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Περίληψη 

Απώτερος σκοπός της εν λόγω διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει 

τα συστατικά στοιχεία ενός πρότυπου Επιχειρηματικού Πλάνου για μια νέα ιδέα που 

αφορά την ανάπτυξη μιας θεματικής ξενοδοχειακής μονάδας στο νομό της Πιερίας 

και πιο συγκεκριμένα στο Λιτόχωρο. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε 

περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων από δευτερογενείς πηγές και την ανάλυση 

ποιοτικών δεδομένων. Στη βιβλιογραφική επισκόπηση αναλύθηκαν τα 

σημαντικότερα μέρη του επιχειρηματικού πλάνου και τα κυριότερα εργαλεία του 

όπως η ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, το 

μίγμα μάρκετινγκ, οι χρηματοοικονομικές προβλέψεις και τα οικονομικά στοιχεία 

που προκύπτουν από την ανάλυση τους. Η υπό εξέταση ξενοδοχειακή μονάδα θα 

αποτελέσει μια μικρή επιχείρηση πλήρως εναρμονισμένη με όλους τους κανονισμούς 

και τις προϋποθέσεις λειτουργίας μιας επιχείρησης στην Πιερία. Κύρια 

δραστηριότητα της επιχείρησης θα είναι οι υπηρεσίες θεματικού ξενοδοχείου ύπνου 

πολυτελείας και Α κατηγορίας με απρόσκοπτη θέα το βουνό του Ολύμπου, τα οποία 

θα προσφέρουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία στους πελάτες της.  Επίσης, η επιχείρηση 

θα διαθέτει ένα κεντρικό εστιατόριο εναρμονισμένο πλήρως με όλους τους 

υγειονομικούς κανονισμούς, ένα μικρό σπα για τη προσφορά μοναδικών στιγμών 

χαλάρωσης στους επισκέπτες της και πολλές δραστηριότητες που μπορούν να 

απολαύσουν τόσο μικροί όσο και μεγάλοι. Στόχος της ξενοδοχειακής μονάδας είναι η 

ίδρυση μιας υγιούς, καινοτόμου και κερδοφόρου επιχείρησης, εφαρμόζοντας μια 

στρατηγική Επέκτασης του Προϊόντος (Product Development) και ακολουθώντας μια 

στρατηγική Διαφοροποίησης απέναντι στο μαζικό ανταγωνισμό που επικρατεί στη 

περιοχή. Η ιδιομορφία της συγκεκριμένης μονάδας, η θεματικότητα που παρουσιάζει, 

η εξαιρετική τοποθεσία της για αυτό που πρεσβεύει αλλά και οι πολυτελείς υπηρεσίες 

της, την καθιστούν μοναδική.  

Η 12 Olympian Gods Boutique, από την έναρξη της, η οποία εκτιμάται να 

γίνει μέσα στο ημερολογιακό έτος 2019, θέτει συγκεκριμένους, κατανοητούς και 

ρεαλιστικούς στόχους, μιας που επιθυμία της διοίκησης είναι να ικανοποιήσει τον 

πελάτη μέσα από την παροχή εξαιρετικά ποιοτικών και προσεγμένων υπηρεσιών. Η 

γαλήνη και η ευεξία που προσφέρεται μέσα από το περιβάλλον όπου 

δραστηριοποιείται, όπως είναι ο Όλυμπος, βελτιώνει και ενισχύει κάθε 

προσφερόμενη από την επιχείρηση υπηρεσία. Επίσης, η μονάδα στοχεύει στη 
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δημιουργία ενός ισχυρότατου brand name, το οποίο θα αποτελέσει από μόνο του 

πόλο έλξης πελατών στο μέλλον ενώ ταυτόχρονα επιθυμία της διοίκησης είναι να 

καταστεί σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή. Ένας ακόμα στόχος αποτελεί η 

επίτευξη κερδοφορίας από το πρώτο έτος λειτουργίας μέσω της παροχής υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών στους τελικούς πελάτες της αλλά και η δημιουργία 

κερδοφορίας άνω των 150.000€ κατά το πέρας του πέμπτου έτους λειτουργίας της. 

Ακόμα, η αποστολή της στηρίζεται στο γεγονός της παροχής διαφοροποιημένης και 

ιδιαίτερης ταξιδιωτικής εμπειρίας, εφόσον πρόκειται για ένα θεματικό ξενοδοχείο με 

κεντρικό θέμα τους Δώδεκα Θεούς του Ολύμπου. Το όραμα της 12 Olympian Gods 

Boutique είναι η εγχώρια αλλά και η διεθνή αναγνωρισιμότητα από πληθώρα 

τουριστών καθώς και η συνεχής αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

της.  

Η επίτευξη των στόχων και του οράματος που έχει θέσει η επιχείρηση είναι 

εφικτή γιατί διατηρεί τα στοιχεία που τη καθιστούν μοναδική, δηλαδή την 

θεματικότητα της, μιας που τα δωμάτια και οι εξωτερικοί χώροι θυμίζουν αρχαία 

Ελλάδα και κυρίως τη μυθολογία με το Δωδεκάθεο. Παράλληλα, η επιχείρηση έχει 

βασίσει την επιτυχία της, στην ενσωμάτωση εξαιρετικά ποιοτικών υπηρεσιών, στη 

σωστή και προσεγμένη επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού που θα τη πλαισιώνει και 

στη πίστη της στο ελληνικό στοιχείο.  

Ακόμα, η ξενοδοχειακή μονάδα με σκοπό την επιβίωση και την ανάπτυξη της, 

θα πραγματοποιήσει μια σειρά από ενέργειες μάρκετινγκ, προκειμένου να 

αναγνωριστεί και να προωθηθεί στις χώρες όπου στοχεύει. Η τοποθεσία της είναι ένα 

εξαιρετικά καλό σημείο για αυτό που πρεσβεύει, ωστόσο οι υποδομές και οι 

δραστηριότητες που προσφέρει το Λιτόχωρο δεν επαρκούν για να καλύψουν όλες τις 

ανάγκες των τουριστών που επισκέπτονται την περιοχή.  Επιπροσθέτως, όπως 

παρουσιάστηκε και παραπάνω, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, τόσο τα 

αδύναμα στοιχεία του κλάδου, όπως το στοιχείο της εποχικότητας, ο έντονος 

ανταγωνισμός από άλλους πιο δημοφιλής προορισμούς στην Ελλάδα, η έλλειψη 

αεροδρομίου στην περιοχή καθώς και η περιορισμένη και αποκλειστικά οδική 

προσβασιμότητα, όσο και το ιδιαίτερα εύθραυστο οικονομικό περιβάλλον που 

ταλανίζει χρόνια την χώρα (ραγδαία αύξηση φόρων, οικονομική κρίση, δυσκολία 

σύναψης δανεικών συμβάσεων). 
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Τέλος, η βιωσιμότητα της επιχείρησης εξαρτάται από πληθώρα πραγμάτων. 

Μελετήθηκαν τρία σενάρια χρηματοδότησης με σκοπό να διαπιστωθεί το πιο 

κερδοφόρο για την επιχείρηση και με γνώμονα το κόστος της επένδυσης να ανέρχεται 

στο € 1.699.803,35.   

Το πρώτο σενάριο αφορά τη χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια, από τραπεζικό 

δανεισμό αλλά και μέσω της ένταξης σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ.  Το δεύτερο εναλλακτικό 

σενάριο βασίζεται σε χρηματοδότηση αποκλειστικά μέσω ιδίων κεφαλαίων και μέσω 

της ένταξης στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ενώ στο τελευταίο εναλλακτικό υπό εξέταση 

σενάριο τέθηκε η περίπτωση της χρηματοδότησης αποκλειστικά μέσω τραπεζικού 

δανεισμού, κάτι που στις μέρες μας είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί.  

Μέσα από τη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, το κάθε σενάριο φαίνεται αρκετά 

κερδοφόρο παρά το αυξημένο λειτουργικό κόστος. Ωστόσο, θα πρέπει να αναλογιστεί 

το κατά πόσο η ιδιοκτήτης ή αλλιώς επενδυτής θα προβεί σε αυτήν την αρκετά 

κοστοβόρα επένδυση σε μια περιοχή, η οποία δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη 

τουριστικά, ενώ οι κάτοικοι δεν είναι εξοικειωμένοι όπως άλλες τουριστικές πόλεις. 

Επίσης, οι οικονομικές συνθήκες, η έλλειψη υποδομών στο Λιτόχωρο, τα αυξημένα 

λειτουργικά κόστη, η γραφειοκρατία, η έντονη και θεαματικά κλιμακωτά αυξανόμενη 

φορολογία για τις επιχειρήσεις, το ασταθές πολιτικό περιβάλλον αλλά και η 

θεματικότητα του ξενοδοχείου, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε ζευγάρια ενώ 

ταυτόχρονα πρεσβεύει το μη συμβατικό τουριστικό προϊόν «Πολιτισμός και 

Θρησκεία», δυσκολεύουν την εκτέλεση του συγκεκριμένου επιχειρηματικού πλάνου 

και θέτουν υπό σκέψεις την επενδυτή αυτού.  

Παρ’ όλα αυτά, ανεξαρτήτου χρηματοδοτικού σεναρίου που θα κληθεί να 

ακολουθήσει η επένδυση, τα σημαντικά πλεονεκτήματα που διαθέτει, όπως η 

εξαιρετική τοποθεσία και οι στρατηγικές συνεργασίες με πρακτορεία και άλλους 

φορείς, θα τη καταστήσουν μια κερδοφόρα επιχείρηση που μακροπρόθεσμα θα 

αποφέρει τα μέγιστα στην ιδιοκτήτη της. 

   

The aim of this thesis is to present the components of a standard business plan 

for a hotel company under establishment. This business plan refers to the formation of 

a new company in Pieria and more specifically in Litochoro.  The methodology used 

for data collection includes secondary sources and an observation method. In the 

literature review, the most important parts of the business plan and the main tools 

were analyzed such as analysis of the internal and external environment of the 
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business, marketing mix, financial forecasts and financial data that arise from their 

analysis. The hotel complex will be a small medium enterprise fully harmonized with 

all restrictions and conditions for running a business in Pieria. Main activity of the 

company will be the luxury accommodation and the first class hotel services with 

uninterrupted views of the Olympus Mount, which will offer a unique experience to 

its customers. Also, the company will have a main restaurant fully harmonized all 

hygienic regulations, a spa so it can offer unique moments of relaxation to its guests 

and many activities the can be property for all ages. The company's aim is to establish 

a healthy, innovative and profitable hotel unit applying a strategic expansion of the 

Product (Product Development) and following a diversification strategy against the 

massive competition that exists in this area. The specificity of the hotel unit, that 

makes it unique, is the theme of 12 Olympian Gods and its’ excellent location.  

 

The 12 Olympian Gods Boutique, which will be launched in 2019, sets out 

specific, understandable and realistic goals, as the aim of its managers is the 

satisfaction of the customers through extremely quality and attentive services. The 

peace and well-being of the environment, which is operates, like Olympus, improves 

and strengthens every service offered by the hotel. The aim of the hotel is also the 

creation of a strong brand name, which will be the mark that everyone knows. 

Moreover, another goal is to be profitable from the first year of its operation through 

high quality services and gain more than 150,000 € over the fifth year of its operation. 

Hotel mission is based on the fact that it offers a diversified and special travel 

experience, since it is a thematic hotel with the central theme being the 12 Gods of 

Olympus.  

 

The goals can be achieved, because hotel retains the elements that make it 

unique. At the same time, the success of the business is based on high quality services 

into the right and careful selection of the human resource. 

 

Furthermore, marketing and other actions will be held in order hotel be 

recognized and promoted in foreign countries. Its location is a great spot for what it 

claims, but the facilities and activities offered by Litochoro are not enough to meet all 

the needs of tourists visiting the area.  
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The sustainability of the business depends on a wealth of things. Three 

financing scenarios were studied, only to find the most profitable, knowing the cost of 

investment is € 1.699.803,35. 

The first solution, which considers financing the company through private assets, 

bank lending and NSRF program is a significant flight performance of the company in 

accordance with the calculated data something which is mainly due to the repayment 

of borrowed capital.  The second alternative solution considers financing the company 

through both the private assets and bank lending. The last alternative solution 

considers financing the business only by bank lending, something extremely difficult  

to be done. Through the income statement, each scenario appears to be profitable 

despite the increased operating costs. However, problems exist, such the economic 

environment, the lack of infrastructures in Litochoro, the increased operating costs, 

the bureaucracy, the taxes, the unstable political environment and the hotel's theme, 

which is mainly addressed to couples while at the same time advocates the non-

conventional tourism product "Culture and Religion", that makes it difficult to carry 

out this business plan. Despite the costs and the risks, the investor should consider 

whether will run the business or not. No matter which financial scenario will the 

investment pursue there are important advantages, such as the excellent location of 

the hotel to be developed and strategic partnerships, that will make a long term 

profitable business that will bring the greatest to its owners. 
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Εισαγωγή 

 

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο αποτελεί μια γραπτή λεπτομερή περιγραφή του 

επιχειρησιακού μοντέλου αλλά και του συνόλου των λειτουργιών που προβλέπεται να 

ακολουθήσει η επιχείρηση συστηματικά στο μέλλον. Σκοπός του είναι η ανάλυση της 

υπάρχουσας κατάστασης, τόσο της αγοράς όσο και της επιχείρησης, λαμβάνοντας 

υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά 

την οικονομική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Η σύνταξη ενός 

επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη 

βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Τα τελευταία χρόνια, η κατάθεση του είναι 

απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματοδότησης. Είτε αυτή προέρχεται από 

επιχειρηματικά δάνεια – επιδοτήσεις από την Ε.Ε., κεφάλαια από ιδιώτες επενδυτές 

είτε από άλλα πράγματα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο, 

καθώς αποτελεί συχνά το μόνο γνώμονα στον οποίο μπορούν να στηρίξουν τις 

αποφάσεις τους όσον αφορά τη βιωσιμότητα, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 

επιχείρησης και την επενδυτική ιδέα. 

Παράλληλα, σημαντικό παράγοντα αποτελεί η πειθαρχία που απαιτείται για 

να διατυπωθεί η στρατηγική της επιχείρησης, η τακτική και οι λειτουργίες της σε ένα 

έγγραφο, αφού εξασφαλίζει την αυστηρή ανάλυση και τη μεγαλύτερη σαφήνεια της 

όλης ιδέας. Εάν η στρατηγική της επιχείρησης δεν μπορεί να περιγραφεί με σαφήνεια 

και πειστικότητα, οι πιθανότητες επιτυχίας της στη πράξη είναι αμφίβολες.  

Ας σημειωθεί ακόμα ότι δεν υπάρχουν ποτέ πανομοιότυπα επιχειρηματικά 

σχέδια, όπως δεν υπάρχουν και πανομοιότυπες επιχειρήσεις, αλλά ένα επιτυχημένο 

επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει πάντα μια σειρά από κοινά θέματα. Τα 

επιχειρηματικά σχέδια λένε συνήθως μια ιστορία και εξηγούν πως μια επιχείρηση 

μπορεί να επιτύχει τους στόχους και το όραμα της. Κάθε ιστορία και στόχος 

επικεντρώνεται στη μεγιστοποίηση της αξίας που απολαμβάνει και ο πελάτης.  

Για την επιτυχία ενός επιχειρηματικού σχεδίου, αυτό θα πρέπει να 

περιλαμβάνει όλες τις προοπτικές ανάπτυξης της επιχείρησης, τους πελάτες – 

στόχους της, τους κύριους και μελλοντικούς ανταγωνιστές της, να προσδιορίζει την 

αγορά, να είναι αξιόπιστο, να μελετά τους κινδύνους και όλες τις πιθανότητες 
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αποτυχίας, να προτείνει εναλλακτικές λύσεις και φυσικά να περιγράφει το τρόπο 

διαφοροποίησης από άλλες επιχειρήσεις.  

Πιο συνοπτικά λοιπόν, ένα πλήρες και άρτιο επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να 

εμπεριέχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Να αναπαριστά μια σύντομη, συνεπή, συνεκτική και πελατοκεντρική ιστορία 

και εικόνα της επιχείρησης. 

 Να ορίζει σαφώς την αγορά, τις προοπτικές της, τους πελάτες, τους 

προμηθευτές και τους ανταγωνιστές. 

 Να περιέχει αξιόπιστες παραδοχές κατά τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τις 

προβλέψεις που περιλαμβάνει. 

 Να περιγράφει πως η επιχείρηση θα επιτύχει βιώσιμο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. 

 Να προσδιορίζει τις υποθέσεις για τις οποίες η επιχείρηση είναι πιο 

ευαίσθητη, τους πιθανούς κινδύνους που θα αντιμετωπίσει και οποιεσδήποτε 

δράσεις θα πρέπει να ληφθούν ανά περίσταση. 

 Να υποστηρίζεται από εκείνους που πρέπει να την εφαρμόσουν. 

 Να περιέχει μια περιγραφή των ατόμων που εμπλέκονται στη διαχείριση της 

επιχείρησης. 

 Να προσδιορίζει την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την επιχείρηση. 

Το επιχειρηματικό πλάνο είναι απαραίτητο για όλες τις οικονομικές μονάδες, 

επιχειρήσεις, είτε ιδιωτικού είτε δημόσιου τομέα, μεγάλες πολυεθνικές αλλά και 

μικρομεσαίες ή οικογενειακές επιχειρήσεις. Η διαδικασία σχεδιασμού στο πλαίσιο 

της εταιρείας ή οι εξωτερικές πηγές ή η στήριξη της λήψης αποφάσεων αποτελούν 

τους βασικούς λόγους για τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Πάνω από όλα 

όμως, ένα επιχειρηματικό σχέδιο γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των προσδοκιών και 

της πραγματικότητας. 

Απώτερος σκοπός της εν λόγω διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση 

των συστατικών στοιχείων ενός πρότυπου επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη 

μιας τουριστικής επένδυσης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, το κύριο μέρος 

χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος ορίζεται η έννοια του επιχειρηματικού 
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σχεδίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα πλεονεκτήματα που δύναται να επιφέρει σε 

μια επιχειρηματική ιδέα. Παράλληλα, επισημαίνονται οι κύριες κατευθύνσεις για την 

ορθή και αποτελεσματική σύνταξη του πλάνου. Το δεύτερο μέρος της εν λόγω 

διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνει το Business Plan για την ανάπτυξη της 

τουριστικής επένδυσης τύπου Boutique στην περιοχή του Λιτόχωρου, του νομού 

Πιερίας. Τέλος, στο τρίτο μέρος παρατίθενται τα γενικά συμπεράσματα και οι 

προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  
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ΜΜέέρροοςς  ΑΑ΄́::  ΘΘεεωωρρηηττιικκόό  ΜΜέέρροοςς  

  

Κεφάλαιο 1
o
: Γενικά Στοιχεία για το Επιχειρηματικό Σχέδιο  

 
1.1 Ορισμός  

Με τις απαιτήσεις της εποχής και το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η 

δημιουργία και η έναρξη μιας επιχείρησης φαντάζει ιδιαίτερα δύσκολη. Οι άνθρωποι, 

οι οποίοι επιθυμούν να στραφούν στην επιχειρηματικότητα, είτε όταν αυτή είναι 

ανάγκης είτε όταν είναι ευκαιρίας, χρειάζεται να καταρτίσουν ένα επιχειρηματικό 

σχέδιο, προκειμένου να αντιληφθούν τι ενέργειες απαιτείται να γίνουν για να μειωθεί 

ο κίνδυνος της αποτυχίας και τελικά της χρεοκοπίας σε σύντομο χρονικό διάστημα.   

Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα κείμενο το οποίο περιγράφει με 

εμπεριστατωμένο και λεπτομερή τρόπο την ίδρυση και λειτουργία μιας επιχείρησης, 

συμπεριλαμβανομένου ενός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των στόχων της καθώς 

και εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων που ενδεχομένως 

παρουσιαστούν (Καρβούνης, 2006). Αποτελεί στην ουσία, μία συνήθη πρακτική που 

βοηθάει τον επιχειρηματία, ιδιοκτήτη ή μέτοχο μιας νέας ή μιας ήδη υπάρχουσας 

επιχείρησης να αποκρυσταλλώσει τις ιδέες και να επικεντρώσει τη προσοχή του στην 

εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση των ιδεών, 

στην αύξηση ή διατήρηση του μεριδίου αγοράς και τέλος, στη μεγιστοποίηση των 

κερδών. Για τη βιωσιμότητα, την επέκταση, την είσοδο σε νέες αγορές ή κλάδους 

κ.α., η κάθε επιχείρηση, είτε πρόκειται για μία μικρή είτε για μία μεγάλη πολυεθνική, 

καλείται να καταστρώσει και να εφαρμόζει ένα επιχειρηματικό σχέδιο.  

 

1.2 Η  σημασία και η χρησιμότητα της κατάρτισης ενός επιχειρηματικού σχεδίου 

Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο, εφόσον 

εμπεριέχει όλα εκείνα τα βήματα που πρέπει να κάνει μία επιχείρηση, από την αρχή 

της λειτουργίας της έως και μία μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την πορεία της τα 

προσεχή έτη και τις μεταβολές του μακροοικονομικού αλλά και δευτερευόντως του 

μικροοικονομικού περιβάλλοντός της. Ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο δίνει έμφαση 

στα πλεονεκτήματα της επιχείρησης, αναλύει τα προβλήματα του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, αντιλαμβάνεται τις απαιτήσεις της κάθε εποχής και αναγνωρίζει τις 
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όποιες αδυναμίες υλοποίησης. Το κυριότερο όμως είναι ότι δείχνει στον 

επιχειρηματία - επενδυτή, το πώς θα επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος. 

Η χρησιμότητα ενός επιχειρηματικού πλάνου έγκειται στο γεγονός ότι 

αποτελεί μια περίληψη και αποτίμηση μιας επιχειρηματικής ιδέας και του γραπτού 

αποτελέσματος μιας διαδικασίας σχεδιασμού, ότι υποχρεώνει τους συμμετέχοντες να 

σκεφτούν συστηματικά και σχολαστικά την ιδέα αυτή και ότι δίνει μια πρώτη 

αντίληψη της πιθανότητας επιτυχίας και της ικανότητας του επιχειρηματία να φέρει 

εις πέρας το έργο του. Επιπλέον, το επιχειρηματικό σχέδιο είναι χρήσιμο γιατί 

αποκαλύπτει τα πιθανά κενά στη γνώση, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο τη κάλυψη 

τους, εξετάζει όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τις πιθανές 

συνέπειες και επιπτώσεις, τις στρατηγικές αποφάσεις, το μάρκετινγκ, τα οικονομικά 

στοιχεία και το ανθρώπινο δυναμικό, ενώ επίσης, αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης 

και καθοδήγησης, με την επιβολή της λήψης αποφάσεων και επομένως, της 

υιοθέτησης μιας εστιασμένης προσέγγισης. 

 

1.3 Ο σκοπός του επιχειρηματικού πλάνου 

Όπως για κάθε δραστηριότητα ή κίνηση, έτσι και για το επιχειρηματικό πλάνο 

υπάρχει ένας σκοπός.   

Ο πρωταρχικός σκοπός ενός τέτοιου σχεδίου είναι η αποφυγή άσκοπης 

σπατάλης χρόνου, κόπου αλλά και χρήματος από τον επιχειρηματία σε περίπτωση 

που το σχέδιο αποδειχτεί εξαιρετικά ριψοκίνδυνο ή χαμηλής αποδοτικότητας.  

Εκτός από οδηγό πριν την έναρξη μιας επιχείρησης, λειτουργεί και ως οδηγός 

για μελλοντική ανάπτυξη. Αποτελεί δηλαδή ένα προσχέδιο του πως θα μοιάζει η 

επιχείρηση στο μέλλον και παρέχει πολύτιμα εργαλεία για την ανάλυση της, το 

προσδιορισμό των αναγκών της και τη πραγματοποίηση των απαιτούμενων αλλαγών. 

Ωστόσο, το επιχειρηματικό σχέδιο λειτουργεί και ως προωθητικό υλικό. Ο 

επιχειρηματίας, αφού εμπνευστεί την ιδέα και πριν αναπτύξει μια καινούργια 

δραστηριότητα ή σχηματίσει την απαραίτητη ομάδα που θα τη πλαισιώσει, αναζητά 

το απαιτούμενο κεφάλαιο. Αν το χρηματικό αυτό ποσό δεν μπορεί να καλυφθεί από 

ίδια κεφάλαια, τότε θα πρέπει να στραφεί σε πιθανούς χρηματοδότες, όπως είναι για 

παράδειγμα οι εταιρείες κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου (Venture Capitals) ή οι 

ανεξάρτητοι επενδυτές, όπως είναι οι τράπεζες. Στους ενδεχόμενους επενδυτές είναι 
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απαραίτητο να παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία να παραθέτει όλα 

τα οικονομικά στοιχεία και προβλέψεις και να καλύπτει όλα τα κρίσιμα ζητήματα, 

προκειμένου αυτά να εξεταστούν πριν οποιαδήποτε μορφή χρηματοδότησης. Ο Finch 

(2002) αναφέρει πως το επιχειρηματικό πλάνο θα πρέπει να αντανακλά τις ιδέες και 

τις επιδιώξεις της επιχείρησης με το πιο σαφή τρόπο, ώστε οι πιθανοί επενδυτές να 

μπορούν να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη άποψη για το πόσο καλή ευκαιρία είναι 

αλλά και για την ικανότητα της διοίκησης να την εκμεταλλευτεί σωστά και 

αποτελεσματικά.  

Τέλος, συνιστά ένα εργαλείο ανακεφαλαίωσης και παρακολούθησης της 

πορείας της επιχείρησης, αφού κατά τη δημιουργία, ανάπτυξη και διατήρηση μιας 

θέσης στην αγορά, είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό, καθορίζονται από το 

πλάνο βασικοί δείκτες απόδοσης με σκοπό την αξιολόγηση των μελλοντικών 

δραστηριοτήτων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα μέτρησης της απόδοσης της 

επιχείρησης. 

 

1.4 Τα πλεονεκτήματα ενός επιχειρηματικού σχεδίου 

Ένα σωστά οργανωμένο επιχειρηματικό πλάνο, το οποίο καλύπτει επαρκώς 

όλες τις πτυχές μιας νέας δραστηριότητας, αποτελεί πηγή πολλών πλεονεκτημάτων 

τόσο για τους επιχειρηματίες όσο και για τους επενδυτές. 

Πιο συγκεκριμένα, όσο αφορά τον επιχειρηματία, το πλάνο αυτό δίνει την 

ευκαιρία προσέλκυσης του ενδιαφέροντος πιθανών επενδυτών, παρέχοντας τους 

πληροφορίες για την επιχειρηματική δραστηριότητα και καλύπτοντας όλους του 

τομείς που τους επηρεάζουν στη λήψη της απόφασης, όπως είναι για παράδειγμα το 

στρατηγικό πλάνο, η αγορά, οι ανθρώπινοι πόροι και τα χαρακτηριστικά εκείνα που 

θα μπορέσουν να δώσουν στην επιχείρηση ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Είναι φανερό λοιπόν, ότι το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί έναν οδηγό αξίας, 

μιας που βοηθά στην υλοποίηση των επιθυμητών στρατηγικών και προτείνει δράσεις 

που οδηγούν στην αποτελεσματική εφαρμογή τους. 

Ένα ακόμα πλεονέκτημα του σχεδίου αυτού, είναι ότι αποτελεί τη βάση για τη 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της επιχείρησης. Προτρέπει τον επιχειρηματία να 

προσδιορίσει τις κατευθύνσεις που θα ακολουθήσει η επιχείρηση τα επόμενα χρόνια 

και βοηθά τη διοικητική μονάδα να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη απέναντι στις 
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πιθανές ευκαιρίες ή κινδύνους που θα παρουσιαστούν, επειδή υπάρχει μία καλή 

γνώση τόσο των δυνατοτήτων της επιχείρησης όσο και του κλάδου. Δεν είναι λίγοι 

αυτοί που αναφέρονται στο επιχειρηματικό σχέδιο, ορίζοντας το ως μια 

«ακτινογραφία» της επιχείρησης που δίνει τη δυνατότητα στον επιχειρηματία να έχει 

επίγνωση όλων των δυνατών σημείων αλλά και των κινδύνων που πρόκειται να 

αντιμετωπίσει μελλοντικά η επιχείρηση. Επίσης, το επιχειρηματικό πλάνο δίνει τη 

δυνατότητα στον επιχειρηματία να ελέγχει το βαθμό επίτευξης των στόχων, 

συγκρίνοντας το σε τακτά χρονικά διαστήματα με τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης, 

οδηγώντας τοιουτοτρόπως, σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και αναθεωρήσεις για τη 

πορεία αυτής. 

Τέλος, όσον αφορά τον επενδυτή, το επιχειρηματικό σχέδιο, όπως 

προαναφέρθηκε, είναι ένα αξιόπιστο μέσο αξιολόγησης της επιχειρηματικής 

πρότασης, της εν δυνάμει αγοράς και της δυνατότητας υλοποίησης της επένδυσης. 

Μέσω αυτού, ο επενδυτής μπορεί να ελέγξει αν η ιδέα είναι εφικτή στη πράξη, αν 

μπορεί να μετατραπεί δηλαδή σε επενδυτική ευκαιρία και έτσι να προχωρήσει σε 

οποιαδήποτε συμφωνία. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης πολλών 

επιχειρηματικών προτάσεων σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, συμβάλλοντας με αυτό 

τον τρόπο στην έγκριση της καλύτερης ευκαιρίας με βάση προκαθορισμένα κριτήρια. 

  

1.5 Οι φάσεις ενός επιχειρηματικού σχεδίου όσον αφορά την εσωτερική 

οργάνωση της εταιρείας 

Η εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης είναι ιδιαίτερα σημαντική, μιας που 

επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και τις σχέσεις του ανθρώπινου 

δυναμικού που αυτή απασχολεί.  

Ιδιαίτερο ρόλο στην εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου έχουν δύο 

παράμετροι. Αυτός του τι θα παράγει η επιχείρηση και αυτός του πόσο θα παράγει 

αυτή. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της επιχειρηματικής δράσης ξεκινούν από τους δύο 

αυτούς παραμέτρους και προκύπτουν από τις προσωπικές εκτιμήσεις του 

επιχειρηματία. 

Οι φάσεις ενός επιχειρηματικού σχεδίου που καλύπτουν το σύνολο των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης  παρουσιάζονται ακολούθως: 
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 Εκτίμηση του κύκλου εργασιών: Κύκλος εργασιών είναι το σύνολο των 

πωλήσεων που πραγματοποιεί η επιχείρηση μέσα σε ένα ημερολογιακό 

διάστημα (έτος). Η ποσότητα που θα αποφασιστεί να παραχθεί από την 

επιχείρηση, επηρεάζει και καθορίζει τη τιμή ανά μονάδα προϊόντος, που θα 

χρεωθεί τελικά στον καταναλωτή.  

 Ανάλυση του προϊόντος: Αφορά την απόφαση σχετικά με το τι προϊόν θα 

παραχθεί, ποιες είναι οι αναγκαίες πρώτες ύλες παραγωγής του και ποια είναι 

η παραγωγική διαδικασία που ακολουθείται για τη τελική του μορφή. 

 Ανάλυση των εργασιών εντός της επιχείρησης:  Η ανάλυση των εργασιών 

εντός της επιχείρησης αφορά το τι χρειάζεται (εξοπλισμός, ανθρώπινο 

δυναμικό, θέσεις εργασίας, ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις κ.α.), 

προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει η παραγωγική  διαδικασία.   

 Επιλογή - πρόκριση παραγωγικού εξοπλισμού: Πρόκειται για τη προμήθεια 

του εξοπλισμού της επιχείρησης με βάση κριτήρια όπως είναι για παράδειγμα 

η αξιοπιστία, η τιμή, ο διακανονισμός, η ύπαρξη υπηρεσιών και 

ανταλλακτικών κ.τ.λ.. 

 Εκτίμηση αποθηκευτικών χώρων: Με βάση τη ποσότητα και τα 

χαρακτηριστικά του παραγόμενου προϊόντος, η επιχείρηση καλείται να 

εκτιμήσει και να προσδιορίσει τον απαιτούμενο αποθηκευτικό χώρο για να 

καλύψει τις ανάγκες της. Ειδικότερα συνεκτιμώνται τα αναγκαία αποθέματα 

των πρώτων υλών και ο χρονισμός παραγγελίας – παραλαβής, τα αναγκαία 

αποθέματα ημικατεργασμένων προϊόντων, οι ιδιαίτερες συνθήκες 

αποθήκευσης (για παράδειγμα οι ιδιαίτερες συνθήκες ψύξης, υγρασίας, 

εξαερισμού, κτλ.) και οι αναγκαίοι χώροι συσκευαστηρίου. 

 Εκτίμηση αναγκών σε οικόπεδα, κτίρια και μεταφορικά μέσα: Στη 

περίπτωση που η επιχείρηση αποφασίσει την ανέγερση δικών της κτιριακών 

εγκαταστάσεων, θα πρέπει να συνυπολογίσει την αγορά ενός οικοπέδου που 

να καλύπτει τις παρούσες ανάγκες αλλά και τις προβλεπόμενες ανάγκες για 

μελλοντική επέκταση.   

Όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να εκτιμηθεί και να 

ληφθεί υπόψη αν είναι προτιμότερη η ανέγερση, η αγορά ή η μίσθωση 

κάποιου ήδη υπάρχοντος κτιρίου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση είναι αναγκαία 
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προϋπόθεση το ακίνητο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία να είναι 

προσαρμοσμένο στις λειτουργικές απαιτήσεις της.   

Τέλος, η εκτίμηση των αναγκών για μεταφορικά μέσα είναι συνάρτηση της 

μορφής του προϊόντος, εάν δηλαδή αυτό είναι ευπαθές ή όχι, της ποσότητας 

πωλούμενων προϊόντων και το αν συμφέρει να ανατεθούν οι μεταφορές σε 

μεταφορική εταιρεία. 

 Ιδρυτικά κεφάλαια: Ως ιδρυτικό κεφάλαιο ορίζεται το άθροισμα των παγίων 

κεφαλαίων (κεφάλαια που χρειάζονται για την αγορά οικοπέδων, κτιρίων και 

εξοπλισμού) και των κεφαλαίων κίνησης (οι χρηματικοί πόροι που 

χρειάζονται για την αγορά πρώτων υλών, πληρωμή μισθών, λογαριασμούς 

ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.α.). Πιο συγκεκριμένα, τα ιδρυτικά κεφάλαια ισούνται με τα 

κεφάλαια παγίων συν τα κεφάλαια εκκίνησης.    

Μία επιχείρηση μπορεί να αντλήσει τα κεφάλαια που είναι απαραίτητα για να 

ξεκινήσει τη παραγωγική της διαδικασία, είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, δηλαδή 

αυτοχρηματοδότησης, είτε μέσω κρατικών επιχορηγήσεων, είτε μέσω 

τραπεζικού συνήθως δανεισμού είτε μέσω πιστώσεων. 
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Κεφάλαιο 2
ο
: Στρατηγική Ανάλυση 

Η στρατηγική ανάλυση αποτελεί το πρώτο κύριο βήμα της μελέτης ενός 

επιχειρηματικού σχεδίου, αφού στο σημείο αυτό αποκωδικοποιούνται το εξωτερικό 

και το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και αποκτάται μια πλήρης γνώση του 

προς εξέταση αντικειμένου.  

Ο στόχος της στρατηγικής ανάλυσης είναι η δημιουργία βιώσιμου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που θα μετατραπεί μεταγενέστερα σε κέρδη για την 

εκάστοτε επιχείρηση. Το στρατηγικό σχέδιο αναλύει τη βέλτιστη προσαρμογή των 

πόρων της επιχείρησης και των ευκαιριών και απειλών που παρουσιάζονται στο 

περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Συνήθως ο στρατηγικός σχεδιασμός 

επικεντρώνεται στο μακροπρόθεσμο μέλλον, ωστόσο πολλές φορές γίνεται και 

μεσοπρόθεσμα για να προσδιοριστεί και να κατανοηθεί αν συγκλίνει ο στόχος με την 

πορεία της εταιρείας. Αν και η στρατηγική αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, τον 

καθορισμό των στόχων που θα εκτείνουν την επιχείρηση, ο στρατηγικός σχεδιασμός 

αποτελεί στοιχείο του επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο θα πρέπει να είναι απτό, 

συγκεκριμένο και όχι απλά φιλόδοξο. 

Η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού θα πρέπει να ξεκινήσει με μια 

ανάλυση των ενδιαφερόμενων μερών. Μετά από αυτό το σημείο, είναι δυνατόν να 

διαμορφωθεί το όραμα, η αποστολή και οι στόχοι της επιχείρησης. Βασικό στοιχείο 

για τη διαδικασία του συγκεκριμένου σχεδιασμού είναι η αντίληψη των δυνατοτήτων, 

των δυνάμεων, των αδυναμιών και η αξιοποίηση στο έπακρο των πόρων της 

επιχείρησης (εσωτερικοί παράγοντες) και η κατανόηση των ευκαιριών, απειλών και 

γενικότερα η έγκαιρη και άμεση αντιμετώπιση και προσαρμογή στις μεταβολές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος (SWOT analysis).   

Τέλος, η ανάλυση των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων, επιτρέπει τη 

διαχείριση, για τη ρύθμιση ή αναθεώρηση των στόχων, της στρατηγικής και τη 

δημιουργία εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών. Η ποιοτική εξέταση των επιλογών 

και η αριθμητική ανάλυση τους, με τη χρήση υπολογιστικών φύλλων ή άλλων 

επιχειρηματικών μοντέλων είναι απαραίτητα για την επιλογή της καταλληλότερης για 

την εταιρεία στρατηγικής.  
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2.1 Ανάλυση αγοράς  

Εξαιρετικής σημασίας είναι η ανάλυση της αγοράς για τη βιωσιμότητα μιας 

επιχείρησης. Ως ανάλυση αγοράς ορίζεται η εμπεριστατωμένη περιγραφή της αγοράς 

που κάνει μια επιχείρηση κατά τη κατάρτιση ενός επιχειρηματικού πλάνου (business 

plan) και αναφέρεται σε χαρακτηριστικά όπως είναι το μέγεθος της αγοράς, το στάδιο 

ανάπτυξης, η συγκέντρωση των καταναλωτών, ο ρυθμός της τεχνολογικής 

καινοτομίας κτλ. Με αυτόν το τρόπο εντοπίζονται οι παράγοντες που θα οδηγήσουν 

σε περαιτέρω εξέλιξη και παρουσιάζονται στοιχεία και εκτιμήσεις για το μελλοντικό 

ρυθμό ανάπτυξης της επιχείρησης. Μάλιστα στη περίπτωση που η επιχείρηση 

αναλύει μια υφιστάμενη αγορά, η εύρεση πληροφοριών γίνεται μέσα από κλαδικές 

μελέτες, εξειδικευμένες δηλαδή εκδόσεις για τον κλάδο, εφημερίδες και περιοδικά 

ακόμα και γενικού περιεχομένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

τεκμηριώσουν και να αναγνωρίσουν τα εμπόδια εισόδου στη συγκεκριμένη αγορά 

καθώς και τα ποσοστά επιτυχίας του εγχειρήματος. Στη περίπτωση όμως που το 

προϊόν ή η υπηρεσία δημιουργεί νέα αγορά, οι παραπάνω δευτερογενείς πηγές μπορεί 

να αποδειχτούν ανεπαρκείς και να απαιτείται η διεξαγωγή έρευνας αγοράς για να 

αντληθούν πρωτογενή στοιχεία. 

Επίσης, συμπληρωματικά γίνεται ανάλυση των τμημάτων της αγοράς 

(βασισμένη σε κριτήρια γεωγραφικά, δημογραφικά, ψυχογραφικά, κτλ.), και ορίζεται 

η αγορά που στοχεύει η εν λόγω επιχείρηση. Πολλές φορές και όταν η επιχείρηση 

απευθύνεται σε διαφορετικά τμήματα της αγοράς, είναι σκόπιμη και ορθή η 

πραγματοποίηση ανάλυσης για κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά, ώστε να εξηγηθούν οι 

λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου τμήματος. Στο τελικό στάδιο της ανάλυσης 

αγοράς γίνεται μια εκτίμηση του προσδοκώμενου επιπέδου πωλήσεων και μεριδίου 

αγοράς που αναμένει να επιτύχει η επιχείρηση. 

Σε κάθε περίπτωση, οι αλλαγές στη στάση του καταναλωτή, οι απαιτήσεις της 

κάθε εποχής, οι οικονομικές, πολιτικές και τεχνολογικές δυνάμεις καθώς και οι 

ανταγωνιστές, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία ενός 

οργανισμού. Κάθε επιχείρηση λοιπόν, υποχρεούται να αναλύει και να μελετάει όλες 

τις πτυχές του περιβάλλοντος, προκειμένου να προσαρμοστεί γρήγορα, να 

ανταποκριθεί άμεσα και να καλύψει όλες τις ανάγκες.  
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2.1.1 Ανάλυση καταναλωτή 

Η μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή ερευνά το πως τα άτομα 

παίρνουν αποφάσεις για να ξοδέψουν τους διαθέσιμους πόρους τους (χρήμα, χρόνο 

και προσπάθεια) σε αντικείμενα προς κατανάλωση. Συμπεριλαμβάνει δηλαδή τη 

μελέτη των εξής ερωτημάτων; 

 Τι αγοράζουν οι καταναλωτές; 

 Γιατί το αγοράζουν; 

 Πότε το αγοράζουν; 

 Από που το αγοράζουν; 

 Πόσο συχνά το αγοράζουν; 

Η συμπεριφορά του καταναλωτή έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι τόσο του 

μάρκετινγκ όσο και της στρατηγικής ανάλυσης της επιχείρησης, μιας που από τους 

καταναλωτές εξαρτάται η βιωσιμότητα αυτής. Η έρευνα της συμπεριφοράς του 

καταναλωτή είναι αναγκαία και οργανώνεται συνήθως σε τρείς ερευνητικές απόψεις 

ή προσεγγίσεις, οι οποίες λειτουργούν ως οδηγοί στη σκέψη και στον εντοπισμό των 

παραγόντων (Mowen και Minor, 1998).  

Η πρώτη άποψη στηρίζεται στη προσέγγιση της λήψης αποφάσεων, η οποία 

αναφέρει τους καταναλωτές ως αποφασίζοντες που ακολουθούν μια σειρά από 

βήματα όταν προβαίνουν σε κάποια αγορά. Η προσέγγιση της εμπειρίας, που 

αποτελεί και τη δεύτερη αντίληψη, εκτιμά ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι 

καταναλωτές χρησιμοποιούν κάποια αυστηρή διαδικασία λήψης απόφασης για να 

προβούν στην αγορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Μάλιστα, οι αγορές που 

προκύπτουν με αυτό τον τρόπο χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις παρορμητικές 

αγορές και τις αγορές αναζήτησης ποικιλίας. Τέλος, η προσέγγιση της 

συμπεριφορικής επίδρασης, όπου είναι η τρίτη άποψη που επικράτησε, στηρίζεται 

στην υπόθεση ότι ο καταναλωτής δεν είναι απαραίτητο να έχει αναπτύξει ισχυρά 

αισθήματα ή πεποιθήσεις για κάποια υπηρεσία ή προϊόν, ούτε να διέλθει από μια 

λογική διαδικασία λήψης απόφασης πριν προβεί σε αγορά. Συνήθως, τέτοιες δυνάμεις 

είναι οι πιέσεις που δεχόμαστε από το κοινωνικό περίγυρο, από τις οικονομικές 

συνθήκες, από τις πολιτιστικές συνήθειες, από προωθητικές τεχνικές, όπως είναι τα 

εκπτωτικά κουπόνια και από άλλα παρόμοια.  
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2.1.1.1 Ο Έλληνας καταναλωτής  

Πριν το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ο Έλληνας 

καταναλωτής αγόρασε συχνά και ίσως ανεξέλεγκτα αντικείμενα που πολλές φορές 

δεν του ήταν απαραίτητα. Σύμφωνα με έρευνες από τους Εθνικούς Λογαριασμούς της 

ΕΛΣΤΑΤ (2009), το έτος 2008, ο Έλληνας κατανάλωσε τα περισσότερα χρήματα του 

(20%) για την αγορά τροφίμων, ποτών και καπνού. Τη δεύτερη θέση της συνολικής 

ιδιωτικής κατανάλωσης με 13,4% κατέλαβε η κατηγορία των μεταφορών, ενώ η τρίτη 

με 12% αφορούσε την στέγαση (ενοίκιο, θέρμανση, φωτισμός και νερό). 

Αξιοσημείωτο είναι να αναφερθεί πως το ίδιο έτος, ο Έλληνας καταναλωτής 

αφιέρωσε το 13,2% σε ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης (εστιατόρια), κάτι που 

δείχνει την έμφυτη ανάγκη των Ελλήνων για διακοπές και ξεκούραση.  

Η χώρα εκτός από την οικονομική κρίση που με το πέρασμα των ετών γινόταν 

πιο αισθητή, είχε να αντιμετωπίσει και τη προσφυγική κρίση, κάτι που άλλαξε τα 

ποσοστά κατανάλωσης των Ελλήνων δραματικά. Ήδη το 2011 εν μέσω οικονομικής 

κρίσης το ποσοστό των Ελλήνων που ξοδεύουν σε τουριστικά καταλύματα και στην 

εστίαση έπεσε κατά 3,93%.  

2.1.1.2
 
Η αντίληψη του καταναλωτή 

Ως αντίληψη μπορεί να θεωρηθεί γενικά η διαδικασία που ακολουθούν τα 

άτομα όταν δέχονται ερεθίσματα από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον και 

εξάγουν κάποιο νόημα από αυτά.  

Πιο αναλυτικά, η διαδικασία της αντίληψης χωρίζεται σε τρία κύρια στάδια: 

1) έκθεση, 2) προσοχή, 3) κατανόηση. Στο πρώτο στάδιο, αυτό της έκθεσης, ο 

καταναλωτής δέχεται πληθώρα πληροφοριών μέσω όλων του των αισθήσεων.  Στο 

δεύτερο στάδιο της διαδικασίας και πριν από αυτή ακόμα, ο καταναλωτής εξαγάγει 

κάποια νοήματα από τα ερεθίσματα που λαμβάνει, δίνει δηλαδή πρώτα προσοχή σε 

αυτά. Η προσοχή συνεπάγεται τη κατανομή από τον καταναλωτή κάποιου επιπέδου 

γνωστικής ικανότητας στο αντικείμενο του ερεθίσματος, ώστε οι πληροφορίες που 

αυτό παρέχει να είναι συνειδητά επεξεργάσιμες. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, αυτό 

της κατανόησης, ο καταναλωτής οργανώνει και εξάγει συμπεράσματα και νόημα από 

όλες τις πληροφορίες και τα ερεθίσματα που έλαβε κατά τη διάρκεια. Η διαδικασία 

αυτή στηρίζεται αποκλειστικά στη μνήμη του καταναλωτή και σε προηγούμενες 
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εμπειρίες τις οποίες ανακαλεί, προκειμένου να πάρει σωστές κατά τη κρίση του 

αγοραστικές αποφάσεις. 

2.1.1.3 Αλλαγή συμπεριφοράς και στάσεων 

Η κατανόηση των στάσεων και των συμπεριφορών των καταναλωτών είναι 

εξαιρετικής σημασίας για μια επιχείρηση, εφόσον από αυτούς κρίνεται η βιωσιμότητα 

και η ευημερία της. Κάθε οργανισμός καλείται να ερευνά, να εντοπίζει, να κατανοεί, 

να αναλύει, να επιδρά και να προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις επιθυμίες των 

πελατών.  

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για να ορίσουμε την έννοια της στάσης του 

καταναλωτή. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Allport, 1935, στάση ορίζεται «η διανοητική 

ή νευρική κατάσταση ετοιμότητας, που οργανώνεται με βάση την εμπειρία ενός 

ατόμου και η οποία εξασκεί μια καθοδηγητική ή δυναμική επίδραση πάνω στην 

αντίδραση του ατόμου σε όλα εκείνα τα αντικείμενα ή τις καταστάσεις με τις οποίες 

αυτό σχετίζεται».  

Η θεώρηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, τουλάχιστον από την εποχή των 

αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, στηρίχθηκε στο ότι κάθε συμπεριφορά είναι ένας 

συνδυασμός διανοητικών, συγκινησιακών και φυσικών διαστάσεων. Τα τελευταία 

όμως σαράντα με πενήντα χρόνια, οι ερευνητές της συμπεριφοράς του καταναλωτή 

έχουν μετατοπίσει την έμφαση από τη θεώρηση της στάσης με τα τρία αυτά 

προαναφερθέντα στοιχεία, σε μια περισσότερο μονοδιάστατη θεώρηση, η οποία 

εκφράσει μόνο συγκίνηση.  

Επιπρόσθετα, σημαντικό είναι να αναφέρουμε το ρόλο της αξιοπιστίας στην 

αλλαγή των στάσεων. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι πηγές μηνυμάτων υψηλής 

αξιοπιστίας επιτυγχάνουν μεγαλύτερη αλλαγή στάσεων καταναλωτών από ότι πηγές 

που χαρακτηρίζονται από χαμηλή αξιοπιστία. Μάλιστα έρευνες έχουν αποδείξει ότι 

προκειμένου το μήνυμα να γίνει επιτυχημένα αποδεκτό, η πηγή του θα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από εμπειρία με το αντικείμενο, φερεγγυότητα, ομοιότητα με κάποια 

χαρακτηριστικά του δέκτη-στόχου. Από αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να μεταδίδουν μηνύματα που να φαίνονται αξιόπιστα στους 

αποδέκτες, προκειμένου να τους επηρεάσουν θετικά.  
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2.1.2 Ανάλυση ανταγωνιστών 

Οι αγορές εξελίσσονται με τη πάροδο του χρόνου, τόσο δομικά όσο και σε 

σχέση με το συνολικό τους μέγεθος. Κάθε επιχείρηση με την είσοδο της στην αγορά 

έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα για τα οποία υπάρχουν διαφορετικές αιτίες οι 

οποίες τα προκαλούν. Ένας βασικός λόγος που μπορεί να οδηγήσει μια επιχείρηση σε 

αποτυχία είναι και η ανταγωνιστικότητα της σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις ίδιας 

ασχολίας είτε αυτή είναι παραγωγή κάποιου προϊόντος είτε αυτή είναι παροχή 

υπηρεσίας. Μία καλή λύση για να μπορέσει η επιχείρηση να αποφύγει την αποτυχία 

και να εξασφαλίσει την επιτυχία της είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της. 

Μακροπρόθεσμα ο ανταγωνισμός οδηγεί σε μεγαλύτερη ευημερία 

καταναλωτών, λόγω της δυνητικής ευεργετικής επίδρασης στα κίνητρα των 

επιχειρήσεων να επενδύουν σε καινοτομίες που βελτιώνουν την ανταγωνιστική τους 

θέση. Ο ανταγωνισμός καταλήγει σε σύγκριση δυνάμεων, η οποία προστατεύει το 

κοινό συμφέρον, δηλαδή τον απλό καταναλωτή από τη δημιουργία μονοπωλίων ή 

ολιγοπωλίων, που ενδέχεται να του επιβάλλουν προϊόντα/υπηρεσίες και τιμές. Ο 

ανταγωνισμός αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο οι εταιρείες αποκρίνονται στις 

ανταγωνιστικές κινήσεις των άλλων εταιρειών. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των 

υπαρχουσών επιχειρήσεων μπορεί να φανερωθεί με διάφορους τρόπους όπως: ο 

ανταγωνισμός τιμών, νέα προϊόντα, αύξηση στα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών, τις 

εξουσιοδοτήσεις και τις εγγυήσεις, διαφήμιση και καλύτερα δίκτυα των χονδρικών 

διανομέων. Είναι επομένως εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχουν υγιείς συνθήκες 

ανταγωνισμού σε μια οικονομία. 

Επίσης, ο κύκλος ζωής μιας αγοράς, μετράτε ως προς το σύνολο των 

πωλήσεων της αλλά και ως προς το ποσοστό αύξηση τους. Η δομή της αγοράς και οι 

ανταγωνιστικές δυνάμεις που διαμορφώνουν το περιβάλλον, στο οποίο οι 

επιχειρήσεις λειτουργούν, αλλάζουν καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωή τους. Ως 

αποτέλεσμα, η στρατηγική μιας επιχείρησης πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως, 

προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία αυτής.  

Από το 1980 ο Porter έχει προτείνει ένα πλαίσιο για την ανάλυση των 

ανταγωνιστικών δυνάμεων. Ο κύκλος ζωής της αγοράς συσχετίζεται με τις πέντε 

δυνάμεις του Porter (Porter’s Competitive Forces Model_, οι οποίες είναι οι εξής:  

 Ήδη υπάρχοντες ανταγωνιστές  
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 Νεοεισερχόμενες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις 

 Προμηθευτές 

 Πελάτες 

 Επιχειρήσεις με υποκατάστατα προϊόντα  

Κάθε μια από τις δυνάμεις αυτές καθορίζει λίγο έως πολύ τις ανταγωνιστικές 

πιέσεις που δέχεται ο κλάδος και επομένως το πόσο ελκυστικός ή όχι είναι. Η 

κερδοφορία ενός κλάδου είναι συνάρτηση των πέντε αυτών δυνάμεων πέρα από 

άλλους  παράγοντες που ιστορικά ορίζουν μεγαλύτερα ή μικρότερα επίπεδα επίδοσης 

σε κάθε κλάδο. Αναλύοντας κάθε δύναμη μπορεί να διαπιστωθεί πόσο σημαντική 

είναι και τι τελικά επιπτώσεις έχει στις εταιρείες του κλάδου. 

Γεγονός είναι άλλωστε ότι μια αγορά δεν αποτελεί ένα κλειστό σύστημα. Οι 

ανταγωνιστές εξέρχονται και εισέρχονται, ενώ οι προμηθευτές και οι αγοραστές 

επηρεάζουν τις προοπτικές και τη κερδοφορία του κλάδου. Ωστόσο, ο Porter 

επισημαίνει ότι η δομή της αγοράς δεν αλλάζει σε σύντομο χρονικό διάστημα, μιας 

που αυτή, ανεξάρτητα από το γενικότερο οικονομικό κλίμα ή τις βραχυπρόθεσμες 

διακυμάνσεις της ζήτησης, επηρεάζει ουσιαστικά την απόδοση των επενδύσεων. Οι 

διαρθρωτικές αλλαγές είναι πολλές φορές αργές και συχνά συνδέονται με τις 

συγκρούσεις στις εργασιακές πολιτικές ενώ αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη.  

2.2 Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος 

Οι επιχειρήσεις είναι σημαντικό να μελετούν εκτός των άλλων και το 

εσωτερικό τους περιβάλλον, προκειμένου να πάρουν σημαντικές αποφάσεις και να 

αντλήσουν στοιχεία για το τι πραγματικά συμβαίνει. Η ανάλυση αυτή στοχεύει στην 

ανεύρεση εκείνων των μεταβλητών που μπορούν να αποτελούν δυνάμεις ή 

αδυναμίες. Μια μεταβλητή χαρακτηρίζεται ως δύναμη όταν μπορεί να αποτελέσει 

πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την ίδια την εταιρεία. Είναι οι πόροι, οι 

ικανότητες ή άλλα πλεονεκτήματα της επιχείρησης σε σχέση με τους ανταγωνιστές 

της. Αντίθετα, αδυναμία είναι μια κατάσταση που θέτει την επιχείρηση σε 

ανταγωνιστικό μειονέκτημα, όπως είναι η έλλειψη πόρων ή ικανοτήτων. 

Για την αναγνώριση των ευκαιριών και των απειλών που συνθέτουν το 

εξωτερικό περιβάλλον, τα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να αξιολογούν τις πιθανές 

ικανότητες της επιχείρησης για ανταγωνισμό. Σημαντικό όμως μέρος μιας 



 32 

επιτυχημένης στρατηγικής ανάλυσης είναι η προσεκτική εκτίμηση τόσο των 

δυνάμεων όσο και των αδυναμιών της εταιρείας.  

Οι κύριοι παράγοντες που εξετάζονται στην ανάλυση του εσωτερικού 

περιβάλλοντος είναι όπως προαναφέρθηκε τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία της 

επιχείρησης, τα οποία όμως είναι δυνατόν να ενισχύσουν ή να περιορίσουν μια 

προτεινόμενη στρατηγική. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν τη δομή, την 

κουλτούρα και τους πόρους που έχει μια επιχείρηση. 

Επιπρόσθετα, έχει αναφερθεί κατά καιρούς πως προκειμένου τα διευθυντικά 

στελέχη μιας επιχείρησης να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες και να ελαχιστοποιήσουν 

τις απειλές στο εξωτερικό περιβάλλον, πρέπει να αναλύσουν προσεκτικά τις 

εσωτερικές δυνάμεις και αδυναμίες της εταιρείας. Η ανάλυση της αλυσίδας αξίας 

(Porter, 1985) αποτελεί ένα χρήσιμο πλαίσιο για συστηματική αναγνώριση των 

καλών και κακών στοιχείων της επιχείρησης. Στην ουσία, η αλληλουχία των 

δραστηριοτήτων της αλυσίδας αξίας, μέσω των οποίων η πρώτη ύλη μετατρέπεται σε 

οφέλη που απολαμβάνουν οι πελάτες ονομάζεται κύριες δραστηριότητες. Πέντε 

βασικές δραστηριότητες διαμορφώνουν αυτή την αλληλουχία: η διαχείριση εισροών, 

οι λειτουργίες, η διαχείριση εκροών, το μάρκετινγκ και οι πωλήσεις.  

Τέλος, η επιχείρηση θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της, εκτός από την 

μελέτη και την έρευνα του εσωτερικού της περιβάλλοντος, τους γενικούς παράγοντες 

απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι παράγοντες αυτοί αναφέρονται στην  

αποδοτικότητα, η οποία μετριέται με το κόστος των απαιτούμενων εισροών για τη 

παραγωγή μιας δεδομένης εκροής, τη ποιότητα στα αγαθά και στις υπηρεσίες, τη 

καινοτομία, δηλαδή το οτιδήποτε νέο ή καινοφανές σχετικά με το τρόπο που 

λειτουργεί η επιχείρηση και τέλος, την ανταπόκριση των πελατών, το οποίο 

αναφέρεται στην ικανοποίηση αυτών και στη πιθανότητα επαναληψιμότητας της 

αγοράς. 

2.3 Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

Το περιβάλλον αποτελείται είτε από τα εξωτερικά στοιχεία που επηρεάζουν 

τις αποφάσεις και την επίδοση μιας επιχείρησης είτε από το εσωτερικό περιβάλλον 

αυτής. Οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξαρτήτως κλάδου, δραστηριοποιείται μέσα σε 

κάποιο περιβάλλον και υπόκειται από δυνάμεις επί των οποίων έχει περιορισμένο 

έλεγχο. Αν και οι τύποι του περιβάλλοντος διαφέρουν από τομέα σε τομέα, υπάρχει 
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ένας αριθμός γενικευμένων περιβαλλοντικών δυνάμεων που ασκούν σημαντικές 

επιρροές στις στρατηγικές των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα η κυβερνητική -

οικονομική πολιτική, η αλλαγή στις στάσεις και τις συμπεριφορές των καταναλωτών 

και η ανάπτυξη τεχνολογιών ασκούν πιέσεις σε οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία 

καλείται να τις εντοπίσει γρήγορα και να τις αντιμετωπίσει.  

Οι δύο κύριοι τύποι εξωτερικού περιβάλλοντος είναι το μάκρο-περιβάλλον ή 

αλλιώς γενικευμένο περιβάλλον και το μικρό-περιβάλλον ή αλλιώς άμεσο.  

Πιο αναλυτικά, το μάκρο-περιβάλλον, περιλαμβάνει όλες τις δυνάμεις και τις 

καταστάσεις που επηρεάζουν κάθε επιχείρηση ή οργανισμό στην οικονομία, 

αντιπροσωπεύει δηλαδή την ευρεία συλλογή όλων εκείνων των παραγόντων που 

άμεσα ή έμμεσα επιδρούν σε αυτήν. Το επίπεδο του πληθωρισμού, τα επιτόκια και οι 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, η άνοδος ή η πτώση των επιτοκίων, η αγοραστική 

δύναμη των καταναλωτών, η πολιτική αστάθεια κ.α. είναι λίγα από τα πολλά 

παραδείγματα που ασκούν ισχυρές πολλές φορές πιέσεις στις επιχειρήσεις. 

Αντίθετα, στο μίκρο-περιβάλλον περιλαμβάνεται ένα πλήθος δυνάμεων που 

επιδρούν άμεσα και όχι έμμεσα στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι δυνάμεις 

αυτές βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση με την εταιρεία και αποτελούν 

συστατικά στοιχεία κάθε ιδιαίτερου κλάδου και της οικονομίας γενικότερα. Σκοπός 

κάθε επιχείρησης είναι να συντονίσει τις δυνάμεις αυτές με τρόπο που να αντλεί ένα 

πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της. Στοιχεία και ομάδες όπως οι μέτοχοι, οι 

κυβερνήσεις, οι πιστωτές, οι προμηθευτές, οι τοπικές κοινωνίες/φορείς, οι 

ανταγωνιστές, οι πελάτες, οι εργατικές ενώσεις κ.α. επηρεάζουν και επηρεάζονται 

άμεσα από τις κύριες λειτουργίες της επιχείρησης και αποτελούν το μικρό-

περιβάλλον της.  

Επιπροσθέτως, το εξωτερικό περιβάλλον μπορεί να χαρακτηρισθεί ως 

σταθερό, δυναμικό ή ταραχώδες, ανάλογα με τη ταχύτητα των μεταβολών και τα 

αποτελέσματα που επιφέρουν αυτές στη λειτουργία της επιχείρησης.   

Στη περίπτωση του σταθερού περιβάλλοντος υπάρχει μια μικρή ή καμία 

πολλές φορές μεταβολή στο περιβάλλον. Κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται είναι 

εξαιρετικά αργή, δίνοντας τη δυνατότητα ευκολότερης αναγνώρισης και 

ανταπόκρισης από την επιχείρηση. Οι σχέσεις μεταξύ των προμηθευτών, των 

πελατών, των διανομέων και των κατασκευαστών έχουν καθιερωθεί και είναι πιθανό 
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να μην αλλάξουν. Η σταθερή μεταβολή συνήθως παρουσιάζεται σε ώριμες αγορές 

όπως ο κλάδος της μεταποίησης τροφίμων και των οδικών μεταφορών.   

Από την άλλη μεριά, στο δυναμικό περιβάλλον παρουσιάζεται μια αλλαγή με 

μέτριο όμως ρυθμό. Μερικές φορές, οι αλλαγές είναι προβλέψιμες ενώ άλλες τελείως 

απρόβλεπτες. Στο δυναμικό περιβάλλον μπορεί να υπάρχουν κάποιες 

νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις, καθώς και ορισμένες στη φάση εξόδου. Τα επίπεδα 

δραστηριότητας συγχωνεύσεων και εξαγορών είναι χαμηλά, αλλά οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές.   

Τέλος, οι ταραχώδεις αγορές χαρακτηρίζονται από μεγάλη, απρόβλεπτη και 

εξαιρετικά ταχεία αλλαγή. Υπάρχουν πολλοί νεοεισερχόμενοι στην αγορά και γίνεται 

πειραματισμός με διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα. Οι σχέσεις μεταξύ των 

προμηθευτών, των κατασκευαστών, των διανομέων και των πελατών αλλάζουν 

συνεχώς. Οι αγορές αυτές χαρακτηρίζονται συνήθως από υψηλά επίπεδα 

τεχνολογικής ανάπτυξης. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι σαφές ότι για το επιχειρηματικό σχέδιο και 

την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός των 

παραγόντων που ασκούν στο παρόν ή θα ασκήσουν στο μέλλον, επίδραση στην 

επιχείρηση. Πέρα από το τρέχον πλαίσιο της αναφοράς, απαιτείται ικανότητα σκέψης 

προκειμένου να εντοπιστούν οι επιδράσεις. 

2.4 Ανάλυση PEST 

Η μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος και η κατανόηση αυτού είναι ένα 

από τα πιο δύσκολα σημεία, εφόσον η λειτουργία της επιχείρησης εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από το τεχνολογικό, οικονομικό, πολιτικό-νομικό και κοινωνικό 

περιβάλλον (PEST analysis). Η ανάλυση PEST είναι ένα στρατηγικό εργαλείο που 

χρησιμοποιείται για την ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος μίας επιχείρησης, 

δηλαδή των συστημάτων και των δομών της και δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα με 

βάση την οποία μπορούν να οργανωθούν οι μελλοντικές της κινήσεις. 

Υπάρχουν τέσσερις σημαντικές κατηγορίες του μάκρο-περιβάλλοντος. Αυτές 

είναι το πολιτικό-νομικό, το οικονομικό, το κοινωνικό-πολιτιστικό και το 

τεχνολογικό περιβάλλον.  

Το πολιτικό-νομικό περιβάλλον περιλαμβάνει τη γενική πολιτική κατάσταση 

της χώρας που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, καθώς και τη συγκεκριμένη στάση 
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που η εκλεγμένη κυβέρνηση έχει έναντι των εταιρειών και των οργανισμών. Η 

πολιτική κατάσταση που επικρατεί καθώς και η πιθανότητα μεταβολής της από 

διάφορα περιστατικά, όπως απεργίες, ακύρωση οικονομικών συμφωνιών, 

απαγόρευση εξαγωγής κερδών, η φορολογία, η εργατική νομοθεσία, η αντιμετώπιση 

των ξένων επενδυτών, οι νόμοι για τη προστασία του περιβάλλοντος, τα capital 

controls, οι νομισματικοί – τιμολογιακοί – φορολογικοί έλεγχοι και οι 

κρατικοποιήσεις, αποτελούν «κινδύνους» που μια επιχείρηση καλείται να 

αντιμετωπίσει. Για να αποφευχθούν λοιπόν αυτοί οι κίνδυνοι, οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να εξετάσουν και να μελετούν τα εξής στοιχεία: 

 Τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις όλων των πολιτικών κομμάτων της χώρας 

στην οποία δραστηριοποιούνται. 

 Τις πολιτικές συμφωνίες που πραγματοποιούνται σε εθνικό, περιφερειακό και 

παγκόσμιο επίπεδο. 

 Τη σχέση της εκάστοτε κυβέρνησης με τις επιχειρήσεις, καθώς και την 

πολιτική της για τα μονοπώλια και τον ανταγωνισμό.  

Σχετικά με το οικονομικό περιβάλλον, μπορεί να ειπωθεί ότι αυτό αποτελεί 

μια από τις σημαντικότερες μεταβλητές, μιας που επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο μικρές 

και μεγάλες επιχείρησης. Έτσι οι μακροοικονομικές εξελίξεις συνιστούν μια κρίσιμη 

εξωτερική δύναμη σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο 

να προβλεφθούν σε τέτοιο επίπεδο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα επιτόκια, ο 

πληθωρισμός, οι μεταβολές στο διαθέσιμο εισόδημα, η ανεργία, οι δείκτες 

χρηματιστηρίου, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, η προσφορά του χρήματος, ο 

οικονομικός κύκλος, οι τιμές των ακινήτων και γενικότερα ο επιχειρηματικός κύκλος 

είναι ορισμένοι από τους οικονομικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τις 

επιχειρηματικές πρακτικές σε έναν οργανισμό.    

Από την άλλη μεριά, το κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον αντιπροσωπεύει 

το σύνολο των αξιών, πιστεύω, ιδανικών και άλλων χαρακτηριστικών που διακρίνουν 

τα μέλη μιας ομάδας από μία άλλη. Η διάσταση αυτή έχει μεγάλη σημασία για τις 

επιχειρήσεις και το τρόπο με τον οποίο αυτές θα οργανωθούν και θα 

δραστηριοποιηθούν, διότι μια μικρή απόκλιση από το κοινωνικά και πολιτιστικά 

πρότυπα μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον οργανισμό. Γι΄ αυτόν τον 

λόγο, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ενήμερες για τον τρόπο που οι κοινωνικοί και 
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πολιτιστικοί παράγοντες μπορούν ή επηρεάζουν άμεσα τους ανθρώπινους πόρους ή 

το μάρκετινγκ. Οι αλλαγές στο τρόπο ζωής, η σημασία της καριέρας σε κάθε χώρα, η 

στάση και η συμπεριφορά των καταναλωτών, οι ηθικοί κανόνες, η κοινωνική 

υπευθυνότητα, η ισότητα, η έξαρση της εγκληματικότητας, η υπογεννητικότητα ή το 

αντίθετό της, η αστικοποίηση και η ηλικιακή διάρθρωση είναι μερικά παραδείγματα, 

τα οποία πρέπει σοβαρά να ληφθούν υπόψη από τα διευθυντικά στελέχη.  

