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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 

1.1  Σύνοψη του Ιστορικού και της Ιδέας του Προγράμματος 

Είναι γεγονός πως η γαστρονομία έχει εξελιχθεί και στοχεύει στη διέγερση όλων των 

αισθήσεων πέραν της γεύσης. Οι σεφ των εστιατορίων επιδιώκουν με νέους τρόπους 

μαγειρέματος και συνδυασμούς συστατικών να ικανοποιήσουν την αυξανόμενη ανάγκη των 

καταναλωτών να δοκιμάζουν νέες γεύσεις και να μετατρέπουν το φαγητό σε εμπειρία. Η 

δημιουργικότητά τους σε συνδυασμό με τη χρήση τεχνολογίας μέσα στην κουζίνα οδήγησε 

σε μια νέα γαστρονομική τάση που ονομάζεται «μοριακή κουζίνα», η οποία χρησιμοποιεί τη 

χημεία και τη φυσική προκειμένου να διαφοροποιήσει την υφή, την εμφάνιση και τη γεύση 

διάφορων συστατικών. Στη σημερινή εποχή η μοριακή κουζίνα εντάσσεται στην μοντέρνα 

κουζίνα, η οποία αποτελεί μια μίξη παραδοσιακών συνταγών με τη μοριακή γαστρονομία. 

Πρόκειται για ένα είδος υψηλής γαστρονομίας που ανθίζει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. 

Η συγκεκριμένη οικονοτεχνική ανάλυση στοχεύει στην ίδρυση μιας επιχείρησης εστίασης 

που θα ονομάζεται «Modern Gastronomy». Η επιχείρηση θα είναι εγκατεστημένη στην 

περιοχή του Κεφαλαρίου στην Κηφισιά και θα παρέχει πιάτα της μοντέρνας ελληνικής και 

γαλλικής κουζίνας. Ιδρυτές της επιχείρησης είναι οι κ.κ. Παπαδημητρίου Μιχάλης, 

Χατζηγεωργίου Αντώνης και Ντινόπουλος Στάθης. Οι δύο πρώτοι είναι σεφ και θα 

αναλάβουν τη διοίκηση της κουζίνας του εστιατορίου, ενώ ο κ. Ντινόπουλος Στάθης θα 

αναλάβει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή. Η επιχείρηση εστίασης θα συμβάλλει στην 

περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, ενώ θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. 

Την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής ανάλυσης ενέλαβε η εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων 

ILF Consulting με συνολικό κόστος 8.000 €. 

1.2  Σύνοψη της Ανάλυσης Αγοράς και Θεμάτων Μάρκετινγκ 

 

Η εγχώρια αγορά εστίασης αποτελείται από πληθώρα επιχειρήσεων με συνέπεια την 

ύπαρξη έντονου ανταγωνισμού που συμβάλλει όμως στη βελτίωση της ποιότητας του 

προσφερόμενου φαγητού και της εξυπηρέτησης των πελατών. Οι κυριότεροι παράγοντες 

που επηρεάζουν τη ζήτηση για τις υπηρεσίες εστίασης είναι η σύνθεση του πληθυσμού, η 

απασχόληση, η τουριστική κίνηση και το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών.  
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Η υπό μελέτη επιχείρηση εστίασης έχει ως αγορά-στόχο τους κατοίκους Βορείων Προαστίων 

και γενικότερα της Αθήνας και τους τουρίστες, ενώ σκοπός της είναι να αποσπάσει μερίδιο 

αγοράς τουλάχιστον 0,02% κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας. Κάποιοι από τους 

βασικότερους ανταγωνιστές της είναι οι επιχειρήσεις: Botrini’s, Chefi, Funky Gourmet, 

Σπονδή, Hytra, Varoulko Seaside, CTC, Patio, Tudor Hall. Το εστιατόριο θα προσφέρει 

πιάτα της μοντέρνας ελληνικής και γαλλικής κουζίνας, ενώ θα παρέχει και επιπλέον 

υπηρεσίες (π.χ. ιδιωτικά & επαγγελματικά δείπνα κτλ.). Οι τιμές θα είναι υψηλές λόγω της 

υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών. Επιπλέον, τα μέσα προώθησης που θα 

χρησιμοποιηθούν θα είναι η διαφήμιση στον τύπο και στο διαδίκτυο. Το κόστος μάρκετινγκ 

εκτιμάται ότι θα φτάσει για τον πρώτο χρόνο τα 6.980 €. 

Τα έσοδα από πωλήσεις υπολογίζονται ως ποσοστό των προβλεπόμενων μελλοντικών 

πωλήσεων όλου του κλάδου. Το ποσοστό σχετίζεται με το μερίδιο αγοράς που εκτιμάται ότι 

θα έχει η επιχείρηση σε καθένα από τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας της. Ενδεικτικά, τα 

έσοδα από πωλήσεις των πρώτο χρόνο προβλέπεται να φτάσουν τα 540.600 €, τον δεύτερο 

χρόνο τα 768.000 €, τον τρίτο χρόνο τα 966.800 €, τον τέταρτο χρόνο τα 1.137.000 € και 

τον πέμπτο χρόνο τα 1.278.600 €. 

1.3  Σύνοψη Θεμάτων Πρώτων Υλών και Λοιπών Εφοδίων 

 

Οι πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης εστίασης είναι τα 

τρόφιμα και τα κρασιά και ποτά. Στα λοιπά εφόδια περιλαμβάνονται τα εφόδια κουζίνας, τα 

εφόδια σάλας, αίθουσας VIP και χώρων υποδοχής και αναμονής, τα εργαλεία καθαρισμού, 

οι στολές προσωπικού και η γραφική ύλη. Στα utilities περιέχονται η ηλεκτρική ενέργεια, το 

νερό και το φυσικό αέριο που θα χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του εσωτερικού χώρου 

του εστιατορίου. Η «Modern Gastronomy» θα λαμβάνει υπόψη της συγκεκριμένες ποιοτικές 

προδιαγραφές προκειμένου να επιλέξει τις κατάλληλες εισροές. Οι πηγές προμήθειας για τις 

εισροές θα είναι δύο, ενώ η επιχείρηση θα ακουλουθεί μία συγκεκριμένη διαδικασία 

αξιολόγησης και επιλογής των κατάλληλων προμηθευτών. 

Το συνολικό κόστος για τις πρώτες ύλες, τα λοιπά εφόδια και τα utilities στον πρώτο χρόνο 

λειτουργίας της επιχείρησης προβλέπεται στα 61.342 €. Το αντίστοιχο κόστος στο πέμπτο 

έτος «αγγίζει» τα 75.677 €. 
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1.4  Σύνοψη Θεμάτων Μηχανολογίας & Τεχνολογίας 

 

Η επιχείρηση εστίασης θα διαθέτει συνολικό εμβαδόν 250 τ.μ. και θα μπορεί να εξυπηρετεί 

54 πελάτες σε καθημερινή βάση. Στη σάλα του εστιατορίου θα βρίσκονται 10 τραπέζια 

χωρητικότητας 36 ατόμων, ενώ στην αίθουσα VIP θα υπάρχουν 3 τραπέζια χωρητικότητας 

18 ατόμων.  

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί αφορά καταρχάς τον εξοπλισμό και 

τα μηχανήματα κουζίνας. Τα μηχανήματα θα είναι σύχρονα, ασφαλή, εύχρηστα και θα 

περιλαμβάνουν πολυκοπτικά, μίξερ, πολτοποιητές, μπαιν μαρί και λοιπά μηχανήματα. Ο 

εξοπλισμός κουζίνας θα περιέχει ψυγεία θαλάμους συντήρησης και κατάψυξης, ψυγείο 

συντήρησης κρασιών, ηλεκτρικές κουζίνες και φούρνους, πλυντήρια πιάτων-ποτηριών & 

δίσκων-σκευών καθώς και λοιπό εξοπλισμό (π.χ. τραπέζια εργασίας κτλ). Επιπλέον, στον 

μηχανολογικό εξοπλισμό υπάγεται ο εξοπλισμός γραφείου λογιστηρίου, αποθήκης και WC. 

Το συνολικό κόστος του παραπάνω μηχανολογικού εξοπλισμού και των λοιπών 

συστημάτων εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τα 51.000 €.  

Το κόστος έργων Πολιτικού Μηχανικού περιλαμβάνει την κατασκευή της επιχείρησης 

εστίασης και διάφορα νομικά και φορολογικά έξοδα και αναμένεται να φτάσει τα 310.500 €.  

Το κόστος συντήρησης του κτιρίου προβλέπεται για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της 

επιχείρησης στα 1.000 €. 

1.5  Σύνοψη Θεμάτων Οργάνωσης & Γενικών Εξόδων 

 

Η επιχείρηση εστίασης «Modern Gastronomy» θα αποτελείται από τρία κύρια «τμήματα» 

που είναι η εξυπηρέτηση πελατών, η κουζίνα και το λογιστήριο, ενώ θα έχει και εξωτερικούς 

συνεργάτες (νομικό σύμβουλο και προσωπικό καθαρισμού).  

Τα γενικά έξοδα της επιχείρησης διακρίνονται σε γενικά διοικητικά έξοδα και γενικά 

βιομηχανικά έξοδα. Στα γενικά διοικητικά έξοδα συμπεριλαμβάνονται οι μισθοί διοικητικού 

προσωπικού, η ηλεκτρική ενέργεια για το γραφείο λογιστηρίου, η επικοινωνία και τα 

ασφάλιστρα του κτιρίου που αναλογούν στο λογιστήριο. Το συνολικό κόστος των παραπάνω 

για τον πρώτο χρόνο υπολογίζεται στα 35.575 €. 

Τα γενικά βιομηχανικά έξοδα περιλαμβάνουν τους μισθούς εργαζομένων, την ηλεκτρική 

ενέργεια, την επικοινωνία, τα ασφάλιστρα κτιρίου, τα ασφάλιστρα μηχανολογικού 

εξοπλισμού και τα έξοδα συντήρησης του κτιρίου και του μηχανολογικού εξοπλισμού. Το 
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συνολικό κόστος των γενικών βιομηχανικών εξόδων αναμένεται να φτάσει τα 94.628 € τον 

πρώτο χρόνο. 

1.6 Σύνοψη Θεμάτων Ανθρώπινων Πόρων 

 

Η επιχείρηση «Modern Gastronomy» θα στελεχώσει συνολικά 18 άτομα, τα οποία θα 

εργάζονται 5 μέρες την εβδομάδα (Τρίτη έως Σάββατο) και 5 ώρες την ημέρα (19:00-24:00). 

Το ανθρώπινο δυναμικό στην εξυπηρέτηση πελατών θα αποτελείται από το άτομο στην 

υποδοχή και στις κρατήσεις, τον υπεύθυνο κρασιών (σομελιέ), τους σερβιτόρους και τον 

υπεύθυνο εξυπηρέτησης πελατών. Στην κουζίνα θα εργάζονται 6 μάγειρες και 2 σεφ οι 

οποίοι θα επιβλέπουν την παρασκευή των πιάτων, ενώ θα υπάρχει και ένας υπεύθυνος για 

το λογιστήριο της επιχείρησης.  

Για την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων θα πρέπει να ακουλουθηθεί συγκεκριμένη 

διαδικασία 4 σταδίων, ενώ η τελική αξιολόγησή τους θα γίνεται από τους 3 ιδρυτές της 

επιχείρησης. Επιπλέον, θα προσφέρεται πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης για τους 

εργαζομένους ανάλογα με την θέση στην οποία θα δουλεύουν. Τα μισθολογικά έξοδα μαζί 

με τις εισφορές για τον Γενικό Διευθυντή, τους υπευθύνους και τους εργαζομένους 

αναμένεται να φτάσουν για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης περίπου τα 

186.300 €. 

Όσον αφορά τους εξωτερικούς συνεργάτες, δηλαδή το προσωπικό καθαρισμού και τον 

νομικό σύμβουλο, το ετήσιο κόστος υπολογίζεται στα 9.000 € για τον πρώτο χρόνο. 

1.7 Σύνοψη Θεμάτων Τοποθεσίας & Περιβάλλοντος 

 

Η τοποθεσία της επιχείρησης εστίασης «Modern Gastronomy» είναι στον Νομό Αττικής και 

συγκεκριμένα ο χώρος εγκατάστασής της είναι στο Κεφαλάρι Κηφισιάς σε ακίνητο έκτασης 

250 τ.μ. και με τιμή πώλησης 25.000 €. Το συνολικό κόστος σχετικό με την απόκτηση γης 

διαμορφώνεται με βάση την τιμή πώλησης του ακινήτου, τον φόρο μεταβίβασης, 

συμβολαιογραφικά και νομικά έξοδα, καθώς και έξοδα διαμόρφωσης και φτάνει τα 27.000 

€. Στο κόστος περιβαλλοντικής συμμόρφωσης περιλαμβάνεται η ενσωμάτωση του 

συστήματος ISO 14001 που αναμένεται να φτάσει τα 7.000 €.  
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1.8  Σύνοψη Χρονοδιαγράμματος Εκτέλεσης του Επενδυτικού Σχεδίου 
 

Το επενδυτικό σχέδιο χωρίζεται με χρονική σειρά σε 11 στάδια μέχρι την έναρξη λειτουργίας 

της επιχείρησης. Τα στάδια αυτά είναι: 

1ο Σύσταση ομάδας εργασίας 

2ο Σύσταση επιχείρησης 

3ο Ενέργειες χρηματοδότησης 

4ο Απόκτηση ακινήτου 

5ο Έργα Πολιτικού Μηχανικού (Κατασκευή επιχείρησης) 

6ο Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και συστημάτων 

7ο Εγκατάσταση εξοπλισμού 

8ο Προμήθεια πρώτων υλών και εφοδίων 

9ο Στελέχωση επιχείρησης 

10ο Μάρκετινγκ πριν την έναρξη λειτουργίας 

11ο Έναρξη λειτουργίας 

Η συνολική διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου αναμένεται να είναι περίπου 12 μήνες και ο 

προϋπολογισμός εκτελέσεώς του, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι άδειες και το κόστος 

σύστασης της επιχείρησης, νομικά έξοδα, έξοδα κατασκευαστικής περιόδου και λοιπές 

προκαταρκτικές δαπάνες, προβλέπεται να φτάσει τα 6.000 €. 

1.9 Σύνοψη Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης & Αξιολόγησης της Επένδυσης 

 

Το συνολικό κόστος επένδυσης αναμένεται να είναι 425.767 €. Όσον αφορά τις πηγές 

χρηματοδότησης, το 40% θα προέρχεται από τραπεζικό δανεισμό, ενώ το υπόλοιπο 60% 

με ίδια κεφάλαια. Το έτος 2019 που αποτελεί τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης 

θα αποτελέσει περίοδο χάριτος και δεν θα απαιτείται η καταβολή της δόσης, ενώ τα επόμενα 

έτη η ετήσια δόση υπολογίζεται στα 30.281 €. Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών για 

το πρώτο έτος προβλέπεται να είναι 298.749 €, ενώ οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης 

φτάνουν τα 22.196 €. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη γραμμική μέθοδο για 10 έτη 
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και «αγγίζουν» κάθε έτος τα 37.657 €. Η επιχείρηση αναμένεται να παρουσιάσει κέρδη, και 

συγκεκριμένα στο πρώτο έτος προβλέπεται καθαρό κέρδος 178.970 € και στο πέμπτο 

705.917 €. 

1.10 Συμπεράσματα 

 

Με χρήση διάφορων μεθόδων χρηματοοικονομικής αξιολόγησης της επένδυσης προκύπτει 

ότι η περίοδος επανείσπραξης της επένδυσης είναι περίπου τα δύο χρόνια, ο συντελεστής 

απόδοσης συνολικού κεφαλαίου φτάνει το πρώτο έτος το 42,03% και η καθαρή παρούσα 

αξία είναι θετική και υπολογίζεται στα 1.367.248 €. Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι η 

επένδυση είναι βιώσιμη και αποδοτική μελλοντικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

2.1 Ιστορικό του Προγράμματος 

 

Η συγκεκριμένη οικονομοτεχνική ανάλυση πραγματοποιείται για την ανεύρεση επενδυτικών 

ευκαιριών στον κλάδο της εστίασης. Βασικός λόγος για τη διεξαγωγή της ανάλυσης αποτελεί 

το γεγονός πως τα τελευταία χρόνια το καταναλωτικό κοινό εκφράζει έντονα την ανάγκη να 

ανακαλύψει νέες γεύσεις ή ακόμη περισσότερο νέους τρόπους να βιώνει την εμπειρία της 

γεύσης, καθώς και ότι η έννοια της γαστρονομίας έχει εξελιχθεί σημαντικά. 

Αναλυτικότερα, η γαστρονομία δεν αποτελεί πλέον την απλή κατανάλωση φαγητού που είναι 

απαραίτητη για την επιβίωση, αλλά την τέχνη απόλαυσης εκλεκτής τροφής, στην οποία και 

περιλαμβάνεται όχι μόνο η επιλογή και η παρασκευή της τροφής, αλλά και το σερβίρισμά 

της. Σήμερα, η γαστρονομία έχει αναδειχθεί σε μια συνεχή ανάμειξη συστατικών και 

γεύσεων, με σκοπό την απόλαυση αλλά και τη διέγερση όλων των αισθήσεων, πέρα από 

την αίσθηση της γεύσης. Οι σεφ αναζητούν συνεχώς νέους συνδυασμούς, νέους τρόπους 

μαγειρέματος και τρόπους να κάνουν το φαγητό όχι μόνο γεύση αλλά και εμπειρία. Η 

αστείρευτη δημιουργικότητα και το ταλέντο που βλέπουμε σήμερα στις κουζίνες των 

διάσημων εστιατορίων μαζί με την εισαγωγή και χρήση της τεχνολογίας και της επιστήμης 

μέσα στη κουζίνα έχουν οδηγήσει στην ανάδειξη νέων τάσεων, που κατά κάποιους 

αποτελούν πραγματική επανάσταση, ενώ κατά άλλους απλό επαναπροσδιορισμό της καλής 

κλασικής κουζίνας. 

Στο κέντρο αυτής της διάθεσης για πειραματισμό και εξέλιξη βρίσκεται μια νέα γαστρονομική 

τάση που ονομάζεται «μοριακή κουζίνα». Πρόκειται για μια κουζίνα που χρησιμοποιεί τη 

χημεία και τη φυσική προκειμένου να διαφοροποιήσει την υφή, την εμφάνιση και τη γεύση 

διάφορων συστατικών. Η ιστορία της είναι σχετικά πρόσφατη. Πιο συγκεκριμένα, το 1988 

ήταν η χρονιά όπου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η έννοια της μοριακής κουζίνας από 

τον Γάλλο χημικό Hervé This και τον καθηγητή φυσικής Nichola Kurti. Οι δυο τους 

αποφάσισαν να εισάγουν στη μαγειρική και στην κουζίνα τη φυσική και τη χημεία και 

προσπάθησαν να κατανοήσουν τις φυσικοχημικές μεθόδους που συντελούνται κατά τη 

διάρκεια του μαγειρέματος και κατόρθωσαν να ανακαλύψουν νέους τρόπους ή να 
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“διορθώσουν” ήδη υπάρχοντες ώστε να βελτιώσουν το άρωμα, τη γεύση και την υφή των 

φαγητών. 1 

Στις μέρες μας, η μοριακή κουζίνα έχει ενταχθεί στο γενικότερο πλαίσιο της ανατρεπτικής/ 

μοντέρνας ή πρωτοποριακής κουζίνας («nouveau cuisine» ή «avant garde cuisine»)  και 

εκπροσωπείται από τους μεγαλύτερους σεφ στον κόσμο όπως ο Ferran Adria, ενώ όλο και 

μεγαλύτερη σημασία δίνεται στη διαμόρφωση του χώρου και τη γενική εμπειρία που 

σχεδιάζεται για τον πελάτη στο εστιατόριο, από την εξυπηρέτηση μέχρι τα στοιχεία του 

περιβάλλοντος (π.χ. διακόσμηση, χρώματα κτλ), προκειμένου η αίσθηση που προκαλείται 

να είναι παρόμοια με την απόλαυση που βιώνει κάποιος όταν ακούει το αγαπημένο του 

τραγούδι ή βλέπει την αγαπημένη του ταινία. Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζονται δύο 

πιάτα μοριακής γαστρονομίας του σεφ Ferran Adria έτσι όπως σερβίρονταν στο εστιατόριό 

του El bulli.2  

 

Εικόνα 2.1  Πράσινο πεύκο με εγχυμένο σορμπέ και ψητά κουκουνάρια 

 

 

Εικόνα 2.2 Κοράλι από σοκολάτα και βατόμουρο 

 

                                                             
1  https://www.madameginger.com/kitchen-secrets/pos-ti-giati/μοριακή-γαστρονομία-επιστήμη-μαγειρ 
2 https://www.finedininglovers.com/blog/food-drinks/el-bulli-dishes/ 

 

https://www.madameginger.com/kitchen-secrets/pos-ti-giati/μοριακή-γαστρονομία-επιστήμη-μαγειρ
https://www.finedininglovers.com/blog/food-drinks/el-bulli-dishes/
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2.2 Περιγραφή της Ιδέας του Επενδυτικού Σχεδίου 

 

Το επενδυτικό σχέδιο πραγματοποιείται για να διαπιστωθεί αν είναι συμφέρουσα η 

επένδυση για την ίδρυση και δραστηριοποίηση μίας καινοτόμου επιχείρησης εστίασης 

μοντέρνας κουζίνας.  

2.2.1 Τόπος του Επενδυτικού Σχεδίου  

 

Η επιχείρηση εστίασης θα εγκατασταθεί στα βόρεια προάστια του Νομού Αττικής και 

συγκεκριμένα στην περιοχή Κεφαλαρίου της Κηφισιάς. Η επιλογή της συγκεκριμένης 

τοποθεσίας έγινε με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Καταρχήν, το Κεφαλάρι είναι μια ήσυχη 

περιοχή που διαθέτει φυσική ομορφιά, το οποίο την καθιστά ελκυστική επιλογή. Επιπλέον, 

αποτελεί δημοφιλή προορισμό των κατοίκων της Αττικής, καθώς επίσης και των τουριστών. 

Ακόμη, στην περιοχή του Κεφαλαρίου δεν υπάρχει μέχρι στιγμής εστιατόριο που να παρέχει 

τόσο εκλεπτυσμένες γεύσεις, όπως αυτές της μοντέρνας/πρωτοποριακής κουζίνας. 

2.2.2 Υπηρεσία 

 

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της επιχείρησης εστίασης είναι η ιδιαίτερη κουζίνα 

την οποία θα προσφέρει, η οποία αποτελεί ένα είδος μίξης της παραδοσιακής ελληνικής και 

της γαλλικής κουζίνας με τη μοριακή κουζίνα. Αυτό αποτελεί και έναν από τους βασικούς 

λόγους για τους οποίους θα επισκέπτονται το εστιατόριο, καθώς το κίνημα της avant garde 

γαστρονομίας που ανθίζει τα τελευταία χρόνια σε όλες τις μεγάλες δυτικές πόλης μετατρέπει 

το φαγητό σε πραγματική εμπειρία, και στην Ελλάδα αυτό το είδος κουζίνας υιοθετείται προς 

το παρόν από λίγα εστιατόρια. 

2.2.3 Ιδρυτές  

 

Ιδρυτές της επιχείρησης εστίασης είναι οι κ.κ. Παπαδημητρίου Μιχάλης, Χατζηγεωργίου 

Αντώνης και Ντινόπουλος Στάθης. Οι δύο πρώτοι είναι σεφ, οι οποίοι έχουν ακολουθήσει 

σπουδές μαγειρικής στη Γαλλία και έχουν δουλέψει σε πολύ μεγάλα και πρωτοποριακά 

εστιατόρια σε διάφορες χώρες. Ο κ. Ντινόπουλος Στάθης έχει σπουδές πάνω στη διοίκηση 

επιχειρήσεων και εργασιακή εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων εστίασης στο εξωτερικό. 

Οι τρεις τους αποφάσισαν πως θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι της εναλλακτικής 

μαγειρικής και γύρισαν στην Ελλάδα προκειμένου να προσφέρουν αυτή τη διαφορετική 

εμπειρία στο ελληνικό κοινό. 
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2.2.4 Χρηματοδότηση 

 

Όσον αφορά την κεφαλαιακή διάρθωση της επιχείρησης, το 60% θα προέρχεται από 

κεφάλαια των ίδιων των επενδυτών, ενώ το 40% θα προέρχεται από εξωτερική 

χρηματοδότηση. 

2.2.5 Λειτουργία της Επιχείρησης 

 

Ο τρόπος έκδοσης Αδειών Λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης βασίζεται στον Ν. 

4442/2016 και στην Υπουργική Απόφαση Υ.Α.Αριθμ.Οικ.16228/2017. Σύμφωνα με τους 

παραπάνω, οι ιδρυτές των επιχειρήσεων εστίασης πρέπει να γνωστοποιούν τη 

δραστηριότητά τους στην Αδειοδοτούσα Αρχή (Δήμος) και να πληρούν όλους τους όρους 

της κείμενης πολεοδομικής, υγειονομικής και πυροσβεστικής νομοθεσίας, καθώς εκ των 

υστέρων μπορεί να προκύψει έλεγχος και πρόστιμο σε περίπτωση αμελείας στην τήρηση 

των όρων ή των εγγράφων που πρέπει να φυλάσσονται στην επιχείρηση. Σε αυτό το σημείο 

πρέπει να αναφερθεί ότι πριν την γνωστοποίηση, οι επιχειρηματίες πρέπει να πάρουν 

βεβαίωση (ή προέγκριση) από τον Δήμο ότι η επιχείρηση εστίασης μπορεί να ιδρυθεί στη 

συγκεκριμένη τοποθεσία που έχει επιλεγεί. Η βεβαίωση χορηγείται εντός δεκαπέντε ημερών 

από την υπηρεσία του Δήμου και ισχύει για πέντε μήνες, εντός των οποίων θα πρέπει να 

έχει υποβληθεί η γνωστοποίηση.3 

2.2.6 Οικονομική και Κοινωνική Συμβολή του Επενδυτικού Σχεδίου 

 

Η ίδρυση της επιχείρησης εστίασης θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, 

μεγενθύνοντας την αξία της συνολικής αγοράς. Επιπλέον, θα οδηγήσει και στην ανάπτυξη 

της τουριστικής κίνησης του Κεφαλαρίου, καθώς ολοένα και περισσότεροι Έλληνες και 

τουρίστες θα προβούν στο νέο εστιατόριο προκειμένου να δοκιμάσουν τα πρωτοποριακά 

πιάτα της μοντέρνας κουζίνας. Ακόμη, η νέα επιχείρηση θα συνεισφέρει στην οικονομία 

δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, αφού θα προσληφθεί προσωπικό για την 

εξυπηρέτηση των πελατών. 

                                                             
3 http://www.adeiesleitourgias.gr/αδειες-καταστημάτων-υγ/  

 

http://www.adeiesleitourgias.gr/αδειες-καταστημάτων-υγ/
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2.3 Οικονομοτεχνική Ανάλυση 

 

Η εκπόνηση της οικονομοτεχνικής ανάλυσης ανατέθηκε σε μια από τις καλύτερες και ταχέως 

αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, την ILF Consulting.   

2.4 Κόστος Εκπόνησης Οικονομοτεχνικής Ανάλυσης 

 

Για την οικονομοτεχνική ανάλυση απαιτούνται έξι ανθρωπομήνες εργασίας και το κόστος 

της ανέρχεται σε 6.000 €. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της οικονομοτεχνικής 

ανάλυσης πραγματοποιήθηκαν προπαρασκευαστικές έρευνες με τη μορφή 

ερωτηματολογίων σχετικά με τη ζήτηση που θα είχε η υπό μελέτη επιχείρηση εστίασης στην 

περιοχή του Κεφαλαρίου, καθώς και έρευνες για να εξεταστούν τα διάφορα κόστη για την 

απόκτηση του εστιατορίου και διάφορα νομικά ζητήματα. Στον παρακάτω πίνακα 

αναγράφεται το συνολικό κόστος που θα καλυφθεί από τους επενδυτές. 

Πίνακας 2.1 Συνολικά Κόστη για την Εκπόνηση της Οικονομοτεχνικής Ανάλυσης 

Περιγραφή Κόστος (€) 

Οικονομοτεχνική ανάλυση 6.000 

Προπαρασκευαστικές Έρευνες 2.000 

ΣΥΝΟΛΟ 8.000 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 

3.1 Ορισμός της Αγοράς και Ανάλυση της Δομής της 

 

Η εγχώρια αγορά εστίασης συνδυάζει χαρακτηριστικά του επισιτιστικού τομέα και του τομέα 

αναψυχής. Είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, καθώς 

συνδέεται άμεσα με τον εσωτερικό αλλά και τον εισερχόμενο τουρισμό. 

Οι επιχειρήσεις εστίασης είναι καταστήματα στα οποία προσφέρεται ποικιλία φαγητών με τη 

συνοδεία ή μη ποτών σε καθισμένους πελάτες, ώστε να αποτελούν πλήρες γεύμα. Η 

εξυπηρέτηση των πελατών γίνεται αποκλειστικά από σερβιτόρους και συνεπώς δεν 

ακολουθείται το σύστημα self-service. Υπάρχουν πολλά είδη επιχειρήσεων εστίασης, όπως 

εστιατόρια, ψαροταβέρνες, ψητοπωλεία, οβελιστήρια (σουβλατζίδικα), πιτσαρίες και σνακ-

μπαρ. Τα τελευταία χρόνια με την παγκοσμιοποίηση των αγορών και το άνοιγμα της 

εγχώριας αγοράς αναψυχής και τουρισμού έχουν εισέλθει στον κλάδο νέες τάσεις, όπως 

οργανωμένες επιχειρήσεις-αλυσίδες εστίασης από το εξωτερικό (π.χ. AppleBees). 4 

3.1.1 Προϊόντα – Υπηρεσίες 

 

Στον κλάδο εστίασης προϊόντα θεωρούνται τα τρόφιμα και ποτά που προσφέρονται στους 

πελάτες ή αλλιώς η κουζίνα ανάλογα πάντα με το είδος του καταστήματος. Για παράδειγμα, 

στις ψαροταβέρνες προσφέρονται κυρίως ψάρια και κάθε είδους άλλα αλιεύματα, ενώ στις 

πιτσαρίες πίτσες και συναφή παρασκευάσματα με βάση τη ζύμη. Οι βασικές υπηρεσίες που 

προσφέρονται στις επιχειρήσεις εστίασης είναι η κράτηση τραπεζιών (τηλεφωνικά ή μέσω 

διαδικτύου), υπηρεσίες parking, υπηρεσίες catering, επαγγελματικά και ιδιωτικά δείπνα κτλ. 

Επιπλέον, είναι πιθανό να παρέχονται υπηρεσίες αναψυχής, όπως ζωντανή μουσική.  

Η επιχείρηση για την οποία πραγματοποιείται η συγκεκριμένη ανάλυση θα παρέχει τις εξής 

υπηρεσίες: online κράτηση τραπεζιών, ιδιωτικά δείπνα (private cheffing), επαγγελματικά 

δείπνα (business lunch) και υπηρεσίες catering.  

3.1.2 Πελάτες 

 

Οι πελάτες των επιχειρήσεων εστίασης είναι οι καταναλωτές που απευθύνονται σε αυτές. Η 

κάθε κατηγορία καταστημάτων ανάλογα με το μενού και τις τιμές που έχει προσελκύει 

                                                             
4 ICAP GROUP AE 
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διαφορετικούς πελάτες. Πιο συγκεκριμένα, τα γκουρμέ εστιατόρια απευθύνονται σε 

καταναλωτές που διαθέτουν ένα υψηλό εισόδημα και τους αρέσουν οι εκλεπτυσμένες 

γεύσεις, ενώ οι ψαροταβέρνες απευθύνονται σε καταναλωτές της μεσαίας κοινωνικής τάξης 

που προτιμούν τα θαλασσινά. 

Η επιχείρηση για την οποία πραγματοποιείται η οικονομοτεχνική ανάλυση στοχεύει σε 

πελάτες που έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Είναι Έλληνες κάτοικοι ή τουρίστες στην περιοχή της Αθήνας 

 Έχουν υψηλό εισόδημα 

 Είναι κατά μέσο όρο 30 ετών και άνω 

 Είναι λάτρεις της μοντέρνας ελληνικής/γαλλικής κουζίνας ή αγαπούν την παραδοσιακή 

ελληνική/γαλλική κουζίνα και επιθυμούν να δοκιμάσουν πρωτοποριακά πιάτα 

 Τους αρέσει η δημιουργικότητα και η καινοτομία και ασφαλώς το ποιοτικό φαγητό 

3.1.3 Ανταγωνιστές 

 

Ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος στον κλάδο εστίασης, καθώς είναι χιλιάδες οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Οι περισσότερες από αυτές είναι εστιατόρια 

που προσφέρουν μεσογειακή, διεθνή και ethnic κουζίνα και βρίσκονται στην Αθήνα. Οι 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κλάδο είναι οι εξής: OLYMPUS PLAZA A.E., 

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ Α.Ε., FRIDAY’S ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α.Ε., ΑΦΟΙ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ A.E. 

Επειδή η υπό εξέταση επιχείρηση θα παρέχει πιάτα της μοντέρνας ελληνικής και γαλλικής 

κουζίνας και θα απευθύνεται σε κατοίκους ή τουρίστες της Αθήνας, οι ανταγωνιστές της 

θεωρούνται γκουρμέ εστιατόρια που προσφέρουν ανάλογου είδους κουζίνα και βρίσκονται 

στην πρωτεύουσα. Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις θεωρούνται οι παρακάτω: 

 Botrini’s 

 Chefi 

 Funky Gourmet 

 Σπονδή 

 Hytra 

 Varoulko Seaside 

 CTC 

 Patio 

 Tudor Hall 
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3.1.4 Προμηθευτές 

 

Στον κλάδο εστίασης προμηθευτές θεωρούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων-επαγγελματικών 

χώρων, έτσι ώστε η επιχείρηση να βρει «στέγη» και μάλιστα σε μια εμπορική περιοχή, εκτός 

αν το ακίνητο είναι ιδιόκτητο. Επιπροσθέτως, κύριοι προμηθευτές είναι οι εταιρείες 

παραγωγής, εισαγωγής και εμπορίας πρώτων υλών για την προετοιμασία των γευμάτων 

(τρόφιμα και ποτά) που προσφέρονται στους πελάτες. Επιπλέον, στους προμηθευτές 

ανήκουν οι εταιρείες που παρέχουν τον εξοπλισμό της κουζίνας (π.χ. κατσαρόλες, τηγάνια) 

και του γενικού εσωτερικού χώρου (π.χ. τραπέζια, καρέκλες), καθώς και διάφορα άλλα 

εφόδια, όπως για παράδειγμα εργαλεία καθαρισμού και στολές προσωπικού. Ακόμη, 

προμηθευτές των επιχειρήσεων εστίασης είναι οι εταιρείες που παρέχουν ηλεκτρική 

ενέργεια, νερό και φυσικό αέριο ή πετρέλαιο (Utilities) για την ομαλή λειτουργία τους. 

