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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η επιχειρηµατικότητα αποτελεί ο κυριότερος άξονας ανάκαµψης της οικονοµίας, 

ιδιαιτέρα στην σηµερινή εποχή λογω της οικονοµικής ύφεσης που διέρχεται η χώρα 

µας. Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει ως σκοπό να διερευνήσει θεωρητικά την 

επιχειρηµατικότητα και τις επιµέρους θεωρητικές προσεγγίσεις και την εφαρµογή 

τους κατά το δοκούν σε πρακτικό επίπεδο. Η µεθοδολογία που θα ακολουθήσει η 

µελέτη περίπτωσης είναι η κατάρτιση ενός επιχειρηµατικού σχεδίου για µια 

τουριστική οικογενειακή επιχείρηση σε παραµεθόρια περιοχή της Ελλάδος µέσω 

ενίσχυσης χρηµατοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και συλλογή 

στοιχείων από πηγές που θα προσοµοιωθούν στο πρακτικό επίπεδο καθώς και την 

συµµετοχή του συγγραφέα στη δηµιουργία της επιχείρησης, στοιχείο που καθιστά την 

εργασία ιδιαίτερα βιωµατική. 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Επιχειρηµατικότητα, Καινοτοµία, Χρηµατοδότηση, Επιχειρηµατικό 

Σχέδιο, Μαζικός Τουρισµός, Εναλλακτικός Τουρισµός, Σαµοθράκη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Γενική ανασκόπηση και στόχοι της εργασίας 

 

1.1 Το αντικείµενο της διπλωµατικής εργασίας 

Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται σε ένα συγκεκριµένο 

οικονοµικό και κοινωνικό πλαίσιο, που σε σχέση µε τις συνθήκες που επικρατούν 

προσδιορίζεται η αποδοτικότητα και γενικότερα η βιωσιµότητα τους. Η σηµερινή 

κατάσταση όπου η χώρα µας διαπερνά τις µεγαλύτερες κρίσεις στον οικονοµικό 

τοµέα, η έννοια της επιχειρηµατικότητας βρίσκεται ολοένα και περισσότερο στην 

επικαιρότητα και αποτελεί µιας πρώτης τάξεως λύση για την έξοδο από την 

οικονοµική ύφεση. 

 Η επιχειρηµατικότητα ως έννοια αποτελεί σύµφωνα µε πολλούς θεωρητικούς 

ο στόχος για την επίτευξη κέρδους διάµεσου της ιδρύσεως µιας οικονοµικής 

οντότητας όπου πέρα από την θέληση του ατόµου, ρόλο διαδραµατίζουν και άλλοι 

σηµαντικοί παράγοντες που υποστηρίζουν την προσπάθεια, όσον αφορά το κράτος µε 

την απλούστευση των διαδικασιών αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου µε την 

µορφή της ενίσχυσης µέσω των χρηµατοδοτικών εργαλείων και της επιµόρφωσης 

συµβάλλουν σηµαντικά στην αναπτυξιακή πορεία της επιχειρηµατικότητας και 

γενικότερα του οικονοµικού περιβάλλοντος. 

 Ειδικότερα, στην παρούσα διπλωµατική εργασία θα αναφερθούν από την 

θεωρητική προσέγγιση πέρα από την επιχειρηµατικότητα, έννοιες όπως η 

επιχειρηµατική καινοτοµία, επιχειρηµατική δηµιουργικότητα και επιχειρηµατική 

διοίκηση µε σκοπό την ανάδειξη της διαδικασίας οργάνωσης µιας οικονοµικής 

οντότητας. Επίσης, αναφορά θα γίνει στην επιχειρηµατική εκπαίδευση για την 

διαµόρφωση της νοοτροπίας και κουλτούρας που θα πρέπει να ακολουθήσει µια 
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επιχείρηση, τα επιχειρηµατικά κίνητρα που ωθούν ένα φυσικό πρόσωπο να 

δηµιουργήσει µια επιχείρηση καθώς και την εξοικείωση του, µε την τεχνολογία όπου 

συµβάλλουν ουσιαστικά στις εσωτερικές διαδικασίες αλλά και της εξωστρέφειας που 

πρέπει να αναδείξει. 

 Ακόµη, αναφέρονται θεωρητικά στοιχεία σηµαντικά τουλάχιστον στην αρχή 

των διαδικασιών της επιχειρηµατικότητας όπως είναι τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που 

θα στηριχτεί µια επιχείρηση για την ανεύρεση κεφαλαίων, αναλύσεις βάσει των 

οποίων θα ληφθούν αποφάσεις και ο επιχειρηµατικός σχεδιασµός µε την προοπτική 

να τεθούν υπόψη οι προοπτικές και να εξαλειφτούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι 

επιχειρηµατικοί κίνδυνοι, οι όποιοι αξίζει να αναφερθούν για την όσο το δυνατόν 

ολοκληρωµένη και εµπεριστατωµένη άποψη για την επιχειρηµατικότητα. 

 Τέλος, όπως αναφέραµε και παραπάνω η παρούσα διπλωµατική εργασία θα 

εξετάσει βάσει των θεωρητικών προσεγγίσεων την εφαρµογή τους µέσω ενός 

επιχειρηµατικού σχεδίου για µια µελέτη περίπτωσης, την δηµιουργία τουριστικής 

επιχείρησης σε παραµεθόριο περιοχή µε σκοπό την εφαρµογή τους σε πρακτικό 

επίπεδο µε την κατάρτιση αναλυτικού επιχειρηµατικού σχεδίου και την εξαγωγή 

συµπερασµάτων για αν θα είναι η όχι βιώσιµη η συγκεκριµένη τουριστική 

οικονοµική µονάδα. 

 

1.2 Ερωτήµατα της διπλωµατικής εργασίας 

Η συγγραφή µιας µελέτης περίπτωσης υλοποιείται µε την χρησιµοποίηση πολλαπλών 

πηγών πληροφόρησης για την ανάλυση µιας εξειδικευµένης κατάστασης που 

αποτελεί αντικείµενο ενδιαφέροντος σε συγκεκριµένο ερευνητικό πεδίο. Η 

συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία θα αντλήσει πηγές από δευτερογενή δεδοµένα 
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όπως βιβλιογραφικές αναφορές, άρθρα, περιοδικά, αλλά και µελέτες οργανισµών που 

θα αποτυπώνουν την θεωρητική προσέγγιση της επιχειρηµατικότητας και των 

εννοιών που την συµπληρώνουν θέτοντας τις βάσεις για την δηµιουργία µιας 

επιχείρησης και το ολοκληρωµένο προφίλ ενός επιχειρηµατία. 

 Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας ιδιαίτερα στην εποχή µας που η 

οικονοµική κρίση έχει πλήξει πολλούς τοµείς της, αποτελεί ίσως την µοναδική 

διέξοδο για την ανάκαµψη της χώρας και ειδικότερα στην εξεύρεση εισοδήµατος και 

θα µπορούσε να αποτελέσει το έναυσµα για την καταπολέµηση της φτώχειας, της 

ανεργίας φαινόµενα τα οποία ολοένα, αυξάνονται σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία 

εγχώριων και διεθνών οργανισµών. 

 Οπότε, η µελέτη περίπτωσης που αναλύεται παρακάτω θα προσπαθήσει να 

οδηγήσει σε απαντήσεις και να αντλήσει συµπεράσµατα για µια υπό σύσταση 

επιχείρηση τουριστικού ενδιαφέροντος για το αν θα συµβάλλει στην επιχειρηµατική 

ανάκαµψη της περιοχής και δηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις έτσι ώστε τα 

πρόσωπα που απαρτίζουν την µετοχική της σύνθεση να αποκοµίζουν όσο το δυνατόν 

περισσότερα οφέλη και τέλος, να αποδειχτεί ότι η θεωρητική προσέγγιση 

εφαρµόζεται κατά το δοκούν σε πρακτικό επίπεδο. 

 

1.3 Στόχοι της διπλωµατικής εργασίας 

Η πολυµορφία των εννοιών της επιχειρηµατικότητας µας δίνει την δυνατότητα να 

αποτυπωθούν συγκεντρωτικά σε τρεις προσεγγίσεις όπου σύµφωνα µε τους 

συγγραφείς David Deakins & Mark Freel (2007) βάσει των οικονοµικών θεωριών 

αποδεικνύει τον ρόλο που διαδραµατίζει ο επιχειρηµατίας στην οικονοµική ανάπτυξη, 

την προσέγγιση των ψυχολογικών συµπερασµάτων διακρίνοντας τα προσωπικά 
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χαρακτηριστικά του επιχειρηµατία και τέλος την προσέγγιση επίδρασης και 

συµπεριφοράς των κοινωνικών χαρακτηριστικών και την επίδραση που έχει το 

κοινωνικό περιβάλλον. 

 Οι παραπάνω προσεγγίσεις διαφαίνονται από την µελέτη του ΙΟΒΕ «Η 

επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2011-2012» όπου την δεδοµένη χρονική στιγµή, 

ενώ η συνολική επιχειρηµατικότητα για το 2011 έχει αυξητικές τάσεις σε σχέση µε 

προηγούµενα χρόνια, ο φόβος αποτυχίας επιχειρηµατικού εγχειρήµατος είναι εξίσου 

αυξηµένος και ακόµη ως επιλογή καλής σταδιοδροµίας είναι σηµαντικά µειωµένος 

κάτι που οφείλεται στην αβεβαιότητα και στην ρευστή οικονοµική κατάσταση που 

έχει διαµορφωθεί γενικά στην χώρα µας. 

 Σε σχέση µε όλα τα παραπάνω, την συγκεκριµένη χρονική στιγµή όπου το 

περιβάλλον διαµορφώνεται από εξωτερικούς κυρίως παράγοντες οι στόχοι της 

παρούσας διπλωµατικής εργασίας εντοπίζονται κυρίως: 

� στην ανάλυση των εννοιών της επιχειρηµατικότητας αλλά και ορισµένων 

θεωρητικών προσεγγίσεων όπως ο κίνδυνος που αναλαµβάνει ένας δυνητικός 

επιχειρηµατίας, την επιχειρηµατική καινοτοµία όπως διαµορφώνεται εντός 

της οικονοµικής οντότητας, την εκπαίδευση και διοίκηση που θα αποτελεί ένα 

σηµαντικό εργαλείο για την βιωσιµότητα της επιχείρησης, τους τρόπους 

χρηµατοδότησης µιας επιχείρησης για την δηµιουργία ρευστότητας, τα 

κίνητρα και η δηµιουργικότητα που χαρακτηρίζει έναν επιχειρηµατία, την 

τεχνολογική υποστήριξη και την χρησιµότητα της καθώς και αναλύσεις αλλά 

και σχεδιασµούς οικονοµικών µεγεθών που θα διαφαίνονται τα ποιοτικά και 

ποσοτικά στοιχεία µιας εταιρίας, 
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� να παραθέσει θεωρητικά την έννοια της µελέτης περίπτωσης έτσι ώστε ο 

αναγνώστης να αποκτήσει πλήρη κατανόηση της µεθοδολογίας και της 

σηµαντικότητας που προσδίδει για µια συγκεκριµένη επιχείρηση,  

� να εξακριβώσει µέσω του επιχειρηµατικού σχεδίου την εφαρµογή της θεωρίας 

σε πρακτικό επίπεδο έτσι ώστε να κατανοηθεί πλήρως η χρησιµότητα της 

επιχειρηµατικότητας στην ανάκαµψη της οικονοµίας και ειδικότερα στον 

τοµέα των τουριστικών επιχειρήσεων. 

 

1.4 Μεθοδολογία της διπλωµατικής εργασίας 

Από την πληθώρα διερευνητικών εργαλείων για την συγγραφή µιας διπλωµατικής 

εργασίας, η συγκεκριµένη ακολουθεί την µεθοδολογία της µελέτης περίπτωσης (case 

study) η οποία αποτελεί ένα εργαλείο που µέσα από την περιγραφή µιας 

επιχειρηµατικής κατάστασης βοηθά τους ενδιαφερόµενους να ανακαλύψουν, να 

περιγράψουν και να αιτιολογήσουν την επιχειρηµατική δράση µιας οµάδας ατόµων 

και στην προκειµένη περίπτωση τα µέλη µιας οικογενειακής τουριστικής επιχείρησης. 

 Αναλυτικότερα, η µέθοδος που θα ακολουθηθεί για την συγγραφή της 

µελέτης περίπτωσης ουσιαστικά στηρίζεται στην κατάρτιση ενός επιχειρηµατικού 

σχεδίου που προσπαθεί να αποτελέσει το έναυσµα για την δηµιουργία µιας 

επιχείρησης και να εξεταστεί για το αν θα αποτελεί βιώσιµη ή όχι. Η συλλογή 

στοιχείων εντοπίζονται κυρίως στις θεωρητικές προσεγγίσεις µε προσοµοίωση στο 

πρακτικό επίπεδο όπως η ανάλυση PEST, η ανάλυση SWOT, πληροφορίες από 

έντυπα και ιστοσελίδες που αναφέρονται στην επιχειρηµατικότητα, στον τουρισµό 

και στα στατιστικά στοιχεία που έχουν δηµοσιευτεί και τέλος στην συµµετοχή του 

συγγραφέα στη δηµιουργία της επιχείρησης ως βοηθητικό προσωπικό όπου µέσω της 

επαγγελµατικής εµπειρίας και της κατάστρωσης του χρηµατοοικονοµικού σχεδίου µε 
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την διαδικασία έρευνας αγοράς και τελικής αποτίµησης οικονοµικών διαδικασιών 

στοιχειοθετεί αντικειµενικά το θέµα που διερευνάται.. 

 Τέλος, η κατάρτιση του επιχειρηµατικού σχεδίου και κατ ουσία η µελέτη 

περίπτωσης, έχει ως προτεραιότητα να αποδώσει µια πλήρης πληροφόρηση και 

περιεχόµενο το οποίο θα προσδώσει σηµαντικότητα για τον τοµέα που ενδιαφέρει και 

να διαθέτει ολοκληρωµένη και τεκµηριωµένη άποψη ώστε να αποτελεί στοιχείο 

αντικειµενικότητας και αξιοπιστίας. 

 

1.5 Συµπεράσµατα της διπλωµατικής διατριβής και η συνεισφορά της 

στην επιστήµη 

Η ενασχόληση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας µε την επιχειρηµατικότητα 

βοηθά τον αναγνώστη να κατανοήσει αλλά και να συµπεράνει πέρα από την 

αποτύπωση κάποιων τεχνικών και θεωρητικών προσεγγίσεων, ότι η δηµιουργία µιας 

επιχείρησης και ειδικότερα µιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών κυρίαρχο ρόλο 

διαδραµατίζουν τα προσωπικά και επαγγελµατικά στοιχεία του επιχειρηµατία. 

 ∆ηλαδή, η ικανότητα των ατόµων να οργανώσουν και να διευθύνουν µε 

τέτοιο τρόπο που να εξάγουν κερδοφόρο αποτέλεσµα µε πλήρη επίγνωση των 

ευθυνών στην λήψη αποφάσεων. Η ικανότητα και η δεξιότητα αυτή αναπτύσσεται 

από την προσωπική ενασχόληση και την επαφή για την απόκτηση εµπειριών στον 

τοµέα της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και θα είναι προσαρµοσµένη σε 

πραγµατικές διαδικασίες, καταστάσεις και συνθήκες. 

 Η συγγραφή µιας διπλωµατικής εργασίας επίσης αποσκοπεί και στην ωφέλεια 

που µπορεί να αποδώσει γενικότερα στην επιστήµη και αυτή διαφαίνεται από το ότι 

εξετάζει δέκα θεωρητικές προσεγγίσεις της επιχειρηµατικότητας που σύµφωνα µε τον 
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συγγραφέα αποτελούν τις σηµαντικότερες, έτσι ώστε να καλυφτούν όσο το δυνατόν 

περισσότεροι παράµετροι της, για την πιο ολοκληρωµένη κατανόηση της ευρύτερης 

έννοιας της επιχειρηµατικότητας και τον ρόλο που διαδραµατίζουν οι συγκεκριµένες 

θεωρίες στην δηµιουργία της επιχείρησης, τους παράγοντες που επηρεάζουν, τα 

χαρακτηριστικά που απαιτούνται, αλλά και τα συστατικά που χρειάζονται για µια 

ορθά οργανωµένη και επιτυχηµένη επιχείρηση. 

 Ακόµη, λογω της οικονοµικής κρίσης που διαπερνά η χώρα µας µια ισχυρή 

λύση για ανάπτυξη και καταπολέµηση της, είναι η ενασχόληση µε τον τουριστικό 

τοµέα και η συνεισφορά στην επιχειρηµατικότητα. όπου θα αποτελέσει έναν από τους 

πυλώνες στήριξης της οικονοµίας. Επίσης θα συµβάλλει στην εξεύρεση λύσεων για 

φαινόµενα όπως της ανεργίας αλλά και της επιστροφής κυρίως νέων ανθρώπων από 

τα αστικά κέντρα µε δεδοµένη την µεταστροφή στον εναλλακτικό τουρισµό και στον 

αγροτουρισµό µε σκοπό να  αποτελέσει ένα ουσιώδες  παράδειγµα επιστηµονικής 

µελέτης. 

 Τα παραπάνω που αναφέραµε µετουσιώνονται πλήρως στο επιχειρηµατικό 

σχέδιο όπου πέρα από την εξεύρεση λύσεων που προαναφέραµε συµβάλλει 

επιστηµονικά στην  κατανόηση της έννοιας του επιχειρηµατικού σχεδίου όπου 

προσδιορίζεται επακριβώς πως θα επιτευχτεί ο στόχος και η ανάλυση µεθόδου της 

επίτευξης του σε µια επιχείρηση που θα δραστηριοποιηθεί σε µια περιοχή µε έντονα 

οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα. 

 

1.6 Ενδεικτική βιβλιογραφία-λοιπές πηγές 

Όπως αναφέραµε στις προηγούµενες παραγράφους τα κυρίαρχα θέµατα στην 

παρούσα διπλωµατική εργασία είναι κατά πρώτο λόγο η επιχειρηµατικότητα και οι 
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επιµέρους θεωρητικές της προσεγγίσεις και κατά δεύτερο ο τουριστικός τοµέας και οι 

διαφορές τεχνικές και θεωρητικές προσεγγίσεις που εφαρµόζονται στην µελέτη 

περίπτωσης  

 Όσον αφορά την επιχειρηµατικότητα η πολυµορφία διατύπωσης εννοιών από 

πολλούς συγγραφείς µας παρέχει την δυνατότητα αναλυτικής παρουσίασης του 

θέµατος και εξαγωγής συµπερασµάτων. Ενδεικτικά αναφέρουµε κάποιους 

συγγραφείς που έχουν ασχοληθεί µε το συγκεκριµένο θέµα από την ελληνική 

βιβλιογραφία όπως είναι οι καθηγητές Γ. Λαζαρίδης και ∆. Παπαδόπουλος, ο 

καθηγητής ∆. Μάντζαρης αλλά και οι Κ. Τζωρτζάκης και Α. Τζωρτζάκη καθώς και οι 

Β. Κέφης και Π. Παπαζαχαρίου ενώ από την ξένη βιβλιογραφία οι συγγραφείς 

Agarwal R, Audretsch D καθώς και οι Sarker M, ο Binnewies C, Ohly, S. and 

Sonnentag, S, αλλά και οι Capaldo A, Hormozi A, Sutton G, McMinn R. and Lucio 

W Lin C και τέλος οι Wu W και Weber S. 

 Αλλά και σε µελέτες που αφορούν τον τουρισµό όπως είναι του ΙΟΒΕ, 

στατιστικά στοιχεία από µελέτες της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας καθώς και 

του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και τέλος για την 

µεθοδολογία της εργασίας βιβλιογραφία οικονοµικού περιεχοµένου άλλα και 

ιστοσελίδες δηµόσιων οικονοµικών υπηρεσιών και πιστωτικών ιδρυµάτων ενώ 

σηµαντική βοήθεια παρείχε και η επίσηµη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

1.7 ∆οµή της διπλωµατικής διατριβής  

Η συγγραφή της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας αφορά κατά κύριο λόγο την 

επιχειρηµατικότητα και τις επιµέρους θεωρητικές αναλύσεις και κατά δεύτερο στην 

εφαρµογή της στο τοµέα τουρισµού όπου πέρα από κάποια ειδικά στοιχεία που 
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αναφερόµαστε για την µελέτη περίπτωσης, αναφέρεται και σε γενικά, κυρίως 

στατιστικά και πληροφοριακά στοιχεία του τοµέα. 

 Έτσι ως µια πρώτη ενέργεια διαχωρισµού της επιχειρηµατικότητας 

διακρίνονται δυο είδη (Βασιλειάδης, 2008): η ενδοεπιχειρηµατικότητα 

(intraprenership) που προκύπτει από τα στελέχη µιας επιχείρησης εντός της 

οικονοµικής οντότητας και η επιχειρηµατικότητα που αφορά την δηµιουργία και 

ανάπτυξη νέας επιχείρησης(start up) από µεµονωµένο άτοµο ή άτοµα και δηµιουργεί 

καινούρια αξία (καινοτοµία ή επιχείρηση). 

 Κατά κύριο λόγο η εργασία θα ασχοληθεί µε το δεύτερο είδος 

επιχειρηµατικότητας που θα ενταχτεί σε ένα πλαίσιο δηµιουργίας µια οικογενειακής 

τουριστικής επιχείρησης σε παραµεθόριο περιοχή και ειδικότερα στο νησί της 

Σαµοθράκης. Πριν από όλα αυτά όµως θα αναλυθούν διεξοδικά η έννοια της 

επιχειρηµατικότητα και όπως αναφέραµε παραπάνω και οι επιµέρους θεωρητικές της 

προσεγγίσεις. 

 Αρχικά θα ασχοληθεί εµπεριστατωµένα µε την θεωρία για τις τεχνικές 

αναλύσεις για την µελέτη εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος (ανάλυση 

S.W.O.T) όπως και το επιχειρηµατικό σχέδιο (BUSINESS PLAN) που θα 

αποτελέσουν τα βασικά σηµεία για την κατάρτιση του ποσού επένδυσης και της 

µελλοντικής πορείας της επιχείρησης. 

 Παρακάτω, η δοµή που θα ακολουθηθεί θα έχει την εξής µορφή, όπου στο 

δεύτερο κεφαλαίο θα µελετηθούν έννοιες όπως τα επιχειρηµατικά κίνητρα που 

προϊδεάζουν ένα πρόσωπο να ασχοληθεί µε την επιχειρηµατικότητα καθώς και τις 

διαδικασίες εντος της επιχείρησης από την επιχειρηµατική καινοτοµία και τα 

κερδοφόρα αποτελέσµατα που αναµένει. 
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Ακόµη, ο επιχειρηµατικός κίνδυνος σε σχέση µε τις ενέργειες και την λήψη 

αποφάσεων σε διαφόρους τοµείς της επιχείρησης, οι διάφοροι τρόποι επιχειρηµατικής 

χρηµατοδότησης και οι επιλογές που διαθέτει µια εταιρία για την άντληση κεφαλαίων 

και την ωφέλεια που µπορεί να αποκοµίσει από την χρησιµοποίηση τους, καθώς και  

την εκπαίδευση που θα πρέπει να αποκτήσει αλλά και να διαθέτει αναλαµβάνοντας 

ένα επαγγελµατικό ρίσκο. 

 Επίσης, τις ικανότητες και τα προσωπικά χαρακτηριστικά για να αναλάβει την 

ευθύνη και την λήψη αποφάσεων ως διοικητικό στέλεχος άλλα και την 

επιχειρηµατική δηµιουργικότητα που θα προσαρµόσει στην οικονοµική οντότητα 

προς όφελος της. 

 Τέλος, την γνώση αλλά και εξοικείωση µε την επιχειρηµατική τεχνολογία µε 

την οποία θα προσδώσει προστιθέµενη αξία εντός και εκτός επιχείρησης 

περικλείοντας µε αυτήν την ανάλυση όσο το δυνατόν καλύτερα την διαδικασία από 

την σύλληψη µιας επιχειρηµατικής ιδέας έως και την υλοποίηση της. 

 Ακολούθως, στο τρίτο κεφάλαιο θα παρατεθεί εν συντοµία η οικονοµική και 

κοινωνική διάσταση της περιοχής όπου θα εξεταστεί η µελέτη περίπτωσης και στο 

τέταρτο κεφάλαιο θα αναπτυχτεί η θεωρητική πλευρά της µελέτης περίπτωσης όπου 

θα ενηµερωθεί ο αναγνώστης για την έννοια της, το πώς πραγµατοποιείται η 

συλλογή, η ανάλυση και η διατύπωση δεδοµένων µε κύριο στόχο να βοηθήσουν στην 

ανάπτυξη του πέµπτου κεφαλαίου µε την παρουσίαση του επιχειρηµατικού σχεδίου 

της τουριστικής επιχείρησης να αναφέρονται αναλυτικά όλες διαδικασίες από την 

έναρξη ως την λειτουργία της και την πρόβλεψη για την µελλοντική πορεία της. 

Ολοκληρώνοντας, θα επακολουθήσουν τα συµπεράσµατα στο έκτο κεφάλαιο όπου θα 

συγκριθούν οι θεωρητικές προσεγγίσεις και η εφαρµογή τους από την βιβλιογραφική 
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ανασκόπηση και τα στοιχεία των µελετών για την επιχειρηµατικότητα και τον 

τουρισµό µε το επιχειρηµατικό σχέδιο όπου θα κριθεί αν η επένδυση που επιχειρείται 

είναι βιώσιµη ή όχι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Επιχειρηµατικό Σχέδιο, Ανάλυση S.W.O.T. και 

Θεωρητικές Προσεγγίσεις Επιχειρηµατικότητας 

 

Κατά την διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας οι λέξεις «επιχειρηµατίας» και 

«επιχειρηµατικότητα» έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τεχνολογική, οικονοµική και 

κοινωνική ανάπτυξη. Η έρευνα για την επιχειρηµατικότητα αφορά πολλούς τοµείς 

µεταξύ των οποίων τα οικονοµικά, το management, τις γνωστικές επιστήµες και την 

κοινωνιολογία. Στην βιβλιογραφία δεν υπάρχει σαφής ορισµός της 

επιχειρηµατικότητας και αυτό οφείλεται στον πολυδιάστατο και δυναµικό χαρακτήρα 

της.  

 Γενικότερα, η έννοια της επιχειρηµατικότητας θα µπορούσε να ορισθεί ως η 

προσπάθεια µετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσµα και από αυτή την 

διαδικασία να προκύψει οικονοµικό κέρδος, ενώ η ένταξη της στην εκπαίδευση 

αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της παιδείας, της οικονοµίας και 

γενικότερα της κοινωνίας. (Βικιπαίδεια, 2013 – Επιχειρηµατικότητα). Ο 

συγκεκριµένος ορισµός οριοθετεί ουσιαστικά ένα συγκεκριµένο σηµείο την 

προσπάθεια δηλαδή την δράση όπου διάµεσου αυτής δηµιουργείται η ανάπτυξη, 

ποσοτική αλλά και ποιοτική. 

 Ως ποσοτική ανάπτυξη θεωρείται το µέγεθος, η κερδοφορία αλλά και η 

αποτίµηση της επιχείρησης σε δεδοµένη χρονική στιγµή ενώ παράλληλα µε τα 

στοιχεία που αναφέραµε ακολουθεί και η ποιοτική ανάπτυξη µε κύρια 

χαρακτηριστικά την ανταγωνιστική της θέση, την ποιότητα των παραγόµενων 

αγαθών ή υπηρεσιών και τέλος, την εξυπηρέτηση του πελάτη. 
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 Μια άλλη άποψη για την επιχειρηµατικότητα είναι αυτή που εκφράζει ο 

καθηγητής ∆. Παπαδόπουλος (2009) όπου σύµφωνα µε αυτόν ορίζεται ως η 

«επιθυµία (βούληση, θέληση) του ατόµου να αναλάβει τους κίνδυνους που συνδέονται 

µε την δηµιουργία και την λειτουργία της επιχείρησης» και ουσιαστικά θέτει µια 

διαφορετική παράµετρος, τον κίνδυνο ή το ρίσκο που αναλαµβάνει το άτοµο να 

εισέρθει στην παραγωγική διαδικασία µε τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα που 

απορρέουν από αυτήν την διαδικασία. 

 Τα πλεονεκτήµατα της επιχειρηµατικότητας τα αποδίδουν µε τον πιο 

αναλυτικό τρόπο οι συγγραφείς Longenecker κ.ά. στο βιβλίο τους Μάνατζµεντ 

Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (2005) ως µια ανταµοιβή κέρδους για την αναµονή του 

επιχειρηµατία να εξαργυρώσει το χρόνο και το χρήµα που επένδυσε αλλά και του 

κινδύνου που ανέλαβε, επίσης, ως την ανταµοιβή της ανεξαρτησίας µέσω της 

ευελιξίας που παρέχει όσον αφορά την εργασιακή του συµπεριφορά αλλά και την 

ανταµοιβή ενός ικανοποιητικού τρόπου ζωής όπου µπορεί να συνδέεται µε τα 

προηγούµενα αλλά να αντανακλά στα ειδικά ενδιαφέροντα και το πρότυπο ζωής του 

επιχειρηµατία. 

 Τα µειονεκτήµατα της επιχειρηµατικότητας εστιάζονται κυρίως, στην 

άντληση κεφαλαίων που µπορεί να προκαλέσει προσωπική αβεβαιότητα σε 

περίπτωση αποτυχίας αλλά και η σπατάλη χρόνου από την προσωπική εργασία που 

θα πρέπει να είναι σκληρή και απαιτητική για να υπάρξει τελικά το αίσθηµα της 

απογοήτευσης αν το επιχειρηµατικό εγχείρηµα αποτύχει. 

 Ακόµη σύµφωνα µε το εκπαιδευτικό υλικό που επιµελήθηκε ο λέκτορας Γ. 

Λελεδάκης το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.ΑΚ του ΥΠ.Ε.Π.Θ αναφέρει την 

επιχειρηµατικότητα ως «ο άριστος τρόπος οργάνωσης και συνδυασµός των 

συντελεστών παραγωγής για την δηµιουργία αγαθών και υπηρεσιών, ακόµη εµπεριέχει 
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το στοιχείο της εφαρµογής και εισαγωγής καινοτοµιών καθώς και της δηµιουργικής 

µίµησης κάθε πρωτοποριακής επιχειρηµατικής προσπάθειας, επίσης εµπεριέχει το 

στοιχείο του κινδύνου και τέλος εκφράζει την ικανότητα κάποιου να διαβλέπει, να 

αναγνωρίζει και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες κέρδους που παρουσιάζονται στην αγορά η 

οποία συνήθως λειτουργεί µε ατέλειες». 

  Η επιχειρηµατικότητα εµπεριέχει και άλλα στοιχεία όπου τα εντοπίζει και η 

καθηγήτρια Ζ. Γεωργαντά (2003) ορίζοντας την ως «την ιδιότητα ενός φυσικού 

πρόσωπου ή οργανισµού να αναλαµβάνει τον κίνδυνο ως επί το πλείστον λογικό µε 

σκοπό την ανάπτυξη της καινοτοµικής δραστηριότητας η όποια έχει αποδεχτεί ότι 

αποτελεί το κλειδί για την δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος». 

 Οµοίως, επιχειρηµατικότητα είναι οι προσπάθειες ίδρυσης µιας νέας 

επιχείρησης ή επέκτασης µιας ήδη υπάρχουσας. Προκειµένου να είναι επιτυχηµένη η 

επιχείρηση πρέπει να διαφοροποιείται από τις ήδη υπάρχουσες συνεπώς είναι 

υποχρεωµένη, εµµέσως πλην σαφώς, να καινοτοµήσει (Γεωργαντά, 2003). Η 

καινοτοµία δεν αφορά µόνο στην ανακάλυψη νέων προϊόντων αλλά εµπλέκεται και 

σε θέµατα διαδικασιών, δηλαδή µε άλλα λόγια µία επιχείρηση µπορεί να 

καινοτοµήσει στον τρόπο µε τον οποίο προσφέρει τα προϊόντα της στους πελάτες ή 

ακόµα και µε τον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας της. 

 Στο ίδιο µήκος κύµατος αποτελεί και ο ορισµός που αποδίδει ο Οργανισµός 

Οικονοµικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης µε σαφή προσανατολισµό στον 

επιχειρηµατία που τον θεώρει φορέα της αλλαγής και ανάπτυξης της οικονοµίας και 

δηµιουργεί, διαχέει, εφαρµόζει καινοτόµες ιδέες µε σηµαντική ανάληψη κίνδυνου 

προκειµένου να απεικονιστεί η επιβεβαίωση των ενεργειών τους. 
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 Οπότε, µε βάση τις παραπάνω εννοιολογικές προσεγγίσεις θα µπορούσε να 

αναφερθεί ότι κύριο ρόλο για την ανάληψη επιχειρηµατικότητας διαδραµατίζει η 

επιθυµία του κέρδους αλλά και η ανάληψη κινδύνου όπου και τα δυο χαρακτηριστικά 

οριοθετούνται από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και του ιδίου του 

επιχειρηµατία αλλά και από το εξωτερικό περιβάλλον µε την επιχείρηση να 

επηρεάζεται άµεσα από το οικονοµικό, τεχνολογικό και κοινωνικό πλαίσιο που 

δραστηριοποιείται. 

 Με την απόδοση των εννοιών της επιχειρηµατικότητας που παρατέθηκαν 

παραπάνω θα πρέπει να αναλύσουµε και τις επιµέρους θεωρητικές προσεγγίσεις που 

συµπληρώνουν και συµβάλλουν στην δηµιουργία µιας οικονοµικής οντότητας. Η 

επιλογή των θεωρητικών προσεγγίσεων είναι µια ιδιαιτέρα δύσκολη διαδικασία λογω 

της σηµαντικότητας τους και την δυναµική καθεµία ξεχωριστά για την λήψη 

αποφάσεων και την συµβολή τους στην οικονοµική ανάπτυξη µιας επιχειρησης. 

 Στην συγκεκριµένη εργασία θα αποδοθούν έννοιες οι οποίες σύµφωνα µε τον 

συγγραφέα αποδίδουν µια ολοκληρωµένη εικόνα για την έννοια της 

επιχειρηµατικότητας αλλά και στην δηµιουργία µιας επιχειρησης όπως είναι ο 

επιχειρηµατικός κίνδυνος, τα επιχειρηµατικά κίνητρα και η επιχειρηµατική 

χρηµατοδότηση, η συµβολή της επιχειρηµατικής καινοτοµίας, της επιχειρηµατικής 

εκπαίδευσης αλλά και της επιχειρηµατικής τεχνολογίας στην ανάκαµψη των εσόδων, 

όπως και η επιχειρηµατική διοίκηση αλλά και η επιχειρηµατική δηµιουργικότητα 

στην ανάληψη ευθυνών και προσαρµογής εξελίξεων στο οικονοµικό περιβάλλον 

αλλά και στα εργαλεία σχεδιασµού όπως είναι η ανάλυση S.W.O.T και το 

επιχειρηµατικό σχέδιο. 
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2.1 Επιχειρηµατικό Σχέδιο 

Στην παρούσα χρονική στιγµή που η επιχειρηµατικότητα αποτελεί τον κύριο άξονα 

ανάκαµψης από την οικονοµική ύφεση η υλοποίηση και το αποτέλεσµα της κρίνεται 

κατά κύριο λόγο από το επιχειρηµατικό σχέδιο. Παρακάτω αναλύεται διεξοδικά η 

θεωρητική προσέγγιση του έτσι ώστε να αποδοθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο η 

συγκεκριµένη πτυχή της επιχειρηµατικότητας. 

 

2.1.1 Ορισµός Επιχειρηµατικού Σχεδίου 

Προτού προχωρήσουµε σε µια ανάλυση των συστατικών στοιχείων του 

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

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

ανεξαρτήτως από το µέγεθός της.  

Η υλοποίηση της αναπτυξιακής πορείας της επιχείρησης προϋποθέτει την 

πραγµατοποίηση αποδοτικών επενδύσεων µε ταυτόχρονη κατάλληλη χρηµατοδότησή 

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

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

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

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

(Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος, 2005:32-33). Τα συνήθη στοιχεία που αποτελούν το 

σύνηθες περιεχόµενο του επιχειρηµατικού πλάνου δράσης είναι τα εξής (Hormozi 

et.al, 2002): 

• Εισαγωγή – Γενικά στοιχεία της επιχείρησης 

• ∆ιαµόρφωση Στρατηγικής 

• Σχέδιο Μάρκετινγκ 
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• Τοποθεσία και Εσωτερική ∆ιαρρύθµιση 

• Σχέδιο Παραγωγικής ∆ιαδικασίας 

• Σχέδιο για το Ανθρώπινο ∆υναµικό 

• Λογιστικό Σύστηµα και Εσωτερικός Έλεγχος 

• Χρηµατοοικονοµικός Σχεδιασµός, Προβλέψεις και Έλεγχος. 

Εναλλακτικά, θα µπορούσαν να δοθούν ποικίλοι ορισµοί στα επιχειρηµατικά 

σχέδια, ανατρέχοντας στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. 

Σύµφωνα µε την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia το επιχειρηµατικό 

σχέδιο είναι µια περίληψη των κινήσεων και δραστηριοτήτων του ιδιοκτήτη, του 

διευθυντή ή ενός επιχειρηµατία µιας επιχείρησης µε σκοπό την οργανωµένη και 

ενδελεχή πρόβλεψη όλων των πιθανών παραµέτρων. Είναι ένα γραπτό σχέδιο του 

µοντέλου που η επιχείρηση προβλέπεται να ακολουθήσει (Βικιπαίδεια, 2013 – 

Επιχειρηµατικό Σχέδιο) 

Θα µπορούσαµε επίσης να ορίσουµε το επιχειρηµατικό σχέδιο ως ένα 

έγγραφο που περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης µιας συγκεκριµένης δραστηριότητας 

σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Ως συγκεκριµένη δραστηριότητα µπορεί να 

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

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

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

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

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µπορούµε να θεωρήσουµε το πρώτο εξάµηνο 

δραστηριοποίησης µιας νεοσύστατης επιχείρησης, τα πέντε χρόνια ζωής µιας εταιρίας 

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

2009:51). 
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Ουσιαστικά, το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας, 

σχεδιασµένο έτσι ώστε να µεταδίδει πληροφορίες στους πιθανούς παραλήπτες του, 

είτε αυτοί λέγονται επενδυτές και υποψήφιοι συνεταίροι, είτε λέγονται διοικητική 

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

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

υλοποίηση τακτικών ενεργειών. Το περιεχόµενο του πιθανώς να διαφοροποιείται 

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

να ακολουθεί συγκεκριµένα πρότυπα και να περιλαµβάνει κάποιες συγκεκριµένες 

πληροφορίες ανεξαρτήτως του κλάδου και της µορφής της επιχείρησης. Κάποιοι 

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

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

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

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

προβλέψεις. 

Γενικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα επιχειρηµατικά σχέδια 

χρησιµοποιούνται για τον σκοπό της παρουσίασης µιας οργανωµένης και λεπτοµερής 

ανάλυσης των εσωτερικών σχεδίων και πλάνων µιας επιχείρησης σε µια τράπεζα ή 

άλλο χρηµατοοικονοµικό οργανισµό (συνήθως για την άντληση χρηµατοδότησης). 

Το χαρακτηριστικό γνώρισµα είναι ότι πρέπει να ανανεώνονται µε τον καιρό καθώς 

το επιχειρηµατικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί µια επιχείρηση καθώς και η 

οικονοµία της χώρας που δραστηριοποιείται αλλάζουν συνεχώς. 

Το επιχειρηµατικό σχέδιο λοιπόν είναι µια γραπτή περιγραφή του µέλλοντος 

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

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

γίνει και να γίνει καλά. Τα επιχειρηµατικά σχέδια συµβάλουν σε όλες τις 
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δραστηριότητες, κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα. Ένα επιχειρηµατικό σχέδιο ορίζει 

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

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

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

διαµορφώσετε το όραµά σας και να κάνετε αποτελεσµατική χρήση των ευκαιριών 

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

(Μηλιώτη, 2001:111-112). 

Πιο αναλυτικά αποδίδεται από τον καθηγητή Παπαδάκη (2007) το 

επιχειρηµατικό σχέδιο (ή πλάνο) είναι «ένα κείµενο το οποίο περιγράφει µε 

εµπεριστατωµένο τρόπο πως µία οµάδα ατόµων θα καλύψει ένα υφιστάµενο κενό σε 

µία µεγάλη ή µε µεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης αγορά µέσω της προσφοράς ενός 

καινοτόµου προϊόντος/ υπηρεσίας υψηλής προστιθέµενης αξίας για τους πελάτες σε 

τέτοια µορφή ώστε να προσφέρει εύκολη και επικερδή έξοδο (από - επένδυση) στους 

επενδυτές/ χρηµατοδότες». 

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

επιχειρηµατικού πλάνου:  

• Καινοτοµία 

Το επιχειρηµατικό πλάνο πρέπει να περιγράφει κάποια µορφή καινοτοµίας. Η 

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

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

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

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

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

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

άλλες χώρες πρακτικών στην ελληνική πραγµατικότητα. Ωστόσο, θεωρείται 
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απαραίτητο το επιχειρηµατικό πλάνο να εισάγει κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, 

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

αντίστοιχες της ελληνικής αγοράς (Johnson et al., 2008). 