Τέλος, στο μάκρο-περιβάλλον υπάρχουν και οι τεχνολογικοί παράγοντες, οι 

οποίοι αναφέρονται στις δραστηριότητες εκείνες που έχουν να κάνουν με τη 

δημιουργία νέας γνώσης και τη μεταφορά αυτής σε νέα προϊόντα, διαδικασίες, 

υπηρεσίες, υλικά κ.τ.λ. Το τεχνολογικό περιβάλλον περιλαμβάνει τις ανακαλύψεις 

της επιστήμης, τις επιπτώσεις από την ανάπτυξη συσχετισμένων προϊόντων ή 

υπηρεσιών, τις βελτιώσεις των μηχανημάτων και των μεθόδων παραγωγής, τη 

πρόοδο της αυτοματοποίησης και της επεξεργασίας δεδομένων, το επίπεδο των 

δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη, την εισαγωγή νέας τεχνολογίας και τις νέες 

μεθόδους παραγωγής. Όλα αυτά η επιχείρηση καλείται αρχικά να τα αναγνωρίσει, να 

τα εντοπίσει, να τα κατανοήσει και στη συνέχεια να τα αντιμετωπίσει, προκειμένου 

να επιβιώσει σε διάρκεια χρόνων. 

2.5 Ανάλυση SWOT 

Μία επιχείρηση εκτός από δημιουργία ενός επιχειρηματικού πλάνου για την 

οργάνωση της εσωτερικής της λειτουργίας, θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της το 

ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει. Βασικό 

εργαλείο για να προσδιοριστεί η θέση της επιχείρησης μέσα στα ευρύτερα οικονομικά 

πλαίσια της αγοράς είναι η «Έρευνα Θέσεως της Εταιρείας», γνωστή και ως  SWOT 

Analysis. Η SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), 

αποτελεί μια γρήγορη στρατηγική αναθεώρηση, η οποία προσδιορίζει με γρήγορο και 

αποτελεσματικό τρόπο τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του εσωτερικού 

κυρίως περιβάλλοντος μιας επιχείρησης και τις ευκαιρίες και απειλές που 

αντιμετωπίζει η επιχείρηση από το ευρύτερο χρηματοοικονομικό περιβάλλον και από 

τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Θεωρείται ο ορθολογικότερος συνδυασμός των 

στοιχείων του περιβάλλοντος δράσης μιας επιχείρησης από μια υποκειμενική γωνία 

πάντοτε. Σε μια ανάλυση SWOT μάλιστα, είναι αναγκαίο να περιλαμβάνονται μόνο 

σημαντικοί παράγοντες σε σειρά, ξεκινώντας από τους πιο σημαντικούς ανά 

κατηγορία.  
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Για να κατανοήσουμε καλύτερα τι ακριβώς μελετά η ανάλυση SWOT, θα 

αναφερθούμε στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης όπου εκεί η ίδια πρέπει να 

αντιληφθεί τις δυνατότητες, τις δυνάμεις της αλλά και τις αδυναμίες που έχει. Για 

παράδειγμα ως δύναμη θεωρείται η θέση της επιχείρησης στην αγορά, άλλες βασικές 

ικανότητες, η ύπαρξη οικονομιών κλίμακας, το χαμηλό κόστος παραγωγής, οι 

ηγετικές δεξιότητες και οι δεξιότητες διαχείρισης, οι επαρκείς οικονομικοί πόροι, οι 

κατασκευαστικές ικανότητες και η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας, η έρευνα 

και ανάπτυξη, η φήμη και το κύρος, η διαφοροποίηση του προϊόντος ή της 

προσφερόμενης υπηρεσίας, οι πατέντες αλλά και το επαρκές δίκτυο διανομής. 

Αντίθετα, η αδυναμία μιας επιχείρησης εντοπίζεται με το μικρό μερίδιο αγοράς, την 

έλλειψη βασικών ικανοτήτων, τις παλαιές εγκαταστάσεις, το υψηλό κόστος 

παραγωγής, την αδυναμία πληρωμών, τις χαμηλές ταμειακές ροές, το αδύναμο 

positioning, τα προβλήματα ποιότητας και εξυπηρέτησης, το ελλιπές δίκτυο 

διανομής, την έλλειψη δεξιοτήτων και εκπαίδευσης του προσωπικού, καθώς και την 

έλλειψη οράματος.  

Από την άλλη πλευρά, μια ανάλυση SWOT μελετάει και το εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης, προκειμένου να εντοπίσει πιθανές ευκαιρίες αλλά και 

απειλές, προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να τις αδράξει μεν ή να τις αποφύγει ή να 

τις περιορίσει δε. Οι ευκαιρίες που υπάρχουν στο εξωτερικό αυτό περιβάλλον μπορεί 

να είναι η τεχνολογική καινοτομία, η ζήτηση για νέα προϊόντα, η ευκαιρία 

διαφοροποίησης, η αύξηση του κύκλου αγοράς, οι δημογραφικές και κοινωνικές 

αλλαγές, η ευνοϊκή πολιτική στήριξη, η οικονομική ανάπτυξη, οι εξαγορές και οι 

στρατηγικού τύπου συνεργασίες, καθώς και η απελευθεροποίηση των εμπορικών 

συναλλαγών. Κάθε επιχείρηση όμως, είναι σημαντικό να αντιλαμβάνεται και τις 

απειλές που πάντα υπάρχουν σε ένα άκρως μεταβαλλόμενο οικονομικό και πολιτικό 

περιβάλλον, ιδίως όταν αυτές δραστηριοποιούνται σε μία χώρα όπως η Ελλάδα. Οι 

απειλές που πρέπει να ληφθούν υπόψη αναφέρονται συχνά στους νεοεισερχόμενους 

ανταγωνιστές, στο πόλεμο των τιμών, στις υψηλότερες τιμές των α’ υλών και 

γενικότερα στο υψηλότερο κόστος, στην αλλαγή των αναγκών των πελατών, των 

στάσεων και των συμπεριφορών του, στις συνεργασίες ανταγωνιστών ή των 

μεγαλύτερων πελάτων της επιχείρησης με τους ανταγωνιστές της, στη πληθώρα από 

υποκατάστατα αγαθά κα υπηρεσίες, στην ύφεση της οικονομίας, στις δημογραφικές 

αλλαγές, στη νομοθεσία και τέλος στην απειλή από εισηγμένα προϊόντα.  
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Η ανάλυση SWOT είναι μια εξαιρετικής χρησιμότητας στρατηγική 

αναθεώρηση, μέσω της οποίας η επιχείρηση αυτό-αξιολογείται αλλά και 

αντιλαμβάνεται και κατανοεί καλύτερα τις ευκαιρίες και τις απειλές του εξωτερικού 

της περιβάλλοντος. Έπειτα από μια τέτοια ανάλυση και μελέτη, η επιχείρηση μπορεί 

να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να κυμαίνεται στο ίδιο πλαίσιο, πως θα αξιοποιήσει 

τις δυνατότητές της, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να βρει τρόπους να μετατρέψει τις 

αδυναμίες της σε δυνάμεις, να αδράξει τις ευκαιρίες και να αποφύγει ή αντιμετωπίσει 

τις απειλές του εξωτερικού της περιβάλλοντος.  
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Κεφάλαιο 3
ο
: Στρατηγικός Σχεδιασμός 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί τη πεμπτουσία ενός επιχειρηματικού 

σχεδίου, εφόσον είναι μια διαδικασία, η οποία βοηθάει τον καθορισμό και την 

υλοποίηση της στρατηγικής ενός οργανισμού ενώ επίσης συμβάλλει ενεργά στην 

κατεύθυνση και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των πόρων, 

συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και των ανθρώπων, για να συνεχίσει αυτή η 

στρατηγική στη πραγματοποίηση του οράματος (Vision). 

Προκειμένου να καθορίσει η επιχείρηση που πηγαίνει, ο οργανισμός πρέπει 

να γνωρίζει ακριβώς πού βρίσκεται αλλά και να έχει ξεκαθαρίσει το που θέλει να 

φτάσει. Τότε προσδιορίζεται που θέλει να πάει και πώς θα φτάσει εκεί. Το έγγραφο 

που προκύπτει από αυτή τη διαδικασία ονομάζεται «στρατηγικό σχέδιο». 

Αν και ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

αποτελεσματική αποτύπωση της μακροπρόθεσμης κατεύθυνσης της εταιρείας, δεν 

μπορεί κανείς να τον χρησιμοποιήσει για να προβλέψει αξιόπιστα πως θα εξελιχθεί η 

αγορά και ποια θέματα θα εμφανιστούν στο άμεσο μέλλον. Ως εκ τούτου, με το 

«στρατηγικό σχέδιο» η στρατηγική καινοτομία και η σταδιακή βελτίωση πρέπει να 

αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για έναν οργανισμό, για να επιβιώσει σε ένα ταραχώδες 

επιχειρηματικό κλίμα. Ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί την επίσημη εξέταση της 

μελλοντικής πορείας ενός οργανισμού και ασχολείται με τουλάχιστον μία από τις 

τρεις βασικές ερωτήσεις: 

"Τι θα κάνουμε;" 

"Για ποιον το κάνουμε;" 

"Πώς μπορούμε να υπερέχουμε;" 

Στον επιχειρηματικό στρατηγικό σχεδιασμό, ορισμένοι συγγραφείς 

διατυπώνουν το τρίτο ερώτημα ως εξής: "Πώς μπορούμε να νικήσουμε ή να 

αποφύγουμε τον ανταγωνισμό;" (Bradford και Duncan). Αλλά αυτή η προσέγγιση 

στοχεύει περισσότερο να ξεπεράσει και να νικήσει τους ανταγωνιστές παρά να 

αριστεύσει η ίδια. 

Σε πολλούς οργανισμούς, αυτό θεωρείται ως μια διαδικασία που καθορίζει 

που πηγαίνει ένας οργανισμός πέρα από το επόμενο έτος ή – συνηθέστερα – σε 3 έως 

5 χρόνια (μακροπρόθεσμα), αν και μερικές εταιρείες επεκτείνουν το όραμά τους στα 

20 χρόνια. 
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Επιπρόσθετα, μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού καθορίζεται το όραμα, η 

αποστολή καθώς και οι αντικειμενικοί στόχοι μιας επιχείρησης. Αποτελεί ακόμα, τη 

βάση για τη προσπάθεια απόκτησης στρατηγικού πλεονεκτήματος, δηλαδή την 

εκπόνηση μιας στρατηγικής που θα οδηγήσει την εταιρεία σε κυρίαρχη θέση στην 

αγορά.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους και για την επιτυχία του στρατηγικού 

σχεδιασμού, θα πρέπει να οριστεί το πεδίο δράσης της επιχείρησης, να καθοριστούν 

οι δραστηριότητες της και να προσαρμοστούν με το εξωτερικό περιβάλλον. Τέλος, 

είναι αναγκαίο να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για την εύρυθμη παραγωγική 

διαδικασία, να οριοθετηθούν οι δυνατότητες ανάληψης επενδύσεων μεγάλου 

κινδύνου και να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες και απαιτήσεις όλων των 

εμπλεκόμενων στην επιχείρηση. 

3.1 Όραμα και Αποστολή 

Κάθε νέα επιχείρηση ξεκινάει με μια επιχειρηματική ιδέα ή ένα όραμα, που 

στη συνέχεια θα πρέπει να διευκρινιστεί πως θα πραγματοποιηθεί. Οι επιχειρήσεις 

πρέπει να καθορίζουν σαφείς στόχους μέσω των οποίων θα επέλθει η επιτυχία. Το 

όραμα και η αποστολή χρειάζεται να είναι συνοπτικά, εύληπτα και διαχρονικά.  

Το όραμα μιας επιχείρησης είναι αυτό που αιτιολογεί το λόγο ύπαρξης της και 

αναφέρεται στο προσανατολισμό της επιχείρησης προς το μέλλον με την 

ενσωμάτωση προσδοκιών, ελπίδας και φιλοδοξίας του επιχειρηματία για τη πορεία 

της αυτή. Κάθε επιχείρηση έχει το δικό της όραμα, το οποίο εκφράζεται με το πώς θα 

ήθελε ο επιχειρηματίας να δει την επιχείρησή του μετά από πολλά χρόνια. Οι 

επιθυμίες της επιχείρησης να ανταπεξέλθει και να φτάσει κάπου μετά από χρόνια 

πρέπει να αντανακλούν τις πεποιθήσεις του επιχειρηματία και να ταυτίζονται με τις 

αρχές και τις αξίες του. Θέτοντάς το διαφορετικά, ο επιχειρηματίας είναι αυτός που 

θα ενσωματώσει τις αρχές και τις αξίες της επιχείρησής του (κουλτούρα) στο όραμα. 

Η αποστολή ή ο σκοπός από την άλλη μεριά, είναι μια ακριβής περιγραφή του 

τι ακριβώς κάνει η επιχείρηση. Η αποστολή περιγράφει τις δραστηριότητες της σε ότι 

αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, τις αγορές και τη τεχνολογία και είναι η επίσημη 

δέσμευση του επιχειρηματία σχετικά με τους γενικότερους στόχους της. 

Επίσης, οι στόχοι πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο του οράματος και της 

αποστολής της επιχείρησης, εφόσον ‘γεννιούνται’ και είναι αυτοί που θα οδηγήσουν 
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στην επίτευξη της αποστολής και του οράματος της. Είναι αυτοί που πρέπει να 

αντανακλούν τη πραγματική κατάσταση της επιχείρησης, να αναφέρονται σε 

μετρήσιμα αποτελέσματα, να είναι εύλογοι και να κινούνται στο πλαίσιο των 

διαθέσιμων πόρων της. Θα ήταν άτοπο αν για παράδειγμα είχε τεθεί ως στόχος μια 

επένδυση που θα προϋπέθετε υψηλό κόστος, ενώ το κεφάλαιο και η περιουσιακή 

κατάσταση της επιχείρησης είναι χαμηλά. 

Από τα προαναφερθέντα, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως το όραμα προσβλέπει 

στο απώτερο μέλλον, η αποστολή εκφράζει την τωρινή κατάσταση και το άμεσο 

μέλλον ενώ οι στόχοι πρέπει να περιλαμβάνουν μια συγκεκριμένη χρονική προθεσμία 

για την ολοκλήρωσή τους.  

Συμπερασματικά, το όραμα μιας επιχείρησης, αν και απορρέει από το πνεύμα 

του επιχειρηματία, δεν πρέπει να εκφράζει αόριστες επιχειρηματικές σκέψεις και δεν 

πρέπει να αποτελεί αποτέλεσμα πίεσης που μπορεί να προέρχεται από τις συνθήκες ή 

το γενικότερο περιβάλλον αυτής. Το όραμα γεννά πρωτοβουλίες, δραστηριότητες και 

κατευθύνσεις στον  επιχειρηματία και όσο μεγαλεπήβολο θεωρείται τόσο  

περισσότερα κίνητρα παρέχει στον επιχειρηματία και τους εργαζόμενους της 

επιχείρησης για την επίτευξη του. 

3.2 Αντικειμενικοί στόχοι 

Η επιλογή σωστών στόχων και προτεραιοτήτων για μια νεοσύστατη 

επιχείρηση είναι εξαιρετικά σημαντική για την επιβίωση της. Ωστόσο, το Mission 

Statement μιας επιχείρησης αποτελεί μία σύντομη απεικόνιση που προσδιορίζει το 

είδος της δραστηριότητας την οποία αναλαμβάνει αυτή. Ουσιαστικά, καταδεικνύει τα 

όρια της επιχείρησης εντός των οποίων θα κινηθεί. Κάθε επιχείρηση πρέπει να ορίσει 

ένα σύνολο στόχων που θα αποτελέσουν την ποσοτικοποιημένη έκφραση των 

σκοπών της. Οι ξεκάθαροι αυτοί στόχοι πρέπει να είναι ελκυστικοί για κάθε εν 

δυνάμει επενδυτή ή τραπεζίτη.  

Οι αντικειμενικοί στόχοι χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους 

οικονομικούς και τους στρατηγικούς. Από τη μια, οι οικονομικοί στόχοι αποτελούν 

τη πλειοψηφία των στόχων και είναι εξαιρετικά σημαντικοί, αφού ποσοτικοποιούν το 

όραμα και την αποστολή της εκάστοτε επιχείρησης.  
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Επιπλέον, αναφέρονται στη βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών, 

όπως είναι για παράδειγμα η αύξηση της απόδοσης της επένδυσης κατά τη διάρκεια 

του επόμενου έτους από 15% σε 19%.   

Από την άλλη, οι στρατηγικοί στόχοι περιγράφουν τους τρόπους με τους 

οποίους θα βελτιωθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης, όπως είναι η 

αποδοτικότητα, η ανταγωνιστικότητα, η θέση στην αγορά και η αύξηση του μεριδίου 

αγοράς. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι οι στρατηγικοί στόχοι αναφέρονται κυρίως στη 

ποιοτική διάσταση, η οποία εκφράζεται για έννοιες και όχι για τεχνικές.  

Οι στόχοι που θέτει μια επιχείρηση θα πρέπει να είναι SMART, δηλαδή 

συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισμένοι. Πιο 

αναλυτικά, είναι αναγκαίο για τη καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή των στόχων 

από όλους τους εμπλεκόμενους της επιχείρησης, οι στόχοι να περιγράφονται πλήρως 

και λεπτομερώς από όλες τις διαστάσεις, ποιοτικά και ποσοτικά. Επίσης, είναι 

απαραίτητο να απεικονίζουν αριθμητικά το όραμα και την αποστολή της επιχείρησης, 

καθώς και να συνάδουν και να είναι συμβατοί με το άριστο οικονομικό και τεχνικό 

μέγεθος αυτής. Ακόμα, η μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος επιβάλλει ρεαλισμό 

και αυτή η ρεαλιστικότητα επιτυγχάνεται μέσω της ενδελεχούς μελέτης του μίκρο και 

μάκρο εξωτερικού περιβάλλοντος. Τέλος, ο παράγοντας χρόνος είναι καθοριστικός 

για την επιτυχία του εγχειρήματος και γι’ αυτό θα πρέπει να οριστούν εξαρχής τα 

κατάλληλα χρονικά πλαίσια δράσης.   

Μέσα από του στόχους (mission statement), μια εταιρεία μπορεί να 

παρουσιάσει κάτι νέο και διαφορετικό σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Για αυτό 

και θα πρέπει να επικεντρώνεται στα πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν το νέο 

προϊόν που θέλει να προωθήσει στην αγορά, σε σχέση με αυτά των ανταγωνιστών. 

Επίσης, είναι αναγκαίο να μεταδίδεται μία εικόνα, ένα όραμα, το οποίο οι 

εργαζόμενοι της επιχείρησης να μπορούν εύκολα να κατανοήσουν και να εργαστούν 

για τη καλύτερη δυνατή επίτευξή του. 

3.3 Στρατηγικό σχέδιο 

Το στρατηγικό σχέδιο παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες για όλες τις 

μελλοντικές δραστηριότητες της επιχείρησης. Με άλλα λόγια, αποτελεί ένα πλάνο 

του επιθυμητού μέλλοντος, καθορίζοντας τις δραστηριότητες της εκάστοτε 

επιχείρησης και το πως θα διαφοροποιηθεί αυτή διαχρονικά. Επιπλέον, αποτελεί μια 
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περιγραφή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης απαντώντας στο 

πως θα διαφοροποιηθεί και θα ξεχωρίσει από τους ανταγωνιστές της.  

Οι στρατηγικές του σχεδίου διακρίνονται σε τρείς μεγάλες κατηγορίες: 

 Στρατηγική Μεγέθυνσης 

 Στρατηγική Σταθεροποίησης 

 Στρατηγική Αναστροφής. 

3.3.1 Στρατηγική μεγέθυνσης 

Στη περίπτωση της στρατηγικής μεγέθυνσης, η επιχείρηση έχει αντιληφθεί τις 

δυνάμεις της και γενικότερα έχει κατανοήσει καλά τόσο το εξωτερικό όσο και το 

εσωτερικό της περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο θεωρεί ότι χρειάζονται ριζικές και 

επιθετικές κινήσεις που θα της εξασφαλίσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και θα της 

δώσουν την αντοχή που χρειάζεται για να εδραιωθεί στον κλάδο. Μια επιχείρηση, 

σύμφωνα με τον Ansoff, μπορεί να αναπτυχθεί σε τέσσερις πιθανές κατευθύνσεις: 

 Η συγκέντρωση αγοράς – πώληση ίδιων προϊόντων στην ίδια αγορά. 

 Η ανάπτυξη του προϊόντος/υπηρεσίας – πώληση νέων προϊόντων στους 

υπάρχοντες πελάτες. 

 Η διαφοροποίηση – πώληση νέων προϊόντων/υπηρεσιών σε νέες ομάδες 

πελατών. 

 Η συγκέντρωση της αγοράς (Market penetration). 

3.3.2 Στρατηγική σταθεροποίησης 

Μια από τις κυριότερες στρατηγικές σταθεροποίησης είναι η στρατηγική των 

μηδενικών αλλαγών. Αφορά συντηρητικές επιχειρήσεις που δε ευνοούν κινήσεις 

μεγάλου ρίσκου και οι οποίες είτε είναι ικανοποιημένες από την έως τώρα πορεία 

τους, είτε δεν μπορούν να προβούν σε καμία άλλη αλλαγή λόγω ελλείψεων σε 

ανθρώπινο δυναμικό ή υλικούς πόρους. Ωστόσο, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 

κόσμο, η στρατηγική των μηδενικών αλλαγών δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί 

στρατηγική, μιας που οι πιθανότητες χρεοκοπίας της επιχείρησης είναι αρκετά 

αυξημένες. Γενικά, η απραξία δεν είναι μια ρεαλιστική επιλογή. Σε ότι αφορά τη 

στρατηγική του χαρτοφυλακίου, η απραξία σε μια άκρως αναπτυσσόμενη αγορά αλλά 

και ακόμα σε μια αγορά που αντιμετωπίζει οικονομική κρίση, σημαίνει ότι η 
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επιχείρηση θα χάσει γρήγορα το μερίδιο αγοράς της. Έτσι, για να διατηρήσει την 

ανταγωνιστική της θέση, πρέπει να συμβαδίζει με την εξέλιξη και να προσαρμόζεται 

στις αλλαγές του περιβάλλοντος άμεσα και γρήγορα. 

3.3.3 Στρατηγική αναστροφής 

Σε κάθε επιχείρηση, η στρατηγική της αναστροφής ή αλλιώς απόσυρσης θα 

πρέπει να εξετάζεται ως ένα πιθανό ενδεχόμενο. Ακόμη και για μια ενιαία 

επιχείρηση, αυτή η στρατηγική δε θα πρέπει να αποκλειστεί. Όσον αφορά την αύξηση 

του μεριδίου, η απόσυρση μπορεί να αποτελεί τη μοναδική επιλογή για αύξηση της 

αξίας των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία χαρακτηρίζονται ως προβληματικά. Σε 

πολλές περιπτώσεις, η απόσυρση αποτελεί μια σκόπιμη στρατηγική, προκειμένου να 

διασφαλιστεί και διαφυλαχθεί μια εταιρεία με αυστηρά μέτρα χρεοκοπίας που μπορεί 

να χρειαστεί να ληφθούν. Επίσης, μπορεί να αποτελέσει λύση όταν οι επιχειρηματίες 

ή οι επενδυτές έχουν αποφασίσει ένα συγκεκριμένο στόχο για το πότε θα κάνουν την 

έξοδο τους από μια αγορά, όταν μια νέα επιχείρηση θα μετατραπεί σε μια 

αυτοτροφοδοτούμενη δρώσα οικονομική μονάδα. 

Τέλος, η στρατηγική απόσυρσης μπορεί να πάρει τρείς μορφές: 

o Συγκομιδή, η οποία περιλαμβάνει το σταδιακό κλείσιμο της επιχείρησης. 

o Εκποίηση, που αποτελεί το οριστικό ξεπούλημα της οικονομικής μονάδας. 

o Αποσάθρωση, η οποία αποτελεί το αντίθετο της διαδρομής ολοκλήρωσης 

όπως περιγράφεται μια από τις επιλογές σε μια στρατηγική διαφοροποίησης.  

3.4 Στρατηγική επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

Η επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι ένα φλέγων ζήτημα για 

τις περισσότερες επιχειρήσεις. Στόχος όλων είναι εκτός από τη βιωσιμότητα και την 

ικανοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών και η διατήρηση ή επίτευξη 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  

Για να καταστεί όμως αυτό δυνατόν, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απαντήσουν 

σε τρία βασικά ερωτήματα για τη διαμόρφωση της ανταγωνιστικής στρατηγικής. 

Αρχικά θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα «Ποιοι είναι οι καταναλωτές στους 

οποίους απευθύνομαι;», δηλαδή να προσδιοριστεί η αγορά στόχος και να γίνει η 

τμηματοποίηση. Έπειτα, απάντηση είναι απαραίτητο να υπάρξει και για το ερώτημα 

«Ποιες είναι οι ανάγκες των καταναλωτών;», δηλαδή τι χαρακτηριστικά του 
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προϊόντος (φυσικά ή αντιληπτά) χρειαζόμαστε για να ικανοποιήσουμε αυτές τις 

ανάγκες. Τέλος, «Ποιες θεμελιώδεις ικανότητες θα πρέπει να αναπτύξει η 

επιχείρηση;», είναι ένα ακόμα ερώτημα που χρήζει απάντησης. 

Ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει και προσδιορίζει τη 

στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου η επιχείρηση να αποκτήσει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στις υποενότητες που ακολουθούν θα γίνει περαιτέρω 

ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν αυτού του 

είδους το πλεονέκτημα. 

3.4.1 Τύποι επιχειρηματικών στρατηγικών  

Σύμφωνα με τον Porter (Competitive Advantage, 1985), καμία επιχείρηση δεν 

μπορεί επιτυχώς να έχει κέρδη πάνω από το μέσο όρο του κλάδου με το να 

δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς και να παράγει τα πάντα. Θεωρεί ότι ένα 

διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σχετίζεται με την αξία που μια επιχείρηση 

δημιουργεί στον αγοραστή. Οι επιχειρήσεις δημιουργούν υπερέχουσα αξία στους 

πελάτες τους είτε προσφέροντας ένα προϊόν ή υπηρεσία που παρήχθη με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος ή προσφέροντας ένα προτιμητέο προϊόν ή υπηρεσία με 

υψηλότερη τιμή, η οποία όμως ικανοποιούσε τις ιδιαίτερες και εξατομικευμένες 

ανάγκες του καταναλωτή.  

Η πρώτη επιλογή συνεπάγεται ένα αποδοτικό κόστος παραγωγής, ενώ η 

δεύτερη απαιτεί την ικανότητα να διαφοροποιεί το προϊόν ή την υπηρεσία με βάση 

κάποια υψηλότερη ποιότητα, καινοτόμα χαρακτηριστικά, μεγαλύτερη επιλογή, 

καλύτερη εξυπηρέτηση κ.α. Ο Porter συνδυάζει τους δύο αυτούς τύπους 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων με το εύρος της αγοράς στην οποία η επιχείρηση 

ανταγωνίζεται για τη διαμόρφωση των τριών βασικών στρατηγικών, δηλαδή της 

ηγεσίας κόστους, της διαφοροποίησης και της εστίασης. 

Η ηγεσία κόστους (cost leadership), στοχεύει στο να γίνει η επιχείρηση ο 

χαμηλότερος παραγωγός του κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, είναι η ικανότητα 

παραγωγής και προσφοράς προϊόντων ή υπηρεσιών με το μικρότερο δυνατό κόστος 

για την επιχείρηση. Το χαμηλό ωστόσο κόστος δεν σημαίνει και χαμηλή τιμή. Η 

υψηλή κερδοφορία οφείλεται σε μεγάλα περιθώρια, μεγάλο όγκο παραγωγής ή και σε 

συνδυασμό των παραπάνω. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι ο ηγέτης κόστους έχει 
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πλεονέκτημα στους αγοραστές που αγοράζουν με βάση τη τιμή ενώ παράλληλα έχει 

τη δύναμη να θέτει την κατώτερη τιμή στην αγορά.  

Αντίθετα, η στρατηγική της διαφοροποίησης προτείνει τη προσφορά των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών μεγαλύτερης «αξίας» έναντι των ανταγωνιστών. Τα 

αγαθά είναι δύσκολο να αντιγραφούν και να υποκατασταθούν στη προκειμένη 

περίπτωση ενώ συνήθως κοστίζουν ακριβά. Η επιχείρηση, η οποία υιοθετεί 

στρατηγική διαφοροποίησης, ενδιαφέρεται να χτίσει την εμπιστοσύνη των πελατών 

της με το να παράγει αγαθά, τα οποία να φαίνονται ή να είναι μοναδικά στα μάτια 

των αγοραστών. Η βάση της διαφοροποίησης είναι ότι αποτελεί μια διακεκριμένη 

ικανότητα, κάτι για το οποίο η επιχείρηση είναι μοναδικά καλή σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές της.  

Η επιχείρηση μπορεί εκτός από τις στρατηγικές ηγεσίας κόστους ή 

διαφοροποίησης, να ακολουθήσει τη στρατηγική εστίασης. Η στρατηγική αυτή 

αποβλέπει στην εστίαση για τη κατάληψη μιας ανταγωνιστικής θέσης σε ένα μικρό 

τμήμα της αγοράς (γεωγραφική εστίαση ή εστίαση στους πελάτες), κάτι που μπορεί 

να επιτευχθεί από μια επιχείρηση είτε με χαμηλό κόστος στην εκτέλεση ενός 

συγκεκριμένου έργου (στρατηγική εστίασης με βάση το κόστος) ή με τη 

διαφοροποίηση για καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών του έργου αυτού 

(στρατηγική εστίασης με βάση τη διαφοροποίηση). Επιπλέον, η στρατηγική της 

εστίασης βασίζεται στην αρχή ότι μια επιχείρηση είναι ικανή να εξυπηρετήσει ένα 

στρατηγικό στόχο πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά απ’ ότι οι ανταγωνιστές της, οι 

οποίοι δραστηριοποιούνται σε μεγαλύτερα τμήματα της αγοράς. Στην ουσία, το 

βασικότερο σημείο της εστίασης είναι ότι επιλέγει ένα ή περισσότερα τμήματα 

πελατών σε μια αγορά, αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες και εξατομικευμένες ανάγκες, 

ενδιαφέροντα και επιθυμίες των πελατών και στη συνέχεια στοχεύει με ένα προϊόν ή 

υπηρεσία σχεδιασμένο αποκλειστικά γι’ αυτούς.  

3.4.2 Μοντέλο ανταγωνιστικών δυνάμεων 

O Porter προσδιόρισε πέντε ανταγωνιστικές δυνάμεις που έχουν αντίκτυπο σε 

κάθε κλάδο και κάθε αγορά. Το χαρακτηριστικό της καθεμίας καθορίζει την ένταση 

του ανταγωνισμού σε έναν τομέα και επομένως τα πιθανά κέρδη της και την 

ελκυστικότητά της για τους δυνητικούς νεοεισερχόμενους. Ως εκ τούτου, η 

στρατηγική της επιχείρησής θα πρέπει να προσπαθεί να αποδυναμώσει την απειλή 

αυτών των ανταγωνιστικών δυνάμεων.  
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Το μοντέλο του Porter χρησιμεύει ως εργαλείο για την ανάλυση των 

κινητήριων δυνάμεων στον αντίστοιχο τομέα της αγοράς. Με βάση αυτές τις 

πληροφορίες μπορούν ευκολότερα να αποφασιστούν οι κατάλληλες στρατηγικές για 

την επιχείρηση. 

Όποτε γίνεται λόγος σχετικά με θέματα που έχουν να κάνουν με την 

“ανταγωνιστική στρατηγική” (competitive strategy) ή το “ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα” (competitive advantage) είναι σίγουρο ότι το όνομα του Porter και το 

Μοντέλο των Πέντε Δυνάμεων θα αναφερθούν σε κάθε συζήτηση. Κάποιοι λένε ότι 

οι ιδέες του Porter βασίζονται σε παλαιές οικονομικές θεωρίες, αλλά και ο ίδιος δεν 

έχει αρνηθεί ότι ισχύει κάτι τέτοιο, αναφέροντας μάλιστα ότι χρωστάει πολλά για τις 

ιδέες του στον διάσημο οικονομολόγο Joseph A. Schumpeter.   

Εν πάση περιπτώσει, ο Porter συστηματοποιεί και εξηγεί με τρόπο κατανοητό 

διάφορα αναλυτικά μοντέλα και ήταν από τους πρώτους που χρησιμοποίησε όρους 

της αγοράς για να περιγράψει την “επιχειρησιακή στρατηγική” (corporate strategy) 

αντί για δυσνόητα θεωρητικά / οικονομικό-μαθηματικά μοντέλα.  

Η έρευνα του σχετικά με τις δυνάμεις που καθορίζουν την σχετική 

ελκυστικότητα / κερδοφορία μιας βιομηχανίας (industry) είχε ως αποτέλεσμα να 

προκύψει το Μοντέλο των Πέντε Δυνάμεων. Οι πέντε αυτές δυνάμεις είναι: 

i. Ο υφιστάμενος ανταγωνισμός (existing rivalry) 

ii. Η απειλή νέων ανταγωνιστών (threat of new entrants) 

iii. Η απειλή των υποκατάστατων προϊόντων (threat of substitutes) 

iv. Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών (bargaining power of 

suppliers) 

v. Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών (bargaining power of buyers) 

Πιο αναλυτικά, παρακάτω παρουσιάζετε η περιγραφή των Πέντε αυτών 

Δυνάμεων.  

i. Ο υφιστάμενος ανταγωνισμός 

Ο υφιστάμενος ανταγωνισμός είναι η κυριότερη Δύναμη. Καθημερινώς οι 

ανταγωνιστές σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή βιομηχανία προσπαθούν με διάφορους 

τρόπους να υπερτερήσουν των αντιπάλων τους. Οι τρόποι αυτοί περιλαμβάνουν για 

παράδειγμα τη μείωση των τιμών, τη βελτίωση των προϊόντων, την ενίσχυση του 
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ονόματος και της φήμης, την αποτελεσματικότερη διανομή, την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πελατών κ.λπ.. Σε μια έντονα ανταγωνιστική αγορά, η δημιουργία 

και κυρίως η διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι πολύ δύσκολη 

υπόθεση. Λογικά συμπεραίνεται ότι όσο πιο έντονος είναι ο υφιστάμενος 

ανταγωνισμός τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η οποιαδήποτε επιχείρηση και το 

αντίστροφο. 

Για παράδειγμα, ο υφιστάμενος ανταγωνισμός είναι γενικά εντονότερος όταν: 

 Η ζήτηση αυξάνεται με χαμηλούς ρυθμούς (η μειώνεται απότομα). Όταν το 

μερίδιο αγοράς μεγαλώνει ή μικραίνει και οι διάφοροι ανταγωνιστές 

προσπαθούν να κρατήσουν / αυξήσουν το μερίδιό τους με κάθε τρόπο. 

 Ο αριθμός των ανταγωνιστών αυξάνεται και όταν οι ανταγωνιστές αποκτούν 

τις ίδιες προοπτικές και δυνατότητες. 

 Τα προϊόντα των ανταγωνιστών είναι ουσιαστικά πανομοιότυπα μεταξύ τους 

ή είναι ελάχιστα διαφοροποιημένα (differentiated). 

 Το “κόστος αλλαγής” (switching cost) για τους πελάτες είναι μικρό. 

 Υπάρχουν υψηλά “εμπόδια εξόδου” (exit barriers). 

ii. Η απειλή νέων ανταγωνιστών 

Είναι λογικό πως όταν τα “εμπόδια εισόδου” (entry barriers) σε μια αγορά 

είναι χαμηλά τότε η απειλή νέων ανταγωνιστών είναι μεγάλη. Αντίθετα, όταν τα 

εμπόδια εισόδου είναι υψηλά τότε η απειλή αυτή είναι μικρή. Τα συνηθέστερα 

εμπόδια εισόδου είναι: 

 Η ύπαρξη “οικονομιών κλίμακας“. Όταν δηλαδή, οι υφιστάμενοι 

ανταγωνιστές έχουν “πλεονέκτημα κόστους” (cost advantage) χάρη σε 

οικονομίες κλίμακας αυτό σημαίνει ότι οι δυνητικοί ανταγωνιστές πρέπει να 

εισέλθουν στην αγορά με αντίστοιχη δυναμική (πράγμα κοστοβόρο και 

ριψοκίνδυνο) ή διαφορετικά να έχουν “μειονέκτημα κόστους” (cost 

disadvantage) και επομένως χαμηλότερη κερδοφορία. 

 Το brand loyalty. Όσο υψηλότερο είναι το brand loyalty τόσο εντονότερες 

πρέπει να είναι οι ενέργειες μάρκετινγκ (που δεν είναι τζάμπα βέβαια…) των 

εν δυνάμει ανταγωνιστών ώστε να “κλέψουν” πελάτες από τις κυρίαρχες 

εταιρείες της αγοράς. 
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 Οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο. 

 Η πρόσβαση στα κανάλια διανομής. 

iii. Η απειλή των υποκατάστατων προϊόντων 

Όλες οι επιχειρήσεις έχουν ως ανταγωνιστές, υπό την ευρεία έννοια, 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλες βιομηχανίες/αγορές. Η ύπαρξη 

υποκατάστατων προϊόντων σημαίνει ότι υπάρχει ένα όριο στις τιμές που μπορούν να 

θέσουν οι επιχειρήσεις προτού οι καταναλωτές στραφούν προς τα υποκατάστατα 

προϊόντα. Αυτό ισχύει τόσο σε περιόδους γενικής οικονομικής ευρωστίας κι ακόμη 

περισσότερο σε περιόδους που τα πράγματα στην οικονομία δεν πάνε και τόσο καλά. 

Η απειλή των υποκατάστατων προϊόντων είναι εντονότερη όταν: 

 Υπάρχουν καλά και άμεσα διαθέσιμα υποκατάστατα προϊόντα ή εμφανίζονται 

συνεχώς καινούργια. 

 Τα υποκατάστατα προϊόντα έχουν συμφέρουσα τιμή. 

 Τα υποκατάστατα προϊόντα είναι παρόμοιας / καλύτερης ποιότητας από τα 

στάνταρντ. 

 Υπάρχει χαμηλό “κόστος αλλαγής” για τους τελικούς χρήστες του προϊόντος. 

iv. Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών 

Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών έγκειται στο γεγονός ότι 

μπορεί να αυξήσουν τις τιμές τους ή να μειώσουν τη ποιότητα των προϊόντων τους. 

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να πιεσθεί η κερδοφορία στο σύνολό της σε περίπτωση 

που δεν μπορεί να περάσει η επιχείρηση -συνολικά ή εν μέρει- την αύξηση των τιμών 

στους τελικούς καταναλωτές. 

Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών είναι εντονότερη όταν: 

 Οι επιχειρήσεις της βιομηχανίας αντιμετωπίζουν υψηλό “κόστος αλλαγής” 

προμηθευτών. 

 Υπάρχει μικρή προσφορά των προϊόντων των προμηθευτών. 

 Το προϊόν κάποιου προμηθευτή είναι υψηλά διαφοροποιημένο με αποτέλεσμα 

να αυξάνει κατά πολύ τη ποιότητα του τελικού προϊόντος. 

 Υπάρχουν λίγοι προμηθευτές. 
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 Κάποιοι προμηθευτές απειλούν ότι θα προβούν σε “forward integration“. 

v. Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών  

Οι αγοραστές πιέζουν συνήθως τη βιομηχανία να μειώσει τις τιμές της, να 

αυξήσει την ποιότητα ενώ στρέφουν επίσης την κάθε επιχείρηση εναντίον κάποιας 

άλλης, με αποτέλεσμα να μειώνεται η κερδοφορία. 

Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών είναι εντονότερη όταν: 

 Υπάρχει χαμηλό “κόστος αλλαγής” σε ανταγωνιστικά brand ή υποκατάστατα 

προϊόντα. 

 Οι αγοραστές έχουν επαρκές μέγεθος ώστε να ζητούν χαμηλές τιμές κι άλλες 

ευκολίες όταν αγοράζουν μεγάλες ποσότητες. 

 Η αγορά μεγάλης ποσότητας από τους αγοραστές είναι σημαντική για τους 

πωλητές. 

 Η ζήτηση είναι χαμηλή ή μειούμενη. 

 Υπάρχουν λίγοι αγοραστές. 

 Οι αγοραστές έχουν τη δυνατότητα να αναβάλουν την αγορά τους σε 

περίπτωση που δεν τους ικανοποιούν οι όροι της αγοραπωλησίας. 

 Κάποιοι αγοραστές απειλούν ότι θα προβούν σε “backward integration“. 
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Κεφάλαιο 4
ο
: Σχεδιασμός Μάρκετινγκ 

Βασικό στοιχείο κάθε επιχειρηματικού πλάνου αποτελεί η στρατηγική 

μάρκετινγκ που θα ακολουθήσει η επιχείρηση. Συμπεριλαμβάνει όλες τις 

λεπτομέρειες και τα βήματα που θα οδηγήσουν στην αύξηση του κύκλου εργασιών 

και στην υπεροχή έναντι των ανταγωνιστών. 

4.1 Εισαγωγή 

Οι επιχειρήσεις πριν από πενήντα περίπου χρόνια άρχισαν να αναπτύσσουν 

και να υιοθετούν τεχνικές marketing κυρίως στους τομείς της διαφήμισης και των 

πωλήσεων. Στα επόμενα χρόνια εδραιώθηκε ως αυτοτελής επιχειρησιακή λειτουργία 

και ως αυτοτελής επιστημονικός κλάδος της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. 

Κανένα σχεδόν προϊόν ή υπηρεσία δεν μπορεί να αναπτυχθεί και να διατεθεί 

σήμερα χωρίς τη συμβολή του marketing. Η συμβολή αυτή μπορεί να είναι πολύ 

απλή και ελάχιστα δαπανηρή, μέχρι πολύ συστηματική, οργανωμένη με τα σύγχρονα 

μέσα προβολής και διαφήμισης και ιδιαίτερα δαπανηρή. To marketing επιδρά στη 

καθημερινή ζωή και επηρεάζει τη συμπεριφορά όλων. Έτσι, τα προϊόντα που 

εκτίθενται είναι συσκευασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσελκύουν την προσοχή 

των καταναλωτών, ενώ η χρήση εντύπων και άλλων ηλεκτρονικών μέσων  

ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες) καθημερινά ¨εκπέμπουν¨ 

διαφημιστικά μηνύματα και επηρεάζουν το κοινό.  

Ακόμη και όταν πρόκειται για άλλες καθημερινές ή όχι δραστηριότητες, το 

marketing παίζει σημαντικό ρόλο, εφόσον επιδρά ακόμα και στον τρόπο που 

συμπληρώνεται ένα βιογραφικό σημείωμα, στη διαδικασία εξέλιξης μιας συνέντευξης 

για πρόσληψη σε μια εργασία, στην επικοινωνία μας με φίλους, συναδέλφους κτλ. 

Από όλα τα παραπάνω, κατανοούμε πως οι βασικές αρχές του marketing 

βρίσκουν εφαρμογή σ' όλες τις διαστάσεις και πτυχές της σύγχρονης ζωής. 

4.2 Η έννοια και το περιεχόμενο του μάρκετινγκ 

Το μάρκετινγκ αποτελεί ένα σύνολο διαδικασιών που στοχεύουν στη 

καθιέρωση και την αποδοχή των προϊόντων και των υπηρεσιών της επιχείρησης από 

το καταναλωτικό κοινό. Στην ουσία περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται 

για να φθάσουν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες από τον παραγωγό στον καταναλωτή. 

Συνδέει, δηλαδή, την παραγωγή με την κατανάλωση, κατευθύνει τη ροή των αγαθών 

και των υπηρεσιών και επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων. Όλες οι ενέργειες αυτές 
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αποσκοπούν στην ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών μέσω του 

σχεδιασμού, της παραγωγής και της διάθεσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών. 

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το μάρκετινγκ περιλαμβάνει το σύνολο των 

ενεργειών, οι οποίες αποβλέπουν στην αναγνώριση των αναγκών του καταναλωτή, 

στην ανάπτυξη των προϊόντων και υπηρεσιών που τις ικανοποιούν και στη 

δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων ζήτησης, οι οποίες θα οδηγήσουν σε 

επιτυχείς πωλήσεις. Τέλος, για τη χάραξη της στρατηγικής μάρκετινγκ θα πρέπει να 

αναλυθεί τόσο η αγορά όσο και οι δυνητικοί πελάτες της επιχείρησης.  

4.3 Στόχοι μάρκετινγκ 

Οι στόχοι του μάρκετινγκ συνήθως εκφράζονται με τη μορφή πωλήσεων, 

κέρδους, μεριδίου αγοράς ή ποσοστού ανάπτυξης. Όμως, εξίσου σύνηθες είναι να 

εκφράζονται οι στόχοι με βάση τη συμπεριφορά του καταναλωτή, με σαφήνεια και 

ακρίβεια.  

Ένας καλός στόχος μάρκετινγκ θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Να είναι ποσοτικοποιημένος 

 Να είναι μετρήσιμος 

 Να είναι φιλόδοξος 

 Να είναι εφικτός 

 Να εκφράζεται ως αποτέλεσμα 

 Να έχει χρονικό περιορισμό 

 Να είναι συμβατός με τις υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 

του στρατηγικού σχεδιασμού. 

Με αυτόν τον τρόπο, οι στρατηγικές αλλά και οι τακτικές είναι δυνατόν να 

υλοποιηθούν ευκολότερα, προσφέροντας παράλληλα και μια κατάλληλη βάση για την 

αποτελεσματικότερη αξιολόγηση της επιτυχίας, με την οποία η εφαρμογή των 

προγραμμάτων ικανοποιεί τους στόχους που έχουν τεθεί. Μέσα από αυτόν τον έλεγχο 

και την αξιολόγηση είναι δυνατόν να διαφανεί η πιθανή ανάγκη αναπροσαρμογής των 

στόχων και των στρατηγικών. 
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4.4 Στρατηγικές μάρκετινγκ  

Τα χαρακτηριστικά των στόχων, που μόλις παρουσιάστηκαν, είναι σε μεγάλο 

βαθμό παρόμοια με τα χαρακτηριστικά των στρατηγικών. Οι καλές στρατηγικές θα 

πρέπει δηλαδή να έχουν εσωτερική συνοχή και συνέπεια, να είναι διατυπωμένες 

ξεκάθαρα, με απλό τρόπο και με σαφήνεια, να ορίζουν το πως η εφαρμογή τους θα 

επηρεάσει τη συμπεριφορά του καταναλωτή, να είναι συνεπείς με τη συγκεκριμένη 

κατάσταση, να περικλείουν κάποιο βαθμό κινδύνου, να υπάρχουν οι πόροι για την 

υλοποίηση τους, να είναι μετρήσιμες, εφικτές και να έχουν ένα συγκεκριμένο χρονικό 

ορίζοντα.  

Πιο συγκεκριμένα, οι στρατηγικές μάρκετινγκ εκφράζονται συνήθως με βάση 

ένα ή συνδυασμό των παρακάτω: 

a. Επιλογές 

b. Καταναλωτές – Στόχοι 

c. Ανταγωνιστές – Στόχοι 

d. Στρατηγική πυρήνα / Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

Κάθε στρατηγική μάρκετινγκ έχει ένα κεντρικό προσανατολισμό ή μια 

στρατηγική εστίαση, η οποία είναι προσανατολισμένη είτε περισσότερο 

βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. 

Τέλος, η στρατηγική μάρκετινγκ είναι ιδιαίτερα σημαντική και πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη από την επιχείρηση για όλους τους παραπάνω λόγους αλλά και 

γιατί είναι αυτή που ορίζει τη συμπεριφορά μιας συγκεκριμένης ομάδας 

καταναλωτών στους οποίους στοχεύει η εταιρεία, προκειμένου η ίδια να πετύχει τους 

στόχους της.  

4.5 Αγορά – Στόχος 

Αρχικά, θα πρέπει να οριστεί η ομάδα καταναλωτών στην οποία θα στοχεύσει 

το προϊόν ή η υπηρεσία, αναλύοντας την ελκυστικότητα του τομέα καθώς και τους 

διαθέσιμους πόρους για να επιτευχθεί αυτό. Ακόμα, για προϊόντα ευρείας 

κατανάλωσης, ο προσδιορισμός, η συγκεκριμενοποίηση και η ελκυστικότητα της 

ομάδας κρίνονται απαραίτητα.  

Μια επιχείρηση μπορεί να επικεντρωθεί σε ένα τμήμα ή να στοχεύσει σε 

μερικά ή σε όλα τα τμήματα της αγοράς. Υπάρχουν αγαθά ή υπηρεσίες που 
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απευθύνονται σε άτομα μεγαλύτερης ή μικρότερης ηλικίας και μόρφωσης και 

υψηλότερου ή χαμηλότερου εισοδηματικού επιπέδου. Τα στοιχεία του μίγματος 

μάρκετινγκ μπορούν να προσαρμοστούν για να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα 

τμήματα, με σκοπό την άμεση ανταπόκριση και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. 

Παράλληλα, μια σημαντική πτυχή για τη στόχευση της αγοράς στόχου είναι η 

επικοινωνία του μάρκετινγκ. Εάν ένα προϊόν ή υπηρεσία είναι τοποθετημένα για να 

εξυπηρετήσει τις ανάγκες ενός τμήματος, μπορεί να μην καθίσταται δυνατό να 

εξυπηρετεί ταυτόχρονα άλλα τμήματα με διαφορετικές ανάγκες.  

Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει μια συνεπή στρατηγική 

τμηματοποίησης. Μάλιστα, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά τα αποτελέσματα των 

ερευνών αγοράς που πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ανάλογα με 

το προϊόν και την ομάδα στόχο, η επιχείρηση ακολουθεί συγκεκριμένες στρατηγικές 

προώθησης με δύο σημαντικές μεταβλητές (την τιμή και το ύψος της διαφημιστικής 

καμπάνιας). Οι στρατηγικές είναι οι ακόλουθες: 

1. Στρατηγική εικόνας: Υψηλή τιμή και διαφημιστική δαπάνη 

2. Στρατηγική επιλεκτικής διείσδυσης: Υψηλή τιμή και χαμηλή διαφημιστική 

δαπάνη 

3. Στρατηγική μαζικής διείσδυσης: Χαμηλή τιμή και υψηλή διαφημιστική 

δαπάνη 

4. Στρατηγική χαμηλών τόνων: Χαμηλή τιμή και διαφημιστική δαπάνη. 

4.6 Ευκαιρίες επέκτασης 

Υπάρχουν τέσσερις ευκαιρίες επέκτασης, οι οποίες εκφράζουν την κάθε 

επιχείρηση σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. 

 Νέο προϊόν σε νέα αγορά 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε νέες αγορές προωθώντας νεωτεριστικά 

και καινοτόμα κυρίως προϊόντα. Συνήθως αποτελεί ένα προσοδοφόρο έδαφος για 

κυριαρχία, παρά τις δυσκολίες που πιθανόν να αντιμετωπισθούν κατά τη 

προετοιμασία της επιχείρησης. Απαιτεί συνήθως μακροχρόνια έρευνα αγοράς και 

μάρκετινγκ. 

 Νέο προϊόν σε ήδη υπάρχουσα αγορά 
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Αποτελεί μια από τις ευκολότερες περιπτώσεις κατά την οποία αν η 

επιχείρηση και τα προϊόντα της έχουν καλή φήμη στην αγορά, μεταφράζεται 

αυτόματα σε υπεραξία. Η φήμη αποκτάται μέσω της αξιοπιστίας, της κοινωνικής 

υπευθυνότητας, του οράματος και του ηγετικού περιβάλλοντος. Ο σημερινός 

καταναλωτής έχει ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις και στάνταρτ, επομένως εκτός από το 

προϊόν, η εταιρεία θα πρέπει να διατηρεί την φήμη της σε υψηλά επίπεδα.  

 Ήδη υπάρχον προϊόν σε νέα αγορά 

Η επιχείρηση θα πρέπει να διατηρεί μια καλή εταιρική φήμη, όπως 

προαναφέραμε, αλλά και να ερευνά προσεχτικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την 

αγορά, ενδυναμώνοντας όλους τους μηχανισμούς που θα της δώσουν ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ώστε να καταφέρει να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό 

και τη δυσπιστία των καταναλωτών. 

 Ήδη υπάρχον προϊόν σε ήδη υπάρχουσα αγορά 

Αποτελεί την πιο δύσκολη περίπτωση επέκτασης δεδομένου του κορεσμού 

που έχει τόσο η αγορά όσο και το προϊόν που απευθύνεται σε αυτήν. Οι επιχειρήσεις 

θα πρέπει να προωθούν διαρκώς καινοτόμους τρόπους προώθησης, επικοινωνιακές 

καμπάνιες, βελτίωση της συσκευασίας, της ποιότητας, της εξυπηρέτησης και του 

δικτύου διανομής, προκειμένου να πετύχουν.  

4.7 Μίγμα μάρκετινγκ 

Η φιλοσοφία και το περιεχόμενο των αποφάσεων και της λειτουργίας του 

marketing εκφράζεται με τον όρο "μίγμα μάρκετινγκ "(marketing mix)”. Το μίγμα 

μάρκετινγκ αναφέρεται σε ένα σύστημα στενά συνδεδεμένων μεταβλητών, που 

σχεδιάστηκαν για να ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών/πελατών και τους 

στόχους της επιχείρησης. Σύμφωνα με τον Mc Carthy αποτελεί ένα εργαλείο για να 

επιβληθεί το προϊόν στην αγορά και είναι ευρέως γνωστό για τα τέσσερα P (product-

προϊόν, price-τιμή, promotion-προώθηση, place-τοποθεσία). Τα συστατικά των 

μεταβλητών αυτών απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες και 

τις απαιτήσεις των καταναλωτών.  

Παρακάτω παρουσιάζεται πίνακας αναφερόμενος στις τέσσερις μεταβλητές. 
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Πίνακας 1. Οι τέσσερις μεταβλητές του μίγματος μάρκετινγκ 

 

 

4.8 Τμηματοποίηση αγοράς 

Η τμηματοποίηση της αγοράς είναι ο προσδιορισμός των τμημάτων της 

αγοράς που είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο. Ως έννοια ξεκίνησε από τον Smith 

(1956) και αναφέρεται στη συστηματική διαδικασία διαίρεσης μιας συνολικής αγοράς 

σε ομάδες καταναλωτών που έχουν παρόμοιες ανάγκες και αντιδρούν με παραπλήσιο 

τρόπο. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στη δημιουργία του προφίλ ή των λεπτομερειών  

σχετικά με τους πελάτες, προκειμένου να εντοπίσει τους πιο αξιόλογους. Αυτό 

συνεισφέρει σε εξαιρετικό επίπεδο στη καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών των 

υπαρχόντων αλλά και των πιθανών πελατών, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει την 

υψηλότερη απόδοση για τις επενδύσεις.  

Επιπλέον, η διαδικασία της τμηματοποίησης-στόχευσης-τοποθέτησης 

βασίζεται στην έννοια ότι οι επιχειρήσεις έχουν περιορισμένους πόρους και δεν 

μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες των καταναλωτών – λόγω της 

ετερογένειας τους – με μία ή δύο προϊόντικές προσφορές. Επομένως, οι επιχειρήσεις 

πρέπει να τμηματοποιήσουν τις αγορές, να εντοπίζουν τα περισσότερο «κερδοφόρα» 

τμήματα και να τα στοχεύουν τοποθετώντας τα προϊόντα τους κατάλληλα. Εκτός των 

άλλων, η διαδικασία ανάλυσης τμηματοποίησης της αγοράς, δίνει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες και συμπεριφορές των 

καταναλωτών, να σχεδιάσουν το μείγμα μάρκετινγκ με τρόπο που να ταιριάζει πολύ 

με τις ανάγκες αυτές, ενώ ακόμα επιτρέπει τις εταιρείες να βελτιώνουν την 

αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της κατανομής των διαθέσιμων πόρων 

της. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την τμηματοποίηση μιας αγοράς:  
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Δημογραφική τμηματοποίηση    

Τα δημογραφικά κριτήρια είναι τα περισσότερο συχνά χρησιμοποιούμενα για 

την τμηματοποίηση και είναι πολύ εύχρηστα, αφού σχεδόν όλα τους είναι εύκολο να 

παρατηρηθούν ή να μετρηθούν και μάλιστα με χαμηλό κόστος. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά χρησιμοποιούνται επικουρικά σε συνδυασμό με άλλα κριτήρια, όπως είναι τα 

ψυχογραφικά, γεωγραφικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά. Η δημογραφική 

τμηματοποίηση διαιρεί την αγορά σε ομάδες βασισμένες στην ηλικία, το φύλο, την 

οικογενειακή κατάσταση, το επάγγελμα, το εισόδημα, την εθνικότητα, τη θρησκεία 

και την κοινωνική τάξη    

Γεωγραφική τμηματοποίηση   

Η γεωγραφική τμηματοποίηση διαιρεί τους ανθρώπους ή τις επιχειρήσεις σε 

περιοχές (ήπειρος, χώρα, γειτονιά), μέγεθος του πληθυσμού, πυκνότητα του 

πληθυσμού και κλίμα. Είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις να στοχεύουν 

γεωγραφικά τμήματα της αγοράς με βάση πρώτα τους στόχους τους και με σκοπό την 

καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών.  

Ψυχογραφική τμηματοποίηση    

Τα ψυχογραφικά κριτήρια είναι σαφώς πιο δύσκολο να εντοπιστούν και να 

υπολογιστούν με ακρίβεια, ενώ η διαδικασία καταγραφής τους είναι δαπανηρή. 

Προσεγγίζουν τα ψυχολογικά κριτήρια που καθοδηγούν τη συμπεριφορά του 

καταναλωτή, αν και προσφέρουν μια σχετικά φτωχή συσχέτιση με την αγοραστική 

συμπεριφορά. Η ψυχογραφική τμηματοποίηση διαιρείται σε πολιτιστικές ομάδες, 

αξίες ή κοινωνικές κατηγορίες, όπως τα συμφέροντα, τις δραστηριότητες, απόψεις, 

στάσεις και αξίες.  

Συμπεριφοριστική τμηματοποίηση   

Η συμπεριφοριστική τμηματοποίηση διαιρεί την πραγματική συμπεριφορά 

των πελατών προς το προϊόν, όπως τα οφέλη, το ποσοστό χρήσης, την αφοσίωση και 

τη προθυμία να αγοράσουν. 

4.9 Τοποθέτηση 

Ανέκαθεν οι επιχειρήσεις προκειμένου να καταλάβουν μια ξεχωριστή θέση 

στην αγορά, επιδίωκαν να διαφοροποιήσουν το προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία 

από εκείνο των ανταγωνιστών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη τοποθέτηση του προϊόντος 
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ή της υπηρεσίας, με τέτοιο τρόπο ώστε οι πελάτες να το αντιλαμβάνονται ως κάτι 

διαφορετικό. Το κάθε προϊόν συνδυάζεται άμεσα με την επωνυμία και τη συσκευασία 

του, για αυτό κάθε στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

διαφοροποιημένη τοποθέτηση.  

Τέλος, τα οφέλη από την διαφοροποίηση αυτή είναι πολλά, μιας που η 

επιχείρηση θα βρει άμεση ανταπόκριση από τον πελάτη και η ζήτηση θα αυξηθεί.  

4.10 Μάρκετινγκ υπηρεσιών 

Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τις ιδιαιτερότητες που 

χαρακτηρίζουν το μάρκετινγκ υπηρεσιών, συγκριτικά με το μάρκετινγκ προϊόντων, 

θα πρέπει καταρχήν να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα της διάκρισης μεταξύ τους.  

 Παρακάτω παρουσιάζετε ένας πίνακας που διαχωρίζει τις έννοιες «αγαθά» 

και «υπηρεσίες».  

Πίνακας 2. Οι έννοιες αγαθό και υπηρεσία 

 

4.10.1 Χαρακτηριστικά υπηρεσιών 

Τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που διαφέρουν από αυτά των προϊόντων 

είναι τα εξής:  

1. Η άυλη φύση (intangibility) 

2. Η αδυναμία διαχωρισμού 

Αγαθά Υπηρεσίες 

Κατασκευάζονται Εκτελούνται 

Παράγονται σε χώρους που δεν έχουν πρόσβαση σε 

πελάτες – Η κατανάλωση γίνεται εκ των υστέρων 

Εκτελούνται σε χώρους του παραγωγού με τη 

συμμετοχή του πελάτη 

Τα αγαθά διανέμονται στα μέρη που κατοικούν 

πελάτες 

Οι πελάτες μετακινούνται στα μέρη στα οποία 

προσφέρονται οι υπηρεσίες 

Η αγορά τους σημαίνει δικαίωμα ιδιοκτησίας Η αγορά σημαίνει προσωρινή χρήση σε 

προκαθορισμένο χρόνο και χώρο 

Υλική υπόσταση – Μπορούν να ελεγχθούν Άυλη υπόσταση – Δεν μπορούν να ελεγχθούν 

Αποθηκεύονται Φθαρτότητα 
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3. Η μεταβλητότητα (variability)  

4. Η φθαρτότητα (perishability).  

Κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά / ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών 

αποφέρει και τις ανάλογες συνέπειες στο μάρκετινγκ.  

Πιο αναλυτικά,  

1. Η άυλη φύση (intangibility)  

Δεν μπορεί κανείς να δει, να πιάσει ή να εξετάσει μια υπηρεσία. Οι υπηρεσίες 

είναι άυλες. Δεν είναι πράγματα, είναι διαδικασίες. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά 

τους από τα προϊόντα.  

 

2. Η αδυναμία διαχωρισμού (inseparability)  

Οι υπηρεσίες παράγονται και καταναλώνονται ταυτόχρονα. Με άλλα λόγια, ο 

καταναλωτής εμπλέκεται (σχεδόν πάντοτε) στη δημιουργία της υπηρεσίας. Αυτό 

σημαίνει ότι ο marketing manager πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στο σχεδιασμό 

των λεγόμενων moments-of-truth που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συμπεριφορά των 

εργαζόμενων απέναντι στους πελάτες.  

Κάθε εργαζόμενος που έρχεται σε άμεση επαφή με τον πελάτη πρέπει να 

ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις προσδοκίες του. Στο χώρο των 

υπηρεσιών η συμπεριφορά των εργαζόμενων είναι κρίσιμος παράγοντας για τη 

δημιουργία ικανοποίησης στον πελάτη.  

 

2. Η μεταβλητότητα (variability)  

Η ποιότητα των υπηρεσιών εξαρτάται από το ποιος τις παρέχει, πότε και που. 

Αυτό σημαίνει ότι η ίδια υπηρεσία δεν παρέχεται σχεδόν ποτέ με τον ίδιο τρόπο στον 

επόμενο ή ακόμη και στον ίδιο πελάτη.   

Επομένως, ο marketing manager πρέπει να τυποποιήσει όσο γίνεται 

περισσότερο τη διαδικασία παροχής της υπηρεσίας για να επιτύχει σταθερή και 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.  

Αυτό γίνεται συνήθως με τη δημιουργία ενός service blueprint στο οποίο 

αναλύεται λεπτομερώς κάθε δραστηριότητα που μετέχει της διαδικασίας για τη 
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δημιουργία της υπηρεσίας. Έτσι, είναι αναγκαία η στενή συνεργασία του marketing 

manager με τον οperations Μanager.  

 

3. Η φθαρτότητα (perishability)  

Αντίθετα με τα προϊόντα, οι υπηρεσίες δεν μπορούν να αποθηκευτούν 

στη φυσική τους μορφή, μιας που παράγονται και καταναλώνονται 

ταυτόχρονα. 
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Κεφάλαιο 5
ο
: Οργάνωση και Διοίκηση 

Ο ορθός σχεδιασμός της οργάνωσης μιας επιχείρησης είναι πέραν πάσης 

αμφιβολίας απαραίτητος για την επιτυχή λειτουργία της. Σε αυτό βέβαια συνεισφέρει 

το λειτουργικό σχέδιο που αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για τη κατανομή των πόρων 

της επιχείρησης, καθώς εμπεριέχει μια περιγραφή της οργανωτικής δομής της με ένα 

απλό συνήθως οργανόγραμμα.  

5.1 Οργανωτική δομή 

Η οργανωτική δομή πρέπει να συνάδει με το όραμα, την αποστολή και τους 

στόχους της επιχείρησης και να αποτελεί πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Το 

οργανόγραμμα είναι απαραίτητο να αντανακλά τόσο τις ευθύνες για την επίτευξη 

κερδοφορίας όσο και να προσδιορίζει τα τμήματα, τις γραμμές αναφοράς, την 

άσκηση ελέγχου και το προσωπικό γενικότερα.  

Υπάρχουν διάφοροι τύποι οργανογράμματος, όπως είναι το «κατά λειτουργική 

δραστηριότητα», το οποίο αποτελεί μια λειτουργική οργανωτική δομή που χωρίζει 

την επιχείρηση κατά μήκος των κύριων δραστηριοτήτων με κάθε λειτουργία 

αναφερόμενη στην ανώτατη διοίκηση. Επίσης, υπάρχει το οργανόγραμμα «κατά 

τμηματική δομή», η οποία όμως είναι κατάλληλη για μεγάλες εταιρείες. Τα τμήματα 

σε αυτή τη περίπτωση μπορεί να είναι στρατηγικής σημασίας επιχειρησιακές μονάδες 

που ενδεχομένως ποικίλουν σε προϊόντα και αγορές. Τέλος, υπάρχει και το 

οργανόγραμμα «κατά δομή μήτρας», το οποίο οργανώνει τους εργαζομένους τόσο 

κατά λειτουργία όσο και κατά προϊόν/υπηρεσία. Η δομή αυτή είναι δυνατόν να 

συνδυάσει τα καλύτερα στοιχεία των δύο προηγούμενων δομών.  

5.2 Εταιρική διακυβέρνηση και ομάδα διαχείρισης 

Ως Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance) ορίζεται ένα σύνολο 

κανόνων που εφαρμόζονται στις Ανώνυμες Εταιρείες και ρυθμίζουν τη λειτουργία 

του Διοικητικού Συμβουλίου, σε σχέση με τους μετόχους της εταιρείας. Με την 

Εταιρική Διακυβέρνηση επιδιώκεται η υπεύθυνη οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και 

ο έλεγχος μιας επιχείρησης, με στόχο την αύξηση της αξίας της και τη προστασία των 

έννομων συμφερόντων όλων των μετόχων της.  

Οι κανόνες της Εταιρικής Διακυβέρνησης καθορίζουν το τρόπο με τον οποίο 

επιτυγχάνονται οι εταιρικοί στόχοι, καθιερώνουν συστήματα παρακολούθησης και 
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αποτίμησης των εταιρικών κινδύνων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 

εξασφαλίζεται η διαφάνεια των πεπραγμένων της διοίκησης έναντι των μετόχων. 

Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό, ιδίως για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, να 

αποδείξουν ότι διαθέτουν μια ομάδα διαχείρισης με τις σωστές δεξιότητες. Πιο 

αναλυτικά, απαιτείται ιδιαίτερη μελέτη και έρευνα των σκοπών της επιχείρησης, του 

πλήθους του ανθρώπινου δυναμικού, όπως επίσης είναι αναγκαία και η πρόβλεψη 

των πωλήσεων, των μεταβολών του εξωτερικού περιβάλλοντος και η έρευνα των 

επιδράσεων της αγοράς εργασίας στη μελλοντική πολιτική των ανθρωπίνων πόρων 

του οργανισμού.  

5.3 Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων 

Η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ή Διοίκηση Προσωπικού αποτελεί ένα 

επιστημονικό κλάδο της Διοίκησης των επιχειρήσεων, το οποίο μελετά και ερευνά 

όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων μιας 

επιχείρησης (ή ενός οργανισμού). Σκοπός της είναι να εξασφαλίζει σε κάθε στιγμή 

τους κατάλληλους ανθρώπους από άποψη ποιότητας και ποσότητας που έχει ανάγκη 

η επιχείρηση, καθώς και την αποτελεσματική χρήση και αξιοποίηση αυτών. Η 

Διοίκηση των Ανθρώπινων Πόρων αποτελεί μια σημαντική επιχειρησιακή 

λειτουργία, αφού οι άνθρωποι αποτελούν το πιο σημαντικό και κρίσιμο παράγοντα 

επιτυχίας κάθε οργανωμένης ανθρώπινης δραστηριότητας.  