Η εξεταζόμενη επιχείρηση θα πρέπει να χτίσει καλές και μακροχρόνιες σχέσεις με όλους 

τους παραπάνω προμηθευτές, έτσι ώστε να ικανοποιεί τους πελάτες της σε καθημερινή 

βάση και να λαμβάνει συνεχώς θετικές αξιολογήσεις από αυτούς. 

3.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου 

 

Ο κλάδος της εστίασης αποτελείται από έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που είναι 

διάσπαρτες σε όλη την επικράτεια, ενώ «αλληλοεπικαλύπτονται» όσον αφορά το αντικείμενο 

δραστηριότητας και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο, το καταναλωτικό 

κοινό έχει στη διάθεσή του ένα εύρος επιλογών. Οι επιχειρήσεις εστίασης υποχρεούνται να 

λειτουργούν βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, το οποίο καθορίζει διάφορα θέματα 

σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια, τα εργατικά, θέματα αγορανομικού και υγειονομικού 

ενδιαφέροντος κ.α. Οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου είναι μικρού μεγέθους και 

λειτουργούν ως φυσικά πρόσωπα (ατομικές). Επιπλέον, η ύπαρξη πληθώρας 

καταστημάτων εστίασης, πολλά από τα οποία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, 

έχει σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του 

κλάδου, γεγονός όμως που συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του προσφερόμενου 

φαγητού, αλλά και της εξυπηρέτησης των πελατών. 5 

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για τις υπηρεσίες εστίασης είναι το 

διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, καθώς και η εξέλιξη της τουριστικής κίνησης 

                                                             
5 ICAP GROUP AE 



15 
 

(εισερχόμενος και εσωτερικός τουρισμός). Τα τελευταία έτη λόγω της οικονομικής 

κατάστασης της χώρας το διαθέσιμο εισοδήμα των καταναλωτών συρρικνώθηκε και η 

αγοραστική τους δύναμη μειώθηκε, οξύνοντας με αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνισμό μεταξύ 

των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, η ζήτηση που 

σχετίζεται με την ανάγκη του καταναλωτικού κοινού για συνδυασμό σίτισης και ψυχαγωγίας 

είναι ανελαστική και έτσι ο κλάδος της εστίασης δείχνει να επηρεάζεται σε μικρότερο βαθμό 

από ότι άλλοι κλάδοι από την οικονομική κρίση της χώρας που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Επιπλέον, συχνά παρατηρείται το φαινόμενο αρκετά εστιατόρια να έχουν εφήμερη 

παρουσία στην αγορά, κυρίως λόγω έλλειψης εμπειρίας, γνώσεων, οργάνωσης και 

μακροχρόνιας επιχειρηματικής προοπτικής. Είναι γεγονός πως τόσο η πολυδιάσπαση του 

κλάδου όσο και η συνεχής ζήτηση για σίτιση και ψυχαγωγία ενισχύουν τις προοπτικές του 

κλάδου για περαιτέρω ανάπτυξη, εξέλιξη, αλλά και βελτίωση των προσφερόμενων 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

3.3 Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς 

 

3.3.1 Συνολικό Μέγεθος της Εγχώριας Αγοράς 

 

Τα στοιχεία που αφορούν την εγχώρια αγορά εστίασης αντλήθηκαν από την κλαδική μελέτη 

της ICAP που πραγματοποιήθηκε το έτος 2016. Ο Πίνακας 3.1 παρουσιάζει τα έσοδα που 

προέρχονται από υπηρεσίες εστίασης. 

Πίνακας 3.1 Εξέλιξη του Συνολικού Μεγέθους Εγχώριας Αγοράς Εστίασης (2005-2016) 

Έτος Αξία (€ εκατ.) Μεταβολή 

2005 4.100,5 - 

2006 4.920,5 20,0% 

2007 5.614 14,1% 

2008 6.405,5 14,1% 

2009 5.600 -12,6% 

2010 5.150 -8,0% 

2011 4.750 -7,8% 

2012 3.750 -21,1% 

2013 3.500 -6,7% 

2014 3.420 -2,3% 

2015 3.270 -4,4% 
2016* 3.150 -3,7% 

   *Πρόβλεψη                                               Πηγή: ICAP GROUP AE 
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Σύμφωνα με τα ευρήματα της πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε εκτεταμένο 

δείγμα επιχειρήσεων από την ICAP GROUP AE, η εγχώρια αγορά εστίασης παρουσίασε 

σημαντική ανάπτυξη μέχρι και το έτος 2008, καθώς ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις 

εστίασης έκαναν την εμφάνισή τους. Την τελευταία όμως επταετία λόγω της οικονομικής 

ύφεσης, το μέγεθος της εγχώριας αγοράς εστίασης παρουσίασε σημαντική μείωση. Πιο 

συγκεκριμένα, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης την περίοδο 2009-2015 διαμορφώθηκε σε 

-9,2%. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι από το έτος 2013 και μετά παρατηρείται 

αποκλιμάκωση του ρυθμού μείωσης, γεγονός που οφείλεται ως ένα βαθμό και στην αύξηση 

της τουριστικής κίνησης προς την Ελλάδα (αφίξεις αλλοδαπών τουριστών). 

Η εξεταζόμενη αγορά το έτος 2015 εκτιμήθηκε στα €3.270 εκατ., μειωμένη κατά 4,4% έναντι 

του 2014. Περαιτέρω πτώση εκτιμάται ότι παρουσίασε η συνολική αξία της αγοράς εστίασης 

και το 2016, με ποσοστό μεταξύ 3,5% και 4%. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με πηγές της αγοράς δεν έχει μειωθεί 

τόσο πολύ η «κίνηση» των ατόμων στις επιχειρήσεις εστίασης, όσο η αξία της κατανάλωσης 

αυτών (μικρότερες μέσες αποδείξεις), έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις. 

3.3.1.a Διάκριση της Αγοράς Εστίασης ανά Κατηγορία Καταστημάτων 

 

Όσον αφορά τη διάκριση ανά κατηγορία καταστημάτων, οι επιχειρήσεις εστίασης μπορούν 

να ομαδοποιηθούν σε πέντε κύριες κατηγορίες με βάση τη θεματική ομοιογένεια. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία τoυ 2015 της ICAP GROUP AE, κυρίαρχη κατηγορία στην 

οποία ανήκει περίπου το 32,4% των επιχειρήσεων εστίασης είναι τα καταστήματα bistro, all 

day bar-restaurants και καφεστιατόρια. Η συγκεκριμένη ομάδα καταστημάτων προσφέρει 

ένα μεγάλο εύρος γευμάτων και έχει το εκτενέστερο ωράριο λειτουργίας, με αποτέλεσμα να 

απευθύνεται σε ευρύτερο ποσοστό του καταναλωτικού κοινού. Η αμέσως επόμενη 

κατηγορία «ταβέρνες,μεζεδοπωλεία, ψητοπωλεία», όπως προκύπτει από το παρακάτω 

διάγραμμα, κατέγραψε τα τελευταία έτη ποσοστιαία αύξηση, αγγίζοντας το 2015 το ποσοστό 

22,9%.  

Ακολουθεί η κατηγορία των καταστημάτων Casual Dining, ενός επιχειρηματικού concept το 

οποίο προέρχεται από τις Η.Π.Α. και αποτελεί ενδιάμεσο ανάμεσα στα παραδοσιακά 

εστιατόρια και τα ταχείας εξυπηρέτησης (fast-food), αποσπώντας το 2015 μερίδιο της 

τάξεως 18,3%. Η τέταρτη κατηγορία αφορά τα εστιατόρια που διαθέτουν μεσογειακή, διεθνή 
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ή ethnic κουζίνα με μερίδιο 15,1%, ποσοστό μειωμένο συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές. 

Η τελευταία κατηγορία που περιλαμβάνει τις πιτσαρίες και τα ιταλικά εστιατόρια συμμετέχει 

με ποσοστό 11,3%. Οι παραπάνω κατηγορίες εμφανίζονται συνοπτικά ως εξής: 

Α: Ταβέρνες, μεζεδοπωλεία, ψητοπωλεία 

Β: Bistro, all day bar restaurants, καφεστιατόρια 

Γ: Μεσογειακή, διεθνής και ethnic κουζίνα 

Δ: Πιτσαρίες & ιταλική κουζίνα 

Ε: Casual Dining 

Η εγχώρια αγορά εστίασης ανά κατηγορία καταστημάτων αποτυπώνεται στο παρακάτω 

διάγραμμα. 

 

 

Διάγραμμα 3.1 Διάκριση της Εγχώριας Αγοράς Εστίασης ανά Κατηγορία Καταστημάτων (2015) 

Πηγή: ICAP GROUP AE 
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3.3.1.b  Διάκριση της Εγχώριας Αγοράς Εστίασης με βάση το κουβέρ  

 

Το κουβέρ αποτελεί τη μέση κατά κεφαλή δαπάνη για το καταναλωτικό κοινό και οι 

επιχειρήσεις εστίασης μπορούν να κατανεμηθούν στην εγχώρια αγορά με βάση το κουβέρ 

σε τέσσερις κατηγορίες. Η πρωτογενής έρευνα της ICAP GROUP AE για το έτος 2015 έδειξε 

ότι στην πρώτη θέση βρίσκονται οι επιχειρήσεις εστίασης όπου το κουβέρ κυμαίνεται έως 

25 € με ποσοστό 50,88%. Στη δεύτερη θέση με ποσοστό 24,56% είναι η κατηγορία με μέση 

κατά κεφαλή δαπάνη έως 15 €. Ακολουθεί η κατηγορία κουβέρ με μέση κατά κεφαλή δαπάνη 

μεγαλύτερη των 25 € και μικρότερη των 50 €, ενώ στην τελευταία θέση οι επιχειρήσεις 

εστίασης με κουβέρ μεγαλύτερο των 50 € αποσπούν μερίδιο 3,51%.   

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σύγκριση με προηγούμενη αντίστοιχη έρευνα που είχε 

πραγματοποιηθεί το έτος 2011, η κατηγορία κουβέρ με μέση κατά κεφαλή δαπάνη 

μεγαλύτερη των 15 € και μικρότερη των 25 € έχει παρουσιάσει σημαντική αύξηση, ενώ οι 

υπόλοιπες κατηγορίες έχουν μειωθεί, με τη μεγαλύτερη μείωση να την υφίσταται η κατηγορία 

κουβέρ μεταξύ 25 € και 50 €.  Οι παραπάνω κατηγορίες εμφανίζονται συνοπτικά ως εξής: 

Α: Μέσος όρος κουβέρ < €15,00 

 Β: Μέσος όρος κουβέρ > = €15,00 και < €25,00 

 Γ: Μέσος όρος κουβέρ > = €25,00 και < €50,00 

 Δ: Μέσος όρος κουβέρ > €50,00         

Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται αναλυτικά στα διαγράμματα 3.2 και 3.3. 

 

 

Διάγραμμα 3.2 Διάκριση της Εγχώριας Αγοράς Εστίασης με βάση το Κουβέρ (2011) 

  Πηγή: ICAP GROUP AE 
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Διάγραμμα 3.3 Διάκριση της Εγχώριας Αγοράς Εστίασης με βάση το Κουβέρ (2015) 

Πηγή: ICAP GROUP AE 

3.3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εστίασης 

 

Στον πίνακα 3.2 παρουσιάζεται η εξέλιξη του κύκλου εργασιών για το χρονικό διάστημα 

2010-2015 των 10 μεγαλύτερων επιχειρήσεων εστίασης. Οι αναφερόμενες στον πίνακα 

πωλήσεις καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Στην πλειονότητα 

όμως των επιχειρήσεων τα έσοδα από την εκμετάλλευση των εστιατορίων 

αντιπροσωπεύουν το σύνολο του ετήσιου κύκλου εργασιών τους.  

Πίνακας 3.2 Πωλήσεις των 10 Μεγαλύτερων Επιχειρήσεων Εστίασης 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

OLYMPUS PLAZA  
A.E. 

10.753.000 11.561.000 9.690.000 9.765.000 9.819.000 10.049.000 

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ  
Α.Ε. 

6.588.270 5.321.850 3.479.508 5.440.851 6.537.491 Μ.Δ. 

FRIDAY’S ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
Α.Ε. 

7.191.302 6.464.042 5.226.234 5.277.812 5.298.315 Μ.Δ. 

ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ, ΑΦΟΙ, 
Α.Ε. 

4.924.451 4.365.432 3.153.358 3.878.613 4.447.407 Μ.Δ. 

PCZ  
A.E. 

6.999.585 5.622.602 Μ.Δ. 3.895.860 4.435.998 3.783.293 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΖΩΝΑΡΣ 
Α.Β.Ε.Ε. 

5.098.794 3.992.690 2.699.858 3.456.421 4.328.928 Μ.Δ. 

ΚΑΙΜΑΚΑΜΗΣ, 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  

Ε.Π.Ε. 

Μ.Δ. Μ.Δ. 2.050.305 3.087.646 3.659.615 3.050.130 

ΑΙΓΛΗ  
Α.Ε. 

3.608.186 3.033.695 2.937.998 3.084.580 3.285.849 Μ.Δ. 

ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ,Φ.Μ. 
Α.Ε. 

3.162.355 3.327.060 2.578.631 2.867.042 3.186.149 Μ.Δ. 

ΦΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

 Ι.Κ.Ε. 

- - - - 2.587.531 Μ.Δ. 

Πηγή: ICAP GROUP AE 
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3.3.3  Μερίδια Αγοράς των Επιχειρήσεων του Κλάδου 

 

Στον Πίνακα 3.3 παρατίθενται τα μερίδια αγοράς ορισμένων μεγάλων επιχειρήσεων του 

κλάδου, όπως εκτιμήθηκαν στη συνολική εγχώρια αγορά για το έτος 2015.  

Πίνακας 3.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Εστίασης (2015) 

Επιχείρηση εστίασης Μερίδιο 

TGI FRIDAY’S ≈ 0,6-0,7% 

PALMIE BISTRO ≈ 0,2% - 0,4% 

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ≈ 0,2% 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ ≈ 0,1% - 0,2% 

Πηγή: ICAP GROUP AE 

 

Από τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να βγάλουμε τα εξής συμπεράσματα: 

Πρώτον, τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς τα έχουν επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αναπτύξει 

αλυσίδα καταστημάτων βασισμένη σε διακεκριμένο εμπορικό concept. Πολλές από αυτές 

τις αλυσίδες αναπτύσσονται με τη μέθοδο του franchising, όπως για παράδειγμα ισχύει στην 

περίπτωση των “TGI FRIDAY’S” και “PALMIE BISTRO’’. Δεύτερον, παρατηρούμε ότι τα 

μερίδια ακόμα και μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου κυμαίνονται σε ιδιαίτερα χαμηλά 

επίπεδα (κάτω από 1%). Αυτό υποδηλώνει ότι η αγορά των εστιατορίων είναι 

κατακερματισμένη.  

Το παραπάνω επιβεβαιώνεται και αν εξετάσουμε το δείκτη συγκέντρωσης της αγοράς, ο 

οποίος φανερώνει την ένταση του ανταγωνισμού που επικρατεί στον κλάδο. Ενδεικτικά, ο 

βαθμός συγκέντρωσης για “κ” επιχειρήσεις προκύπτει ως εξής: 

 

όπου, 

n = αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου 

k = αριθμός των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου μεταξύ των n  

Si = μερίδιο της i-στής επιχείρησης του κλάδου 
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Εφαρμόζοντας τον τύπο, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του πίνακα 3.3, προκύπτει ότι ο 

δείκτης συγκέντρωσης για κ=4 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου είναι CRk = 1,4%. 

Συμπερασματικά, η συγκέντρωση αγοράς είναι πολύ χαμηλή συγκριτικά και με άλλους 

κλάδους της ελληνικής οικονομίας.  

3.3.4 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης για Υπηρεσίες Εστίασης 

 

Οι βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη ζήτηση για τις υπηρεσίες 

εστίασης είναι οι παρακάτω: 

Σύνθεση του Πληθυσμού 

Η σύνθεση του πληθυσμού κυρίως κατά ηλικία καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την 

προσέλευση του κοινού στα εστιατόρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 

πληθυσμού το 2015, ποσοστό 64,6% του πληθυσμού της χώρας ανήκει στην ηλικιακή 

ομάδα των 15-64 ετών (πίνακας 3.4). Επιπλέον, ποσοστό 14,5% του πληθυσμού είναι 

ηλικίας κάτω των 15 ετών, ενώ ποσοστό 20,9% του πληθυσμού είναι ηλικίας άνω των 65 

ετών.  

Πίνακας 3.4 Υπολογιζόμενος Πληθυσμός της Ελλάδας κατά Ομάδες Ηλικιών (2015) 

Ηλικιακή Ομάδα Σύνολο 

0-14 1.577.918 

15-24 1.112.780 

25-39 2.176.852 

40-54 2.376.703 

55-64 1.344.692 

65-79 1.588.104 

80 και άνω 680.969 

Σύνολο 10.858.018 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Απασχόληση 

 
Η απασχόληση και ιδιαίτερα η έμμισθη οικονομική δραστηριότητα επηρεάζει σε μεγάλο 

βαθμό την πορεία της ζήτησης για τις υπηρεσίες των εστιατορίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

του πίνακα 3.5, το σύνολο των απασχολούμενων μέσα στο χρονικό διάστημα 2005-2008 

αυξανόταν με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης +1,5%, ενώ μετά το έτος 2008 παρουσίασε 

μείωση. Αναλυτικότερα, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης την περίοδο 2008-2014 

διαμορφώθηκε σε -3,3%. Όσον αφορά το σύνολο των μισθωτών, από τον παρακάτω πίνακα 



22 
 

προκύπτει ότι ο αριθμός τους παρουσίαζε διαρκώς αύξηση την περίοδο 2005-2008, ενώ 

μετά το 2008 οι μισθωτοί συνεχώς μειώνονταν. Ειδικά το έτος 2014 παρατηρήθηκε 

σωρευτική μείωση της τάξεως 18,3% σε σχέση με το έτος 2008. Επιπλέον, όπως φαίνεται 

από τον πίνακα, οι μισθωτοί καλύπτουν περίπου το 66% των απασχολούμενων την 

εξεταζόμενη περίοδο, γεγονός που τους καθιστά σημαντική ομάδα καταναλωτών για τον 

κλάδο εστίασης. 

 

Πίνακας 3.5 Σύνολο Απασχολούμενων & Μισθωτών (2005-2014) 

Έτος Απασχολούμενοι Μισθωτοί 

2005 4.646.871 2.956.672 
2006 4.731.335 3.069.856 
2007 4.795.069 3.151.158 
2008 4.856.363 3.214.832 
2009 4.829.003 3.190.806 
2010 4.705.483 3.150.008 
2011* 4.381.819 2.919.753 
2012* 4.105.223 2.715.742 
2013* 3.957.225 2.621.745 
2014* 3.962.604 2.625.183 

*Προσωρινά στοιχεία 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 
Στον πίνακα 3.6 παρουσιάζεται το ποσοστό των εργαζομένων ηλικίας 15-64 ετών ως προς 

τον συνολικό πληθυσμό σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. Από τον 

πίνακα προκύπτει ότι το εξεταζόμενο ποσοστό στην Ελλάδα αγγίζει το 49,4%, το οποίο 

υπολείπεται κατά πολύ του μέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Πίνακας 3.6 Ποσοστό Εργαζομένων Ηλικίας 15-64 ετών ως προς τον Συνολικό 
Πληθυσμό* 

Ε.Ε. – Ελλάδα 2014 

Ε.Ε.- 28 64,9% 

Ελλάδα 49,4% 

*Κατά μέσο όρο 

Πηγή: Eurostat 
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Τουριστική Κίνηση 

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας επηρεασμού της ζήτησης για τις υπηρεσίες εστίασης 

αποτελεί η εξέλιξη της τουριστικής κίνησης, η οποία περιλαμβάνει τόσο τον εσωτερικό 

τουρισμό (ημεδαποί) όσο και τον εισερχόμενο τουρισμό (αλλοδαποί), παρόλο που ένα 

ποσοστό τουριστών καλύπτεται και από τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Στον πίνακα 3.7 

δίνονται οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών στους κυριότερους σταθμούς εισόδου της 

χώρας. Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, είναι εμφανές ότι μετά τη χρονική περίοδο 2005-

2007 που σημειωνόταν αύξηση στις αφίξεις, τα έτη 2008 και 2009 στα οποία εμφανίστηκε η 

οικονομική κρίση οι αφίξεις μειώθηκαν αισθητά. Επιπροσθέτως, μετά από μία μείωση 5,5% 

το έτος 2012, τα επόμενα έτη και συγκεκριμένα από το έτος 2013 έως 2015, οι αφίξεις των 

αλλοδαπών τουριστών κατέγραψαν σημαντική αύξηση. Αναλυτικότερα, το 2013 σημειώθηκε 

αύξηση 15,5% σε σχέση με το 2012, το 2014 καταγράφηκε αύξηση 23% και το 2015 

σημειώθηκε αύξηση 7,1%, φτάνοντας το «ρεκόρ» των €23,6 εκατ. Επιπλέον, σύμφωνα με 

το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), ο συνολικός αριθμός των 

αφίξεων αλλοδαπών τουριστών εκτιμήθηκε στα €25 εκατ για το 2016.  

 

Πίνακας 3.7 Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα (2005-2016) 

Έτος Αφίξεις 

2005 15.449.133 

2006 17.283.910 

2007 18.754.593 

2008 15.938.366 

2009 14.914.534 

2010 15.007.490 

2011 16.427.247 

2012 15.517.622 

2013 17.919.580 

2014 22.033.462 

2015 23.599.455 

2016* ≈25.000.000 

*Εκτίμηση Σ.Ε.Τ.Ε. 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Διαθέσιμο εισόδημα καταναλωτών 

Προσδιοριστικός παράγοντας ζήτησης για τις υπηρεσίες εστιατορίων είναι η εξέλιξη του κατά 

κεφαλή διαθέσιμου εισοδήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ζήτηση για τις υπηρεσίες εστίασης 

είναι ελαστική και επηρεάζεται αρνητικά σε περιόδους οικονομικής στενότητας των 

καταναλωτών. Στον πίνακα 3.8 παρουσιάζονται στοιχεία που σχετίζονται με τον πληθυσμό 

της χώρας, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, το καθαρό 

εθνικό εισόδημα σε αγοραίες τιμές, καθώς και το καθαρό εθνικό διαθέσιμο εισόδημα. Όπως 

προκύπτει από τον πίνακα, κατά τη χρονική περίοδο 2008-2014 το κατά κεφαλή καθαρό 

διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,9%. Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη 

μείωση σημειώθηκε το 2011, αγγίζοντας το -10,4%, ενώ η μικρότερη μείωση καταγράφηκε 

το 2014, μόλις -1,4%. Επίσης, το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε σωρευτικά κατά 

26% το έτος 2014 σε σύγκριση με το έτος 2008. 

Πίνακας 3.8 Πληθυσμός και Κατά Κεφαλή Μεγέθη (2007-2014)  

*Προσωρινά στοιχεία  

(1) Προσωρινή εκτίμηση του μόνιμου πληθυσμού την 01/01/2014 

(2) Σε αγοραίες τιμές                                            

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Μεγέθη 
χώρας 

2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* (1) 

Συνολικός 
πληθυσμός 
στο μέσο 
του έτους 

11.048.499 11.077.863 11.107.024 11.121.383 11.104.995 11.045.039 10.965.241 10.926.807 

Ακαθάριστο 
εγχώριο 

προϊόν (2) 

21.061 21.845 21.386 20.324 18.643 17.311 16.451 16.250 

Ακαθάριστο 
εθνικό 

εισόδημα 

20.519 21.194 20.911 19.908 18.134 17.426 16.425 16.243 

Καθαρό 
εθνικό 

εισόδημα 
σε 

αγοραίες 
τιμές 

17.481 17.911 17.519 16.499 14.808 14.074 13.270 13.264 

Καθαρό 
εθνικό 

διαθέσιμο 
εισόδημα 

17.371 17.854 17.409 16.363 14.661 13.996 13.390 13.206 
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3.3.5 Προσδιορισμός Μελλοντικής Ζήτησης 

 

Για τον προσδιορισμό της μελλοντικής ζήτησης κατά τα πέντε πρώτα έτη λειτουργίας της 

εξεταζόμενης επιχείρησης εστίασης θα χρησιμοποιηθεί η τεχνική πρόβλεψης που βασίζεται 

στην προέκταση των ιστορικών στοιχείων και ονομάζεται Προβολή της τάσεως. Η 

συγκεκριμένη τεχνική στηρίζεται σε αξιόπιστες χρονοσειρές και απαιτεί αρκετά μεγάλη 

χρονοσειρά προκειμένου να εξουδετερωθούν βραχυπρόθεσμες μεταβολές στη γενική 

οικονομική κατάσταση. Ως δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του Πίνακα 3.1 που 

αφορούν τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες εστίασης στην εγχώρια αγορά κατά τα έτη 

2005-2016. 

Από τον Πίνακα 3.1 προκύπτει ότι από το έτος 2012 και μετά τα έσοδα από τις υπηρεσίες 

εστίασης παρουσιάζουν μία συνεχόμενη πτώση. Ο κύριος παράγοντας που προκαλεί αυτήν 

την πτώση είναι η βαθιά οικονομική ύφεση με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επαρκή σενάρια που να πιστοποιούν μια 

γρήγορη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, θα εξεταστεί το χρονικό διάστημα στο οποίο 

επιδρά η οικονομική κρίση και συγκεκριμένα το έτος 2012 και μετά. Οι προβλέψεις για τη 

μελλοντική ζήτηση υπηρεσιών εστίασης κατά την πρώτη πενταετία λειτουργίας της 

επιχείρησης αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα και στον πίνακα. 

 

 

Διάγραμμα 3.4 Πρόβλεψη Συνολικών Πωλήσεων Υπηρεσιών Εστίασης στην Εγχώρια Αγορά 
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Πίνακας 3.9 Μελλοντική Ζήτηση Υπηρεσιών Εστίασης για τα Έτη 2019-2023 

Έτος Μελλοντικές Πωλήσεις (€ εκατ.) 

2019 2.703 

2020 2.560 

2021 2.417 

2022 2.274 

2023 2.131 

 

3.4 Ανάλυση του Εξωτερικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 

 

Η ανάλυση του εξωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος περιλαμβάνει τόσο την ανάλυση 

του γενικευμένου εξωτερικού περιβάλλοντος, εξετάζοντας μακρο-οικονομικούς παράγοντες 

που μπορούν να επηρεάσουν την επιχείρηση, καθώς και την ανάλυση του άμεσου 

εξωτερικού περιβάλλοντος, εξετάζοντας την ελκυστικότητα του κλάδου στον οποίο 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

3.4.1  Ανάλυση του Γενικευμένου Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

 

Στο γενικευμένο εξωτερικό περιβάλλον εξετάζουμε τους κύριους μακροοικονομικούς 

παράγοντες που είναι πιθανό να επηρεάσουν την επιχείρηση πραγματοποιώντας την 

ανάλυση PEST. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ανάλυση, οι παράγοντες αυτοί χωρίζονται σε 

πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και τεχνολογικούς. 

Πολιτικό περιβάλλον 

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται με τις Υγειονομικές Διατάξεις του κράτους και να τηρούν τους 

υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του 

Περιβάλλοντος γενικότερα. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες υγειονομικές διατάξεις που 

δημοσιεύτηκαν τον Ιούνιο του 2017, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων εστίασης θα πρέπει να 

διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων που παράγουν ή διαχειρίζονται. Οι 

απαιτήσεις υγιεινής σχετίζονται με τις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης, τον 

εξοπλισμό που αυτή χρησιμοποιεί, την υγιεινή και την εκπαίδευση του προσωπικού, τα 

προγράμματα καθαρισμού - απολύμανσης και απεντόμωσης - μυοκτονίας, αλλά και με τις 

διαδικασίες που ακολουθεί η επιχείρηση και οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται στις αρχές 

του HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points/Αξιολόγηση Κινδύνων και Κρίσιμα 
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Σημεία Ελέγχου).6 To HACCP είναι ένα σύστημα με βάση το οποίο αναγνωρίζονται και 

αξιολογούνται η επικινδυνότητα (πιθανότητα παρουσίας) και η σοβαρότητα (ένταση και 

έκταση των συμπτωμάτων που προκαλούνται) των μικροβιολογικών, των χημικών και των 

φυσικών κινδύνων, οι οποίοι επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια των τροφίμων και ποτών. 

Η εφαρμογή του συστήματος HACCP επιβάλλεται απο την Ελληνική Νομοθεσία, καθώς  

επιτρέπει τη λήψη προληπτικών μέτρων με σκοπό την αποφυγή των παραπάνω κινδύνων, 

διασφαλίζοντας την παραγωγή ασφαλών, για την υγεία του καταναλωτή, τροφίμων. 7 

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις του κλάδου πρέπει να λειτουργούν βάση του ισχύοντος θεσμικού 

πλαισίου που αφορά τα βασικά δικαιώματα των καταναλωτών. Παραδείγματα κανονισμών 

που πρέπει να ακολουθούν είναι ότι πρέπει να διαθέτουν τρόπο ηλεκτρονικής πληρωμής 

και ότι οι τιμοκατάλογοι πρέπει να είναι γραμμένοι υποχρεωτικά στα Ελληνικά και 

προαιρετικά σε κάποια άλλη γλώσσα. 

Οι επιχειρήσεις εστίασης είναι υποχρεωμένες να προσαρμόζονται στις αγορανομικές 

διατάξεις που αφορούν τον κλάδο. Σύμφωνα με νέα αγορανομική διάταξη που έχει ισχύ από 

1/01/2018  απαγορεύεται η χρήση επαναχρησιμοποιούμενων φιαλών με ελαιόλαδο και θα 

είναι υποχρεωτική η χρήση συσκευασιών μιας χρήσης με επώνυμο προϊόν. 

Οικονομικό περιβάλλον 

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον της 

χώρας, όπως είναι η μείωση του ΑΕΠ και η κορύφωση της ανεργίας, ο κλάδος της εστίασης 

φαίνεται πως επιβιώνει κατά την περίοδο της ύφεσης, με την πτώση της αξίας της αγοράς 

να περιορίζεται τα τελευταία χρόνια. Αναλυτικότερα, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των 

εσόδων του κλάδου εστίασης την περίοδο 2009-2015 διαμορφώθηκε σε 9,2%, με σημάδια 

αποκλιμάκωσης της πτώσης τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα και της αύξησης της 

εισερχόμενης τουριστικής κίνησης στη χώρα μας. Το 2015 οι εισπράξεις στον κλάδο της 

εστίασης υπολογίστηκαν σε 3,27 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 4,4% έναντι του 2014, ενώ η 

μείωση για το 2016 εκτιμήθηκε σε ποσοστό 3,5% με 4%. Επιπλέον, η συμβολή του κλάδου 

εστίασης τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και στον τομέα των υπηρεσιών είναι σημαντική 

και συνεχώς αυξάνεται. Συγκεκριμένα, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του κλάδου 

                                                             
6 https://www.e-nomothesia.gr/ygeionomikos-kanonismos-diatakseis/upourgike-apophase-u1ggp-oik-47829-2017.html  

7 http://www.korinthiacc.gr/korinthosimages/PresentationHACCPIEME-KEEE_F11199.pdf  

 

https://www.e-nomothesia.gr/ygeionomikos-kanonismos-diatakseis/upourgike-apophase-u1ggp-oik-47829-2017.html
http://www.korinthiacc.gr/korinthosimages/PresentationHACCPIEME-KEEE_F11199.pdf
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εστίασης στο σύνολο του τομέα των υπηρεσιών διαμορφώθηκε σε 4,9% το 2015 από 4,8% 

το 2014 και 4,4% το 2010. 8 

Κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 2008-2013, η απασχόληση στον κλάδο της 

εστίασης σημείωσε κάμψη λόγω της οικονομικής ύφεσης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία 

της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των απασχολουμένων μειώθηκε από 140,1 χιλ. το 2008 σε 110,5 

χιλ. το 2012 για να ανακάμψει ελαφρώς το 2013 σε 111,4 χιλ.  

Είναι γεγονός ότι η εστίαση «άνθισε» μέσα στην ύφεση. Εστιατόρια και σουβλατζίδικα έχουν 

κατακλύσει γειτονιές και κεντρικούς δρόµους, πολλές φορές µάλιστα στη θέση ακριβών 

καταστηµάτων ρούχων που έβαλαν λουκέτο. Με βάση τα επίσηµα στοιχεία του Γενικού 

Εµπορικού Μητρώου Επιχειρήσεων (ΓΕΜΗ) που τηρεί η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων 

Ελλάδος (ΚΕΕΕ), τα τελευταία χρόνια που η οικονοµική κρίση έχει βαθύνει για τα καλά και 

όλο και περισσότεροι Έλληνες χάνουν τη δουλειά τους, οι νέες άδειες επιχειρήσεων 

εστίασης έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Χαρακτηριστικά, ο αριθμός των εταιρειών εστίασης που 

άνοιξαν στην Ελλάδα στα τέλη του 2013 σημείωσε αύξηση της τάξης του 53% σε σχέση με 

το 2011. Σε αυτό το σημείο όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός 

επιχειρήσεων εστίασης τα τελευταία έτη έκλεισε. Κατά την περίοδο 2008 - 2013 τα λουκέτα 

φαίνεται ότι άγγιξαν τα 8.000 σε μια πενταετία, και συγκεκριμένα το 2012 άνοιξαν 42.912 

επιχειρήσεις, ενώ έκλεισαν 32.456.9 Πιθανά αίτια για τα «λουκέτα» είναι η έλλειψη της 

απαραίτητης γνώσης και εμπειρίας από τους επιχειρηματίες που επέλεγαν τον κλάδο, 

καθώς και η επιβολή του 24% Φ.Π.Α., η οποία έκανε δύσκολη την επιβίωσή τους. 

Κοινωνικό Περιβάλλον 

Αλλαγές και τάσεις στο κοινωνικό περιβάλλον έχουν σημαντικές συνέπειες που επηρεάζουν 

τη λειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης. Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 

το εισόδημα της πλειοψηφίας των Ελλήνων έχει μειωθεί ριζικά, ενώ το ένα πέμπτο περίπου 

του πληθυσμού της Ελλάδας (21,4%) θεωρείται ότι διατρέχει κίνδυνο φτώχειας. 10 Συνεπώς, 

η κατανάλωση στις επιχειρήσεις εστίασης παρουσίασε μείωση, εφόσον οι καταναλωτές 

έγιναν, λόγω οικονομικών δυσκολιών, πιο επιλεκτικοί σχετικά με τη διάθεση των χρημάτων 

τους. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να υπάρχει υψηλή ζήτηση για τις επιχειρήσεις εστίασης.  

