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ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

 

εκαληηθνί φξνη: ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο, καδηθφο & ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο, 

παξνχζα αμία, θφζηνο επέλδπζεο, ηακεηαθέο ξνέο 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Δίλαη πξαγκαηηθφηεηα πσο ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο ηνπξηζηηθψλ 
επελδχζεσλ, ζε παγθφζκηα θιίκαθα (Παγθφζκην πκβνχιην Σαμηδίσλ θαη Σνπξηζκνχ-WTTC, 

2008). Οη ηνπξηζηηθέο απηέο επελδχζεηο ζεκεηψλνπλ δηαθξίζεηο, πνηθίινπλ αλάινγα κε 
ηελ θαηεγνξία ηνπο, ην είδνο ηνπο, ηε θχζε ηνπο, ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο, 
ηηο πξνυπνζέζεηο επέλδπζεο θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο. 
Ο ηνπξηζκφο μεθίλεζε λα γξάθεη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία, εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα. 
Αξρηθά φληαο πξνλφκην ησλ ιίγσλ ελψ κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη κε ηελ εμέιημε 
ηεο έλλνηάο ηνπ, άγγημε ηε κάδα ηνπ θφζκνπ, θαζίζηαηαη πηα σο θνηλσληθή αλαγθαηφηεηα 
θαη θαηάθεξε λα απνθαιείηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, θπξίσο χζηεξα ηνλ Β’ Παγθφζκην 
πφιεκν,  σο κηα ‘βαξηά’ βηνκεραλία ηνπ θφζκνπ (‘Μηα εηζαγσγή ζηνλ ηνπξηζκφ’, Leonard 
Lickorish & Carlson Jenkins, ‘Αξρέο Σνπξηζκνχ θαη Σνπξηζηηθή Πνιηηηθή, . Κπξηαθφπνπινο, 

ζει. 16, ε-Δπηρεηξείλ:Αθηεξψκαηα:Κιαδηθά Άξζξα,2.Σνπξηζκφο: κηα αγνξά πςειήο αμίαο). 
Οη επελδπηέο πνπ ελδηαθέξνληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ηνπξηζηηθά ζε θάζε πεξηνρή ή 
πξννξηζκφ, ζίγνπξα ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα ηα θξηηήξηα ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ 
ηφπνπ ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη, εη δπλαηφλ, ν θάζε θίλδπλνο απεηιήο ηεο άλζηζεο ηεο 
επέλδπζήο ηνπο. Ζ επηινγή ηεο ζέζεο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο, ε πξνζπειαζηκφηεηα 
ηεο πεξηνρήο, ε ππνδνκή θαη εηδηθά ε ηνπξηζηηθή ππνδνκή ηνπ ηφπνπ, νη ηνπξηζηηθνί 
πφξνη, ν πιεζπζκφο αιιά θαη ε μελνδνρεηαθή ππνδνκή είλαη ζεκαληηθέο πξνυπνζέζεηο 
πνπ επεξεάδνπλ ηελ θξίζε ηνπ θάζε ελδηαθεξφκελνπ επελδπηή. 
ηελ Διιάδα, κηα ρψξα κε ζηξαηεγηθή ζέζε θαη κνλαδηθή ππνδνκή, ν ηνπξηζκφο 
εθδειψζεθε θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ,  ζεκεηψλνληαο ην 2009 
σο έζνδν απφ ηνλ ηνπξηζκφ, ην 4,9% ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ (ΔΣΔ, Ηνχληνο 2010-ζηνηρεία 

Σξάπεδαο Διιάδνο & WTTC), δηαδξακαηίδνληαο πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο απαζρνιεί, 
άκεζα ή έκκεζα, έλα κεγάιν κέξνο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο (1.‘Αξρέο Σνπξηζκνχ θαη 

Σνπξηζηηθή Πνιηηηθή’, αξάληνο Κπξηαθφπνπινο, Πεηξαηάο 2008/  2.ΔΣΔ, Ηνχληνο 2010-ζηνηρεία 

WTTC, ζει.92). Οη ‘ελδηαθεξφκελνη’ ησλ επελδχζεσλ θαη ηδίσο ησλ ηνπξηζηηθψλ 
επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα, ζίγνπξα απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο δξαζηεξηφηεηάο 
ηνπο θαη ζηελ επίηεπμε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο θεξδνθνξίαο απφ ηελ εθκεηάιιεπζή 
ηεο.  
Βέβαηα, ζηε ζεκεξηλή αληαγσληζηηθή θαη δηεζλνπνηεκέλε νηθνλνκία, ε ηνπξηζηηθή 
βηνκεραλία δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κφλν κε ηελ παξαδνζηαθή λννηξνπία: «επίηεπμε 
θεξδψλ κέζσ ηεο ζπκπίεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ». ηε 
ζεκεξηλή επνρή, νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, κηθξέο ή κεγάιεο, έρνπλ αληηιεθζεί φηη ε 
αχμεζε ησλ πσιήζεσλ πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο βειηησκέλεο πνηφηεηαο ησλ 
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Ο Δλαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο, ζην ζεκείν απηφ, θάλεη ηελ 
εκθάληζή ηνπ γηα λα γίλεη αξσγφο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο 
ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.  
Ζ Διιάδα είλαη πινχζηα ζε θπζηθφ θάινο. Με ηε βνήζεηα ελφο κεγεζπληηθνχ θαθνχ 
ζηνλ ειιεληθφ ράξηε, θαλείο μερσξίδεη θαη ηα Καιάβξπηα σο έλαλ ηφπν πνπ κε ηελ 
ππνδνκή θαη ηνπο πφξνπο ηνπ, θπξίσο θπζηθνχο, αλαδεηθλχεη ηελ ηζηνξία, ην 
πεξηβάιινλ θαη ηε θπζηθή νκνξθηά ηεο Διιάδαο θαη σο πξννξηζκφο, απνζθνπεί ζηνλ 
ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ. 



Αμηνινγψληαο βαζηθνχο ηνπξηζηηθνχο θνξείο θαη επελδχζεηο ηεο πεξηνρήο ησλ 
Καιαβξχησλ, πηζηνπνηείηαη ην γεγνλφο φηη ρξεηάδεηαη ε ψζεζε ηνπ πξννξηζκνχ ψζηε 
λα θαηαθέξεη λα πξνζειθχζεη κεγαιχηεξν αξηζκφ επηζθεπηψλ. Οη θνξείο πξέπεη λα 
πξνζπαζήζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα κίγκα ζηξαηεγηθήο ζηνρεχνληαο ηφζν ζηελ 
εζσηεξηθή φζν θαη κειινληηθά ζηελ αιινδαπή αγνξά, αθνπγθξαδφκελνη θαη 
παξαθνινπζψληαο ζηελά ηηο εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά. 
Θεσξείηαη απαξαίηεηε ε ζεψξεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ σο επέλδπζε, είηε 
ηδησηηθνχ είηε δεκφζηνπ θνξέα, γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, σο κειέηεο πεξίπησζεο, εμεηάδνπκε 3 
ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Ννκνχ Αραΐαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ησλ 
Καιαβξχησλ, ην Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν Καιαβξχησλ ‘Πάλνο Πφιθαο’, ην πήιαην ησλ 
Ληκλψλ θαη ηελ μελνδνρεηαθή κνλάδα Kalavrita Canyon Hotel & Spa. Οη δχν πξψηεο 
ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη θάπνηα ρξφληα ήδε, ελψ ε ηξίηε μεθίλεζε 
κφιηο πξφζθαηα ηε ιεηηνπξγία ηεο (Γεθέκβξηνο 2010).  
Ζ εξγαζία απηή κπνξεί λα απνηειέζεη βάζε γηα πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκνχο θαη 
κειέηεο κε ζέκα ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ θαη ηνλ ρεηκεξηλφ ηνπξηζκφ ζηελ Διιάδα 
αιιά θαη ηε γεληθφηεξε επηζπκεηή αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ζηνλ ππφ εμέηαζε 
πξννξηζκφ Καιαβξχησλ Αραΐαο. 

 

 



Η 
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Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υπευθύνους διοίκησης και διεύθυνσης των φορέων 

τουριστικών επενδύσεων στην περιοχή των Καλαβρύτων, Φελμού. υγκεκριμένα τον κο 

Ευθύμιο Βαζαίο, Διευθυντή του Φιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων Φελμού ‘Πάνος Πόλκας’, 

τον κο Αθανάσιο Υ. Ζαφειρόπουλο, Διευθυντή πηλαίου των Λιμνών Κλειτορίας αλλά και την 

ιδιοκτησία της ξενοδοχειακής μονάδος στα Καλάβρυτα, Kalavrita Canyon Hotel & Spa, που 

δέχθηκαν να μου εμπιστευθούν πραγματικά οικονομικά στοιχεία των φορέων τους για να 

καταφέρω να πραγματοποιήσω την αξιολόγησή τους και να συντάξω την παρούσα διπλωματική 

εργασία. 

Επίσης, τον επιβλέποντα καθηγητή κο Παναγιώτη Γ. Αρτίκη, ο οποίος με καθοδήγησε στην 

εκμάθηση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν άμεση 

σχέση με την επαγγελματική μου δραστηριότητα, με στόχο να εντρυφήσω στην αξιολόγηση της 

μελλοντικής μου εργασιακής απασχόλησης. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 
ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

1.1    ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΤΠΟ ΜΔΛΔΣΖ ΘΔΜΑΣΟ ΚΑΗ Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ 

 

Ο ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο, 

ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο, ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο, ηεο θνπιηνχξαο ηνπο. ρη κφλν γηαηί 

απαζρνιεί εξγαζηαθά έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ή γηαηί απνηειεί 

νηθνλνκηθφ πφξν γηα ηελ επηβίσζή ησλ Διιήλσλ. Ο ηνπξηζκφο γηα ηνπο Έιιελεο 

ζεκαίλεη ‘ην αίκα πνπ θπιάεη ζηηο θιέβεο ηνπο’. 

Ζ Διιάδα θαηέρεη έλαλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηα ηνπξηζηηθά δξψκελα παγθνζκίσο θαη 

θπξηαξρεί ζηηο ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο παξά ην κηθξφ κέγεζφο ηεο. Ο καδηθφο ηνπξηζκφο 

πνπ πξνζέιθπε ηφζα ρξφληα είλαη γεγνλφο, ζσξνί ηνπξηζηψλ επηζθέπηνληαη θάζε 

ρξφλν ηε ρψξα, πνιινί απφ απηνχο ηνπο επηζθέπηεο αγάπεζαλ ηνλ πξννξηζκφ θαη 

ηαμηδεχνπλ, κέρξη θαη ζήκεξα, ζε απηφλ θαη’ επαλάιεςε.  Κνξπθσκέλε ε ζπκβνιή ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ην 2007, ζηελ ηειεπηαία ηξηεηία φκσο παξαηεξείηαη 

ειαθξά κείσζε, απφ € 11.635 εθ. ην 2008 κεηψζεθε ζηα € 10.400,1 εθ ην 2009, 

παξφιν πνπ νη ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο παγθνζκίσο παξέκεηλαλ ζε πςειά επίπεδα 

(ΔΣΔ, Ηνχληνο 2010- ζηνηρεία Σξάπεδαο Διιάδνο & WTTC). Ζ νηθνλνκηθή χθεζε πνπ 

έπιεμε ηε ρψξα θαη ηαπηφρξνλα ν δηεζλήο αληαγσληζκφο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

δελ πξνδηαγξάθνπλ ηηο θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ, αλ θαη 

απηή ε αχμεζε θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο ρψξαο.  

Οη παγθφζκηεο ηνπξηζηηθέο δαπάλεο είλαη ηέηνηεο πνπ ζίγνπξα ε Διιάδα, κε ηα ‘θπζηθά 

ηεο πξνζφληα’ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη κέξνο απηψλ. Απηφ είλαη δπλαηφ λα ζπκβεί, θαζψο 

ζαλ ρψξα δελ θιεξνλφκεζε απιά ην ράξηζκα ηεο νκνξθηάο ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο, 

αιιά κε ηελ πάξνδν ρηιηάδσλ ρξφλσλ, έρεη πινπηίζεη επίζεο ε ίδηα απφ ηελ ηζηνξία ηεο 

θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο. Σν γεγνλφο φηη είλαη ρψξα πνπ δηαζέηεη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο 

ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο ζηνλ θφζκν (Παγθφζκην πκβνχιην Σαμηδίσλ θαη Σνπξηζκνχ-WTTC, 

2008), ηεο πξνζδίδεη έλα πιενλέθηεκα φρη κφλν λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζεη θαη 

λα εμππεξεηήζεη έλα κεγαιχηεξν αξηζκφ ηνπξηζηψλ αιιά θαη λα ζεσξεζεί σο ερέγγπν 

εκπηζηνζχλεο γηα ελ δπλάκεη επελδπηέο. 

Ζ ψζεζε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, ηεο πνιπκνξθηθήο απηήο πιεπξάο ηνπ 

ηνπξηζκνχ, είλαη ίζσο κηα ιχζε ζηελ πξνζέιθπζε κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο παγθφζκηαο 

ηνπξηζηηθήο αγνξάο. Έλαο απφ ηνπο ηφπνπο πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλδξάκεη ζε απηήλ 

ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε ηζηνξηθή θαη πινχζηα ζε θπζηθφ θάιινο πεξηνρή ησλ 

Καιαβξχησλ. 
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Δμεηάδνληαο ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πεξηνρή, 

αμηνινγείηαη ε βησζηκφηεηά ηνπο δηακέζνπ ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.  

 

 

1.2   ΚΤΡΗΟΗ ΣΟΥΟΗ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη ε αλάδεημε ηνπ αξηζκνχ ηεο 

παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη ε ζχγθξηζή ηνπ κε ηνλ αξηζκφ αθίμεσλ ζηελ 

Διιάδα.  

Δπηπιένλ, επηζπκείηαη λα αλαδεηρζεί κέζσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ φηη ε Διιάδα δηαζέηεη 

έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ, κεγαιχηεξν αθφκα θαη απφ ηηο 

ρψξεο πνπ ζεκεηψλνληαη πξψηεο ζηε ιίζηα κε ηηο πεξηζζφηεξεο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο 

παγθνζκίσο. 

Με ηελ παξαδνρή ηνπ ελ ιφγσ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ 

Δπξψπε, ζα κπνξνχζε ίζσο λα ππνηεζεί φηη ε Διιάδα, κε ηέηνην ηνπξηζηηθφ ππφβαζξν, 

εχθνια θηινμελεί αθίμεηο ηέηνηνπ κεγέζνπο φζν θακία άιιε ρψξα ίζσο ζηνλ θφζκν. 

Δπηπξνζζέησο, ε αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα καο φρη κφλν ζα 

πξνζδψζεη αμία ζην ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ αιιά επίζεο ζα κπνξνχζε λα 

βνεζήζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ αθίμεσλ επηζθεπηψλ απφ ηελ 

αιινδαπή ηνπξηζηηθή αγνξά. 

Δπίζεο, κέζσ ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο, επηζπκείηαη ε αλαθνξά ηεο πεξηνρήο ησλ 

Καιαβξχησλ σο έλαλ απφ ηνπο ειιεληθνχο πξννξηζκνχο πνπ κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ ζε έλαλ βαζκφ. 

Σέινο, ε αμηνιφγεζε ηξηψλ επελδχζεσλ ζηελ πεξηνρή ησλ Καιαβξχησλ απνζθνπεί λα 

θαλεξψζεη ηελ αλάγθε αχμεζεο ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηεο πεξηνρήο γηα ηε ζίγνπξε 

βησζηκφηεηά ηνπο αιιά θαη γηα ηα θαιχηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηά ηνπο θαη 

απνδνηηθφηεηα.  

 

 

1.3    ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ  

 

Ζ εξγαζία απηή ρσξίδεηαη ζηα εμήο κέξε: 

 

Α) ηελ αλάιπζε ηεο έλλνηαο «επέλδπζε» θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην: 

Κεθάιαην 2 
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Πεξηγξάθεηαη ν φξνο επέλδπζε, νη δηαθξίζεηο ηεο ηα είδε ηεο πάγηαο επέλδπζεο, ε 

θχζε ηεο, νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο επέλδπζεο παγίνπ θεθαιαίνπ. Αθφκα, 

αλαιχνληαη εηδηθφηεξα νη θαηεγνξίεο ηνπξηζηηθήο επέλδπζεο ζε εγθαηαζηάζεηο 

ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο θαη αλσδνκήο, αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά νη δεκφζηεο επελδχζεηο 

αιιά θαη ε ρξεζηκφηεηά ησλ επελδχζεσλ ζηελ νηθνλνκία. 

 

Β) ηελ αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ θαη επελδχζεσλ ζε απηφλ, αξρηθά ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν θαη απφ ζθαηξηθήο πιεπξάο ζε παγθφζκηα εκβέιεηα, ζηε ζπλέρεηα 

εηδηθφηεξα ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν  

Κεθάιαην 3 

Δλ ζπληνκία αλαθέξνληαο θάπνηα θχξηα ζεκεία θαη πεξίνδνη νξφζεκα γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε παγθφζκην επίπεδν αιιά θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ φπνησλ 

ελδηαθεξφκελσλ επελδπηψλ ζε έλαλ πξννξηζκφ. Αλαιχνληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, ε επηινγή ζέζεο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο, ε πξνζπειαζηκφηεηα 

ηεο πεξηνρήο, ε ππνδνκή ηεο αιιά θαη ε ηνπξηζηηθή ππνδνκή ηεο, νη ηνπξηζηηθνί πφξνη 

πνπ δηαζέηεη, ν πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο φπσο επίζεο θαη ε μελνδνρεηαθή ππνδνκή 

κηαο πεξηνρήο. Δπίζεο αλαθέξεηαη ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο σο νξηζκφο θαη ε 

αλάπηπμή ηνπ ζηελ Διιαδηθή επηθξάηεηα ελψ ζίγεηαη θαη ην πιαίζην ζηήξημεο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ απφ ην Κξάηνο, ε ζηάζε ηνπ Παγθφζκηνπ πκβνπιίνπ 

Σαμηδίσλ θαη Σνπξηζκνχ θαη ην εζληθφ ζρέδην ψζεζεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ ηνπξηζκνχ. 

 

Γ) ηελ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο ησλ Καιαβξχησλ, σο ζαπκαζηφο πξννξηζκφο 

πξνζέιθπζεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ 

Κεθάιαην 4 

Πξνβάιινληαο ηελ αμηνκλεκφλεπηε ηζηνξία ηεο, ηνλ πνιηηηζκφ ηεο, ην ήζνο ηεο θαη ηελ 

αλαγλσξηζκέλε απφ ηελ UNESCO πεξηβαιινληηθή νκνξθηά ηεο 

 

Γ) ηελ αμηνιφγεζε ηξηψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ σο επελδχζεηο, δχν δεκφζηαο 

ηδηνθηεζίαο θαη κηα ηδησηηθήο 

Κεθάιαην 5 

Βάζε αλάιπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, Ηζνινγηζκψλ 

θαη Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο αιιά θαη ιφγσ θάπνησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπο, 

εληάζζνληαη ζηηο πάγηεο δαπάλεο θαη θξίλεηαη ε βησζηκφηεηα έσο ηψξα αιιά θαη ζε 

βάζνο ρξφλνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΓΗΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

 

2.1   Ζ ΔΠΔΝΓΤΖ Χ ΔΝΝΟΗΑ  

 

Ζ έλλνηα ηεο επέλδπζεο ζηελ νηθνλνκία, δηαθέξεη θαηά πνιχ απφ ηελ έλλνηα πνπ 

απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. Με ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ, 

επέλδπζε ζεσξείηαη θάζε ηνπνζέηεζε δηαζεζίκσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο ζε άιια 

ελεξγεηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία πξννξίδνληαη λα παξακείλνπλ ζηελ επηρείξεζε γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (Γεψξγηνο Π. Αξηίθεο, 2002, ζει.96 ) 

Δπέλδπζε ζε κηα νηθνλνκία θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ ζεκαίλεη δεκηνπξγία λένπ 

θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ, φπσο θαηαζθεπή θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη λένπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ φπσο θαη νη επεθηάζεηο, βειηηψζεηο θαη εθζπγρξνληζκφο 

πξνυπαξρφλησλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ή κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Δπίζεο, 

ζεσξείηαη ε αχμεζε ησλ απνζεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, δειαδή ησλ πξψησλ πιψλ, 

εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ ή θαη ηειηθψλ πξντφλησλ (αξάληνο Κπξηαθφπνπινο, 2010, 

ζει.1) 

Καηά ζπλέπεηα, ζηελ έλλνηα ηεο επέλδπζεο πεξηιακβάλνληαη ηα πάγηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, νη εμσεπηρεηξεκαηηθέο ηνπνζεηήζεηο, ην ηκήκα ησλ απνζεκάησλ ηνπ νπνίνπ ε 

δηαηήξεζε απνηειεί πάγηα αλάγθε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, 

αλεμάξηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο, νλνκαδφκελν απφζεκα 

αζθαιείαο, θαη ην ηκήκα ησλ ρνξεγνχκελσλ πηζηψζεσλ ζηνπο πειάηεο, ην νπνίν 

αληηζηνηρεί ζηνπο ζπλεζηζκέλνπο φξνπο πψιεζεο ηεο επηρείξεζεο.(Γεψξγηνο Π. Αξηίθεο, 

2002, ζει.96 ) 

 

Γηαθξίλνληαη ζπλεπψο ηξεηο θπξίσο θαηεγνξίεο επελδχζεσλ (Γεψξγηνο Π. Αξηίθεο, 2002, 

ζει.96 ) 

Α.  Δπελδχζεηο ζε πάγηα ελεξγεηηθά ζηνηρεία, νη νπνίεο δελ πξννξίδνληαη γηα 

κεηαπψιεζε, ζεκεηψλνπλ ρακειή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα θαη ν ρξνληθφο ηνπο 

νξίδνληαο είλαη κεγάινο. Γηα παξάδεηγκα νηθφπεδα, θηίξηα, κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά 

κέζα θ.ι.π. 

 

Β.  Δπελδχζεηο εθηφο επηρείξεζεο, νη νπνίεο δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ βαζηθφ 

αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη ζπλήζσο κεγάιεο δηάξθεηαο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ, ρνξήγεζε 

καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ ζε ζπγγεληθέο ή άιιεο επηρεηξήζεηο θ.ι.π. 



 

 5 

 

Γ. Δπελδχζεηο ζε θπθινθνξνχληαη ελεξγεηηθά ζηνηρεία, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε 

επελδχζεηο ζε Απνζέκαηα, Απαηηήζεηο θαη Γηαζέζηκα. Απνζέκαηα λννχληαη νη πξψηεο 

χιεο, ηα εκηθαηεξγαζκέλα πξντφληα θαη ηα ηειηθά/ έηνηκα πξντφληα.  

Απαηηήζεηο λννχληαη θπξίσο πηζηψζεηο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο πειάηεο ηεο. 

Γηαζέζηκα λννχληαη ηα κεηξεηά ηνπ ηακείνπ, νη θαηαζέζεηο θάζε κνξθήο ζηηο ηξάπεδεο, 

ηα εχθνια ξεπζηνπνηήζηκα ρξεφγξαθα. 

 

 

2.2   ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

 

Ζ ζπλνιηθή επέλδπζε ζε κηα πεξίνδν ή δηαθνξεηηθά ε αθαζάξηζηε επέλδπζε ζε κηα 

νηθνλνκία δηαθξίλεηαη γεληθά ζε: 

1.  Δπέλδπζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε πάγηα θεθάιαηα (αζψκαηα θαη ελζψκαηα) 

  -  Κηίξηα  

  -  Δγθαηαζηάζεηο 

  -  Μεραλήκαηα & εμνπιηζκφο 

  -  Μεηαθνξηθά κέζα 

  -  Έπηπια θαη ζθεχε 

  - Έξεπλα θαη Δθπαίδεπζε 

2.  Μεηαβνιή ησλ απνζεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

3. Δπέλδπζε ησλ λνηθνθπξηψλ ζε θαηνηθίεο 

4. Δπέλδπζε ηνπ Γεκνζίνπ γηα θαηαζθεπή δηαθφξσλ έξγσλ: 

  -  Γξφκνη 

  -  Ληκάληα 

  -  Αεξνδξφκηα 

  -  Γίθηπα επηθνηλσληψλ, θνθ 

 

Αλάινγα κε ηνλ θιάδν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε επέλδπζε θαηαηάζζεηαη 

ζηνπο εμήο θιάδνπο: 

1. Πξσηνγελήο ηνκέαο (Γεσξγία, θηελνηξνθία, δάζε, αιηεία) 

2. Οξπρεία – Λαηνκεία (κεηαιιεία) 

3. Μεηαπνίεζε 

4. Δλέξγεηα – Όδξεπζε – Απνρέηεπζε 

5. Μεηαθνξέο θαη Δπηθνηλσλίεο 

6. Καηνηθίεο 
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7. Λνηπέο δξαζηεξηφηεηεο & Τπεξεζίεο (Δκπφξην, Σνπξηζκφο, Σξάπεδεο, θιπ) 

 

Απφ ηελ άπνςε ηνπ κεγέζνπο, ε επέλδπζε δηαθξίλεηαη ζε 

 Μηθξή 

 Μεζαία 

 Μεγάιε 

 

Αλάινγα κε ην θνξέα πινπνίεζεο, ε επέλδπζε δηαθξίλεηαη ζε: 

1. Ηδησηηθή, ε νπνία πινπνηείηαη απφ ηδησηηθφ θνξέα (λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν) 

2. Γεκφζηα, ε νπνία αλαιακβάλεηαη απφ θάπνην θξαηηθφ θνξέα θαη έρεη σο 

αληηθείκελν θπξίσο ηελ πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ ζπιινγηθήο ή θνηλσληθήο 

σθέιεηαο 

3. Μηθηνχ ή θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ πξνσζνχληαη απφ κηθηνχο ηδησηηθνχο, 

θξαηηθνχο ή εκηθξαηηθνχο θνξείο 

 

Αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο ρξήζεο ή εηζξνήο ζπγθεθξηκέλνπ ζπληειεζηή παξαγσγήο, 

ε επέλδπζε δηαθξίλεηαη ζε: 

1. Δληάζεσο θεθαιαίνπ, φπνπ απαηηείηαη αλαινγηθά ζεκαληηθή εηζξνή θεθαιαίσλ 

2. Δληάζεσο εξγαζίαο, φπνπ απαηηείηαη ζεκαληηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ 

3. Δληάζεσο εδαθηθψλ πφξσλ, φπνπ απαηηείηαη ζεκαληηθή ρξήζε εθηάζεσο γεο 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηε γεσγξαθηθή θάιπςε, ε επέλδπζε έρεη ζεκαζία: 

1. ηνπηθή 

2. πεξηθεξεηαθή 

3. εζληθή 

4. θνηλνηηθή (ΔΔ) 

5. πνιπεζληθή ή παγθφζκηα 

 

Αλάινγα κε ην βαζκφ θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη, ε επέλδπζε δηαθξίλεηαη ζε : 

1. απφιπηα εμαζθαιηζκέλε επέλδπζε έλαληη θηλδχλσλ θαη αβεβαηφηεηαο 

2. ρακεινχ θηλδχλνπ 

3. πςεινχ θηλδχλνπ 
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2.3   ΔΗΓΖ ΠΑΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΖ  

 

Οη επελδχζεηο ζε πάγηα ελεξγεηηθά ζηνηρεία αλάινγα κε ην ζθνπφ πνπ εμππεξεηνχλ, 

κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε (Γεψξγηνο Π. Αξηίθεο, 2002, ζει.97): 

 

 Τπνρξεσηηθέο πξνηάζεηο επελδχζεσλ (mandatory proposals), δειαδή 

πξνηάζεηο επελδχζεσλ νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

 Πξνηάζεηο επελδχζεσλ γηα αληηθαηάζηαζε ππαξρνπζψλ επελδχζεσλ 

(replacement proposals) νη νπνίεο απνβιέπνπλ θπξίσο ζηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο 

 Πξνηάζεηο επελδχζεσλ γηα επέθηαζε ππαξρφλησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 

(expansion proposals) νη νπνίεο απνβιέπνπλ θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ 

ηεο επηρείξεζεο 

 

 

2.4   ΦΤΖ ΠΑΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΖ  

 

Ζ επέλδπζε θεθαιαίσλ ζε πάγηα ελεξγεηηθά ζηνηρεία είλαη πνιχ ζνβαξή ππφζεζε γηα 

θάζε επηρείξεζε, γηα ην ιφγν φηη ην πηζαλφηεξν ζα έρεη ζεκαληηθφηαηεο ζπλέπεηεο ζηε 

κειινληηθή εμέιημε ηεο επηρείξεζεο ή θαη αθφκε θαη ηεξάζηηεο επηπηψζεηο ζηελ 

ππφζηαζή ηεο.  

Αξρηθά, νη επελδχζεηο ζε πάγηα ελεξγεηηθά δεζκεχνπλ κεγάια ρξεκαηηθά πνζά. Σν 

χςνο απηψλ ησλ επελδχζεσλ δηαθέξεη ζεκαληηθά αλαιφγσο κε ηε θχζε ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηάο ηεο θαη αλαιφγσο ην είδνο ηεο επέλδπζεο 

θαη ηνλ βαζκφ εθζπγρξνληζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη απηνκαηηζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα, ε επαλάθηεζε ησλ πνζψλ πνπ επελδχνληαη ζε πάγηα ελεξγεηηθά 

ζηνηρεία απαηηεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζπλεπάγεηαη αβεβαηφηεηεο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ν θίλδπλνο ηεο πξφσξεο νηθνλνκηθήο απαμίσζήο ηνπο. Πξέπεη λα ηνληζζεί 

φηη αλ πξαγκαηνπνηεζεί κηα επέλδπζε θεθαιαίσλ, ζπλήζσο είλαη αδχλαηε ε 

ξεπζηνπνίεζε ησλ λέσλ παγίσλ ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ ρσξίο ζεκαληηθέο δεκηέο. 

Δπηπιένλ, θάζε επέλδπζε ζε πάγηα ελεξγεηηθά ζηνηρεία πξνμελεί αχμεζε ησλ 

ζηαζεξψλ δαπαλψλ ηεο επηρείξεζεο (απνζβέζεηο, αζθάιηζηξα, ρξεκαηνπηζησηηθά 

έμνδα, πξφζζεηνη κηζζνί θιπ), ε νπνία ζπλεπάγεηαη κεηάζεζε ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ ηνπ 
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θχθινπ εξγαζηψλ ζε πςειφηεξν επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο θαη δεκηνπξγεί έηζη έληνλε 

αλάγθε γηα δηαηήξεζε ηεο παξαγσγηθήο απαζρφιεζεο ζε πςειφ επίπεδν. 

Σέινο, απφ ρξεκαηνδνηηθή άπνςε ην χςνο ησλ επελδχζεσλ ζε πάγηα ελεξγεηηθά 

ζηνηρεία θαζνξίδεη ηηο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο κεγάιεο δηάξθεηαο θαη κάιηζηα κε ίδηα 

θεθάιαηα. 

πκπεξαζκαηηθά, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη , πξηλ πηνζεηεζεί νπνηαδήπνηε ζνβαξή 

πάγηα επέλδπζε, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζε ιεπηνκεξεηαθή αμηνιφγεζε. Αλ κηα πάγηα 

επέλδπζε πηνζεηεζεί ρσξίο πξνεγνχκελε αμηνιφγεζε θαη κειέηε θαη ζηε ζπλέρεηα 

απνδεηρζεί απνηπρεκέλε, ε επηρείξεζε ζα ππνθέξεη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ιάζνπο κέρξη 

πιήξνπο απφζβεζεο, ή πψιεζεο κε δεκία, ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ. Γηα φζν δηάζηεκα 

δηαηεξείηαη ε ιάζνο επέλδπζε, αθφκε θαη ε πιένλ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε δε κπνξεί 

λα εμαιείςεη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ιάζνπο, αιιά ελδερνκέλσο λα κεηξηάζεη κεξηθέο απφ 

απηέο. 

 

 

2.5   ΠΡΟΓΗΟΡΗΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΔΝΓΤΖ ΠΑΓΗΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

Ζ επέλδπζε απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Μνηάδεη 

απαξαίηεην γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα επελδχνπλ ζθνπεχνληαο λα δεκηνπξγήζνπλ 

παξαγσγηθή ππνδνκή ή λα επεθηείλνπλ ηελ παξαγσγηθή ηνπο δπλακηθφηεηα. Ζ βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα κηα επέλδπζε επηρείξεζεο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε θεξδψλ. Οη 

πηζαλφηεηεο αλάιεςεο ηνπ ξίζθνπ απφ πιεπξάο ηεο επηρείξεζεο λα θάλεη κηα 

επέλδπζε, πιεζαίλνπλ ελφςεη πξφβιεςεο φηη ην αλακελφκελν θέξδνο ζα είλαη πςειφ. 

Δχινγα, ηνπνζεηείηαη σο κέγεζνο κηαο επηρείξεζεο πςειά ζηελ νηθνλνκία, φηαλ ε 

αλακελφκελε απνδνηηθφηεηα ησλ επελδχζεσλ είλαη κεγάιε. Ζ πξνβιεπφκελε 

απνδνηηθφηεηα κηαο επέλδπζεο βέβαηα εμαξηάηαη απφ ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο θαη ηε 

ξνή ησλ αλακελφκελσλ απνδφζεψλ ηεο. 

 Δίλαη αξθεηνί νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε κηαο επηρείξεζεο λα 

επελδχζεη ζε πάγην θεθάιαην ζεκεηψλνληαο θπξίσο 

1.   ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ 

2.  ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο 

3.  ην βαζκφ αληαγσληζηηθφηεηαο- ζπζζψξεπζεο πιηθνχ θεθαιαίνπ 

4.  ηελ θαζαξή απφδνζε (κεηά θφξσλ) 

5.  ηηο πξνζδνθίεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ γηα ην κέιινλ 

6.  ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 

7.  ην επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ νηθνλνκία 
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Ζ θάζε επηρείξεζε βέβαηα απνβιέπνληαο ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηεο, έρεη 

ζπλήζσο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο επελδχζεσλ ζε πάγην θεθάιαην. Σα ππνςήθηα 

επελδπηηθά έξγα έρνπλ ην θάζε έλα δηαθνξεηηθή νξηαθή απνδνηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, 

δειαδή δηαθέξεη ε απφδνζε ηνπ πξφζζεηνπ πιηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ 

ηελ θάζε επέλδπζε. Σν χςνο ηεο επέλδπζεο ζε πάγην θεθάιαην επίζεο κπνξεί λα 

δηαθέξεη αξθεηά. Γηα λα θξίλεη ε επηρείξεζε ηε πην ζπκθέξνπζα επέλδπζε, ζπγθξίλεη 

ηελ νξηαθή απνδνηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, κε ην επηηφθην κε ην νπνίν κπνξεί λα 

δαλεηζηεί ή λα παξέρεη ρξεκαηηθφ θεθάιαην.  ηαλ ε νξηαθή απνδνηηθφηεηα ζπκθέξεη 

λα πξνρσξήζεη ην επελδπηηθφ ζρέδην. 

Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδχζεψλ ηεο ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δαλεηζηεί 

ρξήκαηα απφ ην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα ή λα ρξεζηκνπνηήζεη ίδηα θεθάιαηα. ηελ 

πεξίπησζε πνπ δαλεηζηεί, ζα πιεξψλεη εηήζην ηφθν αλάινγν κε ην εθάζηνηε Σξαπεδηθφ 

επηηφθην. 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, αλ ρξεζηκνπνηήζεη ίδηα θεθάιαηα, ζα έρεη αλάινγν θφζηνο 

επθαηξίαο, γηαηί ελαιιαθηηθά απφ ην λα πξνβεί ζε κηα επέλδπζε, ζα κπνξνχζε λα 

ηνπνζεηήζεη ηα ρξήκαηα ζε θαηαζέζεηο, νκφινγα, κεηνρέο ή άιιεο επθαηξίεο πνπ ίζσο 

λα απέδηδαλ κε κηα νξηζκέλε ρξεκαηηθή απφδνζε. Καηά ζπλέπεηα, δηαθαίλεηαη ε 

χςηζηε ζεκαζία ηνπ χςνπο ηνπ επηηνθίνπ ελφςεη θάπνησλ επελδπηηθψλ απνθάζεσλ. Γε 

ζπκθέξεη θακία επηρείξεζε λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα επέλδπζε ηεο νπνίαο ε 

απνδνηηθφηεηα δε ζα είλαη πςειφηεξε απφ ην επηηφθην ηεο αγνξάο. 

ηαλ ην επηηφθην απμάλεη, θπζηθά νη επελδχζεηο πνπ έκνηαδαλ ζπκθέξνπζεο 

πξνεγνχκελα, κεηακνξθψλνληαη ζε αζχκθνξεο θαη ζπλεπψο θαη νη ζπλνιηθέο 

επελδχζεηο ζηελ νηθνλνκία κεηψλνληαη. ηαλ ην επηηφθην κεηψλεηαη, αληηζέησο νη 

επελδχζεηο γίλνληαη ηψξα πην ειθπζηηθέο θαη απνηέιεζκα έρνπλ νη ζπλνιηθέο 

επελδχζεηο ζηελ νηθνλνκία λα απμάλνπλ. ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν θαη νη επελδχζεηο 

φπσο μελνδνρεία δηάθεηληαη επκελψο ζηηο κεηψζεηο ησλ επηηνθίσλ, εθφζνλ κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν γίλνληαη πεξηζζφηεξν ζπκθέξνπζεο νη λέεο παξαγσγηθέο επελδχζεηο. 

Σν θφζηνο ζίγνπξα επεξεάδεη αληίζηξνθα ηελ απνδνηηθφηεηα, ηε ζηηγκή πνπ φινη νη 

άιινη παξάγνληεο παξακέλνπλ ίδηνη. ζν κεγαιχηεξν δειαδή ην θφζηνο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο επέλδπζεο, ηφζν κηθξφηεξε κνηάδεη θαη ε απνδνηηθφηεηά ηεο αλ γηα 

παξάδεηγκα νη αλακελφκελεο εηήζηεο θαζαξέο απνδφζεηο παξακέλνπλ ζηαζεξέο, κε 

απνηέιεζκα λα ζεσξεζεί αζχκθνξε επέλδπζε θαη θαη’ επέθηαζε ελδερνκέλσο λα 

απνζαξξχλεη ηελ επηρείξεζε λα πξνβεί ζηελ ελ ιφγσ επέλδπζε. 

Ζ αχμεζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο έρεη ηδηαίηεξα αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο επελδπηηθέο 

απνθάζεηο. ρη κφλν γηαηί απμάλεη ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο κε ζπλέπεηα λα κεηψλεη 

ηελ απνδνηηθφηεηά ηεο, αιιά επίζεο γηαηί απμάλεη θαη ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε ηεο λέαο 
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επέλδπζεο νπφηε ζα κεησζνχλ θαη νη θαζαξέο εηήζηεο απνδφζεηο ηεο θαη κεηψλεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επέλδπζεο. 

Ο έληνλνο αληαγσληζκφο θαη ίζσο ν θνξεζκφο ηεο αγνξάο, επίζεο απνηειεί παξάγνληα 

πηζαλήο κείσζεο ησλ απνδφζεσλ κηαο λέαο επέλδπζεο. Ζ ζπζζψξεπζε πιηθνχ 

θεθαιαίνπ ζπλεπάγεηαη ηε κείσζε ηεο απφδνζεο ζε λέεο επελδχζεηο πιηθνχ 

θεθαιαίνπ. 

Δίλαη θνηλψο απηνλφεην φηη νη επηρεηξήζεηο ελδηαθέξνληαη γηα ηηο θαζαξέο απνδφζεηο 

κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, ηελ πιεξσκή ηεο 

επηβάξπλζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θεξδψλ απφ ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. ζν 

κεγαιχηεξν ην χςνο ησλ θφξσλ ηφζν κηθξφηεξε θαη ε θαζαξή νξηαθή απνδνηηθφηεηα 

ηνπ θεθαιαίνπ. Απελαληίαο, ε φπνηα κείσζε ησλ θφξσλ ζηα επηρεηξεκαηηθά θέξδε θαηά 

θαλφλα ελζαξξχλεη ηηο επελδχζεηο ζε πάγην θεθάιαην. Με γλψκνλα απηή ηε ζθέςε, 

πνιιέο Κπβεξλήζεηο ζεζκνζεηνχλ εηδηθά θίλεηξα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο κε ζηφρν ηε 

κείσζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο ή ζηελ αχμεζε ησλ αλακελφκελσλ θαζαξψλ 

εηήζησλ απνδφζεσλ ή ζηε κείσζε ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη κε 

απνηέιεζκα λα επηηχρνπλ ηελ ειθπζηηθφηεηα ησλ επελδχζεσλ. Σα εηδηθά απηά θίλεηξα 

κπνξεί λα έρνπλ ηε κνξθή  

- επηρνξεγήζεσλ γηα θάιπςε κέξνπο ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο 

- επηδνηήζεσλ ηνπ επηηνθίνπ δαλείσλ πνπ νη επελδπηέο παίξλνπλ απφ ηηο 

ηξάπεδεο  

- απαιιαγήο απφ θνξνινγία κέξνπο ησλ θεξδψλ γηα λα ζρεκαηηζηεί 

εηδηθφ απνζεκαηηθφ γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο 

- κείσζεο νξηζκέλσλ αζθαιηζηηθψλ ή άιισλ επηβαξχλζεσλ πξνθεηκέλνπ 

λα κεησζεί ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

- απαιιαγήο απφ δαζκνχο ησλ εηζαγφκελσλ κεραλεκάησλ θαη πξψησλ 

πιψλ 

- απαιιαγήο γηα νξηζκέλα ρξφληα απφ θφξνπο ησλ θεξδψλ πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ λέα επέλδπζε 

Οη πξνζδνθίεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ γηα ην ηη ζα απνθέξεη ε επέλδπζε ζην κέιινλ είλαη 

επλφεηεο. Οη ζθέςεηο κνηάδνπλ αηζηφδνμεο φηαλ δελ ππάξρεη θίλδπλνο ζηελ νηθνλνκία. 

Οη επελδπηέο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε αλακέλνπλ κεγαιχηεξεο απνδφζεηο, ε νξηαθή 

απνδνηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ εθηηκάηαη πςειφηεξε θαη ην ελδηαθέξνλ γηα κηα επέλδπζε 

είλαη δεδνκέλν. Μηα επέλδπζε ζεσξείηαη ρσξίο θίλδπλν φηαλ ζπληξέρνπλ δχν 

πξνυπνζέζεηο, ε επέλδπζε δελ έρεη πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ηαπηφρξνλα δελ έρεη θίλδπλν 

επαλεπέλδπζεο ησλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ ζπζζσξεχεη. κσο αθφκα θαη νη κεγαιχηεξεο 
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θαη αζθαιέζηεξεο επηρεηξήζεηο έσο θαη ην δεκφζην, ην νπνίν ζεσξείηαη θαη 

πξνλνκηνχρν, έρνπλ θάπνην βαζκφ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

Αλαπφθεπθηα, φηαλ επηθξαηεί απαηζηνδνμία θαη ζθεπηηθηζκφο, νη αλεζπρίεο ησλ 

επελδπηψλ νινέλα θαη κεγαιψλνπλ, ν θφβνο ηνπ θηλδχλνπ είλαη αλαπφθεπθηνο, ην 

ξίζθν γηα ηελ πξνψζεζε κηαο επέλδπζε είλαη κεγάιν θαζψο ην κέιινλ δηαγξάθεηαη 

ζνιφ θαη απεηιεηηθφ. Ο θίλδπλνο επεξεάδεη ηελ αμηνιφγεζε κηαο επέλδπζεο. Μία 

επέλδπζε κε θίλδπλν ζεσξείηαη αμηφινγε επέλδπζε βέβαηα, αλ ε απφδνζή ηεο είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε απφδνζε κηαο αζθαινχο επέλδπζεο. Οη πξνζδνθίεο 

ησλ επηρεηξεκαηηψλ επεξεάδνληαη απφ κεηαβνιέο ζην εηζφδεκα, ηνλ θχθιν εξγαζηψλ 

θαη ηα θέξδε ηνπο, απφ ηε θνξνινγηθή θαη εξγαηηθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο, απφ ην 

ξπζκφ ηνπ πιεζσξηζκνχ, απφ ην πνιηηηθφ θιίκα, απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη 

πιεζψξα άιισλ παξαγφλησλ ζην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο αθνξνχλ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, επλννχλ ηελ παξαγσγή 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο πξντφληνο κε ηελ ίδηα πνζφηεηα παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ή 

ηελ παξαγσγή ηεο ίδηαο πνζφηεηαο πξντφληνο κε κηθξφηεξε πνζφηεηα παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ. Ζ εηζαγσγή ελφο λένπ πξντφληνο ζηελ αγνξά αθνξά ηηο θαηλνηνκίεο, νη 

νπνίεο κεηαβάιινπλ ηελ νηθνλνκία, βειηηψλνπλ ηηο ηδηφηεηεο ελφο ππάξρνληνο 

πξντφληνο ή ππεξεζίαο, πηνζεηνχλ έλα λέν ηξφπν παξαγσγήο ή εκπνξίαο ελφο 

πξντφληνο.  

Ζ ηερλνινγηθή εμέιημε έρεη σο άκεζε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ζηε δήηεζε γηα επελδχζεηο 

ζε πιηθφ θεθάιαην, φηαλ φκσο εμνηθνλνκνχλ πιηθφ θεθάιαην ππάξρεη πηζαλφηεηα λα 

κεηψζνπλ ηε δήηεζε γηα ηέηνηεο επελδχζεηο.  Απελαληίαο νη θαηλνηνκίεο, δεκηνπξγνχλ 

αλάγθεο γηα λέα θεθαιαηνπρηθά αγαζά θαη απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο 

απμεηηθνχο παξάγνληεο ηεο επέλδπζεο. Καηά ηελ ηζηνξία, θαηλνηνκίεο φπσο ε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζηδεξνδξφκσλ, ηνπ ειεθηξηζκνχ, ησλ απηνθηλήησλ, ησλ 

ηειεθψλσλ, ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηνπ δηαδηθηχνπ θαη πνιιέο άιιεο, ήηαλ ε 

αηηία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεξάζηησλ επελδχζεσλ.  