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει την αξιοποίηση 

των ανθρωπίνων πόρων της επιχείρησης, μιας που όπως προαναφέρθηκε, οι άνθρωποι 

είναι οι σημαντικότεροι και κρισιμότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη, στην εύρυθμη λειτουργία και βιωσιμότητα ενός οργανισμού.  

Το πλήθος των εργαζομένων, η πρόσληψη, η διατήρηση, η κατάρτιση, η 

εκπαίδευση και η απόλυση τους είναι μερικοί από τους παράγοντες που θα πρέπει η 

επιχείρηση να λάβει υπόψη της.  

Συμπερασματικά λοιπόν, τα θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ένα 

επιχειρηματικό σχέδιο σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό είναι: 

 Κατάλληλη στελέχωση 

 Η έκταση του ελέγχου (πόσα στελέχη ανά υπάλληλο) 

 Τα επίπεδα των μισθών 
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 Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η ανάπτυξη του προσωπικού 

 Το κόστος προσλήψεων 

 Οι μέθοδοι επιλογής των υποψηφίων 

 Οι μέθοδοι στρατολόγησης 

 Η κινητικότητα του προσωπικού 

 Το κόστος απασχόλησης 

 Τα δικαιώματα των εργαζομένων 
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Κεφάλαιο 6
ο
: Ανάλυση Κινδύνου 

Οι επιχειρήσεις και ιδίως οι νεοσύστατες είναι άρρητα συνδεδεμένες με μια 

πληθώρα κινδύνων. Η επικινδυνότητα που χαρακτηρίζει το σημερινό επιχειρηματικό 

περιβάλλον, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει 

ανεπανόρθωτα τη χώρα, αντικατοπτρίζεται και στο πρόγραμμα δράσης κάθε 

επιχείρησης. Η αναγνώριση των κινδύνων συνδυάζεται με την αποδοχή της 

επικινδυνότητας και με τη διαδικασία διαχείρισης τους, η οποία προβλέπεται στην 

εκπόνηση των προγραμμάτων δράσης. Κάθε επιχείρηση πρέπει να αντιλαμβάνεται 

και να αντιμετωπίζει τους κινδύνους είτε όταν αυτοί αφορούν το εξωτερικό ή 

εσωτερικό περιβάλλον είτε τους οικονομικούς πόρους και τη ρευστότητα της. 

Ωστόσο, όπως είναι φυσικό, υπάρχουν και αρκετοί κίνδυνους, οι οποίοι δεν 

μπορούν να προβλεφθούν και τους οποίους θα πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίσει μια 

επιχείρηση όταν κάνουν την εμφάνιση τους. Η ικανότητα μιας επιχείρησης να 

διαχειρίζεται απρόβλεπτους κινδύνους είναι στενά συνδεδεμένη με την ικανότητα και 

την εμπειρία των διοικητικών της στελεχών καθώς και με τη φύση του προβλήματος. 

6.1 Ορισμός κινδύνου 

Το στοιχείο του κινδύνου συνοδεύει ανέκαθεν τον άνθρωπο, σε όλες τις 

εκδηλώσεις της κοινωνικής και οικονομικής του ζωής. Τα φυσικά πρόσωπα και οι 

επιχειρήσεις εκτίθενται διαρκώς σε κινδύνους από τυχαία περιστατικά, τα οποία 

μπορεί να προκαλέσουν από μικρές έως και καταστροφικές ζημίες. Η εξασφάλιση της 

σιγουριάς και της βεβαιότητας για το μέλλον αποτελεί έναν από τους βασικούς 

στόχους των ανθρώπων και των κοινωνιών, που καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια για να αποκτήσουν τον έλεγχο των κινδύνων. 

Ένας καθολικός και γενικά αποδεκτός ορισμός του κινδύνου δεν είναι δυνατό 

να υπάρξει. Η έννοια του κινδύνου εμπεριέχει τη πιθανότητα να συμβεί μια ατυχία, 

την αντικειμενική αμφιβολία σε σχέση με το αποτέλεσμα μιας καθορισμένης 

κατάστασης, το απρόβλεπτο, την τάση των πραγματικών αποτελεσμάτων να 

διαφέρουν και την αβεβαιότητα σε σχέση με τη πραγματοποίηση μιας ζημίας. 
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6.2 Είδη κινδύνου 

 

Ο επιχειρηματικός κίνδυνος διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες: 

Αρχικά είναι ο λειτουργικός κίνδυνος, ο οποίος υφίσταται στο εσωτερικό της 

επιχείρησης και είναι συνδεδεμένος με την αδυναμία εφαρμογής της στρατηγικής που 

έχει επιλεγεί. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει την παραίτηση του βασικού 

προσωπικού ή την απορρόφηση του από τους ανταγωνιστές, τα απρόβλεπτα 

προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη παραγωγική διαδικασία, τις βλάβες των 

μηχανημάτων ή τη μη συμβατότητα με τις πρώτες ύλες, την καταστροφή των 

αποθεμάτων, πυρκαγιές, κλοπές και πλημμύρες, τα προβλήματα των πληροφοριακών 

συστημάτων και τέλος, την αδυναμία ανταπόκρισης στη ζήτηση λόγω τεράστιας 

επιτυχίας. 

Επιπλέον, στις επιχειρήσεις υπάρχει και ο κλαδικός κίνδυνος, ο οποίος 

αντικατοπτρίζει τις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος και μπορεί να 

προκληθεί από ενέργειες της ίδιας της επιχείρησης. Αυτό το είδος κινδύνου 

περιλαμβάνει την είσοδο μιας νέας ανταγωνιστικής εταιρείας στον κλάδο, το 

κλείσιμο ενός βασικού προμηθευτή πρώτων υλών ζωτικής σημασίας, τη μείωση στη 

ζήτηση για το προϊόν ή την υπηρεσία της επιχείρησης, το πόλεμο των τιμών από τους 

ανταγωνιστές, την ανάπτυξη μιας νέας τεχνολογίας καθώς και τη συγχώνευση δύο 

ανταγωνιστών παρέχοντας τους ένα σημαντικό πλεονέκτημα κόστους. 

Εξίσου σημαντικός όμως, εκτός των άλλων, είναι ο χρηματοοικονομικός 

κίνδυνος, ο οποίος αφορά τον κίνδυνο που υπάρχει στην απόκλιση των οικονομικών 

επιδόσεων της επιχείρησης από τις προβλέψεις του επιχειρηματικού σχεδίου. Τα πιο 

σύνηθες παραδείγματα αυτού του είδους κινδύνου είναι η κατάρρευση του 

χρηματιστηρίου που μπορεί να αναστείλει μια αύξηση κεφαλαίου ή τη συγχώνευση 

με κάποιο ανταγωνιστή, η δραματική αύξηση των επιτοκίων, η αύξηση του κόστους 

εξυπηρέτησης και των χρεών, η υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος καθώς και η 

υψηλή ζήτηση για το προϊόν/υπηρεσία που οδηγεί σε overtrading και έλλειψη 

διαθέσιμων κεφαλαίων. 

Τέλος, ο πολιτικός κίνδυνος είναι εξίσου επικίνδυνος και γι’ αυτό θα πρέπει οι 

επιχειρήσεις να τον λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Προέρχεται από την 

αναποτελεσματικότητα των εκάστοτε κυβερνήσεων και από τη δράση διαφόρων 

lobbies που ασκούν επιρροές. Πιο αναλυτικά, μπορεί να περιλαμβάνει κυρώσεις που 
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επιβάλλονται σε μια χώρα και εμποδίζουν τη πρόσβαση σε πελάτες ή πρώτες ύλες. 

Επίσης, συνήθως περιλαμβάνει και τους συντελεστές φορολογίας, τις αλλαγές 

επιχορηγήσεων, δανείων, επιδοτήσεων, τις απεργιακές κινητοποιήσεις συνδικάτων, 

την πίεση από ομάδες ειδικών συμφερόντων και τον βανδαλισμό της επιχείρησης από 

οργανωμένες ριζοσπαστικές διαδηλώσεις.  

6.3 Αξιολόγηση κινδύνου 

Το πρώτο βήμα της αξιολόγησης κινδύνου είναι η αναγνώριση όσων το 

δυνατόν περισσότερων κινδύνων για μια επιχείρηση. Οι κίνδυνοι και οι απειλές 

προσδιορίζονται και περιορίζονται επαρκώς μέσω των αναλύσεων SWOT και PEST.  

Αφού αναγνωριστούν οι κίνδυνοι, θα πρέπει να ποσοτικοποιηθούν οι 

χρηματοοικονομικές συνέπειες που μπορεί να έχουν. Αυτό μπορεί να γίνει με μια 

εκτίμηση των πιθανοτήτων, με επαληθεύσεις των δυσμενών σεναρίων και κατάταξη 

τους σε κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος του κινδύνου της επένδυσης, εφόσον 

βέβαια υπολογιστούν αναλυτικά κάποιοι τυπικοί παράγοντες που υπεισέρχονται στο 

μοντέλο όπως είναι: 

1. Η ζητούμενη ποσότητα για το προϊόν 

2. Η τιμή πώλησης του 

3. Τα κόστη διανομής 

4. Τα έξοδα που σχετίζονται με τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ 

5. Το κόστος των πρώτων υλών 

6. Τα επιτόκια 

7. Η φορολογία 

8. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 

Για την αξιολόγηση των κινδύνων θα πρέπει να ταξινομηθούν οι παραπάνω 

παράγοντες σε φθίνουσα σειρά ανάλογα με την επιρροή τους στην επιχείρηση ενώ 

τέλος, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το επιχειρηματικό μοντέλο και να μελετηθούν 

προσεκτικά τα οικονομικά αποτελέσματα, για να διασφαλιστεί ότι τυχόν τραπεζικά 

συμβόλαια ή όρια δανεισμού δεν θα ξεπεραστούν.  
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6.4 Διαχείριση κινδύνου 

Οι τακτικές και οι στρατηγικές διαχείρισης για το μετριασμό των 

εντοπισμένων επιχειρηματικών κινδύνων είναι αναγκαίο να βασίζονται στο να 

επηρεάζουν έστω και μια από τις διαστάσεις των κινδύνων. Θα πρέπει, επίσης, να 

διαχειριστεί και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η επιχείρηση θα εκτίθεται σε 

κίνδυνο. 

Ένα σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει τη 

διαδικασία πρόληψης, αναγνώρισης, επιμέτρησης και ελέγχου των κινδύνων, τις 

επιλογές ασφάλισης και διασποράς αυτών, τη στρατηγική και το σχέδιο κρίσης, 

καθώς και το σχέδιο ανασυγκρότησης με τις εφεδρείες που διαθέτει η κάθε μια 

επιχείρηση και οι βασικοί της μέτοχοι.  
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Κεφάλαιο 7
ο
: Προβλέψεις Εσόδων 

Από τη στιγμή που θεωρείτε ότι υπάρχει μια κερδοφόρα αγορά στην οποία οι 

επιχειρήσεις είτε δραστηριοποιούνται είτε επιθυμούν να εισέλθουν, πρέπει αυτό να 

αποδειχτεί και πρακτικά. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των προβλέψεων εσόδων της 

επιχείρησης. Φυσικά οι προβλέψεις δεν αποτελούν προγνώσεις και πιθανώς να μην 

είναι ιδιαίτερα ακριβείς. Ωστόσο πρέπει να γίνονται για να γνωρίζει η επιχείρηση που 

κυμαίνεται, που θέλει να φτάσει και πως θα το κάνει. Εκτός από τους κινδύνους και 

την αβεβαιότητα που έχουν οι προβλέψεις, λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τη φυσική 

αισιοδοξία που αποπνέει κάθε επιχειρηματικό σχέδιο και εμβαθύνουν στη κατανόηση 

των πηγών της απόδοσης και της ρευστότητας σε σχέση με την εταιρική κουλτούρα 

και στρατηγική. 

Η χρονική διάρκεια των προβλέψεων θα πρέπει να διαρκεί από τρία έως και 

δέκα χρόνια, με τις μικρότερες επιχειρήσεις να έχουν συνήθως μικρότερο χρονικό 

ορίζοντα. Κατά τη πρόβλεψη όλες οι υποθέσεις και οι τρόποι με τους οποίους 

επηρεάζουν τα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι πλήρως δικαιολογημένα. Τέλος, 

είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας υποστηρικτικής έρευνας αγοράς.  

7.1 Διαδικασία πρόβλεψης εσόδων 

Η ζήτηση στην αγορά είναι μια κρίσιμη μεταβλητή στην οποία στηρίζεται μια 

επενδυτική απόφαση. Αν δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι υπάρχει επαρκής ζήτηση, οι 

προβλέψεις και οι όποιοι προγραμματισμοί της επιχείρησης είναι σε μεγάλο βαθμό 

ανώφελα. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τις προβλέψεις της 

αγοράς θα πρέπει να προγραμματιστούν νωρίς στη διαδικασία σχεδιασμού των 

επιχειρήσεων, με τα εξής στάδια: 

Βήμα 1
ο
: Ανάλυση τάσεων 

Βήμα 2
ο
: Καθορισμός χρονικής διάρκειας των προβλέψεων 

Βήμα 3
ο
: Καθορισμός του διαθέσιμου χρόνου και πηγών 

Βήμα 4
ο
: Καθορισμός της κατάλληλης τεχνικής προβλέψεων 

Βήμα 5
ο
: Καθορισμός των στοιχείων που πρέπει να περισυλλεγούν για να γίνει η 

πρόβλεψη 

Βήμα 6
ο
: Ανάλυση των δεδομένων και δημιουργία της πρόβλεψης 

Βήμα 7
ο
: Επανεξέταση της πρόβλεψης των πωλήσεων 
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7.2 Καθορισμός του μεγέθους της δυνητικής αγοράς 

Αρχικά, για να καθοριστεί το μέγεθος μιας αγοράς για μια υπηρεσία ή ένα 

προϊόν, θα πρέπει να καθοριστεί η στοχευμένη αγορά, οι καταναλωτές, οι 

επιχειρήσεις αυτής ή γενικότερα όσοι έχουν ανάγκη και μπορούν να αγοράσουν τα 

αγαθά που πουλάει η επιχείρηση μας. Αυτό έχει αρκετά θετικά στοιχεία, μιας που 

παρέχει μια γενική εικόνα εντός της οποίας μπορεί να εκτιμηθεί η δυνητική ζήτηση, 

δίνει έναν αρχικό ρεαλιστικό έλεγχο που βοηθάει στη καλύτερη πρόβλεψη ενώ τέλος 

παρουσιάζει ένα δειγματοληπτικό σύνολο για έρευνα αγοράς.  

Σε κάθε περίπτωση και ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, η αγορά στην 

οποία απευθύνεται μπορεί να οριστεί με διαφορετικούς τρόπους. Δεδομένα που 

μπορούν να ληφθούν άμεσα και εύκολα, όπως δημογραφικά ή γεωγραφικά στοιχεία, 

μπορούν να δείξουν μια σημαντική διαφορά στη αγορά – στόχο.  

Επίσης, η έρευνα της αγοράς μπορεί να διεξαχθεί χρησιμοποιώντας 

δευτερογενείς πηγές ή μέσω πρωτογενούς έρευνας. Το πρώτο θα πρέπει πάντα να 

προηγείται του δεύτερου, εφόσον η πρωτογενής έρευνα είναι αρκετά δύσκολη, 

χρονοβόρα και δαπανηρή. Αντίθετα, οι δευτερογενείς πηγές δεδομένων είναι 

εξαιρετικά ποικίλες και περιλαμβάνουν ελεύθερα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία και 

έρευνες αγοράς.  

7.3 Τεχνικές πρόβλεψης της αγοράς 

Οι τεχνικές προβλέψεων ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες: ποσοτικές 

μέθοδοι, όπως η ανάλυση παλινδρόμησης και ποιοτικές ή τεχνολογικές μέθοδοι, όπως 

η διάδοση των προτύπων καινοτομίας. 

Οι ποσοτικές μέθοδοι περιλαμβάνουν μεθόδους χρονοσειρών και 

επεξηγηματικές μεθόδους, οι οποίες βασίζονται στη διαθεσιμότητα επαρκών 

ποσοτικών πληροφοριών υπό μορφή συνόλων δεδομένων. Η μαθηματική ανάλυση 

εφαρμόζεται στα εν λόγω σύνολα δεδομένων για να δημιουργηθούν τύποι που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις προβλέψεις.  

Από την άλλη πλευρά, οι ποιοτικές ή τεχνολογικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται 

όταν υπάρχουν ελάχιστα ή και καθόλου στοιχεία. Ο όρος ποιοτικές δε σημαίνει ότι 

δεν υπάρχουν ποσοτικές εκροές ή εισροές, αλλά αναφέρει απλά ότι η κρίση 

εμπλέκεται στη διαδικασία πρόβλεψης.  
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7.4 Περιορισμοί των μεθόδων πρόβλεψης  

Ο σχεδιασμός των επιχειρήσεων στηρίζεται σε δεδομένα που επισκιάζονται 

από τυχαία αποτελέσματα και χρησιμοποιεί περιγραφικά μοντέλα με αποτέλεσμα να 

υπάρχει μια έλλειψη ακρίβειας. Σε ένα επιστημονικό πείραμα το αποτέλεσμα είναι 

δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει πάντα με τις 

προβλέψεις της ζήτησης. Ο περιορισμός στο πλαίσιο της πρόβλεψης είναι ότι για να 

γίνει η πρόβλεψη της ζήτησης σε συνάρτηση με τις μεταβολές των τιμών, θα πρέπει 

να γίνει πρόβλεψη των δύο μεταβολών των τιμών και του συντελεστή ελαστικότητας 

αυτών. 

Επιπροσθέτως, είναι απαραίτητο να ειπωθεί πως η στατιστική ανάλυση και τα 

μοντέλα αποτελούν εργαλεία για τις προβλέψεις και πρέπει να εφαρμόζονται υπό μια 

ευρύτερη άποψη. Εάν μια πρόγνωση φαίνεται απίθανη, αυτό συμβαίνει γιατί οι 

πιθανότητες να είναι ρεαλιστική είναι μηδαμινές.  

Παρά ωστόσο τους περιορισμούς, η εφαρμογή των διαθέσιμων τεχνικών, 

μοντέλων και μιας καλά τεκμηριωμένης και σαφώς δομημένης μεθοδολογίας θα 

οδηγήσουν σε μια ρεαλιστική πρόβλεψη.  
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Κεφάλαιο 8
ο
: Οικονομικά Στοιχεία 

Έπειτα από τη διατύπωση της στρατηγικής και τον υπολογισμό των 

προβλέψεων, θα πρέπει να χαραχτεί ένας πυρήνας του χρηματοοικονομικού σχεδίου, 

η αξιολόγηση δηλαδή των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων του επιχειρηματικού 

σχεδίου στη θέση και την επίδοση της επιχείρησης. Η χρηματοοικονομική ανάλυση 

αποτελεί για πολλούς – αν όχι για όλους – τους επενδυτές ή χρηματοδότες, το κύριο 

μέρος ενός επιχειρηματικού σχεδίου που θα αποδείξει κατά πόσο η ιδέα μπορεί να 

κριθεί ως βιώσιμη, προσελκύοντας μάλιστα το ενδιαφέρον τους. Επιπλέον, καθορίζει 

τα απαιτούμενα κεφάλαια για τη λειτουργία της επιχείρησης αλλά και τις πιθανότητες 

επιστροφής τους, με ποιο κίνδυνο και με ποια απόδοση. Με θεμέλιο λίθο την 

αναλυτική έκθεση της υφιστάμενης χρηματοοικονομικής κατάστασης και επίδοσης 

της επιχείρησης, χτίζεται ένα πρώτο μοντέλο προοπτικής με εκτιμήσεις, παραδοχές 

και προβλέψεις. 

Ο πρώτος αναγνώστης κάθε χρηματοοικονομικής ανάλυσης είναι πάντα ο 

ίδιος ο επιχειρηματίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη βιωσιμότητα της εταιρείας 

του. Ο κάθε επιχειρηματίας λοιπόν, με βάση την οικονομική ανάλυση, λαμβάνει 

αποφάσεις σχετικά με τον αποκλεισμό αμφίβολων επιλογών, σχεδιασμών, 

υπεραισιοδοξίας ή ανυπομονησίας, τα οποία μπορεί να καταστούν καταστροφικά. Τα 

σημερινά προβλήματα της οικονομικής θέσης και επίδοσης της επιχείρησης μπορεί 

να αναδειχθούν με την ανάλυση με αριθμούς έτσι ώστε να αντιμετωπισθούν με 

αποτελεσματικές λύσεις που θα προταθούν στο επιχειρηματικό σχέδιο. Δεν αποτελεί 

απλά μια τυχαία παρουσίαση αριθμών αλλά αντανακλά στην ουσία την απόλυτη 

πραγματικότητα για τις επιδόσεις της επιχείρησης, γι’ αυτό τον λόγο είναι 

εξαιρετικής σημασίας για τους επιχειρηματίες.  

8.1 Γενικές πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων  

Η λογιστική πληροφόρηση θα πρέπει να παρουσιάζετε με τρόπο που θα 

επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγηση των επιχειρήσεων. Προς αυτή τη κατεύθυνση, 

κάθε χώρα ανέπτυξε εθνικά Λογιστικά Πρότυπα, έτσι ώστε η καταγραφή των 

επιχειρηματικών γεγονότων από τις εγχώριες επιχειρήσεις να γίνεται με κοινό τρόπο. 

Ωστόσο, η συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων σε διεθνές επίπεδο δεν 

είναι εφικτή, καθώς τα εθνικά Λογιστικά Πρότυπα εμφανίζουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα τους, εξαιτίας της ιδιομορφίας κάθε χώρας.  
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Ένα πλήρες σύνολο οικονομικών καταστάσεων αποτελείται από τον 

ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, την κατάσταση των ταμειακών 

ροών και την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων.  

8.2 Κατάρτιση προϋπολογισμού 

Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού είναι απαραίτητο να αναλυθούν 

διεξοδικά οι αναγκαίες δαπάνες και να ερευνηθεί η σκοπιμότητα τους, προκειμένου 

να υπολογιστούν τα κόστη του επιχειρηματικού σχεδίου. Επιπλέον, πρέπει να 

αναλυθούν οι επιλογές σε είδη και υλικά, κατά πόσο είναι και ποια είναι κατάλληλα, 

πόσο κοστίζουν, πότε θα αγοραστούν κτλ. Ακόμα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και 

να εξεταστούν οποιεσδήποτε άλλες αναγκαίες δαπάνες για την λειτουργία της 

επιχείρησης.  

Αρχικό βήμα αποτελεί η κατάρτιση ενός προσχεδίου προϋπολογισμού, ενός 

δηλαδή πίνακα αναγκών που θα αποτελεί βασικό εργαλείο κατά τη διερεύνηση της 

αγοράς, ζητώντας προσφορές τιμών αλλά και εναλλακτικές προτάσεις. Οι βασικές 

περιοχές της έρευνας περιλαμβάνουν τις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 

της επιχείρησης (ακίνητα και εξοπλισμό), έξοδα εγκατάστασης και εκκίνησης, 

πρόσληψη εξειδικευμένου και ανειδίκευτου προσωπικού, έξοδα προώθησης, 

διαφήμισης, διανομής και ένα αρχικό κεφάλαιο. 

Για τη λειτουργία της επένδυσης απαιτούνται προκαταβολικά κάποια έξοδα 

για την εγκατάσταση και την εκκίνηση της λειτουργίας της, όπως είναι για 

παράδειγμα οι αμοιβές των στελεχών, του προσωπικού, η εκπαίδευση αυτών, τα 

ενοίκια, τα ασφάλιστρα, οι τόκοι δανείων, τα διάφορα έξοδα κα.  

Όταν η επιχείρηση θα ξεκινήσει τη λειτουργία της θα απαιτηθεί δαπάνη 

πόρων για αυτή καθαυτή τη λειτουργία, που θα πρέπει να εξοφληθεί πριν από την 

είσπραξη του οφέλους της δραστηριότητας. Αυτό το κόστος λειτουργίας αποκαλείται 

κεφάλαιο κίνησης γιατί είναι απόλυτα απαραίτητο για να κινηθεί η επιχείρηση, 

αποτελεί δηλαδή μια επαρκή χρηματοδότηση με βασικά συστατικά να είναι το 

απόθεμα των πρώτων υλών και των εμπορευμάτων, τουλάχιστον για ένα πρώτο 

κύκλο παραγωγής και εμπορίας, καθώς και το απόθεμα των μετρητών για την 

αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων. 
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8.3 Εκτίμηση κόστους πωληθέντων 

Η εκτίμηση των δαπανών μιας επιχείρησης προσεγγίζεται με επικέντρωση στα 

βασικά είδη κόστους. Ως κόστος πωληθέντων ορίζεται το κόστος αγοράς των 

πωληθέντων προϊόντων μιας επιχείρησης και ισούται με το συνολικό ποσό με το 

οποίο επιβαρύνθηκε προκειμένου να αποκτήσει τα εμπορεύματα της. 

Το κόστος ανάλωσης εκτιμάται με μέθοδο ανάλογη των πωλήσεων, δηλαδή 

με εκτίμηση των αγορών των πρώτων υλών και των εμπορευμάτων που πουλήθηκαν. 

Στους υπολογισμούς θα πρέπει να συμπεριληφθούν η εκτίμηση για τη μελλοντική 

τάση των τιμών των παραγωγικών εισροών και η κλιμάκωση του κόστους 

προμηθειών, ανάλογα με το ύψος των παραγγελιών, με αυτονόητη τη διατήρηση ενός 

ελάχιστου ύψους αποθεμάτων ασφαλείας.  

Επίσης, αναλόγως θα πρέπει να εκτιμηθεί και το κόστος της βιομηχανικής 

ενέργειας και το κόστος εργασίας, το οποίο προϋπολογίζεται στη βάση των αναγκών 

της εργασίας, δηλαδή τις απαιτούμενες ώρες εργασίας. Τα υπόλοιπα γενικά 

βιομηχανικά έξοδα δεν σχετίζονται άμεσα με το επίπεδο παραγωγής, αλλά έμμεσα, 

καθότι σταθεροποιούνται κλιμακωτά ανά επίπεδο παραγωγής ή παραγωγικής 

δυναμικότητας.  

Με τα κόστη παραγωγής γνωστά, μπορεί πλέον να υπολογισθεί το μεικτό 

περιθώριο κέρδους, αφαιρώντας τα από τις προβλέψεις των πωλήσεων. Τέλος, 

συγκρίνοντας το μεικτό περιθώριο κέρδους με τα δεδομένα του ανταγωνισμού και τα 

ιστορικά στοιχεία, μπορεί να αποφασιστεί από τη διοίκηση ή τον επενδυτή, αν θα 

συνεχιστεί η τακτική αυτή ή όχι στο προσεχές μέλλον.  

8.4 Εκτίμηση πάγιων εξόδων 

Η εκτίμηση των πάγιων εξόδων πρέπει να γίνεται αναλυτικά και διεξοδικά. 

Αυτά τα έξοδα είναι κατά βάση σταθερά, ακολουθούν τις τιμές της αγοράς και 

σταθεροποιούνται κλιμακωτά ανά επίπεδο παραγωγικής δυναμικότητας. Ο ρυθμός 

μεταβολής τους δεν ακολουθεί τους ρυθμούς μεταβολής των πωλήσεων και του 

κόστους πωληθέντων, όπως είναι φυσικό και προϋπολογίζονται με μεγαλύτερη 

ευκολία. 

Στα έξοδα αυτά συμπεριλαμβάνονται και το χρηματοοικονομικό κόστος του 

τραπεζικού δανεισμού. Για την εκτίμηση του χρειάζεται το ύψος του δανεισμού και 

το επιτόκιο που έχει συμφωνηθεί με την τράπεζα.  
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Τα πάγια αυτά έξοδα περιλαμβάνουν κάθε ποσό που πρέπει η επιχείρηση να 

καταβάλει μηνιαία για την λειτουργία της, όπως είναι για παράδειγμα οι αμοιβές των 

εργαζομένων και τα σχετικά έξοδα, ενοίκια, διάφορες υπηρεσίες (ηλεκτρισμός, 

τηλεφωνίες και λοιπά), δαπάνες λογισμικών, προωθητικές ενέργειες, διαφημίσεις, 

ασφάλειες, καύσιμα και γενικότερα οποιοδήποτε άλλο έξοδο σχετίζεται με τη 

λειτουργία της επιχείρησης και δεν εκπέμπει στο κόστος παραγωγής του προϊόντος. 

8.5 Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

Ως κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (ΚΑΧ) ορίζεται μια έκθεση που 

περιέχει συνοπτικές πληροφορίες για έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζημίες που έγιναν σε 

μια συγκεκριμένη λογιστική χρήση. Αποτελεί στην ουσία την απεικόνιση της 

διαχείρισης της επιχείρησης σε αριθμούς και συμπυκνώνει για μια δεδομένη χρονική 

περίοδο τα αποτελέσματα της λειτουργίας της. Επίσης, καταγράφει όλα τα έσοδα και 

τα έξοδα, καταλήγοντας στο καθαρό αποτέλεσμα, κέρδος ή ζημία, της περιόδου μέσα 

από τη βασική εξίσωση: 

Έσοδα – Έξοδα = Καθαρό αποτέλεσμα (κέρδος +, ζημία -). 

Είναι απαραίτητο να καταγραφούν τα έσοδα της παράδοσης αγαθών και 

υπηρεσιών μέσα στη χρήση και να αντιστοιχηθούν τα έσοδα με τα έξοδα που 

αφορούν ακριβώς τη παραγωγή αυτών των εσόδων.  

Το περιεχόμενο της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης διαιρείται σε δύο 

μέρη. Στο πρώτο παραθέτονται τα στοιχεία των λογαριασμών των λειτουργικών 

εσόδων και των λειτουργικών εξόδων, δηλαδή των στοιχείων που προσδιορίζουν το 

αποτέλεσμα εκμετάλλευσης. Από την άλλη, στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι 

λογαριασμοί των μη λειτουργικών (έκτακτων) εσόδων και κερδών και αυτών των μη 

λειτουργικών εξόδων και ζημιών. 

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η κατάταξη των λογαριασμών των 

λειτουργικών εξόδων διαφέρει ανάλογα με το αν αυτά πρέπει να παρουσιασθούν 

κατά είδος ή κατά λειτουργία. 

Πιο αναλυτικά, η μέθοδος αυτή κατανέμει τα έξοδα κατά είδος, όπως είναι για 

παράδειγμα τα ενοίκια, οι χρεωστικοί τόκοι, οι αποσβέσεις, τα έξοδα μεταφοράς 

κτλ.), γιατί την επιχείρηση την ενδιαφέρει το είδος του εξόδου και όχι ο σκοπός για 

τον οποίο έγινε. Η παράθεση των εσόδων και των εξόδων στη κατάσταση 
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αποτελεσμάτων χρήσης πρέπει να είναι η εξής:   

  

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων ή προϊόντων/παροχή υπηρεσιών 

+Έσοδα από λοιπές συνήθεις δραστηριότητες  

-Έξοδα κατ’ είδος  

=Αποτελέσματα εκμετάλλευσης  

Επίσης, υπάρχει και η κατάταξη εξόδων κατά λειτουργία, όπου σε αυτή τη 

περίπτωση τα έξοδα παρουσιάζονται στη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

ομαδοποιημένα σε δύο κατηγορίες, αυτή των εξόδων διοικητικής λειτουργίας, 

λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης και της λειτουργίας διάθεσης αποθεμάτων και 

αυτή των εξόδων χρηματοοικονομικής λειτουργίας. Η κατάταξη στη κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης των λογαριασμών λειτουργικών εσόδων/εξόδων, κατά 

λειτουργία, είναι η εξής: 

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων και προϊόντων/παροχή υπηρεσιών 

-Κόστος πωληθέντων/πωλήσεων  

=Μικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης    Μικτό κέρδος/ζημία  

+Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης   

-Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  

-Έξοδα λειτουργίας ερευνών – ανάπτυξης  

-Έξοδα λειτουργίας διάθεσης  

=Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης   Λειτουργικά 

Έσοδα/Έξοδα  

+Πιστωτικοί τόκοι  

+Έσοδα από συμμετοχές και χρεόγραφα  

+Κέρδη πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων  

-Χρεωστικοί τόκοι  

-Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων  

-Ζημίες πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων  

=Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 
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Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα αποτελεσμάτων χρήσης. 

Πίνακας 3. Παράδειγμα κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 

 

8.6 Ισολογισμός 

Ο ισολογισμός είναι ένας λογιστικός πίνακας που εμφανίζει τα περιουσιακά 

στοιχεία (Ενεργητικό), τις Υποχρεώσεις και τις Απαιτήσεις μιας επιχείρησης σε ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αποτελεί μια φωτογραφία της οικονομικής 

κατάστασης της επιχείρησης σε μια δεδομένη στιγμή, κυρίως στο τέλος της περιόδου 

των αποτελεσμάτων. Προκειμένου να αναπτυχθεί η επιχείρηση έχει ανάγκη από 

κεφάλαια και οι πηγές των κεφαλαίων αυτών είναι το επιχειρηματικό κεφάλαιο που 

συνεισφέρουν οι μέτοχοι στην επιχείρηση καθώς επίσης και τα κεφάλαια που 

συγκεντρώνονται από τρίτους κατά τη λειτουργία της επιχείρησης, τα οποία οφείλει 

υποσχόμενη σε αυτούς τις ανάλογες επιδόσεις. 

Ωστόσο, για να μπορέσει να επιστρέψει η επιχείρηση τα κεφάλαια τα οποία 

έχει δανειστεί, θα πρέπει να τα αξιοποιήσει κατάλληλα. Τα επενδύει λοιπόν σε 

περιουσιακά στοιχεία, ενεργητικό, δηλαδή με αξία, με μελλοντική χρησιμότητα για 

τη λειτουργία της επιχείρησης. Ας μην ξεχνάμε, πως η ορθολογική δομή των 

κεφαλαίων και της επένδυσης τους χωρίς λάθη και παραλείψεις στις επιλογές, 
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διασφαλίζουν την ομαλή επιστροφή των επενδυμένων κεφαλαίων με ικανοποιητική 

απόδοση.   

Επιπλέον, ο ισολογισμός έχει συνήθως στο αριστερό του μέρος τα έσοδα, 

δηλαδή το Ενεργητικό και στο αριστερό τα έξοδα, δηλαδή το Παθητικό. Στις στήλες 

του Ενεργητικού μεταφέρονται τα στοιχεία των λογαριασμών με χρεωστικό 

υπόλοιπο, ενώ στις στήλες του Παθητικού μεταφέρονται τα στοιχεία των 

λογαριασμών με πιστωτικό υπόλοιπο. Εξαίρεση όμως αποτελούν οι αντίθετοι 

λογαριασμοί, οι οποίοι παρουσιάζονται αφαιρετικά από τους σχετικούς λογαριασμούς 

του Ενεργητικού/Παθητικού. 

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, οι λογαριασμοί του Ενεργητικού 

κατατάσσονται με βάση το κριτήριο ρευστότητας, δηλαδή παραθέτονται πρώτοι οι 

λογαριασμοί του μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, όπως είναι για παράδειγμα τα 

οικόπεδα, τα κτίρια, τα μηχανήματα, και μετά αυτοί του Κυκλοφορούντος, όπως είναι 

για παράδειγμα τα εμπορεύματα, οι απαιτήσεις, τα χρεόγραφα ή τα διαθέσιμα. 

Επίσης, οι λογαριασμοί του Παθητικού κατατάσσονται με βάση το χρόνο λήξης των 

ίδιων και των ξένων κεφαλαίων. 

Ένα επιπλέον στοιχείο των ισολογισμών είναι ότι ανάλογα με την 

περιοδικότητα τους, χωρίζονται σε τακτικούς, όπου καταρτίζονται σε τακτά δηλαδή 

χρονικά διαστήματα και συνήθως στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης και σε 

έκτακτους ισολογισμούς, οι οποίο καταρτίζονται όταν συγχωνεύονται εταιρείες ή 

όταν γίνεται εκκαθάριση λόγω πτώχευσης. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να καταρτιστεί ένας Ισολογισμός είναι η 

ειλικρίνεια, η σαφήνεια, η συνέπεια και η συγκρισιμότητα. Ωστόσο, για να τηρούνται 

οι προϋποθέσεις αυτές, θα πρέπει ο ισολογισμός να καταρτίζεται ως εξής: 

 Να καταρτίζεται βάσει των γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών. 

 Να ακολουθεί την διενέργεια της φυσικής απογραφής. 

 Να έχει την κατάλληλη επικεφαλίδα. 

 Να περιέχει λογαριασμούς με σαφείς τίτλους. 

 Οι λογαριασμοί να είναι ταξινομημένοι σε ομάδες. 

 Να παρουσιάζει πάνω από μία λογιστικές χρήσεις για σύγκριση. 
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 Να είναι ευδιάκριτα η επωνυμία, η νομική μορφή, το αντικείμενο 

δραστηριοποίησης της επιχείρησης 

 Να είναι διακριτή η νομισματική μονάδα, καθώς και οι ενδείξεις του 

Ενεργητικού και Παθητικού. 

Αξιοσημείωτο είναι να αναφερθεί πως η βασική λογιστική εξίσωση του 

ισολογισμού είναι η ισοσκέλιση του: 

Ενεργητικό = Καθαρή Θέση + Παθητικό 

 

8.7 Κατάσταση ταμειακών ροών 

Η κατάσταση ταμειακών ροών παρακολουθεί την κίνηση των μετρητών στην 

ίδια περίοδο με την κατάσταση των αποτελεσμάτων. Ακόμα, καταγράφει τις πηγές 

παροχής μετρητών στην επιχείρηση και τις εστίες απορρόφησης τους. Η ροή 

μετρητών δεν ταυτίζεται με τα κέρδη, τα οποία είναι η διαφορά των εσόδων με τα 

έξοδα. Μια κερδοφόρα δραστηριότητα δεν αρκεί για να εξοφλούνται εμπρόθεσμα οι 

υποχρεώσεις. 

Μακροπρόθεσμα, όταν ωριμάζει η αγορά και η επιχείρηση σταθεροποιεί τη 

θέση και το μερίδιο της, τα κέρδη μετασχηματίζονται σε μετρητά, αλλά 

βραχυπρόθεσμα η βιωσιμότητα της επιχείρησης κρίνεται από τις ταμειακές ροές της. 

Η ροή μετρητών σε μια επιχείρηση διακρίνεται σε εισροές, όπως είναι η αύξηση 

κεφαλαίου, η λήψη δανείου, η είσπραξη των πωλήσεων και σε εκροές, όπως είναι η 

πληρωμή των προμηθευτών, η εξόφληση των δανείων και η πληρωμή των εξόδων. 

Οι ταμειακές ροές ανάλογα με τη προέλευση και τον προορισμό τους 

χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες. Αρχικά είναι οι λειτουργικές ροές, όπου είναι οι ροές 

των μετρητών στην ίδια την κύρια λειτουργία της επιχείρησης. Επίσης, υπάρχουν οι 

επενδυτικές ροές, όπως οι ροές μετρητών στην επενδυτική λειτουργία της 

επιχείρησης καθώς και στα πάγια και επενδυτικά στοιχεία του ενεργητικού της. Η 

τελευταία κατηγορία αφορά τις χρηματοδοτικές ροές όπου αναφέρονται σε ροές 

μετρητών στις σχέσεις της επιχείρησης με τους εξωτερικούς χρηματοδότες της 

(μετόχους, τραπεζίτες, επενδυτές) στη καθαρή θέση, στα δάνεια και στις αμοιβές 

τους. Το άθροισμα των τριών αυτών ροών είναι η συνολική ταμειακή ροή της 

περιόδου σύμφωνα με τη βασική εξίσωση:  
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Συνολική ταμειακή ροή =   

Λειτουργική ροή + Επενδυτική ροή + Χρηματοδοτική ροή 

Επιπλέον, στη κατάρτιση της κατάστασης ταμειακών ροών μετέχουν μόνο 

όσα μεγέθη μετασχηματίζονται σε μετρητά, επομένως δεν συμπεριλαμβάνονται 

λογαριασμοί χωρίς ταμειακό αποτέλεσμα, όπως είναι οι αποσβέσεις και οι 

προβλέψεις. Μετέχουν δηλαδή μόνο οι λογαριασμοί της κατάστασης αποτελεσμάτων 

καθώς και οι μεταβολές των λογαριασμών του ισολογισμού. 

Η ποιότητα των κερδών ελέγχεται μέσω της ταμειακής ροής. Ποιοτικά 

θεωρούνται τα κέρδη που μετασχηματίζονται ευχερώς σε μετρητά, δηλαδή ένα 

ελεγχόμενο ποσοστό κερδών απορροφάται στην αυτοχρηματοδότηση των αναγκών 

σε κεφάλαια κίνησης του λειτουργικού κύκλου της επιχείρησης. Έτσι, έχουμε 

ποιοτικό μεικτό περιθώριο κέρδους, όταν η μεικτή λειτουργική ταμειακή ροή δεν 

υπολείπεται σημαντικά του μεικτού κέρδους και ποιοτικό λειτουργικό περιθώριο 

κέρδους, όταν η λειτουργική ταμειακή ροή υπολείπεται σημαντικά του λειτουργικού 

κέρδους.  

8.8 To νεκρό σημείο πωλήσεων 

Το νεκρό σημείο αποτελεί το ελάχιστο επίπεδο πωλήσεων που είναι επαρκές 

για να αντιμετωπίσει η επιχείρηση το σύνολο των δαπανών της με μηδενικό κέρδος 

(το σημείο στο οποίο τα συνολικά έσοδα είναι ίσα με τα συνολικά έξοδα), δηλαδή 

είναι μια κατάσταση οριακής επιβίωσης. Για τον υπολογισμό του νεκρού σημείου 

είναι απαραίτητες οι προβλέψεις των πωλήσεων και των δαπανών αλλά και η 

κατανομή των δαπανών σε σταθερό και μεταβλητό κόστος. 

Σταθερό κόστος αποτελούν οι δαπάνες που στηρίζουν το επίπεδο της 

παραγωγής αλλά είναι ανεξάρτητες από το επίπεδο των πωλήσεων. Αντίθετα, 

μεταβλητό κόστος είναι οι δαπάνες που μεταβάλλονται αναλογικά με τη μεταβολή 

του επιπέδου παραγωγής και των πωλήσεων, επομένως περιέχονται σε ποσοστιαία 

αναλογία στη τιμή της μονάδας του πωλούμενου προϊόντος. Συνεπώς, από τα 

παραπάνω κατανοούμε πως το συνολικό κόστος αποτελεί το άθροισμα του σταθερού 

και του μεταβλητού κόστους. 

Επίσης, το μέσο σταθερό κόστος είναι το σταθερό κόστος ανά μονάδα 

προϊόντος και υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το συνολικό σταθερό κόστος με την 

ποσότητα. Από την άλλη το μέσο μεταβλητό κόστος είναι το μεταβλητό κόστος ανά 
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μονάδα προϊόντος και υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το συνολικό σταθερό κόστος με 

την ποσότητα. Επομένως, το μέσο κόστος αποτελεί το άθροισμα του μέσου σταθερού 

και του μέσου μεταβλητού κόστους. 

Ας μην ξεχνάμε πως το κέρδος μιας επιχειρηματικής μονάδας προσδιορίζεται 

από το κόστος. Η διάκριση του κόστους βοηθάει τα στελέχη του μάρκετινγκ να 

προσδιορίσουν το ύψος και τη ροή των δαπανών και υποβοηθά τους λήπτες 

αποφάσεων να συγκεκριμενοποιούν και να οριοθετούν αποφάσεις, στηριζόμενες σε 

αντικειμενικές προβλέψεις.  

 

Η γραμμή του σταθερού κόστους κλιμακώνεται ελαφρά ανοδικά 

ακολουθώντας το επίπεδο των πωλήσεων. Η γραμμή του συνολικού κόστους 

προκύπτει ως το άθροισμα όπως προαναφέρθηκε, του σταθερού και του μεταβλητού 

κόστους, με μετατόπιση του σημείου αφετηρίας από το μηδέν στο σημείο αφετηρίας 

του σταθερού κόστους. Το σημείο που η γραμμή πωλήσεων τέμνει τη γραμμή του 

συνολικού κόστους είναι το νεκρό σημείο πωλήσεων: 

Πωλήσεις = Κόστος, δηλαδή Κέρδος = Μηδέν 

Κάτω από αυτό το επίπεδο πωλήσεων, το κόστος υπερβαίνει τα κέρδη από 

πωλήσεις και η επιχείρηση λειτουργεί με ζημία, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η 

επιχείρηση είναι κερδοφόρα.  

8.9 Αριθμοδείκτες 

Προκειμένου να αξιολογηθεί η λειτουργία και η προοπτική μιας επιχείρησης, 

οι επιχειρηματικοί αναλυτές συγκρίνουν διάφορα οικονομικά μεγέθη με τη χρήση 

δεικτών αναλογίας, δηλαδή σχέσεων ανάμεσα σε διάφορα μεγέθη, που αποκαλούνται 

αριθμοδείκτες επιχειρηματικής αξιολόγησης.  
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Οι αριθμοδείκτες οδηγούν σε συμπεράσματα για τη βιωσιμότητα της 

επιχείρησης και υποστηρίζουν την υπόθεση του επιχειρηματικού σχεδίου, όταν 

υπολογίζονται σε διαδοχικές περιόδους της λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να 

ερευνάται η εξελικτική τάση της και να επισημαίνονται μονιμότερες αντοχές ή 

προβλήματα, αλλά και όταν τοποθετούνται συγκριτικά με το μέσο όρο των 

αριθμοδεικτών του κλάδου και με τους αριθμοδείκτες των βασικών ανταγωνιστών. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται στους αριθμοδείκτες ομοειδών 

επιχειρήσεων, ανάλογων μεγεθών, οργάνωσης και φάσης ανάπτυξης με την 

επιχείρηση μας.  

Άριστοι δείκτες δεν υπάρχουν, γιατί όλοι τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 

από τη φάση της οικονομική ανάπτυξης, το κλάδο και την αλληλοσυσχέτιση τους. 

Άριστος θεωρείται ο δείκτης που επιτρέπει την ανάπτυξη της επιχείρησης στο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον της. Οι αριθμοδείκτες χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με 

τον στόχο της αξιολόγησης. Στις παρακάτω ενότητες θα αναφερθούν ενδεικτικά 

μερικοί από τους σημαντικότερους αριθμοδείκτες. 

8.9.1 Δείκτες απόδοσης πωλήσεων 

Οι δείκτες απόδοσης πωλήσεων αξιολογούν την αξία που δημιουργείται στο 

δεδομένο επίπεδο δραστηριότητας, υπολογίζοντας τα περιθώρια κέρδους και 

ταμειακής ροής επί των πωλήσεων. 

 Το μεικτό περιθώριο κέρδους εκφράζει την ακαθάριστη απόδοση της 

παραγωγής και απαιτείται για να καλύπτει με επάρκεια τις λειτουργικές 

δαπάνες που ακολουθούν. Παρουσιάζει επίσης μεγάλη διαφοροποίηση από 

κλάδο σε κλάδο και ιδιαίτερα ανάμεσα σε υπηρεσίες, εμπόριο και 

μεταποίηση. Το μεικτό περιθώριο κέρδους υπολογίζεται ποσοστιαία με τη 

διαίρεση του μεικτού κέρδους προς τον κύκλο εργασιών. 

 Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους εκφράζει τη λειτουργική απόδοση της 

επιχείρησης και απαιτείται για να καλύπτει με επάρκεια τις αμοιβές των 

κεφαλαίων (τόκους και μερίσματα). Ισούται με το λειτουργικό κόστος 

διαιρούμενο με τον κύκλο εργασιών (%). 

 Το καθαρό περιθώριο κέρδους, από την άλλη πλευρά, είναι η τελική απόδοση 

της επιχείρησης και βασικό μέτρο της βιωσιμότητας της. Ισούται με την 

διαίρεση του καθαρού κέρδους προ φόρων προς τον κύκλο εργασιών (%). 
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 Η ταμειακή απόδοση πωλήσεων εκφράζει την απόδοση σε μετρητά και όχι 

απλά σε κέρδη. Ισοδυναμεί με την διαίρεση της λειτουργικής ταμειακής ροής 

με τον κύκλο εργασιών (%). 

 Τέλος, ο ταμειακός μετασχηματισμός κερδών εκφράζει την ευχέρεια 

μετασχηματισμού των κερδών σε μετρητά ή το ποσοστό απορρόφησης 

κερδών στον παραγωγικό – εμπορικό κύκλο της επιχείρησης. Θετικές τιμές οι 

εγγύτερες στη μονάδα. Ισοδυναμεί με την διαίρεση της λειτουργικής 

ταμειακής ροής με το λειτουργικό κέρδος προ αποσβέσεων (σε φορές). 

8.9.2  Δείκτες απόδοσης κεφαλαίων 

Οι δείκτες απόδοσης κεφαλαίων αξιολογούν την αξία που δημιουργείται στο 

δεδομένο επίπεδο πόρων (κεφαλαίων) που χρησιμοποιούνται, δηλαδή την 

αποτελεσματικότητα διαχείρισης των κεφαλαίων και της περιουσίας της επιχείρησης, 

υπολογίζοντας τα περιθώρια κέρδους επί των ιδίων και των συνολικών κεφαλαίων.  

 Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων εκφράζει τα κέρδη των μετόχων και ισούται 

με τα κέρδη μετά από φόρους προ αποσβέσεων προς την καθαρή θέση (%).  

 Η απόδοση απασχολούμενων κεφαλαίων εκφράζει την απόδοση όλων των 

κεφαλαίων με έντονο το ποιοτικό στοιχείο της απόδοσης της διοίκησης σε 

λειτουργική αποτελεσματικότητα. Ισοδυναμεί με τα κέρδη μετά από φόρους 

προ αποσβέσεων προς το ενεργητικό (%). 

 Τέλος, η μερισματική απόδοση είναι αυτή που εκφράζει, σε συνδυασμό με 

την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, τη μερισματική πολιτική και το ποσοστό 

της αυτοχρηματοδότησης της επιχείρησης από τα κέρδη της, βασικές επιλογές 

της διοίκησης ανάμεσα στη παρούσα και στη μελλοντική αξία για τους 

μετόχους. Η μερισματική απόδοση της καθαρής θέσης ισούται με τα 

μερίσματα προς την καθαρή θέση (%) ενώ η μερισματική απόδοση των 

κερδών ισούται με τα μερίσματα προς τα κέρδη μετά από φόρους (%). 

8.9.3 Δείκτες εξυπηρέτησης χρέους 

Οι δείκτες εξυπηρέτησης χρέους αξιολογούν την ικανότητα της επιχείρησης 

να εξυπηρετεί ομαλά το ώριμο χρέος της, βραχυπρόθεσμα από τις ταμειακές ροές και 

μακροπρόθεσμα από τα κέρδη της με ικανοποιητικό περιθώριο ασφαλείας για τους 

τραπεζίτες. Η κάλυψη του χρέους μπορεί να υπολογιστεί ως εξής; 
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        Κάλυψη χρέους από κέρδη =   

λειτουργικά κέρδη / δόσεις δανείων + τόκοι (φορές) 

       Κάλυψη χρέους από ταμειακές ροές =   

ελεύθερη ταμειακή ροή / δόσεις δανείων + τόκοι (φορές) 

8.9.4 Δείκτες ρευστότητας 

Οι δείκτες ρευστότητας μετρούν την ικανότητα της επιχείρησης να 

αντιμετωπίσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Η χρηματοοικονομική θέση 

θεωρείται ότι είναι ισχυρή, όταν η επιχείρηση έχει την ικανότητα να ικανοποιεί 

απρόσκοπτα τους βραχυπρόθεσμους πιστωτές της και διατηρεί συνθήκες οι οποίες 

της εξασφαλίζουν την ευνοϊκή πιστοληπτική της κατάσταση. 

Οι δείκτες ρευστότητας αξιολογούν την επάρκεια αντιμετώπισης των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από τη ρευστοποίηση των στοιχείων του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού σε συνδυασμό με το δυναμικό μέτρο της ρευστότητας 

που είναι η θετική λειτουργική ταμειακή ροή. Παρακάτω θα αναφερθούν οι δύο πιο 

ενδιαφέροντες δείκτες της ρευστότητας. 

 Η γενική ρευστότητα εκφράζει τη δυνατότητα κάλυψης των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων από την ανακύκλωση του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Είναι 

απαραίτητο να παρουσιάζει τιμές άνω της μονάδας για να χαρακτηριστούν 

αυτές ως θετικές. Η γενική ρευστότητα ισούται με το κυκλοφορούν 

ενεργητικό προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (φορές). 

 Η άμεση ρευστότητα είναι ένας πιο αυστηρός δείκτης, ο οποίος εκφράζει την 

ίδια δυνατότητα, αλλά από τα κυκλοφορούντα στοιχεία με την υψηλότερη 

ευχέρεια ρευστοποίησης (καθότι τα αποθέματα ενέχουν τον κίνδυνο να μην 

πωληθούν).  

8.9.5 Δείκτες αποτελεσματικότητας 

Οι δείκτες αποτελεσματικότητας αξιολογούν τη διαχείριση του ισολογισμού, 

με έμφαση στο κεφάλαιο κίνησης και στην αξιοποίηση των παγίων. 

 Η ανακύκλωση ενεργητικού εκφράζει τη ταχύτητα παραγωγής πωλήσεων από 

την περιουσία, δηλαδή πόσες φορές ανακυκλώνεται η περιουσία σε μια 

περίοδο. Ισούται με τον κύκλο εργασιών προς το ενεργητικό (φορές). 
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 Η ανακύκλωση κυκλοφορούντος ενεργητικού, ομοίως με πριν αλλά μόνο για 

το κυκλοφορούν τμήμα του ενεργητικού ισούται με το κύκλο εργασιών 

διαιρούμενο με το κυκλοφορούν ενεργητικό (φορές). 

 Η αποθεματοποίηση, από την άλλη, εκφράζει την ταχύτητα κυκλοφορίας των 

αποθεμάτων, δηλαδή το μέσο χρόνο παραμονή τους (σε ημέρες) στην 

αποθήκη μέχρι την πώληση. Ισούται με το αποθέματα διαιρούμενα με το 

κόστος πωληθέντων Χ 360 ημέρες. 

 Επίσης, σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και οι πιστώσεις πελατείας όπου 

εκφράζουν την ταχύτητα είσπραξης των πωλήσεων από τους πελάτες, δηλαδή 

το μέσο χρόνο της παρεχόμενης στην πελατεία πίστωσης (σε ημέρες) από την 

πώληση μέχρι την εξόφληση της. Ισούται με τις εμπορικές απαιτήσεις 

διαιρούμενες με το κόστος πωληθέντων Χ 360 ημέρες.  

 Αντίθετα, οι πιστώσεις προμηθευτών εκφράζουν την ταχύτητα πληρωμής των 

προμηθευτών, δηλαδή το μέσο χρόνο της λαμβανόμενης από τους 

προμηθευτές πίστωσης (σε ημέρες) από την αγορά των εισροών μέχρι και την 

εξόφληση τους. Ισούται με τις εμπορικές υποχρεώσεις προς το κόστος 

πωληθέντων Χ 360 ημέρες. 

 Η ένταση των παγίων εκφράζει το βαθμό συμμετοχής των παγίων στοιχείων 

στο ενεργητικό της επιχείρησης και αποτελεί ένα μέτρο της πίεσης των 

σταθερών δαπανών στο συνολικό κόστος. Ισούται με το πάγιο ενεργητικό 

διαιρούμενο με το ενεργητικό (%). 

 Τέλος, η συντήρηση υποδομής εκφράζει το βαθμό ανανέωσης του πάγιου 

εξοπλισμού. Ισούται με την ετήσια επενδυτική δαπάνη σε πάγια προς τις 

ετήσιες αποσβέσεις παγίων (%). 

8.9.6 Δείκτες δραστηριότητας 

Οι δείκτες δραστηριότητας μετρούν το βαθμό της αποτελεσματικής 

χρησιμοποίησης των διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.  

 Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων ισούται με τις πωλήσεις προς το 

μέσο ύψος αποθεμάτων αρχής και τέλους χρήσης. Ο δείκτης αυτός δείχνει την 

ταχύτητα με την οποία τα αποθέματα των εμπορευμάτων μετατρέπονται σε 

εισπρακτέους λογαριασμούς διαμέσου των πωλήσεων. 
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 Η μέση διάρκεια παραμονής αποθεμάτων ισούται με τις 360 ημέρες προς τη 

κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων. Ο συγκεκριμένος δείκτης δείχνει 

την χρονική περίοδο που απαιτείται να περιμένει η επιχείρηση για την 

πώληση των εμπορευμάτων της. 

 Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων ισούται με τις πωλήσεις 

διαιρούμενες με το μέσο ύψος απαιτήσεων αρχής και τέλους χρήσης. Ο 

δείκτης αυτός είναι εξαιρετικά σημαντικός γιατί μια τιμή του δείκτη ίση με 5 

δείχνει ότι οι απαιτήσεις της επιχείρησης εισπράττονται μέσα στο έτος 5 

φόρες.  

 Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων ισούται με τις 360 ημέρες προς τη 

κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων. Όσο μεγαλύτερη είναι μάλιστα η 

μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων της επιχείρησης, τόσο μεγαλύτεροι 

οι κίνδυνοι για τη δημιουργία επισφαλών απαιτήσεων. 

 Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των παγίων ισούται με τις πωλήσεις διαιρούμενες 

με το μέσο ύψος των παγίων αρχής και τέλους χρήσης. Αυτή η περίπτωση 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν τίθεται ζήτημα επενδύσεων σε πάγια. 

 Τέλος, η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού ισοδυναμεί με τις 

πωλήσεις διαιρούμενες με το μέσο ύψος του συνόλου του ενεργητικού.  
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Κεφάλαιο 9
ο
: Τουρισμός  

  

9.1 Ιστορική αναδρομή τουρισμού 

Η ανάγκη των ανθρώπων για γνωριμία με άλλους πολιτισμούς δεν 

εμφανίστηκε πρόσφατα, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπήρχε στα αρχαία 

χρόνια και εξελίσσεται όλο και περισσότερο με το πέρασμα του χρόνου, λαμβάνοντας 

ιδίως υπόψη τις μεταβολές της ανθρωπότητας κάθε εποχής.  

Στην αρχαιότητα, ο τουρισμός οριζόταν σαν ταξίδι και διέφερε πολύ από τη 

μορφή που έχει σήμερα. Οι ελεύθεροι και οικονομικά ευκατάστατοι κάτοικοι είχαν τη 

δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαφόρων ειδών ταξιδιωτικές μετακινήσεις, γι’ αυτό 

και τα ταξίδια αποτελούσαν προνόμιο όσων ανήκαν σε ανώτερες κοινωνικές τάξεις. 

Κύριος σκοπός των ταξιδιών ήταν η πνευματική ανάπτυξη, η απόκτηση εμπειριών 

και η μεταφορά των πολιτιστικών στοιχείων του τόπου επίσκεψης του στα 

συγγράμματα του. Η ανάπτυξη των ταξιδιών στην αρχαιότητα συνδέεται άμεσα με τη 

ταυτόχρονη ανάπτυξη των μεταφορικών αρτηριών, η οποία συντελούσε στη 

μεγαλύτερη ασφάλεια των μεταφορικών μέσων και εξασφάλιζε την άνεση και τη 

δυνατότητα μακρινών ταξιδιών.  

Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι ταξιδιώτες ήταν κυρίως εύποροι 

άνθρωποι που είχαν αρκετό ελεύθερο χρόνο σε αντίθεση με την υπόλοιπη εργατική 

τάξη. Οι μετακινήσεις ωστόσο είχαν περιοριστεί λόγω των συνθηκών της εποχής, 

δηλαδή του αυξημένου αριθμού των δολοφονιών, των ληστειών, των πολέμων, της 

φτώχειας κ.α.. Παρ’ όλα αυτά οι κυριότερες μορφές τουρισμού που επικράτησαν 

ήταν δύο: α) ο πανεπιστημιακός τουρισμός και β) ο τουρισμός μεγάλων 

θρησκευτικών γεγονότων και εορτών. 

Από την Αναγέννηση και μετά το ενδιαφέρον για ταξίδια που αποτελούσε 

προνόμιο της υψηλής κοινωνίας αντικαταστάθηκε από ένα ευρύτερο ενδιαφέρον για 

μετακινήσεις για λόγους υγείας. Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραμάτισε η ανάπτυξη 

του σιδηρόδρομου, όπου οι ατμομηχανές και τα ατμόπλοια ενίσχυσαν τη δυνατότητα 

για ταξίδια, καθώς και κάποια ξενοδοχεία που είχαν αρχίσει να κεντρικοποιούνται σε 

αντίθεση με τον Μεσαίωνα όπου ήταν κυρίως πανδοχεία σε οδικές οδούς. Νεαροί 

ευγενείς ταξίδευαν με σκοπό την απόκτηση εμπειριών και τη μόρφωση μέσω της 

παρατήρησης των πολιτισμών που επισκέπτονταν. Σε αντίθεση με τα ταξίδια, ο 
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τουρισμός και ο τουρίστας είχε αρνητική σημασία και χαρακτήριζε την ομαδική 

φθηνή μετακίνηση που είχε ως μοναδικό σκοπό τη διασκέδαση και την αναψυχή των 

ατόμων κατωτέρων κοινωνικών τάξεων. 

Το 1800 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά η λέξη “tourist” που απευθυνόταν 

στα άτομα που συμμετείχαν στη μακρά περιήγηση (Grand tour). Το 1811 έκανε την 

εμφάνιση της η λέξη “tourism”, προκειμένου να δηλώσει τη μετακίνηση από τον ένα 

τόπο στον άλλο. 

Κατά τη διάρκεια του 18
ου

 αιώνα, λόγω της αύξησης του εισοδήματος σε 

μερικές χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η σχετική ασφάλεια στα ταξίδια, η 

βελτίωση των οδικών δικτύων και η εμφάνιση όλο και περισσότερο άνετων και 

γρήγορων μεταφορικών μέσων οδήγησαν στη δημιουργία του σύγχρονου τουρισμού 

όπου αρχικά αφορούσε λίγους και προνομιούχους. Κατά τον 19
ο
 αιώνα όμως καθώς 

και τον 20
ο
 αιώνα απλώθηκε προοδευτικά ώστε να μετατραπεί σήμερα σε ένα μαζικό 

φαινόμενο με τη διάδοση του σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. 

9.2 Έννοια και ορισμός του τουρισμού 

Η απόδοση ορισμού στην έννοια του τουρισμού αποτελούσε ανέκαθεν ένα 

πολύπλευρο καθώς και δύσκολο θέμα για τους μελετητές του. Έχουν γίνει πολλές 

προσπάθειες προκειμένου να δοθεί ένας ακριβής ορισμός του τουρισμού. Ένας από 

τους πρώτους ορισμούς ήταν αυτός των καθηγητών Hunziker και Kraft (1942) του 

πανεπιστημίου της Βέρνης, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο τουρισμός είναι «το σύνολο 

των φαινομένων και σχέσεων που προκύπτουν από τη πραγματοποίηση ενός ταξιδιού 

και τη διαμονή μη μόνιμων κατοίκων, εφόσον αυτά δεν οδηγούν σε μόνιμη διαμονή 

και δεν συνδέονται με καμιά κερδοσκοπική δραστηριότητα». Όμως αυτός ο ορισμός, 

αν και βοηθάει στη κατανόηση της έννοιας του τουρισμού δεν θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ολοκληρωμένος.  

Προκειμένου να μπορεί να οριστεί με ακρίβεια και επιτυχία ο τουρισμός και 

να περιγραφεί με σαφήνεια το εννοιολογικό του περιεχόμενο, πρέπει να ληφθούν 

υπόψη οι διάφορες ομάδες που συμμετείχαν στη τουριστική βιομηχανία και 

επηρεάζονται από αυτήν. Αυτές είναι τέσσερις και είναι οι εξής: 

 Ο τουρίστας: επιδιώκει διάφορες ψυχικές εμπειρίες και ικανοποιήσεις. Η 

φύση τους θα καθορήσει, κατά ένα μεγάλο βαθμό, τους τουριστικούς 
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προορισμούς που θα διαλέξει να επισκεφθεί και τις δραστηριότητες που θα 

λάβει μέρος.  

 Η τουριστική επιχείρηση: βλέπει τον τουρισμό ως μια ευκαιρία να 

πραγματοποιήσει κέρδος, με το να εφοδιάζει την τουριστική αγορά με αγαθά 

και υπηρεσίες που ζητούν οι τουρίστες. 

 Ο τουριστικός προορισμός: βλέπει τον τουρισμό κυρίως ως πολιτιστικό 

παράγοντα, ως παράγοντα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, 

πραγματοποίησης εσόδων και γενικότερα ως παράγοντα ευημερίας και 

ανάπτυξης. 

 Η διοίκηση του τουριστικού προορισμού: βλέπει τον τουρισμό ως παράγοντα 

ανάπτυξης ή μεγέθυνσης της οικονομίας της περιοχής της δικαιοδοσίας της, 

χωρίς όμως να παραβλέπει και τις άμεσες ή έμμεσες αρνητικές επιδράσεις.  

Αν εξετάσουμε προσεκτικά τον τουρισμό, θα διαπιστώσουμε ότι αποτελεί ένα 

συνδυασμό προϊόντων, δραστηριοτήτων και παραγωγικών μονάδων που έχει σκοπό 

να προσφέρει μια τουριστική εμπειρία από τον τόπο στον οποίο κατοικούν μόνιμα για 

να ταξιδέψουν και να επισκεφτούν ένα τουριστικό προορισμό, έτσι ώστε να 

ικανοποιήσουν τις τουριστικές τους ανάγκες ή επιθυμίες.  

Συμπερασματικά, προσπαθώντας να δοθεί ένας ολοκληρωμένος από πλευράς 

εννοιολογικού περιεχομένου ορισμός για τον τουρισμό, θα μπορούσε να ειπωθεί σε 

γενικές γραμμές πως είναι η πρόσκαιρη μετακίνηση των ανθρώπων από τον τόπο της 

μόνιμης διαμονής τους σε έναν άλλο με αποκλειστικό σκοπό την ικανοποίηση των 

τουριστικών αναγκών ή επιθυμιών τους. 

9.3 Διακρίσεις του τουρισμού 

– Εγχώριος τουρισμός (domestic tourism): Είναι ο τουρισμός των κατοίκων 

μιας χώρας όταν ταξιδεύουν μόνο εντός των συνόρων της. 

– Εξερχόμενος τουρισμός (outbound tourism): Είναι ο τουρισμός των 

μόνιμων κατοίκων μιας χώρας, οι οποίοι ταξιδεύουν σε μια άλλη χώρα. 

– Εισερχόμενος τουρισμός (inbound tourism): Αφορά τους αλλοδαπούς, οι 

οποίοι ταξιδεύουν σε δεδομένη χώρα. 

– Διεθνής τουρισμός (international tourism): Είναι το σύνολο του 

εισερχόμενου και του εξερχόμενου τουρισμού. 
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– Εσωτερικός τουρισμός (interval tourism): Είναι το σύνολο του εγχώριου 

και του εισερχόμενου τουρισμού. 

– Εθνικός τουρισμός (national tourism): Είναι το σύνολο του εγχώριου και 

του εξερχόμενου τουρισμού. 

 

9.3.1 Μαζικός τουρισμός 

Ο μαζικός τουρισμός σχετίζεται με τη μετακίνηση μεγάλου αριθμού 

ανθρώπων, οι οποίοι χρησιμοποιούν τυποποιημένα πακέτα διακοπών που αφορούν 

θέρετρα σχεδιασμένα ή προσαρμοσμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν αυτό 

το σκοπό. Επίσης, ο μαζικός τουρισμός συνδέεται με ένα μεγάλο όγκο επισκεπτών 

και με χαμηλές τιμές, εν αντιθέσει με τον εναλλακτικό τουρισμό που συνήθως 

συνδέεται με πιο μικρό όγκο επισκεπτών και υψηλότερες τιμές.  

9.3.2 Εναλλακτικός τουρισμός 

Ο εναλλακτικός τουρισμός είναι εκείνος ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις 

μορφές τουρισμού και προσελκύει τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα. Αυτό το είδος 

του τουρισμού έχει κάποια χαρακτηριστικά, μερικά από τα οποία είναι ο σεβασμός 

προς τη τοπική, κοινωνική και περιβαλλοντική δομή του τουριστικού προορισμού, 

στήριξη των αγροτικών περιοχών καθώς και προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος 

του εποχιακού τουρισμού. Ενδεικτικά τα είδη του μπορεί να αφορούν τον τουρισμό 

υγείας, άθλησης, τον οικοτουρισμό, τον αγροτουρισμό, τον θρησκευτικό, πολιτιστικό, 

ορεινό τουρισμό, τον τουρισμό περιπέτειας, τον συνεδριακό, μορφωτικό, θαλάσσιο, 

λαϊκό, κοινωνικό τουρισμό και τον τουρισμό τρίτης ηλικίας.  