                                                             
8 http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1248726/klados-estiasis-periorizetai-i-epibradunsi  
9 http://provocateur.gr/archive/2624/estiatoria-kai-micro-par-oi-epixeirhseis-poy-eyhmeroyn-sthn-athhna-ths-krishs  
10 http://www.kathimerini.gr/864673/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/elstat-katw-apo-to-orio-ths-ftwxeias-to-214--twn-

ellhnwn  

http://www.naftemporiki.gr/k/elstat-%CE%B5%CE%BB%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1248726/klados-estiasis-periorizetai-i-epibradunsi
http://provocateur.gr/archive/2624/estiatoria-kai-micro-par-oi-epixeirhseis-poy-eyhmeroyn-sthn-athhna-ths-krishs
http://www.kathimerini.gr/864673/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/elstat-katw-apo-to-orio-ths-ftwxeias-to-214--twn-ellhnwn
http://www.kathimerini.gr/864673/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/elstat-katw-apo-to-orio-ths-ftwxeias-to-214--twn-ellhnwn
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Επιπλέον, μπορεί ο ρυθμός αύξησης των Ελλήνων πολιτών που μεταναστεύουν κατά την 

περίοδο της ύφεσης να είναι ιδιαίτερα υψηλός, με την Ελλάδα πλέον να κατέχει την τέταρτη 

θέση στην Ε.Ε. στη μαζικότητα της μεταναστευτικής εκροής και την τρίτη θέση στο ποσοστό 

των νέων σε ηλικία εξερχόμενων μεταναστών,11 παρόλα αυτά και ο εισερχόμενος τουρισμός 

παρουσιάζει αύξηση στη χώρα από το έτος 2013 και μετά, φτάνοντας το ρεκόρ των περίπου 

30 εκατ. τουριστών το καλοκαίρι του 2017. Αυτό είχε θετικά αποτελέσματα για τον κλάδο 

εστίασης, όπου αυξήθηκε το απασχολούμενο προσωπικό, καθώς και ο τζίρος των 

επιχειρήσεων. 

Οι ριζικές αλλαγές σε καταναλωτικά πρότυπα και συνήθειες ήταν η αφορμή για την 

αλματώδη ανάπτυξη του κλάδου της εστίασης τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, οι 

κυριότερες αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες και αντιλήψεις των καταναλωτών είναι οι 

παρακάτω:12 

a.   Η κατανάλωση φαγητού αντιμετωπίζεται συνολικά ως μια εμπειρία από τους 

καταναλωτές και ως συνέπεια τα εστιατόρια σπεύδουν να προσφέρουν πολύ 

περισσότερα από ποικιλία και ποιότητα εδεσμάτων (π.χ. ευχάριστο περιβάλλον, στιγμές 

χαλάρωσης και διασκέδασης κ.α.).  

b.  Η έλλειψη χρόνου συνεπάγεται την ανάγκη των ανθρώπων να συνδυάζουν τις 

δραστηριότητες τους προκειμένου, όχι μόνο να καλύπτουν βασικές τους ανάγκες, αλλά 

και να περνούν ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους τους. Συνεπώς 

προκύπτει η ανάγκη για εστιατόρια με περιβάλλον φιλικό προς όλη την οικογένεια (π.χ. 

πρόβλεψη παιδικού μενού, κ.α.). 

c.   Η αυξημένη τάση υγιεινής διατροφής είναι φυσικό να έχει αντίκτυπο στις επιχειρήσεις 

εστίασης. Μεγάλο ποσοστό των καταναλωτών δίνει πλέον ιδιαίτερο βάρος στα 

συστατικά των τροφών που καταναλώνει και επισκέπτεται τα καταστήματα εκείνα που 

γνωρίζει εκ των προτέρων ότι χρησιμοποιούν άριστες πρώτες ύλες σε υγιεινούς 

συνδυασμούς τροφών που καλύπτουν όλα τα διατροφικά στοιχεία που έχει ανάγκη ο 

ανθρώπινος οργανισμός. 

d.   Οι καταναλωτές αναζητούν την περιπέτεια ακόμη και μέσα από τις γεύσεις που 

δοκιμάζουν. Η παγκοσμιοποίηση ως τάση επηρεάζει τον κλάδο εστίασης με την 

                                                             
11 http://www.kathimerini.gr/865921/article/epikairothta/ellada/to-trito-metanasteytiko-kyma-twn-ellhnwn  

12 http://www.franchise-success.gr/el/special-edtions/thematic-tributes/item/91-agora-estiasis-taseis-kai-prooptikes  

 

http://www.kathimerini.gr/865921/article/epikairothta/ellada/to-trito-metanasteytiko-kyma-twn-ellhnwn
http://www.franchise-success.gr/el/special-edtions/thematic-tributes/item/91-agora-estiasis-taseis-kai-prooptikes
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προσφορά όλο και περισσότερων επιλογών έθνικ κουζίνας. Επιπλέον, η μοντέρνα 

κουζίνα που είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στο εξωτερικό, συνεχώς κερδίζει «έδαφος» σε 

πολλές πόλεις της Ελλάδας, ιδίως στις πιο τουριστικές, αφού πολλοί σεφ επιλέγουν τα 

πρωτοποριακά της πιάτα προκειμένου να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό. 

e.   Λόγω της υπερπροσφοράς επιλογών εστίασης, οι απαιτήσεις των καταναλωτών έχουν 

αυξηθεί όσον αφορά το συνδυασμό τιμής-ποιότητας. Επιθυμούν με το ίδιο χρηματικό 

ποσό, όχι μόνο την άριστη ποιότητα των προϊόντων που αγοράζουν, αλλά και 

μεγαλύτερη ποσότητα ή περισσότερα υλικά. 

f.   Από τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την ταχεία ανάπτυξη του κλάδου και μάλιστα 

εν μέσω οικονομικής κρίσης φαίνεται πως οι Έλληνες που καθημερινά βρίσκονται 

αντιμέτωποι με την ανεργία, καταφεύγουν σε αυτήν την επιχειρηματική λύση ως σανίδα 

σωτηρίας. 

 

Τεχνολογικό περιβάλλον 

Είναι γεγονός πως όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εστίασης αξιοποιούν λύσεις 

τεχνολογίας, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες ή να προσφέρουν 

καινοτόμες υπηρεσίες. Αναλυτικότερα, ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι η χρήση κατάλληλων 

πληροφοριακών συστημάτων που επιτρέπουν την ασύρματη παραγγελιοληψία, την 

παρακολούθηση βαρδιών σερβιτόρων, τη διαχείριση πωλήσεων delivery, την 

παρακολούθηση πρώτων/δεύτερων πιάτων και των θέσεων των πελατών, καθώς και την 

παρακολούθηση διαθεσιμότητας και κρατήσεων τραπεζιών. 

Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις εστίασης είναι υποχρεωμένες πλέον να έχουν εγκαταστήσει 

μηχανήματα POS, προκειμένου να είναι εφικτή για τους πελάτες η δυνατότητα ηλεκτρονικών 

πληρωμών μέσω χρεωστικών, πιστωτικών ή προπληρωμένων καρτών. Επιπλέον, σχεδόν 

όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν τη δική τους επίσημη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, μέσω 

της οποίας κάνουν γνωστή την παρουσία τους στο καταναλωτικό κοινό, παρουσιάζοντας τα 

μενού που παρέχουν, καθώς και εικόνες  από την ατμόσφαιρα στον εσωτερικό τους χώρο. 

Ανάλογη παρουσία έχουν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία αποτελούν 

κατάλληλο μέσο, έτσι ώστε να κερδίσουν δυνητικούς πελάτες. Ακόμη, επειδή η τεχνολογία 

και συγκεκριμένα το internet αποτελεί πια μέρος της καθημερινότητας του καταναλωτικού 

κοινού, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις εστίασης παρέχουν δωρεάν την υπηρεσία ασύρματου 

δικτύου (WiFi). 
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3.4.2 Ανάλυση του Άμεσου Εξωτερικού Περιβάλλοντος 13 

 

Η δομή ενός κλάδου επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που ανταγωνίζονται οι 

επιχειρήσεις που τον απαρτίζουν και διαμορφώνει τις πιθανές στρατηγικές που μπορεί αυτές 

να ακολουθήσουν. Επομένως, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η ανάλυση του άμεσου 

εξωτερικού ή ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Για τη συγκεκριμένη ανάλυση 

χρησιμοποιείται το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Michael Porter. Σύμφωνα με το 

υπόδειγμα, η κατάσταση του ανταγωνισμού σε έναν κλάδο εξαρτάται από πέντε βασικές 

δυνάμεις ανταγωνισμού, οι οποίες είναι η ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις ήδη 

υπάρχουσες επιχειρήσεις του κλάδου, η απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών, η 

διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών, η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών, 

καθώς και η απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα. Η συνολική ένταση των παραπάνω 

δυνάμεων καθορίζει την κερδοφορία του κλάδου και κατά συνέπεια τη συνολική 

ελκυστικότητά του. 

 

Σχήμα 3.1 Υπόδειγμα 5 δυνάμεων του Porter 

 

 

                                                             
13 ICAP GROUP AE 
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Απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών 

Γενικά δεν υπάρχουν ισχυρά εμπόδια εισόδου στην αγορά και πολλές επιχειρήσεις εστίασης 

παρατηρείται να μπαίνουν και να φεύγουν από τον κλάδο. Βέβαια, αυτό εξαρτάται από την 

κατηγορία του καταστήματος, την τοποθεσία λειτουργίας του κτλ. Εμπόδια για τις νέες 

επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στον κλάδο θεωρούνται τόσο τα υψηλά ενοίκια 

και τα έξοδα εγκατάστασης όσο και η έλλειψη κατάλληλων επαγγελματικών χώρων σε 

υψηλής εμπορικότητας περιοχές ή κεντρικά σημεία αστικών κέντρων της χώρας. Επίσης, 

σχετικά με τις αλυσίδες καταστημάτων εστίασης κρίνεται προτιμότερη η ανάπτυξη 

υφιστάμενων και δοκιμασμένων concepts στην ελληνική αγορά, καθώς η είσοδος ενός νέου 

επιχειρηματικού concept απαιτεί αρχικό κόστος επένδυσης. Όπως προκύπτει από τα 

παραπάνω, η απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών είναι σχετικά ισχυρή. 

Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα/υπηρεσίες 

Είναι γεγονός πως υπάρχει μεγάλος αριθμός υποκατάστατων στον κλάδο εστίασης. Τόσο 

τα έτοιμα φαγητά που παραδίδονται κατ’οίκον από τα καταστήματα που παρέχουν 

υπηρεσίες delivery, όσο και τα έτοιμα φαγητά που διατίθενται από τα σουπερμάρκετ 

αποτελούν υποκατάστατα του φαγητού στα παραδοσιακά εστιατόρια, εφόσον 

προσφέρονται και για συνεύρεση της οικογένειας ή και φίλων στα σπίτια. Επίσης, σημαντικό 

υποκατάστατο των εστιατορίων αποτελεί η τάση των «food courts» που αναπτύσσονται στα 

σύγχρονα εμπορικά κέντρα (π.χ. Golden Hall) και συνδυάζουν το “shopping” ή την 

ψυχαγωγία με το φαγητό. Σε περίπτωση όμως που το κοινό λόγω οικονομικών δυσκολιών 

αποφεύγει την παραπάνω τάση, υποκατάστατο των παραδοσιακών εστιατορίων 

θεωρούνται τα καφέ (all day café & bar-restaurant), τα οποία παρέχουν στους καταναλωτές 

περιορισμένο γεύμα με καφέ ή ποτό σε χαμηλότερο κόστος. Επιπλέον υποκατάστατο 

θεωρείται η προσφορά φαγητού (με το μορφή π.χ. ανοιχτού μπουφέ) στα ξενοδοχεία, η 

οποία περιλαμβάνεται στο «πακέτο» που αγοράζουν οι τουρίστες από τα τουριστικά 

γραφεία. Συνεπώς, η απειλή από υποκατάστατα προϊόντα/υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα ισχυρή. 

Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών  

Οι κυριότεροι προμηθευτές στον κλάδο εστίασης είναι οι επιχειρήσεις παραγωγής, 

εισαγωγής και εμπορίας πρώτων υλών, που είναι απαραίτητες για την παρασκευή των 

φαγητών, καθώς και οι επιχειρήσεις διάθεσης έτοιμων τροφίμων και ποτών. Ακόμη, 

προμηθευτές του κλάδου είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων – επαγγελματικών χώρων. Αυτοί οι 

προμηθευτές έχουν σημαντική διαπραγματευτική δύναμη κυρίως σε υψηλής εμπορικότητας 
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περιοχές, εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλων επαγγελματικών χώρων για τη δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων εστίασης στις συγκεκριμένες περιοχές. Επιπροσθέτως, βασικοί προμηθευτές 

των επιχειρήσεων εστίασης είναι οι εταιρείες που παρέχουν τον απαραίτητο πάγιο 

εξοπλισμό στις κουζίνες (π.χ. φούρνους, κουζινικά σκεύη), καθώς και εταιρείες παροχής 

επίπλων και ειδών που διακοσμούν τον εσωτερικό  χώρο των εστιατορίων (π.χ. πίνακες, 

καθρέφτες). Δεδομένου του μεγάλου αριθμού προμηθευτών που εφοδιάζουν την αγορά 

εστίασης, η διαπραγματευτική τους δύναμη δεν είναι ισχυρή. 

Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών  

Οι επιχειρήσεις εστίασης έχουν ως αγοραστές-πελάτες όλους τους καταναλωτές που 

απευθύνονται σε αυτές. Αν και οι καταναλωτές δεν έχουν άμεση διαπραγματευτική δύναμη, 

λόγω της υπερπροσφοράς που παρουσιάζεται στον κλάδο, έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν 

το κατάλληλο εστιατόριο ανάμεσα σε χιλιάδες άλλα που υπάρχουν, το οποίο θα τους 

παρέχει την καλύτερη σχέση τιμής-ποιότητας, ανάλογα πάντα με τις απαιτήσεις τους και την 

οικονομική τους δυνατότητα. 

Ανταγωνισμός μεταξύ υφιστάμενων επιχειρήσεων του κλάδου 

Ο αριθμός των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο είναι πολύ μεγάλος, με 

αποτέλεσμα την ύπαρξη έντονου ανταγωνισμού συνολικά και ανά κατηγορία καταστημάτων. 

Τα τελευταία έτη ο ανταγωνισμός εντείνεται και λόγω της οικονομικής κατάστασης της 

χώρας, η οποία έχει συρρικνώσει το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. Ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων εστιάζεται κυρίως στα εξής: στην ποικιλία του 

«μενού», στην ποιότητα του φαγητού, στις τιμές και στην ταχύτητα εξυπηρέτησης των 

πελατών. Δεδομένου ότι οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά 

την εικόνα μιας επιχείρησης, οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων εστίασης πρέπει να τους 

λαμβάνουν συνεχώς υπόψη, καθώς αν οι καταναλωτές δεν λάβουν ικανοποίηση από τους 

παραπάνω παράγοντες, θα επιλέξουν εύκολα ένα άλλο εστιατόριο. Προκειμένου λοιπόν να 

διατηρήσουν την πελατεία τους, μεγάλες επιχειρήσεις εστίασης ανανεώνουν συχνά τόσο τα 

μενού τους όσο και τις διαδικασίες εξυπηρέτησης.  
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3.5 Ανάλυση S.W.O.T.14 

 

Η ανάλυση S.W.O.T.  αποτελεί ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο 

χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μιας 

επιχείρησης, όταν η επιχείρηση πρέπει να λάβει μία απόφαση σχετικά με τους στόχους που 

έχει θέσει ή με σκοπό την επίτευξή τους. Η συγκεκριμένη ανάλυση μελετά τα δυνατά 

(Strengths) και αδύνατα (Weaknesses) σημεία μιας επιχείρησης ή οργανισμού, τα οποία 

αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, καθώς προκύπτουν από τους 

εσωτερικούς πόρους που κατέχει (π.χ. ικανότητες προσωπικού και στελεχών). Επιπλέον, 

στην ανάλυση εξετάζονται οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats) που 

υπάρχουν στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, τις οποίες θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη και να μπορεί να προσαρμόζεται σε αυτές. Παρακάτω, ακολουθεί η ανάλυση 

S.W.O.T. για την υπό μελέτη επιχείρηση εστίασης. 

Δυνάμεις 

   Η πρωτοποριακή κουζίνα που θα διαθέτει, που αποτελεί ανερχόμενη τάση στην Ελλάδα 

τα τελευταία χρόνια. 

   Οι έμπειροι, αναγνωρισμένοι σεφ που θα διοικούν την επιχείρηση και το καταρτισμένο 

προσωπικό στην μοντέρνα κουζίνα. 

   Η τοποθεσία του εστιατορίου, καθώς η περιοχή Κεφαλάρι στην Κηφισιά είναι ιδιαίτερα 

γνωστή για τα εκλεπτυσμένα μαγαζιά που διαθέτει, ενώ χαρακτηρίζεται από υψηλή 

κινητικότητα τόσο από Έλληνες καταναλωτές όσο και από τουρίστες.  

   Ο εσωτερικός χώρος του εστιατορίου, ο οποίος κατάλληλα διακοσμημένος θα 

προσφέρει μια μοναδική ατμόσφαιρα. 

 

Αδυναμίες 

‾   Τα υψηλά λειτουργικά έξοδα (δημοτικά τέλη για χρήση πεζοδρομίου, υψηλό κόστος 

ενοικίου σε εμπορική περιοχή κτλ.). 

‾   Η δαπάνη μεγάλου ποσού χρημάτων για προωθητικές ενέργειες, καθώς η επιχείρηση 

θα πρέπει να γίνει γνωστή στο καταναλωτικό κοινό, ενισχύοντας το brand awareness.  

‾   Η έλλειψη γνώσης των ιδιοκτητών του εστιατορίου σχετικά με την ελληνική αγορά, καθότι 

έχουν εργαστεί τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα οι ανταγωνιστές 

                                                             
14 ICAP GROUP AE 
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που θα βρίσκονται πλησίον του εστιατορίου να είναι καλύτερα ενημερωμένοι και 

προετοιμασμένοι να αποσπάσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. 

 

Ευκαιρίες 

   Η ανάπτυξη περιοχών (με τη δημιουργία π.χ. εμπορικών κέντρων) και η ανάδειξη 

ελκυστικών σημείων για τη δημιουργία νέων εστιατορίων. 

   Η τάση στον κλάδο για συνεχή ανανέωση της ποικιλίας του μενού και για βελτίωση της 

ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών 

(εξυπηρέτηση) με στόχο τη δημιουργία πιστών πελατών.  

   Η περαιτέρω αύξηση της τουριστικής κίνησης και των τουριστικών εσόδων.  

 

Απειλές  

‾   Η οικονομική κατάσταση της χώρας ενισχύει τα προβλήματα ρευστότητας στην αγορά 

και αυξάνει τον κίνδυνο επισφαλειών.  

‾   Η δυσκολία στην τραπεζική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, καθώς και η τάση 

μείωσης των πιστώσεων από προμηθευτές πρώτων υλών.  

‾   Η μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών (μικρότερες μέσες αποδείξεις). 

‾   Η αύξηση των προσφερόμενων πακέτων που περιλαμβάνουν και φαγητό από 

ξενοδοχειακά συγκροτήματα.  

‾   Η αύξηση του Φ.Π.Α. από 13% σε 23% το 2015 και σε 24% το 2016 δημιουργεί φόβο 

για μία ενδεχόμενη αύξηση του Φ.Π.Α. στο μέλλον.  

‾   Τυχόν δημοσιεύματα και αναφορές στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.) περί 

διατροφικών σκανδάλων. Η συγκεκριμένη απειλή έχει γίνει πιο έντονη τα τελευταία 

χρόνια με την ύπαρξη αρκετών μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν για περιορισμένο, 

συνήθως, χρονικό διάστημα χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το θεσμικό 

πλαίσιο (από πλευράς υγιεινής, ασφάλειας κ.α.). 

 

3.6 Στρατηγική του Μάρκετινγκ 

 

Ως στρατηγική μάρκετινγκ ορίζεται η διαδικασία η οποία μπορεί να επιτρέψει σε έναν 

οργανισμό να προσηλώνεται στους περιορισμένους πόρους του με τις καλύτερες ευκαιρίες, 

ώστε να αυξάνει τα κέρδη και να διατηρεί το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα. Κύριος στόχος 

μιας στρατηγικής μάρκετινγκ θα πρέπει να είναι η ικανοποίηση του πελάτη. Επιπλέον, σε 
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αυτήν θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι σκοποί και στόχοι της υπό μελέτης μονάδας, η 

στοχοθέτηση, που αφορά την επιλογή των κατάλληλων τμημάτων της αγοράς στις οποίες 

θα απευθύνεται η επιχείρηση και η τοποθέτηση, που σχετίζεται με την αντίληψη/εικόνα που 

έχει η αγορά-στόχος για το προϊόν/υπηρεσία της επιχείρησης σε σύγκριση με αυτά που 

προσφέρουν οι ανταγωνιστές.  

3.6.1 Σκοποί και Στόχοι της υπό Ίδρυση Μονάδας 

 

Ο κύριος σκοπός ίδρυσης της επιχείρησης είναι να διεισδύσει στην αγορά εστίασης και να 

ξεχωρίσει σε αυτήν, παρέχοντας πρωτοποριακά πιάτα της μοντέρνας ελληνικής και 

γαλλικής κουζίνας στην περιοχή Κεφαλάρι της Κηφισιάς. Αναλυτικότερα, η επιχείρηση 

επιδιώκει να προσελκύσει καταναλωτές που προτιμούν ή που προτίθενται να δοκιμάσουν 

εκλεπτυσμένες γεύσεις σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.  

Αρχικός στόχος της επιχείρησης εστίασης είναι η προσέλκυση των κατοίκων της περιοχής 

Κεφαλαρίου και η δημιουργία καλής φήμης γύρω από την επωνυμία και τις υπηρεσίες που 

θα προσφέρει, έτσι ώστε να καταφέρει να εδραιωθεί στην τοπική αγορά και να κερδίσει ένα 

αστέρι Michelin μέσα στα επόμενα 5 έτη. Δεδομένου της κατακερματισμένης αγοράς, 

βασικός στόχος του εστιατορίου είναι να αποκτήσει μερίδιο αγοράς τουλάχιστον 0,02% κατά 

τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της. Επιπλέον στόχος αποτελεί η κατάταξη του εστιατορίου 

ανάμεσα στα 10 καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας σε ιστοσελίδες αξιολόγησης και κριτικών, 

όπως το TripAdvisor και το ask4food, που τα συμβουλεύεται ένα μεγάλο μέρος 

καταναλωτών. Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, στόχος του εστιατορίου είναι η επέκταση σε 

γειτονικές περιοχές, προκειμένου να δημιουργηθεί μια αλυσίδα εστιατορίων κάτω από την 

ίδια επωνυμία. 

3.6.2 Στοχοθέτηση (Targeting)   

 

Στοχοθέτηση ορίζεται η επιλογή του τμήματος της αγοράς στο οποίο θα απευθύνεται το 

εστιατόριο, το οποίο συνίσταται από πελάτες που έχουν κοινές ανάγκες ή χαρακτηριστικά. 

Η αγορά-στόχος, λοιπόν, αποτελείται τόσο από τους κατοίκους των Βορείων Προαστίων και 

γενικότερα της Αθήνας όσο και από τους τουρίστες, οι οποίοι έχουν τα εξής κοινά 

χαρακτηριστικά: διαθέτουν υψηλό εισόδημα, λατρεύουν τις γκουρμέ απολαύσεις και θέλουν 

να δοκιμάζουν ξεχωριστά πιάτα που αναμειγνύουν τη μοριακή κουζίνα με την ελληνική ή την 

γαλλική κουζίνα. 



37 
 

Για τη στοχοθέτηση, λήφθηκαν υπόψη γεωγραφικά κριτήρια, καθώς το Κεφαλάρι είναι μία 

όμορφη περιοχή στην Κηφισιά, η οποία αποτελεί αγαπημένο προορισμό για εξόδους, αφού 

συνδυάζει χαλαρούς περιπάτους, shopping και έξοδο για φαγητό και ποτό. Επίσης, στη 

συγκεκριμένη περιοχή κατοικούν άνθρωποι που διαθέτουν υψηλό εισόδημα, ενώ δεν 

υπάρχουν εστιατόρια σε κοντινή απόσταση που να συνδυάζουν μοντέρνα ελληνική και 

γαλλική κουζίνα. Μελλοντικά οι ιδρυτές του εστιατορίου θα επιδιώξουν μέσω μίας αλυσίδας 

franchise την επέκταση και σε άλλους Νομούς της Αττικής για να απευθυνούν σε 

περισσότερους πελάτες. 

3.6.3  Τοποθέτηση (Positioning) 

 

Ως «τοποθέτηση ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας» εννοείται ο τρόπος με τον οποίο οι 

πελάτες αντιλαμβάνονται, σκέφτονται και νιώθουν για το προϊόν ή την υπηρεσία σε σχέση 

με τα ανταγωνιστικά που υπάρχουν στην αγορά. Το τελικό αποτέλεσμα της τοποθέτησης 

είναι η επιτυχημένη δημιουργία μίας πελατοκεντρικής πρότασης αξίας, δηλαδή μιας 

συγκεκριμένης αιτίας να αγοράσει το κοινό-στόχος το προϊόν ή την υπηρεσία. 

Οι υπηρεσίες του υπό μελέτη εστιατορίου θα ξεχωρίζουν λόγω της τοποθεσίας του και της 

όμορφης ατμόσφαιρας στον εσωτερικό χώρο, καθώς και λόγω των μοναδικών πιάτων που 

θα προσφέρει τόσο της μοντέρνας ελληνικής όσο και της μοντέρνας γαλλικής κουζίνας. 

Σκοπός είναι να συμμετέχουν και οι 5 αισθήσεις των πελατών ενώ γευματίζουν. Οι ιδρυτές 

του εστιατορίου επιθυμούν να τοποθετηθεί στο μυαλό και στην καρδιά της αγοράς-στόχου 

ως το «καλύτερο γκουρμέ εστιατόριο στην Αθήνα υψηλής και διαδραστικής γαστρονομίας 

που ενεργοποιεί και τις 5 αισθήσεις». 

3.6.4 Στοιχειοθέτηση Εμπορικού Σήματος 

 

Εμπορικό σήμα θεωρείται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να 

διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. 

Μπορούν να αποτελέσουν εμπορικό σήμα οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών 

προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι 

(συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων), το σχήμα του προϊόντος ή της 

συσκευασίας του, καθώς και ο συνδυασμός των παραπάνω. Εκτός από το να διακρίνει τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες μεταξύ των επιχειρήσεων, το εμπορικό σήμα χρησιμοποιείται και 

για να προστατεύσει το καταναλωτικό κοινό από τον αθέμιτο συναγωνισμό. Η σύνδεση του 
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εμπορικού σήματος με τον τύπο προϊόντος μπορεί να είναι τόσο έντονη που πολλές φορές 

οι ονομασίες των προϊόντων αντικαθίστανται από αυτό. 

Οι επιχειρήσεις εστίασης στην Ελλάδα συνήθως επιλέγουν ως εμπορικό σήμα είτε το όνομα 

του επιχειρηματία είτε ένα όνομα ή φράση που παραπέμπει στα διακριτικά γνωρίσματα των 

υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. φαγητό, τοποθεσία καταστήματος) σε συνδυασμό με ένα 

σχέδιο ή απεικόνιση.  

Στην περίπτωση της υπό μελέτης επιχείρησης εστίασης, έχει επιλεγεί το όνομα «Modern 

Gastronomy», έτσι ώστε να γίνεται άμεση λογική σύνδεση με το είδος γαστρονομίας που 

παρέχει η επιχείρηση, το οποίο είναι η μοντέρνα κουζίνα. Στο παρακάτω σχήμα 

παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό λογότυπο που θα μπορούσε να αποτελέσει το εμπορικό σήμα 

της επιχείρησης. 

 

Εικόνα 3.1 Λογότυπο επιχείρησης 

 

3.7 Τακτική του Μάρκετινγκ 

 

Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών το μείγμα μάρκετινγκ περιλαμβάνει συνολικά έξι 

στοιχεία (6Ps) που αποτελούν σημαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά είναι: προϊόντα-υπηρεσίες, τιμή, 

προώθηση, διανομή, ανθρώπινο δυναμικό, διαδικασίες εξυπηρέτησης και φυσικό 

περιβάλλον. 

3.7.1 Προϊόντα - Υπηρεσίες  

 

Το  «Modern Gastronomy» όντας μια μονάδα εστίασης αποτελεί κλασικό παράδειγμα 

εταιρείας παροχής υπηρεσιών που συνδυάζει, όπως και όλες οι παρεμφερείς επιχειρήσεις, 

τις υπηρεσίες που παρέχει με χειροπιαστά αγαθά. Στην προκειμένη περίπτωση, αγαθό 

αποτελεί η κουζίνα και το μενού που προσφέρεται, ενώ υπηρεσίες αποτελούν η προσφορά 
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ιδιωτικών και επαγγελματικών δείπνων, το catering και οι κρατήσεις τραπεζιών μέσω 

διαδικτύου. 

ΚΟΥΖΙΝΑ - ΜΕΝΟΥ 

Το εστιατόριο θα προσφέρει πιάτα της μοντέρνας ελληνικής και γαλλικής κουζίνας. Η 

μοντέρνα κουζίνα αποτελεί έναν συνδυασμό της παραδοσιακής με την μοριακή κουζίνα, η 

οποία χρησιμοποιεί τη χημεία και τη φυσική προκειμένου να διαφοροποιήσει την υφή, την 

εμφάνιση και τη γεύση διάφορων συστατικών. Ο στόχος αυτού του είδους κουζίνας είναι να 

δημιουργήσει μια ολόκληρη νέα εμπειρία γεύσης για τους πελάτες. Παραδείγματα μοντέρνας 

κουζίνας παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες.  Στην εικόνα 1 η χωριάτικη σαλάτα 

παρουσιάζεται σε μορφή ολόλευκης γρανίτας. Στην εικόνα 2, το παραδοσιακό γαλλικό πιάτο 

φουά γκρα παρουσιάζεται με καραμελωμένο φιστίκι Αιγίνης και κράνμπερι. 

 

                        

 

 

 

 

 

               

 

Στο εστιατόριο «Modern Gastronomy» θα υπάρχουν τρία μενού γευσιγνωσίας με 

διαφορετικό αριθμό πιάτων και τιμή για το καθένα, ενώ θα ανανεώνονται συνεχώς. 

Ενδεικτικά, το πρώτο μενού θα αφορά την μοντέρνα ελληνική κουζίνα και τα πιάτα του θα 

βασίζονται σε φαγητά αποκλειστικά της παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας, όπως για 

παράδειγμα ντολμαδάκια, ψαρόσουπα, αρακάς, γεμιστά, παστίτσιο, μουσακάς, 

γαλακτομπούρεκο. Το δεύτερο μενού θα αφορά την μοντέρνα γαλλική κουζίνα και τα πιάτα 

του θα βασίζονται σε φαγητά της παραδοσιακής γαλλικής κουζίνας, όπως κρεμμυδόσουπα, 

κόκορας κρασάτος, ταρτάρ, κις λορέν, cassoulet, ratatouille και κρεμ μπρουλέ. Το τρίτο 

μενού θα συνδυάζει γεύσεις που προέρχονται και από τις δύο κουζίνες. Όλα τα πιάτα, μέσω 

των κατάλληλων τεχνικών της μοριακής κουζίνας, όπως είναι η σφαιροποίηση, ζελοποίηση, 

πυκνωματοποίηση και αφροποίηση, θα προσφέρουν μία μοναδική εμπειρία στους πελάτες, 

καθώς οι υφές, τα αρώματα και η γενικότερη εμφάνιση και παρουσίαση των πιάτων θα έχουν 

Εικόνα 3.2 Μοντέρνα ελληνική κουζίνα Εικόνα 3.3 Μοντέρνα γαλλική κουζίνα 
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τροποποιηθεί από την παραδοσιακή τους μορφή. Επιπλέον, κάθε πιάτο σε κάθε μενού θα 

συνοδεύεται προαιρετικά και από τα κατάλληλα κρασιά ή ποτά. 

Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους θα υπάρχουν συγκεκριμένα (fixed) μενού. Ο 

πρώτος λόγος είναι ότι οι γεύσεις που θα δημιουργούνται είναι πολύ ιδιαίτερες και θα ήταν 

πολύ δύσκολο για τον πελάτη να μπορέσει να τις συνδυάσει για τη δημιουργία ενός 

γευστικού γεύματος, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα γνωρίζει τι θα περιέχει το 

πιάτο. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ένα πιο εκτεταμένο μενού δεν θα επέτρεπε την άριστη και 

λεπτομερή παραγωγή που υφίσταται κάθε πιάτο. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί 

ότι θα γίνονται αλλαγές στα μενού ανάλογα με τις διατροφικές ιδιαιτερότητες των πελατών, 

πχ κάποιος μπορεί να μην τρώει χοιρινό ή μοσχάρι λόγω θρησκείας, κάποιος να είναι 

χορτοφάγος ή κάποιος να έχει συγκεκριμένη αλλεργία σε κάποια συστατικό, όπως στα 

θαλασσινά ή στους ξηρούς καρπούς. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Οι κύριες υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση εστίασης «Modern Gastronomy» είναι οι 

παρακάτω: 

Ιδιωτικά δείπνα (Private Cheffing) 

Το εστιατόριο θα προσφέρει τη συγκεκριμένη υπηρεσία για τους πελάτες, οι οποίοι 

επιθυμούν να διοργανώσουν μια εκδήλωση ή ένα δείπνο κάθε περίστασης με τους φίλους 

και τις οικογένειές τους. Στα ιδιωτικά δείπνα οι σεφ και το προσωπικό του εστιατορίου θα 

μαγειρεύουν αποκλειστικά για τους πελάτες και τους καλεσμένους τους ένα ιδιωτικό μενού 

με την κατάλληλη συνοδεία κρασιών. Το σερβίρισμα των πιάτων θα πραγματοποιείται στην 

αίθουσα VIP του εστιατορίου. 

