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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο δνκήο, ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ζηφρσλ ησλ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 

2000 – 2007, θαζψο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο απηψλ ζηηο εληζρπφκελεο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Ωο πεδίν έξεπλαο επηιέρζεθαλ εληζρπφκελεο επηρεηξήζεηο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, ν νπνίνο απνηειεί ηε «βάξηα 

βηνκεραλία» ηεο Διιάδαο θαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο εηζξνήο μέλνπ 

ζπλαιιάγκαηνο ζηε ρψξα. Σν δείγκα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κειεηήζεθαλ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ απνηειεί κία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο θαη πην εχξσζηεο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο, ε νπνία ιφγσ ηεο 

γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο ζα κπνξνχζε λα θαηαζηεί ζην κέιινλ κεηξνπνιηηηθφ θέληξν 

ησλ Βαιθαλίσλ θαη απφ ηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, ε νπνία ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο 

απνκφλσζεο θαη ηεο έιιεηςεο ππνδνκψλ, απνηειεί κία απφ ηηο πην θησρέο 

πεξηθέξεηεο ηεο Δπξψπεο. Γηα ηελ κειέηε ππνινγίζζεθαλ νη δείθηεο 

απνδνηηθφηεηαο, ξεπζηφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

κφριεπζεο ησλ ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεσλ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2000 -2006 θαη 

έγηλε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ 2000 – 2003 θαη 2004 - 

2006. Σν ζπκπέξαζκα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ δεηθηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ δχν 

πεξηθεξεηψλ, είλαη φηη νη ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεηο δελ ρξεζηκνπνίεζαλ ηνπο 

θνηλνηηθνχο πφξνπο κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα βειηηψλεηαη ε απνδνηηθφηεηα, 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε θεξδνθνξία ηνπο. Αληίζεηα κεηά ηελ έληαμε ηνπο ζηα 

θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα απμήζεθε ε δαλεηαθή ηνπο επηβάξπλζε. Με ηελ 

νινθιήξσζε απηήο ηεο έξεπλαο γίλεηαη θαηαλνεηή ε αλάγθε αλάπηπμεο ελφο 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

εληάζζνληαη ζηα θνηλνηηθά πιαίζηα ζηήξημεο, κε ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

επίηεπμεο, απφ ηνπο εζληθνχο θαη ηνπο θνηλνηηθνχο θνξείο, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηφρσλ πνπ ζέηνπλ ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1. Δηζαγωγή 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ηδξχζεθε ην 1950 σο Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Άλζξαθα θαη 

Υάιπβα απφ έμη ηδξπηηθά κέιε θαη εηδηθφηεξα ην Βέιγην, ηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία, 

ηελ Ηηαιία, ην Λνπμεκβνχξγν θαη ηηο Κάησ Υψξεο, κε ζθνπφ λα ηεζεί ηέινο ζηνπο 

ζπρλνχο θαη αηκαηεξνχο πνιέκνπο κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ, πνπ θαηέιεμαλ 

ζηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Σν 1957 κε ηε πλζήθε ηεο Ρψκεο ηδξχζεθε ε 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (ΔΟΚ) ή «Κνηλή Αγνξά» ζεκαηνδνηψληαο ηελ 

έλσζε ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ ζε νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν κε ζηφρν ηε 

δηαζθάιηζε δηαξθνχο εηξήλεο θαη επεκεξίαο. Ζ ρψξα καο εηζήιζε ζηελ Δ.Ο.Κ. ην 

1981 σο ην δέθαην κέινο απηήο ηεο έλσζεο επξσπατθψλ θξαηψλ. Σν 1986 

ππνγξάθεθε ε Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε, ε νπνία παξείρε ηε βάζε γηα έλα θηιφδνμν 

εμαεηέο πξφγξακκα, πνπ απνζθνπνχζε ζηελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ ζην ειεχζεξν 

εκπφξην κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε Δληαία 

Δπξσπατθή Πξάμε νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο «Δληαίαο Αγνξάο» κε ηελ 

θαζηέξσζε ηεζζάξσλ ειεπζεξηψλ: ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο αγαζψλ, ππεξεζηψλ, 

πξνζψπσλ θαη θεθαιαίσλ. ην πιαίζην απηφ δεκηνπξγήζεθαλ αξρηθά ην 

νινθιεξσκέλα κεζνγεηαθά πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ αζζελέζηεξσλ 

νηθνλνκηθά θξαηψλ - κειψλ. H αξρηθά πξνβιεπφκελε δηάξθεηα πεξίνδνο εθαξκνγήο 

ησλ Μ.Ο.Π. αθνξνχζε ηα έηε 1984 - 1989, ηειηθά φκσο επεθηάζεθε κέρξη θαη ην 

1993. Απφ ην 1994 θαη έπεηηα ηα Μ.Ο.Π. αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηα Κνηλνηηθά 

Πιαίζηα ηήξημεο πνπ απνηεινχζαλ έλα νινθιεξσκέλν ζηξαηεγηθφ ζρέδην 

αλάπηπμεο, ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ ζηφρεπε ζηε βειηίσζε ησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ δηαξζξψζεσλ ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο ηεο 

Κνηλφηεηαο. 
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2. Δληζρύζεηο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο πξνο επηρεηξήζεηο 

 

Ζ δξάζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζηα θξάηε – κέιε πινπνηείηαη αθελφο κέζσ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ, ηνπ ηακείνπ 

ζπλνρήο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ γεσξγηθνχ ηακείνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη εγγπήζεσλ 

(ΔΓΣΠΔ) θαη αθεηέξνπ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΣΔπ), απνζθνπεί δε 

ζηελ επίηεπμε ησλ εμήο ηξηψλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηφρσλ1: 

 πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο ησλ 

αλαπηπμηαθά θαζπζηεξεκέλσλ πεξηθεξεηψλ. 

 ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλαζπγθξφηεζεο ησλ πεξηνρψλ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ δηαξζξσηηθέο δπζθνιίεο. 

 ζηήξημε ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη απαζρφιεζεο. 

Καηά ηελ επηδίσμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, ε Κνηλφηεηα, ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε 

κηαο αξκνληθήο, ηζφξξνπεο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, 

ζηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ, 

θαζψο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. 

ηα πιαίζηα απηψλ ησλ ζηφρσλ ηα θξάηε – κέιε ππνβάιινπλ ζηελ Κνηλφηεηα 

ζρέδηα αλάπηπμεο ζηα νπνία αλαιχνπλ ηελ ππάξρνπζα καθξννηθνλνκηθή θαη 

κηθξννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ελδηαθεξφκελεο ρψξαο, ηηο θαηά πξνηεξαηφηεηα 

αλάγθεο, ηα πξνηεηλφκελα κέζα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο, θαζψο θαη ηε ζηξαηεγηθή 

θαη ηηο πξνβιεπφκελεο πξνηεξαηφηεηεο δξάζεο, κε ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ηνπο θαη ηηο 

ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο πνπ ηνπο αληηζηνηρνχλ. Σα ζρέδηα απηά ζηελ ηειηθή ηνπο 

κνξθή θαη αθνχ εγθξηζνχλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, απνηεινχλ ηα Κνηλνηηθά 

Πιαίζηα ηήξημεο ηεο Κνηλφηεηαο πξνο ηα θξάηε – κέιε2. 

 

                                                      

1
http://www.pepkm.gr/c/portal/layout?p_l , ΄΄ηφρνη ΠΔΠ΄΄ 

2
 Βι. άξζξν 1 πεξ. α΄ λ. 2860/2000 γηα ηε «Γηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηνπ Κνηλνηηθνχ 

Πιαηζίνπ ηήξημεο» 

http://www.pepkm.gr/c/portal/layout?p_l
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2.1 Κνηλνηηθό Πιαίζην ηήξημεο 

 

Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο είλαη ην έγγξαθν πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, ζε ζπκθσλία κε ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο, κεηά απφ εθηίκεζε ηνπ 

ρεδίνπ Αλάπηπμεο πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ην θξάηνο κέινο θαη ην νπνίν πεξηέρεη 

ηε ζηξαηεγηθή θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο δξάζεο ησλ Σακείσλ θαη ηνπ θξάηνπο κέινπο, 

ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, ηε ζπκκεηνρή ησλ Σακείσλ θαη ηνπο ινηπνχο 

ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο. Σν έγγξαθν απηφ δηαηξείηαη ζε άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο θαη 

εθαξκφδεηαη κέζσ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ
3
. 

Μαδί κε ην έγγξαθν πνπ ππνβάιιεηαη απφ ην θξάηνο - κέινο – θαη εηδηθφηεξα απφ 

ηνλ εθάζηνηε Τπνπξγφ Δζληθήο Οηθνλνκίαο απηνχ θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, θαηαηίζεηαη θαη ην «επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα», ην νπνίν 

πεξηέρεη έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν «αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο» θαη απνζθνπεί ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο. Σα κέζα κε ηα νπνία πξαγκαηψλνληαη 

απηνί νη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο, νη νπνίνη επηηξέπνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

πξάμεσλ νλνκάδνληαη «κέηξα». «Πξάμε» απνηειεί θάζε έξγν ή δξάζε πνπ 

εθηειείηαη απφ ηνπ ηειηθνχο δηθαηνχρνπο ζην πιαίζην ελφο επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο. «Σειηθνί δηθαηνχρνη» είλαη νη θνξείο θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπο 

δεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

πξάμεσλ
4
. 

Απφ ην 1986 έσο ζήκεξα πξνεγήζεθαλ ηξεηο πξνγξακκαηηθέο πεξίνδνη θαη 

εθηειέζζεθαλ ηξία Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο. Σν πξψην απφ απηά γλσζηφ θαη σο 

«Μεζνγεηαθά Οινθιεξωκέλα Πξνγξάκκαηα (Μ.Ο.Π.)» εθηειέζζεθε θαηά ηελ 

πεξίνδν 1986 - 1993, ην δεχηεξν Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο (Β΄ Κ.Π..) θαηά ηελ 

πεξίνδν 1994 – 1999 θαη ην ηξίην Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο (Γ΄ Κ.Π..) θαηά ηελ 

πεξίνδν 2000 – 2006. Απφ ην έηνο 2007 έσο ην 2013 βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε ηέηαξηε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο (Γ΄ Κ.Π..). 

                                                      

3
 http://www.mou.gr/index.asp?a_id=76 , «Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο ΜΟΓ ΑΔ» 

4
 Βι. άξζξν 1 λ. 2860/2000 γηα ηε «Γηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηνπ Κνηλνηηθνχ 

Πιαηζίνπ ηήξημεο» 

http://www.mou.gr/index.asp?a_id=76
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Ο ζπλνιηθφο ρξεκαηνδνηηθφο πηλάθαο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ ζηελ Διιάδα γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1986 - 2006 ζπκθψλα κε ηηο 

αξρηθέο εγθξηηηθέο απνθάζεηο, έρεη σο εμήο: 

 

Πίλαθαο 1 Υξεκαηνδνηηθόο πηλάθαο ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ αλαπηπμηαθώλ πξνγξακκάηωλ 

ζηελ Διιάδα 1986-2006 ζπκθώλα κε ηηο αξρηθέο εγθξηηηθέο απνθάζεηο 

 

Μ.Ο.Π.* 

(1986-1989) 

ζε τιλ ECU** 

ζε ηιμές 1986 

Α’ Κ.Π.Σ. (1989-

1993) 

ζε τιλ ECU** 

ζε ηιμές 1989 

Β’ Κ.Π.Σ. (1994-

1999) 

ζε τιλ ECU** 

ζε ηιμές 1994 

Γ’ Κ.Π.Σ. (2000-

2006) 

ζε τιλ εσρώ 

ζε ηιμές 2000 

Σσνολικός 

Προϋπολογιζμός 
2.101.933 14.342.054 29.721.300 44.363.540 

Δθνική Γημόζια 

Σσμμεηοτή 
695.740 5.802.196 7.069.900 11.126.075 

Κοινοηική 

Σσμμεηοτή 
2.576.000 7.193.241 13.980.000 22.707.000 

Ιδιωηική 

Σσμμεηοτή 
210.193 1.346.617 8.671.400 10.730.465 

Πεγή http://www.hellaskps.gr/2000-2006.htm 

 

2.2 Μ.Ο.Π. θαη Α΄ Κνηλνηηθό Πιαίζην ηήξημεο (1986 -1993) 

 

Απφ ηνλ πξψην θηφιαο ρξφλν έληαμεο ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα νη 

πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο επσθειήζεθαλ απφ ζεκαληηθέο εηζξνέο θνηλνηηθψλ πφξσλ. 

ηαζκφ, σζηφζν, γηα ηηο παξεκβάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηα, απνηέιεζαλ ηα 

Μεζνγεηαθά Οινθιεξωκέλα Πξνγξάκκαηα (Μ.Ο.Π.) πνπ μεθίλεζαλ ην 1986 θαη 

νινθιεξψζεθαλ ην 1993 θαη ζεσξνχληαη απφ πνιινχο σο ε αθεηεξία άζθεζεο 

νπζηαζηηθήο Δπξσπατθήο Πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο. Σα Μ.Ο.Π. έζεζαλ γηα πξψηε 

θνξά σο ζηφρν ηελ πινπνίεζε κίαο νινθιεξσκέλεο κεζνπξφζεζκεο πξνζπάζεηαο 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο, κέζσ πνιπεηψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. Με ηα Μ.Ο.Π. 

πξνσζήζεθε ε ρξεκαηνδφηεζε ζρεδίσλ εληαγκέλσλ ζε ζπλνιηθά πεξηθεξεηαθά 

πξνγξάκκαηα, ηα νπνία δηακνξθψζεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο 

πεξηθέξεηεο. ηελ Διιάδα θαηαξηίζζεθαλ επηά Οινθιεξσκέλα Μεζνγεηαθά 

Πξνγξάκκαηα, έμη εθ ησλ νπνίσλ κε θξηηήξην γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα απηφ ηεο Κξήηεο, ηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ηεο Γπηηθήο Διιάδαο 

http://www.hellaskps.gr/2000-2006.htm
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θαη Πεινπνλλήζνπ, ησλ Νήζσλ Αηγαίνπ Πειάγνπο, ηεο Αλαηνιηθήο Κεληξηθήο 

Διιάδνο, ηεο Αηηηθήο θαη έλα κε θξηηήξην ζεκαηηθφ, ην Μ.Ο.Π. Πιεξνθνξηθήο. Ζ 

αξρηθή ρξνληθή δηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ Μ.Ο.Π. ήηαλ απηή ηεο πεξηφδνπ 1984 - 

1989, ζηελ πνξεία επεθηάζεθε κέρξη ην έηνο 1993. 

Ζ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ Διιάδα απφ ην 1984 κέρξη ην 

1993 (πνπ θαιχπηεη ηφζν ηα ΜΟΠ φζν θαη ην Α΄ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο) 

ραξαθηεξίζηεθε θπξίσο απφ ηε κεγάιε δηαζπνξά ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ζε κηθξά 

έξγα ππνδνκήο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Ζ πνιηηηθή απηή ζηήξημε ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη δηεπθφιπλε ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ζηηο αγξνηηθέο θαη 

πεξηκεηξηθέο πεξηνρέο. Δπηπιένλ αλαβάζκηζε ην επαξρηαθφ δίθηπν κεηαθνξψλ θαη 

ελίζρπζε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ κηθξψλ γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ίδξπζε 

μελνδνρείσλ κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο ζε πνιιέο πεξηνρέο.  

Ζ πεξίνδνο απηή ζπλέπεζε κε έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο, ην νπνίν απνηέιεζε 

νξφζεκν γηα ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. Σν 1988 

απνθαζίζηεθε ε ξηδηθή κεηαξξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ 

πνπ νδήγεζε ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ ησλ θνηλνηηθψλ δηαξζξσηηθψλ 

ηακείσλ, νη νπνίεο κέρξη ηφηε παξέκελαλ αλεμάξηεηεο. Ζ κεηαξξχζκηζε απηή 

πξνέβιεπε ζηαδηαθή αχμεζε ησλ πφξσλ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ κέρξη ην 

δηπιαζηαζκφ ηνπο ηελ πεξίνδν 1987-1993. Πξνέβιεπε επίζεο φηη ε επζχλε γηα ην 

πξνγξακκαηηζκφ θαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ θαη 

πξνγξακκάησλ, πνπ ζπγρξεκαηνδνηεί ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα θαηαλέκεηαη κεηαμχ 

αθελφο ησλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ηεο ρψξαο θαη αθεηέξνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο.
5
 

                                                      

5
  http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=15&L2=1 , «Μ.Ο.Π. Καη Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο 

(1986 -1994)». 

 

http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=15&L2=1
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2.3 Β΄ Κνηλνηηθό Πιαίζην ηήξημεο (1994 -1999) 

 

Ζ πεξίνδνο 1994-1999 ραξαθηεξίζζεθε απφ κεγαιχηεξε έκθαζε ζε έξγα 

ππνδνκήο εζληθήο ζεκαζίαο, πνπ εληζρχνπλ ηελ εμσζηξέθεηα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε 

γεληθφηεξε δηαζχλδεζε ηεο ρψξαο κε ην εμσηεξηθφ. Υσξίο λα εγθαηαιείπεηαη ε 

εθαξκνγή κέηξσλ ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, δφζεθε πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κέζα απφ έλα επξχηεξν θάζκα 

δξαζηεξηνηήησλ, κε θχξην ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο 

ζηα αζηηθά θέληξα. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ απηήο ήηαλ ε πξνεηνηκαζία 

ηεο ρψξαο γηα ηελ έληαμε ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε, θαζψο θαη ε 

πινπνίεζε κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο ζε νιφθιεξε ηελ ρψξα. Οδηθνί άμνλεο 

(ΠΑΘΔ, Δγλαηία Οδφο), ιηκεληθά έξγα, εθζπγρξνληζκφο ηνπ Διιεληθνχ 

ηδεξνδξνκηθνχ Γηθηχνπ, κεηξφ ηεο Αζήλαο, ελεξγεηαθά έξγα (αηνιηθά πάξθα, 

θπζηθφ αέξην), ηειεπηθνηλσλίεο, λνζνθνκεία, είλαη κεξηθά απφ ηα έξγα πνπ 

πινπνηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή. 

Καηά ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ Β΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο, ε βειηίσζε 

ησλ ζπλζεθψλ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηα κέηξα γηα ηελ επίηεπμε 

καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ θαζψο θαη ε ζπκβνιή 

ηνπ ίδηνπ ηνπ Β΄ Κ.Π.., δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κεγαιχηεξε απφδνζε 

ηεο αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο ηεο ρψξαο, ε νπνία ζπλερίζζεθε θαη θαηά ηελ 

πεξίνδν 2000 - 2006. 

Σελ εθαξκνγή ηνπ Β΄ Κ.Π.. δπζρέξαλε, σζηφζν, κία ζεηξά πξνβιεκάησλ θαη 

δπζιεηηνπξγηψλ πνπ αθνξνχζαλ ηνπο κεραληζκνχο δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο, νη 

νπνίνη δελ ήηαλ επαξθείο γηα λα αληηκεησπίζνπλ κία απμεκέλε θιίκαθα 

παξεκβάζεσλ. Παξάιιεια βέβαηα, πξνέθπςαλ πνιχηηκεο εκπεηξίεο πνπ ππέδεημαλ 

ηελ αλάγθε έληαζεο ηεο πξνζπάζεηαο, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη πνηνηηθέο θαη 

πνζνηηθέο απαηηήζεηο παξεκβάζεσλ εκβέιεηαο. 
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2.4 Γ΄ Κνηλνηηθό Πιαίζην ηήξημεο 2000 - 2006 

 

Σν Γ΄ ΚΠ, πνπ αθνξνχζε ηα έηε 2000 - 2006 απνηέιεζε ηε ζπκθσλία κεηαμχ 

ηεο Διιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο αλαπηπμηαθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο ρψξαο, νη νπνίεο ζα ζπγρξεκαηνδνηνχληαλ, αλάινγα κε ηελ 

θαηεγνξία ηνπο, απφ έλα απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
6
:  

 Σν Δπξωπαϊθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο – ΔΣΠΑ. Σν ηακείν ζα 

ζπγρξεκαηνδνηνχζε πξνγξάκκαηα θαη έξγα ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα 

ηελ ελίζρπζε ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ, ησλ επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο 

Παηδείαο - Τγείαο, ησλ ελεξγεηψλ ζε θνηλνηηθφ επίπεδν, ηδίσο γηα κεζνξηαθέο 

πεξηνρέο, ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ελδνγελνχο δπλακηθνχ ησλ πεξηθεξεηψλ, ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ θαη 

ζπλνδεπηηθψλ κέηξσλ θαη ησλ κέηξσλ αμηνιφγεζεο. 

 Σν Δπξωπαϊθό Κνηλωληθό Σακείν – ΔΚΣ. Απηφ ζα ζπγρξεκαηνδνηνχζε 

ελέξγεηεο γηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, γηα ελίζρπζε πξνζιήςεσλ ζε ζέζεηο δηαξθνχο 

απαζρφιεζεο, ελέξγεηεο θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ελέξγεηεο πνπ 

απεπζχλνληαη ζην πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ελέξγεηεο 

επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε αλέξγνπο.  

 Σν Δπξωπαϊθό Σακείν Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Δγγπήζεωλ – ΔΓΣΠΔ. Σν 

ηακείν απηφ ζα ζπγρξεκαηνδνηνχζε ηελ Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζα ελίζρπε ηελ αγνξά θαη ζα πξνσζνχζε ηηο 

δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηε γεσξγία. Σν EΓTΠE δηαηξείηαη ζε δχν ηκήκαηα : 

ζην Σκήκα Δγγπήζεσλ, πνπ ρξεκαηνδνηεί ηα κέηξα ζηήξημεο ησλ ηηκψλ θαη 

ηηο επηζηξνθέο θαηά ηελ εμαγσγή, ψζηε λα εμαζθαιίδεη ζηαζεξέο ηηκέο γηα 

ηνπο γεσξγνχο θαη ζην Σκήκα Πξνζαλαηνιηζκνχ (EΓTΠE/Π), πνπ εληζρχεη 

κέζσ επηδνηήζεσλ ηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε, ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηηο 

δηαξζξσηηθέο βειηηψζεηο ζηε γεσξγία. 

                                                      

6
 http://www.info3kps.gr/faq.asp, «Ση είλαη ην Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο΄ (2000 – 2006)» 

 

http://www.info3kps.gr/faq.asp
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 Σν Υξεκαηνδνηηθό Μέζν Πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο Αιηείαο – ΥΜΠΑ. Σν 

ηειεπηαίν ζπγρξεκαηνδνηνχζε ελέξγεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνκέα ηεο 

αιηείαο, ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη ηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ 

πξντφλησλ ηνπο. 

 

Σν Γ΄ ΚΠ, δειαδή ην ηξίην θαηά ζεηξά νηθνλνκηθφ "παθέην" κε ην νπνίν 

εληζρχζεθε ε ρψξα καο, απνηέιεζε ην κεγαιχηεξν αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα πνπ 

ζρεδηάζηεθε απφ ηελ Διιάδα θαη πινπνηήζεθε κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο 

Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ 

πξαγκαηηθή ζχγθιηζε, ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. 

Σν Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο 2000 - 2006 απνηέιεζε ηζρπξφ εξγαιείν θαη 

θαζνξηζηηθφ κνριφ γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηεο ρψξαο. Με ην πξφγξακκα απηφ , ε Διιάδα εμαζθάιηζε ζεκαληηθνχο πφξνπο, πνπ 

ηεο επέηξεςαλ λα πξνζεγγίζεη ηηο νηθνλνκίεο θαη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ άιισλ 

ρσξψλ ηεο Δ.Δ θαη λα αληηκεησπίζεη κείδνλα πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο δσήο. 

Οη ζπλνιηθνί πφξνη ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο θαη ηνπ Σακείνπ 

πλνρήο αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 48,30 δηο επξψ. Ζ δεκφζηα δαπάλε, εζληθή θαη 

θνηλνηηθή, αλήιζε ζηα 37,67 δηο επξψ. Ζ εθηηκψκελε ηδησηηθή ζπκκεηνρή αλήιζε 

ζηα 11,73 δηο επξψ παξάιιεια, ζεκαληηθνί πφξνη χςνπο 400 δηο. δξρ αληιήζεθαλ 

κέζσ ησλ ηεζζάξσλ Κνηλνηηθψλ πξσηνβνπιηψλ (INTERREG, LEADER, EQUAL 

θαη URBAN). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη παξακέλνπλ σο απνζεκαηηθά (επίδνζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ) 

αθαηαλέκεηνη πφξνη γηα ην Γ΄ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο χςνπο 2,29 δηο επξψ πνπ 

ζα θαηαλεκεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ (Γ΄ Κ.Π..) 

κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επίδνζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Ζ ζπλνιηθή θνηλνηηθή ζπκκεηνρή ηφζν γηα ην Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο φζν 

θαη γηα ην Σακείν πλνρήο θαη ηηο Κνηλνηηθέο Πξσηνβνπιίεο, αλήιζε ζηα 25,94 δηο 

Δπξψ (ζε ηηκέο 1999). 

 

 



 19 

Πίλαθαο 2 Υξεκαηνδνηηθνί πόξνη ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνύ Πιαηζίνπ ηήξημεο θαη ηνπ Σακείνπ 

πλνρήο (ζε δηζεθαηνκκύξηα επξώ) 

  
ΚΠΣ   

2000 - 2006 

Ταμείο 

Σσνοτής  
ΣΥΝΟΛΟ 

Κοινοηική Σσμμεηοτή 22,70 3,24 25,94 

Δθνική Σσμμεηοτή 9,72 2,01 11,73 

Σύνολο Γημόζιας Γαπάνης 32,42 5,25 37,67 

Δνδεικηική Ιδιωηική Σσμμεηοτή 9,53 1,10 10,63 

ΣΥΝΟΛΟ 41,95 6,35 48,30 

Πεγή http://www.hellaskps.gr/2000-2006.htm 

 

Σν Γ΄ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο απνηέιεζε έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην 

αλάπηπμεο, ζπλδχαζε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη εθαξκφζζεθε κέζσ 

ελφο εμεηδηθεπκέλνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ε ρψξα καο πινπνίεζε 25 Πξνγξάκκαηα πνπ 

πεξηιακβάλνληαλ ζην Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο θαη 4 Κνηλνηηθέο Πξσηνβνπιίεο 

κε ηε ζπλδξνκή ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη ηα έξγα 

Πεξηβάιινληνο θαη Μεηαθνξψλ κε ηε ζπλδξνκή ηνπ Σακείνπ πλνρήο. Δπηπιένλ 

επεμεξγάζηεθε θαη εθάξκνζε έλα πιαίζην θαλνληζκψλ θαη ζεζκψλ κε ζηφρν ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ θαη 

παξαγσγήο ησλ έξγσλ θαη πξνέβε ζε νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ, κε ζηφρν 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ ήηαλ
7
:  

 ε ζηαζεξή επηδίσμε γηα πξαγκαηηθή ζχγθιηζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο,  

 ε αληηκεηψπηζε ηνπ πςεινχ επηπέδνπ αλεξγίαο θαη ε βειηίσζε ησλ 

ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, 

 ε δηαζθάιηζε ηεο πξνφδνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, 

 ε αληηκεηψπηζε ησλ δηνηθεηηθψλ αδπλακηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ θπξίσο 

δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο, 

 ε αληηκεηψπηζε ηνπ ειιείκκαηνο βαζηθψλ ππνδνκψλ, ε ελίζρπζε θαη ν 

εθζπγρξνληζκφο ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο,  

 ε θάιπςε ηεο θαζπζηέξεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ θαηλνηνκηψλ θαη ηδίσο ηεο 

Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα,  

                                                      

7
 http://www.peproe.gr/kps/tieinai.htm , «ΠΔΠ Ζπείξνπ» 

 

http://www.hellaskps.gr/2000-2006.htm
http://www.hellaskps.gr/details.asp?L1=1&L2=1&L3=2
http://www.hellaskps.gr/details.asp?L1=1&L2=2
http://www.hellaskps.gr/details.asp?L1=1&L2=2&L3=1
http://www.hellaskps.gr/details.asp?L1=1&L2=2&L3=1&L4=3
http://www.hellaskps.gr/details.asp?L1=1&L2=2&L3=1&L4=4
http://www.hellaskps.gr/details.asp?L1=1&L2=2&L3=2
http://www.hellaskps.gr/details.asp?L1=1&L2=2&L3=5
http://www.peproe.gr/kps/tieinai.htm
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 ε αληηκεηψπηζε ησλ ειιεηκκάησλ ζηνπο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

πνηφηεηα δσήο. 

 Ζ άκβιπλζε ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ 

θαη ε ζχγθιηζε ησλ ειιεληθψλ πεξηθεξεηψλ κε ηηο άιιεο επξσπατθέο 

πεξηθέξεηεο. 

 

Σα Πξνγξάκκαηα ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο αθνξνχζαλ φιν ηνλ 

Διιεληθφ πιεζπζκφ. Οη δηθαηνχρνη θαη νη σθεινχκελνη ήηαλ νη άλεξγνη, νη λένη, νη 

γπλαίθεο, νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ηα άηνκα θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ, νη 

Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπο, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο 

θαη νη νξγαληζκνί, νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θ.α, ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

παξαγσγηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο (Αγξνηηθή αλάπηπμε, 

Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο, Σνπξηζκφο, Σερλνινγηθή έξεπλα θαη θαηλνηνκία, 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, Δλέξγεηα, Πεξηβάιινλ, Κνηλσληθέο ππνδνκέο θαη 

δεκφζηα Τγεία, Μεηαθνξέο, Σειεπηθνηλσλίεο, αζηηθή αλάπηπμε, αλάπηπμε νξεηλψλ 

θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ).  

Σν Γ' ΚΠ ρσξίδεηαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο πξνγξακκάησλ: 

1. Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (έλα γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

δξαζηεξηφηεηαο, πρ. Δ.Π. Τγεία - Πξφλνηα) 

2. Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (έλα γηα θάζε κία απφ ηηο 13 

δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, πρ. Π.Δ.Π. Κξήηεο). 

 

Οη ηέζζεξηο θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2000 - 2006 ήηαλ
8
: 

 INTERREG III: δηαζπλνξηαθή, δηεζληθή θαη δηαπεξηθεξεηαθή 

ζπλεξγαζία πνπ απνβιέπεη ζηελ ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο θαη ζε ηζφξξνπε 

θαη αξκνληθή δηεπζέηεζε ηνπ επξσπατθνχ εδάθνπο. 

 LEADER+: αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ κέζσ νινθιεξσκέλσλ 

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζπλεξγαζίαο νκάδσλ ηνπηθήο δξάζεο.  