9.4 Επιπτώσεις του τουρισμού 

Ο όρος επιπτώσεις χρησιμοποιείται για να περιγράψει όλες τις αλλαγές οι 

οποίες συμβαίνουν στην οικονομία, στη κοινωνία, στο πολιτισμό και στο περιβάλλον 

των περιοχών όπου αναπτύσσεται ο τουρισμός και έχει σχέση με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της λειτουργίας του τουριστικού τομέα.  

9.4.1 Οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού 

Ο τουρισμός αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων για τη 

παγκόσμια οικονομία. Παρά το γεγονός όμως ότι συμβάλει θετικά στην οικονομία 
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ενός τόπου, δεν είναι λίγες και οι αρνητικές του επιδράσεις. Οι σημαντικότερες 

επιπτώσεις αφορούν τα εξής ζητήματα: 

i. Απασχόληση 

Συνήθως ο τουρισμός είναι αιτία να δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας. 

Όμως από την άλλη, το γεγονός ότι είναι εποχικού κυρίως χαρακτήρα, είναι κάτι που 

επηρεάζει τα χαρακτηριστικά αυτής της απασχόλησης, η οποία είναι σε μεγάλο 

βαθμό περιστασιακή και αποτελείται από ανειδίκευτους εργαζομένους.  

ii. Περιφερειακή ανάπτυξη και ανάπτυξη υποδομών 

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου ο τουρισμός έχει συμβάλει θετικά στην 

ανάπτυξη περιφερειών, γεωγραφικά απομονωμένων και ορεινών περιοχών. Η 

ανάπτυξη του τουρισμού βοήθησε στην αύξηση του εισοδήματος, της απασχόλησης, 

στο να γίνουν επενδύσεις, ενώ διεύρυνε τη παραγωγική βάση της τοπικής οικονομίας, 

το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσει η μετανάστευση και να βελτιωθεί το 

βιοτικό επίπεδο και η ποιότητα ζωής.  

iii. Πληθωρισμός 

Έχει παρατηρηθεί ότι ο τουρισμός σε περίπτωση ραγδαίας και απότομης 

εμφάνισης του, είναι ικανός να προκαλέσει αύξηση του πληθωρισμού και του 

κόστους ζωής σε τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η ανάπτυξη είναι μαζική 

και οργανωμένη.  

iv. Αποτελεί πηγή εισροής συναλλάγματος 

Το συνάλλαγμα το οποίο συγκεντρώνει κάθε χώρα από τον τουρισμό 

συμβάλει στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της. 

Δηλαδή αποτελεί τη διαφορά που προκύπτει από τις εισαγωγές και τις εξαγωγές που 

κάνει μια χώρα.  

v. Φορολογικά έσοδα για το κράτος 

Η δυνατότητα που έχει ο τουρισμός να ενισχύει δυναμικά τη δημιουργία 

αρκετών μικρών επιχειρήσεων στις περιοχές όπου αναπτύσσεται καθώς και οι 

επενδύσεις που γίνονται στον ευρύτερο τουριστικό τομέα, μπορούν να οδηγήσουν 

στην αύξηση των φορολογικών εσόδων.  
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9.4.2 Κοινωνικές και πολιτισμικές επιπτώσεις του τουρισμού 

Οι κοινωνικό – πολιτισμικές επιπτώσεις είναι οι αλλαγές που επιφέρει 

συνολικά, άμεσα και έμμεσα, ο τουρισμός στη κοινωνία και στα πολιτισμικά στοιχεία 

της περιοχής. Η ανάπτυξη του τουρισμού έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει τόσο τα 

χαρακτηριστικά όσο και τις λειτουργίες μιας κοινωνίας. Οι σημαντικές επιπτώσεις 

του τουρισμού στη κοινωνία και τον πολιτισμό αφορούν τα εξής ζητήματα: 

– Τη σχέση των ντόπιων με τους τουρίστες 

Η επικοινωνία των τουριστών με τους μόνιμους κατοίκους μιας περιοχής 

μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στη κοινωνική συμπεριφορά και στις αντιλήψεις των 

ντόπιων. Βέβαια το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείτε αυτή η επικοινωνία 

επηρεάζεται από τις εμπορικές διαστάσεις της συνάντησης αυτής, το τύπο ανάπτυξης 

του τουρισμού, καθώς και τις διαφορές των πολιτισμικών και κοινωνικών 

χαρακτηριστικών, οι οποίες υπάρχουν μεταξύ των ντόπιων και των τουριστών.  

– Γνωριμία με διαφορετικούς πολιτισμούς 

Η μετακίνηση των κοινωνικών ομάδων δίνει τη δυνατότητα σε άτομα από 

διαφορετικούς πολιτισμούς και με διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο να συναντηθούν 

και να ανταλλάξουν απόψεις. 

– Αλλαγές στις κοινωνικές σχέσεις, στα ήθη και τα έθιμα 

Τα ήθη και τα έθιμα των τοπικών κοινωνιών επηρεάζονται από την 

συμπεριφορά των τουριστών, ενώ οι σχέσεις μεταξύ των κατοίκων μεταβάλλονται. Οι 

κάτοικοι απομακρύνονται από τις παραδόσεις της περιοχής τους ή οδηγούνται στην 

εμπορευματοποίηση, προκειμένου να αποκομίσουν οικονομικό όφελος, εξαιτίας του 

καινούργιου τρόπου ζωής τους, ο οποίος βασίζεται στη παγκοσμιοποίηση και τον 

καταναλωτισμό.  

– Το δομημένο περιβάλλον 

Σημαντικοί για τους κατοίκους χώροι και παραδοσιακοί οικισμοί μπορούν να 

υποστούν ρύπανση ή αλλαγές προκειμένου να δημιουργηθούν νέοι χώροι διαμονής, 

διασκέδασης κ.α..  

– Εμπορευματοποίηση δραστηριοτήτων και προϊόντων του τοπικού πολιτισμού 

και της παράδοσης 
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Η ανάπτυξη οργανωμένων υποδομών και υπηρεσιών είναι ικανή να οδηγήσει 

σε συστηματική προώθηση των εμπορικών χαρακτηριστικών του τομέα του 

τουρισμού. Έτσι, μορφές του τοπικού πολιτισμού, όπως είναι για παράδειγμα τα 

βιοτεχνικά προϊόντα, τα χειροτεχνήματα κ.α., μετατρέπονται σε τουριστικά προϊόντα 

που συχνά είναι χαμηλής ποιότητας και δεν αντιπροσωπεύουν τα πραγματικά 

χαρακτηριστικά της τοπικής παράδοσης.   

9.4.3 Περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις του τουρισμού 

Η τουριστική ανάπτυξη συνδέεται αναμφίβολα με τη ποιότητα του 

περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Είναι γενικά αποδεκτό όμως πως η σχέση 

αυτή έχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιπτώσεις. Οι κυριότερες μπορούν να 

θεωρηθούν οι εξής: 

i. Μετατροπή οικιστικών συνόλων ή χωρικών ενοτήτων σε τουριστικούς πόρους 

Αναφέρεται κυρίως σε παραδοσιακούς οικισμούς και περιοχές ιδιαίτερης 

φυσικής ομορφιάς, όπως φαράγγια, υδροβιότοπους, ποτάμια κ.α.. Σε κάθε μια 

περίπτωση, το δομημένο και το φυσικό περιβάλλον διαμορφώνουν έναν ιδιότυπο 

τουριστικό πόρο αφού γίνονται πόλος τουριστικής έλξης.  

ii. Αύξηση περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης 

Το ενδιαφέρον το οποίο δείχνουν οι επισκέπτες για τη φύση και η 

συνειδητοποίηση της σημασίας της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος για τη 

τουριστική ανάπτυξη είναι ικανά να οδηγήσουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης 

των κατοίκων για το περιβάλλον.   

iii. Νερό 

Το νερό είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες τόσο για την ζωή 

μας όσο και για την άνθηση του τουριστικού προϊόντος. Οι ανάγκες για νερό τους 

τουριστικούς μήνες είναι πιο αυξημένες σε περιοχές όπου ο αριθμός των ατόμων 

είναι μεγαλύτερος. Οι τουριστικές ανάγκες αυτές σχετίζονται με τη καθαριότητα, τη 

πόση, το γέμισμα του μεγάλου αριθμού των πισινών που υπάρχει κ.α.. Πέρα όμως 

από το θέμα της ποσότητας του νερού υπάρχει και το θέμα της ποιότητας του, η 

οποία σε αρκετές περιπτώσεις είναι πολύ χαμηλή λόγω της μόλυνσης που 

προκαλείται από τη ρύπανση της θάλασσας και από τα απόβλητα των ξενοδοχείων 

και των διαφόρων τουριστικών μονάδων.  
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iv. Οικοσύστημα 

Η ανάπτυξη του τουρισμού έχει τη δυνατότητα να αλλοιώσει, να συρρικνώσει 

ή ακόμη και να προκαλέσει καταστροφικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα ενός τόπου. 

Η διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη χώρου προκειμένου να δημιουργηθούν τουριστικές 

υποδομές όπως τουριστικές μονάδες, θεματικά πάρκα, εστιατόρια κ.α., καθώς και οι 

δραστηριότητες των τουριστών όπως θαλάσσιο σκι, ρύπανση της ακτής κ.α. μπορούν 

να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα της περιοχής.  

v. Κλιματολογικές αλλαγές 

Μπορεί ο βαθμός που ο τουρισμός επηρεάζει την αλλαγή του κλίματος να 

είναι μικρός, όμως το κλίμα έχει την ικανότητα να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον 

τουρισμό. Επιπλέον, ο καιρός είναι ικανός να μεταβάλει την ελκυστικότητα των 

τουριστικών περιοχών, να αυξήσει τον ανταγωνισμό όπως επίσης και την 

αποδοτικότητα τους. Από αυτό συμπεραίνεται ότι οι επιπτώσεις της αλλαγής του 

κλίματος στο περιβάλλον, σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούν να επηρεάσουν την 

παγκόσμια τουριστική βιομηχανία.  
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ΜΜέέρροοςς  ΒΒ΄́  ::  ΕΕππιιχχεειιρρηημμααττιικκόό  ΣΣχχέέδδιιοο 

 

Κεφάλαιο 1
ο
: Olympus Boutique  

Γενικά στοιχεία Επιχείρησης  

 Επωνυμία Επιχείρησης: 12 Olympian Gods Boutique 

 Κλάδος Δραστηριότητας: Τουρισμός 

 Αντικείμενο Εργασιών: Ξενοδοχειακή μονάδα – Παροχή υπηρεσιών 

 Έτος Ίδρυσης: 2019 

 Νομική Μορφή Επιχείρησης: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 

 

1.1 Η επιχειρηματική ιδέα 

Η ιδέα της ανάπτυξης της συγκεκριμένης ξενοδοχειακής μονάδας πάρθηκε 

από το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί πόλο έλξης τόσο για τους ντόπιους όσο και για 

τους κατοίκους του εξωτερικού. Η ιστορία και η μυθολογία της συναρπάζει και 

προσελκύει πολλούς τουρίστες κάθε χρόνο, οι οποίοι την επισκέπτονται για να 

απολαύσουν το όμορφο τοπίο της αλλά και για να θαυμάσουν τα μνημεία της και την 

πολιτιστική της γενικότερα ομορφιά.  

Ο Όλυμπος είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας γνωστό παγκοσμίως 

κυρίως για το μυθολογικό του πλαίσιο, καθώς στην κορυφή του (Μύτικας-2918 μ.) 

κατοικούσαν οι Δώδεκα «Ολύμπιοι» Θεοί σύμφωνα με τη θρησκεία των αρχαίων 

Ελλήνων. Αποτελεί επίσης το δεύτερο σε ύψος βουνό στα Βαλκάνια (μετά τη Ρίλα 

στη Βουλγαρία), αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή της Ευρώπης από τις Άλπεις έως 

τον Καύκασο. Ο συμπαγής ορεινός του όγκος δεσπόζει επιβλητικός στα όρια 

Μακεδονίας και Θεσσαλίας, με μια σειρά από ψηλές κορυφές που αυλακώνουν 

βαθιές χαράδρες, γύρω από τις οποίες εκτείνεται μια περιοχή ιδιαίτερης 

βιοποικιλότητας. Για τη προστασία της μοναδικής αυτής κληρονομιάς, ανακηρύχθηκε 

ήδη από το 1938 ως ο πρώτος Εθνικός Δρυμός της Ελλάδας. Κάθε χρόνο χιλιάδες 

φυσιολάτρες επισκέπτονται τον Όλυμπο, για να θαυμάσουν από κοντά τη γοητεία της 

φύσης του και να χαρούν την περιήγηση στις πλαγιές του και την κατάκτηση των 

κορυφών του. Οργανωμένα ορεινά καταφύγια με ποικίλες ορειβατικές και 
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αναρριχητικές διαδρομές βρίσκονται στη διάθεση των επισκεπτών που θέλουν να 

εξερευνήσουν τις ομορφιές του.  

Με βάση λοιπόν την ιστορία και τη μυθολογία που κρύβεται πίσω από το 

βουνό, η ιδέα ανάπτυξης μιας θεματικής ξενοδοχειακής μονάδας αποτέλεσε την αρχή 

για τη δημιουργία του επιχειρηματικού πλάνου.  

1.2 Παρουσίαση της ξενοδοχειακής μονάδας 

Το παρόν επιχειρηματικό σχέδιο αναλύει την ανάπτυξη μιας πολυτελούς 

θεματικής ξενοδοχειακής boutique στη περιοχή του Ολύμπου που βρίσκεται στο 

Λιτόχωρο της Πιερίας. Το εν λόγω πλάνο αφορά την αγορά οικοπέδου, την 

κατασκευή και γενικότερα τη σύσταση νέας επιχείρησης από την Βασιλική 

Κυπαρίσση με την επωνυμία «Β. Κυπαρίσση Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» και το 

διακριτικό τίτλο «12 Olympian Gods Boutique». Στόχος της ξενοδοχειακής μονάδας 

είναι η παροχή αξέχαστων και μοναδικών εμπειριών στους φιλοξενούμενους της. Η 

12 Olympian Gods Boutique εστιάζει τόσο στον εγχώριο τουρισμό όσο και στον 

τουρισμό του εξωτερικού, προσφέροντας μια σειρά από πολυτελής υπηρεσίες 

συνδυασμένες με τη ζεστή φιλοξενία και τη γαλήνη που προσφέρει το τοπίο του 

Ολύμπου.  

Τοποθεσία της επιχείρησης ορίζεται το κέντρο του χωριού του Λιτοχώρου, με 

την έκταση του οικοπέδου να φτάνει τα 1.300 τ.μ.. Η συγκεκριμένη έκταση καλύπτει 

τις ανάγκες της κατασκευής του οικήματος και επιτρέπει τη δημιουργία 

δραστηριοτήτων. Η επιλογή του Λιτοχώρου της Πιερίας έγινε λόγω της 

μοναδικότητας που παρουσιάζει ο τόπος, ο οποίος συνδυάζει άριστα το βουνό με την 

θάλασσα. Το Λιτόχωρο είναι ημιορεινή κωμόπολη (υψόμ. 300μ., 6.697 κάτ.) του 

νομού Πιερίας και βρίσκεται το νότιο τμήμα του νομού, στις ανατολικές απολήξεις 

του Ολύμπου, απέχοντας μόλις 92χλμ. από τη Θεσσαλονίκη. Ο τόπος έχει μια 

πολυετή ιστορία, εφόσον η πρώτη έγγραφη μνεία για το Λιτόχωρο έγινε στο α΄ ήμισυ 

του 16ου αιώνα, όταν ο Άγιος Διονύσιος συνοδοιπόρος του Οσίου Νικάνορα της 

Μονής Ζάβορδας επισκέφθηκε τη περιοχή και ίδρυσε το ομώνυμο μοναστήρι. 

Επίσης, η αρχαία Πίμπλεια, που αναφέρεται από αρχαίους συγγραφείς, τοποθετείται 

κοντά στη σημερινή πολιτεία, κάτω από το μετόχι του Αγίου Διονυσίου. Στο 

Λιτόχωρο κατέφυγε ακόμα, ο Ρήγας Φεραίος μετά το φόνο του Τούρκου προκρίτου 

στο Βελεστίνο. Ξένοι αλλά και Έλληνες περιηγητές αναφέρουν ότι η πλειονότητα 

των κατοίκων ήταν ναυτικοί, ενώ υπήρχαν και εργαστήρια υφασμάτων (σκουτιά). 



 96 

Επιπροσθέτως, τη νύχτα της 15ης -16ης Φεβρουαρίου του 1878 αποβιβάστηκε 

στην ακτή του Λιτοχώρου, στη Πλάκα, σώμα 500 εθελοντών υπό τον Κοσμά 

Δουμπιώτη, το οποίο κατέλαβε το Λιτόχωρο, εγκατέστησε στη περιοχή το στρατηγείο 

του και μοίρασε όπλα στους κατοίκους. Στις 19 Φεβρουαρίου σχηματίστηκε στο 

Λιτόχωρο η Προσωρινή κυβέρνηση της Μακεδονίας, με μέλη τοπικούς παράγοντες 

και πρόεδρο τον πρόκριτο Ευάγγελο Κοροβάγκο, οι οποίοι διακήρυξαν «την ένωσιν 

της Μακεδονίας μετά της μητρός Ελλάδος», δηλώνοντας ότι θα αγωνίζονταν γι' 

αυτήν. Σε σύντομο χρονικό διάστημα προσχώρησαν όλα τα χωριά του Ολύμπου και 

των Πιερίων. Στις 24 Φεβρουαρίου περίπου 400 εθελοντές κατευθύνθηκαν προς 

βορρά για να καταλάβουν άλλα χωριά. Στις 4 Μαρτίου περίπου 1.000 Τούρκοι 

επιτέθηκαν εναντίον του Λιτοχώρου και το λεηλάτησαν. Οι περισσότερες οικογένειες 

κατέφυγαν στη Θεσσαλονίκη και πολλά γυναικόπαιδα στη μονή Διονυσίου του 

Ολύμπου. Σήμερα το Λιτόχωρο έχει πληθυσμό 7.000 κατοίκων και αποτελεί μια 

δημοφιλή πόλη για εκείνους που επιθυμούν να ξεκινήσουν αναρρίχηση στον Όλυμπο, 

καθώς από εκεί ξεκινούν όλες οι προσπάθειες για την κατάκτηση της κορυφής του 

μυθικού βουνού.  

Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης θα είναι οι υπηρεσίες ξενοδοχείου 

ύπνου πολυτελείας και Α΄ κατηγορίας (5 αστέρων). Ωστόσο, τα έσοδα της 

ξενοδοχειακής μονάδας θα προέρχονται και από μια σειρά πληθώρας παράλληλων 

δραστηριοτήτων, θεματικών και μη, οι οποίες θα εστιάζουν στην χαλάρωση, 

αποτοξίνωση, γαλήνη και ευεξία του επισκέπτη. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν 

τη παροχή υπηρεσιών spa, με δυνατότητα μασάζ και σάουνας, αθλητικές 

δραστηριότητες όπως εξοπλισμένο γήπεδο τένις αλλά και ποικίλες εκδρομές, 

πεζοπορία, ποδηλασία βουνού. Επίσης, το ξενοδοχείο παρέχει υπηρεσίες μετακίνησης 

από και προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης αλλά και εντός του νομού Πιερίας.  

Η χρηματοδότηση της επένδυσης θα προέλθει από ίδια κεφάλαια της 

επιχειρηματία καθώς και από τραπεζικό δανεισμό και προγράμματα «ΕΣΠΑ», όπως 

είναι το «Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων 

Τουριστικών Επιχειρήσεων», του οποίου ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του 

ανέρχεται στα 120.000.000€ και με επιλέξιμο συνολικό προϋπολογισμό των 

επενδυτικών σχεδίων να είναι 80.000 € - 400.000 €, που θα εξειδικεύεται σε επίπεδο 

πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. 
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1.3 Νομική μορφή  

Με τον ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) (Μέρος Δεύτερο - άρθρα 43-120) 

θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). Η Ι.Κ.Ε. 

είναι κεφαλαιουχική με νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική ακόμα και αν ο 

σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Ευθύνεται μόνο αυτή με τη περιουσία της 

για τις εταιρικές υποχρεώσεις με εξαίρεση την ευθύνη που αναλαμβάνει πρωτογενώς 

ο εταίρος με εγγυητικές εισφορές (άρθρο 43 παρ. 2 & άρθρο 79). Το κεφάλαιο της 

ΙΚΕ καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό. Επίσης, είναι δυνατή η 

συμμετοχή εταίρων και η λήψη μεριδίων και με άλλα είδη εισφορών εκτός από τις 

κεφαλαιακές (άρθρο 77): τις εξωκεφαλαιακές (άρθρο 78) και τις εγγυητικές (άρθρο 

79) των οποίων η αξία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του ποσού της ευθύνης που 

αναλαμβάνει ο εταίρος έναντι των δανειστών της εταιρείας.  

Υπόλοιπα βασικά χαρακτηριστικά της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 

είναι η ορισμένη διάρκειά της (12 έτη, αν και η παράλειψη αναγραφής της διάρκειας 

δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας της εταιρίας), καθώς και ότι η εταιρεία ευθύνεται μόνο 

με την περιουσία της, σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 79 του ν. 4072/2012, 

για τις εταιρικές υποχρεώσεις. Επίσης, η δημοσιότητα της εταιρίας πραγματοποιείται 

είτε στην ιστοσελίδα είτε στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να απαιτείται δημοσίευση στο 

ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ και συστήνεται και τροποποιείται με απλό ιδιωτικό 

έγγραφο, το οποίο ελέγχεται από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (δεν απαιτείται δηλαδή 

συμβολαιογραφικό).Επιπρόσθετα, στο κεφάλαιο μπορεί να συμμετέχει ένας 

(μονοπρόσωπη) ή πολλοί εταίροι.  

Τα θετικά μιας ΙΚΕ ποικίλουν καθώς αυτή απαιτεί ελάχιστο κεφάλαιο ένα (1) 

ευρώ. Η νέα εταιρική μορφή ανταποκρίνεται και στο διαχωρισμό των λειτουργιών 

των εταίρων μέσα στην επιχείρηση. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν εταίροι που 

εισφέρουν μετρητά, περιουσιακά στοιχεία, εταίροι που ασχολούνται με την 

καθημερινή δραστηριότητα (προσφορά εργασίας), εταίροι που εισφέρουν 

φερεγγυότητα, παρέχουν εγγυήσεις ατομικές ή εμπράγματες, εταίροι που εισφέρουν 

ειδικές γνώσεις και επιστημονικές ικανότητες. Από τα παραπάνω, κατανοούμε πως ο 

νέος αυτός εταιρικός τύπος, διευκολύνει τη συνεργασία και τη συνύπαρξη μεταξύ 

των εταίρων, καθιστώντας την, κατάλληλη για οικογενειακές επιχειρήσεις, καθώς και 

για επιχειρήσεις και συνεργασίες νέων επιχειρηματιών.  
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Τέλος, όπως και με την Α.Ε και την Ε.Π.Ε, έτσι και εδώ, ισχύει το ίδιο 

φορολογικό καθεστώς, δηλαδή φορολογία κερδών με συντελεστή 26% και φόρο 

μερισμάτων 10%. Η αμοιβή του διαχειριστή φορολογείται ως εισόδημα μισθωτής 

εργασίας. Μάλιστα, πριν τη διανομή αφαιρείται το 1/20 για σχηματισμό τακτικού 

αποθεματικού. 

Τα πολλά πλεονεκτήματα, το ελάχιστο κεφάλαιο αλλά και οι διευκολύνσεις 

και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια Ι.Κ.Ε, αποτέλεσαν τον κύριο λόγο επιλογής 

σύστασης μιας τέτοιας επιχείρησης. 

1.4 Περιγραφή του κλάδου της επιχείρησης 

Με περισσότερα από 16,000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, πάνω από 6.000 νησιά, 

και με εδραιωμένη πλέον θέση στη παγκόσμια αγορά τουρισμού, η Ελλάδα 

παρουσιάζει εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες στο συγκεκριμένο κλάδο. Η χώρα 

αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για καλοκαιρινές διακοπές, αλλά 

προσφέρει επίσης ελκυστικές προτάσεις για θεματικό τουρισμό όλο το χρόνο. Τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της, όπως η πλούσια πολιτισμική κληρονομιά, η 

φυσική ομορφιά του τόπου και η γεωγραφική ποικιλομορφία προσελκύουν τα 

τελευταία χρόνια σημαντικές επενδύσεις στο κλάδο του τουρισμού, ενισχύοντας την 

εικόνα της Ελλάδας αφενός ως τουριστικού προορισμού παγκόσμιου βεληνεκούς, και 

αφετέρου ως τουριστική αγορά με εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες. 

Κατά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης αλλά και κατά τη διάρκεια του, ο 

τουρισμός δεν παρουσίασε ιδιαίτερη ύφεση, αντιθέτως υπήρξε ένας από τους 

βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, με σημαντική συμβολή στην αγορά εργασίας, 

παρουσιάζοντας συνεχή αύξηση στα έσοδα και στις αφίξεις επισκεπτών. 

Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο αναπτύσσεται με τη δέσμευση της 

Ελλάδας να προβεί σε σημαντικές επενδύσεις στο τομέα του τουρισμού, εστιάζοντας 

τόσο στην αναβάθμιση, όσο και στον εμπλουτισμό εναλλακτικών τουριστικών 

προϊόντων, όπως είναι ο «Πολιτισμός, η Θρησκεία, η Ιστορία», με έναν σημαντικό 

αριθμό περισσότερο εστιασμένων τουριστικών προϊόντων υψηλότερης αξίας.  

Ο τουρισμός, μαζί με τις εξαγωγές αγαθών, αναμένεται να είναι οι βασικοί 

τομείς που θα συμβάλουν στην ανάκαμψη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 

στα επόμενα χρόνια, με συμβολή στη προσέλκυση επενδύσεων, στην ανάκαμψη και 

των άλλων κλάδων της οικονομίας και στην αύξηση της απασχόλησης.  
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Ο τουρισμός ήδη συμβάλλει αποφασιστικά προς τη κατεύθυνση αυτή αφού 

σημείωσε εντυπωσιακή ανάκαμψη το 2013, ένα χρόνο νωρίτερα από τη συνολική 

οικονομία και συνέβαλε αποφασιστικά στη διακοπή της κατακόρυφης πτωτικής 

πορείας της ελληνικής οικονομίας στην περίοδο 2008- 2013. Στη συνέχεια σημείωσε 

εντυπωσιακές επιδόσεις το 2014 και το 2015. Το 2016, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και 

με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Κίνησης Καταλυμάτων Ξενοδοχειακού Τύπου και 

Κάμπινγκ, προέκυψε ότι κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016, οι 

αφίξεις ανήλθαν σε 16.341.974 και οι διανυκτερεύσεις σε 71.731.706. Το μεγαλύτερο 

μάλιστα μερίδιο των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων στα καταλύματα 

ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ αναλογεί σε αλλοδαπούς τουρίστες σε ποσοστό 

70,5% του συνόλου των αφίξεων και 83,1% του συνόλου των διανυκτερεύσεων. Για 

την ίδια χρονική περίοδο, η μέση διανομή ανά άτομο ανήλθε σε 4,4 διανυκτερεύσεις, 

ενώ μόνο αυτή των αλλοδαπών έφτασε τις 5,2 διανυκτερεύσεις και των ημεδαπών τις 

2,5 διανυκτερεύσεις.  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ από τους οποίους 

αντλήθηκαν τα στοιχεία.  

Πίνακας 4. Αφίξεις ημεδαπών και αλλοδαπών σε καταλύματα ξενοδοχειακού 

τύπου και κάμπινγκ, κατά μήνα, Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2015 και 2016 
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Γράφημα 1. Αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και 

κάμπινγκ κατά μήνα, Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2015 και 2016. 

 

Γράφημα 2. Ποσοστιαία κατανομή (%) αφίξεων και διανυκτερεύσεων στα 

καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2016 

(προσωρινά στοιχεία)  

 

 

1.5 Η αποστολή και το όραμα  

Όπως όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες, έτσι και η 12 Olympian Gods Boutique 

στοχεύει στην άμεση, γρήγορη και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ικανοποίηση των 

πελατών της. Πιο αναλυτικά, η μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας στον πελάτη 

αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς της. Η γαλήνη και η ευεξία που 

προσφέρεται μέσα από το περιβάλλον όπου δραστηριοποιείται, όπως είναι ο 

Όλυμπος, βελτιώνει και ενισχύει κάθε προσφερόμενη από την επιχείρηση υπηρεσία. 

Επιπλέον, η αποστολή της στηρίζεται στο γεγονός της παροχής 

διαφοροποιημένης και ιδιαίτερης ταξιδιωτικής εμπειρίας, εφόσον πρόκειται για ένα 

θεματικό ξενοδοχείο με κεντρικό θέμα τους Δώδεκα Θεούς του Ολύμπου.  

Όραμα της 12 Olympian Gods Boutique είναι η εγχώρια αλλά και η διεθνής 

αναγνωρισιμότητα από πληθώρα τουριστών καθώς και η συνεχής αύξηση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της.  
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1.6 Η επιλογή των στόχων  

Η επιλογή σωστών στόχων και προτεραιοτήτων για μια νεοσύστατη 

επιχείρηση είναι εξαιρετικά σημαντική για την επιβίωση της. Ωστόσο, το Mission 

Statement μιας επιχείρησης αποτελεί μία σύντομη απεικόνιση που προσδιορίζει το 

είδος της δραστηριότητας την οποία αναλαμβάνει αυτή. Ουσιαστικά, καταδεικνύει τα 

όρια της επιχείρησης εντός των οποίων θα κινηθεί.  

Οι στόχοι που θέτει μια επιχείρηση θα πρέπει να είναι SMART, δηλαδή 

συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισμένοι.  Μέσα 

από του στόχους (mission statement), μια εταιρεία μπορεί να παρουσιάσει κάτι νέο 

και διαφορετικό σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Για αυτό και θα πρέπει να 

επικεντρώνεται στα πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν τη νέα υπηρεσία, στη 

προκειμένη περίπτωση, που θέλει να προωθήσει στην αγορά, σε σχέση με αυτά των 

ανταγωνιστών. Επίσης, είναι αναγκαίο να μεταδίδεται μία εικόνα, ένα όραμα, το 

οποίο οι εργαζόμενοι της επιχείρησης να μπορούν εύκολα να κατανοήσουν και να 

εργαστούν για τη καλύτερη δυνατή επίτευξή του.  

Η 12 Olympian Gods Boutique, από την έναρξη της, η οποία εκτιμάται να 

γίνει μέσα στο ημερολογιακό έτος 2019, θέτει συγκεκριμένους, κατανοητούς και 

ρεαλιστικούς στόχους, μιας που επιθυμία της διοίκησης είναι να ικανοποιήσει τον 

πελάτη μέσα από τη παροχή εξαιρετικά ποιοτικών και προσεγμένων υπηρεσιών. Η 

επίτευξη του στόχου που έχει θέσει είναι εφικτή, γιατί διατηρεί τα στοιχεία που την 

καθιστούν μοναδική, δηλαδή τη θεματικότητα της, εφόσον τα δωμάτια και οι 

εξωτερικοί χώροι θυμίζουν αρχαία Ελλάδα και κυρίως τη μυθολογία με το 

Δωδεκάθεο. Παράλληλα, η επιχείρηση έχει βασίσει την επιτυχία της στην 

ενσωμάτωση εξαιρετικά ποιοτικών υπηρεσιών, στη σωστή και προσεγμένη επιλογή 

του ανθρώπινου δυναμικού που θα τη πλαισιώνει και στη πίστη της στο ελληνικό 

στοιχείο.  

Επιπλέον στόχοι αποτελούν η δημιουργία ενός ισχυρότατου brand name, το 

οποίο θα αποτελέσει από μόνο του πόλο έλξης πελατών στο μέλλον καθώς και η 

δημιουργία μιας ξενοδοχειακής μονάδας, η οποία να αποτελεί σημείο αναφοράς για 

την ευρύτερη περιοχή. Επίσης, ένας ακόμα στόχος αποτελεί η επίτευξη κερδοφορίας 

από το πρώτο έτος λειτουργίας μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 

στους τελικούς πελάτες της αλλά και η δημιουργία κερδοφορίας άνω των 150.000€ 

κατά το πέρας του πέμπτου έτους λειτουργίας. Τέλος, η ξενοδοχειακή μονάδα 
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στοχεύει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του ανταγωνισμού με κύριο πάντα 

γνώμονα τη διαφοροποίηση και προσπαθεί να προσελκύσει τόσο ξένους όσο και 

εγχώριους πελάτες.  

1.7 Οι υπηρεσίες 

Η εξατομίκευση των υπηρεσιών σε ένα ξενοδοχείο είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

Εκτός από τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τα τουριστικά καταλύματα 

και τα ξενοδοχεία, όπως είναι η υπηρεσία διανυκτέρευσης, ο πελάτης/καταναλωτής 

αναμένει να μεγιστοποιήσει το κέρδος του από το προϊόν ή την υπηρεσία που κάθε 

φορά λαμβάνει. Η 12 Olympian Gods Boutique, όπως έχει προαναφερθεί, εστιάζει 

στη μεγιστοποίηση της προσφερόμενης αξίας στον πελάτη συνδυασμένη με την 

άριστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από μια πληθώρα διαφορετικών 

και μοναδικών βασικών αλλά και συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.  

Η βασική προσφερόμενη υπηρεσία της ξενοδοχειακής μονάδας προς τους 

πελάτες της θα είναι οι διανυκτερεύσεις στα πολυτελή δωμάτια που θα διαθέτει. 

Παρέχονται πέντε Superior δίκλινα δωμάτια, τέσσερα Deluxe τρίκλινα δωμάτια, 

καθώς και δώδεκα θεματικές King Σουίτες, για τους λάτρεις του Δωδεκάθεου. Πιο 

αναλυτικά, η κάθε μία από τις Σουίτες υπάγεται και σε έναν από τους Δώδεκα Θεούς 

του Ολύμπου. Σχεδιασμένες και διαμορφωμένες με βάση την προσωπικότητα και την 

ιδιοσυγκρασία του κάθε ένα Θεού και συνδυασμένες να προσφέρουν πολυτέλεια και 

άνεση, προσφέρουν μια ιδιαίτερα συναρπαστική εμπειρία σε όσους τις επιλέγουν. 

Επίσης οι Σουίτες είναι πλήρως εξοπλισμένες με jacuzzi και άλλα πολυτελή στοιχεία 

καθώς και αρκετά μεγάλες, μιας που η καθεμία τους φτάνει τα 40τ.μ. Οι Σουίτες 

φέρουν τα ονόματα των Θεών: 

 Δίας / Ζεύς, ο βασιλιάς του Ολύμπου και αρχηγός του Δωδεκάθεου, άρχοντας 

των κεραυνών, τιμωρός και προστάτης, εραστής και πολέμαρχος, νίκησε τον 

πατέρα του Κρόνο και έριξε τους Τιτάνες και τους Γίγαντες στα Τάρταρα.  

 Ήρα, η αδελφοσύζυγος του Δία, η οποία ως κύριο σκοπό της είχε να 

προστατεύει τις γυναίκες και το γάμο, αν και συνήθως αρεσκόταν να 

κατατρέχει και να τιμωρεί τις πάμπολλες ερωμένες του άντρα της και τα 

παιδιά που προέκυπταν από τις ερωτοτροπίες εκτός του γάμου τους.  

 Ποσειδώνας, ο Θεός της θάλασσας, των πόσιμων υδάτων και πηγών, 

κυρίαρχος των θαλασσών και των γεωλογικών φαινομένων. Σε έναν ναυτικό 
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λαό, όπως οι Έλληνες, ο Ποσειδώνας λατρευόταν ως ο κατεξοχήν Θεός των 

ναυτικών. Η προσωπική του έχθρα με τον Οδυσσέα, ήταν και η αιτία που ο 

τελευταίος χρειάστηκε να θαλασσοδέρνει για δέκα χρόνια ώσπου να 

καταφέρει να επιστρέψει στην Ιθάκη. 

 Αθηνά, η οποία ξεκίνησε ως πάνοπλη Θεά του πολέμου και στη συνέχεια 

εξελίχθηκε σε πολιούχο Θεά της Αθήνας και σύμβολο της σοφίας. Σύμφωνα 

με τον μύθο, ξεπετάχτηκε μέσα από το κεφάλι του Δία κρατώντας δόρυ και 

ασπίδα, φορώντας περικεφαλαία. Δεν είχε ερωτικές περιπέτειες και συμβόλιζε 

την αιώνια παρθενία.  

 Δήμητρα, Θεά της βλάστησης και της γεωργίας, προστάτευε ιδιαίτερα τις 

καλλιέργειες δημητριακών και τους αγρότες. Ήταν επίσης αυτή που θέσπισε 

τα Ελευσίνια Μυστήρια.  

 Ήφαιστος, ο δύσμορφος Θεός, που όμως ήταν πανέξυπνος και 

εφευριματικότατος, άρχοντας των κατασκευών και της μεταλλουργίας, 

επιδέξιος και δυνατός τεχνίτης. Ο ίδιος λέγεται πως έπλασε με πηλό την 

πρώτη θνητή γυναίκα, την Πανδώρα και έφτιαξε και τα πρώτα ρομπότ / 

αυτόματα : τον Τάλω, φρουρό της Κρήτης, τα χρυσά κορίτσια και τα χάλκινα 

σκυλιά.  

 Απόλλωνας, γιός του Δία και της Λητώς, ήταν ο Θεός του φωτός, της 

μουσικής και της αρμονίας, Γεννήθηκε στο ιερό νησί της Δήλου και ανέβηκε 

από την πρώτη μέρα κιόλας στον Όλυμπο. Κάποτε, ύστερα από πολλές 

περιπλανήσεις, έφτασε στους Δελφούς, σκότωσε το φοβερό Πύθωνα που 

φύλαγε τις πηγές (εξ΄ου και το επίθετο «Πύθιος») και ίδρυσε το πρώτο 

μαντείο. 

 Άρτεμη, η δίδυμη αδελφή του Απόλλωνα, ήταν η αειπάρθενος Θεά της άγριας 

φύσης και του κυνηγιού, προστάτιδα των λεχώνων γυναικών και της 

υπαίθρου. Έτσι οι περιοχές όπου λατρευόταν ήταν πάντα εύφορες ενώ στα 

μέρη που δεν την τιμούσαν, αντιμετώπιζαν την οργή της.  

 Ερμής, ο φτεροπόδαρος αγγελιοφόρος που έφερνε τα μηνύματα σε Θεούς και 

ανθρώπους, ιδιότητα που τον έκανε ιδιαίτερα δημοφιλή ανάμεσα τους. 

Προστάτης των εμπόρων, των οδοιπόρων και των παλαιστών, εξελίχθηκε σε 

Θεό του πνεύματος.  
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 Άρης, ο πολεμικός Θεός, ο οποίος εκπροσωπούσε τη μανία και το παράλογο 

του πολέμου. Όπως ήταν φυσικό, καμία πόλη δεν τον έκανε πολιούχο της ενώ 

δεν ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και στον κύκλο των υπολοίπων Θεών. 

Χαρακτηριστικό του ήταν οι πολλές διαμάχες με την έτερη πολεμική Θεά, την 

Αθήνα, έτσι όπως μας περιγράφει και ο Όμηρος στην Ιλιάδα. Παραδόξως, ο 

καρπός του παράνομου έρωτα του με την Αφροδίτη, ήταν η Αρμονία.  

 Αφροδίτη, αναδύθηκε από την θάλασσα και ήταν η Θεοποίηση της γυναικείας 

ομορφιάς, Θεά του έρωτα και της αγάπης. Θεοί αλλά και θνητοί ήταν όλοι 

μπλεγμένοι στα ερωτικά της δίχτυα. Χαρακτηριστικότερη των περιπτώσεων 

ήταν ο έρωτας της με τον Άρη και η επ’ αυτοφώρω σύλληψη τους από το 

σύζυγό της Ήφαιστο με άθραυστες αλυσίδες, από τις οποίες τελικά τους 

έσωσε ο Ποσειδώνας.  

 Εστία, η μεγαλύτερη κόρη και πρώτο παιδί του Κρόνου και της Ρέας, η οποία 

τέθηκε επικεφαλής όλων των μεγάλων Θεοτήτων. Προστάτιδα της 

οικογενειακής ευτυχίας, είχε ως ιερό της το κέντρο του σπιτιού και δεν τη 

προσφερόταν μόνο η πρώτη αλλά και η τελευταία θυσία σε κάθε γιορταστική 

σύναξη των ανθρώπων.  

Εκτός από τις θεματικές Σουίτες, οι οποίες προσφέρουν μια μοναδική 

εμπειρία, εμπλουτίζουν τη γνώση και σε ταξιδεύουν στην αρχαία Ελλάδα, η 

ξενοδοχειακή μονάδα θα προσφέρει μια σειρά από συμπληρωματικές υπηρεσίες, με 

σκοπό να ενισχύσει και να ικανοποιήσει στο μέγιστο τους πελάτες της. Πιο 

συγκεκριμένα, θα διατίθενται πολυτελές εστιατόριο, το οποίο θα λειτουργεί για 

πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο. Επιπλέον, θα διατίθεται και μια μεγάλη αίθουσα 

δεξιώσεων ή συνεδριακού τουρισμού χωρητικότητας εκατό τριάντα ατόμων. Επίσης 

από το ξενοδοχείο δεν θα λείπει μπαρ αλλά και υπηρεσίες spa και saouna. Διάφορες 

αθλητικές δραστηριότητες, όπως είναι η πεζοπορία, το bike climbing καθώς και το 

τένις, θα παρέχουν ευκαιρίες δραστηριοποίησης με ταυτόχρονη ξενάγηση στο 

Λιτόχωρου και στο βουνό.  Τέλος, λόγω της απομονωμένης περιοχής και της μη τόσο 

εύκολης εγγύτητας από ξένους κυρίως τουρίστες, θα παρέχονται υπηρεσίες 

μεταφοράς από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης καθώς και 

μεταφορά εντός του Λιτοχώρου και της Πλάκας, της κοντινότερης θάλασσας. 
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1.8 Ανθρώπινο δυναμικό   

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι εξαιρετικά σημαντικό ιδίως όταν πρόκειται για 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Οι εργαζόμενοι σε μια ξενοδοχειακή μονάδα 

έρχονται σε καθημερινή και άμεση επικοινωνία με τον εκάστοτε πελάτη, 

αποτελώντας έτσι την εικόνα του ξενοδοχείου. Η φυσική παρουσία τους στα τμήματα 

εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου είναι άκρως απαραίτητη και ταυτόχρονα 

καθοριστική επειδή είναι αυτοί που θα λειτουργήσουν ως πομπός των μηνυμάτων και 

θα λάβουν το βαθμό ικανοποίησης του πελάτη από το πακέτο των προσφερόμενων 

προϊόντων κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. Επομένως, η σωστή αρχικά επιλογή 

του σωστού ανθρώπινου δυναμικού στη κατάλληλη θέση αλλά και η συνεχής 

εκπαίδευση και κατάρτιση του, συμβάλλει στην αύξηση της ξενοδοχειακής 

κατανάλωσης και την ενημέρωση της διοίκησης για τυχόν διορθωτικές κινήσεις που 

κρίνονται απαραίτητες με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ξενοδοχειακής φιλοξενίας.  

Οι στόχοι και το όραμα της 12 Olympian Gods Boutique καλείται να 

συμβαδίζει με τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού να ικανοποιεί τις ανάγκες 

των πελατών. Όσον αφορά στην επίτευξη υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών 

το ρόλο κλειδί κατέχει η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (Haynes and Fryer 2000), 

οι μέθοδοι και οι τεχνικές της οποίας, έχουν σκοπό μέσα από την υποκίνηση και τον 

έλεγχο να επιτύχουν τη μέγιστη απόδοση του. Η συνεχής επιτυχία της επιχείρησης, 

την οποία υιοθετεί η συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα, έγκειται στην εκπαίδευση, 

τη συνεχή ανάπτυξη καθώς και την υποκίνηση και παρακίνηση του ανθρώπινου 

δυναμικού της.  

Το οργανόγραμμα, όπως παρουσιάζεται παρακάτω, δείχνει την ιεραρχία της 

ξενοδοχειακής μονάδας και χωρίζει τα τμήματα με βάση την λειτουργία τους.  
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Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Διευθύντρια, η οποία είναι και η ιδιοκτήτης της 

ξενοδοχειακής μονάδας, αναλαμβάνει τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία και την 

επίβλεψη όλων των επιμέρους τμημάτων. Επίσης, το τμήμα πωλήσεων και 

μάρκετινγκ είναι υπεύθυνο για τις B2B συναλλαγές, τις πωλήσεις δωματίων και 

αίθουσας δεξιώσεων κτλ. καθώς και για τη προβολή, εγχώρια αλλά και μετέπειτα 

διεθνή αναγνωρισιμότητα της επιχείρησης.  

Το τμήμα οικονομικών και προσωπικού αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση και 

καταγραφή όλων των εγγραφών που σχετίζονται με τις συναλλαγές της 

ξενοδοχειακής μονάδας, την επίβλεψη και την επιλογή του προσωπικού.  

Η υποδοχή του ξενοδοχείου αποτελείται από δύο άτομα όλα υπεύθυνα για τη 

καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων των πελατών. Από την άλλη το 

εστιατόριο αποτελείται από τέσσερα άτομα, των οποίων τα τρία είναι άρτια 

εκπαιδευμένα και αναγνωρισμένα για τις ικανότητες τους τόσο στο service όσο και 

στην μαγειρική.  

Δύο υπάλληλοι καθαρισμού απαρτίζουν το τμήμα του Housekeeping 

διατηρώντας μια καθαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα σε όλους τους χώρους της 12 

Olympian Gods Boutique. Στο ξενοδοχείο λειτουργεί επίσης και σπα με όλες τις 

υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτό, καθώς και σάουνα.  

Επιπρόσθετα, εποχιακά για τους μήνες υψηλής κινητικότητας, υπάρχουν δύο 

άτομα, εκ των οποίων το ένα είναι υπεύθυνο για τις δραστηριότητες που υπάρχουν 

και το άλλο αναλαμβάνει τις μεταφορές από και προς το ξενοδοχείο.  

Εκτός από το προσωπικό που εργάζεται όλον τον χρόνο και το εποχιακό 

προσωπικό, προσλαμβάνεται με ημερήσια αμοιβή ένας υπάλληλος για τον καθαρισμό 

του κήπου.  

Στον πίνακα 5 που ακολουθεί απεικονίζονται οι αμοιβές, ο αριθμός των 

ατόμων που απασχολούνται και η χρονική  περίοδος απασχόλησης τους. 
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Πίνακας 5. Ανθρώπινο δυναμικό 

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Περίοδος Απασχόλησης Μηνιαίος Μισθός Συνολικό Κόστος
Υπεύθυνος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ 1 Ολόχρονα 1.100,00 € 13.200,00 €

Υπεύθυνος Λογιστηρίου και Προσωπικού 1 Ολόχρονα 1.100,00 € 13.200,00 €

Chef 1 Ολόχρονα 700,00 € 8.400,00 €

Μέτρ 1 Εφτάμηνο 320,00 € 2.240,00 €

Σερβιτόρος 2 Ολόχρονα 500,00 € 12.000,00 €

Μπάρμαν 1 Εφτάμηνο 320,00 € 2.240,00 €

Head Receptionist 1 Ολόχρονα 700,00 € 8.400,00 €

Receptionist 1 Εφτάμηνο 450,00 € 3.150,00 €

Υπεύθυνος Housekeeping 1 Εφτάμηνο 600,00 € 4.200,00 €

Υπάλληλος Καθαρισμού 1 Ολόχρονα 250,00 € 3.000,00 €

Spa 1 Ολόχρονα 375,00 € 4.500,00 €

Θεραπευτής spa 1 Εφτάμηνο 375,00 € 2.625,00 €

Γυμναστής 1 Πεντάμηνο 320,00 € 1.600,00 €

Οδηγός 1 Πεντάμηνο 400,00 € 2.000,00 €

Κηπουρός 1 Ένας μήνας 150,00 € 150,00 €

Σύνολο 16 80.905,00 €
 

1.9 Υποδομές και εγκαταστάσεις  

Η ξενοδοχειακή μονάδα θα αναπτυχθεί σε οικόπεδο 1.300 τ.μ., το οποίο θα 

αγοραστεί έναντι 350.000€. Το συγκεκριμένο οικόπεδο βρίσκεται σε μια προνομιακή 

θέση, εφόσον είναι στο κέντρο του Λιτόχωρου, με εύκολη εγγύτητα στη πλατεία του 

χωριού. Η θάλασσα απέχει 2.5 χιλιόμετρα μακριά, κάτι που δεν αποτελεί πρόβλημα, 

μιας που θα υπάρχει μεταφορά από και προς το ξενοδοχείο για τους επισκέπτες του. 

Επίσης, η κλίση του οικοπέδου επιτρέπει την ορατότητα στο βουνό του Ολύμπου, το 

οποίο απέχει μόλις 1.0 χιλιόμετρο από το ξενοδοχείο.  

Εικόνα 1, Οικόπεδο. 
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Εικόνα 2, Θέα από το Οικόπεδο – Εγγύτητα στον Όλυμπο 

 

Το κτίριο, το οποίο θα κατασκευαστεί στο οικόπεδο αυτό, αποτελείται από 

υπόγειο, ισόγειο και τρείς ορόφους των 285 τ.μ. έκαστος. Η ξενοδοχειακή μονάδα θα 

περιλαμβάνει πέντε Superior δίκλινα δωμάτια, τέσσερα Deluxe τρίκλινα δωμάτια, 

καθώς και δώδεκα θεματικές King Σουίτες. Επίσης, θα λειτουργεί πολυτελές 

εστιατόριο για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, αίθουσα συνεδριάσεων ή 

δεξιώσεων 160 τ.μ. και χωρητικότητας εκατό τριάντα ατόμων. Στο κτίριο θα 

στεγάζεται ακόμα και spa, στο οποίο οι επισκέπτες του ξενοδοχείου και όχι μόνο 

μπορούν να απολαύσουν χαλαρωτικό μασάζ και τις ευεργετικές ικανότητες της 

Saouna. Τέλος, θα υπάρχει χώρος ειδικά διαμορφωμένος και πλήρως εξοπλισμένος 

για τους λάτρεις του τένις.  

 

1.10 Οικονομική σύνοψη 

Η οικονομική ανάλυση αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια σε ένα 

επιχειρηματικό πλάνο, μιας που απεικονίζει την κατάσταση της επιχείρησης αλλά και 

αν το σχέδιο, η ιδέα είναι εφικτά, προσφέροντας ικανοποιητική απόδοση και κέρδη 

στον επενδυτή ή όχι.   

Όπως παρατηρήθηκε έπειτα από ανάλυση στα οικονομικά στοιχεία, η 

βιωσιμότητα της επιχείρησης εξαρτάται από πληθώρα πραγμάτων.  

Αρχικά, το κόστος της επένδυσης είναι € 1.699.803,35, ένα ποσό ιδιαίτερα 

υψηλό αν αναλογιστούμε το μέγεθος της επιχείρησης και την αγορά στόχο της.  

Για την κάλυψη του κόστους επένδυσης μελετήθηκαν τρία σενάρια 

χρηματοδότησης με σκοπό να διαπιστωθεί το πιο κερδοφόρο για την επιχείρηση. 
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Αρχικά, το πρώτο σενάριο αφορά τη χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια, από 

τραπεζικό δανεισμό αλλά και μέσω της ένταξης σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Στη 

περίπτωση αυτή, το καθαρό κέρδος όπως διαμορφώνεται μετά από την αφαίρεση των 

λειτουργικών εξόδων και των κοστών γενικότερα είναι για το πρώτο έτος 22,019% 

ενώ φτάνει στο δέκατο έτος στο 35.669%. Στο δεύτερο εναλλακτικό σενάριο, η 

χρηματοδότηση γίνεται αποκλειστικά μέσω ιδίων κεφαλαίων και μέσω της ένταξης 

στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Στο σενάριο αυτό, όπως είναι φυσικό, τα καθαρά κέρδη κατά 

το τέλος της πρώτης περιόδου, δηλαδή του έτους έναρξης και λειτουργίας, είναι 

περισσότερα, με το ποσοστό να φτάνει το 28,70% επί του τζίρου των πωλήσεων, ενώ 

στο τέλος του δέκατου έτους αυτό ανέρχεται στο 39,64%. Στο τελευταίο εναλλακτικό 

υπό εξέταση σενάριο, μελετήθηκε η προοπτική της χρηματοδότησης αποκλειστικά 

μέσω τραπεζικού δανεισμού, κάτι που στις μέρες μας τίθεται εξαιρετικά δύσκολο να 

συμβεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το καθαρό κέρδος κυμάνθηκε σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα λόγω του δανεισμού και των τοκοχρεολυσίων που θα πρέπει να πληρώνονται 

κάθε χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, το καθαρό κέρδος υπολογίστηκε στο 1,39% επί του 

τζίρου για το πρώτο έτος, το οποίο σταδιακά αυξάνεται και φτάνει στο δέκατο έτος το 

23,40%. 

Μέσα από τη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, το κάθε σενάριο φαίνεται 

αρκετά κερδοφόρο παρά το αυξημένο λειτουργικό κόστος. Ωστόσο, θα πρέπει να 

αναλογιστεί το κατά πόσο η ιδιοκτήτης/επενδυτής θα προβεί σε αυτή την αρκετά 

κοστοβόρα επένδυση σε μια περιοχή, η οποία δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη 

τουριστικά ενώ οι κάτοικοι δεν είναι εξοικειωμένοι όπως σε άλλες τουριστικές 

πόλεις. Επίσης, οι οικονομικές συνθήκες, η έλλειψη υποδομών στο Λιτόχωρο, τα 

αυξημένα λειτουργικά κόστη, η γραφειοκρατία, η έντονη και θεαματικά κλιμακωτά 

αυξανόμενη φορολογία για τις επιχειρήσεις, το ασταθές πολιτικό περιβάλλον αλλά 

και η θεματικότητα του ξενοδοχείου, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε ζευγάρια ενώ 

ταυτόχρονα πρεσβεύει το μη συμβατικό τουριστικό προϊόν «Πολιτισμός και 

Θρησκεία», δυσκολεύουν την εκτέλεση του συγκεκριμένου επιχειρηματικού πλάνου 

και θέτουν υπό σκέψεις τους επενδυτές του. Ενδεχομένως να είναι και αυτός ο λόγος 

που τόσα χρόνια δεν επιχειρήθηκε να πραγματοποιηθεί κάτι παρόμοιο παρά την 

ελκυστικότητα της συγκεκριμένης ιδέας. Πάρα ταύτα ένας τολμηρός επενδυτής θα 

μπορούσε να προβεί στην υλοποίηση της ιδέας αυτής παρά τα αυξημένα κόστη και 

τον κίνδυνο, μιας που τα σενάρια φαίνεται να αποδίδουν, έστω και αν αργότερα 

υπάρχουν μικρές αποκλίσεις. 
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Κεφάλαιο 2
ο
: Στρατηγική Ανάλυση  

 

2.1 Ο τουρισμός στην Ελλάδα 

Η ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα προσδιορίζεται σε κάθε 

περίοδο από παράγοντες, όπως οι οικονομικές εξελίξεις, το οικονομικό και πολιτικό 

περιβάλλον και ιδιαίτερα από την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και το εσωτερικό, 

από την διεθνή ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τουρισμού, από τις γεωπολιτικές 

εξελίξεις και από το πρόβλημα των ανεξέλεγκτων, πολλές φορές, προσφυγικών ροών 

και της παράνομης μετανάστευσης. 

Ο τουρισμός και οι εξαγωγές των αγαθών, αναμένεται να είναι οι βασικότεροι 

τομείς που θα συμβάλουν στην ανάκαμψη και στην ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας, στην αύξηση των επενδύσεων και της απασχόλησης. Παρά την 

οικονομική κρίση, η οποία κορυφώθηκε μεταξύ 2010 – 2014, ο τουρισμός σημείωσε 

εντυπωσιακή ανάκαμψη το 2013 και συνέβαλε αποφασιστικά στη διακοπή της 

κατακόρυφης πτωτικής πορείας της ελληνικής οικονομίας στην περίοδο 2008 - 2013. 

Το 2014 και το 2015 σημείωσε εξίσου μεγάλη ανάπτυξη και συνέβαλε ενεργά στη 

μείωση της ανεργίας έστω και εποχιακά. Ωστόσο κύριο πρόβλημα παραμένει η 

υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση τόσο από τους έμμεσους όσο και από τους 

άμεσους φόρους. Τα σημαντικά κέρδη ανταγωνιστικότητας για τον ελληνικό 

τουρισμό που προκύπτουν από τη εσωτερική υποτίμηση αντισταθμίζονται σε 

σημαντικό βαθμό από τη φορολογία. Σύμφωνα με υπολογισμούς του SETE 

Intelligence, οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις του τελευταίου 12μήνου 2016 

επέφεραν απώλεια ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος 

μεγαλύτερη του 10%, εξανεμίζοντας ουσιαστικά το 50% της ανάκτησης της 

ανταγωνιστικότητας της χώρας, που επιτεύχθηκε από την αρχή εφαρμογής των 

μνημονίων με τη πολύ επίπονη κοινωνικά και οικονομικά εσωτερική υποτίμηση. 

Σύμφωνα με τη ReviewPro, η ικανοποίηση των πελατών από τη παροχή 

υπηρεσιών στα ελληνικά ξενοδοχεία είναι – διαχρονικά - σημαντικά υψηλότερη από 

την αντίστοιχη σε διεθνώς ανταγωνιστικούς προορισμούς.  
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Γράφημα 3. Δείκτης Ποιότητας Ξενοδοχείων Global Review Index (GRI) 

 

Από την άλλη πλευρά, ο ελληνικός τουρισμός αντιμετωπίζει σημαντικά 

προβλήματα ποιότητας στα περιφερειακά αεροδρόμια, στα λιμάνια, σε μεγάλο μέρος 

του οδικού δικτύου εκτός αυτοκινητοδρόμων καθώς και σε θέματα αρμοδιότητας 

ΟΤΑ (καθαριότητα, πράσινο κλπ.). 

Επιπρόσθετα, εκτός από την οικονομική κρίση, αρνητικά φαίνεται να 

επηρέασε τις τουριστικές αφίξεις το προσφυγικό πρόβλημα στο 4ο 3μηνο του 2015. 

Η δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε στα € 580 το 2015, από € 590 το 2014 και € 653 το 

2013.  

Ακόμα, αξιοσημείωτη είναι: α) η διαχρονική σταθερότητα της δαπάνης ανά 

διανυκτέρευση και β) η ανάκαμψή της το 2015 κατά 4,6% μετά τη πτώση της το 

2014. Αυτό σημαίνει πως η μείωση στη δαπάνη ανά ταξίδι οφείλεται στη 

πραγματοποίηση διακοπών μικρότερης διαρκείας από τους ταξιδιώτες και όχι σε 

χαμηλότερη ημερήσια δαπάνη.  

Σύμφωνα με στοιχεία του 2015 και εκτιμήσεις του SETE Intelligence για το 

2021, αναμένεται μέσα σε έξι έτη, τόσο αύξηση στις αφίξεις όσο και στις 

διανυκτερεύσεις, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 22€ ανά ταξιδιώτη. 

Πίνακας 6. Αφίξεις, διανυκτερεύσεις και έσοδα από εισερχόμενο τουρισμό. 
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2.1.1 Αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με καταγεγραμμένα στοιχεία του ΣΕΤΕ αλλά και της Στατιστικής 

Υπηρεσίας, οι αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα ξεπέρασαν τα 27.5 εκατομμύρια για 

το 2016. 

Με βάση τα επίσημα στοιχεία από το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Τουρκία 

αλλά και οι Σκανδιναβικές χώρες παρουσιάζουν, όπως παρατηρείται στο παρακάτω 

πίνακα, σημαντική αύξηση, αναφερόμενη σε διάστημα τριών ετών. Μάλιστα η 

συμβολή τους για το 2015 κυμαίνεται σε μεγαλύτερα επίπεδα έναντι του 2013. 

Πίνακας 7. Οι χώρες προέλευσης του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα 

 

Πηγή: Περιοδική Μελέτη του ΣΕΤΕ, 2016. 
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Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των αφίξεων μη κατοίκων 

στην Ελλάδα στην περίοδο 2008 - 2015 ανά 3μηνο.  

Πίνακας 8. Αφίξεις ξένων κατοίκων (έρευνα συνόρων Τραπέζης της Ελλάδος) 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Σημειώνεται, η εντυπωσιακή αύξηση των αφίξεων στην 3ετία 2013 - 2015, 

στα 23,6 εκατ. το 2015, από 15,2 εκατ. το 2012. Η εντυπωσιακή αυτή αύξηση 

φαίνεται να προήλθε από τη πληθώρα αφίξεων από τις παραδοσιακές αγορές της 

χώρας (Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία, λοιπές χώρες της ΕΕ-28, ΗΠΑ, κ.ά.), 

αλλά και σε γειτονικές χώρες (ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Σερβία, Τουρκία) με σημαντική 

αύξηση και του οδικού τουρισμού.   

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (Τουριστικό Ισοζύγιο 2016), οι 

διανυκτερεύσεις των μη κατοίκων στην Ελλάδα στο σύνολο τους έφτασαν τα 185.03 

εκατομμύρια το 2015, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι αφίξεις από τη κρουαζιέρα.  

Επιπλέον, οι διανυκτερεύσεις ανά ταξίδι μη κατοίκου το 2015 ήταν κατά μέσο όρο  

7,84 ημέρες χωρίς τη κρουαζιέρα και 7,2 ημέρες με τη κρουαζιέρα. Τέλος, 

παρατηρούμε πως τα περισσότερα έσοδα ανά ταξιδιώτη αφορούσαν χώρες όπως η 

Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία και η 

Η.Π.Α.. 
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Πίνακας 9. Αφίξεις, διανυκτερεύσεις και έσοδα από εισερχόμενο τουρισμό. 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

2.2 Ανάλυση αγοράς 

Η ξενοδοχειακή μονάδα θα βρίσκεται στη περιοχή της Πιερίας και πιο 

συγκεκριμένα στο Λιτόχωρο, έναν τόπο με απαράμιλλη φυσική ομορφιά και ιστορία 

– μυθολογία που όλοι θέλουν να γνωρίσουν. Η 12 Olympian Gods Boutique 

χαρακτηρίζετε ως μια ξενοδοχειακή μονάδα πολυτελείας που προσφέρει εκτός από 

ηρεμία και γαλήνη, μια αξέχαστη εμπειρία στους επισκέπτες της. Οι ξεναγήσεις, οι 

θεματικές εκδηλώσεις, το μυστήριο και η μυθολογία γύρω από το βουνό του 

Ολύμπου, ακόμα και η κατασκευή του κτιρίου συμβαδίζουν και προσφέρουν στους 

επισκέπτες του μια μοναδική αίσθηση επιστροφής στην αρχαία Ελλάδα.  

Δυστυχώς, λόγω της έλλειψης οργάνωσης η περιοχή του Λιτόχωρου δεν είναι 

ιδιαίτερα γνωστή και δεν προβάλλεται τόσο από ταξιδιωτικά πρακτορεία και άλλους 

οργανισμούς του τουρισμού. Οι τουρίστες του τόπου είναι κυρίως άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, οι οποίο το επισκέπτονται 

προκειμένου να θαυμάσουν τις ομορφιές του και να γνωρίσουν την ιστορία του. 

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, το Λιτόχωρο αναπτύχθηκε με περισσότερες 

υποδομές και καλύτερες εγκαταστάσεις, προσελκύοντας πλέον τόσο άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας όσο και άτομα μικρότερης ηλικίας. Επίσης, ο τόπος αποτελεί 
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ένα ιδανικό μέρος για όσους το επισκέπτονται, μιας που δίνει τη δυνατότητα τόσο για 

χειμερινό τουρισμό με αθλητικές δραστηριότητες όπως η αναρρίχηση στο βουνό του 

Ολύμπου, όσο και θερινό τουρισμό με τη θάλασσα που βρίσκεται σε απόσταση 

μικρότερη από τρία χιλιόμετρα. 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ξενοδοχειακών Ερευνών και Προβλέψεων για το 

δυναμικό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το 2016 οι ξενοδοχειακές μονάδες 

στο νομό της Πιερίας ήταν 388 στο σύνολό τους, με μόλις τέσσερις από αυτές να 

αφορούν 5* ξενοδοχεία και δέκα τέσσερις 4* ξενοδοχεία.  

Πίνακας 7. Ξενοδοχειακό δυναμικό Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας – Ι.Τ.Ε.Π. 

5* 4* 3* 2* 1* Γενικό Σύνολο

Μονάδες 4 14 51 137 182 388

Δωμάτια 599 937 1502 3615 3615 10214

Κλίνες 1234 1915 3108 6889 7034 20180

Περιφερειακή Ενότητα 

Πιερίας
 

Πηγή: Ι.Τ.Ε.Π. 

Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε πως οι μεγάλες πολυτελείς 5* 

και 4* ξενοδοχειακές μονάδες λείπουν από το Λιτόχωρο ενώ έμφαση έχει δοθεί στα 

μικρά καταλύματα και στα κάμπινγκ. 

Επιπρόσθετα, εν έτη 2015 και σύμφωνα με στοιχεία από το Σύνδεσμο 

Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΣΕΤΕ, η περιφερειακή ενότητα της Πιερίας 

στο σύνολό της παρουσίασε κατά μέσο όρο 32,8% πληρότητα όλον τον χρόνο. Πιο 

συγκεκριμένα όμως, στο δήμο Δίου – Ολύμπου όπου συγκαταλέγεται και το 

Λιτόχωρο, το ποσοστό της πληρότητας των κλινών, όπως αυτές παρουσιάστηκαν 

παραπάνω για το 2016, ήταν 33,1%. Μάλιστα, οι αφίξεις των ημεδαπών και των 

αλλοδαπών έφτασαν τις 86.738 χιλιάδες, αριθμός μεγαλύτερος από τα προηγούμενα 

χρόνια.  
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Πίνακας 11. Ποσοστό πληρότητας κλινών και αφίξεις ημεδαπών και αλλοδαπών στην 

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, έτος 2015. 

Έτος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ / 

ΔΗΜΟΣ

Ποσοστό (%) 

πληρότητας κλινών

Αφίξεις 

ημεδαπών

Αφίξεις 

αλλοδαπών
Αφίξεις Σύνολο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΙΕΡΙΑΣ
32,8 67.807 131.935 199.742

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 34,4 31.527 79.745 111.272

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ 33,1 35.541 51.197 86.738

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - 

ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
7,2 739 993 1.732

2015

 

Πηγή: ΣΕΤΕ 

Τέλος, είναι ευρέως γνωστό πως η κίνηση της Πιερίας, σε επίπεδο 

διανυκτερεύσεων, αντιστοιχεί μόλις στο 1/6 της κίνησης της Χαλκιδικής. 

Διαπιστώνονται όμως διαφορές μεταξύ των τουριστικών ρευμάτων (προέλευση, 

εισόδημα, κλπ.). Στο σύνολο των αλλοδαπών τουριστών που επισκέπτονται την 

Πιερία και κατ’ επέκταση το Λιτόχωρο, συγκαταλέγονται αυτοί των κρατών της Ε.Ε. 

με πλειοψηφία την Γερμανία, των Βαλκανικών χωρών όπως η Γιουγκοσλαβία, της 

ανατολικής Ευρώπης, της Ρωσία, και κάποιο ποσοστό τουριστών από Ασία, Τουρκία 

αλλά και Αμερική. Με βάσει τα στοιχεία του ΕΟΤ εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο 

σύνολο των επισκεπτών διέμειναν κυρίως σε ξενοδοχεία και κάμπινγκ και στη 

συνέχεια σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στα οποία δεν τηρούνται αξιόπιστα στατιστικά 

στοιχεία.  

