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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία σύνοψη επενδυτικών εργαλείων για 

όσους υποψήφιους επενδυτές θεωρούν κερδοφόρο το κλάδο του τουρισμού. Κατ’ 

ουσία καταγράφονται οι πηγές χρηματοδότησης για νέες και υφιστάμενες τουριστικές 

επιχειρήσεις στην ελληνική επικράτεια, όπως αυτές ισχύουν σήμερα. 

Το τουριστικό επιχειρείν στην Ελλάδα είναι ίσως ο πιο κερδοφόρος κλάδος 

μεσούσης της οικονομικής ύφεσης που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Με 

συλλογική προσπάθεια επιχειρηματιών του κλάδου και δημόσιων φορέων διατηρείται 

κάθε χρόνο σε υψηλά επίπεδα η παροχή τουριστικών υπηρεσιών και η ανάλογη εισροή 

τουριστών στους ελληνικούς δημοφιλείς προορισμούς. Παρόλα αυτά, καθότι η 

ελληνική οικονομία για να βιοποριστεί επιβάλλει συνεχώς άμεσους και έμμεσους 

φόρους, δυσχεραίνεται το επιχειρηματικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα είτε για ίδρυση 

είτε για διατήρηση δραστηριότητας σε τουριστική (και παντός τύπου) επιχείρηση να 

είναι αναγκαία οιαδήποτε μορφή οικονομικής ενίσχυσης. 

Η ροή των πηγών χρηματοδότησης, εν προκειμένω, χαρακτηρίζεται από 

παραδοσιακά και σύγχρονα δεδομένα. Με βάση τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τη 

χρησιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου, γίνεται μία αναφορά σε παραδοσιακές 

πηγές χρηματοδότησης που έχουν παγιωθεί, όπως ο τραπεζικός δανεισμός, 

ακολουθούν κρατικές ενισχύσεις και στρατηγικές management, οι οποίες σχετίζονται 

με την έννοια της χρηματοδότησης, και καταλήγει στην πιο σύγχρονη μορφή 

χρηματοδότησης «crowd funding». Η άρνηση των επιχειρηματιών να εμπλακούν με 

τραπεζικούς φορείς και η δυσκολία των κεφαλαιακών περιορισμών, που επεβλήθησαν 

το καλοκαίρι του 2015 και ισχύουν έως σήμερα, οδήγησε στη διέξοδο της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων, κυρίως 

προερχόμενα από εναλλακτικό τουρισμό. 

Στο τέλος της παρούσης εργασίας, παρατίθεται ένας σύντομος οδηγός εννοιών 

και διαδικασιών που οδηγούν σε μία επιτυχημένη καμπάνια τουριστικού προϊόντος, η 

οποία δύναται να χρηματοδοτηθεί από το κοινό, καθότι γίνεται ευρέως γνωστή μέσα 

από το διαδίκτυο.  

 

Λέξεις κλειδιά: τουρισμός, χρηματοδότηση, στρατηγικές ανάπτυξης, crowd funding, 

τραπεζικός δανεισμός, επιχειρηματικό σχέδιο 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο τουρισμός, ως ο μόνος επιζών κλάδος από την οικονομική 

λαίλαπα των τελευταίων ετών, είναι το μοναδικό πράσινο φύλλο που θα φέρει τα 

σημάδια ανάπτυξης. Παρά τις όποιες αντιξοότητες αντιμετωπίζουν εγχώριοι και ξένοι 

τουρίστες, όπως προσφάτως το καλοκαίρι του 2015 με τα capital controls, οι αριθμοί 

του κλάδου κλονίζονται αλλά δε μειώνονται. Χαρακτηριστική η τουριστική περίοδος 

το φετινό καλοκαίρι, όπου η οικονομική ύφεση άγγιξε το κατώτατο της όριο, οι 

τουριστικές μονάδες είχαν πληρότητα επισκέψεων και τα έσοδα συνέβαλαν τα δέοντα 

στην ελληνική οικονομία. 

Επομένως, ο τουριστικός κλάδος διαμορφώνει εξαιρετικά σε μεγάλο βαθμό το 

Ακαθάριστό Εγχώριο Προϊόν, καθότι είναι η αποκαλούμενη βαριά ελληνική 

βιομηχανία. Παρά την εποχικότητα στην προσφορά εργασίας, το εισόδημα που 

προκύπτει καλύπτει βασικές ανάγκες, επιστρέφει στην ελληνική αγορά και ο 

Οργανισμός Απασχολουμένων, έστω και εποχιακά, σταθεροποιεί το δείκτη ανεργίας, 

ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω αύξηση ανέργων. Για όλους τους παραπάνω λόγους ο 

τουρισμός ως αντικείμενο συγκεντρώνει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον σε αρκετές 

από τις πτυχές του, όπως η χρηματοδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων που θα 

εξεταστεί στην παρούσα εργασία. 

Πως αμείβει το κράτος τις τουριστικές επιχειρήσεις, των οποίων τα έσοδα 

καλύπτουν κρατικές ανάγκες των υπολοίπων κλάδων; Προσφέρεται ποικιλία πηγών 

χρηματοδότησης στο τουρισμό, ώστε να διατηρεί και να αυξάνει την αποδοτικότητα 

του στο σύνολο της οικονομίας; Ποία είναι τα κίνητρα που προσελκύουν νέες 

επενδύσεις στην τουριστική αγορά; Αυτά τα ερωτήματα ήταν η αφορμή για να 

συγκεντρωθούν σε ένα σώμα παραδοσιακές και εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης 

που ωφελούν τις τουριστικές επιχειρήσεις. 

Η γραφειοκρατία που δεν έχει εκλείψει στις μέρες μας, η πολιτική αστάθεια και 

το αβέβαιο φορολογικό μέλλον φαντάζουν εχθροί στον Έλληνα και ξένο επιχειρηματία 

που επιθυμούν να επενδύσουν στους ελληνικούς προορισμούς. Και πως άλλωστε να 

μη συμβαίνει αυτό όταν η ρευστότητα στην αγορά περιορίζεται από κεφαλαιακούς 

ελέγχους, οι φορολογικοί συντελεστές απαιτούν το 1/3 των κερδών και η ασφαλιστική 

κάλυψη των ιδίων και των εργαζομένων τους θα είναι το μεγαλύτερο έξοδο ακόμα και 

από τις προμήθειες της δραστηριότητας τους. Είναι γεγονός πως η απογοήτευση στα 
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επιχειρηματικά στέκια είναι διάχυτη, παρόλα αυτά υπάρχει δυνατότητα ακόμα να 

συγκρατηθεί με ένα σωστό επιχειρηματικό σχεδιασμό. 

Πολλές από τις επιχειρήσεις εγχώρια δεν άντεξαν στο χρόνο και δη στα 

τελευταία έτη, γιατί απλώς στηριζόταν στο σήμερα της εκάστοτε εποχής και δεν 

πορευόταν σε ένα επιχειρηματικό πλάνο βιωσιμότητας. Το business plan, όπως είναι 

διεθνώς γνωστό, θα πρέπει να γίνει ένα από τα θεμελιώδη εργαλεία των επιχειρήσεων, 

ασχέτως αν επιθυμούν να επενδύσουν ή όχι, καθότι προβλέπει και προφυλάσσει τη 

βιωσιμότητα κάθε επιχειρηματικής δράσης. 

Εν προκειμένω, αρχικά δίνεται έμφαση στο να γίνει ορθός διαχωρισμός όλων 

των κατηγοριών των τουριστικών επιχειρήσεων και δη των καταλυμάτων. Η κοινή 

γνώμη συχνά ταυτίζει τα ξενοδοχεία με το σύνολο των τουριστικών επιχειρήσεων. 

Όπως αναλύεται στη συνέχεια, ο τουριστικός κλάδος είναι πλούσιος σε αντικείμενα 

δραστηριοτήτων που ξεπερνούν τις αυτονόητες εκδοχές των καταλυμάτων. Στο παρόν 

κεφάλαιο, γίνεται επίσης μνεία στους φορείς που προΐστανται του κλάδου, των 

δράσεων τους και το βαθμό επιρροής τους. 

Έπειτα ακολουθεί μία εκτενής αναφορά στον επιχειρηματικό σχεδιασμό. Θα 

μπορούσε να είναι η θεμελιώδης αρχή για κάθε επιχείρηση, ώστε να είναι σε θέση να 

κινείται σε ένα προγραμματισμένο πλαίσιο όσον αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

που θα προσφέρει, τη χρηματοδότηση που χρειάζεται και τι βαθμό ανταγωνισμού έχει 

να αντιμετωπίσει. Παρόλα αυτά, ακόμα και ως αφορμή για ένταξη σε αναπτυξιακό 

νόμο ή κάθε άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα είναι σημαντικό να στοιχειοθετείται. Τα 

συμπεράσματα από ένα άρτια καταρτισμένο business plan οδηγούν με ασφάλεια στη 

κατάλληλη πηγή χρηματοδότησης που αντέχει η επιχείρηση. 

Εν συνεχεία ξεκινά η παράθεση των πηγών χρηματοδότησης ανά κατηγορίες. 

Η πρώτη κατηγορία συγκεντρώνει τις παραδοσιακές πηγές που ισχύουν ανέκαθεν και 

δεν είναι άλλες από την εσωτερική χρηματοδότηση, το τραπεζικό δανεισμό και την 

κεφαλαιαγορά. Η περιοριστική τάση του τραπεζικού δανεισμού ισοσκελίζει με τις 

μεθόδους της εσωτερικής χρηματοδότησης στις περισσότερες των περιπτώσεων που 

επιλέγουν κλασσική χρηματοδότηση. 

Η κρατική χρηματοδότηση έπεται με πρωταγωνιστή τον Αναπτυξιακό Νόμο 

4399/2016. Γίνεται αναφορά σε χρηματοδοτήσεις, είτε πάγιου εξοπλισμού είτε 

ανθρώπινων πόρων, που δρομολογήθηκαν προσφάτως ή πρόκειται να προκηρυχτούν 

και στηρίζονται στο κρατικό ταμείο. Βεβαίως υπάρχει μία πλούσια προϊστορία επί του 
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θέματος, αλλά εφόσον δεν είναι ενεργά εργαλεία τα προγράμματα που είχαν 

προκηρυχτεί στο παρελθόν, δεν είναι ωφέλιμα στους επιχειρηματίες σήμερα. 

Από τα πιο έντονα χαρακτηριστικά του τουρισμού είναι η σύνδεση μεταξύ των 

επιχειρήσεων που τον απαρτίζουν και των ευρύτερων κλάδων, οικονομίας, πολιτισμού, 

περιβάλλοντος κτλ. Στην παρούσα εργασία θα δοθεί έμφαση, επίσης, σε τεχνικές 

ανάπτυξης μεταξύ των επιχειρήσεων που εμμέσως δύναται να έχουν τα ίδια 

αποτελέσματα εισοδηματικά με κάποια παραδοσιακή πηγή χρηματοδότησης. Οι 

στρατηγικές ανάπτυξης είναι μέθοδοι διοίκησης που αποδεικνύουν ότι δεν είναι τυχαία 

επιτυχημένη μία επιχείρηση, παρά κρύβεται ένα ισχυρό σχέδιο διοίκησης και 

λειτουργίας. 

Τέλος, η πιο σύγχρονη μορφή χρηματοδότησης παγκοσμίως, το crowd funding 

έρχεται να κλείσει το κύκλο των πηγών και να καταλήξει στο ότι ακόμα και αν όλες οι 

προαναφερόμενες τεχνικές μοιάζουν ανέφικτες και ακριβές, το διαδίκτυο και το απλό 

κοινό έχουν εξίσου δυναμική στο να υποστηρίξουν ένα νέο εγχείρημα. Διαδικτυακές 

πλατφόρμες γενικού και ειδικού περιεχομένου, μέσω των social media, δίνουν την 

ευκαιρία σε νεοεισερχόμενους επιχειρηματίες να προωθήσουν την ιδέα τους και να 

συγκεντρώσουν ένα αρχικό εναρκτήριο κεφάλαιο. Συγκεκριμένα αναλύεται σε βήματα 

ο τρόπος λειτουργίας μίας εξειδικευμένης πλατφόρμας τουρισμού και προτείνονται 

λοιποί διαδικτυακοί τόποι ως οδηγός για μία πρώτη γνωριμία με το crowd funding. 

Απώτερος σκοπός όλης της συγγραφικής προσπάθειας είναι να εντοπίσει την 

έννοια της χρηματοδότησης μέσα από μία σειρά οικονομικών δυνατοτήτων, να 

συγκεντρώσει λέξεις κλειδιά που θα βοηθήσουν ένα νέο εν δυνάμει επιχειρηματία στο 

τουριστικό κλάδο να υλοποιήσει την ιδέα του και να αποδείξει ότι η χρηματοδότηση 

μία επιχειρηματικής προσπάθειας δε πρέπει να γνωρίζει γεωγραφικά όρια, εφόσον 

θέλει να παραμένει ανεξάρτητη στο μέτρο του δυνατού από την υφιστάμενη 

πολιτικοοικονομική κατάσταση της χώρας. 
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1. ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Η έννοια του τουρισμού στις μέρες μας συνδέεται κυρίως με την οικονομία. Πίσω από 

τους προορισμούς, τις πολύχρωμες εικόνες των φυσικών τοπίων, τα χαμογελαστά 

πρόσωπα των ταξιδιωτών, οι σύγχρονοι αναλυτές βλέπουν αριθμούς και στατιστικές 

αναλύσεις. Πριν όμως από όλη αυτή τη διάσταση της έννοιας, ο τουρισμός ανέκαθεν 

ταυτιζόταν με την ουσία της ορθής αξιοποίησης του χρόνου και με τη τυπική 

διαδικασία της μετακίνησης από το μόνιμο τόπο κατοικίας. 

Τα χαρακτηριστικά που πραγματώνουν την έννοια του τουρισμού, είναι η 

ομαδική ή μεμονωμένη μετακίνηση, εξ ορισμού εκτός τόπου μόνιμης διαμονής και με 

ελάχιστη διάρκεια 24 ώρες. 

Το «τουριστικό πακέτο» περιλαμβάνει την επιλογή του προορισμού, τον τρόπο 

μεταφοράς και μετακίνησης καθ’ όλη τη διάρκεια, τη διατροφή και τη ψυχαγωγία. Πριν 

την οργάνωση, βεβαίως, θεωρείται δεδομένος ο λόγος για τον οποίο λαμβάνει χώρα το 

επικείμενο ταξίδι. 

Το χρονικό της οριστικής ερμηνείας 

Το 1941 οι καθηγητές Hunziker και Krapf του Πανεπιστημίου 

της Βέρνης υποστήριξαν την άποψη πως ο τουρισμός πρέπει να οριστεί σαν το σύνολο 

των φαινομένων και σχέσεων που προκύπτουν από την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού 

σε έναν προορισμό και τη διαμονή σε αυτόν μη μόνιμων κατοίκων του. 

Το 1937 η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Κοινωνίας των Εθνών σύστησε 

στις χώρες-μέλη της να υιοθετήσουν έναν ορισμό που χαρακτήριζε τον τουρίστα σαν 

ένα άτομο που ταξιδεύει για ένα χρονικό διάστημα 24 ωρών ή περισσότερο σε μια 

χώρα διαφορετική από εκείνη που διαμένει μόνιμα. 

Δυόμιση δεκαετίες αργότερα, το 1963 η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για 

Διεθνή Ταξίδια και Τουρισμό, που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη συμφώνησε ο όρος 

επισκέπτης να περιγράφει κάθε άτομο που επισκέπτεται μία χώρα διαφορετική από 

εκείνη που διαμένει μόνιμα, για οποιοδήποτε λόγο εκτός από εκείνο της άσκησης ενός 

επαγγέλματος για το οποίο να αμείβεται με χρηματικούς πόρους της χώρας την οποία 

επισκέπτεται. Ο ορισμός αυτό καλύπτει δύο κατηγορίες επισκεπτών: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1963
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%88%CE%B8%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
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 Τους τουρίστες: άτομα που επισκέπτονται μια χώρα και διαμένουν σε αυτήν 

τουλάχιστον επί ένα 24ωρο, και των οποίων οι λόγοι επίσκεψης είναι τις 

περισσότερες φορές διακοπές, επαγγελματικοί, υγείας, σπουδές, συμμετοχή σε 

αποστολή ή σύσκεψη ή συνέδριο, επίσκεψη φίλων ή συγγενών, θρησκευτικοί 

και άθληση. 

 Τους εκδρομείς: άτομα που επισκέπτονται μια χώρα και διαμένουν σε αυτή 

λιγότερο από ένα 24ωρο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι 

επιβάτες κρουαζιεροπλοίων, οι επισκέπτες που έρχονται και φεύγουν την ίδια 

μέρα χωρίς να διανυκτερεύσουν, καθώς επίσης και τα πληρώματα πλοίων, 

αεροπλάνων κλπ. 

 

1.2 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Εκτός από τις γενικευμένες μορφές τουρισμού, υπάρχουν πρόσθετες διακρίσεις 

σχετικά με τον αριθμό των ταξιδιωτών. Κατά αυτό τον τρόπο γίνεται λόγος για ατομικό 

τουρισμό, για ολιγομελή, όταν συνταξιδεύουν μέλη της οικογένειας ή παρέα και για 

ομαδικό τουρισμό, όπου ο αριθμός των ταξιδιωτών ξεπερνά τα είκοσι άτομα. 

Εγχώριος

όταν οι 
κάτοικοι 

μίας χώρας 
ταξιδεύουν 
εντός της 

χώρας

Εξερχόμενος

όταν οι 
κάτοικοι 

μίας χώρας 
ταξιδεύουν 
σε μία άλλη 

χώρα

Εισερχόμενος

ο τουρισμός 
απο 

αλλοδαπούς 
ταξιδίωτες

Διεθνής

το σύνολο του 
εγχώριου και 
εισερχόμενου 

τουρισμού

Εσωτερικός

το σύνολο του 
εγχώριου και 
εισερχόμενου 

τουρισμού

Εθνικός

το σύνολο 
του εγχώριου 

και του 
εξερχόμενου 
τουρισμού

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF
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Ανάλογα με την περίοδο πραγματοποίησης του ταξιδιού και την ετοιμότητα 

υποδοχής του εκάστοτε προορισμού, τότε γίνεται λόγος για χρονική διάκριση σε 

διαρκή τουρισμό, σε εποχιακό, σε χειμερινό και θερινό τουρισμό. 

Ο λόγος του ταξιδίου και η κάλυψη του κόστους δύναται, επίσης, να οδηγήσουν σε 

πιο εξειδικευμένες μορφές τουρισμού, ήτοι σε επαγγελματικό ή ταξίδι αναψυχής, σε 

ιδιωτικό τουρισμό εάν το συνολικό κόστος καλύπτεται από τον ταξιδιώτη, σε 

κοινωνικό τουρισμό εάν μέρος των εξόδων προέρχεται από κρατική επιδότηση λόγω 

εισοδηματικών κριτηρίων κτλ.   

Τέλος, σύγχρονές μορφές όπως ο αστικός και οι υποκατηγορίες του εναλλακτικού 

τουρισμού μονοπωλούν το ενδιαφέρον στη καθημερινότητα των ειδήσεων, των 

στατιστικών αναλύσεων και των νομοθετημάτων. Ο τουρισμός της πόλης, ο 

αγροτουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, ο αθλητικός, ο πολιτιστικός και ο 

συνεδριακός τουρισμός είναι μερικές από τις νέες διακρίσεις στο κλάδο, οι οποίες σε 

όποιο προορισμό σταθεροποιηθούν, επεκτείνουν τη τουριστική περίοδο υπέρ του 

τόπου υποδοχής με συνέπεια οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για ντόπιους και 

ταξιδιώτες. 

1.3 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Όταν γίνεται αναφορά στις τουριστικές επιχειρήσεις, η πλειοψηφία της κοινής γνώμης 

ταυτίζει το επιχειρείν του τουρισμού με τα ξενοδοχεία και τα διάφορα είδη 

καταλυμάτων. Η τουριστική βιομηχανία, όμως, κρύβει μία μεγάλη ποικιλία 

επιχειρήσεων που αγκαλιάζουν την ιδέα της τουριστικής ανάπτυξης. Εκτός από τα 

καταλύματα, επιχειρήσεις εστίασης, αναψυχής, μίσθωσης μεταφορικών μέσων, 

ταξιδιωτικά γραφεία είναι μερικοί από τους κλάδους που δραστηριοποιούνται 

ταυτόχρονα για να προκύπτει η εκάστοτε τουριστική εικόνα ενός τόπου. 

Η ελληνική νομοθεσία, βασισμένη αρχικά στο Ν. 2160/93, διέκρινε τις τουριστικές 

επιχειρήσεις ως εξής: 

 Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (κλασσικά, τύπου Μοτέλ, ενοικιαζόμενες 

κατοικίες) 

 Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (ενοικιαζόμενες επαύλεις, ενοικιαζόμενα 

δωμάτια σε οργανωμένα συγκροτήματα) 

 Ξενώνες νεότητας και κέντρα διακοπών αλλοδαπών 
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 Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (συνεδριακός – αθλητικός – 

θρησκευτικός – πολιτιστικός τουρισμός)  

 Τουριστικά γραφεία (γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, οργάνωση ταξιδιών) 

Το έτος 2014 στάθηκε σταθμός όμως στη τουριστική νομοθεσία. Έπειτα από 21 

χρόνια, ο νέος Ν. 4276/14 υπήρξε νομοθετικό προϊόν αναγκαίας προσαρμογής με τη 

τρέχουσα αγορά τουρισμού στη χώρα. Ο μέχρι πρότινος νομοθετικός οδηγός 

τουρισμού, ήτοι ο Ν. 2160/93, είχε παλαιωθεί αρκετά πριν το 2014, διότι η παγκόσμια 

βιομηχανία τουρισμού κάλπαζε ήδη σε αναπτυξιακούς ρυθμούς πριν τη θέσπιση του 

νέου νόμου. Πέραν της σύμπλευσης με την παγκόσμια νομοθεσία για το τουριστικό 

κλάδο, ο ελληνικός νόμος ως σκοπό είχε την απλούστευση των διαδικασιών στη 

λειτουργία, στις μορφές και στις υποδομές των εγχώριων τουριστικών επιχειρήσεων.  

