

 

• Συχνότητα επισκέψεων 

• Συνολικό ποσό που δαπανήθηκε κατά την διαµονή (διαµονή, εστίαση και 

έξτρα παροχές) 

• Αριθµός νέων πελατών που δηµιουργήθηκε από τις συστάσεις του εκάστοτε 

επισκέπτη 

 

Οι πελάτες που θα λαµβάνουν την υψηλότερη βαθµολογία («καλοί» πελάτες) θα 

απολαµβάνουν έκπτωση εύρους 5 – 25%.  Ανάλογη έκπτωση ή ειδική προσφορά θα 

διαπραγµατεύεται και µε tour operators εξωτερικού ή εσωτερικού όταν θα 

πραγµατοποιούν µαζικές κρατήσεις.  

 

3.4.3 Πολιτική Διανομής 

Η διανοµή των προϊόντων θα αποτελεί ένα από τα κύρια συγκριτικά πλεονεκτήµατα 

της επιχείρησης και θα πραγµατοποιείτε µέσω: 

• Τηλεφωνικής επικοινωνίας µε το κέντρο υποδοχής 

• Επικοινωνίας µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (πληροφορίες και 

κρατήσεις)  

• Των δύο τουριστικών γραφείων. Εσκεµµένα επιλέχθηκαν για συνεργασία ένα 

γραφείο στον Νοµό Ιωαννίνων και ένα στον νοµό Θεσσαλονίκης επειδή οι 

κάτοικοι των περιοχών αυτών αποτελούν τα δύο σηµαντικότερα target groups. 
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Η προµήθεια των εν λόγο συνεργατών για την διαµεσολάβηση θα ανέρχεται 

στο 5% των πωλήσεων.   

• Μέσω της επίσηµης ιστοσελίδας της επιχείρησης που θα έχει ενσωµατωµένη 

πλατφόρµα κρατήσεων (Customer Reservation System - CRS). Ως 

επιχείρηση επικροτούµε και προωθούµε την εν λόγο µορφή διανοµής διότι:  

o ∆εν έχουµε διαφυγόντα κέρδη από την διαµεσολάβηση τρίτων 

o Εξοικονόµηση ωρών εργασίας από το τηλεφωνικό κέντρο υποδοχής 

o Άµεση σύνδεση πληροφοριών στο CRM 

o Ταχύτερη διεκπεραίωση κρατήσεων   

o Αυξηµένη ικανοποίηση των στοχευόµενων πελατών που είναι 

εξοικειωµένοι µε την τεχνολογία του διαδικτύου 

o Συνεχής & απρόσκοπτη λειτουργία (24 ώρες την ηµέρα, 7 ηµέρες την 

εβδοµάδα, 365 ηµέρες τον Χρόνο)   

 

3.4.4 Πολιτική Προώθησης - Προβολής 

Το µίγµα προώθησης - προβολής που θα χρησιµοποιηθεί θα περιλαµβάνει διαφήµιση, 

προώθηση πωλήσεων, προσωπικές πωλήσεις και δηµόσιες σχέσεις. 

 

Σε επίπεδο διαφήµισης θα πραγµατοποιήσουµε: 

• ∆ιαφήµιση µέσω έντυπου Τύπου: Φιλοξενία σε συντάκτες και αξιολογητές 

έγκριτων περιοδικών του κλάδου, όπως «Hotel Design Magazine», «Best of 

Hotels» και «Touristorama», µε στόχο να αναδείξουν την αρχιτεκτονική και 

ποιοτική ιδιαιτερότητα των πολυτελών καταλυµάτων µας 

• ∆ιαφήµιση µέσω ηλεκτρονικού Τύπου: 

o Συνδροµή για παρουσία σε µηχανές αναζήτησης (βλ. google, yahoo 

κλπ), σε εξειδικευµένες σελίδες κρατήσεων (βλ. booking.com, 

trivago.gr, greekhotels.gr, hotelsline.gr κλπ) και στην διαδικτυακή 

πύλη των τοπικών ∆ήµων, zagoroxoria.gr 

o ∆ηµιουργία λογαριασµού σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

(facebook, twitter, myspace κλπ)  

o ∆ηµιουργία επίσηµης ιστοσελίδας µε πλήρη περιγραφή των 

παρεχόµενων υπηρεσιών και των τιµών αυτών, εικονική ξενάγηση σε 

όλα τα δωµάτια, δρώµενα και εκδηλώσεις της τοπικής κοινωνίας, 
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λεπτοµερής κατάλογος όλων των πρόσθετων υπηρεσιών (µάρκες 

οίνων, µενού εστιατορίου κλπ) και τέλος forum µε σχόλια – 

εντυπώσεις των επισκεπτών 

 

Σε επίπεδο προώθησης πωλήσεων το βάρος πέφτει κατά κύριο λόγο στην 

διαφηµιστική εταιρεία µε την οποία θα συναφθεί σύµβαση συνεργασίας και κατά 

δεύτερο λόγο στους εταίρους οι οποίοι καλούνται µε τις προσωπικές τους δεξιότητες 

να γνωστοποιήσουν όσον το δυνατόν ταχύτερα την επιχείρηση. 

 

Τέλος όσον αφορά την προώθηση των δηµοσίων σχέσεων θα προβούµε στις 

ακόλουθες ενέργειες: 

• Συµµετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις και τα σεµινάρια του Ξενοδοχειακού 

Επιµελητηρίου 

• Εγγραφή στην Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων (που υπάγεται στην Πανελλήνια 

Ένωση Ξενοδόχων) και συµµετοχή στις δράσεις της    

• Συµµετοχή της επιχείρησης στις ετήσιες εκθέσεις εξοπλισµού ξενοδοχείων, 

XENIA και EXPRO, µε σκοπό την ενηµέρωση για τις τεχνολογικές εξελίξεις 

στον κλάδο αλλά και την προσωπική τριβή µε τους άλλους επιχειρηµατίες του 

κλάδου. 

• Πολιτιστικές χορηγίες και δωρεές. Πιο συγκεκριµένα θα αναληφθούν δράσεις 

υποστήριξης και χρηµατικής ενίσχυσης πολιτιστικών - φιλανθρωπικών 

εκδηλώσεων στο αρχαίο θέατρο της ∆ωδώνης, του «Σώµατος Εθελοντών 

Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών Ιωαννίνων» καθώς και της 

ποδοσφαιρικής οµάδας Ελατοχωρίου. Μέσω των δράσεων αυτών 

αποδεικνύουµε έµπρακτα ότι σηµαντικό µέρος της αποστολής της εταιρίας 

είναι η Κοινωνική Ευθύνη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ  

 

4.1 Λόγοι επιλογής της τοποθεσίας 

Όπως αναφέρθηκε και στην συνοπτική παρουσίαση του εγχειρήµατος ως τοποθεσία 

επιλέχθηκε το χωριό Αρίστη που βρίσκεται στο ∆υτικό Ζαγόρι του Νοµού 

Ιωαννίνων. Αρχικά αξίζει να αναφέρουµε ότι η ευρύτερη περιοχή των Ζαγοροχωρίων 

αποτελεί ένα από το τα οµορφότερα µέρη από άποψη φυσικού κάλλους που έχει να 

παρουσιάσει η ελληνική επικράτεια. Ταυτόχρονα τις τελευταίες δύο δεκαετίες 

αποτελεί και έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόµενους προορισµούς εναλλακτικού 

τουρισµού για όλο τον χρόνο. Ο συνδυασµός του δάσους µε τις ξερές κορυφές, τα 

πεντακάθαρα ποτάµια (Βοϊδοµάτης) και τις αλπικές λίµνες (∆ρακολίµνες) δηµιουργεί 

ένα σκηνικό που εύκολα µπορεί να µαγνητίσει τον επισκέπτη και να τον κάνει να 

επιστρέψει πολύ σύντοµα. Άξια αναφοράς είναι και η παραδοσιακή αρχιτεκτονική 

από πέτρα και ξύλο την οποία µπορεί να θαυµάσει ο επισκέπτης σε όλο το δίκτυο των 

46 πανέµορφων χωριών. 

 

Εν συνεχεία παρουσιάζονται τα στρατηγικά πλεονεκτήµατα της Αρίστης που 

αποτέλεσαν και τον γνώµονα στην επιλογή της τοποθεσίας: 

• Η Αρίστη αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα κεφαλοχώρια της περιοχής µε 

τους περισσότερους µόνιµους κατοίκους γεγονός που το καθιστά πιο 

«ζωντανό» σε σχέση µε τα υπόλοιπα όπου ο επισκέπτης θα µπορεί να έρθει 

σε επαφή τους ντόπιους και να βιώσει την φιλοξενία τους.  

• Το πλεονέκτηµα του µεγάλου χωριού δεν εξαντλείται µόνο στα ανωτέρω 

αλλά και στην δυνατότητα του επισκέπτη για να πραγµατοποιήσει τόσο 

αγορές τουριστικού ενδιαφέροντος σε µικρά παραδοσιακά καταστήµατα όσο 

και αγορές σε είδη πρώτης ανάγκης όπως παντοπωλείο, φαρµακείο κτλ. 

ενισχύοντας ταυτόχρονα την τοπική οικονοµία. 

• Ένα από τα πλέον σηµαντικά προτερήµατα της τοποθεσίας της επιχείρησης 

αποτελεί η εύκολη πρόσβαση από την πόλη των Ιωαννίνων (µόλις 44χλµ) 

των οποίων οι κάτοικοι  αποτελούν και το βασικότερο target group της 

εγχειρήµατος µας όπως παρουσιάσαµε διαγραµµατικά στην γεωγραφική 

κατανοµή των επισκεπτών µας. 

• Επίσης αποτελεί ιδανικό ορµητήριο για όλους τους κοντινούς προορισµούς: 
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o Μόλις στα 3χλµ βρίσκεται το φαράγγι του Βίκου, ένα από τα πιο 

γνωστά αξιοθέατα στο Ζαγόρι και ταυτόχρονα ένα από τα 

µεγαλύτερα, βαθύτερα και εντυπωσιακότερα φαράγγια του κόσµου. 

o Σε πολύ µικρή απόσταση από τον Βίκο βρίσκεται και ο ποταµός 

Βοϊδοµάτης όπου και ο ίδιος αποτελεί ορµητήριο για περιπάτους στο 

πλατανόδασος του ποταµού, ανάβαση στην ∆ρακόλιµνη της 

Γκαµήλας  και διάφορες άλλες δραστηριότητες όπως rafting, 

διαδροµές 4X4 και ιππασία στην ευρύτερη περιοχή. 

