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Τα στοιχεία που παρέχονται σε αυτή την εργασία δεν πρέπει να θεωρούνται 

ακριβή. Η διπλωµατική αυτή έγινε για εκπαιδευτικούς σκοπούς.



 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

1.1 Εισαγωγή. 

 

Ο τουριστικός κλάδος αποτελεί για την Ελλάδα της σύγχρονης εποχής έναν από 

τους πλέον σηµαντικούς σε επίπεδο οικονοµικό, κοινωνικό αλλά και εργασιακό. 

Αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης της οικονοµίας, δηµιουργεί θέσεις εργασίας 

και αποφέρει έσοδα µέσα από τις πολλές και διαφορετικές µορφές και εκφάνσεις 

του. Είναι γεγονός οτι ο ελληνικός τουρισµός, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει 

εδραιώσει την παρουσία του στην παγκόσµια τουριστική σκηνή, ακολουθώντας τις 

εξελίξεις στις απαιτήσεις των διεθνών αγορών και διευρύνοντας την δραστηριότητα 

του σε πολλούς και διαφορετικούς τοµείς καθιστώντας έτσι την Ελλάδα έναν 

προορισµό που µπορεί πλέον να προσφέρει πολύ περισσότερα από τις φυσικές 

οµορφιές, τον ήλιο και τα ιστορικά µνηµεία. (πηγή: Ε. Κουντούρη,2011) 

 

Ο Συνεδριακός Τουρισµός είναι µία απο τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού που 

κατά την τελευταία δεκαετία έχει τονώσει την τουριστική ζήτηση στη χώρα µας και 

θα µπορούσε να αναδειχθεί σε κύριο µοχλό περαιτέρω ανάπτυξής της. Ωστόσο, η 

διεθνής και κυρίως η εγχώρια οικονοµική κατάσταση δεν έχουν αφήσει 

ανεπηρέαστο αυτόν τον τοµέα µε αποτέλεσµα να κρίνεται ολοένα και πιο 

επιτακτική η ανάγκη για παροχή υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας που θα δώσουν 

στον ελληνικό Συνεδριακό Τουρισµό τη σωστή ώθηση ώστε να αντιµετωπίσει 

επιτυχώς τον ανταγωνισµό, σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσµιο επίπεδο. (πηγή: Ε. 

Κουντούρη,2011) 

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

Μεταπτυχιακού Προγράµµατος στη ∆ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση 

της δυνατότητας δηµιουργίας µιας ξενοδοχειακής µονάδας τεσσάρων αστέρων µε 

συνεδριακό κέντρο στις Βόρειες Σποράδες. 

 

 



ΚΕΦ 1-ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ                                                                                                      7 

 

 

 

1.2 Σύνοψη του ιστορικού και της ιδέας του προγράµµατος. 

 

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση της δυνατότητας 

δηµιουργίας µιας ξενοδοχειακής µονάδας τεσσάρων αστέρων, µε συνεδριακό 

κέντρο, στις Βόρειες Σποράδες. H µονάδα θα ιδρυθεί στην Αλόννησο και πιο 

συγκεκριµένα στην τοποθεσία  όπου βρίσκεται η µοναδική αµµώδης παραλία του 

νησιού, η «Χρυσή Μηλιά». To συγκεκριµένο συγκρότηµα µετά την ολοκλήρωση 

της επένδυσης θα ανήκει στην κατηγορία 4* και θα είναι συνολικής δυναµικότητας 

86 δωµατίων και 7 σουιτών ή 186 κλινών. 

 

Η απόφαση της προς µελέτη επένδυσης υπαγορεύεται από τη γενική τάση του 

τουρισµού, η οποία στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισµού, ωθεί τις ελληνικές 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να ακολουθήσουν τις νέες τάσεις, να προσαρµοσθούν 

και να επενδύσουν σε ειδικές µορφές τουρισµού. 

 

Φορείς της επένδυσης είναι ο επιχειρηµατίας και πολιτικός µηχανικός Γούλας 

Θεόδωρος µε σηµαντική παρουσία στο τοµέα του τουρισµού και των κατασκευών 

στην Ελλάδα, η δικηγόρος Γούλα Φρειδερίκη συζ. Θεόδωρου και οι οικονοµολόγοι 

Κοναξή Φωτεινή του Αθανασίου και Βενέτης Αλέξανδρος του Σταύρου. 

 

1.3 Σύνοψη ανάλυσης αγοράς και θεµάτων µάρκετινγκ. 

 

Σύµφωνα µε τις νέες τάσεις στην αγορά , οι πελάτες κατευθύνονται πλέον προς 

διακοπές σε ξενοδοχεία τα οποία παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. 

 

Ο τουρισµός αποτελεί πλέον το πολυτιµότερο ίσως κεφάλαιο για την ανάπτυξη της 

ανταγωνιστικότητας της εθνικής µας οικονοµίας, γεγονός που ενισχύεται και από 

τις εκτιµήσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, σύµφωνα µε τις οποίες η 

τουριστική βιοµηχανία θα αποτελέσει κατά την προσεχή 20ετία τον ταχύτερα 

αναπτυσσόµενο τοµέα της παγκόσµιας οικονοµίας.  

 

Το 2012 , αν και ο τουρισµός δέχτηκε αρκετά πλήγµατα λόγω της οικονοµικής 

κρίσης, παραµένει κύριος φορέας ανάπτυξης για την ελληνική οικονοµία και 

εµφανίζει ανθεκτικότητα. Οι ξένοι τουρίστες το 2012 δαπάνησας 10,024 δις ευρώ, 

ποσοστό 5% µικρότερο από το 2011. Επιπλέον επήλθε και πτώση 7% στις 
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διανυκτερεύσεις αλλοδαπών τουριστών (141 εκατοµµύρια) και οι επισκέψεις ήταν 

περισσότερες από 15,5 εκατοµµύρια (µειωµένες κατά 6% συγκριτικά µε το 2011). 

Η επιλογή του χώρου γίνεται µε βάση γεωγραφικά κριτήρια, καθώς και κριτήρια 

που αφορούν στην τουριστική κίνηση της περιοχής. Πιο συγκεκριµένα, οι Βόρειες 

Σποράδες βρίσκονται µεταξύ Θεσσαλονίκης, Βόλου, Άγιου Κωνσταντίνου (κοντά 

στην Αθήνα) και Εύβοιας, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν συνθήκες εύκολης 

πρόσβασης προς αυτές. Επίσης παρατηρείται ολοένα και πιο αυξηµένη τουριστική 

κίνηση προς τις Βόρειες Σποράδες τα τελευταία χρόνια, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι 

η περιοχή έχει κορεστεί όσον αφορά στις τουριστικές µονάδες. Πιο συγκεκριµένα, 

οι υπάρχουσες επιχειρήσεις δεν παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους 

τουρίστες µε αποτέλεσµα η επένδυση σε µία ξενοδοχειακή µονάδα τεσσάρων 

αστέρων να καλύπτει ένα σηµαντικό κενό στην αγορά. 

 

Λαµβάνοντας υπόψιν τις κινήσεις των ανταγωνιστών αλλά και τα δεδοµένα της 

ελληνικής αγοράς, το ξενοδοχείο θα ακολουθήσει µία ολοκληρωµένη στρατηγική 

marketing. Αρχικά θα γίνουν καταχωρήσεις σε περιοδικά και έντυπα (ελληνικά και 

ξένα) που αφορούν παρουσιάσεις ξενοδοχείων,προορισµών αλλά και οργανώσεις 

συνεδρίων, αφού θα υπάρχει ένα µικρό συνεδριακό κέντρο στο ξενοδοχείο. Επίσης 

σηµαντική είναι και η διαφήµιση σε ραδιοφωνικούς σταθµούς τοπικούς όπως στης 

Θεσσαλονίκης, του Βόλου, της Εύβοιας και της Φθιώτιδας καθώς υπάρχει άµεση 

πρόσβαση στο νησί από εκεί. Επιπλέον θα προχωρήσουν σε δηµιουργία φυλλαδίων 

και θα συµµετάσχουν σε τουριστικές εκθέσεις και συνέδρια. Τέλος το πιο 

σηµαντικό πλέον είναι η κατασκευή µιας άρτια σχεδιασµένης ιστοσελίδας µε 

πολλές πληροφορίες και λεπτοµερείς περιγραφές, φωτογραφίες και συνδέσµους 

για το νησί καθώς όλοι σχεδόν είναι χρήστες internet και ενηµερώνονται από αυτό.  

 

Όσον αφορά στα συνολικά έσοδα ανά κατηγορία θα είναι ως εξής: 

Τα έσοδα από διανυκτερεύσεις αφορούν περίπου στο 57% των συνολικών εσόδων. 

Ακολουθούν τα έσοδα από εστίαση που αποτελούν περίπου το 36%, ενώ οι άλλες 

πηγές εσόδων διαµορφώνουν το 7% του συνολικού κύκλου εργασιών. Ο 

προβλεπόµενος κύκλος εργασιών της µονάδας ανέρχεται περίπου σε 1,6 εκατ. € 

κατά το πρώτο έτος µετά την υλοποίηση της επένδυσης, ενώ κατά το πέµπτο έτος 

θα ανέλθει περίπου σε 1,8 εκατ. €. 
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1.4 Πρώτες ύλες και άλλα εφόδια. 

 

Για να µπορέσει να λειτουργήσει η επιχείρηση και να είναι βιώσιµη, θα πρέπει να 

βρεθούν οι κατάλληλες πρώτες ύλες οι οποίες θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές 

τιµής και ποιότητας.  

 

Τα υλικά θα πρέπει να επιλέγονται µε βάση την υψηλή ποιότητά τους αλλά και από 

την πλευρά των συντηρητών του ξενοδοχείου θα πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές 

προδιαγραφές έτσι ώστε και να εξασφαλίζεται η σωστή συντήρηση των προϊόντων 

αλλά και η ενέργεια να διαχειρίζεται µε σύνεση ως προς το περιβάλλον. 

 

Στην παρούσα επένδυση θα χρειαστούν νερό, ηλεκτρικό, καύσιµα, τρόφιµα και 

ποτά, υλικά καθαριότητας και συντήρησης, γραφική ύλη και αναλώσιµα. Ο σωστός 

προγραµµατισµός είναι µεγάλης σηµασίας γιατί δεν θα πρέπει να υπάρξει µεγάλο 

απόθεµα σε ευπαθή υλικά αλλά και σπατάλες σε πρώτες ύλες που δεν χρειάζονται. 

 

1.5 Μηχανολογικός εξοπλισµός και τεχνολογία. 

 

Η επιλογή και η εγκατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού έγινε ύστερα από 

µελέτη και λεπτοµερή προγραµµατισµό έτσι ώστε υπάρχει η καλύτερη δυνατή 

αναλογία ανάµεσα σε ασφάλεια , ποιότητα και τιµή. Επιπλέον και η κατασκευή 

όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων ήταν προϊόν προσεκτικής µελέτης από τους 

αρµόδιους µηχανικούς. 

 

1.6 Οργάνωση της Μονάδας και Ανθρώπινοι πόροι. 

 

Σε κάθε επιχείρηση, οι διαδικασίες οργάνωσης αποτελούν πολύ σηµαντικό κοµµάτι 

του λειτουργικού σχεδιασµού της. Ο απώτερος στόχος είναι η επιχείρηση αυτή να 

µπορεί να οργανωθεί σωστά έτσι ώστε να ελέγχεται, να αναπτύσσεται και να 

µπορούν οι υπεύθυνοι να τη διαχειρίζονται αποτελεσµατικά. Οι ρόλοι θα πρέπει να 

διακρίνονται ευκρινώς έτσι ώστε η παροχή υπηρεσιών του ξενοδοχείου να είναι 

υψηλού επιπέδου και ο αριθµός τουριστών που επιλέγει το ALONISSOS VILLAGE 

ολοένα να αυξάνεται.  
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Το προβλεπόµενο προσωπικό της µονάδας, συνολικά, µετά την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου θα ανέλθει σε 39 άτοµα όλων των απαραίτητων και 

προβλεπόµενων ειδικοτήτων, προκειµένου να λειτουργήσει άρτια η µονάδα. 

 

1.7 Τοποθεσία. 

 

Το ξενοδοχειακό συγκρότηµα «ALONISSOS VILLAGE» θα χτιστεί στην περιοχή  

Χρυσή Μηλιά του ∆ήµου Αλοννήσου, της Νήσου Αλοννήσου , σε άρτιο και 

οικοδοµήσιµο οικόπεδο συνολικής έκτασης 25.388,72 µ2 , ενώ απέχει από την 

χώρα της Αλοννήσου µόλις 3,5 χλµ. Η θέση της µονάδας είναι πάνω στον οδικό 

άξονα που συνδέει την πόλη της Αλοννήσου µε το υπόλοιπο νησί, και το 

ξενοδοχείο συνδέεται µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς, όπου υπεραστικά λεωφορεία 

συνδέουν το ξενοδοχείο µε όλα τα σηµεία του Νησιού.  

 

Επιπλέον η µονάδα σήµερα έχει πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις µονάδες που 

λειτουργούν στη υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς η Αλόννησος έχει µικρότερη 

περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή συµφόρηση. 

 

1.8 Προϋπολογισµός εκτέλεσης του έργου και 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση. 

 

Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας θα αποτελούν το επιτελείο διαχείρισης του έργου 

(project management). O project manager θα είναι ο κύριος Γούλας Θεόδωρος ο 

οποίος θα επιβλέπει συνολικά και τις εργασίες και λόγω της ιδιότητάς του ως 

πολιτικός µηχανικός. Επικουρικό ρόλο στη διαχείριση του έργου θα έχουν οι κυρίες 

Γούλα Φρειδερίκη και Κοναξή Φωτεινή ενώ για τον εξοπλισµό της µονάδας σε 

θέµατα αγορών , προµηθειών και εγκατάστασης θα είναι υπεύθυνος ο κύριος 

Βενέτης Αλέξανδρος. Επίσης εξειδικευµένα συνεργεία θα έχουν την ευθύνη για τις 

εργασίες δόµησης και υποδοµής των εγκαταστάσεων. 

 

Η προβλεπόµενη επένδυση ανήκει στην 4η κατηγορία του Ν.3299/04 βάσει του 

άρθρου 3 και επιχορηγείται µε 35% στο Νοµό Μαγνησίας, όπου ανήκει διοικητικά 

η Αλόννησος. Επισηµαίνεται ότι η εταιρεία θεωρείται µικροµεσαία επιχείρηση και 

λαµβάνει επιπρόσθετη επιχορήγηση 5% και επιπλέον επειδή πρόκειται για 

ξενοδοχειακή µονάδα Α κατηγορίας λαµβάνει ακόµα 5%. Η χρηµατοδότηση της 

επένδυσης, η οποία θα ανέλθει συνολικά σε 2.300.000,00 €, θα πραγµατοποιηθεί 
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από τις εξής πηγές: Ίδια συµµετοχή που ανέρχεται στο ποσό των 690.000,00 

ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 30% επί της συνολικής επένδυσης. Επιπλέον η νέα 

εταιρεία θα δανειστεί ποσό ύψους 575.000,00 ευρώ από τον Τραπεζικό τοµέα για 

την κάλυψη των αναγκών της επένδυσης, δηλαδή σε ποσοστό 25% επί της 

συνολικής επένδυσης. Ακόµα, η δηµόσια επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 

1.035.000,00 ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 45% επί της συνολικής επένδυσης, όπως 

αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου σχετικά µε το ποσοστό 

επιχορήγησης για επενδύσεις της 4ης κατηγορίας σε ζώνη Γ στην Αλόννησο. 

 

Η επένδυση θα έχει πολλές θετικές συνέπειες στην τοπική οικονοµία 

προσφέροντας θέσεις εργασίας και µειώνοντας την ανεργία αλλά επιπλέον θα 

προωθηθούν ,µέσω των πελατών, ήθη και έθιµα του νησιού.



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΒΑΣΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

2.1 Περιγραφή της ιδέας του επενδυτικού σχεδίου. 

 

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση της δυνατότητας 

δηµιουργίας µιας ξενοδοχειακής µονάδας τεσσάρων αστέρων µε συνεδριακό 

κέντρο στις Βόρειες Σποράδες. 

 

Η επιλογή του χώρου γίνεται µε βάση γεωγραφικά κριτήρια, καθώς και κριτήρια 

που αφορούν στην τουριστική κίνηση της περιοχής. Πιο συγκεκριµένα  οι Βόρειες 

Σποράδες βρίσκονται µεταξύ Θεσσαλονίκης, Βόλου, Άγιου Κωνσταντίνου (κοντά 

στην Αθήνα) και Εύβοιας, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν συνθήκες εύκολης 

πρόσβασης προς αυτές. Επίσης παρατηρείται ολοένα και πιο αυξηµένη τουριστική 

κίνηση προς τις Βόρειες Σποράδες τα τελευταία χρόνια, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι 

η περιοχή έχει κορεστεί όσον αφορά στις τουριστικές µονάδες. Πιο συγκεκριµένα,  

οι υπάρχουσες επιχειρήσεις δεν παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους 

τουρίστες µε αποτέλεσµα η επένδυση σε µία ξενοδοχειακή µονάδα τεσσάρων 

αστέρων  να καλύπτει ένα σηµαντικό κενό στην αγορά. 

 

Η απόφαση της προς µελέτη επένδυσης υπαγορεύεται από τη γενική τάση του 

τουρισµού, η οποία στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισµού, ωθεί τις ελληνικές 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να ακολουθήσουν τις νέες τάσεις, να προσαρµοσθούν 

και να επενδύσουν σε ειδικές µορφές τουρισµού. 

 

Η εταιρεία της ξενοδοχειακής µονάδας µε την πραγµατοποίηση της παρούσας 

επένδυσης επικεντρώνεται στην επίτευξη των παρακάτω στόχων: 

 

• Στην προσέλκυση εταιρειών-οργανισµών µε σκοπό την παροχή υψηλής 

ποιότητας τουρισµού σε συνδυασµό µε την διοργάνωση και 

παρακολούθηση συνεδρίων. 

• Στην προσφορά όσο το δυνατό υψηλότερου επιπέδου ικανοποίησης στο 

Έλληνα  και ξένο επισκέπτη. 

• Στην ανάπτυξη του τουρισµού  σε συνδυασµό µε την προστασία και τη 

συνετή χρήση των φυσικών πόρων, που αποτελούν και τη βάση 

προσέλκυσης του επισκέπτη. 
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Σηµειώνεται, ότι η επένδυση που θα πραγµατοποιήσει η εταιρεία έχει σχεδιαστεί σε 

άµεση συνάρτηση µε τις τελευταίες τάσεις της διεθνούς τουριστικής αγοράς. 

 

Το υπάρχουν θεσµικό πλαίσιο για τη δηµιουργία και λειτουργία µιας ξενοδοχειακής 

µονάδας προϋποθέτει εξασφάλιση άδειας κατασκευής αλλά και άδειας λειτουργίας 

από τον ΕΟΤ. Όµως, εµπλέκονται και άλλοι φορείς, που έχει ως αποτέλεσµα να 

σπαταλώνται µέχρι και τρία χρόνια έως ότου αποκτηθούν οι απαραίτητες άδειες. 

 

Το µεγάλο αυτό χρονικό διάστηµα είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει οπωσδήποτε να 

συνεκτιµηθεί πριν αναληφθεί οποιαδήποτε πρωτοβουλία προς αυτήν την 

επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

 

2.2 Υποστηρικτές του σχεδίου. 

 

Η εταιρία ΑΚΤΗ ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ Α.Ε, µε εταίρους τους Γούλα Θεόδωρο, Γούλα 

Φρειδερίκη, Γούλα Μαρία και Βενέτη Αλέξανδρο. 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σήµερα σε 1.163.910 ευρώ και διαιρείται σε 

38.797 ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε µία.  

 

Μέτοχοι 

Ο µοναδικός µέτοχος της εταιρείας είναι ο κος Γούλας Θεόδωρος.  

 

Έδρα της Εταιρίας 

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο ∆ήµος Βόλου. 

 

∆ιάρκεια της Εταιρίας 

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε 50 χρόνια και αρχίζει από την ηµέρα της 

δηµοσίευσης της περίληψης του καταστατικού στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της 

Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Τα µέλη του ∆.Σ. της εταιρίας είναι:  

Γούλας Θεόδωρος του Ιωάννη, ως Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 

Γούλα Φρειδερίκη συζ. Θεόδωρου , ως Αντιπρόεδρος 
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Κοναξή Φωτεινή του Αθανασίου, ως Μέλος 

Βενέτη Αλέξανδρο του Σταύρου, ως Μέλος. 

 

Ο µέτοχος (κος Γούλας Θεόδωρος) είναι επιχειρηµατίας και πολιτικός µηχανικός µε 

σηµαντική παρουσία στο τοµέα του τουρισµού και των κατασκευών στην Ελλάδα. 

O επενδυτής είναι γνώστης της τουριστικής αγοράς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

γεγονός που του επιτρέπει να σχεδιάζει και να υλοποιεί µε επιτυχία επενδυτικά 

προγράµµατα στον ξενοδοχειακό κλάδο και να επιτυγχάνουν κερδοφόρα 

αποτελέσµατα. Η πολύχρονη αυτή εµπειρία που έχει συγκεντρώσει ο κος Γούλας, 

τον ωθεί στην δηµιουργία µιας σύγχρονης ξενοδοχειακής µονάδας, µε πληθώρα 

προσφερόµενων υπηρεσιών, αλλά και κοινόχρηστων χώρων οι οποίοι από την µία 

πλευρά θα εµπλουτίσουν την ποικιλία των προσφερόµενων υπηρεσιών και από την 

άλλη θα βοηθήσουν πολύ στην ταµειακή ρευστότητα της εταιρίας και στα τελικά 

αποτελέσµατα της.  

 

2.3 Ιστορικό του επενδυτικού σχεδίου. 

 

Η εταιρεία «ΑΚΤΗ ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ Α.Ε.» συνεστήθη το 2012 και θα κατασκευάσει το 

ALONISSOS VILLAGE. To συγκεκριµένο συγκρότηµα µετά την ολοκλήρωση της 

επένδυσης θα ανήκει στην κατηγορία 4* και θα είναι συνολικής δυναµικότητας 86 

δωµατίων και 7 σουιτών ή 186 κλινών. Τα σχέδια της κατασκευής θα εγκριθούν 

από τον ΕΟΤ.   

 

Το ξενοδοχειακό συγκρότηµα «ALONISSOS VILLAGE» βρίσκεται στην περιοχή  

Χρυσή Μηλιά του ∆ήµου Αλοννήσου, της Νήσου  Αλοννήσου και πρόκειται να 

κτιστεί σε άρτιο και οικοδοµήσιµο οικόπεδο συνολικής έκτασης 25.388,72 µ2 , ενώ 

απέχει από την χώρα της Αλοννήσου µόλις 3,5 χλµ. 

 

Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρία «ΑΚΤΗ ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ Α.Ε.» η οποία µε την 

δηµιουργία της µονάδας αυτής, έχει ως στόχο να παρουσιάσει µια σύγχρονη 

ποιοτική όψη και να ανταγωνιστεί τις άλλες µονάδες της γύρω περιοχής των 

Βορείων Σποράδων.  
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2.4 Μελέτες Σκοπιµότητας. 

 

Συγγραφέας της µελέτης  είναι η Φωτεινή Αθ. Κοναξή, Τοπογράφος Μηχανικός και 

κάτοχος ΜΒΑ του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Η κα Κοναξή έχει πολυετή εµπειρία στο 

χώρο εκπόνησης µελετών µε ιδιαίτερη εµπειρία στην εκπόνηση µελετών για 

τουριστικές µονάδες. 

 

Η µελέτη διεξάγεται µετά από εντολή των ιδρυτών του ξενοδοχειακού 

συγκροτήµατος µε σκοπό να εξακριβωθεί η βιωσιµότητα του σχεδίου καθώς και για 

να χρησιµοποιηθεί για υποβολή στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση για την παροχή 

άδειας. Η συγγραφέας επεξεργάστηκε και ανέλυσε έρευνες αγοράς και µάρκετινγκ 

µε αποτέλεσµα να καταλήξει στο σχεδιασµό και εκτέλεση ερευνών γραφείου. Οι 

εξειδικευµένες αρχιτεκτονικές και µηχανολογικές µελέτες πραγµατοποιήθηκαν από 

το τεχνικό γραφείο του Προέδρου και Αρχιτέκτονα Μηχανικού Κου Γούλα 

Θεόδωρου. Υπολογίζεται ότι η πλήρης διεκπεραίωση της µελέτης θα απαιτήσει 5 

µήνες εργασίας.  

 

 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  

 

3.1 Γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου. 

3.1.1 ∆οµή και χαρακτηριστικά της Αγοράς. 

Ο κλάδος του Τουρισµού θεωρείται ένας από τους σηµαντικότερους της ελληνικής 

οικονοµίας κυρίως όσον αφορά τις προοπτικές του καθώς και το ρόλο που καλείται 

να αναλάβει στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας στο άµεσο µέλλον.  

 

Σύµφωνα µε στοιχεία που έχουν καταγραφεί η συµµετοχή του Τουρισµού στο ΑΕΠ 

ανέρχεται στο 8,5%, ενώ στους άδηλους πόρους η συµµετοχή είναι άνω του 

30,4%, συµβάλλοντας έτσι στην κάλυψη του εµπορικού ελλείµµατος µε ποσοστό 

κατά 34%. Παράλληλα έχει εκτιµηθεί ότι ο τουρισµός καταναλώνει προϊόντα 

άλλων παραγωγικών κλάδων σε ποσοστό 14% επί του ΑΕΠ. Κατά κοινή οµολογία 

πάντως όλων των δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων, η συµµετοχή του Τουρισµού 

στην εθνική οικονοµία δεν έχει καταγραφεί και είναι κατά πολύ υψηλότερη.  

 

Μεταξύ των οικονοµικών κλάδων που συνδέονται µε τον τουριστικό τοµέα, ο 

ξενοδοχειακός κατέχει τη σηµαντικότερη θέση στην τουριστική υποδοµή. Η 

σηµερινή εικόνα και τα χαρακτηριστικά που εµφανίζει ο ξενοδοχειακός κλάδος 

είναι: 

 

• Ανάλογα µε την περιοχή και τα χαρακτηριστικά της, τα ξενοδοχεία διακρίνονται 

σε αστικά, τα οποία είναι εγκατεστηµένα στα αστικά κέντρα και λειτουργούν σε 

δωδεκάµηνη βάση και στα εποχιακής λειτουργίας ξενοδοχεία, τα οποία είναι 

γεωγραφικά διάσπαρτα στην ευρύτερη περιφέρεια και στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία βρίσκονται σε παραθαλάσσιες και κυρίως νησιωτικές περιοχές.  

 

• ∆ιαφορετικά χαρακτηριστικά τόσο όσον αφορά στη δοµή λειτουργίας τους όσο 

και στην οικονοµική τους απόδοση, παρατηρούνται στις ξενοδοχειακές µονάδες, 

που είναι εγκατεστηµένες σε περιοχές µε διαφορετική τουριστική 

δραστηριότητα. Πρόκειται για τις περιοχές εκείνες όπου ο τουρισµός αποτελεί το 

µείζον τµήµα της οικονοµικής βάσης και οι οποίες αποκαλούνται ως 

“κορεσµένες” και ως “Περιοχές Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης”. 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι το 70% του ξενοδοχειακού δυναµικού της χώρας 

βρίσκεται συγκεντρωµένο στις παραπάνω περιοχές. 

Στην Ελλάδα σε αντίθεση µε τις περισσότερες χώρες του κόσµου τα ξενοδοχεία 

κατατάσσονται µεταξύ έξι διαφορετικών κατηγοριών µόνο µε κριτήρια που έχουν 

σχέση µε την κατασκευή  τους και όχι µε την ποιότητα των παρεχοµένων 

υπηρεσιών. Πρόκειται για τα ξενοδοχεία Πολυτελείας (Lux), τα ξενοδοχεία Α’ 

τάξης, Β’ τάξης, Γ’ τάξης, ∆’ τάξης και Ε’ τάξης. Ωστόσο ο ΕΟΤ έχει αλλάξει την 

κατάταξη των ξενοδοχείων από Κατηγορίες σε Αστέρια, µε σκοπό την καθιέρωση 

κλίµακας αστεριών από 1 έως 5, σε συνάρτηση όχι µόνο µε παράγοντες που έχουν 

σχέση µε την κατασκευή του, αλλά και µε το επίπεδο και την ποιότητα των 

παρεχοµένων υπηρεσιών. 

 

Η υλοποίηση αυτού του συστήµατος κατάταξης των ξενοδοχειακών µονάδων 

εκτιµάται ότι θα προσδώσει µια νέα και περισσότερο πραγµατική εικόνα στην 

ξενοδοχειακή υποδοµή µε οφέλη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους 

επιχειρηµατίες. Αποτελεί κοινή εκτίµηση ότι η υπάρχουσα κατηγοριοποίηση των 

ξενοδοχείων δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της διεθνούς τουριστικής αγοράς. 

Αυτό φαίνεται και από το γεγονός, είτε της κατηγοριοποίησης των ξενοδοχείων 

από τους τουριστικούς οργανισµούς µε βάση δικά τους κριτήρια, είτε από το 

ενδιαφέρον αρκετών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων να ενταχθούν σε αλυσίδες ή να 

δηµιουργήσουν εξ αρχής επώνυµα προϊόντα. 

 

Καθοριστικές επιπτώσεις αναµένεται να επιφέρουν οι αλλαγές αυτές στην 

τιµολογιακή πολιτική των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που αποτελεί και τον 

“ακρογωνιαίο λίθο” στην πορεία τους. 

 

Με δεδοµένο το µη ουσιαστικό ρόλο που διαδραµατίζουν οι Πίνακες των Ελαχίστων 

Τιµών που εκδίδονται κάθε χρόνο από τον ΕΟΤ σε συνεργασία µε το Ξενοδοχειακό 

Επιµελητήριο Ελλάδας. Η τιµολογιακή πολιτική που ακολουθεί ο κάθε 

επιχειρηµατίας καθορίζεται κύρια από τη διαπραγµατευτική ικανότητα της εκάστοτε 

ξενοδοχειακής επιχείρησης µε βάση το προϊόν που εµπορεύεται, την οικονοµική 

της κατάσταση, τη χώρα προέλευσης της πελατείας της και γενικότερα τους 

µακροπρόθεσµους στόχους που θέτει στον τοµέα των συνεργασιών µε τους 

τουριστικούς πράκτορες (Tour Operators) που καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος 

της πελατείας της ελληνικής ξενοδοχειακής αγοράς. 

 

Παράλληλα το ύψος στο οποίο διαµορφώνεται συνήθως η τιµή του “πακέτου” 

διακοπών είναι συνάρτηση διαφόρων παραγόντων, όπως της εποχής στην οποία 
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επιθυµεί να ταξιδέψει ο ενδιαφερόµενος (περίοδος τουριστικής αιχµής ή όχι), του 

χρόνου όπου ο ενδιαφερόµενος αποφασίζει να προγραµµατίσει τις διακοπές του, 

καθώς και της τουριστικής κίνησης που επικρατεί στην χώρα προορισµού σε 

συνδυασµό µε την πληρότητα του ξενοδοχείου που επιλέγει.  

 

Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας µε βάση τον οποίο διαµορφώνεται η 

τιµολογιακή πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια, είναι η δυναµική την 

οποία έχει ο ελληνικός προορισµός στις διεθνείς αγορές. 

 

Αυτό σηµαίνει ότι λαµβάνεται σοβαρά υπόψη το επίπεδο των υποδοµών, το είδος 

των καταλυµάτων, η απόσταση από τις χώρες προέλευσης, η διαφηµιστική 

προβολή και οι δηµόσιες σχέσεις, το είδος του τουρισµού που προωθείται αλλά και 

η ισοτιµία µεταξύ του νοµίσµατος της χώρας προέλευσης (π.χ. λίρα, δολάριο) και 

του ευρώ καθώς και η διαφορά του κατά κεφαλή εισοδήµατος χωρών της Ε.Ε. και 

Ελλάδος. 

 

3.1.2 Ζήτηση στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Εξέλιξη της 

Τουριστικής Κίνησης και των Κλινών, 1990-2010. 
 

 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου (πίνακας 3.1), οι µονάδες 

που λειτούργησαν το 2003 σε ολόκληρη τη χώρα ανήλθαν σε 8.689 έναντι 6.423 

µονάδων το 1990 (2.266 νέα ξενοδοχεία σε διάστηµα 14 ετών) και τα στοιχεία του 

2010 δείχνουν ότι οι µονάδες που λειτούργησαν έφτασαν τις 9.732 ,όλων των 

κατηγοριών, µε 397.660 δωµάτια και 763.407 κλίνες.  

Όσον αφορά στην κατανοµή του ξενοδοχειακού δυναµικού της χώρας κατά 

κατηγορία, τα περισσότερα είναι ξενοδοχεία Γ’ κατηγορίας ο αριθµός των οποίων 

ανήλθε το 2003 σε 4.403 (µερίδιο 50,7% επί του συνόλου). Ακολούθησαν τα 

ξενοδοχεία ∆’ & Ε’ κατηγορίας µε 1.699 µονάδες (µερίδιο 19,6%) και τα 

ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας µε 1.613 µονάδες (µερίδιο 18,6%). Τα ξενοδοχεία Α’ κα-

τηγορίας ήταν αρκετά λιγότερα το 2003 (870 µονάδες), ενώ ακόµη λιγότερα ήταν 

τα Πολυτελείας (104 µονάδες). Σχετικά µε τη γεωγραφική κατανοµή του συνόλου 

των ξενοδοχειακών κλινών της χώρας, µε βάση τα στοιχεία του 2003 (πίνακας 

3.2) επί  συνόλου 644.898 κλινών, στην περιφέρεια της Κρήτης λειτουργούσαν 

131.713 κλίνες (µερίδιο 20,4%) και ακολουθούν οι περιφέρειες της ∆ωδεκανήσου 

µε 112.332 κλίνες (µερίδιο 17,4%) και της Στερεάς Ελλάδας µε 92.419 κλίνες 

(µερίδιο 14,3%).  
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Πίνακας 3.1: Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναµικού Ελλάδας (1990-2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο 

 

Όσον αφορά την κατανοµή κατά κατηγορία, στην περιφέρεια της Κρήτης 

βρίσκονται οι περισσότερες κλίνες Πολυτελείας για το 2003 (10.046 - µερίδιο 

24,3% επί του συνόλου των κλινών Πολυτελείας), ενώ τα ∆ωδεκάνησα 

συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο αριθµό των ξενοδοχειακών κλινών Α’ κατηγορίας 

µε 46.723 κλίνες (µερίδιο 27,8% επί του συνόλου των κλινών Α’ κατηγορίας). 

Στις κατηγορίες Β’ και Γ’, οι περισσότερες κλίνες βρίσκονται συγκεντρωµένες στην 

Κρήτη µε 30.602 και 41.179 κλίνες αντίστοιχα (µερίδιο 20% επί του συνόλου των 

κλινών Β’ κατηγορίας και 18,3% επί του συνόλου των κλινών Γ’ κατηγορίας), ενώ 

η Μακεδονία παρουσιάζει τη µεγαλύτερη συγκέντρωση σε κλίνες ∆’ και Ε’ 

κατηγορίας µε 17.761 κλίνες και µερίδιο 31,1% .      

 

Πίνακας 3.1α: Γεωγραφική κατανοµή ξενοδοχειακού δυναµικού Ελλάδας (2003) 

Έτος ΑΑ’ Α’ Β’ Γ’ ∆’&Ε’ Σύνολο 

1990 45 470 1.571 2.722 1.615 6.423 

1991 46 515 1.674 2.840 1.572 6.647 

1992 46 560 1.773 2.910 1.567 6.856 

1993 51 629 1.896 2.923 1.636 7.135 

1994 52 595 1.294 3.592 1.637 7.170 

1995 60 621 1.328 3.719 1.659 7.387 

1996 62 656 1.362 3.750 1.647 7.477 

1997 65 681 1.405 3.615 1.628 7.394 

1998 72 728 1.449 3.870 1.666 7.785 

1999 77 745 1.456 3.907 1.671 7.856 

2000 79 766 1.474 3.967 1.650 7.936 

2001 90 816 1.543 4.189 1.646 8.284 

2002 97 847 1.579 4.329 1.658 8.510 

2003 104 870 1.613 4.403 1.699 8.689 



ΚΕΦ 3 -ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ                                                                                                         20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο 

 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Ε.Ο.Τ., το 2000 λειτούργησαν για πρώτη φορά σε 

ολόκληρη τη χώρα 318 νέες ξενοδοχειακές µονάδες και ενοικιαζόµενα 

καταλύµατα, εκ των οποίων τα περισσότερα βρισκόντουσαν στο νοµό Κυκλάδων 

(44) καθώς και στους νοµούς ∆ωδεκανήσου και Κερκύρας (από 28). Σηµειώνεται 

ότι τα στοιχεία του 2000 περιλαµβάνουν για πρώτη φορά και τα ενοικιαζόµενα 

δωµάτια. Κατά την περίοδο 1992-1999 οι περισσότερες ξενοδοχειακές µονάδες 

λειτούργησαν για πρώτη φορά το 1995 (222), οι δε λιγότερες το 1994 (59). 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα Π3.8, από τις 7.022 ξενοδοχειακές κλίνες που 

λειτούργησαν για πρώτη φορά το 1999, οι περισσότερες ήταν Α’ κατηγορίας 

(2.425) καλύπτοντας µερίδιο 34,5% επί των συνολικών κλινών για το 

συγκεκριµένο έτος.  

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εγκρίσεις αρχιτεκτονικών σχεδίων κατασκευής 

ξενοδοχειακών µονάδων , σύµφωνα µε τις οποίες το έτος 2000 εγκρίθηκαν τα 

αρχιτεκτονικά σχέδια 330 ξενοδοχειακών µονάδων µε σύνολο 35.586 κλινών, εκ 

των οποίων 16.415 κλίνες αφορούν µονάδες Α’ κατηγορίας (µερίδιο 46,1%).     

Περιφέρεια Μονάδες Κλίνες 

Στερεά 1.261 92.419 

Πελοπόννησος 675 43.804 

Ιόνιο 816 75.971 

Ήπειρος 233 10.419 

Αιγαίο 401 21.815 

Κρήτη 1.437 131.713 

∆ωδεκάνησα 997 112.332 

Κυκλάδες 872 38.126 

Θεσσαλία 535 26.066 

Μακεδονία 1.369 86.494 

Θράκη 93 5.739 

Σύνολο 8.689 644.898 
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Το 2010 ο µέσος όρος της δυναµικότητας των ξενοδ

κλίνες ανά µονάδα , αλλά το 50% των µονάδων διέθετε λιγότερες από 44 κλίνες 

και συγκέντρωνε µόνο το 18% της συνολικής εγκατεστηµένης δυναµικότητας. Το 

17% του συνολικού αριθµού των µονάδων είχε έως και 20 κλίνες , συνολικά 2% 

της συνολικής δυναµικότητας. Το γεγονός αυτό πιστοποιεί ότι η πλειοψηφία του 

αριθµού των µονάδων, λόγω της µικρής δυναµικότητας, έχει χαρακτηριστικά 

µικρής οικογενειακής επιχείρησης. Οι λεγόµενες «µεγάλες» µονάδες είναι µικρή 

µειοψηφία στο σύνολο των ξενοδοχε

µε 500 και άνω κλίνες, οι οποίες αποτελούν το 2% του συνόλου των ξενοδοχείων 

και συγκεντρώνουν το 15% των συνολικών κλινών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: EOT, Ανάλυση της πορείας της τουριστικής κίνησης 2001
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ο µέσος όρος της δυναµικότητας των ξενοδοχειακών µονάδων ήταν 78,4 

κλίνες ανά µονάδα , αλλά το 50% των µονάδων διέθετε λιγότερες από 44 κλίνες 

και συγκέντρωνε µόνο το 18% της συνολικής εγκατεστηµένης δυναµικότητας. Το 

17% του συνολικού αριθµού των µονάδων είχε έως και 20 κλίνες , συνολικά 2% 

συνολικής δυναµικότητας. Το γεγονός αυτό πιστοποιεί ότι η πλειοψηφία του 

αριθµού των µονάδων, λόγω της µικρής δυναµικότητας, έχει χαρακτηριστικά 

µικρής οικογενειακής επιχείρησης. Οι λεγόµενες «µεγάλες» µονάδες είναι µικρή 

µειοψηφία στο σύνολο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Υπάρχουν 136 µονάδες 

µε 500 και άνω κλίνες, οι οποίες αποτελούν το 2% του συνόλου των ξενοδοχείων 

και συγκεντρώνουν το 15% των συνολικών κλινών. 