Δίλαη αιήζεηα, πσο ην επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δήηεζε θαη ηελ νηθνλνκηθή επθνξία ζε έλα θξάηνο. Σν πςειφηεξν επίπεδν ηνπ 

εηζνδήκαηνο ζε κηα νηθνλνκία, δελ απμάλεη κφλν ην κέγεζνο ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ 

θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ηηο επελδχζεηο αθνχ νη πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά 

θέξδε είλαη θαιέο, απμάλεηαη ε νξηαθή απνδνηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ θαη θαζψο 

ππάξρνπλ κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο απηνρξεκαηνδφηεζεο επελδχζεσλ απφ 

ζπζζψξεπζε θεξδψλ. ηαλ θηφιαο ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη γξήγνξνο, 

δεκηνπξγνχληαη ηαρχηεξα αλάγθεο γηα λέεο επελδχζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 

απμαλφκελεο δήηεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 
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2.6    ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 
 

Οη ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε θαηεγνξίεο αλαιφγσο κε ην είδνο 

ηνπο θαη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 

Ζ ζπλεζέζηεξε θαηάηαμε είλαη  

1. Δπελδχζεηο ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο 

2. Δπελδχζεηο ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπξηζηηθήο αλσδνκήο 

 

 

2.6.1    Δπελδύζεηο ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο 

 

Ζ θαηεγνξία απηή ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ ζπλήζσο απεπζχλεηαη θαη ζηνλ γεληθφ 

πιεζπζκφ κηαο πεξηνρήο ή κηαο ρψξαο, ρσξίο λα απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ 

ηνπξηζκφ. Ζ χπαξμή ηεο φκσο θαη ε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ επελδχζεσλ δηεπθνιχλεη, θαη 

ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ επηηξέπεη, ηελ χπαξμε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Οη επελδχζεηο ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο δηαθξίλνληαη ζε δχν ππν-

θαηεγνξίεο: 

Α) Δπελδχζεηο ζε γεληθέο εγθαηαζηάζεηο  

Οη επελδχζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ 

 Σε ζπγθνηλσληαθή ππνδνκή (αεξνδξφκηα, ιηκάληα, ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί, 

νδηθφ δίθηπν, κέζα κεηαθνξάο) 

 Γίθηπα πξνζπέιαζεο 

 Μνλνπάηηα, θ.ν.θ. 

 

Β) Δπελδχζεηο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο  

Οη επελδχζεηο απηήο ηεο ππν-θαηεγνξίαο πεξηιακβάλνπλ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

 Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφ ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ 

 Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφ ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ 

 Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφ αμηνπνίεζεο ηακαηηθψλ πεγψλ 

 Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ ζθαθψλ αλαςπρήο 

(καξίλεο) 

 Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφ γεπέδσλ γθνιθ 

 Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφ θέληξσλ ζαιαζζνζεξαπείαο 
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 Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφ θέληξσλ ηνπξηζκνχ πγείαο 

 Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφ θέληξσλ πξνπνλεηηθνχ-αζιεηηθνχ 

ηνπξηζκνχ 

 Ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφ ζεκαηηθψλ πάξθσλ πνπ απνηεινχλ 

νξγαλσκέλεο κνξθέο ηνπξηζκνχ 

 

 

2.6.2    Δπελδύζεηο ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπξηζηηθήο αλσδνκήο 

 

Οη επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο θαιχπηνπλ βαζηθά ηηο αλάγθεο δηακνλήο, 

εζηίαζεο θαη αλαςπρήο ησλ ηνπξηζηψλ. 

Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο ζπρλά είλαη δπλαηφ λα δηαζέηνπλ θαη ρψξνπο, εμνπιηζκνχο 

ή νξγάλσζε γηα άζιεζε θαη πξνψζεζε δεκηνπξγηθφηεηαο θαηά ηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν, ρσξίο λα έρνπλ γλψκνλα θαη απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ θάιπςε 

ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ ησλ ηνπξηζηψλ. Έλα μελνδνρείν, ιφγνπ ράξε, απνηειεί 

εγθαηάζηαζε ηνπξηζηηθήο αλσδνκήο, γηαηί θαιχπηεη αλάγθεο δηακνλήο θαη εζηίαζεο, 

δηαζέηνληαο ζπρλά εζηηαηφξην, ή/ θαη αλαςπρήο, δηαζέηνληαο θαη αζιεηηθά γήπεδα 

ή/ θαη ρψξνπο πξνβνιήο βίληεν, επηηξαπέδησλ παηρληδηψλ θ.ν.θ. θαη ζπλεπψο 

θαιχπηεη αλάγθεο άζιεζεο θαη αλάγθεο δεκηνπξγηθήο δηάζεζεο ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ. 

 

Παξαδείγκαηα επελδχζεσλ ηνπξηζηηθήο αλσδνκήο είλαη ηα εμήο: 

 Ίδξπζε ή επέθηαζε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ 

 Ίδξπζε ή επέθηαζε ηνπξηζηηθψλ νξγαλσκέλσλ θαηαζθελψζεσλ (campings) 

 Ίδξπζε ή επέθηαζε απηνεμππεξεηνχκελσλ θαηαιπκάησλ, ελνηθηαδφκελσλ 

δσκαηίσλ θαη ελνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ 

 Δθζπγρξνληζκφο ήδε ιεηηνπξγνπζψλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ 

 Δθζπγρξνληζκφο θαη αλαβάζκηζε ιεηηνπξγνπζψλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ 

ζε θηίξηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη δηαηεξεηέα ή παξαδνζηαθά 

 Δθζπγρξνληζκφο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ κε ηε δεκηνπξγία 

ζπκπιεξσκαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηελ πξνζζήθε λέσλ θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ, εγθαηαζηάζεσλ αλαςπρήο, πηζίλσλ θαη αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

κε ζθνπφ ηελ παξνρή πξφζζεησλ ππεξεζηψλ 

 Δθζπγρξνληζκφο ήδε ιεηηνπξγνπζψλ ηνπξηζηηθψλ νξγαλσκέλσλ 

θαηαζθελψζεσλ (campings) 
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 Δθζπγρξνληζκφο ιεηηνπξγνχλησλ απηνεμππεξεηνχκελσλ θαηαιπκάησλ, 

ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ θαη ελνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ 

 Μεηαηξνπή παξαδνζηαθψλ ή δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ ζε μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο 

 Ίδξπζε ή επέθηαζε ή εθζπγρξνληζκφο εγθαηαζηάζεσλ εζηίαζεο 

 Ίδξπζε ή εθζπγρξνληζκφο ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ 

 

 

2.7   ΟΗ ΓΖΜΟΗΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ 
 

Οη δεκφζηεο επελδχζεηο αθνξνχλ επελδχζεηο: 

 

√  Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ 

√  Οξγαληζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ 

√  Οξγαληζκψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

√  Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ 

 

Οη επελδχζεηο ησλ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ, ησλ Οξγαληζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ 

Οξγαληζκψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζπλεζίδεηαη λα απνβιέπνπλ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ππαξρνπζψλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη είλαη απνηέιεζκα θπβεξλεηηθψλ 

απνθάζεσλ. Οη απνθάζεηο απηέο ζπλήζσο ζηεξίδνληαη ζε θνηλσληθά θξηηήξηα θαη δελ 

επεξεάδνληαη απφ ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηηο επελδχζεηο ησλ 

ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

ε αληίζεζε, νη επελδχζεηο ησλ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ γίλνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη σο εθ ηνχηνπ επεξεάδνληαη ζπλήζσο απφ ηνπο 

ίδηνπο παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ θαη φιεο ηηο ινηπέο επελδχζεηο ησλ ηδησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

 

2.8 ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΔΠΔΝΓΤΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 
 

Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ επελδχζεσλ ζηελ νηθνλνκία, είλαη κεγάιε θαη αλακθίβνια 

ζεκαληηθή. ίγνπξα νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη νη δεκφζηνη θνξείο αλαξσηηνχληαη 

εχινγα πνηα ε ρξεζηκφηεηα ηεο θάζε επέλδπζεο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κηα επηθίλδπλε 

επηρεηξεκαηηθή απφθαζε θαη ξίζθν πνιιέο θνξέο φηαλ επηθξαηεί απαηζηνδνμία ζηελ 

νηθνλνκία θαη νη απνδφζεηο δε κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ επαθξηβψο. Αλ δε 
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ζπκκεηέρνπλ φκσο ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, ζα θαηαιήμνπλ ζην πεξηζψξην θαη ζα 

μεπεξαζηνχλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο, απηνχο πνπ απνθάζηζαλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. 

Οη επελδχζεηο ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, πξνσζψληαο ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε λέσλ παξαγσγηθψλ κεζφδσλ. 

Δπίζεο βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, πξνσζψληαο ηελ αλάπηπμε λέσλ 

πξντφλησλ. Απνηέιεζκα απηψλ ησλ επηπηψζεσλ είλαη ε πξναγσγή ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν δεηνχκελν ινηπφλ δελ έγθεηηαη ζηελ 

απνθπγή ησλ επελδπηηθψλ απνθάζεσλ αιιά ζηε ζσζηή ιήςε εθείλσλ ησλ 

απνθάζεσλ γηα επελδχζεηο έρνληαο ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ θίλδπλν απνηπρίαο.  

ε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο, ε πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ 

δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο αχμεζεο ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 

ηεο νηθνλνκίαο. Απμάλεηαη ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ζηελ πεξηνρή, θαζψο επίζεο θαη 

ε απαζρφιεζε ελψ επηηπγράλεηαη θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα. ηελ πεξίπησζε θπζηθά 

πνπ ηα θέξδε ησλ επελδχζεσλ παξακέλνπλ ζηελ ίδηα ηελ πεξηνρή, ηα απνηειέζκαηα 

ησλ επελδχζεσλ είλαη πεξαηηέξσ πνιιαπιαζηαζηηθά.  

Ζ πινπνίεζε επελδχζεσλ απμάλεη ηα δεκφζηα έζνδα, θαη ζηελ πεξίπησζε 

επελδχζεσλ γηα ηελ παξαγσγή εμαγψγηκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ βειηηψλεη ηηο 

εμαγσγέο ηεο ρψξαο. ηαλ ζε κηα πεξηνρή πξαγκαηνπνηνχληαη λέεο επελδχζεηο, 

ηδησηηθέο, δεκφζηεο ή κηθηήο θχζεσο, πέξαλ φηη ππάξρεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

ζηαζεξφηεηα, αλαπηχζζεηαη θιίκα εκπηζηνζχλεο γηα άιινπο επελδπηέο θαη θπξίσο γηα 

επελδπηέο απφ ην εμσηεξηθφ, νπφηε ππάξρεη εηζαγσγή επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ κε 

ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ εζληθή νηθνλνκία. 

Σα πιενλεθηήκαηα ησλ επελδχζεσλ ζε επίπεδν εζληθήο νηθνλνκίαο πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ ζηνπο ρψξνπο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ. Οη επελδχζεηο ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο δηα κέζνπ ηεο βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε κηα ρψξα. Ζ αλάπηπμε πξνυπνζέηεη αλάιεςε 

επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη αληίζηνηρε αχμεζε ησλ δεηθηψλ απαζρφιεζεο. Σέινο, νη επελδχζεηο 

πξνσζνχλ ηηο εμαγσγέο πξντφλησλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο εηζξνήο 

θεθαιαίσλ αιιά θαη ζπλαιιάγκαηνο ζηε ρψξα. 

Γε κνηάδεη θαζφινπ κε ππεξβνιή ε άπνςε φηη νη επελδχζεηο είλαη ν θηλεηήξηνο κνριφο 

ηεο νηθνλνκίαο θαη ε πξνυπφζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Γηα ην ιφγν απηφ, νη 

Κπβεξλήζεηο δίλνπλ ηεξάζηηα βαξχηεηα ζηελ πξνζέιθπζε επελδπηψλ, απφ ην 

εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ, ρξεζηκνπνηψληαο πνιηηηθέο θηλήηξσλ θάζε κνξθήο φπσο 

επηρνξεγήζεηο, επηδνηήζεηο, θνξνινγηθέο απαιιαγέο θιπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 
Ο ΣΟΤΡΗΜΟ  

 

3.1  ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ 

 

 3.1.1 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή  

 

Οη έλλνηεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ ηαμηδίνπ μεθηλά λα γξάθεη ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο φπσο 

θαη ν παγθφζκηνο πνιηηηζκφο. Ζ αληίιεςε ηεο έλλνηαο ηνπ ηνπξηζκνχ βεβαίσο έρεη 

αιιάμεη κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ ελψ ε επίδξαζε πνπ έρεη ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

θνηλφηεηα είλαη αλακθηζβήηεηε. Οη πεξηζζφηεξνη ηζηνξηθνί ηνπ ηνπξηζκνχ θπξίσο 

εζηίαδαλ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο θαη ηνπο Ρσκαίνπο έσο 

ην ζηδεξφδξνκν θαη ηελ Thomas Cook ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Δδψ ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ν ηνπξηζκφο ππήξρε ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ γηα εθαηνληάδεο 

ρξφληα. Ζ ηζηνξία ηνπ βέβαηα δε κπνξεί λα θαηαγξαθεί επαθξηβψο φκσο ηελ εθθίλεζε 

κπνξεί θαλείο λα ηελ ππνζέζεη θαηά ηηο αξραίεο απηνθξαηνξίεο πνπ γλψξηζαλ ε 

Αθξηθή, ε Αζία θαη ε Μέζε Αλαηνιή. Ήηαλ ηφηε πνπ δεκηνπξγήζεθε ε απαξαίηεηε 

ππνδνκή γηα ηαμίδηα φπσο δξφκνη θαη πδάηηλεο δηαδξνκέο αιιά θαη ε εθεχξεζε 

απηνθηλήησλ θαη άιισλ κέζσλ πνπ δηεπθφιπλαλ ηα ηαμίδηα. Καηά ηηο αηγππηηαθέο 

δπλαζηείεο, μεθίλεζαλ λα αλζίδνπλ ηα ηαμίδηα γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο αιιά θαη γηα 

αλαςπρή, θέληξα θηινμελίαο μεθίλεζαλ λα θαηαζθεπάδνληαη θαηά κήθνο ησλ θχξησλ 

νδψλ αιιά θαη ζηηο πφιεηο γηα λα ππνδέρνληαη ηαμηδηψηεο ζην πέξαζκά ηνπο απφ 

θεληξηθέο θπβεξλεηηθέο ζέζεηο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο (Coltman, 1989).  

Ζ απηνθξαηνξία ηεο Αζζπξίαο, 9νο -7νο αηψλαο π.Υ., ηα κέζα κεηαθνξάο, νη δξφκνη  

βειηηψζεθαλ, θαζηεξψζεθαλ δείθηεο γηα ηελ έλδεημε ησλ απνζηάζεσλ θαη ησλ 

θαηεπζχλζεσλ (Gee et al, 1997) θαη ζηε ζπλέρεηα νη Πέξζεο έθαλαλ αθφκα 

πεξηζζφηεξεο βειηηψζεηο ζην νδηθφ δίθηπν αλαπηχζζνληαο θαη θάξα ηεζζάξσλ ηξνρψλ 

γηα κεηαθνξέο. πρλά αλαθέξεηαη φηη ε εθθίλεζε ηνπ ηνπξηζκνχ εκθαλίδεηαη ζηελ 

αξραία Διιάδα θαη ζηε Ρψκε θαζψο ππάξρνπλ απνδείμεηο ηνπξηζκνχ, απφ απηέο ηηο 

πεξηφδνπο, απφ άπνςε ηαμηδησηηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ εγγξάθσλ γηα παξάδεηγκα. Ζ πην 

παιηά θαηαγεγξακκέλε έλδεημε ηνπξηζκνχ, έηεηλαλ λα είλαη εηδηθνί ζηε θχζε θαη πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζξεζθεπηηθή άζθεζε, θαζψο νη άλζξσπνη επηζθέπηνληαλ 

ζξεζθεπηηθά θεζηηβάι θαη ζπκβνπιεπφληνπζαλ ηε καληεία (Swarbooke and Horner, 

1999). Παξεπξίζθνληαλ επίζεο θαη ζε εθδειψζεηο φπσο νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο νη 
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νπνίνη μεθίλεζαλ 776 π.Υ., εθδειψζεηο πνπ επίζεο είραλ ζξεζθεπηηθή ζεκαζία. Οη 

πξψηνη Έιιελεο πξνψζεζαλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε δχν ζπγθεθξηκέλα 

ζεκεία θαη ε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηεο Διιάδαο, ην εκπνξηθφ απηφ ζηαπξνδξφκη, επλφεζε 

ηδηαίηεξα ηα ηαμίδηα αλάκεζα ζε πνιιέο πεξηνρέο. Πξψηνλ, κέζσ ηεο θαζηέξσζεο ελφο 

εληαίνπ λνκίζκαηνο, αληηθαζηζηψληαο ηελ αλάγθε ησλ ηαμηδησηψλ λα κεηαθέξνπλ αγαζά 

θαη λα αληαιιάμνπλ ζηνλ ηειηθφ ηνπο πξννξηζκφ κε άιια αγαζά θαη ππεξεζίεο. 

Γεχηεξνλ, ε ειιεληθή γιψζζα εμαπιψζεθε θαηά κήθνο φιεο ηεο Μεζνγείνπ, 

δηεπθνιχλνληαο ηελ επηθνηλσλία φισλ φζσλ ηαμίδεπαλ. 

Καηά ηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία, φπσο είρε ήδε ζπκβεί θαη κε ηνπο Έιιελεο πην πξηλ, 

παξαηεξνχζαλ ηηο δηθέο ηνπο αζιεηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο εθδειψζεηο θαη ηαμίδεπαλ ζηηο 

πφιεηο φπνπ δηνξγαλσλφληνπζαλ. Σα αμηνζέαηα επίζεο ήηαλ δεκνθηιή γηα ηνπο 

νηθνλνκηθά επθαηάζηαηνπο Ρσκαίνπο, ε πην δεκνθηιήο επηινγή πξννξηζκνχ γηα 

αμηνζέαηα ήηαλ ε Διιάδα! Οη Ρσκαίνη επηπιένλ πεξηεγνχληαλ ζηελ Αίγππην λα δνπλ ηε 

θίγγα θαη ηηο Ππξακίδεο. Ζ Αιεμάλδξεηα ήηαλ κηα θνζκνπνιίηηθε φαζε γηα ηε ξσκατθή 

αξηζηνθξαηία, αθνχ πνιιέο εζληθφηεηεο αληηπξνζσπεπφληνπζαλ εθεί 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Αηγππηίσλ, ησλ Διιήλσλ, ησλ Δβξαίσλ, ηνπο Αηζίνπεο, 

ηνπο Ηλδηάλνπο θαη ηνπο πξίνπο. Δπηπξνζζέησο, νη Ρσκαίνη αλέπηπμαλ εθηελψο ηελ 

αληίιεςε ηεο ζεξαπείαο spa θαη ηελ θιεξνδφηεζε ζε φιν ηνλ ππφινηπν θφζκν. Μέρξη 

ηνλ 17ν αηψλα, ε ζεξαπεία spa ζπλδπαδφηαλ κε ραιάξσζε, δηαζθέδαζε θαη ηελ 

αλάπηπμε επράξηζησλ θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Χζηφζν, ε ζεξαπεία spa,  αλ θαη 

κηα κνξθή ηνπξηζκνχ, είρε πνιχ ειάρηζηεο ελλνηνινγηθέο θαη πξαθηηθέο νκνηφηεηεο κε 

απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ζήκεξα ηηο δηαθνπέο θαη ηνλ ηνπξηζκφ ηνπ θφζκνπ.  

Ο Thomas Cook, επίζεο απνθαινχηαλ σο ‘παηέξαο ηνπ ηνπξηζκνχ’, απφ ηηο 5 Ηνπιίνπ 

1841, νξγάλσζε έλα γθξνππ 500 κειψλ απφ ηελ ηνπηθή ‘κεηξηνπαζή θνηλσλία’ ηνπ 

απφ ην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηνπ Leicester ηνπ Λνλδίλνπ ζε έλα ξάιη ζην 

Loughborough, έληεθα κίιηα καθξηά, έρνληαο θαλνλίζεη κε ηελ ζηδεξνδξνκηθή εηαηξεία 

λα ρξεψζνπλ έλα ζειίλη ην θάζε άηνκν, πεξηιακβάλνληαο ηα εηζηηήξηα ηνπ ηξέλνπ θαη 

θαγεηφ θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ηαμηδίνπ. ηαλ ε βηνκεραλνπνίεζε άξρηζε λα 

αλζίδεη ζηελ Δπξψπε, δφζεθε ε επθαηξία ζε θάπνηνπο εχπνξνπο ηεο κεζαίαο 

νηθνλνκηθήο ηάμεο κε άπιεην ειεχζεξν ρξφλν θαη ηφηε ν ηνπξηζκφο μεθίλεζε λα παίξλεη 

ζηγά ζηγά ηε κνξθή σο κηα δηεζλήο βηνκεραλία.  

Μνιαηαχηα, ην πεξηζζφηεξν κέξνο ηνπ 19νπ αηψλα, ν ηνπξηζκφο παξακέλεη αθξηβφο θαη 

πεξηνξηζκέλνο ζε έλαλ κηθξφ αξηζκφ πξννξηζκψλ, απνηειψληαο θηήκα θπξίσο ηεο 

θνηλσληθήο ηάμεο ησλ ‘rentiers’ (=εηζνδεκαηηψλ), απηψλ πνπ έρνληαο εξγαζηεί κηα δσή, 

είραλ θηάζεη ζε ειηθία αλάπαπζεο, θαζψο θαη εθείλνπο πνπ δελ ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα 

εξγαζηνχλ εθφζνλ κπνξνχζαλ λα δήζνπλ απφ ηα εηζνδήκαηά ηνπο. Ζ βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε δηεπθνιχλεη θαη απινπνηεί ηηο ηνπξηζηηθέο κεηαθηλήζεηο ησλ ‘rentiers’. Ο 
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ζηδεξφδξνκνο, νη ηαμηδησηηθνί νδεγνί, ηα ηξαπεδηθά δίθηπα, ηα γξαθεία ηαμηδίσλ 

κεηαβάιινπλ ξηδηθά ηνλ ηνπξηζηηθφ ράξηε ηεο Δπξψπεο. 

Ζ επνρή ησλ ζηδεξνδξφκσλ απνηειεί ην δεχηεξν ζηάδην ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, θαηά 

ην νπνίν νη αηκνκεραλέο θαη ηα αηκφπινηα ελίζρπζαλ ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηαμίδηα. Ζ 

ηαρεία αλάπηπμε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπ πινχηνπ δεκηνχξγεζε κηα λέα ηεξάζηηα αγνξά 

ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζέηνληαο ηηο βάζεηο ηεο εκπνξηθνπνίεζεο, ηεο 

‘θηινζνθίαο ηνπ ηαμηδεχεηλ’. 

Σφηε επηλνήζεθαλ ηα καδηθά ηαμίδηα, αλαπηχρζεθαλ νη ηνπξηζηηθνί πφινη αλαςπρήο θαη 

εγθαηληάζηεθε ην ηαμηδησηηθφ εκπφξην απφ ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη ηα ηαμηδησηηθά 

πξαθηνξεία. Ζ αλάπηπμε ησλ θαηαιπκάησλ θαη ηεο ππνδνκήο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

ζεξέηξσλ ζπλήζσο αθνινπζνχζε ηελ επέθηαζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Απφ ην 1905 

έσο ην1914, ε ηαξαγκέλε πεξίνδνο ζπκβάιιεη ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Σν ηξίην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ αληηζηνηρεί ζηελ πεξίνδν ηνπ 

κεζνπνιέκνπ, απφ ην 1928 έσο ην 1939. Ζ πνξεία πξνο ηελ αθκή ηεο επνρήο ησλ 

ζηδεξνδξφκσλ θαη ηνπ αηκνχ δηαθφπεθε απφηνκα εμαηηίαο ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ (1914). Χζηφζν, φπσο ζπκβαίλεη πάληα, ν πφιεκνο ιεηηνχξγεζε σο 

ζεκαληηθφ έλαπζκα γηα νξηζκέλεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ απνδείρζεθαλ ηδηαίηεξα 

ρξήζηκεο καθξνπξφζεζκα, φπσο ε αλάπηπμε ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ θαη ησλ 

αεξνκεηαθνξψλ. Ζ επνρή απηή απνηέιεζε θαηά βάζε ηελ πεξίνδν αλάπηπμεο ησλ 

απηνθηλήησλ. Παξάιιεια εκθαλίζηεθαλ πνιιέο θαηλνηνκίεο: ζηνλ ηνκέα ηνπ 

θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ ε επέθηαζε ηεο άδεηαο κεη’απνδνρψλ, ε δηεχξπλζε ηεο πνηθηιίαο 

ησλ ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ηα 

θάκπηλγθ θαη νη εθδξνκέο κε ηξνρφζπηηα, ε δηάδνζε ησλ μελψλσλ γηα λένπο, νη θηελέο 

κεηαθνξέο θαη νη εθδξνκέο κε πνχικαλ. Απμάλνληαη ζεκαληηθά ηα ηαμίδηα ζην 

εμσηεξηθφ, ηα νπνία δηνξγάλσλαλ κε θεξδνζθνπηθνί ή θηιαλζξσπηθνί νξγαληζκνί. 

Φπζηθά ν Γεχηεξνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο δηέθνςε ηελ επέθηαζε ηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ 

πεξίνδνο απφ ην 1945, δειαδή ηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα, κέρξη ζήκεξα απνηειεί ην 

ηέηαξην ζηάδην ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ‘απνγείσζε’ ηεο 

ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Απνηειεί πεξίνδν ηερλνινγηθψλ επαλαζηάζεσλ, καδηθήο 

βηνκεραληθήο αλάπηπμεο θαη αχμεζεο ηνπ θαζαξνχ δηαζέζηκνχ εηζνδήκαηνο. Οη ξηδηθέο 

αιιαγέο ηνπ ηξφπνπ δσήο, ηεο δηαπξνζσπηθήο θαη ζπιινγηθήο επηθνηλσλίαο άιιαμαλ 

ζεκαληηθά ηελ θνηλσλία, ελψ ε ηαρχηεηα θαη ε θιίκαθα ησλ αιιαγψλ απηψλ απμήζεθε 

ζεκαληηθά. Οη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο επλννχζαλ 

πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά ηηο δαπάλεο ζε ηαμίδηα θαη αλαςπρή. Ζ ζπλερήο 

αχμεζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο (Α.Δ.Π.), ην θαζαξφ δηαζέζηκν εηζφδεκα 

ζηηο πην πινχζηεο ρψξεο ζπλήζσο δαπαλάηαη ζε πξάγκαηα πνπ παιηφηεξα 

ζεσξνχληαλ πνιπηέιεηεο θαη πεξηηηέο ππεξεζίεο. ηαλ ην 1960, έλαο απμαλφκελνο 
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αξηζκφο αλζξψπσλ είραλ δηαζέζηκα εηζνδήκαηα θαη επηζπκία λα γλσξίζνπλ ‘θάηη 

θαηλνχξην’, ηηκνιφγεζαλ ινγηθά εκπνξηθά αεξνζθάθε, ηα αεξνπιάλα άξρηζαλ λα 

θάλνπλ δηεζλείο πηήζεηο ζπρλφηεξα θαη πην εχθνια. Ο καδηθφο ηνπξηζκφο αξρίδεη λα 

αλζίδεη. 

 

 

3.1.2 Ο Σνπξηζκόο θαη Αλάπηπμε έσο ζήκεξα 

 

3.1.2.1  Αξηζκνί ζε παγθόζκηα θιίκαθα 

 

Ο ηνπξηζκφο πξνζδηνξίδεηαη ζηηο κέξεο καο κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο βηνκεραλίεο ζηνλ 

θφζκν. Σν 1984, νη δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο μεπεξλνχζαλ ηα 300 εθαηνκκχξηα θαη ε 

ζπλνιηθή αμία ηνπ παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, ήηαλ πεξηζζφηεξν ησλ $100 

δηζεθαηνκκπξίσλ γηα πξψηε θνξά.  

Δίθνζη δχν ρξφληα κεηά, ην 2006, ν ηνκέαο παξάγεη 10,3% ηνπ Παγθφζκηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (World Gross Domestic Product-GDP), παξέρνληαο 

234 εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο, ή 8,2% ηεο ζπλνιηθήο παγθφζκηαο εξγαζίαο 

(UNWTO 2007). χκθσλα κε ην Παγθφζκην πκβνχιην Σαμηδηψλ θαη Σνπξηζκνχ 

(WTTC 2009) ην 2008, ην αθαζάξηζην πξντφλ ηνπ παγθφζκηνπ ηνπξηζκνχ έθηαζε ηα 

$7,5 ηξηζεθαηνκκχξηα, νη επελδχζεηο θεθαιαίνπ γηα ηνλ ηνπξηζκφ ήηαλ $682 

δηζεθαηνκκχξηα θαη ηα έζνδα απφ θφξνπο πιεζίαζαλ ηα $503 δηζεθαηνκκχξηα. 

Όζηεξα απφ ηέζζεξα ρξφληα αλάπηπμεο κε ξπζκφ ηεο ηάμεο 3,6%, ε νηθνλνκία ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη ηαμηδηψλ (tourism and travel – T&T) θαη ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ 

(GDP) κεηψλεηαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ζε 1,0% ην 2008, ε ρακειφηεξε απφδνζε απφ 

ηελ πεξίνδν χθεζεο. Σν 2008 ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, νη 

παγθφζκηεο αθίμεηο άγγημαλ ηα 924 εθαηνκκχξηα. ηελ πνξεία ησλ επφκελσλ δχν 

ρξφλσλ ππάξρεη κηα κηθξή πηψζε έσο ηα 880 εθαηνκκχξηα νη παγθφζκηεο αθίμεηο κε 

ζπξξίθλσζε ζηα 4,24% ην 2009. Ζ πηψζε ησλ αθίμεσλ ζεκείσζε θαη πηψζε ζηηο 

ηαμηδησηηθέο δαπάλεο φηαλ ε ηειεπηαία πεληαεηία θαηέγξαθε ζπλερψο αχμεζε 

ηαμηδησηηθψλ δαπαλψλ θάζε έηνο, $679 δηζεθαηνκκχξηα γηα ην 2005 κε αχμεζε 7,27%, 

$744 δηζεθαηνκκχξηα γηα ην 2006 κε αχμεζε 9,57%, $857 δηζεθαηνκκχξηα γηα ην 2007 

κε αμηνζεκείσηε αχμεζε χςνπο 15,19%, $942 δηζεθαηνκκχξηα ην 2008 κε κεηαβνιή 

ζεηηθή χςνπο 9,92% ελψ ην 2009 επήιζε πηψζε 9,55% θαη ε ηαμηδησηηθή δαπάλε 

κεηψζεθε αηζζεηά ζηα $852 δηζεθαηνκκχξηα. 
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Πίλαθαο 1: Σαμηδησηηθή Γαπάλε Παγθνζκίσο (2004-2009) 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεπγαζία ζηοισείων από Παγκόζμιο Οπγανιζμό Τοςπιζμού (Παγκόζμιο 

Τοςπιζηικό Βαπόμεηπο, Ιούνιορ 2010) 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε πηψζε ηνπ αξηζκνχ παγθφζκησλ αθίμεσλ 

ζπλεπάγεηαη φρη κφλν ηηο ηαμηδησηηθέο δαπάλεο αιιά θαη ηηο ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο ζε 

φινπο αληίζηνηρα ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, φηαλ παγθνζκίσο ην 2008 άγγημε ηα 

$942 δηζεθαηνκκχξηα κεηά απφ αλνδηθή πνξεία ηεο ηειεπηαίαο νρηαεηίαο θαη ην 2009 κε 

κηα κείσζε 9,55%, νη ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο άγγημαλ ηα $852 δηζεθαηνκκχξηα, βάζεη 

ηνπ Παγθφζκηνπ Σνπξηζηηθνχ Βαξνκέηξνπ 2009 απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ 

Σνπξηζκνχ (UNWTO).   

 

Πίλαθαο 2: Σνπξηζηηθέο Δηζπξάμεηο Παγθνζκίσο 2000-2009 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεπγαζία ζηοισείων από Παγκόζμιο Οπγανιζμό Τοςπιζμού (Παγκόζμιο 

Τοςπιζηικό Βαπόμεηπο, Ιούνιορ 2010) 
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Παξαβιέπνληαο φκσο ηελ πθηζηάκελε θξίζε, ηα ηαμίδηα θαη ν ηνπξηζκφο πξνβιέπεηαη 

λα επαλαθηήζνπλ ηνλ εγεηηθφ, δπλακηθφ ξφιν ζηελ παγθφζκηα αλάπηπμε ζχκθσλα 

πάληα κε ην Παγθφζκην πκβνχιην Σαμηδηψλ θαη Σνπξηζκνχ (WTTC 2009). Ο 

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ εθηηκά κηα κέζε εηήζηα αχμεζε ζηνλ παγθφζκην 

ηνπξηζκφ χςνπο απφ 3,1% έσο 6,5% θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηθνζαεηίαο 2000 κε 2020, 

θαζψο ππνινγίδεη φηη γηα ηελ δεθαεηία 2010 κε 2020 ε αχμεζε ζα αγγίμεη ην 5,0%. 

χκθσλα κε απηέο ηηο εθηηκήζεηο θαη ην φξακα ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Σνπξηζκνχ, ν αξηζκφο δηεζλψλ ηνπξηζηψλ πξνβιέπεηαη λα δηπιαζηαζηεί ζε ιηγφηεξν 

απφ είθνζη ρξφληα απφ ζήκεξα, δειαδή λα αγγίμεη ηηο 1,6 δηζεθαηνκκχξηα δηεζλείο 

αθίμεηο. 

  

 3.1.2.2   Αξηζκνί ζηελ Διιεληθή θιίκαθα 

 

Ζ Διιάδα, βάζεη ηεο Καηάηαμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο Σνπξηζκνχ 2009, θαηέγξαςε γηα 

ην έηνο 2007, 15.230.000 αθίμεηο θαη έζνδα $ 15.513 εθαηνκκχξηα, ζεκεηψλνληαο 

έζνδν αλά θάηνηθν σο 4,9% ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ. 

 

Πίλαθαο 3α: Σνπξηζκόο ζηελ Διιάδα & Α.Δ.Π. 

Πηγή: ΣΕΤΕ, Ιούνιορ 2010 (επεξεπγαζία ζηοισείων ηηρ Τπάπεζαρ ηηρ Ελλάδορ 
και ηος World Travel & Tourism Council) 
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Ο ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν αλακθηζβήηεηα θαζψο 

απαζρνιεί, άκεζα ή έκκεζα, έλα κεγάιν κέξνο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.  

 

Πίλαθαο 3β: Σνπξηζκόο & Απαζρόιεζε ζηελ Διιάδα 2000 – 2009 

Πηγή: ΣΕΤΕ, Ιούνιορ 2010 (επεξεπγαζία ζηοισείων World Travel & Tourism Council) 

 

 

 

1 Ζ Άκεζε απαζρφιεζε νξίδεηαη σο ε απαζρφιεζε ζε ακηγψο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

2 Ζ Έκκεζε απαζρφιεζε νξίδεηαη σο ε απαζρφιεζε πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ηελ 

παξαγσγή ελδηάκεζσλ/ ππνζηεξηθηηθψλ ηεο ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο πξντφλησλ/ 

ππεξεζηψλ απφ επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ επξχηεξε ηνπξηζηηθήο 

νηθνλνκία 

3 Ο πληειεζηήο Απαζρφιεζεο αλαθέξεηαη ζε πφζεο ζέζεηο απαζρφιεζεο (έκκεζεο) 

δεκηνπξγνχληαη ζηελ επξχηεξε ηνπξηζηηθή νηθνλνκία απφ θάζε ζέζε άκεζεο 

απαζρφιεζεο 

 

 

3.1.3 Οη ‘ελδηαθεξόκελνη’ ζε θάζε πξννξηζκό θαη ηα ‘ελδηαθέξνληά’ 

ηνπο 

 

ην πιαίζην ζπλεηζθνξάο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία κέζσ επελδχζεσλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ 

θιάδν, ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί έλα πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη πινπνίεζεο γηα θάζε 

ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ ζηνλ νπνίν ελδηαθέξεηαη θάπνηνο λα πινπνηήζεη κηα 

επέλδπζε. Δχινγν ζην ζεκείν απηφ  ζα ήηαλ λα ζπγθεθξηκελνπνηεζεί  
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α) ν ξφινο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ παξαγσγψλ ηνπξηζκνχ 

β) ε νπζία θαη ε πνιηηηθή ηεο δηνίθεζεο  

γ) ε νξγάλσζε ηεο πξνψζεζεο 

Οη ελδηαθεξφκελνη νξίδνληαη σο γθξνππ ελδηαθεξνκέλσλ νη νπνίνη έρνπλ ζπγθεθξηκέλα 

ζπκθέξνληα κέζα ζηηο ελέξγεηεο ελφο νξγαληζκνχ, δηαζέηνληαο ηαπηφρξνλα ηελ 

ηθαλφηεηα λα ηνλ επεξεάδνπλ. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ αλαγλσξίδεη σο 

ελδηαθεξφκελνπο ηνπο ηδηψηεο πνιίηεο, ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ Κπβέξλεζε. Απηέο 

νη ηξεηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο δελ είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ ζπγθξνπφκελα 

ζπκθέξνληα. 

Αξρηθά ε Κπβέξλεζε, κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ε νπνία θξνληίδεη κέρξη θαη ζε ηνπηθφ 

επίπεδν γηα ηε ζηαζεξφηεηα δαλεηζκνχ, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ππνδνκήο, 

ππνζηεξίδνληαο ηηο επελδχζεηο θιπ θαη σο απψηεξν ζηφρν ηελ εηζξνή εζφδσλ 

δηακέζνπ θνξνινγίαο θαη ηελ επίηεπμε ζηαζεξφηεηαο, αθζνλίαο θαη θνηλσληθήο εηξήλεο. 

Γεπηεξεπφλησο, ε νκάδα ε νπνία εθθξάδεηαη θπξίσο κέζσ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηεο 

νπνίαο ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ είλαη ε βειηηζηνπνίεζε θαη δηαηήξεζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ειθπζηηθφηεηα ελφο πξννξηζκνχ κε ζθνπφ φρη κφλν ζηελ βειηίσζε 

ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ αιιά επίζεο θαη ζηελ  πξνζέιθπζε επελδπηψλ θαη 

ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε ζηελά πιαίζηα ηνπ πξννξηζκνχ, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ θνηλσληθή εηξήλε, ηα έξγα ππνδνκήο, ηηο εηζξνέο θαη θπζηθά ηε 

βησζηκφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ.  

Σέινο, νη ηδηψηεο ή ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα απμήζνπλ ηα θέξδε 

ηνπο, ζέηνληαο ζε δεχηεξε ηεξαξρηθά ζέζε ηελ θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή 

βησζηκφηεηα. 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ 

επηηξνπψλ ηνπξηζκνχ ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί σο 

 Σν νηθνλνκηθφ δίθηπν θαη ε βησζηκφηεηά ηνπ 

 Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ 

 Σν θπζηθφ θαη ηερλεηφ πεξηβάιινλ 

 Σν ζχζηεκα ππνδνκήο, πεξηιακβάλνληαο ηελ ππνδνκή πνπ επεξεάδεη ηελ 

ειθπζηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα κηαο ζπλνηθίαο απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο (γηα 

ηελ πξνζέιθπζε κνλάδσλ παξαγσγήο, φπσο κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο, ππνδνκή 

επηθνηλσλίαο θαη ελέξγεηαο) αιιά θαη απφ θνηλσληθήο πιεπξάο (ηνκείο πγείαο, 

εθπαίδεπζεο, πνιηηηζκνχ θαη  

 Σν ‘αλαπηπμηαθφ θιίκα’ ή ‘νη ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο’, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή ηνπ 

πξννξηζκνχ, φπσο νη αλαπηπμηαθνί θνξείο, ην πνιηηηζηηθφ,  επηρεηξεκαηηθφ θαη 
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ηερλνινγηθφ επίπεδν, ε χπαξμε θαηλνηνκηψλ θαη ε δηάζεζε λα εληαρηεί ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζηα πηζηεχσ, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ 

ηνπηθνχ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ φζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο αλάπηπμεο, ηελ 

πνηφηεηα δσήο. 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ, κέζα ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ πξννξηζκνχ, ππάξρεη 

νπζηαζηηθή αλάγθε γηα πνζνηηθή θαη πνηνηηθή πιεξνθφξεζε. Ζ πιεξνθφξεζε απηή 

αθνξά ην παπελθόν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε νξζή εμέηαζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο 

ηνπ πξννξηζκνχ. Δπίζεο, αθνξά ην παπόν ψζηε λα ππάξρεη γλψζε ηεο παξνχζαο 

θαηάζηαζεο ηνπ άκεζνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη θαη’ επέθηαζε λα είλαη 

δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ηνπ πξννξηζκνχ κέζα ζην ελ ιφγσ πεξηβάιινλ. Σέινο, αθνξά 

θαη ην μέλλον, κε ηελ έλλνηα φηη ζα ππάξρεη ε ζσζηή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη νη απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο απφ ηε κηα πιεπξά αιιά θαη 

πηζαλφηαηα ε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ησλ επεξρφκελσλ αιιαγψλ, θάηη πνπ ζα 

βνεζνχζε ηνλ πξννξηζκφ λα αληηδξάζεη λσξίηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο, 

εμαζθαιίδνληαο έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, ζε δπλακηθή κνξθή, 

είλαη αλαγθαία ηφζν γηα ηνπο εμσγελείο φζν θαη γηα ηνπο ελδνγελείο παξάγνληεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ θαηά θάπνην ηξφπν ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ 

πξννξηζκνχ. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν πξννξηζκφο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ 

θαη λα δψζεη εμίζνπ ηελ ίδηα ζεκαζία θαη ζηνπο ελδνγελείο παξάγνληεο πνπ ηνλ 

ζπλζέηνπλ νπζηαζηηθά αιιά ηαπηφρξνλα θαη ζηνπο εμσγελείο πνπ ηνλ επεξεάδνπλ 

θαζνξηζηηθά. 

 

  

3.2 ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
 

Ζ επηινγή ηνπ ηφπνπ θαη ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο κηαο επέλδπζεο είλαη πςίζηεο 

ζεκαζίαο ζην πιαίζην κηαο επελδπηηθήο πξφζεζεο. Κάζε επέλδπζε εγθαζίζηαηαη θαη 

ιεηηνπξγεί ζε κηα νξηζκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Ζ επηινγή γίλεηαη ζπλήζσο ζην πιαίζην κηαο επξχηεξεο 

γεσγξαθηθήο ελφηεηαο, κέζα ζηελ νπνία θξίλνληαη δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ζέζεηο. 

Σν δήηεκα ηεο επηινγήο ηεο θαηάιιειεο ζέζεο ηεο επέλδπζεο είλαη έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα, γηαηί έρεη επηπηψζεηο φρη κφλν ζηελ νηθνλνκηθή επζηάζεηα ηνπ ζρεδίνπ 

επέλδπζεο, αιιά θαη ζην θπζηθφ θαη αλζξψπηλν πεξηβάιινλ. 
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Ο ηφπνο θαη ε ζέζε ηεο επέλδπζεο πξνζδηνξίδεηαη κε επαξθή ζεκειίσζε ζηελ 

Πξνκειέηε ζθνπηκφηεηαο θαη ζηε Μειέηε ζθνπηκφηεηαο. Δάλ ε επέλδπζε είλαη 

ζεκαληηθή, ε επηινγή ηνπ ηφπνπ θαη ηεο ζέζεο ηεο επέλδπζεο κπνξεί λα απνηειέζεη ην 

αληηθείκελν Δηδηθήο Μειέηεο Τπνζηήξημεο (Location Study). χκθσλα κε απηέο ηηο εηο 

βάζνο κειέηεο, δίλνληαη ηα ζηνηρεία θαη νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, κε ιεπηνκεξή 

πεξηγξαθή θάζε ηφπνπ θαη ραξηνγξάθεζε, ψζηε λα γίλεηαη ζαθήο ε αλάιπζε θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιχζεσλ. 