• Τέλος καταληκτικό ρόλο στην επιλογή της εν λόγο τοποθεσίας έπαιξε το 

γεγονός ότι η Αρίστη τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει µεγάλη τουριστική 

ανάπτυξη και έχει καταξιωθεί ως ένας δηµοφιλής τουριστικός προορισµός µε 

πολλά ξενοδοχειακά καταλύµατα προσεγγίζοντας µεγάλο αριθµό 

επισκεπτών. Σε αυτό λοιπόν το σηµείο τονίζεται και η βάση της 

στρατηγικής διαφοροποίησης που θα προωθήσουµε. Σε µία υφιστάµενη και 

ανεπτυγµένη αγορά εστιάζουµε στην βελτίωση και διαφοροποίηση νέων 

ποιοτικών χαρακτηριστικών στις υπηρεσίες µε στόχο την βελτίωση του 

συνολικού αποτελέσµατος και την απόκτηση µεγάλου µεριδίου αγοράς µέσω 

της στρατηγικής επέκτασης του προϊόντος (Product Development) τόσο 

στην διαµονή όσο και στην εστίαση.  

 

4.2 Στόχοι της χωροταξικής διάταξης           

Στόχος της χωροταξικής διάταξης τόσο εντός όσο και εκτός της ξενοδοχειακής 

µονάδας είναι η διευκόλυνση της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι νεκροί χρόνοι.  

 

Όσον αφορά την εξωτερική χωροταξική διάταξη ιδιαίτερη σηµασία θα δοθεί  στα 

εξής σηµεία:  

• Όλα τα δωµάτια να διαθέτουν θέα όχι µόνο στο βουνό αλλά και στον κήπο 

του οποίου τον καλλωπισµό θα αναλάβει συνεργείο όπως αναφέρθηκε και 

ανωτέρω.  

• Επίσης κρίνεται επιθυµητό να υπάρχει οπτική επαφή όλων των δωµατίων µε 

τον χώρο στάθµευσης έτσι ώστε να ικανοποιείται το αίσθηµα ασφαλείας του 

επισκέπτη προς το αυτοκίνητο του και την περιουσία του γενικότερα. 
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• Τέλος ξεκάθαρος στόχος είναι ο χώρος στάθµευσης να µην απέχει πολύ από 

την είσοδο του ξενοδοχείου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη µεταφορά 

των αποσκευών από τους επισκέπτες. 

 

Από την άλλη πλευρά βασικοί στόχοι της εσωτερικής χωροταξικής διάταξης είναι οι 

εξής: 

• Το εστιατόριο να βρίσκεται στο ισόγειο µε σκοπό την εύκολη πρόσβαση 

όλων των πελατών οι οποίοι όπως αναφέρθηκε και στo target group δεν 

στοχεύουµε να είναι µόνο οι επισκέπτες διαµονής της ξενοδοχειακής µας 

µονάδας αλλά τόσο οι επισκέπτες που έχουν επιλέξει κάποιο άλλο κατάλυµα 

της περιοχής για την διαµονή τους όσο και µόνιµοι κάτοικοι της περιοχής. 

• Στο πρώτο επίπεδο θα βρίσκονται τα 15 δωµάτια (κλασικού τύπου και µε 

εσωτερική θεµατολογία). Η πρόσβαση στα συγκεκριµένα δωµάτια θα 

εξασφαλίζεται τόσο µε εσωτερική σκάλα µέσω της ρεσεψιόν όσο και 

απευθείας από την πίσω πλευρά του ξενοδοχείου µε στόχο να εξασφαλίζεται 

η ιδιωτική ζωή των πελατών (καθώς η ξενοδοχειακή µονάδα είναι χτισµένη 

αµφιθεατρικά στους πρόποδες του βουνού το πρώτο επίπεδο θα έχει ισόγεια 

πρόσβαση από την πίσω πλευρά). 

• Όλες οι σουίτες (και οι επτά) θα βρίσκονται στο δεύτερο και τελευταίο 

επίπεδο της ξενοδοχειακής εγκατάστασης λόγω της διπλάσιας έκτασης που 

θα καταλαµβάνουν στον χώρο από τα δωµάτια κλασικού τύπου και αυτά µε 

την εσωτερική θεµατολογία. Όσον αφορά την πρόσβαση σε αυτήν την 

κατηγορία δωµατίων θα ισχύουν τα ακριβώς αντίστοιχα που αναφέρθηκαν 

και ανωτέρω. 

 

4.3 Περιγραφή του Χώρου 

Η «Ερυθρελάτη» θα λειτουργήσει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικής 

στεγασµένης επιφάνειας 1100 τµ περίπου όπου θα φιλοξενείται το σύνολο των 

δραστηριοτήτων της. Όπως φαίνεται και στην παρακάτω ανάλυση που ακολουθεί οι 

επιµέρους χώροι της ξενοδοχειακής µονάδας θα περιλαµβάνουν:  

• ∆ωµάτια κλασικού τύπου και δωµάτια µε θεµατολογία: 375 m2 (15X25) 

• Σουίτες κλασικού τύπου: 135 m2 (3X45) 

• ∆ιώροφες Σουίτες: 98 m2 (2X49) 
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• Σουίτες µε γυάλινη οροφή: 80 m2 (2X40) 

• Υποδοχή πελατών: 30 m2  

• Γραφείο διοίκησης: 21 m2  

• Χώρος τραπεζοκαθισµάτων εστιατορίου: 95 m2  

• Χώρος τραπεζοκαθισµάτων καφέ - µπαρ: 73 m2  

• Κουζίνα: 62 m2  

• Παραγωγή καφέ - µπαρ: 15 m2  

• Μπάνιο: 25 m2  

• Αποθήκη: 73 m2   

• Χώρος µηχανηµάτων καθαρισµού και πλυντηρίων: 30 m2  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

5.1 Παραγωγική διαδικασία 

Ο τύπος παραγωγικής διαδικασίας που θα ακολουθείται στην επιχείρηση είναι η κατά 

παραγγελία παραγωγή, ωστόσο σε περιόδους όπου αναµένεται µεγάλη πληρότητα 

(Ιανουάριος – Φεβρουάριος) θα υπάρχουν και στοιχεία µαζικής παραγωγής. Όσον 

αφορά το διάγραµµα ροής της παραγωγικής διαδικασίας αυτό έχει ως εξής: 
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∆ιάγραµµα 4: ∆ιάγραµµα Ροής Παραγωγικής ∆ιαδικασίας 

 

Κράτηση μέσω internet, 

tour operaror ή τηλεφώνου

Εξόφληση προκαταβολής από 

τον πελάτη (εφόσον 
απαιτείται)

Εξασφάλιση προμηθειών για 

έξτρα υπηρεσίες

Προετοιμασία 

δωματίου

Προσέλευση πελάτη και ξανάγηση 

του στους χώρους

Υπηρεσίες κατά 

την διαμονή

Πρόσθετες 

υππηρεσίες εστίασης 

Εξόφληση λογαριαμού 

και αποχώρηση του 
πελάτη

Ενημέρωση του CRM

Πειοδική ενημέρωση των πελατών 

για τρέχουσες προσφορές μέσω e-
mail

Καταχώρηση πελάτη στο CRM

Ενημέρωση του 

χρονοδιαγράμματος κρατήσεων

Αποστολή επιβεβαίωσης 

κράτησης μέσω e-mail
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5.2 Παραγωγικότητα ανθρώπινου δυναμικού 

Η επιχείρηση θα ξεκινήσει τις εργασίες τις µε 9 υπαλλήλους οι οποίοι θα εργάζονται 

εκ περιτροπής έτσι ώστε να έχουν δύο ρεπό την εβδοµάδα. Μία εργάσιµη µέρα 

συνεπάγεται 8 ώρες εργασίας. Η επιχείρηση θα λειτουργεί και τις επτά ηµέρες της 

εβδοµάδος όλον τον χρόνο. Η ρεσεψιόν θα λειτουργεί καθηµερινά 07:00 - 23:00, το 

καφέ µπαρ 08:00 - 24:00 ενώ το εστιατόριο 14:00 - 23:00. Σε περιόδους που 

αναµένεται µεγάλη πληρότητα (Ιανουάριος – Φεβρουάριος) το ωράριο εργασίας των 

υπαλλήλων θα επεκτείνεται κατά περίπτωση αποδίδοντας στο προσωπικό τόσο τις 

νόµιµες υπερωρίες όσο και επιπλέον µισθολογικές ανταµοιβές λόγω αυξηµένης 

παραγωγικότητας (bonus). 

 

Σε γενικές γραµµές υπάρχουν δύο είδη συστηµάτων αµοιβών: η αµοιβή βάσει χρόνου 

εργασίας και η αµοιβή βάσει απόδοσης. Στη συγκεκριµένη επιχείρηση, οι αµοιβές 

στο προσωπικό παρέχονται τόσο βάσει χρόνου εργασίας όσο και βάσει απόδοσης. Η 

διοίκηση δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην ανάπτυξη οµαδικού πνεύµατος και 

συνεργασίας µεταξύ των υπαλλήλων. Χωρίς αρµονική συνεργασία δεν παράγεται το 

επιθυµητό αποτέλεσµα και για το λόγο αυτό, η διοίκηση προσπαθεί να επιλύει τις 

διαφορές και τις συγκρούσεις που προκύπτουν µε συζήτηση και µε συχνές 

συναντήσεις υπαλλήλων (meetings). Γενικότερα, η επιχείρηση θα προσπαθήσει να 

εφαρµόσει ένα πρόγραµµα ποιότητας στην εργασιακή ζωή , το οποίο εστιάζει στις 

αµοιβές, στις συνθήκες εργασίας (ασφάλεια και υγιεινή του χώρου εργασίας) και στις 

ευκαιρίες για προσωπική βελτίωση µε συνεχή εκπαίδευση. 

 

Τέλος, έχει προβλεφθεί σε όλη την διάρκεια του έτος στην ξενοδοχειακή µονάδα να 

απασχολείται και ένας φοιτητής (εναλλαγή κάθε 4 µήνες) µε την µορφή πρακτικής 

άσκησης ο οποίος θα προκύπτει βάσει συγκεκριµένων εκάστοτε κριτηρίων και 

σύµβασης που θα συναφθεί µε εκπαιδευτικό ίδρυµα ∆ιοίκησης Τουριστικών 

Επιχειρήσεων του Ν. Ιωαννίνων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

6.1 Κόστος και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Επένδυσης  

Η επένδυση που θα αναληφθεί για τη δηµιουργία της ξενοδοχειακής µονάδας 

«Ερυθρελάτη» ανέρχεται σε €500.000 και διαµοιράζεται στις ακόλουθες εργασίες: 

 

Πίνακας 2:Προϋπολογισµός Επενδυτικής ∆απάνης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(σε €)  

1. 