Επαγγελματικά δείπνα (Business Lunch) 

Αυτή η υπηρεσία θα αφορά πελάτες, οι οποίοι θέλουν οι επαγγελματικές συναντήσεις να 

πραγματοποιούνται με τη συνοδεία γκουρμέ απολαύσεων. Οι συγκεκριμένοι πελάτες θα 

μπορούν να απολαμβάνουν το μενού που επιθυμούν στην αίθουσα VIP του εστιατορίου, 

καθώς η ιδιωτικότητα του χώρου σε συνδυασμό με το διακριτικό service θα εξασφαλίζουν 

ένα ιδανικό περιβάλλον για μια εταιρική συνάντηση ή εκδήλωση. 
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Catering 

Σε περίπτωση που οι πελάτες θέλουν να διοργανώσουν ένα εορταστικό γεύμα στον ιδιωτικό 

τους χώρο, οι σεφ και το προσωπικό του «Modern Gastronomy» θα αναδημιουργούν το 

μενού στο σπίτι των πελατών. Η υπηρεσία αυτή θα ισχύει και για εταιρικούς πελάτες που 

θα επιθυμούν την οργάνωση γευμάτων στο δικό τους επαγγελματικό περιβάλλον. 

Online κρατήσεις τραπεζιών  

Οι πελάτες θα μπορούν να κάνουν κρατήσεις για τραπέζια προκειμένου να γευματίσουν στο 

εστιατόριο μέσω του διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω της ιστοσελίδας του. Κατά τη 

διάρκεια της online κράτησης θα επιλέγουν τον αριθμό των ατόμων και τη θέση του 

τραπεζιού, το μενού που επιθυμούν, ενώ θα ενημερώνουν για τυχόν διατροφικές 

ιδιαιτερότητες που μπορεί να υπάρχουν, όπως αλλεργία σε συγκεκριμένα συστατικά, 

χορτογαφία κτλ. 

3.7.2  Τιμή 

 

Είναι σαφώς δυσκολότερο να τιμολογήσει κανείς μια άυλη υπηρεσία από ένα υλικό αγαθό 

αφού στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολύ πιο δύσκολο να προσδιορίσει κάποιος το 

κόστος παροχής της υπηρεσίας. Επιπλέον, οι πελάτες δεν μπορούν να αξιολογήσουν 

εύκολα την ποιότητα μιας υπηρεσίας και έτσι την συγκρίνουν με την τιμή. Έχει επικρατήσει 

η γενική άποψη ότι μία υψηλή τιμή αντιστοιχεί σε μία υψηλής ποιότητας υπηρεσία, ενώ μία 

χαμηλή τιμή αντιπροσωπεύει μία χαμηλής ποιότητας υπηρεσία. 

Τα εστιατόρια που δραστηριοποιούνται στο γενικότερο πλαίσιο της μοντέρνας κουζίνας είναι 

ακριβά, χρεώνοντας τον κάθε πελάτη που θα τα επισκεφτεί με μία υψηλή τιμή. Αυτό 

συμβαίνει, καθώς η συγκεκριμένη κουζίνα θεωρείται ένα είδος υψηλής γαστρονομίας στην 

Ελλάδα που άρχιζε να ανθίζει μόλις τα τελευταία χρόνια, παρόλο που στο εξωτερικό είναι 

ιδιαίτερα διαδεδομένη. 

Το εστιατόριο «Modern Gastronomy» θα τιμολογεί το καθένα από τα τρία μενού 

γευσιγνωσίας ξεχωριστά δίνοντας δύο τιμές, όπου η μία θα αφορά τη χρέωση ανά άτομο 

χωρίς τη συνοδεία κρασιών, ενώ η άλλη θα περιλαμβάνει και τη συνοδεία κρασιών. Οι τιμές 

στα μενού θα αποφασίζονται από τους ιδιοκτήτες του εστιατορίου, λαμβάνοντας υπόψη 

παράγοντες όπως τη χρονική περίοδο (π.χ. Χριστούγεννα), τις τιμές των πρώτων υλών, 

καθώς και τον αριθμό του προσωπικού της κουζίνας που συνεισφέρει στην προετοιμασία 

των πιάτων.  
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Επειδή ο ανατρεπτικός τρόπος αντιμετώπισης του φαγητού αποτελεί ένα κύριο στοιχείο 

διαφοροποίησης του εστιατορίου, τα fixed μενού που θα έχουν οι πελάτες στη διάθεσή τους 

θα είναι σε αρκετά υψηλές τιμές. Αναλυτικότερα, οι τιμές στα τρία μενού γευσιγνωσίας θα 

κυμαίνονται από 90€ έως 120€ ανά άτομο χωρίς τη συνοδεία κρασιών ή ποτών, ενώ η 

επιπλέον χρέωση για τα κρασιά ή ποτά θα είναι στα 50€. Σε περιόδους εορτών (π.χ. Πάσχα, 

Χριστούγεννα) θα υπάρχει ένα έξτρα ειδικό εορταστικό μενού με αυξημένη χρέωση, όπου η 

τιμή χωρίς τη συνοδεία κρασιών ή ποτών θα είναι στα 140€/άτομο, ενώ η πρόσθετη χρέωση 

για τα κρασιά ή ποτά θα είναι στα 80€, δηλαδή συνολικά η τιμή θα φτάνει τα 220€/ανά άτομο. 

Η υψηλή τιμολόγηση θα έρχεται σε ισορροπία με τα υπόλοιπα μέσα που θα χρησιμοποιεί η 

επιχείρηση εστίασης για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής υπηρεσίας προς τους πελάτες. 

Η πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των πιάτων είναι πολύ ακριβή, ενώ 

θα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων για να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα.  

Όσον αφορά τις υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση, στα ιδιωτικά δείπνα η τιμολόγηση 

του ιδιωτικού μενού θα είναι στα 140€/άτομο χωρίς τη συνοδεία κρασιών/ποτών και στα 

190€/άτομο με τη συνοδεία κρασιών/ποτών. Στα επαγγελματικά δείπνα, οι εταιρικοί πελάτες 

θα απολαμβάνουν ένα από τα τρία μενού γευσιγνωσίας του εστιατορίου με τις τιμές που 

αναφέρθηκαν πιο πάνω, με τη μόνη διαφορά ότι θα έχουν μία έκπτωση 10% σε περίπτωση 

που γίνουν τακτικοί πελάτες. Στο catering η τιμολόγηση στα μενού γευσιγνωσίας δεν θα 

αλλάζει, αλλά θα υπάρχει μία έξτρα χρέωση των 50€ για την υπηρεσία αυτή.  

3.7.3 Προώθηση 

 

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χρησιμοποιούν τεχνικές προώθησης/επικοινωνίας 

προκειμένου να ενημερώσουν την αγορά-στόχο στην οποία απευθύνονται σχετικά με τις 

καινοτόμες υπηρεσίες που παρέχουν, καθώς και να αποκτήσουν πιστούς πελάτες, οι οποίοι 

θα διαδώσουν σε άλλους τη θετική άποψη που έχουν για αυτές. 

Οι επιχειρήσεις εστίασης που παρέχουν πιάτα μοντέρνας κουζίνας απευθύνονται σε ένα 

τμήμα καταναλωτικού κοινού, το οποίο γνωρίζει αρκετά πράγματα για το φαγητό γενικότερα 

και τη μοριακή γαστρονομία, ενώ αρέσκεται σε γευστικές απολαύσεις και σε δημιουργίες 

εντυπωσιακών πιάτων. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τέτοιου είδους επιχειρήσεις δεν 

είναι πολλές στην Ελλάδα, παρόλα αυτά η ζήτηση για αυτές ολοένα και αυξάνεται, τα μέσα 

προώθησης που θα χρησιμοποιήσει το εστιατόριο «Modern Gastronomy» για να γίνει 

γνωστό στην αγορά-στόχο θα είναι επιλεκτικά και παρουσιάζονται παρακάτω: 
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Διαφήμιση στον τύπο 

Ο τύπος είναι ένα αρκετά εστιασμένο μέσο προώθησης, αφού οι εφημερίδες και τα έντυπα 

έχουν συνήθως ένα πιο συγκεκριμένο κοινό στο οποίο απευθύνονται και χρησιμοποιείται 

ιδιαίτερα για την παροχή πιο λεπτομερών μηνυμάτων, που στοχεύουν περισσότερο σε μια 

εις βάθος ενημέρωση του κοινού-στόχου για τις υπηρεσίες της επιχείρησης. 

Εφόσον το «Modern Gastronomy» στοχεύει στο καταναλωτικό κοινό που λατρεύει το φαγητό 

και ιδιαίτερα τα πιάτα της μοντέρνας κουζίνας, θα επιλεγούν εξειδικευμένα περιοδικά που 

σχετίζονται με την γαστρονομία, προκειμένου να μεταδωθούν τα επικοινωνιακά του 

μηνύματα. Τέτοιου είδους περιοδικά είναι τα: Qzine, ΒΗΜΑGourmet, γαστρονόμος, Chef’s 

club, Wine Plus (WP). Επιπλέον, η επιχείρηση θα κάνει διαφήμιση μέσω τοπικών 

περιοδικών και εφημερίδων, στα οποία υπάρχουν συγκεκριμένες στήλες που σχετίζονται με 

τα νέα και τις εξελίξεις στον κλάδο της εστίασης και οι καταναλωτές τα διαβάζουν, 

προκειμένου να αποφασίσουν ποιό εστιατόριο αξίζει να επισκεφτούν. Παραδείγματα τέτοιων 

περιοδικών και εφημερίδων είναι: αθηνόραμα, Athens Voice.  

Διαφήμιση μέσω διαδικτύου 

Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα καθιερωμένο μέσο προώθησης από την πλευρά των 

επιχειρήσεων για την προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών τους. Στις μέρες μας είναι 

γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που δεν έχουν παρουσία στο διαδίκτυο είναι σαν να μην 

υπάρχουν και αυτό τις βλάπτει, γιατί οι καταναλωτές μέσω της αναζήτησης που κάνουν στα 

sites και στα social media ενημερώνονται για τις υπηρεσίες των ανταγωνιστών και επιλέγουν 

αυτές. 

Η επιχείρηση εστίασης «Modern Gastronomy» θα έχει τη δική της ιστοσελίδα, προκειμένου 

να παρέχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τους ιδιοκτήτες και τα μέλη του προσωπικού 

της κουζίνας, το μενού και τη λίστα κρασιού, τις διαδικασίες κράτησης και επικοινωνίας, ενώ 

θα διαθέτει ένα εύρος εικόνων από το περιβάλλον του εστιατορίου και από τις δημιουργίες 

των σεφ στην κουζίνα. Επιπρόσθετα, θα διαθέτει παρουσία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

όπως: Facebook, Twitter, Instagram, καθώς και στον ταξιδιωτικό ιστότοπο TripAdvisor, 

όπου καθημερινά επισκέπτονται πολλοί Έλληνες καταναλωτές και τουρίστες, για να 

ενημερωθούν για τα καλύτερα εστιατόρια που υπάρχουν στην Αθήνα και να δουν κριτικές 

από επισκέπτες. Επιπλέον, η επιχείρηση θα διαφημιστεί μέσω των Adwords, όπου οι 

διαφημίσεις θα εμφανίζονται στους δυνητικούς πελάτες είτε όταν αυτοί αναζητούν τις 

ανάλογες υπηρεσίες εστίασης (π.χ. γκουρμέ εστιατόρια, μοντέρνα κουζίνα) στη μηχανή 
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αναζήτησης της Google είτε όταν δείχνουν ενδιαφέρον για αυτές μέσα από σχετικές 

αναζητήσεις σε website τρίτων.  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι παρά τις παραπάνω ενέργειες προώθησης, 

αδιαμφισβήτητα η ισχυρότερη και πιο αποτελεσματική διαδικασία διαφήμισης θα είναι το 

word-of-mouth. Λόγω της αϋλότητας των υπηρεσιών είναι αρκετά δύσκολο μια επιχείρηση 

όπως το «Modern Gastronomy» να δώσει μια ουσιαστική και ρεαλιστική εικόνα των πιάτων 

αλλά και των υπηρεσιών που προσφέρει. Έτσι εδώ ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει 

τεράστιο ρόλο ώστε να μεταδοθεί σωστά αυτή η εικόνα. Βέβαια, είναι σίγουρα δύσκολο να 

γνωρίζει κάποιος από την αρχή εάν αυτή η μέθοδος θα είναι αποτελεσματική. Μια βασική 

παράμετρος που βοηθάει στο να αναπτυχθεί σωστά αυτό το είδος της επικοινωνίας είναι η 

ικανοποίηση του πελάτη από την υπηρεσία που του παρασχέθηκε, παίρνοντας είτε μια 

αρνητική είτε μια θετική διάσταση ανάλογα με το επίπεδο ικανοποίησης. Κατά συνέπεια, η 

επιχείρηση «Modern Gastronomy» έχει την δυνατότητα να ελέγχει συνεχώς την ανάπτυξη 

αυτήν καθώς και την χροιά της επικοινωνίας word-of-mouth.   

3.7.4 Διανομή 

 

Όπως για κάθε επιχείρηση, έτσι και για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, τα κανάλια 

διανομής των προϊόντων τους αποτελούν βασικό στοιχείο υλοποίησης της στρατηγικής 

μάρκετινγκ. Οι πρώτες αποφάσεις που θα πρέπει να πάρει η επιχείρηση σχεδιάζοντας το 

σύστημα διανομής αφορούν τις υπηρεσίες που θα προσφέρει μέσα από το κανάλι διανομής, 

το ιδιοκτησιακό καθεστώς του καναλιού, καθώς και την υποκίνηση των ενδιάμεσων που θα 

εμπλέξει στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν υιοθετήσει ένα άμεσο δίκτυο διανομής. 

Στον κλάδο της εστίασης, οι επιχειρήσεις προσφέρουν την κύρια υπηρεσία τους που είναι η 

παροχή γευμάτων και ποτών στους πελάτες στον χώρο των καταστημάτων τους, αλλά 

υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η κράτηση θέσεων για τραπέζι πραγματοποιούνται από 

πολλές επιχειρήσεις πλέον μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω των ιστοσελίδων τους. 

Επιπλέον, αρκετές επιχειρήσεις εστίασης και ιδιαίτερα αλυσίδες εστιατορίων (π.χ. TGI 

Friday’s) διαθέτουν έναν μεγάλο αριθμό καταστημάτων σε πολλές περιοχές μέσω του 

franchising, το οποίο αποτελεί την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή 

πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες 

καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα αντιγραφής τεχνογνωσίας ή 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας με σκοπό την μεταπώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών 

σε τελικούς χρήστες. 
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Το εστιατόριο «Modern Gastronomy» θα παρέχει τις υπηρεσίες του διατηρώντας ένα 

ιδιόκτητο άμεσο κανάλι διανομής, καθότι τα πιάτα με τη συνοδεία των κρασιών ή ποτών θα 

προσφέρονται απευθείας στους πελάτες μέσω του προσωπικού. Αυτό επιτρέπει στην 

επιχείρηση να έχει τον καλύτερο έλεγχο του τρόπου παροχής των υπηρεσιών της. Παρόλα 

αυτά, οι πελάτες θα μπορούν να κάνουν online κρατήσεις για τραπέζια για τις υπηρεσίες 

που επιθυμούν (π.χ. Private Cheffing, Business Lunch) μέσω της ιστοσελίδας της 

επιχείρησης. 

3.7.5 Ανθρώπινο Δυναμικό 

 

Όπως σε όλες τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών έτσι και στο «Modern Gastronomy» το 

προσωπικό αποτελεί τον κύριο παράγοντα εξασφάλισης της ανώτερης ποιότητας της 

προσφερόμενης υπηρεσίας. Τα χαρακτηριστικά και η συμπεριφορά των εργαζομένων 

(ιδιαίτερα όσον αφορά το προσωπικό επαφής με τους πελάτες) επηρεάζουν σε ένα πολύ 

μεγάλο βαθμό την εμπειρία και συνεπώς την τελική αξιολόγηση των πελατών. 

Στο εστιατόριο θα εργάζονται συνολικά δεκαοχτώ άτομα. Συγκεκριμένα, πέντε σερβιτόροι, 

ένας σομελιέ (υπεύθυνος κρασιών), 6 μάγειρες και 2 σεφ, ένα άτομο στην υποδοχή και στις 

κρατήσεις, ένας υπεύθυνος εξυπηρέτησης πελατών, ένας υπεύθυνος λογιστηρίου και ο 

Γενικός Διευθυντής του εστιατορίου.  

Έχοντας κατανοήσει πλήρως τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα, το εστιατόριο θα 

προβαίνει σε μια πολύ αυστηρή επιλογή του προσωπικού. Τα κριτήρια τα οποία θα 

λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία πρόσληψης είναι το ήθος, η καλλιέργεια, η συνέπεια, 

η εργατικότητα και το ομαδικό πνεύμα, ενώ απαιτείται και η προϋπηρεσία προκειμένου το 

προσωπικό να μπορεί να ανταπεξέλθει στις πολύ απαιτητικές διαδικασίες που ακολουθεί η 

επιχείρηση. Στη συνέχεια το προσωπικό επαφής με τους πελάτες (π.χ. σερβιτόροι, σομελιέ)  

θα περνάει από συνεχή εκπαίδευση που αφορά την εξοικείωση με τις μαγειρικές τεχνικές, 

την εκπαίδευση πάνω στο εκάστοτε μενού (παρουσίαση των πιάτων στα ελληνικά και στα 

αγγλικά-γνώση όλων των συστατικών των πιάτων), την εκπαίδευση στο κρασί (βασικές 

γνώσεις), καθώς και εκπαίδευση στο πώς να απευθύνεται στους πελάτες και στο πώς να 

διαχειρίζεται καταστάσεις. Δηλαδή η τεχνογνωσία (know-how) του προσωπικού θα 

αναπτύσσεται συνεχώς.  

Όσον αφορά τη συμπεριφορά του προσωπικού, οι ρόλοι κάθε εργαζομένου θα είναι σαφώς 

προσδιορισμένοι. Πιο συγκεκριμένα, θα έχουν δημιουργηθεί μια σειρά αυστηρών και 

τυποποιημένων διαδικασιών όσον αφορά την εξυπηρέτηση (οι οποίες επεξηγούνται στην 
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ενότητα των διαδικασιών και γραφικά) και τη διαπροσωπική επαφή και σχέση με τους 

πελάτες. Το προσωπικό επαφής οφείλει να είναι πάντα διαθέσιμο και εξυπηρετικό, όμως η 

παρουσία του θα είναι διακριτική και θα αφορά θέματα του μενού και της εξυπηρέτησης. 

Επίσης, είναι απαραίτητο να μην υπάρχουν συνθήκες που να επιτρέπουν περιπτώσεις 

συγκρούσης ή υπερβολικού στρες στους εργαζομένους. Εάν ένα μέλος της ομάδας δεν 

εγκλιματίζεται ή δεν έχει συμπεριφορά που να ταιριάζει με το προφίλ του εστιατορίου, τότε 

σημαίνει πως ήταν λάθος η επιλογή του και θα πρέπει ύστερα από συνεννόηση να 

απομακρύνεται.   

Πολύ σημαντικός θεωρείται και ο ρόλος της διοίκησης, καθώς εκτός από μια καλή ομάδα 

ιδιαίτερα πειθαρχημένη, γρήγορη και αποτελεσματική, θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερή, 

δίκαιη και πάντα παρούσα ηγεσία. Για το λόγο αυτό, θα βρίσκονται στο εστιατόριο όλες τις 

μέρες λειτουργίας του οι σεφ και ιδρυτές του κος Παπαδημητρίου Μιχάλης και κος 

Χατζηγεωργίου Αντώνης, καθώς και ο μάνατζερ Ντινόπουλος Στάθης, δίνοντας συνεχώς 

κατευθυντήριες γραμμές στους εργαζομένους. Ο ρόλος τους θα είναι πιο πολύ 

ενθαρρυντικός, καθώς όλοι οι εργαζόμενοι θα αποτελούν προσωπική επιλογή και των τριών 

και θα θεωρούνται αναπόσπαστα μέλη της ομάδας. Η διοίκηση θα είναι πολύ τυπική και σε 

θέματα μισθοδοσίας. 

Προκειμένου να ενισχύεται η αίσθηση της ομάδας και να ενθαρρύνεται ένα κλίμα καλών 

σχέσεων και συνεργασίας τόσο μεταξύ των εργαζομένων όσο και με τη διοίκηση, λίγες ώρες 

πριν από την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του εστιατορίου, θα παρατίθεται γεύμα για 

όλο το προσωπικό, όπου όλοι θα κάθονται μαζί στο τραπέζι, θα δοκιμάζουν νέες γεύσεις 

που σκέφτονται οι σεφ, θα λένε τη γνώμη τους για νέα πιάτα και θα συζητούν τυχόν 

προβλήματα ή δυσκολίες που έχουν δημιουργηθεί. Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι θα 

αισθάνονται ότι έχουν αξία μέσα στην επιχείρηση και ότι αναγνωρίζεται η προσφορά τους, 

καθώς τόσο το κόστος όσο και ο χρόνος προετοιμασίας των γευμάτων για όλο το 

προσωπικό είναι ιδιαίτερα υψηλά λόγω της μικρής δυναμικότητας του εστιατορίου και της 

ιδιαίτερης προσοχής που δίνεται σε κάθε πιάτο. Ακόμη σημαντικό στοιχείο παρακίνησης για 

τους εργαζομένους προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί στη δουλειά τους αποτελούν οι 

στόχοι που θα θέσει η διοίκηση για την επόμενη πενταετία. Όλοι θα προσπαθούν 

προκειμένου το εστιατόριο να πετύχει σημαντικές διακρίσεις μέσα σε αυτό το χρονικό 

διάστημα. 
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3.7.6 Διαδικασίες15 

 

Μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να οργανώνει 

κατάλληλα τις διαδικασίες εξυπηρέτησης, καθώς η επαφή των πελατών με αυτές επηρεάζει 

την εμπειρία τους από τις υπηρεσίες που παρέχονται. Οι επιχειρήσεις εστίασης, όπως όλες 

οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, προσπαθούν συνεχώς να επιτύχουν καλύτερη 

αποτελεσματικότητα στον τρόπο παροχής της υπηρεσίας και για αυτό το λόγο συχνά 

επιβάλλουν μια λογική τυποποίησης και αν είναι δυνατόν αυτοματοποίησης του τρόπου 

παροχής των υπηρεσιών τους μέσω του blueprinting ή αλλιώς τη χαρτογράφηση των 

υπηρεσιών που προσφέρουν. Το blueprint στην ουσία αποτελεί μια γραφική αναπαράσταση 

όλων των στοιχείων που συνθέτουν την υπηρεσία που παρέχεται στους πελάτες. Βασικό 

εργαλείο του blueprinting αποτελεί το διάγραμμα ροής, το οποίο περιλαμβάνει σχήματα που 

υποδηλώνουν συγκεκριμένες ενέργειες, διαδικασίες ή προβλήματα. Από το διάγραμμα ροής 

οι επιχειρήσεις εστίασης έχουν την ευκαιρία να αποτυπώσουν πιθανά σημεία 

καθυστερήσεων τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν για να αποφευχθεί η δυσαρέσκεια 

των πελατών, διαδικασίες που δεν επιτρέπουν την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και 

εξυπηρέτησης των πελατών, καθώς και στοιχεία δυναμικότητας των επιχειρήσεων που 

μένουν αδρανή και δεν αξιοποιούνται επαρκώς. 

Το «Modern Gastronomy» θα δίνει ιδιαίτερη βάση στην άριστη παροχή των υπηρεσιών που 

προσφέρει και για αυτό το λόγο θα γίνει μια ιδιαίτερη προσπάθεια θέσπισης βέλτιστων και 

τυποποιημένων διαδικασιών. Οι διαδικασίες αυτές θα σχεδιαστούν προκειμένου να 

στηρίζουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του εστιατορίου (άριστη ποιότητα ανατρεπτικών 

γεύσεων και άριστη εξυπηρέτηση). Επιπλέον, οι διαδικασίες θα ενισχύουν και την 

τοποθέτηση (positioning) του εστιατορίου ως «ένα χώρο υψηλής και διαδραστικής 

γαστρονομίας που ενεργοποιεί τις αισθήσεις». Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, στο 

παρακάτω σχήμα παρατίθεται το διάγραμμα ροής της επιχείρησης: 

 

 

 

 

                                                             
15 Γούναρης, Σ. & Καραντινού, Κ 2015, ‘Μάρκετινγκ Υπηρεσιών’, Γ’ έκδοση 
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Κρατήσεις      

Εισαγωγή στο χώρο υποδοχής      

Επιβεβαίωση κράτησης      

Τακτοποίηση της γκαρνταρόμπας      

Αναμονή στο χώρο αναμονής      

Παραγγελία ποτού ή κρασιού      

Μεταφορά στο τραπέζι      

Σερβίρισμα νερού και ψωμιού      

Παρουσίαση των μενού      

Παραγγελία      

Σερβίρισμα κρασιών ή ποτών      

Σερβίρισμα ορεκτικού      

Παρουσίαση του ορεκτικού      

Καθαρισμός τραπεζιού και αλλαγή 

πιάτων 

     

Σερβίρισμα των πιάτων (ο αριθμός 

εξαρτάται από το μενού) 

     

Παρουσίαση πιάτων (για κάθε πιάτο 

ξεχωριστά) 

     

Καθαρισμός τραπεζιού και αλλαγή 

πιάτων (το πόσες φορές θα γίνει 

εξαρτάται πάλι από το μενού και 

κυμαίνεται από 5 έως 17 φορές) 

     

Ζήτηση και προετοιμασία 

λογαριασμού 

     

Πληρωμή      

Συνοδεία των πελατών στην έξοδο      

Επιστροφή αντικειμένων από την 

γκαρνταρόμπα  

     

Ευχαριστίες      

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.2 Διάγραμμα ροής της «Modern Gastronomy» 

 

 

  Διαδικασία: Προσθήκη Αξίας, εξυπηρέτηση πελάτη 

  Μεταφορά: Κίνηση ανθρώπων ή υλικών, 

  Καθυστέρηση: Αναμονή για περαιτέρω ενέργειες,  

  Έλεγχος: Εξέταση κάποιας λεπτομέρειας,  

  Κατάληξη: Ολοκλήρωση κάποιας βασικής διαδικασίας 
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3.7.7 Περιβάλλον (Χώρος παροχής των Υπηρεσιών) 

 

Το φυσικό περιβάλλον μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών (π.χ. χωροθέτηση, έπιπλα, 

διακόσμηση) έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά πελατών 

και εργαζομένων και να δημιουργεί μια συγκεκριμένη εικόνα (αντίληψη) για την εταιρεία. 

Είναι πολύ σημαντικό η επιχείρηση να διαμορφώνει το περιβάλλον με κατάλληλο τρόπο, 

ώστε να αποτελεί μέσο προσέλκυσης της προσοχής και διαφοροποίησης από άλλες 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, καθώς και μέσο συμβολικής επικοινωνίας, φανερώνοντας την 

ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει. Στον κλάδο εστίασης, οι επιχειρήσεις δίνουν πολύ 

μεγάλη σημασία στη διαμόρφωση του χώρου και στην ύπαρξη μίας ατμόσφαιρας που να 

συμβιβάζεται με το «ύφος» τους (π.χ. πιτσαρίες, γκουρμέ εστιατόρια) και να προσελκύει όσο 

το δυνατόν περισσότερους πελάτες. 

Η επιχείρηση εστίασης «Modern Gastronomy» θα στεγάζεται σε ισόγειο 250 τ.μ. στο 

Κεφαλάρι, το οποίο είναι γωνιακό και έχει πρόσοψη στη συμβολή τριών κεντρικών δρόμων 

της Κηφισιάς. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς το συγκεκριμένο σημείο 

εγκατάστασης επιτρέπει την προσέλκυση πολλών δυνητικών πελατών. Κατά την είσοδο στο 

εστιατόριο, οι πελάτες θα εισέρχονται στον χώρο υποδοχής που θα περιλαμβάνει τη 

γκαρνταρόμπα προκειμένου να αφήσουν επιθυμητά αντικείμενα και ρούχα (π.χ. παλτά).  

Στη δεξιά πλευρά θα υπάρχει ο χώρος αναμονής που θα περιλαμβάνει καθίσματα για τους 

πελάτες και τη συλλογή κρασιών και ποτών του εστιατορίου, ενώ στην αριστερή πλευρά θα 

υπάρχουν δύο μεγάλοι χώροι που θα διαχωρίζονται μεταξύ τους. Ο ένας θα αφορά τον 

κύριο χώρο εστίασης ή αλλιώς τη σάλα όπου οι πελάτες θα απολαμβάνουν τα γεύματά τους 

με συνολικά 10 τραπέζια χωρητικότητας 2,4 ή 6 ατόμων (τα οποία βέβαια θα 

προσαρμόζονται ανάλογα με τις κρατήσεις) και ο δεύτερος θα αποτελεί την αίθουσα VIP, η 

οποία θα χρησιμοποιείται για υπηρεσίες όπως επιχειρηματικά δείπνα και private cheffing με 

συνολικά 3 τραπέζια χωρητικότητας 6 ατόμων. Η κουζίνα θα αποτελεί μη ορατό μέρος για 

τους πελάτες και θα βρίσκεται δίπλα στον χώρο αναμονής. Επιπλέον, η επιχείρηση θα 

διαθέτει υπόγειο 90 τ.μ., όπου στη μια πλευρά θα βρίσκεται το WC, ενώ στην άλλη πλευρά 

θα υπάρχουν η αποθήκη και το γραφείο λογιστηρίου.  

Όσον αφορά τα έπιπλα που θα βρίσκονται στον εσωτερικό χώρο, αυτά θα είναι μοντέρνας 

αισθητικής προκειμένου να ταιριάζουν με τη φιλοσοφία του εστιατορίου και την κουζίνα που 

προσφέρει (μοντέρνα, avant-garde). Τα υλικά κατασκευής τους θα είναι κυρίως ξύλο, δέρμα 
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και ύφασμα, ενώ τα σχήματά τους θα ξεφεύγουν από τα κλασικά, αποπνέοντας μια αίσθηση 

υψηλής ποιότητας και αισθητικής.  

Τα χρώματα τα οποία θα κυριαρχούν στο χώρο, από τους τοίχους και τα έπιπλα μέχρι τα 

διακοσμητικά στοιχεία και τα έργα τέχνης είναι το σκούρο καφέ και το μαύρο, τα οποία στους 

αγγλοσαξονικούς και ευρωπαϊκούς λαούς (όπως ο ελληνικός) σηματοδοτούν την 

πολυτέλεια, την κομψότητα και τη δύναμη. 

Σχετικά με τα σύμβολα και τα αντικείμενα του περιβάλλοντος, στο εσωτερικό του εστιατορίου 

θα υπάρχουν πίνακες μοντέρνας και αφηρημένης τέχνης που θα απεικονίζουν κυρίως το 

Παρίσι (για να «συνδέονται» με τη μοντέρνα γαλλική κουζνίνα του εστιατορίου), φυτά που 

δίνουν μια αίσθηση ηρεμίας και ισορροπίας και πολλά βιβλία πάνω στα τραπεζάκια του 

χώρου αναμονής. Τα θέματά τους θα αφορούν την μοντέρνα, μοριακή και ανατρεπτική 

κουζίνα, λευκώματα από μεγάλα εστιατόρια του εξωτερικού, καθώς και οδηγούς για τα 

εστιατόρια που έχουν λάβει αστέρια Michelin παγκοσμίως.  

Προχωρώντας στις περιβαλλοντικές συνθήκες η θερμοκρασία θα ρυθμίζεται στους χώρους 

εστίασης από κεντρικό σύστημα σε μια μέση θερμοκρασία (συνήθως στους 25 βαθμούς 

Κελσίου) προκειμένου να υπάρχει μια ευχάριστη ατμόσφαιρα χωρίς όμως να είναι πουθενά 

στο χώρο εμφανή σώματα θέρμανσης ή συστήματα. Η μουσική θα είναι προκαθορισμένη 

και επιλεγμένη από τους σεφ, χαλαρωτική και όχι ιδιαίτερα δυνατή, προκειμένου να 

δημιουργείται η επιθυμητή αίσθηση ηρεμίας. Ο θόρυβος θα είναι σχετικά μικρός, ακόμα και 

όταν το εστιατόριο θα είναι γεμάτο, καθώς ο εξοπλισμός (σερβίτσια, επίστρωση πατώματος, 

παπούτσια σερβιτόρων) θα επιλεγεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνονται οι θόρυβοι στο 

εσωτερικό του εστατορίου, ενώ οι εξωτερικοί θόρυβοι είναι μηδαμινοί δεδομένης της 

τοποθεσίας του πάνω σε πεζόδρομο μιας ήσυχης περιοχής. Επιπροσθέτως, ο χώρος δεν 

θα αρωματίζεται προκειμένου να μην χάνονται οι μυρωδιές των φαγητών που αποτελούν 

ένα σημαντικό στοιχείο των πιάτων. Ο φωτισμός θα είναι σχετικά χαμηλός έτσι ώστε να 

δημιουργείται αυτή η αίσθηση ηρεμίας που επιδιώκει το εστιατόριο, αλλά αρκετός ώστε οι 

πελάτες να μπορούν να περιεργαστούν τα πιάτα τους, αφού η ανατρεπτική εμφάνιση 

αποτελεί και αυτή ένα βασικό στοιχείο του κάθε πιάτου.  

3.8 Συνολικά Έσοδα 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για τη μελλοντική ζήτηση υπηρεσιών εστίασης για τα 

έτη 2019-2023 που έγιναν σε προηγούμενη ενότητα καθώς και τον στόχο της «Modern 

Gastronomy» για μερίδιο αγοράς 0,02% κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, στον 
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παρακάτω πίνακα γίνεται μια εκτίμηση των συνολικών εσόδων για τα επόμενα 5 έτη. Κατά 

τη διάρκεια των ετών υπάρχει ένας σταθερός ρυθμός αύξησης του μεριδίου αγοράς κατά 

0,01%. 

 Πίνακας 3.10 Συνολικά Έσοδα της «Modern Gastronomy» για τα Επόμενα 5 Έτη 

Έτος Μελλοντικές 
Πωλήσεις Κλάδου  

(€ εκατ.) 

Μερίδιο  
Αγοράς 

Συνολικά Έσοδα  
(€) 

2019 2.703 0,02% 540.600 

2020 2.560 0,03% 768.000 
2021 2.417 0,04% 966.800 

2022 2.274 0,05% 1.137.000 

2023 2.131 0,06% 1.278.600 

   

3.9 Κόστος Μάρκετινγκ  

 

Σε αυτήν την ενότητα θα υπολογιστούν τα κόστη για τις προωθητικές ενέργειες στις οποίες 

θα προβεί η επιχείρηση εστίασης «Modern Gastronomy», έτσι όπως αυτές ορίστηκαν στην 

ενότητα 3.7 (Τακτική του Μάρκετινγκ). 

