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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

1.1 Βασική Ιδέα και Ιστορικό του Προγράμματος

Με την παρούσα μελέτη σκοπιμότητας διερευνάται η περίπτωση ίδρυσης ενός

σύγχρονου τουριστικού λιμένα στο Νομό Φθιώτιδας και συγκεκριμένα στην περιοχή

των Καμένων Βούρλων. Οι ιδρυτές της επένδυσης είναι οι κ.κ. Γεώργιος Μίχος και

Αθανάσιος Φιλιππαίος, οι οποίοι αμφότεροι διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο

των τουριστικών λιμένων.

Η συγκεκριμένη επένδυση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί με στόχο την

τουριστική αξιοποίηση της περιοχής μέσω της δυναμικής προβολής μιας μαρίνας η

οποία πρόκειται να αποτελεί ένα ξεχωριστό σημείο συνάντησης για κάθε απαιτητικό

επισκέπτη.

1.2 Ανάλυση Αγοράς και Θεμάτων Μάρκετινγκ

Η λειτουργία της υπό σύσταση μαρίνας εντάσσεται στα πλαίσια του θαλάσσιου

τουρισμού και πιο συγκεκριμένα στον υποκλάδο των τουριστικών λιμένων που

αποτελούν  εγκαταστάσεις θαλάσσιου τουρισμού οι  οποίες  είναι αναγκαίες για  τον

προσωρινό ή μόνιμο ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής και κρουαζιερόπλοιων. Ως

βασικός παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τη ζήτηση για υπηρεσίες τουριστικών

λιμένων, θεωρείται ο θαλάσσιος τουρισμός και ειδικότερα το yachting και οι

κρουαζιέρες.

Το yachting στην Ελλάδα εμφανίζει μια ανοδική πορεία κυρίως έως το 2009 και

εμφανίζεται να είναι εξαιρετικά δημοφιλές περισσότερο στους  αλλοδαπούς και

λιγότερο στους Έλληνες λόγω και των τελευταίων φορολογικών μέτρων της πολιτείας

σε βάρος των κατόχων σκαφών αναψυχής.
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Το 2009 καταχωρήθηκαν στα βιβλία μικρών σκαφών των διαφόρων λιμενικών

υπηρεσιών της χώρας 7.223 νέα σκάφη με μήκος έως 12 μέτρα (μείωση 22,1% σε

σχέση με το 2008), ενώ εκτιμάται ότι σήμερα στις ελληνικές θάλασσες πλέουν περίπου

4.000 επαγγελματικά τουριστικά σκάφη.

Η Kamena Vourla Marine O.E. σκοπεύει να ικανοποιήσει και να προσεγγίσει

καταναλωτές σκαφών αναψυχής που θα επωφεληθούν ένα άριστο συνδυασμό

υψηλού επίπεδου υπηρεσιών με ικανοποιητικό κόστος ελλιμενισμού, συντήρησης και

διαχείμασης τουριστικών σκαφών  έναντι  των ανταγωνιστικών μαρινών. Η αγορά

στόχος της υπό μελέτη μαρίνας θα είναι τόσο αλλοδαποί τουρίστες όσο και Έλληνες.

Αρχικός στόχος της Kamena Vourla Marine O.E αποτελεί η πληρότητα κατά 45 % στα

μόνιμα σκάφη, 18% και 2,8 στα προσωρινά σκάφη για την υψηλή και τη χαμηλή σεζόν

αντίστοιχα, η διαχείμαση στη στεριά 25 σκαφών αναψυχής καθώς και η ενοικίαση

τουλάχιστον τριών χώρων της μαρίνας. Βάσει των παραπάνω οι συνολικές  πωλήσεις

κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της μαρίνας αναμένεται να ανέλθουν σε 531.850€ ενώ

το αντίστοιχο  κόστος των συνολικών εξόδων μάρκετινγκ θα είναι 23.700€.

1.3 Πρώτες Ύλες και άλλα Εφόδια

Κύριες πρώτες ύλες για την εκμετάλλευση και διαχείριση της μαρίνας δεν υφίστανται

καθώς οι φυσικοί όρμοι-κολπίσκοι, το νερό της τοποθεσίας που έχει επιλεχθεί  είναι οι

πρώτες ύλες για την κατασκευή της. Ωστόσο κρίσιμη είναι η επιλογή των υλικών των

άλλων εφοδίων που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της μαρίνας όπως ενδεικτικά

το νερό, ο ηλεκτρισμός, τα υλικά ασφάλειας και πυρόσβεσης, ανταλλακτικά, οι στολές

εργασίες που το κόστος υπολογίζεται σε 66.380€ κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας

της μαρίνας.

1.4 Μηχανολογικά και Τεχνολογία

Η κατασκευή των θαλάσσιων και κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και η επιλογή  και

εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε με γνώμονα την επίτευξη της
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καλύτερης αναλογίας στη σχέση ποιότητα-ασφάλεια-τιμή και την όσο δυνατόν

πληρέστερη ανταπόκριση τους στους στόχους της υπό μελέτη μαρίνας. Το κόστος του

μηχανολογικού εξοπλισμού  ανέρχεται σε 1.314.500€, ενώ τα έργα πολιτικού

μηχανικού για τον περιβάλλοντα χώρο, την κατασκευή κτιριακών υποδομών, λιμενικών

και θαλάσσιων έργων αποβλέπουν στην εύρυθμη λειτουργία όλων των επιμέρους

τμημάτων της μονάδας και το κόστος τους υπολογίζεται σε 3.700.000€.

1.5 Οργάνωση της Μονάδας και Γενικά Έξοδα

Η επιχείρηση διοικείται από τη Γενική Διεύθυνση της μονάδας, στην οποία υπάγονται

το τμήμα Προσωπικού, η Οικονομική Διεύθυνση, το τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, το

τμήμα Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, το τμήμα Λιμενικών Υπηρεσιών και το

τμήμα Καθαρισμού. Κάθε ένα από τα προαναφερθέντα τμήματα θα αποτελείται από

συγκεκριμένες υποδιευθύνσεις συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, προκειμένου να

επιτευχθεί καλύτερος συντονισμός δραστηριοτήτων στην επιχείρηση. Στη συνέχεια,

εντοπίσαμε τα κύρια κέντρα κόστους της επιχείρησης τα οποία είναι: τα κέντρα κόστους

Διοίκησης και Χρηματοοικονομικών, Υποστήριξης-Εξυπηρέτησης και τέλος Λιμενικών

Υπηρεσιών.

Τέλος, τα γενικά έξοδα της επιχείρησης επιμερισμένα σε Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα,

και Διοικητικά Γενικά Έξοδα, θα ανέλθουν σε 53.000€ για το πρώτο έτος της

λειτουργίας της.

1.6 Ανθρώπινοι Πόροι

Για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης είναι απαραίτητη η πρόσληψη κατά την

προπαραγωγική φάση των υπαλλήλων της διοικητικής υποστήριξης ένα

δεκαπενθήμερο πριν την έναρξης της λειτουργίας της μαρίνας, διάστημα κατά το οποίο

πρόκειται να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη εκπαίδευση των υπαλλήλων αυτών ενώ

στο τέλος της εν λόγω φάσης  είναι απαραίτητο να γίνει και η σχετική ενημέρωση του

υπολοίπου προσωπικού για το ακριβές περιεχόμενο των καθηκόντων τους,

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επιχείρηση είναι πλήρως προετοιμασμένη, ώστε να
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ξεκινήσει την λειτουργία της. Στο στάδιο αυτό υπολογίστηκε ότι το κόστος για την

προσέλκυση, επιλογή, κατάρτιση και εκπαίδευση αυτών ανέρχεται σε 4.145€, ενώ για

την πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών της επιχείρησης και την συνακόλουθη εύρυθμη

λειτουργία της, εκτιμάται πως πρέπει να απασχολούνται συνολικά 11 άτομα, των

οποίων το ετήσιο κόστος κατά το πρώτο έτος θα ανέρχεται σε 87.750€.

1.7 Τοποθεσία – Χώρος Εγκατάστασης – Περιβάλλον

Η περιοχή που επιλέγεται για την ανέγερση της νέας μαρίνας βρίσκεται στο νομό

Φθιώτιδας, στην περιοχή των Καμένων Βούρλων, κυρίως λόγω της γειτνίασης της  με

τουριστικές περιοχές, νησιά και με κεντρικούς οδικούς άξονες, τη διαθεσιμότητα

κατάλληλων συνθηκών ύδρευσης και τα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής

ενέργειας.

Ως χώρος ανεγέρσεως της μονάδας έχει επιλεγεί οικόπεδο 40.000τ.μ. χερσαίων

εγκαταστάσεων, από τα οποία θα οικοδομηθούν 1.125τ.μ. ενώ οι θαλάσσιες

εγκαταστάσεις θα ανέρχονται σε 60.000τ.μ. συνολικής αξίας 4.000.000€, το οποίο

ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του επενδυτικού σχεδίου.

Τέλος, όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος η Kamena Vourla Marine O.E.

δεν αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες, ενώ η διεύθυνση

της επιχείρησης είναι αποφασισμένη με την περιβαλλοντική της πολιτική και την

οικολογική της ευαισθησία να το προστατεύει σαν ένα υψηλής αξίας περιουσιακό της

στοιχείο.

1.8 Προγραμματισμός Εκτέλεσης Έργου

Η σύσταση της εταιρείας, η λήψη αδειών, τα λεπτομερή μηχανολογικά σχέδια, τα έργα

πολιτικού μηχανικού, η στρατολόγηση και η εκπαίδευση του προσωπικού, η αγορά του

οικοπέδου είναι μερικές από τις εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν από

την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης. Για το συνεχή έλεγχο όλων αυτών των

εργασιών ορίστηκε συγκεκριμένη ομάδα επίβλεψης και εκτέλεσης του έργου καθώς
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επίσης και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου

διάρκειας 12 μηνών συνολικά. Υπολογίζεται με βάσει το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

ότι η μονάδα θα αρχίσει τη λειτουργία της από τον Ιανουάριο του 2014.

Το κόστος εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου μέχρι και την ημέρα έναρξης της

λειτουργίας της μονάδας, που περιλαμβάνει τη διαχείριση του έργου, τη στρατολόγηση

των εργαζομένων, τα νομικά έξοδα, τις δαπάνες για εξασφάλιση κεφαλαίων κ.ά. θα

ανέλθει σε 51.145 €.

1.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αξιολόγηση της Επένδυσης

Το απαιτούμενο κόστος Πάγιου Ενεργητικού της επιχείρησης ανέρχεται στα 9.162.645€

και το απαιτούμενο Κεφάλαιο Κίνησης στα 112.137€. Συνεπώς, το συνολικό Κόστος

Επένδυσης είναι 9.274.782€.

Το κεφάλαιο αυτό θα προέρχεται από κρατική επιχορήγηση (50%, ήτοι 4.637.391)

λόγω της υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στο Αναπτυξιακού Νόμου 4146/2013,

μετοχικό κεφάλαιο (35%, ήτοι 3.246.174€) και τραπεζικό δανεισμό (15%, ήτοι

1.391.217€). Το συνολικό Κόστος Παραγωγής το χρόνο εκκινήσεως θα είναι 438.336€.

Τα Καθαρά Κέρδη της επιχείρησης για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της (2014)

αναμένεται να είναι 66.154€, ενώ το τελευταίο έτος της υπό εξέταση περιόδου (2020)

αναμένεται να φτάσουν τα 432.199€.

Εν συνεχεία προχωρήσαμε στην χρηματοοικονομική αξιολόγηση της επένδυσης με τις

μεθόδους Επανείσπαξης του Κόστους Επένδυσης, του Απλού Συντελεστή Απόδοσης

Κεφαλαίου, της Καθαρής Παρούσας Αξίας, του Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης τα

αποτελέσματα των οποίων δεν ήταν ενθαρρυντικά με αποτέλεσμα η προτεινόμενη

επένδυση να κρίνεται ότι πρέπει να γίνει μη αποδεκτή, καθώς η χρηματοοικονομική

αξιολόγησή της βάσει όλων των μεθόδων που προηγήθηκαν συνηγορούν στην μη

ελκυστικότητά της .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2.1 Περιγραφή της Ιδέας του Επενδυτικού Σχεδίου

2.1.1 Σύντομη Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου

Η παρούσα προμελέτη, έχει ως στόχο τον έλεγχο της σκοπιμότητας ίδρυσης ενός

σύγχρονου τουριστικού λιμένα στο νομό Φθιώτιδας στην περιοχή των Καμένων

Βούρλων. Σκοπός της επιχείρησης είναι η παροχή υπηρεσιών ποιότητας σε ένα χώρο

υψηλών προδιαγραφών, με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον.

2.1.2 Ταυτότητα του Επενδυτικού Σχεδίου

Η υπό σύσταση μονάδα παραγωγής πρόκειται να λάβει τη νομική μορφή και τα

χαρακτηριστικά μιας Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.). Η επωνυμία της επιχείρησης, η

οποία θα οριστεί από το καταστατικό ίδρυσής της, θα είναι Κamena Vourla Marine O.E.

