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Εισαγωγή
Η επιχειρηματικότητα επιδέχεται πολλών ορισμών και προσεγγίσεων, που
εκτείνονται από το δημιουργείν έως το επιβιώνειν, από την ανάληψη ρίσκου έως την
άσκηση ηγεσίας για τη πραγμάτωση του στόχου και από την επιθυμία αυταπασχόλησης
έως την πραγμάτωσή της.
Πάνω απ’ όλα όμως, η επιχειρηματικότητα είναι νοοτροπία, κυρίως ατόμων που
ανήκουν σε μια ετερογενή ομάδα και που έχουν το ταλέντο να αναγνωρίζουν ευκαιρίες
εκεί που οι άλλοι δεν τις βλέπουν και να οργανώνονται για να επιτύχουν το τελικά
επιδιωκόμενο όφελος.
Η επιχειρηματικότητα είναι στενά συνδεδεμένη με την καινοτομία, που αναζητά
διαρκώς κάτι νέο, το οποίο να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες (ή και τεχνητές)
ανάγκες του ανθρώπου και για το σκοπό αυτό αναπλάθει το παλιό. Οφείλει όμως να είναι
το ίδιο συνδεδεμένη και με τη κοινωνική υπευθυνότητα και το σεβασμό στη οικολογική
ισορροπία, προκειμένου να παραμείνει ωφέλιμη και επομένως βιώσιμη.
Η οικονομική κρίση που βιώνουμε απαιτεί σοβαρές και ορθολογικές κινήσεις στον
κλάδο της επιχειρηματικότητας σε διάφορες περιοχές στον ελλαδικό χώρο. Ο
αγροτουρισμός είναι μια βιώσιμη λύση επιχειρηματικά που μπορεί να ωθήσει στην άνοδο
της οικονομίας. Ο αγροτουρισμός, όσο είναι για την Ελλάδα κρατική και εθνική
υπόθεση, άλλο τόσο είναι κοινωνική και οργανωτική υπόθεση. Δεν λείπουν σήμερα τόσο
τα οικονομικά κίνητρα για επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα, δεν λείπει ο κεντρικός
σχεδιασμός και οι φόρμες των προγραμμάτων. Λείπει περισσότερο η κοινωνική
οργάνωση, το ανθρώπινο κεφάλαιο και οι καινοτόμες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για
την αφομοίωση αυτών των δυνατοτήτων. Λείπει η ικανότητα της δημόσιας διοίκησης
προς τα κάτω, στην Περιφέρεια και τους Δήμους, για να δώσει πνοή σε μια τέτοια
προοπτική. Πάντοτε βασικός συντελεστής μιας κλαδικής οικονομικής πολιτικής, όπως
είναι και ο αγροτουρισμός, είναι το διαθέσιμο ανθρώπινο κεφάλαιο, το θεσμικό
περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται, η υπάρχουσα οργανωτική κουλτούρα. Η
σημασία άλλωστε του αγροτουρισμού υπερβαίνει την οικονομική σημασία, δημιουργεί
κοινωνικά και πολιτιστικά κίνητρα στην ποιότητα ζωής.
Μια από τις περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά για
αγροτουριστικές επιχειρήσεις είναι η περιοχή της πόλης της Κοζάνης στη Δυτική
Μακεδονία. Στο business plan της μεταπτυχιακής εργασίας για το επιχειρηματικό σχέδιο
που εξετάζεται, η συγκεκριμένη περιοχή με το πλεονέκτημα της ανεκμετάλλευτης
επιχειρηματικά λίμνης, η επένδυση για την ανάπτυξη της, με την προσθήκη καινοτομιών
προϊδεάζει σε μια θετική εξέλιξη τουριστικά. Η άνοδος της επιχειρηματικότητας δεν θα
επιφέρει μόνο οικονομική άνθηση στην καρδιά της πόλης αλλά και συγκράτηση του
πληθυσμού των γύρω περιοχών της με νέες θέσεις εργασίας.
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Abstract
Στην χώρα μας ο τομέας της επιχειρηματικότητας καθιστά αναγκαία την προώθησή
και την ανάπτυξη από επιδοτούμενα προγράμματα καθώς και την προώθηση της
καινοτομίας ως βασικό άξονα για την υλοποίηση νέων ιδεών. Ειδικότερα την περίοδο
οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα μας ο τουρισμός και γενικότερα η
επιχειρηματικότητα είναι πλέον ζωτικής σημασίας για την διάσωση της οικονομίας.
Στο πρώτο κεφάλαιο της μεταπτυχιακής εργασίας εξετάζεται τι ακριβώς είναι και τι
επιδιώκει η επιχειρηματικότητα. Τι είναι επιχείρηση, ποιες οι βασικές λειτουργίες της
και ποιος είναι ο σκοπός της. Οι έννοιες και οι ορισμοί του management και marketing.
Τα χαρακτηριστικά του επιτυχημένου επιχειρηματία και του επιτυχημένου manager και
ποιος κρίνει την επιτυχία μιας επιχείρησης. Ποιο είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο μιας
επιχείρησης και ποια η σημασία του. Οι τομείς κλειδιά μιας επιχείρησης και οι
προϋποθέσεις της επιχειρηματικής επιτυχίας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται ο αγροτουρισμός ως μια μορφή εναλλακτικού
τουρισμού η οποία στην Ελλάδα βρίσκει πρόσφορο έδαφος χάρη στην γεωγραφική της
τοποθεσία. Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα επιχειρηματικά προγράμματά για
τον αγροτουρισμό δίνει έμφαση σε έναν τομέα όπου πολλές περιοχές μπορούν να
εκμεταλλευτούν, μια χρυσή ευκαιρία αναζωπύρωσης της οικονομία τους. Ποια είναι η
έννοια του αγροτουρισμού και τα πλεονεκτήματά του. Ποια η σημασία του για τον
ντόπιο πληθυσμό, την αγροτική οικογένεια και τον αγροτουρίστα. Η έννοια του
εναλλακτικού τουρισμού, οι επιπτώσεις και οι προοπτικές του.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) που αφορά
την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας στην πόλη της Κοζάνης. Τι είναι business plan και
ανάλυση του επιδοτούμενου προγράμματος για την έναρξη της επιχείρησης. Ο
αγροτουρισμός ως εναλλακτική μορφή τουρισμού στην περιοχή της Κοζάνης. Οι
καινοτομίες που διέπουν την επιχείρηση και για ποιους λόγους το επιλεγόμενο
επιχειρησιακό πρόγραμμα θεωρείται εφαρμόσιμο και βιώσιμο για την οικονομική,
επιχειρηματική και πολιτιστική ανάπτυξη της παραπάνω περιοχής. Η σημασία της
καινοτομίας που χρίζει την επιχείρηση ως πρότυπη και πρωτότυπη για την ανάδειξη της
παραπάνω περιοχή ως τουριστικό προορισμό.
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Κεφάλαιο 1
1.1 Οι έννοιες επιχειρηματικότητα και επιχειρηματίας.
Πολλοί είναι οι συγγραφείς οι οποίοι έχουν συνεισφέρει στις θεωρίες για την
επιχειρηματικότητα η οποία για την κατανόηση της εστιάζεται σε τρεις προσεγγίσεις και
συνδέονται με τις παρακάτω πηγές1:
• Τη συμβολή εκπροσώπων της οικονομικής επιστήμης σχετικά με το ρόλο του
επιχειρηματία στην οικονομική ανάπτυξη και την εφαρμογή της οικονομικής θεωρίας,
• τη σχολή των ψυχολογικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του επιχειρηματία ή
προσωπολογική προσέγγιση,
• την προσέγγιση συμπεριφοράς και κοινωνικών χαρακτηριστικών, η οποία δίνει
έμφαση τόσο στην επιρροή του κοινωνικού περιβάλλοντος όσο και στα γνωρίσματα του
χαρακτήρα.
Ιδιαίτερα οι δύο τελευταίες προσεγγίσεις είναι οι πιο αμφιλεγόμενες και εκφράζονται
ισχυρισμοί ότι τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματία δεν μπορούν να
καθοριστούν.
H επιχειρηματικότητα συμβάλει στη δημιουργία ενός επιπέδου ζωής το οποίο είναι
ικανοποιητικό και εξασφαλίζει την ευημερία σε όλα τα άτομα. Η έννοια της ευημερίας
δεν αναφέρεται μόνο στην οικονομική κατάσταση, αλλά αντικατοπτρίζεται σε πολλούς
άλλους τομείς, όπως στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, στο επίπεδο της εκπαίδευσης
που παρέχεται στην κοινωνία, στο επίπεδο πολιτισμού, στη μείωση της ανεργίας κτλ.
Νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, που αφορούν την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης
η τον αναπροσανατολισμό μιας υπάρχουσας (π.χ. μετά την μεταβίβαση μιας επιχείρησης
σε ένα νέο ιδιοκτήτη), δίνουν ώθηση στην παραγωγικότητα. Αυξάνουν την
ανταγωνιστική πίεση, αναγκάζοντας άλλες επιχειρήσεις να αντιδράσουν βελτιώνοντας
τις επιδόσεις τους η καινοτομώντας. Οι υψηλότερες επιδόσεις των επιχειρήσεων, σε
επίπεδο οργάνωσης, μεθόδων, προϊόντων, υπηρεσιών ή αγορών, βελτιώνουν την
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας συνολικά. Η διαδικασία αυτή, προσφέρει στους
καταναλωτές πλεονεκτήματα χάρη στην αύξηση των επιλογών και στην μείωση των
τιμών.
Σύμφωνα2 με τον Landau Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία κατά την οποία
άνθρωποι, κεφάλαια, αγορές, παραγωγικές εγκαταστάσεις και γνώση συνενώνονται για
να δημιουργήσουν μια επιχείρηση η οποία δεν υπήρχε προηγουμένως. Σύμφωνα με τον
Gartner Επιχειρηματικότητα είναι η δημιουργία μιας νέας δραστηριότητας.

1

David Deakins, Mark Freel, Επιχειρηματικότητα, εκδόσεις Κριτική 2007, σελ.38

2

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα – ΕΚΕΦΕ - Εθνικό & Καποδιστριακό Παν. Αθηνών – Σ. Βλιάμος,,
http://www.liaison.tuc.gr/fileadmin/users_data/liaison/Library/Innovation/seminario_kainotomia_vliamos.pdf
(πρόσβαση 20/1/2012)

8

Ο Venkataraman αναφέρει ότι επιχειρηματικότητα είναι η προσεκτική ανάλυση της
διαδικασίας ανακάλυψης ευκαιριών, της αξιολόγησης και της αξιοποίησής τους. Οι
Stevenson και Jarillo, υποστηρίζουν ότι είναι η διαδικασία υλοποίησης επιχειρηματικών
ευκαιριών υπό συνθήκες περιορισμένης διαθεσιμότητας πόρων παρατηρώντας,
αναλύοντας και ανακαλύπτοντας κάτι καινούριο3 και μειώνοντας την αβεβαιότητα.
Οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν στο ότι η επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει
εκτός των άλλων τη διαδικασία ανακάλυψης και αξιοποίησης επιχειρηματικών
ευκαιριών, την ανάπτυξη της καινοτομίας, την εξεύρεση τρόπων μείωσης της
αβεβαιότητας για την επίτευξη κέρδους, το επιχειρηματικό πλεονέκτημα, τα προσωπικά
χαρακτηριστικά του επιχειρηματία, την κοινωνία και επιχειρηματικότητα, το
επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον4.
Η έννοια της επιχειρηματικότητας είναι πολυδιάστατη και μπορεί να εμφανίζεται σε
διάφορα πλαίσια οικονομικά η μη και σε κάθε είδος οργάνωσης. Υπάρχουν δύο (2) είδη
επιχειρηματικότητας5. Η επιχειρηματικότητα που προκύπτει από τα στελέχη υφιστάμενης
επιχείρησης και ονομάζεται ενδοεπιχειρηματικότητα (intraprenership) και η
επιχειρηματικότητα που αφορά τη δημιουργία και ανάπτυξη νέας επιχείρησης (start up)
από μεμονωμένο άτομο που ονομάζεται επιχειρηματίας και είναι το άτομο που
δημιουργεί καινούρια αξία (καινοτομία ή επιχείρηση).
1.1.1 Τα είδη της επιχειρηματικότητας
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με πιο απλά λόγια μπορούμε να πούμε ότι τα είδη της
επιχειρηματικότητας τα οποία συμβάλουν στην σωστή λειτουργία και απόδοση μιας
επιχείρησης είναι :
• Υψηλή δημιουργικότητα, νέες ιδέες (καινοτομία: η ικανότητα να κάνεις νέα
πράγματα).
• Προσαρμογή σε παλιές λύσεις (δημιουργικότητα: η ικανότητα να σκέφτεσαι νέα
πράγματα).
Α) Δημιουργικότητα
Για να προκύψει6 δημιουργικότητα είναι απαραίτητη η ύπαρξη του χάους. Αλλά ενός
δομημένου και επικεντρωμένου στη δημιουργία χάους. Αυτό σημαίνει ότι η
δημιουργικότητα είναι μέρος ενός ευρύτερου περισσότερο ορθολογικού και γνωστικού
δομημένου περιβάλλοντος.
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Επιχειρηματικότητα : Aρχικές προσεγγίσεις
http://www.entre.gr/wpcontent/uploads/2008/02/entrepreneurship_dp_1.pdf (πρόσβαση 18/1/2012)
4
Επιχειρηματικότητα : Aρχικές προσσεγγίσεις http://www.entre.gr/wpcontent/uploads/2008/02/entrepreneurship_dp_1.pdf (πρόσβαση 18/1/2012)
5
Επιχειρηματικότητα : Aρχικές προσσεγγίσεις http://www.entre.gr/wpcontent/uploads/2008/02/entrepreneurship_dp_1.pdf (πρόσβαση 18/1/2012)
6
Kuratko & Hodgetts, Effective Small Business Management, 7η έκδοση 2001, σελ. 122
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Εμπόδια στην δημιουργικότητα τα οποία πολλές φορές συμβάλουν στην αποτυχία του
επιχειρηματία να επιτύχει επιχειρηματικά:
− Ψάχνοντας για την μοναδική σωστή απάντηση.
− Επιμονή στο να είμαστε λογικοί.
− Τυφλή υπακοή στους κανόνες.
− Επιμονή στην πρακτικότητα.
− Επιθυμία για υπερ-εξειδίκευση.
− Αποφυγή ασαφειών.
− Φόβος να μην θεωρηθούμε ανόητοι.
− Φόβος δημιουργίας λαθών με συνέπεια την αποτυχία.
− Πεποίθηση ότι δεν είμαστε δημιουργικοί.
Β) Καινοτομία
Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης, πλέον, οικονομίας και του γενικότερου
κλίματος ανασφάλειας και αναταράξεων οι οποίες παρουσιάζονται τους τελευταίους
μήνες στον επιχειρηματικό κόσμο στην Ελλάδα, η εφαρμογή στρατηγικής καινοτομίας
στις επιχειρήσεις έχει αναγνωριστεί ευρύτερα ως σημαντική επιταγή7.
Στις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει παγκοσμίως αποδεκτό ότι οι καινοτομίες
οποιουδήποτε είδους είναι σημαντικές πηγές αύξησης παραγωγικότητας. Θεωρούνται ως
σημαντικά μέσα μέσω των οποίων όχι μόνο οι οργανώσεις αλλά και οι χώρες μπορούν να
αποκομίσουν και να στηρίξουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις διεθνείς
ανταγωνιστικές αγορές8.
Με τον ρόλο της καινοτομίας στις εφευρέσεις και την εφαρμογή τους στην
τεχνολογία, εμφανίζονται νέες τεχνικές παραγωγής, νέα προϊόντα και καινούργιες
χρήσεις τους. Δημιουργούνται μεγαλύτερες ευκαιρίες κερδών για τους επιχειρηματίες
που θα κατόρθωναν να ανταποκριθούν στη νέα αυτή αύξηση της ζήτησης και να
οργανώσουν τις παραγωγικές τους μονάδες χρησιμοποιώντας τις καινούργιες τεχνολογίες
με αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να παράγουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα9.
Η ανάγκη για καινοτομία και επιχειρηματικότητα αποτελεί το κλειδί στον ορίζοντα
του 21ου αιώνα που θα υποκινήσει ολάκερο το κοινωνικό- οικονομικό στερέωμα. Για να
μπορέσει μια επιχείρηση να επιβιώσει σε έναν ολοένα και πιο ανταγωνιστικό κόσμο,
ανεξάρτητα από το μέγεθος της, θα πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει και να
αναπροσαρμόζεται στις αλλεπάλληλες προκλήσεις. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να είναι
ανοιχτή σε νέες ιδέες, διαδικασίες και μεθόδους οργάνωσης και να μπορεί να τις
απορροφήσει δημιουργικά. Οι στρατηγικές και μέθοδοι καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση10.
Εξίσου σημαντικά είναι και τα εθνικά και περιφερειακά συστήματα καινοτομίας που
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και εξέλιξη τον καινοτόμων επιχειρήσεων. Η σημασία της
καινοτομίας μιας οργάνωσης οποιουδήποτε είδους και για μια χώρα συνολικά είναι
7

.Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογική Καινοτομία, http://www.scribd.com/doc/11136314/Καινοτομία-καιΕπιχειρηματικότητα (πρόσβαση 18/1/2012)
8
Πάνος Γ. Πιπερόπουλος, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία & Business Clusters, εκδόσεις Σταμούλης 2008, σελ. 19
9
Πέτρος Τομαράς, Εισαγωγή στο Marketing και την έρευνα αγοράς, 4η έκδοση, Αθήνα 2009, σελ. 35- 36
10
Πάνος Γ. Πιπερόπουλος, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία & Business Clusters, όπ. αν. σελ. 20

10

αδιαφιλονίκητη στη βιβλιογραφία του management και τον επιχειρηματικό κόσμο του
21ου αιώνα11. Μερικοί συγγραφείς έχουν χαρακτηρίσει τον 21ο αιώνα ως τον αιώνα της
καινοτομίας.
Σύμφωνα με τον Drucker12 καινοτομία είναι το ‘ειδικό εργαλείο’ του επιχειρηματία,
είναι το μέσον με το οποίο εκμεταλλεύεται την αλλαγή ως ευκαιρία για μια διαφορετική
επιχείρηση ή διαφορετική υπηρεσία.
Για έναν πολύ γνωστό εφευρέτη και καινοτόμο επιχειρηματία, τον Τhomas Edison, η
καινοτομία είναι 99% προσπάθεια και 1% έμπνευση. Για τον J. Schumpeter που
θεωρείται αυτός που έθεσε την επιχειρηματική δραστηριότητα στο βάθρο που πιστεύεται
ότι ανήκει, η καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής ζωής και νοείται ως η
διαδικασία ανάπτυξης νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, νέων αγορών και πηγών πρώτων
υλών ή εισροών, νέων διαδικασιών παραγωγής και μορφών οργάνωσης 13.
Στην μεγάλη κρίση όπου διανύουμε η έννοια, ο ρόλος και η σημασία της καινοτομίας
θα αναλυθεί και θα εξεταστεί περισσότερο από κάθε άλλη λέξη κλειδί που ανήκει στον
κόσμο της επιχειρηματικότητας. Σαφώς όσο περνάνε τα χρόνια μεγαλώνει και αλλάζει
ραγδαία η τεχνολογία και οι επιχειρηματίες που πρωτοπορούν σε μια καινοτομία, μετά
από καιρό λόγω αντιγραφής της ίδιας από ανταγωνιστές δημιουργείται η ανάγκη εύρεσης
νέων ιδεών από τους πρώτους για την προώθηση ενός προϊόντος ή την ανακάλυψη ενός
νέου ή μιας πατέντας, δίπλα στη λέξη καινοτομία θα μπορούσαμε να βάλουμε ως πιο
σημαντικές: τεχνολογία, νέα ιδέα ή δημιουργικότητα. Θα προτιμηθεί η λέξη: πελάτης ή
αλλιώς αγοραστικό κοινό. Και αυτό γιατί καθίσταται άκρως αναγκαίο με την δυσκολία
των καιρών και την έλλειψη ρευστότητας οτιδήποτε πέραν τεχνολογικών μέσων ή το
δημιουργικό κομμάτι, η προσέλκυση πελατείας η οποία στο σύνολο της θα θεωρήσει ένα
προϊόν όσο το δυνατόν οικονομικό, ικανοποιητικό, ευρείας χρήσης και κατανάλωσης. Σε
άλλες εποχές η αγοραστική αξία ήταν ανάλογη της τεχνολογίας και της τάσης προς μια
νέα ανακάλυψη. Πλέον, σημασία έχουν περισσότερο τα αναγκαία αγαθά, ό,τι κι αν
συνεπάγεται για τον καθένα αναγκαίο αγαθό, το οποίο είναι προσιτό ή θα θεωρηθεί
προσιτό σε σχέση με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες ίδιας κατηγορίας.
Κατά14 τον P. Drucker (1990) οι πηγές για άντληση και αξιοποίηση από τις
επιχειρήσεις της καινοτομίας είναι επτά, εξ αυτών τέσσερις είναι ενδογενείς και τρεις
είναι εξωγενείς.
¾ Ενδογενείς παράγοντες :
• Το απρόσμενο, δηλαδή, η απρόσμενη επιτυχία ή αποτυχία, το απρόσμενο
εξωτερικό γεγονός. Η απρόσμενη επιτυχία προσφέρει μεγάλη ευκαιρία για επιτυχημένη
11

Πάνος Γ. Πιπερόπουλος, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία & Business Clusters, όπ. αν. σελ. 21
Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα – ΕΚΕΦΕ - Εθνικό & Καποδιστριακό Παν. Αθηνών – Σ.
Βλιάμος,http://www.liaison.tuc.gr/fileadmin/users_data/liaison/Library/Innovation/seminario_kainotomia_vliamos.pdf
(πρόσβαση 20/1/2012).
13
Η Ευρεσιτεχνία ως Προπομπός της Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Εφαλτήριο Ανάπτυξης της
Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, http://opencoffee.gr/wp-content/uploads/2008/05/Gwniadhs_PhDThesis.pdf,
(πρόσβαση 20/1/2012)
14
Η Ευρεσιτεχνία ως Προπομπός της Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Εφαλτήριο Ανάπτυξης της
Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, http://opencoffee.gr/wp-content/uploads/2008/05/Gwniadhs_PhDThesis.pdf,
(πρόσβαση 20/1/2012
12

11

καινοτομία. Πρέπει όμως αυτή η ευκαιρία να γίνει αντιληπτή ώστε να μην απορριφθεί
και μετά βέβαια, να αναλυθεί η επιτυχία της προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι
καλύτερης αξιοποίησής της, καθώς και στελέχωσης της επιχείρησης με ικανά άτομα που
θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αποτελεσματικότερης εκμετάλλευσής της.
• Η δυσαρμονία ανάμεσα στην αντικειμενική και την υποτιθέμενη πραγματικότητα,
αποτελεί μια αντίφαση που πολλές φορές είναι αδύνατο να γίνει αντιληπτή και παρά
ταύτα, συνιστά σύμπτωμα ευκαιρίας για καινοτομία. Δυσαρμονία μπορεί να υπάρχει να
υπάρχει ανάμεσα:
i) Στις οικονομικές πραγματικότητες π.χ. αύξηση πωλήσεων με μείωση των κερδών.
ii) Στην πραγματικότητα και στις θεωρίες που την περιβάλλουν.
iii) Στις υποτιθέμενες και στις πραγματικές αξίες και προσδοκίες των πελατών.
iv) Στο ρυθμό, ή στη λογική μιας διαδικασίας.( π.χ. είναι γνωστό ίσως γιατί πρέπει να
γίνει κάτι, αλλά δεν εξηγείται το πώς θα γίνει εφικτό).
• Η λειτουργική ανάγκη η οποία ξεκινάει από τη δουλειά που πρέπει να γίνει. Η
ανάγκη βρίσκεται στη βάση της εφευρετικής προσπάθειας και εστιάζεται περισσότερο
στο σκοπό και λιγότερο στην κατάσταση. Επανασχεδιάζει μια διαδικασία, συμπληρώνει
ένα κρίκο πού λείπει. Τα συνηθέστερα αίτιά της είναι οι δυσαρμονίες και οι
δημογραφικές αλλαγές των οποίων ανατρέπονται οι μέχρι πρότινος γνωστές διαδικασίες,
π.χ. παραγωγής και διάθεσης ενός προϊόντος και απαιτείται βελτίωσή τους προκειμένου
να ανταποκριθούν στη νέα ζήτηση.
• Οι ξαφνικές αλλαγές στη δομή του κλάδου της οικονομίας που βρίσκουν το κοινό
απροετοίμαστο, όπως και τις επιχειρήσεις.
¾ Εξωγενείς παράγοντες:
• Τα δημογραφικά στοιχεία (οι πληθυσμιακές αλλαγές ασκούν μεγάλη επίδραση
στο τι, από ποιον και σε τι ποσότητες θα αγοραστεί).
• Οι αλλαγές στις αντιλήψεις, τις διαθέσεις και στο νόημα (η αισιόδοξη ή
απαισιόδοξη προοπτική και θεώρηση του κόσμου, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, το
αίσθημα ασφάλειας, η μείωση ή αύξηση της αβεβαιότητας, κλπ.)
• Η νέα γνώση, επιστημονική και μη. Η καινοτομία που στηρίζεται στη γνώση είναι
η σημαντικότερη για την επιχείρηση και η πλέον προσοδοφόρα από όλες.
1.1.2 Διάκριση καινοτομίας
Η καινοτομία διακρίνεται15 σε δύο είδη:
i) Τη ριζική καινοτομία από την οποία φαίνεται ότι προκαλούνται μεγάλες διεθνείς
αλλαγές. Είναι εκείνη δηλαδή, που υπερβαίνει τα τεχνικά όρια και επιδρά δραστικά στη
βιομηχανία, προκαλώντας σημαντική αναδόμησή της. Επιπλέον η ριζική καινοτομία
είναι εκείνη που χαρακτηρίζει περισσότερο τις νέο-εισερχόμενες επιχειρήσεις ενός
κλάδου και λιγότερο τις εγκαθιδρυμένες που λειτουργούν στη βάση της σταδιακής
καινοτομίας.
15

Η Ευρεσιτεχνία ως Προπομπός της Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Εφαλτήριο Ανάπτυξης της
Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, http://opencoffee.gr/wpcontent/uploads/2008/05/Gwniadhs_PhDThesis.pdf, (πρόσβαση 20/1/2012)
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ii) Τη «βαθμιαία ή σταδιακή» καινοτομία η οποία επηρεάζει σε συνεχή βάση τις
αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες, στην τεχνολογία, κλπ. Η σταδιακή καινοτομία
είναι ένα μέσο συντήρησης της επιχείρησης χωρίς μεγάλο ρίσκο και αποφέρει άμεσα
αποτελέσματα σε σχέση με την ριζική καινοτομία της οποίας ο χρόνος «ωρίμανσης»,
δηλαδή, της εμπορικής αξιοποίησής της, μπορεί να είναι μακρύς και το κόστος μεγάλο.
Μια επιχείρηση καλό είναι να συνδυάζει και τις δύο μορφές προκειμένου να εξαντλεί τα
οφέλη κάθε είδους καινοτομίας, αλλά και να διατηρείται σε διαρκή κυοφορία ιδεών και
ετοιμότητα αναγνώρισης των ευκαιριών της αγοράς.
H καινοτομία οφείλει να είναι συστηματική και να αποτελεί αξία για την επιχείρηση.
Ακόμη, ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι η «ασυμμετρία» του «μεγέθους, της
έκτασης» μιας καινοτομίας και του αποτελέσματος που μπορεί να αποφέρει. Άρα μια
καινοτομία μικρής έκτασης μπορεί να έχει σημαντικά μεγάλα αποτελέσματα και
αντιστρόφως. Η σημαντικότερη, όμως, πτυχή του θέματος καινοτομία σήμερα έχει να
κάνει με το πώς θα «εξωτερικεύσουμε την καινοτομία» και ειδικότερα με το πώς θα
κάνουμε κοινωνούς και επίκεντρο των καινοτομιών τους πελάτες (αλλά και τους
συνεργάτες). Κατ'επέκταση, χρειάζεται να υιοθετήσουμε επιχειρησιακά μοντέλα
εστιασμένα στον πελάτη, που δίνουν εμφανώς ενεργητικό ρόλο στον τελικό χρήστη των
προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε, προκαλώντας λειτουργικά την άμεση
εμπλοκή του. Η καινοτομία μπορεί να αφορά στο να κάνουμε τα σωστά πράγματα. Η
προσδοκία από το ανώτερο management team σε μια επιχείρηση είναι να κάνει τις
σωστές επιλογές για το τι πρέπει να κάνει ο οργανισμός και να επιδιώκει αντίστοιχες
καινοτομίες. Στο άλλο άκρο, οι προσδοκίες από τους υπαλλήλους γραμμής αφορούν στο
«να κάνουν σωστά τα πράγματα» και να προτείνουν επίσης σχετικές καινοτομίες
βελτίωσης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω δύο είδη επιχειρηματικότητας, η συστηματική εφαρμογή
δημιουργικότητας και καινοτομίας στην αγορά καταλήγει σε επιχειρηματικότητα.
Σε κάθε χώρα16 το επίπεδο επιχειρηματικότητας της αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την οικονομική ανάπτυξη, την
ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την κοινωνική της ευημερία. Δυστυχώς, στην
Ελλάδα η πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχει δημιουργηθεί από επιχειρηματικότητα
ανάγκης, επιχειρηματική δηλαδή, δραστηριότητα που εκδηλώνεται επειδή ο
επιχειρηματίας δεν έχει άλλη δυνατότητα βιοπορισμού .
Η Ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν έχει να κάνει με την εκμετάλλευση
ευκαιριών που εντοπίζει το άτομο στο ευρύτερο οικονομικό του περιβάλλον αλλά με την
έλλειψη καλύτερων επιλογών εργασίας.
Ο σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας για την έναρξη επιχειρηματικής
δραστηριότητας δεν είναι η έλλειψη γνώσεων ή ο ανταγωνισμός της αγοράς αλλά ο
φόβος της αποτυχίας και της απώλειας του σχετικού κεφαλαίου επένδυσης.