Διαφήμιση στον τύπο 

Τα κόστη που αφορούν τις καταχωρήσεις σε έντυπα (περιοδικά, εφημερίδες) 

διαμορφώνονται από παράγοντες όπως οι διαστάσεις της καταχώρησης, το είδος 

(τετράχρωμη ή ασπρόμαυρη), καθώς και τον τύπο της σελίδας πάνω στην οποία θα είναι 

τυπωμένη (π.χ. εξώφυλλο, εσωτερική σελίδα κτλ). Όσον αφορά την επιχείρηση «Modern 

Gastronomy», οι καταχωρήσεις της στα διάφορα εξειδικευμένα περιοδικά γαστρονομίας θα 

είναι τετράχρωμες, τυπωμένες σε μία από τις εσωτερικές σελίδες και σε μέγεθος ίσο με το 

¼ της σελίδας. Το κόστος των έντυπων καταχωρήσεων θα φτάσει τα 500 €/μήνα. Μέσα στο 

χρονικό διάστημα των 5 ετών, ο τρόπος αυτός διαφήμισης θα ελαττωθεί. Συγκεκριμένα, 

μόνο τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης θα πραγματοποιηθεί και τους 12 μήνες, 

τον δεύτερο χρόνο θα γίνει για 6 μήνες και τον τρίτο και τελευταίο χρόνο εφαρμογής θα γίνει 

για τρεις μήνες. 

Διαφήμιση μέσω διαδικτύου 

Τα κόστη διαφήμισης μέσω διαδικτύου περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 Κατασκευή ιστοσελίδας και social media: 800 € 

 Κατοχύρωση domain name: 10 €/ χρόνο, ο πρώτος χρόνος δωρεάν  

 Φιλοξενία ιστοσελίδας: 80 €/χρόνο, ο πρώτος χρόνος δωρεάν 
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Όσον αφορά τη διαφήμιση μέσω Google Adwords, αυτή θα γίνεται μέσω της πολιτικής «Pay 

Per Click (PPC)», δηλαδή η επιχείρηση θα πληρώνει μόνο όταν ο χρήστης κάνει κλικ πάνω 

στη διαφήμιση και μεταβεί στην ιστοσελίδα της και όχι αν απλά δει τη διαφήμιση. Δύο είναι 

τα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη το Google Adwords, προκειμένου να αποφασίσει ποιες 

διαφημίσεις θα εμφανιστούν στη σελίδα αναζήτησης και με ποια κατάταξη. Το πρώτο είναι 

η υψηλότερη προσφορά (CPC), η οποία αποτελεί τη μέγιστη προσφορά που διατίθεται να 

πληρώσει ο διαφημιζόμενος για κάθε κλικ στη διαφήμισή του και είναι το τελικό ποσό που 

θα χρεωθεί για 1 κλικ (αν όχι μικρότερο) και το δεύτερο είναι η ποιότητα της διαφήμισης, η 

οποία προσδιορίζεται από την αναμενόμενη αναλογία κλικ προς τον αριθμό εμφανίσεων 

(CTR), τη συνάφεια της διαφήμισης, την εμπειρία σελίδας προορισμού (Landing page) και 

τις επεκτάσεις (Ad extensions). 

Η επιχείρηση «Modern Gastronomy» θα ορίσει ένα ανώτατο ημερίσιο budget, πάνω από το 

οποίο η διαφήμιση θα παύει να εμφανίζεται και θα συνεχίζει την επόμενη μέρα. Το budget 

αυτό θα φτάνει τα 6€/μέρα και συνεπώς τα 180€/μήνα. Στον παρακάτω πίνακα 

καταγράφονται τα συνολικά κόστη Μάρκετινγκ για τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας της 

επιχείρησης. Επιπλέον, τον πρώτο χρόνο το κόστος μάρκετινγκ αφορά και το μάρκετινγκ 

πριν την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης, το οποίο θα διαρκέσει 60 μέρες και φτάνει τα 

800€. 

Πίνακας 3.11 Συνολικό κόστος Μάρκετινγκ της επιχείρησης «Modern Gastronomy» για 
τα επόμενα 5 έτη 

Έτος Διαφήμιση στον 
Τύπο 

(€) 

Ιστοσελίδα & 
Social Media 

(€) 

Google 
Adwords 

(€) 

Συνολικό 
κόστος 

Μάρκετινγκ 
(€) 

2019 6.000 800 180 6.980 

2020 3.000 90 180 3.270 

2021 1.500 90 180 1.770 

2022 - 90 180 270 

2023 - 90 180 270 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΦΟΔΙΑ 
 

4.1 Χαρακτηριστικά των Πρώτων Υλών και των Εφοδίων 

 

4.1.1 Πρώτες Ύλες 

 

Τρόφιμα 

Τα τρόφιμα αποτελούν τη σημαντικότερη πρώτη ύλη για ένα εστιατόριο και συνεπώς 

το «Modern Gastronomy» θα πρέπει να διαθέτει μία μεγάλη γκάμα τροφίμων. 

Αναλυτικότερα, απαραίτητες είναι οι προμήθειες κρεάτων, θαλασσινών, ζυμαρικών, 

όσπριων, αρτυμάτων, τυριών, αλλαντικών, γαλακτοκομικών, καθώς και φρούτων και 

λαχανικών. 

Κρασιά & Ποτά 

Όπως κάθε εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας, έτσι και το συγκεκριμένο θα διαθέτει 

μια τεράστια ποικιλία από διαφορετικά είδη κρασιών και ποτών. Συγκεκριμένα θα 

προμηθεύεται λευκά, ερυθρά, ροζέ, γλυκά, ενισχυμένα και χωρίς αλκοόλ κρασιά, 

ενώ θα προσφέρει και αναγνωρισμένες μάρκες ακριβών ποτών, όπως π.χ. ουίσκι, 

σαμπάνιες κ.α. 

4.1.2 Λοιπά Εφόδια 

 

Εφόδια κουζίνας 

Η κουζίνα του εστιατορίου θα έχει τα κατάλληλα εφόδια για την παρασκευή των γευμάτων. 

Πιο συγκεκριμένα, θα διαθέτει ένα εύρος μαγειρικών σκευών, όπως τηγάνια, κατσαρόλες, 

λεκάνες, μπωλ, δίσκους και ταψιά. Επίσης, σημαντικά εφόδια αποτελούν διάφορα είδη 

κουζίνας, όπως ποτήρια, πιάτα, μαχαιροπήρουνα, κουτάλες, σπάτουλες, αλατιέρες, 

πλάστες, σουρωτήρια κτλ. 

Εφόδια σάλας, αίθουσας VIP, χώρων υποδοχής και αναμονής 

Η σάλα και η αίθουσα VIP της επιχείρησης «Modern Gastronomy» όπου θα γευματίζουν οι 

πελάτες θα είναι εφοδιασμένες με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Αναλυτικότερα, απαραίτητα 
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εφόδια είναι τα τραπέζια και οι καρέκλες. Επιπλέον, σαν διακόσμηση στους τοίχους θα 

υπάρχουν πίνακες μοντέρνας τέχνης. 

Στον χώρο υποδοχής θα υπάρχει η γκαρνταρόμπα που οι πελάτες θα μπορούν να αφήνουν 

τα πράγματά τους, ενώ στον χώρο αναμονής πελατών αναγκαία εφόδια αποτελούν οι 

καναπέδες, πολυθρόνες και ένα τραπεζάκι πάνω στο οποίο θα τοποθετούνται διάφορα 

περιοδικά γαστρονομίας. Επιπλέον, δίπλα σε αυτόν τον χώρο θα υπάρχουν δύο μικρές 

ραφιέρες με βιβλία που αφορούν τη μοριακή και τη μοντέρνα κουζίνα.  

Εργαλεία καθαρισμού 

Το εστιατόριο θα δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην υγιεινή, γιατί θα πρέπει η επεξεργασία και 

η παρασκευή των τροφίμων στην κουζίνα να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ενώ και ο 

υπόλοιπος εσωτερικός χώρος θα καθαρίζεται σε καθημερινή βάση. Αναγκαία εργαλεία 

καθαρισμού είναι τα απορρυπαντικά γενικού καθαρισμού, καθώς και για τον χώρο της 

κουζίνας και τον χώρο υγιεινής. 

Στολές προσωπικού 

Στα γκουρμέ εστιατόρια οι στολές του προσωπικού αποτελούν ένα δείγμα της φιλοσοφίας 

που ακολουθούν. Αντίστοιχα, λοιπόν, στο «Modern Gastronomy» οι σεφ της κουζίνας και οι 

υπόλοιποι μάγειρες, οι σερβιτόροι και ο σεμολιέρ θα φορούν ειδική ενδυμασία κατά τις ώρες 

λειτουργίας του εστιατορίου που θα έρχεται σε αντιστοιχία με το προφίλ του. 

Γραφική ύλη 

Στον κάτω όροφο της επιχείρησης θα είναι εδραιωμένο και το γραφείο λογιστηρίου. Για τις 

ανάγκες του υπαλλήλου που θα εργάζεται σε αυτό θα πρέπει να αγοραστούν είδη γραφικής 

ύλης. Τα είδη αυτά περιλαμβάνουν στυλό, μολύβια, γόμες,  διορθωτικά, χαρτικά, φακέλους, 

τετράδια κτλ.  

4.1.3 Utilities 

 

Ηλεκτρική ενέργεια 

Το ηλεκτρικό ρεύμα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας της επιχείρησης 

εστίασης και θα παρέχεται από τη ΔΕΗ. Σε καθημερινή βάση θα καταναλώνεται για το 

φωτισμό και για τη  λειτουργία του εξοπλισμού που θα υπάρχει στην κουζίνα (μηχανήματα, 
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ψυγεία,κτλ). Είναι αναγκαίο να μην γίνονται διακοπές ρεύματος γιατί υπάρχει μεγάλος 

κίνδυνος οι πρώτες ύλες που χρειάζονται ψυγείο για να διατηρηθούν να χαλάσουν. 

Νερό 

Το «Modern Gastronomy» θα χρειάζεται μεγάλη ποσότητα νερού για να καλύψει ανάγκες 

της κουζίνας. Πιο συγκεκριμένα, θα καταναλώνεται νερό τόσο κατά την προετοιμασία του 

φαγητού, όσο και κατά τον καθαρισμό της κουζίνας και του υπόλοιπου χώρου. 

Φυσικό Αέριο 

Για την θέρμανση στον εσωτερικό χώρο του εστιατορίου θα χρησιμοποιείται φυσικό αέριο 

χάρη στην ευχρηστία και στην εξοικονόμηση ενέργειας που προσφέρει.  

4.2 Ποιοτικές Προδιαγραφές Εισροών 

 

Προκειμένου η επιχείρηση εστίασης να επιλέξει τις πρώτες ύλες και τα εφόδια που χρειάζεται 

για να προσφέρει την κατάλληλη εξυπηρέτηση στους πελάτες λαμβάνει υπόψη της 

συγκεκριμένες ποιοτικές ιδιότητες. Τα κριτήρια για την κάθε εισροή είναι διαφορετικά και 

αναλύονται παρακάτω: 

Τρόφιμα 

Οι πρώτες ύλες που αφορούν τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας, έτσι 

ώστε να βοηθούν στην δημιουργία γευστικών πιάτων. Επιπλέον, η εταιρεία που θα 

τροφοδοτεί την επιχείρηση θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένη στον κλάδο εστίασης και να 

διαθέτει πιστοποιήσεις ISO και HACCP για την εξασφάλιση των καλύτερων συνθηκών για 

τα προϊόντα που εφοδιάζει στην «Modern Gastronomy». 

Κρασιά & Ποτά 

Ο προμηθευτής που θα επιλεγεί θα πρέπει να διαθέτει μία ευρεία γκάμα κρασιών (ροζέ, 

λευκά, αφρώδη, χωρίς αλκόολ κ.α.) & ποτών (Ουίσκι, Βότκα, Σαμπάνιες κ.α.), όλα 

αναγνωρισμένης μάρκας. Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο να κατέχει μια από τις υψηλότερες 

θέσεις στον τομέα της διανομής οίνου και ποτού, διαθέτοντας μια πολύχρονη εμπειρία και 

γνώσεις των προϊόντων.  
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Εφόδια κουζίνας 

Όλα τα εφόδια κουζίνας θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στον χρόνο και να είναι άριστης 

ποιότητας. Επίσης, η εταιρεία η οποία θα τα προμηθεύει θα πρέπει να παρουσιάζει μια 

μεγάλη γκάμα προϊόντων που περιλαμβάνουν δεκάδες επιλογές ικανές να ανταποκριθούν 

σε κάθε ανάγκη και να είναι ανάμεσα στις κορυφαίες επιχειρήσεις επαγγελματικού 

εξοπλισμού εστίασης στην Ελλάδα.  

Εφόδια σάλας, αίθουσας VIP, χώρων υποδοχής και αναμονής 

Τα έπιπλα τα οποία θα αγοραστούν, όπως π.χ. τραπέζια, καρέκλες, πολυθρόνες, 

καναπέδες θα πρέπει να έχουν σκούρο καφέ ή μαύρο χρώμα, το οποίο υποδηλώνει κύρος. 

Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο να διαθέτουν ένα πρωτοποριακό στυλ και να είναι υψηλής 

ποιότητας. Η εταιρεία -προμηθευτής θα έχει πολυετή εμπειρία και θα είναι αναγνωρισμένη 

στον χώρο παροχής επαγγελματικών επίπλων. 

Εργαλεία καθαρισμού 

Τα απορρυπαντικά γενικού καθαρισμού και χώρων υγιεινής θα πρέπει να είναι εξαιρετικής 

ποιότητας και πιστοποιημένα με πρότυπα ISO. Επίσης, κρίνεται απαραίτητο να είναι φιλικά 

προς το περιβάλλον. 

Στολές προσωπικού 

Οι στολές των σερβιτόρων και του σομελιέ θα είναι σε μαύρο χρώμα και θα πρέπει να είναι 

άνετες για να τους διευκολύνουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Οι σεφ και οι υπόλοιποι 

μάγειρες θα έχουν στολή σε άσπρο χρώμα, καθώς θα εργάζονται στην κουζίνα. 

Γραφική ύλη 

Η εταιρεία που θα προμηθεύει την επιχείρηση εστίασης με τα είδη γραφικής ύλης θα διαθέτει 

μια μεγάλη ποικιλία, ενώ τα προϊόντα θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στο χρόνο. 

4.3 Διαθεσιμότητα Εισροών στην Αγορά 

 

Η επιχείρηση προκειμένου να λειτουργήσει πρέπει να βεβαιωθεί ότι υπάρχουν οι διαθέσιμες 

ποσότητες των εισροών που χρειάζεται στην αγορά. Αναλυτικότερα, τα τρόφιμα και τα 

κρασιά ή ποτά διατίθενται σε απεριόριστη ποσότητα στην αγορά. Το ίδιο ισχύει και για τα 

εφόδια κουζίνας και τα εφόδια σάλας, αίθουσας VIP και χώρων αναμονής και υποδοχής. 

Ακόμη, τα εργαλεία καθαρισμού, η γραφική ύλη, οι στολές προσωπικού και τα utilities 
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(ηλεκτρική ενέργεια, νερό, φυσικό αέριο) είναι διαθέσιμα σε όποια ποσότητα χρειάζεται η 

επιχείρηση. 

4.4 Πηγές Προμήθειας 

 

Οι προμηθευτές που θα επιλέξει η επιχείρηση εστίασης «Modern Gastronomy» για την κάθε 

πρώτη ύλη, τα εφόδια και τα utilities θα είναι δύο. Ο ένας θα αποτελεί τον βασικό 

προμηθευτή, από τον οποίο θα προμηθεύεται την απαιτούμενη ποσότητα εισροής το 

χρονικό διάστημα που υπάρχει ανάγκη, ενώ ο δεύτερος ή αλλιώς εναλλακτικός 

προμηθευτής θα εφοδιάζει την επιχείρηση μόνο στην περίπτωση που ο βασικός αδυνατεί 

να την εξυπηρετήσει. Στον Πίνακα αναφέρονται οι πιθανές πηγές προμήθειας των εισροών, 

δηλαδή ο πιθανός βασικός και εναλλακτικός προμηθευτής για την κάθε εισροή. 

Πίνακας 4.1 Πιθανές Πηγές Προμήθειας Εισροών 

Εισροή Πηγή Προμήθειας Βασικός 
Προμηθευτής 

Εναλλακτικός 
Προμηθευτής 

Τρόφιμα Εταιρείες τροφοδοσίας 
τροφίμων 

Τρία Δέλτα Food 
Services 

De Gustibus 

Κρασιά & Ποτά Εταιρείες τροφοδοσίας 
κρασιών & ποτών 

Κάβα Ανθίδης Αίολος Α.Ε. 

Εφόδια κουζίνας Εταιρείες παροχής 
επαγγελματικού 

εξοπλισμού στον χώρο 
της εστίασης 

EGEM Euromarket-Αφοί 
Χουδαλάκη 

Εφόδια σάλας, 
αίθουσας VIP, 

χώρων υποδοχής 
και αναμονής 

Εταιρείες παροχής 
επαγγελματικών 

επίπλων & 
διακόσμησης 

Rigas Furniture  Avant garde Design 
A.E. 

Εργαλεία 
καθαρισμού 

Εταιρείες παραγωγής 
απορρυπαντικών 

Asem Clean Way 

Γραφική ύλη Εταιρείες πώλησης 
χαρτικών και ειδών 

γραφείου 

Γ. & Ο. Α Παπάζογλου 
ΟΕ 

Χαρτόραμα 

Στολές προσωπικού Βιοτεχνίες 
Επαγγελματικού 

Ρουχισμού 

Πρωτοπόρος Workcenter 

Ηλεκτρική ενέργεια Εταιρείες παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας 

ΔΕΗ - 

Νερό Εταιρείες παροχής 
νερού 

ΕΥΔΑΠ - 

Φυσικό αέριο Εταιρείες παροχής 
φυσικού αερίου 

Φυσικό Αέριο 
Ελληνική Εταιρεία 

Ενέργειας 

- 
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4.5 Μάρκετινγκ Προμηθειών 

 

Το μάρκετινγκ προμηθειών στοχεύει στην επιλογή των κατάλληλων προμηθευτών και στη 

δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων αξιοπιστίας μεταξύ αυτών και της επιχείρησης. 

Αναλυτικότερα, η κάθε εταιρεία μέσω του μάρκετινγκ προμηθειών επιδιώκει να πετύχει την 

ελαχιστοποίηση του κόστους των πρώτων υλών και εφοδίων, την ελαχιστοποίηση του 

κινδύνου, καθώς και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους προμηθευτές. 

4.5.1 Ελαχιστοποίηση του Κόστους Πρώτων Υλών και Εφοδίων 

 

Η επιχείρηση εστίασης «Modern Gastronomy», όπως και κάθε επιχείρηση, θα μπορεί να 

αυξήσει τα κέρδη της, αν καταφέρει να ελαχιστοποιήσει το κόστος των πρώτων υλών και 

εφοδίων. Η ελαχιστοποίηση του κόστους μπορεί να γίνει με τους εξής βασικούς τρόπους. Ο 

ένας τρόπος είναι η ανεύρεση οικονομικών τιμών σε πρώτες ύλες και εφόδια, με την 

προϋπόθεση πάντα ότι τηρούνται οι ποιοτικές προδιαγραφές που έχει θέσει η επιχείρηση 

και συνεπώς αποφεύγεται η ταύτιση με τη χαμηλή ποιότητα. Ένας άλλος τρόπος 

ελαχιστοποίησης του κόστους είναι η ύπαρξη και διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων με τους 

προμηθευτές. Η συνεργασία της επιχείρησης επί σειρά ετών με τους ίδιους προμηθευτές 

μπορεί να οδηγήσει σε μία σχέση εμπιστοσύνης και άρα στην επίτευξη χαμηλότερων τιμών 

αγοράς σε πρώτες ύλες και εφόδια. 

4.5.2 Ελαχιστοποίηση του Κινδύνου 

 

Κατά τη συνεργασία της επιχείρησης με τους προμηθευτές είναι πιθανό να υπάρξουν 

διάφοροι κίνδυνοι που όμως είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση να τους 

ελαχιστοποιήσει. Βασικός κίνδυνος αποτελεί η αδυναμία των προμηθευτών να την 

εφοδιάσουν με τις απαραίτητες ποσότητες πρώτων υλών και εφοδίων, γεγονός που μπορεί 

να αποβεί καταστροφικό για την επιχείρηση, η οποία δεν θα είναι σε θέση να παρέχει τις 

υπηρεσίες της στους πελάτες. Επιπλέον κίνδυνοι είναι η καθυστέρηση στις παραδόσεις των 

πρώτων υλών και εφοδίων από πλευράς προμηθευτών, καθώς και η αθέτηση των 

συμφωνιών όσον αφορά τις ποιοτικές προδιαγραφές που έχουν προκαθοριστεί από την 

επιχείρηση. 

Κατάλληλοι τρόποι προκειμένου η επιχείρηση «Modern Gastronomy» να ελαχιστοποιήσει 

τους παραπάνω κινδύνους είναι οι ακόλουθοι τρεις. Ο πρώτος είναι να αναζητήσει 
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αξιόπιστους προμηθευτές, οι οποίοι φημίζονται για τις καλές συνεργασίες που έχουν με 

επιχειρήσεις. Ο δεύτερος είναι μην έχει μόνο έναν αποκλειστικό προμηθευτή, αλλά δύο ή 

τρεις για την κάθε πρώτη ύλη και εφόδιο, έτσι ώστε πάντα να εφοδιάζεται και να παρέχει 

επιτυχώς τις υπηρεσίες της στους πελάτες. Ο τρίτος είναι να περιέχει στις συμφωνίες με 

τους προμηθευτές αυστηρούς κανόνες, οι οποίοι θα «εμποδίζουν» την εμφάνιση των 

προαναφερθέντων κινδύνων. 

4.5.3 Δημιουργία Σχέσεων Εμπιστοσύνης με Προμηθευτές 

 

Είναι πολύ σημαντικό για την «Modern Gastronomy» να καταφέρει να χτίσει σχέσεις 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους προμηθευτές της, καθώς χωρίς αυτούς δεν θα ήταν δυνατή 

η λειτουργία της. Συνεπώς, στα συμβόλαια συνεργασίας που κλείνει μαζί τους θα πρέπει να 

συμφωνεί με τους όρους των προμηθευτών και να τηρεί τις υποχρεώσεις της απέναντί τους. 

Το ίδιο ασφαλώς ισχύει και από την πλευρά των προμηθευτών. Επιπροσθέτως, επιβάλλεται 

να έχει συχνή επικοινωνία μαζί τους και να διαχειρίζεται τα παράπονά τους πάντα με 

ευγένεια και προθυμία. 

4.5.4 Αξιολόγηση και Επιλογή των Προμηθευτών 

 

Η επιχείρηση εστίασης «Modern Gastronomy» για να αξιολογήσει και να επιλέξει τους 

κατάλληλους προμηθευτές θα πραγματοποιήσει αρχικά μια έρευνα αγοράς. Πιο 

συγκεκριμένα, θα αναζητηθούν πιθανοί προμηθευτές για τις πρώτες ύλες και τα εφόδια. Η 

αναζήτηση μπορεί να γίνει μέσω διάφορων πηγών, όπως: Διαδίκτυο, κλαδικά περιοδικά, 

τοπικά και εθνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης (π.χ. εφημερίδες), ενημερωτικά φυλλάδια 

προμηθευτών κτλ. Ενδεικτικά, πιθανοί προμηθευτές αναφέρθηκαν στον πίνακα 4.1. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Η αξιολόγηση των προμηθευτών θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

Ποιότητα 

Εφόσον η επιχείρηση «Modern Gastronomy» θα προσφέρει εκλεπτυσμένες γεύσεις υψηλής 

γαστρονομίας, θα πρέπει οι πρώτες ύλες και τα εφόδια να είναι υψηλής ποιότητας. Για αυτόν 

τον λόγο, θα δίνεται έμφαση στο κατά πόσο οι προμηθευτές τηρούν τις ποιοτικές 

προδιαγραφές που έχει θέσει η επιχείρηση και διαθέτουν τα ανάλογα πιστοποιητικά 

ποιότητας. 
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Τιμή 

Επειδή η επιχείρηση θα είναι νεοεισερχόμενη στον κλάδο, θα δίνει σημασία στις τιμές των 

εισροών, οι οποίες θα πρέπει να είναι οικονομικές, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό που να 

υποδηλώνουν έλλειψη ποιότητας. 

Αξιοπιστία 

Οι πιθανοί προμηθευτές αξιολογούνται και με βάση την αξιοπιστία τους. Συγκεκριμένα, 

επιβάλλεται να τηρούν τους όρους συμφωνιών μεταξύ αυτών και της επιχείρησης, καθώς 

και τα χρονοδιαγράμματα παραδόσεων των εμπορευμάτων και στις απαιτούμενες 

ποσότητες.  

Τοποθεσία  

Ένα ακόμη κριτήριο με βάση το οποίο η «Modern Gastronomy» θα αξιολογήσει τους 

πιθανούς προμηθευτές της είναι η απόσταση της επιχείρησής τους από αυτήν. Οι 

προμηθευτές θα πρέπει να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την επιχείρηση, έτσι ώστε 

να την εφοδιάζουν έγκαιρα σε τακτά χρονικά διαστήματα με τις απαραίτητες πρώτες ύλες 

και εφόδια.  

Ικανότητα προσαρμογής σε μεταβολές της ζήτησης 

Η «Modern Gastronomy» θα αξιολογήσει θετικά τους προμηθευτές που δύνανται να την 

εφοδιάζουν με τις αναγκαίες ποσότητες εισροών σε έκτακτες περιόδους όπου η ζήτηση για 

γεύματα μοντέρνας κουζίνας μεταβάλλεται και συγκεκριμένα αυξάνεται.  

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Η επιχείρηση, αφού αξιολογήσει τους ενδεχόμενους προμηθευτές με βάση τα παραπάνω 

κριτήρια, θα επιλέξει αυτούς που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της. 
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4.6 Υπολογισμός του Κόστους των Εισροών 

 

Στους παρακάτω πίνακες καταγράφεται το κόστος των εισροών της επιχείρησης «Modern 

Gastronomy» για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, λαμβάνοντας υπόψιν όσα έχουν 

αναφερθεί στις προηγούμενες ενότητες σχετικά με τις εισροές. 

Πίνακας 4.2 Υπολογισμός Κόστους Πρώτων Υλών για τον Πρώτο Χρόνο Λειτουργίας 
(2019) 

Εισροή Ετήσιο Κόστος (€) 

Τρόφιμα Το κόστος των πρώτων υλών 
υπολογίζεται σε 1,5% επί των 
συνολικών εσόδων της 
επιχείρησης για κάθε έτος 
αντίστοιχα. Άρα, για το έτος 2019 
θα είναι: 1,5% * 540.600 = 8.109 

Κρασιά & Ποτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  8.109  

 

Πίνακας 4.3 Υπολογισμός Κόστους Λοιπών Εφοδίων για τον Πρώτο Χρόνο Λειτουργίας 
(2019) 

Εισροή Ετήσιο Κόστος (€) 

Εφόδια κουζίνας 6.000 

Εφόδια σάλας, αίθουσας VIP, 
χώρων υποδοχής και αναμονής 

5.800 

Εργαλεία καθαρισμού 600 

Στολές προσωπικού 650 

Γραφική ύλη 100 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 13.150  

 

Πίνακας 4.4 Υπολογισμός Κόστους Utilities για τον Πρώτο Χρόνο Λειτουργίας (2019) 

Εισροή Ετήσιο Κόστος (€) 

Ηλεκτρικό ρεύμα 24.683 

Νερό 8.500 

Φυσικό Αέριο  6.900 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 40.083 

 

Στον πίνακα 4.5 παρουσιάζονται τα κόστη των πρώτων υλών και των λοιπών εισροών ανά 

κατηγορία και συνολικά για τα έτη 2019-2023. Τα κόστη των λοιπών εφοδίων και των utilities 

αυξάνονται κάθε έτος ισόποσα με τον πληθωρισμό που είναι 1,5%. 
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Πίνακας 4.5 Κόστη Πρώτων Υλών & Λοιπών Εισροών για τα Έτη 2019-2023 

Έτος Πρώτες Ύλες 
(€) 

Λοιπά Εφόδια 
(€) 

Utilities 
(€) 

Συνολικό 
Κόστος (€) 

2019 8.109  13.150 40.083 61.342 

2020 11.520 13.347 40.684 65.551 

2021 14.502 13.547 41.294 69.343 

2022 17.055 13.750 41.913 72.718 

2023 19.179 13.956 42.542 75.677 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 

5.1 Δυναμικότητα της Μονάδας 

 

Όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3, η επιχείρηση «Modern Gastronomy» θα παρέχει 

υπηρεσίες εστίασης σε πελάτες που επιθυμούν να δοκιμάσουν πιάτα μοντέρνας κουζίνας. 

Όλον τον χρόνο θα παραλαμβάνονται τρόφιμα και κρασιά/ποτά, δίνοντας προσοχή σε 

θέματα εποχικότητας. Συνολικά η επιχείρηση θα εξυπηρετεί 54 πελάτες ανά ημέρα. Ο κύριος 

χώρος εστίασης της επιχείρησης, η επονομαζόμενη σάλα, θα διαθέτει 10 τραπέζια 

συνολικής χωρητικότητας 36 ατόμων, ενώ η αίθουσα VIP θα διαθέτει 3 τραπέζια συνολικής 

χωρητικότητας 18 ατόμων. Στις επόμενες ενότητες του κεφαλαίου θα γίνει αναλυτική 

περιγραφή της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί και θα δοθούν χωρομετρικά και 

μηχανολογικά σχέδια. 

5.2 Επιλογή Τεχνολογίας 

 

Επειδή η επιχείρηση εστίασης «Modern Gastronomy» θα πρέπει να προσφέρει καθημερινά 

πολύ εντυπωσιακά πιάτα εκλεπτυσμένων γεύσεων στους πελάτες, των οποίων οι 

απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες, κρίνεται αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί προηγμένη 

τεχνολογία στον χώρο της κουζίνας. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει 

να είναι σύχρονα, ασφαλή, εύχρηστα και να υποστηρίζουν το προσωπικό της επιχείρησης 

στη δημιουργία μοναδικών γευμάτων. 

5.3 Μηχανολογικός Εξοπλισμός  

 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία της επιχείρησης 

περιλαμβάνει τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό της κουζίνας, τον εξοπλισμό τoυ γραφείου 

λογιστηρίου, της αποθήκης και του WC, καθώς και λοιπά συστήματα.  

Στον πίνακα 5.1 παρουσιάζονται διάφορα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται κατά τη 

διάρκεια του μαγειρέματος από τους σεφ του εστιατορίου. Τα παραπάνω μηχανήματα θα τα 

προμηθεύεται η «Modern Gastronomy» από την εταιρεία παροχής επαγγελματικού 

εξοπλισμού επιχειρήσεων μαζικής εστίασης που ονομάζεται «Estiasi».  
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Πίνακας 5.1 Μηχανήματα κουζίνας 

Εικόνα Είδος/Μοντέλο Ποσότητα Τιμή (€) 

 

Πολυκοπτικό 550W 
Haldex 

2 996 

 

Μίξερ Haldex 10LT 2 806 

 

Πολτοποιητής 3.2L 
BLITZ SIRMAN 

2 834 

 

Μπαιν Μαρί 2 330 

 Λοιπά μηχανήματα  650 

                    ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 3.616 € 

  

Στον πίνακα 5.2 καταγράφεται ο απαραίτητος εξοπλισμός κουζίνας. Στον εξοπλισμό 

περιλαμβάνονται τα ψυγεία συντήρησης και κατάψυξης τροφίμων, οι κουζίνες και οι 

φούρνοι, τα επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων-ποτηριών/ δίσκων-σκευών, και διάφορα άλλα 

είδη εξοπλισμού, όπως π.χ. τραπέζια εργασίας, ποτηριέρες κτλ.). Όλα τα παραπάνω θα 

αγοραστούν από την εταιρεία «Estiasi». 
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Πίνακας 5.2 Εξοπλισμός Κουζίνας 

Εικόνα Είδος/Μοντέλο Ποσότητα Τιμή (€) 

 

Ψυγείο θάλαμος 
συντήρηση 

2 2.380 

 

Ψυγείο θάλαμος 
κατάψυξης Everlasting 

Basic 1502 BTV 

2 5.440 

 

Ψυγείο συντήρησης 
κρασιών VKG 581 

TECFRIGO 

1 1.050 

 

Κουζίνα ηλεκτρική με 4 
εστίες North F80E4 

4 7.384 

 

Φούρνος εστιατορίου 4 
GN 1/1 FES7 

SERGAS 

2 1.774 

 

Πλυντήριο πιάτων-
ποτηριών LB405 MBM 

1 900 

 

Πλυντήριο δίσκων & 
σκευών BELOGIA 

B3101 

1 2.527 

 Λοιπός εξοπλισμός 
κουζίνας (π.χ. 

τραπέζια εργασίας, 
πιατοθήκες κτλ.) 

- 2.000 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:   23.455 € 

 

 

Ο πίνακας 5.3 αναφέρει τον βασικό εξοπλισμό που θα διαθέτει το γραφείο λογιστηρίου της 

επιχείρησης, η αποθήκη και ο χώρος υγιεινής (WC). Η αγορά του εξοπλισμού θα γίνει με 

εφάπαξ πληρωμή.  

 



66 
 

Πίνακας 5.3 Εξοπλισμός Γραφείου, Αποθήκης και WC 

Είδος Προμηθευτής Ποσότητα Τιμή (€) 

Γραφείο Λογιστηρίου 

Γραφείο Θεοδωρίδης 1 300 

Καρέκλες Θεοδωρίδης 3 200 

Λοιπός εξοπλισμός  Θεοδωρίδης - 500 

Η/Υ & Περιφερειακά  Πλαίσιο 1 1.500 

Εξοπλισμός 
Αποθήκης 

Estiasi - 5.000 

Εξοπλισμός WC Papapolitis - 3.000 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:  10.500 € 

 

Στα λοιπά συστήματα του πίνακα 5.4 καταγράφονται το σύστημα ασύρματης 

παραγγελιοληψίας που είναι απαραίτητο είδος εξοπλισμού για τους σερβιτόρους 

προκειμένου να καταχωρούν τις παραγγελίες των πελατών.  