∆ιάγραµµα 3.1 

Ανάλυση της πορείας της τουριστικής κίνησης 2001-2010 (2011) σελ 59
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οχειακών µονάδων ήταν 78,4 

κλίνες ανά µονάδα , αλλά το 50% των µονάδων διέθετε λιγότερες από 44 κλίνες 

και συγκέντρωνε µόνο το 18% της συνολικής εγκατεστηµένης δυναµικότητας. Το 

17% του συνολικού αριθµού των µονάδων είχε έως και 20 κλίνες , συνολικά 2% 

συνολικής δυναµικότητας. Το γεγονός αυτό πιστοποιεί ότι η πλειοψηφία του 

αριθµού των µονάδων, λόγω της µικρής δυναµικότητας, έχει χαρακτηριστικά 

µικρής οικογενειακής επιχείρησης. Οι λεγόµενες «µεγάλες» µονάδες είναι µικρή 

ιακών επιχειρήσεων. Υπάρχουν 136 µονάδες 

µε 500 και άνω κλίνες, οι οποίες αποτελούν το 2% του συνόλου των ξενοδοχείων 

(2011) σελ 59 
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Πηγή: Πηγή: EOT, Ανάλυση της πορείας της τουριστικής κίνησης 2001

 

Η εξέλιξη του ξενοδοχειακού δυναµικού, ως προς τον αριθµό των ξενοδοχειακών 

µονάδων, τον αριθµό των δωµατίων και τον αριθµό κλινώ

από το 1992 έως το 2010 , απεικονίζεται στα διαγράµµατα 3.3, 3.4 και 3.5 . Η 

συνεχής αύξηση του συνολικού αριθµού των µονάδων και της δυναµικότητάς τους 

σε αριθµό δωµατίων και αριθµό κλινών την περίοδο αυτή συνοδεύεται και από 

σταδιακή ενίσχυση του µεριδίου των προσφερόµενων καταλυµάτων υψηλότερης 

ποιότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: EOT, Ανάλυση της πορείας της τουριστικής κίνησης 2001
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∆ιάγραµµα 3.2 

Ανάλυση της πορείας της τουριστικής κίνησης 2001-2010 (2011) σελ 59

 

Η εξέλιξη του ξενοδοχειακού δυναµικού, ως προς τον αριθµό των ξενοδοχειακών 

µονάδων, τον αριθµό των δωµατίων και τον αριθµό κλινών στο σύνολο της χώρας 

από το 1992 έως το 2010 , απεικονίζεται στα διαγράµµατα 3.3, 3.4 και 3.5 . Η 

συνεχής αύξηση του συνολικού αριθµού των µονάδων και της δυναµικότητάς τους 

σε αριθµό δωµατίων και αριθµό κλινών την περίοδο αυτή συνοδεύεται και από 

κή ενίσχυση του µεριδίου των προσφερόµενων καταλυµάτων υψηλότερης 

∆ιάγραµµα 3.3 

Ανάλυση της πορείας της τουριστικής κίνησης 2001-2010 (2011) σελ 62
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2010 (2011) σελ 59 

Η εξέλιξη του ξενοδοχειακού δυναµικού, ως προς τον αριθµό των ξενοδοχειακών 

ν στο σύνολο της χώρας 

από το 1992 έως το 2010 , απεικονίζεται στα διαγράµµατα 3.3, 3.4 και 3.5 . Η 

συνεχής αύξηση του συνολικού αριθµού των µονάδων και της δυναµικότητάς τους 

σε αριθµό δωµατίων και αριθµό κλινών την περίοδο αυτή συνοδεύεται και από 

κή ενίσχυση του µεριδίου των προσφερόµενων καταλυµάτων υψηλότερης 

2010 (2011) σελ 62 
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∆ιάγραµµα 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: EOT, Ανάλυση της πορείας της τουριστικής κίνησης 2001-2010 (2011) σελ 62 

 

 

 

∆ιάγραµµα 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: EOT, Ανάλυση της πορείας της τουριστικής κίνησης 2001-2010 (2011) σελ 62 
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3.1.3 Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της 

περιοχής σε φυσικές οµορφιές, πολιτισµικό-πολιτιστικό 

στοιχείο και γεωγραφική θέση. 

 

Η επιλογή του τόπου εγκατάστασης της µονάδας, στις Β. Σποράδες του Ν. 

Μαγνησίας, δεν πραγµατοποιήθηκε τυχαία, αφού οι επιχειρηµατίες επιθυµούν να 

προχωρήσουν στην δηµιουργία µίας σύγχρονης ξενοδοχειακής µονάδας, 

λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα :  

 

 

• Τον κορεσµό της ξενοδοχειακής ανάπτυξης των κλασικών τουριστικών 

προορισµών (∆ωδεκάνησα, Κρήτη, Επτάνησα, Χαλκιδική, κ.λ.π.) που 

παρατηρήθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 90. 

 

• Τις διεθνείς τουριστικές τάσεις για ξενοδοχειακές µονάδες.  

 

• Τις τάσεις των ηµεδαπών τουριστών. 

 

Έτσι, η µονάδα θα έχει πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις µονάδες που λειτουργούν στη 

υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς έχει µικρότερη περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή 

συµφόρηση. 

 

Οι Β. Σποράδες, προσφέρονται για θερινές διακοπές, συνδυάζοντας άριστα τη 

θάλασσα µε το καταπράσινο περιβάλλον των νησιών: Σκιάθος, Σκόπελος και 

Αλόννησος. Επιπλέον, βρίσκονται µεταξύ Θεσσαλονίκης, Βόλου, Άγιου 

Κωνσταντίνου (κοντά στην Αθήνα) και Εύβοιας, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν 

συνθήκες εύκολης πρόσβασης προς αυτές.  
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Πίνακας 3.2 

Πηγή: ΕΟΤ 

Ο συνολικός αριθµός των ξενοδοχειακών καταλυµάτων των Β. Σποράδων κατά 

κατηγορία και µέγεθος παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.2. Επισηµαίνεται ότι τα 

παρακάτω στοιχεία αφορούν ξενοδοχειακά καταλύµατα που λειτουργούν µε νόµιµη 

άδεια από τον ΕΟΤ. 

Παρατηρείται ότι : 

- Ξενοδοχειακές µονάδες Πολυτελείας υπάρχουν µόνο στη Σκιάθο. 

 - Στην Αλόννησο δεν υπάρχει ούτε µία τουριστική µονάδα 4****.  

- Οι Ξενοδοχειακές µονάδες των κατηγοριών Β’, Γ΄ , ∆΄ και Ε΄ αποτελούν την   

πλειοψηφία του συνόλου των Ξενοδοχειακών καταλυµάτων της Αλοννήσου. 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις δείχνουν το σχετικά χαµηλό επίπεδο των παρεχοµένων 

τουριστικών υπηρεσιών γεγονός που ενισχύεται και από τις ελλείψεις τεχνικών 

υποδοµών και από το υποβαθµισµένο οικιστικό περιβάλλον. Το ελληνικό 

τουριστικό προϊόν παρά το γεγονός ότι κατέχει µια από τις σηµαντικότερες θέσεις 

στην παγκόσµια τουριστική αγορά, παρουσιάζει προβλήµατα τα οποία οφείλονται 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ Β.ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ  

ΠΕΡΙΟΧΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 5***** 4**** 3*** 2** 1* ΓΕΝΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ   1 11 3 15 

∆ΩΜΑΤΙΑ   108 340 53 501 

ΚΛΙΝΕΣ   207 642 105 954 

ΣΚΙΑΘΟΣ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 2 11 12 51 23 99 

∆ΩΜΑΤΙΑ 356 701 543 1349 437 3386 

ΚΛΙΝΕΣ 688 1344 1054 2616 854 6556 

ΣΚΟΠΕΛΟΣ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ  5 9 24 9 47 

∆ΩΜΑΤΙΑ  150 361 635 126 1272 

ΚΛΙΝΕΣ  285 735 1195 256 2471 
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και στη συγκέντρωση της τουριστικής προσφοράς σε συγκεκριµένες γεωγραφικές 

περιφέρειες της χώρας, σε βάρος άλλων περιοχών µη τουριστικά ανεπτυγµένων. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ήµισυ και πλέον του συνόλου των ξενοδοχειακών 

κλινών της χώρας βρίσκεται συγκεντρωµένο στην Κρήτη, τα ∆ωδεκάνησα και τη 

Στερεά Ελλάδα. Όσον αφορά στις Β. Σποράδες τα περισσότερα ξενοδοχειακά 

καταλύµατα συγκεντρώνονται στην Σκιάθο και στην Σκόπελο. 

Τα παραπάνω αναφερόµενα στοιχεία αξιολογήθηκαν και βάσει της µακρόχρονης 

εµπειρίας των εταίρων µε την ενασχόληση τους µε κατασκευή και εκτίµηση 

ακινήτων και εκτάσεων αποτελούν το κριτήριο για την επιχειρηµατική απόφαση 

δηµιουργίας του νέου Ξενοδοχείου Τεσσάρων Αστέρων σε περιοχή της Αλοννήσου 

και όχι σε κορεσµένα από τουριστικά καταλύµατα νησιά των Β. Σποράδων, όπως η 

Σκιάθος και η Σκόπελος. 

Στην Αλόννησο, συνυπάρχουν οι παραδοσιακοί τοµείς παραγωγής, οι σύγχρονες 

δοµές ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών και η υψηλή προσφορά των τουριστικών 

υπηρεσιών. 

Η γεωγραφική της θέση, η ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά της, οι 

κλιµατολογικές συνθήκες, το επιχειρηµατικό πνεύµα των κατοίκων της, έχουν 

επηρεάσει και έχουν συµβάλει στη διαφοροποίησή της, σε επιµέρους στοιχεία, σε 

σχέση µε την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Η οικονοµία της Αλοννήσου αναπτύσσεται στηριζόµενη κυρίως στο τουρισµό. Οι 

κλάδοι της οικονοµίας που σχετίζονται άµεσα µε τον τουρισµό αυξάνουν συνεχώς 

τη συµµετοχή τους, τόσο στη διαµόρφωση του Ακαθάριστου Περιφερειακού 

Προϊόντος όσο και στην απασχόληση. 

Η Αλόννησος εξυπηρετείται, κυρίως, από το λιµάνι της, ενώ συνδέεται µε 

ακτοπλοϊκές γραµµές του εσωτερικού µε το λιµάνι του Αγίου Κωνσταντίνου και το 

λιµάνι του Βόλου. 

Οι υποδοµές της Αλοννήσου συµπληρώνονται συνεχώς µέσω των ευκαιριών 

χρηµατοδότησης που παρέχει το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Σε ολόκληρη την 

Αλόννησο πραγµατοποιούνται έργα οδοποιίας και ανάπλασης µε σκοπό την 

δηµιουργία σύγχρονων υποδοµών. 
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3.1.4 ∆είκτης κορεσµού της τουριστικής ανάπτυξης στην 

Αλόννησο και προσφορά – τουριστική χωρητικότητα. 

 

Με βάση τα γεωγραφικά, δηµογραφικά και τουριστικά δεδοµένα καθορίστηκαν 

τρεις βασικοί δείκτες Τουριστικού Κορεσµού, µε χρήση και προσαρµογή σχετικών 

δεικτών από τη διεθνή βιβλιογραφία, οι οποίοι θεωρούνται κατάλληλοι για τα 

δεδοµένα των Ελληνικών νησιών. 

 

Οι δείκτες αυτοί αφορούν: 

 

Τουρίστες: Πληθυσµό. Ο δείκτης αυτός δείχνει τον αριθµό τουριστών που 

αντιστοιχεί ανά κάτοικο. 

 

Τουρίστες: Έκταση. Ο δείκτης αυτός δείχνει τον αριθµό τουριστών ανά 

τετραγωνικό χιλιόµετρο εδάφους. 

 

Τουρίστες: Μήκος Ακτών. Ο δείκτης αυτός λαµβάνει υπόψη τις φυσικές 

ιδιαιτερότητες των νησιών ή άλλων προορισµών όπου η µεγάλη τουριστική 

ανάπτυξη, καθώς και οι περισσότερες δραστηριότητες των τουριστών λαµβάνουν 

χώρα στην παράκτια ζώνη. ∆είχνει τον αριθµό των τουριστών ανά χιλιόµετρο 

ακτών. 

  

 

Πίνακας 3.3: ∆είκτες Κορεσµού Τουριστικής Ανάπτυξης 

Περιοχή/Νησί Τουρίστες/Πληθυσµό Τουρίστες/Έκταση (τ. χλµ.) Τουρίστες/Ακτές (χλµ.) 

Κως 22,6 2.361 5.619 

Ρόδος 11,9 1.001 5.541 

Κέρκυρα 8,3 1.611 3.640 

Κρήτη 4,2 303 2.345 

Αλόννησος 2,1 107 859 

Ελλάδα 1,2 96 839 

Πηγή:Επεξεργασία στοιχείων ICAP AE 
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Ο συνολικός αριθµός των ξενοδοχειακών καταλυµάτων της Αλοννήσου κατά 

κατηγορία και µέγεθος παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.4. Επισηµαίνεται ότι τα 

παρακάτω στοιχεία αφορούν ξενοδοχειακά καταλύµατα που λειτουργούν µε νόµιµη 

άδεια από τον ΕΟΤ. 

 

Πίνακας 3.4: Ξενοδοχειακά Καταλύµατα Αλοννήσου 

Κατηγορίες Αριθµός Σύνολο Σύνολο  % 

µονάδων  

% 

δωµατίων 

% κλινών  

  µονάδων ∆ωµατίων κλινών στο σύνολο στο σύνολο στο σύνολο 

Α' τάξης 1 48 105 3,70% 6,08% 6,09% 

Β' τάξης 5 368 789 18,52% 46,64% 45,74% 

Γ' τάξης 7 214 450 25,93% 27,12% 26,09% 

∆' και Ε΄τάξης 14 159 381 51,85% 20,15% 22,09% 

ΣΥΝΟΛΟ 27 789 1.725 100,00% 100,00% 100,00% 

ΠΗΓΗ : Στοιχεία ΕΟΤ 

 

 

 

Παρατηρείται ότι : 

 

• ∆εν υπάρχουν Ξενοδοχειακές µονάδες Πολυτελείας στη Αλόννησο, ενώ µόλις το 

3,7% των µονάδων ανήκουν στην κατηγορία της Α' τάξης. 
 

• Οι Ξενοδοχειακές µονάδες των κατηγοριών Β’, Γ΄ , ∆΄ και Ε΄ αποτελούν 

περίπου το 98,3% του συνόλου των Ξενοδοχειακών καταλυµάτων του νησιού. 
 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις δείχνουν το σχετικά χαµηλό επίπεδο των παρεχοµένων 

τουριστικών υπηρεσιών γεγονός που ενισχύεται και από τις ελλείψεις τεχνικών 

υποδοµών και από το υποβαθµισµένο οικιστικό περιβάλλον. 

 

Η τουριστική ζήτηση εκφράζεται µέσω των αφίξεων των επισκεπτών και του 

αριθµού των διανυκτερεύσεων αυτών. Συνολικά στην Αλόννησο οι αφίξεις 

Ελλήνων και Αλλοδαπών για την περίοδο παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.5 
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Πίνακας 3.

ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΘΑΛΛΑΣΣΙΩΣ 

Τα στοιχεία αφίξεων και διανυκτερεύσεων προέρχονται από στοιχεία των 

ξενοδοχειακών καταλυµάτων που είναι δηλωµένα στον ΕΟΤ.

∆ιάγραµµα 3.

 

Στην περίοδο 1998 - 

διανυκτερεύσεις στη Αλόννησο παρέµειναν.  Οι διανυκτερεύσεις στο ‘ίδιο χρονικό 

διάστηµα µειώθηκαν κατά 5% (2002).

 

Πίνακας 3.6: Σύνολο ∆ιανυκτερεύσεων Αλλοδαπών και Ηµεδαπών Τουριστών 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ηµεδαποί τουρίστες αποτελούν κατά την τελευταία 

πενταετία το µεγαλύτερο κοµµάτι του τουρισµού της Αλοννήσου. Συγκεκριµένα, το 

2002 οι ηµεδαποί αποτέλεσαν το 69% επί των διανυκτερεύσεων της Αλοννήσου.

 

 

 

1998
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 56.549.442
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 557.760

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ                                                                                                

Πίνακας 3.5: Αφίξεις στην Αλόννησο 

2000 2001 2002 2003

 155.400 165.800 166.532 171.895

ΠΗΓΗ : Στοιχεία ΕΟΤ 

 

 

Τα στοιχεία αφίξεων και διανυκτερεύσεων προέρχονται από στοιχεία των 

ξενοδοχειακών καταλυµάτων που είναι δηλωµένα στον ΕΟΤ. 

 

∆ιάγραµµα 3.6: Αφίξεις στην Αλόννησο 

ΠΗΓΗ : Στοιχεία ΕΟΤ 

 2002, σύµφωνα µε το πίνακα 3.6, οι συνολικές 

διανυκτερεύσεις στη Αλόννησο παρέµειναν.  Οι διανυκτερεύσεις στο ‘ίδιο χρονικό 

διάστηµα µειώθηκαν κατά 5% (2002). 

Σύνολο ∆ιανυκτερεύσεων Αλλοδαπών και Ηµεδαπών Τουριστών 

να σηµειωθεί ότι οι ηµεδαποί τουρίστες αποτελούν κατά την τελευταία 

πενταετία το µεγαλύτερο κοµµάτι του τουρισµού της Αλοννήσου. Συγκεκριµένα, το 

2002 οι ηµεδαποί αποτέλεσαν το 69% επί των διανυκτερεύσεων της Αλοννήσου.

ΣΥΝΟΛΟ

1999 2000 2001 2002 99/98
56.549.442 60.256.902 61.302.903 58.832.656 55.840.611 6,56%

557.760 591.693 596.029 625.909 625.696 6,08%

                             29 

2003 

171.895 

Τα στοιχεία αφίξεων και διανυκτερεύσεων προέρχονται από στοιχεία των 

 

2002, σύµφωνα µε το πίνακα 3.6, οι συνολικές 

διανυκτερεύσεις στη Αλόννησο παρέµειναν.  Οι διανυκτερεύσεις στο ‘ίδιο χρονικό 

Σύνολο ∆ιανυκτερεύσεων Αλλοδαπών και Ηµεδαπών Τουριστών  

 

να σηµειωθεί ότι οι ηµεδαποί τουρίστες αποτελούν κατά την τελευταία 

πενταετία το µεγαλύτερο κοµµάτι του τουρισµού της Αλοννήσου. Συγκεκριµένα, το 

2002 οι ηµεδαποί αποτέλεσαν το 69% επί των διανυκτερεύσεων της Αλοννήσου. 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

00/99 01/00 02/01
1,74% -4,03% -5,09%
0,73% 5,01% -0,03%
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∆ιάγραµµα 3.

∆ιάγραµµα 3.8

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ                                                                                                

∆ιάγραµµα 3.7: Ανάλυση διανυκτερεύσεων στην Αλόννησο

 

8: Εξέλιξη των διανυκτερεύσεων της Αλοννήσου

 

 

 

                             30 

ύσεων στην Αλόννησο 

 

: Εξέλιξη των διανυκτερεύσεων της Αλοννήσου 
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Οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών τουριστών στη Αλόννησο κατά το εξεταζόµενο 

διάστηµα παρουσίασαν µείωση της τάξεως του 0,58% (πίνακας 3.7), ενώ οι 

αντίστοιχες διανυκτερεύσεις των ηµεδαπών τουριστών παρουσίασαν µικρή αύξηση. 

 

Πίνακας 3.7: Σύνολο διανυκτερεύσεων Αλλοδαπών Τουριστών 

 

 

 

∆ιάγραµµα 3.9: Συγκριτική παρουσίαση της εξέλιξης των διανυκτερεύσεων στην 

Αλόννησο 

 

 

 

Πίνακας 3.8: Σύνολο διανυκτερεύσεων Ηµεδαπών Τουριστών 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1998 1999 2000 2001 2002 99/98 00/99 01/00 02/01
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 42.565.008 45.803.360 46.636.293 44.630.211 41.788.268 7,61% 1,82% -4,30% -6,37%
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 179.540 184.691 183.971 197.005 195.871 2,87% -0,39% 7,08% -0,58%

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ 
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ
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ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΗΜΕ∆ΑΠΟΙ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1998 1999 2000 2001 2002 99/98 00/99 01/00 02/01
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 13.984.434 14.453.542 14.666.610 14.202.445 14.052.343 3,35% 1,47% -3,16% -1,06%
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 378.220 407.002 412.058 428.904 429.825 7,61% 1,24% 4,09% 0,21%
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Ο πίνακας 3.9 που ακολουθεί παρουσιάζει την εξέλιξη της πληρότητας των 

ξενοδοχειακών µονάδων της Αλοννήσου κατά το διάστηµα 1998-2002. Όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, η Αλόννησος παρουσιάζει αύξηση στις 

πληρότητες λειτουργίας των ξενοδοχειακών µονάδων κατά το εξεταζόµενο 

διάστηµα, µε ποσοστό αύξησης της τάξεως του 1%. Συγκεκριµένα από 66,6% 

ποσοστό πληρότητας το 1998 ανήλθε σε 67,98% το 2002. 

 

Πίνακας 3.9: Εξέλιξη Πληρότητας Ξενοδοχειακών Μονάδων 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 3.10: Εξέλιξη Πληρότητας Ξενοδοχειακών Μονάδων Αλοννήσου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1998 1999 2000 2001 2002 99/98 00/99 01/00 02/01
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 61,10% 63,50% 65,00% 62,74% 61,66% 2,40% 1,50% -2,26% -1,08%
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 65,60% 64,30% 66,32% 66,81% 67,98% -1,30% 2,02% 0,49% 1,17%

 ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 1998-2002
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Όσον αφορά σε πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, συνολικά 406.283 επιβάτες 

κατέγραψε το Γραφείο Στατιστικής του Οργανισµού Λιµένος Βόλου το 2006 να 

διακινήθηκαν προς τις Σποράδες, αριθµός αυξηµένος κατά 7,67% σε σχέση µε το 

2005. Από αυτούς οι 153.479 διακινήθηκαν µε υδροπτέρυγα και οι 252.804 µε 

επιβατηγά-οχηµαταγωγά πλοία. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη αύξηση της 

επιβατικής κίνησης κατά την τελευταία δεκαετία µετά την καταγραφή -ρεκόρ των 

316.987 επιβατών που σηµειώθηκε το 1996. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι 

επιβάτες είχαν προορισµό το νησί της Σκιάθου (228.885 επιβάτες έναντι 209.038 

το 2005, αύξηση 9,49%), ενώ ακολουθούν το λιµάνι της Σκοπέλου (µε 89.157 

επιβάτες, έναντι 91.815 το 2005, µείωση 2,89%), το λιµάνι της Γλώσσας 

Σκοπέλου (µε 49.444 επιβάτες, έναντι 40.638 το 2005, αύξηση 21,67%) και τέλος 

το λιµάνι της Αλοννήσου (µε 38.465 επιβάτες, έναντι 34.729 το 2005, αύξηση 

10,76%).Το νησί της Σκιάθου έχει γεωγραφικά πλεονεκτική θέση, σε σχέση µε τα 

περισσότερα νησιά της Ελλάδας, καθώς η πρόσβαση σε αυτό είναι εύκολη και 

σύντοµη τόσο για τους κατοίκους της πρωτεύουσας όσο και για τους κατοίκους της 

Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας καθώς από τα λιµάνια του Αγ. Κωνσταντίνου και 

του Βόλου η διάρκεια του ταξιδιού είναι 1 ½ ή 2 ½ ώρες µε υδροπτέρυγο 

(δελφίνι) ή πλοίο (ferry boat) αντίστοιχα. 

 

Αύξηση της τάξης του 4,83% σηµειώθηκε και στη διακίνηση οχηµάτων από Βόλο 

προς τις Β. Σποράδες (συνολικά 66.299 τροχοφόρα το 2006 έναντι 63.246 το 

2005). 
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Πίνακας 3.10: Επιβατική κίνηση λιµένος Βόλου κατά τα έτη 2000-2012 µε Ε/Γ-

Ο/Γ και Υδροπτέρυγα Γραµµή Βόλου-Β. Σποράδων -Μυτιλήνης 

 

ΠΗΓΗ : www.port-volos.gr 

 

 

∆ιάγραµµα 3.11: Επιβατική κίνηση λιµένος Βόλου κατά τα έτη 2000-2012 µε 

Ε/Γ-Ο/Γ και Υδροπτέρυγα Γραµµή Βόλου-Β. Σποράδων -Μυτιλήνης 

 

ΠΗΓΗ : www.port-volos.gr 
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3.1.5 Προτάσεις ,Προοπτικές και Επενδύσεις του Κλάδου. 
 

Ο τουρισµός αποτελεί πλέον το πολυτιµότερο ίσως κεφάλαιο για την ανάπτυξη της 

ανταγωνιστικότητας της εθνικής µας οικονοµίας, γεγονός που ενισχύεται και από 

τις εκτιµήσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, σύµφωνα µε τις οποίες η 

τουριστική βιοµηχανία θα αποτελέσει κατά την προσεχή 20ετία τον ταχύτερα 

αναπτυσσόµενο τοµέα της παγκόσµιας οικονοµίας.  

 

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι ο τουρισµός αποτελεί σήµερα το 

δυναµικότερο κλάδο της παραδοσιακής οικονοµίας. Στις µέρες µας το 6% του 

εργατικού δυναµικού της Ε.Ε. απασχολείται στον τουρισµό, ποσοστό  που για την 

Ελλάδα είναι µεγαλύτερο, ενώ οι καταγραφόµενες τάσεις συγκλίνουν στο 

συµπέρασµα ότι στα τέλη της επόµενης 10ετίας το εν λόγω ποσοστό για την Ε.Ε. 

θα έχει αυξηθεί στο 9% ήτοι 3,3 εκατ. νέες θέσεις εργασίας.  

 

Στην Ελλάδα µετά από τρεις συνεχόµενες χρονιές κρίσης, ο επαναπροσδιορισµός 

του τουριστικού προϊόντος και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του αποτελούν 

αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του τουρισµού. Στο πλαίσιο αυτό, 

πολιτεία και επιχειρήσεις θα πρέπει το συντοµότερο δυνατό όχι µόνο να 

δηµιουργήσουν σύγχρονες δοµές οργάνωσης και λειτουργίας των τουριστικών 

δοµών τους αλλά και να ενισχύσουν σε σηµαντικό βαθµό την εξωστρέφεια και την 

διεισδυτικότητα του τουριστικού προϊόντος στις ξένες αγορές.  

 

Σε επιχειρηµατικό και επενδυτικό επίπεδο, η κύρια δραστηριότητα του κλάδου 

επικεντρώθηκε λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων στην περιοχή της Αττικής. 

Σηµαντικά ήταν τα κονδύλια που δαπάνησαν στον Αθηναϊκό τουρισµό µεγάλες 

ελληνικές αλλά και ξένες ξενοδοχειακές αλυσίδες, δηµιουργώντας είτε καινούργια 

ξενοδοχεία είτε ανακαινίζοντας παλαιές µονάδες που είχαν παρακµάσει.  

 

Στόχος των επενδυτών αυτών δεν ήταν µόνον η διεκδίκηση µέρους του 

τουριστικού ρεύµατος προς την πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών 

Αγώνων του 2004, αλλά και η αποκοµιδή ωφελειών κατά τη µεταολυµπιακή 

περίοδο όπως συνέβη και στις περισσότερες ολυµπιακές πόλεις ανά τον κόσµο. Σε 

αυτό συντέλεσε σε µεγάλο βαθµό η άρση της απαγόρευσης ίδρυσης νέων 

ξενοδοχείων ειδικά στην Αττική, ενώ εκτιµάται ότι µέσα στο 2004 

επαναλειτούργησαν είτε λειτούργησαν για πρώτη φορά στην Αττική περισσότερα 

από 30 ξενοδοχεία συνολικής δυναµικότητας πάνω από 4.500 κλίνες.   
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Πέραν του Hilton της Αθήνας και της Μεγάλης Βρετανίας τα οποία αφού 

ανακαινίσθηκαν, επαναλειτούργησαν µέσα στο 2003, ύστερα από 15 χρόνια 

παύσης επαναλειτούργησε το ξενοδοχείο King George II επί της πλατείας 

Συντάγµατος. Το συγκεκριµένο ξενοδοχείο ανήκε στην ελληνική αλυσίδα της 

Grecotel η οποία ανέλαβε την ευθύνη της λειτουργίας του αρχικά για 30 χρόνια και 

διαθέτει 105 δωµάτια µε περισσότερα από τα µισά να είναι σουίτες (δαπάνη 

επένδυσης €20 εκατ.).  

 

Παράλληλα, δύο ακόµη νέα ξενοδοχεία εγκαινιάστηκαν στο κέντρο της Αθήνας 

από την αλυσίδα Grecotel και πρόκειται για το Athens Imperial στην πλατεία 

Καραϊσκάκη και το Athens Grand Hotel στην οδό Αθηνάς. Στην πλατεία Κάνιγγος 

δύο ακόµη νέα ξενοδοχεία ξεκίνησαν τη λειτουργία τους µέσα στο καλοκαίρι του 

2004. Η οικογένεια των Κυπρίων ξενοδόχων Μουσκή έθεσε σε λειτουργία το 

Residence Georgio, ένα business ξενοδοχείο µε 140 δωµάτια και 10 σουίτες και το 

οποίο απευθύνεται κυρίως στην αγορά της Κύπρου, ενώ ο έλληνας επιχειρηµατίας 

Β. Σακελλάρης (Tourgreece AE) αφού το ανακαίνισε ριζικά έθεσε σε λειτουργία το 

ξενοδοχείο Kaniggos 21, δυναµικότητας 70 δωµατίων και µιας σουίτας. Στα βόρεια 

προάστια της Αθήνας και συγκεκριµένα στην Εκάλη, ο όµιλος Μαµιδάκη έθεσε σε 

λειτουργία το Life Gallery Athens ένα µικρό boutique ξενοδοχείο 30 δωµατίων, το 

οποίο εντάχθηκε στο σχέδιο της Ολυµπιακής Φιλοξενίας του 2004 (δαπάνη 

επένδυσης €14 εκατ.).  

 

Επίσης, το τέταρτο ξενοδοχείο της διεθνούς αλυσίδας Holiday Inn ξεκίνησε να 

λειτουργεί πάνω στην Αττική Οδό στο ύψος της Παλλήνης. Το συγκεκριµένο 

ξενοδοχείο διαθέτει 180 δωµάτια, 11 executive δωµάτια και τρεις σουίτες και 

εξυπηρετεί άµεσα όσους επισκέπτες του ταξιδεύουν µέσω του διεθνούς 

αεροδροµίου των Σπάτων. Στην περιοχή της Βουλιαγµένης, η αλυσίδα της 

Grecotel έθεσε σε λειτουργία µία ακόµη νέα ξενοδοχειακή µονάδα (Vouliagmeni 

Suites), ενώ αρκετά µακρύτερα από το πολεοδοµικό συγκρότηµα της Αθήνας, στο 

Σούνιο η ίδια αλυσίδα άνοιξε το Cape Sounio το οποίο διαθέτει 154 καµπάνες µε 

θέα προς τη θάλασσα και το ναό του Ποσειδώνα.        

 

Οι προοπτικές που ανοίγονταν για την ελληνική τουριστική αγορά µετά το 2004, 

είχαν ήδη προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον αρκετών ξένων ισχυρών 

ξενοδοχειακών οµίλων οι οποίοι προέβλεπαν ότι η Ελλάδα θα καταστεί ένας 

εξαιρετικά ελκυστικός τουριστικός προορισµός µετά και την απόλυτα επιτυχηµένη 

διεξαγωγή των ολυµπιακών αγώνων και τη σηµαντική προβολή της χώρας προς το 

εξωτερικό. 
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Μια νέα αναπτυξιακή δυναµική στον κλάδο αναµένεται να προσδώσει ο αρµονικός 

συνδυασµός του real estate µε την ξενοδοχειακή βιοµηχανία. Πρόκειται για 

«Σύνθετα Αναπτυξιακά Προγράµµατα» τα οποία θα αποτελέσουν το νέο µοντέλο 

τουριστικής ανάπτυξης για την ερχόµενη 20ετία. Στην ουσία, πρόκειται για 

επιχειρηµατικά σχέδια άρρηκτα συνδεδεµένα µε την ανέγερση πολυτελών 

ξενοδοχείων, παραθεριστικών κατοικιών και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής 

υποδοµής.  

 

Σύµφωνα µε πηγές της αγοράς στο πλαίσιο αυτό ήδη συζητείται η δηµιουργία 

κορυφαίου επενδυτικού σχεδίου από τη Μητρόπολη ∆ηµητριάδος σε περιοχή της 

Χαλκιδικής, ενώ ανάλογο επιχειρηµατικό σχέδιο πρόκειται να αναπτυχθεί και στο 

νοµό Μαγνησίας.  

 

Επίσης, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, γνωστός ελληνικός όµιλος επιχειρήσεων στο 

χώρο του αυτοκινήτου, εξετάζει την περίπτωση κατασκευής υπερπολυτελούς 

ξενοδοχειακής µονάδας στην Κύθνο σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη 

αγροτουριστικών προγραµµάτων.  

 

Η J&P υλοποιεί δύο τουριστικά έργα που αφορούν τη δηµιουργία παραθεριστικών 

κατοικιών στις Σπέτσες και την Κρήτη µε παράλληλη ανέγερση ξενοδοχειακής 

µονάδας στα Χανιά. Επιπροσθέτως, η J&P Development διατελεί και σύµβουλος 

παροχής υπηρεσιών σε έργα τουριστικού αντικειµένου, µεταξύ των οποίων είναι 

µεγάλη επένδυση µε ξενοδοχειακές µονάδες, παραθεριστικές κατοικίες και 

εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής σε έκταση της ανατολικής Κρήτης. 

 

Η βρετανική Loyalward πρόκειται να κατασκευάσει τέσσερις ξενοδοχειακές µονάδες 

και ισάριθµα οικιστικά συγκροτήµατα, γήπεδα γκολφ και µαρίνες στη Μονή Τοπλού 

στην Κρήτη, ενώ στην περιοχή της Σητείας η Ικτίνος θα αξιοποιήσει µεγάλη έκταση 

µέσω ανέγερσης συγκροτηµάτων κατοικιών. Ανοίγµατα σε ελληνικά νησιά (Κρήτη 

και Ρόδο) πραγµατοποιεί και ο κυπριακός όµιλος Cybarco κατασκευάζοντας 

παραθεριστικές κατοικίες, ενώ συνεχείς είναι οι επενδύσεις της Τεχνικής 

Ολυµπιακής στη Χαλκιδική. Επενδύσεις στο άµεσο µέλλον προτίθεται να 

υλοποιήσει και η ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ σε Κρήτη, Κυκλάδες και Σούνιο, ενώ µεγάλες 

εκτάσεις γης διαθέτει στην Κέρκυρα, την Κρήτη και τη Μύκονο η ΑΕΓΕΚ.  

 

Τέλος, επενδύσεις σε τουριστικά θέρετρα ετοιµάζουν και οι εταιρίες Θεµελιοδοµή, 

Αθηνά καθώς και ο όµιλος Λεπτού. Χαρακτηριστικό της διαφαινόµενης τάσης 

αποτελεί σύµφωνα µε πληροφορίες της αγοράς, η σκέψη της Εθνικής Τράπεζας για 
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µετεξέλιξη του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος του Αστέρα Βουλιαγµένης σε ένα 

πλήρως οργανωµένο τουριστικό θέρετρο στο οποίο θα έχουν τη δική τους 

ξεχωριστή θέση οι παραθεριστικές κατοικίες, εκ των οποίων άλλες θα προορίζονται 

για µακροχρόνια µίσθωση και άλλες για πώληση.       

 

Μια νέα διαφαινόµενη τάση στο χώρο, είναι η δηµιουργία δικτύων ξενοδοχείων και 

καταλυµάτων. Πρόκειται στην πράξη για τη συνένωση διαφόρων συνήθως µικρού 

µεγέθους επιχειρήσεων µε σκοπό τη δηµιουργία µιας οργανωµένης οµάδας µε 

ενιαία ταυτότητα και διαφοροποίηση από τον «ανώνυµο» µαζικό ανταγωνισµό. Οι 

τουριστικές επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε τέτοια δίκτυα, διατηρούν την 

διοικητική τους ανεξαρτησία και αυτονοµία λειτουργώντας όµως κάτω από µια 

επιχειρηµατική οµπρέλα που διασφαλίζει ένα επώνυµο προϊόν.   

 

Το ελληνικό τουριστικό προϊόν παρά το γεγονός ότι κατέχει µια από τις 

σηµαντικότερες θέσεις στην παγκόσµια τουριστική αγορά, εντούτοις παρουσιάζει 

προβλήµατα ιδιαίτερης διαρθρωτικής φύσεως, τα οποία συνοψίζονται στα 

παρακάτω σηµεία: 

Συγκέντρωση της τουριστικής προσφοράς σε συγκεκριµένες γεωγραφικές 

περιφέρειες της χώρας, σε βάρος άλλων περιοχών µη τουριστικά ανεπτυγµένων. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ήµισυ και πλέον του συνόλου των ξενοδοχειακών 

κλινών της χώρας βρίσκεται συγκεντρωµένο στην Κρήτη, τα ∆ωδεκάνησα και τη 

Στερεά Ελλάδα. 

 

Έντονη εποχικότητα της τουριστικής ζήτησης, καθώς ο µεγαλύτερος όγκος του 

ετήσιου τουριστικού ρεύµατος (πάνω από το 50% των διανυκτερεύσεων) 

καταφθάνει στη χώρα µας τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο. Το 

φαινόµενο αυτό σε συνδυασµό µε την ελλιπή υποδοµή και την ανισοκατανοµή της 

τουριστικής δραστηριότητας, επιδρά ανασταλτικά στην ποιότητα των παρεχοµένων 

υπηρεσιών αλλά και στην υγιή ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

 

Σηµαντική ανεπάρκεια σε υποστηρικτικές υποδοµές (γήπεδα γκολφ, συνεδριακά 

κέντρα, µαρίνες, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα τουρισµού υγείας, θεµατικά 

πάρκα, κέντρα αθλητισµού, προπονητικά κέντρα, κέντρα αξιοποίησης ιαµατικών 

πηγών, χιονοδροµικά κέντρα κλπ.), η ύπαρξη των οποίων θα οδηγήσει στην 

ανάπτυξη πολλών µορφών εναλλακτικού τουρισµού πέραν του παραδοσιακού 

τουριστικού προϊόντος. 
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Ισχυρή όσο ποτέ άλλοτε καθίσταται η ανάγκη βελτίωσης του επιπέδου παροχής 

υπηρεσιών σε βοηθητικά καταλύµατα και αµιγή κέντρα εστίασης και αναψυχής, 

καθώς και του επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης των απασχολουµένων στον 

τουριστικό τοµέα, της οργανωτικής δοµής των µικροµεσαίων τουριστικών 

επιχειρήσεων, των µέσων µεταφοράς κλπ. 

 

Έντονη εξακολουθεί να είναι η εξάρτηση των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων 

από τους µεγάλους και διεθνείς τουριστικούς οργανισµούς, τα συµφέροντα των 

οποίων επηρεάζουν σηµαντικά τη διαµόρφωση της τουριστικής κίνησης προς τη 

χώρα, αλλά και της τελικής τιµής των τουριστικών πακέτων. Παράλληλα, την 

περιορισµένη διαπραγµατευτική ικανότητα των ελληνικών τουριστικών 

επιχειρήσεων ενισχύει και η απουσία αεροµεταφορέων charter αµιγώς ελληνικών 

συµφερόντων.  

 

Η καθυστέρηση που σηµειώνεται στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών (συστήµατα 

CRS, δίκτυα κρατήσεων, διαδίκτυο), καθώς και ο έντονος ανταγωνισµός του 

ελληνικού προορισµού από αγορές τόσο εντός όσο και εκτός Ε.Ε., δηµιουργούν 

περαιτέρω προβλήµατα στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος. 

 

Η επιχειρηµατικότητα σε όλους τους υποκλάδους του τουρισµού, εµφανίζεται µε τη 

µορφή πολλών και µικρών επιχειρήσεων, χωρίς επώνυµο προϊόν και χωρίς την 

τάση ανάπτυξης συνεργιών που θα τους εξασφαλίσουν µακροπρόθεσµο 

αναπτυξιακό ορίζοντα.   

      

Χαµηλό επίπεδο της τουριστικής εκπαίδευσης. 

 

Απουσία επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος για την ελληνική αγορά από αεροπορικές 

εταιρείες χαµηλού κόστους. 

 

∆ύο στοιχεία τα οποία σηµατοδοτούν την µεταολυµπιακή περίοδο του ελληνικού 

τουρισµού είναι αφενός µεν ο νέος αναπτυξιακός νόµος, αφετέρου δε το 

πρόγραµµα αξιοποίησης των ολυµπιακών εγκαταστάσεων που άφησαν ως 

παρακαταθήκη οι Ολυµπιακοί Αγώνες. 

 

Σύµφωνα µε τουριστικούς κύκλους, η ανάκαµψη του ελληνικού τουρισµού έχει εκ 

των πραγµάτων πλέον χρονικά µετατεθεί στον αόριστο χρόνο της µεταολυµπιακής 

περιόδου. Απαραίτητη όµως προϋπόθεση προκειµένου αυτή να αποδώσει καρπούς 
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είναι η εφαρµογή µιας πολιτικής αναδιάρθρωσης και βελτίωσης του τουριστικού 

µας προϊόντος, έτσι ώστε αυτό να µην παραµείνει ουραγός στον διεθνή τουρισµό. 

Άπαντες συµφωνούν στο ότι χρειάζεται συστηµατική και διαρκής αξιοποίηση της 

διεθνούς προβολής της χώρας, έτσι ώστε µε µια σχετικά µικρή επαναλαµβανόµενη 

δαπάνη να συντηρούνται οι θετικές επιδράσεις στον τουρισµό για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα, ενώ παράλληλα να διορθώνονται οι αδυναµίες που πιθανόν να 

εµφανίζονται στην πορεία.    

 

Το 2004 – παρά τις µεγάλες προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν - υπήρξε µια 

ιδιαιτέρως δύσκολη χρονιά για τον ελληνικό τουρισµό µε αποτέλεσµα τη µείωση 

του αριθµού των αφίξεων των αλλοδαπών τουριστών στη χώρα. Η µείωση αυτή 

εκτιµάται ότι σε ποσοστό θα υπερβεί τη µείωση που επίσης παρατηρήθηκε το 2003 

µια ακόµη δύσκολη χρονιά (εκτιµήσεις για 1 εκατ. λιγότερες αφίξεις το 2003 σε 

σχέση µε το 2002).  