2.2.1 Ο νομός της Πιερίας 

Σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες του Ε.Ο.Τ., η σημασία της εικόνας ενός 

τουριστικού προορισμού είναι παγκοσμίως γνωστή, αφού επηρεάζει τον κάθε 

τουρίστα, την υποκειμενική αντίληψη και κατά συνέπεια τη συμπεριφορά του και τη 

τελική του επιλογή. Η άποψη του τουρίστα για έναν προορισμό μπορεί να επηρεαστεί 

από τη συμπεριφορά των κατοίκων της περιοχής, των άλλων τουριστών και των 

υπαλλήλων.  

Στη πραγματικότητα ο τουρισμός λαμβάνει χώρα σε προορισμούς όπου 

υπάρχουν ψυχαγωγικές δραστηριότητες και διαφορετικές κουλτούρες (Laws E. 

1992). Ένας τέτοιος προορισμός είναι η Κεντρική Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα ο 

Νομός Πιερίας ο οποίος καλείται και να εξετασθεί.   
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Έρευνες που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από την Επιστημονική Ομάδα 

Τουρισμού του Επιμελητηρίου Νομού Πιερίας της Κατερίνης, παρουσίασαν 

ενδιαφέροντα ευρήματα για τους τουρίστες της Πιερίας.   

Πιο συγκεκριμένα, ο καιρός και οι ωραίες παραλίες, καθώς και η ηρεμία και η 

ξεκούραση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες που έκαναν τους τουρίστες 

να επιλέξουν την Πιερία ως προορισμό των διακοπών τους. Ακόμα, στοιχεία που 

εξετάστηκαν στην έρευνα και από τα οποία βγήκαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για 

τους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή της Πιερίας, είναι συνοπτικά, ο ρόλος 

του διαδικτύου στην αγοραστική δύναμη των τουριστών, το είδος του καταλύματος 

που επέλεξαν, οι όροι διαμονής, η μέση διάρκεια παραμονής, η κατά κεφαλήν 

ημερήσια δαπάνη καθώς και ο βαθμός ικανοποίησης από επίπεδο παρεχόμενων 

υπηρεσιών των ξενοδοχείων.  

Επίσης, το 26,5% του δείγματος ήταν Γερμανοί, το 18.8 % Άγγλοι και το 

54.7% άλλες εθνικότητες. Όσον αφορά την ηλικία, τα αποτελέσματα της έρευνας 

δείχνουν ότι το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου έρχονται στη περιοχή άτομα νεότερης 

ηλικίας σε σχέση με το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου. Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο, οι 

μισοί τουρίστες απάντησαν ότι έχουν κάποιας μορφής εκπαίδευση. Σημαντικές 

διαφορές παρουσιάστηκαν στα κριτήρια επιλογής νυχτερινής διασκέδασης. Για την 

επιλογή των διακοπών το 45% αναζητούν ένα συνδυασμό καλής τιμής και ποιότητας, 

ενώ αντίστοιχο ποσοστό ανέφερε ότι αναζητούν «υψηλή ποιότητα στη κατάλληλη 

τιμή».  

Ως προς το είδος του καταλύματος στο οποίο έμειναν οι τουρίστες, η 

πλειονότητα των Γερμανών προτιμά τα ξενοδοχεία. Αντίθετα, σε διαμερίσματα 

απάντησαν ότι έμειναν το 45% των τουριστών από τις χώρες του πρώην ανατολικού 

μπλοκ.  

Τέλος, όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησης και τις εντυπώσεις από τη περιοχή 

βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των εθνικοτήτων. Τις τιμές του 

φαγητού και του ποτού στη Πιερία, σε σχέση με αυτές στο τόπο μόνιμης διαμονής 

των τουριστών, το 39% των τουριστών χαρακτήρισε φθηνότερες, το 40% ίσες και το 

21% ακριβότερες. Επίσης δύο στους τρεις τουρίστες απάντησαν ότι έκαναν κάποια 

ψώνια κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην περιοχή.  
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Εκτός από την έρευνα του Ε.Ο.Τ, ο νομός της Πιερίας παρουσιάζει μια 

πληθώρα ιστορικών και αρχαιολογικών στοιχείων υψηλού ενδιαφέροντος 

παγκοσμίως.  

Αρχικά, ετυμολογικά η Πιερία παράγεται πιθανότατα από το ομηρικό επίθετο 

πίων, πίειρα (προσδιοριστικό του ουσιαστικού Χώρα), που σημαίνει εύφορος, 

γόνιμος, παχύς τόπος και συμπλέει απόλυτα και κυριολεκτικά με το πλούσιο 

περιεχόμενο της. Αναφορές στη Πιερία με ύμνους και χαρισματικούς λόγους 

υπάρχουν στους αρχαίους συγγραφείς και ιστορικούς, όπως είναι ο Όμηρος, ο 

Ησίοδος, ο Ηρόδοτος, ο Ξενοφώντας, ο Στράβωνας κ.α. Σύμφωνα με τη μυθική 

παράδοση, οι Πελασγοί εξουσίαζαν την ηπειρωτική Ελλάδα ως τον Στρυμόνα ποταμό 

οπού και αυτοί υπήρξαν οι πρώτοι κάτοικοι της Πιερίας. Τα προϊστορικά 

νεκροταφεία της Αρχαίας Πιερίας (1100-600 π.Χ), τα πιο πρόσφατα τελευταία 

αρχαιολογικά ευρήματα στους πρόποδες του Ολύμπου (9ος αι.π.Χ) και στα 

προϊστορικά χρόνια του 10ου και του 11ου αιώνα π.Χ, πείθουν πως η Πιερία, 

ευρισκόμενη στο «πέρασμα από βορρά προς νότο» κατοικήθηκε από τα πανάρχαια 

χρόνια. Σύμφωνα με τη μυθική ελληνική παράδοση, στο χώρο της Πιερίας, 

κατοίκησαν μετά τους Πελασγούς, οι Πίερες Θράκες.  

Στα μέσα του 14ου αιώνα αρχίζει για την Πιερία η μακρά περίοδος της 

Τουρκοκρατίας καταλαμβάνοντας από τους Τούρκους οχυρές τοποθεσίες της 

Μακεδονίας μεταξύ αυτών και το Κάστρο του Πλαταμώνα γύρω στο 1395, κάτι που 

κρατήσε 500 περίπου χρόνια. Κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας αναπτύσσονται 

οι ορεινοί οικισμοί του Λιτόχωρου, το Λιβάδι Ολύμου, η Μιλιά κ.ά. Δημιουργήθηκαν 

όμως και αρκετοί πεδινοί οικισμοί όπως ο Μακρύγιαλος, ο Κολινδρός, η Λεπτοκαρυά 

και η Κατερίνη. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ελληνισμός έχοντας ως αρχή εξουσίας 

την εκκλησία κατάφερε και κράτησε την εθνική και πολιτική του ταυτότητα και σε 

αυτό συντέλεσε η λειτουργία των σχολείων των ελληνικών κοινοτήτων και η 

διδασκαλία των διδασκάλων. Η περιοχή απελευθερώθηκε μαζί με ολόκληρη την 

Μακεδονία το 1912 και αποτέλεσε επαρχία του νομού Θεσσαλονίκης. Το 1949 

δημιουργήθηκε ο νομός Πιερίας με πρωτεύουσα την Κατερίνη της οποίας ο 

πληθυσμός έφθανε τότε  τους 26.500 κατοίκους (απογραφή του 1951). 

Επομένως, σύμφωνα με όλα τα παραπάνω στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο 

Νομός Πιερίας αποτελεί ένα ενδιαφέροντα ελληνικό τουριστικό προορισμό, αφού 

έχει καθιερωθεί στην συνείδηση των τουριστών άλλων εθνικοτήτων και όχι μόνο. 
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Αυτό αποδεικνύεται και από την προβολή του τα τελευταία χρόνια σε μεγάλους 

ταξιδιωτικούς οδηγούς.  

2.2.2 Ανάλυση καταναλωτή 

Η 12 Olympian Gods Boutique είναι μια ξενοδοχειακή μονάδα, η οποία 

εστιάζει σε συγκεκριμένη ομάδα τουριστών. Πιο αναλυτικά, προσφέρονται θεματικές 

υπηρεσίες εκτός από τις κλασικές και βασικές ενός ξενοδοχείου που ταξιδεύουν τον 

επισκέπτη πίσω στην Αρχαία Ελλάδα, στην ιστορία και το Δωδεκάθεο. Με κεντρικό 

θέμα του ξενοδοχείου να είναι «Οι Δώδεκα Θεοί του Ολύμπου», γίνεται κατανοητό 

ότι η ομάδα – στόχος της συγκεκριμένης μονάδας είναι τα άτομα που ενδιαφέρονται 

για τον πολιτισμό της Ελλάδας, την μυθολογία της καθώς και τα άτομα, τα οποία 

ακόμα πιστεύουν σε αυτή τη θρησκεία.  

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του 2015 από το SETE Intelligence, οι 

εισερχόμενοι στην Ελλάδα για διακοπές που σχετίζονται με τον πολιτισμό και τη 

θρησκεία από συγκεκριμένες χώρες έφτασαν μόλις τα 2.108 άτομα.  

Πίνακας 9. Βασικά μεγέθη εισερχόμενου τουρισμού «Πολιτισμός και Θρησκεία» 

 

Πηγή: IRK International, επεξεργασία SETE Intelligence 

Το μερίδιο αγοράς της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό τουρισμό «Πολιτισμός και 

Θρησκεία» είναι αρκετά χαμηλό σύμφωνα με την έρευνα του προφίλ των 

εισερχόμενων από το SETE Intelligence, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη του το 

ιδιαίτερο υψηλό απόθεμα της χώρας σε πολιτιστικούς και θρησκευτικούς πόρους. 

Μόνο η πρωτεύουσα και η συμπρωτεύουσα έχουν απεριόριστα ιστορικά και 

πολιτιστικά μνημεία, όπως Ακρόπολη, Παρθενώνας κ.α.. Επίσης, υπάρχουν χιλιάδες 

μοναστήρια και εκκλησίες που μπορούν οι πιστοί να επισκεφθούν και να γνωρίσουν 
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από κοντά. Δυστυχώς όμως το μερίδιο της ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 2,4% των 

ταξιδιών, 2,9% των διανυκτερεύσεων και 2,2% της δαπάνης.  

Όπως θα παρατηρήσουμε και παρακάτω από στοιχεία που προέκυψαν το 

2015, ο μέσος τουρίστας στην Ελλάδα έχει μακρύτερη διαμονή αλλά δαπανά 

λιγότερα χρήματα από τον μέσο Ευρωπαίο τουρίστα Πολιτισμού και Θρησκείας. 

Μάλιστα, η έρευνα έδειξε πως σε αντίθεση με τα προϊόντα «Ήλιος και 

Θάλασσα» και «City Break» όπου το μερίδιο αγοράς στον εισερχόμενο τουρισμό της 

Ελλάδος των επισκεπτών εκτός Ευρώπης είναι σχετικά χαμηλά (5% και 8% 

αντίστοιχα), ενώ το προϊόν «Πολιτισμός και Θρησκεία» παρουσιάζει μεγάλη 

απήχηση και ζήτηση σε αγορές εκτός Ευρώπης, σε ποσοστό 29,3% των ταξιδιών τους 

συνολικά. Επιπροσθέτως, η δαπάνη των επισκεπτών εκτός Ευρώπης είναι σημαντικά 

υψηλότερη (σχεδόν 50%) από τη μέση Ευρωπαϊκή καταναλωτική δαπάνη (€1.718 

ανά ταξίδι και €202 ανά ημέρα έναντι €852 και €82). Συμπερασματικά, το μερίδιο 

αγοράς των εκτός Ευρώπης επισκεπτών στην Ελλάδα για «Πολιτισμό και Θρησκεία» 

ανέρχεται σε 29,3% των ταξιδιών, 25,7% των διανυκτερεύσεων και 45,5% της 

δαπάνης.  

Συμπερασματικά, γίνεται αντιληπτό το ελάχιστο μερίδιο αγοράς που 

επισκέπτονται την χώρα στο σύνολό της με σκοπό να θαυμάσουν τον πολιτισμό και 

να γνωρίσουν από κοντά ιερούς τόπους και μοναστήρια. Αξιοσημείωτο όμως είναι 

κυρίως το γεγονός πως το ελάχιστο αυτό ποσοστό προέρχεται από χώρες εντός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αντίθετα το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό σε χώρες 

εκτός Ευρωζώνης. Είναι ευρέως γνωστό ότι οι Ρώσοι επισκέπτονται την Ελλάδα για 

τον θρησκευτικό πλούτο της ενώ αντίστοιχα οι Ασιάτες για τον πολιτισμό της. 

Επομένως, αντίστοιχη θα πρέπει να είναι και η εστίαση του ξενοδοχείου σε ομάδες 

τουριστών, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον «Πολιτιστικό και Θρησκευτικό» 

Τουρισμό. 

2.2.2.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Η ανάλυση του SETE Intelligence από στοιχεία που άντλησε από το IPK 

International, έδειξε ότι δημογραφικά, σε αντίθεση με τον Ευρωπαϊκό τουρισμό για 

«Πολιτισμό και Θρησκεία», οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες με το 

φαινόμενο αυτό να είναι ιδιαίτερα έντονο στους τουρίστες από τη Γαλλία, το Βέλγιο, 
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τη Βουλγαρία και τη Σκανδιναβία. Αντίθετα, οι άντρες υπερτερούν σε αριθμό από τη 

Βρετανία, την Ιταλία και τη Γερμανία.  

Γράφημα 4. Ηλικιακές ομάδες για τουρισμό «Πολιτισμός και Θρησκεία». 

 

Πηγή: IRK International, επεξεργασία από SETE Intelligence 

Αναφορικά με την ηλικία, τόσο για τους εισερχόμενους τουρίστες 

«Πολιτισμού και Θρησκείας» στην Ελλάδα όσο και γενικά στην Ευρώπη, 

παρατηρείται ευρεία κατανομή σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, πλην των άνω των 75 

ετών. Η μέση ηλικία στην Ελλάδα (42,4) είναι ανάλογη με αυτήν στην Ευρώπη 

γενικά (43,1), αν και οι επισκέπτες στη χώρα μας προέρχονται σε μεγάλο βαθμό (67% 

έναντι 58%) από τις ηλικίες 25-54, ενώ οι Ευρωπαίοι τουρίστες εν γένει εμφανίζουν 

μεγαλύτερα ποσοστά στις νεότερες ηλικίες (15-24) αλλά και στις πολύ μεγαλύτερες 

(55+). 

Πίνακας 13. Εισερχόμενος τουρισμός Π&Θ στην Ελλάδα, 2015. 

 

Πηγή: IΡΚ International, επεξεργασία από SETE Intelligence 
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Όπως παρατηρούμε και στο παραπάνω πίνακα, η ξενοδοχειακή μονάδα θα 

πρέπει να εστιάσει σε ηλικίες που κυμαίνονται από 45-54 ετών, κυρίως από Γαλλία, 

Γερμανία, Σκανδιναβία και Τουρκία και στη συνέχεια σε ηλικίες 35-44 ετών σε 

χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία.  

Επίσης, από την ίδια μελέτη του 2015, προέκυψε ότι οι τουρίστες που 

επισκέπτονται την Ελλάδα για διακοπές «Πολιτισμός και Θρησκεία» είναι σε 

ποσοστό 55% ανώτερου οικογενειακού εισοδήματος (έναντι 50% Ευρωπαϊκού Μ.Ο.) 

και 26% μέσου – ανώτερου (έναντι 27%), δηλαδή το 81% του εισερχόμενου 

τουρισμού «Πολιτισμός και Θρησκεία» στην Ελλάδα έχει εισόδημα άνω του μέσου 

όρου της χώρας από την οποία προέρχεται (έναντι 77%). Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι εκτός από το σύνολο γενικότερα των επισκεπτών που έχουν υψηλό 

εισόδημα, εισόδημα άνω του μέσου όρου έχουν και οι επισκέπτες κάθε χώρας 

μεμονωμένα με ιδιαίτερα ποσοστά επισκεπτών από τη Πολωνία (98%), τη Γερμανία 

(75%), την Τουρκία (71%), τη Βουλγαρία και τη Σκανδιναβία (68%) που 

προέρχονται από ανώτερες εισοδηματικές τάξεις.  

Πίνακας 14.  Οικογενειακό εισόδημα από εισερχόμενο τουρισμό Π&Θ στην Ελλάδα.  

 

Πηγή: IΡΚ International, επεξεργασία από SETE Intelligence 

Τέλος, φαίνεται ότι για τον «Πολιτισμό και Θρησκεία», προσελκύουμε κατά 

κύριο λόγο επισκέπτες με ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης (69% έναντι 57% 

Ευρωπαϊκού μέσου όρου). Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό επισκεπτών «Πολιτισμό και 

Θρησκεία» με ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης εμφανίζουν οι αγορές της Τουρκίας 

(98%), της Πολωνίας (92%) και της Βρετανίας (83%).  
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Πίνακας 15.  Επίπεδο εκπαίδευσης από εισερχόμενο τουρισμό Π&Θ στην Ελλάδα. 

 

Πηγή: IΡΚ International, επεξεργασία από SETE Intelligence  

2.2.2.2 Διάρκεια ταξιδιού – τουριστική δαπάνη 

Η μελέτη από την IRK International συνεχίστηκε με την ανάλυση στοιχείων 

σχετικά με τη διάρκεια του ταξιδιού και της τουριστικές δαπάνες σχετικές με τον 

«Πολιτισμό και Θρησκεία».  

Όπως παρατηρούμε και στη συνέχεια, ο μέσος όρος διάρκειας 

διανυκτερεύσεων στην Ελλάδα για διακοπές «Πολιτισμός και Θρησκεία» είναι 

μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό μέσο όρο (9,7 έναντι 8,6). Όπως και 

στην Ευρώπη, η μεγαλύτερη συχνότητα (39% και 36%) παρατηρείται στα ταξίδια 

διαρκείας, από 4 έως 7 δηλαδή νύχτες. Μπορεί να ειπωθεί πως οι σημαντικότερες 

διαφορές παρατηρούνται: α) Στις πολύ μικρής διάρκειας διακοπές, έως και τρείς 

νύχτες, με 26% Ευρωπαϊκό μέσο όρο, έναντι 17% των εισερχόμενων στην Ελλάδα,  

β) Στις διακοπές για 8-11 νύχτες, με 13% Ευρωπαϊκό μέσο όρο, έναντι 19% των 

εισερχόμενων στην Ελλάδα.  

Επίσης, η αγορά της Γερμανίας (54%), της Βουλγαρίας (53%) και της 

Σκανδιναβίας (43%) είναι εστιασμένη στις 4-7 νύχτες, ενώ η αγορά της Βρετανίας 

παρουσιάζει μεγαλύτερη κατανομή με το ίδιο περίπου ποσοστό (26% ή 27%) σε 

ταξίδια που είναι πολύ σύντομα έως δηλαδή 3 νύχτες, σύντομα από 4-7 νύχτες και 

μακράς διάρκειας από 12-15 νύχτες. Ακόμα, η αγορά της Γαλλίας, όπως 

παρουσιάζεται στο παρακάτω πίνακα, έχει μεγαλύτερη κατανομή με ποσοστά από 

21% έως και 28% σε ταξίδια από 4 έως 15 νύχτες ενώ στη Τουρκία, η αγορά είναι 

εστιασμένη στο σύνολό της σε ταξίδια διάρκειας έως 7 νυχτών.  

Τέλος, η αγορά της Ιταλίας και της Πολωνίας είναι σχεδόν ισομερώς 

κατανεμημένη σε ταξίδια από 1-3 νύχτες, 4-7 νύχτες και 16-22 νύχτες. 
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Πίνακας 16. Διανυκτερεύσεις από εισερχόμενο τουρισμό Π&Θ στην Ελλάδα. 

 

Πηγή: IΡΚ International, επεξεργασία από SETE Intelligence 

Στην ίδια έρευνα και σε σχέση με τη τουριστική δαπάνη παρατηρείται ότι στο 

σύνολο της αγοράς εισερχόμενου τουρισμού «Πολιτισμός και Θρησκεία» στην 

Ελλάδα, η δαπάνη ανά ταξίδι είναι € 1.106, ενώ ανά ημέρα είναι € 114. Από την άλλη 

πλευρά, η αγορά εισερχόμενου τουρισμού από την Ευρώπη για «Πολιτισμό και 

Θρησκεία» έχει χαμηλότερη δαπάνη ανά ταξίδι, μόλις € 852, σε σχέση με τον 

Ευρωπαϊκό μέσο όρο (€ 965). Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μέση ημερήσια 

δαπάνη, όπου στην Ελλάδα είναι σχεδόν 30% μικρότερη από τον αντίστοιχο 

Ευρωπαϊκο μέσο όρο και αυτό γιατί την χώρα μας επισκεπτόταν (το 2015 σύμφωνα 

με την έρευνα) αλλά συνεχίζουν να επισκέπτονται για διακοπές «Πολιτισμός και 

Θρησκεία» άτομα χαμηλής καταναλωτικής δαπάνης από γειτονικές χώρες.  

Γράφημα 5 και 6.  Τουριστιστική δαπάνη ανά ταξίδι και ανά ημέρα, 2015 

 

Πηγή: IRK International, επεξεργασία SETE Intelligence  
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2.2.2.3 Χαρακτηριστικά κρατήσεων και επιλογή δραστηριοτήτων 

Συνεχίζοντας την προηγούμενη έρευνα από το IRK International, 

αναδεικνύεται το γεγονός ότι η πλειονότητα των τουριστών στο σύνολο των 

εξεταζόμενων αγορών επιλέγει, όπως είναι φυσικό, ως κύρια πηγή πληροφόρησης, 

ενημέρωσης και κράτησης το Internet, σε ποσοστό μάλιστα που φτάνει το 77%. 

Επίσης, σημαντικό ρόλο για την ενημέρωση των επισκεπτών «Πολιτισμού και 

Θρησκείας» διαδραματίζουν και τα ταξιδιωτικά γραφεία σε ποσοστό 42% για την 

Ελλάδα, μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της Ευρώπης που το ποσοστό είναι 33%.  

Πίνακας 17.  Μέσο ενημέρωσης των τουριστών  

 

Πηγή: IRK International, επεξεργασία SETE Intelligence 

Από τον παραπάνω λοιπόν πίνακα κατανοούμε πως μια σωστή ιστοσελίδα 

αλλά και οι απαραίτητες συνέργειες με άλλους φορείς ή γραφεία του εξωτερικού 

είναι αναγκαία για την προσέλκυση των τουριστών – στόχων της 12 Olympian Gods 

Boutique.  

Αξιοσημείωτο είναι επίσης οι δραστηριότητες για τις οποίες επιλέγουν οι 

τουρίστες την επίσκεψη σε έναν νέο τόπο. Σύμφωνα με τα επεξεργασμένα στοιχεία 

του SETE Intelligence, οι δραστηριότητες των τουριστών που επισκέπτονται την 

Ελλάδα για διακοπές «Πολιτισμός και Θρησκεία» είναι κατά πλειοψηφία η επίσκεψη 

σε αξιοθέατα (72%), η επίσκεψη πόλεων (60%), η εξερεύνηση του τοπίου (56%) και 

στη συνέχεια η χαλάρωση (51%). Όλα τα παραπάνω αποτελούν κομμάτι της 

ξενοδοχειακής μονάδας που πρόκειται να κατασκευαστεί, δηλαδή αποτελούν τον 

λόγο ύπαρξης της, τον στόχο και το όραμα της. Δημιουργείτε με σκοπό να αναδείξει 

το τοπίο, τις φυσικές ομορφιές, να ξεκουράσει και να ταξιδέψει σε άλλη εποχή.  
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Πίνακας 18.  Επιλεγόμενες δραστηριότητες, στοιχεία του 2015. 

 

Πηγή: IRK International, επεξεργασία SETE Intelligence 

2.3 Ανάλυση ανταγωνιστών 

Η Πιερία είναι μία από τις 74 Περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας. 

Βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Μακεδονίας (Κεντρική Μακεδονία) και η 

πρωτεύουσα της είναι η Κατερίνη.  

Η Κατερίνη είναι μια πόλη, η οποία αναπτύχθηκε περισσότερο τουριστικά τα 

τελευταία χρόνια. Όντας δημοφιλής η Ελλάδα για τις καταγάλανες θάλασσες της, οι 

τουρίστες στρεφόταν στο τουρισμό «Ήλιο και Θάλασσα», σε μέρη δηλαδή που 

ανεδείκνυαν το παραδοσιακό τουριστικό προϊόν, όπως είναι τα νησιά, Κρήτη, Ρόδος 

και η Χαλκιδική. Τα τελευταία χρόνια και με την συμβολή τόσο των κατοίκων όσο 

και του δήμου ή της περιφέρειας, εμφανίζονται και γίνονται πιο γνωστά, μέρη εξίσου 

όμορφα όπως η Κατερίνη, το Λιτόχωρο ή ο Πλαταμώνας.  

Η Κατερίνη σχετικά με τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις φιλοξενίας, 

διαθέτει μόνο ξενοδοχειακές μονάδες 3 αστέρων, οι οποίες είναι εξαιρετικά 

οικονομικές σε μια ιδανική τοποθεσία κοντά στη θάλασσα. Μετά από ανάλυση και 

εύρεση στοιχείων μέσω μηχανών Metasearch, όπως είναι το Booking και το 

TripAdvisor, τα δυνατότερα στοιχεία των συγκεκριμένων ξενοδοχείων και 

καταλυμάτων είναι όπως προαναφέρθηκε η τοποθεσία, η καθαριότητα και το 

ευγενικό προσωπικό. Οι περισσότερες μονάδες διαθέτουν μικρό αριθμό δωματίων και 

απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε οικογένειες.  

Αντίστοιχα στον Πλαταμώνα, το οποίο είναι ένα δημοτικό διαμέρισμα και 

οικισμός του Δήμου Ανατολικού Ολύμπου, μπορεί κάποιος να επιλέξει ανάμεσα σε 

πέντε ξενοδοχεία 3 αστέρων σε προσιτή τιμή, δύο ξενοδοχεία 4 αστέρων και σε ένα 

ξενοδοχείο 5 αστέρων, μέλος του ομίλου Cronwell Hotels & Resorts.  
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Επίσης, οι Νέοι Πόροι, οι οποίοι απέχουν μόλις μερικά λεπτά από τον 

Πλαταμώνα, διαθέτουν μόνο μία 4 αστέρων ξενοδοχειακή μονάδα. Πρόκειται για το 

ξενοδοχείο «Εύδιον», το οποίο επιλέγεται από Άγγλους, Γερμανούς και Ρουμάνους 

κυρίως τουρίστες, οι οποίοι αναζητούν απόλυτη χαλάρωση και απόλαυση τοπίου. 

Από την άλλη πλευρά, οι ανταγωνιστές στην ημιορεινή κωμόπολη του 

Λιτόχωρου, είναι ξενοδοχεία διαφορετικών κλιμακίων. Πιο συγκεκριμένα, το 

Λιτόχωρο διαθέτει από ξενοδοχεία 1 αστεριού έως και 5 αστέρων. Επιπλέον, 

λειτουργούν τρία ξενοδοχεία 3 αστέρων και δύο ξενοδοχεία 4 αστέρων. Το πιο 

δημοφιλές στη περιοχή αποτελεί το Cavo Olympo Luxury Hotel & Spa, το οποίο 

είναι και ο κυριότερος ανταγωνιστής της επιχείρησης 12 Olympian Gods Boutique. 

Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο δραστηριοποιείται από το 2012, διαθέτοντας πλέον 49 

δωμάτια και σουίτες, 2 εστιατόρια και 3 μπαρ ενώ παράλληλα προσφέρει εξίσου μια 

πληθώρα δραστηριοτήτων και ποιοτικών υπηρεσιών. Μάλιστα το 2015 και το 2016 

βραβεύτηκε με το Certificate of Excellence για τις υπηρεσίες του από το TripAdvisor. 

Η κύρια αγορά στόχος του φαίνεται να είναι η ελληνική, η αγγλική και η γερμανική 

αγορά, μιας που τόσο το ηλεκτρονικό σύστημα της ιστοσελίδας του όσο και τα 

σχόλια από το Booking και το TripAdvisor προέρχονται από αυτές τις χώρες.  

Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικός πίνακας με τους κύριους ανταγωνιστές 

της υπό εξέταση ξενοδοχειακής μονάδας και αναφέρονται οι τιμές που αυτοί 

χρεώνουν ανά διανυκτέρευση. 
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Πίνακας 19. Οι κύριοι ανταγωνιστές της 12 Olympian Gods Boutique 

Περιοχή Ξενοδοχείο Αστέρια
Τιμή  /   

διανυκτέρευση 

Principal New Leisure Hotel 3 70,00 €

Hotel Giannoulis 3 70,00 €

Κύματα 3 78,00 €

Hotel Strass 3 105,00 €

Atlantis Hotel 3 78,00 €

Gold Stern 3 58,00 €

Olympus 3 60,00 €

Panorama hotel 3 70,00 €

Hotel Mirto 1 60,00 €

Olympus Hotel Villa Drosos 3 59,00 €

Great Alexander Hotel 3 60,00 €

Βίλλα Πάνθεον 3 60,00 €

Litohoro Olympus Resort Villas & Spa 4 171,00 €

Olympus Mediterranean Boutique Hotel 4 117,00 €

Cavo Olympo Luxury Hotel & Spa 5 167,00 €

Νέοι Πόροι Ξενοδοχείο Εύδιον 4 80,00 €

12 Olympian Gods 3 108,00 €

Ξενοδοχείο Ζεύς 3 70,00 €

Ξενοδοχείο Κρόνος 3 78,00 €

Dias Hotel & Spa 3 45,00 €

Ξενοδοχείο Ζέφυρος 3 50,00 €

Royal Palace Resort & Spa 4 85,00 €

Porto Marine Hotel 4 99,00 €

Cronwell Platamon Resort 5 204,00 €

Κατερίνη

Λιτόχωρο

Πλαταμώνας
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Τέλος, εκτός από τους άμεσους ανταγωνιστές στο νομό, οι τουρίστες μπορούν 

να επιλέξουν και να ικανοποιήσουν την ανάγκη για ξεκούραση, χαλάρωση, ήλιο και 

θάλασσα στη Χαλκιδική. Όπως είναι γνωστό, η Χαλκιδική είναι ευρέως φημισμένη 

για τις καταγάλανες θάλασσες της ενώ πολλοί τουρίστες από όλες τις χώρες του 

εξωτερικού, εντός και εκτός Ευρώπης, επιθυμούν να την επισκεφθούν. Εδώ και 

πολλά χρόνια έχουν δημιουργηθεί καταλύματα αλλά και μεγάλες ξενοδοχειακές 

εγκαταστάσεις στο νομό της Χαλκιδικής για να εξυπηρετήσουν και να καλύψουν τη 

ζήτηση που υπάρχει. Το Porto Carras, το Sani Resort, το Kassandra Palace & Spa, το 

Alia Palace Luxury Hotel and Villas, το Danai Beach Resort & Villas, το 

Pomegranate Wellness Spa Hotel και πλέον το νέο ξενοδοχείο Miraggio Thermal Spa 

Resort είναι μερικές από τις ξενοδοχειακές μονάδες που παρέχουν πολυτελής 

υπηρεσίες συνδυασμένες με το τουριστικό προϊόν της Ελλάδος, τον «Ήλιο και 

Θάλασσα». 

 

2.3.1 Ανάλυση SWOT ανταγωνιστών 

Οι ανταγωνιστές είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για μια επιχείρηση, 

ιδίως νεοσύστατη, εφόσον αποτελούν ένα ισχυρό όπλο απέναντι στην επιβίωση και 

την ευημερία της. Τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση, ο ανταγωνισμός 

έγινε ισχυρότερος, με μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις να προσπαθούν να 

προσαρμοστούν γρήγορα στο άκρως μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον και να 

ικανοποιήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τις απαιτήσεις των καταναλωτών, 

παρέχοντας ανταγωνιστικές τιμές και εξαιρετικά προϊόντα ή υπηρεσίες.  

Στην υπό - ενότητα αυτή, θα μελετηθούν οι δυνάμεις και οι αδυναμίες των 

ανταγωνιστών της 12 Olympian Gods Boutique, καθώς και οι απειλές και οι 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται για καθένα από αυτούς. Η έρευνα έγινε μέσα από 

στοιχεία των μηχανών Metasearch, Βοοking και TripAdvisor.  

Για να κατανοηθεί καλύτερα η μελέτη, παρακάτω παρουσιάζεται πίνακας ενός 

θεωρητικού παραδείγματος ανάλυσης SWOT για τους ανταγωνιστές.  
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Πίνακας 20. Ανάλυση SWOT ανταγωνιστών  

Πηγή: Στρατηγικό Μάνατζμεντ-Μάρκετινγκ στον Τουρισμό: «Η Ανάλυση SWOT & 

Πρότυπα Σχεδίων», Βασιλειάδης Χρήστος 

Στη περίπτωση της ξενοδοχειακής μονάδας όπως παρουσιάζετε στο 

επιχειρηματικό σχέδιο, θα αναλυθούν οι κύριοι ανταγωνιστές της, οι οποίοι αφορούν 

ξενοδοχειακές μονάδες πολυτελείας στο νομό της Πιερίας.  

Πιο αναλυτικά, οι ανταγωνιστές που θα αναφερθούν, είναι επιγραμματικά: 

1. Λιτόχωρο - Litohoro Olympus Resort Villas & Spa 4* 

2. Λιτόχωρο -  Olympus Mediterranean Boutique Hotel 4* 

3. Λιτόχωρο -  Cavo Olympo Luxury Hotel & Spa 5* 

4. Νέοι Πόροι - Ξενοδοχείο Εύδιον 4* 

5. Πλαταμώνας - Royal Palace Resort & Spa 4* 

6. Πλαταμώνας - Porto Marine Hotel 4*  

7. Πλαταμώνας -  Cronwell Platamon Resort 5* 
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Πίνακας 21.  Ανάλυση SWOT ανταγωνιστών της 12 Olympian Gods Boutique 

Δυνάμεις τους Αδυναμίες τους

Litohoro Olympus Resort Villas & Spa 4* Litohoro Olympus Resort Villas & Spa 4*

qΓνωστό qΜη εξειδικευμένο προσωπικό

qΠαρέχει άνεση

Olympus Mediterranean Boutique Hotel 4* Olympus Mediterranean Boutique Hotel 4*

qΕξαιρετικό προσωπικό qΣχέση τιμής - ποιότητας

qKαλή τοποθεσία qΠαροχές

Cavo Olympo Luxury Hotel & Spa 5* Cavo Olympo Luxury Hotel & Spa 5*

qΜεγάλο μερίδιο αγοράς qΜυρωδιά

qΥψηλή ποιότητα υπηρεσιών qΈλλειψη γρήγορης πρόσβασης στο διαδίκτυο

qΠολύ καλή τοποθεσία

qΕξαιρετικό προσωπικό

Ξενοδοχείο Εύδιον 4* Ξενοδοχείο Εύδιον 4*

q   Προσιτή τιμή qΠαροχές

q   Καθαριότητα qΣχέση τιμής - ποιότητας

q   Πολύ καλό προσωπικό

Royal Palace Resort & Spa 4* Royal Palace Resort & Spa 4*

qΕγγύτητα και προσβασιμότητα qΈλλειψη γρήγορης πρόσβασης στο διαδίκτυο

qΠαρέχει άνεση

qΠροσιτή τιμή

Porto Marine Hotel 4* Porto Marine Hotel 4*

q Καθαριότητα q Έλλειψη άρτιου εκπαιδευμένου προσωπικού

qΠολύ καλή τοποθεσία

qΚαλές παροχές

Cronwell Platamon Resort 5* Cronwell Platamon Resort 5*

q Πολλές παροχές q Έλλειψη άρτιου εκπαιδευμένου προσωπικού

qΠοικιλία δραστηριοτήτων qΚαθυστερήσεις 

qΠαρέχει άνεση qΣχέση τιμής - ποιότητας

qΠολυτελές

Ευκαιρίες (για εμάς) Απειλές (εναντίον μας)

Litohoro Olympus Resort Villas & Spa 4* Litohoro Olympus Resort Villas & Spa 4*

Olympus Mediterranean Boutique Hotel 4* Olympus Mediterranean Boutique Hotel 4*

Cavo Olympo Luxury Hotel & Spa 5* Cavo Olympo Luxury Hotel & Spa 5*

Ξενοδοχείο Εύδιον 4* Ξενοδοχείο Εύδιον 4*

Royal Palace Resort & Spa 4* Royal Palace Resort & Spa 4*

Porto Marine Hotel 4* Porto Marine Hotel 4*

Cronwell Platamon Resort 5* Cronwell Platamon Resort 5*

qΠαροχή από τη 12 Olympian Gods Boutique 

νέων μοναδικών υπηρεσιών, με ευκαιρία 

απόκτησης μεριδίου αγοράς από τους 

ανταγωνιστές

qΈντονος υπάρχον ανταγωνισμός και ήδη 

αποκτημένο μερίδιο αγοράς

 

Πηγή: Στοιχεία από Booking.com, TripAdvisor.com.gr και από τις ιστοσελίδες των 

ξενοδοχείων 
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Από τον παραπάνω πίνακα, γίνεται εύκολο αντιληπτό ότι τα δυνατά σημεία 

των κύριων ανταγωνιστών του νομού Πιερίας, δεν είναι άλλα από το εξαιρετικό 

προσωπικό, τη σωστή τοποθεσία και εύκολη προσβασιμότητα, τις ανέσεις και τις 

ποιοτικές υπηρεσίες που παρέχονται καθώς και οι ποικιλία των δραστηριοτήτων. 

Εκτός από το γεγονός της δυσκολίας που αντιμετωπίζει στην αρχή μια νεοσύστατη 

επιχείρηση που δεν την γνωρίζει κανείς και δεν κατέχει μερίδιο αγοράς από το πρώτο 

έτος, η 12 Olympian Gods Boutique δεν υστερεί από τις υπόλοιπες ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις. Αντίθετα, οι περισσότερες αδυναμίες των ανταγωνιστών 

προσδιορίζονται στη σχέση τιμής – ποιότητας, με την έννοια ότι παρέχονται 

ελάχιστες υπηρεσίες και χαμηλή αντιληπτή από τον καταναλωτή ποιότητα σε σχέση 

με την τιμή. Επιπλέον, η ελλιπής εκπαίδευση του προσωπικού είναι ένα ακόμα 

σημαντικό πρόβλημα για τις συγκεκριμένες ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες με 

σκοπό τη μείωση του κόστους, προσελκύουν και προσλαμβάνουν ανεκπαίδευτο 

προσωπικό χωρίς άλλη επαγγελματική εμπειρία.  

2.4 Ανάλυση αγοράς και ανταγωνιστών 

Με βάση την ανάλυση των ανταγωνιστών και μέσα από στοιχεία από της 

μηχανές Metasearch καθώς και στοιχεία από τη Στατιστική Υπηρεσία και τον 

Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για το προφίλ των τουριστών που 

αναζητούν το εναλλακτικό τουριστικό προϊόν «Πολιτισμός και Θρησκεία», η κύρια 

αγορά του νομού της Πιερίας είναι η Ελλάδα και η χώρα της Αγγλίας, της Γερμανίας, 

της Γαλλίας, της Ρωσίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.  

Το ποσοστό των Άγγλων, οι οποίοι διέμειναν στα ξενοδοχεία της Κατερίνης, 

του Λιτόχωρου και του Πλαταμώνα είναι ιδιαίτερα υψηλά. Τέλος, αυτές τις περιοχές 

φαίνεται να επισκέπτονται και να τιμούν τα τελευταία δύο χρόνια ακόμα περισσότερο 

και Έλληνες, οι οποίοι κάνουν πιο αισθητοί πλέον την παρουσία τους, ενώ η 

προσβασιμότητα από γειτονικές χώρες είναι άμεση με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί ο 

τουρισμός από Βουλγαρία και ιδιαίτερα από Ρουμανία. 

2.5 Ανάλυση PEST 

Στο εξωτερικό περιβάλλον συγκαταλέγονται δυνάμεις, όπως είναι οι πολιτικό-

νομικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την 

ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. 
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Η πολιτική αστάθεια, η οικονομική και η προσφυγική κρίση, τα αυξημένα 

επιτόκια, οι επιβαρύνσεις, οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις καθώς και τα 

αυξημένα επιτόκια, είναι μερικά παραδείγματα εξωτερικών παραγόντων που 

επιδρούν σε οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία καλείται να προβλέψει, να 

ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί γρήγορα και άμεσα προκειμένου να επιβιώσει. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις οικονομικές δυνάμεις. Η 

σύγκριση των φορολογιών που διέπουν τις τουριστικές επιχειρήσεις των χωρών της 

Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κροατίας, Κύπρου και Τουρκίας, αναδεικνύει την 

απουσία φορολογικών κινήτρων στην Ελλάδα για την πρόσκληση σχετικών 

επενδύσεων σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες. Η Ελλάδα έχει δημιουργήσει μια σειρά 

φορολογικών αντικινήτρων τόσο για τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων 

όσο και για τη προσέλκυση σχετικών επενδύσεων. Σύμφωνα με μελέτη του 2016 από 

το SETE Intelligence, προκύπτει ότι η χώρα βρίσκεται στη τελευταία θέση, τόσο 

στους φόρους επενδύσεων όσο και στους φόρους λειτουργίας, με την Κύπρο να 

βρίσκεται στην καλύτερη θέση, την Κροατία δεύτερη, την Τουρκία τρίτη, την Ισπανία 

τέταρτη και την Ιταλία πέμπτη.  

 

Πίνακας 22. Φορολογίες  

Πηγή: SETE Intelligence, 2016. 

 

Οι χώρες που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία είναι αυτές οι 

οποίες, κατά την αξιολόγηση, εφαρμόζουν το φιλικότερο προς τις επενδύσεις 

φορολογικό σύστημα. 
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Πίνακας 23. Φόροι επενδύσεων και φόροι λειτουργίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: SETE Intelligence, 2016. 

Ένα επιπλέον πρόβλημα αποτελεί η φορολογική επιβάρυνση. Η βασική 

φορολογική επιβάρυνση προκύπτει από τον φόρο επί των κερδών και των 

μερισμάτων που ισχύει σε κάθε χώρα. Η ποσοστιαία επιβάρυνση στα διανεμόμενα 

κέρδη μετόχου με ποσοστό άνω του 20% αθροιστικά είχε για το 2016 ως εξής: 

Γράφημα 7. Φορολογικά βάρη επί των κερδών - απόδοση 
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Ωστόσο, εκτός από την αυξημένη φορολόγηση, τα τελευταία χρόνια η 

προσφορά των θέσεων εργασίας στο νομό Πιερίας παρουσιάζει στασιμότητα, λόγω 

της οικονομικής δυσπραγίας του νομού αλλά και λόγω της δυσβάστακτης 

οικονομικής κρίσης όλης της χώρας. Ειδικότερα θα πρέπει να τονίσουμε το κλείσιμο 

αρκετών βιοτεχνιών στο νομό, την κάμψη του τουριστικού ρεύματος και τα μεγάλα 

προβλήματα του αγροτικού τομέα. Όλα αυτά συνδυαζόμενα με την αύξηση των 

οικονομικών μεταναστών από τις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ φανερώνουν 

την ένταση του προβλήματος της ανεργίας στο νομό και ιδιαίτερα σε περιοχές όπως 

είναι το Λιτόχωρο και ο Πλαταμώνας.  

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, το ποσοστό ανεργίας το έτος 2006, 

παρότι δεν είχε εμφανιστεί ακόμα έντονα το φαινόμενο της οικονομικής δυσκαμψίας, 

είναι αρκετά υψηλό. 

Πίνακας 24. Πίνακας ποσοστού ανεργίας 

 

 

Σχετικά με το νομό της Πιερίας και πιο συγκεκριμένα με το Λιτόχωρο, η ανάλυση 

PEST διαμορφώνεται ως εξής. 
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Πίνακας 25. Ανάλυση PEST, Λιτόχωρο 

 

2.6 Ανάλυση SWOT 

Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο ιδιαίτερης σημασίας για την ανάπτυξη 

και τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Στην ουσία χρησιμοποιείται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα από τις επιχειρήσεις με σκοπό την αντίληψη της θέσης στην οποία 

βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή, καθώς και τη κατανόηση και αναγνώριση των 

απειλών ή των ευκαιριών που υπάρχουν στο εξωτερικό περιβάλλον. 
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Η τοποθεσία, οι παροχές και γενικότερα το κλίμα μέσα στο οποίο πρόκειται 

να δραστηριοποιηθεί η 12 Olympian Gods Boutique, αποτελούν ένα ελκυστικό 

περιβάλλον που οι περισσότεροι θα ήθελαν να επισκεφθούν. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται στη θεματικότητα και τη μοναδικότητα που παρουσιάζει το ξενοδοχείο 

καθώς και στο βουνό του Ολύμπου, ένα μυθικό βουνό, την κορυφή του οποίου όλοι 

οι ορειβάτες αλλά και απλοί πολίτες θέλουν να κατακτήσουν.  

Η SWOT ανάλυση της υπό εξέταση ξενοδοχειακής μονάδας παρουσιάζετε 

παρακάτω. 

Πίνακας 26. SWOT Analysis, 12 Olympian Gods Boutique 
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Κεφάλαιο 3
ο
: Στρατηγικός Σχεδιασμός  

 

3.1  Αποστολή, στόχοι και όραμα   

Η αποστολή της υπό εξέταση επιχείρησης είναι η μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη 

συνδυασμένη με τη παροχή μοναδικών εμπειριών και εξαιρετικά ποιοτικών υπηρεσιών.  

Η κατασκευή καθώς και η θεματικότητα που παρουσιάζει το εν λόγω ξενοδοχείο 

δίνουν τη δυνατότητα ταξιδιού του πελάτη στο παρελθόν και στη γνωριμία με την ιστορία 

και τη μυθολογία. Επίσης, οι ποικίλες δραστηριότητες αλλά και η δυνατότητα συνεδριακού 

τουρισμού ή τουρισμού εκδηλώσεων δίνουν μια περαιτέρω αίγλη στο ξενοδοχείο, εφόσον η 

λήψη αποφάσεων, οι γάμοι κτλ. γίνονται κάτω από τη σκέπη των Θεών. Το γεγονός αυτό 

συναρπάζει τους επισκέπτες, οι οποίοι θέλουν να διαφοροποιηθούν και να απολαύσουν 

ξεχωριστές και διαφορετικές εμπειρίες.  

Κύριος στρατηγικός στόχος της επιχείρησης είναι η ίδρυση αρχικά μιας υγειούς και 

καινοτόμου ξενοδοχειακής μονάδας που θα πραγματοποιήσει το μέγιστο κύκλο εργασίας στη 

πρώτη πενταετία λειτουργίας της, παρέχοντας στους πελάτες της άριστες και ποιοτικές 

υπηρεσίες.  

Οι στόχοι που έχει θέσει επιπλέον το ξενοδοχείο αποτελούν μέρος της αποστολής 

του, μιας που η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη αποτελεί κύριο μέλημα της 

ξενοδοχειακής μονάδας. Η σταδιακή κάλυψη του μεριδίου αγοράς, η συνεχής αύξηση των 

πωλήσεων, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού είναι μερικοί από τους στόχους της 

επιχείρησης, οι οποίοι πληρούν τα χαρακτηριστικά της σωστής στοχοθέτησης. Επίσης, στα 

σχέδια της επιχείρησης είναι η δημιουργία ενός ισχυρότατου brand name, το οποίο θα 

αποτελέσει πόλο έλξης πελατών στο μέλλον, η δημιουργία μιας ξενοδοχειακής μονάδας, η 

οποία να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευρύτερη και όχι μόνο περιοχή, η επίτευξη 

κερδοφορίας από το πρώτο έτος λειτουργίας μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας 

υπηρεσιών στους τελικούς πελάτες της αλλά και η δημιουργία κερδοφορίας άνω των 

150.000€ κατά το πέρας του πέμπτου έτους λειτουργίας της. 

Τέλος, το όραμα της επιχείρησης είναι να καταστεί η καλύτερη ξενοδοχειακή μονάδα 

και σημείο κατατεθέν τόσο για την περιοχή δραστηριοποίησης της, όσο και για την Ελλάδα 

γενικότερα αλλά και για το εξωτερικό.  Με κύριο γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των 

πελατών της και την αέναη βελτίωση αυτών, η επιχείρηση στοχεύει να καταστεί πόλος έλξης 

για επισκέπτες από όλο τον κόσμο δημιουργώντας μια ισχυρή φήμη και εικόνα. Με σεβασμό 

στο περιβάλλον, η ξενοδοχειακή μονάδα στοχεύει στην ανάδειξη του φυσικού πλούτου της 
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περιοχής, συμβάλλοντας στη περαιτέρω ανάπτυξη του Λιτόχωρου. Οι υψηλής ποιότητας 

παροχές και η διαμονή, θα προσφέρουν στους επισκέπτες μια αξέχαστη και μοναδική 

εμπειρία, που θα θέλουν να την επαναλάβουν στο άμεσο μέλλον. 

 

3.2 Στρατηγικό σχέδιο 

Η ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου σε μια επιχείρηση είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό 

ζήτημα, μιας που από αυτό αντλούνται κατευθυντήριες οδηγίες για όλες τις μελλοντικές 

δραστηριότητες της επιχείρησης, αποτελεί δηλαδή ένα πλάνο του επιθυμητού μέλλοντος, 

καθορίζοντας τις δραστηριότητες της εκάστοτε επιχείρησης και το πως θα διαφοροποιηθεί 

αυτή διαχρονικά.  

Η 12 Olympian Gods Boutique, όπως είναι κατανοητό, θα ακολουθήσει τη πρώτη από 

τις τρείς στρατηγικές του σχεδίου, αυτή της στρατηγικής μεγέθυνσης. Γνωρίζοντας τις 

δυνάμεις και τις αδυναμίες της, καθώς και αναλύοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα με 

επιλεγμένες επιστημονικές μεθόδους το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον, η 

επιχείρηση μπορεί να εδραιωθεί τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς. Όπως έχει προαναφερθεί, 

στόχος της ξενοδοχειακής μονάδας είναι η ανάπτυξη και μεγέθυνση της σε παγκόσμιο 

επίπεδο με τη θεματικότητα που παρουσιάζει και μέσω της προσφοράς ποιοτικών και 

μοναδικών υπηρεσιών. Η ανάλυση SWOT, η PEST και η ανάλυση των ανταγωνιστών είναι 

εξέχουσας σημασίας σε μια επιχείρηση, η οποία στοχεύει σε διεθνή αναγνώριση και 

διαφοροποίηση.  

Η αντίληψη των επερχόμενων και τωρινών κινδύνων και απειλών, η μελέτη, η 

πρόβλεψη, η προσαρμογή, η γρήγορη αντίδραση στις ακραίες πολλές φορές μεταβολές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος καθώς και η αυτογνωσία των δυνατών και μη, σημείων της 

επιχείρησης είναι εργαλεία στρατηγικής σημασίας που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και στη 

βιωσιμότητα της.  

Προκειμένου να διατηρηθεί η ισορροπία, να επιβιώσει αλλά το κυριότερο να 

αναπτυχθεί η υπό εξέταση επιχείρηση, θα πραγματοποιείται από τη διοίκηση της 

ξενοδοχειακής μονάδας έρευνα αγοράς και ανταγωνιστών σε πολύ τακτά χρονικά 

διαστήματα. Πιο αναλυτικά, η επιχείρηση θα μελετά το εξωτερικό και το εσωτερικό της 

περιβάλλον ανά μήνα για τα δύο πρώτα έτη και εν συνεχεία θα γίνονται αναλύσεις ανά έξι 

μήνες, με σκοπό να εντοπιστούν «κενά» στην αγορά, δυνατότητες και ευκαιρίες ανέλιξης και 

ανάπτυξης καθώς και ενδεχόμενες νέες τωρινές ή μελλοντικές απειλές από υποκατάστατες 

υπηρεσίες και ανταγωνιστές. Επίσης, η επιχείρηση θα στοχεύει στην αύξηση των πωλήσεων 
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με νέες διαφοροποιημένες υπηρεσίες σε νέες αλλά και υπάρχουσες αγορές. Σε κάθε 

περίπτωση, η γρήγορη προσαρμογή, η ευελιξία αλλά και η σύναψη σωστών και επιλεγμένων 

συμμαχιών στρατηγικής σημασίας, μπορούν να φανούν ωφέλιμα στο δύσκολο έργο της 

επιβίωσης και της ανάπτυξης που μια επιχείρηση τη σημερινή ιδίως εποχή καλείται να 

διεκπεραιώσει.  

 

3.3 Στρατηγική επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

 

Η επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο ζήτημα 

ιδίως όταν αναφερόμαστε σε μια νεοσύστατη επιχείρηση. Το μερίδιο αγοράς στη περιοχή του 

Λιτόχωρου είναι κατανεμημένο ενώ ήδη έχουν μελετηθεί οι υπάρχοντες ανταγωνιστές. Η 

υπό εξέταση ξενοδοχειακή μονάδα στοχεύει στη σταδιακή για τα πρώτα τρία έτη απόκτηση 

του μεριδίου αγοράς και εν συνεχεία στη πιο επιθετική και επεκτατική πολιτική, με κάλυψη 

περισσότερων περιοχών, απόκτηση ενός μεγάλου μεριδίου αγοράς και τέλος τη δημιουργία 

και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών. 

Η 12 Olympian Gods Boutique, παρουσιάζει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα έναντι των 

υπαρχόντων ανταγωνιστών. Αρχικά, το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της ξενοδοχειακής 

μονάδας είναι ότι αποτελεί ένα μικρό Boutique, θεματικό πολυτελές ξενοδοχείο, κάτι το 

οποίο δεν είναι σύνηθες στη περιοχή δραστηριοποίησης της. Επιλέγοντας το θέμα των 

δωματίων να αναφέρεται και να διηγείται ιστορίες από το Δωδεκάθεο, η ξενοδοχειακή 

μονάδα αποτελεί την άριστη επιλογή για όσους αναζητούν τις ευεργετικές ιδιότητες του 

κλίματος του Ολύμπου συνδυασμένες με τη μυθολογία και την αναπόληση στην Αρχαία 

Ελλάδα. Επίσης, η τοποθεσία της μονάδας είναι ένα εξίσου σημαντικό προβάδισμα, εφόσον 

βρίσκεται στο κέντρο του Λιτόχωρου με θέα και εύκολη πρόσβαση στον βουνό του 

Ολύμπου.  

Για την απόκτηση αρχικά και στη συνέχεια για τη διατήρηση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, η επιχείρηση θα πρέπει να υπερβεί τις προσδοκίες της αγοράς μέσω 

στρατηγικών συνεργασιών με αξιόλογες επιχειρήσεις, που θα αποτελέσουν παράγοντες της 

ευνοϊκής ροής των εργασιών. Ακόμα, το υψηλό επίπεδο προβολής σε παγκόσμιο επίπεδο, η 

προσεκτική παρατήρηση των αναγκών της αγοράς, η αδιάκοπη εξέλιξη των υπηρεσιών της 

επιχείρησης, η αξιοπιστία, η ακεραιότητα και η απόλυτη αφοσίωση στην εξυπηρέτηση του 

πελάτη, η διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας, η στήριξη του τοπικού τουριστικού 

προϊόντος και ο διαρκής έλεγχος των κοστών της επιχείρησης για μεγιστοποίηση των κερδών 
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της, θα συντελέσουν ενεργά στην εξέλιξη της ξενοδοχειακής μονάδας και στην απόκτηση 

συγκριτικού και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Από τα παραπάνω, είναι φανερό ότι η εν λόγω επιχείρηση θα ακολουθήσει μια 

στρατηγική διαφοροποίησης, με πηγή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος να είναι η 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία θα ορίζεται από νέου τύπου θεματικά 

δωμάτια με επιπλέον παροχές και ιδιαίτερη αισθητική, από τις δραστηριότητες και τη 

δυνατότητα συνεδρίων ή εκδηλώσεων, από εδέσματα τοπικής ταυτότητας καθώς και από 

άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο θα είναι προσανατολισμένο αποκλειστικά στη 

μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών. Η διαφοροποίηση από τους ανταγωνιστές θα 

αποτελεί βασική προτεραιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης και 

αναμένεται να αποδώσει σε εύλογο χρονικό διάστημα σημαντικό μερίδιο αγοράς.  

3.4 Επιχειρηματική στρατηγική 

 

Ο λόγος του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η δημιουργία μιας θεματικής 

ξενοδοχειακής μονάδας στο νομό της Πιερίας και πιο συγκεκριμένα στη περιοχή του 

Λιτόχωρου. Το πλήθος των κλασικών ξενοδοχειακών μονάδων, που παρέχουν τις κύριες 

αλλά κυρίως τις ίδιες συμπληρωματικές υπηρεσίες όπως χιλιάδες άλλα ξενοδοχεία στη χώρα, 

δεν αφήνει κανένα περιθώριο στην επένδυση ενός τέτοιου τύπου ξενοδοχείου σε μια ακόμα 

περιοχή της χώρας.  

Η στρατηγική της διαφοροποίησης προτείνει τη προσφορά υπηρεσιών υψηλότερης 

προστιθέμενης αξίας έναντι των ανταγωνιστών. Μάλιστα, η υπηρεσία που προσφέρεται από 

την επιχείρηση είναι ή θεωρείται από τους πελάτες μοναδική. Η διαφοροποίηση επίσης, 

δημιουργεί ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, διαμορφώνοντας περισσότερο πιστούς στα 

προϊόντα/υπηρεσίες της επιχείρησης – και λιγότερο ευαίσθητους στη τιμή – πελάτες. 

Ωστόσο, η συγκεκριμένη στρατηγική είναι αρκετά δαπανηρή σε σχέση με τις 

υπόλοιπες που μπορεί να υιοθετήσει μια επιχείρηση. Υπάρχει ανέκαθεν ο κίνδυνος της 

παροχής μοναδικών υπηρεσιών που αυξάνουν υπερβολικά το κόστος. Επομένως, οι 

επιχειρήσεις που αποφασίζουν να διαφοροποιηθούν είναι σημαντικό να αντιλαμβάνονται 

όλους τους κινδύνους και να δημιουργούν ένα εναλλακτικό σχέδιο με σκοπό την 

αντιμετώπιση τους. 

Η στροφή σε εναλλακτικό τουρισμό, διαφορετικό από το παραδοσιακό τουριστικό 

προϊόν «Ήλιος και Θάλασσα» που προσφέρει η Ελλάδα, είναι μείζονος σημασίας, μιας που 
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οι ανάγκες των ανθρώπων με την πάροδο των χρόνων διαφοροποιούνται και τα ταξίδια, ας 

μην ξεχνάμε, αποτελούν ένα μέσο γνωριμίας με άλλους πολιτισμούς, με την ιστορία, την 

κουλτούρα, τον τρόπο σκέψης, το φαγητό ενός άλλου λαού.  

Για τους παραπάνω λόγους αλλά και με βάση τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης 

και τις επιθυμίες για άλλου είδος τουρισμού από τους καταναλωτές, η υπό εξέταση 

ξενοδοχειακή μονάδα αποσκοπεί στη παροχή διαφορετικών υπηρεσιών συνδυασμένα με 

ελάχιστες κοινές υπηρεσίες άλλων ξενοδοχείων. Επίσης, το κυριότερο, είναι η επιλογή από 

την 12 Olympian Gods Boutique της στρατηγικής διαφοροποίησης, η οποία αποβλέπει στη 

δημιουργία ενός μοναδικού, στο είδος του, προϊόντος ή καλύτερα υπηρεσίας ικανού να 

προβάλλει την επιχείρηση στο καταναλωτικό κοινό. Τέλος, ο τρόπος κατασκευής αλλά και η 

διακόσμηση του ξενοδοχείου αποκτούν μια μοναδικότητα από τη στιγμή που απεικονίζουν 

το Δωδεκάθεο και επιτρέπουν στους επισκέπτες να γνωρίσουν και να βιώσουν μια ξεχωριστή 

εμπειρία, αυτή της Αρχαίας Ελλάδας, με τον πολιτισμό, την ιστορία και τη μυθολογία της.  

 

3.5 Επιχειρησιακή στρατηγική 

 

Κάθε επιχείρηση πρέπει να αποφασίζει για το ποια πορεία θα ακολουθήσει στο 

μέλλον. Η υπό εξέταση ξενοδοχειακή επιχείρηση επιλέγει τη στρατηγική ανάπτυξης ως 

επιχειρησιακή στρατηγική. Αυτό σημαίνει, επαύξηση του επιπέδου των οργανωσιακών 

λειτουργιών, τυπικά αύξηση των εσόδων, του αριθμού των εργαζομένων και του μεριδίου 

αγοράς.  

Στα πρώτα βήματα της ξενοδοχειακής μονάδας θα πραγματοποιηθούν στρατηγικές 

συμμαχίες με οργανισμούς και ταξιδιωτικά πρακτορεία μεγάλης εμβέλειας και αναγνώρισης 

από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό. Αν και οι συνεργασίες με τα πρακτορεία και 

τις online μηχανές μεταναζήτησης, όπως είναι για παράδειγμα η Booking, αυξάνουν το 

κόστος των προμηθειών, αποτελούν ωστόσο σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι βοηθούν την 

επιχείρηση να επιβιώσει και να αποκτήσει μια φήμη παγκοσμίως. Επόμενα βήματα της 

επιχειρησιακής στρατηγικής είναι η οριζόντια ολοκλήρωση, δηλαδή η εξαγορά ή η 

συγχώνευση ενδεχομένως, με άλλες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο ίδιο στάδιο της 

αλυσίδας αξίας.  

Ας μην ξεχνάμε όμως πως σε κάθε περίπτωση, στόχος της επιχείρησης είναι η 

μεγιστοποίηση των κερδών της, το οποίο επιτυγχάνεται μέσω της παροχής ποιοτικών 

υπηρεσιών, μέσω της μοναδικότητας και της θεματικότητας που η ίδια παρουσιάζει και μέσω 
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της ικανοποίησης τελικά του πελάτη. Οι συνεργασίες με τρίτους είναι αναγκαίες κατά τα 

πρώτα χρόνια της επιχείρησης, ωστόσο αργότερα η ξενοδοχειακή μονάδα με την απόκτηση 

του μεριδίου αγοράς και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα έχει αποκτήσει, θα μπορεί να 

βασιστεί κατά κύριο λόγο στις δικές της δυνάμεις.  

 

3.6 Μέθοδος διείσδυσης στην αγορά  

 

Σύμφωνα με τον Ansoff (1971) όλες οι δυνατές επιλογές ανάπτυξης μιας επιχείρησης 

αφορούν συνδυασμούς προϊόντων και αγορών. Οι εναλλακτικές στρατηγικές επέκτασης της 

επιχείρησης είναι συνολικά τέσσερις και αναφέρονται στην:  

– επέκταση των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών σε ήδη εξυπηρετούμενες 

αγορές 

– τοποθέτηση των υπαρχόντων προϊόντων σε νέες αγορές  

– προώθηση νέων προϊόντων στις υπάρχουσες αγορές και τέλος,  

– τοποθέτηση νέων προϊόντων σε νέες αγορές. 

 

Γράφημα 8. The Ansoff Matrix 

 

Όπως προκύπτει από την παραπάνω ταξινόμηση, όσο η επιχείρηση αναπτύσσεται και 

επεκτείνεται σε καινούργιες αγορές και προωθεί νέα προϊόντα ή υπηρεσίες αντίστοιχα, 

αυξάνεται προοδευτικά το ρίσκο της ακολουθούμενης πολιτικής της.  
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Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη στρατηγική ανάπτυξης, η οποία συνεπάγεται και το 

λιγότερο ρίσκο, μπορεί να επιτευχθεί στο τομέα του τουρισμού, εάν αυξηθεί η συχνότητα και 

η διάρκεια των διακοπών των υφισταμένων πελατών, καθώς και η δαπάνη ανά 

διανυκτέρευση.  

Η απόκτηση νέων τμημάτων τουριστών από τις υφιστάμενες αγορές καθώς και η 

γεωγραφική επέκταση σε νέες αγορές, των υπαρχόντων προϊόντων, αποτελεί τη δεύτερη 

επιλογή.  

Η τρίτη περίπτωση αναφέρεται στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, στην 

επέκταση της γκάμας των προσφερόμενων υπηρεσιών με νέες, που απευθύνονται σε 

υφιστάμενους όμως πελάτες.  

Τέλος η παροχή νέων ή βελτιωμένων υπηρεσιών σε νέες αγορές αποτελεί την τέταρτη 

πλέον φιλόδοξη και ριψοκίνδυνη επιλογή ανάπτυξης στον τουρισμό.  

Ταυτόχρονα η βελτίωση της επίδοσης και της προστιθέμενης αξίας, μπορεί να 

προέλθει από την αύξηση των πωλήσεων ή/και την αύξηση της παραγωγικότητας για το ίδιο 

ύψος πωλήσεων. Η αύξηση των πωλήσεων με τη σειρά της είναι δυνατόν να προκύψει είτε 

από επέκταση του συνόλου της αγοράς (στη συγκεκριμένη περίπτωση του τουρισμού) είτε 

από αύξηση του μεριδίου της περιφέρειας ή της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο τουρισμού.  

Ο παγκόσμιος τουρισμός αυξάνεται από τα ταξίδια ατόμων που δεν ταξίδευαν πριν, 

τη παράταση των διακοπών των υφιστάμενων τουριστών και την εισαγωγή νέων προϊόντων 

και υπηρεσιών.  

Η αύξηση του μεριδίου του τουρισμού μιας χώρας είναι δυνατόν να προκύψει λόγω 

της αύξησης της χρήσης από τους υφιστάμενους πελάτες. Επίσης, η βελτίωση της 

παραγωγικότητας μπορεί να προέλθει από τη διαφοροποίηση του μίγματος του προϊόντος 

που προσφέρει η επιχείρηση, την αύξηση της τιμής του και της προστιθέμενης αξίας. Η 

μείωση ακόμα, του κόστους του κεφαλαίου, σταθερού και μεταβλητού, με δεδομένη την 

τιμή, αυξάνει την παραγωγικότητα. 

Για τη διείσδυση στην αγορά, η υπό εξέταση ξενοδοχειακή επιχείρηση θα εφαρμόσει 

μια στρατηγική επέκτασης του προϊόντος (product development), σύμφωνα με τη μήτρα του 

Ansoff, κατά την οποία θα πουλάει καινοτόμες, διαφοροποιημένες και μοναδικές υπηρεσίες 

τόσο σε υφιστάμενη αγορά όσο και σε νέες αγορές.  

Μέχρι την απόκτηση ενός ποσοστού στο μερίδιο της αγοράς, η εστίαση θα δίνεται 

στην ικανοποίηση και στην εξυπηρέτηση των τουριστικών επισκεπτών σε υπάρχουσες 
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αγορές και εν συνεχεία η επιχείρηση θα εφαρμόσει μια πιο επιθετική και επεκτατική πολιτική 

με σκοπό την αναγνωσιμότητα και την απόκτηση διεθνούς φήμης. Επιπροσθέτως, ιδιαίτερη 

σημασία θα δίνεται στη συνεχή βελτίωση και διαφοροποίηση των υπαρχόντων υπηρεσιών 

και στη δημιουργία νέων ποιοτικών χαρακτηριστικών στα παρεχόμενα, με στόχο τη 

βελτίωση του συνολικού αποτελέσματος. Έμφαση θα δίνεται τέλος, στην αύξηση του εύρους 

των υπηρεσιών και στη δημιουργία ακόμα και custom made ενεργειών προκειμένου να 

επιτευχθεί η διαφοροποίηση της εν λόγω ξενοδοχειακής μονάδας.  

 

3.7 Στρατηγική εξόδου  

 

Σύμφωνα με τον Graham Friend και τον Stefan Zehle (Guide to business planning), 

το στρατηγικό σχέδιο επικεντρώνεται στην ίδια την επιχείρηση. Ωστόσο, το σχέδιο αυτό έχει 

ως στόχο τη προσέλκυση των επενδυτών, οι οποίοι πάντα προτιμούν την ύπαρξη μιας 

στρατηγικής εξόδου που να μεγιστοποιεί την αξία της επένδυσης και να επιστρέφει μετρητά, 

τα οποία στη συνέχεια μπορούν να επενδυθούν σε νέα εγχειρήματα. Η αξία της επιχείρησης 

είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτή μέσω: 

 

 Μιας εμπορικής πώλησης, όπως η πώληση της επιχείρησης σε έναν ανταγωνιστή ή 

μιαν άλλη εταιρεία που μπορεί να έχει στρατηγικό συμφέρον. 

 Μιας δημόσιας πώλησης μέσω μιας αρχικής δημόσιας προσφοράς, η οποία θα εισάγει 

την εταιρεία στο χρηματιστήριο.  