                                                      

8
 http://www.info3kps.gr/faq.asp, «Ση είλαη ην Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο (2000 – 2006)» 

http://www.hellaskps.gr/details.asp?L1=1&L2=4
http://www.interreg.gr/
http://www.leader-plus.gr/
http://www.info3kps.gr/faq.asp
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 EQUAL: δηεζληθή ζπλεξγαζία γηα ηελ πξνψζεζε λέσλ πξαθηηθψλ 

θαηαπνιέκεζεο ησλ πάζεο θχζεσο δηαθξίζεσλ θαη αληζνηήησλ ζηελ 

πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 URBAN II: νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλαζπγθξφηεζε ησλ πφιεσλ θαη 

ησλ ζπλνηθηψλ πνπ αληηκεηψπηδαλ θξίζε, ψζηε λα πξνσζεζεί ε βηψζηκε 

αζηηθή αλάπηπμε. 

 

Σα ζπλνιηθά 25 Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Γ' ΚΠ θαη νη 4 Κνηλνηηθέο 

Πξσηνβνπιίεο απεπζχλνληαλ ηφζν ζην δεκφζην ηνκέα, π.ρ. γηα έξγα πνπ αθνξνχζαλ 

ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη ηε βειηίσζε ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε, φζν θαη ζε 

ηδηψηεο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) γηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχζαλ επηρεηξήζεηο, 

αγξφηεο, λένπο, αλέξγνπο θ.ιπ.. 

 

2.5 Γηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ Γ’ Κνηλνηηθνύ Πιαηζίνπ ηήξημεο 

 

Σν 1996 ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζχζηεζε ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ Κ.Π.., ε 

νπνία είρε σο ζθνπφ αθελφο ηελ κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

δηνηθεηηθήο δνκήο ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη αθεηέξνπ ηελ εθπξνζψπεζε ηε ρψξαο έλαληη ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηα ζέκαηα ηνπ Κ.Π.. Δπίζεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

εθάζηνηε επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζχζηεζε ζην νηθείν ππνπξγείν ή πεξηθέξεηα 

εηδηθή ππεξεζία – δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ Κ.Π.. 

Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή γηα ην Γ’ Κ.Π.. είρε ηε ζπλνιηθή επζχλε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο. Ηδηαίηεξα, 

είρε σο ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο 

δηαρείξηζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κ.Π.., θαζψο θαη ην ζπληνληζκφ ηφζν ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ φζν θαη 

ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. 

 

http://www.equal-greece.gr/
http://www.urban.gr/
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Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ Γ΄ ΚΠ είρε , ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο
9
: 

1. Παξαθνινπζνχζε θαη ζπληφληδε ηελ εθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ 

ηήξημεο, κεξηκλψληαο ηδίσο γηα ηε ζπκβαηφηεηά ηνπ κε ηηο εζληθέο πνιηηηθέο. 

2. πληφληδε ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ 

Κ.Π.. θαη κεξηκλνχζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο ηνπ Κ.Π... 

3. Δμέδηδε νδεγίεο θαη παξείρε θαηεπζχλζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε, ηελ 

αμηνιφγεζε, ηνλ έιεγρν θαη θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ ππαγφηαλ ζηελ απνζηνιή ησλ 

δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. 

4. Δίρε ηελ επζχλε θαη δηαρεηξηδφηαλ ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

(Ο.Π..) ζε φ,ηη αθνξά ην Κ.Π.. θαη κεξηκλνχζε ψζηε απηφ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ, ησλ Δπηηξνπψλ Παξαθνινχζεζεο, ηεο Αξρήο 

Πιεξσκήο, ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο. 

5. Δίρε ηελ επζχλε γηα ηε δηελέξγεηα  ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο ηνπ Κ.Π... 

Δπεμεξγαδφηαλ ηα πνξίζκαηα ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο ηνπ Κ.Π.. θαη ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξφηεηλε ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ 

ΚΠ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΚΠ θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. 

6. Δλεκέξσλε ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ 

ζρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ θαη εζληθφ δίθαην. Παξαθνινπζνχζε θαη ελεκεξσλφηαλ γηα 

ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ησλ πξάμεσλ κε ην εζληθφ θαη θνηλνηηθφ δίθαην, ηδίσο ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηνλ αληαγσληζκφ, ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

ηζφηεηαο  κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη εηζεγνχληαλ ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ 

κέηξσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ απηψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

7. Δπεμεξγαδφηαλ θαη πξφηεηλε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κ.Π.. πξνο ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζήο ηνπ. 

                                                      

9
 Βι. άξζξν 2 λ. 2860/2000 γηα ηε «Γηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηνπ Κνηλνηηθνχ 

Πιαηζίνπ ηήξημεο» 

http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=13&L2=6
http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=13&L2=6
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8. Δπεμεξγαδφηαλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή, ηνπο δείθηεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ απνζεκαηηθνχ επίδνζεο ηνπ Καλνληζκνχ 

θαη πξνηείλεη ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Κ.Π.. ηελ θαηαλνκή ηνπ 

απνζεκαηηθνχ απηνχ, θαζψο θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ απνζεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 

9. Οξγάλσλε θαη παξαθνινπζνχζε ηε δηαδηθαζία δεκνζηφηεηαο ηνπ Κ.Π.. ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή θαη δηακφξθσλε πιαίζην αξρψλ δεκνζηφηεηαο γηα ηηο 

δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίδεηαη ε νκνηνγέλεηα, ε ζπλνρή θαη ν ζπληνληζκφο ησλ κέηξσλ 

δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο ηνπ ΚΠ, θαζψο θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

10. Καζφξηδε ηηο δηαδηθαζίεο εμέηαζεο ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ (άξζξν 34 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1260/99). 

11. πκκεηείρε ζηηο εηήζηεο ζπλαληήζεηο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο Δπηηξνπήο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 34 

παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1260/99. 

12. Παξείρε ζηελ Δπηηξνπή ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο 

πξνζζεηηθφηεηαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1260/99.  

13. Παξείρε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ 

Κ.Π... 

 

2.6 Αξρή πιεξωκήο ηνπ Γ’ Κνηλνηηθνύ Πιαηζίνπ ηήξημεο 

 

Με ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ξνψλ απφ ηα δηαξζξσηηθά 

ηακεία γηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Κ.Π.., ηνλ έιεγρν ησλ πιεξσκψλ θαη 

ηελ ηερληθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε πξνο ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο θαη ηνπο 

ηειηθνχο δηθαηνχρνπο ζπζηήζεθε ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο εηδηθή 

ππεξεζία κε ηίηιν «Αξρή Πιεξσκήο ηνπ Κ.Π.., ησλ θνηλνηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη 

ηνπ Σακείνπ πλνρήο» ε νπνία ππάγεηαη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Δπελδχζεσλ θαη 

Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Αξρήο 

Πιεξσκήο ήηαλ νη εμήο
10

: 

                                                      

10
 ΒΛ. Άξζξν 3 ΚΤΑ 1639/29-12-2000 ΤΠΔΓΑ & ΤΠΔΘΟ, «χζηαζε αξρήο πιεξσκήο ΚΠ» 
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Α. Χο κνλάδα Υξεκαηνδνηηθώλ ξνώλ 

1. Καηάξηηδε θαη ππέβαιιε ζηελ επξσπατθή επηηξνπή ηηο αηηήζεηο πιεξσκψλ θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηηο 

πηζηνπνηήζεηο θαη βεβαηψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ είζπξαμε ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο θαη παξαθνινπζνχζε ηελ 

πνξεία ηνπο. 

2. Μεξηκλνχζε γηα ηελ έθδνζε νδεγηψλ θαη θαηεπζχλζεσλ πξνο ηηο δηαρεηξηζηηθέο 

αξρέο θαη ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο. 

3. Παξαθνινπζνχζε ηελ πξφνδν θαη ηηο πξνβιέςεηο ησλ πιεξσκψλ ησλ πξάμεσλ 

θαη επεμεξγαδφηαλ πξνβιέςεηο εθηακηεχζεσλ απφ ηα δηαξζξσηηθά Σακεία θαη ην 

Σακείν πλνρήο θαη ηα ππέβαιιε ζηελ επξσπατθή επηηξνπή. 

4. πλεξγαδφηαλ κε ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Κ.Π.. γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (Ο.Π..) φζνλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηηο Γειψζεηο – Βεβαηψζεηο πξνο ηελ 

επξσπατθή επηηξνπή. 

5. Παξαθνινπζνχζε ηηο εηζπξάμεηο απφ ηα δηαξζξσηηθά Σακεία θαη ην Σακείν 

πλνρήο, πξνζδηφξηδε ηνπο δηθαηνχρνπο θαη ελεκέξσλε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ - 

Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο γηα ηελ απφδνζε ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ απφ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

6. Μεξηκλνχζε γηα ηελ απφδνζε ζηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο ησλ πνζψλ πνπ 

δηθαηνχληαλ θαη εμαζθάιηδε φηη νη πιεξσκέο ησλ πνζψλ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζην 

αθέξαην, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη εηζεγνχηαλ κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ρξεκαηνδνηηθψλ ξνψλ. ηα πιαίζηα απηά παξαθνινπζνχζε ηελ πνξεία 

εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (Π.Γ.Δ.) φζνλ αθνξά ηελ 

απφδνζε κέζσ απηνχ ησλ πηζηψζεσλ ησλ δηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ 

πλνρήο θαη εηζεγνχηαλ κέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. 

7. Παξαθνινπζνχζε ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ φζνλ 

αθνξά ηελ ηήξεζε ινγαξηαζκψλ θαηά ρξεκαηνδνηνχκελε πξάμε θαη ησλ ινγηζηηθψλ 

απεηθνλίζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλψλ θαη εηζεγνχηαλ κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο δηαθάλεηάο ηνπο. 
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Β. Χο κνλάδα Διέγρνπ 

1. Πξφηεηλε ηελ κεζνδνινγία θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ ειεγθηηθψλ νκάδσλ ζχκθσλα 

κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ έρεη εγθξηζεί ή ηελ αλάζεζε ζε ειεγθηηθή Δηαηξεία 

ειεγθηηθνχ έξγνπ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο. 

2. Γηελεξγνχζε ειέγρνπο δηαζηαχξσζεο ησλ ζηνηρείσλ πιεξσκψλ πνπ 

θαηαρσξίδνληαλ ζην Ο.Π.. κε ηα ζηνηρεία πιεξσκψλ ηνπ Π.Γ.Δ. ή/θαη ησλ ηειηθψλ 

δηθαηνχρσλ θαη ζπλεξγαδφηαλ κε ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο γηα ηελ επηβεβαίσζή ηνπο. 

3. Γηελεξγνχζε ειέγρνπο ζηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ φζνλ αθνξά ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη 

ειέγρνπ θαη γεληθφηεξα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ ηνπο. 

4. Γηελεξγνχζε ειέγρνπο ζηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θαη επηηφπηνπο ειέγρνπο ζηηο 

πξάμεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα δηαξζξσηηθά Σακεία θαη ην Σακείν πλνρήο. 

5. Μεξηκλνχζε γηα ηελ ιήςε ησλ απαξαίηεησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ απφ ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο ή ηελ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 

Ν.2860/2000 κε βάζε ηα πνξίζκαηα ησλ ειέγρσλ. 

6. πλέηαζζε εθζέζεηο ειέγρνπ θαη κεξηκλνχζε γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ 

πνξηζκάησλ ειέγρσλ ζην Ο.Π.. θαη ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή 

Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (Δ.Γ.ΔΛ.) θαη ηνλ ηειηθφ δηθαηνχρν. 

7. Τπνζηήξηδε, παξείρε ηα αλαγθαία κέζα θαη παξαθνινπζνχζε ηνπο ειέγρνπο πνπ 

δηελεξγνχληαλ απφ ηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη κεξηκλνχζε γηα ηελ ιήςε 

φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο κε βάζε ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπο. Δπεμεξγαδφηαλ θαη πξφηεηλε ειεγθηηθά πξφηππα θαζψο θαη 

εθπνλνχζε αλαιχζεηο θηλδχλνπ. Δπεμεξγαδφηαλ θαη πξφηεηλε ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

άιιεο κνλάδεο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ειέγρσλ. 

8. Αμηνινγνχζε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαλ απφ ηα 

ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηελ Δ.Γ.ΔΛ., ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηα ινηπά ειεγθηηθά φξγαλα θαη εηζεγνχηαλ 

φπνπ απαηηνχληαλ κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ. 

9. Παξαθνινπζνχζε ηελ πνξεία εμέιημεο ησλ ζεκάησλ πνπ παξαπέκθζεθαλ κε ηελ 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.2860/2000. 

10. Παξαθνινπζνχζε ηελ εθηέιεζε ησλ δηνξζψζεσλ, θαηέγξαθε θαη εηζεγνχηαλ 

κέηξα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ επηβνιήο ηνπο. 
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Γ. Χο κνλάδα  Σερληθήο θαη Γηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο 

1. Μεξηκλνχζε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο-

ζηήξημεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο κνλάδεο θαη ππνζηήξηδε ην έξγν ηνπο ζηελ 

εθηέιεζε ησλ ελεξγεηψλ απηψλ κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο. Σεξνχζε ηα νηθνλνκηθά θαη 

ηερληθά ζηνηρεία ησλ ελεξγεηψλ απηψλ. 

2. Οξγάλσλε θαη ηεξνχζε βηβιηνζήθε εξγαιείσλ, κειεηψλ, ζηνηρείσλ θαη 

απαξαίηεησλ βνεζεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο. 

3. Υεηξηδφηαλ ηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ θαη εηδηθφηεξα ηα δηνηθεηηθά, νηθνλνκηθά θαη 

ηα ζέκαηα νξγάλσζεο θαη εθπαίδεπζεο. 

4. Σεξνχζε ην πξσηφθνιιν θαη ην αξρείν ηεο Τπεξεζίαο, είρε ηελ επζχλε 

δηαθίλεζεο ησλ εγγξάθσλ, θαη ηελ ελ γέλεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ κνλάδσλ 

θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. 

 

2.7 Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνύ Πιαηζίνπ 

ηήξημεο 

 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη νξζήο εθαξκνγήο ηνπ Κ.Π.. 

ζπζηήζεθε ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Κ.Π... Σν έξγν απηήο ηεο επηηξνπήο 

ήηαλ ην εμήο
11

: 

 λα αμηνινγεί ηαθηηθά ηελ πξφνδν φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ηνπ Κ.Π.. 

 λα εμεηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κ.Π.., ηδίσο ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ηελ ελδηάκεζε 

αμηνιφγεζε  

 λα εγθξίλεη νπνηαδήπνηε πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Σακείσλ 

                                                      

11
 Βι. άξζξν 13 «Απνζηνιή θαη αξκνδηφηεηεο ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ηνπ ΚΠ»  

λ 2880/2000, «Γηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο» 
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 λα πξνηείλεη ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Κ.Π.. νπνηαδήπνηε πξνζαξκνγή ή 

επαλεμέηαζε ηνπ Κ.Π.. ε νπνία κπνξνχζε λα ζπληειέζεη ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ ή λα βειηηψζεη ηε δηαρείξηζε.  

 

Ζ ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο: ηνπ Γ΄ Κ.Π.. ήηαλ ε εμήο
12

: 

 Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Κ.Π.. ήηαλ ν Τπνπξγφο 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 

 

Ωο κέιε ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Κ.Π.. ζπκκεηείραλ: 

 Οη πξφεδξνη ησλ Δπηηξνπψλ Παξαθνινχζεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ.  

 Ο εθπξφζσπνο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ Κ.Π.. (Γεληθφο Γξακκαηέαο 

ηνπ ΤΠ.ΟΗ.Ο.). 

 Ο εθπξφζσπνο ηεο Αξρήο Πιεξσκήο (ΤΠ.ΟΗ.Ο.). 

 Ο εθπξφζσπνο ηεο Τπεξεζίαο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηνπ Κ.Π.. 

(ΤΠ.ΟΗ.Ο. κε ζπκβνπιεπηηθή ηδηφηεηα). 

 Δθπξφζσπνη Γεκνζίσλ Αξρψλ (απαζρφιεζε, πεξηβάιινλ, ηζφηεηα).  

 Δθπξφζσπνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. 

 Δθπξφζσπνη ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ εηαίξσλ. 

 Δθπξφζσπνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο. 

 Αληηπξνζσπεία ηεο Δ. Δπηηξνπήο κε επηθεθαιήο εθπξφζσπν ηεο ππεχζπλεο 

γηα ηελ παξέκβαζε Γεληθήο Γηεχζπλζεο θαη ηεο Δ.Σ.Δπ. κε ζπκβνπιεπηηθή 

ηδηφηεηα.  

 Δθπξφζσπνη αληηπξνζσπεπηηθψλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ.  

 

Γηα ην ζπληνληζκφ ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ θαη ηεο αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο ζπγθξνηήζεθε Τπνεπηηξνπή Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, κε πξνεδξεχνληα 

                                                      

12
 Βι. άξζξν 14 «πγθξφηεζε θαη νξγάλσζε επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ηνπ ΚΠ» λ 2880/2000, 

«Γηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο»  
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εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, κέινο ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο.  

Δπίζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ, δπλάκεη ηνπ 

Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Απαζρφιεζε, ζπγθξνηήζεθε αληίζηνηρα 

Τπνεπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, πνπ πξνεδξεχεηαη απφ εθπξφζσπν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο. Ζ Τπνεπηηξνπή δηαηχπσλε 

ζπζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα βειηηψλεηαη ν ζπληνληζκφο ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ 

Δ.Κ.Σ., ζπληφληδε θαη παξαθνινπζνχζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηζφηεηα ησλ 

επθαηξηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.
13

 

 

2.8 Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ (Δ.Γ.ΔΛ.) 

 

Με ζθνπφ ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ, ηεο Αξρήο 

Πιεξσκήο θαη ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ θαη πξάμεσλ, ζπζηήζεθε ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο) Δπηηξνπή 

Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΔΓΔΛ). 

Ζ Δπηηξνπή απηή ήηαλ επηακειήο θαη απνηεινχηαλ απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνίθεζεο θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ σο Πξφεδξν, ηνπο 

Γηεπζπληέο ησλ Γηεπζχλζεσλ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Διέγρσλ, Μειεηψλ θαη 

Αμηνιφγεζεο θαη Γεκνζηνλνκηθψλ ρέζεσλ κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (Γ.Λ.Κ.) θαη ηξεηο εκπεηξνγλψκνλεο κε 

εκπεηξία ζε ζέκαηα δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ ησλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ησλ ειέγρσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Δ.Γ.ΔΛ. είραλ ζπζηαζεί ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο) νη 

Γηεπζχλζεηο: α) Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Διέγρσλ θαη β) Μειεηψλ θαη Αμηνιφγεζεο, 

ππαγφκελεο ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ14. 

 

                                                      

13
 http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=13&L2=1&L3=3, «Αξκνδηφηεηεο επηηξνπήο 

παξαθνινχζεζεο ΚΠ» 

14
 http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=13&L2=1&L3=3, «Δπηηξνπή δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ» 

http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=13&L2=1&L3=3
http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=13&L2=1&L3=3
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Ζ απνζηνιή ηεο Δ.Γ.ΔΛ., ζπλίζηαην ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ αξρψλ 

ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ηδίσο
15

: 

 ζηνλ έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

αξρψλ θαη ηεο Αξρήο Πιεξσκήο, θαζψο θαη ησλ δαπαλψλ ησλ ηειηθψλ 

δηθαηνχρσλ, νη νπνίνη πινπνηνχζαλ πξάμεηο ζηα πιαίζηα  ηνπ ΚΠ, ησλ 

θνηλνηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο,  

 ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχζαλ 

νη δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε Αξρή 

Πιεξσκήο, 

 ζηελ αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ ιήθζεθαλ απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο ζε ζπλέρεηα ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ, 

 ζηε ζπλεξγαζία κε ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο γηα ην ζπληνληζκφ ησλ 

ειέγρσλ ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηε κέζνδν θαη ηνλ 

ηξφπν δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ, θαζψο θαη ινηπά ζέκαηα κε ζθνπφ ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ, 

 ζηελ παξνρή πξνο ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο έθζεζεο, ζηελ νπνία 

ζπληίζεληαη ηα πνξίζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ δηεμήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ 1994-1999 θαη 2000-2006,  

 ζηελ ελεκέξσζε ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο σο πξνο ηελ εμέιημε ησλ 

δηνηθεηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ δηψμεσλ. 

Οη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο, ζηελ Αξρή 

Πιεξσκήο, ζηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θαη ζηηο πξάμεηο ήηαλ δεηγκαηνιεπηηθνί, 

βάζεη εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ θαηαξηηδφηαλ απφ ηελ Δ.Γ.ΔΛ.. Δπίζεο 

δηελεξγνχληαη έιεγρνη εθηφο πξνγξακκαηηζκνχ, φηαλ απηφ απαηηνχληαλ. Καηά ηνλ 

έιεγρν εμεηαδφηαλ ε λνκηκφηεηα θαη ε θαλνληθφηεηα ησλ πξάμεσλ θαη νη δηαδηθαζίεο 

πινπνίεζήο ηνπο. Ο έιεγρνο κπνξνχζε λα δηελεξγείηαη ζηελ έδξα ησλ ηειηθψλ 

δηθαηνχρσλ ή ζηνπο ρψξνπο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ πξάμεσλ.
16

 

                                                      

15
 Βι. άξζξν 17, Παξ. 4 «Δμσηεξηθφο δεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο» λ 2880/2000, «Γηαρείξηζε, 

παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο» 

16
 Βι. άξζξν 17, Παξ 5 «Δμσηεξηθφο δεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο» λ 2880/2000, «Γηαρείξηζε, 

παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο» 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

1. Ο μελνδνρεηαθό θιάδνο ζηελ Διιάδα 

 

Ο μελνδνρεηαθφο θιάδνο απνηειεί ηδηαίηεξν ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ ειιεληθνχ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ην νπνίν έρεη αλεδείρζε πιένλ ζην πνιπηηκφηεξν ίζσο 

θεθάιαην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο. Ο ζεκαληηθφηεξνο 

ηξνθνδφηεο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα είλαη ν εηζεξρφκελνο 

ηνπξηζκφο θαη ζπγθεθξηκέλα νη αιινδαπνί ηνπξίζηεο, νη νπνίνη επηζθέπηνληαη ηε 

ρψξα καο θπξίσο ηνπο ζεξηλνχο κήλεο γηα παξαζεξηζκφ. Με βάζε ζηνηρεία ηεο 

ΔΤΔ ην 2003 αθίρζεθαλ ζηελ Διιάδα 14.784.560 αιινδαπνί ηνπξίζηεο, ελψ ζε 

φια ηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ηεο ρψξαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 54.502.104 

δηαλπθηεξεχζεηο, εθ ησλ νπνίσλ ην 74,1% απηψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ 

αιινδαπνχο,. ζνλ αθνξά ην χςνο ησλ ηνπξηζηηθψλ εηζπξάμεσλ γηα ηε ρψξα καο, 

ην έηνο 2004 δηακνξθψζεθε ζε €10.347,8 εθαηνκκχξηα (πεγή ΔΤΔ) 

παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 9,4% ζε ζρέζε κε ην 2003 (€9.460,1 εθ.). χκθσλα 

κε εθηηκήζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ πκβνπιίνπ Σνπξηζκνχ (WTTC) γηα ην έηνο 2005 

θαη βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο ησλ δνξπθνξηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ηνπξηζκνχ (Travel 

and tourism satellite account), ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο θάιπςε ην 7,2% ηνπ ζπλνιηθνχ 

Α.Δ.Π. ηεο Διιάδαο ην 2005, ε δε ζρεηηθή δήηεζε δηακνξθψζεθε ζηα €31,7 δηο. 

χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ίδηνπ θνξέα, ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο ζα ζπκβάιεη κε 

7,8% ζηε δηακφξθσζε ηνπ Α.Δ.Π. ηεο ρψξαο ην 2015, ε δε δήηεζε πξνβιέπεηαη λα 

θπκαλζεί ζην χςνο ησλ €60,3 δηο. ην ίδην έηνο. Οη επελδχζεηο ζηνλ θιάδν αλήιζαλ 

ζε €4,7 δηο. ην 2005, ζπκβάιινληαο θαηά 10,71% ζην ζχλνιν ησλ επελδχζεσλ ηεο 

ρψξαο. Γηα ην 2015 νη επελδχζεηο ζα θζάζνπλ ηα €8,9 δηο., θαηαιακβάλνληαο ην 

10,8% ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ. Σν κέγεζνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

ηνκέα αλέξρεηαη ζε 750.287 ζέζεηο εξγαζίαο ην 2005, ζπκβάιινληαο θαηά 18,2% 

ζην ζχλνιν ηεο απαζρφιεζεο. Σν αληίζηνηρν κέγεζνο γηα ην 2015 πξνβιέπεηαη φηη 

ζα δηακνξθσζεί  ζε 913.079 ζέζεηο εξγαζίαο (20,8% ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε). 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (WTO), ην 2002 
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ε Διιάδα θαηέιαβε ηελ 10
ε
 ζέζε βάζεη ηνπξηζηηθψλ εηζπξάμεσλ κεηαμχ ησλ 

κεγαιπηέξσλ ηνπξηζηηθψλ αγνξψλ. 

 

1.1 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ 

 

Οη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγφξηεο αλάινγα κε ην 

επίπεδν ηνπ ζπλδπαζκνχ αγαζψλ - ππεξεζηψλ, ηνλ ηχπν ηδηνθηεζίαο θαη ( ειιεληθψλ 

ή μέλσλ ζπκθεξφλησλ, αιπζίδα, φκηινο θηι.) ή θαη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ 

νπνία ιεηηνπξγνχλ. 

Αλάινγα κε ηελ πεξηνρή θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο, ηα μελνδνρεία δηαθξίλνληαη 

ζε αζηηθά, ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα αζηηθά θέληξα θαη ιεηηνπξγνχλ ζε 

δσδεθάκελε βάζε θαη ζε επνρηαθήο ιεηηνπξγίαο μελνδνρεία δηαθνπψλ, ηα νπνία 

είλαη γεσγξαθηθά δηάζπαξηα ζηελ επξχηεξε πεξηθέξεηα θαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

βξίζθνληαη ζε παξαζαιάζζηεο θαη θπξίσο λεζηψηηθεο πεξηνρέο. Γηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηφζν φζνλ αθνξά ηε δνκή ιεηηνπξγίαο ηνπο φζν θαη ηελ νηθνλνκηθή 

ηνπο απφδνζε, παξαηεξνχληαη ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πνπ είλαη 

εγθαηαζηεκέλεο ζε πεξηνρέο φπνπ ν ηνπξηζκφο απνηειεί κείδσλ ηκήκα ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκηθήο βάζεο θαη νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη σο «θνξεζκέλεο» θαη σο πεξηνρέο 

«ειέγρνπ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο». Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην ήκηζπ ηνπ 

μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλν ζηηο 

πξναλαθεξφκελεο πεξηνρέο.  

Παξάιιεια, ζηηο πεξηζζφηεξεο ηνπξηζηηθά αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο δελ έρνπλ ηζρχ 

ηα θίλεηξα ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπο ζε φηη αθνξά ηελ αλέγεξζε θαη επέθηαζε 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. 

Ζ δηαζέζηκε ηνπξηζηηθή ππνδνκή ππνδειψλεη σο έλα βαζκφ ην κέγεζνο ηεο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο κηα πεξηνρήο, γεγνλφο πνπ καξηπξεί φηη ν μελνδνρεηαθφο 

θιάδνο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. Δίλαη 

βέβαην, φηη έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζπκβνιήο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο νθείιεηαη ζηελ χπαξμε πνιιψλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Μάιηζηα, ε πνηφηεηα, αιιά θαη ην κέγεζνο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε κία 

πεξηνρή, επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ρψξσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 
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πνπ πξνζθέξνπλ ηα ηνπηθά μελνδνρεία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επξχηεξε ππάξρνπζα 

ππνδνκή, φπσο ην δίθηπν κεηαθνξψλ / ζπγθνηλσληψλ, νη ππεξεζίεο πγείαο, ηα 

θέληξα ςπραγσγίαο, αιά θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

 

2. Μειέηε ηωλ επηπηώζεωλ ηωλ θνηλνηηθώλ εληζρύζεωλ 

ζε μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζηηο Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο θα Ηπείξνπ 

 

Γηα ηελ κειέηε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ησλ θνηλνηηθψλ 

εληζρχζεσλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ μελνδνρεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο έλα 

δείγκα 28 επηρεηξήζεσλ, ελψ γηα ηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα 

δείγκα 21 επηρεηξήζεσλ πνπ εληάρζεθαλ ζε αληίζηνηρα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα 

ηνπ Γ΄ Κ.Π.., κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα απηφλ. Οη ππφ 

εμέηαζε επηρεηξήζεηο ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα πνπ νινθιεξψζεθαλ ην έηνο 

2003 (άμνλαο 3 κέηξν 3.7 ηνπ Π.Δ.Π. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη κέηξν 3.2 ηνπ 

Π.Δ.Π. Ζπείξνπ 2000 – 2006 «αληαγσληζηηθφηεηα ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ»). Γηα 

ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αλαιχζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ησλ δχν πεξηθεξεηψλ ησλ εηψλ 2000 – 2006 θαη ππνινγίζζεθαλ νη 

θαηάιιεινη αξηζκνδείθηεο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ θνηλνηηθψλ 

επηδνηήζεσλ. Ωο έηνο βάζεο ζεσξήζεθε ην έηνο 2003, πνπ απνηειεί ην έηνο 

νινθιήξσζεο ησλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ, έηζη ψζηε λα γίλεη ζχγθξηζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ πξηλ ηελ 

έληαμε ηνπο ζηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θαη κεηά απφ απηήλ. Γηα ην ιφγν απηφ έγηλε 

δηαρσξηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε δχν νκάδεο, ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ εηψλ 2000 – 2003 θαη απηέο ησλ εηψλ 2004 – 2006. Σν έηνο βάζεο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πξψηε νκάδα, δηφηη ζεσξείηαη φηη ηα ζπγθεθξηκέλα 

θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα νινθιεξψλνληαη ην έηνο απηφ. ηε ζπλέρεηα έγηλε ζχγθξηζε 

ησλ κεηαβνιψλ αξηζκνδεηθηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ δχν πεξηθεξεηψλ κεηαμχ ησλ 

δχν δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ, φπσο επίζεο θαη ζχγθξηζε θαη αληηπαξαβνιή 

ηνπο κε ηνπο αληηζηνίρνπο θιαδηθνχο δείθηεο γηα ηηο ίδηεο πεξηφδνπο. 
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3. Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα γηα ηνλ Σνπξηζκό 2000 - 2006 

 

ην πιαίζην ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, ζηε ζεκαηηθή 

ελφηεηα «Σνπξηζκφο» ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο, ππέβαιαλ επελδπηηθέο 

πξνηάζεηο κηθξνκεζαίεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο (ΜΜ.Σ.Δ.) νη νπνίεο έπξεπε 

πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο
17

:  

1. λα είλαη πθηζηάκελεο (δειαδή ΜΜ.Σ.Δ. νη νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί πξηλ απφ 

ηελ ππνβνιή ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο) ή ππφ ίδξπζε λέεο. 