Πίνακας 5.4 Λοιπά συστήματα 

Είδος Προμηθευτής Τιμή 

Σύστημα ασύρματης 
παραγγελιοληψίας 

Sunsoft 3.000 

Συστήματα κλιματισμού Daikin 4.000 

Σύστημα φωτισμού Philips 5.000 

Σύστημα Συναγερμού In2solution 800 

Σύστημα Πυρανίχνευσης In2solution 500 

Σύστημα 
Παρακολούθησης 

In2solution 400 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 13.700 € 

 

Επιπροσθέτως, η επιχείρηση εστίασης «Modern Gastronomy» θα είναι πιστοποιημένη από 

την TUV HELLAS κατά τα συστήματα ISO 22000:2005 και HACCP CODEX που αφορούν 

τη διαχείριση και ασφάλεια τροφίμων. Οι πιστοποιήσεις αυτές θα έχουν ισχύ για 3 έτη, ενώ 

μετά το πέρας των 3 ετών η επιχείρηση θα επαναξιολογείται προκειμένου να διατηρηθεί η 

εφαρμογή των παραπάνω συστημάτων. Στον πίνακα 5.5 υπολογίζεται το κόστος των 

πιστοποιήσεων τον πρώτο χρόνο όπου θα εγκατασταθούν τα συστήματα και τον τέταρτο 

χρόνο όπου θα πραγματοποιηθεί η επαναξιολόγηση. 
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Πίνακας 5.5 Κόστος Πιστοποίησης κατά ISO και HACCP 

Έτος Πιστοποίηση κατά 
ISO 22000:2005 (€) 

Πιστοποίηση κατά 
HACCP CODEX (€) 

Σύνολο (€) 

2019 7.000 7.000 14.000 
2020 - - - 
2021 - - - 
2022 2.000 2.000 4.000 
2023 - - - 

 

5.4 Χωρομετρικά και Μηχανολογικά Σχέδια  

 

Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζεται μία εκτίμηση της κάτοψης της επιχείρησης εστίασης 

«Modern Gastronomy», η οποία όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3 θα έχει συνολικό 

εμβαδόν 248 τ.μ. Αναλυτικότερα, στο σχήμα 5.1 δίνεται η κάτοψη του ισογείου εμβαδού 163 

τ.μ., όπου περιλαμβάνονται ο χώρος υποδοχής, ο χώρος αναμονής, η κουζίνα, ο κύριος 

χώρος εστίασης (σάλα εστιατορίου), καθώς και η αίθουσα VIP. Το σχήμα 5.2 αφορά την 

κάτοψη του υπογείου εμβαδού 85 τ.μ., στο οποίο θα υπάρχουν το γραφείο λογιστηρίου, η 

αποθήκη και το WC. 

 

Σχήμα 5.1 Κάτοψη Ισογείου εστιατορίου 
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Σχήμα 5.2 Κάτοψη Υπογείου εστιατορίου 

1. Χώρος υποδοχής (γκαρνταρόμπα) 

2. Χώρος αναμονής 

3. Κουζίνα 

4. Κύριος χώρος εστίασης (σάλα) 

5. Αίθουσα VIP 

6. WC 

7. Αποθήκη 

8. Γραφείο Λογιστηρίου 

 

5.5 Κόστος Έργων Πολιτικού Μηχανικού 

 

Η εταιρεία Ν.Ι ΒΑΖΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ θα είναι υπεύθυνη για την κατασκευή της 

επιχείρησης εστίασης. Τα τεχνικά έργα που θα υλοποιηθούν και αφορούν την κατασκευή 

του κτιρίου περιλαμβάνουν διάφορες οικοδομικές εργασίες (π.χ. τοιχοποιίες κτλ), 

σιδηροκατασκευές, μονώσεις (π.χ. θερμομόνωση, υγρομόνωση), υδραυλικές εργασίες (π.χ. 

δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, ψύξης-θέρμανσης, εξαερισμού κτλ.) και ηλεκτρικές 

εργασίες (π.χ. ηλεκτρική εγκατάσταση σωληνώσεων για συναγερμό, τηλέφωνο κτλ). Στον 

Πίνακα 5.6 υπολογίζεται το κόστος των παραπάνω εργασιών καθώς και διάφορα λοιπά 

έξοδα, στα οποία περιλαμβάνονται νομικά και φορολογικά έξοδα, όπως επίσης και 

συμβολαιογραφικές πράξεις.  



69 
 

Πίνακας 5.6 Κόστος Εργασιών Πολιτικού Μηχανικού 

Περιγραφή εργασίας Συνολικό Κόστος (€) 

Κατασκευή επιχείρησης 307.000 

Λοιπά έξοδα 3.500 

ΣΥΝΟΛΟ 310.500 

 

Στον Πίνακα 5.7 αναφέρεται το ετήσιο κόστος συντήρησης του κτιρίου με συντελεστή 

αναπροσαρμογής για κάθε έτος 1,5%. Στο κόστος συντήρησης περιλαμβάνεται η 

συντήρηση του ηλεκτρο-μηχανολογικού εξοπλισμού, η απολύμανση του κτιρίου και άλλες 

εργασίες. 

Πίνακας 5.7 Κόστος Συντήρησης Κτιρίου 

Έτος Συντήρηση Κτιρίου (€) 

2019 1.000 

2020 1.015 

2021 1.030 

2022 1.045 

2023 1.061 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
 

6.1 Οργανωτική Δομή 

 

Μια επιχείρηση εστίασης θα πρέπει να είναι οργανωμένη με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να 

λειτουργεί με επιτυχία. Ο κάθε εργαζόμενός της θα πρέπει να κατανοεί τα καθήκοντά του, 

τις ευθύνες και αρμοδιότητές του, όπως επίσης και να γνωρίζει τους στόχους της 

επιχείρησης και τον τρόπο με τον οποίο η δουλειά του σχετίζεται με αυτούς τους στόχους. 

Η οργανωτική δομή της «Modern Gastronomy» θα είναι ανάλογη της δυναμικότητάς της, 

έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της με τον απαραίτητο αριθμό προσωπικού. 

Λαμβάνοντας υπόψιν το μικρό μέγεθός της, η επιχείρηση πέραν της γενικής διεύθυνσης και 

ορισμένων εξωτερικών συνεργατών, θα χωρίζεται σε τρία κύρια τμήματα. Αναλυτικότερα, τα 

τμήματα αυτά είναι τα παρακάτω: 

 Εξυπηρέτηση Πελατών  

 Κουζίνα 

 Λογιστήριο  

Η διοίκηση της επιχείρησης θα πραγματοποιείται από τον Διευθυντή κ. Ντινόπουλο Στάθη, 

ο οποίος αποτελεί έναν από τους ιδιοκτήτες και μετόχους της. Ανάμεσα στα καθήκοντά του 

περιλαμβάνεται η διοίκηση προσωπικού, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η οικονομική πορεία 

και η απόδοση της επιχείρησης, η οργάνωση, ο προγραμματισμός, ο συντονισμός και ο 

έλεγχος των τμημάτων. Οι επικεφαλής των τμημάτων έχουν ως υποχρέωση να συντονίζουν 

τις δραστηριότητες στο αρμόδιο τμήμα, ενώ οι εργαζόμενοι πρέπει να ακολουθούν τις 

οδηγίες των υπευθύνων για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.  

6.2 Οργανόγραμμα 

 

Το οργανόγραμμα αποτελεί μία απλοποιημένη σχηματική απεικόνιση της οργανωτικής 

δομής ή των λειτουργιών μιας επιχείρησης. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για 

οποιαδήποτε επιχείρηση, καθώς απεικονίζει τη θέση κάθε τμήματος μέσα σε αυτήν, την 

υπηρεσιακή θέση του κάθε εργαζομένου βάσει ιεραρχίας, καθώς επίσης και τις 

αλληλοεξαρτώμενες σχέσεις μεταξύ τμημάτων και εργαζομένων. Στο σχήμα 6.1 

παρουσιάζεται το οργανόγραμμα της επιχείρησης εστίασης «Modern Gastronomy». 
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Σχήμα 6.1 Οργανόγραμμα της «Modern Gastronomy» 

6.3 Οργάνωση και Ρόλοι Τμημάτων 

 

Επειδή η «Modern Gastronomy» είναι μια επιχείρηση εστίασης μικρού μεγέθους, τα τμήματα 

είναι περιορισμένα. Παρόλα αυτά, κάθε τμήμα είναι υψίστης σημασίας και συμβάλλει στην 

διαμόρφωση της εμπειρίας του πελάτη, ο οποίος επιθυμεί να απολαύσει τα πιάτα της 

μοντέρνας κουζίνας. Προκειμένου λοιπόν να δημιουργηθούν μόνο θετικές εντυπώσεις στους 

δυνητικούς πελάτες, θα πρέπει να καθοριστεί ο ακριβής ρόλος και οι αρμοδιότητες του κάθε 

τμήματος. 

6.3.1 Εξυπηρέτηση Πελατών 

 

Κύριος ρόλος του τμήματος αυτού είναι η άμεση υποδοχή και εξυπηρέτηση των πελατών 

κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εστιατόριο. Αναλυτικότερα, στις αρμοδιότητες του 

τμήματος ανήκουν ο έλεγχος των κρατήσεων, η μεταφορά των πελατών στα τραπέζια και το 

σερβίρισμα του φαγητού και των κρασιών ή ποτών, αφού η κουζίνα τα έχει ετοιμάσει. Το 

τμήμα αυτό είναι υψίστης σημασίας για την επιχείρηση εστίασης, καθώς είναι το μόνο τμήμα 

που ασχολείται αποκλειστικά με την επαφή με τους πελάτες. Με άλλα λόγια, το προσωπικό 

που απασχολείται στην εξυπηρέτηση πελατών αποτελεί την εικόνα της ίδιας της επιχείρησης 

και αντιπροσωπεύει τόσο το μάνατζμεντ του εστιατορίου όσο και τους εργαζόμενους στα 

άλλα τμήματα (π.χ. κουζίνα). Για αυτόν τον λόγο, ο διευθυντής της επιχείρησης εστίασης θα 

πρέπει να έχει οργανώσει με σωστό τρόπο το τμήμα, έτσι ώστε να παρέχεται υψηλής 

Διευθυντής 
επιχείρησης 

εστίασης

Διεύθυνση 
Εξυπηρέτησης 

Πελατών

Σερβιτόροι

Σομελιέ

Προσωπικό 
υποδοχής

Διεύθυνση 
Κουζίνας

Μάγειρες 
ορεκτικών

Μάγειρες  
κυρίων πιάτων

Μάγειρες 
γλυκών 

Διεύθυνση 
Λογιστηρίου



72 
 

ποιότητας υπηρεσίας στους πελάτες. Επιπλέον, για την έγκαιρη εξυπηρέτηση των πελατών 

κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη μιας αρμονικής και στενής υπηρεσίας με την κουζίνα. 

6.3.2 Κουζίνα 

 

Η κουζίνα αποτελεί την «καρδιά» της επιχείρησης εστίασης. Σε αυτό το τμήμα 

πραγματοποιείται η προετοιμασία των πιάτων σύμφωνα πάντα με τις παραγγελίες που 

έχουν δωθεί στο προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών (σερβιτόροι). Επιπλέον βασικές 

αρμοδιότητες του τμήματος αποτελούν η προμήθεια των πρώτων υλών και ο σχεδιασμός 

των μενού. Το τμήμα της κουζίνας απαιτεί προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και υψηλές 

τεχνικές στον τομέα της μαγειρικής, καθώς επίσης και υψηλό βαθμό οργάνωσης, έτσι ώστε 

οι πελάτες να μένουν ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες του εστιατορίου. 

6.3.3 Λογιστήριο 

 

Το λογιστήριο της επιχείρησης είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση όλων των οικονομικών 

δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, διατηρεί τα λογιστικά βιβλία για τα έσοδα και τις 

δαπάνες, καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις, χρεώνει τους πελάτες και πληρώνει τους 

λογαριασμούς που παρουσιάζονται στην επιχείρηση για οτιδήποτε αγοράζει. 

Επιπροσθέτως, το τμήμα λογιστηρίου είναι υπεύθυνο για την παροχή μισθών και αδειών 

στους εργαζομένους, καθώς επίσης και για διάφορα άλλα θέματα, όπως είναι οι 

προσλήψεις, απολύσεις, αποζημιώσεις και η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. 

6.3.4 Εξωτερικοί Συνεργάτες 

 

Νομικός σύμβουλος 

Εξωτερικός συνεργάτης της «Modern Gastronomy» αποτελεί ο νομικός σύμβουλος, ο 

οποίος θα παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και αντιμετώπιση διάφορων νομικών 

ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης 

εστίασης. 

Προσωπικό καθαρισμού 

Επιπλέον εξωτερικός συνεργάτης θα αποτελεί το συνεργείο καθαρισμού, το οποίο θα είναι 

υπεύθυνο για τον καθαρισμό όλων των χώρων του εστιατορίου (π.χ. σάλα, κουζίνα, αίθουσα 

VIP, γραφείο λογιστηρίου, αποθήκη κτλ) σε καθημερινή βάση. 
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6.4 Γενικά Έξοδα 

 

Τα γενικά έξοδα είναι τα έμμεσα κόστη της επιχείρησης ή αλλιώς τα κόστη που δεν 

περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος των υλικών, στο άμεσο κόστος εργασίας και σε άλλες 

άμεσες δαπάνες. Στην «Modern Gastronomy» τα γενικά έξοδα χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες: 1) στα διοικητικά έξοδα & μάρκετινγκ και 2) στα γενικά έξοδα υπηρεσίας. 

6.4.1 Διοικητικά έξοδα & μάρκετινγκ 

 

Τα συγκεκριμένα αποτελούν έξοδα που πραγματοποιούνται από τη γενική διεύθυνση και τις 

υπηρεσίες γραφείου. 

Μισθοί Διοικητικού Προσωπικού 

Αφορά όλους τους μισθούς των εργαζομένων που σχετίζονται με τη διοίκηση του 

εστιατορίου συμπεριλαμβανομένων επιδομάτων και της συμμετοχής στην κοινωνική 

ασφάλιση. Στο διοικητικό προσωπικό περιλαμβάνονται ο γενικός διευθυντής, ο υπάλληλος 

του λογιστηρίου και ο νομικός σύμβουλος. Οι μισθοί τους αυξάνονται κάθε χρόνο με βάση 

τον πληθωρισμό της χώρας που είναι 1,5%. 

Ηλεκτρική Ενέργεια 

Η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται κατά τη λειτουργία της διοίκησης υπολογίζεται ότι 

αντιστοιχεί σε 1 KW ανά ώρα κατά μέσο όρο, με ώρες λειτουργίας περίπου 2.000 το χρόνο. 

Βάσει πρόσφατων τιμολογίων βιομηχανικής χρήσης της ΔΕΗ στον Νομό Αττικής, όπου κάθε 

κιλοβατώρα κοστίζει κατά μέσο όρο 0,08259 €, υπολογίζεται το κόστος της ηλεκτρικής 

ενέργειας που αντιστοιχεί στα διοικητικά έξοδα και αναφέρεται στον Πίνακα 6.1, ενώ στα 

επόμενα έτη αναμένεται μια αύξηση λόγω τιμολογιακών αλλαγών και πληθωρισμού. 

Επικοινωνία 

Το κόστος της επικοινωνίας που αντιστοιχεί στα διοικητικά έξοδα αναλογεί στο 30% του 

συνολικού ποσού επικοινωνίας που είναι 1.500 € ανά έτος. Το ποσό αυτό αφορά 

συγκεκριμένο συμβόλαιο με εταιρεία τηλεπικοινωνιών και δεν λαμβάνονται υπόψη μικρές 

προσαυξήσεις στο ΦΠΑ ή στα τέλη τηλεφωνίας. 
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Ασφάλιστρα κτιρίου (χώρος γραφείου λογιστηρίου) 

Η ασφάλιση του κτιρίου καλύπτει καταστροφές από πυρκαγιά, πλημμύρες, σεισμούς κτλ. Τα 

ετήσια ασφάλιστρα υπολογίζονται στα 1.600 € ετησίως και θα παραμένουν αμετάβλητα κατά 

τη διάρκεια της πενταετίας. Τα ασφάλιστρα που αφορούν τη διοικητική λειτουργία είναι το 

10% επί των συνολικών ασφαλίστρων του κτιρίου. 

Πίνακας 6.1 Γενικά Διοικητικά Έξοδα 

Έξοδα 2019 2020 2021 2022 2023 

Μισθοί 
εργαζομένων 

(€) 

34.800 35.322 35.852 36.390 36.936 

Ηλεκτρική 
Ενέργεια (€) 

165 165 167 168 169 

Επικοινωνία 
(€) 

450 450 450 450 450 

Ασφάλιστρα 
κτιρίου (€) 

160 160 160 160 160 

ΣΥΝΟΛΟ 35.575 36.097 36.629 37.168 37.715 

 

6.4.2 Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα 

 

Τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα περιλαμβάνουν τα έξοδα που σχετίζονται με το τμήμα 

εξυπηρέτησης πελατών και την κουζίνα. 

Μισθοί εργαζομένων 

Οι μισθοί αυτοί αφορούν τον υπεύθυνο εξυπηρέτησης πελατών, τους 2 σεφ της κουζίνας 

και το προσωπικό καθαρισμού. Οι παραπάνω μισθοί παρουσιάζονται αναλυτικά στο 

κεφάλαιο 7.  

Ηλεκτρική Ενέργεια 

Η συνολική ισχύς του κάθε ψυγείου φτάνει τα 4KW ανά ώρα. Στον Πίνακα 6.2 καταγράφεται 

η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τον μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς επίσης και ο 

κλιματισμός του χώρου κατά την καλοκαιρινή περίοδο. 
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Πίνακας 6.2 Υπολογισμός Κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας Ψυγείων 

 2019 2020 2021 2022 2023 
Χρησιμοποιούμενη 

ισχύς (KW) ανά 
ψυγείο 

4 4 4 4 4 

Ώρες λειτουργίας 
ανά μήνα (24 

ώρες/ημέρα x 30 
μέρες) 

720 720 720 720 720 

Κατανάλωση 
ενέργειας ανά μήνα 

(KW) 

2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 

Συνολική 
κατανάλωση 

ψυγείων (6 ψυγεία 
σε KW/h) ανά μήνα 

17.280 17.280 17.280 17.280 17.280 

Συνολική 
κατανάλωση 
κλιματισμού, 

μηχανημάτων και 
εξοπλισμού 

κουζίνας ανά έτος 

89.500 89.500 89.500 89.500 89.500 

Συνολική ηλεκτρική 
ενέργεια ψυγείων, 

μηχανολογικού 
εξοπλισμού και 

κλιματισμού (KW/h 
ετησίως) 

296.860 296.860 296.860 296.860 296.860 

Κόστος 
βιομηχανικής 
ηλεκτρικής 

ενέργειας (€/KW/h) 

0,08259 0,08259 0,08350 0,08400 0,08450 

ΣΥΝΟΛΟ 24.518 24.518 24.788 24.936 25.085 

 

Επικοινωνία 

Το κόστος της επικοινωνίας που αντιστοιχεί στη διαδικασία των κρατήσεων αναλογεί στο 

70% επί του συνολικού κόστους επικοινωνίας.  

Ασφάλιστρα κτιρίου 

Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται ως το 90% των συνολικών ετήσιων ασφαλίστρων του κτιρίου. 

Ασφάλιστρα μηχανολογικού εξοπλισμού 

Τα ασφάλιστρα του μηχανολογικού εξοπλισμού αποτελούν περίπου το 1% της αξίας του 

μηχανολογικού εξοπλισμού. 
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Συντήρηση κτιρίου 

Το ετήσιο κόστος συντήρησης κτιρίου περιλαμβάνει τη συντήρηση του μηχανολογικού 

εξοπλισμού, την απολύμανση του κτιρίου και άλλες εργασίες, ενώ αναπροσαρμόζεται κάθε 

έτος με συντελεστή 1,5%. 

 

Πίνακας 6.3 Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα 

Έξοδα 2019 2020 2021 2022 2023 

Έμμεση 
εργασία (€) 

44.700 45.371 46.052 46.743 47.444 

Ηλεκτρισμός 
(€) 

24.518 24.518 24.788 24.936 25.085 

Επικοινωνία 
(€) 

1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 

Ασφάλιστρα 
κτιρίου (€) 

1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 

Στολές 
εργασίας (€) 

650 300 300 300 300 

Κόστος 
συντήρησης 
κτιρίου (€) 

1.000 1.015 1.030 1.045 1.061 

Κόστος 
Διασφάλισης 
Ποιότητας (€) 

21.000 - - 6.000 - 

Ασφάλιστρα 
μηχανολογικού 
εξοπλισμού (€) 

270 270 270 270 270 

ΣΥΝΟΛΟ 94.628 73.964 74.930 81.784 76.650 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

7.1 Εργατικό Δυναμικό 

 

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί αδιαμφισβήτητο παράγοντα επιτυχίας μιας επιχείρησης. 

Ειδικά τα τελευταία χρόνια που το επιχειρησιακό περιβάλλον είναι πολύ ανταγωνιστικό, ο 

ανθρώπινος παράγοντας μπορεί να αποτελέσει ένα δυνατό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 

αφού οι ικανότητες των εργαζομένων δεν αντιγράφονται εύκολα από τον ανταγωνισμό και 

άρα διαφοροποιούν την επιχείρηση από τις άλλες. Για αυτόν τον λόγο, κρίνεται απαραίτητη 

η επιλογή του κατάλληλου εργατικού δυναμικού, καθώς και η συνεχής εκπαίδευση και 

ανάπτυξή του. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθεί το στρατηγικό πλάνο της επιχείρησης «Modern 

Gastronomy» όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της. Αναλυτικότερα, θα αναλυθούν όλες 

οι θέσεις εργασίας που θα υπάρχουν περιγράφοντας τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα. Οι 

θέσεις αυτές θα αφορούν τόσο το διευθυντικό και εποπτικό προσωπικό, καθώς επίσης και 

το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Επίσης, θα γίνει αναφορά και στις θέσεις των 

εξωτερικών συνεργατών. Ακόμη, θα περιγραφούν οι γνώσεις και οι ικανότητες που θα 

πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι στην κάθε θέση προκειμένου να μπορούν να πληρούν τις 

αρμοδιότητές τους. 

Αφού προσδιοριστούν τα παραπάνω, θα αναφερθούν οι πηγές προσέλκυσης υποψηφίων 

και στη συνέχεια η διαδικασία επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού. Θα αναλυθούν 

επιπλέον οι μέθοδοι εκπαίδευσης του προσωπικού και το σύστημα αξιολόγησης και δίκαιων 

ανταμοιβών. 

7.2 Προσδιορισμός των Αναγκών του Εργατικού Δυναμικού και του  

Επιτελικού Προσωπικού   

 

Θέσεις εργασίας στην Εξυπηρέτηση Πελατών 

Η εξυπηρέτηση πελατών περιλαμβάνει εργατικό δυναμικό που αποτελείται από 8 άτομα, και 

συγκεκριμένα 1 άτομο στην υποδοχή και στις κρατήσεις, 1 υπεύθυνο κρασιών (σομελιέ) και 

5 σερβιτόρους και 1 υπεύθυνο εξυπηρέτησης πελατών. Παρακάτω, αναλύονται οι 

αρμοδιότητες της κάθε θέσης, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες που θα πρέπει να 

διαθέτει ο εργαζόμενος: 
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Το άτομο στην υποδοχή και στις κρατήσεις καταρχάς θα καλωσορίζει τους πελάτες και θα 

τοποθετεί τα πράγματα τους (π.χ. παλτό) στην γκαρνταρόμπα. Στη συνέχεια, θα βοηθάει 

τους πελάτες στην αναζήτηση των κρατήσεων που οι ίδιοι έχουν πραγματοποιήσει μέσω 

διαδικτύου ή τηλεφωνικώς και θα τους οδηγεί στα αντίστοιχα τραπέζια. Στην περίπτωση που 

οι πελάτες θα πρέπει να αναμένουν σύντομο χρονικό διάστημα για να καθήσουν στο τραπέζι 

τους, θα τους οδηγεί στον χώρο αναμονής, όπου οι πελάτες θα μπορούν να καθίσουν στις 

πολυθρόνες και να διαβάσουν κάποιο βιβλίο μοριακής ή μοντέρνας κουζίνας. Για τη θέση 

αυτή, δεν απαιτείται κάποιο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υπόβαθρο, απλά το άτομο θα 

πρέπει να είναι εμφανίσιμο, χαμογελαστό και ευγενικό με τους πελάτες. Η αμοιβή του θα 

είναι κατά μέσο όρο 520€/ μήνα. 

Ο σομελιέ θα είναι είναι υπεύθυνος για την επιλογή των κρασιών και συνεπώς για την 

δημιουργία και την τήρηση της λίστας των κρασιών, ενώ ευθύνη του θα είναι και η τήρηση 

του στοκ των κρασιών του εστιατορίου, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν ελλείψεις, αλλά 

ούτε και άχρηστα αποθέματα. Στη σάλα και στην αίθουσα VIP ο σομελιέ θα βοηθάει τους 

πελάτες στην επιλογή του κρασιού που θα συνοδεύσει το γεύμα τους, θα πάρει τις 

παραγγελίες κρασιού, και θα βεβαιωθεί ότι τα κρασιά σερβίρονται στην ιδανική κατάσταση 

και θερμοκρασία, αλλά και στα σωστά ποτήρια. Για να μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, ο 

σομελιέ θα έχει συνεχή και άμεση συννενόηση με τους σεφ και θα έχει δοκιμάσει όλα τα 

πιάτα της κουζίνας , έτσι ώστε οι προτάσεις που θα κάνει στους πελάτες να είναι βασισμένες 

στους βέλτιστους γευστικούς συνδυασμούς. Το άτομο που θα αναλάβει τη θέση του σομελιέ 

είναι απαραίτητο να έχει εργαστεί σε αντίστοιχη θέση στο παρελθόν σε γνωστά εστιατόρια, 

ενώ θα πρέπει να διαθέτει εκπαίδευση και εξειδικευμένες γνώσεις στα κρασιά. Επιπλέον, θα 

πρέπει να είναι εξυπηρετικό και ευγενικό με τους πελάτες. Ο μισθός του θα είναι κατά μέσο 

όρο 600€/μήνα. 

Οι σερβιτόροι θα σημειώνουν τις παραγγελίες των πελατών μέσω του συστήματος 

ασύρματης παραγγελιοληψίας που θα διαθέτουν και θα τους προσφέρουν τα πιάτα που 

επιλέγουν από τα εκάστοτε μενού. Θα πρέπει να διαθέτουν ανάλογη προϋπηρεσία σε 

γκουρμέ εστιατόρια, να είναι χαμογελαστοί και πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν με οποιοδήποτε 

τρόπο τους πελάτες. Οι σερβιτόροι που θα εξυπηρετούν τους πελάτες στη σάλα θα είναι 3, 

ενώ στην αίθουσα VIP θα υπάρχουν 2 σερβιτόροι. Ο μισθός του κάθε σερβιτόρου θα φτάνει 

τα 600€/μήνα. 

 



79 
 

Ο υπεύθυνος εξυπηρέτησης πελατών θα επιβλέπει, θα συντονίζει και θα καθοδηγεί όλους 

τους παραπάνω. Επιβάλλεται να έχει ικανότητες οργάνωσης και συντονισμού, έτσι ώστε να 

μπορέσει να διεκπεραιώσει τις αρμοδιότητες της θέσης. Ο μισθός του υπολογίζεται στα  

700€/ μήνα. 

Θέσεις εργασίας στην Κουζίνα 

Στην κουζίνα το ανθρώπινο δυναμικό θα αποτελείται από 8 άτομα, 2 αρχιμάγειρες (σεφ) και 

6 μάγειρες, οι οποίοι θα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες (garde manger, saucier, Patissieur). 

Παρακάτω αναφέρονται οι αρμοδιότητες της κάθε κατηγορίας: 

Οι μάγειρες garde manger θα είναι 2 και θα είναι υπεύθυνοι για την προετοιμασία των κρύων 

πιάτων (ορεκτικών), όπως σαλάτες. Θα πρέπει να διαθέτουν σπουδές πάνω στη μαγειρική 

και προϋπηρεσία σε επιχείρηση εστίασης μοντέρνας κουζίνας σε αντίστοιχο πόστο. 

Οι μάγειρες saucier θα είναι επίσης 2 και θα είναι αρμόδιοι για την προετοιμασία των ζεστών 

(κυρίων) πιάτων.  Θα φροντίζουν για το κατάλληλο μαγείρεμα των κρεάτων, των ψαριών και 

των πουλερικών που θα γίνεται με βράσιμο ή ψήσιμο. Επίσης, θα είναι υπεύθυνοι για την 

προετοιμασία των λαχανικών (π.χ. ξεφλούδισμα, καθάρισμα, πλύσιμο), καθώς και για το 

μαγείρεμά τους. Οι συγκεκριμένοι μάγειρες θα πρέπει να έχουν σπουδάσει μαγειρική και να 

έχουν δουλέψει επί σειρά ετών σε εστιατόρια μοντέρνας κουζίνας σε ανάλογη θέση. 

Οι μάγειρες Patissieur θα αναλάβουν την παρασκευή ζεστών και κρύων γλυκών και 

παγωτών. Θα πρέπει να διαθέτουν σπουδές ζαχαροπλαστικής και εμπειρία σε εστιατόρια 

μοντέρνας κουζίνας.  

Οι δύο αρχιμάγειρες (σεφ) της κουζίνας, οι οποίοι είναι και συνιδιοκτήτες της επιχείρησης 

εστίασης «Modern Gastronomy» μαζί με τον Γενικό  Διευθυντή,  θα αποτελούν τους 

αρχηγούς της κουζίνας. Πιο συγκεκριμένα, θα επιβλέπουν το σύνολο της παραγωγής και 

του προσωπικού, θα αναπτύσσουν και θα ελέγχουν συνταγές και μενού, θα είναι υπεύθυνοι 

για την ποιότητα και παρουσίαση όλων των πιάτων, καθώς και για την υγιεινή της κουζίνας. 

Επιπλέον, θα διαχειρίζονται τις προμήθειες πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για την 

Παρασκευή των πιάτων. Οι δύο σεφ, όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 2, έχουν σπουδές 

μαγειρικής και προϋπηρεσία επί σειρά ετών σε ξακουστά εστιατόρια του εξωτερικού.  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι και οι υπεύθυνοι της κουζίνας 

θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά και τα δύο είδη κουζίνας που θα προσφέρει το 

εστιατόριο, δηλαδή την ελληνική και την γαλλική, καθώς επίσης και να μπορούν να 
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ανταπεξέρχονται σε συνθήκες πίεσης. Ο μισθός των 6 μαγείρων υπολογίζεται στα 600€ 

μηνιαίως, ενώ των δύο σεφ στα 1.000€. 

Θέση εργασίας στο Γραφείο Λογιστηρίου 

Στο γραφείο λογιστηρίου θα υπάρχει ένας εργαζόμενος ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλα 

τα λογιστικά θέματα της επιχείρησης. Για τη θέση ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει 

εκπαίδευση πάνω στη Λογιστική και συγκεκριμένα να είναι απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος 

Λογιστικής, να γνωρίζει το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και επιπλέον να διαθέτει πείρα στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο. Ο μισθός του υπαλλήλου λογιστηρίου θα είναι 600€/μήνα.   

Διοίκηση επιχείρησης εστίασης 

Ο manager της «Modern Gastronomy», όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 2, θα είναι ένα 

από τα ιδρυτικά μέλη της επιχείρησης και θα έχει σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων και 

προϋπηρεσία πάνω στη διοίκηση εστατορίων. Μαζί με τους δύο σεφ της κουζίνας θα 

κοστολογούν τα πιάτα των μενού και θα καθορίζουν τα περιθώρια κέρδους. Επιπλέον, ο 

manager θα ασχολείται με τις ενέργειες μάρκετινγκ της επιχείρησης εστίασης, δηλαδή θα 

παίρνει τις κατάλληλες αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαφήμιση της επιχείρησης στον 

Τύπο και στο Διαδίκτυο. Θα πρέπει να αποπνέει σεβασμό και να έχει μία άριστη σχέση με 

όλους τους εργαχομένους του εστιατορίου. Η αμοιβή του θα ανέρχεται στα 1.400 €/μήνα για 

τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι 

συνολικές απαιτήσεις σε προσωπικό ανά Τμήμα. 

Πίνακας 7.1 Απαιτήσεις Προσωπικού ανά «Τμήμα» 

Τμήμα Τίτλος Θέσης Άτομα Σύμβαση 

Εξυπηρέτηση 
πελατών 

Υπεύθυνος 1 Μόνιμος 

 Υποδοχή & 
Κρατήσεις 

1 Μόνιμος 

 Σομελιέ 1 Μόνιμος 

 Σερβιτόρος 5 Μόνιμος 

Κουζίνα Υπεύθυνος (σεφ) 2 Μόνιμος 

 Μάγειρας 6 Μόνιμος 

Λογιστήριο Υπάλληλος 1 Μόνιμος 

Διοίκηση  1 Μόνιμος 
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7.3  Υπολογισμός Κόστους του Εργατικού Δυναμικού και του  

  Επιτελικού Προσωπικού 

 

Για τον υπολογισμό του κόστους τόσο των εργαζομένων όσο και των υπευθύνων λήφθηκαν 

υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια, όπως  

 Σημαντικότητα της θέσης εργασίας 

 Σχετική εργασιακή εμπειρία 

 Τίτλοι σπουδών (π.χ. ΑΕΙ, ΤΕΙ) 

 Ώρες εργασίας στην επιχείρηση εστίασης 

Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης θα εργάζονται 5 μέρες την εβδομάδα (Τρίτη έως Σάββατο) 

και 5 ώρες την ημέρα, με ωράριο λειτουργίας 19:00 – 24:00. Στο σημείο αυτό αξίζει να 

αναφερθεί ότι σε περίπτωση ιδιωτικών εκδηλώσεων, το εστιατόριο θα προσφέρει τις 

υπηρεσίες του εντός και εκτός των ημερών κανονικής λειτουργίας.  

Η «Modern Gastronomy» θα ακολουθήσει πιστά το νομικό πλαίσιο του Εργατικού Δικαίου. 

Το προσωπικό της θα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ για οποιονδήποτε κλάδο και θα 

υποχρεούται να το ασφαλίσει εγκαίρως και να καταβάλλει τις εσιφορές για τον κάθε 

εργαζόμενο που αντιστοιχούν στο 25%.  Σε περίπτωση που κάποιοι εργαζόμενοι έχουν 

άλλο ταμείο, τότε θα υπάρχει συννενόηση μεταξύ αυτών και της επιχείρησης για την κάλυψη 

της ασφάλισης. Επιπροσθέτως, η επιχείρηση θα δίνει δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα 

ετησίως σε όλους τους εργαζομένους, όπου συνολικά θα αντιστοιχούν σε έναν μηνιαίο 

μισθό. 

7.4 Βοηθητικό Προσωπικό και Εξωτερικοί Συνεργάτες 

 

Προσωπικό Καθαρισμού 

Για τον καθαρισμό της επιχείρησης εστίασης θα προσληφθεί ένα άτομο χωρίς κάποιο 

συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Η θέση θα είναι καλυμμένη καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους και ο μισθός του ατόμου υπολογίζεται στα 350€/ μήνα για τον πρώτο χρόνο 

λειτουργίας της επιχείρησης. 