και η έδρα της θα βρίσκεται στο Νομό Φθιώτιδας.

2.2 Ιδρυτές & Ιστορικό του Επενδυτικού Σχεδίου

2.2.1 Ιδρυτές του Επενδυτικού Σχεδίου

Ιδρυτές της θα είναι οι κ.κ. Γεώργιος Μίχος και Αθανάσιος Φιλιππαίος, οι οποίοι

αμφότεροι διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο των τουριστικών λιμένων. Κάθε
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ένας από τους προαναφερθέντες κυρίους κατέχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της

εταιρείας. Ο κος Μίχος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης.

Ο κος Μίχος είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής Επιστήμης με μεταπτυχιακές

σπουδές πάνω στα Οικονομικά και τα Ναυτιλιακά. Επίσης, είναι μεγαλομέτοχος της

εταιρείας ΟMIKRON Anaptixis Α.Ε και κατοικεί στο Δήμο Αλίμου του Νομού Αττικής.

Ο κος Αθανάσιος Φιλιππαίος είναι διακεκριμένος επιχειρηματίας στην ευρύτερη

περιοχή της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας που χαίρει της εκτίμησης του επιχειρηματικού

κόσμου και της τοπικής κοινωνίας . Σπούδασε στο London School of Economics και

διαθέτει πολύχρονη πείρα πάνω στον τομέα διοίκησης και επιχειρηματικής διαχείρισης

στον κλάδο. Είναι μέτοχος και αυτός της ΟMIKRON Anaptixis Α.Ε. και συνεργάτης του

κ. Μίχου.

Η ΟMIKRON Anaptixis Α.Ε. εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών,

είναι εταιρεία συμμετοχών και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, επένδυση και

διαχείριση ακινήτων στην Ελλάδα και στη Νοτιανατολική Ευρώπη.

2.2.2 Ιστορική Εξέλιξη του Επενδυτικού Σχεδίου

Τον  Αύγουστο του 2011 εκδηλώθηκε για πρώτη φορά το ενδιαφέρον των κ.κ.

Φιλιππαίου και Μίχου για την ίδρυση ενός σύγχρονου τουριστικού λιμένα στα Καμένα

Βούρλα του Νομού Φθιώτιδας και παράλληλα πραγματοποιήθηκε η πρώτη επαφή

μεταξύ των υποψήφιων ιδρυτών και των μελετητών.  Εν συνεχεία, ανατέθηκε επισήμως

στο αρμόδιο γραφείο μελετών η παρούσα μελέτη σκοπιμότητας με προθεσμία

παράδοσης 30 Νοεμβρίου του 2012.

2.3 Μελέτη Σκοπιμότητας

2.3.1 Φορέας Εκπόνησης της Μελέτης
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Την παρούσα μελέτη σκοπιμότητας ανέλαβε να φέρει εις πέρας η εταιρεία μελετών και

ερευνών CMT Προοπτική και συγκεκριμένα, η ειδική ομάδα του τμήματος μελέτης

τουριστικών λιμένων. Επιβλέπων κατασκευής του έργου (project manager) θα είναι ο

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός κ. Αλέξανδρος Κατσουλάρης.

Η εταιρεία C.M.T. Προοπτική Ε.Π.Ε, ιδρύθηκε το 1992 από στελέχη με υψηλή

τεχνογνωσία και πολυετή διευθυντική εμπειρία στην συμβουλευτική και οργανωτική

υποστήριξη δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών. Οι δραστηριότητες της εταιρείας

προσανατολίζονται στην παροχή συμβουλευτικών, μελετητικών, ερευνητικών,

εκπαιδευτικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών διοίκησης έργων. Βασικό πεδίο

εφαρμογής των υπηρεσιών αυτών είναι οι τομείς της Τοπικής και Περιφερειακής

Ανάπτυξης, ο Τομέας της Υγείας και της Κοινωνικής Πολιτικής. Παράλληλα, με την

δημιουργία του τμήματος multimedia εφαρμογών, η εταιρεία εισήλθε δυναμικά στον

τομέα των Νέων Τεχνολογιών με έμφαση στην διαχείριση περιεχομένου, την

διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και την παραγωγή εκπαιδευτικών και

πολιτιστικών προϊόντων σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή.

Η τεχνογνωσία του στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας δοκιμάζεται καθημερινά με

ανάληψη έργων για λογαριασμό πελατών τόσο του Δημόσιου αλλά και του Ιδιωτικού

τομέα. Μάλιστα, η πολυετής εμπειρία της εταιρείας δεν περιορίζεται μόνο στην

ανάληψη έργων στον ελληνικό χώρο, αλλά επεκτείνεται και εκτός αυτού με την

ανάληψη έργων για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλων φορέων του

εξωτερικού. Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον η εταιρεία διαδραματίζει έναν

πρωταγωνιστικό ρόλο. Έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης, προσαρμόζεται στις ανάγκες

του εκάστοτε πελάτη καθώς επίσης και στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε έργου που

αναλαμβάνει.

Η εταιρεία κατασκευής και υλοποίησης της μελέτης ορίζεται η Ελληνική Ναυτιλιακή

Α.Ε., με Γενικό Διευθυντή τον κ. Κώστα Χριστοδούλο. Ο κ. Κώστας Χριστοδούλου είναι

κάτοχος Bsc. Computer Science από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και MCSE και έχει

μεγάλη εμπειρία στον προγραμματισμό λογισμικών, έχοντας συνεργαστεί με μεγάλες

εταιρείες του χώρου.

Η Ελληνική Ναυτιλιακή A.Ε. είναι μία εταιρεία που ασχολείται με το Yachting και με

δραστηριότητες που έχουν σχέση με τη θάλασσα. Ιδρύθηκε το 1993 από άτομα με

πολυετή πείρα και πολύ μεράκι στο χώρο αυτό και έχει να παρουσιάσει ένα πλούσιο
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και ποιοτικό έργο: Μία από τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η Σχολή

Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης Μακεδονίας - Θράκης (αναγνωρισμένη από τη Γενική

Γραμματεία Αθλητισμού και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας).

Η διοργάνωση ιστιοπλοϊκών εκδρομών είναι άλλος ένας τομέας στον οποίο η εταιρεία

μας έχει μεγάλη παράδοση. Κάθε χρόνο οργανώνουμε ταξίδια στο Αιγαίο και Ιόνιο

Πέλαγος, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε εκατοντάδες ανθρώπους από την Ελλάδα και το

εξωτερικό να γνωρίσουν πανέμορφα μέρη, γραφικά χωριουδάκια και ερημικές

παραλίες με καταγάλανα νερά, που μόνο με ιστιοπλοϊκό σκάφος μπορεί κανείς να

επισκεφθεί. Παράλληλα, η εταιρεία μας έχει τμήμα ναυλώσεων σκαφών bareboat ή με

καπετάνιο, με σκάφη αξιόπλοα και πλήρως εξοπλισμένα με την πιο σύγχρονη

τεχνολογία. Τέλος, η εταιρεία έχει ένα δίκτυο έμπειρων συνεργατών που ειδικεύονται

στο σχεδιασμό και κατασκευή μαρίνων. Η Ελληνική Ναυτιλιακή A.Ε. δραστηριοποιείται

στο χώρο του Yachting από το 1993, ενώ αρκετά από τα άτομα που τη στελεχώνουν

βρίσκονται πάνω από τριάντα χρόνια κοντά στη θάλασσα, ο καθένας σε διαφορετικό

τομέα, ώστε όλοι μαζί να καλύπτουν τις ανάγκες και προϋποθέσεις ενός σωστού

λιμενικού σχεδιασμού.

Η εταιρεία έχει συλλέξει πληροφορίες για πολλές περιοχές της Ελλάδος που αφορούν

τα θαλάσσια τοπικά ρεύματα, τον κυματισμό, τη διεύθυνση και ένταση των

επικρατέστερων και ισχυρότερων ανέμων, τις ιδιαίτερες μικροκλιματολογικές συνθήκες

της κάθε περιοχής, αεροφωτογραφίες, στατιστικές μελέτες, τις ελλείψεις και τις ανάγκες

της περιοχής και γενικά όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα προκειμένου να

κατασκευαστούν νέοι, ασφαλείς χώροι ελλιμενισμού ή να βελτιωθούν οι ήδη

υπάρχοντες. Η Ελληνική Ναυτιλιακή A.Ε. δίνοντας έμφαση σε πλωτές κατασκευές

(ντόκους, κυματοθραύστες, προβλήτες-εξέδρες κ.λπ.), που όχι μόνο προστατεύουν τα

σκάφη και αυξάνουν τις θέσεις ελλιμενισμού, αλλά ταυτόχρονα δεν αλλοιώνουν το

περιβάλλον και παράλληλα συνεργαζόμενη με συμβούλους, μελετητές και

κατασκευαστές με πολύχρονη εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι σε θέση να

προσφέρει για κάθε ξεχωριστή περίπτωση:

 Μελέτη σκοπιμότητας για την πιο ιδανική λύση.

 Σχεδιασμό και κατασκευή νέων σύγχρονων λιμενικών έργων.

 Σχεδιασμό βελτίωσης των ήδη υπαρχόντων λιμανιών.

 Επίβλεψη κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου.
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2.3.2 Φορέας που Παρήγγειλε τη Μελέτη

Η υπό εξέταση μελέτη εκπονήθηκε για λογαριασμό της υπό ίδρυσης επιχείρησης

Kamena Vourla Marine O.E., κατόπιν παραγγελίας των κ.κ. Φιλιππαίου και Μίχου,

προκειμένου να διαπιστωθεί η σκοπιμότητα και κατ΄ επέκταση, η βιωσιμότητα της εν

λόγω επένδυσης.

2.4 Κόστος Εκπόνησης της Μελέτης και των Σχετικών Ερευνών

Με βάση τις εκτιμήσεις των υπευθύνων για την εκπόνηση της μελέτης, υπολογίζεται ότι

απαιτούνται εννέα (09) μήνες για την πλήρη σύνταξή της, ενώ το κόστος της θα ανέλθει

στα 22.000€. Παράλληλα, το κόστος εκπόνησης της μελέτης συνοδεύεται και από

συμπληρωματικά έξοδα, όπως τα έξοδα για τις προπαρασκευαστικές έρευνες, τις

μελέτες υποστήριξης και διάφορα άλλα λοιπά έξοδα. Όλα τα παραπάνω έξοδα

συγκεντρώνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 2.1

Κόστος Προεπενδυτικών Μελετών και Ερευνών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ (€)

Μελέτη Σκοπιμότητας 15.000

Έρευνες Αγοράς - Ταξίδια 4.000

Μελέτες Υποστήριξης 2.000

Λοιπά Έσοδα 1.000

ΣΥΝΟΛΟ 22.000
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ & MARKETING

3.1 Ορισμός της Αγοράς και Ανάλυση της Δομής της

3.1.1 Ιστορική εξέλιξη του Θαλάσσιου Τουρισμού στην Ελλάδα

Η  Ελλάδα είναι χώρα  με  μακρά ναυτική παράδοση. Ο θαλάσσιος τουρισμός της

άρχισε να αναπτύσσεται τη δεκαετία του 60 ενώ, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια άρχισε

να εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς (www.greektourism.gr/θαλάσσιος τουρισμός).

Σύμφωνα με την κλαδική μελέτη “Τουριστικοί Λιμένες 2010” της ΙCAP η θέση της και η

μορφολογία της συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών με

αποτέλεσμα να διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους

παγκοσμίως.  Με  βάση τα  στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), η

δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου από πλοία 100  ΚΟΧ και άνω ανήλθε το

Δεκέμβριο του 2009  σε 2.112 πλοία συνολικής ολικής χωρητικότητας 41,3  εκατ.

κόρων. Σύμφωνα δε με τα στοιχεία του βρετανικού νηογνώμονα (Lloyd’s Register of

Shipping / Φεβρουάριος 2009), σε διεθνές επίπεδο οι Έλληνες ελέγχουν σε αριθμό

πλοίων το 8,2% του παγκόσμιου στόλου, αντιπροσωπεύοντας το 13,2% της

παγκόσμιας χωρητικότητας (gt)  και  το 15,2% της μεταφορικής ικανότητας (dwt) του

παγκόσμιου στόλου.