Στη λίστα των τουριστικών καταλυμάτων εντάθηκαν δύο σύγχρονες μορφές, τα 

σύνθετα τουριστικά καταλύματα και τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels). Τα 

σύνθετα τουριστικά καταλύματα ως ορισμός και μορφή καταλύματος θεσμοθετήθηκαν 

με το Ν. 4002/11 (ΦΕΚ 180), ενώ με την αναφορά τους στις κατηγορίες καταλυμάτων 

του Ν. 4276/14 σταθεροποίησαν την παρουσία σε αμιγές τουριστικό νομοθέτημα.  

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4002/11 «ως Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα 

χαρακτηρίζονται τα ξενοδοχειακά καταλύματα των περιπτώσεων α΄, γ΄ και δ΄ της 

παραγράφου 1Α, που ανεγείρονται σε συνδυασμό: α) με τουριστικές επιπλωμένες 

κατοικίες της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1Β και β) με εγκαταστάσεις ειδικής 

τουριστικής υποδομής της παραγράφου 3.» Οι αναφορές των περιπτώσεων 

καταλυμάτων στον ορισμό παραπέμπουν στα αντίστοιχα εδάφια του Ν. 2160/93.  

Επομένως, θα μπορούσε κανείς να παρομοιάσει τα σύνθετα καταλύματα με τα θέρετρα, 

όπου ο επισκέπτης διαμένοντας σε μία σχετικά περιορισμένη περιοχή μπορεί να 

καλύψει όλες τις ανάγκες για διαμονή, διατροφή, χαλάρωση και διασκέδαση χωρίς να 

χρειαστεί να μεταβαίνει σε διαφορετικούς τόπους.  

Όσον αφορά τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, ως θεσμοθετημένη μορφή 

καταλύματος εμφανίστηκε πρωτίστως στο Ν. 4179/13 και επανεμφανίστηκε το Ν. 

4276/14.  Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4179/13 «είναι ξενοδοχειακά καταλύματα 

κατηγορίας 3 ή 4 ή 5 αστέρων, επί των οποίων, με τη μορφή δωματίων ή 

διαμερισμάτων επιτρέπεται η σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών και η 

σύσταση ή μεταβίβαση ενοχικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ΄ αυτών σε τρίτους. 
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Η μακροχρόνια μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) 

ετών.».  

Μία κατηγορία καταλυμάτων που έχει αντικατασταθεί πρωτίστων από την αγορά 

και δευτερευόντως από το νόμο είναι τα κέντρα διακοπών και παραθερισμού των 

αλλοδαπών. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3185/55 «Κέντρα διακοπών και 

παραθερισμού αλλοδαπών νοούνται κατασκηνώσεις στρατόπεδα χωρία και σταθμοί 

διακοπών δημιουργούμενοι κατασκευαζόμενοι ή ανεγειρόμενοι εξ υπαρχής ως 

τοιούτοι περιλαμβάνοντες εγκαταστάσεις προσωρινάς ημιμονίμους ή μονίμους 

οργανούμενοι υπό ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων σωματείων ή ιδρυμάτων και 

λειτουργούντων ενεργώς τουλάχιστον επί δύο μήνας ετησίως επί σκοπώ διαμονής εν 

αυτοίς χάριν αναψυχής ή παραθερισμού προσώπων εξ ων τα εβδομήκοντα πέντε τοις 

εκατόν τουλάχιστον δέον όπως είναι αλλοδαποί ή `Ελληνες μονίμως εγκατεστημένοι 

εις την αλλοδαπήν.». Είναι προφανές ότι έχουν απορροφηθεί στα κύρια ξενοδοχειακά 

καταλύματα, καθότι δεν υπάρχουν πλέον επισκέψιμα μέρη όπου οι επισκέπτες να 

προέρχονται αποκλειστικά από το εξωτερικό. 

Μία επαναλαμβανόμενη κατηγορία στο χρόνο είναι οι ξενώνες νέων. Στο Ν. 

2160/93 ονομάζονται ως «ξενώνες νεότητας» και δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τη 

φιλοξενία, ενώ πρέπει να ανήκουν, μάλιστα, σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα. Το 2014 μετονομάζονται σε «ξενώνες νέων – youth hostels» με την υπ’ 

αριθμ. 26036/2014 (ΦΕΚ 3510 Β’) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού. Σύμφωνα με το 

άρθρο 1 της προαναφερόμενης απόφασης «Οι ξενώνες φιλοξενίας νέων εντάσσονται 

στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα με χαρακτηριστικό ότι μπορούν να συνάπτουν 

μισθώσεις ανά κλίνη με νέους έως 26 ετών και με κατόχους κάρτας που εκδίδεται από 

τη Διεθνή Ομοσπονδία Ξενώνων Νεότητας (Hostelling International) ή 

αναγνωρισμένες εθνικές ενώσεις ξενώνων νεότητας». Κατά αυτό τον τρόπο, η 

Απόφαση 26036/2014 αποσαφηνίζει το γενικό τοπίο που ορίζει ο Ν. 4276/14 για τα 

καταλύματα των νέων, όπου πλέον τίθενται σαφείς προϋποθέσεις για την ηλικία των 

επισκεπτών ενώ έχουν μετατραπεί σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, χαμηλού κόστους 

διανυκτέρευσης και επιτρέπεται, βάσει νόμου πλέον, η μετατροπή υφιστάμενου 

καταλύματος σε ξενώνα για νέους.  

Μία εξίσου σημαντική κατηγορία τουριστικών επιχειρήσεων είναι οι 

εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής. Στον αρχικό Ν. 2160/93 στα πλαίσια 

αυτών των εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται τα χιονοδρομικά κέντρα, κέντρα ιππικού 

τουρισμού, αεροθεραπευτήρια και υδροθεραπευτήρια και οι συνοδευτικές αυτών 
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εγκαταστάσεις διαμονής και εστίασης. Είκοσι ένα χρόνια μετά, οι εγκαταστάσεις 

ειδικής υποδομής εκσυγχρονίζονται και εμπλουτίζονται ως εξής: συνεδριακά κέντρα, 

γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού 

τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια και αυτοκινοτοδρόμια είναι οι νέες προσθήκες στο 

νόμο περί τουριστικών επιχειρήσεων, χωρίς να αναιρούνται βεβαίως οι προηγούμενες.  

Παρόλο που δεν ανήκουν στη κατηγορία των τουριστικών επιχειρήσεων, παρά 

είναι επισήμως αυτούσιες κατηγορίες τουρισμού, είναι ορθό για μία ολοκληρωμένη 

εικόνα να αναφερθεί το γεγονός ότι είναι το πρώτο νομοθέτημα που καλύπτει τον 

οινοτουρισμό, τον αγροτουρισμό και τον τουρισμό υπαίθρου (άρθρα 27-29 Ν. 

4276/14). Πολλές από τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις, είτε διαμονής είτε εστίασης, 

έχουν μετατρέψει την εικόνα τους σε μίας από τις προαναφερόμενες μορφές 

προκειμένου να προσελκύσουν εναλλακτικό τουρισμό, καθώς επίσης έχουν 

δημιουργηθεί αρκετές νέες εγκαταστάσεις υποδομής που εξυπηρετούν το παραπάνω 

σκοπό, όπως πχ. οδικό δίκτυο που ενώνει κοινές περιοχές με χαρακτηριστικό τους 

αμπελώνες που σχηματίζουν το «Δρόμο του Κρασιού», για τους επισκέπτες του είδους. 

Κατά αυτό τον τρόπο, μέσα σε ένα έτος, ο νομοθέτης αναπροσάρμοσε τα 

ετεροχρονισμένα σημεία του νόμου, συμπεριέλαβε τις τάσεις της αγοράς και έλαβε 

υπόψη τις τάσεις που έρχονται σταδιακά από το εξωτερικό για να διαμορφώσει το Ν. 

4276/14, κρατώντας από τον προκάτοχο νόμο σχεδόν μόνο τους βασικούς ορισμούς. Ο 

διαχωρισμός των καταλυμάτων πλέον ταυτίζεται με την πραγματικότητα και ο 

μέγιστος βαθμός των ειδικών εγκαταστάσεων προσδιορίστηκε και καλύφθηκε από το  

νομοθέτη. 

1.4 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 

 

Εν προκειμένω, παρόλο που όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον μελέτης ως προς τα μεγέθη της οικονομίας που μεταβάλλουν με τη 

δραστηριότητα τους, στην παρούσα εργασία πρωταγωνιστούν τα καταλύματα και οι 

πρόσθετες υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν. 

Όπως προηγήθηκε αναφορά, σύμφωνα και με τον πρόσφατο Ν. 4276/14, 

«τουριστικά καταλύματα είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που υποδέχονται τουρίστες 

και παρέχουν σε αυτούς διαμονή και άλλες συναφείς προς τη διαμονή υπηρεσίες, όπως 

εστίαση, ψυχαγωγία, αναψυχή, άθληση». 



 
15 

Στην ελληνική επικράτεια, επικρατέστερες μορφές καταλυμάτων είναι τα 

ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, τα 

αυτοεξυπηρετούμενα σπίτια, το camping, ενώ αναπτύσσονται σύγχρονα σύνθετα 

καταλύματα πολλαπλών υπηρεσιών (all inclusive) και αξιοποιούνται παραδοσιακοί 

οικισμοί, ώστε να υποδέχονται τουρίστες χωρίς βεβήλωση του τόπου.  

Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες αστέρων. Τα 

ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια − διαμερίσματα κατατάσσονται σε κατηγορίες 

κλειδιών. Οι προδιαγραφές και η διαδικασία κατάταξης θεσπίζονται από τον εκάστοτε 

Υπουργό Τουρισμού με προεδρικό διάταγμα. Αρμόδιος φορέας για την κατάταξη των 

κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων 

− διαμερισμάτων, όπου θα τηρεί και μητρώο διακριτικών τίτλων, ορίζεται το 

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) το οποίο εκδίδει το οικείο 

πιστοποιητικό κατάταξης. 

Επί υπουργίας κα. Κεφαλογίαννη δόθηκαν στη δημοσιότητα ορισμένα τεχνικά 

και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των καταλυμάτων, τα οποία εφόσον 

εφαρμόζονται στο μέγιστό βαθμό, δύναται να οδηγήσουν το κατάλυμα σε υψηλότερη 

κατάταξη.  

Ορισμένες από τις προδιαγραφές έχουν ως εξής: 

 Υποχρεωτική είναι για όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων η πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο και η δημιουργία δίγλωσσης ιστοσελίδας με επικαιροποιημένη 

πληροφόρηση για τις μονάδες και με ρεαλιστικές φωτογραφίες (εξωτερικοί 

χώροι, κοινόχρηστοι χώροι, δωμάτια).  

 Η ελάχιστη σύνθεση πρωινού είναι, επίσης, υποχρεωτική για όλες τις 

κατηγορίες ως εξής: καφές (φίλτρου, στιγμιαίος, ελληνικός), τσάι, γάλα, 2 είδη 

φρέσκου ψωμιού, φρυγανιές, κέικ, βούτυρο, μαργαρίνη, 2 είδη μαρμελάδας, 

μέλι, τυρί, αλλαντικά, αυγά (ζεστά/κρύα), γιαούρτι, δημητριακά, χυμοί 

φρούτων, φρέσκα φρούτα. Η δυνατότητα σερβιρίσματος πρωινού στα δωμάτια 

είναι υποχρεωτική μόνο για τα ξενοδοχεία 5 αστέρων. Η διάρκεια πρωινού άνω 

των 3 ωρών είναι υποχρεωτική για τα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων.  

 Η υπηρεσία δωματίου είναι υποχρεωτική επί 24 ώρες για τα ξενοδοχεία 5 

αστέρων και επί 12 ώρες για τα 4 αστέρων.  

 Υποχρεωτική είναι σε καθημερινή βάση η καθαριότητα δωματίων και 

κοινόχρηστων χώρων για όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων. Η αλλαγή των 
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κλινοσκεπασμάτων είναι υποχρεωτική κάθε μέρα για τα ξενοδοχεία 5 αστέρων, 

κάθε 2 ημέρες για τα 4 αστέρων και 3 αστέρων και κάθε 3 ημέρες για τα 

ξενοδοχεία 2 αστέρων και με 1 αστέρι. 

 Προαιρετική είναι η διάθεση χώρου στάθμευσης. Εάν διατίθεται χώρος 

στάθμευσης σε παρακείμενο πάρκινγκ μέχρι 100 μ. από το ξενοδοχείο η 

υπηρεσία παρέχεται άνευ χρέωσης. Η θέρμανση ή ο κλιματισμός αποτελεί 

υποχρεωτική υπηρεσία για όλες τις κατηγορίες σε όλους τους χώρους των 

ξενοδοχείων όλο τον χρόνο. 

 Η υποδοχή είναι υποχρεωτικά ανοικτή 24 ώρες για τα ξενοδοχεία 4 και 5 

αστέρων, 16 ώρες (με τηλεφωνική πρόσβαση επί 24 ώρες) για τα ξενοδοχεία 3 

αστέρων και 8 ώρες για τα ξενοδοχεία 2 αστέρων και 1 αστεριού (με 

τηλεφωνική πρόσβαση επί 24 ώρες).  

 Υποχρεωτική είναι για τα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων η υπηρεσία μεταφοράς 

αποσκευών, η παροχή πρόσθετων ειδών κοσμητικής και λοιπές εξυπηρετήσεις 

(σάκος ρούχων για καθαριστήριο, απαραίτητα υλικά για ράψιμο, φάκελος 

αλληλογραφίας, γραφική ύλη, βερνίκι και κόκαλο υποδημάτων). 

1.5 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Η συμβολή των οργανισμών τουριστικού σκοπού ήταν ανέκαθεν αξιόλογη μέσα από 

τις δράσεις τους, ιδιαίτερα μετά το 1950, όπου οι περισσότεροι απέκτησαν σταθερή 

μορφή και οργάνωση. Διαχρονικά γινόταν προσπάθεια να καταμερίζεται ισάξια το 

τουριστικό ενδιαφέρον μέσω προωθήσεων πολλών ανεξερεύνητων περιοχών και με 

νέα είδη τουρισμού, όπως πχ. ο αγροτουρισμός, ο ιατρικός και ο θρησκευτικός 

τουρισμός κτλ. Ενώ όταν ο υπερπληθυσμός σε ορισμένες περιοχές έπαιρνε αρνητικές 

κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντολογικές διαστάσεις, φρόντιζαν με 

μετατόπιση του ενδιαφέροντος να επαναφέρουν την τάξη. 

Νέες τεχνολογίες κρατήσεων, προγράμματα καταμέτρησης επισκέψεων και 

πτήσεων, ιστοσελίδες άμεσης έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων και εύρεσης 

καταλύματος είναι μερικά από τα αποτελέσματα διεθνών εκθέσεων και συνεδρίων 

μεταξύ οργανωμένων, πλέον, εκπροσώπων του τουριστικού κλάδου. 

Σήμερα, στις περισσότερες αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες εδρεύουν 

φορείς με εξειδίκευση σχεδόν σε κάθε στοιχείο του τουριστικού κυκλώματος. 

Οργανισμοί για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, για μεταφορές και για εστίαση, δημοσίου 
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ή ιδιωτικού δικαίου, σε περιφερειακό και παγκόσμιο βεληνεκές, πρεσβεύουν τη 

φιλοξενία και τα οφέλη που πηγάζουν από την προσωρινή ανταλλαγή πληθυσμών. 

Εν συνεχεία γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά και στις δράσεις ορισμένων 

διακεκριμένων τουριστικών φορέων σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. 

 

1.5.1 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (Π.Ο.Τ.) 

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού είναι προφανώς ο πιο διαδεδομένος οργανισμός 

που ασχολείται με τον τουριστικό κλάδο. Έτος ίδρυσης είναι το 1975 και εξαιτίας της 

πετυχημένης πορείας του στο χρόνο, το 2004 γίνεται εξειδικευμένο όργανο του ΟΗΕ.  

Από τις αρχές της δράσης του η Ελλάδα έγινε μέλος του φορέα.  

Οι δράσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 

Ο  Π.Ο.Τ παίζει ένα κεντρικό και αποφασιστικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης 

ενός υπεύθυνου και αειφόρου τουρισμού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Ο Οργανισμός ενθαρρύνει την εφαρμογή του Παγκόσμιου 

Κώδικα Δεοντολογίας για τον Τουρισμό, ώστε οι χώρες-μέλη, οι τουριστικοί 

προορισμοί και οι επιχειρήσεις να μεγιστοποιούν τις θετικές οικονομικές, κοινωνικές 

και πολιτισμικές επιπτώσεις του τουρισμού, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις 

αρνητικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού ως οργανισμός έχει θετικό πρόσημο, 

μιας και αναπτύσσει δράσεις που έχουν μεγάλη στρατηγική σημασία, καθώς ενισχύει 

και ευνοεί τα δίκτυα προώθησης και επικοινωνίας που είναι αναγκαία για τη 

βιωσιμότητα των τουριστικών σχεδίων σε ζώνες σε παρακμή. 

Αυτό που μπορεί ακόμα να υποστηρίξει κανείς είναι ότι ξεκάθαρος στόχος του Π.Ο.Τ. 

είναι η προώθηση μιας δίκαιης, υπεύθυνης και βιώσιμης παγκόσμιας τουριστικής τάξης 

πραγμάτων, της οποίας τα οφέλη θα μοιραστούν σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, 

στο πλαίσιο μιας ανοικτής και φιλελεύθερης οικονομίας. 

Η συνεργασία του Π.Ο.Τ. με τις κυβερνήσεις, με διεθνείς, διακυβερνητικές και 

μη κυβερνητικές οργανώσεις υπήρξε άνευ όρων συνθήκη για την παγκόσμια εφαρμογή 

των αρχών, ιδεών και οραμάτων του.(Χάρης Γκουγκουλίτσας, 2014) 

http://www.unwto.org/index.php
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Πρόκειται για ένα σύνολο αρχών, οι οποίες με την υιοθέτηση τους, θέτουν τη 

βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού και απευθύνονται σε όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη (τοπικές και εθνικές αρχές, τοπική κοινωνία, επαγγελματίες και 

εργαζόμενους του τουριστικού κλάδου και τουρίστες), καταγράφοντας τα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις κάθε πλευράς . 

Συμβούλιο παγκόσμιου ταξιδιού & τουρισμού (W.T.T.C.) 

 

Το Συμβούλιο παγκόσμιου ταξιδιού & τουρισμού (W.T.T.C.) είναι ένα διεθνές φόρουμ 

για τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο κλάδο του τουρισμού. Τα μέλη 

του καλύπτουν την πλειοψηφία των τουριστικών επαγγελμάτων παγκοσμίως, ενώ ο 

οργανισμός συνεργάζεται με κυβερνήσεις για να βελτιώσει την πληροφόρηση γύρω 

από τη βιομηχανία του τουρισμού. Είναι το μόνο φόρουμ που εκπροσωπεί όλες τις 

εκδοχές του τουριστικού κλάδου από τον ιδιωτικό τομέα.  

Έτος εκκίνησης του συμβουλίου είναι το 1980. Ο αρχικός σκοπός δημιουργίας 

του φορέα ήταν να συγκεντρωθεί σφαιρική πληροφόρηση για τις ελλείψεις της 

τουριστικής βιομηχανίας, για τους τρόπους αντιμετώπισης και βελτίωσης του κλάδου, 

διότι έως τότε δεν είχε δοθεί ανάλογη σημασία στις τουριστικές δραστηριότητες. 

Σταδιακά το νέο μόρφωμα οδηγήθηκε στην πρώτη του επίσημη συνεδρίαση εννέα 

χρόνια μετά, όπου έγινε αντιληπτό ότι για να αναπτυχθεί η τουριστική βιομηχανία είναι 

υποχρεωτική πλέον η ύπαρξη οργανισμών.  

Το W.T.T.C. εδρεύει στο Λονδίνο, υπό τη διεύθυνση του Προέδρου 

ταυτόχρονα με επτά ακόμη διευθυντές που εποπτεύουν τα διαφορετικά τμήματα  και 

είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Τα μέλη W.T.T.C. είναι κατά βάση ανώτεροι 

υπάλληλοι και οι πρόεδροι  των επιχειρήσεων από τους διαφορετικούς τομείς της 

τουριστικής βιομηχανίας. Το W.T.T.C. έχει δύο τύπους ιδιότητας μέλους, τα 

παγκόσμια και τα περιφερειακά μέλη.  

 

 

Οι δράσεις του συμβουλίου παγκόσμιου ταξιδιού & τουρισμού   

Στις βασικές δραστηριότητες του περιλαμβάνεται η έρευνα για το οικονομικό και 

κοινωνικό αντίκτυπο του τουρισμού και η διοργάνωση παγκοσμίων και περιφερειακών 

συνόδων κορυφής για ζητήματα και εξελίξεις σχετικά με την τουριστική βιομηχανία. 