 

Η κρίση αυτή έπληξε τον κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καθώς οι 

περισσότερες εξ αυτών είχαν να αντιµετωπίσουν µειωµένες πληρότητες. Μάλιστα, 

τουριστικοί κύκλοι αναφέρουν ότι αρκετά µικρά ξενοδοχεία σε πιο αποµονωµένες 

τουριστικές περιοχές, είτε δεν άνοιξαν καθόλου είτε άνοιξαν για µικρότερο χρονικό 

διάστηµα, είτε ακόµη λειτούργησαν µόνον µέρος της µονάδας τους. Το πρόβληµα 

καθίσταται ακόµη πιο σοβαρό για τους επιχειρηµατίες εκείνους οι οποίοι 

προχώρησαν σε επενδύσεις µπροστά στην ελπίδα για ανάκαµψη της ζήτησης 

ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων.  

 

Ιδιαίτερα, όσον αφορά την περιοχή της Αττικής, όσες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

υπέγραψαν συµβόλαιο µε τον Αθήνα 2004 διασφαλίστηκαν, σε αντίθεση µε τις 

υπόλοιπες οι οποίες έµειναν µε πολλά αδιάθετα δωµάτια αναγκαζόµενες να 

ακολουθήσουν καθοδική τιµολογιακή πολιτική µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την 

κερδοφορία τους. Εάν µάλιστα ληφθεί σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι τη φετινή 

χρονιά (2004) µεγάλες τουριστικές αγορές ανταγωνιστικές της ελληνικής (π.χ. 

Τουρκία) εµφάνισαν σηµαντικότατη αύξηση στην τουριστική τους κίνηση, τότε 

σαφώς τίθεται και ζήτηµα επαναπροσέγγισης της ανταγωνιστικότητας του 

τουριστικού µας προϊόντος.   

 

Το 2012 , αν και ο τουρισµός δέχτηκε αρκετά πλήγµατα λόγω της οικονοµικής 

κρίσης, παραµένει κύριος φορέας ανάπτυξης για την ελληνική οικονοµία και 

εµφανίζει ανθεκτικότητα. Οι ξένοι τουρίστες το 2012 δαπάνησαν 10,024 δις ευρώ, 

ποσοστό 5% µικρότερο από το 2011. Επιπλέον επήλθε και πτώση 7% στις 
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διανυκτερεύσεις αλλοδαπών τουριστών (141 εκατοµµύρια) και οι επισκέψεις ήταν 

περισσότερες από 15,5 εκατοµµύρια (µειωµένες κατά 6% συγκριτικά µε το 2011). 

Σε οµιλία του ο Πρόεδρος του ΞΕΕ Γεώργιος Τσακίρης διαπίστωσε ότι «οι 

πληρότητες των ξενοδοχειακών µονάδων ήταν εξαιρετικά χαµηλές, ενώ 

συρρικνώθηκε έτι περαιτέρω η σεζόν».  

 

«Σύµφωνα µε έρευνα πεδίου του ΙΤΕΠ αν και οι πληρότητες τον µήνα Αύγουστο 

2012 ανέβηκαν σε ποσοστό 0,10% σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2011, 

τον Μάιο, εξαιτίας και της πολιτικής αβεβαιότητας, έπεσαν σε ποσοστό 6,20%. Την 

υψηλότερη κάθοδο σε πληρότητες στον δυνατό µήνα του ελληνικού τουρισµού, 

δηλαδή τον Αύγουστο, εµφάνισαν τα νησιά του Αιγαίου µε ποσοστό 5,52% σε 

σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2011, ενώ τον Μάιο την υψηλότερη µείωση 

εµφάνισε η Αθήνα µε -23,38%, λόγω της αβεβαιότητας του προορισµού, και την 

ακολούθησαν από κοντά τα νησιά του Αιγαίου µε ποσοστό -21,05%, γεγονός που 

αποδίδεται στα ακριβά ναύλα. Τον Μάιο του 2011 οι πληρότητες των ξενοδοχείων 

συνολικά και κατά µ.ό. έφθασαν το 45,29%, ενώ τον Αύγουστο στο 77,86%, 

εξέλιξη που καταδεικνύει το µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι προορισµοί 

της Αττικής, της Κεντρικής Ελλάδας, καθώς και της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.  

 

Υψηλά περιθώρια ανόδου έχει ο ελληνικός τουρισµός, δεδοµένης της χαµηλής 

µέσης πληρότητας ουκ ολίγων ξενοδοχειακών µονάδων ακόµη και τον µήνα 

Αύγουστο.  

Υπογραµµίζεται ότι πληρότητες-ρεκόρ εµφανίζουν τα νησιά Ιονίου (90,91%), η 

Κρήτη µε 89,06% και τα ∆ωδεκάνησα µε 86,93% (-3,27%). 

 

Τα οικογενειακά καταλύµατα (1-20 δωµάτια) κινήθηκαν σε µέσες πληρότητες 

ύψους 67,4% τον Αύγουστο του 2012 (-1,82%) σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα 

του 2011. Τα µικρά ξενοδοχεία (21-50 δωµάτια) τον ίδιο µήνα κινήθηκαν µε µέσες 

πληρότητες 73,51% και οριακή αύξηση 1,32%, τα µεσαία (51-100 δωµάτια) µε 

πληρότητες 73,24% τον Αύγουστο (0,44%), τα µεγάλα (101 δωµάτια και πάνω) 

µε πληρότητες 82,4% και οριακή ποσοστιαία µείωση (0,25%). Την υψηλότερη 

συρρίκνωση στις µέσες πληρότητες τους τον Μάιο είχαν τα µεσαία ξενοδοχεία µε 

ποσοστιαία πτώση 13,53%. 

 
Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδος Γιώργος 

Τσακίρης τόνισε ότι ο συνολικός αριθµός των ξενοδοχείων σήµερα ανέρχεται στα 

9.670 µε δυναµικότητα 771.271 κλινών, εµφανίζοντας αύξηση 82% σε σχέση µε 

το 1990. Εξ αυτών, το 29,2% είναι 2 αστέρων ξενοδοχεία, το 25,1% είναι 4 
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αστέρων, το 23,8% είναι 3 αστέρων, το 7,1% είναι 1 αστέρος και 5 αστέρων είναι 

το 14,7%. Υπογραµµίζεται ότι το 1990 µόνο το 4,8% των ξενοδοχείων ήταν 5 

αστέρων. Όπως επισήµανε ο πρόεδρος του ΞΕΕ, το επίπεδο των ξενοδοχείων στη 

χώρα σε σχέση µε την Ευρώπη είναι εξαιρετικά υψηλό. Σχετική έρευνα του 

Επιµελητηρίου κατέδειξε υψηλό ποσοστό κάλυψης των κριτηρίων παροχής 

υπηρεσιών των ελληνικών ξενοδοχείων σε σχέση µε το κοινό σύστηµα κατάταξης 

hotel stars union, που εφαρµόζεται σε 13 ευρωπαϊκές χώρες. Ο κ. Τσακίρης 

προσθέτει ότι µπορεί να επιτευχθεί µείωση του κόστους λειτουργίας µε µείωση της 

φορολογικής επιβάρυνσης από την πολιτεία, κάνοντας το προϊόν πιο 

ανταγωνιστικό. Επίσης, διαπιστώνεται ότι, όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό των 

αλλοδαπών τουριστών στα ξενοδοχεία, τόσο καλύτερες επιδόσεις παρουσιάζουν 

αυτά.» (πηγή: http://money-tourism.blogspot.gr/2013/02/2.html) 

 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, λόγω της οικονοµικής ύφεσης και της µειωµένης 

εσωτερικής τουριστικής ζήτησης, τα ξενοδοχεία που δέχονται κυρίως Έλληνες 

τουρίστες αντιµετωπίζουν και τα περισσότερα προβλήµατα. Η επέκταση της 

τουριστικής περιόδου θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µε τουρίστες ηλικιών άνω 

των 50 και 60 ετών και να δοθεί παράλληλα ώθηση και σε άλλα είδη τουρισµού. 

 

3.1.6 Εναλλακτικές µορφές Τουρισµού. 
 

Στην Αλόννησο τα κύρια είδη του τουριστικού προϊόντος που προσφέρονται  είναι: 

 

-Ο θερινός - θαλάσσιος –καταδυτικός τουρισµός: Κατά κύριο λόγο στην 

Αλόννησο υπάρχουν δυνατότητες για θαλάσσιο τουρισµό όπως θαλάσσιο σκι, πλαζ 

µε ενοικίαση σκαφών, σχολές καταδύσεων, θαλάσσιο ποδήλατο και κανώ. Όµως εξ 

αιτίας  της καθυστέρησης της δηµιουργίας υπερσύγχρονης µαρίνας στο νησί, 

περιορίζεται η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού. Λόγω των σύγχρονων 

υποδοµών και των αναβαθµισµένων υπηρεσιών θα εµπλουτιζόταν το 

προσφερόµενο προϊόν µε αποτέλεσµα να µπορούσε να επιτευχθεί προσέλκυση 

διαφορετικού προφίλ τουριστών.  

 

«Επιτρέπεται η κατάδυση σε 14 περιοχές στα νησιά τις ακτογραµµές των νήσων 

Αλοννήσου, Περιστέρας, Μικρού και Μεγάλου Αδελφιού, στις οποίες κατόπιν 

υποθαλάσσιας έρευνας δεν εντοπίστηκαν ενάλιες αρχαιότητες είναι οι εξής:  

 

Ακτογραµµή βόρεια της Στενής Βάλλας της Νήσου Αλοννήσου, από το ακρωτήριο 

Απύθµενος έως το χώρο που βρίσκεται αµέσως βόρεια από την παραλία του Αγ. 
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∆ηµητρίου της Νήσου Αλοννήσου, Περιοχή Γλύφα, βόρεια της Στενής Βάλλας στη 

Νήσο Αλόννησο, Ακτογραµµή νότια από τη Στενή Βάλλα, από Άγ. Πέτρο έως 

Σπιθάρι στη Νήσο Αλόννησο, Όρµος Σπαρτίνα της Νήσου Αλοννήσου, Όρµος 

Μηλιάς – Σπαρτίνας και η Ξέρα ανοιχτά του όρµου Μηλιάς – Σπαρτίνας στη Νήσο 

Αλόννησο ,Όρµοι Ρουσούµ Γυαλός και Βότση της Νήσου Αλοννήσου, Όρµοι µικρού 

Μουρτιά της Νήσου Αλοννήσου, Ξέρα ανοιχτά του Όρµου Μικρού Μουρτιά στη 

Νήσο Αλόννησο, Όρµος Καλής Βολής στη Νήσο Αλόννησο, Όρµος Μαύρου Κάβου 

στη Νήσο Περιστέρα, Όρµος Κλήµα της Νήσου Περιστέρας, Νότια πλευρά του 

όρµου Βασιλικού, στην περιοχή που εκτίνεται µεταξύ των τοπωνυµιών Ξύλο και 

Βουρλιά στη Νήσο Περιστέρα, Ακτογραµµή ανατολικά της Νήσου του Μεγάλου 

Αδελφιού, Θαλάσσιος δίαυλος των νήσων Μικρό και Μεγάλο Αδέλφι» (πηγή: 

http://news.travelling.gr/2011/08/) 

 

Αν και στην Αλόννησο, λόγω του θαλάσσιου πάρκου, η γύρω θαλάσσια περιοχή 

(2200 τ.χλµ) έχει κλείσει, ζητήθηκε πρόσφατα από τον περιφερειάρχη ο 

αποχαρακτηρισµός των ναυαγίων της περιοχής ως αρχαιολογικοί χώροι έτσι ώστε 

να δοθεί έµφαση στον καταδυτικό τουρισµό. Θα δηµιουργηθούν για πρώτη φορά 

επισκέψιµοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι στις Β. Σποράδες , θα αναδειχθεί ο 

θαλάσσιος πλούτος της περιοχής και ο αρχαιολογικός ναυτικός πολιτισµός µε 

αποτέλεσµα η Θεσσαλία να αποκοµίσει σηµαντικά οφέλη. 

 

-Ο πολιτιστικός τουρισµός: συνδέεται µε τα πολυάριθµα και µεγάλης ιστορικής 

αξίας πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής. Ένα µεγάλο µέρος των καταλυµάτων είναι 

εγκατεστηµένο σε περιοχές όπου υπάρχει σηµαντικό ενδιαφέρον από άποψη 

αρχαιολογικών ευρηµάτων και εκθεµάτων. Το προϊόν αυτό απευθύνεται συνήθως 

σε µεγαλύτερες ηλικίες τουριστών, αλλά και σε νεότερους τουρίστες που 

επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς χώρους, κυρίως στα πλαίσια οργανωµένων 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων και εκδροµών. Η πλειοψηφία αυτών των τουριστών 

επισκέπτεται τους διάφορους αρχαιολογικούς χώρους, όπου παραµένει για µικρό 

χρονικό διάστηµα, χωρίς να διανυκτερεύσει. Η επίσκεψη στους αρχαιολογικούς 

χώρους της περιοχής, πραγµατοποιείται στα πλαίσια οργανωµένης εκδροµής που 

διοργανώνουν τα διάφορα τουριστικά γραφεία.  

 

-Ο φυσιολατρικός τουρισµός: ο οποίος είναι άµεσα συνδεδεµένος µε 

φυσιολατρικές, θρησκευτικές, περιηγητικές δραστηριότητες, είναι ένα από τα είδη 

τουριστικού προϊόντος που θα µπορούσε, ως ένα βαθµό, να αναπτυχθεί 

περισσότερο στο νησί της Αλοννήσου και που αυτή την στιγµή προσφέρεται µε 

υποτυπώδης οργάνωση. Η µορφή αυτή του τουρισµού έχει παρουσιαστεί πριν από 
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πολλούς αιώνες, ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Σε τοπικό επίπεδο στοχεύει στην 

ενίσχυση του εισοδήµατος των αγροτών και στη συγκράτησή τους σε περιοχές που 

δεν υπάρχουν µεγάλες δυνατότητες απασχόλησης σε άλλους τοµείς. 

 

-Ο συνεδριακός τουρισµός: στην Αλόννησο βρίσκεται από το 1995 η ∆ιεθνής 

Ακαδηµία Οµοιοπαθητικής Ιατρικής του κ. Γ. Βυθούλκα ο οποίος είναι εκεί 

∆ιευθυντής και καθηγητής και αναλύει τη θεωρία του για διάφορα θέµατα και 

επίπεδα υγείας. «Στα µαθήµατά του δίνει λεπτοµέρειες που θα βοηθήσουν το 

γιατρό να προσδιορίσει το επίπεδο υγείας του ασθενούς αλλά και τη δυνατότητα να 

εκτιµήσει εάν η συγκεκριµένη περίπτωση είναι ιάσιµη µε οµοιοπαθητική καθώς και 

το χρόνο αλλά και τα φάρµακα που θα χρειασθούν για να ολοκληρωθεί η 

θεραπεία. Κάθε χρόνο, τους θερινούς µήνες εκπαιδεύονται γκρουπ ιατρών από 

διάφορες χώρες Γερµανία, Ρωσία, Ιταλία, Σουηδία, Νορβηγία, Αγγλία, Αµερική, 

Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Ινδίες ,Μεξικό, Βραζιλία και φυσικά Έλληνες γιατροί. 

Χάρη στις προσπάθειες του κ. Βυθούλκα η Αλόννησος έχει ταυτιστεί µε τη γνώση 

για χιλιάδες γιατρούς σε όλο τον κόσµο.» (πηγή: http://alonissos.gr) 

 

∆ιακρίνεται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη δηµιουργίας ενός µκρού συνεδριακού 

κέντρου µέσα στο ξενοδοχείο 4 αστέρων που πρόκειται να ιδρυθεί από τους 

εταίρους έτσι ώστε να καλυφθούν οι συνολικές ανάγκες  των πολυάριθµων 

ιατρών, καθηγητών και µαθητών που ασχολούνται µε την Οµοιοπαθητική και  

συρρέουν στο νησί µε σκοπό να οργανώσουν συνέδρια και σεµινάρια. 

 

 

3.1.7 Συνεδριακός Τουρισµός. 
 

Με τον όρο συνεδριακό τουρισµό εννούµε τις µετακινήσεις ή τις εκδηλώσεις που 

συνδυάζουν σε µικρότερο ή µεγαλύτερο ποσοστό την καθαρά παραθεριστική, 

ταξιδιωτική ή περιηγητική διάσταση και γενικότερα την αναψυχή µε άλλα 

ενδιαφέροντα ή παραγωγικές δραστηριότητες, που συνδέονται µε την ιδιότητα των 

συµµετεχόντων ως µελών , ενός επαγγέλµατος , µιας επιχείρησης ή άλλων 

οργανώσεων , σωµάτων ή συµφερόντων. Στόχος της «συνεδριακής» διάστασης 

των µετακινήσεων αυτών –σε αντιδιαστολή µε την αναψυχή –είναι συνήθως η 

ανταλλαγή απόψεων , η πληροφόρηση, η κατάρτιση, η γνωριµία, η ενίσχυση του 

συναδελφικού πνεύµατος, η προώθηση των συµφερόντων της οµάδας και τα  

συναφή. (πηγή: Λ. Αθανασίου,2002) 
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Με την ονοµασία «συνέδρια» εννοούµε διάφορων ειδών εκδηλώσεων και µε τη 

λέξη  “meeting”  στα αγγλικά εννοούµε εκδηλώσεις όπως Congress, Conference, 

Forum,  Seminar κ.λ.π . Χαρακτηριστικό είναι δε ότι ακόµα και η ονοµασία του 

I.C.C.A. (International Congress and Convention Association) χρησιµοποιεί και 

περιλαµβάνει αµφότερους τους όρους Congress και Convention για να δείξει 

ακριβώς ότι ο ∆ιεθνής αυτός φορέας περιλαµβάνει και Congresses και 

Conventions. Η διαφορά µεταξύ αυτών των όρων είναι η διάθεση ή µη πολλών 

κύριων και βοηθητικών χώρων. Τα Congress Centers διαθέτουν κυρίως και 

βοηθητικούς χώρους σε αντίθεση µε τα Convention Centers που δεν εξασφαλίζουν 

την διαθεσιµότητα τέτοιων χώρων. Στην Ελλάδα παρατηρείται δυσκολία στην 

χρήση των όρων Conference Center – Congress Center –Convention Center που 

καλύπτονται µε έναν και µόνο όρο , αυτόν του Συνεδριακού Κέντρου. Τα 

Συνεδριακά Κέντρα έχουν πολλούς χώρους κύριους και βοηθητικούς για 

σεµινάρια, συναντήσεις, συνεργασίες και διαθέτουν άρτια εκπαιδευµένο-

εξειδικευµένο προσωπικό, σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα, κατάλληλα 

εργονοµικά καθίσµατα κ.λ.π., όπως και αντίστοιχα Congress Centers σε αντίθεση 

µε τα Convention Centers τα οποία δεν εξασφαλίζουν τη διαθεσιµότητα γενικά 

τέτοιων χώρων. (πηγή:Ε.Κουντούρη,2011:25) 

Σύµφωνα µε τον Λ.Αθανασίου (2002) : 

 

1. Από τα αποσπασµατικά στοιχεία που υπάρχουν, συνάγεται ότι ο 

συνεδριακός τουρισµός καλύπτει το 3-4% του αριθµού των αφίξεων 

αλλοδαπών τουριστών διεθνώς και το 6-7% της συνολικής εισροής 

τουριστικού συναλλάγµατος. Σε αρκετές όµως από τις µικρότερες 

βορειοευρωπαϊκές και σε ορισµένες κεντροευρωπαϊκές χώρες καθώς και σε 

πολλές από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και µεγαλουπόλεις, η οικονοµική 

σηµασία του συνεδριακού τουρισµού σε σχέση µε τον τουριστικό τοµέα ως 

σύνολο φαίνεται να υπερβαίνει αρκετά τους διεθνείς µέσους όρους. 

 

2. Από την άποψη εξειδίκευσης του συνεδριακού τουρισµού, η χώρα µας 

φαίνεται να κατέχει µια από τις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη (1-2% του 

συνολικού αριθµού των συνεδριακών εκδηλώσεων που καταγράφονται από 

την International Meetings Association (ICCA) τα πρόσφατα χρόνια). 

Γενικά µπορεί να λεχθεί ότι ο βαθµός ανάπτυξης του συνεδριακού 

τουρισµού στην Ελλάδα είναι µέτριος. 
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3. Η πρωτεύουσα φαίνεται να συγκεντρώνει το 40% περίπου της συνολικής 

συνεδριακής κίνησης τα τελευταία χρόνια ενώ σηµαντικά είναι τα µερίδια 

της Κρήτης, της ∆ωδεκανήσου και της Μακεδονίας. 

 

4. Τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσµιο επίπεδο, η συνεδριακή δραστηριότητα 

αναπτύσσεται µε σχετικά χαµηλούς ρυθµούς (µεταξύ 1 και 2%). Για την 

χώρα µας η κίνηση φαίνεται να κυµαίνεται από έτος σε έτος τα τελευταία 

χρόνια, χωρίς όµως σαφή ανοδική ή καθοδική τάση. 

 

5. Οι κυριότερες πηγές ζήτησης συνεδριακών υπηρεσιών είναι δύο, δηλ. τα 

διάφορα είδη οργανώσεων (επιστηµονικών, επαγγελµατικών, κ.ά.) από τη 

µεριά (associate market), που καλύπτει περισσότερο από το ήµισυ της 

συνολικής κίνησης και οι µεγάλες; κυρίως επιχειρήσεις (corporate market) 

από την άλλη, που καλύπτουν µεν µικρότερο µέρος της κίνησης  σε 

αριθµούς αλλά αρκετά µεγαλύτερο µέρος του οικονοµικού αντικειµένου, 

λόγω υψηλότερης κατά κεφαλήν δαπάνης. 

 

6. Ο συνεδριακός τουρισµός παρουσιάζει γενικότερα µικρότερο βαθµό 

εποχικότητας από το τουρισµό συνολικά καθώς και εποχική 

συµπληρωµατικότητα µε τη µεγάλη µάζα του γενικού τουρισµού. 

7. Περίοδος αιχµής της συνεδριακής κίνησης στην Ελλάδα είναι το τρίµηνο 

Απριλίου-Ιουνίου (µε περισσότερο από 40%). Ακολουθεί το τρίµηνο 

Ιουλίου-Σεπτεµβρίου (µε 35% περίπου) και το τρίµηνο Οκτωβρίου-

∆εκεµβρίου (µε 15% περίπου). Η κίνηση το τρίµηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 

είναι χαµηλή, µε µερίδιο συγκρίσιµο µε εκείνο του γενικού τουρισµού. 

 

8. Η µέση ηµερήσια δαπάνη ανά συνεδριακό επισκέπτη εµφανίζεται 

πολλαπλάσια του αντίστοιχου µεγέθους για το γενικό τουρισµό (έως και 

δεκαπλάσια). Επειδή όµως η µέση διάρκεια παραµονής των συνεδριακών 

επισκεπτών τοποθετείται µεταξύ 4 και 5 ηµερών και είναι γενικά βραχύτερη 

απ' ό,τι συµβαίνει µε το γενικό τουρισµό, η µέση δαπάνη ανά συνεδριακό 

επισκέπτη εξακολουθεί µεν να είναι υψηλότερη, σε σύγκριση µε τον γενικό 

τουρισµό αλλά σε µικρότερο βαθµό (διπλάσια έως τετραπλάσια). 

 

9. Για τις µεγαλύτερες εκδηλώσεις, το µέσο µέγεθος των συνεδριακών 

εκδηλώσεων από άποψη αριθµού συνέδρων διαµορφώνεται διεθνώς µεταξύ 

500 και 1000 ατόµων. Συνολικά όµως το µέσο µέγεθος είναι ακόµα 

µικρότερο. 
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10.  Το µέσο µέγεθος των συνεδρίων στην Ελλάδα υπολείπεται κατά πολύ του 

διεθνούς µέσου όρου και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 170 άτοµα. Αυτό 

φαίνεται να συνδέεται και µε την σχετικά περιορισµένη προσφορά 

συνεδριακών χωρών µεγάλης χωρητικότητας καθώς επίσης και µε τον 

γενικά χαµηλό βαθµό ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισµού στη χώρα. 

 

11. Η συµµετοχή σε συνέδριο τείνει να δηµιουργήσει πρόσθετη ζήτηση γενικών 

τουριστικών υπηρεσιών στη χώρα προορισµού, µε τρόπους όπως, η 

επιµήκυνση της διαµονής του συνέδρου, η ταυτόχρονη επίσκεψη από 

συνοδούς του συνέδρου (συζύγου, τέκνων κλπ.), για σκοπούς γενικού 

τουρισµού κ.ά. Σε ορισµένες χώρες για κάθε διανυκτέρευση συνέδρου κατά 

τη διάρκεια του συνεδρίου µπορεί να προκαλείται µέχρι και µία ακόµα 

διανυκτέρευση. 

 

12. Από την πλευρά της προσφοράς στενότητας παρουσιάζονται µόνο στις 

µεγάλης χωρητικότητας σύγχρονες εγκαταστάσεις ενώ άλλες αδυναµίες 

εντοπίζονται κύρια στην ποιότητα µέρους της ειδικής υποδοµής και των Η 

συνολική προσφορά χώρων στη χώρα µας για συνεδριακές εκδηλώσεις άνω 

των 100 ατόµων εµφανίζεται αρκετά µεγάλη (150 χιλ. περίπου θέσεις). Οι 

χώροι βέβαια είναι κατά κανόνα πολύσκοποι και χρησιµοποιούνται συχνά 

και για πολλά άλλα είδη εκδηλώσεων (εορταστικές εκδηλώσεις, 

παραστάσεις, διαλέξεις, παρουσιάσεις κ.ά.). Σε κάθε όµως περίπτωση, από 

την άποψη της χωρητικότητας της συνεδριακής υποδοµής , οι δυνατότητες 

υποδοχής υπερβαίνουν κατά πολύ την ζήτηση. 

 

Η οργάνωση ενός συνεδρίου απαρτίζεται από τρεις φάσεις που σχετίζονται µε τον 

χρόνο πριν , κατά τη διάρκεια και µετά το συνέδριο. Κάθε φάση εµπερικλείει τρία 

στοιχεία τα οποία αφορούν τρεις πτυχές : το συνέδριο, τη φιλοξενία και την 

ψυχαγωγία.  Όσον αφορά στη φιλοξενία , εκδίδονται αεροπορικά εισιτήρια, οι 

συµµετέχοντες πληροφορούνται σχετικά µε τις επιλογές διαµονής που έχουν σε 

διάφορα ξενοδοχεία. Κανονίζονται οι µεταφορές των συµµετεχόντων στα 

ξενοδοχεία τους. ∆ιοργανώνονται  εκδηλώσεις καλωσορίσµατος και κάποια τελετή 

για τους συµµετέχοντες.(πηγή:Α.Πάλλα, 2010:9)  

 

Η Αλόννησος ,αν και δεν διαθέτει αεροδρόµιο έτσι ώστε να υποστηρίξει τη 

λειτουργία µεγάλων συνεδριακών κέντρων, πληρεί αρκετές από τις προδιαγραφές 

ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισµού. Η Αλόννησος δεν διαθέτει συνεδριακό 

κέντρο, σε αντίθεση µε τη Σκιάθο και τη Σκόπελο όπου υπάρχουν ξενοδοχεία µε 
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συνεδριακές αίθουσες, αποτελεί ελκυστικό προορισµό για τη δηµιουργία συνεδρίων 

καθώς διαθέτει ένα πανέµορφο φυσικό περιβάλλον, κατάλληλη υποδοµή λόγω της 

ανέγερσης του τετράστερου ξενοδοχείου ALONISSOS VILLAGE, ενδιαφέρουσες 

τουριστικές ατραξιόν και κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό. Το ξενοδοχείο, 

επιπλέον, µε το ιδιωτικό µικρό πούλµαν που θα διαθέτει θα µπορεί να εξυπηρετεί 

τους σύνεδρους στις µετακινήσεις τους καθώς απέχει 3,5 χλµ από το λιµάνι.  

 

Στο ALONISSOS VILLAGE θα µπορούσε να διαµορφωθεί ένας ενιαίος χώρος 135 

τ.µ. ο οποίος θα µπορεί να φιλοξενήσει 100 άτοµα. Η συνεδριακή αίθουσα θα είναι 

άρτια εξοπλισµένη µε οπτικοακουστικά µέσα (µικρόφωνα, slide projector, οθόνη, 

ηλεκτρονικό υπολογιστή κλπ) , ενώ η διάταξη και ο προσεκτικός σχεδιασµός της 

θα ικανοποιεί τις ανάγκες των συνέδρων. Η διαµονή τους στο πολυτελές 

συγκρότηµα του ξενοδοχείου, τα γεύµατα στο υψηλής ποιότητας εστιατόριο, και οι 

ποικίλες επιλογές για ψυχαγωγία και διασκέδαση, αλλά και για χαλάρωση και 

ξεκούραση, εγγυώνται την επιτυχία κάθε διοργάνωσης. 

 

 

 

∆ιάγραµµα 3.12: Κάτοψη Αίθουσας Συνεδρίων του ξενοδοχείου ALONISSOS 

VILLAGE 
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Ο συνεδριακός τουρισµός έχει σηµαντικές οικονοµικές, κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές συνέπειες στο χώρο διεξαγωγής του , οι οποίες είναι:  

 

• Η σηµαντική εισροή συναλλάγµατος που συντελεί παράλληλα στην 

οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. 

• Η δηµιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας σε διάφορους τοµείς, είτε άµεσα 

σχετιζόµενους µε το συνεδριακό προϊόν , είτε έµµεσα. 

• Η δυνατότητα διεθνούς προβολής κάθε προορισµού. 

• Η τόνωση του κοινωνικού ιστού της περιοχής  

• Η αναβάθµιση της γενικότερης υποδοµής του προορισµού 

• Η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος χώρου 

 

Τα οφέλη που ο συνεδριακός τουρισµός έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στον 

τόπο υποδοχής του είναι τα εξής: 

 

� Συµβάλλει στην προβολή του τόπου διεξαγωγής, επιτρέπει ανέξοδη 

διαφήµιση µέσω των συνέδρων, που λόγω της υψηλής 

κοινωνικοοικονοµικής θέσης αποτελούν σηµαντικό δια φηµιστικό «µοχλό». 

� ∆ηµιουργεί προϋποθέσεις για επαναλαµβανόµενες διεξαγωγές συνεδρίων, 

αλλά και για νέες επισκέψεις των συνέδρων στον τόπο µε άλλη σύνθεση και 

ιδιότητα. 

� Επιτρέπει τη διασπορά της τουριστικής κίνησης σε ευρύτερα χρονικά και 

γεωγραφικά πλαίσια. 

� Συνεπάγεται υψηλή τουριστική δαπάνη και από την άποψη αυτή αποτελεί 

τουρισµό επιλεκτικό ή υψηλής εισοδηµατικής στάθµης. (πηγή: 

Κραβαρίτης,1992) 

 

 

3.1.8 ∆ιεθνές Τουριστικό Περιβάλλον. 
 

Το τουριστικό φαινόµενο διεθνώς εµφανίζεται αρκετά πριν από την γέννηση του 

Χριστού. Αρχικά, στις βαβυλωνιακές και αιγυπτιακές αυτοκρατορίες παρατηρούνται 

µετακινήσεις µε σκοπό την εξεύρεση νέων αγορών για τα προϊόντα τους. Στη 

συνέχεια ήταν επιτακτική η ανάγκη µετακινήσεων για στρατιωτικούς σκοπούς της 

Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας. Έπειτα κατά την εποχή του Μεσαίωνα παρατηρούνται 

ταξίδια αναψυχής και θρησκευτικού χαρακτήρα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 

των χωρών. Τα πρώτα τουριστικά ρεύµατα εµφανίστηκαν κατά τον 17ο-19ο αιώνα 
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από Αγγλία προς Ιταλία µε σκοπό τη θαλασσοθεραπεία και τα ιαµατικά λουτρά, 

ενώ τα µέσα µεταφοράς βελτιώθηκαν και χτίστηκαν αρκετά πανδοχεία.  

To 2003 υπήρξε αναµφισβήτητα µία ακόµη δύσκολη  χρονιά για την παγκόσµια 

τουριστική αγορά καθώς αυτή σηµαδεύτηκε από τρία ταυτόχρονα αρνητικά 

γεγονότα, τον πόλεµο στο Ιράκ, την επιδηµία της άτυπης πνευµονίας (SARS) και 

την γενικότερη οικονοµική ύφεση. Χαρακτηριστικό της συγκεκριµένης χρονιάς 

ήταν η µείωση στα υπερατλαντικά αεροπορικά ταξίδια, σε αντίθεση µε την αύξηση 

των ταξιδιών µε τρένο και αυτοκίνητο. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης και στον 

αριθµό των ταξιδιών που οργανώθηκαν µέσω του διαδικτύου ενώ µικρότερη ήταν 

η αύξηση της ζήτησης για οργανωµένα πακέτα µέσω φθηνών αεροπορικών 

εταιριών. Οι εθνικοί οργανισµοί τουρισµού και πολλές τουριστικές επιχειρήσεις 

στράφηκαν σε περισσότερο πολύπλοκα µοντέλα marketing καθώς και στον 

ποιοτικό τουρισµό, ενώ έντονο ήταν το φαινόµενο των κρατήσεων της τελευταίας 

στιγµής (last minute) καθώς και των τάσεων για συµπίεση των τιµών. 

 

Πίνακας 3.11: Παγκόσµιες τουριστικές αφίξεις (1970-2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: W.T.O. 

Έτος Αφίξεις 

 (000 

επισκέπτες) 

Ρυθµός 

µεταβολής 

1970 165.787  

1980 285.997 +5,6% 

1990 458.229 +4,8% 

1996 599.035 +30,7% 

1997 619.718 +3,5% 

1998 636.676 +2,7% 

1999 656.933 +3,2% 

2000 696.000 +5,9% 

2001 693.000 -0,5% 

2002 703.000 +1,4% 

2003 694.000 -1,3% 
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (W.T.O.), άνοδο 

κατά 1,4% σηµείωσαν οι παγκόσµιες τουριστικές αφίξεις το 2002 σε σχέση µε το 

2001, ενώ ο συνολικός αριθµός αφίξεων σε παγκόσµια κλίµακα ξεπέρασε το 

«φράγµα» των 700 εκατ. και ανήλθε σε 703 εκατ.. Τα συγκεκριµένα στατιστικά 

στοιχεία δείχνουν τη γρήγορη σχετικά «απορρόφηση» των επιπτώσεων της 11ης 

Σεπτεµβρίου. Ωστόσο, φαίνεται να διατηρείται η ανασχετική επίδραση της 

οικονοµικής ύφεσης η οποία έπληξε µεγάλες αγορές (Η.Π.Α., Γερµανία, Ιαπωνία), 

καθώς επίσης και των αργών ρυθµών ανάκαµψης των οικονοµιών τους. Σύµφωνα 

µε τις εκτιµήσεις του 2003, η παγκόσµια τουριστική κίνηση µειώθηκε κατά 1,3% 

σε σχέση µε το 2002, διαµορφούµενη σε 694 εκατ. αφίξεις .  

 

Το 2008 οι παγκόσµιες τουριστικές αφίξεων ήταν 916 εκ. Το 2009 παρατηρείται 

µείωση των παγκόσµιων τουριστικών αφίξεων (881 εκ. αφίξεις). Το 2010 η 

παγκόσµια τουριστική ανακτήθηκε περισσότερο από το αναµενόµενο, από το σοκ 

που υπέστη στα τέλη του 2008 και το 2009 λόγω της παγκόσµιας 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης και οικονοµικής ύφεσης. Το 2010 χαρακτηρίστηκε ως 

χρονιά ρεκόρ για την παγκόσµια τουριστική αγορά από την πλευρά τουλάχιστον 

του µεγέθους των παγκόσµιων τουριστικών αφίξεων (940 εκ. αφίξεις). Η 

συντριπτική πλειοψηφία των παγκόσµιων προορισµών το 2010 παρουσίασαν 

θετικά και συχνά διψήφιες αυξήσεις. Η ανάκαµψη αυτή είχε διαφορετικές 

ταχύτητες µε γρήγορους ρυθµούς στις αναδυόµενες οικονοµίες (+8) και µε 

βραδύτερους ρυθµούς στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες (+5). Εκτιµάται πως ο 

τουρισµός έχει εισέλθει σε µια πιο δυναµική φάση ανάπτυξης από το 2005 και µετά 

, καθώς έχει πλέον υπερβεί το φράγµα των 800 εκ. αφίξεων. Η ύφεση στην οποία 

έχει εισέλθει η παγκόσµια αγορά επηρεάζει όλους τους κλάδους της οικονοµίας σε 

παγκόσµιο επίπεδο. Έτσι και στον κλάδο του τουρισµού εντείνονται οι συνθήκες 

αβεβαιότητας κάτι που καθιστά δύσκολη την οποιαδήποτε εκτίµηση σε ότι αφορά 

το άµεσο µέλλον (πηγή:Α.Γναφάκη,2012:6) 
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Πίνακας 3.12: Παγκόσµιες τουριστικές αφίξεις (2008-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: U.N.W.T.O. 

 

Πίνακας 3.13: Γεωγραφική κατανοµή παγκόσµιας τουριστικής κίνησης  

 

Πηγή: W.T.O. 

 

 

 

 

Έτος Αφίξεις 

 (000 

επισκέπτες) 

Ρυθµός 

µεταβολής 

2008 916.000 +2,1% 

2009 881.000 -3,8% 

2010 940.000 +6,6% 

2011 980.000 +4,4% 
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Όσον αφορά στα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις αφίξεις ανά γεωγραφική 

περιφέρεια (πίνακας 3.13), η Ευρώπη παραµένει η περιοχή µε τον υψηλότερο 

αριθµό αφίξεων και το µεγαλύτερο µερίδιο επί της παγκόσµιας τουριστικής αγοράς 

(57,9% για το 2003 και 50% το 2010). Η ευρύτερη περιοχή της Ασίας και του 

Ειρηνικού παρουσιάζει σηµαντική µείωση των αφίξεων κατά την περίοδο 2003/02 

(-9,1%) λόγω των καταστροφών από το τσουνάµι, ενώ σηµαντική είναι η αύξηση 

στην περιοχή της Μέσης Ανατολής την ίδια περίοδο (8,6%). Το 2009 µόνο στην 

Αφρική παρατηρείται αύξηση τουριστικών αφίξεων (+3,4%). 

Σχετικά µε τους 10 πρώτους τουριστικούς προορισµούς παγκοσµίως, σύµφωνα µε 

εκτιµήσεις του 2003 (πίνακας 3.14), την πρώτη θέση από πλευράς αριθµού 

αφίξεων καταλαµβάνει η Γαλλία µε 75 εκατ. αφίξεις και ακολουθεί η Ισπανία µε 

52,5 εκατ. αφίξεις. Με βάση το ύψος των τουριστικών εισπράξεων για το 2003, οι 

Η.Π.Α. κατέχουν την πρώτη θέση µε $65,1 δισ. και ακολουθεί η Ισπανία µε $41,7 

δισ., ενώ η Ελλάδα τοποθετείται στην 10η θέση µε $10,7 δισ.   

 

  

Πίνακας 3.14: Οι 10 πρώτοι τουριστικοί προορισµοί παγκοσµίως 

Χώρα 

Τουριστικές αφίξεις 

(σε εκατ.) Χώρα 

Τουριστικές εισπράξεις 

(σε $ δισ.) 

2002 2003 2002 2003 

Γαλλία 77,0 75,0 Η.Π.Α. 66,5 65,1 

Ισπανία 52,3 52,5 Ισπανία 33,6 41,7 

Η.Π.Α. 41,9 40,4 Γαλλία 32,3 36,6 

Ιταλία 39,8 39,6 Ιταλία 26,9 31,3 

Κίνα 36,8 33,0 Γερµανία 19,2 23,0 

Βρετανία 24,2 24,8 Βρετανία 17,6 19,4 

Αυστρία 18,6 19,1 Κίνα 20,4 17,4 

Μεξικό 19,7 18,7 Αυστρία 11,2 13,6 

Γερµανία 18,0 18,4 Τουρκία 11,9 13,2 

Καναδάς 20,1 17,5 Ελλάδα 9,7 10,7 

 

Πηγή: W.T.O. 
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Αν και το 2004 ξεκίνησε µε ένα ακόµη σοβαρότατο τροµοκρατικό κτύπηµα αυτή τη 

φορά στην Ευρώπη (Μαδρίτη 11/3), φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις να µην 

επηρέασε τουλάχιστον σε σηµαντικό βαθµό την πορεία της τουριστικής κίνησης 

προς την ευρύτερη περιφέρεια της ∆υτικής Ευρώπης. Τουριστικοί παράγοντες 

ωστόσο εκτιµούν ότι µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα, καθοριστικός παράγοντας για 

την πορεία του τουρισµού τόσο στις ευρωπαϊκές χώρες όσο και σε παγκόσµιο 

επίπεδο για το τρέχον έτος (2004), θα είναι η διακύµανση της τιµής του 

πετρελαίου και σε µικρότερο βαθµό το ισχυρό Ευρώ και ο ρυθµός ανάκαµψης της 

αµερικάνικης οικονοµίας. 

Με βάση τις εκτιµήσεις εκπροσώπων διεθνών οργανισµών για τις προοπτικές 

εξέλιξης της προσφοράς και της ζήτησης στις διάφορες περιοχές του κόσµου για τα 

αµέσως επόµενα χρόνια, οι αναµενόµενες εξελίξεις στο διεθνή τουρισµό θα έχουν 

τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

1)επιτάχυνση της ετήσιας ανόδου του διεθνούς τουρισµού, 2) αύξηση του 

εξερχόµενου τουρισµού από τις Η.Π.Α. και ανάκαµψη από την Ιαπωνία, 3) 

συνεχιζόµενες και ίσως αυξηµένες απαιτήσεις ασφάλειας, 4) ενίσχυση των 

ενδοπεριφερειακών ταξιδιών αναψυχής, 5) µεταστροφή στις αεροπορικές εταιρίες 

χαµηλού κόστους, 6) συνέχιση της τάσης για κρατήσεις της τελευταίας στιγµής, 7) 

αυξηµένη χρήση του διαδικτύου, 8) ενίσχυση της τάσης για γνωριµία µε τη φύση 

και τον πολιτισµό των προορισµών και 9) συνέχιση της αυξητικής τάσης του 

αριθµού των εξερχόµενων τουριστών ηλικίας άνω των 45 ετών. Παρατηρώντας 

τον πίνακα 3.15 µε τους 10 πρώτους  τουριστικούς προορισµούς παγκοσµίως για 

το 2010, φαίνεται η άνοδος της Κίνας στην τρίτη θέση.  