Δπηπιένλ εθφζνλ ήηαλ πθηζηάκελεο ΜΜ.Σ.Δ. (δειαδή ΜΜ.Σ.Δ. πνπ είραλ 

ζπζηαζεί πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο) ζα έπξεπε λα βξίζθνληαη 

εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα θαη λα ηεξνχλ βηβιία Β' ή Γ' θαηεγνξίαο 

ηνπ Κ.Β.. ή λα κελ ηεξνχλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Δθφζνλ ήηαλ ππφ ίδξπζε (λέεο) ΜΜ.Σ.Δ. (δειαδή ΜΜ.Σ.Δ. πνπ ζα ζπζηήλνληαλ 

κεηά ηελ ππνβνιή ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο) ζα έπξεπε είηε λα αλήθνπλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο «Λνηπέο Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο» ηνπ Πίλαθα 3 θαη 

κεηά ηε ζχζηαζή ηνπο λα ηεξήζνπλ βηβιία Β' ή Γ' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. είηε λα 

ηδξχνληαη απφ πθηζηάκελεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο «Σνπξηζηηθά 

Καηαιχκαηα» ηνπ Πίλαθα 3, εθφζνλ ππέβαιαλ θνηλή πξφηαζε θαη ηδξχνληαλ κε 

ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλήο δξάζεο. Μεηά δε ηε ζχζηαζή ηνπο, έπξεπε λα 

ιεηηνπξγνχλ ππνρξεσηηθά κε ηε λνκηθή κνξθή ηεο Α.Δ., ηεο Δ.Π.Δ., ηεο Ο.Δ. ή ηεο 

Δ.Δ. θαη λα ηεξνχλ βηβιία Β΄ ή Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β... 

2. ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο λα πεξηιακβάλεηαη ζηηο εμήο επηιέμηκεο 

δξαζηεξηφηεηεο 

 

Πίλαθαο 3 Σνπξηζκόο: επηιέμηκεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεωλ 

α) ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ 

1 Ξελνδνρεία ηάμεο Γ' θαη Δ' ή 1 αζηέξα 

2 Camping ηάμεο Γ' 

                                                      

17
 http://www.ependyseis.gr/SUB/toyrismos/proypotheseis.htm, «Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπξηζκφο» 

 

http://www.ependyseis.gr/SUB/toyrismos/popups/pinakas3_tour.htm
http://www.ependyseis.gr/SUB/toyrismos/popups/pinakas3_tour.htm
http://www.ependyseis.gr/SUB/toyrismos/proypotheseis.htm
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3 Δλνηθηαδφκελα Δπηπισκέλα Γσκάηηα 

4 Δλνηθηαδφκελα Δπηπισκέλα Γηακεξίζκαηα 

5 Σνπξηζηηθέο Δπηπισκέλεο Καηνηθίεο 

6 Σνπξηζηηθέο Δπηπισκέλεο Δπαχιεηο 

7 

Ξελνδνρεία ηάμεο Β' (ή 3 αζηέξσλ), κε ηελ πξνυπφζεζε λα κε δηαζέηνπλ ζπλνιηθή 

δπλακηθφηεηα άλσ ησλ εθαηφλ είθνζη πέληε (125) θιηλψλ  

Ξελνδνρεία ηάμεο Γ' (ή 2 αζηέξσλ), 

Camping ηάμεο Β', κε ηελ πξνυπφζεζε λα κε δηαζέηνπλ ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα άλσ 

ησλ εθαηφ πελήληα (150) ζέζεσλ 

Camping ηάμεο Γ' 

 

β) ΛΟΙΠΔ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ  

Σνπξηζηηθά Γξαθεία θαη Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ (ΣΔΟΜ) θαη 

λαπινκεζηηηθά γξαθεία. 

Δπηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο εγθαηαζηάζεσλ εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο (επηρεηξήζεηο 

εθκεηάιιεπζεο καξίλσλ, ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ, ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ, θέληξσλ 

ζαιαζζνζεξαπείαο, ηακαηηθψλ πεγψλ). 

Πεγή http://www.ependyseis.gr/SUB/toyrismos/proypotheseis.htm 

 

Αλαθνξηθά κε ηα Δλνηθηαδφκελα Δπηπισκέλα Γσκάηηα, Δλνηθηαδφκελα 

Δπηπισκέλα Γηακεξίζκαηα, Σνπξηζηηθέο Δπηπισκέλεο Καηνηθίεο θαη Σνπξηζηηθέο 

Δπηπισκέλεο Δπαχιεηο, ε επελδπηηθή πξφηαζε έπξεπε λα ζπκβάιιεη ζηελ 

νινθιεξσκέλε αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, νη νπνίεο 

αθνξνχζαλ ηα είδε ησλ εξγαζηψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο κε ην 

ζχζηεκα ησλ "θιεηδηψλ". 

3. λα πιεξνχλ ην θξηηήξην ηνπ κεγέζνπο πνπ νξίδεηαη, ζπγθεθξηκέλα: 

 

Πίλαθαο 4 Σνπξηζκόο: θξηηήξηα κεγέζνπο γηα ηελ επηιεμηκόηεηα ηωλ ηνπξηζηηθώλ ΜΜΔ 

1. Μέγεζνο 

επηρείξεζεο - 

θνξέα ηεο 

επέλδπζεο  

(δελ αθνξά ηηο ππφ 

ίδξπζε λέεο 

1.1. Αξηζκόο απαζρνινύκελωλ  

επηιέμηκεο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ απφ 0-50 άηνκα 

θαη γηα ηηο ηξεηο (3) Γεσγξαθηθέο Δλφηεηεο.  

http://www.ependyseis.gr/SUB/toyrismos/proypotheseis.htm
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επηρεηξήζεηο).  1.2 Κύθινο εξγαζηώλ  

επηιέμηκεο είλαη νη επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ή 

ζχλνιν ηζνινγηζκνχ θαηά ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε ρξήζε ν 

νπνίνο θπκαίλεηαη:  

Γηα ηε Γεωγξαθηθή Δλόηεηα 1 , απφ εθαηφ ρηιηάδεο επξψ 

(100.000 €) κέρξη 10 εθαηνκκχξηα επξψ (10.000.000 €).  

Γηα ηε Γεωγξαθηθή Δλόηεηα 2 , απφ δέθα πέληε ρηιηάδεο επξψ 

(15.000 €) κέρξη 10 εθαηνκκχξηα επξψ (10.000.000 €).  

Γηα ηε Γεωγξαθηθή Δλόηεηα 3 απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000 €) 

επξψ κέρξη 10 εθαηνκκχξηα επξψ (10.000.000 €).  

2. πλεξγαδφκελεο ή 

ζπλδεδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο  

ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε είλαη αλεμάξηεηε ην θξηηήξην 

κεγέζνπο αξθεί λα πιεξνχληαη ηα παξαπάλσ θξηηήξηα.  

ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ είλαη αλεμάξηεηε, αιιά 

ζπλεξγαδόκελε ή ζπλδεδεκέλε, ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1 ηνπ θαλ. 364/2004, άξζξν 3, 

ΔΠΗΠΛΔΟΝ ηνπ παξαπάλσ θξηηεξίνπ πνπ αθνξά ην κέγεζνο ηεο 

ίδηαο ηεο επηρείξεζεο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

απαζρνινπκέλσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζα ιακβάλνληαη 

ππφςε θαη νη εξγαδφκελνη θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη αλάληε ή θαηάληε ηεο ελ ιφγσ 

επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηνλ αλσηέξσ 

θαλνληζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή:  

Α. Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ πνπ ζα πξνθχςεη δελ πξέπεη 

λα ππεξβαίλεη ηνπο 250 θαη  

Β. ν θχθινο εξγαζηψλ δελ πξέπεη ζπλνιηθά λα ππεξβαίλεη ηα 50 

εθαη. Δπξώ ή ην ζύλνιν ηνπ ηζνινγηζκνύ δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηα 43 εθαη. Δπξώ. 

Πεγή http://www.ependyseis.gr/SUB/toyrismos/proypotheseis.htm 

 

Ζ επηιεμηκφηεηα κηαο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο πνπ ππνβάιιεη πξφηαζε θξίλεηαη 

βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ Πίλαθα 4. Ζ επηρνξήγεζε κε ηελ νπνία 

κπνξεί λα εληζρπζεί κία επέλδπζε, νξίδεηαη σο πνζνζηφ επί ελφο πξνυπνινγηζκνχ ν 

νπνίνο, αλά γεσγξαθηθή ελφηεηα, πξέπεη λα βξίζθεηαη εληφο ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ. 

Σα φξηα ηνπ επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά γεσγξαθηθή ελφηεηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5. 

 

 

http://www.ependyseis.gr/SUB/toyrismos/proypotheseis.htm
http://www.ependyseis.gr/SUB/toyrismos/popups/pinakas4_tour.htm
http://www.ependyseis.gr/SUB/toyrismos/popups/pinakas5_tour.htm
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Πίλαθαο 5 Σνπξηζκόο: όξηα επηρνξεγνύκελνπ πξνϋπνινγηζκνύ αλά γεωγξαθηθή ελόηεηα 

ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ  ΟΡΙΑ 

ΔΠΙΥΟΡΗΓΟΤΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  

Α) ΓΙΑ ΤΦΙΣΑΜΔΝΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ  

Γεσγξαθηθή Δλφηεηα 1  πελήληα ρηιηάδεο επξψ 

(50.000 €) έσο ηξηαθφζηεο 

πελήληα ρηιηάδεο επξψ 

(350.000 €)  

Γεσγξαθηθή Δλφηεηα 2  ζαξάληα ρηιηάδεο επξψ 

(40.000 €) έσο ηξηαθφζηεο 

ρηιηάδεο επξψ (350.000 €).  

Γεσγξαθηθή Δλφηεηα 3  ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ 

(30.000 €) έσο ηξηαθφζηεο 

πελήληα ρηιηάδεο επξψ 

(350.000€).  

Β) ΓΙΑ ΝΔΔ ΤΠΟ ΙΓΡΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ  

ε φιεο ηηο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο Απφ ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ 

(30.000 €) έσο ηξηαθφζηεο 

πελήληα ρηιηάδεο επξψ 

(350.000€).  

Γ) ΔΙΓΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙ ΠΔΡΙΠΣΧΔΙ ΣΧΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΓΡΑΦΔΙΧΝ, ΣΧΝ 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΟΓΙΚΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (Σ.Δ.Ο.Μ.) ΚΑΙ ΣΧΝ 

ΝΑΤΛΟΜΔΙΣΙΚΧΝ ΓΡΑΦΔΙΧΝ  

ε φιεο ηηο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο Διάρηζην όξην 

επηρνξεγνχκελνπ 

πξνυπνινγηζκνχ = δέθα 

ρηιηάδεο επξψ (10.000€).  

Πεγή http://www.ependyseis.gr/SUB/toyrismos/proypotheseis.htm 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε θάζε επέλδπζεο πνπ ζα εληζρπφηαλ ζην πιαίζην ησλ Π.Δ.Π., 

απαηηνχληαλ ηδία ζπκκεηνρή ηνπ ππνςήθηνπ επελδπηή, ε νπνία έπξεπε λα αλέξρεηαη 

ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

επηιέμηκνπ θφζηνπο ηεο ππνβαιιφκελεο επελδπηηθήο πξφηαζεο. Σν πνζνζηφ απηφ 

δελ κπνξνχζε λα κεησζεί θαηά ηε δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επέλδπζεο θαη 

ειεγρφηαλ θαηά ηε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο. Ζ 

δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο κε εηζθνξέο κεηξεηψλ θαη απνθιεηζηηθά 

γηα ην ζθνπφ ηεο επέλδπζεο, κπνξνχζε λα πξνθχπηεη απφ απμήζεηο κεηνρηθνχ ή 

εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ (βάζεη ησλ ζπζηαηηθψλ εγγξάθσλ ηεο επηρείξεζεο θαη φισλ 

ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ), θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. 

http://www.ependyseis.gr/SUB/toyrismos/proypotheseis.htm
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Μία ηξαπεδηθή θαηάζεζε ζεσξνχηαλ φηη απνηειεί δπλεηηθή πεγή ηδίσλ 

θεθαιαίσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο, κφλνλ εάλ ηεθκεξησλφηαλ φηη ε 

θαηάζεζε απηή δελ ήηαλ πξφζθαηξε, αιιά επαξθνχο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

(ηνπιάρηζηνλ ελφο εμάκελνπ) ή φηη απνθηήζεθε πξφζθαηα απφ ζπγθεθξηκέλε πεγή 

(π.ρ. ξεπζηνπνίεζε αθηλήηνπ, είζπξαμε δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ θ.ιπ.) θαη 

εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη κέρξη θαη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο εμεηαδφκελεο αίηεζεο. 

ε πεξίπησζε ηεθκεξίσζεο ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο κε εηζθνξέο κεηξεηψλ πνπ ζα 

πξνέιζνπλ απφ ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, ζα έπξεπε λα ππνβάιιεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε 

πεξί ηνπ κέζνπ δηαζέζηκνπ ππνινίπνπ πξνζσπηθψλ ή εηαηξηθψλ ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ, γηα ην εμάκελν πξηλ ηε ζρεηηθή πξνθήξπμε, ψζηε λα πξνθχπηεη ε 

δηαζεζηκφηεηα ηνπιάρηζηνλ ηνπ 70% ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο. Δπηπιένλ, θαηά ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη βεβαίσζε 

ππνινίπνπ ησλ παξαπάλσ ινγαξηαζκψλ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν ή 

ίζν ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο πνπ αλαθέξεηαη ζην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηεο επελδπηηθήο 

πξφηαζεο. 

Πεξαηηέξσ, δπλεηηθή πεγή άληιεζεο κεηξεηψλ κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ ηα 

θεθάιαηα ησλ Δηαίξσλ / Μεηφρσλ ηεο επελδχηξηαο επηρείξεζεο, ηα νπνία 

βξίζθνληαλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηελ επηρείξεζε ππφ κνξθή 

κεξηζκάησλ, θεξδψλ εηο λένλ, πξνζσξηλψλ θαηαζέζεσλ ή δαλείνπ, εθφζνλ 

δεισλφηαλ ε πξφζεζε ησλ Δηαίξσλ / Μεηφρσλ λα ηα αληιήζνπλ θαη λα ηα 

εηζθέξνπλ σο κεηνρηθφ θεθάιαην. Ζ σο άλσ πεγή άληιεζεο κεηξεηψλ ήηαλ 

απνδεθηή ΜΟΝΟΝ ΔΦΟΟΝ: (α) ηεθκεξησλφηαλ βάζεη ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ θαη 

εηαηξηθψλ πξάμεσλ (απφθαζε Γ.. Μεηφρσλ γηα δηαλνκή κεξηζκάησλ θ.ιπ.) θαη (β) 

αμηνινγνχηαλ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο, 

φηη ε άληιεζε ησλ ελ ιφγσ θεθαιαίσλ θαη ε ρξήζε απηψλ γηα ηελ επέλδπζε δελ ζα 

δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζηελ επηρείξεζε. 

Ζ δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο κε πθηζηάκελα θνξνινγεζέληα 

απνζεκαηηθά (εθηφο ηνπ ηαθηηθνχ) ήηαλ απνδεθηή ΜΟΝΟΝ ΔΦΟΟΝ: (α) 

ηεθκεξησλφηαλ βάζεη ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ θαη εηαηξηθψλ πξάμεσλ (ηζνινγηζκφο 

ηεο ηειεπηαίαο θιεηζκέλεο ρξήζεο ή ηζνδχγην), (β) δελ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί σο ίδηα 

ζπκκεηνρή ζε άιιν εληζρπφκελν επελδπηηθφ ζρέδην θαη γ) αμηνινγνχηαλ, 
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ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο, φηη ε άληιεζε 

ησλ ελ ιφγσ θεθαιαίσλ θαη ε ρξήζε απηψλ γηα ηελ επέλδπζε δελ ζα δεκηνπξγνχζε 

πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζηελ επηρείξεζε. 

Ζ δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο κε ινηπά δηαζέζηκα πξνέθππηε απφ 

ηελ χπαξμε νκνιφγσλ, κεηνρψλ θαη αθίλεησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, βάζεη 

θνξνινγηθψλ δειψζεσλ - Δληχπσλ Δ9. Σα ρξεφγξαθα θαη ηα πάγηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ζεσξνχληαλ δπλεηηθέο πεγέο εμαζθάιηζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ κφλνλ εθφζνλ 

ν Δηαίξνο / Μέηνρνο είρε δειψζεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα πξνβεί ζε ξεπζηνπνίεζή ηνπο 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο (ζην Δξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιήξσλε θαη 

ππέβαιιε ν ππνςήθηνο επελδπηήο, ππήξρε ζρεηηθφ πεδίν γηα ζπκπιήξσζε) θαη 

ηεθκεξησλφηαλ επαξθψο φηη ηα δηέζεηε θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο εμεηαδφκελεο 

αίηεζεο, φηη νη δεινχκελεο αμίεο αληαπνθξίλνληαλ ζηηο πξαγκαηηθέο ηξέρνπζεο ηηκέο 

ξεπζηνπνίεζεο απηψλ θαη ήηαλ δπλαηή ε εχθνιε ξεπζηνπνίεζή ηνπο εληφο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο επέλδπζεο. 

 

4 Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα (Π.Δ.Π.) Πεξηθέξεηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 2000 - 2006 

 

4.1 ηόρνη Π.Δ.Π Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 2000 - 

2006 

 

Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα γηα ηελ πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα 

ηελ πεξίνδν 2000 – 2006 ζπληάρζεθε γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ 

αμηνπνηψληαο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη ην 

αλζξσπνγελέο θαη θπζηθφ δπλακηθφ ηεο Πεξηθέξεηαο. ην πιαίζην απηφ, ε 

ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ζπλεθηίκεζε ηα ηζρπξά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, θαζψο 

θαη ηηο αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο. εκαληηθφηεξα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο Κ. Μαθεδνλίαο ζεσξνχληαη
18

:  

                                                      

18
 http://www.pepkm.gr/c/portal/layout, «Αλαπηπμηαθέο ππνζέζεηο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία» 

http://www.pepkm.gr/c/portal/layout
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 ε γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη νη εγθαηεζηεκέλεο ππνδνκέο, 

πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζηηθφ θέληξν κε κεηξνπνιηηηθή ιεηηνπξγία 

 ε ζέζε ηεο Πεξηθέξεηαο σο πξνο ηνπο αλαπηπμηαθνχο άμνλεο θαη ηα 

δηεπξσπατθά δίθηπα (δηαζηαχξσζε ΠΑΘΔ θαη Δγλαηίαο νδνχ, ιηκάλη θαη 

αεξνδξφκην Θεζζαινλίθεο) 

 νη πξννπηηθέο δπλακηζκνχ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ κε απμαλφκελε 

ζπγθέληξσζε ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ θαη επηρεηξεκαηηθήο ππνδνκήο 

 ε ζπγθέληξσζε αμηνπνηήζηκσλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ζηνηρείσλ 

ππνδνρήο-πηνζέηεζεο θαηλνηνκίαο 

 νη ηζρπξέο αγξνηηθέο εμεηδηθεχζεηο θαηά πεξηνρέο: δψλεο 

νπσξνθαιιηεξγεηψλ, βηνκεραληθψλ θαιιηεξγεηψλ θιπ.   

 ην ζεκαληηθφ κέγεζνο ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα, κε ηζρπξή αιιά 

παξαδνζηαθή βάζε, πνπ θαζηζηά ηελ Πεξηθέξεηα δεχηεξν βηνκεραληθφ 

θέληξν ηεο ρψξαο, κεηά ηελ Αηηηθή 

 νη αμηφινγνη ηνπξηζηηθνί πφξνη: θπζηθφ θαη ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ 

(Μλεκεία Θεζζαινλίθεο, ιπκπνο, Άγην ξνο, Βεξγίλα, Γίνλ θιπ), 

πνιηηηζηηθή ππνδνκή, εθηεηακέλε δψλε παξαζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ 

(Υαιθηδηθή, Πηεξία).  

 Οη αδπλακίεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο Κ. Μαθεδνλίαο 

εληνπίδνληαη θπξίσο ζηνπο παξάγνληεο
19

: 

 γεσγξαθηθή απφζηαζε απφ ηα δπηηθά επξσπατθά θέληξα θαη αλεπαξθείο 

θαη αλαζθαιείο ζπλδέζεηο κε ηνπο λένπο νηθνλνκηθνχο πφινπο 

 θαζπζηέξεζε ζηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ πξψησλ πιψλ 

 αζηάζεηα ηνπ βηνκεραληθνχ ζπζηήκαηνο θαη εμάξηεζή ηνπ απφ εμσγελείο 

ζπλζήθεο 

 ζηξεβιή θαη κνλνζήκαληε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ 

 ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ιφγσ αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ ιεηηνπξγηψλ 
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 έιιεηκκα αζηηθψλ ππνδνκψλ κε ζπλαθφινπζε δπζιεηηνπξγία ησλ αζηηθψλ 

θέληξσλ 

 θαζπζηέξεζε ζην ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ ηεο 

Βαιθαληθήο 

Σν ζεκαληηθφηεξν αλαπηπμηαθφ «δήηεκα» πνπ πξνθχπηεη γηα ηελ Κεληξηθή 

Μαθεδνλία είλαη ε δηακφξθσζή ηεο ζε κία αληαγσληζηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

δνκή ζηα πιαίζηα: 

 ηεο πιήξνπο έληαμεο ηεο Διιάδαο ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή 

Έλσζε 

 ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ εμειίμεσλ ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ 

 ηεο ζηαδηαθήο αιιά ζηαζεξήο ελζσκάησζεο ζηνλ επξσπατθφ νηθνλνκηθφ 

ρψξν ηεο βαιθαληθήο «ελδνρψξαο» 

 ηνπ εληεηλφκελνπ δηα-πεξηθεξεηαθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ αληαγσληζκνχ 

 ηνπ θαηαιπηηθνχ ξφινπ ηεο αλάπηπμεο, επηρεηξεκαηηθήο πηνζέηεζεο θαη 

ελζσκάησζεο ηεο θαηλνηνκίαο. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο δηακνξθψζεθε θαη’ αξρήλ κε ηελ 

επηινγή ελφο θέληξνπ αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ρψξν (Θεζζαινλίθε), 

ελψ ζε αληηζηάζκηζκα ππνγξακκίζζεθε ε πξνηεξαηφηεηα ηεο ηζφξξνπεο αλάπηπμεο 

ζην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σέινο, πηνζεηήζεθε έλα εηδηθφ 

θέληξν βάξνπο ηεο αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο πνπ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο, σο θξηηήξην επίηεπμεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ζπλνρήο. 

ηε ζπλέρεηα, νη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο εμεηδίθεπζαλ ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο 

ζε φξνπο ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη παξάιιεια 

κείσζεο ησλ ελδν-πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο 

πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ηε καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο: αεηθφξνο 

αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθφηεηα. 

 

ην πιαίζην απηφ, ν γεληθφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο εθθξάζηεθε κε: 

α. ηελ αμηνπνίεζε ηεο θαίξηαο ζέζεο ηεο Θεζζαινλίθεο -ζηε βαιθαληθή, ηελ 

επξσπατθή έλσζε, ηελ παξεπμείληα δψλε θαη ην ζαιάζζην νξίδνληα- θαη ηεο 
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ζπγθπξίαο πνπ δηακνξθψλνπλ νη λέεο ηερλνινγηθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή, 

β. ηελ ελίζρπζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη ηε δεκηνπξγία εθείλσλ ησλ 

θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ πνπ ππφζρνληαλ ηζφξξνπε αλάπηπμε ζην πιαίζην κίαο 

πεξηθέξεηαο ίζσλ επθαηξηψλ θαη αλαβαζκηζκέλνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ κε 

καθξφρξνλεο πξννπηηθέο βειηίσζεο θαη εμέιημεο, θαη 

γ. ηελ εθαξκνγή δηνξζσηηθψλ θηλήζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ. 

 

4.2 Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο Π.Δ.Π Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 2000 - 2006 

 

Ο γεληθφο ζηφρνο αλαιχζεθε ζε έμη (6) Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο. Ο πξψηνο 

εζηηάζζεθε ζηελ θεληξηθή αλαπηπμηαθή πεξηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο, ηε Θεζζαινλίθε, 

θαη ηηο δνκέο γηα ηελ αλάδεημή ηεο ζε δηεζλέο θέληξν πξνψζεζεο ηεο θαηλνηνκίαο 

θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Σξεηο Άμνλεο ζηφρεπαλ ζηελ ελδπλάκσζε ησλ 

επαξρηαθψλ πεξηνρψλ ηεο Κ. Μαθεδνλίαο, ελψ νη ππφινηπνη είραλ νξηδφληηα δξάζε. 

ην πιαίζην ησλ Αμφλσλ, ηδηαίηεξε έκθαζε δηλφηαλ ζε ηξεηο ηχπνπο δξάζεσλ πνπ 

απνζθνπνχζαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πλεχκαηνο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ζηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ππνβαζκηζκέλσλ αζηηθψλ 

πεξηνρψλ θαη ζηελ νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε εηδηθψλ κεηνλεθηηθψλ 

πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ππαίζξνπ, νη νπνίνη δξνχζαλ παξάιιεια θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο ππφινηπεο δξάζεηο. Δηδηθφηεξα, νη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο 

αλαιχνληαη (θαη πνζνηηθνπνηνχληαη σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπο) ζηνπο παξαθάησ 
20

. 

1. ηνλ ηχπν δξάζεσλ «Αλάπηπμε ηεο Καηλνηνκίαο θαη ηεο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο». ηε πεξίπησζε απηή ε Πεξηθέξεηα πξφηεηλε εηδηθά Μέηξα 

πνπ αλαδείθλπαλ ηελ θαηλνηνκία θαη εληζρχνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, κέζα απφ ηε 

ζπλεξγαζία θαη δηθηχσζε ησλ πην δπλακηθψλ, εμσζηξεθψλ θαη εθζπγρξνληζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ, εξεπλεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ηνπ Ηδησηηθνχ θαη ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα. Δπίθεληξν ηεο ζπλεξγαζίαο 
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ήηαλ νη επηρεηξήζεηο (κε ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηηο ΜΜ.Δ. θαη πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ηνκέσλ ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ ηνπ ηξηηνγελνχο 

ηνκέα) θαη επηδίσμε ήηαλ ε αλάδεημε ηνκέσλ εμεηδίθεπζεο πνπ λα πξνβάιινληαλ σο 

κέξνο ηεο εηθφλαο ηεο Πεξηθέξεηαο ζην επξχηεξν θαη δηεζλέο νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ. πγθεθξηκέλα γηα ηηο παξαπάλσ δξάζεηο, πφξνη ζπλνιηθνχ χςνπο 111,5 

εθ. Δπξψ δεκφζηαο δαπάλεο, ε νπνία αλαπξνζαξκνδφηαλ αλάινγα κε ηελ αληίζηνηρε 

δήηεζε θαη ηελ πνξεία εμέιημεο ησλ δξάζεσλ, αληινχληαλ απφ ηα Μέηξα 1.1 «Ζ 

Θεζζαινλίθε θέληξν κεηξνπνιηηηθψλ ππεξεζηψλ», 1.2 «Τπνδνκέο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο», 1.3 «Τπνδνκέο θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο», 1.4 

«πλδπαζκέλε αλάπηπμε θαηλνηνκίαο / επηρεηξεκαηηθφηεηαο», 1.5 «Δλίζρπζε 

επελδχζεσλ θαηλνηνκίαο ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο», 

3.4 «Παξνρή ππνδνκήο γηα ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ», 

3.7 «Παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ», ελψ πξφζζεηνη πφξνη αληινχληαλ, θαηά ηηο αλάγθεο ησλ 

πξνεγνχκελσλ Μέηξσλ, ελ κέξεη θαη απφ ηα Μέηξα 3.8 «Οινθιεξσκέλεο 

παξεκβάζεηο αζηηθήο αλάπηπμεο ζε ηνπηθέο δψλεο κηθξήο θιίκαθαο» θαη 5.2 

«Αλάπηπμε αλζξψπηλσλ πφξσλ». 

2. ηνλ ηχπν δξάζεσλ «Οινθιεξσκέλε αλάπηπμε αζηηθψλ ππνβαζκηζκέλσλ 

πεξηνρψλ», δηλφηαλ έκθαζε ζηηο αζηηθέο δψλεο κηθξήο θιίκαθαο φπνπ ην αζηηθφ 

πεξηβάιινλ ήηαλ ηδηαίηεξα ππνβαζκηζκέλν θαη φπνπ ππήξρε απμεκέλε ζπγθέληξσζε 

κεηνλεθηνπζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ζηα πιαίζηα εηδηθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ 

πνπ πξνηείλνληαλ απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη εγθξίλνληαλ απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ηνπ νηθείνπ Πξνγξάκκαηνο. πγθεθξηκέλα πφξνη ζπλνιηθνχ 

χςνπο 52,3 εθαη. Δπξψ δεκφζηαο δαπάλεο γηα ηηο παξαπάλσ δξάζεηο αληινχληαλ 

απφ ηα Μέηξα 3.8 «Οινθιεξσκέλε αζηηθή αλάπηπμε - ΔΣΠΑ» θαη 3.9 

«Οινθιεξσκέλε αζηηθή αλάπηπμε - ΔΚΣ». 

3. ηνλ ηχπν δξάζεσλ «Οινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο ζε νξεηλέο / απνκνλσκέλεο 

πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ», πξνζδηνξίδνληαλ εηδηθέο δψλεο παξέκβαζεο εθαξκνγήο ησλ 

Οινθιεξσκέλσλ Πξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο ηνπ Αγξνηηθνχ Υψξνπ (ΟΠΑΑΥ) κε 

εηδηθή δηαδηθαζία θαη εζηίαζε ζηηο αλάπηπμε θαη ζηήξημε ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ.  

Οη δψλεο νξίδνληαλ σο πξνβιεκαηηθέο ζηε βάζε ησλ πθηζηάκελσλ νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ησλ αλακελφκελσλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ 
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κεηαξξχζκηζε ηεο Κ.Α.Π., θαη εμεηδηθεχνληαλ βάζεη θξηηεξίσλ πνπ είρε ζέζεη ε 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο. πγθεθξηκέλα, πφξνη ζπλνιηθνχ χςνπο 59,8 εθ. Δπξψ 

δεκφζηαο δαπάλεο γηα ηηο παξαπάλσ δξάζεηο αληινχληαλ απφ ην ζχλνιν ησλ 

Μέηξσλ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 6 «Αλάπηπμε ηνπ Οξεηλνχ Υψξνπ, ησλ 

εζσηεξηθψλ Εσλψλ θαη ησλ Μεηνλεθηηθψλ / Πξνβιεκαηηθψλ Πεξηνρψλ». 