 
19 

Ίσως το σημαντικότερο επίτευγμα του συμβουλίου είναι η δημιουργία μίας 

βάσης δεδομένων, η οποία ονομάστηκε Tourism Satellite Account (TSA) που 

συγκεντρώνει και δημοσιεύει κλαδικά στοιχεία. Το TSA αναγνωρίστηκε από τη 

στατιστική Επιτροπή Ηνωμένων Εθνών το 1999.  

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90, το WTTC επέκτεινε τις 

δραστηριότητες του Συμβουλίου για να περιλάβει την εκπαίδευση, την 

φιλελευθεροποίηση των αεροπορικών μεταφορών, τη φορολογία και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη στον τουριστικό κλάδο. Οι νέες δραστηριότητες οδήγησαν στη δημιουργία 

του Κέντρου Ανθρώπινου Δυναμικού στο Βανκούβερ και του Κέντρου Φορολογικής 

Πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες.  

Σήμερα πλέον μέλημα του συμβουλίου είναι να προωθεί την ελεύθερη 

διακίνηση των τουριστών μεταξύ των συνόρων, είτε για αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου 

είτε για επαγγελματικούς λόγους, χωρίς να υπάρχει καταπάτηση εθνικής ασφάλειας 

του εκάστοτε κράτους υποδοχής. Παρά τις δράσεις του οργανισμού, υπάρχουν ακόμα 

δυσκολίες στην ελεύθερη διέλευση ορισμένων κρατών με τους τουρίστες να 

βρίσκονται αντιμέτωποι με τη γραφειοκρατία. Το  Συμβούλιο παγκόσμιου ταξιδιού & 

τουρισμού εστιάζει στην απλούστευση των διαδικασιών απόκτησης visa και 

προσπαθεί να πείσει κυβερνητικούς φορείς ανά τον κόσμο για τα οικονομικά οφέλη 

από την αύξηση των εισερχομένων επισκεπτών. 

Εντός του πλαισίου δράσης του συμβουλίου είναι η εκστρατεία υπέρ πολιτικών 

που καθιστούν τα επιχειρησιακά περιβάλλοντα των κρατών μελών και μη συμβατά και 

ανεκτικά στη μελλοντική αύξηση των τουριστικών επιχειρήσεων και των επισκεπτών 

στις αντίστοιχες χώρες. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να προϋπάρχει ένα φορολογικό 

περιβάλλον όπου θα καθιστά τις ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις ανταγωνιστικές. 

Σύμφωνα με τα στελέχη του συμβουλίου η σωφρονιστική φορολογία λειτουργεί 

ανασταλτικά στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη ενός τόπου.  

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Αρχή Προστασίας του Περιβάλλοντος. 

Το Συμβούλιο προωθεί ενέργειες διασφάλισης της περιβαλλοντολογικής ακεραιότητας 

και προάγει την ισορροπία μεταξύ του ανθρώπινου παράγοντα, του πλανήτη και της 

κερδοφορίας επ’ αυτών. Επιβραβεύει τις πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων και των 

κρατών μελών προς αυτή τη κατεύθυνση και αναζητεί συνεχώς νέες πρακτικές 

προσφιλής στο περιβάλλον που σχετίζονται από την οικοδόμηση έως τη λειτουργική 

καθημερινότητα μίας τουριστικής επιχείρησης.  
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1.5.2  ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 

 

Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας 

Το 1935 συστήθηκε ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ο «Οργανισμός 

Πανελληνίου Ενώσεως Τουριστικών Ξενοδοχείων», ο οποίος μετονομάσθηκε σε 

«Επαγγελματικόν Επιμελητήριον Τουριστικών Ξενοδοχείων» και στη συνέχεια 

μετονομάσθηκε σε «Επιμελητήριον Τουριστικών Ξενοδοχείων της Ελλάδος».Τέλος, 

με το άρθρο 1 του Β.Δ. 17/30.11.1946 έλαβε την σημερινή του επωνυμία 

«Ξενοδοχειακόν Επιμελητήριον της Ελλάδος».  

Βάσει του άρθρου 1 παρ. 1 του Β.Δ. της 13/29.04.1955 ορίσθηκε ότι «όλα τα 

ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού και τα οικοτροφεία που λειτουργούν στη χώρα ύστερα 

από νόμιμη άδεια, ακόμα και τα ξενοδοχεία Δ και Ε τάξης, δηλαδή τα μη τουριστικά, 

είναι υποχρεωτικά μέλη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος».  

Το ανώτατο συλλογικό όργανο διοίκησης του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Του Δ.Σ. προΐσταται ο Πρόεδρος και 

συμμετέχουν σε αυτό αιρετοί αντιπρόσωποι των ξενοδοχείων και των οργανωμένων 

τουριστικών κατασκηνώσεων (κάμπινγκ) όλης της χώρας καθώς και εκπρόσωποι του 

κράτους.  

Οι δράσεις του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου Ελλάδος 

Οι σημαντικότερες δράσεις του επιμελητηρίου παρατίθενται εν συνεχεία: 

 Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στα μέλη του σχετικά με θέματα 

οικονομίας, εργασιακών συνθηκών και νομικής προστασίας των επιχειρήσεων 

τους μέσω ημερίδων και συνεδρίων που διεξάγονται σε τακτική βάση 

 Συγκεντρώνει δεδομένα και εκπονεί μελέτες βασισμένες σε στατιστικά 

στοιχεία που αφορούν το κλάδο του τουρισμού (λχ. αριθμός πτήσεων, 

διανυκτερεύσεων) και τα κοινοποιεί ευρέως μέσω ενημερωτικών δελτίων 

 Παρέχει πληθώρα πληροφοριών στους εν δυνάμει καταναλωτές για τις 

ξενοδοχειακές μονάδες και χώρους camping ανά την επικράτεια που είναι μέλη 

του επιμελητηρίου 
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 Συμμετέχει σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις και συνεργάζεται με την 

πλειοψηφία των δημόσιων φορέων εγχώριων και μη 

Συστήματα και Υπηρεσίες Πληροφόρησης 

Εκτός από τις βασικές υπηρεσίες στα κατά τόπους υποκαταστήματα του, το 

ξενοδοχειακό επιμελητήριο προσφέρει μία ευρεία γκάμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 

διευκολύνοντας την πρόσβαση στις παροχές του από όλα τα μέρη της χώρας. 

Η βάση με τα στοιχεία των μελών του είναι πλήρως ενημερωμένη και χρηστική 

όχι μόνο για τις ομοειδείς επιχειρήσεις αλλά και για το απλό καταναλωτικό κοινό. Ο 

τουριστικός οδηγός του επιμελητηρίου είναι ένα άρτια σχεδιασμένο εργαλείο για το 

τουρίστα και τον ενδιαφερόμενο που αναζητεί τουριστικά μέρη για έναρξη σχετικού 

επιτηδεύματος. 

Μέσω της ιστοσελίδας του, επίσης, δίνεται πληροφόρηση σχετικά με νέες 

εκδηλώσεις, οδηγίες για νέους ξενοδόχους και παρατίθεται ηλεκτρονική βιβλιοθήκη 

με αρχειακό υλικό τουριστικής νομοθεσίας. 

Τέλος, τόσο για τα μέλη του, όσο και για ξενοδοχοϋπαλλήλους, το ΞΕΕ 

λειτουργεί στη διαδικτυακή πύλη υπηρεσία διαμεσολάβησης στην εύρεση και 

προσφορά εργασίας. 

 

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού υπήρξε πρωτοστάτης στην ανάπτυξη του κλάδου 

με προωθητικές ενέργειες που μετατράπηκαν σε έσοδα για τη χώρα όλα αυτά τα 

χρόνια. Σήμερα, 86 έτη λειτουργίας, υπό την όποια σύσταση, διευθύνουσα και 

ελεγκτική αρχή, έχοντας αλλάξει αρμοδιότητες και υποχρεώσεις στο χρόνο, είναι ο 

μεγαλύτερος προωθητικός οργανισμός με διεθνή παρουσία σε ό,τι αφορά το τουριστικό 

κλάδο. 

Ενδεικτικά, διοργανώνει θεματικές ημερίδες επιλέγοντας έναν ή περισσότερους 

ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς αναδεικνύοντας κάθε φορά τις τουριστικές 

επιχειρήσεις των περιοχών, τις γεύσεις, τα ήθη και το φυσικό πλούτο. 

Κατά το παρελθόν, πολλές ήταν οι φορές που πλαισιώθηκε νομικά, όπως με 

τους Ν. 3270/2004 και Ν. 3498/2006. Το τελευταίο νομοθέτημα στο άρθρο 45, επίσης, 

εντάσσει ειδικά θέματα που αφορούν τον οργανισμό και τον προγραμματισμό των 

προωθητικών του δράσεων. 
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Σύμφωνα, επομένως, με το άρθρο 45 του Ν. 4276/14 ο  Ε.Ο.Τ. έχει ως αρμοδιότητα 

την προώθηση της τουριστικής πολιτικής της Κυβέρνησης και την προβολή της χώρας. 

Για το σκοπό αυτόν ο Ε.Ο.Τ., ιδίως: 

Υποβάλλει προτάσεις στο Υπουργείο Τουρισμού για τη χάραξη τουριστικής 

πολιτικής 

 Εκτελεί τα προγράμματα τουριστικής προβολής της χώρας στο εσωτερικό και 

το εξωτερικό και μεριμνά για την προώθηση του ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος και της χώρας, μέσω συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια και 

λοιπές εκδηλώσεις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 Αναλαμβάνει κάθε άλλη δραστηριότητα ή ενέργεια που αποβλέπει στην 

οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του Τουρισμού και της εικόνας της χώρας 

και ιδίως: 

 Συνεργάζεται με τις συλλογικές οργανώσεις των τουριστικών επιχειρήσεων, 

πανελλήνιας και τοπικής κλίμακας,  

 Επιχορηγεί εκδηλώσεις τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στο εξωτερικό 

και στην Ελλάδα με κριτήριο την προβολή της Ελλάδας και την προώθηση του 

Ελληνικού Τουρισμού διεθνώς. 

 Διοργανώνει ταξίδια εξοικείωσης για δημοσιογράφους, τουριστικούς 

πράκτορες και προσωπικότητες κύρους.  

 Διοργανώνει ειδικές εκδηλώσεις, θεματικές παρουσιάσεις και εκπαιδευτικά 

σεμινάρια (workshops) για την Ελλάδα  

 Διοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια σε συνεργασία με τρίτους (ταξιδιωτικούς 

οργανισμούς - tour operators, εκδοτικά συγκροτήματα, κλαδικές εκδόσεις) και 

συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με δημόσια και ιδιωτικά ανώτερα και ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού 

 Καταρτίζει και εκτελεί προγράμματα προβολής, διαφήμισης, δημόσιων 

σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή είτε μόνος 

είτε από κοινού με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα.  

 Ο Οργανισμός κατά τη συμμετοχή του σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, 

συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις δημοσιότητας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή 

μπορεί να εκμισθώνει ή να παραχωρεί μετά ή άνευ ανταλλάγματος ή στο 

πλαίσιο συμφωνίας εκατέρωθεν ανταλλαγής υπηρεσιών, εκθεσιακό χώρο ή 
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χώρο προώθησης σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό 

την προώθηση και προβολή της χώρας διεθνώς. 

 Μελετά, εκτελεί και εποπτεύει έργα τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης που 

χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους είτε μόνος είτε σε 

συνεργασία με άλλους φορείς. 

Συμπερασματικά, χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό μέσον, ο οργανισμός παρουσιάζει 

τη καλύτερη εικόνα του ελληνικού τουρισμού με απώτερο στόχο να διατηρήσει το 

διεθνές πρεστίζ της χώρας, να καλύψει τα αρνητικά σχόλια για το πλήγμα του 

ελληνικού τουρισμού από την οικονομική κρίση και να καλέσει τους δυνητικούς 

επισκέπτες να δοκιμάσουν άρωμα και γεύση από Ελλάδα. 

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 

 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι μία ιδιωτική πρωτοβουλία 

που πήρε μορφή οργανισμού το 1991, έπειτα από συνάντηση επιχειρηματιών του 

τουριστικού κόσμου. Αντιλαμβανόμενοι τις νομοθετικές ελλείψεις, δημιούργησαν ένα 

ελληνικό φόρουμ προκειμένου να διατηρήσουν ανταγωνιστικές τις εγχώριες 

τουριστικές υπηρεσίες.  

Τα μέλη του διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τις πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις 

τουριστικών επιχειρήσεων και τις μεμονωμένες τουριστικές επιχειρήσεις. Οι 

Πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων, εκπροσωπούν τους κλάδους 

των καταλυμάτων, των μεταφορών (αεροπορικών, χερσαίων και θαλάσσιων) και 

γενικότερα το σύνολο των κλάδων του τουρισμού. Οι μεμονωμένες επιχειρήσεις 

προέρχονται από ολόκληρο το φάσμα των άμεσων και έμμεσων τουριστικών 

δραστηριοτήτων. 

Με βάση τον επιχειρησιακό  σχεδιασμό του, ο ΣΕΤΕ εντείνει την παρουσία του 

σε πέντε περιφέρειες, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την άμεση επαφή με τις 

περιφέρειες και τους δήμους ανά την Ελλάδα.  

Οι δράσεις του συνδέσμου ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων 

Σκοπός του Συνδέσμου στο εγγύς μέλλον είναι η διατήρηση της βιωσιμότητας των 

εγχώριων τουριστικών επιχειρήσεων, η σταδιακή βελτίωση στις αποδόσεις τους ώστε 

να διευρύνουν την εποχικότητα που χαρακτηρίζει τον ελληνικό τουρισμό και η συνεχής 

αναζήτηση αναπτυξιακών λύσεων, ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια που η βιομηχανία 

του εγχώριο τουρισμού έχει συμπαρασυρθεί στην οικονομική ύφεση της χώρας. 
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Επίσης, αξιοσημείωτοι είναι οι άξονες δράσης βάσει των οποίων χαράζει 

προτάσεις και παρέχει υποστήριξη σε φορείς και επιχειρήσεις ως οργανισμός. 

Συγκεκριμένα ως βασικό στόχο έχει τη συνεχή παρέμβαση στους δημόσιους διαλόγους 

περί τουριστικής ανάπτυξης με την εμπειρία του επιχειρείν και  τη γνώση της αγοράς 

μέσω των στελεχών του. Σε δεύτερο πλάνο φροντίζει ως φορέας να έχει διεθνή 

παρουσία για λόγους προώθησης του ελληνικού τουρισμού, να συγκεντρώνει δεδομένα 

προς ανάλυση και να φροντίζει για την κατάρτιση και επιμόρφωση τόσο των στελεχών 

όσο και των εργαζομένων τους. 

Αναλυτικότερα, η συμβολή του Συνδέσμου στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου 

αποδεικνύεται ως εξής: 

 Υπενθυμίζει με κάθε ευκαιρία σε τοπικές, κυβερνητικές αρχές, δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς, ότι ο τουρισμός είναι ένας πολυπαραγοντικός κλάδος, είναι 

άμεσα εξαρτώμενος από την οικονομική κατάσταση της χώρας και έχει 

κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο 

 Φροντίζει μέσω δελτίων τύπου και ημερίδων να κρατά ενήμερους την εγχώρια 

αγορά και τον επιχειρηματικό κόσμο με διεθνή τουριστικά πρότυπα και νέες 

τάσεις 

 Ενισχύει τη κλαδική συνεργασία τομέων συνυφασμένων με τις τουριστικές 

δραστηριότητες   

 Από την παρουσία σε διεθνή συνέδρια μεταφέρει μέσω των στελεχών του νέα 

τεχνογνωσία σε θέματα τουρισμού, ενώ υψηλή θέση στις εργασίες του 

συνδέσμου είναι η συνεργασία με ερευνητικά κέντρα προκειμένου να συλλέγει 

τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία, υποστηρικτικά των προτάσεων που 

παραθέτει σε άλλους κυβερνητικούς και μη φορείς. 

 

 

 

  



 
25 

2. ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

Τα ξενοδοχεία, όπως όλες οι επιχειρήσεις, πρέπει να καθορίσουν με σαφήνεια τι 

προσπαθούν να πετύχουν (επιχειρηματικοί στόχοι) και πως θα το πραγματοποιήσουν 

(μέσα, πόροι και μέθοδοι). Οι έννοιες αποστολή, στρατηγική και πολιτική είναι 

θεμελιώδεις για τη λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όπως για κάθε 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Οι στόχοι είναι το τι επιδιώκει το ξενοδοχείο ως επιχείρηση. Οι πολιτικές είναι 

οι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους, το management βασίζει τις αποφάσεις του στη 

διεύθυνση της επιχείρησης και στηρίζονται σε φιλοσοφίες (επιχειρηματικές 

αντιλήψεις) για το ξενοδοχείο. 

Τα εμπλεκόμενα μέρη σε μία ξενοδοχειακή μονάδα είναι τουλάχιστον τρία.  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ 

ΜΕΡΗ 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 

ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ 

ΕΠΙΔΙΩΞΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 

ΟΡΟΙ 

ΕΥΡΥΤΕΡΟ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 

ΠΕΛΑΤΕΙΑ 

Παροχή 

Διευκολύνσεων 

και υπηρεσιών 

Χαμηλές Τιμές 

Ποιότητα 

εγκαταστάσεων 

και υπηρεσιών 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Πηγή Θέσεων 

Απασχόλησης 

Υψηλές 

Αποδόσεις 

Καλές Συνθήκες 

Εργασίας 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 
Απόδοση της 

Επένδυσης 

Υψηλή 

Κερδοφορία 

Ασφάλεια της 

Επένδυσης και 

Κοινωνική 

Καταξίωση 

Πηγή: Οικονομικό Management Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Σωτηριάδης 

 

Είναι προφανές ότι ορισμένες από τις παραπάνω αντιλήψεις και επιδιώξεις των 

εμπλεκομένων μερών είναι σε μεγάλο βαθμό αντικρουόμενες. Η μεγιστοποίηση των 

επιδιώξεων ενός μέρους σε βάρος των άλλων, δεν είναι όμως ο πιο ενδεδειγμένος 
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τρόπος για τη μακροχρόνια λειτουργία και οικονομική επιτυχία του ξενοδοχείου. 

Επομένως, ο καθορισμός των στόχων από την ξενοδοχειακή επιχείρηση είναι το σημείο 

αφετηρίας για τη διατύπωση των επιχειρηματικών πολιτικών της. 

2.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

Μπορούμε να πούμε ότι ο σχεδιασμός είναι μία επιχειρηματική προσπάθεια και 

προσέγγιση, η οποία αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων κατά τρόπο ορθολογικό, 

σφαιρικό και ολοκληρωμένο. Ο σχεδιασμός είναι η ανάπτυξη ενός θετικού 

ενδιαφέροντος για το μέλλον, στην προσπάθεια μας να ελέγξουμε τις μελλοντικές 

εξελίξεις και να προσαρμοστούμε προς τις απορρέουσες συνθήκες, έτσι ώστε να 

επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Τα συστατικά στοιχεία ενός ιδεατού επιχειρηματικού σχεδιασμού είναι τα εξής: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

Επιλογή σχεδιασμού των κύριων 

πόρων (ανθρώπινο δυναμικό και 

χρηματικά κεφάλαια) για την 

επίτευξη των στόχων 

 Πελατείας: τμήματα 

πελατείας, δραστηριότητες, 

εργαλεία προβολής και 

marketing. 

 Προσωπικού: σύνθεση, θέσεις 

εργασίας, γνώσεις, προσόντα, 

ικανότητες και δεξιότητες. 

 Κερδοφορίας: πηγές 

χρηματοδότησης, έσοδα, 

έξοδα και κερδοφορία 

ΠΛΑΝΑ 

 Μία έκφραση των 

στρατηγικών του 

ξενοδοχείου 

 Εργαλεία που εκτείνουν τους 

επιδιωκόμενους στόχους σε 

συγκεκριμένες ενέργειες και 

δράσεις 

 Ιεράρχηση των ενεργειών σε 

χρονικό ορίζοντα (βραχύ – 

μέσο – μακροπρόθεσμο), σε 

σειρά προτεραιότητας 

 Καθορισμός του αντίστοιχου 

προϋπολογισμού 

Πηγή: Οικονομικό Management Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Σωτηριάδης 
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Οι ξενοδοχειακές στρατηγικές είναι λοιπόν ο συνδετικός κρίκος ή γέφυρα ανάμεσα σε 

στόχους και πλάνα. Όλα τα λειτουργικά στοιχεία και παράμετροι (έσοδα, λειτουργικά έξοδα 

και κέρδη) πρέπει να εκτιμηθούν ευθύς εξαρχής, έτσι ώστε να έχουμε μια εικόνα της 

λειτουργικής κατάστασης. Οι στόχοι και τα πλάνα της επιχείρησης παίρνουν μια 

συγκεκριμένη και αριθμημένη εικόνα μέσω των προϋπολογισμών (επένδυσης και 

λειτουργίας). Κατά αυτό τον τρόπο, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο διαδικασιών 

παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας της ξενοδοχειακής μονάδας.  

Δύο αλληλοσυνδεόμενα και συμπληρωματικά εργαλεία παίζουν ένα σημαντικό 

ρόλο στην προσπάθεια αυτή:  

 ο προϋπολογιστικός έλεγχος: η σύγκριση δηλαδή των προβλεπόμενων 

αποτελεσμάτων με εκείνα που έχουν επιτευχθεί και η ανάλυση των αποκλίσεων 

για τον εντοπισμό των αιτιών τους. 