Πίνακας 3.15: Οι 10 πρώτοι τουριστικοί προορισµοί παγκοσµίως για το 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: U.N.W.T.O. 
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Ο πόλεµος στο Ιράκ, η επιδηµία της άτυπης πνευµονίας (SARS), οι τροµοκρατικές 

επιθέσεις, η αβεβαιότητα στο χώρο της Μέσης Ανατολής, η χαµηλή ανάπτυξη της 

παγκόσµιας οικονοµίας καθώς και η συνεχής άνοδος των τιµών του πετρελαίου σε 

συνδυασµό µε την κακή περίοδο που διανύουν οι αεροπορικές εταιρίες, δεν έχουν 

αφήσει ανεπηρέαστο τον ξενοδοχειακό τοµέα κατά την τελευταία τριετία. Παρά την 

κακή συγκυρία, η διαδικασία ανάκτησης των απωλειών για τον κλάδο βρίσκεται σε 

εξέλιξη, καθώς τουριστικοί κύκλοι εκτιµούν ότι ειδικά η ξενοδοχειακή βιοµηχανία 

έχει τη δυνατότητα να δηµιουργεί ζήτηση και να αναδοµεί τις υποχρεώσεις του 

δανεισµού της. 

 

Αισιόδοξα µηνύµατα για την αγορά έρχονται από την παγκόσµια οικονοµία, η οποία 

έχει αρχίσει να ανακάµπτει ύστερα από την ύφεση που είχε ως αποτέλεσµα να 

επηρεαστούν όχι µόνον οι µεγαλύτερες παγκόσµιες αγορές αλλά και αρκετές 

µικρότερες. Σύµφωνα µε κλαδικές αναλύσεις διεθνών οίκων, οι προοπτικές 

ταχύτατης ανάπτυξης στην περιοχή της Ασίας µε ηγέτη την Κίνα, αφήνει πολλές 

προσδοκίες για την ανάκαµψη της αγοράς, ενώ ιδιαίτερη αισιοδοξία ανάκαµψης 

υπάρχει και για την περιφέρεια της Βόρειας Αµερικής.  

 

Τα τελευταία χρόνια, ο όγκος των κεφαλαίων που διακινήθηκαν µέσω των 

διαφόρων χρηµατιστηριακών αγορών προς τον ξενοδοχειακό τοµέα, ήταν µεγάλος 

για την Ευρώπη, την Αµερική και την Ασία, ενώ οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων εµφανίζονται ως οι πρωτοπόροι των επενδύσεων ακίνητης 

περιουσίας (real estate) σε δεκάδες χώρες. Σηµαντικές επενδύσεις κατά τη 

διάρκεια του 2003 πραγµατοποιήθηκαν από την Hilton, την Starwood και την 

Intercontinental.    

 

Μια από τις µεγαλύτερες απειλές που αντιµετωπίζει σήµερα η ξενοδοχειακή 

βιοµηχανία φαίνεται να είναι το διαδίκτυο, καθώς οι ειδικές τιµές που ισχύουν για 

κρατήσεις µέσω internet, επηρεάζουν προς τα κάτω τα έσοδα ανά δωµάτιο. 

Αναλυτές εκτιµούν ότι ο αριθµός των κρατήσεων που πραγµατοποιείται µέσω του 

διαδικτύου µε εκπτώσεις στις τιµές των δωµατίων βαίνει αυξανόµενος, ενώ 

εκτιµάται ότι το 2005 µια στις πέντε κρατήσεις σε ξενοδοχεία θα γίνεται on line 

έναντι µία στις 12 που ήταν το 2002. Παράλληλα, οι µισές από αυτές θα 

ελέγχονται από τις ιστοσελίδες των ίδιων των ξενοδοχείων παρακάµπτοντας έτσι 

το τουριστικό κύκλωµα. 

 

Μια από τις σηµαντικές ανακατατάξεις στον ξενοδοχειακό κλάδο για το 2005 ήταν 

η απόκτηση του 100% των µετοχών του αυστριακού πάροχου διακοπών Magic Life 
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από τον µεγαλύτερο τουριστικό οργανισµό της Ευρώπης TUI AG. Σηµαντικό επίσης 

γεγονός για το 2004 ήταν και η αγορά του 29% των µετοχών του Club 

Mediterranee από την αλυσίδα Accor. Με την συγκεκριµένη εξαγορά, το Caisse 

des Depots ενισχύει πλέον τη θέση του ως κύριος µέτοχος της Accor µιας εκ των 

µεγαλυτέρων ξενοδοχειακών αλυσίδων παγκοσµίως. Πριν την προαναφερόµενη 

εξαγορά, η Club Med είχε ήδη προχωρήσει σε συµφωνίες µακράς διαρκείας τόσο 

µε την γαλλική αεροπορική εταιρία Air France όσο και µε την ελληνική Superfast 

Ferries.  

 

Στελέχη της αγοράς θεωρούν ότι συµφωνίες τέτοιου µεγέθους αποτελούν 

προάγγελο ενός νέου κύµατος συµµαχιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων µεταξύ 

εταιριών απ’ όλο το φάσµα της παροχής τουριστικών υπηρεσιών και του τοµέα των 

µεταφορών και της ψυχαγωγίας. Τέτοιες διακλαδικές συµµαχίες προκύπτουν από 

την ανάγκη των µεγάλων «παικτών» - σε πρώτη φάση – να προσφέρουν επώνυµο 

προϊόν υψηλής ποιότητας, ενώ η συγκρότηση παρόµοιων συνεργιών θα επηρεάσει 

σε σηµαντικό βαθµό τις διεθνείς εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της βιοµηχανίας 

διακοπών και ψυχαγωγίας.  

 

Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία σχετικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε από 

την MKG Consulting, το 2004 ο ξενοδοχειακός όµιλος Intercontinental (πρώην Six 

Continents) ύστερα και από την απόκτηση της αµερικάνικων συµφερόντων 

Candelwood Suites, κατέλαβε την πρώτη θέση µεταξύ των 10 µεγαλυτέρων 

ξενοδοχειακών οµίλων ανά τον κόσµο, (βάσει αριθµού δωµατίων), αριθµώντας 

3.520 ξενοδοχεία και 536.318 δωµάτια για το 2004. Ωστόσο, η τρίτη σε σειρά 

κατάταξης Marriott International παρουσίασε τη µεγαλύτερη ανάπτυξη το 2004 σε 

σχέση µε το 2003, αυξάνοντας το δυναµικό της κατά 26.031 δωµάτια.  

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο πίνακας 3.16 βάσει του οποίου το σήµα της Best 

Western κατατάσσεται στην πρώτη θέση συγκεντρώνοντας το 2004 310.245 

δωµάτια σε ολόκληρο τον κόσµο, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Holiday Inn 

µε 287.769 δωµάτια. Τη µεγαλύτερη όµως ανάπτυξη φαίνεται να παρουσιάζει η 

Express by Holiday Inn η οποία ανήκει στον όµιλο της Intercontinental και αύξησε 

το δυναµικό της κατά 11.091 δωµάτια την περίοδο 2004/03.         
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Πίνακας 3.16: Οι 10 πρώτοι ξενοδοχειακοί όµιλοι παγκοσµίως βάσει αριθµού 

δωµατίων 

Σειρά Κατάταξης 

Όµιλος 

Αριθµός Ξενοδοχείων Αριθµός ∆ωµατίων Ποσοστό 

Μεταβολής σε 

∆ωµάτια 
2003 2004 2003 2004 2003 2004 

2 1 InterContinental 

Hotels Grp (Βρετανία) 
3.325 3.520 515.525 536.318 4,0% 

1 2 Cendant (Η.Π.Α.) 6.513 6.403 536.097 518.435 -3,3% 

3 3 Marriott International 

(Η.Π.Α.) 
2.493 2.656 453.851 479.882 5,7% 

4 4 Accor (Γαλλία) 3.829 3.894 440.807 453.403 2,9% 

5 5 Choice (Η.Π.Α.) 4.664 4.810 373.722 388.618 4,0% 

6 6 Hilton Corp. (Η.Π.Α.) 2.078 2.161 336.493 349.965 4,0% 

7 7 Best Western (Η.Π.Α.) 4064 4.110 308.911 310.245 0,4% 

8 8 Starwood (Η.Π.Α.) 748 738 226.970 229.247 1,0% 

9 9 Carlson Hospitality 

Worldwide (Η.Π.Α.) 
847 881 141.923 147.624 4,0% 

10 10 Hilton International 

(Βρετανία) 
402 412 100.493 99.364 -1,1% 

 

Πηγή: MKG Consulting 

 

Ο IHG θεωρείται ο µεγαλύτερος ξενοδοχειακός όµιλος στον κόσµο από το 2004. 

Από το δίκτυό της έφυγαν 31000 δωµάτια το 2011 εξ αιτίας νέων κατευθυντήριων 

της Holiday Inn. Ο Best Western είχε τους χαµηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης  

-0,4% και ο IHG έχει τους δεύτερους χαµηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης. Η 

Starwood έχει τους µεγαλύτερους ρυθµούς ανάπτυξης (5,9%) λόγω του 

ανοίγµατος του αµερικάνικου οµίλου προς τις αναδυόµενες αγορές και κυρίως 

προς την Κίνα. (πηγή:Α.Γναφάκη,2012:24) 
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Πίνακας 3.17: Τουριστικές εισπράξεις ανά περιοχή 

 

Πηγή: U.N.W.T.O. 

Αντίθετα από την Κίνα, η οποία δέχεται πλέον περισσότερους τουρίστες και από 

την Ισπανία, η Ελλάδα έπεσε στην 21η θέση ενώ το 2009 κατείχε την 15η θέση. 

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο οργανισµό τουρισµού κατά τις αρχές του 2011 

παρατηρήθηκε αύξηση των παγκόσµιων µετακινήσεων κατά 5%. 

 

Οι αφίξεις προς την Ευρώπη σηµείωσαν αναπάντεχα αύξηση κατά 6,4%, µε τις 

µεσογειακές χώρες να επιτυγχάνουν ακόµα καλύτερες επιδόσεις (7,4%). Αντίθετα, 

η αγορά της Μέσης Ανατολής συρρικνώθηκε κατά 11% και της Βόρειας Αφρικής 

κατά 13%. Από τις εξελίξεις των τουριστικών µεγεθών φαίνεται ότι η Αραβική 

Άνοιξη επιδείνωσε τους όρους ασφαλείας στην περιοχή και αποθάρρυνε τους 

τουρίστες να ταξιδέψουν προς τις περιοχές αυτές. Μεγάλο τµήµα των τουριστών 

αυτών, προτίµησε τις χώρες της Νότιας Ευρώπης για τις θερινές του διακοπές.  

Μικρότερη της αναµενόµενης υπήρξε η βελτίωση των αφίξεων και στην περιοχή 

της Νοτιοανατολικής Ασίας (+5%). Τέλος, η Νότια Αµερική µε αύξηση 15% και η 

Υποσαχάρια Αφρική µε αύξηση 9% συγκαταλέγονται στους κερδισµένους του α΄ 

εξαµήνου του 2011. Ο WTO εκτιµά βάσιµα ότι η άνοδος θα συνεχιστεί και το 

δεύτερο εξάµηνο του 2011. Επίσης, το 2012 η παγκόσµια τουριστική αγορά θα 

εξακολουθήσει να κινείται ανοδικά και θα υπερβεί για πρώτη φορά το ορόσηµο του 

ενός δισεκατοµµυρίου τουριστών ετησίως. (πηγή:Ι.Τ.Ε.Π.,2011: 4) 
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3.2 Θέµατα Marketing. 
 

3.2.1 Ιδέα Marketing-Στόχοι-Στρατηγικές. 
 

Η διοίκηση της εταιρείας που θα εκµεταλλεύεται την ξενοδοχειακή µονάδα είναι σε 

άµεση συνεργασία µε άλλες τουριστικές εταιρείες, προκειµένου να δηµιουργήσει 

τις απαραίτητες βάσεις για την µελλοντική εξέλιξη της µονάδας. Οι ιδιοκτήτες του 

ξενοδοχείου προκειµένου να δηµιουργήσουν τις απαραίτητες βάσεις για την 

µελλοντική εξέλιξη της µονάδας, έχουν ήδη έρθει σε επαφή µε τουριστικά γραφεία 

τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, προκειµένου να εξασφαλίσουν την 

επαγγελµατική συνεργασία µαζί τους µετά την ολοκλήρωση του παρόντος 

επενδυτικού σχεδίου. Η εµπειρία και η πρακτική στον χώρο του διεθνούς 

τουρισµού, επιβεβαιώνει το ότι ο εκσυγχρονισµός και η πλήρης λειτουργία µιας 

σύγχρονης µονάδας, όπως η συγκεκριµένη, λειτουργεί σαν πόλος έλξης 

συγκεκριµένων τουριστών υψηλού εισοδήµατος.  

 

Ο στόχος των ιδρυτών της ξενοδοχειακής αυτής µονάδας θα πρέπει να είναι η 

δηµιουργία µιας σταθερής πελατείας που θα είναι µόνιµη, θα επανέρχεται σχεδόν 

κάθε καλοκαίρι και θα στέλνει και άλλους. Η επιχείρηση θα πρέπει να καλύπτει τις 

απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών σεβόµενη τα χρήµατα και το χρόνο που 

θα δαπανήσουν. Με την σωστή αυτή τακτική τα κέρδη του ξενοδοχείου θα 

αυξάνονται καθώς θα επιµηκύνεται σιγά σιγά και η τουριστική σαιζόν µε τελικό 

στόχο την εξάλειψη της εποχικότητας. Η οργανωµένη προώθηση και το σωστό 

marketing, σε συνδυασµό πάντα µε καλές και ποιοτικές υπηρεσίες, θα κάνουν το 

ξενοδοχείο πασίγνωστο στις Βόρειες Σποράδες. 

 

Λαµβάνοντας υπόψιν τις κινήσεις των ανταγωνιστών αλλά και τα δεδοµένα της 

ελληνικής αγοράς, το ξενοδοχείο θα ακολουθήσει µία ολοκληρωµένη στρατηγική 

marketing. Αρχικά θα γίνουν καταχωρήσεις σε περιοδικά και έντυπα (ελληνικά και 

ξένα) που αφορούν παρουσιάσεις ξενοδοχείων,προορισµών αλλά και οργανώσεις 

συνεδρίων, αφού θα υπάρχει ένα µικρό συνεδριακό κέντρο στο ξενοδοχείο. Επίσης 

σηµαντική είναι και η διαφήµιση σε ραδιοφωνικούς σταθµούς τοπικούς όπως στης 

Θεσσαλονίκης, του Βόλου, της Εύβοιας και της Φθιώτιδας καθώς υπάρχει άµεση 

πρόσβαση στο νησί από εκεί. Επιπλέον θα προχωρήσουν σε δηµιουργία φυλλαδίων 

και θα συµµετάσχουν σε τουριστικές εκθέσεις και συνέδρια. Τέλος το πιο 

σηµαντικό πλέον είναι η κατασκευή µιας άρτια σχεδιασµένης ιστοσελίδας µε 

πολλές πληροφορίες και λεπτοµερείς περιγραφές, φωτογραφίες και συνδέσµους 

για το νησί καθώς όλοι σχεδόν είναι χρήστες internet και ενηµερώνονται από αυτό. 
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Με την κατάλληλη χρήση «λέξεων-κλειδιών» το site θα καταφέρει να ανεβαίνει 

στις λίστες επισκεψιµότητας. Επίσης ένας δωρεάν αλλά πολύ αποτελεσµατικός 

τρόπος προώθησης πλέον είναι και οι καταχωρήσεις σε facebook και twitter. 

∆ηµιουργώντας λογαριασµό εκεί τα αποτελέσµατα θα είναι θεαµατικά, αφού λόγω 

της εξέλιξης της τεχνολογίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των κινητών και 

των tablets ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ενηµερώνονται µε τον τρόπο αυτό. 

 

3.2.2 Προσφερόµενες Υπηρεσίες-Αγορά-Στόχος. 
 

Το ξενοδοχείο ονοµάζεται ALONISSOS VILLAGE, είναι 4* και αποτελείται από 

κεντρικό κτίριο Reception , 86 Bungalows κλασικού τύπου και 7 Bungalows 

Σουίτες, δηλαδή συνολικά 93 Bungalows/186 κλίνες. Aπλώνεται σε µια έκταση 27 

στρεµµάτων που εφάπτεται στην µοναδική αµµώδη παραλία του νησιού, τη Χρυσή 

Μηλιά. Το συγκρότηµα, είναι βυθισµένο στο πράσινο ενώ η αµφιθεατρική δοµή του 

επιτρέπει στον επισκέπτη να απολαµβάνει απαράµιλλη θέα προς τη θάλασσα όλες 

τις ώρες της ηµέρας. 

 

Το ALONISSOS VILLAGE αποτελεί έναν προορισµό-εµπειρία για το ξεχωριστό κοινό 

του. Η αισθητική των χώρων του, δηµιουργεί µια όµορφη ατµόσφαιρα στο bar 

δίπλα στην πισίνα µε τις αναπαυτικές πολυθρόνες , στο χώρο υποδοχής µε 

µοντέρνα δερµάτινα σαλόνια, στα φιλόξενα δωµάτια και τις σουίτες µε πισίνα ή 

Jacuzzi και θέα στη θάλασσα, στο µαγευτικό beach bar, στο Spa Center και την 

Αίθουσα Γυµναστικής, στο εστιατόριο µε τις ποικίλες γαστρονοµικές προτάσεις. 

Ένα ιδανικό περιβάλλον, που εξασφαλίζει άνεση στη διαµονή και διακριτικότητα 

στην εξυπηρέτηση, απέχει µόνο 4.5 χλµ από την πρωτεύουσα –λιµάνι του νησιού, 

το Πατητήρι και 5.5 χλµ από την γραφική Παλιά Χώρα. 

 

Η αρχιτεκτονική του ξενοδοχείου συνδυάζεται ιδανικά µε τα δυο κυρίαρχα στοιχεία 

του περιβάλλοντα χώρου, την πλούσια βλάστηση και τη θάλασσα, αναδεικνύοντας 

τα bungalows και τις σουίτες που προσφέρουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Η 

ποιότητα κατασκευής ήταν το βασικό στοιχείο της ανέγερσης της µονάδας. Τα 

κυρίαρχα στοιχεία στους εξωτερικούς χώρους είναι τα γραφικά σοκάκια και τα 

όµορφα παρτέρια µε τις τριανταφυλλιές, οι πετρόχτιστες µάντρες, οι λιτές γραµµές 

των κτισµάτων, το βότσαλο που διακοσµεί κάποια σηµεία του δρόµου, το ξύλο που 

έχει χρησιµοποιηθεί µε µαεστρία, η τοπική πέτρα και το κεραµίδι.  

 

Η µίνιµαλ αισθητική χαρακτηρίζει και τους εσωτερικούς χώρους ενώ παράλληλα 

διαθέτει: 
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• Γυµναστήριο 

• Εστιατόριο 

• Boutique 

• Spa-Χαµάµ 

• Pool Bar 

• Τηλεόραση στη Reception 

• Πισίνα 

• Ξαπλώστρες και οµπρέλες πισίνας χωρίς χρέωση 

• 24ωρη υπηρεσία υποδοχής (ρεσεψιόν) 

• Beach Bar 

• Παιχνίδια στη θάλασσα (κανώ κλπ) 

• Ξαπλώστρες και οµπρέλες στην παραλία χωρίς χρέωση 

• Υπαίθριο parking 

• Ασύρµατη Πρόσβαση στο Internet στη Reception 

• Αίθουσα Συνεδρίων 

• Play Room µε µπιλιάρδο, τραπέζι ping pong και ποδοσφαιράκι 

• Αµφιθέατρο 

 

Χάρη στην προσεγµένη διακόσµηση, τα ποιοτικά υφάσµατα, τα απαλά χρώµατα, 

τον βαµβακερό ιµατισµό, τα πουπουλένια µαξιλάρια, τα υπέροχα κρεβάτια και τα 

µοντέρνα έπιπλα, η διαµονή µετατρέπεται σε ιδανική. Τα Bungalows διαθέτουν: 

• Air Condition 

• ∆ορυφορική Τηλεόραση 

• Τηλέφωνο 

• Μπάνιο µε µπανιέρα ή ντουζιέρα 

• Amenities 

• Σεσουάρ 

• Τηλέφωνο στο µπάνιο 

• Ψυγείο 

• Χρηµατοκιβώτιο ασφαλείας 

• DVD player on request 

• Υπηρεσία αφύπνισης 

 

Ο καθορισµός της οµάδας–στόχος των πελατών αποτελεί σηµαντικό στοιχείο 

για την οργάνωση του marketing. Οι υπηρεσίες του ξενοδοχείου απευθύνονται 

στους εξής τουρίστες κατά εθνικότητα: 

 

� Ελληνική 
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� Ιταλική 

� Αυστριακή 

� Γερµανική 

� Ολλανδική 

� Ρώσσικη 

� Σέρβικη 

� Τσέχικη 

 

Και σε άλλες διάφορες όπως: 

� Οικογένειες 

� Ζευγάρια 

� Φυσιολάτρες 

� Γιατρούς 

� Γιατρούς Οµοιοπαθητικής 

� Λάτρεις του ψαρέµατος και των καταδύσεων 

� Επιβάτες κοτέρων και φουσκωτών σκαφών. 

� Κοσµικών που έχουν προηγουµένως επισκεφθεί την κοσµική Σκιάθο. 

 

Οι πλειοψηφία των πελατών είναι ηλικίας 30-60 ετών, 60% άνδρες και 40% 

γυναίκες. 

 

� ∆υνάµεις και Αδυναµίες:  Η επιχείρηση διαθέτει πολύ δυνατό σηµείο ότι ο 

πελάτης µπορεί να επιλέξει την βόλτα στο λιµάνι του νησιού ή στη γραφική 

παλιά χώρα όπου συναντά κανείς αρκετή κίνηση τους καλοκαιρινούς µήνες 

αιχµής ή να παραµείνει στο ξενοδοχείο το οποίο βρίσκεται αποµονωµένο 

στην περιοχή Χρυσή Μηλιά όπου µπορεί να απολαύσει την ηρεµία πίνοντας 

το ποτό του στα bar του ξενοδοχείου ή γευµατίζοντας στο εστιατόριο. 

Η βασική αδυναµία της επιχείρησης είναι η απόστασή της από το 

αεροδρόµιο, το οποίο βρίσκεται στη Σκιάθο καθώς η Αλόννησος δε διαθέτει 

αεροδρόµιο, µε αποτέλεσµα η επιχείρηση αλλά και οι πελάτες να 

επιβαρύνονται το κόστος της µεταφοράς από Σκιάθο-Αλόννησο. 

 

� Ευκαιρίες και απειλές:  Για την επιχείρηση θεωρείται σηµαντική ευκαιρία η 

στροφή των πελατών προς εναλλακτικές µορφές τουρισµού και απειλή η 

στροφή αρκετών τουριστών συνεδριακού τουρισµού προς τα µεγάλα αστικά 

κέντρα όπου κατασκευάζονται µεγάλα και πλήρως εξοπλισµένα συνεδριακά 

κέντρα. 
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� Ανταγωνισµός: Η ξενοδοχειακή αυτή µονάδα, η οποία θα είναι 4 αστέρων 

(δεν υπάρχει τετράστερο ξενοδοχείο στο νησί), θα διαθέτει ένα µικρό 

συνεδριακό κέντρο, ενώ το οικόπεδο εφάπτεται στην µοναδική αµµώδη 

παραλία του νησιού υπερτερεί αυτόµατα των υπόλοιπων ξενοδοχείων. Το 

περιβάλλον της Αλοννήσου δεν είναι ισχυρά ανταγωνιστικό για ένα προϊόν 

όπως το ALONISSOS VILLAGE. Οπότε άµεσοι ανταγωνιστές δεν θεωρείται 

ότι υπάρχουν. 
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3.3 Προβλεπόµενα έσοδα-έξοδα. 
 

Στη συνέχεια, γίνεται η ανάλυση προβλεπόµενων εσόδων της µονάδας. Με βάση 

αυτά τα στοιχεία εξετάζεται η εφικτότητα του έργου και η βιωσιµότητα της 

επένδυσης. Η οικονοµική ανάλυση γίνεται σε σταθερές τιµές, ενώ στις τιµές των 

προσφεροµένων υπηρεσιών δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται οι παραδοχές στις οποίες βασίζονται οι προβλέψεις του 

επιχειρηµατικού σχεδίου. Η συγκεκριµένη ξενοδοχειακή µονάδα λειτουργεί σε 

επτάµηνη βάση και θεωρείται ξενοδοχείο αναψυχής. Η ίδρυση της µονάδας έχει 

σχεδιαστεί µε βάση τις απαιτήσεις και τις τάσεις της διεθνούς τουριστικής αγοράς. 

 

Στον πίνακα 3.18 πραγµατοποιείται η πρόβλεψη της µέσης ετήσιας πληρότητας της 

µονάδας στο έτος ανά µήνα. Η µονάδα δεν λειτουργεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του 

έτους. Παρατηρείται ότι οι µήνες µε την υψηλότερη πληρότητα είναι οι θερινοί 

(Ιούλιος και Αύγουστος).  

 

Πίνακας 3.18: ποσοστό µέσης πληροτητας/έτος/µήνα (παραδοχή) 
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Ο πίνακας 3.19 παρουσιάζει την πρόβλεψη της τιµής  ανά κατηγορία (δίκλινο, 

τρίκλινο, κ.λ.π.) ανά κλίνη και ανά διανυκτέρευση. Παρατηρείται ότι οι µήνες που 

παρουσιάζουν και την υψηλότερη πληρότητα (αυξηµένη ζήτηση) έχουν τις 

υψηλότερες τιµές.  

 

Πίνακας 3.19: τιµή/κατηγορία/κλίνη/διανυκτέρευση σε € (παραδοχή) 
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Στον πίνακα 3.20 παρουσιάζει τη µέση πληρότητα σε ηµέρες λειτουργίας το µήνα, 

εκτιµάται, ότι το πρώτο έτος λειτουργίας της µονάδας µετά την υλοποίηση της 

επένδυσης, η µέση πληρότητα της µονάδας σε ηµέρες θα είναι συνολικά 161 

ηµέρες. 

Πίνακας 3.20: (πίνακας 3.18) x (πίνακας 3.19α) 

 

 

Ο πίνακας 3.21 παρουσιάζει τις συνολικές διανυκτερεύσεις που θα 

πραγµατοποιηθούν στην µονάδα βάσει των προβλεπόµενων ηµερών λειτουργίας το 

µήνα σε σχέση µε την δυναµικότητά της. 

 

Πίνακας 3.21: (πίνακας 3.20)x30 ηµέρες 

 

 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα ετήσια έσοδα της µονάδας για την επόµενη 

πενταετία υπολογίζονται βάση της πληρότητας της µονάδας. Στον πίνακα 3.22 

παρουσιάζονται τα έσοδα από τις διανυκτερεύσεις που θα πραγµατοποιηθούν στην 
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µονάδα. Το πρώτο έτος λειτουργίας θα πραγµατοποιηθούν διανυκτερεύσεις αξίας 

περίπου 929 χιλ. €, ενώ κατά το πέµπτο έτος θα ανέλθουν σε περίπου 1 εκατ. €. 

 

Πίνακας 3.22: (πίνακας 3.19)x(πίνακας 3.21) έσοδα από διανυκτερεύσεις σε 

ευρώ 

 

Η µονάδα θα πραγµατοποιήσει ακόµα έσοδα από υπηρεσίες εστίασης. Στον πίνακα 

3.23 παρουσιάζεται η συχνότητα σερβιρίσµατος ανά πελάτη που διανυκτερεύει.  

 

Ειδικότερα, θεωρούµε ότι πρωινό θα πάρει το 100% των πελατών, ενώ το 

εστιατόριο θα το επισκεφτεί το 30%. Όσον αφορά στο µπαρ  θα το επισκεπτούν 

τουλάχιστον από µία φορά (1) κατά το πρώτο έτος.  

 

Πίνακας 3.23: προσφερόµενες υπηρεσίες εστίασης πελατών (παραδοχή) 

 

Στον πίνακα 3.24 παρουσιάζεται η µέση τιµή διάθεσης ανά µονάδα. Ειδικότερα, η 

τιµή πρωινού ανέρχεται σε 10 €, ένα µέσο γεύµα κατά άτοµο θα ανέλθει σε 15 €  

και η µέση κατανάλωση στο µπαρ ανά πελάτη θα ανέλθει ηµερησίως σε 5 €. 
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Πίνακας 3.24: µέση τιµή διάθεσης/µονάδα (παραδοχή) 

 

Στον πίνακα 3.25 παρουσιάζονται οι συνολικές πωλήσεις σε όγκο, που 

προέρχονται από πρωινά. 

 

Πίνακας 3.25: (πίνακας 3.21)x(πίνακας 3.23α)συνολικές πωλήσεις σε µονάδες-

πρωϊνά 

 

 

 

 

Στον πίνακα 3.26 παρουσιάζονται οι συνολικές πωλήσεις σε όγκο από το 

εστιατόριο. 
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Πίνακας 3.26: (πίνακας 3.21)x(πίνακας 3.23β)συνολικές πωλήσεις σε µονάδες-

εστιατόριο 

 

 

Στον πίνακα 3.27 παρουσιάζονται οι συνολικές πωλήσεις σε όγκο από το µπαρ και 

την καφετέρια. 

 

Πίνακας 3.27: (πίνακας 3.21)x(πίνακας 3.23γ)συνολικές πωλήσεις σε µονάδες-

µπαρ καφετέρια κλπ 
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Στον πίνακα 3.28 παρουσιάζονται οι συνολικές πωλήσεις σε αξία από τα πρωινά. 

 

Πίνακας 3.28: (πίνακας 3.24α)x(πίνακας 3.25) έσοδα πρωινά 

 

 

Στον πίνακα 3.29 παρουσιάζονται οι συνολικές πωλήσεις σε αξία από το 

εστιατόριο. 

 

Πίνακας 3.29: (πίνακας 3.24β)x(πίνακας 3.26) έσοδα εστιατόριο 
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Στον πίνακα 3.30 παρουσιάζονται οι συνολικές πωλήσεις σε αξία από το µπαρ και 

την καφετέρια. 

 

Πίνακας 3.30: (πίνακας 3.24γ)x(πίνακας 3.27) έσοδα µπαρ και καφετέρια. 

 

 

Στον πίνακα 3.31 παρουσιάζονται συνολικά τα έσοδα από την εστίαση, 

επισηµαίνεται ότι τα συγκεκριµένα έσοδα ανέρχονται περίπου σε 584 χιλ. €  κατά 

το πρώτο έτος µετά την υλοποίηση της επένδυσης. 

 

Πίνακας 3.31: (πίνακας 3.28)+(πίνακας 3.29)+ (πίνακας 3.30) 

 

 

Το κόστος αγοράς αναλώσιµων τροφίµων και ποτών παρουσιάζεται στον πίνακα 

3.24, το συγκεκριµένο κόστος αφορά στο 20% στην τιµή πώλησης για τα πρωινά, 

στο 25% για το εστιατόριο και στο 15% για το µπαρ και την καφετέρια. 
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Πίνακας 3.32: (παραδοχή) 

 

 

Στον πίνακα 3.33 παρουσιάζεται αναλυτικά το κόστος αγοράς αναλώσιµων 

τροφίµων και ποτών, το οποίο ανέρχεται περίπου σε 116 χιλ. € κατά το πρώτο 

έτος λειτουργίας της µονάδας µετά την υλοποίηση της επένδυσης. 

 

Πίνακας 3.33: (σύνολα των πινάκων 3.28,3.29,3.30 x πίνακα 3.32α) κόστος 

αγοράς αναλωσίµων-τροφίµων και ποτών σε ευρώ

 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται έσοδα από άλλες πηγές, ειδικότερα στον πίνακα 

3.34α παρουσιάζονται έσοδα από εκδηλώσεις και συνέδρια που θα 

πραγµατοποιηθούν στους χώρους της µονάδας. 

 

 

Πίνακας 3.34α: (παραδοχή) 
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Στον πίνακα 3.34 β παρουσιάζονται έσοδα υπολογιζόµενα επί του κύκλου 

εργασιών, σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα έσοδα από τηλέφωνα, πλυντήριο 

κ.λ.π. 

 

Πίνακας 3.34β: (παραδοχή) 

 

 

Στον πίνακα 3.35 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά το σύνολο των λοιπών εσόδων, 

το οποίο θα ανέλθει περίπου σε 115 χιλ. €  κατά το πρώτο έτος. 

 

Πίνακας 3.35: σύνολο (πίνακας 34 α) +(πίνακας 34 β) 
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Στην συνέχεια παρουσιάζεται ο πίνακας συνολικών εσόδων ανά κατηγορία, 

παρατηρείται ότι τα έσοδα από διανυκτερεύσεις αφορούν περίπου στο 57% των 

συνολικών εσόδων. Ακολουθούν τα έσοδα από εστίαση που αποτελούν περίπου το 

36%, ενώ οι άλλες πηγές εσόδων διαµορφώνουν το 7% του συνολικού κύκλου 

εργασιών. Ο προβλεπόµενος κύκλος εργασιών της µονάδας ανέρχεται περίπου σε 

1,6 εκατ. € κατά το πρώτο έτος µετά την υλοποίηση της επένδυσης, ενώ κατά το 

πέµπτο έτος θα ανέλθει περίπου σε 1,8 εκατ. €. 

 

 

Πίνακας 3.36: πίνακας συνολικών εσόδων σε ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Ο ΕΤΟΣ 2Ο ΕΤΟΣ 3Ο ΕΤΟΣ 4Ο ΕΤΟΣ 5Ο ΕΤΟΣ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 929466 957350 986070 1014456.5 1038131.2 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΩΙΝΑ-ΜΠΑΡ-

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 

584309.7 601839 619894.2 637913.3 653786.4 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ (πχ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

115000 118450 122003.5 125663.6 129433.5 

& ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ) 

          

ΣΥΝΟΛΟ 1628775.7 1677639 1727967.7 1778033.4 1821351.1 

 

 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΕΙΣΡΟΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

4.1 Πρώτες Ύλες και διαθεσιµότητα. 

 

Αντικείµενο του κεφαλαίου αυτού είναι να αναλυθεί ο τρόπος που επιλέχθηκαν οι 

πρώτες ύλες. Επίσης οι πρώτες ύλες θα πρέπει να περιγραφούν µαζί και µε τις 

άλλες εισροές οι οποίες θα χρειαστούν κατα τη λειτουργία του ξενοδοχείου 

ALONISSOS VILLAGE. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά στον υπολογισµό του κόστους 

των πρώτων υλών. Για τη λειτουργία της ξενοδοχειακής αυτής µονάδας οι πρώτες 

ύλες και τα εφόδια που χρειάζονται είναι: 

 

� Τρόφιµα και ποτά (πρώτες ύλες Food & Beverage). 

� Υλικά καθαριότητας και συντήρησης 

� Γραφική ύλη και αναλώσιµα 

 

Η πρώτη κατηγορία «τρόφιµα και ποτά» , αποτελείται από ευπαθή υλικά που έχουν 

ηµεροµηνία λήξης, συντηρούνται στην ψύξη ή στην κατάψυξη και φθείρονται 

εύκολα. Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να γίνεται λεπτοµερής 

προγραµµατισµός κατά την προµήθεια των υλικών αυτών, καθώς µπορεί να 

ζηµιωθεί η ξενοδοχειακή µονάδα είτε γιατί θα καταστραφούν τα υλικά είτε γιατί 

εφόσον δεν έχει γίνει παραγγελία για επαρκή ποσότητα, η ποιότητα των 

υπηρεσιών στις επισιτιστικές µονάδες θα πληγεί σηµαντικά. Η αποθήκη θα πρέπει 

να συνεργάζεται απόλυτα µε το εστιατόριο,την κουζίνα,το µπαρ,το τεχνικό τµήµα 

αλλά και το λογιστήριο έτσι ώστε να ισορροπεί και να ταυτίζεται η διαθεσιµότητα 

των πρώτων υλών µε τις ανάγκες του ξενοδοχείου. 

 

Τα υλικά θα πρέπει να επιλέγονται µε βάση την υψηλή ποιότητά τους αλλά και από 

την πλευρά των συντηρητών του ξενοδοχείου θα πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές 

προδιαγραφές έτσι ώστε και να εξασφαλίζεται η σωστή συντήρηση των προϊόντων 

αλλά και η ενέργεια να διαχειρίζεται µε σύνεση ως προς το περιβάλλον. 

 

Επιπλέον, για τη σωστή λειτουργία της ξενοδοχειακής αυτής µονάδας,εκτός από τα 

παραπάνω, χρειάζονται: 
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� Νερό 

� Ηλεκτρικό 

� Καύσιµα 

 

Η υδροδότηση του συγκροτήµατος θα γίνει µέσο δεξαµενών αποθήκευσης, 

παροχής από το δηµοτικό δίκτυο, γεώτρησης και αφαλάτωσης. Επίσης, από τα 

κεντρικά φρεάτια τα ακάθαρτα νερά θα οδηγούνται µέσω µηχανοσίφωνα στο 

βιολογικό καθαρισµό. Όσο για το ηλεκτρικό ρεύµα, αν και συνδέεται το ξενοδοχείο 

µε το δίκτυο της ∆ΕΗ, λόγω συχνών προβληµάτων στην περιοχή, θα τοποθετηθεί 

και ηλεκτρογεννήτρια για να καλύπτει τις ανάγκες του ξενοδοχειακού 

συγκροτήµατος σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. Τα καύσιµα όπως πετρέλαιο, 

γκάζι κλπ έρχονται στην στο ξενοδοχείο µε ειδικά βυτία από τα τοπικά πρατήρια 

και αποθηκεύονται σε κατάλληλα διαµορφωµένες δεξαµενές που πληρούν όλες τις 

προδιαγραφές ασφαλείας. 

 

4.2 Επιλογή προµηθευτή. 

 

Το ALONISSOS VILLAGE έχει τη δυνατότητα να προµηθεύεται υλικά από τον 

παραγωγό κατευθείαν ή από µεσάζοντες. 

 

Η Αλόννησος είναι ένα νησί όπου δεν υπάρχουν αρκετοί εγχώριοι προµηθευτές, 

οπότε θα πρέπει να γίνουν συνεργασίες και µε ξένους που µπορεί να έχουν 

υποκαταστήµατα στο νησί µε αποτέλεσµα να µειώνεται και ο χρόνος και το κόστος 

µεταφοράς των πρώτων υλών. Η επιλογή των προµηθευτών θα πρέπει να γίνεται 

µε βάση την φερεγγυότητά τους και την αξιοπιστία τους αλλά και µε βάση την 

τιµολογιακή τους πολιτική. 

 

Εάν γίνονται λοιπόν οι αγορές µέσω αντιπροσώπου, αρχικά συλλέγονται 

προσφορές όπου περιγράφονται λεπτοµερώς όλοι οι όροι συνεργασίας (τρόπος 

αποστολής, συσκευασίας, ηµέρα παράδοσης, τόπος παράδοσης) και αποστέλλονται 

πιστοποιητικά ποιότητας των προϊόντων στο ξενοδοχείο. 

 

Με τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων από τους πελάτες, η ξενοδοχειακή µονάδα 

θα καταλήγει σε ορθά συµπεράσµατα στο τέλος κάθε τουριστικής περιόδου και 

αποφασίζει εάν επιθυµεί να συνεχίσει τη συνεργασία της µε τον εκάστοτε 

προµηθευτή. 
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4.3 Υπολογισµός κόστους. 

 

Όπως αναλύθηκε στο Κεφ 3 της παρούσας µελέτης, το κόστος αγοράς 

αναλώσιµων τροφίµων και ποτών παρουσιάζεται στον πίνακα 4.1, το συγκεκριµένο 

κόστος αφορά στο 20% στην τιµή πώλησης για τα πρωινά, στο 25% για το 

εστιατόριο και στο 15% για το µπαρ και την καφετέρια. 

 

Πίνακας 4.1: (παραδοχή) 

 

 

Στον πίνακα 4.2 (βλέπε Κεφ 3) παρουσιάζεται αναλυτικά το κόστος αγοράς 

αναλώσιµων τροφίµων και ποτών, το οποίο ανέρχεται περίπου σε 116 χιλ. € κατά 

το πρώτο έτος λειτουργίας της µονάδας µετά την υλοποίηση της επένδυσης. 

 

Πίνακας 4.2: κόστος αγοράς αναλωσίµων-τροφίµων & ποτών(€) 
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Στην συνέχεια παρουσιάζονται άλλα στοιχεία και κόστη που διαµορφώνουν τις 

τελικές δαπάνες λειτουργίας της εταιρείας. Ειδικότερα στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται τα λοιπά έξοδα της εκµετάλλευσης, τα οποία ανέρχονται συνολικά 

περίπου σε 132 χιλ. € το πρώτο έτος και αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες 

δαπανών. 