• Οµάδα διοίκησης 

Ίσως το σηµαντικότερο µέρος του επιχειρηµατικού πλάνου. Όσο θετικά και 

αν είναι τα υπόλοιπα στοιχεία του σχεδίου οι επενδυτές/ χρηµατοδότες θα δώσουν τα 

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

επιστρέψουν µε κέρδος. Σε αυτό λοιπόν το επίπεδο είναι κρίσιµο όχι απλώς να 

υπάρχει στο επιχειρηµατικό πλάνο η καλύτερη δυνατή περιγραφή των προσόντων 

των ατόµων που θα διοικήσουν την επιχείρηση αλλά, και σε προσωπικό - 

επαγγελµατικό επίπεδο, οι νέοι επιχειρηµατίες να κάνουν την καλύτερη εντύπωση 

στους χρηµατοδότες ή τους συνεργάτες κατά την διάρκεια των επαφών που θα έχουν 

µαζί τους (παρουσιάσεις, διαπραγµατεύσεις, κλπ.) και να τους πείσουν ότι είναι 

ικανοί να πετύχουν. 

• Προστιθέµενη αξία για τους πελάτες: 

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

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

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

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

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

µορφή είτε χαµηλότερου κόστους είτε καλύτερης ποιότητας. Είναι κρίσιµο να 

τονίσουµε ότι η περιγραφή του προϊόντος/ υπηρεσίας πρέπει πάντα να εστιάζει στα 

οφέλη για τους καταναλωτές και όχι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του. 
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• Κενό στην αγορά 

Το επιχειρηµατικό πλάνο πρέπει να περιγράφει µία αναντιστοιχία µεταξύ των 

απαιτήσεων – προσδοκιών των πελατών και των προσφερόµενων λύσεων (προϊόντων 

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

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

ανταγωνιστές» δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν αποδεκτές από κάποιον σοβαρό 

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

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

• Αγορά µεγάλη ή µε µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης 

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

µεγάλες είτε (στην ιδανική περίπτωση) µε µεγάλα περιθώρια γρήγορης ανάπτυξης. 

Επίσης, η επιχείρηση πρέπει να πείσει ότι είναι ικανή να καλύψει ένα µεγάλο µέρος 

αυτής της αγοράς (ιδανικά οι επενδυτές θα ήθελαν να επενδύσουν µόνο σε 

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

στον αντίστοιχο κλάδο) (Kotler και Keller, 2006). 

• Τρόπος «εξόδου» επενδυτών 

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

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

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

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

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

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

µελλοντικά να ρευστοποιήσουν την συµµετοχή τους (π.χ., πώληση σε ιδιώτη, σε 

επιχείρηση ή επενδυτική εταιρεία, είσοδος στο χρηµατιστήριο, κλπ.), ενώ για αυτούς 

που έχουν δανειοδοτήσει την επιχείρηση να σιγουρευτούν ότι η επιχείρηση θα έχει 
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την απαραίτητη ρευστότητα για να εξυπηρετεί τις δανειακές της υποχρεώσεις. Η 

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

στην πραγµατική ζωή της επιχείρησης.  

• Ειλικρίνεια – ρεαλισµός 

Είναι πολύ σηµαντικό ο σχεδιασµός που περιγράφεται στο επιχειρηµατικό 

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

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

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

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

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

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

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

απαραίτητο το επιχειρηµατικό πλάνο να βασίζεται σε υπάρχοντα στοιχεία είτε από 

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

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

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

στη βάση ενός συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου βασισµένο στα χαρακτηριστικά της 

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

εισοδηµατικά/ κοινωνικά χαρακτηριστικά καταναλωτών, συχνότητα κατανάλωσης, 

επιθυµητή τιµή/ µέγεθος/ συσκευασία προϊόντος, κλπ.) 

• Εσωτερική συνοχή 

Το επιχειρηµατικό πλάνο πρέπει να προσεγγίζει την επιχείρηση ως σύνολο και 

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

µεταξύ τους και τα προβλεπόµενα στο ένα µέρος να συµφωνούν µε τα αναφερόµενα 

σε άλλο. Επίσης η µελλοντική επιχείρηση πρέπει να προσεγγίζεται στην ολότητά της 
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και όχι αποσπασµατικά ανά µέρη/ λειτουργικά τµήµατα. Με άλλα λόγια, το 

επιχειρηµατικό πλάνο πρέπει να είναι σωστό στις λεπτοµέρειες αλλά, την ίδια στιγµή, 

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

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

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

• Μετρήσιµοι στόχοι 

Στο επιχειρηµατικό πλάνο πρέπει να περιλαµβάνονται σαφείς, συγκεκριµένοι 

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

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

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

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

πέτυχαν ή δεν πέτυχαν τους στόχους. 

• Επαγγελµατική παρουσίαση 

Είναι βασικό το επιχειρηµατικό πλάνο να φαίνεται απολύτως επαγγελµατικό 

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

αρίθµηση σελίδων, στοιχεία επικοινωνίας, οργάνωση κεφαλαίων, ορθογραφία, 

σύνταξη, εκτύπωση, κλπ.). 

• Εξειδικευµένες γνώσεις 

Η σύνταξη του επιχειρηµατικού πλάνου πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση 

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

πράξη ότι σχεδιάστηκε. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει εξειδικευµένες 

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

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

νοµικοί, µηχανικοί, κλπ. Είναι πολύ σηµαντικό το επιχειρηµατικό πλάνο να αποπνέει 

την υψηλότερη δυνατή αίσθηση «επαγγελµατικότητας», κάτι το οποίο µπορεί να γίνει 
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µόνο µε την χρησιµοποίηση των υπηρεσιών των ειδικών. Επίσης πολύ σηµαντικό 

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

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

συνεργασίες προκειµένου να τις ξεπεράσουν. 

 

2.1.2 Ερωτήµατα επιχειρηµατικού σχεδίου  

Κάθε επιχειρηµατικό σχέδιο κατά τη σύνταξή του απαντάει σε τρία καίρια 

ερωτήµατα: 

� Που βρισκόµαστε τώρα; 

� Που θέλουµε να βρεθούµε; 

� Πως θα καταφέρουµε να βρεθούµε εκεί; 

Για να θέσουµε σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο την έννοια του επιχειρηµατικού 

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

επιχείρησης, οι στρατηγικές που θα ακολουθήσουν για να ικανοποιούµε τους 

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

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

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

χρηµατοδοτηθεί και να λειτουργήσει η επιχείρηση. 

Μέχρι στιγµής είδαµε τι είναι το επιχειρηµατικό σχέδιο, σε αυτό το σηµείο 

λοιπόν πρέπει να δούµε ποιος πρέπει να αναπτύσσει το επιχειρηµατικό σχέδιο. 

Είναι γεγονός ότι πολλοί επιχειρηµατίες καταφεύγουν σε εξωτερικούς 

συµβούλους για την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού σχεδίου τους, κάποιοι µάλιστα 

αναθέτουν εξ’ ολοκλήρου τη σύνταξη του. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να αντιµετωπιστεί 

µε ιδιαίτερη προσοχή ειδικά όταν σκοπεύουν να απευθυνθούν σε πιθανούς 
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χρηµατοδότες. Και αυτό γιατί κανείς δεν γνωρίζει την επιχείρηση, το όραµα και την 

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

στην περίπτωση µιας νέας επιχειρηµατικής ιδέας ή καινοτοµίας, ο ιδρυτής είναι αυτός 

που οφείλει να αναλάβει τη µεγαλύτερη ευθύνη της ανάπτυξης του επιχειρηµατικού 

σχεδίου, αφού στη συνέχεια θα πρέπει να συναντηθεί µε τους ενδεχόµενους 

επενδυτές και να υποστηρίξει την πρόταση που θα έχει αναπτυχθεί στο χαρτί. 

Βέβαια, τα καλύτερα σχέδια αναπτύσσονται οµαδικά, οπότε η καλύτερη λύση 

θα ήταν ένας συνδυασµός, κατά τον οποίο ο επιχειρηµατίας αναπτύσσει την πρότασή 

του σε συνεργασία µε τα εξειδικευµένα µέλη που αποτελούν την οµάδα διοίκησης, 

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

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

εκτελεστικοί διευθυντές αναπτύσσουν τα σχέδια τους και στη συνέχεια όλη η 

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

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

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

έχει περισσότερο συµβουλευτικό χαρακτήρα και να βοηθά κυρίως στο βαθµό που 

αφορά στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες των πιθανών αναγνωστών. 

 

2.1.3 Χρησιµότητα επιχειρηµατικού σχεδίου  

Όπως αναφέραµε παραπάνω το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για 

κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Παρακάτω σας παραθέτουµε τους λόγους για τους 

οποίους τα επιχειρηµατικά σχέδια θεωρούνται τόσο χρήσιµα εργαλεία (Μηλιώτη, 

2001:113-114). 
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� Είναι µια περίληψη και αποτίµηση µιας επιχειρηµατικής ιδέας και το γραπτό 

αποτέλεσµα µιας διαδικασίας σχεδιασµού. 

� Υποχρεώνει τους συµµετέχοντες στην πρόταση να σκεφτούν την επιχειρηµατική 

τους πρόταση µε συστηµατικό τρόπο. 

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

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

χειροπιαστή άποψη µιας νέας επιχείρησης που βρίσκεται στα πρώτα στάδια της 

ανάπτυξής της. 

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

τους. 

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

συνεπειών µιας σειράς στρατηγικών αποφάσεων σχετικά µε την διαχείριση, το 

µάρκετινγκ, τα οικονοµικά και το ανθρώπινο δυναµικό.  

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

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

εξέτασης της αφοσίωσης και των κινήτρων.  

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

προσέγγισης. 

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

αντικειµενικής µατιάς στην επιχείρηση, την αναγνώριση των δυνατών και 

αδυνάτων σηµείων της, ενώ συγκεκριµενοποιεί ανάγκες που πιθανώς να µην 

γινόταν αντιληπτές και λύνει προβλήµατα προτού αυτά εµφανιστούν. 

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

απαιτούµενο όγκο πωλήσεων ώστε η επιχείρηση να είναι βιώσιµη. 
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� Παραθέτει τα απαραίτητα υλικά και τους απαραίτητους πόρους και αποκαλύπτει 

ποια από αυτά πρέπει να αποκτηθούν. 

� Αποτελεί σηµείο αναφοράς και επικοινωνίας µεταξύ των µελλοντικών 

συνεταίρων και την βάση για την υλοποίηση µιας επιχειρηµατικής πρότασης.  

 

2.1.4 Σκοποί επιχειρηµατικού σχεδίου  

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

επιχειρηµατικά σχέδια θεωρούνται χρήσιµα εργαλεία. Σε αυτήν την παράγραφο θα 

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

Ο σκοπός του επιχειρηµατικού σχεδίου είναι πολλαπλός. Μπορεί να 

χρησιµοποιηθεί τόσο εσωτερικά στην επιχείρηση, από τον ιδρυτή, την διοικητική 

οµάδα και το προσωπικό, όσο και από εξωτερικούς φορείς, όπως επενδυτές, πιθανούς 

συνεργάτες, σύµβουλους αλλά και κρατικούς φορείς. 

• Κυρίαρχος σκοπός 

Ένα επιχειρηµατικό σχέδιο χρησιµοποιείται κυρίως σαν προωθητικό υλικό. Ο 

επιχειρηµατίας, αφού εµπνευστεί την ιδέα για την ανάπτυξη µιας καινούριας 

δραστηριότητας και σχηµατίσει την απαραίτητη οµάδα που θα τον πλαισιώσει και 

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

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

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

χρηµατοδότες νέων δραστηριοτήτων στην αγορά, όπως είναι οι εταιρίες κεφαλαίων 

επιχειρηµατικού κινδύνου (Venture Capital), αλλά και ανεξάρτητοι επενδυτές 

(Business Angels ή τράπεζες). 
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Στους ενδεχόµενους επενδυτές θα πρέπει να παρουσιάσει µια ολοκληρωµένη 

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

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

πριν προβούν σε οποιαδήποτε µορφή χρηµατοδότησης. Αυτόν ακριβώς το σκοπό 

εξυπηρετεί το επιχειρηµατικό σχέδιο. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προσέλκυση 

των επενδυτών και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση κεφαλαίου. 

Προσφέρει στους επενδυτές αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις πτυχές των 

προηγούµενων, τρεχουσών και µελλοντικών δραστηριοτήτων της εταιρίας. Το 

επιχειρηµατικό σχέδιο πρέπει να αντανακλά τις ιδέες και τις επιδιώξεις της 

επιχείρησης µε τον πιο σαφή τρόπο, ώστε οι πιθανοί επενδυτές να µπορούν να 

σχηµατίσουν άποψη για το πόσο καλή ευκαιρία και για την ικανότητα της διοίκησης 

να εκµεταλλευτεί αποτελεσµατικά (Finch, 2002). 

• Άλλες λειτουργίες 

Το επιχειρηµατικό σχέδιο δεν είναι όµως, απαραίτητο µόνο για την προώθηση 

της επιχειρηµατικής πρότασης. Είναι αναγκαίο για κάθε νεοσύστατη επιχείρηση και 

σε κάθε νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα. Λειτουργεί ως οδηγός για την επιχείρηση 

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

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

προσδιορισµό των αναγκών της και την πραγµατοποίηση απαραίτητων αλλαγών. 

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

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

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

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

κατάλληλα µέτρα (Stutely, 2003). 
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Επιπλέον, ένα επιχειρηµατικό σχέδιο είναι και ένα εργαλείο ανακεφαλαίωσης 

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

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

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

επιχειρηµατικό σχέδιο καθορίζει βασικούς δείκτες απόδοσης για την αξιολόγηση των 

µελλοντικών δραστηριοτήτων. Στο σηµερινό οικονοµικό περιβάλλον, η δυνατότητα 

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

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

όσο το δυνατόν νωρίτερα η ανάγκη για επαναξιολόγηση των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων όταν η εταιρία υστερεί σε απόδοση. 

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

εταιρία στην προσπάθειά της για εξασφάλιση χρηµατοδότησης, αλλά συµβάλει και 

στην ανάπτυξη της επιχείρησης µακροπρόθεσµα. Χρησιµεύει ως εγχειρίδιο για την 

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

συµβουλίου. 

 

2.1.5 Πλεονεκτήµατα του επιχειρηµατικού σχεδίου για επιχειρήσεις και 

επενδύτες  

Ένα σωστά οργανωµένο επιχειρηµατικό σχέδιο, συνοπτικό αλλά και πλήρες 

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

αποτελεί πηγή πολλών πλεονεκτηµάτων τόσο για τους επιχειρηµατίες όσο και τους 

επενδυτές. Αντίθετα, η απουσία των παραπάνω χαρακτηριστικών από το 

επιχειρηµατικό σχέδιο, είναι αιτία απόρριψης της επιχειρηµατικής πρότασης χωρίς 

δεύτερη σκέψη από τους επενδυτές και πιθανότατα παράγοντας αποτυχίας για την 
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επιχείρηση µακροπρόθεσµα. Αυτή η άποψη ενισχύεται ακόµη περισσότερο αν 

λάβουµε υπόψη στοιχεία που προέκυψαν από έρευνες στο χώρο των εταιριών 

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

που υποβάλλονται σε εταιρίες κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών, 

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

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

επιχειρηµατίες ενός άρτιου επιχειρησιακού σχεδίου και κάνει τα πλεονεκτήµατα ενός 

τέτοιου εγγράφου ακόµη πιο ισχυρά. 

Τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν αφορούν και στις δύο πλευρές που 

συµµετέχουν στην προσπάθεια ανεύρεσης κεφαλαίου για την χρηµατοδότηση µιας 

νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας, τον επιχειρηµατία και τον επενδυτή (Κέφης 

και Παπαζαχαρίου, 2009). 

� Πλεονεκτήµατα για τον επιχειρηµατία 

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

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

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

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

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

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

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

Καταρχήν, προσελκύει το ενδιαφέρον πιθανών επενδυτών, παρέχοντας 

πληροφορία για την επιχειρηµατική δραστηριότητα και καλύπτοντας όλους τους 

τοµείς που πιθανώς να τους ενδιαφέρουν, όπως π.χ. σχετικά µε τις µεθόδους που θα 

χρησιµοποιηθούν, την αγορά στην οποία σκοπεύετε να απευθυνθείτε, την κατάρτιση 

των µελών που θα αποτελέσουν την οµάδα διοίκησης, κρίσιµα νοµικά ζητήµατα, 
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πηγές που θα προσδώσουν στην επιχείρηση το πλεονέκτηµα έναντι των 

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

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

επιτρέπει την ταχύτερη και ευκολότερη διάδοση της επιχειρηµατικής πρότασης σε 

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

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

προσέγγιση µεγάλου αριθµού ανθρώπων µε τη χρησιµοποίηση ενός τέτοιου 

εγγράφου, παρά µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 

Εξάλλου, ανεξαρτήτως εάν υπάρχει ανάγκη χρηµατοδότησης, το 

επιχειρηµατικό σχέδιο δεν παύει να αποτελεί έναν οδηγό για τη δηµιουργία αξίας από 

και για την επιχείρηση. Το γραπτό σχέδιο βοηθά στην υλοποίηση των επιθυµητών 

στρατηγικών, προτείνοντας τις δράσεις που µπορούν να οδηγήσουν σε 

αποτελεσµατική εφαρµογή τους. Αντίστοιχα, η επικοινωνία του σχεδίου και ο 

προβληµατισµός που δηµιουργεί συντελεί συνήθως στην παραγωγή νέων ιδεών, στη 

βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και στην αξιοποίηση των διαθέσιµων 

δυνάµεων στις παραπάνω κατευθύνσεις. Θα µπορούσαµε λοιπόν να πούµε ότι το 

επιχειρηµατικό σχέδιο συµβάλει σηµαντικά στη βελτίωση της επιχείρησης. 

Επιπρόσθετα, ένα οργανωµένο επιχειρηµατικό σχέδιο αποτελεί τη βάση για 

παρακολούθηση και έλεγχο. Με την έναρξη µιας νέας επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας καθορίζονται κάποιοι στόχοι, οι οποίοι αναφέρονται τόσο σε 

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

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

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

οποίο περιλαµβάνει επίσης ένα χρηµατοοικονοµικό πλάνο µε επιµέρους οικονοµικά 

στοιχεία και προβλέψεις για συγκεκριµένες χρονικές περιόδους. Με αυτόν τον τρόπο 
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δίνεται η δυνατότητα στη διοίκηση να παρακολουθεί και να ελέγχει το βαθµό 

επίτευξής τους, συγκρίνοντας σε τακτά χρονικά διαστήµατα τα πραγµατικά στοιχεία 

απόδοσης της επιχείρησης µε τα αντίστοιχα προκαθορισµένα επιθυµητά στοιχεία. 

Ανάλογα λοιπόν, µε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τη σύγκριση, προχωρά σε 

εξαγωγή συµπερασµάτων για την πορεία της επιχείρησης και σε αναθεωρήσεις 

στόχων και διαδικασιών, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Μια ακόµη λειτουργία του επιχειρηµατικό σχεδίου και εξίσου σηµαντική µε 

τις προηγούµενες, είναι ότι προκαλεί τη δηµιουργία εµπεριστατωµένης 

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

επενδυτές είτε άλλοι επιχειρησιακοί συνεργάτες ή σύµβουλοι. Οι αναγνώστες του 

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

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

έγγραφο, µε αποτέλεσµα να µπορούν να σχηµατίσουν εµπεριστατωµένη και σαφή 

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

διαπιστώσεις και οι ενστάσεις τους µεταφέρονται άµεσα στον επιχειρηµατία και στην 

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

πραγµατοποίηση απαραίτητων διορθωτικών κινήσεων όσον αφορά το σχεδιασµό και 

την οργάνωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

� Πλεονεκτήµατα για τον επενδυτή 

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

προκύψουν και για τους πιθανούς επενδυτές. Συγκεκριµένα, ο ενδεχόµενος 

χρηµατοδότης έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την επιχειρηµατική πρόταση, την 

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

δυνατότητες υλοποίησης της προσπάθειας πριν πραγµατοποιηθεί η επένδυση. Θα 

ήταν µεγάλος ο κίνδυνος για έναν επενδυτή να προχωρήσει στη χρηµατοδότηση µιας 
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επιχείρησης, χωρίς να εξετάσει όλες τις πτυχές της νέας δραστηριότητας. Ακριβώς 

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

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

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

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

συµφωνία (Κέφης και Παπαζαχαρίου, 2009). 

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

δυνατότητα σύγκρισης πολλών επιχειρηµατικών προτάσεων σε µικρό χρονικό 

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

παρουσιάζεται χωρίς δεύτερη σκέψη. Σκοπός τους είναι να επιλέξουν την καλύτερη 

δυνατή ή τις καλύτερες δυνατές ανάµεσα σε αρκετές υλοποιήσιµες προτάσεις και 

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

δεδοµένο ότι ο χρόνος είναι περιορισµένος, το επιχειρηµατικό σχέδιο συνεισφέρει 

σηµαντικά στην επιλογή των καταλλήλων προτάσεων σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

Τα σχέδια που λαµβάνουν συνεχώς από επίδοξους επιχειρηµατίες, έχουν τη 

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

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

ενδιαφέρονται και µε βάση προκαθορισµένα κριτήρια να καταλήξουν στην έγκριση 

της καλύτερης ευκαιρίας. 

Όπως ο επιχειρηµατίας µπορεί να χρησιµοποιήσει το επιχειρηµατικά σχέδιο 

ως ένα µέσο παρακολούθησης της πορείας της δραστηριότητάς του, οµοίως και ο 

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

την πορεία της επένδυσής του. Μετά την πραγµατοποίηση της επένδυσης, οι 

χρηµατοδότες δεν είναι απλοί και παθητικοί παρατηρητές της πορείας της 

επιχείρησης. Αντιθέτως, το ενδιαφέρον τους είναι τεράστιο για την πορεία της 
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επένδυσής τους και για το αν αυτή δείχνει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, 

τόσο σε ότι αφορά στην απόδοση των κεφαλαίων τους όσο και για το αν είναι 

σύµφωνη µε τους στόχους που έχουν τεθεί από τον επιχειρηµατία (Μηλιώτη, 2001). 

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

χρονικά διαστήµατα, σε συγκρίσεις των πραγµατικών στοιχείων απόδοσης της 

επιχείρησης µε τα επιθυµητά, ώστε να είναι σε θέση να αποφασίσει για την 

περαιτέρω στάση του. Αν θα πρέπει να συνεχίσει τη συνεργασία του, πιθανότατα και 

µε συµπληρωµατική χρηµατοδότηση, ή αν είναι καιρός να αναζητήσει κάποιον τρόπο 

εξόδου, σε περίπτωση που τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα είναι δυσοίωνα. 

 

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T 

Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασµού του µάρκετινγκ, το 

οποίο χρησιµοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος µίας επιχείρησης, όταν η επιχείρηση πρέπει να λάβει µία απόφαση σε 

σχέση µε τους στόχους που έχει θέσει ή µε σκοπό την επίτευξή τους. Το αρκτικόλεξο 

SWOT προκύπτει από τις αγγλικές λέξεις: Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats (αντίστοιχα στα ελληνικά: δυνατά σηµεία, αδύναµα σηµεία, ευκαιρίες, 

απειλές) (Nikolaou and Evangelinos, 2010). 

Κατά την ανάλυση SWOT µελετώνται τα δυνατά και αδύνατα σηµεία µίας 

επιχείρησης, καθώς και οι ευκαιρίες και οι απειλές που υπάρχουν. 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 
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επενδύσεις, κλπ.). 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.) (Shinno et al., 2006). 

Η µήτρα SWOT περιέχει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά στοιχεία. Σαν 

εργαλείο, 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 (Zavadskas et al., 2010). Γι’ αυτόν ακριβώς το 

λόγο χρησιµοποιείται συνήθως συµπληρωµατικά µε την ανάλυση PEST1. Στο 

διάγραµµα 1 παρουσιάζεται η τυπική λειτουργία της ανάλυσης SWOT (Shinno et al., 

2006). 

 

∆ιάγραµµα 1. Η λογική της ανάλυσης SWOT 

                                                           
1
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Εποµένως κατά την ανάλυση SWOT, µε τη µελέτη του εσωτερικού της 

περιβάλλοντος η επιχείρηση θα εντοπίσει µια σειρά από δυνάµεις και αδυναµίες ενώ 

µε την µελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος θα ανακαλύψει τις ευκαιρίες αλλά και 

τις απειλές. Χαρακτηριστικά δεδοµένα που θα συµπεριληφθούν στη µήτρα SWOT 

είναι τα εξής (Markovska et al., 2009): 

� ∆υνάµεις 

• Ευέλικτη στρατηγική 

• Ισχυρή χρηµατοοικονοµική κατάσταση 

• Πλεονεκτήµατα κόστους 

• Ισχυρό όνοµα – εικόνα στην αγορά 

• Ικανότητες στη δηµιουργία καινοτοµικών προϊόντων 

• Ηγετική θέση στην αγορά 

• Ισχυρές υπηρεσίες µετά την πώληση 

• Τεχνολογία προστατευµένη µε πατέντες 

• Ισχυρή διαφήµιση 

• Ποιότητα προϊόντων 

• Στενές σχέσεις µε επιχειρήσεις συµµάχους 

 

� Αδυναµίες 

• Ασαφής στρατηγική κατεύθυνση 

• Μεγάλη δανειακή επιβάρυνση 

• Απαρχαιωµένες παραγωγικές εγκαταστάσεις 

• Εσωτερικά λειτουργικά προβλήµατα 

• Υψηλότερα κόστη έναντι των ανταγωνιστών 

• Χαµηλή κερδοφορία 
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• Έλλειψη ορισµένων ικανοτήτων που ζητάει η αγορά 

• Αδυναµίες σε θέµατα έρευνας και ανάπτυξης 

• Πολύ ρηχή γραµµή προϊόντων 

• Αδυναµία στον τοµέα του marketing 

 

� Ευκαιρίες 

• Προσέγγιση επιπλέον τµηµάτων της αγοράς 

• Επέκταση σε νέες γεωγραφικές περιοχές 

• Επέκταση της γραµµής προϊόντων 

• Μεταφορά ικανοτήτων σε νέα προϊόντα 

• Καθετοποίηση δραστηριοτήτων 

• Να αποσπάσουµε µερίδια αγοράς από ανταγωνιστές 

• Εξαγορά ανταγωνιστών 

• Στρατηγικές συµµαχίες για είσοδο σε νέες αγορές 

• Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών 

 

� Απειλές 

• Είσοδος στην αγορά ισχυρών νέων ανταγωνιστών 

• Απώλεια εσόδων από υποκατάστατα 

• Επιβραδυνόµενη ανάπτυξη αγοράς 

• ∆υσµενείς αλλαγές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες 

• Επαχθείς οικονοµικά νέες κρατικές ρυθµίσεις / παρεµβάσεις 

• Αυξανόµενη ισχυροποίηση πελατών ή και προµηθευτών 

• Αλλαγή στις προτιµήσεις των καταναλωτών 

• ∆ηµογραφικές αλλαγές 
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Ωστόσο η ανάλυση SWOT έχει ορισµένα σηµαντικά µειονεκτήµατα. Τα προβλήµατα 

- µειονεκτήµατα που εντοπίζονται αφορούν την εσωτερική φύση της ανάλυσης 

SWOT και πιο συγκεκριµένα (Fleisher and Bensoussan, 2001): 

� Το µήκος των καταστάσεων (Iists) των παραγόντων-µεταβλητών που 

αναφέρονται στην ανάλυση. 

� ∆εν υπάρχει καµία απαίτηση για την ιεράρχηση και στάθµιση των παραγόντων 

που εντοπίζονται, ανάλογα µε την σηµαντικότητά τους. 

� Χρήση ασαφών και διφορούµενων λέξεων και φράσεων. 

� Καµία πρόταση για τον τρόπο επίλυσης των διαφωνιών. 

� Καµία υποχρέωση για επαλήθευση των δηλώσεων και απόψεων µε βάση 

δεδοµένα ή αναλύσεις. 

� Απαιτείται µόνο ανάλυση ενός επιπέδου (και όχι πολυεπίπεδη). 

� Καµία λογική σύνδεση µε κάποια φάση εφαρµογής. 

Με άλλα λόγια υπάρχει έλλειψη ακρίβειας στην ανάλυση SWOT, καθώς 

αναπτύχθηκε σε µια εποχή στην οποία οι αγορές ήταν κατά κανόνα σταθερές. Οι 

σηµερινές όµως αγορές χαρακτηρίζονται από ποικιλία, δυναµική φύση της ζήτησης, 

πολλαπλασιασµό των τµηµάτων, ανοµοιογένεια και αστάθεια. Εποµένως, οι 

σηµερινές αγορές κρίνονται ακατάλληλες για την λογική της προσέγγισης SWOT. 

∆ηλαδή, η ανάλυση SWOT, όπως εφαρµόζεται σήµερα δεν µπορεί να αποτελεί ένα 

αποτελεσµατικό εργαλείο ανάλυσης (Lee and Lin, 2008). 

Οπότε, η συγκεκριµένη ανάλυση είναι χρήσιµη για την κατανόηση και 

σχεδίαση επιχειρηµατικών πλάνων αλλά πάντοτε θα πρέπει να προσµετρείται το 
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χρονικό σηµείο κατάρτισης και των παραγόντων που επηρεάζουν το επιχειρηµατικό 

περιβάλλον. 

 

2.3 Επιχειρηµατικά Κίνητρα 

Στη διεθνή βιβλιογραφία τα επιχειρηµατικά κίνητρα αναφέρονται ως τα µέτρα 

προώθησης του «επιχειρείν» εκ µέρους του Κράτους (Billings, 2009). Μέσα 

προώθησης είναι η εφαρµογή ευνοϊκών φορολογικών συνθηκών, η παροχή 

εκπαίδευσης και συνεχούς οικονοµικής αλλά και τεχνικής υποστήριξης προς τους 

επίδοξους (ή υφιστάµενους) επιχειρηµατίες (Freedman and Owens, 2011). 

Στην Ελλάδα, τα τελευταία δυο έτη παρατηρείται µια συνεχής ενασχόληση 

της πολιτείας µε την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας. Οι 

φορείς ανάληψης σχετικών δράσεων είναι είτε δηµοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου είτε 

µη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Οι δηµοσίου δικαίου φορείς πρόσκεινται στα αρµόδια 

υπουργεία και αφορούν την κρατική ενίσχυση (επιχορήγηση) υπό σύσταση ή 

υφιστάµενων µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσω κοινοτικών κονδυλίων (Gaure and 

Knut, 2009). Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) είναι πρόγραµµα το 

οποίο λαµβάνει χώρα από το 2007 έως το 2013 και στην ουσία είναι η συνέχιση του 

Γ’ Κοινοτικού Προγράµµατος Στήριξης (ΚΠΣ), άρα στην ουσία είναι το ∆’ ΚΠΣ. 

Μέσω αυτού του προγράµµατος θα διατεθούν στην Ελληνική αγορά περίπου 20.4 δις 

από τα ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περίπου 32 δις από την Ελλάδα. Είναι 

γενικότερα το σύνολο των προγραµµάτων όπου µέσα από αυτά θα διατεθούν και τα 

παραπάνω ποσά και χαρακτηρίζεται ως µια “οµπρέλα” κάτω από την οποία, µεταξύ 

άλλων, βρίσκονται και τα προγράµµατα για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, όπου 

ενδιαφέρει και τους περισσότερους επίδοξους επιχειρηµατίες. Μέσα από το ΕΣΠΑ 



47 

 

χρηµατοδοτούνται διαφόρων ειδών τοµείς, όπως για παράδειγµα νεοεισερχόµενες 

επιχειρήσεις, βοηθά στην νεανική και γυναικεία επιχειρηµατικότητα και βοηθάει 

συνήθως και επιχειρήσεις όπου ασχολούνται µε τον τουρισµό όπως στην µελέτη 

περίπτωσης που αναφερόµαστε για το πώς µπορεί να επωφεληθεί µια επιχείρηση από 

το συγκεκριµένο πρόγραµµα (www.espa.gr). 

Μια άλλη διάσταση των επιχειρηµατικών κινήτρων διαφαίνονται µέσα από 

τους επενδυτικούς νόµους όπου αναφέρονται σε µια εναλλακτική µορφή παροχής 

επιχειρηµατικών κινήτρων και αφορούν συνήθως επενδυτικά έργα σηµαντικά 

υψηλότερου προϋπολογισµού συγκριτικά µε αυτά του ΕΣΠΑ. Το Ελληνικό 

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων προ 

διετίας προκήρυξε την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του νέου αναπτυξιακού / 

επενδυτικού νόµου 3908/2011. Με το Ν. 3908/2011 καλύπτονται όλοι οι τοµείς της 

οικονοµίας, (εκτός από εκείνους που προβλέπονται στο άρθρο 2 του νόµου). Κάθε 

επενδυτικό σχέδιο υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική µορφή σε ειδική 

ιστοσελίδα και σε έντυπη µορφή στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών. 

Καθορίζονται σταθερές προθεσµίες υποβολής αιτήσεων (Απρίλιος και Οκτώβριος) 

και εισάγεται νέα διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων σχεδίων µε τη 

θεσµοθέτηση Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών και Ελεγκτών. Απώτερος στόχος του 

Υπουργείου είναι να χρηµατοδοτήσει νέες και υφιστάµενες επιχειρήσεις βιώσιµες, 

που σέβονται το περιβάλλον, προωθούν την καινοτοµία, ενισχύουν την περιφερειακή 

συνοχή, δηµιουργούν θέσεις εργασίας και «βάζουν στο παιχνίδι» τη νέα γενιά 

(www.ypoian.gr). 

Οι κατηγορίες επενδύσεων και ουσιαστικά αποτελούν ένα επιπλέον κίνητρο 

που χρηµατοδοτούνται στα πλαίσια του ίδιου νόµου είναι οι ακόλουθες: 
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1. Γενική Επιχειρηµατικότητα: Αφορά κάθε επιχειρηµατία και προβλέπει  

φοροαπαλλαγές κλιµακούµενες έως και 10 χρόνια, µέχρι το 100% του ανώτατου 

επιτρεπόµενου ύψους ενίσχυσης. 

2. Περιφερειακή Συνοχή: Αφορά επενδυτές µε σχέδια που καλύπτουν τοπικές 

ανάγκες ή αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. 

Προβλέπει όλα τα είδη των ενισχύσεων.  Το ποσοστό επιχορήγησης και 

επιδότησης leasing µπορεί να φτάσει µέχρι και το 70% του ανώτατου 

επιτρεπόµενου ύψους ενίσχυσης. Για τις νέες επιχειρήσεις, το παραπάνω ποσοστό 

προσαυξάνεται κατά 10%. 

3. Τεχνολογική Ανάπτυξη: Αφορά: επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να επενδύσουν 

στην καινοτοµία και να εκσυγχρονίσουν τεχνολογικά την επιχείρηση τους. 

Προβλέπει: όλα τα είδη των ενισχύσεων. Το ποσοστό επιχορήγησης και 

επιδότησης leasing µπορεί να φτάσει µέχρι και το 80% του ανώτατου 

επιτρεπόµενου ύψους ενίσχυσης. 

4. Νεανική Επιχειρηµατικότητα: Αφορά επιχειρήσεις νέων, 20 µέχρι 40 ετών. 

Προβλέπει ενίσχυση για το σύνολο σχεδόν των δαπανών (και των λειτουργικών) 

για 5 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας. Η συνολική ενίσχυση µπορεί να φτάσει 

µέχρι 1.000.000 ευρώ. 

5. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια: Αφορά επενδυτές µε σχέδια ύψους τουλάχιστον 

50.000.000 ευρώ. Προβλέπει όλα τα είδη των ενισχύσεων µεµονωµένα ή 

συνδυαστικά. Το ύψος της ενίσχυσης µειώνεται  όσο αυξάνει το ύψος της 

επένδυσης. Η επιχορήγηση-επιδότηση δεν µπορεί να ξεπερνά το 60% της 

συνολικής ενίσχυσης. 
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6. Ολοκληρωµένα Πολυετή Επενδυτικά Σχέδια: Αφορά επιχειρηµατίες µε σχέδια 

υλοποίησης ολοκληρωµένων πολυετών (2-5 έτη) σχεδίων επιχειρήσεων, για τις 

οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύστασή τους, άνω των 

2.000.000 ευρώ. Στόχος είναι ο τεχνολογικός, διοικητικός, οργανωτικός, και 

επιχειρησιακός εκσυγχρονισµός. Προβλέπει: φοροαπαλλαγές µέχρι το 100% του 

ανώτατου επιτρεπόµενου ύψους ενίσχυσης. 

7. Σχέδια Συνέργειας και ∆ικτύωσης (Clustering): Αφορά επιχειρηµατικά σχήµατα 

συνέργειας και δικτύωσης 10 τουλάχιστον επιχειρήσεων σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη και πέντε στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπό µορφή κοινοπραξίας. 

Προβλέπει τη δυνατότητα παροχής κάθε είδους ενίσχυσης. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σηµαντικά κίνητρα επιχειρηµατικότητας δίνονται µέσα 

από κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις (επιχορηγήσεις). Οι Ευρωπαϊκές Επιχορηγήσεις / 

Χορηγίες (GRANTS) αφορούν κυρίως προγράµµατα και δράσεις που σχετίζονται µε 

τις Ευρωπαϊκές πολιτικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλόγως των στόχων της 

ανακοινώνει τις προτεραιότητες βάση των οποίων επιλέγονται έργα προς 

χρηµατοδότηση. Με άλλα λόγια, προκειµένου να εφαρµοστούν οι πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηµατοδοτεί την υλοποίηση 

προγραµµάτων ή δράσεων που σχετίζονται µε αυτές. Η ίδια η ΕΕ θέτει το γενικό 

πλαίσιο και ο αιτών περιγράφει σε πρόταση πώς θα πετύχει συγκεκριµένους. Η ιδία 

συµµετοχή του αιτούντος είναι υποχρεωτική και κυµαίνεται από 2% έως 50%. 

∆ικαιούχοι επιχορήγησης είναι κυρίως φορείς δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα και 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις άτοµα, που επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 

την ικανότητά τους να εφαρµόσουν τα σχετικά προγράµµατα. Τα προγράµµατα αυτά 

δεν καλύπτουν επενδύσεις για ιδιωτικές επιχειρήσεις µε σκοπό το κέρδος αλλά 

αφορούν κυρίως σε προγράµµατα πιλοτικής εφαρµογής και κοινωφελούς σκοπού. 
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∆εδοµένου ότι οι επιχορηγήσεις καλύπτουν πολλαπλούς τοµείς, οι συγκεκριµένοι 

όροι που πρέπει να τηρηθούν διαφέρουν από τοµέα σε τοµέα. Είναι σηµαντικό να 

µελετηθούν προσεκτικά οι κανόνες κάθε προγράµµατος επιχορήγησης. 

Οι βασικές αρχές που ισχύουν σε κάθε περίπτωση, είναι ότι οι επιχορηγήσεις 

είναι µια µορφή συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης. Η ΕΕ δεν χρηµατοδοτεί τα 

προγράµµατα έως 100%. Μόνο τα προγράµµατα που πραγµατοποιούνται εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τη δυνατότητα πλήρους χρηµατοδότησης. Επίσης, δεν 

µπορούν να οδηγήσουν σε κέρδος για τους δικαιούχους τους, παρά µόνο να 

καλυφθούν όλα τα έξοδα, ενώ δεν απονέµονται αναδροµικά για έργα που έχουν ήδη 

ολοκληρωθεί. (http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_en.htm). 

 

2.4 Επιχειρηµατική Καινοτοµία 

Υπάρχουν αρκετοί ορισµοί της έννοιας της επιχειρηµατικής καινοτοµίας που έχουν 

οριοθετηθεί και διατυπωθεί κατά τα τελευταία χρόνια. Ορισµένοι από τους πιο 

σηµαντικούς είναι οι εξής: 

1. Η καινοτοµία ορίζεται ως η χρήση της γνώσης, µε σκοπό τη µετατροπή των νέων 

ιδεών σε νέα προϊόντα – υπηρεσίες και την ανάπτυξη νέων και βελτιωµένων 

διαδικασιών. Στη διαδικασία της καινοτοµίας χρησιµοποιούνται νέες ή ήδη 

υπάρχουσες δεξιότητες και γνώσεις, µε στόχο την υλοποίηση προϊόντων και 

διαδικασιών που θα αυξήσουν την αποδοτικότητα και τα κέρδη της επιχείρησης 

(Teece, 2006). 

2. Η καινοτοµία προέρχεται από τον λατινικό όρο «innovare», ο οποίος σηµαίνει το 

να κάνει κάποιος κάτι καινούριο  (Capaldo, 2007). 
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3. Επίσης, ως καινοτοµία ορίζεται ως «κάθε ιδέα, τρόπος παρουσίασης ή εργαλείο, 

το οποίο είναι νέο, µε την έννοια ότι τα χαρακτηριστικά του είναι διαφορετικά 

από εκείνα των προηγούµενων» (Palmatier, 2008). 

4. Υπάρχει και ένας ορισµός της έννοιας της καινοτοµίας από οικονοµικής άποψη, ο 

οποίος ορίζει ότι καινοτοµία είναι «η εισαγωγή µιας νέας µεθόδου παραγωγής 

που µειώνει το κόστος ή η εισαγωγή ενός νέου προϊόντος καλύτερου και 

προτιµότερου από το παλιό» (Soresku, 2007). 