 η προσέγγιση του management με στόχους: η οποία συνίσταται στον 

καθορισμό των προσδιοριστικών παραμέτρων που έχουν επίπτωση στην 

επιχειρηματική επίδοση και ο συνακόλουθος προσδιορισμός προσωπικής 

αρμοδιότητας και ευθύνης των στελεχών για την επίτευξη των στόχων. Αυτή η 

προσέγγιση υποβοηθά τα στελέχη να έχουν την ανάλογη στάση και 

συμπεριφορά, προκειμένου να πετύχουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, 

γιατί, σε τελική ανάλυση, έχουν την ευθύνη για τις παραμέτρους που είναι σε 

θέση να ελέγξουν και να βελτιώσουν. 

Τα πλάνα είναι, επομένως, εργαλεία που εξειδικεύουν τους επιδιωκόμενους 

στόχους ενός ξενοδοχείου σε συγκεκριμένες ενέργειες και δραστηριότητες, σύμφωνα 

με ένα χρονοδιάγραμμα. Καθορίζουν τους επιδιωκόμενους ποσοτικούς στόχους, όπως 

είναι, για παράδειγμα: 

 Οι χρηματοοικονομικοί στόχοι: απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου, ύψος 

βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού 

 Οι λειτουργικοί στόχοι: πωλήσεις (έσοδα), αριθμός διανυκτερεύσεων, ποσοστά 

πληρότητας, λειτουργικά έξοδα 

 Οι στόχοι marketing: τμήμα πελατείας, τιμές χρέωσης 

Απόλυτα κατανοητό πρέπει να γίνει ότι τα πλάνα είναι η έκφραση των στόχων και 

των στρατηγικών της ξενοδοχειακής επιχείρησης, το δε ανθρώπινο δυναμικό και τα 

κεφάλαιο είναι οι κύριοι πόροι που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων. 
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2.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

Ο οικονομικός σχεδιασμός περικλείει μια εκτενή ποικιλία θεμάτων, από τον πιστωτικό 

έλεγχο έως τις επενδυτικές αποφάσεις. Όλα τα θέματα απαιτούν ακριβείς προβλέψεις. 

Οι αντικειμενικοί και βασικοί στόχοι του οικονομικού σχεδιασμού είναι: 

 Η επεξεργασία ενός σχεδίου δράσης για τη βελτίωση των επιχειρηματικών 

προοπτικών και επίδοσης 

 Η επίτευξη ικανοποιητικών κερδών. 

Κατά κανόνα, ο σχεδιασμός διακρίνεται σε μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο. 

Ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός προφανώς θα προσδιορίζεται από τα μακροπρόθεσμα 

πλάνα, πλην όμως, θα εξειδικεύει τις δραστηριότητες του management σε 

περιορισμένο χρονικό ορίζοντα. 

Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός 

 

Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός είναι η συστηματική προσπάθεια καθοδήγησης και 

ελέγχου των επιχειρηματικών λειτουργιών για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων 

για μια χρονική περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους. Το μακροπρόθεσμο πλάνο θα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον για τρία έτη. Το σημείο αφετηρίας του είναι ο σαφής 

καθορισμός των στόχων που επιδιώκει η επιχείρηση. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να 

διατυπωθούν μέσα στα πλαίσια της βασικής φιλοσοφίας της επιχείρησης. 

Αφού προσδιοριστούν οι στόχοι με σαφήνεια, τότε η διεύθυνση θα επιλέξει την 

πιο κατάλληλη στρατηγική για την επίτευξη τους, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τον 

περιορισμένο όγκο των διαθέσιμων πόρων. 

Σε τελική ανάλυση δύο ζητήματα απασχολούν την ξενοδοχειακή επιχείρηση: η 

κερδοφορία (ή απόδοση) της επένδυσης και ο πελάτης. Η κερδοφορία είναι ο 

αντικειμενικός στόχος του ξενοδοχείου, ενώ η φροντίδα για παροχή σωστών 

υπηρεσιών (διαμονή, εστίαση-ποτά και αναψυχή) είναι το μέσο με το οποίο θα 

επιτευχθεί ο στόχος. Στη φάση της υλοποίησης τους, ο συντονισμός, η παρακολούθηση 

και ο έλεγχος είναι η προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές έχουν 

μεταφραστεί σε έργα. 

Οι επιχειρηματικές λειτουργίες θα πρέπει να μεταφραστούν σε οικονομικούς 

όρους και να διαμορφωθεί ένα οικονομικό πλάνο. Δεδομένου ότι όλα τα πλάνα 

απαιτούν χρηματοδότηση, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι πηγές χρηματοδότησης. 
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Βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός 

 

Μέσα στα πλαίσια των μακροπρόθεσμων οικονομικών πλάνων, πρέπει να 

δημιουργηθεί ένα σύστημα προϋπολογιστικού ελέγχου. Ο έλεγχος αυτός θα 

εξασφαλίσει ότι εκπονήθηκαν λεπτομερή πλάνα για κάθε έτος. Ουσιαστικά, πρόκειται 

για την εξειδίκευση των παραπάνω πλάνων σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους. Ως εκ 

τούτου, ο προϋπολογιστικός έλεγχος  είναι εργαλείο του βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού. 

Οι προϋπολογισμοί είναι οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν εκπονηθεί 

και εγκριθεί πριν την έναρξη μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου και αφορούν στην 

πολιτική που θα πρέπει να ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με σκοπό 

την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Είναι αναγκαίοι για τον καθορισμό των 

ευθυνών των στελεχών σε οικονομικούς όρους.  Κατ’ ουσία  γίνεται σύγκριση των 

λειτουργικών στοιχείων που πραγματοποιήθηκαν με τα προβλεπόμενα, καθώς επίσης 

και η διερεύνηση των αποκλίσεων που διαπιστώνονται. 

Υφίστανται δύο είδη προϋπολογισμού: 

 Ο λειτουργικός: αφορά στοιχεία των εσόδων και εξόδων, παρουσιαζόμενα σε 

μία μορφή παραπλήσια του λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

 Ο επενδυτικός (ή κεφαλαίων): έχει ως αντικείμενο τις μεταβολές στα 

περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικό) και στις υποχρεώσεις (παθητικό) της 

επιχείρησης.  

2.4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

 

Οι μορφές του σχεδιασμού ενώνονται και αποτυπώνονται με το καλύτερο δυνατό 

τρόπο στο επιχειρηματικό σχέδιο (ο διεθνής όρος είναι business plan).Είναι ο γραπτός 

στρατηγικός σχεδιασμός και προγραμματισμός των μελλοντικών ενεργειών της 

επιχείρησης. Ξεκίνησε να αποκτά φήμη, ιδίως στην ελληνική αγορά, όταν η 

στοιχειοθέτηση του έγινε υποχρεωτική προϋπόθεση για τη σύνταξη φακέλου προς 

υπαγωγή σε επιδοτούμενα προγράμματα. 

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι χρήσιμο για την έναρξη / λειτουργία/ βιωσιμότητα 

μίας επιχείρηση γιατί αποτελεί σημείο αναφοράς και καταδεικνύει την επίτευξη ή μη 

των στόχων της, συμβάλλοντας στις παρακάτω λειτουργίες: 

 Στη δομή και την οργάνωση της επιχείρησης 

 Στη λήψη αποφάσεων, βάση των στόχων που έχουν τεθεί 
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 Στην καταγραφή, ανάλυση και κατανόηση της αγοράς, των καταναλωτών και 

του ανταγωνισμού, γενικότερα του μίκρο και μάκρο περιβάλλοντος της 

επιχείρησης 

 Στην επαρκή χρηματοδότηση από τράπεζα ή άλλες πηγές, ώστε να είναι 

ελκυστική. 

Ανεξάρτητα από το λόγο κατάρτισης ενός επιχειρηματικού σχεδίου,  πρέπει να 

περιλαμβάνει στοιχεία ακριβή και αντικειμενικά, ώστε στον τελικό αποδέκτη να μη 

δημιουργούνται προσδοκίες που δεν είναι ρεαλιστικές. Επίσης, να μη παραλείπονται 

αρνητικά στοιχεία, τα οποία προκειμένου να περιοριστούν αργότερα ίσως χρειαστεί να 

αλλάξει κατεύθυνση το συνολικό πλάνο.  Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικότερο είναι 

να οδηγεί σε εφικτή επιχειρηματική ιδέα. 

2.4.1 ΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ 

Εισαγωγική περίληψη 

Αποτελεί το πιο σημαντικό μέρος ενός επιχειρηματικού σχεδίου, όπου για μια 

νεοϊδρυθείσα επιχείρηση δεν χρειάζονται τόσες πληροφορίες όσο για μια υφιστάμενη 

επιχείρηση.  Σε αυτό το στάδιο μπορούν να παρουσιασθούν ονόματα ιδρυτών, αριθμός 

εργαζομένων, τοποθεσία επιχείρησης, το όραμα της, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της. 

Επίσης, σημαντικό είναι να παρουσιάζεται η αποτελεσματικότητα του σχεδίου 

μάρκετινγκ, λίγες οικονομικές πληροφορίες, αλλά και μια προσέγγιση του γιατί η 

επιχειρηματική ιδέα αναμένεται να είναι επιτυχής, τώρα αλλά και στο μέλλον, ώστε να 

κερδίσει τις εντυπώσεις πιθανών επενδυτών. 

Περιγραφή επιχείρησης 

Εδώ γίνεται μια λεπτομερής περιγραφή της ιστορίας της επιχείρησης, πώς ξεκίνησε  η 

ιδέα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το επιχειρηματικό της μοντέλο. Επίσης, χρειάζεται 

να περιγραφεί το κοινό-στόχος της αγοράς και οι ανάγκες που θα ικανοποιήσουν τα 

παρεχόμενα προϊόντα ή οι υπηρεσίες.  

Ανάλυση αγοράς 

Η ανάλυση αγοράς είναι σημαντικό σημείο μιας και πρέπει να στοχοποιηθεί η αγορά 

που θα εξυπηρετήσουν τα προϊόντα της επιχείρησης, το μέγεθος και το δυναμικού της 

αύξησής της. Απαραίτητη είναι η ανάλυση των ανταγωνιστών, τα πιθανά εμπόδια 

εισόδου στην αγορά (τεχνολογικά, υψηλές επενδύσεις, έλλειψη καταρτισμένου 
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προσωπικού),  μέσω μιας swot ανάλυσης, όπου και θα εντοπισθούν πέρα των εμποδίων 

και οι ευκαιρίες. 

Οργάνωση και Διοίκηση 

Η οργανωτική δομή παίζει σημαντικό ρόλο ώστε να είναι ευδιάκριτα το ποιός κάνει τί 

και σε ποιο επιχειρησιακό επίπεδο. Κάθε επιχείρηση επιλέγει την οργανωτική δομή 

που θα υιοθετήσει ανάλογα με τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει και τα 

προϊόντα που παράγει. Επίσης, πρέπει να αναφέρονται εάν υπάρχουν επιπρόσθετα 

σχήματα ή συνεργασίες και συμμαχίες και οι εξειδικεύσεις αυτών. 

Προϊόντα και Υπηρεσίες 

Εδώ είναι απαραίτητη η περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών με έμφαση στα οφέλη 

που θα έχουν οι πελάτες. Συνοπτικά θα πρέπει να περιέχονται μία αναλυτική περιγραφή 

των προϊόντων ή υπηρεσιών, ποιές είναι οι δυνατότητες και χρήση τους, αλλά και τα 

καινοτόμα στοιχεία σε σχέση με ανταγωνιστικά προϊόντα. Επίσης, η περιγραφή των 

μελλοντικών σχεδίων της επιχείρησης όσον αφορά στο σχεδιασμό νέων προϊόντων και 

την παροχή νέων υπηρεσιών, προδιαθέτουν θετικά πιθανούς επενδυτές. 

Σχέδιο Marketing και Πωλήσεων 

Το επόμενο βήμα του επιχειρησιακού πλάνου θα πρέπει να εστιάζει στις ενέργειες που 

θα γίνουν για τη διείσδυση της αγοράς και την απόκτηση της κορυφαίας θέσης. Πολύ 

σημαντική είναι η διανομή των προϊόντων και τα κανάλια διανομής αυτών, τα οποία 

πρέπει να επιλεχθούν προσεκτικά, αλλά και το επικοινωνιακό πλάνο που πρέπει να 

ακολουθηθεί, με την επιλογή των κατάλληλων μέσων (διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, 

προσωπική πώληση κ.λπ.).   

Χρηματοδοτήσεις 

Σε πολλές περιπτώσεις οι δυνητικοί επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν όλες τις δυνατότητες 

που τους δίνονται για χρηματοδότηση και καταφεύγουν απευθείας στον τραπεζικό 

δανεισμό. Η πιστωτική αγορά σήμερα προσφέρει μεγάλη ποικιλία χρηματοδοτικών 

προϊόντων που μπορούν να βοηθήσουν το νέο επιχειρηματία στο επενδυτικό του 

σχέδιο. 

Οι απαιτήσεις σε χρηματοδότηση θα πρέπει αρχικά να προβλέπουν το κόστος, τα 

έσοδα και τα κέρδη των επόμενων δύο με τριών ετών. Περιγράφεται το κόστος 

εκκίνησης της επιχείρησης (έξοδα εγκατάστασης, αγοράς λογισμικού, λογιστικά 

κλπ).   Επίσης, πρέπει να υπάρχει λεπτομερής αναφορά για το πώς θα χρησιμοποιηθούν 

τα κεφάλαια που θα ληφθούν από την χρηματοδότηση. Σε περίπτωση που υπάρχουν 
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προοπτικές για πώληση, εξαγορά κ.λπ., θα ήταν σκόπιμο να αναφερθεί, γιατί συνολικά 

οι μελλοντικοί πιστωτές θέλουν να δουν τί σκοπεύει να κάνει η επιχείρησή τουλάχιστον 

στα επόμενα πέντε χρόνια. 

2.4.2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

Προκειμένου να καταρτιστεί ένα άρτιο επιχειρηματικό σχέδιο δύο είναι οι κυριότερες 

κατηγορίες εργαλείων που θα συμβάλουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση 

(ίδρυση, επέκταση, εξαγορά, επιχορήγηση νέας /υφιστάμενης επιχείρησης) ένα 

πλούσιο σύστημα πληροφόρησης θα παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που 

αναφέρθησαν προηγουμένως συν ότι θα λειτουργεί υποστηρικτικά σε όλα τα στάδια 

υλοποίησης που θα ακολουθήσουν. Επίσης, οι αριθμοδείκτες, η τυπολογία που 

συνεχώς εξελίσσεται, είναι το βασικό συστατικό στην ανάλυση της βιωσιμότητας της 

επιχειρηματικής ιδέας και της μετέπειτα πορείας της.  Μάλιστα συνδέονται άρρητα με 

την επάρκεια ή την ανάγκη ανεύρεσης των πηγών χρηματοδότησης της επιχείρησης. 

Γι αυτούς τους λόγους είναι άξιες αναφοράς αυτές οι δύο ομάδες εργαλείων.   

Σύστημα πληροφόρησης 

Η αποτελεσματικότητα των στελεχών εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό και από την 

πληροφόρηση που έχουν. Όλες οι λειτουργίες της οργάνωσης και διοίκησης – 

σχεδιασμός, οργάνωση, συντονισμός και έλεγχος – απαιτούν πληροφόρηση, η οποία 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων.  

Το βασικότερο στοιχείο που πρέπει να χαρακτηρίζει την πληροφόρηση είναι η 

ποιότητα και όχι η ποσότητα. Ως εκ τούτου, η πληροφόρηση, για να είναι χρήσιμη, θα 

πρέπει να διακρίνεται από τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Να είναι επακριβής 

 Να παρατίθεται σε εύληπτη μορφή 

 Να παρέχεται στην κατάλληλη συχνότητα 

 Να προέρχεται από έγκυρη πηγή 

Το λογιστήριο της ξενοδοχειακής επιχείρησης είναι η κυριότερη πηγή 

πληροφοριακών στοιχείων, πλην όμως απαιτείται προσοχή, ώστε η πληροφόρηση να 

μην είναι προσανατολισμένη προς τη λογιστική αλλά προς τη λειτουργία της 

επιχείρησης. 
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Ανάλυση αριθμοδεικτών 

Ενδεχομένως το σημαντικότερο εργαλείο οικονομικού σχεδιασμού για την τρέχουσα 

και την επιθυμητή κατάσταση να είναι οι αριθμοδείκτες. Είναι συστατικό στοιχείο της 

αξιολόγησης των οικονομικών πεπραγμένων της εκάστοτε εταιρίας και της πιθανής 

ανάπτυξης ή όχι στο άμεσο μέλλον.  

Υπάρχουν τρεις βασικοί μέθοδοι, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση 

λειτουργικών στοιχείων ή και αποτελεσμάτων: 

 Η διακλαδική ανάλυση: η επιχειρηματική επίδοση συγκρίνεται με άλλες 

παρόμοιες επιχειρήσεις ή κλαδικά πρότυπα. 

 Η χρονολογική ανάλυση: η επίδοση μιας επιχείρησης αποτιμάται διαχρονικά 

σε σχέση με τα αποτελέσματα παρελθόντων ετών. 

 Η ανάλυση αποκλίσεων: η επιχειρηματική επίδοση συγκρίνεται με τις 

προβλέψεις (προϋπολογισμένα αποτελέσματα). 

Όποια μέθοδο και να επιλεγεί, η ανάλυση αριθμοδεικτών μπορεί να συνεισφέρει 

θετικά στην απλοποίηση των τριών μεθόδων. Οι αριθμοδείκτες κατατάσσονται 

συνήθως σε κατηγορίες. Η πιο ενδεδειγμένη ταξινόμηση των αριθμοδεικτών είναι 

εκείνη που πραγματοποιείται με κριτήριο το είδος πληροφόρησης που επιθυμούμε να 

έχουμε. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το κριτήριο, έχουμε πέντε κατηγορίες 

αριθμοδεικτών: 

 Ρευστότητας 

 Διοίκησης χρέους 

 Κερδοφορίας 

 Λειτουργίας 

Στην περίπτωση των ξενοδοχείων, όπως και σε κάθε επιχειρηματική 

δραστηριότητα, οι αριθμοδείκτες αποτελούν μέτρο σύγκρισης των οικονομικών 

καταστάσεων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικοί στον έλεγχο/ παρακολούθηση των 

επιχειρηματικών λειτουργιών. Αποτελούν βάση μέτρησης, ανάλυσης και αποτίμησης 

των αποτελεσμάτων. Είναι μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάγκη 

χρηματοδότησης ή όχι της εταιρίας.  

Ενδεικτικά για κάθε προαναφερόμενη κατηγορία αριθμοδεικτών ακολουθεί ένα 

τυπολόγιο, το οποίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο στον ευρύτερο επιχειρηματικό 

σχεδιασμό. 

 Αριθμοδείκτης ρευστότητας: 
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Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού = Κυκλοφορούν ενεργητικό / τρέχουσες 

(βραχυπρόθεσμες) υποχρεώσεις 

 Αριθμοδείκτης διοίκησης χρέους:  

Αριθμοδείκτης δανειακής επιβάρυνσης= Δανειακά κεφάλαια/ μετοχικό κεφάλαιο 

 Αριθμοδείκτης διοίκησης περιουσιακών στοιχείων: 

Αριθμοδείκτης αντικατάστασης αποθεμάτων= Αριθμός ημερών προμηθειών ανά έτος 

(365)/ αντικατάσταση αποθεμάτων 

 Αριθμοδείκτης κερδοφορίας: 

Αριθμοδείκτης καθαρών κερδών= Καθαρά κέρδη προ φόρων/ συνολικά έσοδα 

 Αριθμοδείκτης λειτουργίας: 

o Λειτουργικός αριθμοδείκτης τμήματος δωματίων 

Μέση τιμή δωματίων= έσοδα από δωμάτια/ ενοικιασθέντα δωμάτια 
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3. ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Γενικά με τον οικονομικό όρο Εταιρική χρηματοδότηση, ή Χρηματοδότηση 

επιχείρησης, χαρακτηρίζεται το σύνολο των ενεργειών εκείνων για τη 

διάθεση κεφαλαίων σε μία νόμιμη επιχείρηση, ανεξάρτητα του είδους της, με στόχο 

την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Ως έννοια ταυτίζεται με την άντληση 

κεφαλαίων είτε ιδίων είτε ξένων. Η χρηματοδότηση διαδραματίζει το σημαντικότερο 

ρόλο στο κύκλο ζωής μίας εταιρίας, καθότι είναι αυτή η ενέργεια που δίνει ώθηση στην 

εξέλιξη της εταιρίας σε περιόδους που χρήζει ανάκαμψης, ειδικά σε φάσεις ύφεσης είτε 

εσωτερικής, είτε εθνικής εμβέλειας, όπως αυτή που διανύει η χώρας μας τη σημερινή 

εποχή. 

3.2 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

 

Στη πράξη η οποιαδήποτε χρηματοδότηση επιχείρησης περιλαμβάνει δύο σκέλη: 

αφενός την πηγή προέλευσης των κεφαλαίων της χρηματοδότησης, και αφετέρου τη 

χρήση , ή τον προορισμό των κεφαλαίων της χρηματοδότησης. 

Α. Από τη βασική αυτή διάκριση ως προς το πρώτο σκέλος διακρίνονται τρεις τύποι 

πηγών χρηματοδότησης, οι οποίες και είναι: 

 Η Τραπεζική χρηματοδότηση, η οποία και ταυτίζεται με την τραπεζική 

δανειοδότηση, που επιχειρείται από το κεφάλαιο των καταθετών. 