• Έξοδα διατροφής προσωπικού 

• Έξοδα καθαριότητας - ιµατισµού 

• Έξοδα για έντυπα 

• ∆ιάφορα αναλώσιµα 

• Έξοδα συντηρήσεως 

• Ασφάλιστρα (ασφάλισης παγίων, & αστικής ευθύνης) 

• Έξοδα διάθεσης  (Προµήθειες σε τουριστικά γραφεία & διαφήµιση κλπ) 

• Έξοδα ∆ιοίκησης ( Γενικά έξοδα λειτουργίας κλπ) 

 

 

 

ΠΕΡ ΙΓΡΑΦΗ  ΕΞΟ∆ΟΥ

Α
Ν
Α
Φ
Ο
Ρ
Α

 

Ε
Ξ
Ο
∆
Ο
Υ

 &
 

Μ
Ο
Ν
Α
∆
Α

 

Μ
Ε
Τ
Ρ
Η
Σ
Η
Σ

1ο  ετο ς 2ο  ετο ς 3ο  ετο ς 4ο  ετο ς 5ο  ετο ς

ΑΝΘ ΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ  (αρ ιθµός ) 6.300,0 6.300,0 6.300,0 6 .300,0 6.300,0

χ   (€  / ερ γαζόµενο ) 3,0 € 3,0  € 3,0  € 3,0  € 3 ,0  €
ΣΥΝΟΛΟ  (=  € ) 18.900 € 18.900 € 18 .900 € 18.900  € 18.900 €

ΣΥΝΟΛ ΙΚΟΥ  Κ .Ε . (€) 1.628.775 ,7  € 1 .677.639,0 € 1.727.968,1 € 1.778.033,4 € 1.821 .351,2 €

χ   (% ) 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2%
ΣΥΝΟΛΟ  (=  € ) 35.833 € 36.908 € 38 .015 € 39.117  € 40.070 €

ΣΥΝΟΛ ΙΚΟΥ  Κ .Ε . (€) 1.628.775,7 1.677.639,0 1 .727.968,1 1 .778.033,4 1 .821.351,2

χ   (% ) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
ΣΥΝΟΛΟ  (=  € ) 1.629 € 1.678 € 1 .728 € 1.778 € 1.821 €

ΣΥΝΟΛ ΙΚΟΥ  Κ .Ε . (€) 1.628.775 ,7  € 1 .677.639,0 € 1.727.968,1 € 1.778.033,4 € 1.821 .351,2 €

χ   (% ) 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
ΣΥΝΟΛΟ  (=  € ) 24.432 € 25.165 € 25 .920 € 26.671  € 27.320 €

ΑΞ ΙΑ  ΠΑΓ ΙΩΝ 2.350.000 ,0  € 2 .350.000,0 € 2.350.000,0 € 2.350.000,0 € 2.350 .000,0 €

χ   (% ) 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
ΣΥΝΟΛΟ  (=  € ) 0 € 4.700 € 4 .700 € 4.700 € 4.700 €

ΑΞ ΙΑ  ΠΑΓ ΙΩΝ 2.350.000 ,0  € 2 .350.000,0 € 2.350.000,0 € 2.350.000,0 € 2.350 .000,0 €

χ   (% ) 0 ,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23%
ΣΥΝΟΛΟ  (=  € ) 5.405 € 5.405 € 5 .405 € 5.405 € 5.405 €

ΣΥΝΟΛ ΙΚΟΥ  Κ .Ε . (€) 1.628.775 ,7  € 1 .677.639,0 € 1.727.968,1 € 1.778.033,4 € 1.821 .351,2 €

χ   (% ) 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
ΣΥΝΟΛΟ  (=  € ) 40.719 € 41.941 € 43 .199 € 44.451  € 45.534 €

ΣΥΝΟΛ ΙΚΟΥ  Κ .Ε . (€) 1.628.775 ,7  € 1 .677.639,0 € 1.727.968,1 € 1.778.033,4 € 1.821 .351,2 €

χ   (% ) 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
ΣΥΝΟΛΟ  (=  € ) 24.432 € 25.165 € 25 .920 € 26.671  € 27.320 €

132.450 € 140.961 € 144 .887 € 148.792 € 152.170  €

Έξοδα  διατροφής  προσωπ ικού

Έ ξοδα  καθαρ ιότητας  - ιµατισµού

Έ ξοδα  για  έν τυπα

Έ ξοδα  ∆ ιο ίκησης  ( Γεν ικά  έξοδα  
λειτουργίας  κλπ )

ΣΥ Ν Ο Λ Ο     

∆ ιάφορα  αν αλώσ ιµα

Έ ξοδα  συν τηρήσεω ς

Ασφάλ ισ τρα  (ασφάλ ισης  παγίω ν , &  
αστικής  ευθύν ης)

Έξοδα  διάθεσης   (Προµήθειες  σε  
τουρ ισ τικά  γραφε ία  &  δ ιαφήµιση  

κλπ ) 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

5.1 ∆υναµικότητα της Μονάδας. 

 

To συγκεκριµένο συγκρότηµα µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης θα ανήκει 

στην κατηγορία 4*, πρώην κατηγορία Α΄ και θα είναι συνολικής δυναµικότητας 86 

δωµατίων και 7 σουιτών ή 186 κλινών. Η εταιρεία θα χρησιµοποιήσει δανεισµό και 

ίδια κεφάλαια.  

 

Το ξενοδοχειακό συγκρότηµα «ALONISSOS VILLAGE» θα βρίσκεται στην περιοχή  

Χρυσή Μηλιά του ∆ήµου Αλοννήσου, της Νήσου  Αλοννήσου και πρόκειται να 

κτιστεί σε άρτιο και οικοδοµήσιµο οικόπεδο συνολικής έκτασης 25.388,72 µ2. 

 

Είναι, σε µια πρώτη θεώρηση, προφανής, ο σκοπός της προτεινόµενης επένδυσης, 

διότι το προτεινόµενο έργο έχει ως κυρίαρχο στόχο την δηµιουργία µίας ιδιαίτερης 

ξενοδοχειακής µονάδας µε υψηλή επιχειρηµατική θέση τόσο στην αρχιτεκτονική 

της όσο και στην απαραίτητη υποδοµή, για να παρέχει υπηρεσίες υψηλότατου 

επιπέδου.  

 

Κατά συνέπεια το σύνολο της επένδυσης εξυπηρετεί τον γενικότερο σκοπό και 

στόχο της προώθησης ποιοτικού τουρισµού στη χώρα µας, σε ένα χώρο όπου 

υφίστανται το σύνολο των απαραίτητων προϋποθέσεων για την επίτευξή του. 

 

Με βάση τα όσα παραπάνω αναφέρθηκαν, ο στόχος και η σκοπιµότητα της 

προτεινόµενης επένδυσης εξυπηρετεί απόλυτα και λόγους άµεσης λειτουργίας 

αλλά και µεσοµακροχρόνιες επιδιώξεις ταυτισµένες απόλυτα µε τις επιλογές των 

επιχειρούµενων εθνικών και περιφερειακών πολιτικών στον τοµέα του τουρισµού. 

 

Τα αναµενόµενα οφέλη, τα οποία θα προκύψουν από την υλοποίηση της 

προτεινόµενης  επένδυσης είναι τα παρακάτω: 

- Αύξηση διανυκτερεύσεων σε σχέση µε άλλες µονάδες της Αλοννήσου. 

- Νέες θέσεις εργασίας. 

- Αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας. 

- Αύξηση της κερδοφορίας, αφού θα παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. 
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Τα οφέλη αυτά παρά το γεγονός ότι υπολογίζονται µε µετριοπαθείς εκτιµήσεις, εν 

τούτοις θεωρούνται σηµαντικότατα για την πορεία του ξενοδοχείου τα επόµενα 

χρόνια. 

 

Το συγκρότηµα προβλέπεται να περιλαµβάνει: 

 

1)Συστάδα 30 κτιρίων που αποτελούνται από δωµάτια και σουίτες σε ισόγεια και 

διώροφα κτίσµατα, συνολικής επιφάνειας 2.689,53 µ2. 

2)Συστάδα 3 κτιρίων (υποδοχής, εστιατόριο, ταβέρνα, µπαρ, αίθουσα 

συνεδρίων, αίθουσα παιχνιδιών, γυµναστήριο, κοµµωτήριο, κατάστηµα, γραφεία) 

αποτελούµενων από ισόγειο και α’ όροφο συνολικού εµβαδού 747,92 µ2. 

3)Υπόγειους βοηθητικούς χώρους συνολικού εµβαδού 1.008,08 µ2 . 

4)∆ιαµορφωµένους εξωτερικούς χώρους (βεράντες, δρόµους, parking, 

κήπους, υπαίθρια καθιστικά, µπαρ παραλίας, διαµόρφωση και αντιστήριξη πρανών, 

γήπεδο αθλοπαιδιών, παιδότοπος, εικονοστάσι, φυλάκια εισόδου). 

5)∆ύο πισίνες και ατοµική πισίνα τύπου Jacuzzi.  

6)Βιολογικό καθαρισµό σύγχρονο για κάλυψη της δυναµικότητας. 

7)Μονάδα αφαλάτωσης παραγωγής 2,5 µ3 ανά ώρα. 

8)Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις (ηλεκτρογεννήτρια 180 KVA, 

ηχοσυστήµατα, κάµερες παρακολούθησης κλπ). 

9)∆ιαµόρφωση παραλίας (καθίσµατα, οµπρέλες, bar, εξοπλισµός θαλάσσιων 

σπορ). 

 

Τα σύνολο των έργων εντάσσεται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

Έργα που αποσκοπούν στην ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών 

της µονάδας (κατηγορία 1η ) 

 

-∆ίκτυο πυρανίχνευσης 

-Εγκατάσταση συστήµατος πυρανίχνευσης θα γίνει στους κοινόχρηστους χώρους 

των προσθηκών. 

-∆ίκτυο πυρόσβεσης 

-Κατασκευή ανεξάρτητου δικτύου πυρόσβεσης µε ξεχωριστό δίκτυο 

πυροσβεστικών φωλεών. 

-Σε χώρους υψηλού κινδύνου (Μηχανοστάσια, υποσταθµός, χώροι εστίασης κλπ) 

γίνεται εγκατάσταση αυτόνοµου συστήµατος κατάσβεσης. 

-∆ίκτυο ελέγχου κοινόχρηστων χώρων (Μόνιτορ, κάµερες, κλπ). 
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Έργα που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας των πελατών και του 

προσωπικού (κατηγορία 2η) 

-Κατασκευή ειδικών δαπέδων και αποθηκών στους χώρους µαγειρείων. 

 

Έργα που αποσκοπούν στην εξοικονόµηση ενέργειας και φυσικών πόρων 

(κατηγορία 3η) 

-Τοποθέτηση ενεργειακών ελεγκτών (energy savers) στα δωµάτια ώστε να 

διακόπτεται η παροχή ρεύµατος σε περίπτωση που ο πελάτης δεν βρίσκεται στο 

δωµάτιο. 

-Τοποθέτηση διακόπτη ορίου στα παράθυρα ώστε να σταµατά η λειτουργία του 

κλιµατιστικού σε περίπτωση που ο πελάτης ανοίξει το παράθυρο. 

-Τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων ή τρίπλεξ για την βέλτιστη µόνωση των 

κοινοχρήστων χώρων. 

-Κατασκευή µονάδας αφαλάτωσης. 

 

Έργα που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος (κατηγορία 4η) 

-Κατασκευή βιολογικού καθαρισµού  

 

Έργα που αποσκοπούν στη σύνδεση της µονάδας µε ηλεκτρονικά δίκτυα 

(κατηγορία 5η) 

-Γραµµατειακή υποστήριξη ξενοδοχείου, σύστηµα (Η/Υ ,laser printers, fax, 

photocopy machines) και σύνδεση µε INTERNET. 

-Εγκατάσταση Software, computers, peripherals. 

 

Έργα που αφορούν οικοδοµικές & ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες κλπ 

(κατηγορία7η) 

-Συνοπτικά προβλέπονται τα ακόλουθα έργα: 

-Κατασκευή - δαπέδων. 

-Χρωµατισµοί εξωτερικών επιφανειών.  

-Κατασκευή εσωτερικών επιφανειών µε γυψοσανίδες, γύψινα και χρωµατισµούς. 

-Μονώσεις-στεγανώσεις ορόφων και των δωµάτων. 

-Προµήθεια και τοποθέτηση κουφωµάτων ξύλινων ή αλουµινένιων. 

-Κατασκευή λουτρών. 

-Εγκατάσταση ανελκυστήρα. 

-Εγκατάσταση συστήµατος κλιµατισµού και εξαερισµού κοινοχρήστων κλπ χώρων. 

-Κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων συνολικά (Πίνακες, ισχυρά και ασθενή 

ρεύµατα έως φωτιστικά, αυτοµατισµούς και τελικές συσκευές χρήσης). 



ΚΕΦ 5-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ                                                                                            82 

-Κατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων συνολικά (ύδρευση, ζεστό νερό χρήσης, 

κλιµατισµός, τµήµατα αποχέτευσης, έως και τελικές συσκευές χρήσης, σύστηµα 

πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης κλπ.). 

-Χώρος πολλαπλών χρήσεων (αµφιθέατρο, µπαρ κλπ.) 

-Προµήθεια εξοπλισµού εστίασης (µηχανήµατα και εγκαταστάσεις µαγειρείου, 

εστιατορίου και λοιπών τµηµάτων, τραπέζια και καρέκλες εστιατορίου, Buffet, και 

λοιπός εξοπλισµός τµηµάτων). 

-Προµήθεια και τοποθέτηση υφασµάτων, φωτισµού, επιπλώσεις δωµατίων και 

κοινοχρήστων. 

-Προµήθεια εξοπλισµού (Σύστηµα δορυφορικής λήψης, ηλεκτρονικά συστήµατα 

γραµµατειακής υποστήριξης, συστήµατος ανακοινώσεων και µουσικής, computers, 

software και peripherals, κλπ). 

-Κατασκευή σκληρών επιφανειών περιβάλλοντος χώρου (διαδρόµων πρόσβασης, 

πισίνας, πέργκολες κλπ). 

-Κολυµβητικές δεξαµενές. 

-Αθλοπαιδιές. 

-Παρεµβάσεις και φυτεύσεις στις χωµάτινες επιφάνειες του περιβάλλοντος χώρου. 

-Σύστηµα άρδευσης περιβάλλοντος χώρου. 

-∆ίκτυο φωτισµού περιβάλλοντος χώρου. 

 

5.2 Τεχνική περιγραφή κτιριακών. 

 

Τα επιχρίσµατα θα γίνουν µε ενίσχυση τσιµέντου στα λασπώµατα. Σε επιφάνειες οι 

οποίες εκτίθενται σε χώρους µε υγρασία (λουτρά) θα χρησιµοποιείται ανθυγρή 

γυψοσανίδα.  

 

Τα κουφώµατα θα γίνουν από σουηδική ξυλεία ταµπλαδωτά στα δωµάτια και στους 

βοηθητικούς χώρους και από αφρικάνικη ξυλεία στους κοινόχρηστους, οι δε 

ντουλάπες πλήρης µε συρτάρια και ανάλογα ράφια. 

 

Τα δάπεδα κοινοχρήστων χώρων και αιθουσών καθώς και οι σκάλες θα γίνουν µε 

µεικτή χρήση µάρµαρο λευκό ∆ιονύσου ή Καβάλας ή κεραµικών πλακιδίων ή 

ξύλου. Τα δάπεδα των λουτρών µε πλακίδια πορσελάνης και της κουζίνας µε 

αντιολισθητικά πλακίδια. Τα δάπεδα των βεραντών θα στρωθούν µε πλακίδια 

κεραµικά. Η µόνωση των στεγών θα γίνει πλήρης κατά της θερµότητας, υγρασίας 

και ήχου. Όπου το έδαφος εφάπτεται εξωτερικών τοίχων θα γίνει µόνωση κατά της 

υγρασίας. 
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Οι χρωµατισµοί τοίχων και οροφών δωµατίων και κοινοχρήστων χώρων θα γίνουν 

µε πλαστικό, οι εξωτερικοί τοίχοι µε χρώµατα ακρυλικά, τα ξύλινα κουφώµατα µε 

ριπολίνη, οι δε σιδηροκατασκευές µε ντούκο, αφού προηγούµενα µινιαριστούν µε 

αντισκοριακό µίνιο. 

 

Οι βοηθητικοί χώροι θα χρωµατιστούν µε πλαστικό υδρόχρωµα και το κανάλι Η/Μ 

των εγκαταστάσεων θα χρωµατιστεί µε υδρόχρωµα. 

 

Οι τοίχοι λουτρών, W.C. θα επενδυθούν µε πλακίδια. Στις οροφές θα 

τοποθετηθούν γύψινα. Οι ράµπες θα διαστρωθούν µε δάπεδο αντιολισθητικό. Τα 

τζάµια των κουφωµάτων θα είναι διπλά.  

 

Τα είδη υγιεινής θα είναι από λευκή πορσελάνη, η υδραυλική εγκατάσταση θα γίνει 

µε σωλήνες πολυαιθυλενίου.  

 

Πίνακας 5.1: Οικοδοµικές εργασίες Κοινόχρηστων κτιρίων και Bungalows. 

 

  

Α/Α Περιγραφή εργασιών Μονάδα 

µέτρησης 

Ποσότητα Τιµή 

Μονάδας 

Μερικό 

κόστος 

Συνολικό 

κόστος 

1 

Τοιχοποιίες     33.900,00 

1.1 
Πλινθοδοµές ∆ροµικές µ2 500 15 7.500  

1.2 

Πλινθοδοµές ∆ιπλές 

∆ροµικές 

µ2 900 22 19.800  

1.3 

Σενάζ C16/20 (9χ15 cm) 

∆ροµικό  

µ2 175 12 2.100  

1.4 

Σενάζ C16/20 (21χ15 cm) 

∆ιπλό ∆ροµικό  

µ2 300 15 4.500  

2 

Ψευδοροφές - Γύψινα     31.650,00 

2.1 

Γύψινο τακάκι δωµατίων 

πελατών 

ΜΜ 1.200 7 8.400,00   
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2.2 

Ψευδοροφές γυψοσανίδας 

απλές,λουτρών πελατών, 

wc πελατών κλπ χώρων 

µ2 350 25 8.750,00   

2.3 

Κατασκευή χωρισµάτων  

γυψοσανίδων µε 

ενδιάµεσο πετροβάµβακα 

µ2 400 25 10.000,00   

2.4 

Γύψινες κουρτινιέρες 

δωµατίων πελατών 

(τοποθέτηση) 

ΜΜ 300 15 4.500,00  

3 

Επιχρίσµατα          24.050,00 

3.1 

Κατασκευές τριπτών 

επιχρισµάτων, 

τριβιδιστά,3 στρώσεων 

εσωτερικά 

µ2 750 15 11.250,00   

3.2 

Κατασκευές τριπτών 

επιχρισµάτων, 

τριβιδιστά,3 στρώσεων 

εξωτερικά τοίχων και 

ορόφων µετά ικριωµάτων 

µ2 800 16 12.800,00  

4 

Ωπλισµένο Σκυρόδεµα          162.000,00 

4.1 

Εστιατορίων, αποθηκών 

κλπ 

µ3 300 300 90.000,00   

4.2 

Τοιχίων αντιστήριξης και 

καναλιών 

µ3 240 300 72.000,00   

5 

Σκυρόδεµα          186.750,00 

5.1 

Σκυρόδεµα  Β160 µετά  

πλέγµατος σκληρυντικών 

και χρώµατος 

«ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ»  

µ3 295 100 29.500,00   
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5.2 

Γαρµπιλόδεµα 160 kg για 

την εξίσωση δαπέδων και 

δηµιουργία ρήσεων 

µ2 100 10 1.000,00   

5.3 

Εργασίες αποπερατώσεως 

Οπλισµένου 

σκυροδέµατος C16/20 

(ξυλότυποι,εργασία,υλικά) 

µ2 200 250 50.000,00  

5.4 

Οπλισµένο σκυρόδεµα 

C20/25, αντιστηρίξεων 

τοιχίων κλπ στον 

περιβάλλοντα χώρο 

(ξυλότυποι,εργασία,υλικά)   

µ3 175 250 43.750  

 
      

6 

Χωµατουργικά          29.600,00 

6.1 

Γενικές εκσκαφές σε 

έδαφος γεώδες µε 

µεταφορά προϊόντων 

εκσκαφής 

µ3 1.200 6,00 7.200   

6.2 

Εκσκαφή θεµελίων και 

τάφρων µε µηχανικά µέσα  

χωρίς µεταφορά των 

προϊόντων εκσκαφής σε 

εδάφη σε εδάφη γαιώδη  

µ3 1.000 4,80 4.800   

6.3 

Επίχωση µε προϊόντα 

εκσκαφών 

µ3 700 4,00 2.800  

6.4 

Εξυγιαντικές στρώσεις µε 

θραυστό υλικό λατοµείου 

µ3 400 18,00 7.200  

6.5 

Φορτοεκφόρτωση 

προϊόντων εκσκαφών µε 

µηχανικά µέσα 

µ3 2.000 1,00 2.000  

6.6 

Λειτουργία εργοταξιακών 

αντλητικών 

συγκροτηµάτων diesel ή 

βενζινοκίνητα ισχύος 1,0 

έως 2,0 ΗΡ  

h 1.000 2,00 2.000  
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6.7 

Γραµµικά στραγγιστήρια 

από διάτρητους 

πλαστικούς σωλήνες µε 

περίβληµα γεωυφάσµατος 

µ 300 12,00 3.600  

 
      

7 

∆άπεδα -τοίχοι          90.000,00 

7.1 

Πλακίδια δαπέδων 

κοινοχρήστων διαδρόµων 

πελατών κλπ εξωτερικών 

χώρων 

µ2 1.200 30 36.000   

7.2 

Πλακίδια δαπέδων 

εσωτερικών χώρων 

µ2 900 30 27.000   

7.3 

Σοβατεπιά πλακιδίων 

κοινοχρήστων διαδρόµων 

πελατών και εξωτερικών 

χώρων 

ΜΜ 1.200 8 9.600   

7.4 

Επενδύσεις τοίχων 

λουτρών µε  πλακίδια 

(εργασία-υπόστρωµα) 

µ2 900 14 12.600,00   

7.5 

Σοβατεπί πλακιδίων 

εσωτερικών χώρων 

ΜΜ 600 8 4.800,00   

       

8 
∆άπεδα      12.800,00 

8.1 

Ξύλινα δρύινα δάπεδα από 

σανίδες πάχους 22mm επί 

ψευδοπατώµατος από 

καδρόνια 5x5 µετά των 

βερνικιών διαρκείας 

µ2 160 65 10.400,00  

8.2 

Ξύλινα δρύινα σοβατεπιά, 

καρφωτά µετά των 

βερνικιών διαρκείας 

µ2 160 15 2.400  
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9 

Μονώσεις          34.000,00 

9.1 

Στεγανώσεις  

υδατοδεξαµενών δαπέδων 

και ζαρντινιερών 

µ2 800 8,0 6.400,00   

9.2 

Ηχοµόνωση επιφανειών 

από ήχο νυχτερινού 

κέντρου 

µ2 150 24 3.600,00   

 

Κλασική µόνωση ορόφων 

µε χρήση ασφαλτόπανου 

ψηφιδωτού 4.5 kg 

ελαφροµπετού κλπ 

µ2 1.200 20 24.000  

              

10 

Ξυλουργικά          92.000,00 

10.1 

Πόρτες απλές αποθηκών 

κλπ βοηθητικών χώρων 

διαφόρων διαστάσεων µε 

κάσωµα σουηδικό 

µ2 200 75 15.000,00   

10.2 

Ντουλάπες δωµατίων 

πελατών 

κατασκευασµένες από 

µελαµίνη χωρισµένες σε 

τµήµατα. 

µ2 250 120 30.000,00   

10.3 

Κιόσκι µπαρ παραλίας 

διαστάσεων διαστάσεων 

3x5 από πριστή σουηδική 

ξυλεία  

ΤΕΜ 1 3.000 3.000  

10.4 

Κουφώµατα χώρων 

υποδοχής από ΜΕΡΑΝΤΙ 

µε διπλούς υαλοπίνακες, 

µικρουλικά και βερνίκια 

µ2 120 200 24.000  

10.5 

Πέργκολα βεράντας 

εστιατορίου για προσθήκη 

τέντας ή άλλου υλικού 

µ2 200 100 20.000  
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11 
Κρύσταλλα-καθρέπτες         3.700,00 

11.1 Υαλοπίνακες 5 χιλ µ2 200 6 1.200   

 

Καθρέφτες µπιζουτέ 5χιλ. 

λουτρών πελατών και 

κοινόχρηστων χώρων και 

WC 

µ2 100 25 2.500  

       

12 
Είδη υγιεινής         32.500,00 

12.1 

Ντουζιέρες πελατών µε τις 

βαλβίδες  

ΤΕΜ 30 100 3.000   

12.2 

Λεκάνες πελατών µε τα 

καζανάκια και τα 

καθίσµατα τους  

ΤΕΜ 30 200 6.000  

12.3 

Λουτήρας JACUZZI 

σουίτας 

ΤΕΜ 1 4.000 4.000  

12.4 

Λουτήρες πελατών µε 

αυτόµατες βαλβίδες  

ΤΕΜ 30 150 4.500  

12.5 

Μπαταρίες – αξεσουάρ 

λουτρών, WC 

ΣΕΤ 100 150 15.000  

 
      

13 

Χρωµατισµοί          129.000,00 

13.1 

Εσωτερικοί 

σπατουλαριστοί 

χρωµατιστοί τοίχων και 

ορόφων µε απλά ακρυλικά 

χρώµατα σε δύο στρώσεις 

µετά από κατάλληλη 

προεργασία των 

επιφανειών  

µ2 5.000 9,0 45.000   

13.2 

Εξωτερικοί χρωµατισµοί 

τοίχων και ορόφων µε 

απλά ακρυλικά χρώµατα 

σε δύο στρώσεις µετά από 

κατάλληλη προεργασία 

των επιφανειών µετά 

µ2 7.000 12 84.000   
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χρήσεως ικριωµάτων ή µη 

            

14 Μαρµαρικά      11.100,00 

14.1 

Μαρµάρινες φάσες 

διακοσµητικές δαπέδων 

πλάτους : 10cm, πάχους: 

2cm 

MM 600 15 9.000  

14.2 

Μαρµαρινές ποδιές 

παραθύρων φάρδους 

25cm µε µισοτσίµπουκο 

MM 140 15 2.100  

  Σύνολο Οικοδοµικών 

Εργασιών 

        711.050,00 

 

5.3 Περιγραφή ειδικού µηχανολογικού εξοπλισµού. 

 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις(ισχυρά ρεύµατα 220/380V) περιλαµβάνουν :  

 

-Τους γενικούς πίνακες χαµηλής τάσης. 

-Τους µερικούς πίνακες των τµηµάτων και του περιβάλλοντος χώρου. 

-Τις καλωδιώσεις ισχυρών ρευµάτων που θα συνδέσουν τους παραπάνω 

αναφερόµενους πίνακες και θα διανέµουν την ηλεκτρική ενέργεια στις επί µέρους 

θέσεις καταναλώσεων (τροφοδότηση φωτιστικών ρευµατοδοτών, αντλιών κλπ.). 

Θα υπάρχει δυνατότητα ρύθµισης του φωτισµού (Dimmers). 

 

Στα δωµάτια και στους κοινόχρηστους χώρους θα εγκατασταθούν ρευµατοδότες 

σούκο µε αγωγούς, 2,5 µµ2. Ο φωτισµός των δωµατίων γίνεται µε φωτιστικά 

φορητά µέσω ρευµατοδοτών ή σταθερά επί τοίχου ή στα ταβάνια. 

 

Η καλωδίωση θα γίνει µε αγωγούς ΝΥΑ µέσα σε σωλήνες πλαστικούς 

ευθύγραµµους ή σπιράλ, όπως ορίζουν οι κανονισµοί και µε κουτιά διακλαδώσεων 

όπου απαιτούνται οι συνδέσεις των συρµάτων θα γίνεται µε κάπς. 

 

Όλες οι γραµµές καταλήγουν στον πίνακα του δωµατίου δίπλα στην πόρτα εισόδου 

όπου και προστατεύονται από ένα µικροαυτόµατο 20Α που παίζει ρόλο και 

ασφαλείας και διακόπτη. 
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∆ιακόπτες και ρευµατοδότης θα τοποθετηθούν στους τοίχους και σε ύψος από το 

δάπεδο 80 και 30 εκ. αντιστοίχως. Ειδικώς στα WC η εγκατάσταση θα γίνει 

στεγανή µε χαλυβδοσωλήνες και προβλέπει ένα φωτιστικό µε λυχνία φθορισµού 

36 W µε κάλυµµα πρισµατικής εκτύπωσης µήκους 50 εκ. πάνω από τον καθρέπτη, 

ή spot οροφής, ένα ρευµατοδότη, ένα σεσουάρ επίτοιχο. 

 

Ο φωτισµός των διαφόρων χώρων επιτυγχάνεται µε διάφορους τύπους 

φωτιστικών, spot οροφής, κρυφός φωτισµός οροφής, επίτοιχα φωτιστικά, 

πολυελαίους µε βάση την µελέτη εσωτερικής διακόσµησης. Στους βοηθητικούς 

χώρους θα τοποθετηθούν λαµπτήρες φθορισµού ή λαµπτήρες οικονοµικής 

κατανάλωσης. Στους υπαίθριους χώρους θα τοποθετηθούν φωτιστικά επιστήλια, 

spot ανάδειξης συνθέσεων και spot  φωτισµού διαδρόµων διέλευσης. Η αφή και 

σβέση των φωτιστικών θα γίνεται από τους πίνακες των χώρων µε τον κατάλληλο 

διαχωρισµό των κυκλωµάτων κάθε χώρου σε ζώνες χρήσεων, προστατευοµένων 

από αντίστοιχους µικροαυτόµατους 10 έως 16 Α. 

 

Στους κοινόχρηστους χώρους προβλέπονται και ρευµατοδότες για σύνδεση 

φωτιστικών ή άλλων συσκευών και ένα πρόσθετο ενισχυµένο δίκτυο για χρήση 

µηχανηµάτων καθαρισµού (Σκούπες, παρκετέζες, σφουγγαρίστρες). 

 

Οι γραµµές των κυκλωµάτων θα κατασκευαστούν µε αγωγούς ΝΥΑ εντός 

πλαστικών σωλήνων εντοιχισµένων ή καλωδίων ΝΥΜ για υγρούς χώρους, που θα 

καταλήγουν στους κεντρικούς και ενδιάµεσους πίνακες. 

 

Στον κεντρικό πίνακα βρίσκονται και οι παροχές των πινάκων εξυπηρέτησης όλων 

των κοινοχρήστων εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου. Η παροχή στον κεντρικό 

πίνακα του ξενοδοχείου γίνεται από τον γενικό πίνακα, στον οποίο καταλήγει η 

παροχή της ∆ΕΗ. 

 

Όλοι οι πίνακες είναι τύπου επίτοιχου µεταλλικού ερµαρίου ή ενισχυµένου 

πλαστικού µε ασφαλιζόµενη πόρτα, ή τύπου PILLAR οι υπαίθριοι και περιέχουν όλα 

τα όργανα ελέγχου, προστασίας και διακοπής των κυκλωµάτων. 

 

Ηλεκτρικά ασθενών ρευµάτων 

 

Προβλέπονται τα ακόλουθα συστήµατα: 
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-Σύστηµα ήχου µε κονσόλα µουσικής αποτελούµενη από Tuner, κασετόφωνα των 

δύο ή τριών κασετών CD Player µε επιλογές κεντρικούς ενισχυτές και µονάδες 

διανοµής. 

-Σε κάθε ανεξάρτητο χώρο ή δωµάτιο προβλέπεται σηµείο(α) τηλεφωνικής 

σύνδεσης.  

-Σύστηµα τηλεοράσεως σε κάθε δωµάτιο συνδεδεµένες µε δορυφορικούς δέκτες 

και την αντίστοιχη καλωδίωση. Η καλωδίωση των πιο πάνω εγκαταστάσεων γίνεται 

σύµφωνα µε τους κανονισµούς, µε τους κατάλληλους τύπους καλωδιώσεων µέσα 

σε πλαστικούς σκληρούς σωλήνες PVC δια των τοίχων ή των δαπέδων. 

-Εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης. 

-Eγκατάσταση σήµανσης. 

 

Υδραυλικές εγκαταστάσεις 

 

Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις περιλαµβάνουν: 

• ο δίκτυο παροχής κρύου νερού 

• το δίκτυο παροχής ζεστού νερού 

• το δίκτυο περιβάλλοντος χώρου 

• το δίκτυο αποχέτευσης 

• το δίκτυο συλλογής και αποχετεύσεως των όµβριων υδάτων 

• το συγκρότηµα παρασκευής ζεστού νερού χρήσεως 

• το πιεστικό συγκρότηµα 

• το δίκτυο πυρόσβεσης 
 

Τα δίκτυα θα κατασκευαστούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου, οι οποίες θα 

µονώνονται µε αρµαφλέξ πάχους 9 ΜΜ στην περίπτωση που απαιτείται (ζεστό 

νερό). Για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσεως προβλέπεται η εγκατάσταση 

παρασκευαστήρων (boiler) ζεστού νερού και λεβήτων που θα εγκατασταθούν στο 

λεβητοστάσιο. 

 

Υδροδότηση του συγκροτήµατος θα γίνει µέσο δεξαµενών αποθήκευσης, παροχής 

από το δηµοτικό δίκτυο, γεώτρησης και αφαλάτωσης.Από τα κεντρικά φρεάτια τα 

ακάθαρτα νερά θα οδηγούνται µέσω µηχανοσίφωνα στο βιολογικό καθαρισµό. 

 

Όλα τα δίκτυα ηλεκτρικά και υδραυλικά στο περιβάλλοντα χώρο θα τοποθετηθούν 

σε κανάλια κατά το µεγαλύτερο δυνατό µήκος τους. 

 

Η κατασκευή των  WC  περιλαµβάνει: 
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-Νιπτήρες πορσελάνης εγκατεστηµένων, µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα, ήτοι 

βαλβίδα, σιφόνι, αναµικτήρα νερού, στηρίγµατα, γωνιακούς διακόπτες, 

σαπουνοθήκη, και καθρέπτης τοίχου. 

-Λεκάνη µε δοχείο πλύσεως, πλήρως εγκατεστηµένη µε διακόπτη νερού, 

χαρτοθήκη κλπ. 

-Οι αποχετεύσεις του νιπτήρα θα καταλήγουν σε σιφόνι δαπέδου βαρέως τύπου 

(ειδικής κατασκευής) µε επινικελωµένη εσχάρα Φ100. Από το σιφόνι δαπέδου τα 

ακάθαρτα θα οδηγούνται στο δίκτυο αποχετεύσεως ακαθάρτων. Στο ίδιο δίκτυο 

ακαθάρτων θα καταλήγει και η αποχέτευση της λεκάνης. Όλα τα δίκτυα 

αποχετεύσεως εντός του λουτρού θα κατασκευαστούν από σωλήνες PVC. Οι 

κατακόρυφες στήλες αποχετεύσεως θα κατασκευαστούν επίσης από πλαστικό 

σωλήνα βαρέως τύπου Φ100 πιέσεως 6 bar. 

 

Εγκαταστάσεις κλιµατισµού και αερισµού κοινοχρήστων 

 

-Η εγκατάσταση κλιµατισµού – αερισµού θα καλύψει όλους τους κύριους και 

βοηθητικούς χώρους του ξενοδοχείου µε ανάλογη εγκατάσταση συσκευών και 

µηχανηµάτων. 

-Για την παρασκευή των απαιτούµενων ποσοτήτων θερµού νερού προβλέπεται η 

εγκατάσταση λεβήτων. 

-Τα δίκτυα διανοµής θερµού νερού θα κατασκευαστούν σωλήνες 

πολυπροπυλενίου. Όλες οι σωληνώσεις της εγκατάστασης θα µονωθούν µε 

αφρώδες µονωτικό υλικό τύπου ARMAFLEX ανάλογα µε την διάµετρο των 

σωληνώσεων. 

-Για την διακίνηση του αέρα κλιµατισµού στους κύριους χώρους θα 

κατασκευαστούν αεραγωγοί από γαλβανισµένα χαλυβδόφυλλα µονωµένοι και θα 

χρησιµοποιηθούν επίσης εύκαµπτοι µονωµένοι κυκλικοί αεραγωγοί.  

-Για την διανοµή του αέρα θα χρησιµοποιηθούν στόµια οροφής ή δαπέδου ή 

τοίχου, κατά περίπτωση, από αλουµίνιο µορφής και απόχρωσης τέτοιας ώστε να 

προσαρµόζονται στην αρχιτεκτονική λύση. 

-Ο κλιµατισµένος αέρας θα τροφοδοτείται από κλιµατιστικές µονάδες. 

-Θα επιδιωχθεί ο άριστος εξαερισµός των χώρων. 
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Πίνακας 5.2: Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες 

 
    

Α/Α Περιγραφή εργασιών Μονάδα 

µέτρησης 

Ποσότητα Τιµή 

Μονάδας 

Μερικό 

κόστος 

Συνολικό 

κόστος 

1 Μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις 

        89.760,00 

1.1 Υδραυλική εγκ/ση - 

αποχέτευση bungalows 

& λοιπών κοινοχρήστων 

χώρων (ως προσφορά 

Β. ΣΥΚΗΣ) 

αποκ 1 23.260, 23.260   

1.2 Μονάδα αφαλάτωσης 

CHEMITEC (ως 

προσφορά Β. ΣΥΚΗΣ) 

αποκ 1 66.500 66.500   

2 Κλιµατισµός - Lift         140.850 

2.1 Κλιµατιστικά 

µηχανήµατα και 

εγκατάσταση αυτών (ως 

προσφ. 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΕ) 

  1 40.150 40.150   

2.2 Εγκαταστάσεις Πισίναςι 

(ως προσφορά Ν. 

ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ) 

  1 60.700 60.700   

2.3 1 Ανελκυστήρας 3 

στάσεων (ως προσφ. 

ΚΑΤΣΕΠ) 

  1 40.000 40.000   

3 Ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις 

        284.080 

3.1 Εγκατάσταση δωµατίων 

και λοιπών 

κοινοχρήστων χώρων 

(ως προσφ. Β. ΣΥΚΗΣ ) 

 1  200.205   
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3.2 Σύστηµα ∆ορυφορικής 

λήψης -µουσικής 

δωµατ.  TV δωµ. (ως 

προσφ. Β. ΣΥΚΗΣ) 

  1 29.175 29.175   

3.3 Προµήθεια & εγκ/ση 

τηλεφωνικού κέντρου 

ISDN - VoIP  (ως 

προσφ. ICON ) 

  1 31.300 31.300   

3.4 Ηλεκτρογεννήτρια (180 

KWA, ως προσφ. 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ)  

αποκ 1 23.400 23.400   

              

  Σύνολο 

Ηλεκτροµηχ/κών 

        514.690 

 

5.4 Έργα περιβάλλοντος χώρου. 

 

Προβλέπεται διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Η διαµόρφωση 

περιλαµβάνει: 

• Την κατασκευή κολυµβητικών δεξαµενών του συγκροτήµατος 

• Την κατασκευή των αθλητικών γηπέδων 

• Την κατασκευή σκληρών επιφανειών, κλπ. 

• Την τελική διαµόρφωση των κήπων 

• Την φύτευση των χωµάτινων επιφανειών 

• Τον φωτισµό του χώρου 

• Την κατασκευή συστήµατος άρδευσης 

• Τη διαµόρφωση των πρανών 

• Τη διαµόρφωση του parking 

 

Οι προδιαγραφές του αρδευτικού συστήµατος είναι οι ακόλουθες: 

Θα κατασκευαστεί διπλό δίκτυο, ένα συστήµατος στάγδην αρδεύσεως µε 

πλαστικούς σωλήνες και µπεκ και ένα δεύτερο για πότισµα µε SPRIN KLER ή 

µάνικα, για κρήνες και άλλους χώρους, κοινό µε το δίκτυο κρύου πόσιµου νερού 

των δωµατίων.  Τα µπεκ θα είναι εµφανή σε κάθε θέση για να υπάρχει η 

δυνατότητα ρυθµίσεως ή καθαρισµού.  
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Πίνακας 5.3: Περιβάλλον χώρος 

      

Α/Α Περιγραφή 

εργασιών 

Μονάδα 

µέτρησης 

Ποσότητα Τιµή 

Μονάδας 

Μερικό 

κόστος 

Συνολικό 

κόστος 

1 Λιθοδοµές κλπ µ2 600 90 54.000,00   

2 ∆ιάνοιξη τάφρων, 

αποκοµιδή 

προϊόντων 

καθαιρέσεων, 

γενικά µερεµέτια  

  1 140.000,00 140.000,00   

3 Κηποτεχνικές 

εργασίες (ως 

προσφ.) 

  1 20.000,00 20.000,00   

4 Αρδεύτικό σύστηµα   1 10.000,00 10.000,00   

5 Εξωτερικός 

φωτισµός γηπέδου 

τεµ 10 200 2.000,00   

6 Εκσυγχρονισµός 

Γηπέδου Tennis 

κλπ ( ως προσφ.) 

  1 45.000,00 45.000,00   

  Σύνολο 

∆ιαµόρφωσης 

Περιβάλλοντος 

Χώρου 

        271.000,00 

 

 

5.5 Ξενοδοχειακός εξοπλισµός-Μεταφορικά Μέσα- Τεχνολογία 

 

Πίνακας 5.4: Επίπλωση-∆ιακόσµηση-Εξοπλισµός 
   

Α/Α Περιγραφή εργασιών Μονάδα 

µέτρησης

Ποσότητα Τιµή 

Μονάδας 

Μερικό 

κόστος 

Συνολικό 

κόστος 

1 Εξοπλισµός δωµατίων         133.500 
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1.1 Κουρτίνες δωµατίων πελατών 

(ως προσφ. ΛΕΥΚΟΤΕΞ) 

ΜΜ 1.000 35 35.000   

1.2 Ψυγεία ΚΜΒ 60C ΤΕΜ 60 320 19.200  

1.3 Λευκά είδη (ως προσφ. 