 

Σε κάθε περίπτωση, η στρατηγική εξόδου θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και η 

αξιοπιστία της να αποδεικνύεται από τις οικονομικές προβλέψεις του επιχειρηματικού 

πλάνου. Η επιχείρηση θα επιτύχει τις καλύτερες τιμές πώλησης όταν περάσει σε μια 

σταθεροποιητική περίοδο, δηλαδή όταν οι πωλήσεις της θα έχουν ξεπεράσει το νεκρό σημείο 

ή οι ταμειακές της ροές θα είναι θετικές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση ίσως να 

μπορεί να πωληθεί πριν περάσει σ’ αυτή τη περίοδο.  

Μια στρατηγική εξόδου δεν αποτελεί ένα ευχάριστο γεγονός, ωστόσο είναι αναγκαία 

ως εναλλακτική λύση όταν η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες για μεγάλο χρονικό διάστημα ή 

οδεύει προς την χρεοκοπία.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ιδιοκτήτρια της ξενοδοχειακής μονάδας θα 

αποχωρήσει από το εγχείρημα, μόνον εφόσον έχει δημιουργηθεί μια εξαιρετικά 
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προσοδοφόρα επιχείρηση που θα μπορούσε να πωληθεί έναντι ενός σημαντικού κέρδους ή / 

και ως ένα franchise που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει άλλες γεωγραφικές τοποθεσίες σε 

ολόκληρη τη χώρα. Η πρόθεση της ιδιοκτησίας είναι άλλωστε η λειτουργία της μονάδας και 

η ένταξη της σε μια δεσπόζουσα θέση που θα της εξασφαλίσει ένα μακροπρόθεσμο μέλλον.  

Σε διαφορετική περίπτωση που το προτεινόμενο σχέδιο δεν είναι επιτυχές, η 

ιδιοκτήτρια θα εφαρμόσει τα απαραίτητα μέτρα για την έξοδο και τη παύση της λειτουργίας 

της επιχείρησης, με την ελάχιστη δυνατή ζημία που θα μπορούσε να αποκομιστεί. Όλος ο 

εξοπλισμός και τα εμπορεύματα θα πωληθούν για την κάλυψη τυχόν οφειλών. Επίσης, τυχόν 

υπόλοιπα χρέη θα καταβληθούν από τη διοίκηση και ιδιοκτησία της επιχείρησης, με τη 

μορφή μηνιαίων πληρωμών, έως ότου εξοφληθούν.  

Παράλληλα, η πορεία της επιχείρησης θα παρακολουθείται ανά μήνα κατά το πρώτο 

έτος και ανά τρίμηνο για τα επόμενα έτη. Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει επίγνωση ότι 

χρειάζεται χρόνος μέχρις ότου τέτοιου είδους νέες επιχειρήσεις να αρχίσουν να αποφέρουν 

πολλά κέρδη. Επομένως, θα αξιολογείται διαρκώς, σε τακτά χρονικά διαστήματα, η 

κατάσταση της επιχείρησης και θα πραγματοποιούνται συνεχείς αναπροσαρμογές, όπου 

χρειάζεται, προκειμένου να διατηρηθεί η λειτουργία της με θετικές ταμειακές ροές.  

Ως αποδεκτή ζημία έχει προσδιοριστεί το ποσό των €500.000 σε επίπεδο διετίας και 

αν η επιχείρηση υπερβεί το ποσό αυτό και δεν είναι σε θέση να αποζημιώσει την ιδιοκτησία, 

θα ξεκινήσει η διαδικασία παύσης λειτουργίας της και η αποπληρωμή του χρέους.  
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Κεφάλαιο 4
ο
 : Σχεδιασμός Μάρκετινγκ 

Το Σχέδιο Μάρκετινγκ (Marketing Plan) είναι ένα πολύ σημαντικό πλαίσιο, το οποίο 

αναγνωρίζει που και γιατί οι διαθέσιμοι πόροι πρέπει να καταμερισθούν, πότε πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν και με ποιον τρόπο, ώστε να επιφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  

Το Marketing είναι ο «ορθός τρόπος δραστηριοποίησης στην αγορά» που έχει ως 

κύριο εργαλείο την έρευνα της. Επίσης, μπορεί να ειπωθεί πως είναι η επιστήμη και η τέχνη 

του να γνωρίζεις καλά την αγορά σου και να εκμεταλλεύεσαι τη γνώση αυτή, προκειμένου 

να δημιουργήσεις ένα ανταγωνιστικό προϊόν ή μια υπηρεσία και στη συνέχεια να το εισάγεις 

και να το προωθήσεις αποτελεσματικά στην αγορά - στόχος. 

Ο στόχος δεν είναι – ή δεν θα έπρεπε να είναι μόνο – η μεγιστοποίηση των κερδών. 

Πρωτίστως θα πρέπει να υπάρχει στόχευση στη βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών της 

επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο άλλωστε, εξασφαλίζετε και η ευημερία της. Οτιδήποτε 

λιγότερο, υποσκάπτει τη φήμη και το κύρος που έχει δημιουργηθεί γύρω από την εταιρεία 

και η αγορά δύσκολα θα την συντηρήσει. 

Υιοθετώντας τις αρχές του Marketing και αναλύοντας το σε ένα επιχειρηματικό 

σχέδιο, κατανοείται καλύτερα η αγορά στην οποία απευθύνεται η επιχείρηση ενώ 

ταυτόχρονα αυτή προβάλλεται αποτελεσματικά στο κοινό. Επιπλέον, η επιχείρηση μπορεί να 

οργανώσει καλύτερα και καταλληλότερα τις κινήσεις της, έτσι ώστε να επικρατήσει έναντι 

του ανταγωνισμού, να αναπτυχθεί και να επιβιώσει.   

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένα τέτοιο σχέδιο είναι τα εξής: 

o Πού βρίσκετε η επιχείρηση σήμερα. 

o Ποιοι είναι οι στόχοι της. 

o Πως θα επιτευχθούν οι στόχοι. 

o Με ποιους τρόπους θα προωθηθεί το προϊόν ή οι υπηρεσίες της. 

 

4.1 Οι στόχοι μάρκετινγκ της ξενοδοχειακής μονάδας 

Η στρατηγική κατεύθυνση μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης εκφράζεται από τους 

στόχους του σχεδίου μάρκετινγκ. Οι στόχοι αυτοί πηγάζουν από τους εταιρικούς στόχους της 

επιχείρησης κα αποσκοπούν στην αξιοποίηση των ευκαιριών και την αντιμετώπιση των 

απειλών του εξωτερικού περιβάλλοντος μέσω της χρησιμοποίησης των δυνατών της 

σημείων. Κατά συνέπεια, οι στόχοι μάρκετινγκ μιας ξενοδοχειακής μονάδας θεσπίζονται 
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μετά την ολοκλήρωση της στρατηγικής ανάλυσης και πρέπει να είναι συμβατοί με τις 

δυνατότητες και τις αδυναμίες της επιχείρησης.  

Στην υπό εξέταση ξενοδοχειακή μονάδα, οι στόχοι του μάρκετινγκ συμβαδίζουν 

άψογα με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης. Η μεγιστοποίηση της αξίας που 

αποκομίζει ο πελάτης και η δημιουργία ισχυρών σχέσεων είναι πρωταρχικοί στόχοι 

μάρκετινγκ για κάθε επιχείρηση.  Η ανάπτυξη πιστών πελατών, η απόκτηση ή η διατήρηση 

μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς, η προώθηση των δυνατών σημείων της ξενοδοχειακής 

μονάδας, η συνεργασία με γνωστά και διεθνώς αναγνωρίσιμα ταξιδιωτικά πρακτορεία και 

άλλους ομίλους είναι μερικές από τις ενέργειες μάρκετινγκ που είναι αναγκαίο να γίνουν για 

την ανάπτυξη της επιχείρησης και τη δημιουργία καλής εικόνας και φήμης.  

Η 12 Olympian Gods Boutique στοχεύοντας στη δημιουργία καλής εικόνας στην 

αγορά – στόχο της και επιθυμώντας να ικανοποιήσει και να εξυπηρετήσει στο μέγιστο βαθμό 

τους πελάτες που την επισκέπτονται, προγραμματίζει και σχεδιάζει καλύτερα μέσω του 

μάρκετινγκ τις υπηρεσίες της. Επίσης, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές του άμεσου μάρκετινγκ, 

δηλαδή την άμεση ή την ηλεκτρονική πώληση, τις δημόσιες σχέσεις μέσω της οργάνωσης 

επισκέψεων και τις διάφορες δραστηριότητες και κοινωνικές της συμμετοχές ή χορηγίες στη 

περιοχή όπου δραστηριοποιείται, ενισχύει τη φήμη της με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων 

και την αναγνωσιμότητα.  

4.2 Τμηματοποίηση αγοράς  

Η ανοδική πορεία της τουριστικής κίνησης προς τη χώρα μας μετά την μετα-

ολυμπιακή ανάκαμψη των ετών 2005 έως 2008, ανακόπηκε και εμφάνισε ανησυχητικά 

σημάδια στασιμότητας, κυρίως λόγο της επελθούσας διεθνής οικονομικής κρίσης το 2008.  

Επίσης, η αρνητική δημοσιότητα για την εικόνα της Ελλάδας στα διεθνή μέσα, 

ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012, οφειλόμενη στη σοβαρή 

χρηματοοικονομική κρίση που είχε αρχίσει να αντιμετωπίζει η χώρα, ασφαλώς δεν συνέβαλε 

στην ελκυστικότητα των ελληνικών τουριστικών προορισμών και φαίνεται ότι ανέκοψε, 

έστω και προσωρινά, τους ρυθμούς της επιδιωκόμενης ανάκαμψης του τουριστικού 

ρεύματος.  Όπως διαπιστώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO), τα πρώτα 

σημάδια ανάκαμψης του διεθνούς τουρισμού εμφανίστηκαν ήδη από τα μέσα του 2010, 

ωστόσο η Ελλάδα δεν κατάφερε να αποσπάσει έγκαιρα ανάλογο μερίδιο από την αύξηση του 

διεθνούς τουριστικού ρεύματος. 
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Αντίθετα, η έναρξη της ανάκαμψης της τουριστικής κίνησης στη χώρα μας 

καθυστέρησε τελικά κατά τρία ολόκληρα χρόνια, σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της. Τα 

έτη 2014 - 2015 έδωσαν ωστόσο νέα ώθηση στην ανάπτυξη τουριστικών ροών στη χώρα 

μέσα από την σταθεροποίηση της διεθνούς οικονομίας, τη σχετική άνθηση αναδυόμενων 

αγορών (Ρωσία, Κίνα, Βραζιλία, Τουρκία κλπ.) και μέσα από τις εστίες αναταραχής στις 

ακτές της Βόρειας Αφρικής και στη Μέση Ανατολή.  

Τα τελευταία στοιχεία του 2013, έδειξαν ότι οι αφίξεις μη μονίμων κατοίκων στα 

σύνορα αυξήθηκαν κατά 15,5% ενώ το 2014 σημειώθηκε εντυπωσιακή αύξηση των 

εισερχόμενων τουριστικών ροών (+23,5%), με περισσότερα από 22 εκ. αφίξεις στα σύνορα, 

ενώ σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΤΕ για το 2016, οι τουρίστες ξεπέρασαν τα 27,5 

εκατομμύρια. Η εντυπωσιακή αύξηση των αφίξεων στα σύνορα το 2014 μπορεί να 

ερμηνευτεί, τουλάχιστον εν μέρει, από την αποκατάσταση της σχετικής ευστάθειας της 

διεθνούς οικονομίας και τη βραδεία, έστω, ανάκαμψη της ανάπτυξης στις ισχυρότερες 

οικονομίες.  

Οι απώλειες των προηγούμενων ετών, παρά τη σημειούμενη ανάκαμψη των 

οικονομιών πηγών εξερχόμενου τουρισμού και όταν η χώρα μας αδυνατούσε να αυξήσει ή 

έστω να διατηρήσει τα μερίδια αγοράς των προηγουμένων ετών, τελικά καλύφθηκαν. Για να 

επιτευχθεί αυτό όμως χρειάστηκε να γίνει σημαντική αναπροσαρμογή της τιμολόγησης των 

τουριστικών υπηρεσιών, ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητα του προορισμού. Το ίδιο 

επισημαίνεται και στη τελευταία έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη νομισματική 

πολιτική. Εκεί μάλιστα επισημαίνεται ότι «βασικός παράγοντας της αύξησης των αφίξεων 

και των ταξιδιωτικών εισπράξεων την περίοδο 2013-2014 είναι η πτώση των τιμών των 

τουριστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτές.». 

Για την τμηματοποίηση του ελληνικού τουρισμού θα πρέπει να αναλυθούν οι 

διάφορες τάσεις και τα δεδομένα που χαρακτηρίζουν την αγορά. Ωστόσο, ως μια χώρα με 

πολλές φυσικές ομορφιές και άπειρα είδη εναλλακτικού τουρισμού, η κάθε περιοχή έχει 

διαμορφώσει το δικό της ξεχωριστό τμήμα τουριστών που την επισκέπτεται.  

Σχετικά με στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η κατανομή των 

αφίξεων των τουριστών το 2014, διαμορφώνεται ως εξής. 
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Γράφημα 9: Κατανομή αφίξεων τουριστών ανά χώρα προέλευσης - 2014 

 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από το παραπάνω διάγραμμα, οι Γερμανοί και στη 

συνέχεια οι Άγγλοι επισκέπτονται κατά πλειοψηφία τη χώρα μας.  

Επιπρόσθετα, οι διαπιστώσεις, όπως θα παρατηρήσουμε και στη συνέχεια, για την 

πορεία του εισερχόμενου τουρισμού βασίζονται στα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τα 

βασικά μεγέθη της τουριστικής κίνησης για τα έτη 2008 έως και 2014, δηλαδή τη πορεία του 

αριθμού των αφίξεων μη κατοίκων στα σύνορα, τα οποία προέρχονται από τα τελευταία 

δημοσιευμένα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος. Συνδέονται επίσης 

και με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε τουριστικά 

καταλύματα. Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα στοιχεία των εισπράξεων από τις τουριστικές 

υπηρεσίες που προέρχονται από την ίδια έρευνα και τα οποία είναι έως σήμερα τα πιο 

πρόσφατα διαθέσιμα σε ετήσια βάση. Τα οκτώ τελευταία χρόνια, οι διακυμάνσεις της 

πορείας της τουριστικής κίνησης εξαρτήθηκαν σε μεγάλο βαθμό τόσο από τη διεθνή όσο και 

από την εσωτερική οικονομική και πολιτική συγκυρία.   

Ειδικότερα, η διεθνής οικονομική κρίση των ετών 2008-2009 είχε σημαντικό 

αντίκτυπο στις πηγές της ζήτησης, περιορίζοντας τα διαθέσιμα εισοδήματα, ενώ τα έτη 2010-

2014 επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την εσωτερική οικονομική και πολιτική αστάθεια και τη 

δυσμενή εικόνα της χώρας. Όπως επισημαίνουν, ωστόσο, η αστάθεια και η αβεβαιότητα των 

πολιτικών εξελίξεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας, μπορεί να 

αντιστρέψει την πρόσφατη θετική τάση.  
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Την εκτίμηση αυτή συμμερίζεται και η Έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης της 

Ελλάδος για το 2014 – 2015. Σύμφωνα με την παραπάνω Έκθεση, καταγράφεται αύξηση των 

εισπράξεων από τον τουρισμό, δηλαδή των εισπράξεων από συναλλαγές μεταξύ μονίμων και 

μη μονίμων κατοίκων, στο σύνολο του έτους 2014 κατά 10,6%. Αυτός ο ρυθμός αύξησης 

των εισπράξεων εμφανίζεται έτσι να υπολείπεται του ρυθμού αύξησης των αφίξεων (23%). 

Η αλλαγή του συστήματος παρακολούθησης των αφίξεων στα σύνορα από την ΕΛΣΤΑΤ, 

που εφαρμόζεται από το 2008, έχει μεταβάλει τα δεδομένα για την αξιοπιστία των 

στατιστικών στοιχείων ως προς τη μεταβλητή αυτή. Το προβληματικό, από πολλές απόψεις, 

σύστημα που είχε υιοθετηθεί έως το 2007 έχει πλέον αντικατασταθεί από την υιοθέτηση της 

Έρευνας Συνόρων που πραγματοποιείται για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος. Έτσι, η 

Ελληνική Στατιστική Αρχή αποδέχεται και ανακοινώνει πλέον τα στοιχεία που προκύπτουν 

από την έρευνα αυτή, που είναι δειγματοληπτική και διεξάγεται σε τακτά διαστήματα στους 

σταθμούς εισόδου-εξόδου από τη χώρα κατά την αναχώρηση των μη μονίμων κατοίκων από 

την Ελλάδα.  

Με το νέο σύστημα λαμβάνεται υπόψη ο τόπος μόνιμης διαμονής των ταξιδιωτών 

αντί για την υπηκοότητά τους, οπότε υπολογίζονται οι αφίξεις μονίμων κατοίκων χωρών του 

εξωτερικού, αντί για τις αφίξεις «αλλοδαπών» υπηκόων, όπως γινόταν έως το 2007. 

Εντούτοις, με τη μέθοδο της Έρευνας Συνόρων, παρέχεται μεν μια γενικά ακριβέστερη 

εικόνα της σύνθεσης και των μεγεθών των αφίξεων αλλά, από την άλλη μεριά, δεν 

εξειδικεύονται και συνεπώς παρακάμπτονται ή υπό-εκτιμώνται ορισμένα στοιχεία για τις 

αφίξεις τουριστών από σχετικά «μικρές» αλλά οπωσδήποτε αξιόλογες και δυναμικές αγορές, 

όπως της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Ινδίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της FYROM, 

κ.ά.  

Στον παρακάτω πίνακα 27 αναλύονται οι αφίξεις που είχε η Ελλάδα από τις 

κυριότερες χώρες για τα έτη 2010 έως 2014. 
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Πίνακας 27. Αφίξεις στην Ελλάδα, έτη 2010 – 2014. 

 

Το παραπάνω γράφημα δείχνει τη θεαματική σε κάποιες περιπτώσεις, όπως η 

Βουλγαρία και η Ρωσία, αύξηση της επισκεψιμότητας στην Ελλάδα μέσα σε μια τετραετία. 

Επίσης, κατανοούμε πως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια η Γαλλία είναι 

οι κυριότερες χώρες, οι οποίες προτιμούν τις διακοπές στην χώρα μας.  

Στη διάρκεια της περιόδου 2008-2014, ο συνολικός αριθμός αφίξεων αλλοδαπών (ή 

μη μονίμων κατοίκων) στα σύνορα παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις, για λόγους που 

έχουν προαναφερθεί.   

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, μετά το 2004 καταγράφηκε σημαντική ετήσια 

αύξηση των αφίξεων τουριστών στη χώρα μας, με βάση σύγκρισης τη χαμηλή επίδοση του 

2004. Το 2005 η ετήσια αύξηση ήταν +10,91%, το 2006 +8,63% και το 2007 έφθασε το 
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+9,22%, με βάση το προηγούμενο σύστημα υπολογισμού των αφίξεων αλλοδαπών στα 

σύνορα, που υιοθετούσε η ΕΣΥΕ έως το 2007, και το οποίο στηριζόταν σε καταγραφές των 

υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.  

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, παρουσιάστηκαν έντονες διακυμάνσεις και 

σημαντικές ανακατατάξεις στις αγορές των χωρών που αποτελούν τις κυριότερες πηγές 

εισροής τουριστών προς τη χώρα μας. Αυτό είναι συνισταμένη των εξελίξεων στη 

κατάσταση της οικονομίας των χωρών αυτών, των ανακατατάξεων στην οργάνωση της 

διεθνούς αγοράς ταξιδιών, των πολιτικών εξελίξεων στη διεθνή σκηνή αλλά και του 

εντεινόμενου ανταγωνισμού μεταξύ παραδοσιακών και αναδυόμενων τουριστικών 

προορισμών.  

Οι πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης εμφανίστηκαν το 2013, αν και η αύξηση των 

σχετικών μεγεθών δεν ήταν ομοιόμορφη ούτε ως προς τις περιοχές, ούτε ως προς τις 

μεταβλητές. Συγκεκριμένα, το 2013, εμφανίζεται αύξηση (+15,5% σε σύγκριση με το 2012) 

στο σύνολο των αφίξεων μη μονίμων κατοίκων στα σύνορα, οι οποίες υπολογίζεται ότι 

πλησιάζουν τα 18 εκ. (17.919.580). Το 2014 σημειώθηκε και νέα σημαντική αύξηση (+23%).  

Όπως θα παρατηρηθεί και στον σχετικό πίνακα 28 παρακάτω, η αυξητική αυτή τάση 

συνεχίστηκε και τους πρώτους μήνες του 2015, αν και το τελευταίο διάστημα υπήρχαν 

ενδείξεις για ανακοπή της ανόδου των κρατήσεων. Βάσει των προσωρινών στοιχείων της 

Έρευνας Συνόρων φαίνεται η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου-

Απριλίου 2015 να αυξήθηκε κατά 39,1% και να διαμορφώνεται στις 2.663 χιλ. ταξιδιώτες, 

έναντι 1.915 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Ταυτόχρονα, ενώ οι αφίξεις 

από τις χώρες της ΕΕ και τις ΗΠΑ εμφανίζονται σημαντικά αυξημένες σε σχέση με το ίδιο 

διάστημα του 2014, είναι αξιοσημείωτη η πτώση των αφίξεων από τη Ρωσία (-45,2%).  
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Πίνακας 28. Κατάταξη κυρίων χωρών προέλευσης τουριστών κατά σειρά αριθμού αφίξεων 

2008-2014 

 

 

 

Επίσης, με μία προσεκτική ανάγνωση των αναλυτικών στοιχείων αποδεικνύεται ότι η 

αναπλήρωση των απωλειών από ορισμένες παραδοσιακές σημαντικές αγορές προέρχεται από 

ορισμένα αναδυόμενα αλλά ασταθή τμήματα της αγοράς ή οφείλεται σε ειδικούς λόγους. Για 

παράδειγμα, η Ρωσία, η Πολωνία, το Ισραήλ, η Τουρκία, που παρουσίασαν σημαντικά 

ποσοστά αύξησης τα τελευταία χρόνια, εμφανίζουν διαχρονικά μεγάλες διακυμάνσεις. 

Παράλληλα, η αύξηση του συνολικού αριθμού των αφίξεων τουριστών από τη Σερβία το 

2010 (+41,8%) οφείλεται προφανώς στην απόφαση για κατάργηση της υποχρεωτικής 

θεώρησης διαβατηρίων (visa) για ταξίδια προς τις χώρες Schengen, γεγονός που διευκόλυνε 

αποφασιστικά τα ταξίδια από τη γειτονική αυτή χώρα.  

Ο κύριος όγκος των αφίξεων μη μονίμων κατοίκων στη χώρα μας εξακολουθεί να 

προέρχεται από χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου και κατά το έτος 2014, όπως προκύπτει από 

τα στοιχεία που ανακοινώνει η ΕΛΣΤΑΤ (88,4% του συνόλου, έναντι 88,5% το 2010), ενώ 

οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουν πλέον μόνο το 60,1% του συνόλου.  



 156 

Ειδικότερα, το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζεται να σημειώνει αύξηση +13,2% και η 

Γερμανία +8,5%. Η Γαλλία ακολουθεί ανοδική πορεία, μιας που μετά το 2012 και το 2014 

σημείωσε αξιόλογη αύξηση (+27%), η οποία αποδίδεται εν μέρει στα προβλήματα 

ορισμένων παραδοσιακών προορισμών του εξερχόμενου γαλλικού τουρισμού, όπως της 

Τυνησίας ή της Αιγύπτου, και στην αναζήτηση ασφαλών προορισμών. Ο αριθμός αφίξεων 

στα σύνορα από την Ιταλία ακολούθησε κυμαινόμενη πορεία μετά το 2008. Το 2014 

σημειώθηκε αύξηση 15,9%, η οποία επανέφερε τον αριθμό αυτόν στα επίπεδα του 2008. Το 

ίδιο ισχύει και για τον εισερχόμενο τουρισμό από την Ολλανδία, ο οποίος σημείωσε αύξηση 

13,2% το 2014, με αριθμό αφίξεων ελάχιστα μεγαλύτερο από εκείνο του 2008. Το Βέλγιο και 

η Αυστρία είχαν ανάλογη εξέλιξη, με αφίξεις αυξημένες μεν το 2014 (+18,8% και +20,6 

αντίστοιχα) αλλά υπολειπόμενες των επιδόσεών τους το 2008. Η Ρωσική αγορά, ύστερα από 

μια φάση εντυπωσιακής ανόδου το 2010, ανέκοψε την αυξητική πορεία και το 2014 

σημείωσε πτώση -7,6%.  

Η εξέλιξη αυτή είναι απόρροια της εξασθένησης του νομίσματός της καθώς και της 

Ουκρανικής κρίσης. Το ίδιο ασφαλώς ισχύει και για τον τουρισμό προερχόμενο από την 

Ουκρανία, μολονότι δεν διατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τη χώρα αυτή. Από τις 

βορειοευρωπαϊκές χώρες, η Σουηδία και η Νορβηγία σημείωσαν πτώση των αφίξεών τους (-

8,4% και -7,1% αντίστοιχα, σε σχέση με το 2013), ενώ η Δανία έφθασε τα επίπεδα του 2010. 

Οι αφίξεις από τη Φινλανδία, αφού ακολούθησαν πτωτική πορεία μετά το 2010, ήταν 

σημαντικά αυξημένες το 2014 ως προς το προηγούμενο έτος κατά +19,3% αλλά 

υπολείπονται ακόμη από τα επίπεδα του 2009. 

Οι λεγόμενες αναδυόμενες αγορές (Βραζιλία, Κίνα, Νότια Κορέα, Νοτιοαφρικανική 

Ένωση, Μεξικό), μολονότι σημειώνουν σημαντική άνοδο, δεν έχουν αποκτήσει ακόμη 

αξιόλογο μερίδιο στο σύνολο του εισερχόμενου τουρισμού, όπως τουλάχιστον υπολογίζεται 

στις επίσημες στατιστικές της ΕΛΣΤΑΤ. Οι αφίξεις στα σύνορα τουριστών από καθεμιά από 

αυτές τις χώρες δεν υπερβαίνουν τις 60.000. Η ίδια δυναμική επιβεβαιώνεται και από τα 

στοιχεία των καταγραφόντων διανυκτερεύσεων. Ακόμη και η Ινδία, αν και δεν αναφέρεται 

χωριστά στους πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ περιλαμβάνεται στις «λοιπές χώρες Ασίας», οι οποίες 

έφθασαν συνολικά μόλις τις 80.628 αφίξεις το 2014. Τέλος οι αφίξεις από την Ιαπωνία, που 

σε ορισμένες αναλύσεις θεωρείται ως «αναπτυσσόμενη αγορά» με σημαντικό αριθμό 

αύξησης των αφίξεων, δεν ξεπέρασαν τις 20.000, ενώ και η υπολογιζόμενη δαπάνη Ιαπώνων 

στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια έχει σαφή πτωτική τάση (από 27,9 δις δολάρια το 2010 

σε 19,3 δις το 2014). 
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Οι αφίξεις κατοίκων του Ισραήλ παρουσίασαν σημαντική άνοδο το διάστημα 2010 - 

2013 σε σύγκριση με τη προηγούμενη περίοδο, αλλά το 2014 σημείωσαν πτώση, και 

έφθασαν πάλι τα επίπεδα του 2010. Η αγορά αυτή εμφανίζεται ιδιαίτερα ευαίσθητη στις 

ευμετάβλητες συγκυρίες των εσωτερικών και των εξωτερικών πολιτικών σχέσεων και χωρίς 

να παραγνωρίζεται η σημασία της, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί εύκολα ως 

«αναπτυσσόμενη».  

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, παρακάτω παρατίθεται πίνακας 29 σχετικός με 

το ποσοστιαίο μερίδιο αγοράς των χωρών στο σύνολο των αφίξεων εν έτη 2008 – 2014. 

Πίνακας 29. Μερίδιο % χωρών στο σύνολο των αφίξεων στα σύνορα 2008-2014 

 

Επιπλέον, σχετικά με τη κατανομή των αφίξεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά 

περιφέρεια εν έτη 2010 – 2013, όπως διαπιστώνουμε και στο παρακάτω γράφημα, η 

Κεντρική Μακεδονία, στην οποία συγκαταλέγεται και ο νομός της Πιερίας παρουσιάζει μια 

αύξηση από το 2010 έως και το 2013. Ωστόσο, λόγω έλλειψης στοιχείων από τη Στατιστική 

Υπηρεσία του νομού, δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα για το ακριβές ποσοστό της 

επισκεψιμότητας συγκεκριμένων χωρών που επισκέπτονται την περιοχή.   
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Γράφημα 10. Κατανομή αφίξεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά Περιφέρεια 2010-2013 

 

Πιο συγκεκριμένα και σχετικά με το νομό της Πιερίας, οι καταγεγραμμένες 

διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία ή ομοειδή τουριστικά καταλύματα για το 2006 

διαμορφώθηκε ως εξής: 

Πίνακας 30. Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της Πιερίας, 2006 

 

Επίσης, οι μέσες ετήσιες πληρότητες των τελευταίων ετών προκύπτουν για το νομό 

Πιερίας, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία του ΕΟΤ, ως ακολούθως: 
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Πίνακας 31. Μέσες ετήσιες πληρότητες του νομού της Πιερίας 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σύστημα τήρησης στατιστικών στοιχείων του ΕΟΤ 

βασίζεται σε πρωτογενή μηνιαία δεδομένα των κατά περίπτωση λειτουργούντων μονάδων 

(όχι όλων αλλά ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος).  

Τέλος, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 32 και με βάση τα στοιχεία του ΕΟΤ, ο 

νομός της Πιερίας παρουσιάζει μια εποχικότητα, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, με το 

υψηλότερο ποσοστό αυτής να φτάνει το 84,2% για τον μήνα Ιούλιο του 2006. 

Πίνακας 32. Μηνιαίες πληρότητες ξενοδοχείων Πιερίας 
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4.3 Αγορά – Στόχος 

Η αγορά στην οποία είναι αναγκαίο να εστιάσει η εν λόγω ξενοδοχειακή μονάδα 

χρειάζεται να συμβαδίζει με τη θεματική της υπόσταση και με τη δραστηριοποίηση της.  

Σε προηγούμενο κεφάλαιο μελετήθηκε το προφίλ των τουριστών, οι οποίοι 

ταξιδεύουν στη χώρα μας με σκοπό τη γνωριμία με τη πολιτιστική κληρονομιά, με τη 

μυθολογία, την ιστορία, την γαστρονομία κ.α. Άνθρωποι, οι οποίοι δεν αναζητούν μονάχα το 

παραδοσιακό τουριστικό προϊόν της χώρας, τον ήλιο και την θάλασσα. 

Σύμφωνα με μελέτες αλλά και με βάση τον χαρακτήρα της ξενοδοχειακής μονάδας, η 

επιχείρηση θα απευθυνθεί σε άτομα ηλικίας από 25 έως 50 ετών, υψηλού μορφωτικού 

επιπέδου και ταυτόχρονα υψηλών εισοδημάτων. Η διαμόρφωση του χώρου και των 

δωματίων μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ενός ζευγαριού, ωστόσο υπάρχουν δωμάτια και 

για τριμελής οικογένειες.   

Προτού αναφερθούν οι χώρες στις οποίες θα απευθυνθεί η ξενοδοχειακή μονάδα, 

πρέπει να γίνει λόγος για τη δαπάνη ανά ταξίδι των μη κατοίκων στην Ελλάδα κατά τα 

δημοσιευμένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τα έτη 2005-2013. 
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Πίνακας 33. Στοιχεία Τράπεζας της Ελλάδος  

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, 2014 

 

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει την κίνηση και τη δαπάνη των τουριστών από τις χώρες 

είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως παρατηρούμε η Αυστρία, το Βέλγιο, η 

Γερμανία, η Αυστραλία, η Η.Π.Α. και ο Καναδάς παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις και 

δαπανούν κάθε χρόνο περισσότερα, παρά την οικονομική κρίση που έγινε ιδιαίτερα αισθητή 

το 2012. Σύμφωνα με τη τάση, οι χώρες αυτές καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρωσία 

θα δαπανούν κάθε χρόνο όλο και περισσότερο, ιδίως μετά την ανάκαμψη τους από την 

κρίση. 



 162 

Επομένως και με βάση τη τμηματοποίηση της αγοράς και τα παραπάνω, η υπό 

εξέταση ξενοδοχειακή μονάδα θα πρέπει να απευθυνθεί και να καλύψει με επιτυχία τα 

ακόλουθα τμήματα αγοράς δυνητικών πελατών, κυρίως υψηλών εισοδημάτων, όπως 

προαναφέρθηκε, που επισκέπτονται το Λιτόχωρο για διακοπές κυρίως πολιτιστικού, 

θρησκευτικού, αθλητικού ενδιαφέροντος και εν συνεχεία για αναψυχή, δεδομένου του 

χαρακτήρα της μονάδος.  

 Βρετανοί επισκέπτες που επιλέγουν το νομό της Πιερίας αλλά και πιο συγκεκριμένα 

το Λιτόχωρο ως προορισμό για καλοκαιρινές κυρίως αλλά και για χειμερινές 

διακοπές, μιας που η περιοχή συνδυάζει τόσο θάλασσα όσο και το φημισμένο βουνό 

του Ολύμπου. Είναι αποδεδειγμένο, όπως και στον πίνακα της συγκεκριμένης 

ενότητας, ότι οι Βρετανοί τουρίστες αυξάνουν τη δαπάνη στη χώρα μας. Με βάση 

επίσης, το προφίλ των τουριστών από στοιχεία του ΣΕΤΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο 

επισκέπτεται την Ελλάδα για «Πολιτιστικό» κυρίως τουρισμό.  

 Γερμανοί, Αυστριακοί ή Βέλγοι επισκέπτες, οι οποίοι έχουν υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο και ταξιδεύουν στην Ελλάδα με σκοπό να θαυμάσουν και να γνωρίσουν από 

κοντά την πολιτιστική κληρονομιά και τον φυσικό της πλούτο. Η Κεντρική Ευρώπη, 

όπως έχουν δείξει τα στοιχεία του ΣΕΤΕ και της Στατιστικής Αρχής, δαπανούν όλο 

και περισσότερα χρήματα ενώ παράλληλα το ποσοστό που ταξιδεύει για πολιτιστικό 

τουρισμό είναι ιδιαίτερα υψηλό. Οι Γερμανοί μάλιστα διανυκτερεύουν από 4 έως 7 

νύχτες στη χώρα μας σε ποσοστό της τάξης του 54%. 

 Ρώσοι επισκέπτες που επιλέγουν την Ελλάδα όλο και περισσότερο τα τελευταία 

χρόνια, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών της χώρας. Οι Ρώσοι τουρίστες επίσης 

δαπανούν περισσότερα χρήματα, όπως παρατηρείται και στον παραπάνω σχετικό 

πίνακα, παρότι το έτος 2013 σημειώθηκε μια μείωση, η οποία μπορεί να 

δικαιολογηθεί λόγω της κρίσης. 

 Ρουμάνοι επισκέπτες, οι οποίοι με βάση των ανταγωνισμό της περιοχής φαίνεται να 

ταξιδεύουν για πολιτιστικό τουρισμό συχνότερα και με σημαντική αύξηση τα 

τελευταία τρία χρόνια. 

 Εγχώριοι τουρίστες, οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν και να βιώσουν μια μοναδική 

εμπειρία, όμοια με την εποχή που κυριαρχούσαν οι Δώδεκα Θεοί του Ολύμπου.  
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Οι συγκεκριμένες χώρες επιλέχθηκαν με βάση τη συνολική τουριστική δαπάνη και το 

προφίλ των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα για πολιτιστικό και θρησκευτικό 

τουρισμό. 

Τέλος, λόγω της ιδιομορφίας του ξενοδοχείου αλλά και της δυνατότητας διάφορων 

δραστηριοτήτων και παραχώρησης αιθουσών για εκδηλώσεις ή συνέδρια, δυνητική αγορά 

της μονάδας μπορούν να αποτελούν και μη πελάτες αυτού, οι οποίοι θέλουν να απολαύσουν 

τις υπηρεσίες του.   

4.4 Τοποθέτηση 

Η τοποθέτηση της επιχείρησης είναι μια σημαντική διαδικασία σχεδιασμού της 

εταιρικής προσφοράς και εικόνας έτσι ώστε να κατακτήσει η επωνυμία και η μάρκα της ένα 

ξεχωριστό μέρος στο μυαλό του κοινού - στόχου. Σύμφωνα με τον Kotler, 2000, το τελικό 

αποτέλεσμα της τοποθέτησης είναι η επιτυχημένη δημιουργία μιας πελατοκεντρικής 

πρότασης αξίας (proposition value), μιας συγκεκριμένης αιτίας να αγοράσει το κοινό - 

στόχος το προϊόν. 

Η διαδικασία της τοποθέτησης γίνεται συνήθως με βάση τη σχέση τιμής – ποιότητας, 

τη χρήση ή την εφαρμογή του προϊόντος, με βάση τον χρήστη του προϊόντος, τη προϊοντική 

κατηγορία, τον ανταγωνιστή, με βάση συγκεκριμένα προϊοντικά χαρακτηριστικά, οφέλη και 

με τη χρήση μίγματος βάσεων. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η υπό εξέταση ξενοδοχειακή μονάδα θα προχωρήσει 

σε τοποθέτηση, εφόσον πραγματοποιηθεί αναγνώριση των ανταγωνιστικών προϊόντων που 

στοχεύουν στο ίδιο κοινό και του συνόλου των σημαντικών χαρακτηριστικών που ορίζουν 

τον «προϊοντικό χώρο», στον οποίο βρίσκονται οι τοποθετήσεις των υπαρχόντων, 

ανταγωνιστικών προσφορών. Επίσης, πριν τη τοποθέτηση θα συλλεχθούν πληροφορίες από 

ένα δείγμα υπαρχόντων και δυνητικών καταναλωτών για τις αντιλήψεις τους για τα προϊόντα 

σε σχέση με τα σημαντικά χαρακτηριστικά τους, θα εξεταστεί η τοποθέτηση των 

ανταγωνιστικών προϊόντων και η ένταση του ανταγωνισμού, θα αποφασιστεί ποιος 

συνδυασμός χαρακτηριστικών είναι αυτός που προτιμάται περισσότερο από τους 

καταναλωτές, θα εξεταστεί το ταίριασμα μεταξύ των προτιμήσεων των τμημάτων της αγοράς 

και της παρούσας τοποθέτησης του προϊόντος, ενώ τέλος θα δηλωθεί η τοποθέτηση ή η 

πρόταση αξίας, η οποία θα καθοδηγήσει την ανάπτυξη και την εφαρμογή της στρατηγικής 

Μάρκετινγκ. 
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Τέλος, η επιθυμητή τοποθέτηση της εν λόγω ξενοδοχειακής μονάδας για τα προϊόντα 

και υπηρεσίες της, παρουσιάζεται στο παρακάτω «χάρτη αποτύπωσης της αντίληψης» του 

καταναλωτή. Αυτό που επιθυμεί η επιχείρηση δηλαδή είναι να αντιλαμβάνονται οι πελάτες 

της ότι προσφέρει σχετικά υψηλής τιμής υπηρεσίες αλλά ταυτόχρονα απαράμιλλης 

ποιότητας. 

 

Πίνακας 34. Χάρτης αποτύπωσης της αντίληψης του καταναλωτή 

 

 

4.5 Μίγμα μάρκετινγκ 

Το μίγμα Μάρκετινγκ που θα ακολουθήσει η επιχείρηση θα αναλυθεί μέσω της 

εξέτασης τεσσάρων βασικών αξόνων. 

 Τις προσφερόμενες υπηρεσίες στους πελάτες της επιχείρησης. 

 Την τιμολογιακή πολιτική για τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. 

 Τα κανάλια διάθεσης των προσφερόμενων υπηρεσιών της ξενοδοχειακής μονάδας. 

 Τις προωθητικές ενέργειες και τη διαφήμιση που θα επικοινωνήσουν στις 

στοχευμένες αγορές τα πλεονεκτήματα και τη προσφερόμενη αξία από τη 

ξενοδοχειακή μονάδα.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 165 

Γράφημα 11. Μίγμα Μάρκετινγκ 

 

4.5.1 Προϊόντα και υπηρεσίες  

H βασική προσφερόμενη υπηρεσία της ξενοδοχειακής μονάδας προς τους πελάτες της 

είναι οι διανυκτερεύσεις σε πολυτελή θεματικά δωμάτια που διαθέτει. Πιο συγκεκριμένα, θα 

παρέχονται πέντε Superior, τέσσερα Deluxe δωμάτια και δώδεκα King Σουίτες με θέμα τους 

«Δώδεκα Θεούς του Ολύμπου». Τα Superior δωμάτια και οι King Σουίτες θα έχουν τη 

δυνατότητα φιλοξενίας δύο ατόμων, ενώ τα Deluxe θα μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι και 

μια τριμελής οικογένεια.  

Όλα τα δωμάτια θα προσφέρουν θέα στο μαγευτικό βουνό του Ολύμπου και θα είναι 

πλήρως εξοπλισμένα, με όλες τις ανέσεις, για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών τους. 

Επίσης, όλα θα είναι κλιματιζόμενα, άνετα σε χώρο, μοντέρνα, με κομψή επίπλωση, 

επιλεγμένα υφάσματα και διαμορφωμένα ώστε να θυμίζουν μια άλλη εποχή, αυτή των 

Δώδεκα Θεών. Ο μοντέρνος φωτισμός τους αλλά και τα συστήματα ύψους και τηλεόρασης 

θα είναι πλήρως ελεγχόμενα από μια εύχρηστη κονσόλα. Τα μπάνια θα είναι επενδυμένα με 

μάρμαρο και θα διαθέτουν νιπτήρα, μπανιέρα, ντουζιέρα και όλα τα συναφή υψηλής 

ποιότητας προϊόντων, όπως ειδικά σαμπουάν από ελιά, πετσέτες, μπουρνούζια, στεγνωτήρες 

μαλλιών κ.α. Ακόμα, όλα τα δωμάτια θα διαθέτουν ιδιωτικό μπαλκόνι ενώ ο κλιματισμός 

των δωματίων θα μπορεί να προσαρμοστεί με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του 

εκάστοτε πελάτη.  
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Επιπροσθέτως, όλα τα δωμάτια θα είναι εξοπλισμένα με τελευταίας τεχνολογίας LED 

τηλεοράσεις με πρόσβαση σε πληθώρα δορυφορικών καναλιών, ειδικά συστήματα ήχου με 

συνδεσιμότητα με όλες τις συσκευές και ειδικές θυρίδες φόρτισης USB. Μάλιστα, με το 

Check in στο ξενοδοχείο και την είσοδο στο δωμάτιο, θα προβάλλεται η ιστορία του 

Λιτόχωρου, η μυθολογία του βουνού και οι Δώδεκα Θεοί του Ολύμπου σε ένα ολιγόλεπτο 

βίντεο.  

Παράλληλα, η πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο θα είναι δωρεάν για όλους τους 

ενοίκους. Τα δωμάτια θα διαθέτουν επίσης, μίνι μπαρ εξοπλισμένο με ποικιλία ροφημάτων 

και σνακ ενώ καθημερινά θα προσφέρονται μπουκάλια νερού και φρούτα στους επισκέπτες 

του ξενοδοχείου. Μέσω του τηλεφώνου θα μπορούν να επικοινωνήσουν ανά πάσα στιγμή για 

όλο το 24ώρο με τη ρεσεψιόν για οτιδήποτε χρειαστούν. Τέλος, όλα τα δωμάτια θα 

διαθέτουν γκαρνταρόμπα και χρηματοκιβώτιο για τη φύλαξη πολύτιμων αντικειμένων. Οι 

υπηρεσίες housekeeping και το room service θα είναι διαθέσιμα όλο το 24ώρο.  

Από την άλλη οι King Σουίτες θα είναι άρτια εξοπλισμένες ακόμα και με αγάλματα -

προσομοιώσεις των Δώδεκα Θεών, θα διαθέτουν King μέγεθος κρεβάτια με μεταξωτά 

σεντόνια, δερμάτινους καναπέδες, γραφείο, ενώ το μπάνιο θα είναι πολυτελές και θα 

περιλαμβάνει διπλούς νιπτήρες και Jacuzzi, πέρα από τα υπόλοιπα βασικά είδη. 

Εκτός από τη βασική υπηρεσία της διανυκτέρευσης, το ξενοδοχείο θα διαθέτει και 

μια πληθώρα συμπληρωματικών προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως είναι για παράδειγμα ένα 

πολυτελές εστιατόριο, το οποίο θα αποτελεί το κεντρικό εστιατόριο και θα λειτουργεί για 

πρωινό που όλοι οι ένοικοι θα μπορούν με την κράτηση τους να απολαμβάνουν, καθώς και 

για μεσημεριανό ή δείπνο, με μια εξτρά χρέωση. Το εστιατόριο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες 

των πελατών μέσω επιλεγμένων γαστρονομικών προτάσεων, με εδέσματα και τοπικά πιάτα, 

με κρασί και όλες τις ανέσεις που φημίζεται ότι είχαν οι Θεοί του Ολύμπου. Το άψογο 

service και το καλά εκπαιδευμένο προσωπικό θα συνεισφέρει επιπλέον στην βέλτιστη 

ικανοποίηση των πελατών του. 

Επιπλέον, η ξενοδοχειακή μονάδα θα διαθέτει μια μεγάλης χωρητικότητας αίθουσα 

συνεδριάσεων ή εκδηλώσεων, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μέσω κράτησης της 

για κάποιο event από μη πελάτες της μονάδας είτε για διάφορες θεματικές βραδιές που θα 

διοργανώνονται από το ξενοδοχείο με σκοπό την διασκέδαση των πελατών του. Στη διάθεση 

των πελατών θα είναι και το μπαρ του ξενοδοχείου, το οποίο θα λειτουργεί τις απογευματινές 

ώρες έως και την ολοκλήρωση των θεματικών βραδιών ή διαφόρων εκδηλώσεων που θα 
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πραγματοποιούνται στη μονάδα. Εξειδικευμένα bar tenders θα αναλαμβάνουν τη μίξη των 

ποτών για να προσφέρουν τις καλύτερες επιλογές στους πελάτες. 

Βέβαια, από ένα τέτοιο ξενοδοχείο δεν θα μπορούσε να λείπει ένα σπα. Γι’ αυτό το 

λόγο, η μονάδα θα προσφέρει μέσω του σπα της, μοναδικές στιγμές χαλάρωσης κυρίως σε 

πελάτες της αλλά και σε όσους, εκτός των ενοίκων, θέλουν να απολαύσουν στιγμές ευεξίας. 

Θα προσφέρονται όλες οι μορφές μασάζ από εξειδικευμένους θεραπευτές αλλά και όλες οι 

θεραπείες περιποίησης που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν και τους πιο απαιτητικούς 

πελάτες. Υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως είναι η σάουνα θα είναι διαθέσιμα στον χώρο του 

σπα.  

Οι πελάτες του ξενοδοχείου θα μπορούν παράλληλα να απολαύσουν τις ποικίλες 

δραστηριότητες που αυτό παρέχει, όπως είναι το τένις, η πεζοπορία και η άθληση στο βουνό 

με εκπαιδευτή. Επιπλέον, σε περιπτώσεις που θα ζητηθεί μπορούν να παρέχονται ποδήλατα 

για εξορμήσεις στον Όλυμπο. Τέλος, θα δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς από και προς το 

κοντινότερο αεροδρόμιο, αυτό της Θεσσαλονίκης, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πελατών.  

Συμπερασματικά, οι προσφερόμενες θεματικές και μη υπηρεσίες της ξενοδοχειακής 

μονάδας, όπως περιγράφηκαν παραπάνω, αναμένεται να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες και 

τις απαιτήσεις των πελατών – στόχων της, προσθέτοντας μάλιστα ποιότητα στη διαμονή τους 

και δημιουργώντας μια αξέχαστη εμπειρία που θα θέλουν να επαναλάβουν με τη πρώτη 

ευκαιρία. 

4.5.2 Τιμολογιακή πολιτική  

Η τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει η ξενοδοχειακή μονάδα θα στηριχτεί σε 

λογικά κυμαινόμενες τιμές, ανάλογες με την προσφορά των αντίστοιχων ποιοτικών 

υπηρεσιών ενός πολυτελούς θεματικού ξενοδοχείου και μετά από σύγκριση και αξιολόγηση 

των τιμών των αντίστοιχων ανταγωνιστών. Η διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής θα 

στηριχθεί σε δύο κεντρικούς άξονες; 

 Το είδος του δωματίου ανάλογα με την κατηγοριοποίηση που έχει προαναφερθεί και 

το μέγεθός τους. 

 Τη σεζόν κατά την οποία γίνεται η ενοικίαση του δωματίου (υψηλή, μεσαία, χαμηλή). 

Οι υψηλότερες τιμές τίθενται κατά τη διάρκεια της υψηλής σεζόν, όπου η ζήτηση για 

δωμάτια είναι αυξημένη.  
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Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω παραμέτρων οδηγεί σε διαφορετική τιμολόγηση 

ανά περίπτωση. Η τιμολόγηση δηλαδή θα έχει μια ιδιαίτερη μορφή, την τιμολόγηση κύρους. 

Οι τιμές θα τεθούν εξαρχής υψηλά, ώστε η ποιότητα και η ξενοδοχειακή μονάδα να 

αποτελέσουν δύο ταυτόσημες έννοιες.  

Ο πελάτης θα πρέπει να έχει υψηλές προσδοκίες από την ποιότητα και την 

μοναδικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και γι’ αυτό το λόγο θα διατίθεται να καταβάλει 

ένα υψηλότερο αντίτιμο. Άλλωστε η μοναδικότητα της ξενοδοχειακής μονάδας στηρίζεται 

στο γεγονός ότι αποτελεί την αποκλειστική θεματική μονάδα στον νομό, η οποία ταξιδεύει 

τους επισκέπτες της σε μια άλλη εποχή παρέχοντας τους ταυτόχρονα όμορφες εμπειρίες.  

Ο ακόλουθος πίνακας 35 παρουσιάζει τις τιμές χρέωσης ανάλογα με τον τύπο του 

δωματίου και της σεζόν. 

Πίνακας 35. Τιμές χρέωσης δωματίων της 12 Olympian Gods Boutique 

Superior Δωμάτια Deluxe Δωμάτια King Suite

Χαμηλή Σεζόν 80,00 € 100,00 € 140,00 €

Μεσαία Σεζόν 100,00 € 120,00 € 170,00 €

Υψηλή Σεζόν 120,00 € 150,00 € 210,00 €

Πολύ Υψηλή Σεζόν 150,00 € 170,00 € 250,00 €  

Ως χαμηλή σεζόν θεωρούνται οι μήνες που παρουσιάζουν τη χαμηλότερη πληρότητα. 

Αυτοί για το Λιτόχωρο είναι ο Φεβρουάριος, ο Μάρτιος και ο Νοέμβριος. Αντίστοιχα, η 

μεσαία σεζόν αφορά τους μήνες Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Απρίλιος, Μάιος και Οκτώβριος. Ο 

Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Σεπτέμβριος είναι οι μήνες με μεγάλη τουριστική κινητικότητα ενώ 

ο Αύγουστος αποτελεί την πιο υψηλή σεζόν. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. 13%. 

Επίσης, στις τιμές ισχύει πρωϊνό, το οποίο δίνεται χωρίς επιπλέον χρέωση. Αντίθετα, 

τα ποτά και τα υπόλοιπα γεύματα, όπως είναι το μεσημεριανό ή το βραδινό χρεώνονται με το 

ποσό των 10€ έως 100€ ανά άτομο, ανάλογα τις προτιμήσεις, την ποικιλία και την υπηρεσία - 

προϊόν.   

4.5.3 Κανάλια διάθεσης και διανομής 

Τα κανάλια διάθεσης και διανομής είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τις επιχειρήσεις, 

εφόσον η σωστή επιλογή του τρόπου διάθεσης των υπηρεσιών μπορεί να συνεισφέρει, να 

στηρίξει και να παρέχει υψηλά έσοδα και πωλήσεις σε αυτές.  
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Το βασικό κανάλι κρατήσεων για τη συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα θα 

αποτελούν συμφωνίες που θα επιτευχθούν με διάφορους ταξιδιωτικούς πράκτορες του 

εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού στις στοχευμένες αγορές που έχουν προαναφερθεί. 

Μάλιστα η συνεργασία με τις επιχειρήσεις όπως είναι η Thomas Cook, ο Zorpidis, ο 

Mouzendis κ.α, θα αποτελέσουν κινητήριο δύναμη για την περαιτέρω ανάπτυξη αλλά και 

αναγνώριση της μονάδας παγκοσμίως. Επίσης, η ξενοδοχειακή μονάδα θα διαφημίζεται και 

θα προβάλλεται στις ηλεκτρονικές μηχανές Metasearch, με σκοπό την προσέλκυση 

περισσοτέρων πελατών.   

Μέσω αυτών των μεθόδων, θα πραγματοποιείται η πλειοψηφία των κρατήσεων της 

μονάδας, τουλάχιστον για τα πρώτα δύο έτη της λειτουργίας της. Οι συγκεκριμένες μέθοδοι 

αποτελούν μια δοκιμασμένη και ασφαλή στρατηγική παρ‘ όλο το κόστος από τις προμήθειες 

των πρακτόρων, καθώς αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τα αποτελέσματα της εν λόγω 

επένδυσης.   

Σε αρκετές περιπτώσεις, η επιλογή αυτών των πρακτόρων από το εξωτερικό και το 

εσωτερικό μπορεί να εξασφαλίσει τη πληρότητα των δωματίων, περιορίζοντας σημαντικά το 

επενδυτικό ρίσκο της αγοράς. Ωστόσο, οι πιέσεις για μειώσεις τιμών από τους πράκτορες και 

οι προμήθειες που αποκομίζουν ενδέχεται να είναι όλο και μεγαλύτερες ενώ η εξάρτηση από 

ένα μόνο κανάλι διάθεσης προϊόντων είναι πιθανό να ενέχει σοβαρούς κινδύνους που 

πιθανόν να επηρεάσουν αρνητικά σε ορισμένες περιπτώσεις. Για τη μείωση αυτού του 

κινδύνου, η ξενοδοχειακή μονάδα θα δημιουργήσει μια ιστοσελίδα, μέσα από την οποία θα 

δίνεται η δυνατότητα απευθείας κρατήσεων. Κρατήσεις θα μπορούν επίσης να 

πραγματοποιηθούν και μέσω της απευθείας επαφής μεταξύ πελατών και της επιχείρησης. 

Τέλος, η δημιουργία σελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί έναν ακόμα 

τρόπο προβολής της επιχείρησης και δημιουργίας ζήτησης χωρίς τη βοήθεια και τη 

συμμετοχή των ενδιάμεσων.  

4.5.4 Προωθητικές ενέργειες και διαφήμιση  

Οι προωθητικές ενέργειες καθώς και η διαφήμιση αποτελούν μείζονος σημασίας 

μεθόδους για τη παρουσίαση της επιχείρησης στην αγορά και τη δημιουργία καλής εικόνας 

και φήμης.  

Για να ανταποκριθεί η προώθηση στους στόχους της, χρησιμοποιούνται διάφορα 

εργαλεία που αποτελούν το "μίγμα προώθησης". Αυτά είναι η διαφήμιση, οι προσωπικές 
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πωλήσεις, η προώθηση πωλήσεων (οι εκθέσεις, τα δείγματα, οι εκπτώσεις, οι προσφορές), η 

δημοσιότητα – διαφήμιση και οι δημόσιες σχέσεις. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι στόχοι της ξενοδοχειακής μονάδας ανά κατηγορία 

του μίγματος προώθησης (promotion mix) είναι: 

1. Η διαφήμιση, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τις στρατηγικές συμμαχίες με 

ταξιδιωτικά γραφεία, online μηχανές μεταναζήτησης και την ιστοσελίδα της 

επιχείρησης, με σκοπό την ενίσχυση της εικόνας, την ενθάρρυνση της δοκιμής, την 

αλλαγή της στάσης και της συμπεριφοράς των καταναλωτών, την απόκριση σε 

κινήσεις των ανταγωνιστών καθώς και την αύξηση της επισκεψιμότητας. 

2. Η προώθηση πωλήσεων, η οποία επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή της επιχείρησης σε 

εκθέσεις, ενισχύει το χτίσιμο καλών σχέσεων με τους πελάτες και ενθαρρύνει την 

επαναγορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 

3. Οι προσωπικές πωλήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσα από την άμεση πώληση 

και την προσωπική επαφή του πελάτη – τουρίστα με την ξενοδοχειακή μονάδα και το 

προσωπικό της, ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων πελατών, αυξάνει την 

επισκεψιμότητα και υποστηρίζει ή διατηρεί τους υπάρχοντες ή νέους πελάτες. 

4. Τέλος, οι δημόσιες σχέσεις, οι οποίες γίνονται μέσα από την οργάνωση επισκέψεων 

και τις διάφορες δραστηριότητες της επιχείρησης, όπως χορηγίες κ.α., χτίζει την 

εικόνα και τη φήμη του ξενοδοχείου, ανταποκρίνεται σε άσχημα νέα, ενθαρρύνει τη 

δοκιμή, αλλάζει τις στάσεις και προετοιμάζει τις αγορές για μελλοντικές κινήσεις.  

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η υπό εξέταση ξενοδοχειακή μονάδα θα εστιάσει 

εκτός των άλλων και σε ενέργειες internet μάρκετινγκ. Στη σημερινή κοινωνία και με την 

εξέλιξη της τεχνολογία να είναι ραγδαία, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ανεξαρτήτως 

φύλου και πλέον ηλικίας, αξιοποιούν τις δυνατότητες του internet για εύρεση και αναζήτηση 

πληροφοριών, ενημέρωση, επικοινωνία με άλλους κ.α. Σε μια τόσο εξελισσόμενη κοινωνία, 

οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν τις τάσεις και να προσαρμοστούν αναλόγως.  

Πιο συγκεκριμένα, το Internet Μάρκετινγκ, που συχνά αποκαλείται Online 

Μάρκετινγκ ή e-marketing, είναι ουσιαστικά οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα που 

διεξάγεται στο διαδίκτυο. Σε αυτό δεν περιλαμβάνεται μόνο η διαφήμιση που εμφανίζεται 

στις ιστοσελίδες αλλά και άλλα είδη online δραστηριοτήτων, όπως είναι το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο και η κοινωνική δικτύωση. 
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Η διαφήμιση στο διαδίκτυο είναι ένας κλάδος με μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία 

χρόνια. Η προβολή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και η διαφήμιση μέσω της Google 

αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες που συμβάλλουν στο να γίνει η επιχείρηση πιο 

γνωστή σε παγκόσμιο επίπεδο. Επομένως, η εν λόγω ξενοδοχειακή μονάδα θα 

χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα με σκοπό τη δημιουργία αναγνωρισιμότητας 

και ευνοϊκότερου κλίματος προς αυτή.  

4.6 Προϋπολογισμός μάρκετινγκ 

Οι ενέργειες του μάρκετινγκ είναι εξαιρετικά σημαντικές, όπως έχει προαναφερθεί, 

ιδίως στις νεοσύστατες επιχειρήσεις, μιας που βοηθάνε στην γρηγορότερη αναγνωρισιμότητα 

της ξενοδοχειακής μονάδας, στην προκείμενη περίπτωση, αλλά αυξάνουν και τις πωλήσεις 

αυτής και έπειτα την κερδοφορία της.  

Ο προϋπολογισμός του μάρκετινγκ είναι ένα κεφάλαιο που θα πρέπει να εξεταστεί, 

προκειμένου να κατανοηθεί από την επιχείρηση το κόστος των ενεργειών της καθώς και να 

εκτιμηθεί και να αξιολογηθεί στο τέλος η επίδραση που είχε και αν το αποτέλεσμα 

ανταποκρινόταν στις προσδοκίες της διοίκησης. 

Η υπό εξέταση ξενοδοχειακή μονάδα θα ενισχύσει την παρουσία της στον κλάδο με 

ενέργειες μάρκετινγκ, όπως είναι για παράδειγμα οι εκδηλώσεις που θα διοργανώνει σε 

τακτά χρονικά διαστήματα (cocktail party, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις κ.α.). Οι εκδηλώσεις 

προϋπολογίζεται ότι θα ξεκινούν με το διαθέσιμο ποσό των 500€ το οποίο θα αυξάνεται κατά 

10% κάθε χρόνο. Αν και το αρχικό ποσό είναι ελάχιστο, φαίνεται μετά από έρευνα και 

επικοινωνία με διάφορα ξενοδοχεία του νομού να επαρκεί για να καλύψει μια ακόμα και 

μεγάλη εκδήλωση, εφόσον την διοργάνωση την αναλαμβάνει η ίδια ξενοδοχειακή μονάδα 

και τα έξοδα περιορίζονται αποκλειστικά στους καλεσμένους.  

Επιπλέον, θα υπάρξει έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και θα 

δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα ευανάγνωστη και κατανοητή. Η ιστοσελίδα θα υποστηρίζει στο 

ηλεκτρονικό της σύστημα τις γλώσσες από την ομάδα στόχου της επιχείρησης, θα δίνει τη 

δυνατότητα στους χρήστες να δουν μόνο μερικούς από τους χώρους της, πλην των δώδεκα 

King δωματίων που θα απεικονίζουν τους Θεούς του Ολύμπου, θα ενημερώνει το κοινό για 

εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που θα λαμβάνουν μέρος και φυσικά θα δίνει την 

ευκαιρία για ηλεκτρονικές κρατήσεις. Το κόστος της υπολογίζεται να είναι 1.500€ ενώ η 

διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα αυξάνεται κάθε χρόνο κατά 0,1% επί του 

τζίρου.  



 172 

Εκτός από τα παραπάνω, η ξενοδοχειακή μονάδα θα συνεργαστεί με ταξιδιωτικά 

πρακτορεία και Μηχανές Mεταναζήτησης όπως είναι το Booking και το TripAdvisor, με 

σκοπό να αυξήσει τις πωλήσεις της το πρώτο χρονικό διάστημα και να διαφημιστεί και να 

αναγνωριστεί σε όσον το δυνατό μεγαλύτερο κοινό. Η Thomas Cook, o Zorpidis και o 

Mouzenidis αποτελούν τα κύρια ταξιδιωτικά πρακτορεία. Η προμήθεια των Μηχανών 

Μεταναζήτησης εκτιμάται να είναι 15%. Με βάση τις πωλήσεις από τα εν λόγω πρακτορεία 

και την προμήθεια που αντιστοιχεί στο καθένα υπολογίζεται το κόστος της επιχείρησης.  

Παρακάτω παρουσιάζεται γράφημα, που απεικονίζει τις ενέργειες μάρκετινγκ και το 

κόστος αυτών.  

Γράφημα 12. Ενέργειες και κόστος μάρκετινγκ 

 

 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, το κόστος προώθησης και προβολής με σκοπό την 

αναγνωρισιμότητα ενός ξενοδοχείου είναι αυξημένο, γι’ αυτό το λόγο η ξενοδοχειακή 

μονάδα με διάφορες εκδηλώσεις αλλά και με τη μέγιστη ικανοποίηση που θα παρέχει, 

στοχεύει με την πάροδο των πρώτων τεσσάρων ετών να στηρίξει και να ενισχύσει τις 

πωλήσεις της. 
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Κεφάλαιο 5
ο
 : Προβλέψεις Εσόδων 

Οι προβλέψεις των εσόδων αποτελούν ένα από τα κυριότερα κεφάλαια του 

επιχειρηματικού πλάνου, εφόσον αποτελούν τη πρώτη εικόνα της επιχείρησης και δείχνουν 

το κατά πόσο αυτή μπορεί με τη πάροδο του χρόνου να είναι βιώσιμη.  

Οι πηγές εισοδημάτων της υπό εξέταση ξενοδοχειακής μονάδας για την δεκαετία που 

εξετάζεται θα είναι οι ακόλουθες: 

 Έσοδα από ενοικιάσεις δωματίων 

 Έσοδα από το εστιατόριο της ξενοδοχειακής μονάδας 

 Έσοδα από τις δραστηριότητες και την υπηρεσία μεταφοράς 

 Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σπα  

 

5.1 Έσοδα από ενοικιάσεις των δωματίων της ξενοδοχειακής μονάδας 

Για τη πρόγνωση της αναμενόμενης ζήτησης σε ενοικίαση δωματίων, το πρώτο 

βασικό στοιχείο που λήφθηκε υπόψη είναι η δυναμικότητα του ξενοδοχείου, δηλαδή ποιος 

είναι ο μέγιστος αριθμός δωματίων που μπορεί να διαθέσει προς ενοικίαση σε περίπτωση 

πληρότητας 100%. Όπως έχει προαναφερθεί και σε προηγούμενες ενότητες του 

επιχειρηματικού πλάνου, η εν λόγω ξενοδοχειακή μονάδα διαθέτει συνολικά είκοσι ένα 

δωμάτια, από τα οποία τα πέντε είναι Superior, τα τέσσερα είναι Deluxe και τα δώδεκα είναι 

King Σουίτες.  

Το ξενοδοχείο αναμένεται να λειτουργεί όλο τον χρόνο για τα επόμενα δέκα έτη, ενώ 

ο αριθμός των δωματίων δεν αναμένεται να μεταβληθεί. Οι υπολογισμοί για την πρόβλεψη 

των εσόδων από τις ενοικιάσεις δωματίων έγινε με βάση τα στοιχεία του ΕΟΤ για τον νομό 

της Πιερίας, αναφερόμενα στο 2006. Οι πληρότητες για τους υπόλοιπους μήνες εκτιμήθηκαν 

με βάση τη τηλεφωνική επικοινωνία με μερικά ξενοδοχεία του Λιτόχωρου που δέχτηκαν να 

γνωστοποιήσουν, αποκλειστικά για την συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, την πληρότητά 

τους.  
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Γράφημα 13. Πληρότητες 

 

Η τουριστική σεζόν έχει χωριστεί σε τέσσερις τύπους, σε χαμηλής διάρκειας τριών 

μηνών (Φεβρουάριος, Μάρτιος και Νοέμβριος), σε μεσαίας διάρκειας πέντε μηνών 

(Ιανουάριος, Απρίλιος, Μάιος, Οκτώβριος και Δεκέμβριος), σε υψηλής διάρκειας τριών 

μηνών (Ιούνιος, Ιούλιος και Σεπτέμβριος) και σε πολύ υψηλής διάρκειας ενός μήνα 

(Αύγουστος), με μια διαφορετική τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται στην κάθε μία.  

Για τη πρώτη δεκαετία λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας αναμένεται μια μικρή 

αύξηση στο συνολικό αριθμό ενοικίασης των δωματίων, η οποία οφείλεται τόσο στην 

αύξηση του τουριστικού ρεύματος στο νομό όσο και στη θεματικότητα του ξενοδοχείου 

αλλά και τις προγραμματισμένες προωθητικές ενέργειες του. Η αύξηση αναμένεται να 

κινηθεί στα επίπεδα του 0,5% ανά έτος για τη χαμηλή σεζόν, 1% ανά έτος για τη μεσαία 

σεζόν, 1,5% ανά έτος για την υψηλή σεζόν και 0,5% για την πολύ υψηλή σεζόν, γεγονός που 

δικαιολογείται πλήρως αν αναλογιστούμε τις αυξήσεις στον τουριστικό τομέα τα τελευταία 

χρόνια, την αυξητική τάση που αναμένεται να ακολουθήσει, τις όλο και περισσότερες 

αυξήσεις των τουριστών στη χώρα μας αλλά και στη περιοχή καθώς και τη συνεισφορά του 

τουρισμού στο ΑΕΠ της Ελλάδος.  
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Γράφημα 14. Αφίξεις, διανυκτερεύσεις και έσοδα από εισερχόμενο τουρισμό 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Τουριστικό Ισοζύγιο (Απρίλιος 2016), εκτιμήσεις του SETE 

Intelligence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 176 

Πίνακας 36. Ανάπτυξη 2014-2015 και προοπτικές ανάπτυξης το 2016-2017 σε επιλεγμένες 

χώρες. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, ο βαθμός πληρότητας της υπό εξέταση 

ξενοδοχειακής μονάδας ανά μήνα λειτουργίας για την επόμενη δεκαετία προκύπτει να είναι: 

Πίνακας 37. Πληρότητες ανά μήνα  

Ιανουάριος

Φεβρουάρι

ος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

Έτος 1 27% 15% 17% 32% 52% 64% 72% 81% 64% 45% 20% 30%

Έτος 2 30% 16% 18% 35% 57% 74% 83% 85% 74% 50% 21% 33%

Έτος 3 33% 17% 19% 39% 63% 85% 95% 89% 85% 54% 22% 36%

Έτος 4 36% 17% 20% 43% 69% 97% 100% 94% 97% 60% 23% 40%

Έτος 5 40% 18% 21% 47% 76% 100% 100% 98% 100% 66% 24% 44%

Έτος 6 43% 19% 22% 52% 84% 100% 100% 100% 100% 72% 26% 48%

Έτος 7 48% 20% 23% 57% 92% 100% 100% 100% 100% 80% 27% 53%

Έτος 8 53% 21% 24% 62% 100% 100% 100% 100% 100% 88% 28% 58%

Έτος 9 58% 22% 25% 69% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 30% 64%

Έτος 10 64% 23% 26% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 31% 71%
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Η πληρότητα των μηνών Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Νοέμβριος 

και Δεκέμβριος έχει προβλεφθεί ότι θα κυμανθεί σε χαμηλότερα επίπεδα από τους 

υπόλοιπους μήνες, ενώ αντίθετα οι μήνες Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος Αύγουστος και 

Σεπτέμβριος αναμένεται να κυμανθούν σε πολύ καλύτερα επίπεδα από τις μέσες τιμές. Αυτό 

προκύπτει λόγω των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής, η οποία συνδυάζει θάλασσα αλλά και το 

βουνό του Ολύμπου. Με την πάροδο των ετών η πληρότητα αυξάνεται, με τα ποσοστά που 

προαναφέρθηκαν, ενώ με βάση το βαθμό πληρότητας, τις διαθέσιμες ημέρες ανά μήνα, το 

πλήθος των δωματίων ανά κατηγορία και τις αναμενόμενες τιμές και χρεώσεις αυτών, 

προκύπτουν τα αναμενόμενα έσοδα από την ενοικίαση των δωματίων.  