16

Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογική Καινοτομία, http://www.scribd.com/doc/11136314/Καινοτομία-καιΕπιχειρηματικότητα (πρόσβαση 18/1/2012)
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Εκείνο που χαρακτηρίζει την επιχειρηματικότητα17 είναι ότι κατά την εκδήλωσή της
δεν αναλαμβάνεται το σύνολο του κινδύνου παρότι πιστεύεται το αντίθετο, αλλά
επιμερίζεται ο κίνδυνος αυτός στους επενδυτές, τους εργαζόμενους και κάθε
ενδιαφερόμενο να διακινδυνεύσει μαζί με τον επιχειρηματία, συμμετέχοντας βεβαίως και
στα ανάλογα οφέλη. Ο επιχειρηματίας, το άτομο μέσω του οποίου βρίσκει την
πρακτική της έκφραση η επιχειρηματικότητα, στηρίζεται στην κοινή πολιτική
επενδύσεων για έρευνα και τεχνολογία, στην επιλογή νέων και καινοτόμων χώρων
δραστηριοποίησης, καθώς και στη μετατροπή των αποτελεσμάτων τους σε εμπορικές
επιτυχίες, μαχόμενος ταυτόχρονα για την προστασία των δικαιωμάτων του, χωρίς να
εμποδίζει παράλληλα τη διάχυση των ιδεών. Επιθυμεί ακόμη ο επιχειρηματίας, να
μην παραμένει σε κάτι μικρό αλλά να προχωρεί, να προσαρμόζει και να προτείνει το
διαφορετικό στην αγορά. Έχει ανάγκη για κεφάλαια ανάπτυξης, πέρα από τα αρχικά δικά
του κεφάλαια και των άτυπων επενδυτών (συγγενείς, φίλους και συναδέλφους του).
Συναντά συνήθως, πολλά εμπόδια για την κάλυψή τους από διάφορους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και αποτελεί πρόκληση για τον ίδιο να βρει και να
πείσει επενδυτές και πιστωτές να χρηματοδοτήσουν την ιδέα του. Τολμά με τα λεφτά
των άλλων χωρίς όμως να τα διακυβεύει και η δυνατότητά του να βρει τους αναγκαίους
πόρους θεωρείται στοιχείο της επιχειρηματικής του ικανότητας. Ένα άλλο βασικό
γνώρισμα της επιχειρηματικότητας είναι η αναγνώριση της ευκαιρίας.
1.2 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του επιχειρηματία
Πέρα από τα προσωπικά χαρακτηριστικά18 ενός επιχειρηματία τα οποία αποτελούν
βασικό παράγοντα για την οργάνωση και σωστή λειτουργία της υφιστάμενης η νέας
επιχείρησης υπάρχουν κοινωνικοί και γεωγραφικοί παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν
σημαντικά το κατά πόσο κάποιος θα ξεκινήσει επιχείρηση, το είδος της επιχείρησης που
θα ξεκινήσει, καθώς και το πόσο επιτυχημένη θα είναι η προσπάθεια του. Στους
παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται το οικογενειακό περιβάλλον του επιχειρηματία, το
επάγγελμα των γονέων, το επίπεδο εκπαίδευσης του επιχειρηματία και της κοινωνίας
γενικότερα, το πολιτιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο έχει μεγαλώσει ο επιχειρηματίας
καθώς και την εθνικότητα του και τους γεωγραφικούς παράγοντες.
Αρκετές έρευνες δείχνουν ότι πολλοί επιχειρηματίες τείνουν να προέρχονται από
οικογένειες οι οποίες έχουν παράδοση στην επιχειρηματική δραστηριότητα και
ακολουθούν τη επιχειρηματική δραστηριότητα των γονέων τους λόγω εμπειρίας και
γνώσης τόσων χρόνων. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι για να γίνει κάποιος
17
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επιχειρηματίας θα πρέπει να προέρχεται από επιχειρηματική οικογένεια, για να γίνει
επιχειρηματίας. Θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι ο επιχειρηματίας θα πρέπει να
διαθέτει σημαντικές ικανότητες που αφορούν την αναγνώριση και αξιοποίηση της
επιχειρηματικής ευκαιρίας, την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων ή και υπηρεσιών
αλλά και τη μείωση του κινδύνου και της αβεβαιότητας.
Με άλλα λόγια ένας επιχειρηματίας για να αναπτυχθεί και να πετύχει θα πρέπει να
έχει:
• Την κατάλληλη πληροφόρηση.
• Τις κατάλληλες ικανότητες (φυσικές ικανότητες, εκπαίδευση, δεξιότητες,
εμπειρία, κ.α.).
• Το κίνητρο (προσωπικές αξίες, βαθμό σημαντικότητας, κ.α. ).
• Τους απαραίτητους πόρους (οικονομικοί κ.α. ).
Ένας άλλος βασικός παράγοντας ο οποίος συμβάλλει στην ανάπτυξη και προαγωγή
της επιχειρηματικής δράσης είναι η κοινωνία. Σε κοινωνίες όπου η ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας ενθαρρύνεται είναι πιο ελκυστικό για τον επιχειρηματία να
αναλάβει επιχειρηματική δράση (το κοινωνικό σύνολο είναι αποδεκτό να δώσει ευκαιρία
στην νέα επιχειρηματική δραστηριότητα του επιχειρηματία και να τον συμβάλλει στον
κοινωνικό του περίγυρο). Σε κοινωνίες όπου η επιχειρηματικότητα αντιμετωπίζεται με
καχυποψία και επιφυλακτικότητα τότε είναι δύσκολο για τον επιχειρηματία να
δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά (το κοινωνικό σύνολο δυσκολεύεται να τον αποδεχθεί
και να τον συμβάλλει στον κοινωνικό του περίγυρο).
Μια άλλη σημαντική παράμετρος για την διαμόρφωση της επιχειρηματικότητας είναι
το επίπεδο εκπαίδευσης του επιχειρηματία. Σε αυτήν την περίπτωση δεν εννοούμε ότι για
να γίνει κάποιος επιχειρηματίας θα πρέπει να έχει πτυχίο και μεταπτυχιακό. Με την
έννοια επίπεδο εκπαίδευσης του επιχειρηματία εννοούμε τη γνώση που είναι απαραίτητη
για την αξιολόγηση μιας ευκαιρίας, το αν ταιριάζει η εκμετάλλευση της ευκαιρίας με τα
προσόντα που διαθέτει ο επιχειρηματίας καθώς και τις ιδιαίτερες γνώσεις που
χρειάζονται για την υλοποίηση της επιχειρηματικής ευκαιρίας.
Επίσης η εθνικότητα είναι ακόμα ένας παράγοντας που επηρεάζει την επιχειρηματική
δράση, στα πλαίσια ενός κοινωνικού συνόλου.
Ο όρος επιχειρηματίας19, απουσιάζει παντελώς από την παραδοσιακή οικονομική
θεωρία και συνήθως χρησιμοποιείται για να αναφερθούμε σε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων,
από το μικρό επιχειρηματία της γειτονιάς μέχρι τον ιδιοκτήτη μιας πολύ μεγάλης
επιχείρησης. Η άποψη ότι ο επιχειρηματίας έχει σημαντικό ρόλο στην οικονομική
ανάπτυξη έχει διαμορφωθεί από επιστήμονες εκτός της παραδοσιακής οικονομικής , αν
και η σημαντικότητα της συμβολής τους αναγνωρίστηκε μόλις πρόσφατα.
Κατά το American Heritage Dictionary20 επιχειρηματίας είναι το άτομο που ιδρύει
και διευθύνει μια επιχείρηση και αναλαμβάνει τους κινδύνους. Βέβαια θα πρέπει να
διευκρινισθεί ότι ο πραγματικός επιχειρηματίας, με τη βαθύτερη έννοια του όρου, είναι
το άτομο εκείνο που αρχίζει ουσιαστικά από το τίποτε και αναπτύσσει την επιχείρησή
του και επιτυγχάνει με πολύ σκληρή δουλειά και δημιουργική φαντασία, αντιλαμβάνεται
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τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται ή δημιουργεί άλλες και έχει έντονη και σωστή αίσθηση
του κατάλληλου χρόνου δράσης (Κανελλόπουλος Χ., 1994).
Ο αγγλικός όρος «entrepreneur»21 έχει αγγλική ρίζα και θα μπορούσε να μεταφραστεί
κυριολεκτικά ως «εκείνος που παρεμβάλλεται». Οι σημαντικότεροι μεγάλοι Γάλοι
οικονομολόγοι που έχουν εκφράσει απόψεις σχετικά με το ρόλο του επιχειρηματία είναι
οι Cantillon και Say.
O Cantillon22 ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε τον κρίσιμο ρόλο του επιχειρηματία
στην οικονομική ανάπτυξη, ο οποίος θεμελιώνεται στα δικαιώματα της ατομικής
ιδιοκτησίας. Από τις τρεις κοινωνικές τάξεις που αναγνώριζε η σημαντικότερη ήταν
εκείνη των επιχειρηματιών, οι οποίοι αποτελούσαν τους βασικούς οικονομικούς
παράγοντες και οι άλλες δύο τάξεις οι γαιοκτήμονες και οι εργάτες.
Ο Say επίσης θεωρούσε τον επιχειρηματία κεντρικό άξονα της οικονομίας, καθώς και
καταλύτη οικονομικής αλλαγής και ανάπτυξης που από τα τρία στάδια της παραγωγής
αναλάμβανε το στάδιο της εμπορίας.
Cantillon και Say άνηκαν στην γαλλική σχολή σκέψης των «φυσιοκρατών», που πήρε
την ονομασία αυτή επειδή στη σκέψη της κυριαρχούσε η υλική φύση της αγροτικής
οικονομίας. Για αυτόν το λόγο η έννοια του επιχειρηματία δεν βρήκε πρόσφορο πεδίο
ανάπτυξης στη βιομηχανική οικονομία του 19ου αιώνα. Οι σύγχρονες θεωρίες
επιχειρηματικότητας αναπτύχθηκαν πολύ αργότερα.
Για τον Kizner23, ο επιχειρηματίας είναι κάποιος ο οποίος βρίσκεται σε επιφυλακή για
να εντοπίσει επικερδείς ευκαιρίες συναλλαγής. Έχει την ικανότητα να εντοπίζει τους
προμηθευτές και τους πελάτες και να δρα ως διαμεσολαβητής. Δεν είναι απαραίτητο να
είναι ιδιοκτήτης παραγωγικών πόρων, διαθέτει πρόσθετες γνώσεις σε σχέση με τους
υπόλοιπους και είναι δημιουργικός.
Εν αντιθέσει, ο κατά Schumpeter24 επιχειρηματίας είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος.
Ένας καινοτόμος όπου επιφέρει την αλλαγή με την εισαγωγή νέων τεχνολογικών
διαδικασιών ή προϊόντων. Συγκεκριμένα μόνο άτομα μπορούν να γίνουν επιχειρηματίες
που μέσω της τεχνολογίας τους προκαλούν εξελίξεις ενώ για τον Kizner ο καθένας έχει
την δυνατότητα να γίνει και δραστηριοποιείται με βάση από τις ευκαιρίες της
τεχνολογικής προόδου. Ο Schumpeter προέβλεψε το τέλος του ρόλου του επιχειρηματία
στην πεποίθησή του ότι οι μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις με τεχνολογικές
βελτιώσεις διαθέτουν πλεονέκτημα έναντι των μικρών στην τεχνολογική διαδικασία.
Για τον Knight25, επιχειρηματίας είναι κάποιος που αναλαμβάνει κινδύνους και
ανταμείβεται, απολαμβάνει το κέρδος για την αβεβαιότητα που επωμίζεται. Έκανε μια
σημαντική διάκριση ανάμεσα στον κίνδυνο και την αβεβαιότητα. Κίνδυνος υφίσταται
όταν είναι αβέβαιη η εμφάνιση της μιας ή της άλλης κατάστασης, αλλά η πιθανότητα
εμφάνισής της μπορεί να υπολογιστεί με κάποιο βαθμό πιθανότητας. Με την διάκριση
αυτή διαχωρίζουμε τον μάνατζερ μικρής επιχείρησης από τον επιχειρηματία ιδιοκτήτη.
Για τον Knight, χαρακτηριστικό του επιχειρηματία, η ευθύνη για τις πράξεις του. Αν ο
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μάνατζερ αναλάβει την ευθύνη με όποιο κίνδυνο συνεπάγεται, τότε επιτελεί κάποιες
επιχειρηματικές λειτουργίες.
Ο επιχειρηματίας του Shackle26, είναι δημιουργικός, επινοητικός και καινοτόμος και
τις ευκαιρίες τις επινοεί ενώ του Kizner, απλά τις αντιλαμβάνεται. Ο ρόλος της
αβεβαιότητας και της ατελούς πληροφόρησης είναι θεμελιώδης στην ανάλυση του ρόλου
του επιχειρηματία από τον Shackle όπου η δημιουργικότητα αποτελεί σημαντικό
συστατικό της επιχειρηματικής διαδικασίας.
Ο Casson27 επιχειρεί μια σύνθεση των εννοιών και των χαρακτηριστικών της
επιχειρηματικότητας. Αναγνωρίζει ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει διαφορετικές ικανότητες
από άλλα άτομα, άρα και να προβαίνει σε κρίσεις και να συντονίζει τους περιορισμένους
πόρους, στην ανακατανομή τους και την οργάνωσή τους. Τονίζει ότι οι επιχειρηματίες
απαιτείται να ασκούν έλεγχο επί των πόρων διότι αποφάσεις τους συνεπάγονται με την
προσωπική τους περιουσία η οποία η έλλειψή της θα αποτελούσε εμπόδιο μιας
επιτυχούς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η άποψη του πλησιάζει περισσότερο σε
εκείνη του Kizner. Δρα σε ένα πλαίσιο τεχνολογικών συνθηκών λαμβάνοντας δύσκολες
αποφάσεις με αποτέλεσμα όμως, το κέρδος κι έτσι αυτό επιτρέπει στον επιχειρηματία να
συντονίζει προσφορά και ζήτηση σε συνθήκες αβεβαιότητας. Η πρόσβαση σε πόρους
θεωρείται σημαντική και εξαρτάται από την τοπική οικονομία και το περιβάλλον. Έτσι,
εξηγεί γιατί σε κάποιες οικονομίες υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες ενώ σε άλλες το
ποσοστό συμμετοχής τους είναι χαμηλό. Κατά τον Casson η αλλαγή προσφέρει ευκαιρίες
και άρα προωθεί την επιχειρηματικότητα.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι διαφορετικές σκέψεις για τον ρόλο του επιχειρηματία
έχουν αναπτυχθεί σε δύο κύριες σχολές σκέψεις28 : η προσέγγιση του Knight, η οποία
τονίζει το ρόλο του επιχειρηματία στην ανάληψη κινδύνων και τη μείωση της
αβεβαιότητας, και η προσέγγιση του Schumpeter για τον καινοτόμο επιχειρηματία.
Άλλες απόψεις τονίζουν τη γνώση και την οξυδέρκεια του επιχειρηματία απέναντι στις
νέες δυνατότητες και αυτός ο συντονιστικός ρόλος έχει αναπτυχθεί και επισημανθεί από
τον Casson.
Η συμμετοχή στην επιχειρηματικότητα επηρεάζεται και από παράγοντες όπως η
πρόσβαση σε πόρους, το τοπικό περιβάλλον και η δημιουργία επιχειρήσεων από πολλούς
ιστορικούς παράγοντες. Αύξηση ρυθμού οικονομικής αλλαγής, αύξηση ευκαιριών.
1.2.1 Καινοτόμος Επιχείρηση
Η καινοτόμος29 επιχείρηση διαθέτει ένα σύνολο χαρακτηριστικών που μπορούμε να
τα εντάξουμε σε δύο βασικές κατηγορίες. Πρόκειται ουσιαστικά για Δεξιότητες
Στρατηγικής όπως, η μακροπρόθεσμη αντίληψη, η ικανότητα αναγνώρισης και
πρόβλεψης των τάσεων της αγοράς, καθώς και η επιθυμία και η ικανότητα για συλλογή,
επεξεργασία και αφομοίωση των πληροφοριών σε σχέση με την τεχνολογία και την
26
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οικονομία. Πρόκειται επίσης, για Οργανωτικές Δεξιότητες όπως, η δυνατότητα
ανάληψης και διαχείρισης του επιχειρηματικού κινδύνου, η διατμηματική συνεργασία, η
εξωτερική συνεργασία (η δικτύωση με δημόσιους ερευνητικούς φορείς, συμβούλους,
πελάτες και προμηθευτές), η εμπλοκή ολόκληρης της επιχείρησης στις διαδικασίες
αλλαγής όποτε αυτή αποφασίζεται από το μάνατζμεντ, ή επιβάλλεται από την αγορά,
καθώς και η επένδυσή της σε ανθρώπινους πόρους.
Η επιχείρηση που επιθυμεί30 να καινοτομεί, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να
διακρίνει τις ευκαιρίες, να ορίζει μια σχετική στρατηγική και να μπορεί να
μετασχηματίζει τα ερεθίσματα που δέχεται, σε πραγματική καινοτομία δημιουργώντας
νέα γνώση και νέες εφαρμογές.
Οι οικονομολόγοι31, δίνουνε μεγάλη αξία στην καινοτομία και την αποτελεσματική
χρήση της νέας τεχνολογίας, τόσο μέσα στο σπίτι όσο και στο εσωτερικό των
επιχειρήσεων. Όπως ο κάθε οικονομολόγος μπορεί να σας πει, η καινοτομία κρατάει την
υπόσχεση της για την αύξηση της παραγωγικότητας στις επιχειρήσεις, οδηγώντας σε
υψηλότερα ποσοστά της μακροοικονομικής ανάπτυξης και μεγαλύτερη εθνική
δημιουργία πλούτου. Υπάρχουν όμως και άλλα οφέλη από τις νέες τεχνολογίες που
μπορεί να είναι εξίσου σημαντικά, ακόμη και αν συζητούνται λιγότερο στο πλαίσιο της
οικονομικής λογοτεχνίας. Η καινοτομία μπορεί να βελτιώσει την οικογενειακή ευημερία,
εάν οδηγεί σε ορθότερες επιλογές, καλύτερη προσωπική υγεία, ή λιγότερο χρόνο που
δαπανάται για εργασία στο σπίτι και περισσότερο χρόνο για αναψυχή. Οι νέες
τεχνολογίες μπορούν επίσης να βελτιώσουν το περιβάλλον εργασίας, μειώνοντας τον
κίνδυνο του on-the-job ατυχημάτων ή μειώνοντας τα λάθη της φυσικής προσπάθειας
στην εργασία, ή επιτρέποντας στους εργαζομένους να εργάζονται εξυπνότερα και πιο
αποτελεσματικά, αυξάνοντας ενδεχομένως την ικανοποίηση για δουλειά. Θα
επικεντρωθούμε στο αντίκτυπο της καινοτομίας στην παραγωγικότητα μιας επιχείρησης,
αλλά είναι σημαντικό να έχουμε στο νου ότι μπορεί να υπάρχουν πολλές άλλες θετικές
επιπτώσεις.

1.3 Η σημασία του Marketing
Οι πηγές της καινοτομίας32 δεν αποκαλύπτονται μόνο από την ΕΤΑ(Έρευνα &
Τεχνολογική Ανάπτυξη), αλλά και από το marketing μέσω της έρευνας αγοράς, της
ανάπτυξης σχέσεων με τους πελάτες και τους προμηθευτές, καθώς και από τη διάχυση ή
διασπορά της πληροφορίας και της γνώσης μεταξύ δικτύων επιχειρήσεων, ιδρυμάτων και
λοιπών οργανισμών και ιδιωτών εφευρετών.
30
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Ο όρος marketing, μια μετοχή του ρηματικού τύπου που προέρχεται από το
ουσιαστικό market (αγορά), δείχνει την ενεργητική προσπάθεια εξασφάλισης ισορροπίας
στην αγορά (στη συναλλαγή), μεταξύ των δύο δυναμικών παραγόντων (εταίρων) αυτής,
δηλαδή της προσφοράς και της ζήτησης. Αυτή η προσπάθεια εξασφάλισης της
ισορροπίας επιτυγχάνεται μέσω των διαρκών ανταλλαγών- συναλλαγών. Όχι την
ισορροπία που θα επιτευχθεί περιστασιακά από μια συγκεκριμένη αγοροπωλησία, αλλά
μια διαχρονική ισορροπία στη αγορά, μια συνεχή τροφοδότηση της ζήτησης, που
βασίζεται στον προγραμματισμό και την οργάνωση ενός πλαισίου προσφοράς. Δηλαδή,
πως πρέπει να λειτουργεί η προσφορά ώστε να ανταποκρίνεται στις συνεχώς
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της ζήτησης33.
Mε άλλα λόγια είναι η διαδικασία μέσα από την οποία η διοίκηση της επιχείρησης
αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των πελατών της και συνεπικουρεί στη λήψη απόφασης για
την αποτελεσματικότερη ικανοποίησή τους, εισάγοντας νέα προϊόντα στην παραγωγή, ή
νέες προς παροχή υπηρεσίες από την πλευρά των επιχειρήσεων. Εντοπίζει, δηλαδή, η
διοίκηση με τη βοήθεια του marketing, την ανάγκη που υπάρχει στην αγορά και
προτείνει την κάλυψή της μέσα από ένα προϊόν που δημιουργείται με τη συνδρομή όλης
της τεχνοδομής της.

1.3.1 Βασικά μέρη
Το marketing περιλαμβάνει 3 βασικά μέρη34 :
Ορισμός του τι και για ποιόν θα γίνει κάτι, δηλαδή, ο καθορισμός της αγοράς
στόχου, η περιγραφή της έννοιας του προϊόντος (ταυτότητα του προϊόντος ή της
υπηρεσίας), η σκιαγράφηση της στρατηγικής του θέσης στην αγορά και ο κατάλογος των
χαρακτηριστικών του (ιδιότητες, απαιτήσεις, προδιαγραφές).
Το δεύτερο μέρος αφορά την Αιτιολόγηση κατά το οποίο εξετάζεται η
απαιτούμενη δραστηριότητα για την επιτυχία του εγχειρήματος, οι χρηματοοικονομικές
ανάγκες, η πιθανή κερδοφορία αλλά και οι κίνδυνοι που συνεπάγεται η απόφαση.
Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει το Σχέδιο Προγράμματος και αφορά το σχέδιο
δράσης από την ανάπτυξη μέχρι τη διάθεση του προϊόντος ή της υπηρεσίας στην αγορά,
στη βάση ενός χρονοδιαγράμματος αλλά και της διαχείρισης των αναγκαίων πόρων
(κεφάλαια- άνθρωποι- εξοπλισμός) υλοποίησης. Οι ενέργειες που περιλαμβάνει ένα
σχέδιο δράσης είναι η Έρευνα Marketing (η μελέτη δηλαδή, των αναγκών & επιθυμιών
του χρήστη), η Ανάλυση Ανταγωνιστικότητας (ανάλυση SWOT πλεονεκτήματα,
μειονεκτήματα, ισχυρά και αδύνατα σημεία προϊόντος καθώς και ακολουθούμενες
στρατηγικές και επιδόσεις), η Ανάλυση Αγοράς , η λεπτομερής Τεχνική Αξιολόγηση, ο
Έλεγχος αντίληψης για το προϊόν και η Οικονομική Ανάλυση για την αιτιολόγηση του
προγράμματος-υπολογισμός ταμειακής ροής.
Μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός35 δεν είναι το μαγικό ραβδί
33

Πέτρος Τομαράς, Εισαγωγή στο Marketing και την έρευνα αγοράς, 4η έκδοση, Αθήνα 2009, σελ.39
Η Ευρεσιτεχνία ως Προπομπός της Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Εφαλτήριο Ανάπτυξης της
Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, http://opencoffee.gr/wpcontent/uploads/2008/05/Gwniadhs_PhDThesis.pdf, (πρόσβαση 20/1/2012)
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που εξασφαλίζει την επιτυχία μιας εταιρείας. Είναι όμως ένα σημαντικό εργαλείο και αν
χρησιμοποιηθεί σωστά αποτελεί ένα ουσιαστικό στοιχείο της συνολικής εταιρικής
διαχείρισης.
Στρατηγικός σχεδιασμός36 μιας δραστηριότητας:

Ανάλυση
περιβάλλοντος

Στόχοι

Στρατηγική

Τακτική

Έλεγχος

α
Ανατροφοδότηση:
Εικόνα 1 ‐ Στρατηγικός σχεδιασμός δραστηριότητας

Σύμφωνα με τα παραπάνω βλέπουμε πόσο σημασία έχει το marketing της
καινοτομίας το οποίο μπορεί να σώσει την επιχείρηση από χρεοκοπία λόγω αδόκιμων
μεθόδων και αλόγιστων δαπανών, να περιορίσει την κατασπατάληση πόρων, καθώς και
να αναδείξει ένα προϊόν σε κορυφαίο. Είναι επιβεβλημένη πρακτική για κάθε
μεγέθους επιχείρηση η οποία δεν πρέπει να διστάσει για τις αναγκαίες δαπάνες
προκειμένου να γνωρίσει το περιβάλλον της, έχοντας πάντα κατά νου το τεράστιο κόστος
που θα της προκαλέσει η άγνοια.
Συνήθως η κατανόηση του κλάδου της επιχειρηματικότητας, των όρων και των
εννοιών του που την περιβάλλουν, ουσιαστικά έχει προκύψει με τα χρόνια από πολλούς
συγγραφείς διαφόρων ειδικοτήτων πάνω στον συγκεκριμένο τομέα. Είτε γνωστικά, είτε
επιστημονικά, είτε εμπειρικά. Για το marketing, έχουν συμβάλει επίσης τι άλλο, οι ίδιοι
φοιτητές. Η βοήθεια τους στην ακόμα καλύτερη κατανόηση του marketing έχει ιδιαίτερη
βαρύτητα και η απόδειξη είναι η εκπόνηση εργασιών των φοιτητών με θεματολογία από
τους καθηγητές. Γίνεται μελέτη και έρευνα από την μαθησιακή διαδικασία, τους
συγγραφείς βιβλίων και εκδοτικών οίκων, το internet και την προσωπική ικανότητα
κατανόησης και εκμάθησης με αποτέλεσμα τον γραπτό λόγο όπου θα επαναπροκύψουν
κλασσικοί ορισμοί από παλαιότερες εποχές και σύγχρονοι από συγγραφείς και
καθηγητές της εποχής, συγκρίσεις θεωριών κάθε εποχής, συμπεράσματα και εκτιμήσεις
από τους ίδιους φοιτητές έχοντας πλεονέκτημα την δυνατότητα μάθησης παλαιότερης
γνώσης και την προσθήκη νέων δεδομένων. Σύμμαχος, οι καθηγητές και η νεανικότητα.

35

Πασχαλούδης Δημήτρης, Μάρκετινγκ: Όσα πρέπει να γνωρίζετε και δεν έχετε ρωτήσει, εκδόσεις Κριτική
2009, σελ. 141-142
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1.4 Η Επιχειρηματική Διαδικασία
H δημιουργία37 μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας εξαρτάται από την επιχειρηματική
ιδέα πάνω στην οποία στηρίζεται όλος ο σχεδιασμός και η μορφή της νέας επιχείρησης
είτε από ένα άτομο είτε από ομάδες. Η επιχειρηματική ιδέα είναι συνδεδεμένη με τον
επιχειρηματία η όποια για να μπορέσει να φέρει θετικό αποτέλεσμα στην επιχειρηματική
δραστηριότητα πρέπει να είναι συγκεκριμένη και υλοποιήσιμη από τον επιχειρηματία.
Η επιχειρηματική ιδέα μπορεί να προέλθει από:
− Την προσπάθεια για βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
− Την προηγούμενη εμπειρία που είχε ο επιχειρηματίας στο εργασιακό του χώρο.
− Ανάγνωση Περιοδικών και εφημερίδων.
− Την έρευνα που κάνει ο επιχειρηματίας.
− Από τις απαιτήσεις, ανάγκες και προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού.
− Την συζήτηση με άλλους ανθρώπους του ευρύτερου περιβάλλοντος.
Για να επιτύχει38 η έναρξη μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας θα
πρέπει να γίνει η μετατροπή της επιχειρηματικής ιδέας σε επιχειρηματική ευκαιρία
δημιουργώντας καινοτόμα προϊόντα η υπηρεσίες και θα ικανοποιεί τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της τοπικής οικονομίας.
Επιχειρηματική ευκαιρία είναι η εξασφάλιση, οργάνωση και διαχείριση των αναγκαίων
πόρων . Κάθε επιχειρηματική ευκαιρία δεν γίνεται το ίδιο αντιληπτό από όλους τούς
επιχειρηματίες και αυτό γιατί υπάρχει είτε έλλειψη πληροφόρησης είτε έλλειψη της
γνώσης της αγοράς .Ο επιχειρηματίας για να αρπάξει την επιχειρηματική ευκαιρία θα
πρέπει να έχει γνώση της αγοράς, προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, επίπεδο
εκπαίδευσης και οικογενειακή επιρροή.

1.4.1 Παράγοντες επιχειρηματικότητας
Η υλοποίηση39 μιας επιχειρηματικής ιδέας και το ξεκίνημα μιας νέας επιχείρησης
εξαρτάται από πέντε βασικούς παράγοντες οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την επιτυχία
της υλοποίησης της επιχειρηματικής ιδέας.
Αυτοί είναι:
Το επιχειρηματικό περιβάλλον:
¾ Περιλαμβάνει όλες εκείνες της παραμέτρους που επηρεάζουν την λειτουργία
και την απόδοση της επιχείρησης και δεν μπορούν να ελεγχθούν άμεσα από
τον επιχειρηματία.
¾ Η επιχειρηματική ευκαιρία:
37

Εντοπισμός Επιχειρηματικών Ευκαιριών,
http://blogs.sch.gr/kkiourtsis/files/2011/07/%CE%98.%CE%95.-2.51.pdf (πρόσβαση 18/1/2012)
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¾

¾
¾

¾

Μια ιδέα για ένα καινούριο προϊόν η υπηρεσία έχει αξία όταν έχει
ανταπόκριση από το καταναλωτικό κοινό. Για τον Schumpeter40 η
αναγνώριση της ευκαιρίας οφείλεται στην εξαιρετική ικανότητα του
επιχειρηματία να μετασχηματίζει την αγορά, για τον McClelland στην
ανάγκη του για επιτεύγματα, για τον Rotter, στην ανάγκη του επιχειρηματία
να βρίσκεται στο κέντρο της εξουσίας και για άλλους στη διαρκή επιδίωξη
του κέρδους .
Ο σχεδιασμός της νέας επιχείρησης:
Ο επιχειρηματίας πριν ανοίξει την επιχείρηση του θα πρέπει να κάνει ένα
σχεδιασμό για την δομή και την λειτουργία της επιχείρησης. Ο σχεδιασμός
αυτός θα περιλαμβάνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παράγει η νέα
επιχείρηση καθώς και την τιμολόγηση της, το κόστος δημιουργίας της
επιχείρησης, μια ανάλυση της αγοράς που θα κινηθεί η επιχείρηση,
προϋπολογισμούς και προβλέψεις για την πορεία της επιχείρησης καθώς και
την ανάλυση των πηγών της χρηματοδότησης της επιχείρησης. Ο σχεδιασμός
αυτός θα είναι το επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης (Βusiness Plan).
Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων:
Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι οι πόροι που διαθέτει
επαρκούν για την δημιουργία της επιχείρησης.
Η λειτουργία της νέας επιχείρησης:
Εδώ η επιχείρηση έχει αρχίσει να λειτουργεί κα ο επιχειρηματίας μαζί με το
κατάλληλο προσωπικό θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορεί να αντιμετωπίζει
μια σειρά θεμάτων όπως την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης, τρόπους
βελτίωσης της επιχείρησης και την επιβίωση της επιχείρησης.
Στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας μια «επιχειρηματική ιδέα»
πρέπει να λαμβάνει υπόψη41 της τη δυναμική των εξελίξεων που αφορούν:
− Δημογραφικές αλλαγές και συνθήκες διαβίωσης.
− Αλλαγές στην εργασιακή και οικογενειακή ζωή.
− Αλλαγές στη σχέση ανθρώπου – περιβάλλοντος.

1.5 Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)
Κάθε επιχείρηση χρειάζεται κάτι περισσότερο από χρήματα και όνειρα για να πετύχει.
Χρειάζεται όραμα, προγραμματισμό και οργάνωση των μελλοντικών ενεργειών πριν την
προλάβουν τα γεγονότα. Προγραμματισμός σημαίνει λήψη αποφάσεων. Δηλαδή:
• Σε ποιες ενέργειες να προβεί ο επιχειρηματίας.
• Πώς να τις κάνει.
40
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• Πότε να τις κάνει.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έτσι ξεκαθαρίζεται κάθε ενέργεια και εύκολα
μπορούν να ληφθούν οι όποιες αποφάσεις χωρίς απαραίτητα αυτές να είναι πολύπλοκες.
Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα εργαλείο που δείχνει τη θέση που βρίσκεται η
εταιρεία, τη θέση στην οποία θέλει να φτάσει και τον τρόπο που θα καταλήξει εκεί.
Ένα επιχειρηματικό σχέδιο42 που θα εκπονήσει μια ομάδα ανθρώπων, πρόθυμων να
διαθέσουν χρόνο εργασίας, περιουσιακά στοιχεία και μέρος του εγωισμού τους, με σκοπό
να κερδίζουν χρήματα και μια αναβαθμισμένη κοινωνική θέση, απαιτεί και αληθινές
καινοτομίες. Τέτοιες επιχειρηματικές ομάδες, διατυπώνουν συνεχώς αληθινές
καινοτομίες.
Ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι πολύτιμο αλλά μεγαλύτερη αξία έχει η διαδικασία
που προηγείται της συγκρότησής του.
Ο R. Stutely (2003)43 γράφει ότι η «διαδικασία σχεδιασμού είτε για μικρούς είτε
για μεγάλους οργανισμούς, ιδιωτικούς και δημόσιους πρέπει να απαντά σε τρία
συγκεκριμένα ερωτήματα:
• Πού βρισκόμαστε τώρα;
• Πού θέλουμε να πάμε;
• Πώς θα καταφέρουμε να φτάσουμε εκεί;»
Ένα επιχειρηματικό σχέδιο απευθύνεται σε αυτούς που έχουν μια εμπνευσμένη ιδέα
και θέλουν να την πραγματοποιήσουν. Σε αυτό περιγράφονται το όραμα, οι
αντικειμενικοί στόχοι, οι στρατηγικές και οι τακτικές, ενώ παράλληλα γίνεται εκτενής
αναφορά στον προϋπολογισμό, στον έλεγχο, στα συστήματα διοίκησης, στο ανθρώπινο
δυναμικό, στο marketing, στην παραγωγή, στην εξασφάλιση της ποιότητας, στον κίνδυνο
κ.ά.

1.5.1 Δομή – Βασικά χαρακτηριστικά
Η δομή και τα βασικά χαρακτηριστικά ενός επιχειρηματικού σχεδίου αποσκοπούν
στα εξής:
• Να βοηθηθεί ο επιχειρηματίας στη διαπίστωση της εφικτότητας για τη
σχεδιαζόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες
επιτυχίας.
• Να γράψει ένα πλήρες κείμενο που θα αποτελέσει βάση συζητήσεων με
εξωτερικούς συνεργάτες της επιχείρησης (πελάτες, προμηθευτές, χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς κ.ά.), οι οποίοι θα υποστηρίξουν ή θα επενδύσουν σ’ αυτήν τη
δραστηριότητα.

42
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• Να δημιουργηθεί ένα εργαλείο που θα επιτρέπει τη συγκριτική διαχρονική
ανάλυση και αξιολόγηση των πραγματικών δράσεων και αποτελεσμάτων σε σχέση με τα
σχεδιαζόμενα, με σκοπό την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τον απολογισμό και την αξιολόγηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά τη φάση της υλοποίησης.

1.6 Το προφίλ ενός επιχειρηματία.
Τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα:
Αυτή είναι η δεύτερη προσέγγιση της επιχειρηματικότητας, τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα της προσωπικότητας του
Χαρακτηριστικά τα οποία διαθέτουν οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες και τα οποία
αφορούν την ξεχωριστή από άλλα άτομα οξυδέρκειά τους και τις έμφυτες ικανότητες
τους. Πολλά από τα χαρακτηριστικά τους που θα αναλυθούν εκτενέστερα παρακάτω, τα
περισσότερα αφορούν και τους επιτυχημένους μάνατζερ, οπότε δύσκολα γίνεται να
διαχωριστούν.
Δεν είναι όλοι φτιαγμένοι για να γίνουν μάνατζερ ή ηγέτες. Είναι πολύ καλύτερο, και
πολύ πιο ικανοποιητικό, να είναι κάποιος ένας σωστός, παραγωγικός εργάτης παρά ένας
ανεπαρκής μάνατζερ44.
Το βασικό χαρακτηριστικό που ορισμένοι κατά McClelland45 υιοθετούν, είναι το
κίνητρο ή η έντονη ανάγκη για επιτεύγματα ως επιθυμία για διάκριση και επίτευξη ενός
στόχου με βάση ένα σύνολο προδιαγραφών. Η έντονη ανάγκη για επιτεύγματα μπορεί να
αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό όχι μόνο επιχειρηματιών αλλά και πολλών
επαγγελματιών.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ο υψηλός βαθμός εσωτερικού ελέγχου από τον οποίο
τα άτομα θέλουν να ελέγχουν το περιβάλλον και να ορίζουν το μέλλον τους.
Ένα ακόμα παράδειγμα δίνουν οι Meredith et al46., οι οποίοι παραθέτουν πέντε
βασικά γνωρίσματα:
• Αυτοπεποίθηση.
• Ανάληψη κινδύνων.
• Ευελιξία.
• Ανάγκη για επιτεύγματα.
• Έντονη επιθυμία για ανεξαρτησία.
Ο συγγραφέας Timmons47 παραθέτει και κάποια γνωρίσματα που μάλλον είναι
έμφυτα και τα ταξινομεί σε:
•

Έντονη ενεργητικότητα σε συνδυασμό με συναισθηματική σταθερότητα.
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•
•
•

Δημιουργική και καινοτομική ικανότητα.
Αντιληπτική ικανότητα.
Όραμα σε συνδυασμό με ικανότητα να εμπνέει.

Όπως και ο Timmons έτσι και άλλοι συγγραφείς έχουν αποπειραθεί να συνοψίσουν
τα χαρακτηριστικά στα επίκτητα και στα περισσότερο έμφυτα. Πιστεύει πως εκτός από
τα επίκτητα μέσω εμπειρίας και γνώσεις υπάρχουν και τα έμφυτα γνωρίσματα τα οποία
ξεχωρίζουν αυτούς που «γεννήθηκαν επιχειρηματίες» από αυτούς που έγιναν στην
πορεία. Θεωρεί ότι η ανάγκη για επιτεύγματα και ο βαθμός ελέγχου, μπορούν να
αποκτηθούν μαζί με άλλες ηγετικές ικανότητες όπως να αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη
για τις πράξεις του.
Οι δεξιότητες48 που απαιτούνται από τους επιχειρηματίες εμπίπτουν σε τρεις
διακριτές κατηγορίες: τις τεχνικές δεξιότητες, ικανότητες διαχείρισης των επιχειρήσεων,
και των προσωπικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Οι τεχνικές δεξιότητες
περιλαμβάνουν γραπτή και προφορική επικοινωνία, τεχνική διαχείριση, οργάνωση και
δεξιότητες. Δεξιότητες διαχείρισης των επιχειρήσεων είναι διευθυντικές ικανότητες,
όπως σχεδιασμός, η λήψη αποφάσεων μάρκετινγκ και λογιστικής. Οι επιχειρηματίες
πρέπει επίσης να έχουν προσωπικές δεξιότητες, όπως είναι η καινοτομία, η ανάληψη
κινδύνων, και η επιμονή (Henry et. Al, 2005).
Το κέρδος ή η χρηματική ανταμοιβή δεν είναι η μοναδική κινητήρια δύναμη για τον
επιχειρηματία.
Εργαζόμαστε με στόχο την επιτυχία, όχι τα χρήματα. Τα χρήματα θα έρθουν μόνα
τους49.
Ένα ερώτημα το οποίο το συναντάμε συχνά είναι αν ο επιχειρηματίας γεννιέται η
γίνεται. Παίρνουμε δύο περιπτώσεις :
Περίπτωση 1
Αν υποθέσουμε ότι ο επιχειρηματίας γεννιέται θα συνέβαιναν τα εξής:
• Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τους επιτυχημένους επιχειρηματίες.
• Θα μπορούσαμε να αποθαρρύνουμε άτομα που θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες
αν ξέραμε ότι δεν έχουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά.
2. Περίπτωση
Αν υποθέσουμε ότι ο επιχειρηματίας γίνεται θα συνέβαιναν τα εξής:
• Τα σχολεία θα μπορούσαν να διδάξουν τον καθένα.
• ο επιχειρηματίας θα ήταν επάγγελμα όπως γιατρός, δικηγόρος κλπ.
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Η απάντηση σύμφωνα με τις δύο ακραίες περιπτώσεις βρίσκεται κάπου στην μέση. Ο
μέσος όρος ηλικίας των επιχειρηματιών είναι μεταξύ 30 και 40 χρονών. Αυτό σημαίνει
ότι έχουν λάβει κάποια μορφή μόρφωσης πριν δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά. Το
μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο επιχειρηματίας συνδυάζει το ταλέντο με την
μόρφωση.
Σύμφωνα με τα παραπάνω ένας επιχειρηματίας στην απόφαση του να
δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά θα πρέπει να έχει τα εξής γνωρίσματα:
Υπομονή και Προσήλωση στον στόχο, Ικανότητα ανάληψης εκτιμημένου κινδύνου,
Ανάγκη επιτέλεσης κατορθωμάτων, Πρωτοβουλίες και ανάληψη ευθύνης,
Προσανατολισμός σε καθαρούς στόχους, Δημιουργικότητα, Εντιμότητα και
ακεραιότητα, Ανεξαρτησία, Προσανατολισμός στην ευκαιρία και Επιμονή στη λύση
προβλημάτων.
Ένα από τα πιο σημαντικά επιχειρηματικά λάθη50 που κάνουν οι επιχειρηματίες, είναι
ότι θεωρούν την επιχειρηματική τους ικανότητα δεδομένη. Επειδή γνωρίζουν πάρα
πολλά γύρω από το αντικείμενο τους και την λειτουργία της επιχείρησής τους,
«ερωτεύονται» τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, επικεντρώνουν σ’ αυτά και
παραμελούν τον πραγματικό σκοπό της ύπαρξης της επιχείρησής τους. Έτσι αδυνατούν
να δουν τις αλλαγές και εξελίξεις στον κλάδο τους, τον ανταγωνισμό, τις τάσεις της
αγοράς και τη συνολική λειτουργία και θέση της επιχείρησής τους. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι όλοι τους είναι αυτοδίδακτοι και διαμορφώνουν την επιχειρηματική τους
νοοτροπία και ικανότητα μέσα από τις καθημερινές τους εμπειρίες, αγνοώντας τις
περισσότερες φορές τα βασικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας. Και όμως αυτή είναι η
αιτία
που
αποτυγχάνει
το
80-90%
των
επιχειρήσεων.