Η καινοτοµία µπορεί να εµφανίζεται σε διάφορες µορφές και µπορεί να 

προέρχεται από διάφορες πηγές. Σχετικά µε τις µορφές της, διακρίνεται σε δυο (2) 

κατηγορίες (Capaldo, 2007): 

i. Στην τεχνολογική καινοτοµία 

ii. Στη µη τεχνολογική καινοτοµία 

Στην τεχνολογική καινοτοµία περιλαµβάνονται όλες οι επιστηµονικές, 

τεχνολογικές, οικονοµικές, οργανωτικές και εµπορικές δραστηριότητες µιας 

επιχείρησης, οι οποίες αποσκοπούν σε ενέργειες προκειµένου να αυξηθεί η 

αποδοτικότητα της επιχείρησης και να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητά της. Η 

τεχνολογική καινοτοµία εµφανίζεται µε δυο (2) µορφές: 

• Την καινοτοµία προϊόντος ή υπηρεσίας 

• Την καινοτοµία διαδικασίας 

Για να θεωρηθεί ένα προϊόν ή µια διαδικασία ως τεχνολογική καινοτοµία θα 

πρέπει να υφίστανται ως νέα, για την επιχείρηση που τα υλοποιεί, χωρίς όµως αυτό 

να σηµαίνει ότι είναι νέα και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Η καινοτοµία προϊόντος 

αναφέρεται στην εισαγωγή ενός προϊόντος, νέου ή σηµαντικού βελτιωµένου σε σχέση 

µε τα βασικά του χαρακτηριστικά ή µε αυτά των προϊόντων που προϋπήρχαν, τις 
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τεχνικές προδιαγραφές, το ενσωµατωµένο λογισµικό ή µε άλλα συστατικά στοιχεία. 

Η τεχνολογική καινοτοµία διαδικασίας ορίζεται ως η υιοθέτηση από την επιχείρηση 

νέων ή σηµαντικά βελτιωµένων διαδικασιών, οι οποίες αφορούν στην παραγωγή ή 

στη διανοµή. Τέτοιες διαδικασίες αναφέρονται στην αλλαγή του εξοπλισµού, στην 

οργάνωση της παραγωγής, σε αλλαγές στους ανθρώπινους πόρους ή σε έναν 

συνδυασµό όλων ανωτέρω. 

Οι δραστηριότητες τεχνολογικής καινοτοµίας προϊόντων και διαδικασιών µιας 

επιχείρησης µπορεί να είναι επιτυχείς, ανακληθείσες ή συνεχιζόµενες, σε µια 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Όταν µια επιχείρηση υλοποιήσει νέα ή βελτιωµένα 

τεχνολογικά προϊόντα ή διαδικασίες, τότε έχει προβεί σε επιτυχείς δραστηριότητες. 

Ανακληθείσες είναι οι δραστηριότητες της επιχείρησης που δεν ολοκληρώνονται για 

την υλοποίηση του νέου ή βελτιωµένου προϊόντος ή της διαδικασίας. Αυτό µπορεί να 

προκληθεί από την εµφάνιση δυσκολιών ή την πώληση της ιδέας ή της τεχνολογίας 

σε κάποια άλλη επιχείρηση. Τέλος, όταν οι εργασίες της επιχείρησης βρίσκονται σε 

εξέλιξη, οι δραστηριότητες ονοµάζονται συνεχιζόµενες. 

Στην κατηγορία της µη τεχνολογικής καινοτοµίας ανήκουν δυο (2) 

καινοτοµικές δραστηριότητες: η οργανωτική καινοτοµία και η καινοτοµία εµπορίας 

(White και Bruton, 2006). Οι µη τεχνολογικές καινοτοµίες σχετίζονται µε 

οργανωτικές και διοικητικές καινοτοµίες για την υλοποίηση προηγµένων τεχνικών 

διοίκησης. Στη µη τεχνολογική καινοτοµία ανήκουν όλες οι δραστηριότητες 

καινοτοµίας που δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως τεχνολογικές. Οι 

δραστηριότητες αυτές δεν αναφέρονται σε υλοποιηµένα τεχνολογικώς νέα ή 

βελτιωµένα προϊόντα και διαδικασίες. 

Οργανωτική καινοτοµία είναι η εφαρµογή νέων µεθόδων ή σηµαντικών 

µεταβολών των µεθόδων, αναφορικά µε τη δοµή ή τη διοίκηση της επιχείρησης, που 
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αποσκοπούν στη βελτίωση της χρήσης των γνώσεων στην επιχείρηση, της ποιότητας 

των αγαθών και των υπηρεσιών ή της αποτελεσµατικότητας των ροών εργασίας. Στην 

περίπτωση κατά την οποία αυτές οι αλλαγές οδηγήσουν σε µετρήσιµες αλλαγές στην 

απόδοση µιας επιχείρησης, είτε αυτές συντελεστούν στην παραγωγικότητα είτε στις 

πωλήσεις, τότε αυτές οι αλλαγές ανήκουν στην κατηγορία των τεχνολογικών 

καινοτοµιών. Από την άλλη πλευρά, η καινοτοµία εµπορίας είναι η εφαρµογή νέων ή 

σηµαντικά βελτιωµένων σχεδίων ή µεθόδων πώλησης, που αποσκοπούν στην αύξηση 

της ελκυστικότητας των αγαθών και των υπηρεσιών ή στην είσοδο σε νέες αγορές 

(White και Bruton, 2006). 

Στην επαγγελµατική ζωή των ατόµων υπάρχει το στοιχείο της καινοτοµίας 

κάθε στιγµή. «Οι περισσότερες από τις ενέργειές µας να κάνουµε κάτι θετικό, του 

οποίου τα αποτελέσµατα θα κάνουµε πολύ καιρό για να δούµε, δεν είναι τίποτε άλλο 

παρά το αποτέλεσµα της ζωντάνιας µας που µας διακατέχει, της ενστικτώδους 

απόφασης να ενεργήσουµε και να µην µείνουµε αδρανείς και όχι του ενδελεχούς 

υπολογισµού των ωφελειών και των πιθανοτήτων επιτυχία. Οι επιχειρήσεις 

κοροϊδεύουν τον εαυτό τους αν λένε ότι παρακινούνται µόνο από τις πιθανές 

προοπτικές µιας ενέργειας. Αν το στοιχείο της ζωντάνιας (animal spirit) εκλείψει και το 

πνεύµα της αισιοδοξίας χαθεί, αφήνοντάς µας να εξαρτόµαστε µόνο από µια σειρά 

µαθηµατικών προσδοκιών, τότε οι επιχειρήσεις θα ξεθωριάσουν, θα πεθάνουν», όπως 

δηλώνει ο παγκοσµίας φήµης οικονοµολόγος, Ch. Freeman (Σ.Β.Ε.Ε., 2006). 

Στην Ελλάδα, µελλοντικά, οι τάσεις για επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία 

αναµένεται να αυξηθούν, δεδοµένου ότι οι εργασιακές συνθήκες και προοπτικές 

δυσχεραίνουν συνεχώς τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Το 

φαινόµενο της «αναγκαστικής επιχειρηµατικότητας» σίγουρα δεν µπορεί να 

αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη καινοτοµιών αλλά µπορεί να δηµιουργήσει τις 
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συνθήκες για καινοτοµία. Σηµαντικές µελλοντικές ευκαιρίες αφορούν την 

εκµετάλλευση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ηλιακή, αιολική ενέργεια κλπ.) αλλά 

και την υιοθέτηση της συνεχώς αναπτυσσόµενης τεχνολογίας πληροφορικής. 

Αντιθέτως, απειλή αποτελεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών από 

άµεσα ανταγωνιστικές χώρες, τη στιγµή που η ελληνική οικονοµία βυθίζεται σε 

πρωτοφανή ύφεση. Αυτό συνεπάγεται ότι η καινοτοµία µπορεί να στραφεί σε 

οποιαδήποτε από τις τέσσερις διαστάσεις της ανάλογα µε την ύπαρξη ευνοϊκών 

συνθηκών του περιβάλλοντος για την ανάπτυξής της. Οι διαστάσεις αυτές είναι 

(Gerard and Johnson, 2007): 

• Καινοτοµία σε νοητικό επίπεδο 

• Καινοτοµία σε προϊόν – υπηρεσία 

• Καινοτοµία στη στρατηγική 

• Καινοτοµία στις διαδικασίες. 

Σε συνδυασµό µε την ανάλυση του µακροπεριβάλλοντος, οι βασικότεροι παράγοντες 

που δηµιουργούν «εθνική ζήτηση» για καινοτοµίες και νέες επιχειρηµατικές δράσεις 

στην Ελλάδα είναι: 

 

1. Η δυνατότητα αποτελεσµατικού benchmarking µέσω του διαδικτύου 

2. Η γεωπολιτική θέση της χώρας που ευνοεί αρκετές επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες 

3. Η φήµη του ελληνικού πληθυσµού για την κουλτούρα και τη δεξιοτεχνία του σε 

ορισµένους τοµείς 

4. Οι προσωπικές δεξιότητες και το όραµα των ελλήνων επιχειρηµατιών  



55 

 

5. Ύπαρξη φορέων για ενηµέρωση και mentoring πάνω σε νέες επιχειρηµατικές 

κινήσεις 

6. ∆υσοίωνο εργασιακό περιβάλλον που ωθεί τους Έλληνες στην 

επιχειρηµατικότητα ή τουλάχιστον στην αυτοαπασχόληση.  

Από την άλλη πλευρά, προσκόµµατα στην ανάπτυξη νέων και καινοτοµικών 

επιχειρήσεων θα µπορούσαν να αποτελέσουν τα εξής: 

1. Η γραφειοκρατία και η πολυπλοκότητα στην ίδρυση επιχειρήσεων 

2. Το ανεπαρκές νοµικό πλαίσιο για καινοτοµικά προϊόντα 

3. Η δυσκολία στη χρηµατοδότηση των καινοτοµικών επενδύσεων (ανεπάρκεια 

ιδίων κεφαλαίων και έλλειψη τραπεζικού δανεισµού) 

4. Ύπαρξη «κλειστών» επαγγελµάτων και αγορών 

5. Υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις και στενή λογιστική επιτήρηση (ο 

επιχειρηµατίας θεωρείται εκ προοιµίου ότι φοροδιαφεύγει) 

6. Το δυσµενές µακροοικονοµικό περιβάλλον 

7. Ο φόβος για αντιµετώπιση ισχυρών ανταγωνιστικών πιέσεων µετά την υλοποίηση 

(αποκλεισµός από προµηθευτές, πόλεµος τιµών, µίµηση). 

 

2.5 Επιχειρηµατικός Κίνδυνος 

Ως Επιχειρηµατικός Κίνδυνος ορίζεται η κατάσταση η οποία θέτει ένα ποσοστό 

απειλής για τη ζωή, την υγεία, την ιδιοκτησία ή το περιβάλλον της επιχείρησης ή/και 

του επιχειρηµατία. Οι περισσότεροι κίνδυνοι θεωρούνται ανενεργοί ή πιθανοί, µε 

µόνο θεωρητική απειλή βλάβης. Ωστόσο µόλις ένας κίνδυνος καταστεί «ενεργός» 

µπορεί να δηµιουργήσει µια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Από τη φύση του, ένας 
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κίνδυνος περιλαµβάνει κάτι που θα µπορούσε ενδεχοµένως να είναι επιβλαβές στη 

ζωή, την υγεία και την ιδιοκτησία ενός προσώπου ή το περιβάλλον (Λελεδάκης, 

2007). Όταν αναφερόµαστε σε οικονοµικά δεδοµένα ο Κίνδυνος ορίζεται ως η 

µεταβλητότητα των δυνητικών αποτελεσµάτων µιας επένδυσης γύρω από την 

αναµενόµενη τιµή ή τον αριθµητικό τους µέσο. 

Στη συνέχεια της ενότητας περιγράφονται εν συντοµία οι βασικότεροι και 

συνηθέστεροι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι. 

Πιστωτικός Κίνδυνος: Ο πιστωτικός κίνδυνος αντανακλά την πιθανότητα 

της µη αποπληρωµής του δανείου από τον δανειζόµενο ή της καθυστέρησης στην 

εξυπηρέτηση του (όπως για παράδειγµα την αδυναµία καταβολής µερισµάτων ή 

τόκων κλπ.). Σε κάθε περίπτωση η παρούσα αξία των στοιχείων του ενεργητικού 

µειώνεται, υποµονεύοντας τη φερεγγυότητα της τράπεζας. Στην πράξη, ο πιστωτικός 

κίνδυνος από τη χορήγηση ενός δανείου αυξάνεται σηµαντικά για την τράπεζα σε δύο 

περιπτώσεις. Πρώτον, όταν όλα τα οικονοµικά δεδοµένα είναι αρνητικά κάποιες 

εταιρίες αξιολόγησης της πιστοληπτικής επιφάνειας προτείνουν την υποβάθµιση της 

φερεγγυότητας του πιστούχου. ∆εύτερον, όταν το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της 

τράπεζας παρουσιάζει υψηλή έκθεση σε δανεισµό σε ένα συγκεκριµένο πιστούχο η 

σε µία οµάδα εταιριών που ανήκουν στον ίδιο επιχειρηµατικό όµιλο. Το πρόβληµα 

αυτό µπορεί, επίσης, να προκύψει από την υψηλή έκθεση σε συγκεκριµένους 

βιοµηχανικούς κλάδους ή τοµείς της οικονοµίας ή γεωγραφικές περιοχές. Εάν τα 

επιχειρηµατικά κέρδη του δανειζοµένου µειωθούν, η τράπεζα πρέπει να αναµένει µε 

αυξηµένη πιθανότητα το ενδεχόµενο αθέτησης της αποπληρωµής του δανείου 

(Clementi and Hopenhayn, 2006). 

Όπως γίνεται φανερό, ο πιστωτικός κίνδυνος δηµιουργήθηκε κυρίως για να 

περιγράψει την αβεβαιότητα που περιέχουν οι τραπεζικές χορηγήσεις ενώ σε 
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πιστωτικό κίνδυνο είναι εκτεθειµένη κάθε επιχείρηση που πραγµατοποιεί πωλήσεις 

επί πιστώσει φαινόµενο που επικρατεί στην ελληνική αγορά µε θετικές ή αρνητικές 

συνέπειες στην λειτουργία µιας επιχείρησης. 

Πολιτικός Κίνδυνος: Ο κίνδυνος πολιτικών παρεµβάσεων στις εργασίες µιας 

ιδιωτικής επιχείρησης καλείται πολιτικός κίνδυνός. Αφορά ουσιαστικά ένα ολόκληρο 

φάσµα κινδύνων από την απλή επιβολή περιορισµών στα επιτόκια η ελέγχων στην 

εξαγωγή συναλλάγµατος µέχρι την αλλαγή του νοµικού πλαισίου περί λειτουργίας 

των επιχειρήσεων. Για παράδειγµα, τις πρώτες δεκαετίες µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο 

Πόλεµο, η στρατηγική της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας αιωρούνταν µεταξύ της 

εθνικοποίησης και της ιδιωτικοποίησης του τραπεζικού συστήµατος. Στην ταραγµένη 

δεκαετία του ΄60, κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα περιέκλειε πολιτικούς 

κινδύνους. Οι τράπεζες, όµως, ήταν πιο ευάλωτες λόγω της κεντρικής τους θέσης στο 

καπιταλιστικό σύστηµα παραγωγής (Clementi and Hopenhayn, 2006). 

Κίνδυνος Ρευστότητας: Ένας τύπος κινδύνου, που δεν µπορεί να θεωρηθεί 

υποπερίπτωση ούτε του κινδύνου αγοράς ούτε του πιστωτικού κινδύνου είναι ο 

κίνδυνος ρευστότητας. Συνδέεται µε την έλλειψη ρευστότητας βραχυχρονίως σε µια 

επιχείρηση για την αντιµετώπιση των ληξιπρόθεσµων (τρέχουσων) υποχρεώσεων της. 

Με άλλα λόγια, η επιχείρηση δεν µπορεί να αντλήσει τα απαραίτητα κεφάλαια είτε 

µέσω αύξησης κάποιων στοιχείων του παθητικού της είτε µέσω ρευστοποίησης – µε 

λογική ζηµιά – ορισµένων στοιχείων του ενεργητικού της (Sadka, 2006). 

Λειτουργικός Κίνδυνος: Ο λειτουργικός κίνδυνος αναφέρεται στις απώλειες 

που µπορεί να προκύψουν λόγω της ανεπάρκειας των συστηµάτων και των 

εσωτερικών ελέγχων, των ανθρώπινων σφαλµάτων, αποτυχιών του management και 

ενδεχόµενων δυσχερειών µεταξύ των βασικών παραγόντων της εταιρικής διοίκησης 

(µετόχων, διευθυντικών στελεχών η εκπροσώπων εργαζοµένων). Τέτοια προβλήµατα 
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µπορεί να προκύψουν από την αδυναµία ανάληψης προληπτικής δράσης. Ένα 

σηµαντικό είδος λειτουργικού κινδύνου αφορά στον τεχνολογικό κίνδυνο, δηλαδή 

στον κίνδυνο βλάβης η ανεπάρκειας των συστηµάτων τεχνολογίας πληροφορικής. 

Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει ανάγκη προστασίας των συστηµάτων από ενδογενείς 

δυσχέρειες η εξωτερικές παρεµβάσεις. Άλλες όψεις του λειτουργικού κινδύνου 

περιλαµβάνουν τυχαία και έκτακτα γεγονότα όπως πυρκαγιές, σεισµούς ή άλλες 

φυσικές καταστροφές (Bloss et al, 2010). 

Κίνδυνος Αγοράς: Ο κίνδυνος αγοράς αναφέρετε στην πιθανή ζηµιά που 

µπορεί να προέλθει από τις µεταβολές των µεταβλητών της αγοράς (επιτόκια, 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τιµές µετοχών, τιµές προϊόντων/εµπορευµάτων και 

µεταβλητότητες αυτών των παραγόντων). Ο κίνδυνος αγοράς λαµβάνει χωρά στην 

συναλλαγή στοιχείων ενεργητικού και παθητικού εξαιτίας των µεταβολών στα 

επιτόκια, στην τιµή συναλλάγµατος και άλλες τιµές περιουσιακών στοιχείων. Πιο 

συγκεκριµένα, ο κίνδυνος αγοράς εµφανίζεται όταν η επιχείρηση συναλλάσσεται 

στοιχεία ενεργητικού και παθητικού αντί να διατηρεί µια µακροπρόθεσµη επένδυση 

(Frittelli and Scandolo, 2006). 

Επιτοκιακός Κίνδυνος: Ως επιτοκιακός κίνδυνος ορίζεται µεταβολή στις 

αποδόσεις που µπορεί να υποστούν οι επενδυτές, εξαιτίας της ανόδου των επιτοκίων 

της αγοράς. Αύξηση των επιτοκίων, επιφέρει καθοδική πτώση στις τιµές των 

µετοχών, διότι ευνοεί τη µεταφορά κεφαλαίων από τις µετοχές στις εναλλακτικές 

µορφές επένδυσης που δίδουν το επιτόκιο ως αµοιβή και που φαίνονται τώρα πιο 

ελκυστικές (Frittelli and Scandolo, 2006). Ο κίνδυνος του επιτοκίου, χαρακτηρίζεται 

ως πηγή συστηµικού κινδύνου, διότι οι αποφάσεις για τις µεταβολές των επιτοκίων 

παίρνονται συνολικά και επηρεάζουν την αγορά στο σύνολό της. 
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Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Είναι ο κίνδυνος αρνητικού επηρεασµού της 

αποτίµησης µιας επένδυσης σε ξένο νόµισµα, λόγω της διακύµανσης των 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Υπό καθεστώς κυµαινόµενων συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών, κάθε «ανοιχτή θέση» σε ένα συγκεκριµένο νόµισµα εκθέτει την 

επιχείρηση στο συναλλαγµατικό κίνδυνο, που αποτελεί µια ειδική περίπτωση του 

κινδύνου αγοράς. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος οφείλεται στις διακυµάνσεις της 

αξίας των νοµισµάτων, που επηρεάζουν τις θέσεις σε συνάλλαγµα που έχει λάβει µια 

επιχείρηση για την διαχείριση των διαθεσίµων της ή για την προµήθεια/πώληση 

εξοπλισµού ή/και πρώτων υλών (Weber, 2006). 

Κίνδυνος Χρέους Χώρας: Ένας ιδιαίτερος τύπος πιστωτικού κινδύνου 

απορρέει από την υψηλή έκθεση µιας επιχείρησης σε δανεισµό συγκεκριµένης 

κυβέρνησης. Αναφέρεται κυρίως στην περίπτωση της παύσης πληρωµών από µια 

συγκεκριµένη κυβέρνηση σε µια συγκεκριµένη χώρα. Η επιχείρηση, ωστόσο δεν έχει 

στην διάθεσή της τα συµβατικά εργαλεία διαχείρισης και κάλυψης έναντι αυτού του 

πιστωτικού κινδύνου. Για παράδειγµα εάν ένας ιδιώτης πιστούχος διακόψει την 

αποπληρωµή των χρεών του οι εγγυήσεις δανείου περιέρχονται στην κατοχή της 

επιχείρησης. Εάν όµως µια κυβέρνηση κηρύξει στάση πληρωµών, είναι µάλλον 

απίθανο µια εµπορική επιχείρηση να µπορεί να διεκδικήσει τµήµα της κρατικής 

περιουσίας (Clementi and Hopenhayn, 2006). Στα παραπάνω είναι αξιοσηµείωτη και 

η περίπτωση αποµείωσης («κουρέµατος») των απαιτήσεων ιδιωτών προς το κράτος 

(βλ. την περίπτωση του PSI των ελληνικών κρατικών οµολόγων). 

Κίνδυνος ∆ιακανονισµού Πληρωµών: Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται στην 

πιθανότητα ο ένας από τους δυο αντισυµβαλλόµενους να αθετήσει την συµφωνία, 

αφού ο άλλος αντισυµβαλλόµενος έχει ήδη πληρώσει τα χρήµατα. Αυτός ο κίνδυνος 

εµφανίζεται στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ταυτόχρονη ανταλλαγή αξιών, είναι 
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γνωστός και ως «κίνδυνος Herstatt». Ο κίνδυνος διακανονισµού ήταν ένα πρόβληµα 

στην αγορά συναλλάγµατος µέχρι την δηµιουργία του συστήµατος CLS που 

εκµηδενίζει τις χρονικές διαφορές µεταξύ των διακανονισµών, δηµιουργώντας µια 

ασφαλέστερη συναλλαγµατική αγορά (Cremers et al., 2006). Βέβαια, αυτός ο τύπος 

κινδύνου συναντάται συχνά και στην επί πιστώσει πώληση υπηρεσιών ή 

εµπορευµάτων και αντιµετωπίζεται συνήθως µέσω αξιόγραφων (συναλλαγµατικές 

και επιταγές). 

Συµπέρασµα των παραπάνω είναι ότι το σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον 

περικλείει πληθώρα κινδύνων, τους οποίους ο επιχειρηµατίας καλείται να εξαλείψει ή 

αντισταθµίσει µε αποτελεσµατικό τρόπο. 

 

2.6 Επιχειρηµατική Χρηµατοδότηση 

Η χρηµατοδότηση είναι ένα βασικό στοιχείο της επιχειρηµατικότητας και του 

επιχειρησιακού σχεδιασµού, καθώς καθορίζει σε µεγάλο βαθµό της αποδοτικότητα 

της επιχείρησης. Κλασσική µορφή χρηµατοδότησης είναι ο τραπεζικός δανεισµός. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι συνηθέστερες µορφές αυτού.  

 

2.6.1 Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 

Οι τράπεζες για καλύτερη διευκόλυνση των πελατών τους και κυρίως των 

επιχειρήσεων δηµιούργησαν τα µακροπρόθεσµα δάνεια. Τα µακροπρόθεσµα δάνεια 

βοηθούν τις επιχειρήσεις σε δύο τοµείς: i) δάνεια για επαγγελµατική στέγη και ii) 

δάνεια για αγορά εξοπλισµού (www.nbg.gr). 
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i. ∆άνεια για επαγγελµατική στέγη 

Ένα από τα αγκάθια της ελληνικής κοινωνίας είναι οι υψηλές τιµές στα 

ακίνητα. Οι τράπεζες το έχουν λάβει υπόψη τους αυτό και για να βοηθήσουν τις 

επιχειρήσεις, αλλά και για να αυξήσουν τον τζίρο τους δηµιούργησαν τα δάνεια 

επαγγελµατικής στέγης. Τα συγκεκριµένα δάνεια µπορούν να χρηµατοδοτήσουν 

µέχρι και το 100% της αξίας του ακινήτου και η διάρκειά τους κυµαίνεται από 3 

µέχρι 30 χρόνια ανάλογα µε την τράπεζα και τον πελάτη. Τα επιτόκια των 

συγκεκριµένων δανείων  κυµαίνονται από 2.58% ως 10,50% περίπου. Για τους νέους 

επιχειρηµατίες οι τράπεζες παρέχουν συνήθως περίοδο χάριτος µέχρι δύο χρόνια, 

διάστηµα κατά το οποίο οι νέοι επιχειρηµατίες καλούνται να πληρώσουν µόνο τους 

τόκους ή µικρότερες δόσεις. Τα έξοδα δανείου που χρεώνουν οι τράπεζες συνήθως 

δεν ξεπερνούν το 1% του δανείου. 

ii.  ∆άνεια για αγορά πάγιου εξοπλισµού 

Τα δάνεια της µορφής αυτής χορηγούνται για την αγορά παγίου εξοπλισµού 

(έπιπλα, µηχανήµατα κ.λπ.). Η διάρκεια αποπληρωµής των δανείων αυτών φτάνει τα 

15 χρόνια µε επιτόκιο το οποίο σήµερα κυµαίνεται από 6,25% µέχρι 10% (ανάλογα 

πάντα και την τράπεζα). Η χρηµατοδότηση µπορεί να καλύψει ολόκληρη την 

επένδυση της αγοράς του παγίου εξοπλισµού, ενώ η εκταµίευση µπορεί να γίνεται 

είτε εφ’ άπαξ, είτε σταδιακά ανάλογα µε την εξέλιξη των αγορών. Τα συγκεκριµένα 

δάνεια τα λαµβάνουν κατά κύριο λόγο µεσαίες ή µικρές επιχειρήσεις και ο λόγος 

είναι, γιατί δύσκολα αυτές διαθέτουν µεγάλα ποσά για αλλαγές εξοπλισµού ή αγορά 

καινούργιου. Στο ξεκίνηµά της κάθε επιχείρηση θέλει βοήθεια οπότε µέχρις στιγµήν 

η λήψη ενός τέτοιου δανείου είναι µια πολύ καλή ευκαιρία, δεν παύει όµως να 

εγκυµονεί και του κινδύνους της. 
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2.6.2 ∆άνεια Κεφαλαίου Κίνησης 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα προσφέρουν σήµερα ολοκληρωµένα πακέτα για την κάλυψη 

των αναγκών ρευστότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Τέτοια προϊόντα είναι τα 

ανοιχτά ή ανακυκλούµενα δάνεια και οι αλληλόχρεοι λογαριασµοί. Στα ανοιχτά 

δάνεια οι τράπεζες δίνουν ένα πιστωτικό όριο στον πελάτη τους ως το οποίο µπορεί 

να δανείζεται. Ο δανειολήπτης µπορεί αν θέλει να εξοφλήσει µέρος ή το σύνολο της 

οφειλής του, ενώ µπορεί να επαναδανείζεται όταν έχει ανάγκη ως το όριο που του 

έχει χορηγηθεί, χωρίς να απαιτείται να επιστρέφει σε συγκεκριµένο διάστηµα το 

κεφάλαιο που χρησιµοποίησε. Υπάρχουν τράπεζες που χρηµατοδοτούν για κεφάλαιο 

κίνησης ποσοστό ως και το 100% του τζίρου της επιχείρησης και άλλες όπου το 

ποσοστό αυτό δεν ξεπερνά το 50% του τζίρου σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενώ το 

σύνηθες ποσό κυµαινόταν προ της κρίσεως στο 15% έως 30% ενώ τα τελευταία 

χρόνια έχει µειωθεί αισθητά από 0% έως 5%. Για να πάρει µια τράπεζα την απόφαση 

κατά πόσο θα χρηµατοδοτήσει µια επιχείρηση παίρνει υπόψη της αναλυτικά στοιχεία 

της επιχείρησης τουλάχιστον µιας 5τιας (Freund and Clapper, 2009). 

Πέρα από τις κλασσικές µορφές δανεισµού, το σύγχρονο επιχειρηµατικό 

περιβάλλον έχει επιβάλλει νέες (εναλλακτικές) µορφές χρηµατοδότησης, οι 

σηµαντικότερες των οποίων παρουσιάζονται στη συνέχεια της ενότητας.  

 

2.6.3 Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Leasing) 

Η Χρηµατοδοτική Μίσθωση είναι ένας ολοκληρωµένος χρηµατοδοτικός µηχανισµός 

που δίνει τη δυνατότητα σε µια επιχείρηση να δηµιουργήσει ή να επεκτείνει τον 

παραγωγικό εξοπλισµό της χωρίς να διαθέσει τα δικά της κεφάλαια. Τα απαιτούµενα 

κεφάλαια διατίθενται από την εταιρεία Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης (συνήθως είναι οι 
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Τράπεζες) η οποία αγοράζει τον εξοπλισµό σύµφωνα µε τις ανάγκες και µε τις 

οδηγίες της επιχείρησης (Yan, 2006). Στην συνέχεια εκµισθώνει τον εξοπλισµό αυτόν 

στην επιχείρηση για προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα και για συγκεκριµένο 

µίσθωµα, έπειτα από συνεννόηση µε την επιχείρηση. Η διάρκεια ενοικίασης καλύπτει 

συνήθως ολόκληρη την οικονοµική ζωή του πράγµατος, το δε ενοίκιο υπολογίζεται 

ως τοκοχρεολυτική δόση δανείου, που θα χρειαζόταν για την εξαρχής ιδιοκτησιακή 

απόκτηση του πράγµατος. Έτσι, ο µεν χρήστης εξασφαλίζει αµέσως τη δυνατότητα 

χρησιµοποίησης πράγµατος της επιλογής του, χωρίς να δεσµεύσει το απαραίτητο 

κεφάλαιο εξαγοράς, που ίσως και να µην διαθέτει ή να µην είναι δυνατή η εξεύρεσή 

του, η δε εταιρεία ενοικιάσεως τοποθετεί εντόκως τα κεφάλαιά της (Freund and 

Klapper, 2009). 

Από την πλευρά του µισθωτή, τα µισθώµατα θεωρούνται λειτουργικές 

δαπάνες για τους µισθωτές και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους. Τα κίνητρα 

των αναπτυξιακών νόµων δεν θίγονται από τη συµµετοχή του leasing στην επένδυση 

µε εξαίρεση την επιδότηση επιτοκίου. Πιο συγκεκριµένα η χρηµατοδοτική µίσθωση 

µπορεί να υποκαταστήσει τον τραπεζικό δανεισµό σε επενδύσεις που υπάγονται σε 

αναπτυξιακούς νόµους κάτω από τις εξής προϋποθέσεις (Μάζης, 2003): 

• Ο εξοπλισµός που θα αποτελέσει αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης πρέπει 

να είναι καινούριος, ενώ σε περίπτωση µεταχειρισµένου εξοπλισµού προηγείται 

έκθεση εκτίµησης από την πλευρά του εκµισθωτή και βάσει αυτής εγκρίνεται το 

ποσό της χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

• Η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης που θα καλύψει τµήµα επενδύσεων 

αναπτυξιακών νόµων, δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 10 ετών, εκτός αν 

αναφέρεται στη σύµβαση ο όρος ότι το κινητό µετά τη λήξη της θα περιέχεται 

στην κυριότητα του µισθωτή µε ή χωρίς αντάλλαγµα. 
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Ακόµη, βάσει επαγγελµατικής εµπειρίας σε περίπτωση µεταχειρισµένου 

εξοπλισµού προηγείται έκθεση εκτίµησης από την πλευρά του εκµισθωτή και 

βάσει αυτής εγκρίνεται το ποσό της χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

 

2.6.4 Πρακτορεία Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων (Factoring) 

Η πρακτορεία των επιχειρηµατικών απαιτήσεων είναι µία τεχνική συναλλαγών, κατά 

την οποία ο προµηθευτής µεταβιβάζει ορισµένα δικαιώµατά του στον πράκτορα επί 

αµοιβή και ο πράκτορας αναλαµβάνει να εξοφλήσει στον προµηθευτή τα δικαιώµατά 

του κατά την κανονική λήξη ή να τα προεξοφλήσει, οπότε διενεργεί µια πιστωτική 

πράξη. Η τεχνική  αυτή βοηθάει συνήθως τις µικρές και νέες επιχειρήσεις, όπου δεν 

έχουν την απαιτούµενη υποδοµή για διεθνείς συναλλαγές καθώς και σε περιπτώσεις 

κάλυψης ταµιακών ροών µε ευρύ πιστωτικό όριο. Κατά την ελληνική νοµοθεσία το 

ρόλο του πράκτορα αναλαµβάνουν οι τράπεζες ή οι θυγατρικές τους εταιρείες. Οι 

τράπεζες αναλαµβάνουν την υποχρέωση να εξοφλήσουν το σύνολο των εξαγωγών 

που διενεργούνται µε τη µεσολάβησή τους και δύνανται να προκαταβάλουν µέρος της 

αξίας των εξαγωγών κατά το χρόνο πραγµατοποιήσεώς τους (Freund and Klapper, 

2009). 

Έτσι, στην περίπτωση που ο πράκτορας αναλαµβάνει πλήρως τον πιστωτικό 

κίνδυνο κάνουµε λόγο για γνήσιο Factoring. Από νοµικής πλευράς στο γνήσιο 

Factoring έχουµε οριστική κτήση της απαίτησης από τον πράκτορα έναντι καταβολής 

του συµφωνηθέντος τιµήµατος στον προµηθευτή. Το δε τίµηµα αντιστοιχεί κατά 

κανόνα στην ονοµαστική αξία της εκάστοτε εκχωρούµενης απαίτησης ή σε ποσοστό 

αυτής αφού αφαιρεθεί ο προεξοφλητικός τόκος. Η οριστική µετάθεση των 

εκχωρούµενων απαιτήσεων στον πράκτορα έναντι καταβολής τιµήµατος προσιδιάζει 

στα essentialia negotii της πώλησης. Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω, ο πράκτορας 
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δεν έχει το δικαίωµα αναγωγής, δηλαδή δεν µπορεί να στραφεί κατά του 

προµηθευτή, όταν στα πλαίσια της ευθύνης που αναλαµβάνει δεν εισπράξει την 

απαίτηση εξαιτίας αδυναµίας ή άρνησης πληρωµής του οφειλέτη. Ακριβώς γι’ αυτό 

το λόγο και η προµήθεια που καταβάλλει ο προµηθευτής στον πράκτορα είναι πάντα 

υψηλότερη στην περίπτωση της γνήσιας σύµβασης (Ρόκας, 2002). 

 

2.6.5 Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Venture Capital) 

Τα κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών είναι µακροπρόθεσµα κεφάλαια και τα 

οποία δίνονται σε ήδη ενεργές επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που ξεκινούν τώρα την 

επαγγελµατική τους δραστηριότητα και τα οποία δίνονται από τις Εταιρίες 

Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών ή από ιδιώτες, όπου περιέχεται βέβαια και 

το στοιχείο του κινδύνου. Θεωρούνται ως ένας τρόπος χρηµατοδότησης για ίδρυση – 

ανάπτυξη µιας επιχείρησης και το αντάλλαγµα του επενδυτή είναι η απόκτηση µέρος 

του µετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης αυτής (Hall and Woodward, 2007). 

Συγκεντρωτικά, οι µορφές που µπορεί να λάβει αυτού του είδους η επένδυση 

είναι οι εξής (Μπακατσάκη-Μανουδάκη και συν., 2006): 

� Χρηµατοδότηση σποράς ή Πρωταρχικό Κεφάλαιο (seed finance), όπου 

εξακριβώνεται η εφεκτικότητα του επενδυτικού σχεδίου καθώς και για τον αρχικό 

σχεδιασµό της οργάνωσης της επιχείρησης
2 

� Χρηµατοδότηση εκκίνησης ή Αρχικό Κεφάλαιο (start-up finance), µε διάρκεια 

επένδυσης τρία χρόνια η οποία αποσκοπεί στη δηµιουργία εµπορικού ονόµατος, 

στην καθιέρωση ενός δικτύου διανοµής, στην τελική διαµόρφωση ενός προϊόντος 

και στο µάρκετινγκ κ.ά. 
                                                           
2
 Στην Ελλάδα ιδρύθηκε εταιρεία Seed Capital (Hellenic Venture) με βάση το Κοινοτικό Seed Capital 

χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία. 
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� Χρηµατοδότηση στα πρώτα στάδια παραγωγής και πωλήσεων (early stage 

financing), όπου χρηµατοδοτούνται και µη κερδοφόρες επιχειρήσεις. 

� Χρηµατοδότηση επέκτασης ή ανάπτυξης (expansion or development finance), 

όπου τα επενδυµένα κεφάλαια χρησιµεύουν για αύξηση της παραγωγής και των 

πωλήσεων, για επέκταση στην αγορά ή για ριζική αναδιάρθρωση των 

επιχειρήσεων.  

� Ενδιάµεση χρηµατοδότηση (Mezzanine Finance) όπου οι χρηµατοδοτούµενες 

επιχειρήσεις λειτουργούν στο νεκρό σηµείο τους (break-even) και οι επενδύσεις 

είναι µακροπρόθεσµες. 

� Χρηµατοδότηση σύνδεσης-γέφυρας (bridge finance)  όπου χρηµατοδοτείται η 

µεταβολή από παραδοσιακά πρότυπα διαχείρισης σε πιο εξελιγµένα, όπως η 

εισαγωγή στην κεφαλαιαγορά και διαρκεί το πολύ ένα χρόνο
3. 

� Χρηµατοδότηση στροφής ή ανόρθωσης (turn-around finance), όπου 

χρηµατοδοτούνται ζηµιογόνες επιχειρήσεις µε σκοπό την αναδιάρθρωση και τον 

αναπροσανατολισµό τους. 

� Replacement, όπου εξαγοράζεται το µερίδιο απερχόµενου εταίρου. 

� Κεφάλαιο εξαγοράς Management (Management Buy-out/ MBO ή Management 

Buy-in / MBI). 

 

2.6.6 Επιχειρηµατικοί Άγγελοι (Business Angels) 

Με τον όρο “επιχειρηµατικοί άγγελοι” εννοούνται ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι 

διαθέτουν κεφάλαια και επαγγελµατική εµπειρία σε ένα συγκεκριµένο χώρο τα οποία 

                                                           
3
 Οι επενδύσεις της Baring Hellenic Venture ήταν κυρίως αυτής της μορφής. 
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και διαθέτουν σε νέους επιχειρηµατίες µε τη µορφή µακροπρόθεσµης επένδυσης 

(Menichini, 2009). Στην Ελλάδα η χρηµατοδότηση µε τον τρόπο αυτόν δεν είναι ούτε 

θεσµοθετηµένη ούτε ιδιαίτερα διαδεδοµένη όπως είναι διεθνώς και περιορίζεται 

συνήθως στην χρηµατοδότηση από συγγενικά πρόσωπα. Ωστόσο τα επόµενα χρόνια 

αναµένεται να επεκταθεί και στην Ελλάδα η χρηµατοδότηση από ιδιώτες επενδυτές 

(Τακόπουλος, 2009). 

Σε µια περίοδο που οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί λόγω των οικονοµικών 

συνθηκών έχουν περιορίσει την υποστήριξή τους στις νεοφυείς επιχειρήσεις, θα 

πρέπει να βρεθούν νέοι τρόποι χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων και κυρίως των 

start-ups. Ανταποκρινόµενη στην κορυφαία ανάγκη της νεοφυούς 

επιχειρηµατικότητας η Ελληνική Ένωση Επιχειρηµατιών (ΕΕΝΕ) προχώρησε τον 

Φεβρουάριο του 2012 στη δηµιουργία των Hellenic Angels, του πρώτου µη-

κερδοσκοπικού δικτύου business angels στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία 

του EBAN – The European Trade Association of Business Angels, Seed Funds and 

other early stage market players (http://hellenicstartups.gr/hellenic-angels/). 

Οι Business Angels (ΒΑ) συνήθως είναι ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι 

επενδύουν κεφάλια και διαθέτουν χρόνο, εµπειρίας και τεχνογνωσία σε υπό σύσταση 

επιχειρήσεις (start-ups) που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης. Τα κεφάλαια που 

επενδύουν συνήθως είναι στο εύρος από 50.000€ έως 200.000€, χωρίς αυτό να είναι 

απόλυτο, έρχονται δε στην πρώτη φάση ανάπτυξης της εταιρείας κι είναι «έξυπνα» 

κεφάλαια. Οι επενδυτές σπάνια είναι αποκοµµένοι ιδιώτες – συνήθως είναι πρώην 

επιτυχηµένοι επιχειρηµατίες, που πέτυχαν να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους κι 

επενδύοντας σε νέες επιχειρηµατικές κινήσεις, «επιστρέφουν» χρήµατα στην αγορά 

µε οφέλη, είτε άµεσα (απόδοση επένδυσης), είτε έµµεσα (δηµιουργώντας εταιρείες 

που µπορεί αυτοί οι ίδιοι να χρησιµοποιήσουν). 
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2.6.7 Οµολογιακά ∆άνεια – Εταιρικά Οµόλογα 

Ένας εναλλακτικός τρόπος χρηµατοδότησης µιας επιχείρησης µε ξένα κεφάλαια είναι 

η σύναψη οµολογιακού δανείου, η οποία ρυθµίζεται από το Ν.3156/2003 και 

συµπληρωµατικά από το Ν.2190/1920. Οµολογιακό είναι το δάνειο που εκδίδεται 

από επιχείρηση, που εδρεύει στην Ελλάδα, και διαιρείται σε οµολογίες οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν δικαιώµατα των οµολογιούχων έναντι της εκδότριας κατά τους 

όρους του δανείου. Οι οµολογίες είναι χρεόγραφα, τα οποία ενσωµατώνουν έντοκη 

απαίτηση κατά της εταιρείας και αποτελούν τµήµατα του δανειζοµένου ποσού, 

καθένα από τα οποία αντιστοιχεί στην ονοµαστική αξία της οµολογίας (Λαζαρίδης 

και Παπαδόπουλος, 2006). 