Ζ αλαδήηεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ θαη ε επηινγή ηεο πεξηνρήο 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο επέλδπζεο γίλεηαη κε βάζε κηα έξεπλα ε νπνία εληνπίδεη θαη 

αλαιχεη δηάθνξα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο. πλνπηηθά ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ 

- ε θχζε ηνπ αγαζνχ ή ππεξεζίαο θαη ε αλάγθε εληνπηζκνχ ηεο παξαγσγήο ζε 

νξηζκέλε πεξηνρή 

- νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζία, πγξαζία, άλεκνη, βξνρέο, ρηφληα) θαη 

νη ζπλζήθεο παξαγσγήο ηνπ αγαζνχ ή ππεξεζίαο 

- νη ηνπηθέο ζπλζήθεο απφ άπνςε ππνδνκψλ φπσο ε επρέξεηα πξφζβαζεο θαη 

κεηαθνξάο κε ρακειφ θφζηνο, χδξεπζε, ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο, ηαηξηθή πεξίζαιςε 

θα 

- νη αλάγθεο ζε πξψηεο χιεο θαη ν ηφπνο ηεο πξνκήζεηάο ηνπο 

- ην κέγεζνο ηεο δήηεζεο θαηά γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαηαλαισηψλ (γεηηλίαζε κε 

ηα θέληξα θαηαλάισζεο) 

- νη αλάγθεο ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη πηζαλέο πεξηνρέο πξνέιεπζήο ηνπ, φπσο 

νηθηζκνί θαη επάξθεηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

- νη ζπλνιηθέο αλάγθεο ζε ρψξνπο γηα ηελ παξαγσγή, ηελ απνζήθεπζε θαη ηε 

ζηέγαζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

- ε επάξθεηα γεο, ζε πξνζηηέο ηηκέο, θαη θαηάιιειεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο 

επέλδπζεο 

- ε δπλαηφηεηα δηάζεζεο απνβιήησλ θαη απνρέηεπζεο 

- ε χπαξμε νξγαλσκέλεο βηνκεραληθήο πεξηνρήο (ΒΗ.ΠΔ., Βηνκεραληθά-

βηνηερληθά πάξθα), φπνπ παξέρνληαη δηάθνξεο δηεπθνιχλζεηο ή θίλεηξα 

- ε χπαξμε θνξνινγηθψλ θαη άιισλ θηλήηξσλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, πνπ 

παξέρνληαη απφ ην Κξάηνο 

 

Ζ θαηάιεμε ηεο άξηζηεο ζέζεο γίλεηαη κε βάζε ηα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα θαη 

αλάκεζα ζε ηξεηο θαηαιιειφηεξεο πεξηνρέο θαη θπξίσο ιακβάλνληαο θαηά λνπ  

 ην θφζηνο (αμία) αγνξάο ηεο γεο θαη ηα ζπλαθή έμνδα (θφξνη, 

ζπκβνιαηνγξαθηθά, δηθεγνξηθά θιπ) 
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 ε δπλαηφηεηα γξήγνξεο απφθηεζεο ηνπ νηθνπέδνπ ρσξίο ρξνλνβφξεο 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη άιια λνκηθά ή δηνηθεηηθά εκπφδηα 

 νη νδνί πξνζπέιαζεο, ε χπαξμε εζληθψλ ή επαξρηαθψλ νδψλ θαη νη δαπάλεο 

γηα ελδερφκελε δηάλνημε νδψλ 

 νη γεσινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ εδάθνπο 

 ην θφζηνο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ (πξνεηνηκαζία ηνπ ρψξνπ, 

ηζνπέδσζε, πεξίθξαμε, εθζθαθέο, κνλψζεηο θιπ) 

 ε χπαξμε ηνπηθψλ εηαηξηψλ θαηαζθεπψλ, ηνπηθψλ πιηθψλ νηθνδνκψλ θιπ 

 ην θφζηνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππνδνκήο ζε θνηλέο σθέιεηεο 

φπσο Όδξεπζε, ΓΔΖ, Σειεπηθνηλσλίεο θιπ 

 ε γεηηλίαζε κε κεηαθνξηθά δίθηπα (δξφκνη, ζηδεξφδξνκνη, ζαιάζζηνη δξφκνη, 

αεξνδξφκηα) 

 ε πξνζθνξά θαη εμαζθάιηζε πξνζσπηθνχ 

 ε χπαξμε ζηελ πεξηνρή νκνεηδψλ ή ζπλαθψλ κνλάδσλ 

 ε απνδνρή ηεο κνλάδαο απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ γεηηνληθψλ νηθηζκψλ 

 

ηελ πεξίπησζε αλέγεξζεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, ν θιάδνο επηιέγεηαη απφ 

επηρεηξεκαηίεο ζπρλά γηαηί ζεσξείηαη φηη είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθφο, θαζψο 

επηρνξεγείηαη ζε έλα βαζκφ απφ ην Κξάηνο, πξνζθέξεη έλα αμηφινγν θνηλσληθφ 

status ζηνπο επηρεηξεκαηίεο αιιά θαη δσή ζε φκνξθεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Βαζηθφ 

ζηνηρείν γηα ηε βησζηκφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα ηεο κνλάδαο, ζηελ ελ 

ιφγσ πεξίπησζε, απνηειεί ε επηινγή ηνπ ηφπνπ θαη ηεο ζέζεο αλέγεξζεο ηνπ 

μελνδνρείνπ. Ζ θαηάιιειε πεξηνρή γηα έλα μελνδνρείν εμαξηάηαη θπζηθά απφ ην 

είδνο ηνπ μελνδνρείνπ. Γηα έλα μελνδνρείν πφιεο, θαηάιιειε πεξηνρή είλαη ην 

θέληξν ηεο πφιεο ελψ γηα έλα ηνπξηζηηθφ μελνδνρείν ζεξηλψλ δηαθνπψλ ε 

θαηαιιειφηεξε ζέζε είλαη θνληά ζηε ζάιαζζα. Βέβαηα ππάξρεη έλα ζχλνιν απφ 

παξάγνληεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηε ζέζε εγθαηάζηαζεο ελφο μελνδνρείνπ θαη νη 

νπνίνη επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ, 

ππνινγίδνληαη εμαξρήο. 

  

 

3.2.1 Δπηινγή ζέζεο ζε ζρέζε κε ην θόζηνο 

 

Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο απνθαζίδεηαη λα γίλεη αλέγεξζε ελφο μελνδνρεηαθνχ 

θαηαιχκαηνο, ρσξίδνληαη ζε πςειήο δήηεζεο ή αλεπηπγκέλεο θαη ζε ρακειήο δήηεζεο 

ή αλαπηπζζφκελεο. Οη αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο είλαη ήδε γλσζηέο επξέσο θαη ε 
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πψιεζή ηνπο παξνπζηάδεη κηθξφηεξε δπζθνιία, αληίζεηα νη άγλσζηεο πεξηνρέο 

πσινχληαη δχζθνια. Σαπηφρξνλα, νη αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο έρνπλ ήδε θάπνηα 

πειαηεία, ψζηε ν μελνδφρνο πξνεμαζθαιίδεη έλα επίπεδν πσιήζεσλ, ελψ ζηηο κε 

αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο ην ξίζθν είλαη απμεκέλν. 

Οη αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο είλαη αθξηβφηεξεο απφ ηηο νηθνλνκηθά απνζαξξπληηθέο, ιφγσ 

ηνπ βαζκνχ θηλδχλνπ, αλαπηπζζφκελεο. Τπάξρνπλ επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη επηζπκνχλ 

λα επελδχζνπλ ζηελ θαηαζθεπή ελφο μελνδνρείνπ πξνηηκψληαο ηηο αλαπηπγκέλεο 

πεξηνρέο θαη αδηαθνξψληαο γηα ην θφζηνο θαζψο πηζηεχνπλ φηη ε απφδνζε θαη ηα 

θέξδε ηνπο ζα είλαη άκεζα θαη πςειά. 

Σν κέγεζνο ηνπ νηθνπέδνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα μελνδνρείν, δελ πξέπεη λα απνηειεί 

αληηθείκελν νηθνλνκίαο. Σε ζηηγκή πνπ έλα μελνδνρείν απνηειεί επηρείξεζε πνπ πέξα 

απφ θηινμελία πξνζθέξεη μεθνχξαζε θαη αλαλέσζε, είλαη απαξαίηεηε ε αθηέξσζε 

ρψξσλ γηα αλαςπρή, δηαζθέδαζε, ζίηηζε, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζπλεζηηάζεηο θιπ. 

Δηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο αλαπηπζζφκελσλ πεξηνρψλ, ζεσξείηαη ζπκθέξνπζα ε 

αγνξά κεγάισλ γεπέδσλ, γηα ην ιφγν φηη ε μελνδνρεηαθή εγθαηάζηαζε θαη ε πεξαηηέξσ 

επέθηαζε ηεο αγνξάο απμάλνπλ ηελ αμία γεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.  

Οξηζκέλα ζεκεία κηαο πεξηνρήο είλαη πιενλεθηηθά, ηδηαίηεξα ειθπζηηθά θαη θπζηθά 

θνζηίδνπλ πεξηζζφηεξν. Γηα παξάδεηγκα έλα μελνδνρείν παξαζεξηζκνχ είλαη 

πξνηηκφηεξν λα βξίζθεηαη ζηελ παξαιία θαη φζν ε απφζηαζή ηνπ απφ ηε ζάιαζζα 

απμάλεηαη ηφζν κεηψλεηαη ε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ηνπ αλ θαη ην θφζηνο αλέγεξζεο 

ηεο κνλάδαο θαίλεηαη ίδην είηε ρηηζηεί δίπια ζηε ζάιαζζα είηε ζε θάπνηα απφζηαζε απφ 

απηή. Σν κφλν ζηνηρείν πνπ ίζσο κπνξεί λα επηβαξχλεη ην θφζηνο θαηαζθεπήο ελφο 

μελνδνρείνπ είλαη ε ηδηνκνξθία ηνπ εδάθνπο ηνπ νηθνπέδνπ, αλ είλαη βξαρψδεο, πνιχ 

επηθιηλέο, αζηαζέο, βαιηψδεο ή κε πγξαζία .  

 

 

 3.2.2 Πξνζπειαζηκόηεηα πεξηνρήο 

 

Σα ζπγθνηλσληαθά κέζα κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πξνζπειαζηκφηεηα ηεο 

μελνδνρεηαθήο πειαηείαο αιιά θαη ηεο γεληθφηεξεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. Σν θχξην κέζν 

κεηαθνξάο ησλ ηνπξηζηψλ είλαη ην αεξνπιάλν. 

Ζ δπζθνιία πξφζβαζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ μελνδνρείνπ απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα. 

Αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζεσξείηαη ην θαθφ νδηθφ δίθηπν, ε δπζθνιία πξφζβαζεο ζε 

κηα ηνπξηζηηθή πεξηνρή, κε απνηέιεζκα λα απνζαξξχλεη ηνλ θφζκν απφ ην λα ην 

επηζθεθζνχλ πνιιέο θνξέο παξαβιέπνληαο θηφιαο ηελ νκνξθηά ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ ή 
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κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο πνπ ζα ζπλαληήζνπλ νη επηζθέπηεο κφιηο θηάζνπλ ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ηνπο. 

Δπίζεο ζηελ πξνζπειαζηκφηεηα πξέπεη λα εληαρζνχλ θαη άιιεο δηαδηθαζίεο 

πξνζέγγηζεο, φπσο ε αλαγθαηφηεηα ή κε έθδνζεο βίδαο, νη δηαδηθαζίεο ζηα ζχλνξα 

θιπ 

 

3.2.7 Τπνδνκή πεξηνρήο 

 

Ζ ππνδνκή ηεο πεξηνρήο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ζπλζήθεο αλέγεξζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο αιιά θαη ζηελ άλζηζή ηεο ίδηαο ηεο πεξηνρήο 

σο ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν. Ζ κειέηε ζρεηηθά κε ηελ ππάξρνπζα θαη πξνβιεπφκελε βαζηθή 

ππνδνκή αθνξά ζην ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν, ζην ηειεπηθνηλσληαθφ ζχζηεκα, ζηελ 

ειεθηξνδφηεζε, ζηελ χδξεπζε, ζηελ απνρέηεπζε ή ζην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ, ζηελ 

παξνρή θσηαεξίνπ θιπ Δθηείλεηαη ζε ζέκαηα ζπκπιεξσκαηηθήο ππνδνκήο, πνπ λα 

κπνξνχλ λα θαιχςνπλ βαζηθέο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ θαη ζηελ χπαξμε αγνξάο 

πξψησλ πιψλ. 

ην ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν ζπκπεξηιακβάλνληαη εγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε 

αεξνδξφκηα, ιηκάληα, πνηάκηα ή ιίκλεο, ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, αεξνκεηαθνξέο, εηδηθά 

ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ ζηα βνπλά, εθδξνκηθά πινηάξηα θιπ. Ζ πνηφηεηα ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ, επεξεάδεη ην θφζηνο αλέγεξζεο ηεο κνλάδαο, ηελ πξνζπειαζηκφηεηα ηεο 

πειαηείαο θαη ηε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ησλ ηνπξηζηψλ.  

Οη ηειεπηθνηλσλίεο θαη ην ειεθηξηθφ ξεχκα κπνξνχλ λα θζάζνπλ ζρεδφλ ζε 

νπνηαδήπνηε απνκαθξπζκέλε πεξηνρή, αιιά πξέπεη λα εθηηκεζεί ην θφζηνο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο. ην ζέκα ηεο ειεθηξνδφηεζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ππάξρσλ ή 

πξνβιεπφκελνο ειεθηξνθσηηζκφο ηεο πιεζίνλ ηνπ μελνδνρείνπ πεξηνρήο. 

Σν δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ απνηειεί αμηφινγν πιενλέθηεκα ηεο πεξηνρήο, γηαηί κπνξεί 

λα κεηψζεη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

επηζηηηζηηθψλ ηκεκάησλ (καγεηξείσλ θιπ). Σν δίθηπν απνρέηεπζεο ή βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ, απαιιάζζεη ηε κνλάδα απφ ην θφζηνο αληηζηνίρσλ εγθαηαζηάζεσλ ελψ 

ηαπηφρξνλα πξνθπιάζζεη ην πεξηβάιινλ απφ ξχπαλζε. 

Πξέπεη λα ειέγρνληαη ηα έξγα ηεο ππάξρνπζαο θαη πξνβιεπφκελεο ζπκπιεξσκαηηθήο 

ππνδνκήο, φπσο λνζνθνκεία, θαξκαθεία, νπηηθνί νίθνη, ηξάπεδεο, δηνηθεηηθέο 

ππεξεζίεο (αζηπλνκία, δηθαζηήξηα θιπ), ρψξνη γηα ςψληα, θνκκσηήξηα, 

πνιπθαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ, θαπλνπσιεία, θάβεο, πεξίπηεξα, βηβιηνπσιεία, γθαξάδ, 

βελδηλάδηθα θιπ, αιιά λα γίλεηαη θαη εθηίκεζε ηεο απφζηαζεο ηεο κνλάδαο απφ ηνπο 

ρψξνπο παξνρήο ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ. 
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Πξνηέξεκα ηεο πεξηνρήο είλαη ε δηαζεζηκφηεηα αγνξάο πξψησλ πιψλ θαη εηδηθφηεξα 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, δηφηη θάηη ηέηνην κεηψλεη ηηο αλάγθεο απνζήθεπζεο κεγάισλ 

πνζνηήησλ απνζεκάησλ θαη κεηψλεη ην κέγεζνο θαη ην θφζηνο ησλ απνζεθψλ, φπσο 

θαη ην δεζκεπκέλν θεθάιαην ζε απνζέκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο 

μελνδνρείνπ. 

 

 

3.2.4  Σνπξηζηηθή ππνδνκή πεξηνρήο 

 

Ζ ηνπξηζηηθή ππνδνκή κηαο πεξηνρήο είλαη δπλαηφ λα ηεο πξνζδψζεη αμία, λα ηελ 

αλαβαζκίζεη θαη λα ηελ θαηαζηήζεη σο εμαηξεηηθφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ.  

Οη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο παξέρνπλ αλακθηζβήηεηα εθηεηακέλε πνηθηιία 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ φκσο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

θαιχςνπλ φιεο ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο. Οη πειάηεο ησλ μελνδνρείσλ, είηε 

είλαη ηνπξίζηεο είηε φρη, βγαίλνπλ ζπρλά απφ ηνλ μελνδνρεηαθφ ρψξν γηα λα θάλνπλ 

αγνξέο, λα δνπλ αμηνζέαηα, λα γλσξίζνπλ πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο ζηε θχζε, λα 

αζιεζνχλ, λα δηαζθεδάζνπλ θιπ. 

Ηδηαηηέξσο γηα ηα ηνπξηζηηθά μελνδνρεία, ε ηειηθή ηνπο αλάπηπμε εμαξηάηαη απφ ηε 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο, δειαδή απφ έλα ζχλνιν 

επηρεηξήζεσλ θαη θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο πνπ έρεη αλάγθε έλαο επηζθέπηεο. Οη ππεξεζίεο απηέο κπνξνχλ λα 

ζπλδεζνχλ κε ηε δηαηξνθή, ηε δηαζθέδαζε, ηελ ςπραγσγία, ηνλ αζιεηηζκφ, ηε 

δπλαηφηεηα εθδξνκψλ θαη μελαγήζεσλ θα. Καηά ζπλέπεηα ε πεξηνρή πξέπεη λα 

δηαζέηεη πεξίπηεξα ελεκέξσζεο γηα ηελ πεξηνρή, επηρεηξήζεηο ελνηθίαζεο 

απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ, εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο, κπαξ, θέληξα δηαζθέδαζεο, 

επηρεηξήζεηο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, μελαγνχο, γξαθεία δηνξγάλσζεο 

εθδξνκψλ, θαδίλν, ζπλεδξηαθνχο ρψξνπο, ζπα, πδξνζεξαπεπηήξηα θιπ. 

 

 

3.2.5 Σνπξηζηηθνί πόξνη 

 

Οη ηνπξηζηηθνί πφξνη κηαο πεξηνρήο επζχλνληαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο μελνδνρείνπ. Οη ηνπξηζηηθνί πφξνη 

απνηεινχλ θίλεηξα επηινγήο ηεο πεξηνρήο γηα ηνπξηζκφ θαη κπνξνχλ λα είλαη 

απνηέιεζκα ηεο θχζεο ή απνηέιεζκα αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Ζ πιεξφηεηα κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, εμαξηάηαη απφ ηνπο ηνπξηζηηθνχο 
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πφξνπο ηεο πεξηνρήο φπνπ βξίζθεηαη. Αιιά θαη γηα άιινπο ηχπνπο μελνδνρείσλ, νη 

ηνπξηζηηθνί πφξνη ηεο πεξηνρήο κπνξνχλ αθελφο λα θέξνπλ ηνπξηζηηθή πειαηεία 

πνπ ζα ζπκπιήξσλε θελά ζηελ πιεξφηεηά ηνπο, αθεηέξνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

ζπκπιεξσκαηηθά θίλεηξα ηεο πειαηείαο πνπ θηινμελεί ε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα. 

Ζ ηνπξηζηηθή πεξηνρή εμαξηάηαη άκεζα θαη θαζνξηζηηθά απφ ην θιίκα ηεο, θαζψο 

απηφ κπνξεί λα επεξεάδεη ηαπηφρξνλα ηελ πνηφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη 

ηε δηάξθεηα δήηεζήο ηνπ.  Σν ‘θαιφ θιίκα’ έρεη δηαθνξεηηθή ζεκαζία γηα θάζε 

πεξηνρή, αλαιφγσο απφ ηνλ ηχπν ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθέξνπλ. 

Έηζη, γηα ηηο πεξηνρέο παξαζεξηζκνχ, θαιφ θιίκα είλαη ην δεζηφ ρσξίο δπλαηνχο 

αλέκνπο ελψ αληηζέησο γηα ηηο πεξηνρέο παξαρείκαζεο, θαιφ θιίκα είλαη ην θξχν 

πνπ επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε ηνπ ρηνληνχ. 

Ζ ζάιαζζα γηα ηα μελνδνρεία ζεξηλψλ δηαθνπψλ, απνηειεί ζεκαληηθφ ηνπξηζηηθφ 

πφξν, δηφηη πξνζειθχεη πην εχθνια θαη απαζρνιεί επράξηζηα ηνπο ηνπξίζηεο, φληαο 

θαζηεξσκέλνο ρψξνο ζπγθέληξσζεο, ζπλαληήζεσλ θαη γλσξηκηψλ, θαηεμνρήλ 

απνδεηθηηθφ ζχκβνιν επηηπρεκέλσλ δηαθνπψλ. 

Σα φκνξθα ηνπία δεκηνπξγνχλ φκνξθα ζπλαηζζήκαηα, αιιά ηα θεκηζκέλα φκνξθα 

ηνπία, πξνζδίδνπλ κηα αίγιε ζηηο δηαθνπέο.  

Ζ ρισξίδα θαη ε παλίδα κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ νκνξθηά ηνπ ηνπίνπ ή λα 

απνηειέζνπλ ζεκαληηθά θίλεηξα επηινγήο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. 

Πέξαλ ησλ θπζηθψλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ, ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ επίζεο νη 

ηνπξηζηηθνί πφξνη πνπ είλαη απνηέιεζκα αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηα πξν-

ηζηνξηθά ρξφληα έσο θαη ζήκεξα: 

 Ηζηνξηθά κλεκεία θαη εξείπηα αξραίσλ πφιεσλ 

 Πνιηηηζηηθνί ρψξνη (κνπζεία, πηλαθνζήθεο θιπ) 

 Θξεζθεπηηθνί ρψξνη (κνλαζηήξηα, ρψξνη πξνζθπλήκαηνο θιπ) 

 Γηάθνξεο θαηαζθεπέο, φπσο ηερλεηνί θαηαξξάθηεο, πχξγνη θιπ 

 Υηνλνδξνκηθά Κέληξα, κνλνπάηηα 

 Αγνξέο δηαθφξσλ εηδψλ 

 Παξαδνζηαθέο εθδειψζεηο (παλεγχξηα, θεζηηβάι, θαξλαβάιηα θιπ) 

 

 

3.2.6 Πιεζπζκόο πεξηνρήο 

 

Ο πιεζπζκφο κηαο πεξηνρήο θαη ην πνιηηηζηηθφ ηνπ ζηίγκα παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. Ο πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο εμεηάδεηαη απφ δεκνγξαθηθήο, 

νηθνλνκηθήο, πνιηηηζηηθήο άπνςεο θαη απφ άπνςεο πξνζθνξάο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 



 

 32 

Ζ πνιηηηζηηθή πξνζέγγηζε αθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ νη θάηνηθνη δνπλ θαη αληηκεησπίδνπλ 

ηνπο μέλνπο. 

Ο πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο, ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά, επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ 

ηνπξηζηηθή εμέιημή ηεο. Έρνπλ παξαηεξεζεί πεξηπηψζεηο φπνπ κε ηνλ έλα ή κε ηνλ 

άιιν ηξφπν, νη ίδηνη νη θάηνηθνη δεκηνχξγεζαλ ζπλζήθεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ή 

αληίζηξνθα χθεζεο ηεο πεξηνρήο ηνπο.  

Δπηπιένλ, νη αλζξψπηλνη πφξνη κηαο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο είλαη δπλαηφ λα 

επηηχρνπλ ηελ επαλαιεςηκφηεηα επηζθεπηψλ, θαζψο πνιινί είλαη νη ηνπξίζηεο νη νπνίνη 

επηζηξέθνπλ ζε ίδηα κέξε δηαθνπψλ γηαηί έρνπλ γλσξίζεη εθεί αμηφινγνπο αλζξψπνπο, 

πνπ πνιιέο θνξέο είλαη ην πξνζσπηθφ ηνπ μελνδνρείνπ ή θάπνηαο άιιεο ηνπξηζηηθήο 

επηρείξεζεο ηεο πεξηνρήο. 

Σα ήζε, ηα έζηκα θαη νη παξαδφζεηο αιιά θαη νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

πεξηνρήο ζην βαζκφ πνπ είλαη απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλεο θνπιηνχξαο, κπνξεί λα 

απνηειέζεη ειθπζηηθφ παξάγνληα γηα ηνπο ηνπξίζηεο. εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη επίζεο ν 

ηξφπνο πνπ αληηκεησπίδεηαη θαη ηεξείηαη ε θαζαξηφηεηα ηφζν ησλ θαηαζηεκάησλ φζν 

θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Δπίζεο, ε δηάζεζε επηθνηλσλίαο θαη θηινμελίαο ησλ 

θαηνίθσλ καθξνπξφζεζκα ιεηηνπξγνχλ ζεηηθά γηα ηελ πξνζέιεπζε ηνπξηζηψλ. 

Ζ θάζε πεξηνρή έρεη ηε δηθή ηεο ηνπξηζηηθή ηζηνξία, φζνλ αθνξά ηηο πξψηεο εκθαλίζεηο 

ηνπξηζηψλ, ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ θηλήζεθαλ ζηελ πεξηνρή, ηηο εζληθφηεηεο πνπ ηελ 

πξνηίκεζαλ θαη ηελ πξνηηκνχλ, ηελ ηνπξηζηηθή ππνδνκή πνπ ππήξρε ζην παξειζφλ, ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ απέλαληη ζηνπο ηνπξίζηεο θιπ. 

 

 

 3.2.7 Ξελνδνρεηαθή ππνδνκή πεξηνρήο 

 

Ζ μελνδνρεηαθή ππνδνκή κηαο πεξηνρήο κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα ηζηνξηθή έξεπλα ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Αξρηθά ζπιιέγνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πφηε θηίζηεθαλ ηα πξψηα 

μελνδνρεία, πνηνο ήηαλ ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο μελνδνρεηαθήο δπλακηθφηεηαο, πνηνπο 

ηχπνπο πειαηείαο θηινμελνχζαλ θαη θηινμελνχληαη ηψξα, πνηα είλαη ε ζεκεξηλή 

δπλακηθφηεηα, πνηνη ηχπνη μελνδνρείσλ ππάξρνπλ, ηη πξντφλ πξνζθέξνπλ, πφζν 

ηηκνινγνχλ θιπ. 

Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα λα θαηαλνήζεη θάπνηνο ηελ 

μελνδνρεηαθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα κπνξεί λα κειεηεζεί 

ηε ζέζε πνπ ζα πάξεη ζηελ αγνξά. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα επηιέμεη θάπνηνο ελ δπλάκεη 

επελδπηήο λα επηιέμεη αλ ζα πσιεί ην ίδην πξντφλ κε ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο ίδηεο ηηκέο, 
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ζα απεπζπλζεί ζηελ ίδηα πειαηεία κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ δηεθδηθψληαο έλα θνκκάηη 

απφ ηελ ηνπηθή πίηα ηεο αγνξάο, αλ ζα δηαθνξνπνηεζεί θαη ζε πνην βαζκφ. 

Οη πσιήζεηο ησλ μελνδνρείσλ θπξίσο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ησλ ηνπξηζηηθψλ 

πξαθηφξσλ. Οη πξάθηνξεο απηνί πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ηαμηδησηηθνχο 

νδεγνχο, δειαδή δηαθεκηζηηθά βηβιηάξηα ζηα νπνία πξνηείλνπλ δηάθνξεο πεξηνρέο θαη 

ζε θάζε πεξηνρή ηα μελνδνρεία δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ θαη αληίζηνηρα δηαθνξεηηθψλ 

ηηκψλ, ψζηε λα κπνξεί ν πειάηεο λα επηιέμεη αλάινγα κε ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ 

δηαηίζεηαη λα πξνζθέξεη. Δπίζεο, γηα θάζε θαηεγνξία ν πξάθηνξαο πξνηείλεη 

πεξηζζφηεξα απφ δχν μελνδνρεία, ψζηε ν πειάηεο λα έρεη δπλαηφηεηα λα επηιέμεη 

αλάκεζα ζε έλα ζχλνιν πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ηηκή, αιιά ηαπηφρξνλα ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην έλα μελνδνρείν αξλεζεί κέζα ζηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ην πξαθηνξείν ή δελ έρεη δηαζεζηκφηεηα δσκαηίσλ, ν πξάθηνξαο λα 

κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηνπο πειάηεο ηνπ ζηα άιια ζπλεξγαδφκελα μελνδνρεία ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο ζηελ πεξηνρή. Γηα λα ζπλεξγαζηεί ζπλεπψο έλα μελνδνρείν κε ηνπξηζηηθά 

γξαθεία, πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε αξθεηά αλαπηπγκέλε πεξηνρή, φπνπ ππάξρεη ηθαλφο 

αξηζκφο μελνδνρείσλ ίδηαο θαηεγνξίαο αιιά θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ θαηεγνξηψλ. Ζ 

ηζηνξηθή απηή έξεπλα, κεηαμχ ησλ άιισλ, νθείιεη λα δηεπθξηλίζεη αλ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη έλα αθφκε μελνδνρείν ζηελ πεξηνρή απηή, πνηνο ηχπνο μελνδνρείνπ θαη 

πνηαο δπλακηθφηεηαο. 

 

 

3.3 ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ 

 

Ο καδηθφο ηνπξηζκφο εθδειψζεθε θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ, 

ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο πιεζψξαο νξγαλψζεσλ, νη νπνίεο απνζθνπνχζαλ ζηελ 

πξνψζεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ δηεζλνχο ηνπξηζκνχ. Ο ηνπξηζκφο 

θαζίζηαηαη θνηλσληθή αλαγθαηφηεηα, γίλεηαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ θαη αληηκεησπίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ην δηθαίσκα ζηε κφξθσζε θαη ηε 

δεκνθξαηία. 

Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμή ηνπ: 

1) Οη εθδφζεηο. Οη ηαμηδησηηθνί νδεγνί πνιιαπιαζηάδνληαη θαη βειηηψλνληαη 

2) Οη ηαμηδησηηθέο νξγαλψζεηο. Απηέο πνιιαπιαζηάδνληαη ηνλ 20ν αηψλα, απμάλνληαο 

ηνλ αξηζκφ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ 

3) Ζ ηνπξηζηηθή λνκνζεζία. Σν θξάηνο λνκνζεηεί, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζεη ηνπο 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θιπ. Ρπζκίδεη λνκνζεηηθά ηα ηνπξηζηηθά 

επαγγέικαηα θαη δεκηνπξγεί θξαηηθνχο νξγαληζκνχο ηνπξηζκνχ 



 

 34 

4) Ζ ςήθηζε ηνπ λφκνπ, ην 1936, πνπ ππνρξέσλε ηηο επηρεηξήζεηο λα παξέρνπλ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο «δηαθνπέο κεη’ απνδνρψλ» 

5) Ζ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηνίθσλ ησλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ θαη ε 

ελζσκάησζε ησλ ηαμηδησηηθψλ δαπαλψλ ζηηο δαπάλεο θαηαλάισζεο ησλ λνηθνθπξηψλ 

6) Ζ αχμεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ (loisirs) 

7) Ζ αλάπηπμε ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη ε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ ηαμηδηνχ, γεγνλφο 

πνπ ζπλέβαιε ζηε καδηθή έμνδν ησλ Γπηηθνεπξσπαίσλ (Γάιινη, Γεξκαλνί, Βέιγνη, 

Οιιαλδνί) πξνο ηηο αθηέο ηεο Μεζνγείνπ 

8) Οη πηήζεηο charters. Απηέο θαηέζηεζαλ πξνζηηφ ην θφζηνο ησλ αεξνκεηαθνξψλ θαη 

επέηξεςαλ ηελ έμνδν ησλ Άγγισλ, ησλ Γαλψλ, ησλ νπεδψλ θιπ ζηνπο ππάξρνληεο 

ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο 

9) Ζ βειηίσζε ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ ππνδνρήο, ε θξαηηθή ηνπξηζηηθή 

πνιηηηθή θαη νη δηεπθνιχλζεηο ζηα ζχλνξα 

10) Ο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ θηλήηξσλ ηνπ ηαμηδηνχ 

11) Ζ βαζκηαία πξνζαξκνγή ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) 

ζηηο λέεο κεηαβιεηέο ηεο δήηεζεο 

12) Ζ δεκηνπξγία κεγάισλ ηαμηδησηηθψλ νξγαληζκψλ, ησλ ‘tour operators’, ε 

νιηγνπσιηαθή ηνπο ζπρλά ζέζε ζηελ αγνξά, θαζψο θαη νη ηάζεηο θάζεηεο θαη νξηδφληηαο 

ζπγθέληξσζεο ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο 

13) Ζ θαηάζηαζε δηαξθνχο εηξήλεο, ηελ νπνία ε Γηαθήξπμε ηεο Μαλίια γηα ηνλ 

Σνπξηζκφ (1980) ηε ζεψξεζε σο απαξαίηεην παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ 

Σειηθά, ην ηνπξηζηηθφ θαηλφκελν ελειηθηψλεηαη ηνλ 20ν αηψλα θαη ε σξίκαλζε ηνπ 

καδηθνχ ηνπξηζκνχ ζπληζηά ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ.  

 

 

3.3.1 Οξηζκόο-Δπέλδπζε ζηνλ ελαιιαθηηθό ηνπξηζκό 

 

Πιένλ ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ σο έλλνηα γηα ηνλ νπνίν είλαη παζίγλσζηε ε ρψξα καο. 

Γελ είλαη ηπραία ηα πνζνζηά έξεπλαο, απφ εξσηεζέληεο Δπξσπαίνπο, πνπ άγγημαλ ην 

2008 έλα 32% θαη έλα 34% ην 2009, ν ιφγνο πνπ ηνπο επεξέαζε ζηελ επηινγή ηνπ 

πξννξηζκνχ δηαθνπψλ ηνπο ήηαλ ην πεξηβάιινλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν ήιηνο θαη ε 

ζάιαζζα.  

Ζ Διιάδα είλαη έλαο θαηεμνρήλ πξννξηζκφο, άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ ήιην, ηα λεζηά 

ηεο, ηηο παξαιίεο ηεο, ηα λεξά ησλ ζαιαζζψλ ηεο. Άιισζηε ηα ειιεληθά λεξά ζχκθσλα 

κάιηζηα θαη κε έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 2008, εηδηθφηεξα απφ ηνλ 

Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Πεξηβάιινληνο (ΔΟΠ), θαηέρεη ηελ ηξίηε ζέζε ζηελ πνηφηεηα 
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λεξψλ θνιχκβεζεο κε πνζνζηφ 97,7%. Σε δεχηεξε ζέζε θαηέρεη ε Κχπξνο κε 98,2 θαη 

ηελ πξψηε ε Ληζνπαλία κε 100%.  

Βέβαηα ε Διιάδα θαηέρεη αθφκα κηα ζεκαληηθή δηάθξηζε, ηε δεχηεξε ζέζε σο πξνο ηνλ 

αξηζκφ ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ θνιχκβεζεο πνπ ειέγρζεθαλ, ζπγθεθξηκέλα 2.088 

ζεκεία. Άλσ ηνπ 96% ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ θνιχκβεζεο θαη 92% ησλ εζσηεξηθψλ 

πεξηνρψλ θνιχκβεζεο, φπσο πνηάκηα, ιίκλεο, πιεξνχλ ηα ειάρηζηα πξφηππα πνπ 

νξίδνπλ νη επξσπατθέο νδεγίεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Διιάδα, ζχκθσλα κε ηνλ παγθφζκην εθπαηδεπηηθφ, 

επηζηεκνληθφ θαη πνιηηηζηηθφ νξγαληζκφ UNESCO, βξίζθεηαη ζηελ 11ε ζέζε ζε αξηζκφ 

ραξαθηεξηζκέλσλ ηφπσλ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο παγθνζκίσο. 

 

Πίλαθαο 4: Διθπζηηθόηεηα επηινγήο ελόο πξννξηζκνύ 

Πεγή:  Analytical report: Survey on the attitudes of Europeans towards tourism, wave 2, Flash 
EB No291, p. 35 

Attractions influencing the choice of destination                                                                                         
column (%) 

  

Focus of the main holiday 

  

Social 
Recreation/ 
Wellness Sun/ Beach Culture 

in 
2008 

in 
2009 

in 
2008 

in 
2009 

in 
2008 

in 
2009 

in 
2008 

in 
2009 

The environment 26 29 38 36 32 34 24 28 

Cultural heritage 27 26 23 25 18 17 42 39 

Entertainment 15 16 14 16 24 22 9 10 

Gastronomy 7 6 8 6 7 7 5 4 

Art 5 7 5 4 3 3 8 7 

Festivals & other events 6 6 4 4 5 5 6 6 

Others 10 8 8 8 9 12 4 6 

 

 

Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο ήξζε λα πξνζδψζεη αμία θαη λφεκα ζηνλ νξηζκφ ηνπ 

ηνπξηζκνχ. Σν 42% Δπξσπαίσλ εξσηεζέλησλ, ην 2008 απήληεζε φηη ε πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά ελφο ηφπνπ ηνπο δειέαζε γηα ηηο δηαθνπέο ηνπ ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

γηα ην 2009 ήηαλ 39%. Μία απφ ηηο θχξηεο έιμεηο γηα ηνπο ηνπξίζηεο είλαη ην θπζηθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ θάζε πξννξηζκνχ ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη αμηνζέαηα πνπ 

πξνάγνπλ ηνλ πνιηηηζκφ αιιά θαη ελεξγείο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, βαζηδφκελεο 

θπξίσο ζηηο θνηλσληθέο θαη θπζηθέο πεγέο κηαο πεξηνρήο. Ο αγνξά ζηφρνο ηνπ 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ αθνξά ινηπφλ πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά ππεχζπλνπο 

επηζθέπηεο. 

Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ζεσξνχληαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο επί ην 

πιείζηνλ ειαθξφηεξεο ππνδνκέο πξνζαξκνζκέλεο ζην πεξηβάιινλ θαη πνπ έρνπλ ηε 
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δπλαηφηεηα λα δηαρένπλ ηηο δηάθνξεο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ελδνρψξα, 

βνεζψληαο ηαπηφρξνλα ηελ ηνπηθή αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη ηε ζπγθξάηεζε ησλ 

ηνπηθψλ πιεζπζκψλ ζηνλ ηφπν ηνπο. 

Οη κνξθέο απηέο δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ επνρηθφηεηα θαη αθνξνχλ νκάδεο εηδηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. πγρξφλσο, ραξαθηεξίδνληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη 

ζην ρψξν αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηφπνπ πνπ αλαπηχζζνληαη: 

 Οξεηλφο ηνπξηζκφο 

 Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο 

 Οηθνηνπξηζκφο 

 Πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο 

 πλεδξηαθφο ηνπξηζκφο 

 Αγξνηνπξηζκφο 

 Γεσηνπξηζκφο 

 Ηακαηηθφο ηνπξηζκφο 

 Σνπξηζκφο πγείαο θαη επεμίαο 

 Γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο 

 Σνπξηζκφο πεξηπέηεηαο (πεδνπνξία, αλαξξίρεζε, θαγηάθ, ξάθηηλγθ, θαλφ, 

πνδειαζία βνπλνχ, ηδηπ ζαθάξη, ηζηηνπινΐα, windsurf, θαηαδχζεηο, ζθη, ηππαζία 

θιπ) 

Ο Δλαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο ελεξγεί ζεηηθά θαη πιενλεθηηθά κφλν γηα θάζε πεξηνρή. 

Αξρηθά, ε πξνζηηζέκελε αμία πνπ παξάγεηαη, ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο, ηνπηθά 

αλαβαζκίδεη ην επίπεδν, ζεκεηψλεηαη πξφνδνο θαη εμέιημε ηνπ ηφπνπ. Δπηπιένλ, ε 

κνλαδηθφηεηα ηεο θάζε πεξηνρήο ζπγθεθξηκελνπνηεί ηα ηνπξηζηηθά πξντφληα θαη ε 

ζπλέξγεηα πξντφληνο-πεξηνρήο ιεηηνπξγεί θαιχηεξα σο εξγαιείν Μάξθεηηλγθ θαη κέζν 

πξνβνιήο. 

Δπηπξνζζέησο, παξαηεξείηαη κηα εθινγίθεπζε ηεο ρξήζεο ησλ ηνπηθψλ θπζηθψλ 

πεγψλ θαη αλάδεημε απηψλ. 

Παξαιιήισο, αλακθίβνια εθθξάδεηαη θαιχηεξα ε έληαμε ζηελ θνηλσληθή δνκή ζε 

αληίζεζε κε ην all inclusive πξφηππν ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ. Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο 

ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ζπλεπψο ζπλεπάγεηαη ε 

θνηλσληθή απνδνρή ηνπ ηνπξηζηηθνχ απηνχ πξνηχπνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

δεκηνπξγείηαη θαη γαινπρείηαη ζε θάζε πεξηνρή ε θνπιηνχξα ηεο απνδνρήο θαη 

επηζπκίαο ηεο ηνπξηζηηθήο θηινμελίαο. 

Ζ νξζνινγηθή ζθέςε δεκηνπξγίαο κηαο πνιηηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ πξνψζεζε φισλ 

ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, είλαη φηη ηέηνηνη ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη επέλδπζεο 

ζεσξνχληαη θνηλσληθψο θαη εζληθψο επηζπκεηέο. Σέηνηνπ είδνπο επελδχζεηο, 
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εμππεξεηνχλ ηε δηαθνξνπνίεζε θαη ψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη κε άκεζε 

ζπλέπεηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 

 

3.3.2  Αλάπηπμε ηνπ Δλαιιαθηηθνύ Σνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα 

 

Άλσ ησλ πελήληα εηψλ, ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα, ήηαλ ην δηάζηεκα πνπ έπξεπε 

λα αθηεξσζεί γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ, ηζάμηα ησλ θιάδσλ ηεο 

βηνκεραλίαο, ηεο λαπηηιίαο θαη ηεο γεσξγίαο, κε απνηέιεζκα ηελ επηηπρία δεκηνπξγίαο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ ην έηνο 2004. 

Ζ δεκηνπξγία κηαο πγηνχο δηνηθεηηθήο δνκήο είλαη ζρεηηθή θαη ζεκαληηθή γηα άιιεο 

ρψξεο. Μηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο ειιείςεηο ζηελ Διιάδα είλαη ηa δηνηθεηηθά θελά πνπ 

παξαηεξνχληαη κεηαμχ θεληξηθψλ θπβεξλήζεσλ, πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ  ή νξγαληζκψλ, 

δήκσλ θαη ηνπηθψλ θνξέσλ. Αηέιεηεο θαη ηξηβέο απνξξένπλ ελ κέξεη απφ ηε δηνηθεηηθή 

δνκή. 

Ο Δλαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο άξγεζε λα πξνσζεζεί ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Ζ εκθάληζή ηνπ 

θαη θαζηέξσζή ηνπ, νθείιεηαη θπξίσο ζε πηέζεηο επηζηεκφλσλ, εξεπλεηψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ νκάδσλ, πνπ έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ 

κνληέινπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

Καηά ηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε, ε ελζσκάησζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηηο ηνκεαθέο πνιηηηθέο θαη γηα ηνλ ηνπξηζκφ, κηα ζεκαληηθή 

πηπρή γηα ηελ ζηξαηεγηθή αεηθφξνπ αλάπηπμεο, πξνυπνζέηεη ηελ νξηδφληηα ζπλεξγαζία 

ησλ ρσξψλ ηνπ (π.ρ. Πεξηβαιινληηθή επηζθφπεζε επηδφζεσλ Απζηξίαο 1995, 

Σνπξθίαο 1999, Διιάδαο 2000). 

Ζ πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο είλαη πινχζηα πξνηθηζκέλε ζε θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ θάινο. 

Απηφ ην θάινο αθνξά φρη κφλν κηα κνλαδηθή θαη γξαθηθή επαξρία, ειθπζηηθά βνπλά θαη 

φκνξθα νξεηλά ηνπία, κηα παξάδνζε εθαηνληάδσλ ρξφλσλ απφ ηέρλεο, γαζηξνλνκία 

θαη δσή αιιά θαη θηιηθέο, θηιφμελεο, ηνπηθέο θνηλσλίεο. Απηνί νη ηφπνη, κπνξνχλ λα 

γίλνπλ επηηπρεκέλνη πξννξηζκνί ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ αθνχ δηαζέηνπλ κηα 

εθπιεθηηθή θπζηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά.  

ίγνπξα βέβαηα, είλαη απαξαίηεηε ε ζεκείσζε θάπνησλ πξνδηαγξαθψλ θαη  

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άλζηζε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Δίλαη 

ζεκαληηθή ε ππνζηήξημε ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ πιαηζίνπ γηα φιεο ηηο κνξθέο ηνπ θαη  

κέζα απφ ηελ απφ θνηλνχ πξνζπάζεηα θαη ζπλεξγαζία δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Κξίλεηαη ζπνπδαία ε ζχζηαζε ηνπηθψλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ 

ελαιιαθηηθή ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ αγξνηνπξηζκφ, ηνλ 
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γεσηνπξηζκφ, ηνλ ηνπξηζκφ πεξηπέηεηαο, ηνλ νηθνηνπξηζκφ, ηηο κηθξέο ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Οη επηρεηξήζεηο απηέο ζα 

πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαη ηα εζληθά θαη δηεζλή πξφηππα 

πνηφηεηαο θαη πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα απαζρνινχλ έλαλ 

ειάρηζην αξηζκφ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη λα δηαζέηνπλ δηάθνξα επίπεδα 

(επίπεδν αξράξηνπο, κεζαίν, πξνρσξεκέλνπο) απφ άπνςε εθπαίδεπζεο. 

 

 

3.4 ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  
 

3.4.1  Πιαίζην ηήξημεο 
 

Ζ θχξηα λνκνζεζία πνπ ζπλείζθεξε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη 

ηελ ψζεζε ησλ επελδχζεσλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα (2000-2006), αθνξά Δπξσπατθά θαη αιιά θαη Κξαηηθά Πξνγξάκκαηα. 

Σν ‘Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα’, αλήθεη ζην Κνηλνηηθφ 

Πιαίζην ηήξημεο. πγθεθξηκέλα ν ‘Άμνλαο 5’ ηνπ ελ ιφγσ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο αζρνιείηαη κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη εηδηθφηεξα ην ‘Μέηξν 5.3’ αθνξά ηνλ 

ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ. Ο ζθνπφο ηεο ‘Γξάζεο 5.3.2’ ζην λνκνζεηηθφ απηφ πιαίζην, 

πξνάγεη ηε ‘ζηήξημε επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ελαιιαθηηθνχ 

ηνπξηζκνχ, πνπ ζηνρεχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο ηνπξηζηψλ, εθζέηνληαο ηε θπζηθή 

νκνξθηά κηαο πεξηθέξεηαο ρσξίο λα ηελ θαηαζηξέθνπλ θαη δηαθνξνπνηψληαο ην 

ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ’. 

Ζ πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε θαζνδήγεζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ζηήξημε απφ κεξηάο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο φζνλ αθνξά ηηο ηδησηηθέο ηνπξηζηηθέο 

εηαηξείεο κε νηθνινγηθή ζπλείδεζε θαη ελαιιαθηηθφ ραξαθηήξα δξαζηεξηφηεηαο. Σέηνηνπ 

είδνπο επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα θαζηεξψζνπλ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο 

επέθηαζεο θαη ηεο αλαβάζκηζήο ηνπο. Οη εηαηξείεο απηέο ρξεηάδνληαη έκπεηξν 

πξνζσπηθφ, γεηηλίαζε κε ηελ αμία ηεο επηζθεςηκφηεηαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, δηθηχσζε 

θαη έλα θεθάιαην.  

Πνιιέο ρψξεο θεκίδνληαη ηδίσο γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηνπο θαη ηελ νκνξθηά ησλ 

θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ηνπο. Απηέο είλαη πξψηεο ηάμεσο θαη επηινγήο ηνπία 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ επέθηαζε ήδε ππαξρνπζψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ παξέρεη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξσηνβνπιίεο ιεηηνπξγεί σο θαηαιχηεο ππέξ ησλ ηδησηηθέο 

εηαηξείεο θαη εηδηθά γηα απηέο πνπ δξνπλ ζηνπο ελαιιαθηηθνχο ηχπνπο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο. Δπηπιένλ, θαζνδεγνχλ θαη ειέγρνπλ ηηο επελδχζεηο φζνλ αθνξά ηελ 
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ζέζπηζή ηνπο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Σα δηαξζξσηηθά ηακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ππνζηεξίδνπλ ηηο πξάμεηο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, ην δεηνχκελν είλαη νη ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα λα κπνξέζνπλ λα βξνπλ 

δηέμνδν πξνο απηά ηακεία θαη απηφ είλαη θαη επζχλε ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο ηνπ 

ηνπξηζκνχ. 