1.7 Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας, η σημασία του περιβάλλοντος, η
μαθησιακή ικανότητα και η διαχείριση κινδύνου.
Κάθε φορά51 που γίνονται απόπειρες να μετρηθούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά
προκύπτουν προβλήματα όπως ότι τα χαρακτηριστικά δεν είναι σταθερά και
μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου.
Σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν υποκειμενικές κρίσεις, που δεν οδηγούν από μόνες
τους σε αντικειμενική μέτρηση. Δεν μπορεί να μετρηθεί η ανάληψη υπολογίσιμων
κινδύνων ή να οριστεί το να είναι κάποιος καλός καινοτόμος.
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Η επικέντρωση στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας σημαίνει ότι κινδυνεύουμε
να αγνοήσουμε επιρροές από το περιβάλλον και πολιτισμικές επιδράσεις, και
υποβαθμίζουμε το ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
Δεν πρέπει να αγνοηθούν σημαντικοί παράγοντες επηρεασμού της
επιχειρηματικότητας, όπως η ποιότητα των υποδομών που παρέχει το περιβάλλον.

Στις βασικές ικανότητες52 των επιτυχημένων επιχειρηματιών ανήκουν:
• Η προνοητικότητα: πρωτοβουλία και θετική σκέψη.
• Προσανατολισμός σε επιτεύγματα: ικανότητα εντοπισμού και αξιοποίησης των
ευκαιριών.
• Δέσμευση έναντι των άλλων.
Εξαίρεση ίσως αποτελεί η πρωτοβουλία διότι είναι ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να
υπάρχει μεν, αλλά είναι ένα στοιχείο κατά το οποίο η απόφαση μιας πρωτοβουλίας ενέχει
τον κίνδυνο να μην είναι η σωστή. Μερικές φορές53 είναι περισσότερο σημαντικό να
πάρει κανείς τη σοφή απόφαση, παρά την τυπικά σωστή.
Η κατάσταση της αποτυχίας, έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα διότι πολύ απλά όπως
και η επιτυχία, έτσι και η αποτυχία εξαρτάται από παράγοντες όπως την κουλτούρα κάθε
περιβάλλοντος ή μιας χώρας που είτε δεν έχουν ανεπτυγμένη τεχνολογία, είτε την
οικονομική τους κατάσταση, καθώς επίσης η αποτυχία αποτελεί αρκετές φορές μέρος
μαθησιακής εμπειρίας για την επόμενη επιχειρηματική κίνηση.
Η κουλτούρα και το περιβάλλον54 είναι κρίσιμα σε ό, τι αφορά την ανοχή της
αποτυχίας.
Η σημασία της επιχειρηματικής εκπαίδευσης για το οικονομικό55 μέλλον ενός
έθνους επαινείται πολύ από τους ερευνητές, για παράδειγμα, Cheng et al. (2009), και
Poikkijoki Heinonen, (2006) και McKeown et al. (2006). Στην έρευνά τους, η
επιχειρηματική εκπαίδευση είναι κάτι περισσότερο από τη δημιουργία ενός νέου
επιχειρηματικού εγχειρήματος, αλλά και υποδηλώνει την κατανόηση της ουσίας της
επιχειρηματικότητας, όπως να μάθει κανείς να είναι καινοτόμος , δηλαδή, της σκέψης
έξω από το κουτί, υψηλή ετοιμότητα να αλλάξει και να είναι σε θέση να ενσωματώσει
και να συνθέσει εμπειρίες, δεξιότητες και γνώσεις για να δημιουργήσει, καινοτομία και
αξιολόγηση επιχειρηματικών ευκαιριών που είναι καταρτισμένοι ώστε να μπορούν
αναγνωρίζουν. Σύμφωνα με Cheng et al. (2009), η επιχειρηματική εκπαίδευση φέρνει
σημαντικές αποδόσεις για τους πτυχιούχους, αλλά και για την κοινωνία όσον αφορά την
ενθάρρυνση της κοινωνίας στο σύνολό της να είναι πιο δεκτικές σε νέες τεχνολογικές
αλλαγές. Στην έρευνά τους, Heinonen και Poikkijoki (2006) επίσης αναφέρουν ότι η
επιχειρηματική συμπεριφορά αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση, η οποία αποτελεί μια
βιώσιμη πλατφόρμα για την οικονομική ανάπτυξη κάθε κοινωνίας.
52
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Η επιρροή του περιβάλλοντος είναι τόσο σημαντική που ο επιχειρηματίας δεν
εξαρτάται πάντα από την προσωπικότητα του και τα ποσοστά56 συμμετοχής στην
επιχειρηματικότητα ποικίλουν ανάλογα με τα:
• Διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής σε διαφορετικές περιοχές.
• Διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής ανά φύλο.
• Τα ενεργά διεπιχειρησιακά δίκτυα ποικίλουν ανά περιοχή.
Στον τομέα της μάθησης, για να είναι επιτυχημένοι, οι επιχειρηματίες πρέπει να
μπορούν να διδάσκονται από τις αποφάσεις, από τα λάθη, από την εμπειρία και από τα
δίκτυα τους. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντικά και
κρίσιμα μαθησιακά γεγονότα57.
Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε πως ο ικανός επιχειρηματίας με την πάροδο του χρόνου,
έχει την ευκαιρία της μάθησης και της εμπειρίας για να εξελίσσεται, να μην μένει
στατικός και ανάλογα τα γεγονότα της κάθε χρονικής περιόδου να προσαρμόζεται για τις
όποιες σωστές και ορθολογικές λήψεις αποφάσεων για τον ίδιο και συνεπώς, την εταιρία
του.
Η λειτουργία των επιχειρηματιών είναι να αναθεωρούν ή και να προκαλούν
επανάσταση στη διαδικασία παραγωγής με την εκμετάλλευση μιας επινόησης ή
γενικότερα, μιας τεχνικής δυνατότητας για την παραγωγή ενός νέου αγαθού ή ενός
παλαιότερου αλλά με νέες μεθόδους παραγωγής. Τούτο απαιτεί ικανότητες οι οποίες
συναντώνται σε ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό του πληθυσμού58.
Ο καινοτόμος αναπόφευκτα θα έχει για εχθρούς εκείνους που ευημερούσαν από την
παλιά τάξη πραγμάτων και μονάχα χλιαρή υποστήριξη από όσους θα επωφεληθούν από
την νέα τάξη πραγμάτων59.
Διαχείριση κινδύνων:
Μερικές φορές διαπιστώνεται η άποψη60 ότι ο επιχειρηματίας αναλαμβάνει κινδύνους
αλλά δεν είναι «τζογαδόρος», δηλαδή ότι θα αναλάβει υπολογίσιμους κινδύνους. Αυτή
είναι η και η βασική ιδέα του Knight: ότι ο επιχειρηματίας έχει να κάνει με την
αβεβαιότητα και αναλαμβάνει κινδύνους που μπορούν να υπολογιστούν. Είναι πιο
χρήσιμο να δούμε τον επιχειρηματία ως διαχειριστή κινδύνων όπου μας γίνεται πιο
κατανοητή έτσι, η διαδικασία της επιχειρηματικότητας.
Επιτυχημένος επιχειρηματίας είναι εκείνος που μπορεί να προσδιορίζει, να αποτιμά
και να αξιολογεί τη σημαντικότητα του κινδύνου. Εκείνος που μπορεί να ελαχιστοποιεί
τους κινδύνους μειώνοντας το βαθμό αβεβαιότητας, ώστε να μπορούν οι κίνδυνοι να
υπολογίζονται με ακρίβεια και να είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων με μεγαλύτερη
αξιοπιστία.
Ο αριθμός των επιχειρήσεων που κλείνουν λόγω υπερβολικά γρήγορης επέκτασης
είναι τουλάχιστον εξίσου μεγάλος με τον αριθμό των εταιριών που κλείνουν λόγω
χαμηλού τζίρου. Είναι τρομαχτικά εύκολο να γίνει κανείς τόσο επιτυχημένος που να
χρεοκοπήσει61.
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Συχνά οι μάνατζερ θέλουν να είναι δημιουργικοί αλλά αδυνατούν να κατανοήσουν τα
θεμελιώδη συστατικά της δημιουργικότητας. Η δημιουργικότητα και η καινοτομία
περιλαμβάνουν τεχνικές που μπορούν να διδαχθούν και να εξελιχθούν, οι οποίες
στηρίζονται τόσο στη συστηματική χρησιμοποίηση επίσημων εργαλείων όσο και στο
απρόσμενο και την ξαφνική διαφώτιση. Τα κλασσικά μοντέλα επικοινωνίας μέσα στην
επιχείρηση εμποδίζουν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Οι επιχειρήσεις
καλούνται να υιοθετήσουν συστήματα που προωθούν την επικοινωνία και τη διάχυση
γνώσης μέσα στην επιχείρηση62.
1.8 Η αναζήτηση του ταλέντου στην κρίση και η σημασία της
προσωπικότητας στο management
Στην κρίση του σήμερα είναι πολύ λογικό οι επιχειρήσεις και όχι μόνο, να
αναθεωρούν στο θέμα ικανών στελεχών. Το θέμα αγγίζει και την επιχειρηματικότητα αν
σκεφτούμε ότι το management είναι μια έννοια που περικλείει τις έννοιες, ηγέτης,
επιχειρηματίας, στέλεχος, manager. Άρα, μέσα από την δυσκολία της κρίσης το
management δεν αλλάζει αλλά επηρεάζεται και καθίσταται αναγκαίο να
επαναπροσδιορίσει το κατάλληλο προφίλ της προσωπικότητας των ατόμων που
χρειάζονται σε μια επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε άλλο τομέα.
Η συζήτηση για τα χαρισματικά και ταλαντούχα άτομα ξεκίνησε με την ευκαιρία της
κρίσης και τις αστρονομικές αμοιβές προέδρων και διευθυνόντων συμβούλων και
στελεχών πολλών τραπεζών που είτε οδηγήθηκαν στη χρεοκοπία είτε διασώθηκαν από
το κράτος. Δεν είναι καινούργια θέματα και ήταν ξανά στην επικαιρότητα στη μεγάλη
κρίση του 192963.
Στην ιστορία και στην πρακτική του management η αναζήτηση ταλαντούχων και
χαρισματικών ατόμων καταλαμβάνει περίοπτη θέση. Πρόκειται για θέμα ανυπολόγιστης
αξίας γιατί συνδέεται με βαθιά και ουσιαστικά μηνύματα που όλα μαζί συνθέτουν την
προσωπικότητα εκείνων που είναι ηγέτες, δημιουργοί και καταλύτες της ανθρώπινης
δραστηριότητας. Στις επιχειρήσεις και στην πορεία τους για την πραγματοποίηση των
σκοπών τους τα ταλαντούχα άτομα είναι θέμα κυρίαρχο και μοναδικής σημασίας.
Η ανάπτυξη των διαπροσωπικών δεξιοτήτων των μάνατζερ64 βοηθά επίσης τους
οργανισμούς στην προσέλκυση και τη διατήρηση υπαλλήλων υψηλής επίδοσης.
Ανεξάρτητα από τις συνθήκες στην αγορά εργασίας, υπάρχει πάντα έλλειψη εξεχόντων
υπαλλήλων. Οι εταιρείες που έχουν τη φήμη καλών εργασιακών χώρων διαθέτουν
σημαντικό πλεονέκτημα. Μια πρόσφατη έρευνα σε εκατοντάδες εργασιακούς χώρους και
με περισσότερους από 200.000 ερωτώμενους κατέδειξε ότι οι κοινωνικές σχέσεις
ανάμεσα σε συναδέλφους και προϊσταμένους συνδέονταν άμεσα με τη συνολική
ικανοποίηση από τη δουλειά. Οι θετικές κοινωνικές σχέσεις σχετίζονταν επίσης με το
μειωμένο άγχος στη δουλειά και τη μειωμένη πρόθεση παραίτησης. Έτσι, η διοίκηση από
μάνατζερ με καλές διαπροσωπικές δεξιότητες είναι πολύ πιθανό να καταστήσει το χώρο
εργασίας πιο ευχάριστο, χαρακτηριστικό που με τη σειρά του διευκολύνει την πρόσληψη
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199
64
Robbins Stephen p. - Judge Timothy A., Οργανωσιακή Συμπεριφορά, εκδόσεις Κριτική 2009, σελ. 36
63

29

και τη διατήρηση ατόμων με προσόντα. Η δημιουργία ευχάριστου χώρου εργασίας
δείχνει επίσης να έχει αποτελέσματα και σε οικονομικό επίπεδο. Οι εταιρείες που
φημίζονται ως καλοί εργασιακοί χώροι (όπως εκείνες που περιλαμβάνονται στις «100
καλύτερες εταιρείες για εργασία στην Αμερική») διαπιστώθηκε ότι έχουν εξαιρετική
οικονομική επίδοση.
Διαπιστώνεται ότι στο σημερινό ολοένα και πιο ανταγωνιστικό και απαιτητικό
εργασιακό τοπίο, οι μάνατζερ δεν μπορούν να πετύχουν βασιζόμενοι αποκλειστικά στις
τεχνικές τους δεξιότητες. Πρέπει να έχουν εξίσου καλές ανθρώπινες δεξιότητες. Οι καλές
ανθρώπινες δεξιότητες ανήκουν στην οργανωσιακή συμπεριφορά65 (Ο.Σ.) το οποίο είναι
ένα πεδίο μελέτης που ερευνά τρεις παράγοντες συμπεριφοράς σε οργανισμούς, οι οποίοι
είναι απαραίτητοι για την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης για την επίτευξη δυνατού
κέρδους της ίδιας. Οι παράγοντες αυτοί είναι:
• Τα άτομα.
• Τις ομάδες.
• Την επίδραση της δομής στη συμπεριφορά.
Αυτοί οι παράγοντες έχουν ως στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των
οργανισμών.
Οι R. Goffee και G. Jones σε άρθρο τους με τίτλο «Leading clever people» στο
Harvard Business Review, Μάρτιος 2007, απαριθμούν μια σειρά χαρακτηριστικών των
χαρισματικών ατόμων66:
• Τα άτομα αυτά γνωρίζουν την αξία τους και τους τρόπους για τη χρησιμοποίησή
της στο πλαίσιο μιας επιχείρησης.
• Αντιλαμβάνονται τις επιχειρησιακές πολιτικές και επιχειρούν την προώθησή τους
εκεί που είναι καλύτερα.
•

Αγνοούν την επιχειρησιακή ιεραρχία αλλά ταυτόχρονα επιδιώκουν θέσεις με
status και καλές αμοιβές.

65
66

•

Αναμένουν γρήγορη εξέλιξη και άνοδο σε υψηλές θέσεις.

•

Έχουν ή δημιουργούν διασυνδέσεις.

•

Εάν δεν χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις ικανότητες τους αποχωρούν.

•

Δεν λένε ευχαριστώ με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Robbins Stephen p. - Judge Timothy A., Οργανωσιακή Συμπεριφορά, οπ. αν. σελ. 37
Δημήτρης Β. Παπούλιας, Η κρίση αλλάζει τη ζωή μας και το management, όπ. αν. σελ. 200- 201
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KEΦΑΛΑΙΟ 2
Ευρωπαϊκή ένωση και αγροτουρισμός
2.1 Ευρωπαϊκή Ένωση και τα προγράμματα της
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει υποστήριξη σε ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ). Η υποστήριξη αυτή είναι διαθέσιμη σε διαφορετικές μορφές όπως
επιχορηγήσεις, δάνεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εγγυήσεις. Η υποστήριξη67
παρέχεται είτε άμεσα είτε μέσω προγραμμάτων, η διαχείριση των οποίων γίνεται σε
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, όπως τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ. Οι ΜΜΕ μπορούν
επίσης να επωφεληθούν από μια σειρά μέτρων μη χρηματοδοτικής βοήθειας με τη μορφή
προγραμμάτων και υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων. Στόχος του οδηγού αυτού
είναι να παρουσιάσει τα ευρωπαϊκά προγράμματα που είναι διαθέσιμα για τις ΜΜΕ και
περιέχει συνοπτικές πληροφορίες καθώς και τους κύριους ιστότοπους για κάθε
πρόγραμμα.
1. Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον,
έρευνα, εκπαίδευση - ενώ εκπονείται και υλοποιείται από διάφορες Υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ΜΜΕ και άλλοι οργανισμοί μπορούν συνήθως να
καταθέτουν αίτηση απευθείας για τα προγράμματα, με τη γενική προϋπόθεση να
υποβάλλουν αειφόρα, διεθνικά έργα με προστιθέμενη αξία. Ανάλογα με το πρόγραμμα,
οι αιτούντες μπορούν να είναι και βιομηχανικές ομάδες, επιχειρηματικές ενώσεις,
εταιρίες παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στις επιχειρήσεις ή/και σύμβουλοι. Η
συγχρηματοδότηση είναι ο γενικός κανόνας: η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συνίσταται συνήθως σε επιδοτήσεις που καλύπτουν μόνο ένα μέρος του κόστους του
έργου.
67

Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη των ΜΜΕ
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=4620 (πρόσβαση 6/1/2011)
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2. Διαρθρωτικά ταμεία
Τα Διαρθρωτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης [ΕΤΠΑ] και
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [ΕΚΤ]) αποτελούν τα μεγαλύτερα κοινοτικά μέσα
χρηματοδότησης των ΜΜΕ, μέσω των διαφόρων θεματικών προγραμμάτων και
κοινοτικών πρωτοβουλιών που εφαρμόζονται στις περιφέρειες. Οι δικαιούχοι
χρηματοδοτήσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία λαμβάνουν άμεση συνεισφορά για τη
χρηματοδότηση των σχεδίων τους. Σημειώνεται ότι η διαχείριση των προγραμμάτων και
η επιλογή των έργων γίνεται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
3. Χρηματοδοτικά μέσα
Τα περισσότερα από τα χρηματοδοτικά μέσα είναι διαθέσιμα έμμεσα μόνο, μέσω των
εθνικών διαμεσολαβητών χρηματοδότησης. Η διαχείριση πολλών από αυτά τα
προγράμματα γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.
2.2 Υποστήριξη για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ
Γενικά αφορούν σε βοήθεια που παρέχεται σε ενδιάμεσους οργανισμούς ή/και τις
δημόσιες αρχές στον τομέα της διεθνοποίησης, προκειμένου να βοηθηθούν οι ΜΜΕ να
αποκτήσουν πρόσβαση σε αγορές εκτός της ΕΕ.
Τα ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα68 είναι ο τρόπος με τον οποίο η
Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αυξήσει τα μεγέθη των λιγότερο αναπτυγμένων
οικονομιών, να μειώσει της διαφορές μεταξύ των κρατών – μελών ώστε να επιτευχθεί
κοινωνική και οικονομική σύγκλιση στους κόλπους της. Αποτέλεσμα η γενική
ισχυροποίηση της στο χάρτη της Παγκόσμιας οικονομίας. Τα επιδοτούμενα
προγράμματα αποτελούν το δίαυλο εισροής χρημάτων και την επένδυση αυτών σε κάθε
χώρα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.
Το Α’, Β’, Γ’ Κ.Π.Σ. και το Ε.Σ.Π.Α. που πρόσφατα ξεκίνησε, αποτελούν
προγραμματικές περιόδους κατά τη διάρκεια των οποίων προκηρύσσονται
•Τομεακά,
•Περιφερειακά και
•Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.
Τα Τομεακά αφορούν τομείς όπως: το περιβάλλον, την ενίσχυση της
προσπελασιμότητας, την ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα, την ψηφιακή
σύγκλιση, την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, την εκπαίδευση και δια βίου μάθηση τη
διοικητική μεταρρύθμιση την τεχνική υποστήριξη εφαρμογής, και το εθνικό αποθεματικό
απροβλέπτων.
Τα Περιφερειακά είναι αυτά που σκοπό έχουν την κάλυψη των εθνικών στρατηγικών
στόχων συμπληρωματικά με τα τομεακά προγράμματα, με έμφαση στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και στις ανάγκες κάθε χωρικής ενότητας / Περιφέρειας.
Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας κατά την προγραμματική
68

Ευρωπαϊκά Επιδοτούμενα Προγράμματα http://www.eurofund.gr/index.php?id=4,0,0,1,0,0 (πρόσβαση
6/1/2009)
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περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα χωρίσθηκε σε πέντε χωρικές ενότητες, στις οποίες
αντιστοιχούν
πέντε
Περιφερειακά
Επιχειρησιακά
(ΠΕΠ),
ως
εξής:
Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων,
Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Ε.Π. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, Ε.Π.
Αττικής.
Εκτός από τα Τομεακά και τα Π.Ε.Π. υπάρχουν και τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας. Αυτά είναι: Πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία», Πρόγραμμα
«Ελλάδα-Ιταλία», Πρόγραμμα «Ελλάδα-Κύπρος», Πρόγραμμα «Ελλάδα-Κύπρος»,
Πρόγραμμα «Ελλάδα-Αλβανία», Πρόγραμμα «Ελλάδα-ΠΓΔΜ» και Πρόγραμμα
«Ελλάδα-Τουρκία» το οποίο έχει τεθεί σε αναστολή.
Παράλληλα η χώρα μας συμμετέχει σε δύο διακρατικά προγράμματα, αυτό του
Μεσογειακού χώρου και αυτό της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τέλος υπάρχει συμμετοχή
στο διαπεριφερειακό πρόγραμμα INTERREG IV C και στα δίκτυα INTERACT, ESPON
και
URBACT.
Μεγάλο μέρος των κονδυλίων που θα εισρεύσουν μέσω των παραπάνω προγραμμάτων
αφορούν επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς με σκοπό
τη βελτίωση της θέσης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Προώθηση
της
οικονομικής
Επενδυτικός
Νόμος
ανάπτυξης,
της
τεχνολογικής
3908/2011 - Γενικά
Όλη η Ελλάδα
ωρίμανσης, της ανταγωνιστικότητας
Επενδυτικά Σχέδια
και της περιφερειακής συνοχής.
Επενδυτικός
Νόμος Δημιουργία Σχεδίων Συνέργειας &
3908/2011 - Σχέδια Δικτύωσης που αποσκοπούν στην
Όλη η Ελλάδα
Συνέργειας
& υλοποίηση προγραμμάτων - κοινών
Δικτύωσης
δράσεων
Προώθηση
της
οικονομικής
Επενδυτικός
Νόμος
ανάπτυξης,
της
τεχνολογικής
3908/2011 - Μεγάλα
Όλη η Ελλάδα
ωρίμανσης, της ανταγωνιστικότητας
Επενδυτικά Σχέδια
και της περιφερειακής συνοχής.

Εναλλακτικος
Τουρισμός

Εκσυγχρονισμός
Χερσαίων
Εμπορευματικών

Ανάπτυξη
εναλλακτικών
τουριστικών δραστηριοτήτων,
παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών
Όλη η Ελλάδα
σε ειδικές ομάδες επισκεπτών &
τουριστική αξιοποίηση των τοπικών,
φυσικών και πολιτιστικών πόρων
Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας
των εταιρειών χερσαίων μεταφορών Όλη η Ελλάδα
και ίδρυση νέων εταιρειών στον

Προθεσμία

Δαπάνη / Επιχορήγηση

Περιοχή

Σκοπός

Τίτλος

2.3 Ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα

Μήνες
Από 200.000 € / Απρίλιος
έως 50%
Οκτώβριος
κάθε έτους
Από 200.000 € / 30/1/2012
έως 50%
30/03/2012

&

-

Καθ' όλη τη
Από
50.000.000€/
έως 40%

διάρκεια του
έτους

4/1/2012
Έως 400.000€ /
15/2/2012
έως 50%
(παράταση )

-

Έως 180.000€/ 20/2/2012
έως 70%
20/3/2012

-
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Οδικών Μεταφορών
κλάδο (ΚΑΔ 49.4).
Leader 123 - Αύξηση
Βάσει
των
Βάσει
των
της
Αξίας
των
έως 500.000€/ σχετικών
Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών σχετικών
Γεωργικών
και
και Δασοκομικών Προϊόντων
προσκλήσεων ανά έως 65%
προσκλήσεων ανά
Δασοκομικών
νομό (Άξονας 4)
νομό (Άξονας 4)
Προϊόντων
Βάσει
των
Βάσει
των
Leader
311έως 600.000€/ σχετικών
Διαφοροποίηση προς Διαφοροποίηση προς Μη Γεωργικές σχετικών
Δραστηριότητες
ΜηΓεωργικές
προσκλήσεων ανά έως 65%
προσκλήσεων ανά
Δραστηριότητες
νομό (Άξονας 4)
νομό (Άξονας 4)
Leader 312 - Στήριξη
Βάσει
των
Βάσει
των
Στήριξη της Δημιουργίας και
έως 300.000€/ σχετικών
της Δημιουργίας και
σχετικών
Ανάπτυξης
Πολύ
Μικρών
Ανάπτυξης
Πολύ
προσκλήσεων ανά έως 65%
προσκλήσεων ανά
Επιχειρήσεων
Μικρών Επιχειρήσεων
νομό (Άξονας 4)
νομό (Άξονας 4)
Βάσει
των
Βάσει
των
Leader
313 Ενθάρρυνση
Τουριστικών σχετικών
έως 600.000€/ σχετικών
Ενθάρρυνση
Δραστηριοτήτων
Τουριστικών
προσκλήσεων ανά έως 65%
προσκλήσεων ανά
Δραστηριοτήτων
νομό (Άξονας 4)
νομό (Άξονας 4)
Ενίσχυση
υφιστάμενων
14/02/2012
έως
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και
αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών
Έως
10.000€/ εξαντλήσεως του
Digi - Mobile
Άττική
διαθέσιμου
σε
«έξυπνες»
συσκευές
έως 70%
κινητών επικοινωνιών
και
προϋπολογισμού
υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)
Αν.
ΜακεδονίαΘράκη, Β. Αιγαίο,
Μέχρι
Έως
Δ.Ελλάδα,
εξαντλήσεως
Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των Ήπειρος,
προϋπολογισμού
επιχειρήσεων στα νέα ψηφιακά μέσα Θεσσαλία,
E-SECURITY
Ιόνια 70.000€
για
κάθε
και την ψηφιακή ασφάλεια
Νησιά,
Κρήτη,
Περιφέρεια
Πελοπόννησος,
/ έως 70%
αναφοράς
Δ.Μακεδονία,
Ν.Αιγαίο
Σχέδιο
στήριξης
Όλη η Ελλάδα
επιχειρηματικών
Ενίσχυση
της
επιχειρηματικής
εκτός Περιφερειών Έως
πρωτοβουλιών
35.000€/ 15/11/2011
δραστηριότητας
των
νέων
Στερεάς Ελλάδας 100%
ανέργων και νέων
17/2/2012
επιχειρηματιών και των ανέργων
& Νοτίου Αιγαίου
επιχειρηματιών
(σε
φάση start-up)
Στήριξη των επιχειρήσεων και των
Ολοκληρωμένο Σχέδιο εργαζομένων τους, μέσω δράσεων
Όλη η Ελλάδα
Παρέμβασης για τη συμβουλευτικής, κατάρτισης και
εκτός Περιφερειών Έως
35.000€/ 15/11/2011
στήριξη
των παροχής κινήτρων για την τόνωση
Στερεάς Ελλάδας 100%
17/2/2012
επιχειρήσεων και των της πρόσβασης και την ενθάρρυνση
& Νοτίου Αιγαίου
εργαζομένων τους
της συμμετοχής στην αγορά
εργασίας
40%
των
εργοδοτικών
10.000
θέσεων
Διατήρηση
10.000 Διατήρηση
ασφαλιστικών
θέσεων εργασίας σε εργασίας με επιχορήγηση μέρους
εισφορών
για
Από 11/1/2012
των εργοδοτικών εισφορών σε Όλη η Ελλάδα
ξενοδοχειακές
χρονικό
επιχειρήσεις συνεχούς ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς
διάστημα
λειτουργίας
λειτουργίας
δώδεκα
(12)
μηνών
Μεταποιητικών
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Eκσυγχρονισμός
Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων, αγορά πρώτων υλών
Σε
αναμονή
Όλη η Ελλάδα
Έως 60%
προκήρυξης
κ.α.,
με
έμφαση
μεταποιητικών
Επιχειρήσεων
στις ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες
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Ενίσχυση 20.000
επιχειρήσεων Όλη η Ελλάδα
Έκτακτη οικονομική αναφορικά με τις μισθοδοτικές τους εκτός Περιφερειών Έως 50%/ έως Σε
αναμονή
ενίσχυση Επιχειρήσεων δαπάνες, ώστε να διατηρήσουν τις Στερεάς Ελλάδας 10.000€
προκήρυξης
θέσεις εργασίας τους
& Νοτίου Αιγαίου
Αύξηση της αξίας των
Αύξηση της προστιθέμενης αξίας και
Σε
αναμονή Έως 2.000.000 € Σε
αναμονή
δασοκομικών
της
ανταγωνιστικότητας
των
προκήρυξης
/ έως 65%
προκήρυξης
προϊόντων - Μέτρο 123
δασικών προϊόντων.
Β
Επιχειρησιακό
Ίδρυση Νέων και εκσυγχρονισμός
Σε
αναμονή
Πρόγραμμα Αλιείας Υφιστάμενων
μονάδων Όλη η Ελλάδα
Έως 60%
προκήρυξης
Μέτρο
2.1.
Υδατοκαλλιέργειας
"Υδατοκαλλιέργεια"
Ίδρυση,
εκσυγχρονισμός
και
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Αλιείας - μετεγκατάσταση
επιχειρήσεων
Σε
αναμονή
Όλη η Ελλάδα
Έως 60%
προκήρυξης
Μέτρο 2.3. "Εμπορία μεταποίησης
και
εμπορίας
& Μεταποίηση"
αλιευτικών προϊόντων
Κίνητρα Προσέλκυσης
&
Εγκατάστασης
Εγκατάσταση Επιχειρήσεων στη Ζώνη Καινοτομίας Σε
αναμονή Σε
αναμονή
Επιχειρήσεων
στη
Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης
προκήρυξης
προκήρυξης
Ζώνη
Καινοτομίας
Θεσσαλονίκης
Ενίσχυση
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων
τεχνολογικής
καινοτομίας
και
εφαρμογή Σε
αναμονή Έως 5.000.000 € Σε
αναμονή
Digital Value
καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων, προκήρυξης
/ έως 60%
προκήρυξης
με σκοπό την ανάπτυξη νέων
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.
Επενδύσεις
επιχειρήσεων
του
κλάδου ΤΠΕ στις περιφέρειες που
Εγνατία Πληροφορικής διατρέχει ο άξονας της Εγνατίας Σε
αναμονή Έως 200.000 € / Σε
αναμονή
ΙΙ
οδού
για
την
υλοποίηση προκήρυξης
έως 50%
προκήρυξης
επιχειρηματικών σχεδίων σχετικών
με την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Αναβάθμιση
ποιοτικών
και
Εκσυγχρονίζομαι στον λειτουργικών χαρακτηριστικών των Σε
αναμονή
Σε
αναμονή
Έως 45%
τουρισμό
προκήρυξης
επιχειρήσεων που διασυνδέονται με προκήρυξης
τις τουριστικές υπηρεσίες
Συνεργάζομαι
- Ενίσχυση ιδιωτικών επενδυτικών
Σε
αναμονή
Σε
αναμονή
Έως 45%
Καινοτομώ
στον σχεδίων με σκοπό την δημιουργία
προκήρυξης
προκήρυξης
τουρισμό
συνεργασιών και δικτύων (clusters).
Ενίσχυση της Ζήτησης Ενσωμάτωση
σύγχρονων
Σε
αναμονή 100.000 € - Σε
αναμονή
τεχνολογιών
στη
διαδικασία
προκήρυξης
5.000.000 €
προκήρυξης
παραγωγής των επιχειρήσεων
(ICT for Market)
Ενίσχυση
Προσφοράς

της
Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών Σε
αναμονή 100.000 €
και προϊόντων.
προκήρυξης
5.000.000 €

- Σε
αναμονή
προκήρυξης

(ICT for Growth)
Ενίσχυση
Χρήσης Αγορά ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Σε
αναμονή
Σε
αναμονή
Επιχειρησιακών
συμβατών
με
φορολογικές
2.000€
προκήρυξης
προκήρυξης
Εφαρμογών
απαιτήσεις μέσω ειδικού κουπονιού
Ενίσχυση
επιχειρήσεων
για
Δράση για την Μείωση
ανάπτυξη
και
υλοποίηση
του
Κόστους
της
Σε
αναμονή Έως 250.000 € / Σε
αναμονή
Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών
προκήρυξης
έως 45%
προκήρυξης
Εφοδιαστικής
Συστημάτων
Εφοδιαστικής
Αλυσίδας
Αλυσίδας.
Αναβάθμιση
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Σε
αναμονή Σε
αναμονή Σε
αναμονή
Υφιστάμενων ΒΕΠΕ των επιχειρήσεων, ενισχύοντας τα προκήρυξης
προκήρυξης
προκήρυξης
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πλεονεκτήματα που προκύπτουν από
την εγκατάστασή τους σε χώρους με
την κατάλληλη υποδομή.

Πίνακας 1 ‐ Ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα

2.2 Άλλα επιδοτούμενα προγράμματα για τον αγροτουρισμό
Η κοινοτική πρωτοβουλία69 LEADER (Liaisons EntreActions de Developpement
de l ’ Economie Ruraleδηλαδή Δεσμοί μεταξύ των δράσεων για την Ανάπτυξη της
Αγροτικής Οικονομίας), αναλήφθηκε με απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων στις 15 Ιουνίου 1994. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας η οποία διάρκεσε από
το 1994 ως το 2001 και ακολουθείται στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο από την
πρωτοβουλίαLEADER+, χορηγήθηκε κοινοτική βοήθεια υπό μορφή συνολικών
επιδοτήσεων ή ολοκληρωμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων προκειμένου να
μπορέσουν οι φορείς αγροτικής ανάπτυξης να θέσουν σε πειραματική εφαρμογή
προσεγγίσεις αγροτικής ανάπτυξης σε ενδογενή και τοπική κλίμακα συχνά με καινοτόμο
χαρακτήρα.
Η πρωτοβουλία LEADER II αποτέλεσε συνέχεια της πολύ επιτυχημένης
πρωτοβουλίας LEADER I (1991-1994).
(Στο παράρτημα αναφέρονται τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών LEADER I και
LEADER II ).
Κοινοτική πρωτοβουλία LEADER+ είναι η πρωτοβουλία του αγροτικού τομέα κατά
την 3η προγραμματική περίοδο (2000-2006).
Το συνολικό κόστος του Επιχειρησιακού Προγράμματος εκτιμάται να ανέλθει στα
392,6 εκ. Ευρώ περίπου, ενώ το ύψος της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 251,18 εκ.
Ευρώ, από τα οποία τα 182,90 εκ. Ευρώ αποτελούν την κοινοτική συμμετοχή (ταμείο
ΕΓΤΠΕ-Π).
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υιοθετεί δυο γενικούς αναπτυξιακούς στόχους, που
είναι:
•
Η ολοκληρωμένη, υψηλής ποιότητας, αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου
μέσω πιλοτικών εφαρμογών.
•
Η ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της απομόνωσης των περιοχών σε
όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
Τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου(Ο.Π.Α.Α.Χ).
(Στο παράρτημα αναφέρονται τα έργα του Ο.Π.Α.Α.Χ. για τον Νομό της Κοζάνης
και η περιοχή εφαρμογής των έργων του Ο.Π.Α.Α.Χ.)
2.2.1 Η εταιρεία της ΑΝΚΟ
Μια από τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές εταιρείες για την αξιολόγηση και υλοποίηση
των παραπάνω προγραμμάτων στην Δυτική Μακεδονία είναι η ΑΝΚΟ70. Η Αναπτυξιακή
Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ δημιουργήθηκε από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
69
70

Η κοινοτική πρωτοβουλία LEADER, http://www.anko.gr/leader/leadergeneral.html, (πρόσβαση 1/3/12)
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του Δημοσίου και τους συλλογικούς φορείς του αγροτικού χώρου και των παραγωγικών
τάξεων της περιοχής, για να αποτελεί τον πρωτοποριακό επιστημονικό μηχανισμό στην
προώθηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης .
Σκοπός της εταιρείας είναι η προώθηση, η στήριξη και η συμμετοχή στην
ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη για την ανάδειξη της Δυτικής Μακεδονίας σε
περιοχή υγιούς-ασφαλούς διαβίωσης και αειφόρου-βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από
•

Τη μελέτη, την προώθηση, τη διαχείριση, την υλοποίηση, την παρακολούθηση
και αξιολόγηση των προγραμμάτων και έργων ανάπτυξης σε αρμονική
συνεργασία και συμπληρωματική δράση με τους φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, του Δημόσιου και του Ιδιωτικού χώρου και

•

Τη στήριξη των φορέων και των πολιτών, τη συνεχή ενημέρωση, την
ευαισθητοποίηση, την υποκίνηση, την ενεργοποίηση, τη συμβολή στη
διαμόρφωση αναπτυξιακών στρατηγικών και το συντονισμό των ενεργειών για
την εφαρμογή καινοτόμων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

2.3 Φορείς Αγροτουριστικής Πολιτικής
Οι φορείς71 που είναι απαραίτητοι στην φάση υλοποίησης µίας αγροτουριστικής
επιχείρησης είναι οι παρακάτω :
• Η Νοµαρχία.
• Οι ∆ηµοτικές και οι Κοινοτικές Αρχές.
• Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις.
• Οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι κ.α.
Ωστόσο , οι κύριοι φορείς για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της
αγροτουριστικής πολιτικής είναι οι εξής:
α. Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης . Είναι σχετικά νέο υπουργείο το οποίο είναι
υπεύθυνο για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας , αλλά χωρίς ξεκάθαρες
αρµοδιότητες σε θέµατα αγροτουρισµού.
β. Υπουργείο αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων . Το συγκεκριµένο υπουργείο
εξετάζει τον αγροτουρισµό ως µία εναλλακτική λύση στα κοινωνικοοικονοµικά
προβλήµατα των αγροτικών περιοχών. Επίσης , είναι ο επίσηµος φορέας της εθνικής
πολιτικής στον αγροτουρισµό καθώς επίσης και το επίσηµο κανάλι µέσω του οποίου
διοχετεύεται ένα σηµαντικό µέρος των επιδοτήσεων από την Ε.Ε. Τέλος, υποστηρίζει
περισσότερο τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες για την ίδρυση και λειτουργία
αγροτουριστικών καταλυµάτων.
γ. Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού . Είναι ο εκφραστής της αγροτουριστικής
πολιτικής και λειτουργεί ως αυτοτελές Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου
((Ν.Π.∆.∆.) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης .
δ. Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών
(ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.) Αποτελεί τον κορυφαίο φορέα ανάπτυξης των αγροτουριστικών
συνεταιρισµών στην Ελλάδα .