Οη ηξεηο παξαπάλσ ηχπνη δξάζεσλ θάιππηαλ θαηά ζπλέπεηα πεξί ην 18,2% ηεο 

δεκφζηαο δαπάλεο θαη 27,0% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ Π.Δ.Π. Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, εθθξάδνληαο έηζη ηελ ηζρπξή δέζκεπζε ηεο Πεξηθέξεηαο ζε 

θαηλνηφκεο, ηφζν σο πεξηερφκελν φζν θαη σο δηαδηθαζία πινπνίεζεο, δξάζεηο, ψζηε 

λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηελ πξφθιεζε ηνπ δηαπεξηθεξεηαθνχ αληαγσληζκνχ, 

ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. 

Σέινο, αθξηβψο γηα λα δηαζθαιηζηνχλ ε αεηθνξία θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα, 

πξνσζνχληαλ έληνλα ζην Π.Δ.Π. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 2000-2006, ε θηλεηνπνίεζε 

πξφζζεησλ ηδησηηθψλ πφξσλ, ηεο ηάμεσο ηνπ 19,7% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. Μάιηζηα, ε ηδησηηθή ζπκκεηνρή ζε εθείλεο ηηο δξάζεηο πνπ δελ 

είλαη εμ νξηζκνχ δεκφζηαο αξκνδηφηεηαο (θαη επνκέλσο δελ απνθιείνπλ ηελ ηδησηηθή 

ζπγρξεκαηνδφηεζε) πιεζίαδε ην 60%. Οη ζπλνιηθνί πφξνη Γεκφζηαο Γαπάλεο πνπ 

δηαζέηνληαλ γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Τπαίζξνπ αλέξρνληαη ζε 225,4 εθ. Δπξψ 

(πεξίπνπ 18,4% ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο), εθ ησλ νπνίσλ 59,8 εθ. 

Δπξψ Γεκφζηαο Γαπάλεο, θαη’ ειάρηζηνλ, αθνξνχζαλ νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο 

πεξηνρέο. 

 

4.3 Άμνλαο 3 - Μείωζε ηωλ ελδνπεξηθεξεηαθώλ αληζνηήηωλ 

 

Ζ πξνηεξαηφηεηα ηνπ άμνλα 3 ηνπ Π.Δ.Π. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 2000 – 2006 

ήηαλ ε εμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ εμέιημεο ησλ αζηηθψλ θαη ησλ αγξνηηθψλ 

πιεζπζκψλ ηεο Κ. Μαθεδνλίαο. Πξφθεηηαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ 

δπλαηνηήησλ θαη ηελ αλάδεημε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ επαξρηαθψλ 

πεξηνρψλ, κέζσ ηεο επέθηαζεο ή/θαη εγθαηάζηαζεο ιεηηνπξγηψλ ζε επίπεδν 

εθάκηιιν κε απηφ ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο απέβιεπαλ 

ζηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο πξφζβαζεο ζηα δίθηπα κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ, 

ζηηο θνηλσληθέο ππνδνκέο πγείαο-πξφλνηαο θαη εθπαίδεπζεο, ζηνλ εθζπγρξνληζκφ 
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ησλ αζηηθψλ θέληξσλ κε παξάιιειε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ αλάδεημε 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ ζχγρξνλεο πνιηηηζηηθήο 

δεκηνπξγίαο, θαη ελίζρπαλ ηελ ηθαλφηεηά ησλ πεξηνρψλ απηψλ γηα ζηήξημε ησλ 

πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ πξνζέιθπζε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ-νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

Ωο παξάιιεινο ζηφρνο ηέζεθε ε εθαξκνγή εηδηθψλ δξάζεσλ νινθιεξσκέλεο 

αλάπηπμεο ζε αζηηθέο δψλεο κηθξήο θιίκαθαο, φπνπ ην αζηηθφ πεξηβάιινλ ήηαλ 

ηδηαίηεξα ππνβαζκηζκέλν θαη φπνπ ππήξρε απμεκέλε ζπγθέληξσζε κεηνλεθηνπζψλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ
21

. 

Δηδηθνί ζηφρνη ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο ήηαλ νη αθφινπζνη: 

 Βειηίσζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ λνκαξρηαθνχ θαη επαξρηαθνχ 

κεηαθνξηθνχ δηθηχνπ ζηελ Κ. Μαθεδνλία θαη ηνπ άκεζα ζπλδεφκελνπ κε 

απηφ δηθηχνπ ππνδνκψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. 

 Δθζπγρξνληζκφο ησλ ππνδνκψλ πγείαο-πξφλνηαο: ελίζρπζε 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ, 

αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππεξεζηψλ πγείαο-πξφλνηαο.  

 Δθζπγρξνληζκφο ησλ ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο: ελίζρπζε θηηξηαθνχ θαη 

εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο ζηα αζηηθά 

θέληξα ηεο Κ. Μαθεδνλίαο. 

 Παξνρή ππνδνκήο γηα ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ: βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ βηνκεραληθψλ ππνδνκψλ 

ζηνπο ρψξνπο ησλ βηνκεραληθψλ ζπγθεληξψζεσλ, ζε ζπλεξγαζία 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα 

 Αλαβάζκηζε ηεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο, θπξίσο ησλ θνξεζκέλσλ 

ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ θαη θπξίσο κε ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ γηα ηελ 

αλάπηπμε εηδηθψλ κνξθψλ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

 Δθζπγρξνληζκφο ηεο πνιηηηζηηθήο ππνδνκήο, θπξίσο κε ηελ πξνψζεζε ηεο 

δεκηνπξγίαο νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ π.ρ. αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ηελ 

αλάδεημε κλεκείσλ, ηελ αλαλέσζε ησλ κνπζεηαθψλ ρψξσλ θαη ηε 

δεκηνπξγία πνιηηηζηηθψλ πάξθσλ θαη δηθηχσλ. 

                                                      

21
 http://www.pepkm.gr/c/portal/layout, «Μείσζε ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ» 
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 Παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θπξίσο δε ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ 

θαηαιπκάησλ. 

Ζ θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ πεξηνρψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ηνπξηζηηθά πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε, ζπλεθηηκψληαο ηελ θαηάηαμε ησλ πεξηνρψλ - δσλψλ κε βάζε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία (Ν. 2601/98 θαη ζρεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο). Ηδηαίηεξε 

πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ ππφ αλάπηπμε πεξηνρψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο NATURA 2000. ζνλ αθνξά ηηο ιηκεληθέο ππνδνκέο, ηελ 

εθπαίδεπζε ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, νη 

δξάζεηο ζα είλαη ζε αληηζηνηρία κε ηηο δεζκεχζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ην Κ.Π.. 

Δηδηθή πξφλνηα ιήθζεθε γηα ηελ άκβιπλζε ηεο επνρηθήο δήηεζεο, κέζσ ησλ 

Μέηξσλ 3.7 αιιά θαη 1.4. 

 

Πίλαθαο 6 Άμνλαο 3 Αλάιπζε θαη ζηόρνη 

ΑΞΟΝΑ 3 

ΜΔΙΧΗ ΣΧΝ 

ΔΝΓΟΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΧΝ 

ΑΝΙΟΣΗΣΧΝ 

ΔΚΡΟΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΙΠΣΧΔΙ 

ΜΔΣΡΑ 

3.1 Βειηίσζε/ζπκπιήξσζε ηνπ 

κεηαθνξηθνχ δηθηχνπ 

3.2 Δθζπγρξνληζκφο Τπνδνκψλ 

Τγείαο-Πξφλνηαο 

3.3 Δθζπγρξνληζκφο Τπνδνκψλ 

Δθπαίδεπζεο 

3.4 Τπνδνκέο γηα 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ΜΜΔ 

3.5 Αλαβάζκηζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο 

3.6 Δθζπγρξνληζκφο ηεο 

πνιηηηζηηθήο ππνδνκήο3.7 

Αληαγσληζηηθφηεηα 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

3.8 Οινθιεξσκέλε αζηηθή 

αλάπηπμε Δ.Σ.Π.Α. 

3.9 Οινθιεξσκέλε αζηηθή 

αλάπηπμε Δ.Κ.Σ. 

 Αλαβάζκηζε/θαηαζθεπή 50 

ρηιηνκέηξσλ Δζληθήο νδνπνηίαο  

 Καηαζθεπή ή βειηίσζε 360 

ρηιηνκέηξσλ επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ  

 Αλαβάζκηζε 11 Γεληθψλ 

Ννζνθνκείσλ  

 4653 εθζπγρξνληδφκελεο 

λνζνθνκεηαθέο θιίλεο  

 Γεκηνπξγία λέσλ ζρνιηθψλ αηζνπζψλ 

 Γεκηνπξγία 115 ζρνιηθψλ 

βηβιηνζεθψλ θαη εξγαζηεξίσλ, γηα φιεο 

ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο  

 Γεκηνπξγία 3600 ζηξεκκάησλ 

νξγαλσκέλσλ βηνκεραληθψλ ππνδνκψλ 

ρψξσλ  

 95 επελδχζεηο εθζπγρξνληζκνχ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

 Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ 

εμππεξέηεζεο 9.500 καζεηψλ (4% 

πιεζπζκνχ αλαθνξάο)  

 Αχμεζε ησλ δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ 1θχθινπ απφ 70% ζε 

73% θαη ησλ ζρνιείσλ Β’ βάζκηαο 

εθπαίδεπζεο απφ 54,4% ζε 60% 

 Αχμεζε θαηά 30% ησλ 

νξγαλσκέλσλ ρψξσλ 

εγθαηάζηαζεο Δπηρεηξήζεσλ 

(ΒΔΠΔ)  

 Γεκηνπξγνχκελε δπλακηθφηεηα 

ππνδνρήο 600 επηρεηξήζεσλ  

 Αλαβάζκηζε ηνπ 3,2% ησλ 

ππαξρφλησλ ηνπξηζηηθψλ θιηλψλ  

 Γεκηνπξγία 3.600 αλζξσπνεηψλ 

απαζρφιεζεο θαηά ηελ πεξίνδν 

εθαξκνγήο 

 Γεκηνπξγία/ 

δηαζθάιηζε 

ηνπιάρηζηνλ 

730 ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο 

κεηά απφ ηελ 

πινπνίεζε 

Πεγή http://www.pepkm.gr/c/portal/layout 
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5 Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα (Π.Δ.Π.) Πεξηθέξεηαο 

Ηπείξνπ 2000 - 2006 

 

5.1 ηόρνη Π.Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ 2000 - 2006 

 

Σν ρέδην Αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 2000-06, έιαβε ππφςε ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο 

Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, πνπ δηακφξθσζαλ θαη ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο 

αλαπηπμηαθήο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ηξίηε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν . Σα 

πιενλεθηήκαηα απηά ήηαλ
22

: 

 Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Πεξηθέξεηαο θαη νη δπλεηηθέο δπλαηφηεηεο 

αλάπηπμεο (πχιε δηαζχλδεζεο κε ηε Γπηηθή Δπξψπε, θπξίσο κέζσ ηνπ 

ιηκέλα ηεο Ζγνπκελίηζαο ζηνλ νπνίν απνιήγεη ε Δγλαηία Οδφο). 

 Ζ παξνπζία ησλ Ησαλλίλσλ θαη ησλ ινηπψλ αζηηθψλ ζρεκαηηζκψλ  ζηνλ 

επξχηεξν ρψξν (δηνηθεηηθά – εκπνξηθά θέληξα - θέληξα εθπαίδεπζεο - 

πεξίζαιςεο) θαη νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπο (Πεξηθεξεηαθφο – 

Γηαθξαηηθφο Πφινο Αλάπηπμεο). 

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη ηνπ Σ.Δ.Η. Ζπείξνπ πνπ 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ βαζηθνχο θνξείο παξαγσγήο θαη δηάρπζεο 

θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην Πεξηθεξεηαθφ παξαγσγηθφ θχθισκα. 

 Σν πινχζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. 

 

Παξάιιεια, ηα ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία απνηέιεζαλ αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη ηα νπνία έρνπλ ιεθζεί ππφςε θαηά ηε 

δηακφξθσζε ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη: 

 Ζ γεσγξαθηθή απνκφλσζε απφ ηελ ππφινηπε ρψξα (θπξίσο ιφγσ ηνπ 

νξεηλνχ φγθνπ ηεο Πίλδνπ). 

 Ο βαζκφο νξεηλφηεηαο. 

                                                      

22
 http://www.peproe.gr/pep/ep/perilpep.htm , «Π.Δ.Π. Ζπείξνπ, ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα– 

πξνβιήκαηα, πεξηνξηζκνί» 
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 Σν ρακειφ επίπεδν αλάπηπμεο (ην ρακειφηεξν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο 

ρψξαο). 

 Οη έληνλεο ελδνλνκαξρηαθέο αληζφηεηεο θαη ε απνκφλσζε ησλ νξεηλψλ 

θαη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ. 

 Ζ αλεπάξθεηα ησλ δηαπεξηθεξεηαθψλ θαη ελδνπεξηθεξεηαθψλ ζπλδέζεσλ. 

 

πσο αλαθέξεηαη ζην ρέδην Αλάπηπμεο 2000-06, γεληθφο αλαπηπμηαθφο ζηφρνο 

ηεο Πεξηθέξεηαο ήηαλ: ε επξχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

πξνζθέξεη ε ζέζε ηεο Πεξηθέξεηαο, αιιά θαη ν πνιηηηζηηθφο θαη θπζηθφο πινχηνο 

ηεο γηα έμνδν απφ ηελ απνκφλσζε. 

Ο γεληθφο απηφο ζηφρνο αλαιχεηαη ζηνπο εμήο θχξηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο
23

: 

1. Αλαπηπμηαθή αμηνπνίεζε ησλ κεγάισλ έξγσλ κεηαθνξψλ πνπ θαζηζηνχλ ηελ 

Πεξηθέξεηα «Γπηηθή Πχιε» γηα ηε Βφξεηα Διιάδα. 

2. Δλεξγνπνίεζε ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ θαη ησλ ππνινίπσλ αζηηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ σο Πεξηθεξεηαθψλ – Γηαθξαηηθψλ Κέληξσλ Αλάπηπμεο. 

3. Αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ηεο 

ππαίζξνπ-αμηνπνίεζε ησλ λέσλ πξννπηηθψλ ηεο Ζπείξνπ ζηηο παξάθηηεο 

πεξηνρέο. 

4. Αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πινχηνπ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. 

εκαληηθά ζηνηρεία ηεο ηνπξηζηηθήο απηήο αλάπηπμεο ζα ήηαλ: 

 Ζ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππαξρφλησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ 

θαη ησλ παξερφκελσλ ζπλνδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, κε ζηφρν ηελ 

πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ πςειφηεξσλ εηζνδεκάησλ. 

 Ζ δηάζεζε γηα επελδχζεηο ζε λέεο θιίλεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ κε βάζε 

ηα δεδνκέλα ησλ θπζηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ, πνιενδνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ αληνρψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ. 

 Ζ δεκηνπξγία, ζπκπιήξσζε θαη αλαβάζκηζε ππνζηεξηθηηθψλ ππνδνκψλ 

θαη ε πξνψζεζε ηδησηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 

                                                      

23
 http://www.peproe.gr/pep/ep/perilpep.htm , «Π.Δ.Π. Ζπείξνπ, ζηξαηεγηθνί ζηφρνη» 
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 48 

 Ζ νξγαλσκέλε  κε ζχγρξνλνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη πξνβνιήο 

πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

 Δλζάξξπλζε  ηεο δεκηνπξγίαο, εηζαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο Καηλνηνκηθψλ 

Γξάζεσλ – Δλίζρπζε δξάζεσλ αληαγσληζηηθφηεηαο. 

 Δλαξκφληζε ησλ παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία αλαθνξηθά κε 

ην πεξηβάιινλ. 

5. Δλζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγίαο, εηζαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο Καηλνηνκηθψλ 

Γξάζεσλ – Δλίζρπζε δξάζεσλ αληαγσληζηηθφηεηαο. 

6. Δλαξκφληζε ησλ παξεκβάζεσλ ζηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία αλαθνξηθά κε ην 

πεξηβάιινλ. 

7. Δμαζθάιηζε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαλ γηα ηελ Ήπεηξν. 

 

Πίλαθαο 7 Υξεκαηνδνηηθό ζρήκα Π.Δ.Π. Ηπείξνπ 2000-06 

πλνιηθό θόζηνο 742.196.925 

 Γεκφζηα δαπάλε 624.902.298 

  Δζληθή ζπκκεηνρή 174.553.889 

  Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή 450.348.409 

   ΔΣΠΑ 331.050.149 

   ΔΓΣΠΔ 80.384.617 

   ΔΚΣ 38.913.643 

 Ηδησηηθή ζπκκεηνρή 117.294.627 

Με ζπγρξεκαηνδνηνχκελε Γεκφζηα Γαπάλε 30.825.000 

Πεγή http://www.peproe.gr/pep/ep/perilpep.htm 
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5.2 Άμνλαο 3: Δλίζρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο - 

Πξνζηαζία, αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηωλ θπζηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ 

πόξωλ 

 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ άμνλα ήηαλ ε αλάπηπμε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ γηα ηελ 

νξζνινγηθή θαη ζχγρξνλε νξγάλσζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε ελέξγεηεο 

θαη κέζα ηα νπνία ζα επαλαπξνζδηνξίδνληαλ νιφθιεξν ην πξντφλ ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Καη’ απηφλ ηξφπν ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί θαιχηεξε ππνζηήξημε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ δηάθνξσλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαλ θαζ’ 

νηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα
24

. Ο άμνλαο ελδεηθηηθά 

ρξεκαηνδφηεζε Σνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

Απνηειέζκαηα θαη επηπηψζεηο: 

 Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα 

 Οξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πεδίσλ 

 Γηάρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο 

 Δπηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ 

 χλδεζε ησλ πεξηνρψλ καδηθνχ ηνπξηζκνχ (παξαζαιάζζηνο) κε απηέο ηεο 

ελδνρψξαο 

 Δθζπγρξνληζκφο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο λέεο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο 

 Βειηίσζε ησλ δεηθηψλ (αθίμεηο, δηαλπθηεξεχζεηο, κέζνο φξσλ εκεξψλ 

δηακνλήο). 

                                                      

24
 «Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα Ζπείξνπ», Αξρηθή έθδνζε 9/4/2001 
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6. ΑΝΑΛΤΗ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΧΝ 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα γίλεηαη ππνινγηζκφο θαη αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ησλ 

ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεσλ ησλ δχν πεξηθεξεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ εηψλ 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 θαη 2006. 

Οη αξηζκνδείθηεο θαηαξηίδνληαη κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο 

ζέζεο ή ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ζπλεπψο ηεο πξαγκαηηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο. Με ηνπο αξηζκνδείθηεο πξνζδηνξίδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ 

βαζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ κεγεζψλ, δηεπθνιχλεηαη ε επηρεηξεκαηηθή δξάζε θαη 

επεμεγνχληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή. Με ην ζχζηεκα ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ πξνζδηνξίδεηαη, επίζεο, ν βαζκφο απφδνζεο ησλ δηάθνξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, κε ζηφρν ηελ νξζνινγηθφηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ 

κέζσλ δξάζεο ηεο. ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ηξεηο θαηεγνξίεο αξηζκνδεηθηψλ: 

 Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηφηεηαο 

 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο 

 Αξηζκνδείθηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο 

 Αξηζκνδείθηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Μφριεπζεο θαη Πεξηνπζηαθήο 

Γηάξζξσζεο  

 

6.1 Αξηζκνδείθηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

 

6.1.1 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο 

 

6.1.1.1 Δείκηης μικηού περιθωρίοσ κέρδοσς 

Ο δείθηεο ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο παξέρεη έλα κέηξν αμηνιφγεζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, δείρλεη δειαδή ηε ιεηηνπξγηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ πνιηηηθή ηηκψλ ησλ ηειεπηαίσλ. Σν 

κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο εκθαλίδεη ην κέγεζνο ησλ εζφδσλ, ην νπνίν καδί κε ηα 
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ινηπά δηάθνξα έζνδα κπνξεί λα δηαηεζεί γηα λα θαιχςεη φια ηα κε θνζηνινγεζέληα 

γεληθά, δηνηθεηηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
25

. 

ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο ηφζν θαιχηεξε απφ 

απφςεσο θεξδψλ είλαη ε ζέζε ησλ επηρεηξήζεσλ, δηφηη απηέο κπνξνχλ λα 

αληηκεησπίζνπλ, ρσξίο δπζθνιία, κηα ελδερφκελε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

πσινχκελσλ πξντφλησλ ηνπο. Έλαο πςειφο δείθηεο κηθηνχ θέξδνπο δείρλεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ λα επηηπγράλεη θζελέο αγνξέο θαη λα 

πσιεί ζε πςειέο ηηκέο.  

Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηηο δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο θπκαίλεηαη 

πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα θαη εηδηθφηεξα ζε πνζνζηφ 28,52% γηα ηελ πεξίνδν2000 -

2003 θαη ζε πνζνζηφ 23,95% γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006. Γεληθά, δηαθαίλεηαη πσο 

ν δείθηεο κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ηείλεη λα έρεη πςειέο ηηκέο θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ. 

 

6.1.1.2 Δείκηης καθαρού περιθωρίοσ κέρδοσς 

Ο δείθηεο θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο πξνζδηνξίδεη ην θέξδνο απφ ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δειαδή ην πνζνζηφ θέξδνπο πνπ απνκέλεη ζηηο 

επηρεηξήζεηο κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ηηο θαζαξέο πσιήζεηο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ 

θαη ησλ ινηπψλ εμφδσλ. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο, ηφζν πην 

επηθεξδείο είλαη νη επηρεηξήζεηο. 

Ζ πνξεία ηνπ δείθηε θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο, δηαρξνληθά παξνπζηάδεη 

δηαθπκάλζεηο, γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ πνξεία ησλ θαζαξψλ θεξδψλ (κεηά 

απφ θφξνπο), ηα νπνία απφ έηνο ζε έηνο απμνκεηψλνληαλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηηκή 

ηνπ πην πάλσ δείθηε ην 2000 αλεξρφηαλ ζην 5,01%, ην 2001 ζην 8,52%, ην 2002 ζην 

5,95% ην 2003 ζην 2,84%, ην 2004 ζην 6,06%, ην 2005 ζην 2,28% θαη ην 2006 ζην 

2,47%. Αμηνζεκείσηε ήηαλ ε αχμεζε ηνπ θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο απφ ην 2003 

(2,84%) ζην 2004 (6,06%), γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο θνξνινγηθέο απαιιαγέο 

πνπ δέρηεθαλ νη ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεηο. 

                                                      

25
 Βι. Δπζχκνγινπ Π. & Λαδαξίδεο Η. (2000), «Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ», ηεχρνο Α, ζει. 117 
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Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηηο δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, κεηψλεηαη 

απφ 5,58% γηα ηελ πεξίνδν 2000 -2003 ζε 1,96% γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006, 

κείσζε πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηα αξλεηηθά θαζαξά απνηειέζκαηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ ην 2006 (εηήζηνο δείθηεο -2,47%). 

 

6.1.1.3 Δείκηης αποδοηικόηηηας ιδίων κεθαλαίων (ROE) 

Ο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ απεηθνλίδεη ηελ θεξδνθφξν 

δπλακηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη παξέρεη έλδεημε ηνπ θαηά πφζν επηηεχρζεθε ν 

ζηφρνο πξαγκαηνπνίεζεο ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο απφ ηε ρξήζε ησλ 

θεθαιαίσλ ησλ κεηφρσλ, δειαδή, κεηξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία ηα 

θεθάιαηα ησλ θνξέσλ ησλ επηρεηξήζεσλ απαζρνινχληαη ζε απηέο. Δμάιινπ ν 

πξναλαθεξφκελνο δείθηεο απνηειεί ην βαζηθφ δείθηε, ηνλ νπνίν ε δηνίθεζε κηαο 

εηαηξείαο ηείλεη λα πξνβάιεη ζε πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο κε ηνλ πην 

επηθαλή ηξφπν ζηνλ εηήζην απνινγηζκφ ρξήζεο. Ο δείθηεο απηφο είλαη ζπλάξηεζε 

ηξηψλ πξαγκάησλ: ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο, ηεο ζπλνιηθήο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο 

θαη ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κόριεπζεο.
26

 

Ο δείθηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2000 – 2006 παξνπζηάδεη ζπλερείο 

δηαθπκάλζεηο, αθνινπζψληαο ηηο απμνκεηψζεηο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ κεηά απφ ηνπο 

θφξνπο. Σν 2000 έθηαλε ην 5,02% ελψ ην 2006 έθιεηζε ζην -2,38%. Παξαηεξείηαη 

φηη ν δείθηεο ην 2004 αλεξρφηαλ ζην ζε 5,81% ζε ζρέζε κε ην 2003 πνπ έθζαλε ην 

2,80%, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν. Ζ αχμεζε φκσο απηή δελ έρεη ζπλέρεηα, αθνχ ν δείθηεο ηα δχν επφκελα 

ρξφληα παξνπζηάδεη κεγάιε κείσζε γηα λα θζάζεη ηειηθά ην 2006 ζε αξλεηηθέο 

ηηκέο. 

Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηηο δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο 2000 -2003 

θαη 2004 – 2006 αλεξρφηαλ ζην 5,27% θαη 1,87% αληίζηνηρα. Ζ κείσζε απηή δείρλεη 

ηελ κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηα θαζαξά θέξδε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Απνηειεί δε κία πξψηε έλδεημε γηα ην φηη νη εηζξνέο ησλ θνηλνηηθψλ 

εληζρχζεσλ θαη ε δηελέξγεηα λέσλ επελδχζεσλ δελ απέθεξαλ παξά κφλν 

                                                      

26
 Βι. Δπζχκνγινπ Π. & Λαδαξίδεο Η.. (2000), «Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ», ηεχρνο Α, ζει. 158 
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βξαρπρξφληα ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ απφδνζε ησλ ππφ εμέηαζε 

επηρεηξήζεσλ. 

 

6.1.1.4 Δείκηης απόδοζης επί ηοσ ζσνολικού επενδσμένοσ κεθαλαίοσ (ROI) 

Σν πνζνζηφ απφδνζεο επί ηεο επέλδπζεο εμαξηάηαη απφ δχν παξάγνληεο, ην 

θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο επί ησλ πσιήζεσλ, ην νπνίν κεηξά ηε ιεηηνπξγηθή 

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη απφ ηελ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ε νπνία κεηξά ην βαζκφ 

απνηειεζκαηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Γηακέζνπ ηνπ 

δείθηε, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε δπλακηθφηεηα θέξδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη 

πξσηίζησο απφ ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ζπκπιεξψλεηαη ην θχθισκα ησλ 

θπθινθνξηαθψλ θαη ησλ κε θπθινθνξηαθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζπλεπψο 

απφ ην πεξηζψξην θέξδνπο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη. 

Ζ πνξεία ηνπ δείθηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2000 - 2006 παξνπζηάδεη 

πησηηθή ηάζε, ζεκεηψλνληαο, φκσο κηα ηδηαίηεξα κεγάιε αχμεζε ην 2004 (2,93%) 

ζε ζρέζε κε ην 2003 (1,25%). Οη ηηκέο πνπ ιακβάλεη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο, 

νθείινληαη θπξίσο ζηελ πνξεία ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δηαρξνληθά παξνπζηάδεη ζπλερή 

αχμεζε. Ζ ηηκή ηνπ δείθηε ην 2000 ήηαλ 2,22%, ελψ ην 2006 θαηέγξαςε αξλεηηθέο 

ηηκέο θηάλνληαο ην -1,14%. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηηο δχν δηαθνξεηηθέο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο αλεξρφηαλ ζην 2,55% γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 θαη ζην 

0,97% γηα ηελ πεξίνδν 2004 - 2006 απνδεηθλχνληαο φηη ν βαζκφο απνηειεζκαηηθήο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηά ηηο θνηλνηηθέο εληζρχζεηο 

κεηψζεθε αηζζεηά. 

 

6.1.1.5 Δείκηης απόδοζης επί ηων ζσνολικών περιοσζιακών ζηοιτείων 

(ROA) 

Δλφςεη φηη ν δείθηεο απηφο ζπλδέεηαη ηφζν κε ην δείθηε ηεο θπθινθνξηαθήο 

ηαρχηεηαο ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ φζν θαη κε ην δείθηε κηθηνχ πεξηζσξίνπ 
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θέξδνπο, ε πνξεία ηνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ πνξεία ησλ ηειεπηαίσλ απηψλ 

δεηθηψλ
27

. 

Δηδηθφηεξα ε πνξεία ηνπ δείθηε, αθνινπζεί ηελ ίδηα πνξεία κε φινπο ηνπο δείθηεο 

απνδνηηθφηεηαο, παξνπζηάδνληαο δηαρξνληθά θζίλνπζα ηάζε, ε νπνία νθείιεηαη 

ζηελ πνξεία ησλ θεξδψλ πξν ηφθσλ θαη θφξσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην έηνο 2000 

ν δείθηεο είρε ηηκή ίζε κε 2,87%, γηα λα κεησζεί ην 2003 ζε 1,67%. Σν έηνο 2004 

απμήζεθε ζε 3,24% γηα λα κεησζεί μαλά ην 2005 ζε 1,42%. Σέινο, ην 2006, ν 

δείθηεο κεηψζεθε ζεκαληηθά ζε -0,48% εκθαλίδνληαο γηα πξψηε θνξά αξλεηηθέο 

ηηκέο. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηηο δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο 2000 – 

2003 θαη 2004 – 2006 αλήιζε ζε 3,07% γηα ηελ πξψηε θαη 1,39% γηα ηε δεχηεξε 

πεξίνδν αληίζηνηρα. Ζ κεηαβνιή απηή αθνινπζεί ηελ κείσζε ησλ θεξδψλ πξν 

θφξσλ θαη ηφθσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη δείρλεη ηε ρακειή απφδνζε ησλ ζπλνιηθψλ 

επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ. 

 

Πίλαθαο 8 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο (θαηά έηνο) 

ΔΣΗ 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ               

Πεξηζψξην Μηθηνχ Κέξδνπο (Μηθηά 

θέξδε/πσιήζεηο)*100 
24,47 22,80 24,56 27,59 30,23 29,65 26,60 

Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο 

(Καζαξά θέξδε κεηά από 

θόξνπο/πσιήζεηο)*100 

-2,47 2,28 6,06 2,84 5,95 8,52 5,01 

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

(ROE) (Καζαξά θέξδε κεηά από 

θόξνπο/ίδηα θεθάιαηα)*100 

-2,38 2,19 5,81 2,80 5,23 8,01 5,02 

Απφδνζε επί ηνπ πλνιηθνχ 

Δπελδπκέλνπ Κεθαιαίνπ (ROI) 

(Καζαξά θέξδε/Μέζνο Όξνο Σπλ. 