Κατασκευή κτιριακών 
εγκαταστάσεων και 
διαµόρφωση περιβάλλοντα 
χώρου 

1α. ∆ιαµόρφωση εσωτερικών χώρων 
µε τοίχους, γυψοσανίδες, χωρίσµατα, 
βοηθητικές ράµπες για Α.Μ.Ε.Α. κλπ. 

170.000  

1β. Εγκατάσταση πυρασφάλειας και 
συστήµατος συναγερµού 
1γ. Τοποθέτηση υδραυλικών 
εγκαταστάσεων, συστήµατος 
εξαερισµού, κλιµατισµού και 
θέρµανσης  
1δ. Ασφαλτόστρωση, εµφύτευση 
δέντρων και δηµιουργία παρκινγκ 
στον εξωτερικό χώρο 

2. 
Αγορά µηχανολογικού και 
λοιπού εξοπλισµού 

2α. Έπιπλα και σκεύη δωµατίων 

270.000  

2β. Η/Υ και Τηλεοράσεις 
2γ. Ανελκυστήρας 
2δ. Ψυγεία για τα δωµάτια 
2ε. Σύστηµα επεξεργασίας λυµάτων 
2στ. Πλυντήρια και στεγνωτήρια 
κλινοσκεπασµάτων 

2ζ. Αγορά επιβατικού αυτοκινήτου 7 
θέσεων 

3. 
∆απάνες για άυλα 
περιουσιακά στοιχεία 

3α. Εγκατάσταση ISO 9001:2008 

43.000  

3β. Προµήθεια συστήµατος CRM 
3γ. Εγκατάσταση συστήµατος CRS 
3δ. Αµοιβή εταιρίας Συµβούλων 
Επιχειρήσεων για οργάνωση 
πωλήσεων 

4. 
∆απάνες προβολής και 
προώθησης 

διαφήµιση σε ηλεκτρονικό και έντυπο 
τύπο, κατασκευή ιστοσελίδας, 
συµµετοχή σε κλαδικές εκθέσεις-
εκδηλώσεις 

17.000  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   500.000  



 

Όπως γίνεται φανερό από το

απαιτεί η αγορά µηχανολογικού

και η διαµόρφωση των κτιριακών

(34%). Η επένδυση ολοκληρώνεται

Πρόγραµµα Μάρκετινγκ) 

καταλαµβάνουν το 3% και

 

∆ιάγραµµα

Σηµειώνεται ότι στις ανωτέρω

µπαρ και την κουζίνα του

εξοπλισµός για το κελάρι κρασιών

σύναψης 3ετούς σύµβασης

Leasing. Στη λήξη της σύµβασης

της σύµβασης (µε νέο εξοπλισµό

τα τεχνολογικά δεδοµένα της

προκύψουν από ενδεχόµενη

Συνεπώς, αν και η αξία των

54%

9%

φανερό από το παρακάτω διάγραµµα, τη µεγαλύτερη δέσµευση

µηχανολογικού εξοπλισµού (54%), ενώ ένα µεγάλο ποσοστό

διαµόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα

επένδυση ολοκληρώνεται µε τις δαπάνες προβολής & προώθησ

Μάρκετινγκ) και δαπάνες για άυλα περιουσιακά στοιχεία

το και 9% αντίστοιχα του επενδυτικού σχεδίου. 

∆ιάγραµµα 5: ∆ιάρθρωση Επενδυτικού Σχεδίου 

ότι στις ανωτέρω επενδυτικές δαπάνες προστίθεται εξοπλισµός

κουζίνα του ξενοδοχείου (ψυγεία, ψύκτες, φούρνοι, µηχανές

το κελάρι κρασιών κλπ.) αξίας €50.000, που θα αποκτηθεί

σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης (Leasing) µε την

λήξη της σύµβασης (αρχές 2015) θα εξεταστεί η περίπτωση

µε νέο εξοπλισµό) ή αγοράς του µισθωµένου εξοπλισµού

δεδοµένα της δεδοµένης χρονικής στιγµής και τις δεσµεύσεις

ενδεχόµενη υπαγωγή σε κάποιο πρόγραµµα κρατικών

αξία των συνολικών επενδύσεων ανέρχεται σε

34%

3%

Κατασκευή κτιριακών 

εγκαταστάσεων και 

διαμόρφωση περιβάλλοντα 

χώρου

Αγορά μηχανολογικού και 

λοιπού εξοπλισμού

Δαπάνες για άυλα 

περιουσιακά στοιχεία

Δαπάνες προβολής και 

προώθησης

59 

µεγαλύτερη δέσµευση πόρων 

µεγάλο ποσοστό απαιτεί 

του περιβάλλοντα χώρου 

προβολής προώθησης (βλέπε 

περιουσιακά στοιχεία που 

 

προστίθεται εξοπλισµός για το 

φούρνοι, µηχανές καφέ, 

που θα αποκτηθεί µέσω 

µε την Πειραιώς 

η περίπτωση ανανέωσης 

εξοπλισµού ανάλογα µε 

και τις δεσµεύσεις που θα 

πρόγραµµα κρατικών ενισχύσεων. 

ανέρχεται σε €550.000, 

Κατασκευή κτιριακών 

εγκαταστάσεων και 

διαμόρφωση περιβάλλοντα 

Αγορά μηχανολογικού και 

λοιπού εξοπλισμού

Δαπάνες για άυλα 

περιουσιακά στοιχεία

Δαπάνες προβολής και 
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υπάρχει περίπτωση να αντιµετωπίσουµε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

σύµβαση Leasing ως λειτουργική δαπάνη, ώστε να εξασφαλιστεί κρατική ενίσχυση. 

Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της επένδυσης όλες οι εργασίες θα έχουν 

ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του πρώτου τριµήνου του 2012: 

 

Πίνακας 3: Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Επένδυσης 

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
2011 2012 

Νοε. ∆εκ. Ιαν. Φεβ. Μαρ. 

1. 
Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και 
διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου 

  
        

2. 
Αγορά µηχανολογικού και λοιπού 
εξοπλισµού 

  
        

3. ∆απάνες για άυλα περιουσιακά στοιχεία           
4. ∆απάνες προβολής και προώθησης           
5. Σύναψη σύµβασης Leasing 

 
 

6.2 Χρηματοδότηση Επένδυσης 

Το σύνολο των χρηµατοδοτικών επιλογών για την κάλυψη της επένδυσης είναι: 

 

• Χρηµατοδότηση µε ίδια συµµετοχή των επιχειρηµατιών που δεν ξεπερνά τις 

€300.000 (καταθέσεις όψεως, ακίνητη περιουσία) 

• Σύναψη πενταετούς δανείου µε την Τράπεζα Πειραιώς µέσω του Εθνικού 

Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε. – πρώην ΤΕΜΠΜΕ 

Α.Ε.) 

• Σύναψη τριετούς σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης (Leasing) µε την Πειραιώς 

Leasing 

• Κρατική επιχορήγηση των επενδυτικών δαπανών µέσω υπαγωγής στο «Γενικό 

Καθεστώς» του Αναπτυξιακού Ν. 3908/2011 

• Κρατική επιχορήγηση των λειτουργικών δαπανών µέσω υπαγωγής στο «Ειδικό 

Καθεστώς της Επιχειρηµατικότητας των Νέων» του Αναπτυξιακού Ν. 3908/2011. 

   

Με τη χρησιµοποίηση των ανωτέρω πηγών χρηµατοδότησης προκύπτουν τέσσερα (4) 

πιθανά σενάρια χρηµατοδότησης της επένδυσης που περιγράφονται στις επόµενες 

ενότητες: 
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I. Χρηµατοδότηση αποκλειστικά µε ίδια συµµετοχή και τραπεζικό δανεισµό λόγω 

απόρριψης υπαγωγής στα δυο καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόµου. 

II.  Χρηµατοδότηση µε ίδια συµµετοχή, τραπεζικό δανεισµό και την επιχορήγηση του 

«Γενικού Καθεστώτος» του Ν. 3908/2011. 

III.  Χρηµατοδότηση µε ίδια συµµετοχή, τραπεζικό δανεισµό και την επιχορήγηση του 

«Ειδικού Καθεστώτος της Επιχειρηµατικότητας των Νέων» του Ν. 3908/2011.  

IV.  Χρηµατοδότηση µε ίδια συµµετοχή, τραπεζικό δανεισµό και την επιχορήγηση 

των δυο καθεστώτων του Ν. 3908/20111. 

 

Είναι προφανές ότι θα ενταθούν οι προσπάθειες για την πραγµατοποίηση του 

τέταρτου σεναρίου, σύµφωνα µε το οποίο η επιχείρηση θα εξασφαλίσει τη µέγιστη 

δυνατή κρατική ενίσχυση.  

 

6.2.1 ΣΕΝΑΡΙΟ 1: Ίδια Συμμετοχή - Τραπεζικός Δανεισμός 

Στην περίπτωση που υπάρχει απόρριψη και από τα δύο καθεστώτα του Αναπτυξιακού 

Νόµου η επένδυση θα χρηµατοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισµό και 

χρηµατοδοτική µίσθωση. Το µίγµα χρηµατοδότησης παρουσιάζεται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

 

Πίνακας 4: Χρηµατοδοτικό Σενάριο 1 

  Συνολικό Έργο 

  Ποσό Ποσοστό 
Ίδια Συµµετοχή 300.000 54,5% 
Τραπεζικός ∆ανεισµός 200.000 36,4% 
Επιχορήγηση Παγίων 0 0,0% 
Leasing Εξοπλισµού 50.000 9,1% 
Σύνολο 550.000 100,0% 
Επιχορήγηση 
Λειτουργικών ∆απανών 

0 0,0% 

Συνολική Επιχορήγηση 0 0,0% 
 

                                                 
1 Και στα τέσσερα σενάρια περιλαµβάνεται η χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) εξοπλισµού για το 
µπαρ και την κουζίνα. 



