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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

ΥΡΟΝΟΜΔΡΗΣΗΚΖ ΜΗΘΩΖ 

 

 

1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί αδηακθηζβήηεηα έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ππιψλεο ηεο 

νηθνλνκίαο ησλ θξαηψλ ηεο Δπξψπεο, θπξίσο ησλ κεζνγεηαθψλ, ε αλάπηπμε ηνπ 

νπνίνπ απνηέιεζε πεδίν ράξαμεο θνηλήο λνκνζεηηθήο πξνζέγγηζεο εληφο ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. ηα πιαίζηα απηά άιισζηε εληάζζεηαη θαη ε ππ’ αξηζκφλ 

94/47/ΔΚ Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Οθησβξίνπ 1994 κε ηελ νπνίαλ ξπζκίζηεθε ζε επίπεδν θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ε 

ζχκβαζε ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο. 

Ζ ηδέα ησλ δηαθνπψλ κε ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε μεθίλεζε απφ ηελ Γαιιία γηα 

δηαθνπέο ζθη. (Sing- Horwitz, 2006)  

 ηε δεθαεηία ηνπ '60, ν ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ, 

Hapimag, εκπνξεχηεθε έλα ζέξεηξν ζηηο γαιιηθέο Άιπεηο κε πξνζθνξά ζηνπο 

πειάηεο ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπλ έλα κεξίδην ηνπ μελνδνρείνπ. Χο απνηέιεζκα 

ηεο επηηπρίαο ηνπ, ε έλλνηα timeshare δηαδφζεθε παγθνζκίσο σο πξνζέγγηζε 

κάξθεηηλγθ κε δηαθνξεηηθνχ λφκνπο ζε θάζε ρψξα.( Jackson Lewis, 2010) 

Ζ ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε είλαη γλσζηή θαη σο «ηδηνθηεζία δηαθνπψλ» ή «δηάζηεκα 

θπξηφηεηαο»  πνπ  απιά ζεκαίλεη φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ ηελ αγνξά δσκαηίνπ 

ή βίιαο ή studio ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζέξεηξν γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζε κηα δεδνκέλε γεσγξαθηθή ζέζε. (Nabawanuka,  Lee,  2009) 

Ζ δηάδνζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά 

επέβαιε θαη ηε ξχζκηζε ηνπ απφ ηνλ Έιιελα λνκνζέηε, πξάγκα πνπ έγηλε κε ην λφκν 

1652/1986. απηφ ήηαλ επηβεβιεκέλν γηα λα παξακείλεη ε ρψξα καο αληαγσληζηηθή 

ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, θαζψο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εζληθή καο νηθνλνκία. 

(Αγαιινπνχινπ, 2003)  
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H ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε έθαλε ηα πξψηα ηεο βήκαηα ζηελ Διιάδα ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ν πην πξφζθαηνο αξηζκφο ρξνλνκεξηδίσλ ζηελ Διιάδα 

εθηηκάηαη ζηηο 20.000, απφ ηα νπνία γχξσ ζηηο 14.000 αλήθνπλ ζε ειιεληθέο 

νηθνγέλεηεο θαη 6.000 ζε μέλεο. Σα λνχκεξα απηά είλαη ελδεηθηηθά ηεο πεξηνξηζκέλεο 

αλάπηπμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζηε ρψξα καο. Ζ κνξθή 

απηή δηαθνπψλ γίλεηαη αθφκε πην δειεαζηηθή γηαηί ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο 

κε άιιν δηθαηνχρν, ζε παγθφζκηα θιίκαθα.(Αγαιινπνχινπ, 2003) ηε ρψξα καο 

απηή ηε ζηηγκή δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξίπνπ 20 εηαηξείεο πξνψζεζεο ρξνλνκεξηδίσλ, 

ελψ ζηνλ ρψξν ησλ αληαιιαγψλ (time share exchange) θπξηαξρνχλ νη RCI θαη 

Interval International. Ζ ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε έλαο ηξφπνο αληαγσληζκνχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ. Απνηειεί έλαλ ηξφπν πξνψζεζεο ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ, παξνπζίαζε αικαηψδε αλάπηπμε δηεζλψο θαη θαζηεξψζεθε σο έλα 

δπλακηθφ πξντφλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαςπρή θαη ηηο δηαθνπέο. Πξφθεηηαη γηα έλα 

πξντφλ ην νπνίν παξνπζηάδεη αξθεηά δπλαηά ζεκεία, σζηφζν ζηελ ρψξα καο δελ 

θαηάθεξε λα εδξαησζεί ζηελ ζπλείδεζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ, αιιά νχηε θαη ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

Σν ειιεληθφ δίθαην έρεη θαζηεξψζεη ην ρξνλνκεξίδην δηαθνπψλ σο ελνρηθφ δηθαίσκα 

εθφζνλ έρεη επηιέμεη ηε κνξθή ηεο ρξνληθά δηαηξεκέλεο κίζζσζεο. «Ζ 

ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε ή ρξνληθά δηαηξεκέλε κίζζσζε είλαη κηα κνξθή κίζζσζεο 

ζε έλα αθίλεην ή ζε ηκήκα απηνχ, ε νπνία παξέρεη ζηνλ θαζέλα απφ ηνπο κηζζσηέο ην 

δηθαίσκα ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θάζε ρξφλν, 

θαζψο θαη ην δηθαίσκα ηεο απφιαπζεο νξηζκέλσλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

ππνρξεσηηθά ηνπο πξνζθέξεη ν εθκηζζσηήο, έλαληη νξηζκέλνπ ζπκθσλεκέλνπ 

κηζζψκαηνο.». (Θεκειή, 2003) 
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Έλαο δεχηεξνο νξηζκφο είλαη ν εμήο:  

«χκβαζε ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο είλαη θάζε ζχκβαζε ή νκάδα ζπκβάζεσλ, πνπ 

αθνξά άκεζα ή έκκεζα ηελ απφθηεζε δηθαηψκαηνο ρξήζεο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

αθηλήησλ ππφ θαζεζηψο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο, θαη ζπλάπηεηαη ηνπιάρηζηνλ γηα 

ηξία έηε, κε ηελ νπνία έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο άκεζα ή έκκεζα γελλάηαη ή 

κεηαβηβάδεηαη ή αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε λα κεηαβηβαζηεί δηθαίσκα 

ρξεζηκνπνίεζεο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αθηλήησλ, γηα θαζνξηζκέλε ή δπλάκελε λα 

θαζνξηζηεί πεξίνδν ηνπ έηνπο, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ κηα 

εβδνκάδα».
1
 

Έλαο ηξίηνο νξηζκφο είλαη ν εμήο.  

«Υξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε, ππφ ηελ έλλνηα ηεο νδεγίαο γηα ηε ρξνλνκεξηζηηθή 

κίζζσζε, είλαη ην δηθαίσκα δηακνλήο γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. κία ή 

πεξηζζφηεξεο εβδνκάδεο) ζε έλα θαηάιπκα δηαθνπψλ, γηα θαζνξηζκέλε ή δπλάκελε 

πεξίνδν ηνπ έηνπο, επί ηξία έηε ή πεξηζζφηεξν.» 

Ο νξηζκφο απηφο δελ θαιχπηεη κφλν ηελ «θιαζηθή ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε»ππφ ηε 

κνξθή ησλ εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ κε ζηαζεξέο ή θπκαηλφκελεο εβδνκάδεο, αιιά 

επίζεο θαη ην ιεγφκελν "point club". Απηφ είλαη έλα ζχζηεκα φπνπ νη ηδηνθηήηεο 

καδεχνπλ πφληνπο θαη ηνπο παξέρεηαη ην δηθαίσκα λα ηνπο εμαξγπξψζνπλ ζε άιια 

θαηαιχκαηα.( European Commission, consultation paper) 

 

Σν ρξνλνκεξηζηηθφ δηθαίσκα απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ρξνλνκεξηζηηθήο 

κίζζσζεο. Δκπεξηέρεη δχν θχξηεο αιιά θαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο παξνρέο: 

1) Παξαρψξεζε ζην κηζζσηή ρξήζε ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο. 

2) Παξνρή πξνο ηνλ ίδην ζπλαθψλ ππεξεζηψλ.  

Αθνινπζεί έλαο νξηζκφο γηα  ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Γειαδή θάζε εγθαηάζηαζε 

ε νπνία δηαηίζεηαη ηαθηηθά ή πεξηζηαζηαθά γηα ηε δηαλπθηέξεπζε ηνπξηζηψλ.
2
 

«Χο ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα λννχληαη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη ηνπξηζηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε άδεηα ηνπ ΔΟΣ θαη έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο 

απηνχ ηνπ λφκνπ κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΔΟΣ».(Θεκειή, 2003) 

 

                                                
1   http://www.efpolis.gr/el/diasfalisi-oikonomikon-symefronton-katanaloton/41-cat-tourismos-

diakopes/75-time-sharing.html   
2 www.sete.gr/files/Media/OrismoiStatistikonTourismou.pdf 

http://www.efpolis.gr/el/diasfalisi-oikonomikon-symefronton-katanaloton/41-cat-tourismos-diakopes/75-time-sharing.html
http://www.efpolis.gr/el/diasfalisi-oikonomikon-symefronton-katanaloton/41-cat-tourismos-diakopes/75-time-sharing.html
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Μέζσ ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο ηνπ 1987 δφζεθε κηα πην ζπγθεθξηκέλε  έλλνηα γηα 

ην ηη είλαη ην ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα. Καηά ην άξζξν 1 ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο ηνπ 

1987, ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα πνπ πξνζθέξνληαη γηα ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε 

πξέπεη λα έρνπλ κηα απφ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγηθέο κνξθέο. 

1. μελνδνρεία θιαζηθνχ ηχπνπ 

2. μελνδνρεία ηχπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ 

3. ηνπξηζηηθά ρσξηά 

4. ηνπξηζηηθέο επαχιεηο 

5. ηνπξηζηηθά επηπισκέλα ζπίηηα 

 

Σα θαηαιχκαηα απηά πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ Β ηάμεο θαη λα ιεηηνπξγνχλ 

ζχκθσλα κε ηηο λφκηκεο άδεηεο θηηξίνπ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΟΣ. 

ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 3 ηεο ΤΑ/1987 νξίδεηαη φηη ε ππαγσγή ζε θαζεζηψο 

ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί, ζηηο πθηζηάκελεο κνλάδεο θαη 

απηέο ησλ νπνίσλ έρνπλ αξρίζεη νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο κέρξη ην ρξφλν δεκνζίεπζεο 

ηεο απφθαζεο, πνζνζηφ 49% ηεο ζπλνιηθήο ζε θιίλεο δπλακηθφηεηαο ηνπο. Γηα ηηο 

λέεο κνλάδεο ην πνζνζηφ πξνζαξκφδεηαη ζην 70%. 

Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ή ρψξνη πνπ πξννξίδνληαη γηα άιιεο εηδηθέο ρξήζεηο φπσο 

αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ρψξνη αλαςπρήο ζα ιεηηνπξγνχλ κε ην ζπλεζηζκέλν ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο. 

Γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο απηήο απαηηείηαη ππνβνιή αίηεζεο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ επηρεηξεκαηία, ηδηνθηήηε ή κηζζσηή, ηεο ηνπξηζηηθήο εγθαηάζηαζεο. 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο δελ είλαη κφλν ε παξνρή ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο 

αιιά θαη ε ζπκπιήξσζε ηεο κε παξνρή ζην κηζζσηή ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, φπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ.  

Οη ππεξεζίεο απηέο δελ πξνζδηνξίδνληαη ξεηά νχηε απφ θάπνην λφκν νχηε απφ ηελ 

Τπνπξγηθή απφθαζε. Μπνξνχκε ινηπφλ λα θαζνξίζνπκε σο ζπλαθείο ππεξεζίεο ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπεη ε πεξί ΔΟΣ λνκνζεζία. 

Γηα παξάδεηγκα ε παξνρή χδξεπζεο, θσηηζκνχ, θιηκαηηζκνχ. Καηά ηνλ θαλνληζκφ 

ηνπ μελνδνρείνπ δειαδή απνρέηεπζε, κνπζηθή, αιιαγή ηκαηηζκνχ, θαζαξηζκφ ησλ 

δσκαηίσλ απφ ην πξνζσπηθφ, ηειεθσληθέο επηρεηξήζεηο θαη άιιεο. 
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Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη λα εθπαηδεχνληαη νη ηδηνθηήηεο ησλ θαηαιπκάησλ πνπ έρνπλ 

εληαρζεί ζην θαζεζηψο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο ψζηε ε ππεξεζία πνπ παξέρνπλ λα 

είλαη ειθπζηηθή θαη γηα άιινπο πειάηεο. (Hicks ,Walker, 2006)  (Woods,2001)  

Ο πσιεηήο νθείιεη λα παξαδίδεη ζηνλ αγνξαζηή αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ 

δεζκεπηηθνχ πξνζπκθψλνπ θαη ρσξηζηφ έληππν ην νπνίν πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο θαη θαηαγγειίαο θαη ζπλνδεχεηαη απφ 

ππφδεηγκα δήισζεο ππαλαρψξεζεο Ο πσιεηήο επίζεο νθείιεη λα παξαδίδεη ζηνλ 

αγνξαζηή πηζηή κεηάθξαζε ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ δεζκεπηηθνχ πξνζπκθψλνπ ζηε 

γιψζζα ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην ή ζε κηα απφ ηηο γιψζζεο ηεο 

Κνηλφηεηαο ηνπ θξάηνπο κέινπο φπνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην. 

Σέινο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην ρξνλνκεξηζηηθφ ζχζηεκα είλαη δηπιφ θαη ηα ζθέιε 

ηεο ζχκβαζεο δχν. Ζ κίζζσζε ηνπ θαηαιχκαηνο θαη ε παξνρή ζπλαθψλ ππεξεζηψλ. 

 

  

1.2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

 

Ζ ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη 

ζην κέγεζνο θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ πξντφληνο. Απηφ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο εζηίαζεο 

ζηελ έλλνηα ηνπ πειάηε θαη ηεο παξαγσγηθήο ηηκήο.( Sparks- Bucher- Pan, 2007) 

 «Ζ ρξνλνκεξηζηηθή  κίζζσζε ζπληζηά έλα πσινχκελν πξντφλ πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν 

δξαζηεξηφηεηαο κηαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο θαη απνηειεί αμηνπνίεζε απηήο 

ζπκβαηή κε ηνλ πξννξηζκφ ηεο» (Υξηζηνπνχινπ, 2007)  
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ΑΡΘΡΟ 3, Τ.Α. Α 9953/ΓΗΟΝΟΔ/1987 (Θεκειή, 2003) 

1. Ζ ζχκβαζε ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πεξηιακβάλεη ή λα 

πξνβιέπεη: 

Α) Ολνκαηεπψλπκα ζπκβαιινκέλσλ ή επσλπκία ζηελ πεξίπησζε λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, δηεχζπλζε θαηνηθίαο ή έδξα θαη εζληθφηεηα. 

Β) Πξνζδηνξηζκφ θαη πιήξε πεξηγξαθή ηνπ κηζζίνπ θαη ηνπ πάζεο θχζεσο  

εμνπιηζκνχ ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θηλεηνχ εμνπιηζκνχ. 

Γ) Γηάξθεηα ηεο κίζζσζεο θαη εκεξνινγηαθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηά έηνο ηζρχνο 

ηεο. 

Γ) Μίζζσκα, ηξφπν εμφθιεζεο θαη λφκηζκα, ζην νπνίν ζπκθσλείηαη ην κίζζσκα, 

κε ηελ επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 

1652/86. 

Δ) Σξφπν ππνινγηζκνχ θαη εμφθιεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, πνπ βαξχλνπλ 

αλαινγηθά θάζε κηζζσηή. 

Σ) Δθαξκνγή ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ θη δηθαηνδνζία ησλ ειιεληθψλ 

δηθαζηεξίσλ. 

Ε)  ξνπο ηπρφλ ππνκίζζσζεο ή παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο απφ ην κηζζσηή ζε 

ηξίην κε ή ρσξίο αληάιιαγκα. 

Ζ) ξνπο θαη ηπρφλ αληαιιάγκαηα γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ κηζζσηή ρξήζε ησλ 

πάζεο θχζεσο εγθαηαζηάζεσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο- αζιεηηζκνχ ή γηα ηηο 

ηπρφλ εθ κέξνπο ηνπ εθκηζζσηή ζπκπιεξσκαηηθέο παξνρέο θαη εμππεξεηήζεηο 

(π.ρ. πξνζζήθε επηπιένλ θιίλεο, επίπισλ, εμνπιηζκνχ). 

2. ηε ζχκβαζε ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο πξνζαξηάηαη ππνρξεσηηθά ν    

θαλνληζκφο ζρέζεσλ εθκηζζσηή – κηζζσηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 

ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη απνηειεί παξάξηεκά ηεο.  

3. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ έρνπλ ππνρξεσηηθά 

εθαξκνγή θαη ζηηο ζπκβάζεηο ππνκίζζσζεο ή παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο απφ ηνλ 

αξρηθφ κηζζσηή ζε ηξίην κε αληάιιαγκα. 

4. Κάζε εθκηζζσηήο ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο, πνπ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λφκνπ 1652/86, ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηεί ζηνλ ΔΟΣ αληίγξαθα ησλ 

ζπκβάζεσλ, ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο πνπ ζπλάπηεη, θαη λα ηεξεί βηβιίν, 

ζεσξεκέλν απφ ηνλ ΔΟΣ, ζην νπνίν λα θαηαρσξνχληαη κε αχμνληα αξηζκφ θαη 

ρξνλνινγηθή ζεηξά νη ζπκβάζεηο απηέο. 
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ηε ζχκβαζε επίζεο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ν ηχπνο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ή 

ηνπξηζηηθήο εγθαηάζηαζεο πνπ ιεηηνπξγεί κε θαζεζηψο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο. 

Πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ θαη εμφθιεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ θάζε εθκηζζσηή. Σξίηνλ, πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηπρφλ 

αληαιιάγκαηα γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ κηζζσηή ρξήζε ησλ πάζεο θχζεσο 

εγθαηαζηάζεσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο ή αζιεηηζκνχ ή γηα ηηο ηπρφλ εθ κέξνπο ηνπ 

εθκηζζσηή ζπκπιεξσκαηηθέο παξνρέο θαη εμππεξεηήζεηο. Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη λα 

γίλεηαη κέζα ζηε ζχκβαζε ζαθήο αλαθνξά ζηε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ πεξί 

απνθιεηζηηθήο αξκνδηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ θαζψο επίζεο θαη 

εθαξκνγή ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηα ησλ κεξψλ, γηα 

νπνηαδήπνηε δηαθσλία πξνθχςεη αλάκεζα ζηα δχν κέξε. 

Δληφο ηεο ζχκβαζεο πεξηέρνληαη θαη νη φξνη γηα ηπρφλ ππνκίζζσζε ή παξαρψξεζε 

ηεο ρξήζεο απφ ην κηζζσηή ζε ηξίην πξφζσπν κε ή ρσξίο αληάιιαγκα, γηα κία ή 

πεξηζζφηεξεο πεξηφδνπο. 

Δπίζεο πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη ζρέζεηο κηζζσηή- εθκηζζσηή, πνπ ζα αλαιπζνχλ 

παξαθάησ εθηελέζηεξα.(Θεκειή, 2003) 

 

1.3 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΑΓΧΓΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

Ο επηρεηξεκαηίαο, ν νπνίνο επηζπκεί λα ζπλάςεη ζχκβαζε ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο 

γηα ην θαηάιπκα ην νπνίν δηαζέηεη, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε ζηνλ ΔΟΣ, 

ψζηε λα ππάξμεη έθδνζε ηεο απαξαίηεηεο απφθαζεο απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ 

ΔΟΣ. 

ηελ αίηεζε απηή ζα πξέπεη λα είλαη ζαθέο ην πνζνζηφ ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο ηνπ 

θαηαιχκαηνο γηα ην νπνίν γίλεηαη ε ζχκβαζε. Ζ αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη 

ππνρξεσηηθά απφ θαλνληζκφ ζρέζεσλ ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ (κηζζσηήο-

εθκηζζσηήο), ν νπνίνο ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

δχν πιεπξψλ.  

Δπίζεο ζηνλ θαλνληζκφ απηφ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ξεηά νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

εθκηζζσηή, φπσο απηέο αλαθέξζεθαλ πξσηχηεξα. (Γεσξγηάδεο, 2002)  

Ο θαλνληζκφο απηφο ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά θαη απφ κηζζσηή θαη εθκηζζσηή θαη 

απνηειεί ππνρξεσηηθά παξάξηεκα ηεο ζχκβαζεο ρξνλνκεξηζηηθήο ζχκβαζεο. 
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Γηα λα ζεσξεζεί έγθπξε κηα ηέηνηαο κνξθήο ζχκβαζε ζα πξέπεη λα έρεη ηελ κνξθή 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ, θαζψο θαη λα ππνβιεζεί ζε κεηαγξαθή. 

Ζ ηδηαηηεξφηεηα απηήο ηεο κνξθήο ζχκβαζεο ζε ζρέζε κε ηελ θιαζηθή κίζζσζε είλαη 

ε θαηάξηηζε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ θαη ε κεηαγξαθή ηνπ.
3
 ηελ πεξίπησζε 

ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο ε δηαδηθαζία απηή γίλεηαη θαη ζε ζπκβάζεηο κηθξφηεξεο 

δηάξθεηαο, δεδνκέλνπ φηη απηή κπνξεί αλ ζπλνκνινγείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε 

έσο έμη εηψλ. Έηζη είλαη απαξαίηεηε ε θαηάξηηζε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ θαη 

ε κεηαγξαθή απηνχ γηα ζπκβάζεηο δηάξθεηαο κηθξφηεξεο ησλ ελλέα εηψλ, αιιά 

κεγαιχηεξεο ησλ πέληε. 

Χζηφζν, επεηδή νη ζπκβάζεηο απηήο ηεο κνξθήο έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα, ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη θαη γηα απηέο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θηήζε εθ κέξνπο 

αιινδαπψλ δηθαησκάησλ ζε αθίλεηα ζηηο παξακεζφξηεο πεξηνρέο.(Δπζπκηάηνπ- 

Πνπιάθνπ, 1997) 

 

1.4 ΣΟ ΜΗΘΧΜΑ 

 

Σν κίζζσκα ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 1 εδ. α’ ηνπ λφκνπ 

1652/86 ζπληζηά ηελ αληηπαξνρή πνπ νθείιεη ν κηζζσηήο ζηνλ εθκηζζσηή, ην 

αληάιιαγκα γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο θαη ηελ 

παξνρή ησλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο ην κίζζσκα ησλ ζπκβάζεσλ 

ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο ζπλίζηαηαη ζε ρξήκα. Τπάξρεη θαη ην ελδερφκελν λα 

ζπλαξκνινγεζεί ζε εκεδαπφ ή ζε αιινδαπφ λφκηζκα. Χο πξνο ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο 

ηνπ, ην ίδην άξζξν νξίδεη φηη κπνξεί λα γίλεη θαη ηνηο κεηξεηνίο. Ή αθφκα θαη ζε 

δφζεηο. ην άξζξν 5 θαζνξίδεηαη φηη ζηελ πξνζεζκία ησλ πξψησλ δέθα νθηψ κελψλ 

απφ ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο, ν κηζζσηήο νθείιεη ππνρξεσηηθά λα έρεη θαηαβάιεη 

φιν ην κίζζσκα. Καη ν λφκνο θαη ε ππνπξγηθή απφθαζε πξνζδηνξίδνπλ  ην κίζζσκα 

«σο κηα εληαία θαη αδηαίξεηε παξνρή θαηαβιεηέα είηε εθάπαμ είηε ζε δφζεηο 

εμνθιεηέεο κέζα ζηνπο δεθανθηψ πξψηνπο κήλεο απφ ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο.» 

(Θεκειή, 2003) 

 

 

                                                
3 http://www.capital.gr/law/articles.asp?id=605020&subcat=103 
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Δπνκέλσο ην κίζζσκα εθπξνζσπεί ην αληάιιαγκα γηα ηελ παξνρή ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο ζχκβαζεο. Παίξλνληαο ππφςε  ηελ ππνρξεσηηθή απνπιεξσκή ηνπ κηζζψκαηνο 

κέζα ζηνπο πξψηνπο δεθανθηψ κήλεο, ζπκπεξαίλνπκε φηη ην κίζζσκα αληηζηνηρεί ζε 

ηίκεκα. Έηζη ινηπφλ, φπσο ην ηίκεκα έηζη θαη ην κίζζσκα πξέπεη λα είλαη νξηζκέλν, 

δειαδή λα θαζνξίδεηαη εληφο ηεο ζχκβαζεο. 

Σν κίζζσκα ζην πιαίζην ηεο ρξνλνκεξηζηηθήο ζχκβαζεο είλαη επηηξεπηφ λα γίλεη θαη 

ζε ζπλάιιαγκα. Ο λφκνο 1652/86 θαη ε Τπνπξγηθή απφθαζε ξπζκίδνπλ κε 

ιεπηνκέξεηα ην νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη απφ ζπκθσλία 

θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο ζε ζπλάιιαγκα. Απηφ ζπκβαίλεη γηα λα εμαζθαιηζζεί θαη 

λα βειηησζεί ε ηνπξηζηηθή νηθνλνκία αιιά θαη γηα λα επηηεπρζεί ην κεγαιχηεξν 

δπλαηφ ζπλαιιαγκαηηθφ φθεινο γηα ηε ρψξα καο. (Θεκειή, 2003)  

 

1.5 ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΠΟΜΗΘΧΖ Ή ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ 

ΜΗΘΗΟΤ 

 

Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 1652/86 αλαγλσξίδεη ζην κηζζσηή ην 

δηθαίσκα ηεο ππνκίζζσζεο ή παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηεο κνλάδαο πνπ κίζζσζε ζε 

ηξίηνπο γηα κία ή θαη πεξηζζφηεξεο πεξηφδνπο.  

Ο αλαγθαζηηθφο γηα ηνλ εθκηζζσηή ραξαθηήξαο απηήο ηεο δηάηαμεο θξίζεθε 

απαξαίηεηνο γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη ζηε θηινζνθία θαη ηε δπλακηθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ ε επηηπρία ηνπ ζα εμαξηεζεί απφ ηελ επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

αληαιιαγψλ. Σν δηθαίσκα ππνκίζζσζεο θαη ην δηθαίσκα παξαρψξεζεο δελ 

ηαπηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Ζ ππνκίζζσζε απνηειεί κνξθή παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο 

ηνπ θαηαιχκαηνο. (Δπζπκηάηνπ- Πνπιάθνπ, 2003)  

«Παξαρψξεζε ρξήζεο είλαη απηνηειήο, αλεμάξηεηε παξαρψξεζε είηε γηα 

απνθιεηζηηθή ρξήζε είηε γηα ζχγρξεζε ηνπ κηζζίνπ, απφ ην κηζζσηή ζε ηξίην». 

(Θεκειή, 2003)  
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Σέηνηα δηθαηψκαηα δελ απνθηνχλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ κηζζσηή, νη επηζθέπηεο 

ηνπ ή ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ. Ζ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο επηηξέπεηαη λα γίλεη 

κε ή ρσξίο αληάιιαγκα. ηελ επξχηεξε απηή έλλνηα δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 

πψιεζε, ε δσξεά ή άιιε αηηία εθρψξεζεο πξνο ηξίηνπο, ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

κηζζσηή απφ ηε κίζζσζε.  Απηέο νη πεξηπηψζεηο πξνβιέπνληαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 

1 θαη 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, φηαλ θάλεη ιφγν γηα εηδηθνχο δηαδφρνπο ηνπ κηζζσηή. 

Οη φξνη ηεο ζχκβαζεο ηεο ππνκίζζσζεο ή ηεο παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο. (Garry, 1994) 

Οη ππνκηζζσηέο θαη δηθαηνχρνη ρξήζεο νθείινπλ πέξαλ ηνπ λα ηεξνχλ ηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Καλνληζκνχ, λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ μελνδνρεηαθή λνκνζεζία, ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαηαιχκαηνο, ζηηο αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο θαη ηε 

λνκνζεζία πνπ αθνξά ηε ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε , φπσο ν αξρηθφο κηζζσηήο. 

Παξά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ή ππνκίζζσζεο ηεο ρξήζεο ηεο 

κνλάδαο ε κίζζσζε εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αλάκεζα ζηνλ εθκηζζσηή θαη ηνλ αξρηθφ 

κηζζσηή. Ο κηζζσηήο δειαδή επζχλεηαη γηα νπνηνδήπνηε πηαίζκα ηνπ ππνκηζζσηή ή 

δηθαηνχρνπ ρξήζεο πξνο ηνλ εθκηζζσηή ζηα πιαίζηα ηεο ελδνζπκβαηηθήο  επζχλεο. 

Σέινο ν κηζζσηήο εμαθνινπζεί λα έρεη ηελ επζχλε εθπιήξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ αλέιαβε έλαληη ηνπ εθκηζζσηή.(Θεκειή, 2003) 

 

1.6 ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΧΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΧΝ ΜΔΡΧΝ 

 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1652/86 ηνπ π.δ.182/1999 ηνπ π.δ.293 ηεο 

10/17.9.2001, ηεο ΤΑ Α 9953/ΓΗΟΝΟΔ/1789/1987 θαη ηεο Τ.Α. 522883/1995, 

πξνθχπηνπλ νξηζκέλα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, ελψ 

γηα ηα ππφινηπα ζα εθαξκνζζνχλ νη γεληθέο πεξί ελνρψλ δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ θαζψο θαη 

νη δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ νη ζρεηηθέο κε ηε κίζζσζε πξάγκαηνο.  
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Α. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΚΜΙΘΩΣΗ 

Ο εθκηζζσηήο ελφο ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο πνπ έρεη ππαρζεί ζην λ. 1652/86, ζην 

π.δ.182/1999 θαη π.δ.293/2001 κε ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο ρξνλνκεξηζηηθήο 

ζχκβαζεο αλαιακβάλεη θάπνηεο ππνρξεψζεηο. Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο 

αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ ζχκβαζε. 

Οη ππνρξεψζεηο είλαη εμήο: (Θεκειή, 2003)  

 Βαζηθή ππνρξέσζε ηνπ εθκηζζσηή είλαη λα παξαδψζεη ην θαηάιπκα ζηνλ 

κηζζσηή γηα ηελ ρξήζε πνπ έρεη ζπκθσλεζεί, θαζψο θαη λα ην δηαηεξεί κε 

απηήλ ηελ έλλνηα θαηάιιειν γηα ην δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε ζχκβαζε. 

 Να δηαηεξεί ζε θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηελ κνλάδα θαη ηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο απηήο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη 

ην θαηάιπκα αιιά ζχκθσλα θαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΟΣ, ψζηε λα 

πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ κηζζσηή ε πξαγκαηηθή δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο 

ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε ε νπνία πάλσ απ’ φια πξέπεη λα εξκελεχεηαη κε 

βάζε ηελ θαιή πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε. 

 Οη απαξαίηεηνη ρψξνη γηα ηελ ρξήζε ηνπ κηζζίνπ ζα πξέπεη λα κελ έρνπλ 

πξαγκαηηθά ή λνκηθά ειαηηψκαηα θαη λα είλαη αζθαιείο γηα ηελ πγεία ηνπ 

κηζζσηή. 

 Ο εθκηζζσηήο ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί θαη λα επηζθεπάδεη ηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ κηζζίνπ ζε πεξίπησζε δεκηψλ ή θζνξψλ αιιά θαη λα αλαλεψλεη ηνλ 

εμνπιηζκφ ηεο κνλάδαο. Ζ ππνρξέσζε απηή ζηα πιαίζηα ηεο ρξνλνκεξηζηηθήο 

κίζζσζεο δελ εμαξηάηαη απφ ην αλ πξνέθπςε απφ ηελ ζπκθσλεκέλε ρξήζε ή 

φρη. Ο εθκηζζσηήο ζα πιεξψζεη ηελ επηζθεπή κε ρξήκαηα ηνπ κηζζσηή κφλν 

αλ θζνξά νθείιεηαη ζε κε ζπλήζε ρξήζε. 

 Ο εθκηζζσηήο ππνρξεψλεηαη λα δηαηεξήζεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ γηα ηελ 

πιήξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη λα θαηαβάιεη ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο.
4
 

 Ο εθκηζζσηήο ππνρξενχηαη επίζεο λα θαηαβάιεη ηα βάξε ηνπ δεκνζίνπ ή 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ηνπο δεκφζηνπο, δεκνηηθνχο ή θνηλνηηθνχο θφξνπο, 

θαζψο θαη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ιεηηνπξγία φισλ 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 

                                                
4
 http://nomothesia.ependyseis.gr/eu-

law/getFile/%CE%9D+1652+1986+%28%CE%AC%CF%81%CE%B8.+8%29.pdf?bodyId=842339 
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 Ο εθκηζζσηήο έρεη ππνρξέσζε πξνο ηνλ ΔΟΣ λα θνηλνπνηεί αληίγξαθα ηεο 

ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο, έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο απηψλ ησλ 

κηζζψζεσλ. Δπίζεο, ππνρξεψλεηαη λα ηεξεί βηβιίν ζεσξεκέλν απφ ηνλ ΔΟΣ, 

ζην νπνίν πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη κε αχμνληα αξηζκφ θαη κε ρξνλνινγηθή 

ζεηξά νη ζπκβάζεηο απηέο. 

 Ο εθκηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηα νπνία πνπ πξφθεηηαη 

λα εθκηζζσζνχλ. Δπίζεο νθείιεη λα αλαθνηλψζεη ηηο νπνηεζδήπνηε αιιαγέο 

πξηλ απφ ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία πξέπεη λα αλαθέξεη απηέο ηηο 

αιιαγέο. Κάζε δηαθήκηζε ηνπ νηθείνπ αθηλήηνπ πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά 

ηελ δπλαηφηεηα απφθηεζεο ηνπ εγγξάθνπ ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ηελ 

δηεχζπλζε ζηελ νπνία κπνξεί λα απεπζπλζεί ν ελδηαθεξφκελνο γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ. 

 Σέινο, ν εθκηζζσηήο νθείιεη λα δηαζέζεη φιν ηνλ αξηζκφ ησλ θιηλψλ ηνπ 

θαηαιχκαηνο πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε γηα φζν δηάζηεκα νξίδεηαη ζε απηήλ. 

Μπνξεί ε λνκνζεζία ηνπ timesharing λα είλαη απζηεξή φκσο απηφ ζπκβαίλεη γηα ηελ 

αλήζηθε ή θαη δφιηα ζπκπεξηθνξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ κεξηθέο επηρεηξήζεηο πξνο 

ηνπο θαηαλαισηέο. (Hovey, 2002)  

 

Β. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΜΙΘΩΣΗ 

πσο ν εθκηζζσηήο έηζη θαη ν κηζζσηήο απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαιακβάλεη θάπνηεο 

ππνρξεψζεηο, νη πνίεο είηε πεγάδνπλ απφ ηνλ λφκν, είηε νξίδνληαη ζηελ ζπκθσλία, 

είηε πξνθχπηνπλ απφ ηελ αξρή ηεο θαιφπηζηεο εθπιήξσζεο ησλ ελφρσλ. ηελ 

Διιάδα, ε έλλνηα ηνπ αγνξαζηή (κηζζσηή) πεξηιακβάλεη φια ηα θπζηθά πξφζσπα, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ ελεξγνχλ ζην πιαίζην ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο ή φρη. Απηή ε 

επέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο κπνξεί λα είλαη αθνχζηα απφ ην λνκνζέηε, φκσο 

θαίλεηαη παξάινγν λα απνθιείεη ηα λνκηθά πξφζσπα απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

αίηεζεο, αιιά λα πεξηιακβάλεη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ ζην πιαίζην ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπο. ( Schulte-Nölke, Börger, Fischer, 2006) 

Σνλ κηζζσηή δειαδή ηνλ πειάηε έρνπκε δπν ηξφπνπ λα ηνλ πεξηγξάςνπκε, βάζε ηνπ 

δεκνγξαθηθνχ ηνπο πξνθίι δειαδή, πνπ πεξηγξάθεη ηδηνθηήηεο ρξνλνκεξηζηηθήο 

κίζζσζεο ζχκθσλα κε ηελ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπο, ηελ ειηθία, ην 

θχιν, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, θαη αλάινγα ηελ ρψξαο πξνέιεπζεο.  
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Ζ δεχηεξε είλαη  εμεηάδνληαο ηα θίλεηξα πνπ έρεη γηα λα θάλεη κηα αγνξάο. Ο ίδηνο 

πειάηεο κπνξεί λα πάξεη  δηαθνξεηηθέο απνθάζεηο κε βάζε ηελ δηαθνξεηηθή εθηίκεζε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ.(Kaufman, Lashlay, Schreier, 2009) 

 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ κηζζσηή είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ζ θαηαβνιή ηνπ ζπκθσλεκέλνπ κηζζψκαηνο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ λ. 

1652/86. 

 Μεηαρείξηζε ηνπ θαηαιχκαηνο πνπ κηζζψλεηαη θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

απηνχ φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ ζχκβαζε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη 

ζην πξνζσπηθφ θαη ζηνπο πειάηεο κε ηνλ αξκφδνληα ηξφπν. 

 Να ελεκεξψλεη έγθαηξα ηνλ εθκηζζσηή γηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη 

αθνξνχλ ην θαηάιπκα πνπ κηζζψλεηαη. 

 Να δέρεηαη ηπρφλ επεκβάζεηο ή επηζθεπέο απφ ηνλ εθκηζζσηή ζην κίζζην, ζηα 

πιαίζηα ηεο αξρήο ηεο θαιφπηζηεο εθπιήξσζεο ησλ ελφρσλ. 

 Να θαηαβάιιεη πν πνζφ πνπ νξίδεηαη ζηελ ζχκβαζε γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη 

θνηλφρξεζηεο δαπάλεο. Αθφκε, ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ηα πξνβιεπφκελα 

πνζά γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ κηζζσηή ρξήζε ηνπ θαηαιχκαηνο θαη γεληθφηεξα 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο κνλάδαο ή γηα ηηο ηπρφλ πξνο απηφλ επηπιένλ παξνρέο 

ή εμππεξεηήζεηο. 

 Να ηεξεί θαη λα ζέβεηαη ηνπο φξνπο ππνκίζζσζεο ή παξαρψξεζεο ηνπ 

κίζζηνπ ζε ηξίην, φπσο νξίδεηαη ζηελ ζχκβαζε. 

 Σέινο, ζα πξέπεη κεηά ηελ ιήμε θάζε πεξηφδνπ ρξήζεο θαη κεηά ηελ ιήμε ηεο 

ζχκβαζεο ν κηζζσηήο λα παξαδψζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην 

παξέιαβε ( ΑΚ 599 παξ.1).(Θεκειή, 2003) 

Ζ κίζζσζε πνπ ζπλνκνινγήζεθε γηα νξηζκέλν ρξφλν ιήγεη κφιηο πεξάζεη απηφο ν 

ρξφλνο ρσξίο λα απαηηείηαη ηίπνηε παξαπάλσ. Αλ ππάξρεη κίζζσζε αφξηζηεο 

δηάξθεηαο ιήγεη κε θαηαγγειία θαζελφο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. Απφ ηε ιήμε ηνπ 

κηζζίνπ θχξηα ζπλέπεηα είλαη ε ππνρξέσζε νπ κηζζσηή λα απνδψζεη ην κίζζην ζηελ  

θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε.(εκεηψζεηο ηακαηφπνπινο, ελνρηθφ δίθαην) 
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Α. ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΔΚΜΙΘΩΣΗ 

ε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ν 

εθκηζζσηήο έρεη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα γηα λα κπνξέζεη λα πξνζηαηεπζεί 

(Παπαξζελίνπ, 2002):  

 Σα δηθαηψκαηα πνπ παξέρνπλ νη γεληθέο δηαηάμεηο κε εθπιήξσζεο ησλ 

ακθνηεξνβαξψλ ζπκβάζεσλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηεο 

κίζζσζεο, φπσο είλαη ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ζε πεξίπησζε θαθήο ρξήζεο 

(ΑΚ 594) ηνπ κίζζηνπ ή ηεο κε θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο (ΑΚ 597). 