Σε αντίθεση λοιπόν µε τη µετοχή, η οµολογία δεν ενσωµατώνει µετοχική 

σχέση, ούτε πηγάζουν από αυτή δικαιώµατα διοικήσεως, αλλά περικλείει απλώς µια 

απαίτηση που αντιστοιχεί σε τµήµα του χρέους της εταιρείας. Οι οµολογιούχοι 

εποµένως είναι κατηγορία εταιρικών δανειστών, οι δε οµολογίες, ως αξιόγραφα, είναι 

ελεύθερα µεταβιβαστές, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους όρους του δανείου. Με 

την επιφύλαξη των όρων του δανείου ή της κείµενης νοµοθεσίας η εκδότρια ΑΕ 

µπορεί να αποκτήσει δικές της οµολογίες, χωρίς περιορισµούς, τις οποίες µπορεί να 

διαθέσει εκ νέου (Nashikkar et al., 2008). 

Η διεθνής πρακτική διακρίνει τέσσερις κατηγορίες οµολογιακών δανείων: το 

κοινό, το οµολογιακό δάνειο µε ανταλλάξιµες οµολογίες, το οµολογιακό δάνειο µε 

δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη και το οµολογιακό δάνειο µε µετατρέψιµες 

οµολογίες. Όλες οι παραπάνω κατηγορίες δανείων µπορεί να είναι εξασφαλισµένες 

µε κάθε είδους εµπράγµατη ασφάλεια ή εγγύηση. Τα εταιρικά οµόλογα, παγκοσµίως, 

σταθµίζονται ως επενδυτικές επιλογές µέσου κινδύνου επειδή έχουν µεγαλύτερο 

κίνδυνο από τα κρατικά οµόλογα και µικρότερο κίνδυνο από τις µετοχές. Πάντως, τα 
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τελευταία χρόνια τα κρατικά οµόλογα έχουν µεγαλύτερο ρίσκο και οι µετοχές έχουν 

αυξηθεί θεαµατικά παγκοσµίως  (Goldstein et al., 2007). 

 

2.7 Επιχειρηµατική Εκπαίδευση 

Η σχέση µεταξύ της εκπαίδευσης και της επιχειρηµατικότητας έχει µελετηθεί διεθνώς 

και µε διαφορετικές προσεγγίσεις. Πολλοί ερευνητές αναφέρουν την αύξηση στην 

ποσότητα και στην ποιότητα των προγραµµάτων επιχειρηµατικότητας τα τελευταία 

είκοσι πέντε χρόνια. Αύξηση σηµειώνεται, επίσης, και στον αριθµό των σχετικών 

ιδρυµάτων/οργανισµών και ερευνητικών κέντρων αλλά και συνεδρίων και 

δηµοσιεύσεων σ’ αυτό το επιστηµονικό πεδίο, ενδεικτικό σηµείο για την εντονότερη 

κινητοποίηση των Πανεπιστηµίων και την αυξανόµενη ζήτηση για εκπαίδευση αυτού 

του τύπου (Heinonen, 2006). 

Σε αντίθεση µε τα τεκταινόµενα στις ΗΠΑ και την ∆υτική Ευρώπη, τα 

ακαδηµαϊκά προγράµµατα των περισσότερων Πανεπιστηµίων στη Λατινική Αµερική 

(τουλάχιστον µέχρι το 1996) είχαν µια τάση να στρέφουν την εκπαίδευση των 

φοιτητών τους προς µια υπαλληλική κυρίως επαγγελµατική σταδιοδροµία, και σπάνια 

να εξετάζουν την ευκαιρία που τους δίνεται για την καλλιέργεια ικανοτήτων που θα 

επιτρέψουν στους αποφοίτους τους να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση (Kuratko, 

2005). 

Η συστηµατική προσπάθεια για την εκπαίδευση στην επιχειρηµατικότητα 

άρχισε να αναπτύσσεται σχεδόν πριν είκοσι πέντε έτη. Η σηµασία όµως αυτού του 

νέου τοµέα της έρευνας αναδείχτηκε, κατά κύριο λόγο, την τελευταία δεκαετία, µε 

την αλµατώδη αύξηση των σχετικών ερευνών και µελετών που περιγράφουν και 

αναλύουν το φαινόµενο διεθνώς. Η ανασκόπηση της σχετικής διεθνούς 
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βιβλιογραφίας δείχνει ότι η έρευνα στον τοµέα της εκπαίδευσης στην 

επιχειρηµατικότητα σήµερα εστιάζει, σε µεγάλο βαθµό, στα ακόλουθα ζητήµατα  

(Van der Sluis and Van Praag, 2007): 

• στην επίδραση της εκπαίδευσης για την επιχειρηµατικότητα (στην ανώτατη 

εκπαίδευση) στην οικονοµία 

• στις παιδαγωγικές µεθοδολογίες που χρησιµοποιούνται για τη διδασκαλία της 

επιχειρηµατικότητας 

• στη χρηστή συµβολή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση για την 

επιχειρηµατικότητα 

• στην εµπειρία που έχει αποκτηθεί από την εκπαίδευση για την 

επιχειρηµατικότητα σε διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα. 

Είναι ευρέως γνωστό ότι τα αµερικανικά Πανεπιστήµια (ΗΠΑ), χρονολογικά, 

προηγούνται στον τοµέα της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης στην επιχειρηµατικότητα. 

Σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες µελέτες της ΕΕ για τις πολιτικές εκπαίδευσης 

στην επιχειρηµατικότητα στα κράτη-µέλη της ΕΕ, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι δεν 

υπάρχουν, στις περισσότερες χώρες, µηχανισµοί και πολιτικές εκπαίδευσης 

συγκρίσιµοι µε τις ΗΠΑ, που είναι και η γενέτειρα της εκπαίδευσης για την 

επιχειρηµατικότητα. Επίσης, η διαχρονική ανάλυση των πολιτικών αυτών 

παρουσιάζει τις διαφορετικές προσεγγίσεις από τα µέλη της ΕΕ στην εκπαίδευση για 

την επιχειρηµατικότητα που τις περισσότερες φορές βρίσκονται σε πρωταρχικό 

στάδιο και εξελίσσονται µε πολύ αργούς ρυθµούς. 

Ξεκινώντας από τον βασικό ορισµό για την εκπαίδευση στην 

επιχειρηµατικότητα µπορούµε να αντιληφθούµε το πλαίσιο των πολιτικών για την 

εκπαίδευση αυτή στην ΕΕ. Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό «το επιχειρηµατικό πνεύµα 

αναφέρεται στη δυνατότητα ενός ατόµου να µετατρέψει τις ιδέες του σε επιχειρηµατική 
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δραστηριότητα. Περιλαµβάνει τη δηµιουργικότητα, την καινοτοµία, καθώς επίσης και 

τη δυνατότητα να προγραµµατιστούν και να κατορθωθούν όλες εκείνες οι ενέργειες 

ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του. Το επιχειρηµατικό πνεύµα πρέπει να υποστηρίζει 

τον καθένα στην καθηµερινή του ζωή, στο σπίτι του, αλλά και στην κοινωνία. Έτσι, 

µπορεί και καθιστά τους υπαλλήλους ενήµερους για το πλαίσιο της εργασίας τους και 

ικανότερους να επωφεληθούν των ευκαιριών, και παρέχει τα θεµέλια για την κοινωνική 

ή εµπορική δραστηριότητα των επιχειρηµατιών» (European Commission, 2006). 

Η ανάπτυξη των γενικών ιδιοτήτων και των δεξιοτήτων που είναι τα θεµέλια 

της επιχειρηµατικής ικανότητας συµπληρώνεται µε τη µετάδοση συγκεκριµένης 

γνώσης για το επιχειρείν, σύµφωνα µε τα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης. Πρέπει να 

τονιστεί ότι η εκπαίδευση στην επιχειρηµατικότητα δεν πρέπει να συγχέεται µε τη 

διοικητική επιστήµη και τις οικονοµικές µελέτες, δεδοµένου ότι ο στόχος της είναι να 

προωθήσει τη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία. Παρά το γεγονός ότι η 

εκπαίδευση στην επιχειρηµατικότητα δεν αποτελούσε διαχρονικά κύριο θέµα στην 

ατζέντα ανάπτυξης της ΕΕ, παρατηρούνται κάποιες µεµονωµένες δράσεις από τις 

χώρες µέλη της ΕΕ ∆ιαπιστώνεται ότι η επιχειρηµατικότητα στα κράτη µέλη της ΕΕ 

δεν εντάσσεται στα προγράµµατα σπουδών µε µεθοδικό και συστηµατικό τρόπο, 

αλλά πτυχές της εκπαίδευσης της επιχειρηµατικότητας συµπεριλαµβάνονται σε 

διαφορετικές σχολές και σε διάφορα Πανεπιστηµιακά εκπαιδευτικά προγράµµατα. 

Υπάρχουν, επίσης, ηµέρες ή και εβδοµάδες επιχειρηµατικότητας που οργανώνονται 

σε ετήσια βάση (European Commission, 2006). 

Σε εγχώριο επίπεδο, εκτός των (δηµόσιων και ιδιωτικών) ιδρυµάτων 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, επιχειρηµατική εκπαίδευση παρέχεται µέσω του 

Οργανισµού Απασχόλησης Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΟΑΕ∆). Μέσω των σεµιναρίων 

επιχειρηµατικότητας του ΟΑΕ∆ προωθείται η Συµβουλευτική ∆ιαδικασία 
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Ανάληψης Επιχειρηµατικών Πρωτοβουλιών (∆ΑΕΠ), που σκοπό έχει την παροχή 

βοήθειας στους ανέργους για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ώστε να µετατραπεί η 

επιχειρηµατική τους ιδέα σε βιώσιµο επιχειρηµατικό σχέδιο (www.oaed.gr). Τα 

σεµινάρια παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τη διερεύνηση του επιχειρηµατικού 

προφίλ του ατόµου, τη διερεύνηση της επιχειρηµατικής ιδέας και την κατάρτιση 

σχεδίου marketing και χρηµατοοικονοµικού σχεδιασµού. Μ’ αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται: 

• η διερεύνηση και επεξεργασία των ισχυρών και αδύναµων σηµείων του 

επιχειρηµατικού προφίλ, 

• η διερεύνηση επιχειρηµατικών ιδεών και λήψη επιχειρηµατικής απόφασης, 

• η αξιολόγηση των δυνατοτήτων που έχει η επιχείρηση-στόχος στην αγορά 

εργασίας, 

• η πληροφόρηση για τις δυνατότητες χρηµατοδότησης ή επιδότησης, 

• η πληροφόρηση για το σχεδιασµό επιχειρηµατικού σχεδίου. 

 

2.8 Επιχειρηµατική ∆ιοίκηση  

Η επιχειρηµατική διοίκηση (ή εναλλακτικά διοίκηση επιχειρήσεων) αναφέρεται στην 

επιστήµη µέσω τις οποίας χαράζονται οι βασικές πολιτικές της επιχείρησης σε 

λειτουργικό και στρατηγικό επίπεδο (Lin and Wu, 2008). Όσον αφορά το χρονικό 

ορίζοντα της επιχειρηµατικής διοίκησης, η συνήθης κατηγοριοποίηση είναι: 

βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη διοίκηση. Ανατρέχοντας σε διάφορες πηγές της 

βιβλιογραφίας, εντοπίζουµε ότι η βασικά συστατικά στοιχεία της στρατηγικής 

ανάλυσης είναι ο βραχυπρόθεσµος και µακροπρόθεσµος σχεδιασµός (Agarwal et al., 

2007). Η σχέση αυτή αναπαριστάται αναλυτικότερα στο παρακάτω σχήµα: 
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∆ιάγραµµα 2: Συστατικά στοιχεία της στρατηγικής ανάλυσης 

 Ο βραχυπρόθεσµος σχεδιασµός συνίσταται στη σύνταξη προβλεπόµενων 

καταστάσεων που καλύπτουν το πολύ ένα δωδεκάµηνο χρονικό διάστηµα, δηλαδή 

µια διαχειριστική χρήση. Συστατικά στοιχεία του βραχυπρόθεσµου σχεδιασµού είναι 

ο καθορισµός των πωλήσεων, των αγορών, του κόστους πωληθέντων και γενικότερα 

όλων των παραµέτρων, που είναι σχετικές µε το κεφάλαιο κίνησης
4 της επιχείρησης 

(Audretsch et al., 2008). 

 Στον αντίποδα, ο µακροπρόθεσµος σχεδιασµός (διοίκηση) συνίσταται στη 

σύνταξη προβλεπόµενων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (Ισολογισµός, 

Αποτελέσµατα Χρήσης, Κατάσταση Ταµειακών Ροών) για χρονικά διαστήµατα που 

ξεπερνούν το ένα οικονοµικό έτος. Οι αποφάσεις που συνδέονται µε τον 

µακροπρόθεσµο σχεδιασµό αναφέρονται συνήθως στην προσθήκη νέων ή αφαίρεση 

υπαρχόντων γραµµών παραγωγής, απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων και 

µηχανολογικού εξοπλισµού (Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων), σχεδιασµό και 

χωροθέτηση νέων εργοστασιακών µονάδων και άλλες µακροπρόθεσµες δεσµεύσεις 

πόρων. Συµπεραίνουµε, λοιπόν ότι ο µακροπρόθεσµος σχεδιασµός είναι άρρητα 

                                                           
4
 Κεφάλαιο Κίνησης = Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία – Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. 

Στρατηγική Ανάλυση

Βραχυπρόθεσμος 
Σχεδιασμός

Μακροπρόθεσμος 
Σχεδιασμός
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συνδεδεµένος µε τις επενδύσεις και τον Προϋπολογισµό Επενδύσεων Πάγιου 

Κεφαλαίου (Capital Budgeting) (Hit et al., 2009). 

Η διαδικασία πρόκρισης των παγίων επενδύσεων περιλαµβάνει (Kuratko, 2007): 

• τον εντοπισµό ευκαιριών για νέες επενδύσεις και την υποβολή σχετικών 

προτάσεων, 

• τον υπολογισµό των ταµειακών ροών των επενδύσεων,  

• την εκτίµηση των προτάσεων επενδύσεων,  

• την επιλογή της κατάλληλης πρόταση.  

 Σε κάθε επιχείρηση, ιδιαίτερα σε περιόδους ευηµερίας, υποβάλλονται από τα 

διάφορα τµήµατα προτάσεις επενδύσεων, οι οποίες είναι πολύ µεγαλύτερες από τις 

χρηµατοδοτικές δυνατότητες που υπάρχουν. Οι προτάσεις αυτές, µπορούν να 

ταξινοµηθούν σε µια από τις επόµενες κατηγορίες: 

• αντικατάσταση παλαιών εγκαταστάσεων, 

• αύξηση τις παραγωγικής δυναµικότητας της επιχείρησης, 

• προσθήκη νέων σειρών προϊόντων.  

Η παραπάνω οµαδοποίηση των προτάσεων επενδύσεων είναι κάπως αυθαίρετη και 

είναι συνήθως δύσκολο να αποφασιστεί σε ποια κατηγορία πρέπει να ταξινοµηθεί µια 

συγκεκριµένη πρόταση. Παρόλα τα σχετικά προβλήµατα η οµαδοποίηση αυτή 

χρησιµοποιείται ευρύτατα µε ευνοϊκά αποτελέσµατα (Hit et al., 2009). 

Συνήθως, οι αποφάσεις για την αντικατάσταση παλαιών εγκαταστάσεων είναι 

οι ευκολότερες. Το πάγιο ενεργητικό αποσβένεται και πρέπει να αντικατασταθεί 

προκειµένου να συνεχιστεί η παραγωγή. Η επιχείρηση έχει αρκετές πληροφορίες για 

τη µείωση του κόστους που θα επιτύχει µε την αντικατάσταση των εγκαταστάσεων, 

και γνωρίζει τις συνέπειες από τη διατήρηση της. Τέλος, πάνω από όλα, τα 
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αποτελέσµατα των περισσότερων αποφάσεων για αντικατάσταση εγκαταστάσεων 

µπορούν να προβλεφθούν µε µεγάλο βαθµό ακρίβειας. 

 Μια επένδυση που µπορεί να ταξινοµηθεί στη δεύτερη κατηγορία αποτελεί ή 

τη πρόταση για την αγορά και άλλων µηχανών σαν αυτές που χρησιµοποιούνται ή για 

την κατασκευή νέου εργοστασίου. Οι επενδύσεις για επέκταση της επιχείρησης 

πρέπει να συνδυάζονται µε τις αποφάσεις για αντικατάσταση των εγκαταστάσεων. 

Η βασική διαφορά µεταξύ της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας αποφάσεων 

βρίσκεται στο βαθµό αβεβαιότητας. Όταν η επιχείρηση µελετάει την επέκταση των 

δραστηριοτήτων της σε νέα προϊόντα, τα ιστορικά στοιχεία που έχει στη διάθεση της 

είναι συνήθως πολύ λίγα. Κάτω από τέτοιες προϋποθέσεις, κάθε υπολογισµός πρέπει 

να θεωρείται σαν µια γενική προσέγγιση. 

 Οι περισσότερες επιχειρήσεις εκτιµούν µια πρόταση επένδυσης σε 

περισσότερα από ένα επίπεδα της ιεραρχίας. Πόσο ψηλά στην κλίµακα της ιεραρχίας 

θα φθάσει µια πρόταση επένδυσης πριν τελικά γίνει αποδεκτή εξαρτάται από το 

µέγεθος της. Όσο περισσότερο κεφάλαιο απαιτείται για τη συγκεκριµένη επένδυση, 

τόσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των περιπτώσεων που η πρόταση θα υποβληθεί σε 

εκτίµηση. 

 Οι διοικητικές διαδικασίες για την εκτίµηση των επενδύσεων διαφέρουν από 

επιχείρηση σε επιχείρηση και έτσι δεν µπορούν να γίνουν γενικευµένες. Πάντως όταν 

η επένδυση εκτιµάται σε περισσότερα επίπεδα της ιεραρχίας της επιχείρησης, τότε 

ίδια κριτήρια αποδοχής πρέπει να εφαρµόζονται αντικειµενικά και µε συνέπεια σε 

όλη την έκταση της επιχείρησης. ∆ιαφορετικά, το κεφάλαιο µπορεί να µη 

κατανεµηθεί αποτελεσµατικά, µε την έννοια ότι ένα τµήµα µπορεί να αποδεχθεί την 

πρόταση ενώ ένα άλλο να την απορρίψει. 
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2.9 Επιχειρηµατική ∆ηµιουργικότητα  

Η επιχειρηµατική δηµιουργικότητα είναι µια έννοια στενά συνυφασµένη µε την 

καινοτοµία (Kuratko, 2007), ωστόσο θα µπορούσε να οριστεί ως η διαδικασία της 

σκέψης µέσω της οποίας συνδυάζονται η φαντασία, η διορατικότητα, η 

εφευρετικότητα, η καινοτοµία, η ιδιοφυΐα. η διαίσθηση, η έµπνευση και η διαφώτιση, 

ώστε να προκύψουν νέες ιδέες, οι οποίες µπορούν να καταστούν χρήσιµες (Kuratko, 

2009). 

Η δηµιουργική ποιότητα δεν περιορίζεται µόνο σε µερικές µορφές 

ανθρώπινης δραστηριότητας (ποίηση, ζωγραφική, φιλοσοφία κ.λπ.), αλλά 

δηµιουργικός µπορεί να είναι κανείς και σε δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής 

(µαγείρεµα, παιχνίδι, διαρρύθµιση του σπιτιού κ.λπ.). Επίσης, η δηµιουργική 

αντιµετώπιση των προβληµάτων δεν είναι αποκλειστικό προνόµιο των µεγαλοφυών, 

αλλά, λίγο ή πολύ, δηµιουργικοί είναι όλοι οι άνθρωποι (Rauch and Frese, 2007). 

Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν ποσοτικές διαφορές ανάµεσα στους 

ανθρώπους. Τα δηµιουργικά άτοµα αναγνωρίζονται ως τέτοια γιατί έχουν σε 

µεγαλύτερο βαθµό αυτό που έχουµε όλοι οι άνθρωποι.  

Η δηµιουργική σκέψη είναι η ειδοποιός διαφορά του ανθρώπου από τα άλλα 

έµβια όντα καθώς και από τα πιο εξελιγµένα µηχανικά συστήµατα (Thurik et al., 

2008). Μια πράξη που συντελείται σύµφωνα µε µια σχολαστική συνταγή δεν έχει 

γενικά καµιά ανάγκη προσφυγής στη δύναµη της φαντασίας. Στις τέτοιου είδους 

πράξεις η µηχανή µπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Η ικανότητα για 

δηµιουργική σκέψη γεννιέται και αναπτύσσεται µέσα στην κοινωνική ζωή, µέσα από 

την επαφή του ανθρώπου µε την γνώση, από την αντιµετώπιση και επίλυση 

προβληµάτων.  
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Η ικανότητα για δηµιουργική σκέψη δεν µπορεί να εισαχθεί στο κεφάλι του 

ανθρώπου σαν ένα σύστηµα κανόνων. Είναι ένα ιδιαίτερο ταλέντο που µπορεί να 

εξασκηθεί. Το άτοµο εκπαιδεύεται να σκέφτεται δηµιουργικά από όλο το περιβάλλον 

του: την οικογένεια, τα παιχνίδια, το σχολείο. Επίσης, η δηµιουργική φαντασία 

καλλιεργείται από τις τέχνες (ποίηση, θέατρο, λογοτεχνία κ.λπ.). 

Η καλλιέργεια της δηµιουργικής σκέψης συµπίπτει µε την ελευθερία τόσο από 

την εξουσία της νεκρής φόρµουλας όσο και από την πίεση τυχαίων περιστάσεων. Μια 

αναπτυγµένη, δηµιουργική διάνοια βλέπει τη ζωή σε όλη της την πληρότητα, τη 

ζωντάνια, τη συνθετότητά της. Στην πραγµατική ζωή διακρίνει όχι µόνο αυτό που 

ήδη γνωρίζει από πολύ καιρό, αυτό που έµαθε από βιβλία, οδηγίες κ.λπ., αλλά 

διακρίνει και τα ανέκδοτα στοιχεία της, αυτά που δεν βρήκαν ακόµα την έκφρασή 

τους σε µια φράση µια φόρµουλα, έναν οδηγό κλπ. Επίσης, η δηµιουργικότητα 

υπάρχει εκεί όπου η πράξη ανταποκρίνεται σ’ ένα σκοπό, σ’ ένα συγκεκριµένο στόχο 

(Hermann et al., 2007). 

Η ικανότητα για δηµιουργική σκέψη θεωρείται σήµερα ένα από τα επιθυµητά 

προσόντα όχι µόνο στον τοµέα της εργασίας, αλλά και στους υπόλοιπους τοµείς της 

ανθρώπινης ζωής. Το µεγάλο ενδιαφέρον για τη δηµιουργικότητα πηγάζει από τις 

σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες για την αλλαγή των αξιών:  

• Η χρησιµοποίηση των µηχανών αρχικά και της ηλεκτρονικής τεχνολογίας 

αργότερα επέτρεψαν τη µείωση των ωρών εργασίας, µε αποτέλεσµα να 

δίνεται σε περισσότερους ανθρώπους η δυνατότητα και η ευκαιρία να 

ασχολούνται µε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους, τα σπορ, τα χόµπι και άλλες 

δραστηριότητες που έχουν λίγο ή πολύ δηµιουργικό χαρακτήρα. 

• Η δηµιουργική δραστηριότητα θεωρείται αντίδοτο στο στρες και το άγχος που 

δηµιουργούν οι σύγχρονες συνθήκες ζωής.  
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• Η όλο και µεγαλύτερη χρησιµοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

απαλλάσσουν τους ανθρώπους από τις πνευµατικές εργασίες της ρουτίνας και 

τους επιτρέπει να ασχολούνται µε θέµατα που έχουν δηµιουργικό χαρακτήρα. 

• Το ενδιαφέρον για τη δηµιουργικότητα τροφοδοτούν οι σύγχρονες 

παιδαγωγικές αντιλήψεις που δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στη µοναδικότητα του 

µαθητή και στις ατοµικές διαφορές.  

• Η πολυπλοκότητα και η συνεχής µεταβολή των σύγχρονων κοινωνιών 

(µεταβολή της τεχνολογίας, νέες ανάγκες, κ.λπ.) 

Από λειτουργική άποψη υπάρχουν τέσσερις τουλάχιστον κατηγορίες 

νοητικών ικανοτήτων: 

Α. η ικανότητα της προσοχής, της παρατήρησης, της αναγνώρισης και της 

κατανόησης του εισερχόµενου υλικού (λειτουργίες της πρόσληψης).  

Β. η ικανότητα της εντύπωσης, της διατήρησης και της αναπαράστασης των 

παραστάσεων και επαναφοράς των πληροφοριών σε µεταγενέστερο στάδιο 

(λειτουργίες της µνήµης).  

Γ. η συγκλίνουσα – κριτική σκέψη κατά την οποία το άτοµο στοχεύει σε µια µόνο 

κατεύθυνση, αναζητεί τη µία και µοναδική σωστή και παραδεδεγµένη απάντηση, 

δηµιουργεί µία και µοναδική λύση ενός προβλήµατος. Η ανάλυση, η σύγκριση, η 

ταξινόµηση και η αξιολόγηση του εισερχόµενου υλικού γίνεται µε τέτοιο τρόπο και 

συνδυασµούς, ώστε το παραγόµενο προϊόν να είναι η µία, η κοινή, η λογική λύση. Η 

συγκλίνουσα σκέψη βασίζεται στην κρίση, αποβλέπει στην αξιολόγηση και 

αντιπροσωπεύει τη λογικότητα του ανθρώπου.  

∆. Η αποκλίνουσα σκέψη είναι µορφή σκέψης που βασίζεται στη φαντασία και 

αποβλέπει στη δηµιουργία νέων ιδεών.  
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Κυριότερες επιµέρους συνιστώσες της δηµιουργικής σκέψης είναι (Binnewies et al., 

2007):  

• Η πνευµατική ευχέρεια, δηλαδή η ικανότητα του ατόµου να παράγει µεγάλο 

αριθµό ιδεών.  

• Η πνευµατική ευλυγισία, δηλαδή η ικανότητα του ατόµου να παράγει µεγάλο 

αριθµό διαφορετικής κατηγορίας ιδεών. 

• Η πρωτοτυπία, δηλαδή η ικανότητα του ατόµου να παράγει νέες, µη 

συνηθισµένες, καινοτόµες ιδέες. 

Οι δύο πρώτες νοητικές λειτουργίες (πρόσληψη, µνήµη) δεν παράγουν κάτι 

καινούργιο, απλώς αναπαράγουν τα µαθηµένα, επαναφέρουν στη µνήµη διάφορες 

πληροφορίες και αποκωδικοποιούν το εισερχόµενο υλικό. Αντίθετα οι δύο τελευταίες 

(συγκλίνουσα – κριτική σκέψη, αποκλίνουσα σκέψη) είναι παραγωγικές µε την 

έννοια ότι παράγουν νέα στοιχεία, πέραν των δεδοµένων. Συνήθως οι διάφοροι 

τρόποι πνευµατικής παραγωγής ή αντιµετώπισης προβληµάτων συνδυάζουν και τις 

δύο αυτές µορφές σκέψης, είναι δηλαδή ταυτόχρονα συγκλίνοντες και αποκλίνοντες, 

κατευθυνόµενοι και ελεύθεροι (Binnewies et al., 2007). 

Κάθε µία από τις τέσσερις παραπάνω νοητικές λειτουργίες έχει τη δική της 

αξία και χρησιµότητα, γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να αναπτύσσονται αρµονικά σε 

κάθε άτοµο. 

Η δηµιουργική δραστηριότητα για να ολοκληρωθεί και να παραγάγει την 

πρωτότυπη ιδέα ή λύση, διέρχεται τις παρακάτω φάσεις 

(http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/3094/900.pdf):  

Α. Προπαρασκευή. Κατά τη φάση αυτή το άτοµο:  

• Προσπαθεί να καθορίσει ποιο είναι το πρόβληµα και να το οριοθετήσει.  
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• Συλλέγει πληροφορίες που σχετίζονται µε αυτό, για να γνωρίσει τη δοµή του. 

• Εντοπίζει τις δυσκολίες που υπάρχουν και ποιες µέθοδοι έχουν χρησιµοποιηθεί 

και έχουν αποτύχει.  

Β. Επώαση. Η φάση αυτή αποβλέπει στη µεταφορά του προβλήµατος από το 

συνειδητό στο υποσυνείδητο και την αναζήτηση λύσεων σ’ αυτό. Κατά τη φάση αυτή 

το άτοµο δε σκέφτεται συνειδητά το πρόβληµα αλλά αφήνει το υλικό που συνέλεξε 

να κινείται ελεύθερα στο επίπεδο του προσυνείδητου ακόµα και του υποσυνείδητου. 

Το υλικό που συγκεντρώθηκε υφίσταται µια εσωτερική επεξεργασία και επίσης, 

συσχετίζονται τα στοιχεία του προβλήµατος. Η παραπάνω ασύνειδη δραστηριότητα 

µπορεί να συµβαίνει για µικρό ή µεγάλο χρονικό διάστηµα σε στιγµές χαλάρωσης ή 

όταν ασχολείται µε µια ρουτινιάρικη ή επουσιώδη δραστηριότητα που δεν απαιτεί την 

προσοχή του και µπορεί να αφήσει το µυαλό του να περιπλανηθεί σε ένα θέµα που 

φέρνει από το πίσω µέρος του µυαλού του στο µπροστινό (π.χ. όταν το άτοµο βλέπει 

τηλεόραση, ταξιδεύει µε το τρένο, κάνει περίπατο στον κήπο κ.λπ.). 

Γ. Φωτισµός. Σε αυτό το στάδιο, εντελώς ξαφνικά και χωρίς το άτοµο να σκέφτεται 

το πρόβληµα παρουσιάζεται η λύση του ή τουλάχιστον ένα καθοριστικό στοιχείο της. 

Είναι η φάση του «εύρηκα» του Αρχιµήδη.  

∆. Επαλήθευση και επεξεργασία. Σε αυτή τη φάση το άτοµο επεξεργάζεται όλες τις 

λεπτοµέρειες και επαληθεύει τη λύση του προβλήµατος, υπολογίζει τις προεκτάσεις, 

τις συνέπειες, τη χρησιµότητα, τις πρακτικές εφαρµογές κ.λπ.  

 

2.10 Επιχειρηµατικότητα και Τεχνολογία 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας της Πληροφορικής, που αντανακλά µόλις ένα 

µικρό ποσοστό της τεχνολογικής ανάπτυξης στο χώρο των επιχειρήσεων, παράλληλα 
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µε τις νέες εξελίξεις στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και την ηλεκτρονικοποίηση 

των παραδοσιακών µηχανών ενός γραφείου προώθησαν την αυτοµατοποίηση των 

περισσότερων εργασιών στο χώρο αυτό. Από αυτή την αυτοµατοποίηση προκύπτει η 

έννοια της Μηχανοργάνωσης ή όπως ορίζουν διάφοροι συγγραφείς και ως 

Αυτοµατισµό Γραφείου (Office Automation). Στη βιβλιογραφία αναφέρονται 

συνήθως τρεις όροι σχετικοί µε τους αυτοµατισµούς γραφείου και είναι οι εξής 

(Gregor, 2006): 

1. Μηχανοργάνωση 

2. Μηχανογράφηση 

3. Πληροφορική 

Τα βασικά πλεονεκτήµατα των υπολογιστικών/µηχανογραφικών συστηµάτων, 

τα οποία συντελούν στην καταλυτική υπεροχή τους έναντι των χειρόγραφων 

συστηµάτων και τα οποία επέβαλαν τη χρησιµοποίηση τους σε όλα τα λογιστήρια και 

κατ’ επέκταση στις επιχειρήσεις, είναι τα εξής (Zampetakis and Moustakis, 2006): 

1. Η υψηλή ταχύτητα στην εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδοµένων, των 

πρωτογενών δηλαδή στοιχείων - data) που εισάγονται στο σύστηµα 

(παραστατικών των συναλλαγών και των οικονοµικών πράξεων της 

επιχείρησης). Η δυνατότητα επεξεργασίας ενός µεγάλου όγκου οικονοµικών 

δεδοµένων παρέχει πλήθος χρήσιµων για την επιχείρηση πληροφοριών, όσον 

αφορά την αποτελεσµατική διαχείριση των συναλλαγών της, τη λήψη 

αποφάσεων, την αξιολόγηση της πορείας της κλπ. 

2. Η ακρίβεια στην παραγωγή των αποτελεσµάτων της επεξεργασίας των 

πληροφοριών δηλαδή που εξάγονται από το υπολογιστικό σύστηµα υπό 
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µορφή διαφορών αναφορών (ισοζύγια, υπόλοιπα πελατών, 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, αριθµοδείκτες κλπ) 

3. Η δυνατότητα προγραµµατισµού της διαδικασίας της επεξεργασίας των 

δεδοµένων, ώστε το πρόγραµµα το οποίο κατασκευάζεται για την επίλυση 

ενός προβλήµατος να µπορεί να χρησιµοποιηθεί άπειρες φορές για την 

επεξεργασία διαφορετικών κάθε φορά δεδοµένων 

4. Η δυνατότητα ψηφιακής αποθήκευσης ενός τεράστιου όγκου δεδοµένων σε 

µικρό αποθηκευτικό χώρο 

5. Η δυνατότητα επικοινωνίας µε άλλα υπολογιστικά συστήµατα στον ίδιο ή σε 

αποµακρυσµένο χώρο και ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ 

υποκαταστηµάτων της ίδιας επιχείρησης ή µεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων 

(πχ. ανταλλαγή παραστατικών σε σύγχρονα συστήµατα ηλεκτρονικού 

εµπορίου). 

6. Η µείωση του χρόνου ανάκτησης της Πληροφορίας 

7. Ο περιορισµός των λαθών και η ταχύτερη διόρθωση αυτών σε σχέση µε τα 

χειρόγραφα συστήµατα 

8. Η µείωση του κόστους επεξεργασίας των δεδοµένων 

9. Η σηµαντική αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού της επιχείρησης 

ή του λογιστηρίου 

10. Η άµεση αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε σχέση µε τις µη 

µηχανογραφηµένες επιχειρήσεις. 

Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς η αναγκαιότητα της µηχανοργάνωσης 

του λογιστηρίου και γενικότερα ολόκληρης της επιχείρησης. Το πρώτο στάδιο της 
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θεώρησης της µηχανογράφησης αναφέρεται στον ακριβή προσδιορισµό του είδους 

και την µορφής των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης και ειδικότερα του 

λογιστηρίου και στην πρόβλεψη των µελλοντικών αναγκών. Αυτές οι ανάγκες  

αφορούν τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χρήστες, έχουν συνήθως 

τυποποιηµένη µορφή, απορρέουν από συµπεράσµατα της λογιστικής θεωρίας και 

προσδιορίζουν τις ανάγκες σε λογισµικό του σύγχρονου λογιστηρίου. 

Βάσει των παραπάνω, γίνεται φανερό ότι η επιχειρήσεις οδηγούνται προς την 

επονοµαζόµενη «οικονοµία της γνώσης», όπου η βέλτιστη διαχείριση της 

τεχνολογίας είναι κρίσιµος παράγοντες για την επιχειρηµατική επιτυχία. Ως βασικές 

κινητήριες δυνάµεις του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος της οικονοµίας της γνώσης 

και ως πηγές άντλησης επιχειρηµατικής αξίας θεωρούνται: 

� Η Γνώση (knowledge)  

� Η Αλλαγή (Change) και,  

� Η Παγκοσµιοποίηση (Globalization).  

Σηµειωτέον ότι, η γνώση θεωρείται πλέον πνευµατικό κεφάλαιο (intellectual 

capital) της επιχείρησης και βασικός στρατηγικός παραγωγικός συντελεστής. Όµως, 

γνώση δεν αποτελεί η απλή ταξινόµηση κάποιων στοιχείων / δεδοµένων, ούτε η 

διαβίβαση και λήψη µόνον της πληροφορίας, αλλά η ικανότητα κριτικής θεώρησης 

διαφόρων καταστάσεων και δράσεων, βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων αξιολόγησής 

τους. Με άλλα λόγια, η γνώση ορίζεται ως ένα διανοητικό πλαίσιο αναφοράς βάσει 

του οποίου τα άτοµα, που καλούνται να λάβουν αποφάσεις που είναι σηµαντικές για 

την επιχείρηση ή να αποφασίσουν για ανάληψη δράσεων, κατανοούν καταστάσεις 

του επιχειρηµατικού της περιβάλλοντος. 
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2.11 Επιχειρηµατικότητα και Εµπόδια στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον της 

Ελλάδας 

 

Αναφορικά µε τα εµπόδια για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

στην Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία έτη, είναι κυρίως οικονοµικής φύσεως. Αρχικά, η 

έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, που αποτελεί πιθανόν ένα από τα σηµαντικότερα 

προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπίσει ο επιχειρηµατικός κόσµος και η οποία 

οφείλεται κυρίως στην µείωση της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών. 

Άλλωστε οι καταναλωτές αποτελούν τους τελικούς αποδέκτες των αυστηρών 

οικονοµικών πολιτικών και των µέτρων λιτότητας που εφαρµόζονται µε αποτέλεσµα 

να έχει ελαχιστοποιηθεί το εισόδηµά τους ενώ η αβεβαιότητα για το µέλλον τους ωθεί 

ακόµη περισσότερο στην µείωση της κατανάλωσης, µε ταυτόχρονα αρνητική 

ψυχολογία απέναντι στις αγορές (ΕΒΕΑ, 2013). 

Αλλά και από την πλευρά των επιχειρήσεων, οι συνεχείς και αιφνίδιες 

αλλαγές και οι έκτακτες εισφορές ανατρέπουν τον οικονοµικό προγραµµατισµό των 

επιχειρήσεων, ενισχύοντας την αίσθηση της αβεβαιότητας στους επενδυτές. Άλλωστε 

και η φορολογία θεωρείται αρκετά υψηλή και η οποία αποτελεί αποτρεπτικό 

παράγοντα επενδύσεων καθώς µειώνεται κατακόρυφα η αναµενόµενη απόδοση από 

τυχόν επένδυση στην ελληνική επικράτεια. Γενικότερα, η κρίση ρευστότητας µε την 

οποία έρχεται αντιµέτωπη η ελληνική οικονοµία επηρεάζει περισσότερο την 

χρηµατοδότηση νέων εγχειρηµάτων καθώς η βιωσιµότητά τους είναι συνδεδεµένη µε 

µεγαλύτερη αβεβαιότητα και άρα µεγαλύτερο κίνδυνο ιδιαίτερα στα πλαίσια της 

ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας (Ιωαννιδης,2013)  

Ωστόσο, το πρόβληµα της έλλειψης ρευστότητας, η οποία αποτελεί 

αναµφισβήτητα σηµαντικό παράγοντα της βιωσιµότητας µιας επιχείρησης, 
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δηµιουργεί µεγαλύτερα προβλήµατα λόγω της σχέσης της µε την χρηµατοδότηση, 

καθώς δυσκολεύει και την πρόσβαση στο τραπεζικό σύστηµα και την αναζήτηση 

εναλλακτικών πηγών χρηµατοδότησης (ΕΒΕΑ, 2013). Ειδικότερα η αδυναµία 

ρευστότητας που παρατηρείται στην ελληνική αγορά δηµιουργεί εµπόδια στη 

χρηµατοδότηση των επενδύσεων µε αποτέλεσµα την ύπαρξη αρνητικών επιπτώσεων 

στη εµπορική δραστηριότητα. 

Έτσι, η αναστολή χρηµατοδοτήσεων από τις τράπεζες καθώς και η αδυναµία 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων επιφέρει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε 

όλη την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η παρατεταµένη οικονοµική κρίση έχει 

οδηγήσει σε συρρίκνωση του τραπεζικού δανεισµού στις επιχειρήσεις και τα 

νοικοκυριά. Αυτό οφείλεται κυρίως στη µεγαλύτερη αποστροφή για την ανάληψη 

κινδύνων και η οποία συνδέεται τόσο µε την αύξηση των δανείων χαµηλών 

αποδόσεων όσο και µε τη συµπίεση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας των 

τραπεζών. Τέλος, οι καθυστερήσεις στην επιστροφή του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις, η µη 

πραγµατοποίηση συµψηφισµού καθώς και οι καθυστερήσεις πληρωµών στις 

εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των επιχειρήσεων και του δηµοσίου, έχουν σαν 

αποτέλεσµα τη µείωση ρευστότητας των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση την αύξηση 

του κόστους κεφαλαίου, ενώ οι επιχειρήσεις προβαίνουν ουσιαστικά σε άτοκο 

δανεισµό του δηµοσίου (ΣΕΒ 2010). 

 Ακόµη ένα εµπόδιο στο επιχειρησιακό περιβάλλον της Ελλάδος είναι η 

γραφειοκρατία. Η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα υφίσταται την ταλαιπωρία της 

γραφειοκρατίας και του κρατικού παρεµβατισµού, που δηµιουργεί εµπόδια στις 

επιχειρήσεις οι οποίες επιθυµούν λειτουργούν ανταγωνιστικά σε ένα περιβάλλον 

συνεχών οικονοµικών και τεχνολογικών εξελίξεων (Καρβούνης, 2012). Απόρροια της 

µη αποτελεσµατικής γραφειοκρατίας αποτελούν τόσο οι χρονοβόρες και πολύπλοκες 



86 

 

διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης επενδυτικών σχεδίων όσο και η µεγάλη 

συγκέντρωση αρµοδιοτήτων στις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων σε βάρος των 

περιφερειακών υπηρεσιών (Αλεξάκης, 2013). 