 

 

3.4.2 Πξννπηηθέο Δλίζρπζεο 

 

Σν Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ αλαθνηλψλεη ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  «ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν ησλ Κξαηηθψλ 

Δληζρχζεσλ ηνπ Σνκέα Σνπξηζκνχ κέζσ ΔΠΑ.  

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο πνπ ζα δηαηεζεί αλέξρεηαη ζε € 30.000.000 θαη 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (ΔΠΑΝ II) ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο.  

Δληζρχνληαη επελδπηηθά ζρέδηα πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ Ξελνδνρείσλ, Camping θαη 

Δλνηθηαδνκέλσλ Γσκαηίσλ θαη Γηακεξηζκάησλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ πξηλ απφ 01.01.2009, 

ζε φιε ηε Υψξα. 

Με ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα πεηχρνπλ: 

1. Μείσζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, κέζσ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, λεξνχ θαη 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ 

2. Τςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ – Πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ 

3. Οηθνινγηθή πηζηνπνίεζε 

4. Δλίζρπζε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο 

5. Δλίζρπζε εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο 

 

Οη πξνηάζεηο (επελδπηηθά ζρέδηα) πνπ δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ, αθνξνχλ ζηε 

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), ζηελ αλάπηπμε θαη 

εθαξκνγή ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο λεξνχ, ζηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ (ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ), ζηελ ελζσκάησζε πεξηβαιινληηθά / 

ελεξγεηαθά θηιηθψλ ηερλνινγηψλ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ζηελ αλάπηπμε 

πξάζηλσλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ, ζηελ ελζσκάησζε πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ 

θαη, ηέινο, ζηελ ελεκέξσζε θαη πξνβνιή ηνπ πεξηβαιινληηθνχ «πξνθίι» ησλ 

επηδνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ. 



 

 40 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλά επελδπηηθφ ζρέδην κπνξεί λα θπκαίλεηαη  απφ 

€15.000 έσο €400.000. Ζ Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε απνηειεί πνζνζηφ 40% ηνπ 

ζρεδίνπ, κε εηδηθή πξνζαχμεζε επηπιένλ 5% ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ κηθξψλ λεζηψλ (κε 

πιεζπζκφ θάησ ησλ 3.100 θαηνίθσλ). Σα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ζα εληαρζνχλ 

πξνβιέπεηαη λα ηνλψζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ Σνπξηζκνχ θαη λα 

βειηηψζνπλ ην πνηνηηθφ επίπεδν ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

Παξάιιεια, ε Γεληθή Γξακκαηεία Σνπξηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ε Δηδηθή Τπεξεζία 

πληνληζκνχ, Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο Γξάζεσλ ζηνλ Σνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ, 

αληιψληαο πνζφ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν Οδεγφ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ 

‘πλεξγάδνκαη ζηνλ Σνπξηζκφ’, Οδεγφο ν νπνίνο έρεη ήδε πξναλαγγειζεί. Πξφθεηηαη 

γηα εληζρχζεηο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ή 

ζπλελψζεσλ ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ επηρεηξήζεσλ ή/ θαη δεκφζησλ θνξέσλ, κε ζηφρν 

ηε δεκηνπξγία νκάδσλ/ clusters κε θνηλφ φθεινο φινη, γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαζψο θαη ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο γηα ηελ αλαζχλζεζε 

θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.  

 

 

3.4.3 Οη επελδύζεηο ζηνλ Σνπξηζηηθό ηνκέα, ζύκθσλα κε 

Παγθόζκην πκβνύιην Σαμηδηώλ θαη Σνπξηζκνύ (WTTC) 

 

Οη ζπλνιηθέο επελδχζεηο (ν αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο θεθαιαίνπ) ζηελ Διιάδα 

αλέξρνληαη ηελ ηειεπηαία δηεηία ζε 50 δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο. Οη ζρεηηθέο 

ζηαηηζηηθέο δελ έρνπλ μερσξηζηή θαηεγνξία γηα ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. χκθσλα φκσο 

κε εθηηκήζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ πκβνπιίνπ Σαμηδηψλ θαη Σνπξηζκνχ (WTTC), νη 

επελδχζεηο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα αληηπξνζσπεχνπλ ζηελ Διιάδα πεξί ην 14% ησλ 

ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ ηεο ρψξαο. Σν γεγνλφο απηφ ηελ θαηαηάζζεη ζηελ 

πιενλεθηηθφηεξε ζέζε ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ Δπξψπε, ηε ζηηγκή πνπ ην αληίζηνηρν κέζν 

πνζνζηφ ζην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλέξρεηαη ζε 9%, ιίγν 

ρακειφηεξα απφ ην κέζν παγθφζκην πνζνζηφ 9,6% (κεγέζε 2008). 

 

 

3.4.4 Δζληθό ζρέδην γηα ηηο δηαλπθηεξεύζεηο 
 

Γξαζηεξηνπνηνχκελεο νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζήκεξα κέζα ζε δπζκελείο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, θαη πξνζπαζψληαο νη εηαηξείεο λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ 

παλειιήληα νηθνλνκηθή χθεζε, πνιιέο είλαη απηέο πνπ δε κπνξνχλ λα ζηαζνχλ θαη λα 
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ιεηηνπξγήζνπλ βηψζηκα. Δπηρεηξήζεηο ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν παιεχνπλ λα επηβηψζνπλ 

θαη λα αληηζηαζνχλ ζηελ θξίζε πνπ πιήηηεη ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά. Ξελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο, κεγάιεο ηνπξηζηηθέο πάγηεο επελδχζεηο, παχνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαζψο δε 

κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε κηζζψκαηα, ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη θνξνινγηθέο 

επηβαξχλζεηο. 

 Όζηεξα απφ απφθαζε ηεο Κπβέξλεζεο κεηψλεηαη ν ζπληειεζηήο ηνπ θπα απφ 11% 

θαη 13% ζε 6,5% γηα ηηο ππεξεζίεο δηακνλήο ζε μελνδνρεία θαη θαηαιχκαηα. Σν κέηξν 

θξίλεηαη ζεηηθά απφ ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Ξελνδφρσλ θαη ην χλδεζκν 

Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, θαη πξνβιέπεηαη φηη ε ρψξα δε ζα βγεη ηειείσο 

απφ ηνλ αληαγσληζκφ ηεο παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο αγνξάο. Βέβαηα νη ζπληειεζηέο 13% 

θαη 23% ζηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηνπ θιάδνπ, ηνπνζεηεί ηελ Διιάδα ιηγφηεξν 

αληαγσληζηηθή ζε παγθφζκην επίπεδν φηαλ αληαγσλίζηξηεο γεηηνληθέο ρψξεο πνπ ν 

αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο θπκαίλεηαη ζε 6%-7%. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ 

 

4.1  ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

 

Σα Καιάβξπηα είλαη κηα νξεηλή θσκφπνιε ηνπ λνκνχ Αραΐαο. Δίλαη ρηηζκέλα ζηηο 

πιαγηέο ησλ Αξναλίσλ (Υεικφο) ζε πςφκεηξν 750 κέηξσλ. Απνηεινχλ έδξα ηνπ 

νκψλπκνπ δήκνπ θαη ν πιεζπζκφο ηνπο ζήκεξα είλαη πεξί ηνπο 18.000. 

Ζ επαξρία ησλ Καιαβξχησλ θαη εηδηθφηεξα ε πεξηνρή ηνπ Υεικνχ έρνπλ ζπλδεζεί κε 

πιήζνο κχζσλ γεγνλφο πνπ πηζηνπνηεί ηελ θαηνίθεζε ηεο πεξηνρήο απφ πνιχ λσξίο. 

Πξψηνο κπζηθφο βαζηιηάο ζεσξείηαη ν απηφρζσλ Πειαζγφο, ν νπνίνο δίδαμε ζηνπο 

θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, πνπ σο ηφηε έηξσγαλ ξίδεο θαη ριφε, ηελ ηξνθή απφ βαιάλνπο 

δξπφο - εμ νπ θαη νη αλαθνξέο ζηνπο «Αξθάδεο Αδάλεο βαιαλνθάγνπο» (Ηζηνξία 

Καιαβξχησλ-www.kalavryta.net, Γήκνο Καιαβξχησλ-www.kalavrita.gr, Βηθηπαίδεηα (Wikipedia) 

ε Διεχζεξε Ζιεθηξνληθή Δγθπθινπαίδεηα: Καιάβξπηα)  

Αξρατθνί Υξόλνη 

Ζ επαξρία Καιαβξχησλ θαηά ηελ αξραηφηεηα ήηαλ ηκήκα ηεο βνξεηνδπηηθήο Αξθαδίαο 

θαη έθεξε ην φλνκα Αδαλία ή Αδαλίο (απφ ηνλ Αδαλία, γην ηνπ Αξθά θαη ηεο λχκθεο 

Δξαηψο). Δθηεηλφηαλ αλάκεζα ζηα Αξνάληα θαη ηελ Πεληέιεηα, αλαηνιηθά, ηε Φνιφε θαη 

ηε Λακπεία, δπηηθά, ηνλ Δξχκαλζν θαη ηελ Κεξχλεηα, βφξεηα, ηελ Σξαπερνχληα θαη ηελ 

Παξαζία , λφηηα. 

Ήηαλ ρσξηζκέλε ζε ηέζζεξηο απηφλνκεο πεξηνρέο: ηελ Κπλαηζέα, ηελ Κιεηηνξία, ηελ 

Φσθίδα θαη ηελ Θειπνπζία, ε νπνία ζήκεξα αλήθεη ζηε πεξηνρή ησλ Καιαβξχησλ. 

Ζ πεξηνρή ησλ Καιαβξχησλ ζηελ ηζηνξηθή ηεο δηαδξνκή ππήξμε πέξαζκα πξνο φιεο 

ηηο πιεπξέο ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη έρεη ήδε θαηνηθεζεί απφ ηε Νενιηζηθή επνρή, φπσο 

πηζηνπνηνχλ ηα επξήκαηα απφ ην πήιαην ησλ Ληκλψλ. 

εκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επλφεζαλ ηελ αλζξψπηλνη εγθαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή 

ήηαλ ην πνιχκνξθν αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ηεο, κε ηα νξνπέδηα, ηα δάζε, ηηο θνηιάδεο, 

ηνπο πνηακνχο θαη ηηο κηθξέο ιίκλεο πνπ βνεζνχζαλ ηφζν ζηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο 

θαη ηεο θηελνηξνθίαο φζν θαη ζην θπλήγη.  

Καηά ηελ Παιαηνιηζηθή θαη Μεζνιηζηθή Δπνρή (σο ην 7000 π.Υ.) δελ ππάξρνπλ 

αμηφπηζηα ζηνηρεία αλζξψπηλεο παξνπζίαο ζηελ πεξηνρή. Χζηφζν έρνπλ εληνπηζηεί 

θάπνηα ίρλε ζηηο γχξσ πεξηνρέο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη αλάινγε 

ήηαλ ε θαηάζηαζε θαη ζηελ επαξρία Καιαβξχησλ. 

http://www.kalavryta.net/
http://www.kalavrita.gr/
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Σα παιηφηεξα ίρλε αλζξψπηλεο παξνπζίαο έρνπλ εληνπηζηεί ζην πήιαην ησλ Ληκλψλ 

θαη αλαθέξνληαη ζηελ Αξραηφηεξε Νενιηζηθή Πεξίνδν (κέζα 6εο ρηιηεηίαο π.Υ.) φπσο 

επίζεο θαη θνκκάηηα πήιηλσλ αγγείσλ ηεο ίδηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ ζην Λαγνβνχλη, 

ζηνλ Καζηέιιη, ζηνλ Κάλδαιν θαη ζην θεπαζηφ. 

Ζ αλζξψπηλε παξνπζία πχθλσζε θαηά ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ (3000 – 1100 π.Υ.) κε 

ηνπο αλζξψπνπο ηεο πεξηφδνπ εθείλεο λα πξνηηκνχλ αξρηθά ηηο κηθξέο θαη 

δηαζπαξκέλεο ζην ρψξν εγθαηαζηάζεηο, ελψ θαηά ηε Μέζε θαη Όζηεξε Υαιθνθξαηία λα 

επηιέγνπλ νρπξσκέλεο ζέζεηο.  

ηε Μεζνειιαδηθή Πεξίνδν ρξνλνινγείηαη ν νηθηζκφο πνπ έρεη αλαζθαθεί ζηε ζέζε 

Μπνπξή ζην Κάλδαιν αιιά θαη φζηξαθα πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζην Λαγνβνχλη θαη ζην 

θεπαζηφ. 

ηα ηέιε ηεο Μέζεο θαη Όζηεξεο Υαιθνθξαηίαο ηνπνζεηείηαη θαη ε θάζνδνο ησλ 

Αξθάδσλ απφ ην Βνξξά. Δπξήκαηα απηήο ηεο πεξηφδνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζηελ 

Κιεηηνξία, ζην πήιαην ησλ Ληκλψλ, ζηνλ Κάλδαιν θαη ζηε πφιε ησλ Καιαβξχησλ 

θαζψο επίζεο θαη νξγαλσκέλα λεθξνηαθεία ζην Βξπζάξη, ζηνλ Πνληηά θαη ζην Μάλεζη. 

Καηά ην ηέινο ηεο Μπθελατθήο θαη ηεο Γεσκεηξηθήο Δπνρήο (γχξσ ζηα 700 π.Υ.) ζα 

ππθλψζεη ε θαηνίθεζε ζηελ πεξηνρή ηνπ Υεικνχ θαη ησλ Καιαβξχησλ. Δθείλε ηελ 

πεξίνδν έθαλαλ ζηαδηαθά ηελ εκθάληζε ηνπο νη πφιεηο πνπ άθκαζαλ θαηά ηνπο 

Κιαζζηθνχο θαη Διιεληζηηθνχο Υξφλνπο: ν Κιείησξ, ε Κχλαηζα, ε Φσθίδα, νη Λνπζνί, ε 

Νσλάθξηο, θα. Αξραηφηεξε πφιε ζεσξείηαη ν Κιείησξ, ελψ αξραηφηεξν ζξεζθεπηηθφ 

θέληξν ήηαλ ην Ηεξφ ηεο Αξηέκηδνο Ζκέξαο ζηνπο Λνπζνχο. Σελ ίδηα πεξίνδν 

θαηνηθήζεθε θαη ην Λεφληην, ην βνξεηφηεξν άθξν ηεο επαξρίαο Καιαβξχησλ, ηα εξείπηα 

ηνπ νπνίνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζηε ζέζε Καζηξίηζη, απέλαληη απφ ηελ Άλσ Βιαζία. 

ρεδφλ ζην ζχλνιν ηνπο νη πφιεηο απηέο άλεθαλ ζηελ Αδαλία θαη ηήξεζαλ νπδέηεξε 

ζηάζε ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζπγθξνχζεηο ησλ Αξρατθψλ θαη Κιαζζηθψλ ρξφλσλ. 

Αξγφηεξα ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Αρατθή πκπνιηηεία, ε νπνία ηδξχζεθε ην 280 π.Υ. 

Καηά ηελ αθκή ηεο ζπκπνιηηείαο, ηέζζεξηο πφιεηο ηεο Αδαλίαο: Κχλαηζα, Κιείησξ, 

Φσθίο, Λνπζνί, είραλ θφςεη δηθά ηνπο λνκίζκαηα. εκαληηθέο ρξνλνινγίεο γηα ηελ 

πεξηνρή είλαη ην 240 π.Υ., φηαλ ν εγέηεο ηεο Αρατθήο πκπνιηηείαο Άξαηνο θαηέιαβε 

ηελ Κχλαηζα, ην 236-4 π.Υ., φηαλ θαηέιαβε ηνλ Κιείηνξα θαη αξγφηεξα ηηο Καθπέο. 

Καηά ην πκκαρηθφ Πφιεκν κεηαμχ Αηησιψλ θαη Αραηψλ (220 – 217 π.Υ.) ε πεξηνρή ηεο 

Αδαλίαο ιεειαηήζεθε θαη ππξπνιήζεθε απφ ηνπο ληθεηέο Αηησινχο. Οη πφιεηο 

μαλαρηίζηεθαλ θαη είραλ ζπλερή παξνπζία θαηά ηνπο Ρσκατθνχο ρξφλνπο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Ρσκαηνθξαηίαο (145 π.Υ. – 395 Π.Υ.) νη καξηπξίεο είλαη θησρέο. 

χκθσλα κε απηέο ηα Κχλαηζα δηαηεξνχζαλ ην δηθαίσκα θνπήο λνκηζκάησλ, ηα νπνία 

απεηθφληδαλ ηα ζχκβνια ηεο πφιεο θαη ηε κνξθή ηνπ απηνθξάηνξα, έρνληαο έηζη 

πξνλφκηα ειεπζεξίαο έλαληη ησλ ππνινίπσλ πεξηνρψλ. 
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Απφ ην έξγν ηνπ Παπζαλία «Διιάδνο πεξηήγεζηο» έρνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηα Κχλαηζα 

(Καιάβξπηα), Κιείηνξα θαη Φσθίδα πνπ αθνξνχλ ηελ Ηζηνξηθή Πεξίνδν. 

Βπδαληηλνί Υξόλνη 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο νη πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ είλαη 

ειάρηζηεο, θαη αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ έληνλε ζξεζθεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζηελ πεξηνρή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηδξχζεθαλ αξθεηέο κνλέο.  

Σα αμηφινγα πξσηνβπδαληηλά κλεκεία πνπ έρνπλ εληνπηζηεί θαη ε ηζηνξία ηνπ Μεγάινπ 

πειαίνπ πηζηνπνηνχλ φηη ν ρξηζηηαληζκφο δηαδφζεθε λσξίο ζηελ Αδαλία. Σν 66 κ.Υ. 

καξηχξεζε ζηε Πάηξα ν Απφζηνινο Αλδξέαο, ν νπνίνο είρε θεξχμεη ην Θείν Λφγν θαη 

ζην Λεφληην. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 362 κ.Υ. νη κνλαρνί πκεψλ θαη Θεφδσξνο απφ ηε 

Θεζζαινλίθε πεξηεγήζεθαλ ζηελ πεξηνρή, αζθήηεςαλ θαη πέζαλαλ ζηελ Ηεξά Μνλή 

ηνπ Μεγάινπ πειαίνπ, ηελ νπνί θαη έρηηζαλ. 

Καηά ηνπο Μέζνπο Βπδαληηλνχο ρξφλνπο ε πεξηνρή αθνινπζεί ηηο ηχρεο ηεο Αραΐαο. 

εκαληηθφ πιήγκα γη’ απηήλ ππήξμαλ νη κεγάινη ζεηζκνί ηνπ 6νπ αηψλα (551 κ.Υ.) 

θαζψο θαη νη επηδξνκέο ησλ Γφηζσλ (395 κ.Υ.) θαη ησλ ιάβσλ (8νο – αξρέο 9νπ αη.. 

Λφγσ ησλ βαξβαξηθψλ απηψλ επηδξνκψλ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο άξρηζαλ λα 

κεηαθηλνχληαη θαη λα ηδξχνπλ νηθηζκνχο ζε πην δπζπξφζηηεο πεξηνρέο, ελψ νη αξραίεο 

πφιεηο ζηαδηαθά εγθαηαιείπνληαλ θαη εξεηπψλνληαλ. Παξάιιεια ζιαβηθά λνκαδηθά 

θχια πνπ έθηαζαλ ζηελ πεξηνρή εγθαηαζηαζήθαλ ζην λφηην ηκήκα ηεο (απφ ηα κέζα 

ηνπ 8νπ αηψλα), φπσο καξηπξνχλ ηα ηνπσλχκηα ηξέδνβα, Καθάζνβα, Λέρνβα, 

Αλαζηάζνβα, θαη Μνξφραβα. 

ηα ηέιε ηνπ 7νπ θαη ηηο αξρέο ηνπ 8νπ αηψλα καξηπξείηε ε χπαξμε Δπηζθνπηθήο 

Κιείηνξνο, ελψ ζηα ηέιε ηνπ 10νπ αηψλα κλεκνλεχεηαη ε έληαμε ηεο επηζθνπήο 

Κεξλίηζαο ζηε Μεηξφπνιε Παηξψλ. Ζ κεζαησληθή Κεξλίηζα, πνπ ηνπνζεηείηαη 

βνξεηφηεξα ηεο ζεκεξηλήο, θνληά ζην Καζνιηθφ θαη ην Κάζηξν, αλαδεηθλχεηαη ην 1380 

ζε κεηξφπνιε. 

Φξαγθνθξαηία 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Φξαγθνθξαηίαο ε επαξρία ησλ Καιαβξχησλ απνηεινχζε ηε 

κηθξφηεξε δηνηθεηηθή θαη θνξνινγηθή ελφηεηα ηνπ ζέκαηνο Πεινπνλλήζνπ. ηαλ 

θαηαιήθζεθε ε Κσλζηαληηλνχπνιε απφ ηνπο ηαπξνθφξνπο (1204) θαη δεκηνπξγήζεθε 

ην Πξηγθεπάην ηνπ Μνξέσο (1205), ηα Καιάβξπηα έγηλαλ έδξα κηαο απφ ηηο είθνζη 

βαξνλίεο ηνπ θαη ρσξίζηεθαλ ζε δψδεθα ηππνηηθά θένπδα. Πξψηνο βαξφλνο ήηαλ ν 

ζσλ ληε Σνπξλέ, ηνλ νπνίν δηαδέρηεθαλ αξρηθά ν Ησάλλεο θαη ζηε ζπλέρεηα ν 

Γνδεθξείδνο. ηα ρξφληα εθείλα δφζεθε ζηε πφιε ην φλνκα «Καιάβξπηα» θαη ρηίζηεθε 

ην θάζηξν (1208) αλαηνιηθά ηεο πφιεο θαη αξθεηά κηθξφηεξα θξνχξηα ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή. 



 

 47 

Σν 1263 ε θξαγθηθή βαξνλία αλαηξάπεθε απφ ηνπο Έιιελεο, νη νπνίνη έγηλαλ 

θπξίαξρνη ηεο πεξηνρήο. Αξγφηεξα θπξίαξρνη ησλ Καιαβξχησλ έγηλαλ νη Νηε ια 

Σξεκνπίι (De la Tremouille), βαξφλνη ηεο Υαιαλδξίηζαο, πνπ απφ ην 1257 ήηαλ 

απηνηειήο βαξνλία, έρνληαο ππφ ηνλ έιεγρν ηεο έλα ηκήκα ηεο κέρξη πξφηηλνο εληαίαο 

βαξνλίαο ησλ Παηξψλ. Ζ δεχηεξε θάζε ηεο θξαγθηθήο θπξηαξρίαο θξάηεζε σο ην 

1330, νπφηε νη Βπδαληηλνί δεζπφηεο ηνπ Μπζηξά, έρνληαο σο ζηξαηεγνχο αξρηθά ηνλ 

Καληαθνπδελφ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ Παιαηνιφγν Αζάλ, θαηέιαβαλ ηελ πεξηνρή. Έλα 

ηκήκα ησλ Φξάγθσλ παξέκεηλε ζηελ επαξρία ησλ Καιαβξχησλ, αζπάζηεθε ηελ 

νξζνδνμία θαη εμειιελίζηεθε.  

ηαλ ν Θεφδσξνο Α’ Παιαηνιφγνο εηηήζεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο λνίθηαζε ηα 

Καιάβξπηα ζηνπο Ησαλλίηεο Ηππφηεο ηεο Ρφδνπ (1404). Σέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα 

φκσο πεξηήιζαλ θαη πάιη ζηνπο Παιαηνιφγνπο. Ο Θεφδσξνο Παιαηνιφγνο κεηαθάιεζε 

(1392) απφ ηελ Αιβαλία αξθεηέο νηθνγέλεηεο γηα λα εληζρχζνπλ ηνλ απνδεθαηηζκφ απφ 

ηελ επηδεκία παλνχθιαο πεινπνλλεζηαθφ πιεζπζκφ. Απφ απηνχο ηδξχζεθαλ ηα δπν 

αιβαλφθσλα ρσξηά ησλ Καιαβξχησλ ε Λπθνχξηα θαη ην Κγέξκπεζη. 

Οη Σνχξθνη ζα γίλνπλ θπξίαξρνη ηεο πεξηνρήο ην 1460, αθνχ θαηέβαιαλ ηελ ηζρπξή 

αληίζηαζε πνπ πξφβαιε ν ηειεπηαίνο θξνχξαξρνο ησλ Καιαβξχησλ Γφμαο. 

Σν θάζηξν ησλ Καιαβξχησλ, καδί κε εθείλν ηνπ αικέληθνπ (1461), ήηαλ ηα δπν 

ηειεπηαία πνπ θαηέιαβαλ ζηελ Πεινπφλλεζν νη δπλάκεηο ηνπ Μσάκεζ Β’ ηνπ Πνξζεηή. 

Σνπξθνθξαηία 

ηαλ ηα Καιάβξπηα ζα βξεζνχλ θαη πάιη ππφ ηελ ηνπξθηθή θπξηαξρία (1715), δελ ζα 

αθαηξεζεί θαλέλα απφ ηα πξνλφκηα πνπ ηνπο είραλ παξαρσξεζεί. Μάιηζηα ζηα ρξφληα 

απηά καξηπξείηαη ε ιεηηνπξγία ζρνιείσλ ζηα Καιάβξπηα, ζηνλ Άγην Παχιν, ζηε Γάθλε, 

ζηελ Κέξηεδε, ζηελ Κεξπηλή θαη ζηελ Αξναλία. 

Ο 18νο αηψλαο ζα ζεκαδεπηεί απφ ηελ αμηφινγε εκπνξηθή θίλεζε ησλ ηνπηθψλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ αλάπηπμε επξσπατθψλ δηαζπλδέζεσλ κε αξθεηέο ρψξεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζα εμειηρζεί ην νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο θαη ζα αλαδεηρηνχλ 

ηζρπξέο νηθνγέλεηεο, Πεηηκεδαίνη, Εατκαίνη, Λφληνη, Υνλδξνγηαλλαίνη,, Φσηειαίνη, 

Υαξαιάκπεο, Θενραξνπνπιαίνη, νθηαλαίνη θ.α., νη νπνίνη δηαδξακάηηζαλ εγεηηθφ ξφιν 

ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821. 

Σα επαλαζηαηηθά γεγνλόηα ηνπ 1821 θαη ε απειεπζέξσζε ησλ Καιαβξύησλ 

Ζ Δπαξρία Καιαβξχησλ δηαδξακάηηζε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ έλαξμε ηεο 

Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο θαηά ησλ Σνχξθσλ Καηαθηεηψλ, ην Μάξηην ηνπ 1821. 

ηα ηέιε Ηαλνπαξίνπ 1821 (26 έσο 29) πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε Βνζηίηζα (ζηε κνλή 

Σαμηαξρψλ ή ζην ζπίηη ηνπ Αλδξέα Λφληνπ) ζπλνιηθά πέληε ζπζθέςεηο πξνεζηψλ θαη 

αλψηαησλ θιεξηθψλ ηεο Αραΐαο, ησλ Καιαβξχησλ θαη ηεο Βνζηίηζαο, αιιά ζε θακία 

δελ απνθαζίζηεθε ε έλαξμε ηνπ Δπαλαζηαηηθνχ Αγψλα. 
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Απνθαζίζηεθε φκσο λα αξρίζνπλ πξνεηνηκαζίεο ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο θαη 

ζπδεηεζήθαλ σο πηζαλφηεξεο εκεξνκελίεο ε 25ε Μαξηίνπ, ε 23ε Απξηιίνπ (ηνπ Αγίνπ 

Γεσξγίνπ) ή ην αξγφηεξν ε 21ε Μαΐνπ (ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ & Διέλεο). 

Αληίζηνηρεο ηαιαληεχζεηο ππήξμαλ θαη ζε ζπζθέςεηο πνπ έγηλαλ θαηά ην επφκελν 

δηάζηεκα, ελψ πην ηζρπξέο ήηαλ νη θσλέο γηα ηελ άκεζε έλαξμε ηεο Δπαλάζηαζεο ζηε 

ζχζθεςε πνπ έγηλε ζηελ Αγία Λαχξα ζηηο 10 ή 13 Μαξηίνπ. χκθσλα κε καξηπξίεο ζηε 

ζχζθεςε εθείλε απνθαζίζηεθε ε Έλαξμε ηεο Δπαλάζηαζεο, κε πην έλζεξκνπο 

ππνζηεξηθηέο ηνπο Αζεκάθε Φσηήια θαη σηήξε Υαξαιάκπε, έσο ηηο 17 Μαξηίνπ, 

ενξηή ηνπ Πνιηνχρνπ ησλ Καιαβξχησλ Αγίνπ Αιεμίνπ, ηειέζηεθε ιεηηνπξγία θαη έγηλε 

νξθσκνζία ησλ αγσληζηψλ. 

Χζηφζν, ε Δπαξρία Καιαβξχησλ παξνπζηάδεηαη λσξίηεξα πξνεηνηκαζκέλε θαη δεθηηθή 

ζηηο ηδέεο ηνπ Παπαθιέζζα γηα ηνλ αγψλα. Μάιηζηα ν θινγεξφο ηεξσκέλνο κεηά ηε 

ζχζθεςε ηεο Βαζηίηζαο ζπλάληεζε ην θηιηθφ Νηθφιαν νιηψηε, ν νπνίνο σο 

ηαρπδξφκνο είρε άδεηα νπινθνξίαο θαη είρε ήδε ζπγθεληξψζεη γχξσ ηνπ κηα νκάδα 

είθνζη έλνπισλ αλδξψλ. 

Έηζη ζηελ πεξηνρή ησλ Καιαβξχησλ, θαηά ηα κέζα Μαξηίνπ 1821 ζα ιάβνπλ ρψξα 

ζεκαληηθά επαλαζηαηηθά γεγνλφηα, ηα νπνία απνηέιεζαλ ην ζπηλζήξα γηα ηελ έλαξμε 

ηεο Δπαλάζηαζεο. 

Πξψηνο ν Νηθφιανο νιηψηεο, αγλνψληαο ηηο αηέξκνλεο ζπλειεχζεηο ησλ πξνεζηψλ, 

καδί κε ηνλ Αλαγλψζηε Κνξδή θαη άιινπο θιέθηεο, ζηηο 14 Μαξηίνπ 1821 έζηεζαλ 

ελέδξα θαη ρηχπεζαλ ζε ηνπνζεζία θνληά ζην Αγξίδη ηεο Νσλάθξηδνο ηξεηο 

γπθηνραξαηδήδεο θαη ηξεηο ηαρπδξφκνπο πνπ κεηέθεξαλ επηζηνιέο ηνπ θατκαθάκε 

Μερκέη ειήρ ζηνλ Υνπξζήη παζά ζηα Ησάλληλα, θαηφπηλ παξνηξχλζεσο ηνπ σηήξε 

Υαξαιάκπε. 

Αθνινχζεζε ζηηο 18 Μαξηίνπ 1821 ε επίζεζε ηνπ Υνλδξνγηάλλε ζηελ ηνπνζεζία 

Υεισλνζπειηά ηεο Καηζάλαο (Λπθνχξηα), ελαληίνλ ηνπ εηζπξάθηνξα Λαιαίνπ 

Σνπξθαιβαλνχ ετδή, πνπ κεηέθεξε καδί κε ηνλ θαηαγφκελν απφ ηε Βπηίλα «αξάθε» 

Νηθφιαν Σακπαθφπνπιν, ρξεφγξαθα απφ ηελ Κεξπηλή Καιαβξχησλ ζηελ Σξηπνιηηζά. 

Μεηά ηε Υεισλνζπειηά θαηαγξάθεηαη επίζεο ε ερζξηθή ελέξγεηα ηνπ Νηθφιανπ νιηψηε 

θαη ηνπ Αλδξέα Πεηηκεδά, θαηά δηαηαγή ηνπ Αζεκάθε Φσηήια ζην Ληβάξηδη, ελαληίνλ 

δχν ζπαρήδσλ απφ ηελ Σξηπνιηηζά, ησλ Σζηπνπγιαίσλ. 

Δπαλαζηαηηθέο ελέξγεηεο ζεσξνχληαη επίζεο, ε επίζεζε απφ ην Νηθφιαν νιηψηε 

ελαληίνλ 7 Σνχξθσλ ζηα ρσξηά ηνπ Αξθαξά ησλ Υαζίσλ θαη 19 Αιβαλψλ ζηε Βεξζνβά 

ή Μπεξηδνβά, ε πξνζβνιή θαη ν θφλνο κεξηθψλ απφ ηνπο 18 Σνχξθνπο, νη νπνίνη 

πεγαίλνληαο απφ ηα άισλα ζηελ Σξνπνιηηζά έπεζαλ ζηελ ελέδξα ησλ Πεηκεδαίσλ 

ζηελ Αθξάηα, θαζψο θαη ν θφλνο ζηνλ Αλάξγπξν θαη ην λαΐζθν ηνπ Αγ. Αζαλαζίνπ 

(νπσηφ), ησλ Σνχξθσλ ηδηνθηεηψλ ησλ ρσξηψλ Μνζηίηζη θαη Καζηέιη. 



 

 49 

Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θξίλεηαη ε επίζεζε ελαληίνλ αλζξψπσλ ηνπ Σνχξθνπ δηνηθεηή ησλ 

Καιαβξχησλ Ηκπξαήκ παζά Αξλανχηνγινπ, πνπ αλήζπρνο απφ ηελ θαηάζηαζε 

μεθίλεζε κε νιφθιεξε ηε θξνπξά ηνπ γηα ηελ Σξηπνιηηζά (κέζα Μαξηίνπ 1821). 

ηε ζέζε Παιαηφππξγνο ή Φξνμπιηά ν σηήξεο Παπαδαίνο, ν Θαλάζεο Φεθέο θαη ν 

Θαλάζεο Κσζηφπνπινο απφ ην Μάδη, ν Γηαλλάθεο Βίξαο απφ ηα Κξηλφθπηα θαη ν 

Γαιάλεο απφ ηα Βξψζζαηλα, ζθφησζαλ ζε ελέδξα ηνλ Αηζίνπα (δνχιν ηνπ 

Αξλανχηνγινπ). Σν απφγεπκα ηεο ίδηαο κέξαο ε πξνθπιαθή ηνπ Αξλανχηνγινπ, έπεζε 

ζε ελέδξα ζηε ζέζε Πιαηάληα, πνπ έζηεζαλ νη ίδηνη καδί κε άιινπο. 

Ο Αξλανχηνγινπ, φηαλ πιεξνθνξήζεθε φζα ζπλέβεζαλ, έληξνκνο έζπεπζε λα θιεηζηεί 

καδί κε ηνπο Σνχξθνπο ζηνπο ηξεηο νρπξνχο πχξγνπο ησλ Καιαβξχησλ. 

Δπίζεο θαζνξηζηηθφο ππήξμε ν ξφινο ηεο Μνλήο ηεο Αγίαο Λαχξαο, γηαηί εθεί, ν 

Παιαηψλ Παηξψλ Γεξκαλφο επιφγεζε ηα φπια ησλ αγσληζηψλ θαη χςσζε ηε ζεκαία 

ηεο Δπαλάζηαζεο, ην ιάβαξν ηνπ Αγψλα, γηα ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ απνηίλαμε ηνπ 

Σνπξθηθνχ Επγνχ, πνπ ήηαλ ην παξαπέηαζκα ηεο Χξαίαο Πχιεο ηνπ Νανχ. 

ηηο 21 Μαξηίνπ 1821 ζπγθεληξψζεθαλ θαη πνιηφξθεζαλ ηα Καιάβξπηα 600 έλνπινη 

αγσληζηέο κε αξρεγνχο ηνλ σηήξε Υαξαιάκπε, ηνλ Φσηήια, ηνλ σηήξε 

Θενραξφπνπιν, ηνλ Ησάλλε Παπαδφπνπιν, ηνλ Νηθφιαν νιηψηε θαη ηνπο 

Πεηηκεδαίνπο θαη επηηέζεθαλ ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ πνπ είραλ θαηαθχγεη ζηνπο 

πχξγνπο. Μεηά απφ πελζήκεξε αληίζηαζε (21-25 Μαξηίνπ) ν Αξλανχηνγινπ 

παξαδφζεθε. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ζηελ πφιε θαη ζηελ Ηζηνξηθή Μνλή ηεο Αγίαο 

Λαχξαο ηειέζηεθε επίζεκε δνμνινγία. 

ρεδφλ ηαπηφρξνλα απειεπζεξψλεηαη ε Καιακάηα απφ ‘Διιελεο αγσληζηέο κε 

επηθεθαιήο ηνπο Πεηξφκπεε Μαπξνκηράιε, Θεφδσξν Κνινθνηξψλε θαη Παπαθιέζζα, 

ελψ ν Αλδξέαο Λφληνο θεξχζζεη ηελ επαλάζηαζε ζηε Βνζηίηζα, ηελ νπνία 

εγθαηέιεηςαλ νη Σνχξθνη θάηνηθνη ηεο. ηηο 25 Μαξηίνπ 400 Αγσληζηέο απφ ηε Βνζηίηζα, 

ππφ ηνλ Λφλην, ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πνιηνξθία ηνπ θξνπξίνπ ηεο Πάηξαο, ζηελ 

νπνία είραλ εηζέιζεη νη επαλαζηάηεο απφ ηηο 22 Μαξηίνπ. 

Ζ 25ε Μαξηίνπ νξίζηεθε σο εκέξα εζληθνχ παλεγπξηζκνχ κε ην δηάηαγκα πνπ εμέδσζε 

ν βαζηιηάο ζσλ ζηηο 27ε Μαξηίνπ 1838. 

Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο ην γεγνλφο ηεο επηδξνκήο ηνπ Ηκπξαήκ Παζά ζηελ επαξρία 

Καιαβξχησλ ην Μάην ηνπ 1826. πγθεθξηκέλα κεηά ηελ έμνδν ηεο θξνπξάο ηνπ 

Μεζνινγγίνπ θαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο Πφιεο ηα Αηγππηηαθά ζηξαηεχκαηα 

δηαπεξαηψλνληαη ζηελ Πάηξα θαη ζηε ζπλέρεηα, ηελ 1ε Μαΐνπ, κε ην ζχλνιν ησλ 

δπλάκεσλ ηνπο, 6-8 ρηιηάδεο άλδξεο, θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ επαξρία Καιαβξχησλ. 

Ζ Αηγππηηαθή δχλακε θηάλεη ζηελ πφιε ησλ Καιαβξχησλ ηελ Κπξηαθή 2 Μαΐνπ, θαη 

επηδίδεηαη ζε ιεειαζίεο θαη θαηαζηξνθέο αιιά θαη ζηελ εμφλησζε θαη αηρκαισζία ησλ 

θαηνίθσλ πνπ ζπλαληνχζαλ. χκθσλα κε καξηπξίεο, (Αξρεία ηεο Διιεληθήο 
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Παιηγγελεζίαο η. Γ’, Αζήλα 1971), κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, γηα λα απνθχγεη ηελ 

αηρκαισζία, είρε θαηαθχγεη ζηελ απξνζπέιαζηε ηνπνζεζία Καζηξάθη, πνπ βξίζθεηαη 

ζην Υεικφ. Ο Ηκπξαήκ, έρνληαο πιεξνθνξίεο φηη πνιινί θάηνηθνη είραλ θαηαθχγεη ζηηο 

αλαηνιηθέο πιαγηέο ηνπ Υεικνχ, θηλείηαη ηε λχρηα ηεο 4εο πξνο 5εο Μαΐνπ κε δπν 

ηζρπξέο θάιαγγεο ζηελ πεξηνρή απηή. Ο αγψλαο ππήξμε άληζνο κεηαμχ ησλ ιίγσλ 

άηαθησλ Διιήλσλ θαη ησλ ρηιηάδσλ ηαθηηθψλ Αηγππηίσλ θαη κεηά απφ ζχγθξνπζε 

αξθεηψλ σξψλ νη ακπλφκελνη αλεηξάπεζαλ θαη αθνινχζεζε δξακαηηθή θαηαδίσμε ζηηο 

απφθξεκλεο πιαγηέο ηνπ βνπλνχ, φπνπ πνιινί θαηαπνληίζζεθαλ ζηηο απφηνκεο 

ραξάδξεο. Αθνινχζεζε θαηαζηξνθή θαη ιεειαζία ησλ Κινπθηλνρσξίσλ θαη ηελ 

επφκελε, 6 Μαΐνπ, νη επηδξνκείο επέζηξεςαλ ζηα Καιάβξπηα απφ φπνπ απνθφκηζαλ 

πινχζηα ιεία. 

Ο Ηκπξαήκ αθνχ θαηέζηξεςε θαη ιεειάηεζε ηελ πεξηνρή απνρψξεζε απφ ηα 

Καιάβξπηα κε θαηεχζπλζε πξνο ηελ Κιεηηνξία θαη ηελ Κπξηαθή 9 Μαΐνπ εηζήιζε ζηελ 

Σξίπνιε. 

Νεόηεξε ηζηνξία 

Ζ θαηνρή απνηειεί κηα απφ ηηο πην ζπγθινληζηηθέο πεξηφδνπο ηεο Νεφηεξεο Διιεληθήο 

Ηζηνξίαο. Ο ιαφο καο, εμαληιεκέλνο απφ ηελ πνιεκηθή επνπνηία ηνπ 1940, 

ππνρξεψζεθε λα αληηκεησπίζεη πνιιαπιέο πεξηπέηεηεο θαη θαθνπρίεο: ηελ εηζβνιή ησλ 

θαηαθηεηψλ, ην πξφβιεκα ηεο επηβίσζεο, ηελ νδπλεξή πεξηπέηεηα ηεο πείλαο, 

εθηειέζεηο, βαζαληζηήξηα θαη θαηαζηξνθέο. 

Ζ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Καιαβξχησλ, ηφπνο κε καθξαίσλε ηζηνξηθή δηαδξνκή θαη 

επαλαζηαηηθφ παξειζφλ, ππέζηε ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο ηεξάζηηεο απψιεηεο ζε 

έκςπρν δπλακηθφ, κε καδηθέο εθηειέζεηο ακάρσλ θαη νινθιεξσηηθέο θαηαζηξνθέο. ην 

ρψξν ηεο Αηγηαιείαο θαη ησλ Καιαβξχησλ νξγαλψζεθε αληηζηαζηαθφ θίλεκα ελάληηα 

ζηνπο μέλνπο θαηαθηεηέο. Σν θαινθαίξη ηνπ 1943, άξρηζαλ εθηειέζεηο, βνκβαξδηζκνί 

θαη θαηαζηξνθέο ρσξηψλ. 

 Ηνχιηνο 1943 (29/07): Βνκβαξδηζκφο ησλ ρσξηψλ Λαπάηα, Σξεριφ, Μάλεζη. 

 Αχγνπζηνο 1943 (31/08): Ππξπφιεζε ηνπ ρσξηνχ Άλσ Λνπζνί. 

 Ννέκβξηνο 1943 (29/11): Βνκβαξδηζκφο ηνπ ρσξηνχ Βπζσθά. 

Οη εγθιεκαηηθέο πξάμεηο ησλ Γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ Καηνρήο θνξπθψζεθαλ ην 

Γεθέκβξην ηνπ 1943, κε κηα νξγαλσκέλε εθθαζαξηζηηθή επηρείξεζε ηεο πεξηνρήο ησλ 

Καιαβξχησλ, γλσζηή σο «Δπηρείξεζε Καιάβξπηα» (απφ 5 έσο 15 Γεθεκβξίνπ 1943). 

Ζ επηρείξεζε απηή ππήξμε κηα απφ ηηο πην ζθιεξέο επηρεηξήζεηο ηεο Βέξκαρη, φρη κφλν 

ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζηελ Δπξψπε γεληθφηεξα. 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1943, ζην ρψξν ηεο Αηγηαιείαο θαη ησλ Καιαβξχησλ ζπλέβεζαλ 

ζεκαληηθά αληηζηαζηαθά γεγνλφηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε κάρε Ρνγψλ-Κεξπηλήο (16-
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17/10/1943), ε νπνία είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε ζπληξηβή Γεξκαληθνχ ιφρνπ θαη ηε 

ζχιιεςε 86 Γεξκαλψλ αηρκαιψησλ. 

Μεηά ηε δηακφξθσζε ελφο γεληθφηεξνπ θιίκαηνο αλεζπρίαο γηα ηελ αληηζηαζηαθή 

δξάζε ζηελ πεξηνρή ησλ Καιαβξχησλ νη Γεξκαλνί απνθάζηζαλ λα πξνβνχλ ζε 

εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ πεξηιάκβαλαλ βνκβαξδηζκνχο, ππξπνιήζεηο θαη 

εθηειέζεηο.  

Σα γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα, πνπ μεθίλεζαλ απφ Σξίπνιε, Αίγην, Πάηξα, αθνινχζεζαλ 

αθηηλσηή πνξεία ζχκθσλα κε ηνπο γεξκαληθνχο ράξηεο, κε θαηεχζπλζε ηελ επαξρία 

Καιαβξχησλ θαη θαηάιεμε ηα Καιάβξπηα. 

ηηο 9 Γεθεκβξίνπ 1943 νη Γεξκαληθέο δπλάκεηο κπήθαλ ζηα Καιάβξπηα. 

Πξνεγνπκέλσο έζπεηξαλ ηνλ φιεζξν ζε φιεο ηηο πεξηνρέο απφ ηηο νπνίεο δηήιζαλ. 

πγθεθξηκέλα ζηνλ άμνλα Αηγίνπ – Καιαβξχησλ θαηέζηξεςαλ ηα ρσξηά: Ρνγνί, 

Κεξπηλή, Εαρισξνχ, νχβαξδν, Βξαρλί θαζψο θαη ηελ Ηεξά Μνλή ηνπ Μεγάινπ 

πειαίνπ θαη εθηέιεζαλ πνιινχο θαηνίθνπο. 

Ζ δεχηεξε νκάδα Γεξκαλψλ θηλνχκελε ζηνλ άμνλα Παηξψλ – Καιαβξχησλ, ζην 

μεθίλεκα ηνπο ιεειάηεζε θαη ππξπφιεζε ηε Μνλή Οκπινχ, λφηηα ηεο Πάηξαο, εθηέιεζε 

ζηα ρσξηά Κάιαλν, Βιαζία, Μάλεζη θαη αξαδί πεξίπνπ 10 άηνκα. ηηο 09/12, έθηαζαλ 

ζηε δηαζηαχξσζε ηνπ δξφκνπ θεπαζηνχ-Κιεηηνξίαο. ην εθθιεζάθη ηεο Αγίαο Άλλαο, 

ζπγθέληξσζαλ φιν ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ ηνπ ρσξηνχ Βπζσθά θαη, κεηά απφ κηα 

ζχληνκε νκηιία, ηνπο άθεζαλ ειεχζεξνπο. Σελ ίδηα κέξα, κπήθαλ ζηα Καιάβξπηα. 