62 
 

Το δάνειο θα είναι πενταετές, µε ετήσιο επιτόκιο 5% και θα αποπληρώνεται µε 

ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Η ετήσια επιβάρυνση, που θα συνεπάγεται το 

δάνειο αυτό στις ταµειακές ροές της επιχείρησης, θα ανέρχεται σε €46.195: 

 

Πίνακας 5: Τοκοχρεωλυτική ∆όση ∆ανείου 

Έτος 

Ανεξόφλητο 
ποσό στην 
αρχή του 
έτους         

(1) 

Τόκος             
(2)=(1)*5% 

Εξόφληση 
Κεφαλαίου              

(3) 

Τοκοχρεωλυτική 
∆όση           

(4)=(2)+(3) 

Ανεξόφλητο 
ποσό στο 
τέλος του 
έτους            

(5)=(1)-(3) 
1 200.000 10.000 36.195 46.195 163.805 
2 163.805 8.190 38.005 46.195 125.800 
3 125.800 6.290 39.905 46.195 85.895 
4 85.895 4.295 41.900 46.195 43.995 
5 43.995 2.200 43.995 46.195 0 

 

Εν συνεχεία, η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) για εξοπλισµό αξίας 

€50.000, θα είναι τριετής, µε ετήσιο επιτόκιο 6% και εξαµηνιαίο τοκοχρεωλυτικό 

µίσθωµα. Σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα, το µίσθωµα υπολογίζεται σε €9.230 

(ετήσια επιβάρυνση: €18.460): 

 

 Πίνακας 6: Τοκοχρεωλυτικό Μίσθωµα Leasing 

 

Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται φανερό ότι η επιχείρηση θα πρέπει να έχει ένα 

πολύ καλό ταµειακό προγραµµατισµό γιατί πέρα από τα βασικά λειτουργικά έξοδα θα 

υπάρχει ετήσια επιβάρυνση ύψους €64.655 (46.195+18.460) λόγω των συµβάσεων 

δανείου και χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

6µηνο 

Ανεξόφλητο 
ποσό στην 
αρχή του 
εξαµήνου    

(1) 

Τόκος            
(2)=(1)*3% 

Εξόφληση 
Κεφαλαίου              

(3) 

Τοκοχρεωλυτ

ικό Μίσθωµα          
(4)=(2)+(3) 

Ανεξόφλητο 
ποσό στο 
τέλος του 
6µήνου    

(5)=(1)-(3) 
1 50.000 1.500 7.730 9.230 42.270 
2 42.270 1.268 7.962 9.230 34.308 
3 34.308 1.029 8.201 9.230 26.108 
4 26.108 783 8.447 9.230 17.661 
5 17.661 530 8.700 9.230 8.961 
6 8.961 269 8.961 9.230 0 
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6.2.2 ΣΕΝΑΡΙΟ 2: Ίδια Συμμετοχή - Γενικό Καθεστώς Ν. 

3908/2011 

Σε περίπτωση επαλήθευσης του εν λόγω σεναρίου η επιχείρηση θα λάβει κρατική 

επιχορήγηση για το σύνολο των επενδυτικών δαπανών (µόνο πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων) που θα θεωρηθούν επιλέξιµες καθώς και επιχορήγηση 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής, το ποσοστό και τα ποσά 

ενίσχυσης παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες:    
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Πίνακας 7: Προϋποθέσεις για ένταξη στο «Γενικό Καθεστώς» του Αναπτυξιακού Ν. 3908/2011 Κατ. Λεπτοµέρειες “Ερυθρελάτης” 

Προθεσµία υποβολής 
πρότασης 

2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων – 31/10/2011 �   

Υπαγόµενες επιχειρήσεις Υφιστάµενες, νέες (ίδρυση µετά την 1/1/2011) και υπό σύσταση (start-up)  �  Start-up 
Μέγεθος επιχείρησης Όλα τα µεγέθη2 �  Πολύ µικρή, 9 ΕΜΕ 

Νοµική Μορφή  
Όλες οι νοµικές µορφές επιχειρήσεων εκτός της Κοινωνίας, Κοινοπραξίας και των 
δηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών 

�  Ο.Ε. 

Επιλέξιµοι  Κωδικοί 
Αριθµοί ∆ραστηριότητας 
(ΚΑ∆) 

Όλοι όσοι αφορούν το Ν. 3908/2011. Ειδικότερα για τον τοµέα του Τουρισµού, δεν 
υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του Ν. 3908/2011: 

• Επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό 
ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων που ανήκουν ή αναβαθµίζονται 
σε κατηγορία µικρότερη των 3 αστέρων. 

• Επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής 
ξενοδοχειακών µονάδων πριν παρέλθει 6ετία από την έναρξη λειτουργίας της 
µονάδας ή από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης 
εκσυγχρονισµού της µονάδας. 

• Επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ανέγερση, την επέκταση και τον 
εκσυγχρονισµό αυτοεξυπηρετούµενων καταλυµάτων, ενοικιαζόµενων 
δωµατίων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων. 

�  
Επιλέξιµος ΚΑ∆: 55.10.10.03 και η 

ξενοδοχειακή µονάδα θα ανήκει στην 
κατηγορία 5 αστέρων 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης 
€1.000.000 για µεγάλες, €500.000 € 300.000 € για µικρές και €200.000 € για πολύ 
µικρές επιχειρήσεις 

�  Πολύ µικρή, €533.0003 

Τεκµηρίωση τρόπου 
χρηµατοδότησης 

Απαιτείται τεκµηρίωση του τρόπου χρηµατοδότησης της επένδυσης σε ποσοστό 
τουλάχιστον 25% µε ίδια κεφάλαια.  

�  
Επιλέξιµες δαπάνες: 533.000               

Ίδια Κεφάλαια: 216.500 (40,6%)4 
Τραπεζικός δανεισµός: - 

                                                 
2 Κατηγορία 
Επιχείρησης 

Ετήσιες Μονάδες 
Εργασίας (ΕΜΕ) 

Ετήσιος Κύκλος 
Εργασιών 

ή 

Σύνολο Ενεργητικού 

Πολύ Μικρή <10 ≤2 εκ. € ≤2 εκ. € 
Μικρή <50 ≤10 εκ. € ≤10 εκ. € 
Μεσαία <250 ≤50 εκ. € ≤43 εκ. € 
Μεγάλη ≥250 >50 εκ. € >43 εκ. € 

 
3 ∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες προβολής και προώθησης (€17.000) 
4 ∆εν υπερκαλύπτονται τα ίδια κεφάλαια των επιχειρηµατιών που αγγίζουν τις €300.000 
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Πίνακας 8: Επιλέξιµες ∆απάνες στο «Γενικό Καθεστώς» του Αναπτυξιακού Ν. 3908/2011 

∆απάνες Επιλέξιµη Εκροή Ποσόστωση
5 

Ποσοστό στο 
έργο 

2012 2013 2014 2015 2016 

Κατασκευή κτιριακών 
εγκαταστάσεων και 
διαµόρφωση 
περιβάλλοντα χώρου 

ΝΑΙ 170.000 40% 31,9%      

Αγορά µηχανολογικού 
και λοιπού εξοπλισµού 

ΝΑΙ 270.000 - 50,6%      

∆απάνες για άυλα 
περιουσιακά στοιχεία 

ΝΑΙ 43.000 50% 8,1%      

∆απάνες προβολής και 
προώθησης 

ΟΧΙ 17.000 - -      

Χρηµατοδοτική 
µίσθωση εξοπλισµού6 

ΝΑΙ 50.000  9,4%      

Συνολική επένδυση  550.000        
Σύνολο επιλέξιµων 
δαπανών 

 533.000        

Ποσοστό ενίσχυσης  50%7        
∆ικαιούµενη ενίσχυση  266.500        
Εκταµίευση 
ενίσχυσης

8 
    

133.250 
(50%) 

106.600 
(40%) 

- 
26.650  
(10%) 

- 

                                                 
5 Ανώτερη επιτρεπτή συµµετοχή στο συνολικό έργο 
6 Υπάρχει η υποχρέωση από το Ν. 3908/2011 ο εξοπλισµός να περιέλθει στην ιδιοκτησία της εταιρίας µε τη λήξη της σύµβασης 
7 Ο νοµός Ιωαννίνων ανήκει στη Γ’ ζώνη κινήτρων, στην οποία προσφέρεται κρατική ενίσχυση 40% για µεγάλες επιχειρήσεις, 45% για µεσαίες επιχειρήσεις και 50% για µικρές 
και πολύ µικρές επιχειρήσεις 
8 Οι ενισχύσεις του Ν. 3908/2011 καταβάλλονται ως εξής: α) προκαταβολή µέχρι 25% µε την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου β) καταβολή µέχρι 25% επιπλέον µε την 
ολοκλήρωση του 50% της συνολικής επένδυσης γ) καταβολή επιπλέον 40% µετά τον έλεγχο ολοκλήρωσης του έργου και δ) το υπόλοιπο 10% καταβάλλεται µετά το πέρας της 
τριετίας από την ολοκλήρωση και εφόσον έχουν τηρηθεί τα προβλεπόµενα. 
Ωστόσο, έχει επιδειχθεί αναξιοπιστία και ασυνέπεια όσον αφορά τις εκταµιεύσεις των ενισχύσεων (βλέπε Ν. 3299/2004) και θα εξεταστεί σοβαρά µετά την υπαγωγή το ενδεχόµενο 
εκχώρησης της επιχορήγησης σε τράπεζα του εσωτερικού, προκειµένου να λάβει η επιχείρηση άµεσα τη δικαιούµενη ενίσχυση.   
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Στην περίπτωση, επαλήθευσης του σεναρίου αυτού το µίγµα χρηµατοδότησης θα είναι: 

Πίνακας 9: Χρηµατοδοτικό Σενάριο 2 

  
Επενδυτικό Έργο Ν. 

3908/2011 
Συνολικό Έργο 

  Ποσό Ποσοστό Ποσό Ποσοστό 
Ίδια Συµµετοχή 216.500 40,6% 233.500 42,5% 
Τραπεζικός ∆ανεισµός 0 0,0% 0 0,0% 
Επιχορήγηση Παγίων 266.500 50,0% 266.500 48,5% 
Leasing Εξοπλισµού 50.000 9,4% 50.000 9,1% 
Σύνολο 533.000 100,0% 550.000 100,0% 
Επιχορήγηση 
Λειτουργικών 
∆απανών 

0 0,0% 0 0,0% 

Συνολική 
Επιχορήγηση 266.500 50,0% 266.500 48,5% 

 

6.2.3 ΣΕΝΑΡΙΟ 3: Ίδια Συμμετοχή – Τραπεζικός Δανεισμός – Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Ν. 