71
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2. 4 Αγροτουρισμός
2.4.1 Ο αγροτουρισμός ως παράγοντας αγροτικής ανάπτυξης
Αγροτουρισμός72 ονομάζεται η εναλλακτική εκείνη μορφή τουρισμού η οποία
αναπτύσσεται σε μη τουριστικά κορεσμένες αγροτικές περιοχές και συνδέεται με
κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές αξίες, οι οποίες επιτρέπουν τόσο στους
οικοδεσπότες όσο και στους φιλοξενούμενους των περιοχών αυτών να υφίστανται
αλληλεπιδράσεις και να μοιράζονται εμπειρίες. Ως δραστηριότητα αναπτύσσεται από
τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι χρησιμοποιούν
τον αγροτουρισμό ως συμπληρωματική πηγή εισοδήματος.
Διαπιστώνεται ότι για την στήριξη και την ενίσχυση της απασχόλησης του
ανθρώπινου δυναμικού της υπαίθρου, χρειάζονται βιώσιμες τοπικές οικονομικές
δραστηριότητες, οι οποίες να είναι φιλικές προς το περιβάλλον και οι οποίες προέρχονται
από επιχειρηματική πρωτοβουλία τοπικών φορέων και ατόμων («εκ των κάτω προς άνω
προσέγγιση»/ «bottom- up approach»). Το πλεονέκτημα των τοπικών επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών είναι ότι η προστιθέμενη αξία, που δημιουργείται από αυτού του είδους
τις επιχειρήσεις, παραμένει και διανέμεται στην περιοχή.
Εννοιολογικά, ο όρος αγροτουρισμός παρουσιάζεται με δυο εκδοχές. Κατά την
πρώτη, ο αγροτουρισμός (farm tourism) είναι μια οικονομική δραστηριότητα που
αναπτύσσεται μέσα στις παραγωγικές μονάδες της γεωργίας, τις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις ή σε σύνδεση με αυτές, με σκοπό την απόκτηση συμπληρωματικού
εισοδήματος από την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και τουρισμού (hospitality and
tourism services). Με την έννοια ο αγροτουρισμός προϋποθέτει ύπαρξη γεωργικής
εκμετάλλευσης σε λειτουργία και τον εμπλεκόμενο με την αγροτουριστική επιχείρηση να
έχει την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα γεωργού. Οι επισκέπτες στις διακοπές τους και
στον ελεύθερο χρόνο τους αν το επιθυμούν να ψυχαγωγηθούν και να εκπαιδευτούν
εμπλέκονται ενεργά σε γεωργικές εργασίες. Αυτός είναι ο «γεωργικός τουρισμός» ο
οποίος όμως σαν όρος δεν έχει επικρατήσει στη χωρά μας και δε χρησιμοποιείται.
Κατά τη δεύτερη εκδοχή, που έχει επικρατήσει στην ελληνική γλώσσα, ο όρος
«αγροτουρισμός» παραπέμπει σε τουρισμό στον αγροτικό χώρο, ο οποίος δεν σημαίνει
κατ’ ανάγκη ύπαρξη γεωργικής δραστηριότητας και σύνδεση με αυτήν. Στην
αγγλοσαξονική ορολογία επίσης, ο αγροτικός τουρισμός (rural tourism) δε συνδέεται
πάντα με την γεωργική ενασχόληση, αλλά με ενέργειες ψυχαγωγίας, διασκέδασης και
εκπαίδευσης στην ύπαιθρο. Παραπλήσιες έννοιες του αγροτικού τουρισμού, με μικρές
διαφοροποιήσεις, είναι ο ήπιος τουρισμός (soft tourism), ο οικοτουρισμός (eco- tourism),
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ο οικο-αγροτουρισμός (eco- agritourism), ο τουρισμός υπαίθρου (countryside tourism), ο
εναλλακτικός τουρισμός (alternative tourism) κ.α.
Σε διάφορες χώρες, αλλά και στην δική μας, οι παραπάνω έννοιες χρησιμοποιούνται
αδιακρίτως υποδηλώνοντας την οποιαδήποτε τουριστική δραστηριότητα στην ύπαιθρο73.
Ο αγροτικός χώρος αποτελεί την κοιτίδα και το δίαυλο διάσωσης κοινωνικών και
πολιτισμικών χαρακτηριστικών που είναι αναπόσπαστα δεμένα με την εθνική μας
φυσιογνωμία. Η διατήρηση του κοινωνικοοικονομικού ιστού στον αγροτικό χώρο
συντελεί και στην διαφύλαξη της εθνικής μας διατροφικής κ.τ.λ. αυτοδυναμίας και τη
στήριξη της ενδογενούς ανάπτυξης της χώρας.
2.4.2 Παράμετροι Τουρισμού
Τέσσερις διαφορετικοί παράμετροι74 του τουρισμού μπορούν να προσδιοριστούν
για τον τομέα:
•
Ο τουρίστας, ο οποίος επιδιώκει διάφορες ψυχικές και φυσικές εμπειρίες
και απολαύσεις. Η φύση αυτών των εμπειριών και επιθυμιών προσδιορίζει το χώρο
μετάβασης και τις δραστηριότητες που επιλέγονται.
•
Οι τουριστικές επιχειρήσεις προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες
βλέπουν τους τουρίστες ως ευκαιρία για κέρδος προσφέροντάς τους αγαθά και
υπηρεσίες που έχουν ζήτηση στην αγορά του τουριστικού τομέα.
•
Η κυβέρνηση της χώρας φιλοξενίας. Οι πολιτικοί στις διάφορες χώρες
βλέπουν τον τουρισμό ως μέτρο ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Οι βλέψεις τους
συνδέονται με το εισόδημα των πολιτών από αυτή την επιχείρηση. Οι πολιτικοί επίσης
προσβλέπουν στο συνάλλαγμα που αποκτάται από το διεθνή τουρισμό, καθώς επίσης
στη φορολογία που συλλέγεται από τις δαπάνες των τουριστών, είτε άμεσα είτε
έμμεσα.
•
Η περιοχή φιλοξενίας. Οι ντόπιοι συνήθως βλέπουν τον τουρισμό ως
παράγοντα απασχόλησης και κοινωνικότητας. Η σπουδαιότητα αυτής της παραμέτρου
είναι η επικοινωνία μεταξύ μεγάλου αριθμού επισκεπτών και των ντόπιων. Αυτή η
επικοινωνία μπορεί να είναι ωφέλιμη ή μη ή και τα δυο.
Ο τουρισμός συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μέσω του θετικού
αποτελέσματος του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών και στην κοινωνική ανάπτυξη
μέσω της προσφοράς εργασίας στον πληθυσμό της χώρας υποδοχής τουριστών75.
Το κόστος, το καλό κλίμα, η ποιότητα του τουριστικού εξοπλισμού μιας περιοχής
και η ποιότητα των ανθρώπινων υπηρεσιών είναι κριτήρια επιλογής των τουριστών
ως προς μια περιοχή που θα μετακινηθούν.
Τα θετικά στοιχεία για τους τουρίστες είναι:
• Η γνωριμία και επαφή του πληθυσμού των μεγάλων αστικών κέντρων με την
ύπαιθρο και την αγροτική ζωή.
73
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• Η δυνατότητα οικονομικών διακοπών.
• Η δυνατότητα συμμετοχής στις αγροτικές εργασίες.
• Η δυνατότητα αγοράς και κατανάλωσης παραδοσιακών, αγνών και χειροποίητων
προϊόντων.
• Η συμμετοχή σε αγροτικές γιορτές ή συγκεντρώσεις.
• Η συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν άμεση επαφή με τη φύση.
Τα αρνητικά στοιχεία για τους τουρίστες από τον αγροτικό χώρο είναι ότι μπορεί να
υπάρξει:
• Αρνητική συμπεριφορά εκ μέρους των κατοίκων.
• Έλλειψη ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
• Ανεπαρκής ή χαμηλής ποιότητας φιλοξενίας και υπηρεσίες.
Γενικότερα, το μέγεθος των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που δέχεται κάποια
περιοχή λόγω ανάπτυξης αγροτουρισμού οφείλεται κυρίως στους εξής παράγοντες76:
• Τον αριθμό και το είδος των επισκεπτών.
• Το στάδιο της αγροτουριστικής ανάπτυξης.
• Τη διαφορά της οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ επισκεπτών και ντόπιων.
• Τη διαφορά της κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης μεταξύ επισκεπτών και
ντόπιων.
• Το φυσικό μέγεθος της αγροτουριστικής περιοχής που προσδιορίζει πόσους
επισκέπτες μπορεί να φιλοξενήσει.
• Το βαθμό ιδιοκτησίας από τους ντόπιους των αγροτουριστικών καταλυμάτων και
των σχετικών δραστηριοτήτων.
• Την αντιμετώπιση και την συνεισφορά των κρατικών και τοπικών φορέων.
• Την ομοιογένεια και τους δεσμούς που χαρακτηρίζουν την περιοχή φιλοξενίας.
• Τη γνώση της αξίας, τη θέληση και τη δύναμη των ντόπιων να διατηρήσουν τα
πολιτιστικά και τα παραδοσιακά ήθη και έθιμα της περιοχής τους.
• Τη δυνατότητα πρόσβασης στην περιοχή φιλοξενίας.
• Τις πολιτικές και τα μέτρα που ακολουθούνται για την ανάπτυξη και διάχυση του
τουρισμού.
2.4.3 Πλεονεκτήματα αγροτουρισμού
Τα πλεονεκτήματα77 που προσφέρει ο αγροτουρισμός στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών, συνοψίζονται στα εξής:
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και κατά συνέπεια συγκράτηση του
πληθυσμού στην ύπαιθρο. Το πλεονέκτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις περιοχές
που αντιμετωπίζουν σημαντική πληθυσμιακή μείωση και δημογραφική γήρανση. Η
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δημιουργία των θέσεων αυτών εργασίας είναι καθοριστική για τις ευαίσθητες, από
άποψη εργασίας, κοινωνικές ομάδες των νέων και των γυναικών.
• Η δημιουργία υποδομών ήπιας κλίμακας, οι οποίες εναρμονίζονται με το φυσικό
περιβάλλον και συμβάλλουν στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των μόνιμων κατοίκων.
• Η προώθηση των γεωργικών παραδοσιακών προϊόντων στην αγορά και η αύξηση
των εσόδων των ατόμων που ασχολούνται με το γεωργικό τομέα
• Ο αγροτουρισμός αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυνατότητας
συνδυασμού της περιφερειακής ανάπτυξης και της προστασίας και ανάδειξης του
φυσικού περιβάλλοντος. Είναι μια τουριστική δραστηριότητα που δεν δρα
ανταγωνιστικά προς τους φυσικούς πόρους. Αντίθετα, συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση
τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών στην προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
• Ο αγροτουρισμός, ως δραστηριότητα, αναπτύσσεται όλες τις εποχές του χρόνου,
αμβλύνοντας έτσι το πρόβλημα τις τουριστικής εποχικότητας, που ως γνωστόν, αποτελεί
ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του ελληνικού τουρισμού.
Υπάρχουν θετικές και αρνητικές επιδράσεις78 και στοιχεία του τουρισμού τόσο για
τον αγροτικό χώρο όσο και για τον ίδιο τον τουρίστα.
Οι θετικές επιδράσεις του τουρισμού στον αγροτικό χώρο:
• Ενίσχυση του γεωργικού οικογενειακού και τοπικού εισοδήματος.
• Συμβολή στη ζωτικότητα των αγροτικών περιοχών.
• Διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και διατήρηση της τοπικής
ατμόσφαιρας.
• Σωστή χρήση των φυσικών πόρων για την διατήρηση του περιβάλλοντος.
• Παραγωγή και πώληση τοπικών προϊόντων.
• Δημιουργία αγροτουριστικών επιχειρήσεων που ταυτόχρονα ασχολούνται με την
παραγωγή και απευθείας πώληση γεωργικών προϊόντων στους φιλοξενούμενους.
• Βελτίωση της τοπικής υποδομής για τη δυνατότητα υποδοχής και φιλοξενίας των
επισκεπτών.
Οι αρνητικές επιδράσεις του τουρισμού στον αγροτικό χώρο:
• Διατάραξη της ησυχίας της υπαίθρου λόγω της υποδοχής τουριστών.
• Επίδραση στα ήθη και στα έθιμα, στη γλώσσα και στα πολιτιστικά στοιχεία των
αγροτικών περιοχών.
• Επιβάρυνση του περιβάλλοντος και του φυσικού κάλλους.
• Ενίσχυση κοινωνικών διαφορών σε τοπικό επίπεδο, που εκδηλώνονται και με
εχθρική συμπεριφορά κατοίκων της περιοχής προς τους τουρίστες.
2.5 Τουρισμός και παγκόσμια οικονομία
Ο τουρισμός επηρεάζεται σημαντικά από τη γενικότερη κατάσταση στην
παγκόσμια οικονομία, καθώς η εξέλιξή του συναρτάται με το διαθέσιμο εισόδημα (και
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την ψυχολογική διάθεση) για αναψυχή όσο και με τις δαπάνες για επαγγελματικά
ταξίδια. Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια ο μέσος ρυθμός αύξησης του τουρισμού
ήταν σε γενικές γραμμές περίπου 1,3 φορές μεγαλύτερος από τον μέσο ρυθμό
αύξησης του ΑΕΠ. Σε περιόδους κρίσης βέβαια επηρεάζεται αρνητικά και ο
τουρισμός. Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επηρέασε όπως ήταν φυσικό, και τον
τουρισμό, που έκλεισε με μικρή αύξηση (+2%) χάρη στην εξαιρετική εξέλιξη το
πρώτο εξάμηνο του έτους. Το επόμενο έτος, το 2009, που χαρακτηρίστηκε από 2,1%
μείωση του ΑΕΠ, το αντίστοιχο του τουρισμού και των ταξιδιών εμφάνισε διπλάσια
μείωση (εκτιμήσεις του WTTC 2010). Οι βραχυχρόνιες προοπτικές για τον τουρισμό
συναρτώνται με τις προοπτικές της παγκόσμιας ανάκαμψης (ή ύφεσης) αλλά
μακροχρόνια οι προοπτικές εμφανίζονται αισιόδοξες79.

Εικόνα 2 ‐ Δομή τουριστικού συστήματος
Πηγή: Λαγός Δημήτρης Γ. Τουριστικη οικονομικη, εκδόσεις κριτική 2005

−
−
−
−
−
−

Οι στόχοι του αγροτουρισμού είναι :
Η αναζωογόνηση της υπαίθρου.
Εξασφάλιση συμπληρωματικού εισοδήματος στον αγρότη.
Χρησιμοποίηση των προϊόντων της τοπικής αγροτικής οικονομίας.
Αξιοποίηση της ενδοχώρας που μπορούν να προσελκύσουν τον τουρίστα.
Διατήρηση, προβολή και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς.
Συγκράτηση του Πληθυσμού.
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− Ενίσχυση μειονεκτικών περιοχών.
− Βελτίωση βιοτικού επιπέδου του αγροτικού πληθυσμού.
− Διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και η προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος.
Ο αγροτουρισμός80 αφορά σε τουριστικές δραστηριότητες μικρής κλίμακας,
οικογενειακής ή συνεταιριστικής μορφής, που αναπτύσσονται στον αγροτικό χώρο από
ανθρώπους που απασχολούνται στη γεωργία.
Η Οικονομική Επιτροπή (1514/31.3.81) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (270346/3602/14.4.81) εξέδωσαν σχετικές αποφάσεις «περί ενίσχυσης ορεινών
περιοχών και άγονων νησιών και κατασκευής τουριστικών καταλυμάτων». Την προώθηση
των αγροτουριστικών προγραμμάτων ανέλαβαν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, η Αγροτική Τράπεζα και ο ΕΟΤ, θεσπίζοντας τα κριτήρια ένταξης των
δικαιούχων στο πρόγραμμα καθώς και τις οικονομικές ενισχύσεις (ΕΟΤ/Μανώλογλου,
1993):
• Οι δικαιούχοι που επιλέγονται πρέπει να είναι οικονομικά ενεργοί αγρότες
(γεωργοί κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι, αλιείς).
• Να είναι ιδιοκτήτες κατοικίας που επαρκεί για την κάλυψη των οικογενειακών
αναγκών και να περισσεύουν δωμάτια (από 2 μέχρι 6), τα οποία να μπορούν να
διαρρυθμιστούν ώστε να λειτουργούν ως τουριστικά καταλύματα. Επίσης, οι δικαιούχοι
μπορεί να είναι ιδιοκτήτες συνεχόμενης οικοπεδικής έκτασης, όπου μπορεί να επεκταθεί
η κύρια οικία για δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων ή ιδιοκτήτες ισογείου κατοικίας,
με δυνατότητα να επεκταθεί σε ύψος με ανάλογες δυνατότητες.
• Να είναι ιδιοκτήτες οικοδομήσιμων οικοπέδων κατά πλήρη κυριότητα, στα οποία
να είναι δυνατή η ανέγερση νέων κατοικιών για ενοικίαση κατά τους θερινούς μήνες ή
για κατοίκηση και ενοικίαση κ.λπ.
• Οι δήμοι, κοινότητες και συνεταιρισμοί που ενδιαφέρονται, εντάσσονται στο
πρόγραμμα για κατασκευή ξενώνων μέχρι 15 δωματίων ή για αξιοποίηση υφισταμένων
παραδοσιακών κτιρίων.
• Οι συνταξιούχοι που επιθυμούν να επιστρέψουν στις κοινότητες καταγωγής τους
θα πρέπει να έχουν 5ετή προοπτική παραμονής σ’ αυτές.
Σύμφωνα81 με τον Pevetz για να υπάρξουν ρεαλιστικές πιθανότητες αγροτουριστικής
ανάπτυξης θα πρέπει να τηρηθεί ένα ευρύ φάσμα προϋποθέσεων ποικίλης φύσης.
Ορισμένες από αυτές είναι προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν στο φυσικό χώρο, ενώ
άλλες θα πρέπει να πληρούνται από διάφορες κοινωνικές ομάδες. O Bubendorf
κατέγραψε τις παρακάτω προϋποθέσεις ως τις πλέον σημαντικές:
• Ελκυστικός χώρος (φυσικός και πολιτιστικός), ωραιότητα του τοπίου.
80
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Επαρκώς δομημένη γη, καλά διατηρημένη από την οικογενειακής μορφής
γεωργία.
Γεωργία μεσαίας ή χαμηλής έντασης, μικτή γεωργία με κτηνοτροφία
Πλεονεκτική θέση της αγροτικής κατοικίας.
Ευρύχωροι οικιακοί χώροι, που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
αγροτουριστικούς σκοπούς, χωρίς να απαιτούνται νέες μεγάλες επενδύσεις
Πρόσθετος άνετος χώρος για τους φιλοξενούμενους, είτε ήδη υπάρχων, είτε με τη
δυνατότητα να κατασκευαστεί μόνο με μικρές επενδύσεις.
Επαρκές οικογενειακό εργατικό δυναμικό.
Το ελάχιστο απαιτούμενο της τουριστικής υποδομής (δρόμοι, τηλέφωνα,
εστιατόρια, καταστήματα κ.ά.).
Ελκυστικός ψυχαγωγικός εξοπλισμός, είτε στην αγροτική εκμετάλλευση, είτε
στην περιοχή
Τιμές αποδεκτές από τους τουρίστες και σταθερές σε σχέση με την ποιότητα του
αγροτουριστικού προϊόντος.
Ευαισθησία και φιλοξενία από την αγροτική οικογένεια, αλλά και διατήρηση της
δικής της ταυτότητας.
Επιχειρησιακή δυνατότητα στην κοινότητα και στην περιοχή.
Εξωτερικά ερεθίσματα και εμπνεύσεις (έξω από το χώρο του τουρισμού ή της
γεωργίας, έξω από την περιοχή ή και από τη χώρα κ.λπ.).
Ύπαρξη μιας δυνατής τοπικής κεντρικής ομάδας που να ενδιαφέρεται πραγματικά
για την αγροτουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
Επαγγελματική παροχή συμβουλών μίας καλά οργανωμένης υπηρεσία marketing.
Ολοκληρωμένη αναπτυξιακή προσέγγιση (π.χ. συμμετοχή όλων των
ενδιαφερομένων μερών της περιοχής στη διαδικασία).Προώθηση του
αγροτουριστικού προϊόντος.
Επαρκής υποστήριξη από το δημόσιο τομέα.
Ισχυρή συμφωνία του πληθυσμού ώστε να υποστηρίζεται η αναπτυξιακή
διαδικασία.
Αντοχή του επιχειρηματία-αγρότη αλλά και ολόκληρης της οικογένειάς του.
Γνώση, ως ένα βαθμό, ορισμένων βασικών ξένων γλωσσών.
Συνεργασία των αγροτών της περιοχής.
Γνώση εφαρμοσμένων μαθηματικών, πληροφορικής και λογιστικής.

Βέβαια, είναι αδύνατο μία περιοχή να πληροί όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Ωστόσο,
όσο περισσότερες από αυτές πληρούνται, τόσο πιο επιτυχής είναι η ανάπτυξη του
αγροτουρισμού στη συγκεκριμένη περιοχή.
Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να
έχει ο αγροτουρισμός για να τονιστεί η διαφορά του και τα σαφή του πλεονεκτήματα
έναντι του μαζικού τουρισμού είναι :
− Αυθεντικότητα
− Διατήρηση του τοπικού τρόπου ζωής και του πολιτισμού
− Φιλοξενία
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− Επαγγελματικότητα σχετικά με τον τοπικό πολιτισμό
− Τροφή/κατοικία/φροντίδα
− Καλή ποιότητα
− Αποδεκτές τιμές
− Καθαριότητα
− Πολιτισμική κληρονομιά
− Όμορφο τοπίο, φύση, ησυχία και χώρος
Πριν προβεί ο μελλοντικός επιχειρηματίας στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου
να αποκτήσει τη δική του αγροτουριστική επιχείρηση, θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα
κυριότερα στοιχεία82 που συνθέτουν την έννοια του αγροτουρισμού και τα οποία είναι:
¾ Το χωροταξικό: Ο αγροτουρισμός αναπτύσσεται σε μη αστικές περιοχές, σε
μικρές ή μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες πληρούν τους όρους
ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και προσπέλασης. Ως μη αστική περιοχή, στο πλαίσιο
του αγροτουρισμού, θεωρείται η περιοχή που βρίσκεται χωροταξικά στην
περιφέρεια και της οποίας ο πληθυσμός είναι οικονομικά, κοινωνικά και
συναισθηματικά «δεμένος» με τον τόπο του.
¾ Το περιβαλλοντικό: Ο αγροτουρισμός στηρίζεται στην ορθολογική αξιοποίηση
των πόρων του περιβάλλοντος. Ως πόροι του αγροτικού περιβάλλοντος νοούνται
τόσο η φύση και ο πολιτισμός, όσο και ο ανθρώπινος παράγοντας. Η αξιολόγηση
και στη συνέχεια η αξιοποίηση των πόρων αυτών δίδουν τη δυνατότητα
παράλληλης ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού (όπως π.χ. αγροτουρισμός και
ορεινός τουρισμός). Ο αγροτουρισμός σέβεται τον περιβάλλοντα χώρο και η
κατασκευή κτισμάτων του γίνεται σε μικρή κλίμακα (κατά παραδοσιακό τρόπο).
Συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ως «πράσινος τουρισμός».
¾ Το οικονομικό: Βασικός στόχος του αγροτουρισμού είναι η δυνατότητα
απόκτησης συμπληρωματικού εισοδήματος, γεγονός που επιτυγχάνεται τόσο
μέσα από τη διαχείριση της αγροτουριστικής μονάδας, όσο και μέσα από την
πώληση των τοπικών προϊόντων χειροτεχνίας και ειδών διατροφής, τα οποία
παράγονται και διατίθενται από τους αγρότες ατομικά ή συλλογικά (μέσω
αγροτουριστικών συνεταιρισμών). Όσον αφορά τον τουρίστα, του δίδεται η
δυνατότητα οικονομικών διακοπών.
¾ Το δημογραφικό: Η δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος οδηγεί βραχυπρόθεσμα
στη συγκράτηση του εγχώριου οικονομικά ενεργού πληθυσμού στον τόπο
καταγωγής του. Οι νέες θέσεις εργασίας στον αγροτικό χώρο - ως αποτέλεσμα
άσκησης τουριστικής δραστηριότητας - δίδουν τη δυνατότητα εμπλοκής στο
παραγωγικό σύστημα, τόσο στους νέους αγρότες, όσο και στις γυναίκες του
αγροτικού χώρου.
82
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¾ Το κοινωνικό και πολιτιστικό: Η άνοδος του βιοτικού και κοινωνικού γενικά
επιπέδου των κατοίκων της περιοχής, καθώς και η δημιουργία ευκαιριών
συμμετοχής τους σε πολιτιστικές δραστηριότητες αποτελούν σημαντικούς
στόχους που καταξιώνουν τον κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο του
αγροτουρισμού.
Αφού ληφθούν υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, ο μελλοντικός επιχειρηματίας μπορεί
να προχωρήσει στα ακόλουθα βήματα :
− Προσωπική αξιολόγηση.
− Ενημέρωση.
− Ανάπτυξη ιδέας και αξιολόγηση της αγοράς.
− Συνεργασία και επικοινωνία με τον κοινωνικό περίγυρο.
− Προσεκτική εκτίμηση των οικονομικών απαιτήσεων.
− Δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου.
− Η ιδέα γίνεται πράξη.
2.7 Μορφές Αγροτουρισμού
Οι κυρίαρχες μορφές αγροτουρισμού σε διεθνές επίπεδο είναι οι διακοπές σε
αγροκτήματα και οι διακοπές σε αγροτικά καταλύματα (αγροικίες) που βρίσκονται μέσα
στον αγροτικό οικισμό.
Η Ελλάδα με τη μεγάλη οικιστική της διασπορά, με την πολυνησιακή της
συγκρότηση, με την αποκεντρωμένη μνημειακής της τοπογραφία, με το εναλλασσόμενο
τοπίο, με τις μορφολογικές της αντιθέσεις και με τις διαφοροποιημένες κλιματολογικές
της συνθήκες, συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη μιας πλατιάς κλίμακας
μορφών αγροτουρισμού.
Οι μορφές83 αυτές μπορούν να καταταχθούν σε δυο κατηγορίες :
• Ο αμιγής αγροτουρισμός: όπου οι φιλοξενούμενοι πέρα από τον κύριο προορισμό
τους (διακοπές – ανάπαυση), ασχολούνται είτε με αγροτικές εργασίες κατά
κανόνα στο αγρόκτημα (περιποίηση ζώων, άρμεγμα, τυροκομία, θερισμός,
τρυγητός, λιομάζεμα, οπωροκηπευτική, μελισσοκομία, κτλ.), είτε και πολλές
φορές παράλληλα, με ψυχαγωγικές δραστηριότητες, από αυτές που τους
προσφέρει το περιβάλλον της αγροτικής περιοχής (κολύμπι, ψάρεμα, πεζοπορία,
ορειβασία, κυνήγι, ιππασία, κτλ.).
• Ο σύνθετος αγροτουρισμός: όπου οι τουρίστες, πέρα από τις παραπάνω
δραστηριότητες, που μπορούν να αναπτύξουν μάλλον περιθωριακά, ικανοποιούν
κύρια, κάποιες προσωπικές ανάγκες τους, που εξειδικεύουν τον αγροτουρισμό
της περιοχής, όπως για παράδειγμα τουρισμός υγείας, αθλητισμού, φυσιολατρίας,
θρησκείας, πολιτισμού.
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Aγροτουρισμός http://agrotourism.wordpress.com (πρόσβαση 3/1/2011)
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2.7.1 Κύριες μορφές αμιγή αγροτουρισμού στην Ελλάδα
− Αγροτουρισμός σε χωριά ιδιαίτερου φυσικού κάλους (ορεινά και μη) που
προσελκύουν τους επισκέπτες, αξιοποιώντας την ομορφιά της τοποθεσίας τους.
− Αγροτουρισμός σε νησιωτικές ή παραλιακές περιοχές οι οποίες αξιοποιούν κυρίως
τους θερινούς μήνες τον ήλιο και τη θάλασσα.
− Αγροτουρισμός σε παραδοσιακούς οικισμούς οι οποίοι έχουν να αναδείξουν μια
ξεχωριστή αρχιτεκτονική που προσελκύει τον κάτοικο των τσιμεντένιων αστικών
κέντρων.
− Αγροτουρισμός κοντά σε προστατευόμενες περιοχές, όπως εθνικούς δρυμούς και
υδροβιότοπους οι οποίες εκτός από φυσικό κάλλος, αναλαμβάνουν να εμπλουτίσουν
τις γνώσεις των επισκεπτών σε θέματα οικολογίας.
− Αγροτουρισμός σε καταλύματα συνεταιριστικής μορφής, όπου τα μέλη των
συνεταιρισμών, κυρίως γυναίκες προσφέρουν προϊόντα δικής τους ή τοπικής
παραγωγής και αυθεντική φιλοξενία.
2.7.2 Κύριες μορφές σύνθετου αγροτουρισμού στην Ελλάδα
− Αγροτουρισμός σε περιοχές με ιαματικές πηγές, γνωστές ως λουτροπόλεις, όπου σε
ειδικά υδροθεραπευτήρια οι τουρίστες υπόκεινται σε κάποιες θεραπευτικές αγωγές,
σε ένα συνδυασμό αποτοξίνωσης και σωματικής χαλάρωσης.
− Αγροτουρισμός σε ορεινά χωριά στην περιοχή των οποίων λειτουργεί οργανωμένο
χιονοδρομικό κέντρο, που αποτελεί το στοιχείο έλξης των τουριστών.
− Αγροτουρισμός σε αγροτικές περιοχές με αθλητικές εγκαταστάσεις, όπου
προσφέρονται όλες οι δυνατότητες για ανάπαυση και άθληση.
− Αγροτουρισμός σε κατασκηνωτικούς χώρους (camping), που βρίσκονται στον
περίγυρο αγροτικών οικισμών με τους οποίους συνδέονται οικονομικά κοινωνικά και
πολιτισμικά.
− Αγροτουρισμός για παιδιά μικρής ηλικίας, που πραγματοποιείται σε παιδικές
κατασκηνώσεις με αθλητικές εγκαταστάσεις, πλήρη φιλοξενία και προσφορά
μορφωτικού, ψυχαγωγικού προγράμματος.
− Αγροτουρισμός σε κέντρα διερχομένων τουριστών που βρίσκονται σε ειδικούς
κόμβους και δέχονται περαστικούς για να τους προσφέρουν φιλοξενία
− Αγροτουρισμός σε αγροτικές περιοχές όπου υπάρχουν πολιτιστικά ενδιαφέροντα. Οι
διακοπές στις περιοχές αυτές συνδέονται με πνευματικές ενασχολήσεις.
Όλες οι παραπάνω μορφές αγροτουρισμού στην Ελλάδα εντοπίζονται σε αγροτικές
περιοχές, οι τύποι των καταλυμάτων είναι κυρίως δωμάτια εντός της οικίας της
αγροτικής οικογένειας ή καταλύματα που αποτελούν προέκταση της κατοικίας, είτε
τέλος ανεξάρτητα της οικίας δωμάτια, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία της
ιδιωτικής ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών.
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Ο αγροτουρισμός84 εξελίσσεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της αγοράς
του εναλλακτικού τουρισμού, καθώς οι επισκέπτες σε όλο τον κόσμο εκδηλώνουν
ενδιαφέρον για την αειφόρο ανάπτυξη και τις οικολογικές πρακτικές. Ο αγροτουρισμός,
βασισμένος στις αγροτικές περιοχές και στον αγροτικό τρόπο ζωής, επικεντρώνεται στην
ανάπτυξη και ενίσχυση της σχέσης μας με το φυσικό περιβάλλον αλλά και με τους
ανθρώπους και τις κοινότητες που κατοικούν και εξασφαλίζουν τα προς το ζην από την
εκμετάλλευση της γης. Οι επισκέπτες στο πλαίσιο του αγροτουρισμού διαμένουν και
συχνά εργάζονται μαζί με τους μόνιμους κατοίκους, μαθαίνοντας με αυτό τον τρόπο
αγροτικές τεχνικές σε ένα πρακτικό επίπεδο. Πρόκειται για μια εμπειρία που αποφέρει
εισοδήματα για τους επαγγελματίες του αγροτουρισμού και παράλληλα προσφέρει
εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τους επισκέπτες. Ο αγροτουρισμός αποτελεί οικονομικό
παράγοντα ανάπτυξης σε συχνά εξαιρετικής ομορφιάς απομακρυσμένες περιοχές της
περιφέρειας και μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για τους επισκέπτες σε τοπικές γιορτές
και εκδηλώσεις, να ενισχύσει την παραγωγή και πώληση τοπικών προϊόντων και να
δημιουργήσει ισχυρούς διαπολιτισμικούς κοινωνικούς δεσμούς. Επίσης, ο
αγροτουρισμός μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού
όπως είναι ο αθλητικός, ο θρησκευτικός, ο ιστορικός τουρισμός και ο τουρισμός υγείας.
Η Ελλάδα προσφέρει πλήθος ευκαιριών σε αυτή την αναπτυσσόμενη αγορά, με
μοναδικές εμπειρίες διακοπών σε αγροτικά χωριά ή με ευκαιρίες για τη δημιουργία νέων
προϊόντων σύμφωνα με τοπικά ήθη και έθιμα.

2.8 Εναλλακτικός Τουρισμός
Ο εναλλακτικός85 τουρισμός εκτός από τη συμβολική έννοια που έχει αποκτήσει ως
μορφή τουρισμού, της οποίας τα κύρια χαρακτηριστικά είναι η αναζήτηση της
αυθεντικότητας και της επαφής με τη φύση, η άρνηση των απρόσωπων τουριστικών
πακέτων, η αποφυγή των κοσμικών παραλιών ή ο συνδυασμός των διακοπών με την
προσφορά εθελοντικής εργασίας, αναφέρεται σε κάθε ειδική μορφή τουρισμού, η οποία
προσελκύει τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα, συμβάλλει στην προστασία του
περιβάλλοντος και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και τέλος προσφέρει
λύσεις σε προβλήματα της τουριστικής εποχικότητας.
Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού είναι πάρα πολλές σε αριθμό και φυσικά θα ήταν
αδύνατον να αναπτυχθούν όλες.
Ωστόσο, ενημερωτικά αναφέρονται ορισμένες από τις κύριες μορφές εναλλακτικού
τουρισμού:
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Eναλλακτικός τουρισμός
(πρόσβαση 3/1/2011)
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http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=36&sectorID=47&la=2

Ελληνικό κέντρο προώθησης του εθελοντισμού, (anthropos.gr © 2005), ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ-Αγροτουρισμός,

http://www.anthropos.gr/spots/tourism/agro.asp(πρόσβαση 4-02-2011)
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−
−
−
−
−
−
−
−

Αγροτουρισμός
Συνεδριακός τουρισμός
Ορειβατικός και ο περιπατητικός τουρισμός
Εκπαιδευτικός-πολιτιστικός τουρισμός
Τουρισμός υγείας
Αθλητικός τουρισμός
Χειμερινός τουρισμός
Παράκτιος, παραλίμνιος, παραποτάμιος, θαλάσσιος τουρισμός και ο
τουρισμός των υγροβιότοπων
− Θρησκευτικός τουρισμός
− Αστικός τουρισμός
Είναι φανερό ότι οι μορφές αυτές δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το μαζικό
τουρισμό, με την έννοια του παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού. Ωστόσο δρουν
συμπληρωματικά προς αυτόν, συμβάλλοντας, κατά κύριο λόγο, στην οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών της περιφέρειας.