Ζ ηξίηε νκάδα απφ ηελ Σξίπνιε κε θαηεχζπλζε ηα Καιάβξπηα, πέξαζε απφ ηα Μαδέτθα 

θαη έθηαζε ζην ρσξηφ Μάδη αλαδεηψληαο ηελ ηχρε ησλ Γεξκαλψλ αηρκαιψησλ (κάρε 

Ρνγψλ – Κεξπηλήο) θαη εθηέιεζε 10 Μαδαίνπο. ηηο 10 Γεθεκβξίνπ 1943, ζην ρσξηφ 

πξκπάλη,(ζήκεξα Πξηφιηζνο) εθηέιεζαλ άιινπο πέληε άλδξεο. 

 

 

4.2  ΣΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ ΖΜΔΡΑ 

 

Σα Καιάβξπηα ζήκεξα απνηεινχλ πφιν έιμεο ηνπξηζηψλ θπξίσο θαηά ηε ρεηκεξηλή 

πεξίνδν θαζψο δηαζέηνπλ κία απφ ηηο θαιχηεξεο ππνδνκέο ρεηκεξηλνχ ηνπξηζκνχ ζηελ 

Διιάδα ιφγσ θπξίσο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ πνπ βξίζθεηαη εθεί. Σν ρηνλνδξνκηθφ 

θέληξν ησλ Καιαβξχησλ είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ηεο Διιάδαο. Αμηφινγνπο 

πξννξηζκνχο ζηελ πεξηνρή ησλ Καιαβξχησλ απνηεινχλ επίζεο ηα δχν ηζηνξηθά 

κνλαζηήξηα: ε Αγία Μνλή ηεο Αγίαο Λαχξαο θαη ηνπ Μεγάινπ πειαίνπ, φπσο επίζεο 

ην πήιαην ησλ Ληκλψλ θνληά ζην ρσξηφ Καζηξηά. Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο θαη ην 
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Φαξάγγη ηνπ Βνπξατθνχ πνηακνχ πνπ ην δηαζρίδεη ν πεξίθεκνο Οδνλησηφο 

ζηδεξφδξνκνο αθνινπζψληαο κηα καγεπηηθή θαη κνλαδηθή δηαδξνκή.  

H επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Υεικνχ, ζηνπο πξφπνδεο ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη θαη ηα 

Καιάβξπηα, ζπκπεξηιήθζεθε ην 2008 ζηα ειάρηζηα, 35 ζηνλ αξηζκφ, επξσπατθά 

Γεσπάξθα. Μφιηο ηξία είλαη ηα Γεσπάξθα ηεο Διιάδαο ηα νπνία βξίζθνληαη θαη ππφ 

ηελ πξνζηαζία ηεο UNESCO: Σν Απνιηζσκέλν Γάζνο ηεο Λέζβνπ, ν Φεινξείηεο ζηελ 

Κξήηε θαη ε νξεηλή πεξηνρή ηνπ Υεικνχ.   

χκθσλα κε ην δηεζλή νξγαληζκφ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο UNESCO, 

ν πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο απνηειεί ην πην γξήγνξα αλαπηπζζφκελν, ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα, πξντφλ ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. Ζ παγθφζκηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ UNESCO, αθνξά 890 πεξηνρέο κε πνιηηηζηηθφ θαη θπζηθφ 

ελδηαθέξνλ εθ ησλ νπνίσλ νη 689 έρνπλ πνιηηηζηηθφ ραξαθηήξα, νη 176 θπζηθφ, ελψ νη 

ππφινηπεο 25 ζπλδπάδνπλ θαη ηα δχν. 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ - ΠΖΓΔ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

Ηζηνξία Καιαβξχησλ, www.kalavryta.net 

Γήκνο Καιαβξχησλ, www.kalavrita.gr 

Βηθηπαίδεηα (Wikipedia) ε Διεχζεξε Ζιεθηξνληθή Δγθπθινπαίδεηα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CF%81%CF%85

%CF%84%CE%B1 

Hellenic Sun Editions,2010, Greece: the ideal destination for alternative tourism, 

www.alternativegreece.gr, European Geoparks, p.30-31 

Σνπξηζηηθή Αγνξά, Πνιηηηζηηθφο Σνπξηζκφο, Δχα Καξακπάηζνπ, 2010, www.touristiki-

agora.gr/article.asp?ID=2203

http://www.kalavryta.net/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1
http://www.alternativegreece.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ 

 

5.1 Ο ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ  

 

Σα Καιάβξπηα είλαη θπξίσο ζπλδεδεκέλα κε ηνλ ρεηκεξηλφ ηνπξηζκφ, θπξίσο ιφγσ ηνπ 

Υηνλνδξνκηθνχ Κέληξνπ Υεικνχ Καιαβξχησλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

επηζθεςηκφηεηα ησλ Καιαβξχησλ απμάλεηαη ξαγδαία ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο θαη απηή ε 

αχμεζε νθείιεηαη αλ φρη κφλν, θπξίσο απφ ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ παξά απφ 

αιινδαπνχο. 

Ζ έληνλε επνρηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ αζθεί πιήζνο 

δπζκελψλ αληηδξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ επελδπφκελνπ 

θεθαιαίνπ, κε ηε απαζρφιεζε θαη ηελ ππθλφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πιήζνπο ζε ηφπν θαη 

ρξφλν (πεξηβάιινλ θηι). χκθσλα κε κειέηε πνπ παξνπζίαζε ην Ηλζηηηνχην 

Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ (έηνο 2001) ην πνζνζηφ πνπ αληηπξνζσπεχεη 

ν αιινδαπφο ρεηκεξηλφο ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα, σο πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ 

αιινδαπνχ ηνπξηζκνχ είλαη κφιηο 9% έλαληη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ηάμεο ηνπ 25% γηα ηηο 

θχξηεο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο. ε ζρέζε κε ηελ Σνπξθία θαη ηελ Κχπξν πνπ 

δηακνηξάδνληαη θνηλά, βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ Διιάδα ηα πνζνζηά πξνέιεπζεο 

ρεηκεξηλψλ ηνπξηζηψλ είλαη ζαθψο κεγαιχηεξα ηεο ηάμεο ηνπ 21% θαη 19% αληίζηνηρα. 

ε ζρέζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ε Διιάδα είλαη ε κνλαδηθή ρψξα – κε εμαίξεζε 

ηελ Σνπξθία – πνπ είρε δξακαηηθή κείσζε θαηά ηα έηε 1975 θαη 1998 κε πνζνζηά 

38.2%. Οη απψιεηεο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηα πξναλαθεξζέληα έηε αλαθηήζεθαλ απφ ηηο 

άιιεο ρψξεο κε εμαίξεζε ηελ Διιάδα γηα ηελ νπνία αλ θαη δελ ππάξρνπλ ζαθείο 

ελδείμεηο ε πηψζε ζπλερίδεηαη αθφκε. ηηο 6 απφ ηηο 10 ρψξεο πξνειεχζεσο έρεη 

κεησζεί ην κεξίδην ηεο Διιάδνο ζην ζπλνιηθφ εηζαγφκελν απφ απηέο ρεηκεξηλφ 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Ζ Διιάδα πζηεξεί ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο 

θαηά ηξφπν πνιπδηάζηαην (δξφκνη, ιηκάληα, επνπηεία). 

χκθσλα πάληα κε ηελ κειέηε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ 

ε απφζηαζε θαη ην θφζηνο δηαθηλήζεσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ 

θαίλεηαη λα πξνζδηνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην ζρεηηθφ κέγεζνο ηνπ ρεηκεξηλνχ 

ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα θαη ζηηο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο . Γπζηπρψο έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο ρψξαο καο απφ ηνπο άιινπο αληαγσληζηηθνχο πξννξηζκνχο είλαη ε απφζηαζε απφ 
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ηηο θχξηεο πεγέο πξνειεχζεσο. Σν είδνο ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ, 

θαηαξρήλ, ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ βειηίσζε ηνπ ρεηκεξηλνχ αιινδαπνχ 

ηνπξηζκνχ ζηελ ρψξα καο δελ έρεη κειεηεζεί ζην βάζνο θαη ζηελ έθηαζε πνπ 

ελδείθλπηαη, νχηε απφ ηελ πνιηηεία, νχηε φκσο θαη απφ ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο . Ζ 

απνμέλσζε ηεο ηνπξηζηηθήο Διιάδνο απφ νξηζκέλεο πεξηνρέο πξνειεχζεσο ( ΖΠΑ, 

Χθεαλία ) έρεη ζπζζσξεπηηθά αξλεηηθά απνηειέζκαηα, δηφηη παχεη λα ιεηηνπξγεί ε 

δηαθεκηζηηθή αλαθχθισζε πνπ ζπληειείηαη κέζσ ησλ επηζθεπηψλ. 

 

Καηεπζύλζεηο Πνιηηηθήο  

Ο ρεηκεξηλφο ηνπξηζκφο απνηειεί ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηνπξηζκφ αλαςπρήο ή 

επαγγεικαηηθφ, φρη φκσο ηνπξηζκφ δηαθνπψλ, ιφγσ ηεο επνρηθήο δηαζηάζεσο 

θνηλσληθψλ ζεζκψλ, φπσο ην ζρνιηθφ έηνο θαη νη εηήζηεο άδεηεο απφ ηελ εξγαζία. 

πλήζσο ην ηνπξηζηηθφ ρεηκεξηλφ πιήζνο απνηειείηαη απφ ζπληαμηνχρνπο , απφ ηνπο 

απμαλφκελνπο πνζνηηθψο ζεκαζίαο ρξήζηεο ηνπ ζαββαηνθχξηαθνπ θαη γεληθφηεξα ησλ 

βξαρείαο δηάξθεηαο ηαμηδηψλ αλαςπρήο θαη θπζηθά απφ ηνπο πξαγκαηνπνηνχληεο 

επαγγεικαηηθά ηαμίδηα. Ζ απφζηαζε ηεο ρψξαο απφ ηηο κείδνλεο πξνειεχζεηο είλαη 

κεγάιε θαη εθ ηνχηνπ δαπαλεξή θαη βξαρείαο δηάξθεηαο δηαθνπέο φπσο ην 

ζαββαηνθχξηαθν. Γηαπηζηψζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ρεηκεξηλνχ 

ηνπξηζκνχ θαη νδηθψο κεηαθεξφκελσλ ηνπξηζηψλ. Οη αληαγσλίζηξηεο ρψξεο δελ 

βξίζθνληαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε έλαληη ηεο Διιάδνο ζρεηηθά κε ηελ ελ δπλάκεη κεγάιε 

ηνπξηζηηθή αγνξά – σο πεγή δεηήζεσο αιινδαπνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο – ησλ 

ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο . Σν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ βξίζθεηαη εθηφο 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο ( ηξίηε ειηθία ) θαη κπνξεί θπζηθψο θαη νηθνλνκηθψο λα ηαμηδέςεη 

ζα ηείλεη λα απμάλεηαη κεζνκαθξνπξφζεζκα. Σα κέηξα ηεο πνιηηηθήο πνπ πηζαλψο ζα 

βειηίσλαλ ην επνρηθφ πξφηππν δελ είλαη ηα ίδηα γηα φιεο ηηο πεξηνρέο πξνειεχζεσο , 

γηα πνιινχο ιφγνπο (δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο , δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ίδησλ 

ειηθηψλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ )πξέπεη λα είλαη θνξηηζκέλα απφ ηελ δηαπίζησζε φηη ε 

έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηε εμσαηρκηαθή πεξίνδν.  

 

 Α) Οη φπνηεο εηδηθέο ππνδνκέο πξέπεη λα απνθαζηζηνχλ κε βάζε εηδηθέο έξεπλεο 

εληνπηζκνχ ησλ πξνηηκήζεσλ κε επνρηθή δηάζηαζε ησλ ρεηκεξηλψλ επηζθεπηψλ. 

 

Β) Βαζηθέο ππνδνκέο πξέπεη λα απνθαζηζηνχλ κε βάζε ηηο εηδηθέο έξεπλεο εληνπηζκνχ 

ησλ πξνηηκήζεσλ. 
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5.2     ΥΗΟΝΟΓΡΟΜΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ 

 

5.2.1  Δπηζθεςηκόηεηα Υηνλνδξνκηθώλ Κέληξσλ 

 
Καηά ηελ πεξίνδν 2004-2005 ε επηζθεςηκφηεηα ζηα ρηνλνδξνκηθά θέληξα ηε 

επηθξάηεηαο εμειίρζεθε φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

 

Πίλαθαο 5: Δπηζθεςηκόηεηα ζηα Διιεληθά Υηνλνδξνκηθά Κέληξα, 2004-2005 

 

 

Σν ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ηνπ Παξλαζζνχ ζρεδφλ πάληα ζπγθεληξψλεη ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο θηάλνληαο ηα επίπεδα ησλ 290.000 επηζθέςεσλ, ηφζν απφ 

απινχο επηζθέπηεο φζν θαη απφ ρηνλνδξφκνπο. Γεχηεξν ζε επηζθεςηκφηεηα ήηαλ ην 

ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ειίνπ κε 280.000 επηζθέπηεο, κε ηξίην απηφ ησλ Καιαβξχησλ 

(Υεικφο) κε 187.000 επηζθέςεηο.    

 

5.2.2  Παξνπζίαζε - Αληηθεηκεληθέο Δξγαζίεο - Παξερόκελεο 

Τπεξεζίεο 

 

ηηο 18/12/2009 ζπζηάζεθε αλψλπκε εηαηξία ΟΣΑ κε ηελ επσλπκία ΥΗΟΝΟΓΡΟΜΗΚΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΟΣΑ θαη δ.η. ΥΗΟΝΟΓΡΟΜΗΚΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ, ε νπνία νπζηαζηηθά πξνέθπςε απφ ηε κεηαηξνπή ηεο 

αληίζηνηρεο ακηγνχο Γεκνηηθήο επηρείξεζεο. 

Μέηνρνη ηεο εηαηξίαο είλαη ν Γήκνο Καιαβξχησλ ν νπνίνο θαηέρεη ην 97% ηνπ 

θεθαιαίνπ, ε Ν.Α. Αραίαο κε πνζνζηφ 2%, ε ΣΔΓΚ Ν. Αραίαο κε πνζνζηφ 0,5% θαη ν 

Γήκνο Κιεηηνξίαο κε πνζνζηφ 0,5%. 
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Σα έζνδα ηεο εηαηξίαο πξνέξρνληαη απφ ηηο θάησζη θαηεγνξίεο: 

o Έζνδα εηζηηεξίσλ γηα ηελ είζνδν ζηνπο αλαβαηήξεο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ  

o Έζνδα απφ ηε ιεηηνπξγία θαθεηέξηαο θαη κπαξ ζηα αιέ  

o Έζνδα απφ Δλνηθηάζεηο Δμνπιηζκνχ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ  

o Έζνδα απφ ελνηθίαζε εηδηθψλ νρεκάησλ ρηνληνχ  

o Έζνδα απφ ηελ ζρνιή ζθη 

o Έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο εηδψλ ησλ θαηαζηεκάησλ. 

 

θνπφο ηεο εηαηξίαο ζχκθσλα κε ην ππ’ αξίζκ.:10.068/18-12-2009 θαηαζηαηηθνχ είλαη 

ζχζηαζεο Αλσλχκνπ εηαηξείαο Ν.3463/2006 θαη Ν.2190/1920 είλαη : 

 

o Ζ ιεηηνπξγία, αλάπηπμε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ Υηνλνδξνκηθνχ Κέληξνπ 

Καιαβξχησλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ (πθηζηάκελσλ ή κειινληηθψλ), πνπ 

επξίζθνληαη ζην φξνο Υεικφο. 

o Ζ κειέηε, δεκηνπξγία, ιεηηνπξγία, έιεγρνο θαη εθκεηάιιεπζε θιεηζηψλ ή 

αλνηθηψλ ρψξσλ ηνπξηζηηθψλ ρηνλνδξνκηθψλ, νξεηβαηηθψλ θαη αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ρεηκεξηλνχ ηνπξηζκνχ, ηελ βειηίσζε 

παξνρήο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθκεηάιιεπζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

o Ζ δεκηνπξγία πάζεο θχζεσο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

o Ζ δεκηνπξγία, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε εγθαηαζηάζεσλ θαη εζηίαζεο 

(εζηηαηφξηα, θαθέ κπαξ θ.ιπ.). 

o Ζ δεκηνπξγία ρψξσλ-θαηαζηεκάησλ πξνο εθκίζζσζε ζε ηξίηνπο γηα ηε 

δεκηνπξγία, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε δξαζηεξηνηήησλ ζπλαθψλ κε ηνπο 

αλσηέξσ ζθνπνχο. 

o Ζ ζπλεξγαζία θαη ζπκκεηνρή ζε θνηλά πξνγξάκκαηα κε ηηο ειιεληθέο θαη 

δηεζλείο αξρέο, νξγαληζκνχο, εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, ΟΣΑ, επηρεηξήζεηο θ.ιπ. γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. 

o Ζ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ-παξαδνζηαθνχ 

αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο. Τπνζηήξημε παξεκβάζεσλ κε ζηφρν ηελ 

πνηφηεηα δσήο. ρεδηαζκφο θαη έξγα ζε ελεξγεηαθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα 

(εθκεηάιιεπζε ήπησλ κνξθψλ, ελέξγεηαο, θπζηθψλ πεγψλ θ.α.). 

o Ζ ιεηηνπξγία, εθκεηάιιεπζε (είηε ε ίδηα είηε κε εθκίζζσζε ζε ηξίην), θαζψο θαη 

θάζε είδνπο αμηνπνίεζε ηνπ μελνδνρείνπ Κεξηέδεο. 
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Κάζε άιινο ζθνπφο αθφκα θαη αλ δελ νξίδεηαη ξεηά κέζσ ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ 

ζχζηαζεο κε ηνπο αλσηέξσ γεληθφηεξνπο ζθνπνχο ηεο εηαηξίαο. 

 

 

5.2.3 Πεξηγξαθή Υηνλνδξνκηθνύ Κέληξνπ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

 

Σν Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν Καιαβξχησλ βξίζθεηαη ζηε ΒΓ πιεπξά ηνπ Υεικνχ θαη ζε 

πςφκεηξν 1700κ. (Ξεξφθακπνο) έσο 2.340κ. (Νεξατδφξαρε). 

Λεηηνπξγεί απφ ην 1988 θαη δηαζέηεη : 

7 αλαβαηήξεο,  

12 πίζηεο,  

άλεηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο,  

θαθεηέξηεο,  

εζηηαηφξηα,  

θαηάζηεκα πψιεζεο θαη ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ ζθη,  

ζρνιή ζθη θαη ζηαζκφ  Α' Βνεζεηψλ.  

Απέρεη 14 ρικ. απφ ηα Καιάβξπηα θαη 203 ρικ απφ ηελ Αζήλα.  

 

χκθσλα κε αμηνιφγεζε απφ ρηνλνδξφκνπο (πεγή snowreport.gr: 8 άζηξα πνηφηεηαο) 

ζεσξείηαη ηα θαιχηεξα ρηνλνδξνκηθά θέληξα ηεο ρψξαο.  

  

5.2.4  ηνηρεία πθηζηάκελεο ππνδνκήο επηρείξεζεο 

Α. ΓΖΠΔΓΑ-ΟΗΚΟΠΔΓΑ 

Οηθφπεδν εληφο ηεο πφιεο Καιαβξχησλ εκβαδνχ 86,10ηκ 13.000, 00€ 

 

Β. ΚΣΗΡΗΑ-ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ- ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΣΗΡΗΧΝ 

Γξαθείν Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο επί πιαηείαο Διεπζεξίαο 200.000, 00€ 

Πέηξηλν θηίξην εζηίαζεο κε θαθεηέξηα-εζηηαηφξην, ππνζηαζκφ ΓΔΖ Α, 

Γελλήηξηεο 

500.000, 00€ 

Ξχιηλν θηίξην (θαηάζηεκα εμνπιηζκνχ ζθη) 80.000, 00€ 

Κηίξην (γθαξάδ, ζπλεξγείν, ππνζηαζκφο ΓΔΖ Β θιπ) 60.000, 00€ 

Κηίξην ππνδνρήο (γξαθείν, πιεξνθνξίεο, ηαηξείν, ηκαηηνζήθε 

πξνζσπηθνχ) 

80.000, 00€ 

Κηίξην πξνθαηαζθεπαζκέλν (εθδνηήξην εηζηηεξίσλ) 40.000, 00€ 

Ξχιηλα θηφζθηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αθεηεξία επηζηξνθήο 

αλαβαηήξσλ ηεκ.9 

100.000, 00€ 
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Ξχιηλν θηίξην εζηίαζεο (Φηιαλδηθφ) 500.000, 00€ 

Κηίξην πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (γθαξάδ, wc, θαληίλα, γξαθεία) 300.000, 00€ 

Κηίξην ππνζηήξημεο αλαβαηήξσλ (γθαξάδ, ζπλεξγείν) 17.000, 00€ 

Πέηξηλνο νηθηζκφο επηζηξνθήο αλαβαηήξα ηχγαο 7.000, 00€ 

Πέηξηλνο νηθηζκφο επηζηξνθήο αλαβαηήξα Άξηεκηο 9.000, 00€ 

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΚΣΗΡΗΧΝ 1.693.000, 00€ 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 

Τπνζηαζκφο ΓΔΖ (επξηζθφκελνο εληφο ηνπ πέηξηλνπ θηηξίνπ κε ζηνηρείν 

1) 

140.000, 00€ 

Σειεθσληθφ δίθηπν- Σειεθσλνδφηεζε  18.000, 00€ 

Γίθηπν χδξεπζεο 50.000, 00€ 

Γίθηπν ειεθηξνδφηεζεο απφ ΓΔΖ 50.000, 00€ 

Τπνζηαζκφο ΓΔΖ Β (επξηζθφκελνο ζην θηίξην κε ζηνηρείν 3) 40.000, 00€ 

Φνξεηνί αζχξκαηνη ξαδηνδηθηχνπ 15.000, 00€ 

Καηαζθεπή πάξθηλγθ & ζήκαλζε ρψξνπ 400.000, 00€ 

Καηαζθεπή- εμνκάιπλζεο πηζηψλ 450.000, 00€ 

Καηαζθεπή ππφγεηαο δεμακελήο θαπζίκσλ  5.000, 00€ 

Τιηθά ζήκαλζεο νξηνζέηεζεο αλαβαηήξσλ πηζηψλ 30.000, 00€ 

Καηαζθεπή αληίβαξσλ γηα ρηνλνζηξσηήξα 600, 00€ 

Πέηξηλε βξχζε πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Ξεξφθακπν  400, 00€ 

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 1.199.000, 00€ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΣΗΡΗΧΝ 

Καηαζθεπή γθαξάδ ζηα Καιάβξπηα 50.000, 00€ 

Καηαζθεπή εθθιεζίαο  40.000, 00€ 

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ 90.000, 00€ 

 

ΤΝΟΛΟ ΚΣΗΡΗΧΝ – ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ- ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ      3.182.000, 00€ 

  

Γ. ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ, ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

1 Βαιβνιηληέξα 16kgr (21-12-93) 25, 00€ 

2 Cobra κε παξειθφκελα (06-09-95) 1.500, 00€ 

3 Γεμακελή πιαζηηθή κε ιάζηηρν (14-11-95) 100, 00€ 

4 Σξνρφο Bosch gws 18-230 (16-12-96) 100, 00€ 

5 Φνξηηζηήο 320 Ah 12-24V (24-12-96) 50, 00€ 

6 Φξεδάθη ΤΜ Δ 7Δ3F (15-03-99) 50,00€ 
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7 Κξηθνπάιαγθν ΚΗΣΟ 3Μ 6 ηφλλσλ (15-01-99) 200, 00€ 

8 Ζιεθηξνθφιιεζε 180Α (26-01-99) 300, 00€ 

9 Γξάπαλν κε παξειθφκελα (09-02-00) 200, 00€ 

10 Μεράλεκα πςειήο πίεζεο λεξνχ κε παξειθφκελα 2.000, 00€ 

11 Ζιεθηξηθφο βηδσιφγνο ΜΑΚΗΣΑ (01-07-00) 100, 00€ 

12 Αεξνζπκπηεζηήο 150/220/3 (04-08-00) 300, 00€ 

13 Αιπζνπξίνλν Stihl N.29 (26-10-00) 250, 00€ 

14 Γξαπαλνθαηζάβηδν Bosch 650W (15-12-03) 50, 00€ 

15 πζθεπή ζπγθφιιεζεο (23-12-03) 250, 00€ 

16 Αεξφθιεηδν (27-05-05) 50, 00€ 

17 χζηεκα νμεηγνλνθφιιεζεο (19-12-05) 400, 00€ 

18 Σξνρφο Γσλ. Askraft 125 (27-12-05) 15, 00€ 

19 Γξάπαλν Bosch psb 1000 rpe (27-12-05) 60, 00€ 

20 Δξγαιείν hit md 2000 (20-12-06) 15, 00€ 

21 Ζιεθηξφθιεηδν ΜΑΚΗΣΑ 6906 300, 00€ 

22 Ζιεθηξφθιεηδν ΜΑΚΗΣΑ 6906 300, 00€ 

23 Ζιεθηξνθφιεζε  1.400, 00€ 

24 Αιπζίδεο πάιαγθν 100, 00€ 

25 Γηζθνπξίνλν 50, 00€ 

26 θνχηεξ polaris ηεκ.2 200, 00€ 

27 Ρεπκαηαγσγνί 100, 00€ 

28 Φηπάξηα 350, 00€ 

 ΤΝΟΛΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 8. 815, 00€ 

ΑΝΑΒΑΣΖΡΔ-ΔΚΥΗΟΝΗΣΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 

1 Δξκήο, κήθνο 150 κ 12.000, 00€ 

2 Αρηιιέαο, κήθνο 900 κ 200.000, 00€ 

3 Γάθλε, κήθνο 1.000 κ 50.000, 00€ 

4 Ζξαθιήο, κήθνο 180 κ 16.000, 00€ 

5 ηχγα, κήθνο 1.400 κ 300.000, 00€ 

6 Θέηηο, κήθνο 300 κ 18.000, 00€ 

7 Άξηεκηο, κήθνο 1.000 κ 150.000, 00€ 

8 Υηνλνζηξσηήξαο PRINOTH T4 DS9 25.000, 00€ 

9 Υηνλνζηξσηήξαο PRINOTH T4 30.000, 00€ 

10 Υηνλνζηξσηήξαο ΒΗΣΗ ΜΔ 112421 ΗΥ 40.000, 00€ 

11 θνχηεξ ski doo grand touring 600 ηεκ 2 10.000, 00€ 

12 Πξνσζεηήξαο KOMATSU D-355-A3 100.000, 00€ 
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13 Φνξησηήο εζθαθέαο κε πδξαπιηθή ζθπξα JCB ME 100740 25.000, 00€ 

 ΤΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΣΖΡΔ-ΔΚΥΗΟΝΗΣΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 976.000, 00€ 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

1 ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ  1.000, 00€ 

2 WEB CAMERAS 1.500, 00€ 

 ΤΝΟΛΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 2.500, 00€ 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΤ 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ               987.315, 00€ 

 

Γ. ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ 

1 Λεσθνξείν κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ 3.000, 00€ 

2 Δπηβαηεγφ 15.000, 00€ 

3 Δθρηνληζηηθά κεραλήκαηα, ηεκ.2 15.000, 00€ 

4 Φνξηεγφ απηνθίλεην κε εθρηνληζηηθή θξέδα 22.000, 00€ 

5 Φνξηεγφ κε εθρηνληζηηθή ιεπίδα 40.000, 00€ 

6 FAUN L 912 91, 02€ 

ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ                 95.091, 02€ 

 

Δ.  ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

ΔΠΗΠΛΑ 

1 Έπηπια γξαθείνπ δηεπζπληνχ 4.500, 00€ 

2 Λνηπά έπηπια 1.200, 00€ 

 ΤΝΟΛΟ ΔΠΗΠΛΧΝ 5.700, 00€ 

ΜΖΥΑΝΔ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

1 Μεραλέο γξαθείνπ 1.500, 00€ 

2 Φσηναληηγξαθηθφ κεράλεκα PRO 416 1.000, 00€ 

3 Scanner HP scanjet G4050 150, 00€ 

4 Δθηππσηήο HP 2460 30, 00€ 

5 Μεραλή θαηακέηξεζεο ραξηνλνκηζκάησλ 1.000, 00€ 

6 Αληρλεπηήο πιαζηψλ ραξηνλνκηζκάησλ 600, 00€ 

7 Καηαζηξνθέαο εγγξάθσλ 30, 00€ 

8 Πιαζηηθνπνηεηήο 30, 00€ 

9 Πνιπκεράλεκα 100, 00€ 

 ΤΝΟΛΟ ΜΖΥΑΝΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 4.440, 00€ 

Ζ/ Τ & ΖΛΔΚΣΡ/ΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ 

1 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο & πξνγξάκκαηα 30.000, 00€ 
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2 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο & πξνγξάκκαηα 3.000, 00€ 

3 Network camera 1.500, 00€ 

4 Network camera axis 213 ptz 2.000, 00€ 

5 Router prestige 202H ISDN 300, 00€ 

6 χζηεκα UPS 1.000, 00€ 

7 Housing FDW 75C2N 1.000, 00€ 

8 Ζ/Ζ 300, 00€ 

 ΤΝΟΛΟ Ζ/Τ 39.100, 00€ 

ΜΔΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

1 Σξέηιεξ κεηαθνξάο 500, 00€ 

 ΤΝΟΛΟ ΜΔΧΝ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 500, 00€ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

1 ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΓΚΑΣΑΔΗ-ΔΝΓΟΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 7.000, 00€ 

2 FAX, ηεκ 2 500, 00€ 

 ΤΝΟΛΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 7.500, 00€ 

 

ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

ΠΖΓΖ: Καηαζηαηηθφ 10.068/18-12-2009 ζχζηαζεο Αλσλχκνπ εηαηξείαο Ν.3463/2006 θαη 

Ν.2190/1920 
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5.2.5 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία Υηνλνδξνκηθνύ Κέληξνπ Καιαβξύησλ 

 

πλνπηηθά νη ινγαξηαζκνί εθκεηάιιεπζεο γηα ηελ ηξηεηία 2007, 2008 θαη 2009 κπνξνχλ 

λα παξνπζηαζηνχλ σο  
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Πίλαθαο 6: Αλάιπζε Λνγαξηαζκνύ Δθκεηαιιεύζεσλ & Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο Υ.Κ.Κ. 

2007-2009 

 

ΑΝΑΛΤΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ & ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΔΧ 
(3 ηία 2007 – 2008 - 2009) 

  

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΤ ΔΡΓΑΗΧΝ ΔΣΖ 

  2007 2008 2009 

 χλνιν θχθινπ εξγαζηψλ 1.048.902,83 1.273.548,13 1.063.033,29 

Μείνλ     

- Κφζηνο Πσιεζέλησλ  1.061.185,97 1.248.814,34 810.608,26 

ΜΗΚΣΟ ΚΟΣΟ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ -12.283,14 24.733,79 252.425,03 

Πιένλ άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 283.319,76 268.927,19 97.421,30 

 ΤΝΟΛΟ 271.036,62 293.660,98 349.846,33 

Μείνλ     

- Έμνδα δηνίθεζεο 144.533,95 408.750,98 414.751,14 

- Έμνδα εξεπλψλ 0,00 0,00 0,00 

- Έμνδα δηάζεζεο 195.151,17 31.442,06 36.177,67 

- 
Φφξνη & ηέιε (εθηφο θφξνπ 
εηζνδ) 0,00 0,00 0,00 

- Γηάθνξα έμνδα 0,00 0,00 0,00 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ -68.648,50 -146.532,06 -101.082,48 

Μείνλ     

- Πηζησηηθνί ηφθνη 13.657,90 1.301,00 333,36 

- Γηάθνξα έζνδα 129.775,31 99.362,52 29.036,06 

ΤΝΟΛΟ 74.784,71 -45.868,54 -71.713,06 

     

Μείνλ     

- πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο    

- Λνηπέο δαπάλεο 12.107,49 14.408,16 13.937,39 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΠΡΟ ΣΟΚΧΝ, 
ΑΠΟΒΔΔΧΝ & ΦΟΡΧΝ  62.677,22 -60.276,70 -85.650,45 

     

Μείνλ     

- 
ηφθνη καθξνπξνζέζκσλ 
δαλείσλ 28.426,83 2.204,62 43,93 

- 
ηφθνη βξαρππξνζέζκσλ 
δαλείσλ 0,00 0,00 0,00 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΠΟΒΔΔΧΝ 
& ΦΟΡΧΝ 34.250,39 -62.481,32 -85.694,38 

πλνιηθέο Απνζβέζεηο 214.603,45 253.196,83 224.182,04 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ 34.250,39 -62.481,32 -85.694,38 

Μείνλ     

- 
Τπφινηπα απνηειέζκαηα πξνεγ 
ρξήζεσλ -912.695,22 -878.444,83 -453.789,85 

- 
Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 
πξνεγ. Υξήζεσλ 0,00 -498.049,08 30.888,32 

ΤΝΟΛΟ -878.444,83 -442.877,07 -570.372,55 

Μείνλ     

- Φφξνο εηζνδήκαηνο    

- 
Λνηπνί κε ελζσκαη ζην 
ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θφξνη  10.912,78 1.121,16 

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ -878.444,83 -453.789,85 -571.493,71 
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πσο θαίλεηαη θαη ζηνπο πξναλαθεξζέληεο πίλαθεο, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 

επηρείξεζεο  δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά. 

Παξνπζηάδνπλ δε, ηα ηειεπηαία έηε ζεκαληηθή επηβάξπλζε  σο απνηέιεζκα ηεο 

γεληθφηεξεο πνξείαο ησλ ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ ηθαλνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ιφγσ ηεο κεηαβνιήο θαη ησλ δεδνκέλσλ 

ρηνλφπησζεο. 

Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη ηα ζπλήζε πξνβιήκαηα ησλ ηέσο ακηγψλ Γεκνηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ – κεγαιχηεξα θφζηε ιεηηνπξγίαο απφ ηα απαηηνχκελα, ζπζζψξεπζε 

βαξψλ, θ.ιπ. 

Σα ελ ιφγσ ζπκπεξάζκαηα κάιινλ επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ ην ηζνδχγην ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2010, πνπ θαίλεηαη λα 

παξνπζηάδεη ηελ εμήο θαηάζηαζε: 

 

 

Πίλαθαο 7: Ηζνδύγην Υ.Κ.Κ. 2010 
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           5.2.6  Πεξηγξαθή θαη ζθνπηκόηεηα ηεο Δπέλδπζεο  

 

Ζ εμεηαδφκελε επέλδπζε αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε – αλαλέσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ιεηηνπξγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ ψζηε κε ην πέξαο ησλ έξγσλ 

θαη ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ Κνξίλζνπ – Παηξψλ λα θαηαζηεί εθηθηή ε δηαηήξεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ επηζθεπηψλ, πεξί ησλ 187.000 επηζθεπηψλ, αιιά θαη ε πξνζέιθπζε 

λέσλ απφ ηελ ζπλνιηθή αγνξά-ζηφρν επηζθεπηψλ ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ πνπ αξηζκεί 

πεξί ηνπο 1.440.000.  

Ζ επέλδπζε έρεη σο ζηφρν επίζεο λα πξνζειθχζεη επηζθέπηεο ρηνλνδξφκνπο ησλ 

νπνίσλ νη αλάγθεο απνηεινχλ θχξην γλψκνλα ηεο εηαηξίαο, έηζη ψζηε ε φιε επηρείξεζε 

λα απνηειεί κία κνλάδα εθάκηιιε κε ηηο πιένλ ζχγρξνλεο δηεζλείο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζκνχ πςεινχ επηπέδνπ. Ζ 

πξννπηηθή απηή είλαη ζπλεηδεηή επηινγή ηεο εηαηξίαο ε νπνία έρεη ηελ βεβαηφηεηα φηη ην 

κέιινλ ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη δε ρεηκεξηλνχ 

ηνπξηζκνχ ζηελ ρψξα καο, εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ πξνζέιεπζε ηνπξηζηψλ πςεινχ 

εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ, κε ηε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

αλάινγσλ ππεξεζηψλ. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ απφθαζε γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία, αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ηνπ 

Υ.Κ. δηαδξακάηηζε ν ζπλδπαζκφο ηνπ εμαηξεηηθνχ θπζηθνχ θάιινπο ηεο πεξηνρήο 

θαζψο θαη ε απμεκέλε ηνπξηζηηθή δήηεζε πνπ παξνπζηάδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα  ζηελ 

πεξηνρή ηεο Πεινπνλλήζνπ γηα ρεηκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. πλεπψο, εθηηκάηαη φηη ε 

παξνχζα ρξνληθή ζπγθπξία είλαη ηδαληθή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θίλεζε δεδνκέλνπ φηη ν 

θνξέαο ηεο επέλδπζεο ζα είλαη ζε ζέζε λα εθκεηαιιεπηεί κηα λέα δηαξθψο 

αλαπηπζζφκελε αγνξά φπνπ δελ πθίζηαηαη ηζρπξφο αληαγσληζκφο. 

Δπηπξφζζεηα, ε επηθείκελε νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο Δζληθήο Οδνχ Αζελψλ - 

Παηξψλ, θαη νη παξεκβάζεηο ζηνπο ηνπηθνχο νδηθνχο άμνλεο δηεπθνιχλνπλ ζεκαληηθά 

ηελ πξφζβαζε ζην Υ.Κ. θαη νπζηαζηηθά ζα ιεηηνπξγήζνπλ κφλν ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε 

θαη αμηνπνίεζή ηνπ. 

 

Δπηπιένλ, ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ θαη ν ελ γέλεη εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

αλακέλεηαη λα ηνλψζεη ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο θαη θαηά επέθηαζε νιφθιεξνπ ηνπ 

Ννκνχ Αραίαο αιιά θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γεληθφηεξα. Παξάιιεια, 

ππνινγίδεηαη φηη ηα ηνπηθά θαηαζηήκαηα, εζηηαηφξηα-ηαβέξλεο θαη φιεο νη ζπλαθείο 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο  ζα απμήζνπλ ηα έζνδα ηνπο δεδνκέλεο ηεο πςειήο 

εηζνδεκαηηθήο ζηάζκεο ησλ πειαηψλ επηζθεπηψλ - ρηνλνδξφκσλ.  
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πσο πξναλαθέξζεθε, ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί απφ ηνπο επελδπηέο ζηελ παξνρή 

πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ θαη ηε 

δεκηνπξγία ζηαζεξψλ πειαηψλ. 

Χο πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαζνξίδεηαη ε αληίιεςε πνπ ζρεκαηίδεη ν πειάηεο – 

θαηαλαισηήο φηη ε ππεξεζία ηελ νπνία ιακβάλεη ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ κε βάζε ηα 

πξφηππά ηνπ θαη ηελ ηηκή ηελ νπνία θαιείηαη λα πιεξψζεη γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο.  

Δίλαη ζρεδφλ πξνθαλέο φηη ε πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ 

θιάδν επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ πιηθνηερληθή 

ππνδνκή ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ αηζζεηηθή ησλ ρψξσλ, ην θπζηθφ θάιινο ηεο 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο θαη ηε δηάζεζε ηνπ εθάζηνηε θνξέα λα αθνινπζεί ηηο εμειίμεηο 

θαη ηάζεηο ηεο εγρψξηαο θαη δηεζλνχο αγνξάο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε θαηεχζπλζε πξνο 

ηελ νπνία ν θνξέαο ζα δψζεη εηδηθφ βάξνο φζνλ αθνξά ηελ έληαζε ησλ πξνζπαζεηψλ 

ηνπ γηα πξνζέιθπζε πειαηείαο (εζσηεξηθή – εμσηεξηθή αγνξά, target market), 

εμαξηάηαη απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ, ε νπνία, θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην 

επηρεηξεκαηηθφ ηνπ έλζηηθην θαη ηελ αληίιεςε πνπ έρεη γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ (θαη ζα επεξεάδνπλ) ην άκεζν θαη έκκεζν πεξηβάιινλ ηνπ.   

ηνρεχεηαη επίζεο ε αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο θαη ηηο θαζεκεξηλέο εκέξεο ηεο 

εβδνκάδαο, κε επηζθέςεηο απφ ζρνιεία θαη δηάθνξα γθξνχπ. 

Πέξα απφ ηελ αλακελφκελε αχμεζε ησλ εζφδσλ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αχμεζε ηεο 

επηζθεςηκφηεηαο, ν θνξέαο ζθνπεχεη λα ζπλερίζεη λα εθκεηαιιεχεηαη ηε δπλαηφηεηα 

άληιεζεο εζφδσλ θαη απφ δηάθνξεο πεγέο, φπσο πξαγκαηνπνηεί θαη κέρξη ζήκεξα, 

πξνζθέξνληαο ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή, ρσξίο λα αλακέλεη ηδηαίηεξα έζνδα αιιά θαη θεξδνθνξία.  

 

 

5.2.7   πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Δπέλδπζεο 

 

ην πιαίζην απηφ, ην πξνηεηλφκελν Δπελδπηηθφ Πξφγξακκα αθνξά ζηελ επέθηαζε, 

αλαλέσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ιεηηνπξγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Υηνλνδξνκηθνχ 

Κέληξνπ Καιαβξχησλ.  

Με ηελ πξνηεηλφκελε επέλδπζε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ, 

επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ πνπ ζα πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο εθάκηιιεο ησλ πιένλ ζχγρξνλσλ ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ ηεο Δπξψπεο. Σν 

πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ηηο εμήο θαηεγνξίεο δαπαλψλ, φπσο ζα 

αλαθεξζνχλ ζηελ επφκελε παξάγξαθν: 
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5.2.7.1 Κόζηνο Δπέλδπζεο  

 

Σν πξνηεηλφκελν επελδπηηθφ ζρέδην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 700.000 €. 

Σν επελδπηηθφ ζρέδην αλαιχεηαη σο αθνινχζσο : 

 

Πίλαθαο 8: Δπελδπηηθό ρέδην Υ.Κ.Κ. 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΑΠΑΝΖ 

ΚΟΣΟ 
ΔΠΔΝΓΤΖ 

Γαπάλεο Μειεηψλ     

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ  0 

Πεξηβάιισλ ρψξνο  Βειηίσζε Πηζηψλ Υηνλνδξνκίαο 80.000,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ  80.000,00 

Δηδηθέο Δγθαηαζηάζεηο     
ΤΝΟΛΟ ΔΗΓΗΚΧΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ  0 

Έξγα Τπνδνκήο     

ΤΝΟΛΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΖ   

Κηηξηαθά Γηάθνξεο Κηηξηαθέο Παξεκβάζεηο 60.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΚΣΗΡΗΑΚΑ  60.000,00 € 

Λνηπφο εμνπιηζκφο Ζιεθηξνληθφ Δηζηηήξην 160.000,00 

ΤΝΟΛΟ ΛΟΗΠΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ  160.000,00 

Μεηαθνξηθά Μέζα 
Ορήκαηα Δθρηνληζκνχ θαη Γηάηξσζεο 
πηζηψλ 50.000,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ   50.000,00 

ΑΓΟΡΑ ΓΖ   0 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ   0 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ Βειηίσζε Αλαβαηήξσλ 350.000,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ   700.000,00 
 

 

                                   5.2.7.2  Υξεκαηνδνηηθό ρήκα  

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηεο Δπέλδπζεο: 

 

Πίλαθαο 9: Υξεκαηνδνηηθό ζρήκα Δπέλδπζεο Υ.Κ.Κ. 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΞΗΑ ΠΟΟΣΟ  

ΚΣΗΡΗΑΚΑ 60.000 8,57% 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 350.000 50,00% 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 0 0% 

ΔΗΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 0 0% 

ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 160.000 22,86% 
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ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ 50.000 7,14% 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ 80.000 11,43% 

ΛΟΗΠΔ ΓΑΠΑΝΔ & ΑΓΟΡΑ ΓΖ 0 0% 

ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΖ 0 0% 

ΑΤΛΔ ΠΑΓΗΟΠΟΗΟΤΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ                
(ΜΔΛΔΣΔ ΤΜΒΟΤΛΧΝ ΜΜΔ) 0 0% 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 0 0% 

ΤΝΟΛΟ 700.000 0% 

  

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ ΥΖΜΑ ΠΟΟ ΠΟΟΣΟ 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 700.000 100% 

ΓΑΝΔΗΟ 0 0% 

ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 0 0% 

ΤΝΟΛΟ 700.000 100% 

 

Ο θνξέαο ηεο επέλδπζεο πξνηίζεηαη λα νδεγεζεί ζε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ 

ηεο ΥΙΟΝΟΓΡΟΜΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΟΣΑ. 

Οη πφξνη ζα πξνέιζνπλ είηε απφ κνλνκεξή αχμεζε ηνπ Μ.Κ. απφ ην Γήκν Καιαβξχησλ 

είηε θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ ινηπψλ εηαίξσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Γήκνο 

Καιαβξχησλ επεηδή δηαζέηεη ην 97% ησλ κεηνρψλ δχλαηαη ρσξίο λα κεηαβιεζεί θαη ε 

θηινζνθία ηνπ ππάξρνληνο κεηνρηθνχ ζρήκαηνο, λα πξνρσξήζεη ζηελ αχμεζε ηνπ Μ.Κ. 

ηεο εηαηξίαο, ιακβάλνληαο πάληα ηηο απαηηνχκελεο εγθξίζεηο απφ ηηο επηβιέπνπζεο 

αξρέο. 

 

 

5.2.7.3  Πξννπηηθέο – Βησζηκόηεηα Μνλάδαο 

 

ελάξην πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο: 

Σν ζελάξην πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο. 

ην πιαίζην απηφ αλακέλεηαη κηθξή αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο, 

πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο κέρξη ηψξα πνξείαο ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ, ηεο 

πθηζηάκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά θαη ησλ κέρξη ηψξα απνηειεζκάησλ 

φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζην ηζνδχγην ηνπ Απξηιίνπ 2010. 