Δλεξγ.)*100 

-1,14 1,11 2,93 1,25 2,61 4,13 2,22 

Απφδνζε πλ. Πεξ. ηνηρείσλ 

(ROA) (ΚΠΤΦ/Σύλ. Δλεξγ.)*100 
-0,48 1,42 3,24 1,67 3,11 4,63 2,87 

                                                      

27
 Βι. Δπζχκνγινπ Π. & Λαδαξίδεο Η. (2000), «Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ», ηεχρνο Α, ζει. 155 
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Πίλαθαο 9 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο (κέζε ηηκή) 

  Μ.Ο.2004 - 2006 Μ.Ο.2000 - 2003 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ     

Πεξηζψξην Μηθηνχ Κέξδνπο 23,95 28,52 

Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο 1,96 5,58 

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (ROE) 1,87 5,27 

Απφδνζε πλνιηθνχ Δπελδπκέλνπ Κεθαιαίνπ 

(ROI) 
0,97 2,55 

Απφδνζε πλνιηθψλ Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ (ROA) 
1,39 3,07 

 

Γηάγξακκα 1 Δμέιημε δεηθηώλ απνδνηηθόηεηαο (θαηά έηνο) 
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Απόδοζη ςνολικών Πεπιοςζιακών ηοισείων (ROA)
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Γηάγξακκα 2 Δμέιημε δεηθηώλ απνδνηηθόηεηαο (κέζε ηηκή) 
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Πεπιθωπιο Μικηού Κεπδοςρ Πεπιθωπιο Καθαπος Κεπδοςρ

Αποδοηικόηηηα Ιδίων Κεθαλαίων (ROE) Απόδοζη ςνολικού Δπενδςθένηορ Κεθαλαίος (ROI)

Απόδοζη ςνολικών Πεπιοςζιακών ηοισείων (ROA)

 

 

6.1.2 Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηόηεηαο 

 

6.1.2.1 Δείκηης κσκλοθοριακής ρεσζηόηηηας 

Ο δείθηεο ηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

αλ ε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

ηεο ρξεζηκνπνηψληαο θαη ην πεξηζψξην αζθαιείαο, ψζηε απηή λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ πιεξσκή ησλ θαζεκεξηλψλ απαηηεηψλ ππνρξεψζεσλ. Δπηπιένλ, 

ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο πξνζδηνξίδεη ηε θεξεγγπφηεηα ηεο επηρείξεζεο απέλαληη 

ζηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαη ηηο Σξάπεδεο. Οπνηαδήπνηε αδπλακία ηθαλνπνίεζεο ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ έγθαηξα, πηζαλφλ λα έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ 

επηρείξεζε (π.ρ. άξλεζε απφ ηελ ηξάπεδα λα επαλαρνξεγήζεη δάλεην θεθαιαίνπ 

θίλεζεο ή άξλεζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα παξέρεη πίζησζε ζηελ αγνξά πξψησλ 

πιψλ)
28

.  

                                                      

28
 Βι. Δπζχκνγινπ Π. & Λαδαξίδεο Η. (2000), «Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ», ηεχρνο Α, ζει. 100, 101 
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Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ απφ ην 2000 έσο ην 2006 παξνπζηάδεη κία κηθξή απμεηηθή ηάζε, ελψ ε 

κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηηο δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο είλαη 0,71 γηα ηελ 

πεξίνδν 2000 – 2003 θαη 0,96 γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006. Σν γεγνλφο φηη ε κέζε 

ηηκή ηνπ δείθηε είλαη κηθξφηεξε ηεο κνλάδαο θαη ζηηο δχν ρξνληθέο πεξηφδνπο 

ζεκαίλεη φηη νη ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ πεξηζψξην αζθαιείαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπο θαη επνκέλσο νη ζπλζήθεο 

βξαρππξφζεζκεο ξεπζηφηεηαο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε 

φηη ν κέζνο δείθηεο γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 πξνζεγγίδεη ηελ κνλάδα 

κεηψλνληαο έηζη ηελ αδπλακία ηθαλνπνίεζεο ηεο βξαρππξφζεζκεο ξεπζηφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

6.1.2.2 Δείκηης άμεζης ρεσζηόηηηας 

Ο δείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο δείρλεη πφζεο θνξέο ηα ηαρέσο ξεπζηνπνηήζηκα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θαιχπηνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

ηεο, δείρλεη δειαδή ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αληεπεμέιζεη άκεζα ζηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Σα απνζέκαηα δελ κπνξνχλ ζπλήζσο λα 

ξεπζηνπνηεζνχλ εχθνια θαη κάιηζηα ρσξίο δεκία. Ζ νκαιή ξεπζηνπνίεζε ησλ 

απνζεκάησλ ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ην ξπζκφ παξαγσγήο θαη πσιήζεσλ κηαο 

επηρείξεζεο θαη φρη κε ηελ άκεζε δηάζεζή ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε αμηνιφγεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα εμνθιεί ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο ρσξίο 

λα ζπλππνινγίδεηαη ε δπλαηφηεηα ξεπζηνπνίεζεο απνζεκάησλ ηεο είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε
29

. 

ζνλ αθνξά ζηελ άκεζε ξεπζηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, απηή δηαρξνληθά 

παξνπζηάδεη κηθξή απμεηηθή ηάζε, αθνχ απφ 0,49 πνπ ήηαλ ην 2000 απμήζεθε ζε 

0,70 ην 2006. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο ηεο αχμεζεο ηνπ δείθηε ην 2004 ζε 

0,91 απφ 0,69 πνπ ήηαλ ην 2003, κεηαβνιή πνπ παξαηεξείηαη ζε φινπο ηνπο δείθηεο 

ησλ ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεσλ. 

                                                      

29
 Βι. Δπζχκνγινπ Π. & Λαδαξίδεο Η. (2000), «Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ», ηεχρνο Α, ζει. 103 
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Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηηο δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο απμάλεηαη 

απφ 0,65 γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 ζε 0,86 γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006. 

Παξαηεξείηαη απφ ηελ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε φηη νη ζπλζήθεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ελδερφκελν λα κελ είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθέο αθνινπζψληαο 

ην δείθηε θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ κηθξή βαξχηεηα πνπ 

έρνπλ ηα απνζέκαηα ζηελ θαηάζηαζε ξεπζηφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

6.1.2.3 Δείκηης μεηρηηών 

Ο δείθηεο κεηξεηψλ δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηελ 

εμφθιεζε ησλ ηξερνπζψλ θαη ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο κε ηα κεηξεηά πνπ 

δηαζέηνπλ. 

Οη ηηκέο ηνπ δείθηε κεηαμχ ησλ εηψλ 2000 θαη 2006 παξακέλνπλ ζρεδφλ 

ζηαζεξέο, παξνπζηάδνληαο κία κηθξή αχμεζε απφ 0,19 ην 2000 ζε 0,26 ην 2006. Ζ 

κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηηο δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο παξακέλεη θαη 

απηή ζρεδφλ ζηαζεξή θαη είλαη 0,21 γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 θαη 0,28 γηα ηελ 

πεξίνδν 2004 – 2006. Οη κέζεο ηηκέο ηνπ δείθηε παξακέλνπλ ρακειέο, ελψ ζα ήηαλ 

αλακελφκελν ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 κε ηηο απμαλφκελεο ρξεκαηηθέο 

εηζξνέο απφ ηηο θνηλνηηθέο εληζρχζεηο θαη ηνλ απμαλφκελν ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ε 

κέζε ηηκή ηνπ δείθηε λα είλαη αξθεηά κεγαιχηεξε. 

 

6.1.2.4 Δείκηης κεθαλαίοσ κίνηζης προς ζύνολο ενεργηηικού 

Σν θεθάιαην θίλεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα θξηηήξην 

βξαρππξφζεζκεο ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν θεθάιαην θίλεζεο εκθαλίδεη ην 

κέξνο ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πνπ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί κε 

καθξνπξφζεζκα θεθάιαηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ην δπλεηηθφ 

απφζεκα ξεπζηφηεηαο πνπ έρεη ε επηρείξεζε
30

. 

Σν πξφζεκν ηνπ δείθηε θαη ην χςνο επεξεάδεηαη απφ ην πξφζεκν ηνπ αξηζκεηή 

«θεθάιαην θίλεζεο» θαη γη’ απηφ ν δείθηεο θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν απφ ην 2000 έσο ην 

                                                      

30
 Βι. Δπζχκνγινπ Π. & Λαδαξίδεο Η. (2000), «Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ», ηεχρνο Α, ζει. 105 
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2006, εθηφο απφ ην 2005, παξνπζηάδεη αξλεηηθφ πξφζεκν. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε 

γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 ήηαλ -0,07 θαη -0,01γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006. 

Παξφιε ηε βειηίσζε ηεο κέζεο ηηκήο, ν δείθηεο παξακέλεη αξλεηηθφο θαη ην 

δπλεηηθφ απφζεκα ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζεσξείηαη φηη δελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφ. 

 

Πίλαθαο 10 Αξηζκνδείθηεο ξεπζηόηεηαο (θαηά έηνο) 

ΔΣΗ 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ               

Κπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα (Κπθινθ. 

Δλεξγεηηθό/Βξαρππξ. Υπνρξεώζεηο) 
0,85 1,03 0,99 0,76 0,75 0,81 0,54 

Άκεζε Ρεπζηφηεηα (Κπθινθνξνύλ 

Δλεξγεηηθό - Απνζέκαηα/Βξαρππξ. 

Υπνρξεώζεηο) 

0,70 0,97 0,91 0,69 0,69 0,74 0,49 

Γείθηεο Μεηξεηψλ (Γηαζέζηκα/Βξαρ. 

Υπνρξεώζεηο) 
0,26 0,32 0,28 0,23 0,20 0,23 0,19 

Γείθηεο Κεθαιαίνπ Κίλεζεο πξνο 

χλνιν Δλεξγεηηθνχ (Κπθινθ. 

Δλεξγεηηθό-Βξαρ. Υπνρξεώζεηο/Σύλ. 

ελεξγεηηθνύ) 

-0,05 0,01 -0,01 -0,05 -0,05 -0,04 -0,13 

 

Πίλαθαο 11 Αξηζκνδείθηεο ξεπζηόηεηαο (κέζε ηηκή) 

  Μ.Ο.2004 - 2006 Μ.Ο.2000 - 2003 

ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ     

Κπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα 0,96 0,71 

Άκεζε Ρεπζηφηεηα 0,86 0,65 

Γείθηεο Μεηξεηψλ 0,28 0,21 

Γείθηεο Κεθαιαίνπ Κίλεζεο πξνο χλνιν 

Δλεξγεηηθνχ 
-0,01 -0,07 
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Γηάγξακκα 3 Δμέιημε δεηθηώλ ξεπζηόηεηαο (θαηά έηνο) 
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Απιθμοδείκηερ Ρεςζηόηηηαρ

Κςκλοθοπιακή πεςζηόηηηα Άμεζη Ρεςζηόηηηα Γείκηηρ Μεηπηηών Γείκηηρ Κεθαλαίος Κίνηζηρ ππορ ύνολο Δνεπγηηικού

 

 

Γηάγξακκα 4 Δμέιημε δεηθηώλ ξεπζηόηεηαο (κέζε ηηκή) 
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Κςκλοθοπιακή πεςζηόηηηα Άμεζη Ρεςζηόηηηα Γείκηηρ Μεηπηηών Γείκηηρ Κεθ. Κίν. ππορ ύν. Δνεπγ.
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6.1.3 Αξηζκνδείθηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο 

 

6.1.3.1 Δείκηης ηατύηηηας κσκλοθορίας απαιηήζεων 

Ο δείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο απαηηήζεσλ δείρλεη πφζεο θνξέο ην ρξφλν 

εηζπξάηηνληαη θαηά κέζν φξν νη απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο κέζα ζην έηνο
31

. Ο 

δείθηεο απηφο εκθαλίδεη ηελ εηθφλα ηεο «πνιηηηθήο πηζηψζεσλ» πνπ αθνινπζεί ε 

επηρείξεζε πξνο ηνπο πειάηεο ηεο. Απφ ηελ ηηκή ηνπ δείθηε, δηαπηζηψλεηαη ηφζν ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ 

φζν θαη νη ελδερφκελεο δπζθνιίεο κηαο επηρείξεζεο λα εμνθιήζεη έγθαηξα ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο. Δπηπιένλ, φζν πην γξήγνξα εηζπξάηηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο 

εηαηξείαο ηφζν κηθξφηεξν θεθάιαην δεζκεχεηαη ζε απαηηήζεηο, ην νπνίν ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί απνδνηηθφηεξα θάπνπ αιινχ (π.ρ. αλάπηπμε ηεο 

εηαηξείαο). 

Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ απαηηήζεσλ απφ ην 2000 έσο ην 2006 παξνπζίαδε 

κείσζε θηάλνληαο απφ 6,17 ην 2000 ζε 3,50 ην 2006. Αληίζηνηρα ε κέζε ηηκή ηνπ 

δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 ήηαλ 5,94 θαη γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 

κεηψζεθε ζε 4,39. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη παξ’ φιε ηελ αχμεζε 

ηνπ επηπέδνπ ησλ πσιήζεσλ κεηαμχ ησλ δχν πεξηφδσλ, ππήξρε αληίζηνηρα 

κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ δηαηεξνχζαλ νη επηρεηξήζεηο έλαληη 

ηξίησλ. Ζ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ νθείιεηαη πέξα απφ ηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ, ζηε ελδερφκελε ραιάξσζε ηνπ εηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηελ παξνρή κεγαιχηεξσλ πηζηψζεσλ ζηνπο πειάηεο ηνπο. 

 

6.1.3.2 Δείκηης ηατύηηηας κσκλοθορίας σποτρεώζεων 

Ο δείθηεο ηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ππνρξεψζεσλ δείρλεη πφζεο θνξέο θαηά 

κέζν φξν κέζα ζην έηνο, νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο παξακέλνπλ απιήξσηεο. 

Γείρλεη δειαδή ηελ εηθφλα ηεο «πνιηηηθήο πιεξσκψλ» πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε 

                                                      

31
 Βι. Δπζχκνγινπ Π. & Λαδαξίδεο Η. (2000), «Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ», ηεχρνο Α, ζει. 121 
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πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο (ή ην αληίζηξνθν, ηελ «ηηκνινγηαθή πνιηηηθή» ησλ 

πξνκεζεπηψλ πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε).  

Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ ππνρξεψζεσλ παξνπζηάδεη, εθηφο απφ ηα έηε 

2002 θαη 2003, ζηαζεξέο ηηκέο (1,57 ην 2000, 1,97 ην 2001, 21,3 ην 2002, 2,12 ην 

2003, 1,95 ην 2004, 1,67 ην 2005 θαη 1,65 ην 2006). Αληίζηνηρα ε κέζε ηηκή ηνπ 

δείθηε κεηψζεθε απφ 1,95 γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 ζε 1,76 γηα ηελ πεξίνδν 2004 

– 2006, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ελψ θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν νη ππφ εμέηαζε 

επηρεηξήζεηο πιήξσλαλ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο 1,95 θνξέο θαηά έηνο, ζηε δεχηεξε 

πεξίνδν ηνπο πιήξσλαλ 1,76 θνξέο θαηά έηνο. Δίλαη θαλεξφ φηη νη επηρεηξήζεηο 

κείσζαλ, έζησ θαη ειάρηζηα ην ρξφλν πνπ εμνθινχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, κε ζθνπφ 

λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απμαλφκελεο αλάγθεο νινθιήξσζεο ησλ επελδχζεσλ πνπ 

δηελήξγεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ππφ εμέηαζε εηψλ. Δπίζεο ε αχμεζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο ιφγσ ηεο εηζξνήο ησλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ θαη ηεο αχμεζεο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ηνπο έδσζε ηε δπλαηφηεηα πην γξήγνξεο εμφθιεζεο ησλ 

πξνκεζεπηψλ θαη ραιάξσζεο ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο ηνπο. 

 

6.1.3.3 Δείκηης κσκλοθορίας ζσνόλοσ περιοσζιακών ζηοιτείων 

Ο δείθηεο θπθινθνξίαο ζπλφινπ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δείρλεη ζε πφζεο 

εκέξεο ε επηρείξεζε «αλαθπθιψλεη» - «αμηνπνηεί» θαη «κεηαηξέπεη» ην ζχλνιν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ζε πσιήζεηο. Γείρλεη δειαδή ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

αμηνπνηεί φια ηα εθφδηα πνπ δηαζέηεη, δειαδή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (πάγηα – 

εγθαηαζηάζεηο, θ.ι.π.) ζηε κάρε ηεο αγνξάο.  

Ο δείθηεο θαηά ηελ πεξίνδν 2000 – 2006 παξέκεηλε ζρεδφλ ακεηάβιεηνο αθνχ 

απφ 0,44 ην 2000 απμήζεθε ειάρηζηα ζε 0,46 ην 2006. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε ήηαλ 

0,45 γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 θαη 0,48 γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006. Ζ νξηαθή 

απηή βειηίσζε ηνπ κέζνπ δείθηε, νθείιεηαη ζηε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαηά ηελ 

πεξίνδν 2004 – 2006 πνπ αθνινχζεζε ηελ απνδνρή ησλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ θαη 

ηε δηελέξγεηα ησλ λέσλ επελδχζεσλ απφ κέξνπο ησλ ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεσλ. 
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6.1.3.4 Κσκλοθοριακή ηατύηηηα πάγιων περιοσζιακών ζηοιτείων 

Ο δείθηεο ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

δειψλεη ην βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ παγίσλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ φγθνπ ησλ 

πσιήζεσλ κηαο επηρείξεζεο. Ζ χπαξμε ρακεινχ δείθηε ζεκαίλεη δέζκεπζε 

θεθαιαίσλ ζε πάγηα κε κηθξφ βαζκφ απαζρφιεζεο. Αληίζεηα ν πςειφο δείθηεο 

πηζαλφλ λα δειψλεη ηελ πιήξε απαμίσζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ (νινθιεξσηηθά ή ζε 

κεγάιν βαζκφ απνζβεζκέλα). Σα πάγηα ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο έκκεζα έρνπλ 

επίπησζε ζηα θαζαξά θέξδε (ιφγσ απνζβέζεσλ) θαη θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο κηαο 

ζεηξάο άιισλ δεηθηψλ, φπσο ην δείθηε ξεπζηφηεηαο, δαλεηαθήο επηβάξπλζεο, 

θάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ (EBIT), απνδνηηθφηεηαο επελδχζεσλ (ROI), 

απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE), πεξηζσξίνπ θέξδνπο εθκεηάιιεπζεο θαζψο 

θαη ην δείθηε πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο. 

Ο δείθηεο θαηά ηελ πεξίνδν 2000 – 2006 παξέκεηλε ζηαζεξφο, απφ 0,56 ην έηνο 

2000 ζε 0,57 ην έηνο 2006. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 

ήηαλ 0,59, ελψ γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 ήηαλ 0,58. Σν γεγνλφο απηφ βξίζθεηαη 

ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηε δηελέξγεηα ησλ λέσλ επελδχζεσλ ζε πάγην εμνπιηζκφ. Ζ 

ζηαζεξφηεηα ηνπ δείθηε δηαρξνληθά, δείρλεη ηε δέζκεπζε θεθαιαίσλ ζε πάγηα κε 

κηθξφ βαζκφ απαζρφιεζεο. 

 

Πίλαθαο 12 Αξηζκνδείθηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο (θαηά έηνο) 

ΔΣΗ 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ               

Κπθινθνξηθή Σαρχηεηα Απαηηήζεσλ 

(Πσιήζεηο/Μέζν Ύςνο Απαηηήζεσλ) 
3,50 3,95 5,71 5,70 5,57 6,30 6,17 

Κπθινθ. Σαρχηεηα Τπνρξεψζεσλ  

(Πσιήζεηο/ Βξαρ. Υπνρξεώζεηο) 
1,65 1,67 1,95 2,12 2,13 1,97 1,57 

Κπθινθ. Σαρχηεηα πλ. Πεξ. 

ηνηρείσλ (Πσιήζεηο/Μέζνο Όξνο 

Σπλόινπ Δλεξγεηηθνύ) 

0,46 0,49 0,48 0,44 0,44 0,48 0,44 

Κπθινθ. Σαρχηεηα Πάγησλ Πεξ. 

ηνηρείσλ (Πσιήζεηο/Μέζν Ύςνο 

Πάγησλ Πεξ. Σηνηρείσλ) 

0,57 0,56 0,60 0,62 0,58 0,61 0,56 
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Πίλαθαο 13 Αξηζκνδείθηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο (κέζε ηηκή) 

  Μ.Ο.2004 - 2006 Μ.Ο.2000 - 2003 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ     

Κπθινθνξηθή Σαρχηεηα Απαηηήζεσλ 4,39 5,94 

Σαρχηεηα Κπθινθνξηαθή. Τπνρξεψζεσλ  1,76 1,95 

Κπθινθνξηαθή. Σαρχηεηα πλφινπ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 
0,48 0,45 

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Πάγησλ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 
0,58 0,59 

 

Γηάγξακκα 5 Δμέιημε δεηθηώλ απνηειεζκαηηθόηεηαο (θαηά έηνο) 
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Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα ςνόλος Πεπιοςζιακών ηοισείων Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα Πάγιων Πεπιοςζιακών ηοισείων
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Γηάγξακκα 6 Δμέιημε δεηθηώλ απνηειεζκαηηθόηεηαο (κέζε ηηκή) 
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Απιθμοδείκηερ Αποηελεζμαηικόηηηαρ

Κςκλοθοπική Σασύηηηα Απαιηήζεων Σασςηηηα Κςκλοθ. Τποσπεώζεων 

Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα ςνόλος Πεπιοςζιακών ηοισείων Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα Πάγιων Πεπιοςζιακών ηοισείων

 

 

6.1.4 Αξηζκνδείθηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Μόριεπζεο θαη Πεξηνπζηαθήο 

Γηάξζξωζεο 

 

6.1.4.1 Δείκηης δανειακής επιβάρσνζης 

Ο δείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο δείρλεη ζηνπο επελδπηέο θαη ηνπο 

καθξνπξφζεζκνπο πηζησηέο ηεο επηρείξεζεο ηνλ θίλδπλν πνπ εκπεξηέρνπλ νη 

επηρεηξήζεηο σο κηα ελαιιαθηηθή ιχζε επέλδπζεο δαλεηζκνχ Παξέρεη πιεξνθφξεζε 

ζηνπο επελδπηέο αλαθνξηθά κε ηε ζρεηηθφηεηα ηεο ζεκαζίαο ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ 

ζηελ θεθαιαηαθή δνκή ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο δείθηεο κεηξά ην πνζνζηφ ηνπ χςνπο 

ησλ ζπλνιηθψλ μέλσλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ ρνξεγήζεη νη πηζησηέο ζηελ 

επηρείξεζε
32

. 

Ο δείθηεο θαηά ηα έηε 2000 έσο 2006 παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο, μεθηλψληαο απφ 

43,91% ην 2000, απμαλφκελνο ζηαδηαθά ζε 49,47%, γηα λα κεησζεί μαλά ζε 39,18% 

                                                      

32
 Βι. Δπζχκνγινπ Π. & Λαδαξίδεο Η. (2000), «Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ», ηεχρνο Α, ζει. 109 & 111 
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ην 2006. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 ήηαλ 45,24% θαη γηα 

ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 ήηαλ 45,39%. Ζ ζηαζεξφηεηα απηή ζηελ ηηκή ηνπ δείθηε 

εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεηο θάιπςαλ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ αλαγθψλ ηνπο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ λέσλ επελδχζεσλ, κέζσ ηεο έληαμεο 

ηνπο ζηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα εληζρχζεσλ. Δπίζεο ε αχμεζε ησλ ηξαπεδηθψλ 

δαλείσλ ήηαλ κεηαμχ ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ, αλάινγε ηεο 

αχμεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

6.1.4.2. Χρημαηοοικονομική μότλεσζη 

Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ηε ζρέζε μέλσλ θεθαιαίσλ πξνο ηδία θεθάιαηα κηαο 

επηρείξεζεο. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε είλαη ε δηαδηθαζία αλάιεςεο ρξένπο 

κε ζθνπφ ηε ζπλέρηζε ή δηεχξπλζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Μηα 

επηρείξεζε ζεσξείηαη φηη θάλεη ηδηαίηεξε ρξήζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο, 

φηαλ ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ρξένπο ζε ζρέζε κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε κέζσ έθδνζεο λέσλ κεηνρψλ. Βέβαηα, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

αλαινγία μέλνπ θεθαιαίνπ ζηε ζπλνιηθή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο, 

ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα λα νδεγεζεί ε επηρείξεζε ζε αδπλακία 

θαηαβνιήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο
33

. 

Ζ πνξεία ηνπ δείθηε απφ ην 2000 έσο ην 2006 απμνκεηψλεηαη δηαρξνληθά, αιιά νη 

ηηκέο πνπ παίξλεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

είλαη πεξίπνπ ίδηεο, κε εμαίξεζε ηα έηε 2003 θαη 2005 πνπ ε ηηκή ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο είλαη 109,34% θαη 102,82% αληίζηνηρα, γεγνλφο 

πνπ ζεκαίλεη φηη ηα δχν απηά έηε ηα μέλα θεθάιαηα είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα ίδηα 

θεθάιαηα. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 ήηαλ 99,43% θαη γηα 

ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 ήηαλ 93,24%. 

Ζ κηθξή απηή κείσζε δελ κεηαβάιεη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα ησλ 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζηεξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θπξίσο ζε πνιχ πςειά 

μέλα θεθάιαηα. Σν γεγνλφο απηφ δελ ζπλάδεη κε ην ζηφρν ησλ θνηλνηηθψλ 

εληζρχζεσλ πνπ είλαη ε δεκηνπξγία πγεηψλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο δηελέξγεηαο 

                                                      

33
 Βι. Δπζχκνγινπ Π. & Λαδαξίδεο Η.. (2000), «Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ», ηεχρνο Α, ζει. 107 ,108 & 109 
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επσθειψλ επελδχζεσλ νη νπνίεο απνθέξνπλ θέξδε θαη απμάλνπλ ηα ηδία θεθάιαηα 

ηεο επηρείξεζεο. Θα πξέπεη εδψ, φκσο, λα ζεκεησζεί φηη ν δείθηεο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο κεηψλεηαη θαηά ην έηνο 2006 ζην 83,47% (απφ 

102,84% ην 2005), γεγνλφο πνπ δείρλεη κία αξρηθή ηάζε αιιαγήο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ίζσο έλα ζεκάδη αλάθακςεο 

κεηά ηελ απνδνρή απφ απηέο ησλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ. 

 

6.1.4.3 Δείκηης ασηοτρημαηοδόηηζης πάγιων περιοσζιακών ζηοιτείων 

Ο δείθηεο απηνρξεκαηνδφηεζεο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δείρλεη ζε ηη 

πνζνζηφ (%) έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απφ ίδηα 

θεθάιαηα ησλ επηρεηξήζεσλ.34 

Ο αξηζκνδείθηεο παξνπζηάδεη ζπλερείο απμνκεηψζεηο θαηά ηα έηε 2000 έσο 2006, 

θαηαγξάθνληαο κία κηθξή αχμεζε απφ 55,83% ην 2000 ζε 60,58% ην 2006. Ζ κέζε 

ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 ήηαλ 60,92% θαη γηα ηελ πεξίνδν 2004 

– 2006 ήηαλ 57,75%, δειαδή ε κέζε ηηκή ζεκείσζε κία κηθξή κείσζε. Σν γεγνλφο 

απηφ δείρλεη φηη νη επηρεηξήζεηο δελ αμηνπνηνχλ ζε αξθεηά ζεκαληηθφ βαζκφ ηα ίδηα 

θεθάιαηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ αθηλεηνπνηήζεψλ ηνπο, αιιά θαηαθεχγνπλ 

παξάιιεια ζηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. 

 

6.1.4.4 Δείκηης παγιοποίηζης περιοσζίας 

Ο δείθηεο απηφο δείρλεη αλ κηα επηρείξεζε είλαη εληάζεσο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ή εληάζεσο θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ35. 

Ζ ηηκή ηνπ δείθηε παγηνπνίεζεο θαηά ηα έηε απφ ην 2000 έσο ην 2006 

παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο, δειαδή απφ 79,21% πνπ ήηαλ ην 2000 απμήζεθε ζε 

90,01% ην 2004, γηα λα κεησζεί μαλά ζε 77,48% ην 2006. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε 

γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 ήηαλ 75,05% θαη γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 ήηαλ 

                                                      

34
 Βι. Δπζχκνγινπ Π. & Λαδαξίδεο Η. (2000), «Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ», ηεχρνο Α, ζει. 112 

35
 Βι. Δπζχκνγινπ Π. & Λαδαξίδεο Η. (2000), «Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ», ηεχρνο Α, ζει. 112 
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84,38%, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεηο κεηά ηελ απνδνρή ησλ 

θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ θαη ηε δηελέξγεηα ησλ λέσλ επελδχζεσλ κεηαβιήζεθαλ ζε 

επηρεηξήζεηο εληάζεσο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

Πίλαθαο 14 Αξηζκνδείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κόριεπζεο θαη πεξηνπζηαθήο δηάξζξωζεο 

(θαηά έηνο) 

ΔΣΗ 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΜΟΥΛΔΤΗ & 

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΗ ΓΙΑΡΘΡΧΗ 

              

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε (Βξαρππξ. 