Γενικότερα, η βραδύτητα που χαρακτηρίζει την λειτουργία αρκετών δηµόσιων 

υπηρεσιών όπως και η γραφειοκρατία συγκαταλέγονται µεταξύ των σηµαντικότερων 

αντικινήτρων για την πραγµατοποίηση επενδύσεων. Παράδειγµα των αποτελεσµάτων 

τους που αφορά τις επενδύσεις, αποτελεί η υλοποίηση των αναπτυξιακών 

προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, του κύριου χρηµατοδοτικού µηχανισµού από 

την πλευρά του κράτους για τη στήριξη επενδύσεων. Κατασταλτικό ρόλο στην 

αξιοποίησή του έπαιξαν τόσο οι αργοί ρυθµοί εφαρµογής του κατά την εκκίνησή του 

προγράµµατος, όσο και το γραφειοκρατικό σύστηµα µε τη συνεχή προσθήκη νέων 

οργάνων διαχείρισης (Μπελιάς et.al, 2011). Έτσι, ακόµη και αυτή η εναλλακτική 

πηγή χρηµατοδότησης για τις επιχειρήσεις µε τη µορφή τοπικών, εθνικών και 

κοινοτικών προγραµµάτων που συµπληρώνει ή υποκαθιστά τον τραπεζικό δανεισµό 

βιώνει σηµαντικά προβλήµατα πρόσβασης αλλά και ρευστότητας (ΕΒΕΑ, 2013). 

Βασικότερη αιτία αποτελεί το πρόβληµα του τραπεζικού δανεισµού που επιβραδύνει 

την απορρόφηση των κοινοτικών προγραµµάτων καθώς υπάρχει έλλειψη της 

συνεισφοράς των ιδίων κεφαλαίων από τους επενδυτές.  

Ακόµη ένα εµπόδιο της ελληνικής επιχειρηµατικότητας αποτελεί η 

εκτεταµένη παραοικονοµία η όποια σύµφωνα µε εκτιµήσεις της τράπεζας της 

Ελλάδος ανέρχεται στο 30% της συνολικής οικονοµικής δραστηριότητας (McKinsey 

& Company, 2011). Η εκτεταµένη παραοικονοµία που έχει δηµιουργηθεί σε αυτό το 

φάσµα της οικονοµικής δραστηριότητας, συνιστά έντονο αθέµιτο ανταγωνισµό για 

τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόµιµα. Επιπλέον, στερεί από το κράτος σηµαντικά 

φορολογικά έσοδα, σε µια περίοδο που βελτίωση των δηµοσιονοµικών επιδόσεων 
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αποτελεί εθνική προτεραιότητα (Μπελιάς et.al, 2011). Στόχος πρέπει να αποτελεί η 

συστηµατική καταπολέµηση της παραοικονοµίας, µε επικέντρωση σε τοµείς που 

κρύβουν υψηλές αξίες καθώς και η συγκέντρωση των µονάδων επιθεώρησης και 

ελέγχου των δαπανών και της διαφθοράς του δηµοσίου σε ένα κεντρικό ελεγκτικό 

σώµα. Επιπλέον, σηµαντικό ρόλο προς σε αυτή την κατεύθυνση µπορεί να 

αποτελέσει και η χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων που αποτελεί ένα άτυπο 

σύστηµα χωρίς να χρειάζεται η διαµεσολάβηση των δηµόσιων φορέων αποφεύγοντας 

και τυχόν περιστατικά διαφθοράς και δωροδοκίας.  

Τέλος, και το πρόβληµα των ανασφάλιστων αποτελεί µελανό σηµείο του 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε µελέτη του ΙΟΒΕ (2012), 

η αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα έχει ανέλθει στο 30% της Ελληνικής οικονοµίας. Η 

ίδια έρευνα σηµειώνει ότι σε επτά νοµούς της χώρας, το ποσοστό των ανασφάλιστων 

ξεπερνά το 50% του συνόλου των εργαζοµένων. Όµως, η αδήλωτη εργασία αποτελεί 

βασικό στοιχείο της παραοικονοµίας της Ελλάδος καθώς οι απώλειες από τα 

ασφαλιστικά ταµεία υπολογίζονται το λιγότερο σε 6 δισ. ευρώ ετησίως. Αυτό 

αποτελεί φαύλο κύκλο καθώς αν δεν καταπολεµηθεί αυτό το φαινόµενο, καλούνται 

και πάλι οι ίδιοι άνθρωποι να καλύψουν τις απώλειες (Καρανίκας, 2013). 

Επιπλέον, η ίδια έρευνα του ΙΟΒΕ (2012) συνδέει την εµφάνιση της αδήλωτης 

εργασίας µε το ύψος του µη µισθολογικού κόστους, που καταβάλλεται από εργοδότες 

και εργαζόµενους, και επισηµαίνει ότι πολλές επιχειρήσεις καταφεύγουν στη µη 

καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αποσκοπώντας στον 

περιορισµό του λειτουργικού τους κόστους. Το αποτέλεσµα αυτής της τακτικής είναι 

οι µεγάλες απώλειες για τα ασφαλιστικά ταµεία και αποτελεί µια µορφή αθέµιτου 

ανταγωνισµού στην επιχειρηµατικότητα καθώς οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν την 
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εργατική νοµοθεσία αντιµετωπίζουν δυσκολίες να επεκτείνουν τη δραστηριότητά 

τους.  

 Εν κατακλείδι, ενώ υπάρχουν αρκετές προοπτικές για την ανάπτυξη των 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ο επιχειρηµατίας στην Ελλάδα θα πρέπει να 

αντιµετωπίσει αρκετές αντιξοότητες και ενώ η κρίση έχει ήδη περιορίσει το 

περιθώριο κέρδους, το κράτος µέσω της γραφειοκρατία, της έλλειψης ελέγχου και της 

παραοικονοµίας δεν βοηθάει την άνθηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Οικονοµικά και Κοινωνικά Στοιχεία της Νήσου 

Σαµοθράκης 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία ασχολείται πέρα από την επιχειρηµατικότητα και 

τις επιµέρους θεωρητικές προσεγγίσεις που αποτελούν το θεωρητικό πεδίο της, 

ασχολείται ουσιαστικά µε την µελέτη περίπτωσης τουριστικής επιχείρησης στην 

παραµεθόριο περιοχή της Σαµοθράκης µε την εφαρµογή σε πρακτικό επίπεδο ενός 

επιχειρηµατικού σχεδίου και την ερεύνα για την βιωσιµότητα µιας οικογενειακής 

επιχείρησης. 

 Έτσι, πριν ξεκινήσει η έρευνα, χρήσιµο είναι να διατυπωθεί µια συνοπτική 

εικόνα στα χαρακτηριστικά και στατιστικά στοιχεία της περιοχής για να εξαχθούν 

συµπεράσµατα για την τοποθεσία που θα επιχειρηθεί η προσπάθεια αλλά και το 

οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον που θα ενσωµατωθεί η µελλοντική τουριστική 

επιχείρηση. Οπότε θα πρέπει να διερευνηθούν τα  στοιχεία που αποδίδονται µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο σε διάφορες µελέτες και ειδικότερα στην µελέτη από το 

∆ίκτυο Αειφόρων Νήσων «∆άφνη» (2012) όπου πέρα από θέµατα περιβάλλοντος 

ασχολείται και µε δεδοµένα που ενδιαφέρουν την παρούσα διπλωµατική εργασία. 

 Ακόµη, άλλες πηγές πληροφόρησης είναι η ιστοσελίδα του ∆ήµου 

Σαµοθράκης καθώς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. 

 

3.1 Γεωφυσικά δεδοµένα 

Η Σαµοθράκη εντάσσεται διοικητικά στη ∆ιευρυµένη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Ροδόπης Έβρου- Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα Έβρου και στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης. Είναι το βορειότερο νησί του Ελλαδικού χώρου µε έκταση 
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178 τετραγωνικά χιλιόµετρα το δε µήκος των ακτών της είναι 59 χιλιόµετρα ενώ η 

ορεινή περιοχή καλύπτει το 54% του νησιού και το υπόλοιπο 46% αντιπροσωπεύει 

τις πεδινές και παράκτιες ζώνες. 

 Ακόµη ο πίνακας που παρατίθεται παρακάτω αναφέρει αναλυτικά τις χρήσεις 

γης. 

Καλλιεργήσιµες 
εκτάσεις και 
αγραναπαύσεις 

Βοσκότοποι ∆άση Υπόγεια 
νερά 

∆ηµοτικές 
περιοχές  

(κτίρια, δρόµοι) 

Άλλες 
εκτάσεις 

17,3% 35,7% 33,2% 2,8% 2,6% 8,4% 

Πίνακας 1: Χρήσεις γης 

 

3.2 Πληθυσµιακά και ∆ηµογραφικά δεδοµένα 

Ο σταθερός πληθυσµός της Σαµοθράκης όπως ενηµερώνει η Ελληνική Στατιστική 

Υπηρεσία και συµφώνα µε τις απογραφές χαρακτηρίζεται από µια µείωση ενώ σε 

ορισµένα χρονικά σηµεία µια µικρή σχετικά αύξηση που οφείλεται κυρίως σε 

εξωτερικούς παράγοντες (µερική επιστροφή µεταναστών 1991 και οικονοµική κρίση 

2011). Όποτε: 

ΕΤΟΣ 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
 

4.258 
 

3.830 
 

3.012 
 

2.871 
 

3.083 
 

2.723 
 

2.859 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ  

 
-10,1% 

 
-21,4% 

 
-4,7% 

 
7,4% 

 
-11,7% 

 
5,00% 

Πίνακας 2: ∆ιαχρονικές µεταβολές πληθυσµού 

 Επίσης η πληθυσµιακή πυκνότητα εντοπίζεται κυρίως σε δυο τοποθεσίες 

όπως η πρωτεύουσα του νησιού η Χώρα καθώς και στην Καµαριώτισσα όπου πάνω 

από 50% του πληθυσµού κατοικεί στις συγκεκριµένες τοποθεσίες ενώ ο υπόλοιπος 
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είναι κατανεµηµένος σε µικρότερες περιοχές όπως το Λάκκωµα, τα Αλώνια και ο 

Προφήτης Ηλίας µε κύριο χαρακτηριστικό ότι το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού 

να είναι αγροτικός – κτηνοτροφικός έκτος από ένα ελάχιστο µέρος που 

αντιπροσωπεύει πληθυσµό απασχολούµενων σε δηµόσιες υπηρεσίες. 

 

3.3 Τοµείς Παραγωγής 

Οι κάτοικοι ασχολούνταν και ακόµη ασχολούνται κυρίως µε τον πρωτογενή τοµέα 

(κτηνοτροφία αιγοπροβάτων, γεωργία, αλιεία και µελισσοκοµία) αλλά και µε τον 

τριτογενή (τουρισµός, δηµόσιες υπηρεσίες). Όσον αφορά την γεωργία η Σαµοθράκη 

σήµερα παράγει ελιές, ελαιόλαδο, γαλακτοκοµικά καθώς και άλλα γεωργικά 

προϊόντα ενώ τα τελευταία χρόνια αρκετοί νέοι αγρότες έχουν στραφεί στην 

βιολογική καλλιέργεια. Ακόµη, στον τοµέα της κτηνοτροφίας που αποτελεί και το 

µεγαλύτερο ποσοστό ενασχόλησης των κατοίκων παλαιότερα αλλά κυρίως µε την 

ένταξη της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρείται µια εντυπωσιακή 

αύξηση των αιγοπροβάτων µε θετικά και αρνητικά αποτελέσµατα. 

 Τέλος όσον αφορά τον πρωτογενή τοµέα ένα ακόµη στοιχείο αναφοράς είναι 

και η αλιεία, όπου ένα σηµαντικό ποσοστό ασχολείται ως κύριο επάγγελµα λογω του 

αυξηµένου θαλάσσιου πλούτου ενώ επίσης αποτελεί και φηµισµένος θαλάσσιος 

τουριστικός προορισµός. 

 Ο δευτερογενής τοµέα, δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένος µε την επεξεργασία 

και µεταποίηση να περιορίζεται σε ένα ελάχιστο αριθµό βιοτεχνιών και οικοτεχνιών, 

ενώ σε ιδιαίτερη άνθηση βρίσκεται ο τριτογενής τοµέας µε την παροχή υπηρεσιών 

τουριστικού περιεχοµένου µε µεγάλα όµως περιθώρια ανάπτυξης. Ο τουρισµός στο 

νησί αποτελεί µια βασική πηγή εισοδήµατος και τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχτεί 
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µερικώς και κυρίως στις περιοχές Καµαριώτισσα, Θέρµα, Παλαιόπολη και Άνω 

Καρυώτες ενώ σύµφωνα µε τον διεθνή οργανισµό EUCC 
απενεµήθη το βραβείο για 

την ένταξη της στις 10 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη (7η θεση) στοιχείο που 

συµβάλλει στην ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα (Υπουργείο Τουρισµού, 2013). 

 

3.4 Υποδοµές 

Όσον αφορά τις υποδοµές η Σαµοθράκη συνδέεται ακτοπλοϊκός µε την 

Αλεξανδρούπολη καθηµερινά ενώ παλαιοτέρα υπήρχε σύνδεση µε την Καβάλα αλλά 

και δροµολόγιο µε το Λαύριο κάτι που συνέβαλλαν ουσιαστικά στην άφιξη 

τουριστών κυρίως από την Αττική αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα και χώρες της Ε.Ε. 

Ακόµη η δηµοτική συγκοινωνία εξυπηρετεί σε µεγάλο βαθµό τους κατοίκους και 

ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες ενώ δεν υπάρχει συγκοινωνία για την καλύτερη 

παραλία του νησιού την Παχιά Άµµο όπου θα δραστηριοποιηθεί και η επιχείρηση που 

ερευνάται. 

 Αντίθετα, οι υποδοµές στον τοµέα της υγείας είναι σχεδόν ανύπαρκτες, 

φαινόµενο που παρατηρείται και σε άλλα νησιά, όµως η Σαµοθράκη υστερεί 

σηµαντικά και σε υποδοµές αλλά και αριθµό προσωπικού λογω της µακρινής 

απόστασης από τα αστικά κέντρα. Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για ην 

εγκατάσταση προσωπικού το οποίο διαφαίνεται µόνο στο τοµέα της παιδείας όπου οι 

υποδοµές είναι ικανοποιητικές µε την ύπαρξη σχολειών όλων των βαθµίδων. Τέλος, 

οι υφιστάµενες δοµές δηµοσίων υπηρεσιών βρίσκονται κυρίως στο λιµάνι της 

Καµαριώτισσας και στην Χώρα µε την ύπαρξη δοµών τόσο σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης όσο και σε άλλες υπηρεσίες όπως τράπεζες, αστυνοµία ενώ δεν 

υπάρχει δηµόσια οικονοµική υπηρεσία. 
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 Συνολικά, θα αναφέραµε ότι η Σαµοθράκη είναι ένα ελληνικό τυπικό ακριτικό 

νησί µε τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του, όπου µέσω των ιδιαιτεροτήτων 

που παρουσιάζει η γεωγραφική του θέση, το εσωτερικό αλλά και εξωτερικό 

περιβάλλον αποδίδει στον επισκέπτη µια εικόνα φυσικής οµορφιάς και ηρεµίας 

προσδιορίζοντας µε αυτό το τρόπο την ποιότητα ζωής και τέλος το είδος τουρισµού 

που θα αποφασίσει να επισκεφτεί το νησί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : Θεωρητική Προσέγγιση της µελέτης Περίπτωσης 

 

4.1 Αιτιολόγηση της Αναγκαιότητας της Περιπτωσιακής Μελέτης 

Σύµφωνα µε τους Johnston, Leach and Liu (2000), ο σχεδιασµός µιας περιπτωσιακής 

µελέτης (case study) διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία της, περιλαµβάνει 

τον προγραµµατισµό όλων των βηµάτων που θα ακολουθηθούν και είναι απαραίτητο 

να πραγµατοποιείται µε τρόπο που να επιτρέπει την αυστηρή και µε ακρίβεια εξέταση 

των σχηµατιζόµενων υποθέσεων. Ένα σηµαντικό στοιχείο της µελέτης case study, 

είναι το ότι ο ερευνητής πρέπει να πείσει τους αναγνώστες αφενός µεν, ότι το 

αντικείµενο της έρευνας είναι ουσιώδες για τις επιχειρήσεις και αφετέρου, ότι οι 

υπάρχουσες θεωρίες ή έρευνες, είτε δεν ασχολούνται διεξοδικά µε αυτό, είτε το 

προσεγγίζουν µε τρόπο ανάρµοστο και πιθανόν λανθασµένο. 

Συγκεκριµένα, η αιτιολόγηση της επαγωγικής έρευνας εν µέρει, εξαρτάται από 

τη φύση του ερωτήµατος της έρευνας. Όσον αφορά τα ερωτήµατα που πηγάζουν από 

τη θεωρία και έχουν ως στόχο να την εµπλουτίσουν, ο ερευνητής πρέπει να 

περιορίσει την έρευνα στα πλαίσια αυτής της θεωρίας και έπειτα να αποδείξει πως η 

επαγωγική ανάπτυξη της θεωρίας είναι απαραίτητη. Αντίθετα, όσον αφορά τα 

ερωτήµατα που πηγάζουν από φαινόµενα, ο ερευνητής έχει µεγαλύτερη ευελιξία και 

περιορίζει την έρευνα στα πλαίσια της σηµαντικότητας του φαινοµένου καθώς και 

της έλλειψης επαρκούς υπάρχοντος θεωρητικού υποβάθρου. Είναι ακόµη απαραίτητο 

να τονιστεί ότι η έρευνα που έχει ως στόχο την ανάπτυξη θεωρίας µετά από µελέτη 

περιπτώσεων απαντά στο «πώς» και το «γιατί» των άγνωστων ερευνητικών περιοχών 

και όχι στο «πόσο συχνά» και στο «πόσο». 
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4.2 Επιλογή των Περιπτώσεων του ∆είγµατος 

Ένα ερώτηµα που συχνά ανακύπτει είναι, το πώς είναι δυνατή η γενίκευση της 

θεωρίας, εάν οι περιπτώσεις δεν είναι αντιπροσωπευτικές. Η απάντηση κλειδί σε αυτό 

είναι η διευκρίνιση ότι ο σκοπός της έρευνας είναι η γένεση και όχι ο έλεγχος της 

θεωρίας και εποµένως, είναι απαραίτητη η θεωρητική και όχι η τυχαία 

δειγµατοληψία. Η θεωρητική δειγµατοληψία (theoretical sampling) συνεπάγεται 

επιλογή των περιπτώσεων που είναι κατάλληλες να αναδείξουν και να επεκτείνουν τις 

συσχετίσεις και τη λογική µεταξύ των παραγόµενων θεωριών (Eisenhardt and 

Graebner, 2007). Τα cases επιλέγονται δηλαδή, για θεωρητικούς σκοπούς, όπως για 

παράδειγµα για την αποκάλυψη ενός σπάνιου φαινοµένου, την επαλήθευση των 

ευρηµάτων από άλλες περιπτώσεις, τον περιορισµό εναλλακτικών εξηγήσεων και την 

τελειοποίηση της «αναδυόµενης» θεωρίας. Βέβαια, οι απόψεις σχετικά µε την 

επιλογή ενός ή περισσοτέρων cases προς έρευνα, διίστανται. 

Αναφορικά µε τα µοντέλα πολλαπλών περιπτώσεων (multiple case studies) και 

τις προτεινόµενες συγκρίσεις, επισηµαίνεται ότι µπορεί η σύγκριση να είναι ένας 

δυνατός θεωρητικός µηχανισµός, επικεντρώνει όµως την προσοχή στα 

χαρακτηριστικά που συγκρίνονται, µε αποτέλεσµα να επισκιάζει την τυχόν 

επιπρόσθετη γνώση που θα µπορούσε να προκύψει από τα cases. Επίσης, ένας ακόµη 

κίνδυνος που ελλοχεύει είναι ο ερευνητής να απορροφηθεί σε τέτοιο βαθµό από το 

στόχο της γενίκευσης και της δηµιουργίας θεωρίας, ώστε να παραµελήσει στοιχεία 

απαραίτητα για την ολοκληρωτική και βαθιά κατανόηση των cases (Halinen and 

Tönroos, 2005). 
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4.3 Συλλογή ∆εδοµένων 

Η µέθοδος της µελέτης των περιπτώσεων, όπως προαναφέρθηκε, χρησιµοποιεί 

πληθώρα πηγών δεδοµένων, όπως συνεντεύξεις, αρχειοθετήσεις, εθνογραφίες και 

παρατηρήσεις. Οι συνεντεύξεις θεωρούνται ένα αποτελεσµατικό µέσο για τη συλλογή 

πλούσιων, εµπειρικών δεδοµένων, ειδικά εάν το υπό εξέταση φαινόµενο συναντάται 

σπάνια. Ωστόσο στην περίπτωση των συνεντεύξεων προκύπτει το ζήτηµα της 

στατιστικής απόκλισης (bias) των δεδοµένων. Για τον µετριασµό αυτής καλό είναι να 

γίνεται χρήση πολλών ερωτηθέντων, υψηλού γνωστικού επιπέδου που θα βλέπουν το 

φαινόµενο που ερευνάται από διαφορετική οπτική γωνία (Eisenhardt and Graebner, 

2007). Στους ερωτηθέντες µπορεί να συµπεριλάβει ο ερευνητής επιχειρησιακούς 

παράγοντες από διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα, λειτουργικές περιοχές, οµάδες, 

άτοµα από παρεµφερείς οργανισµούς και εξωτερικούς αναλυτές. Επίσης, µια άλλη 

δυνατότητα που έχει στη διάθεσή του για τον περιορισµό της απόκλισης είναι ο 

συνδυασµός των αναδροµικών µε τα σύγχρονα cases. Τα αναδροµικά cases 

στηρίζονται σε συνεντεύξεις και αρχειακά δεδοµένα που αυξάνουν τον αριθµό και το 

βάθος των περιπτώσεων και επιτρέπουν την κάλυψη περισσότερων ερωτηθέντων και 

την περίληψη περισσότερων cases στην έρευνα. Αντίθετα, τα σύγχρονα (real-time) 

cases, δηλαδή εκείνα που συµβαίνουν εκείνη τη στιγµή, επιτρέπουν την εκ του 

µακρόθεν συλλογή δεδοµένων από συνεντεύξεις και παρατηρήσεις, µε αποτέλεσµα 

τον περιορισµό της απόκλισης. 

 

4.4 Ανάλυση ∆εδοµένων 

Μετά την επιλογή των υπό µελέτη περιπτώσεων και τη διενέργεια των συνεντεύξεων 

ακολουθεί το στάδιο της ανάλυσης των συλλεχθέντων δεδοµένων. Στις µακροσκελείς 
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παραγωγικές έρευνες συνηθίζεται η θεωρία και τα εµπειρικά δεδοµένα να 

παρουσιάζονται σε συγκεντρωτικούς αριθµητικούς πίνακες που περιλαµβάνουν τη 

στατιστική ανάλυση ενός µεγάλου αριθµού δεδοµένων. Αντίθετα, τα δεδοµένα που 

προέρχονται από τη µελέτη περιπτώσεων δεν µπορούν να περιγραφούν µε έναν 

άκρως συνοπτικό τρόπο λόγω του ότι περιέχουν πλούσιες «ποιοτικές» λεπτοµέρειες 

(Eisenhardt and Graebner, 2007). Στην έρευνα της µιας περίπτωσης (single case) ο 

ερευνητής εκθέτει τα ποιοτικά δεδοµένα περιγράφοντας την υπόθεση µέσα στο 

κείµενο. Πρόκειται δηλαδή, για µια αφήγηση διανθισµένη µε παρατηρήσεις από τους 

ερωτηθέντες και άλλες αποδεικτικές πηγές. Με λίγα λόγια θεωρία και αφήγηση 

εµπλέκονται. Αντίστοιχα σε µια έρευνα πολλαπλών περιπτώσεων (multiple cases) 

αποτελεί πρόκληση για τον ερευνητή, αφενός να παραµείνει πιστός στους «χωρικούς 

περιορισµούς» και αφετέρου, να «επικοινωνήσει τη θεωρία», που αποτελεί τον 

αντικειµενικό σκοπό της έρευνας, και να παρουσιάσει τις εµπειρικές αποδείξεις, που 

υποστηρίζουν τη θεωρία. 

 

4.5 ∆ιατύπωση των Θεωρητικών Συµπερασµάτων 

Σε µια έρευνα case study πιστεύεται ότι δεν υπάρχει σίγουρος τρόπος καταγραφής 

της θεωρίας, που θα ικανοποιήσει µε βεβαιότητα όλους τους αναγνώστες. Έτσι, ο 

ερευνητής για να αποφύγει τη δυσαρέσκεια, µπορεί αρχικά να σκιαγραφήσει τη 

θεωρία στον πρόλογο και να συνεχίσει στο κυρίως µέρος µε την καταγραφή των 

προτάσεων και τη σύνδεση καθεµιάς από αυτές µε τα εµπειρικά αποδεικτικά στοιχεία 

για κάθε θεωρία, καθώς και για την προτεινόµενη συσχέτιση των θεωριών. Είναι 

σηµαντικό να καταγράφονται τα πιο ουσιώδη θεωρητικά επιχειρήµατα που παρέχουν 

το λογικό σύνδεσµο µεταξύ των πορισµάτων της έρευνας. Επίσης, µπορεί να γίνει 
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χρήση διαγραµµάτων µε βέλη και πλαίσια ή συγκεντρωτικών πινάκων που θα 

χρησιµεύσουν ως µια «οπτική περίληψη» της θεωρίας. 

Μια ακόµη πρόκληση στην καταγραφή της θεωρίας προκύπτει από τη 

σύγχυση των ερµηνειών που αποδίδονται στην έννοια της βασισµένης σε αποδείξεις 

ανάπτυξης θεωρίας (grounded theory building). Σύµφωνα µε µια πρώτη άποψη, η 

συγκεκριµένη έννοια συνεπάγεται ανάπτυξη θεωρίας έπειτα από παρατήρηση των 

µονοπατιών που συνδέουν τα εµπειρικά δεδοµένα, τα οποία έχουν συλλεχθεί µε 

συστηµατικό τρόπο. Εδώ δίνεται έµφαση στην ποιότητα της θεωρίας και στη δύναµη 

του εµπειρικού υποβάθρου της έρευνας. Σύµφωνα µε µια άλλη άποψη, 

υπογραµµίζονται οι διαδικασίες µε τις οποίες οι ερευνητές συγκεντρώνουν τα 

δεδοµένα και προχωρούν στην εξαγωγή πορισµάτων χρησιµοποιώντας µια ιεραρχική 

δοµή στις κατηγορίες (hierarchical structure of categories). Η συνεχής σύγκριση 

(constant comparison) και η θεωρητική δειγµατοληψία (theoretical sampling) 

επιδέχονται συγκεκριµένες ερµηνείες, µε την πρώτη να συνεπάγεται ταυτόχρονη 

συλλογή και ανάλυση δεδοµένων και την δεύτερη να σηµαίνει ότι η θεωρία είναι 

αυτή που καθορίζει κάθε φορά ποια δεδοµένα θα συλλεχθούν στη συνέχεια 

(Eisenhardt and Graebner, 2006) 
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Επιχειρηµατικό Σχέδιο 

Σύµφωνα µε το καθηγητή Αριστείδη Μπιτζένη στις σηµειώσεις του µαθήµατος 

Νεανική Επιχειρηµατικότητα αναφέρει το επιχειρηµατικό σχέδιο ότι είναι ένα γενικό 

πρότυπο που είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των επιχειρήσεων. Επίσης, η 

αξία του έγκειται στη διαδικασία της έρευνας και της µελέτης της επιχείρησης κατά 

ένα συστηµατικό τρόπο και ο σχεδιασµός βοηθά να αναλυθούν  διεξοδικά τα 

πράγµατα, να µελετηθούν και να ερευνηθούν τα πραγµατικά στοιχεία καθώς επίσης 

και να αποτυπωθούν οι ιδέες µε κριτικό µάτι. 

 Το παρόν επιχειρηµατικό σχέδιο αποτελεί µια προσπάθεια παρουσίασης µε 

όσο το δυνατόν αντικειµενικό τρόπο µια µελέτη περίπτωσης όπου εφαρµόζεται κατ 

ουσία η επιχειρηµατικότητα και οι εννοιολογικές προσεγγίσεις της σε πρακτικό 

επίπεδο σε ένα σηµαντικό τοµέα της οικονοµίας όπως είναι ο τουρισµός, 

υπογραµµίζοντας στοιχεία όπως είναι η οικογενειακή επιχείρηση, οι τρόποι 

χρηµατοδότησης µέσω προγραµµάτων επιδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 

εφαρµογή των παραπάνω σε ένα πλήρες επιχειρηµατικό σχέδιο για να διαπιστωθεί η 

χρησιµότητα του, τόσο στους άµεσα ενδιαφεροµένους (δυνητικοί επιχειρηµατίες) όσο 

και στους έµµεσα ενδιαφεροµένους (χρηµατοδότες, επενδυτές µελετητές). 

 

5.1 Περίληψη Επιχειρηµατικού Σχεδίου 

Το παρόν επιχειρηµατικό σχέδιο αφορά στην ίδρυση µίας τουριστικής επιχείρησης 

στη Σαµοθράκη. Η επιχείρηση για την δηµιουργία της θα χρηµατοδοτηθεί από ιδία 

κεφάλαια µέσω του προγράµµατος «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται 

στους τοµείς Μεταποίησης - Τουρισµού- Εµπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ 2007-2013»(www.espa.gr) και τραπεζικό δανεισµό. 
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 Το επιχειρηµατικό σχέδιο παρουσιάζει τα γενικά στοιχεία της υπό ίδρυσης 

επιχείρησης, την οργάνωση της επιχείρησης, τον προϋπολογισµό της προτεινόµενης 

επένδυσης, τις ενέργειες µάρκετινγκ για την προώθηση των προϊόντων καθώς και τα 

δυνατά και αδύναµα σηµεία αυτής. Όσον αφορά το επιχειρηµατικό υπόβαθρο των 

συµµετεχόντων στην δηµιουργία της επιχείρησης αποτελείται από στελέχη µε 

εµπειρία στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων αλλά και στον τοµέα του 

τουρισµού όπου είναι και η τωρινή τους εργασία αλλά και σε διάφορους τοµείς της 

παροχής υπηρεσιών . 

 ∆εδοµένου ότι η χώρα µας αποτελεί ένα από τους πρώτους τουριστικούς 

προορισµούς παγκοσµίως και αξιοποιώντας την δυνατότητα ότι τέτοιας µορφής 

επιχειρήσεις εντάσσονται σε προγράµµατα επιδότησης, αποτελεί µια πρώτης τάξεως 

ευκαιρία για την δηµιουργία επιχείρησης λογω της µοναδικότητας του σηµείου στην 

συγκεκριµένη περιοχή. Η τουριστική επιχείρηση που θα δηµιουργηθεί θα ξεκινήσει 

από µηδενική βάση λόγω ότι ο συγκεκριµένος χώρος την δεδοµένη στιγµή αποτελεί 

βοσκότοπος µε προϋπάρχουσες υποδοµές την παροχή ρεύµατος, νερού και 

τηλεφώνου. 

 Στόχος του όλου εγχειρήµατος είναι εξασφάλιση εισοδήµατος µε την 

αναµενόµενη κερδοφορία αλλά και η αξιοποίηση των κεφαλαίων που θα επενδυθούν 

όπως και η δηµιουργία µιας επιχείρησης βιώσιµης όπου θα προσφέρει ανωτέρου 

επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες αλλά και να αποτελεί υπόδειγµα λειτουργίας όσον 

αφορά την σχέση του, τόσο µε νοµικά πρόσωπα όσο και φυσικά πρόσωπα αλλά και 

µε τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα ή ακόµη και µε διάφορους τοπικούς φορείς.  

 Η µελέτη περίπτωσης που αναφέρεται στη συγκεκριµένη διπλωµατική 

εργασία αναφέρεται στην δηµιουργία τουριστικής επιχείρησης στη νήσο Σαµοθράκη 

και ειδικότερα στην τοποθεσία Παχιά Άµµος. Το σχέδιο ανάπτυξης που θα 
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αναλύσουµε περιλαµβάνει την δηµιουργία 10 τουριστικών αυτόνοµων κατοικιών µε 

τους ανάλογους ιδιόκτητους χώρους σε µια έκταση 21 στρεµµάτων στην τοποθεσία 

Παχιά Άµµος όπου απέχει 500 µέτρα από την θάλασσα (η καλύτερη παραλία της 

Σαµοθράκης). Επίσης την δηµιουργία χώρων αναψυχής όπως πισίνα, καφέ-µπαρ, 

παιδότοπος, χώρος αθλοπαιδιών και ακόµη µίνι-µάρκετ λόγω ότι η περιοχή είναι 

τελείως αναξιοποίητη και δεν υπάρχουν άλλες τέτοιου είδους επιχειρήσεις και επίσης 

χώρος στάθµευσης για τροχόσπιτα και σκάφη αναψυχής .  

 Αναλυτικότερα, η περιοχή Παχιά Άµµος αποτελεί µια από τις καλύτερες 

παραλίες του ελλαδικού χώρου και είναι διεθνώς αναγνωρισµένη µε την απονοµή της 

γαλάζιας σηµαίας. Απέχει 14 χιλιόµετρα από το λιµάνι της Σαµοθράκης και οι 

υποδοµές στην τοποθεσία της Παχιάς Άµµου  είναι µηδενικές µε εξαίρεση την 

ύπαρξη ενός beach-bar. 

 Κύριος στόχος της επιχείρησης είναι η προσέλκυση πελατών όλων των 

µορφών που επισκέπτονται την χώρα µας µε κύρια έµφαση στους τουρίστες µε 

προσανατολισµό να τους εµπνέει η φυσική οµορφιά και η ήρεµη διαµονή σε ένα 

χώρο όπου θα τους παρέχονται όλες οι ανέσεις που θα επιθυµούν λογω των 

ποικιλόµορφων υπηρεσιών. Σηµαντικό είναι ότι τέτοιας µορφής τουριστικής µονάδας 

είναι µοναδική στην περιοχή της Παχιάς Άµµου αλλά και γενικότερα σε ολόκληρο το 

νησί και επίσης βρίσκεται στην οµορφότερη και καθαρότερη παράλια του νησιού 

όπου ο ανταγωνισµός πέρα από τις συνηθισµένες τουριστικές υπηρεσίες υστερεί σε 

µεγάλο βαθµό στην εξειδικευµένη παροχή υπηρεσιών. 

 Η οικονοµική οντότητα που εξετάζουµε θα έχει την µορφή της ανώνυµης 

εταιρίας µε όλα τα θετικά και αρνητικά που υπάρχουν την συγκεκριµένη περίοδο και 

λογω της µεγάλης έκτασης –δεδοµένου ότι θα υπάρχει χώρος για µελλοντικές 
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προσθήκες άλλων 5 σπιτιών – υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης και 

αυξανόµενης κερδοφορίας. 

 

5.2 Επιχειρηµατικό Υπόβαθρο 

Η υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήµατος στηρίχτηκε γενικότερα στο ότι ο τόπος 

καταγωγής των µελών της επιχείρησης προέρχεται από την Σαµοθράκη όπου πέρα 

από των πρωτογενή τοµέα υπάρχει και έντονη τουριστική κίνηση. 

 Ο συγκεκριµένος χώρος είναι ιδιόκτητος και συγχρόνως µοναδικός όπως 

προαναφέραµε στην πλευρά του νησιού που διαθέτει µια από τις καλύτερες παραλίες 

του ελλαδικού χώρου ενώ αποτελεί ένα από τους δηµοφιλέστερους προορισµούς 

εναλλακτικού τουρισµού στην Ευρώπη . 

 Ειδικότερα και µε δεδοµένο ότι ο χώρος της µελλοντικής επιχείρησης είναι 

ιδιόκτητος, η λήψη απόφασης για το εγχείρηµα στηρίχτηκε στην αγάπη που έχουν για 

το τόπο τους τα µέλη της οικογένειας, την φιλοδοξία για να προσφέρουν υψηλού 

επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες αλλά και να αναβαθµίσουν ακόµη περισσότερο 

από την πλευρά τους τη Σαµοθράκη ως τουριστικό προορισµό και φυσικά την 

δηµιουργία εισοδήµατος και την ανάπτυξη του βιοτικού τους επιπέδου.  

 Σίγουρα τα χαρακτηριστικά που αναφέραµε δεν αρκούν για την δηµιουργία 

µιας τουριστικής επιχείρησης και αξίζει να αναφέρουµε ότι όλη προσπάθεια θα 

στηριχτεί αποκλειστικά και µόνο σε µέλη της οικογένειας όπου την δεδοµένη στιγµή 

εργάζονται ή εργάζονταν σε διαφόρους τοµείς λειτουργίας παρόµοιων επιχειρήσεων. 

∆ηλαδή, υπάρχει εµπειρία στο τοµέα των τουριστικών υπηρεσιών από 2 µέλη της 

οικογένειας, 1 µέλος ήδη εργάζεται σε επιχείρηση λιανικής πώλησης εµπορευµάτων 

για να καλύψει το τοµέα του καταστήµατος ,επίσης ένα µέλος είναι υπεύθυνος 
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χρηµατοοικονοµικού σε µικροµεσαία επιχείρηση και τέλος ένα ακόµα µέλος της 

οικογένειας θα αναλάβει την οργάνωση της παροχής υπηρεσίας οχηµάτων ως 

υπεύθυνος συντήρησης οχηµάτων και εγκαταστάσεων . 

 Συνολικά, θα µπορούσαµε να προσδιορίσουµε ένα αξιόλογο επιχειρηµατικό 

υπόβαθρο όπου το µείγµα του συναισθήµατος αλλά και της επαγγελµατικής εµπειρίας 

καθιστούν τους συντελεστές του όλου εγχειρήµατος να αισιοδοξούν για την 

επιτυχηµένη έκβαση του. 

 

5.3 Αποστολή 

Μια επιχείρηση στα πλαίσια της επιχειρηµατικότητας θα πρέπει να έχει οριοθετήσει 

στόχους βραχυπρόθεσµους αλλά και µακροπρόθεσµους. Οι στόχοι µιας επιχείρησης 

είτε είναι στο παρόν είτε στο µέλλον έχουν ως κύριο στόχο το κέρδος και την 

εξασφάλιση εισοδήµατος. 

 Όσον αφορά τους βραχυπρόθεσµους, ο πιο βασικός είναι η δηµιουργία του 

εγχειρήµατος σε οριοθετηµένο οικονοµικό πλάνο έτσι ώστε να µην υπάρχουν 

αποκλίσεις από το χρηµατοοικονοµικό σχέδιο, κάτι το οποίο θα δηµιουργούσε 

πρόβληµα στο παρόν αλλά και στο µέλλον. Ακολούθως θα πρέπει να διεκπεραιωθούν 

οι τρόποι χρηµατοδότησης χωρίς απώλειες µε την απορρόφηση κατά το ποσοστού 

που αναφέρεται στην επιδότηση και στην εκταµίευση από το πιστωτικό ίδρυµα του 

ποσού που αντιστοιχεί στην επένδυση αλλά και να διαµορφωθεί ακόµη µεγαλύτερη 

επιχειρηµατική συνείδηση και κατάρτιση των µελών της οικογένειας όπου πλέον δεν 

υπάρχει ο όρος «οικογένεια» αλλά στελέχη τουριστικής επιχείρησης.  

 Επίσης, µε την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών οριοθετούνται εκ 

νέου οι στόχοι όπου αποβλέπουν στην καθηµερινή λειτουργία της επιχείρησης µε 



104 

 

κύριο σκοπό την κάλυψη των κεφαλαίων που επενδύθηκαν, την οµαλή λειτουργία της 

επιχείρησης, την εξασφάλιση εισοδήµατος για την εξυπηρέτηση των αναγκών των 

µελών της αλλά και η δηµιουργία αποθεµατικού για µελλοντικές επενδύσεις . 

 Όλα αυτά θα δηµιουργηθούν µε ένα κυρίως τρόπο όπου θα είναι 

προσηλωµένη η επιχείρηση ,δηλαδή η λειτουργία στα πλαίσια της δηµιουργικής 

επιχειρηµατικότητας έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι πελάτες µε το καλύτερο δυνατό 

τρόπο και η απρόσκοπτη αφοσίωση του επιχειρηµατικού σχεδίου για να µην 

υπάρχουν αποκλίσεις από το χρηµατοοικονοµικό σχέδιο που έχει δηµιουργηθεί για 

την εκπλήρωση των µελλοντικών στόχων. 

 

5.4 Περίληψη του Εγχειρήµατος και των ∆ραστηριοτήτων που πρόκειται 

να αναπτυχθούν  

Η απόφαση δηµιουργίας τουριστικής µονάδας στην συγκεκριµένη περιοχή λήφθηκε 

διότι ως κάτοικοι του νησιού και ιδιόκτητες του χώρου και σε συνδυασµό µε την 

µηδενική ύπαρξη ανταγωνισµού αλλά και ότι πολλοί τουρίστες θα προτιµούσαν να 

διαµένουν στην νότια πλευρά του νησιού λογω της φυσικής του οµορφιάς και την 

αφορµή για ποικιλία µορφών εναλλακτικού τουρισµού που θα αναλύσουµε παρακάτω 

δηµιούργησε την ανάγκη ύπαρξης µιας πολυεπίπεδης τουριστικής επιχείρησης. 

Εννοώντας, µε πολλά επίπεδα αξίζει να σηµειωθούν και οι επιµέρους υπηρεσίες όπου 

θα εξυπηρετούν σε µεγάλο ποσοστό τις ανάγκες των φιλοξενουµένων. 