Πλεονεκτήματα86
επένδυσης
στον
εναλλακτικό
τουρισμό:
• Ποικίλο
φυσικό
περιβάλλον
εξαιρετικής
ομορφιάς
• Αυξανόμενη ζήτηση για νέες τουριστικές εμπειρίες οδηγούν σε ευοίωνες προοπτικές
ανάπτυξης
.
• Εξαιρετικός
πολιτισμικός
και
ιστορικός
πλούτος
• Αναπτυγμένη υφιστάμενη τουριστική υποδομή η οποία μπορεί να λειτουργήσει
συμπληρωματικά και να υποστηρίξει προϊόντα εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
• Ελλάδα:
Ένας
παγκοσμίως
αναγνωρίσιμος
προορισμός
Στόχος της Τουριστικής Στρατηγικής της χώρας μας είναι να μετατρέψει τον πλούτο των
πόρων της σε πρότυπα, μοναδικά τουριστικά προϊόντα με την σύμπραξη Ελλήνων και
ξένων επενδυτών.
Προκειμένου να εξυπηρετήσει την στρατηγική της αυτή, η Ελληνική κυβέρνηση έχει
θέσει ως προτεραιότητά της και ενθαρρύνει την ανάπτυξη τουριστικής υποδομής νέων
μορφών εναλλακτικού τουρισμού οι οποίες συμπληρώνουν το παραδοσιακό τουριστικό
προϊόν της χώρας. Η Ελλάδα προσελκύει ετησίως περισσότερους από 17 εκατομμύρια
επισκέπτες.
Όταν η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού δεν είναι συμβατή με τις αρχές της
αειφορικής διαχείρισης έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις87 αναφέρονται:
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Εναλλακτικός τουρισμός http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=36&sectorID=47&la=2
Επιπτώσειςπροοπτικές
εξέλιξης
του
εναλλακτικού
τουρισμού
στην
Ελλάδα
http://www.samosdialogos.gr/c/document_library/get_file?p_l_id=24552&folderId=24568&name=DLFE1807.pdf (πρόσβαση 3/1/2011)
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• Στην άναρχη και υπέρμετρη ανάπτυξη του σε βάρος της φέρουσας ικανότητας της
περιοχής, που προκαλεί υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος των περιοχών.
• Στον κίνδυνο ανάπτυξης του τουρισμού στις περιφερειακές περιοχές εις βάρος
της ζωής της υπαίθρου. Στην πράξη έχει παρατηρηθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις
εγκαταλείπονται, για παράδειγμα οι αγροτικές εργασίες προς χάριν ενός μεγαλύτερου
βραχυχρόνιου τουριστικού κέρδους.
• Στην αλλοίωση του πολιτισμικού χαρακτήρα των περιοχών, στις περιπτώσεις που
ο εναλλακτικός τουρισμός ακολουθήσει τα γνωστά αναπτυξιακά τουριστικά «πρότυπα»
των περασμένων δεκαετιών (πρότυπα του μαζικού τουρισμού).
• Στον κίνδυνο αλλοίωσης οικοσυστημάτων, υγροβιότοπων και γενικά οικολογικά
ευαίσθητων περιοχών.
• Στον κίνδυνο υπερσυγκέντρωσης τουριστών-επισκεπτών σε μία περιοχή με
δυσμενή αποτελέσματα, όπως ρύπανση του περιβάλλοντος (γη, νερό,
ατμόσφαιρα),ηχορύπανση.
• Στην αύξηση της εγκληματικότητας, σε μερικές περιπτώσεις παρατηρούνται
τέτοια φαινόμενα, συνήθως κλοπές, εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης σε μία περιοχή
κι αυτό γιατί οι τουρίστες συγκριτικά με τους κατοίκους είναι άτομα με υψηλότερο
οικονομικό επίπεδο.
Κάθε τουριστική ανάπτυξη πρέπει να επιτυγχάνει το σημείο ισορροπίας, ανάμεσα
στις ανάγκες και παροχές των επισκεπτών και του οφέλους των ατόμων που
αναπτύσσουν τον εναλλακτικό τουρισμό και να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της
αειφορίας (όχι υπερσυγκεντρώσεις). Κάθε μορφή βιομηχανοποίησης κυρίως από τους
τουριστικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για το κέρδος κι όχι για την
«σωστή» ανάπτυξή του και η εμπορευματοποίηση των προϊόντων οδηγούν στον
εκφυλισμό του εναλλακτικού τουρισμού.
Η αύξηση της τουριστικής κίνησης, εξαρτάται κυρίως από τρεις παράγοντες: α) την
καλή οικονομία των χωρών προέλευσης, β) την παγκόσμια ηρεμία, αλλά και την ηρεμία
στις σχέσεις μεταξύ των κρατών και β) το φυσικό, δομημένο και πολιτιστικό περιβάλλον
της χώρας υποδοχής.
Το πιο βασικό όμως είναι το περιβάλλον με την ευρεία έννοια της χώρας προορισμού
και εδώ μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα διαθέτει πολλές περιοχές ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση, σπάνια βιοποικιλότητα, άριστες
κλιματολογικές συνθήκες και μια ανεξάντλητη αρχαιολογική και πολιτιστική
κληρονομιά. Κατά συνέπεια πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα έργα υποδομής
ώστε να αναδειχτεί το τουριστικό προϊόν.
Η Ελλάδα έχει ανάγκη τον ποιοτικό τουρισμό, που θα βασίζεται στις αρχές της
αειφορίας, δημιουργώντας ένα παράλληλο αλλά και εξειδικευμένο τουριστικό προϊόν, το
οποίο θα αναδεικνύει το ιδιαίτερο και αυθεντικό της πρόσωπο.
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Οι εναλλακτικές μορφές88 τουρισμού εισάγουν την μορφωτική εμπειρία στη θέση της
επιδερμικής επαφής με το «ξένο» στοιχείο, λαμβάνουν υπόψη τη φέρουσα ικανότητα του
επισκέπτη εξατομικεύοντας τις ταξιδιωτικές προτάσεις, αρνούνται τη δημιουργία
μηχανισμών περιφρούρησης του τουρίστα μέσω της διαμόρφωσης γυάλινων πύργων.
Ο περιβαλλοντικός, αγροτικός, αθλητικός, θρησκευτικός, πολιτιστικός ή τουρισμός
με μορφές εθελοντισμού, επιχειρούν την επαναπροσέγγιση και ζεύξη της τουριστικής
εμπειρίας με άλλες, παραγωγικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες
Αυτό που ανακαλύπτουμε σήμερα εμείς ως λύση στα προβλήματα του ελληνικού
τουρισμού, οι ευρωπαίοι εταίροι μας το εφαρμόζουν με αξιοσημείωτη επιτυχία εδώ και
αρκετά χρόνια.
Η Ευρώπη ήδη δρέπει τα οφέλη του εναλλακτικού τουρισμού και βρίσκεται στο
επόμενο στάδιο, αυτό της εξέλιξης, της εξειδίκευσης και της τελειοποίησης του. Η
Ελλάδα βρίσκεται ακόμα στην αρχή. Ο εναλλακτικός τουρισμός μπορεί και πρέπει να
προχωρήσει. Πρέπει να προχωρήσει ολιστικά και συντονισμένα, βάσει ενός θεσμικού
πλαισίου, μίας εθνικής πολιτικής που θα ενεργοποιήσει τις δράσεις και τους τομείς που
τον απαρτίζουν.
Πρέπει να προχωρήσει και να προχωρήσει σωστά. Ο εναλλακτικός τουρισμός δεν
μπορεί και δεν πρέπει να είναι μία άναρχη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, αλλά
είναι η ευκαιρία για την αναγέννησή του.
Σύμφωνα με τα παραπάνω ο εναλλακτικός τουρισμός αποτελεί ένα συνεχώς
αναπτυσσόμενο είδος τουρισμού στην Ελλάδα και ασκεί μεγάλη γοητεία ιδιαίτερα στους
κατοίκους των μεγαλουπόλεων. Οι δύσκολες συνθήκες ζωής των μεγάλων πόλεων
δημιουργούν στους ανθρώπους έντονη επιθυμία να βρεθούν κοντά στην φύση για να
απολαύσουν την γαλήνη, την ησυχία αλλά και το διαφορετικό τρόπο ζωής. Ο επισκέπτης
αποφεύγει τον συνωστισμό, το θόρυβο, την αισχροκέρδεια των ανεπτυγμένων και ήδη
κορεσμένων τουριστικών περιοχών με στόχο την ψυχολογική του ικανοποίηση και να
περάσει ένα ευχάριστο «διάλειμμα» από το άγχος, το στρες και τους έντονους και
γρήγορους ρυθμούς της πόλης.
Κυρίως όμως μπορεί να χαρεί τη ζεστή ανθρώπινη «φιλοξενία» και την αυθόρμητη
καλοσυνάτη συμπεριφορά των κατοίκων του τόπου προορισμού. Έρχεται σε γνωριμία με
τα τοπικά ήθη και έθιμα, τα πολιτισμικά στοιχεία και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του
τόπου που επισκέπτεται. Ο τουρίστας έρχεται σε στενή επαφή με το περιβάλλον και με
δραστηριότητες, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει, να ψυχαγωγηθεί, να αθληθεί και
νιώσει τη χαρά της περιήγησης, της γνώσης και της ανακάλυψης. Τέτοιες
δραστηριότητες μπορεί να είναι:
− Αγροτικές δραστηριότητες, όπως μάζεμα ελιάς, μανιταριών
− Οικοτουρισμό, όπως παρατήρηση φυτών και ζώων, υγροβιότοπων
− Αθλητικές δραστηριότητες, όπως ποδηλασία, ιππασία, τένις
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Επιπτώσεις-προοπτικές
εξέλιξης
του
εναλλακτικού
τουρισμού
στην
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/tour/2006/Mantzourani/document.tkl (πρόσβαση 3/1/2011)
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− Πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως παρακολούθηση φεστιβάλ, επίσκεψη σε
αρχαιολογικούς χώρους, μοναστήρια
− Μαθήματα, όπως αργαλειού, παραδοσιακής μαγειρικής
Ο εναλλακτικός τουρισμός απευθύνεται και σε άτομα, τα οποία δεν έχουν τη
δυνατότητα να προσφέρουν στον εαυτό τους τις διακοπές που επιθυμούν.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί τόσο ο κοινωνικός τουρισμός όσο και ο
τουρισμός υγείας. Άτομα που ανήκουν σε χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, άτομα με
ειδικές ανάγκες καθώς και άτομα της τρίτης ηλικίας μπορούν να απολαύσουν ένα
τουριστικό πακέτο διακοπών.

2.9 Τι θεωρείται αγροτουρισμός
Τι είναι:
• Ένας τρόπος ανάπτυξης της υπαίθρου μέσω μιας ήπιας μορφής τουρισμού.
• Η μαζική και επεμβατική ανάπτυξη με πάσης φύσεως ξενοδοχεία, εστιατόρια και
επιχειρήσεις που αλλοιώνουν το χαρακτήρα της υπαίθρου.
• Μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου, που εφαρμόζεται
επιτυχώς εδώ και τριάντα χρόνια για να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα όπως η
ερήμωση της υπαίθρου, η αστυφιλία και η μείωση της αγροτικής παραγωγής.
• Μια ευκαιρία να αντιμετωπίσει η Ελλάδα, όπως το έχει ήδη κάνει η Ευρώπη, τα
προβλήματα της ελληνικής υπαίθρου, ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα.
• Μια ήπια μορφή τουρισμού με την οποία μπορούν να ασχολούνται οι ντόπιοι
αγρότες, προκειμένου τα εισοδήματα να επιστρέφουν στην τοπική κοινότητα.
• Η διατήρηση των εθίμων, της λαογραφίας, της χειροτεχνίας, των παραδοσιακών
τεχνών και εργασιών που τείνουν να εκλείψουν.
• Η ανάδειξη της διαφορετικότητας και της μοναδικότητας του κάθε τόπου.
• Η ισοπέδωση και η ομοιογένεια όλων των περιοχών.
Τι δεν είναι:
• Απλώς μια ωραία ιδέα, μια ευχή.
• Μια ευκαιριακή και γρήγορη λύση.
• Η εκμετάλλευση του πλούτου μιας περιοχής από επιχειρηματίες που δεν ανήκουν
στην τοπική κοινότητα.
• Μια μορφή ανάπτυξης που παραβλέπει την πολιτιστική κληρονομιά.
Τι είναι για την αγροτική οικογένεια:
• Ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει ολοχρονίς η οικογένεια της υπαίθρου
το ήδη χαμηλό εισόδημά της
• Ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι των
οικονομικά ασθενέστερων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.
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• Η δημιουργία ενός φιλικού και ζεστού περιβάλλοντος για την υποδοχή του
επισκέπτη.
• Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ο επισκέπτης θα γνωρίσει τον
τόπο, θα τον νιώσει οικείο και θα θέλει να ξανάρθει.
Τι δεν είναι για την αγροτική οικογένεια:
• Μια ευκαιριακή ή εποχιακή τόνωση του αγροτικού εισοδήματος μέσω της οποίας
ο αγρότης μετατρέπεται σε ξενοδόχο και εγκαταλείπει τη γη.
• Η εγκατάλειψη της υπαίθρου προς αναζήτηση δουλειάς στα αστικά κέντρα.
• Η απρόσωπη παροχή υπηρεσιών.
• Η φιλοξενία βάση του επιπόλαιου σκεπτικού «που θα τον ξαναδούμε τον
τουρίστα».
Τι είναι για τον ταξιδιώτη:
• Η φιλοξενία σε ένα περιβάλλον λιτό, με τοπικό χαρακτήρα, με ανέσεις αλλά
χωρίς «πολυτελείς εξάρσεις».
• Η επαφή του επισκέπτη με τη φύση, την αγροτική ζωή, τις καλλιέργειες, τις
αγροτικές εργασίες.
• Η γνωριμία του επισκέπτη με τα ήθη και τα έθιμα μιας περιοχής τα οποία
αναβιώνουν με αυθεντικό τρόπο.
• Η συμμετοχή του ταξιδιώτη σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων: 1. αγροτικές
δραστηριότητες (π.χ., περισυλλογή μανιταριών, ελιάς), 2. οικοτουρισμό (π.χ.
παρατήρηση πανίδας και χλωρίδας, επισκέψεις σε υγροβιότοπους), 3. αθλήματα
περιπέτειας (πχ, ράφτινγκ, πεζοπορία), 4. πολιτιστικές περιηγήσεις (π.χ., επισκέψεις σε
μοναστήρια, εκκλησίες, μουσεία, παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους), 5.
μαθήματα (π.χ., αργαλειού, παραδοσιακής κουζίνας).
• Η απόλαυση τοπικών φαγητών που βασίζονται σε παραδοσιακές συνταγές και
παρασκευάζονται με τοπικά ή και βιολογικά προϊόντα.
• Η γνωριμία του επισκέπτη με την τοπική κοινότητα.
Τι δεν είναι για τον ταξιδιώτη:
Τα ταξίδια φέρνουν τους ανθρώπους, διαφορετικών πολιτισμών, σε επαφή μεταξύ
τους. Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του εναλλακτικού τουρισμού, μπορεί να
δημιουργηθεί σιωπηρά ένα κλίμα κατανόησης ανάμεσα στους ανθρώπους και στους
πολιτισμούς και να προωθηθούν πολιτιστικές ανταλλαγές ανάμεσα στους
«φιλοξενούμενους» και τους «οικοδεσπότες». Με τον τρόπο αυτό, αυξάνονται οι
πιθανότητες για τους ανθρώπους να αναπτύξουν αμοιβαία συμπάθεια και κατανόηση και
να μειωθούν οι προκαταλήψεις. Έτσι, ο εναλλακτικός τουρισμός λειτουργεί κι αυτός ως
μέσο για τη διατήρηση της ειρήνης.
Ο εναλλακτικός τουρισμός είναι μία μορφή τουρισμού, η οποία δεν καταστρέφει το
περιβάλλον και δεν επιφέρει τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί ο μαζικός τουρισμός
στις περιοχές που αναπτύσσεται. Θεωρείται μικρής κλίμακας ανάπτυξης του τουρισμού,
που προέρχεται και οργανώνεται από τον τοπικό πληθυσμό ή τους τοπικούς φορείς. Ο
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τρόπος ανάπτυξης έχει αφενός λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις κοινωνικές και
πολιτιστικές και αφετέρου έχει μεγαλύτερες πιθανότητες ευνοϊκής αποδοχής από τον
τοπικό πληθυσμό από ότι ο μαζικός τουρισμός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ανάλυση Επιδοτούμενου
Προγράμματος
Εναλλακτικού
τουρισμού
και Ανάλυση Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα:
Αγροτουριστική ανάπτυξη ως μορφή εναλλακτικού τουρισμού
3.1 Ανάλυση Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα: Αγροτουριστική
ανάπτυξη ως μορφή εναλλακτικού τουρισμού στη περιοχή της
Κοζάνης
Η Κοζάνη είναι η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, καθώς και του ομώνυμου νομού. Είναι χτισμένη ανάμεσα στις οροσειρές
του Βερμίου, του Μπούρινου και των Πιερίων, 15 χλμ βορειοδυτικά της λίμνης του
Πολυφύτου, σε υψόμετρο 720 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Απέχει 120 χλμ
από τη Θεσσαλονίκη και 470 χλμ από την Αθήνα. Με αφετηρία τον Κρόκο, τη «χρυσή
γη του σαφράν», γνωρίζουμε τα γραφικά χωριουδάκια στην Κοζάνη που αγκαλιάζουν
την τεχνητή λίμνη Πολυφήτου. Η Αιανή, η οποία τείνει να αλλάξει το ρου της ιστορίας,
τα εντυπωσιακά Μπουχάρια και το φράγμα κοντά στα Ίμερα γίνονται σταθμοί μας, ενώ η
Υψηλή Γέφυρα Σερβίων συνιστά τη γραμμή του τερματισμού μας, στο παραλίμνιο
οδοιπορικό στην Κοζάνη. Η Κοζάνη είναι μια πόλη ζωντανή και φιλική, με ποικίλες
πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Από τον πρωινό καφέ στις διάφορες
καφετέριες, μέχρι καλό φαγητό σε εστιατόρια και ταβέρνες αλλά και με τη νυχτερινή
ζωή που προσφέρει, θα αποζημιώσει τους επισκέπτες της.
Η επιχείρησή μας αποτελείται από ένα ξενοδοχείο 30, ένα εστιατόριο και μια
καφετέρια. Όλα αυτά χρίζουν παραδοσιακής κατασκευής εγκαταστάσεις από πέτρα και
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ξύλο. Στην παραλίμνια περιοχή της λίμνης Πολυφήτου οι πελάτες μας απολαμβάνουν
την εξαίσια θέα της σε συνδυασμό με την άρτια παροχή υπηρεσιών μας.

Φωτογραφικό υλικό
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Εικόνα 3 Λίμνη Πολυφήτου

Εικόνα 4 ‐ Γέφυρα Λίμνης Πολυφήτου

Εικόνα 5 ‐ Σέρβια, Κοζάνη

3.2 Περιγραφή της βασικής ιδέας
Για τον Kirzner,89 ένας επιχειρηματίας είναι δημιουργικός. Η πρόσθετη γνώση που
διαθέτει παρέχει ευκαιρίες για δημιουργικές ανακαλύψεις. Έτσι, στην ιδέα μας υπάρχουν
τα στοιχεία όπως το είμαστε ανοιχτοί και δημιουργικοί στον τρόπο σκέψης μας για την
διαμόρφωση ιδεών, να σκεφτόμαστε με φαντασία, πολύπλευρα και όχι κάθετα.
Η διαμόρφωση επιχειρηματικών ιδεών μπορεί να επηρεαστεί από την εργασιακή
εμπειρία, την ατομική κατάρτιση και την αναγνώριση του γεγονότος ότι ένα
συγκεκριμένο προϊόν ή διαδικασία «μπορεί να γίνει καλύτερα»90.
Το ρητό η «αρχή είναι το ήμισυ του παντός» ισχύει και στις επιχειρήσεις με τον
καλύτερο τρόπο. Σε κάθε μια όμως, πριν το πρώτο βήμα, θα πρέπει να έχει γίνει
ξεκάθαρο ποιοι είναι οι στόχοι, ποια η κεντρική ιδέα, και στην εκκίνηση και στην
επέκταση ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

89
90

David Deakins, Mark Freel, Επιχειρηματικότητα, εκδόσεις Κριτική 2007, σελ. 43
David Deakins, Mark Freel, Επιχειρηματικότητα, όπ. αν σελ. 424- 428
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Το επιχειρηματικό σχέδιο91 είναι πάνω απ’ όλα ένα κείμενο στρατηγικής. Δεν έχει
σαν στόχο την παροχή προβλέψεων, αλλά υποδεικνύει την στρατηγική επιβίωσης,
ανάπτυξης και επέκτασης της επιχείρησης.
Η βασική ιδέα ανάπτυξης είναι στην περιοχή του διευρυμένου δήμου Κοζάνης στα
παράλια της λίμνης Πολυφήτου με την επέκταση της τουριστικής επιχείρησής μας,
αγροτουριστικού τομέα με τουρισμό, χώρους εστίασης και διασκέδαση. Ο σκοπός είναι η
αγροτουριστική, οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη. Έτσι, η ευκαιρία ήδη
υπάρχουσας κατάστασης δημιουργεί την ιδέα του πλάνου ανάπτυξης: ένα ξενοδοχείο 30
κλινών, ένα εστιατόριο και μια καφετέρια, με πλάνο επέκτασης δημιουργίας
περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων, πλωτή εγκατάσταση
καφετέριας, προμήθεια εξοπλισμού, εκθεσιακός χώρος τοπικών προϊόντων.
3.2.1 Ανάλυση SWOT
Ανάλυση SWOT είναι μια μέθοδος ανάλυσης της ανταγωνιστικής κατάστασης μιας
επιχείρησης καθώς και του εξωτερικού περιβάλλοντος92. Κατά την ανάλυση SWOT
μελετώνται τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα (Weaknesses) σημεία μίας επιχείρησης,
οργανισμού ή και περιοχής, καθώς και οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές
(Threats) που υπάρχουν.
Σαν εργαλείο, η ανάλυση SWOT δεν αποτελεί πλήρη μελέτη ενός υπό εξέταση
θέματος αλλά ένα χρήσιμο και συμπληρωματικό μέσο που βοηθά συχνά στην
προκαταρτική εξέταση και την εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων. Χρησιμοποιείται
συμπληρωματικά με την ανάλυση Pest και είναι ένα βασικό συστατικό ενός πλάνου
Marketing.
Τα δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης
καθώς προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που αυτή κατέχει (π.χ. ικανότητες
προσωπικού και στελεχών, ιδιότητες και χαρακτηριστικά της επιχείρησης, τεχνογνωσία,
χρηματοοικονομική υγεία και ικανότητα να ανταποκριθεί σε νέες επενδύσεις, κλπ.)93.
Παρακάτω παρατίθενται στην GrandePont A.E. αυτές οι δυνάμεις και οι αδυναμίες.

Δυνάμεις εσωτερικού περιβάλλοντος:

91

David Deakins, Mark Freel, Επιχειρηματικότητα, όπ. αν σελ. 495
Μπιτζένης, A. (2010), Νεανική επιχειρηματικότητα και απασχόληση, Παραδόσεις μαθήματος στο ΠΜΣ,
Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,4ο μάθημα, διαφάνεια 30
93
Βικιπαίδεια, Η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια, Ανάλυση SWOT,
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7_SWO
T (πρόσβαση 04-12-10)
92
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• Οι ιδρυτές της εταιρίας είναι γνώστες του αντικειμένου με πολυετή πείρα στην
ίδρυση και διοίκηση επιχειρήσεων.
• Ισχυρό ομαδικό πνεύμα λόγω πολυετούς συνεργασίας.
• Επί το πλείστον είναι ντόπιοι ή μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, άρα γνώστες της
κατάστασης σε τουριστικό, πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο.
• Υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό σε ετοιμότητα από την αρχή μέχρι τέλους
οποιονδήποτε εργασιών.
• Γνωριμίες με Δήμο και Περιφέρεια που ενδυναμώνουν τις νομικές
διεκπεραιώσεις της εταιρίας ή οποιοδήποτε κόλλημα καθυστέρησης γραφειοκρατικής,
πάντα στα πλαίσια καλής συνεργασίας.
• .Ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα και καλή σχέση με την τράπεζα.
• Στενές σχέσεις και συνιδιοκτησίες με επιχειρήσεις συμμάχους εντός της πόλης
(Κοζάνη).
• Τεχνολογία προστατευμένη με πατέντες (φωτοβολταϊκών και υδροηλεκτρικής
ενέργειας).
• Ισχυρό όνομα και καλή φήμη – εικόνα στην ντόπια αγορά από παλαιότερες
επιχειρήσεις αλλά και ενεργές εντός της πόλης (Κοζάνη).
• Πλεονεκτήματα κόστους στην αγορά προϊόντων.
• Η εξαιρετικά καλή τοποθεσία της επιχείρησης μας.
• Είναι το μόνο ξενοδοχείο που είναι πνιγμένο στο πράσινο, φτιαγμένο από ξύλο
και πέτρα και όλα τα δωμάτια έχουν θέα στην υπέροχη λίμνη.
Αδύνατα σημεία:
Αναγκαία πίστωση χρόνου μέχρι τη βελτίωση της διαφήμισης πανελλαδικά και
Ευρωπαϊκά λόγω άγνωστης περιοχής τουριστικά, με εξαίρεση τα Βαλκάνια λόγω του
ψαρέματος (ως "κράχτης" η έκταση της λίμνης και το ψάρι γουλιανός).
• Έλλειψη ορισμένων ικανοτήτων που ζητάει η αγορά (επί το πλείστον εκπαίδευση
προσωπικού από τουριστικές σχολές).
• Δεν υπάρχουν πολύ-χώροι για επιπλέον δραστηριότητες των πελατών.
• Το ανεπαρκές κεφάλαιο για νέες επενδύσεις και επέκταση
Αντιθέτως οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν μεταβλητές του εξωτερικού
περιβάλλοντος της επιχείρησης τις οποίες η επιχείρηση θα πρέπει να εντοπίσει, να
προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό
(π.χ. είσοδος νέων ανταγωνιστών, ρυθμίσεις στο νομικό περιβάλλον, δημιουργία ή/και
εμφάνιση νέων αγορών, κλπ.)94. Στην επιχείρησή μας αυτές οι μεταβλητές αντανακλούν
ως εξής:

Εξωτερικό περιβάλλον
94

Βικιπαίδεια,
όπ.αν,http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7_
SWOT (πρόσβαση 04-12-10)
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Ευκαιρίες:
• Νέες υποδομές που δημιουργήθηκαν (Εγνατία Οδός, παρά – Εγνατία Οδό ,
εύκολη πρόσβαση από τα Βαλκάνια)
• Προώθηση τοπικών προϊόντων, ανάπτυξη περιοχής και δραστηριοτήτων και
θέσεων εργασίας.
• Στρατηγικές συμμαχίες για είσοδο σε νέες αγορές (κρόκος Κοζάνης).
• Απόδραση από την καθημερινότητα με σύμπλεγμα δραστηριοτήτων σε μια
ενιαία έκταση πολυχώρων.
• Κοντινή περιοχή σε τουριστικό επίπεδο για διακοπές χειμώνα- καλοκαίρι
• Επερχόμενες επιδοτήσεις από ΕΣΠΑ.
• Επιπλέον επέκταση σε διπλανή έκταση και μετά το πέρας της
προσδοκώμενης.
• Με την πλωτή εξέδρα θα υπάρχουν καΐκια μικρά που θα μπορεί με αυτά ο
επισκέπτης να έχει μεγαλύτερη απόλαυση της ομορφιάς της λίμνη.
• Συνεργασία με όλα τα τουριστικά γραφεία της περιοχής και όχι μόνο.
Απειλές:
•
•
•
•
•
•
•
•

Μια Παγκόσμια Οικονομική Κρίση.
Μια ενδεχόμενη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.
Μια ενδεχόμενη αύξηση του πληθωρισμού και των επιτοκίων.
Καθυστέρηση γραφειοκρατική.
Έλλειψη γνώσεων πολεοδομική στην περιοχή της Κοζάνης.
Άγνωστες παράμετροι που θα πρέπει να τηρηθούν περιβαλλοντικά με μια
επέκταση της επιχείρησης.
Επαχθείς οικονομικά νέες κρατικές ρυθμίσεις / παρεμβάσεις.
Επιβραδυνόμενη ανάπτυξη αγοράς.

3.3 Επιλογή εταιρίας
Τύπος και είδος επιχείρησης
Τουριστική εμπορική επιχείρηση που κατά την ίδρυση, καθώς και στην
επερχόμενη επέκταση της, οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει είναι γραφειοκρατικές,
πολεοδομικές και περιβαλλοντικές. Η μορφή της επιχείρησης είναι Α.Ε. από τους
βασικούς τύπους: ατομική και εταιρική επιχείρηση, όπου η τελευταία καθορίζεται από
το είδος της μορφής της: ομόρρυθμες (Ο.Ε.), ετερόρρυθμες (Ε.Ε.), ανώνυμες εταιρείες
(Α.Ε.), εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.).
Όσον αφορά την Α.Ε. που είναι μετοχικές, κάθε εταίρος (μέτοχος) είναι υπεύθυνος
μόνο για το ποσοστό συμμετοχής του, δηλαδή για τον αριθμό των μετοχών τις οποίες
διαθέτει. Ο μέτοχος συμμετέχει στην εκλογή της διοίκησης της εταιρείας, στη
διαμόρφωση των γενικών αρχών της πολιτικής και στα κέρδη, ανάλογα με τον αριθμό
των μετοχών που διαθέτει. Στη γενική συνέλευση των μετόχων κάθε μέτοχος διαθέτει
τόσους ψήφους όσες είναι οι μετοχές που κατέχει. Σε περίπτωση ζημιών ή

59

πτωχεύσεως είναι υπεύθυνος μέχρι του ποσού που έχει καταβάλει για τις μετοχές του,
δηλαδή, στη χειρότερη περίπτωση, οι μετοχές του χάνουν τελείως την αξία τους95.
Οι λόγοι της επιλογής Α.Ε. είναι οι πολλαπλές επιχειρήσεις κάτω από το ίδιο
Α.Φ.Μ. (ξενοδοχείο, εστιατόριο, καφέ), η προστασία των μετόχων ως προς το
κεφάλαιο συμμετοχής σε μετοχές, οι χαμηλότοκοι φόροι, φορολόγηση των καθαρών
κερδών στο όνομα της Α.Ε., η δημιουργία περισσοτέρων εκπιπτόμενων από τα
ακαθάριστα έσοδα αποσβέσεων και η συνέχιση της εταιρίας σε περίπτωση θανάτου
των ιδρυτών- μετόχων της Α.Ε.
3.3.1 Οργανόγραμμα
Η οργανωτική συγκρότηση της εταιρίας
− Γενική Συνέλευση
− Πρόεδρος Δ.Σ.
− Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος
− Γενικός Διευθυντής- Νομικός Σύμβουλος
- Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
− Α. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Λειτουργιών
- Τμήμα διοικητικής στήριξης
- Τμήμα οικονομικής στήριξης
− Β. Διεύθυνση Τεχνικής Στήριξης και Κοινοτικών Προγραμμάτων
- Τμήμα Προγραμματισμού/Τεχνικής στήριξης
- Τμήμα Κοινοτικών και λοιπών Προγραμμάτων

Μπιτζένης, A. (2010), Παραδόσεις μαθήματος, Οι διαδικασίες ίδρυσης μιας επιχείρησης, όπ.αν στο 5ο
μάθημα
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Σχηματικά:

Εικόνα 6 ‐ Η οργανωτική συγκρότηση της εταιρίας

Management:
Management είναι η διαδικασία μέσω της οποίας επιτυγχάνονται οι επιχειρησιακοί
στόχοι96. Η αποτελεσματική αξιοποίηση των υλικών και άυλων πόρων δεν είναι δυνατόν
να επιτευχθεί χωρίς την άσκηση αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης
(management). Το management συνίσταται στις λειτουργίες του προγραμματισμού, της
οργάνωσης, της διοίκησης ή διεύθυνσης των ανθρώπων και του ελέγχου. Η άσκηση αυτή
των λειτουργιών είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων μέσω της
αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων.
Προγραμματισμός:
Η διαδικασία management που αφορά τον καθορισμό στόχων και την απόφαση για
τον καλύτερο τρόπο επίτευξής97 τους. Στην GrandePont Α.Ε. υπάρχει ειδικό τμήμα
οργάνωσης στην που θα διοργανώνει την διεξαγωγή εκδηλώσεων που θα προβάλλουν το
συγκρότημα, θα διοργανώνει εκδρομές και θα γνωστοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχουμε
ως εταιρία με απώτερο σκοπό την γνωστοποίηση της εταιρίας και τις γρήγορης
απόκτησης εσόδων από τις πωλήσεις.
Οργάνωση:
Είναι η διαδικασία που ασχολείται με την κατανομή και διαμόρφωση ανθρώπινων και
μη ανθρώπινων πόρων ώστε να καθίσταται εφικτή η επίτευξη των στόχων98. Στην
GrandePont A.E. αφορά τον προγραμματισμό που γίνεται ανάλογα με τους πελάτες που
θα πρέπει να φιλοξενήσουμε είτε στα δωμάτια του ξενοδοχείου, είτε στην καφετέρια του
συγκροτήματος αλλά και στο εστιατόριο έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κέρδη που
θα κατανεμηθούν στους μετόχους μετά από 3 χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της

Μπιτζένης, A. (2010), Παραδόσεις μαθήματος, ό.π. μάθημα 2ο και 3ο διαφάνεια 13
Μπιτζένης, A. (2010), Παραδόσεις μαθήματος, ό.π. μάθημα 2ο και 3ο διαφάνεια 14
98
Μπιτζένης, A. (2010), Παραδόσεις μαθήματος, όπ. αν μάθημα 2ο και 3ο διαφάνεια 15
96
97

61

επένδυσης και ένταξης στο πρόγραμμα υπολογίζοντας πάντα ότι το ποσοστό της
απόσβεσης θα είναι σταθερά 10% από τα μικτά κέρδη της εταιρίας.
Ηγεσία:
Aφορά την θετική επιρροή των manager στους εργαζόμενους ώστε να είναι
αποτελεσματικοί στο έργο τους, γεγονός που θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων. Ο
ηγέτης manager επικοινωνεί με τους υφιστάμενους του, τους καθοδηγεί και τους παρέχει
επιχειρηματικό όραμα99. Σε μια ΑΕ, όπως και στην δική μας, την ηγεσία διατηρεί ο
Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος εφαρμόζει της εντολές της γενικής συνέλευσης και του
Δ.Σ. αντίστοιχα, ανάλογα με το αντικείμενο που αφορά. Η γενική διεύθυνση έχει μια
πυραμιδοειδή ενημέρωση από τις Διευθύνσεις των επιμέρους τμημάτων: διεύθυνση
παραγωγής, marketing, οικονομικού, προσωπικού.
Έλεγχος:
Η διαδικασία management μέσω της οποίας γίνεται έλεγχος για την επίτευξη των
στόχων. Για την αποτελεσματική υλοποίηση αυτής της διαδικασίας ο manager
παρακολουθεί από κοντά όλες τις τρέχουσες διαδικασίες και συγκρίνει τα αποτελέσματα
με τους στόχους. Σε περίπτωση διαφοράς, γίνονται διορθωτικές κινήσεις100. Στην εταιρία
μας, ο έλεγχος γίνεται από τους κατά διεύθυνση διευθυντές οι οποίοι ενημερώνουν τον
διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος σε συνεργασία με το Δ.Σ. αποφασίζει για τις εξελίξεις
και τα δρώμενα της επιχείρησης και εισηγείται για τελική έγκριση από την γενική
συνέλευση.
Οικονομικά στοιχεία της επιχείρησηs:
Προσωπικό
ΔΕΗ
–
ΝΕΡΟ101
ΟΤΕ –internet
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Προμήθεια
Υλικών
Σύνολο

Καφετέρια
12άτομα Χ 25 Χ
50€= 15.000,00€

Εστιατόριο
10 άτομα Χ25
Χ70,00€=17,500.00€

ΜΗΔΕΝ
30.00€
500,00€ χ 6 μήνες =
3,000.00€
Καφέδες,
ποτήρια
3,000.00€
21,030.00€

ποτά,

Έξοδα Μήνα
77,500.00€

ΜΗΔΕΝ

Ξενοδοχείο
20άτομα Χ 25 Χ
90,00€=45,000.00
€
ΜΗΔΕΝ

30.00€
500,00€ χ 6 μήνες =
3,000.00€

30.00€
1.500,00€ χ 6
μήνες = 9,000.00€

90.00€
750,00€
(υπολογ.
μήνες)
11,000.00

Κρέας, ψάρια, υλικά
μαγειρέματος
7,000.00€
27,530.00€
Πίνακας 2 ‐ έξοδα Α.Ε.

Σεντόνια,
υγιεινής
1,000.00€
55,030.00€

είδη

ΜΗΔΕΝ

12

89,340.00€

.