 Αλ ν κηζζσηήο παξαιείςεη λα ελεκεξψζεη έγθαηξα ηνλ κηζζσηή γηα ηπρφλ 

ειαηηψκαηα, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ γίλεηαη επηκειήο ρξήζε ηνπ κίζζηνπ ή 

παξαθξαηείηαη ην κίζζην γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα απφ απηφ πνπ νξίδεηαη 

ζηελ ζχκβαζε, ή παξαβηάδεηαη ε ππνρξέσζε αλνρήο νξηζκέλσλ επεκβάζεσλ, 

ή δελ έρεη ηελ αξκφδνπζα ζπκπεξηθνξά ζην πξνζσπηθφ θαη ηνπο πειάηεο ηφηε 

ν εθκηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα απνδεκίσζεο. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο θαζπζηεξεί λα θαηαβάιιεη ηα κηζζψκαηα ν 

εθκηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα λφκηκνπ ελέρπξνπ πάλσ ζηα θηλεηά πξάγκαηα 

πνπ ζπγθνκίζζεθαλ ζην κίζζην απφ ηνλ κηζζσηή ή ππνκηζζσηή. Απηφ ην 

δηθαίσκα ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο θαζπζηεξεί λα 

θαηαβάιιεη ηα πνζά γηα ηελ ρξήζε ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ φπσο γήπεδα θιπ. 

 ηελ πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο ιφγσ δπζηξνπίαο ν 

εθκηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα άκεζεο απφδνζεο ηνπ κηζζψκαηνο. Απηφ ην 

δηθαίσκα αζθείηαη ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο.(Θεκειή, 2003) 

 

Β. ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΜΙΘΩΣΗ 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν εθκηζζσηήο αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο απηέο 

πξναλαθέξζεθαλ, ν κηζζσηήο έρεη θάπνηα δηθαηψκαηα: 

 Έρεη ηα δηθαηψκαηα πνπ παξέρνληαη ζηνλ δαλεηζηή ακθνηεξνβαξνχο 

ζχκβαζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο δελ εθπιεξψζεη θαζφινπ ή θαηά 

ηνλ πξνζήθνληα ηξφπν ηελ παξνρή ηνπ. 
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 ηελ πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο δηαπηζηψζεη ειαηηψκαηα ή έιιεηςε 

ζπκθσλεκέλσλ ηδηνηήησλ έρεη ην δηθαίσκα κείσζεο ή κε θαηαβνιήο ηνπ 

κηζζψκαηνο. ηελ πεξίπησζε ηεο ρξνλνκεξηζηηθήο ζχκβαζεο επεηδή ην 

κίζζσκα θαηαβάιιεηαη ζηελ αξρή ηεο ζχκβαζεο, ε άζθεζε απηψλ ησλ 

δηθαησκάησλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ είλαη εθηθηή. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ε ιχζε γηα ηνλ κηζζσηή είλαη είηε λα ζπκςεθίζεη ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ πξνο ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πνπ ζα νθείιεη ζηνλ εθκηζζσηή, ή λα 

απαηηήζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ  επηπιένλ θαηαβιεζέληνο κηζζψκαηνο κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ. 

 Γηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, αιιά κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ ΑΚ 577,578,583. 

 Ο κηζζσηήο έρεη επίζεο ην δηθαίσκα άξζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ειαηηψκαηνο ή 

έιιεηςεο ηεο ζπκθσλεκέλεο ηδηφηεηαο θαη απαίηεζεο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο 

απφ ηνλ ππεξήκεξν εθκηζζσηή. 

 ηελ πεξίπησζε παξεκπφδηζεο ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ είηε αθαίξεζήο ηεο 

απφ ηνλ εθκηζζσηή, είηε θηλδχλνπ απφ ηελ ρξήζε απηή ηεο πγείαο ηνπ 

κηζζσηή θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, ν κηζζσηήο έρεη ην γεληθφ δηθαίσκα ηεο 

θαηαγγειίαο. 

 Σν π.δ. 182/1999 πνπ πξνζάξκνζε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία πξνο ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 94/47/ΔΚ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην π.δ. 293/2001, 

εηζάγνληαο κία εμαηξεηηθά σθέιηκε θαηλνηνκία σο πξνο ηα κέρξη ηψξα 

ηζρχνληα, αλαγλψξηζε γηα πξψηε θνξά ζηνλ κηζζσηή δηθαίσκα θαηαγγειίαο 

θαη ππαλαρψξεζεο εηδηθά γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, πξνζδηνξίδνληαο 

ηαπηφρξνλα θαη ηηο αληίζηνηρεο έλλνκεο ζπλέπεηεο. 

Ο κηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα ππαλαρσξήζεη ρσξίο κλεία ιφγνπ ζε 

δηάζηεκα 10 εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε αληηγξάθνπ ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ 

πξνζπκθψλνπ θαη ηνπ ρσξηζηνχ εληχπνπ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ 

π.δ.293/2001, θαη πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο θαη 

ππαλαρψξεζεο ηνπ κηζζσηή. ια φζα πξναλαθέξζεθαλ ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ ππφδεηγκα δήισζεο ππαλαρψξεζεο.  
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ηελ πεξίπησζε πνπ ε δέθαηε κέξα είλαη ε αξγία, ηφηε ε πξνζεζκία 

παξαηείλεηαη κέρξη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

δνζεί ζηνλ αγνξαζηή ην ρσξηζηφ έληππν πνπ πξναλαθέξζεθε ε δεθαήκεξε 

πξνζεζκία ππαλαρψξεζεο αξρίδεη ηξεηο κήλεο απφ ηελ παξάδνζε ζηνλ 

αγνξαζηή ηνπ αληίγξαθνπ ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ πξνζχκθσλνπ. ηαλ φκσο ζην 

δηάζηεκα ησλ ηξηψλ απηψλ κελψλ παξαρσξεζεί ην έληππν, ηφηε ν αγνξαζηήο 

ζα δηαζέηεη απφ ηε ζηηγκή απηή ηελ δεθαήκεξε πξνζεζκία ππαλαρψξεζεο. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη  ηα έμνδα πνπ απαηηήζεθαλ 

γηα λα ζπλαθζεί ε ζχκβαζε ή ην πξνζχκθσλν. 

 Έλα άιιν δηθαίσκα ηνπ κηζζσηή είλαη απηφ ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο 

κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ επίδνζε αληηγξάθνπ ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ 

πξνζπκθψλνπ, γηα ιφγνπο παξάιεηςεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ κέζα ζην 

θείκελν ηεο ζχκβαζεο. Ζ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο θαηαγγειίαο δελ 

ζπλεπάγεηαη ππνρξέσζε θαηαβνιήο εμφδσλ ή απνδεκίσζεο. ηελ πεξίπησζε 

πνπ ν εθκηζζσηήο παξέρεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο κέζα ζε δηάζηεκα 

ηξηψλ κελψλ, ηφηε ν κηζζσηήο δελ κπνξεί λα αζθήζεη ην δηθαίσκα ηεο 

θαηαγγειίαο έρεη φκσο ηελ δπλαηφηεηα λα αζθήζεη ην δηθαίσκα 

ππαλαρψξεζεο απφ ηελ ζχκβαζε κέζα ζε δέθα κέξεο απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα 

παξαζρεζνχλ νη πιεξνθνξίεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ παξέιζεη άπξαθηε ε ηξίκελε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε 

ηνπ παξαπάλσ δηθαηψκαηνο θαηαγγειίαο, ν κηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα 

ππαλαρψξεζεο ζε δηάζηεκα δέθα εκεξψλ. Σν δηάζηεκα απηφ αξρίδεη απφ ηελ 

επφκελε κέξα απφ ηελ ιήμε ηεο ηξίκελεο πξνζεζκίαο. Δθφζνλ ην 

π.δ.182/1999 αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο ζηνλ κηζζσηή ε 

κεηαγξαθή ηεο ζχκβαζεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο θαη ε πιεξσκή ηεο 

πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ αγνξαζηή γίλνληαη κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 

δέθα εκεξψλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζεο. 

 Ο κηζζσηήο έρεη αθφκα ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο πξνο ηνλ ΔΟΣ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ εθκηζζσηήο δελ ηεξεί ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ  ή ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ μελνδνρεηαθή λνκνζεζία, ψζηε λα γίλεη 

επηβνιή θπξψζεσλ. 
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Ζ νξηζηηθή ή πξνζσξηλή αλάθιεζε ηεο ζχκβαζεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο 

ζεσξείηαη αθξαία πεξίπησζε, γηα ηνλ ιφγν απηφ επηβάιιεηαη κφλν φηαλ 

ζπληξέρεη ζνβαξή παξάβαζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθκηζζσηή.(Θεκειή, 2003) 

Οη ζπκβαιιφκελνη είλαη δπλαηφ λα πεξηιάβνπλ ζηε ζχκβαζε ρξνλνκεξηζηηθήο 

κίζζσζεο θαη άιινπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ κηζζσηή, φπσο 

εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο, ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο ή εηδηθή αζθάιηζε ξπζκίδνληαο κε 

βάζε ηελ αξρή ειεπζεξίαο ησλ ζπκβάζεσλ.
5
 

 

1.7 ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΥΔΔΧΝ ΜΗΘΧΣΖ- ΔΚΜΗΘΧΣΖ 

 

Ο Καλνληζκφο γηα ηηο ζρέζεηο εθκηζζσηψλ θαη κηζζσηψλ είλαη κηα δηθαηνπξαμία  πνπ 

ξπζκίδεη κε ιεπηνκέξεηα ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπο. Ο Καλνληζκφο  

ζπλνδεχεη ππνρξεσηηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο Τπνπξγηθήο 

απφθαζεο, ηελ αίηεζε πνπ ππνβάιιεη ν αλαθεξφκελνο επηρεηξεκαηίαο δειαδή ν 

κηζζσηήο ηεο ηνπξηζηηθήο εγθαηάζηαζεο ζηνλ ΔΟΣ γηα ηελ ππαγσγή ηεο κνλάδαο ηνπ 

ζην θαζεζηψο ηνπ λφκνπ 1652/86. ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο ίδηαο απφθαζεο 

πξνβιέπνληαη νξηζκέλεο ππνρξεψζεηο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην 

πεξηερφκελν ηνπ θαλνληζκνχ θαη αθνξνχλ: (Θεκειή, 2003) 

 ηελ δηαηήξεζε ησλ κηζζίσλ, ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη γεληθά ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο κνλάδαο ζε θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΟΣ. 

 ηελ άκεζε επηζθεπή θζνξψλ θαη δεκηψλ θαζψο θαη ζηελ ηαθηηθή αλαλέσζε 

ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο κνλάδαο. 

 Γηαηήξεζε ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο ηεο κνλάδαο θαζψο επίζεο θαη ηελ θαηαβνιή 

κηζζψλ, ακνηβψλ εξγνδνηηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ θαη άιισλ δαπαλψλ πνπ 

αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ. 

 ηε θαηαβνιή θφξσλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ πξνο ην Γεκφζην θαη άιιεο 

ππνρξεψζεηο. Καζψο θαη ζηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ (ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΓΔΤΑΡ 

θ.α.)  

 

 

                                                
5 http://www.mytimeshare.gr/useful/law3 
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 ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ζηνλ ηξφπν ζχγθιηζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη γεληθφηεξα ηε ιεηηνπξγία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κηζζσηψλ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ην θχξην φξγαλν πξνζηαζίαο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ κηζζσηψλ.  

 

Ο Καλνληζκφο απηφο είλαη κνλνκεξψο ζπληεηαγκέλνο απφ ην κηζζσηή, κεηά ηελ 

έγθξηζε ηνπ ΔΟΣ, ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο δχν αληηζπκβαιιφκελνπο. ηε ζπλέρεηα 

πξνζαξηάηαη  ζηε ζχκβαζε ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο αιιά θαη ππνκίζζσζεο θαη 

παξαρψξεζεο ρξήζεο απφ ηνλ αξρηθφ κηζζσηή ζε ηξίην κε αληάιιαγκα. 

 

1.8 ΣΑ ΜΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

Θα αλαθέξνπκε θάπνηεο πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο γηα λα γίλεηαη επθνιφηεξα ε άζθεζε 

ειέγρνπ ησλ ζπκβάζεσλ. 

Αξρηθά γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ΔΟΣ, ν λφκνο 1652/86 θαη ε Τπνπξγηθή απφθαζε ηνπ 

1987 πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνζηαζία ησλ κηζζσηψλ, 

θαζηεξψλνπλ έιεγρν εθ κέξνπο ηνπ ΔΟΣ θαη ησλ ζπκβάζεσλ ρξνλνκεξηζηηθήο 

κίζζσζεο αιιά θαη ησλ Καλνληζκψλ ησλ ζρέζεσλ εθκηζζσηψλ θαη κηζζσηψλ. 

Οη Καλνληζκνί πξηλ ελζσκαησζνχλ ζηηο ζπκβάζεηο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο θαη 

πξηλ ππνγξαθνχλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, ζπληάζζνληαη αξρηθά κνλνκεξψο απφ 

ηνλ εθκηζζσηή, αιιά ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε καδί κε ηελ αίηεζε ππαγσγήο ηεο 

ηνπξηζηηθήο κνλάδαο ζην ζχζηεκα ηνπ λφκνπ 1652/86, ζηνλ ΔΟΣ, ν νπνίνο έρεη 

επξχηεξε αξκνδηφηεηα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ έιεγρν ηεο 

θαιήο εθηέιεζεο εθ κέξνπο ησλ εθκηζζσηψλ ησλ Καλνληζκψλ αιιά ειέγρεη ηε 

ζπκκφξθσζή  ηνπ πεξηερφκελνπ ηνπο κε ηνλ λφκν θαη ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε. 

ζνλ αθνξά ηηο θπξψζεηο, ν ΔΟΣ εάλ δηαπηζηψζεη αζέηεζε ησλ ζπκβαηηθψλ  

ππνρξεψζεσλ ηνπ εθκηζζσηή ή ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ πξνβιέπεη  ε 

μελνδνρεηαθή λνκνζεζία, κπνξεί λα επηβάιιεη θπξψζεηο. Κάζε θνξά πξέπεη λα εθηηκά 

ηηο ηπρφλ δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηνπο  κηζζσηέο αιιά θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο 

ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο ηεο ρψξαο. Ζ απφθαζε πνπ κπνξεί λα παξζεί είλαη νξηζηηθή 

ή πξνζσξηλή αλάθιεζε ηεο απφθαζεο ππαγσγήο ηεο κνλάδαο ζε θαζεζηψο 

ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο. 
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Ζ θχξσζε ηεο αλάθιεζεο επηηξέπεηαη λα επηβάιιεηαη ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο θαη 

κφλν εθφζνλ νη ειαθξφηεξεο θπξψζεηο ηνπ λφκνπ 642/77 «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη 

ζπκπιεξψζεσο ηηλψλ ηεο πεξί μελνδνρεηαθήο λνκνζεζίαο» δελ απνδψζνπλ ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Απηφ ζπκβαίλεη γηα λα κελ αλαηξέπεηαη ε αμηνπηζηία 

ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο ζηελ ρψξα.( Θεκειή, 2003) 

 

1.9 ΚΑΣΑΒΟΛΖ- ΑΠΟΠΛΖΡΧΜΖ ΜΗΘΧΜΑΣΟ 

 

Σν κίζζσκα ηεο ζχκβαζεο είηε έρεη ζπκθσλεζεί ζε επξψ είηε ζε ζπλάιιαγκα 

θαηαβάιιεηαη ηνηο κεηξεηνίο ή ζε δφζεηο. ε θάζε πεξίπησζε ε θαηαβνιή ηνπ ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη εληφο δεθανρηψ κελψλ απφ ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ ππαγσγή ζε θαζεζηψο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο δελ ζπλεπάγεηαη ηελ εμαίξεζε 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

ζπλαιιάγκαηνο. Έηζη νη εθκηζζσηέο θαη κηζζσηέο έρνπλ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνβιέπεη ε λνκνζεζία απηή. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο είλαη θάηνηθνο ηνπ εμσηεξηθνχ ή έρεη ηελ έδξα ηνπ 

ζην εμσηεξηθφ, ην κίζζσκα ζπκθσλείηαη ζε ζπλάιιαγκα, ην νπνίν εθρσξείηαη 

ππνρξεσηηθά ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κέζα ζε έλαλ κήλα απφ ηελ είζπξαμή ηνπ. Ζ 

ππνρξέσζε απηή ηνπ εθκηζζσηή αθνξά νιφθιεξν ην πξαγκαηηθφ κίζζσκα. 

Απφ ηελ ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απφθαζε πξνβιέπεηαη θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ 

ειάρηζηνπ κηζζψκαηνο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ππνρξεσηηθά ζε ζπλάιιαγκα. Έηζη 

πξνβιέπεηαη φηη απηφ ηζνχηαη κε ην ηππηθφ θφζηνο δίθιηλνπ δσκαηίνπ πνπ ηζρχεη 

θάζε θνξά, δειαδή κε ην δηπιάζην ηνπ αλά θιίλε θφζηνπο, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ 

ηνλ ΔΟΣ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ θαη ην νπνίν 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπγθεθξηκέλν ζπληειεζηή. Ο ζπληειεζηήο απηφο είλαη 1,5 φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ην ζχλνιν ησλ κηζζψζεσλ ηνπ δσκαηίνπ θαηά ηελ πξψηε 

δεθαπεληαεηία. ηαλ ε δηάξθεηα ησλ κηζζψζεσλ είλαη κεγαιχηεξε απφ δεθαπέληε 

ρξφληα ν ζπληειεζηήο απηφο είλαη 2. Απφ ην ηππηθφ απηφ θφζηνο πνπ ιακβάλεηαη σο 

βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κηζζψκαηνο είλαη δπλαηφ λα εθπίπηεη έλα πνζνζηφ 2% 

ιφγσ παιαηφηεηαο. Χζηφζν ην πνζφ απηφ κπνξεί λα θζάζεη θαη κέρξη 20%. Οη 

ππνινγηζκνί απηνί εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην δσκάηην εθκηζζψλεηαη γηα 

ηνπιάρηζηνλ πέληε εβδνκάδεο θάζε ρξφλν.  
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ηελ πεξίπησζε πνπ ην δσκάηην εθκηζζψλεηαη γηα κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ην 

ειάρηζην κίζζσκα πνπ κπνξεί λα θαηαβιεζεί  γηα θάζε εβδνκάδα ρξνλνκεξηζηηθήο 

κίζζσζεο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 Γηα ηελ πεξίνδν ρακειήο δήηεζεο, ε νπνία είλαη 1/11-31/3 ην ειάρηζην ζε 

ζπλάιιαγκα κίζζσκα πνπ κπνξεί λα θαηαβιεζεί γηα θάζε εβδνκάδα 

ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο είλαη ίζν κε ην 22% ηνπ ειάρηζηνπ κηζζψκαηνο 

φπσο απηφ αλαθέξζεθε φηη ππνινγίδεηαη. ηελ ζπλέρεηα δηαηξνχκε ην πνζφ 

απηφ κε ηνλ αξηζκφ 21, ν νπνίνο είλαη ν κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εβδνκάδσλ ηεο πεξηφδνπ απηήο. 

 Γηα ηελ πεξίνδν κέζεο δήηεζεο, ε νπνία είλαη 1/4- 30/4 θαη 1/10-31/10, ην 

κίζζσκα ηζνχηαη κε 16% ηνπ ειάρηζηνπ κηζζψκαηνο. ηελ ζπλέρεηα ην πνζφ 

ην δηαηξνχκε κε 8 πνπ είλαη ν θαηά κέζνο φξνο αξηζκφο ησλ εβδνκάδσλ ηεο 

πεξηφδνπ απηήο. 

 Γηα ηελ πεξίνδν πςειήο δήηεζεο, ε νπνία είλαη 1/5-30/9 ην κίζζσκα ηζνχηαη 

κε 62% ηνπ ειάρηζηνπ κηζζψκαηνο. Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε δηαηξείηαη κε ην 21. 

Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε νξίδεη φηη σο εβδνκάδα ζεσξείηαη κία πιήξεο εβδνκάδα, 

δειαδή επηά ζπλερφκελεο δηαλπθηεξεχζεηο ζηηο πεξηφδνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ γηα 

θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο. 

ια φζα αλαθέξζεθαλ αθνξνχλ ηφζν μελνδνρεία φζν θαη νηθίζθνπο αλεμαξηήηνπ 

κεγέζνπο θαη αξηζκνχ θιηλψλ. Δπίζεο ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε επηπισκέλσλ 

δηακεξηζκάησλ θαη πνιπηειψλ δηακεξηζκάησλ μελνδνρείσλ (ζνπίηεο). ην ζεκείν 

απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηελ πεξίπησζε απηή ησλ πνιπηειψλ δηακεξηζκάησλ ην 

κίζζσκα απμάλεηαη θαηά 50% γηα ηνλ εθκηζζσκέλν ρψξν ηνπ θαζηζηηθνχ. Ο ρψξνο 

απηφο φκσο ζε αληίζεζε κε ηνπο ρψξνπο ηνπ θαζηζηηθνχ ησλ επηπισκέλσλ 

δηακεξηζκάησλ δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ηππηθφ αλά θιίλε θφζηνο. 

ηελ πεξίπησζε ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο πνπ αθνξά ηνπξηζηηθέο επαχιεηο θαη 

ηνπξηζηηθά επηπισκέλα ζπίηηα, ην ειάρηζην κίζζσκα ππνινγίδεηαη φπσο ην κίζζσκα 

ζηελ πεξίπησζε ησλ δηακεξηζκάησλ μελνδνρείσλ. 

πσο αλαθέξζεθε ην πνζφ ηνπ κηζζψκαηνο ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί εληφο ελφο κήλα 

ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν πνζφ ζε 

ζπλάιιαγκα, ην νπνίν θαηαβάιιεηαη επεηδή πξνβιέπεηαη απφ ηελ ρξνλνκεξηζηηθή 

κίζζσζε. 
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ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ππάξρεη πεξίπησζε ν κηζζσηήο λα είλαη 

θάηνηθνο ηεο Διιάδαο, νπφηε ην κίζζσκα λα έρεη ζπκθσλεζεί ζε επξψ, σζηφζν 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ππνκίζζσζε ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν 

θαηνηθεί ζε ρψξα εθηφο Διιάδαο πνπ δελ έρεη σο λφκηζκα ην επξψ. ηελ πεξίπησζε 

απηή ν αξρηθφο εθκηζζσηήο νθείιεη λα εηζαγάγεη θαη λα εθρσξήζεη ζηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο ην πξντφλ ηεο ππνκίζζσζεο, εληφο φκσο ελφο κήλα απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ. 

Ζ θαηαβνιή απηή κπνξεί λα γίλεη ηηο κεηξεηνίο ή ζε δφζεηο, αλάινγα κε ην ηη έρεη 

ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε πάλησο ζα πξέπεη 

ην κίζζσκα λα θαηαβιεζεί κέζα ζηνπο πξψηνπο δεθανρηψ κήλεο απφ ηελ ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο. (Δπζπκηάηνπ- Πνπιάθνπ, 1997) 

 

1.10 ΔΛΔΓΥΟ ΤΜΒΑΔΧΝ-ΚΤΡΧΔΗ 

 

Ο έιεγρνο ησλ ζπκβάζεσλ ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ 

ΔΟΣ. Ο έιεγρνο απηφο αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1652/86 ηεο 

ζρεηηθήο ΤΑ θαη φισλ ησλ εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ. Ο ΔΟΣ αθφκε, 

παξαθνινπζεί ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ 

ζπκβάζεσλ εθ κέξνπο ησλ κηζζσηψλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν εθκηζζσηήο δελ πιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φπσο απηέο 

νξίζζεθαλ παξαπάλσ, ηφηε επηβάιινληαη θπξψζεηο απφ ηνλ ΔΟΣ κε βάζε ηνλ λφκν 

642/77. 

Ζ κνξθή ησλ θπξψζεσλ κπνξεί λα είλαη είηε απιή επίπιεμε, είηε πξφζηηκν, είηε 

ππνβίβαζε ηεο κνλάδαο. Ο ππνβηβαζκφο ζε θαηψηεξε ηάμε πξαγκαηνπνηείηαη κεηά 

ηελ επηβνιή ηξηψλ πξνζηίκσλ κέζα ζε έλα ρξφλν. 

Δπίζεο ππάξρεη πεξίπησζε λα επηβιεζεί πνηλή πξνζσξηλήο αλάθιεζεο ηεο έγθξηζεο 

δηνξηζκνχ ηνπ δηεπζπληή ηνπ θαηαιχκαηνο πνπ κηζζψλεηαη. 

ε ζνβαξφηεξεο πεξηπηψζεηο ε πνηλή πνπ επηβάιιεηαη είλαη ε πξνζσξηλή αθαίξεζε 

ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. Χζηφζν ππάξρεη πεξίπησζε λα επηβιεζεί θαη 

νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο. Σν πξφβιεκα φκσο πνπ πξνθχπηεη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε είλαη ηη γίλεηαη κε ηα δηθαηψκαηα ησλ κηζζσηψλ. (Δπζπκηάηνπ- Πνπιάθνπ, 

1997) 
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1.11 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΠΡΟΚΤΦΟΤΝ ΑΠΟ ΤΜΒΑΖ 

TIMESHARING 

 

Μεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίπησζε ζχλαςεο ζχκβαζεο 

ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο φπσο απηά έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ελζηάζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ ζηνλ πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή είλαη ηα εμήο: 

 Ζ αχμεζε πάλσ απφ ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ ηηκαξίζκνπ θαη ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ηνπ πνζνχ πνπ θαινχληαη νη κηζζσηέο λα θαηαβάινπλ εηεζίσο 

ζηνλ εθκηζζσηή ηνπ θαηαιχκαηνο γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ πάγηαο ζπληήξεζεο, δηαθφζκεζεο θαη θαζαξηζκνχ ηνπ αθηλήηνπ πνπ 

έρεη κηζζσζεί βάζεη ηνπ λφκνπ 1652/86 παξ.1. 

 Ο εθκηζζσηήο λα εθκηζζψλεη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ρξνλνκεξηδίσλ ή γηα 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψλεη πάληα ν ίδηνο 

ηελ πιεηνςεθία θαη λα εμαζθαιίδεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην δηθαίσκα ιήςεο 

απνθάζεσλ. 

 Πεξίπησζε παξνπζίαζεο ςεπδψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην θαηάιπκα πνπ 

πξφθεηηαη λα εθκηζζσζεί, πξνθεηκέλνπ λα πεηζζεί ν κηζζσηήο λα πξνρσξήζεη 

ζηελ ζχλαςε ζχκβαζεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο. Δπίζεο ππάξρεη 

πεξίπησζε λα παξνπζηαζζνχλ ςεπδή ζηνηρεία σο πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

εθκηζζσηή, ψζηε λα απνζπαζζεί κεγάιν πνζφ πξνθαηαβνιήο. 

 Ζ ρξνλνκεξηζηηθή ζχκβαζε λα έρεη δηάξθεηα κηθξφηεξε απφ απηή πνπ 

νξίδεηαη απφ ηνλ λφκν 1652/86 παξ.1.
6
 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηληζηεί γηαηί ε Διιάδα, παξφηη θαηαηάζζεηαη κεηαμχ ησλ 

θπξηφηεξσλ ρσξψλ ππνδνρήο ηνπξηζηψλ παγθνζκίσο, δελ έρεη θαηαθέξεη κέρξη 

ζήκεξα λα εληάμεη ην Timeshare ζηηο αλαπηπμηαθέο επηινγέο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θηινμελίαο ηεο. Βαζηθή αηηία απνηειεί ε κε αμηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ δπλάκεσλ ηνπ πξντφληνο θαη ηεο ρψξαο σο ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ, φπσο ε ζηαδηαθή εηζαγσγή ηνπ Timeshare ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη ε 

ζέζπηζε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. (ηαπξηλνχδεο, 2006) 

                                                
6
  Δηήζηα έθζεζε: πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή, 

http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/%CE%95kthesi-2007%20Summary.pdf  

http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/%CE%95kthesi-2007%20Summary.pdf
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Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηε ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε ζηελ Διιάδα επέβαιε 

κηα ζεηξά πεξηνξηζκψλ, πνπ επεξέαζαλ αξλεηηθά ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξάζεο. Οη θαηαλαισηέο θαη κειινληηθνί αγνξαζηέο ληψζνπλ αλαζθάιεηα φζνλ 

αθνξά ηελ ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε δηφηη ε λνκνζεζία αθήλεη θάπνηα θελά θαη 

ρξεηάδεηαη βειηηψζεηο. (Stavrinoudis, 2006)  

Έλα επίζεο ζεκαληηθφ ζέκα είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ: ε εχξεζε, ε δηαηήξεζε θαη 

ε θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ είλαη δχζθνιε γηα εηαηξίεο 

ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο (φπσο είλαη θαη γηα μελνδνρεία), ελ κέξεη επεηδή 

ιεηηνπξγνχλ ζε παξαζεξηζηηθέο πεξηνρέο φπνπ νη πφξνη εξγαζίαο έρνπλ ιηγνζηέςεη. 

(Woods, 2001)   

Αδπλακία ζεσξείηαη θαη ε έιιεηςε πφξσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ιείπνπλ απφ ηνλ θιάδν 

θαη εκπνδίδνπλ ηνλ ηνκέα ή ηνλ νξγαληζκφ ζην λα αλαπηχμεη έλα αεηθφξν 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. (Stringam, 2010)  

ην ρψξν ηνπ timesharing ππάξρνπλ πνιιέο κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη δχζθνιν 

λα θεθαιαηνπνηεζνχλ θαη αλαγθάδνληαη λα ζηεξηρζνχλ ζε νξγαλψζεηο αληαιιαγήο 

ρξνλνκεξηδίσλ. Δπίζεο πξέπεη λα εμεηδηθεπηνχλ ή ηα απνξξνθεζνχλ κε θάπνην ηξφπν 

απφ θάπνην κεγαιχηεξν θνξέα ψζηε λα απνθχγνπλ ηνλ θίλδπλν εμφδνπ απφ ηνλ 

θιάδν. (Pryce, 2002) 

 

1.12 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ TIME-SHARING 

 

Ζ Κιεξνλνκηά ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ θιάδνπ ηεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο έρνπλ 

κηα ζεακαηηθή αχμεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. Τπάξρεη κηα 

ζρέζε κεηαμχ ηνπξηζκνχ θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ θιάδνπ ηεο 

ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο.(Kaufman, 2006) 

Γεδνκέλνπ φηη ε πξνζθνξά timeshare έρεη βειηησζεί θαη έρεη θεξδίζεη θήκε κεηαμχ 

ησλ εχπνξσλ θαηαλαισηψλ, ησλ ηδηνθηεηψλ ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο ζα 

επεξεάζνπλ ηε Βηνκεραλία Σνπξηζκνχ θαιά ζην 21
ν
  αηψλα ιφγσ ηνπ κεγέζνπο, ηνπ  

εηζνδήκαηνο θαη ηνπ αλαπηπμηαθνχ δπλακηθνχ ηνπο. (Crotts, Ragatz, 2002) 
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Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ρξνλνκεξηδίσλ είλαη δηαθνπέο ζε ηνπξηζηηθά 

ζπγθξνηήκαηα, κε πνιινχο ηδηνθηήηεο. Ζ ηδηνθηεζία απηή είλαη δνκεκέλε κε δχν 

ηξφπνπ. Σε ζηαζεξή ή ηελ θπκαηλφκελε βδνκάδα.(Larry Hayden, 2006)  

Ζ ρξνλνκεξηζηηθή ζχκβαζε έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα
7
. 

Αξρηθά έρεη πιενλεθηήκαηα γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία. Υσξίο ην time- sharing έλαο 

κεγάινο αξηζκφο ζπηηηψλ ή δηακεξηζκάησλ ζε παξαζεξηζηηθνχο νηθηζκνχο ή 

παξαρεηκαζηηθνχο κέλεη αρξεζηκνπνίεηνο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα πξνο 

βιάβε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο.  

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, δειαδή κε ην ζχζηεκα time- sharing, επηηπγράλεηαη ε 

νινθιεξσηηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπο νιφθιεξν ην έηνο ή έζησ ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπ ρξφλνπ. Απηφ επλνεί θαη σθειεί ηελ εζληθή νηθνλνκία. Ηδηαίηεξα γηα ηνλ 

ηνπξηζκφ κηαο ρψξαο ην ζχζηεκα απηφ ζπληειεί ζηελ πξναγσγή ηνπ. Οη δαπάλεο ζε 

ηνπηθέο πεξηνρέο απφ ηδηνθηήηεο ρξνλνκεξηδίσλ αληηπξνζσπεχεη ζεκαληηθά  ην 

καθξνπξφζεζκν νηθνλνκηθφ φθεινο ηνπ θιάδνπ ηεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο  ζηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο. Ζ ηδηνθηεζία ελφο ρξνλνκεξηδίνπ απμάλεη ζεκαληηθά ηε 

ζπρλφηεηα ηεο επίζθεςεο ηνπ κηζζσηή ζην  ελ ιφγσ ζέξεηξν ζπκβάιινληαο έηζη κε  

έλα κεγαιχηεξν πνζφ  δαπαλψλ ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. (Rezak, 2002)  

Δπηπιένλ έρεη πιενλεθηήκαηα γηα ηνλ επηρεηξεκαηία πνπ εθκεηαιιεχεηαη ην ζχζηεκα. 

Αξρηθά, επεθηείλεη ηελ πειαηεία ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ν θχθινο ησλ πξνζψπσλ 

πνπ είλαη ζε ζέζε λα απνθηήζεη κηα κεξίδα ρξήζεο ζην ζχζηεκα είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ θχθιν πξνζψπσλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα αγνξάζνπλ έλα ζπίηη ή 

έλα δηακέξηζκα. Σν απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε κείσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ εμφδσλ 

θαη ε αχμεζε ησλ θεξδψλ. Γεχηεξνλ, ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα απφ ηε δηάζεζε 

ρξνλνκεξίδσλ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα απφ ηελ πψιεζε 

αληίζηνηρσλ δηακεξηζκάησλ ή ζπηηηψλ. 

Σξίηνλ, σο πξνο ηελ αηνκηθή ελνηθίαζε ησλ ζπηηηψλ ή δηακεξηζκάησλ θάζε ρξφλν 

ππεξηεξεί ην ζχζηεκα ηνπ time- sharing, γηαηί εμαζθαιίδεηαη πιεξφηεηα επί κνλίκνπ 

βάζεσο. Απνθεχγνληαη θαη ηα έμνδα γηα δηαθήκηζε ή ηα κεζηηηθά έμνδα πνπ απαηηνχλ 

νη ρσξηζηέο ελνηθηάζεηο. 

                                                
7 http://www.tovima.gr/default.asp?pid=46&ct=3&artid=141223&dt=11/04/2004  

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=46&ct=3&artid=141223&dt=11/04/2004
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Πιενλεθηήκαηα παξνπζηάδνληαη θαη γηα ηνλ ρξνλνρξήζηε. Πξψηνλ ε δαπάλε γηα ηελ 

απφθηεζε ρξνλνκεξηδίνπ είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ ηε δαπάλε απφθηεζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ρξνλνρξήζεο αιιά θαη ηεο κίζζσζεο γηα πάληα.  

Γεχηεξνλ, ην δηθαίσκα επί ηεο κεηνρήο ηνπ time- sharing είλαη θαηά θαλφλα 

κεηαβηβαζηφ ελ δσή. Σξίηνλ, ν θάηνρνο ελφο κεξηδίνπ ζην ζχζηεκα απηφ δελ 

δεζκεχεηαη ζηελ αλαγθαζηηθή ρξήζε ηνπ θάζε έηνπο.  

Μπνξεί λα ην ππνκηζζψζεη ή λα αληαιιάμεη ην κεξίδην ζπκκεηνρήο ηνπ, γηα έλα ή γηα 

πεξηζζφηεξα ρξφληα, κε ηνλ θάηνρν ή ηνπο θαηφρνπο άιισλ κεξηδίσλ ζε άιια 

ζπζηήκαηα time- sharing πνπ βξίζθνληαη ζε άιια κέξε. 

Σέηαξηνλ, ην έμνδα ζπληήξεζεο ηνπ αθηλήηνπ ζην νπνίν αθνξά ην time- sharing είλαη 

κηθξφηεξα επεηδή θαηαλέκνληαη ζε πεξηζζφηεξα πξφζσπα, θαη ηα έμνδα ζπληήξεζεο 

αλαιακβάλνληαη απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ηνπ επηρεηξεκαηία. 

χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ American Resort Development Association, ν 

θιάδνο ηεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο έρεη θάλεη, ζε παγθφζκην επίπεδν, ζεκαληηθά 

άικαηα αλάπηπμεο ηα ηειεπηαία 22 ρξφληα, κε κέζν εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο 17,5%. 

Ο ξπζκφο απηφο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αξλεηηθέο γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο ησλ 

ηειεπηαίσλ ηξηψλ ρξφλσλ, αληηθαηνπηξίδεη ηελ αλζεθηηθφηεηα θαη δπλακηθή ηνπ 

θιάδνπ. Με βάζε ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, θαηά ην έηνο 2002 ε αγνξά ηεο 

Ακεξηθήο είρε 3 εθαηνκκχξηα ηδηνθηήηεο κε πάλσ απφ 5 εθαη. εβδνκάδεο, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε κφιηο 5% ηνπ δπλεηηθνχ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ, ελψ ζηελ Δπξψπε 

ππήξραλ 1,4 εθαηνκκχξηα ηδηνθηήηεο κε 2,4 εθαη. εβδνκάδεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

κφιηο 2% ηνπ δπλεηηθνχ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ. Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα κπνξεί λα αληηιεθζεί θαλείο ηηο δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο 

απηνχ ηνπ θιάδνπ. ζνλ αθνξά ηνπο ιφγνπο πνπ ζα νδεγνχζαλ έλαλ επηρεηξεκαηηθφ 

θνξέα (μελνδνρεηαθφ ή θαηαζθεπαζηηθφ) λα απνθαζίζεη λα επελδχζεη ζε απηφλ ηνλ 

ηνκέα, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη πξφθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξα πξνζνδνθφξα 

επηρείξεζε, γηαηί γηα ηελ αξρηθή επέλδπζε απαηηείηαη ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ ηδίσλ 

πξνο μέλσλ θεθαιαίσλ, θαζψο ζεκαληηθφ κέξνο ηεο επέλδπζεο κεηαθέξεηαη απφ ηνλ 

επελδπηή ζηνλ ππνςήθην αγνξαζηή, αθνχ απηφο πξνπιεξψλεη ηελ αγνξά ηεο ρξήζεο 

ηεο εθάζηνηε ρξνληθήο πεξηφδνπ ζε θάπνηα κνλάδα.  
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Δθηφο απφ βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο, νη επελδχζεηο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο έρνπλ 

ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε άιιεο μελνδνρεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ιφγσ ηεο 

ηθαλφηεηάο ηνπο λα αληέρνπλ ζε νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο. Ζ μελνδνρεηαθή 

βηνκεραλία δηακνλήο είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηε ζηηο κεηαβνιέο ησλ νηθνλνκηθψλ 

επηδφζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, δηφηη νη παξνδηθνί πειάηεο θαη ηαμηδηψηεο αλαςπρήο 

πεξηνξίδνπλ ηα ηαμίδηα ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο. (Powanga, 2007)  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

Ζ ΕΖΣΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ- TIME SHARING 

 

2.1 ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟ 

 

Σα έζνδα απφ ηηο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα έρνπλ ζεκεηψζεη ζεακαηηθή 

άλνδν ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα. ε ηξέρνπζεο ηηκέο ε θαηά θεθαιήλ δαπάλε έρεη 

ζρεδφλ ηξηπιαζηαζηεί. Με βάζε ζρεηηθφ πίλαθα ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Σνπξηζκνχ ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηηο πξψηεο 15 ρψξεο απφ άπνςε εηζπξάμεσλ. ηελ 

Δπξψπε ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα βξίζθεηαη ζηαζεξά ζηελ 8
ε
 ζέζε. 