 ∆ηλαδή, έχοντας λάβει υπόψη τις ανάγκες του ανθρώπου που µπορούν να 

εντοπιστούν σε µια περιοχή µακρινή από το κέντρο του νησιού (14 χιλιόµετρα) πέρα 

από τις τουριστικές κατοικίες όπου µε αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ανάγκη της 

στέγης, θα δηµιουργηθεί κατάστηµα λιανικής πώλησης εµπορευµάτων για να 
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καλυφτούν οι ανάγκες της τροφής και ένδυσης ενώ για το τοµέα της ψυχαγωγίας θα 

υπάρχει πισίνα, παιδότοπος όπως και χώρος ξεκούρασης µε ποικίλες δραστηριότητες 

(internet, δανειστική βιβλιοθήκη, γήπεδο ποδόσφαιρου 5Χ5). 

 Επίσης, η επιχείρηση αποσκοπεί να προσελκύσει πελάτες εναλλακτικού 

τουρισµού και εκµεταλλευοµένη το µεγάλο ιδιόκτητο χώρο θα δηµιουργήσει 

παρκινγκ για την εξυπηρέτηση πελατών µε τροχόσπιτα αλλά και σκάφη θαλάσσης 

όπως και να συνεργαστεί µε τοπικούς φορείς και συλλόγους για την διοργάνωση 

δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισµού. (πεζοπορία, αναρρίχηση, καταδύσεις κ.α.) 

 Τέλος, επιθυµώντας οι πελάτες να µην νοιώθουν αποκοµµένοι από το 

υπόλοιπο του νησιού η επιχείρηση θα διαθέτει λεωφορείο 9 θέσεων για οργανωµένες 

επισκέψεις τουριστικού ενδιαφέροντος αλλά και για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 

 Συνολικά, οι δραστηριότητες που έχουν επισηµανθεί θεωρούνται κυρίως 

πελατοκεντρικές όπου µε τον συνδυασµό ωφέλειας - κόστους η επιχείρηση να 

αποτελεί πόλο έλξης για τις παροχές που διαθέτει αλλά και να την καθιστά µια 

βιώσιµη οικονοµικά επιχείρηση. 

 

5.5 Κίνητρα και Στόχοι των Βασικών Συντελεστών του Εγχειρήµατος 

Σε προηγούµενη παράγραφο αναφέραµε, ότι η επιχείρηση είναι οικογενειακή και η 

λήψη απόφασης στηρίχτηκε σε παράγοντες που ευελπιστούν να αποτελέσει αφετηρία 

για την δηµιουργία µιας επιτυχηµένης επιχείρησης. Ακόµη, αναφέρθηκε η 

προϋπηρεσία που έχει το κάθε µέλος που θα εργαστεί ή θα συνεισφέρει στην 

δηµιουργία της τουριστικής µονάδας αλλά ένα επίσης θετικό στοιχείο αποτελεί ο 

χώρος των 21 στρεµµάτων είναι ιδιόκτητος κάτι το οποίο θα βοηθήσει στον τοµέα 

του οικονοµικού προγραµµατισµού. 
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 Σε σχέση µε τα γενικότερα κίνητρα, από την άλλη πλευρά αν θελήσουµε να 

οριοθετήσουµε τα προσωπικά κίνητρα θα διακρίνουµε την τάση για µια 

ανεξαρτητοποίηση από εργασίες του παρελθόντος αλλά και µια θέληση για την 

συνένωση των µελών της λογω των µακρινών αποστάσεων εργασίας  

 Σίγουρα τα συναισθηµατικά στοιχεία δεν θα πρέπει να θεωρούνται 

πρωταρχικά για την δηµιουργία µιας επιχείρησης αλλά ο συνδυασµός συναισθήµατος 

και πολύχρονης εργασιακής εµπειρίας αλλά και των υπηρεσιών που θα παρέχει η 

τουριστική επιχείρηση όπως και η τοποθεσία που θα δηµιουργηθεί, κατά την άποψη 

των συντελεστών του εγχειρήµατος θα αποφέρει τον απώτερο στόχο που είναι η 

δηµιουργία µιας πηγής εισοδήµατος που θα µεταβιβαστεί και στα νεότερα µέλη των 

οικογενειών. 

 

5.6 Κρίσιµα Σηµεία για την Ανάπτυξη της Επιχείρησης  

Επιχειρώντας να απαριθµήσουµε τους παράγοντες που θα επηρεάσουν την 

δηµιουργία της τουριστικής οικονοµικής οντότητας ως σηµαντικότερο από όλους 

εντοπίζεται η τωρινή οικονοµική κατάσταση που επικρατεί στην χώρα και την 

αβεβαιότητα που διακατέχει τόσο για την εφαρµογή των προγραµµάτων επιδοτήσεων 

όσο και την αδυναµία του τραπεζικού συστήµατος να χρηµατοδοτήσει είτε νέες είτε 

υφιστάµενες επιχειρήσεις. 

 Άλλος παράγοντας που µπορεί να επηρεάσει την επιχείρηση είναι η στενή 

οικονοµική κατάσταση των Ελλήνων τουριστών κάτι το οποίο θα οδηγήσει στην 

ανεύρεση πελατών από το εξωτερικό όπου από η οικονοµική τους θέση δεν είναι 

τόσο αρνητική όσο των Ελλήνων αλλά η διαδικασία ανεύρεσης είναι περισσότερο 
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κοστοβόρα κάτι που θα επιβάρυνε το χρηµατοοικονοµικό σχέδιο και ιδιαίτερα στο 

τοµέα του µάρκετινγκ. 

 Παραπάνω, αναφέραµε τους γενικότερους παράγοντες που ενδέχεται να 

διαδραµατίσουν ρόλο στην ανάπτυξη του εγχειρήµατος, ειδικότερα θα µπορούσε να 

αναφερθεί η γραφειοκρατική διαδικασία για την διεκπεραίωση αδειών, συνεργασιών 

τόσο µε τις δηµόσιες υπηρεσίες όσο και µε τις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης 

όπως επίσης λογω της µεγάλης χιλιοµετρικής απόστασης από τους προµηθευτές και 

της συγκοινωνιακής σύνδεσης του νησιού, των κλιµατικών συνθηκών το χειµώνα και 

µικρής χωρητικότητας πλοίο το καλοκαίρι, ελλοχεύει ο κίνδυνος καθυστερήσεων 

κυρίως του µεγάλου όγκου των εγκαταστάσεων µε αποτέλεσµα να εκτραχυνθεί το 

χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 

 Σε σχέση µε το χρονοδιάγραµµα θα αποτελέσει σηµαντικό δίληµµα το αν την 

διαχείριση του έργου θα την αναλάβουν τα στελέχη της επιχείρησης ή project 

manager όπου για το µεν πρώτο θα υπάρχουν δυσκολίες συνεργασίας µεταξύ των 

µερών του όλου εγχειρήµατος και ενδεχόµενης καθυστέρησης των έργων ενώ για το 

δεύτερο είναι σίγουρο ότι η οικονοµική απαίτηση του υπεύθυνου θα επιβαρύνει το 

πλάνο της επιχείρησης.  

 Τέλος, σηµαντικό επίσης θεωρείται και η συνεργασία µεταξύ των στελεχών 

της επιχείρησης µε βάσει την εµπειρία του συγγραφέα το αρχικό διάστηµα 

προσαρµογής στην εργασία είναι ιδιαίτερα δύσκολο αλλά σηµαντικό για την 

µετέπειτα πορεία της επιχείρησης όπου µέσω δοκιµαστικής περιόδου εξυπηρέτησης 

φίλων - πελατών θα αναδειχτούν τα προβλήµατα λειτουργίας και µε αυτό τον τρόπο 

θα υπάρχει εµπειρία για την επίλυση τους. 
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5.7.Το σχέδιο Μάρκετινγκ 

5.7.1 Έρευνα Αγοράς 

5.7.1.1 Μακροοικονοµική Ανάλυση 

Ο τουρισµός αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς της οικονοµίας όπου η 

συµβολή του τόσο στο ΑΕΠ όσο και στην απασχόληση επιδρά ποιοτικά αλλά και 

ποσοτικά στην βιωσιµότητα της ελληνικής οικονοµίας. Η ανάλυση των επιµέρους 

παραγόντων που θα επηρεάσουν την ίδρυση της επιχείρησης είναι σηµαντικό να 

αναλυθούν ιδιαίτερα την εποχή που διανύουµε λογω των ανακατατάξεων σε 

διαφόρους τοµείς της επιχειρηµατικής κοινωνίας. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιήσαµε 

την ανάλυση PEST (Political, Economical, Sociological, Technological) έτσι ώστε 

να εξετάσουµε τους οικονοµικούς, πολιτικούς, τεχνολογικούς και κοινωνικούς 

παράγοντες για να κατανοήσουµε το περιβάλλον που θα δραστηριοποιηθεί η 

επιχείρηση Παχιά Άµµος Α.Ε (Μάντζαρης, 2011:640). 

Πολιτικό Περιβάλλον: Οι διάφοροι τοµείς της οικονοµίας έχουν άµεση 

αλληλεπίδραση µε το πολιτικό πλαίσιο που επικρατεί σε κάθε χώρα και ιδιαίτερα στα 

τελευταία χρόνια όπου λογω της οικονοµικής κρίσης και µε την αβεβαιότητα που 

επικρατεί ο προγραµµατισµός για επιχειρηµατικότητα έχει άµεση σχέση και µε τις 

πολιτικές εξελίξεις. Συγκεκριµένα, στο τοµέα του τουρισµού, υπάρχει ενιαίος φορέας 

προώθησης του τουριστικού προϊόντος ύστερα από τις συγχωνεύσεις οργανισµών και 

νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αλλά και του Υπουργείου Πολιτισµού όπου 

πλέον διαφαίνεται µια συγκεκριµένη πολιτική προώθησης πολιτισµού και τουρισµού 

για πιο δυνατή υποστήριξη του τουριστικού marketing. 

 Τον τελευταίο χρόνο και ύστερα από τις εθνικές εκλογές η χώρα µας 

κατάφερε να απεµπλακεί από την αβεβαιότητα και να επανέλθει σε πολιτική 
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σταθερότητα λογω των επαναλαµβανόµενων εκλογικών διαδικασιών και την 

απόκτηση εµπιστοσύνης των εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε άρχισαν, να 

διαφαίνονται µορφές χρηµατοδότησης προς τις τουριστικές επιχειρήσεις (ΕΣΠΑ-

Αναπτυξιακός Νόµος) και να µελετώνται παλαιότερες πολιτικές αποφάσεις κυρίως 

στον τοµέα της φορολογίας που επηρέασαν καίρια τον συγκεκριµένο επαγγελµατικό 

κλάδο.  

 Επίσης, σύµφωνα και µε την πολιτική βούληση απαραίτητη προϋπόθεση είναι 

η πάταξη της γραφειοκρατίας για ενίσχυση εγχώριων ή διεθνών επενδύσεων αλλά και 

τις όσο το δυνατόν µεγαλύτερης απορρόφησης ενισχύσεων από την Ε.Ε για την 

κατασκευή υποδοµών στην περιφέρεια για την ανάπτυξη τουριστικής κίνησης προς 

τον εναλλακτικό τουρισµό. 

 Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν την συσχέτιση που υπάρχει µεταξύ της 

επιχειρηµατικότητας και τουρισµού µε τις αποφάσεις και τις ενέργειες του πολιτικού 

περιβάλλοντος όπου µε την δεδοµένη συνεργασία τα αποτελέσµατα θα είναι ιδιαίτερα 

θετικά. 

Οικονοµικό Περιβάλλον: Οι οικονοµικές συνθήκες καθιστούν τον τοµέα του 

τουρισµού µια από τις σηµαντικότερες  συνιστώσες για την βιωσιµότητα της 

ελληνικής οικονοµίας. 

 Η στήριξη προς τον τοµέα αυτό θα πρέπει να θεωρείται άκρως αναγκαία σε 

συνάρτηση µε το µοναδικό προϊόν που διαθέτει ως ένας από τους δηµοφιλέστερους 

προορισµούς παγκοσµίως διότι τα στοιχεία που παρατίθενται από την Ελληνική 

Στατιστική Υπηρεσία για τα συγκρινόµενα έτη 2010 και 2011 είναι απογοητευτικά. 

Οι δείκτες κύκλου εργασιών στον τοµέα παροχής καταλυµάτων και εστίασης 

ανέρχονται σε αρνητικούς αριθµούς και συγκεκριµένα το α` τρίµηνο σε -20,6% 
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(Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2011α) το β` τρίµηνο σε -2,2% (Ελληνική Στατιστική 

Αρχή, 2011β), το γ` τρίµηνο σε -1,2% (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2011γ) και το 

τελευταίο τρίµηνο σε -18,2% (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2012) κάτι που είναι 

ιδιαίτερα ανησυχητικό για την µετέπειτα πορεία του τουρισµού και την διαπίστωση 

για ανάγκη άµεσης λήψης ουσιαστικών µέτρων για την ανάκαµψη των στοιχείων 

αυτών. 

  Ιδιαίτερα σηµαντικό επίσης είναι η συρρίκνωση του εισοδήµατος µεγάλης 

µερίδας του εσωτερικού τουρισµού µε συνέπεια την περαιτέρω αύξηση των 

παραπάνω δεικτών και την µόνη ελπίδα ισοσκέλισης των στοιχείων είναι η ακόµη 

µεγαλύτερη αύξηση αλλοδαπών τουριστών όπου τα στοιχεία που καταγράφει ο 

Σ.Ε.Τ.Ε είναι ενθαρρυντικά (αύξηση ξένων τουριστών κατά 9,5%) (Σ.Ε.Τ.Ε., 2012). 

Κοινωνικό Περιβάλλον: Πέρα από το πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον που 

εντάσσεται η τουριστική επιχειρηµατικότητα σηµαντικό είναι να αναλύσουµε και το 

προφίλ των επισκεπτών που συµπληρώνουν την ολοκλήρωση µιας επιχειρηµατικής 

κίνησης και τις κοινωνικές τους προελεύσεις. 

 Επιχειρώντας, ένα πρώτο διαχωρισµό οριοθετούµε τον εξωτερικό και τον 

εσωτερικό τουρισµό όπου τα τελευταία χρόνια και βάσει την ανάλυση που 

προαναφέραµε κατά κύριο λόγο πλέον ο τουρισµός στηρίζεται στον εξωτερικό και 

συγκεκριµένα από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελευταία από τις χώρες 

της ανατολικής Ευρώπης Όσον αφορά τους Έλληνες τουρίστες υπάρχει µια 

δραµατική µείωση και των ποιοτικών αλλά και ποσοτικών χαρακτηριστικών µε 

αποτέλεσµα πολλοί τουριστικοί προορισµοί που στηρίζονταν σ αυτούς να προβούν σε 

επανασχεδιασµό της στρατηγικής προσέλκυσης επισκεπτών. 
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 Πέρα από τον τόπο προέλευσης τους, αξίζει να αναφερθεί η ηλικία τους όπως 

επίσης και το διάστηµα διακοπών αλλά και την κατανοµή των πόρων που διαθέτουν 

κατά την διάρκεια των διακοπών τους. Έτσι σύµφωνα µε το Ι.Τ.Ε.Π (2009) 

συνοπτικά αναφέρουµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό επισκεπτών είναι από 29-39 ετών, 

διαµένουν 10,3 ηµέρες και προέρχεται κατά κύριο λόγο από τα µεσαία στρώµατα 

όπου το εισόδηµα ανέρχεται από 1000-εως 2999 ευρώ ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό 

εξόδων κατά την διάρκεια των διακοπών αφορά την σίτιση και την διασκέδαση. 

Περίπου τα ίδια ισχύουν και για τους Έλληνες τουρίστες µε κύριους προορισµούς τα 

νησιά των Κυκλάδων, την Κρήτη και την Χαλκιδική και τέλος σηµαντική αναφορά 

γίνεται για την στροφή των προτιµήσεων τους και των δυο µορφών τουρισµού προς 

τον εναλλακτικό τουρισµό. 

Τεχνολογικό Περιβάλλον: Παράλληλα µε την χαµηλού επιπέδου χρήση της 

τεχνολογίας γενικότερα στον ελλαδικό χώρο κινείται και η χρήση της τεχνολογίας 

στις τουριστικές επιχειρήσεις όπου µόνο τα τελευταία χρόνια µέσω των 

προγραµµάτων επιδότησης αλλά και της κατανόησης της αναγκαιότητας άρχισαν οι 

τουριστικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι µεγάλες να χρησιµοποιούν τεχνολογικά 

εργαλεία όπως η χρήση του internet, η κοινωνική δικτύωση αλλά και σύγχρονα 

πληροφοριακά συστήµατα τόσο για την διαχείριση πελατών αλλά και για παροχές 

προς τους πελάτες για την ενηµέρωση, την διασκέδαση και πολιτιστικού 

περιεχοµένου θέµατα . 

 Σηµαντικό για την τουριστική βιοµηχανία είναι η κατανόηση της 

χρησιµότητας της τεχνολογίας για την ανάπτυξη τόσο σε διοικητικό επίπεδο όσο και 

σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες αλλά και για την ποιοτικότερη 

λειτουργία µιας τουριστικής επιχείρησης. 
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Συµπερασµατικά, για την ανάπτυξη της επιχείρησης στην περιοχή της Σαµοθράκης 

αυτό που διαφαίνεται και προβληµατίζει σε έντονα, είναι το οικονοµικό περιβάλλον 

λογω της αναµενόµενης µείωσης προσέλευσης των Ελλήνων τουριστών διότι θα 

πρέπει η στρατηγική προσέλκυσης πελατών να επικεντρωθεί κυρίως σε αλλοδαπούς 

τουρίστες αλλά και σε Έλληνες από τα µεσαία στρώµατα µε προτίµηση στον 

εναλλακτικό τουρισµό τονίζοντας την φυσική οµορφιά και την ποικιλία µορφών 

τουρισµού για να µπορέσει να αντιµετωπίσει άλλους δηµοφιλείς τουριστικούς 

προορισµούς. 

 

5.7.2 Γενική Περιγραφή της Αγοράς 

Η ποικιλία µορφών τουρισµού εφαρµόζεται κατά µεγάλο ποσοστό στην περιοχή της 

Σαµοθράκης µε κύρια µορφή αυτού του εναλλακτικού και η επιχείρηση µπορεί να 

επικεντρωθεί σε µερικές από αυτές: 

• Αγροτουρισµός  

• Περιηγητικός Τουρισµός 

• Θαλάσσιος Τουρισµός 

• Οικολογικός Τουρισµός 

• Πολιτιστικός Τουρισµός 

• Ορειβατικός Τουρισµός 

• Τουρισµός Περιπέτειας (κυρίως Trekking) 

Επιπροσθέτως, η επιχείρηση µπορεί να δραστηριοποιηθεί και διάµεσου του 

Εκπαιδευτικού τουρισµού, του Θρησκευτικού αλλά και του Τουρισµού κινήτρων 

οπότε, η προσέλκυση πελατών µπορεί να επεκταθεί και πέρα από την συµβατική 

τουριστική περίοδο των καλοκαιρινών µηνών και µε µια ουσιαστική οργάνωση τόσο 
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της επιχείρησης όσο και σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς και συλλόγους του 

νησιού να πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις, οργανωµένες εκδροµές, αλλά και 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα σεµινάρια για την κάλυψη επιµορφωτικών αναγκών. 

 Όσον αφορά τις υποδοµές δηµόσιου ενδιαφέροντος του νησιού θα αναφέραµε 

ότι είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο σε σχέση µε αλλά ακριτικά νησιά όπως για 

παράδειγµα η ακτοπλοϊκή σύνδεση µε την Αλεξανδρούπολη ενώ σε παρόµοια 

επίπεδα βρίσκονται και οι άλλες δηµόσιες υπηρεσίες µε µια εξαίρεση αλλά 

σηµαντική στο τοµέα της υγείας κάτι που σχεδόν όλη η νησιωτική Ελλάδα υστερεί. 

 Οι επισκέπτες τα τελευταία χρόνια έχουν µια αµετάβλητη τάση κυρίως λογω 

των σταθερών επισκεπτών και την συµπλήρωση των απωλειών των Ελλήνων 

τουριστών από ξένους επισκέπτες κυρίως από Βαλκάνια, Ρωσία αλλά και Τουρκία 

και επίσης παρατηρήθηκε το φαινόµενο ειδικότερα τα τελευταία δυο χρόνια λογω της 

οικονοµικής κρίσης, της κατανάλωσης των αναγκών εντός των ενοικιαζόµενων 

δωµατίων κάτι που είχε επίπτωση στον πρωτογενή (κτηνοτροφία) και τριτογενή 

τοµέα. (εστίαση) 

 Μ αυτή την λογική που επικρατεί, το κύριο µέληµα της επιχείρησης είναι 

αρχικά να αποκτήσει το µερίδιο αγοράς που της αντιστοιχεί, µε κύριο γνώµονα το 

αντικειµενικό κόστος διαµονής σε σχέση µε το επίπεδο υπηρεσιών που διαθέτει και 

την επικέντρωση σε άλλες µορφές τουρισµού µε στόχο την επιµήκυνση της 

τουριστικής περιόδου σε ένα χώρο που βάσει των στοιχείων (φυσική οµορφιά, 

διαµερίσµατα αυτόνοµα για εσωτερική κάλυψη αναγκών, ποικιλία δραστηριοτήτων) 

είναι κατάλληλος για την ικανοποίηση των επισκεπτών. 
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 5.7.3 Οµάδα στόχος 

Το πρώτο µέληµα της στρατηγικής µάρκετινγκ της επιχείρησης είναι η απόκτηση 

µεριδίου αγοράς και όπως αναφέρει ο Κ. Τζωρτζάκης και Α. Τζωρτζάκη (2008) 

«αγορά είναι ένα τµήµα του καταναλωτικού κοινού, που µπορεί να µετρηθεί και έχει 

χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν την επιχείρηση και βασικό στοιχείο για τον 

επιχειρηµατία είναι να αναγνωρίσει τον στόχο του και να τον µετρήσει και µέσω της 

αναγνώρισης, µας οδηγεί στην αποµόνωση του τµήµατος εκείνου της αγοράς προς το 

οποίο θα κάνει προσφορά η επιχείρηση» 

 Σε όσα αναφέρουν παραπάνω οι δυο συγγραφείς ως πρώτος διαχωρισµός των 

πελατών θα στηριχτεί στην µελέτη του Ι.Τ.Ε.Π µε κύρια χαρακτηριστικά την ηλικία 

,το εισόδηµα και την οικογενειακή κατάσταση ενώ ως υποδεέστερος διαχωρισµός 

είναι οι τουρίστες µαζικού και εναλλακτικού τουρισµού. 

 Η πρώτη απόπειρα τµηµατοποίησης της αγοράς όπου σύµφωνα µε τους ίδιους 

συγγραφείς ορίζεται ως εξής: «τµηµατοποίηση είναι η υποδιαίρεση µιας αγοράς σε 

οµοιογενή τµήµατα πελατών, που το καθένα µπορεί εύκολα να επιλεγεί και να 

αντιµετωπιστεί ως µια µικρότερη εξειδικευµένη αγορά» και λόγω ότι η επιχείρηση 

είναι νεοσύστατη θα επικεντρωθεί κυρίως στα πλεονεκτήµατα που θα µπορούν να 

αναγνωριστούν από τις κατηγορίες επισκεπτών που αναφέραµε. ∆ηλαδή, θα 

απευθυνθεί σε οικογένειες ή παρέες προσώπων όπου λογω της µεγάλης 

χωρητικότητας των κατοικιών θα µπορούν να διαµένουν όλα τα µέλη σε ένα 

περιβάλλον φυσικής οµορφιάς και ηρεµίας και διαφοροποιηµένο από τα πλαίσια του 

µαζικού τουρισµού. 

  ∆εδοµένου ότι οι κατοικίες θα παρέχουν εξοπλισµό ως κανονικές κατοικίες 

εξασφαλίζει χαµηλότερο κόστος για τροφή και σε συνάρτηση µε τις υπόλοιπες 
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υπηρεσίες θα προγραµµατίζουν την διαµονή τους µε ακόµη µικρότερο κόστος. 

(µετακινήσεις µε το λεωφορείο, χρήση δωρεάν διαδικτύου, δανειστική βιβλιοθήκη, 

παιδότοπος, αθλητικές εγκαταστάσεις) έχοντας ως στόχο η επιχείρηση να αποκοµίζει 

την ευχαρίστηση για την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη και την ουσιαστική 

δέσµευση µεταξύ τους. 

 Επίσης, για τους λάτρεις του εναλλακτικού τουρισµού και επιχειρώντας να 

τους τµηµατοποιήσουµε περά από τις παραπάνω υπηρεσίες η επιχείρηση θα 

διοργανώνει επισκέψεις σε κτηνοτροφικές µονάδες για την ενηµέρωση του τρόπου 

λειτουργίας αυτών, θα συνεργαστεί µε τον σύλλογο ορειβατών Σαµοθράκης «Το 

Φεγγάρι» για να καλύψει τις ανάγκες του περιηγητικού και ορειβατικού τουρισµού 

ενώ ο οικολογικός σύλλογος Σαµοθράκης θα ξεναγεί τους επισκέπτες στα 

οµορφότερα φυσικά σηµεία του νησιού για την αναλυτικότερη µελέτη της χλωρίδας 

και πανίδας. 

 Ακόµη, στα πλάνα της επιχείρησης υπάρχει ο σχεδιασµός για συνεργασία µε 

ιδιωτική σχόλη καταδύσεων αλλά και την επαφή µε ντόπιους αλιείς για την γνωριµία 

µε τον θαλάσσιο τουρισµό, λόγω ότι η νότια πλευρά του νησιού αποτελεί µια από τις 

κορυφαίες περιοχές για ψάρεµα αλλά και για καταδύσεις διότι δεν υπάρχει οδική 

σύνδεση µε την βόρεια πλευρά και η επίσκεψη στην περιοχή πραγµατοποιείται µόνο 

µε περιηγητικό σκάφος. 

 Πέρα, από τις παραπάνω µορφές, σηµαντικός για προσέλκυση τουριστών 

θεωρείται και ο πολιτιστικός τουρισµός όπου ο επισκέπτης επιθυµεί να κατανοήσει 

και να γνωρίσει την ιστορία του τόπου και την πολιτιστική εξέλιξη του. Η 

Σαµοθράκη, φηµίζεται για την ιστορία της και τους αρχαιολογικούς της χώρους όπου 

είναι γνωστοί παγκοσµίως αλλά και τα πολυπληθή µνηµεία της ελληνικής ορθοδοξίας 

καλύπτοντας έτσι και τον θρησκευτικό τουρισµό. Για την µορφή αυτή τουρισµού η 
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επιχείρηση αποσκοπεί στην συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς για την οργανωµένη 

ξενάγηση τους και την παροχή οπού απαιτείται διερµηνέα για τους ξένους τουρίστες 

έχοντας ως στόχο την προώθηση του πολιτιστικού προφίλ του νησιού που αποτελεί 

ισχυρό εργαλείο για την προσέλκυση τουριστών. 

 Εντυπωσιακή ακόµη θωρείται και η πεζοπορία(trekking) µε την συνεργασία 

ντόπιων κτηνοτρόφων και µε τον ορειβατικό σύλλογο Σαµοθράκης θα 

διοργανώνονται πεζοπορίες σε δυσπρόσιτες πλευρές του νησιού που αποτελούν 

κυνηγετικοί τόποι για τους κτηνοτρόφους κάτι το οποίο φηµίζεται η Σαµοθράκη µε 

την απίστευτη µορφολογία εδάφους που δηµιουργήθηκε από το πέρασµα χιλιάδων 

ετών . 

 Τέλος, ο τουρισµός κινήτρων είναι µια µελλοντική σκέψη για προσέλκυση 

εταιριών µέσω συνεργασίας µε ειδικευόµενο προσωπικό να προσφέρουν στα στελέχη 

των επιχειρήσεων ξεκούραση, µόρφωση αλλά και σεµινάρια ανάπτυξης του 

αντικείµενου του επαγγέλµατος τους. 

 Με την αναλυτική τµηµατοποίηση που επιχειρήθηκε για το που θα στοχεύσει 

η επιχείρηση για την προσέλκυση πελατών, διαφαίνεται ότι ανταποκρίνονται στις 

επιθυµίες των επισκεπτών και υπάρχει πεποίθηση ότι η πολυεπίπεδη παροχή 

υπηρεσίας θα καλύπτουν τις ανάγκες τους και στα δυο είδη τουρισµού (µαζικός-

εναλλακτικός). 

 

5.7.4 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος 

Ο ανταγωνισµός στην περιοχή της Σαµοθράκης είναι φυσικά αναπόφευκτος και 

παρουσιάζει θετικά και αρνητικά σηµεία για την υπό σύσταση επιχείρηση. Στα θετικά 

στοιχεία αξίζει να αναφέρουµε ότι η µορφή της τουριστικής µονάδας είναι µοναδική 
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σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, δηλαδή η διαµονή σε αυτοτελείς 

κατοικίες παροµοιάζοντας την διαδικασία των διακοπών µε την απόκτηση ιδιοκτήτης 

εξοχικής κατοικίας σε ότι θετικό και αν προκύπτει από µια τέτοια πράξη όπως είναι η 

ευρυχωρία αλλά και η φιλοξενία φίλων που θα θελήσουν να επισκεφτούν το χώρο 

διαµονής. 

 Ο ανταγωνισµός περιορίζεται στη συνήθη διαδικασία µε τα στενά περιθώρια 

του προγραµµατισµού να αποτελούν διαδικασία της τουριστικής επιχείρησης και όχι 

του επισκέπτη. Επίσης, η φυσική οµορφιά που περιτριγυρίζει το σηµείο ανάπτυξης 

της οικονοµικής οντότητας αποτελεί ένα ακόµη σηµαντικό σηµείο σε σχέση µε τον 

ανταγωνισµό, µε τους περισσότερους ανταγωνιστές να διαθέτουν αστικού τύπου 

τοποθεσία, εκτός από δυο περιπτώσεις. Όσον αφορά, τις υπηρεσίες που διαθέτουν 

είναι περίπου παρόµοιες µε τα συµβατικά ξενοδοχεία και ενοικιαζόµενα δωµάτια, 

ενώ η Παχιά Άµµος Α.Ε διαθέτει περά από τις συνηθισµένες υπηρεσίες, χώρο 

αθλοπαιδιών, παιδότοπο και µίνι-µάρκετ για την εξοικονόµηση  και τον έλεγχο των 

δαπανών σε επίπεδα που καθορίζει ο ίδιος ο επισκέπτης. 

 Ακόµη, το κόστος διαµονής είναι σχετικά παρόµοιο αν και τα προτερήµατα 

είναι αντικειµενικά ανώτερα από τους ανταγωνιστές και η ελαφρώς αυξηµένη τιµή 

παρουσιάζεται µόνο στους καλοκαιρινούς µήνες Ιούλιο, Αύγουστο και µερικές 

ηµέρες του Σεπτεµβρίου αλλά πάντοτε µε τον επιµερισµό των δαπανών να είναι προς 

όφελος του επισκέπτη λόγω της δυνατότητας φιλοξενίας περισσότερων ατόµων σε 

ένα δωµάτιο και όχι στην αναγκαστική λύση δυο και τριών δωµατίων. 

 Ως αρνητικά σηµεία µπορούν να θεωρηθούν ότι οι επιχειρήσεις έχουν 

διάρκεια δραστηριοτήτων για πολλά έτη σε συγκεκριµένα σηµεία όπου τα γνωρίζουν 

και αποτελούν συνήθης διαδροµή για τους επισκέπτες και έχουν δηµιουργηθεί 

υποδοµές για την εξυπηρέτηση των αναγκών των επισκεπτών, ενώ η τοποθεσία που 
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έχει επιλεγεί για την περίπτωση που εξετάζουµε είναι αποµακρυσµένη από τα 

κεντρικά σηµεία του νησιού και των υποδοµών µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται 

αίσθηµα ανασφάλειας για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. 

 Ακόµη, η συνεχής δραστηριότητα που αναφέραµε για περίπου 20-30 έτη 

έχουν δηµιουργήσει το δικό τους µερίδιο αγοράς κάτι που για την συµµέτοχη στο 

µερίδιο της τουριστικής κίνησης θα πρέπει να επενδυθούν περισσότερα από ότι 

προγραµµατίζουν άλλες επιχειρήσεις για την προώθηση του προϊόντος. 

 Χρήσιµο είναι να παραθέσουµε τους πιο σηµαντικούς ανταγωνιστές όπως 

είναι το Samothraki Village και το ξενοδοχείο Κάστρο στην Παλαιόπολη, το 

ξενοδοχείο Νίκη στην Καµαριώτισσα, τα ενοικιαζόµενα δωµάτια Αρχόντισσα στα 

Θέρµα και τέλος το Eroessa apartments στις Μακρυλιές. Με βάση τα παραπάνω που 

αναφέραµε οι συγκριµένες επιχειρήσεις λειτουργούν για πολλά έτη έχοντας 

ουσιαστικά το µεγαλύτερο τµήµα της τουριστικής αγοράς κάτι που τις καθιστά ως 

εταιρείες µονοπωλιακού χαρακτήρα µε υπηρεσίες, οι οποίες είναι προσαρµοσµένες 

από την εµπειρία που διαθέτουν στις ανάγκες των πελατών τους. 

 Η τιµολογιακή τους πολιτική αναφέρεται σε συγκριτικά χαµηλές τιµές µέσω 

κυρίως του διαδικτύου όπως και στην επιχείρηση που εξετάζεται ενώ οι υπηρεσίες 

τους σε ορισµένα είναι οι συµβατικές ενώ σε άλλα υπάρχουν και κάποιες 

εξειδικευµένες. Σε γενικές γραµµές ο ανταγωνισµός είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένος 

τόσο σε ποσοτικά όσο και σε ποιοτικά κριτήρια κάτι το οποίο η επιχείρηση Παχιά 

Άµµος Α.Ε θα πρέπει να επικεντρώσει το στόχο της να τονίσει τα επίσης αξιόλογα, 

πανοµοιότυπα και µερικές φόρες ανώτερα χαρακτηριστικά για την προσέλκυση 

πελατών και την απόκτηση ενός αξιόλογου µεριδίου αγοράς. 
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5.8 Ανάλυση S.W.O.T 

Στη συνέχεια, θα επιχειρηθεί να πραγµατοποιηθεί η ανάλυση S.W.O.T όπου 

σύµφωνα µε την θεωρία αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για τον στρατηγικό 

σχεδιασµό, το οποίο χρησιµοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος µιας επιχείρησης. (Μαντζάρης,2011). 

 Τα ακρώνυµα S.W.OT σύµφωνα µε τον ίδιο συγγραφέα, προκύπτουν από τις 

αγγλικές λέξεις: Strengths (Ισχυρά Σηµεία), Weaknesses (Αδύνατα Σηµεία), 

Opportunities (Ευκαιρίες), Threats (Απειλές) και κατά την εφαρµογή της ανάλυσης 

πρέπει να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήµατα. 

∆υνάµεις: 

• Ποια είναι τα προτερήµατα; 

• Ποιο είναι το πλέον ανταγωνιστικό προϊόν/υπηρεσία; 

• Ποιοι είναι οι διαθέσιµοι πόροι που είναι µοναδικοί ή έχουν το µικρότερο 

συγκριτικά κόστος; 

• Τι θεωρούν οι οικονοµικοί τοπικοί παράγοντες ως ενδογενή δύναµη της 

περιοχής; 

 Ως ένα από τα βασικά προτερήµατα του νοµού Έβρου και κατ επέκταση της 

Σαµοθράκης αποτελεί το γεγονός ότι είναι η πύλη εισόδου από την Μέση Ανατολή 

(Τουρκία) και Βαλκάνια (Βουλγαρία, Ρουµανία) αλλά και από την Ρωσία, επίσης 

διαθέτει ικανοποιητική σύνδεση των υποδοµών της Αλεξανδρούπολης µε χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω αεροδροµίου κάτι το οποίο µπορεί να εκµεταλλευτεί η 

επιχείρηση για την προσέλκυση τουριστών . 
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� Οµοίως ικανοποιητική και η ακτοπλοϊκή σύνδεση Αλεξανδρούπολης – 

Σαµοθράκης µε καθηµερινά δροµολόγια αλλά και µε έκτακτα τους 

καλοκαιρινούς µήνες. 

� Αρίστης ποιότητας θαλάσσιας ακτής και ειδικά στην περιοχή Παχιά Άµµος 

που βρίσκεται η επιχείρηση και απέχει λίγα µόνο µέτρα από την θάλασσα 

προσδιορίζοντας την ως ωφέλιµο ανταγωνιστικό προϊόν σε σχέση µε άλλες 

επιχειρήσεις του νησιού. 

� Περιβαλλοντικοί, πολιτιστικοί, θρησκευτικοί πόροι για την αξιοποίηση 

µορφών εναλλακτικού τουρισµού και ειδικότερα η περιοχή αυτή που 

εντάσσεται γεωγραφικά στον χώρο που υπάρχει άµεση πρόσβαση για τις 

δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισµού. 

� Έλλειψη ανταγωνισµού µιας και αποτελεί την µοναδική τουριστική 

επιχείρηση στην περιοχή έχοντας ως προτέρηµα για την προσέλκυση 

επισκεπτών την φυσική οµορφιά και µια από τις  καθαρότερες ακτές 

ευρωπαϊκά αποκοµίζοντας διεθνή βραβεία.. 

� Καινοτόµα ιδέα βάσει της µορφής µε αυτόνοµη κατοικία για την φιλοξενία 

οικογενειών ή πολυπληθών παρεών δίνοντας την δυνατότητα για 

εξοικονόµηση δαπανών µε παρόµοια τιµή από τους ανταγωνιστές. 

� Λειτουργία καταστήµατος εµπορευµάτων και τοπικών προϊόντων για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών αλλά και χώροι αναψυχής για την 

ψυχαγωγία τους. 

� Συνεργασίες µε τοπικούς φορείς, συλλόγους και ντόπιους για την αµεσότερη 

και λειτουργικότερη διαδικασία των µορφών εναλλακτικού τουρισµού καθώς 

και συνεργασία µε µεγάλα τουριστικά γραφεία για την υποδοχή ξένων 

τουριστών. 
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� Χώρος στάθµευσης για σκάφη και τροχόσπιτα παρέχοντας την δυνατότητα 

για ακόµη περισσότερα έσοδα µέσω του µισθώµατος αλλά και των 

συµπληρωµατικών υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση. 

� Ύπαρξη µικρού λεωφορείου για τις µετακινήσεις των επισκεπτών για άµεσες 

ανάγκες αλλά και για µετακίνηση σε άλλους χώρους αναψυχής. 

Αδυναµίες: 

Σε σχέση µε τις αδυναµίες που θα αντιµετωπίσει η επιχείρηση θα πρέπει να 

απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήµατα: 

• Τι θα µπορούσε να βελτιωθεί; 

• Τι θα έπρεπε να αποφευχθεί; 

• Τι θωρούν οι τοπικοί οικονοµικοί παράγοντες ως ενδογενή αδυναµία; 

Ως αδύνατα σηµεία µπορούν να εντοπιστούν:  

� Η µακρινή απόσταση από το κεντρικότερο σηµείο του νησιού και το 

παραµεληµένο οδικό δίκτυο της περιοχής που γίνεται εντονότερο σε 

περίπτωση δύσκολων καιρικών φαινοµένων. 

� Ελλείψεις υποδοµών αποχέτευσης και γενικότερα βιολογικού καθαρισµού όχι 

µόνο στην περιοχή αλλά και σε ολόκληρο το νησί. 

� Εποχικότητα της τουριστικής µονάδας λόγω λειτουργίας µερικών µηνών του 

έτους. 

� Έλλειψη εργασιακής συνοχής των µετόχων και των βοηθητικών προσώπων σε 

τουριστική επιχείρηση. 

� Η περιοχή Παχιά Άµµος είναι γνωστή στο ευρύ κοινό µόνο ως θαλάσσιος 

χώρος και όχι σε συνδυασµό µε τόπο διαµονής. 
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Ευκαιρίες: 

Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην τουριστική επιχείρηση προέρχονται κυρίως 

από την µορφή της και τον προσανατολισµό για τις διαφορετικού τύπου παροχές. 

Οπότε θα πρέπει να απαντηθούν τα εξής ερωτήµατα: 

• Ποιες είναι οι καλές ευκαιρίες που προβάλλουν; 

• Ποιες είναι οι ενδιαφέρουσες τάσεις που αφορούν την περιοχή; 

• Αλλαγές σε κοινωνικά µοτίβα, τρόπου ζωής; 

• Αλλαγές στην τεχνολογία και στις αγορές σε µικρή ή µεγάλη κλίµακα; 

 

� Ο γεωγραφικός χώρος (παραµεθόριος περιοχή) για την στέγαση της 

επιχείρησης αποτελεί µια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ίδρυση της µε την 

βοήθεια χρηµατοδοτικών εργαλείων. 

� Μοναδική προς το παρόν τουριστική µονάδα στην περιοχή µε 

προσανατολισµό στην φύση και δυνατότητα προσέγγισης πελατών µε 

οικολογική συνείδηση και περιβαλλοντικές ευαισθησίες καθώς και 

επισκεπτών που επιθυµούν την διαφυγή από τον κλασσικό τουρισµό. 

� Αξιοποίηση του ενδογενή πλούτου του νησιού για την προσέλκυση πελατών 

σε πολιτιστικό και θρησκευτικό επίπεδο αλλά και ως κύρια πηγή αξιοποίησης 

ο περιβαλλοντικός πλούτος για διοργάνωση εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού. 