 Η Κεφαλαιαγορά. Μέσω αυτής οι επιχειρήσεις εκδίδουν μετοχές ή ομολογίες 

τις οποίες και προωθούν στις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Έτσι εκδίδοντας 

μετοχές αποφεύγεται η καταβολή τόκων πλην όμως παραχωρείται μέρος της 

ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων σε νέους μετόχους, ενώ εκδίδοντας ομόλογα 

αποφεύγεται η εκχώρηση μέρους της ιδιοκτησίας των πλην όμως 

επιβαρύνονται των εξόδων των τοκοχρεολυσίων και μάλιστα σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

 Η Αυτοχρηματοδότηση ή Εσωτερική Χρηματοδότηση. Πρόκειται για τον 

πλέον υγιέστερο οικονομικό τρόπο χρηματοδότησης που επιτυγχάνεται με 

δέσμευση κερδών με επακόλουθο τη διανομή μειωμένων μερισμάτων. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Β. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της βασικής διάκρισης, δηλαδή της χρήσης των 

κεφαλαίων σε χρόνο αποπληρωμής τους, οι χρηματοδοτήσεις διακρίνονται σε: 

 Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση 

 Μεσο-μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση 

3.2.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Η αυτοχρηματοδότηση ή εσωτερική χρηματοδότηση είναι η πιο συνηθισμένη μορφή 

χρηματοδότησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι αποφεύγεται το κόστος 

διαμεσολάβησης, γεγονός το οποίο τη θέτει ως άμεση και συμφέρουσα επιλογή μεταξύ 

των υπολοίπων πηγών.  Οι βασικότερες πηγές εσωτερικής χρηματοδότησης 

προσδιορίζονται ως εξής: 

 Αύξηση ιδίων κεφαλαίων με μεταγενέστερες εισφορών των επιχειρηματιών 

 Έκδοση νέων μετοχών 

 Μετατροπή των πιστωτών σε μετόχους 

 Ενσωμάτωση των υπαρχόντων αποθεματικών στο μετοχικό κεφάλαιο 

 Κεφαλαιοποίηση των πραγματοποιηθέντων κερδών 

 Πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

Στα οφέλη της εσωτερικής χρηματοδότησης, εκτός από το μηδενικό κόστος 

διαμεσολάβησης, προστίθεται η ανεξαρτησία έναντι των εξωτερικών δανειστών, 

διευκολύνεται η διαδικασία εξεύρεσης πρόσθετων εξωτερικών κεφαλαίων με πιο 

ευνοϊκούς όρους και γενικότερα διευρύνονται οι επενδυτικές επιλογές. Σε κάθε 

περίπτωση το να είναι σε θέση μία επιχείρηση να αυτοχρηματοδοτηθεί είναι στοιχείο 

υγιούς χρηματοδοτικής διάρθρωσης.  

3.2.2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Η τραπεζική χρηματοδότηση και η είσοδος στη κεφαλαιαγορά είναι η δύο πιο 

αντιπροσωπευτικές μορφές εξωτερικής χρηματοδότησης.  

Τραπεζικός δανεισμός 

Ο τραπεζικός δανεισμός δύναται να χρηματοδοτήσει είτε μέρος επενδυτικού κόστους 

(αγορά εξοπλισμού, πρώτη εγκατάσταση κτλ.), είτε να καλύψει λειτουργικό κόστος – 

θέματα ρευστότητας. 
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Με βάση τη χρονική διάρκεια, ο τραπεζικός δανεισμός διαχωρίζεται σε 

βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο. 

 Βραχυπρόθεσμες είναι οι χρηματοδοτήσεις που σχετίζονται με το κεφάλαιο 

κίνησης. Είναι μικρής διάρκειας, συνήθως μέχρι ενός έτους, ενώ σπάνια 

αγγίζουν τα τρία έτη. Δάνεια κεφαλαίου κίνησης εξυπηρετούν κυρίως ανάγκες 

ρευστότητας της επιχείρησης 

 Μακροπρόθεσμες είναι οι χρηματοδοτήσεις που σχετίζονται με την αγορά 

εξοπλισμού, τη κατασκευή ή ανακαίνιση μέρους ή συνόλου της 

επαγγελματικής στέγης. Η διάρκεια τους ξεπερνά το ένα έτος και διαφέρει ο 

τόκος και οι εξασφαλίσεις που λαμβάνει η τράπεζα. 

Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα αυτής της επιλογής χρηματοδότησης είναι τα 

εξής: 

 Διατηρείται η ευελιξία της κυριότητας των πάγιων στοιχείων – η επιχείρηση 

κατέχει την πλήρη κυριότητα των στοιχείων της και τον έλεγχο επί αυτών, 

καθώς επίσης καθορίζει τον τρόπο χρήση και οικονομικής εκμετάλλευσης 

 Δεν υφίσταται τραπεζικός έλεγχος – καταβάλλονται οι δόσεις χωρίς να υπάρχει 

έλεγχος για την αποδοτικότητα της επένδυσης εκ μέρους της τράπεζας 

(δανειστής) 

 Ευελιξία, επίσης, παρουσιάζουν ιδιαιτέρως τα βραχυπρόθεσμα δάνεια στην 

αποπληρωμή τους, ειδικά όταν πρόκειται για φερέγγυα επιχείρηση οι όροι 

αποπληρωμής και ο χρόνος αναπροσαρμόζεται σε εύλογα πλαίσια 

Κάθε επιλογή όμως κρύβει και τα μειονεκτήματα της: 

 Δεν υπάρχουν φορολογικές ελαφρύνσεις όπως για παράδειγμα συμβάνει με τη 

χρηματοδοτική μίσθωση 

 Η ταχύτητα επιλογής, αίτησης και λήψης ενός δανείου είναι συνήθως 

χρονοβόρα, ιδιαιτέρως στην εποχή που διανύουν οι ελληνικές τράπεζας έπειτα 

από μια μακρά περίοδο συγχωνεύσεων και ελέγχων των κεφαλαίων 

 Όσο υψηλή είναι η χρηματοδότηση τόσο μεγαλύτερες είναι οι εγγυήσεις που 

απαιτεί η τράπεζα από την επιχείρηση προκειμένου να εξασφαλίσει μία ομαλή 

εξόφληση του δανεικού ποσού 

Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, η αποπληρωμή των δανείων μπορεί να 

αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και να αναγκάσει τον επιχειρηματία σε ρευστοποίηση 

του κεφαλαίου του ώστε να τηρηθούν οι όροι της συμφωνίας 
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Αξίζει εν συνεχεία να αναφερθούμε αναλυτικότερα στις δύο μεγάλες διακρίσεις των 

δανείων και συγκεκριμένα στα δάνεια κεφαλαίου κίνησης και στα μακροπρόθεσμα. 

Δάνεια κεφαλαίου κίνησης 

Τα πιστωτικά ιδρύματα προσφέρουν ολοκληρωμένα πακέτα για την κάλυψη 

των αναγκών ρευστότητας τω ν επιχειρήσεων υπό τη μορφή των ανοιχτών δανείων και 

των αλληλόχρεων λογαριασμών. Στα ανοιχτά δάνεια δίνεται στο δανειολήπτη ένα 

πιστωτικό όριο μέχρι το οποίο μπορεί να δανείζεται. Ο επιχειρηματίας έχει τη 

δυνατότητα να επαναδανείζεται όταν έχει ανάγκη ως το όριο που του έχει χορηγηθεί 

χωρίς να υποχρεούται να επιστρέψει μέρος του κεφαλαίου.  

Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης είναι συνάρτηση του μεγέθους, της 

αποδοτικότητας και των προοπτικών βιωσιμότητας της επιχείρησης που το λαμβάνει. 

Όταν υπάρχει σταθερό business plan, τότε υπάρχει δυνατότητα ευνοϊκότερων όρων 

αποπληρωμής. 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια ξεπερνούν το ένα έτος σε χρόνο αποπληρωμής, η 

σύμβαση δανείου έχει προσδιορισμένη λήξη και  το ποσό είναι προκαθορισμένο. Τα 

δάνεια εξοφλούνται με τοκοχρεολυτικές δόσεις, σε τακτές ημερομηνίες ή με ισόποσες 

χρεολυτικές δόσεις ή εφάπαξ. Επίσης, στη σύμβαση γίνεται γνωστό εξαρχής το είδος 

της εγγύησης που θα εξασφαλίσει την ομαλή αποπληρωμή του δανείου. Οι 

σημαντικότερες εκφάνσεις του μακροπρόθεσμου δανεισμού στην πράξη είναι οι εξής:  

Δάνεια για κατασκευή ακινήτου 

Τα δάνεια επαγγελματικής στέγης αφορούν τη χρηματοδότηση για την αγορά 

έτοιμου ή υπό κατασκευήν επαγγελματικού ακινήτου, οικοπέδου, καθώς και στην 

ανέγερση, αποπεράτωση, προσθήκη, επισκευή ή συντήρηση επαγγελματικού 

ακινήτου. Η διάρκεια τους κυμαίνεται από 3 μέχρι 30 χρόνια ανάλογα με την τράπεζα 

και τον πελάτη και παρέχεται εξασφάλιση στην τράπεζα με την προσημείωση του 

ακινήτου. 

Δάνεια αγορά πάγιου εξοπλισμού 

Χορηγούνται με σκοπό την εκτέλεση των επενδυτικών προγραμμάτων της επιχείρησης 

ή κάλυψης άλλων αναγκών, όπως η δημιουργία ή επέκταση των κτιριακών 

εγκαταστάσεων, η απόκτηση καινούργιου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού 

(μηχανημάτων ή επίπλων), η αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου κ.α.. το ποσοστό 

κάλυψης εξαρτάται από την κατηγορία και τη μορφή της χρηματοδότησης αλλά και 

από το μέγεθος, την αποδοτικότητα και τις προοπτικές της επιχείρησης. 
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Κεφαλαιαγορά 

Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο για μία επιχείρηση είναι ανάμεσα στις πιο 

διαδεδομένες μεθόδους χρηματοδότησης παρά την όποια ευαισθησία των 

χρηματιστηριακών δεικτών και αποδόσεων. Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη 

είναι κυρίως το μέγεθος της επιχείρησης και τα έσοδα της. Δευτερευόντως 

συνεκτιμούνται οι ανάγκες για άντληση κεφαλαίων και οι συνθήκες της αγοράς για τον 

εκάστοτε κλάδο δραστηριότητας. 

Μία θέση στη κεφαλαιαγορά σημαίνει καλές πιθανότητες χρηματοδότησης για 

επέκταση της εταιρίας χωρίς να αναληφθεί εξωτερικό χρέος. Βέβαια στην ελληνική 

αγορά που δεσπόζει ο θεσμός της οικογενειακής επιχείρησης, χάνεται ο έλεγχος και 

χωλαίνει η διαδικασία αξιοποίησης του χρηματιστηρίου. 

Από τις βασικότερες προϋποθέσεις εισαγωγής είναι η σωστή επιχειρηματική 

διάρθρωση, η κατάλληλη αναλογία ιδίων και ξένων κεφαλαίων. Μία προγενέστερη 

επιτυχή ολοκλήρωση επενδυτικού προγράμματος εμπλουτίζει το βιογραφικό της 

υποψήφιας εταιρίας. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι η δημοσιοποίηση των 

οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, όπου με διαύγεια αποτυπώνονται τα 

οικονομικά μεγέθη της. Σε περίπτωση κερδοφόρων χρήσεων και θετικών προοπτικών 

συμπληρώνεται με το καλύτερο τρόπο η υποψηφιότητα για μία θέση στο πίνακα των 

μετοχών. 

Πλεονεκτήματα εισαγωγής στο χρηματιστήριο 

Τα βασικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη συγκεκριμένη μέθοδο 

χρηματοδότησης είναι τα παρακάτω: 

 Άντληση κεφαλαίων: η επιχείρηση μπορεί να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση 

που της είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της δραστηριότητας της χωρίς να 

εμπλακεί με το τραπεζικό σύστημα και τις ανάλογες δεσμεύσεις του. Επίσης, 

προσφέρονται εναλλακτικές λύσεις σε μικροεπενδυτές να επενδύσουν και να 

αντλήσουν κεφάλαιο σε πιο παραγωγικές και αποτελεσματικές επενδύσεις. 

 Προοπτικές ανάπτυξης: στην ελληνική αγορά πλειοψηφούν οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις. Το χρηματιστήριο είναι μία ισχυρή ευκαιρία να δώσουν χώρο σε 

νέους μετόχους που θα δώσουν ώθηση στην επιχείρηση για νέες παραγωγικές 

και διοικητικές μεθόδους. 

 Επενδύσεις στο εξωτερικό: η χρηματιστηριακή αγορά δε γνωρίζει σύνορα. Οι 

επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν κεφάλαια ή να 

επαναεπενδύσουν σε ξένες εισηγμένες εταιρίες. Σε περίπτωση, μάλιστα, που 
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τίθενται διεθνείς στόχοι, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας με τη 

συγκεκριμένη μέθοδο χρηματοδότησης. 

 Εταιρική εικόνα: η εικόνα μίας εταιρίας αναβαθμίζεται καθιστώντας την 

ικανή να εξασφαλίζει τα έσοδα της με καλύτερους όρους από μία άλλη όχι τόσο 

διαφημισμένη εταιρία. 

 Εξαγορές και συγχωνεύσεις: η πρόσβαση στις οικονομικές καταστάσεις που 

δημοσιεύουν υποχρεωτικά οι εισηγμένες εταιρίες δίνει τη δυνατότητα σε 

αυτούς που υποβάλλουν προσφορά να προβούν σε ακριβέστερες αξιολογήσεις 

των δυνατοτήτων της εταιρίας που θα επενδύσουν και η διαδικασία της 

συνεργασίας να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα. 

 Ο ισοσκελισμός των πλεονεκτημάτων έρχεται από τα μειονεκτήματα που 

ακολουθούν: 

 Απώλεια ελέγχου: οι προσωποκεντρικές – οικογενειακές επιχειρήσεις πλέον 

αναγκάζονται να αλλάξουν δομή, να δώσουν χώρο και χρόνο μέσω των γενικών 

συνελεύσεων στους νέους μετόχους.  

 Δημοσίευση πληροφοριών: η σημαντικότερη δέσμευση για την εισαγωγή στη 

χρηματαγορά είναι η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των 

εισαχθέντων εταιριών, με σκοπό την προβολή της πραγματικής εικόνας αυτών. 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται βάσει Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων και κατά αυτό τον τρόπο γίνονται κατανοητές από τους επίδοξους 

μετόχους ανά την εμφύλιο.  

 Κόστος εισαγωγής: όσον αφορά το αρχικό κόστος που απαιτείται για την 

προετοιμασία των δημόσιων προτάσεων, π.χ. αμοιβές προς τους δικηγόρους, 

λογιστές, ανάδοχους, κτλ, οι εταιρίες που επιθυμούν δημόσια εισαγωγή θα 

πρέπει να καταβάλουν αμοιβή, όπως αυτή ορίζεται από τους κανονισμούς του 

κάθε Χρηματιστηρίου. 
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4. ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Στην καθημερινότητα της αγοράς, οι ελπίδες για χρηματοδότηση των εταιριών 

στρέφονται προς τις κρατικές επιχορηγήσεις περισσότερο από μία εσωτερική 

αναδιοργάνωση που καταλήγει σε εταιρική χρηματοδότηση με τις προαναφερόμενες 

μεθόδους. Από τις περιόδους προ οικονομικής ύφεσης ξεκίνησε να γίνεται δημοφιλής 

η κρατική ενίσχυση στις αναπτυξιακές προσπάθειες των επιχειρήσεων. Ευρωπαϊκά και 

εγχώρια κονδύλια χορηγούνται στην αγορά προκειμένου να υποστηριχθούν νέες και 

υφιστάμενες επιχειρηματικές ιδέες. 

Όπως θα αναλυθεί παρακάτω, γίνεται μία μνεία στην τρέχουσα κατάσταση 

κρατικής ενίσχυσης, καθότι δεν υπάρχει λόγος στην παρούσα εργασία να γίνει 

αναφορά σε προγράμματα προηγούμενων ετών. Το ευρύτερο πλαίσιο των ενισχύσεων, 

τα κριτήρια και η διαδικασία υπαγωγής, όπως επίσης, ο τρόπος αξιολόγησης και 

καταβολής των ενισχύσεων δε διαφέρει πολύ ανά εγκεκριμένο πρόγραμμα διαχρονικά. 

Η ουσία είναι να δοθεί προτεραιότητα σε μεγάλες επενδύσεις και σε ευπαθείς ομάδες 

(γεωγραφικά). 

4.2 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 

 

Πρόγραμμα "Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον 

εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών" 

 

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων 

πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για 

τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση 

τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων 

προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και 

διεθνή τουριστική αγορά.  

Σε αντίθεση με προγενέστερα αντίστοιχα διατάγματα, πλέον δίνεται έμφαση σε 

δραστηριότητες όπως τα υδατοδρόμια, τις μαρίνες, τα logistics και τις τουριστικές 

μονάδες υγείας.    

Επενδυτικές δραστηριότητες που δύναται να υπαχθούν: 
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 ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που 

αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων  

 επέκτασης και εκσυγχρονισμός κλειστών ξενοδοχειακών μονάδων εφόσον θα 

αναβαθμιστούν σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων  

 δημιουργία εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (Συνεδριακών 

Κέντρων, Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, θεματικών Πάρκων, Τουριστικών 

Λιμένων Σκαφών Αναψυχής, γηπέδων Γκολφ, Εγκαταστάσεων Τουρισμού 

Υγείας, εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών, Χιονοδρομικών 

Κέντρων, Κέντρων Προπονητικού - Αθλητικού Τουρισμού, 

Αυτοκινητοδρομίων).  

 μετατροπής χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε 

ξενοδοχειακές μονάδες 3 αστέρων, και υφιστάμενων ξενοδοχείων που 

λειτουργούν σε παραδοσιακα-διατηρητέα κτήρια και αναβαθμίζονται σε 

κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων 

 εκσυγχρονισμού κάμπινγκ Γ’ τάξης και άνω, καθώς και μετατροπής τους σε 

ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχεία τουλάχιστον 3 αστέρων  

 εκσυγχρονισμού και επέκτασης ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, 

όταν κατατίθενται επενδυτικά σχέδια με τη μορφή δικτύων συνεργασίας 

επιχειρήσεων αυτής της κατηγορίας.  

 επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών 

μονάδων πριν συμπληρώσουν επτά χρόνια λειτουργίας 

 

Διαδικασία Υπαγωγής 

Οι αιτήσεις υπαγωγής στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο γίνονται εντός του χρονικού 

πλαισίου που ανακοινώνεται με επιμέρους υπουργικές αποφάσεις και υποβάλλονται 

μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων . Δε κατατίθεται πλέον 

φυσικός φάκελος τεκμηρίωσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρά μόνο σε 

περίπτωση εγκριτικής απόφασης. (www.ependyseis.gr/mis ). 

 

Περιοχή εφαρμογής 

Όλη η Ελλάδα 

 

 

http://www.ependyseis.gr/mis
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Όροι και προϋποθέσεις 

Για τις ανάγκες του παρόντος Προγράμματος, οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται ως 

ακολούθως : 

 Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν δύο (2) ή περισσότερες 

πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.  

 Νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015. 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης: 

 οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι 

θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές. 

 οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο 

διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται 

κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους 

και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. 

franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ). 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού 

δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του 

έτους 2015 ή το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€), αν ο κύκλος 

εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000€ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των 

δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€). 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 

 Μηχανήματα – Εξοπλισμός 

 Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και 

Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος 

 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

 Προβολή – Προώθηση μέχρι 15.000€ 

 Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 20.000€ 

 Μεταφορικά μέσα μέχρι 15.000€ 

 Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου μέχρι 2.500 € 

 Μελέτες / έρευνες αγοράς. 5.000€ και μέχρι 2.500 €/μελέτη 
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 Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ 

ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ 

 

Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε € 90.000.000, ποσό το οποίο θα διανεμηθεί 

ανά την επικράτεια βάση επιμέρους υπουργικών αποφάσεων. 

 

Τα γενικής εφαρμογής κίνητρα που προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος είναι τα 

ακόλουθα: 

 Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή 

φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία 

προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία από το σύνολο των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού 

προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή 

αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Η φοροαπαλλαγή δεν μπορεί να 

υπερβαίνει ετησίως το 20% του συνολικού ποσού της φοροαπαλλαγής και 

μπορεί να επιμερισθεί σε βάθος 15ετίας. 

 Δημόσια επιχορήγηση από 10% έως 45% με κριτήρια γεωγραφικά αλλά και 

ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. 

 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση καινούργιου 

μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Η επιδότηση συνίσταται στην κάλυψη 

από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων και δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα επτά έτη. 

 Κάλυψη από το Δημόσιο του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας 

που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν 

λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση. 

 Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω Ταμείου Συμμετοχών. 

Σε αντίθεση με όσα είχαν θεσμοθετηθεί το 2013 και προέβλεπαν ακόμη και την 

προκαταβολή του 100% της ενίσχυσης, υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης 

ισόποσης εγγυητικής επιστολής, τώρα προκαταβολές των ενισχύσεων θα χορηγούνται 

μόνο μετά την ολοκλήρωση του 50% της επένδυσης. Η αλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία 

αφενός λόγω των πολύ υψηλότερων απαιτήσεων που θέτουν οι τράπεζες για την 
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έκδοση εγγυητικών επιστολών και αφετέρου λόγω του σκανδάλου των πλαστών 

εγγυητικών επιστολών, το οποίο αποκαλύφθηκε πριν από δύο χρόνια. 