Σνλ 21
ν
 αηψλα ε θαηά θεθαιήλ δαπάλε ηνπ αθηθλνχκελνπ αιινδαπνχ ηνπξίζηα 

θπκαίλεηαη ζηα 776 επξψ. Ζ ηνπξηζηηθή δαπάλε απνηειείηαη απφ δαπάλεο δηακνλήο, 

δηαηξνθήο, αλαςπρήο, κεηαθηλήζεηο ςψληα θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο δαπάλεο. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δαπάλεο, πεξίπνπ ην 40%, πξννξίδεηαη γηα δηακνλή θαη 

δηαηξνθή. 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηελ θαηάηαμε ηεο ρψξαο καο απφ ην 2007-2009. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.1  ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΒΑΔΗ ΣΩΝ 

ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ (2007-2009) 

 

ΔΣΟ 

ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΔ 

ΔΗΠΡΑΞΔΗ(ζε 

δηζ. US$) 

ΔΗΡΑ 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ-

ΚΟΜΟ 

ΔΗΡΑ 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ-

ΔΤΡΧΠΖ 

2009 14,5 15ε 8ε 

2008 17,1 12ε 8ε 

2007 15,5 12ε 8ε 

 

Πεγή: Παγθφζκηνο νξγαληζκφο ηνπξηζκνχ 
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Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηηο δαπάλεο ησλ αθηθλνχκελσλ ηνπξηζηψλ αλά έηνο θαη αλά 

ρψξα πξνέιεπζεο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.2  ΓΑΠΑΝΖ ΑΝΑ ΣΑΞΗΓΗ ΜΖ ΚΑΣΟΗΚΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΚΑΣΑ ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 2005-2009(Δ €) 

 

ΥΩΡΑ 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ 2005 2006 2007 2008 2009 

ΥΩΡΔ ΔΔ(27) 753,4 749 719,8 747,4 723,3 

ΥΩΡΔ ΕΩΝΖ 

ΔΤΡΩ 789 778 754,4 806,2 790,4 

εθ ησλ νπνίσλ 

ΑΤΣΡΗΑ 714,6 694,3 643,6 784,9 811,8 

ΒΔΛΓΗΟ 770,9 782,2 774,5 864,4 938,5 

ΓΑΛΛΗΑ 819,7 749,4 766,3 863,2 783,1 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 803,4 852,6 794,5 821 809 

ΗΠΑΝΗΑ 899,3 791,5 611,4 645,1 665,9 

ΗΣΑΛΗΑ 779,5 669,2 725,1 755,5 702,1 

ΚΤΠΡΟ 894 898,1 891,9 830 874,6 

ΟΛΛΑΝΓΗΑ 706,3 688,5 672,7 780,1 761,4 

ΛΟΗΠΔ ΥΩΡΔ 

ΔΔ 692,9 698,4 667,4 658,1 622,7 

εθ ησλ νπνίσλ 

ΓΑΝΗΑ 648,3 685,3 691,8 644,7 704,2 

ΖΝΧΜΔΝΟ 

ΒΑΗΛΔΗΟ 845 842,2 861,5 825,2 778,7 

ΡΟΤΜΑΝΗΑ 574,4 572,2 520,6 524,6 557,6 

ΟΤΖΓΗΑ 588,3 623 576,2 605,9 631,6 

ΣΔΥΗΑ 546,8 556,9 539,1 682,3 584,3 

ΛΟΗΠΔ ΥΩΡΔ  718 734,5 641,7 685,2 632,1 

εθ ησλ νπνίσλ 

ΑΛΒΑΝΗΑ 321,3 341,5 321,3 367,5 384,4 

ΑΤΣΡΑΛΗΑ 1099,8 1235,3 1036 1186,9 1354,3 

ΔΛΒΔΣΗΑ 892,1 831,9 836,5 831,8 861,6 

ΖΠΑ 1211,3 1237,6 1228,6 1184,9 1076,7 

ΚΑΝΑΓΑ 1120,4 1134,7 1274,8 1179 1071,3 

ΡΧΗΑ 1211,9 1142,6 1191,3 1295,7 1102,3 

ΤΝΟΛΟ 745,7 745,9 700,2 730 697,3 

Μεκνλσκέλνη 

ηαμηδηψηεο 690 689,9 622,4 650,1 620,4 

Οξγαλσκέλα 

ηαμίδηα 908,1 913 904,9 920,6 889,9 

      Πεγή: Δ..Τ.Δ 
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Οη εηζπξάμεηο αλά ρψξα πξνέιεπζεο ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο 

θαηαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.3 ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΝΑ ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

2005-2009(ζε εθαη. €) 

 

ΥΧΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 2005 2006 2007 2008 2009 

ΥΩΡΔ ΔΔ(27) 8451,2 8921 8718,4 8590,8 7712,3 

ΥΩΡΔ ΕΩΝΖ ΔΤΡΩ 5543,8 5850,1 5459,4 5543,9 5055 

εθ ησλ νπνίσλ 

ΑΤΣΡΗΑ 335,7 345,9 230,7 275,1 285,6 

ΒΔΛΓΗΟ 281,2 315,5 314,4 359,5 313,7 

ΓΑΛΛΗΑ 617,3 573,9 718,2 778,3 732,3 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 2235,3 2452,8 2039,9 1925,8 1836,3 

ΗΠΑΝΗΑ 121,5 134,3 110,7 115,7 109,5 

ΗΣΑΛΗΑ 846 867,6 872,7 823,8 629,4 

ΚΤΠΡΟ 400,9 429,8 439,2 394,2 380,2 

ΟΛΛΑΝΓΗΑ 463,8 497,7 491,3 581,9 482,9 

ΛΟΗΠΔ ΥΩΡΔ ΔΔ 2875,3 3028,7 3218,8 3006,5 2657,3 

εθ ησλ νπνίσλ 

ΓΑΝΗΑ 174,4 186,8 185,2 158,6 185,9 

ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 1932,9 2011,1 2160,5 1869,3 1624,5 

ΡΟΤΜΑΝΗΑ 201,6 183,2 177,5 163,9 168 

ΟΤΖΓΗΑ 178,9 202,7 175,4 225,3 224 

ΣΔΥΗΑ 110,4 154,9 142,6 182 156,4 

ΛΟΗΠΔ ΥΩΡΔ  2278,3 2435,7 2600,9 3045,1 2688 

εθ ησλ νπνίσλ 

ΑΛΒΑΝΗΑ 60,3 58,7 68,1 89,2 90,1 

ΑΤΣΡΑΛΗΑ 132,8 188 128,2 160,4 180,4 

ΔΛΒΔΣΗΑ 213,7 183,8 258,7 282,6 303,7 

ΖΠΑ 674,3 674,3 757,4 726,1 568,3 

ΚΑΝΑΓΑ 138,9 158,8 200,2 186,8 144,4 

ΡΧΗΑ 130 233,1 237,8 400,5 301,3 

ΤΝΟΛΟ 10729,5 11356,7 11319,2 11635,9 10400,2 

Μεκνλσκέλνη ηαμηδηψηεο 7391,5 7872,3 7289,6 7299,5 6611,5 

Οξγαλσκέλα ηαμίδηα 3338 3484,4 4029,7 4336,4 3788,7 

Πεγή: Δ..Τ.Δ 
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2.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΕΖΣΖΖ 

 

O θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη έλαο απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζηνλ νπνίν ε ρψξα καο δηαζέηεη αλακθηζβήηεηα 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. Ζ ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΠ απφ ηελ πιεπξά ηεο 

πξνζθνξάο είλαη πην εκθαλήο. ηνπο ηφπνπο φπνπ αλαπηχζζεηαη ν ηνπξηζκφο ππάξρεη 

νηθνλνκηθή άλζεζε κεγάινπ αξηζκνχ παξάπιεπξσλ επηρεηξήζεσλ θαη επαγγεικάησλ, 

κεγάισλ ηνπξηζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, μελνδνρεηαθψλ θαη κε μελνδνρεηαθψλ 

ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, εζηηαηνξίσλ, ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ, ηνπξηζηηθψλ 

γξαθείσλ, ζαιαζζίσλ θαη αζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, αμηνζέαησλ ηζηνξηθψλ θαη άιισλ 

κλεκείσλ, εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ (ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ), ιατθήο 

ηέρλεο. (Οηθνλνκηθφ δειηίν ALFA BANK, 2009)  

Ζ ηνπξηζηηθή δήηεζε νξίδεηαη σο ε ζπληζηακέλε κηαο πιεζψξαο παξαγφλησλ. Δίλαη 

δχζθνιν λα εξεπλεζνχλ θαη λα ηεξαξρεζνχλ απηνί νη παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην καδηθφ ηνπξηζκφ. Απηφο ραξαθηεξίδεηαη απφ εηεξνγέλεηα ησλ ηνκέσλ πνπ ηνλ 

ζπλζέηνπλ ζηα πιαίζηα κηαο ηξηπιήο ζρέζεο: (Βαξβαξέζνο, 2008) 

 1) επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο  

 2) εζληθέο παξαδφζεηο   

 3) ηδενινγηθφ πιαίζην. 

Παξαθάησ αλαθέξνπκε επηγξακκαηηθά θάπνηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

δήηεζε. 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 Δηζνδεκαηηθνί παξάγνληεο:  δειαδή ην δηαθξηηφ εηζφδεκα, ε πνιηηηθή θαη ηα 

θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Πξνζθνξά θαη πνηφηεηα θαηαιπκάησλ 

 Δπίπεδα ηηκψλ 

 Δλέξγεηεο ησλ Tour Operators 

 Μέζα κεηαθνξάο 
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ΜΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 Γηαξζξσηηθνί παξάγνληεο πιεζπζκνχ: κείσζε γελλεηηθφηεηαο, κείσζε 

κεγέζνπο ηεο νηθνγέλεηαο, αχμεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

 Παξάγνληεο ππνθίλεζεο: εθπαίδεπζε, αζηηθνπνίεζε, πξνβνιή- δηαθήκηζε, 

ηαμηδησηηθά γξαθεία- tour operators, ζέιγεηξα πξννξηζκνχ. 

 

Κάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ειαηηψλνπλ ηελ επαηζζεζία 

ηεο δήηεζεο έλαληη ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ηηκώλ. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη: 

(Βαξβαξέζνο, 2008) 

 Ζ αδξάλεηα ε νπνία επεξεάδεη ηνλ θάζε ηνπξίζηα θαη ηνλ νδεγεί ζην λα δερζεί 

ηηκέο πςειφηεξεο απφ ηηο θαλνληθέο. 

 Ο κηκεηηζκφο. Ο θάζε ηνπξίζηαο πξνζπαζεί λα κηκεζεί αλψηεξεο θνηλσληθέο 

ηάμεηο θαη λα ηαπηηζηεί καδί ηνπο. Έηζη πνιιέο θνξέο θάλεη νηθνλνκηθέο 

ζπζίεο. 

 Ζ αλεπαξθήο ηνπξηζηηθή πιεξνθφξεζε ε νπνία νθείιεηαη ζηελ πιεξνθφξεζε 

« απφ ζηφκα ζην απηί»  θαη έρεη δηαθνξεηηθέο ηηκέο  απφ ηηο πξαγκαηηθέο. 

 Ζ απνκφλσζε ηνπ ηνπξίζηα ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ έιιεηςε κηαο ζθαηξηθήο 

ελεκέξσζεο. 

 Ζ απνκάθξπλζε ηνπ ηνπξίζηα απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ πνπ ηνλ θάλεη 

ιηγφηεξν επαίζζεην ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ. 

 Ζ έκκνλή ηνπ ηνπξίζηα ζηηο θαηαλαισηηθέο ηνπ ζπλήζεηεο. Γειαδή ν 

ηνπξίζηαο δελ ζέιεη λα αιιάμεη ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπ ζπλήζεηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπ.  
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2.3 Ζ ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΕΖΣΖΖ 

 

Οη θπξηφηεξεο κέζνδνη πξφβιεςεο πνπ επηηξέπνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηνπξηζηηθήο 

δήηεζεο είλαη: 

 Οη κέζνδνη εθηίκεζεο ηεο ηάζεο 

 Απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε. Μέζνδνο ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. 

 Ζ κέζνδνο ηεο ζεσξίαο  ησλ ζπζηεκάησλ. 

 Ζ κέζνδνο πξνζνκνίσζεο κε ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

 Ζ κέζνδνο ησλ ζελαξίσλ. 

ιεο νη παξαπάλσ κέζνδνη έρνπλ έλα ειάηησκα. Σελ εηεξνγέλεηα ηνπ κέιινληνο 

δειαδή ε αμηνπηζηία ησλ κεζφδσλ πξφβιεςεο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο εμαξηάηαη 

απφ ηνλ παξάγνληα «θξίζε» πνπ ππάξρεη ζηηο θπξηφηεξεο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ 

ηνπξηζηψλ.  

 

2.4 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΖΚΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΕΖΣΖΖ 

 

Μία πεξηήγεζε δειαδή ν ζπλδπαζκφο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αγνξάδνληαη 

απφ έλαλ ηνπξίζηα πεξηιακβάλεη έλα πνιππνίθηιν θαιάζη απφ ζπκπιεξσκαηηθά 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο, φπσο είλαη ην ηαμίδη, ε δηακνλή, ε ζίηηζε, ε δηαζθέδαζε θαη 

πνιιά άιια αγαζά.
8
 Ζ ηηκνιφγεζε κηαο πεξηήγεζεο είλαη πεξίπινθε ππφζεζε, ελψ ε 

δπλαηφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ κεξψλ ηελ θάλεη αθφκε δπζθνιφηεξε. 

Πνιιέο πεξηεγήζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηνπο ηνπξίζηεο αθνξνχλ ηελ επίζθεςε 

πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο πξννξηζκνχ, επνκέλσο πνιινί πξννξηζκνί θαζίζηαληαη 

κεηαμχ ηνπο ζπκπιεξσκαηηθνί θαη αληαγσληζηηθνί. 

Ζ ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ αεξνκεηαθνξψλ έρεη γίλεη πνιχ ζχλζεηε. Σα 

αληίηηκα δχλαληαη λα εμαξηψληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο ηελ επνρηθφηεηα, 

ηελ ρξνληθή απφζηαζε, ηελ επειημία ηνπ ηαμηδεπηή ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν ηνπ 

ηαμηδηνχ θαη ησλ εκεξνκεληψλ θαη ζπρλά ππφθεηληαη ζε αιιαγέο, θαζψο νη 

αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πξνζπαζνχλ λα ηαηξηάμνπλ ηελ δηαζεζηκφηεηα ζέζεσλ κε ηελ 

δήηεζε.  

                                                
8
 http://www.atiner.gr/atem/ATEM-02.pdf 

 

http://www.atiner.gr/atem/ATEM-02.pdf
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ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο αεξνκεηαθνξάο, ή αθφκε 

γηα ην κέζν επίπεδν ησλ ηηκψλ πνπ πξαγκαηηθά θαηαβάιινληαη, κεηαβάιινληαη 

αξθεηά ζπρλά ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά. 

Οη ηνπξίζηεο ζπρλά αληηκεησπίδνπλ έλαλ ρξνληθφ πεξηνξηζκφ επηπιένλ ηνπ ζπλήζνπο 

εηζνδεκαηηθνχ. Ο ρξνληθφο πεξηνξηζκφο πξνθχπηεη απφ θάπνηα ζεζκηθά πιαίζηα ζηνλ 

ηφπν πξνέιεπζεο, φπσο ηα δηθαηψκαηα γηα άδεηεο, ε παξνπζία παξαηεηακέλεο άδεηαο 

θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ ππαιιήισλ σο πξνο ηηο άδεηεο πνπ ιακβάλνπλ. 

Κάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο πνπ αθνξνχλ ηελ Διιάδα είλαη ηα 

παξαθάησ. 

 

ΜΟΝΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ: Ζ δήηεζε γηα ηελ ρψξα καο θαη ηνπ επί κέξνπο πξννξηζκνχο 

ηεο αθνξά ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θπξίαξρε κνξθή νξγαλσκέλεο δήηεζεο γηα ήλιο και 

θάλασσα. Οη εηδηθέο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ απνηεινχλ κεζνπξφζεζκα 

αγνξέο- ζχιαθεο πνπ δηαθηλνχλ κηθξά κεγέζε. 

 

ΜΔΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΑΡΑΜΟΝΖ: Ζ δηάξθεηα παξακνλήο ησλ αιινδαπψλ 

ηνπξηζηψλ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηελ πεξηνρή ηνπ 

πξννξηζκνχ ηνπο. Ζ κέζε δηάξθεηα ζηα ειιεληθά ζέξεηξα είλαη 15 εκέξεο ελψ ε κέζε 

δηάξθεηα παξακνλήο ζε μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα είλαη 6 εκέξεο. 

 

ΔΠΟΥΗΚΟΣΖΣΑ ΕΖΣΖΖ:  Ζ εμ αιινδαπήο ηνπξηζηηθή δήηεζε εκθαλίδεη πςειφ 

βαζκφ ρξνληθήο ζπγθέληξσζεο θαη θαηεπζχλεηαη θπξίσο ζε πξννξηζκνχο ζηνπο 

νπνίνπο θπξηαξρεί ε κνξθή ηνπ καδηθνχ παξαζεξηζηηθνχ ηνπξηζκνχ. Ζ ηνπξηζηηθή 

αηρκή εληζρχεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη απηφ νμχλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηα 

πξνβιήκαηα αληαπφθξηζεο ησλ ππνδνκψλ. Ζ δήηεζε ηεο παξαδνζηαθήο 7κελεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ (Απξίιηνο-Οθηψβξηνο) παξνπζηάδεη κία απμαλφκελε 

επνρηθφηεηα. Ζ δήηεζε κπνξεί λα ρσξηζζεί ζε ηέζζεξηο πεξηφδνπο πνπ ηαπηίδνληαη κε 

ηα ηέζζεξα ηξίκελα ηνπ έηνπο. Ζ πξψηε πεξίνδνο δειαδή Ηαλνπάξηνο- Μάξηηνο, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ κηθξφηεξε δήηεζε. ηελ δεχηεξε πεξίνδν, Απξίιην- Ηνχλην, 

έρνπκε αχμεζε ηεο δήηεζεο, φκσο παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα.  
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Ζ Σξίηε πεξίνδνο, Ηνχιηνο- επηέκβξην, είλαη ε πεξίνδνο αηρκή ηεο ηνπξηζηηθήο 

δήηεζεο. Σν ηειεπηαίν ηξίκελν, Οθηψβξηνο- Γεθέκβξηνο, ε δήηεζε είλαη ρακειή 

αιιά κεγαιχηεξε απφ ηελ πξψηε πεξίνδν πνπ πξναλαθέξακε. Ζ άληζε θαηαλνκή ηεο 

δήηεζεο έρεη πνιιέο επηπηψζεηο θπξίσο νηθνλνκηθέο. 

 

2.5 Ζ ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΣΧΝ ΓΗΑΚΟΠΧΝ 

 

Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο είλαη φηη δελ κπνξεί λα 

απνζεθεπζεί.  Απφ απηφ απνξξέεη ε αλαγθαηφηεηα βειηίσζεο ηεο πιεξφηεηαο εθηφο 

πεξηφδνπ αηρκήο. Απηφ ζα κεηψζεη θαη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ παξαηεξνχκελσλ 

ρψξν-ρξνληθψλ ζπγθεληξψζεσλ. (Βαξβαξέζνο, 2008) 

ζνλ αθνξά ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ νη πξνζπάζεηεο επηθεληξψλνληαη 

γχξσ απφ κηα πξνζπάζεηα αλαδηνξγάλσζεο ησλ δηαθνπψλ ζε ηξία επίπεδα: 

 Σνπ ζρνιείνπ, δειαδή ε ηκεκαηνπνίεζε- πνιπδηάζπαζε ηνπ ρξφλνπ 

δηαθνπψλ. 

 Σεο επηρείξεζεο, δειαδή δηαθνπέο a la carte. 

 Μηα πνιηηηθή δηαθνξνπνίεζεο ηεο πειαηείαο, ε νπνία λα είλαη ζε ζέζε λα 

θαιχςεη ηα θελά εθηφο πεξηφδνπ αηρκήο, φπσο λένη θαη ζπληαμηνχρνη. 

Οη ρψξεο ππνδνρήο πηνζεηνχλ ιχζεηο πνπ πεξηνξίδνληαη ζε κέηξα ηα νπνία 

απνζθνπνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ πξνηεηλφκελε νξγάλσζε θαη ξχζκηζε ηνπ ρξφλνπ 

δηαθνπψλ απφ ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ. Σα κέηξα απηά αθνξνχλ: 

 ηε κείσζε ηηκψλ ζηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ζηα θαηαιχκαηα. 

 ηηο εηδηθέο πξνζθνξέο 

 ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.  
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Κάπνηεο άιιεο παξεκβάζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ επηκήθπλζε 

ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ είλαη νη εμήο: 

 Δλίζρπζε εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ ζε πεξηφδνπο ρακειήο δήηεζεο φπσο 

ρεηκεξηλφο ηνπξηζκφο, ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο θαη άιια. 

 Σα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη μελνδφρνη δελ 

κπνξνχλ απφ κφλνη ηνπο λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο θαη απηφ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο παξνρήο θαη άιισλ ππεξεζηψλ, φπσο 

εζηηαηφξηα θαη θέληξα δηαζθέδαζεο. 

 Βειηίσζε ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ πνπ ζα επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

μελνδνρεηαθήο δήηεζεο ζε πεξηφδνπο  εθηφο αηρκήο. 

 

2.6 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΖΚΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

 

 

Ο μελνδνρεηαθφο θιάδνο απνηειεί έλα απφ ηα πην  ζεκαληηθά ηκήκαηα ηνπ ειιεληθνχ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ην νπνίν έρεη αλαδεηρζεί σο έλα πνιχηηκν θεθάιαην γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο. 

Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά ηνπξηζηψλ πνπ ηξνθνδνηνχλ ηηο ειιεληθέο μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο πξνέξρνληαη απφ ηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ, θπξίσο ηνπο ζεξηλνχο κήλεο 

γηα δηαθνπέο.  

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ επεμεξγάζηεθε ν ύλδεζκνο Διιεληθώλ Σνπξηζηηθώλ 

Δπηρεηξήζεσλ, νη αθίμεηο ζε 13 αεξνδξόκηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 95% ησλ 

ζπλνιηθψλ αεξνπνξηθψλ αθίμεσλ μέλσλ θαη ην 74% ησλ ζπλνιηθψλ αθίμεσλ (κε 

θάζε κέζν) μέλσλ ζηε ρψξα καο έθζαζαλ ζε 10.695.328 απφ 11.544.445 ην 2008. 

πλνιηθά, νη απψιεηεο ησλ αεξνπνξηθψλ αθίμεσλ άγγημαλ ηηο 850.000 εθ ησλ νπνίσλ 

άλσ ησλ 500.000 θαηαγξάθεθαλ ζε Αζήλα θαη Κξήηε. Ο ηνπξηζκφο ηεο Αζήλαο 

πέξαλ ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο είρε ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2009 πξφζζεηεο 

απψιεηεο σο αληίθηππν ησλ κεγάισλ ηαξαρψλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008. 
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Δηδηθφηεξα, ζην «Δι. Βεληδέινο» νη απψιεηεο ησλ αθίμεσλ πξνζέγγηζαλ ηηο 245.000, 

ζηα αεξνδξφκηα ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ησλ Υαλίσλ ηηο 201.590 θαη ηηο 59.240 

αληίζηνηρα, ζηε Θεζζαινλίθε ηηο 72.498, ζηελ Κέξθπξα ηηο 72.178, ζηελ Κσ ηηο 

47.947, ζηελ Κεθαινληά ηηο 38.926, ζηε Ρφδν ηηο 34.209, ζηε Εάθπλζν ηηο 31.065, 

ζηε αληνξίλε ηηο 19.682, ζηε άκν ηηο 17.494, ζην Αθηην ηηο 5.312 θαη ζηε θηάζν 

ηηο 4.869. Πνζνζηηαία ηηο κεγαιχηεξεο απψιεηεο είρε ε Κεθαινληά θαη αθνινχζεζαλ 

ε άκνο, ε αληνξίλε θαη ην Ζξάθιεην. Σηο κηθξφηεξεο πνζνζηηαίεο απψιεηεο είρε ε 

Ρφδνο, ην Αθηην θαη ε θηάζνο. 

 

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηηο δηεζλείο αθίμεηο ζε φιε ηελ Διιάδα ην 2009 θαη 2008. 
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ΠΗΝΑΚΑ 2.4  ΓΗΔΘΝΔΗ ΑΦΗΞΔΗ ΣΑ ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΑ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ-ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2009/2008 

 

2009 ΑΘΖΝΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΡΟΓΟ ΚΧ ΚΔΡΚΤΡΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΥΑΝΗΑ ΕΑΚΤΝΘΟ ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ ΑΜΟ ΚΗΑΘΟ ΑΚΣΗΟ ΑΝΣΟΡΗΝΖ ΤΝΟΛΟ 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 170.093 56.761 728 0 4 848 76 0 0 0 0 0 0 228.510 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 125.840 41.071 915 0 14 1.761 0 0 0 0 0 0 0 169.601 

ΜΑΡΣΗΟ 173.331 57.032 868 70 115 2.731 416 0 0 0 0 0 0 234.563 

ΑΠΡΗΛΗΟ 254.264 95.939 42.295 4.995 6.760 88.193 26.046 1.164 626 140 140 993 147 521.702 

ΜΑΗΟ 293.453 112.351 160.653 73.331 95.573 249.349 90.317 54.988 21.308 14.333 13.269 21.552 12.891 1.213.368 

ΗΟΤΝΗΟ 359.947 143.890 220.035 108.620 135.970 313.028 109.196 84.788 28.767 22.941 24.494 29.499 34.867 1.616.042 

ΗΟΤΛΗΟ 444.647 174.175 276.840 147.628 164.644 405.304 129.712 100.468 30.125 25.383 26.797 30.494 39.799 1.996.016 

ΑΤΓΟΤΣΟ 419.813 173.283 289.715 146.706 172.402 423.211 112.513 95.776 31.151 25.638 26.137 33.075 42.379 1.991.799 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 363.317 127.029 224.359 108.333 124.632 312.852 102.767 73.346 26.153 22.809 17.422 24.749 29.218 1.556.986 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 254.002 92.537 97.961 37.449 44.317 151.217 41.481 19.528 5.307 3.999 570 7.212 2.797 758.377 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 152.791 50.938 1.902 165 191 4.876 289 0 0 0 0 0 0 211.152 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 129.353 64.609 1.739 0 121 573 0 0 0 0 0 0 0 196.395 

ΤΝΟΛΟ 3.140.851 1.189.615 1.318.010 627.297 744.743 1.953.943 612.813 430.058 430.058 116.060 108.829 147.574 162.098 10.695.328 

               

2008 ΑΘΖΝΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΡΟΓΟ ΚΧ ΚΔΡΚΤΡΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΥΑΝΗΑ ΕΑΚΤΝΘΟ ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ ΑΜΟ ΚΗΑΘΟ ΑΚΣΗΟ ΑΝΣΟΡΗΝΖ ΤΝΟΛΟ 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 199.266 67.606 117 0 315 1.617 0 0 0 0 0 0 0 268.921 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 147.781 52.553 142 0 171 1.050 0 0 0 0 0 0 0 201.697 

ΜΑΡΣΗΟ 221.112 53.152 2.216 307 167 4.740 210 0 0 0 0 0 0 281.904 

ΑΠΡΗΛΗΟ 233.597 84.175 33.652 6.300 8.405 89.169 21.155 1.381 854 1.149 187 1.009 487 481.520 

ΜΑΗΟ 356.079 131.704 166.769 80.628 106.350 279.284 101.466 59.748 27.168 16.871 15.447 21.041 22.097 1.384.652 

ΗΟΤΝΗΟ 364.121 158.777 243.740 118.432 147.315 365.536 120.330 89.847 36.941 27.170 24.212 34.317 33.061 1.763.799 

ΗΟΤΛΗΟ 414.122 191.622 284.106 161.053 184.538 439.347 143.513 106.000 40.682 29.021 27.039 33.754 44.762 2.099.559 

ΑΤΓΟΤΣΟ 452.166 185.800 300.818 157.903 188.638 456.163 129.512 102.643 39.307 29.653 28.354 30.475 47.940 2.149.372 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 388.600 143.202 226.625 108.157 138.678 351.846 112.701 80.408 30.241 25.428 17.567 27.450 29.128 1.680.031 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 299.216 81.282 92.664 42.440 41.853 160.202 42.681 21.096 7.169 4.262 892 4.840 4.305 802.902 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 174.488 48.550 434 24 477 4.985 119 0 1 0 0 0 0 229.078 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 134.410 63.690 936 0 14 1.594 366 0 0 0 0 0 0 201.010 

ΤΝΟΛΟ 3.384.958 1.262.113 1.352.219 675.244 816.921 2.155.533 672.053 461.123 182.363 133.554 113.698 152.886 181.780 11.544.445 
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2009/2008 ΑΘΖΝΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΡΟΓΟ ΚΧ ΚΔΡΚΤΡΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΥΑΝΗΑ ΕΑΚΤΝΘΟ ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ ΑΜΟ ΚΗΑΘΟ ΑΚΣΗΟ ΑΝΣΟΡΗΝΖ ΤΝΟΛΟ 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ -14,64% -16,04% 522,22%  -98,73% -47,56%        -15,03% 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ -14,85% -21,85% 544,37%  -91,81% 67,71%        -15,91% 

ΜΑΡΣΗΟ -21,61% 7,30% -60,83% -77,20% -31,14% -42,38% 98,10%       -16,79% 

ΑΠΡΗΛΗΟ 8,85% 13,98% 25,68% -20,71% -19,57% -1,09% 23,12% -15,17% -26,70% -16,71% -25,13% -1,59% -69,82% 8,51% 

ΜΑΗΟ -17,59% -14,69% -3,67% -9,05% -10,13% -10,72% -10,99% -7,97% -21,57% -15,04% -14,10% 2,43% -41,66% -12,37% 

ΗΟΤΝΗΟ -1,15% -9,38% -9,73% -8,28% -7,70% -14,36% -9,25% -5,63% -22,13% -15,56% 1,16% -14,04% 5,46% -8,38% 

ΗΟΤΛΗΟ 7,37% -9,10% -2,56% -8,34% -10,78% -7,75% -9,62% -5,22% -25,95% -12,54% -0,90% -9,66% -11,09% -4,93% 

ΑΤΓΟΤΣΟ -7,16% -6,74% -3,69% -7,09% -8,61% -7,22% -13,13% -6,69% -20,75% -13,54% -7,82% 8,53% -11,60% -7,33% 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ -6,51% -11,29% -1,00% 0,16% -10,13% -11,08% -8,81% -8,78% -13,52% -10,30% -0,83% -9,84% 0,31% -7,32% 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ -15,11% 13,85% 5,72% -11,76% 5,89% -5,61% -2,81% -7,43% -25,97% -6,17% -36,10% 49,01% -35,03% -5,55% 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ -12,43% 4,92% 338,25%  -59,96% -2,19% 142,86%  -100%     -7,83% 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ -3,76% 1,44% 85,79%  764,29% -64,05% -100%       -2,30% 

ΤΝΟΛΟ -7,21% -5,74% -2,53% -7,10% -8,84% -9,35% -8,81% -6,74% -21,35% -13,10% -4,28% -3,47% -10,83% -7,36% 
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Αθνινπζεί δηάγξακκα κε ηηο θπξηφηεξεο ρψξεο πξνέιεπζεο ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα: 

 

 

2469151
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686996

474941
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962435

935011

657130

651440

531276

498356

434736

356154

Γεπμανία

Ην. Βαζίλειο

Γαλλία

Ιηαλία

Βοςλγαπία

Ολλανδία

ΗΠΑ

επβία

Κύππορ

οςηδία

2009

2008

 

Πεγή: Δ..Τ.Δ 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2.1 ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΥΩΡΔ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΟΤΡΗΣΩΝ ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ 

 

Καη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη ε πησηηθή ηάζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ ζε ρψξεο 

φπσο ε Γεξκαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηηαιία, Οιιαλδία, Ζ.Π.Α , εξβία- Μαπξνβνχλην, 

Κχπξν θαη νπεδία. Αχμεζε ηνπξηζηψλ ην 2009 είρακε απφ ηελ Γαιιία θαη ηελ Βνπιγαξία. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

 

 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο αθνξά ηηο αθίμεηο ηνπξηζηψλ αλά ρψξα πξνέιεπζεο ην 2009. 

ΠΗΝΑΚΑ 2.5  ΑΦΗΞΔΗ ΜΖ ΚΑΣΟΗΚΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΣΑ ΥΩΡΑ 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΜΖ 

ΚΑΣΟΗΚΩΝ 

Ηαλ-Γεθ 2009 Μεηαβνιή 

2008/2009 

Αλαινγία % 

επί ηνπ 

ζπλόινπ 

2008 2009 2008 2009 

ΔΤΡΩΠΖ 14.474.979 13.601.417 -6% 90,8 91,2 

Υώξεο ΔΔ 11.815.256 10.887.535 -7,9 74,1 73 

Απζηξία 354.748 352.223 -0,7 2,2 2,4 

Βέιγην 420.748 334.240 -20,6 2,6 2,2 

Βνπιγαξία 623.476 657.130 5,4 3,9 4,4 

Γαιιία 910.021 962.435 5,8 5,7 6,5 

Γεξκαλία 2.469.151 2.364.486 -4,2 15,5 15,9 

Γαλία 245.946 264.040 7,4 1,5 1,8 

Δζζνλία 26.018 21.242 -18,4 0,2 0,1 

Ζλσκέλν Βαζίιεην 2.278.014 2.112.149 -7,3 14,3 14,2 

Ηξιαλδία 93.534 73.167 -21,8 0,6 0,5 

Ηζπαλία 219.917 164.461 -25,2 1,4 1,1 

Ηηαιία 1.099.983 935.011 -15 6,9 6,3 

Κχπξνο 474.941 434.746 -8,5 3 2,9 

Λεηνλία 31.010 12.027 -61,2 0,2 0,1 

Ληζνπαλία 34.537 37.501 8,6 0,2 0,3 

Λνπμεκβνχξγν 25.135 22.792 -9,3 0,2 0,2 

Μάιηα 11.702 4.367 -62,7 0,1 0 

Οιιαλδία 756.940 651.440 -13,9 4,7 4,4 

Οπγγαξία 180.914 70.864 -60,8 1,1 0,5 

Πνισλία 270.039 203.487 -24,6 1,7 1,4 

Πνξηνγαιία 24.678 13.300 -46,1 0,2 0,1 

Ρνπκαλία 327.261 307.596 -6 2,1 2,1 

ινβαθία 63.096 48.549 -23,1 0,4 0,3 

ινβελία 75.185 45.924 -38,9 0,5 0,3 

νπεδία 382.922 356.154 -7 2,4 2,4 

Σζερία 267.596 267.833 0,1 1,7 1,8 

Φηλιαλδία 147.746 170.341 15,3 0,9 1,1 

Αιβαλία 242.999 234.276 -3,6 1,5 1,6 

Διβεηία 339.808 352.514 3,7 2,1 2,4 

Ννξβεγία 277.303 315.595 13,8 1,7 2,1 

Ηζιαλδία 4.476 3.340 -25,4 0 0 

Ρσζία 309.071 276.021 -10,7 1,9 1,9 
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εξβία 689.996 498.356 -27,5 4,3 3,3 

Λνηπέο ρψξεο Δπξψπεο 799.070 1.033.780 29,4 5 6,9 

ΑΗΑ 384.900 372.369 -3,3 2,4 2,5 

Ηαπσλία 10.926 6.765 -38,1 0,1 0 

Ηξάλ 847 1.647 94,5 0 0 

Ηζξαήι 84.221 82.443 -2,1 0,5 0,6 

Κίλα 4.941 7.793 31,2 0 0,1 

Λίβαλνο- πξία 11.457 14.753 28,8 0,1 0,1 

Ν. Κνξέα 4.391 5.123 16,7 0 0 

Σνπξθία 207.609 200.348 -3,5 1,3 1,3 

Λνηπά θξάηε Μ. Αλαηνιήο 22.689 28.481 25,5 0,1 0,2 

Λνηπέο ρψξεο Αζίαο 36.819 25.016 -32,1 0,2 0,2 

ΑΦΡΗΚΖ 58.125 38.186 -34,3 0,4 0,3 

Αίγππηνο- νπδάλ 13.556 12.610 -7 0,1 0,1 

Ννηηναθξηθάληθε Έλσζε 35.689 20.539 -42,5 0,2 0,1 

Λνηπέο ρψξεο Αθξηθήο 8.880 5.037 -43,3 0,1 0 

ΑΜΔΡΗΚΖ 849.015 729.446 -14,1 5,3 4,9 

Αξγεληηλή 14.298 13.878 -2,9 0,1 0,1 

Βξαδηιία 27.485 24.540 -10,7 0,2 0,2 

Μεμηθφ 8.877 8.909 0,4 0,1 0,1 

Ζ.Π.Α 612.825 531.276 -13,3 3,8 2,6 

Καλαδάο 158.447 134.983 -14,8 1 0,9 

Λνηπέο ρψξεο Ακεξηθήο 27.082 15.860 -41,4 0,2 0,1 

ΩΚΔΑΝΗΑ 159.923 161.512 1 1 1,1 

Απζηξαιία 136.086 133.869 -1,6 0,9 0,9 

Λνηπέο ρψξεο Χθεαλίαο 23.836 27.643 16 0,1 0,2 

ΤΝΟΛΟ ΑΦΗΞΔΩΝ ΜΖ 

ΚΑΣΟΗΚΩΝ 15.926.942 14.902.930 -6,4 99,9 99,9 

Με πξνζδηνξίζηκεο ρψξεο 

ηαμηδησηψλ 11.864 11.604 -2,2 0,1 0,1 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 15.938.806 14.914.534 -6,4 100 100 

         Πεγή: Έξεπλα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο 

 

Οη αθίμεηο απφ ηελ Δπξψπε, ζηελ νπνία αλαινγεί ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο ηνπξηζηηθήο 

αγνξάο (91,2%), ήηαλ κεησκέλεο θαηά 6%. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ην  2009 

νη αθίμεηο ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα απφ ηε Δπξψπε ήηαλ 13.601.417 ελψ ην 2008 ήηαλ 

14.474.979.  
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2.7 ΓΟΜΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ 

 

Με ηνλ φξν «Σνπξηζκφο» λνείηαη ε πνιπζχλζεηε εθείλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ηεο κεηαθνξάο, δηακνλήο, εμππεξέηεζεο θαη δηαζθέδαζεο ησλ  ηνπξηζηψλ. Δίλαη κηα 

πνιχ κεγάιε βηνκεραλία θαη ζεκαληηθφηαηε πεγή εζφδσλ γηα παξαδνζηαθά 

ηνπξηζηηθέο ρψξεο φπσο ηελ Γαιιία, Ηζπαλία, Ηηαιία θαη ηελ Διιάδα, ζπληζηακέλεο ηεο 

νπνίαο είλαη: 

 Οη θαηαιπκαηηθέο κνλάδεο π.ρ. μελνδνρεία, κνηέι, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, 

δηακεξίζκαηα, μελψλεο θιπ. 

 Οη επηζηηηζηηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο δηαηξνθήο ησλ 

ηαμηδησηψλ, φπσο είλαη ηα εζηηαηφξηα, νη ηαβέξλεο, ηα κπαξ, ηα εζηηαηφξηα 

γξήγνξεο εμππεξέηεζεο (fast food) θιπ. 

 Οη επηρεηξήζεηο κεηαθνξάο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο κεηαθίλεζεο ησλ 

ηαμηδησηψλ, φπσο είλαη νη αεξνπνξηθέο θαη νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, νη εηαηξείεο 

κεηαθνξάο επί ρεξζαίνπ εδάθνπο (ηξέλα, ιεσθνξεία) αθφκε θαη νη επηρεηξήζεηο 

ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ. 