Υπνρξεώζεηο+ Μαθξνπξόζεζκεο 

Υπνρξεώζεηο)/Γεληθό Σύλνιν 

Δλεξγεηηθνύ)*100 

39,18 49,47 47,52 47,37 45,40 44,29 43,91 

Υξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε (Ξέλα 

θεθάιαηα/ηδία θεθάιαηα)*100 
83,47 102,84 93,41 109,34 99,49 89,63 99,28 

Απηνρξεκαηνδφηεζε πάγησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Ίδηα 

θεθάιαηα/πάγην ελεξγεηηθό)*100 

60,58 56,16 56,52 61,56 63,94 62,36 55,83 

Παγηνπνίεζε Πεξηνπζίαο (Πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία/Σύλνιν 

ελεξγεηηθνύ)*100 

77,48 85,67 90,01 70,39 71,37 79,23 79,21 

 

Πίλαθαο 15 Αξηζκνδείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κόριεπζεο θαη πεξηνπζηαθήο δηάξζξωζεο 

(κέζεο ηηκέο) 

  Μ.Ο.2004 - 2006 Μ.Ο.2000 - 2003 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΜΟΥΛΔΤΗ & ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΗ 

ΓΙΑΡΘΡΧΗ 

    

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 45,39 45,24 

Υξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε 93,24 99,43 

Απηνρξεκαηνδφηεζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ 
57,75 60,92 

Παγηνπνίεζε Πεξηνπζίαο 84,38 75,05 
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Γηάγξακκα 7 Δμέιημε δεηθηώλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο κόριεπζεο θαη πεξηνπζηαθήο δηάξζξωζεο 

(θαηά έηνο) 
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Γανειακή Δπιβάπςνζη Υπημαηοοικονομική μόσλεςζη

Αςηοσπημαηοδόηηζη πάγιων πεπιοςζιακών ζηοισείων Παγιοποποίηζη Πεπιοςζίαρ

 

 

Γηάγξακκα 8 Δμέιημε δεηθηώλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο κόριεπζεο θαη πεξηνπζηαθήο δηάξζξωζεο 

(κέζε ηηκή) 
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Πίλαθαο 16 Αξηζκνδείθηεο (θαηά έηνο) 

ΔΣΗ 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ               

Πεξηζψξην Μηθηνχ Κέξδνπο 24,47 22,80 24,56 27,59 30,23 29,65 26,60 

Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο -2,47 2,28 6,06 2,84 5,95 8,52 5,01 

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

(ROE) 
-2,38 2,19 5,81 2,80 5,23 8,01 5,02 

Απφδνζε επί ηνπ πλνιηθνχ 

Δπελδπκέλνπ Κεθαιαίνπ (ROI) 
-1,14 1,11 2,93 1,25 2,61 4,13 2,22 

Απφδνζε πλνιηθψλ Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ (ROA) 
-0,48 1,42 3,24 1,67 3,11 4,63 2,87 

ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ               

Κπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα 0,85 1,03 0,99 0,76 0,75 0,81 0,54 

Άκεζε Ρεπζηφηεηα 0,70 0,97 0,91 0,69 0,69 0,74 0,49 

Γείθηεο Μεηξεηψλ 0,26 0,32 0,28 0,23 0,20 0,23 0,19 

Γείθηεο Κεθαιαίνπ Κίλεζεο πξνο 

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 
-0,04 0,01 0,00 -0,05 -0,05 -0,04 -0,13 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ               

Κπθινθνξηθή Σαρχηεηα Απαηηήζεσλ 3,50 3,95 5,71 5,70 5,57 6,30 6,17 

Κπθινθ. Σαρχηεηα Τπνρξεψζεσλ  1,65 1,67 1,95 2,12 2,13 1,97 1,57 

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα πλφινπ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 
0,46 0,49 0,48 0,44 0,44 0,48 0,44 

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Πάγησλ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 
0,57 0,56 0,60 0,62 0,58 0,61 0,56 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΜΟΥΛΔΤΗ & 

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΗ ΓΙΑΡΘΡΧΗ 

              

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 39,18 49,47 47,52 47,37 45,40 44,29 43,91 

Υξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε 83,47 102,84 93,41 109,34 99,49 89,63 99,28 

Απηνρξεκαηνδφηεζε πάγησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
60,58 56,16 56,52 61,56 63,94 62,36 55,83 

Παγηνπνίεζε Πεξηνπζίαο 77,48 85,67 90,01 70,39 71,37 79,23 79,21 
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Πίλαθαο 17 Αξηζκνδείθηεο (κέζε ηηκή) 

ΔΣΗ Μ.Ο.2004 - 2006 Μ.Ο.2000 - 2003 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ     

Πεξηζψξην Μηθηνχ Κέξδνπο 23,95 28,52 

Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο 1,96 5,58 

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (ROE) 1,87 5,27 

Απφδνζε επί ηνπ πλνιηθνχ Δπελδπκέλνπ 

Κεθαιαίνπ (ROI) 
0,97 2,55 

Απφδνζε πλνιηθψλ Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ (ROA) 
1,39 3,07 

ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ     

Κπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα 0,96 0,71 

Άκεζε Ρεπζηφηεηα 0,86 0,65 

Γείθηεο Μεηξεηψλ 0,28 0,21 

Γείθηεο Κεθαιαίνπ Κίλεζεο πξνο χλνιν 

Δλεξγεηηθνχ 
-0,01 -0,07 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ     

Κπθινθνξηθή Σαρχηεηα Απαηηήζεσλ 4,39 5,94 

Κπθινθ. Σαρχηεηα Τπνρξεψζεσλ  1,76 1,95 

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα πλφινπ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 
0,48 0,45 

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Πάγησλ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 
0,58 0,59 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΜΟΥΛΔΤΗ & ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΗ 

ΓΙΑΡΘΡΧΗ 

    

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 45,39 45,24 

Υξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε 93,24 99,43 

Απηνρξεκαηνδφηεζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ 
57,75 60,92 

Παγηνπνίεζε Πεξηνπζίαο 84,38 75,05 
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6.2 Αξηζκνδείθηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ 

 

6.2.1 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο 

 

6.2.1.1 Δείκηης μικηού περιθωρίοσ κέρδοσς 

Ζ ηηκή ηνπ δείθηε κεηαμχ ησλ εηψλ 2000 θαη 2006 παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο, 

εκθαλίδνληαο ην 2006 κία κηθξή κείσζε (37,17%) ζε ζρέζε κε ην 2000 (44,80%). 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αχμεζε ηνπ δείθηε θαηά ηα έηε 2003 θαη 2004, ζε ζρέζε κε 

ην έηνο 2000, ζε 70,65% θαη 68,25% αληίζηνηρα, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

απμαλφκελε θεξδνθνξία ησλ ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεσλ ηα δχν απηά έηε. Ζ κέζε 

ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηηο δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο παξνπζηάδεη θζίλνπζα 

ηάζε θαη εηδηθφηεξα 59,67% κέζε ηηκή γηα ηελ πεξίνδν 2000 -2003 θαη 43,91% κέζε 

ηηκή γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006. Γεληθά, δηαθαίλεηαη πσο ν δείθηεο κηθηνχ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο ηείλεη λα έρεη πςειέο ηηκέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ. 

 

6.2.1.2 Δείκηης καθαρού περιθωρίοσ κέρδοσς 

Ζ πνξεία ηνπ δείθηε θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο, δηαρξνληθά παξνπζηάδεη 

ζπλερείο δηαθπκάλζεηο, γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη ζηηο απμνκεηψζεηο ησλ θαζαξψλ 

θεξδψλ (κεηά απφ θφξνπο), θπξίσο κεηά ην 2002. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηηκή ηνπ ην 

2000 ήηαλ 3,75%, ην 2001 2,31%, ην 2002 17,38% ην 2003 6,65%, ην 2004 3,01%, 

ην 2005 6,87% θαη ην 2006 -1,66%. Παξαηεξείηαη φηη ην έηνο 2006 ν δείθηεο παίξλεη 

αξλεηηθέο ηηκέο ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ ζπλνιηθψλ θαζαξψλ απνηειεζκάησλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη επηρεηξήζεηο γηα πξψηε ρξνληά.  

Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηηο δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο παξνπζηάδεη 

θζίλνπζα ηάζε, αθνινπζψληαο ηελ πησηηθή πνξεία ηνπ κέζνπ δείθηε πεξηζσξίνπ 

κηθηνχ θέξδνπο, μεθηλψληαο απφ 7,52% γηα ηελ πεξίνδν 2000 -2003 θαη θζάλνληαο 

ζην 2,74% κέζε ηηκή γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηε 
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ζπλερή κείσζε ηνπ δείθηε θαηά ηε δεχηεξε πεξίνδν θαη ζηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα 

θαηά ην έηνο 2006. 

 

6.2.1.3 Δείκηης αποδοηικόηηηας ιδίων κεθαλαίων (ROE) 

Ο δείθηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2000 – 2006 παξνπζηάδεη ζπλερείο 

δηαθπκάλζεηο. Σν 2000 ήηαλ 2,37% ελψ ην 2006 έθιεηζε ζην -0,99%. Παξαηεξείηαη 

φηη ελψ ν δείθηεο ην 2002 αλέξρεηαη ζε 13,94%, παξνπζηάδεη κία ξαγδαία κείσζε ηα 

επφκελα ρξφληα, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαηά 

ηα αληίζηνηρα έηε.  

Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηηο δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο 2000 -2003 

θαη 2004 – 2006 ήηαλ 5,64% θαη 1,61% αληίζηνηρα. Ζ κείσζε απηή δείρλεη ηελ 

κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηα θαζαξά θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ίζσο είλαη κία πξψηε έλδεημε ηνπ φηη νη εηζξνέο ησλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ θαη 

ε δηελέξγεηα λέσλ επελδχζεσλ δελ απέθεξαλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ 

απφδνζε ησλ ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεσλ. 

 

6.2.1.4 Δείκηης απόδοζης επί ηοσ ζσνολικού επενδσμένοσ κεθαλαίοσ (ROI) 

Ζ πνξεία ηνπ δείθηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2000 - 2006 παξνπζηάδεη 

πησηηθή ηάζε, κε κηα αμηνζεκείσηε αχμεζε ην 2002 (7,22%) ζε ζρέζε κε ην 2001 

(0,78%) θαη ην 2005 (2,04%) ζε ζρέζε κε ην 2004 (0,92%). Οη ηηκέο πνπ ιακβάλεη ν 

ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο, νθείινληαη ζηελ πνξεία ηνπ πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ηηκή ηνπ δείθηε ην 2000 ήηαλ 1,03% ελψ ην 2006 κεηψζεθε ζε 

-0,53%. 

Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηηο δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο αλέξρεηαη ζε 

2,84% γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 θαη 0,81% γηα ηελ πεξίνδν 2004 - 2006 γεγνλφο 

πνπ θαηαδεηθλχεη φηη ν βαζκφο απνηειεζκαηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ κεηά ηηο θνηλνηηθέο εληζρχζεηο κεηψζεθε. 
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6.2.1.5 Δείκηης απόδοζης επί ηων ζσνολικών περιοσζιακών ζηοιτείων (ROA) 

Ζ πνξεία ηνπ δείθηε αθνινπζεί ηελ ίδηα πνξεία κε φινπο ηνπο δείθηεο 

απνδνηηθφηεηαο, δειαδή, δηαρξνληθά θζίλνπζα ηάζε, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ πνξεία 

ησλ θεξδψλ πξν ηφθσλ θαη θφξσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην έηνο 2000 ν δείθηεο 

είρε ηηκή ίζε κε 1,82%, ην 2002 ζεκείσζε αμηνζεκείσηε αχμεζε θηάλνληαο ζην 

7,97%, γηα λα κεησζεί ην 2004 ζε 1,81%. Σν έηνο 2004 απμήζεθε ζε 2,74% γηα λα 

κεησζεί μαλά ην 2006 ζε 0,04%. 

Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηηο δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο 2000 – 2003 

θαη 2004 – 2006 αλέξρεηαη ζε 3,68% θαη 1,55% αληίζηνηρα, κεηαβνιή πνπ 

αθνινπζεί ηελ κείσζε ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ θαη ηφθσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

δείρλεη ηε ρακειή απφδνζε ησλ ζπλνιηθψλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ. 

 

Πίλαθαο 18 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο (θαηά έηνο) 

ΔΣΗ 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ               

Πεξηζψξην Μηθηνχ Κέξδνπο (Μηθηά 

θέξδε/πσιήζεηο)*100 
37,17 45,30 49,25 68,25 70,65 54,99 44,80 

Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο 

(Καζαξά θέξδε κεηά από 

θόξνπο/πσιήζεηο)*100 

-1,66 6,87 3,01 6,65 17,38 2,31 3,75 

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

(ROE) (Καζαξά θέξδε κεηά από 

θόξνπο)/ίδηα θεθάιαηα)*100 

-0,99 3,99 1,81 4,50 13,94 1,76 2,37 

Απφδνζε επί ηνπ πλνιηθνχ 

Δπελδπκέλνπ Κεθαιαίνπ (Καζαξά 

θέξδε/Μέζνο Όξνο Σπλόινπ 

Δλεξγεηηθνύ)*100 

-0,53 2,04 0,92 2,33 7,22 0,78 1,03 

Απφδνζε πλνιηθψλ Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ (ROA) (ΚΠΤΦ/Σύλνιν 

Δλεξγεηηθνύ)*100 

0,04 2,74 1,87 3,33 7,97 1,62 1,82 
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Πίλαθαο 19 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο (κέζε ηηκή) 

  Μ.Ο.2004 - 2006 Μ.Ο.2000 - 2003 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ     

Πεξηζψξην Μηθηνχ Κέξδνπο 43,91 59,67 

Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο 2,74 7,52 

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (ROE) 1,61 5,64 

Απφδνζε πλνιηθνχ Δπελδπκέλνπ Κεθαιαίνπ 

(ROI) 
0,81 2,84 

Απφδνζε πλνιηθψλ Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ (ROA) 
1,55 3,68 

 

Γηάγξακκα 9 Δμέιημε δεηθηώλ απνδνηηθόηεηαο (θαηά έηνο) 

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Απιθμοδείκηερ Αποδοηικόηηηαρ

Πεπιθωπιο Μικηού Κεπδοςρ Πεπιθωπιο Καθαπος Κεπδοςρ

Αποδοηικόηηηα Ιδίων Κεθαλαίων (ROE) Απόδοζη ςνολικού Δπενδςθένηορ Κεθαλαίος (ROI)
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Γηάγξακκα 10 Δμέιημε δεηθηώλ απνδνηηθόηεηαο (κέζε ηηκή) 
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Πεπιθωπιο Μικηού Κεπδοςρ Πεπιθωπιο Καθαπος Κεπδοςρ

Αποδοηικόηηηα Ιδίων Κεθαλαίων (ROE) Απόδοζη ςνολικού Δπενδςθένηορ Κεθαλαίος (ROI)

Απόδοζη ςνολικών Πεπιοςζιακών ηοισείων (ROA)

 

 

6.2.2 Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηόηεηαο 

 

6.2.2.1 Δείκηης κσκλοθοριακής ρεσζηόηηηας 

Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ απφ ην 2000 έσο ην 2006 παξνπζηάδεη κηθξέο απμνκεηψζεηο, ελψ ε κέζε 

ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηηο δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο είλαη 1,39 γηα ηελ 

πεξίνδν 2000 – 2003 θαη 1,36 γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006. Σν γεγνλφο φηη ε κέζε 

ηηκή ηνπ δείθηε είλαη κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο θαη ζηηο δχν ρξνληθέο πεξηφδνπο, 

ζεκαίλεη φηη νη ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεηο έρνπλ πεξηζψξην αζθαιείαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπο θαη επνκέλσο νη ζπλζήθεο 

βξαρππξφζεζκεο ξεπζηφηεηαο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. 

 

6.3.2.2 Δείκηης άμεζης ρεσζηόηηηας 

ζνλ αθνξά ζηελ άκεζε ξεπζηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, απηή δηαρξνληθά 

παξνπζηάδεη κηθξέο απμνκεηψζεηο, αθνχ απφ 1,37 πνπ ήηαλ ην 2000 κεηψζεθε ζε 

1,28 ην 2006. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηηο δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο 
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κεηψλεηαη απφ 1,30 γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 ζε 1,26 γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 

2006. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη νη ζπλζήθεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο αθνινπζψληαο ην δείθηε θπθινθνξηαθήο 

ξεπζηφηεηαο. 

 

6.2.2.3 Δείκηης μεηρηηών 

Οη ηηκέο ηνπ δείθηε κεηαμχ ησλ εηψλ 2000 θαη 2006, παξνπζηάδνπλ κία κηθξή 

κείσζε απφ 0,51 ην 2000 ζε 0,36 ην 2006. Πεξαηηέξσ ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηηο 

δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο παξακέλεη θαη απηή κεηψλεηαη ειάρηζηα θαη 

θηάλεη ην 0,52 γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 θαη 0,36 γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006. 

Παξαηεξείηαη ζπλεπψο φηη νη κέζεο ηηκέο ηνπ δείθηε παξακέλνπλ ρακειέο, ελψ ζα 

ήηαλ αλακελφκελν ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 κε ηηο απμαλφκελεο 

ρξεκαηηθέο εηζξνέο απφ ηηο θνηλνηηθέο εληζρχζεηο θαη ηνλ απμαλφκελν ηξαπεδηθφ 

δαλεηζκφ, ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε λα είλαη αξθεηά κεγαιχηεξε. 

6.2.2.4 Δείκηης κεθαλαίοσ κίνηζης προς ζύνολο ενεργηηικού 

Σν πξφζεκν ηνπ δείθηε θαη ην χςνο επεξεάδεηαη απφ ην πξφζεκν ηνπ αξηζκεηή 

«θεθάιαην θίλεζεο» θαη γη’ απηφ ν δείθηεο θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν απφ ην 2000 έσο ην 

2006, παξνπζηάδεη ζεηηθφ πξφζεκν. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε ηφζν γηα ηελ πεξίνδν 

2000 – 2003 φζν θαη γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 θηάλεη ζην 0,12. Ζ ζηαζεξή κέζε 

ηηκή ηνπ δείθηε κεηαμχ ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ ππνδειψλεη φηη ην 

δπλεηηθφ απφζεκα ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ. 

 

Πίλαθαο 20 Αξηζκνδείθηεο ξεπζηόηεηαο (θαηά έηνο) 

ΔΣΗ 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ               

Κπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα (Κπθινθ. 

Δλεξγεηηθό/Βξαρππξ. Υπνρξεώζεηο) 
1,40 1,40 1,29 1,50 1,37 1,23 1,45 

Άκεζε Ρεπζηφηεηα (Κπθι. Δλεξγ. - 

Απνζέκαηα/Βξαx. Υπνρξεώζεηο) 
1,28 1,29 1,21 1,39 1,29 1,14 1,37 

Γείθηεο Μεηξεηψλ (Γηαζέζηκα/Βξαρ. 

Υπνρξεώζεηο) 
0,36 0,28 0,43 0,56 0,53 0,46 0,51 
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Γείθηεο Κεθαιαίνπ Κίλεζεο πξνο 

χλνιν Δλεξγεηηθνχ (Κπθινθ. 

Δλεξγεηηθό-Βξαρ. 

Υπνρξεώζεηο/Σύλνιν ελεξγεηηθνύ) 

0,13 0,13 0,10 0,15 0,13 0,08 0,14 

 

Πίλαθαο 21 Αξηζκνδείθηεο ξεπζηόηεηαο (κέζε ηηκή) 

  Μ.Ο.2004 - 2006 Μ.Ο.2000 - 2003 

ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ     

Κπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα 1,36 1,39 

Άκεζε Ρεπζηφηεηα 1,26 1,30 

Γείθηεο Μεηξεηψλ 0,36 0,52 

Γείθηεο Κεθαιαίνπ Κίλεζεο πξνο χλνιν 

Δλεξγεηηθνχ 
0,12 0,12 

 

Γηάγξακκα 11 Δμέιημε δεηθηώλ ξεπζηόηεηαο (θαηά έηνο) 
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Απιθμοδείκηερ Ρεςζηόηηηαρ

Κςκλοθοπιακή πεςζηόηηηα Άμεζη Ρεςζηόηηηα Γείκηηρ Μεηπηηών Γείκηηρ Κεθ. Κίν. ππορ ύν. Δνεπγ.
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Γηάγξακκα 12 Δμέιημε δεηθηώλ ξεπζηόηεηαο (κέζε ηηκή) 
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0,80
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1,40

Μ.Ο.2004 - 2006 Μ.Ο.2003 - 2000

Απιθμοδείκηερ Ρεςζηόηηηαρ

Κςκλοθοπιακή πεςζηόηηηα Άμεζη Ρεςζηόηηηα Γείκηηρ Μεηπηηών Γείκηηρ Κεθ. Κίν. ππορ ύν. Δνεπγ.

 

 

6.2.3 Αξηζκνδείθηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο 

 

6.2.3.1 Δείκηης ηατύηηηας κσκλοθορίας απαιηήζεων 

Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ απαηηήζεσλ απφ ην 2000 έσο ην 2006 παξνπζίαδε 

απμνκεηψζεηο μεθηλψληαο απφ 1,07 ην 2000, απμαλφκελε ζηε ζπλέρεηα ζε 1,72 ην 

2002 γηα λα κεησζεί ζε 1,03 ην 2006. Αληίζηνηρα ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ 

πεξίνδν 2000 – 2003 θηάλεη ην 1,39 θαη γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 κεηψλεηαη ζε 

1,05. 

Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη παξ’ φιε ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ 

πσιήζεσλ κεηαμχ ησλ δχν πεξηφδσλ, ππήξρε αληίζηνηρα κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ 

απαηηήζεσλ πνπ δηαηεξνχζαλ νη επηρεηξήζεηο έλαληη ηξίησλ. Ζ αχμεζε ησλ 

απαηηήζεσλ νθείιεηαη πέξα απφ ηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ζηε ελδερφκελε 

ραιάξσζε ηνπ εηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ παξνρή 

κεγαιχηεξσλ πηζηψζεσλ ζηνπο πειάηεο ησλ ελ ιφγσ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 
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6.2.3.2 Δείκηης ηατύηηηας κσκλοθορίας σποτρεώζεων 

Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ ππνρξεψζεσλ παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εηψλ 2000 θαη 2006 (0,89 ην 2000, 1,06 ην 2001, 1,21 ην 2002, 1,09 ην 

2003, 0,92 ην 2004, 0,85 ην 2005 θαη 0,98 ην 2006). Αληίζηνηρα ε κέζε ηηκή ηνπ 

δείθηε κεηψζεθε απφ 1,06 γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 ζε 0,92 γηα ηελ πεξίνδν 2004 

– 2006, ιφγσ ησλ ρακειψλ επηδφζεσλ ηνπ δείθηε θαηά ηε δεχηεξε πεξίνδν. Ζ 

κείσζε απηή νθείιεηαη ζην «ζθίμηκν» ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζε ζρέζε κε ηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο θαη ζηελ πξνζπάζεηα λα 

δηαηεξήζνπλ ηε ξεπζηφηεηα ηνπο ζηαζεξή θαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. 

 

6.2.3.3 Δείκηης κσκλοθορίας ζσνόλοσ περιοσζιακών ζηοιτείων 

Ο δείθηεο θαηά ηελ πεξίνδν 2000 – 2006 παξακέλεη ζρεδφλ ακεηάβιεηνο αθνχ 

απφ 0,27 ην 2000 απμήζεθε ζηαδηαθά ζε 0,42 ην 2002, γηα λα κεησζεί ζε 0,32 ην 

2006. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε αλέξρεηαη ζε 0,35 γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003θαη 

0,31 γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006. Ζ νξηαθή απηή κείσζε ηνπ κέζνπ δείθηε 

νθείιεηαη αθελφο ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 πνπ 

αθνινχζεζε ηελ απνδνρή ησλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ θαη αθεηέξνπ ηε δηελέξγεηα 

ησλ λέσλ επελδχζεσλ απφ κέξνπο ησλ ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεσλ. 

 

6.2.3.4 Κσκλοθοριακή ηατύηηηα πάγιων περιοσζιακών ζηοιτείων 

Ο δείθηεο θαηά ηελ πεξίνδν 2000 – 2006 παξακέλεη ζρεδφλ ακεηάβιεηνο, αθνχ 

απφ 0,52 ην έηνο 2000, απμήζεθε ζε 0,75 θαη 0,65 ηα έηε 2002 θαη 2003 αληίζηνηρα, 

γηα λα κεησζεί ζηαδηαθά ζε 0,50 ην έηνο 2006. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ηδηαίηεξα απφ 

ην 2004 έσο 2006 ν δείθηεο είλαη πεξίπνπ ζηαζεξφο. 

Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 είλαη 0,63, ελψ γηα ηελ 

πεξίνδν 2004 – 2006 είλαη 0,50. Σν γεγνλφο απηφ βξίζθεηαη ζε επζεία ζρέζε κε ηε 

δηελέξγεηα ησλ λέσλ επελδχζεσλ ζε πάγην εμνπιηζκφ. Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ δείθηε 

δηαρξνληθά, (έηε 2004, 2005 θαη 2006, δεχηεξε εμεηαδφκελε πεξίνδνο), δείρλεη ηε 

δέζκεπζε θεθαιαίσλ ζε πάγηα κε κηθξφ βαζκφ απαζρφιεζεο. 

 



 81 

Πίλαθαο 22 Αξηζκνδείθηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο (θαηά έηνο) 

ΔΣΗ 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ               

Κπθινθνξηθή Σαρχηεηα Απαηηήζεσλ 

(Πσιήζεηο/Μέζν Όςνο Απαηηήζεσλ) 
1,03 0,98 1,13 1,35 1,72 1,42 1,07 

Κπθινθ. Σαρχηεηα Τπνρξεψζεσλ 

(Πσιήζεηο /Μέζν Ύςνο Βξαρ. Υπνρξ.) 
0,98 0,85 0,92 1,09 1,21 1,06 0,89 

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα πλφινπ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 

(Πσιήζεηο/Μέζνο Όξνο Σπλόινπ 

Δλεξγεηηθνύ) 

0,32 0,30 0,30 0,35 0,42 0,34 0,27 

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Πάγησλ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 

(Πσιήζεηο/Μέζν Ύςνο Πάγησλ 

Πεξηνπζηαθώλ Σηνηρείσλ) 

0,50 0,48 0,53 0,65 0,75 0,62 0,52 

 

Πίλαθαο 23 Αξηζκνδείθηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο (κέζε ηηκή) 

  Μ.Ο.2004 - 2006 Μ.Ο.2000 - 2003 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ     

Κπθινθνξηθή Σαρχηεηα Απαηηήζεσλ 1,05 1,39 

Κπθινθ. Σαρχηεηα Τπνρξεψζεσλ  0,92 1,06 

Κπθινθ. Σαρχηεηα πλφινπ Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ 
0,31 0,35 

Κπθινθ. Σαρχηεηα Πάγησλ Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ 
0,50 0,63 
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Γηάγξακκα 13 εμέιημε δεηθηώλ απνηειεζκαηηθόηεηαο (θαηά έηνο) 
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Απιθμοδείκηερ Αποηελεζμαηικόηηηαρ

Κςκλοθοπική Σασύηηηα Απαιηήζεων Σασςηηηα Κςκλοθ. Τποσπεώζεων 

Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα ςνόλος Πεπιοςζιακών ηοισείων Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα Πάγιων Πεπιοςζιακών ηοισείων

 

 

Γηάγξακκα 14 Δμέιημε δεηθηώλ απνηειεζκαηηθόηεηαο (θαηά έηνο) 
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Κςκλοθοπική Σασύηηηα Απαιηήζεων Σασςηηηα Κςκλοθ. Τποσπεώζεων 

Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα ςνόλος Πεπιοςζιακών ηοισείων Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα Πάγιων Πεπιοςζιακών ηοισείων
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6.2.4 Αξηζκνδείθηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Μόριεπζεο θαη Πεξηνπζηαθήο 

Γηάξζξωζεο 

 

6.2.4.1 Δείκηης δανειακής επιβάρσνζης 

Ο δείθηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ απφ ην 2000 έσο ην 2006 παξνπζηάδεη 

αχμεζε αλεβαίλνληαο απφ 13,98% ην 2000 ζε 21,41% ην 2006. Παξαηεξείηαη φηη ην 

2004 ν δείθηεο έθζαζε ην 26,68% θαη ην 2005 ην 28,22%, απφ 21,38% πνπ ήηαλ ην 

2003. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 αγγίδεη ην 18,87% θαη 

γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 ην 25,44%. Ζ ζεκαληηθή απηή αχμεζε δηθαηνινγείηαη 

απφ ην γεγνλφο ηφζν ηεο επηβάξπλζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε εμσηεξηθφ δαλεηζκφ γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ λέσλ επελδχζεσλ φζν θαη ηεο αχμεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ζε 

πξνκεζεπηέο ιφγσ ηα απμαλφκελεο έληαζεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

6.2.4.2 Χρημαηοοικονομική μότλεσζη 

Ζ πνξεία ηνπ δείθηε θαηά ηα έηε απφ ην 2000 έσο ην 2006 απμνκεηψλεηαη 

δηαρξνληθά, ζεκεηψλνληαο ην 2006 (40,07%) αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2002 (32,17%), 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη θαηά ην ηέινο ηεο ζπλνιηθήο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ ηα 

μέλα θεθάιαηα είλαη ην 40% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ 

πεξίνδν 2000 – 2003 θηάλεη ην 40,51% θαη γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 θηάλεη ην 

49,82%. 

Ζ αχμεζε απηή είλαη ελδεηθηηθή ηεο εηθφλαο ησλ ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεσλ, νη 

νπνίεο ζηεξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θπξίσο ζε ίδηα θεθάιαηα. Σν γεγνλφο απηφ 

ζπλάδεη κε ην ζηφρν ησλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ είλαη ε δεκηνπξγία πγεηψλ 

επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο δηελέξγεηαο επσθειψλ επελδχζεσλ, νη νπνίεο απνθέξνπλ 

θέξδε θαη απμάλνπλ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο.  

 

6.2.4.3 Δείκηης ασηοτρημαηοδόηηζης πάγιων περιοσζιακών ζηοιτείων 

Ο αξηζκνδείθηεο παξνπζηάδεη ζπλερείο απμνκεηψζεηο θαηά ηα έηε απφ ην 2000 

έσο ην 2006, θαηαγξάθνληαο κία κηθξή αχμεζε. Δηδηθφηεξα απφ 81,68% ην 2000 
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έθηαζε ζην 85,00% ην 2006. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 

είλαη 85,04% θαη γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 είλαη 82,15%, δειαδή ε κέζε ηηκή 

ζεκεηψλεη κία κηθξή κείσζε. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη φηη νη επηρεηξήζεηο αμηνπνηνχλ 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα ίδηα θεθάιαηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ αθηλεηνπνηήζεψλ 

ηεο. 

 

6.2.4.4 Δείκηης παγιοποίηζης περιοσζίας 

Ζ ηηκή ηνπ δείθηε παγηνπνίεζεο θαηά ηα έηε απφ ην 2000 έσο ην 2006 

παξνπζηάδεη απμεηηθέο ηάζεηο αλεβαίλνληαο απφ ην 53,21% ην 2000 ζην 62,87% ην 

2006. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 είλαη 54,63% θαη γηα ηελ 

πεξίνδν 2004 – 2006 είλαη 62,44%, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη ππφ εμέηαζε 

επηρεηξήζεηο κεηά ηελ απνδνρή ησλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ θαη ηε δηελέξγεηα ησλ 

λέσλ επελδχζεσλ κεηαβιήζεθαλ ζε επηρεηξήζεηο εληάζεσο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. 

 

Πίλαθαο 24 Αξηζκνδείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κόριεπζεο θαη πεξηνπζηαθήο δηάξζξωζεο 

(θαηά έηνο) 

ΔΣΗ 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΜΟΥΛΔΤΗ & 

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΗ ΓΙΑΡΘΡΧΗ 

              

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε (Βξαρππξ. 