Σύμφωνα με κλαδική μελέτη της εταιρείας ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε, ο

θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική μορφή εναλλακτικού τουρισμού για

την Ελλάδα καθώς συμβάλλει 4% περίπου στο ΑΕΠ της. Ωστόσο παράγοντες του

εξεταζόμενου κλάδου  όπως το θεσμικό πλαίσιο, η φορολογία και η οικονομική ύφεση

δεν συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. Εντούτοις,

υπάρχουν σημαντικά περιθώρια  περαιτέρω  ανάπτυξης του  θαλάσσιου τουρισμού

λόγω  των  ήπιων  καιρικών  συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας, του μεγάλου

μήκους των ακτών, της καθαρότητας των θαλασσών, του στόλου των σκαφών, των

σχετικά μικρών ναυτικών κινδύνων  που επιφυλάσσουν οι ελληνικές θάλασσες αλλά και

της άρσης του cabotage στο κλάδο της κρουαζιέρας που ίσως αποτελέσει καινούρια

εποχή για τον κλάδο, καθώς αναπτύσσεται με ραγδαίο ρυθμό στην Ευρώπη. Με τον

όρο cabotage εννοούμε το νόμο που απαγορεύει σε ξένες εταιρίες κρουαζιερόπλοιων
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(με ξένη σημαία) να επιβιβάσουν και να αποβιβάσουν κόσμο στην Ελλάδα,

παρέχοντας αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

από πλοία ελληνικής σημαίας και ελληνικής πλοιοκτησίας.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη της ICAP, ο θαλάσσιος τουρισμός άρχισε να

αναπτύσσεται κατά  τη δεκαετία  του 1960.  Οι πρώτες μαρίνες δημιουργήθηκαν το

1963  στη Βουλιαγμένη, το 1966  στη Ζέα και το 1973  στην Αρετσού της

Θεσσαλονίκης. Επίσης κατασκευάσθηκαν 65   σταθμοί ανεφοδιασμού θαλαμηγών σε

όλη τη χώρα για τον εφοδιασμό των τουριστικών πλοίων με  καύσιμα, νερό και άλλα

εφόδια. Τα έργα αυτά πραγματοποιήθηκαν από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού

(Ε.Ο.Τ.) σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το Υπουργείο

Οικονομικών και τον Β.Ν.Ο.Ε. ο οποίος αργότερα μετονομάστηκε σε Ν.Ο.Ε. (Ναυτικός

Όμιλος Ελλάδος). Το 1981 άρχισε η εκπόνηση του Σχεδίου Εθνικού Συστήματος

Λιμένων Αναψυχής (Σ.Ε.ΣΥ.Λ.Α.), το οποίο προέβλεπε ένα δίκτυο από 34 μαρίνες, 106

σκάλες και 250  αγκυροβόλια με συνολικά 15.000 θέσεις ελλιμενισμού. Ωστόσο, το

σχέδιο  αυτό  δεν   εφαρμόστηκε, ενώ   και  άλλα προγράμματα δημιουργίας μαρινών

δεν ολοκληρώθηκαν εξ αιτίας της έλλειψης των αναγκαίων κονδυλίων.

3.1.2 Θαλάσσιος Τουρισμός – Όροι και Ορισμοί

Σύμφωνα με κλαδική μελέτη της εταιρείας ICAP και τη κλαδική στόχευση της

ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε, με τον όρο «Θαλάσσιος Τουρισμός»

αναφερόμαστε συνήθως στην ειδική εκείνη μορφή τουρισμού στην οποία η θάλασσα

αποτελεί το βασικό κριτήριο διάκρισης, την ειδοποιό διαφορά σε σχέση  με  τον  μαζικό

– παραθεριστικό  τουρισμό αλλά και  με όλες τις άλλες ειδικές - εναλλακτικές μορφές

τουρισμού (χειμερινός, θρησκευτικός, συνεδριακός τουρισμός κ.λπ.). Ο θαλάσσιος

τουρισμός αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων που συνδέονται με το θαλάσσιο και

το παράκτιο περιβάλλον και περιλαμβάνουν κυρίως θαλάσσιες περιηγήσεις.

Κριτήριο  διάκρισης για τις δραστηριότητες θαλάσσιου  τουρισμού  θεωρείται  μόνον  η

συμμετοχή σε οργανωμένη κρουαζιέρα με κρουαζιερόπλοιο καθώς και η

πραγματοποίηση θαλάσσιων πλόων με τουριστικό πλοίο ή πλοιάριο, επαγγελματικό ή

αναψυχής, θαλαμηγό ή όχι, ιστιοφόρο ή  μηχανοκίνητο,  με πλήρωμα  ή  χωρίς

(bareboat). Κατά συνέπεια, η αναφορά στον θαλάσσιο τουρισμό παραπέμπει σε δύο
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τουριστικές δραστηριότητες: στις κρουαζιέρες και στο yachting. Η κρουαζιέρα  ως η

σημαντικότερη μορφή θαλάσσιου τουρισμού διακρίνεται στη Διεθνή Κρουαζιέρα  που

απευθύνεται κυρίως  στη  μαζική αγορά της Β. Αμερικής, στην Ευρωπαϊκή Κρουαζιέρα

η οποία ανταγωνίζεται τη Διεθνή κρουαζιέρα στα γεωγραφικά όρια της Ευρώπης και

στην «Εθνική» Κρουαζιέρα  η  οποία  περιορίζεται στις  ελληνικές θάλασσες. Σχετικά με

το yachting, τα μεγέθη του δεν συγκρίνονται με αυτά της κρουαζιέρας, καθώς αυτό το

είδος  του θαλάσσιου  τουρισμού  έχει περισσότερο τοπικό χαρακτήρα.  Υποδιαιρείται

στο Επαγγελματικό yachting (σκάφη  διαφόρων  τύπων και μεγεθών που λειτουργούν

με ναυλώσεις), στο ιδιωτικό yachting  (ιδιόκτητα σκάφη)  και τα super yachts

(υπερπολυτελή σκάφη με σύνηθες ελάχιστο μήκος 45-50  μέτρων). Σήμερα,

κρουαζιέρα και yachting αποτελούν συστατικό μέρος ενός ολόκληρου κυκλώματος που

περιλαμβάνει τη μεταφορά, τη διαμονή, την εστίαση, την αναψυχή, τις αγορές και κάθε

άλλους είδους δραστηριότητα (γνωστό ως τουριστικό κύκλωμα).

Την απαραίτητη  υποδομή για τον θαλάσσιο τουρισμό αποτελούν οι εγκαταστάσεις

θαλάσσιου τουρισμού οι  οποίες και  είναι αναγκαίες για  τον ελλιμενισμό (μόνιμο ή

προσωρινό) των κρουαζιερόπλοιων και  των  πλοίων  αναψυχής και που  είναι  οι

χωροθετημένοι  τουριστικοί λιμένες (μαρίνες) και τα αγκυροβόλια – καταφύγια σκαφών.

3.2 Υποκλάδος: Τουριστικοί Λιμένες

3.2.1  Το Εθνικό Λιμενικό Σύστημα

Σήμερα, το εθνικό λιμενικό σύστημα της χώρας αποτελούν (ICAP, Τουριστικοί Λιμένες

2010):

 Δώδεκα μεγάλοι λιμένες (Πειραιώς, Θεσσαλονίκης,  Αλεξανδρούπολης, Βόλου,

Ελευσίνας, Ηρακλείου, Ηγουμενίτσας, Καβάλας,  Κέρκυρας,  Λαυρίου,  Πάτρας

και Ραφήνας) οι οποίοι λειτουργούν με τη μορφή  του  Οργανισμού  Λιμένα Α.Ε.

(Ν.2688/1999,   Α΄  40/01-03-199 και Ν. 2932/2001, ΦΕΚ Α΄ 145/27-06-2001).

Από αυτούς οι Οργανισμοί Λιμένα Πειραιώς και Θεσσαλονίκης Α.Ε. είναι

εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
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 Τριάντα  εννέα Λιμενικά Ταμεία,  η εποπτεία των οποίων ασκείται σύμφωνα με το

άρθρο 10 του Ν.2987/2002 (ΦΕΚ  Α΄27/21-02-2002) από τον Υπουργό

Εμπορικής Ναυτιλίας.

 Τριάντα δύο Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και ένα Νομαρχιακό  Λιμενικό Ταμείο, τα

οποία έχουν συσταθεί κατόπιν της έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων σε

εφαρμογή των  διατάξεων  του  άρθρου  28   του  Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ Α΄ 180/09-

09-1999)

 1.250 περιφερειακοί λιμένες, μαρίνες, αλιευτικά καταφύγια και λιμενίσκοι,

καταχωρημένα σε 188  Κεντρικά Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και Λιμενικούς

Σταθμούς.

Οι λιμένες της Χώρας κατατάσσονται σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση

αριθ. 3514.96/02/92 (ΦΕΚ Β΄ 440/07-07-1992) των Υπουργών  Εθνικής Οικονομίας,

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας &  Δημοσίων Έργων, Εξωτερικών  και Εμπορικής

Ναυτιλίας, στις ακόλουθες κατηγορίες:

 Λιμένες εθνικής σημασίας (Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Πάτρας,

Ηγουμενίτσας,  Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Κέρκυρας,  Μυτιλήνης,

Ρόδου, Χαλκίδας,  Κύμης,  Ελευσίνας, Λαυρίου, Ραφήνας,  Αιγίου,  Καλαμάτας,

Ρεθύμνου, Σύρου,  Σούδας,  Κω, εκ  των  οποίων  οι έντεκα πρώτοι εμφανίζουν

διεθνές ενδιαφέρον),

 Λιμένες μείζονος ενδιαφέροντος (Λάγος, Ν.Μουδανιών,  Στυλίδας, Κορίνθου,

Κατάκολου, Κυλλήνης, Πύλου, Γυθείου, Ναυπλίου, Ιτέας, Ζακύνθου, Πόρου,

Κεφαλληνίας, Πρέβεζας, Σητείας, Καστελίου Κισσάμου, Καλών λιμένων, Βαθέως

Σάμου, Μύρινας Λήμνου,  Χίου,  Μυκόνου, Πάρου, Αμφίπολης),

 Λιμένες τοπικής σημασίας, που περιλαμβάνουν όλους τους υπόλοιπους λιμένες

της Χώρας.

Μια διαφορετική ταξινόμηση προκύπτει  στη βάση της θέσης των Ελληνικών λιμένων

στο σύστημα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, όπως αποτυπώνεται στην

Απόφαση αριθ. 1346/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

22ας Μαΐου 2001. Έτσι, στους θαλάσσιους λιμένες διεθνούς σημασίας (Κατηγορία Α’),

οι οποίοι έχουν συνολικό ετήσιο όγκο διακίνησης τουλάχιστον  1,5  εκατομμύρια

τόνους εμπορευμάτων ή 200.000  επιβάτες και (εκτός αν αυτό είναι αδύνατο) είναι

συνδεδεμένοι με χερσαία στοιχεία του  Διευρωπαϊκού  Δικτύου Μεταφορών,

συμπεριλαμβάνονται είκοσι δύο  Ελληνικοί  λιμένες (Πειραιώς, Θεσσαλονίκης,  Βόλου,

Ελευσίνας, Ηρακλείου, Ηγουμενίτσας, Καβάλας, Κέρκυρας, Κυλλήνης,  Λαυρίου,



15

Μυτιλήνης,  Μυκόνου,  Νάξου, Πάτρας,  Πάρου,  Ραφήνας, Ρόδου, Σκιάθου, Τήνου,

Χαλκίδας, Σούδας και Χίου).

3.2.2 Λιμενικά Ταμεία – Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία

Τα Λιμενικά  Ταμεία της χώρας εξυπηρετούν κυρίως  επιβατικές ροές  και  στοχεύουν

στη διατήρηση ή και αύξηση της κίνησης, καθώς και στη διασφάλιση της συνοχής  του

νησιωτικού  χώρου. Βασική προτεραιότητα πολιτικής αποτελεί η βελτίωση της

συνεργασίας με τις τοπικές αρχές και τις τοπικές κοινωνίες  καθώς  και η ανάδειξη των

λιμένων σε ζωντανά κύτταρα,  μέσω της σύνδεσης της λειτουργίας τους με τα τοπικά

συστήματα και τις τοπικές οικονομικές, κοινωνικές  ή  πολιτιστικές λειτουργίες. Η

ανάπτυξη   των  Λιμενικών Ταμείων συνδέεται στενά με τις ανάγκες της τοπικής

κοινωνίας και την τοπική ανάπτυξη, την αύξηση της επιβατικής ροής καθώς επίσης και

με τη δυνατότητα δημιουργίας και ανάπτυξης τουριστικών και αλιευτικών καταφυγίων

και μαρινών.

3.2.3 Περιγραφή του Κλάδου και Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Με βάση μελετών του ΣΕΤΕ, της εταιρείας ICAP αλλά και της ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι

Επιχειρήσεων Α.Ε φαίνεται να ισχύουν τα εξής όσον αφορά το θαλάσσιο τουρισμό και

της παρεχόμενες υπηρεσίες του:

Ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί δυναμική πηγή οικονομικής δραστηριότητας και

παρέχει σημαντικά οφέλη σε όλους σχεδόν τους κλάδους που συνδέονται με τη

θάλασσα και τον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένων των λιμανιών, της

ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας και της δραστηριότητας  που σχετίζεται με την

επάνδρωση  των κρουαζιερόπλοιων και των σκαφών αναψυχής. Πιο συγκεκριμένα:

 Τα συνολικά έσοδα της Ελλάδας από την κρουαζιέρα ανήλθαν σε 598 εκ. το 2010

και αποτελούν το 4,3% των συνολικών εσόδων του κλάδου στην Ευρώπη ενώ

τον 2012 περίπου 1,7 εκ. τουρίστες ήρθαν στην Ελλάδα μέσω κρουαζιέρας.
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 Το 2009, η Ελλάδα αποτέλεσε το πρώτο τρανζιτ προορισμό  στη Ευρώπη με

ποσοστό 20,9% και συνολικές αφίξεις 4.973.000 επισκεπτών, ενώ το 2010

κατέλαβε την 4η θέση.