ΛΕΥΚΟΤΕΞ) 

αποκ 1 79.300 79.300   

2 Εξοπλισµός 

κοινοχρήστων χώρων 

υποδοχής 

        70.000 

2.1 Κουρτίνες κοινοχρήστων χώρων 

(ως προσφ. ΛΕΥΚΟΤΕΞ) 

ΜΜ 500 30 15.000   

2.2 Λευκά είδη (ως προσφ. 

ΛΕΥΚΟΤΕΞ) 

αποκ 1 10.000 10.000  

2.3 Πέργκολες, τέντες 

,οµπρέλες σκίασης (ως 

προσφ. ΚΑΜΧΗΣ) 

  1 45.000,00 45.000,00   

3. ∆ιαφηµιστικές κατασκευές 

κοινοχρήστων 

    15.000 

 
 

     

4 Εξοπλισµός -σκεύη 

ανοξ/τα µηχανήµατα (ως 

προσφ. ΚΑΟΥΝΗΣ) 

        398.000 

4.1 Χώρος µπουφέ           

4.2 Ζεστή κουζίνα           

4.3 Κρύα κουζίνα           

4.5 Μαγειρίο           

4.6 Προετοιµασία κρεάτων-

ψαριών, λαχανικών 

          

4.7 Χώρος πλύσεως           

4.8 Χώρος τροφοδοσίας           

4.9 Συγκρότηµα µπαρ           

4.10 Ψυκτικές εγκ/σεις & 

ψυκτικά µηχανήµατα 
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4.11 Βeach-bar           

4.12 Ταβέρνα           

4.13 Εξοπλισµός χώρων εστίασης 

πελατών (ως προσφ. ΚΑΟΥΝΗΣ) 

        106.920 

5. Εξοπλισµός Πλυντηρίων, 

σιδερωτήριων,στεγνωτήριων 

(ως προσφ. ΣΙΕΜΠΟΥ) 

    40.000 

6.  Πίνακες  ζωγραφικής 

κοινοχρήστων και δωµατίων 

  160  125  20.000   20.000 

       

  Σύνολο Επίπλωσης-

∆ιακόσµησης -

Εξοπλισµού 

        676.500 

 

 

Πίνακας 5.5: Μεταφορικά Μέσα 

      

Α/Α Περιγραφή 

εργασιών 

Μονάδα 

µέτρηση

ς 

Ποσότητ

α 

Τιµή 

Μονάδας 

Μερικό 

κόστος 

Συνολικό 

κόστος 

1 Όχηµα µεταφορά 

προσωπικού 16 

ατόµων 

τεµ 1 65.450,0

0 

65.450,0

0 

  

  Σύνολο 

Μεταφορικών 

Μέσων 

        65.450,00 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι εργασίες της ίδρυσης της 

µονάδας ανά κατηγορία δαπάνης βάση της ΚΥΑ για εκσυγχρονισµούς 

ολοκληρωµένης µορφής. 
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Πίνακας 5.6α: Αναλυτικά εργασίες ίδρυσης µονάδας 

Α/

Α 

Περιγραφή εργασιών Μονάδα 

µέτρησ

ης 

Ποσότητ

α 

Τιµή 

Μονάδα

ς 

Μερικό 

κόστος 

Συνολικό 

κόστος 

Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η  Μέτρα ασφαλείας 

Κοινοχρήστων 

      14.175,

Ι.1 Πυρανίχνευση   (Προσφ. Β. ΣΥΚΗΣ)  12.510,

00

  

Ι.2 Πυρόσβεση  (Προσφ. Β. ΣΥΚΗΣ)  1.665,0

0

  

II ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η  Μέτρα προστασία της υγείας 

Κοινοχρήστων 

   66.500,

α Μονάδα αφαλάτωσης CHEMITEC (ως 

προσφορά Β. ΣΥΚΗΣ) 

τεµ 1 66.500,0

0

66.500,0

0

  

              

III ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η  Έργα εξοικονόµησης ενέργειας   6.000,00

III

.1 

Μηχαν/κός εξοπλ.       

α Λάµπες PL για µείωση της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας 

τεµ 1000 6 6.000,00  

           

IV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  4η  Έργα προστασίας του περιβάλλοντος   40.000,00

  Βιολογικός Καθαρισµός  (ως προσφ. Ν. ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ)     

α Ηλεκτροµηχανολογικά τεµ. 1 40.000,0

0

40.000  

           

              

V ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  5η  ∆ίκτυα πληροφοριών - Ηλεκτρονικός εξοπλισµός 61.310,00

α Software - computers - peripherals-

Γραµµατειακή υποστήριξη-τηλέφωνα (προσφ. 

SYSCO) 

αποκ 1 61.310,0

0 

61.310   

            

VΙ

I 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  7η  ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ  2.112.015

α Οικοδοµικές εργασίες     711.050  
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β Ηλεκτροµηχ/γικές εργασίες       388.015 

γ Εξοπλισµός - Επίπλωση       676.500  

δ Περιβάλλων Χώρος       271.000  

ε Μεταφορικά Μέσα       65.450  

              

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         2.300.000

 

 

 

 

Πίνακας 5.6β: Αναλυτικά εργασίες ίδρυσης µονάδας 

ΕΙ∆ΟΣ / 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η 2η 3η 4η 5η 7η ΣΥΝΟΛΟ 

Κτιριακά      711.050 711.050

Μηχανολογικός 

Εξοπλ. 
14.175 

66.500 6.000 40.000 61.310 388.015 576.000

Επίπλωση ∆ιακοσµ. 

Εξοπλ.       676.500 676.500

Περιβάλλ. Χώρος      271.000 271.000

Μεταφορικά Μέσα      65.450 65.450

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 14.175 66.500 6.000 40.000 61.310 2.112.015 

2.300.00

0,00

 



 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

6.1 Οργάνωση της Μονάδας. 

Σε κάθε επιχείρηση, οι διαδικασίες οργάνωσης αποτελούν πολύ σηµαντικό κοµµάτι 

του λειτουργικού σχεδιασµού της. Ο απώτερος στόχος είναι η επιχείρηση αυτή να 

µπορεί να οργανωθεί σωστά έτσι ώστε να ελέγχεται, να αναπτύσσεται και να 

µπορούν οι υπεύθυνοι να τη διαχειρίζονται αποτελεσµατικά. Οι ρόλοι θα πρέπει να 

διακρίνονται ευκρινώς έτσι ώστε η παροχή υπηρεσιών του ξενοδοχείου να είναι 

υψηλού επιπέδου και ο αριθµός τουριστών που επιλέγει το ALONISSOS VILLAGE 

ολοένα να αυξάνεται.  

 

Ύστερα από συνέλευση των µετόχων, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, την οποία θα εκπροσωπεί νόµιµα, θα είναι ο 

κύριος Γούλας Θεόδωρος. Η Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα είναι η 

κυρία Γούλα Φρειδερίκη συζ. Θεόδωρου και τα εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της εταιρείας θα είναι η κυρία Κοναξή Φωτεινή του Αθανασίου και ο 

κύριος Βενέτης Αλέξανδρος του Σταύρου. 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναλαµβάνει την πλήρη οργάνωση και 

συντονισµό της εταιρείας. ∆ιευθυντής του ξενοδοχείου θα είναι η κυρία Γούλα 

Μαρία η οποία είναι κάτοχος MBA. Στο οργανόγραµµα της εταιρεία φαίνεται ότι οι 

εντολές κατευθύνονται από την κορυφή προς τη βάση (πυραµοειδής µορφή). 

 

Εικόνα 6.1: Οργανόγραµµα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λογιστήριο 

 

Καθαριότητα & 

Συντήρηση 

Εστιατόριο 

& Μπαρ 

Υποδοχή 

(Reception) 

∆ιεύθυνση 

Ξενοδοχείου 

Πρόεδρος 

∆.Σ./∆ιευθύνοντας 

Σύµβουλος 
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Παρατηρώντας και την Εικόνα 6.1, το Οργανόγραµµα της επιχείρησης, στη 

∆ιεύθυνση του ALONISSOS VILLAGE αναφέρονται τα εξής τµήµατα: 

 

• Λογιστήριο: Εκεί γίνεται όλη η οργάνωση και ο έλεγχος των οικονοµικών 

στοιχείων του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος. Ο λογιστής είναι σε άµεση 

συνεννόηση και συνεργασία µε τα υπόλοιπα τµήµατα. 

 

• Καθαριότητα και συντήρηση: Στο τµήµα αυτό απασχολούνται περίπου 15 

καµαριέρες που φροντίζουν για την καθαριότητα και την άψογη εικόνα του 

Ξενοδοχείου. 

 

• Εστιατόριο και Μπαρ: Εκεί απασχολούνται αρκετά άτοµα. Στο εστιατόριο 15 

σερβιτόροι και στην Κουζίνα 5 άτοµα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιοτική 

και άµεση εξυπηρέτηση των τουριστών. 

 

• Reception: Στην Υποδοχή του ξενοδοχείου απασχολούνται 3 άτοµα τα 

οποία εξυπηρετούν τους πελάτες, γίνονται οι αποδέκτες παραπόνων, 

διευθετούν µε αποτελεσµατικότητα προβλήµατα που τυχόν ανακύψουν και 

διαχειρίζονται τον τοµέα των κρατήσεων. 

 

Η κυρία Κοναξή Φωτεινή, η οποία έχει αναλάβει και τη ∆ιεύθυνση του 

Ξενοδοχειακού αυτού συγκροτήµατος, θα πρέπει να απευθύνεται σε τουριστικούς 

πράκτορες για τη σύναψη συµφωνιών, να πηγαίνει σε τουριστικές εκθέσεις σε όλο 

των κόσµο προς ανεύρεση πελατών αλλά και να προωθεί τουριστικά πακέτα και να 

διαπραγµατεύεται τιµές. Επιπλέον θα πρέπει να εµπνέει του εργαζόµενους να 

συµπορεύονται µε σύµπνοια και συλλογική εργασία προς τον κοινό στόχο, την 

ανάπτυξη του ALONISSOS VILLAGE. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάταξη δαπανών του επενδυτικού 

σχεδίου τουριστικού τοµέα σύµφωνα µε τις κατηγορίες του Ν.3299/04 και στον 

επόµενο πίνακα παρουσιάζεται η χρονική κλιµάκωση υλοποίησης του έργου ανά 

κατηγορία δαπανών. 

 

Στη συνέχεια, στους παρακάτω πίνακες 6.1 και 6.2 παρουσιάζονται η κατάταξη 

δαπανών του επενδυτικού σχεδίου τουριστικού τοµέα σύµφωνα µε τις κατηγορίες 

δαπανών του Ν.3299/2004 και η χρονική κλιµάκωση του έργου. 
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Πίνακας 6.1: κατάταξη δαπανών του επενδυτικού σχεδίου τουριστικού τοµέα 

σύµφωνα µε τις κατηγορίες δαπανών του Ν.3299/2004 

 

     

Κτιριακά Μηχ/κός 

Εξοπλισµός 

Ξενοδοχειακός   

Εξοπλισµός 

(Επίπλωση 

∆ιακόσµηση,κλπ) 

Περιβάλλον 

Χώρος 

Μεταφορικά 

Μέσα 

711.050,00 576.000,00 676.500,00 271.000,00 65.450,00 

 

 

Πίνακας 6.2: χρονική κλιµάκωση του έργου 

 

 

Η απόφαση της προς µελέτη επένδυσης υπαγορεύεται από τη γενική τάση του 

τουρισµού, η οποία στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισµού, ωθεί τις ελληνικές 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να ακολουθήσουν τις νέες τάσεις, να προσαρµοσθούν 

και να επενδύσουν σε ειδικές µορφές τουρισµού. 

 

Η εταιρεία της ξενοδοχειακής µονάδας µε την πραγµατοποίηση της παρούσας 

επένδυσης επικεντρώνεται στην επίτευξη των παρακάτω στόχων: 

 

• Στην προσέλκυση εταιρειών-οργανισµών µε σκοπό την παροχή υψηλής 

ποιότητας τουρισµού σε συνδυασµό µε την διοργάνωση και 

παρακολούθηση συνεδρίων. 

• Στην προσφορά όσο το δυνατό υψηλότερου επιπέδου ικανοποίησης στο 

Έλληνα  και ξένο επισκέπτη. 
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• Στην ανάπτυξη του τουρισµού  σε συνδυασµό µε την προστασία και τη 

συνετή χρήση των φυσικών πόρων, που αποτελούν και τη βάση 

προσέλκυσης του επισκέπτη. 

 

Σηµειώνεται, ότι η επένδυση που θα πραγµατοποιήσει η εταιρεία έχει σχεδιαστεί σε 

άµεση συνάρτηση µε τις τελευταίες τάσεις της διεθνούς τουριστικής αγοράς. 

 

Το υπάρχουν θεσµικό πλαίσιο για τη δηµιουργία και λειτουργία µιας ξενοδοχειακής 

µονάδας προϋποθέτει εξασφάλιση άδειας κατασκευής αλλά και άδειας λειτουργίας 

από τον ΕΟΤ. Όµως, εµπλέκονται και άλλοι φορείς, που έχει ως αποτέλεσµα να 

σπαταλώνται µέχρι και τρία χρόνια έως ότου αποκτηθούν οι απαραίτητες άδειες. 

 

Το µεγάλο αυτό χρονικό διάστηµα είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει οπωσδήποτε να 

συνεκτιµηθεί πριν αναληφθεί οποιαδήποτε πρωτοβουλία προς αυτήν την 

επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

 

6.2 Ανθρώπινοι Πόροι. 

 

Το προβλεπόµενο προσωπικό της µονάδας, συνολικά, µετά την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου θα ανέλθει σε 39 άτοµα όλων των απαραίτητων και 

προβλεπόµενων ειδικοτήτων, προκειµένου να λειτουργήσει άρτια η µονάδα. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται το προσωπικό της ξενοδοχειακής µονάδας 

µετά την υλοποίηση της επένδυσης ανά ειδικότητα. 

 

Πίνακας 6.3: ανάλυση προβλεπόµενου προσωπικού της Μονάδας 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

 ΘΕΣΕΙΣ 

Διευθυντής 1 

Υπάλληλος Υποδοχής 3 

Λογιστής-Διοικητικό Προσωπικό 2 

Μπάρμαν-Σερβιτόροι 12 

Καμαριέρες 12 

Προσωπικό Κουζίνας 5 

Λοιπές Ειδικότητες 4 

ΣΥΝΟΛΟ 39 
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Η ανάπτυξη του Τουρισµού τα τελευταία χρόνια έχει ως αποτέλεσµα ένα µεγάλο 

τµήµα του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της χώρας να στραφεί στον τοµέα 

αυτό. Έτσι σήµερα υπάρχουν ικανά και άρτια καταρτισµένα στελέχη, τα οποία 

επανδρώνουν τις τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας. 

 

Η ξενοδοχειακή µονάδα για την λειτουργία της θα χρησιµοποιεί εξειδικευµένο 

προσωπικό το οποίο θα προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή της Αλοννήσου. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών της 

επιχείρησης ανέρχεται µετά την υλοποίηση της επένδυσης σε 39 άτοµα που 

προέρχονται κυρίως από την ευρύτερη περιοχή. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά το κόστος προσωπικού της εταιρείας µετά 

την υλοποίηση της επένδυσης και οι δαπάνες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Πίνακας 6.4: αριθµός απασχολούµενων ανά κατηγορία 

 

 

 

Πίνακας 6.5: αριθµός προσλήψεων νέου επενδυτικού σχεδίου κατ’ έτος 

 

 

 

Πίνακας 6.6: κατάσταση ειδικοτήτων,αριθµού θέσεων απασχολούµενων,αµοιβών 

και ισοδύναµα Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

ΜΟΝΙΜΟΙ 
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Πίνακας 6.7: κατάσταση ειδικοτήτων,αριθµού θέσεων απασχολούµενων,αµοιβών 

και ισοδύναµα Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ 
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Πίνακας 6.8: κατάσταση ειδικοτήτων, αριθµού θέσεων απασχολούµενων, 

αµοιβών και ισοδύναµα Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΝΙΜΟΙ-ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ-ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

 

7.1 Τόπος Εγκατάστασης 

 

Το ξενοδοχειακό συγκρότηµα «ALONISSOS VILLAGE» θα χτιστεί στην περιοχή  

Χρυσή Μηλιά του ∆ήµου Αλοννήσου, της Νήσου Αλοννήσου , σε άρτιο και 

οικοδοµήσιµο οικόπεδο συνολικής έκτασης 25.388,72 µ2 , ενώ απέχει από την 

χώρα της Αλοννήσου µόλις 3,5 χλµ. Η θέση της µονάδας είναι πάνω στον οδικό 

άξονα που συνδέει την πόλη της Αλοννήσου µε το υπόλοιπο νησί, και το 

ξενοδοχείο συνδέεται µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς, όπου υπεραστικά λεωφορεία 

συνδέουν το ξενοδοχείο µε όλα τα σηµεία του Νησιού.  

 

Επισηµαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια πραγµατοποιήθηκε µεγάλος αριθµός έργων 

υποδοµής, κυρίως στον τοµέα των συγκοινωνιών. Ειδικότερα πραγµατοποιήθηκαν 

σηµαντικά έργα οδοποιίας σε όλο το νησί προκειµένου να υπάρχει ανάπτυξη στο 

σύνολο του νησιού και συγκράτηση των ντόπιων κατοίκων στις περιοχές τους. 

Επιπλέον το Νησί συνδέεται ακτοπλοϊκά µε το λιµάνι του Βόλου , το πορθµείο του 

Αγίου Κωνσταντίνου και την Κύµη Ευβοίας. 
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7.2 Χωροταξικά και Περιφερειακά πλεονεκτήµατα. 

 

Μια προσέγγιση στο θέµα των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων τα οποία 

αναδεικνύονται από τον γεωγραφικό χώρο, που είναι χωροθετηµένη η 

συγκεκριµένη ξενοδοχειακή µονάδα, είναι η ακόλουθη: 

 

α. Η γεωγραφική - ιστορική σύνδεση της Αλοννήσου µε την κλασσική περίοδο και 

τους ελληνιστικούς χρόνους, αποτελεί ένα µοναδικό συγκριτικό πλεονέκτηµα 

που προβάλλει την Αλόννησο στον παγκόσµιο χώρο. Στην ευρύτερη περιοχή 

της Αλοννήσου υπάρχει πλήθος αρχαίων µνηµείων και µουσείων παγκοσµίου 

φήµης. 

 

β. Οι οργανωµένες και πλέον καθαρές παραλίες της Αλοννήσου. 

 

γ. Ο τουριστικός προσανατολισµός της Νήσου δηµιουργεί ένα κλίµα αναψυχής. 

 

δ. Η λειτουργία του θαλάσσιου πάρκου. 

 

ε. Η εύκολη πρόσβαση προς την Αλόννησο για τους έλληνες τουρίστες που 

προέρχονται από την Βόρεια, Κεντρική και Στερεά Ελλάδα. 

 

 

7.3 Αιτιολόγηση επιλογής του τόπου εγκατάστασης. 
 

Η επιλογή του τόπου εγκατάστασης της µονάδας δεν πραγµατοποιήθηκε τυχαία, 

αλλά οι επιχειρηµατίες επιθυµούν να προχωρήσουν στην δηµιουργία µίας 

σύγχρονης ξενοδοχειακής µονάδας, αφού έλαβαν υπόψη τα ακόλουθα :  

 

• Τον κορεσµό της ξενοδοχειακής ανάπτυξης των κλασσικών τουριστικών 

προορισµών (∆ωδεκάνησα, Κρήτη, Επτάνησα, Χαλκιδική, κ.λ.π.) που 

παρατηρήθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 90. 
 

• Τις διεθνείς τουριστικές τάσεις για ξενοδοχειακές µονάδες του χαρακτήρα 

που ανταποκρίνεται στη µονάδα του Φορέα. 
 

• Τις τάσεις των ηµεδαπών τουριστών. 
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Έτσι, η µονάδα σήµερα έχει πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις µονάδες που 

λειτουργούν στη υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς η Αλόννησος έχει µικρότερη 

περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή συµφόρηση. 

 

7.4 Γεωγραφική θέση-Χρήσεις γης. 
 

7.4.1 Αλόννησος. 
 

Η Αλόννησος στην αρχαιότητα ονοµαζόταν Ίκος. Το όνοµα Αχιλλειοδρόµια είναι 

άγνωστο πότε δόθηκε στο νησί. Ίσως ήταν µια παλιά ονοµασία του νησιού που 

συνυπήρχε µε το αρχαίο όνοµά του, είναι πιθανόν όµως να το έλαβε µετά από τους 

ρωµαϊκούς χρόνους. Το µεταγενέστερο όνοµα του νησιού είχε πολλές παραλλαγές. 

Από Αχιλειοδρόµια έγινε Χιλλειοδρόµια, Χιλιοδρόµια, Χελιδρόµια. Αναφέρετε 

επίσης ως Χελιδρόµι, ∆ιαδρόµι, ∆ρόµος, Λιδρόµι, ∆ρόµοι, Λιαδρόµι. 

 

Το όνοµα Αλόννησος δόθηκε  στο νησί το 1836 από το Υπουργείο  Εσωτερικών 

από λάθος αλλά παράλληλα διατήρησε και την ονοµασία Λιαδρόµια  πού 

αναφέρεται για πρώτη φορά στη Χάρτα του Ρήγα (τέλος 18ου αιώνα). Το  όνοµα 

αυτό είναι σύνθετος λέξις (άλς) που σηµαίνει θάλασσα ητοι Αλος-

νήσος=Αλοσνησος = Αλόννησος  

 

Η Αλόννησος µαζί µε τα νησιά Σκιάθος, Σκόπελος,  Περιστέρα, Κυρά Παναγιά, 

Γιούρα, Πιπέρι, Σκάντζουρα, Γλώσσα, Σκύρος και µερικά ακόµη νησάκια ανήκουν 

στις Σποράδες. ∆ιοικητικά η Αλόννησος ανήκει στο νοµό Μαγνησίας της 

ΠεριφέρειαςΘεσσαλίας. Οι Σποράδες πιστεύεται ότι είναι ενωµένες µε τη Μαγνησία. 

Ένα τµήµα όµως βυθίστηκε µέσα στη θάλασσα και έµειναν απέξω µόνο τα 

ψηλότερα τµήµατα της στεριάς αυτής. 

Οι Βόρειες Σποράδες, στις οποίες περιλαµβάνεται και η Αλόννησος, έχουν έκταση: 

9.000 εκτάρια & γεωγραφικές συντεταγµένες : 39o 25' B, 24o 20' A . 

 

Ειδικότερα η Αλόννησος , έχει έκταση 65 τετρ. χλµ. Μεγάλο τµήµα του νησιού 

κύρια στο βόρειο τµήµα του αποτελείται από δάση πεύκων καθώς και ελαιώνες.  

∆ηµογραφικά στοιχεία της Αλοννήσου 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:  2.700 κάτοικοι 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΗΜΩΝ: 1  

 

‘Οπως αναφέρθηκε παραπάνω, η εξεταζόµενη µονάδα βρίσκεται  στο 

νοτιοανατολικό τµήµα της νήσου Αλοννήσου, στη θέση «Χρυσή Μηλιά» εκτός 
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σχεδίου του ∆ήµου Αλοννήσου, της νήσου Αλοννήσου,  της επαρχίας Σκοπέλου, 

του Νοµού Μαγνησίας. 

Το γήπεδο αυτής έχει συνολική έκταση 25.388,72τ.µ., όπου τα 7.323,00τ.µ. είναι 

δασική έκταση (τα οποία είναι υπό αµφισβήτηση) & τα 18.065,72τ.µ αυτού δεν 

είναι δασικού χαρακτήρα. 

 

Το γήπεδο της εξεταζόµενης µονάδας είναι εντός περιοχής η οποία χαρακτηρίζεται 

σύµφωνα µε τις χρήσεις γης κατά Corine ως γεωργική περιοχή µε φυσικές εκτάσεις 

φυσικής βλάστησης.Βόρεια & δυτικά του εν λόγω γηπέδου, η άµεση σ΄αυτό 

περιοχή χαρακτηρίζεται ως δάσος κωνοφόρων. 

 

Σε απόσταση περίπου 5,1χλµ οδικώς από την εξεταζόµενη περιοχή βρίσκεται το 

χωριό Βότση, ενώ σε απόσταση περίπου 7,0χλµ οδικώς απ΄αυτήν, βρίσκεται η 

σηµερινή πρωτεύουσα του νησιού το Πατητήρι, όπου υπάρχει το λιµάνι του 

νησιού. 

 

7.4.2 Περιοχή «Χρυσή Μηλιά»-Αξιολόγηση παραθαλάσσιας 

έκτασης. 
 

Η «Χρυσή Μηλιά» απέχει οδικώς περίπου 10,0χλµ από την παλιά πρωτεύουσα του 

νησιού, τη Χώρα της Αλοννήσου, όπου υπάρχει στο κάστρο. Επιπλέον το 

εξεταζόµενο γήπεδο απέχει περίπου 400,0µ οδικός από την Ιαµατική πηγή της 

Χρυσής Μηλιάς & 1,0χλµ από το Κοκκινόκαστρο. 

 

Η παραλία της Χρυσής Μηλιάς που βρίσκεται και το γήπεδο της εξεταζόµενης 

µονάδας, είναι από τις πιο δηµοφιλής του νησιού. Πρόκειται για οργανωµένη 

παραλία µε οµπρέλες και ξαπλώστρες αρκετά µεγάλη, όπου κυριαρχεί ψιλή άµµος 

µέσα και έξω απ΄αυτήν, γεγονός που την κάνει ιδανική για θαλάσσια σπορ. 

Επιπλέον προσφέρεται για οικογένειες µε παιδιά διότι η θάλασσα παραµένει  

αβαθής για αρκετά µέτρα από την παραλία. 

 

Ο δρόµος προσπέλασης –σύνδεσης της εν λόγω παραλίας µε τα υπόλοιπα χωριά & 

αξιοθέατα του νησιού είναι δηµοτική  οδός ασφαλτοστρωµένη σε όλη τη διαδροµή.  

Ο εξεταζόµενος όρµος της «Χρυσής Μηλιάς» µε την αβαθή θάλασσα και την 

εξωτική οµορφιά του γίνεται ακόµη ωραιότερος µε την ποικίλη διαµόρφωση του 

εδάφους της ξηράς, στην οποία διαµόρφωση κυριαρχεί κοιλάδα µε απότοµες 

πλαγιές. 
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Όλη αυτή η περιοχή περιστρεφόταν από πυκνό δάσος, το πυκνότερο πευκοδάσος 

του νησιού, το οποίο κάηκε στην µεγάλη πυρκαγιά που συνέβη πριν από 15 

χρόνια. Ευτυχώς η φυσική αναδάσωση είναι έντονη και σε µερικά χρόνια θα έχει 

αναγεννηθεί νέο πευκοδάσος.  

 

Ο όρµος αυτός και όλη η περιοχή της ξηράς µαζί µε την κοιλάδα ονοµάζεται κατά 

το γλωσσικό ιδίωµα των Αλοννησίων "Παλαβουδήµ Λάκκα", δηλαδή 

"Παλαβουδήµου Λάκκα". Το όνοµα Χρυσή Μηλιά αναγράφηκε σε τουριστικό 

φυλλάδιο & από τότε επικράτησε της τοπωνυµίας της εν λόγω περιοχής ως 

"Παλαβουδήµου Λάκκα". 

 

7.5 Περιγραφή δικτύων υποδοµής. 
 

• Ύδρευση:  

Η ∆ΕΥΑ Αλοννήσου καλύπτει τις ανάγκες υδροδότησης του νησιού µέσω 

γεωτρήσεων, οι οποίες παρέχουν καλής ποιότητας & ποσότητας νερού. 

 

• Αποχέτευση: 

Το νησί δεν διαθέτει Βιολογικό καθαρισµό για την επεξεργασία των λυµάτων των 

οικισµών του ∆ήµου Αλοννήσου. Τα χωριά & οικισµοί του ∆ήµου Αλοννήσου 

εξυπηρετούνται ως προς την επεξεργασία και διάθεση των λυµάτων τους µε 

σηπτικούς –απορροφητικούς βόθρους. Μεµονωµένα, οι λιγοστές οργανωµένες 

κύριες ξενοδοχειακές µονάδες του νησιού έχουν βιολογικό καθαρισµό για την 

επεξεργασία των λυµάτων τους. Στο άµεσο µέλλον εξετάζεται η ίδρυση µονάδας 

βιολογικής επεξεργασίας των αστικών λυµάτων του νησιού.  

 

• Οδικό δίκτυο: 

Η Αλόννησος έχει µία κύρια δηµοτική οδό που ενώνει τα δύο άκρα της, το 

νοτιότερο τµήµα της που βρίσκεται η Χώρα της Αλοννήσου, µε το βορειότερο 

τµήµα της που βρίσκεται ο όρµος του Γέρακα. Εκτός από την δηµοτική οδό η οποία 

είναι ασφαλτοστρωµένη, υπάρχουν αγροτικοί δρόµοι µη ασφαλτοστρωµένοι, καλής 

βατότητας, καθώς και πλήθος από µονοπάτια  που ενώνουν µεταξύ τους τα χωριά, 

οικισµούς & αξιοθέατα του νησιού. 

 

• ΟΤΕ: 

Οι ανάγκες τηλεπικοινωνίας του νησιού καλύπτονται πλήρως από τις ψηφιακές 

γραµµές του ΟΤΕ, καθώς και από την κινητή τηλεπικοινωνία. 
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• ∆ΕΗ: 

Η Αλόννησος καλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες, όπως και τα υπόλοιπα νησιά 

των Σποράδων, από το σταθµό της ∆ΕΗ στο Αλιβέρι Ευβοίας, µέσω υποθαλάσσιου 

καλωδίου µεταφοράς ρεύµατος. 

 

7.6 Αδειοδοτήσεις προς έκδοση για την υπό ίδρυση µονάδα. 
 

� Οικοδοµικές άδειες ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της µονάδας. 

 

� Ειδικό Σήµα Λειτουργίας της µονάδας από την ∆/νση Τουρισµού Θεσσαλίας 

για δυναµικότητα 186 κλίνες. 

 

� Έγγραφο της ΙΓ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων. 

 

� Έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών της Νοµαρχίας Μαγνησίας, σχετικά µε το 

χαρακτηρισµό του εξεταζόµενου γηπέδου. 

 

� Βεβαίωση του  ∆ήµου Αλοννήσου σχετικά µε το δρόµο προσπέλασης της 

µονάδας. 

 

� Βεβαίωση του ∆ήµου Αλοννήσου σχετικά µε τη δυνατότητα  συλλογής & 

απόρριψης των απορριµµάτων της µονάδας. 

 

� Βεβαίωση του ∆ήµου Αλοννήσου σχετικά µε τη δυνατότητα κάλυψης των 

αναγκών υδροδότησης της µονάδας µε 85m3/ηµ. Νερού από το δίκτυο 

ύδρευσης του ∆ήµου. 

 

7.7 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
 

7.7.1 ‘Εδαφος. 
 

Σύντοµη περιγραφή των τοπογραφικών συνθηκών (ανάγλυφο, υψόµετρο, κλίσεις, 

έδαφος-τύπος εδάφους).Η εξεταζόµενη περιοχή παρουσιάζει ποικίλη διαµόρφωση 

του εδάφους της ξηράς.Κυριαρχεί σ΄αυτή κοιλάδα µε απότοµες πλαγιές. 

 

Το εξεταζόµενο γήπεδο βρίσκεται στην πλαγιά του εξεταζόµενου όρµου, σε 

υψόµετρο από 15,0µ έως 40,0µ περίπου  από το επίπεδο της θάλασσας.Οι κλίσεις 

που παρουσιάζονται στο µεγαλύτερο τµήµα του γηπέδου είναι µεγάλες. 
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Οι εδαφικοί σχηµατισµοί που υπάρχουν στην εξεταζόµενη περιοχή είναι 

επιφανειακά  τεταρτογενείς αλλουβιακές αποθέσεις: ανοικτότεφρα µέχρι 

καστανότεφρα, αργιλοαµµώδη υλικά αρκετό ποσοστό χαλικιών και κροκάλων στις 

πεδινές περιοχές, καθώς και στις κοίτες των χειµάρρων. 

 

Στην περιοχή του εν λόγω γηπέδου παρατηρείται άργιλος µε άµµο, φλύσχης & 

µάργες. 

 

Για το προτεινόµενο έργο:  

 

• ∆εν αναµένονται ασταθείς καταστάσεις εδάφους κατά την κατασκευή της 

επέκτασης της µονάδας, καθώς και κατά το στάδιο λειτουργίας αυτής. Το 

απαιτούµενο βάθος των εσκαφών δεν δύναται να επηρεάσει το γεωλογικό 

υπόβαθρο της περιοχής. 

• ∆ιασπάσεις, µετατοπίσεις, συµπιέσεις ή υπερκαλύψεις του επιφανειακού 

στρώµατος του εδάφους Θα υπάρξουν τοπικά και σε πολύ περιορισµένη 

έκταση εντός του γηπέδου της µονάδας και υπερκαλύψεις του 

επιφανειακού στρώµατος εδάφους. 

• Αλλαγές στην τοπογραφία ή στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας 

του εδάφους δε θα γίνουν. Λόγω της φύσεως και δυναµικότητας της 

µονάδας δεν αναµένεται να επηρεάσει το ανάγλυφο ή τοπογραφία της 

περιοχής. 

• Το εξεταζόµενο έργο λόγω της φύσης και θέσεώς του,  δεν αναµένεται 

έµµεσα ή άµεσα να συµβάλει στην δηµιουργία αλλαγών στην εναπόθεση ή 

διάβρωση της άµµου των ακτών ή αλλαγές στη δηµιουργία λάσπης, στην 

εναπόθεση ή διάβρωση που µπορούν να αλλάξουν την κοίτη ενός ποταµού 

ή ρυακιού ή τον πυθµένα της θάλασσας ή οποιουδήποτε κόλπου, ορµίσκου 

ή λίµνης. 

• Το εξεταζόµενο έργο λόγω της φύσης και θέσεώς του,  δεν αναµένεται 

έµµεσα ή άµεσα να προκαλέσει κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών 

σε γεωλογικές καταστροφές όπως σεισµοί, κατολισθήσεις εδαφών ή 

λάσπης, καθιζήσεις ή παρόµοιες καταστροφές 
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 7.7.2 Αέρας ,κλίµα (περιγραφή κλιµατολογικών συνθηκών). 
 

Τα κλιµατικά στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω λήφθηκαν από τον 

µετεωρολογικό σταθµό της ΕΜΥ στην Σκόπελο, ο οποίος είναι ο πλησιέστερος στην 

εξεταζόµενη περιοχή. 

 

Γεωγραφικές συντεταγµένες σταθµού: γεωγραφικό µήκος 23ο 44΄00΄& 

γεωγραφικό πλάτος 39ο 07΄00΄ 

Υψόµετρο σταθµού 11,0µ. 

 

Πίνακας 7.1: µέση µηνιαία θερµοκρασία και µέση µηνιαία βροχόπτωση 

ΜΗΝΕΣ Μέσο ύψος 

βροχής 

(mm) 

Μέση 

θερµοκρασία 

(Cο ) 

Συντελεστής 

LANG 

Χαρακτηρισµός 

κατά GRACAN IN  

Ιανουάριος 144,8 8,60 16,84η ΥΠΕΡΥΓΡΟ 

Φεβρουάριος 104,5 9,30 11,24 ΥΓΡΟ 

Μάρτιος 70,7 10,70 6,61 ΥΦΥΓΡΟ 

Απρίλιος 36,1 14,30 2,52 ΞΗΡΟ 

Μάϊος 33,7 18,90 1,78 ΥΠΕΡΞΗΡΟ 

Ιούνιος 26,6 23,40 1,14 ΥΠΕΡΞΗΡΟ 

Ιούλιος 22,4 25,40 0,88 ΥΠΕΡΞΗΡΟ 

Αύγουστος 30,8 25,00 1,23 ΥΠΕΡΞΗΡΟ 

Σεπτέµβριος 63,0 21,30 2,96 ΞΗΡΟ 

Οκτώβριος 87,9 17,20 5,11 ΥΦΥΓΡΟ 

Νοέµβριος 73,8 13,90 5,31 ΥΦΥΓΡΟ 

∆εκέµβριος 133,6 10,7 12,49 ΥΠΕΡΥΓΡΟ 

 Σύνολο Μ.Ο.: 16,56 4,16 ΥΠΟΞΗΡΟ 

 

Από τα παραπάνω δεδοµένα προκύπτει ότι η Σκόπελος όσο και η Αλόννησος και 

ειδικότερα η περιοχή µελέτης, ανήκει στον έντονο µεσογειακό τύπο βιοκλίµατος.Η 

εαρινή περίοδος είναι µεγάλη και ξηρή ενώ αντίθετα η χειµερινή περίοδος  είναι 

µικρή και πολύ υγρή. 

 

Θερµότεροι & ξηρότεροι µήνες είναι ο Ιούλιος & ο Αύγουστος, ενώ ψυχρότεροι 

µήνες µε τις περισσότερες βροχοπτώσεις είναι ο ∆εκέµβριος , ο Ιανουάριος και ο 

Φεβρουάριος.Επιπλέον παρουσιάζονται ελάχιστοι παγετοί, πολύ µικρή συχνότητα 

πτώσης χαλαζιού (4ηµ/έτος), ενώ η πτώση του χιονιού είναι σπάνια µε µεγαλύτερη 
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συχνότητα στις ορεινές περιοχές του νησιού. Σπάνια εµφανίζεται οµίχλη και  

πάχνη. 

 

Η σχετική υγρασία είναι αυξηµένη περίπου 75%, ενώ η ηλιοφάνεια φτάνει έως τις 

2000 ώρες/έτος. Οι άνεµοι που επικρατούν είναι Βόρειοι, Βορειοανατολικοί, 

Βορειοδυτικοί και λιγότερο οι Νότιοι και Νοτιοδυτικοί µε συνήθως µέση έως ισχυρή 

ένταση. 

 

7.7.3 Νερά: περιγραφή υδρολογικών συνθηκών. 
 

-Πηγές, ρέµατα, αρδευτικά ή αποστραγγιστικά έργα, λίµνες, όχθες παραλίας, 

υγρότοπος. 

-Ποσότητες επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων. 

 

Η εξεταζόµενη περιοχή δεν έχει αρδευτικά ή αποστραγγιστικά έργα, λίµνες ή 

ποτάµια. Σε απόσταση περίπου 400,0µ µέσω ασφαλτοστρωµένης δηµοτικής οδού 

από το εξεταζόµενο υπάρχει  ιαµατική πηγή. Έµπροσθεν του εν λόγω γηπέδου 

υπάρχει ο όρµος της «Χρυσής Μηλιάς» µε την αµµώδη (µε ψιλή άµµο) παραλία 

αυτής. Από το εξεταζόµενο γήπεδο δεν διέρχονται ρέµατα. Ο ∆ήµος Αλοννήσου 

υδροδοτείται από γεωτρήσεις και καλύπτει τις ανάγκες των οικισµών και χωριών 

αυτού, καθώς και της εν λόγω µονάδας. 

 

7.7.4 Χλωρίδα. 
 

Χλωρίδα: συνοπτική περιγραφή των υφιστάµενων φυτοκοινωνικών ενώσεων, των 

βλαστικών ειδών, τον βαθµό πυκνότητας των, αναφορά σπανίων ή υπό εξαφάνιση 

ειδών φυτών, αγροτικές καλλιέργειες. 

 

Σύµφωνα µε την χλωρική έρευνα της νήσου Αλοννήσου που διενεργήθηκε στα 

πλαίσια της εκπόνησης Γεωβοτανικής Έρευνας των Βορείων Σποράδων από την 

Οικονοµίδου (1969), η χλωρίδα της Αλοννήσου αποτελείται από µεγάλο αριθµό 

taxa, η πλειοψηφία των οποίων είναι µεσογειακής προέλευσης και εξάπλωσης. 

Κανένα από τα είδη χλωρίδας της Αλοννήσου δεν περιλαµβάνεται σε ∆ιεθνείς 

Συµβάσεις, συνθήκες ή καταλόγους, όπως είναι η Σύµβαση της Βιέννης, η 

European Red Data List, η WCMC list, το Π.∆. 67/1981 & το Παράρτηµα ΙΙ της 

οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

 

Σηµαντικά είδη χλωρίδας του νησιού είναι τ΄ακόλουθα: 
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� Papaver albiflorum, ενδηµικό των Βορείων Σποράδων, µε αποκλειστική 

εµφάνιση στην Αλόννησο και Σκόπελο. 

� Thymus tharacicus var. Sporadum, ενδηµικό των Βορείων Σποράδων. 

� Campanula incurva, σπάνιο ελληνικό ενδηµικό (Phitos et. al.1995). 

� Inula candida ssp. Methanaea, ελληνικό ενδηµικό των ασβεστολιθικών 

βράχων. 

� Στην Αλόννησο εµφανίζονται οι κάτωθι τύποι οικοτόπων: 

 

-∆άση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) 

  

Παρουσιάζονται κύρια στο Βόρειο & κεντρικό τµήµα του νησιού.  Επισηµαίνεται ότι 

στην εξεταζόµενη περιοχή υπήρχε το πυκνότερο πευκοδάσος του νησιού, το οποίο 

τώρα βρίσκεται στο στάδιο  αναγέννησης κατόπιν της προετών καταστροφής του 

από πυρκαγιά.  

 

-Θαµνώνες: 

 

� Υψηλοί θαµνώνες µε ρείκι (Erica arborea)  & κουµαριά(Arbutus unedo). 

Εγκαθίσταται πάνω σε ασβεστολιθικούς λοφώδεις σχηµατισµούς του νησιού. 

Αποτελούν αρκετά εκτεταµένες συστάδες µε ιδιαίτερο δυναµισµό. 