 

Δπίζεο ηα δηάθνξα έζνδα αλακέλνληαη λα ζηαζεξνπνηεζνχλ.  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξνζδνθψκελε αχμεζε ηνπ Κ.Δ. θαηά:  

1ν έηνο 4% 
κέζε 

αχμεζε 

2ν έηνο 3% κέζε 
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αχμεζε 

3ν έηνο 3% 
κέζε 

αχμεζε 

4ν έηνο 2% 
κέζε 

αχμεζε 

5ν έηνο 2% 
κέζε 

αχμεζε 

θαη ζρεηίδεηαη κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ηειεπηαίσλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, πνπ έρνπλ 

δεκνζηεπηεί. 

Δπηπιένλ έρεη θαζνξηζηεί απφ ηε Γηνίθεζε ζηφρνο κείσζεο ησλ εμφδσλ δηάζεζεο θαηά 

75.000 € θαη επηπιένλ κείσζεο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ θαηά 10% ζπγθξηηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο 30/6/2009. 

 

 

 5.2.7.4  Πξνβιεπόκελα Έζνδα – Κύθινο Δξγαζηώλ 

 

χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαη κε βάζε ηνλ 

αλακελφκελν αξηζκφ επηζθεπηψλ, πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 5,  πξνβιεπφκελα 

έζνδα ηεο εηαηξείαο αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ σο αθνινχζσο  

 

Πίλαθαο 10: Πξνβιεπόκελα έζνδα Υ.Κ.Κ. 

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

  
ΚΤΚΛΟ 
ΔΡΓΑΗΧΝ 1.105.555 1.138.721 1.172.883 1.196.341 1.220.267 

Πιένλ 
Γηάθνξα 
έζνδα 126.791 126.791 126.791 126.791 126.791 

  ΤΝΟΛΟ 1.232.346 1.265.512 1.299.674 1.323.132 1.347.058 

 

 

 5.2.7.5   Κόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ – πσιήζεσλ 

– δηάζεζεο θαη δηνίθεζεο 

 

Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο ηξεηο (3) είλαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο θφζηνπο: 

1)  ην θφζηνο ηνπ πξνζσπηθνχ  

2) ην θφζηνο πσιεζέλησλ  

3) ηα ινηπά θφζηε – έμνδα 
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εκεηψλεηαη φηη ηα έμνδα δηνίθεζεο αλακέλεηαη λα κεησζνχλ απφ 30,73% ζην 27,84% 

ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ελψ ηα έμνδα δηάζεζεο παξακέλνπλ ζηαζεξά ζε πνζνζηφ θαη 

ίζα κε 3,4%. 

 

Πίλαθαο 11: Αλάιπζε ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο Υ.Κ.Κ. 

ΑΝΑΛΤΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ 

Μείνλ 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

Κφζηνο Πσιεζέλησλ 534.547 557.309 580.754 596.853 613.273 

Έμνδα Γηνίθεζεο 339.751 339.751 339.751 339.751 339.751 

Έμνδα Γηάζεζεο 37.625 38.754 39.916 40.714 41.529 

 

 

5.2.7.6 Πξνβιεπόκελνο ινγαξηαζκόο απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο 

 

Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσλ, πέξαλ 

ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ θφζηνπο πνπ 

αλαθέξζεθαλ, έγηλε ν ππνινγηζκφο ησλ απνζβέζεσλ ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ.  

 

Υξεσζηηθνί ηόθνη  

Γελ πξνβιέπεηαη ε ιήςε λένπ καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο.  

 

Απνζβέζεηο 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ε αμία θηήζεο ησλ παγίσλ 

ηεο λέαο επέλδπζεο (700.000 €), θαζψο θαη ηα πθηζηάκελα πάγηα ηεο εηαηξείαο: 

 

Πίλαθαο 12: Τπνινγηζκόο Απνζβέζεσλ Υ.Κ.Κ. 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΔ 
ΑΠΟΒΔΔΗ     224.182,04 224.182,04 224.182,04 224.182,04 224.182,04 

  ΔΣΖΗΑ ΑΠΟΒΔΖ ΔΠΔΝΓΤΖ (ζε €) 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΤΝΣΔΛΔΣΖ 
ΑΠΟΒΔΖ 

ΑΞΗΑ ΠΡΟ 
ΑΠΟΒΔΖ 1ν Έηνο 2ν  Έηνο 3ν  Έηνο 4ν  Έηνο 5ν  Έηνο 

ΚΣΗΡΗΑΚΑ/ 
ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 8% 140.000 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚ
Ο 
ΔΞΟΠΛΗΜΟ 12% 350.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 

ΛΟΗΠΟ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟ 20% 160.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ 15% 50.000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 
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ΜΔΑ 

ΔΗΓΗΚΔ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ
 15% 0 0 0 0 0 0 

ΔΞΟΓΑ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔ
Χ-ΑΤΛΔ 
ΓΑΠΑΝΔ 20% 0 0 0 0 0 0 

ΤΝΟΛΟ   700.000 316.882 316.882 316.882 316.882 316.882 

 

 

Πίλαθαο 13: Πξόβιεςε Καηαζηάζεσλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο Υ.Κ.Κ. 

 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ & ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 
ΥΡΖΔΧΝ ζε €   

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

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΤ 
ΔΡΓΑΗΧΝ 1.105.555 1.138.721 1.172.883 1.196.341 1.220.267   

Μείνλ:  

Κφζηνο 
Πσιεζέλησλ πξν 
Απνζβέζεσλ 534.547 557.309 580.754 596.853 613.273   

ΜΗΚΣΟ ΚΔΡΓΟ 
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 571.007 581.412 592.129 599.488 606.994   

Μείνλ: Έμνδα Γηνίθεζεο 339.751 339.751 339.751 339.751 339.751   

  

Έμνδα Γηάζεζεο 
(ρσξίο 
Απνζβέζεηο) 37.625 38.754 39.916 40.714 41.529   

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 193.631 202.907 212.462 219.022 225.714   

Πιένλ: Γηάθνξα Έζνδα 126.791 126.791 126.791 126.791 126.791   

Μείνλ: 
Λνηπέο Γαπάλεο 
(θφξνη, ηέιε θιπ) 0 0 0 0 0   

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ 
ΦΟΡΧΝ, ΣΟΚΧΝ & 

ΑΠΟΒΔΔΧΝ 320.422 329.698 339.252 345.813 352.505   

Μείνλ: 

Σφθνη 
πθηζηάκελσλ 
καθξνπξφζεζκσλ 
δαλείσλ 0 0 0 0 0   

  

Σφθνη 
πθηζηάκελσλ 
βξαρππξφζεζκσλ 
δαλείσλ 0 0 0 0 0   

  

Σφθνη 
Καηαζθεπαζηηθήο 
πεξηφδνπ 0 0 0 0 0   

  

Σφθνη 
καθξνπξφζεζκσλ 
δαλείσλ 
επέλδπζεο 0 0 0 0 0   
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Σφθνη 
βξαρππξφζεζκσλ 
δαλείσλ 
επέλδπζεο 2.147 359 370 254 259   

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ 
ΑΠΟΒΔΔΧΝ & ΦΟΡΧΝ 318.275 329.339 338.882 345.559 352.246   

Μείνλ: 
Απνζβέζεηο 
(ζπλνιηθέο) 316.882 316.882 316.882 316.882 316.882   

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ 
ΦΟΡΧΝ 1.393 12.457 22.000 28.677 35.364   

                

 

 

5.2.7.7   Μεηαβνιή  θεθαιαίνπ θίλεζεο 

 

Ζ εηαηξία εηζπξάηηεη άκεζα απφ ηνπο πειάηεο ηεο ην αληίηηκν γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ 

ηνπο παξέρεη, θαηά ζπλέπεηα απαηηνχληαη δηαζέζηκα ζε ηξφθηκα θαη πνηά γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ζαιέ θαζψο θαη δηαζέζηκα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο (κηζζνδνζία, 

ΓΔΖ, ΟΣΔ, θιπ.). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δέρεηαη πίζησζε ηξηάληα εκεξψλ απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, νη αλάγθεο ηεο εηαηξείαο ζε θεθάιαην 

θίλεζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 14: Αλαγθαίν Κεθάιαην Κίλεζεο Υ.Κ.Κ. 

Κεθάιαην Κίλεζεο 
1ν 
Έηνο 

2ν 
Έηνο 

3ν 
Έηνο 

4ν 
Έηνο 

5ν 
Έηνο 

Γεζκεχζεηο γηα:           

  Απνζέκαηα εκπνξεπκάησλ 93.542 2.806 2.890 1.985 2.024 

  Απνζέκαηα εηνίκσλ πξντφλησλ           

  Πηζηψζεηο πξνο πειαηεία 6.990 5.452 5.616 3.856 3.933 

Μείνλ: 
Πηζηψζεηο πξνκήζεηαο 
εκπνξεπκάησλ 62.361 1.871 1.927 1.323 1.350 

  Αλαγθαίν Κεθάιαην Κίλεζεο 38.170 6.387 6.579 4.518 4.608 

  

 

2.5.7.8  Πξόβιεςε Ρνώλ Κεθαιαίσλ 

 

Οη πξνβιεπφκελεο ξνέο θεθαιαίσλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ πεξίνδν ηεο πξψηεο 

πεληαεηίαο κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί. 
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Πίλαθαο 15: Πξνβιεπόκελεο Ρνέο Κεθαιαίσλ Υ.Κ.Κ. 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΡΟΔ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ (ζε €)   

  

Πεξίνδνο 
ζρεδηαζκνύ 
& 
θαηαζθεπήο 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο   

Α.  ΔΗΡΟΔ   

Κέξδε πξν 
απνζβέζεσλ -736.126 

318.27
5 

329.33
9 

338.88
2 

345.55
9 

352.24
6   

Ίδηα ζπκκεηνρή 700.000             

Μαθξνπξφζεζκα 
δάλεηα 0             

Πηζηψζεηο 
πξνκεζεπηψλ 
παγίσλ               

Δληζρχζεηο Γεκνζίνπ 0             

Πψιεζε παγίσλ               

Λνηπέο πεγέο               

ΤΝΟΛΟ Α. -36.126 
318.27

5 
329.33

9 
338.88

2 
345.55

9 
352.24

6   

    

Β.  ΔΚΡΟΔ   

Γαπάλεο επέλδπζεο 700.000             

Λνηπέο 
πξνιεηηνπξγηθέο 
δαπάλεο               

Σφθνη 
θαηαζθεπαζηηθήο 
πεξηφδνπ               

πλήζεηο άιιεο 
επελδχζεηο               

Γαπάλεο θεθαιαίνπ 
θίλεζεο   2.147 359 370 254 259   

Υξενιχζηα λένπ 
επελδπηηθνχ δαλείνπ   0 0 0 0 0   

Υξενιχζηα παιαηψλ 
καθξνπξφζεζκσλ 
δαλείσλ 0 0 0 0 0 0   

Δμππεξέηεζε 
πηζηψζεσλ 
πξνκεζεπηψλ 
(παγίσλ)               

Φφξνη εηζνδήκαηνο   348 3.114 5.500 7.169 8.841   

Μεξίζκαηα   261 1.480 2.749 3.400 3.893   

Ακνηβέο Γ..   209 1.480 2.749 3.400 3.893   

Λνηπέο εθξνέο               

ΤΝΟΛΟ Β. 700.000 2.965 6.433 11.369 14.223 16.885   

    

Γηαθνξά (Α-Β) -736.126 
315.31

0 
322.90

6 
327.51

3 
331.33

6 
335.36

0   
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5.2.8 Αμηνιόγεζε θνπηκόηεηαο Δπέλδπζεο Υηνλνδξνκηθνύ Κέληξνπ 

Καιαβξύησλ κε ηε Μέζνδν ηεο Καζαξήο Παξνύζαο Αμίαο & 

Δζσηεξηθνύ πληειεζηή Απόδνζεο 

 

Βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ απνδνρή ηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ απνηεινχλ νη ππνινγηζκνί ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο θαη ηνπ πληειεζηή 

Δζσηεξηθήο Απφδνζεο.  

 

Ζ κέζνδνο ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο (Κ.Π.Α.) βαζίδεηαη ζηελ απιή αιιά 

ζεκειηψδε αξρή φηη κηα επέλδπζε αμίδεη λα αλαιεθζεί φηαλ ηα ρξήκαηα πνπ απηή ζα 

απνθέξεη ζηνλ επελδπηή ζα είλαη πεξηζζφηεξα απφ εθείλα πνπ απηφο ζα δηαζέζεη 

(αξρηθή επέλδπζε).  

Με ηε κέζνδν ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο (net present value method), φιεο νη 

θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ζην παξφλ (ρξφλνο 0) κε ζπληειεζηή 

πξνεμφθιεζεο ηελ ειάρηζηε απνδεθηή απφδνζε (κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ). 

ηαλ ε Καζαξή Παξνχζα Αμία, ην άζξνηζκα δειαδή ησλ παξνπζψλ αμηψλ φισλ ησλ 

θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ κείνλ ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο, πξνθχπηεη ίζε ή 

κεγαιχηεξε απφ ην κεδέλ (0) , ε πξφηαζε ηεο επέλδπζεο ζα κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή. 

                   λ           

Κ.Π.Α.=  [ΚΣΡη / (1+θ)
η 

 ] – Κ.Δ. 
                           Σ=1 

 

φπνπ, 
Κ.Π.Α.= Καζαξή Παξνχζα Αμία 
Κ.Σ.Ρ.= Καζαξή Σακεηαθή Ρνή ζηελ πεξίνδν η 
Κ.Δ.= Κφζηνο Δπέλδπζεο 
θ= Μέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ (ζπληειεζηήο πξνεμφθιεζεο) 
λ= Αξηζκφο πεξηφδσλ 
 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο δηαρσξίδνληαη θαη αμηνινγνχληαη ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ λένπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ππνινγίδεηαη ν εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο απφδνζεο 

επί ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδπφκελσλ θεθαιαίσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ππνινγίδνληαη νη 

ηακεηαθέο ξνέο ηνπ λένπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαηά ηελ πξψηε 10εηία ιεηηνπξγίαο κεηά 

ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο θαη βάζεη απηψλ ππνινγίδεηαη ν δείθηεο IRR. 

Οη πξφζζεηεο ηακεηαθέο ξνέο ππνινγίδνληαη ζεσξψληαο ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηνο ηεο επηρείξεζεο :   
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 ζηελ πεξίπησζε πινπνίεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο, θαη  

 ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ζπλερίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ρσξίο λα 

πινπνηήζεη ηελ πξνηεηλφκελε επέλδπζε. 

Με ην ζθεπηηθφ απηφ, θαηαξηίδεηαη έλαο ζπγθξηηηθφο πίλαθαο ηακεηαθψλ ξνψλ 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα δχν ζελάξηα : 

(α) Τινπνίεζε ηεο επέλδπζεο 

(β) Με πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο 

πλεπψο, βάζεη ηνπ ηχπνπ 

            λ           

Κ.Π.Α.=  [ΚΣΡη / (1+θ)η  ] – Κ.Δ.   
                Σ=1 

 

 

Κ.Π.Α. = 0, γηα λα πξνθχςεη θαη ν Δζσηεξηθφο πληειεζηήο Απφδνζεο (I.R.R.) 
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Πίλαθαο 16: Πξνβιεπόκελεο Σακεηαθέο Ρνέο Υ.Κ.Κ. 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΡΟΔ 

ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΡΟΔ 

                      

ΠΔΡΗΟΓΟ 
ΤΛΟΠΟΗΖΖ 1ν 2ν 3ν 4ν 5ν 6ν 7ν 8ν 9ν 10ν 

ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΠΔΝΓΤΖ   

ΔΗΡΟΔ                       

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ, ΣΟΚΧΝ & 
ΑΠΟΒΔΔΧΝ 138.535 320.422 329.339 338.882 345.559 352.246 359.555 366.746 374.081 381.563 389.194 

ΔΚΡΟΔ                       

ΓΑΠΑΝΔ ΔΠΔΝΓΤΖ 700.000                     

ΓΑΠΑΝΔ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ   2.147 359 370 254 259 259 259 259 259 259 

ΤΝΟΛΟ ΔΚΡΟΧΝ 700.000 2.147 359 370 254 259 259 259 259 259 259 

ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΑ ΔΠΔΝΓΤΖ                     28.000 

ΤΝΟΛΟ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ ΜΔΣΑ -561.465 318.275 329.339 338.882 345.559 352.246 359.296 366.487 373.822 381.303 416.935 

                        

ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΔΠΔΝΓΤΖ   

ΔΗΡΟΔ                       

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ, ΣΟΚΧΝ & 
ΑΠΟΒΔΔΧΝ 138.535 139.920 141.319 142.732 144.160 145.601 145.601 145.601 145.601 145.601 145.601 

ΔΚΡΟΔ                       

ΓΑΠΑΝΔ ΔΠΔΝΓΤΖ                       

ΓΑΠΑΝΔ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ                       

ΤΝΟΛΟ ΔΚΡΟΧΝ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΝΟΛΟ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ ΠΡΗΝ 138.535 139.920 141.319 142.732 144.160 145.601 145.601 145.601 145.601 145.601 145.601 

Καζαξή Σακεηαθή Ρνή/ κε επέλδπζε α) -700.000 178.355 188.020 196.150 201.399 206.645 213.695 220.886 228.221 235.702 271.334 

Μέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ/ επηηόθην 
πξνεμόθιεζεο θ=10%, λ=10έηε  β) 1 0,9091 0,8264 0,7513 1 0,6209 0,5645 0,5132 0,4665 0,4241 0,3855 

Δηήζηα Καζαξή Παξνχζα Αμία (α x β) -700000 162141 155388 147370 137558 128310 120625 113349 106465 99961 104599 

Κ.Π.Α. (N.P.V.) 523.437 

  Δ..Α. (I.R.R.) 25,66% 
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πσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, ε επέλδπζε  (χςνπο 700.000 

επξψ) θξίλεηαη σο ηθαλνπνηεηηθή, δεδνκέλνπ φηη κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηήζησλ 

πξφζζεησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ εκθαλίδεη ζεηηθή θαζαξή παξνχζα αμία (NPV) 

ίζε πξνο 523.437 επξψ, ρξεζηκνπνηψληαο ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο 10%, ελψ ν 

ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο απφδνζεο (IRR=25,66%) πξνθχπηεη  ζεκαληηθά πςειφηεξνο 

ηνπ 10%. Χο 10% ζεσξήζεθε ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ 

ειάρηζηε απαηηνχκελε απφδνζε απφ ηνλ θνξέα ηεο επέλδπζεο αιιά φζν πςειφηεξνο 

ν εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο απφδνζεο, ηφζν ην θαιχηεξα. 

 
πκπεξαζκαηηθά, 

πξνθχπηεη φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο δχλαηαη λα ζεσξεζεί σο 

πξνβιεκαηηθή γηα ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, αλ θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

ηθαλνπνηεηηθφ γεγνλφο ε κε χπαξμε δαλείσλ απφ Σξάπεδεο. 

Απαηηείηαη γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, 

Α. ν άκεζνο πεξηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο πσιήζεσλ ηνπιάρηζηνλ θαηά 10% θαζψο θαη 

κείσζε ηνπ θφζηνπο δηνίθεζεο θαηά 75.000 € εηεζίσο. 

Β. ε ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ θαη ε επέλδπζε ζε 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ χςνπο 700.000 €, απνβιέπνληαο ζε πςειφηεξα έζνδα θαη εηζξνέο.  

Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ε ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Υηνλνδξνκηθνχ Κέληξνπ 

Καιαβξχησλ είλαη απαξαίηεηε γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε ηε γεληθφηεξε 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πεξηνρήο, αθνχ ην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν 

Καιαβξχησλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

δσήο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Καιαβξχησλ αιιά θαη ηνπ Ννκνχ Αραΐαο γεληθφηεξα. 

 

 
 
5.3 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΖΛΑΗΟ ΛΗΜΝΧΝ 

 
 
5.3.1 Παξνπζίαζε – Παξερόκελεο Τπεξεζίεο - Ο κύζνο ηνπ 

πειαίνπ  
 
Σν πήιαην ησλ Ληκλψλ είλαη έλα ζπάλην δεκηνχξγεκα ηεο θχζεο. Δθηφο απφ ηνπο 

ιαβπξηλζψδεηο δηαδξφκνπο, ηηο κπζηεξηψδεηο ζηνέο θαη ηνπο παξάμελνπο 

ζηαιαθηηηηθνχο ζρεκαηηζκνχο, ην "πήιαην ησλ Ληκλψλ" έρεη θάηη ην απνθιεηζηηθά δηθφ 

ηνπ, πνπ δελ ππάξρεη ζε άιια γλσζηά ζπήιαηα. Δίλαη νη αιιεπάιιειεο θιηκαθσηέο θαη 

κάιηζηα ζε ηξεηο νξφθνπο ιίκλεο ηνπ, πνπ ην θαζηζηνχλ κνλαδηθφ ζην είδνο ηνπ ζηνλ 

θφζκν. 
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Δίλαη παιαηά θνίηε ππφγεηνπ πνηακνχ κε εμεξεπλεκέλν κήθνο 1980 κέηξα. Σνλ 

ρεηκψλα πνπ ιηψλνπλ ηα ρηφληα ην ζπήιαην κεηαηξέπεηαη ζε ππφγεην πνηακφ κε 

θπζηθνχο θαηαξξάθηεο. Καηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο έλα ηκήκα ηνπ ζπειαίνπ μεξαίλεηαη 

θαη απνθαιχπηνληαη πξσηφηππεο δαληεισηέο ιηζσκαηηθέο ιεθάλεο θαη θξάγκαηα 

χςνπο κέρξη θαη 4κ. Σν ππφινηπν ζπήιαην δηαηεξεί κφληκα λεξά ζε 13 γξαθηθέο ιίκλεο.  

ην θάησ φξνθν ηνπ ζπειαίνπ βξέζεθαλ απνιηζσκέλα νζηά αλζξψπνπ θαη δηαθφξσλ 

δψσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηππνπφηακνπ. Σν ηκήκα απηφ πξννξίδεηαη  γηα 

βηνζπειαηνινγηθφ εξγαζηήξην δηεζλνχο πξνβνιήο. 

Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ζπειαίνπ άξρηζε ην 1981 απφ ηνλ Δ.Ο.Σ. (Διιεληθφ Οξγαληζκφ 

Σνπξηζκνχ) θαη ζπλερίζηεθε απφ ηελ πξψελ Κνηλφηεηα Καζηξηψλ. ήκεξα ηελ επζχλε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έρεη ν Γήκνο Κιεηηνξίαο, κε έδξα ηελ Κιεηηνξία ή Μαδέτθα. 

 
Παξερφκελεο Τπεξεζίεο 

Σν αμηνπνηεκέλν κήθνο ηνπ ζπειαίνπ πξνο ην παξφλ αλέξρεηαη ζε 500 κέηξα. 

Πεξηιακβάλεη εγθαηάζηαζε θαιιηηερληθνχ θσηηζκνχ. Ο επηζθέπηεο κπαίλεη ζην 

ζπήιαην απφ ηερλεηή ζήξαγγα, πνπ θαηαιήγεη θαη'  επζείαλ ζην δεχηεξν φξνθν. Οη 

δηαζηάζεηο ηνπ ηκήκαηνο ζα\απηνχ πξνθαινχλ δένο, έθζηαζε, ζαπκαζκφ. Ζ δηάβαζε 

ησλ ιηκλψλ γίλεηαη απφ ππεξπςσκέλεο ηερλεηέο κηθξέο γέθπξεο. 

 

Ο κχζνο ηνπ πειαίνπ 

Ο κχζνο ιεεη πσο νη θφξεο ηνπ βαζηιηά ηεο Σίξπλζαο Πξνίηνπ, Λπζίππε, Ηθηλφε θαη 

Ηθηάλαζζα, θαπρήζεθαλ φηη ήζαλ σξαηφηεξεο απφ ηε ζεά Ήξα θαη πεξηθξφλεζαλ ηε 

ιαηξεία ηνπ Γηνλχζνπ. Ζ ζχληξνθνο ηνπ Γία δε ζπγρψξεζε ηελ αιαδνλεία ηνπο θαη 

ζάιεςε ηα ινγηθά ηνπο, κε ζπλέπεηα λα πηζηέςνπλ πσο ήζαλ δακάιεο θαη ηξέρνληαο ζε 

βνπλά θαη ιηβάδηα ηεο Πεινπνλλήζνπ, κεηαδίδαλε καλία παηδνθηνλίαο ζηηο γπλαίθεο ηεο 

Αξγνιίδαο. Κάπνηε θηάζαλε ζην ζπήιαην ησλ Αξνάλησλ, φπνπ ηηο βξήθε ν 

Μειάκπνδαο θαη ηηο ζεξάπεπζε. ηε ζπλέρεηα ηηο νδήγεζε ζην ρσξηφ Λνπζζνί.   

 

 

5.3.2 θνπνί Σνπξηζηηθήο Δπηρείξεζεο 
 
Οη θνπνί ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο πειαίνπ Ληκλψλ είλαη 

Α) Ζ αμηνπνίεζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πειαίνπ ησλ Ληκλψλ Καζηξηψλ Αραΐαο 

Β) Ζ νξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη εηδηθφηεξα: 
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- Ζ πξνζηαζία κνπζείσλ, κλεκείσλ, ζπειαίσλ θαζψο θαη αξραηνινγηθψλ θαη ηζηνξηθψλ 

ρψξσλ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ ηα νπνία αλήθνπλ ή 

παξαρσξνχληαη ζην δήκν Κιεηηνξίαο 

- Ζ ίδξπζε βηνζπειαηνινγηθνχ εξγαζηεξίνπ 

- Ζ πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ, ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 

- Ζ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ εθφζνλ δελ έρεη εκπνξηθφ ραξαθηήξα 

- Ζ εθαξκνγή πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ, ε 

πξνβνιή ησλ πνιηηηζηηθψλ έξγσλ πνπ παξάγνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, κε ηε ιεηηνπξγία 

δεκνηηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ, ζεαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ, θηιαξκνληθψλ θαη ζρνιψλ 

δηδαζθαιίαο κνπζηθήο, ζρνιψλ ρνξνχ, δσγξαθηθήο, γιππηηθήο θιπ θαζψο θαη κειέηε 

θαη εθαξκνγή πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Ζ δηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ ή ε ζπκκεηνρή ηεο ζε απηά. 

Γ) Ζ νξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

-  Ζ εθαξκνγή πνιηηηθψλ θαη ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο, κε ηελ 

γ.1.1  εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ‘Βνήζεηα ζην πίηη’ θιπ, 

γ.2.2  ιεηηνπξγία παηδηθψλ, βξεθηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, 

γ.3.3  θέληξσλ εκεξήζηαο θξνληίδαο, ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο ειηθησκέλσλ, 

γεξνθνκείσλ 

γ.1.4  κειέηε θαη εθαξκνγή ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ. 

-  Ζ εθαξκνγή πνιηηηθψλ θαη ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα, πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε κέξηκλα, ππνζηήξημε θαη θξνληίδα εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ πξναγσγή ςπρηθήο πγείαο, φπσο δεκηνπξγία 

δεκνηηθψλ ηαηξείσλ, γεξνθνκείνπ, θέληξσλ αγσγήο πγείαο, ππνζηήξημεο θαη 

απνθαηάζηαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία, θέληξσλ ςπρηθήο πγείαο, ζπκβνπιεπηηθήο 

ζηήξημεο ησλ ζπκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη βίαο θαηά ζπλνηθνχλησλ πξνζψπσλ 

θαη θέληξσλ πξφιεςεο θαηά εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. 

-  Ζ κέξηκλα γηα ηε ζηήξημε ησλ νηθνλνκηθά αδχλαησλ δεκνηψλ 

-  Ο ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαη 

δξάζεηο γηα ηελ έληαμε αζίγγαλσλ, παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ, κεηαλαζηψλ θαη 

πξνζθχγσλ ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 
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-  Ζ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κε ηε 

δεκηνπξγία ηνπηθνχ δηθηχνπ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη 

νκάδσλ εζεινληψλ πνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ 

ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ 

-  Ζ πινπνίεζε ή ε ζπκκεηνρή ζε νινθιεξσκέλα ηνπηθά ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα 

δξάζεο θαη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ αλέξγσλ, ζην 

πιαίζην ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ. 

-  πκβνιή ζηελ απνξξφθεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο ηνπο κε ηελ 

αλάπηπμε ζπκβνπιεπηηθψλ δξάζεσλ πνπ παξέρνληαη δσξεάλ πξνο ηνπο αλέξγνπο, κε 

ζηφρν ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ ελζάξξπλζή ηνπο γηα ηελ εμεχξεζε απαζρφιεζεο, 

θαζψο θαη ζηελ πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Γ) Ζ νξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο παηδείαο θαη αζιεηηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

-  Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ. 

-  Ζ ιεηηνπξγία πάξθσλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο. 

-  Ζ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο καδηθνχ αζιεηηζκνχ θαη 

δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη ε δεκηνπξγία αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ. 

Δ) Ζ νξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ ηνκέα Πεξηβάιινληνο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

-  Ζ εθπφλεζε ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ 

θπζηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ θαη 

επξσπατθψλ πνιηηηθψλ. 

-  Ζ αλάπηπμε δξάζεσλ νηθνηνπξηζκνχ εθφζνλ δελ έρνπλ εκπνξηθφ ζθνπφ. 

- Ζ ζπλεξγαζία κε θνξείο ηεο πεξηνρήο ζε δξάζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

(Φνξέαο Γηαρείξηζεο ΥΔΛΜΟΤ – ΒΟΤΡΑΗΚΟΤ, ην ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ηεο 

Κιεηηνξίαο θιπ) 

Ζ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ησλ πεγψλ εληφο ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ηνπ πειαίνπ, ε πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο. 

-  Ζ παξνρή ζπλδξνκήο ζηελ αξκφδηα ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, κε θάζε πξφζθνξν 

κέζν πνπ δηαζέηεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ. 

-  Ζ ιεηηνπξγία δεκνηηθψλ εξγαζηεξίσλ κέηξεζεο ξχπαλζεο. 

Σ) Ζ νξγάλσζε δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο κε ηα φζα νξίδνπλ ζρεηηθά ηα άξζξα 75 θαη 

83 ηνπ λ. 3463/2006 

Ε) Ζ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 
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5.3.3 Έδξα – Πόξνη - Γηνίθεζε Δπηρείξεζεο 

 
Ζ έδξα ηεο επηρείξεζεο νξίδεηαη ην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Καζηξηψλ ηνπ Γήκνπ 

Κιεηηνξίαο. 

 

Πφξνη Δπηρείξεζεο 

- Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Γήκν Κιεηηνξίαο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο 

παξερφκελεο απφ απηήλ ππεξεζίεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

259 ηνπ λ. 3463/ 2006. 

- Ζ ζπκκεηνρή ζε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα απφ ηνπο πφξνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Δζληθψλ Φνξέσλ. 

- Γσξεέο, ρνξεγίεο, θιεξνδνηήκαηα, εληζρχζεηο απφ λνκηθά πξφζσπα 

ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα θαη απφ θπζηθά πξφζσπα. 

- Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηξίηνπο ζρεηηθνχο κε ηνπο θαηαζηαηηθνχο 

ζθνπνχο. 

Γηνίθεζε Δπηρείξεζεο 

Ζ επηρείξεζε δηνηθείηαη απφ επηακειέο (7)κειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν νξίδεηαη 

καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Απφ ηα κέιε απηά ηξεηο 

(3) είλαη αηξεηνί εθπξφζσπνη ηνπ Γήκνπ, έλαο (1) είλαη εθπξφζσπνο θνηλσληθνχ θνξέα. 

Σα ππφινηπα κέιε είλαη δεκφηεο ή θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ πνπ έρνπλ πείξα ή γλψζεηο 

ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο. ηελ πεξίπησζε ησλ αηξεηψλ κειψλ έλα 

κέινο εμ απηψλ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηνςεθία. 

ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζα πξνζηίζεηαη θαη εθπξφζσπνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ (ρσξίο αιιαγή ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο) φηαλ ε επηρείξεζε απαζρνιεί 

πεξηζζφηεξνπο απφ είθνζη εξγαδφκελνπο, ζε αληηθαηάζηαζε ελφο δεκφηε ή θαηνίθνπ 

ηνπ δήκνπ. 

 
 

5.3.4 ηνηρεία πθηζηάκελεο ππνδνκήο επηρείξεζεο 
 
πλνπηηθά νη ινγαξηαζκνί εθκεηάιιεπζεο γηα ηελ εμαεηία 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 

θαη 2009 κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ σο  
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Πίλαθαο 17: Ηζνινγηζκνί Δηαηξηθώλ Υξήζεσλ πειαίνπ Ληκλώλ 

 

ΗΟΛΟΓΗΜΟΗ ΔΣΑΗΡΗΚΧΝ ΥΡΖΔΧΝ ΠΖΛΑΗΟΤ ΛΗΜΝΧΝ  
   2004 2005 2006 2007 2008 2009 

  ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ   

Β 
ΔΞΟΓΑ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ            

  
Λνηπά έμνδα 
εγθαηαζηάζεσο 3.729,75 5.729,75 5.729,75 5.729,75 5.729,75 5.729,75 

              

Γ 
ΠΑΓΗΟ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ            

  
Δλζώκαηεο 
αθηλεηνπνηήζεηο            

  Γήπεδα-Οηθνπεδα 71.817,54 71.817,54 71.817,54 71.817,54 71.817,54 71.817,54 

  Κηίξηα & ηερληθά έξγα 683.592,21 685.992,21 685.992,21 723.091,06 751.469,57 764.719,34 

  

Μεραλήκαηα-
Σερληθέο 
εγθαηαζηάζεηο 68.653,54 68.653,54 69.154,11 71.976,21 72.291,21 72.291,21 

  
Έπηπια & ινηπφο 
εμνπιηζκφο 78.531,30 79.809,66 80.166,87 81.991,10 85.622,48 87.091,79 

  

Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ 
εθηέιεζε θαη 
πξνθαηαβνιέο 132.418,59 132.418,59 132.418,59 132.418,59 132.418,59 132.418,59 

  
χλνιν 
αθηλεηνπνηήζεσλ 

1.035.013,
18 

1.038.691,
54 

1.039.549,
32 

1.081.294,
50 

1.113.619,
39 

1.128.338,
47 

  

πκκεηνρέο & άιιεο 
καθξνπξόζεζκεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέ
ο απαηηήζεηο            

  
πκκεηνρέο ζε ινηπέο 
επηρεηξήζεηο 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

  

Λνηπέο 
καθξνπξ/ζκεο 
απαηηήζεηο 768,89 768,89 768,89 768,89 768,89 768,89 

   818,89 818,89 818,89 818,89 818,89 818,89 

  
ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΗΟΤ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 433.407,89 383.670,19 347.575,33 367.421,54 371.991,80 356.474,07 

Γ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ            

  Απνζέκαηα            

  Δκπνξεχκαηα 11.870,41 12.390,04 12.955,64 13.914,72 13.190,53 16.453,64 

  Απαηηήζεηο            

  Υξεψζηεο δηάθνξνη 7.369,44 3.149,87 4.540,18 7.132,05 7.082,23 718,08 

   7.369,44 3.149,87 4.540,18 7.132,05 7.082,23 718,08 

  Υξεόγξαθα            

  Λνηπά ρξεφγξαθα 319.689,65          

  Γηαζέζηκα            

  Σακείν 8.741,28 6.784,32 20.091,92 8.024,13 3.714,32 8.187,49 

  
Καηαζέζεηο φςεσο 
θαη πξνζεζκίαο 88.516,70 471.884,36 514.266,45 517.743,09 538.489,53 592.432,49 

  χλνιν δηαζεζίκσλ 97.257,98 478.668,68 534.358,37 525.767,22 542.203,85 600.619,98 
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ΤΝΟΛΟ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ
 ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 
(Β+Γ+Γ) 436.187,48 494.208,59 551.854,19 546.813,99 562.476,61 617.073,62 

  
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 869.595,46 877.878,88 899.429,62 914.235,63 934.468,51 973.547,79 

              

  

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 
ΣΑΞΔΧ 
ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ            

  
Αιιφηξηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,03 0,04 0,05 0,05 0,02 0,02 

  

Υξεσζηηθνί ινγ/κνί 
εγγπήζεσλ θαη 
εκπξάγκαησλ 
αζθαιεηψλ 8.210,26 48.210,26 28.210,26 28.210,26 28.210,26 28.210,26 

   8.210,29 48.210,30 28.210,26 28.210,31 28.210,28 28.210,28 

  ΠΑΘΖΣΗΚΟ   

Α ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ            

  Δηαηξηθό Κεθάιαην            

  Καηαβεβιεκέλν 554.884,12 554.884,12 554.884,12 554.884,12 554.884,12 554.884,12 

  
Απνζεκαηηθά 
θεθάιαηα            

  Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 12.696,76 12.892,69 13.712,69 15.097,69 16.054,69 18.192,52 

  Έθηαθηα απνζεκαηηθά 1.627,50 1.627,50 1.627,50 1.627,50 1.627,50 1.627,50 

  

Αθνξνιφγεηα 
απνζεκαηηθά εηδηθψλ 
δηαηάμεσλ λφκσλ 67.822,29 67.822,29 67.822,29 67.822,29 67.822,29 67.822,29 

   82.146,55 82.342,48 83.162,48 84.547,48 85.504,48 87.642,31 

  
Απνηειέζκαηα εηο 
λένλ            

  
Τπφινηπν θεξδψλ 
ρξήζεσο εηο λένλ 170.931,44 174.653,94 190.213,96 216.471,64 234.641,74 275.260,56 

  
ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ 
ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 807.962,11 811.880,54 828.260,56 855.903,24 875.030,34 917.786,99 

Γ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ            

  
Βξαρππξόζεζκεο 
ππνρξεώζεηο            

  Πξνκεζεπηέο 758,32 2.427,80 1.011,50 1.545,50 1.660,86 1.606,50 

  
Τπνρξεψζεηο απφ 
θφξνπο-ηέιε 7.057,07 9.912,58 19.804,50 16.514,02 12.654,98 14.660,89 

  
Αζθαιηζηηθνί 
νξγαληζκνί 10.397,46 11.170,91 17.479,46 11.551,72 18.233,13 17.415,24 

  Πηζησηέο δηάθνξνη 2.242,00 5.461,00 -  2.320,50 2.380,00 

   20.454,85 28.972,29 38.295,46 29.611,24 34.869,47 36.062,63 

  
ΤΝΟΛΟ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 20.454,85 28.972,29 38.295,46 29.611,24 34.869,47 36.062,63 

Γ  

ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ 
ΛΟΓ/ΜΟΗ 
ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ            

  
Έζνδα επφκελσλ 
ρξήζεσλ 41.178,50 37.026,05 32.873,60 28.721,15 24.568,70 20.416,25 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 
(Α+Γ+Γ) 869.595,46 877.878,88 899.429,62 914.235,63 934.468,51 974.265,87 
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ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 
ΣΑΞΔΧ 
ΠΗΣΧΣΗΚΟΗ            

  

Γηθαηνχρνη αιιφηξησλ 
πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ 0,03 0,04 0,05 0,05 0,02 0,02 

  

Πηζησηηθνί ινγ/κνί 
εγγπήζεσλ θαη 
εκπξάγκαησλ 
αζθαιεηψλ 8.210,26 48.210,26 28.210,26 28.210,26 28.210,26 28.210,26 

    8.210,29 48.210,30 28.210,26 28.210,31 28.210,28 28.210,28 

 
 
Δπίζεο νη Καηαζηάζεηο Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο γηα ηελ εμαεηία 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα σο: 

 
Πίλαθαο 18: Καηαζηάζεηο Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο πειαίνπ Ληκλώλ  

 

  

ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΔΧ                                                 
ΠΖΛΑΗΟΤ ΛΗΜΝΧΝ 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

  
Απνηειέζκαηα 
εθκεηαιιεύζεσο   

  
Κχθινο εξγαζηψλ 
(πσιήζεηο) 388.480,89 425.588,09 426.752,60 390.588,27 402.253,30 

460.503,
76 

Μείνλ: 
Κφζηνο 
πσιήζεσλ 226.727,34 248.237,18 254.371,58 227.641,30 242.271,67 

267.518,
22 

  
Μηθηά 
Απνηειέζκαηα 161.753,55 177.350,91 172.381,02 162.941,97 159.981,63 

192.985,
54 

Πιένλ: 
Άιια έζνδα 
εθκεηαιιεχζεσο 5.836,90 4.776,38 5.158,04 5.905,99 5.609,22 6.224,05 

  ΤΝΟΛΟ 167.590,45 182.127,29 177.539,06 168.847,96 165.590,85 
199.209,

59 

ΜΔΗΟΝ 

Έμνδα 
δηνηθεηηθήο 
ιεηηνπξγίαο 143.266,38 148.485,94 146.690,59 129.044,78 151.212,41 

156.932,
83 

  

Έμνδα 
ιεηηνπξγίαο 
δηάζεζεο 11.560,80 28.425,19 15.145,34 22.492,63 13.626,71 

15.189,4
7 

    154.827,18 176.911,13 161.835,93 151.537,41 164,839,12 
172.122,

30 

  

ΜΔΡΗΚΑ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣ
Α 
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤ
ΔΧ 12.763,27 5.216,16 15.703,13 17.310,55 751,73 

27.087,2
9 

ΠΛΔΟΝ 
Έζνδα 
ζπκκεηνρψλ 2,00 2,00 2,25 2,40 2,60 2,00 

  
Έζνδα 
ρξενγξάθσλ 6.098,02 496,40 -       

  
Πηζησηηθνί ηφθνη 
& ζπλαθή έζνδα 1.645,83 7.328,22 11.806,19 21.007,85 24.937,61 

14.941,1
3 

    7.745,85 7.826,62 11.808,44 21.010,25 24.940,21 14.941,1
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3 

Μείνλ: 
Υξεσζηηθνί ηφθνη 
& ζπλαθή έμνδα 49,14 68,2 58,8 70,45 72,4 73,2 

    7.696,71 7.758,42 11.749,64 20.939,80 24.867,81 
14.869,9

3 

  

ΟΛΗΚΑ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣ
Α 
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤ
ΔΧ 20.459,98 12.974,58 27.452,77 38.250,35 25.619,54 

41.957,2
2 

ΠΛΔΟΝ 
Έθηαθηα 
απνηειέζκαηα             

  
Έθηαθηα θαη 
αλφξγαλα έζνδα 58,49 70,38 22,9 70,83 51,41 2.535,20 

Μείνλ: 
Έθηαθηα θαη 
αλφξγαλα έμνδα 0 80,44 2.917,60   2,05 1.735,77 

  

Έμνδα 
πξνεγνχκελσλ 
ρξήζεσλ       242,89     

    58,49 -10,06 -2.894,70 -172,06 49,36 799,43 

  

Οξγαληθά & 
έθηαθηα 
απνηειέζκαηα 20.518,47 12.964,52 24.558,07 38.078,29 25.668,90 

42.756,6
5 

                

ΜΔΗΟΝ 

χλνιν 
απνζβέζεσλ 
πάγησλ ζηνηρείσλ 52.822,82 55.416,05 36.952,64 21.898,97 27.754,63 

30.236,8
1 

Μείνλ: 

Οη απφ απηέο 
ελζσκαησκέλεο 
ζην ιεηηνπξγηθφ 
θφζηνο 58.822,82 55.416,05 36.952,64 21898,97 27.754,63 

30.236,8
1 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
ΚΑΘΑΡΑ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
(ΚΔΡΓΖ) ΥΡΖΔΧ πξν 
θόξσλ 20.518,47 12.964,52 24.558,07 38.078,29 25.668,90 

42.756,6
5 

 
Απφ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ρξήζεσλ ηνπ πειαίνπ Ληκλψλ, πξνθχπηεη ε άπνςε 

γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη δηνίθεζε. Παξαηεξείηαη Γεληθή Ρεπζηφηεηα ζε πςειά 

επίπεδα, εθφζνλ απφ ηε δηαίξεζε ηνπ Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ δηα ηηο 

Βξαρπρξφληεο Τπνρξεψζεηο πξνθχπηεη φηη ππάξρεη πάξα πνιχ κεγάιν ‘πεξηζψξην 

αζθαιείαο’ ησλ βξαρπρξφλησλ δαλεηζηψλ ηεο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα 21,32 θνξέο 

κπνξνχζε λα θαιχςεη ε επηρείξεζε κε ηα ηξέρνληα ξεπζηνπνηήζηκά ηεο, ηηο 

βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο ηεο ην 2004, 17,05 θνξέο ην 2005, 14,41 θνξέο ην 2006, 

18,46 θνξέο ην 2007, 16,13 θνξέο ην 2008 θαη 17,11 θνξέο ην 2009.  

Ζ πλνιηθή Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα, παξέρεη ελδείμεηο γηα ην πφζν ε επηρείξεζε 

ρξεζηκνπνηεί εληαηηθά ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεί ηηο 

πσιήζεηο ηεο. Σν πήιαην Ληκλψλ ζεκεηψλεη δείθηε πλνιηθήο Κπθινθνξηαθήο 

Σαρχηεηαο 0,50 ην 2005, 0,49 ην 2006, 0,44 ην 2007, 0,45 ην 2008 θαη 0,50 ην 2009. Ζ 



 

 90 

απνηειεζκαηηθφηεηα απηή κπνξεί λα επηζεκαλζεί θαη απφ ην δείθηε Μηθηνχ Πεξηζσξίνπ 

Κέξδνπο ν νπνίνο είλαη αξθεηά ρακειφο, αλ θαη δηαρξνληθά ζεκεηψλεη κηα κηθξή αχμεζε 

φηαλ ην 2004 είλαη 5,2%, ην 2005 είλαη 3%, ην 2006 είλαη 5,7%, ην 2007 είλαη 9,7%, ην 

2008 είλαη 6,3% θαη ην 2009 είλαη 9,2%. 

Ζ Απνδνηηθφηεηα ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, ε δηαίξεζε ησλ Κεξδψλ κεηά θφξσλ κε ην 

κέζν φξν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, απνθαιχπηεη ην πνζνζηφ αμηνπνίεζεο ησλ Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα παξάγεη Καζαξά Κέξδε θαη ζεκεηψλεηαη ην 2005 

ζην 1,6%, ην 2006 ζηα 2,99%, ην 2007 ζηα 4,52%, ην 2008 ζηα 2,96% ελψ ην 2009 

ζηα 4,76%. ζν κεγαιχηεξν ην πνζνζηφ απηφ, ηφζν ην θαιχηεξν. 