 Ο ελληνικός στόλος επαγγελματικών τουριστικών σκαφών εκτιμάται σε 4.000

σκάφη.

Εν συνεχεία, δεδομένης της γεωφυσικής ιδιαιτερότητας της χώρας  μας (ακτογραμμή

16.000   χλμ., 3.000 βραχονησίδες, 130 χιλ. τετρ. χλμ. προστατευόμενες θαλάσσιες

περιοχές), η οποία συνίσταται στην ύπαρξη εκτεταμένου νησιωτικού χώρου (427

νησιά), οι Ελληνικοί λιμένες γενικότερα διαδραματίζουν ένα εξαιρετικά σημαντικό ρόλο

στη  διασφάλιση  των συνδέσεων  και την επίτευξη της συνοχής του εθνικού χώρου.

Παράλληλα, συμβάλουν καθοριστικά  στην κοινωνική,  οικονομική και τουριστική

ανάπτυξη της χώρας.

Η  είσοδος –τα τελευταία κυρίως χρόνια – του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο των

μαρινών, μέσω της παραχώρησης της διαχείρισής τους από το δημόσιο, βελτίωσε

σημαντικά το  επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών ελλιμενισμού, δημιουργώντας

νέες προοπτικές για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. Ωστόσο, αν και στη λίστα

των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί περιλαμβάνονται αρκετά έργα

ανάπλασης και εκσυγχρονισμού, η ανάγκη δημιουργίας νέων θέσεων ελλιμενισμού

αλλά και  βελτίωσης των υφιστάμενων  σε  ολόκληρη τη  χώρα,  καθίσταται επιτακτική

περισσότερο από ποτέ άλλοτε.

Σύμφωνα   με   στοιχεία  του   Υπουργείου Τουριστικής  Ανάπτυξης (Ιούλιος 2008),

στην Ελλάδα λειτουργούν 55 τουριστικοί λιμένες, αγκυροβόλια και καταφύγια,

συνολικής δυναμικότητας 10.015  θέσεων  ελλιμενισμού. Αρκετές από τις μαρίνες, είναι

βραβευμένες από το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες της Ευρώπης». Νέες  σύγχρονες

μαρίνες,   ξενοδοχειακοί λιμένες και αγκυροβόλια για τον ασφαλή ελλιμενισμό σκαφών

λειτουργούν  ήδη  ή  τίθενται σταδιακά σε λειτουργία, προκειμένου να καλύψουν με

τον   πιο   ικανοποιητικό τρόπο   και   υπό   τις ασφαλέστερες συνθήκες τις ανάγκες

των τουριστών που φθάνουν στην Ελλάδα από τη θάλασσα.
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Πίνακας 3.1: Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό κατά μέσο μεταφοράς και σταθμό

εισόδου (Ιανουάριος-Μάρτιος 2013)
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Σταθμοί εισόδου αφίξεων μη κατοίκων Ιαν-Μαρ
Μεταβολή

(%)
2013/2012

Αναλογία %επί
του συνόλου

2012 2013 2012 2013
i. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ 451.585 433.047 -4,1% 46,1% 42,3%

1 Αθηνών 358.952 338.907 -5,6% 36,7% 33,1%
2 Ζακύνθου 0 0 0,0% 0,0%
3 Ηρακλείου 0 0 0,0% 0,0%
4 Θεσσαλονίκης 85.154 84.780 -0,4% 8,7% 8,3%
5 Κέρκυρας 0 0 0,0% 0,0%
6 Κω 0 0 0,0% 0,0%
7 Ρόδου 0 0 0,0% 0,0%
8 Σαντορίνης 0 0 0,0% 0,0%
9 Χανίων 0 0 0,0% 0,0%

10 Λοιπών σταθμών 7.478 9.360 25,2% 0,8% 0,9%
ii.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ 0 0 0,0% 0,0%

1 Προμαχώνα (Ν.Σερρών) 0 0 0,0% 0,0%

2
Σιδηροδρομικοί σταθμοί
εκτός δείγματος 0 0 0,0% 0,0%

iii. ΘΑΛΑΣΣΙΩΣ 87.685 85.954 -2,0% 9,0% 8,4%
1 Ηγουμενίτσας 42.617 42.649 0,1% 4,4% 4,2%
2 Κέρκυρας 0 0 0,0% 0,0%
3 Πατρών 22.117 21.019 -5,0% 2,3% 2,1%
4 Λοιπών σταθμών 22.951 22.286 -2,9% 2,3% 2,2%

iv. ΟΔΙΚΩΣ 439.289 504.353 14,8% 44,9% 49,3%
1 Ευζώνων (Ν. Κιλκίς) 76.374 74.699 -2,2% 7,8% 7,3%
2 Κακκαβιάς (Ν. Ιωαννίνων) 68.150 67.366 -1,2% 7,0% 6,6%
3 Κήπων (Ν. Έβρου) 35.947 68.805 91,4% 3,7% 6,7%
4 Προμαχώνα (Ν. Σερρών) 68.679 82.018 19,4% 7,0% 8,0%

5
Οδικοί σταθμοί εκτός
δείγματος 190.139 211.465 11,2% 19,4% 20,7%

Σύνολο σταθμών 978.559 1.023.354 4,6% 100% 100%

Εκτός από  τις  θέσεις  ελλιμενισμού που παρέχουν οι δημόσιες ή ιδιωτικές μαρίνες,

3.000 περίπου  σκάφη  αναψυχής  μπορούν  να φιλοξενηθούν  στους  ελληνικούς

λιμένες.  Σε πολλούς λιμένες της Ελλάδας εκτός των μεγάλων εμπορικών λιμένων του

Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, έχουν κατάλληλα  διαμορφωθεί και εξοπλιστεί μικρά και

γραφικά αγκυροβόλια. Με την κατασκευή προβλητών και κυματοθραυστών έχουν

δημιουργηθεί ασφαλείς χώροι, στους οποίους ελλιμενίζονται τουριστικά σκάφη,

καταβάλλοντας τα αναλογούντα λιμενικά τέλη.
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Διάγραμμα 3.1: Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα από το εξωτερικό (Ιανουάριος-Μάρτιος

2013-2012)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Στα περισσότερα από αυτά τα λιμάνια παρέχονται βασικές ευκολίες και στοιχειώδεις

εξυπηρετήσεις προς  τα ελλιμενιζόμενα σκάφη. Τέτοια λιμάνια έχουν δημιουργηθεί στο

Μικρολίμανο του Πειραιά, στην Αίγινα, στον Πόρο, στην Ύδρα, στις Σπέτσες, στο

Ναύπλιο, στο Γύθειο, στην Πύλο, στη Ζάκυνθο, στην Ιθάκη,  στην Κεφαλονιά, στη

Λευκάδα, στους Παξούς, στην Ίο, στη Μύκονο,   στην  Πάτμο,   στη  Σύμη,   στη  Σάμο,

στο Πλωμάρι Λέσβου, στη Χίο και αλλού.

Σε μια καλά οργανωμένη μαρίνα πέραν των θέσεων  ελλιμενισμού, των  σταθερών και

πλωτών προβλητών  παρέχεται πλήθος  άλλων  υπηρεσιών όπως: χώρος

διαχείμασης και parking σκαφών, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, σταθμός ανεφοδιασμού σε

καύσιμα, γερανοί  (travel lifts) και τρέιλερς, γλίστρα, σκάφος συνοδείας, καταδυτικές

υπηρεσίες, parking αυτοκινήτων, υπηρεσίες ασφαλείας, σταθμός διάσωσης και

πυροσβεστικός  σταθμός, πύργος ελέγχου, γραφείο υποδοχής, λιμενικό φυλάκιο και

τελωνείο, ξενώνας, ταχυδρομικές υπηρεσίες, κέντρο πληροφόρησης, φύλαξη

αποσκευών,  εστιατόριο  και  καφετέρια, εμπορικά καταστήματα και super market,

παιδική χαρά, πισίνα, αθλητικές εγκαταστάσεις και  συνεδριακό  κέντρο, μηχάνημα

ATM,  υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων και σκαφών, ναυτιλιακό  και τουριστικό

πρακτορείο, υδατοδρόμιο, σταθμός επιθεώρησης σωστικών μέσων, χώροι  υγιεινής και

λουτρά, πλυντήρια και στεγνωτήριο, ιατρικές βοήθειες, υπηρεσίες wifi internet  και

τηλεφωνικού κέντρου, επικοινωνίας VHF,  δορυφορική  τηλεόραση, συσκευές φόρτισης

συσσωρευτών, υπηρεσίες παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, περισυλλογή και
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ανακύκλωση απορριμμάτων,  ακόμη και  σταθμός αντιμετώπισης θαλάσσιας

ρύπανσης. Επίσης, σε μια μαρίνα είναι δυνατόν να παρέχεται ένα ευρύ φάσμα

τεχνικών υπηρεσιών όπως καθαρισμοί σκαφών, υφαλο-χρωματισμοί, επισκευές και

συντηρήσεις. Σημειώνεται ότι όλα τα θέματα που  άπτονται της λειτουργίας ενός

τουριστικού λιμένα, αναφέρονται με σαφήνεια στον Κανονισμό Λειτουργίας του Λιμένα,

για τον οποίο οφείλει να ενημερώνεται το πλήρωμα και οι επιβάτες του σκάφους.

3.3 Ανάλυση του Κλάδου και Ορισμός της Αγοράς

3.3.1 Δομή της Αγοράς

Η δομή της αγοράς, στην οποία πρόκειται να απευθυνθεί η υπό εξέταση επιχείρηση,

καθορίζεται από τα ακόλουθα βασικά και αλληλοσχετιζόμενα στοιχεία:

Προϊόντα-Υπηρεσίες

Η Kamena Vourla Marine O.E. σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί στην αγορά θαλάσσιου

τουρισμού και συγκεκριμένα στον κλάδο τουριστικών λιμένων. Πιο συγκεκριμένα η

επιχείρηση θα  παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα χώρο υψηλών

προδιαγραφών, με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον. Σκοπός της εταιρείας είναι

η καθιέρωση της μαρίνας των Καμένων Βούρλων ως τον ιδανικότερο προορισμό για

σκάφη αναψυχής στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και η ανάδειξη των χωρών

αναψυχής, εστίασης και εμπορικών καταστημάτων, ως σημείο συνάντησης για κάθε

απαιτητικό επισκέπτη.

Πελάτες

Πελάτες των τουριστικών λιμένων γενικότερα, είναι τα σκάφη που εκτελούν

προγραμματισμένες κρουαζιέρες, τα επαγγελματικά σκάφη που λειτουργούν με

ναυλώσεις, το ιδιωτικό yachting καθώς και τα super yachts.

Πιο αναλυτικά, οι κρουαζιέρες που προσφέρονται στην Ελλάδα εντάσσονται στο

σύνολό τους στην κατηγορία των διεθνών κρουαζιερών και συγκεκριμένα των
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Μεσογειακών. Για ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων κρουαζιέρας, τα ελληνικά λιμάνια

αποτελούν τον κύριο προορισμό, με συμπληρωματικούς προορισμούς ανταγωνιστικά

γειτονικά λιμάνια της Ιταλίας, της Τουρκίας, της Κύπρου ή ακόμα και της Αιγύπτου. Σε

άλλα προγράμματα αντίστοιχα η Ελλάδα αποτελεί συμπληρωματικό προορισμό, με

προσέγγιση λίγων ή ενός λιμανιού.