 Σα ηνπξηζηηθά / ηαμηδησηηθά γξαθεία. ε αληίζεζε κε ηνπο άιινπο θιάδνπο ηεο 

ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

ηκήκα απηφ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζην ζεκείν πνπ μεθηλά ν ηαμηδηψηεο (ηφπνο 

πξνέιεπζεο) θαη φρη ζηνλ ηφπν ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ. Ο ηαμηδησηηθφο πξάθηνξαο 

δίλεη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα έρεη ν ηαμηδηψηεο θαη 

ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ φζνλ αθνξά ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ηαμηδηνχ θαη ζηηο 

απαξαίηεηεο εθ ησλ πξνηέξσλ ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ φπσο ηελ θξάηεζε 

εηζηηεξίνπ θαη θαηαιχκαηνο, έθδνζε εηζηηεξίσλ θαη δηαβαηεξίσλ, άδεηεο 

παξακνλήο, εμαζθάιηζε ελνηθηαδφκελνπ απηνθηλήηνπ, ινηπέο κεηαθηλήζεηο. 

 Οη κνλάδεο – εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο απνηειείηαη 

απφ έλα ζπλδπαζκφ επηρεηξήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, π.ρ. πάξθα θαη εηδηθά 

δηακνξθσκέλνη θπζηθνί ρψξνη γηα αλαςπρή φπσο ηα γήπεδα γθνιθ, ρηνλνδξνκηθά 

θέληξα, εθδξνκέο κε εηδηθά δηακνξθσκέλα πινηάξηα, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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 Γηάθνξεο άιιεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ δεπηεξεχνπζεο αλάγθεο ησλ 

ηαμηδησηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα θαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ δηάθνξα είδε 

εζληθνχ ή ηνπηθνχ ραξαθηήξα σο αλακλεζηηθά, θαηαζηήκαηα θσηνγξαθηθψλ 

εηδψλ θαη εκθάληζεο θηικ. 

 

2.8 ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ 2009 

 

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαιπκάησλ ζηελ Διιάδα αλά λνκφ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.6 ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ 2009 

ΝΟΜΟ ΚΛΗΝΔ(2009) 5***** 4**** 3*** 2** 1* 

ύλνιν Υώξαο 732279 91770 187494 171202 226707 55106 

       

Ν. ΔΒΡΟΤ 3854 535 293 1133 1443 450 

Ν. ΡΟΓΟΠΖ 1538 0 565 753 196 24 

Ν. ΞΑΝΘΖ 1394 244 125 638 321 66 

Ν. ΚΑΒΑΛΑ 11899 635 1677 2498 5288 1801 

Ν. ΓΡΑΜΑ 1017 0 117 505 303 92 

Ν. ΔΡΡΧΝ 1902 0 405 944 423 130 

Ν. ΚΗΛΚΗ 742 0 100 335 238 69 

Ν. ΠΔΛΛΑ 2471 0 222 1167 785 297 

Ν. ΖΜΑΘΗΑ 1482 0 149 947 386 0 

Ν. ΠΗΔΡΗΑ 18044 862 1360 2717 6686 6419 

Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 14277 3420 2679 4416 2247 1515 

Ν. ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 45309 6657 10988 10530 9774 7360 

Ν. ΦΛΧΡΗΝΖ 1179 0 21 601 557 0 

Ν. ΚΑΣΟΡΗΑ 1641 68 353 900 320 0 

Ν. ΚΟΕΑΝΖ 1694 32 48 913 631 70 

Ν. ΓΡΔΒΔΝΧΝ 907 0 44 500 250 113 

Ν. ΣΡΗΚΑΛΧΝ 4204 89 953 1999 989 174 

Ν. ΚΑΡΓΗΣΑ 1656 0 274 469 721 192 

Ν. ΛΑΡΗΖ 2991 291 142 1071 1061 426 

Ν. ΜΑΓΝΖΗΑ 19586 1578 4194 3413 8053 2348 

Ν. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 5892 1049 672 1912 1995 264 

Ν. ΆΡΣΑ 737 0 346 120 261 10 

Ν.  ΠΡΔΒΔΕΖ 4313 0 239 1545 2033 496 

Ν. ΘΔΠΡΧΣΗΑ 2515 0 494 953 776 292 

Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ 44976 5397 12881 12054 12109 2535 

Ν. ΛΔΤΚΑΓΟ 5009 204 634 981 3018 172 

Ν. ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 9829 59 2849 2011 4697 213 

Ν. ΕΑΚΤΝΘΟΤ 27167 763 3848 10181 11867 508 
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Ν. 

ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 3797 0 597 1658 1148 394 

Ν. ΦΧΚΗΓΟ 3735 0 1165 1448 945 177 

Ν. ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 1658 494 69 285 800 10 

Ν. ΦΘΗΧΣΗΓΟ 6822 368 768 801 3532 1353 

Ν. ΒΟΗΧΣΗΑ 1459 111 121 571 499 157 

Ν. ΔΤΒΟΗΑ 16020 459 3036 3727 7790 1008 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ 29912 7747 7812 5932 6274 2147 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ & 

ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 21412 4004 6152 4018 6533 705 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 10558 238 654 3217 4729 1720 

Ν. ΚΟΡΗΝΘΗΑ 8650 1358 1270 3015 2711 296 

Ν. ΑΡΓΟΛΗΓΟ 11668 929 2879 3127 4226 507 

Ν. ΑΡΚΑΓΗΑ 2988 40 360 859 1361 368 

Ν. ΑΥΑΨΑ 7242 0 1967 2338 2660 277 

Ν. ΖΛΔΗΑ 7740 3062 1364 845 2039 430 

Ν. ΜΔΖΝΗΑ 7294 497 1202 2213 3007 375 

Ν. ΛΑΚΧΝΗΑ 4214 0 420 1806 1692 296 

Ν. ΛΔΒΟΤ 8396 631 685 3964 2575 541 

Ν. ΥΗΟΤ 2674 119 1112 799 532 112 

Ν. ΑΜΟΤ 10613 808 588 3202 5251 764 

Ν. ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 128282 18179 54284 23695 29683 2441 

Ν. ΚΤΚΛΑΓΧΝ 43598 2639 8724 9156 18089 4990 

Ν. ΥΑΝΗΧΝ 37982 3577 6587 7862 17681 2275 

Ν. ΡΔΘΤΜΝΖ 29883 3894 8832 7614 8561 982 

Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 64838 13448 23977 9806 11836 5771 

Ν. ΛΑΗΘΗΟΤ 22619 7285 6197 3038 5125 974 

Πεγή: Ξελνδνρεηαθφ επηκειεηήξην Διιάδαο
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Ζ πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ θαηαιπκάησλ αλά θιίλεο, κνλάδεο θαη δσκάηηα γηα ην 2009 είλαη ε εμήο: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.7 ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ- ΓΩΜΑΣΗΩΝ- ΚΛΗΝΩΝ 

 

 

Πεγή: Ξελνδνρεηαθφ επηκειεηήξην Διιάδνο
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2.9 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ TIME SHARING 

 

χκθσλα κε έξεπλα ηεο RDO (RESORT DEVELOPMENT ORGANIZATION) πνπ 

έγηλε ην 2008 ζε ζπλεξγαζία ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Nottingham θαη ηνπ TTRI (tourism 

& travel research institute), ζα εμεηαζηνχλ ηέζζεξηο βαζηθνί δείθηεο πνπ ζα βνεζήζνπλ 

λα έρνπκε κηα εηθφλα ηνπ θιάδνπ ηεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο ζηελ Δπξψπε. Οη 

δείθηεο απηνί είλαη ν αξηζκφο ησλ ηδηνθηεηψλ ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο αλά ρψξα, ν 

αξηζκφο ησλ ζέξεηξσλ αλά ρψξα, αξηζκφο κνλάδσλ αλά ρψξα, ν αξηζκφο ησλ 

δηαζέζηκσλ θιηλψλ, θαζψο θαη εγθαηαζηάζεηο εληφο ησλ ζέξεηξσλ.  

 

Αξηζκόο ηδηνθηεηώλ ρξνλνκεξηδίσλ ζηελ Δπξώπε 

Σν 2007 ν θιάδνο ηεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο ζηελ Δπξψπε, είρε πάλσ απφ 1,5 

εθαηνκκχξηα κέιε. Ζ θνξπθή ηεο αγνξάο είλαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Ηξιαλδία κε 

589.653 ηδηνθηήηεο ρξνλνκεξηδίσλ.  Αθνινπζεί ε Γεξκαλία θαη ε Ηηαιία. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ησλ αξηζκφ ησλ ηδηνθηεηψλ ρξνλνκεξηδίσλ ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο. 

                               ΠΗΝΑΚΑ 2.8 ΗΓΗΟΚΣΖΣΔ ΥΡΟΝΟΜΔΡΗΓΗΩΝ 

ΥΧΡΑ ΓΗΑΜΟΝΖ ΤΝΟΛΟ % 

ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ& 

ΗΡΛΑΝΓΗΑ 589653 39,28% 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 197422 13,15% 

ΗΣΑΛΗΑ 135597 9,03% 

ΗΠΑΝΗΑ 92026 6,13% 

ΓΑΛΛΗΑ 78125 5,20% 

ΦΗΛΑΝΓΗΑ 64825 4,32% 

ΟΤΓΓΑΡΗΑ 49804 3,32% 

ΒΔΛΓΗΟ/ΟΛΛΑΝΓΗΑ 46094 3,07% 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 25764 1,72% 

ΔΛΛΑΓΑ 20587 1,37% 

ΡΧΗΑ 16911 1,13% 

ΣΔΥΗΑ 11006 0,73% 

ΛΟΗΠΔ ΥΧΡΔ ΔΤΡΧΠΖ 173218 11,54% 

ΤΝΟΛΟ 1501032 100% 

Πεγή: Έξεπλα ηεο RDO. The Christel DeHaan Tourism and Travel  Research Institute, 

University of Nottingham  
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Βιέπνπκε φηη ζηελ Διιάδα κέρξη ην 2008 δελ έρεη κεγάιε αλάπηπμε ε ρξνλνκεξηζηηθή 

κίζζσζε θαη απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο δηφηη πξνηηκνχληαη νη δηαθνπέο θιαζηθνχ ηχπνπ 

θαη φπνηνη επελδχνπλ θάπνηα ρξήκαηα πξνηηκνχλ λα αγνξάζνπλ θάπνηα εμνρηθή 

θαηνηθία. 

 

Αξηζκόο ζέξεηξσλ ζηελ Δπξώπε 

Ζ επξσπατθή βηνκεραλία ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο, ην 2007 απνηειείην απφ 1.312 

ζέξεηξα ζε νιφθιεξε ηελ Δπξσπατθή ρψξεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Τπήξρε κηα ζπγθέληξσζε ζηα ζέξεηξα ηεο Ηζπαλίαο, κε 26,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζέξεηξσλ , ε Ηηαιία κε 14,94% ησλ ζέξεηξσλ θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε 11,05%. 

Δπίζεο, ε Γαιιία θαη ε Πνξηνγαιία πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν αξηζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 

9,53% θαη 8,08% γηα ηελ θαζεκία. Αλ θαη κε ρακειφηεξν αξηζκφ ζέξεηξσλ 

(ζπγθξνηεκάησλ), ε Διιάδα, ε Φηλιαλδία, ε Γεξκαλία θαη ε Οπγγαξία έρνπλ 

ζεκαληηθή παξνπζία. 

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία γηα ηηο ρψξεο ηηο Δπξψπεο. 

       

ΠΗΝΑΚΑ 2.9 ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΡΔΣΡΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ 

ΥΧΡΑ ΤΝΟΛΟ % 

ΗΠΑΝΗΑ  345 26,30% 

ΗΣΑΛΗΑ 196 14,94% 

ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 145 11,05% 

ΓΑΛΛΗΑ 125 9,53% 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 106 8,08% 

ΔΛΛΑΓΑ 53 4,04% 

ΦΗΛΑΝΓΗΑ 43 3,28% 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 28 2,13% 

ΟΤΓΓΑΡΗΑ 28 2,13% 

ΒΔΛΓΗΟ/ΟΛΛΑΝΓΗΑ 7 0,53% 

ΣΔΥΗΑ 5 0,38% 

ΡΧΗΑ 1 0,08% 

ΛΟΗΠΔ ΥΧΡΔ 

ΔΤΡΧΠΖ 230 17,53% 

ΤΝΟΛΟ 1312 100% 

Πεγή: Έξεπλα ηεο RDO. The Christel DeHaan Tourism and Travel  Research Institute, 

University of Nottingham  
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Βιέπνπκε ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία απηά φηη ε Διιάδα έρεη κεγάιν πεξηζψξην 

αλάπηπμεο. Πνιιά απφ ηα ζέξεηξα (resorts) πνπ ήδε ππάξρνπλ ή θάπνηα ηα νπνία ζα 

ρηηζζνχλ  κπνξνχλ λα πάξνπλ ηελ θαηάιιειε άδεηα απφ ηνλ ΔΟΣ θαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ κε  ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε. 

 

Αξηζκόο κνλάδσλ (units) ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο  

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κνλάδσλ ζε επξσπατθά ζέξεηξα είλαη 73.540. Ζ Ηζπαλία 

είλαη ε θνξπθαία ζηελ αγνξά πξννξηζκνχ κε 31,22% φισλ ησλ κνλάδσλ. Άιιεο 

θνξπθαίεο αγνξέο πξννξηζκνχ κε βάζε ηηο κνλάδεο είλαη ε Ηηαιία, ε Πνξηνγαιία θαη ε 

Γαιιία κε 14,05%, 10% θαη 9% ηνπ ζπλφινπ ηεο επξσπατθήο ρξνλνκεξηζηηθήο 

κίζζσζεο κνλάδεο, αληίζηνηρα. Ζ βηνκεραλία ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο είλαη 

εμαπισκέλε ζε φιε ηελ Δπξψπε, φπσο θαίλεηαη απφ ην 19,43% ησλ επξσπατθψλ 

κνλάδσλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο. 

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία ησλ κνλάδσλ (units) ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο ζε 

φιε ηελ Δπξψπε. 

                             ΠΗΝΑΚΑ 2.10 ΑΡΗΘΜΟ ΜΟΝΑΓΩΝ (UNITS) ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ 

ΥΧΡΑ ΤΝΟΛΟ % 

ΗΠΑΝΗΑ  22955 31,22% 

ΗΣΑΛΗΑ 10334 14,05% 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 7345 9,99% 

ΓΑΛΛΗΑ 6621 9,00% 

ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 5351 7% 

ΔΛΛΑΓΑ 2307 3,14% 

ΦΗΛΑΝΓΗΑ 1491 2,03% 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 1386 1,88% 

ΟΤΓΓΑΡΗΑ 1202 1,63% 

ΣΔΥΗΑ 111 0,15% 

ΒΔΛΓΗΟ/ΟΛΛΑΝΓΗΑ 97 0,13% 

ΡΧΗΑ 49 0,07% 

ΛΟΗΠΔ ΥΧΡΔ 

ΔΤΡΧΠΖ 14291 19,43% 

ΤΝΟΛΟ 73540 100% 

Πεγή: Έξεπλα ηεο RDO. The Christel DeHaan Tourism and Travel  Research Institute, 

University of Nottingham  
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Σν 48% φισλ ησλ κνλάδσλ  ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο  είλαη ελφο ππλνδσκαηίνπ 

κνλάδεο ελψ ην 25% είλαη δχν ππλνδσκαηίσλ κνλάδεο (73% ηνπ ζπλφινπ). Σα Studios 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ κνλάδσλ ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο ζηελ 

Δπξψπε. 

 

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ην είδνο ησλ κνλάδσλ (units) αλά ρψξα. 

ΠΗΝΑΚΑ 2.11 ΔΗΓΟ ΜΟΝΑΓΩΝ (UNITS) ΑΝΑ ΥΩΡΑ 

ΥΧΡΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ STUDIOS 1- BED 2-BED 3-BED 4-BED 5-BED ΤΝΟΛΟ 

ΗΠΑΝΗΑ  177 1919 12970 7383 498 8 0 22955 

ΗΣΑΛΗΑ 478 2458 5413 1907 78 1 0 10334 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 202 2690 2936 1299 217 2 0 7346 

ΓΑΛΛΗΑ 216 2830 2744 786 45 2 0 6623 

ΖΝΧΜΔΝΟ 

ΒΑΗΛΔΗΟ 196 305 1598 2516 685 50 1 5351 

ΔΛΛΑΓΑ 164 850 1109 173 12 0 0 2308 

ΦΗΛΑΝΓΗΑ 15 357 581 393 132 13 0 1491 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 59 368 646 381 32 1 0 1487 

ΟΤΓΓΑΡΗΑ 67 554 463 112 4 1 0 1201 

ΣΔΥΗΑ 2 54 40 14 1 0 0 111 

ΒΔΛΓΗΟ/ΟΛΛΑΝΓΗΑ 2 10 42 28 15 0 0 97 

ΡΧΗΑ 4 0 33 8 4 0 0 49 

ΛΟΗΠΔ ΥΧΡΔ 

ΔΤΡΧΠΖ 1450 2261 6548 3644 370 18 0 14291 

ΤΝΟΛΟ 3032 14657 35119 18544 2092 95 1 73540 

Πεγή: Έξεπλα ηεο RDO. The Christel DeHaan Tourism and Travel  Research Institute, 

University of Nottingham  
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Αξηζκόο δηαλπθηεξεύζεσλ ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο. 

Σν 2007 ππήξραλ 67,6 εθαηνκκχξηα δηαλπθηεξεχζεηο ζηελ Δπξψπε. Ζ Ηζπαλία 

αληηπξνζψπεπε 21,9 εθαηνκκχξηα δηαλπθηεξεχζεηο, αθνινπζνχκελε απφ ηελ Ηηαιία κε 

8,68 εθαηνκκχξηα, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε 6,57 εθαηνκκχξηα, ηελ Πνξηνγαιία θαη ηε 

Γαιιία κε 6,36 εθαηνκκχξηα θαη 5,25 εθαηνκκχξηα αληίζηνηρα. 

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηηο δηαλπθηεξεχζεηο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο ζηελ Δπξψπε. 

(ηα πνζά είλαη ζε ρηιηάδεο) 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.12 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΩΝ ΥΡΟΝΟΜΔΡΗΣΗΚΖ 

ΜΗΘΩΖ 

ΥΧΡΑ ΤΝΟΛΟ 

ΗΠΑΝΗΑ 21.952 

ΗΣΑΛΗΑ 8.680 

ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 6.572 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 6.359 

ΓΑΛΛΗΑ 5.251 

ΔΛΛΑΓΑ 1.752 

ΦΗΛΑΝΓΗΑ 1.531 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 1.213 

ΟΤΓΓΑΡΗΑ 927 

ΒΔΛΓΗΟ/ΟΛΛΑΝΓΗΑ 109 

ΣΔΥΗΑ 89 

ΡΧΗΑ 45 

ΛΟΗΠΔ ΥΧΡΔ 

ΔΤΡΧΠΖ 13.110 

ΤΝΟΛΟ 67.590 

Πεγή: Έξεπλα ηεο RDO. The Christel DeHaan Tourism and Travel  Research Institute, 

University of Nottingham  

 

Ζ Διιάδα θαηέρεη ηελ 6
ε
 ζέζε, φκσο απέρεη ζρεδφλ 4 εθαηνκκχξηα δηαλπθηεξεχζεηο 

απφ ηε 5
ε
 ζηελ θαηάηαμε Γαιιία. 13,1 εθαηνκκχξηα δηαλπθηεξεχζεηο κνηξάδνληαη ζηηο 

ππφινηπεο ρψξεο ηηο Δπξψπεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κεγάιε δηαζπνξά ησλ 

δηαλπθηεξεχζεσλ ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ άξα ζε φιεο ηηο ρψξεο 

ππάξρνπλ δείγκαηα ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε. 
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Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθεη ηηο δηαλπθηεξεχζεηο αλά ρψξα θαη αλά είδνο 

κνλάδαο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.13 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΩΝ ΑΝΑ ΥΩΡΑ ΚΑΗ ΑΝΑ ΔΗΓΟ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΥΧΡΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ STUDIOS 1- BED 2-BED 3-BED 4-BED 5-BED 

ΗΠΑΝΗΑ 124040 1343160 9078720 10336480 1045800 23520 0 

ΖΝΧΜΔΝΟ 

ΒΑΗΛΔΗΟ 137480 213780 1118600 3521840 1438500 138880 2800 

ΓΑΛΛΗΑ 151200 1981280 1919260 1100400 93660 5040 0 

ΗΣΑΛΗΑ 334320 1720600 3798100 2600520 163800 2800 0 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 141260 1883000 2054920 1818600 455700 5600 0 

ΦΗΛΑΝΓΗΑ 10360 249900 406840 550480 277620 35280 0 

ΔΛΛΑΓΑ 114940 594720 776160 242200 24360 0 0 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 41020 257460 451920 393120 67200 2800 0 

ΟΤΓΓΑΡΗΑ 47180 388080 324380 156520 8820 2240 0 

ΒΔΛΓΗΟ/ΟΛΛΑΝΓΗΑ 1260 6860 29400 39200 31920 0 0 

ΣΔΥΗΑ 1400 38080 27720 19600 2100 0 0 

ΡΧΗΑ 2800 0 22960 11200 8400 0 0 

ΛΟΗΠΔ ΥΧΡΔ 

ΔΤΡΧΠΖ 1015400 1582700 4583600 5102160 776160 50400 0 

ΤΝΟΛΟ 2122400 10259620 24583580 25961320 4394040 266560 2800 

ΠΟΟΣΟ 3,14 15,18 36,37 38,41 6,5 0,39 0 

Πεγή: Έξεπλα ηεο RDO. The Christel DeHaan Tourism and Travel  Research Institute, 

University of Nottingham  

 

 

Παξαηεξνχκε φηη ζηε Διιάδα νη πεξηζζφηεξεο δηαλπθηεξεχζεηο έγηλαλ ζε κνλάδεο ελφο 

δσκαηίνπ θαη αθνινπζνχλ ηα studios. 
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Δγθαηαζηάζεηο ζηα ζέξεηξα ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο. 

Ζ ιίζηα ησλ δηαθνξεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ κπνξεί λα πθίζηαληαη ζε έλα ζέξεηξν 

είλαη εθηελήο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη πην θνηλέο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

παξέρνληαη κέζα ζηα ζέξεηξα. 

 

 

                             ΠΗΝΑΚΑ 2.14 ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΝΣΟ ΘΔΡΔΣΡΩΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ    

(FACILITIES) ΠΟΟΣΟ 

ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ 84% 

ΠΗΗΝΑ 74% 

ΑΟΤΝΑ 43% 

ΣΔΝΗ 38% 

ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ-SPA 31% 

ΠΑΡΑΛΗΑ 20% 

ΚΗ 10% 

ΓΚΟΛΦ 9% 

Πεγή: Έξεπλα ηεο RDO. The Christel DeHaan Tourism and Travel  Research Institute, 

University of Nottingham  

 

Πάλσ απφ 33.000 ηδηνθηήηεο ρξνλνκεξηδίσλ απάληεζαλ ζε έξεπλα ηεο RDO (RESORT 

DEVELOPMENT ORGANIZATION) ην 2008. Δπηιέρζεθαλ δψδεθα ρψξεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα επέηξεςαλ λα ρηηζηεί αθξηβήο εηθφλα ηεο επξσπατθήο αγνξάο 

ρξνλνκεξηδίσλ. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ ηδηνθηεηψλ timeshare ζηελ Δπξψπε είλαη 

ζρεδφλ 55 ρξνλψλ. Σν 66.6% ησλ εξσηεζέλησλ ηεο έξεπλαο είλαη κεηαμχ 45 θαη 64 

ρξνλψλ, ελψ 15.1% είλαη 35-44 ρξνλψλ θαη 15.9% είλαη 65 ρξνλψλ ή πεξηζζφηεξν. 

χκθσλα κε έξεπλα ηεο RDO ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ηδηνθηεηψλ ρξνλνκεξηδίσλ ζηελ 

Δπξψπε είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηεο δηαθνπέο ηνπο. 
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ΠΟΟΣΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ

2,30%

5,20%

19,40%

22,10%

51%

ΠΟΛΤ ΑΠΟΓΟΗΣΔΤΜΔΝΟΙ

ΑΠΟΓΟΗΣΔΤΜΔΝΟΙ

ΟΤΓΔΣΔΡΟΙ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟΙ

ΠΟΛΤ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟΙ

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2.2 ΠΟΟΣΑ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΠΔΛΑΣΩΝ 

ΥΡΟΝΟΜΔΡΗΣΗΚΖ ΜΗΘΩΖ 

Πεγή: Έξεπλα ηεο RDO. The Christel DeHaan Tourism and Travel  Research Institute, 

University of Nottingham  

 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ γξάθεκα ην 51%  ησλ εξσηεζέλησλ θαη ηδηνθηεηψλ 

ρξνλνκεξηδίσλ είλαη πνιχ πην ηθαλνπνηεκέλνη κε ηεο δηαθνπέο ηνπο κε ζχκβαζε 

ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο. Σν 22,1% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη, ην 19,3 φηη είλαη ην ίδην ηθαλνπνηεκέλνη φπσο θαη κε νπνηνδήπνηε είδνο 

δηαθνπψλ ελψ κφιηο ην 2,3% δελ έκεηλε ηθαλνπνηεκέλν κε ηεο δηαθνπέο ηνπ ζε 

ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα κε ζχκβαζε timesharing.  
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χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα ζρεδφλ έλα ηέηαξην ησλ Δπξσπαίσλ ηδηνθηεηψλ timeshare 

έρνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπο ην ρξνλνκεξίδην γηα ιηγφηεξν απφ 5 έηε (23.4%). Έλα  

22.3%  αγφξαδε ρξνλνκεξίδην γηα  11 έσο 15 ρξφληα. Σν 23% ήηαλ αγφξαζε 

ρξνλνκεξίδηα  γηα 16 ή πεξηζζφηεξα έηε.  

Αθνινπζεί αλαιπηηθφ δηάγξακκα. 

 

12,80%
10,60%

15,10% 14,40%

22,30%

18,30%

6,50%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

μέσπι

3σπόνια

4-5 σπόνια 6-8 σπόνια 9-10σπόνια 11-15σπόνια 16-20σπόνια πάνω από

20 σπόνια 

ΥΡΟΝΙΑ 

Π
Ο


Ο


Σ

Α

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2.3 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΣΟΥΖ ΣΩΝ ΥΡΟΝΟΜΔΡΗΓΗΩΝ 

Πεγή: Έξεπλα ηεο RDO. The Christel DeHaan Tourism and Travel  Research Institute, 

University of Nottingham  

 

Οη ηδηνθηήηεο Timeshare ξσηήζεθαλ πφζν αγφξαζαλ ην ρξνλνκεξίδην ηνπο . Κάησ απφ 

ην έλα ηξίην (29.9%) ησλ ηδηνθηεηψλ απνθξίζεθε φηη είραλ πιεξψζεη θάησ απφ €6,500. 

Ζ πην θνηλή ηηκή ήηαλ αλάκεζα ζε €6,500- €12,999 (39.9%) θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ 

ησλ ηδηνθηεηψλ δήισζε φηη είραλ πιεξψζεη €26,000 ή πεξηζζφηεξα (7%). Ζ κέζε ηηκή 

αγνξάο πνπ πιεξψλεηαη είλαη €11,111.  
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Αθνινπζεί αλαιπηηθφ δηάγξακκα. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2.4 ΜΔΖ ΣΗΜΖ ΑΓΟΡΑ ΥΡΟΝΟΜΔΡΗΓΗΩΝ 

Πεγή: Έξεπλα ηεο RDO. The Christel DeHaan Tourism and Travel  Research Institute, 

University of Nottingham  

 

Απφ ηελ άπνςε κέζεο ηηκήο αγνξάο ρξνλνκεξηδίσλ απφ ηελ εδξεχνπζα ρψξα, ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ηδηνθηήηεο απφ ηε Γεξκαλία θαη Βέιγην/Οιιαλδία 

πιήξσζαλ θαηά κέζν φξν ηα κεγαιχηεξα πνζά, 15016€ θαη 15008€ αληίζηνηρα, απφ 

νπνηαδήπνηε άιιε ππεθνφηεηα γηα ην timeshare ηνπο. Οη ηδηνθηήηεο απφ ηε Φηλιαλδία, 

ηελ Οπγγαξία θαη ηελ Διιάδα πιήξσζαλ ηα ιηγφηεξα, 8932€, 7395€ θαη 6834€ 

αληίζηνηρα. 

Οη ππεχζπλνη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Timeshare ξσηήζεθαλ γηα ηνλ αξηζκφ 

πξνγξακκάησλ πνπ είραλ ζπκπιεξψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2002-2007. Ο 

κέζνο αξηζκφο πξνγξακκάησλ πνπ νινθιεξψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

πεξηφδνπ είλαη 4.1 πξνγξάκκαηα αλά ππεχζπλν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ timesharing. 

Σν 41% ησλ ππεχζπλσλ γηα ηελ αλάπηπμε timeshare δήισζε φηη είραλ ζπκπιεξψζεη 

επηά πξνγξάκκαηα κεηαμχ 2002 θαη 2007, ελψ 29.3% είρε νινθιεξψζεη ηα δχν 

πξνγξάκκαηα θαη 13.1% είραλ ζπκπιεξψζεη έλα πξφγξακκα. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2.5 ΑΝΑΠΣΤΞΖ TIMESHARE- ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

Πεγή: Έξεπλα ηεο RDO. The Christel DeHaan Tourism and Travel  Research Institute, 

University of Nottingham  

 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα βιέπνπκε φηη ην 41% ησλ ππεχζπλσλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ timesharing δήισζε φηη είραλ ζπκπιεξψζεη επηά πξνγξάκκαηα κεηαμχ 2002-2007, 

ελψ ην 29,3% είρε νινθιεξψζεη δχν πξνγξάκκαηα θαη ην 13.1%  είραλ ζπκπιεξψζεη 

έλα πξφγξακκα. Σν 9.7% ησλ ππεχζπλσλ δήισζαλ φηη νινθιήξσζαλ ηέζζεξα 

πξνγξάκκαηα θαη ην 5,5% νινθιήξσζαλ πέληε πξνγξάκκαηα. 

ζνλ αθνξά ηηο πσιήζεηο θαη δηαδηθαζία κάξθεηηλγθ ηεο αλάπηπμεο timeshare ε 

πιεηνςεθία (98.3%) φισλ ησλ ππεχζπλσλ γηα ηελ αλάπηπμε επηηεξνχλ νη ηηο πσιήζεηο 

θαη ηε δηαδηθαζία κάξθεηηλγθ ηεο. Ληγφηεξν απφ 1%  φισλ ησλ ππεχζπλσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε επηηήξεζε απιψο ηε δηαδηθαζία κάξθεηηλγθ ηεο αλάπηπμεο timeshare 

αθήλνληαο ηηο πσιήζεηο ζε κηα εμσηεξηθή νξγάλσζε. Έλα πεξαηηέξσ 0.8% 

ρξεζηκνπνηεί κηα εμσηεξηθή νξγάλσζε γηα λα ρεηξηζηεί θαη ηηο πσιήζεηο θαη ηε 

δηαδηθαζία κάξθεηηλγθ. 
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Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηηο ηηκέο  αλά θαηεγνξία κνλάδαο θαη ην κέζν φξν ηεο ακνηβήο 

ζπληήξεζεο (maintenance fees).  

Οη ηηκέο ηνπ πίλαθα αλαγξάθνληαη ζε επξψ. 

 

              ΠΗΝΑΚΑ 2.15 ΣΗΜΔ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ & ΑΜΟΗΒΖ ΤΝΣΖΡΖΖ 

 

ΜΔΖ ΣΗΜΖ 

ΠΧΛΖΖ 

ΑΜΟΗΒΖ ΤΝΣΖΡΖΖ 

(maintenance fees) 

STUDIOS 8494 294 

1-BED 9526 363 

2-BED 11051 434 

3-BED 14291 595 

ΑΛΛΟ 40736 535 

Πεγή: Έξεπλα ηεο RDO. The Christel DeHaan Tourism and Travel  Research Institute, 

University of Nottingham  

 

Σέινο απφ ηελ έξεπλα πξνζδηνξίζηεθαλ θάπνηεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ βηνκεραλία 

ηεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο. Ζ Δπξσπατθή βηνκεραλία  timeshare ην 2007 παξήγαγε 

πάλσ απφ 1,6 εθαηνκκχξηα επξψ δαπάλεο.  

Δμεηάδνληαο κφλν ηηο δψδεθα επξσπατθέο ρψξεο πνπ πήξαλ κέξνο ζηε έξεπλα, νη 

δαπάλεο πνπ παξάρζεθαλ είλαη 1.4 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Σν 34% απηνχ ηνπ ζπλφινπ 

αληηζηνηρεί ζηηο δαπάλεο πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο βξεηαλνχο ηδηνθηήηεο timeshare. 

Με ηε ρξήζε ησλ δεπηεξνβάζκησλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο timeshare εθηφο ηεο 

Δπξψπεο, ππνινγίδεηαη φηη έλα πνζφ 187.3 εθαηνκκπξίσλ επξψ παξάγεηαη απφ ηνπο 

ηδηνθηήηεο timeshare απφ άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο γεληθέο επξσπατθέο δαπάλεο πνπ παξήρζεζαλ ην 2007 δειαδή 

1.6 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, 551.4 εθαηνκκχξηα επξψ (34.3% απφ ην ζχλνιν) μνδεχηεθε 

απφ ηνπο Βξεηαλνχο ηδηνθηήηεο timeshare, ελψ 144 εθαηνκκχξηα επξψ μνδεχηεθε απφ 

ηνπο Γεξκαλνχο  ηδηνθηήηεο timeshare. Έλα πνζφ ηεο ηάμεσο ησλ 136.6 εθαηνκκπξίσλ 

επξψ μνδεχηεθε απφ ηνπο Ηζπαλνχο ηδηνθηήηεο ελψ 116.9 εθαηνκκχξηα επξψ ήηαλ νη 

δαπάλεο πνπ παξήρζεζαλ απφ ηνπο Ηηαινχο ηδηνθηήηεο. 
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Δπηπιένλ, νη ηδηνθηήηεο timeshare απφ ηελ Φηιαλδία παξήγαγαλ 111.8 εθαηνκκχξηα 

επξψ απφ ηηο ζπλνιηθέο  δαπάλεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ timeshare ηνπο ην 

2007, νη Οχγγξνη ηδηνθηήηεο μφδεςαλ 81.3 εθαηνκκχξηα επξψ, νη ηδηνθηήηεο απφ ην 

Βέιγην θαη ηελ Οιιαλδία μφδεςαλ 64.5 εθαηνκκχξηα επξψ. Οη Γάιινη ηδηνθηήηεο 

timeshare μφδεςαλ 62.4 εθαηνκκχξηα επξψ ζηηο δηαθνπέο timeshare ην 2007 ελψ νη 

Πνξηνγάινη ηδηνθηήηεο timeshare μφδεςαλ 57.5 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Δπίζεο νη Έιιελεο ηδηνθηήηεο timeshare μφδεςαλ € 45.9 εθαηνκκχξηα θαη νη ηδηνθηήηεο 

απφ ηε Ρσζία μφδεςαλ 33.4 εθαηνκκχξηα επξψ. Σέινο, νη ηδηνθηήηεο απφ ηελ Σζερία 

μφδεςαλ 14.5 εθαηνκκχξηα επξψ ζηηο δηαθνπέο timeshare ην 2007. 

Αθνινπζεί δηάγξακκα κε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θάζε ρψξαο φζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο 

ζε δηαθνπέο timeshare. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2.6 ΠΟΟΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΑΠΑΝΔ ΓΗΑΚΟΠΩΝ 

TIMESHARE ΑΝΑ ΥΩΡΑ 

Πεγή: Έξεπλα ηεο RDO. The Christel DeHaan Tourism and Travel  Research Institute, 

University of Nottingham  

 

 

 

 

 

 

 



 65 

 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα αθνξά ηηο αγνξέο ρξνλνκεξηδίσλ αλά ρψξα ην 2007. Ο 

νηθνλνκηθφο ππνινγηζκφο ησλ δαπαλψλ ησλ αγνξψλ timeshare απφ ηνπο επξσπαίνπο 

ηδηνθηήηεο είλαη βαζηζκέλνο ζηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηελ έξεπλα, 

ζπγθεθξηκέλα ηε κέζε ηηκή αγνξάο ην 2007 θαη ην πνζνζηφ ησλ ηδηνθηεηψλ timeshare 

πνπ επηβεβαίσζαλ φηη είραλ αγνξάζεη πεξηζζφηεξα ρξνλνκεξίδηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

2007. 

Απηφ ην ζηνηρείν ιακβάλεηαη γηα θάζε κηα απφ ηηο δψδεθα ρψξεο ππφ εμέηαζε ζε απηήλ 

ηελ κειέηε. Δπηπιένλ, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δεπηεξνβάζκηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ηδηνθηεηψλ timeshare αλά ρψξα θαηνηθίαο.  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2.7 ΑΓΟΡΑ ΥΡΟΝΟΜΔΡΗΓΗΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ 

Πεγή: Έξεπλα ηεο RDO. The Christel DeHaan Tourism and Travel  Research Institute, 

University of Nottingham  

 

ζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο πνπ παξάγνληαη απφ ηηο ακνηβέο ζπληήξεζεο timeshare 

(maintenance fees) ην 2007 ήηαλ 618.2 εθαηνκκχξηα επξψ ιακβάλνληαο ππφςε ην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ Δπξσπαίσλ ηδηνθηεηψλ timeshare γηα ηηο δψδεθα ρψξεο πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. Απφ ην γεληθφ πνζφ ησλ 618.2 εθαηνκκπξίσλ επξψ, ην 83% 

έρνπλ μνδεπηεί κέζα ζηελ Δπξψπε (513.4 εθαηνκκχξηα επξψ)ελψ 11% έρεη μνδεπηεί 

ζηελ Βφξεηα Ακεξηθή θαη ηελ Καξατβηθή (66.1 εθαηνκκχξηα επξψ). 
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Οη Βξεηαλνί μφδεςαλ 292.1 εθαηνκκχξηα επξψ ζηηο ακνηβέο ζπληήξεζεο timeshare ην 

2007 πνπ είλαη 47% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα ηηο ακνηβέο ζπληήξεζεο απφ ηηο 

δψδεθα επξσπατθέο ρψξεο πνπ κειεηήζεθαλ.  

 

Σα πνζά ηνπ πίλαθα είλαη ζε επξψ. 

ΠΗΝΑΚΑ 2.16 ΠΟΑ ΓΗΑ ΑΜΟΗΒΔ ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΒΡΔΣΑΝΗΑ 292,1 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 107,2 

ΗΠΑΝΗΑ  34,1 

ΗΣΑΛΗΑ 58,7 

ΦΗΛΑΝΓΗΑ 22,2 

ΟΤΓΓΑΡΗΑ 15,5 

ΒΔΛΓΗΟ/ΟΛΛΑΝΓΗΑ 25 

ΓΑΛΛΗΑ 33,8 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 10,5 

ΡΧΗΑ 8,1 

ΣΔΥΗΑ 4,3 

ΔΛΛΑΓΑ 6,8 

ΤΝΟΛΟ 618,2 

Πεγή: Έξεπλα ηεο RDO. The Christel DeHaan Tourism and Travel  Research Institute, 

University of Nottingham  
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ε πνζνζηά επί ηνπ ζπλφινπ ηα παξαπάλσ λνχκεξα θαηαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.17 ΑΜΟΗΒΔ ΤΝΣΖΡΖΖ Δ ΠΟΟΣΑ 

ΒΡΔΣΑΝΗΑ 47% 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 17% 

ΗΠΑΝΗΑ  6% 

ΗΣΑΛΗΑ 9% 

ΦΗΛΑΝΓΗΑ 4% 

ΟΤΓΓΑΡΗΑ 2% 

ΒΔΛΓΗΟ/ΟΛΛΑΝΓΗΑ 4% 

ΓΑΛΛΗΑ 5% 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 2% 

ΡΧΗΑ 1% 

ΣΔΥΗΑ 1% 

ΔΛΛΑΓΑ 1% 

Πεγή: Έξεπλα ηεο RDO. The Christel DeHaan Tourism and Travel  Research Institute, 

University of Nottingham  

 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο είλαη ην εμήο. Σα δχν ηξίηα ησλ 

Δπξσπαίσλ ηδηνθηεηψλ timeshare έρνπλ αγνξάζεη ζην εμσηεξηθφ ελψ ην έλα ηξίην 

αγφξαζαλ ζηε ρψξα ηνπο. Ζ πξνηίκεζε γηα έλαλ πξννξηζκφ ζην εμσηεξηθφ ππεξέρεη 

ηεο πξνηίκεζεο γηα ηελ εγρψξηα αγνξά. Δίλαη πνιχ ελδηαθέξνλ φηη νη ηδηνθηήηεο απφ 

ηελ Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία, ηελ Πνξηνγαιία, ηελ Διιάδα, ηε Φηλιαλδία θαη ηελ Οπγγαξία 

είλαη απηνί πνπ πξνηηκνχλ λα αγνξάζνπλ ρξνλνκεξίδηα ζηε ρψξα ηνπο. Αληίζεηα, 

ηδηνθηήηεο απφ ηηο βφξεηεο ρψξεο φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην Βέιγην, ηελ Οιιαλδία, 

ηελ Γεξκαλία θαη ηελ Γαιιία πξνηηκνχλ λα αγνξάδνπλ δηαθνπέο timeshare ζην 

εμσηεξηθφ. 
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2.10 ΤΓΚΡΗΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ TIMESHARE ΜΔ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ  2001-2007 

 

Ο αξηζκφο ησλ μελνδνρείσλ θαη άιισλ παξφκνησλ επηρεηξήζεσλ  ζηηο επξσπατθέο 

ρψξεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα κεηψζεθε θαηά 2,4%
9
 ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

2001 έσο 2007, ελψ ν αξηζκφο  ησλ παξαζεξηζηηθψλ δηαθνπψλ (holiday dwellings) 

κεηψζεθε ζηελ ίδηα πεξίνδν θαηά 3,9%
10

.  