Πίνακας 38. Έσοδα από πωλήσεις δωματίων 

Year TOTAL ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Έτος 1 548.648,10 € 25.277,40 € 10.416,00 € 13.069,60 € 28.992,00 € 48.682,40 € 71.424,00 € 83.030,40 € 111.237,30 € 71.424,00 € 42.129,00 € 14.880,00 € 28.086,00 €

Έτος 2 607.326,69 € 27.805,14 € 10.936,80 € 13.723,08 € 31.891,20 € 53.550,64 € 82.137,60 € 95.484,96 € 116.799,17 € 82.137,60 € 46.341,90 € 15.624,00 € 30.894,60 €

Έτος 3 673.193,21 € 30.585,65 € 11.483,64 € 14.409,23 € 35.080,32 € 58.905,70 € 94.458,24 € 109.807,70 € 122.639,12 € 94.458,24 € 50.976,09 € 16.405,20 € 33.984,06 €

Έτος 4 736.243,02 € 33.644,22 € 12.057,82 € 15.129,70 € 38.588,35 € 64.796,27 € 108.626,98 € 115.320,00 € 128.771,08 € 108.626,98 € 56.073,70 € 17.225,46 € 37.382,47 €

Έτος 5 773.896,77 € 37.008,64 € 12.660,71 € 15.886,18 € 42.447,19 € 71.275,90 € 111.600,00 € 115.320,00 € 135.209,63 € 111.600,00 € 61.681,07 € 18.086,73 € 41.120,71 €

Έτος 6 803.702,17 € 40.709,51 € 13.293,75 € 16.680,49 € 46.691,91 € 78.403,49 € 111.600,00 € 115.320,00 € 137.330,00 € 111.600,00 € 67.849,18 € 18.991,07 € 45.232,78 €

Έτος 7 834.039,12 € 44.780,46 € 13.958,44 € 17.514,51 € 51.361,10 € 86.243,84 € 111.600,00 € 115.320,00 € 137.330,00 € 111.600,00 € 74.634,09 € 19.940,62 € 49.756,06 €

Έτος 8 866.039,13 € 49.258,50 € 14.656,36 € 18.390,24 € 56.497,21 € 93.620,00 € 111.600,00 € 115.320,00 € 137.330,00 € 111.600,00 € 82.097,50 € 20.937,65 € 54.731,67 €

Έτος 9 892.996,83 € 54.184,35 € 15.389,18 € 19.309,75 € 62.146,93 € 93.620,00 € 111.600,00 € 115.320,00 € 137.330,00 € 111.600,00 € 90.307,25 € 21.984,54 € 60.204,84 €

Έτος 10 916.797,36 € 59.602,79 € 16.158,63 € 20.275,24 € 68.361,62 € 93.620,00 € 111.600,00 € 115.320,00 € 137.330,00 € 111.600,00 € 93.620,00 € 23.083,76 € 66.225,32 €

Total 7.652.882,41 € 402.856,66 € 131.011,33 € 164.388,02 € 462.057,81 € 742.718,25 € 1.026.246,82 € 1.095.563,06 € 1.301.306,30 € 1.026.246,82 € 665.709,78 € 187.159,04 € 447.618,51 €  
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Γράφημα 15. Πωλήσεις δωματίων ανά μήνα και συνολικές  
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Όσον αφορά την εκτίμηση των υπόλοιπων πηγών εισοδημάτων για την 

ξενοδοχειακή μονάδα είναι απαραίτητος ο υπολογισμός των πελατών που θα 

διαμένουν κάθε χρονική περίοδο. Για τον υπολογισμό των ατόμων που θα διαμένουν 

στο ξενοδοχείο, έχει υπολογισθεί ότι θα διαμένουν δύο άτομα στα δεκαεπτά δωμάτια 

ενώ τρία στα υπόλοιπα τέσσερα δωμάτια. Πολλαπλασιασμένο με την πληρότητα των 

δωματίων, προκύπτει ο αριθμός των πελατών του ξενοδοχείου ανά μήνα. 

5.2 Έσοδα από το εστιατόριο της ξενοδοχειακής μονάδας 

Εκτός από τα έσοδα που θα προκύψουν από τις ενοικιάσεις δωματίων της 

ξενοδοχειακής μονάδας, υπάρχουν και άλλες πηγές εσόδων. Αρχικά, το ξενοδοχείο 

θα διαθέτει ένα πολυτελές εστιατόριο, στο οποίο θα μπορούν οι επισκέπτες να 

απολαύσουν τρία γεύματα την ημέρα, δηλαδή πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. 

Έχει εκτιμηθεί ότι περίπου το 20% των ενοίκων θα προτιμούν μεσημεριανό ενώ το 

30% αυτών θα επιλέγει το δείπνο. Το πρωινό συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των 

δωματίων. Το μεσημεριανό αλλά και το βραδινό διατίθενται στη τιμή των 25€ ανά 

άτομο και περιλαμβάνει συγκεκριμένο μενού. Με βάση των αριθμό των πελατών ανά 

μήνα, τη πληρότητα του ξενοδοχείου, το πλήθος των ημερών κάθε μήνα, το βαθμό 

πληρότητας κάθε γεύματος και τη τιμή διάθεσης, προκύπτουν οι πωλήσεις του 

εστιατορίου  

Πίνακας 39. Έσοδα από πωλήσεις εστιατορίου 
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Γράφημα 16. Πωλήσεις εστιατορίου ανά μήνα και συνολικές 

 

 

Πωλήσεις Εστιατορίου Ανά  Μήνα 
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5.3 Έσοδα από τις δραστηριότητες και την υπηρεσία μεταφοράς της 

ξενοδοχειακής μονάδας 

Τα έσοδα από τις δραστηριότητες προκύπτουν με την ίδια ακριβώς λογική 

όπως και στην περίπτωση του εστιατορίου του ξενοδοχείου. Πιο συγκεκριμένα οι 

δραστηριότητες που θα διαθέτει το ξενοδοχείο είναι γήπεδο τένις, πεζοπορία με 

γυμναστή, ενοικίαση ποδηλάτου για εξορμήσεις στο βουνό ενώ ταυτόχρονα θα 

δίνεται η δυνατότητα για άθληση στο βουνό με γυμναστή. Έχει εκτιμηθεί ότι περίπου 

το 20% των ενοίκων θα προτιμούν να παίξουν τένις, το οποίο διατίθεται στη τιμή των 

10€ ανά άτομο, το 30% των ενοίκων θα κάνουν πεζοπορία, η οποία διατίθεται στη 

τιμή των 7€ ανά άτομο συμπεριλαμβανομένου ενός εκπαιδευτή για ασφάλεια, το 15% 

θα προτιμάει την ενοικίαση ποδηλάτων με σκοπό εξορμήσεις, κάτι που θα διατίθεται 

στη τιμή των 6€ ανά άτομο ενώ η άθληση στο βουνό με γυμναστή θα διατίθεται στη 

τιμή των 6€ ανά άτομο και εκτιμάται ότι θα προσελκύσει το 25% των πελατών του 

ξενοδοχείου.  

Επιπλέον, η ξενοδοχειακή μονάδα παρέχει την δυνατότητα μεταφοράς από και 

προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το οποίο εκτιμάται ότι θα ενδιαφέρει το 15% 

των πελατών της και θα διατίθεται στην τιμή των 30€ ανά άτομο αλλά και την 

μεταφορά από και προς την θάλασσα (Πλάκα Λιτόχωρου), το οποίο υπολογίζεται να 

προσελκύσει το 40% των πελατών ενώ η τιμή του κυμαίνεται στα 3€ ανά άτομο.  

Με βάση λοιπόν των αριθμό των πελατών ανά μήνα, την πληρότητα του 

ξενοδοχείου, το πλήθος των ημερών κάθε μήνα, το βαθμό πληρότητας κάθε 

δραστηριότητας και τη τιμή διάθεσης, προκύπτουν οι πωλήσεις των δραστηριοτήτων 

και των υπηρεσιών μεταφοράς. 

Πίνακας 40. Έσοδα από πωλήσεις δραστηριοτήτων και μεταφοράς 

Year TOTAL ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Έτος 1 92.677,49 € 4.889,75 € 2.453,64 € 3.078,73 € 5.608,32 € 9.417,30 € 11.216,64 € 13.039,34 € 14.669,26 € 11.216,64 € 8.149,59 € 3.505,20 € 5.433,06 €

Έτος 2 102.533,53 € 5.378,73 € 2.576,32 € 3.232,67 € 6.169,15 € 10.359,03 € 12.899,14 € 14.995,25 € 15.402,73 € 12.899,14 € 8.964,55 € 3.680,46 € 5.976,37 €

Έτος 3 113.581,95 € 5.916,60 € 2.705,14 € 3.394,30 € 6.786,07 € 11.394,94 € 14.834,01 € 17.244,53 € 16.172,86 € 14.834,01 € 9.861,00 € 3.864,48 € 6.574,00 €

Έτος 4 124.257,92 € 6.508,26 € 2.840,40 € 3.564,02 € 7.464,67 € 12.534,43 € 17.059,11 € 18.110,20 € 16.981,50 € 17.059,11 € 10.847,10 € 4.057,71 € 7.231,40 €

Έτος 5 131.022,47 € 7.159,09 € 2.982,41 € 3.742,22 € 8.211,14 € 13.787,87 € 17.526,00 € 18.110,20 € 17.830,58 € 17.526,00 € 11.931,81 € 4.260,59 € 7.954,54 €

Έτος 6 136.755,80 € 7.875,00 € 3.131,54 € 3.929,33 € 9.032,26 € 15.166,66 € 17.526,00 € 18.110,20 € 18.110,20 € 17.526,00 € 13.125,00 € 4.473,62 € 8.750,00 €

Έτος 7 142.727,41 € 8.662,50 € 3.288,11 € 4.125,80 € 9.935,48 € 16.683,33 € 17.526,00 € 18.110,20 € 18.110,20 € 17.526,00 € 14.437,50 € 4.697,30 € 9.625,00 €

Έτος 8 149.025,89 € 9.528,75 € 3.452,52 € 4.332,09 € 10.929,03 € 18.110,20 € 17.526,00 € 18.110,20 € 18.110,20 € 17.526,00 € 15.881,25 € 4.932,17 € 10.587,50 €

Έτος 9 154.354,38 € 10.481,62 € 3.625,14 € 4.548,69 € 12.021,93 € 18.110,20 € 17.526,00 € 18.110,20 € 18.110,20 € 17.526,00 € 17.469,37 € 5.178,78 € 11.646,25 €

Έτος 10 159.077,82 € 11.529,78 € 3.806,40 € 4.776,13 € 13.224,13 € 18.110,20 € 17.526,00 € 18.110,20 € 18.110,20 € 17.526,00 € 18.110,20 € 5.437,72 € 12.810,87 €

Total 1.306.014,66 € 77.930,09 € 30.861,62 € 38.723,99 € 89.382,18 € 143.674,17 € 161.164,89 € 172.050,52 € 171.607,93 € 161.164,89 € 128.777,37 € 44.088,03 € 86.588,98 €  
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Γράφημα 17. Πωλήσεις σε δραστηριότητες ανά μήνα και συνολικά  

  

  

5.4 Έσοδα από την παροχή των υπηρεσιών Spa της ξενοδοχειακής μονάδας 

Τα έσοδα από τις υπηρεσίες spa προκύπτουν με την ίδια μελέτη όπως και 

στην περίπτωση του εστιατορίου και των παρεχόμενων δραστηριοτήτων του 
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ξενοδοχείου. Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες spa που θα διαθέτει το ξενοδοχείο 

αναφέρονται στη χρήση σάουνας με παράλληλη δυνατότητα για ένα 40’ μασάζ.  

Έχει εκτιμηθεί ότι περίπου το 10% των ενοίκων θα προτιμούν να κάνουν 

χρήση της σάουνας και ταυτόχρονα να απολαύσουν ένα 40’ χαλαρωτικό μασάζ. Η 

τιμή για το συνολικό αυτό πακέτο θα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, θα διατίθεται 

δηλαδή στα 30€ ανά άτομο.   

Με βάση λοιπόν των αριθμό των πελατών ανά μήνα, την πληρότητα του 

ξενοδοχείου, το πλήθος των ημερών κάθε μήνα, το βαθμό πληρότητας της υπηρεσίας, 

όπως ορίστηκε παραπάνω καθώς και τη τιμή διάθεσης, προκύπτουν οι πωλήσεις των 

υπηρεσιών spa. 

Πίνακας 41. Έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών σπα 

Year TOTAL ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Έτος 1 21.892,32 € 1.155,06 € 579,60 € 727,26 € 1.324,80 € 2.224,56 € 2.649,60 € 3.080,16 € 3.465,18 € 2.649,60 € 1.925,10 € 828,00 € 1.283,40 €

Έτος 2 24.220,52 € 1.270,57 € 608,58 € 763,62 € 1.457,28 € 2.447,02 € 3.047,04 € 3.542,18 € 3.638,44 € 3.047,04 € 2.117,61 € 869,40 € 1.411,74 €

Έτος 3 26.830,38 € 1.397,62 € 639,01 € 801,80 € 1.603,01 € 2.691,72 € 3.504,10 € 4.073,51 € 3.820,36 € 3.504,10 € 2.329,37 € 912,87 € 1.552,91 €

Έτος 4 29.352,26 € 1.537,38 € 670,96 € 841,89 € 1.763,31 € 2.960,89 € 4.029,71 € 4.278,00 € 4.011,38 € 4.029,71 € 2.562,31 € 958,51 € 1.708,21 €

Έτος 5 30.950,19 € 1.691,12 € 704,51 € 883,99 € 1.939,64 € 3.256,98 € 4.140,00 € 4.278,00 € 4.211,95 € 4.140,00 € 2.818,54 € 1.006,44 € 1.879,03 €

Έτος 6 32.304,52 € 1.860,24 € 739,73 € 928,19 € 2.133,60 € 3.582,68 € 4.140,00 € 4.278,00 € 4.278,00 € 4.140,00 € 3.100,39 € 1.056,76 € 2.066,93 €

Έτος 7 33.715,14 € 2.046,26 € 776,72 € 974,60 € 2.346,96 € 3.940,94 € 4.140,00 € 4.278,00 € 4.278,00 € 4.140,00 € 3.410,43 € 1.109,60 € 2.273,62 €

Έτος 8 35.202,97 € 2.250,89 € 815,56 € 1.023,33 € 2.581,66 € 4.278,00 € 4.140,00 € 4.278,00 € 4.278,00 € 4.140,00 € 3.751,48 € 1.165,08 € 2.500,98 €

Έτος 9 36.461,67 € 2.475,97 € 856,33 € 1.074,49 € 2.839,83 € 4.278,00 € 4.140,00 € 4.278,00 € 4.278,00 € 4.140,00 € 4.126,62 € 1.223,33 € 2.751,08 €

Έτος 10 37.577,44 € 2.723,57 € 899,15 € 1.128,22 € 3.123,81 € 4.278,00 € 4.140,00 € 4.278,00 € 4.278,00 € 4.140,00 € 4.278,00 € 1.284,50 € 3.026,19 €

Total 308.507,40 € 18.408,68 € 7.290,15 € 9.147,40 € 21.113,90 € 33.938,78 € 38.070,45 € 40.641,86 € 40.537,31 € 38.070,45 € 30.419,85 € 10.414,50 € 20.454,09 €  
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Γράφημα 18. Πωλήσεις υπηρεσιών σπα ανά μήνα και συνολικά 

 

      

  

 

  
 

Πωλήσεις Υπηρεσιών Spa Ανά Μήνα 
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5.5 Συμπεράσματα 

Η υπό εξέταση ξενοδοχειακή μονάδα θα παρέχει διαφόρων ειδών υπηρεσίες εκτός από το 

βασικό της προϊόν, τα δωμάτια και τη διανυκτέρευση, προκειμένου να αυξήσει τα έσοδα της και να 

καλύψει τα κόστη ώστε να επιβιώσει.  

Τα συνολικά έσοδα, όπως προβλέπονται, από την ενοικίαση δωματίων, από το εστιατόριο του 

ξενοδοχείου, από τις παρεχόμενες δραστηριότητες και υπηρεσίες σπα, ανέρχονται στις 719.142,41€ το 

πρώτο έτος και φθάνουν μέχρι και το 1.209.444,43€ στο τέλος του 10
ου

 έτους. 

 

Πίνακας 42. Συνολικά έσοδα από πωλήσεις 

Συνολικά Έσοδα Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

Έτος 1 719.142,41 € 34.271,96 € 14.932,74 € 18.732,84 € 39.310,72 € 66.005,26 € 92.061,44 € 107.015,90 € 138.220,99 € 92.061,44 € 57.119,94 € 21.329,20 € 38.079,96 €

Έτος 2 795.952,80 € 37.699,16 € 15.679,38 € 19.669,49 € 43.241,79 € 72.605,79 € 105.870,66 € 123.068,29 € 145.132,04 € 105.870,66 € 62.831,93 € 22.395,66 € 41.887,96 €

Έτος 3 882.144,73 € 41.469,08 € 16.463,35 € 20.652,96 € 47.565,97 € 79.866,37 € 121.751,25 € 141.528,53 € 152.388,64 € 121.751,25 € 69.115,13 € 23.515,44 € 46.076,75 €

Έτος 4 964.835,12 € 45.615,98 € 17.286,51 € 21.685,61 € 52.322,57 € 87.853,01 € 140.013,94 € 148.633,20 € 160.008,08 € 140.013,94 € 76.026,64 € 24.691,22 € 50.684,43 €

Έτος 5 1.014.933,07 € 50.177,58 € 18.150,84 € 22.769,89 € 57.554,83 € 96.638,31 € 143.846,00 € 148.633,20 € 168.008,48 € 143.846,00 € 83.629,30 € 25.925,78 € 55.752,87 €

Έτος 6 1.055.285,41 € 55.195,34 € 19.058,38 € 23.908,38 € 63.310,31 € 106.302,14 € 143.846,00 € 148.633,20 € 170.643,20 € 143.846,00 € 91.992,23 € 27.222,06 € 61.328,16 €

Έτος 7 1.096.607,67 € 60.714,87 € 20.011,30 € 25.103,80 € 69.641,34 € 116.932,35 € 143.846,00 € 148.633,20 € 170.643,20 € 143.846,00 € 101.191,46 € 28.583,17 € 67.460,97 €

Έτος 8 1.140.194,29 € 66.786,36 € 21.011,86 € 26.358,99 € 76.605,47 € 126.933,20 € 143.846,00 € 148.633,20 € 170.643,20 € 143.846,00 € 111.310,60 € 30.012,33 € 74.207,07 €

Έτος 9 1.176.954,40 € 73.465,00 € 22.062,46 € 27.676,94 € 84.266,02 € 126.933,20 € 143.846,00 € 148.633,20 € 170.643,20 € 143.846,00 € 122.441,66 € 31.512,94 € 81.627,78 €

Έτος 10 1.209.444,43 € 80.811,50 € 23.165,58 € 29.060,79 € 92.692,62 € 126.933,20 € 143.846,00 € 148.633,20 € 170.643,20 € 143.846,00 € 126.933,20 € 33.088,59 € 89.790,55 €

Total 10.055.494,33 € 546.206,84 € 187.822,40 € 235.619,70 € 626.511,64 € 1.007.002,83 € 1.322.773,29 € 1.412.045,13 € 1.616.974,23 € 1.322.773,29 € 902.592,11 € 268.276,39 € 606.896,49 €
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Στον παραπάνω πίνακα αναγράφονται τα συνολικά έσοδα από όλες τις 

υπηρεσίες που παρέχει η εν λόγω ξενοδοχειακή μονάδα. Παρατηρείται ότι οι μήνες 

με την υψηλότερη πληρότητα, όπως είναι φυσικό, έχουν και τα περισσότερα έσοδα, 

ενώ τα έσοδα από τους μήνες με την χαμηλότερη πληρότητα καλύπτουν κατά κύριο 

λόγο τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης.  

Τα παρακάτω γραφήματα δίνουν μια καλύτερη εικόνα σχετικά με τα συνολικά 

έσοδα των υπηρεσιών του ξενοδοχείου. 

Γράφημα 19. Συνολικά έσοδα υπηρεσιών ξενοδοχείου 
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Γράφημα 20. Έσοδα του ξενοδοχείου ανά μήνα  
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Κεφάλαιο 6
ο
: Οικονομικά Στοιχεία  

Τα οικονομικά στοιχεία αποτελούν το κυριότερο μέρος ενός επιχειρησιακού 

πλάνου καθώς δείχνουν κατά πόσο αυτό είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί και αν 

είναι βιώσιμη η επιχείρηση ή όχι. Είναι στην ουσία ο καθρέπτης μιας επιχείρησης που 

απεικονίζει την εύρυθμη ή μη λειτουργία της. Στη συνέχεια παρατίθενται τα 

αναμενόμενα οικονομικά στοιχεία του Ξενοδοχείου «12 Olympian Gods Boutique» 

για τη πρώτη δεκαετία λειτουργίας του.  

6.1 Γενικές πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων  

Η λογιστική πληροφόρηση θα πρέπει να παρουσιάζετε με τρόπο που θα 

επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγηση των επιχειρήσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση, 

κάθε χώρα ανέπτυξε εθνικά Λογιστικά Πρότυπα, έτσι ώστε η καταγραφή των 

επιχειρηματικών γεγονότων από τις εγχώριες επιχειρήσεις να γίνεται με κοινό τρόπο. 

Ωστόσο, η συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων σε διεθνές επίπεδο δεν 

είναι εφικτή, καθώς τα εθνικά Λογιστικά Πρότυπα εμφανίζουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα τους, εξαιτίας της ιδιομορφίας κάθε χώρας.  

Ένα πλήρες σύνολο οικονομικών καταστάσεων αποτελείται από τον 

ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, την κατάσταση των ταμειακών 

ροών και την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων.  

Στην ενότητα αυτή, θα μελετηθούν οι οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες 

αποτελούν τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ξενοδοχείου «12 

Olympian Gods Boutique».  

6.1.1 Βασικές παραδοχές και διευκρινήσεις 

Οι οικονομικές καταστάσεις του επιχειρηματικού πλάνου στηρίχθηκαν σε 

ορισμένες γενικές παραδοχές, απαραίτητες για την εξαγωγή των οικονομικών 

αποτελεσμάτων. 

Αρχικά, όσον αφορά τις αποσβέσεις των παγίων του ξενοδοχείου, οι 

υπολογισμοί έχουν πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους 

συντελεστές αποσβέσεως. 
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Πίνακας 43. Αποσβέσεις παγίων 

Συντελεστής φορολογικής 

απόσβεσης (ανά φορολογικό 

έτος)

Οικονομική διάρκεια 

ζωής (σε έτη)

Κτίρια και Τεχνικά Έργα 4% 25

Μεταφορικά Μέσα 16% 6,25

Έπιπλα και Λοιπό Εξοπλισμός 20% 5  

Πιο συγκεκριμένα, οι αποσβέσεις αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 44. Αποσβέσεις 

Έτη Αποβεστέα Αξία
Συντελεστής 

Απόσβεσης

Ετήσια 

Απόσβεση 

Σύνολο 

Αποσβέσεων
Υπόλοιπο

1 1.368.875,00 € 4% 54.755,00 € 54.755,00 € 1.314.120,00 €

2 1.368.875,00 € 4% 54.755,00 € 109.510,00 € 1.259.365,00 €

3 1.368.875,00 € 4% 54.755,00 € 164.265,00 € 1.204.610,00 €

4 1.368.875,00 € 4% 54.755,00 € 219.020,00 € 1.149.855,00 €

5 1.368.875,00 € 4% 54.755,00 € 273.775,00 € 1.095.100,00 €

6 1.368.875,00 € 4% 54.755,00 € 328.530,00 € 1.040.345,00 €

7 1.368.875,00 € 4% 54.755,00 € 383.285,00 € 985.590,00 €

8 1.368.875,00 € 4% 54.755,00 € 438.040,00 € 930.835,00 €

9 1.368.875,00 € 4% 54.755,00 € 492.795,00 € 876.080,00 €

10 1.368.875,00 € 4% 54.755,00 € 547.550,00 € 821.325,00 €

Έτη Αποβεστέα Αξία

Συντελεστής 

Απόσβεσης

Ετήσια 

Απόσβεση 

Σύνολο 

Αποσβέσεων Υπόλοιπο

1 30.000,00 € 16% 4.800,00 € 4.800,00 € 25.200,00 €

2 30.000,00 € 16% 4.800,00 € 9.600,00 € 20.400,00 €

3 30.000,00 € 16% 4.800,00 € 14.400,00 € 15.600,00 €

4 30.000,00 € 16% 4.800,00 € 19.200,00 € 10.800,00 €

5 30.000,00 € 16% 4.800,00 € 24.000,00 € 6.000,00 €

6 30.000,00 € 16% 4.800,00 € 28.800,00 € 1.200,00 €

7 30.000,00 € 16% 4.800,00 € 33.600,00 € 0,00 €

8 30.000,00 € 16% 4.800,00 € 38.400,00 € 0,00 €

9 30.000,00 € 16% 4.800,00 € 43.200,00 € 0,00 €

10 30.000,00 € 16% 4.800,00 € 48.000,00 € 0,00 €

Έτη Αποβεστέα Αξία

Συντελεστής 

Απόσβεσης

Ετήσια 

Απόσβεση 

Σύνολο 

Αποσβέσεων Υπόλοιπο

1 272.928,35 € 20% 54.585,67 € 54.585,67 € 218.342,68 €

2 272.928,35 € 20% 54.585,67 € 109.171,34 € 163.757,01 €

3 272.928,35 € 20% 54.585,67 € 163.757,01 € 109.171,34 €

4 272.928,35 € 20% 54.585,67 € 218.342,68 € 54.585,67 €

5 272.928,35 € 20% 54.585,67 € 272.928,35 € 0,00 €

6 272.928,35 € 20% 54.585,67 € 327.514,02 € 0,00 €

7 272.928,35 € 20% 54.585,67 € 382.099,69 € 0,00 €

8 272.928,35 € 20% 54.585,67 € 436.685,36 € 0,00 €

9 272.928,35 € 20% 54.585,67 € 491.271,03 € 0,00 €

10 272.928,35 € 20% 54.585,67 € 545.856,70 € 0,00 €

Οικοδομικά Έργα

Μεταφορικά μέσα

           Έξοπλισμός επίπλων & άλλα
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Σχετικά δε με τους προμηθευτές της επιχείρησης, ένα ποσοστό της τάξης του 

50% θα πρέπει να πληρώνεται τοις μετρητοίς, ενώ για τα υπόλοιπα εμπορεύματα θα 

δίνεται μια πίστωση περίπου τριάντα ημερών για την αποπληρωμή τους. Επιπλέον, 

υπολογίζεται απόθεμα λιγότερο του ενός μηνός για τη διατήρηση του κόστους 

αποθεματοποίησης σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό το απόθεμα ασφαλείας θα μπορεί να 

καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες των πελατών του ξενοδοχείου, αν και κάποια από τα 

προϊόντα θα είναι σαφώς πιο ταχυκίνητα και δε θα χρειάζεται αποθεματικό τέτοιου 

βεληνεκούς.  

Τα άμεσα κόστη και ο Φ.Π.Α για κάθε πηγή εσόδων παρατίθενται στον 

ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 45. Άμεσο κόστος και Φ.Π.Α. 

Άμεσο Κόστος Φ.Π.Α

Ενοικιάσεις δωματίων 20% 13%

Εστιατόριο 22% 13%

Αθλητικές δραστηριότητες 7% 13%

Υπηρεσίες spa 5% 24%  

Επιπρόσθετα, όσον αφορά τα κέρδη της εταιρείας, αυτά θα διανέμονται με τη 

μορφή μερισμάτων στον μέτοχο κάθε Δεκέμβριο σε ανάλογο ποσοστό. Ο 

φορολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 29%. 

Για τη συλλογή των απαραίτητων κεφαλαίων για την έναρξη και τη 

λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας που ανέρχονται στο €1.699.803,35, έχει 

εξεταστεί η περίπτωση συγχρηματοδότησης του κεφαλαίου από την ιδιώτη επενδυτή 

Κυπαρίσση Βασιλική, από τραπεζικό δανεισμό και μέσω της ένταξη σε πρόγραμμα 

ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα αυτό ενισχύει την ίδρυση και τη λειτουργία Μικρομεσαίων 

Τουριστικών Επιχειρήσεων έως και έξι μήνες από την έναρξη της επιχείρησης. 

Επιλέξιμα είναι όλα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση 

καταλυμάτων ενώ ο προϋπολογισμός φτάνει και τις 400.000 ανά επενδυτικό σχέδιο. 

Η επιδότηση είναι της τάξης του 40 % έως 50% με προϋπόθεση τη πρόσληψη 

προσωπικού. Η ιδιώτης επενδυτής θα χρηματοδοτήσει το επιχειρηματικό σχέδιο για 

το 52% των κεφαλαίων που απαιτούνται για να ιδρυθεί και να λειτουργήσει η 

επιχείρηση (€ 883.897,74) ενώ το υπόλοιπο ποσό  των € 415.905,61 θα χορηγηθεί 

υπό τη μορφή τραπεζικού δανεισμού με επιτόκιο που ανέρχεται στο 10% και περίοδο 

αποπληρωμής τα 10 χρόνια. Παρακάτω, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του πιο 
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πιθανού σεναρίου χρηματοδότησης, δηλαδή η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, ο 

ισολογισμός, η κατάσταση ταμειακών ροών και οι αριθμοδείκτες της επένδυσης.  

6.1.2 Κατάρτιση προϋπολογισμού επιχειρηματικού σχεδίου 

Το απαραίτητο κεφάλαιο έναρξης της ξενοδοχειακής εγκατάστασης, όπως 

προαναφέρθηκε, ανέρχεται στο €1.699.803,35. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει σε 

μεγάλο βαθμό έξοδα που σχετίζονται με τις πάγιες επενδύσεις της εταιρείας σε 

διαμορφώσεις χώρων, σε αγορά οικοπέδου, σε κτιριακές εγκαταστάσεις, σε 

μηχανολογικό εξοπλισμό (ανελκυστήρας, συστήματα κλιματισμού, ηλεκτρολογικά 

συστήματα και συστήματα ασφαλείας), στην αγορά και εγκατάσταση τεχνολογιών 

(λειτουργικών συστημάτων), στην επίπλωση και στο λοιπό εξοπλισμό (αγορά 

ηλεκτρικών συσκευών, εξοπλισμός υπηρεσιών) και τέλος στην αγορά μεταφορικού 

μέσου. Οι προλειτουργικές δαπάνες αφορούν έξοδα που σχετίζονται με τη σύσταση 

της επιχείρησης, όπως νομικά έξοδα, εκπαιδεύσεις, άδειες λειτουργίας, φόρους κ.α. 

Επιπλέον, ένα ικανοποιητικό, για τα δεδομένα του ξενοδοχείου, ποσό θα δαπανηθεί 

για σκοπούς διαφήμισης κατά την έναρξη και διάρκεια λειτουργίας της 

ξενοδοχειακής μονάδας. Επίσης, € 3.000 θα διατεθούν ως μετρητά διαθέσιμα στο 

ταμείο της επιχείρησης ενώ τέλος, έχουν προβλεφθεί απρόβλεπτες δαπάνες ποσού € 

5.000. 

Πίνακας 46. Κόστος επένδυσης 

Είδος Δαπάνης Κόστος Επένδυσης

Α. Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Γήπεδα - Οικόπεδα 350.000,00 €

Κτιριακές Εγκαταστάσεις 1.018.875,00 €

Μεταφορικά Μέσα 30.000,00 €

Έπιπλα και Λοιπό Εξοπλισμός 272.928,35 €

Β. Προλειτουργικές Δαπάνες

Δαπάνες για άυλα περουσιακά στοιχεία 20.000,00 €

Γ. Κεφάλαιο Κίνησης

Μετρητά διαθέσιμα 3.000,00 €

Εκτίμηση απρόβλεπτων δαπανών 5.000,00 €

Γενικό Σύνολο 1.699.803,35 €  
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Γράφημα 21. Διάρθρωση επενδυτικού σχεδίου 

 

 

6.1.3 Εκτίμηση πάγιων εξόδων 

Τα πάγια έξοδα της εν λόγω ξενοδοχειακής μονάδας περιλαμβάνουν κατά 

μεγάλο ποσοστό τους μισθούς των εργαζομένων της επιχείρησης συνυπολογιζόμενου 

και του κόστους ασφάλισης τους. Ακόμα, συμπεριλαμβάνονται και έξοδα που 

σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης, όπως έξοδα ηλεκτροδότησης, 

ύδρευσης και η συνδρομή διαδικτύου και ασφάλισης.  

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται τα συνολικά πάγια έξοδα ανά έτος 

καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης. Όπως παρουσιάζεται τα έξοδα 

αυξάνονται κάθε χρόνο φτάνοντας τις  € 202.523,75 € το δέκατο έτος από τις € 

184.674,04 € που ήταν το πρώτο έτος.  
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Γράφημα 22. Λειτουργικές δαπάνες 

 

Αναλυτικότερα, ο ακόλουθος πίνακας δείχνει το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε 

έξοδο της επιχείρησης. Τα έξοδα καθαριότητας και ιματισμού ξεκινούν από € 6.049 

το πρώτο έτος ενώ αυξάνονται με ρυθμό της τάξης του 0,01% μέχρι και το δέκατο 

έτος. Τον ίδιο ρυθμό αύξησης ακολουθούν και τα έξοδα κήπου και περιβάλλοντος, 

φτάνοντας τα € 300,27 το τελευταίο προς εξέταση έτος. Από την άλλη πλευρά, τα 

έξοδα προμηθειών εστιατορίου και μπαρ αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς της 

τάξης του 0,10% όπως αντίστοιχα συμβαίνει και με τα σταθερά έξοδα του 

αυτοκινήτου. Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθούν οι προωθητικές ενέργειες και το 

μάρκετινγκ για το οποίο θα ξοδευτούν € 2.719,14 το πρώτο έτος φτάνοντας τις 

€2.388,42 το δέκατο έτος. Η μείωση του προϋπολογισμού στην προκείμενη 

περίπτωση γίνεται για το λόγο ότι με την πάροδο των χρόνων η επιχείρηση αποκτά 

όλο και περισσότερη αναγνωρισιμότητα και οι όποιες ενέργειες προώθησης της όπως 

στην αρχή αποτελούν περιττό κόστος.  
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Πίνακας 47. Λειτουργικές δαπάνες και πάγια έξοδα 

  

6.1.4 Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

Τα στοιχεία των καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσεων για την επόμενη 

δεκαετία προέκυψαν με βάση τα αναμενόμενα έσοδα, τα συνοδευόμενα έξοδα και 

κάποιες βασικές παραδοχές που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενες ενότητες. Ο 

παρακάτω πίνακας εξηγεί αναλυτικά το κόστος λειτουργίας και καθορίζει το 

ακαθάριστο και καθαρό περιθώριο κέρδους. Σημειωτέον ότι αυτές οι προβλέψεις 

σταθμίζονται, ώστε να έχουν υψηλότερο κόστος σε σύγκριση με τα έσοδα σε 

περίπτωση που προκύψουν απρόβλεπτα κόστη.  

Το διάγραμμα και ο πίνακας που ακολουθούν δίνουν μια οπτική 

αναπαράσταση των δεδομένων. Παρατηρούμε ότι σημειώνονται αυξητικά σημαντικά 

κέρδη από το πρώτο έτος, ενώ οι προοπτικές δημιουργίας καθαρών κερδών 

αυξάνονται σταδιακά κατά τα επόμενα έτη λειτουργίας.  
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Πίνακας 48. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

 

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Έτος 8 Έτος 9 Έτος 10

Κύκλος Εργασιών 719.142,41 € 795.952,80 € 882.144,73 € 964.835,12 € 1.014.933,07 € 1.055.285,41 € 1.096.607,67 € 1.140.194,29 € 1.176.954,40 € 1.209.444,43 €

Άμεσα Μεταβλητά Κόστη 129.615,05 € 143.465,57 € 159.009,52 € 173.910,29 € 182.892,44 € 190.083,61 € 197.432,22 € 205.183,57 € 211.718,39 € 217.491,99 €

Μεικτό Περιθώριο Κέρδους 589.527,36 € 652.487,23 € 723.135,21 € 790.924,83 € 832.040,63 € 865.201,80 € 899.175,45 € 935.010,72 € 965.236,01 € 991.952,44 €

Μεικτό Περιθώριο Κέρδους % 81,976% 81,976% 81,975% 81,975% 81,980% 81,987% 81,996% 82,005% 82,011% 82,017%

Λειτουργικές Δαπάνες

Μισθοδοσία 80.905,00 € 80.905,00 € 80.905,00 € 80.905,00 € 80.905,00 € 80.905,00 € 80.905,00 € 80.905,00 € 80.905,00 € 80.905,00 €

Ασφάλιστικες εισφορές εργοδότη 20.274,79 € 20.274,79 € 20.274,79 € 20.274,79 € 20.274,79 € 20.274,79 € 20.274,79 € 20.274,79 € 20.274,79 € 20.274,79 €

Μάρκετινγκ και Προωθητικές Ενέργειες 2.719,14 € 1.345,95 € 1.487,14 € 1.630,34 € 1.746,98 € 1.860,54 € 1.982,39 € 2.114,55 € 2.248,75 € 2.388,42 €

Δαπάνες Στέγασης (Ηλεκτρισμός, Ύδρευση, Ίντερνετ, Φυσικό Αέριο) 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 €

Δημοτικοί Φόροι και Άλλες Χρεώσεις 26.126,10 € 28.920,32 € 32.056,82 € 35.059,19 € 36.852,23 € 38.271,53 € 39.716,15 € 41.239,96 € 42.523,66 € 43.657,02 €

Ασφάλειες 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

Επισκευές και Συντηρήσεις 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

Γενικά Έξοδα Διοίκησης 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

Έξοδα Καθαριότητας και Ιματισμού 6.049,00 € 6.055,05 € 6.115,60 € 6.176,76 € 6.238,52 € 6.300,91 € 6.363,92 € 6.427,56 € 6.491,83 € 6.556,75 €

Έξοδα Προμηθειών Εστιατορίου και Μπαρ 10.800,00 € 10.810,80 € 10.821,61 € 10.832,43 € 10.843,26 € 10.854,11 € 10.864,96 € 10.875,83 € 10.886,70 € 10.897,59 €

Έξοδα Προμηθειών Spa 1.300,00 € 1.301,30 € 1.302,60 € 1.303,90 € 1.305,21 € 1.306,51 € 1.307,82 € 1.309,13 € 1.310,44 € 1.311,75 €

Έξοδα κήπου - περιβάλλοντος 300,00 € 300,03 € 300,06 € 300,09 € 300,12 € 300,15 € 300,18 € 300,21 € 300,24 € 300,27 €

Έξοδα αυτοκινήτων 4.800,00 € 4.803,56 € 4.807,12 € 4.810,69 € 4.814,26 € 4.817,84 € 4.821,41 € 4.824,99 € 4.828,58 € 4.832,17 €

Απρόβλεπτα 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 €

Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών 184.674,04 € 186.116,80 € 189.470,75 € 192.693,19 € 194.680,38 € 196.291,38 € 197.936,62 € 199.672,02 € 201.169,99 € 202.523,75 €

Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων (EBITDA) 404.853,32 € 466.370,43 € 533.664,46 € 598.231,64 € 637.360,25 € 668.910,42 € 701.238,82 € 735.338,70 € 764.066,02 € 789.428,69 €

Αποσβέσεις 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 €

Κέρδη προ Φόρων & Τόκων (EBIT) 290.712,65 € 352.229,76 € 419.523,79 € 484.090,97 € 523.219,58 € 554.769,75 € 587.098,15 € 621.198,03 € 649.925,35 € 675.288,02 €

Τόκοι / Χρηματοικονομικά έξοδα 67.686,72 € 67.686,72 € 67.686,72 € 67.686,72 € 67.686,72 € 67.686,72 € 67.686,72 € 67.686,72 € 67.686,72 € 67.686,72 €

Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 223.025,93 € 284.543,04 € 351.837,07 € 416.404,24 € 455.532,86 € 487.083,03 € 519.411,43 € 553.511,31 € 582.238,63 € 607.601,30 €

Φόρος Εισοδήματος 64.677,52 € 82.517,48 € 102.032,75 € 120.757,23 € 132.104,53 € 141.254,08 € 150.629,32 € 160.518,28 € 168.849,20 € 176.204,38 €

Καθαρά Κέρδη Χρήσεως 158.348,41 € 202.025,56 € 249.804,32 € 295.647,01 € 323.428,33 € 345.828,95 € 368.782,12 € 392.993,03 € 413.389,42 € 431.396,92 €

Καθαρά Κέρδη / Κύκλο Εργασιών 22,019% 25,382% 28,318% 30,642% 31,867% 32,771% 33,629% 34,467% 35,124% 35,669% 
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Γράφημα 23. Καθαρά κέρδη 

  

Σε αυτό το σημείο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να μελετηθεί το πρώτο έτος ανά μήνα.  

 Όπως παρουσιάζεται και παρακάτω οι πρώτοι τρείς μήνες του έτους καθώς και οι δύο τελευταίοι είναι 

ζημιογόνοι, εφόσον παρουσιάζουν αρνητικό πρόσημο. Ωστόσο στο σύνολο το έτος κλείνει θετικά. 
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Πίνακας 49. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για το πρώτο έτος 

 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

Κύκλος Εργασιών 34.271,96 € 14.932,74 € 18.732,84 € 39.310,72 € 66.005,26 € 92.061,44 € 107.015,90 € 138.220,99 € 92.061,44 € 57.119,94 € 21.329,20 € 38.079,96 €

Άμεσα Μεταβλητά Κόστη 6.104,46 € 2.610,30 € 3.274,39 € 7.002,05 € 11.756,74 € 16.692,11 € 19.403,36 € 25.394,40 € 16.692,11 € 10.174,10 € 3.728,28 € 6.782,73 €

Μεικτό Περιθώριο Κέρδους 28.167,50 € 12.322,44 € 15.458,45 € 32.308,67 € 54.248,52 € 75.369,33 € 87.612,54 € 112.826,59 € 75.369,33 € 46.945,84 € 17.600,92 € 31.297,23 €

Μεικτό Περιθώριο Κέρδους % 82,188% 82,520% 82,521% 82,188% 82,188% 81,869% 81,869% 81,628% 81,869% 82,188% 82,520% 82,188%

Λειτουργικές Δαπάνες

Μισθοδοσία 6.742,08 € 6.742,08 € 6.742,08 € 6.742,08 € 6.742,08 € 6.742,08 € 6.742,08 € 6.742,08 € 6.742,08 € 6.742,08 € 6.742,08 € 6.742,08 €

Ασφάλιστικες εισφορές εργοδότη 1.689,57 € 1.689,57 € 1.689,57 € 1.689,57 € 1.689,57 € 1.689,57 € 1.689,57 € 1.689,57 € 1.689,57 € 1.689,57 € 1.689,57 € 1.689,57 €

Μάρκετινγκ και Προωθητικές Ενέργειες 226,60 € 226,60 € 226,60 € 226,60 € 226,60 € 226,60 € 226,60 € 226,60 € 226,60 € 226,60 € 226,60 € 226,60 €

Δαπάνες Στέγασης (Ηλεκτρισμός, Ύδρευση, Ίντερνετ, Φυσικό Αέριο) 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 €

Δημοτικοί Φόροι και Άλλες Χρεώσεις 2.177,18 € 2.177,18 € 2.177,18 € 2.177,18 € 2.177,18 € 2.177,18 € 2.177,18 € 2.177,18 € 2.177,18 € 2.177,18 € 2.177,18 € 2.177,18 €

Ασφάλειες 166,67 € 166,67 € 166,67 € 166,67 € 166,67 € 166,67 € 166,67 € 166,67 € 166,67 € 166,67 € 166,67 € 166,67 €

Επισκευές και Συντηρήσεις 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 €

Γενικά Έξοδα Διοίκησης 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 €

Έξοδα Καθαριότητας και Ιματισμού 504,08 € 504,08 € 504,08 € 504,08 € 504,08 € 504,08 € 504,08 € 504,08 € 504,08 € 504,08 € 504,08 € 504,08 €

Έξοδα Προμηθειών Εστιατορίου και Μπαρ 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 €

Έξοδα Προμηθειών Spa 108,33 € 108,33 € 108,33 € 108,33 € 108,33 € 108,33 € 108,33 € 108,33 € 108,33 € 108,33 € 108,33 € 108,33 €

Έξοδα κήπου - περιβάλλοντος 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 €

Έξοδα αυτοκινήτων 1.536,67 € 1.536,67 € 1.536,67 € 1.536,67 € 1.536,67 € 1.536,67 € 1.536,67 € 1.536,67 € 1.536,67 € 1.536,67 € 1.536,67 € 1.536,67 €

Απρόβλεπτα 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 €

Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών 16.526,17 € 16.526,17 € 16.526,17 € 16.526,17 € 16.526,17 € 16.526,17 € 16.526,17 € 16.526,17 € 16.526,17 € 16.526,17 € 16.526,17 € 16.526,17 €

Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων (EBITDA) 11.641,33 € -4.203,73 € -1.067,71 € 15.782,50 € 37.722,36 € 58.843,16 € 71.086,37 € 96.300,42 € 58.843,16 € 30.419,67 € 1.074,75 € 14.771,06 €

Αποσβέσεις 9.511,72 € 9.511,72 € 9.511,72 € 9.511,72 € 9.511,72 € 9.511,72 € 9.511,72 € 9.511,72 € 9.511,72 € 9.511,72 € 9.511,72 € 9.511,72 €

Κέρδη προ Φόρων & Τόκων (EBIT) 2.129,61 € -13.715,46 € -10.579,44 € 6.270,77 € 28.210,63 € 49.331,44 € 61.574,65 € 86.788,70 € 49.331,44 € 20.907,95 € -8.436,98 € 5.259,33 €

Τόκοι / Χρηματοικονομικά έξοδα 5.640,56 € 5.640,56 € 5.640,56 € 5.640,56 € 5.640,56 € 5.640,56 € 5.640,56 € 5.640,56 € 5.640,56 € 5.640,56 € 5.640,56 € 5.640,56 €

Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3.510,95 € -19.356,02 € -16.220,00 € 630,21 € 22.570,07 € 43.690,88 € 55.934,09 € 81.148,14 € 43.690,88 € 15.267,39 € -14.077,54 € -381,23 €

Φόρος Εισοδήματος 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.545,32 € 12.670,35 € 16.220,89 € 23.532,96 € 12.670,35 € 4.427,54 € 0,00 € 0,00 €

Καθαρά Κέρδη Χρήσεως -3.510,95 € -19.356,02 € -16.220,00 € 630,21 € 16.024,75 € 31.020,52 € 39.713,20 € 57.615,18 € 31.020,52 € 10.839,84 € -14.077,54 € -381,23 €

Καθαρά Κέρδη / Κύκλο Εργασιών -10,24% -129,62% -86,59% 1,60% 24,28% 33,70% 37,11% 41,68% 33,70% 18,98% -66,00% -1,00%  
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Γράφημα 24. Καθαρά κέρδη πρώτου έτους 

  

 

6.1.5 Κατάσταση οικονομικής θέσης  

Ο Ισολογισμός ή αλλιώς η κατάσταση οικονομικής θέσης αποτελεί τη χρηματοοικονομική θέση 

της επιχείρησης σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.  

Το ενεργητικό, όπως θα δούμε και παρακάτω, εμφανίζει τους πόρους της επιχείρησης που θα 

αξιοποιηθούν για την επίτευξη του σκοπού της, τα περιουσιακά της στοιχεία  και καταγράφει το που 

όλα αυτά είναι υπενδεδυμένα. Αντίθετα, το παθητικό εμφανίζει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η 

επιχείρηση για την απόκτηση των πόρων της, το σύνολο τω υποχρεώσεων της και απεικονίζει τις πηγές 

προέλευσης των κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρεία.  

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται τα περιουσιακά στοιχεία, η καθαρή θέση και οι 

υποχρεώσεις της ξενοδοχειακής μονάδας για τα πρώτα δέκα έτη λειτουργίας της. Όπως φαίνεται στον 

παρακάτω ισολογισμό, στον ορίζοντα της μονάδας δεν παρουσιάζεται οποιοδήποτε πρόβλημα 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της. Όσο οι στόχοι επιτυγχάνονται, δεν θα χρειαστούν πρόσθετα 

κεφάλαια, χάρη στην αρχική επένδυση και στο δανεισμό. Επιπλέον, η αξία της επιχείρησης αναμένεται 

να πετύχει μια αύξηση της τάξης του 0,46% κατά τα πρώτα δέκα έτη λειτουργίας της και σε περίπτωση 

που δεν υπάρξει επιπλέον επέκταση των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων ή αλλαγές στο πλάνο των 
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επενδυτών. Η ορθολογική δομή των κεφαλαίων και της επένδυσης, χωρίς λάθη και παραλείψεις θα 

διασφαλίσουν την ομαλή επιστροφή των επενδυμένων κεφαλαίων με ικανοποιητική απόδοση.  

Πίνακας 50. Ισολογισμός 
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6.1.6 Κατάσταση ταμειακών ροών 

Η ξενοδοχειακή μονάδα θα λάβει εισροή μετρητών για τη κάλυψη των λειτουργικών 

εξόδων της κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της, καθώς θα αγωνίζεται για να φτάσει στο σημείο 

της βιώσιμης κερδοφορίας. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης αυτής θα εξασφαλιστεί 

μέσω της ιδιώτη επενδυτή ενώ ένα μέρος θα καλυφθεί από τραπεζικό δανεισμό και από το 

πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Παρατηρείται δε, με βάση τον ακόλουθο πίνακα ότι δεν τίθεται κανένα 

πρόβλημα ταμειακής ροής κατά τη διάρκεια των επόμενων δέκα ετών και έτσι επιτρέπεται στην 

εταιρεία να λειτουργήσει ομαλά.  

Πίνακας 51. Κατάσταση ταμειακής ροής 

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Έτος 8 Έτος 9 Έτος 10

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους χρήσης 158.348,41 € 202.025,56 € 249.804,32 € 295.647,01 € 323.428,33 € 345.828,95 € 368.782,12 € 392.993,03 € 413.389,42 € 431.396,92 €

Αποσβέσεις 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 €

Ακαθάριστη Λειτουργική Ταμειακή Ροή 272.489,08 € 316.166,23 € 363.944,99 € 409.787,68 € 437.569,00 € 459.969,62 € 482.922,79 € 507.133,70 € 527.530,09 € 545.537,59 €

Απαιτήσεις 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Λοιποί Χρεωστικοί Λογαριασμοί 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Αποθέματα 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.320,00 € 332,00 € 365,20 € 401,72 € 441,89 € 486,08 € 534,69 €

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Σύνολο Λειτουργικών Ταμειακών Αναγκών 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.320,00 € 332,00 € 365,20 € 401,72 € 441,89 € 486,08 € 534,69 €

Υποχρεώσεις 697.489,08 € 406.071,37 € 298.060,86 € 345.268,14 € 351.819,46 € 368.818,77 € 392.366,54 € 417.887,94 € 434.475,87 € 450.119,18 €

Λοιποί Πιστωτικοί Λογαριασμοί 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Σύνολο Λειτουργικών Ταμειακών Πηγών 697.489,08 € 406.071,37 € 298.060,86 € 345.268,14 € 351.819,46 € 368.818,77 € 392.366,54 € 417.887,94 € 434.475,87 € 450.119,18 €

Καθαρή Λειτουργική Ταμειακή Ροή 969.978,16 € 722.237,60 € 662.005,85 € 758.375,82 € 789.720,46 € 829.153,59 € 875.691,04 € 925.463,53 € 962.492,04 € 996.191,46 €

Καθαρές Επενδύσεις Ενσώματων Παγίων 1.671.803,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Μείωση Συμμετοχών / Χρεογράφων 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Μείωση Προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

Μείωση Μακροπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Μείωση Λοιπών Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Μείωση Βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Σύνολο μη Λειτουργικών Αναγκών 1.666.803,35 € -5.000,00 € -5.000,00 € -5.000,00 € -5.000,00 € -5.000,00 € -5.000,00 € -5.000,00 € -5.000,00 € -5.000,00 €

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 883.897,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Αύξηση Προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Αύξηση Μακροπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων 76.235,72 € 598,43 € 640,32 € 685,14 € 733,10 € 784,42 € 839,33 € 898,08 € 960,95 € 1.028,21 €

Μείωση Λοιπών Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Μείωση Βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Σύνολο μη Λειτουργικών Πηγών 960.133,46 € 598,43 € 640,32 € 685,14 € 733,10 € 784,42 € 839,33 € 898,08 € 960,95 € 1.028,21 €

Καθαρή μη Λειτουργική Ταμειακή Ροή 706.669,89 € -5.598,43 € -5.640,32 € -5.685,14 € -5.733,10 € -5.784,42 € -5.839,33 € -5.898,08 € -5.960,95 € -6.028,21 €

Ταμείο κατά την αρχή της περιόδου 3.000,00 € 2.020,26 € 2.498,04 € 2.956,47 € 3.234,28 € 3.458,29 € 3.687,82 € 3.929,93 € 4.133,89 € 4.313,97 €

Μεταβολή Ταμείου & Λοιπών Διαθέσιμων 0,00 € -979,74 € 477,79 € 458,43 € 277,81 € 224,01 € 229,53 € 242,11 € 203,96 € 180,07 €

Ταμείο κατά το τέλος της περιόδου 3.000,00 € 1.040,51 € 2.975,83 € 3.414,90 € 3.512,10 € 3.682,30 € 3.917,35 € 4.172,04 € 4.337,86 € 4.494,04 €

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ
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  Γράφημα 25. Ταμειακή ροή  

 

 

6.1.7 Αριθμοδείκτες 

Με βάση τα αποτελέσματα των οικονομικών στοιχείων, καταρτίστηκε ένας πίνακας των 

βασικών οικονομικών δεικτών, ώστε να αξιολογηθεί αποτελεσματικότερα η αναμενόμενη 

απόδοση της επένδυσης. Ο παρακάτω πίνακας και τα γραφήματα που ακολουθούν συνοψίζουν 

τις τιμές επιλεγμένων δεικτών για τα δέκα επόμενα έτη λειτουργίας της υπό εξέταση 

ξενοδοχειακής μονάδας.  



 202 

           Πίνακας 52. Αριθμοδείκτες 

 

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Έτος 8 Έτος 9 Έτος 10

Δείκτες Ρευστότητας

Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 0,0048 0,0032 0,0027 0,0050 0,0043 0,0038 0,0034 0,0032 0,0029 0,0028

Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας 0,0048 0,0032 0,0027 0,0023 0,0020 0,0018 0,0016 0,0014 0,0013 0,0012

Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας 0,0048 0,0017 0,0032 0,0027 0,0022 0,0019 0,0017 0,0015 0,0013 0,0012

Δείκτες Αποτελεσματικότητας

Δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας 

ενεργητικού 0,4608 0,5103 0,5654 0,6169 0,6487 0,6742 0,7004 0,7279 0,7510 0,7714

Δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας 

αποθεμάτων 0,0000 0,0000 0,0000 52,3826 50,0801 47,3174 44,6788 42,2118 39,5965 36,9785

Δείκτες Αποδοτικότητας

Δείκτης οικονομικής μοχλεύσεως 0,6911 0,6895 0,6095 0,5391 0,4810 0,4323 0,3902 0,3536 0,3222 0,2951

Δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 7,01% 8,93% 9,76% 10,19% 9,94% 9,55% 9,19% 8,87% 8,50% 8,12%

Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού 10,15% 12,95% 16,01% 18,90% 20,67% 22,10% 23,55% 25,09% 26,38% 27,52%

Δείκτης μεικτού κέρδους 81,98% 81,98% 81,97% 81,98% 81,98% 81,99% 82,00% 82,00% 82,01% 82,02%

Δείκτης καθαρού κέρδους 22,02% 25,38% 28,32% 30,64% 31,87% 32,77% 33,63% 34,47% 35,12% 35,67%
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Ο δείκτης γενικής ρευστότητας δείχνει το μέτρο ρευστότητας μιας επιχείρησης και το 

περιθώριο ασφαλείας, ώστε αυτή να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην πληρωμή των 

καθημερινών απαιτητών υποχρεώσεων. Όσο πιο προβλέψιμες είναι οι εισροές χρημάτων μιας 

επιχείρησης τόσο είναι γενικότερα αποδεκτός ένας πιο χαμηλός δείκτης, αν και αυτό είναι 

συνάρτηση κυρίως του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο δείκτης κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, κάτι που 

εγκυμονεί αυξημένους κινδύνους έλλειψης ρευστότητας. Επίσης, στα ίδια επίπεδα κυμαίνεται 

και ο δείκτης της άμεσης ρευστότητας. Το γεγονός αυτό όμως δεν είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, 

μιας που δείχνει ότι προτιμούνται τα μετρητά διαθέσιμα να επενδύονται από το να υπάρχουν και 

να συγκεντρώνονται στο ταμείο χωρίς επιπλέον χρήση και όφελος. Ακόμα, στα ίδια επίπεδα 

κυμαίνεται και ο δείκτης της ταμειακής ρευστότητας.  

Ωστόσο, όπως παρατηρήθηκε και στην κατάσταση ταμειακών ροών, η ξενοδοχειακή 

μονάδα δεν θα έχει έλλειψη ρευστότητας σε περίπτωση που οι στόχοι επιτευχθούν και 

εφαρμοστούν όλα βάση του πλάνου. 

Γράφημα 26. Δείκτες ρευστότητας 

 

Ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού παρέχει ενδείξεις για το πόσο η 

επιχείρηση χρησιμοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να πραγματοποιεί 

τις πωλήσεις της. Από αυτό φαίνεται αν υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων στην επιχείρηση σε 

σχέση με το ύψος των πωλήσεών της. Βέβαια, τα στοιχεία αυτού του δείκτη επηρεάζονται σε 
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μεγάλο βαθμό από τη μέθοδο των αποσβέσεων που ακολουθεί η διοίκηση της εταιρείας, δηλαδή 

στη συγκεκριμένη περίπτωση μέσω της σταθερής απόσβεσης. Γενικότερα, όσο υψηλότερος 

είναι ο δείκτης αυτός τόσο πιο αποτελεσματικά έχουν χρησιμοποιηθεί τα περιουσιακά της 

στοιχεία. Στη περίπτωση της ξενοδοχειακής μονάδας, ο δείκτης αυτός κυμαίνεται σε χαμηλά 

επίπεδα, μικρότερα δηλαδή της μονάδας, κάτι που αποδεικνύει την αναποτελεσματικότητα της 

να χρησιμοποιήσει αποδοτικά τα περιουσιακά της στοιχεία. Με την πάροδο των χρόνων ο 

δείκτης αυξάνεται κατά 67,41%, δημιουργώντας μια καλύτερη εικόνα.  

Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων επιτρέπει να 

δούμε πόσες φορές ανανεώθηκαν τα αποθέματα της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της 

μέσα στη χρήση. Χρησιμοποιείται δηλαδή για να διαπιστωθεί η ταχύτητα με την οποία τα 

αποθέματα διατέθηκαν και αντικαταστάθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης. Αν διαιρέσουμε το 

365 (συνολικές ημέρες του έτους) με τον αριθμό αυτόν διαπιστώνουμε τον αριθμό των ημερών 

που παρέμειναν τα αποθέματα στην επιχείρηση ώσπου να πωληθούν ή χρησιμοποιηθούν. Τα 

αποθέματα στη συγκεκριμένη περίπτωση ξεκινούν από το τέταρτο έτος με 52 ημέρες και 

φτάνουν στο δέκατο έτος με 36 ημέρες. Από αυτό γίνεται αντιληπτό ότι η επιχείρηση θέλει να 

εξασφαλίσει τα αποθέματα της σε χαμηλό επίπεδο, μειώνοντας και τις ημέρες που αυτά 

διατίθενται.  

Γράφημα 27. Δείκτης αποτελεσματικότητας 
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Οι δείκτες αποδοτικότητας καλούνται να φανερώσουν τη «γονιμότητα» του κεφαλαίου 

και προκύπτουν από τη συσχέτιση των πραγματοποιούμενων στη χρήση κερδών προς το 

κεφάλαιο που απασχολήθηκε στη χρήση. 

Ο δείκτης οικονομικής μοχλεύσεως δείχνει την επίδραση που ασκεί η χρησιμοποίηση 

των δανειακών κεφαλαίων στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Ανάλογα με 

το επίπεδο του δείκτη, μεγαλύτερος, ίσος ή μικρότερος της μονάδας, η επίδραση από τη χρήση 

ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι αντίστοιχα θετική και επωφελής, μηδενική ή 

αρνητική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο δείκτης είναι μικρότερος της μονάδας κάτι που 

αποδεικνύει ότι η επίδραση των ξένων κεφαλαίων είναι αρνητική. 

Επίσης, ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων απεικονίζει την κερδοφόρα 

δυναμικότητα μιας επιχείρησης και παρέχει ένδειξη του κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος 

πραγματοποίησης ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος από τη χρήση των κεφαλαίων του 

μετόχου. Με άλλα λόγια, μετρά την αποτελεσματικότητα με την οποία τα κεφάλαια των φορέων 

της επιχείρησης απασχολούνται σε αυτήν. Αποτελεί τον βασικό δείκτη τον οποίο η διοίκηση 

μιας εταιρείας σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος τείνει να προβάλει με τον πιο επιφανή 

τρόπο στον ετήσιο απολογισμό χρήσης. 

Ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού μετράει την απόδοση των συνολικών 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και επιτρέπει την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της. Ο δείκτης φανερώνει την ικανότητά της να μπορεί να 

επιζήσει οικονομικά και να προσελκύσει κεφάλαια που προσφέρονται για επένδυση, 

«ανταμείβοντάς» τα ανάλογα. Το πρώτο έτος ο δείκτης είναι 10,15% ενώ το δέκατο φτάνει τα 

25,52%.  

Επιπλέον, ο δείκτης μεικτού κέρδους, γνωστός και ως μεικτό περιθώριο κέρδους, είναι 

πολύ σημαντικός διότι παρέχει ένα μέτρο αξιολόγησης της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. 

Δείχνει δηλαδή τη λειτουργική αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης και την πολιτική τιμών 

αυτής. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης μεικτού κέρδους τόσο καλύτερη από απόψεως 

κερδών είναι η θέση της επιχείρησης διότι μπορεί να αντιμετωπίσει, χωρίς δυσκολία, μια 

ενδεχόμενη αύξηση του κόστους των πωλούμενων προϊόντων της. Ένας υψηλός δείκτης μεικτού 

κέρδους δείχνει την ικανότητα της διοίκησης μιας επιχείρησης να επιτυγχάνει φθηνές αγορές 

και να πωλάει σε υψηλές τιμές. Όπως γίνεται αντιληπτό ο δείκτης αυτός κυμαίνεται σε πολύ 
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υψηλά επίπεδα της τάξης του 81% με 82%, κάτι που αποδεικνύει την αποτελεσματική 

λειτουργία της επιχείρησης. 

Τέλος, ο δείκτης καθαρού κέρδους, γνωστός και ως καθαρό περιθώριο κέρδους, 

προσδιορίζει το κέρδος από τις λειτουργικές δραστηριότητες, δηλαδή το ποσοστό κέρδους που 

μένει στην επιχείρηση μετά την αφαίρεση από τις καθαρές πωλήσεις του κόστους πωληθέντων 

και των λοιπών εξόδων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης τόσο πιο επικερδής είναι η 

επιχείρηση. Στην προκείμενη περίπτωση και όπως απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα, ο 

δείκτης αυτός είναι σχετικά χαμηλός στο πρώτο έτος λειτουργίας, ωστόσο αυξάνεται το δέκατο 

έτος φτάνοντας το 35,67%.  

  Γράφημα 28. Δείκτες αποδοτικότητας  
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6.2 Πρώτο Εναλλακτικό Σενάριο 

Στο πρώτο εναλλακτικό σενάριο χρηματοδότησης για τη συλλογή των απαραίτητων 

κεφαλαίων που ανέρχονται στο €1.699.803,35, για την έναρξη και λειτουργία της υπό εξέταση 

ξενοδοχειακής μονάδας έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο πλήρους απαλλαγής από τραπεζικό 

δανεισμό και εξάρτηση από ιδιωτική χρηματοδότηση και μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Το 

πρόγραμμα αυτό, όπως προαναφέρθηκε, ενισχύει την ίδρυση και τη λειτουργία Μικρομεσαίων 

Τουριστικών Επιχειρήσεων με επιλέξιμα να είναι όλα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην 

ολοκλήρωση καταλυμάτων και με προϋπολογισμός που να φτάνει τις 400.000 ανά επενδυτικό 

σχέδιο. Η επιδότηση είναι της τάξης του 40 % έως 50% με προϋπόθεση την πρόσληψη 

προσωπικού. Παρακάτω, αναλύονται τα αποτελέσματα του πρώτου εναλλακτικού πλάνου, 

διατηρώντας σταθερά τις πωλήσεις της επιχείρησης και τα κόστη της.  

6.2.1 Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

Τα στοιχεία των καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης για την επόμενη δεκαετία 

προέκυψαν με βάση τα αναμενόμενα έσοδα, τα συνοδευόμενα έξοδα και κάποιες βασικές 

παραδοχές που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενες ενότητες. Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί 

αναλυτικά το κόστος λειτουργίας και καθορίζει το ακαθάριστο και καθαρό περιθώριο κέρδους. 

Σημειωτέον ότι αυτές οι προβλέψεις σταθμίζονται, ώστε να έχουν υψηλότερο κόστος σε 

σύγκριση με τα έσοδα σε περίπτωση που προκύψουν απρόβλεπτα κόστη.  

Το διάγραμμα και ο πίνακας που ακολουθούν δίνουν μια οπτική αναπαράσταση των 

δεδομένων. Παρατηρούμε ότι σημειώνονται αυξητικά σημαντικά κέρδη από το πρώτο έτος, ενώ 

οι προοπτικές δημιουργίας καθαρών κερδών αυξάνονται σταδιακά κατά τα επόμενα έτη 

λειτουργίας. Μάλιστα η αύξηση των καθαρών κερδών χρήσεως από το πρώτο έως το δέκατο 

έτος είναι 132,29%. 