Υπνρξεώζεηο + Μαθξνπξόζεζκεο 

Υπνρξεώζεηο)/Γεληθό Σύλνιν 

Δλεξγεηηθνύ)*100 

21,41 28,22 26,68 21,38 19,50 20,64 13,98 

Υξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε (Ξέλα 

θεθάιαηα/ηδία θεθάιαηα)*100 
40,07 53,30 56,08 44,33 40,41 45,11 32,17 

Απηνρξεκαηνδφηεζε πάγησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Ίδηα 

θεθάιαηα/πάγην ελεξγεηηθό)*100 

85,00 81,69 79,77 87,92 90,47 80,09 81,68 

Παγηνπνίεζε Πεξηνπζίαο (Πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία/Σύλνιν 

ελεξγεηηθνύ)*100 

62,87 64,81 59,64 54,85 53,34 57,12 53,21 
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Πίλαθαο 25 Αξηζκνδείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κόριεπζεο θαη πεξηνπζηαθήο δηάξζξωζεο 

(κέζεο ηηκέο) 

  Μ.Ο.2004 - 2006 Μ.Ο.2000 - 2003 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΜΟΥΛΔΤΗ & ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΗ 

ΓΙΑΡΘΡΧΗ 

    

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 25,44 18,87 

Υξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε 49,82 40,51 

Απηνρξεκαηνδφηεζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ 
82,15 85,04 

Παγηνπνίεζε Πεξηνπζίαο 62,44 54,63 

 

Γηάγξακκα 15 Δμέιημε δεηθηώλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο κόριεπζεο θαη πεξηνπζηαθήο δηάξζξωζεο 

(θαηά έηνο) 
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Γανειακή Δπιβάπςνζη Υπημαηοοικονομική μόσλεςζη

Αςηοσπημαηοδόηηζη πάγιων πεπιοςζιακών ζηοισείων Παγιοποποίηζη Πεπιοςζίαρ
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Γηάγξακκα 16 Δμέιημε δεηθηώλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο κόριεπζεο θαη πεξηνπζηαθήο δηάξζξωζεο 

(κέζε) 
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Γανειακή Δπιβάπςνζη Υπημαηοοικονομική μόσλεςζη

Αςηοσπημαηοδόηηζη πάγιων πεπιοςζιακών ζηοισείων Παγιοποποίηζη Πεπιοςζίαρ
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Πίλαθαο 26 Αξηζκνδείθηεο (θαηά έηνο) 

ΔΣΗ 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ               

Πεξηζψξην Μηθηνχ Κέξδνπο 37,17 45,30 49,25 68,25 70,65 54,99 44,80 

Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο -1,66 6,87 3,01 6,65 17,38 2,31 3,75 

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

(ROE) 
-0,99 3,99 1,81 4,50 13,94 1,76 2,37 

Απφδνζε επί ηνπ πλνιηθνχ 

Δπελδπκέλνπ Κεθαιαίνπ (ROI) 
-0,53 2,04 0,92 2,33 7,22 0,78 1,03 

Απφδνζε πλνιηθψλ Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ (ROA) 
0,04 2,74 1,87 3,33 7,97 1,62 1,82 

ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ               

Κπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα 1,40 1,40 1,29 1,50 1,37 1,23 1,45 

Άκεζε Ρεπζηφηεηα 1,28 1,29 1,21 1,39 1,29 1,14 1,37 

Γείθηεο Μεηξεηψλ 0,36 0,28 0,43 0,56 0,53 0,46 0,51 

Γείθηεο Κεθαιαίνπ Κίλεζεο πξνο 

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 
0,13 0,13 0,10 0,15 0,13 0,08 0,14 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ               

Κπθινθνξηθή Σαρχηεηα Απαηηήζεσλ 1,03 0,98 1,13 1,35 1,72 1,42 1,07 

Κπθινθ. Σαρχηεηα Τπνρξεψζεσλ  0,98 0,85 0,92 1,09 1,21 1,06 0,89 

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα πλφινπ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 
0,32 0,30 0,30 0,35 0,42 0,34 0,27 

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Πάγησλ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 
0,50 0,48 0,53 0,65 0,75 0,62 0,52 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΜΟΥΛΔΤΗ & 

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΗ ΓΙΑΡΘΡΧΗ 

              

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 21,41 28,22 26,68 21,38 19,50 20,64 13,98 

Υξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε 40,07 53,30 56,08 44,33 40,41 45,11 32,17 

Απηνρξεκαηνδφηεζε πάγησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
85,00 81,69 79,77 87,92 90,47 80,09 81,68 

Παγηνπνίεζε Πεξηνπζίαο 62,87 64,81 59,64 54,85 53,34 57,12 53,21 
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Πίλαθαο 27 Αξηζκνδείθηεο (κέζε ηηκή) 

ΔΣΗ Μ.Ο.2004 - 2006 Μ.Ο.2000 - 2003 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ     

Πεξηζψξην Μηθηνχ Κέξδνπο 43,91 59,67 

Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο 2,74 7,52 

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (ROE) 1,61 5,64 

Απφδνζε επί ηνπ πλνιηθνχ Δπελδπκέλνπ 

Κεθαιαίνπ (ROI) 
0,81 2,84 

Απφδνζε πλνιηθψλ Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ (ROA) 
1,55 3,68 

ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ     

Κπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα 1,36 1,39 

Άκεζε Ρεπζηφηεηα 1,26 1,30 

Γείθηεο Μεηξεηψλ 0,36 0,52 

Γείθηεο Κεθαιαίνπ Κίλεζεο πξνο χλνιν 

Δλεξγεηηθνχ 
0,12 0,12 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ     

Κπθινθνξηθή Σαρχηεηα Απαηηήζεσλ 1,05 1,39 

Κπθινθ. Σαρχηεηα Τπνρξεψζεσλ  0,92 1,06 

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα πλφινπ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 
0,31 0,35 

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Πάγησλ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 
0,50 0,63 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΜΟΥΛΔΤΗ & ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΗ 

ΓΙΑΡΘΡΧΗ 

    

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 25,44 18,87 

Υξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε 49,82 40,51 

Απηνρξεκαηνδφηεζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ 
82,15 85,04 

Παγηνπνίεζε Πεξηνπζίαο 62,44 54,63 
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7. ύγθξηζε αξηζκνδεηθηώλ πεξηθεξεηώλ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Ηπείξνπ 

 

7.1 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο 

 

7.1.1 Δείκηης μικηού περιθωρίοσ κέρδοσς 

Ο δείθηεο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ παξνπζίαζε 

πςειφηεξεο ηηκέο ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ απφ φ,ηη ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 ζηελ κελ 

πεξηθέξεηα Ζπείξνπ αλέξρεηαη ζε 59,67% ζηε δε πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

αλέξρεηαη ζε 28,52%, ελψ γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 αγγίδεη ην 43,91% θαη 

23,95% αληίζηνηρα, παξνπζηάδνληαο πησηηθή πνξεία θαη ζηηο δχν πεξηνρέο. Ζ 

δηαθνξά κεηαμχ απηψλ ησλ πεξηθεξεηψλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηελ πεξηθέξεηα 

Ζπείξνπ νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη θπξίσο νηθνγελεηαθέο θαη σο εθ ηνχηνπ 

έρνπλ κηθξφηεξα δηνηθεηηθά έμνδα Δμάιινπ ιφγσ ηεο ρακειφηεξεο δαλεηαθήο 

επηβάξπλζεο ηνπο έρνπλ θαη κηθξφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα. 

 

7.1.2 Δείκηης καθαρού περιθωρίοσ κέρδοσς 

Ζ πνξεία ηνπ δείθηε θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο παξνπζηάδεη θαη ζηηο δχν 

πεξηθέξεηεο απμνκεηψζεηο, αθνινπζψληαο ηελ πνξεία ησλ θαζαξψλ θεξδψλ κεηά ηελ 

αθαίξεζε ησλ θφξσλ. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 ζηελ 

πεξηθέξεηα Ζπείξνπ αλέξρεηαη ζε 7,52% ζηε δε πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

αλέξρεηαη ζε 5,58%, ελψ γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 αγγίδεη ην 2,74% θαη 1,96% 

αληίζηνηρα. Ωζηφζν ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε θαηαγξάθεη ζην ηέινο ηνπ 2006 θαη ζηηο 

δχν πεξηθέξεηεο αξλεηηθέο ηηκέο, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη λέεο επελδχζεηο δελ 

απέθεξαλ αχμεζε ζην θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο. 
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7.1.3 Δείκηης αποδοηικόηηηας ιδίων κεθαλαίων (ROE) 

Ο δείθηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2000 – 2006 ζε ακθφηεξεο ηηο 

πεξηθέξεηεο παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο, θαηαγξάθνληαο αχμεζε θαηά ηελ πξψηε 

πεξίνδν 2000 -2003 θαη κείσζε θαηά ηε δεχηεξε πεξίνδν 2004 – 2006. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη θαη ζηηο δχν πεξηθέξεηεο ν δέθηεο ην έηνο 2006 

πξνζιακβάλεη αξλεηηθέο ηηκέο. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 

ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ είλαη 5,64% θαη ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

είλαη 5,27%, γηα δε ηε πεξίνδν 2004 – 2006 είλαη 1,61% θαη 1,87% αληίζηνηρα. Ζ 

κείσζε απηή δείρλεη ηε κείσζε ηεο απφδνζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζην θέξδε ησλ 

ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε 

ζηηο δχν δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο είλαη πεξίπνπ ίζε ζηηο δχν πεξηθέξεηεο, γεγνλφο 

πνπ δείρλεη φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ ηαπηίδεηαη. 

 

7.1.4 Δείκηης απόδοζης επί ηοσ ζσνολικού επενδσμένοσ κεθαλαίοσ (ROI) 

Ο δείθηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2000 – 2006 θαη ζηηο δχν πεξηθέξεηεο 

παξνπζίαζε απμνκεηψζεηο, θαηαγξάθνληαο αχμεζε θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν 2000 -

2003 θαη κείσζε θαηά ηε δεχηεξε πεξίνδν 2004 – 2006. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδνπλ νη πνιχ θαιέο επηδφζεηο ηνπ δείθηε ην έηνο 2002 θαη ζηηο δχν 

πεξηθέξεηεο. Σαπηφηεηα απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ δχν πεξηθεξεηψλ ππάξρεη θαη ην 

2006, κφλν πνπ ν δείθηεο ζηελ πεξίπησζε απηή παξνπζηάδεη αξλεηηθέο ηηκέο. 

Άιισζηε ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 ζηελ πεξηθέξεηα 

Ζπείξνπ είλαη 2,84% θαη ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο είλαη 2,55%, γηα 

δε ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 είλαη 0,81% θαη 0,97% αληίζηνηρα.  

Ζ κείσζε απηή δείρλεη φηη ν βαζκφο απνηειεζκαηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηά ηηο θνηλνηηθέο εληζρχζεηο κεηψζεθε. Δπίζεο είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 είλαη 

ζρεδφλ ίζε θαη ζηηο δχν πεξηθέξεηεο, ελψ θαηά ηε δεχηεξε πεξίνδν ν κέζνο δείθηεο 

γηα ηελ πεξηθέξεηα θεληξηθήο Μαθεδνλίαο είλαη ειαθξψο θαιχηεξνο.  
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7.1.5 Δείκηης απόδοζης επί ηων ζσνολικών περιοσζιακών ζηοιτείων (ROA) 

Ο δείθηεο παξνπζηάδεη ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά κε ηνπο ππφινηπνπο δείθηεο 

απνδνηηθφηεηαο ζε ακθφηεξεο ηηο πεξηθέξεηεο. Ζ ηειεπηαία νπνία νθείιεηαη ζηελ 

πνξεία ησλ θεξδψλ πξν ηφθσλ θαη θφξσλ. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη ηηκέο φισλ ησλ 

δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο γηα ην έηνο 2004 ζηελ πεξηθέξεηα θεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 

γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ απνδνρή 

ησλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ. Γπζηπρψο, φκσο, νη θαιέο επηδφζεηο ηνπ έηνπο απηνχ 

δελ αθνινπζνχληαη απφ αληίζηνηρα θαιέο επηδφζεηο ηα επφκελα έηε, θαη εηδηθφηεξα 

ην 2006 νπφηε ν δείθηεο θαηαγξάθεη αξλεηηθέο ηηκέο, ιφγσ ησλ ζπλνιηθψλ δεκηψλ 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη επηρεηξήζεηο ηεο ελ ιφγσ πεξηθέξεηαο. 

Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ 

αλέξρεηαη ζε 3,68%, ελψ ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζε 3,07%, γηα δε 

ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 θηάλεη ην 1,55% θαη 1,39% αληίζηνηρα.  

Παξαηεξείηαη φηη ελψ ε πεξηθέξεηα Ζπείξνπ παξνπζηάδεη πςειφηεξν ην κέζν 

πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο, ην κέζν πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο θαη ηνλ κέζν δείθηε 

απφδνζεο επί ησλ ζπλνιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ROA) ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ε δηαθνξά απηή δελ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηνπο 

ππφινηπνπο δχν δείθηεο απνδνηηθφηεηαο. Έηζη, ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο νη κέζνη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE) θαη απφδνζεο 

επί ηεο επέλδπζεο (ROI), παίξλνπλ πςειφηεξεο ηηκέο θαηά ηε δεχηεξε πεξίνδν 2004 

– 2006
 
απφ ηνπο αληίζηνηρνπο κέζνπο δείθηεο ηεο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, πεξίνδνο ε 

νπνία ζπκπίπηεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εηζξνήο ησλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ ζηελ 

πεξηθέξεηα θεληξηθήο Μαθεδνλίαο 
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Πίλαθαο 28 ύγθξηζε αξηζκνδεηθηώλ απνδνηηθόηεηαο (κέζε ηηκή) 

ΔΣΗ 
Μ.Ο.2004 

- 2006 

Μ.Ο.2003  

- 2000 

Μ.Ο.2004 

- 2006 

Μ.Ο.2003 

- 2000 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΗΠΔΙΡΟ 
ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

Πεξηζψξην Μηθηνχ Κέξδνπο 43,91 59,67 23,95 28,52 

Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο 2,74 7,52 1,96 5,58 

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

(ROE) 
1,61 5,64 1,87 5,27 

Απφδνζε πλνιηθνχ Δπελδπκέλνπ 

Κεθαιαίνπ (ROI) 
0,81 2,84 0,97 2,55 

Απφδνζε πλ. Πεξ. ηνηρείσλ (ROA) 1,55 3,68 1,39 3,07 

 

Γηάγξακκα 17 ύγθξηζε αξηζκνδεηθηώλ απνδνηηθόηεηαο (κέζε ηηκή) 
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ΗΠΔΙΡΟ Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΗΠΔΙΡΟ Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

Μ.Ο.2004 - 2006 Μ.Ο.2003 - 2000

Απιθμοδείκηερ Αποδοηικόηηηαρ

Πεπιθωπιο Μικηού Κεπδοςρ Πεπιθωπιο Καθαπος Κεπδοςρ

Αποδοηικόηηηα Ιδίων Κεθαλαίων (ROE) Απόδοζη επί ηος ςνολικού Δπενδςθένηορ Κεθαλαίος (ROI)

Απόδοζη ςνολικών Πεπιοςζιακών ηοισείων (ROA)
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7.2 Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηόηεηαο 

 

7.2.1 Δείκηης κσκλοθοριακής ρεσζηόηηηας 

Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ 2000 - 2006 παξνπζηάδεη θαη γηα ηηο δχν πεξηθέξεηεο κηθξέο απμνκεηψζεηο, 

ελψ ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ 

θηάλεη 1,39, ελψ ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ην 0,71, γηα δε ηελ πεξίνδν 

2004 – 2006 αλέξρεηαη ζην 1,36 θαη 0,96 αληίζηνηρα. 

Απφ ηελ ηηκή ηνπ κέζνπ δείθηε θαηά ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 ζπκπεξαίλνπκε φηη 

ε ηηκή ηνπ θπκαίλεηαη θαη ζηηο δχν πεξηθέξεηεο ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, γεγνλφο 

πνπ ζεκαίλεη φηη φιεο νη ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεηο έρνπλ πεξηζψξην αζθαιείαο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. πλάγεηαη επίζεο απφ 

ηελ ηηκή ηνπ κέζνπ δείθηε ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, φηη νη επηρεηξήζεηο ζηελ ελ 

ιφγσ πεξηνρή δηαηεξνχλ ζε πςειά επίπεδα ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ηνπο. 

 

7.2.2 Δείκηης άμεζης ρεσζηόηηηας 

Ζ πνξεία ηνπ δείθηε κεηαμχ ησλ εηψλ 2000 – 2006 ζε ακθφηεξεο ηηο πεξηθέξεηεο 

αθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ δείθηε ηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο. Ζ κέζε ηηκή ηνπ 

δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ ήηαλ 1,30, ελψ ζηελ 

πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο είλαη 0,65, γηα δε ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 είλαη 

1,26 θαη 0,86 αληίζηνηρα.  

Οη ηηκέο πνπ παίξλεη ν δείθηεο θαη ζηηο δχν πεξηθέξεηεο απνδεηθλχεη φηη ζπλνιηθά 

ην χςνο ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ εμαξηάηαη απφ ην ππφινηπν ησλ 

απαηηήζεσλ απφ ηξίηνπο θαη έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ πηζησηηθή πνιηηηθή θαη ηελ 

αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. Ζ δηαθνξά ζηελ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε κεηαμχ ησλ 

δχν πεξηθεξεηψλ δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ πηζησηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ νη 

επηρεηξήζεηο ηεο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, αιιά θαη απφ ην χςνο ηεο βξαρππξφζεζκεο 

δαλεηαθήο επηβάξπλζεο ηνπο, ε νπνία είλαη κηθξφηεξε απφ ηηο αληίζηνηρεο 

επηρεηξήζεηο ηεο πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 
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7.2.3 Δείκηης μεηρηηών 

Ο δείθηεο κεηξεηψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ απφ ην 2000 

έσο ην 2006 παξνπζηάδεη θαη ζηηο δχν πεξηθέξεηεο κία κηθξή κείσζε. Ο δείθηεο 

απηφο, φπσο θαη νη δχν πξνεγνχκελνη δείθηεο, εκθαλίδεη πςειφηεξεο ηηκέο γηα ηελ 

πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ αλαζθάιεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο σο πξνο ηελ θάιπςε ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπο. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 ζηελ 

πεξηθέξεηα Ζπείξνπ αλέξρεηαη ζε 0,52, ελψ ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

ζε 0,21 γηα δε ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 θηάλεη ην 0,36 θαη 0,28 αληίζηνηρα. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη ξεπζηφηεηα ζε κεηξεηά ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηηο δχν πεξηθέξεηεο 

επηδεηλψλεηαη, παξά ηηο εηζξνέο κεηξεηψλ, θεθαιαίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

θνηλνηηθέο εληζρχζεηο θαη ηνλ επηπξφζζεην δαλεηζκφ. 

 

7.2.4 Δείκηης κεθαλαίοσ κίνηζης προς ζύνολο ενεργηηικού 

Σν πξφζεκν θαη ην χςνο ηνπ δείθηε θεθαιαίνπ θίλεζεο πξνο ην ζχλνιν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ εμαξηάηαη απφ ην πξφζεκν θαη ην χςνο ηνπ «θεθαιαίνπ θίλεζεο». Γηα 

ηνλ ιφγν απηφλ ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ έρεη ζεηηθφ 

πξφζεκν. Αληίζεηα ν δείθηεο γηα ηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο είλαη θαη 

γηα ηηο δχν πεξηφδνπο αξλεηηθφο. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 

2003 ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ είλαη 0,12, ελψ ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο είλαη -0,07, γηα δε ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 είλαη 0,12 θαη -0,01 

αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο 29 ύγθξηζε αξηζκνδεηθηώλ ξεπζηόηεηαο (κέζε ηηκή) 

ΔΣΗ 
Μ.Ο.2004 

- 2006 

Μ.Ο.2003 - 

2000 

Μ.Ο.2004 

- 2006 

Μ.Ο.2003 

- 2000 

ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ ΗΠΔΙΡΟ 
ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

Κπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα 1,36 1,39 0,96 0,71 

Άκεζε Ρεπζηφηεηα 1,26 1,30 0,86 0,65 

Γείθηεο Μεηξεηψλ 0,36 0,52 0,28 0,21 

Γείθηεο Κεθ. Κίλ. πξνο χλ. Δλεξγ. 0,12 0,12 -0,01 -0,07 
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Γηάγξακκα 18 ύγθξηζε αξηζκνδεηθηώλ ξεπζηόηεηαο (κέζε ηηκή) 
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ΗΠΔΙΡΟ Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΗΠΔΙΡΟ Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

Μ.Ο.2004 - 2006 Μ.Ο.2004 - 2006 Μ.Ο.2003 - 2000 Μ.Ο.2003 - 2000

Απιθμοδέικηερ Ρεςζηόηηηαρ

Κςκλοθοπιακή πεςζηόηηηα Άμεζη Ρεςζηόηηηα Γείκηηρ Μεηπηηών Γείκηηρ Κεθαλαίος Κίνηζηρ ππορ ύνολο Δνεπγηηικού

 

 

7.3 Αξηζκνδείθηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο 

 

7.3.1 Δείκηης ηατύηηηας κσκλοθορίας απαιηήζεων 

Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ απαηηήζεσλ απφ ην 2000 έσο ην 2006 παξνπζίαζε 

ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θζίλνπζα ηάζε, ελψ ζηελ πεξηθέξεηα 

Ζπείξνπ παξακέλεη ζρεδφλ ακεηάβιεηε. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη γηα κελ ηελ 

πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, φηη ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ απαηηήζεσλ ήηαλ 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ξπζκφ αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ, γηα κελ ηελ 

πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, φηη ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ απαηηήζεσλ ήηαλ ίζνο κε ηνλ 

αληίζηνηρν ξπζκφ αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ. Πεξαηηέξσ, ελφςεη ηνπ φηη ην χςνο 

επίζεο ηνπ δείθηε εμαξηάηαη θαη απφ ηελ πηζησηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ νη 

επηρεηξήζεηο, κπνξεί θαλείο λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή 

πηζηψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο δχν απηέο πεξηθέξεηεο. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε 

γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ αλέξρεηαη ζε 1,39, ελψ ζηελ 
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πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αλέξρεηαη ζε 5,94, γηα δε ηελ πεξίνδν 2004 – 

2006 θηάλεη ην 1,05 θαη 4,39 αληίζηνηρα.  

Γηαπηζηψλεηαη φηη ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ν δείθηεο θαη ζηηο δχν 

πεξηφδνπο είλαη πςειφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηεο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ. Ζ 

δηάθνξα απηή, φπσο ζπκβαίλεη θα κε θαη απφ ηνπο δείθηεο ξεπζηφηεηαο, νθείιεηαη 

επηπξφζζεηα θαη ζην αλαινγηθά ρακειφηεξν ππφινηπν απαηηήζεσλ πνπ δηαηεξνχλ 

έλαληη ηξίησλ νη επηρεηξήζεηο ηεο πεξηθέξεηαο απηήο. Ο πςειφο αληαγσληζκφο 

αθελφο θαη ε θχζε ησλ επηρεηξήζεσλ αθεηέξνπ, ηνπο αλαγθάδεη λα αθνινπζνχλ πην 

απζηεξή πνιηηηθή είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο ηεο πεξηθέξεηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο παξά ηηο εηζπξάμεηο ησλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ, πξνηηκνχλ 

λα δηαηεξνχλ ηε ξεπζηφηεηα ηνπο ζε ρακειά επίπεδα, ελψ αληίζεηα θαη ηελ 

θπθινθνξία ησλ απαηηήζεσλ ζε πςειά επίπεδα. Σν αθξηβψο αληίζηξνθν, πνπ είλαη 

θαη ζπκβαηφ κε ηε θχζε ησλ θνηλνηηθψλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπκβαίλεη, 

ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ. 

 

7.3.2 Δείκηης ηατύηηηας κσκλοθορίας σποτρεώζεων 

Ο κέζνο δείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ππνρξεψζεσλ κεηαμχ ησλ εηψλ 2000 

θαη 2006 παξακέλεη θαη ζηηο δχν πεξηθέξεηεο ζρεδφλ ζηαζεξφο παξνπζηάδνληαο 

ειάρηζηε κείσζε, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ δχν πεξηθεξεηψλ ήηαλ ειάρηζηα κεγαιχηεξνο 

απφ ηνλ αληίζηνηρν ξπζκφ αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη νη 

ππνρξεψζεηο ησλ ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεσλ αθνινπζνχλ ηελ αχμεζε ησλ 

απαηηήζεσλ απφ ηξίηνπο, κεηά ηελ απνδνρή ησλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ θαη ηε 

δηελέξγεηα ησλ λέσλ επελδχζεσλ. 

Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ 

αλέξρεηαη ζε 1,06, ελψ ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αλέξρεηαη ζε 1,95, 

γηα δε ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 θηάλεη ην 0,92 θαη 1,76 αληίζηνηρα. 

Παξαηεξείηαη φηη φπσο θαη ζηνλ πξνεγνχκελν δείθηε, ν κέζνο δείθηεο ζηελ 

πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο παξακέλεη θαη ζηηο δχν πεξηφδνπο πςειφηεξνο 

απφ ηνλ αληίζηνηρν κέζν δείθηε ηεο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ. Δίλαη πξνθαλέο φηη νη 

επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο δηαηεξνχλ ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο αλαινγηθά ζε ρακειφηεξν επίπεδν απφ ηηο αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο ηεο 
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πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ. Ζ εμήγεζε κπνξεί λα ζπλίζηαηαη αθελφο ζηηο πην «ζθηρηέο» 

πηζηψζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο θαη αθεηέξνπ ζηελ 

πξνζπάζεηα ησλ ηειεπηαίσλ λα δηαηεξήζνπλ ην θεθάιαην θίλεζεο ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

χςνο. Δπίζεο ε κείσζε ηνπ δείθηε θαη ζηηο δχν πεξηθέξεηεο θαηά ηε δεχηεξε πεξίνδν 

2004 – 2006 ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ κείσζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη εηδηθφηεξα ηνπ 

δείθηε ηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο θαη ηνπ δείθηε ησλ κεηξεηψλ, γεγνλφο πνπ 

αλαγθάδεη ηηο επηρεηξήζεηο λα κεηψλνπλ ειεγρφκελα ην ξπζκφ κε ηνλ νπνίν εμνθινχλ 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 

7.3.3 Δείκηης κσκλοθορίας ζσνόλοσ περιοσζιακών ζηοιτείων 

Ο κέζνο δείθηεο θπθινθνξίαο ζπλφινπ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε 

ηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ παξνπζηάδεη κηθξή θζίλνπζα ηάζε κεηαμχ ησλ δχν 

πεξηφδσλ, ελψ αλαθνξηθά κε ηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο παξακέλεη 

ζρεδφλ ακεηάβιεηνο. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 ζηελ 

πεξηθέξεηα Ζπείξνπ είλαη 0,35, ελψ ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο είλαη 

0,45, γηα δε ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 είλαη 0,31 θαη 0,48 αληίζηνηρα. Ζ δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο δχν πεξηθέξεηεο κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ αλαινγηθά κεγαιχηεξε 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, αιιά θαη ζηελ 

κηθξφηεξε απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηελ πεξηθέξεηα απηή. 

 

7.3.4 Κσκλοθοριακή ηατύηηηα πάγιων περιοσζιακών ζηοιτείων 

Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εηψλ 2000 θαη 2006 παξακέλεη θαη ζηηο δχν πεξηθέξεηεο ζηαζεξφο. Ζ 

κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ είλαη 

0,63 θαη ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο είλαη 0,59, γηα δε ηελ πεξίνδν 2004 

– 2006 αλέξρεηαη ζην 0,50 θαη 0,58 αληίζηνηρα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη 

επηρεηξήζεηο ησλ δχν πεξηθεξεηψλ θαηά ηηο δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο 

δηαηεξνχλ ην πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηαζεξφ. 
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Πίλαθαο 30 ύγθξηζε αξηζκνδεηθηώλ απνηειεζκαηηθόηεηαο (κέζε ηηκή) 

ΔΣΗ 
Μ.Ο.2004 

- 2006 

Μ.Ο.2003 - 

2000 

Μ.Ο.2004 

- 2006 

Μ.Ο.2003 

- 2000 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΗΠΔΙΡΟ 
ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

Κπθινθνξηθή Σαρχηεηα Απαηηήζεσλ 1,05 1,39 4,39 5,94 

Κπθινθ. Σαρχηεηα Τπνρξεψζεσλ 0,92 1,06 1,76 1,95 

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα πλφινπ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 
0,31 0,35 0,48 0,45 

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Πάγησλ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 
0,50 0,63 0,58 0,59 

 

Γηάγξακκα 19 ύγθξηζε αξηζκνδεηθηώλ απνηειεζκαηηθόηεηαο (κέζε ηηκή) 
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2006
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Μ.Ο.2003 -
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Απιθμοδείκηερ Αποηελεζμαηικόηηηαρ

Κςκλοθοπική Σασύηηηα Απαιηήζεων Σασςηηηα Κςκλοθ. Τποσπεώζεων 

Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα ςνόλος Πεπιοςζιακών ηοισείων Κςκλοθοπιακή Σασύηηηα Πάγιων Πεπιοςζιακών ηοισείων
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7.4 Αξηζκνδείθηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Μόριεπζεο θαη 

Πεξηνπζηαθήο Γηάξζξωζεο 

 

7.4.1 Δείκηης δανειακής επιβάρσνζης 

Ζ ηηκή ηνπ δείθηε δαλεηαθήο επηβάξπλζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2000 – 

2006 απμάλεηαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, ελψ αληίζεηα 

παξακέλεη ζρεδφλ ακεηάβιεηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα 

ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ θηάλεη ην 18,87%, ελψ ζηελ 

πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θηάλεη ην 45,24%, γηα δε ηελ πεξίνδν 2004 – 

2006 αλέξρεηαη ζε 25,44% θαη 45,39% αληίζηνηρα. 

Παξαηεξείηαη φηη ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ ην χςνο ηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο, 

παξά ηελ αχμεζε, παξακέλεη ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη 

επηρεηξήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο πξνηηκνχλ λα ρξεκαηνδνηνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο απφ άιιεο πεγέο, ζε αληίζεζε κε ηηο επηρεηξήζεηο ηεο 

πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ πην πάλσ ηξφπν 

ρξεκαηνδφηεζεο ζε πςειφ βαζκφ. Ζ κηθξή αχμεζε επίζεο ηνπ κέζνπ δείθηε θαηά 

ηελ πεξίνδν 2004 -2006 ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ δείρλεη ηε ζχλαςε λέσλ δαλείσλ 

γηα ηελ θάιπςε ησλ λέσλ επελδχζεσλ. 