Το yachting εμφανίζει στην Ελλάδα μια ανοδική πορεία και είναι εξαιρετικά δημοφιλές

περισσότερο στους  αλλοδαπούς από ότι στους Έλληνες λόγω του υφιστάμενου

δικτύου μαρινών και καταφυγίων τουριστικών σκαφών που παρέχει στους επισκέπτες

επιλογές θαλάσσιων περιηγήσεων  όπου μπορούν να απολαύσουν τη διαδρομή και τη

γνωριμία πολλών περιοχών της Ελλάδας. Η ιδιωτική θαλάσσια περιήγηση στην

Ελλάδα προσφέρεται με επανδρωμένα σκάφη αναψυχής  ή με ιστιοφόρα που συνήθως

ναυλώνονται χωρίς πλήρωμα. Παρόλο όμως, που το τουριστικό προϊόν των Ελληνικών

θαλασσών συγκροτείται στο μεγαλύτερο ποσοστό του από θαλάσσιους πλόες στα

Ελληνικά νησιά, η Ελλάδα υπολείπεται σε θέσεις ελλιμενισμού έναντι λιμανιών

γειτονικών χωρών καθώς και στο επίπεδο υπηρεσιών που απαιτούν οι καταναλωτές

του yachting. Έτσι σκοπός της Kamena Vourla Marine O.E. είναι να ικανοποιήσει και

να προσεγγίσει καταναλωτές σκαφών αναψυχής που θα επωφεληθούν υψηλότατο

επίπεδο υπηρεσιών, χαμηλότερο κόστος ελλιμενισμού, συντήρησης και διαχείμασης

τουριστικών σκαφών  έναντι  των ανταγωνιστικών μαρινών

Ανταγωνιστές

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται 13 εταιρείες-ανταγωνιστές διαχείρισης και

εκμετάλλευσης μαρινών. Πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες που λειτουργούν με καθαρά

ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Τέσσερις εταιρείες ανήκουν στον όμιλο εταιρειών

Κυριακούλη και δύο στον όμιλο της Τεχνικής Ολυμπιακής. Σημειώνεται ότι σε αρκετές

περιπτώσεις τα στοιχεία που αφορούν τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρουν οι

μαρίνες, προέρχονται από τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους.

Οι περισσότερες εταιρείες ασχολούνται αποκλειστικά με την εκμετάλλευση μαρίνας,

ενώ υπάρχουν και επιχειρήσεις που η κύρια δραστηριότητά τους είναι διαφορετική

(τεχνικά έργα, εκμετάλλευση ξενοδοχείων, εκμετάλλευση ακινήτων). Στο τέλος του

πίνακα παρουσιάζεται και η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε., η οποία ανήκει

αποκλειστικά στο ελληνικό δημόσιο και η δραστηριότητά της συνίσταται στη διοίκηση,

διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του ΕΟΤ. Η συγκεκριμένη εταιρεία διατηρεί

την ιδιοκτησία και διαχείριση των μαρινών Αλίμου, Βουλιαγμένης, και Θεσσαλονίκης
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ενώ η διαχείριση των μαρινών Φλοίσβου, Ζέας, Γουβίων Κέρκυρας και Φαλήρου έχει

εκχωρηθεί σε ιδιώτες κατόπιν πλειοδοτικών διαγωνισμών.

Πίνακας 3.2: Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης μαρινών

Πηγή: ICAP

LAMDA FLISVOS MARINA AE
Προσωπικό 29 μόνιμο
Δραστηριότητα Ανάπτυξη και εκμετάλλευση μαρίνας.

Στοιχεία μαρίνας

Διαχειρίζεται  τη μαρίνα του Φλοίσβου ιδιοκτησίας της Ε.Τ.Α.
ΑΕ,  η οποία από το Φεβρουάριο του 2010  διαθέτει 303
μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού, ενώ  οι χερσαίες, οι κτιριακές
και οι θαλάσσιες εγκαταστάσεις ανέρχονται σε 90.228  τ.μ.,
3.800 τ.μ. και 254.000  τ.μ. αντίστοιχα. Το συνολικό μήκος
των σταθερών και πλωτών προβλητών ανέρχεται σε 3.500
μ. και δέχεται σκάφη από 15 μέτρα και άνω.  Κατά   το  2009
προσέγγισαν  στη  μαρίνα  250   σκάφη, ενώ   ο  μέσος
ετήσιος  αριθμός ελλιμενισμένων σκαφών ήταν 246  σκάφη.
Παρέχει ένα ευρύ  φάσμα ολοκληρωμένων  λιμενικών
υπηρεσιών καθώς  και  υπηρεσίες ασφαλείας – φύλαξης,
υπηρεσίες περιβαλλοντικής προστασίας – ελέγχου και
εμπορικό κέντρο.

Άλλα στοιχεία

Ιδρύθηκε το 2001  με βάση τις διατάξεις του Ν.2932/2001 ο
οποίος επιτρέπει τη μετατροπή των λιμενικών ταμείων σε
ανώνυμες εταιρείες. Από το 2003 εδρεύει στην παραπάνω
διεύθυνση. Η αρχική της επωνυμία ήταν Lamda Technol
Flisvos  Marina  AE την οποία άλλαξε στη σημερινή το 2009.
Η διαχείριση της μαρίνας έχει ανατεθεί στην τιτλούχο για
διάστημα 40 ετών. Το Φεβρουάριο του 2010 ολοκληρώθηκε
το έργο κατασκευής του προλιμένα της μαρίνας, με
αποτέλεσμα τη δημιουργία 50 νέων θέσεων ελλιμενισμού.

Διεύθυνση
Μαρίνα Φλοίσβου, 175 61 Παλαιό Φάληρο Τηλ: 210-
9871000, Φαξ: 210-9871060, www.flisvosmarina.com

OLYMPIC MARINE AE
Προσωπικό 31 μόνιμο και 2 εποχιακό

Δραστηριότητα
Επισκευή και συντήρηση  σκαφών αναψυχής. Εκμετάλλευση
μαρίνας. Κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων.
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Στοιχεία μαρίνας

Εκμεταλλεύεται τη μαρίνα Λαυρίου η οποία βρίσκεται στο
77ο χλμ Αθηνών-Σουνίου.  Διαθέτει 680 θέσεις
ελλιμενισμού, ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα καθώς και
1.000 θέσεις διαχείμασης σκαφών στη στεριά. Οι χερσαίες,
οι κτιριακές και οι θαλάσσιες εγκαταστάσεις ανέρχονται σε
148.700 τ.μ., 12.300 τ.μ. και 102.000  τ.μ. αντίστοιχα. Το
συνολικό μήκος των σταθερών και πλωτών προβλητών
ανέρχεται σε 2.585 μ. και δέχεται σκάφη από 6 έως 40
μέτρα. Επίσης παρέχει υπηρεσίες travel lift (45t, 65t,200t).
Βραβεύεται με γαλάζια σημαία από το 2000  και διαθέτει
σκεπαστό χώρο parking φουσκωτών σκαφών, γλίστρα για
τρέιλερ, χώρο  στάθμευσης αυτοκινήτων, εστιατόριο,
καφετέρια,  κατάστημα εμπορίας ναυτιλιακών ειδών, μίνι
μάρκετ,  μηχάνημα ΑΤΜ, πλυντήριο και στεγνωτήριο
ρούχων,  wifi internet κλπ.

Άλλα στοιχεία

Ιδρύθηκε στο Λαύριο το 1971  αρχικά υπό την επωνυμία
Olympic Yachts AE και την οποία άλλαξε στη σημερινή το
1975. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση της μαρίνας ανήλθαν
σε €3.692.632 το 2009.

Διεύθυνση
Πάνορμος, 195 00 Λαύριο, Τηλ: 22920-27701,63700 Φαξ:
22920-22569 ,www.olympicmarine.gr

ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
Προσωπικό 3 (μαρίνα)

Δραστηριότητα
Τεχνικά έργα. Εκμετάλλευση μαρίνας και χώρου
στάθμευσης και συντήρησης σκαφών αναψυχής. Ανάπτυξη
και εκμετάλλευση ακινήτων.

Στοιχεία μαρίνας

Εκμεταλλεύεται τη μαρίνα Σουσακίου στους Αγίους
Θεοδώρους Κορινθίας. Διαθέτει 18 μόνιμες θέσεις
ελλιμενισμού,  110  θέσεις εναπόθεσης σκαφών  στην
στεριά,  ενώ οι χερσαίες και οι κτιριακές της εγκαταστάσεις
ανέρχονται συνολικά σε 11.316  τ.μ. Το συνολικό μήκος των
πλωτών και σταθερών προβλητών ανέρχεται σε 140 μ. και
δέχεται σκάφη από 6 έως 22 μέτρα. Κατά το 2009
προσέγγισαν στη μαρίνα 147 σκάφη.

Άλλα στοιχεία

Ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1966  υπό την επωνυμία
Αρχιρόδον ΑΕ  προκειμένου να συνεχίσει τις δραστηριότητες
της κοινοπραξίας Οδών & Οδοστρωμάτων ΑΕ - Αρχιμήδης
ΑΕ. Το 2002  απορρόφησε κλάδο της ΔΟ.ΜΗ.ΚΑ.  ΑΕ
καθώς επίσης και τις εταιρείες Τεχνική Ένωσις ΑΕ,
Αρχιμήδης ΑΤΕ, Αίολος ΑΤΕ, Βέκτρα  Τεχνική ΑΕ, Ιντέκτα
ΑΕ, Μ.ΕΤ.ΤΕ.Μ. ΑΕ και Εργονέτ ΑΕ. Από το 2008  εδρεύει
στη σημερινή της διεύθυνση. Τα έσοδα μόνον από την
εκμετάλλευση της μαρίνας ανήλθαν το 2009 σε €260.126.

Διεύθυνση
Λ. Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16, 151 25 Μαρούσι Τηλ: 210-
6375000, Φαξ: 210-6104380, www.athena-sa.gr

ΒΟΥΝΑΚΙ ΑΕ
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Προσωπικό 5 μόνιμο και 30 εποχιακό
Δραστηριότητα Εκμετάλλευση ξενοδοχείου  και μαρίνας.

Στοιχεία μαρίνας

Εκμεταλλεύεται  τη μαρίνα Βουνακίου στην περιοχή της
Πάλαιρου Αιτωλοακαρνανίας. Διαθέτει 70 μόνιμες θέσεις
ελλιμενισμού και βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του
ομώνυμου ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

Άλλα στοιχεία

Ιδρύθηκε το 1991  αρχικά υπό την επωνυμία Σ.Α.Σ. ΑΕ την
οποία και άλλαξε στη σημερινή το 2004. Η μαρίνα
χρησιμοποιείται κυρίως από το στόλο των σκαφών
αναψυχής της εταιρείας Sunsail η οποία δραστηριοποιείται
στον  τομέα  του  yachting  και ανήκει στον  όμιλο  του
διεθνούς  τουριστικού οργανισμού Tui.  Τα έσοδα της
εταιρείας μόνον από τη μαρίνα ανέρχονται ετησίως σε €700
χιλ. περίπου.

Διεύθυνση
300 12 Πάλαιρος Αιτωλοακαρνανίας Τηλ: 26430-41112,
Φαξ: 26430-41190, www.sunsail.com

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Προσωπικό 8 (στοιχεία ICAP Databank)
Δραστηριότητα Εκμετάλλευση μαρίνας.

Στοιχεία μαρίνας

Εκμεταλλεύεται  τη μαρίνα του Αγίου Νικολάου  στην Κρήτη.
Διαθέτει 255  θέσεις ελλιμενισμού και παρέχει  νερό,
ηλεκτρικό  ρεύμα  και  καύσιμα. Διαθέτει μεταξύ  άλλων
πλυντήριο ρούχων,  χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς
επίσης και travel lift.

Άλλα στοιχεία

Ιδρύθηκε το  2009   στον  Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης,
κατόπιν  συγχώνευσης  των  δημοτικών επιχειρήσεων
Ανάπτυξης Μαρίνας Αγίου Νικολάου και Τουριστικής
Ανάπτυξης Αγίου Νικολάου.

Διεύθυνση 721 00 Άγιος Νικόλαος, Λασίθι, Τηλ: 28410-82384, Φαξ:
28410-82386, www.marinaofagiosnikolaos.

grΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ
Δραστηριότητα Εκμετάλλευση μαρίνας.

Στοιχεία μαρίνας

Εκμεταλλεύεται τη μαρίνα «Κλεοπάτρα» στο Άκτιο της
Πρέβεζας.  Μπορεί να ελλιμενίσει μέχρι 100 σκάφη μήκους
έως 30μ. και βυθίσματος  έως 8μ. σε πλωτές προβλήτες
πλάτους 4μ. Ο χερσαίος χώρος καλύπτει έκταση 80
στρεμμάτων και μπορεί να δεχθεί μέχρι 1.000  σκάφη.
Μεταξύ άλλων διαθέτει εστιατόριο, mini market,  κατάστημα
ναυτιλιακών ειδών,  παιδική χαρά, πρατήριο καυσίμων και
δύο travel lifts.

Άλλα στοιχεία
Ιδρύθηκε στην Πρέβεζα το 2002. Ο χερσαίος και θαλάσσιος
χώρος της μαρίνας λειτουργεί ουσιαστικά απ’ το 2009.

Διεύθυνση
Αγίου Γεωργίου 1, 481 00 Πρέβεζα, Τηλ: 26820-23013, Φαξ:
26820-21413, www.cleopatra-marina.gr



24

ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ ΑΕ (ΟΜΙΛΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ)

Προσωπικό 22 μόνιμο και 3 εποχιακό
Δραστηριότητα Εκμετάλλευση μαρίνας.