 

Προβληματικά σημεία 

Με τον νέο νόμο καταργείται ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ίδιας συμμετοχής, ενώ 

ως επενδυτικό σχέδιο μπορεί να θεωρηθεί και η απόκτηση του συνόλου στοιχείων 

ενεργητικού που ανήκουν σε επιχείρηση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από 

επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των 

μετοχών μιας επιχείρησης. 
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4.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ LEADER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 

ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ  

 

Επιδοτήσεις σε μικρές επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν ξεκίνημα ή να 

εκσυγχρονίσουν τις ήδη υφιστάμενες που δραστηριοποιούνται  στον αγροτουρισµό, 

την οικοτεχνία, τη βιοτεχνία και τις υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές της χώρας 

χρηματοδοτεί το πρόγραμμα Leader . 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα Leader που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης επιδοτούνται επενδύσεις προϋπολογισμού έως 600.000 ευρώ. 

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Leader πρέπει 

να έχουν αντικείμενο ή να δραστηριοποιηθούν στους παρακάτω κλάδους:  

 Μεταποίηση και συσκευασία αγροτικών προϊόντων  

 Οικοτεχνία: επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών- επιχειρήσεις παραγωγής ειδών 

διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση  

 Χώροι εστίασης και αναψυχής  

 Επιχειρήσεις καταλυμάτων  

 Επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού  

 Τουριστικά γραφεία  

Συγκεκριμένα όσον αφορά το κλάδο του τουρισμού, το πρόγραμμα Leader 

επιδοτεί σε ποσοστά από 40% έως 60% την ίδρυση ή τον εκσυγχρονισμό μικρών 

τουριστικών καταλυμάτων, αλλά και επενδύσεις στον εναλλακτικό τουρισμό. Για την 

επαγγελματική ενασχόληση με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού χρηματοδοτούνται 

δραστηριότητες όπως επισκέψιμα αγροκτήματα, έφιππες διαδρομές, ποδηλασία, 

ράφτινγκ, κανό, αναρρίχηση, parapente κ.λπ. 

Oι δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν για τα τουριστικά καταλύματα 

αλλά και για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού είναι: 

 Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, 

υδραυλικών εργασιών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ. 

 Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως 

ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, 

περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις κ.λπ. 
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 Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου 

του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. 

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης. 

 Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της 

επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς παραδοσιακών ξύλινων 

σκαφών, λοιπών σκαφών μόνο για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων καταδυτικού 

τουρισμού, καθώς και δαπάνες για την αγορά αλόγων για δραστηριότητες 

περιήγησης. 

 Δαπάνες αγοράς οχημάτων για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού με 

σκοπό τη μεταφορά ειδικού εξοπλισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η 

αναγκαιότητά τους. 

 Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και 

συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική 

άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την 

εγκατάσταση AΠE κ.λπ. Oι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 

12% του συνολικού κόστους της επένδυσης. 

 Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, 

η αξιοποίηση του διαδικτύου και σε ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους. 

 Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και 

πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ.), στην 

περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της 

επένδυσης. 

 Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που 

καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια 

εθνικά όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των 

συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους. 

 Kόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων 

προσέγγισης LEADER. 

 

4.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
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Προγράμματα Voucher 

 

Η κρατική παρέμβαση στην εξέλιξη των εγχώριων τουριστικών μονάδων δεν 

εξαντλείται μόνο με την μορφή επιχορήγησης του αρχικού κόστους κατασκευής και 

διαμόρφωσης των καταλυμάτων, παρά δίνει ισάξια έμφαση στη στελέχωση με 

καταρτισμένο προσωπικό.  

Τα τελευταία χρόνια της εγχώριας ύφεσης, δίνεται η δυνατότητα μέσω 

προγραμμάτων Voucher (μτφ. Επιταγή εισόδου), χωρίς την επιβάρυνση εκ μέρους των 

επιχειρήσεων, να εκπαιδεύονται άνεργοι όλων των ηλικιών και να τοποθετούνται σε 

ανάλογες θέσεις εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις με εξ ολοκλήρου κρατική 

κάλυψη του μισθολογικού κόστους για όλη την περίοδο παροχής υπηρεσίας τους στις 

μονάδες. 

Ενδεικτικά το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι το πρόγραμμα που 

προκηρύχτηκε το περασμένο Μάρτιο 2016 και αφορούσε 6.500 ανέργους και 

οικονομικά μη ενεργούς.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους περιλαμβάνουν: 

 Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών 

 Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που 

συνδέονται με τον τουρισμό, συνολικής διάρκειας 420 ωρών, σε 2 φάσεις. Η 

διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α’ και β’ φάση) δεν θα 

υπερβαίνει τους 6 μήνες. 

 Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων 

από το ΙΝ.ΣΕΤΕ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατάρτιση που αφορούν: 

1. στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών 

αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων με τις ανάγκες των 

επιχειρήσεων,  

2. στην τοποθέτηση του ωφελούμενου στην επιχείρηση πρακτικής 

άσκησης. 

Η δράση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται 

από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της Πρωτοβουλίας για την 

Απασχόληση των Νέων.  
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Επί της ουσίας, οι ωφελούμενοι της δράσης καταρτίζονται σε ειδικά 

εκπαιδευτικά κέντρα σε δραστηριότητες που αφορούν την εργασία σε τουριστικά 

καταλύματα και εν συνεχεία αποστέλλονται στις επιχειρήσεις για ένα εξάμηνο με 

ανταμοιβή την αρχική τους επιμόρφωση και το συμβολικό μισθό που τους αποδίδεται 

στο τέλος του εξαμήνου. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν τα άτομα αυτά σε 

επικουρικές θέσεις και εφόσον η διάρκεια απασχόλησης τους συμβαδίζει με την 

τουριστική περίοδο (συνήθως στην Ελλάδα δε ξεπερνά η εποχικότητα το εξάμηνο) να 

μην επιβαρυνθούν με επιπλέον κόστος εργασίας. 

 

Πρόγραµµα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων  

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του 

Ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 91/Α/20-05-1985), οι οποίες ορίζουν: «Ο ΟΑΕ∆ µπορεί να 

επιδοτεί ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, εφόσον συνεχίζουν 

την απασχόληση εργαζομένων και κατά την περίοδο περιορισµού ή αναστολής της 

δραστηριότητάς τους. Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετική αίτηση 

στον ΟΑΕ∆, ο οποίος ανάλογα µε την περιοχή όπου λειτουργούν, τον αριθµό του 

προσωπικού που απασχολούν, την κατηγορία στην οποία υπάγονται και άλλα συναφή 

κριτήρια, καταρτίζει πίνακα των επιχειρήσεων που σύµφωνα µε τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας κρίνει ότι πρέπει να επιδοτηθούν. Το ύψος της επιδότησης δεν µπορεί να είναι 

µεγαλύτερο από τα ποσά των επιδοµάτων ανεργίας που θα κατέβαλλε ο ΟΑΕ∆ στους 

εργαζοµένους στην επιχείρηση αν έπαυαν να απασχολούνται κατά τη διάρκεια του 

περιορισµού ή της αναστολής της δραστηριότητας της επιχείρησης». 

Το κόστος υλοποίησης του προγράµµατος καλύπτεται από τον προϋπολογισµό 

του ΟΑΕ∆ στον οποίο έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις. Η ενίσχυση που θα λάβει 

µια επιχείρηση βάσει της παρούσας απόφασης, αθροιζόµενη µε οποιαδήποτε άλλη de 

minimis ενίσχυση (Καν.1998/2006) έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών τελευταίων 

οικονοµικών ετών.  

Στο πρόγραµµα διατήρησης θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές µονάδες 

µπορούν να υπαχθούν οι κάθε µορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν 

σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ, και  
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 είναι εποχικές, είχαν διακόψει τη συνεχόµενη λειτουργία τους τουλάχιστον για 

δύο έτη, κατά την προηγούµενη πενταετία, και συγκεκριµένα την χρονική 

περίοδο από 1η Νοεµβρίου µέχρι 28η Φεβρουαρίου, εκτός εάν µετείχαν σε ένα 

τουλάχιστον από τα προηγούµενα προγράµµατα διατήρησης θέσεων εργασίας 

για τη χειµερινή περίοδο ή είναι νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις  

 οι ξενοδοχοϋπάλληλοι για τους οποίους θα ζητήσουν να επιχορηγηθούν, να 

δικαιούνται επίδοµα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού 

διαστήµατος της επιµήκυνσης. ∆εν υπάγονται : Στο πρόγραµµα δεν µπορεί να 

επιχορηγηθεί ξενοδοχειακή επιχείρηση ή/και ξενοδοχειακή µονάδα για το 

προσωπικό της, το οποίο πριν την 1η Νοεµβρίου είχε συνεχόµενη δωδεκάµηνη 

απασχόληση στην ίδια ή/ και σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση. 
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5. ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

Οι μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προκειμένου να συγχρονίζονται με τις 

παγκόσμιες οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις ακολουθούν στρατηγική 

συγκεντρωτικής ανάπτυξης, εναποθέτουν δηλαδή τους πόρους τους σε ένα μόνο 

προϊόν, μία αγορά και μία κυρίαρχη τεχνολογία. Οι σημαντικότερες εκδοχές που 

μπορεί να λάβει μία τέτοια απόφαση είναι οι εξής: συμβάσεις μάνατζμεντ, στρατηγικές 

συμμαχίες, franchising, εξαγορές, επιχειρηματικές συμμετοχές. 

Οι βασικές στρατηγικές που κυριαρχούν στις επιλογές των μεγάλων ξενοδοχειακών 

μονάδων συνοψίζονται σε τρεις: 

 Επέκταση με στόχο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς 

 Δημιουργία στοχευόμενης προσέγγισης σε ιδιαίτερο τμήμα αγοράς 

 Πολύπτυχη εξυπηρέτηση σε υπο-τμήμα της αγοράς 

Είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά, οι παραπάνω επιλογές έχουν άμεσα 

αποτελέσματα στις οικονομίες κλίμακας όλων των επιμέρους τμημάτων των 

καταλυμάτων που τις λαμβάνουν. 

5.2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ MANAGEMENT 

 

Κατ’ ουσία η σύμβαση management είναι μία από κοινού συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη 

ξενοδοχείου και επιχείρησης λειτουργίας ξενοδοχείων ότι η δεύτερη συμβαλλόμενη θα 

έχει την πλήρη εποπτεία για την εύρυθμη λειτουργία του management του 

καταλύματος. Στην πλειοψηφία τέτοιων συνεργασιών, οι εταιρίες management 

κατέχουν μετοχικό κεφάλαιο της αρχικής εταιρίας – ιδιοκτήτριας του ακινήτου και 

συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. 

Η σύμβαση είναι ένα μακροσκελές κείμενο όπου ορίζονται με σαφήνεια η 

διάρκεια της συνεργασίας, όροι ανταμοιβής, ρήτρες ανανέωσης του συμβολαίου και η 

μορφή της συνεισφοράς των δύο μερών. Η συνεισφορά μπορεί να γίνει με τη μορφή 

δανείου ή μετοχικού κεφαλαίου, σε κάθε περίπτωση δεν αποφεύγεται μία από τις δύο 

επιλογές, εφόσον η αρχική στρατηγική σχετίζεται με σύμβαση management.  
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Η διάθρωση της αμοιβής της εταιρίας είναι ένας από τους σημαντικότερους 

όρους της συμφωνίας. Η εταιρία management εισπράττει ένα management fee και μία 

αποζημίωση για της διοικητικές και λειτουργικές υπηρεσίες που παρέχει στον 

ιδιοκτήτη. Το management fee για να γίνει κατανοητό ως αμοιβή είναι εύλογο να 

αναφέρουμε τη διαδικασία. Η εταιρία management εισπράττει όλα τα έσοδα της 

επιχειρηματικής λειτουργίας και πληρώνει όλα τα λειτουργικά έξοδα. Για τις 

συμφωνηθείσες υπηρεσίες, ο ιδιοκτήτης πληρώνει στην εταιρία ένα ποσό το 

management fee, το οποίο διασπάται σε σταθερό ποσό επί των μεικτών εσόδων και σε 

incentive fee ως ποσοστό του μεικτού λειτουργικού κέρδους, του οποίου σκοπό είναι 

η υποκίνηση της επίδοσης της β συμβαλλομένης εταιρίας. 

Για τους ιδιοκτήτες των καταλυμάτων η συνεργασία με εταιρία management 

είναι μία ασφαλής επιλογή, ειδικά όταν η εταιρία management είναι μέλος των 

παγκόσμιων ομίλων που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς τουριστικές ξενοδοχειακές 

αλυσίδες. Ο ιδιοκτήτης δεν εμπλέκεται στις καθημερινές δραστηριότητες του 

ξενοδοχείου και έχει ποιοτικό χρόνο για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Παράλληλα 

επωφελείται από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως τεχνικές και λειτουργικές 

υπηρεσίες. Παρόλα αυτά, το ρίσκο της συνεργασίας και της επιτυχούς πορείας του 

καταλύματος έως μία κερδοφόρα καθημερινότητα είναι υπαρκτό και υφίσταται από 

την πρώτη στιγμή της οριστικής επιλογής της εταιρίας management, καθότι η 

υπογραφή της σύμβασης δε σημαίνει ότι δε μπορεί να ναυαγήσει η συνεργασία στη 

διάρκεια. 

Εν κατακλείδι, η εν λόγω στρατηγική υποβοηθά τις εταιρίες να επεκταθούν χωρίς 

την πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων. Η δυνατότητα διείσδυσης σε νέες αγορές 

είναι ένα από τα πιο σημαντικά οφέλη, δεδομένου ότι το εμπορικό σήμα της εταιρίας 

θα είναι παρόν ανάμεσα σε αντίστοιχα μεγάλων μονάδων. Θα αυξηθεί ο κύκλος 

εργασιών της, τα κέρδη της και το μερίδιο αγοράς, ενώ η συνεπαγόμενη οικονομική 

ενίσχυση δύναται να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω χρηματοδότηση τεχνολογικών και 

κατασκευαστικών αλλαγών. 

5.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ 

 

Οι στρατηγικές συμμαχίες είναι μία επιχειρηματική κίνηση δημιουργίας 

συνεταιρισμού που συμβαίνει στην πλειοψηφία των κλάδων, όχι μόνο στις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όντας μία νέα ξενοδοχειακή μονάδα κρίκος μία διεθνούς 
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αλυσίδας είναι αναμενόμενο να επεκταθεί γρήγορα και να επωφεληθεί από άμεση 

αναγνώριση του εμπορικού της σήματος.  

Όσον αφορά το κόστος, η σύναψη μίας συμμαχίας δεν απαιτεί μεγάλα κεφάλαια 

και οδηγεί σε οφέλη όπως: ο επιμερισμός των εξόδων marketing, ο περιορισμός του 

προβληματισμού για απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέματα ανθρωπιστικών πόρων και 

management, η ελαχιστοποίηση των θεμάτων που σχετίζονται με πολιτισμικές και 

κοινωνικές διαφορές που προκύπτουν σε διεθνείς εταιρίες όταν επεκτείνουν τις 

δραστηριότητες τους σε νέα περιοχή. 

Οι εκδοχές που μπορεί να λάβει μία συμμαχία μεταξύ ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

δε διαφέρουν από αυτές που καθημερινά συμβαίνουν στην αγορά. Ένα κοινό σύστημα 

κρατήσεων, ένα κοινό brand name, η επιλογή για συνεργασία με υφιστάμενη 

επιχείρηση που διαθέτει παρόμοιες μονάδες, προδιαγραφές, πρότυπα δύναται να 

μεγιστοποιήσουν τα οφέλη και να αποτελέσουν μοχλό για μία διεθνή αναγνωσιμότητα 

μεταξύ των ανταγωνιστών. 

5.4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  

 

Η στρατηγική των επιχειρηματικών συμμετοχών λαμβάνει τη μορφή της κοινοπραξίας 

μίας κατασκευαστικής εταιρίας ακινήτων και μίας ξενοδοχειακής μονάδας. Οι 

επιχειρηματικές συμμετοχές διαφέρουν από τις προηγούμενες στρατηγικές στο γεγονός 

ότι οι προαναφερόμενες στρατηγικές βασίζονται σε πολύ μικρές επενδύσεις συγκριτικά 

με την προκείμενη, διότι συνεργάζονται ή συνενώνονται ανεξάρτητες μονάδες για 

λόγους marketing / management. 

 5.5 FRANCHISING  

 

Το franchising είναι η τέταρτη μέθοδος στρατηγικής ανάπτυξης, η οποία επιτρέπει 

ταχεία επέκταση.  Είναι στρατηγική που περιορίζει το ρίσκο και ενισχύει την 

τοποθέτηση προϊόντος. Αρκετές εταιρίες θεωρούν ότι η αναγνώριση και η πιστότητα 

μάρκας είναι τα κλειδιά για τη διατήρηση και αύξηση του μεριδίου αγοράς στον κλάδο. 

Οι συνθήκες ύφεσης που επικρατούν στην αγορά, σε συνδυασμό με τον υψηλό 

επιχειρηματικό κίνδυνο που εμπεριέχεται στη στρατηγική εξαγοράς είναι οι βασικοί 

λόγοι που καθιστούν το franchising μία δελεαστική λύση. Ενδεικτικά,  
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 franchisor (δικαιοπάροχος) σπανίως επενδύει κεφάλαιο, έτσι το επιχειρηματικό 

ρίσκο μετακυλίεται στον franchisee (δικαιούχο) 

 franchisor δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνος του τα διάφορα προβλήματα 

εγκατάστασης και νομοθεσίας/ θεσμικού πλαισίου που απαιτούνται από τις 

κυβερνήσεις των διαφόρων χωρών, 

 τέλος, ο franchisor δεν είναι υποχρεωμένος να διαθέσει σημαντικό χρόνο για 

την επιλογή της θέσης εγκατάστασης σε άγνωστες αγορές. 

Ετυμολογικά ο όρος franchising σημαίνει «making fee». Ο πιο συνηθισμένος τύπος 

του συστήματος franchise είναι το business format franchising,δηλαδή το 

επιχειρηματικό σχήμα. Ο ιδιοκτήτης ενός γνωστού προϊόντος ή υπηρεσίας επιτρέπει 

στο αντισυμβαλλόμενο μέρος την εμπορία των αντίστοιχων προϊόντων ή υπηρεσιών 

του χρησιμοποιώντας την επωνυμία της εταιρίας του, τη μάρκα και το επιχειρηματικό 

σχήμα, δηλαδή τις τεχνικές παραγωγής και marketing. Σε αντάλλαγμα ο franchisee 

καταβάλλει στον franchisor μία εφάπαξ αμοιβή (franchise fee), και σε μόνιμη βάση τα 

δικαιώματα χρήσης της μάρκας (royalty).  

Από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του προαναφερθέντος επιχειρηματικού 

σχήματος είναι τα εξής: 

Υπογράφεται μία σύμβαση που περιλαμβάνει όλους τους όρους συνεργασίας. 

 Ο franchisor οφείλει να εισαγάγει και να καταρτίσει τον franchisee σε όλες τις 

πτυχές της επιχείρησης πριν την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης και να τον 

βοηθήσει στην έναρξη. 

 Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης, ο franchisor πρέπει να συνεχίσει 

να παρέχει υποστήριξη στον franchisee για όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής 

λειτουργίας. 

 Ο franchisee θα πρέπει να πραγματοποιήσει μία σημαντική επένδυση από ίδια 

κεφάλαια και να είναι ιδιοκτήτης της επιχείρησης., καθώς επίσης να 

καταβάλλει μία αμοιβή στον franchisor για δικαιώματα χρήσης της εμπορικής 

μάρκας και για τις υπηρεσίες που του παρέχει. 

Συνεπώς, αυτός ο τύπος franchise χαρακτηρίζεται από μία επιχειρηματική σχέση 

μεταξύ δύο μερών σε συνεχή βάση, σχέση η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο ένα προϊόν 

ή μία υπηρεσία και μία εμπορική μάρκα, αλλά αυτό καθεαυτό το επιχειρηματικό 

σχήμα, μία στρατηγική και ένα πλάνο marketing, λειτουργικά εγχειρίδια και πρότυπα 

και, τέλος, μία συνεχή αμφίδρομη επικοινωνία. Η κύρια διαφορά του επιχειρηματικού 
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σχήματος από τις λοιπές στρατηγικές είναι ότι έγκειται σε ένα πρότυπο σύνολο 

προδιαγραφών με εσωτερική συνοχή και μία σταθερότητα στο management, έτσι ώστε 

να προσελκύει σαφώς καθορισμένα τμήματα πελατείας.  

5.6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ  

 

Ο ξενοδοχειακός κλάδος παρουσιάζει αυξημένο ανταγωνισμό λόγω της χρονίζουσας 

υπερπροσφοράς. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του είναι ότι η πλειοψηφία των 

καταλυμάτων είναι μικρά ανεξάρτητα ξενοδοχεία. Οι μονάδες αυτές έχουν 

περιορισμένη διαπραγματευτική δύναμη και ταυτόχρονα έχουν μία έντονη εξάρτηση 

από τους tour operators.  

Η ανομοιογένεια του κλάδου και των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, ο υψηλός 

βαθμός κατακερματισμού και ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός των ανεξάρτητων 

μονάδων είναι ορισμένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που οδηγούν στις 

κοινοπραξίες. Η ανεξάρτητη ξενοδοχειακή ιδιοκτησία θα συνεχίσει να αποτελεί την 

αντιπροσωπευτική επιχειρηματική μονάδα του κάδου, πλην όμως η επιβίωση της θα 

συνδέεται ολοένα και περισσότερο με τις ξενοδοχειακές κοινοπραξίες προς 

καταπολέμηση του ανταγωνισμού. 