99

Μπιτζένης, A. (2010), Παραδόσεις μαθήματος, όπ. αν, μάθημα 2ο και 3ο διαφάνεια 16
Μπιτζένης, A. (2010), Παραδόσεις μαθήματος, όπ. αν, μάθημα 2ο και 3ο διαφάνεια 17
101
Υπάρχουν φωτοβολταϊκά που καλύπτουν την ανάγκη για ρεύμα και γεώτρηση που καλύπτει τις ανάγκες
για νερό.
100
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Καφετέρια
Πελάτες
Σύνολο

Εστιατόριο

Ξενοδοχείο

Έσοδα
Μήνα
500 άτομα Χ 30 300 άτομα Χ 30 Χ 20 δωμάτια Χ 318,000.00
Χ
3,00€= 25,00€=
20 Χ 120,00€ =
48,000.00€
45.000,00€
225,000.00€
318,000.00€
Πίνακας 3 ‐ Έσοδα Α.Ε

Η υπάρχουσα οικονομική αποτύπωση των κερδών του μήνα σήμερα στην
επιχείρηση μας είναι:
Έσοδα
318,000.00

Έξοδα

Απόσβεση

89,340.00€

31,800.00€

Τελικό Κέρδος
προ φόρων
196,860.00€

Πίνακας 4 ‐ οικονομική αποτύπωση των κερδών του μήνα

Προσδοκώμενη οικονομική κατάσταση μετά την επιδότηση:
Η επιχείρηση έχει ήδη δικά της χρήματα 120,000.00€ και θα χρειασθεί να δανεισθεί
τα υπόλοιπα 120,000.00€ ( 120,000.00€ Χ 10% Χ 30ημέρες /365 = 986,30€ το μήνα για
τόκο σε ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό.
Με την ένταξη στο πρόγραμμα και την δημιουργία πλωτών εγκαταστάσεων ( για
εστιατόριο και καφετέρια) θα αυξηθεί ο διαθέσιμος χώρος φιλοξενίας πελατών στους
αντίστοιχους χώρους, και μέσω προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν και τα έπιπλα που
θα χρειασθούν οι πιο πάνω χώροι. Επίσης η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θα
συμβάλει στου να ομορφύνει πιο πολύ ο χώρος που δραστηριοποιείται η επιχείρηση μας.
Έτσι λοιπόν υπολογίζουμε ότι η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης μας θα
διαμορφωθεί ως εξής:
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Καφετέρια

Εστιατόριο

Ξενοδοχείο

Έξοδα
Μήνα
Προσωπικό 14άτομα Χ 25 Χ 12 άτομα Χ25 20άτομα Χ 25 83,500.00€
50€= 17.500,00€ Χ70,00€=21,000.0 Χ
0€
90,00€=45,000
.00€
ΔΕΗ
– ΜΗΔΕΝ
ΜΗΔΕΝ
ΜΗΔΕΝ
ΜΗΔΕΝ
102
ΝΕΡΟ
ΟΤΕ
– 30.00€
30.00€
30.00€
90.00€
internet
ΘΕΡΜΑΝΣ 600,00€ χ 6 600,00€ χ 6 μήνες 1.500,00€ χ 6 1,350.00€
Η
μήνες
= = 3,600.00€
μήνες
= (υπολογ. 12
3,600.00€
9,000.00€
μήνες)
Προμήθεια Καφέδες, ποτά, Κρέας,
ψάρια, Σεντόνια, είδη 12,700.00
Υλικών
ποτήρια
υλικά
υγιεινής
3,500.00€
μαγειρέματος
1,200.00€
8,000.00€
Τόκοι
986,30€
Δανείου
Σύνολο
98,626.30€
Πίνακας 5 ‐ ΄Εξοδα Α.Ε.

.
Καφετέρια

Εστιατόριο

Ξενοδοχείο

Έσοδα
Μήνα

Πελάτες

700 άτομα Χ 30
Χ

400 άτομα Χ 30 Χ 22 δωμάτια Χ 415,800.00

3,00€= 25,00€=

63.000,00€

300,000.00€

Σύνολο

20 Χ 120,00€ =
52,800.00€
415,800.00€

Πίνακας 6 ‐ Έσοδα Α.Ε

102

. Υπάρχουν φωτοβολταϊκά που καλύπτουν την ανάγκη για ρεύμα και γεώτρηση που καλύπτει τις
ανάγκες για νερό.
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Η υπάρχουσα οικονομική αποτύπωση των κερδών του μήνα σήμερα στην επιχείρηση
μας είναι:
Έσοδα
Έξοδα
Απόσβεση
Τελικό Κέρδος
προ φόρων
415,800.00€

98,626.30€

41,580.00

275,593.70€

Πίνακας 7 ‐ οικονομική αποτύπωση των κερδών του μήνα

Όπως φαίνεται από τα προσδοκώμενα έσοδα, με απλούς ήπιους υπολογισμούς η
απόσβεση που υπολογίζεται με βάση το καταστατικό της επιχείρησης στο 10% των
ακαθάριστων κερδών προ φόρων, υπερβαίνει κατά πάρα πολύ και το ποσό του δανεισμού
και των ιδίων κεφαλαίων για την τριετία (41,580€*12μήνες*3χρόνια=1.496,880.00). Άρα
αποδεικνύεται ότι ήταν σωστή η επιλογή της χρηματοδότησης για επέκταση της
επιχείρησης καθώς βάζοντας μόνο το 60% κατάφερε να πολλαπλασιάσει τα κέρδη της.
Μόλις στον δεύτερο χρόνο μπορεί να αρχίσει η απόσβεση των 400,00€
(41,580*24=997,920).
Ακόμα κι αν τα νούμερα έχουν απώλεια και τα κέρδη δεν θα είναι τόσα, έστω ότι η
απόσβεση θα αρχίσει από το 3ο έτος τουλάχιστον, που είναι φυσιολογικό και όχι εκτός
στόχων ενός φυσιολογικού επιπέδου πρόβλεψης απόσβεσης τριών με πέντε ετών.

3.4 Στοιχεία κλαδικής μελέτης
Οι κλαδικές μελέτες εξετάζουν σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
Προσδιορίζουν το μέγεθος της αγοράς, την εγχώρια παραγωγή, τις εισαγωγές και
εξαγωγές και τα μερίδια των κυριοτέρων εταιριών. Αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά
των καταναλωτών, τους παράγοντες που προσδιορίζουν τη ζήτηση. Παρουσιάζουν τις
κυριότερες επιχειρήσεις του κλάδου και αναλύουν τη δομή του κλάδου, τα οικονομικά
δεδομένα των κυριοτέρων επιχειρήσεων, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
επιχειρήσεις και τις προοπτικές εξέλιξης.

3.4.1 Κλαδική μελέτη 2009 (ξενοδοχεία)
Στην κλαδική μελέτη του 2009 που αφορά τα ξενοδοχεία103 στον ελλαδικό χώρο:
Ως δυνατό σημείο αποτυπώνεται ότι η χώρα μας σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Τουρισμού για το 2007 στην παγκόσμια κατάταξη τουριστικών προορισμών
είναι 17η σε αφίξεις και 12η σε έσοδα, έχοντας να παρουσιάσει ένα ελκυστικό
τουριστικό προϊόν, βασιζόμενο στον ήλιο, την φύση, το πολιτισμό και την γαστρονομία.
Ως αδύνατα σημεία, από την άλλη, μπορούμε να πούμε ότι ο ελληνικός τουρισμός
παρουσιάζει χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία συνοψίζονται:
1) στην έντονη εποχικότητα της τουριστικής ζήτησης
103

Εταιρία παροχής επιχειρηματικών πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, (ICAP), Ξενοδοχεία
2009, Κλαδική μελέτη, σελ. 146
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2) στην γεωγραφική συγκέντρωση της τουριστικής προσφοράς σε συγκεκριμένης
γεωγραφικής περιοχές και στον αθέμιτο ανταγωνισμό,
3) στην ανεπάρκεια υποστηρικτικών υποδομών (συνεδριακά κέντρα, μαρίνες, γήπεδα
γκολφ, θεματικά πάρκα, χιονοδρομικά κέντρα κλπ. )
4) στο χαμηλό επίπεδο της τουριστικής εκπαίδευσης.
3.4.2 Κλαδική μελέτη 2009 (εστιατόρια)
Στην κλαδική μελέτη του 2009 που αφορά τα εστιατόρια104 στον ελλαδικό χώρο:
Το δυνατό σημείο αναφέρεται σε περιόδους οικονομική ύφεσης, όπου ο κλάδος της
εστίασης δεν επηρεάζεται σε τέτοιο βαθμό όσο άλλοι κλάδοι της οικονομίας, καθώς το
φαγητό έξω από το σπίτι αποτελεί σημαντικό μέρος της ψυχαγωγίας του καταναλωτή,
επομένως η ζήτηση είναι σχετικά ανελαστική. Τα έσοδα των επιχειρήσεων είναι κατά
κύριο λόγο σε μετρητά , και τούτο τους προσδίδει σημαντικό πλεονέκτημα στην
διαχείριση κεφαλαίων.
Ως αδύναμα σημεία, μπορεί να εκληφθούν σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, η
μη έγκαιρη ανταπόκριση των αρμοδίων δημοσίων και δημοτικών υπηρεσιών σε θέματα
έκδοσης αδειών και ελέγχων αποτελεί αδύνατο σημείο του κλάδου, τα υψηλά ενοίκια
των καταστημάτων και των επαγγελματικών χώρων, καθώς και η νομοθεσία που διέπει
τις μισθώσεις. Επιπλέον, παρατηρείται έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού
και αυτό αποτελεί σημαντικό ζήτημα για πολλές επιχειρήσεις εστίασης.
Στην περιοχή της Δυτ. Μακεδονίας, δεν έχουν πραγματοποιηθεί κλαδικές μελέτες
καθώς και αναλύσεις σχετικά με την εστίαση αλλά και την διαμονή σε ξενοδοχειακές
κλίνες. Αντλούμε λοιπόν στοιχεία από κλαδικές μελέτες που έχουν γίνει στον ελλαδικό
χώρο σχετικά με την εστίαση και την διαμονή σε ξενοδοχειακές κλίνες.
Εμείς, αφού λάβαμε υπ’ όψιν τις παραπάνω κλαδικές μελέτες αλλά και την
ιδιομορφία της περιοχής λόγω της λίμνης και του υπέροχου φυσικού περιβάλλοντος
καταλήξαμε στην δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας που να συνδυάζει την λυτή
πολυτέλεια, την απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και την δημιουργία
εστιατορίου ( ταβέρνας χωρίς μουσική) έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες σίτισης
αλλά ψυχαγωγίας που είναι για τον έλληνα.
3.5 Διεθνοποίηση
Στόχοι πολιτικής της ανάπτυξης αγροτουρισμού κατά την Ε.Ε.
Η αύξηση της δημιουργικότητας νέων επιχειρήσεων έχει αποδοθεί τουλάχιστον εν
μέρει στο ελκυστικό για την ποιότητα ζωής περιβάλλοντος υπαίθρου. Πρόκειται
συνήθως για επιχειρήσεις τρόπου ζωής. Έχει επίσης, υποστηριχτεί ότι η ευελιξία που
προσφέρει η ύπαιθρος και η ανάγκη για περισσότερη καινοτομία και μεγαλύτερη
ανταγωνιστικότητα ωθούν τις πιο δυναμικές και επεκτατικές επιχειρήσεις να
συγκεντρώνονται συνήθως σε μικρές πόλεις και αγροτικές περιοχές105.
104

Εταιρία παροχής επιχειρηματικών πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, (ICAP), Εστιατόρια
2009, Κλαδική μελέτη, σελ. 88

105

David Deakins, Mark Freel, Επιχειρηματικότητα, οπ. αν. σελ. 448- 449
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσδοκώντας με τα προγράμματα της να δυναμώσει τα
παραπάνω, να δυναμώσει την οικονομία, ένας από τους τομείς που στοχεύει δυναμικά
είναι ο αγροτουρισμός και η Ελλάδα είναι ένας προορισμός όπου ο εναλλακτικός
τουρισμός βρίσκει πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης εφόσον ο μαζικός και όχι μόνο,
τουρισμός, πρωτοπορεί στηρίζοντας την οικονομία της χώρας μας.
Οι εν λόγω στόχοι είναι:
• Στο συνδυασμό συνεργασίας των τριών τομέων της παραγωγής μιας χώρας
(πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς).
• Στην περιφερειακή ανάπτυξη, λόγω δημιουργίας αναπτυξιακών έργων υποδομής και
ανοδομής.
• Στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικολογικών επιβαρύνσεων.
• Άνοδος οικονομικού επιπέδου των περιοχών αυτών και συμπλήρωση του
εισοδήματος των κατοίκων καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και
εργασίας του αγροτικού πληθυσμού.
• Διασφάλιση και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης με συγκράτηση των
πληθυσμών στον τόπο κατοικίας. Με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
επιβιώνουν συχνά επαγγέλματα που τείνουν να εκλείψουν.
• Βελτίωση και διάθεση τοπικών και γεωργικών προϊόντων καθώς και
• γνωριμία τους με το κοινό.
• Στη διατήρηση, την προβολή και την αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς.
• Γνωριμία με τη φύση και ψυχολογική ικανοποίηση και ανάταση του τουρίστα από
την επαφή του με αυτή.
• Στην ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού με την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων σε περιοχές που μέχρι σήμερα παρέμεναν αναξιοποίητες, ενώ στη
πραγματικότητα διαθέτουν δυναμική ανάπτυξης.
3.6 Το προφίλ του Αγροτουρίστα
Η επιχείρηση έχει τρεις προσανατολισμούς στην προσπάθεια προσέλκυσης πελατών
και άρα απευθύνεται σε αυτούς τους τρεις παράγοντες που την τοποθετούν ως πόλο
έλξης διαφορετικών κουλτουρών: τοπικό τουρισμό, από όλη την Ελλάδα γενικώς, και
ευρωπαϊκά. Η περίπτωση παγκόσμιος τουρισμός δεν χαρακτηρίζεται ουτοπικός και
παραμένει όραμα το οποίο με την πάροδο του χρόνου αποκτάται ποιοτικά, και σαφώς,
ποσοτικά.
Στο γενικό προφίλ του Αγροτουρίστα106 ανιχνεύονται τα εξής στοιχεία:
− Αναζητούν ξεκούραση, χαλάρωση σε ένα ήρεμο περιβάλλον.
− Επιζητούν την επαφή με την φύση.
106

Αγροτουρισμός και άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού, «το προφίλ του Αγροτουρίστα»,
http://agrotourism.wordpress.com/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%C2%B5%C2%B5
%CE%B1%CF%84%CE%B1‐%CF%84%CE%B7%CF%82‐%CE%95%CE%95‐%CE%B3%CE%B9%CE%B1‐
%CF%84%CE%B7%CE%BD‐
%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7/, (πρόσβαση 04-1210)
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− Θεωρούνται πολυταξιδεμένοι και έμπειροι.
− Έχουν ήδη γευθεί τους τουριστικούς προορισμούς με την μορφή του μαζικού
τουρισμού.
− Ανήκουν σε ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα.
− Οικογενειακές διακοπές.
− Υψηλά οικονομικό αλλά και μορφωτικό επίπεδο.
3.6.1 Βασικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά
Ο ανταγωνισμός είναι η θεμιτή και αναγκαία διαδικασία κατά την οποία ξεχωρίζει
μια επιχείρηση σε σχέση με άλλες (ανταγωνιστικές), ως προς το προϊόν και την ποιότητά
της. Τα χαρακτηριστικά που τις διέπουν και τις κάνουν να ξεχωρίζουν έναντι άλλων είναι
εκείνα που θα αναδείξουν στο ευρύ κοινό, τους λόγους της προτίμησης τους. Η περιοχή
της επιχείρησης και η ίδια η επιχείρηση είναι μοναδική και ακρογωνιαίος λίθος στο
συνδυασμό της θέας της λίμνης και την χλωρίδα. Κυριαρχεί ανταγωνιστικά με τα
παρακάτω χαρακτηριστικά:
− Καινοτομία σε όλη την περιοχή της Δυτ. Μακεδονίας.
− Προοπτική ανάπτυξης και στις γύρω περιοχές.
− Δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας.
− Δωδεκάμηνη λειτουργία παροχής υπηρεσιών.
− Παροχή υπηρεσιών συγκεντρωμένη σε ένα πολυχώρο.

3.7 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα »Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο
Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013
Στις 26 Οκτωβρίου 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιχειρησιακό
πρόγραμμα107 για την Ελλάδα για την περίοδο προγραμματισμού 2007-13. Το
πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα» περιλαμβάνει κοινοτική
οικονομική υποστήριξη για τις περιφέρειες της Ελλάδας που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο
του στόχου σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική
Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο· οι περιφέρειες σταδιακής
σύγκλισης δεν περιλαμβάνονται).
Tο επιχειρησιακό πρόγραμμα εμπίπτει στο πλαίσιο που καθορίζεται για το στόχο
σύγκλισης και έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 1,519 δισ. ευρώ. Η κοινοτική
συνδρομή από το ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 1,291 δισ. ευρώ περίπου και αποτελεί κονδύλιο το
οποίο αντιστοιχεί στο 6,32% σχεδόν του συνολικού ποσού που επενδύει η ΕΕ στην
Ελλάδα στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή 2007-13.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
εξειδικεύει τη στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της
γενικότερης εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για τη νέα περίοδο 2007-2013.
107

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα'
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=GR&gv_reg=all&gv_PGM=
1249&gv_defL=7&LAN=6
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Εκτιμάται ότι η στρατηγική που υιοθετείται και οι τρόποι παρέμβασης που
προσδιορίζονται στο Πρόγραμμα θα έχουν θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα,
εξωστρέφεια και επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και θα εξασφαλίσουν θετικά
αναπτυξιακά αποτελέσματα για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.
Η στρατηγική αναφέρεται στους τομείς μεταποίηση, υπηρεσίες, εμπόριο, προστασία
του καταναλωτή, έρευνα - τεχνολογία, ενέργεια, τουρισμός και πολιτισμός. Καλύπτει
επομένως τα αντικείμενα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Πολιτισμού.
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας108 και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του
παραγωγικού συστήματος της χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση της
καινοτομίας.
Προώθηση του συστήματος Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΑΚ) της χώρας
και δια σύνδεσή του με τον παραγωγικό ιστό. Ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων,
προώθηση επιχειρηματικής δικτύωσης, βελτίωση των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς.
Εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας της χώρας και μέσω των ΑΠΕ.
3.7.1 Εναλλακτικός τουρισμός
Παράταση έλαβε το πρόγραμμα109 «Εναλλακτικός Τουρισμός 2011» που ενώ έληγε
15 Νοεμβρίου -θα παραμείνει ενεργό σε επενδυτικές προτάσεις έως και την 15η
Φεβρουαρίου 2012.
Με το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» αναμένονται οι δράσεις που θα
επιδοτηθούν με το 40% (έως και 45% για πολύ μικρά νησιά) να φτάσει τα
20.000.000,00€. Χρησιμοποιούνται πόροι του ΕΠΑΝ ΙΙ.
Μέσω της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» ενισχύονται επενδυτικά σχέδια
υφιστάμενων επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν πριν από την 01.01.2010, σε όλη την
χώρα και οι οποίες δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να επεκτείνουν τη δραστηριότητα
τους στην παροχή υπηρεσιών Εναλλακτικού Τουρισμού και ειδικότερα στα ακόλουθα
πεδία:
• Αθλητικός τουρισμός αναψυχής
• Πολιτιστικός Τουρισμός
• Θαλάσσιος Τουρισμός
• Τουρισμός υπαίθρου
• Γαστρονομικός Τουρισμός
• Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας
Οι επιλέξιμες κατηγορίες δραστηριοτήτων που προβλέπονται από τον Οδηγό
Εφαρμογής είναι οι ακόλουθες : α)πλωτές μεταφορές, β) καταλύματα, γ) υπηρεσίες
εστίασης , δ) δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης, ε) δραστηριότητες

108

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα
http://www.espa.gr/el/Pages/staticOPCompetitivenessAndEntrepreneurship.aspx
109
Εναλλακτικός τουρισμός http://epidotisis.blogspot.com/2011/11/2011.html
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ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων, οργανωμένων ταξιδιών και στ) υπηρεσίες
εκμίσθωσης εξοπλισμού θαλασσίων σπορ κλπ.
Κύριοι στόχοι της Πράξης ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ είναι:
1. Η ανάπτυξη και προώθηση εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών και
δραστηριοτήτων.
2. Η διαφοροποίηση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων με
την τοπική παραγωγή και προϊόντα.
3. Η διασύνδεση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων με την
τοπική παραγωγή και προϊόντα.
4. Η τουριστική αξιοποίηση των τοπικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων.
Οι προτάσεις ( επενδυτικά σχέδια) που δύναται να χρηματοδοτηθούν αφορούν στην
προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού για την άσκηση της εναλλακτικής τουριστικής
δραστηριότητας, στη διαμόρφωση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων
άμεσα συνδεδεμένων με την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας, στο
σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση ενεργειών προβολής και προώθησης των
εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων και, τέλος, στην ανάπτυξη και εφαρμογή
συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε € 15.000 - €
400.000, ενώ η Δημόσια Χρηματοδότηση θα αποτελεί ποσοστό 40% του σχεδίου, με
ειδική προσαύξηση επιπλέον 5% στις περιπτώσεις των μικρών νησιών ( με πληθυσμό
κάτω των 3.100 κατοίκων). Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν προβλέπεται να
τονώσουν τη δραστηριότητα των επιχειρηματιών που αναπτύσσουν εναλλακτικές
τουριστικές δραστηριότητες και να βελτιώσουν το ποιοτικό επίπεδο των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
3.7.2 Τουρισμός υπαίθρου
Η μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που
συνδέονται με το φυσικό περιβάλλον εξαιρουμένων των αστικών, των θαλάσσιων και των
παράκτιων περιοχών. Οι κυριότερες επιμέρους μορφές που ανήκουν στη συγκεκριμένη
κατηγορία είναι ενδεικτικά:

−
Ο φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες
«φυσικές» περιοχές με σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες.
−
Ο τουρισμός παρατήρησης χλωρίδας και πανίδας που αναπτύσσεται σε
περιοχές που διαθέτουν άξια παρατήρησης χλωρίδα ή πανίδα.
−
Ο περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά
μονοπάτια της υπαίθρου.
−
Ο περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην
ύπαιθρο.

70

Η μορφή αυτή συνδέεται και με τον αθλητικό τουρισμό που αναπτύσσεται σε
λίμνες – ποτάμια, ορεινές, ημιορεινές, πεδινές και ημιαστικές περιοχές,
Επιχειρησιακό/
Περιφερειακό Περιφέρεια
Διαθέσιμη
Πρόγραμμα
Ε.Π.

Δημόσια Δαπάνη
Ανταγωνιστικότητα- Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

Επιχειρηματικότητα

2.

Ήπειρος

3.

Θεσσαλία

4.

Ιόνια Νησιά

5.

Δυτική Ελλάδα

6.

Πελοπόννησος

7.

Βόρειο Αιγαίο

8.

Κρήτη

Ε.Π.

1.

Κεντρική Μακεδονία

€ 938.490,00

Μακεδονίας-Θράκης

2.

Δυτική Μακεδονία

€ 930.498,00

€ 13.645.616,00

Ε.Π.
Θεσσαλίας-Στερεάς

Ελλάδας- Στερεά Ελλάδα

€ 1.789.031,00

Ηπείρου
Ε.Π. Αττικής

Αττική

€ 1.618.456,00

Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

Νότιο Αιγαίο

€ 1.077.909,00

ΣΥΝΟΛΟ

€ 20.000.000,00
Πίνακας 8 ‐ Περιφερειακή κατανομή

Πιο συγκεκριμένα:
¾ Ποσό € 930.498,00 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης
(Δυτική Μακεδονία) που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 /26-11-2007 απόφαση
έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO008). Το πρόγραμμα
εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» που αφορά στη «διαφοροποίηση και τον
εμπλουτισμό της παραγωγικής δομής με την υιοθέτηση της καινοτομίας και τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων».
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3.7.3 Προϋποθέσεις συμμετο
χής και όροι επιλεξιμότητας
Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι:
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου) τα οποία:
• Έχουν, τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
• Λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
• Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου ΚΑΔ. πριν από την
01/01/2010.
• Η επιχείρηση δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στην
παροχή υπηρεσιών εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
• Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες
από το νόμο άδειες λειτουργίας ή / και άδειες άσκησης επαγγέλματος.
Για τις επιλέξιμες τουριστικές επιχειρήσεις ισχύουν τα εξής:
• Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις του ΚΑΔ. 55 θα πρέπει να προσκομίσουν το
Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, όπως ορίζεται με το άρθρο 34 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ
230/Α’) «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» από την αρμόδια
δημόσια υπηρεσία (Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Ε.Ο.Τ.)110, καθώς και
τις λοιπές προβλεπόμενες άδειες εν ισχύ που απαιτούνται (καταστημάτων και
εγκαταστάσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος).
• Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις του ΚΑΔ. 79 θα πρέπει να προσκομίσουν το
Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118), όπως ισχύει.
• Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις που διαθέτουν, μισθώνουν ή εκμεταλλεύονται
ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να προσκομίσουν το Ειδικό Σήμα
Λειτουργίας του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118), όπως ισχύει.
Σε όλες τις περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις που ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν
εναλλακτική δραστηριότητα/τες, πρέπει να προσκομίσουν τις απαραίτητες ειδικές
άδειες άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ, όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις (π.χ. άδεια χειριστών ταχύπλοων σκαφών, άδεια εκμίσθωσης, άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας αθλητικών σχολών κ.λπ.).

110

Τα τουριστικά καταλύματα που έχουν υποβάλει την προβλεπόμενη αίτηση χορήγησης του ΕΣΛ.
σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3766/2009 (Φ.Ε.Κ. 102/Α’/01.07.2009) «Λειτουργική τακτοποίηση και
λοιπές διατάξεις» μπορούν να αποτελούν επιλέξιμες επιχειρήσεις αρκεί είτε να τους έχει χορηγηθεί το νέο
σήμα με το σύνολο της δυναμικότητας είτε να έχουν υποβάλει σχετική αίτηση με πλήρη φάκελο. Στη
δεύτερη περίπτωση πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του
Ε.Ο.Τ. που να πιστοποιεί ότι η αίτηση έχει υποβληθεί και είναι πλήρης. Πριν την έναρξη της επένδυσης
(ημερομηνία απόφασης ένταξης) πρέπει να τους έχει χορηγηθεί το νέο σήμα.
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Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι, το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό
(Εκπρόσωπος/οι), με τις κατά περίπτωση ειδικές άδειες άσκησης επαγγέλματος
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, θα διατίθεται κατά την άσκηση της εναλλακτικής
δραστηριότητας/ων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την
ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ολοκλήρωσης της επένδυσης.111
• Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν
την 01.01.2010.
• Η Επιχείρηση δεν έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία επιχορηγήσεις από
προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De
Minimis οι οποίες αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα
200.000 ευρώ.
• Η επιχείρηση δεν έχει λάβει άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες
δαπάνες αν από τη σώρευση με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας προκύπτει ένταση
ενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα δεδομένα
εκάστης περίπτωσης σε Κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που
έχει εκδώσει η Επιτροπή.
• Η Επιχείρηση δεν είναι προβληματική
• Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου,
χορηγηθείσας ενίσχυσης,
• Η επιχείρηση έχει υποβάλει μία (1) μόνο πρόταση έργου για κάθε Αριθμό
Φορολογικού Μητρώου και έχει καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που
αναλύονται στην παράγραφο 4.4.2 του Οδηγού.
• Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν
πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης
κατά το τελευταίο έτος.
Κύριοι στόχοι της πράξης είναι:
•
Η ανάπτυξη και προώθηση εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών και
δραστηριοτήτων.
•
Η διαφοροποίηση των παρεχόμενων τουριστικών προϊόντων και
υπηρεσιών από τις υπηρεσίες που αντιστοιχούν στις μορφές μαζικού τουρισμού.
•
Η διασύνδεση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων
με την τοπική παραγωγή και προϊόντα.
•
Η τουριστική αξιοποίηση των τοπικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων.
•
Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που θα
εγκριθούν είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της
Υπουργικής Απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου στην Πράξη.

111

Η αντικατάσταση ή υποκατάσταση των Εκπροσώπων είναι δυνατή μόνο εφόσον ο Εκπρόσωπος έχει τα
ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα με αυτόν που αντικαθιστά ή υποκαθιστά. Η υποχρέωση αυτή αφορά
τόσο στο μόνιμο όσο και στο έκτακτο και εποχικό προσωπικό, καθώς και στο προσωπικό το οποίο δεν έχει
σχέση εξαρτημένης εργασίας.

73

3.7.4 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Απαιτούμενα δικαιολογητικά. για επενδυτικά σχέδια:
Υποβολή προτάσεων:
Η υποβολή των προτάσεων και η αποστολή τους θα γίνεται σε έναν από τους
εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, με βάση την περιφερειακή αρμοδιότητα του καθενός καθώς και
στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς
Φορείς112Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο
παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Προτάσεις που
δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται. Ο υποψήφιος επενδυτής
εκτυπώνει το υποβληθέν έντυπο υποβολής, το οποίο μαζί με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην Παράγραφο 4.1 του Οδηγού, αποτελούν
το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας. Ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται
υποχρεωτικά, είτε ιδιοχείρως, είτε ταχυδρομικώς, είτε µε ταχυμεταφορά, εντός δέκα (10)
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου.
Προτάσεις που θα αποσταλούν μετά τις ανωτέρω οριζόμενες προθεσμίες θεωρούνται
εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται.
Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει:
• Η ηλεκτρονική υποβολή να ολοκληρωθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προτάσεων.
• Να έχει πραγματοποιηθεί η υποβολή/αποστολή του φυσικού φακέλου
υποψηφιότητας, μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται.

112

Η λίστα με τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ παρατίθεται στο Παράρτημα 7.
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Ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ »
Επωνυμία Επιχείρησης «……………………………………………………………»
Κωδικός Πρότασης(1) : «………………….»
Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής (2)«……………………………………..»
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.):……………………………………..

(1) Είναι ο κωδικός που θα παραχθεί κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου
Υποβολής.
(2) Είναι η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής που παράγεται από το Σύστημα
Ηλεκτρονικής Υποβολής.
Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που θα εγκριθούν
είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της Υπουργικής
Απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου στην Πράξη.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά συνθέτουν το κύριο σώμα του φυσικού φακέλου
υποψηφιότητας της επιχείρησης. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν και
για τα οποία γίνεται έλεγχος πληρότητας από τον ΕΦΕΠΑΕ είναι τα εξής113:
• Φωτοαντίγραφα ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης της τελευταίας
χρήσης (2010), μόνο για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας.
• Φωτοαντίγραφα δηλώσεων φορολογίας Ε1, Ε5 και Φ01 και αναλυτικών
στοιχείων φορολογίας Ε3, ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης και με το εάν αυτή
υπόκειται ή μη στην υποχρέωση τήρησης βιβλίων) για τη διαχειριστική χρήση του
2010. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης χρήσης θα πρέπει να προσκομίζεται σε
πίνακα και διαχωρισμός ανά έτος των στοιχείων του κύκλου εργασιών και των
κερδών προ φόρων και αποσβέσεων με κατάθεση των σχετικών αθροιστικών
ισοζυγίων.
• Φωτοαντίγραφο τελευταίου καταστατικού επιχείρησης με τις τροποποιήσεις
του, για όσες επιχειρήσεις προβλέπεται.
113

Τα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα.
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•

Φωτοαντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας θεωρημένο από
την Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ
286/Α/29.12.2000) καθώς και του εντύπου Ε7, για τη διαχειριστική χρήση του 2010.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί εργαζόμενους σε άλλες δραστηριότητες
πέραν των επιλέξιμων ΚΑΔ, ο επενδυτής θα πρέπει επιπλέον να υποβάλλει υπεύθυνη
δήλωση όπου θα αναφέρεται ο αριθμός των ΕΜΕ (Ετήσιων Μονάδων Εργασίας) των
επιλέξιμων ΚΑΔ της επιχείρησης114.
• Δήλωση μεταβολής από ΔΟΥ, η οποία θα περιλαμβάνει την αντιστοίχιση των
παλαιών Κωδικών Δραστηριότητας με τους νέους (δηλαδή από ΚΑΔ 97 σε ΚΑΔ 08)
καθώς επίσης και οι μεταβολές τους από την 1/1/2010.
• Άδεια / άδειες λειτουργίας, εκδιδόμενες από τις αρμόδιες αρχές.
Συγκεκριμένα:
Οι Επιλέξιμες Επιχειρήσεις των οποίων η άδεια λειτουργίας έχει λήξει ή βρίσκεται
σε διαδικασία ανανέωσης ή στερούνται αδείας, υποχρεούνται, εφόσον επιλεγούν προς
ένταξη στην Πράξη, να προσκομίσουν τις προβλεπόμενες άδειες πριν από την
υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης ένταξης του σχεδίου, με την επιφύλαξη των
όσων προβλέπονται σχετικά στο στοιχείο 2 της παραγράφου 4.2.7 του παρόντος
Οδηγού, άλλως το επενδυτικό σχέδιο δεν εγκρίνεται. Όπου δεν προβλέπεται από την
κείμενη νομοθεσία η έκδοση σχετικής άδειας λειτουργίας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
να προσκομίζουν οποιοδήποτε ισοδύναμο έγγραφο που αποδεικνύει τη νόμιμη
λειτουργία τους.
Τα ανωτέρω ποσοστά ισχύουν κατά την υποβολή του έργου ενώ κατά την
ολοκλήρωση του έργου, ως υποχρέωση θεωρείται το εγκεκριμένο ποσό.
Κατηγορία Δαπάνης
Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό
Α/Α
στον προϋπολογισμό του έργου
1.
Προμήθεια εξοπλισμού.
≤100%
2.
Κτιριακά – Διαμόρφωση χώρων – ≤60%
Ειδικές και βοηθητικές
εγκαταστάσεις.
3.
Προβολή – Προώθηση.
≤15%
4.
Αμοιβές συμβούλων (εκπόνηση
≤5%
επενδυτικού σχεδίου,
παρακολούθηση και
συμβουλευτική υποστήριξη κλπ).
5.
Άλλες δαπάνες (μεταφορά
≤6%
τεχνογνωσίας, αγορά
δικαιωμάτων, ενσωμάτωση
προτύπων κ.λπ.).
Πίνακας 9 ‐ Κατανομή προϋπολογισμού

Διευκρινίζεται ότι τα ποσοστά που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα για τις
κατηγορίες δαπανών 1 έως 5 είναι τα μέγιστα επιλέξιμα ποσοστά.
114

Ο τρόπος υπολογισμού των ΕΜΕ (Ετήσιων Μονάδων Εργασίας ) αναφέρεται στη παράγραφο 6.5.2
«Διατήρηση της απασχόλησης μετά την επένδυση»
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Αναλυτικότερα οι δαπάνες αυτές που αφορούν την “GrandePond A.E.” αφορούν τα
πιο κάτω παραδοτέα:
Κατηγορία 1: Εξοπλισμός
Έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες, τραπέζια, πάγκοι εργασίας κ.λπ.)Εξοπλισμός
κατασκευής εκθετηρίου προϊόντων και υπηρεσιών στο χώρο της επιχείρησης
Κατηγορία 2: Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων – ειδικές και βοηθητικές
εγκαταστάσεις
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρο. Μικρής έκτασης βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως
στέγαστρα και χώροι υγιεινής. Άλλες ειδικές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για
την παροχή της υπηρεσίας (π.χ. εγκαταστάσεις υποδοχής και εξυπηρέτησης,
εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, επίδειξης, εγκαταστάσεις εστίασης κλπ.).Εγκαταστάσεις
αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, κλπ.).
Κατηγορία 4: Υπηρεσίες Συμβούλων
Τεχνικές Μελέτες (αρχιτεκτονικές, στατικές, Η/Μ κ.λπ.) που διασυνδέονται άμεσα με τις
ανάγκες υλοποίησης της επένδυσης.

Α/Α
1.
2.
3.
4.

5.