Νομικός Σύμβουλος 

Ο νομικός σύμβουλος με τον οποίο θα συνεργάζεται η επιχείρηση για τυχόν νομικές 

υποθέσεις που μπορεί να προκύψουν θα κοστίζει 400€/ μήνα τον πρώτο χρόνο λειτουργίας 

της. 
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7.5 Πηγές Προσέλκυσης Υποψηφίων 

 

Η επιχείρηση «Modern Gastronomy» θα χρησιμοποιήσει διάφορες πηγές προκειμένου να 

προσελκύσει τους ιδανικούς υποψήφιους για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας. Οι 

πηγές θα είναι εξωτερικές και αναφέρονται παρακάτω: 

 Αγγελίες σε εφημερίδες και περιοδικά γαστρονομίας 

 Ιστοσελίδες ευρέσεως εργασίας, όπως π.χ. kariera.gr 

 Ιστοσελίδα της επιχείρησης, όπου θα αναρτώνται οι αγγελίες για ανεύρεση προσωπικού 

 Ανακοίνωση σε γραφεία ευρέσεως εργασίας 

7.6 Επιλογή Υποψήφιων 

 

Αφού μέσω των διάφορων πηγών προσέλκυσης βρεθούν υποψήφιοι οι οποίοι εκδηλώνουν 

ενδιαφέρον για τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν στην επιχείρηση, θα πρέπει να γίνει η 

επιλογή των καταλληλότερων ατόμων, τα οποία θα προσληφθούν και θα αναλάβουν τις 

θέσεις αυτές. Η επιλογή υποψηφίων θα γίνεται από τους 3 ιδρυτές της επιχείρησης. Η 

διαδικασία επιλογής υποψηφίων θα έχει τα ακόλουθα στάδια: 

1ο στάδιο: Αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων και επικοινωνία με τους 

επικρατέστερους υποψήφιους για συνέντευξη 

Οι 3 ιδρυτές της «Modern Gastronomy» θα δέχονται τα βιογραφικά σημειώματα των 

υποψήφιων και θα τα αξιολογούν, ελέγχοντας αν τα προσόντα, οι σπουδές και οι ικανότητες 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εκάστοτε θέσης εργασίας. Όσοι υποψήφιοι θεωρούνται 

ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησης, θα δέχονται τηλεφώνημα για 

προσωπική συνέντευξη. 

2ο στάδιο: Συνέντευξη υποψήφιων με τους 3 ιδρυτές της επιχείρησης  

Σε αυτό το στάδιο θα γίνεται η πρόσωπο-με-πρόσωπο αξιολόγηση των επικρατέστερων 

υποψήφιων από το 1ο στάδιο. Η αξιολόγηση θα γίνεται με μια σειρά κριτηρίων, όπου εκτός 

από το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και την εργασιακή εμπειρία, θα λαμβάνονται υπόψη και 

στοιχεία προσωπικότητας, όπως το ήθος, η καλλιέργεια, η συνέπεια, η εργατικότητα, το 

ομαδικό πνεύμα και η καθαριότητα. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα 

περάσουν στο 3ο στάδιο. 

3ο στάδιο: Δοκιμαστική περίοδος εργασίας για σύντομο χρονικό διάστημα 
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Οι υποψήφιοι που θα περάσουν το στάδιο της συνέντευξης θα πραγματοποιήσουν μία 

δοκιμαστική περίοδο άσκησης των καθηκόντων για 2 εβδομάδες, προκειμένου να 

εργαστούν κάτω από πραγματικές συνθήκες πίεσης και να αναδείξουν τις ικανότητες που 

διαθέτουν και που είναι αναγκαίες για την επιχείρηση. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι 

ανταποκριθούν με ιδανικό τρόπο, όπως απαιτείται στο εστιατόριο, θα περάσουν στο 

τελευταίο στάδιο. 

4ο στάδιο: Τελική επιλογή και πρόσληψη 

Στο τελευταίο αυτό στάδιο περνάνε όσοι υποψήφιοι θα προσληφθούν από την επιχείρηση 

και θα αναλάβουν τις αρμοδιότητες και τα καθόκοντα της εκάστοτε θέσης εργασίας. 

7.7 Πρόγραμμα Κατάρτισης και Εκπαίδευσης του Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Επειδή για μια επιχείρηση εστίασης το ανθρώπινο δυναμικό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, 

καθώς ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων έρχεται σε άμεση επαφή με τους πελάτες, θα 

υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυμανικού 

της «Modern Gastronomy», προτού οι εργαζόμενοι αναλάβουν τα καθήκοντά τους. 

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αυτό θα το ακολουθούν όλοι οι υποψήφιοι εργαζόμενοι, οι 

οποίοι θα περάσουν το 2ο στάδιο (συνέντευξη) και οι οποίοι στη συνέχεια θα πρέπει να 

αποδείξουν στην πράξη τις γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν από αυτό. Το 

πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης θα είναι ξεχωριστό για τους εργαζομένους ανάλογα 

την θέση που θα έχουν.  

Προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών 

Οι σερβιτόροι θα περνούν από συνεχή εκπαίδευση που θα αφορά βασικές γνώσεις στην 

μοντέρνα κουζίνα, την εκπαίδευση πάνω στο εκάστοτε μενού (παρουσίαση των πιάτων στα 

ελληνικά και στα αγγλικά και γνώση όλων των συστατικών των πιάτων) και βασικές γνώσεις 

στο κρασί. Επιπλέον, όλο το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών (σερβιτόροι, σομελιέ, 

υπάλληλοι υποδοχής και κρατήσεων) θα εκπαιδευτούν στο πώς να απευθύνονται στους 

πελάτες και στο πώς να διαχειρίζονται καταστάσεις και παράπονα πελατών.  

Προσωπικό Κουζίνας 

Οι μάγειρες που θα επιλεγούν θα πρέπει ήδη να είναι εξοικειωμένοι με τις μαγειρικές τεχνικές 

της μοντέρνας κουζίνας και να μπορούν να εργαστούν υπό συνθήκες πίεσης. Παρόλα αυτά, 
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θα πρέπει να εκπαιδευτούν στους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής που θα πρέπει να 

τηρούνται στην κουζίνα. 

Προσωπικό Λογιστηρίου 

Ο υπάλληλος που θα επιλεγεί για το λογιστήριο θα πρέπει να διαθέτει τις γνώσεις, 

ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση της εργασίας. Επομένως, 

δεν θα περνάει από κάποια εκπαίδευση. 

Το κόστος του προγράμματος κατάρτισης και εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνεται στις αμοιβές 

των 3 ιδρυτών της επιχείρησης (Διευθυντής εστιατορίου και 2 αρχιμάγειρες). 

7.8 Συνολικό Κόστος Ανθρώπινων Πόρων 

 

Στον Πίνακα 7.2 παρατίθενται οι ετήσιες αποδοχές και οι εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ που 

αντιστοιχούν στους εργαζομένους της επιχείρησης, καθώς και το συνολικό κόστος των 

ανθρώπινων πόρων για το έτος 2019.  

Πίνακας 7.2 Συνολικό Κόστος Ανθρώπινων Πόρων για το 1ο έτος 

Τμήμα Τίτλος 
Θέσης 

Άτομα Ετήσιες 
Αποδοχές 

(€) 

Εργοδοτικές 
Εισφορές 

ΙΚΑ (€) 

Ετήσια  
Κόστη (€) 

Εξυπηρέτησης 
Πελατών 

Υπεύθυνος 1 8.400 2.100 10.500 

 Υπάλληλος 
Υποδοχής & 
Κρατήσεων 

1 6.240 1.560 7.800 

 Σομελιέ 1 7.200 1.800 9.000 

 Σερβιτόρος 5 36.000 9.000 45.000 

Κουζίνα Αρχιμάγειρες 
(σεφ) 

2 24.000 6.000 30.000 

 Μάγειρες 6 43.200 10.800 54.000 

Λογιστηρίου Υπάλληλος 1 7.200 1.800 9.000 

Διευθυντής 
εστιατορίου 

- 1 16.800 4.200 21.000 

Εξωτερικοί 
Συνεργάτες 

     

Προσωπικό 
Καθαρισμού 

 1 4.200 - 4.200 

Νομικός 
Σύμβουλος 

 1 4.800 - 4.800 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:  195.300 € 
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Στον Πίνακα 7.3 παρουσιάζεται το συνολικό κόστος των ανθρώπινων πόρων για τα επόμενα 

έτη έως το 2023. Το ποσοστό αύξησης του κόστους είναι ανάλογο με τον ετήσιο 

πληθωρισμό της χώρας που είναι 1,5%. 

Πίνακας 7.3 Συνολικό Κόστος Ανθρώπινων Πόρων για τα Έτη 2020-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έτος Συνολικό Κόστος (€) 

2020 198.230 

2021 201.203 

2022 204.221 

2023 207.284 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ,  

ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

8.1 Εκτίμηση Συνολικών Αναγκών σε Χώρους 

 

Η «Modern Gastronomy» έχει ως βασική δραστηριότητά της την παροχή υπηρεσιών 

εστίασης, και συγκεριμένα την προσφορά πιάτων μοντέρνας κουζίνας. Όπως είναι 

αντιληπτό, η επιχείρηση θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει τον χώρο υποδοχής και 

αναμονής των πελατών, τον χώρο της κουζίνας στον οποίο θα μαγειρεύονται τα γεύματα, 

έναν ενιαίο χώρο στον οποίο θα γευματίζουν οι πελάτες, ενώ επίσης θα διαθέτει 

αποθηκευτικό χώρο για τα τρόφιμα και ποτά, ένα γραφείο Λογιστηρίου και το WC. 

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 5, η επιχείρηση θα είναι μικρή σε μέγεθος, αφού οι πελάτες 

που θα εξυπηρετεί δεν θα ξεπερνούν τα 60 άτομα/ μέρα, ενώ το εργατικό δυναμικό της θα 

είναι μόλις 18 άτομα. Όπως εκτιμήθηκε λοιπόν, η επιχείρηση θα καταλαμβάνει εμβαδό 250 

τ.μ. και συγκεκριμένα το ισόγειο θα είναι 160 τ.μ. και το υπόγειο 90 τ.μ. Στο ισόγειο θα 

υπάρχουν η κουζίνα, ο χώρος εστίασης και οι χώροι υποδοχής και αναμονής των πελατών, 

ενώ στο υπόγειο θα υπάρχει η αποθήκη, το WC και το γραφείο Λογιστηρίου. Δεδομένου του 

μικρού μεγέθους της και λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο εργασιών στον οποίο στοχεύει η 

επιχείρηση, δεν κρίνεται αναγκαία κάποια πρόσθετη κτιριακή εγκατάσταση. 

8.2 Αναζήτηση & Επιλογή Τοποθεσίας  

 

Για την επιλογή της κατάλληλης γεωγραφικής περιοχής όπου θα εγκατασταθεί η επιχείρηση, 

πρέπει να αξιολογηθούν συγκεκριμένα κριτήρια που αναλύονται παρακάτω: 

Κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες 

Η «Modern Gastronomy» ως επιχείρηση εστίασης δεν επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από 

τις κλιματολογικές συνθήκες. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να επιλεγεί μια τοποθεσία όπου δεν 

επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμενα, γιατί θα υπήρχαν αυξημένες πιθανότητες να μην 

ερχόντουσαν τακτικά πελάτες με συνέπεια η επιχείρηση να μην μπορούσε να προσφέρει τις 

υπηρεσίες της.   
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Δυνατότητα ευχερούς προμήθειας α’ υλών και λοιπών εισροών 

Η τοποθεσία που θα επιλεγεί επιβάλλεται να δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να 

προμηθεύεται άμεσα. Πρέπει σε κοντινή απόσταση από αυτήν να υπάρχουν οι κατάλληλοι 

προμηθευτές για να την εφοδιάσουν όποτε χρεαστεί. Κυρίως αστικές περιοχές όπου 

υπάρχουν αρκετές βιομηχανίες ικανοποιούν το κριτήριο αυτό. 

Ύπαρξη κοντινών αγοραστικών κέντρων 

Η «Modern Gastronomy» επιδιώκει οι υπηρεσίες της να προσφέρονται σε όσο το δυνατόν 

περισσότερους πελάτες. Συνεπώς, περιοχές με μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα αποτελούν 

ιδανική επιλογή για την επιχείρηση εστίασης. 

Επάρκεια του αναγκαίου προσωπικού 

Τα αστικά κέντρα είναι οι κατάλληλες περιοχές προκειμένου μια επιχείρηση να βρει το 

αναγκαίο προσωπικό, λόγω του μεγάλου πληθυσμού που υπάρχει. Ιδιαίτερα τα τελευταία 

χρόνια με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξει υπερπροσφορά 

ανθρώπινου δυναμικού για τις κενές θέσεις εργασίας της επιχείρησης. 

Τοπικές υποδομές 

Όσον αφορά τις τοπικές υποδομές, η διασύνδεση με το ηπειρωτικό δίκτυο διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας θα καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης. Επιπλέον, στην περιοχή που 

θα επιλεγεί θα πρέπει να υπάρχουν εταιρείες τηλεπικοινωνιών που θα παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους στην επιχείρηση. 

Δυνατότητα διάθεσης αποβλήτων 

Η επιχείρηση δεν παράγει επικίνδυνα στερεά ή υγρά απόβλητα, εκτός από κάποια 

«χαλασμένα» τρόφιμα και φθαρμένα μηχανήματα και εξοπλισμό, για τα οποία θα μεριμνεί 

καταλλήλως.  

Επάρκεια (φθηνής) γης 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης τα περισσότερα ακίνητα 

πωλούνται σε εύλογες τιμές. Επομένως, είναι πολύ πιθανό η επιχείρηση να βρει ακόμα και 

σε αστική περιοχή ένα σχετικά οικονομικό οικόπεδο. 
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Ύπαρξη φορολογικών ή άλλων κινήτρων  

Είναι γνωστό ότι εν καιρώ κρίσης η φορολογία στις επιχειρήσεις εστίασης είναι ιδιαίτερα 

αυξημένη, αγγίζοντας το 24%. Παρά αυτό το γεγονός όμως, τα αστικά κέντρα αποτελούν 

ελκυστικές περιοχές για τέτοιου είδους επιχειρήσεις, αφού ο τουρισμός σε αυτές είναι συχνό 

φαινόμενο και οδηγεί σε κέρδη. 

Ευμενής αποδοχή από την τοπική κοινωνία 

Η επιχείρηση εστίασης θα έχει ευμενή αποδοχή από την τοπική κοινωνία, αφού η φύση της 

επιχείρησης είναι αρκετά δημοφιλής στη χώρα και η εγκατάστασή της δεν θα είναι εχθρική 

προς το περιβάλλον. Επιπλέον, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα συμβάλλει με 

αυτόν τον τρόπο θετικά στην κοινωνία. 

Ποιότητα ζωής   

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα ζωής των εργαζομένων της επιχείρησης, θα πρέπει η 

τοποθεσία της να είναι σε κάποιο αστικό κέντρο όπου υπάρχει ανεπτυγμένη υποδομή 

αναφορικά με την υγειονομική περίθαλψη. 

Η γεωγραφική περιοχή (ή τοποθεσία) που ικανοποιεί όλα τα παραπάνω κριτήρια και 

επιλέγεται για την επιχείρηση εστίασης «Modern Gastronomy» είναι ο Νομός Αττικής. Η 

Αττική είναι η μεγαλύτερη εγχώρια αγορά στην οποία υπάρχει έντονος ανταγωνισμός 

ανάμεσα στις επιχειρήσεις εστίασης, αλλά έχει άφθονους δυνητικούς καταναλωτές 

(ντόπιους και τουρίστες), οι οποίοι επιθυμούν να δοκιμάσουν τα πιάτα της μοντέρνας 

κουζίνας. 

8.3 Αναζήτηση & Επιλογή Χώρου 

 

Η επιλογή του χώρου εγκατάστασης της επιχείρησης «Modern Gastronomy» γίνεται και 

αυτή, όπως και η επιλογή τοποθεσίας, εξετάζοντας μια σειρά από  κοινωνικοοικονομικά 

κριτήρια.  

Στα κοινωνικά κριτήρια υπάγονται οι τοπικές υποδομές, η αποδοχή της τοπικής κοινωνίας 

και η επάρκεια αναγκαίου προσωπικού για τα οποία ισχύουν ό,τι ακριβώς αναλύθηκε στην 

επιλογή τοποθεσίας (ενότητα 8.3). Στα οικονομικά κριτήρια περιλαμβάνονται το κόστος της 

γης και το κόστος διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, τα οποία δεν θα πρέπει να είναι 

ιδιαίτερα υψηλά. Επιπροσθέτως, η μεταβίβαση του οικοπέδου θα πρέπει να γίνει σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. 
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Ύστερα από έρευνα για τα προς πώληση ακίνητο στον Νομό Αττικής που είναι κατάλληλα 

για επιχειρήσεις εστίασης και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κριτήρια, επιλέχθηκε 

άμεσα διαθέσιμο ακίνητο 250 τ.μ. στην περιοχή Κεφαλάρι της Κηφισιάς. Το συγκεκριμένο 

ακίνητο έχει πολλά πλεονεκτήματα. Καταρχάς, είναι γωνιακό και βρίσκεται στη συμβολή 

τριών κεντρικών δρόμων της Κηφισιάς. Συνεπώς, υπάρχει πολλή κίνηση από δυνητικούς 

πελάτες οι οποίοι θα το προσέξουν. Επιπροσθέτως, είναι αρκετά μεγάλο ώστε να διαθέτει 

όλους τους απαραίτητους χώρους για την επιχείρηση (π.χ. ισόγειο-υπόγειο, γραφείο 

λογιστηρίου, αποθήκη κτλ). Επιπλέον, η τιμή του είναι 25.000 € που δεν είναι ένα ιδιαίτερα 

μεγάλο ποσό, ενώ δεν έχει υψηλό κόστος διαμόρφωσης του χώρου, αφού δεν απαιτούται 

εργασίες προετοιμασίας όπως χωματουργικές ή υδραυλικές εργασίες, παρά μόνο εργασίες 

που έχουν να κάνουν με την κατασκευή του εστιατορίου. 

 

Εικόνα 8.1 Θέση ακινήτου στο Κεφαλάρι 

 

Όσον αφορά τους φόρους και τα διάφορα νομικά έξοδα (π.χ. συμβολαιογραφικά) θα 

υπολογιστούν βάσει της τιμής πώλησης του ακινήτου που θα αναγράφεται στο συμβόλαιο 

(25.000 €).  Ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται στο 3% επί του ποσού αγοράς του ακινήτου, 

τα συμβολαιογραφικά έξοδα για τη συναλλαγή ανέρχονται στο 2% επί του ποσού και τα 

λοιπά νομικά έξοδα σε 450 €. Επίσης, ένα κόστος των 300 € συμπεριλαμβάνεται στις 

εφάπαξ πληρωμές που αφορούν το οικόπεδο για ανάγκες διαμόρφωσής του. Στον Πίνακα 

8.1 παρουσιάζονται τα συνολικά κόστη για την απόκτηση του οικοπέδου. 
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Πίνακας 8.1 Κόστος Σχετικό με την Απόκτηση Γης 

Έξοδο Ποσό (€) 

Απαιτούμενα κεφάλαια για αγορά γης 25.000  

Φόρος μεταβίβασης 750 

Αμοιβή συμβολαιογράφου 500 

Λοιπά νομικά έξοδα 450 

Διαμόρφωση 300 
ΣΥΝΟΛΟ 27.0  

 

8.4  Επιπτώσεις στο Φυσικό Περιβάλλον 

 

8.4.1 Επιχειρήσεις Εστίασης και Περιβάλλον 

 

Οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από την ανέγερση και λειτουργία των επιχειρήσεων 

εστίασης είναι μικρές συγκριτικά με άλλους βιομηχανικούς κλάδους. Οι  βασικοί παράγοντες 

που επιδρούν αρνητικά στο περιβάλλον είναι τα τροφικά απόβλητα και οι διεργασίες εντός 

της αποθήκης και οι επιχειρήσεις εστίασης πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να 

τους ελαττώσουν. Ακολουθεί περιγραφή της επίδρασης του κάθε παράγοντα: 

Τροφικά απόβλητα  

Τα τροφικά απόβλητα αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα για τις επιχειρήσεις εστίασης με 

αρνητικές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον. Πολλά φαγητά «πετάγονται» στις κουζίνες των 

εστιατορίων κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των γευμάτων, ενώ άλλες φορές οι πελάτες 

αφήνουν το φαγητό στο πιάτο τους, το οποίο στη συνέχεια καταλήγει στους κάδους 

απορριμάτων. Συνεπώς, το παραπάνω οδηγεί σε ρύπανση του περιβάλλοντος και σε 

υγειονομικά προβλήματα για τους ανθρώπους (π.χ. μετάδοση ασθενειών από παθογόνους 

μικροοργανισμούς).  

Πολλά εστιατόρια στην Γερμανία μάλιστα κινητοποιήθηκαν προκειμένου να ελαττώσουν το 

παραπάνω πρόβλημα και άρχισαν να εφαρμόζουν μια νέα πολιτική σύμφωνα με την οποία 

οι πελάτες που αφήνουν φαγητό στο πιάτο τους θα είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν ένα 

συγκεκριμένο ποσό παραπάνω από ό,τι θα τους κόστιζε. Η τάση αυτή ενδέχεται να 

επεκταθεί στο μέλλον και σε άλλες χώρες. Ένας άλλος τρόπος μείωσης των τροφικών 

αποβλήτων για τις επιχειρήσεις εστίασης είναι η ύπαρξη τεχνολογιών (συστημάτων) τα 

εοποία έχουν σχεδιαστεί για αυτόν τον σκοπό. Οι μάγειρες μπορούν μέσω της βοήθειας των 

συστημάτων αυτών να ενημερωθούν για την σπατάλη του φαγητού που πραγματοποιείται 

στις κουζίνες των εστιατορίων και την σπατάλη του φαγητού από πλευράς πελατών και να 
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αναλάβουν δράση, όπως με το να επανασχεδιάσουν τα μενού τους ή να αλλάξουν τον τρόπο 

που χειρίζονται τα αποθέματα των τροφίμων. 

Αποθήκη  

Η αποθήκευση μηχανημάτων χειρισμού αγαθών είναι ένας ακόμη παράγοντας με αρνητικό 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Αναλυτικότερα, η χρήση των ψυγείων συντήρησης και 

κατάψυξης για τη διατήρηση τροφίμων και ποτών οδηγεί στην εκπομπή αερίων του 

θερμοκηπίου (GHGs). Αυτό συμβαίνει λόγω της ενέργειας που απαιτείται για την λειτουργία 

των ψυγείων και την συνεισφορά των ψυκτικών αερίων στην υπερθέρμανση του πλανήτη 

(Global Warming Potential/ GWP). Το βασικότερο ψυκτικό αέριο που έχει υψηλή τιμή GWP 

είναι οι υδροφθοράνθρακες, όμως σταδιακά επιδοκιμάζεται η χρήση εναλλακτικών ψυκτικών 

αερίων με μηδενικό GWP (π.χ. υδρογονάνθρακες χωρίς φθόριο). 

8.4.2 Κόστος Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης 

 

Η επιχείρηση εστίασης θα είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο ISO 14001 που σχετίζεται με 

την περιβαλλοντική διαχείριση. Το πρότυπο αυτό στηρίζεται στην πρόληψη της ρύπανσης, 

στη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης της επιχείρησης και στη συμμόρφωση 

με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο κόστος της πιστοποίησης εκτός από το κόστος αγοράς της 

από διαπιστευμένο φορέα περιλαμβάνονται επιπλέον κόστη σχετικά με την τήρηση αρχείων 

και την εφαρμογή πρακτικών σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα της πιστοποίησης, το κόστος 

εκπαίδευσης των υπαλλήλων, το κόστος τακτικών ελέγχων από τρίτους κτλ. Στον Πίνακα 

8.4 αναφέρονται τα κόστη περιβαλλοντικής συμμόρφωσης που θα πραγματοποιούνται με 

εφάπαξ πληρωμές. 

Πίνακας 8.2 Ετήσια Κόστη Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης 

Έτος 2019 2020 2021 2022 2023 

ISO 14001 7.000 € - - 2.000 € - 

ΣΥΝΟΛΟ  7.000 € - - 2.000 € - 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ &  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

9.1 Στόχοι Προγραμματισμού Εκτέλεσης Έργου 

 

Ο προγραμματισμός εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου κρίνεται απαραίτητος, καθώς η 

έλλειψή του μπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση στη διαδικασία σύστασης της επιχείρησης.  

Για αυτόν τον λόγο, σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιαστεί το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 

του επενδυτικού σχεδίου. Αναλυτικότερα, θα περιγραφούν τα επιμέρους στάδια με τις 

δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν με χρονική σειρά από την απόφαση για την επένδυση 

μέχρι την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης. Επιπλέον, μέσω του χρονοδιαγράμματος θα 

αναφέρεται η χρονική περίοδος που χρειάζεται για κάθε μια δραστηριότητα.  

9.2 Στάδια Εκτέλεσης του Επενδυτικού Σχεδίου 

 

Η χρονική περίοδος μεταξύ της λήψης της απόφασης για την επένδυση και της έναρξης 

λειτουργίας της επιχείρησης θα περιλαμβάνει 11 στάδια δραστηριοτήτων, που αναλύονται 

παρακάτω: 

1ο στάδιο: Σύσταση ομάδας εργασίας 

Η ομάδα εργασίας αποτελείται από τους 3 ιδρυτές της επιχείρησης κ.κ. Παπαδημητρίου 

Μιχάλη, Χατζηγεωργίου Αντώνη και Ντινόπουλο Στάθη και κύριο μέλημά της είναι η ευθύνη 

για την σύσταση της επιχείρησης εστίασης και για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Η ομάδα 

θα πρέπει να επιβλέπει τα στάδια δραστηριοτήτων και να φροντίσει να τηρούνται τα χρονικά 

πλαίσια που έχουν συμφωνηθεί για κάθε στάδιο. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα 

υπολογίζεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2018. 

2ο στάδιο: Σύσταση επιχείρησης 

Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται η σύσταση του καταστατικού της επιχείρησης, το οποίο 

χρειάζεται να εγκριθεί από την Περιφέρεια Αττικής και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Επιπλέον, πραγματοποιείται εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών, καθώς και στην Εφορία της Κηφισιάς. Η δραστηριότητα αυτή θα λάβει 

χώρα τον Φεβρουάριο του 2018 και θα διαρκέσει περίπου 20 μέρες, λαμβάνοντας υπόψη 

και πιθανές καθυστερήσεις. 
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3ο στάδιο: Ενέργειες χρηματοδότησης 

Οι πηγές χρηματοδότησης του συγκεκριμένου σχεδίου είναι: 

 Ίδια Κεφάλαια από τους ιδρυτές της επιχείρησης 

 Τραπεζική δανειοδότηση με μακροπρόθεσμη αποπληρωμή 

Η δραστηριότητα αυτού του σταδίου θα ξεκινήσει αρχές Μαρτίου του 2018 και η έγκριση για 

το δάνειο θα διαρκέσει περίπου ένα μήνα. 

4ο στάδιο: Απόκτηση ακινήτου 

Το ακίνητο που έχει επιλεχθεί για την επιχείρηση εστίασης, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 

8, βρίσκεται στο Κεφαλάρι της Κηφισιάς και αποτελεί την ιδανική επιλογή ύστερα από 

αξιολόγηση κριτηρίων που έθεσαν οι ιδρυτές της επιχείρησης. Για την απόκτηση του 

ακινήτου πρέπει να λάβουν χώρα συμβολαιογραφικές πράξεις, η διάρκεια των οποίων είναι 

ένας μήνας (30 μέρες). 

5ο στάδιο: Έργα πολιτικού μηχανικού (Κατασκευή επιχείρησης) 

Σε αυτό το στάδιο η κατασκευαστική εταιρεία «Ν.Ι ΒΑΖΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» που έχει 

επιλεχθεί ύστερα από έρευνα αγοράς από τους ιδρυτές της επιχείρησης θα αναλάβει το 

χτίσιμο του κτιρίου και διάφορα τεχνικά έργα, όπως αυτά αναφέρονται στο κεφάλαιο 5 (π.χ. 

υδραυλικές εργασίες, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτλ.). 

6ο στάδιο: Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και συστημάτων 

Οι ιδρυτές της επιχείρησης εστίασης κάνουν έρευνα αγοράς για την ανεύρεση των 

κατάλληλων προμηθευτών που θα εφοδιάσουν την επιχείρηση με τα απαραίτητα 

μηχανήματα και τον εξοπλισμό για την κουζίνα, τον εξοπλισμό των υπόλοιπων χώρων 

(γραφείο λογιστηρίου, αποθήκη, WC), καθώς και τα συστήματα που είναι αναγκαία για την 

λειτουργία της (π.χ. συστήματα κλιματισμού, φωτισμού). Στη συνέχεια, αφού αξιολογήσουν 

τις προσφορές των προμηθευτών, επιλέγουν τους κατάλληλους που καλύπτουν τις ανάγκες 

της επιχείρησης και κάνουν παραγγελία σε αυτούς. Η δραστηριότητα αγοράς μηχανολογικού 

εξοπλισμού και συστημάτων διαρκεί 2 μήνες (60 μέρες). 

7ο στάδιο: Εγκατάσταση εξοπλισμού 

Στο στάδιο αυτό λαμβάνει χώρα η εγκατάσταση του εξοπλισμού της επιχείρησης. Πιο 

συγκεκριμένα, εξειδικευμένοι τεχνικοί και εργάτες αναλαμβάνουν την τοποθέτηση των 

ψυγείων και πλυντηρίων της κουζίνας, την τοποθέτηση των ψυγειών συντήρησης και 
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κατάψυξης της αποθήκης, την εγκατάσταση του εξοπλισμού του γραφείου λογιστηρίου και 

του WC,  καθώς και την εγκατάσταση των συστημάτων (κλιματισμού, φωτισμού, 

παρακολούθησης κτλ). Η παραπάνω διαδικασία είναι χρονοβόρα και η συνολική της 

διάρκεια είναι ένας μήνας (30 μέρες). 

8ο στάδιο: Προμήθεια πρώτων υλών και εφοδίων 

Οι ιδρυτές της «Modern Gastronomy» αξιολογούν και επιλέγουν τους κατάλληλους 

προμηθευτές για τις πρώτες ύλες (τρόφιμα, κρασιά & ποτά) και τα εφόδια που χρειάζεται σε 

κάθε χώρο του εστιατορίου (π.χ. μαγειρικά σκεύη, γκαρνταρόμπα). Επιπλέον, σε αυτό το 

στάδιο πραγματοποιείται και η τοποθέτηση διάφορων εφοδίων, όπως για παράδειγμα των 

τραπεζιών και καρεκλών στη σάλα και στην αίθουσα VIP και των καναπέδων και 

πολυθρόνων στον χώρο αναμονής. Η δραστηριότητα αυτή διαρκεί έναν μήνα (30 μέρες). 

9ο στάδιο: Στελέχωση επιχείρησης 

Στο σημείο αυτό οι 3 ιδρυτές της επιχείρησης αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες που 

σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους. Αναλυτικότερα, θα είναι υπεύθυνοι για την 

προσέλκυση, επιλογή και πρόσληψη των κατάλληλων υποψηφίων για την κάλυψη των 

θέσεων εργασίας σε κουζίνα, εξυπηρέτηση πελατών και λογιστήριο. Επίσης, θα αναλάβουν 

την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών, όπως νομικό σύμβουλο και προσωπικό 

καθαρισμού. Ακόμη, θα εφαρμόζουν το πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης στο 

ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης. Η διάρκεια της δραστηριότητας αυτής είναι 2 μήνες 

(60 μέρες). 

10ο στάδιο: Μάρκετινγκ πριν την έναρξη λειτουργίας 

Πριν την έναρξη λειτουργίας της «Modern Gastronomy» είναι απαραίτητο να έχουν γίνει 

κάποιες ενέργειες μάρκετινγκ, προκειμένου η επιχείρηση να γίνει γνωστή στην αγορά. Αυτή 

η δραστηριότητα αφορά σε προωθητικές ενέργειες, η διάρκεια των οποίων είναι 2 μήνες (60 

μέρες). 

11ο στάδιο: Έναρξη λειτουργίας 

Η έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης εστίασης «Modern Gastronomy» πραγματοποιείται 

τον Μάρτιο του 2019. 
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9.3 Χρονικός Προγραμματισμός Εκτελέσεως του Επενδυτικού Σχεδίου 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ανάλυση, η λογική σειρά των σταδίων, η χρονική τους 

διάρκεια και η μεταξύ τους συσχέτιση αποτυπώνεται στο διάγραμμα Gantt. 

Πίνακας 9.1 Χρονικός Προγραμματισμός Εκτέλεσης της Επένδυσης 

Στάδιο Δραστηριότητα Έναρξη Διάρκεια (σε 
ημέρες) 

1ο Σύσταση ομάδας 
εργασίας 

 

1/2/2018 3 

2ο Σύσταση 
επιχείρησης 

4/2/2018 20 

3ο Ενέργειες 
χρηματοδότησης 

24/2/2018 30 

4ο Απόκτηση 
ακινήτου 

24/3/2018 30 

5ο Έργα πολιτικού 
μηχανικού 

(Κατασκευή 
επιχείρησης) 

26/4/2018 90 

6ο Αγορά 
μηχανολογικού 
εξοπλισμού και 

συστημάτων 

26/7/2018 60 

7ο Εγκατάσταση 
εξοπλισμού 

24/9/2018 30 

8ο Προμήθεια πρώτων 
υλών και εφοδίων 

24/10/2018 30 

9ο Στελέχωση 
επιχείρησης 

23/11/2018 60 

10ο Μάρκετινγκ πριν 
την έναρξη 
λειτουργίας 

22/1/2019 50 

11ο Έναρξη 
λειτουργίας 

13/3/2019 - 
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Διάγραμμα 9.1 Διάγραμμα Gantt 

 

9.4 Προϋπολογισμός Εκτελέσεως του Έργου 

Στον Πίνακα 9.2 παρουσιάζονται το ύψος του κόστους για την λήψη των απαραίτητων 

αδειών και τη σύσταση της επιχείρησης εστίασης, διάφορα νομικά έξοδα που 

περιλαμβάνουν τις αμοιβές των δικηγόρων, συμβολαιογράφων και των χαρτόσημων που 

χρειάζονται, τα έξοδα κατασκευαστικής περιόδου που σχετίζονται με την κατανάλωση νερού 

και ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής της επιχείρησης και 

λοιπές προκαταρκτικές δαπάνες των 3 ιδρυτών της. 