 
 
5.4 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ 
 
Σνπξηζηηθή επηρείξεζε κε έδξα ηελ Αζήλα, απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζε ηνπξηζηηθή 

επέλδπζε αλέγεξζεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν Kalavrita Canyon 

Hotel & Spa. Ζ κνλάδα ηέζεθε σο ππνθαηάζηεκα ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο μεθίλεζε ην Γεθέκβξην ηνπ έηνπο 2010. Σν θαηάιπκα αλήθεη ζηελ Α 

Καηεγνξία, Ξελνδνρείν Κιαζζηθνχ Σχπνπ θαη ραξαθηεξίδεηαη ηεζζάξσλ (4) αζηέξσλ.  

 

 

5.4.1 Οηθόπεδν 

 

Σν μελνδνρείν αλεγέξζε ζε νηθφπεδν πνπ βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Δζληθήο 

Αληηζηάζεσο θαη θαιηζά, ζηα Καιάβξπηα. Σν νηθφπεδν έρεη εκβαδφλ 1.014,67 η.κ. κε 

Γ 2,1 θαη Κ 0,7 ελψ ην θηίξην βάζεη ηεο εγθεθξηκέλεο απφ ηνλ Δ.Ο.Σ. αξρηηεθηνληθήο 

κειέηεο έρεη πξαγκαηνπνηνχκελν ζπλνιηθφ εκβαδφλ 2.126,00 η.κ. < 2.130,80 η.κ. πνπ 

είλαη ην κέγηζην επηηξεπφκελν εκβαδφλ. Σν νηθφπεδν αλήθεη ζε κεηφρνπο νη νπνίνη ην 

ζπλεηζέθεξαλ ζηελ ηνπξηζηηθή εηαηξεία. 

  

 

5.4.2 Σερληθή Πεξηγξαθή Έξγνπ 

 

Σν θηίξην είλαη ηεζζάξσλ (4) νξφθσλ, 2 ππνγείσλ, ηζνγείνπ θαη 2 νξφθσλ δσκαηίσλ 

δηακνλήο, παηάξη θαη ζηέγε. Γηαζέηεη 38 δσκάηηα γηα θηινμελία, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

28 δίθιηλα (απιά, αλαβαζκηζκέλα, πξνδηαγξαθψλ γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο), 8 

ηξίθιηλα, 3 ζνπίηεο ήηνη ζπλνιηθά 87 θιηλψλ. 
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Σν 2ν ππφγεην θαηαιακβάλεη ην ζχλνιν ηνπ νηθνπέδνπ θαη έρεη απνθιεηζηηθή ρξήζε 

γθαξάδ δπλακηθφηεηαο 23 ζέζεσλ (2 ζέζεηο ΑΜΚ) ελψ ην 1ν ππφγεην θαηαιακβάλεη ην 

ηκήκα ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο θάιπςεο κε εκβαδφλ 708,76 η.κ. θαη πεξηιακβάλεη 2 

Αίζνπζεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ εκβαδνχ 214,45 η.κ. θαη 105,12 η.κ. κε δπλαηφηεηα 

ζπλέλσζεο, έλα κηθξφ ρψξν spa κε εκβαδφλ 30,53 η.κ. θαζψο επίζεο θαη 

απαηηνχκελνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο ηνπ μελνδνρείνπ ήηνη W.C. αλδξψλ-γπλαηθψλ 

θνηλνχ, W.C. απνδπηήξηα αλδξψλ - γπλαηθψλ πξνζσπηθνχ, πιπληήξην, ιεβεηνζηάζην 

θαη δεμακελή θαπζίκσλ, office θαη ιηλνζήθε, γεληθή απνζήθε θαη ιηλνζήθε θαη ηέινο 

απνζήθε επίπισλ. 

Σν ηζφγεην έρεη εκβαδφλ θιεηζηψλ ρψξσλ 652,27 η.κ., εκηππαίζξην ρψξν 22,05 η.κ. θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ θχξηα είζνδν κε ηελ reception θαη ηνλ απαηηνχκελν ρψξν ππνδνρήο-

αλακνλήο, γξαθείν θαη ηειεθσληθφ θέληξν, εζηηαηφξην κε ην καγεηξίν, ηελ απνζήθε ηνπ 

καγεηξίνπ θαη ηελ είζνδν ππεξεζίαο θαη ηέινο ην ρψξν ηνπ θαζηζηηθνχ-ζαινληνχ θαη ηνπ 

κπαξ κε αλεμάξηεηε είζνδν ηξνθνδνζίαο. 

Ο 1νο φξνθνο έρεη εκβαδφλ 680,72 η.κ. θαη πεξηιακβάλεη 3 κνλφθιηλα δσκάηηα, 12 

δίθιηλα δσκάηηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 2 γηα ΑΜΚ, 3 ηξίθιηλα δσκάηηα θαη 1 ζνπίηα 3 

αηφκσλ, ήηνη ζχλνιν νξφθνπ 19 δσκάηηα κε δπλακηθφηεηα 39 θιίλεο ελψ επίζεο 

πεξηέρεη έλα θαζηζηηθφ, έλα office θαη κηα ιηλνζήθε νξφθνπ. 

Ο 2νο φξνθνο καδί κε ην παηάξη έρεη εκβαδφλ 793,75 η.κ. θαη πεξηιακβάλεη 3 κνλφθιηλα 

δσκάηηα, 4 δίθιηλα δσκάηηα, 3ηξίθιηλα δσκάηηα, 8 ζνπίηεο 3 αηφκσλ θαη 1 ζνπίηα 4 

αηφκσλ, ήηνη ζχλνιν νξφθνπ 19 δσκάηηα κε δπλακηθφηεηα 48 θιίλεο ελψ επίζεο 

πεξηέρεη έλα θαζηζηηθφ, έλα office θαη κηα ιηλνζήθε νξφθνπ. 

Σν θηίξην δηαζέηεη 2 ππξήλεο θαηαθφξπθεο θπθινθνξίαο, ηνλ θπξίσο ππξήλα θαη ηνλ 

ππξήλα ππεξεζίαο, πνπ ην δηαηξέρνπλ θαζ’φιν ην χςνο ηνπ απφ ην Β’ ππφγεην κέρξη 

θαη ηνλ 2ν φξνθν. Δπίζεο δηαζέηεη, πέξαλ ηεο θπξίσο εηζφδνπ ηνπ μελνδνρείνπ πνπ 

ρσξνζεηείηαη ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Δζλ. Αληηζηάζεσο & θαιηζά, μερσξηζηή είζνδν 

ππεξεζίαο επί ηεο νδνχ θαιηζά πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο ηξνθνδνζίαο ηνπ 

εζηηαηνξίνπ αιιά θαη ησλ απνζεθψλ ζην Α’ ππφγεην θαη δεχηεξε μερσξηζηή είζνδν 

ηξνθνδνζίαο επί ηεο νδνχ Δζλ. Αληηζηάζεσο γηα ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ηνπ ρψξνπ 

ηνπ κπαξ αιιά θαη ηεο αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζην Α’ ππφγεην. 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ θηηξίνπ ππαθνχεη κελ ζηηο δεζκεχζεηο πνπ δηέπνπλ ην ζχλνιν ηνπ 

ηζηνξηθνχ θέληξνπ ησλ Καιαβξχησλ αιιά θηινδνμεί λα ηηο εθθξάζεη ρσξηθά κε 

ζχγρξνλν ηξφπν. Έηζη ην θηίξην ηππνινγηθά δηαηεξεί ην αξρέγνλν ζρήκα ‘Γ’ πνπ έρεη 

άκεζεο αλαθνξέο ζηελ παξαδνζηαθή Διιεληθή αξρηηεθηνληθή θαη εθθξάδεηαη κέζσ ηεο 

κάδαο ηνπ θαη ηεο θιεηζηφηεηάο ηνπ. ην επίπεδν ησλ πιηθψλ ρξεζηκνπνηεί πιηθά θαηά 

βάζε πξσηνγελή φπσο ε πέηξα, ν παξαδνζηαθφο ζνβάο κε ρξψκα θαη ην μχιν. 
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Πίλαθαο 19: Αλάιπζε θόζηνπο Δπέλδπζεο Ξελνδνρεηαθήο Μνλάδαο Καιαβξύησλ 

ΑΝΑΛΤΖ ΚΟΣΟΤ ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ζε 

επξώ (€) 

Κηηξηαθέο Δγθαηαζηάζεηο & Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο 1.670.193,00 € 

χλνιν Δηδηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 802.000, 00 € 

Ξελνδνρεηαθφο εμνπιηζκφο 1.666.314, 00 € 

Μεηαθνξηθά Μέζα 81.453, 00 € 

Αγνξά Σερλνγλσζίαο & Λνηπφο εμνπιηζκφο 72.479, 00 € 

Έξγα Τπνδνκήο 100.000, 00 € 

Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ 100.000, 00 € 

Γαπάλεο Μειεηψλ & Ακνηβέο πκβνχισλ 108.000, 00 € 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΗΥΤΟΜΔΝΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 4.600.720, 00 € 

 
 

5.4.3 Υξεκαηνδόηεζε Δπέλδπζεο 
 
Ο ππνινγηζκφο ηνπ πνζνζηνχ επηρνξήγεζεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αλαπηπμηαθνχ 
λφκνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Δπίζεο, ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη θαη 
ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηεο επέλδπζεο. 

 
Πίλαθαο 20: Τπνινγηζκόο πνζνζηνύ Δπηρνξήγεζεο Δπέλδπζεο Ξελνδνρεηαθήο 
Μνλάδαο Καιαβξύησλ 

 
ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΟΣΟΤ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ Ν.3299/ 2004 άξζξν 4 §1α , Ν.3299/2004, 
άξζξν 4 §1α (1εο & 3εο δέζκεο θηλήηξσλ) 

 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΘΡΟΗΕΟΜΔΝΧΝ ΠΟΟΣΧΝ ΔΝΗΥΤΖ 
 

 
ΠΟΟΣΟ % 

Η.  ΑΡΥΗΚΖ ΔΠΔΝΓΤΖ  

α. πνζνζηφ (Ν.3299/2004 άξζξν 4§1) 25,00 % 

β. επηπιένλ πνζνζηφ (+5%) γηα κηα απφ ηηο παξαθάησ 
πεξηπηψζεηο (Ν.3299/2004 άξζξν 4§1α) 

 

Δγθαηάζηαζε ζε Β.Δ.ΠΔ.  

Ίδξπζε μελνδνρείνπ 4* ή 5* 5,00 % 

Μεηαηξνπή παξαδνζηαθνχ ή δηαηεξεηένπ ζε μελνδνρείν  

Δθζπγρξνληζκφ μελνδνρείνπ κε αλαβάζκηζε ηνπ ζε θαηεγνξία 4 ή 
5 αζηέξσλ 

 

Δθζπγρξνληζκφο μελνδνρείνπ παξαδνζηαθνχ ή δηαηεξεηένπ  

Δγθαηάζηαζε ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο ζε Π.Ο.Σ.Α.  

Νεντδξπφκελνο Φνξέαο  

γ. ΤΝΟΛΟ (α+β) 30,00 % 

δ. ΑΝΧΣΑΣΟ ΠΟΟΣΟ ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝΖ ΔΝΗΥΤΖ ΒΑΔΗ 
ΣΟΤ ΥΑΡΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΔΝΗΥΤΔΧΝ 

55,00 % 

ε. ΠΟΟΣΟ ΔΝΗΥΤΖ 
εάλ ην πνζνζηφ (γ) είλαη κεγαιχηεξν ηνπ πνζνζηνχ (δ), ηφηε 
γξάθνπκε ην πνζνζηφ (δ), δηαθνξεηηθά γξάθνπκε ην πνζνζηφ (γ) 

30,00 % 

ζη. ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΠΟΟΣΟ +5% ή +15% σο Μ.Μ.Δ. (άξζξν 4§3) 
ή 0% σο Μεγάιε επηρείξεζε 

15,00 % 

ε. ΤΝΟΛΟ (ε+ζη) 45,00 % 

ζ. ΑΝΧΣΑΣΟ ΠΟΟΣΟ ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝΖ ΔΝΗΥΤΖ ΒΑΔΗ 
ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 4§4 Ν.3299/2004 

55,00 % 

η. ΣΔΛΗΚΟ ΠΟΟΣΟ ΔΝΗΥΤΖ 45,00 % 
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εάλ ην πνζνζηφ (ε) είλαη κεγαιχηεξν ηνπ πνζνζηνχ (ζ), ηφηε 
γξάθνπκε ην πνζνζηφ (ζ), δηαθνξεηηθά γξάθνπκε ην πνζνζηφ (ε) 

ΗΗ. ΓΑΠΑΝΔ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ ΑΜΟΗΒΔ ΤΜΒΟΤΛΧΝ 
ΤΝΓΔΟΜΔΝΔ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΔΝΓΤΖ (κφλν γηα ΜΜΔ) 

45,00 % 

ΠΟΟΣΟ ΔΝΗΥΤΖ 45,00 % 

 
 
Πίλαθαο 21: Υξεκαηνδόηεζε Δπέλδπζεο Ξελνδνρεηαθήο Μνλάδαο Καιαβξύησλ 

 
α. ΑΡΥΗΚΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 

α1. ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΔΠΔΝΓΤΖ    

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ΤΝΟΛΟ (α1) 

Πνζφ εληζρπφκελεο επέλδπζεο 4.292.720 €  4.292.720 € 

Πνζνζηφ ηδίαο ζπκκεηνρήο % 25%   

Πνζφ ηδίαο ζπκκεηνρήο 1.073.180 €  1.073.180 € 

Πνζνζηφ επηρνξήγεζεο % 45%   

Πνζφ επηρνξήγεζεο 1.931.724 €  1.931.724 € 

Πνζνζηφ δαλείνπ % 30%   

Πνζφ δαλείνπ 1.287.816 €  1.287.816 € 

Β. ΓΑΠΑΝΔ ΜΔΛΔΣΧΝ & ΑΜΟΗΒΔ ΤΜΒΟΤΛΧΝ ΤΝΓΔΟΜΔΝΔ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΔΝΓΤΖ (κόλν 
ΜΜΔ) 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ΤΝΟΛΟ (β) 

Πνζφ εληζρπφκελεο επέλδπζεο 308.000 €  308.000 € 

Πνζνζηφ ηδίαο ζπκκεηνρήο % 25%   

Πνζφ ηδίαο ζπκκεηνρήο 77.000 €  77.000 € 

Πνζνζηφ επηρνξήγεζεο% 45%   

Πνζφ ελίζρπζεο 138.600 €  138.600 € 

Πνζφ δαλείνπ 92.400 €  92.400 € 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΑ ΥΖΜΑΣΑ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΡΥΗΚΖ 
ΔΠΔΝΓΤΖ 

ΓΑΠΑΝΔ 
ΜΔΛΔΣΧΝ & 
ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

ΤΝΟΛΟ (γ) 

Πνζφ εληζρπφκελεο 4.292.720 € 308.000 € 4.600.720 € 

Πνζνζηφ ηδίαο ζπκκεηνρήο % 25% 25% 25% 

Πνζφ ηδίαο ζπκκεηνρήο 1.073.180 € 77.000 € 1.150.000 € 

Πνζνζηφ επηρνξήγεζεο % 45% 45% 45% 

Πνζφ επηρνξήγεζεο 1.931.724 € 138.600 € 2.070.324 € 

Πνζνζηφ δαλείνπ % 30% 30% 30% 

Πνζφ δαλείνπ 1/287.816 € 92.400 € 1.380.216 € 

 
 

5.4.4 Πξνβιεπόκελε Πιεξόηεηα 
 
Ζ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζα βαζηζηεί ζηε 

ζπλεξγαζία κε hotel operators, κεγάια ηνπξηζηηθά θαη ζπλεδξηαθά γξαθεία. Απηφ δηφηη ε 

δηαθίλεζε ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνλφηεηαο ησλ ηνπξηζηψλ παγθνζκίσο ειέγρεηαη απφ 

ηνπο ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο. ηελ Διιάδα πνπ δέρεηαη θπξίσο ηνπξηζκφ απφ 

επξσπατθέο ρψξεο, νη ζεκαληηθφηεξνη ‘tour operators’ ησλ ρσξψλ απηψλ θαζνξίδνπλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ φγθν ησλ ηνπξηζηψλ πνπ ζα επηζθεθζνχλ θάζε ρξφλν ηε ρψξα 
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καο, θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ θαηαλνκή ηνπο ζηηο πεξηνρέο θαη ηα μελνδνρεία ηεο 

ρψξαο. 

Σν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο είλαη ηφζν ε κεγάιε εκπεηξία πνπ 

δηαζέηνπλ νη κέηνρνη ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ αθνχ δξαζηεξηνπνηνχληαη εδψ θαη 

πνιιά ρξφληα ζηνλ ηνκέα ηεο δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ. Ζ ελαζρφιεζε ηνπ γξαθείνπ κε 

ην ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ ζα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά θαζψο εχθνια ζα κπνξεί λα 

πξνσζεζεί ην ελ ιφγσ μελνδνρείν ζε άκεζνπο ζπλεξγάηεο – πειάηεο ηνπ. Σαπηφρξνλα 

ε γεηηλίαζε ηεο κνλάδαο κε ρηνλνδξνκηθφ θέληξν κεγάιεο πξνβνιήο θαη εκβέιεηαο κε 

ην νπνίν αλακθηζβήηεηα ζα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζπλέξγεηεο θαη νθέιε. 

ε φηη αθνξά ηελ πξνβνιή θαη δηαθήκηζε ηεο εηαηξείαο ζεκεηψλεηαη φηη κέζσ ησλ 

πξαθηφξσλ ζα πξνσζείηαη ε έκκεζε πξνβνιή ησλ μελνδνρείσλ ηεο, θαζψο ζα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο δηαθεκηζηηθέο ηνπο εθδφζεηο, ελψ ε άκεζε πξνβνιή ηεο 

εηαηξείαο ζα γίλεηαη κε: 

- Γηαθεκηζηηθέο θακπάληεο ζε φια ηα έγθπξα ηνπξηζηηθά πεξηνδηθά, 

ειιεληθά θαη δηεζλή 

- πκκεηνρή ζε εθζέζεηο ηνπξηζκνχ θαη ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ 

- Ζιεθηξνληθά κέζα πξνβνιήο (internet marketing) 

 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ππνινγίζηεθε λα ιεηηνπξγεί φιν ην ρξφλν 

δειαδή ζε δσδεθάκελε βάζε. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξνβιεπφκελεο πιεξφηεηαο 

ιήθζεζαλ ππφςε θπξίσο: 

 Ο ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο δειαδή ζε θέληξν ρεηκεξηλνχ ηνπξηζκνχ 

 Ο ζπλδπαζκφο ηνπ θπζηθνχ θάιινπο θαη ησλ πινχζησλ πνιηηηζηηθψλ θαη 

αξραηνινγηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο 

 Ζ καθξνρξφληα εκπεηξία ησλ επελδπηψλ ζε δηνξγαλψζεηο ζπλεδξίσλ θαη 

εθδειψζεσλ 

 

Δπίζεο, έρεη πξνβιεθζεί ζηα ζελάξηα πιεξφηεηαο ηεο κνλάδαο κηα εθπησηηθή πνιηηηθή 

γηα ηα πξψηα έηε (10% ην πξψην έηνο θαη 5% ην δεχηεξν), ε νπνία ζα ιεηηνπξγήζεη 

δηεηζδπηηθά ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά θαη κφλν ζεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ, θαη 

ζα θαηαζηήζεη γλσζηφ ην μελνδνρεηαθφ θαηάιπκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαθεκηζηηθή 

πξνβνιή θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ ππφ εμέηαζε κνλάδα ιφγσ ηεο πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξεη, αιιά θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο ην πξνβιεπφκελν παξαθάησ ζελάξην 

πιεξφηεηαο θξίλεηαη απνιχησο εθηθηφ θαη ξεαιηζηηθφ. 
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Πξνβιεπφκελε κέζε πιεξφηεηα ιεηηνπξγίαο 

 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

ΜΔΖ 
ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ 

53,2% 57,2% 60,2% 62,2% 63,2% 

 
 

5.4.5 Πξνβιεπόκελα Έζνδα 
 
Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απνηειεζκάησλ σο βάζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

ζηνηρεία αληίζηνηρσλ κνλάδσλ θαη θαηά ζπλέπεηα φινη νη ππνινγηζκνί είλαη απφιπηα 

ξεαιηζηηθνί θαη αληηθεηκεληθνί. Οη ππνινγηζκνί ηεο πεληαεηίαο πξνβιέςεσλ γηα φια ηα 

θνλδχιηα (έζνδα θαη έμνδα) γίλνληαη ζε ζηαζεξή ηηκαξηζκηθή βάζε ηνπ πξψηνπ έηνπο 

ιεηηνπξγίαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο. 

Ζ αλάιπζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα, 

ελψ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξεηαη ην ζελάξην πιεξφηεηαο ιακβάλνληαο ππφςε 

ηηο παξαδνρέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, γηα ηελ πεληαεηία ιεηηνπξγίαο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο. Έρεη ππνινγηζζεί κηα ζπληεξεηηθή αχμεζε 1%-4% θάζε 

έηνο θαη κεηά ην πέκπην έηνο ζεσξνχληαη ζηαζεξέο παξφιν πνπ νη πιεξφηεηεο ηνπ 

10νπ έηνπο ζα είλαη αζθαιψο κεγαιχηεξεο απφ απηέο ηνπ 5νπ. 

 
 

5.4.5.1 Έζνδα από δηακνλέο 
 
Πίλαθαο 22: Πνζνζηό κέζεο πιεξόηεηαο αλά έηνο αλά κήλα 

 
ΠΟΟΣΟ ΜΔΖ ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ/ ΔΣΟ/ ΜΖΝΑ 

 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

 ΜΖΝΗΑΗΑ ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ  % 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 85 % 89 % 92 % 94 % 95 % 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 85 % 89 % 92 % 94 % 95 % 

ΜΑΡΣΗΟ 60 % 64 % 67 % 69 % 70 % 

ΑΠΡΗΛΗΟ 60 % 64 % 67 % 69 % 70 % 

ΜΑΗΟ 60 % 64 % 67 % 69 % 70 % 

ΗΟΤΝΗΟ 15 %  19 % 22 % 24 % 25 % 

ΗΟΤΛΗΟ 15 % 19 % 22 % 24 % 25 % 

ΑΤΓΟΤΣΟ 15 % 19 % 22 % 24 % 25 % 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 40 % 44 % 47 % 49 % 50 % 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 60 % 64 % 67 % 69 % 70 % 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 60 % 64 % 67 % 69 % 70 % 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 85 % 89 % 92 % 94 % 95 % 

ΜΔΖ 
ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ 

53,2 % 57,2 % 60,2 % 62,2 % 63,2 % 

 
Με βάζε ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην πιεξφηεηαο, ππνινγίδνληαη νη πξνβιεπφκελεο 

δηαλπθηεξεχζεηο, γηα ηα πέληε πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επέλδπζεο θαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ εκεξψλ ηνπ θάζε κήλα ππνινγίδεηαη ε 
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πιεξφηεηα ζε εκέξεο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο πνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ αξηζκφ εκεξψλ κε 

ηε κέζε κεληαία πιεξφηεηα. 

 
Πίλαθαο 23: Μέζε πιεξόηεηα – Ζκέξεο ιεηηνπξγίαο/ κήλα 

 
ΜΔΖ ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ – ΖΜΔΡΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ/ ΜΖΝΑ 

 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

 ΜΖΝΗΑΗΑ ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ  % x ΖΜΔΡΔ ΚΑΘΔ ΜΖΝΑ 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 26,4 27,6 28,5 29,1 29,5 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 23,8 24,9 25,8 26,3 26,6 

ΜΑΡΣΗΟ 18,6 19,8 20,8 21,4 21,7 

ΑΠΡΗΛΗΟ 18,0 19,2 20,1 20,7 21,0 

ΜΑΗΟ 18,6 19,8 20,8 21,4 21,7 

ΗΟΤΝΗΟ 4,5 5,7 6,6 7,2 7,5 

ΗΟΤΛΗΟ 4,7 5,9 6,8 7,4 7,8 

ΑΤΓΟΤΣΟ 4,7 5,9 6,8 7,4 7,8 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 12,0 13,2 14,1 14,7 15,0 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 18,6 19,8 20,8 21,4 21,7 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 18,0 19,2 20,1 20,7 21,0 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 26,4 27,6 28,5 29,1 29,5 

ΤΝΟΛΗΚΑ/ 
ΔΣΟ 

194 εκ 209 εκ 220 εκ 227 εκ 231 εκ 

 
Οη δηαλπθηεξεχζεηο ππνινγίδνληαη σο ην γηλφκελν ησλ εκεξψλ πιήξνπο ιεηηνπξγίαο επί 

ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θιηλψλ ή αιιηψο δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο (87 θιίλεο). 

 

Πίλαθαο 24: πλνιηθέο δηαλπθηεξεύζεηο 

 
ΤΝΟΛΗΚΔ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΗ 

 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

 ΖΜΔΡΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  x  ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ ΜΟΝΑΓΑ 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2.297 2.401 2.480 2.532 2567 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2.071 2.166 2.245 2.288 2.314 

ΜΑΡΣΗΟ 1.618 1.723 1.810 1.862 1.888 

ΑΠΡΗΛΗΟ 1.566 1.670 1.749 1.801 1.827 

ΜΑΗΟ 1.618 1.723 1.810 1.862 1.888 

ΗΟΤΝΗΟ 392 496 574 626 653 

ΗΟΤΛΗΟ 409 513 592 644 677 

ΑΤΓΟΤΣΟ 409 513 592 644 679 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 1.044 1.148 1.227 1.279 1.305 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 1.618 1.723 1.810 1.862 1.888 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 1.566 1.670 1.749 1.801 1.827 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2.297 2.401 2.480 2.532 2.567 

ΤΝΟΛΗΚΑ/ 
ΔΣΟ 

 
16.905 18.147 19.118 19.733 20.080 

 
Ζ ηηκή αλά θιίλε, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, πεξηιακβάλεη ην 

θαζαξφ έζνδν κφλν απφ δηαλπθηέξεπζε, ρσξίο πξσηλφ, δείπλν θιπ. πσο θαίλεηαη 

ζηνλ πίλαθα, έρεη ππνινγηζζεί κηα θιηκάθσζε ηηκψλ αλά κήλα. Έηζη γηα παξάδεηγκα 
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ππνινγίζζεθε φηη ε κέζε ηηκή αλά θιίλε ην κήλα Ηνχιην είλαη ην 60% ηεο κέζεο ηηκήο 

αλά θιίλε ηνπ Γεθεκβξίνπ. 

 
Πίλαθαο 25: ελάξην Μέζεο ηηκήο αλά θιίλε αλά δηαλπθηέξεπζε 

 
ΔΝΑΡΗΟ ΜΔΖ ΣΗΜΖ/ ΚΛΗΝΖ/ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ (ζε €) 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 50,00 € 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 50,00 € 

ΜΑΡΣΗΟ 50,00 € 

ΑΠΡΗΛΗΟ 40,00 € 

ΜΑΗΟ 40,00 € 

ΗΟΤΝΗΟ 30,00 € 

ΗΟΤΛΗΟ 30,00 € 

ΑΤΓΟΤΣΟ 30,00 € 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 30,00 € 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 40,00 € 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 40,00 € 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 50,00 € 

 
πσο έρεη απνθαζηζζεί, ζα αθνινπζεζεί κηα εθπησηηθή πνιηηηθή γηα ηα δχν πξψηα 

ρξφληα. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επέλδπζεο πξνβιέπεηαη κηα κέζε εθπησηηθή πνιηηηθή ηεο ηάμεο ηνπ 10% ελψ γηα ην 

δεχηεξν έηνο ε κέζε έθπησζε ππνινγίζηεθε ζε 5%. 

 
Πίλαθαο 26: Έζνδα από δηαλπθηεξεύζεηο 

 
ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΗ (ζε €) 

ΔΚΠΣΧΖ 10% 5% 0% 0% 0% 

 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

 ΤΝΟΛΗΚΔ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΗ    x 
ΜΔΖ ΣΗΜΖ ΚΛΗΝΖ/ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 103.185 114.048 124.100 126.800 128.150 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 93.195 103.028 112.100 114.500 115.750 

ΜΑΡΣΗΟ 72.855 82.033 90.350 93.050 94.400 

ΑΠΡΗΛΗΟ 56.376 63.498 69.960 72.040 73.080 

ΜΑΗΟ 58.284 65.626 72.280 74.440 75.520 

ΗΟΤΝΗΟ 10.584 14.136 17.250 18.810 19.590 

ΗΟΤΛΗΟ 10.935 14.621 17.820 19.440 20.250 

ΑΤΓΟΤΣΟ 10.935 14.621 17.820 19.440 20.250 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 28.188 32.747 36.810 38.370 39.150 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 58.284 65.626 72.280 74.440 75.520 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 56.376 63.498 69.960 72.040 73.080 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 103.185 114.048 124.100 126.800 128.150 

ΤΝΟΛΗΚΑ/ 
ΔΣΟ 662.382 747.530 824.830 850.170 862.890 
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5.4.5.2 Έζνδα από εζηίαζε 
 

Αθνινπζψληαο ην ίδην ζθεπηηθφ θαη ηηο παξαδνρέο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, 

ηα έζνδα ηεο θαηεγνξίαο ‘ηξφθηκα-πνηά’, ππνινγίδνληαη σο 

 
Πίλαθαο  27: ελάξην πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο πειαηώλ 

 
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΣΗΑΖ ΠΔΛΑΣΧΝ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

 ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ – ΔΡΒΗΡΗΜΑΣΧΝ/ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΟΝΣΑ 
ΠΔΛΑΣΖ 

(α) Πξσηλφ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

(β) Δζηηαηφξην 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

(γ) Μπαξ, 
Καθεηέξηα θιπ 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη παξαδνρέο ηνπ ζπληειεζηή ζπρλφηεηαο 

ζεξβηξίζκαηνο αλά δηαλπθηεξεχνληα πειάηε ζε πξσηλά, γεχκαηα, δείπλα θαη κπαξ. Γηα 

ιφγνπο ζπληεξεηηθψλ παξαδνρψλ επηιέρζεθε ζεξβηξίζκαηνο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν δελ 

ππνινγίζζεθε ιεηηνπξγία εζηηαηνξίνπ πξνο ηξίηνπο πνπ δε δηακέλνπλ παξφιν πνπ ην 

εζηηαηφξην ζα είλαη δπλαηφ λα δέρεηαη επηζθέςεηο θαη απφ απηνχο. 

 
Πίλαθαο 28: ελάξην Μέζεο ηηκήο δηάζεζεο/ κνλάδα 

 
ΜΔΖ ΣΗΜΖ ΓΗΑΘΔΖ/ ΜΟΝΑΓΑ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ (ζε €) 

(α) Πξσηλφ 10,00 € 

(β) Δζηηαηφξην 25,00 € 

(γ) Μπαξ, Καθεηέξηα θιπ 10,00 € 

 
ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, παξνπζηάδνληαη νη παξαδνρέο γηα ηε κέζε ηηκή (έζνδν) αλά 

ζεξβίξηζκα πξσηλνχ, δείπλνπ ή γεχκαηνο θαη αλά επίζθεςε ζην κπαξ νη νπνίεο είλαη 

θαη ζρεηηθά ζπληεξεηηθέο γηα ηελ ηάμε θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη. 

εκεηψλεηαη φηη ζηελ ηηκή ηνπ γεχκαηνο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα πνηά-θξαζηά θιπ 

ησλ εζηηαηνξίσλ. 

Με βάζε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαλπθηεξεχζεηο θαη ηε ζπρλφηεηα ζεξβηξίζκαηνο 

ππνινγίδνληαη νη πσινχκελεο κνλάδεο ζε πξσηλά, εζηηαηφξηα θαη κπαξ. Γηα ηα πξσηλά, 

νη πξνβιεπφκελεο πσινχκελεο κνλάδεο είλαη ηαπηφζεκεο κε ηηο δηαλπθηεξεχζεηο αθνχ 

ν ζπληειεζηήο ζπρλφηεηαο ζεξβηξίζκαηνο είλαη ίζνο κε έλα (1). Αληίζηνηρα, 

ππνινγίδνληαη θαη νη πσινχκελεο κνλάδεο ζε εζηηαηφξηα θαη κπαξ σο ην γηλφκελν ηεο 

ζπρλφηεηαο ζεξβηξίζκαηνο επί ηνλ αξηζκφ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ. 
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Πίλαθαο 29: πλνιηθέο πσιήζεηο ζε κνλάδεο- πξσηλά 

 
ΤΝΟΛΗΚΔ ΠΧΛΖΔΗ ΔΠΗΗΣΗΣΗΚΧΝ Δ ΜΟΝΑΓΔ 

 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

 ΤΝΟΛΗΚΔ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΗ x ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ 
ΔΡΒΗΡΗΜΑΣΧΝ 

ΠΡΧΗΝΑ ΤΝΟΛΗΚΔ ΠΧΛΖΔΗ Δ ΜΟΝΑΓΔ  

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2.297 2.401 2.480 2.532 2567 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2.071 2.166 2.245 2.288 2.314 

ΜΑΡΣΗΟ 1.618 1.723 1.810 1.862 1.888 

ΑΠΡΗΛΗΟ 1.566 1.670 1.749 1.801 1.827 

ΜΑΗΟ 1.618 1.723 1.810 1.862 1.888 

ΗΟΤΝΗΟ 392 496 574 626 653 

ΗΟΤΛΗΟ 409 513 592 644 677 

ΑΤΓΟΤΣΟ 409 513 592 644 679 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 1.044 1.148 1.227 1.279 1.305 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 1.618 1.723 1.810 1.862 1.888 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 1.566 1.670 1.749 1.801 1.827 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2.297 2.401 2.480 2.532 2.567 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΧΗΝΧΝ/ 
ΔΣΟ 

 
 

16.905 18.147 19.118 19.733 20.080 

ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ ΤΝΟΛΗΚΔ ΠΧΛΖΔΗ Δ ΜΟΝΑΓΔ 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2.297 2.401 2.480 2.532 2567 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2.071 2.166 2.245 2.288 2.314 

ΜΑΡΣΗΟ 1.618 1.723 1.810 1.862 1.888 

ΑΠΡΗΛΗΟ 1.566 1.670 1.749 1.801 1.827 

ΜΑΗΟ 1.618 1.723 1.810 1.862 1.888 

ΗΟΤΝΗΟ 392 496 574 626 653 

ΗΟΤΛΗΟ 409 513 592 644 677 

ΑΤΓΟΤΣΟ 409 513 592 644 679 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 1.044 1.148 1.227 1.279 1.305 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 1.618 1.723 1.810 1.862 1.888 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 1.566 1.670 1.749 1.801 1.827 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2.297 2.401 2.480 2.532 2.567 

ΤΝΟΛΟ 
ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ/ 
ΔΣΟ 

 
 

16.905 18.147 19.118 19.733 20.080 

ΜΠΑΡ, 
ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ 
θιπ 

ΤΝΟΛΗΚΔ ΠΧΛΖΔΗ Δ ΜΟΝΑΓΔ 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2.297 2.401 2.480 2.532 2567 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2.071 2.166 2.245 2.288 2.314 

ΜΑΡΣΗΟ 1.618 1.723 1.810 1.862 1.888 

ΑΠΡΗΛΗΟ 1.566 1.670 1.749 1.801 1.827 

ΜΑΗΟ 1.618 1.723 1.810 1.862 1.888 

ΗΟΤΝΗΟ 392 496 574 626 653 

ΗΟΤΛΗΟ 409 513 592 644 677 

ΑΤΓΟΤΣΟ 409 513 592 644 679 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 1.044 1.148 1.227 1.279 1.305 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 1.618 1.723 1.810 1.862 1.888 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 1.566 1.670 1.749 1.801 1.827 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2.297 2.401 2.480 2.532 2.567 
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ΤΝΟΛΟ 
ΜΠΑΡ, 
ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ 
θιπ 

 
 
 

16.905 18.147 19.118 19.733 20.080 

 
 
Πίλαθαο 30:  Έζνδα Δπηζηηηζηηθώλ (ζε €) 

 
ΔΟΓΑ ΔΠΗΗΣΗΣΗΚΧΝ 

 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

 ΤΝΟΛΟ ΠΧΛΖΔΧΝ ΔΠΗΗΣΗΣΗΚΧΝ Δ ΜΟΝΑΓΔ x  
ΜΔΖ ΣΗΜΖ ΓΗΑΘΔΖ/ ΜΟΝΑΓΑ 

ΠΡΧΗΝΑ ΔΟΓΑ ΠΡΧΗΝΧΝ 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 22.970 24.010 24.800 25.320 25670 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 20.710 21.660 22.450 22.880 23140 

ΜΑΡΣΗΟ 16.180 17.230 18.100 18.620 18880 

ΑΠΡΗΛΗΟ 15.660 16.700 17.490 18.010 18270 

ΜΑΗΟ 16.180 17.230 18.100 18.620 18880 

ΗΟΤΝΗΟ 3.920 4.960 5.740 6.260 6530 

ΗΟΤΛΗΟ 4.090 5.130 5.920 6.440 6770 

ΑΤΓΟΤΣΟ 4.090 5.130 5.920 6.440 6790 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 10.440 11.480 12.270 12.790 13050 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 16.180 17.230 18.100 18.620 18880 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 15.660 16.700 17.490 18.010 18270 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 22.970 24.010 24.800 25.320 25670 

ΤΝΟΛΟ 
ΔΟΓΧΝ 
ΠΡΧΗΝΧΝ 169.050 181.470 191.180 197.330 200800 

ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ ΔΟΓΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 57.425 60.025 62.000 63.300 64.175 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 51.775 54.150 56.125 57.200 57.850 

ΜΑΡΣΗΟ 40.450 43.075 45.250 46.550 47.200 

ΑΠΡΗΛΗΟ 39.150 41.750 43.725 45.025 45.675 

ΜΑΗΟ 40.450 43.075 45.250 46.550 47.200 

ΗΟΤΝΗΟ 9.800 12.400 14.350 15.650 16.325 

ΗΟΤΛΗΟ 10.225 12.825 14.800 16.100 16.925 

ΑΤΓΟΤΣΟ 10.225 12.825 14.800 16.100 16.975 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 26.100 28.700 30.675 31.975 32.625 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 40.450 43.075 45.250 46.550 47.200 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 39.150 41.750 43.725 45.025 45.675 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 57.425 60.025 62.000 63.300 64.175 

ΤΝΟΛΟ 
ΔΟΓΧΝ 
ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 422.625 453.675 477.950 493.325 502.000 

ΜΠΑΡ, 
ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ 
θιπ 

ΔΟΓΑ ΜΠΑΡ, ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ θιπ 
 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 22.970 24.010 24.800 25.320 25670 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 20.710 21.660 22.450 22.880 23140 

ΜΑΡΣΗΟ 16.180 17.230 18.100 18.620 18880 

ΑΠΡΗΛΗΟ 15.660 16.700 17.490 18.010 18270 

ΜΑΗΟ 16.180 17.230 18.100 18.620 18880 

ΗΟΤΝΗΟ 3.920 4.960 5.740 6.260 6530 
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ΗΟΤΛΗΟ 4.090 5.130 5.920 6.440 6770 

ΑΤΓΟΤΣΟ 4.090 5.130 5.920 6.440 6790 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 10.440 11.480 12.270 12.790 13050 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 16.180 17.230 18.100 18.620 18880 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 15.660 16.700 17.490 18.010 18270 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 22.970 24.010 24.800 25.320 25670 

ΤΝΟΛΟ 
ΔΟΓΧΝ 
ΜΠΑΡ, 
ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ 
θιπ 169.050 181.470 191.180 197.330 200.800 

 
 
πγθεληξψλνληαο ηα έζνδα ησλ επηζηηηζηηθψλ απφ θάζε ηκήκα, πξνθχπηνπλ ηα 

ζπλνιηθά έζνδα αλά έηνο απφ ηελ εζηίαζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ θαηαιχκαηνο. 

 
Πίλαθαο 31: πλνιηθά έζνδα (ζε €) από εζηίαζε 

 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ ΔΣΗΑΖ 

 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 103.365 108.045 111.600 113.940 115515 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 93.195 97.470 101.025 102.960 104130 

ΜΑΡΣΗΟ 72.810 77.535 81.450 83.790 84960 

ΑΠΡΗΛΗΟ 70.470 75.150 78.705 81.045 82215 

ΜΑΗΟ 72.810 77.535 81.450 83.790 84960 

ΗΟΤΝΗΟ 17.640 22.320 25.830 28.170 29385 

ΗΟΤΛΗΟ 18.405 23.085 26.640 28.980 30465 

ΑΤΓΟΤΣΟ 18.405 23.085 26.640 28.980 30555 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 46.980 51.660 55.215 57.555 58725 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 72.810 77.535 81.450 83.790 84960 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 70.470 75.150 78.705 81.045 82215 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 103.365 108.045 111.600 113.940 115515 

ΤΝΟΛΟ 760.725 816.615 860.310 887.985 903600 

 
 
 

5.4.5.3 Έζνδα από ινηπέο πεγέο 
 
Σα έζνδα απφ δηάθνξεο εθδειψζεηο θαη ζπλεζηηάζεηο, ππνινγίδνληαη θαη’ απνθνπή θαη 

αθνξνχλ ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο φπσο γάκνπο, βαθηίζηα, εκεξίδεο, ζπλέδξηα θαη 

πνηθίιεο άιιεο εθδειψζεηο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. Τπνινγίδνληαη κε πνιχ 

ζπληεξεηηθέο εθηηκήζεηο θαη κε κηα θιηκάθσζε απφ έηνο ζε έηνο παξά ην γεγνλφο φηη νη 

κέηνρνη δηαζέηνπλ καθξνρξφληα εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο νξγάλσζεο ζπλεδξίσλ θαη ζα 

δνζεί ηδηαίηεξν βάξνο ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 
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Πίλαθαο 32: Έζνδα από εθδειώζεηο-ζπλεζηηάζεηο (ζε €) 

 
ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΓΖΛΧΔΗ-ΤΝΔΣΗΑΔΗ 

 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

ΔΚΓΖΛΧΔΗ 120.000  127.500  135.000  142.500  150.000 

 
Σα έζνδα πσιήζεηο δηαθφξσλ ηνπξηζηηθψλ θαη αλακλεζηηθψλ εηδψλ θαη ζνπβελίξ, 

εηδψλ δψξσλ, θνζκεκαηνπσιείσλ θιπ, εληφο ηεο κνλάδαο ππνινγίδνληαη κε έλαλ 

ξπζκφ αχμεζεο απφ ην 1ν έσο ην 5ν έηνο, απνηειψληαο έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ησλ 

εζφδσλ θαη δελ έρνπλ θάπνηα βαξχηεηα ζεκαληηθή ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 
Πίλαθαο 33: Έζνδα από πσιήζεηο ζνπβελίξ (ζε €) 

 
ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΠΧΛΖΔΗ ΟΤΒΔΝΗΡ 

 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

ΟΤΒΔΝΗΡ 9.600 10.800 12.000 12.000 12.000 

 
Σα έζνδα απφ ην spa, ππνινγίδνληαη επίζεο κε έλαλ κηθξφ ξπζκφ αχμεζεο έσο ην 5ν 

έηνο, ρσξίο επίζεο λα έρνπλ θάπνηα ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ 

μελνδνρείνπ. 

 
Πίλαθαο 34: Έζνδα από spa (ζε €) 

 
ΔΟΓΑ ΑΠΟ SPA 

 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

SPA 12.000 13.000 13.800 14.000 14.000 

 
Πίλαθαο 35: ύλνιν ινηπώλ εζόδσλ (ζε €) 

 
ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΗΠΔ ΠΖΓΔ 

 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

ΔΚΓΖΛΧΔΗ 120.000  127.500  135.000  142.500 150.000 

ΟΤΒΔΝΗΡ 9.600 10.800 12.000 12.000 12.000 

SPA 12.000 13.000 13.800 14.000 14.000 

ΤΝΟΛΟ 141.600 151.300 160.800 168.500 176.000 

 
 
 

5.4.5.4 πλνιηθά έζνδα μελνδνρείνπ 
 

πγθεληξψλνληαο αλά έηνο φια ηα έζνδα απφ θάζε ηκήκα, κπνξεί λα ππνινγηζζεί ην 

ζχλνιν ησλ εζφδσλ ζηελ πεληαεηία γηα ηελ μελνδνρεηαθή επηρείξεζε. 
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Πίλαθαο 36: πλνιηθά έζνδα μελνδνρείνπ (ζε €) 

 
ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟΤ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

ΓΗΑΜΟΝΖ 662.382 747.530 824.830 850.170 862.890 

ΔΣΗΑΖ 760.725 816.615 860.310 887.985 903600 

ΛΟΗΠΔ 
ΠΖΓΔ 

141.600 151.300 160.800 168.500 176.000 

ΤΝΟΛΟ 1.564.707 1.715.445 1.845.940 1.906.655 1.942.490 

 
 

5.4.6  Πξνβιεπόκελα Έμνδα 
 
Ζ αλάιπζε ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο γίλεηαη βάζεη παξαδνρψλ θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα 

έζνδα ιεηηνπξγίαο. Χο βάζε ησλ παξαδνρψλ θαη ζπλεπψο ησλ ππνινγηζκψλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία αληίζηνηρσλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, ελψ νη παξαδνρέο 

πνπ γίλνληαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δαπαλψλ αλαθέξνληαη ζε θάζε 

θαηεγνξία δαπάλεο μερσξηζηά. 

 
 

5.4.6.1 Έμνδα επηζηηηζηηθώλ ηκεκάησλ 
 
ηελ θαηεγνξία απηή ησλ εμφδσλ παξνπζηάδνληαη ηα έμνδα παξαζθεπήο ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Τπνινγίδνληαη βάζεη ησλ πσινχκελσλ πνζνηήησλ 

ησλ εζηηαηνξίσλ θαη ησλ κπαξ θάλνληαο παξαδνρέο γηα ην κέζν θφζηνο αλά 

πσινχκελε κνλάδα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα φηη ην θφζηνο αγνξάο ζα αλέξρεηαη ζην 25% 

ηεο ηηκήο πψιεζεο γηα ηα πξσηλά, ζην 35% γηα ην εζηηαηφξην θαη ζην 20% γηα ην κπαξ. 