Δπνκέλσο ζε απηήλ ηελ επηαεηή πεξίνδν, ν αλεθνδηαζκφο απηψλ ησλ δχν ηχπσλ 

ηνπξηζκνχ έρεη ππνζηεί κηα κείσζε, ελψ ν αξηζκφο παξαδνζηαθψλ ζέξεηξσλ timeshare 

έρεη παξακείλεη ζηαζεξφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ. Ζ κέγηζηε πεξίνδνο 

αλάπηπμεο γηα ηελ επξσπατθή βηνκεραλία Timeshare εκθαλίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 θαη ηεο πξφσξεο δεθαεηίαο ηνπ '90. Ο ξπζκφο ηεο αχμεζεο άξρηζε 

λα επηβξαδχλεηαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 ιφγσ δηάθνξσλ παξαγφλησλ, θπξίσο 

ιφγσ ηεο εηζαγσγήο ηεο λέαο λνκνζεζίαο, ε νπνία νδήγεζε ζηε ζπλέρεηα ζηελ 

εηζαγσγή απφ κεξηθέο επξσπατθέο θπβεξλήζεηο ζχλζεησλ λνκηθψλ δνκψλ. Δπίζεο 

επεξεάζηεθε απφ κηα αχμεζε ζην εηζφδεκα δηάζεζεο ζηηο επξσπατθέο νηθνγέλεηεο, κε 

ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ζηηο αγνξέο ησλ ζπηηηψλ. 

Ο μελνδνρεηαθφο ηνκέαο ζηελ Δπξψπε εμέζεζε ην 2007 έλα πνζνζηφ πιεξφηεηαο ηεο 

ηάμεσο ηνπ 35.7%, ελψ ε επξσπατθή βηνκεραλία Timeshare ζπγθέληξσζε έλα κέζν 

επίπεδν πιεξφηεηαο ηεο ηάμεσο ηνπ  71.7% ζηα νινθιεξσκέλα επξσπατθά ζέξεηξα. 

Σν πνζνζηφ αχμεζεο ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ηνπξηζηψλ ζηελ Δπξψπε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2001- 2007 είλαη αξλεηηθφ. Ο αξηζκφο ηνπξηζηψλ έρεη κεησζεί 

θαηά 15% ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ. ε αληίζεζε, ε επξσπατθή βηνκεραλία 

Timeshare ζεκεηψλεη αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ηδηνθηεηψλ γηα ηελ ίδηα πεξίνδν, δειαδή 

7.22%. Δληνχηνηο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε αχμεζε απφ ηελ άπνςε ησλ ηδηνθηεηψλ 

ζηελ Δπξψπε είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νξηαθή δεδνκέλνπ φηη ε είζνδνο ησλ 

θαηλνχξγησλ ηδηνθηεηψλ κέζσ ησλ πσιήζεσλ ηζνξξνπεί γεληθά ηελ πηψζε απφ ηνπο 

πξνεγνχκελνπο ηδηνθηήηεο. 

 

 

 

                                                
9
 ην πνζνζηά απηφ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε Διιάδα θαη ε Ρσζία 

10 ην πνζνζηά απηφ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε Διιάδα, ε Ρσζία θαη ε Πνξηνγαιία 
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πκπεξαζκαηηθά, απηή ε κειέηε θαη ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθηεθαλ ζε απηή ηελ 

ελφηεηα, απεηθνλίδνπλ κηα ζεηηθή εηθφλα ηεο βηνκεραλίαο timeshare.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

ΜΔΗΓΜΑ MARKETING ΚΑΗ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

ηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν παξαηεξείηαη κηα ζηαζεξή αλαινγία ζηαζεξψλ εμφδσλ θαη 

σο εθ ηνχηνπ νη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ κε αξθεηά κεγάια πεξηζψξηα θέξδνπο. Ζ 

επρέξεηα θηλήζεσλ ζηελ ηηκνιφγεζε είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ ελ ιφγσ 

θιάδνπ, φκσο ε ηηκνιφγεζε πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο 

επηρείξεζεο, ν ζεκαληηθφηεξνο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνχ 

θέξδνπο θαη ε νκαιή έληαμή ηεο κνλάδαο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

 

3.1 ΠΡΟΗΟΝ 

 

Σν μελνδνρεηαθφ πξντφλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηαιχκαηνο δελ ζα είλαη ηππηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν θαηάιπκα ζα είλαη ηξηψλ αζηέξσλ θαη ζα δνπιέςεη κε 

δπν ηξφπνπο. Κάπνηα δσκάηηα ζα πξνσζεζνχλ γηα ρξήζε κε ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε 

θαη ηα ππφινηπα ζα ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ θιαζηθφ ηξφπν δηαθνπψλ. 

 Ζ ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε είλαη δηαθνξνπνίεζεο θαζψο δελ 

ππάξρεη θάπνην άιιν θαηάιπκα ζηελ πεξηνρή πνπ λα πξνζθέξεη δηαθνπέο κε 

ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε. Θα πξνζθέξεη έλα λέν γηα ηελ πεξηνρή πξντφλ πνπ ζα 

βνεζήζεη ζηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. Σν μελνδνρείν ζα ιεηηνπξγεί απφ 

Μάξηην κέρξη Ννέκβξην. Γειαδή ζα πξνζθέξεη ηα δσκάηηα ηνπ γηα ρξνλνκίζζσζε  

ελλέα κήλεο αιιά θαη ηα ππφινηπα δσκάηηα ζα είλαη ζηε δηάζεζε άιισλ πειαηψλ. 

χκθσλα κε ηνλ ΔΟΣ κφλν ην 70% ησλ δσκαηίσλ θάζε θαηαιχκαηνο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη κε ζχκβαζε time sharing. Γηα απηφ ην ιφγν ην ηξία απφ ηα έμη 

δηακεξίζκαηα ηχπνπ studio ζα εληαρζνχλ ζην ζχζηεκα ρξνλνκίζζσζεο.  
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θνπφο ηεο κνλάδαο είλαη λα απνθνκίζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα νθέιε απφ ην 

κείγκα ηνπ πξντφληνο πνπ απηή πξνζθέξεη. Σα νθέιε πνπ πξνζδνθά ε κνλάδα λα 

απνθνκίζεη κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ είηε ζε ρξεκαηηθνχο φξνπο, είηε ζε πνζνζηφ 

καθξνπξφζεζκεο επηβίσζεο θαη θαηαμίσζεο ζηελ πεξηνρή. 

 

Ζ ππεξεζίεο ηνπ μελνδνρείνπ « ΓΔΛΔΑΡ» είλαη νη εμήο: 

 Υψξν γηα ην ζεξβίξηζκα πξσηλνχ γηα 40 άηνκα. 

 Σειέθσλν θαη internet ζε θάζε δσκάηην. 

 Πξφζβαζε ζην internet ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

 Γσκάηηα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ (κε θιηκαηηζκφ, ληνπδηέξα κε πδξνκαζάδ) 

 Parking πειαηψλ. 

 Κήπν κε παηδηθή ραξά γηα ηα παηδηά ησλ πειαηψλ. 

 

3.2 ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο κνλάδαο αθνινπζεί ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ 

δίλνληαη απφ ηελ βαζηθή ζηξαηεγηθή ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ φπσο 

πξναλαθέξζεθε είλαη απηή ηεο δηαθνξνπνίεζεο.  

 

ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ ε ππφ κειέηε μελνδνρεηαθή κνλάδα αθνινπζεί έρνπλ 

ιεθζεί ππφςε νη αθφινπζεο παξάκεηξνη: 

 Οη πξνβιέςεηο ηεο αγνξάο γηα ηελ δήηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνπξηζηηθνχ    

             πξντφληνο. 

 Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ αληαγσληζηηθέο μελνδνρεηαθέο  

            κνλάδεο. 

 Οη πξννπηηθέο εμέιημεο ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

 Σν επίπεδν ηηκψλ λα είλαη αλάινγν ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ απφ ηελ  

            κνλάδα ππεξεζηψλ. 

 Ζ κέζε ηηκή πψιεζεο ρξνλνκεξηδίσλ ζηελ Δπξψπε. 
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3.3 ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΖΜΑ 

 

Ζ ππφ ίδξπζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζα νλνκαζηεί «ΓΔΛΔΑΡ». Ζ νλνκαζία είλαη ζηα 

ειιεληθά δηφηη ν επηρεηξεκαηίαο ήζειε λα θξαηήζεη ειιεληθφ «ραξαθηήξα» ζην 

θαηάιπκά ηνπ θαη λα κελ επεξεαζηεί απφ ηηο ηάζεηο ηεο επνρήο πνπ επηβάινπλ  θπξίσο 

αγγιηθέο επσλπκίεο.  

Δπίζεο ιφγσ ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δειεάδεη ηνλ θαζέλα κε ηε καγεπηηθή ζέα, ηελ 

παξαιία θαη ην ειηνβαζίιεκα ζεσξήζεθε σο ην θαηαιιειφηεξν εκπνξηθφ ζήκα.  

Ζ νλνκαζία απηή επηιέρζεθε επίζεο ιφγσ επθνιίαο ζηελ απνκλεκφλεπζε θαη απφ ηνπο 

έιιελεο θαη ηνπο αιινδαπνχο δπλεηηθνχο πειάηεο. Σν εκπνξηθφ ζήκα πξνδηαζέηεη ηνλ 

ππνςήθην πειάηε γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ θαηαιχκαηνο. 

 

Ζ αγγιηθή κεηάθξαζε ηεο ιέμεο δέιεαξ είλαη ην «temp» πνπ θάλεη ηνλ εθάζηνηε 

πειάηε λα ζέιεη  λα αγνξάζεη δηαθνπέο ζηελ καγεπηηθή πεξηνρή θαη ην δεζηφ θαη 

θηιφμελν θαηάιπκα πνπ ηνπ πξνηείλεη ν επηρεηξεκαηίαο. 

Αθνινπζεί θσηνγξαθία ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ηνπ μελνδνρείνπ. 
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3.4 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΧΘΖΖ 

 

Σν κάξθεηηλγθ φζνλ αθνξά ηελ πξνψζεζε ησλ ρξνλνκεξηδίσλ ζα γίλεη απφ ηνλ 

επηρεηξεκαηία θαη φρη απφ εηαηξία πξνψζεζεο. Απηφ ζα ζπκβεί δηφηη, αλ αλαιάβεη ην 

marketing εηαηξία πξνψζεζεο ηα έμνδα γηα ην marketing ζα εθηνμεπζνχλ ζην 70% ηεο 

ηηκήο πψιεζήο ηνπο.  

ηε πεξίπησζε πνπ ν επηρεηξεκαηίαο αλαιάβεη ηελ πξνψζεζε ηα έμνδα κάξθεηηλγθ ησλ 

δσκαηίσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζηε ζχκβαζε time sharing ζα θηάλεη ην 25%  ηεο ηηκήο 

πψιεζεο ηνπο. Γηα ηα ππφινηπα δσκάηηα ζα γίλεη δηαθήκηζε κε δηάθνξνπο ηξφπνπ πνπ 

αλαιχνληαη παξαθάησ. 

Γηαθήκηζε ηνπ μελνδνρείνπ ζα γίλεηαη κέζσ δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ αιιά θαη κέζσ 

δηαδηθηχνπ. Βαζηθφο ηξφπνο δηαθήκηζεο είλαη θαη ε χπαξμε κίαο ζσζηά 

θαηαζθεπαζκέλεο ζειίδαο ζην δηαδίθηπν.  

Οη ρξήζηεο ηνπ internet είλαη πάξα πνιινί θαζψο επίζεο θαη απηνί πνπ επηιέγνπλ ηηο 

δηαθνπέο ηνπο κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ. Θεσξνχλ φηη γιπηψλνπλ ρξφλν θαη ρξήκα, κε ην 

λα κελ θαηαθεχγνπλ ζε πξαθηνξεία αιιά ζε ηζηνζειίδεο μελνδνρείσλ γηα ηελ πην 

πξνζσπηθή επηινγή. Σα δσκάηηα πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ κε time sharing έρνπλ θχξην 

ζηφρν πειάηεο ηνπ εμσηεξηθνχ άξα είλαη επθνιφηεξν θαη γηα ηνλ επηρεηξεκαηία αιιά 

θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο πειάηεο λα ππάξρεη ζειίδα ζην δηαδίθηπν. πλεπψο, ε 

ηζηνζειίδα ηνπ μελνδνρείνπ ζα πξέπεη λα πξνζειθχεη ηνλ εθάζηνηε δπλεηηθφ πειάηε, 

λα έρεη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο κνλάδαο, άθζνλν θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαζψο θαη 

ρξήζηκα links γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Υαλίσλ.  

Δπηπξνζζέησο, κεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

θαηαρσξήζεηο ηνπ μελνδνρείνπ ζε αλάινγα sites, φπσο πξαθηνξεία, γξαθεία tour 

operators. Παξφιν πνπ ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνσζεηηθήο δηαδηθαζίαο έρεη 

δξνκνινγεζεί, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο είλαη ζπληζηψζα κεγίζηεο 

ζεκαζίαο γηα ηελ επηρείξεζε. Γίλνληαο έκθαζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ζε 

νπνηαδήπνηε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ εθάζηνηε πειάηε ή νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πξνθχςεη ζα 

γίλεηαη πξνζπάζεηα άκεζεο ιχζεο ηνπ ή ζα θαηαγξάθεηαη ψζηε ηελ επφκελε θνξά λα 

πξνιεθζεί. ε απηέο ηηο αξρέο ζπλίζηαηαη ην κάξθεηηλγθ ζρέζεσλ (Relationship 

Marketing) πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε. 
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Σέινο ην μελνδνρείν ζα ζπλάςεη ζχκβαζε θαη κε εηαηξία πνπ αλαιακβάλεη λα θάλεη 

αληαιιαγέο ρξνλνκεξηδίσλ κεηαμχ θαηαλαισηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν.  Γηα λα γίλεη 

αληαιιαγή ηεο βδνκάδαο πξέπεη θαη νη κηζζσηέο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηελ εηαηξία 

απηή. 

 

3.5 ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΘΖΖ 

 

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηα έμνδα κάξθεηηλγθ φιεο ηεο κνλάδαο γηα ηα πέληε πξψηα 

ρξφληα. 

Ο επηρεηξεκαηίαο έρεη ζθνπφ ηελ πξψηε  θαη ηε δεχηεξε ρξνληά ιεηηνπξγίαο λα έρεη 

πνπιήζεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ρξνλνκεξηδίσλ. Γηαηίζεληαη φπσο αλαθέξακε 3 

απφ ηα έμη δσκάηηα ηχπνπ studio γηα time sharing. 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.1 ΔΞΟΓΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ- ΠΡΟΩΘΖΖ 

 1ν ΔΣΟ 2ν ΔΣΟ 3ν ΔΣΟ 4ν ΔΣΟ 5ν ΔΣΟ 

ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΘΖΖ 

ΥΡΟΝΟΜΔΡΗΓΗΧΝ 122500 66500    

ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΔΞΟΓΑ 

ΓΗΑΦΖΜΗΖ 5000 4000 4000 4000 3500 

ΤΝΟΛΟ 127500 70500 4000 4000 3500 

  

πσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ ηα έμνδα πξνψζεζεο ησλ ρξνλνκεξηδίσλ θηάλνπλ ην 

25% ηεο ηηκήο πψιεζεο ηνπ πνπ είλαη 7000 θάζε δηακέξηζκα γηα δέθα ρξφληα 

κίζζσζεο. Άξα γηα ηνπο ελλέα κήλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ έρνπκε 108 

βδνκάδεο πξνο πψιεζε. (3 studios x 36 βδνκάδεο ιεηηνπξγίαο/έηνο = 108 βδνκάδεο 

πξνο πψιεζε). 

Σν πξψην έηνο πξνβιέπεηαη λα πσιεζνχλ εβδνκήληα βδνκάδεο άξα 70x 7000= 

490000€. Σν 25% ηνπ εζφδνπ απηνχ είλαη 122500€. Σν δεχηεξν έηνο κέλνπλ 38 

βδνκάδεο άξα 38x 7000 = 266000€. Σν 25% ηνπ εζφδνπ απηνχ είλαη 66500€. Σα 

ππφινηπα έμνδα δηαθήκηζεο αθνξνχλ ηα ππφινηπα δσκάηηα. 
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3.6 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΠΧΛΖΔΧΝ 

3.6.1 Έζνδα ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο 

Σα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο ησλ ρξνλνκεξηδίσλ (3 studios) είλαη 490000€ ην πξψην έηνο 

θαη 266000€ ην δεχηεξν. Πέξα απφ ηελ είζπξαμε ηνπ αξρηθνχ κηζζψκαηνο ν μελνδφρνο 

θεξδίδεη επίζεο απφ ηελ εηήζηα είζπξαμε ησλ management fees. Γηα λα νξίζνπκε ην 

πνζφ ησλ management fees αιιά θαη ηα maintenance fees πξέπεη λα βξνχκε ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. Δπίζεο ζα έρεη επηπιένλ έζνδα απφ ηνπο πειάηεο πνπ ζα 

επηιέγνπλ λα πάξνπλ πξσηλφ ζην μελνδνρείν. Σα έζνδα απηά ζα επηκεξηζηνχλ ζηα δέθα 

ρξφληα πνπ αγνξάδεη ν πειάηεο. 

Τπνινγίδεηαη φηη ηα έζνδα απφ πξσηλφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πειαηψλ ζα είλαη 

5000€/έηνο.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα έζνδα κφλν γηα ηα πέληε πξψηα ρξφληα θαη 

φρη γηα ηα δέθα πνπ είλαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Σα management θαη 

maintenance fees ζα ππνινγηζηνχλ ζαλ ζχλνιν. Κάζε ρξφλν ζα έρνπλ αχμεζε πεξίπνπ 

ηεο ηάμεσο ηνπ 15%. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.2 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΥΡΟΝΟΜΔΡΗΓΗΑ & FEES 

 1ν ΔΣΟ 2ν ΔΣΟ 3ν ΔΣΟ 4ν ΔΣΟ 5ν ΔΣΟ 

ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΥΡΟΝΟΜΔΡΗΓΗΑ 49000 78555 78555 78555 78555 

MANAGEMENT & MAINTENANCE  FEES 21000 37260 42120 48060 55080 

ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΣΖΛΔΦΧΝΑ 5000 5000 5000 5000 5000 

ΤΝΟΛΟ 75000 120815 125675 131615 138635 
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3.6.2 Πιεξόηεηεο δσκαηίσλ θαη έζνδα 

ηνλ πίλαθα 3.3 πξαγκαηνπνηείηαη ε πξφβιεςε ηεο κέζεο εηήζηαο πιεξφηεηαο ηνπ ππφ 

αλέγεξζε μελνδνρεηαθνχ θαηαιχκαηνο γηα ηα πξψηα πέληε ρξφληα, αλά κήλα. 

Τπελζπκίδεηαη φηη ην ελ ιφγσ ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγεί ζε 9-κελε 

βάζε, δειαδή απφ ηνλ Μάξηην έσο ηνλ Ννέκβξην, θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο. 

Παξαηεξείηαη δε φηη νη κήλεο κε ηελ ζπγθξηηηθά πςειφηεξε πιεξφηεηα είλαη ν Ηνχιηνο, 

ν Αχγνπζηνο θαη ν επηέκβξηνο.  

Σα δσκάηηα φπσο έρνπκε αλαθέξεη είλαη ηχπνπ studios, θαη νη ηηκέο ηνπο αλά κήλα 

θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 3.4. 

 

                           ΠΗΝΑΚΑ 3.3 ΠΟΟΣΟ ΜΔΖ ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ/ΔΣΟ/ΜΖΝΑ 

 1
ν
 ΔΣΟ 2ν ΔΣΟ 3ν ΔΣΟ 4

ν
 ΔΣΟ 5ν ΔΣΟ 

ΜΑΡΣΗΟ 35% 40% 40% 45% 45% 

ΑΠΡΗΛΗΟ 40% 40% 45% 50% 50% 

ΜΑΗΟ 45% 50% 55% 65% 65% 

ΗΟΤΝΗΟ 50% 60% 60% 65% 65% 

ΗΟΤΛΗΟ 50% 60% 65% 70% 70% 

ΑΤΓΟΤΣΟ 60% 65% 75% 85% 95% 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 55% 60% 60% 65% 75% 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 35% 40% 45% 50% 55% 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 30% 35% 40% 40% 50% 

 

 

                                       ΠΗΝΑΚΑ 3.4 ΣΗΜΖ/ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ 

 ΓΗΚΛΗΝΑ ΓΩΜΑΣΗΑ 

ΤΝΟΛΟ 

ΚΛΗΝΩΝ 

 6 3 6 

ΜΑΡΣΗΟ 75   

ΑΠΡΗΛΗΟ 75   

ΜΑΗΟ 80   

ΗΟΤΝΗΟ 100   

ΗΟΤΛΗΟ 120   

ΑΤΓΟΤΣΟ 140   

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 100   

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 80   

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 70   
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πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ε κεγαιχηεξε ηηκή γηα ηα studios είλαη ηνλ 

Αχγνπζην, 140€. Αθνινπζεί ν Ηνχιηνο θαη ν επηέκβξηνο ιφγσ πςειψλ πνζνζηψλ 

κέζεο πιεξφηεηαο. 

ηνλ πίλαθα 3.5 παξνπζηάδεηαη ε κέζε πιεξφηεηα ζε εκέξεο ιεηηνπξγίαο γηα θάζε 

κήλα. πσο δείρλεη ν πίλαθαο, εθηηκάηαη φηη ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο κεηά ηελ 

πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο, ε κέζε πιεξφηεηα ηνπ μελνδνρεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζε 

εκέξεο ζα είλαη ζπλνιηθά 122 εκέξεο, θιηκαθνχκελε ζηαδηαθά θαηά ην πέκπην έηνο ζε 

174 εκέξεο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.5 ΜΔΖ ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ- ΖΜΔΡΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ/ΜΖΝΑ 

 1ν ΔΣΟ 2ν ΔΣΟ 3ν ΔΣΟ 4ν ΔΣΟ 5ν ΔΣΟ 

ΜΑΡΣΗΟ 11 12 12 14 14 

ΑΠΡΗΛΗΟ 12 12 14 15 15 

ΜΑΗΟ 14 15 17 20 20 

ΗΟΤΝΗΟ 15 18 18 20 20 

ΗΟΤΛΗΟ 15 18 20 21 21 

ΑΤΓΟΤΣΟ 18 20 23 26 29 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 17 18 18 20 23 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 11 12 13 15 17 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 9 11 12 12 15 

ΤΝΟΛΟ/ΔΣΟ 122 136 147 163 174 

 

Ζ ζηαδηαθή αχμεζε απφ έηνο ζε έηνο νθείιεηαη ζηελ ζσζηή δηαθήκηζε θαη ζηελ 

επαλαιακβαλφκελε- ζηαζεξή πειαηεία πνπ ζηνρεχεη ν επελδπηήο. 

 

Ο πίλαθαο 3.6 παξνπζηάδεη ηηο ζπλνιηθέο δηαλπθηεξεχζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ, 

βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ εκεξψλ ιεηηνπξγίαο ην κήλα, ζε ζρέζε πάληα κε ηελ 

δπλακηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 3.6 ΤΝΟΛΗΚΔ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΗ 

 1ν ΔΣΟ 2ν ΔΣΟ 3ν ΔΣΟ 4ν ΔΣΟ 5ν ΔΣΟ 

ΜΑΡΣΗΟ 66 72 72 84 84 

ΑΠΡΗΛΗΟ 72 72 84 90 90 

ΜΑΗΟ 84 90 102 120 120 

ΗΟΤΝΗΟ 90 108 108 120 120 

ΗΟΤΛΗΟ 90 108 120 126 126 

ΑΤΓΟΤΣΟ 108 120 138 156 174 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 102 108 108 120 138 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 66 72 78 90 102 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 54 66 72 72 90 

ΤΝΟΛΗΚΑ/ΔΣΟ 732 816 882 978 1044 

 

Καη ζε απηφλ ηνλ πίλαθα βιέπνπκε ζηαζεξή αχμεζε ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ θάζε ρξφλν. 

Καηά ηνλ πξψην ρξφλν πξνβιέπνληαη 732 δηαλπθηεξεχζεηο θαη ηνλ πέκπην ρξφλν 

θηάλνπλ ζηηο 1044 δηαλπθηεξεχζεηο. 

Παξαθάησ πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε ησλ Δζόδων ηνπ λένπ ηνπξηζηηθνχ 

θαηαιχκαηνο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζρεηηθή ηηκνιφγεζε. πσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, ηα εηήζηα έζνδα ηεο λέαο μελνδνρεηαθήο κνλάδνο γηα ηελ επφκελε 5εηία 

ππνινγίδνληαη βάζε ηεο πιεξφηεηαο ηεο κνλάδαο.  

ηνλ πίλαθα 3.7 παξνπζηάδνληαη ηα έζνδα απφ ηηο δηαλπθηεξεχζεηο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε λέα κνλάδα. Σν πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

δηαλπθηεξεχζεηο αμίαο πεξίπνπ 71.250 €, νη νπνίεο αλακέλεηαη ζηαδηαθά θαηά ην 

πέκπην έηνο λα αλέιζνπλ ηειηθά ζηα 102.390 €. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.7 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΗ 

 1ν ΔΣΟ 2ν ΔΣΟ 3ν ΔΣΟ 4ν ΔΣΟ 5ν ΔΣΟ 

ΜΑΡΣΗΟ 4950 5400 5400 6300 6300 

ΑΠΡΗΛΗΟ 5400 5400 6300 6750 6750 

ΜΑΗΟ 6720 7200 8160 9600 9600 

ΗΟΤΝΗΟ 9000 10800 10800 12000 12000 

ΗΟΤΛΗΟ 10800 12960 14400 15120 15120 

ΑΤΓΟΤΣΟ 15120 16800 19320 21840 24360 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 10200 10800 10800 12000 13800 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 5280 5760 6240 7200 8160 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 3780 4620 5040 5040 6300 

ΤΝΟΛΟ/ΔΣΟ 71250 79740 86460 95850 102390 
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Σν θαηάιπκα ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ δελ έρεη κεγάια έζνδα απφ ππεξεζίεο 

εζηίαζεο δηφηη δελ έρεη ηκήκα food & beverage, pool bar θ.α. Δπίζεο δελ δηαζέηεη spa 

θαη γπκλαζηήξην. ην μελνδνρείν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζεξβηξίζκαηνο πξσηλνχ ζην 

ρψξν κπξνζηά απφ ηνλ ρψξν ππνδνρήο. Θεσξνχκε φηη πξσηλφ ζα πάξεη ην 100% ησλ 

πειαηψλ. ηνπο παξαθάησ πίλαθεο βιέπνπκε ηα έζνδα πνπ ζα έρεη ην μελνδνρείν θάζε 

ρξφλν απφ ηελ πψιεζε πξσηλψλ. ηνλ πίλαθα 3.8 βιέπνπκε ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία 

ζεξβίξεηαη ην πξσηλφ αλά πειάηε. 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.8 ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ-ΔΡΒΗΡΗΜΑΣΟ/ΠΔΛΑΣΖ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1ν ΔΣΟ 2ν ΔΣΟ 3ν ΔΣΟ 4ν ΔΣΟ 5ν ΔΣΟ 

ΠΡΧΗΝΟ (α) 1 1 1 1 1 

ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ (β) 0 0 0 0 0 

ΜΠΑΡ-ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ  ΚΛΠ (γ) 0 0 0 0 0 

 

 

ηνλ πίλαθα 3.9 βιέπνπκε ηελ ηηκή πψιεζεο ηνπ πξσηλνχ πνπ ζα είλαη ζηαζεξή γηα ηα 

5 πξψηα έηε.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.9 ΜΔΖ ΣΗΜΖ ΠΩΛΖΖ ΠΡΩΗΝΟΤ 

ΜΔΖ ΣΗΜΖ  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ € 

ΠΡΧΗΝΟ (α) 12 

ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ (β) 0 

ΜΠΑΡ-ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ  ΚΛΠ 

(γ) 0 

 

ηνλ πίλαθα 3.10 παξαηεξνχκε φηη νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο πξσηλψλ είλαη ίζεο κε ηηο 

ζπλνιηθέο δηαλπθηεξεχζεηο.(πίλαθαο 3.6) 
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ΠΗΝΑΚΑ 3.10 ΤΝΟΛΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΠΡΩΗΝΟΤ 

 1ν ΔΣΟ 2ν ΔΣΟ 3ν ΔΣΟ 4ν ΔΣΟ 5ν ΔΣΟ 

ΜΑΡΣΗΟ 66 72 72 84 84 

ΑΠΡΗΛΗΟ 72 72 84 90 90 

ΜΑΗΟ 84 90 102 120 120 

ΗΟΤΝΗΟ 90 108 108 120 120 

ΗΟΤΛΗΟ 90 108 120 126 126 

ΑΤΓΟΤΣΟ 108 120 138 156 174 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 102 108 108 120 138 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 66 72 78 90 102 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 54 66 72 72 90 

ΤΝΟΛΟ 732 816 882 978 1044 

 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε φηη ην πξψην έηνο ηα έζνδα απφ ην πξσηλφ είλαη 

8.784 € θη ην πέκπην έηνο θηάλνπλ ζηηο 12.528€. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.11 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝΟ 

 1ν ΔΣΟ 2ν ΔΣΟ 3ν ΔΣΟ 4ν ΔΣΟ 5ν ΔΣΟ 

ΜΑΡΣΗΟ 792 864 864 1008 1008 

ΑΠΡΗΛΗΟ 864 864 1008 1080 1080 

ΜΑΗΟ 1008 1080 1224 1440 1440 

ΗΟΤΝΗΟ 1080 1296 1296 1440 1440 

ΗΟΤΛΗΟ 1080 1296 1440 1512 1512 

ΑΤΓΟΤΣΟ 1296 1440 1656 1872 2088 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 1224 1296 1296 1440 1656 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 792 864 936 1080 1224 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 648 792 864 864 1080 

ΤΝΟΛΟ 8784 9792 10584 11736 12528 

 

Σν πξσηλφ πνπ πξνζθέξεη ην μελνδνρείν έρεη θάπνην θφζηνο. Σν θφζηνο ηνπ είλαη ην 

28% ηεο ηηκήο πψιεζεο ηνπ. 

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηα θφζηε αλά έηνο θαη κήλα. 
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    ΠΗΝΑΚΑ 3.12 ΚΟΣΟ ΠΡΩΗΝΟΤ/ΔΣΟ (28% ΣΖ ΣΗΜΖ ΠΩΛΖΖ) 

 1o ΔΣΟ 2ν ΔΣΟ 3ν ΔΣΟ 4ν ΔΣΟ 5ν ΔΣΟ 

ΜΑΡΣΗΟ 222 242 242 282 282 

ΑΠΡΗΛΗΟ 242 242 282 302 302 

ΜΑΗΟ 282 302 343 403 403 

ΗΟΤΝΗΟ 302 363 363 403 403 

ΗΟΤΛΗΟ 302 363 403 423 423 

ΑΤΓΟΤΣΟ 363 403 464 524 585 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 343 363 363 403 464 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 222 242 262 302 343 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 181 222 242 242 302 

ΤΝΟΛΟ 2460 2742 2964 3286 3508 

  

Σν θαηάιπκα έρεη θαη θάπνηα ηειεθσληθά έζνδα. Γηα λα ππνινγηζηνχλ, 

πνιιαπιαζηάζηεθαλ ηα έζνδα απφ ηηο δηαλπθηεξεχζεηο κε έλα ζπληειεζηή (2,6%). 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.13 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΔ ΥΡΔΩΔΗ 

ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΔ ΥΡΔΧΔΗ      

 1ν ΔΣΟ 2ν ΔΣΟ 3ν ΔΣΟ 4
ν
 ΔΣΟ 5ν ΔΣΟ 

ΤΝΟΛΟ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΧΝ ΥΡΔΧΔΧΝ 3990 4465 4842 5368 5734 

 

 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο ησλ πξνβιεπόκελσλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ αλά 

θαηεγνξία γηα ηα 3 δσκάηηα- studios πνπ ζα ελνηθηάδνληαη κε ηνλ θιαζηθφ ηξφπν 

δηαθνπψλ, παξαηεξείηαη φηη ηα έζνδα απφ δηαλπθηεξεχζεηο αθνξνχλ θαηά κέζν φξν 

ζρεδφλ ην 70% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Αθνινπζνχλ ηα ινηπά έζνδα κε πεξίπνπ 20% 

ελψ νη άιιεο πεγέο εζφδσλ δηακνξθψλνπλ πεξίπνπ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ 

εξγαζηψλ.  
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ΠΗΝΑΚΑ 3.14 ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ (ρσξίο ηα έζνδα από ηα ρξνλνκεξίδηα) 

 1ν ΔΣΟ 2ν ΔΣΟ 3ν ΔΣΟ 4ν ΔΣΟ 5ν ΔΣΟ 

Έζνδα απφ δηαλπθηεξεχζεηο 71250 79740 86460 95850 102390 

Έζνδα απφ πξσηλφ 8784 9792 10584 11736 12528 

Έζνδα απφ ηειεθσληθέο ρξεψζεηο/internet 3990 4465 4842 5368 5734 

Λνηπά έζνδα(ζπλέδξηα-εθδειψζεηο) 25000 27500 30250 33275 35000 

ΤΝΟΛΟ  109024 121497 132136 146229 155652 

 

ε απηά ηα έζνδα ζα πξνζηεζνχλ ηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο ησλ ρξνλνκεξηδίσλ, ηα 

έζνδα απφ ηα management θαη maintenance fees θαζψο θαη ηα έζνδα απφ ηα πξσηλά γηα 

ηνπο πειάηεο ησλ ρξνλνκεξηδίσλ. 

 

Ο πίλαθαο 3.15 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο κνλάδαο γηα ηα 

πέληε πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.15 ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ 

 1ν Έηνο 2ν Έηνο 3ν Έηνο 4ν Έηνο 5ν Έηνο 

ΔΟΓΑ TIME SHARING 75000 120816 125676 131616 138636 

ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΠΗΝΑΚΑ 11 109024 121497 132136 146229 155652 

ΤΝΟΛΟ 184024 242313 257811 277844 294287 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΜΟΝΑΓΑ 
 

ην ήδε ππάξρσλ θηίξην ζα γίλεη αλαθαίληζε ψζηε λα θαηαζθεπαζζεί μελνδνρείν 

επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ (studio), 12 θιηλψλ, ηξηψλ αζηέξσλ. 

 

4.1 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟΤ 

4.1.1 Τπάξρνπζα ππνδνκή 

 Πξνζπέιαζε. Οη θχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο νδνί θαη πξνζβάζεηο είλαη βαηέο     

κε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο εθφζνλ ην θηίξην βξίζθεηαη ζε παξαζαιάζζηα 

πεξηνρή. Σν θηίξην είλαη πξνζπειάζηκν απφ δεκνηηθή νδφ ειάρηζηνπ πιάηνπο 

5,5 κέηξσλ. 

 Γπλαηόηεηα ειεθηξνδόηεζεο. Τπάξρεη δηεξρφκελν ειεθηξηθφ δίθηπν ηεο 

ΓΔΖ. 

 Γπλαηόηεηα ύδξεπζεο- απνρέηεπζεο. Τπάξρεη δπλαηφηεηα χδξεπζε απφ ην 

δήκν. (Κ.Δ.Π  Κηζάκνπ) 

 Σειεθσληθή ζύλδεζε. Τπάξρεη δπλαηφηεηα ηειεθσληθήο ζχλδεζεο κε ηνλ 

ΟΣΔ.  

 

4.1.2 Μνξθνινγία- ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ θαηαιύκαηνο 

Σν θηίξην εληάζζεηαη πιήξσο ζεβφκελν ηνλ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο θαη ζεβφκελν ην 

θπζηθφ θαη νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο. 

Ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο αηζζεηηθήο ηφζν σο κεκνλσκέλν φζν θαη ζε ζρέζε κε ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ, σο πξνο ηε ζρέζε θαη ζχλζεζε ησλ φγθσλ θαη σο πξνο ηα νξαηά 

ηκήκαηα ηνπ. Σν θηίξην δνκείηαη ζε ηξεηο νξφθνπο.  
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Ζ νξγάλσζε ηνπ θηηξίνπ είλαη νξζνινγηθή κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

πξαθηηθφηεηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. Πξνβιέπεηαη ιεηηνπξγηθά ζσζηή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

θχξησλ ρψξσλ θαη ησλ βνεζεηηθψλ, φπσο επίζεο θαη ζσζηή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

βνεζεηηθψλ ρψξσλ. 

 

4.1.3 Πεξηγξαθή θηηξίνπ. 

Σν θηίξην ζα είλαη άλεην, ζχγρξνλν θαη αζθαιέο. Άξηζηεο εκθάληζεο θη πνιπηεινχο 

θαηαζθεπήο. Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη πνηνηηθά, δνθηκαζκέλα ζε 

δπζκελείο θιηκαηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο. Με ηελ ηειηθή ηνπο κνξθή θαη ηελ 

θαηαζθεπαζηηθή ηνπο ζχλζεζε επηδηψθεηαη ε επίηεπμε ελφο άξηζηνπ αηζζεηηθνχ θαη 

ιεηηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο. Με ηελ αλαθαίληζε ηνπ θηηξίνπ ζηνρεχνπκε ζηε 

δεκηνπξγία ελφο θηηξίνπ πνπ απαηηεί ηελ κηθξφηεξε δπλαηή ζπληήξεζε. 

Σν θηίξην δνκείηαη απφ έλα νξζνγψλην φγθν φπνπ ιεηηνπξγηθά ην ηζφγεην απνηειεί ηνπο 

θνηλφρξεζηνπο θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο θαη νη άιινη δπν φξνθνη ηα δηακεξίζκαηα. 

Τπάξρεη θαη ην ππφγεην ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ απνζήθε. ην ππφγεην ππάξρεη 

επίζεο βνεζεηηθφο ρψξνο θαζαξηζκνχ θαη κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Τπάξρεη 

επίζεο θαη αλειθπζηήξαο. 

ην ηζφγεην ππάξρεη ν ρψξνο ππνδνρήο, κηθξφ θαζηζηηθφ, ν ρψξνο ηνπ πξσηλνχ θαη 

αλειθπζηήξαο. ηνλ πξψην φξνθν ππάξρνπλ ηξία δηακεξίζκαηα ηχπνπ studio δχν 

αηφκσλ πνπ πεξηιακβάλεη κηθξφ ζαιφλη, ππλνδσκάηην, ινπηξφ, θνπδίλα θαη θαζηζηηθφ 

κε  δπλαηφηεηα ρξήζεο θξεβαηηνχ. Καη ηα ηξία δσκάηηα δηαζέηνπλ κπαιθφληα.  

ηνλ πξψην φξνθν βξίζθεηαη θαη ην γξαθείν ηνπ επηρεηξεκαηία. Τπάξρεη επίζεο θαη 

αλειθπζηήξαο.  