 

� Υψηλοί θαµνώνες µε άρια. 

Θαµνώνες µε Euphorbia dendroides & Ptilostemon chamaepeuce. 

 

� Υγρόφιλη βλάστηση µε πλατάνια (Platanus orientalis) 

Παρατηρείται στις όχθες ρεµάτων συνεχούς ή µη ροής. Στο ποώδη και θαµνώδη 

όροφο αυτών των πλατανιών, δηµιουργούνται σκιερές, δροσερές θέσεις, όπου 

εγκαθίσταται σκιόφιλα είδη. 

 

� Φρύγανα µε είδη λαδανιάς (Cistus ssp.). 

 

Σε υποβαθµισµένες θέσεις, καθώς επίσης και στο εσωτερικό της περιοχής 

εξάπλωσης των δασών χαλεπίου πεύκης, µε τη µορφή µικρών κηλίδων, ως 

αποτέλεσµα έντονων ανθρωπογενών δράσεων (π.χ.πυρκαγιές,  κ.τ.λ), όπως στην 

εξεταζόµενη περιοχή, συναντάµε φρυγανικές κοινότητες. 

 

� Αµµονιτρόφιλη βλάστηση (Salsola Kali- Xanthietum strumari). 
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Η αµµονιτρόφιλη βλάστηση απαντάται µε πλήρως υπολειµµατικό και διασπαρµένο 

χαρακτήρα σε διάφορες παραλίες του νησιού µε σηµαντικότερη παρουσία στην 

εξεταζόµενη παραλία. 

 

� Φυτοκοινωνίες γλυκών και υφάλµυρων νερών: Καλαµιώνες(Phragmitetum 

communis), Υγρά λιβάδια µε βούρλα (Juncetum maritimo-acuti). 

  

Απαντώνται σε υγρές θέσεις π.χ. σε  µορφή κηλίδων κοντά σε χείµαρρους και 

ρέµατα του νησιού. 

 

� Εκτεταµένες αγροτικές καλλιέργειες ελαιοκαλλιέργειας. 

 

Οι ελαιώνες π0ροσφέρουν σηµαντικό καταφύγιο και τροφή σε πολλά είδη 

πουλιών. Παράλληλα αποτελούν σηµαντικό βιότοπο για τα περισσότερα είδη της 

ερπετοπανίδας του νησιού. 

 

Το εξεταζόµενο γήπεδο βρίσκεται στην πλαγιά του όρµου «Χρυσή Μηλιά». Εντός 

του γηπέδου σε συνολική έκταση 7.323,00 τ.µ. καθώς και βόρεια, νοτιοδυτικά του 

αυτού, υπάρχει δάσος κωνοφόρων [ ∆άση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis)],  

Το µεγαλύτερο τµήµα του γηπέδου 18.065,72τ.µ βρίσκεται εντός περιοχής που 

χαρακτηρίζεται  κατά Corine ως γεωργική περιοχή µε φυσικές εκτάσεις φυσικής 

βλάστησης. 

 

Τα κτίσµατα της µονάδας, θα κτιστούν ανάµεσα σε πεύκα, χωρίς να διαταράζουν –

αλλοιώνουν το τοπίο της ευρύτερης περιοχής, και θα δεθούν αρµονικά µαζί του, σε 

τέλειες αναλογίες. 

 

Η φυσική βλάστηση-υφιστάµενη χλωρίδα (φυτά και δέντρα) του γηπέδου 

διατηρήθηκε & προσέχθηκε ιδιαίτερα. Το ίδιο πρόκειται να γίνει και µε την 

µελλοντική κατασκευή της µονάδας, θα προσεχθεί –διατηρηθεί όσο είναι δυνατόν 

η υφιστάµενη τοπική χλωρίδα του γηπέδου & ταυτόχρονα θα εµπλουτισθεί – 

αναβαθµισθεί µε περισσότερα είδη φυτών και δέντρων της πλούσιας αυτοφυούς 

χλωρίδας του νησιού.   

 

Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει αλλαγή στην ποικιλία των ειδών των φυτών.  

Λόγω της κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων της µονάδας υπήρξε και θα 

υπάρξει διαφοροποίηση της χλωρίδας που καλύπτει το χώρο των εργασιών, η 

οποία είναι µικρής-περιορισµένης κλίµακας. Όµως µε τη βοήθεια φυτοκηπευτικής 
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µελέτης, θα προταθούν φυτά και δέντρα της αυτοφυούς χλωρίδας του νησιού για 

τη διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου της µονάδας. Έτσι, θα δηµιουργηθεί 

αύξηση στην ποικιλία και τον αριθµό των ειδών φυτών του εξεταζόµενου γηπέδου. 

 

7.7.5 Πανίδα. 
 

Βορειανατολικά της Αλοννήσου, απλώνεται ένας αριθµός από ακατοίκητα 

µικρότερα νησιά και βραχονησίδες: η Περιστέρα, οι ∆ύο Αδελφοί, τα Σκάντζουρα, 

η Κυρα-Παναγιά, τα Γιούρα, η Ψαθούρα και το Πιπέρι  

 

Η Αλόννησος, µαζί µε τα προαναφερόµενα ερηµονήσια, συνθέτουν ένα νησιωτικό 

σύµπλεγµα απαράµιλλης οµορφιάς, που φιλοξενεί -εκτός από τη Μεσογειακή 

φώκια- Μοnachus monachus και άλλα σπάνια και απειλούµενα είδη χλωρίδας και 

πανίδας (όπως το γεράκι µαυροπετρίτης, ο αιγαιόγλαρος και το αγριοκάτσικο των 

Γιούρων, είδος ενδηµικό, συγγενικό µε το κρι-κρι της Κρήτης).  

 

Είναι σηµαντική περιοχή για τους αναπαραγόµενους Αρτέµηδες Calonectris 

diomedea, τους Μύχους Puffinus puffinus yelkouan, τους Θαλασσοκόρακες 

Phalacrocorax aristotelis desmarestii (µέγιστο 180 εκτός της αναπαραγωγικής 

περιόδου), το Μαυροπετρίτη Falco eleonorae και τον Αιγαιόγλαρο Larus audouinii. 

Άλλα αναπαραγόµενα είδη είναι ο Φιδαετός Circaetus gallicus και ο Σπιζαετός 

Hieraaetus fasciatus. 

 

Επιπλέον είναι µια περιοχή µοναδική για την πολύπλευρη αξία της (βιολογική, 

οικολογική, αισθητική, επιστηµονική, γεωµορφολογική, παιδαγωγική), γι' αυτό, 

από το 1992, έχει χαρακτηρισθεί Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, το πρώτο της Ελλάδας 

και το µεγαλύτερο σε µεσογειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

Στις παράκτιες θαλάσσιες περιοχές της Αλοννήσου όπως η εξεταζόµενη περιοχή, 

όπου τα νερά είναι ρηχά και το ψάρεµα είναι ευκολότερο, τρέφονται ψαροφάγα 

είδη που επισκέπτονται το νησί ή φωλιάζουν σ΄αυτό, όπως τα βουτηχτάρια και τα 

γλαρόνια.  

 

Στις βραχώδεις ακτές, σταθµεύουν  µεταναστευτικά είδη όπως οι ερωδιοί, ο 

Ασηµόγλαρος και ο Αιγαιόγλαρος. Ο Αρτέµης, γνήσιο θαλασσοπούλι, καταφεύγει 

στη στεριά µόνο για να γεννήσει. 
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Στα φρυγανικά τοπία µε τα διάσπαρτα βράχια, η αφθονία των εντόµων την Άνοιξη 

,προσελκύει εντοµοφάγα πουλιά, επιδηµικά και µεταναστευτικά. Εκεί ζουν µερικά 

χαρακτηριστικά είδη όπως ο Σκουρόβλαχος. Στα παραδοσιακά αγροτικά τοπία, τα 

πουλιά βρίσκουν µία µεγάλη ποικιλία θέσεων για να τραφούν και να φωλιάσουν. 

Την εποχή της καρποφορίας οι ελαιώνες είναι το πιο πλούσιο σε πουλιά νησιωτικό 

οικοσύστηµα. 

 

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από µεγάλη ποικιλότητα και αφθονία ερπετών, µαλακίων 

και εδαφικών αρθρόποδων, ορισµένα από τα οποία είναι τοπικά ενδηµικά. 

 

Στην περιοχή του γηπέδου της εν λόγω µονάδας δεν παρουσιάζονται σπάνια είδη 

πανίδας. Το προτεινόµενο έργο δε θα προκαλέσει αλλαγή στην ποικιλία των ειδών 

ή στον αριθµό οποιονδήποτε ειδών ζώων (πτηνών, ζώων, περιλαµβανοµένων των 

ερπετών, ψαριών & θαλασσινών βενθικών οργανισµών ή εντόµων). 

 

7.7.6 Θόρυβος. 
 

Γίνεται αναφορά των εγκαταστάσεων και λειτουργιών της µονάδας (βιολογικός 

καθαρισµός, αντλιοστάσια, εξαεριστήρες) που προκαλούν θόρυβο. Ανώτατο 

επιτρεπτό όριο θορύβου. 

 

Σηµαντικός θόρυβος προκαλείται κατά το στάδιο κατασκευής της µονάδας. 

 

-Kατά τη λειτουργία του εργοταξίου: 

 

Η µέση ενεργειακή στάθµη θορύβου  ορίζεται στα 65 dΒ(Α). Απαγορεύεται η 

παραµονή στο χώρο του έργου και η χρησιµοποίηση µηχανηµάτων, χωρίς το 

πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου. Πρέπει να ληφθούν όλα τα 

κατάλληλα µέτρα για την µείωση στο ελάχιστο των µεγάλων ηχητικών εκποµπών-

δονήσεων και να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός 

των επιτρεπτών ορίων κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων. 

 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής της µονάδος πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι 

ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις: 

 

Η  36266/1613/86 (ΦΕΚ570/Β/860) περί προσδιορισµού της ηχητικής εκποµπής 

των µηχανηµάτων & συσκευών εργοταξίου σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 

70/113/ΕΟ, 81/1051/ΕΟΚ & 84/405/ΕΟΚ. Η 69001/1921/88 (ΦΕΚ751/Β/88) περί 
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έγκρισης τύπου ΕΟΚ για την  οριακή τιµή στάθµης θορύβου των µηχανηµάτων & 

συσκευών εργοταξίου. 

 

Κατά το στάδιο λειτουργίας της µονάδας όλες οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και 

λειτουργίες (π.χ, κλιµατιστικά,εξαεριστήρες κτλ) αυτής, πρέπει να είναι ηχητικά 

άριστα µονωµένες και τοποθετηµένες σε τόση απόσταση από τους χώρους 

ανάπαυσης των φιλοξενούµενων, ώστε η στάθµη θορύβου µέσα σ' αυτούς τους 

χώρους (µε ανοιχτές πόρτες και παράθυρα) να µην ξεπερνά τα 35 dB(A). 

Κατά τις µετρήσεις που γίνονται µετά τη λειτουργία της ξενοδοχειακής-τουριστικής 

εγκατάστασης, για την εξακρίβωση της τήρησης του πιο πάνω ορίου στάθµης 

θορύβου, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η επικρατούσα στην περιοχή στάθµη του 

θορύβου βάθους. 

 

Ειδικότερα κατά το στάδιο λειτουργίας της µονάδας, µονάδος πρέπει να τηρούνται  

οι κάτωθι ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις: 

 

Το Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/81) περί επιτρεπόµενου ανώτατου ορίου θορύβου 

που εκπέµπεται στο περιβάλλον από τη λειτουργία όλων των σταθερών 

µηχανολογικών εγκαταστάσεων, περιλαµβανοµένων και των κλιµατιστικών 

συσκευών της ξενoδοχειακής µονάδας. Η παράγραφος ζ2 του άρθρου 1 του από 

20.1.88 Π.∆. (ΦΕΚ 61/∆/88), σύµφωνα µε την οποία οι οριακές τιµές στάθµης 

θορύβου εντός κτιριακών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι <35dB(Α). 

 

Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει αύξηση της υπάρχουσας στάθµης θορύβου 

κατά το στάδιο κατασκευής & λειτουργίας της µονάδας. 

 

7.7.7. Χρήσεις γης και φυσικοί πόροι. 
 

Το προτεινόµενο έργο δε θα προκαλέσει σηµαντική µεταβολή της παρούσας ή της 

προγραµµατισµένης για το µέλλον χρήσης γης. Η ευρύτερη περιοχή του 

εξεταζόµενου γηπέδου είναι γεωργική  µε φυσικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης.  

 

Το εξεταζόµενο έργο λόγω της µικρής δυναµικότητάς του, δεν αναµένεται να 

προκαλέσει αύξηση του ρυθµού χρήσης/ αξιοποίησης οποιουδήποτε φυσικού 

πόρου. 
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7.7.8. Πληθυσµός. 
 

Συνοπτική περιγραφή του ανθρώπινου πληθυσµού στην άµεση και ευρύτερη του 

τουριστικού έργου περιοχή (πυκνότητα ασχολίες, κοινωνική οικονοµική 

κατάσταση). Ο πληθυσµός της Αλοννήσου είναι περίπου 2.700 άτοµα. Την θερινή 

περίοδο λόγω της αυξηµένης τουριστικής κινήσεως του νησιού, ο πληθυσµός του 

νησιού αυξάνει σηµαντικά. 

 

Η κύρια ασχολία των κατοίκων είναι η γεωργία µε κύρια καλλιέργεια της ελιάς, η 

κτηνοτροφία µε µικρού τύπου οικογενειακές µονάδες, η αλιεία και ο τουρισµός. 

Στην Αλόννησο δεν υπάρχουν µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες. Ο τουρισµός στο 

νησί παρουσιάζει ήπια-σταδιακή ανάπτυξη. 

 

7.7.9. Κατοικία. 
 

Το προτεινόµενο έργο δε θα επηρεάσει την υπάρχουσα κατοικία ή θα δηµιουργήσει 

ανάγκη για πρόσθετη κατοικία στην περιοχή. Όµως, κατ΄επέκταση στο νησί, 

λαµβάνοντας υπόψη την αυξανόµενη τουριστική ανάπτυξης αυτού, δηµιουργείται 

κύρια κατά την θερινή περίοδο ανάγκη για πρόσθετη κατοικία στις τουριστικά 

αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες περιοχές του νησιού.  

 

7.8. Μεταφορές. 
 

-Μεταφορά µέσω θάλασσας: Η Αλόννησος όπως ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω 

διαθέτει λιµάνι στην  πρωτεύουσά της το Πατητήρι. 

 

• Με οχηµαταγωγό πλοίο (ferryboat):  

 

Υπάρχει σύνδεση µε Άγιο Κωνσταντίνο και Βόλο (5 ώρες και 30') µέσω Σκιάθου και 

Σκοπέλου. Το καλοκαίρι τα δροµολόγια είναι τακτικά, ενώ πραγµατοποιούνται και 

συνδέσεις µε το λιµάνι τηςΘεσσαλονίκης, ενώ το πλησιέστερο δροµολόγιο είναι της 

Σκοπέλου. 

 

• Με ιπτάµενο δελφίνι: 

 

Η Αλόννησος συνδέεται τακτικά µε τα λιµάνια του Βόλου (2 ώρες και 30') και του 

Αγίου Κωνσταντίνου (2 ώρες και 40') µέσω Σκιάθου και Σκοπέλου. Το καλοκαίρι τα 

δροµολόγια είναι πολύ πιο πυκνά, ενώ πραγµατοποιούνται και συνδέσεις µε Σκύρο, 
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Κύµη, Αιδηψό, Ωρεούς, Πευκί, Πλατανιά, Θεσσαλονίκη, Μαρµαρά, Μουδανιά, 

Πόρτο Καρά. 

 

• Μεταφορά µέσω αέρα: 

 

Η Αλόννησος δεν διαθέτει αεροδρόµιο. Εξυπηρετείται από το αεροδρόµιο της 

Σκοπέλου το οποίο είναι το πλησιέστερο προς αυτήν. 

 

• Οδικό δίκτυο: 

 

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω η Αλόννησος έχει µία κύρια δηµοτική οδό που 

ενώνει τα δύο άκρα της το νοτιότερο τµήµα της που βρίσκεται η Χώρα της 

Αλοννήσου µε το βορειότερο τµήµα της που βρίσκεται ο όρµος του Γέρακα. Εκτός 

από την δηµοτική οδό η οποία είναι ασφαλτοστρωµένη, υπάρχουν αγροτικοί 

δρόµοι µη ασφαλτοστρωµένοι, καλής βατότητας, καθώς και πλήθος από µονοπάτια  

που ενώνουν µεταξύ τους τα χωριά, οικισµούς & αξιοθέατα του νησιού. Λόγω του 

µικρού αριθµού των µόνιµων κατοίκων του νησιού παρατηρείται περιορισµένη 

κίνηση τροχοφόρων εντός του οδικού δικτύου του νησιού, κατά τη χειµερινή 

περίοδο. Αντίθετα τους καλοκαιρινούς µήνες λόγω της αυξηµένης τουριστικής 

κίνησης που παρατηρείται στο νησί αυξάνει σηµαντικά η κυκλοφοριακή κίνηση 

σ΄αυτό.   

 

7.9. Ενέργεια και Κοινή Ωφέλεια. 
 

Οι ενεργειακές ανάγκες της µονάδας θα καλυφθούν από τη ∆ΕΗ, µέσω του 

σταθµού που αυτή έχει στο Αλιβέρι της Ευβοίας, µε τον οποίο τροφοδοτεί 

ενεργειακά µεταξύ άλλων, µέσω υποθαλάσσιου καλωδίου µεταφοράς ρεύµατος τις 

Σποράδες. 

 

Επιπλέον, όσον αφορά το µαγειρείο του εστιατορίου της µονάδας θα γίνει χρήση 

υγραερίου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του. Επίσης θα 

εφαρµοσθούν µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας, ώστε να µειωθούν οι ενεργειακές 

ανάγκες της µονάδας, π.χ.: 

  

-Τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών σε σηµεία της µονάδας όπου θα προκαλούν την 

µικρότερη αισθητική ρύπανση. 

-Χρήση κατά προτίµηση  λαµπτήρων εξοικονόµησης ενέργειας. 

-Πλύσιµο κατά προτίµηση σε χαµηλή θερµοκρασία (π.χ 60ο )κ.τ.λ. 
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Τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, κάδοι απορριµµάτων της ∆ΕΥΑ Αλοννήσου) 

θα εξυπηρετήσουν την µελλοντική ξενοδοχειακή µονάδα. Οι ενεργειακές ανάγκες 

που θα προκύψουν, θα καλυφθούν από τη ∆ΕΗ, µέσω του σταθµού που αυτή έχει 

στο Αλιβέρι Ευβοίας, µε τον οποίο τροφοδοτεί ενεργειακά µεταξύ άλλων και τις 

Σποράδες.  

 

 Εναλλακτικά εξετάζεται το ενδεχόµενο κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της 

µονάδας µε φωτοβολταϊκά στοιχεία, καθώς και µε ηλιακούς συλλέκτες. 

 

Η προσπέλαση στη µονάδα γίνεται από τη δηµοτική ασφαλτοστρωµένη οδόη οποία 

σύµφωνα µε τη σχετική βεβαίωση του ∆ήµου Αλοννήσου, έχει πλάτος 5,5µ. 

 

Η υδροδότηση της µονάδας γίνεται από το ∆ήµο Αλοννήσου ο οποίος προτίθεται 

σύµφωνα µε τη σχετική βεβαίωσή του να καλύψει και τις πρόσθετες ανάγκες που 

θα δηµιουργηθούν από τη λειτουργία της επέκτασης αυτής.  

 

Οι ανάγκες της µονάδας σε νερό, σύµφωνα µε την τάξη της και τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές του ΕΟΤ, υπολογίζονται σε 350lt  νερού ανά άτοµο ηµερησίως και 

για τους χώρους πρασίνου µε γκαζόν υπολογίζονται σε 4m3 νερού ανά στρέµµα 

ηµερησίως ενώ για τους λοιπούς χώρους µε φυτά & δέντρα 1,5m3 νερού ανά 

στρέµµα ηµερησίως. 

 

Με βάση τα παραπάνω απαιτούνται για την περίπτωση που το ξενοδοχείο έχει 

πληρότητα 100%: 

186 άτοµα Χ 350lt νερού/ ηµέρα=65,1 m3 νερού/ηµέρα. 

 5 στρέµµατα Χ 1,5m3 νερού /στρέµµα ηµερ.=7,5 m3 νερού/ηµέρα. 

 

Συνολικά  απαιτούνται  65,1 m3 νερού/ηµέρα για την κάλυψη των αναγκών 

υδροδότησης των ατόµων της µονάδας (πελατών, επισκεπτών και προσωπικού 

αυτής) και 7,5 m3 νερού/ηµέρα για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης των 

φυτών και δέντρων της µονάδας. 

 

Επισηµαίνεται ότι η µονάδα διαθέτει υδατοδεξαµενές για την κάλυψη των αναγκών 

άρδευσης του φυτευτικού χώρου της, καθώς και µέρους των ηµερήσιων αναγκών 

της(π.χ. πλύσιµο χώρων της, νερό στα καζανάκια των wc αυτής κ.τ.λ.). 

 

Στο µέλλον, αν δηµιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβληµα και ο ∆ήµος Αλοννήσου δεν 

µπορέσει να καλύψει τις ανάγκες υδροδοτήσεως της µονάδας, θα εγκατασταθεί 
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σύστηµα αφαλάτωσης υφάλµυρου ή θαλασσινού νερού για την κάλυψη των 

αναγκών υδροδότησης αυτής. 

 

Τα απόβλητα της µονάδας των οποίων η µέση ηµερήσια παροχή αναµένεται όταν η 

µονάδα έχει πληρότητα 100% να είναι: 65,1m3 /ηµ., θα επεξεργάζονται σε 

σύστηµα τριτοβάθµιας βιολογικής επεξεργασίας εντός του γηπέδου αυτής και τα 

επεξεργασµένα υγρά απόβλητα, τα οποία θα έχουν τα χαρακτηριστικά του νερού 

άρδευσης, θα διατίθενται για την άρδευση των φυτών και δέντρων της µονάδας. 

 

7.10. Αισθητική. 
 

Οι επιπτώσεις στη φυσιογνωµία της περιοχής από την εν λόγω µονάδα  είναι 

θετικές γιατί: 

 

Από απόψεως αρχιτεκτονικής διατάξεως και σχεδιασµού των επί µέρους κτιρίων 

και χώρων του ξενοδοχείου,  καταβλήθηκε & θα καταβληθεί κάθε δυνατή 

προσπάθεια ώστε από απόψεως όγκου, διαστάσεων, τοποθετήσεως και 

χρωµατισµού εξωτερικών επιφανειών να µην προκαλούν και διαταράσσουν το 

γενικότερο τοπίο.  

 

Ειδικότερα οι κτιριακές εγκαταστάσεις της µονάδας είναι αρµονικά δεµένες και 

προσαρµοσµένες στο χαρακτηριστικό τοπικό χρώµα και την νησιώτικη 

παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Όλα τα µορφολογικά και λειτουργικά στοιχεία θα είναι 

Νησιώτικης Λαϊκής Αρχιτεκτονικής [π.χ τα στεγασµένα διαβατικά που οδηγούν σε 

ξέφωτες αυλές (εναλλαγή εντυπώσεων στο περπάτηµα) κ.τ.λ .]. 

 

Η µονάδα έχει σχεδιασθεί κατάλληλα ώστε να υποχρεώνει τον ένοικο να κινείται 

σχεδόν σε ολόκληρο τον ακάλυπτο χώρο του γηπέδου, που θα αποκτά µε τον 

τρόπο αυτό λειτουργικότητα, εισχωρώντας µέσα στον δοµηµένο χώρο. 

 

Το µέγεθος των κτιριακών εγκαταστάσεων που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο 

υφιστάµενο συγκρότηµα, θα είναι σύµφωνο µε τις προτιµήσεις των σύγχρονων 

τουριστών που προτιµούν την ανθρώπινη ζεστασιά & όχι την βιοµηχανοποιηµένη 

φιλοξενία. Όλα τα δωµάτια θα σχεδιασθούν, ώστε να έχουν θέα προς τη θάλασσα, 

γεγονός που θα ικανοποιεί κάθε ένοικο, ο οποίος θα απολαµβάνει  το διάχυτο  φως 

του ήλιου σε συνδυασµό µε την πανέµορφη θάλασσα.  

Η θέση του εν λόγω γηπέδου είναι ιδανική για την επίτευξη του στόχου αυτού. 

Λόγω της κλίσεως που αυτό παρουσιάζει, οι κτιριακές εγκαταστάσεις της µονάδας, 



ΚΕΦ 7-ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ                                                                                                                                                 126 

 

 

 

τοποθετηµένες κατάλληλα ανάµεσα από τα πεύκα δεν διαταράσσουν αισθητικά το 

τοπίο και εναρµονίζονται µε αυτό. 

 

Οι ελεύθεροι χώροι της µονάδας θα καλύπτονται από καλλωπιστικά φυτά, θάµνους 

και δέντρα σε συνδυασµό έτσι ώστε αισθητικά να δηµιουργούν µία εξέχουσα 

σύνθεση η οποία θα δένει απόλυτα µε το χρώµα – µορφή του τοπίου της 

ευρύτερης περιοχής της. Το γεγονός ότι βόρεια και δυτικά του εν λόγω γηπέδου 

υπάρχει πευκοδάσος, της δηµιουργεί ένα φυσικό οπτικό φράγµα, όπου τα κτίρια 

αυτής µε δυσκολία διακρίνονται µέσα από τα πεύκα.  

 

7.11. Προστατευτέες περιοχές: 
 

Αναφορά στον χαρακτηρισµό της περιοχής σε περίπτωση που αυτή προστατεύεται 

σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.1650/86. Το εν λόγω γήπεδο, ανήκει στην 

περιοχή µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ - ΒΟΡΕΙΩΝ 

ΣΠΟΡΑ∆ΩN, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ » (GR1430004) του εθνικού καταλόγου των 

περιοχών των οποίων εξετάζεται η καταλληλότητα για την ένταξή τους στο 

Ευρωπαϊκό Οικολογικό ∆ίκτυο N ATURA 2000. 

 

Η Αλόννησος µαζί µε το πλήθος των ερηµικών νησιών που έχουν αναφερθεί στην 

παρούσα µελέτη, συνθέτουν µια περιοχή µοναδική για την πολύπλευρη αξία της 

(βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστηµονική, γεωµορφολογική, παιδαγωγική), 

γι' αυτό, από το 1992, έχει χαρακτηρισθεί Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, το πρώτο της 

Ελλάδας και το µεγαλύτερο σε µεσογειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

Η ίδρυση του ΕΘΠΑΒΣ αποτέλεσε ένα σηµαντικό βήµα σε διεθνές επίπεδο για την 

προστασία της Monachus monachus.  

 

Η MOm, συνέβαλε καθοριστικά όχι µόνο στο σχεδιασµό και την ίδρυσή του, αλλά 

και στην οργάνωση και λειτουργία δραστηριοτήτων ζωτικής σηµασίας όπως η 

εφαρµογή της νοµοθεσίας, η ενηµέρωση του κοινού και η παρακολούθηση της 

κατάστασης του πληθυσµού της Μεσογειακής φώκιας, σε συνεργασία µε τις 

αρµόδιες αρχές. 

 

Το Θαλάσσιο Πάρκο δεν αποτελεί µία «κλειστή» προστατευόµενη περιοχή. Είναι 

µία εκτεταµένη θαλάσσια περιοχή 2.200 τετραγωνικών χιλιοµέτρων, όπου ο 

επισκέπτης µπορεί να περιηγηθεί, ακολουθώντας πάντα τους κανονισµούς που 

έχουν θεσπιστεί για την προστασία του µοναδικού αυτού οικοσυστήµατος. Η 
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περιοχή εποπτεύεται από ταχύπλοα σκάφη του Λιµενικού Σώµατος και το ταχύπλοο 

σκάφος «ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ» της MOm, η οποία σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε και τις 

Λιµενικές Αρχές εκπονεί πρόγραµµα φύλαξης και ενηµέρωσης στο ΕΘΠΑΒΣ. 

 

7.12. Καταγραφή σηµαντικών πορισµάτων.  
 

Η κατασκευή & λειτουργία της εν λόγω µονάδας: 

 

-θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και αύξηση στα εισοδήµατα της περιοχής 

της. 

-θα συντελέσει στην αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής της καθώς και των 

φυσικών πόρων αυτής. 

-θα συµβάλλει στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής & 

-θα διευρύνει την οικονοµική, κοινωνική και τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης 

περιοχής.   

 

Η ίδρυση της εν λόγω µονάδας δεν θα επιφέρει δυσµενείς επιπτώσεις στο  

περιβάλλον αυτής. Η εξεταζόµενη µονάδα είναι µία τουριστική µονάδα που  

σέβεται το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και  συµβάλλει στην περαιτέρω 

τουριστική ανάπτυξη, διατήρηση & επέκταση της οµορφιάς του νησιού. 

 

Οι τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον, που θα προκύψουν από την επέκταση αυτής, 

αντιµετωπίζονται κατ΄αρχήν µε την παρούσα προµελέτη και στη συνέχεια θα 

αναλυθούν –αντιµετωπισθούν επαρκώς στην Μ.Π.Ε  που θα ακολουθήσει,οπότε 

δεν θα δηµιουργείται κανένα πρόβληµα αισθητικής υποβάθµισης περιβάλλοντος -

ρύπανσης αυτού. 

 

Στη συνέχεια εξετάζονται οι πιθανές σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

 

 

 

  

 

 

Αρχικά κατά το στάδιο κατασκευής: 

 

� Τοπίο 
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Το τοπίο της άµεσης περιοχής του έργου θα επηρεασθεί προσωρινά στη φάση 

κατασκευής της επέκτασης της µονάδας.Το εργοτάξιο που θα δηµιουργηθεί θα 

αλλοιώσει αισθητικά το τοπίο. Με την ολοκλήρωση του έργου, θα γίνει 

αποκατάσταση του τοπίου. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της µονάδας θα είναι 

µορφολογικά δεµένες µε το φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον και πάντα σύµφωνα 

µε τους ισχύοντες όρους δόµησης και τις κατευθύνσεις της αρµόδιας Επιτροπής 

Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Θα αποφευχθούν άσκοπες 

εκχερσώσεις και αποψιλώσεις. Τα φυτευτικά είδη που θα χρησιµοποιηθούν για τη 

διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της µονάδας θα είναι προσαρµοσµένα στις 

εδαφολογικές συνθήκες της εξεταζόµενης περιοχής και κατά το δυνατόν θα 

χρησιµοποιηθούν είδη αυτοφυούς χλωρίδας του νησιού. 

 

� Θόρυβος 

 

Θα υπάρξει κατά τη διάρκεια κατασκευής της επέκτασης της µονάδας. Όµως το 

εργοτάξιο θα είναι µικρού µεγέθους, εξαιτίας της µικρής επέκτασης της µονάδας, 

που σε συνδυασµό µε την αραιοκατοικηµένη δόµηση της ευρύτερης περιοχής δεν 

αναµένεται να δηµιουργηθούν προβλήµατα. Kατά τη λειτουργία του εργοταξίου: Η 

µέση ενεργειακή στάθµη θορύβου  ορίζεται στα 65 dΒ(Α). Απαγορεύεται η 

παραµονή στο χώρο του έργου και η χρησιµοποίηση µηχανηµάτων, χωρίς το 

πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου. Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα 

µέτρα για την µείωση στο ελάχιστο των µεγάλων ηχητικών εκποµπών-δονήσεων 

και να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των 

επιτρεπτών ορίων κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων. Επιπλέον θα τηρηθούν 

οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί θορύβου µηχανηµάτων εργοταξίου. 

 

� Υγρά  & στερεά απόβλητα 

 

Κατά την κατασκευή της µονάδας µπορεί να υπάρξουν καταναλώσεις ορυκτελαίων 

από τα µηχανήµατα, δηµιουργία µπαζών κτλ. Η διαχείριση αυτών πρέπει να γίνει 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της κείµενης νοµοθεσίας. Τα προϊόντα εκσκαφών, 

που θα προκύψουν από τις οικοδοµικές εργασίες ανέγερσης της εν θέµατι 

µονάδας, να χρησιµοποιηθούν µε κατάλληλο εµπλουτισµό για τη διαµόρφωση του 

φυτευτικού χώρου της µονάδας. Το περίσσευµα των προϊόντων εκσκαφών κ.τ.λ να 

απορριφθούν σε κατάλληλο χώρο, ο οποίος θα υποδειχθεί από το αρµόδιο Γραφείο 

Περ/ντος της Νοµαρχιακής ΑυτοδιοίκησηςΜαγνησίας. 
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� Στάδιο λειτουργίας 

 

Θόρυβος: 

Κατά το στάδιο λειτουργίας της µονάδας όλες οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και 

λειτουργίες (π.χ, κλιµατιστικά,εξαεριστήρες κτλ) αυτής, πρέπει να είναι ηχητικά 

άριστα µονωµένες και τοποθετηµένες σε τόση απόσταση από τους χώρους 

ανάπαυσης των φιλοξενούµενων, ώστε η στάθµη θορύβου µέσα σ' αυτούς τους 

χώρους (µε ανοιχτές πόρτες και παράθυρα) να µην ξεπερνά τα 35 dB(A). 

Κατά τις µετρήσεις που γίνονται µετά τη λειτουργία της ξενοδοχειακής-τουριστικής 

εγκατάστασης, για την εξακρίβωση της τήρησης του πιο πάνω ορίου στάθµης 

θορύβου, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η επικρατούσα στην περιοχή στάθµη του 

θορύβου βάθους. 

 

Κατά το στάδιο λειτουργίας της µονάδας, µονάδος πρέπει να τηρούνται  οι κάτωθι 

ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις: 

 

Το Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/81) περί επιτρεπόµενου ανώτατου ορίου θορύβου 

που εκπέµπεται στο περιβάλλον από τη λειτουργία όλων των σταθερών 

µηχανολογικών εγκαταστάσεων, περιλαµβανοµένων και των κλιµατιστικών 

συσκευών της ξενoδοχειακής µονάδας. Η παράγραφος ζ2 του άρθρου 1 του από 

20.1.88 Π.∆. (ΦΕΚ 61/∆/88), σύµφωνα µε την οποία οι οριακές τιµές στάθµης 

θορύβου εντός κτιριακών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι <35dB(Α). 

 

� Υγρά  & στερεά απόβλητα: 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα απόβλητα της µονάδας των οποίων η µέση 

ηµερήσια παροχή αναµένεται όταν η µονάδα έχει πληρότητα 100% να είναι: 

65,1m3 /ηµ., θα επεξεργάζονται σε σύστηµα τριτοβάθµιας βιολογικής 

επεξεργασίας εντός του γηπέδου αυτής και τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα, τα 

οποία θα έχουν τα χαρακτηριστικά του νερού άρδευσης, θα διατίθενται για την 

άρδευση των φυτών και δέντρων της µονάδας. 
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Ειδικότερα : 

 

1.Θα τηρηθούν οι διατάξεις της παρ. Ζ1 ου άρθρου 8 του από 20/01/88 Π.∆ (ΦΕΚ 

61/∆/68) σχετικά µε την επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων. 

2.Θα τηρηθεί η Ε1β 221/22.1.65 Υγειονοµική διάταξη σχετικά µε την επεξεργασία 

και διάθεση των υγρών αποβλήτων της µονάδας. 

 

Τα στερεά απορρίµµατα που προέρχονται από την µονάδα, περίπου 186Kgr/ηµ. Θα 

αποµακρύνονται κατά τρόπο υγειονοµικά αποδεκτό και θα διατίθενται στα 

απορριµµατοφόρα οχήµατα του ∆ήµου Αλοννήσου. Οι κάδοι των απορριµµάτων να 

διατηρούνται σε άριστη κατάσταση µε τακτική πλύση και απολύµανση. 

 

� Νερό:  

 

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω οι ανάγκες της µονάδας σε νερό, σύµφωνα µε την 

τάξη της και τις  Τεχνικές Προδιαγραφές του ΕΟΤ, υπολογίζονται σε 350lt  νερού 

ανά άτοµο ηµερησίως και για τους χώρους πρασίνου µε γκαζόν υπολογίζονται σε 

4m3 νερού ανά στρέµµα ηµερησίως ενώ για τους λοιπούς χώρους µε φυτά & 

δέντρα 1,5m3 νερού ανά στρέµµα ηµερησίως. 

 

 

Με βάση τα παραπάνω απαιτούνται για την περίπτωση που το ξενοδοχείο έχει 

πληρότητα 100%: 

186 άτοµα Χ350lt νερού/ ηµέρα=65,1 m3 νερού/ηµέρα. 

 5 στρέµµατα Χ 1,5m3 νερού /στρέµµα ηµερ.=7,5 m3 νερού/ηµέρα. 

 

Συνολικά  απαιτούνται  65,1 m3 νερού/ηµέρα για την κάλυψη των αναγκών 

υδροδότησης των ατόµων της µονάδας (πελατών, επισκεπτών και προσωπικού 

αυτής) και 7,5 m3 νερού/ηµέρα για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης των 

φυτών και δέντρων της µονάδας. 

 

Εναλλακτικά προτείνεται η δηµιουργία προσθήκης υδατοδεξαµενών, εκτός των 

υφιστάµενων για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης του φυτευτικού χώρου της 

µονάδας καθώς και µέρους των ηµερήσιων αναγκών της(π.χ. πλύσιµο χώρων της, 

νερό στα καζανάκια των wc αυτής κ.τ.λ.). 

 

Στο µέλλον, αν δηµιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβληµα και ο ∆ήµος Αλοννήσου δεν 

µπορέσει να καλύψει τις ανάγκες υδροδοτήσεως της µονάδας, θα εγκατασταθεί 
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σύστηµα αφαλάτωσης υφάλµυρου ή θαλασσινού νερού, για την κάλυψη των 

αναγκών υδροδότησης της µονάδας. 

 

Στη συνέχεια προτείνονται τα κάτωθι µέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων: 

 

1.  Η ιλύς που θα προκύπτει από το βιολογικό καθαρισµό της µονάδας θα 

χρησιµοποιείται για τη λίπανση των φυτών και δέντρων της µονάδας σύµφωνα µε 

τις προδιαγραφές της υπ. αρ. 80568/4225/91 ΚΥΑ (ΦΕΚ 641/Β/7.8.91) περί 

µεθόδων όρων και περιορισµών για τη χρήση στη γεωργία της ιλύος που 

προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυµάτων. 

 

2.  Τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα του βιολογικού καθαρισµού της µονάδας θα 

διατίθενται για την άρδευση των φυτών και δέντρων της µονάδας & το περίσσευµα 

αυτών να διατίθεται υπεδάφια σε απορροφητικές τάφρους. 

 

3.  Επιπλέον προτείνεται να ληφθούν µέτρα για την επίτευξη καλής ποιότητας 

αέρα εντός των εσωτερικών χώρων της µονάδας π.χ   

-Φυσικό αερισµό δωµατίων. 

-Σωστή λειτουργία και συχνή συντήρηση του κλιµατισµού. 

-∆ηµιουργία ελεγχόµενων χώρων καπνιστών κ.τ.λ. 

 

4. Να ληφθούν µέτρα µείωσης του όγκου των υγρών αποβλήτων π.χ Μείωση της 

χωρητικότητας δοχείων έπλυσης WC. Προαιρετική αλλαγή λινών & πετσετών µε 

χρήση πινακιδίων, στις οποίες ο πελάτης θα ενηµερώνεται για τη σχετική 

εξοικονόµηση ενέργειας- νερού και κατεπέκταση τη συµβολή στην προστασία του 

περιβάλλοντος. Χρήση µειωτήρων παροχής νερού. Να αναζητηθούν εναλλακτικές 

λύσεις για αποφυγή χρήσης κατσαριδοκτόνων κ.τ.λ. 

   

6. Να αποφεύγεται η χρήση χηµικών αποφρακτικών του αποχετευτικού δικτύου, 

απόφραξη µε µηχανικό τρόπο ή άλλη µη χηµική ουσία(π.χ βακτηρίδια). 

 

7. Ο καθαρισµός των τζαµιών θα γίνεται µε νερό το οποίο θα περιέχει ξύδι µε 

προοπτική αποφυγής των τυπικών καθαριστικών (µείωση αµµωνίας στην 

ατµόσφαιρα –προστασία όζοντος). 

 

8.  Να  χρησιµοποιούνται προϊόντα καθαρισµού της µονάδας φιλικά προς το 

περιβάλλον µε την ελάχιστη –µηδαµινή περιεκτικότητα αυτών σε βαρέα µέταλλα, 
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ώστε η ιλύ που θα προκύπτει από τον βιολογικό καθαρισµό της µονάδας να είναι 

κατάλληλη να χρησιµοποιηθεί για λίπασµα. 

 

9.  Να  δοθούν οδηγίες µέσω σχετικών φυλλαδίων στους πελάτες  και επισκέπτες 

της µονάδας, να µην πετάνε φάρµακα, κολόνιες κ.τ.λ στο αποχετευτικό σύστηµα 

αυτής ώστε να µειώνετε ο κίνδυνος συσσώρευσης βαρέων µετάλλων στην ιλύ του 

βιολογικού καθαρισµού της µονάδας.   

 

10. Να  ληφθούν µέτρα µείωσης των στερεών αποβλήτων της µονάδας π.χ 

-Να  χρησιµοποιηθούν υλικά πολλαπλών χρήσεων. 

-Να  προτιµηθούν οι µεγάλες ή επαναχρησιµοποιηµένες συσκευασίες. 

-Να υπάρξει διαχωρισµός των απορριµµάτων της µονάδας σε γυαλί, αλουµίνιο και 

χαρτί, τα οποία θα διατίθενται σε κέντρα ανακύκλωσης αυτών. 