� ∆υνατότητα εξειδικευµένων χρηµατοδοτικών εργαλείων για την τεχνολογία 

είτε για την οργάνωση της επιχείρησης µε συστήµατα εσωτερικού έλεγχου 

είτε µε πληροφοριακά συστήµατα προώθησης των υπηρεσιών. 
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� Εκµετάλλευση των αυξητικών τάσεων εισερχόµενων τουριστών από 

Ανατολική Ευρώπη, Τουρκία αλλά και Βαλκάνια λόγω της γεωγραφικής 

θέσης του νησιού. 

Απειλές: 

Οι απειλές που αντιµετωπίζει η επιχείρηση προέρχονται από το εσωτερικό και 

εξωτερικό περιβάλλον .Έτσι επιχειρώντας να τις απαριθµήσουµε θα πρέπει να 

απαντήσουµε στα εξής ερωτήµατα: 

• Ποια εµπόδια εµφανίζονται συνήθως; 

• Τι κάνουν οι ανταγωνιστές; 

• Υπάρχουν χρηµατοδοτικά ή χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα; 

• Αποτελεί κάποια από τις Αδυναµίες απειλή για την οικονοµία της περιοχής; 

 Τα συνηθέστερα προβλήµατα που απασχολούν γενικότερα την τουριστική 

κίνηση της Σαµοθράκης είναι η χαµηλή έως ανύπαρκτη προβολή του προϊόντος σε 

µεγάλα τουριστικά κέντρα προώθησης επισκεπτών µε αποτέλεσµα να στηρίζεται 

κατά µεγάλο ποσοστό σε έλληνες τουρίστες που και ο συγκεκριµένος τύπος αποτελεί 

παρακαταθήκη από τις επισκέψεις που δηµιουργήθηκαν από ερασιτεχνικές 

πρωτοβουλίες ιδιωτών, τα τελευταία 20-30 έτη. 

 Ακόµη, η ακριβή τιµή του κόµιστρου στην ακτοπλοϊκή συγκοινωνία σε σχέση 

µε ανταγωνιστικό νησί (Θάσος), αποτελεί αποτρεπτικά για την προσέλκυση 

τουριστών χωρίς να υπάρχει µέχρι στιγµής ουσιώδης αντίδραση από αρµόδιους 

φορείς µε αποτέλεσµα το πρόβληµα να διαιωνίζεται. 

 Τέλος, η γενικότερη οικονοµική κρίση της χώρας µας, πλήττει καίρια το νησί 

αλλά και την τουριστική επιχείρηση που εξετάζεται σε ακόµη µεγαλύτερο επίπεδο 

λόγω ότι το επιχειρηµατικό της σχέδιο στηρίζεται όπως αναφέραµε και παραπάνω σε 

Έλληνες τουρίστες και δηµιουργεί επιπρόσθετα προβλήµατα σε θέµατα 
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προγραµµατισµού. Το αποτέλεσµα από την ανάλυση, µας κατέδειξαν για την 

επιχείρηση που µελετάται σηµαντικά δυνατά σηµεία όπως και ευκαιρίες εξαιρετικές 

για την ανάπτυξη της αλλά και επίσης κατέδειξε σηµαντικές αδυναµίες που είναι 

εξίσου καθοριστικές για την βιωσιµότητα της αν δεν υπάρξουν τοµές τόσο των 

τοπικών φορέων όσο και από την καλυτέρευση των οικονοµικών συνθηκών στην 

χώρα µας. 

 

5.9 Στρατηγική Τοποθέτηση της Επιχείρησης 

Προκειµένου η επιχείρηση να προηγείται του ανταγωνισµού πρέπει να 

χρησιµοποιήσει τακτικές έτσι ώστε να υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση µε τους 

ανταγωνιστές της, ακόµη να αποκτήσει πλεονέκτηµα κόστους και να εστιάσει την 

επιχειρηµατική της προσοχή σε έναν συγκεκριµένο σκοπό. 

 Συγκεκριµένα, η διαφοροποίηση έγκειται στο γεγονός ότι ο επισκέπτης θα 

ικανοποιεί τις ανάγκες διακοπών του σε αυτόνοµη κατοικία δίνοντας την αίσθηση ότι 

υπάρχει µια ιδιόκτητη κατοικία και θα του παρέχεται η δυνατότητα αυτονοµίας και 

συνηθειών προσοµοιωµένος µε την ίδια του την οικία. Επίσης, από την στιγµή που η 

επιχείρηση είναι αποτελεσµατική αναφορικά µε το κόστος είναι σίγουρο ότι µπορεί 

να αναπτύξει το περιθώριο κέρδους της αν ανταγωνιστεί στη βάση της σχέσης 

ποιότητας/τιµής Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε εξοικονόµηση κόστους µε 

διάφορους τρόπους όπως η ανεύρεση οικονοµικών και ποιοτικών προµηθευτών αλλά 

και αποτελεσµατικού διαχειριστικού και λογιστικού έλεγχου. 

 Ο σκοπός που θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή είναι η παροχή υπηρεσιών 

φιλοξενίας µε σεβασµό στο περιβάλλον και λογω ότι η επιχείρηση είναι οικογενειακή 

και o στόχος για επιτυχία αποτελεί υπέρτατο κίνητρο εκείνο που µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί είναι η ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών, διότι οι 
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επαναλαµβανόµενοι πελάτες είναι το αποτέλεσµα της ποιότητας και η επιβράβευση 

των προσπαθειών των στελεχών. 

 Συνολικά, η επιχείρηση πέρα από τις σύνηθες παροχές φιλοξενίας αυτό που 

θα την δηµιουργήσει ένα ξεχωριστό προφίλ έναντι των ανταγωνιστών της είναι το 

µείγµα διαβίωσης µέσα στην φύση και την ηρεµία µε συνθήκες ποιοτικές και κόστος 

προσαρµοζόµενο στο γενικότερο οικονοµικό κλίµα. 

 

5.10 Πολιτικές Μάρκετινγκ 

5.10.1 Το Προϊόν 

Ύστερα από τις γενικότερες αναλύσεις θα πρέπει να αναλυθεί ειδικότερα το προϊόν 

το οποίο θα προσπαθήσει να τοποθετήσει η επιχείρηση και σύµφωνα µε τους Κ. 

Τζωρτζάκη & Α. Τζωρτζάκη (2008) το κύριο µέληµα µιας επιχείρησης είναι να 

τοποθετηθεί το προϊόν στο µυαλό των καταναλωτών και τα βασικότερα βήµατα που 

απαιτούνται για τον προσδιορισµό της τοποθέτησης ενός προϊόντος είναι τα εξής: 

1. Καθορισµός των τµηµάτων µιας συγκεκριµένης αγοράς. 

2. Επιλογή του τµήµατος (αγορά – στόχος) που ενδιαφέρει την επιχείρηση. 

3. Πλήρης γνώση για το τι θεωρούν οι καταναλωτές της αγοράς-στόχου ως το 

βασικότερο στοιχείο το οποίο πρέπει να διαθέτει η επιχείρηση, προκειµένου 

να το αγοράσουν. 

4. Ανάπτυξη του σχετικού προϊόντος που ικανοποιεί τις ανάγκες των 

καταναλωτών της αγοράς-στόχου. 

5. Να πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση της τοποθέτησης και της φήµης των 

ανταγωνιστικών προϊόντων όπως την αντιλαµβάνονται οι καταναλωτές της 

αγοράς-στόχου. 
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6. Επιλογή της φήµης του προϊόντος προκειµένου να διαφοροποιηθεί από τα 

ανταγωνιστικά προϊόντα. Η φήµη που θα επιλεγεί για το προϊόν θα πρέπει να 

συµφωνεί µε τις επιθυµίες και τις επιδιώξεις των καταναλωτών της αγοράς-

στόχου. 

7. Τέλος, θα πρέπει να γίνει γνωστή η ύπαρξη του προϊόντος στους καταναλωτές 

της αγοράς-στόχου. ∆ηλαδή οι συγγραφείς προτείνουν ότι οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να διαθέτουν µια συνολική προσφορά στους καταναλωτές της αγοράς 

– στόχου. 

Με βάση τα παραπάνω, η επιχείρηση έχει καθορίσει την αγορά του τουρισµού ως 

πεδίο ενδιαφέροντος και τµηµατοποίησε την αγορά αυτή στοχεύοντας τον µαζικό και 

κάποιων µορφών εναλλακτικού τουρισµού. ∆ιαχωρίζοντας τον µαζικό τουρισµό και 

βάσει των συνθηκών που επικρατούν στη Σαµοθράκη η επιχείρηση γνωρίζει ότι το 

προϊόν της είναι αποδεκτό για οικογένειες και παρέες ατόµων που επιζητούν την 

ηρεµία και φυσική οµορφιά σε ένα ποιοτικό περιβάλλον και δεν στοχεύει σε 

επισκέπτες που επιθυµούν έντονη νυχτερινή ζωή και τέτοιας µορφής περιπέτεια. 

 Όσον αφορά, τον εναλλακτικό τουρισµό η τοποθεσία αλλά και τα 

χαρακτηριστικά που έχουµε αναφέρει δηµιουργούν ένα κράµα αποδοχής του 

προϊόντος διότι η γεωγραφική θέση της επιχείρησης είναι για τις πιο πολλές µορφές 

εναλλακτικού τουρισµού η κατάλληλη για της άσκηση της εκτός από δυο τρεις 

περιπτώσεις και ουσιαστικά µπορεί να αποτελέσει αφετηρία εκκίνησης των 

εκδηλώσεων για αυτήν την µορφή τουρισµού. 

 Η ικανοποίηση των αναγκών των επισκεπτών παρέχεται και από τεχνητά αλλά 

και από φυσικά µέσα, έχοντας ως κύριο µοχλό ανάπτυξης την φυσική οµορφιά και 

ηρεµία κάτι το οποίο δίνεται τεχνητά από τις αυτόνοµες κατοικίες που θα 

διαχωρίζονται µεταξύ τους µε αρκετά µέτρα αλλά και φυσικά διότι οι ανταγωνιστικές 
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υποδοµές είναι µηδενικές σε µια προστατευόµενη περιβαλλοντικά περιοχή και είναι 

το κατάλληλο σηµείο έτσι ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες των επισκεπτών που 

επιθυµούν ησυχία και όχι πολύβουες διακοπές. 

 Οπότε, από την στιγµή που η επιχείρηση µε τις υποδοµές αλλά και την 

εξεύρεση λύσεων για την ικανοποίηση των αναγκών των επισκεπτών, θα πρέπει να 

προωθήσει το προϊόν που παρέχει έτσι ώστε να καταδεικνύεται η διαφορά µεταξύ 

των ανταγωνιστικών προϊόντων, το οποίο επιτυγχάνεται µέσω της τιµολογιακής 

πολιτικής, της πολιτικής επικοινωνίας και των καναλιών διανοµής. 

 

5.10.2 Τιµολογιακή Πολιτική 

Όσον αφορά την τιµολογιακή πολιτική, «βασικός της στόχος είναι η αύξηση των 

κερδών δεδοµένου ότι ο κύριος στόχος κάθε επιχείρησης είναι η µεγιστοποίηση των 

κερδών της. Αναµφίβολα, υπάρχουν και άλλοι επιχειρησιακοί στόχοι, οι οποίοι µπορεί 

να είναι η συγκράτηση των καταναλωτών, η κατάκτηση µεγαλύτερου µεριδίου της 

αγοράς, η αύξηση ικανοποίησης των πελατών κλπ. Βέβαια αυτοί οι στόχοι είναι 

δευτερεύοντες και πρέπει να ευρίσκονται σε αρµονία σε σχέση µε τον βασικό. 

Επιπρόσθετοι στόχοι µπορεί να είναι η ευαισθησία σε οικολογικά ζητήµατα, η εταιρική 

κοινωνική ευθύνη, η επιχειρησιακή ηθική που και αυτοί µε την σειρά τους πρέπει να 

συµβάλουν στην µεγιστοποίηση του κέρδους της επιχείρησης» (Μάντζαρης, 2011). 

 Από την στιγµή που η επιχείρηση θέσει τους στόχους της όσον αφορά την 

αγορά που θα στοχεύσει και προσδιορίσει την στρατηγική θέση του προϊόντος είναι 

ικανή να αναπτύξει ένα σχέδιο µάρκετινγκ και µέσα σε αυτό να συµπεριλάβει και την 

τιµή. Βασική παράµετρος, ο ανταγωνισµός ο οποίος υπολογίζεται πάντοτε σε σχέση 

µε την τιµή που επιθυµεί να επιβάλλει η επιχείρηση και θα πρέπει να εφαρµόσει 
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διαδικασία benchmarking5 για να εξακριβώσει την θέση της στην αγορά όσον αφορά 

την τιµή του. 

 Σε σχέση µε τα παραπάνω η επιχείρηση µπορεί να συνδυάσει µια πρακτική η 

οποία να συνδέει την ποιότητα, την τοποθεσία αλλά και την διαµόρφωση τιµής 

πλησίον των ανταγωνιστών έτσι ώστε να καταφέρει στην αρχή τουλάχιστον να 

αποκτήσει µερίδιο αγοράς και διενεργώντας συνεχείς έρευνες αγοράς να αποκοµίζει 

πληροφορίες για το πόσο είναι διατεθειµένοι οι επισκέπτες να πληρώνουν. 

 Οπότε, ύστερα από κάποιες διερευνητικές εργασίες κυρίως µέσω διαδικτύου 

και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων αλλά και προσωπικών επαφών µε τους κύριους 

ανταγωνιστές, πραγµατοποιήθηκε έρευνα αγοράς για συγκεκριµένες ηµεροµηνίες που 

ενδιαφέρουν και την επιχείρηση που εξετάζεται και η τιµή που αποφασίστηκε για 

κάθε ηµέρα διανυκτέρευσης προσδιορίστηκε για τους µήνες : 

ΜΑΙΟΣ 60 € 

ΙΟΥΝΙΟΣ 60 € 

ΙΟΥΛΙΟΣ 80 € 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 80 € 

                                                           
5 Ο όρος Benchmarking (επίσης γνωστό ως best practice benchmarking ή process benchmarking, στα 
ελληνικά αναφέρεται και ως Συγκριτική προτυποποίηση) αναφέρεται σε µια µέθοδο, η οποία 
χρησιµοποιείται στο management και ειδικότερα στο στρατηγικό management, επιχειρήσεων ή 
οργανισµών, για την αξιολόγηση των διαφόρων πτυχών λειτουργίας τους, µε µέτρο σύγκρισης την 
"καλύτερη πρακτική" (best practice) στον τοµέα τους. Αυτό µε τη σειρά του διευκολύνει τις 
επιχειρήσεις και τους οργανισµούς να αναπτύξουν σχέδια για τον τρόπο υιοθέτησης της "καλύτερης 
πρακτικής", συνήθως µε σκοπό την αύξηση κάποιων πτυχών της απόδοσης τους. Το Benchmarking 
µπορεί να είναι ένα µεµονωµένο γεγονός (one-off event), αλλά συχνά αντιµετωπίζεται σαν µια συνεχής 
διαδικασία κατά την οποία οι επιχειρήσεις ή οι οργανισµοί προσπαθούν να βελτιώσουν τις πρακτικές 
τους. Μια διαδικασία παρόµοια µε το benchmarking χρησιµοποιείται επίσης στις δοκιµές τεχνικών 
προϊόντων και στην έρευνα εδάφους. 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%C
E%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%C
F%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7    [πρόσβαση 15-3-2103] 
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (1/9 15/9) 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (16/9-30/9) 

80 € 

60€ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 60 € 

Πίνακας 3 : Ηµερήσιο κόστος διαµονής τουριστικής επιχείρησης  

 Οι συγκεκριµένες τιµές είναι εφικτό να γίνουν αποδεκτές από τους επισκέπτες 

για τους λογούς που αναφέραµε παραπάνω και σε συνδυασµό µε άλλες ενέργειες 

µάρκετινγκ θα αποβαίνουν υπέρ των πελατών σε θέµατα τιµολόγησης (πρόγραµµα 

πιστότητας, εκπτώσεις σε άλλες υπηρεσίες). 

 Επίσης, µε βάση τον χρηµατοοικονοµικό σχεδιασµό και ότι τα κόστη θα είναι 

ελεγχόµενα και προγραµµατισµένα κατά µεγάλο ποσοστό, η τιµή που ορίστηκε 

ικανοποιεί τον επιδιωκόµενο στόχο είτε βραχυπρόθεσµα είτε µεσοπρόθεσµα ενώ για 

το µέλλον θα πρέπει να υπάρχει µια τουλάχιστον διετής απολογιστική έκθεση για την 

έγκαιρη αντιµετώπιση προβληµάτων κυρίως από εξωτερικούς παράγοντες. 

 

5.10.3 Πολιτική ∆ιανοµής 

Ως επόµενο βήµα για την διαµόρφωση της στρατηγικής της επιχείρησης θα πρέπει να 

εξεταστούν τα κανάλια διανοµής που θα χρησιµοποιηθούν για να προωθηθεί - στην 

αγορά και στους κατάλληλους αποδεκτές - το προϊόν της τουριστικής επιχείρησης µε 

ελάχιστο όσο το δυνατόν κόστος  

 Η επιλογή των καναλιών διανοµής θα πρέπει να είναι στοχευόµενη και να 

αποτελούν σηµείο εκκίνησης ανάπτυξης αλλά και παράλληλη προσπάθεια 

ελαχιστοποίησης λαθών διότι κάθε σύστηµα διανοµής είναι προσαρµοσµένο 

ξεχωριστά σε κάθε επιχείρηση αλλά και θα πρέπει να προσµετρούνται και οι γενικές 

συνθήκες της αγοράς που ανήκει. 
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 Οπότε, οι µορφές διανοµής που πιστεύεται ότι µπορούν να οδηγήσουν σε 

επιτυχή αποτελέσµατα είναι: 

• Συνεργασία µε τουριστικά γραφεία εντός και εκτός Ελλάδος, για την 

προσέλκυση πελατών είτε µε την µορφή ολικής µίσθωσης, είτε και 

µεµονωµένα, 

• Συνεργασία µε ειδικά τουριστικά γραφεία για την κάλυψη των αναγκών 

µορφών εναλλακτικού τουρισµού, 

• Συνεργασία µε συλλόγους, οργανώσεις, τοπικούς φορείς, δήµους για 

προσέλκυση πελατών σε κατηγορίες που πραγµατοποιούν µαζικές εκδροµές 

πολιτιστικού, θρησκευτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 

• Συνεργασίες µε επιχειρήσεις που αποτελούν πηγή πελατών όπως εστιατόρια, 

συνεταιρισµοί, γραφεία παροχής υπηρεσιών, 

• Συµµέτοχη σε εκθέσεις, εκδηλώσεις και προβολές τουριστικού ενδιαφέροντος 

στο πλαίσιο προώθησης των υπηρεσιών της επιχείρησης, 

• ∆ηµιουργία τµήµατος µάρκετινγκ µε υπεύθυνο από το βοηθητικό προσωπικό 

της επιχείρησης µε σχετική εργασιακή εµπειρία και µε κύριο σκοπό και στόχο 

την επικύρωση συµφωνιών και διαδικασιών επικοινωνίας. 

 Σε σχέση µε τα παραπάνω η δοµή που επιλέχτηκε για τις µορφές καναλιών 

διανοµής θα πρέπει να συνυπολογιστεί και ένα κόστος που θα απορρέει από τις 

διαµεσολαβητικές εργασίες αλλά και από τις ειδικές δαπάνες δηµοσιών σχέσεων που 

θα επιβαρύνουν τον χρηµατοοικονοµικό σχεδιασµό της επιχείρησης µια τακτική που 

διαµορφώνεται από το σύνολο της τουριστικής αγοράς και αποτελεί στοιχείο 

εξωστρέφειας και ευρύ πνεύµα συνεργασίας αλλά δεν θα αποτελεί και η µοναδική 

πηγή προσέλκυσης πελατών. 
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 Τέλος, δεν θα πρέπει να αποκλειστούν και συνεργασίες µε εξειδικευµένες 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών marketing µε σκοπό την διαµόρφωση των 

παραπάνω ενεργειών και τον συµβουλευτικό ή δηµιουργικό χαρακτήρα της 

επικοινωνιακής πολιτικής που την καθιστά απαραίτητη για την διερεύνηση και την 

απόκτηση µεριδίου αγοράς. 

 

5.10.4 Πολιτική Επικοινωνίας 

Η επικοινωνία µια επιχείρησης µε την αγορά-στόχο και το µήνυµα που θα µεταδώσει 

είναι η απαρχή µιας εικόνας που θα δηµιουργήσει ο επισκέπτης, η οποία υπάρχει 

µεγάλη πιθανότητα να την προσδιορίζει για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο ακόµη και στην βιωσιµότητα της. 

 Ύστερα λοιπόν, από την προσπάθεια ικανοποίησης των αναγκών των 

πελατών, τον προσδιορισµό της τιµολογιακής πολιτικής και την εύρεση των 

καναλιών διανοµής, επόµενο στάδιο είναι η επικοινωνιακή πολιτική όπου 

πληροφορεί τα προτερήµατα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και συγχρόνως 

πρέπει να χαρακτηρίζεται στα πλαίσια της συγκεκριµένης αγοράς της Σαµοθράκης. 

 Με προηγούµενη εργασιακή εµπειρία και δηµιουργώντας τµήµα µάρκετινγκ 

υπάρχει δυνατότητα ελαχιστοποίησης του κόστους σε µερικές περιπτώσεις ενώ σε 

άλλες θα υπάρξει συνεργασία µε εξειδικευµένα γραφεία παροχής υπηρεσιών 

µάρκετινγκ. ∆ιαχωρίζοντας τις επικοινωνιακές ενέργειες, από την πλευρά του 

τµήµατος µάρκετινγκ της επιχείρησης θα προβεί στις ακόλουθες διαδικασίες: 

1. Επαφή µέσω επιστολών ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε λίστες πελατών που 

αποτελούν ιδιοκτησία της επιχείρησης από την εργασιακή εµπειρία 

προηγούµενων ετών µε ευαισθησία στα προσωπικά δεδοµένα, 



132 

 

2. Προσωπικές επαφές όλων των µελών της οικογενείας στη ανενεργή 

τουριστική περίοδο, (Νοέµβριος-Απρίλιος) σε υποψήφιες πηγές πελατών. 

3. Προωθητικές ενέργειες µέσω διαφηµιστικών φυλλαδίων και προσπέκτους σε 

επιλεγµένους φορείς που αποτελούν µέλη της αγοράς-στόχου, 

4. Εξεύρεση πηγών για την απόκτηση συστάσεων µέσω διαµεσολαβητικών 

συµφωνιών, 

5. Συνεργασία µε τοπικούς φορείς για την επιθυµία φιλοξενίας προσώπων 

σηµαντικών για την περιοχή της Σαµοθράκης για την πολύπλευρη ανάδειξη 

του νησιού, 

6. Συµφωνίες χορηγιών σε τοπικού χαρακτήρα εκδηλώσεων µε συµψηφιστικά 

επικοινωνιακά οφέλη για την επιχείρηση, 

7. Συνεργασία µε επιχειρήσεις εστίασης για ανταποδοτικά οφέλη µέσω 

διαφήµισης και προσέλκυσης πελατών και για τα δυο µέρη, 

8. ∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις στο λιµάνι της Αλεξανδρούπολης και 

Σαµοθράκης όπου είναι εφικτό και ιδιαιτέρα στο λιµάνι του νησιού λόγω των 

προσωπικών σχέσεων µε τοπικούς φορείς αλλά και επαγγελµατίες της 

περιοχής, 

9. Επιθυµία συνεργασίας µε την πλοιοκτήτρια εταιρία για διανοµή έντυπου 

υλικού εντός του χώρου του πλοίου αλλά και την συµµέτοχη της τιµής 

εισιτηρίου στο τουριστικό πακέτο, µε την λογική εξοικονόµησης δαπανών του 

επισκέπτη και την µετακίνηση του µε το λεωφορείο της επιχείρησης και της 

παράλληλης διαµονής µόνο µέσα στο χώρο της τουριστικής επιχείρησης, 

10. ∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις σε τοπικά φυλλάδια, ιστοσελίδες του δήµου 

Σαµοθράκης και γενικότερα σε συλλογικά όργανα τοπικού χαρακτήρα. 

11. Συµµετοχή σε οργανισµούς και επαγγελµατικές τουριστικές ενώσεις, 



133 

 

12. Συµµετοχή σε Εκθέσεις Τουρισµού και workshop που προορίζονται για τους 

επαγγελµατίες. 

Από την άλλη πλευρά, για την δηµιουργία ενός τουριστικού προφίλ που θα 

χαρακτηρίζεται εξωστρεφής θα επιδιωχθεί συνεργασία µε εξειδικευµένα 

διαφηµιστικά γραφεία και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την προώθηση της 

επιχείρησης σε στοχευόµενες ενέργειες διανοµής των υπηρεσιών. 

 Ο τοµέας της επικοινωνίας θεωρείται ιδιαιτέρα σηµαντικός και χρήσιµο είναι 

η επιλογή των συνεργατών να προσανατολιστεί σε εταιρίες µε ανάλογη προϋπηρεσία 

στον τουριστικό τοµέα για να διασφαλιστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι 

διαφηµιστικές ενέργειες. Ενδεικτικά αναφέρουµε κάποιες που έχουν ήδη διερευνηθεί 

µε την διαφηµιστική επιχείρηση που της έχει ανατεθεί το συγκεκριµένο έργο: 

• ∆ηµιουργία πρακτικής ιστοσελίδας για τις πληροφορίες αλλά και την 

µεθοδολογία on-line κρατήσεων, 

• ∆ιαφήµιση µέσω των µεγαλυτέρων µηχανών αναζήτησης του διαδικτύου 

(πχ Google),µε την µορφή επιλογής των κατάλληλων λέξεων (πχ 

Σαµοθράκη, διακοπές Σαµοθράκη, δροµολόγια πλοίων για Σαµοθράκη 

κλπ) 

• ∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

(Facebook, Twitter), 

• ∆ιαφηµιστικά link που θα αναφέρουν προσφορές ή την επωνυµία του 

νησιού και της επιχείρησης σε επιλεγµένες θεµατικές ιστοσελίδες βάσει 

στοιχείων της αγοράς-στόχου που έχουµε οριοθετήσει, 

• Τουριστικά περιοδικά σε Ελλάδα και σε χώρες που ενδιαφέρουν την 

επιχείρηση, 
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• Συµβουλευτικές υπηρεσίες προωθητικών ενεργειών για προσφορές και 

την δηµιουργία προγράµµατος πιστότητας, 

• Συµφωνίες µε µεγαλύτερα τουριστικά γραφεία διότι το τµήµα µάρκετινγκ 

δεν χαρακτηρίζεται ακόµη για το πλήθος γνωριµιών µε γνωστά γραφεία 

τουρισµού ιδιαίτερα στην Αθηνά αλλά και στο εξωτερικό. 

 Οι ενέργειες που θα συντελεστούν στα πλαίσια της πολιτικής επικοινωνίας θα 

ελέγχονται µε τις γνωστές πρακτικές του χώρου διαφηµίσεων (µηνιαίες αναφορές, 

ειδικές τηλεφωνικές γραµµές σε καθορισµένα είδη διαφήµισης, έλεγχος των έντυπων 

που θα προέρχονται από τις πηγές πελατών κλπ) έτσι ώστε µε αυτόν το τρόπο να 

προσδιορίζεται κάθε χρόνο το ύφος της επικοινωνίας αλλά και να προϋπολογίζεται το 

χρηµατικό ποσό που θα απαιτείται. 

 Ακόµη, θα αναφέραµε ότι η πολιτική επικοινωνίας θα πρέπει να δηµιουργηθεί 

µε ιδιαιτέρα προσεκτικά βήµατα τόσο από το τµήµα της Παχιάς Άµµος Α.Ε όσο και 

από την συνεργαζόµενη επιχείρηση για τον λόγο ότι οι µεθοδευµένες κινήσεις θα 

αποφέρουν σηµαντικά έσοδα ενώ σε περίπτωση αστοχίας και λογω ότι θα διατεθεί 

σηµαντικό ποσό για την δηµιουργία της θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό της 

τρέχουσας περιόδου αλλά και το κόστος θα µετακυλήσει και τις επόµενες χρονιές 

θέλοντας µε αυτόν τρόπο να καλύψει το χαµένο έδαφος των προηγούµενων ετών. 

 Τελευταία, επισηµάνεται ότι η επιχείρηση προσδοκεί ένα µερίδιο αγοράς που 

θα αποτελεί εναρκτήρια κίνηση για την µελλοντική πορεία της, οπότε το σήµα και το 

µήνυµα που θα προωθήσει θα προσδιορίζεται βάσει των εξαιρετικών συνθηκών 

διαβίωσης αλλά και του επαγγελµατικού χαρακτήρα της τουριστικής οικονοµικής 

οντότητας. 
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5.11 Πρόβλεψη Πωλήσεων 

Ως τελευταίο στάδιο της στρατηγικής µάρκετινγκ και αφού προσδιοριστήκαν οι 

επιµέρους τοµείς θα ήταν χρήσιµο να προβεί η επιχείρηση σε πρόβλεψη πωλήσεων 

από τις πηγές εισοδήµατος που διαθέτει. Έτσι µε την µορφή πίνακα έχουµε: 

 ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ 4 ΕΤΟΣ 5 

Έσοδα ενοικίασης δωµατίων 75.480,00€ 75.480,00€ 75.480,00€ 88.060,00€ 88.060,00€ 
Έσοδα µίνι-µάρκετ 16.560,00€ 16.560,00€ 16.560,00€ 19.320,00€ 19.320,00€ 
Έσοδα από εστίαση 11.040,00€ 11.040,00€ 11.040,00€ 12.880,00€ 12.880,00€ 
Έσοδα από χώρους στάθµευσης 10.800,00€ 10.800,00€ 10.800,00€ 12.600,00€ 12.600,00€ 
Άλλα έσοδα 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
ΣΥΝΟΛΟ 113.880,00€ 113.880,00€ 113.880,00€ 132.860,00€ 132.860,00€ 

Πίνακας 4 :Πενταετής πρόβλεψη πωλήσεων  

Σηµειώνεται ότι τα ποσά υπολογίστηκαν ως έξης: 

� Έσοδα από ενοικίαση δωµατίων 

Οι µήνες Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέµβριος (15/9 και ύστερα), Οκτώβριος υπάρχουν 107 

ηµέρες µε 60 ευρώ η καθεµία και Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέµβριος (1/9 και ύστερα), 

υπάρχουν 77 ηµέρες µε 80 ευρώ η καθεµία.  

� Έσοδα από µίνι µάρκετ 

Για κάθε ηµέρα υπολογίστηκε ακαθάριστα έσοδα 150,00€ ηµερησίως. 

� Έσοδα από εστίαση 

Για κάθε ηµέρα υπολογίστηκε ακαθάριστα έσοδα 100,00€ ηµερησίως. 

� Έσοδα από χώρους στάθµευσης 

Για κάθε µήνα υπολογίστηκε 50,00€ ανά όχηµα σε 12 µήνες για 30 οχήµατα 

χωρητικότητας του αναλογούν χώρου. 

 Επίσης τα ποσοστά πληρότητας ξεκινούν από 60% για το πρώτο, δεύτερο και 

τρίτο ετος, και 70% για το τέταρτο και τελευταίο ετος. Τα στοιχεία που δίδονται είναι 
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σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι επηρεάζονται από το εξωτερικό περιβάλλον 

(ανάπτυξη από 2014 και οµαλοποίηση οικονοµικού κλίµατος) που αναφέραµε και 

παραπάνω ενώ η ποσοστιαία σταθερότητα και αύξηση τα δυο τελευταία έτη είναι 

θεµελιώδης πεποίθηση για την πραγµατοποίηση του εγχειρήµατος και αξιοπρεπής 

βιωσιµότητα της επιχείρησης και των µελών της. 

 

5.12 ∆ιοικητική ∆ιάρθρωσης της Επιχείρησης 

Η δοµή της επιχείρησης είναι σηµαντικό πριν ακόµη ξεκινήσει να καθοριστούν οι 

αρµοδιότητες και η εξειδίκευση ενεργειών ώστε να είναι ευέλικτη στις δράσεις τους 

αλλά και στην λήψη αποφάσεων Το οργανόγραµµα της τουριστικής επιχείρησης 

Παχιάς Άµµος Α.Ε διαµορφώνεται ως έξης στο παρακάτω διάγραµµα: 

 

∆ιάγραµµα 3 : Οργανόγραµµα επιχείρησης Παχιά Άµµος Α.Ε 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΑΧΙΑ 

ΑΜΜΟΣ Α.Ε

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΤΜΗΜΑ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΥ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
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 Οι αρµοδιότητες και η σύµπτυξη τους που απεικονίζονται στο οργανόγραµµα 

αποφασίστηκε λογω εξοικονόµησης δαπανών και ότι υπάρχει περιοδικότητα 

εργασιών της επιχείρησης, ενώ σε περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση εργασιών 

τότε θα καταστεί επείγουσα αναδιάρθρωση του προσωπικού και των στελεχών της 

τουριστικής µονάδος. 

 

5.13 Σχεδίαση Παραγωγής  

Σηµαντικά στοιχεία που αναφέρθηκαν όπως το επιχειρηµατικό υπόβαθρο των µελών 

της επιχείρησης για να υπάρχουν τουλάχιστον οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την 

ορθή οργάνωση και διοίκηση, ο στόχος ανάπτυξης εισοδήµατος για την εφαρµογή ως 

έννοια της επιχειρηµατικότητας αλλά και οι βραχυπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι 

σκοποί που επιδιώκουν την βιωσιµότητα της οικονοµικής οντότητας, αποτελούν τα 

ουσιώδη χαρακτηριστικά για την λειτουργία της. 

 Επίσης, σηµαντική διαδικασία αποτελούν και οι τρόποι χρηµατοδότησης όπως 

και το ρίσκο που αναλαµβάνουν µε την τοποθέτηση κεφαλαίων µε την έναρξη των 

εργασιών, όπως οµοίως σηµαντικό είναι οι τρόποι επικοινωνίας και προώθησης του 

προϊόντος, η διοικητική διάρθρωση και τέλος η δηµιουργία του επιδιωκόµενου έργου. 

Όλα αυτά δεν θα έχουν καµιά δυνατότητα εφαρµογής από την στιγµή που δεν θα 

υπάρχει «µια οργανωµένη δραστηριότητα που θα αποσκοπεί στην αύξηση της αξίας της 

χρησιµότητας της παροχής υπηρεσίας µε την ανάλωση κάποιων πόρων µέσω ενός 

σχεδίου παραγωγής». (http://el.wikipedia.org/) 
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 Εννοώντας σχέδιο παραγωγής «δεν συνίσταται σε ένα εγχειρίδιο οδηγιών αλλά 

σε ένα µείγµα από επιχειρησιακή κουλτούρα, µεθοδολογία για τις επιµέρους 

διαδικασίες, υποδοµές και πρακτικές που βασίζονται στην ανάπτυξη και στην 

καινοτοµία». (Ε.Π.Ε.Α.Κ 2.4.2β) Η προσπάθεια εφαρµογής του µείγµατος στην 

τουριστική επιχείρηση που εξετάζεται ξεκινώντας από την επιχειρησιακή κουλτούρα 

θα πρέπει διάµεσου του οικογενειακού κλίµατος να διαµορφωθούν όλα τα στάδια για 

την επιτυχία της επιχείρησης µε υποκίνηση και επικοινωνία για την δηµιουργία 

επιτυχηµένου περιβάλλοντος κάτι το οποίο γίνεται αισθητό και από τους πελάτες της 

επιχείρησης οι οποίοι ευθυγραµµίζονται σε ένα τέτοιο θετικό κλίµα. 

 Ακόµη, το οργανόγραµµα θα επιφέρει µια εξειδίκευση όσον αφορά τις 

επιµέρους διαδικασίες για την εφαρµογή του επιχειρηµατικού σχεδίου ενώ χρήσιµο 

είναι να υπάρχει ετήσιος επανασχεδιασµός για τις τυχόν διαφοροποιήσεις των 

συνθηκών της αγοράς έτσι ώστε να υπάρχει υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών 

στους δυνητικούς αλλά και σταθερούς επισκέπτες. 

 Τέλος η δηµιουργία υποδοµών φιλικές προς το περιβάλλον και τον επισκέπτη 

αλλά και συστηµάτων σε συνδυασµό µε την τεχνολογία που θα προσανατολίζονται 

πελατοκεντρικές για πιο ευχάριστη διαµονή και την σταθεροποίηση της επιχείρησης 

σε ανάπτυξη και απόκτηση σηµαντικού µεριδίου αγοράς. 

 Όλα τα παραπάνω, θα έχουν εφαρµογή αν υπάρχει µια αλληλουχία ενεργειών 

στρατηγικής και οργανωτικής κατεύθυνσης που µε κύριο γνώµονα την υψηλή 

συµµετοχή να αποκοµίσουν τα δυνατότερα οφέλη και διάµεσου των εργασιών να 

εντοπίσουν τα τυχόν κενά που θα δηµιουργηθούν και να καλυφτούν µε τον 

αµεσότερο τρόπο συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο στην βιωσιµότητα της 

επιχείρησης αλλά και στην επίτευξη των µέσο- µακροπρόθεσµων στόχων. 
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5.14 Χρηµατοοικονοµικός Σχεδιασµός  

Ο χρηµατοοικονοµικός σχεδιασµός αποτελεί τη πιο ουσιαστική παράµετρο που 

απαιτείται στο αρχικό στάδιο του εγχειρήµατος και περιλαµβάνει το επενδυτικό 

σχέδιο, τους τρόπους χρηµατοδότης, τα επιχειρηµατικά σενάρια, την απεικόνιση των 

οικονοµικών στοιχείων µια δεδοµένη χρονική στιγµή καθώς και την εξακρίβωση για 

το αν η επιχείρηση θα έχει κερδοφορία και πότε θα φτάσει στο επιθυµητό 

αποτέλεσµα. 

 

5.14.1 Επενδυτικό Σχέδιο 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

1 Κατασκευή περίφραξης µε φυσικό 
τρόπο 

1 1.000,00€ 

2 ∆ηµιουργία εγκαταστάσεων 
περιβάλλοντος χώρου (Υδραυλικά-

Ηλεκτρολογικά) 

1 3.000,00€ 

3 Χλοοτάπητας φυσικός µε αρδευτικά 
συστήµατα 

1 2.000,00€ 

4 Κατασκευή βάσης για προκάτ σπίτια 
45 τµ µε 1 µέτρο ύψος. 

10 7.000,00€ 

5 Κατασκευή 7 προκατ οικιών 35 τµ 7 101.500,00€ 
6 Κατασκευή 3 προκατ οικιών 40 τµ 3 60.000,00€ 
7 Κατασκευή πισίνας 25 τµ 1 25.000,00€ 
8 Κατασκευή µικρού καφέ-µπαρ και 

εξοπλισµός  
1 7.000,00€ 

9 Κατασκευή µίνι-µάρκετ και γραφεία 
επιχείρησης µε εξοπλισµό 

2 8.0000,00ε 

10 Εξοπλισµός κατοικιών  10 18.000,00€ 
11 ∆ορυφορική σύνδεση οικιών 10 3.000,00€ 
12 Κατασκευή κοινόχρηστου χώρου 1 1.500,00€ 
13 Λοιπός εξοπλισµός 2 3.000,00€ 
14 Λεωφορείο 9 Θέσεων 1 10.000,00€ 
15 ΣΥΝΟΛΟ  250.000,00€ 

Πίνακας 5 :Επενδυτικό σχέδιο επιχείρησης Παχιά Άµµος Α.Ε 
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5.14.2 Χρηµατοδότηση Επένδυσης  

Η επένδυση θα πραγµατοποιηθεί συµφώνα µε το επιχειρηµατικό σχέδιο µε τρεις 

τρόπους, δηλαδή βάσει του Προγράµµατος για την ενίσχυση ΜΜΕ που 

δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης-Τουρισµού-Υπηρεσιών στο πλαίσιο 

του Ε.Σ.Π.Α 2007-2013 µε το ποσοστό επιδότησης να ανέρχεται στο 60% και βάσει 

του επενδυτικού σχεδίου οι δαπάνες είναι στο σύνολο τους επιλέξιµες και όπου 

υπάρχει µικρότερη ενίσχυση  θα καλυφτεί από την ιδία συµµετοχή ή τον τραπεζικό 

δανεισµό ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν την δεδοµένη στιγµή µε τους 

προµηθευτές για λόγους εξοικονόµησης δαπανών καθώς και το ότι οι λειτουργικές 

δαπάνες καλύπτονται κατά 40% (www.espa.gr). Οπότε σχηµατικά αναφέρουµε:

 

∆ιάγραµµα 4 : Χρηµατοδότηση επένδυσης επιχείρησης Παχιά Άµµος Α.Ε 

 Όπως αναφέραµε και παραπάνω οι δαπάνες στο σύνολο τους είναι επιλέξιµες 

στο σύνολο τους κατά 80% εκτός από την αγορά µεταχειρισµένου λεωφορείου που η 

επιδότηση καλύπτει το 100%, ενώ επίσης επιδοτούνται δαπάνες που αποτελούν 

συµπληρωµατικές του επενδυτικού σχεδίου όπως οι αµοιβές τρίτων (πολ. µηχανικοί, 

20% ΙΔΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

50.000,00 ΕΥΡΩ

20% ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

50.000,00 ΕΥΡΩ

60% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ε.Σ.Π.Α

150.000,00 ΕΥΡΩ
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γεωπόνοι), το µηχανογραφικό σύστηµα της επιχείρησης καθώς και έξοδα προβολής 

και προώθησης του προϊόντος αλλά και λειτουργικές δαπάνες κάτι που ευνοεί την 

επιχείρηση να λειτουργήσει πιο καινοτόµα και να εισέρθει δυναµικά στην τουριστική 

αγορά µέσω της διαφήµισης. 