ηνλ δεχηεξν φξνθν ππάξρνπλ άιια ηξία δηακεξίζκαηα ηχπνπ studio, ελφο θχξηνπ 

ρψξνπ,  κε ηελ ίδηα δηακφξθσζε φπσο ηα δηακεξίζκαηα ηνπ πξψηνπ νξφθνπ. 

4.1.4 Αζθάιεηα θηηξίνπ 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία δφζεθε ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ θηηξίνπ ψζηε λα είλαη αζθαιέο ζε 

πεξίπησζε θσηηάο, παληθνχ, ζπλσζηηζκνχ ή θάπνηαο παξαβίαζεο, φρη κφλν γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο αιιά θαη ηνπο επηζθέπηεο. Πξνβιέθζεθαλ επίζεο, ειεγρφκελε 

αλεμαξηεζία θηλήζεσλ φισλ φζσλ ρξεζηκνπνηνχλ ην θηίξην, άκεζε πξνζπέιαζε πξνο 

ηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο θαζψο επίζεο απιέο θαη ζχληνκεο δηαδξνκέο. 
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4.1.5 Τιηθά θαη ηξόπνο θαηαζθεπήο ηνπ μελνδνρείνπ 

 

ηνπο ρψξνπο ππνδνρήο θαη ησλ δηακεξηζκάησλ, εθηφο ησλ κπαιθνληψλ θαη ησλ 

κπάλησλ, πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ μχιηλα δάπεδα άξηζηεο πνηφηεηαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη επεηδή ην θηίξην βξίζθεηαη ππφ αλαθαίληζε νη θαηαζθεπέο απηέο ησλ 

ηειεησκάησλ, απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη επηκέιεηα θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηνπο. Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δαπέδνπ ζα γίλεη εμνκάιπλζε ηεο άλσ επηθάλεηαο ηνπ 

παηψκαηνο κε ζθπξφδεκα. 

ηα κπαιθφληα, ηελ απιή, ην θνηλφρξεζην WC, ζηα ινπηξφ ησλ δηακεξηζκάησλ θαη 

ζηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θεξακηθέο πιάθεο δηαθφξσλ 

δηαζηάζεσλ θαη πάρνπο. ην ρψξν ηεο ππνδνρήο, ηνπ θαζηζηηθνχ θαη ηνπ ρψξνπ ηνπ 

πξσηλνχ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πιαθάθηα ζε δηάθνξνπο ρξσκαηηζκνχο αλάινγνπο κε ηελ 

ππφινηπε δηαθφζκεζε. 

ην θηίξην ζα αιιάμνπλ φια ηα θνπθψκαηα, θαη ηα εμσηεξηθά θαη ηα εζσηεξηθά. Σα 

εμσηεξηθά θνπθψκαηα ζα είλαη μχιηλα φπσο θαη νη κπαιθνλφπνξηεο. Θα απνηεινχληαη 

απφ καζίθ μπιεία θαη δηπιά θξχζηαιια. 

Οη εζσηεξηθέο πφξηεο ζα είλαη ερνκνλσηηθέο, κε νξεηράιθηλνπο κεληεζέδεο θαη 

ρεηξνιαβέο, ζηδεξέληεο θιεηδαξηέο θαη κπάξεο. 

Οη αλειθπζηήξεο ζα έρνπλ δηπιέο απηφκαηεο ζπξφκελεο πφξηεο. Οη δηαζηάζεηο ηνπ 

ζαιάκνπ ζα είλαη 2,40 επί  1 κέηξν. 

ηα ινπηξφ ησλ δηακεξηζκάησλ ηνπνζεηείηαη ληνπδηέξα πδξνκαζάδ-ρακάκ θαζψο θαη 

φια ηα απαξαίηεηα αμεζνπάξ κπάληνπ (ιεθάλε, ζαπνπλνζήθε, κπαηαξία ρξσκίνπ, 

ραξηνζήθε, ληπηήξαο πνξζειάλεο μχιηλν έπηπιν κε θαζξέπηε ,δπν θσηηζηηθφ spots, 

θξεκάζηξεο γηα πεηζέηεο) 

ε θάζε δσκάηην ζα ππάξρνπλ δίθπιιεο ληνπιάπεο. ε θάζε φξνθν ζα ππάξρεη θαη 

μχιηλα εξκάξηα ιηλνζεθψλ. 

Οη θνπδίλεο ην δσκαηίσλ ζα έρνπλ ληνπιάπηα θαη ζπξηάξηα κειακίλεο, καγεηξηθή εζηία, 

εληνηρηδφκελν ςπγείν. Ο πάγθνο ηεο θνπδίλαο πξνβιέπεηαη λα είλαη απφ ζπγθνιιεηή 

μπιεία ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζθιεξή επίπεδε επηθάλεηα ηνπ. Ο λεξνρχηεο ζα είλαη 

αλνμείδσηνο κε ζεξκνκηθηηθή κπαηαξία. 
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Ζ reception θαηαζθεπάδνληαη απφ εκηκαζίθ μπιεία άξηζηεο πνηφηεηαο θαη απιήο 

κνξθήο. 

ιν ην θηίξην, εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά, ζα βαθηνχλ. Οη ρξσκαηηζκνί είλαη κηα απφ ηηο 

θξηζηκφηεξεο εξγαζίεο ηειεησκάησλ, πνπ ζα δψζνπλ ζην θηίξην ηνλ επηζπκεηφ βαζκφ 

πνηφηεηαο θαη ζα εμαζθαιίδνπλ ζηνπο ρψξνπο παξακνλήο επράξηζην θαη πγηεηλφ 

πεξηβάιινλ. 

Πξνβιέπεηαη κηα ξάκπα απφ ην πεδνδξφκην ζηε ζηάζκε ηνπ ηζφγεηνπ. Σα πιάηνο ηεο 

ξάκπαο είλαη 1,30κέηξα θαη πξνβιέπεηαη λα έρεη ρεηξνιηζζήξα θαη απφ ηεο δπν 

πιεπξέο. Σν θεθιηκέλν επίπεδν ζα επελδπζεί κε αληηνιηζζεηηθφ πιηθφ. 

Ζ επίζηξσζε ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ ζα γίλεη κε γθαδφλ (ζηελ παηδηθή ραξά) θαη ν 

ππφινηπνο ρψξνο κε πέηξηλεο πιάθεο. Ζ πεξίθξαμε ηνπ νηθνπέδνπ ζα γίλεη κε ηνίρνπο 

αληηζηήξημεο θαη ζα δεκηνπξγεζνχλ παξηέξηα θχηεςεο. Θα θπηεπηνχλ δηάθνξα  δέληξα 

θαη ινπινχδηα.  

 

Σν θηίξην ηνπ θαηαιχκαηνο ζα έρεη θεληξηθή ζέξκαλζε- θιηκαηηζκφ ζηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Θα ππάξρεη δεζηφ λεξφ 24 ψξεο ην 24σξν. ε θάζε δσκάηηα ζα 

ππάξρνπλ δπν θιηκαηηζηηθά. 

4.1.6 Πεξηγξαθή εηδηθνύ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ- επίπισζεο 

 Σειεθσληθφ θέληξν 

 Σειεθσληθέο ζπζθεπέο 

 Δγθαηάζηαζε θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο κνπζηθήο 

 Δγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ 

 Δγθαηάζηαζε ππξαζθάιεηαο 

 Ζιεθηξηθή θαη κεραλνινγηθή εγθαηάζηαζε πεξηβάιινληα ρψξνπ 

  Δμνπιηζκφο- δηαθφζκεζε δσκαηίσλ 

 Δμνπιηζκφο δηαθφζκεζε ρψξνπ γηα πξσηλφ 

 Δμνπιηζκφο δηαθφζκεζε ρψξνπ ππνδνρήο 

 Δπίπισζε, εμνπιηζκφο ινηπψλ ρψξσλ 

 Γαπάλεο κειεηψλ 

Αθνινπζνχλ πίλαθεο κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ βαζηθφηεξσλ έξγσλ αλαθαίληζεο ηνπ 

μελνδνρείνπ. 
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ΠΗΝΑΚΑ 4.1 ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ 

ΔΗΓΟ ΔΡΓΑΗΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΝ euro 

θπξφδεκα εμπγίαλζεο 30 θκ 115 3450 

Μαξκάξηλα δάπεδα 80 ηκ 120 9600 

Γάπεδα-πιαθάθηα 600ηκ 60 36000 

Ξχιηλα δάπεδα 350ηκ 95 33250 

Κνπθψκαηα εμσηεξηθά 80 ηεκάρηα 300 24000 

Κνπθψκαηα εζσηεξηθά 35 ηεκάρηα 200 7000 

Γηπιά θξχζηαιια 65 ηκ 83 5395 

Κχξηα είζνδνο 1 ηεκάρην 2500 2500 

Υξψκαηα 5000 ηκ 12 60000 

Νηνπιάπεο δσκαηίσλ 25ηεκάρηα 200 5000 

Πξνκήζεηα-ηνπνζέηεζε 6 ηεκάρηα 1200 7200 

Πξνκήζεηα-ηνπνζέηεζε επίπισλ WC 10 ηεκάρηα 600 6000 

Πξνκήζεηα-ηνπνζέηεζε ινηπψλ εηδψλ πγηεηλήο 10 ηεκάρηα 500 5000 

Αμεζνπάξ WC 10 ζεη 300 3000 

Ππξαζθάιεηα 1 ηεκάρην 4500 4500 

Δπίβιεςε   7000 

ΤΝΟΛΟ   218895 

 

ΠΗΝΑΚΑ 4.2 ΓΩΜΑΣΗΑ-ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ- RECEPTION 

ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΝ euro 

Αλειθπζηήξαο 3 ζηάζεσλ 1 ηεκάρην 15000 15000 

Δγθαηάζηαζε αλειθπζηήξα   5000 

Κιηκαηηζκφο 10 ηεκάρηα 400 4000 

Δγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ   1500 

Κξεβάηη 18 ηεκάρηα 1000 18000 

ηξψκαηα 12 ηεκάρηα 800 9600 

Μαμηιάξηα 14 ηεκάρηα 60 720 

Σειενξάζεηο 10 ηεκάρηα 1000 10000 

θνχπεο 5 ηεκάρηα 60 450 

Γηαθνζκεηηθά 150ηεκάρηα 25 3750 

Σξαπεδάθηα  14 ηεκάρηα 35 490 

Γξαθείν reception 1 ηεκάρην 3700 3700 

Γξαθείν  1 ηεκάρην 2500 2500 

Κνκνδίλα 6 ζεη 550 3300 

Σνπαιέηεο δσκαηίσλ 6 ηεκάρηα 670 4020 

Σξαπέδηα θνπδίλαο 6 ηεκάρηα 750 4500 

Καξέθιεο 24 ηεκάρηα 35 840 

Sofa Bed 6 ηεκάρηα 1500 9000 

εληφληα-καμηιαξνζήθεο 100 ηεκάρηα 12 1200 

Πεηζέηεο 200 ηεκάρηα 5 1000 

Κνπξηίλεο(κε ηνπνζέηεζε) 20 ηεκάρηα 100 2000 

Φπγείν θνπδίλαο 1 ηεκάρην 1000 1000 

Καλαπέο ππνδνρήο 2 ηεκάρηα 1000 2000 
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Φπγεία δσκαηίσλ 6 ηεκάρηα 850 5100 

Έπηπια θνπδίλαο 6 ζεη 760 4560 

Πάγθνο θνπδίλαο 6 ηεκάρηα 1000 6000 

Δζηίεο-θνχξλνο 7 ηεκάρηα 730 5110 

Πηάηα-Πνηήξηα-καραηξνπίξνπλα  17 ζεη 200 3400 

Απνξνθεηήξαο 7 ηεκάρηα 95 665 

Σξαπέδηα πξσηλνχ 10 ηεκάρηα 150 1500 

Καξέθιεο πξσηλνχ 40ηεκάρηα 50 2000 

Τπνινγηζηέο 3 ηεκάρηα 800 2400 

Πξνγξάκκαηα Ζ/Τ   276 

Σειέθσλα 6ηεκάρηα 70 420 

πλ. Δμφδσλ Σειεθσληθνχ θέληξνπ   3000 

Έμνδα εγθαηάζηαζεο   2000 

Αζχξκαηε πξφζβαζε internet   6000 

Έξγα πεξηβάιινληνο ρψξνπ   35000 

Γηάθνξα άιια έμνδα   30000 

ΤΝΟΛΟ   211001 

 

 

 

Σν θφζηνο ηεο επέλδπζεο είλαη = 218.895 + 211.001+ 468.175 + 15.000 = 

 913.100 € 

ε θάζε είδνο εξγαζίαο πηζαλφλ λα ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο νη νπνίεο λα επεξεάδνπλ 

ην θφζηνο.  

 

4.2 ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

 

4.2.1 Δξγαηηθό δπλακηθό- εθπαίδεπζε 

Ζ εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ έρεη αλαπηπρζεί πνιχ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

κηαο θαη ν ηνπξηζκφο πιένλ ραξαθηεξίδεηαη θχξηα βηνκεραλία ηεο Διιάδαο. πσο 

γλσξίδνπκε ππάξρεη μερσξηζηφ ππνπξγείν ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζε ην νπνίν 

ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο θνξείο ηεο Διιάδαο θαη φρη κφλν θαη ζεσξείηαη έλα 

αμηφινγν ππνπξγείν πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο.  
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ηνλ ειιεληθφ ρψξν, θαη θπξίσο ζηηο πιένλ ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, φπσο Κξήηε θαη 

Ρφδνο, ππάξρνπλ ζρνιέο ηνπξηζηηθψλ επαγγεικάησλ. Σα άηνκα πνπ απνθνηηνχλ ηέηνηεο 

ζρνιέο είλαη εμεηδηθεπκέλα θαη πιένλ έκπεηξα λα αληηκεησπίζνπλ ηφζν ηνλ μέλν φζν 

θαη ηνλ πιένλ απαηηεηηθφ Έιιελα πειάηε. 

Ζ πνηφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη. Σν πξνζσπηθφ είλαη κέξνο ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο θαη γηα απηφ 

ζπκβάιινπλ ζηελ πνηφηεηα. Πξέπεη λα είλαη επγεληθνί, πξφζπκνη λα εμππεξεηήζνπλ 

ηνπο πειάηεο θαη κε φξεμε γηα δνπιεηά. 

Ζ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ζα κπνξνχζε λα πξνζδηνξηζηεί σο εμήο: έλα ζχλνιν 

ππνζέζεσλ απφ ηα κέιε ελφο νξγαληζκνχ. Απηέο νη ππνζέζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ηί είλαη ζεκαληηθφ θαη ηνπ πψο γίλνληαη ηα πξάγκαηα ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. ηαλ απηέο νη ππνζέζεηο ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ, ηφηε 

επηηπγράλνληαη θαη πηνζεηνχληαη θνηλνί θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, έηζη ψζηε νη άλζξσπνη 

λα μέξνπλ πψο πξέπεη λα πξάηηνπλ ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο.  

Γηα παξάδεηγκα αιιηψο πξέπεη λα ζπκπεξηθεξζεί θάπνηνο ππάιιεινο ζε έλα 

δπζαξεζηεκέλν πειάηε θη αιιηψο ζε έλα ηθαλνπνηεκέλν. Δπίζεο ιφγσ ηνπ time sharing 

νη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ ζα έξρνληαη ζε επαθή κε «κφληκνπο» πειάηεο θαη ζα 

αλαπηχμνπλ δηαθνξεηηθή ζρέζε απφ φηη κε θάπνηνλ πεξηζηαζηαθφ πειάηε.  

Πξέπεη ινηπφλ λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκνχληαη ηπρφλ παξάπνλα απηψλ ησλ πειαηψλ θαη 

λα μέξνπλ πψο λα ηνπο ζπκπεξηθεξζνχλ ζηελ επφκελε επίζθεςε ηνπο. Βαζηθή αξρή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ μελνδνρείνπ είλαη ν πειάηεο λα κπνξεί λα δεηήζεη φηη επηζπκεί θαη νη 

ππάιιεινη λα είλαη θηιηθνί θαη πξφζπκνη λα ηνλ εμππεξεηήζνπλ.  
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4.2.2 Πεγέο πξνζέιθπζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

Ζ δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε πεξηιακβάλεη ηνλ εληνπηζκφ 

θαη ηελ πξφζθιεζε ησλ θαηάιιεισλ αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

ζηελ επηρείξεζε. 

Ζ εηαηξία ζθνπεχεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο παξαθάησ πεγέο γηα λα πξνζειθχζεη ην 

πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 

 Αγγειίεο ζε εθεκεξίδεο. 

 Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) 

 Δπαγγεικαηηθέο ελψζεηο. 

 

4.2.3 Δπηινγή- πξόζιεςε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε πξνζέιθπζε φισλ εθείλσλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα εξγαζζνχλ 

ζηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη εμήο ελέξγεηεο γηα λα επηιερζνχλ πνηα 

άηνκα ηειηθά είλαη ηα θαηάιιεια γηα λα εξγαζζνχλ ζηελ επηρείξεζε: 

 Αμηνιφγεζε βηνγξαθηθψλ. 

 πλέληεπμε ελδηαθεξφκελσλ απφ ηνλ δηεπζπληή- επηρεηξεκαηία. 

 Δπηινγή ησλ ππνςεθίσλ πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα γηα   

            λα εξγαζηνχλ ζηελ επηρείξεζε. 

 Πξφζιεςε ηειηθνχ ππαιιήινπ γηα ηελ ζέζε εξγαζίαο. 
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4.3 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Σν νξγαλφγξακκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο είλαη πνιχ απιφ δηφηη ν 

επηρεηξεκαηίαο σο γεληθφο δηεπζπληήο έρεη αλαιάβεη ηηο πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο ζην 

μελνδνρείν πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε αιιά θαη ηελ νξγάλσζε. Δίλαη επίζεο ππεχζπλνο 

γηα ηελ ηαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηελ απνθαηάζηαζε 

βιαβψλ. 

Κάπνηεο επηπιένλ επζχλεο ηνπ γεληθνχ δηεπζπληή είλαη νη παξαθάησ: 

 Δπζχλε γηα ηελ επηινγή θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Δπζχλε γηα ηελ παξνρή θηλήηξσλ ζην πξνζσπηθφ ψζηε ην μελνδνρείν λα      

            ιεηηνπξγεί άςνγα. 

 Δπζχλε εηζεγήζεσλ ζην πξνζσπηθφ γηα βειηίσζε ηνπ πξντφληνο. 

 Δπζχλε γηα ηνλ έιεγρν εξγαζηψλ- ζπληήξεζεο πνπ γίλνληαη ζην μελνδνρείν.  

 Δπζχλε δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ    

            μελνδνρείνπ, θπξίσο γηα ηα ρξνλνκεξίδηα.(time sharing) 

 Δπζχλε γηα ηελ δηεξεχλεζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο γηα  

            ηελ έξεπλα αγνξάο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 Σέινο ίζσο απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαζήθνληα ηνπ γεληθνχ δηεπζπληή είλαη ε 

           ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ αλάισζε ησλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ, γηα δαπάλεο πνπ   

            θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλνπλ αιιά δελ είραλ πξνβιεθζεί.  
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Σν νξγαλφγξακκα ηνπ θαηαιχκαηνο είλαη ην παξαθάησ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

 

Γενική Γιεύθςνζη 

Τπεχζπλνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλ έιεγρν  είλαη ν γεληθφο 

δηεπζπληήο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα έρεη νηθνλνκηθέο γλψζεηο, δειαδή λα 

είλαη απφθνηηνο ΑΔΗ νηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο. 

Χο γεληθφο δηεπζπληήο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζεσξείηαη ν ηδηνθηήηεο. ε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε ν γεληθφο δηεπζπληήο φληαο θαη ηδηνθηήηεο έρεη ηνλ θχξην ιφγν ζηελ 

εηαηξία. Ζ εξγαζία ηνπ είλαη δψδεθα κήλεο ην έηνο θαη πέληε κέξεο ηελ εβδνκάδα. 

Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ ιεηηνπξγία, αιιά θαη ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε θαζνξίδνληαη απφ ηνλ γεληθφ δηεπζπληή. ηελ ζπλέρεηα 

ελεκεξψλνληαη νη ππάιιεινη νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπο. 

Ο δηεπζπληήο ηνπ μελνδνρείνπ ιφγσ ηνπ φηη είλαη θαη ηδηνθηήηεο ζα έρεη κηθξφ κεληαίν 

κηζζφ δηφηη ζα παίξλεη θαη πνζνζηφ απφ ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο. 

 

ΓΔΝΗΚΟ 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 

ΛΟΓΗΣΖ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 

ΤΠΟΓΟΥΖ 
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Δξωηεπικοί ζςνεπγάηερ 

Γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ ρξεηάδεηαη έλαο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ν 

νπνίνο ζα αζρνιείηαη κε ηα νηθνλνκηθά ηεο κνλάδαο. 

Ζ εξγαζία ηνπ ινγηζηηθνχ γξαθείνπ πνπ ζα επηιερζεί ζπλίζηαηαη ζηνλ απνινγηζκφ ηεο 

θαηάζηαζεο εζφδσλ θαη εμφδσλ, ζηνλ έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, ζηνλ ρεηξηζκφ 

πηζησηηθψλ απαηηήζεσλ, ζηνλ ππνινγηζκφ κηζζνδνζίαο, ζηελ πξνεηνηκαζία 

πξνυπνινγηζκψλ, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ θαη ζηνλ κειινληηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ. Ο ινγηζηήο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ απεηθφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο, ζχκθσλα κε ην 

αθνινπζνχκελν ινγηζηηθφ ζχζηεκα. 

Δπίζεο σο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ζεσξείηαη θαη ε εηαηξία ζπληήξεζεο ησλ 

εμσηεξηθψλ ρψξσλ, δειαδή ηνπ θήπνπ θαη ηεο παηδηθήο ραξάο. 

 

Δηαιπία catering για ηο ππωινό 

πσο έρεη αλαθεξζεί ζην μελνδνρείν ζα ππάξρεη ρψξνο γηα πξσηλφ. Λφγσ ηνπ φηη δελ 

ππάξρεη θνπδίλα κέζα ζην μελνδνρείν γηα λα εηνηκάδεηαη ην πξσηλφ, ην μελνδνρείν ζα 

ζπλεξγαζηεί κε εηαηξία catering, φπνπ θάζε πξσί ζα θέξλεη ηα πξντφληα ηνπ πξσηλνχ 

αλάινγα κε ηελ πιεξφηεηα ηνπ μελνδνρείν. Σν θφζηνο ηνπ πξσηλνχ γηα ην μελνδνρείν 

έρεη παξνπζηαζηεί ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ηεο κειέηεο.  
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4.5 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

 

Σμήμα Τποδοσήρ 

Σν ηκήκα ππνδνρήο είλαη απηφ πνπ έρεη ηελ ζπρλφηεξε επαθή κε ηνλ πειάηε. 

Αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε ππνδνρή ησλ πειαηψλ θαη ππεξεζίεο φπσο ν 

έιεγρνο ηεο θξάηεζεο ηνπ δσκαηίνπ, ε παξάδνζε θιεηδηψλ, ε εμππεξέηεζε θαη 

ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ μελνδνρείνπ, νη ηειεθσληθέο 

θξαηήζεηο δσκαηίσλ θαη ε ηαθηνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ εθάζηνηε πειάηε. Οη 

δηαδηθαζίεο απηέο αθνξνχλ είηε ηελ άθημε είηε ηελ αλαρψξεζε ηνπ θάζε πειάηε.  

 

Ο αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ ππνδνρήο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο, ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ε πνηφηεηα 

εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο ππφ κειέηε κνλάδαο, ν αξηζκφο απηφο 

ζα αλέιζεη ζηα δπν άηνκα εθφζνλ  πξφθεηηαη γηα κηα κηθξνχ κεγέζνπο κνλάδα. 

Ζ ππάιιεινο ηεο πξσηλήο βάξδηαο ζα είλαη ππεχζπλε γηα ην ζηήζηκν ηνπ πξσηλνχ ζην 

κπνπθέ ψζηε νη πειάηεο λα κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ.  

ζνλ θνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππαιιήισλ απαξαίηεην πξνζφλ 

ζεσξείηαη νη γλψζεη δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ μέλσλ γισζζψλ. 

 

Τπάλληλοι Καθαπιόηηηαρ 

Σν δσκάηην ηεο θάζε μελνδνρεηαθήο κνλάδαο απνηειεί ηελ ηειηθή εθξνή ηεο 

επηρείξεζεο. Σελ θαζαξηφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ (εζσηεξηθνχο ρψξνπο) ζα ηνπο 

αλαιάβεη κηα ππάιιεινο. Ζ ππάιιεινο απηή ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαζαξηφηεηα 

ησλ δσκαηίσλ θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ μελνδνρείνπ αιιά θαη ηελ επζχλε ηεο 

αγνξάο εμνπιηζκνχ θαη αλαισζίκσλ. Ζ ππάιιεινο ηεο θαζαξηφηεηαο πξέπεη λα 

ζπλεξγάδεηαη θαη κε ηελ ππνδνρή γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 
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Αθνινπζεί  πίλαθαο κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπο κηζζνχο πνπ ηνπο 

αλαινγνχλ. εκεηψλεηαη φηη ζηηο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

επηδφκαηα αδείαο, ε θνηλσληθή αζθάιηζε (Η.Κ.Α.), ε εηζθνξά ζην ηακείν 

μελνδνρνυπαιιήισλ (ΣΑΞΤ) ηα δηάθνξα επηδφκαηα θαζψο θαη ηα δψξα Πάζρα θαη 

Υξηζηνπγέλλσλ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 4.3 ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΜΟΝΗΜΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΝΔ ΜΗΘΟ 1ν ΔΣΟ 2ν ΔΣΟ 3ν ΔΣΟ 4ν ΔΣΟ 5ν ΔΣΟ 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 1 14 1000 14000 14200 14400 14500 14600 

RECEPTION 2 11 1000 22000 22200 22400 22600 22800 

ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΑ 1 11 700 7700 7770 7840 7910 7980 

ΤΝΟΛΟ 4   43700 44170 44640 45010 45380 

 

 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ 4.4 ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ ΤΝΔΡΓΑΣΩΝ 

 ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΝΔ 1ν ΔΣΟ 2ν ΔΣΟ 3ν ΔΣΟ 4ν ΔΣΟ 5ν ΔΣΟ 

ΛΟΓΗΣΖ 1 12 2000 2000 2000 2500 2500 

ΤΝΣΖΡΖΣΖ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ 1 12 1500 1600 1650 1700 1500 

ΤΝΟΛΟ 2  3500 3600 3650 4200 4000 
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4.6 ΔΗΡΟΔ ΤΛΗΚΧΝ- ΔΞΟΓΑ 

 

4.6.1 Δπεμεξγαζία ιπκάησλ 

Ζ Κξήηε είλαη κία πξνλνκηνχρνο, απφ πιεπξάο θάιινπο, λεζί ηεο αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ. Ζ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληφο ηεο (ζαιάζζηνπ, επηθαλεηαθνχ, 

ππφγεησλ λεξψλ θιπ.) θαη θαη’ επέθηαζε ε πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ 

εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ ηνπξηζηψλ νη νπνίνη ηελ επηζθέπηνληαη θαη δηακέλνπλ ζε απηήλ. 

Δπηβάιιεηαη σο εθ ηνχηνπ ηα Έξγα «πιινγήο, Μεηαθνξάο, Δπεμεξγαζίαο θαη 

Γηάζεζεο ησλ Λπκάησλ» ζηελ Κξήηε λα αληηκεησπηζζνχλ σο έλα Δζληθφ έξγν θαη λα 

θαηαζηξσζεί έλα εληαίν ζρέδην εμαζθάιηζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ νινθιήξσζή 

ηνπο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο επηβάιιεηαη απφ ηηο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο θαη ηελ Δζληθή 

Ννκνζεζία. θνπφο ησλ έξγσλ ζπιινγήο, κεηαθνξάο, επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο 

ιπκάησλ είλαη ε πεξηβαιινληηθά αζθαιήο δηαρείξηζε ησλ ιπκάησλ ηεο Κξήηεο θαη ε 

θάιπςε ησλ λνκνζεηηθψλ απαηηήζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο 91 / 271 θαη ηεο 

Κ.Τ.Α. 5673 / 400 / 14-031997.  

Σα έξγα απηά είλαη απαξαίηεηα θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ησλ ακκσδψλ παξαιηψλ ηεο πεξηνρήο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο 

ησλ ινπνκέλσλ νη νπνίνη θαηαθιχδνπλ ηηο αθηέο θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν θαη φρη κφλν. 
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4.6.2 Ύδξεπζε  

ζνλ αθνξά ηελ χδξεπζε, ε πεξίπησζε αλφξπμεο ηδησηηθήο γεψηξεζεο δελ ελδείθλπηαη 

αθελφο γηα λνκηθνχο ιφγνπο θαη αθεηέξνπ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο λεξνχ. Ζ κνλάδα 

είλαη ήδε ζπλδεδεκέλε κε ην ππάξρνλ δίθηπν χδξεπζεο ηνπ δήκνπ ρεξζνλήζνπ. Γηα 

εμαζθάιηζε θαιχηεξεο πνηφηεηαο λεξνχ πφζηκνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθά θίιηξα 

γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ λεξνχ ηνπ δήκνπ. 

Σν μελνδνρείν ζαλ πξψηεο χιεο ρξεζηκνπνηεί ην λεξφ, ην ξεχκα, ην ηειέθσλν έμνδα 

δειαδή θνηλήο σθέιεηαο. ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ λεξνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα 

έμνδα ηεο απνρέηεπζεο. ηνλ πίλαθα, ινηπφλ, πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη ηα 

πξναλαθεξζέληα έμνδα. 

 

 

          ΠΗΝΑΚΑ 4.5 ΔΞΟΓΑ ΚΟΗΝΖ ΩΦΔΛΔΗΑ 

 1ν ΔΣΟ 2ν ΔΣΟ 3ν ΔΣΟ 4ν ΔΣΟ 5ν ΔΣΟ 

ΓΔΖ 10000 12000 13500 15000 16000 

ΟΣΔ 6000 6000 6000 6000 6000 

ΝΔΡΟ 9000 10000 12000 13000 15000 

ΤΝΟΛΟ 25000 28000 31500 34000 37000 

 

 

4.6.3 Πξνκεζεπηέο 

εκαληηθφ ζέκα γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηφζν ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο απνηεινχλ 

νη πξνκεζεπηέο. Πάλσ απφ φια ζηφρνο πξέπεη λα είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο, 

ε αμηνπηζηία ησλ πξνκεζεπηψλ. Πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνλ επηρεηξεκαηία είλαη ε 

θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ μελνδνρείνπ. Ζ επηινγή 

ησλ πξνκεζεπηψλ θξίλεηαη, σο κία θξίζηκε εξγαζία ε νπνία δελ πξέπεη λα γίλεη κφλν 

ζην μεθίλεκα ηεο εηαηξίαο. Αληίζεηα, πξέπεη ζπλερψο λα ειέγρνληαη νη πξνκεζεπηέο θαη 

ε πνξεία ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ην μελνδνρείν θαη αλάινγα λα ζπλερίδεηαη ή φρη ε 

ζπλεξγαζία απηή. 
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Λφγσ ηνπ φηη ε πεξηνρή ηεο Κξήηεο δεη πιένλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ, ππάξρνπλ πνιινί 

πξνκεζεπηέο πνπ κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ πιένλ επαγγεικαηηθφ ηξφπν κε ηηο 

κνλάδεο ηεο πεξηνρήο. πλεπψο, ε ζπγθεθξηκέλε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζα επηιέμεη 

πξσηίζησο ηνπηθνχο πξνκεζεπηέο θαη αλ ππάξμεη θάπνην ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζα 

επεθηαζεί ζε πξνκεζεπηέο απφ ηελ ππφινηπε Διιάδα. 

Κέξδνο γηα ηελ εηαηξία ζα είλαη ην θφζηνο. Σν θφζηνο ζα είλαη ζαθψο κεησκέλν ζε 

πεξίπησζε ηνπηθψλ πξνκεζεπηψλ ζε ζρέζε κε άιινπο απφ ηελ ππφινηπε ρψξα θαζψο 

δελ ζα πεξηιακβάλνληαη ηα κεηαθνξηθά έμνδα, ηα νπνία ιφγσ ηνπ φηη ε Κξήηε είλαη 

λεζί ζα ήηαλ πςειφηεξα. 

Μία ζίγνπξε ζηξαηεγηθή πξνκεζεηψλ πνπ ζα αθνινπζήζεη ην μελνδνρείν είλαη απηή 

ηεο χπαξμεο παξαπάλσ απφ έλαλ πξνκεζεπηή γηα ηα πξντφληα εθείλα πνπ είλαη πξψηεο 

αλάγθεο. Απηφ ζα ην αθνινπζήζεη δηφηη ζε πεξίπησζε αζπλελλνεζίαο ή άιινπ 

πξνβιήκαηνο πξέπεη λα κπνξεί ην μελνδνρείν λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαλνληθά. 

Πξντφληα πξψηεο αλάγθεο ζσξνχληαη ηα ηξφθηκα θαη ηα ξνθήκαηα γηα ην πξσηλφ θαη 

άιια αλαιψζηκα. 

Σν θφζηνο ηνπ πξσηλνχ έρεη αλαθεξζεί ζε παξαπάλσ ελφηεηα. πλνπηηθά γηα ηα πξψηα 

πέληε έηε ην θφζηνο ηνπ πξσηλνχ είλαη: 

 

                 ΠΗΝΑΚΑ 4.6 ΚΟΣΟ ΠΡΩΗΝΟΤ 

 1ν ΔΣΟ 2ν ΔΣΟ 3ν ΔΣΟ 4ν ΔΣΟ 5ν ΔΣΟ 

ΤΝΟΛΟ 2460 2742 2964 3286 3508 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζα παξνπζηάζνπκε γεληθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο ηα νπνία 

ππνινγίδνληαη σο πνζνζηφ επί ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο (913100€). Σα έμνδα απηά 

είλαη: 

 Έμνδα θαζαξηφηεηαο 

 Έμνδα δηνίθεζεο 

 Έμνδα δηάζεζεο 

 Έμνδα ζπληήξεζεο παγίσλ 

 Έμνδα ζπληήξεζεο 

 Έμνδα δηάθνξσλ αλαιψζηκσλ 

 Έμνδα γηα αζθάιηζηξα 

 

             ΠΗΝΑΚΑ 4.7 ΛΟΗΠΑ ΔΞΟΓΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΞΟΓΟΤ      

 1ν ΔΣΟ 2ν ΔΣΟ 3ν ΔΣΟ 4ν ΔΣΟ 5ν ΔΣΟ 

Έμνδα θαζαξηφηεηαο (913100*0,1%) 913 913 913 913 913 

Έμνδα ζπληήξεζεο πάγησλ (913100*0,5%) 4565 4565 4565 4565 4565 

Αζθάιηζηξα (913100*0,3%) 2739 2739 2739 2739 2739 

Γηάθνξα αλαιψζηκα (913100*0,1%) 913 913 913 913 913 

ΤΝΟΛΟ 9131 9131 9131 9131 9131 
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4.6.4 Απνζβέζεηο 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη απνζβέζεηο ησλ πέληε πξψησλ ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 4.8 ΑΠΟΒΔΔΗ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΑΠΟΒΔΖ 

ΑΞΗΑ ΠΡΟ 

ΑΠΟΒΔΖ 1ν ΔΣΟ 2ν ΔΣΟ 3ν ΔΣΟ 4ν ΔΣΟ 5ν ΔΣΟ 

Κηηξηαθέο δαπάλεο 0 667070 33354 33354 33354 33354 33354 

Γηακφξθσζε πεξηβάιινληα ρψξνπ 0 55000 5500 5500 5500 5500 5500 

Άπιεο παγηνπνηνχκελεο δαπάλεο 0 15000 3000 3000 3000 3000 3000 

Ξελνδνρεηαθφο-κεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο 0 176001 26400 26400 26400 26400 26400 

ΤΝΟΛΟ  913071 68254 68254 68254 68254 68254 

ΤΝΟΛΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΧΝ 

ΑΠΟΒΔΔΧΝ   68254 136507 204761 273014 341268 

ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ ΑΞΗΑ   844818 776564 708311 640057 571804 
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Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ζπγθεληξσηηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα δειαδή ην θφζηνο 

παξαγσγήο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηζζψλ, ησλ 

εμφδσλ θνηλήο σθέιεηαο θαη ησλ εμφδσλ δηαθήκηζεο ρσξίο ηνπο λα ιακβάλνπκε ππφςε 

ηνπο απνζβέζεηο θαη ηνπο ρξεσζηηθνχο ηφθνπο. 

 

                       ΠΗΝΑΚΑ 4.9 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

 1ν ΔΣΟ 2ν ΔΣΟ 3ν ΔΣΟ 4ν ΔΣΟ 5ν ΔΣΟ 

Έμνδα θαζαξηφηεηαο 913 913 913 913 913 

Έμνδα ζπληήξεζεο παγίσλ 4565 4565 4565 4565 4565 

Ακνηβέο  εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ 3500 3600 3650 4200 4000 

Γηάθνξα αλαιψζηκα 913 913 913 913 913 

Αζθάιηζηξα 2739 2739 2739 2739 2739 

Ακνηβέο κφληκνπ πξνζσπηθνχ 43700 44170 44640 45010 45380 

Έμνδα παξαζθεπήο πξσηλνχ 2460 2742 2964 3286 3508 

Έμνδα θνηλήο σθέιεηαο 25000 28000 31500 34000 37000 

Έμνδα δηαθήκηζεο 127500 70500 4000 4000 3500 

ΤΝΟΛΟ 211290 158142 95884 99627 102519 

 

Βιέπνπκε φηη ηα δχν πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο έρνπκε απμεκέλν 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε πψιεζε θαη δηαθήκηζε ησλ 

ρξνλνκεξηδίσλ θνζηίδεη πνιχ παξαπάλσ απφ φηη έλα δσκάηην γηα «θνηλέο» δηαθνπέο. 

Αθνχ γίλεη ε πψιεζε θαη ησλ 108 βδνκάδσλ time sharing  κέζα ζε δπν ρξφληα, 

παξαηεξνχκε πηψζε ηνπ θφζηνπο. 
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4.7 ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ  ΚΑΗ ΔΓΚΡΗΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

 

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία ππάξρνπλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο γηα 

ηελ ίδξπζε ή επέθηαζε ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ 

ρξεκαηνδφηεζεο (ίδηα θεθάιαηα ή αλαπηπμηαθφο λφκνο). Οη δηαδηθαζίεο απηέο είλαη νη 

εμήο
11

: 

  

Α. Πξνθαηαξθηηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε. 

Απφθαζε γηα πξνθαηαξθηηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε απαηηείηαη γηα 

ηα εθηφο ζρεδίνπ γήπεδα θαη φηαλ νη ρξήζεηο ηεο γεο δελ είλαη θαζνξηζκέλεο κε 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα. Ζ απφθαζε απηή απαηηείηαη γηα λέα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο 

αιιά θαη γηα επέθηαζε, βειηίσζε πθηζηάκελσλ έξγσλ εθφζνλ ππάξμνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρνπλ ζην πεξηβάιινλ. 

Ζ απφθαζε απηή εθδίδεηαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ. Ο επελδπηήο έρεη θάπνηεο ππνρξεψζεηο. Να θαηαζέζεη κηα αίηεζε, 

ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θαη θσηνγξαθίεο, πξνθαηαξθηηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε 

(Ν. 1650/86 άξζξν 4, Ν. 3010/2002 άξζξν 2). Δπίζεο ρξεηάδεηαη λα θαηαζέζεη 

ραξαθηεξηζκφ απφ ην νηθείν Γαζαξρείν, Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ Πνιηηηζκνχ θαη 

άιιεο γλσκνδνηήζεηο απφ Τπνπξγεία αλάινγα κε ην πνπ βξίζθεηαη ην νηθφπεδν ηεο 

επέλδπζεο. 

 

Β. Έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο νηθνπέδνπ. 