Στοιχεία μαρίνας

Διαχειρίζεται τη μαρίνα των Γουβιών στην Κέρκυρα η οποία
ανήκει στην Ε.Τ.Α. ΑΕ.  Διαθέτει 1.235 μόνιμες θέσεις
ελλιμενισμού και 600  θέσεις εναπόθεσης σκαφών στη
στεριά, ενώ οι χερσαίες, οι κτιριακές  και οι θαλάσσιες
εγκαταστάσεις ανέρχονται σε 140.000  τ.μ.,  5.500  τ.μ. και
80.000  τ.μ. αντίστοιχα. Το  συνολικό μήκος των σταθερών
και πλωτών προβλητών ανέρχεται σε 3.170 μ.  και δέχεται
σκάφη από 5 έως 80  μέτρα.  Κατά το 2009  ο μέσος
αριθμός ελλιμενισμένων σκαφών στη μαρίνα ήταν 1.045
σκάφη.

Άλλα στοιχεία

Ιδρύθηκε το 1995  στην Αθήνα υπό την επωνυμία I.K.G.
Ελληνικές  Μαρίνες  ΑΕ την οποία και άλλαξε στη σημερινή
το 2003.  Από το 1997   εδρεύει στη σημερινή της
διεύθυνση. Ανήκει στον όμιλο εταιρειών Κυριακούλη ο
οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο του yachting. Κατά τη
διετία 2007-2008 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις
συνολικού ύψους €1,08 εκατ. σε έργα υποδομής.

Διεύθυνση
Γουβιά, 490 83 Σκριπερό Κέρκυρας, Τηλ: 26610-91900,
Φαξ: 26610-91829 www.medmarinas.com

ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ ΑΕ (ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ)
Προσωπικό 35 μόνιμο και 2 εποχιακό
Δραστηριότητα Εκμετάλλευση μαρίνας.

Στοιχεία μαρίνας

Διαχειρίζεται τη μαρίνα της Ζέας στη Φρεατίδα ιδιοκτησίας
της Ε.Τ.Α. ΑΕ. Διαθέτει 742 μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού,
ενώ οι χερσαίες, οι κτιριακές και οι θαλάσσιες εγκαταστάσεις
ανέρχονται σε 40.000 τ.μ., 5.662  τ.μ. και 225.000  τ.μ.
αντίστοιχα.  Το συνολικό μήκος των σταθερών και πλωτών
προβλητών ανέρχεται σε 868 μ. και δέχεται σκάφη από 4
έως 120 μέτρα. Κατά το 2009  ο μέσος ετήσιος αριθμός
ελλιμενισμένων σκαφών ήταν 730  σκάφη. Η μαρίνα
ανακαινίσθηκε πλήρως λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων της
Αθήνας.

Άλλα στοιχεία

Ιδρύθηκε το 2003  και ανήκει στον όμιλο εταιρειών
Κυριακούλη ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο του
yachting. Η επενδύσεις της εταιρείας για το 2007  ανήλθαν
σε €1,77 εκατ. και το 2008  σε € 1,85 εκατ. και αφορούσαν
έργα υποδομής.

Διεύθυνση
Μαρίνα Ζέας, 185 04 Πειραιάς, Τηλ: 210-4559000, Φαξ:
210-4559031, www.medmarinas.com

ΜΑΡΙΝΑ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ (ΟΜΙΛΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ)
Προσωπικό 10 μόνιμο και 1 εποχιακό
Δραστηριότητα Εκμετάλλευση μαρίνας.
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Στοιχεία μαρίνας

Εκμεταλλεύεται τη μαρίνα της Καλαμάτας. Διαθέτει 250
μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού  και 140  θέσεις εναπόθεσης
σκαφών στη στεριά,  ενώ  οι  χερσαίες, οι  κτιριακές και οι
θαλάσσιες εγκαταστάσεις ανέρχονται σε 35.000  τ.μ., 850
τ.μ. και 40.000  τ.μ. αντίστοιχα. Το συνολικό μήκος των
σταθερών και πλωτών προβλητών ανέρχεται σε 1.150 μ. και
δέχεται σκάφη από 4 έως 25 μέτρα. Κατά το 2009  ο μέσος
ετήσιος αριθμός ελλιμενισμένων σκαφών ήταν 236  σκάφη.
Στο χώρο της μαρίνας λειτουργεί εμπορικό κέντρο,
εστιατόριο, πρατήριο καυσίμων, γραφείο ενοικίασης
σκαφών  αναψυχής  και αυτοκινήτων κλπ.

Άλλα στοιχεία
Ιδρύθηκε  το  1998   στην  Καλαμάτα   και  ανήκει  στον
όμιλο  εταιρειών  Κυριακούλη ο  οποίος δραστηριοποιείται
στο χώρο του yachting.

Διεύθυνση
Μαρίνα, Δυτική Παραλία, 241 00 Καλαμάτα Τηλ: 27210-
21037, Φαξ: 27210-26079, www.medmarinas.com

ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΕ (ΟΜΙΛΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ)
Προσωπικό 17 μόνιμο και 2 εποχιακό
Δραστηριότητα Εκμετάλλευση μαρίνας.

Στοιχεία μαρίνας

Εκμεταλλεύεται  τη μαρίνα στην πόλη της Λευκάδας.
Διαθέτει 609  μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού και 278   θέσεις
εναπόθεσης  σκαφών  στη  στεριά, ενώ  οι  χερσαίες, οι
κτιριακές και  οι  θαλάσσιες εγκαταστάσεις ανέρχονται σε
72.000  τ.μ., 6.985 τ.μ. και 165.000  τ.μ. αντίστοιχα. Το
συνολικό μήκος των σταθερών και πλωτών προβλητών
ανέρχεται σε 1.994 μ. και δέχεται σκάφη από 5 έως 40
μέτρα. Κατά το 2009  ο μέσος ετήσιος αριθμός
ελλιμενισμένων σκαφών ήταν 512  σκάφη. Στο χώρο της
μαρίνας λειτουργεί γραφείο  υποδοχής, γραφείο  ενοικίασης
σκαφών  αναψυχής και αυτοκινήτων, ιατρείο, πρατήριο
καυσίμων, ξενοδοχείο, συνεδριακό και εμπορικό κέντρο,
καθαριστήριο, πισίνα, βάση υδροπλάνων κλπ.

Άλλα στοιχεία

Ιδρύθηκε το 1999  στην Λευκάδα και ανήκει στον όμιλο
εταιρειών Κυριακούλη.  Κατά τη διετία 2007-2008
πραγματοποιήθηκαν  επενδύσεις  συνολικού ύψους €238
χιλ. για  την αγορά  ανυψωτικού μηχανήματος.

Διεύθυνση
Ανατολική Παραλία, 311 00 Λευκάδα Τηλ: 26450-26645,
Φαξ: 26450-26642, www.medmarinas.com

ΜΑΡΙΝΑ ΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΥ ΕΥΡΟΣ – ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΕ
Προσωπικό 20 μόνιμο και 8 εποχιακό
Δραστηριότητα Εκμετάλλευση μαρίνας.
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Στοιχεία μαρίνας

Εκμεταλλεύεται τη μαρίνα Λακκίου στο νησί της Λέρου.
Διαθέτει 200 μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού και 400   θέσεις
εναπόθεσης  σκαφών  στη  στεριά, ενώ  οι  χερσαίες, οι
κτιριακές και  οι  θαλάσσιες εγκαταστάσεις ανέρχονται σε
45.000  τ.μ., 1.200 τ.μ. και 40.000 τ.μ. αντίστοιχα. Το
συνολικό μήκος του κρηπιδώματος ανέρχεται σε 300  μ.,
των πλωτών προβλητών σε 600  μ., ενώ λειτουργούν και 9
πασαρέλες μήκους  50  μ. Ο περιμετρικός  κυματοθραύστης
είναι μήκους 500  μ. και ο εξωτερικός λιμένας μήκους 120 μ.
δυνατότητας ελλιμενισμού mega yachts. Δέχεται σκάφη από
4 έως 60 μέτρα και   κατά  το  2009   προσέγγισαν  στη
μαρίνα  1.100  σκάφη, ενώ   ο  μέσος  ετήσιος  αριθμός
ελλιμενισμένων σκαφών ήταν 400 σκάφη τo ίδιος έτος.

Άλλα στοιχεία

Ιδρύθηκε  το 1997    στην  Αθήνα,   ενώ   δραστηριότητες
άρχισε  το   2005.   Μέσα  στο   2009 πραγματοποιήθηκαν
επενδύσεις αξίας €1,5 εκατ.  (κατασκευή  νέου εξωτερικού
λιμένα), ενώ  έχουν προγραμματισθεί επενδύσεις
κατασκευής 6  δεξαμενών  αποθήκευσης καυσίμων, νέων
W.C.   και γραφειακών χώρων (€600 χιλ.).

Διεύθυνση
Σκουφά 32, 106 73 Αθήνα, Τηλ: 210-3615648,
Φαξ: 210-3627005, www.lerosmarina.gr

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΕ
Προσωπικό 17
Δραστηριότητα Εκμετάλλευση μαρίνας.

Στοιχεία μαρίνας

Εκμεταλλεύεται τη μαρίνα Φαλήρου δίπλα στις
εγκαταστάσεις του Σ.Ε.Φ. Διαθέτει 130 μόνιμες θέσεις
ελλιμενισμού, ενώ οι χερσαίες, οι κτιριακές και οι θαλάσσιες
εγκαταστάσεις ανέρχονται σε 22.500 τ.μ., 2.000  τ.μ. και
83.500  τ.μ. αντίστοιχα.  Το συνολικό μήκος των προβλητών
ανέρχεται σε 120  μ. και δέχεται σκάφη από 16 έως 130
μέτρα. Ο μέσος ετήσιος αριθμός ελλιμενισμένων σκαφών
ανήλθε σε 125 σκάφη το 2009.

Άλλα στοιχεία

Ιδρύθηκε το 2008  στον Πειραιά και ανήκει στον όμιλο της
τεχνικής εταιρείας J  &  P Άβαξ  ΑΕ. Τον Ιανουάριο του 2009
μετά από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό που διενήργησε η
Ε.Τ.Α. ΑΕ ανέλαβε τη μακροχρόνια μίσθωση της μαρίνας
Φαλήρου με σκοπό την αρτιότερη διαχείριση και ανάπτυξη
αυτής. Η ανάπλαση της εν λόγω μαρίνας θα περιλαμβάνει
έργα στο χερσαίο και λιμενικό χώρο, ενώ νέες
εγκαταστάσεις θα  δημιουργηθούν  σε  έκταση 2.000   τ.μ.
για  εμπορικές χρήσεις  και  πρόσθετες υπηρεσίες για τα
ελλιμενιζόμενα μεγάλα σκάφη.

Διεύθυνση
Μαρίνα Φαλήρου, 185 47 Πειραιάς, Τηλ: 210-4853200, Φαξ:
210-4853300,  www.faliro-marina.gr

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ  ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ  ΚΩ
Προσωπικό 16 μόνιμο και 9 εποχιακό
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Δραστηριότητα Εκμετάλλευση μαρίνας.

Στοιχεία μαρίνας

Εκμεταλλεύεται  τη δημοτική μαρίνα της Κω.  Διαθέτει 250
μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού,  150  θέσεις εναπόθεσης
σκαφών στην στεριά, ενώ  οι χερσαίες, οι κτιριακές  και οι
θαλάσσιες εγκαταστάσεις ανέρχονται σε 52.600  τ.μ., 1.874
τ.μ. και 95.000  τ.μ. αντίστοιχα. Το συνολικό μήκος των
σταθερών προβλητών ανέρχεται σε 950 μ. και δέχεται
σκάφη από 5 έως 60 μέτρα. Κατά το 2008  προσέγγισαν στη
μαρίνα 3.995 σκάφη, ενώ ο μέσος ετήσιος αριθμός
ελλιμενισμένων σκαφών είναι 250  σκάφη. Διαθέτει   μεταξύ
άλλων  μόνιμα συστήματα αγκυροβολίου,  παροχή νερού,
ηλεκτρικού  ρεύματος, τηλεφώνου και  δορυφορικής
τηλεόρασης καθώς επίσης χώρο  στάθμευσης 150
αυτοκινήτων  και εμπορικό κέντρο.

Άλλα στοιχεία

Ιδρύθηκε στην Κω το 1999,  ενώ η μαρίνα βρίσκεται σε
πλήρη λειτουργία από τον Ιούνιο του 2001. Κύριος μέτοχος
είναι ο Δήμος Κω. Σύμφωνα με δήλωση υπευθύνων της
εταιρείας, μέσα στο 2010  η επωνυμία της άλλαξε στη
σημερινή (πρώην Κως Επενδυτική ΑΕ).

Διεύθυνση
Γ. Παπανδρέου 7, 853 00 Κως, Τηλ: 22420-57500, Φαξ:
22420-20877 www.kosmarina.gr

ΠΟΡΤΟ  ΚΑΡΡΑΣ  ΜΑΡΙΝΑ  ΑΕ (ΟΜΙΛΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ)

Κύκλος εργασιών
2009

1.279.139
Προσωπικό 4 μόνιμο και 2 εποχιακό
Δραστηριότητα Εκμετάλλευση μαρίνας.