 

7.4.2 Χρημαηοοικονομική μότλεσζη 

Ο δείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2000 – 

2006 παξνπζηάδεη θαη ζηηο δχν πεξηθέξεηεο απμνκεηψζεηο. Σν χςνο ηνπ δείθηε 

βξίζθεηαη ζε αλάινγα επίπεδα κε απηά ηνπ κέζνπ δείθηε θαη  αθνινπζεί ην δείθηε 

δαλεηαθήο επηβάξπλζεο θαη ζηηο δχν πεξηθέξεηεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ηηκή ηνπ 

δείθηε (επνκέλσο θαη ηνπ κέζνπ δείθηε) γηα ηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 

ε νπνία ην 2003 θαη ην 2005 μεπεξλά ην 100%. Αληίζεηα, ε ηηκή ηνπ δείθηε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ παξακέλεη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. 

Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ 

είλαη 40,51%, ελψ ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο είλαη 99,43%, γηα δε ηελ 
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πεξίνδν 2004 – 2006 είλαη 40,51% θαη 93,24% αληίζηνηρα. Απφ ηελ κέζε ηηκή ηνπ 

δείθηε ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη νη ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηθέξεηα 

Ζπείξνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηηο επελδχζεηο ηνπο θπξίσο κε ίδηα θεθάιαηα (80% ΗΚ, 20% 

ΞΚ), ελψ αληίζεηα νη ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ρξεζηκνπνηνχλ εμίζνπ μέλα θαη ηδία θεθάιαηα (50% ΗΚ- 50% ΞΚ). 

 

7.4.3 Δείκηης ασηοτρημαηοδόηηζης πάγιων περιοσζιακών ζηοιτείων 

Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εηψλ 2000 θαη 2006 παξακέλεη θαη ζηηο δχν πεξηθέξεηεο ζηαζεξφο. Ζ 

κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ 

αλέξρεηαη ζε 85,04%, ελψ ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αλέξρεηαη ζε 

60,92%, γηα δε ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 θηάλεη ην 82,15% θαη 57,75% αληίζηνηρα. 

Απφ ην χςνο ηνπ κέζνπ δείθηε ηεθκαίξεηαη φηη νη ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεηο ζηελ 

πεξηθέξεηα Ζπείξνπ αμηνπνηνχλ ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπο θπξίσο (80%) γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, αληίζεηα κε ηηο 

αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηθέξεηαο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζε ζαθψο κηθξφηεξν βαζκφ. 

 

7.4.4 Δείκηης παγιοποίηζης περιοσζίας 

Ζ ηηκή ηνπ δείθηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2000 - 2006 παξνπζηάδεη 

απμνκεηψζεηο, αθνινπζψληαο ηηο κεηαβνιέο ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ 

δείθηε δαλεηαθήο επηβάξπλζεο. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 

ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ είλαη 54,63% θαη ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

είλαη 75,05%, ελψ γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 είλαη 62,44% θαη 84,38% 

αληίζηνηρα. Ζ κηθξή απηή αχμεζε ηνπ κέζνπ δείθηε θαη ζηηο δχν πεξηθέξεηεο, κεηαμχ 

ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ, δείρλεη φηη ακθφηεξεο επέλδπζαλ κεγάιν 

κέξνο ησλ εηζξνψλ ησλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 
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Πίλαθαο 31 ύγθξηζε αξηζκνδεηθηώλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο κόριεπζεο θαη πεξηνπζηαθήο 

δηάξζξωζεο (κέζε ηηκή) 

ΔΣΗ 
Μ.Ο.2004 

- 2006 

Μ.Ο.2003 - 

2000 

Μ.Ο.2004 

- 2006 

Μ.Ο.2003 

- 2000 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΜΟΥΛΔΤΗ & ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΗ 

ΓΙΑΡΘΡΧΗ 

ΗΠΔΙΡΟ 
ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 25,44 18,87 45,39 45,24 

Υξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε 49,82 40,51 93,24 99,43 

Απηνρξεκαηνδφηεζε πάγησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
82,15 85,04 57,75 60,92 

Παγηνπνίεζε Πεξηνπζίαο 62,44 54,63 84,38 75,05 

 

Γηάγξακκα 20 ύγθξηζε αξηζκνδεηθηώλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο κόριεπζεο θαη πεξηνπζηαθήο 

δηάξζξωζεο (κέζε ηηκή) 
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ΗΠΔΙΡΟ Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΗΠΔΙΡΟ Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

Μ.Ο.2004 - 2006 Μ.Ο.2004 - 2006 Μ.Ο.2003 - 2000 Μ.Ο.2003 - 2000

Απιθμοδέικηερ Υπημαηοοικονομικήρ Μόσλεςζηρ και Πεπιοςζιακήρ Γιάπθπωζηρ

Γανειακή Δπιβάπςνζη Υπημαηοοικονομική μόσλεςζη

Αςηοσπημαηοδόηηζη πάγιων πεπιοςζιακών ζηοισείων Παγιοποποίηζη Πεπιοςζίαρ
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8 ύγθξηζε ηωλ δύν πεξηθεξεηώλ κε ηνλ θιάδν 

μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεωλ 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα γίλεη ζχγθξηζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ησλ δχν 

πεξηθεξεηψλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην 

ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο. Γηα ηελ αλάιπζε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δείθηεο 

απνδνηηθφηεηαο, ξεπζηφηεηαο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο. 

 

8.1 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο 

 

8.1.1 Δείκηης μικηού περιθωρίοσ κέρδοσς 

 

Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ είλαη ζρεδφλ ππεξδηπιάζηνο ηνπ αληίζηνηρνπ δείθηε ηεο 

επηθξάηεηαο. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 ζηελ κελ 

πεξηθέξεηα Ζπείξνπ αλέξρεηαη ζε 59,67%,ελψ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο επηθξάηεηαο 

αλέξρεηαη ζε 29,37%, ελψ γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 αγγίδεη ην 43,91% θαη 

26,26% αληίζηνηρα, παξνπζηάδνληαο πησηηθή πνξεία. Αληίζεηα ε κέζε ηηκή ηνπ 

δείθηε ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο παξνπζηάδεη ζρεδφλ ίζεο ηηκέο θαη 

γηα ηηο δχν πεξηφδνπο. πγθεθξηκέλα ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε ζηελ πεξηθέξεηα 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 είλαη 28,52% θαη γηα ηελ 

πεξίνδν 2004 – 2006 είλαη 23,95%, ζε ζρέζε κε ηα πνζνζηά ηνπ δείθηε ηεο 

επηθξάηεηαο πνπ είλαη 43,91% θαη 26,26% αληίζηνηρα. 

Ο ζπλνιηθφο κέζνο φξνο ηνπ δείθηε πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ είλαη 52,92%, ηεο πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο είλαη 26,56% θαη ηεο ζπλνιηθήο επηθξάηεηαο 28,33%, γεγνλφο πνπ καο 

νδεγεί ζην πξνεγνχκελν ζπκπέξαζκα, φηη νη ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεηο ηεο 

πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ παξνπζηάδνπλ ππεξδηπιάζηα κηθηά θέξδε απφ ηηο αληίζηνηρεο 

επηρεηξήζεηο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο ζπλνιηθήο επηθξάηεηαο. 
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8.1.2 Δείκηης καθαρού περιθωρίοσ κέρδοσς 

Ζ πνξεία ηνπ δείθηε θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο παξνπζηάδεη θαη ζηηο δχν 

πεξηθέξεηεο ηηκέο πνιχ πςειφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ δείθηε ηεο 

επηθξάηεηαο θαη γηα ηηο δχν πεξηφδνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε κέζε ηηκή ηνπ 

δείθηε ηεο επηθξάηεηαο γηα ηηο πεξηφδνπο 2000 -2003 θαη 2004 – 2006 παίξλεη 

αξλεηηθέο ηηκέο. Ζ ίδηα εηθφλα παξνπζηάδεηαη θαη ζηνπο ζπλνιηθνχο κέζνπο φξνπο 

ηνπ δείθηε, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζε 5,47% ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, ζε 4,03% ζηελ 

πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη -4,31% γηα ηε ζπλνιηθή επηθξάηεηα.  

πκπεξαίλνπκε φηη νη ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεηο ησλ δχν πεξηθεξεηψλ 

θαηαγξάθνπλ ζε ζηαζεξή βάζε θέξδε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ κεηαμχ 2000 θαη 

2006, ζεκεηψλνληαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2004 – 2006 κείσζε ε φπνηα 

αθνινπζεί ηελ αληίζηνηρε επηβάξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο επηθξάηεηαο θαηά ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν. 

 

8.1.3 Δείκηης αποδοηικόηηηας ιδίων κεθαλαίων (ROE) 

Ο δείθηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2000 – 2006 παξνπζηάδεη θζίλνπζα 

πνξεία ζηηο δχν πεξηθέξεηεο, φπσο θαη ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο. Ζ ηηκή ηνπ 

κέζνπ δείθηε αθνινπζεί ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαη 

παξνπζηάδεη πςειφηεξεο ηηκέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ησλ δχν πεξηθεξεηψλ απφ ηηο 

αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο ηεο επηθξάηεηαο, ησλ νπνίσλ ν δείθηεο ηελ πεξίνδν 2004 – 

2006 ιακβάλεη αξλεηηθέο ηηκέο (-1,70%). Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

έιαβαλ θνηλνηηθέο εληζρχζεηο παξακέλεη κεγαιχηεξε απφ ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 

ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνλ κέζν 

δείθηε ησλ εηψλ 2000 - 2006 ν νπνίνο αλέξρεηαη ζε 3,91% γηα ηελ πεξηθέξεηα 

Ζπείξνπ, ζε 3,81% γηα ηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζε –ν,10% γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ηηο ζπλνιηθήο επηθξάηεηαο. 

 

8.1.4 Δείκηης απόδοζης επί ηοσ ζσνολικού επενδσμένοσ κεθαλαίοσ (ROI) 

Ο δείθηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2000 – 2006 παξνπζηάδεη ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ πξνεγνχκελν δείθηε. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 

2000 – 2003 ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ αλέξρεηαη ζε 2,84%, ζηελ πεξηθέξεηα 
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Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αλέξρεηαη ζε 2,55%, ζηε ζπλνιηθή επηθξάηεηα ζε 1,79%, 

ελψ γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε ήηαλ 0,87%, 0,97% θαη -

0,31% αληίζηνηρα. Ο κέζνο φξνο ηνπ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2006 ήηαλ ζηελ 

πεξηθέξεηα Ζπείξνπ 1,97%, ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο1,87% θαη ζηε 

ζπλνιηθή επηθξάηεηα 1,09%. 

 

Πίλαθαο 32 ύγθξηζε αξηζκνδεηθηώλ απνδνηηθόηεηαο πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ θαη Δπηθξάηεηαο 

(κέζε ηηκή) 

ΔΣΗ 
Μ.Ο.2004 

- 2006 

Μ.Ο.2003 - 

2000 

Μ.Ο.2004 

- 2006 

Μ.Ο.2003 

- 2000 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΗΠΔΙΡΟ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ 

Πεξηζψξην Μηθηνχ Κέξδνπο 43,91 59,67 26,26 29,37 

Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο 2,74 7,52 -6,12 -3,40 

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

(ROE) 
1,61 5,64 -1,70 0,71 

Απφδνζε επί ηνπ πλνιηθνχ 

Δπελδπζέληνο Κεθαιαίνπ (ROI) 
0,81 2,84 -0,31 1,79 

 

Πίλαθαο 33 ύγθξηζε αξηζκνδεηθηώλ απνδνηηθόηεηαο πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

Δπηθξάηεηαο (κέζε ηηκή) 

ΔΣΗ 
Μ.Ο.2004 

- 2006 

Μ.Ο.2003 - 

2000 

Μ.Ο.2004 

- 2006 

Μ.Ο.2003 

- 2000 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 
ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ 

Πεξηζψξην Μηθηνχ Κέξδνπο 23,95 28,52 26,26 29,37 

Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο 1,96 5,58 -6,12 -3,40 

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

(ROE) 
1,87 5,27 -1,70 0,71 

Απφδνζε επί ηνπ πλνιηθνχ 

Δπελδπζέληνο Κεθαιαίνπ (ROI) 
0,97 2,55 -0,31 1,79 
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Πίλαθαο 34 ύγθξηζε κέζωλ όξωλ αξηζκνδεηθηώλ απνδνηηθόηεηαο πεξηόδνπ 2000 - 2006 

  
M.O. 

ΗΠΔΙΡΟΤ 

Μ.Ο. ΚΔΝ. 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

Μ.Ο. 

ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ 

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ       

Πεξηζψξην Μηθηνχ Κέξδνπο 52,92 26,56 28,33 

Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο 5,47 4,03 -4,31 

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

(ROE) 
3,91 3,81 -0,10 

Απφδνζε επί ηνπ πλνιηθνχ 

Δπελδπζέληνο Κεθαιαίνπ (ROI) 
1,97 1,87 1,09 

 

8.2 Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηόηεηαο 

 

8.2.1 Δείκηης κσκλοθοριακής ρεσζηόηηηας 

Ο κέζνο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ρξνληθψλ 

πεξηφδσλ 2000 – 2003 θαη 2004 - 2006 εκθαλίδεη θαη ζηηο δχν πεξηθέξεηεο ηηκέο 

κηθξφηεξεο απφ ην δείθηε ηεο επηθξάηεηαο γηα ηηο αληίζηνηρεο πεξηφδνπο. 

πγθεθξηκέλα ν κέζνο δείθηεο αλέξρεηαη γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2003 ζηελ 

πεξηθέξεηα Ζπείξνπ ζε 1,39, 0,71 ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη 5,21 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ζπλνιηθήο επηθξάηεηαο, ελψ γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 ν 

δείθηεο αλέξρεηαη ζε 1,36, 0,96 θαη 3,55 αληίζηνηρα.  

Παξαηεξνχκε φηη νη ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεηο ησλ δχν πεξηθεξεηψλ παξά ηελ 

έληαμε ηνπο ζε θνηλνηηθά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα δηαηεξνχλ ζε ζηαζεξά 

επίπεδα ηε θπθινθνξηαθή ηνπο ξεπζηφηεηα θαη κάιηζηα ζε πνιχ ρακειφηεξν 

επίπεδν απφ ηελ αληίζηνηρα ξεπζηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ επηθξάηεηα. 

 

8.2.2 Δείκηης άμεζης ρεσζηόηηηας 

Ο κέζνο δείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο ησλ ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεσλ ησλ δχν 

πεξηθεξεηψλ γηα ηηο πεξηφδνπο 2000 – 2003 θαη 2004 – 2006 παξακέλεη αξθεηά 

ρακειφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ησλ  επηρεηξήζεσλ ηεο επηθξάηεηαο. 

Παξαηεξνχκε φηη φ κέζνο δείθηεο γηα φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν ζηελ πεξηθέξεηα 
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Ζπείξνπ αλέξρεηαη ζε 1,28, ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζε 0,74 θαη 

ζηελ επηθξάηεηα ζε 3,98. Σφζν απφ  ην ζπλνιηθφ κέζν δείθηε φζν θαη απφ ηνπο 

επηκέξνπο κέζνπο δείθηεο ζπκπεξαίλνπκε φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ εληάρζεθαλ ζηα 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα δε βειηίσζαλ ηελ άκεζε ξεπζηφηεηα ηνπο. 

 

8.2.3 Δείκηης μεηρηηών 

Ο δείθηεο κεηξεηψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ απφ ην 2000 

έσο ην 2006 παξνπζηάδεη θαη ζηηο δχν πεξηθέξεηεο ηηκέο πνιχ κηθξφηεξεο απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο κέζνπ δείθηεο ηεο ζπλνιηθήο επηθξάηεηαο Ο δείθηεο θαη ζηηο δχν 

πεξηθέξεηεο εκθαλίδεη δηαρξνληθά ζηαζεξέο ηηκέο, αληίζεηα κε ηνλ εζληθφ δείθηε ν 

νπνίνο παξνπζηάδεη ζπλερή πηψζε. πκπεξαίλνπκε φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ δέρζεθαλ 

θνηλνηηθέο εληζρχζεηο δηαηήξεζαλ ζηαζεξφ ην επίπεδν ησλ κεηξεηψλ δηαζεζίκσλ 

ηνπο. 

 

Πίλαθαο 35 ύγθξηζε αξηζκνδεηθηώλ ξεπζηόηεηαο πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ θαη Δπηθξάηεηαο (κέζε 

ηηκή) 

ΔΣΗ 
Μ.Ο.2004 

- 2006 

Μ.Ο.2003 

- 2000 

Μ.Ο.2004 

- 2006 

Μ.Ο.2003 

- 2000 

ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ ΗΠΔΙΡΟ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ 

Κπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα 1,36 1,39 3,55 5,21 

Άκεζε Ρεπζηφηεηα 1,26 1,30 2,87 4,53 

Γείθηεο Μεηξεηψλ 0,36 0,52 1,92 3,27 

 

Πίλαθαο 36 ύγθξηζε αξηζκνδεηθηώλ ξεπζηόηεηαο πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

Δπηθξάηεηαο (κέζε ηηκή) 

ΔΣΗ 
Μ.Ο.2004 

- 2006 

Μ.Ο.2003 

- 2000 

Μ.Ο.2004 - 

2006 

Μ.Ο.2003 

- 2000 

ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ 
ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ 

Κπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα 0,96 0,71 3,55 5,21 

Άκεζε Ρεπζηφηεηα 0,86 0,65 2,87 4,53 

Γείθηεο Μεηξεηψλ 0,28 0,21 1,92 3,27 
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Πίλαθαο 37 ύγθξηζε κέζωλ όξωλ αξηζκνδεηθηώλ ξεπζηόηεηαο πεξηόδνπ 2000 - 2006 

  
M.O. 

ΗΠΔΙΡΟΤ 

Μ.Ο. ΚΔΝ. 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

Μ.Ο. 

ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ 

ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ    

Κπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα 1,38 0,82 4,65 

Άκεζε Ρεπζηφηεηα 1,28 0,74 3,98 

Γείθηεο Μεηξεηψλ 0,45 0,24 2,82 

 

8.3 Αξηζκνδείθηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Μόριεπζεο θαη 

Πεξηνπζηαθήο Γηάξζξωζεο 

 

8.3.1 Δείκηης δανειακής επιβάρσνζης 

Ζ ηηκή ηνπ δείθηε δαλεηαθήο επηβάξπλζεο θαηά ηηο πεξηφδνπο 2000 – 2003 θαη 

2004 -2006 θαη γηα ηηο δχν πεξηθέξεηεο είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ 

ζπλνιηθφ δείθηε ηεο επηθξάηεηαο, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

αμηνπνίεζαλ ηηο θνηλνηηθέο εληζρχζεηο, ζπλέρηζαλ λα ρξεκαηνδνηνχλ ηηο επελδχζεηο 

ηνπο απφ άιιεο πεγέο. Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν κέζνο δείθηεο γηα ηε ζπλνιηθή 

πεξίνδν 2000 – 2006 ν νπνίνο αλέξρεηαη ζε 21,69% ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, ζε 

44,50%, ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζε 0,92 ζηελ ζπλνιηθή 

επηθξάηεηα. 

8.3.2 Χρημαηοοικονομική μότλεσζη 

Ο δείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2000 – 

2006 παξακέλεη ζε ζηαζεξφο θαη ζηηο δχν πεξηθέξεηεο. Ο κέζνο δείθηεο ηεο 

πεξηφδνπ ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ αλέξρεηαη ζε 44,50%, ζηελ πεξηθέξεηα 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζε 96,78% θαη ζηελ επηθξάηεηα ζε 72,16%. Παξαηεξνχκε 

φηη νη ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεηο ηεο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηηο 

επελδχζεηο ηνπο θπξίσο κε ίδηα θεθάιαηα ζε αληίζεζε κε ηηο επηρεηξήζεηο ηεο 

πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο ζπλνιηθήο επηθξάηεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ εμίζνπ μέλα θαη ηδία θεθάιαηα. 
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Πίλαθαο 38 ύγθξηζε αξηζκνδεηθηώλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο κόριεπζεο θαη πεξηνπζηαθήο 

δηάξζξωζεο πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ θαη Δπηθξάηεηαο (κέζε ηηκή) 

ΔΣΗ 
Μ.Ο.2004 

- 2006 

Μ.Ο.2003 

- 2000 

Μ.Ο.2004 

- 2006 

Μ.Ο.2003 - 

2000 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΜΟΥΛΔΤΗ & 

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΗ ΓΙΑΡΘΡΧΗ 

ΗΠΔΙΡΟ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 25,44 18,87 1,22 0,78 

Υξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε 49,82 40,51 35,67 90,41 

 

Πίλαθαο 39 ύγθξηζε αξηζκνδεηθηώλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο κόριεπζεο θαη πεξηνπζηαθήο 

δηάξζξωζεο πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη Δπηθξάηεηαο (κέζε ηηκή) 

ΔΣΗ 
Μ.Ο.2004 

- 2006 

Μ.Ο.2003 - 

2000 

Μ.Ο.2004 

- 2006 

Μ.Ο.2003 - 

2000 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΜΟΥΛΔΤΗ & 

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΗ 

ΓΙΑΡΘΡΧΗ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ 

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 45,39 45,24 1,22 0,78 

Υξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε 93,24 99,43 35,67 90,41 

 

Πίλαθαο 40 ύγθξηζε κέζωλ όξωλ αξηζκνδεηθηώλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο κόριεπζεο θαη 

πεξηνπζηαθήο δηάξζξωζεο ο πεξηόδνπ 2000 - 2006 

  
M.O. 

ΗΠΔΙΡΟΤ 

Μ.Ο. ΚΔΝ. 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

Μ.Ο. 

ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΜΟΥΛΔΤΗ & 

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΗ 

ΓΙΑΡΘΡΧΗ 

   

Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 21,69 45,31 0,92 

Υξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε 44,50 96,78 72,16 
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9. πκπεξάζκαηα 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πάλσ ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ 

εληάρζεθαλ ζε πξνγξάκκαηα ηνπ Γ΄ Κ.Π.. θαη αμηνπνίεζαλ θνηλνηηθέο 

δηεπθνιχλζεηο θαηά ηελ πεξίνδν 2000 – 2006 ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Ζπείξνπ, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη ζεηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ζπλέπεηεο ήηαλ ειάρηζηεο. Δπηπιένλ νη επηπηψζεηο ζηνπο δείθηεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ησλ δχν πεξηθεξεηψλ θαηά ηε δεχηεξε εμεηαδφκελε πεξίνδν 2004 – 2006 ήηαλ 

δπζκελέζηεξεο ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε πεξίνδν 2000 - 2003. Ζ απνδνηηθόηεηα, ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή κόριεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ζηηο δχν πεξηθέξεηεο παξά ηηο θνηλνηηθέο εληζρχζεηο επηδεηλψζεθε θαη κφλν ε 

ξεπζηόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο νξηαθά 

βειηηψζεθε. Δίλαη θαλεξφ φηη νη ζπγθεθξηκέλεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο δελ 

αμηνπνίεζαλ απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ηα θνηλνηηθά θνλδχιηα, κε 

δηθαηνινγψληαο έηζη ην ζθνπφ γηα ην νπνίν δφζεθαλ. 

Οη ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεηο δηαηήξεζαλ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο 

πεξηφδνπ ηνπο βαζηθνχο δείθηεο (απνδνηηθόηεηαο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

κόριεπζεο) πςειφηεξνπο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θιαδηθνχο. Αθνινχζεζαλ, φκσο 

θαηά ηε δεχηεξε εμεηαδφκελε πεξίνδν 2004 – 2006 ηελ πησηηθή πνξεία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ θιάδνπ, γεγνλφο πνπ εμεγεί σο έλα βαζκφ 

ησ θησρή επίπησζε ησλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ ζηα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγσ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζηηο δχν πεξηθέξεηεο. 

πγθεθξηκέλα ε απνδνηηθόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ κεηψζεθε θαη ζηηο δχν 

πεξηθέξεηεο ζε αλάινγν ξπζκφ κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ 2000 – 2003 θαη 2004 – 2006, 

γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε απνδνρή ησλ θνηλνηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ, ε δηελέξγεηα 

λέσλ επελδχζεσλ θαη ε επαθφινπζε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ δελ ελίζρπζε ηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεσλ. Οη δείθηεο ηνπ πεξηζωξίνπ κηθηνύ 

θέξδνπο θαη πεξηζωξίνπ θαζαξνύ θέξδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο 

Ζπείξνπ παξέκεηλαλ παξά ηελ κείσζε πςειφηεξνη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ ίδηα εηθφλα 

παξαηεξείηαη θαη ζην δείθηε Απόδνζεο πλνιηθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ 
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(ROA), δελ ζπλαληάηαη σζηφζν θαη ζηνπο δείθηεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο Ιδίωλ 

Κεθαιαίωλ (ROE) θαη Απόδνζεο επί ηνπ πλνιηθνύ Δπελδπζέληνο Κεθαιαίνπ 

(ROI), νη νπνίνη θαηά ηε δεχηεξε πεξίνδν είλαη πςειφηεξνη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο 

πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο απφ απηνχο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο 

Ζπείξνπ. 

Ζ ξεπζηόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππήξρε πξηλ ηελ απνδνρή ησλ θνηλνηηθψλ 

εληζρχζεσλ (2000 – 2003) παξέκεηλε ζηα ίδηα επίπεδα θαη θαηά ην κεηαγελέζηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ επαθνινχζεζε ησλ παξαπάλσ απνδνρψλ (2004 – 2006). Οη 

επηρεηξήζεηο ηεο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ θαη ηεο πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

δηαηεξνχλ πςειή θπθινθνξηαθή θαη άκεζε ξεπζηόηεηα θαη ν δείθηεο κεηξεηώλ 

ήηαλ ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. Ο δείθηεο Κεθαιαίν Κίλεζεο πξνο ύλνιν 

Δλεξγεηηθνύ ηεο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ δηαηήξεζε ζεηηθφ πξφζεκν, ελψ αληίζεηα ν 

ίδηνο δείθηεο γηα ηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο είρε αξλεηηθφ πξφζεκν 

ιφγσ ηνπ νξηαθά αξλεηηθνχ θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη ζηηο δχν πεξηφδνπο. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη παξά ηηο εηζξνέο ησλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ, ηελ αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ, ε ξεπζηφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζηηο δχν πεξηθέξεηεο παξέκεηλε ζρεδφλ ζηαζεξή. Σν γεγνλφο απηφ 

νθείιεηαη ζηελ πνιηηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ λα δηαηεξνχλ ππφ έιεγρν ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπο λα αληεπεμέξρνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο. 

Οη δείθηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεσλ κεηψζεθαλ 

ειάρηζηα θαη γηα ηηο δχν πεξηθέξεηεο κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ 2000 – 2003 θαη 2004 – 

2006. ινη νη δείθηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

παξέκεηλαλ θαηά ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 πςειφηεξνη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

δείθηεο ηεο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ. Ζ δηαθχκαλζε απηψλ ησλ αξηζκνδεηθηψλ δίλεη κία 

εηθφλα ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηηο δχν πεξηθέξεηεο. Γηα 

παξάδεηγκα νη δείθηεο ηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρύηεηαο Απαηηήζεωλ θαη ηεο 

Κπθινθνξηαθήο Σαρύηεηαο Τπνρξεώζεωλ, νη νπνίνη ήηαλ θαη ζηηο δχν πεξηφδνπο 

πςειφηεξνη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ 

έληνλν αληαγσληζκφ θαη ην ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ επίπεδν (πινχηνπ) ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε 

πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πνπ είλαη πινπζηφηεξε έρεη ηνπξηζηηθέο 
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επηρεηξήζεηο πνπ εηζπξάηηνπλ ηηο απαηήζεηο θαη πιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο κε 

ηαρχηεξν ξπζκφ απφ ηηο αληίζηνηρεο ηεο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ. 

Οη δείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κόριεπζεο θαη πεξηνπζηαθήο δηάξζξωζεο 

δείρλνπλ φηη θαη ζηηο δχν πεξηθέξεηεο ε δαλεηαθή επηβάξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

απμήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 αξθεηά ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ θαη 

ειάρηζηα ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ 

πάγηα ηαθηηθή ηεο δαλεηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθάζηνηε 

επελδχζεσλ ηνπο. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή κόριεπζε θαη ζηηο δχν πεξηθέξεηεο είλαη 

πςειή παξ’ φιν πνπ ζηελ πεξηθέξεηα θεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαηέγξαςε ηε δεχηεξε 

πεξίνδν κία κηθξή κείσζε. Παξαηεξείηαη φηη παξά ηελ απνδνρή ησλ θνηλνηηθψλ 

εληζρχζεσλ, νη επηρεηξήζεηο θαη ησλ δχν πεξηθεξεηψλ ζηήξημαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπο ζε πςειά μέλα θεθάιαηα, είλαη εληάζεσο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ηδία θεθάιαηα ηνπο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ παγίσλ ηνπο. 

Απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο είλαη πξνθαλέο φηη νη απνδνρή ησλ θνηλνηηθψλ 

εληζρχζεσλ απφ κέξνπο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηηο δχν ειεγρφκελεο 

πεξηθέξεηεο, δελ απέδσζαλ ηα αλακελφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. Οη 

ιφγνη πηζαλψο λα ζπλίζηαηαη ζηελ εθ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

εληζρχζεσλ ζε κε παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ζηε δηαξθή επηδίσμε 

απφθξπςεο ησλ πξαγκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ γηα θνξνινγηθνχο 

ιφγνπο. Σν ειιεληθφ θξάηνο, αιιά θαη ε επξσπατθή έλσζε νθείινπλ λα αλαπηχμνπλ 

ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο πξνθεηκέλνπ λα ειέγρνπλ καθξνπξφζεζκα ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ εληζρπφκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη κάιηζηα γηα ηθαλφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεηά ηελ έληαμε ηνπο ζε θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα. Απφ ηνλ έιεγρν ζα 

πξνθχπηνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ρξήζε θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

εηζξνψλ θαη ζα εμαζθαιίδεηαη φηη νη επξσπατθνί πφξνη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο ζε αλαπηπμηαθέο θαη παξαγσγηθέο δξάζεηο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

ν έιεγρνο απηφο, ε αλάπηπμε ελφο κνληέινπ ρξεκαηννηθνλνκηθήο έξεπλαο πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη αξηζκνδείθηεο, φπσο απηνί πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα 

κειέηε, ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε. Έηζη ε θαηαγξαθή θαη ε αλάιπζε ησλ θνηλνηηθψλ 

εληζρχζεσλ ηφζν θαηά ηελ πεξίνδν ρξήζεο απηψλ φζν θαη θαηά ηνλ κεηέπεηηα 

ρξφλν, κπνξεί λα απνηειέζεη πνιχηηκν εξγαιείν θαη νδεγφ γηα ηελ νξζή θαη 

απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε αλάινγσλ πξνγξακκάησλ ζην κέιινλ. 
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