Κατηγορία Δαπάνης

Μέγιστο
επιλέξιμο Συνολικό Κόστος
ποσοστό
στον
προϋπολογισμό του έργου
Προμήθεια εξοπλισμού.
≤100%
152,000.00€
Κτιριακά – Διαμόρφωση ≤60%
240,000.00€
χώρων – Ειδικές και
βοηθητικές εγκαταστάσεις.
Προβολή - Προώθηση.
≤15%
Αμοιβές
συμβούλων ≤5%
8,000.00€
(εκπόνηση
επενδυτικού
σχεδίου,
παρακολούθηση
και
συμβουλευτική
υποστήριξη κλπ).
Άλλες δαπάνες (μεταφορά ≤6%
τεχνογνωσίας,
αγορά
δικαιωμάτων, ενσωμάτωση
προτύπων κ.λπ.).
Σύνολο επένδυσης
400,000.00
Πίνακας 10 ‐ Κατανομή προϋπολογισμού

Δεν είναι επιλέξιμες για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου οι εξής δαπάνες:
• Ο Φ.Π.Α.
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•
•
•

Οι δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού
Οι δαπάνες που πραγματοποιηθήκαν πριν την ημερομηνία προκήρυξης
της Πράξης.
Οι δαπάνες Leasing για την αγορά των παγίων εκτός αν με την
ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η κυριότητά τους περιέλθει στην
κυριότητα του φορέα της επένδυσης.

3.7.5 Διάρκεια επενδυτικών σχεδίων
Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που θα εγκριθούν είναι
δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της Υπουργικής Απόφασης
ένταξης του επενδυτικού σχεδίου στην Πράξη.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Ιδιωτική συμμετοχή
Δημόσια Χρηματοδότηση

55% έως 60%
40% έως 45%

Πίνακας 11 ‐ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

Ο Δανεισμός (εάν χρησιμοποιηθεί) θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή
ομολογιακού δανείου εκδιδομένου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από άλλους
χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού.
Επιτρέπεται η κίνηση του ανωτέρω δανείου να γίνεται και μέσω αλληλόχρεου
λογαριασμού, εφόσον υπάρχει ξεχωριστή πράξη στον εν λόγω λογαριασμό, από την
οποία να προκύπτει ότι το δάνειο προορίζεται για την αγορά παγίων, με σαφή αναφορά
των όρων σύναψης του δανείου. Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε
συνάλλαγμα. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η επιχείρηση προσφύγει σε δανεισμό για την
κάλυψη του χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης, είναι υποχρεωμένη να
προσκομίσει κατά την υλοποίηση του προγράμματος αντίγραφο της σχετικής σύμβασης
με τις απαραίτητες πρόσθετες πράξεις εφόσον η κίνηση του δανείου λάβει χώρα μέσω
ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού.
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ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Έναρξη-χορήγηση

Αίτημα

χορήγησης Μέχρι το 50% της δημόσιας

προκαταβολής.

προκαταβολής-Κατάθεση

χρηματοδότησης.

ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Με την ολοκλήρωση Αίτημα
του

φυσικού

ολοκλήρωσης

και Έκθεση

Ολοκλήρωσης
3

μήνες

μετά

και Το

υπόλοιπο

της

δημόσιας

έργου χρηματοδότησης.

οικονομικού

(μέχρι

την

αντικειμένου.

ημερομηνία ολοκλήρωσης του
έργου).
Πίνακας 12 ‐ φάσεις έργου και ενέργειες χρηματοδότησης

3.8 Η χρήση του internet στην επιχείρηση
Το internet στην επιχείρησή μας (e- tourism)
O ρόλος δημιουργίας μιας ιστοσελίδας είναι οι πληροφορίες για την εταιρία, γενικής
υφής πληροφορίες, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας για την εταιρία, οι οποίες
διαφημίζονται σε κάποια μηχανή αναζήτησης, πληροφορίες για προϊόντα, online
κατάλογος.
Όπως επισημαίνουν οι Buhalis και Main115, το διαδίκτυο αποκτά εμπορική
βιωσιμότητα…και δίνει στις (επιχειρήσεις) τη δυνατότητα να μένουν ανοιχτές 24 ώρες
το 24ωρο, με ελάχιστο κόστος για τους ανά την υφήλιο πελάτες. Σε τουριστικό επίπεδο
οι πελάτες έχουν τα πλεονεκτήματα της δυνατότητας διευκόλυνσης πληροφόρησης 24
ώρες τη μέρα, 365 μέρες το χρόνο, ευκολόχρηστη πρόσβαση σε πληροφορίες.
μεγαλύτερο εύρος επιλογών (π.χ. ιστοσελίδες αναζήτησης τιμών), νέα προϊόντα και
υπηρεσίες, εξατομικευμένες υπηρεσίες (ποιότητα).
Στα πλεονεκτήματα για την εταιρία είναι η εξατομίκευση υπηρεσιών στους πελάτες
(αφοσίωση) και η είσοδος σε περαιτέρω προώθηση της τοποθεσίας της επιχείρησης και
των προϊόντων της τόσο πανελλαδικά όσο και ευρωπαϊκά με «νέους» ενδιαφερόμενους
πελάτες.
Πιο συγκεκριμένα στην εταιρία μας,, δημιουργία ιστοσελίδας ηλεκτρονικής χρήσης
πελατών για:
− Κρατήσεις δωματίων
− Ενημέρωση προσφορών ανά περίοδο
− Ενημέρωση εκδρομών και πρόσθετα είδη ψυχαγωγίας και διασκέδασης
115

Buhalis, D. και Main, H. (1998), «Information Technology in Peripheral Small and Medium Hospitality
Enterprises: Strategic Analysis and Critical Factors», International Journal of Contemporary Hospitality
Management, 10,5, σελ. 198-202. Στο David Deakins, Mark Freel, Επιχειρηματικότητα, όπ. αν.σελ. 287
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− Πληροφόρηση πρόσβασης στην περιοχή με ηλεκτρονικό χάρτη
− Δελτίο αξιολόγησης με μορφή ερωτηματολογίου για την παροχή προσφερόμενων
υπηρεσιών
− Φωτογραφικό υλικό
− Γενικές πληροφορίες παροχής υπηρεσιών της επιχείρησης

3.9 Καινοτομία και εξέλιξη
«Δεν υπάρχει πιο διασκεδαστικό παραμύθι από το ότι η τεχνική αλλαγή αποτελεί
προϊόν της απαράμιλλης εφευρετικότητας του ανθρωπάκου που εξαναγκάζεται από
τον ανταγωνισμό να χρησιμοποιήσει την ευφυΐα του για να ξεπεράσει το γείτονα του.
Επειδή η ανάπτυξη κοστίζει, έπεται ότι μπορεί να υλοποιηθεί μόνο από μια
επιχείρηση που διαθέτει πόρους, οι οποίοι συνδέονται με το μεγάλο μέγεθος». 116
Με βάση το παραπάνω γνωμικό και ότι η έννοια της καινοτομίας αναφέρεται σε
ουσιαστικές αλλαγές στο τεχνολογικό υπόβαθρο προϊόντων ή παραγωγικών
διαδικασιών και η εμπορική εφαρμογή κάποιας επινόησης117 (συχνά για πρώτη φορά),
δηλαδή η καινοτομία, είναι κάτι μεγαλύτερο από την επινόηση αυτή καθαυτή, στο
επιχειρηματικό μας σχέδιο ως προς την επέκτασή του, έχει δυνατότητες εξέλιξης με
καινοτομίες που υπάρχουν ή θα προκύψουν στο άμεσο ή έμμεσο μέλλον, είτε με την
βοήθεια χρηματοδότησης, δημόσιας και ιδιωτικής, είτε ακόμα και μετά από την
επιδότηση.
Παραθέτοντάς τις:
i.
Ιππικός όμιλος.
ii. Πλεούμενα (περιήγηση, ψάρεμα, σπορ).
iii. Πλωτές εγκαταστάσεις (καφετέρια, εστιατόριο).
iv.
Προώθηση πρότυπων και παραδοσιακών προϊόντων της περιοχής.
v.
Περαιτέρω εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών και υδροηλεκτρικής ενέργειας
και σε άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις.
vi.
Πρότυπη και πρωτότυπη επιχείρηση σε όλη την περιοχή της Δυτ.
Μακεδονίας.
vii. Βιολογικός καθαρισμός.
3.10 Πηγές χρηματοδότησης
Σύμφωνα με τη θεωρία οι κύριες πηγές χρηματοδότησης είναι τρεις, με την πρώτη να
αναφέρεται στο προσωπικό κεφάλαιο του επιχειρηματία/μετοχικό κεφάλαιο (προσωπικές
αποταμιεύσεις, δεύτερη υποθήκη, μείωση προσωπικού, πώληση στοιχείων ενεργητικού,
οικογένεια και φίλοι), τη δεύτερη στο δανεισμό/δανειακή χρηματοδότηση και η τρίτη
στα αδιανέμητα κέρδη της επιχείρησης. Οι πηγές αυτές διακρίνονται σε εσωτερικές και
σε εξωτερικές. Στις εσωτερικές πηγές εντάσσονται το προσωπικό κεφάλαιο και κέρδη
ενώ στις εξωτερικές πηγές το χρηματιστήριο, τα τραπεζικά δάνεια, άλλων ειδών δάνεια
και πιστώσεις, μαλακά δάνεια και επιχορηγήσεις. Επίσης, σημαντικό είναι μια πηγή
116

Galbraith, J.K. (1952) American Capitalism Houghton Mifflin, Cambridge, MA. Στο David Deakins,
Mark Freel, Επιχειρηματικότητα, όπ. αν. σελ 247
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David Deakins, Mark Freel, Επιχειρηματικότητα, όπ. αν. σελ 240
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χρηματοδότησης να αντιστοιχεί στον σκοπό της χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα, η
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση πρέπει να χρησιμοποιείται για πάγια κεφάλαια και για
μακροπρόθεσμες ανάγκες ενώ η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση πρέπει να
χρησιμοποιείται για κεφάλαιο κίνησης και για κάλυψη καθημερινών ελλειμμάτων.118
Τα παραπάνω θεωρητικά στοιχεία συνδέονται με τα δεδομένα του δικού μας
επιχειρηματικού σχεδίου καθώς η επιχείρηση μας στηρίζεται τόσο σε εσωτερικές όσο και
σε εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης. Στις εσωτερικές πηγές εντάσσονται τα προσωπικά
μας κεφάλαια καθώς και τα αδιανέμητα κέρδη(Πίνακας 3)119, τα οποία σε σύνολο
ανέρχονται στις 120.000€. Οι εξωτερικές μας πηγές προέρχονται τόσο από την
επιχορήγηση του προγράμματος ΕΣΠΑ, η οποία ανέρχεται στα 160.000€, όσο και από το
τραπεζικό μας δάνειο της τάξης των 120.000€( 120,000.00€ Χ 10% Χ 30ημέρες /365 =
986,30€ το μήνα) για τόκο σε ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό (Πίνακας 4,5, 6).120Το
συνολικό ποσό των τριών αυτών πηγών της χρηματοδότησης ανέρχεται στα 400.0000€.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ

120.000 ταμείο Α.Ε.
120.000 δάνειο τραπεζικό
160.000 ΕΣΠΑ
400.000

Πίνακας 13 ‐ Κεφάλαια συνολικής χρηματοδότησης

Όσον αφορά, το σκοπό της χρηματοδότησής αυτός είναι μακροπρόθεσμος καθώς η
χρηματοδότησή μας τόσο μέσω του προγράμματος όσο και από τραπεζικό δάνειο
επιθυμούμε να καλύψει μακροπρόθεσμες ανάγκες. Ενδεικτικά, με την ένταξη στο
πρόγραμμα στοχεύουμε στη δημιουργία πλωτών εγκαταστάσεων ( για εστιατόριο και
καφετέρια), προκειμένου να αυξηθεί ο διαθέσιμος χώρος φιλοξενίας πελατών στους
αντίστοιχους χώρους, καθώς επίσης και στη χρηματοδοτηθούν για τα έπιπλα που θα
χρειασθούν οι πιο πάνω χώροι.

118 David Deakins, Mark Freel, Επιχειρηματικότητα, οπ. αν. σελ. 160- 161
119 Πίνακας 3, Η υπάρχουσα οικονομική αποτύπωση των κερδών του μήνα σήμερα στην επιχείρηση μας,
σελ. 12
120 Πίνακας 4, 5,6, Προσδοκώμενη οικονομική κατάσταση μετά την επιδότηση, σελ. 13
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Πηγές

Χρήσεις

Προσωπικό κεφάλαιο

Πάγιο κεφάλαιο – εγκαταστάσεις,
εξοπλισμός, επίπλωση

Αδιανέμητα κέρδη
Τραπεζικά δάνεια
Δημόσιο-Ευρωπαϊκή
χρηματοδότηση-Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Πίνακας 14 ‐ Μακροπρόθεσμες πηγές
http://www.noisisdev.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=194&lang=el
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΕΠΕΙΧΗΡΗΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ
Στο πρώτο κεφάλαιο έγινε ανάλυση της επιχειρηματικότητας ως ένα βήμα για την
κατανόηση της ίδιας. Έπειτα στο δεύτερο κεφάλαιο η επιλογή της μορφής της
επιχειρηματικότητας που έγκειται να αναλυθεί για τις ανάγκες της πτυχιακής ανήκει στον
κλάδο του αγροτουρισμού και καταλήγει στο τρίτο κεφάλαιο ως πράξη, με business plan.
Σε πρώτη φάση στο παρακάτω κείμενο διατυπώνεται συμπερασματικά η έννοια της
επιχειρηματικότητας, της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, του επιχειρηματία και της
καινοτομίας.
Η επενδυτική δράση κάθε επιχείρησης (νεότευκτης ή παλιάς), φαίνεται πως πρέπει
να στηρίζεται εξ ολοκλήρου στην επιχειρηματικότητα και τη συνακόλουθη καινοτομία,
που δείχνει να είναι απαραίτητη για την επιβίωση της επιχείρησης και η οποία, πρέπει να
αποτελεί μια διαρκή διαδικασία, ενταγμένη οργανικά στη συνολική λειτουργία της
επιχείρησης.
Η επιχειρηματικότητα δηλαδή, αποτελεί την πρακτική έκφραση της καινοτομίας. Η
επιχειρηματικότητα αποτελεί διαδραστικό συνδυασμό τριών παραγόντων που
επηρεάζουν καταλυτικά το χώρο της καινοτομίας, δηλαδή, του επιχειρηματία, της
υφιστάμενης γνώσης και εμπειρίας της επιχείρησης και της τεχνολογίας. Δεν πρέπει
όμως να παραβλέπεται σε καμία περίπτωση, ο ρόλος του θεσμικού περιβάλλοντος και
της κοινωνικής στάσης απέναντι στην επιχειρηματικότητα.
Σε πρακτικό επίπεδο η επιχειρηματικότητα γίνεται αντιληπτή μέσα από τη
δυνατότητά της να δημιουργεί νέες επιχειρήσεις, ο αριθμός των οποίων αποτελεί ένα
μέσο σύγκρισης μεταξύ περιοχών αλλά και της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού
που μπορεί να αναλάβει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.
Το Marketing είναι οι αισθήσεις της επιχείρησης και η Καινοτομία είναι η ζωή της.
Με άλλα λόγια, καινοτομία που δεν ενσωματώνει το marketing στις διαδικασίες εξέλιξής
της, είναι καταδικασμένη σε αποτυχία αλλά και επικίνδυνη-σε κάποιες περιπτώσεις- γιατί
μπορεί να την οδηγήσει σε δαπάνες που να την βυθίσουν οικονομικά, ή και να την
οδηγήσουν σε πτώχευση.
Οι καινοτόμες επιχειρήσεις εγκαθιδρύουν δεσμούς, σχέσεις με τους πελάτες, τους
προμηθευτές, τους ανταγωνιστές τους και κάθε άλλη εξωτερική πηγή γνώσης. Η
εξωστρέφεια, ίσως αποτελεί βασική πηγή καινοτομίας και επιβίωσης των επιχειρήσεων.
Για να κάνει πετυχημένες καινοτομίες μια επιχείρηση, πρέπει να προσλαμβάνει, να
συνεργάζεται και να προωθεί ανθρώπους που δε θα ταυτίζονται απολύτως με τη λογική
του επιχειρηματία, προκειμένου να προκαλούνται διαφωνίες και παραγωγικές
συζητήσεις. Στην πράξη και στη μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων, τα παραπάνω
χαρακτηριστικά φαίνονται να είναι ξένα και να είναι γνωστά για πολύ λίγους
επιχειρηματίες. Το πρόβλημα επικεντρώνεται στο κατά πόσο ο επιχειρηματίας έχει τη
διανοητική ικανότητα και την υπομονή να διαχειριστεί τέτοιου είδους συζητήσεις ή
συγκρούσεις μεταξύ των στελεχών του, ή κατά πόσο επιθυμεί να τους κάνει κοινωνούς
των δικών του επιλογών και σκοπιμοτήτων.
Μια καινοτόμα επιχείρηση οφείλει να παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στην αγορά, να
ερμηνεύει και να αφομοιώνει τις αλλαγές και να προωθεί την τεχνογνωσία της.
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Ο επιχειρηματίας οφείλει να στελεχώσει σωστά την επιχείρησή του για να επιτύχει
την απρόσκοπτη λειτουργία της, να δημιουργήσει και να διασφαλίσει ένα περιβάλλον
διακίνησης της πληροφορίας, ενθάρρυνσης της πρωτοβουλίας, μεγέθυνσης της γνώσης
και ανάπτυξης της καινοτομίας, αμείβοντάς τους ανθρώπους του ανάλογα.
Για να γίνει κάποιος επιχειρηματίας και να μπορέσει η επιχείρηση του να έχει
απόδοση θα πρέπει να έχει τα εξής προσωπικά στοιχεία:
• Δημιουργική επίλυση προβλημάτων.
• Η ικανότητα να ξεπερνά εμπόδια αντίληψης καθώς και πολιτιστικά και κοινωνικά
εμπόδια.
• Αντιμετώπιση της αβεβαιότητας από την ανάληψη ρίσκων.
• Το αίσθημα της ανεξαρτησίας.
• Η ανάγκη για επίτευξη υψηλών στόχων.
Ο σημερινός επιχειρηματικός ηγέτης απαιτεί ένα νέο είδος121 ατόμου που δεν
εξαρτάται από την οργανωτική υπεροχή και την υποταγή. Οι σύγχρονοι ηγέτες
συμβάλουν στη δημιουργία μιας ενισχυμένης ικανότητας των ανθρώπων τους, οι οποίοι
στη συνέχεια γίνονται οι αγωνοδίκες του συνόλου της οργάνωσης φορέων (McLagan και
Nel, 1995: 46-47). Για την επίτευξη μιας άρτιας οργάνωσης, ο επιχειρηματικός ηγέτης
είναι ένα πρόσωπο που εμπνέει, με τα κατάλληλα μέσα, το επίπεδο των ικανοτήτων που
είναι απαραίτητο για να επηρεάζουν μια ομάδα ατόμων που να είναι πρόθυμοι
συμμετέχοντες στην εκπλήρωση των στόχων και τις καινοτόμες.
Στην Ελλάδα όπως και στην Ευρώπη υπάρχει το φαινόμενο του απόμακρου
κεφαλαίου δηλαδή ενώ υπάρχουν και διατίθενται δισεκατομμύρια για την καινοτομία, οι
νέοι επιχειρηματίες δεν έχουν καμία πρόσβαση σε κεφάλαιο υψηλού ρίσκου.
Ταυτόχρονα υπάρχει η ψευδαίσθηση πως οι νέοι επιχειρηματίες είναι και κεφαλαιούχοι
και μπορούν να συμβάλουν με ίδια συμμετοχή, όμως σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
κατανομής της Euro stat, μόνο το 3% του πληθυσμού της Ευρώπης είναι σε θέση να
κάνει τέτοιες επενδύσεις. Στη χώρα μας ειδικότερα η παντελής έλλειψη κεφαλαίων
υψηλού ρίσκου σκοτώνει την όποια νέα επιχειρηματικότητα υψηλής προστιθέμενης
αξίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες καλές ιδέες να χάνονται κι έτσι να γίνεται, επίσης άπιαστο
όνειρο η ανάπτυξη της καινοτομίας. Το βάρος της νέας επιχειρηματικότητας πρέπει να
δοθεί σε οτιδήποτε είναι καινοτόμο και εξάγεται122.
Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα είναι κυρίως ανάγκης, καθώς και ευκαιρίας που
αποσκοπεί κατά το πλείστον, στην αυτοαπασχόληση του επιχειρηματία, με μικρή
προστιθέμενη αξία και ρηχότητα στην αγορά, δηλαδή, δεν παράγονται ενδιάμεσα
προϊόντα αλλά τελικά με στόχο τον άμεσο καταναλωτή.
Στη σημερινή εποχή, της τεχνολογίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του
διαδικτύου, της ταχύτητας διάδοσης της πληροφορίας, της ανάπτυξης των οδικών και
μεταφορικών αξόνων και του έντονου ανταγωνισμού, η ελληνική οικονομία καλείται να
121

Entrepreneurial leadership strategies and values: keys to operational excellence.
http://www.thefreelibrary.com/Entrepreneurial+leadership+strategies+and+values%3a+keys+to+operationa
l...-a0204894544
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Δημήτρης Σκλαβενίτης, Οι καινοτόμες ιδέες κερδίζουν την… κρίση, εφημερίδα ΈΘΝΟΣ, δημοσίευση
19/7/2011 σελ. 58
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ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις τα μεγαθήρια της παγκόσμιας οικονομίας και οι
επιχειρήσεις της να επιβιώσουν μέσα σε ένα ανοιχτό και έντονα ανταγωνιστικό
επιχειρηματικό περιβάλλον. Αιχμή του δόρατος σ’ αυτή την προσπάθεια αναμένεται να
είναι οι επιχειρηματίες, οι οποίοι προσαρμοζόμενοι στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον,
θα επενδύσουν, θα δημιουργήσουν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και θα προσπαθήσουν
να προσφέρουν ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες σε νέες αγορές, εκτοπίζοντας τα
εκεί τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες.
Η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών και η αβεβαιότητα για τη έκβαση της
δημοσιονομικής κρίσης επηρέασαν αποφασιστικά την επιχειρηματική δράση για την
επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.
Ως την πλέον εχθρική προς την επιχειρηματικότητα χώρα χαρακτηρίζει την Ελλάδα ο
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στην έκθεση
«Επιχειρηματικότητα με μία ματιά 2011» (Enterpreneurship at a Glance 2011), και
τοποθετεί τη χώρα μας στην τελευταία θέση σε σύνολο 30 κρατών (με την Ισπανία και
την Τσεχία να ακολουθούν).
Το ρυθμιστικό καθώς εντοπίζει ανελαστικό ρυθμιστικό πλαίσιο για την
επιχειρηματική δράση.
Στην έκθεση, ο διεθνής οργανισμός κατατάσσει την Ελλάδα στην χειρότερη θέση για
την έναρξη μίας επιχείρησης, καθώς θεωρεί τις απαιτούμενες διαδικασίες ιδιαίτερα
επαχθείς πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται ο ΟΟΣΑ είναι οι αδειοδοτήσεις, η εγγραφή της
περιουσίας, η πρόσβαση στον δανεισμό, η προστασία των επενδυτών, η πληρωμή φόρων,
το διασυνοριακό εμπόριο, η εφαρμογή και τήρηση συμβολαίων και συμφωνιών, το
κλείσιμο μίας επιχείρησης, η απασχόληση εργαζομένων και η πρόσβαση στην ενέργεια.
Επίσης, ο ΟΟΣΑ μετρά και τα διοικητικά βάρη στην κατηγορία των start up
επιχειρήσεων, όπου η χώρα μας καταλαμβάνει την έκτη θέση από το τέλος (οι χειρότερες
επιδόσεις ανήκουν στην Κίνα, το Μεξικό και τη Χιλή).
Επίσης, προκαλεί θετική έκπληξη ότι, σύμφωνα με την έρευνα, το ποσοστό των
Ελληνίδων που έχουν επιχείρηση είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη - 15,51% επί του
ενεργού πληθυσμού - κι ένατο στην συγκεκριμένη κατάταξη του ΟΟΣΑ, ενώ ακόμη πιο
υψηλά τοποθετείται η επιχειρηματική δραστηριότητα των ανδρών. Αθροιστικά και σε
σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με την έκθεση, οι Έλληνες είναι
μάλλον έθνος επιχειρηματιών.
Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα έχει μία από τις χαμηλότερες θέσεις στην
παρουσία επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital) ως προς το ΑΕΠ, καθώς το
ποσοστό τους ανέρχεται σε μόλις 0,01%, όταν κατά μέσο όρο στις περισσότερες δυτικές
χώρες είναι τουλάχιστον εξαπλάσιο, με το Ισραήλ να είναι πρώτο με διαφορά στην εν
λόγω κατηγορία (0,18% του ΑΕΠ).
Πάντως, σε επίπεδο συνολικών επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων (seed, start
up και early development) στην Ελλάδα η εικόνα είναι ιδιαίτερα φτωχή, καθώς αυτές
ανέρχονται σε μόλις 0,008% του ΑΕΠ, όταν στις περισσότερες δυτικές χώρες τα
ποσοστά είναι πολλαπλάσια.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι Έλληνες έχουν την πλέον αρνητική εικόνα για τους
επιχειρηματίες στον ΟΟΣΑ, με ποσοστό 19% επί του πληθυσμού, που είναι και η
υψηλότερη επίδοση. Ακόμη, εντύπωση προκαλεί η «ισοπαλία» θετικών και ουδέτερων
εντυπώσεων για τους επιχειρηματίες (39,5% έναντι 39,2%) που παρουσιάζει η έρευνα.
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Μάλιστα, φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει μία από τις χειρότερες αντιλήψεις για την
επιχειρηματικότητα σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ, όπως δείχνει και η μελέτη.
Επίσης, η έρευνα123 δείχνει πως η πλειονότητα των Ελλήνων (56,1%) θεωρεί ότι το
σχολείο δεν τους βοήθησε να καταλάβουν τον ρόλο των επιχειρηματιών στην κοινωνία,
επίδοση που είναι από τις υψηλότερες του ΟΟΣΑ.
Το παραπάνω άρθρο είναι ενδεικτικό και αντικατοπτρίζει ένα μεγάλο μέρος της
θεωρίας και των συμπερασμάτων για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Όταν στην
χώρα μας η επιχειρηματικότητα χαρακτηρίζεται «ανάγκης», όταν οι νέοι επιχειρηματίες
επί το πλείστον δεν έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια υψηλού ρίσκου και όταν οι καλές ιδέες
χάνονται και δεν προωθούνται, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι η δυσκολία για την
έναρξη μιας επιχείρησης δεν αντιμετωπίζει μόνο τα γραφειοκρατικά προβλήματα, αλλά
κυρίως προβλήματα κουλτούρας και αντίληψης.
Η ιδέα για το Business plan της πτυχιακής καλείται να αποδείξει για ποιους λόγους
διαφοροποιείται από αυτά τα προβλήματα και ποια είναι τα θετικά στοιχεία που μπορούν
να αξιοποιηθούν σε σχέση με την αρνητική έκβαση των πραγμάτων στην κρίση που
διανύουμε.
Τα θετικά στοιχεία, εκτός από την καινοτομία είναι ότι παρόλα τα προβλήματα
κουλτούρας και αντίληψης για την επιχειρηματικότητα, υπάρχει ένα στοιχείο που
ξεχωρίζει στους έλληνες: Ο χαρακτήρας του στα δύσκολα για την επιβίωση του. Η
ικανότητα να βρίσκει λύσεις, να ανακαλύπτει ιδέες. Η ανάγκη για αυτονομία.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια δεν γίνεται να υπάρχει διαφοροποίηση μόνο
από αυτά τα θετικά στοιχεία αλλά υπάρχουν λόγοι που τα ενισχύουν, τα διακρίνουν ως
θετικά και μπορούν να ξεπεραστούν τα παραπάνω εμπόδια.
Οι λόγοι επιχειρηματικά είναι απλοί, προκύπτουν από θεωρίες όπου είναι εφικτό να
καταλήξουν και ως πράξη και να βρουν πρόσφορο έδαφος στην Κοζάνη.
Συνοψίζοντας τους με βάση και τα προηγούμενα κεφάλαια:
i. Δεν υπάρχει η ανάγκη αποκλειστικά μόνο ίδιων κεφαλαίων και από λίγους.
Συμμετέχουν όσοι περισσότεροι κρίνονται κατάλληλοι με μετοχές και στη
συνολική χρηματοδότηση για το έργο εκτός από τα ίδια κεφάλαια προστίθενται
για οικονομική ενίσχυση τα δάνεια και η επιδότηση από πρόγραμμα.
ii. Η συμμετοχή πολλών ατόμων θα επιφέρει μεγαλύτερη βαρύτητα στο ενδιαφέρον
για την λειτουργία και την βιωσιμότητα της επιχείρησης. Τα «πολλά άτομα» και
γενικότερα το μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό, έχει ως αγκάθι το δυσκολότερο έργο
στην διοίκηση τους που όμως με την κατάλληλη εμπειρία και το ενδιαφέρον των
ντόπιων συμμετεχόντων για μια κατάσταση η οποία συμφέρει το σύνολο της
περιοχής, η καθεαυτού διοίκηση εξισορροπεί το δίπτυχο ποσότητας των ατόμων
και ποιότητας της προσπάθειας αυτών.
iii. Εκτός από τις επιμέρους καινοτομίες που διακατέχουν το business plan, και η
ίδια η ιδέα από μόνη της χαρακτηρίζεται ως πρότυπη και πρωτότυπη για την
περιοχή.
iv. Η υφιστάμενη γνώση του επιχειρηματία ενισχύεται από τα στελέχη που συνεπιχειρούν μαζί του. Μεγαλόπνοο σχέδιο, μεγάλη ομάδα, διαφορετικές γνώσεις,
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απόψεις, τάσεις. Η κοινή σκοπιμότητα της ιδέας είναι το κλειδί για την σωστή
διαχείριση των στελεχών από τον επιχειρηματία.
4.1 Ο αγροτουρισμός ως κλάδος επιχειρηματικής επιλογής
Η αποτελεσματική αξιοποίηση των υλικών και άυλων πόρων δεν είναι δυνατόν να
επιτευχθεί χωρίς την άσκηση αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης (management).
Το management συνίσταται στις λειτουργίες του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της
διοίκησης ή διεύθυνσης των ανθρώπων και του ελέγχου. Η άσκηση αυτή των
λειτουργιών είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων μέσω της αποτελεσματικής
αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων.
Η αποτελεσματικότητα, δηλαδή ο βαθμός στον οποίο η οργάνωση επιτυγχάνει τους
στόχους, αποτελεί βασικό λόγο δημιουργίας και όρο επιβίωσης των επιχειρήσεων. Σε
συνθήκες ανταγωνισμού-αγοράς μια έννοια που συνδέεται άμεσα με την
αποτελεσματικότητα
είναι
αυτή
της
ανταγωνιστικότητας.
Η
συνολική
αποτελεσματικότητα (τουλάχιστον σε μακροχρόνια βάση) των επιχειρήσεων ασφαλώς
προϋποθέτει την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα όταν η επιχείρηση
λειτουργεί σε συνθήκες ανταγωνισμού.
Η επιτυχία μιας επιχείρησης εξαρτάται από:
− Το πάθος για δράση
− Τον προσανατολισμό στον πελάτη
− Την αυτονομία
− Την παραγωγικότητα
− Την εστίαση στον πυρήνα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
− Την απλή και λιτή δομή
− Τον ταυτόχρονα χαλαρό και σφιχτό έλεγχο
Οι μελλοντικοί επιχειρηματίες θα πρέπει να αποκτήσουν ικανότητες οργάνωσης της
επιχείρησής τους και ανταπόκρισης σε τυχόν ευκαιρίες και κινδύνους που εμφανίζονται,
χωρίς να χρειάζονται συνεχή επίβλεψη και συνδρομή από κρατικούς και λοιπούς φορείς.
Ο σκοπός των προγραμμάτων θα πρέπει να είναι η δημιουργία ικανών επιχειρηματιών
και όχι η διαιώνιση της υπάρχουσας κατάστασης.
Μαζί με τη σωστή οργάνωση της παραγωγής εξετάζεται και η έννοια της
εξασφάλισης – διάθεσης και προώθησης των προϊόντων. Οι συμμετέχοντες στις
αγροτουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν τα στοιχεία εκείνα που θα τους
καταστήσουν ικανούς να εξασφαλίσουν αγορές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους. Δεν
αρκεί να αναδιοργανωθεί η επιχειρηματική βάση της περιοχής, αλλά θα πρέπει αυτή η
αλλαγή να φέρει και ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τέλος, απαραίτητη είναι και η
εκπαίδευση στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και του διαδικτύου, των σύγχρονων δηλαδή εργαλείων κάθε επιχειρηματία. Οι γνώσεις
χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή βοηθούν πρώτα από όλα στην καλύτερη οργάνωση
της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και στο ότι ο επιχειρηματίας μπορεί να
αναλάβει μόνος του τη γραμματειακή υποστήριξη της επιχείρησής του. Οι γνώσεις
επιπλέον της χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του διαδικτύου επιτρέπουν
στον επιχειρηματία να ενημερώνεται για όλα τα παραπάνω θέματα, για τις προτιμήσεις
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της αγοράς, για νέες βελτιώσεις και ιδέες που αναπτύσσουν οι ανταγωνιστές του και να
δημιουργεί και να αναπτύσσει νέες και σύγχρονες αγορές μέσω του ηλεκτρονικού
εμπορίου. Βλέποντας και συγκρίνοντας μπορεί να βελτιώσει τη δική του επιχείρηση και
να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της, ενώ μπορεί, επίσης, να κάνει περισσότερο
γνωστά τα προϊόντα του και τις υπηρεσίες του στο ευρύ καταναλωτικό κοινό.
Η δημιουργία ισχυρών εμπορικών ονομάτων, η σωστή διαφήμιση και προώθηση των
προϊόντων, η δημιουργία αποθεματικών, η εισαγωγή καινοτομιών τόσο για τα ίδια τα
προϊόντα όσο και για τη διαδικασία παραγωγής, είναι θέματα που πρέπει να ληφθούν
υπόψη, αν η βασική επιδίωξη είναι η εξασφάλιση πραγματικής βιωσιμότητας των
αγροτουριστικών επιχειρήσεων.
Αγροτουρισμός δε σημαίνει ευκαιριακή ή εποχική ενασχόληση, μετατροπή του
αγρότη σε ξενοδόχο και απρόσωπη παροχή υπηρεσιών. Η συμμετοχή στον αγροτουρισμό
είναι καθοριστική. Πολλά από τα καταλύματα είναι τα ίδια τα σπίτια των γυναικών, που
υποδέχονται τους επισκέπτες-τουρίστες σε ένα φιλικό και ζεστό περιβάλλον και τους
καλούν να ζήσουν για λίγο ως μέλη της οικογένειάς τους. Η φιλοξενία του επισκέπτη
γίνεται σε ένα λιτό περιβάλλον, με τον ιδιαίτερο τοπικό του χαρακτήρα, άνετο, καθαρό
και με σπιτική ζεστασιά.
Αγροτουρισμός ονομάζεται η εναλλακτική εκείνη μορφή τουρισμού η οποία
αναπτύσσεται σε μη τουριστικά κορεσμένες αγροτικές περιοχές και συνδέεται με
κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές αξίες, οι οποίες επιτρέπουν τόσο στους
«οικοδεσπότες» όσο και στους «φιλοξενούμενους» των περιοχών αυτών να υφίστανται
αλληλεπιδράσεις και να μοιράζονται εμπειρίες. Ως δραστηριότητα αναπτύσσεται από
τους μόνιμους κάτοικους των περιοχών του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι χρησιμοποιούν
τον αγροτουρισμό ως συμπληρωματική πηγή εισοδήματος.
Ο αγροτουρισμός124 είναι μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο ζωής. μια νέα
πραγματικότητα ένα όραμα. Είναι πρωτίστως η τέχνη να μυήσεις τον τουρίστα στη μαγεία της
γεωργίας. Να τον ωθήσεις να αγγίξει το χώμα να νιώσει την ευεργετική επίδραση της φύσης. Να
τον κάνεις να νιώσει πως βρήκε έναν ευγενικό και φιλόξενο άνθρωπο, που να αγαπάει το τόπο του.
Να μιλάει μια ξένη γλώσσα και να έχει τις γνώσεις και την ικανότητα να τον «βάλει» μέσα στη
ζωή και την κοινωνία του χωριού. Ο αγροτουρισμός. βέβαια, δεν αποτελεί απάντηση μόνο στη
μείωση του αγροτικού εισοδήματος, αλλά και στην ερήμωση της περιφέρειας. Σήμερα
υπολογίζεται πως περί τις 5.000 ορεινές περιοχές κινδυνεύουν είτε να εξαφανιστούν ολοκληρωτικά
λόγω γηραιότητας του πληθυσμού είτε να αποκτήσουν έναν εντελώς νέο πληθυσμό, που τυχαίνει
να φτάσει εκεί ως μετανάστες.
Η δεύτερη εκδοχή του 2ου κεφαλαίου για τον αγροτουρισμό ταιριάζει περισσότερο
στο παρόν επενδυτικό σχέδιο όπου ο όρος «αγροτουρισμός» παραπέμπει σε τουρισμό
στον αγροτικό χώρο, ο οποίος δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ύπαρξη γεωργικής
δραστηριότητας και σύνδεση με αυτήν αλλά με ενέργειες ψυχαγωγίας, διασκέδασης και
εκπαίδευσης στην ύπαιθρο.
Η επιλογή για το «επιχειρείν» στον αγροτουρισμό βασίζεται στα πλεονεκτήματα του
τα οποία και αναφέρονται στο 2ο κεφάλαιο. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, άνοδος
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επιχειρηματικότητας και βιοτικού επιπέδου των μόνιμων κατοίκων, περιφερειακή και
οικονομική ανάπτυξη, ενίσχυση πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σύμμαχος στήριξης για τον συγκεκριμένο κλάδο με τα
ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα για αγροτουριστικές επιχειρήσεις. Η Ελλάδα
είναι χώρα όπου υπάρχει παράδοση στον αγροτικό τομέα και συγκεκριμένα η περιοχή
των Σερβίων στην Κοζάνη ενδείκνυται και χαρακτηρίζεται ως αγροτουριστική. Η
Κοζάνη ως αστική περιοχή δεν μπορεί να συμμετέχει σε πρόγραμμα επιδότησης, μπορεί
όμως η περιοχή των Σερβίων. Τα πλεονεκτήματα του αγροτουρισμού θα έχουν άμεσο
αντίκτυπο στην πόλη της Κοζάνης, στην περιοχή των Σερβίων καθώς και όλες τις γύρω
περιοχές. Με την συγκράτηση του πληθυσμού των γύρω περιοχών θα αποφευχθεί η
ερήμωσή τους.
Στην έκθεση πορείας της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Μακεδονία από το Κέντρο
Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης(Κ.Ε.Τ.Α.) Δυτικής Μακεδονίας το 2006,
στην ανάλυση SWOT ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Νομού Κοζάνης ως
ισχυρό σημείο είναι ότι: ο Νομός διακρίνεται για τη φυσική ομορφιά μεγάλης
οικολογικής σημασίας και μοναδικής βιοποικιλότητας (Βούρινος, Natura 2000), πυκνά
πευκοδάση, ποτάμια και μικρά χωριά (δυτικό τμήμα- επαρχία Βοΐου), τεχνητή λίμνη
(νοτιοανατολικά, Πολύφυτος) και τη μοναδική πολιτιστική και πολιτισμική του
κληρονομιά των αρχοντικών στον άξονα Σιάτιστα- Εράτυρα- Σισάνι. Ο συνδυασμός των
παραπάνω χαρακτηριστικών, τα οποία δεν έχουν μέχρι σήμερα προβληθεί ικανοποιητικά
καθιστά το Νομό Κοζάνης ως πολλά υποσχόμενο τουριστικό πόλο έλξης. Νεότερη
έκθεση δεν υπάρχει, η λειτουργία του Κ.Ε.Τ.Α. σταμάτησε το 2007.
4.1.1 Γιατί να ασχοληθούμε με τον αγροτουρισμό;
Να κρατήσουμε125 τον κόσμο στην ύπαιθρο.
Να τονώσουμε την αγροτική ζωή, να ενισχύσουμε το οικονομικό εισόδημα.
Να σταματήσουν να ερημώνουν τα ορεινά χωριά και οι μειονεκτικές περιοχές της
Ελλάδας, που για διάφορους λόγους δεν είχαν μέχρι πρόσφατα ευκαιρία ανάπτυξης
και αξιοποίησης.
iv.
Να κρατήσουμε τους νέους στον τόπο τους και να δώσουμε διέξοδο από την
ανεργία.
Δεν είναι τυχαίο ότι η πολιτική ανάπτυξης του αγροτουρισμού αποτελεί κεντρική
κατευθυντήρια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως απάντηση στα ζητήματα της
πολυλειτουργικής γεωργίας, της ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος, της
περιφερειακής ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος, του αιτήματος του
σύγχρονου ανθρώπου για την ποιότητα ζωής. Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης που πολλοί
«εταίροι» μας στην Ευρωπαϊκή οικογένεια έχουν υλοποιήσει εδώ και δεκαετίες στην
Γαλλία, την Ιταλία, την Αυστρία, υπήρξε η απάντηση στην ερήμωση της περιφέρειας και
στη μείωση του αγροτικού εισοδήματος. Σήμερα υπολογίζεται ότι το 70% των