 

 

 

 

 

 



 208 

Πίνακας 53. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

 

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Έτος 8 Έτος 9 Έτος 10

Κύκλος Εργασιών 719.142,41 € 795.952,80 € 882.144,73 € 964.835,12 € 1.014.933,07 € 1.055.285,41 € 1.096.607,67 € 1.140.194,29 € 1.176.954,40 € 1.209.444,43 €

Άμεσα Μεταβλητά Κόστη 129.615,05 € 143.465,57 € 159.009,52 € 173.910,29 € 182.892,44 € 190.083,61 € 197.432,22 € 205.183,57 € 211.718,39 € 217.491,99 €

Μεικτό Περιθώριο Κέρδους 589.527,36 € 652.487,23 € 723.135,21 € 790.924,83 € 832.040,63 € 865.201,80 € 899.175,45 € 935.010,72 € 965.236,01 € 991.952,44 €

Μεικτό Περιθώριο Κέρδους % 81,98% 81,98% 81,97% 81,98% 81,98% 81,99% 82,00% 82,00% 82,01% 82,02%

Λειτουργικές Δαπάνες

Μισθοδοσία 80.905,00 € 80.905,00 € 80.905,00 € 80.905,00 € 80.905,00 € 80.905,00 € 80.905,00 € 80.905,00 € 80.905,00 € 80.905,00 €

Ασφάλιστικες εισφορές εργοδότη 20.274,79 € 20.274,79 € 20.274,79 € 20.274,79 € 20.274,79 € 20.274,79 € 20.274,79 € 20.274,79 € 20.274,79 € 20.274,79 €

Μάρκετινγκ και Προωθητικές Ενέργειες 2.719,14 € 1.345,95 € 1.487,14 € 1.630,34 € 1.746,98 € 1.860,54 € 1.982,39 € 2.114,55 € 2.248,75 € 2.388,42 €

Δαπάνες Στέγασης (Ηλεκτρισμός, Ύδρευση, Ίντερνετ, Φυσικό Αέριο) 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 €

Δημοτικοί Φόροι και Άλλες Χρεώσεις 26.126,10 € 28.920,32 € 32.056,82 € 35.059,19 € 36.852,23 € 38.271,53 € 39.716,15 € 41.239,96 € 42.523,66 € 43.657,02 €

Ασφάλειες 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

Επισκευές και Συντηρήσεις 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

Γενικά Έξοδα Διοίκησης 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

Έξοδα Καθαριότητας και Ιματισμού 6.049,00 € 6.055,05 € 6.115,60 € 6.176,76 € 6.238,52 € 6.300,91 € 6.363,92 € 6.427,56 € 6.491,83 € 6.556,75 €

Έξοδα Προμηθειών Εστιατορίου και Μπαρ 10.800,00 € 10.810,80 € 10.821,61 € 10.832,43 € 10.843,26 € 10.854,11 € 10.864,96 € 10.875,83 € 10.886,70 € 10.897,59 €

Έξοδα Προμηθειών Spa 1.300,00 € 1.301,30 € 1.302,60 € 1.303,90 € 1.305,21 € 1.306,51 € 1.307,82 € 1.309,13 € 1.310,44 € 1.311,75 €

Έξοδα κήπου - περιβάλλοντος 300,00 € 300,03 € 300,06 € 300,09 € 300,12 € 300,15 € 300,18 € 300,21 € 300,24 € 300,27 €

Έξοδα αυτοκινήτων 4.800,00 € 4.803,56 € 4.807,12 € 4.810,69 € 4.814,26 € 4.817,84 € 4.821,41 € 4.824,99 € 4.828,58 € 4.832,17 €

Απρόβλεπτα 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 €

Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών 184.674,04 € 186.116,80 € 189.470,75 € 192.693,19 € 194.680,38 € 196.291,38 € 197.936,62 € 199.672,02 € 201.169,99 € 202.523,75 €

Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων (EBITDA) 404.853,32 € 466.370,43 € 533.664,46 € 598.231,64 € 637.360,25 € 668.910,42 € 701.238,82 € 735.338,70 € 764.066,02 € 789.428,69 €

Αποσβέσεις 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 €

Κέρδη προ Φόρων & Τόκων (EBIT) 290.712,65 € 352.229,76 € 419.523,79 € 484.090,97 € 523.219,58 € 554.769,75 € 587.098,15 € 621.198,03 € 649.925,35 € 675.288,02 €

Τόκοι / Χρηματοικονομικά έξοδα 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 290.712,65 € 352.229,76 € 419.523,79 € 484.090,97 € 523.219,58 € 554.769,75 € 587.098,15 € 621.198,03 € 649.925,35 € 675.288,02 €

Φόρος Εισοδήματος 84.306,67 € 102.146,63 € 121.661,90 € 140.386,38 € 151.733,68 € 160.883,23 € 170.258,46 € 180.147,43 € 188.478,35 € 195.833,53 €

Καθαρά Κέρδη Χρήσεως 206.405,98 € 250.083,13 € 297.861,89 € 343.704,59 € 371.485,90 € 393.886,52 € 416.839,69 € 441.050,60 € 461.447,00 € 479.454,49 €

Καθαρά Κέρδη / Κύκλο Εργασιών 28,70% 31,42% 33,77% 35,62% 36,60% 37,33% 38,01% 38,68% 39,21% 39,64% 
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 Γράφημα 29. Καθαρά κέρδη  

 

 

Σε αυτό το σημείο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να μελετηθεί το πρώτο έτος ανά μήνα. 

Όπως παρουσιάζεται και παρακάτω ο Φεβρουάριος, ο Μάρτιος και ο Νοέμβριος είναι 

ζημιογόνοι μήνες για την επιχείρηση, εφόσον παρουσιάζουν αρνητικό πρόσημο. Ωστόσο στο 

σύνολο το έτος κλείνει θετικά. 
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Πίνακας 54. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για το πρώτο έτος 

 

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

Κύκλος Εργασιών 34.271,96 € 14.932,74 € 18.732,84 € 39.310,72 € 66.005,26 € 92.061,44 € 107.015,90 € 138.220,99 € 92.061,44 € 57.119,94 € 21.329,20 € 38.079,96 €

Άμεσα Μεταβλητά Κόστη 6.104,46 € 2.610,30 € 3.274,39 € 7.002,05 € 11.756,74 € 16.692,11 € 19.403,36 € 25.394,40 € 16.692,11 € 10.174,10 € 3.728,28 € 6.782,73 €

Μεικτό Περιθώριο Κέρδους 28.167,50 € 12.322,44 € 15.458,45 € 32.308,67 € 54.248,52 € 75.369,33 € 87.612,54 € 112.826,59 € 75.369,33 € 46.945,84 € 17.600,92 € 31.297,23 €

Μεικτό Περιθώριο Κέρδους % 82,19% 82,52% 82,52% 82,19% 82,19% 81,87% 81,87% 81,63% 81,87% 82,19% 82,52% 82,19%

Λειτουργικές Δαπάνες

Μισθοδοσία 6.742,08 € 6.742,08 € 6.742,08 € 6.742,08 € 6.742,08 € 6.742,08 € 6.742,08 € 6.742,08 € 6.742,08 € 6.742,08 € 6.742,08 € 6.742,08 €

Ασφάλιστικες εισφορές εργοδότη 1.689,57 € 1.689,57 € 1.689,57 € 1.689,57 € 1.689,57 € 1.689,57 € 1.689,57 € 1.689,57 € 1.689,57 € 1.689,57 € 1.689,57 € 1.689,57 €

Μάρκετινγκ και Προωθητικές Ενέργειες 226,60 € 226,60 € 226,60 € 226,60 € 226,60 € 226,60 € 226,60 € 226,60 € 226,60 € 226,60 € 226,60 € 226,60 €

Δαπάνες Στέγασης (Ηλεκτρισμός, Ύδρευση, Ίντερνετ, Φυσικό Αέριο) 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 €

Δημοτικοί Φόροι και Άλλες Χρεώσεις 2.177,18 € 2.177,18 € 2.177,18 € 2.177,18 € 2.177,18 € 2.177,18 € 2.177,18 € 2.177,18 € 2.177,18 € 2.177,18 € 2.177,18 € 2.177,18 €

Ασφάλειες 166,67 € 166,67 € 166,67 € 166,67 € 166,67 € 166,67 € 166,67 € 166,67 € 166,67 € 166,67 € 166,67 € 166,67 €

Επισκευές και Συντηρήσεις 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 €

Γενικά Έξοδα Διοίκησης 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 €

Έξοδα Καθαριότητας και Ιματισμού 504,08 € 504,08 € 504,08 € 504,08 € 504,08 € 504,08 € 504,08 € 504,08 € 504,08 € 504,08 € 504,08 € 504,08 €

Έξοδα Προμηθειών Εστιατορίου και Μπαρ 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 €

Έξοδα Προμηθειών Spa 108,33 € 108,33 € 108,33 € 108,33 € 108,33 € 108,33 € 108,33 € 108,33 € 108,33 € 108,33 € 108,33 € 108,33 €

Έξοδα κήπου - περιβάλλοντος 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 €

Έξοδα αυτοκινήτων 1.536,67 € 1.536,67 € 1.536,67 € 1.536,67 € 1.536,67 € 1.536,67 € 1.536,67 € 1.536,67 € 1.536,67 € 1.536,67 € 1.536,67 € 1.536,67 €

Απρόβλεπτα 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 €

Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών 16.526,17 € 16.526,17 € 16.526,17 € 16.526,17 € 16.526,17 € 16.526,17 € 16.526,17 € 16.526,17 € 16.526,17 € 16.526,17 € 16.526,17 € 16.526,17 €

Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων (EBITDA) 11.641,33 € -4.203,73 € -1.067,71 € 15.782,50 € 37.722,36 € 58.843,16 € 71.086,37 € 96.300,42 € 58.843,16 € 30.419,67 € 1.074,75 € 14.771,06 €

Αποσβέσεις 9.511,72 € 9.511,72 € 9.511,72 € 9.511,72 € 9.511,72 € 9.511,72 € 9.511,72 € 9.511,72 € 9.511,72 € 9.511,72 € 9.511,72 € 9.511,72 €

Κέρδη προ Φόρων & Τόκων (EBIT) 2.129,61 € -13.715,46 € -10.579,44 € 6.270,77 € 28.210,63 € 49.331,44 € 61.574,65 € 86.788,70 € 49.331,44 € 20.907,95 € -8.436,98 € 5.259,33 €

Τόκοι / Χρηματοικονομικά έξοδα 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2.129,61 € -13.715,46 € -10.579,44 € 6.270,77 € 28.210,63 € 49.331,44 € 61.574,65 € 86.788,70 € 49.331,44 € 20.907,95 € -8.436,98 € 5.259,33 €

Φόρος Εισοδήματος 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.181,08 € 14.306,12 € 17.856,65 € 25.168,72 € 14.306,12 € 6.063,30 € 0,00 € 0,00 €

Καθαρά Κέρδη Χρήσεως 2.129,61 € -13.715,46 € -10.579,44 € 6.270,77 € 20.029,55 € 35.025,32 € 43.718,00 € 61.619,98 € 35.025,32 € 14.844,64 € -8.436,98 € 5.259,33 €

Καθαρά Κέρδη / Κύκλο Εργασιών 6,21% -91,85% -56,48% 15,95% 30,35% 38,05% 40,85% 44,58% 38,05% 25,99% -39,56% 13,81%  

Γράφημα 30. Καθαρά κέρδη πρώτου έτους  
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6.2.2 Κατάσταση οικονομικής θέσης  

Ο Ισολογισμός ή αλλιώς η κατάσταση οικονομικής θέσης αποτελεί τη  χρηματοοικονομική 

θέση της επιχείρησης σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.  

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται τα περιουσιακά στοιχεία, η καθαρή θέση και οι 

υποχρεώσεις της ξενοδοχειακής μονάδας για τα πρώτα δέκα έτη λειτουργίας της. Όπως φαίνεται στον 

παρακάτω ισολογισμό, στον ορίζοντα της μονάδας δεν παρουσιάζεται οποιοδήποτε πρόβλημα 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της. Όσο οι στόχοι επιτυγχάνονται, δεν θα χρειαστούν πρόσθετα 

κεφάλαια, χάρη στην αρχική επένδυση και στη ένταξη του προγράμματος ΕΣΠΑ. Επιπλέον, η αξία της 

επιχείρησης αναμένεται να πετύχει μια αύξηση της τάξης του 274,76% κατά τα πρώτα δέκα έτη 

λειτουργίας της και σε περίπτωση που δεν υπάρξει επιπλέον επέκταση των ξενοδοχειακών 

εγκαταστάσεων ή αλλαγές στο πλάνο των επενδυτών. Η ορθολογική δομή των κεφαλαίων και της 

επένδυσης, χωρίς λάθη και παραλείψεις θα διασφαλίσουν την ομαλή επιστροφή των επενδυμένων 

κεφαλαίων με ικανοποιητική απόδοση.  

                Πίνακας 55. Ισολογισμός 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Έτος 8 Έτος 9 Έτος 10

Πάγιο Ενεργητικό και Έξοδα Εγκατάστασης 1.671.803,35 € 1.671.803,35 € 1.671.803,35 € 1.671.803,35 € 1.671.803,35 € 1.671.803,35 € 1.671.803,35 € 1.671.803,35 € 1.671.803,35 € 1.671.803,35 €

Αποσβέσεις παγίων 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 €

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.557.662,68 € 1.557.662,68 € 1.557.662,68 € 1.557.662,68 € 1.557.662,68 € 1.557.662,68 € 1.557.662,68 € 1.557.662,68 € 1.557.662,68 € 1.557.662,68 €

Αποθέματα 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.320,00 € 3.652,00 € 4.017,20 € 4.418,92 € 4.860,81 € 5.346,89 € 5.881,58 €

Απαιτήσεις 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ταμείο 4.128,12 € 5.001,66 € 5.957,24 € 6.874,09 € 7.429,72 € 7.877,73 € 8.336,79 € 8.821,01 € 9.228,94 € 9.589,09 €

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 4.128,12 € 5.001,66 € 5.957,24 € 10.194,09 € 11.081,72 € 11.894,93 € 12.755,71 € 13.681,82 € 14.575,83 € 15.470,67 €

Σύνολο Ενεργητικού 1.561.790,80 € 1.562.664,34 € 1.563.619,92 € 1.567.856,77 € 1.568.744,40 € 1.569.557,61 € 1.570.418,39 € 1.571.344,50 € 1.572.238,51 € 1.573.133,35 €

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ - ΠΑΘΗΤΙΚΟ Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Έτος 8 Έτος 9 Έτος 10

Μετοχικό Κεφάλαιο 947.128,57 € 947.128,57 € 947.128,57 € 947.128,57 € 947.128,57 € 947.128,57 € 947.128,57 € 947.128,57 € 947.128,57 € 947.128,57 €

Επιχορηγήσεις Δημοσίου (ΕΣΠΑ) 400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Αποθεματικά εις νέο 206.405,98 € 250.083,13 € 297.861,89 € 343.704,59 € 371.485,90 € 393.886,52 € 416.839,69 € 441.050,60 € 461.447,00 € 479.454,49 €

Αποθεματικά 0,00 € 456.489,11 € 754.351,00 € 1.098.055,59 € 1.469.541,49 € 1.863.428,02 € 2.280.267,70 € 2.721.318,30 € 3.182.765,30 € 3.662.219,80 €

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.553.534,56 € 1.653.700,82 € 1.999.341,47 € 2.388.888,75 € 2.788.155,97 € 3.204.443,11 € 3.644.235,97 € 4.109.497,48 € 4.591.340,87 € 5.088.802,86 €

Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε προμηθευτές 0,00 € 9.147,43 € 9.787,75 € 10.472,89 € 11.206,00 € 11.990,41 € 12.829,74 € 13.727,83 € 14.688,77 € 15.716,99 €

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0,00 € 9.147,43 € 9.787,75 € 10.472,89 € 11.206,00 € 11.990,41 € 12.829,74 € 13.727,83 € 14.688,77 € 15.716,99 €

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0,00 € 81.889,04 € 425.933,80 € 810.559,08 € 1.208.205,58 € 1.622.895,08 € 2.060.987,83 € 2.524.425,15 € 3.004.413,58 € 3.499.952,52 €

Σύνολο Υποχρεώσεων 0,00 € 91.036,47 € 435.721,55 € 821.031,98 € 1.219.411,57 € 1.634.885,50 € 2.073.817,57 € 2.538.152,97 € 3.019.102,36 € 3.515.669,51 €

Σύνολο Παθητικού 1.553.534,56 € 1.562.664,34 € 1.563.619,92 € 1.567.856,77 € 1.568.744,40 € 1.569.557,61 € 1.570.418,39 € 1.571.344,50 € 1.572.238,51 € 1.573.133,35 €
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6.2.3 Κατάσταση ταμειακών ροών 

Η ξενοδοχειακή μονάδα θα λάβει εισροή μετρητών για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων 

της κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της, καθώς θα αγωνίζεται για να φτάσει στο σημείο της βιώσιμης 

κερδοφορίας. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης αυτής θα εξασφαλιστεί μέσω της ιδιώτη 

επενδυτή ενώ ένα μέρος θα καλυφθεί από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Παρατηρείται δε, με βάση τον 

ακόλουθο πίνακα ότι δεν τίθεται κανένα πρόβλημα ταμειακής ροής κατά τη διάρκεια των επόμενων 

δέκα ετών και έτσι επιτρέπεται στην εταιρεία να λειτουργήσει ομαλά.  

                         Πίνακας 56. Κατάσταση ταμειακής ροής 
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Γράφημα 31. Ταμειακή ροή  
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6.2.4 Αριθμοδείκτες 

Με βάση τα αποτελέσματα των οικονομικών στοιχείων, καταρτίστηκε ένας πίνακας των 

βασικών οικονομικών δεικτών, ώστε να αξιολογηθεί αποτελεσματικότερα η αναμενόμενη απόδοση της 

επένδυσης. Ο παρακάτω πίνακας και τα γραφήματα που ακολουθούν συνοψίζουν τις τιμές επιλεγμένων 

δεικτών για τα δέκα επόμενα έτη λειτουργίας της υπό εξέταση ξενοδοχειακής μονάδας.  

Πίνακας 57. Αριθμοδείκτες 

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Έτος 8 Έτος 9 Έτος 10

Δείκτες Ρευστότητας

Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 0,000 0,061 0,014 0,013 0,009 0,007 0,006 0,005 0,005 0,004

Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας 0,000 0,061 0,014 0,008 0,006 0,005 0,004 0,003 0,003 0,003

Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας 0,000 0,072 0,016 0,010 0,007 0,005 0,004 0,004 0,003 0,003

Δείκτες Αποτελεσματικότητας

Δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού 0,460 0,509 0,564 0,615 0,647 0,672 0,698 0,726 0,749 0,769

Δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων 0,000 0,000 0,000 52,383 50,080 47,317 44,679 42,212 39,597 36,978

Δείκτες Αποδοτικότητας

Δείκτης οικονομικής μοχλεύσεως 1,005 0,945 0,782 0,656 0,563 0,490 0,431 0,382 0,342 0,309

Δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 13,29% 15,12% 14,90% 14,39% 13,32% 12,29% 11,44% 10,73% 10,05% 9,42%

Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού 13,22% 16,00% 19,05% 21,92% 23,68% 25,10% 26,54% 28,07% 29,35% 30,48%

Δείκτης μεικτού κέρδους 81,98% 81,98% 81,97% 81,98% 81,98% 81,99% 82,00% 82,00% 82,01% 82,02%

Δείκτης καθαρού κέρδους 28,70% 31,42% 33,77% 35,62% 36,60% 37,33% 38,01% 38,68% 39,21% 39,64%  

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας όπως παρουσιάζεται και παραπάνω κυμαίνεται σε χαμηλά 

επίπεδα, κάτι που εγκυμονεί αυξημένους κινδύνους για αδυναμία πληρωμών. Επίσης, στα ίδια επίπεδα 

κυμαίνεται και ο δείκτης της άμεσης ρευστότητας. Το γεγονός αυτό όμως δεν είναι ιδιαίτερα 

ανησυχητικό, μιας που δείχνει ότι προτιμούνται τα μετρητά διαθέσιμα να επενδύονται από το να 

υπάρχουν και να συγκεντρώνονται στο ταμείο χωρίς επιπλέον χρήση και όφελος. Ακόμα, στα ίδια 

επίπεδα κυμαίνεται και ο δείκτης της ταμειακής ρευστότητας. Ωστόσο, όπως παρατηρήθηκε και στη 

κατάσταση ταμειακών ροών, η ξενοδοχειακή μονάδα δεν θα έχει έλλειψη ρευστότητας σε περίπτωση 

που οι στόχοι επιτευχθούν και εφαρμοστούν όλα βάση του πλάνου. 
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Γράφημα 32. Δείκτες ρευστότητας 

 

Ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού παρέχει ενδείξεις για το πόσο η 

επιχείρηση χρησιμοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να πραγματοποιεί 

τις πωλήσεις της. Στη περίπτωση της ξενοδοχειακής μονάδας, ο δείκτης αυτός κυμαίνεται σε 

χαμηλά επίπεδα, μικρότερα δηλαδή της μονάδας, κάτι που αποδεικνύει την 

αναποτελεσματικότητα της να χρησιμοποιήσει αποδοτικά τα περιουσιακά της στοιχεία. Με την 

πάροδο των χρόνων όμως, ο δείκτης αυτός αυξάνεται κατά 66,97%, δημιουργώντας μια 

καλύτερη εικόνα.  

Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων επιτρέπει να 

δούμε πόσες φορές ανανεώθηκαν τα αποθέματα της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της 

μέσα στη χρήση. Τα αποθέματα στη συγκεκριμένη περίπτωση ξεκινούν από το τέταρτο έτος με 

52 ημέρες και φτάνουν στο δέκατο έτος με 36 ημέρες. Από αυτό γίνεται αντιληπτό ότι η 

επιχείρηση θέλει να εξασφαλίσει τα αποθέματα της σε χαμηλό επίπεδο, μειώνοντας και τις 

ημέρες που αυτά διατίθενται.  

 

 

 



 216 

Γράφημα 33. Δείκτες αποτελεσματικότητας 

 

Οι δείκτες αποδοτικότητας καλούνται να φανερώσουν τη «γονιμότητα» του κεφαλαίου 

και προκύπτουν από τη συσχέτιση των πραγματοποιούμενων στη χρήση κερδών προς το 

κεφάλαιο που απασχολήθηκε στη χρήση. 

Ο δείκτης οικονομικής μοχλεύσεως στο πρώτο έτος είναι μεγαλύτερος του μηδενός 

ωστόσο τα επόμενα έτη μειώνεται σταδιακά φτάνοντας το 0,309 στο δέκατο έτος, κάτι που 

αποδεικνύει ότι η επίδραση των ξένων κεφαλαίων είναι αρνητική. 

Επίσης, ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων απεικονίζει την κερδοφόρα 

δυναμικότητα μιας επιχείρησης και παρέχει ένδειξη του κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος 

πραγματοποίησης ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος από τη χρήση των κεφαλαίων του 

μετόχου. Με άλλα λόγια, μετρά την αποτελεσματικότητα με την οποία τα κεφάλαια των φορέων 

της επιχείρησης απασχολούνται σε αυτήν. Αποτελεί τον βασικό δείκτη τον οποίο η διοίκηση 

μιας εταιρείας σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος τείνει να προβάλει με τον πιο επιφανή 

τρόπο στον ετήσιο απολογισμό χρήσης. Με την πάροδο του χρόνου ο δείκτης αυτός μειώνεται 

απεικονίζοντας πως δεν υπήρξε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα από τη χρήση των κεφαλαίων 

του μετόχου.  

Ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού μετράει την απόδοση των συνολικών 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και επιτρέπει την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της. Ο δείκτης φανερώνει την ικανότητά της να μπορεί να 
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επιζήσει οικονομικά και να προσελκύσει κεφάλαια που προσφέρονται για επένδυση, 

«ανταμείβοντάς» τα ανάλογα. Το πρώτο έτος ο δείκτης είναι 13,22% ενώ το δέκατο φτάνει τα 

30,48%.  

Επιπλέον, ο δείκτης μεικτού κέρδους, γνωστός και ως μεικτό περιθώριο κέρδους, είναι 

πολύ σημαντικός διότι παρέχει ένα μέτρο αξιολόγησης της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. 

Δείχνει δηλαδή τη λειτουργική αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης και την πολιτική τιμών 

αυτής. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης μεικτού κέρδους τόσο καλύτερη από απόψεως 

κερδών είναι η θέση της επιχείρησης διότι μπορεί να αντιμετωπίσει, χωρίς δυσκολία, μια 

ενδεχόμενη αύξηση του κόστους των πωλούμενων προϊόντων της. Ένας υψηλός δείκτης μεικτού 

κέρδους δείχνει την ικανότητα της διοίκησης μιας επιχείρησης να επιτυγχάνει φθηνές αγορές 

και να πωλεί σε υψηλές τιμές. Όπως γίνεται αντιληπτό ο δείκτης αυτός κυμαίνεται σε πολύ 

υψηλά επίπεδα της τάξης του 81% με 82%, κάτι που αποδεικνύει την αποτελεσματική 

λειτουργία της επιχείρησης. 

Τέλος, ο δείκτης καθαρού κέρδους, γνωστός και ως καθαρό περιθώριο κέρδους, 

προσδιορίζει το κέρδος από τις λειτουργικές δραστηριότητες, δηλαδή το ποσοστό κέρδους που 

μένει στην επιχείρηση μετά την αφαίρεση από τις καθαρές πωλήσεις του κόστους πωληθέντων 

και των λοιπών εξόδων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης τόσο πιο επικερδής είναι η 

επιχείρηση. Στην προκείμενη περίπτωση και όπως απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα, ο 

δείκτης αυτός είναι σχετικά χαμηλός στο πρώτο έτος λειτουργίας, ωστόσο αυξάνεται το δέκατο 

έτος φτάνοντας το 39,64%.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 218 

Γράφημα 34. Δείκτες αποδοτικότητας 

 

6.3 Δεύτερο Εναλλακτικό Σενάριο  

Στο δεύτερο εναλλακτικό σενάριο χρηματοδότησης για τη συλλογή των απαραίτητων 

κεφαλαίων που ανέρχονται στο €1.699.803,35, για την έναρξη και λειτουργία της υπό εξέταση 

ξενοδοχειακής μονάδας έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο πλήρους απαλλαγής από ιδιωτική 

χρηματοδότηση και ένταξης σε οποιαδήποτε πρόγραμμα ΕΣΠΑ και εξάρτηση αποκλειστικά από 

τραπεζικό δανεισμό. Παρακάτω, αναλύονται τα αποτελέσματα του πρώτου εναλλακτικού 

πλάνου, διατηρώντας σταθερά τις πωλήσεις της επιχείρησης και τα κόστη της.  

6.3.1 Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

Τα στοιχεία των καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσεων για την επόμενη δεκαετία 

προέκυψαν με βάση τα αναμενόμενα έσοδα, τα συνοδευόμενα έξοδα και κάποιες βασικές 

παραδοχές που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενες ενότητες. Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί 

αναλυτικά το κόστος λειτουργίας και καθορίζει το ακαθάριστο και καθαρό περιθώριο κέρδους. 

Σημειωτέον ότι αυτές οι προβλέψεις σταθμίζονται, ώστε να έχουν υψηλότερο κόστος σε 

σύγκριση με τα έσοδα σε περίπτωση που προκύψουν απρόβλεπτα κόστη.  

Το διάγραμμα και ο πίνακας που ακολουθούν δίνουν μια οπτική αναπαράσταση των 

δεδομένων. Παρατηρούμε ότι σημειώνονται αυξητικά σημαντικά κέρδη από το πρώτο έτος, ενώ 

οι προοπτικές δημιουργίας καθαρών κερδών αυξάνονται σταδιακά κατά τα επόμενα έτη 

λειτουργίας. Μάλιστα η αύξηση των καθαρών κερδών χρήσεως από το πρώτο έως το δέκατο 

έτος είναι 2731,85%. 



 219 

Πίνακας 58. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

 

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Έτος 8 Έτος 9 Έτος 10

Κύκλος Εργασιών 719.142,41 € 795.952,80 € 882.144,73 € 964.835,12 € 1.014.933,07 € 1.055.285,41 € 1.096.607,67 € 1.140.194,29 € 1.176.954,40 € 1.209.444,43 €

Άμεσα Μεταβλητά Κόστη 129.615,05 € 143.465,57 € 159.009,52 € 173.910,29 € 182.892,44 € 190.083,61 € 197.432,22 € 205.183,57 € 211.718,39 € 217.491,99 €

Μεικτό Περιθώριο Κέρδους 589.527,36 € 652.487,23 € 723.135,21 € 790.924,83 € 832.040,63 € 865.201,80 € 899.175,45 € 935.010,72 € 965.236,01 € 991.952,44 €

Μεικτό Περιθώριο Κέρδους % 81,98% 81,98% 81,97% 81,98% 81,98% 81,99% 82,00% 82,00% 82,01% 82,02%

Λειτουργικές Δαπάνες

Μισθοδοσία 80.905,00 € 80.905,00 € 80.905,00 € 80.905,00 € 80.905,00 € 80.905,00 € 80.905,00 € 80.905,00 € 80.905,00 € 80.905,00 €

Ασφάλιστικες εισφορές εργοδότη 20.274,79 € 20.274,79 € 20.274,79 € 20.274,79 € 20.274,79 € 20.274,79 € 20.274,79 € 20.274,79 € 20.274,79 € 20.274,79 €

Μάρκετινγκ και Προωθητικές Ενέργειες 2.719,14 € 1.345,95 € 1.487,14 € 1.630,34 € 1.746,98 € 1.860,54 € 1.982,39 € 2.114,55 € 2.248,75 € 2.388,42 €

Δαπάνες Στέγασης (Ηλεκτρισμός, Ύδρευση, Ίντερνετ, Φυσικό Αέριο)19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 €

Δημοτικοί Φόροι και Άλλες Χρεώσεις 26.126,10 € 28.920,32 € 32.056,82 € 35.059,19 € 36.852,23 € 38.271,53 € 39.716,15 € 41.239,96 € 42.523,66 € 43.657,02 €

Ασφάλειες 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

Επισκευές και Συντηρήσεις 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

Γενικά Έξοδα Διοίκησης 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

Έξοδα Καθαριότητας και Ιματισμού 6.049,00 € 6.055,05 € 6.115,60 € 6.176,76 € 6.238,52 € 6.300,91 € 6.363,92 € 6.427,56 € 6.491,83 € 6.556,75 €

Έξοδα Προμηθειών Εστιατορίου και Μπαρ 10.800,00 € 10.810,80 € 10.821,61 € 10.832,43 € 10.843,26 € 10.854,11 € 10.864,96 € 10.875,83 € 10.886,70 € 10.897,59 €

Έξοδα Προμηθειών Spa 1.300,00 € 1.301,30 € 1.302,60 € 1.303,90 € 1.305,21 € 1.306,51 € 1.307,82 € 1.309,13 € 1.310,44 € 1.311,75 €

Έξοδα κήπου - περιβάλλοντος 300,00 € 300,03 € 300,06 € 300,09 € 300,12 € 300,15 € 300,18 € 300,21 € 300,24 € 300,27 €

Έξοδα αυτοκινήτων 4.800,00 € 4.803,56 € 4.807,12 € 4.810,69 € 4.814,26 € 4.817,84 € 4.821,41 € 4.824,99 € 4.828,58 € 4.832,17 €

Απρόβλεπτα 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 €

Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών 184.674,04 € 186.116,80 € 189.470,75 € 192.693,19 € 194.680,38 € 196.291,38 € 197.936,62 € 199.672,02 € 201.169,99 € 202.523,75 €

Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων (EBITDA)404.853,32 € 466.370,43 € 533.664,46 € 598.231,64 € 637.360,25 € 668.910,42 € 701.238,82 € 735.338,70 € 764.066,02 € 789.428,69 €

Αποσβέσεις 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 €

Κέρδη προ Φόρων & Τόκων (EBIT) 290.712,65 € 352.229,76 € 419.523,79 € 484.090,97 € 523.219,58 € 554.769,75 € 587.098,15 € 621.198,03 € 649.925,35 € 675.288,02 €

Τόκοι / Χρηματοικονομικά έξοδα 276.635,17 € 276.635,17 € 276.635,17 € 276.635,17 € 276.635,17 € 276.635,17 € 276.635,17 € 276.635,17 € 276.635,17 € 276.635,17 €

Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 14.077,49 € 75.594,59 € 142.888,62 € 207.455,80 € 246.584,42 € 278.134,58 € 310.462,99 € 344.562,86 € 373.290,18 € 398.652,85 €

Φόρος Εισοδήματος 4.082,47 € 21.922,43 € 41.437,70 € 60.162,18 € 71.509,48 € 80.659,03 € 90.034,27 € 99.923,23 € 108.254,15 € 115.609,33 €

Καθαρά Κέρδη Χρήσεως 9.995,01 € 53.672,16 € 101.450,92 € 147.293,62 € 175.074,94 € 197.475,55 € 220.428,72 € 244.639,63 € 265.036,03 € 283.043,53 €

Καθαρά Κέρδη / Κύκλο Εργασιών 1,39% 6,74% 11,50% 15,27% 17,25% 18,71% 20,10% 21,46% 22,52% 23,40% 

Γράφημα 35. Καθαρά κέρδη  
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Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να μελετηθεί το πρώτο έτος ανά μήνα. Όπως 

παρουσιάζεται και παρακάτω, οι τέσσερις πρώτοι μήνες καθώς και οι τρείς τελευταίοι 

παρουσιάζουν ζημία για την επιχείρηση, εφόσον το πρόσημο είναι αρνητικό. Ωστόσο στο 

σύνολο το έτος κλείνει θετικά, με τα καθαρά κέρδη προς τον κύκλο των εργασιών να 

κυμαίνονται σε ποσοστό της τάξης του 1,39%. 

Πίνακας 59. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για το πρώτο έτος 
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Γράφημα 36. Καθαρά κέρδη πρώτου έτους   
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6.3.2 Κατάσταση οικονομικής θέσης  

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται τα περιουσιακά στοιχεία, η καθαρή θέση και οι 

υποχρεώσεις της ξενοδοχειακής μονάδας για τα πρώτα δέκα έτη λειτουργίας της. Όπως φαίνεται στον 

παρακάτω ισολογισμό, η μονάδα δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων της. Όσο οι στόχοι επιτυγχάνονται, δεν θα χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια ούτε επιπλέον 

δανεισμός.  

Επίσης, η αξία της επιχείρησης αναμένεται να πετύχει μια αύξηση της τάξης του 186,74% κατά 

τα πρώτα δέκα έτη λειτουργίας της και σε περίπτωση που δεν υπάρξει επιπλέον επέκταση των 

ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων ή αλλαγές στο πλάνο των επενδυτών. Η ορθολογική δομή των 

κεφαλαίων και της επένδυσης, χωρίς λάθη και παραλείψεις θα διασφαλίσουν την ομαλή επιστροφή των 

επενδυμένων κεφαλαίων με ικανοποιητική απόδοση.  

Πίνακας 60. Ισολογισμός 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Έτος 8 Έτος 9 Έτος 10

Πάγιο Ενεργητικό και Έξοδα Εγκατάστασης 1.671.803,35 € 1.671.803,35 € 1.671.803,35 € 1.671.803,35 € 1.671.803,35 € 1.671.803,35 € 1.671.803,35 € 1.671.803,35 € 1.671.803,35 € 1.671.803,35 €

Αποσβέσεις παγίων 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 € 114.140,67 €

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.557.662,68 € 1.557.662,68 € 1.557.662,68 € 1.557.662,68 € 1.557.662,68 € 1.557.662,68 € 1.557.662,68 € 1.557.662,68 € 1.557.662,68 € 1.557.662,68 €

Αποθέματα 3.320,00 € 3.652,00 € 4.017,20 € 4.418,92 € 4.860,81 € 5.346,89 € 5.881,58 € 6.469,74 € 7.116,71 € 7.828,39 €

Απαιτήσεις 719,14 € 795,95 € 882,14 € 964,84 € 1.014,93 € 1.055,29 € 1.096,61 € 1.140,19 € 1.176,95 € 1.209,44 €

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ταμείο 99,95 € 536,72 € 1.014,51 € 1.472,94 € 1.750,75 € 1.974,76 € 2.204,29 € 2.446,40 € 2.650,36 € 2.830,44 €

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 4.139,09 € 4.984,67 € 5.913,85 € 6.856,69 € 7.626,49 € 8.376,93 € 9.182,48 € 10.056,33 € 10.944,03 € 11.868,27 €

Σύνολο Ενεργητικού 1.561.801,77 € 1.562.647,35 € 1.563.576,53 € 1.564.519,37 € 1.565.289,17 € 1.566.039,61 € 1.566.845,16 € 1.567.719,01 € 1.568.606,71 € 1.569.530,95 €

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ - ΠΑΘΗΤΙΚΟ Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Έτος 8 Έτος 9 Έτος 10

Μετοχικό Κεφάλαιο 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Επιχορηγήσεις Δημοσίου 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Αποθεματικά εις νέο 1.863.518,60 € 53.672,16 € 401.450,92 € 490.664,93 € 225.074,94 € 204.475,55 € 220.428,72 € 244.639,63 € 265.036,03 € 283.043,53 €

Αποθεματικά 0,00 € 1.917.190,77 € 2.318.641,69 € 2.809.306,61 € 3.034.381,55 € 3.238.857,10 € 3.459.285,82 € 3.703.925,45 € 3.968.961,48 € 4.252.005,01 €

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.863.518,60 € 1.970.862,93 € 2.720.092,61 € 3.299.971,54 € 3.259.456,49 € 3.443.332,65 € 3.679.714,54 € 3.948.565,08 € 4.233.997,51 € 4.535.048,53 €

Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 276.635,17 € 276.635,17 € 276.635,17 € 296.635,17 € 296.635,17 € 296.635,17 € 296.635,17 € 296.635,17 € 296.635,17 € 296.635,17 €

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε προμηθευτές 0,00 € 117.017,02 € 403.170,35 € 430.334,54 € 659.878,29 € 905.636,60 € 968.592,85 € 1.035.932,18 € 1.240.226,69 € 1.327.042,56 €

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 276.635,17 € 393.652,19 € 679.805,52 € 726.969,71 € 956.513,46 € 1.202.271,77 € 1.265.228,02 € 1.332.567,35 € 1.536.861,86 € 1.623.677,73 €

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 25.081,66 € 24.532,74 € 61.712,49 € 1.008.482,46 € 737.653,85 € 675.021,27 € 847.641,37 € 920.198,02 € 1.128.528,95 € 1.341.839,86 €

Σύνολο Υποχρεώσεων 301.716,83 € 418.184,92 € 1.156.516,07 € 1.735.452,17 € 1.694.167,31 € 1.877.293,04 € 2.112.869,39 € 2.380.846,07 € 2.665.390,80 € 2.965.517,59 €

Σύνολο Παθητικού 1.561.801,78 € 1.552.678,00 € 1.563.576,54 € 1.564.519,37 € 1.565.289,18 € 1.566.039,62 € 1.566.845,16 € 1.567.719,01 € 1.568.606,71 € 1.569.530,95 €
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6.3.3 Κατάσταση ταμειακών ροών 

Η ξενοδοχειακή μονάδα θα λάβει εισροή μετρητών για τη κάλυψη των 

λειτουργικών εξόδων της κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της, καθώς θα αγωνίζεται 

για να φτάσει στο σημείο της βιώσιμης κερδοφορίας. Η χρηματοδότηση θα 

εξασφαλιστεί μόνο μέσω ενός τραπεζικού δανεισμού και όχι μέσω της ιδιώτη 

επενδυτή και από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Παρατηρείται δε, με βάση τον ακόλουθο 

πίνακα ότι δεν τίθεται κανένα πρόβλημα ταμειακής ροής κατά τη διάρκεια των 

επόμενων δέκα ετών και έτσι επιτρέπεται στην εταιρεία να λειτουργήσει ομαλά. 

Πίνακας 61. Κατάσταση ταμειακής ροής 

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Έτος 8 Έτος 9 Έτος 10

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους χρήσης 9.995,01 € 53.672,16 € 101.450,92 € 147.293,62 € 175.074,94 € 197.475,55 € 220.428,72 € 244.639,63 € 265.036,03 € 283.043,53 €

Αποσβέσεις 276.635,17 € 276.635,17 € 276.635,17 € 276.635,17 € 276.635,17 € 276.635,17 € 276.635,17 € 276.635,17 € 276.635,17 € 276.635,17 €

Ακαθάριστη Λειτουργική Ταμειακή Ροή 286.630,18 € 330.307,33 € 378.086,09 € 423.928,79 € 451.710,10 € 474.110,72 € 497.063,89 € 521.274,80 € 541.671,20 € 559.678,69 €

Απαιτήσεις 719,14 € 795,95 € 882,14 € 964,84 € 1.014,93 € 1.055,29 € 1.096,61 € 1.140,19 € 1.176,95 € 1.209,44 €

Λοιποί Χρεωστικοί Λογαριασμοί 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Αποθέματα 3.320,00 € 3.652,00 € 4.017,20 € 4.418,92 € 4.860,81 € 5.346,89 € 5.881,58 € 6.469,74 € 7.116,71 € 7.828,39 €

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Σύνολο Λειτουργικών Ταμειακών Αναγκών 4.039,14 € 4.447,95 € 4.899,34 € 5.383,76 € 5.875,75 € 6.402,18 € 6.978,19 € 7.609,94 € 8.293,67 € 9.037,83 €

Υποχρεώσεις 301.716,83 € 418.184,92 € 1.156.516,07 € 1.735.452,17 € 1.694.167,31 € 1.877.293,04 € 2.112.869,39 € 2.380.846,07 € 2.665.390,80 € 2.965.517,59 €

Λοιποί Πιστωτικοί Λογαριασμοί 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Σύνολο Λειτουργικών Ταμειακών Πηγών 301.716,83 € 418.184,92 € 1.156.516,07 € 1.735.452,17 € 1.694.167,31 € 1.877.293,04 € 2.112.869,39 € 2.380.846,07 € 2.665.390,80 € 2.965.517,59 €

0,00 €

Καθαρή Λειτουργική Ταμειακή Ροή 592.386,15 € 752.940,21 € 1.539.501,50 € 2.164.764,71 € 2.151.753,16 € 2.357.805,93 € 2.616.911,46 € 2.909.730,80 € 3.215.355,67 € 3.534.234,11 €

Καθαρές Επενδύσεις Ενσώματων Παγίων 1.671.803,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Μείωση Συμμετοχών / Χρεογράφων 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Μείωση Προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

Μείωση Μακροπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Μείωση Λοιπών Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Μείωση Βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Σύνολο μη Λειτουργικών Αναγκών 1.666.803,35 € -5.000,00 € -5.000,00 € -5.000,00 € -5.000,00 € -5.000,00 € -5.000,00 € -5.000,00 € -5.000,00 € -5.000,00 €

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Αύξηση Προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Αύξηση Μακροπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων 276.635,17 € 393.652,19 € 679.805,52 € 726.969,71 € 956.513,46 € 1.202.271,77 € 1.265.228,02 € 1.332.567,35 € 1.536.861,86 € 1.623.677,73 €

Μείωση Λοιπών Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Μείωση Βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Σύνολο μη Λειτουργικών Πηγών 276.635,17 € 393.652,19 € 679.805,52 € 726.969,71 € 956.513,46 € 1.202.271,77 € 1.265.228,02 € 1.332.567,35 € 1.536.861,86 € 1.623.677,73 €

Καθαρή μη Λειτουργική Ταμειακή Ροή 1.390.168,18 € -398.652,19 € -684.805,52 € -731.969,71 € -961.513,46 € -1.207.271,77 € -1.270.228,02 € -1.337.567,35 € -1.541.861,86 € -1.628.677,73 €

Ταμείο κατά την αρχή της περιόδου 99,95 € 536,72 € 1.014,51 € 1.472,94 € 1.750,75 € 1.974,76 € 2.204,29 € 2.446,40 € 2.650,36 € 2.830,44 €

Μεταβολή Ταμείου & Λοιπών Διαθέσιμων 0,00 € 436,77 € 477,79 € 458,43 € 277,81 € 224,01 € 229,53 € 242,11 € 203,96 € 180,07 €

Ταμείο κατά το τέλος της περιόδου 99,95 € 973,49 € 1.492,30 € 1.931,36 € 2.028,56 € 2.198,76 € 2.433,82 € 2.688,51 € 2.854,32 € 3.010,51 €

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ
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Γράφημα 37. Ταμειακή ροή 

 

 

6.3.4 Αριθμοδείκτες 

Με βάση τα αποτελέσματα των οικονομικών στοιχείων, καταρτίστηκε ένας 

πίνακας των βασικών οικονομικών δεικτών, ώστε να αξιολογηθεί 

αποτελεσματικότερα η αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης. Ο παρακάτω πίνακας 

και τα γραφήματα που ακολουθούν συνοψίζουν τις τιμές επιλεγμένων δεικτών για τα 

δέκα επόμενα έτη λειτουργίας της υπό εξέταση ξενοδοχειακής μονάδας.  

Πίνακας 54. Αριθμοδείκτες 

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Έτος 8 Έτος 9 Έτος 10

Δείκτες Ρευστότητας

Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 0,165 0,203 0,096 0,007 0,010 0,012 0,011 0,011 0,010 0,009

Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας 0,033 0,054 0,031 0,002 0,004 0,004 0,004 0,004 0,003 0,003

Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας 0,004 0,040 0,024 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002

Δείκτες Αποτελεσματικότητας

Δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού 0,460 0,509 0,564 0,617 0,648 0,674 0,700 0,727 0,750 0,771

Δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων 39,041 39,284 39,582 39,356 37,626 35,550 33,568 31,714 29,749 27,782

Δείκτες Αποδοτικότητας

Δείκτης οικονομικής μοχλεύσεως 0,838 0,793 0,575 0,474 0,480 0,455 0,426 0,397 0,370 0,346

Δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 0,54% 2,72% 3,73% 4,46% 5,37% 5,74% 5,99% 6,20% 6,26% 6,24%

Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού 0,64% 3,43% 6,49% 9,41% 11,18% 12,61% 14,07% 15,60% 16,90% 18,03%

Δείκτης μεικτού κέρδους 81,98% 81,98% 81,97% 81,98% 81,98% 81,99% 82,00% 82,00% 82,01% 82,02%

Δείκτης καθαρού κέρδους 1,39% 6,74% 11,50% 15,27% 17,25% 18,71% 20,10% 21,46% 22,52% 23,40%  

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας όπως παρουσιάζεται και παραπάνω 

κυμαίνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, κάτι που εγκυμονεί αυξημένους κινδύνους 
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σχετικά με την ρευστότητα της επιχείρησης. Επίσης, στα ίδια επίπεδα κυμαίνεται και 

ο δείκτης της άμεσης ρευστότητας αλλά και ο δείκτης της ταμειακής ρευστότητας. Οι 

δείκτες ρευστότητας στην περίπτωση εξάρτησης μόνο από το τραπεζικό δανεισμό 

κυμαίνονται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, δημιουργώντας έντονες απορίες και 

ανησυχίες στην διοίκηση. 

Γράφημα 38. Δείκτες ρευστότητας 

 

Ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού παρέχει ενδείξεις για το πόσο 

η επιχείρηση χρησιμοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να 

πραγματοποιεί τις πωλήσεις της. Στη περίπτωση της ξενοδοχειακής μονάδας, ο 

δείκτης αυτός κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, μικρότερα δηλαδή της μονάδας, κάτι 

που αποδεικνύει την αναποτελεσματικότητα της να χρησιμοποιήσει αποδοτικά τα 

περιουσιακά της στοιχεία. Με την πάροδο των χρόνων ο δείκτης αυξάνεται κατά 

67,35%, δημιουργώντας μια υποκειμενικά καλύτερη εικόνα.  

Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων 

επιτρέπει να δούμε πόσες φορές ανανεώθηκαν τα αποθέματα της επιχείρησης σε 

σχέση με τις πωλήσεις της μέσα στη χρήση. Τα αποθέματα στη συγκεκριμένη 

περίπτωση ξεκινούν από το πρώτο έτος με 39 ημέρες και φτάνουν στο δέκατο έτος με 

27 ημέρες. Από αυτό γίνεται αντιληπτό ότι η επιχείρηση θέλει να εξασφαλίσει τα 

αποθέματα της σε χαμηλό επίπεδο, μειώνοντας και τις ημέρες που αυτά διατίθενται.  
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Γράφημα 39.Δείκτες αποτελεσματικότητας 

 

Οι δείκτες αποδοτικότητας καλούνται να φανερώσουν τη «γονιμότητα» του 

κεφαλαίου και προκύπτουν από τη συσχέτιση των πραγματοποιούμενων στη χρήση 

κερδών προς το κεφάλαιο που απασχολήθηκε στη χρήση. 

Ο δείκτης οικονομικής μοχλεύσεως στο πρώτο έτος είναι μικρότερος του 

μηδενός ενώ και τα επόμενα έτη μειώνεται σταδιακά φτάνοντας το 0,346 στο δέκατο 

έτος, κάτι που αποδεικνύει ότι η επίδραση των ξένων κεφαλαίων είναι αρνητική. 

Επίσης, ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων απεικονίζει την 

κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχείρησης και παρέχει ένδειξη του κατά πόσο 

επιτεύχθηκε ο στόχος πραγματοποίησης ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος από τη 

χρήση των κεφαλαίων του μετόχου. Με άλλα λόγια, μετρά την αποτελεσματικότητα 

με την οποία τα κεφάλαια των φορέων της επιχείρησης απασχολούνται σε αυτήν. 

Αποτελεί το βασικό δείκτη τον οποίο η διοίκηση μιας εταιρείας σε περίπτωση θετικού 

αποτελέσματος τείνει να προβάλει με το πιο επιφανή τρόπο στον ετήσιο απολογισμό 

χρήσης. Με την πάροδο του χρόνου ο δείκτης αυτός αυξάνεται απεικονίζοντας πως 

υπάρχει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα από τη χρήση των κεφαλαίων του μετόχου.  

Ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού μετράει την απόδοση των συνολικών 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και επιτρέπει την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της. Ο δείκτης φανερώνει την ικανότητά της 
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να μπορεί να επιζήσει οικονομικά και να προσελκύσει κεφάλαια που προσφέρονται 

για επένδυση, «ανταμείβοντάς» τα ανάλογα. Το πρώτο έτος ο δείκτης είναι 0,64% 

ενώ το δέκατο έτος φτάνει τα 18,03%.  

Επιπλέον, ο δείκτης μεικτού κέρδους, γνωστός και ως μεικτό περιθώριο 

κέρδους, είναι πολύ σημαντικός διότι παρέχει ένα μέτρο αξιολόγησης της 

αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. Δείχνει δηλαδή τη λειτουργική 

αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης και την πολιτική τιμών αυτής. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης μεικτού κέρδους τόσο καλύτερη από απόψεως 

κερδών είναι η θέση της επιχείρησης διότι μπορεί να αντιμετωπίσει, χωρίς δυσκολία, 

μια ενδεχόμενη αύξηση του κόστους των πωλούμενων προϊόντων της. Ένας υψηλός 

δείκτης μεικτού κέρδους δείχνει την ικανότητα της διοίκησης μιας επιχείρησης να 

επιτυγχάνει φθηνές αγορές και να πωλεί σε υψηλές τιμές. Όπως γίνεται αντιληπτό ο 

δείκτης αυτός κυμαίνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα της τάξης του 81% με 82%, κάτι 

που αποδεικνύει την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης. 

Τέλος, ο δείκτης καθαρού κέρδους, γνωστός και ως καθαρό περιθώριο 

κέρδους, προσδιορίζει το κέρδος από τις λειτουργικές δραστηριότητες, δηλαδή το 

ποσοστό κέρδους που μένει στην επιχείρηση μετά την αφαίρεση από τις καθαρές 

πωλήσεις του κόστους πωληθέντων και των λοιπών εξόδων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 

αριθμοδείκτης τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση. Στην προκείμενη περίπτωση 

και όπως απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα, ο δείκτης αυτός είναι σχετικά 

χαμηλός στο πρώτο έτος λειτουργίας, ωστόσο αυξάνεται στο δέκατο έτος φτάνοντας 

το 23,40%.  
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Γράφημα 40. Δείκτες αποδοτικότητας 
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Μέρος Γ’ 

Συμπεράσματα 

Απώτερος σκοπός της εν λόγω διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει 

συστατικά στοιχεία ενός πρότυπου επιχειρηματικού πλάνου για μια υπό σύσταση 

ξενοδοχειακή μονάδα. Το υπό εξέταση επιχειρηματικό πλάνο αφορά τη σύσταση μιας 

νέας επιχείρησης στην περιοχή του Λιτόχωρου, του νομού Πιερίας, στην Ελλάδα. Η 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει την συλλογή δεδομένων από 

δευτερογενείς πηγές και την ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. Στην βιβλιογραφική 

επισκόπηση αναλύθηκαν τα σημαντικότερα μέρη του επιχειρηματικού πλάνου και τα 

κυριότερα εργαλεία του όπως η ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης, το μίγμα μάρκετινγκ, οι χρηματοοικονομικές 

προβλέψεις και τα οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση τους.  

Η Ελλάδα αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό για καλοκαιρινές διακοπές αλλά 

και χειμερινές αποδράσεις. Διαθέτει περισσότερα από 16,000 χιλιόμετρα 

ακτογραμμής, πάνω από 6.000 νησιά και πλέον έχει εδραιωμένη θέση στην 

παγκόσμια αγορά τουρισμού, παρουσιάζοντας πολλές επενδυτικές ευκαιρίες στον 

συγκεκριμένο κλάδο.  

Κατά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης αλλά και κατά τη διάρκεια της, ο 

τουρισμός δεν παρουσίασε ιδιαίτερη ύφεση, αντιθέτως υπήρξε ένας από τους 

βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, με σημαντική συμβολή στην αγορά εργασίας, 

παρουσιάζοντας συνεχή αύξηση στα έσοδα και στις αφίξεις των επισκεπτών. 

Είναι ευρέως γνωστό πως ο τουρισμός στις μέρες μας συμβάλλει 

αποφασιστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας. Σημείωσε εντυπωσιακή ανάκαμψη το 

2013, ενώ συνέβαλε αποφασιστικά στη διακοπή της κατακόρυφης πτωτικής πορείας 

της ελληνικής οικονομίας στην περίοδο 2008 - 2013. Στη συνέχεια σημείωσε 

εντυπωσιακές επιδόσεις το 2014 και το 2015. Το 2016, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και 

με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Κίνησης Καταλυμάτων Ξενοδοχειακού Τύπου και 

Κάμπινγκ, προέκυψε ότι κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016, οι 

αφίξεις ανήλθαν σε 16.341.974 και οι διανυκτερεύσεις σε 71.731.706. Το μεγαλύτερο 

μάλιστα μερίδιο των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων στα καταλύματα 
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ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ αναλογεί σε αλλοδαπούς τουρίστες σε ποσοστό 

70,5% του συνόλου των αφίξεων και 83,1% του συνόλου των διανυκτερεύσεων.  

Σχετικά με το νομό της Πιερίας όπου θα δραστηριοποιηθεί από το 2019 η υπό 

εξέταση ξενοδοχειακή μονάδα και σύμφωνα με έρευνες που σχεδιάστηκαν και 

υλοποιήθηκαν από την Επιστημονική Ομάδα Τουρισμού του Επιμελητηρίου Νομού 

Πιερίας της Κατερίνης, παρουσιαστήκαν ενδιαφέροντα ευρήματα για τους τουρίστες 

του νομού.   

Πιο συγκεκριμένα, ο καιρός και οι ωραίες παραλίες, καθώς και η ηρεμία και η 

ξεκούραση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες που έκαναν τους τουρίστες 

να επιλέξουν την Πιερία ως προορισμό των διακοπών τους. Ακόμα ο ρόλος του 

διαδικτύου στην αγοραστική δύναμη των τουριστών, το είδος του καταλύματος που 

επέλεξαν, οι όροι διαμονής, η μέση διάρκεια παραμονής, η κατά κεφαλήν ημερήσια 

δαπάνη καθώς και ο βαθμός ικανοποίησης από το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών 

των ξενοδοχείων, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην περιοχή.  

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

περαιτέρω ανάπτυξη του δεν δημιουργούν ιδιαίτερες προσδοκίες για ταχύτατη 

επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί εξαρχής για την επιχείρηση. Με βάση τα 

στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, τον Ελληνικό Οργανισμό 

Τουρισμού καθώς και το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, κάθε 

χρόνο φαίνονται τα έσοδα από την βιομηχανία του τουρισμού να αυξάνονται με 

γρήγορους ρυθμούς, ωστόσο το πρόβλημα έγκειται στο ότι αυτά κατανέμονται σε 

συγκεκριμένα μεγάλα νησιά της χώρας και άλλους δημοφιλής προορισμούς σε αυτήν.   

Μιας που η επιχείρηση στηρίζεται στη θεματικότητα και την εμπειρία που 

προσφέρει από τα μοναδικά δωμάτια που απεικονίζουν τους Δώδεκα Θεούς του 

Ολύμπου, είναι απαραίτητο να γίνει λόγος και για την έρευνα σχετικά με το 

συγκεκριμένο προϊόν, δηλαδή του «Πολιτισμού και της Θρησκείας».  

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε έδειξε πως σε αντίθεση με τα προϊόντα 

«Ήλιος και Θάλασσα» και «City Break» όπου το μερίδιο αγοράς στον εισερχόμενο 

τουρισμό της Ελλάδος των επισκεπτών εκτός Ευρώπης είναι σχετικά χαμηλά (5% και 

8% αντίστοιχα), το προϊόν «Πολιτισμός και Θρησκεία» παρουσιάζει μεγάλη απήχηση 
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και ζήτηση σε αγορές εκτός Ευρώπης, σε ποσοστό 29,3% των ταξιδιών τους 

συνολικά.  

Επίσης, το συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο δεν μπορεί να αναπτυχθεί 

παρά μόνο με τη δέσμευση της Ελλάδας να προβεί σε σημαντικές επενδύσεις στον 

τομέα του τουρισμού, εστιάζοντας τόσο στην αναβάθμιση, όσο και στον εμπλουτισμό 

εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων, όπως είναι ο «Πολιτισμός, η Θρησκεία, η 

Ιστορία», με έναν σημαντικό αριθμό περισσότερο εστιασμένων τουριστικών 

προϊόντων υψηλότερης αξίας.  

Η υπό εξέταση ξενοδοχειακή μονάδα θα αποτελέσει μια μικρή επιχείρηση 

πλήρως εναρμονισμένη με όλους τους κανονισμούς και τις προϋποθέσεις λειτουργίας 

μιας επιχείρησης στην Πιερία. Κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης θα είναι οι 

υπηρεσίες θεματικού ξενοδοχείου ύπνου πολυτελείας και Α κατηγορίας με 

απρόσκοπτη θέα το βουνό του Ολύμπου, τα οποία θα προσφέρουν μια ανεπανάληπτη 

εμπειρία στους πελάτες της. Επίσης η επιχείρηση θα διαθέτει ένα κεντρικό εστιατόριο 

εναρμονισμένο πλήρως με όλους τους υγειονομικούς κανονισμούς, ένα μικρό σπα για 

την προσφορά μοναδικών στιγμών χαλάρωσης στους επισκέπτες της και πολλές 

δραστηριότητες που μπορούν να απολαύσουν τόσο μικροί όσο και μεγάλοι. Στόχος 

της επιχείρησης είναι η ίδρυση μιας υγιούς, καινοτόμου και κερδοφόρου 

ξενοδοχειακής μονάδας, εφαρμόζοντας μια στρατηγική Επέκτασης του Προϊόντος 

(Product Development) και ακολουθώντας μια στρατηγική Διαφοροποίησης απέναντι 

στον μαζικό ανταγωνισμό που επικρατεί στην περιοχή. Η ιδιομορφία της 

συγκεκριμένης μονάδας, η θεματικότητα που παρουσιάζει, η εξαιρετική τοποθεσία 

της για αυτό που πρεσβεύει αλλά και οι πολυτελείς υπηρεσίες της, την καθιστούν 

μοναδική.  

Η 12 Olympian Gods Boutique, από την έναρξη της, η οποία εκτιμάται να 

γίνει μέσα στο ημερολογιακό έτος 2019, θέτει συγκεκριμένους, κατανοητούς και 

ρεαλιστικούς στόχους, μιας που επιθυμία της διοίκησης είναι να ικανοποιήσει τον 

πελάτη μέσα από την παροχή εξαιρετικά ποιοτικών και προσεγμένων υπηρεσιών. Η 

γαλήνη και η ευεξία που προσφέρεται μέσα από το περιβάλλον όπου 

δραστηριοποιείται, όπως είναι ο Όλυμπος, βελτιώνει και ενισχύει κάθε 

προσφερόμενη από την επιχείρηση υπηρεσία. Επίσης η μονάδα στοχεύει και στη 

δημιουργία ενός ισχυρότατου brand name, το οποίο θα αποτελέσει από μόνο του 
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πόλο έλξης πελατών στο μέλλον καθώς και στη δημιουργία μιας ξενοδοχειακής 

μονάδας, η οποία να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή. Ένας 

ακόμα στόχος αποτελεί η επίτευξη κερδοφορίας από το πρώτο έτος λειτουργίας μέσω 

της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους τελικούς πελάτες της αλλά και η 

δημιουργία κερδοφορία άνω των 150.000€ κατά το πέρας του πέμπτου έτους 

λειτουργίας της. Ακόμα, η αποστολή της στηρίζεται στο γεγονός της παροχής 

διαφοροποιημένης και ιδιαίτερης ταξιδιωτικής εμπειρίας, εφόσον πρόκειται για ένα 

θεματικό ξενοδοχείο με κεντρικό θέμα τους Δώδεκα Θεούς του Ολύμπου. Το όραμα 

της 12 Olympian Gods Boutique είναι η εγχώρια αλλά και η διεθνή 

αναγνωρισιμότητα από πληθώρα τουριστών καθώς και η συνεχής αύξηση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της.  

Η επίτευξη των στόχων και του οράματος που έχει θέσει η επιχείρηση είναι 

εφικτή, γιατί διατηρεί τα στοιχεία που την καθιστούν μοναδική, δηλαδή τη 

θεματικότητα της, εφόσον τα δωμάτια και οι εξωτερικοί χώροι θυμίζουν αρχαία 

Ελλάδα και κυρίως τη μυθολογία με το Δωδεκάθεο. Παράλληλα, η επιχείρηση έχει 

βασίσει την επιτυχία της, στην ενσωμάτωση εξαιρετικά ποιοτικών υπηρεσιών, στη 

σωστή και προσεγμένη επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού που θα την πλαισιώνει 

και στη πίστη της στο ελληνικό στοιχείο.  

Η ξενοδοχειακή μονάδα με σκοπό την επιβίωση και την ανάπτυξη της θα 

πραγματοποιήσει μια σειρά από ενέργειες μάρκετινγκ προκειμένου να αναγνωριστεί 

και να προωθηθεί στις χώρες όπου στοχεύει. Η τοποθεσία της είναι ένα εξαιρετικά 

καλό σημείο για αυτό που πρεσβεύει, ωστόσο οι υποδομές και οι δραστηριότητες που 

προσφέρει το Λιτόχωρο δεν επαρκούν για να καλύψουν όλες τις ανάγκες των 

τουριστών που επισκέπτονται την περιοχή.  Επιπροσθέτως, όπως παρουσιάστηκε και 

παραπάνω, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, τόσο τα αδύναμα στοιχεία του 

κλάδου, όπως το στοιχείο της εποχικότητας, ο έντονος ανταγωνισμός από άλλους πιο 

δημοφιλής προορισμούς στην Ελλάδα, η έλλειψη αεροδρομίου στην περιοχή καθώς 

και η περιορισμένη και αποκλειστικά οδική προσβασιμότητα, όσο και το ιδιαίτερα 

εύθραυστο οικονομικό περιβάλλον που ταλανίζει χρόνια την χώρα (ραγδαία αύξηση 

φόρων, οικονομική κρίση, δυσκολία σύναψης δανεικών συμβάσεων). 

Όπως αναλύθηκε και στο κεφάλαιο με τα οικονομικά στοιχεία και έχοντας 

άμεση σχέση με τα προαναφερθέντα, η βιωσιμότητα της επιχείρησης εξαρτάται από 
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πληθώρα πραγμάτων. Αρχικά, το κόστος της επένδυσης είναι € 1.699.803,35, το 

οποίο με βάση τον τζίρο των πωλήσεων φαίνεται να αποσβένεται σε διάστημα λίγο 

περισσότερο από δύο έτη από την αρχική επένδυση.  

 

Μελετήθηκαν τρία σενάρια χρηματοδότησης με σκοπό να διαπιστωθεί το πιο 

κερδοφόρο για την επιχείρηση. Αρχικά, το πρώτο σενάριο αφορά την χρηματοδότηση 

από ίδια κεφάλαια, από τραπεζικό δανεισμό αλλά και μέσω της ένταξης σε 

πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, το καθαρό κέρδος όπως διαμορφώνεται 

μετά από την αφαίρεση των λειτουργικών εξόδων και των κοστών γενικότερα είναι 

για το πρώτο έτος 22,019% ενώ φτάνει το δέκατο έτος στο 35.669%. Το κόστος της 

επένδυσης του ιδιοκτήτη και επενδυτή αποσβένεται στο τέταρτο έτος, μιας που το 

κεφαλαίο που κατέβαλε είναι € 883.897,74 ενώ το καθαρό κέρδος αθροιστικά στο 

τέλος του τέταρτου έτους είναι € 905.825,30.  

Στο δεύτερο εναλλακτικό σενάριο, η χρηματοδότηση γίνεται αποκλειστικά 

μέσω ιδίων κεφαλαίων και μέσω της ένταξης στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Στο σενάριο 

αυτό, όπως είναι φυσικό, τα καθαρά κέρδη κατά το τέλος της πρώτης περιόδου, 

δηλαδή του έτους έναρξης και λειτουργίας, είναι περισσότερα, με το ποσοστό να 

φτάνει το 28,70%, ενώ στο τέλος του δέκατου έτους αυτό ανέρχεται στο 39,64%. Η 

απόσβεση της επένδυσης του επενδυτή στην συγκεκριμένη υπόθεση, γίνεται μετά από 

σχεδόν πέντε έτη, μιας που το κεφάλαιο πλέον ανέρχεται στις €1.299.803,35, ενώ τα 

καθαρά κέρδη αθροιστικά στο τέλους του πέμπτου έτους είναι € 1.469.541,49.  

Στο τελευταίο εναλλακτικό υπό εξέταση σενάριο, μελετήθηκε η προοπτική 

της χρηματοδότησης αποκλειστικά μέσω τραπεζικού δανεισμού, κάτι που στις μέρες 

μας τίθεται εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, το καθαρό 

κέρδος κυμάνθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα λόγω του δανεισμού και των 

τοκοχρεολυσίων που θα πρέπει να πληρώνονται κάθε χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, το 

καθαρό κέρδος υπολογίστηκε στο 1,39% επί του τζίρου για το πρώτο έτος, το οποίο 

σταδιακά αυξάνεται και φτάνει στο δέκατο έτος το 23,40%. 

 

Σε όλες τις εναλλακτικές υποθέσεις και σενάρια, θα πρέπει να ληφθούν 

σοβαρά υπόψη και οι αριθμοδείκτες, οι οποίοι δείχνουν άμεσα την οικονομική 

κατάσταση της επιχείρησης. Οι δείκτες ρευστότητας και αποτελεσματικότητας 

κυμαίνονται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα ενώ αντίθετα οι δείκτες αποδοτικότητας 
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συμβαδίζουν με την μεικτή και καθαρή κερδοφορία της επιχείρησης για κάθε 

εναλλακτικό σενάριο.  

 

Μέσα από την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, το κάθε σενάριο φαίνεται 

αρκετά κερδοφόρο παρά το αυξημένο λειτουργικό κόστος. Ωστόσο, θα πρέπει να 

αναλογιστεί το κατά πόσο η ιδιοκτήτης ή αλλιώς επενδυτής θα προβεί σε αυτή την 

αρκετά κοστοβόρα επένδυση σε μια περιοχή, η οποία δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη 

τουριστικά ενώ οι κάτοικοι δεν είναι εξοικειωμένοι όπως άλλες τουριστικές πόλεις. 

Επίσης, οι οικονομικές συνθήκες, η έλλειψη υποδομών στο Λιτόχωρο, τα αυξημένα 

λειτουργικά κόστη, η γραφειοκρατία, η έντονη και θεαματικά κλιμακωτά αυξανόμενη 

φορολογία για τις επιχειρήσεις, το ασταθές πολιτικό περιβάλλον αλλά και η 

θεματικότητα του ξενοδοχείου, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε ζευγάρια ενώ 

ταυτόχρονα πρεσβεύει το μη συμβατικό τουριστικό προϊόν «Πολιτισμός και 

Θρησκεία», δυσκολεύουν την εκτέλεση του συγκεκριμένου επιχειρηματικού πλάνου 

και θέτουν υπό σκέψεις τους επενδυτές αυτού. Ενδεχομένως να είναι και αυτός ο 

λόγος που τόσα χρόνια δεν επιχειρήθηκε να πραγματοποιηθεί κάτι παρόμοιο, παρά 

μάλιστα την ελκυστικότητα της συγκεκριμένης  ιδέας.  
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