Γηα ηε ρνξήγεζε έγθξηζεο θαηαιιειφηεηαο νηθνπέδνπ γηα ηε δεκηνπξγία μελνδνρείνπ, 

πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΔΟΣ- Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο 

Σνπξηζκνχ αίηεζε, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα δηθαηνινγεηηθά. Έηζη 

κπνξεί λα δηαπηζησζεί αλ πιεξνχληαη θάπνηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζέζε 

ηνπ νηθνπέδνπ, ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνδφηεζεο, ρξήζεο 

λεξνχ θαη ζχλδεζεο κε ην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο. 

                                                
11 ΔΟΣ: Οδεγφο ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ, Αζήλα 2009, (www.gnto.gr) 

http://www.gnto.gr/
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Ζ έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο ηζρχεη γηα δπν ρξφληα απφ ηελ έθδνζε ηεο. Ζ έγθξηζε απηή 

δελ κεηαβηβάδεηαη, άξα ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηνπ νηθνπέδνπ απαηηείηαη λα γίλεη ε 

ίδηα δηαδηθαζία γηα λέα έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο πξνζθνκίδνληαο επηπιένλ 

δηθαηνινγεηηθά.  

 

Γ. Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΔΠΟ) 

Ζ δηαδηθαζία ΔΠΟ αθνξά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε λέσλ επελδχζεσλ ή ζηελ βειηίσζε- 

επέθηαζε πθηζηάκελσλ, αλ ππάξμνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ. Ζ έγθξηζε εθδίδεηαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο 

ησλ πεξηθεξεηψλ. Γηα ζχλζεηα ηνπξηζηηθά ζπγθξνηήκαηα απαηηείηαη ππνβνιή πιήξνπο 

κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ελψ γηα κηθξά μελνδνρεία  θαη παξαδνζηαθά 

θαηαιχκαηα απαηηείηαη ζπκπιήξσζε ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ.(Υαηδεληθνιάνπ, 2002)  

 

Γ. Έγθξηζε αξρηηεθηνληθήο κειέηεο. 

Ζ έγθξηζε αξρηηεθηνληθήο κειέηεο ππνβάιιεηαη ζηνλ ΔΟΣ. Ζ αξρηηεθηνληθή απηή 

κειέηε πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

ηνπο ηζρχνληεο φξνπο δφκεζεο ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ην νηθφπεδν. 

Ο επελδπηήο πξέπεη λα ππνβάιιεη ηα αθφινπζα έγγξαθα, Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα  θαη 

Σνπνγξαθηθά, Σερληθή έθζεζε, Δγθεθξηκέλε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ.  

Ζ έγθξηζε αξρηηεθηνληθήο κειέηεο ηνπ ΔΟΣ ηζρχεη γηα ηέζζεξα ρξφληα. Αλ ελ ησ 

κεηαμχ έρεη εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα, ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο έγθξηζεο ηνπ ΔΟΣ 

αθνινπζεί ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο. 

ε απηφ ην ζηάδην ν επελδπηήο, εάλ επηζπκεί θαη  ε επέλδπζή ηνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηηο επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ 3299/04 φπσο ηζρχεη, κπνξεί 

λα πξνεηνηκάζεη θαη λα ππνβάιεη θάθειν γηα έγθξηζε. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη 

εηδηθή γλσκάηεπζε απφ ηνλ ΔΟΣ. 

Ζ εηδηθή απηή γλσκάηεπζε εθδίδεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε κειεηψλ θαη Δπελδχζεσλ ηνπ 

ΔΟΣ- Σκήκα ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ θαη ελεκέξσζεο επελδπηψλ θαη αθνξά ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηεο πεξηνρήο πνπ πξφθεηηαη λα ηδξπζεί ή λα επεθηαζεί ε κνλάδα.
12

 

 

                                                
12 Γεληθή Γξακκαηεία Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο, www.ggea.gr 

http://www.ggea.gr/
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ε απηή ηε Γλσκάηεπζε δηαπηζηψλεηαη ε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν. Γειαδή φηη ε επέλδπζε δελ εγθαζίζηαηαη 

ζηα ηκήκαηα ησλ κε εληζρπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο Δπηθξάηεηαο, φηη ε επέλδπζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε δψλε ηνπξηζκνχ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο ρσξνηαμηθήο ή 

πνιενδνκηθήο πνιηηηθήο θαη ηέινο φηη εμαζθαιίδεηαη ε απαηηνχκελε ππνδνκή γηα ηελ 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 

 

Δ. Οηθνδνκηθή άδεηα γηα ηελ αλέγεξζε ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Δθδίδεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Πνιενδνκίαο ηεο Ννκαξρίαο ή ηνπ Γήκνπ ηνπ ηφπνπ 

εγθαηάζηαζεο. Ο επελδπηήο πξέπεη λα ππνβάιιεη κηα αίηεζε, άδεηα θαηαιιειφηεηαο, 

ηνπνγξαθηθά, αξρηηεθηνληθή κειέηε, ζηαηηθή κειέηε, κειέηε ζεξκνκφλσζεο- 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ- πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κειέηε ππξνπξνζηαζίαο. 

Δπίζεο ρξεηάδεηαη ν ηίηινο ηδηνθηεζίαο θαη έλα πηζηνπνηεηηθφ ηδηνθηεζίαο απφ ην 

ππνζεθνθπιαθείν. Υξεηάδεηαη λα ππνβάιιεη κηα αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηνπ κεραληθνχ 

( Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Κψδηθαο). Σέινο ν επελδπηήο πξέπεη λα ππνβάιιεη θάπνηεο 

εγθξίζεηο απφ ζρεηηθά ππνπξγεία. 

 

Σ. Άδεηα ιεηηνπξγίαο 

Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο εθδίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΔΟΣ ή Πεξηθεξεηαθέο 

Τπεξεζίεο ηνπ ΔΟΣ. 

Ο επελδπηήο ππνβάιιεη: 

 Αίηεζε 

 Πιήξε θάθειν αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ, άδεηεο θαη βεβαηψζεηο, κε ηερληθά 

ζηνηρεία ηεο επάξθεηαο ηνπ θηηξίνπ απφ πιεπξάο ζηαηηθήο, αληηζεηζκηθήο θαη 

δνκηθήο, θαζψο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

  Οηθνδνκηθή άδεηα  

 Πηζηνπνηεηηθφ Ππξαζθάιεηαο 

  Βεβαηψζεηο θαη απνδεηθηηθά απφ Δ.Ο.Σ., εθνξίεο, Ξελνδνρεηαθφ 

Δπηκειεηήξην, θαη ινηπνχο θνξείο. 
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Δπίζεο ρξεηάδνληαη: 

 Δμέηαζε απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη επεμεξγαζία ιπκάησλ απφ ηε   

            Γηεχζπλζε Τγηεηλήο ηεο λνκαξρίαο. 

 Άδεηα  θαηαζθεπήο ιηκεληθνχ έξγνπ θαη ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο απφ ην  

           ΤΠΔΥΧΓΔ θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 

Καηφπηλ ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, ρνξεγείηαη ζηελ επέλδπζε εηδηθφ ζήκα 

ιεηηνπξγίαο. 

 

Σν εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο πξνυπνζέηεη ηελ θαηάηαμε ηνπ μελνδνρείνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγηθή κνξθή θαη θαηεγνξία (αζηέξσλ). 

Ζ θαηάηαμε απηή πξαγκαηνπνηείηαη εθφζνλ:  

 Πιεξνχληαη νη ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αληίζηνηρεο 

ιεηηνπξγηθήο κνξθήο θαη θαηεγνξίαο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηηο κέγηζηεο 

επηηξεπφκελεο δπλακηθφηεηεο αλά ιεηηνπξγηθή κνξθή θαη θαηεγνξία, ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαηαιιειφηεηαο ηνπ νηθνπέδνπ θαη ηηο δνκηθέο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ θηηξίνπ. 

 Σν μελνδνρείν ζπγθεληξψλεη ησλ ειάρηζην αξηζκφ κνξίσλ, πνπ απνηειεί ηε 

βάζε ηεο θαηεγνξίαο. 

Ζ βάζε νξίδεηαη αλά ιεηηνπξγηθή κνξθή θαη  αλά θαηεγνξία. Ζ επηινγή ησλ θξηηεξίσλ 

πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ θάιπςε ηεο βάζεο απφ ην ζχλνιν ησλ βαζκνινγνχκελσλ 

θξηηεξίσλ αλήθεη ζηνλ επηρεηξεκαηία πνπ θάλεη ηελ επέλδπζε. (εκεηψζεηο, 

Κπξηαθφπνπινο, 2010) 
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4.8 ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ Ή ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ Δ 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

 

Ζ απαξαίηεηε δηαδηθαζία γηα ηελ κεηαηξνπή θηηξίσλ ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο είλαη νη 

εμήο: 

Α. Υαξαθηεξηζκφο θηηξίνπ σο παξαδνζηαθφ ή δηαηεξεηένπ. 

Γηα ηα δηαηεξεηέα θηίξηα απαηηείηαη ραξαθηεξηζκφο ηνπ θηηξίνπ σο δηαηεξεηένπ, ν 

νπνίνο πξνζδίδεηαη κε Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε 

Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ/ Σκήκα Παξαδνζηαθψλ Οηθηζκψλ ηνπ ΤΠΔΚΑ. 

 

Γηα ηα παξαδνζηαθά θηίξηα απαηηείηαη πηζηνπνίεζε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

αξρηηεθηνληθνχ ειέγρνπ ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο φηη ην θηίζκα έρεη ζηνηρεία 

παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο. 

Δάλ ην θηίξην είλαη ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν ή έξγν ηέρλεο πνπ ρξεηάδεηαη θξαηηθή 

πξνζηαζία, ν ραξαθηεξηζκφο γίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. 

 

Β. Έγθξηζε αξρηηεθηνληθήο κειέηεο κεηαηξνπήο παξαδνζηαθνχ ή δηαηεξεηένπ θηηξίνπ 

ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ ηνπ ΔΟΣ. 

 

Γ. Τπνβνιή  θαθέινπ ππαγσγήο ηεο επέλδπζεο ζην θαζεζηψο θηλήηξσλ ηνπ 

Ν.3299/2004 φπσο ηζρχεη θαη αλ ν επελδπηήο επηζπκεί ηελ ππαγσγή ηνπ. 

 

Γ. νηθνδνκηθή άδεηα γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ θηηξίνπ απφ ηα θαηά ηφπνπο Γξαθεία 

Πνιενδνκίαο. 

 

Δ. Δηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο πνπ ρνξεγνχλ νη Πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ ηνπ 

ΔΟΣ. 
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4.9 ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

 

4.9.1 Δθηίκεζε ησλ αλαγθώλ ζε ρώξνπο ηεο λέαο κνλάδαο. 

ηφρνο ηνπ επελδπηή είλαη λα εληνπίζεη ηελ θαηάιιειε ηνπνζεζία γηα λα δεκηνπξγεζεί 

ε ηνπξηζηηθή κνλάδα. Γηα λα γίλεη απηφ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ νη αλάγθεο ηεο εθάζηνηε 

πεξηνρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη εγθαηαζηάζεηο ζα δηαζέηνπλ ρψξν ζηάζκεπζεο, θήπν 

θαη θπζηθά ην θηίξην κε έμη δσκάηηα, ρψξν ππνδνρήο θαη θαζηζηηθφ. Δπίζεο ζα ππάξρεη 

θαη βνεζεηηθφο ρψξνο θαζαξηζκνχ (απνζήθε).  

Μεηά απφ έξεπλα αγνξάο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ λνκνχ Υαλίσλ απνθαζίζηεθε ε 

αλαδήηεζε θηηξίνπ πξνο αλαθαίληζε ζε νηθφπεδνπ πεξίπνπ ελφο ζηξέκκαηνο. ε απηή 

ηελ έθηαζε έρεη ππνινγηζζεί θαη ε πηζαλφηεηα κειινληηθήο επέθηαζεο ηνπ 

θαηαιχκαηνο. 

πσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ην μελνδνρείν έρεη απνθαζηζζεί απφ ηνλ επελδπηή λα 

ρηηζηεί ζηελ Κξήηε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην λνκφ Υαλίσλ. Ζ απφθαζε πάξζεθε ιφγσ ηνπ 

φηη βάζε εξεπλψλ, ε Κξήηε δελ είλαη θνξεζκέλνο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ηδηαίηεξα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ηελ επηζθέπηνληαη πνιινί ηνπξίζηεο 

άξα ε δήηεζε ζα είλαη ζε πςειά επίπεδα. 

 

4.9.2 Αλαδήηεζε θαη επηινγή ηνπνζεζίαο 

 

Βαζηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ επηινγή ηνπνζεζίαο. 

Ζ ηνπνζεζία πνπ ζα επηιερζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο πξέπεη λα 

πιεξνί θάπνηεο πξνδηαγξαθέο (θξηηήξηα). 

Ο θαζνξηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ ζα καο βνεζήζεη λα θαηαιήμνπκε ζε 

θάπνηεο πεξηνρέο θαη έπεηηα ζηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο θαη πην ζπκθέξνπζαο.  

 

Σα θξηηήξηα απηά είλαη ηα παξαθάησ: 

 Καηάιιειεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ινηπέο ζπλζήθεο παξαγσγήο. 

 Κνξεζκφο ηεο πεξηνρήο 

 Όπαξμε αγνξαζηηθνχ θνηλνχ. 
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 Γηαζεζηκφηεηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

 Δπάξθεηα γεο κε πξνζηηφ θφζηνο. 

 Γηαζεζηκφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Δπκελή ππνδνρή απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

 Γηαζεζηκφηεηα ηνπηθψλ ππνδνκψλ (ελέξγεηα, κεηαθνξέο θ.α.) 

 Δμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ κάξθεηηλγθ  

 

Σα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη δελ είλαη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ελαιιαθηηθψλ ηνπνζεζηψλ. 

Ο λνκφο Υαλίσλ έρεη αξθεηέο πεξηνρέο νη νπνίεο πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα λα 

θαηαζθεπαζζεί κηα ηνπξηζηηθή κνλάδα..  

Πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζζεί ν αξηζκφο ησλ επηινγψλ, ζεκείν εθθίλεζεο γηα λα 

εληνπηζζεί ε θαηάιιειε γεσγξαθηθή πεξηνρή ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηηκή ηνπ θηηξίνπ πνπ 

ζα αγνξαζηεί θαη ν θνξεζκφο ησλ πεξηνρψλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη απφ ηελ 

ηνπνζεζία ζα εμεηάζνπκε ηέζζεξηο δήκνπο ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ: 

1. Πιαηαληάο 

2. Κηζζάκνπ 

3. Γεσξγηνχπνιεο  

4. Νέαο Κπδσλίαο 

 

ζνλ αθνξά ην δήκν ηεο Νέαο Κπδσλίαο, θξίλεηαη αλεπαξθήο δηφηη αλ θαη είλαη κηα 

πεξηνρήο πνπ αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ππάξρνπλ ηα 

πεξηζζφηεξα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, ην ζχλνιν 75. Ζ Γεσξγηνχπνιε απνξξίπηεηαη 

δηφηη είλαη κηα πεξηνρή κε αξθεηά μελνδνρεία (25) φκσο δελ έρεη αμηνζέαηα πνπ 

κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ πνιινχο ηνπξίζηεο.  Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζε δπν πεξηνρέο: 

Σνπνζεζία Α: Γήκνο Κηζζάκνπ 

Σνπνζεζία Β: Γήκνο Πιαηαληά 

Καη νη δπν πεξηνρέο είλαη εθηφο ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ αιιά φρη πνιχ καθξηά απφ ην 

θέληξν ηεο πφιεο. 
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ηνλ Πιαηαληά ππάξρνπλ αξθεηά δηαζέζηκα νηθφπεδα αιιά είλαη ππθλνθαηνηθεκέλε 

πεξηνρή θαη κπνξεί λα ππάξμνπλ θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Τπάξρεη αξθεηφ εξγαηηθφ 

δπλακηθφ θαη απηφ είλαη ζηα ζεηηθά ηεο πεξηνρήο. ηνλ Πιαηαληά ππάξρνπλ 58 

μελνδνρεία θαη απηφ ζα δπζθνιέςεη ηνλ επηρεηξεκαηία ζην λέν απηφ εγρείξεκα.  

Ο Γήκνο Κηζζάκνπ αλήθεη φπσο πξναλαθέξζεθε ζην Ννκφ Υαλίσλ. Δίλαη απφ ηνπο 

δπλακηθφηεξνπο θαη πιένλ αλαπηπζζφκελνπο δήκνπο ηνπ λνκνχ. Ζ Κίζζακνο είλαη κηα 

πφιε πνπ βξίζθεηαη 36 ρηιηφκεηξα δπηηθά ησλ Υαλίσλ θαη έρεη πεξίπνπ 5000 

θαηνίθνπο. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζην θξαζί πνπ 

παξάγεη, ζην ιάδη θαη ζηελ παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Έηζη ε κηθξή πφιε δελ 

έρεη κεηαηξαπεί ζε έλα πνιπζχρλαζην ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν. Ζ πφιε Καζηέιη βξίζθεηαη 

ζην ζεκείν φπνπ ε αξραία πφιε Κίζζακνο βξίζθνληαλ θάπνηε. 

πρλά ιεσθνξεία ελψλνπλ ηελ Κίζζακν κε ηα Υαληά θαη, απφ ην ιηκάλη ηεο πφιεο, 

ηαθηηθά πινία θεχγνπλ γηα ην Γχζεην ζηελ Πεινπφλλεζν, θαη γηα ην λεζί Κχζεξα. Απφ 

ην Καζηέιη Κίζζακνπ κπνξεί θαλείο λα επηζθεθηεί ηα ελδηαθέξνληα αξραηνινγηθά 

ζεκεία ηεο Πνιπξελίαο θαη Φαιάζαξλαο, ην εληππσζηαθφ θαξάγγη ζηα Σνπφιηα, ηα 

λεζηά Γξάκβνπζζα θαη ηε Ληκλνζάιαζζα ηνπ Μπάινπ. ην δήκν Κηζζάκνπ ππάξρνπλ 

κφλν 18 μελνδνρεία θαη απηφ ζα βνεζήζεη ζην λα γίλεη γξήγνξα γλσζηφ ην θαηλνχξην 

θαηάιπκα πνπ πξφθεηηαη λα θηηάμεη ν επελδπηήο. 

 

Αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ηνπνζεζηψλ. 

Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζνπκε γηα ηελ αλάδεημε ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο 

ηνπνζεζίαο ζηεξίρζεθε ζε έλα κνληέιν αμηνιφγεζεο βάζε ηνπ νπνίνπ απνδίδεηαη έλαο 

ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ή ζηαζκίζεσο θάζε θξηηεξίνπ πνπ πξναλαθέξακε. Οη 

ζπληειεζηέο απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζηαζκίζνπλ ηε βαζκνινγία ηεο θάζε 

ηνπνζεζίαο απέλαληη ζε θάζε θξηηήξην. 

Οη ζπληειεζηέο πξέπεη λα εθθξάδνπλ φζν γίλεηαη θαιχηεξα ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ έρεη 

ην θάζε θξηηήξην γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. Σν άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 100. 
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Ζ βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ ζα γίλεη κε άξηζηα ην δέθα. Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ 

πεξηνρψλ θξίλεηαη κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζα έρεη θάζε πεξηνρή. Ζ 

ζπλνιηθή βαζκνινγία ζα πξνθχςεη απφ ην γηλφκελν ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ηεο 

βαζκνινγίαο πνπ πεηπραίλεη θάηη πεξηνρή ζε θάζε έλα απφ ηα θξηηήξηα, επί ην 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. 

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηηο βαζκνινγίεο θαη ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο γηα θάζε 

πεξηνρή. 

ΠΗΝΑΚΑ 4.10 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

Α/Α ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

Α 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

Β ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΣΟΠ. Α ΣΟΠ. Β 

1 

Καηάιιειεο θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο & ινηπέο ζπλζήθεο 

παξαγσγήο 10 10 10 100 100 

2 Κνξεζκφο ηεο πεξηνρήο 10 9 14 140 126 

3 Όπαξμε αγνξαζηηθνχ θνηλνχ 8 8 8 64 64 

4 

Γηαζεζηκφηεηα εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ 9 6 12 108 72 

5 

Δπάξθεηα γεο-θηηξίσλ κε 

πξνζηηφ θφζηνο 7 6 16 112 96 

6 

Γηαζεζηκφηεηα ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο 10 10 9 90 90 

7 

Δπκελή ππνδνρή απφ ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία 9 9 9 81 81 

8 

Γηαζεζηκφηεηα ηνπηθψλ 

ππνδνκψλ 10 8 12 120 96 

9 

Δμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

κάξθεηηλγθ 9 7 10 90 70 

ΤΝΟΛΟ    100 905 795 

 

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα νη δπν ππνςήθηεο πεξηνρέο έιαβαλ ηελ 

παξαθάησ ζπλνιηθή ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία: 

Σνπνζεζία Α: Γ. Κηζζάκνπ, βαζκνινγία 905 

Σνπνζεζία Β: Γ. Πιαηαληά, βαζκνινγία 795 

Δπνκέλσλ θξίλεηαη σο θαηαιιειφηεξε ε ηνπνζεζία Α, δειαδή ε πεξηνρή ηεο 

Κηζζάκνπ. Παξαηεξείηαη επηπιένλ φηη ε Κίζζακνο πιεξνί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ 

βαζηθφηεξε πξνυπφζεζε πνπ είλαη ε επάξθεηα γεο θαη θηηξίσλ ζε πξνζηηή ηηκή. 
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Δπηπιένλ ζεηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη θάζε λέα επηρείξεζε ε νπνία ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ, 

νηθνινγηθφ αιιά θαη θνηλσληθφ, ζην νπνίν εγθαζίζηαηαη είλαη δχζθνιν λα 

αληηκεησπίζεη αξλεηηθή ζηάζε απφ ηνπο θαηνίθνπο, δηφηη ζπκβάιιεη ζην αλαπηπμηαθφ 

έξγν ηεο πεξηνρήο θαη απμάλεη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 

4.9.3 Δπηινγή ηνπ ρώξνπ εγθαηαζηάζεσο (νηθνπέδνπ) 

Έρνληαο θαηαιήμεη ζηελ ηνπνζεζία εγθαηάζηαζεο ηεο  μελνδνρεηαθήο κνλάδαο κέλεη 

λα βξνχκε ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Αξρηθά επηιέρζεθε απφ ηνλ επελδπηή ε πεξηνρή 

Φαιάζαξλα ηνπ δήκνπ Κηζζάκνπ. Γηα λα γίλεη ε θαηάιιειε επηινγή ηνπ νηθνπέδνπ 

έγηλαλ κειέηεο γηα ηηο εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο. Ζ απαηηνχκελε έθηαζε ηνπ ρψξνπ 

θαζνξίζηεθε βάζε ηεο αλάγθεο ζε θηίξηα θαη δηεπθνιχλζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ην 

επελδπηηθφ ζρέδην. Ζ πεξηνρή δελ απέρεη απφ ηηο θχξηεο νδηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

λνκνχ άξα δηαηεξνχληαη ε κεηαθνξηθέο δηεπθνιχλζεηο θαη  ζα είλαη εχθνιε ε 

πξφζβαζε ησλ πειαηψλ. πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ν επελδπηήο απνθάζηζε λα 

αγνξάζεη θάπνην έηνηκν θηίξην θαη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ βειηίσζή 

ηνπ.  

Έηζη επηιέρζεθε έλα θηίζκα ζε νηθφπεδν 890 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ζηελ 

παξαζαιάζζηα πεξηνρή ησλ Φαιάζαξλσλ ην νπνίν αγνξάζηεθε 425.000 επξψ. Σν 

θηίξην πνπ ππάξρεη θαη ζα αλαθαηληζζεί είλαη 544 ηκ. Δίλαη ηξηψξνθν θαη δηαζέηεη θαη 

ππφγεην. Ζ ππφινηπε έθηαζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ θήπνο απφ ηελ δεμηά πιεπξά θαη 

ζαλ ρψξνο ζηάζκεπζεο  απφ ηελ πίζσ πιεπξά ηνπ θηηξίνπ. 

ην θηίζκα απηφ παξέρεηαη ήδε ζχλδεζε ζην ζχζηεκα απνρέηεπζεο ,ειεθηξνδφηεζεο 

αιιά θαη χδξεπζεο. ηελ επξχηεξε πεξηνρή παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ 

πνιιψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ εηαηξεηψλ. 
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4.9.4 Πεξηβαιινληηθή επζύλε ηεο επηρείξεζεο 

Ζ αλέγεξζε κηαο επηρείξεζεο πξνθαιεί αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ φπνπ εγθαζίζηαηαη 

δειαδή θπζηθφ- νηθνινγηθφ θαη θνηλσληθφ (πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ) 

ζχζηεκα, ηνπ νπνίνπ ην επελδπηηθφ ζρέδην ζα κπνξνχζε λα απνηειεί κέξνο. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε κνλάδα ζα αλαθαηληζζεί θαη δελ ζα γίλνπλ ρξνλνβφξεο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζα επηβαξχλνπλ ηελ θνηλσλία. Σα μελνδνρεία δελ αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ ηδηαίηεξα ξππνγφλσλ βηνκεραληψλ (κηθξή- κεζαία φριεζε)  θαη δελ 

είλαη απαξαίηεηε ε εθπφλεζε κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. 

 

4.9.5 Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Γήκν Κηζάκνπ θαη ηα Φαιάζαξλα 

Γεσγξαθηθή ζέζε 

Ζ πεξηνρή Κηζζάκνπ αλήθεη δηνηθεηηθά ζην Ννκφ Υαληψλ, πνπ βξίζθεηαη ζην δπηηθφ 

άθξν ηεο Κξήηεο θαη είλαη ν δεχηεξνο, κεηά ηνλ Ννκφ Ζξαθιείνπ, ζε έθηαζε θαη 

πιεζπζκφ Ννκφο ηεο. Ζ Κίζζακνο θαηαιακβάλεη ην Β.Γ ηκήκα ηνπ λνκνχ θαη 

απνηειεί ηε δπηηθή είζνδν ηεο Κξήηεο απφ ηελ Πεινπφλλεζν. Γπηηθά θαη βφξεηα 

βξέρεηαη απφ ην θξεηηθφ Πέιαγνο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο είλαη νη δχν θάζεηεο 

πξνο ηε βφξεηα αθηή ρεξζφλεζνη ηεο Γξακβνχζαο θαη ηνπ Ρνδνπνχ, πνπ ζρεκαηίδνπλ 

ηνλ θφιπν ηεο Κηζζάκνπ.  

 

Μνξθνινγία ηνπ εδάθνπο  

Ζ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο έληνλεο πηπρψζεηο κε 

βαζηέο θνηιάδεο ζε δηαδνρηθέο ινθψδεηο θαη νξεηλέο κάδεο. Κπξηαξρεί ην νξεηλφ έδαθνο 

(48%), ελψ ην πεδηλφ ηκήκα θαη ε εχθνξε γε (17%)βξίζθεηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο ζην βφξεην δπηηθφ ηκήκα. Παξάιιεια, ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ αξθεηά θαξάγγηα, 

φπσο, ηεο Μαιαζχξνπ, ηεο Ρφθαο, ησλ Παηεξηαλψλ, ηνπ εξηθαξίνπ, ησλ Σνπνιίσλ, 

ηνπ Κάκπνπ, ηνπ Καιφγεξνπ.  ηε βφξεηα θαη δπηηθή πιεπξά ηεο πεξηνρέο δεζπφδνπλ νη 

εληππσζηαθέο παξαιίεο ηνπ θφιπνπ Κηζζάκνπ, ηεο Φαιάζαξλαο, ηνπ θελαξίνπ θαη 

ηνπ Διαθνλεζίνπ.  Σε γεληθή κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο ζπκπιεξψλνπλ νη πνηακνί θαη 

νη ρείκαξξνη, πνπ θαηαιήγνπλ ζηηο βφξεηεο θαη δπηηθέο αθηέο.  
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Κιίκα 

ην βφξεην παξαιηαθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο Κηζάκνπ επηθξαηεί θιίκα Μεζνγεηαθφ 

Υεξζαίν, κε ηελ επλντθή επίδξαζε ηεο ζάιαζζαο, ε νπνία εμαζζελεί κε ηελ 

απνκάθξπλζε απφ ηηο αθηέο θαη ηελ αχμεζε ηνπ πςνκέηξνπ. ην δπηηθφ θαη ζην 

λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο (Πιάηαλνο-θελάξη-Ληβάδηα-Υξπζνζθαιίηηζζα) επηθξαηεί 

θιίκα Μεζνγεηαθφ ήπην ζαιάζζην, κε ηελ έληνλε ηελ επλντθή επίδξαζε ηεο Θάιαζζαο. 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ν εμαηξεηηθά ήπηνο ρεηκψλαο, ε απμεκέλε ειηνθάλεηα, 

κε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηελ πεξίνδν ηνπ ρεηκψλα, νη πεξηνξηζκέλεο βξνρνπηψζεηο θαη ε 

πνιχ κεγάιε ζεξκή μεξή πεξίνδνο.  

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ηα Φαιάζαξλα βξίζθνληαη ζην δπηηθφ άθξν ησλ 

Υαλίσλ ζε απφζηαζε 59ρικ απφ ελ πφιε. Ζ Φαιάζαξλα φπσο ιεγφηαλ παιαηφηεξα 

ήηαλ ιηκάλη ηεο αξραίαο Πνιπξξήληαο, ήηαλ αλεμάξηεηε θαη έθνβε δηθφ ηεο λφκηζκα. 

Υάξε ζηελ αζθάιεηα ηνπ ιηκαληνχ ηεο θαη ζην απφξζεην θξνχξην ηεο έγηλε ζπνπδαίν 

εκπνξηθφ θαη λαπηηθφ θέληξν. Ζ είζνδνο ηεο πφιεο ήηαλ απφ ηε ζάιαζζα. Ζ πφιε ήηαλ 

θηηζκέλε ζε επίπεδα.  

ζνλ αθνξά ηε ζεκεξηλή επνρή κεγάιε ζεκαζία έρεη φηη ε παξαιία ζηα Φαιάζαξλα 

ζεσξείηαη απφ ηηο νκνξθφηεξεο ηεο Κξήηεο θαη έρεη κήθνο 3ρικ. Άξα ν επηζθέπηεο 

ζπλδπάδεη ηεο δηαθνπέο ηνπ ζε έλα ηζηνξηθφ κέξνο κε αξραηνινγηθφ ελδηαθέξνλ αιιά 

θαη ππέξνρε παξαιία. Ζ παξαιία έρεη βξαβεπηεί σο ε νκνξθφηεξε παξαιία ηεο Κξήηεο 

θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο δέθα θαιχηεξεο ηεο Δπξψπεο. 

Ζ ζέζε ηεο πφιεο ζην δπηηθφ άθξν ηεο Κξήηεο ηελ βνεζά λα έρεη έλα απφ ηα 

σξαηφηεξα ειηνβαζηιέκαηα. 
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εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ηα Φαιάζαξλα έρνπλ εληαρζεί ζην ζρέδην NATURA 2000 

ιφγσ ηεο πνηθηιίαο ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ιφγσ ηνπ 

θπζηθνχ θάιινπο. 
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4.9.6 Κόζηε νηθνπέδνπ  

Κόζηε νηθνπέδνπ 

ηελ αμία ηνπ θηηξίνπ πνπ αλαθέξνπκε παξαπάλσ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θάπνηα 

λνκηθά θαη θνξνινγηθά έμνδα. Πην αλαιπηηθά, ε ακνηβή ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ, ηνπ 

ηακείνπ λνκηθψλ θαη ηα έμνδα γηα ηε κεηαγξαθή αλέξρνληαη πεξίπνπ ζην 1,8% επί ηεο 

αληηθεηκεληθήο αμίαο. Ο θφξνο κεηαβίβαζεο ηνλ νπνίν επσκίδεηαη ν αγνξαζηήο είλαη 

8% επί ηεο ηηκήο αγνξάο φπσο απηή αλαγξάθεηαη ζηα ζπκβφιαηα, ελψ ηα ινηπά λνκηθά 

έμνδα νξίδνληαη ζην 0,5% ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ νηθνπέδνπ. Αθνινπζεί πίλαθαο 

κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ νηθνπέδνπ. 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 4.11 ΚΟΣΖ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ 

ΑΞΗΑ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ & 

ΚΣΗΜΑΣΟ 425000 

ΑΜΟΗΒΖ 

ΤΜΒΟΛΑΗΟΓΡΑΦΟΤ 4050 

ΦΟΡΟ ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ 18000 

ΝΟΜΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 1125 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ 

ΥΧΡΟΤ 20000 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ 468175 
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4.10 ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΔΚΣΔΛΔΔΧ ΔΡΓΟΤ  

4.10.1 ηόρνη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηειεηψλεη ηελ πξψηε εκέξα ιεηηνπξγίαο 

ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ζα αλαηεζεί ζε έλαλ 

πεπεηξακέλν Project manager,  ν νπνίνο ζα απαζρνιείηαη απφ ηελ εηαηξία θαηά ηελ 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ ζα ιάβεη κέξνο θαη ν 

επηρεηξεκαηίαο. Πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ είλαη ζεκαληηθφ λα ραξαρζεί έλα 

ξεαιηζηηθφ πξφγξακκα δξάζεσο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο ελέξγεηεο απφ 

ην ζηάδην ζχζηαζεο ηεο εηαηξίαο, κέρξη ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ έλαξμε ηεο επίζεκεο 

παξαγσγήο. Ο πξνγξακκαηηζκφο γίλεηαη γηα λα δηεπθνιπλζεί ε εθηέιεζε ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζσζηά φιεο νη αλαγθαίεο εξγαζίεο ψζηε 

ην επελδπηηθφ ζρέδην λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα. 

4.10.2 ηάδηα εθηέιεζεο επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

Ζ αλάγθε απνηειεζκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ, θαη άιισλ 

εξγαζηψλ απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα γίλεη κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο θαζπζηεξήζεηο, ππεξβάζεηο 

θφζηνπο θαη άιια αλαζηαιηηθά γηα ηελ έγθαηξε νινθιήξσζή ηνπ ελδερφκελα. Κάπνηα 

θχξηα  ζηάδηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη εθηέιεζεο δελ αθνινπζνχλ ην έλα ην άιιν αιιά 

αιιεινθαιχπηνληαη ρξνληθά θαη νη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα 

πξνγξακκαηηζηνχλ παξάιιεια. Γηα λα είλαη δπλαηφ θάζε δηαδηθαζία λα νινθιεξσζεί 

ζηνλ κηθξφηεξν δπλαηφ ρξφλν θαη λα κελ ππάξρνπλ άζθνπεο θαζπζηεξήζεηο, είλαη 

απαξαίηεην λα πξνεγεζεί αλαιπηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο.  

Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηαδίσλ, απφ ηε ζχζηαζε ηεο επηρείξεζεο 

κέρξη θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο. 

 

 

 

 



 117 

 

4.10.3 ύζηαζε ηεο εηαηξίαο θαη λνκηθέο απαηηήζεηο 

Ζ ζχζηαζε εηαηξίαο είλαη απαξαίηεηε δηφηη νη επελδπηέο γηα πξψηε θνξά μεθηλνχλ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα καδί. Γηα ηελ απνθπγή ησλ θαζπζηεξήζεσλ, έρεη 

δεηεζεί ε βνήζεηα ελφο δηθεγφξνπ, ν νπνίνο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο επελδπηέο θαζ’ 

φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη κεηά ζα ακείβεηαη απφ ηελ εηαηξία ζαλ 

εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο.  

Οη δπν εηαίξνη είλαη ν Κνο Γεψξγηνο Βξνράθεο θαη ε ζχδπγνο ηνπ Κα Αλαζηαζία 

Μαηάθε. Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο είλαη 70% γηα ηνλ Κχξην Βξνράθε θαη ην 30% 

γηα ηελ Κπξία Μαηάθε. Ζ ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο απαηηεί πνιιά ζηάδηα, ηα νπνία 

κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο σο εμήο: 

 Τπνγξαθή ζπκθσλίαο πξνζέζεσλ κεηαμχ ησλ ζπλεηαίξσλ γηα ηελ ίδξπζε  

            εηαηξίαο 

 πκθσλία κεηαμχ ησλ εηαίξσλ γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δηεπζεηήζεηο 

 Δπίζεκε αίηεζε πξνο ηηο αξρέο 

 Δπίζεκε άδεηα θαη θαηαρψξεζε ηεο λέαο εηαηξίαο. 

 

4.10.4 ύζηαζε ηεο νκάδαο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ 

πσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ ε νκάδα εθηειέζεσο απνηειείηαη απφ ηνλ ηδξπηή, ηελ 

ζχδπγν ηνπ πνπ είλαη θαη ζπλέηαηξνο ζηελ επηρείξεζε, ηνλ project manager θαη ηνλ 

πνιηηηθφ κεραληθφ. Δπηθεθαιήο είλαη ν θνο Βξνράθεο. 
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4.10.5 Πξνγξακκαηηζκόο ρξεκαηνδόηεζεο 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γίλεηαη αθνχ γίλεη γλσζηφ ην θφζηνο ηεο 

επέλδπζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα εληνπηζηνχλ νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο πξηλ 

πξνρσξήζεη ην πξφγξακκα. 

Σν ζπγθεθξηκέλν επελδπηηθφ ζρέδην πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηηο αθφινπζεο 

πεγέο: 

 Ίδηα θεθάιαηα, πξφθεηηαη γηα ην πνζφ ησλ 365228,4€ δειαδή 40% ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο. 

 Γάλεην χςνπο 136960,65€ δειαδή ην 15% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο 

επέλδπζεο. Σν δάλεην ζα έρεη επηηφθην δαλεηζκνχ 6.85%. 

 Δπηρνξήγεζε απφ ην θξάηνο, θαζψο ε επέλδπζε απηή εληάζζεηαη ζην  Αλαπηπμηαθφ 

λφκν 3299/2004.ε επηρνξήγεζε ζα είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 45% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

ηεο επέλδπζεο δειαδή ζα θηάλεη ηα 410881,95€. 

 

4.10.6 Απόθηεζε ησλ γεπέδσλ 

Απηφ ην βήκα είλαη πνιχ θξίζηκν θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε καθξέο δηαπξαγκαηεχζεηο. 

Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε βξέζεθε ην θαηάιιειν νηθφπεδν κε ην ήδε ππάξρνλ 

θηίξην λα ρξεηάδεηαη αλαθαίληζε. Γελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ λνκηθά ή άιια θσιχκαηα, 

φπσο αλαθέξεηαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο κειέηεο. Οη θηλήζεηο πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ είλαη λα εγθξηζεί ην δάλεην απφ ηελ ηξάπεδα, λα γίλεη έιεγρνο ηίηισλ, πιεξσκή 

θφξσλ, ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε θαη  θαηάζεζε ζπκβνιαίνπ ζην ππνζεθνθπιαθείν. 

4.10.7 Λεπηνκεξήο κεραλνινγηθή ζρεδίαζε – Αλάζεζε θαηαζθεπήο 

Σν ιεπηνκεξέο κεραλνινγηθφ ζρέδην εμαξηάηαη απφ ηηο εξγαζίεο πνπ ρξεηάδεηαη λα 

γίλνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο. Σελ επζχλε γηα ηελ κεραλνινγηθή ζρεδίαζε 

έρεη ν πνιηηηθφο κεραληθφο.  
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4.10.8 Γηαπξαγκαηεύζεηο θαη αλάζεζε ησλ παξαγγειηώλ 

ην ζηάδην απηφ γίλεηαη ε έξεπλα αγνξάο γηα ηηο πξψηεο χιεο θαη νη παξαγγειίεο θαζψο 

θαη νη παξαγγειίεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ινηπψλ επίπισλ ηνπ 

μελνδνρείνπ. ε απηφ ην ζηάδην πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ θάζε 

κεραλήκαηνο θαη επίπινπ.  

4.10.9 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο (έξγα πνιηηηθνύ κεραληθνύ) 

Ο ξεαιηζηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, 

θαζψο ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ζα έρνπλ αληίθηππν ζηνλ ρξφλν θαη ζην θφζηνο ηνπ έξγνπ. 

Δπίζεο, νη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αγνξά ηνπ θηηξίνπ θαη 

κε ην πξφγξακκα άθημεο εμνπιηζκνχ, ησλ επίπισλ θαη ινηπψλ πιηθψλ.  