 

5.14.3 Χρηµατοοικονοµικό Πλάνο Πενταετίας  

Η δηµιουργία ενός επιτυχηµένου πλάνου και ειδικότερα πενταετούς διαρκείας µε 

οικονοµικά µεγέθη δεν είναι µια απλή καταγραφή αριθµών, εσόδων ή εξόδων ενώ 

λογω των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που αναλύσαµε και παραπάνω µε 

κίνδυνο να έχουµε αποκλίσεις θετικές ή αρνητικές και να οδηγηθούµε σε εσφαλµένα 

συµπεράσµατα. 

 Με αυτή την λογική, θα καταρτίσουµε τρία διαφορετικά πλάνα έτσι ώστε να 

έχουµε µια εµπεριστατωµένη εικόνα για το τι προσδοκούµε από την επιχείρηση, 

υπογραµµίζοντας κάποια σηµεία που έχουν σχέση µε το σηµερινό περιβάλλον είτε 

οικονοµικό είτε κοινωνικό ενώ ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός ότι 

η εταιρία λογω της νοµικής της µορφής µπορεί να διαθέσει για µελλοντικές 

επενδύσεις ή για εισόδηµα των µελών της τα αποθεµατικά αλλά και τα καθαρά 

κέρδη. 

� ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 

Έσοδα πενταετίας  

 ΕΤΟΣ 0 ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ 4 ΕΤΟΣ 5 
Έσοδα 
ενοικίασης 
οικιών 

0 88.060,00€ 92.463,00€ 97.086,15€ 101.940,40€ 107.037,48€ 

Έσοδα µίνι-
µάρκετ 

0 19.320,00€ 20.286,00€ 21.300,30€ 22.365,32€ 23.483,58€ 

Έσοδα από 
εστίαση 

0 12.880,00€ 13.524,00€ 14.200,20€ 14.910,21€ 15.655,72€ 

Έσοδα από 0 12.600,00€ 13.230,00€ 13.891,50€ 14.586,08€ 15.315,38€ 
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χώρους 
στάθµευσης 
ΣΥΝΟΛΟ 0 132.860,00€ 139.503,00€ 146.481,15€ 153.802,01€ 161.492,16€ 

Πίνακας 6: Έσοδα αισιόδοξου χρηµατοοικονοµικού πλάνου  

Το αισιόδοξο σενάριο βασίστηκε µε ποσοστό πληρότητας κατά µέσο όρο από 60% 

έως 80% βάσει του Ι.Τ.Ε.Π και υπολογίστηκε ένας µέσος όρος 70% µε ετήσια 

αύξηση κατά 5% µε την πεποίθηση  ότι το οικονοµικό περιβάλλον της χώρας και της 

ευρωζώνης θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. 

 

Έξοδα πενταετίας 

 
 ΕΤΟΣ 0 ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ 4 ΕΤΟΣ 5 

Ασφαλιστικές 
εισφορές 

2.256,84€ 2.256,84€ 2.256,84€ 2.256,84€ 2.256,84€ 2.256,84€ 

Αρχικά 
κατασκευαστικά 
κόστη 

213.000,00€ 0 0 0 0 0 

Μηχανήµατα, 
Έπιπλα & λοιπός 
εξοπλισµός 

37.000,00€ 0 0 0 0 0 

∆απάνες 
διαφήµισης 

30.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 8.000,00€ 8.000,00€ 

Γενικά Έξοδα 
(∆.Ε.Η,Ο.Τ.Ε κλπ) 

12.000,00€ 13.200,00€ 14.520,00€ 15.972,00€ 17.569,00€ 19.325,00€ 

Τόκοι (8% 
Επιτόκιο) 

4.000,00€ 4.000,00€ 4.000,00€ 4.000,00€ 4.000,00€ 4.000,00€ 

Αποσβέσεις 0* 0* 0* 18.000,00€ 11.176,80€ 10.524,53€ 
       
ΣΥΝΟΛΟ 295.526,84€ 24.456,84€ 25.776,84€ 45.228,84€ 43.002,64€ 44.106,37€ 

Πίνακας 7: Έξοδα αισιόδοξου χρηµατοοικονοµικού πλάνου. 

 Αναφέρουµε ότι ασφαλιστικές εισφορές υπάρχουν διότι βάσει διάταξης του 

Ο.Α.Ε.Ε6 υπολογίζονται βάσει της 1ης κατηγορίας του Ο.Γ.Α και ανέρχεται στο ποσό 

                                                           

6
 Οι ιδιοκτήτες µέχρι και δέκα (10) ενοικιαζόµενων δωµατίων ή οι ιδιοκτήτες επιπλωµένων διαµερισµάτων µε 

σύνολο δωµατίων µέχρι και δέκα (10) σε ολόκληρη την επικράτεια εξαιρούνται της ασφάλισης του ΟΑΕΕ και 
ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ, εφόσον δεν εργάζονται, δεν απασχολούνται και δεν παίρνουν σύνταξη 
από οποιονδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισµό κύριας Ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο. Εάν εργάζονται, απασχολούνται ή 
παίρνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό Οργανισµό ή το ∆ηµόσιο εξακολουθούν να 



143 

 

των 752,28 € για κάθε µέλος µε αλλαγή κατηγορίας ασφάλισης µετά από 5 έτη, ενώ 

τα υπόλοιπα µέλη θα προσφέρουν την εργασία τους άµισθοι. 

 Ακόµη, οι δαπάνες διαφήµισης είναι σταθερές τα επόµενα 5 έτη διότι η 

επιχείρηση εκµεταλλεύεται την κάλυψη δαπάνης από το πρόγραµµα επιδότησης και 

θα προχωρήσει σε συµφωνίες που χρονικά θα καλύπτουν την προώθηση της για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

 Τα γενικά έξοδα είναι αυξηµένα κάθε χρόνο κατά 10% λογω αυξήσεων 

τιµολογίων των ∆ΕΚΟ και χρήσης από την επιχείρηση. 

 Οι αποσβέσεις είναι για 3 έτη µηδενικές διότι η επιχείρηση ως νέα έχει την 

δυνατότητα µη διενεργείας αποσβέσεων βάσει του άρθρου 31 παρ.1. περίπτωση στ` 

του Κ.Φ.Ε, µια επιλογή η οποία θα επιφέρει µεν αυξηµένη φορολογία αλλά λόγω των 

µακροπρόθεσµων στόχων που έχει θέσει και θέλοντας να εκµεταλλευτεί άλλα 

προγράµµατα επιδότησης ή να προβεί σε ευνοϊκό δανεισµό, επιθυµεί µε αυτόν τον 

τρόπο γενικότερα να υπάρχει µια θετική εικόνα  κερδοφορίας και αξιοπιστίας προς τα 

πιστωτικά ιδρύµατα και φορείς του δηµοσίου. 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ΕΛΛΕΙΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

 ΕΤΟΣ 0 ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ 4 ΕΤΟΣ 5 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ 
ΕΛΛΕΙΜΑ  
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

-295.526,84€ 108.403,16€ 113.726,16€ 101.252,31€ 110.799,42€ 117.385,43€ 

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΟ 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ 
ΕΛΛΕΙΜΑ  
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

- 

295.526,84€ 

- 

184.123,16 

- 

71.397,52€ 

+ 

29.852,14 

+ 

140.751,51€ 

+ 

258.136,94€ 

Πίνακας 8: Πλεόνασµα/Έλλειµµα ανά έτος αισιόδοξου χρηµατοοικονοµικού πλάνου 

                                                                                                                                                                      
ασφαλίζονται/συνταξιοδοτούνται από τον εκάστοτε φορέα στον οποίο υπάγονται και δεν ασφαλίζονται ούτε 
στον ΟΑΕΕ ούτε στον ΟΓΑ. 
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 Ο πίνακας που απεικονίζει τα ακαθάριστα έσοδα και την χρονική διάρκεια 

που η επιχείρηση Παχιά Άµµος Α.Ε εµφανίζει πλεόνασµα θα πρέπει να υπολογιστεί 

και η φορολογία όπου τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 

φορολογούνται µε συντελεστή 26% ενώ βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του 

Κ.Φ.Ε ο φόρος µερισµάτων ανέρχεται στο 10% σε περίπτωση που γίνει διανοµή 

κερδών κάτι το οποίο θα ληφθεί απόφαση στη γενική συνέλευση της εταιρίας. Οπότε: 

 ΕΣΟ∆Α ΦΟΡΟΣ 
26% 

ΑΠΟΘΕΜΑ- 
ΤΙΚΟ 5% 

ΦΟΡΟΣ 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

10% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΚΕΡ∆Η 

ΕΤΟΣ 1 108.403,16€ 28.184,82€ 4.010,92€ 7.620,74€ 68.586,68€ 
ΕΤΟΣ 2 113.726,16€ 29.568,80€ 4.207,87€ 7.994,95€ 71.954,54€ 
ΕΤΟΣ 3 101.252,31€ 26.325,60€ 3.746,34€ 7.118,04€ 64.062,34€ 
ΕΤΟΣ 4 110.799,42€ 28.807,85€ 4.099,58€ 7.789,20€ 70.102,79€ 
ΕΤΟΣ 5 117.385,79€ 30.520,21€ 4.343,26€ 8.252,20€ 74.269,76€ 
      

Πίνακας 9: Πίνακας καθαρών κερδών της Παχιά Άµµος Α.Ε 

 Σε σχέση µε τους παραπάνω πινάκες παρατηρούµε ότι το κόστος ανάκτησης 

κεφαλαίου που προέρχεται από τα ιδία κεφάλαια και τον τραπεζικό δανεισµό θα 

καλυφτούν ύστερα από τις φορολογικές υποχρεώσεις µεταξύ του 1ου 
και 2ου έτους(1 

έτος και 4 µήνες βάσει του τύπου χρόνου ανάκτησης κεφαλαίου) κάτι που σηµαίνει 

ότι η επένδυση βάσει αυτού του σεναρίου είναι κερδοφόρα. 

 

� ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 

Έσοδα πενταετίας: 

 ΕΤΟΣ 0 ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ 4 ΕΤΟΣ 5 
Έσοδα 
ενοικίασης 
οικιών 

0 62.900,00€ 66.045,00€ 69.347,25€ 72.814,61€ 76.455,34€ 

Έσοδα µίνι-
µάρκετ 

0 13.800,00€ 14.490,00€ 15.214,50€ 15.975,23€ 16.773,99€ 

Έσοδα από 
εστίαση 

0 9.200,00€ 9.660,00€ 10.143,00€ 10.650,15€ 11.182,66€ 

Έσοδα από 
χώρους 

0 9.000,00€ 9.450,00€ 9.922,50€ 10.418,63€ 10.939,56€ 
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στάθµευσης 
ΣΥΝΟΛΟ 0 94.900,00€ 99.645,00€ 104.627,25€ 109.858,61€ 115.351,54€ 

Πίνακας 10: Έσοδα κανονικού χρηµατοοικονοµικού πλάνου  

 Η κατάρτιση του κανονικού χρηµατοοικονοµικού πλάνου στηρίχτηκε στα 

προηγούµενα στοιχεία µε το ποσοστό πληρότητας στο 50% και ετήσια αύξηση κατά 

5% ένα ποσοστό που θεωρείται αντικειµενικό βάσει των συνθηκών που επικρατούν 

στα δεδοµένα πριν επέλθει η οικονοµική κρίση. 

Έξοδα πενταετίας 

 ΕΤΟΣ 0 ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ 4 ΕΤΟΣ 5 
Ασφαλιστικές 
εισφορές 

2.256,84€ 2.256,84€ 2.256,84€ 2.256,84€ 2.256,84€ 2.256,84€ 

Αρχικά 
κατασκευαστικά 
κόστη 

213.000,00€ 0 0 0 0 0 

Μηχανήµατα, 
Έπιπλα & λοιπός 
εξοπλισµός 

37.000,00€ 0 0 0 0 0 

∆απάνες 
διαφήµισης  

30.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 8.000,00€ 8.000,00€ 

Γενικά Έξοδα 
(∆.Ε.Η,Ο.Τ.Ε κλπ) 

12.000,00€ 13.200,00€ 14.520,00€ 15.972,00€ 17.569,00€ 19.325,00€ 

Τόκοι (8% 
Επιτόκιο) 

4.000,00€ 4.000,00€ 4.000,00€ 4.000,00€ 4.000,00€ 4.000,00€ 

Αποσβέσεις 0* 0* 0* 18.000,00€ 11.176,80€ 10.524,53€ 
       
ΣΥΝΟΛΟ  295.526,84€ 24.456,84€ 25.776,84€ 45.228,84€ 43.002,64€ 44.106,37€ 

Πίνακας 11: Έξοδα κανονικού χρηµατοοικονοµικού πλάνου  

 Επίσης τα στοιχεία των εξόδων είναι παρόµοια µε τη λογική ότι αποτελούν τα 

περισσότερα ανελαστικά και δεν υπάρχει περιθώριο µείωσης δαπανών λόγω ότι το 

ποσοστό πληρότητας είναι περίπου σε παρόµοιο επίπεδα. 
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ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ΕΛΛΕΙΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

 ΕΤΟΣ 0 ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ 4 ΕΤΟΣ 5 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ 
ΕΛΛΕΙΜΑ  
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

-295.526,84€ 94.900,00€ 99.645,00€ 104.627,25€ 109.858,61€ 115.351,54€ 

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΟ 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ 
ΕΛΛΕΙΜΑ  
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

- 

295.526,84€ 

- 

200.626,84€ 

- 

100.981,84€ 

+ 

3.645,41€ 

+ 

113.504,52€ 

+ 

228.855,56€ 

Πίνακας 12: Πλεόνασµα/Έλλειµµα ανά έτος κανονικού χρηµατοοικονοµικού πλάνου 

Οµοίως µε το προηγούµενο πλάνο ισχύουν οι συγκεκριµένοι φορολογικοί 

συντελεστές . 

 ΕΣΟ∆Α ΦΟΡΟΣ 
26% 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
5% 

ΦΟΡΟΣ 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

10% 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΚΕΡ∆Η 

ΕΤΟΣ 1 70.443,16€ 18.315,22€ 2.606,40€ 4.952,15€ 44.569,39€ 

ΕΤΟΣ 2 73.868,16€ 19.205,72€ 2.733,12€ 5.192,93€ 46.736,38€ 

ΕΤΟΣ 3 59.401,41€ 15.444,37€ 2.197,85€ 4.175,92€ 37.583,37€ 

ΕΤΟΣ 4 66.855,97€ 17.382,55€ 2.473,67€ 4.699,97€ 42.299,77€ 

ΕΤΟΣ 5 71.245,17€ 18.523,75€ 2.636,07€ 5.008,54€ 45.076,82€ 

Πίνακας 13: Πίνακας καθαρών κερδών της Παχιά Άµµος Α.Ε 

 Τα ιδία κεφάλαια και ο τραπεζικός δανεισµός θα καλυφτούν ύστερα από τις 

φορολογικές υποχρεώσεις µεταξύ του 2ου 
και 3ου έτους (2 έτη και 1 µήνα βάσει του 

τύπου χρόνου ανάκτησης κεφαλαίου) κάτι που σηµαίνει ότι η επένδυση βάσει αυτού 

του σεναρίου είναι επικερδής. 
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� ΑΠΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 

Έσοδα πενταετίας: 

 

 ΕΤΟΣ 0 ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ 4 ΕΤΟΣ 5 
Έσοδα 
ενοικίασης 
οικιών 

0 37.740,00€ 39.627,00€ 41.608,35€ 43.688,77€ 45.873,21€ 

Έσοδα µίνι-
µάρκετ 

0 8.280,00€ 8.694,00€ 9.128,70€ 9.585,14€ 10.064.39€ 

Έσοδα από 
εστίαση 

0 5.520,00€ 5.796,00€ 6.085,80€ 6.390,09€ 6.709.59€ 

Έσοδα από 
χώρους 
στάθµευσης 

0 5.400,00€ 5.670,00€ 5.953,50€ 6.251,18€ 6.563,79€ 

ΣΥΝΟΛΟ 0 56.940,00€ 59.787,00€ 62.776,50€ 65.915,17€ 69.210,93€ 

Πίνακας 14: Έσοδα απαισιόδοξου χρηµατοοικονοµικού πλάνου  

Η κατάρτιση του απαισιόδοξου χρηµατοοικονοµικού πλάνου στηρίχτηκε στα 

προηγούµενα στοιχεία µε το ποσοστό πληρότητας στο 30% και ετήσια αύξηση κατά 

5% µε το σκεπτικό ότι η οικονοµική κρίση βαθαίνει και η διαχείριση της εταιρίας 

είναι προβληµατική. 

Έξοδα πενταετίας: 

 ΕΤΟΣ 0 ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ 4 ΕΤΟΣ 5 
Ασφαλιστικές 
εισφορές 

2.256,84€ 2.256,84€ 2.256,84€ 2.256,84€ 2.256,84€ 2.256,84€ 

Αρχικά 
κατασκευαστικά 
κόστη 

213.000,00€ 0 0 0 0 0 

Μηχανήµατα, 
Έπιπλα & λοιπός 
εξοπλισµός 

37.000,00€ 0 0 0 0 0 

∆απάνες 
διαφήµισης  

30.000,00€ 7.000,00€ 7.000,00€ 7.000,00€ 9.000,00€ 9.000,00€ 

Γενικά Έξοδα 
(∆.Ε.Η,Ο.Τ.Ε κλπ) 

12.000,00€ 6.600,00€ 7.260,00€ 7.986,00€ 8.784,50€ 9.662,50€ 

Τόκοι (8% 
Επιτόκιο) 

4.000,00€ 4.000,00€ 4.000,00€ 4.000,00€ 4.000,00€ 4.000,00€ 

Αποσβέσεις 0* 0* 0* 18.000,00€ 11.176,80€ 10.524,53€ 
       
ΣΥΝΟΛΟ  295.256,84€ 19.856,84€ 20.516,84€ 39.242,84€ 35.218,14€ 35.443,87€ 

Πίνακας 15: Έξοδα απαισιόδοξου χρηµατοοικονοµικού πλάνου  
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Σηµειώνεται ότι στο σενάριο εξόδων που παραθέσαµε παραπάνω έχει 

πραγµατοποιηθεί αύξηση στην διαφηµιστική δαπάνη καθώς και µείωση κατά 50% 

των γενικών εξόδων διότι οι επισκέπτες έχουν ελαττωθεί κατά πολύ µεγάλο ποσοστό. 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ΕΛΛΕΙΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

 ΕΤΟΣ 0 ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ 4 ΕΤΟΣ 5 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ 
ΕΛΛΕΙΜΑ  
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

-295.526,84€ 56.940,00€ 59.787,00€ 62.776,50€ 65.915,71€ 69.210,93€ 

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΟ 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ 
ΕΛΛΕΙΜΑ  
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

- 

295.526,84€ 

- 

238.586,40€ 

- 

178.799,40€ 

- 

116.022,90€ 

- 

50.107,19€ 

+ 

19.103,74€ 

Πίνακας 16: Πλεόνασµα/Έλλειµµα ανά έτος απαισιόδοξου χρηµατοοικονοµικού 

πλάνου 

Οι φορολογικοί συντελεστές παραµένουν 26% ο φόρος εισοδήµατος, 10 % ο φόρος 

µερισµάτων ενώ το αποθεµατικό ανέρχεται σε 5% 

 ΕΣΟ∆Α ΦΟΡΟΣ 

26% 

ΑΠΟΘΕΜΑ- 

ΤΙΚΟ 5% 

ΦΟΡΟΣ 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

10% 

ΚΑΘΑΡΑ 

ΚΕΡ∆Η 

ΕΤΟΣ 1 37.083,16€ 9.641,62€ 1.372,08€ 2.606,95€ 23.462,52€ 

ΕΤΟΣ 2 39.270,16€ 10.210,24€ 1.453,00€ 2.760,69€ 24.846,23€ 

ΕΤΟΣ 3 23.536,51€ 6.119,49€ 870,85€ 1.654,62€ 14.891,55€ 

ΕΤΟΣ 4 30.697,03€ 7.981,23€ 1.135,79€ 2.158,00€ 19.422,01€ 

ΕΤΟΣ 5 33.767,06€ 8.779,43€ 1.249,38€ 2.373,82€ 21.364,42€ 

      

Πίνακας 17: Πίνακας καθαρών κερδών της Παχιά Άµµος Α.Ε 

Η επένδυση που θα πραγµατοποιηθεί βάσει του σεναρίου που αναλύσαµε παραπάνω 

κρίνεται επικερδή µετά τον 4Ο χρόνο (4 έτη και 10 µήνες βάσει του τύπου χρόνου 

ανάκτησης κεφαλαίου) όπου θα επιφέρει την επιστροφή ιδίων κεφαλαίων άλλα και 

την εξόφληση του τραπεζικού δανεισµού. 
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5.15 Συµπεράσµατα Επιχειρηµατικού Σχεδίου 

Ο σχεδιασµός του επιχειρηµατικού πλάνου αποτελεί µια διαδικασία που επιτρέπει την 

εξαγωγή συµπερασµάτων για το αν είναι εφικτό ένα επιχειρηµατικό εγχείρηµα από 

οικονοµική και χρηµατοδοτική άποψη. 

 Θέτει τις βάσεις προγραµµατισµού και έλεγχου για τον µελλοντικό 

επιχειρηµατία και τέλος αποτελεί εργαλείο ενηµέρωσης στους άµεσα 

ενδιαφερόµενους. 

 Συγκεκριµένα, το παρόν σχέδιο αποτελεί µια εξειδικευµένη περίπτωση 

επένδυσης τουριστικού ενδιαφέροντος οικογενειακού χαρακτήρα σε µια περιοχή 

ανεκµετάλλευτη τουριστικά και µε ουσιαστικά θετικά και αρνητικά σηµεία. 

 Η εξαγωγή συµπερασµάτων για την πραγµατοποίηση της επένδυσης στα 

πλαίσια της αντικειµενικότητας αποτελεί µια δύσκολη διαδικασία λόγω της ύφεσης 

που διέρχεται η οικονοµία στην χώρα µας, άλλα και ότι η περιοχή της Σαµοθράκης 

διαθέτει λιγοστές υποδοµές για την µεταστροφή του τουριστικού της προφίλ, κάτι 

που η τουριστική επιχείρηση που εξετάζεται διαθέτει καινοτόµο χαρακτήρα και 

επιθυµεί την µεταστροφή του κλίµατος που αναφέραµε. 

 Τέλος, όσον αφορά τον χρηµατοοικονοµικό σχεδιασµό διαφαίνεται µια 

κερδοφορία σε όλα τα σενάρια ειδικά από το 2Ο χρόνο. αφενός µε την φορολογία να 

αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα και αφετέρου η πολυµορφία των εσόδων να 

οδηγεί σε θετική έκβαση του εγχειρήµατος µε αποτέλεσµα η λήψη απόφασης να 

οδηγήσει τους δυνητικούς επιχειρηµατίες σε µια βιώσιµη πηγή εσόδων ανεξάρτητα 

από τις υπάρχουσες οικονοµικές συνθήκες  



150 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: Συµπεράσµατα 

Το θέµα της παρούσας εργασίας ήταν η επιχειρηµατικότητα  και η ανάπτυξη ενός 

επιχειρηµατικού σχεδίου για µία τουριστική επιχείρηση στο νησί της Σαµοθράκης. Ο 

τουρισµός θεωρείται η βαριά βιοµηχανία της Ελλάδας. Είναι ο κλάδος της οικονοµίας 

στον οποίο δραστηριοποιείται η Ελλάδα εδώ και αρκετές δεκαετίες. 

Χρησιµοποιήθηκε δε ως µέσο ανάπτυξης κάποιων περιοχών και ως µέσο 

καταπολέµησης της ανεργίας.  

 Οι παραπάνω δείκτες όπως η περιφερειακή ανάπτυξη αλλά και η 

καταπολέµηση της ανεργίας είναι οι περισσότερο σηµαντικοί για την µέτρηση της 

ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας και ιδιαιτέρα της τουριστικής, κάτι που 

αναγνωρίζεται κατά την διάρκεια των ετών καθιστώντας την χώρα µας από τους 

δηµοφιλέστερους τουριστικούς προορισµούς παγκοσµίως. 

Όσον αφορά στις τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σχετική έρευνα που 

έγινε στην περιφέρεια Πελοποννήσου (Ierapetritis et al., 2008) έδειξε ότι οι 

επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο έχουν χαµηλό εκπαιδευτικό 

επίπεδο και επιχειρηµατικές ικανότητες. Πέραν του χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, 

οι επιχειρηµατίες που ασχολούνται µε τον τουρισµό στην περιοχή έχουν χαµηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο που ενισχύεται και από την έλλειψη επαγγελµατικής 

κατάρτισης και την χαµηλή χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. 

Η έρευνα αυτή επίσης αποκάλυψε ότι το 18,2% των επιχειρηµατιών που 

ερωτήθηκαν, δήλωσαν ότι η ενασχόλησή τους µε το επιχειρείν ήταν µία λύση στο 

πρόβληµα της ανεργίας που αντιµετώπιζαν, το 45,5% δήλωσαν ότι ήθελαν να 

καλύψουν τα οικογενειακά τους έξοδα και ένα 13,6% δήλωσε ότι ήταν 
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δυσαρεστηµένοι από την προηγούµενη εργασία τους. Ένα 50% δε δήλωσε ότι ήθελαν 

να εκµεταλλευθούν κάποια επιχειρηµατική ευκαιρία. 

Η καινοτοµία/δηµιουργικότητα, το ρίσκο, η επιχειρηµατική αντίληψη όπως 

προαναφέρθηκε είναι σηµαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. 

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι οι επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή κατέταξαν στις τελευταίες θέσεις την καινοτοµία και την ανάληψη ρίσκου ως 

παράγοντες που οδηγούν στην επιχειρηµατική επιτυχία κάτι που επιβεβαιώνει τις 

αντιλήψεις που προαναφέρθηκαν για το χαµηλό επίπεδο της επιχειρηµατικότητας 

στην Ελλάδα ειδικά στον τοµέα του τουρισµού. Η έλλειψη επιχειρηµατικού 

πνεύµατος φαίνεται και το υψηλό ποσοστό των επιχειρηµατιών που φοβούνται την 

αποτυχία. 

Συνεπώς η προαγωγή ενός επιχειρηµατικού πνεύµατος πρέπει να αποτελέσει 

βασικό άξονα της στρατηγικής ενδυνάµωσης της επιχειρηµατικότητας στον 

τουρισµό. Η ενδυνάµωση αυτή θα πρέπει να είναι το αποτέλεσµα συνεργασίας όλων 

των εµπλεκόµενων φορέων π.χ. της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κεντρικής 

κυβέρνησης, των επιµελητηρίων κτλ. 

Στις ηµέρες που διανύουµε και µέσα σε ένα µεταβατικό στάδιο που 

αλλάζουν ριζικά δοµές, αξίες, συνήθειες, κανόνες όσον αφορά το επιχειρείν που 

διακατέχονταν από µια εσωστρέφεια, προχειρότητα αλλά και διαδικασιών όπου 

κυρίαρχο ρόλο διαδραµάτιζε η γραφειοκρατία και η αδιαφάνεια των συναλλαγών η 

επιχειρηµατικότητα στον τουριστικό τοµέα βάσει των τελευταίων στοιχείων διέρχεται 

µια αλλαγή ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών. 

Η πραγµατοποίηση, τους συνέβαλλε η πολυµορφία εργασιών από πλευράς 

επιχειρηµατιών σε υποδοµές και υπηρεσίες και η κατανόηση ότι για να επέλθει 
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ανάπτυξη πρέπει να υπάρχει προσανατολισµός προς την καινοτοµία, την 

δηµιουργικότητα την χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων και της τεχνολογίας 

και των χρηµατοδοτικών εργαλείων αλλά και γενικά µια µεταστροφή των συνηθειών 

όπου µια τουριστική επιχείρηση θα προσανατολίζεται στην εξυπηρέτηση των 

πελατών µε τα αναµενόµενα κέρδη και όχι σε ένα ευκαιριακό κέρδος και την 

δυσαρέσκεια των πελατών για ελλιπή συµπεριφορά. 

Οι συνθήκες που επικρατούν στη χώρα µας αυτή την περίοδο είναι άσχηµες 

όσον αφορά στην οικονοµική και πολιτική αβεβαιότητα που επικρατεί κατά συνέπεια 

η επένδυση σε µία επιχείρηση έχει µεγαλύτερο ρίσκο από ότι συνήθως. Το ευνοϊκό 

είναι ότι η επιχείρηση θα συµµετάσχει σε πρόγραµµα επιδότησης οπότε το κόστος 

λειτουργίας της θα µειωθεί σηµαντικά. Ο µεγαλύτερος κίνδυνος είναι η οικονοµική 

κρίση. Λόγω όµως ότι οι τουρίστες που προτιµούν τον τύπο αυτόν τουρισµού είναι 

συνήθως εύποροι και επίσης λόγω του γεγονότος ότι µπορεί να υπάρξει προσέλκυση 

αλλοδαπών τουριστών αναµένεται η επιχείρηση να µην επηρεαστεί ιδιαίτερα. 

Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι η επιχείρηση και µε τα τρία σενάρια 

που έχει διενεργήσει, αισιόδοξο κανονικό και απαισιόδοξο, αναµένεται να επιβιώσει 

και να αποσβέσει την αρχική επένδυση µέσα σε δυο µε τρία χρόνια. Το συγκεκριµένο 

επιχειρηµατικό σχέδιο είναι µία προσπάθεια καταγραφής των προοπτικών της 

επιχείρησης η οποία λόγω της διαφοροποίησής της από τις υπάρχουσες τουριστικές 

δοµές της Σαµοθράκης αλλά και λόγω των πολλαπλών δυνατοτήτων εναλλακτικού 

τουρισµού που προσφέρει το νησί είναι πεποίθηση των µελών της οικογενειακής 

επιχειρησης ότι θα αποτελέσει ένα επιτυχηµένο εγχείρηµα. 

Με βάση τα θεωρητικά στοιχεία που παραθέσαµε στο δεύτερο κεφάλαιο και 

σύµφωνα µε την εξέταση της µελέτης περίπτωσης όπου µέσω του επιχειρηµατικού 

σχεδίου, θα συγκριθούν ουσιαστικά το θεωρητικό πλαίσιο µε τον πρακτικό 
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σχεδιασµό για να εξακριβωθεί η βιωσιµότητα της τουριστικής επιχείρησης και να 

εξαχθούν επιπρόσθετα συµπεράσµατα για την επιχειρηµατικότητα και το αν είναι 

ορθή επιλογή η δηµιουργία µιας τουριστικής επιχείρησης σε παραµεθόρια περιοχή. 

Όσον αφορά, τον επιχειρηµατικό κίνδυνο και τις µορφές που παραθέσαµε, 

κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα εµπεριέχει κίνδυνους είτε εσωτερικούς είτε 

εξωτερικούς. Ως γενικό χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι και στα τρία σενάρια η 

επιχείρηση θα αποσβέσει το ποσό επένδυσης περίπου σε δυο χρόνια, οπότε θα 

υπάρχει µια δεδοµένη ρευστότητα από τις καθηµερινές ταµιακές ροές την περίοδο 

που θα δραστηριοποιείται και επιπρόσθετα θα επέρχεται σταδιακή απορρόφηση και 

του ποσού της επιδότησης για να είναι ικανή να καλύψει το χρονικό διάστηµα που 

δεν θα δραστηριοποιείται και µε αυτόν τον τρόπο δεν θα αντιµετωπίζει κίνδυνο 

ρευστότητας. 

Ακόµη, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος διακανονισµού των πληρωµών 

µπορούν να αποφευχθούν µε ειδικές συµφωνίες µε τους προµηθευτές και τα 

πιστωτικά ιδρύµατα όπου η καταβολή των δόσεων και των οφειλών να είναι 

συγκεκριµένες και προγραµµατισµένες βάσει των ροών από την επιδότηση έτσι ώστε 

να υπάρχει και ωφέλεια από τόκους αλλά και καλύτερων τιµών στα εµπορεύµατα. 

Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ένας ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας λόγω 

της ιδιότυπης µορφής της επιχείρησης, αλλά λόγω της πολυετούς επαγγελµατικής 

εµπειρίας µε την εξισορρόπηση διαφορετικών καταστάσεων και προσωπικοτήτων 

αλλά και της συνεχούς επιχειρηµατικής εκπαίδευσης ο κίνδυνος θα ελαχιστοποιηθεί 

όσο το δυνατόν περισσότερο µε κύρια ανησυχία τον πολιτικό κίνδυνο και το συνεχώς 

µεταβαλλόµενο επιχειρηµατικό πλαίσιο κυρίως σε ζητήµατα φορολογίας αλλά και 

γραφειοκρατικών διαδικασιών και σε ένα γενικότερο προβληµατισµό από την 
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συνεχώς απειλουµένη κατάρρευση της ευρωζώνης κάτι που τον τελευταίο χρόνο έχει 

αποφευχθεί. 

Ως επόµενο βήµα για την υλοποίηση της επιχειρηµατικής διαδικασίας είναι ο 

στρατηγικός σχεδιασµός που θα προβλέπει τους εσωτερικούς και εξωτερικούς 

παράγοντες µε την ανάλυση S.W.O.T και βάσει αυτής όπως έχουν αναγραφεί 

υπάρχουν θετικά σηµεία αλλά και αρνητικά, µε κύριο ενδιαφέρον στα αρνητικά όπου 

οι επιχειρηµατίες θα προσπαθήσουν σε όσα είναι αρµοδιότητα τους να τα επιλύσουν 

και να δηµιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον ανάπτυξης της οικονοµικής 

οντότητας. Χρήσιµο εργαλείο επίσης αποτελούν και οι διάφορες µορφές 

χρηµατοδότησης που θα εφαρµόσει η επιχείρηση συνεργαζόµενη κατά κύριο µέρος 

µε πιστωτικά ιδρύµατα τόσο για βραχυπρόθεσµα όσο και για µακροπρόθεσµα δάνεια 

αλλά και µελλοντικά µε την µορφή χρηµατοδοτικής µίσθωσης για πάγιες επενδύσεις. 

Ακόµη, η επιχείρηση θα εκµεταλλευτεί και προγράµµατα επιδότησης που θα 

διαδραµατίζουν βοηθητικό ρόλο στην ρευστότητα της αλλά και σε ένα εύλογο 

χρονικό διάστηµα όπου βάσει της κερδοφορίας που αναπτύσσεται στο 

χρηµατοοικονοµικό σχέδιο να στοχεύσει σε αναπτυξιακά προγράµµατα που 

εκταµιεύονται µεγαλύτερα ποσά και επίσης να ενταχθεί σε προγράµµατα εξεύρεσης 

και εκπαίδευσης προσωπικού έτσι ώστε µε όλες αυτές τις διαδικασίες να 

αποτελέσουν εφαλτήριο για µεγαλύτερο επιχειρηµατικό κίνητρο, να δηµιουργηθούν 

καινοτόµες ενέργειες αλλά και να αυξηθεί το µορφωτικό και επαγγελµατικό επίπεδο 

των µετόχων της εταιρίας αλλά και του προσωπικού που ευελπιστεί να προσλάβει 

στα επόµενα χρόνια. 

Η ουσιαστική σηµασία της διπλωµατικής εργασίας που εξετάζεται και 

αποτελεί στο πρακτικό επίπεδο η εφαρµογή της θεωρίας του επιχειρηµατικού σχεδίου 

βοηθά να εξαχθούν συµπεράσµατα για την συνολική εικόνα της επιχειρησης, τα 



155 

 

επαγγελµατικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων, την υπηρεσία που θα διαθέτει 

αλλά και τον σχεδιασµό για την πολιτική προώθησης και διανοµής, δίδοντας έτσι την 

ευκαιρία να ακολουθησει ένα προγραµµατισµένο χρονοδιάγραµµα αλλά και να 

ενηµερώσει τους άµεσα ενδιαφερόµενους είτε είναι πιστωτικά ιδρύµατα είτε ακόµη 

και µελλοντικοί επενδυτές. 

Στο συγκεκριµένο επιχειρηµατικό σχέδιο παρουσιάζονται και οι υπόλοιπες 

πτυχές της επιχειρηµατικότητας όπως είναι η επιχειρηµατική δηµιουργικότητα µε 

καινοτόµες ιδέες στην οργάνωση και προώθηση του προϊόντος αλλά και η σιγουριά 

για επιτυχηµένη διοικητική διάρθρωση λογω των παλαιοτέρων επαγγελµατικών 

εµπειριών. Επίσης, σηµαντική προτεραιότητα δίνεται και στην επιχειρηµατική 

τεχνολογία όπου µέσω των πληροφοριακών συστηµάτων θα ελαχιστοποιήσει τα 

λειτουργικά προβλήµατα µε την διευκόλυνση του εσωτερικού έλεγχου αλλά και να 

προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες της επιχειρησης. 

Συνολικά θα αναφέραµε ότι βάσει των συνθηκών που επικρατούν και την 

αβεβαιότητα που διακατέχει το επιχειρηµατικό περιβάλλον η επένδυση ενός τέτοιου 

ποσού σε µια περιοχή όπου οι τουριστικές υπηρεσίες έχουν περιθώρια ανάπτυξης και 

βάσει του χρηµατοοικονοµικού σχεδιασµού θα αποσβεστεί το ποσό περίπου στα δυο 

έως 4,5 έτη ενώ σε άλλης µορφής επένδυση όπως η προθεσµιακή κατάθεση που 

αποδίδει µε επιτόκιο περίπου 3,5%-4% τα κέρδη θα είναι εµφανώς λιγότερα, υπάρχει 

η πεποίθηση ότι µε σωστά οργανωµένη και πειθαρχηµένη εργασία θα αποτελέσει µια 

αξιόπιστη και βιώσιµη επιχείρηση. 
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∆ηµόσια ∆απάνη και χρηµατοδοτείται από τα παρακάτω Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα:  

 

Ποσό 130.500.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής  

 

Ποσό 135.000.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας - Θράκης 

ως εξής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» 90 εκ. €, Περιφέρεια ∆υτικής 

Μακεδονίας» 22,5 εκ. €, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» 22,5 εκ. €.  

 

Ποσό 63.000.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδας-Ηπείρου ως εξής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 22,5 εκ. €, Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας 18,0 εκ. € και Περιφέρεια Ηπείρου 22,5 εκ. €.  

 

Ποσό 67.500.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδας -

Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων: Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 22,5 εκ. €, 

Περιφέρεια Πελοποννήσου» 22,5 εκ. € και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 22,5 εκ. €.  

 

Ποσό 60.000.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων 

Αιγαίου: Περιφέρεια Κρήτης» 22,5 εκ. €, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» 22,5 εκ. € 

και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 15 εκ. € (εθνικοί πόροι).  
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Η ∆ηµόσια ∆απάνη του Προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

και το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.  

Η εν λόγω προκήρυξη αφορά σε επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που θα 

πραγµατοποιηθούν στις ∆εκατρείς (13) ∆ιοικητικές Περιφέρειες της χώρας, στους 

σχετικούς Άξονες των πέντε (5) Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.  

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων υφιστάµενων και νέων/υπό 

σύσταση πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων [όπως αυτές ορίζονται στο 

Παράρτηµα Ι του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής (L214/3/9-8-

200)] για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισµένων στην καινοτοµία, το 

περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν 

σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον µε τη συγκεκριµένη χρηµατοδότηση επιδιώκεται και η 

δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό 

σύσταση επιχειρήσεις.  

Ενισχύονται έργα επιλέξιµου προϋπολογισµού από €30.000,00 έως €300.000,00 για 

τη θεµατική ενότητα «Μεταποίηση», από €20.000,00 έως €300.000,00 για τη 

θεµατική ενότητα «Τουρισµός» και από €20.000,00 έως €100.000,00 για τη θεµατική 

ενότητα «Εµπόριο - Υπηρεσίες». Το ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης ποικίλει 

ανάλογα µε το καθεστώς και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης [Ευρωπαϊκοί 

Κανονισµοί (ΕΚ) 1998/2006 και (ΕΚ) 800/2008].  

Το Πρόγραµµα θα υλοποιηθεί µε βάση τον Εγκεκριµένο Οδηγό Προγράµµατος, στον 

οποίο περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και 

αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηµατοδότηση, ο τρόπος καταβολής 
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των χρηµατοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης 

των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι του Προγράµµατος.  

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25.02.2013 και µέχρι τις 

25.04.2013 στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, 

www.ependyseis.gr/mis). Μετά το πέρας της ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής 

υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή νέας πρότασης. 

Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε 

έντυπη µορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ηµέρες (ηµερολογιακές) 

µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε ένα 

από τα σηµεία υποβολής, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό παράρτηµα του 

οδηγού.  

Η προκήρυξη της ∆ράσης έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 

http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ 

www.efepae.gr.  

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στον 

ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στο τηλέφωνο 210 - 6985210, στο Γραφείο 

Πληροφόρησης της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36300 και στους Υπεύθυνους για 

την Ενηµέρωση Κοινού των Περιφερειών (τα σηµεία και τα στοιχεία επικοινωνίας 

έχουν αναρτηθεί στο ∆ιαδίκτυο ως Παράρτηµα του οδηγού της Προκήρυξης).  

 

Ο Υπουργός  

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,  

Μεταφορών, Υποδοµών και ∆ικτύων  

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης 



171 

 

 

 

Εικόνα 1:Τοπογραφικό διάγραµµα της έκτασης εγκατάστασης επιχείρησης Παχιά 
Άµµος Α.Ε 

 

Εικόνα 2:Παραλία της Σαµοθράκης στην περιοχή Παχιά Άµµος. 
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Εικόνα 3: Τοποθεσία εγκατάστασης επιχείρησης Παχιά Άµµος Α.Ε 

 