Η κοινοπραξία – consortium – μπορεί να δημιουργήσει μία εταιρική εικόνα 

στην αγορά, η οποία μπορεί να επεκταθεί σε μία κοινή ονομασία, σε όμοιες 

διευκολύνσεις και πρότυπα, καθώς επίσης και σε κοινή προβολή. Όσον αφορά τις 

ξενοδοχειακές κοινοπραξίες, ορίζεται ως ο αριθμός ανεξάρτητων ιδιοκτησιακά 

ξενοδοχείων, τα οποία συνδέονται εκουσίως, αναζητώντας οφέλη με την πρόσβαση 

τους σε πολύ σημαντικότερους πόρους από ότι θα ήταν δυνατό να έχουν από μόνα 

τους.  

Οι δραστηριότητες που εμπεριέχονται στη κοινοπραξία έχουν ως βασική 

επιδίωξη την αύξηση των εσόδων των μελών της και γι αυτό το λόγο επικεντρώνονται 

σε ενέργειες που σχετίζονται με το marketing και τις συναφείς τους λειτουργίες, 

δηλαδή προβολή και κανάλια διάθεσης. 

 Η προβολή έχει ως στόχο τη καθιέρωση του εμπορικού σήματος και της 

εταιρικής εικόνας. 

 Τα κανάλια διάθεσης σχετίζονται με τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός 

κεντρικού συστήματος κρατήσεων για διευκόλυνση των πωλήσεων προς τα 

πρακτορεία ταξιδιών. 
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Προφανώς, η βασικότερη δραστηριότητα μίας ξενοδοχειακής κοινοπραξίας είναι 

το marketing, με κύρια επιδίωξη την αύξηση των πωλήσεων των μελών της. 

Οι ξενοδοχειακές κοινοπραξίες και τα μέλη τους: 

Χαρακτηριστικά της σχέσης, δύο είναι τα κύρια γνωρίσματα: 

 Ο βαθμός τυπικότητας/ επισημότητας: διαφέρει σημαντικά μεταξύ 

κοινοπραξιών. Οι μικρές κοινοπραξίες ελέγχουν την ένταξη μελών και 

συμφωνούν στην επιχειρηματική συμπεριφορά. Αντιθέτως, οι μεγάλες 

κοινοπραξίες είναι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και έτσι υφίστανται 

μεγαλύτερο βαθμό τυπικότητας.  

 Τα εταιρικά μέλη: το αρχικό στοιχείο προσέλκυσης πελατών από τις 

κοινοπραξίες ήταν ότι περιελάμβαναν ανεξάρτητες ιδιοκτησιακά και 

διοικητικά ξενοδοχειακές μονάδες. Ωστόσο, αρκετές κοινοπραξίες 

περιλαμβάνουν τόσο ξενοδοχεία που είναι ιδιοκτησιακά και διοικητικά 

ανεξάρτητα όσο και ξενοδοχεία που ανήκουν και διοικούνται από μία άλλη 

αλυσίδα. Η αύξηση του αριθμού των εταιρικών μελών σε μία κοινοπραξία τους 

επιτρέπει να επωφεληθούν από τα οφέλη του μέλους και να διατηρήσουν ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανεξάρτητων μονάδων. 

Η πλειοψηφία των ξενοδοχείων εντάσσεται σε μία κοινοπραξία για τρεις βασικούς 

λόγους: 

 Αύξηση των κρατήσεων (κύκλου εργασιών) 

 Βελτίωση της λειτουργίας των προμηθειών 

 Συνένωση με ξενοδόχους που έχουν το ίδιο επιχειρηματικό πνεύμα 

 Τα οφέλη που καρπώνονται, επίσης, μπορούν να διακριθούν ως εξής: 

 Οργανωμένη ομάδα επαγγελματιών marketing, η οποία διερευνά και 

παρακολουθεί σε συνεχή βάση την αγορά 

 Ένα κεντρικό σύστημα κρατήσεων 

 Εκπτώσεις και προσφορές σε μία ευρεία ποικιλία εμπορευμάτων και υπηρεσιών 

μέσω κεντρικών προμηθειών 

 Δημοσιότητα στον έντυπο τύπο μέσω δραστηριοτήτων δημοσίων σχέσεων που 

διοργανώνονται από την κοινοπραξία 

 Σεβασμός της ανεξαρτησίας του ξενοδοχείου μέλους 
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Το αντάλλαγμα για τα παραπάνω οφέλη είναι το membership fee. Μία κοινοπραξία 

που προσφέρει μία ευρεία ποικιλία ωφελειών, λογικό είναι να χρεώνει μεγαλύτερο 

κόστος. 

Για την εξασφάλιση της τήρησης των προτύπων, οι κοινοπραξίες, ελέγχουν την 

επίδοση των νέων υποψηφιοτήτων και των υφιστάμενων μελών μέσω διαδικασιών 

ελέγχου. Εφαρμόζονται τέσσερα είδη ελέγχου: ελεγκτές της κοινοπραξίας, 

ανεξάρτητοι ελεγκτές, αντιπρόσωποι των άλλων ξενοδοχείων-μελών με τη μορφή της 

φιλοξενίας και, τέλος, συμβουλευτικές εταιρίες. 

Οι ξενοδοχειακές κοινοπραξίες από τη φύση τους δεν είναι σε θέση να διορθώσουν ή 

να διοικήσουν τις μονάδες των ξενοδοχείων – μελών τους. Ωστόσο, μπορούν να 

προβούν σε δύο ενέργειες για να αντιμετωπιστεί η ελλιπής συμμόρφωση προς τα 

πρότυπα: 

 Εφαρμογή αυστηρών διαδικασιών επιλογής για τις νέες αιτήσεις ένταξης και  

 Απαίτηση απ τα μέλη που δεν ικανοποιούν τα ποιοτικά πρότυπα να 

εγκαταλείψουν την κοινοπραξία. 

Βεβαίως, σε μία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, ο πραγματικός έλεγχος ποιότητας, 

επεκτείνεται πέραν των αυστηρών κριτηρίων αποδοχής μέλους και σχετίζεται με τα 

χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του προσωπικού. Γενικά τα πρότυπα ποιότητας, 

επικεντρώνονται στα υλικά στοιχεία της επιχείρησης, όπως σχεδιασμός, κτίριο, 

διαρρύθμιση, διακόσμηση και διευκολύνσεις, εξοπλισμός, και όχι στην επίδοση του 

προσωπικού. 
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6. ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

6.1 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – CROWD 

FUNDING 

 

Οι αναφορές και συζητήσεις γύρω από το crowd funding πολλαπλασιάζονται με 

γοργούς ρυθμούς τα τελευταία δυο – τρία χρόνια, ιδιαίτερα στην Αμερική, από όπου 

ξεκίνησε, κυρίως σε σχέση με τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η μέθοδος 

αυτή σε επιχειρηματίες που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν μια νέα επιχειρηματική 

ιδέα και όχι μόνο.  

Το Crowdfunding πολύ απλά είναι η χρηματοδότηση από το πλήθος. Συνήθως 

αναφερόμαστε στη χρηματοδότηση κάποιου έργου /project ή κάποιας ιδέας από 

πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι προσφέρουν μικρά ποσά ο καθένας, αλλά από τη 

συμβολή όλων καλύπτεται ο οικονομικός στόχος για κάθε έργο. Είναι ένα μείγμα 

χρηματοδότησης, δανεισμού, επένδυσης και συλλογικής προσπάθειας. 

Συνήθως , το crowdfunding αφορά περιπτώσεις μικρο-χρηματοδότησης από 

5.000-50.000 ευρώ και δεν περιορίζεται σε επιχειρηματικές ιδέες, αλλά και στη 

χρηματοδότηση life projects για σπορ, τέχνες, ιατρικές ανάγκες, εκπαίδευση, ταξίδια, 

εθελοντισμό κλπ. Επίσης, το crowdfunding μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο 

για τη χρηματοδότηση Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). 

Στα θετικά του νέου μοντέλου χρηματοδότησης συγκαταλέγεται η ταύτιση του 

επενδυτή με το έργο στου οποίου τη χρηματοδότηση συμμετέχει. Αποτελεί μια ισχυρή 

διασφάλιση του επενδυτή ότι βρίσκεται στην ίδια πλευρά με εκείνον που χρηματοδοτεί.  

Σε γενικό πλαίσιο, το crowdfunding μπορεί να διακριθεί σε τρεις κυρίως μορφές:  

 Κεφαλαιοδότηση (equity model): Αυτού του τύπου η επένδυση συνεπάγεται 

συμμετοχή στο κεφάλαιο μίας εταιρείας.  

 Δάνεια (lending model): Σε αυτήν την περίπτωση, η χρηματοδότηση γίνεται 

με τη μορφή δανεισμού.  

 Δωρεές (donations-rewards model): Οι δωρεές χρησιμοποιούνται κυρίως για 

τη χρηματοδότηση κοινωφελών και φιλανθρωπικών σκοπών ή για τη 

χρηματοδότηση της τέχνης. Στην περίπτωση αυτή, οι επενδυτές χρηματοδοτούν 

έργα της επιλογής τους είτε για λόγους ηθικής ικανοποίησης και χωρίς 

αντάλλαγμα ή για να λάβουν το μη χρηματικό αντίτιμο που ενδεχομένως 

προσφέρει το έργο, το οποίο μπορεί να είναι από ευχαριστήριο σημείωμα έως 
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μικρό δώρο συμβολικής αξίας, όπως εισιτήρια, μπλουζάκια, ή ακόμα και 

σπιτικά γεύματα.  

Η πιο απλή μορφή του crowdfunding παραμένει, ωστόσο, η απευθείας αξιοποίηση 

μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας και των εργαλείων που προσφέρει στο χρήστη για την 

παρουσίαση της ιδέας του και τη δικτύωση μέσω των social media. 

Όπως θα αναλυθεί παρακάτω περαιτέρω, με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, 

όταν οι επενδυτικές ιδέες μετατρέπονται σε καμπάνιες, οι μορφές του crowd funding 

περιορίζονται σε δύο:  

 Η χρηματοδότηση με δέσμευση όλου του ποσού – μετά την επίτευξη του 

στόχου: ο δημιουργός της ιδέας λαμβάνει το ποσό μόνο εάν πιάσει τον αρχικό 

στόχο που ανακοίνωσε δημοσίως. Ο στόχος είναι άμεσα συνδεδεμένος με το 

ποσό της επένδυσης. 

 Η δεύτερη μορφή δίνει την ελευθερία στο δημιουργό να λάβει το ποσό που 

δόθηκε μέσω της καμπάνιας ασχέτως εάν έχει πιάσει στο στόχο που έθεσε εξ 

αρχής. Αυτό βέβαια δε λειτουργεί σε μεγάλες καμπάνιες που διακυβεύονται 

έργα κατασκευής ή αναπαλαίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων. 

6.2 ΤΟ CROWD FUNDING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργεί ουσιαστικά μόνο το μοντέλο των δωρεών (donation 

model). Ωστόσο το μοντέλο που φαίνεται να παρουσιάζει σήμερα το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον, λόγω του υφιστάμενου ελλείμματος στη λειτουργία άλλων μορφών 

χρηματοδότησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι το μοντέλο της 

κεφαλαιοδότησης (equity crowdfunding).   

Η λειτουργία του equity crowdfunding στην Ελλάδα προσκρούει σε μία σειρά από 

νομικά εμπόδια, τα οποία δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν χωρίς την ύπαρξη ειδικής 

νομοθετικής πρόβλεψης. Ενδεικτικά:  

 To equity crowdfunding μπορεί να συνίσταται ή να αφορά σε παροχή 

επενδυτικών υπηρεσιών, για την οποία απαιτείται άδεια από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ).   

Σύμφωνα με το νόμο 3606/2007 με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελλάδα η 

Οδηγία 2004/39/ΕΚ («MiFID»), η προσφορά επενδυτικών υπηρεσιών και η διενέργεια 

επενδυτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα με επαγγελματική ιδιότητα, επιτρέπεται 

κατ’ αρχήν σε εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών οι οποίες έχουν λάβει άδεια 
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λειτουργίας στην Ελλάδα από την ΕΚ ή εναλλακτικά σε εταιρείες παροχής 

επενδυτικών υπηρεσιών από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες 

απολαμβάνουν του ευρωπαϊκού «διαβατηρίου» (δηλαδή σύμφωνα με τη διαδικασία 

γνωστοποίησης) και οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες μέσω υποκαταστήματος ή 

διασυνοριακά, χωρίς εγκατάσταση.  

Η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη λήψη, 

διαβίβαση και εκτέλεση εντολών εκ μέρους των πελατών για τη διενέργεια 

συναλλαγών σε χρηματοδοτικά μέσα, την τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων 

χωρίς δέσμευση ανάληψης αυτών και την παροχή επενδυτικών συμβουλών.  

Τα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι, μεταξύ άλλων, κινητές αξίες, μέσα 

χρηματαγοράς, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, συμβόλαια δικαιωμάτων 

προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, 

προθεσμιακά συμβόλαια και άλλα παράγωγα.  

Όταν μια πλατφόρμα crowd funding διευκολύνει την προσφορά κινητών αξιών στο 

κοινό και/ή παρέχει συμβουλές προς επενδυτές σχετικά με την επένδυση σε κινητές 

αξίες, μπορεί να θεωρηθεί ότι ο διαχειριστής της παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες 

τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων και/ή επενδυτικών συμβουλών, για τις οποίες 

απαιτείται η άδεια της ΕΚ.  

Στην Ελλάδα, θα πρέπει ίσως αντίστοιχα να διασαφηνιστεί – όχι απαραίτητα με τη 

μορφή νόμου αλλά ίσως και με τη μορφή εγκυκλίου ή άλλης πράξης της ΕΚ – ότι η 

απλή σύζευξη, μέσω μία πλατφόρμας, επενδυτικού ενδιαφέροντος από τη μία μεριά 

και ανάγκης μη εισηγμένων εταιρειών για εξεύρεση μετόχων από την άλλη δεν συνιστά 

απαραίτητα επενδυτική υπηρεσία και ότι, επομένως, οι πλατφόρμες αυτές δεν 

υπόκειται άνευ ετέρου στο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο των εταιρειών παροχής 

επενδυτικών υπηρεσιών. Μία τέτοια τολμηρή κίνηση εκ μέρους της ΕΚ δεν θα ήταν 

διόλου αντίθετη με τη διεθνή τάση υποστήριξης που φαίνεται να επικρατεί για το crowd 

funding, και θα έδινε μία σημαντική ώθηση στην επιβίωση των νεοσύστατων 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, απαραίτητη για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. 

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν και στη χώρα μας οι 

αναγκαίες προϋποθέσεις, όπως σχετικοί κανόνες δεοντολογίας και διαφάνειας, οι 

οποίες θα εξασφαλίζουν την ορθή, πλήρη και επαρκή πληροφόρηση των επενδυτών για 

τις εταιρείες που παρουσιάζονται στις πλατφόρμες αυτές. (Κοντίζας, Ν. and 

Παπαχρήστου,2014) 
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6.3 ΟΙ 5 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ CROWD - 

FUNDING ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 

 

 Kickstarter: Το Kickstarter είναι μια αμερικανική κοινωφελής εταιρία που 

εδρεύει στο Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη και είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα 

crowdfunding για δημιουργικά projects. Έως σήμερα η Kickstarter έχει λάβει 

περισσότερα από $1.9 δισεκατομμύρια από 9.4 εκατομμύρια χρηματοδότες για 

να ενισχύσει 257.000 δημιουργικά προγράμματα, όπως οι ταινίες, μουσική, 

comics, τηλεοπτικά παιχνίδια, τεχνολογία.  

Το Kickstarter λαμβάνει αμοιβή 5% στο συνολικό ποσό του κεφαλαίου που 

συγκεντρώθηκε για το εκάστοτε project και ο διαμεσολαβητής των πληρωμών 

λαμβάνει ένα αντίστοιχο ποσοτό της τάξεως 3-5%. Μετά την ολοκλήρωση της 

καμπάνιας που προωθεί δεν απαιτεί πνευματικά δικαιώματα. 

 

 GoFundMe : Η πλατφόρμα Gofundme με έδρα τη Καλιφόρνια παρέχει στο 

κοινό όλα τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να προωθηθούν projects που αφορούν 

κοινωνικές εκδηλώσεις. Η GoFundMe δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 

δημιουργήσει τη δική του σελίδα και να περιγράψει εις ολόκληρο το project το 

οποίο χρήζει χρηματοδότησης, έπειτα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

προωθείται η καμπάνια για να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό.  

Η αμοιβή για τις υπηρεσίες είναι 5% επί του συνολικού ποσού που θα 

συγκεντρωθεί, ενώ εάν αποτύχει η καμπάνια δεν υπάρχει χρέωση. 

 

 Indiegogo: Με έδρα το Σαν Φρανσίσκο στη Καλιφόρνια, η Indiegogo είναι μια 

από τις πρώτες πλατφόρμες που προωθεί το crowdfunging για δημιουργικά 

projects, για φιλανθρωπίες και για έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας 

κάθε αντικειμένου. Η αμοιβή της πλατφόρμας είναι 5% επί του συνολικού 

ποσού. 

Η Indiegogo μαζί με τη Kickstarter είναι από τις δημοφιλέστες πλατφόρμες 

crowdfundng.  

 

 Crowdfunder: το crowdfunder είναι διαδιτυακή πλατφόρμα που φέρνει σε 

επαφή άμεσα τους επιχειρηματίες με τους υποψήφιους επενδυτές τους. Από το 

2011 έως σήμερα έχει προωθήσει πάνω από 58 συνεργασίες με μέσο όρο 
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χρηματοδοτούμενου κεφαλαίου $1.8 εκατομμύρια. Τα περισσότερα projects 

αφορούν έναρξη επιχείρησης που στηρίζεται σε τεχνολογικά προϊόντα, αλλά 

μεγάλη απήχηση έχουν, επίσης, κοινωφελείς οργανισμοί και μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Το Crowdfunder έχει σπουδαίες συνεργασίες στο ενεργητικό του, 

όπως με το Λευκό Οίκο και την αμερικανική Επιτροπή Κινητών Αξιών και 

Συναλλάγματος (SEC). 

 

 Travelstarter: η πλατφόρμα travelstarter είναι ο πιο δημοφιλής διαδικτυακός 

τόπος για τον κόσμο του τουρισμού. Επιχειρηματίες και απλοί τουρίστες την 

επισκέπτονται καθημερινά είτε ως εμπνευστές μιας ιδέας είτε ως επενδυτές, 

καθιστώντας την στις καλύτερες εξιδανικευμένες πλατφόρμες crowd funding. 

 

Λόγο της θεματολογίας της παρούσας εργασίας, η πλατφόρμα travelstarter είναι 

αυτή που θα μας απασχολήσει εκτενέστερα παρακάτω. 

6.4 ΤRAVELSTARTER: TO CROWD FUNDING ΣΤΟ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

 

Έτος ίδρυσης το 2014, στη Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών, μία ομάδα 5 ατόμων 

έστησε έναν ευχάριστο διαδικτυακό τόπο, όπου μικρές τουριστικές επιχειρήσεις και 

φυσικά πρόσωπα αναπτύσσουν την ιδέα τους με σκοπό να χρηματοδοτηθεί από το 

κοινό που επισκέπτεται το Travelstarter.  

Ένα χαρακτηριστικό της επιτυχίας της συγκεκριμένης προσπάθειας είναι ότι 

εξειδικεύεται σε ένα κλάδο, το τουρισμό, με μεγάλη απήχηση στην παγκόσμια 

οικονομία και τα ιδρυτικά της μέλη αναπτύσσουν σχέσεις συνεργασίας με ένα 

παγκόσμιο δίκτυο τουριστικών γραφείων (tour operators). Επίσης, προτού η καμπάνια 

προβληθεί στο κοινό, δύναται να υπάρχει προ-αξιολόγηση από τα μέλη της ομάδας του 

Travelstarter. 

To Travelstarter προσφέρει δύο ειδών τύπους χρηματοδότησης: 

 Fixed funding: με την επιλογή μίας «σταθερής χρηματοδότησης», η 

επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο που προτάσσει μία υλοποιήσιμη ιδέα στα 

πλαίσια του τουριστικού κλάδου, θα πρέπει να φτάσει το στόχο για το κεφάλαιο 

που θα προτείνει ότι χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί το project. Εάν δεν 

συγκεντρωθεί το ποσό, τότε όλα τα χρήματα επιστρέφονται στους επενδυτές. Η 
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πλατφόρμα κρατά 4% επί του συνολικού ποσού, ενώ παρακράτηση περίπου 4% 

γίνεται από τους διαμεσολαβητές (paypal fees).  

 

 Flexible funding: με την επιλογή της «ευέλικτης χρηματοδότησης», ο 

εμπνευστής της ιδέας εάν επιτευχθεί ο στόχος του πληρώνει 4% επί του 

συνολικού ποσού στην Travelstarter, ενώ εάν αποτύχει κρατά το ποσό που έχει 

συγκεντρωθεί έως μία δεδομένη στιγμή και πληρώνει 9% αμοιβή στην 

Travelstarter. Το κόστος των διαμεσολαβητών παραμένει σταθερό. 

Τα χαρακτηριστικά που είναι υποχρεωτικά να έχει ένα project για να 

συμπεριληφθεί στις κατηγορίες του Travelstarter είναι τα εξής: 

 Η ιδέα πρέπει να είναι υλοποιήσιμη, να έχει ξεκάθαρο περιεχόμενο, στόχο, 

χρονικό πλαίσιο και επιθυμητό αποτέλεσμα.  