3908/2011 

 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν καταφέρει να υπαχθεί στο «Γενικό Καθεστώς» παρά µόνο στο «Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηµατικότητας των 

Νέων» του Ν. 3908/2011, θα λαµβάνει κρατική επιχορήγηση για των σύνολο των λειτουργικών δαπανών που θα θεωρηθούν επιλέξιµες. Οι 

προϋποθέσεις υπαγωγής, το ποσοστό και τα ποσά ενίσχυσης παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες:    
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Πίνακας 10: Προϋποθέσεις για ένταξη στο «Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηµατικότητας των Νέων» του 
Αναπτυξιακού Ν. 3908/2011 Κατ. Λεπτοµέρειες “Ερυθρελάτης” 

Προθεσµία υποβολής πρότασης Παράταση έως 30/09/2011 �   

Ενδιαφερόµενοι Φυσικά πρόσωπα 18-40 ετών  �  
Σαγκίδης Κωνσταντίνος, 27 ετών  
Καρακόλιας Στέφανος, 27 ετών 

Υπαγόµενες επιχειρήσεις Νέες (ίδρυση µετά την 1/1/2011) και υπό σύσταση (start-up)  �  Start-up 
Μέγεθος επιχείρησης Πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις9 �  Πολύ µικρή, 9 ΕΜΕ 

Νοµική Μορφή - Συµµετοχή 

Ατοµικές επιχειρήσεις ή εταιρίες στις οποίες φυσικά πρόσωπα 18-40 πρέπει να 
συµµετέχουν µε ποσοστό τουλάχιστον 51% και να ασκούν την αποκλειστική διαχείριση 
(Πρόεδρος ∆Σ, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, ∆ιαχειριστής). Επίσης, στις υπαγόµενες 
επιχειρήσεις δε θα µπορούν να συµµετέχουν µε ποσοστό άνω του 20% φυσικά πρόσωπα 
που συµµετείχαν σε επιχειρήσεις που έπαυσαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούµενο 
12µηνο και δραστηριοποιούνταν στον ίδιο κλάδο. 

�  

Ο.Ε. µε εταίρους τους i) Σαγκίδη 
Κωνσταντίνο (50%) και ii) Καρακόλια 
Στέφανο (50%) που κατά την περίοδο 

9/2010-9/2011 απασχολούνταν ως 
ιδιωτικός υπάλληλος στην Infotrust 

S.A. και χρηµ/κός σύµβουλος 
αντίστοιχα 

Επιλέξιµοι  Κωδικοί Αριθµοί 
∆ραστηριότητας (ΚΑ∆) 

Ότι ισχύει για το Γενικό Καθεστώς του Ν. 3908/2011  �  
Επιλέξιµος ΚΑ∆: 55.10.10.03 και η 

ξενοδοχειακή µονάδα θα ανήκει στην 
κατηγορία 5 αστέρων 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης €150.000 € για µικρές και €100.000 € για πολύ µικρές επιχειρήσεις �  483.00010 

Τεκµηρίωση τρόπου 
χρηµατοδότησης 

Απαιτείται τεκµηρίωση του τρόπου χρηµατοδότησης του παγίων σε ποσοστό 
τουλάχιστον 30% αυτών µε ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισµό ή άλλη επιχορήγηση. 

�  

Πάγια: 483.000           
Ίδια Κεφάλαια: 283.000 (58,6%)11 
Τραπεζικός δανεισµός: 200.000 

(41,4%) 

  
                                                 
9 Κατηγορία Επιχείρησης 

Ετήσιες Μονάδες 
Εργασίας (ΕΜΕ) 

Ετήσιος Κύκλος 
Εργασιών 

 Σύνολο Ενεργητικού 

Πολύ Μικρή <10 ≤2 εκ. € 
ή 

≤2 εκ. € 
Μικρή <50 ≤10 εκ. € ≤10 εκ. € 
Μεσαία <250 ≤50 εκ. € ≤43 εκ. € 

 
10 ∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες προβολής και προώθησης (€17.000), ενώ η χρηµατοδοτική µίσθωση (€50.000) λαµβάνεται υπόψη ως λειτουργική δαπάνη 
11 ∆εν υπερκαλύπτονται τα ίδια κεφάλαια των επιχειρηµατιών που αγγίζουν τις €300.000 
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Πίνακας 11: Επιλέξιµες ∆απάνες και Ποσοστά Ενίσχυσης του «Ειδικού Καθεστώτος της 
Επιχειρηµατικότητας των Νέων» Κατ. Λεπτοµέρειες “Ερυθρελάτης”  

Επιλέξιµες ∆απάνες 

1. ∆απάνες Ίδρυσης, Οργάνωσης και Λειτουργίας που αφορούν την πρώτη 5ετία 
λειτουργίας µετά την ίδρυση ή την υποβολή της αίτησης υπαγωγής: 

 
Οι δαπάνες αφορούν την πρώτη 5ετία 

µετά την ίδρυση (2012-2016) 

a. αµοιβές για νοµικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής 
συµβουλών που έχουν άµεση σχέση µε τη δηµιουργία της επιχείρησης, µέχρι ποσοστού 
δέκα τοις εκατό (10%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των 
τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ. 

�  
Σύµβαση έργου µε την εταιρία 

Συµβούλων Επιχειρήσεων καθαρής 
αµοιβής (χωρίς ΦΠΑ) €15.000 

b. τόκους εξωτερικής χρηµατοδότησης µε επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο 
αναφοράς, όπως εκάστοτε καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

�  
Τοκοχρεωλυτική δόση πενταετούς 

δανείου ύψους €200.000 από την Τράπεζα 
Πειραιώς µε ετήσιο επιτόκιο 5% 

c. µίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παραγωγής και χρησιµοποίηση τεχνολογικών 
υποδοµών που δηµιουργούνται µε εθνική και κοινοτική χρηµατοδότηση (όπως σε 
περίπτωση εγκατάστασης εντός Τεχνολογικών Πάρκων, Ζωνών Καινοτοµίας κ.λπ.), 

   Χ - 

d. ενέργεια, ύδρευση και θέρµανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους προς 
το ∆ηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών 
φόρων), όπως δηµοτικά τέλη κ.λπ., 

�  
Οι λειτουργικές αυτές δαπάνες 

προϋπολογίζονται σε €50.000 ετησίως 

e. µισθοδοσία βάσει συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας, όπου περιλαµβάνονται και οι 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, µε την προϋπόθεση ότι γι’ αυτές δεν έχουν δοθεί 
άλλου είδους ενισχύσεις. 

�  
Μισθοδοσία των 9 µισθωτών υπαλλήλων 

για 5 έτη 

2. ∆απάνες χρηµατοδοτικής µίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παραγωγής
12.  

Σύµβαση Leasing µε την Πειραιώς 
Leasing για τον εξοπλισµό στο µπαρ και 

την κουζίνα.  

Ποσοστά Ενίσχυσης 

Περιφέρεια 
Έτη   
1-3 

Έτη   
4-5 

+%   

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, ∆υτική 
Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Πελοπόννησος, Βόρειο 
Αιγαίο, Κεντρική & ∆υτική Μακεδονία 

35% 25% +5%13 �  
Περιφέρεια Ηπείρου, 35% για τα τρία πρώτα 

και 25% για τα δυο επόµενα έτη 

Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα, Αττική 25% 15% - Χ  

                                                 
12 Ελάχιστη διάρκεια χρηµατοδοτικής µίσθωσης (Leasing): 3 έτη για εξοπλισµό και κινητά, 5 έτη για αεροσκάφη και 10 έτη για ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. 
13 Επιπλέον ενίσχυση 5% για ολόκληρη την πενταετία για κατοίκους νησιών µε πληθυσµό κάτω από 5.000 
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Πίνακας 12: Εκταµιεύσεις Ενισχύσεων 3ου Σεναρίου 

∆απάνες Λεπτοµέρειες 2012 2013 2014 2015 2016 
Αµοιβή εταιρίας 
Συµβούλων 
Επιχειρήσεων 

Σύνολο €15.000, 20% καταβλητέο στο πρώτο έτος για τη σύνταξη του φακέλου 
χρηµατοδότησης και 80% στο δεύτερο έτος για την παρακολούθηση του έργου 

3.000 12.000 - - - 

Τόκοι δανείου 
Οι τόκοι του 5ετούς τραπεζικού δανείου (€200.000) µε ετήσιο επιτόκιο 5% που 
αποπληρώνεται µέσω ισόποσων ετήσιων πληρωµών (Ετήσια Τοκοχρεωλυτική ∆όση) 

10.000 8.190 6.290 4.295 2.200 

Λειτουργικές δαπάνες  Αφορούν δαπάνες ενέργειας, ύδρευσης και θέρµανσης 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

Μισθοδοσία 
προσωπικού 

Προϋπολογίζεται ένα µέσο µηνιαίο κόστος ανά υπάλληλο €900 βασικός µισθός & 
επιδόµατα + €315 εισφορές ΙΚΑ (περίπου 35%) που θα προσαυξάνεται κατά 5% 
ετησίως. Θα καταβάλλονται 14 µισθοί ετησίως σε κάθε εργαζόµενο εξαιρουµένου του 
πρώτου έτους λειτουργίας που θα καταβληθούν 11 (Έναρξη λειτουργίας από 1/4) 

120.285 160.774 168.782 177.221 186.082 

Μισθώµατα Leasing 
Η σύµβαση µε την Πειραιώς leasing θα περιλαµβάνει µίσθωση εξοπλισµού αξίας 
50.000, για τρία έτη, µε ετήσιο επιτόκιο 6% και υποχρέωση καταβολής ισόποσων 
µισθωµάτων ανά εξάµηνο 

18.460 18.460 18.460 - - 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 201.745 249.424 243.532 231.516 238.282 
Ποσοστό ενίσχυσης 35% 35% 35% 25% 25% 

∆ικαιούµενη ενίσχυση 70.611 87.298 85.236 57.879 59.571 
Συνολική ενίσχυση (δεν πρέπει να ξεπερνά το 100% της επένδυσης) 360.595 < 483.000 

Εκταµίευση ενίσχυσης14   70.611 87.298 85.236 57.879 

 
Τοκοχρεωλυτική ∆όση ∆ανείου  Τοκοχρεωλυτικό Μίσθωµα Leasing 

Έτος 

Ανεξόφλητο 
ποσό στην 
αρχή του 
έτους          

(1) 

Τόκος             
(2)=(1)*5% 

Εξόφληση 
Κεφαλαίου              

(3) 

Τοκοχρεωλυτ

ική ∆όση           
(4)=(2)+(3) 

Ανεξόφλητο 
ποσό στο 
τέλος του 
έτους            

(5)=(1)-(3) 

6µηνο 

Ανεξόφλητο 
ποσό στην 
αρχή του 
εξαµήνου     

(1) 

Τόκος            
(2)=(1)*3% 

Εξόφληση 
Κεφαλαίου              

(3) 

Τοκοχρεωλυτι

κό Μίσθωµα          
(4)=(2)+(3) 

Ανεξόφλητο 
ποσό στο 
τέλος του 
6µήνου    

(5)=(1)-(3) 
1 200.000 10.000 36.195 46.195 163.805 1 50.000 1.500 7.730 9.230 42.270 
2 163.805 8.190 38.005 46.195 125.800 2 42.270 1.268 7.962 9.230 34.308 
3 125.800 6.290 39.905 46.195 85.895 3 34.308 1.029 8.201 9.230 26.108 
4 85.895 4.295 41.900 46.195 43.995 4 26.108 783 8.447 9.230 17.661 
5 43.995 2.200 43.995 46.195 0 5 17.661 530 8.700 9.230 8.961 
      6 8.961 269 8.961 9.230 0 

                                                 
14 Εφόσον το έργο έχει ολοκληρωθεί µέσα στο 2012, η επιχείρηση θα δικαιούται την εκταµίευση των ποσών της κρατικής ενίσχυσης το επόµενο έτος από την αναγνώριση των 
δαπανών, δηλαδή θα εισπράττει µε ένα χρόνο υστέρηση. 
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Συνεπώς, η ένταξη στο «Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηµατικότητας των Νέων» θα οδηγήσει στο κατώτερο χρηµατοδοτικό σχήµα: 

Πίνακας 13: Χρηµατοδοτικό Σενάριο 3 

  
Επενδυτικό Έργο Ν. 