4.10.10 Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ 

Ζ εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γίλεηαη ζηα ηειεπηαία ζηάδηα θαηαζθεπήο ψζηε λα κελ 

ππάξρεη επηπιένλ θαζπζηέξεζε. Γηα λα γίλεη απηφ πξέπεη λα ππάξμεη πνιχο θαιφο 

ζπληνληζκφο φινπ ηνπ έξγνπ. 

 

4.11 ΥΡΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Γηα ηνλ ζπλνιηθφ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη ρξνληθέο 

απαηηήζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε θαζελφο απφ ηα παξαπάλσ ζηάδηα. Ζ πινπνίεζε ηνπ 

παξφληνο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη λα νινθιεξσζεί ζε ελάκηζε ρξφλν. Σν 

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ αθνινπζεί παξαθάησ, 

αλαιπφκελν ζε εμάκελα. 
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    ΠΗΝΑΚΑ 4.12 ΥΡΟΝΗΚΖ ΚΛΗΜΑΚΩΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

1
ν
 

Δμάκελν Πνζνζηφ 

2ν 

Δμάκελν Πνζνζηφ 

3ν 

Δμάκελν Πνζνζηφ 

ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 333535 50% 166767 25% 166767 25% 

ΓΑΠΑΝΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ 

ΥΧΡΟΤ 0 0% 27500 50% 27500 50% 

ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 17400 10% 87000 50% 69600 40% 

 

 

 

Αθνινπζεί δηάγξακκα (ηζηφγξακκα) ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ. 
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ΚΣΙΡΙΑΚΔ ΓΑΠΑΝΔ

ΓΑΠΑΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΥΩΡΟΤ

ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

3ο Δξάμηνο

2ο Δξάμηνο

1ο Δξάμηνο

 
 

 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4.1 ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΩΖ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

 

πσο θαίλεηαη ζην ηζηφγξακκα πξψηα ζα μεθηλήζνπλ νη θηηξηαθέο δαπάλεο θαη νη 

δαπάλεο πξνκήζεηαο μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ ιφγσ ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ 

επίπισλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ. Οη δαπάλεο πεξηβάιινληα ρψξνπ ζα γίλνπλ ηα δχν 

ηειεπηαία εμάκελα πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο. 

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ην επηπιένλ θφζηνο ηεο επέλδπζεο θαηά ηελ θαηαζθεπαζηηθή 

πεξίνδν. 
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  ΠΗΝΑΚΑ 4.13  ΚΟΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΟΟ 

Μεραληθφο 5000 

Project Manager 6000 

Γηθεγφξνο 1000 

Έιεγρνο επσλπκίαο ζην επηκειεηήξην 60 

Δγγξαθή ζην μελνδνρεηαθφ επηκειεηήξην 200 

πκβνιαηνγξάθνο 500 

Λνηπά έμνδα ζχζηαζεο εηαηξίαο 400 

ΤΝΟΛΟ 13160 

 

Σα έμνδα ηνπ πξνπαξαγσγηθνχ marketing δειαδή ηα έμνδα δηαθήκηζεο πξηλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο έρνπλ ππνινγηζζεί ζηα έμνδα marketing ηεο πξψηεο ρξνληάο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

 

5.1 ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα παξαηίζεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο. Ζ αλάιπζε ηνπ 

θφζηνπο ηεο επέλδπζεο έγηλε ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο, ηελ αγνξά ηνπ νηθνπέδνπ, 

ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο γηα ηελ αλαθαίληζε ηνπ θηηξίνπ θαη ζηηο αγνξέο εμνπιηζκνχ 

γηα ην μελνδνρείν. ε απηέο ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο πξνζηίζεηαη άιιε κηα ε νπνία είλαη 

θάπνηα έμνδα ηεο θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ. 

Σν επελδπηηθφ θφζηνο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 5.1 ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΔΠΔΝΓΤΖ 

Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

αλαθαίληζεο 218895 

Γσκάηηα- Βνεζεηηθνί ρψξνη- 

Τπνδνρή 211000 

Αγνξά θηηξίνπ 483175 

Καηαζθεπαζηηθή πεξίνδνο 13160 

ΤΝΟΛΟ 926230 

 

Σν θφζηνο αγνξάο ηνπ θηηξίνπ δελ εκπίπηεη ζηελ επηρνξήγεζε πνπ ζα ιάβεη ε 

επηρείξεζε απφ ηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν πνπ  πξνζδνθά λα ππαρζεί , ζα θαιπθζεί έλα 

κέξνο απφ ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ην ππφινηπν απφ ην καθξνπξφζεζκν δάλεην. 

Δλ ζπλερεία παξνπζηάδεηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο. ηνλ ππνινγηζκφ 

απηφ έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα απνζέκαηα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ηα αλαγθαία δηαζέζηκα 

γηα κηζζνδνζία, ΓΔΖ, ΟΣΔ θαη ηεο δαπάλεο θαη νη πηζηψζεηο ηνλ πξνκεζεπηψλ ηεο ηελ 

εηαηξία.  
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Σέινο ιακβάλνληαη ππφςε νη πξνθαηαβνιέο απφ ηεο πσιήζεηο ησλ ρξνλνκεξηδίσλ. Οη 

πξνθαηαβνιέο γηα ηελ αγνξά ησλ ρξνλνκεξηδίσλ ππνινγίδνληαη γηα ην θεθάιαην 

θίλεζεο αιιά ζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο επηκεξίδνληαη ζηα δέθα ρξφληα, φπσο είδακε 

θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

 

Αθνινπζεί πίλαθαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο. 

        ΠΗΝΑΚΑ 5.2 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ 

   1
ν
 Έηνο 2ν Έηνο 3ν Έηνο 4ν Έηνο 5ν Έηνο 

Γεζκεχζεηο γηα: 

Ζκέξεο 

δέζκεπζεο 

πληειεζηήο 

θχθινπ 

εξγαζηψλ      

(1) Απνζέκαηα ηξνθίκσλ 15 0,04167 102 114 123 137 146 

        

(2) Αλαγθαία δηαζέζηκα 

γηα κηζζνδνζία, ΟΣΔ, ΓΔΖ 

θ άιιεο δαπάλεο 30 0,0833 17403 12950 7743 8028 8251 

        

(3) Πηζηψζεηο πξνο 

πειάηεο 0 0 0 0 0 0 0 

        

Μείνλ πηζηψζεηο 

Πξνκεζεπηψλ 45 0,125 1106 1142 1169 1210 1237 

        

Μείνλ πξνθαηαβνιέο 

Πειαηψλ   490000 266000    

        

ΤΝΟΛΟ   -473601 -254077 6697 6956 7160 
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  ΠΗΝΑΚΑ 5.3 ΔΣΖΗΑ ΠΟΑ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΩΝ ΓΔΜΔΤΔΩΝ ΠΟΤ  

ΑΠΟΣΔΛΟΤΝ ΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟ ΠΟΤ ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΗ 

 1ν ΔΣΟ 2ν ΔΣΟ 3
ν
 ΔΣΟ 4ν ΔΣΟ 5ν ΔΣΟ 

Πεξηγξαθή ινγ/ζκψλ γηα έθαζηε δέζκεπζε     

ύλνιν γηα (1) Απνζέκαηα ηξνθίκσλ 2460 2742 2964 3286 3508 

Κφζηνο Πξσηλνχ 2460 2742 2964 3286 3508 

ύλνιν γηα (2) Αλαγθαία δηαζέζηκα γηα 

κηζζνδνζία, ΓΔΖ, ΟΣΔ & άιιεο δαπάλεο 208831 155401 92921 96341 99011 

Έμνδα θαζαξηφηεηαο 913 913 913 913 913 

Έμνδα ζπληήξεζεο παγίσλ 4565 4565 4565 4565 4565 

Ακνηβέο  εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ 3500 3600 3650 4200 4000 

Γηάθνξα αλαιψζηκα 913 913 913 913 913 

Αζθάιηζηξα 2739 2739 2739 2739 2739 

Ακνηβέο κφληκνπ πξνζσπηθνχ 43700 44170 44640 45010 45380 

Έμνδα θνηλήο σθέιεηαο 25000 28000 31500 34000 37000 

Έμνδα δηαθήκηζεο 127500 70500 4000 4000 3500 

χλνιν γηα (3) Πηζηψζεηο πξνο πειαηεία 0 0 0 0 0 

ύλνιν γηα (3) Μείνλ Πηζηώζεηο πξνο πξνκεζεπηέο 8851 9133 9355 9678 9899 

Έμνδα θαζαξηφηεηαο 913 913 913 913 913 

Έμνδα ζπληήξεζεο παγίσλ 4565 4565 4565 4565 4565 

Γηάθνξα αλαιψζηκα 913 913 913 913 913 

Κφζηνο Πξσηλνχ 2460 2742 2964 3286 3508 

ύλνιν γηα (3) Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ 490000 266000 0 0 0 

Πξνθαηαβνιέο time sharing 490000 266000 0 0 0 

 

 

Βιέπνπκε ην θεθάιαην θίλεζεο ηα δπν πξψηα ρξφληα είλαη αξλεηηθφ άξα ε επηρείξεζε 

έρεη ηε ξεπζηφηεηα λα θαιχςεη ηεο ππνρξεψζεηο ηεο. Σα ππφινηπα ηξία ρξφληα έρσ 

ζεηηθφ θεθάιαην θίλεζεο ην νπνίν ζα θαιπθζεί απφ ηα δηαζέζηκα ηεο επηρείξεζεο. 
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5.2 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

 

 

Υξεκαηνδνηηθό ζρήκα 

 

Αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο πξφθεηηαη 

λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηξεηο πεγέο. 

 Ίδηα ζπκκεηνρή. Ζ ίδηα ζπκκεηνρή αλέξρεηαη ζε 365228€. 

 Σξαπεδηθόο δαλεηζκόο. Ζ εηαηξία πξφθεηηαη λα θαηαθχγεη ελ κέξεη ζηε  

           ρξήζε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ζπλνιηθνχ χςνπο 136960€. 

 Δπηρνξήγεζε. Αλαθέξζεθε φηη ε επέλδπζε απηή έρεη ππαρζεί ζηνλ  

           αλαπηπμηαθφ λφκν 3299/2004.Ο θνξέαο αλακέλεη επηρνξήγεζε χςνπο 410880€ 

 

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηεο επέλδπζεο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 5.4 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ ΥΖΜΑ ΔΠΔΝΓΤΖ 

ΤΝΟΛΟ 

ΔΠΔΝΓΤΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 

Πνζφ εληζρπφκελεο 913100 

Πνζνζηφ ίδηαο 

ζπκκεηνρήο 35% 

Πνζφ ίδηαο 

ζπκκεηνρήο 365228 

Πνζνζηφ 

επηρνξήγεζεο 45% 

Πνζφ επηρνξήγεζεο 410880 

Πνζνζηφ δαλείνπ 15% 

Πνζφ δαλείνπ 136960 

 

Σν δάλεην πνπ ζα πάξεη ε εηαηξία είλαη 10εηνχο δηάξθεηαο, ζηαζεξήο ηνθνρξεσιπηηθήο 

δφζεο, εμακεληαίαο πεξηφδνπ εθηνθηζκνχ θαη αλέξρεηαη φπσο είδακε παξαπάλσ ζε 

136960€.  

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί καο δείρλεη ηνλ ηξφπν απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ ζηα δέθα 

επφκελα ρξφληα. 
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Αλάιπζε πξνβιεπφκελσλ δφζεσλ καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ επέλδπζεο: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 5.5 ΑΠΟΠΛΖΡΩΜΖ ΓΑΝΔΗΟΤ 

 

Αξηζκόο 

πιεξσκήο 

Ζκεξνκελία 

πιεξσκήο 

Αξρηθό 

ππόινηπν 

Πξνγξακκαηηζκέλε 

πιεξσκή 

Πξόζζεηε 

πιεξσκή 

πλνιηθή 

πιεξσκή 

Αξρηθό 

θεθάιαην Σόθνο 

Σειηθό 

ππόινηπν 

1 1/7/2013 136.960,00 € 9.571,42 € 0,00 € 9.571,42 € 4.880,54 € 4.690,88 € 132.079,46 € 

2 31/12/2013 132.079,46   9.571,42                             -    9.571,42   5.047,70   4.523,72   127.031,77   

3 1/7/2014 127.031,77   9.571,42                             -    9.571,42   5.220,58   4.350,84   121.811,19   

4 31/12/2014 121.811,19   9.571,42                             -    9.571,42   5.399,38   4.172,03   116.411,80   

5 1/7/2015 116.411,80   9.571,42                             -    9.571,42   5.584,31   3.987,10   110.827,49   

6 31/12/2015 110.827,49   9.571,42                             -    9.571,42   5.775,58   3.795,84   105.051,91   

7 1/7/2016 105.051,91   9.571,42                             -    9.571,42   5.973,39   3.598,03   99.078,52   

8 31/12/2016 99.078,52   9.571,42                             -    9.571,42   6.177,98   3.393,44   92.900,55   

9 1/7/2017 92.900,55   9.571,42                             -    9.571,42   6.389,57   3.181,84   86.510,97   

10 31/12/2017 86.510,97   9.571,42                             -    9.571,42   6.608,42   2.963,00   79.902,56   

11 1/7/2018 79.902,56   9.571,42                             -    9.571,42   6.834,75   2.736,66   73.067,80   

12 31/12/2018 73.067,80   9.571,42                             -    9.571,42   7.068,85   2.502,57   65.998,96   

13 1/7/2019 65.998,96   9.571,42                             -    9.571,42   7.310,95   2.260,46   58.688,00   

14 31/12/2019 58.688,00   9.571,42                             -    9.571,42   7.561,35   2.010,06   51.126,65   

15 1/7/2020 51.126,65   9.571,42                             -    9.571,42   7.820,33   1.751,09   43.306,32   

16 31/12/2020 43.306,32   9.571,42                             -    9.571,42   8.088,18   1.483,24   35.218,14   

17 1/7/2021 35.218,14   9.571,42                             -    9.571,42   8.365,20   1.206,22   26.852,95   

18 31/12/2021 26.852,95   9.571,42                             -    9.571,42   8.651,70   919,71   18.201,24   

19 1/7/2022 18.201,24   9.571,42                             -    9.571,42   8.948,02   623,39   9.253,22   

20 31/12/2022 9.253,22   9.571,42                             -    9.253,22   8.936,30   316,92   0,00   
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5.3 ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ιακβάλνπκε ππφςε ηνπο κηζζνχο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, ηα έμνδα θνηλήο σθέιεηαο, ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, δειαδή ηνπο ηφθνπο πνπ ζα πιεξψλεη ε εηαηξία γηα ην 

δάλεην, ηα αζθάιηζηξα, ηα έμνδα ζπληήξεζεο πάγησλ ζηνηρείσλ. Λακβάλνπκε ππφςε 

καο ηα έμνδα θαζαξηζκνχ, ηα έμνδα δηαθήκηζεο θαη ηα έμνδα γηα δηάθνξα αλαιψζηκα. 

Οπζηαζηηθά ην θφζηνο παξαγσγήο είλαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο επηρείξεζεο αλ 

πξνζζέζνπκε ηηα απνζβέζεηο θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα. Ο πίλαθαο κε ην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο επηρείξεζεο έρεη παξνπζηαζηεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

 

 Αθνινπζεί πίλαθαο κε ην θφζηνο παξαγσγήο- ζπλνιηθά έμνδα ηεο μελνδνρεηαθήο 

κνλάδαο. 

             ΠΗΝΑΚΑ 5.6 ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

 1ν Έηνο 2ν Έηνο 3
ν
 Έηνο 4ν Έηνο 5ν Έηνο 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ 211290 158142 95884 99627 102519 

ΑΠΟΒΔΔΗ 68254 68254 68254 68254 68254 

ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ ΣΟΚΟΗ 9215 8523 7783 6992 6145 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ 288758 234919 171921 174872 176917 

 

Σα έμνδα ηα δπν πξψηα ρξφληα είλαη πνιχ πςειά δηφηη ηα έμνδα δηαθήκηζεο-

πξνψζεζεο ησλ ρξνλνκεξηδίσλ είλαη κεγάια. πσο έρνπκε αλαθέξεη αγγίδνπλ ην 25% 

ηεο αμίαο πψιεζήο ηνπο. 

Αθνχ αλαθέξακε ηα ζπλνιηθά έμνδα ηεο κνλάδαο θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε 

θαη ζηα ζπλνιηθά ηεο έζνδα. ηελ δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο ηα έζνδα ζα είλαη: γηα ην 

πξψην έηνο  184024€, γηα ην δεχηεξν έηνο 242312€, γηα ην ηξίην έηνο 257811€, γηα ην 

ηέηαξην έηνο 277844€ θαη γηα ην πέκπην 294287€. 
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5.4 ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΓΔΗΚΣΔ 

ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί ζα παξνπζηαζηεί ε πεληαεηήο πξφβιεςε ηνπ ινγαξηαζκνχ 

εθκεηάιιεπζεο θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο λέαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Δπίζεο 

ζα παξνπζηαζηνχλ θάπνηνη αξηζκνδείθηεο πνπ ζεσξνχληαη αξθεηά ζεκαληηθνί. 

Αθνινπζεί ν πίλαθαο κε ηελ πξφβιεςε ησλ ινγαξηαζκψλ εθκεηάιιεπζεο θαη 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 5.7 ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

ΥΡΖΖ 

 1
ν
 Έηνο 2ν Έηνο 3ν Έηνο 4ν Έηνο 5ν Έηνο 

Κύθινο Δξγαζηώλ 184024 242313 257811 277844 294287 

Έμνδα θαζαξηφηεηαο 913 913 913 913 913 

Έμνδα ζπληήξεζεο παγίσλ 4565 4565 4565 4565 4565 

Ακνηβέο  εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ 3500 3600 3650 4200 4000 

Γηάθνξα αλαιψζηκα 913 913 913 913 913 

Αζθάιηζηξα 2739 2739 2739 2739 2739 

Ακνηβέο κφληκνπ πξνζσπηθνχ 43700 44170 44640 45010 45380 

Έμνδα παξαζθεπήο πξσηλνχ 2460 2742 2964 3286 3508 

Έμνδα θνηλήο σθέιεηαο 25000 28000 31500 34000 37000 

Έμνδα δηαθήκηζεο 127500 70500 4000 4000 3500 

ύλνιν εμόδσλ 211290 158142 95884 99627 102519 

Απνηειέζκαηα πξν ηφθσλ & 

θφξσλ -27266 84171 161927 178217 191769 

Μείνλ ηφθνη 9215 8523 7783 6992 6145 

Απνηειέζκαηα πξν απνζβέζεσλ 

& θφξσλ -36481 75648 154144 171226 185624 

Απνζβέζεηο επέλδπζεο 68254 68254 68254 68254 68254 

Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ -104734 7394 85891 102972 117370 

Φφξνο 24% 0 0 0 21965 28169 

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ -104734 7394 85891 81007 89202 
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Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηε δηάζεζε ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

        ΠΗΝΑΚΑ 5.8 ΓΗΑΘΔΖ ΚΔΡΓΩΝ 

 1ν Έηνο 2ν Έηνο 3ν Έηνο 4ν Έηνο 5ν Έηνο 

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ -104734 7394 85891 81007 89202 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΥΡΖΖ 0 -104734 -97340 -11449 33040 

ΕΖΜΗΔ ΔΗ ΝΔΟ/ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΠΡΟ ΓΗΑΘΔΖ -104734 -97340 -11449 69558 89202 

      

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ(5% απνηειεζκάησλ 

πξνο δηάζεζε ) 0 0 0 3478 4460 

ΜΔΡΗΜΑΣΑ (50% απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο-απνζεκαηηθφ) 0 0 0 33040 42371 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΗ ΝΔΟΝ 0 0 0 33040 42371 

 

ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ν εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ θαηαζηάζεσλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

 

              ΠΗΝΑΚΑ 5.9 ΔΣΖΗΟ ΡΤΘΜΟ ΑΤΞΖΖ-ΜΔΗΩΖ ΚΑΥ 

 1ν-2ν 2ν-3ν 3ν-4ν 4
ν
-5ν Μέζνο φξνο 

Κύθινο Δξγαζηώλ 31,67% 6,40% 7,77% 5,92% 12,94% 

Έμνδα θαζαξηφηεηαο 0% 0% 0% 0% 0,00% 

Έμνδα ζπληήξεζεο παγίσλ 0% 0% 0% 0% 0,00% 

Ακνηβέο  εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ 2,85% 1,38% 15% -4,76% 3,63% 

Γηάθνξα αλαιψζηκα 0% 0% 0% 0% 0,00% 

Αζθάιηζηξα 0% 0% 0% 0% 0,00% 

Ακνηβέο κφληκνπ πξνζσπηθνχ 1,08% 1,06% 0,83% 0,82% 0,95% 

Έμνδα παξαζθεπήο πξσηλνχ 11,48% 8,09% 10,88% 6,75% 9,30% 

Έμνδα θνηλήο σθέιεηαο 12,00% 12,50% 7,94% 8,82% 10,32% 

Έμνδα δηαθήκηζεο -44,71% -94,33% 0,00% -12,50% -37,88% 

ύλνιν εμόδσλ -25,15% -39,37% 3,90% 2,90% -14,43% 

      

Απνηειέζκαηα πξν ηφθσλ & θφξσλ 408,70% 92,38% 10,06% 7,60% 129,69% 

Μείνλ ηφθνη -7,51% -8,68% -10,17% -12,11% -9,62% 

Απνηειέζκαηα πξν απνζβέζεσλ & θφξσλ 307,36% 103,77% 11,08% 8,41% 107,65% 

Απνζβέζεηο επέλδπζεο 0% 0% 0% 0% 0,00% 

Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ 107,06% 1061,61% 19,89% 13,98% 300,63% 

Φφξνο 24% 0% 0% 0% 28,24% 7,06% 

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 107,06% 1061,61% -5,69% 10,12% 293,27% 
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ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ην κείνλ δειψλεη κείσζε. Γηα παξάδεηγκα ηα έμνδα δηαθήκηζεο 

απφ ην 1
ν
 ζην 2

ν
 έηνο κεηψζεθαλ θαηά 44,71%. Δπίζεο ην πνζνζηφ ησλ θαζαξψλ 

απνηειεζκάησλ απφ 2
ν
 ζην 3

ν
 έηνο είλαη πνιχ κεγάιν δηφηη ην πξψην έηνο έρνπκε 

αξλεηηθφ απνηέιεζκα θαη ην 2
ν
 έηνο γίλεηαη ζεηηθφ. 

Οη παξαθάησ αξηζκνδείθηεο θαλεξψλνπλ κηα ηθαλνπνηεηηθή πνξεία ηνπ θαζαξνχ 

θέξδνπο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο. Σα έμνδα δηαθήκηζεο γηα ηα ρξνλνκεξίδηα έρνπλ 

απμήζεη θαηά κεγάιν πνζνζηφ ηα έμνδα ηα δπν πξψηα ρξφληα θαη γηα απηφ ηα πνζνζηά 

δελ θπκαίλνληαη ζε πςειφηεξα επίπεδα. 

 

                    ΠΗΝΑΚΑ 5.10 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΔΠΔΝΓΤΖ 

  1ν Έηνο 

2ν 

Έηνο 

3ν 

Έηνο 

4ν 

Έηνο 

5ν 

Έηνο 

Μ.Ο 

5εηίαο 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΜΗΚΣΟΤ 

ΚΔΡΓΟΤ 

(Μηθηά 

θέξδε/πσιήζεηο)*100 -14,82% 34,74% 62,81% 64,14% 65,16% 42,41% 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ 

ΚΑΘΑΡΟΤ 

ΚΔΡΓΟΤ ΠΡΟ 

ΦΟΡΧΝ 

(Καζαξά θέξδε πξν 

θφξσλ/Πσιήζεηο)*100 -56,91% 3,05% 33,32% 37,06% 39,88% 11,28% 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ 

ΚΑΘΑΡΟΤ 

ΚΔΡΓΟΤ ΜΔΣΑ 

ΦΟΡΧΝ 

(Καζαξά θέξδε κεηά 

θφξσλ/Πσιήζεηο)*100 -56,91% 3,05% 33,32% 29,16% 30,31% 7,78% 
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5.5 ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΡΟΔ 

 

Οη ηακεηαθέο ξνέο ππνινγίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Οη νπνίεο είλαη ηακεηαθέο 

εηζξνέο κείνλ ηηο ηακεηαθέο εθξνέο. 

 

                ΠΗΝΑΚΑ 5.11 ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΡΟΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

  
ΠΔΡΗΟΓΟ 

ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

 
Δ Σ Ζ    

Λ Δ Η Σ Ο Τ Ρ Γ Η Α   
  

  -2 -1 0 1ν 2ν 3
ν
 4ν 5ν 

ΜΔΣΑ ΣΖΝ 

ΔΠΔΝΓΤΖ  
                

ΔΗΡΟΔ (Α1)                 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ 

ΑΠΟΒΔΔΧΝ & 

ΦΟΡΧΝ 

      -36481 75648 154144 171226 185624 

Γαπάλεο θεθαιαίνπ 

θίλεζεο 
      473601 254077       

ΔΚΡΟΔ (Β1)                 

Γαπάλεο επέλδπζεο     913100           

                  

Γαπάλεο θεθαιαίνπ 

θίλεζεο 
          6698 6956 7160 

Φφξνο εηζνδήκαηνο       0 0 0 21965 28169 

χλνιν (Β)                 

                  

ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΡΟΔ 

(Γ1=Α1-Β1) 
    -913100 437121 329725 147447 142305 150295 

                  

ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΔΠΔΝΓΤΖ                 

ΔΗΡΟΔ (Α2)                 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ 

ΣΟΚΧΝ ΑΠΟΒΔΔΧΝ 

& ΦΟΡΧΝ 

                

ΔΚΡΟΔ (Β2)                 

Γαπάλεο επέλδπζεο                 

Γαπάλεο θεθαιαίνπ 

θίλεζεο 
                

χλνιν (Β)                 

                  

ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΡΟΔ 

(Γ2=Α2-Β2) 
      0 0 0 0 0 

ΓΗΑΦΟΡΑ Γ1-Γ2     -913100 437121 329725 147447 142305 150295 
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5.6 ΑΘΡΟΗΣΗΚΔ ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΡΟΔ- ΠΔΡΗΟΓΟ ΔΠΑΝΔΗΠΡΑΞΖ  

 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα βξνχκε ηελ πεξίνδν επαλείζπξαμεο ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο 

δειαδή ηα έηε πνπ ρξεηάδεηαη λα δνπιέςεη ην μελνδνρείν ψζηε ν επελδπηήο λα 

εηζπξάμεη ηα ρξήκαηα πνπ έρεη θαηαβάιεη.  

Αξρηθά πξέπεη λα ππνινγηζηεί ε αζξνηζηηθή θαζαξή ηακεηαθή ξνή. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 5.12 ΑΘΡΟΗΣΗΚΔ ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΔΣΖ ΚΣΡ  

1
ν
 437121 437121 

2ν 329725 766846 

3ν 147447 914292 

4ν 142305 
1056597 

5ν 150295 1206892 

 

 

Ζ πεξίνδνο επαλείζπξαμεο ζα ππνινγηζηεί κε δχν ηξφπνπο. Αξρηθά κε ην θφζηνο ηεο 

επέλδπζεο ρσξίο ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο (913100-410881 =502189€) θαη έπεηηα κε 

νιφθιεξν ην θφζηνο (913100€). 

 

Υ (1) = (502189,05-437120,5)*12/329725 = 2,36  κήλεο 

Άξα γηα ηελ πξψηε πεξίπησζε ε πεξίνδνο επαλείζπξαμεο είλαη έλαο ρξφλνο θαη 2 κήλεο 

πεξίπνπ. 

 

Υ(2)= (913100-766845,5)*12/147446,6= 11,9 κήλεο 

Άξα ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ε πεξίνδνο επαλείζπξαμεο είλαη ζρεδφλ ηξία ρξφληα. 
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5.7 ΑΝΑΛΤΖ ΝΔΚΡΟΤ ΖΜΔΗΟΤ 

 

Γηα λα βξνχκε ην λεθξφ ζεκείν ηεο επέλδπζεο πξέπεη λα αλαιχζνπκε ηε ζρέζε κεηαμχ 

ηνπ χςνπο ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ θαη ηεο πξαγκαηνπνίεζεο θεξδψλ. Ζ αλάιπζε 

ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ είλαη κηα κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζεκείνπ φπνπ νη πσιήζεηο 

θαιχπηνπλ κφλν ην θφζηνο ηεο επηρείξεζεο. Γειαδή ζην ζεκείν απηφ φπνπ ηα έζνδα 

είλαη ίζα κε ηα έμνδα. ε απηφ ην ζεκείν ε επηρείξεζε δελ ζα έρεη νχηε θέξδε νχηε 

δεκηέο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ πξέπεη λα δηαρσξίζνπκε ηα ζηαζεξά 

έμνδα θαη ηα κεηαβιεηά έμνδα. 

 

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηα ζηαζεξά έμνδα, ηα κεηαβιεηά έμνδα θαη ην επίπεδν ησλ 

πσιήζεσλ ζην λεθξφ ζεκείν. 

 

    ΠΗΝΑΚΑ 5.13 ΣΑΘΔΡΑ ΔΞΟΓΑ 

Απνζβέζεηο 68254 

Αζθάιηζηξα 2739 

έμνδα 

ζπληήξεζεο 4565 

ΤΝΟΛΟ 75558 

 

 

         ΠΗΝΑΚΑ 5.14 ΜΔΣΑΒΛΖΣΑ ΔΞΟΓΑ 

 1ν ΔΣΟ 2
ν
 ΔΣΟ 3ν ΔΣΟ 4ν ΔΣΟ 5ν ΔΣΟ 

Κχθινο εξγαζηψλ 184024 242313 257811 277844 294287 

Μείνλ θαζαξφ απνηέιεζκα -104734 7394 85891 81007 89202 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 288758 234919 171921 196837 205086 

Μείνλ ζηαζεξά έμνδα 75558 75558 75558 75558 75558 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΑ ΔΞΟΓΑ 213200 159361 96363 121279 129528 
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               ΠΗΝΑΚΑ 5.15 ΝΔΚΡΟ ΖΜΔΗΟ 

ΔΣΖ ΣΑΘΔΡΑ ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΒΛΖΣΑ ΔΞΟΓΑ ΠΧΛΖΔΗ Ν. 

1
ν
 75558 213200 288758 

2
ν
 75558 159361 234919 

3
ν
 75558 96363 171921 

4
ν
 75558 121279 196837 

5
ν
 75558 129528 205086 

 

 

ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ ην επίπεδν ησλ πσιήζεσλ λεθξνχ 

ζεκείνπ είλαη κεγαιχηεξν απφ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ άξα ε επηρείξεζε δελ ζα έρεη 

θέξδνο. Σα ππφινηπα ηέζζεξα ρξφληα ην λεθξφ ζεκείν ηεο επηρείξεζεο φζνλ αθνξά ην 

επίπεδν πσιήζεσλ είλαη κηθξφηεξν απφ ην επίπεδν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ άξα ε 

επηρείξεζε ζα έρεη θέξδε, εθφζνλ δνπιεχεη πάλσ απφ ην λεθξφ ηεο ζεκείν. 

 

5.8 ΑΠΛΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΑΠΟΓΟΖ 

 

Απιφο ζπληειεζηήο απφδνζεο θεθαιαίνπ ηεο επέλδπζεο είλαη ε ζρέζε ηνπ εηήζηνπ 

θαζαξνχ θέξδνπο πξνο ην επελδπφκελν θεθάιαην. ηελ παξνχζα κειέηε επεηδή δελ 

κπνξνχκε λα νξίζνπκε θάπνην έηνο σο αληηπξνζσπεπηηθφ ζα ππνινγηζηεί έλαο κέζνο 

φξνο. Θα δηαηξέζνπκε ην άζξνηζκα ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ κε ηα έηε θαη ζα 

δηαηξέζνπκε κε ην πνζφ επέλδπζεο. 

  

Απιφο ζπληειεζηήο απφδνζεο = (ζχλνιν θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ/5)/ θφζηνο 

επέλδπζεο 

Άξα, ΑΑ= (1206892/5)/ 913100= 0,264 πεπίπος 26% ο οποίορ είναι απκεηά ικανοποιηηικόρ 

για ηον επενδςηή. 
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5.9 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ ΜΔ ΣΖΝ ΜΔΘΟΓΟ Κ.Π.Α & IRR 

 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο επέλδπζεο πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ηεο 

αθνινπζίαο ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη κε ηε ρξήζε δχν θξηηεξίσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο επελδχζεσλ: 

 Σεο Κ.Π.Α. - Καθαπήρ Παπούζαρ Αξίαρ ( Net present value) 

 Σνπ IRR. - ςνηελεζηή Δζωηεπικήρ Απόδοζηρ (Iinternal rate of return)  

ηα πιαίζηα ηεο ρξήζεο ζπγθξηηηθήο αλαιχζεσο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

εκπιεθφκελσλ θεθαιαίσλ ηεο επέλδπζεο ππνινγίζηεθαλ νη αληίζηνηρεο θαζαξέο 

ηακεηαθέο ξνέο (αιγεβξηθφ άζξνηζκα ηακεηαθψλ εηζξνψλ & εθξνψλ) πνπ πξνθχπηνπλ 

κε ηελ επέλδπζε.  

ηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίδεηαη ε Καζαξά Παξνχζα Αμία θαη ν Δζσηεξηθφο πληειεζηήο 

Απφδνζεο επί ησλ ζπλνιηθψλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ θαη ησλ ζπλνιηθψλ θαζαξψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ. Χο πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Κ.Π.Α. θαη ηνπ 

IRR ρξεζηκνπνηήζεθε επηηφθην 8%. 

Γηα λα γίλεη απνδεθηή ε επέλδπζε πξέπεη λα είλαη ε Κ.Π.Α ζεηηθή. 

Αθνινπζεί πίλαθαο. 

 

                     ΠΗΝΑΚΑ 5.16 ΚΑΘΑΡΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ 

ΔΣΖ πληειεζηήο πξνεμφθιεζεο ΚΣΡ Πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο  ΚΠΑ 

Πεξίνδνο θαηαζθεπήο 0 -913100 -913100  

1
ν
 1,08 437121 404741  

2
ν
 1,1664 329725 282686  

3
ν
 1,259712 147447 117048  

4
ν
 1,360489 142305 104598  

5
ν
 1,469328 150295 102289 98262 

 

Άξα Κ.Π.Α= 98292 επνκέλσο ε επέλδπζε είλαη ζπκθέξνπζα. 
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Γηα λα βξνχκε ηνλ εζσηεξηθφ ζπληειεζηή απφδνζεο ζα ππνινγίζνπκε ηελ Κ.Π.Α κε 

έλα κεγαιχηεξν ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο ψζηε ε Κ.Π.Α λα είλαη κεδέλ.  

Αξρηθά ζα βξνχκε έλα ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο πνπ δίλεη αξλεηηθή Κ.Π.Α. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 5.17 ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΚΑΘΑΡΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ 

ΔΣΖ 

πληειεζηήο 

πξνεμφθιεζεο ΚΣΡ 

Πξνεμνθιεκέλεο 

ηακεηαθέο ξνέο  ΚΠΑ 

Πεξίνδνο 

θαηαζθεπήο 0 

-

913100 -913100  

1
ν
 1,14 437121 383439  

2
ν
 1,2996 329725 253713  

3
ν
 1,481544 147447 99522  

4
ν
 1,68896016 142305 84256  

5
ν
 1,92541458 150295 78059 -14111 

 

 

Άξα ν ζπληειεζηήο πξνεμφθιεζεο πνπ κεδελίδεη ηελ θαζαξή παξνχζα αμία είλαη 

κεηαμχ 8% θαη 14%. Ζ κέζνδνο ηνπ εζσηεξηθνχ ζπληειεζηή απφδνζεο δείρλεη ηελ 

ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ηεο επέλδπζεο, κέζσ ηνπ ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο πνπ 

εμηζψλεη ηελ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ κε ηελ 

παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ θαζαξψλ ξνψλ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 5.18 ΚΑΘΑΡΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ ΗΖ ΜΔ ΜΖΓΔΝ 

ΔΣΖ 

πληειεζηήο 

πξνεμφθιεζεο ΚΣΡ 

Πξνεμνθιεκέλεο 

ηακεηαθέο ξνέο  ΚΠΑ 

Πεξίνδνο 

θαηαζθεπήο 0 -913100 -913100  

1
ν
 1,13174 437121 386238  

2
ν
 1,28083543 329725 257430  

3
ν
 1,44957269 147447 101717  

4
ν
 1,64053939 142305 86743  

5
ν
 1,85666405 150295 80949 0 

 

Άξα IRR=0,13174. 

IRR= 13,17% 
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   5.10 ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

 
Ο ηνπξηζκφο ζηε ρψξα καο ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο αλάπηπμεο. 

ην πιαίζην απηφ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, δηφηη ην ηνπηθφ 

πεξηβάιινλ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ηνπξηζηηθή εμέιημε κηαο πεξηνρήο. Ζ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα επσθειείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ππάξρεη 

θπζηθφο θαη πνιηηηζκηθφο πινχηνο, επράξηζην θιίκα θαη δεζηή θηινμελία. 

Σν μελνδνρείν απηφ ζα πξνηείλεη έλα λέν είδνο ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή θαζψο πέξαλ 

ησλ ζπλεζηζκέλσλ- ζπκβαηηθψλ  δηαθνπψλ πξνηείλεη ηηο δηαθνπέο κε ρξνλνκεξηζηηθή 

κίζζσζε.  

Ζ επηρείξεζε απεπζχλεηαη ζε εζσηεξηθφ αιιά θαη εμσηεξηθφ ηνπξηζκφ θαη απηφ ζα 

βνεζήζεη θαη ηελ ρψξα ιφγσ εηζαγσγήο ζπλαιιάγκαηνο απφ ρψξεο εθηφο ηεο 

Δπξσπατθήο έλσζεο. Ζ επηρείξεζε ζηνρεχεη ζε κφληκνπο πειάηεο. Γηα απηφ ην ιφγν 

πξνζθέξεη ππεξεζίεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή είλαη ζε αλάπηπμε θαη ην μελνδνρείν ζα έρεη κεγάιε 

πξνζέιθπζε πειαηψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν ζα πξνζδψζεη θαιχηεξε θήκε ζηελ 

πεξηνρή ζηελ νπνία ππάξρνπλ θαηαιχκαηα ηα νπνία δελ είλαη ζχγρξνλα θαη δελ 

εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ ηνπξηζηψλ. 

Δπίζεο ζα βνεζεζνχλ θαη ηελ νηθνλνκία ηηο πεξηνρήο θαζψο νη ηνπξίζηεο, ηδηαηηέξσο 

ησλ ρξνλνκεξηδίσλ ζα απεπζπλζνχλ θαη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο (πρ supermarket, 

ηαβέξλεο θ.α) 

Οη πξνβιέςεηο θαη νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο επέλδπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε 

κειέηε δείρλνπλ φηη ε επέλδπζε είλαη ζπκθέξνπζα. Ζ θαζαξή παξνχζα αμία είλαη 

ζεηηθή 143840,6 € πνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη ν εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο απφδνζεο 

ηεο ζρεδηαδφκελεο επέλδπζεο δηακνξθψλεηαη ζην 13,174% πνπ είλαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. 
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Χζηφζν ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο δείρλνπλ δεκηέο ην πξψην έηνο θαη είλαη ινγηθφ ιφγσ 

ηνπ πςεινχ θφζηνπο δηαθήκηζεο ησλ ρξνλνκεξηδίσλ. πσο έρεη αλαθεξζεί ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην ηα έμνδα ησλ ρξνλνκεξηδίσλ θηάλνπλ ην 25% ηεο ηηκήο 

πψιεζεο ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο ησλ 

ρξνλνκεξηδίσλ επηκεξίδνληαη ζε δέθα ρξφληα δηφηη γηα δέθα ρξφληα ζα αγνξάζνπλ νη 

πειάηεο ηα ζπγθεθξηκέλα δσκάηηα. 

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε επέλδπζε είλαη ζπκθέξνπζα, ζα 

πξνζθέξεη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία αιιά θαη ζε νιφθιεξν ην λεζί. Καζνξηζηηθφ ξφιν 

παίδεη ε έληαμε ηνπ θαηαιχκαηνο ζην θαζεζηψο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο πνπ 

εηζάγεη έλα θαηλνχξην ηξφπν αμηνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ. 
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