 Μπορεί να αφορά τη διοργάνωση ενός ταξιδιού, την έναρξη μίας 

τουριστικής επιχείρησης – καταλύματος, ένα εκπαιδευτικό ή καινοτόμο 

πρόγραμμα που θα προστεθεί στις παροχές υφιστάμενης επιχείρησης. 

 Το περιεχόμενο θα πρέπει να μπορεί να ενταχθεί σε μία από τις τέσσερις 

κατηγορίες του Travelstarter : διαμονή (μικρά καταλύματα, ξενώνες κτλ.), 

δραστηριότητες και περιπέτεια (κατάστημα με εξοπλισμό για surf, 

σεμινάρια καγιάκ κτλ.), εστίαση (εστιατόρια, καφετέριες, brunch shops 

κτλ.), και επιχειρήσεις τουρισμού (τουριστικά γραφεία, προγράμματα 

ξενάγησης κτλ.). 

 Η γλώσσα της καμπάνιας θα είναι η αγγλική σε όλες τις εκδοχές του project 

(βίντεο, σχόλια, ενημερώσεις, εξελεγκτική πορεία). 

 Ο εμπνευστής της ιδέας θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών.  

 Το Travelstarter είναι διεθνής πλατφόρμα συμμετοχών και παρέχει στον 

συμμετέχοντα με το project ένα τηλεφωνικό νούμερο και ένα λογαριασμό 

Paypal μοναδικά για κάθε έργο. 

 Απαγορεύονται:  

 περιεχόμενο – project σεξουαλικού περιεχομένου  

 ανταμοιβή των επενδυτών με παράνομα αντικείμενα ή υπηρεσίες (πχ. 

αλκοόλ, λαχνούς, αθέμιτους διαγωνισμούς, φαρμακευτικά προιόντα 

απροσδιόριστης προέλευσης) 
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 χρηματικά ανταλλάγματα πλέον της αρχικής επένδυσης 

Ακολουθεί ο δεκάλογος των βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν για μια 

επιτυχημένη καμπάνια με εικονογράφηση από πραγματικές εικόνες της πλατφόρμας 

Travelstarter. 

6.5 ΔΕΚΑ (10)  ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ CROWD 

FUNDING 

 

1. Ένα περιεκτικό βιογραφικό με προσωπικά ή εταιρικά στοιχεία είναι το πρώτο 

βήμα για να αποτυπωθούν οι βάσεις πάνω στις οποίες θα στηθεί η 

επιχειρηματική ιδέα. Σε προσωπικό επίπεδο είναι σημαντικό να καταγραφούν 

τομείς εκπαίδευσης που έχει καταρτιστεί ο υποψήφιος επενδυτής και 

επαγγελματική εμπειρία μέχρι το σημείο που θα ξεκινήσει η υλοποίηση της 

επένδυσης. Σε εταιρικό επίπεδο, είναι ορθό να υπάρχει ιστορικό της εταιρίας 

με τα βήματα που διένυσε από την έναρξη της δραστηριότητας της, τα προϊόντα 

ή τις υπηρεσίες που προσφέρει.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Travelstarter.com  

2. Το δεύτερο σημαντικότερο βήμα είναι η ξεκάθαρη αποτύπωση της ιδέας που 

χρήζει χρηματοδότησης. Μια λεπτομερής αλλά και ουσιώδη περιγραφή για τον 
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τρόπο, το χρονοδιάγραμμα και τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν για να 

υλοποιηθεί το project είναι χρήσιμη όχι μόνο στους υποψήφιους χρηματοδότες 

αλλά και στον επενδυτή ώστε να μην ξεφύγει από τα αρχικά χρονικά και 

οικονομικά όρια της ιδέας. Εάν αφορά μια κατασκευή ή ένα τελικό προϊόν, 

είναι χρήσιμο να παρουσιαστεί ένα πρωτότυπο για να μπορούν οι πιθανοί 

υποστηρικτές να έχουν καλύτερη εικόνα για το τελικό προσδοκώμενο 

αποτέλεσμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Travelstarter.com  

 

 

 

 

 

3. Ένα συνοπτικό business plan που θα απαντά σε κάποια βασικά ερωτήματα 

σχετικά με τη βιωσιμότητα της επένδυσης, τον ανταγωνισμό που την περιβάλει 
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και τις προοπτικές εξέλιξης της, είναι το τρίτο βήμα. Είναι σημαντικό να 

απεικονίζεται αριθμητικά η εφικτότητα του πλάνου. 

 

 

Πηγή: Travelstarter.com  

 

4. Εικονογράφηση της ιδέας: μία μακέτα εάν πρόκειται για κατασκευή ή ένα 

βίντεο που το συνθέτουν σχετικές εικόνες και απεικονίζει μια ιδέα από την 

υπηρεσία που θα υλοποιηθεί είναι απαραίτητο εργαλείο για προώθηση της 

καμπάνιας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

5. Ο καθορισμός του χρονοδιαγράμματος είναι μία ακόμη δικλίδα ασφαλείας για 

την επίτευξη του στόχου. Η καταγραφή της εξέλιξης και ο διαρκής αγώνας για 

αποφυγή παρέκκλισης οδηγούν σε αμεσότερα αποτελέσματα. 

6. Ένα κείμενο με ερωτήσεις – απαντήσεις σχετικά με το έργο προς επένδυση, θα 

βοηθούσε τους υποψήφιους επενδυτές να λύσουν πιθανές απορίες, να περάσουν 

από την πλευρά του εμπνευστή της ιδέας και να εμπιστευτούν ευκολότερα την 

απόδοση της επένδυσης. 

7. Η κάθε πλατφόρμα προώθησης της καμπάνιας χρησιμοποιεί διαφημιστικές 

εφαρμογές ή όπως είναι ευρέως γνωστά “ apps” ώστε να διευρύνεται το 

δυνητικό κοινό, που θα επισκεφθεί τη σελίδα και το project κατά συνέπεια. 
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Επομένως ο χρήστης πρέπει να ενημερώνει ως προς την εξέλιξη της ιδέας ή την 

πορεία του έργου, με σκοπό να διατηρείται το ενδιαφέρον των ακολούθων. 

8. Σχεδιασμός ενός στοχευόμενου προγράμματος ανταμοιβών (rewards) που 

ιδανικά θα πρέπει να συνδέονται με την ίδια την ιδέα ή το προϊόν που θα βγει 

στην αγορά. Οι ανταμοιβές, όσο απλές κι αν είναι, μπορούν να εκτοξεύσουν τις 

πιθανότητες χρηματοδότησης της ιδέας και να δημιουργήσουν την πρώτη 

ομάδα πιστών πελατών / καταναλωτών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Travelstarter.com  

 

9. Δεν υπάρχει λόγος απογοήτευσης σε περίπτωση που δε συγκεντρωθεί το αρχικό 

επιθυμητό κεφάλαιο με την πρώτη προσπάθεια. Ίσως κάποιο από τα παραπάνω 

βήματα ήταν ελλιπές και το έργο ή η καμπάνια του χρήζει αναδιοργάνωση. 

10. Μετά την επιτυχή συγκέντρωση του κεφαλαίου, η διατήρηση των κοινωνικών 

επαφών με τους επενδυτές, πέραν της αμοιβαίας εκτίμησης, μπορεί να οδηγήσει 

σε μελλοντικές συνεργασίες. 

 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 



 
68 

Η συγκέντρωση των πηγών χρηματοδότησης για μία νέα ή υφιστάμενη επιχείρηση, από 

την πλευρά ενός καλά καταρτισμένου συμβούλου επιχειρήσεων, δεν είναι ιδιαίτερα 

χρονοβόρα διαδικασία. Η δυσκολία έγκειται στο να ταυτιστούν συγκεκριμένες πηγές, 

σύγχρονες και ενεργές, με δεδομένο κλάδο ενδιαφέροντος, όπως στην προκειμένη 

φάση οι τουριστικές επιχειρήσεις. Γι αυτό το λόγο, στην ανάλυση που προηγήθηκε 

έγινε μικρή έως ελάχιστη αναφορά σε πηγές χρηματοδότησης, όπως λόγου χάρη το 

factoring, το leasing και τα venture capitals. Οι πηγές που επιλέχθηκαν βρίσκονται 

υψηλά στις προτιμήσεις των επιχειρηματιών του εγχώριου τουρισμού, όπως δείχνουν 

τα οικονομικά στοιχεία πολλών εξ αυτών εταιριών. 

Στην παρούσα εργασία, εφόσον περιστρέφεται γύρω από τις τουριστικές 

επιχειρήσεις ήταν, κατά προσωπική κρίση ορθό να γίνει αναφορά στις πρόσφατες 

νομοθετικές τροποποιήσεις σχετικά με τις τουριστικές επιχειρήσεις, ειδικότερα τις 

διακρίσεις των καταλυμάτων και των φορέων που εποπτεύουν το κλάδο σε εγχώριο 

και διεθνές επίπεδο. Μέχρι το 2014, με μικρές τροποποιήσεις, ο ελληνικός τουρισμός 

στηριζόταν σε νομοθέτημα του 1993 (Ν. 2160/93), τη στιγμή που η παγκόσμια 

οικονομία εξελισσόταν με γοργούς ρυθμούς. Πλέον ο Ν. 4276/14 απελευθερώνει 

γραφειοκρατικούς σκοπέλους του παρελθόντος, όπως οι αδειοδοτήσεις, και καλύπτει 

νομοθετικά νέες μορφές τουρισμού, πχ. οι κατηγορίες του εναλλακτικού τουρισμού.  

Η εμβολή του επιχειρηματικού σχεδιασμού, η κατηγοριοποίηση του και το 

αποτέλεσμα του  το επιχειρηματικό σχέδιο, δε θα μπορούσαν να λείπουν από ένα 

κείμενο που ως πρωταγωνίστρια έννοια είναι η χρηματοδότηση. Το επιχειρηματικό 

πλάνο μας απαντά σχετικά με τη βιωσιμότητα ή όχι της επιχείρησης, εάν δεν είναι 

βιώσιμη τότε χρήζει χρηματοδότησης, άρα πρέπει να αναζητηθούν πηγές. Εάν η 

επιχείρηση επιθυμεί να ξεκινήσει μία νέα υπηρεσία, όπως συχνά συνηθίζουν να κάνουν 

οι ξενοδοχειακές εταιρίες, τότε πάλι το επιχειρηματικό πλάνο θα οδηγήσει στο ποσό 

του κεφαλαίου που πρέπει να συμπληρωθεί με πρόσθετη χρηματοδότηση. Γενικά η 

έννοια της χρηματοδότησης είναι άρρητα συνδεδεμένη με ένα ορθολογικό 

επιχειρηματικό σχεδιασμό σε κάθε στάδιο ζωής της επιχείρησης. 

Οι παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης, όπως ήταν αναμενόμενο, 

πρωτοστατούν, καθότι είναι διαχρονικές λύσεις, όταν οι επιχειρήσεις ψάχνουν 

κεφάλαιο. Η εσωτερική χρηματοδότηση ενδείκνυται σε υφιστάμενη επιχείρηση και 

μάλιστα με ιστορικότητα, καθότι οι μεταβολές στη μετοχική σύνθεση πρέπει να 

συνοδεύονται από στρατηγικό σχεδιασμό, χωρίς να πλήττονται τα ιδρυτικά μέλη. Στην 

ελληνική επικράτεια, είναι σύνηθες φαινόμενο να προβαίνουν σε εσωτερική 
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αναδιοργάνωση οι εταιρίες προτού λάβουν αποφάσεις για πιο σύγχρονες μορφές 

χρηματοδότησης. Ο τραπεζικός δανεισμός και η είσοδος στη κεφαλαιαγορά υπό τις 

παρούσες οικονομικές συνθήκες της Ελλάδος είναι αμφιλεγόμενες λύσεις, παρά τη 

μεγάλη έξαρση που εμφάνιζαν τα προηγούμενα χρόνια. Ο κεφαλαιακός περιορισμός 

που ορίστηκε το καλοκαίρι του 2015 και παρά τις όποιες ελαφρύνσεις επήλθαν το 

τρέχον έτος, έχει προκαλέσει δυσπιστία στο επιχειρηματικό κοινό. Ιδιαιτέρως οι 

τουριστικές επιχειρήσεις, είτε σε επίπεδο ομίλων, είτε οικογενειακές, δέχτηκαν πρώτες 

το κραδασμό της αγοράς καθότι βρισκόταν στο μέγιστο σημείο αποδοτικότητας και 

παραγωγής, στα μέσα περίπου της καλοκαιρινής σεζόν. Επομένως είναι φύση και θέση 

δύσκολο να αναζητήσουν τη δεδομένη στιγμή τραπεζική αρωγή στη λειτουργία τους, 

τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν πιο σύγχρονες πηγές χρηματοδότησης. 

Οι κρατικές ενισχύσεις, από την άλλη πλευρά, είναι ένα πολυχρησιμοποιημένο 

εργαλείο. Μεγάλος αριθμός καταλυμάτων έχουν ενισχυθεί όλα αυτά τα χρόνια με 

γενικά και ειδικά προγράμματα που προκήρυσσαν τα αντίστοιχα υπουργεία και 

ανάλογος είναι ο βαθμός συμβολής τους στην ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου. Οι 

αναπτυξιακοί νόμοι, οι προϋποθέσεις και οι ελαφρύνσεις που προσέφεραν ήταν 

ανέκαθεν σημείο αναφοράς των εκθέσεων και των αιτημάτων των φορέων που 

προΐστανται των τουριστικών επιχειρήσεων. Ο τρέχων Αναπτυξιακός Νόμος είναι ένα 

αξιόλογο νομοθέτημα, το οποίο όμως θα πρέπει να εκτελεστεί το συντομότερο δυνατό 

και να μη πέσει θύμα της γραφειοκρατίας για ακόμα μία φορά η αξιολόγηση των 

προτάσεων. Άλλωστε άμα δεν εφαρμοστεί στην πράξη, άμα δεν αρχίσουν να 

υλοποιούν οι επιχειρήσεις τα πλάνα τους απορροφώντας κρατικά κονδύλια, δε 

μπορούμε να προεξοφλούμε την επιτυχία του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, τη στιγμή 

μάλιστα που ακόμα υπάρχουν ανοιχτές εκκρεμότητες από προηγούμενα προγράμματα. 

Ανάλογες υποσχέσεις έχουν οι επιχειρήσεις από τον Οργανισμό Απασχόλησης, ο 

οποίος ορθά προκηρύσσει προγράμματα  επιχορήγησης του κόστους του ανθρώπινου 

δυναμικού, αλλά όσο καθυστερούν να υλοποιηθούν και να απορροφηθούν από τις 

επιχειρήσεις, χάνουν πολλές φορές την ευεργετική τους φήμη. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, διόλου τυχαία, έγινε αναφορά στις στρατηγικές 

ανάπτυξης των τουριστικών επιχειρήσεων και δη των καταλυμάτων. Εκ πρώτης όψεως 

μπορεί να θεωρηθεί θέμα που άπτεται του management περισσότερο από ότι τις πηγές 

χρηματοδότησης. Πόσο κεφάλαιο θα γλιτώσει με μία σύμβαση management ένας 

ιδιοκτήτης ακινήτου, που δε μπορεί να το λειτουργήσει διαφορετικά; Είναι μία 

χρηματοοικονομική απόφαση, διότι η συνεργασία με ένα όμιλο λειτουργίας 
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ξενοδοχείων, θα είναι μία έξυπνη επένδυση προς όφελος του ακινήτου και του ιδίου 

χωρίς να δαπανήσει κεφάλαιο σε κάτι το οποίο δε μπορεί να αξιοποιήσει κατ ιδίαν. Οι 

επιχειρηματικές κοινοπραξίες, επίσης, στηρίζονται σε χρηματοοικονομικά δεδομένα 

προτού τη σύμπραξη, πέρα από τη φήμη των εταιριών που θα ενωθούν. Η κοινοπραξία, 

όπως κάθε επιχείρηση, σκοπό έχει το κέρδος, αρά προφανώς πίσω από κάθε παρόμοια 

κίνηση, έχει υπολογιστεί η χρηματοοικονομική διάσταση. Εάν το δίλλημα είναι η 

ανεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης για τη συνέχιση της λειτουργίας ή κοινοπραξία 

με αντίστοιχη επιχείρηση, τότε γίνεται λόγος πάλι για χρηματοοικονομική απόφαση, 

αλλά και στρατηγική. Επομένως, η αναφορά των συγκεκριμένων στρατηγικών αμή τι 

άλλο δεν ήταν τυχαία. 

Η αποκορύφωση στη καταγραφή των πηγών χρηματοδότησης δε θα μπορούσε 

να είναι άλλη από τη χρηματοδότηση του πλήθους. Τη τελευταία δεκαετία, 

τουλάχιστον, το διαδίκτυο έχει εισχωρήσει στις περισσότερες πτυχές της 

καθημερινότητας μας. Ήταν αναμενόμενο να δημιουργηθούν περιβάλλοντα, 

μηχανισμοί και εργαλεία που θα συνέβαλλαν τα μέγιστα στην επιχειρηματική ζωή. Οι 

περισσότεροι από μας, απλοί χρήστες του διαδικτύου, θεωρούσαμε ότι μόνο στην 

προώθηση και διαφήμιση υπηρεσιών και προϊόντων συμμετέχει το διαδίκτυο, ενώ 

σταδιακά άρχισε να κερδίζει έδαφος το ηλεκτρονικό εμπόριο. Υποσυνείδητα, παρόλα 

αυτά, αρκετοί από μας έτυχε να έχουμε πάρει μέρος σε διαδικτυακό διαγωνισμό, 

διαθέτοντας ένα συμβολικό ποσό με σκοπό να κερδίσουμε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία, 

ή ακόμα αφιλοκερδώς να έχουμε ενισχύσει μία φιλανθρωπική καμπάνια. Όλες αυτές 

οι κινήσεις ήταν μία δόση crowd funding και εμείς επενδυτές αυτών των ιδεών.  

Το crowd funding, ή αλλιώς χρηματοδότηση κοινού, ξεκίνησε από τη τέχνη, με 

καμπάνιες για ενίσχυση εκθέσεων ζωγραφικής, παραγωγών κινηματογράφου και 

μουσικής, και συνεχώς εξελίσσεται στους υπόλοιπους κλάδους. Συγκεκριμένα στο 

τουριστικό τομέα, δειλά στις μέρες μας έκαναν τις πρώτες εμφανίσεις τους πλατφόρμες 

εξειδικευμένες σε τουριστικές υπηρεσίες και προϊόντα. Στην Ελλάδα, όπου η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι οικογενειακές, το crowd funding μπορεί να δώσει 

νέα ώθηση στην ανάπτυξη τους χωρίς τη συμμετοχή τρίτων φορέων. Ας δούμε 

παρακάτω τον τρόπο. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο είδαμε εικονογραφημένα και περιγραφικά πως 

μπορούμε να αποκτήσουμε ένα προφίλ σε πλατφόρμα crowd funding. Έστω ότι 

θέλουμε να προσφέρουμε στους επισκέπτες του καταλύματος μας μία νέα υπηρεσία 

ευεξίας, να προωθήσουμε ένα τοπικό προϊόν που παράγει η οικογένεια μας, ή ακόμα 
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να οργανώσουμε ένα πολιτιστικό δρώμενο στην περιοχή μας που εμμέσως θα ενισχύσει 

τις περιβάλλουσες επιχειρήσεις. Για ποιο λόγο να εμπλακούμε σε οποιαδήποτε άλλη 

μορφή ενίσχυσης από την πλέον κατάλληλη του crowd funding; Καταγράφουμε την 

ιδέα σε μία από τις πλατφόρμες με πλήρη χαρακτηριστικά, της επιχείρησης, των 

εκπροσώπων, του προϊόντος ή της υπηρεσίας και του ποσού, προσθέτουμε μία έξυπνη 

ανταμοιβή στους δυνητικούς επενδυτές (λχ. μία δοκιμή της υπηρεσίας που θα 

υλοποιηθεί) και την προωθούμε καθημερινά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που 

μας προσφέρει η πλατφόρμα ή και τα λοιπά ισχύοντα στο διαδίκτυο.  

O Οργανισμός Enterprise Greece είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την προσέλκυση 

επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη 

χώρα ως σημαντικό στρατηγικό εταίρο παγκοσμίως.  Ο συγκεκριμένος φορέας στα 

πλαίσια προσέλκυσης επενδύσεων στον ελληνικό τουρισμό έχει καταγράψει και 

αναφέρει μία σειρά από τομείς με μεγάλες προοπτικές επένδυσης και ανάπτυξης στα 

επόμενα χρόνια, όπου οι περισσότεροι ανήκουν στον εναλλακτικό τουρισμό, πχ. 

πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός, ιατρικός, θαλάσσιος, συνεδριακός 

τουρισμός.  

Θα μπορούσε, επομένως, ως συνέχεια της παρούσης εργασίας, να γίνει 

αποτύπωση ιδεών που αφορούν τον εναλλακτικό τουρισμό βασιζόμενες σε 

υφιστάμενες  τουριστικές επιχειρήσεις και να προταθούν σε πραγματικές πλατφόρμες 

crowd funding. Εφόσον δόθηκε το περιβάλλον εργασίας και τα πρώτα βήματα, η 

διαδικασία συγκέντρωσης ιδεών και η παρακολούθηση της απήχησης τους στο 

διαδίκτυο θα είναι μία ενδιαφέρουσα εξέλιξη του crowd funding στις ελληνικές 

τουριστικές επιχειρήσεις.  
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