3908/2011 
Συνολικό Έργο 

  Ποσό Ποσοστό Ποσό Ποσοστό 
Ίδια Συµµετοχή 283.000 58,6% 300.000 54,5% 
Τραπεζικός ∆ανεισµός 200.000 41,4% 200.000 36,4% 
Επιχορήγηση Παγίων 0 0,0% 0 0,0% 
Leasing Εξοπλισµού 0 0,0% 50.000 9,1% 
Σύνολο 483.000 100,0% 550.000 100,0% 
Επιχορήγηση 
Λειτουργικών 
∆απανών 

360.595 74,7% 360.595 65,6% 

Συνολική 
Επιχορήγηση 360.595 74,7% 360.595 65,6% 

 

6.2.4 ΣΕΝΑΡΙΟ4: Ίδια Συμμετοχή - Γενικό Καθεστώς Ν. 3908/2011 - Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των 

Νέων Ν. 3908/2011 

Τέλος, σ’ αυτό το εξιδανικευµένο χρηµατοδοτικό σενάριο η επιχείρηση θα λάβει χρηµατοδότηση τόσο για την αγορά των παγίων (Γενικό Καθεστώς 

Ν. 3908/2011) όσο και για την κάλυψη των ετήσιων λειτουργικών δαπανών (Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηµατικότητας των Νέων του Ν. 3908/2011). 

Επίσης, σε αντίθεση µε το προηγούµενο σενάριο δε θα χρησιµοποιηθεί τραπεζικός δανεισµός και η χρηµατοδοτική µίσθωση θα ενταχθεί στο Γενικό 

Καθεστώς ενισχύσεων ώστε η επιχείρηση να λάβει επιχορήγηση 50% για έργο €533.000. Όσον αφορά την επιχορήγηση επί των παγίων οι 

εκταµιεύσεις θα ακολουθήσουν το ίδιο µοτίβο µε το σενάριο 2. Η ενίσχυση για την αγορά των παγίων και η επιπρόσθετη ενίσχυση που θα λάβει επί 

των λειτουργικών δαπανών υπολογίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 14: Εκταµιεύσεις Ενισχύσεων 4ου Σεναρίου 

∆απάνες Λεπτοµέρειες 2012 2013 2014 2015 2016 
Αµοιβή εταιρίας 
Συµβούλων 
Επιχειρήσεων 

Σύνολο €15.000, 20% καταβλητέο στο πρώτο έτος για τη σύνταξη του φακέλου 
χρηµατοδότησης και 80% στο δεύτερο έτος για την παρακολούθηση του έργου 

3.000 12.000 - - - 

Τόκοι δανείου 
∆ε θα συναφθεί τραπεζικό δάνειο, διότι η επένδυση καλύπτεται από την ιδία 
συµµετοχή και την επιχορήγηση των παγίων 

- - - - - 

Λειτουργικές δαπάνες  Αφορούν δαπάνες ενέργειας, ύδρευσης και θέρµανσης 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

Μισθοδοσία 
προσωπικού 

Προϋπολογίζεται ένα µέσο µηνιαίο κόστος ανά υπάλληλο €900 βασικός µισθός & 
επιδόµατα + €315 εισφορές ΙΚΑ (περίπου 35%) που θα προσαυξάνεται κατά 5% 
ετησίως. Θα καταβάλλονται 14 µισθοί ετησίως σε κάθε εργαζόµενο 

120.285 160.774 168.782 177.221 186.082 

Μισθώµατα Leasing 
Η σύµβαση µε την Πειραιώς Leasing περιλαµβάνεται στην ενίσχυση του Γενικού 
Καθεστώτος 

- - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 173.285 222.774 218.782 227.221 236.082 
Ποσοστό ενίσχυσης 35% 35% 35% 25% 25% 

∆ικαιούµενη ενίσχυση 60.650 77.971 76.574 56.805 59.021 
Συνολική ενίσχυση (δεν πρέπει να ξεπερνά το 100% της επένδυσης) 331.021 < 483.000 

Εκταµίευση ενίσχυσης Ειδικού Καθεστώτος Ν. 3908/201115 -  60.650 77.971 76.574 56.805 
Εκταµίευση ενίσχυσης Γενικού Καθεστώτος Ν. 3908/2011 133.250  106.600  - 26.650  - 

Συνολικές εισροές 133.250 167.250 77.971 103.224 56.805 
 

Συνεπώς, η ένταξη και στα δύο καθεστώτα θα οδηγήσει στο κατώτερο χρηµατοδοτικό σχήµα: 

                                                 
15 Εφόσον το έργο έχει ολοκληρωθεί µέσα στο 2012, η επιχείρηση θα δικαιούται την εκταµίευση των ποσών της κρατικής ενίσχυσης το επόµενο έτος από την αναγνώριση των 
δαπανών, δηλαδή θα εισπράττει µε ένα χρόνο υστέρηση. 
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Πίνακας 15: Χρηµατοδοτικό Σενάριο 4 

  
Επενδυτικό Έργο Ν. 

3908/2011 
Συνολικό Έργο 

  Ποσό Ποσοστό Ποσό Ποσοστό 
Ίδια Συµµετοχή 216.500 40,6% 233.500 42,5% 
Τραπεζικός ∆ανεισµός 0 0,0% 0 0,0% 
Επιχορήγηση Παγίων 266.500 50,0% 266.500 48,5% 
Leasing Εξοπλισµού 50.000 9,4% 50.000 9,1% 
Σύνολο 533.000 100,0% 550.000 100,0% 
Επιχορήγηση 
Λειτουργικών 
∆απανών 

331.021 62,1% 331.021 60,2% 

Συνολική 
Επιχορήγηση 597.521 112,1% 597.521 108,6% 

 
Συγκεντρωτικά, τα 4 χρηµατοδοτικά σενάρια παρουσιάζονται στον επόµενο  πίνακα. 

Ευελπιστούµε να υλοποιηθεί το τέταρτο, διότι η ενίσχυση που θα εξασφαλίσει 

σωρευτικά η επιχείρηση κατά την πρώτη πενταετία λειτουργίας της ξεπερνά τη 

συνολική επένδυση (108,6%). ∆εδοµένου, ότι δεν έχει εκδηλωθεί έως σήµερα µεγάλη 

συµµετοχή στο Ν. 3908/2011 - ιδιαίτερα στο Καθεστώς Νεανικής Επιχειρηµατικότητας 

η προθεσµία για το οποίο παρατείνεται συνεχώς -  θεωρούµε ότι υπάρχει µεγάλη 

πιθανότητα να πραγµατοποιηθεί το τέταρτο σενάριο. Συνεπώς, η ανάλυση που 

ακολουθεί στις επόµενες ενότητες βασίζεται στην πραγµατοποίηση του σεναρίου 

αυτού. 

Πίνακας 16: Σύνοψη Χρηµατοδοτικών Σεναρίων 

  ΣΕΝΑΡΙΟ 1 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 ΣΕΝΑΡΙΟ 3 ΣΕΝΑΡΙΟ 4 

  Ποσό Πο/τό Ποσό Πο/τό Ποσό Πο/τό Ποσό Πο/τό 

Ίδια 
Συµµετοχή 

300.00
0 

54,5% 
233.50

0 
42,5% 

300.00
0 

54,5% 233.50
0 

42,5% 

Τραπεζικός 
∆ανεισµός 

200.00
0 

36,4% 0 0,0% 
200.00

0 
36,4% 0 0,0% 

Επιχορήγηση 
Παγίων 

0 0,0% 
266.50

0 
48,5% 0 0,0% 

266.50
0 48,5% 

Leasing 
Εξοπλισµού 

50.000 9,1% 50.000 9,1% 50.000 9,1% 50.000 9,1% 

Σύνολο 
550.00

0 
100,0

% 
550.00

0 
100,0

% 
550.00

0 
100,0

% 
550.00

0 
100,0

% 
Επιχορήγηση 
Λειτουργικών 
∆απανών 

0 0,0% 0 0,0% 
360.59

5 
65,6% 

331.02
1 60,2% 

Συνολική 
Επιχορήγησ

η 
0 0,0% 

266.50
0 48,5% 

360.59
5 65,6% 

597.52
1 

108,6
% 
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6.3 Προϋπολογισμός πωλήσεων 2012 

∆εδοµένου ότι δε θα συµβεί κάποιο απρόσµενο γεγονός στο εξωτερικό περιβάλλον και 

ότι η επιχείρηση θα ξεκινήσει τη λειτουργία της χωρίς καθυστερήσεις (1/4/2011), οι 

προβλέψεις µας για τις µηνιαίες πωλήσεις του πρώτου έτους του επιχειρηµατικού 

πλάνου (2012) παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας 17: Προϋπολογισµός 
Πωλήσεων 2012 

ΜΗΝΑΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (€) 
Ιανουάριος 0 
Φεβρουάριος 0 
Μάρτιος  0 
Απρίλιος 27.000 
Μάιος 24.000 
Ιούνιος 18.000 
Ιούλιος  16.000 
Αύγουστος 14.000 
Σεπτέµβριος 15.000 
Οκτώβριος 23.000 
Νοέµβριος 28.000 
∆εκέµβριος 29.000 
Σύνολο 194.000 

 

Όπως παρατηρούµε από τον πίνακα οι περισσότερο κερδοφόροι µήνες για το 2012 θα 

είναι ο Νοέµβριος και ο ∆εκέµβριος, αφενός διότι οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν τους 

επισκέπτες των ορεινών περιοχών και αφετέρου διότι η “Ερυθρελάτη” θα έχει 

γνωστοποιηθεί ευρέως µέσω των ενεργειών του Μάρκετινγκ. Ωστόσο, αναµένουµε µια 

εποχικότητα στις πωλήσεις, µε την έννοια ότι κατά τους καλοκαιρινούς µήνες οι 

εκδροµείς-τουρίστες προτιµούν παραθαλάσσιες και γενικότερα πεδινές περιοχές. 