Πίνακας 9.2 Προϋπολογισμός Εκτελέσεως του Έργου 

Περιγραφή Κόστη (€) 

Λήψη αδειών και κόστος 
σύστασης της εταιρείας 

3.000 

Νομικά έξοδα 1.500 

Έξοδα κατασκευαστικής περιόδου 1.000 

Λοιπές προκαταρκτικές δαπάνες 500 

ΣΥΝΟΛΟ 6.000 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

 

10.1 Ανάλυση Συνολικού Κόστους Επένδυσης 

 

Καταρχάς, θα πρέπει να υπολογιστεί το συνολικό κόστος της επένδυσης. Το κόστος αυτό 

περιλαμβάνει τις προεπενδυτικές μελέτες και δαπάνες εκτέλεσης του έργου, τις πάγιες 

επενδύσεις στις οποίες υπάγονται η απόκτηση του κτιρίου, η διαμόρφωση και ανέγερσή του, 

τα έργα Πολιτικού Μηχανικού και η αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και το καθαρό 

κεφάλαιο κίνησης. Το συνολικό κόστος επένδυσης προκύπτει από την παρακάτω σχέση: 

Κόστος Επένδυσης = Πάγιο Ενεργητικό + Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης 

10.1.1 Πάγιο Ενεργητικό 

Το πάγιο ενεργητικό της υπό μελέτη επιχείρησης εστίασης περιλαμβάνει τις προεπενδυτικές 

μελέτες, τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου και τις πάγιες επενδύσεις. Τα παραπάνω κόστη 

έχουν αναλυθεί σε προηγούμενα κεφάλαια και απεικονίζονται στον Πίνακα 10.1. 

Πίνακας 10.1 Πάγιο Ενεργητικό Επιχείρησης 

Α/Α Περιγραφή Κόστος (€) 

ΠΑΓΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 388.771  
Μηχανολογικός εξοπλισμός 51.271 

1 Αγορά Γης 27.000 
2 Ανέγερση κτιρίου και Έργα Πολιτικού Μηχανικού 310.500 

ΠΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 14.800 
1 Προεπενδυτικές δαπάνες 2.000 
3 Οικονομοτεχνική Ανάλυση 6.000 
4 Σύσταση εταιρείας και Λοιπά Έξοδα 6.000 
5 Μάρκετινγκ πριν την έναρξη λειτουργίας 800 

ΣΥΝΟΛΟ 403.571 

 

10.1.2 Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης 

 

Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης ορίζεται ως το κυκλοφορούν ενεργητικό της επιχείρησης μείον 

τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Στο κυκλοφορούν ενεργητικό υπάγονται οι απαιτήσεις 

των πελατών, τα αποθέματα και τα ταμειακά διαθέσιμα, ενώ στις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις περιλαμβάνονται οι πληρωτέοι λογαριασμοί. 
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Τα στοιχεία του κεφαλαίου κίνησης μεταβάλλονται ανάλογα με τον κύκλο εργασιών. Η 

περίοδος που μεσολαβεί μέχρι η εταιρεία να πληρώσει τους προμηθευτές, από τους 

οποίους έχει πάρει τις πρώτες ύλες ονομάζεται περίοδος λαμβανόμενης πίστωσης 

(accounts payable period). Η περίοδος που μεσολαβεί μέχρι οι πελάτες να αποπληρώσουν 

την εταιρεία από την οποία δέχτηκαν τις υπηρεσίες της καλείται περίοδος παρεχόμενης 

πίστωσης (accounts receivable period). 

Για τον υπολογισμό του συντελεστή κύκλου εργασιών για κάθε στοιχείο του τρέχοντος 

ενεργητικού θα διαιρεθούν οι 365 μέρες του έτους με τον αριθμό των ημερών της περιόδου 

παρεχόμενης πίστωσης, ενώ για τον υπολογισμό του συντελεστή κύκλου εργασιών για κάθε 

στοιχείο του τρέχοντος παθητικού θα διαιρεθούν οι 365 μέρες του έτος με τον αριθμό των 

ημερών της περιόδου λαμβανόμενης πίστωσης. Στη συνέχεια, θα διαιρεθεί το αντίστοιχο 

επιμέρους κόστος λειτουργίας με τον συντελεστή κύκλου εργασιών προκειμένου να 

προκύψουν οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης. 

Για το ετήσιο κόστος λειτουργίας είναι απαραίτητο να υπολογιστούν οι ετήσιες αποσβέσεις 

των παγίων. Η μέθοδος υπολογισμού των αποσβέσεων είναι η γραμμική για ωφέλιμη 

διάρκεια ζωής του παγίου ενεργητικού τα 10 έτη. Από την αξία κτήσης των παγίων εξαιρείται 

η αξία του γηπέδου (27.000 €). 

Πίνακας 10.2 Ελάχιστες Απαιτήσεις Τρέχοντος Ενεργητικού & Παθητικού 

Ελάχιστες Απαιτήσεις Τρέχοντος Ενεργητικού & Παθητικού 

1 Λογαριασμοί 

εισπρακτέοι 

10 ημέρες στο ετήσιο κόστος παροχής υπηρεσιών, 

μείον τις αποσβέσεις και τους τόκους 

2 Αποθέματα    
Πρώτες ύλες 50 ημέρες στο αντίστοιχο επιμέρους κόστος 

λειτουργίας 

 Εφόδια κουζίνας 30 ημέρες στο αντίστοιχο επιμέρους κόστος 

λειτουργίας 

 Εφόδια σάλας, 

αίθουσας VIP, 

χώρων υποδοχής & 

αναμονής 

90 ημέρες στο αντίστοιχο επιμέρους κόστος 

λειτουργίας 

 
Γραφική ύλη 80 ημέρες στο αντίστοιχο επιμέρους κόστος 

λειτουργίας  
Στολές 90 ημέρες στο αντίστοιχο επιμέρους κόστος 

λειτουργίας  
Εργαλεία 

καθαρισμού 

60 ημέρες στο αντίστοιχο επιμέρους κόστος 

λειτουργίας 

3 Μετρητά στο ταμείο 20 ημέρες στο ετήσιο κόστος λειτουργίας μείον τις 

πρώτες ύλες & άλλα εφόδια, τις αποσβέσεις & 

τους τόκους 

4 Λογαριασμοί 

πληρωτέοι 

30 ημέρες στο ετήσιο κόστος  πρώτων υλών & 

άλλων εφοδίων 
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Πίνακας 10.3 Κόστος Λειτουργίας για το Πρώτο Έτος  

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2019  
(€) 

Πρώτες Ύλες 8.109 
Άμεση Εργασία 115.800 
Γενικά Έξοδα 130.203 

Έξοδα Marketing 6.980 
Χρηματοοικονομικά Έξοδα  

(Δόση) 
Περίοδος χάριτος 

Αποσβέσεις  
(Γραμμική Μέθοδος 10 Έτη) 

37.657 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  298.749 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, στον Πίνακα 10.4 παρουσιάζονται οι ανάγκες 

σε καθαρό κεφάλαιο κίνησης για το πρώτο έτος λειτουργίας της επιχείρησης.  
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Πίνακας 10.4 Υπολογισμός Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης για το 2019 

Περιγραφή Κόστος 
(2019) (€) 

Αριθμός 
Ημερών 

Ελάχιστης 
Καλύψεως 

Συντελεστής 
Κύκλου 

Εργασιών 

Ανάγκες 1ου 
Έτους Πλήρους 

Λειτουργίας 
(2019) (€) 

 
Α Χ Υ Β 

I. ΤΡΕΧΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 23.968 

Α. Λογαριασμοί 
Εισπρακτέοι 

261.092 10 36 7.253 

Β. Αποθέματα 
    

Πρώτες ύλες 8.109 50 7 1.158 
Εφόδια κουζίνας 6.000 30 12 500 
Εφόδια σάλας, 
αίθουσας VIP, 

χώρων 
υποδοχής & 
αναμονής 

5.800 90 4 1.450 

Γραφική ύλη 100 80 5 20 
Στολές 650 90 4 163 

Εργαλεία 
καθαρισμού 

600 60 6 100 

Γ. Μετρητά στο 
ταμείο 

239.833 20 18 13.324 

II. ΤΡΕΧΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1.772 

Α. Λογαριασμοί 
Πληρωτέοι 

21.259 30 12 1.772 

III. ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (I – II) 

 
22.196 

IV. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 298.749 

Μείον: Πρώτες ύλες 8.109 

Μείον: Λοιπά εφόδια 13.150 

Μείον: Αποσβέσεις & Τόκοι 37.657 
 

239.833 

V. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΗΤΑ 13.324 
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10.1.3  Συνολικό Κόστος Επένδυσης 

 

Το συνολικό κόστος επένδυσης, σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 10.5. 

Πίνακας 10.5 Συνολικό Κόστος Επένδυσης 

Α/Α Περιγραφή Κόστος (€) Ποσοστό (%) 

1 Πάγιο Ενεργητικό 403.571 0,95 

2 Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης 22.196 0,05 

ΣΥΝΟΛΟ 425.767 1,00 

 

10.2 Πηγές Χρηματοδότησης  

 

Οι πηγές χρηματοδότησης του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου είναι ίδια και ξένα 

κεφάλαια. Όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 2, τα ίδια κεφάλαια θα αποτελούν το 40% του 

συνολικού κόστους επένδυσης, ενώ τα ξένα κεφάλαια θα αποτελούν το υπόλοιπο 60%.  

Πίνακας 10.6 Πηγές Χρηματοδότησης 

Α/Α Περιγραφή Ποσό (€) Ποσοστό (%) 

1 Ίδια Κεφάλαια 255.460 60,00 

2 Τραπεζικός Δανεισμός 170.307 40,00 
 

ΣΥΝΟΛΟ 425.767 100,00 

 

 

Όσον αφορά τα ξένα κεφάλαια, θα ληφθεί δάνειο από την Alpha Bank με σταθερό επιτόκιο 

10,6% και διάρκεια αποπληρωμής τα 10 έτη. Το έτος 2019 θα δοθεί περίοδος χάριτος. Στον 

Πίνακα 10.7 παρουσιάζονται αναλυτικά  οι ετήσιες δόσεις, οι τόκοι, τα χρεολύσια καθώς και 

το ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου. 
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Πίνακας 10.7 Τοκοχρεωλυτικές Υποχρεώσεις 

Έτος Ετήσια 
Δόση 

(€) 

Τόκος 
(€) 

Χρεολύσιο 
(€) 

Ανεξόφλητο 
Υπόλοιπο 
Κεφαλαίου 

(€) 

 
Α Τ=10,6%*Υ Χ=Α-Τα Υ= ΚΕΦΑΛΑΙΟ-Χ 

2019 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ 170.307 

2020 30.281 18.053 12.229 158.078 

2021 30.281 16.756 13.525 144.554 

2022 30.281 15.323 14.958 129.595 

2023 30.281 13.737 16.544 113.051 

2024 30.281 11.983 18.298 94.753 

2025 30.281 10.044 20.237 74.516 

2026 30.281 7.899 22.382 52.134 

2027 30.281 5.526 24.755 27.379 

2028 30.281 2.902 27.379 0 

 

 

10.3 Ανάλυση Κόστους Λειτουργίας 

 

Το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης περιλαμβάνει τα κόστη πρώτων υλών και άμεσης 

εργασίας, τα γενικά έξοδα, τα έξοδα μάρκετινγκ, τα χρηματοπιστωτικά έξοδα και τις 

αποσβέσεις. Ο βαθμός κάλυψης αυτού του κόστους από την πλευρά της επιχείρησης 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα αξιολόγησης της επένδυσης. 

Πίνακας 10.8 Συνολικό Κόστος Λειτουργίας για την Πενταετία 2019-2023 

Περιγραφή 2019 2020 2021 2022 2023 

Πρώτες Ύλες 8.109 11.520 14.502 17.055 19.179 

Άμεση Εργασία 115.800 117.537 119.300 121.090 122.906 

Γενικά Έξοδα 130.203 110.061 111.559 118.952 114.365 

Έξοδα Marketing 6.980 3.270 1.770 270 270 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 

(Δόση) 

0 30.281 30.281 30.281 30.281 

Αποσβέσεις (Γραμμική 

Μέθοδος 10 Έτη) 

37.657 37.657 37.657 37.657 37.657 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (€) 

298.749 310.326 315.069 325.305 324.658 



103 
 

 

10.4 Κεφάλαιο Κίνησης 

 

Το κεφάλαιο κίνησης καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες ανάγκες σε καθαρό κεφάλαιο κίνησης για το πρώτο έτος 

λειτουργίας που παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 10.4, παρακάτω καταγράφεται το καθαρό 

κεφάλαιο κίνησης και για τα επόμενα 4 έτη.  

Πίνακας 10.9 Ανάγκες σε Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης σε Ευρώ για την Πενταετία 2019-
2023 

Περιγραφή 2019 2020 2021 2022 2023 

I. ΤΡΕΧΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 23.968 22.730 23.409 24.507 24.663 

Α. Λογαριασμοί Εισπρακτέοι 7.253 6.733 6.865 7.149 7.131 

Β. Αποθέματα 
     

Πρώτες ύλες 1.158 1.646 2.072 2.436 2.740 

Εφόδια κουζίνας 500 508 515 523 531 

Εφόδια σάλας, αίθουσας VIP, 

χώρων υποδοχής & 

αναμονής 

1.450 1.472 1.494 1.516 1.539 

Γραφική ύλη 20 20 21 21 22 

Στολές 163 165 168 170 173 

Εργαλεία καθαρισμού 100 102 103 105 106 

Γ. Μετρητά στο ταμείο 13.324 12.084 12.171 12.587 12.421 

II. ΤΡΕΧΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1.772 2.072 2.338 2.567 2.761 

Α. Λογαριασμοί Πληρωτέοι 1.772 2.072 2.338 2.567 2.761 

III. ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

(I – II) 
    

 
22.196 20.658 21.071 21.940 21.902 

IV. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

298.749 310.326 315.069 325.305 324.658 

Μείον: Πρώτες ύλες 8.109 11.520 14.502 17.055 19.179 

Μείον: Λοιπά εφόδια 13.150 13.348 13.548 13.752 13.958 

Μείον: Αποσβέσεις & Τόκοι 37.657 67.938 67.938 67.938 67.938 
 

239.833 230.868 232.629 240.312 237.541 

V. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΕΤΡΗΤΑ 

13.324 12.084 12.171 12.587 12.421 
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10.5 Παρουσίαση Κύριων Λογιστικών Καταστάσεων  

 

Οι λογιστικές καταστάσεις μιας επιχείρησης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την 

οικονομική κατάσταση μιας εταιρείας, τις επιδόσεις και τις ταμειακές ροές της. Οι τρεις κύριες 

λογιστικές καταστάσεις που θα αναφερθούν στη συγκεκριμένη ενότητα είναι η κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσεως, η κατάσταση ταμειακών ροών και ο ισολογισμός. 

10.5.1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως  

 

Στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως καταγράφονται οι πωλήσεις, το κόστος 

λειτουργίας και το καθαρό αποτέλεσμα (κέρδος/ζημία) της επιχείρησης για μια ορισμένη 

χρονική περίοδο (έτος). Ο Πίνακας 10.10 περιλαμβάνει μία ενδεικτική κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης της επιχείρησης εστίασης «Modern Gastronomy» για τα πέντε 

πρώτα έτη λειτουργίας της. 

Πίνακας 10.10 Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσεως σε Ευρώ για την Πενταετία 2019-
2023 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

Πωλήσεις 540.600 768.000 966.800 1.137.000 1.278.600 

Μείον: Κόστος Λειτουργίας 298.749 310.326 315.069 325.305 324.658 

Μικτό ή Φορολογητέο 
Κέρδος 

241.851 457.674 651.731 811.695 953.942 

Μείον: Φόρος 
Εισοδήματος 

62.881 118.995 169.450 211.041 248.025 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ 178.970 338.679 482.281 600.654 705.917 

  

 

10.5.2 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

Στην κατάσταση ταμειακών ροών εμφανίζονται οι χρηματικές εισροές και εκροές μιας 

επιχείρησης.  Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατάσταση ταμειακών ροών για την 

πενταετία 2019-2023.  
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Πίνακας 10.11 Καταστάσεις Ταμειακών Ροών για την Πενταετία 2019-2023 

*Κατασκευαστική περίοδος 

 

 

10.5.3 Ισολογισμός 

 

Στον ισολογισμό αναγράφεται η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης σε ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα (έτος). Αποτελείται από το ενεργητικό, το οποίο δίνει πληροφορίες για τα 

περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και από το παθητικό, το οποίο παρουσιάζει της πηγές 

χρηματοδότησής της (ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις). Βασική αρχή του ισολογισμού 

αποτελεί ότι το σύνολο του ενεργητικού πρέπει να ισούται με το σύνολο του παθητικού. 

 

 

 
2018* 2019 2020 2021 2022 2023 

Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΙΣΡΟΕΣ(€) 

425.767 540.600 768.000 966.800 1.137.000 1.278.600 

1. Κεφάλαια 

Χρηματοδοτήσεως 

425.767 
     

2. Έσοδα από 

Πωλήσεις 

 
540.600 768.000 966.800 1.137.000 1.278.600 

Β. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΚΡΟΕΣ(€) 

403.571 361.630 459.602 514.800 566.627 602.964 

1. Σύνολο Πάγιου 

Ενεργητικού 

403.571 
     

2. Κόστος 

Λειτουργίας 

 
298.749 310.326 315.069 325.305 324.658 

3. Φόρος 

Εισοδήματος 

 
62.881 118.995 169.450 211.041 248.025 

4. Τοκοχρεολύσια 
  

30.281 30.281 30.281 30.281 

Γ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΡΟΗ(€) 

22.196 178.970 308.398 452.000 570.373 675.636 

Πλέον: Αποσβέσεις - 37.657 37.657 37.657 37.657 37.657 

Δ. ΣΥΣΣΩΡΕΥ-
ΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ(€) 

22.196 238.823 584.878 1.074.535 1.682.565 2.395.858 
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Πίνακας 10.12 Προβλεπόμενοι Ισολογισμοί σε Ευρώ για τα Έτη 2019-2023 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

1.Προπαραγωγικές 

δαπάνες 

14.800 
    

2.Πάγιες 

επενδύσεις 

388.771 
    

Σύνολο Παγίου 

ενεργητικού 

403.571 365.914 328.257 290.600 252.943 

Μείον: Αποσβέσεις 37.657 37.657 37.657 37.657 37.657 

ΣΥΝΟΛΟ 365.914 328.257 290.600 252.943 215.286 

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

1. Αποθέματα 3.391 3.913 4.373 4.771 5.111 

2. Απαιτήσεις 7.253 6.733 6.865 7.149 7.131 

3. Διαθέσιμα 13.324 12.084 12.171 12.587 12.421 

ΣΥΝΟΛΟ 23.968 22.730 23.409 24.507 24.663 

Γ. ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

238.823 584.878 1.074.535 1.682.565 2.395.858 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

628.705 935.865 1.388.544 1.960.015 2.635.807 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
     

1. Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

255.460 255.460 255.460 255.460 255.460 

2. Κέρδη εις νέο 138.285 401.259 816.742 1.361.351 2.016.509 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

393.745 656.719 1.072.203 1.616.811 2.271.970 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
     

Α. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1. Προμηθευτές 1.772 2.072 2.338 2.567 2.761 

2. Φόροι 

πληρωτέοι 

62.881 118.995 169.450 211.041 248.025 

Β. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1.Τραπεζικό δάνειο 170.307 158.078 144.554 129.595 113.051 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

234.960 279.146 316.341 343.203 363.837 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

628.705 935.865 1.388.544 1.960.015 2.635.807 
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10.6 Αριθμοδείκτες 

 

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες αποτελούν ένα μέσο αξιολόγησης βασικών οικονομικών 

μεγεθών της επιχείρησης και προκύπτουν από τις οικονομικές της καταστάσεις. Οι 

κυριότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες παρουσιάζονται στους Πίνακες 10.13, 10.14 και 

10.15. 

Ο Πίνακας 10.13 παρουσιάζει τους χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες αποδοτικότητας και 

κυκλοφοριακής ταχύτητας. Πιο συγκεκριμένα, οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες 

αποδοτικότητας είναι ο δείκτης συνολικής αποδοτικότητας, ο δείκτης μικτού περιθωρίου 

κέρδους και ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων.  

Δείκτης συνολικής αποδοτικότητας: Δείχνει τη συμμετοχή του συνόλου των περιουσιακών 

στοιχείων στα συνολικά κέρδη της επιχείρησης. 

Δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους: Δείχνει την κερδοφορία της επιχείρησης και δείχνει την 

ικανότητά της να καλύπτει τα λειτουργικά της έξοδα. 

Δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων: Παρουσιάζει την αποτελεσματικότητα της 

απασχόλησης των ιδίων κεφαλαίων. 

 

Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας είναι ο δείκτης συνολικής 

κυκλοφοριακής ταχύτητας, ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίου ενεργητικού και ο 

δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

Δείκτης συνολικής κυκλοφοριακής ταχύτητας: Μετράει το βαθμό χρησιμοποίησης του 

ενεργητικού της επιχείρησης για την επίτευξη πωλήσεων. 

Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίου ενεργητικού: Μετράει το βαθμό χρησιμοποίησης 

του παγίου ενεργητικού για την επίτευξη πωλήσεων. 

Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας κυκλοφορούντος ενεργητικού: Μετράει το βαθμό 

χρησιμοποίησης του κυκλοφορούντος ενεργητικού για την επίτευξη πωλήσεων. 
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Πίνακας 10.13 Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας και Κυκλοφοριακής 
Ταχύτητας 

 

 

Στον Πίνακα 10.14 εμφανίζονται οι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες ρευστότητας και 

δανειακής επιβάρυνσης. Αναλυτικότερα, οι σημαντικότεροι δείκτες ρευστότητας είναι ο 

δείκτης τρέχουσας ρευστότητας και ο δείκτης άμεσης ρευστότητας. 

Δείκτης τρέχουσας ρευστότητας: Δείχνει τη δυνατότητα της επιχείρησης να αποπληρώνει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της βασιζόμενη στο κυκλοφορούν ενεργητικό. 

   
2019 2020 2021 2022 2023 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(%) 

(Μικτό Κέρδος-
Αποσβέσεις+Τόκοι)*100/ 

Σύνολο Ενεργητικού 

32,48 46,81 45,43 40,27 35,28 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 

ΚΕΡΔΟΥΣ 
(%) 

(Μικτό Κέρδος-
Αποσβέσεις+Τόκοι)*100/ 

Καθαρές Πωλήσεις 

37,77 57,04 65,25 69,42 72,74 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

(ΦΟΡΕΣ) 

Καθαρές Πωλήσεις/ 
(Πάγιο+Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό) 

1,39 2,19 3,08 4,10 5,33 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΠΑΓΙΟΥ 
(ΦΟΡΕΣ) 

Καθαρές Πωλήσεις/(Πάγιο 
Ενεργητικό) 

1,48 2,34 3,33 4,50 5,94 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
(ΦΟΡΕΣ) 

Καθαρές 
Πωλήσεις/(Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό) 

15,09 20,22 21,99 23,12 24,45 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(%) 

Μικτό Κέρδος*100/(Καθαρή 
Θέση+Προβλέψεις για 
Κινδύνους & Έξοδα) 

61,42 69,69 60,78 50,20 41,99 
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Δείκτης άμεσης ρευστότητας: Δείχνει τη δυνατότητα της επιχείρησης να αποπληρώνει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της βασιζόμενη στα πιο άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

Βασικοί δείκτες δανειακής επιβάρυνσης είναι ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια και ο 

δείκτης μακροπρόθεσμων ξένων κεφαλαίων προς απασχοληθέντα κεφάλαια. 

Δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια: Δείχνει το ποσοστό δανεισμού που μπορεί να καλύπτεται 

από τα ίδια κεφάλαια.  

Δείκτης μακροπρόθεσμων ξένων κεφαλαίων προς απασχοληθέντα κεφάλαια: Δείχνει το 

ποσοστό του μακροπρόθεσμου δανεισμού που καλύπτεται από κεφάλαια μεγάλης διάρκειας 

(απασχοληθέντα κεφάλαια).  

Πίνακας 10.14 Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες Ρευστότητας και Δανειακής 
Επιβάρυνσης 

  2019 2020 2021 2022 2023 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
(ΦΟΡΕΣ) 

Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό/ 

Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

0,37 0,19 0,14 0,11 0,10 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

(ΦΟΡΕΣ) 

(Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό-
Αποθέματα)/ 

Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

0,32 0,16 0,11 0,09 0,08 

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
(ΦΟΡΕΣ) 

[Σύνολο Ενεργητικού-
(Καθαρή 

Θέση+Προβλέψεις για 
Κινδύνους και 

'Εξοδα)]/(Καθαρή 
Θέση+Προβλέψεις για 
Κινδύνους & Έξοδα) 

0.60 0.43 0.30 0.21 0.16 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟ-

ΘΕΣΜΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ (%) 

Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις*100/ 
(Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις+Καθαρή 
Θέση+Προβλέψεις για 
Κινδύνους και Έξοδα) 

30,19 19,40 11,88 7,42 4,74 
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Στον Πίνακα 10.15 παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες κάλυψης, 

παγιοποίησης περιουσίας και χρηματοδότησης ενεργητικού. Πιο συγκεκριμένα, ο 

βασικότερος αριθμοδείκτης κάλυψης είναι ο δείκτης κάλυψης τόκων. 

Δείκτης κάλυψης τόκων: Εκφράζει το περιθώριο ασφαλείας στην κάλυψη των 

χρηματοπιστωτικών εξόδων σε σχέση με τα συνολικά κέρδη που επιτυγχάνονται. 

Σημαντικός δείκτης παγιοποίησης περιουσίας είναι ο δείκτης βαθμού παγιοποίησης 

περιουσίας.  

Δείκτης βαθμού παγιοποίησης περιουσίας: Δείχνει τη δέσμευση του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού σε πάγια περιουσιακά στοιχεία.  

Ανάμεσα στους δείκτες χρηματοδότησης ενεργητικού βρίσκονται ο δείκτης 1ης αρχής 

χρηματοδότησης, ο δείκτης 2ης αρχής χρηματοδότησης και ο δείκτης 3ης αρχής 

χρηματοδότησης.  

Δείκτης 1ης αρχής χρηματοδότησης: Απεικονίζει το βαθμό χρηματοδότησης του παγίου 

ενεργητικού από κεφάλαια μεγάλης διάρκειας. 

Δείκτης  2ης  αρχής χρηματοδότησης:  Απεικονίζει το βαθμό χρηματοδότησης του παγίου 

ενεργητικού από ίδια κεφάλαια.  

Δείκτης 3ης αρχής χρηματοδότησης:  Απεικονίζει το ποσοστό του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού που χρηματοδοτείται με κεφάλαιο κίνησης. 
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Πίνακας 10.15 Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες Κάλυψης, Παγιοποίηση Περιουσίας 
και Χρηματοδότησης Ενεργητικού 

  2019 2020 2021 2022 2023 

ΚΑΛΥΨΗ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΤΟΚΩΝ (ΦΟΡΕΣ) 

(Μικτό Κέρδος-
Αποσβέσεις+Τόκοι)/ 
Χρηματοπιστωτικά 

Εξοδα(Τόκοι) 

- 12,31 26,07 41,08 57,35 

ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΑΘΜΟΥ 
ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
(ΦΟΡΕΣ) 

Πάγιο/Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό 

(Χρηματοδότηση) 

15,27 14,44 12,41 10,32 8,73 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 1ης ΑΡΧΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(ΦΟΡΕΣ) 

Απασχοληθέντα 
Κεφάλαια/Πάγιο 

Ενεργητικό 

0,47 0,48 0,50 0,51 0,53 

ΔΕΙΚΤΗΣ 2ης ΑΡΧΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(ΦΟΡΕΣ) 

Ίδια Κεφάλαια/Πάγιο 
Ενεργητικό 

0,70 0,78 0,88 1,01 1,19 

ΔΕΙΚΤΗΣ 3ης ΑΡΧΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(ΦΟΡΕΣ) 

Καθαρό Κεφάλαιο 
Κίνησης/Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό 

0,93 0,91 0,90 0,90 0,89 

 

 

10.7 Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση της Επένδυσης 

 

10.7.1 Μέθοδος Επανείσπραξης του Κόστους Επένδυσης 

 

Σε αυτήν την μέθοδο υπολογίζεται η περίοδος επανείσπραξης που ουσιαστικά είναι τα έτη 

που πρέπει να περάσουν μέχρι το σωρευτικό άθροισμα των χρηματοροών να ισούται με το 

αρχικό κόστος επένδυσης. Η επιχείρηση αποφασίζει ποιά είναι η κατάλληλη περίοδος έτσι 

ώστε η επένδυση να γίνει αποδεκτή. Η επένδυση εγκρίνεται στην περίπτωση που η 

περίοδος επανείσπραξης είναι μικρότερη από την καθορισμένη αποδεκτή περίοδο. Για την 

επιχείρηση εστίασης «Modern Gastronomy» το αποδεκτό χρονικό διάστημα που έχει οριστεί 

για την επανείσπραξη του κόστους επένδυσης είναι τα 5 έτη. 
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      Πίνακας 10.16 Καθαρές Ταμειακές Ροές και Περίοδος Επανείσπραξης της Επένδυσης 

Έτος Καθαρά 
Κέρδη (€) 

Προσθετή 
Απόσβεση 

(€) 

Μεταβολές 
ΚΚΚ  
(€) 

ΚΤΡ 
 (€) 

Αθροιστική 
ΚΤΡ  
(€)  

1 2 3 (1) + (2) 
 

2019 178.970 37.657 -22.196 194.430 194.430 

2020 338.679 37.657 1.539 377.875 572.305 

2021 482.281 37.657 -413 519.525 1.091.829 

2022 600.654 37.657 -869 637.443 1.729.272 

2023 705.917 37.657 38 743.612 2.472.884 

Περίοδος Επανείσπραξης 2 έτη 

 

Όπως είναι προφανές από τον παραπάνω πίνακα, η επένδυση γίνεται αποδεκτή, εφόσον η 

περίοδος επανείσπραξης (2 έτη) είναι μικρότερη από την καθορισμένη περίοδο της 

πενταετίας. 

10.7.2 Μέθοδος Απλού Συντελεστή Απόδοσης Κεφαλαίου 

 

Ο απλός συντελεστής απόδοσης συσχετίζει το καθαρό κέρδος της επιχείρησης με το 

επενδυμένο κεφάλαιο. Συνήθως χρησιμοποιούνται δύο συντελεστές απόδοσης: ο 

συντελεστής απόδοσης επί του συνολικού απασχολούμενου κεφαλαίου με εξωτερικό 

δανεισμό R = (Καθαρό Κέρδος + Τόκοι) x 100/ Συνολικό Κεφάλαιο και ο συντελεστής 

απόδοσης επί του μετοχικού κεφαλαίου επένδυσης με εξωτερικό δανεισμό Re = (Καθαρό 

Κέρδος) x 100/ Μετοχικό Κεφάλαιο. 

Πίνακας 10.17 Υπολογισμός Συντελεστών Απόδοσης Κεφαλαίου 

ΠΟΣΑ (€) 2019 2020 2021 2022 2023 

Καθαρό 
Κέρδος + Τόκοι 

178.970 356.731 499.037 615.977 719.654 

Κεφάλαιο 425.767 
    

R 42,03% 83,79% 117,21% 144,67% 169,03% 

Καθαρό 
Κέρδος 

178.970 338.679 482.281 600.654 705.917 

Κεφάλαιο 255.460 
    

Re 70,06% 132,58% 188,79% 235,13% 276,33% 
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10.7.3 Μέθοδος Καθαρής Παρούσας Αξίας 

 

Πολύ σημαντικό κριτήριο για την αξιολόγηση μιας επένδυσης είναι η μέθοδος της Καθαρής 

Παρούσας Αξίας. Με βάση αυτή τη μέθοδο, υπολογίζονται οι ταμειακές ροές της επένδυσης 

σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Στη συνέχεια, προεξοφλούνται οι ταμειακές ροές με 

επιτόκιο που καθορίζεται από την αγορά ή από το κόστος κεφαλαίων προκειμένου να βρεθεί 

η παρούσα αξία τους. Η επένδυση θεωρείται αποδεκτή όταν η ΚΠΑ είναι θετική που 

συνεπάγεται ότι η επιχείρηση θα αποφέρει κέρδη. Η ΚΠΑ υπολογίζεται ως εξής: 

ΚΠΑ =∑[
ΚΤΡτ

(1 + κ)τ
]

ν

τ=1

− ΚΕ 

όπου: 

ΚΠΑ = Καθαρή Παρούσα Αξία 

ΚΤΡτ = Καθαρή Ταμειακή Ροή στην περίοδο τ 

ΚΕ = Κόστος Επένδυσης 

κ = Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου 

ν = Αριθμός περιόδων 

Το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου προκύπτει από τον παρακάτω τύπο: 

κ = wdrd(1 − Τ) + were 

όπου: 

wd,we= ποσοστό συμμετοχής δανεικών και ιδίων κεφαλαίων αντίστοιχα 

rd, re= κόστος δανειακών και ιδίων κεφαλαίων αντίστοιχα 

Τ = συντελεστής φορολόγησης της εταιρείας 

Με βάση τον παραπάνω τύπο, το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου είναι: 

κ = 9,7% 
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      Πίνακας 10.18 Καθαρή Παρούσα Αξία Επενδυτικού Σχεδίου για τα 5 Έτη Λειτουργίας 

ΕΤΟΣ ΚΤΡ 
(€) 

ΣΠΑ9.7%, ν 

(%) 
Παρούσα αξία (€) 

2019 194.430 0,9116 177.238,22 

2020 377.875 0,8310 314.003,39 

2021 519.525 0,7575 393.537,61 

2022 637.443 0,6905 440.164,02 

2023 743.612 0,6295 468.072,53 

Συνολική παρούσα αξία (€) 1.793.015,76 

Συνολικό κόστος επένδυσης (€) 425.767 

ΚΠΑ (€) 1.367.248 

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, η ΚΠΑ βγαίνει θετική, επομένως η επένδυση 

κρίνεται αποδεκτή και με αυτήν τη μέθοδο και θεωρείται ότι θα αποφέρει μελλοντικά κέρδη. 
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10.8 Συμπεράσματα Χρηματοοικονομικής Αξιολόγησης 

 

Η παρούσα επένδυση σχετικά με την ίδρυση μιας καινοτόμου επιχείρησης εστίασης κρίνεται 

βιώσιμη και ιδιαίτερα αποδοτική μελλοντικά, με βάση τα αποτελέσματα των μεθόδων 

χρηματοοικονομικής αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν (περίοδος επανείσπραξης, 

απλός συντελεστής απόδοσης κεφαλαίου, καθαρή παρούσα αξία).  

Επιπροσθέτως, το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο λαμβάνει υπόψη του θέματα 

περιβαλλοντικής διαχείρησης και θα είναι πιστοποιημένο με κατάλληλα συστήματα ISO. 

Επιπλέον, θα συνεισφέρει στην προσφορά εργασίας, καθώς θα ανοίξουν 18 νέες θέσεις 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της επιχείρησης. 
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