Στοιχεία μαρίνας

Εκμεταλλεύεται τη μαρίνα Porto Carras η οποία βρίσκεται
εντός των εγκαταστάσεων του ομώνυμου ξενοδοχειακού
συγκροτήματος στη Χαλκιδική. Διαθέτει 315  μόνιμες θέσεις
ελλιμενισμού, ενώ  οι χερσαίες, οι κτιριακές και οι θαλάσσιες
εγκαταστάσεις ανέρχονται σε 29.290  τ.μ., 689 τ.μ. και
80.000 τ.μ. αντίστοιχα. Το συνολικό μήκος των πλωτών και
σταθερών προβλητών ανέρχεται σε 790  μ. και 960 μ.
αντίστοιχα, ενώ δέχεται σκάφη από 5 έως 55 μέτρα.

Άλλα στοιχεία
Ιδρύθηκε το 2001 στον Άλιμο και πρόκειται για θυγατρική
της Τεχνικής Ολυμπιακής.

Διεύθυνση
Σολωμού 20, 174 56 Άλιμος, Τηλ: 210-9977000, Φαξ: 210-
9955586 www.delosmarinas.gr

ΣΑΜΟΣ  ΜΑΡΙΝΕΣ  ΑΕ (ΟΜΙΛΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ)
Προσωπικό 10 μόνιμο
Δραστηριότητα Εκμετάλλευση μαρίνας.
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Στοιχεία μαρίνας

Εκμεταλλεύεται τη μαρίνα του Πυθαγορείου στη Σάμο η
οποία διαθέτει 280  μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού καθώς και
170  θέσεις εναπόθεσης σκαφών στη στεριά.  Η έκταση  των
χερσαίων και κτιριακών της εγκαταστάσεων ανέρχεται σε
60.260  τ.μ. και 3.500 τ.μ. αντίστοιχα, ενώ η έκταση των
θαλάσσιων εγκαταστάσεων σε 58.000  τ.μ. Το συνολικό
μήκος των προβλητών της είναι 600  μ. και δέχεται σκάφη
μήκους μέχρι 50  μ. Το  2009  προσέγγισαν τη μαρίνα 1.962
σκάφη, ενώ ο μέσος ετήσιος αριθμός ελλιμενισμένων
σκαφών ήταν 163  το ίδιο έτος. Διαθέτει μεταξύ άλλων,
εστιατόριο, mini market, café bar, ξενοδοχείο  12  δωματίων
με πισίνα, πλυντήριο ρούχων, σταθμό καυσίμων, ζώνη
επισκευών, γερανό κλπ.

Άλλα στοιχεία

Ιδρύθηκε το 2001  και ανήκει στον όμιλο της Τεχνικής
Ολυμπιακής. Η μαρίνα άρχισε να λειτουργεί το 2004. Κατά
την διετία 2007-2008 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις
συνολικού ύψους €200 χιλ. για την αγορά ανυψωτικού
μηχανήματος.

Διεύθυνση
Σολωμού 20, 174 56 Άλιμος, Τηλ: 210-9977000, Φαξ: 210-
9955586 www.samosmarina.gr

ΣΑΝΗ ΑΕ
Προσωπικό 116 μόνιμο (ξενοδοχείο και μαρίνα)

Δραστηριότητα Εκμετάλλευση ξενοδοχειακού συγκροτήματος  και μαρίνας.

Στοιχεία μαρίνας

Εκμεταλλεύεται  τη  Sani  Marina   η  οποία  βρίσκεται εντός
των  εγκαταστάσεων του  ομώνυμου ξενοδοχειακού
συγκροτήματος στη Σάνη Χαλκιδικής.  Η  μαρίνα εκτείνεται
σε 32.000  τ.μ.  με βάθος νερού 3 μέτρα και διαθέτει 215
ξεχωριστά αγκυροβόλια για σκάφη μέχρι 25 μέτρα. Διαθέτει
επίσης πλωτά βάθρα πλάτους 3 μέτρων και παρέχει
τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος, πόσιμο νερό, καύσιμα
καθώς  και σύστημα αντιπυρικής προστασίας.  Φυλάσσεται
σε  24ωρη   βάση,  παρέχει  υπηρεσίες ενοικίασης  σκαφών
καθώς και συντήρησης σκάφους κατόπιν αίτησης.  Κάθε
χρόνο βραβεύεται με γαλάζια σημαία της Ε.Ε.

Άλλα στοιχεία

Ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1968. Το 2001  απορρόφησε
την Τουριστικές Επιχειρήσεις Κασσάνδρας «ΤΕΚ» ΑΕ και το
2008 τη Μαρίνα  Σάνη  ΑΕ. Η μαρίνα επεκτάθηκε και
ανακαινίσθηκε  το 2003. Τα έσοδά της μόνον από τη μαρίνα
ανήλθαν το 2009 σε €5.180.540.

Διεύθυνση
Ν. Πλαστήρα  55, 542 50 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-312320,
Φαξ: 2310-317881, www.saniresort.gr

ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΕΒΕ
Προσωπικό 5 (στη μαρίνα)

Δραστηριότητα
Εκμετάλλευση σταθμού εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών και
μαρίνας. Εκμίσθωση ακινήτων.
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Στοιχεία μαρίνας

Εκμεταλλεύεται  τη μαρίνα του Αγίου Κοσμά στο Ελληνικό
(από το Μάιο του 2009)  ιδιοκτησίας της εταιρείας
Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ  η οποία και ανέλαβε την αξιοποίηση
της ολυμπιακής ακίνητης περιουσίας μετά το πέρας των
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.. Διαθέτει 345 θέσεις
ελλιμενισμού και μπορεί να δεχθεί σκάφη από 15 έως 100 μ.

Άλλα στοιχεία

Ιδρύθηκε στην Ιτέα  του  νομού  Φωκίδας το  1987   αρχικά
υπό  την επωνυμία  Δομοτεχνική  ΑΤΕ προερχόμενη από
μετατροπή της Γεωργάκης Κ.  &  Σία ΕΕ  η οποία συστάθηκε
το 1979.  Το 1990  η επωνυμία της άλλαξε σε Δομοτεχνική
Εμπορική ΑΕ  και το 1991  εισέφερε τον κατασκευαστικό της
κλάδο στην τεχνική εταιρεία ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ. Από το 1993
φέρει τη σημερινή της επωνυμία και εδρεύει στη σημερινή
της διεύθυνση. Τα  έσοδα της εταιρείας μόνον από την
εκμετάλλευση  της μαρίνας ανήλθαν το 2009 σε €528.513.

Διεύθυνση
43ο    χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 190 11 Αυλώνα,
Τηλ: 210-9821787, 210-6971100, Φαξ: 210-9821812

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΑΕ (Ελληνικό Δημόσιο)
Προσωπικό 120 μόνιμο  (στοιχεία  ICAP Databank)

Δραστηριότητα Διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Στοιχεία μαρινών

Μαρίνα Αλίμου (τηλ. 210-9880000): διαθέτει 1.000 θέσεις
ελλιμενισμού εκ των οποίων 50 θέσεις για mega  yachts.  Οι
χερσαίες και  θαλάσσιες εγκαταστάσεις της εκτείνονται σε
171.030  τ.μ. και 250.000  τ.μ. αντίστοιχα, ενώ οι
λιμενοβραχίονες είναι συνολικού μήκους 1.170 μ. Το μέγιστο
βάθος φτάνει τα 6,5μ.  και μπορεί να δεχθεί σκάφη μήκους
έως 40μ. Διαθέτει μεταξύ άλλων εστιατόρια, τράπεζες,
φαρμακείο και γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων.
Μαρίνα Βουλιαγμένης (τηλ.  210-8960012):  διαθέτει 113
θέσεις ελλιμενισμού εκ  των οποίων μια θέση για σκάφη
μέχρι 40μ., δύο θέσεις για σκάφη μέχρι 36μ. και τρεις θέσεις
για σκάφη μέχρι 30μ. Το μέγιστο βάθος της είναι 18μ. και
μεταξύ άλλων διαθέτει τράπεζες, εστιατόρια, φαρμακείο και
γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων.
Μαρίνα Θεσσαλονίκης (τηλ.  2310-444594):  βρίσκεται
στην περιοχή της Αρετσούς, διαθέτει 242 θέσεις
ελλιμενισμού και δέχεται σκάφη με μήκος μέχρι 30μ.
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Άλλα στοιχεία

Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1998  αρχικά υπό την επωνυμία
Εταιρεία Αξιοποίησης Περιουσίας Ε.Ο.Τ.  η οποία το 2000
άλλαξε σε Ελληνικά Τουριστικά  Ακίνητα  ΑΕ για να αλλάξει
εκ νέου στη σημερινή το 2004.  Το 2003  η εταιρεία εισέφερε
κλάδο της (Καζίνο – Ξενοδοχείο – Τελεφερίκ  Πάρνηθας)
στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ  ΠΑΡΝΗΘΑΣ   Α.Ε.
Αποκλειστικός της μέτοχος είναι το ελληνικό δημόσιο. Σε ό,τι
αφορά ειδικά τις μαρίνες, στην ιδιοκτησία της ανήκουν
επίσης οι μαρίνες Φλοίσβου, Ζέας και Γουβιών Κέρκυρας οι
οποίες ωστόσο έχουν εκμισθωθεί σε ιδιώτες, ενώ η μαρίνα
Φαλήρου ήταν η τελευταία που μετά από σχετικό
πλειοδοτικό  διαγωνισμό, τον Ιανουάριο του 2009
εκμισθώθηκε  επίσης σε ιδιώτη.

Διεύθυνση
Βουλής 7, 105 62 Αθήνα, Τηλ: 210-3339759, Φαξ: 210-
3339500 www.etasa.gr

Προμηθευτές
H επιχείρηση σκοπεύει να δημιουργήσει ένα σταθερό δίκτυο αξιόπιστων προμηθευτών,

από τους οποίους θα εξασφαλίζει τις απαιτούμενες υπηρεσίες και πρώτες ύλες.

Βασική αν όχι απαραίτητη παροχή που θα πρέπει να διαθέτει η μαρίνα είναι οι

υπηρεσίες υγρών καυσίμων που θα διατίθενται στα σκάφη αναψυχής κυρίως με

βυτιοφόρα οχήματα, με την μέριμνα των κατά τόπων λιμεναρχείων.

Ο κλάδος των πετρελαιοειδών αποτελείται σήμερα από ένα ευρύ φάσμα εταιρειών που

διαθέτουν πολύ καλά οργανωμένο παράκτιο δίκτυο σταθμών πετρελαίου,

εγκατεστημένων τόσο στα νησιά όσο και στα ηπειρωτικά παράλια της χώρας, ικανών

να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των σκαφών αναψυχής για ανεφοδιασμό καυσίμων σε

κάθε περιοχή της χώρας.

Η προμήθεια νερού και ηλεκτρισμού είναι ένα εξίσου σημαντικό θέμα. Στους λιμένες, το

νερό διατίθενται στην προκυμαία ή μεταφέρεται οδικά με όχημα ενώ η ηλεκτρική

ενέργεια θα παρέχεται με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Δ.Ε.Η.