Εποµένως, άλλος ένας στόχος της επιχείρησης είναι να εξασφαλίσει ότι οι πελάτες της 

θα προτιµούν τις «διακοπές στο βουνό» καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

 

Από το δεύτερο έτος λειτουργίας της επιχείρησης βασική µας επιδίωξη είναι να 

σταθεροποιηθούν οι µηνιαίες πωλήσεις στις €20.000-25.000, ώστε η επιχείρηση να 

πραγµατοποιήσει ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξης των €250.000. Για τα τρία επόµενα 

έτη λειτουργίας (2014-2016) αναµένουµε µια ετήσια αύξηση του κύκλου εργασιών σε 

ποσοστό 15%.      
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6.4 Προϋπολογιστική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2012-

2016 

Υλοποιώντας το ανωτέρω επενδυτικό πρόγραµµα αναµένουµε οι πωλήσεις της εταιρίας 

µας να αυξάνονται κατά 15% ετησίως για την περίοδο 2012-2016. Αντίστοιχα θα 

πραγµατοποιηθούν εκτεταµένες προσπάθειες για την καλύτερη δυνατή διαχείριση του 

λειτουργικού κόστους. Οι δαπάνες προβολής και διαφήµισης θα είναι αυξηµένες το 

πρώτο έτος λειτουργίας της επιχείρησης και στην πορεία θα εξορθολογιστούν. 

Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη στο τέλος της πενταετίας αναµένουµε να έχουν αυξηθεί 

κατά 27,14%. Τα προϋπολογιζόµενα αποτελέσµατα για κάθε µια από τις περιόδους του 

επιχειρηµατικού πλάνου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 18: Προϋπολογιστική Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Πωλήσεις 194.000 270.000 310.500 357.075 410.636 

Μείον: Κόστος πωληθέντων 
(150.000

) 
(185.000

) 
(201.650

) 
(219.799

) 
(239.580

) 
Μικτά αποτελέσµατα 
εκµετάλλευσης 

44.000 85.000 108.850 137.277 171.056 

Πλέον: Λοιπά έσοδα 
εκµετάλλευσης 
(επιχορηγήσεις) 

133.250 167.250 77.971 103.224 56.805 

Μείον: Έξοδα διοίκησης (5.000) (7.000) (10.000) (11.000) (13.000) 
Μείον: Έξοδα προβολής & 
προώθησης 

(17.000) (5.000) (4.000) (4.000) (4.000) 

Μερικά αποτελέσµατα 
εκµετάλλευσης 

155.250 240.250 172.821 225.501 210.861 

Πλέον:  Πιστωτικοί τόκοι 400 600 650 880 700 
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι (3.000) (1.900) (1.000) (500) (500) 
Ολικά αποτελέσµατα 
εκµετάλλευσης 

152.650 238.950 172.471 225.881 211.061 

Μείον: Έκτακτα και ανόργανα 
έξοδα 

(2.500) (2.700) (2.600) (2.500) (2.900) 

Μείον: Αποσβέσεις παγίων µη 
ενσωµατωµένες στο 
λειτουργικό κόστος 

(3.700) (5.546) (7.281) (8.100) (9.452) 

Κέρδη προ φόρων 146.450 230.704 162.590 215.281 198.709 
Μείον: Φόρος εισοδήµατος (1.320) (6.345) (8.462) (11.206) (14.190) 
Καθαρά Κέρδη µετά φόρων 145.130 224.359 154.128 204.075 184.518 

Όσον αφορά τη διανοµή των κερδών µετά φόρων, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο Ν. 

3908/2011 δεσµεύει την επιχείρηση να διατηρεί τα εκταµιευόµενα ποσά της 

επιχορήγησης σε ειδικό λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού και να µη τα 

διανέµει µέχρι να παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της. Επίσης, έχει 
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συµφωνηθεί εκ των προτέρων µεταξύ των δυο επιχειρηµατιών το πρώτο έτος 

λειτουργίας (2012) να µη διανεµηθούν κέρδη, ώστε να ενισχυθεί η κεφαλαιακή 

επάρκεια της επιχείρησης. Αντιθέτως, στα επόµενα τέσσερα έτη θα υπάρχει 100% 

διανοµή των κερδών, δεδοµένου ότι η ρευστότητα θα εξασφαλίζεται από την 

εκταµίευση της κρατικής ενίσχυσης. Με το τέλος των εκταµιεύσεων της ενίσχυσης, η 

επιχειρηµατική αµοιβή θα µειωθεί στο 50% των κερδών. Βάση των παραπάνω η 

διανοµή των κερδών θα λάβει την ακόλουθη µορφή για την περίοδο 2012-2016: 

 

Πίνακας 19: Προϋπολογιστικός Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Καθαρά Κέρδη  145.130 224.359 154.128 204.075 184.518 
Μείον: Αφορολόγητο 
αποθεµατικό Ν. 3908/2011 

(133.250
) 

(167.250
) 

(77.971) 
(103.224

) 
(56.805) 

Κέρδη προς διάθεση 11.880 57.109 76.157 100.851 127.713 
Μείον: Επιχειρηµατική αµοιβή 0 57.109 76.157 100.851 127.713 

Αποτελέσµατα εις νέο 11.880 0 0 0 0 
 

6.5 Προϋπολογιστικοί Ισολογισμοί 2012-2016 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις 

της εταιρίας µας για το χρονικό ορίζοντα του επιχειρηµατικού πλάνου όπως θα 

καταγράφονται τη 31/12 κάθε διαχειριστικής χρήσης. Με εξαίρεση τα µεταφορικά µέσα 

(αυτοκίνητο τύπου βαν 7 θέσεων) για τα οποία δεν αναµένουµε να δηµιουργηθούν 

επιπρόσθετες ανάγκες στο άµεσο µέλλον, η εταιρία θα επενδύει κάθε χρόνο κεφάλαια 

σε αναµορφώσεις του χώρου, του εξοπλισµού και των πληροφοριακών της 

συστηµάτων. Επιπλέον, το 2015 υπάρχει υποχρέωση από το Ν. 3908/2011 να αγοράσει 

η επιχείρηση τον εξοπλισµό που έως τότε θα εκµεταλλεύεται µέσω της σύµβασης 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Είναι πολύ πιθανό τη δεδοµένη χρονική στιγµή να 

αποφασιστεί η πώληση και επαναµίσθωσή (sale & leaseback) του για να 

αντικατασταθεί µε νέας τεχνολογίας εξοπλισµό. Τέλος, στην ενίσχυση του Ενεργητικού 

θα συµβάλλει η κρατική ενίσχυση, τα ποσά τη οποίας θα αποταµιεύονται σε καταθέσεις 

όψεως και µεσοπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα (προθεσµιακές καταθέσεις, 

repos). 

 

Σε επίπεδο Παθητικού τα µερίδια των εταίρων θα παραµείνουν αµετάβλητα, ενώ 

σκοπεύουµε να κεφαλαιοποιήσουµε τα συσσωρευµένα αφορολόγητα αποθεµατικά µετά 

από το πέρας της πενταετίας. Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης θα είναι αυξηµένες στο 
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τέλος του πρώτου έτους λειτουργίας, λόγω των συµβάσεων µε την εταιρία συµβούλων 

και τη διαφηµιστική εταιρία καθώς και των οφειλών προς τους ασφαλιστικούς 

οργανισµούς. Στα επόµενα έτη οι υποχρεώσεις τις επιχείρησης θα µειωθούν σε 

αποδεκτά επίπεδα.  

 

Πίνακας 20: Προϋπολογιστικοί Ισολογισµοί 31/12/2012-16 

  2012 2013 2014 2015 2016 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           
Κτίρια 164.000 173.000 175.000 179.000 185.000 
Εξοπλισµός 245.000 255.000 257.000 303.000 305.000 
Μεταφορικά µέσα 16.000 15.300 13.600 11.900 10.200 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 39.000 44.000 43.000 46.000 50.000 
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 464.000 487.300 488.600 539.900 550.200 
Αποθέµατα 5.100 7.500 7.800 8.000 8.200 
Απαιτήσεις 1.000 1.300 1.400 1.500 1.800 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.000 100.453 162.546 208.847 257.000 
Σύνολο Κυκλοφορούντος 
Ενεργητικού 11.100 109.253 171.746 218.347 267.000 

Σύνολο Ενεργητικού 475.100 596.553 660.346 758.247 817.200 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ           
Εταιρικά µερίδια 233.500 233.500 233.500 233.500 233.500 
Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων 133.250 300.500 378.471 481.695 538.500 
Αποτελέσµατα εις νέο 11.880 0 0 0 0 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 378.630 534.000 611.971 715.195 772.000 
Προµηθευτές 3.600 3.500 4.700 5.800 6.800 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί 7.000 3.600 3.700 4.000 4.500 
Υποχρεώσεις προς εργαζοµένους 10.000 8.500 9.200 9.500 10.000 
Πιστωτές διάφοροι 15.000 0 0 0 0 
Προκαταβολές πελατών 13.499 15.245 16.214 17.852 17.900 
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 5.100 5.600 5.600 5.900 6.000 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων 
Υποχρεώσεων 54.199 36.445 39.414 43.052 45.200 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

42.271 26.108 8.961 0 0 

Σύνολο Μακροπρόθεσµων 
Υποχρεώσεων 

42.271 26.108 8.961 0 0 

Σύνολο Υποχρεώσεων 96.470 62.553 48.375 43.052 45.200 
Σύνολο Παθητικού 475.100 596.553 660.346 758.247 817.200 
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6.6 Αριθμοδείκτες 2012-2016 

Οι βασικοί αριθµοδείκτες της εταιρίας για την εξεταζόµενη περίοδο προϋπολογίζονται 

στα ακόλουθα επίπεδα: 

 

Πίνακας 21: Αριθµοδείκτες 

  2012 2013 2014 2015 2016 
ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Γενική Ρευστότητα 0,20  3,00  4,36  5,07  5,91  
Άµεση Ρευστότητα 0,19  2,96  4,32  5,04  5,87  

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ROE µετά φόρων 3,14% 10,69% 12,44% 14,10% 16,54% 
ROI µετά φόρων 2,50% 9,57% 11,53% 13,30% 15,63% 
Καθαρό περιθώριο κέρδους 6,12% 21,15% 24,53% 28,24% 31,10% 
Μικτό περιθώριο κέρδους 22,68% 31,48% 35,06% 38,44% 41,66% 

Για την ανάλυση υπολογίσαµε για τα έτη 2012-2016 τους εξής αριθµοδείκτες 

ρευστότητας
16: 

• Γενική Ρευστότητα = Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

• Άµεση Ρευστότητα = Κυκλοφορούν Ενεργητικό εκτός των αποθεµάτων / 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι κρίσιµο έτος λειτουργίας της επιχείρησης θα είναι 

το πρώτο, όπου πρέπει να γίνει ένας πολύ καλός προγραµµατισµός των ταµειακών 

ροών της επιχείρησης. Από το δεύτερο έτος λειτουργίας η επιχείρησή µας δεν πρόκειται 

να αντιµετωπίζει προβλήµατα ρευστότητας. 