i.
ii.
iii.
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Αμερικανών, Αυστραλών, Αυστριακών και Γερμανών και όχι πολύ μικρότερο ποσοστό
των κατοίκων των υπολοίπων χωρών του ΟΟΣΑ κάνουν σε ετήσια βάση αγροτουρισμό.
Με τον αγροτουρισμό, πετυχαίνουμε την παραμονή των κατοίκων στις περιοχές τους,
την διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, την ανακαίνιση σπιτιών και αρχοντικών
που αφέθηκαν στον χρόνο. Μέσω του αγροτουρισμού προβάλλεται η πολιτιστική
κληρονομιά, η μοναδικότητα της κάθε περιοχής που χάνεται και διαβρώνεται. Σήμερα
υπάρχουν περί τις 5.000 ορεινές περιοχές που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο, είτε να
εξαφανιστούν ολοκληρωτικά, λόγω της αραιοκατοίκησης που συνδέεται με την μεγάλη
ηλικία, είτε να αποκτήσουν ένα εντελώς νέο πληθυσμό που τυχαίνει να φτάσει εκεί σαν
μετανάστης από κάποια άλλη χώρα, κινδυνεύοντας έτσι να χαθεί ένα μεγάλο κομμάτι
ιστορικής συνέχειας. Σε συνδυασμό με την ανάγκη να συγκροτήσουν τις δυναμικές τους,
σε μια διαδικασία ευαισθητοποίησης και ανάστροφης πορείας δραστηριοποίησης των
νέων ανθρώπων, ο αγροτουρισμός θα αποτελέσει το μεγάλο κίνητρο. Παράλληλα δεν
πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι, αποτελεί μια ευκαιρία προσέγγισης των
κατοίκων της Ευρώπης, καθώς και των κοινωνιών που αναπτύσσονται στα πλαίσια αυτά
παρ’ όλες τις διαφορετικές πολιτισμικές και θρησκευτικές παραδόσεις.
Τώρα που τα σημάδια κορεσμού του κλασικού μοντέλου τουρισμού έχουν αρχίσει να
γίνονται εμφανή και τα οφέλη άρχισαν να ισοσκελίζουν τα προβλήματα, είναι φανερό
πως πρέπει να αναζητήσουμε νέες διεξόδους και μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης.
Σήμερα αρχίζει να γίνεται συνείδηση ότι η ανάπτυξη των ήπιων μορφών τουρισμού και
ιδιαίτερα ο αγροτουρισμός, που χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία του σεβασμού στον
άνθρωπο και στο περιβάλλον είναι η πλέον κατάλληλη μορφή τουρισμού που συμβάλλει
στην καλύτερη γνωριμία και επικοινωνία των κατοίκων της Ευρώπης, στην
διαπαιδαγώγηση των πολιτών ως προς την ανεκτικότητα της όποιας διαφοράς τους και
την προστασία των φυσικών πόρων της ηπείρου.
Η Ελλάδα δεν θα σταματήσει να είναι συνυφασμένη με τον μαζικό τουρισμό, αλλά
όμως διαθέτει εξαιρετικούς και ποικίλους τουριστικούς πόρους που μπορούν να
αξιοποιηθούν και να αναδείξουν ένα νέο εναλλακτικό πρόσωπο, ένα ήπιο τουριστικό
μοντέλο, ένα ποιοτικό προϊόν προσανατολισμένο σε ένα εξίσου ποιοτικό τμήμα της
αγοράς.
Ο αγροτουρισμός δεν είναι απλώς μια μορφή τουρισμού. Είναι μια διαφορετική
προσέγγιση στον τρόπο ζωής, μια νέα πραγματικότητα, ένα όραμα. Με την εφαρμογή
του αγροτουρισμού γίνεται προσπάθεια να διαφυλαχθούν οι αρχές και οι αξίες του
πολιτισμού.
Με άλλα λόγια η παγκοσμιοποίηση οδηγεί σε ομοιογένεια και στο χάσιμο της
ιδιαιτερότητας και της ξεχωριστής φυσιογνωμίας της κάθε περιοχής. Με την εφαρμογή
του αγροτουρισμού γίνεται προσπάθεια να διαφυλαχθούν οι αρχές και οι αξίες κάθε
πολιτισμού και να επηρεάζονται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Ο αγροτουρισμός
εστιάζονται στον αγρότη και τις ανάγκες του και στην τοπική κοινωνία.
4.2 Το business plan
Η έρευνα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου αποτελεί
τμήμα της συνεχούς διαδικασίας προγραμματισμού κάθε επιχείρησης. Τα επιχειρηματικά
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σχέδια είναι πολύ ευέλικτα126 για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, για εκκίνηση ή για
επέκταση.
Στο
παρόν επιχειρηματικό σχέδιο έγινε προσπάθεια να είναι αποτέλεσμα
προσεκτικής έρευνας με σωστή δομή και σύνταξη. Αν είναι, θα αποδειχθεί ιδιαίτερα
χρήσιμο για όλους όσους το μελετήσουν (δυνητικοί χρηματοδότες ή συνεταίροι της
επιχείρησης).
Η σημασία της επιτυχίας δεν δίνει βάρος στον αγροτουριστικό τομέα ή στις
καινοτομίες, ούτε και τόσο στην σημερινή κρίση. Το θέμα είναι η επιχειρηματικότητα
και οι παράγοντες που την φτάνουν σε υψηλό επίπεδο. Στην επιχείρηση GrandePont Α.Ε.
όπως και στις περισσότερες ο παράγοντας που παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο είναι ο
ίδιος ο επιχειρηματίας.
Οι προσπάθειες να αναπτυχθούν μέθοδοι ελέγχου των χαρακτηριστικών του
επιχειρηματία οφείλουν κάποια πράγματα στην ανάπτυξη των θεωριών127 της
επιχειρηματικότητας,
Οι δικές μας προσπάθειες ως επιχειρηματίες, είναι να κάνουμε τις θεωρίες πράξη
εφόσον οι δυνατότητες, οι δεξιότητες και οι ικανότητες υπάρχουν και η συνεχής μας
βιωσιμότητα θα εξαρτάται επί το πλείστον, με διαδικασία συνεχούς μάθησης και σωστής
πληροφόρησης, από την βελτίωση και ανάπτυξη των χαρακτηριστικών μας που θα
φέρουν την συνεχή επιτυχία.
Είναι ένα επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο έχει σκοπό να συνδέσει άρτια την θεωρία
με την πράξη. Να συνδυάσει αρμονικά τα διαφορετικά στοιχεία της επιχείρησης μεταξύ
τους.
Το θέμα της διπλωματικής βασίστηκε στο να αποδείξει γενικότερα ότι ο
αγροτουρισμός είναι μια επιχειρηματικά βιώσιμη λύση. Απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό
και κυρίως σε τουρίστες χαμηλού προϋπολογισμού. Στους πατροπαράδοτους τουριστικά
προορισμούς έχει επέλθει ο κορεσμός και η αναζήτηση για εναλλακτικούς τρόπους
διασκέδασης και ψυχαγωγίας είναι πλέον γεγονός. Η στροφή προς τον αγροτουρισμό θα
φέρει την μελλοντική ανάπτυξη και πιο ποιοτικών και ακριβών επιλογών.
Η επιχειρηματικότητα αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη
πολλών χωρών. Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί γενικά την ιδέα της
επιχειρηματικότητας στα κράτη μέλη της, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη
επιχειρηματικής κουλτούρας σε πολλές χώρες. Η Ελλάδα μπορεί επάξια να
εκμεταλλευτεί την κουλτούρα, την εμπειρία και την γεωγραφία της στον τουρισμό της
υπαίθρου.

126
127

David Deakins, Mark Freel, Επιχειρηματικότητα, όπ. αν. σελ. 497
David Deakins, Mark Freel, Επιχειρηματικότητα, όπ. αν. σελ. 72- 73

91

Επίλογος
Το 4ο κεφάλαιο αποτελείται από συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από τα
προηγούμενα κεφάλαια. Ως επίλογος, θα προκύψουν επιπρόσθετα συμπεράσματα για το
θέμα το οποίο πραγματεύεται η εργασία, γενικής φύσεως συμπεράσματα που έχουν
στόχο την ανασκόπηση του θέματος χωρίς την επανάληψη προηγούμενων παραγράφων.
Η Ελλάδα στον τουρισμό έχει την δική της ιστορία και μπορεί να αποδείξει ότι ο
τουρισμός συνεχίζει επάξια να είναι ένας τομέας επιχειρηματικής αναφοράς στην
προσπάθεια για ανάπτυξη.
Στην Ελλάδα, μετά το 2ο παγκόσμιο πόλεμο και τον εμφύλιο, καταβλήθηκαν
προσπάθειες από μέρος της πολιτικής εξουσίας για την ανάπτυξη του τουρισμού.
Το 1950 η Ελλάδα τελείως εξαντλημένη από τους πολέμους βρίσκεται χωρίς
πρόγραμμα, η βιομηχανοποίηση απαιτεί χρόνο και έτσι ο τουρισμός έδωσε γρήγορες
λύσεις στο οικονομικό πρόβλημα της χώρας που διαθέτει τις κατάλληλες προϋποθέσεις
όπως το καλό κλίμα, τις φυσικές καλλονές, την τέχνη και την ιστορία.
Από το 1950 µε την βοήθεια του κράτους άρχισε η τουριστική ανάπτυξη,
κατασκευάστηκαν δρόμοι, καλυτέρευσαν οι επικοινωνίες και άρχισαν οι δανειοδοτήσεις
για την κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων. Άρχισαν να ιδρύονται σχολές τουριστικών
επαγγελμάτων, να διοργανώνονται κρουαζιέρες στα νησιά, γίνονταν φεστιβάλ και
άρχισε η παραγωγή έργων Λαϊκής Τέχνης. Η Ελλάδα άρχισε να δέχεται τα μεγάλα
τουριστικά ρεύματα από το 1953.
Σήμερα στο «επιχειρείν», η ρηχότητα, η εσωστρέφεια και η μικρή συμβολή στην
απασχόληση παραμένουν βασικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.
Ενώ κανένας κλάδος δεν φαίνεται να έμεινε αλώβητος από την κρίση, οι πολύ
καινοτόμες, με έντονα εξαγωγικό προσανατολισμό και χρήση της πλέον πρόσφατης
τεχνολογίας επιχειρήσεις κατάφεραν να επηρεαστούν λιγότερο από την κρίση, ακόμα και
θετικά. Εντούτοις, δεν παύει να είναι ορατός ο κίνδυνος περαιτέρω συρρίκνωσης των
επιχειρήσεων που μπορεί να μη χαρακτηρίζονται ως καινοτόμες, αλλά αποτελούν στην
παρούσα φάση την πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων και επομένως, επηρεάζουν
σημαντικά την οικονομική ανάκαμψη και το ύψος της ανεργίας.
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Επίσης, ενδιαφέρον είναι ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες είναι πρώτοι σε
αυτοπεποίθηση αλλά και σε φόβο αποτυχίας.
Όσον αφορά επίσης στο γενικό πλαίσιο της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα,
εντοπίζονται προβλήματα κυρίως σε τομείς που σχετίζονται με το ρόλο της δημόσιας
διοίκησης, όπως η ποιότητα του προσωπικού της, η γραφειοκρατία γύρω από τις
ρυθμίσεις που αφορούν της ίδρυση μιας επιχείρησης, τη διαφάνεια των συναλλαγών με
τις δημόσιες υπηρεσίες, κ.λπ. Ακόμα, αξίζει να σημειωθεί η γενικά αρνητική εκτίμηση
για τον ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος στην προετοιμασία των νέων για το
ενδεχόμενο επιχειρηματικής σταδιοδρομίας.
Σε αυτή τη βάση, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η ενίσχυση της έρευνας στα
Πανεπιστήμια, διότι εκεί επιτυγχάνεται η εξοικείωση, με τη σύνδεση της έρευνας με τη
διδασκαλία, ιδιαίτερα μέσω της ενασχόλησης μεγάλου αριθμού, νέων σε ηλικία, ατόμων
με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι σκέψεις αυτές οδηγούν στο πολυσυζητημένο θέμα της
σύνδεσης της εκπαίδευσης και μάλιστα της τριτοβάθμιας-με την παραγωγή. Το
ζητούμενο εδώ δεν είναι απλώς η εναρμόνιση των ειδικοτήτων που προσφέρουν τα ΑΕΙ
με τις ανάγκες της αγοράς. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιχειρηματικότητα
είναι η προετοιμασία των φοιτητών και για το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν
επιχειρηματική σταδιοδρομία, πράγμα που συνεπάγεται τόσο τη μετάδοση ενός συνόλου
γνώσεων γύρω από θέματα διοίκησης όσο και μια προετοιμασία «αντίληψης ευκαιριών»
στον αντίστοιχο τομέα γνώσης κάθε φοιτητή. Το γεγονός ότι η επιχειρηματικότητα
ευκαιρίας αφορά κυρίως νέους που ήδη εργάζονται, σημαίνει ότι η καταπολέμηση της
ανεργίας των νέων μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας υψηλών δυνατοτήτων. Με άλλα λόγια, η ενθάρρυνση της
απασχόλησης των νέων, πέρα από τα ευνόητα θετικά αποτελέσματά της στο κοινωνικό
επίπεδο και στο γενικό επίπεδο απασχόλησης στη χώρα, ταυτόχρονα δημιουργεί φυτώρια
και νέων επιχειρηματιών.
Η έννοια της επιχειρηµατικότητας είναι συνυφασµένη µε την ατοµική πρωτοβουλία
και την ανάληψη καινοτόµων δράσεων από ανθρώπους που τολµούν και είναι
διατεθειµένοι να διακινδυνεύσουν για την προσωπική τους επιτυχία µέσα από τη
δηµιουργία και λειτουργία της δικής τους επιχείρησης. Σύµφωνα µε τη διεθνή
βιβλιογραφία εκείνοι που ασχολούνται µε την επιχειρηµατικότητα παρουσιάζουν, σε
σχέση µε τους υπόλοιπους εργαζοµένους, µεγαλύτερα ποσοστά προσωπικής
ικανοποίησης και αισθάνονται µεγαλύτερη υπερηφάνεια και αγάπη για τη δουλειά τους.
Η απασχόληση σε µια επιχείρηση προσφέρει ανεξαρτησία, δηµιουργικότητα και
συναισθήµατα αυτοεκπλήρωσης καθώς επίσης δυνατότητα ελέγχου του ρυθµού εργασίας
και δυνατότητα επικοινωνίας µε πολλούς ανθρώπους , ενώ τέλος επιλύει το πρόβληµα
της ανεργίας.
Συχνά οι άνθρωποι συσχετίζουν το να είσαι ένας επιχειρηματίας με το να είναι
κάποιος που παίρνει ρίσκα ή ένας παίκτης, που έχει τεράστια οικονομική υποστήριξη ή
μια ομάδα ανθρώπων για να τον υποστηρίζει. Στην πραγματικότητα, κανένα από αυτά τα
πράγματα δεν είναι αληθινά ή είναι απαραίτητα. Πολύ λίγοι επιχειρηματίες θεωρούν τους
εαυτούς τους παίκτες. . Ίσως οι εργαζόμενοι οι οποίοι εμφανίζονται να εργάζονται κάθε
μέρα σε παραδοσιακές θέσεις εργασίας να τζογάρουν κάθε λίγο ως πολύ, αλλά ποτέ δεν
ξέρεις πως ακριβώς το ζάρι πέφτει μέχρι που να απολυθούν. Εκείνοι που εργάζονται για
τον εαυτό τους τείνουν να έχουν ένα πολύ καλό σχέδιο, μια καλή κατανόηση της πορεία,
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του προϊόντος ή της υπηρεσίας, την εμπορία και πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε
καλύτερα το όνειρο της λειτουργίας της δικής τους επιχείρησης. Χρειάζεται
σχεδιασμός, βεβαίως και άφθονη προετοιμασία. Αλλά δεν χρειάζεται καμία οικονομική
υποστήριξη, σε πολλές περιπτώσεις, και δεν χρειάζεται μια ομάδα ανθρώπων128.
Στις µέρες µας, καθώς ο ρυθµός της οικονοµικής ανάπτυξης και η κυκλοφορία του
ευρώ προσφέρουν ένα ασφαλές οικονοµικό περιβάλλον, είναι η καλύτερη περίοδος για
την υλοποίηση µιας νέας επιχείρησης. Σε αυτό συµβάλλει επιπλέον και το γεγονός ότι
οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη δηµιουργία µιας επιχείρησης έχουν απλουστευθεί,
ενώ παρέχονται παράλληλα επιδοτήσεις, µέσω προγραµµάτων από τα οποία µπορούν να
αντληθούν οι αναγκαίοι πόροι. Τέλος, έχουν αναπτυχθεί δοµές στήριξης για κάθε
επιχειρηµατική προσπάθεια (π.χ. Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηµατικότητας).
Μία από τις καλύτερες περιπτώσεις επιχειρηµατικότητας στην ελληνική ύπαιθρο,
αποτελεί η δηµιουργία αγροτουριστικών επιχειρήσεων σε ατοµικό ή συλλογικό επίπεδο,
µέσω των οποίων προωθείται ο αγροτουρισµός.
Ο αγροτουρισµός αναπτύσσεται µε ταχύ ρυθµό τόσο στη χώρα µας όσο και στις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ως αποτέλεσµα της πολιτικής της Ε.Ε. και των κρατώνµελών της στον τοµέα του τουρισµού, καθώς και της προτίµησης των ανθρώπων να
περάσουν τις διακοπές τους στην ύπαιθρο. Οι δύσκολες συνθήκες ζωής των µεγάλων
αστικών κέντρων δηµιουργούν στους ανθρώπους έντονη επιθυµία να βρεθούν κοντά στη
φύση για να απολαύσουν τη γαλήνη, την ησυχία αλλά και το διαφορετικό τρόπο ζωής
που θα τους προσφέρει η ελληνική ύπαιθρος.
Παράλληλα, για µια επιτυχηµένη λειτουργία αγροτουριστικής επιχείρησης είναι
απαραίτητη η συνεργασία και επικοινωνία µε τον κοινωνικό περίγυρο. Οι απόψεις του
κοινωνικού περίγυρου για αυτή την προσπάθεια και κατά πόσο µπορεί να συµµετάσχει
σε αυτό το εγχείρηµα µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά την ποιότητα της λειτουργίας της
αγροτουριστικής επιχείρησης. Η συνεργασία των αγροτών της περιοχής και η ισχυρή
συµφωνία του πληθυσµού, ώστε να υποστηρίζεται η αναπτυξιακή διαδικασία αποτελεί
βασικό πλεονέκτηµα για την επιτυχή δηµιουργία και λειτουργία της αγροτουριστικής
επιχείρησης.
Συνεπώς, ένας λαμπρός τρόπος απασχόλησης στην Ελλάδα με αρκετά μεγάλες
πιθανότητες επιτυχίας είναι όντως η επιχειρηματικότητα στον αγροτουρισμό και η ορθή
εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της υπαίθρου στην βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.
Με τον όρο «βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη» περιγράφεται ο τύπος της τουριστικής
ανάπτυξης που δραστηριοποιείται ισόρροπα στην τοπική, κοινωνική, οικονομική,
πολιτισμική και περιβαλλοντική δομή της κάθε τουριστικής περιοχής, διαμορφώνοντας
παράλληλα όρους (υπηρεσίες, υποδομές, τεχνογνωσία) για τη συνεχή ανατροφοδότησή
της. Στα πλαίσια της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης διαμορφώνεται ο εναλλακτικός
τουρισμός, µε διάφορες μορφές, ως αντίποδας του μαζικού τουρισμού.
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Οι αγροτουρίστες είναι άτομα που αναζητούν στις διακοπές τους την εμπειρία των
3Φ :Φύση-Φιλία-Φιλοξενία και δεν τους εκφράζει η εμπειρία των 3S :Sun-Sea-Sand του
μαζικού τουρισμού.
Χαρακτηριστικά, στην έκθεση129 για τον αγροτουρισμό που έλαβε χώρα στην
Κεφαλονιά (16-19/9/2011), δόθηκε από τους ομιλητές σε ακόμα ένα συνέδριο, το
στίγμα του αγροτουρίστα που είναι αυτός που επιθυμεί να βιώσει αυθεντικές στιγμές
στην φύση που θα περιλαμβάνουν εκτός από την παραδοσιακή διατροφή , στοιχεία
πολιτισμού & δραστηριότητες της αγροτικής ζωής του χωριού & όχι των μονάδων
μαζικής παραγωγής όπως εμφανίζεται στον σύγχρονο αγρότη.
Τονίστηκε επίσης ότι ολόκληρη η Ελλάδα είναι κατ’ εξοχήν αγροτουριστικοί
προορισμοί αρκεί οι επιχειρηματίες επενδυτές να έχουν το μεράκι να δουν του τουρίστες
όχι σαν πελάτες αλλά σαν επισκέπτες φιλοξενούμενους & να τους «μπάσουν» στην δική
τους πραγματικότητα όπως θα έκαναν με φίλους. Ειπώθηκε ακόμη ότι ο αγροτουρίστας
ξοδεύει 21/2 φορές περισσότερα από τον κλασσικού τύπου τουρίστα τα δίνει στην
τοπική αγορά και όχι στους tour operators. Αγοράζει τοπικά προϊόντα και τα αναζητά και
στην πατρίδα του. Είναι ο καλύτερος διαφημιστής μας και έρχεται συνέχεια γιατί απλά
περνά καλά.
Εξάλλου, ο αγροτουρισμός είναι ένα από τα είδη τουρισµού που διακρίνονται σε
άξονες και συγκεκριμένα στον παρακάτω άξονα παρατηρούμε τον παραλίμνιο τουρισμό
όπου και μας ενδιαφέρει:
Τουρισµός σε σχέση µε τον προορισµό:
• Εσωτερικός(ηµεδαπός)τουρισµός.
• ∆ιεθνής (αλλοδαπός)τουρισµός.
• ∆ιηπειρωτικός και ∆ιαπεριφερειακός τουρισµός.
• Παραθαλάσσιος τουρισµός.
• Παραλίµνιος τουρισµός.
• Ορεινός τουρισµός.
• Τουρισµός πόλεων.
• Υπαίθριος τουρισµός.
Η βάση για την αρχή της πραγματοποίησης μιας ιδέας αποτυπώνεται στο
επιχειρηματικό σχέδιο. Το επιχειρηματικό σχέδιο εμπεριέχει όλα τα βήματα που θα
πρέπει να κάνει μία επιχείρηση, από την αρχή λειτουργίας της έως και μία
μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την πορεία της επιχείρησης τα προσεχή έτη και τις
μεταβολές του μακροοικονομικού περιβάλλοντός της. Ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο
δίνει έμφαση στα πλεονεκτήματα της επιχείρησης και αναγνωρίζει τις όποιες αδυναμίες
υλοποίησης ενός επενδυτικού σχεδίου. Πάνω από όλα όμως δείχνει το πώς θα επιτευχθεί
ο επιδιωκόμενος στόχος και την ανάλυση της μεθόδου επίτευξής του.
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του επιχειρηματικού σχεδίου ως εργαλείο στα χέρια
του επιχειρηματία είναι ότι προτρέπει τον επιχειρηματία να προσδιορίσει τις
κατευθύνσεις που θα ακολουθήσει η επιχείρηση τα επόμενα χρόνια. Βέβαια, είναι
παράλογο να υποτεθεί ότι το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί πανάκεια για όλα τα
129

Έκθεση- συνέδριο για τον αγροτουρισμό
http://kefaloniapress.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=21998&Itemid=3
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προβλήματα που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση, οπωσδήποτε όμως βοηθά τη διοικητική
μονάδα να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη απέναντι στις πιθανές ευκαιρίες ή παγίδες
που θα παρουσιαστούν, επειδή υπάρχει μία καλή γνώση τόσο των δυνατοτήτων της
επιχείρησης όσο και του κλάδου.
Πολλές φορές η διαδικασία της κατάρτισης ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι
χρησιμότερη και από το ίδιο το επιχειρηματικό σχέδιο. Ο λόγος είναι προφανής: Το
επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί μία «ακτινογραφία» της επιχείρησης και δίνει τη
δυνατότητα στον επιχειρηματία να έχει επίγνωση στο παρόν όλων των δυνατών
ενδεχομένων και κινδύνων που πρόκειται να αντιμετωπίσει μελλοντικά η επιχείρηση.
Συχνά, τα πραγµατικά αίτια δυσλειτουργιών, συγκρούσεων, λανθασμένων
αποφάσεων, έλλειψης συντονίσου κ.λπ. έχουν τις ρίζες τους στην κακή συνεργασία και
στην ανεπαρκή επικοινωνία. Η θετική αντίδραση των κατοίκων της περιοχής στην ιδέα
µπάρει να παίξει σηµαντικό ρόλο στην υλοποίηση και στην επιτυχία του επιχειρηματικού
σχεδίου. Επομένως, ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι αξιοποίηση
του ανθρώπινου παράγοντα σηµαίνει ενεργό συµµετοχή του τοπικού πληθυσμού σε όλες
τις δραστηριότητες του αγροτουρισμού και όχι σε κάποιες δευτερεύουσες, καθώς η
συναίνεσή του στις επιλογές για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην περιοχή
αποτελεί πρωταρχική προϋπόθεση στην όλη προσπάθεια.
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Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού
Χώρου(Ο.Π.Α.Α.Χ.), έργα στον νομό Κοζάνης.
Περιοχή
νομού
Κοζάνης

Έτος
Έργο
ολοκλήρωσης

Κορυφή

2006

Εκσυγχρονισμός τυροκομείου

Βυθός

2007

Αποκαταστάσεις εξωτερικών όψεων κτιρίων

Πεντάλοφος

2008

(9) Αποκαταστάσεις εξωτερικών όψεων κτιρίων

Δίλοφο

2008

(2) Αποκαταστάσεις εξωτερικών όψεων κτιρίων

Πεντάλοφος

2008

Ανακαίνιση κοινοτικής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων

Χρυσαυγή

2008

Φιλοπροοδευτικός σύλλογος Χρυσαυγής «ο Άγιος Αθανάσιος»

Καταφύγι

2008

Ίδρυση νέας τουριστικής μονάδας, ξενοδοχείο 3*, δυναμικότητας 10 δίκλινων

Καταφύγι

2008

Ίδρυση ξενοδοχείου στο Καταφύγι Βελβεντού

Βελβεντό

2005

Εκσυγχρονισμός του καφέ- εστιατορίου «Μετόχι» στο Βελβεντό Κοζάνης

Βελβεντό

2007

Ίδρυση μονάδας οινοποίησης και εμφιάλωσης οίνου

Βελβεντό

2007

Ίδρυση νέου οινοποιείου σύγχρονης τεχνολογίας

Βελβεντό

2006

Ολοκληρωμένη πρόταση προβολής του Δ. Λιτοχώρου και προβολή των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Βελβεντού

Βελβεντό

2005

Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης
της παραγωγής υπαίθριας επιτραπέζιας τομάτας

Βλάστη

2007

Πρότυπη ξενοδοχειακή αγροτουριστική μονάδα στη Βλάστη Κοζάνης

Βλάστη

2008

Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 3 αστέρων κλασσικού τύπου στη Βλάστη Κοζάνης

Εμπόριο

2008

Προσθήκη σε υφιστάμενο ξενώνα και μετατροπή του σε ξενοδοχείο τριών
αστέρων από την εταιρεία «Ξένιος Οίκος Άψης Α.Ε.» στην Αναρράχη του Δήμου
Μουρικίου

Σισάνι

2007

Πρότυπη ξενοδοχειακή αγροτουριστική μονάδα στο Σισάνι Κοζάνης
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Φούφα

2008

Ίδρυση ξενοδοχείου κλασσικού τύπου 3 αστέρων

Νάματα

2007

Ίδρυση τουριστικής μονάδας 4 τουριστικών κατοικιών στο Δ.Δ. Ναμάτων του
Δήμου Ασκίου

Βλάστη

2007

Αναβάθμιση υφιστάμενων χώρων και αγορά εξοπλισμού εστιατορίου

Βλάστη

2006

Ανακαίνιση υφιστάμενου καφενείου και προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού

Εμπόριο

2007

Εκσυγχρονισμός βελτίωση χώρου εστίασης

Αρδάσσα

2007

Ανακαίνιση υφιστάμενου χώρου και αγορά εξοπλισμού εστιατορίου

Εμπόριο

2008

Ανακαίνιση υφιστάμενου χώρου και αγορά εξοπλισμού εστιατορίου

Αναρράχη

2006

Δημιουργία και βελτίωση χώρου εστίασης- παραδοσιακού καφενείου στην
Αναρράχη Δ.Δ. Μουρικίου

Γαλατινή

2007

Εκσυγχρονισμός παραδοσιακού καφενείου

Εμπόριο

2008

Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη διατήρηση και ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς

Βλάστη

2007

Γιορτές της γης

Γαλατινή

2007

Ενίσχυση πολιτιστικής εκδήλωσης με θέμα «ο χορός της Ρόκας»

Εμπόριο

2006

Κατασκευή πολιτιστικών στολών- ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

Νάματα

2007

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων

Καλονέρι

2006

Εκσυγχρονισμός μονάδας κατεργασίας γουναρικών

Κρυόβρυση

Σε εξέλιξη

Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός της μονάδας «Αφοί Γεωργίου Λαρχανίδη
Ο.Ε.» που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ειδικών μεταλλικών
κατασκευών

Καλονέρι

2008

Νέες εγκαταστάσεις υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας γούνας
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Περιοχή εφαρμογής έργων Ο.Π.Α.Α.Χ.
Κατά την Γ’ προγραμματική περίοδο στο πλαίσιο του μονοταμειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006»
(ΕΠΑΑ-ΑΥ) εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα
Ανάπτυξης. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιλέχθηκαν 13
Δομές Στήριξης για την εφαρμογή Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αγροτικής
Ανάπτυξης σε 87 περιοχές στην Ελλάδα.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου
2000 - 2006'' είναι ένα μονοταμειακό πρόγραμμα που αφορά το σύνολο της Χώρας.
Το συνολικό κόστος του για το διάστημα 2000 - 2006 είναι 3.010.155.271 ΕΥΡΩ
(περισσότερα από 1 τρις δραχμές) ενώ η Κοινοτική Συμμετοχή (από το ΕΓΤΠΕ-Π) είναι
1.233.418.499 ΕΥΡΩ (περισσότερα από 410 δις δραχμές).

Πέντε από τις περιοχές αυτές βρίσκονται στη Δυτική Μακεδονία, οι κάτωθι:
− Ορεινά Γρεβενά Άνω Βόιο
− Γράμμος Βίτσι- Όντρια
− Ορεινός Όγκος Πιερίων
− Άσκιο Βίτσι Πρέσπες- Κρυσταλλοπηγή
Από τις ανωτέρω περιοχές οι παρακάτω τρεις(3) αφορούν τα Ολοκληρωμένα
Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, ήτοι:
Ο.Π.Α.Α.Χ. Ορεινών Γρεβενών- Άνω Βοΐου
Ο.Π.Α.Α.Χ. Γράμμου- Βιτσίου- Οντρίων
Ο.Π.Α.Α.Χ. Ορεινού Όγκου Πιερίων
και οι παρακάτω δύο(2), τις Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Ανάπτυξης Ειδικών
Ζωνών Ορεινών Περιοχών του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, ήτοι:
Ειδική Ζώνη Ασκίου- Βιτσίου
Ειδική Ζώνη Πρεσπών- Κρυσταλλοπηγής

Συμβολή του LEADER
Η συμβολή των LEADER 1 και 2 στην ανάπτυξη του αγροτικού χώρου της χώρας
αποδεικνύεται μέσα από την παράθεση ορισμένων μεγεθών. Στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας LEADER 1 πραγματοποιήθηκαν 1.732 έργα και δράσεις, από τα οποία
163 αφορούσαν ενέργειες τεχνικής υποστήριξης στην αγροτική ανάπτυξη, 154
επαγγελματική κατάρτιση, 807 επενδύσεις αγροτουρισμού, 258 επενδύσεις μικρών
επιχειρήσεων και βιοτεχνιών, 264 επενδύσεις αξιοποίησης και εμπορίας της γεωργικής,
δασοκομικής και αλιευτικής παραγωγής, και 86 επενδύσεις αξιοποίησης και προστασίας
του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
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Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας LEADER 2 υλοποιήθηκαν 3.270 έργα και δράσεις, εκ
των οποίων 1.150 ήταν έργα αγροτουρισμού και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, 508
επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων και βιοτεχνιών, 765 έργα αξιοποίησης και εμπορίας της
γεωργικής, δασοκομικής και αλιευτικής παραγωγής, 600 επενδύσεις προστασίας και
ανάδειξης περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς, 16 σχέδια διακρατικής
συνεργασίας, 2 σχέδια απόκτησης ικανοτήτων, 70 δράσεις στήριξης των φορέων
υλοποίησης και 160 δράσεις κατάρτισης.
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Φωτογραφικό υλικό
Περιοχή λίμνης Πολυφύτου
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