 
Πίλαθαο 37:  Κόζηνο αγνξάο αλαισζίκσλ - ηξνθίκσλ θαη πνηώλ 

 
ΚΟΣΟ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ-ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ 

ΜΔΖ ΣΗΜΖ ΓΗΑΘΔΖ/ ΜΟΝΑΓΑ ΚΟΣΟ ΑΓΟΡΧΝ/ ΣΗΜΖ 
ΠΧΛΖΖ 

ΠΟΟ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ € % € 

(α) Πξσηλφ 10,00  25,0 % 2,50 

(β) Δζηηαηφξην 25,00 35,0 % 8,75 

(γ) Μπαξ, Καθεηέξηα 
θιπ 

10,00 20,0 % 2,00 

 
Με βάζε ηελ παξαδνρή απηή, ππνινγίδνληαη ηα πξνβιεπφκελα έμνδα ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί. 
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Πίλαθαο 38: Δηήζην θόζηνο αγνξάο αλαισζίκσλ- ηξνθίκσλ θαη πνηώλ (ζε €) 

 
ΚΟΣΟ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ-ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ 

 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ ΣΜΖΜΑΣΧΝ (€) ΑΠΟ ΔΣΗΑΖ x % ΚΟΣΟΤ ΑΓΟΡΧΝ/ ΣΗΜΖ 
ΠΧΛΖΖ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

(α) Πξσηλφ 42.262,5 45.367,5 47.795 49.332,5 50.200 

(β) 
Δζηηαηφξην 

147.918,75 158.786,25 167.282,5 172.663,75 175.700 

(γ) Μπαξ, 
Καθεηέξηα 
θιπ 

33.810 36.294 38.236 39.466 40.160 

ΤΝΟΛΟ 223.991,25 240.447,75 253.313,5 261.462,25 266.060 

 
 

5.4.6.2 Λνηπά έμνδα 

 

Πέξαλ ησλ εμφδσλ αλαισζίκσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, παξνπζηάδνληαη ηα ππφινηπα 

έμνδα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. Σα έμνδα απηά αθνξνχλ ζηα εμήο: 

 

Έμνδα δηαηξνθήο πξνζσπηθνχ μελνδνρείνπ 

Έρνπλ ππνινγηζζεί έμνδα γηα ηε δηαηξνθή ηνπ πξνζσπηθνχ πεξίπνπ 2,5 € αλά άηνκν 

αλά εκέξα ή 55 € αλά αλζξσπνκήλα. 

 

Έμνδα θαζαξηφηεηαο ηκαηηζκνχ 

Σα έμνδα θαζαξηφηεηαο θαη ηκαηηζκνχ ππνινγίδνληαη πνζνζηηαία σο ην 0,8% ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ μελνδνρείνπ. 

 

Έμνδα θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θιπ 

Σα έμνδα θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ππνινγίζηεθαλ ζε 2,5% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο 

κνλάδαο θαη αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ελέξγεηαο θαη λεξνχ ηνπ μελνδνρείνπ. 

 

Έμνδα ζπληήξεζεο 

Σα έμνδα ζπληήξεζεο εηεζίσο ππνινγίζηεθαλ σο πνζνζηφ 1,0% επί ηεο αμίαο ησλ 

παγίσλ δειαδή ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο. Δμππαθνχεηαη φηη αθνξνχλ κφλν δαπάλεο 

πξνκήζεηαο πιηθψλ ζπληήξεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο θζνξψλ θαη απσιεηψλ αθνχ ηα 

έμνδα ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο ππνινγίδνληαη ζηηο ακνηβέο πξνζσπηθνχ. 
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Έμνδα αζθάιηζεο 

Απηά εθηηκνχληαη ζην 0,15% ηεο αμίαο ησλ παγίσλ εηεζίσο θαη αθνξνχλ ηφζν ζηελ 

αζθάιηζε ησλ παγίσλ φζν θαη αζηηθήο επζχλεο. 

 

Έμνδα δηάζεζεο 

Σα έμνδα δηάζεζεο δειαδή δηαθήκηζεο, πξνβνιήο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ, πξνκεζεηψλ 

πξαθηφξσλ θιπ ππνινγίδεηαη φηη ζα αλέξρνληαη ζην 3,0% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ 

μελνδνρείνπ. Καη εδψ δελ πεξηιακβάλνληαη ακνηβέο πξνζσπηθνχ κάξθεηηλγθ θαη 

πσιήζεσλ αθνχ απηέο ππνινγίδνληαη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο απαζρφιεζεο. 

 

Έμνδα δηνίθεζεο 

Σα έμνδα δηνίθεζεο ππνινγίζζεθαλ θαη απηά σο πνζνζηφ 2% επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

θαη αθνξνχλ αλαιψζηκα θαη ινηπά θφζηε δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

 

Έμνδα spa 

Σα έμνδα ηνπ spa, αθνξνχλ ηε ζπλερή ηξνθνδνζία κε αλαιψζηκα θαη ππνινγίζζεθαλ 

σο πνζνζηφ 15% επί ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ spa. 

 

Έμνδα εθδειψζεσλ 

Σα έμνδα εθδειψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε δηάθνξεο επεκβάζεηο, πξνζαξκνγέο ησλ 

αηζνπζψλ θαη δηάθνξνπο εηδηθνχο εμνπιηζκνχο πνπ κπνξεί λα απαηηεζνχλ γηα ηηο 

δηάθνξεο εθδειψζεηο. Τπνινγίζζεθαλ σο πνζνζηφ 15% επί ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ 

απφ εθδειψζεηο. 

 

Πίλαθαο 39: Λνηπά έμνδα 

 

ΛΟΗΠΑ ΔΞΟΓΑ (ζε €) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΞΟΓΟΤ 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

Έμνδα δηαηξνθήο 

πξνζσπηθνχ 

55 € αλά 

αλζξσπνκήλα ή 

2,5€/ εκέξα 

22.660 22.660 22.660 23.320 23.980 

Έμνδα 

θαζαξηφηεηαο-

ηκαηηζκνχ  

0,8% θχθινπ εξγαζηψλ 12.721 13.958 15.012 15.516 15.802 

Έμνδα ελέξγεηαο 

θιπ 

2,5% θχθινπ εξγαζηψλ 39.754 43.619 46.913 48.489 49.381 
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Έμνδα 

ζπληεξήζεσο 

1% επί ηεο αμίαο ησλ 

παγίσλ 

46.007 46.007 46.007 46.007 46.007 

Αζθάιηζηξα 

(αζθάιηζεο παγίσλ 

& αζηηθήο επζχλεο) 

0,15% επί ηεο αμίαο ηεο 

επέλδπζεο 

6.901 6.901 6.901 6.901 6.901 

Έμνδα δηάζεζεο 3% θχθινπ εξγαζηψλ 47.705 52.343 56.295 58.187 59.257 

Έμνδα δηνίθεζεο 

(γεληθά έμνδα 

ιεηηνπξγίαο θιπ) 

2% θχθινπ εξγαζηψλ 31.803 34.895 37.530 38.791 39.504 

Έμνδα αλαισζίκσλ 

spa 

15% ησλ εζφδσλ spa 1.800 1.950 2.070 2.100 2.100 

Έμνδα εθδειψζεσλ 15% ησλ εζφδσλ 

εθδειψζεσλ 

18.000 19.125 20.250 21.375 22.500 

ΤΝΟΛΟ 227.353 241.458 253.638 260.686 265.432 

 

 

5.4.6.3  Έμνδα πξνζσπηθνύ 

 

Ζ ζπλνιηθή απαζρφιεζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο, ζα αλέιζεη ην 1ν έηνο 

ζε 20 εξγαδφκελνπο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί εκθαλίδνληαη ζηνηρεία ηνπ αξηζκνχ 

ησλ απαζρνινπκέλσλ θαηά εηδηθφηεηα, ρξφλν απαζρφιεζεο θαη ακνηβψλ ηνπο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη φιεο ηηο εξγνδνηηθέο επηβαξχλζεηο. 

 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΗ 

 ΓΗΑΡΚΔΗΑ 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

Γηεπζπληήο 12 1 1 1 1 1 

Λνγηζηήξην 12 1 1 1 1 1 

Ρεζεςηνλίζη 12 4 4 4 4 4 

Καζαξίζηξηεο 12 2 2 2 2 2 

Κακαξηέξεο 12 2 2 3 3 3 

πληήξεζε 12 1 1 1 1 1 

Μπάξκελ 12 2 2 2 2 2 

εξβηηφξνη 12 2 2 2 2 2 

Αηζζεηηθφο 12 1 1 1 1 1 

εθ 12 1 1 1 1 1 
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Μάγεηξεο 4 1 1 1 1 1 

Βνεζνί 4 1 1 2 2 2 

Δξγάηεο 

γεληθψλ 

θαζεθφλησλ 

4 1 1 1 1 1 

  20 20 22 22 22 

 

Απφ ηνλ δεχηεξν ρξφλν θαη έπεηηα ε απαζρφιεζε ζα απμεζεί ειάρηζηα θαζψο 

απμάλνληαη νη πιεξφηεηεο θαη ν θχθινο εξγαζηψλ. Έρεη ππνινγηζζεί φηη ε αχμεζε 

επηηξέπεη ηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο, ηνπ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο θαη ηεο 

εμεηδίθεπζεο θαη ζπλεπψο δελ απαηηείηαη πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ. Γελ πξνβιέπνληαη 

απμήζεηο ζην ρξφλν, αθνχ απηέο ππνινγίδεηαη φηη ζα είλαη ζην επίπεδν ηνπ 

πιεζσξηζκνχ, θαη φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί γηα ιφγνπο απινπνίεζεο ηνπ 

ππνδείγκαηνο νη πιεζσξηζηηθέο κεηαβνιέο δελ ππνινγίδνληαη νχηε ζηα έζνδα νχηε ζηα 

έμνδα. 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νη αλζξσπνκήλεο αλά εηδηθφηεηα θαη 

έηνο θαη ηα ζπλνιηθά έμνδα γηα ακνηβέο πξνζσπηθνχ. 

 

ΑΝΘΡΧΠΟΜΖΝΔ 

 ΓΗΑΡΚΔΗΑ 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

Γηεπζπληήο 12 12 12 12 12 12 

Λνγηζηήξην 12 12 12 12 12 12 

Ρεζεςηνλίζη 12 48 48 48 48 48 

Καζαξίζηξηεο 12 24 24 24 24 24 

Κακαξηέξεο 12 24 24 36 36 36 

πληήξεζε 12 12 12 12 12 12 

Μπάξκελ 12 24 24 24 24 24 

εξβηηφξνη 12 24 24 24 24 24 

Αηζζεηηθφο 4 4 4 4 4 4 

εθ 12 12 12 12 12 12 

Μάγεηξεο 4 4 4 4 4 4 

Βνεζνί 4 4 4 8 8 8 

Δξγάηεο 

γεληθψλ 

θαζεθφλησλ 

4 4 4 4 4 4 

  20 20 22 22 22 
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ΑΜΟΗΒΔ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΗ ΜΖΝΗΑΗΑ 

ΑΜΟΗΒΖ 

1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

Γηεπζπληήο 3.570 42.840 42.840 42.840 42.840 42.840 

Λνγηζηήξην 1.400 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 

Ρεζεςηνλίζη 1.165 55.920 55.920 55.920 55.920 55.920 

Καζαξίζηξηεο 715 17.160 17.160 17.160 17.160 17.160 

Κακαξηέξεο 825 19.800 19.800 29.700 29.700 29.700 

πληήξεζε 800 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 

Μπάξκελ 850 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 

εξβηηφξνη 732 17.568 17.568 17.568 17.568 17.568 

Αηζζεηηθφο 800 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 

εθ 1.800 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 

Μάγεηξεο 800 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 

Βνεζνί 600 2.400 2.400 4.800 4.800 4.800 

Δξγάηεο γεληθψλ 

θαζεθφλησλ 

600 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

ΤΝΟΛΟ ΑΜΟΗΒΧΝ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 
232.888 232.888 245.188 245.188 245.188 

 

 

5.4.6.4 Κεθάιαην θίλεζεο 

 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ αλαγθαίνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο γίλνληαη νη παξαθάησ ππνζέζεηο: 

 Ζ εηαηξεία ζα δηαηεξεί απνζέκαηα πξψησλ πιψλ (ηξφθηκα-πνηά) γηα 30 εκέξεο. 

Γηα ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηα απνζέκαηα ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

30 εκέξεο/ 365 εκέξεο Υ θφζηνο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πξψηνπ έηνπο = 18.396 

€. Αληίζηνηρα ππνινγίδεηαη θαη γηα ηα ππφινηπα έηε. 

 

 Σα αλαγθαία δηαζέζηκα γηα κηζζνδνζία, ΓΔΖ, ΟΣΔ θιπ δαπάλεο ζα θαιχπηνπλ 

ηηο αλάγθεο 10 εκεξψλ. 

Γηα ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο, ηα δηαζέζηκα ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

75 εκέξεο/ 365 εκέξεο ρ (ακνηβέο πξνζσπηθνχ + έμνδα ελέξγεηαο)=16.744 € 

 Αληίζηνηρα ππνινγίδεηαη θαη γηα ηα ππφινηπα έηε. 
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 Οη πηζηψζεηο πξνο ηελ πειαηεία είλαη 75 εκεξψλ, δειαδή 2,5 κήλεο θαη 

ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

75 εκέξεο/ 365 εκέξεο ρ ζχλνιν εζφδσλ = 326.748 €. Αληίζηνηρα ππνινγίδεηαη 

θαη γηα ηα ππφινηπα έηε. 

 

 Δπίζεο πξνκεζεχεηαη ηηο πξψηεο χιεο (ηξνθίκσλ-πνηψλ) κε πίζησζε 30 

εκεξψλ. Γηα ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο νη πηζηψζεηο πξνκεζεπηψλ 

ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

30 εκέξεο / 365 εκέξεο ρ ζχλνιν εμφδσλ = 18.396 €. Αληίζηνηρα ππνινγίδεηαη 

θαη γηα ηα ππφινηπα έηε. 

 

 Οη πξνθαηαβνιέο ησλ πειαηψλ ηεο ππνινγίζηεθαλ ζε 18%. Γηα ην πξψην έηνο 

ιεηηνπξγίαο νη πξνθαηαβνιέο πειαηψλ ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

18% ρ ζχλνιν εζφδσλ = 286.231 €. Αληίζηνηρα ππνινγίδεηαη θαη γηα ηα 

ππφινηπα έηε. 

 

Σν εθηηκψκελν θεθάιαην θίλεζεο κε βάζε ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο, παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

Πίλαθαο 40: Δθηηκώκελν θεθάιαην θίλεζεο 

 ΖΜΔΡΔ 

ΓΔΜΔΤΖ 

ΔΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Γεζκεύζεηο γηα: 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

(1) Απνζέκαηα 

ηξνθίκσλ- πνηψλ 

30 18.396 19.782 20.817 21.507 21.854 

(2) Αλαγθαία 

δηαζέζηκα γηα 

κηζζνδνζία, ΓΔΖ, 

ΟΣΔ θιπ δαπάλεο  

10 16.744 16.850 16.940 17.444 17.928 

(3) Πηζηψζεηο πξνο 

πειαηεία 

75 326.748 358.510 385.583 398.538 405.868 

- (Μείνλ) Πηζηψζεηο 

πξνκεζεπηψλ 

30 18.396 19.782 20.817 21.507 21.854 

- (Μείνλ) 

Πξνθαηαβνιέο 

πειαηψλ 

18% 286.231 314.055 337.771 349.119 355.540 

Αλαγθαίν θεθάιαην 

θίλεζεο 

 57.261 61.305 64.752 66.862 68.256 
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Σν αλαγθαίν θεθάιαην θίλεζεο αλέξρεηαη ζε 57.492 € ηνλ πξψην ρξφλν δειαδή 

πεξίπνπ ίζν κε ην 3,6% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε κε ην αλαγθαίν θεθάιαην θίλεζεο, ζα γίλεη κε βξαρππξφζεζκν 

ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. 

 

 

5.4.6.5  Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 

 

Σα Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πεξηιακβάλνπλ ηνπο ηφθνπο ησλ καθξνπξφζεζκσλ θαη 

ησλ βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ, θαζψο ε εηαηξεία, φπσο έρεη αλαιπζεί ζην ζρεηηθφ 

θεθάιαην ζα ρξεκαηνδνηήζεη κε καθξνπξφζεζκν ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ κέξνο ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο θαη κε βξαρππξφζεζκν ην αλαγθαίν θεθάιαην θίλεζεο.  

Σν πνζφ ηνπ δαλείνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο αλέξρεηαη ζε 

1.380.000 €. Θα ιεθζεί καθξνπξφζεζκν ηξαπεδηθφ δάλεην δηάξθεηαο 15 εηψλ κε 1εηή 

πεξίνδν ράξηηνο θαη θεθαιαηνπνίεζε ησλ ηφθσλ. Σν ζπλνιηθφ επηηφθην είλαη 7%. Ζ 

εμππεξέηεζε ηνπ δαλείνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ θάησζη πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 41: Αλάιπζε πξνβιεπόκελσλ δόζεσλ δαλείνπ επέλδπζεο (ζε €) 

 

ΤΦΟ ΓΑΝΔΗΟΤ 1.380.216  

ΔΠΗΣΟΚΗΟ 7 %  

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΑΝΔΗΟΤ 15  έηε 

ΣΡΟΠΟ ΔΞΟΦΛΖΖ ΗΟΠΟΔ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΔ 

ΓΟΔΗ 

ΠΔΡΗΟΓΟ ΥΑΡΗΣΟ 1 Έηε 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΠΟΟ ΚΔΦ/Ζ ΣΟΚΧΝ ΠΔΡ. 

ΥΑΡΗΣΟ 

96.615  

ΤΦΟ ΓΑΝΔΗΟΤ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΖΖ 

ΣΟΚΧΝ 

1.476.831  

ΤΦΟ  ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΖ  ΓΟΖ 168.868,2  
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ΔΣΖ ΣΟΚΟ ΥΡΔΟΛΤΗΟ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΗΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

2ν 103.378 € 65.490 € 168.868 € 1.476.831 € 

3ν 98.794 € 70.074 € 168.868 € 1.411.341 € 

4ν 93.889 € 74.979 € 168.868 € 1.341.267 € 

5ν 88.640 € 80.228 € 168.868 € 1.266.287 € 

6ν 83.024 € 85.844 € 168.868 € 1.186.059 € 

7ν 77.015 € 91.853 € 168.868 € 1.100.215 € 

8ν 70.585 € 98.283 € 168.868 € 1.008.362 € 

9ν 63.706 € 105.163 € 168.868 € 910.079 € 

10ν 56.344 € 112.524 € 168.868 € 804.917 € 

11ν 48.467 € 120.401 € 168.868 € 692.393 € 

12ν 40.039 € 128.829 € 168.868 € 571.992 € 

13ν 31.021 € 137.847 € 168.868 € 443.163 € 

14ν 21.372 € 147.496 € 168.868 € 305.317 € 

15ν 11.047 € 157.821 € 168.868 € 157.821 € 

ΤΝΟΛΟ 887.323 € 1.476.831 €   

 

Οη ηφθνη θεθαιαίνπ θίλεζεο ππνινγίζζεθαλ επί ησλ βξαρππξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ 

δαλείσλ φπσο εκθαλίδνληαη παξαπάλσ γηα ηελ θάιπςε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο, κε έλα 

κέζν εηήζην πνζνζηφ 6,5% θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

Βξαρππξόζεζκνη 

ηόθνη 

1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

57.261 61.305 64.752 66.862 68.256 

 

 

5.4.6.6 Απνζβέζεηο 

 

Οη εηήζηεο απνζβέζεηο πνπ ζα βαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ θνξέα πξνζδηνξίδνληαη 

απφ ηηο απνζβέζεηο ζηα λέα πάγηα. Ο ππνινγηζκφο ησλ απνζβέζεσλ έγηλε ζην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ παγίσλ, πνπ αλέξρεηαη ζηα 4.600.720 €. 

Γηα ηνπο ζπληειεζηέο απνζβέζεσλ ιήθζεζαλ ππφςε ηα νξηδφκελα πεξί θαζνξηζκνχ 

θαηψηεξσλ θαη αλψηαησλ ζπληειεζηψλ απφζβεζεο θαηά θαηεγνξία παγίνπ θαη θαηά 

είδνο επηρείξεζεο. 

Ζ αλάιπζε θαη’ έηνο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Παξνπζηάδνληαη νη 

απνζβέζεηο γηα 10 έηε θαζψο ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπληειεζηψλ νδεγεί ζην γεγνλφο 

φηη νξηζκέλα πάγηα ζα έρνπλ απνζβεζηεί πιήξσο πξηλ ηελ παξέιεπζε ηεο 10εηίαο. Σν 
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αλαπφζβεζην ππφινηπν ηνπ 10νπ έηνπο ζεσξείηαη φηη είλαη ε ππνιεηκκαηηθή αμία ηεο 

επέλδπζεο. 

Δπίζεο γηα ιφγνπο απινπνίεζεο ηνπ ππνδείγκαηνο δε ιήθζεζαλ ππφςε 

αλαπξνζαξκνγέο παγίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 10εηίαο. 
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Πίλαθαο 42: Τπνινγηζκόο Απνζβέζεσλ 

ΔΣΖΗΑ ΑΠΟΒΔΖ (Δ €) 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΝΣ/ 

ΣΖ 

ΑΞΗΑ 

ΠΡΟ 

ΑΠΟΒ. 

1
ν
 2

ν
 3

ν
 4

ν
 5

ν
 6

ν
 7

ν
 8

ν
 9

ν
 10

ν
 ΤΝΟΛΟ 

10εηίαο 

ΤΠΟΛ/ΚΖ 

ΑΞΗΑ 

ΔΠΔΝΓΤΖ 

ΚΣΗΡΗΑΚΑ 7% 1.670.19

3 

116.91

4 

116.914 116.914 116.914 116.914 116.914 116.914 116.91

4 

116.9

14 

116.9

14 

1.169.13

5 

501.058 

ΜΖΥΑΝ/ΚΟ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

12%              

ΔΗΓΗΚΔ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔ

Η 

7% 802.281 56.160 56.160 56.160 56.160 56.160 56.160 56.160 56.160 56.16

0 

56.16

0 

561.597 240.684 

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ 

ΜΔΑ 

12% 81.453 9.774 9.774 9.774 9.774 9.774 9.774 9.774 9.774 9.774 9.774 81.453  

ΓΗΑΜ.ΠΔΡ/ΝΣ

Ο ΥΧΡΟΤ 

7%              

ΑΤΛΔ 

ΠΑΓ/ΝΔ 

ΓΑΠΑΝΔ 

10% 308.000 30.800 30.800 30.800 30.800 30.800 30.800 30.800 30.800 30.80

0 

30.80

0 

308.000  

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ

ΚΟ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

10% 1.666.31

4 

166.31

4 

166.314 166.314 166.314 166.314 166.314 166.314 166.31

4 

166.3

14 

166.3

14 

1.666.31

4 

 

ΛΟΗΠΟ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

12% 72.479 8.697 8.697 8.697 8.697 8.697 8.697 8.697 8.697 8.697 8.697 72.479  

ΔΡΓΑ 

ΤΠΟΓΟΜΖ 

5%              

ΤΝΟΛΟ  4.600.72

0 

388.97

6 

388.976 388.976 388.976 388.976 388.976 388.976 388.97

6 

376.6

62 

370.5

05 

3.858.97

8 

741.742 
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5.4.6.7 πλνιηθά έμνδα 

 

ηεξηδφκελνη ζηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ζηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη ζπγθεληξσηηθά ην ζχλνιν εμφδσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

Πίλαθαο 43: Λεηηνπξγηθό θόζηνο κνλάδνο (ζε €) 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ ΜΟΝΑΓΟ (ζε €) 

(δελ πεξηιακβάλνληαη ρξεσζηηθνί ηόθνη & απνζβέζεηο) 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

ΔΞΟΓΑ ΑΜΟΗΒΖ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 
232.888 232.888 245.188 245.188 245.188 

ΔΞΟΓΑ 

ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ-

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ-ΠΟΣΧΝ 

223.991,25 240.447,75 253.313,5 261.462,25 266.060 

ΛΟΗΠΑ ΔΞΟΓΑ 

(ζπκπεξηιακβάλνληαο 

έμνδα δηνίθεζεο & 

δηάζεζεο) 

227.353 241.458 253.638 260.686 265.432 

ΤΝΟΛΟ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΤ 

ΚΟΣΟΤ 

684.232,25 714.793,75 752.139,5 767.336,25 776.680 

 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΞΟΓΑ (ζε €) 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ 

ΚΟΣΟ 

684.232,25 714.793,75 752.139,5 767.336,25 776.680 

ΑΠΟΒΔΔΗ 388.976 388.976 388.976 388.976 388.976 

ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ ΣΟΚΟΗ 

(ΜΔΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘ

ΔΜΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ + 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ΚΗΝΖΖ) 

107.100 102.779 98.098 92.986 87.461 

ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ ΣΟΚΟΗ 

(ΠΑΛΑΗΧΝ ΓΑΝΔΗΧΝ) 

0 0 0 0 0 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ 1.516.848 1.543.316 1.563.316 1.590.423 1.610.65

7 
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5.4.7 Απνηειέζκαηα Υξήζεσο 

 

Οη πξνβιεπφκελνη ινγαξηαζκνί Δθκεηάιιεπζεο & Απνηειεζκάησλ γηα ηελ ππφ εμέηαζε 

επέλδπζε εκθαλίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. Με δεδνκέλν φηη νη εθηηκήζεηο ησλ 

απνηειεζκάησλ έγηλαλ κε παξαδνρέο ξεαιηζηηθέο, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ηα παξαθάησ 

απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ ηελ θεξδνθφξα πξννπηηθή ηεο πξνηεηλφκελεο 

επέλδπζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ θνξέα. 

 

Πίλαθαο 44: Πξνβιεπόκελνο Λνγαξηαζκόο Δθκεηάιιεπζεο θαη Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

ΥΡΖΔΧ 

 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

ΔΟΓΑ      

Κχθινο Δξγαζηψλ 1.564.707 1.715.445 1.845.940 1.906.655 1.942.490 

Γαπάλεο 

πξνζσπηθνχ 
232.888 232.888 245.188 245.188 245.188 

Έμνδα αγνξάο-

παξαζθεπήο-

ηξνθίκσλ-πνηψλ 

223.991,25 240.447,75 253.313,5 261.462,25 266.060 

Δηήζην θφζηνο 

ζπληήξεζεο 

παγίσλ 

46.007 46.007 46.007 46.007 46.007 

Έμνδα ιεηηνπξγίαο 

(ελέξγεηα, 

πδξ.Σειεθ. θιπ) 

39.754 43.619 46.913 48.489 49.381 

Έμνδα δηνίθεζεο 

θαη δηάζεζεο 
79.508 87.238 93.825 96.978 98.761 

Λνηπά θαη 

Αλφξγαλα έμνδα 

62.082 64.594 66.893 69.213 71.283 

ΤΝΟΛΟ 

ΔΞΟΓΧΝ 
684.230 714.794 752.140 767.337 776.680 

      

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ, 

880.477 1.000.651 1.093.800 1.139.318 1.165.810 
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ΑΠΟΒΔΔΧΝ & 

ΣΟΚΧΝ 

Μείνλ :      

- ηφθνη 

θαηαζθεπαζηηθήο 

πεξηφδνπ 

     

- ηφθνη καθξ/κνπ 

δαλείνπ λέαο 

επέλδπζεο 

103.378 98.794 93.889 88.640 83.024 

- ηφθνη παιαηψλ 

δαλείσλ 

     

- ηφθνη θεθαιαίνπ 

θίλεζεο 

3.722 3.985 4.209 4.346 4.437 

-δφζεηο leasing      

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

ΠΡΟ 

ΑΠΟΒΔΔΧΝ & 

ΦΟΡΧΝ 
773.377 897.872 995.702 1.046.332 1.078.349 

Απνζβέζεηο 

(ζπλνιηθέο) 

388.976 388.976 388.976 388.976 388.976 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ 
384.401 508.896 606.726 657.356 689.373 

Μείνλ: θφξνο 

εηζνδήκαηνο 

θεξδψλ ρξήζεο 

25% 

96.100,25 127.224 151.681,5 164.339 172.343,25 

ΚΑΘΑΡΟ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 
288.300,75 381.672,00 455.044,50 493.017,00 517.029,75 

 

ε απηφ ην ζεκείν απιά δηεπθξηλίδεηαη εδψ φηη ηα Λνηπά θαη Αλφξγαλα έμνδα πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα είλαη ηα έμνδα δηαηξνθήο πξνζσπηθνχ, ηα έμνδα 

θαζαξηφηεηαο θαη ηκαηηζκνχ, ηα δηάθνξα έμνδα γηα ηηο εθδειψζεηο, ηα αλαιψζηκα ηνπ 

spa θαη ηα αζθάιηζηξα. 

πσο θαίλεηαη μεθάζαξα απφ ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ε επηρείξεζε 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθά θέξδε πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ. 
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5.4.8 Σακεηαθέο Ρνέο 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο επέλδπζεο γηα κηα 

δεθαεηία. Τπνινγίδνληαη ηακεηαθέο ξνέο κφλν κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο αθνχ 

δελ πθίζηαηαη ζήκεξα θακία δξαζηεξηφηεηα. 

Οη δαπάλεο θεθαιαίνπ θίλεζεο αθνξνχλ γηα ην πξψην έηνο ην αλαγθαίν θεθάιαην 

θίλεζεο, φπσο πξνζδηνξίζηεθε πξνεγνχκελα, θαη γηα ηα επφκελα έηε ηε κεηαβνιή ηνπ 

θεθαιαίνπ, δειαδή ην πξφζζεην θεθάιαην πνπ απαηηείηαη θάζε έηνο γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέθηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ δηαξθψο απμαλφκελνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ. Γηα ην ιφγν κάιηζηα απηφ, κεηά ην πέκπην έηνο δελ ππνινγίδεηαη πξφζζεην 

θεθάιαην θίλεζεο αθνχ ζεσξείηαη φηη ν θχθινο εξγαζηψλ παξακέλεη ζηαζεξφο, δειαδή 

γίλεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή φηη ε επηρείξεζε δε ζα αλαπηπρζεί άιιν κεηά ην πέκπην 

(5ν) έηνο θαη κέρξη ην δέθαην (10ν). 

 

Πίλαθαο 45: Πξνβιεπόκελεο Σακεηαθέο Ρνέο Ξελνδνρεηαθήο Μνλάδαο 

 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΡΟΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

  
ΠΔΡΗΟΓΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

    1ν 2ν 3ν 4ν 5ν 6ν 7ν 8ν 9ν 10ν 
ΜΔΣΑ ΣΖΝ 
ΔΠΔΝΓΤΖ                       
ΔΗΡΟΔ 
(Α1)                       

ΑΠΟΣΔΛΔ
ΜΑΣΑ ΠΡΟ 
ΣΟΚΧΝ, 
ΑΠΟΒΔΔ
ΧΝ & 
ΦΟΡΧΝ 0 

880.477 1.000.651 1.093.80
0 

1.139.31
8 

1.165.810 1.165.810 1.165.81
0 

1.165.810 1.165.8
10 

1.165.
810 

ΔΚΡΟΔ 
(Β1)                       

Γαπάλεο 
επέλδπζεο 

-
4.600.72

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Γαπάλεο 
θεθαιαίνπ 
θίλεζεο 0 57.261 4.044 3.447 2.110 1.394 0 0 0 0 0 

χλνιν (Β) 

-
4.600.72

0 57.261 4.044 3.447 2.110 1.394 0 0 0 0 0 
Τπνιεηκκαηηθ
ή αμία                     

741.7
42 

ΤΝΟΛΟ 
ΣΑΜΗΑΚΧΝ 
ΡΟΧΝ ΜΔΣΑ 

-
4.600.72

0 823.216 
996.60

7 
1.090.3

53 
1.137.2

08 
1.164.4

16 
1.165.8

10 
1.165.8

10 
1.165.81

0 
1.165.

810 
1.907.

552 
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ΣΖΝ 
ΔΠΔΝΓΤΖ 
(Γ1=Α1-Β1) 
ΠΡΗΝ ΣΖΝ 
ΔΠΔΝΓΤΖ                       
ΔΗΡΟΔ 
(Α2)                       
ΑΠΟΣΔΛΔ
ΜΑΣΑ ΠΡΟ 
ΣΟΚΧΝ, 
ΑΠΟΒΔΔ
ΧΝ & 
ΦΟΡΧΝ                       
ΔΚΡΟΔ 
(Β2)                       
Γαπάλεο 
επέλδπζεο                       
Γαπάλεο 
θεθαιαίνπ 
θίλεζεο                       

χλνιν (Β)                       
Τπνιεηκκαηηθ
ή αμία                       
ΤΝΟΛΟ 
ΣΑΜΗΑΚΧΝ 
ΡΟΧΝ ΠΡΗΝ 
ΣΖΝ 
ΔΠΔΝΓΤΖ 
(Γ2=Α2-Β2)                       

                        

ΓΗΑΦΟΡΑ 
Γ1-Γ2 

-
4.600.72

0 823.216 
996.60

7 
1.090.3

53 
1.137.2

08 
1.164.4

16 
1.165.8

10 
1.165.

810 
1.165.81

0 
1.165.

810 
1.907.

552 

 

 

5.4.9 Ρνέο Κεθαιαίνπ 

 

Παίξλνληαο ππφςε ηα αλαθεξζέληα ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, θαηαξηίζζεθε ν 

πίλαθαο ησλ πξνβιεπφκελσλ ηακηαθψλ ξνψλ γηα ηελ θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδν θαη ηα 

πξψηα πέληε ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο θαη ηνπ θνξέα. Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ 

πίλαθα απηνχ, πξνθχπηεη αθελφο κελ φηη ε επηρείξεζε δε ζα ζπλαληήζεη ηακηαθέο 

δπζρέξεηεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηφο ηεο, αθεηέξνπ δε φηη ηα ζεκαληηθά 

ηακηαθά πιενλάζκαηα, πνπ ζπζζσξεχνληαη εηεζίσο ηεο επηηξέπνπλ άλεζε θαη επειημία 

ζηα επηρεηξεκαηηθά ηεο ζρέδηα θαη ηελ απνπιεξσκή ησλ ρξενιπζίσλ. 
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Πίλαθαο 46: Πξνβιεπόκελεο Ρνέο Κεθαιαίνπ (ζε €) 

Κύθινο εξγαζηώλ 

Πεξίνδνο 
ζρεδηαζκνύ & 
θαηαζθεπήο 1ν έηνο 2ν έηνο 3ν έηνο 4ν έηνο 5ν έηνο 

Α.  ΔΗΡΟΔ 

Κέξδε πξν απνζβέζεσλ & θφξσλ 1.150.180 773.377 897.872 995.702 1.046.332 1.078.349 

Ίδηα ζπκκεηνρή 1.380.216           

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα             

Κεθάιαην θίλεζεο   57.261 4.044 3.447 2.110 1.394 

Πηζηψζεηο πξνκεζεπηψλ παγίσλ             

Δληζρχζεηο Γεκνζίνπ 2.070.324           

Πψιεζε παγίσλ             

Λνηπέο πεγέο             

ΤΝΟΛΟ  Α 4.600.720 830.638 901.916 999.149 1.048.442 1.079.743 

Β.  ΔΚΡΟΔ 

Γαπάλεο επέλδπζεο 4.600.720           

Λνηπέο πξνιεηηνπξγηθέο δαπάλεο             

Σφθνη θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ             

πλήζεηο άιιεο επελδχζεηο             

Υξενιχζηα λένπ επελδπηηθνχ 
δαλείνπ   

65.490  70.074  74.979  80.228  85.844  

Υξενιχζηα παιαηψλ 
καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ             

Δμππεξέηεζε πηζηψζεσλ 
πξνκεζεπηψλ (παγίσλ)             

Φφξνη εηζνδήκαηνο   96.100,25 127.224 151.681,50 164.339 172.343,25 

Μεξίζκαηα             

Ακνηβέο Γ..             

Λνηπέο εθξνέο             

ΤΝΟΛΟ Β 4.600.720 161.590,25  197.298,00  226.660,50  244.567,00  258.187,25  

ΓΗΑΦΟΡΑ     (Α - Β) 0 669.048 704.618 772.489 803.875 821.556 

 



 

 120 

 

5.4.11 Αμηνιόγεζε κε ηε Μέζνδν ηεο Καζαξήο Παξνύζαο Αμίαο & 
Δζσηεξηθνύ πληειεζηή Απόδνζεο 

 

Πξνεμνθιψληαο ζην παξφλ θαη γηα θάζε έηνο μερσξηζηά, ηε δηαθνξά κεηαμχ φισλ ησλ 

κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, γηα νιφθιεξν ην ρξφλν δσήο ηνπ ζρεδίνπ επέλδπζεο, 

πξνζδηνξίδνπκε ηελ Καζαξά Παξνχζα Αμία ηεο ελ ιφγσ επέλδπζεο. Πξνεπηιέγνληαο 

σο επηηφθην πξνεμφθιεζεο (I: ζπληειεζηήο πξνεμφθιεζεο), γηα ηελ αλαγσγή ζε 

ζεκεξηλέο αμίεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ξνψλ, ην 4% (0,6756) θαη αληηθαζηζηψληαο ζηνλ 

θάησζη ηχπν, ζα εληνπηζηεί ε Καζαξά Παξνχζα Αμία ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ 

πξψηε δεθαεηία ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. 

 

                   λ           

Κ.Π.Α.=  [ΚΣΡη / (1+θ)
η 

 ] – Κ.Δ. 
                           Σ=1 

 

φπνπ, 
Κ.Π.Α.= Καζαξή Παξνχζα Αμία 
Κ.Σ.Ρ.= Καζαξή Σακεηαθή Ρνή ζηελ πεξίνδν η 
Κ.Δ.= Κφζηνο Δπέλδπζεο 
θ= Μέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ (ζπληειεζηήο πξνεμφθιεζεο) 
λ= Αξηζκφο πεξηφδσλ 
 
 
Καηά ζπλέπεηα, ε Κ.Π.Α. είλαη ζεηηθή θαη αλέξρεηαη ζηα 2.873.817 €. Βάζεη ησλ 
ππνινγηζκψλ ε επέλδπζε θξίλεηαη νηθνλνκηθά απνδεθηή. 
 
Ο Δζσηεξηθφο πληειεζηήο Απφδνζεο ζα πξέπεη λα κεδελίζεη ηελ Καζαξά Παξνχζα 

Αμία ησλ κειινληηθψλ θαζαξψλ ηακηαθψλ ξνψλ κε ην Κφζηνο Δπέλδπζεο. Αλ θαη 

εθφζνλ ν ΔΑ είλαη κεγαιχηεξνο (ή ηνπιάρηζηνλ ίζνο) απφ ην ηζρχνλ επηηφθην 

πξνεμφθιεζεο (4%), ηφηε ην ζρέδην επέλδπζεο αμηνινγείηαη σο απνδεθηφ.  Πξέπεη λα 

βξνχκε κηα Παξνχζα Αμία πνπ λα είλαη νξηαθά ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ην Κφζηνο 

Δπέλδπζεο. 

Φάρλνπκε ελδεηθηηθά κε IRR= 10% (ζηε 10εηία είλαη 0,3855), άξα Π.Α.= 4.438.857, ελψ 

κε IRR= 11% (ζηε 10εηία 0,3505) θαη Π.Α.= 4.673.130. Λακβάλνληαο ππφςε ηα 

ηειεπηαία, 

i – 0,10 / 0,11 – 0,10 = 4.600.720 - 4.438.857 / 4.673.130 - 4.438.857 = 0,690916153 ή 

69,09% 

Ο Δζσηεξηθφο πληειεζηήο Απφδνζεο είλαη ζαθψο πςειφηεξνο απφ ην ηξέρνλ 

επηηφθην πξνεμφθιεζεο. 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ - ΠΖΓΔ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ (ΗΣΔΠ), Μειέηε Καζεγεηή θαη Γελ. Γηεπζπληή 

θ. Παπιφπνπινπ: Ο ρεηκεξηλφο ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα: Αλάιπζε-πκπεξάζκαηα-Πξνηάζεηο, 

2001 

Μειέηε γηα ην Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν Καιαβξχησλ Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ, ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Α.Δ., 

χκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ, 2010 

Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν Καιαβξχησλ, ειεθηξνληθή ζειίδα www.kalavrita-ski.gr 

πειαην ησλ Ληκλψλ, ειεθηξνληθή ζειίδα www.kastriacave.gr 

ΔΚΘΔΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ .Ο.Λ. ΑΔ - Δπί ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο ‘Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 

πήιαηα Ληκλψλ Καζηξηψλ Αραΐαο- Γήκνπ Λεπθαζίνπ’, ρξήζεηο 

2004,2005,2006,2007,2008,2009 

Ξελνδνρεηαθή κνλάδα Kalavrita Canyon Hotel & Spa, ειεθηξνληθή ζειίδα 

www.kalavritacanyon.gr 

http://www.kalavrita-ski.gr/
http://www.kastriacave.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ 
 

 

6.1    ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Υηνλνδξνκηθνχ Κέληξνπ Καιαβξχησλ, ζπκπεξαίλεηαη φηη ην 

ζρέδην επέλδπζεο είλαη αξθεηά ειθπζηηθφ γηα λα πινπνηεζεί. Ο θνξέαο δηαρείξηζεο 

κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη, κε ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

επηδηψθεηαη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ, ψζηε ην Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν 

λα θαηαζηεί έλαο επαλαιακβαλφκελνο πξννξηζκφο. θνπφο είλαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρηνληνχ πνπ έρεη άκεζν 

αληίθηππν ζηνλ αξηζκφ επηζθεπηψλ ηνπ Υηνλνδξνκηθνχ. Με ηελ αλαβάζκηζε θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ Υηνλνδξνκηθνχ δελ απνζθνπεί κφλν ζηνπο πηζηνχο επηζθέπηεο ηνπ 

Υηνλνδξνκηθνχ Κέληξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ιίγνπο κήλεο ην ρξφλν, αιιά 

απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε δηεθδίθεζε κεγαιχηεξνπ πειαηνινγίνπ ηεο αγνξάο ρεηκεξηλψλ 

ηνπξηζηψλ έζησ ζε απηφ ην κηθξφ δηάζηεκα.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ πειαίνπ Ληκλψλ, είλαη ζεηηθφ φηη θαηά ηε ρξήζε ηνπο δελ 

παξνπζηάδνληαη δεκηέο. Πιελ φκσο, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεί πην εληαηηθά ηα 

πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεί ηηο πσιήζεηο ηεο. Καζψο ην 

πήιαην ησλ Ληκλψλ απνηειεί έλα ζπάλην θπζηθφ δεκηνχξγεκα, κνλαδηθφ ζην είδνο 

ηνπ, είλαη δπλαηφ ινηπφλ λα θαηαθέξεη λα πξνβάιιεη πεξηζζφηεξν απηή ηε 

κνλαδηθφηεηα θαη λα ζεκεηψζεη κεγαιχηεξεο πσιήζεηο, δειαδή θαη κεγαιχηεξνπο 

δείθηεο Μηθηνχ θαη Καζαξνχ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο. Καηά ζπλέπεηα, ν πςειφο δείθηεο 

Καζαξνχ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο, κειινληηθά ίζσο, ζα κπνξέζεη λα απμήζεη θαη ηελ 

Απνδνηηθφηεηα ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ δειαδή λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

αμηνπνίεζεο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα παξάγεη Καζαξά Κέξδε. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ λεφδκεηνπ μελνδνρεηαθνχ θαηαιχκαηνο, έρεη επηζεκαλζεί 

πξφβιεςε, βάζεη ηνπ πεληαεηνχο πιάλνπ, κηα ζρεηηθά ζπληεξεηηθή πιεξφηεηα 53-63% 

εηεζίσο. Σν γεγνλφο φηη ε ζέζε ηνπ είλαη απηή κέζε ζηελ πφιε ησλ Καιαβξχησλ, θνληά 

ζην Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν θαη πιεζίνλ ζε ηφζα άιια αμηνζέαηα πνπ κε κηα πξνζπάζεηα 

πξνψζεζεο ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ίζσο ε πιεξφηεηα απηή κε ηε ζπλεηζθνξά 

ελφο ζίγνπξνπ πειαηνινγίνπ απφ ηελ εγρψξηα θπξίσο ηνπξηζηηθή αγνξά αιιά θαη απφ 
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πιεζπζκηαθέο νκάδεο πςειφηεξεο νηθνλνκηθήο ζηάζκεο. Βέβαηα, ε νηθνλνκηθή 

δπζρέξεηα πνπ εθθξάδεηαη ζε φια ηα νηθνλνκηθά ζηξψκαηα θαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο, 

ηαπηφρξνλα κε ην γεληθφηεξν ακθίβνιν κέιινλ ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, πηζαλφηαηα λα 

δπζθνιέςεη ην έξγν θαη ηελ επίηεπμε απηήο ηεο πξφβιεςεο-ζηφρνπ.  

 

 

1.1 ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Ζ εξγαζία απηή ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί σο ζρέδην πξνψζεζεο ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ησλ Καιαβξχησλ σο ελδηαθέξνλ θαη ειθπζηηθφο πξννξηζκφο γηα ηελ 

θαηεχζπλζε ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. Σα πνηθίια ελδηαθέξνληα γηα απαζρφιεζε θαη 

δξαζηεξηφηεηεο, ηα αμηνζέαηα, ε θπζηθή νκνξθηά, ε ηζηνξία, ε μελνδνρεηαθή ππνδνκή, 

είλαη ζηνηρεία πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο απνηεινχλ έλα θξάκα, ζπλζέηνληαο έλαλ 

πξννξηζκφ άμην ζεβαζκνχ, πξνβνιήο θαη επίζθεςεο.  

Θα ήηαλ ηδαληθή κηα εθηεηακέλε θαη εηο βάζνο κειέηε ηεο πεξηνρήο θαη ησλ αμηνζέαηψλ 

ηεο ηα νπνία είλαη πνιιά ψζηε λα δηακνξθσζεί έλα marketing plan ηνπ πξννξηζκνχ γηα 

ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ επελδχζεσλ, ηνπξηζηηθψλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ησλ 

ππαξρφλησλ αιιά θαη κε ηνπξηζηηθψλ.  

Δπίζεο, ζα ήηαλ ζεκαληηθή ε ζπλερήο πξνβνιή θαη αλαγλψξηζε ηνπ ηφπνπ σο ελφο 

απφ απηνχο πνπ ζηηγκάηηζαλ ηελ ειιεληθή ηζηνξία. Καίξηεο ζα ήηαλ νη πξνηάζεηο γηα 

πξνψζεζε ηνπ ηφπνπ κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο θαη ηνπ 

ηνπξηζκνχ ή αιιηψο ‘αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ’ ηνπ ππφ 

εμέηαζε πξννξηζκνχ. 
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