Εξετάζοντας την κερδοφορία της εταιρίας χρησιµοποιήσαµε τους παρακάτω δείκτες 

αποδοτικότητας: 

• Καθαρό Περιθώριο Κέρδους = Καθαρά Κέρδη / Κύκλος Εργασιών 

• Μικτό Περιθώριο Κέρδους = Μικτό Αποτέλεσµα / Κύκλος Εργασιών 

• Αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) = Καθαρά κέρδη / Ίδια Κεφάλαια 

• Αποδοτικότητα των Επενδυµένων Κεφαλαίων (ROI) = Καθαρά κέρδη / Σύνολο 

Ενεργητικού 

Αναφορικά µε την κερδοφορία της εταιρίας αναµένουµε να κινηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά 

επίπεδα την επόµενη πενταετία. Μάλιστα θέτοντας σε λειτουργία ένα πρόγραµµα 

εξοικονόµησης λειτουργικών δαπανών, αναµένουµε η κερδοφορία να έχει αυξητικές 

                                                 
16 Αριθµοδείκτες που υποδηλώνουν την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες 
υποχρεώσεις της. 
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τάσεις από έτος σε έτος. Η επαρκής ρευστότητα και η υψηλή κερδοφορία θα 

αποτελέσει αναµφίβολα τη βάση για το σχεδιασµό του επόµενου επενδυτικού µας 

προγράµµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

7.1 Έλεγχος Ταμειακών Ροών 

Η µέθοδος που θα χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο των αποτελεσµάτων (2012-2016), θα 

είναι η µέθοδος των αποκλίσεων. Πιο συγκεκριµένα, θα εξετάζονται περιοδικά (ανά 

τρίµηνο) οι εξής αποκλίσεις: 

• Απόκλιση Επενδυτικής ∆απάνης κατά το τέλος του Μαρτίου που θα έχουν 

ολοκληρωθεί όλες οι επενδυτικές δαπάνες 

• Απόκλιση Κόστους Παραγωγής 

• Απόκλιση Κύκλου Εργασιών 

• Απόκλιση Καθαρών Αποτελεσµάτων 

• Απόκλιση Λειτουργικών ∆απανών και ιδιαίτερα στις κατηγορίες προσωπικού, 

σταθερών εξόδων και στο κόστος συναλλαγής µε τους προµηθευτές της 

επιχείρησης. 

• Σύγκριση Αριθµοδεικτών 

 

7.2 Πλάνο Διαφυγής 

Η επιχείρηση διαθέτει ένα ισχυρό σχέδιο διαφυγής για τα επόµενα 5 έτη. Σε περίπτωση 

που επιδεινωθεί η κατάσταση της ελληνικής αγοράς (και ακολούθως των ελλήνων 

καταναλωτών) θα εξεταστεί η συµπίεση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης 

ώστε να µπορεί να προσφέρει προϊόντα σε περισσότερο ανταγωνιστικές τιµές. 

Επιπλέον, στην περίπτωση που υπάρχει απόρριψη και από τα δύο καθεστώτα του 

Αναπτυξιακού Νόµου η επένδυση θα πρέπει υποχρεωτικά να καλυφθεί µε τραπεζικό 

δανεισµό όπως αναφέρθηκε και στην περίπτωση 6.2.1. Εποµένως καθίσταται σαφές ότι 

η βιωσιµότητα της επένδυσης εξαρτάται από την εξασφάλιση της τραπεζικής 

χρηµατοδότησης σε µια εποχή που ο τραπεζικός και χρηµατοπιστωτικός κλάδος 

εµφανίζεται διστακτικός στην χορήγηση δανείων.  

 

7.3  Ασφαλιστική Κάλυψη  

Τέλος, η επιχείρηση θα διαθέσει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη του κτιρίου, των 

µηχανηµάτων και των µεταφορικών µέσων της σε συνεργασία µε µεγάλη εγχώρια 

επιχείρηση ασφαλίσεων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Απώτερος σκοπός της εν λόγω διπλωµατικής εργασίας είναι να παρουσιάσει τα 

συστατικά στοιχεία ενός πρότυπου Επιχειρηµατικού Πλάνου για µια υπό σύσταση 

ξενοδοχειακή επιχείρηση καθώς και να προετοιµάσει την πρόταση υπαγωγής του 

επενδυτικού σχεδίου στον νέο επενδυτικό Αναπτυξιακό Νόµο 3908/2011. Το εν λόγω 

επιχειρηµατικό πλάνο αφορά την σύσταση νέας επιχείρησης (startup) µε τον 

διακριτικό τίτλο «Ερυθρελάτη» στο χωριό Αρίστη που ανήκει στο δυτικό τµήµα των 

Ζαγοροχωρίων του νοµού Ιωαννίνων. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για την 

συλλογή των στοιχείων περιλαµβάνει την πρωτογενή έρευνα και τη µέθοδο της 

παρατήρησης. Στην βιβλιογραφική επισκόπηση αναλύθηκαν τα σηµαντικότερα µέρη 

του επιχειρηµατικού πλάνου και τα κυριότερα εργαλεία του όπως η ανάλυση του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, το µίγµα µάρκετινγκ, οι 

χρηµατοοικονοµικές προβλέψεις και ο έλεγχος. 

 

Η «Ερυθρελάτη» θα αποτελέσει µια πολύ µικρή επιχείρηση σύµφωνα µε τις 

προϋποθέσεις ένταξης στον αναπτυξιακό - επενδυτικό Ν.3908/2011 (9 Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας). Κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης θα είναι οι υπηρεσίες 

ξενοδοχείου ύπνου πολυτελείας και Ά κατηγορίας (5 αστέρων), µε εστιατόριο που 

εντάσσονται στον Κωδικό Αριθµό ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆) 55.10.10.03. Στόχος της 

επιχείρησης είναι η ίδρυση µιας υγιούς, καινοτόµου και κερδοφόρου ξενοδοχειακής 

µονάδας εφαρµόζοντας µια στρατηγική Επέκτασης του Προϊόντος (Product 

Development) και ακολουθώντας µια στρατηγική ∆ιαφοροποίησης απέναντι στον 

ανταγωνισµό.  

 

Σύµφωνα µε την ανάλυση του κλάδου τα στοιχεία που προκύπτουν για την περεταίρω 

ανάπτυξη του δηµιουργούν προσδοκίες για γρήγορη επίτευξη των στόχων που έχουν 

τεθεί εξαρχής για την επιχείρηση. Με βάσει τα στοιχεία της ΕΣΥΕ παρατηρείται µια 

συνεχής αύξηση την τελευταία 10ετία των εσόδων που προέρχονται από την βαριά 

βιοµηχανία της χώρας µας που δεν είναι άλλη από τον τουρισµό. Επιπρόσθετα το 

συνολικό µέγεθος της αγοράς (σε αξία) των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Πολυτελείας, 

Α΄ και Β΄ κατηγορίας, παρουσίασε διαχρονική αύξηση κατά την περίοδο 1998-2008, µε 

µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής 6,6%, ενώ αναφορικά µε την ποσοστιαία συµµετοχή της 

υπό εξέταση κατηγορίας ξενοδοχείων στο σύνολο της υπό εξέτασης αγοράς, το έτος 

2010 οι µονάδες Α’ κατηγορίας αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο µερίδιο (47,3%), 
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γεγονός που καταδεικνύει το µέρος της αγοράς όπου δηµιουργείται η µεγαλύτερη 

ζήτηση. Συνυπολογίζοντας λοιπόν και την Προϋπολογιστική Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων Χρήσεως 2012-2016 καθίσταται σαφές ότι οι προϋποθέσεις για την 

επιτυχή επίτευξη του επιχειρηµατικού πλάνου είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. 

 

Πάραυτα όµως θα πρέπει να λάβουµε σοβαρά υπ’ όψιν µας τόσο τα αδύναµα σηµεία 

του κλάδου (έντονο στοιχείο εποχικότητας, έλλειψη τουριστικής εκπαίδευσης, έλλειψη 

αεροπορικών εταιρειών χαµηλού κόστους) όσο και το ιδιαίτερα εύθραυστο οικονοµικό 

περιβάλλον της χώρας µας (αύξηση έµµεσων φόρων, αναξιοπιστία στην χρονικά 

προγραµµατισµένη εκταµίευση επιχορηγήσεων, δυσκολία σύναψης δανεικών 

συµβάσεων).     

 

Άµεση σχέση µε τα προαναφερθέντα έχει να κάνει και το γεγονός ότι σε χρηµατοδοτικό 

επίπεδο η βιώσιµη ανάπτυξη της επιχείρησης θα εξασφαλιστεί από την κρατική 

ενίσχυση της αγοράς παγίων και των λειτουργικών δαπανών από το «Γενικό 

Καθεστώς» και το «Ειδικού Καθεστώτος της Επιχειρηµατικότητας των Νέων» του 

Ν. 3908/2011. Στην περίπτωση που υπάρχει απόρριψη και από τα δύο καθεστώτα του 

Αναπτυξιακού Νόµου η επένδυση θα πρέπει υποχρεωτικά να καλυφθεί µε τραπεζικό 

δανεισµό κάτι που σηµαίνει πρακτικά πως η επιχείρηση να επιβαρυνθεί µε ένα πολύ 

σηµαντικό επιπλέον κόστος το οποίο θα θέσει τα όρια ελέγχου των αποκλίσεων των 

οικονοµικών αποτελεσµάτων εξαιρετικά ανελαστικά. Εποµένως καθίσταται σαφές ότι η 

βιωσιµότητα της επένδυσης εξαρτάται από την εξασφάλιση της τραπεζικής 

χρηµατοδότησης σε µια εποχή που ο τραπεζικός και χρηµατοπιστωτικός κλάδος 

εµφανίζεται διστακτικός στην χορήγηση δανείων.    
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