-Να  χρησιµοποιούνται προϊόντα που προέρχονται από ανακύκλωση, καθώς και 

προϊόντων που είναι ανακυκλώσιµα. 

-Να  αποφεύγεται η χρήση µικρών σαπουνιών, σαµπουάν κ.τ.λ . 

-Τα λάδια των µαγειρείων της µονάδας κ.τ.λ.νασυγκεντρώνονται σε ειδικά δοχεία 

και να διατίθενται σε ειδικά κέντρα για την επαναχρησιµοποίησής τους. 

 

11. Να  ληφθούν µέτρα για την εξοικονόµηση ενέργειας π.χ. 

 

-Τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών σε σηµεία της µονάδας τέτοια ώστε να 

προκαλούν την µικρότερη αισθητική ρύπανση. 

-Έλεγχος-συχνή συντήρηση του ηλεκτρικού και µηχανολογικού εξοπλισµού της 

µονάδας. 

-Χρήση λαµπτήρων φθορισµού. 

-Πλύσιµο σε χαµηλή θερµοκρασία (π.χ 60ο ) χωρίς πρόπλυση  κ.τ.λ. 

 

Επιπλέον όσον αφορά  τη διάθεση των επεξεργασµένων υγρών & στερεών  

αποβλήτων της µονάδας, εναλλακτικά προτείνεται 

1. Η ιλύ που θα παράγεται από τον βιολογικό καθαρισµό της µονάδας να 

αφυδατώνεται και στη συνέχεια µπορεί : 

α. Να χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της κείµενης νοµοθεσίας ως 

βελτιωτικό εδάφους 

β, Να χρησιµοποιηθεί στην οδοποιία για την κατασκευή της βάσης του 

οδοστρώµατος των δρόµων 

γ  Να διατεθεί µαζί µε τα στερεά απορρίµµατα της µονάδας στο χώρο διάθεσης των 

απορριµµάτων του ∆ήµου Αλοννήσου. 
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Η  πρώτη & δεύτερη πρόταση είναι προσιτές & ενδιαφέρουσες από περιβαλλοντική 

άποψη. Όµως λόγω του ότι τα έργα οδοποιίας στο εν λόγω νησί είναι 

περιορισµένα, έως ανύπαρκτα, επιλέγεται η πρώτη πρόταση.  

 

Τα υγρά επεξεργασµένα µετά από τριτοβάθµια επεξεργασία απόβλητα µπορούν: 

α. Να διατεθούν για άρδευση των φυτών και δέντρων της µονάδας. 

β. Να διατεθούν σε υπεδάφια σε: 

ι.  απορροφητικές τάφρους 

ιι. απορροφητικούς βόθρους. 

ιιι. λεκάνη απορροφήσεως 

γ. Να χρησιµοποιηθούν ως νερό για τα καζανάκια των wc της µονάδας. 

Από τις παραπάνω προτάσεις επιλέγεται ο συνδυασµός των προτάσεων α, βι, 

& γ.  

 

7.13. ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου της ξενοδοχειακής 

µονάδας.  
 

Η επιλογή των ειδών για τη διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου της µονάδας, 

έγινε µε κριτήρια εξυπηρέτησης των στόχων δηµιουργίας του κήπου (ξεκούραση, 

χαλάρωση, αισθητική απόλαυση). 

 

 -Ο κήπος θα φιλοξενήσει κύρια είδη αυτοφυούς  χλωρίδας του νησιού. 

 

-Τα αναρριχώµενα φυτά θα φυτευτούν σε γραµµές και θα στηριχθούν σε φράχτη, 

ενώ τα εποχιακά φυτά σε οµάδες. 

 

-Εκτός των χώρων όπου θα φυτευτούν δέντρα και θάµνοι, ο υπόλοιπος χώρος θα 

καλυφθεί µε χλοοτάπητα. 

 

-Θα φυτευτούν σε οµάδες ανθοφόροι θάµνοι µε διαφορετική εποχή ανθοφορίας, 

µε έντονα καλλωπιστικά χαρακτηριστικά (π.χ Magnolia stellata, llex aquifolium). 

 

-Περιµετρικά του χώρου στάθµευσης, θα φυτευτούν δέντρα κατάλληλα για σκίαση. 

Κατά µήκος των διαδρόµων προσπέλασης, δεξιά και αριστερά στα παρτέρια, θα 

φυτευτούν µεµονωµένα φυτά & δέντρων τα οποία θα δηµιουργήσουν την αίσθηση 

χαµηλού, αραιού φυτοφράχτη, καθώς και οµάδες καλλωπιστικών θάµνων κατά 

τόπους. 
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-Επίσης θα δηµιουργηθεί µία σύνθεση από εποχιακά φυτά που θα αντικαθίστανται 

από άλλα όταν τελειώνει η εποχή ανθοφορίας τους ώστε το τµήµα αυτό να είναι 

πάντα ανθισµένο. 

 

-Τέλος θα κατασκευασθούν µονοπάτια σε πυκνό δίκτυο, από πλάκες 

τοποθετηµένες απευθείας πάνω στο χώµα, όπου ο επισκέπτης θα έχει τη 

δυνατότητα να προσεγγίσει όλα τα τµήµατα του κήπου. 

 

Τα παραπάνω είδη µε τους κατάλληλους συνδυασµούς µεταξύ τους θα 

δηµιουργήσουν µια εικόνα  εξέχουσα, η οποία θα εναρµονίζεται µε το φυσικό τοπίο 

της ευρύτερης περιοχής, το οποίο θα αναβαθµίζουν. 

 

Η παραπάνω σχεδίαση της φύτευσης, κατέβαλε προσπάθεια επιλογής και χρήσεως 

των φυτών κατά την κηποτεχνική διαµόρφωση, ώστε να επιτυγxάνεται ο τελικός 

αντικειµενικός σκοπός δηλαδή :  

 

1. Πυκνή και διαρκής σκίαση στα επίκαιρα σηµεία.  

 

2.  Επιλογή φυτών που δεν απαιτούν αυξηµένο κόστος συντηρήσεως και για τα 

οποία η φυτοπροστασία τους δεν απαιτεί αυξηµένη χρήση φυτοφαρµάκων που 

επιβαρύνουν το περιβάλλον.  

 

3. Συνδυασµός δένδρων και θάµνων της αυτοφυούς χλωρίδας καθώς και των 

ενδηµικών ειδών της περιοχής, ώστε να συνδέεται το σύνολον του ανθρωπογενούς 

τοπίου της µονάδος µε το αντίστοιχο φυσικό του ευρύτερου περιβάλλοντος.  

 

Το εδαφικό υλικό που θα προκύψει από τις χωµατουργικές εργασίες, θα 

χρησιµοποιηθεί για το γέµισµα των λάκκων για των φυτεύσεων, ενώ πρόσθετα θα 

τοποθετηθεί οργανοχουµικό λίπασµα (περίπου 200-250gr/ανά λάκκο). 

 

Τα φυτεύσιµα είδη θα συντηρούνται µε:     

 

 α) λιπάνσεις δύο φορές το χρόνο. 

 

 β) πότισµα (άρδευση) πολύ συχνά τους καλοκαιρινούς µήνες. 

 

 γ) σκάλισµα συχνό κατά την εαρινή περίοδο για την αναµόχλευση και τον αερισµό 

του εδάφους & 
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 δ) αποµάκρυνση των ξηραµένων φυτών και αντικατάστασή τους µε νέα φυτά για 

την κάλυψη των γυµνών χώρων. 

  

Με τις φυτεύσεις επιδιώκεται: 

 

-Να οριοθετηθούν ορισµένοι χώροι που εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες και 

έχουν ειδικότερες χρήσεις. 

-Να δηµιουργηθούν σκιαζόµενοι χώροι για τις ανάγκες των παραθεριστών. 

-Να υπάρχει κάποια µορφή µόνωσης από τους θορύβους, τη σκόνη και για λόγους 

αντισεισµικής προστασίας. 

 

δ) Αντιµετώπιση θορύβου από αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις κλιµατισµού, 

εξαεριστήρες, δισκοθήκη, ταβέρνα, κ.τ.λ. 

 

Ως προς τον θόρυβο να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για τον περιορισµό της 

ηχορύπανσης, π.χ µονώσεις των κτιρίων & άριστη ηχητική µόνωση όλων των 

θορυβωδών εγκαταστάσεων.  

 

Οι διαχωριστικοί τοίχοι µεταξύ των υπνοδωµατίων και οι εξωτερικοί τους να έχουν 

µέγιστη ηχοµονωτική ικανότητα τα 35DΒ(Α), τα οποία είναι τα ανώτερα επιτρεπτά 

επίπεδα θορύβου εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων ανάπαυσης των ενοίκων.  

 

Τα δάπεδα µεταξύ των υπνοδωµατίων, αλλά & των υπνοδωµατίων προς τους 

άλλους χώρους, να έχουν µέγιστη ηχοδιαπερατότητα 62DΒ(Α).  

Την ηχοµονωτική ικανότητα του κτιρίου θα εξασφαλίσει η κατά Γ.Ο.Κ κατάλληλη 

επιλογή ηχοµονωτικών υλικών. 

 

 Γενικά το επίπεδο θορύβου κατά τη λειτουργία της µονάδας(αντλιοστάσια, 

κλιµατισµός, κ.τ.λ) θα είναι εντός των ορίων της κείµενης νοµοθεσίας περί 

θορύβου δηλαδή <35dB εντός  των χώρων διαµονής των πελατών της µονάδας 

και < 50dB στα όρια του γηπέδου αυτής.  

 

ε) Αντιµετώπιση κυκλοφοριακής φόρτισης και ένταξη στο δοµηµένο περιβάλλον.  

Λόγω της µικρής δυναµικότητας της µονάδας δεν αναµένεται σηµαντικά αυξηµένη 

κυκλοφοριακή φόρτιση στην εξεταζόµενη περιοχή.  
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Η υφιστάµενη µονάδα εξυπηρετείται από το υπάρχον οδικό δίκτυο του νησιού, 

χωρίς να προκαλείται πρόβληµα και απαίτηση λόγω της θέσης της να δηµιουργηθεί 

πρόσθετα συγκοινωνιακός κόµβος κ.τ.λ. 

 

Η θέση της µονάδας είναι ιδανική. Λόγω του πευκοδάσους που της περιβάλλει και 

της κλίσεως του γηπέδου της, οι κτιριακές της εγκαταστάσεις δύσκολα ξεχωρίζουν 

ανάµεσα από τα πεύκα. Οπότε η µονάδα δεν διαταράσσει το τοπίο της ευρύτερης 

περιοχής της. 

 

'Όλες οι επεµβάσεις και µεταβολές του φυσικού τοπίου οι οποίες θα 

δηµιουργηθούν κατά την κατασκευή της επέκτασης της µονάδος θα  

αποκατασταθούν πλήρως. 

 

Τα φυτά και δέντρα της µονάδας σε συνδυασµό µε ειδικό πρόγραµµα   

συντηρήσεως (λίπανση, κλάδεµα, φυτουγιεινή κάλυψη, άρδευση, προστασία) που 

θα εφαρµοσθεί θα δηµιουργήσουν ένα ενιαίο και χαρακτηριστικό φυσικό στοιχείο 

συνδεδεµένο απόλυτα µε το φυσικό περιβάλλον.



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

8.1 Προγραµµατισµός εκτέλεσης. 

8.1.1 Σύσταση επιτελείου διαχείρισης του έργου. 

 

Η υλοποίηση της προτεινόµενης επένδυσης θα ξεκινήσει µετά την κατάθεση της 

προµελέτης σκοπιµότητας και αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός δύο ετών. 

 

Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας θα αποτελούν το επιτελείο διαχείρισης του έργου 

(project management). O project manager θα είναι ο κύριος Γούλας Θεόδωρος ο 

οποίος θα επιβλέπει συνολικά και τις εργασίες και λόγω της ιδιότητάς του ως 

πολιτικό µηχανικός. Επικουρικό ρόλο στη διαχείριση του έργου θα έχουν οι κυρίες 

Γούλα Φρειδερίκη και Κοναξή Φωτεινή ενώ για τον εξοπλισµό της µονάδας σε 

θέµατα αγορών , προµηθειών και εγκατάστασης θα είναι υπεύθυνος ο κύριος 

Βενέτης Αλέξανδρος. 

 

Επίσης εξειδικευµένα συνεργεία θα έχουν την ευθύνη για τις εργασίες δόµησης και 

υποδοµής των εγκαταστάσεων. 

 

8.1.2 Λήψη Αδειών. 

 

� Οικοδοµικές άδειες ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της µονάδας. 

 

� Ειδικό Σήµα Λειτουργίας της µονάδας από την ∆/νση Τουρισµού Θεσσαλίας 

για δυναµικότητα 186 κλίνες. 

 

� Έγγραφο της ΙΓ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων. 

 

� Έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών της Νοµαρχίας Μαγνησίας, σχετικά µε το 

χαρακτηρισµό του εξεταζόµενου γηπέδου. 
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� Βεβαίωση του  ∆ήµου Αλοννήσου σχετικά µε το δρόµο προσπέλασης της 

µονάδας. 

 

� Βεβαίωση του ∆ήµου Αλοννήσου σχετικά µε τη δυνατότητα  συλλογής & 

απόρριψης των απορριµµάτων της µονάδας. 

 

� Βεβαίωση του ∆ήµου Αλοννήσου σχετικά µε τη δυνατότητα κάλυψης των 

αναγκών υδροδότησης της µονάδας µε 85m3/ηµ. Νερού από το δίκτυο 

ύδρευσης του ∆ήµου. 

 

 

8.1.3 Χρηµατοδότηση κόστους της επένδυσης 

 

Η προβλεπόµενη επένδυση ανήκει στην 4η κατηγορία του Ν.3299/04 βάσει του 

άρθρου 3 και επιχορηγείται µε 35% στο Νοµό Μαγνησίας, όπου ανήκει διοικητικά η 

Αλόννησος. Επισηµαίνεται ότι η εταιρεία θεωρείται µικροµεσαία επιχείρηση και 

λαµβάνει επιπρόσθετη επιχορήγηση 5% και επιπλέον επειδή πρόκειται για  

 ξενοδοχειακή µονάδα Α κατηγορίας λαµβάνει ακόµα 5%. 

 

Η χρηµατοδότηση της επένδυσης, η οποία θα ανέλθει συνολικά σε 2.300.000,00 €, 

θα πραγµατοποιηθεί από τις εξής πηγές: 

 

Ίδια συµµετοχή 

Η ίδια συµµετοχή ανέρχεται στο ποσό των 690.000,00 ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 

30% επί της συνολικής επένδυσης. 

 

∆ανεισµός 

Η νέα εταιρεία θα δανειστεί ποσό ύψους 575.000,00 ευρώ από τον Τραπεζικό 

τοµέα για την κάλυψη των αναγκών της επένδυσης, δηλαδή σε ποσοστό 25% επί 

της συνολικής επένδυσης.  

 

Επιχορήγηση Ν. 3299/04 

Η δηµόσια επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 1.035.000,00  ευρώ, δηλαδή σε 

ποσοστό 45% επί της συνολικής επένδυσης, όπως αυτό καθορίζεται από τις 

διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου σχετικά µε το ποσοστό επιχορήγησης για 

επενδύσεις της 4ης κατηγορίας σε ζώνη Γ στην Αλόννησο. για ΜΜΕ επιχείρηση για 
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εκσυγχρονισµό µε αναβάθµιση κατηγορίας από Γ σε Α τάξη ξενοδοχειακής 

µονάδας. 

 

Πίνακας 8.1: χρηµατοδότηση επένδυσης ΚΕΦ Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

ΕΝΟΤΗΤΑ  1 ΕΝΟΤΗΤΑ  2 ΕΝΟΤΗΤΑ  3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΡΟΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

I. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ

α. ΠΟΣΟΣΤΟ (Ν.3299/2004 ΑΡΘΡΟ 4§1) 35,0%
β. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (+5%)  για µία από τις παρακάτω 
περιπτώσεις (Ν.3299/2004, άρθρο 4 §1α) :

Εγκατάσταση  σε Β.Ε.ΠΕ 

Ίδρυση  ξενοδοχείου 4* ή 5*

Μετατροπή παραδοσιακού ή διατηρητέου σε ξενοδοχείο

Εκσυγχρονισµό ξενοδοχείου µε αναβάθµισή του σε κατηγορία 4 ή 5 
αστέρων

5,0%

Εκσυγχρονισµός ξενοδοχείου παραδοσιακού ή διατηρητέου.  

Εγκατάσταση τουριστικής επιχείρησης σε Π.Ο.Τ.Α.

Νεοϊδρυόµενος Φορέας  

γ.  ΣΥΝΟΛΟ (α+β) 40,0% 0,0% 0,0%
δ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ 
    ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

40,0%

ε. ΠΟΣΟΣΤΟ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Εάν το ποσοστό (γ) είναι µεγαλύτερο του ποσοστού (δ), τότε γράφουµε το 
ποσοστό (δ), διαφορετικά γράφουµε το ποσοστό (γ)

40,0%

στ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ  '+5% ή +15% ως Μ.Μ.Ε  (αρθρο4§3) 
ή 0% ως Μεγάλη επιχείρηση

5,0%

η. ΣΥΝΟΛΟ  (ε+στ) 45,0% 0,0% 0,0%

θ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ 
    ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4§4 Ν.3299/2004

ι. ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Εάν το ποσοστό (η) είναι µεγαλύτερο του ποσοστού (θ), τότε γράφουµε το 
ποσοστό (θ), διαφορετικά γράφουµε το ποσοστό (η)

45,0%

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ν.3299/2004 ΑΡΘΡΟ 4 §1α ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ  Ν.3299/2004, ΑΡΘΡΟ 4 §1α (1ης & 3ης 
δέσµης κινήτρων)

(ΠΟΣΟΣΤΟ) % (ΠΟΣΟΣΤΟ) % (ΠΟΣΟΣΤΟ) %
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Πίνακας 8.2: χρηµατοδότηση επένδυσης ΚΕΦ Β 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ   

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

α1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ Ι∆ΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

30,0% 30,0% (µ.ό %)

ΠΟΣΟ Ι∆ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
%

45,0% 45,0% (µ.ό %)

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ∆ΑΝΕΙΟΥ 25,0% 25,0% (µ.ό %)

ΠΟΣΟ ∆ΑΝΕΙΟΥ

α2. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ LEASING

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
%

(µ.ό %)

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ Ι∆ΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(µ.ό %)

ΠΟΣΟ Ι∆ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
%

(µ.ό %)

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ∆ΑΝΕΙΟΥ (µ.ό %)

ΠΟΣΟ ∆ΑΝΕΙΟΥ

2.300.000,0 €

1.035.000,0 €

0,0 €

690.000,0 €

575.000,0 €

ΕΝΟΤΗΤΑ  1 

0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €

2.300.000,0 €

0,0 € 0,0 € 690.000,0 €

0,0 € 0,0 € 1.035.000,0 €

0,0 € 0,0 € 575.000,0 €

0,0 € 0,0 € 0,0 €

0,0 €

0,0 € 0,0 € 0,0 €

ΣΥΝΟΛΟ (α2)

ΣΥΝΟΛΟ (β)

β. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ

    ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ (µόνο για ΜΜΕ)

0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €

0,0 €

0,0 €

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ (ΣΕ €) Ι∆ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ∆ΑΝΕΙΩΝ , LEASING  ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ∆ΕΣΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ν.3299/2004 ΑΡΘΡΟ 5  § 3  - ΑΡΘΡΟ 4 §1α -  ΑΡΘΡΟ 5 §7&8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

ΕΝΟΤΗΤΑ  1 ΕΝΟΤΗΤΑ  2 ΕΝΟΤΗΤΑ  3 ΣΥΝΟΛΟ (α1)

α. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ  2 ΕΝΟΤΗΤΑ  3 

ΕΝΟΤΗΤΑ  1 ΕΝΟΤΗΤΑ  2 ΕΝΟΤΗΤΑ  3 
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8.1.4 Αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης 

 

Προβλέπεται η κάλυψη των δαπανών προσωπικού, η διατήρηση αποθεµάτων για 

τις προµήθειες των χώρων εστιάσεως της µονάδας, τα έξοδα συντήρησης και τα 

γενικά έξοδα της εταιρείας. 

 

Η χρηµατοδότηση δε του κεφαλαίου αυτού προβλέπεται να γίνει από ίδια κεφάλαια 

κατά 25%. 

 

8.2 Χρηµατοοικονοµική ανάλυση. 

8.2.1 Λειτουργικό Κόστος. 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται το λειτουργικό κόστος της µονάδας, το οποίο θα 

ανέλθει περίπου σε 780 χιλ. €  κατά το πρώτο έτος. Ενώ, σε επόµενο πίνακα 

εµφανίζονται τα συνολικά έξοδα της εκµετάλλευσης. 

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ Ι∆ΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

30,0% 30,0% 30,0% (µ.ό %)

ΠΟΣΟ Ι∆ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
%

45,0% 45,0% 45,0% (µ.ό %)

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ∆ΑΝΕΙΟΥ 25,0% 25,0% 25,0% (µ.ό %)

ΠΟΣΟ ∆ΑΝΕΙΟΥ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ Ι∆ΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

30,0% 30,0% (µ.ό %)

ΠΟΣΟ Ι∆ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
%

45,0% 45,0% (µ.ό %)

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ∆ΑΝΕΙΟΥ 25,0% 25,0% (µ.ό %)

ΠΟΣΟ ∆ΑΝΕΙΟΥ

575.000,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

2.300.000,0 €

∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΜΕΛΕΤΩΝ & 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ  (γ)

690.000,0 €

1.035.000,0 €

575.000,0 €

γ. ΣΥΝΟΛΟ  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ - 
ΑΡΧΙΚΗ & ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -(ΕΚΤΟΣ 
LEASING)

(κεφάλαιο α1+β)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΕΠΝ∆ΥΣΗΣ 
(ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ + LEASING)

(κεφάλαιο γ+α2)

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 

(γ)

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 
LEASING

ΣΥΝΟΛΟ

690.000,0 €

2.300.000,0 €

1.035.000,0 €

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 
(ΑΡΧΙΚΗ)

0,0 € 2.300.000,0 €

690.000,0 € 690.000,0 €

2.300.000,0 €

0,0 € 1.035.000,0 €

575.000,0 € 575.000,0 €

1.035.000,0 €
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Πίνακας 8.3: Λειτουργικό κόστος Μονάδας (€), δεν περιλαµβάνονται χρεωστικοί 

τόκοι και αποσβέσεις. 

 

 

Πίνακας 8.4: Συνολικά έξοδα (€) 

 

 

 

Σηµειώνεται ότι στους χρεωστικούς τόκους παλαιών δανείων έχει υπολογιστεί το 

ποσοστό των δανειακών υποχρεώσεων που αφορούν στην συγκεκριµένη µονάδα. 
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8.2.2 Προβλεπόµενος λογαριασµός εκµετάλλευσης και 

αποτελεσµάτων χρήσεως. 

 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται ο προβλεπόµενος λογαριασµός εκµετάλλευσης και 

αποτελεσµάτων χρήσεως. 

 

Πίνακας 8.5: προβλεπόµενος λογαριασµός εκµετάλλευσης και αποτελεσµάτων 

χρήσεως 

 

Σχεδια- 

σµού&κατα 

σκευής 

1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 

ΕΣΟ∆Α        

Κυκλος εργασιών 

(α)   
1.628.775,7 1.677.639,0 1.727.968,1 1.778.033,4 1.821.351,2 

∆απάνες προσωπικού  531.600,0 531.600,0 531.600,0 531.600,0 531.600,0 

Έξοδα αγοράς - 

παρασκευής - 

τροφίµων - ποτών   

116.112,8 119.596,2 123.184,1 126.764,8 129.919,1 

Έξοδα διατροφής 

προσωπικού   
18.900,0 18.900,0 18.900,0 18.900,0 18.900,0 

Έξοδα καθαριότητας 

- ιµατισµού 
  35.833,1 36.908,1 38.015,3 39.116,7 40.069,7 

Ετήσιο κόστος 

συντήρησης παγίων   
0,0 4.700,0 4.700,0 4.700,0 4.700,0 

Ασφάλιστρα 

(ασφάλισης παγίων, 

& αστικής ευθύνης)   

5.405,0 5.405,0 5.405,0 5.405,0 5.405,0 

Έξοδα διάθεσης  

(Προµήθειες σε 

τουριστικά γραφεία 

& διαφήµιση κλπ)    

40.719,4 41.941,0 43.199,2 44.450,8 45.533,8 

Έξοδα ∆ιοίκησης 

( Γενικά έξοδα 

λειτουργίας κλπ)   

24.431,6 25.164,6 25.919,5 26.670,5 27.320,3 

Έξοδα γραφικής 

ύλης και εντύπων   
1.628,8 1.677,6 1.728,0 1.778,0 1.821,4 

∆ιάφορα αναλώσιµα   24.431,6 25.164,6 25.919,5 26.670,5 27.320,3 
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 

(β)   
799.062,3 811.057,0 818.570,6 826.056,4 832.589,5 

        

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & 

ΦΟΡΩΝ (γ)=(α-β)  

829.713,4 866.581,9 909.397,5 951.977,0 988.761,7 

Μείον :       

-τόκοι κατασκευαστ. 

περιόδου  
     

-τόκοι µακρ/µου 

δανείου νέας 

επενδύσεως  

23.299,6 21.088,9 18.792,0 16.405,5 13.926,0 

-τόκοι παλαιών 

δανείων  
57.000,0 57.000,0 57.000,0 57.000,0 57.000,0 

-τόκοι κεφαλαίου 

κίνησης   
     

- ∆όσεις leasing       

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & 

ΦΟΡΩΝ  

749.413,8 788.493,0 833.605,5 878.571,5 917.835,7 

Αποσβέσεις ( 

συνολικές )   
200.172,0 200.172,0 200.172,0 200.172,0 200.172,0 

        

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ 

ΦΟΡΩΝ  
549.241,8 588.321,0 633.433,5 678.399,5 717.663,7 

        

Μείον : φόρος 

εισοδήµατος 
 159.280,1 147.080,3 158.358,4 169.599,9 179.415,9 

                 

ΚΑΘΑΡΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  
389.961,7 441.240,8 475.075,2 508.799,6 538.247,8 

∆ΙΑΘΕΣΗ 

ΚΑΘΑΡΩΝ 

ΚΕΡ∆ΩΝ  

     

        

Μέρισµα  97.490,4 110.310,2 118.768,8 127.199,9 134.561,9 
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Αµοιβές ∆.Σ  19.498,1 22.062,0 23.753,8 25.440,0 26.912,4 

Αποθεµατικά  38.996,2 44.124,1 47.507,5 50.880,0 53.824,8 

Αδιάθετα κέρδη  58.494,3 66.186,1 71.261,3 76.319,9 80.737,2 

Λοιπά   175.482,8 198.558,3 213.783,8 228.959,8 242.211,5 

 

 

 

 

Πίνακας 8.6:διανοµή των κερδών της επιχείρησης και ο συντελεστής φορολογίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Κατηγορία  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 1ο έτος * 2ο ετος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος

Κέρδη προ φόρων 549.242 588.321 633.434 678.399 717.664

Υπόλοιπο φορολογηµένων κερδών 
προηγουµένων χρήσεων

0 389.962 441.241 475.075 508.800

Σύνολο κερδών προς διανοµή 549.242 978.283 1.074.674 1.153.475 1.226.463

29,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
159.280 147.080 158.358 169.600 179.416

Υπόλοιπο προς διάθεση 389.962 831.202 916.316 983.875 1.047.047

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως 
εξής:

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

38.996 83.120 91.632 98.387 104.705

Έκτακτα αποθεµατικά 

25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
97.490 207.801 229.079 245.969 261.762

Αµοιβές ∆.Σ 19.498 41.560 45.816 49.194 52.352

Υπόλοιπο κερδών εις νέο

233.977 498.721 549.790 590.325 628.228

Μερίσµατα πληρωτέα**** :

Τακτικό αποθεµατικό*** :

Μείον φόρος* εισοδήµατος κερδών 
χρήσης:
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Πίνακας 8.7: ανάλυση προβλεπόµενων δόσεων δανείου επένδυσης (€) 

 

 

Παρατηρείται ότι το Καθαρό Αποτέλεσµα είναι θετικό σε όλη την εξεταζόµενη 

περίοδο λειτουργίας της µονάδας µετά την επένδυση. Ο προβλεπόµενος κύκλος 

εργασιών της µονάδας παρουσιάζει µέση τιµή αύξησης της τάξης του 3% για την 

πρώτη πενταετία λειτουργίας της µονάδας µετά την υλοποίηση της επένδυσης. 

 

Το µικτό περιθώριο ανέρχεται σε 51%, αφού τα λειτουργικά έξοδα της µονάδας 

αφορούν το 49% του κύκλου εργασιών. ∆απάνες συντήρησης το πρώτο έτος 

λειτουργίας µετά τον εκσυγχρονισµό θεωρούµε ότι δεν θα υπάρχουν λόγω της 

πληρότητας της επένδυσης. 
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Πίνακας 8.8: οι αποσβέσεις που προκύπτουν µόνο από την υλοποίηση της 

επένδυσης . 

  ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ  (ΣΕ €) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Σ
Υ
Ν

Τ
Ε
Λ
Ε
Σ
Τ
Η

Σ
 

 Α
Π

Ο
Σ
Β
Ε
Σ
Η

Σ
 

ΑΞΙΑ ΠΡΟΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗ 
1ο έτος 2ο ετος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

ΚΤΙΡΙΑΚΑ  %       

992.800,0 6% 992.800,0 59.568,0 59.568,0 59.568,0 59.568,0 59.568,0 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
        

420.000,0 12% 420.000,0 50.400,0 50.400,0 50.400,0 50.400,0 50.400,0 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ  
        

28.000,0 12% 28.000,0 3.360,0 3.360,0 3.360,0 3.360,0 3.360,0 

 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΧΩΡΟΥ  

        

271.000,0 6% 271.000,0 16.260,0 16.260,0 16.260,0 16.260,0 16.260,0 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
        

588.200,0 12% 588.200,0 70.584,0 70.584,0 70.584,0 70.584,0 70.584,0 

ΣΥΝΟΛΟ               

2.300.000,0   2.300.000,0 200.172,0 200.172,0 200.172,0 200.172,0 200.172,0 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι οφειλές τραπεζών από υφιστάµενα δάνεια. 

Επισηµαίνεται ότι η εταιρεία έχει ήδη προβεί σε δανεισµό ύψους 1.000.000 € 

προκειµένου να καλύψει µέρος δαπανών που δεν εντάσσονται στο επενδυτικό 

σχέδιο εκσυγχρονισµού των παλαιών κλινών της µονάδας (90 κλίνες) και αφορούν 

την επέκτασή των υπολοίπων κλινών και δωµατίων. 

 

 

Πίνακας 8.9: πίνακας υφιστάµενων δανείων και εξυπηρέτηση αυτών (€) 
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8.2.3 Προβλεπόµενες Ροές Κεφαλαίου. 

 

Oι προβλεπόµενες ροές κεφαλαίου της µονάδας παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί. Οι ταµειακές ροές της µονάδας θα είναι θετικές σε όλη την εξεταζόµενη 

πενταετία και δεν παρουσιάζονται προβλήµατα χρηµατοδότησης από εξωτερικές 

πηγές (Τράπεζες, συγγενείς εταιρείες, κ.λ.π.). 

 

Πίνακας 8.10: προβλεπόµενες ροές κεφαλαίου της µονάδας 

Κυκλος εργασιών 

Π
ερ

ίο
δ
ο
ς 

σ
χ
εδ

ια
σ
µ
ο
ύ
 &

 

κ
α
τα

σ
κ
ευ

ή
ς 

1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 

Α. Εισροές             

1. Κέρδη προ 

αποσβέσεων 
 749.414 788.493 833.606 878.571 917.836

2. Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 690.000      

3. Μακροπόθεσµα 

δάνεια 
575.000      

3α Κεφάλαιο κίνησης 45.757      

4. Πιστώσεις 

προµηθευτών παγίων 
      

5. Ενισχύσεις ∆ηµοσίου  

   (επιχορήγη και 

επιδότηση τόκων) 

1.035.000      

6. Πώληση παγίων       

ΣΥΝΟΛΟ  Α 2.345.757 749.414 788.493 833.606 878.571 917.836

Β. Εκροές       

∆απάνες επένδυσης 2.300.000      

 Χρεωλύσια  νέου 

επενδυτικού δανείου 
 56.684 58.895 61.192 63.578 66.058

Χρεωλύσια παλαιών 

µακροπόθεσµων 

δανείων 

 111.111 111.111 111.111 111.111 111.111

Φόροι εισοδήµατος  159.280 147.080 158.358 169.600 179.416

Μερίσµατα  97.490 110.310 118.769 127.200 134.562

Αµοιβές ∆.Σ.  19.498 22.062 23.754 25.440 26.912

Λοιπές εκροές  272.973 308.869 332.553 356.160 376.773
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ΣΥΝΟΛΟ Β 2.300.000 717.037  758.327  805.736  853.089  894.833 

Μεταβολή Κεφαλαίου 

Κίνησης (Α-Β ) 45.757 32.377 30.166 27.869 25.483 23.003 

 

8.2.4 Ταµειακές Ροές. 

 

Oι ταµειακές ροές της µονάδας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Για τη 

διερεύνηση της αποδοτικότητας των συνολικών κεφαλαίων υπολογίστηκε ο 

Συντελεστής Εσωτερικής Απόδοσης (IRR) και στην συνέχεια η Καθαρά Παρούσα 

Αξία (NPV). 

 

Οι ταµειακές ροές υπολογίζονται αφαιρώντας τις προβλεπόµενες ταµειακές ροές 

της µονάδας εφόσον υλοποιηθεί η επένδυση, από τις ταµειακές ροές τις µονάδας 

εάν δεν υλοποιούνταν η συγκεκριµένη επένδυση εκσυγχρονισµού. 

 

Στην περίπτωση που δεν υλοποιούνταν η επένδυση είναι βέβαιο ότι τα 

αποτελέσµατα προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων θα κατέληγαν µετά την 

πενταετία σε αρνητικά µεγέθη. 

 

 Όµως για στον υπολογισµό του πίνακα µετά το 5ο έτος έχει τιµή µηδέν, ενώ από 

το 1ο έτος έως και το 5ο έτος το εν λόγω αποτέλεσµα παρουσιάζει πτωτική τάση. 

Αυτό γίνεται διότι όπως είναι λογικό το ξενοδοχείο σε περίπτωση που δεν 

εκσυγχρονιστεί δεν θα µπορεί να «πουλήσει» τις υπηρεσίες της σε τιµές ικανές για 

να έχει κερδοφόρα αποτελέσµατα. 

 

Η µη υλοποίηση της επένδυσης δεν θα επηρεάσει µόνο τις τιµές πώλησης αλλά και 

τα επίπεδα της πληρότητας της µονάδας.  

 

Η τιµή του IRR των συνολικών κεφαλαίων εµφανίζεται ικανοποιητική, αφού 

ανέρχεται σε 36,8%, ενώ η τιµή της NPV ανέρχεται περίπου σε 5,8 εκατ. €. 

Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω δείκτες εκτιµήθηκαν για δεκαετία µε προεξοφλητικό 

επιτόκιο 2,5%. Επίσης θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας και το µέγεθος της 

επένδυσης το οποίο θεωρείται µεγάλο µεν αλλά αναπόφευκτο δε για τέτοιου είδους 

ξενοδοχειακέςµονάδες. 

 

Πίνακας 8.11: ταµειακές ροές 
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Ε Τ Η   Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 
ΕΙΣΡΟΕΣ (Α1)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ

829.713 € 866.582 € 909.398 € 951.977 € 988.762 € 988.762 € 988.762 € 988.762 € 988.762 € 988.762 €

ΕΚΡΟΕΣ (Β1)

∆απάνες επένδυσης 2.300.000 €

∆απάνες κεφαλαίου κίνησης 45.757 €

Σύνολο (Β)  2.345.757 €

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (Γ1=Α1-Β1) -2.345.757 € 829.713 € 866.582 € 909.398 € 951.977 € 988.762 € 988.762 € 988.762 € 988.762 € 988.762 € 988.762 €

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ

ΕΙΣΡΟΕΣ (Α2)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΕΚΡΟΕΣ (Β2)
∆απάνες επένδυσης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

∆απάνες κεφαλαίου κίνησης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Σύνολο (Β)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (Γ2=Α2-Β2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

∆ΙΑΦΟΡΑ Γ1-Γ2 -2.345.757 829.713 866.582 909.398 951.977 988.762 988.762 988.762 988.762 988.762 988.762

IRR 36,8%
NPV 5.784.843
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8.3 Συµπεράσµατα. 

 

Συµπερασµατικά µετά την αναλυτική περιγραφή της επένδυσης προκύπτει ότι : 

 

1. Η σχεδιαζόµενη επένδυση της ξενοδοχειακής µονάδας κρίνεται απαραίτητη 

προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα ξενοδοχείο µε αναβαθµισµένες 

παρεχόµενες υπηρεσίες σε σχέση µε τα υφιστάµενα ξενοδοχεία της 

Αλοννήσου προκειµένου να προσελκύσει τουρίστες υψηλού εισοδήµατος.  

 

2. Ο µέτοχος της Εταιρείας είναι έµπειρος επιχειρηµατίας µε ικανά και έµπειρα 

στελέχη στις τουριστικές επιχειρήσεις που θα διαχειριστούν αποτελεσµατικά 

την ξενοδοχειακή µονάδα.  

 

3. Η απόφασή του να επενδύσει στην συγκεκριµένη επένδυση, στηρίζεται στις 

ευοίωνες µακροχρόνιες προβλέψεις για την εξέλιξη των ειδικών µορφών 

τουρισµού στον Ελληνικό χώρο και προβλέπουν την επέκταση των εσόδων 

των ξενοδοχειακών τους µονάδων καθώς και την επιµήκυνση της 

λειτουργίας αυτών µε την καθετοποίηση των παρεχόµενων προσφορών. 

 

4. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα, τα οποία είναι άκρως ρεαλιστικά, 

αποδεικνύουν ότι η επένδυση θα είναι κερδοφόρα για τους επιχειρηµατίες. 

 

5. Επισηµαίνεται ότι στην επένδυση αυτή θα εργάζονται 39 άτοµα. 

 

6. Τέλος το έργο αυτό θα προσδώσει µεγάλη φήµη και θ’ αναβαθµίσει την 

εικόνα του Ελληνικού Τουρισµού αποτελώντας πόλο έλξης υψηλής 

ποιότητας τουριστών. 

 

Ο τουρισµός ανέκαθεν αποτελούσε  κύριο κλάδο της οικονοµικής και πολιτιστικής 

δραστηριότητας σε όλες τις χώρες του κόσµου, µέχρι και  την περασµένη δεκαετία 

όπου διεθνοποιήθηκε ριζικά. 

 

Ειδικότερα για µια χώρα όπως είναι η Ελλάδα µε τα µεγάλα πλεονεκτήµατα έναντι 

των ανταγωνιστών της, (τις κλιµατολογικές της συνθήκες, τη µεγάλη ηλιοφάνεια 

και τις χιλιάδες παραλίες της που απλώνονται σε µήκος 16.000 χλµ.), ο τουρισµός 

αποτελεί µια από τις βασικότερες πηγές  πλούτου. Ο Ελληνικός τουρισµός έχει 
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σηµειώσει εντυπωσιακή ανάπτυξη τα τελευταία 30 χρόνια µε θετική επίδραση στην 

οικονοµία της χώρας, ενώ υπάρχουν δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη.  

 

Οι ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, µε τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών οι 

οποίες θα προκύψουν κύρια µε τον εκσυγχρονισµό των ξενοδοχειακών µονάδων, 

θα προσελκύσουν µεγαλύτερο αριθµό τουριστών, µε ακόµα µεγαλύτερα οφέλη για 

την Εθνική Οικονοµία. 

 

Πρέπει να τονιστεί ότι ειδικά για την Ελλάδα ο τουρισµός: 

-Συνεισφέρει µε ποσοστό 8% - 10% στη διαµόρφωση του Ακαθάριστου Εθνικού 

Προϊόντος. 

-Αποτελεί σηµαντική πηγή συναλλάγµατος της Εθνικής Οικονοµίας αποφέροντας 

άνω των 5 δισ. δολαρίων . 

-Απασχολεί µονίµως 320.000 έως 360.000 εργαζόµενους και προσφέρει πρόσθετο 

εισόδηµα σε άλλες 200.000 εργαζόµενους τουλάχιστον. 

-Προάγει την κατανάλωση των τοπικά παραγόµενων γεωργικών και βιοµηχανικών 

προϊόντων. 

-Συνεισφέρει ποικιλοτρόπως, άµεσα και έµµεσα, στα δηµόσια ταµεία (φορολογία, 

Φ.Π.Α, αξία ακινήτων, αντικειµενικά κριτήρια στις τουριστικές περιοχές  κ.λ.π.). 

 

Η συµβολή του τουρισµού στην οικονοµία κάθε χώρας είναι γνωστή και 

αδιαµφισβήτητη. Ειδικότερα ο ελληνικός τουρισµός πρέπει να επικεντρωθεί άµεσα 

στην επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου ικανοποίησης του επισκέπτη, σε 

συνδυασµό µε την προστασία και  την συνετή χρήση των φυσικών και ιστορικών 

πόρων της χώρας.  

Οι ωφέλειες που προκύπτουν από την υλοποίηση του παρόντος επενδυτικού 

σχεδίου αφορούν:  

� -στη διασφάλιση των υφιστάµενων αλλά και στη δηµιουργία νέων θέσεων 

εργασίας 

� -στην αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, αφού το 

ξενοδοχείο µετά την επένδυση θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις των πελατών του 

� -στην αύξηση της τουριστικής κίνησης µέσω της σύναψης συµφωνιών µε 

tour operators τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού 

� -στην αύξηση της εισοδηµάτων της περιοχής λόγω της τουριστικής κίνησης.
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