3.4 Ανάλυση Εγχώριας Αγοράς
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3.4.1 Μέγεθος Αγοράς Τουριστικών Λιμένων

Ως βασικότερος παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τη ζήτηση για υπηρεσίες τουριστικών

λιμένων, θεωρείται ο θαλάσσιος τουρισμός και ειδικότερα το yachting και οι

κρουαζιέρες. Οι πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό  δείχνουν

τις αφίξεις των τουριστών στην Ελλάδα που πραγματοποιούνται να κρατούν μια

σταθερή πορεία  χωρίς αυξομειώσεις το 2012 και το 2013, ενώ αύξηση 10% σε σχέση

με το 2013 εκτιμά ότι θα έχει ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα το 2014 η

υπουργός Τουρισμού, κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, σύμφωνα με δηλώσεις της. Το yachting

στην Ελλάδα εμφανίζει μια ανοδική πορεία (www.greektourism.gr/θαλάσσιος

τουρισμός, www.TravelingInternet/traveling news) και είναι εξαιρετικά δημοφιλές

περισσότερο στους  αλλοδαπούς και λιγότερο στους Έλληνες λόγω και των τελευταίων

φορολογικών μέτρων της πολιτείας σε βάρος των κατόχων σκαφών αναψυχής. Το

υφιστάμενο δίκτυο μαρινών και καταφυγίων τουριστικών σκαφών παρόλο που χρήζει

περαιτέρω ανάπτυξης και βελτίωσης, παρέχει στους επισκέπτες επιλογές θαλάσσιων

περιηγήσεων όπου μπορούν να απολαύσουν τη διαδρομή και τη γνωριμία πολλών

περιοχών της Ελλάδας. Ωστόσο στον κλάδο του yachting, η Ελλάδα κατατάσσεται

μεταξύ των πιο ώριμων αγορών όπως η Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, με τις

αναπτυσσόμενες χώρες Κροατία και Τουρκία να εκμεταλλεύονται τα προβλήματα του

κλάδου. ( Εναλλακτικός Τουρισμός, κλαδικές στοχεύσεις της “ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι

Επιχειρήσεων Α.Ε”)

Διάγραμμα 3.2: Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα κατά μέσο μεταφοράς (Ιανουάριος-Μάρτιος

2013-2012)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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Εν συνεχεία, σύμφωνα με κλαδική μελέτη της ICAP, όσον αφορά το yachting, το 2009

καταχωρήθηκαν στα βιβλία μικρών σκαφών των διαφόρων λιμενικών υπηρεσιών της

χώρας 7.223 νέα σκάφη με μήκος έως 12 μέτρα (μείωση 22,1% σε σχέση με το 2008),

ενώ εκτιμάται ότι σήμερα στις ελληνικές θάλασσες πλέουν περίπου 4.000

επαγγελματικά τουριστικά σκάφη.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί δίνεται μια εκτίμηση του συνολικού μεγέθους αγοράς (σε

αξία) των τουριστικών λιμένων για την περίοδο 2005-2009 σύμφωνα με στοιχεία της

εταιρείας ICAP. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, τα αναγραφόμενα

μεγέθη προέρχονται από το σύνολο των εν λειτουργία θέσεων ελλιμενισμού σε

τουριστικούς λιμένες (μαρίνες), αγκυροβόλια – τουριστικά καταφύγια καθώς  και

ξενοδοχειακούς λιμένες,  ο   αριθμός  των   οποίων   είναι  σήμερα 10.015  θέσεις

σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τουριστικών Λιμένων του Υ.Τ.Α.. Ως εκ

τούτου,  δεν προσδιορίζεται το τμήμα της αγοράς που αφορά θέσεις ελλιμενισμού

σκαφών σε όχι κατ’ ανάγκη χωροθετημένους τουριστικούς λιμένες, όπως  εμπορικά

λιμάνια, αλιευτικά καταφύγια και λιμενίσκους ναυταθλητικών ομίλων. Το μέγεθος της
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Πηγή ICAP

Θα πρέπει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι, το εκτιμώμενο  μέγεθος  αντιστοιχεί στο
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3.4.2 Μερίδια Αγοράς Ανταγωνιστικών Επιχειρήσεων & Δείκτης
Συγκέντρωσης

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα  μερίδια αγοράς  ορισμένων εκ  των

εταιρειών του κλάδου σύμφωνα με την τελευταία κλαδική μελέτη της ICAP “Τουριστικοί

Λιμένες”. Διευκρινίζεται ότι τα μερίδια αυτά είναι ενδεικτικά  και αναφέρονται  στο

σύνολο  των  εν λειτουργία θέσεων ελλιμενισμού, όπως αυτές έχουν καταγραφεί   από

τη    Διεύθυνση    Τουριστικών Λιμένων του Υ.Τ.Α. (10.015 θέσεις).

Πίνακας 3.3: Μερίδια Αγοράς εταιρειών του κλάδου (2009)

Πηγή: ICAP Group, εκτιμήσεις αγοράς

Εταιρεία Θέσεις
ελλιμενισμού Μερίδιο

ΕΤΑΙΡΕΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (μαρίνες
Αλίμου, Βουλιαγμένης,
Θεσσαλονίκης)

1.355 13,5%

ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ Α.Ε.
(όμιλος Κυριακούλη)

1.235 12,3%

ΜΑΡΙΝΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
(Δημοτική)

780 7,8%

ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ (όμιλος
Κυριακούλη)

742 7,4%

OLYMPIC MARINE A.E.
680 6,8%

ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.
(όμιλος Κυριακούλη)

609 6,1%

ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝ (Λιμενικό
ταμείο)

450 4,5%

ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΕΒΕ (μαρίνα Αγίου
Κοσμά)

345 3,4%

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ
Α.Ε (όμιλος Τεχνικής
Ολυμπιακής)

315 3,1%

LAMDA FLISVOS MARINA
A.E.

303 3,0%

ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.
(όμιλος Τεχνικής
Ολυμπιακής)

280 2,8%

ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Δημοτική)

255 2,5%
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Σημαντική  θέση στην αγορά  κατέχει, όπως φαίνεται στον πίνακα 3.3,  ο  Ε.Ο.Τ. μέσω

της Εταιρείας  Τουριστικής  Ανάπτυξης ΑΕ  η οποία διαχειριζόταν το 2009 τρεις μαρίνες

συνολικής δυναμικότητας 1.355  θέσεων ελλιμενισμού και μερίδιο 13,5%.  Ακολουθεί η

μαρίνα Γουβιών του Ομίλου Κυριακούλη με 1.235 θέσεις ελλιμενισμού  και μερίδιο

12,3% και η μαρίνα Γλυφάδας με 780  θέσεις και μερίδιο 7,8%. Σε επίπεδο ομίλων,

ηγετική θέση στον κλάδο των μαρινών κατέχει ο όμιλος Κυριακούλη, με τέσσερις

μαρίνες δυναμικότητας 2.836 θέσεων ελλιμενισμού και μερίδιο αγοράς  28,3%,  ενώ

σημαντική παρουσία στον κλάδο έχει και ο όμιλος εταιρειών της Τεχνικής  Ολυμπιακής

με δύο  μαρίνες δυναμικότητας 595 θέσεων και μερίδιο 5,9%.

Τέλος, για να εξετασθεί η ένταση του ανταγωνισμού που  επικρατεί στον κλάδο,

εκτιμήθηκε ο  συντελεστής συγκέντρωσης  για  τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ο  οποίος

και  προέκυψε από τον εξής λόγο:

CR n = έ ύ "n" μεγαλύτερων επιχειρήσεωνύ έ ύ ί
όπου     ο  αριθμητής είναι  το  άθροισμα  των  εν λειτουργία θέσεων ελλιμενισμού των

“n” μεγαλυτέρων  μονάδων  και  ο  παρανομαστής  το σύνολο των θέσεων.

Πίνακας 3.4: Δείκτης Συγκέντρωσης (2009)

Πηγή: ICAP Group, εκτιμήσεις αγοράς

Όπως προκύπτει, το 68%  των εν λειτουργία θέσεων ελλιμενισμού αντιστοιχεί σε 10

μαρίνες.

ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (όμιλος
Κυριακούλη)

250 2,5%

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ
(Δημοτική)

250 2,5%

n CRn
n=3 33,6%
n=5 47,8%

n=10 68,0%
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3.4.3 Ανάλυση Ανταγωνιστικού περιβάλλοντος

Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών

Οι τουριστικοί λιμένες  μπορούν  να  δημιουργηθούν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό

πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, εφόσον όμως πληρούνται (βάσει  θεσμικού

πλαισίου) ορισμένες προϋποθέσεις που σχετίζονται με την προστασία του

περιβάλλοντος, το οικονομικό υπόβαθρο της περιοχής, τη συμβατότητα με τον

ευρύτερο χωροταξικό σχεδιασμό κλπ.

Από τεχνοοικονομικής  σκοπιάς,  η είσοδος στον κλάδο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η

κατασκευή και η λειτουργία ενός  τουριστικού λιμένα απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και

ενέχει δυσκολίες. Απαιτείται προσεχτικός  σχεδιασμός  ως   προς  τη σκοπιμότητα και

τη  βιωσιμότητα της  επένδυσης, εξεύρεση των  απαιτούμενων κεφαλαίων, επιλογή της

κατάλληλης τοποθεσίας, προβολή και διαφήμιση κυρίως στο εξωτερικό και στελέχωση

με το κατάλληλο ανθρώπινο  δυναμικό. Σημαντικό  μέρος της επένδυσης στο

συγκεκριμένο κλάδο αφορά το κόστος της γης το οποίο στις τουριστικά ανεπτυγμένες

περιοχές της χώρας  είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Επιπλέον, η πολυπλοκότητα των επενδύσεων για τη δημιουργία μαρινών σε

συνδυασμό με το υψηλό κατασκευαστικό κόστος, η εμπλοκή με  τη  γραφειοκρατία και

η  ενδεχόμενη καθυστέρηση στις διαδικασίες έγκρισης των επενδύσεων, πρέπει να

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τον υποψήφιο επενδυτή.

Διάγραμμα 3.4: Πέντε δυνάμεις του Porter

Πηγή: Google
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Κίνδυνος από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες

Ένα σκάφος  που δεν επιθυμεί να καταφύγει σε κάποιο χωροθετημένο τουριστικό

λιμένα ή σε κάποιο  αγκυροβόλιο,  έχει ως εναλλακτική λύση την προσέγγιση είτε σε

κάποιο επιβατικό - εμπορικό λιμάνι,  είτε ακόμη σε κάποιο αλιευτικό καταφύγιο  ακόμη

και  σε λιμενίσκους ναυταθλητικών ομίλων. Τούτο βέβαια συμβαίνει πάντοτε στις

θαλάσσιες εκείνες περιοχές  όπου  η υφιστάμενη προσφορά  αδυνατεί  να  καλύψει την

ζήτηση. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί το εύρος και το επίπεδο

των υπηρεσιών που παρέχονται σε έναν χωροθετημένο τουριστικό λιμένα σε σχέση με

την εξυπηρέτηση σε οποιοδήποτε επιβατικό - εμπορικό λιμάνι.

Επιπλέον, κίνδυνος υποκατάστατων υφίσταται πάντοτε για τις λιμενικές εγκαταστάσεις

οι οποίες βρίσκονται  αρκετά κοντά στα παράλια της Τουρκίας (Λέσβος,  Χίος, Σάμος,

Κως  και Ρόδος), με αποτέλεσμα τη διαφυγή  ιδιαίτερα κατά  τη θερινή περίοδο, μέρους

της δυνητικής πελατείας των ελληνικών τουριστικών λιμένων προς τις αντίστοιχες

εγκαταστάσεις της γειτονικής μας χώρας.

Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών – Συνεργατών

Όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος των υπηρεσιών που παρέχονται σε έναν τουριστικό

λιμένα (μαρίνα) τόσο μεγαλύτερος είναι και ο αριθμός των προμηθευτών - συνεργατών

αυτής. Προμηθευτές υγρών  καυσίμων, έμποροι τροφίμων, ποτών  και  διαφόρων

χρηστικών και ναυτιλιακών ειδών είναι μερικές κατηγορίες επαγγελματιών που δύναται

να έχουν συνεργασία με μια καλά οργανωμένη  μαρίνα.  Επιπλέον,  μια μεγάλη ακόμη

ομάδα επαγγελματιών διαφόρων κατηγοριών καλείται να προσφέρει συνήθως τις

υπηρεσίες της σε  μια μαρίνα.  Πρόκειται  για  τις  υπηρεσίες που προσφέρουν  οι

ιδιωτικές εταιρείες  ασφαλείας – φύλαξης, εταιρείες που  προσφέρουν  καταδυτικές

υπηρεσίες, τουριστικές επιχειρήσεις (γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων  και  σκαφών,

τουριστικά γραφεία), χειριστές γερανών  και βαρέων  εν γένει μηχανημάτων, συνεργεία

παροχής τεχνικών υπηρεσιών  προς  σκάφη, συνεργεία  καθαριότητας και αποκομιδής

απορριμμάτων,  ακόμη τραπεζικές και ιατρικές υπηρεσίες. Σε κάθε  περίπτωση

πάντως, η διαπραγματευτική δύναμη των  προμηθευτών - συνεργατών  είναι ανάλογη

των  αναγκών και του μεγέθους της μαρίνας με την οποία καλούνται να συνεργαστούν.
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Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών

Πελάτες των  τουριστικών  λιμένων  είναι επαγγελματίες αλλά και  ιδιώτες. Στην πρώτη

κατηγορία ανήκουν τα σκάφη που εκτελούν προγραμματισμένες κρουαζιέρες, καθώς

και επαγγελματικά σκάφη που λειτουργούν με ναυλώσεις. Τα  επαγγελματικά  σκάφη,

τα μέλη των διαφόρων clubs και συλλόγων, έχουν διαπραγματευτική δύναμη  καθώς

απολαμβάνουν δικαίωμα έκπτωσης επί του ισχύοντος τιμοκαταλόγου,  σε αντίθεση με

τα ιδιωτικά σκάφη και κυρίως τα μεγάλα (super yachts) τα οποία συνήθως

επιβαρύνονται με υψηλότερες  συγκριτικά τιμές.

Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων

Έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου υφίσταται στις θαλάσσιες

εκείνες περιοχές  που  παρατηρείται συγκέντρωση τουριστικών  λιμένων, όπως  για

παράδειγμα στην περιοχή της Αττικής.  Η έλλειψη ελεύθερων θέσεων ελλιμενισμού

ιδιαίτερα κατά  τους θερινούς μήνες, καθιστά τον  ανταγωνισμό  οξύτερο, ενώ  έντονος

είναι επίσης ο ανταγωνισμός στην θαλάσσια περιοχή του ανατολικού Αιγαίου μεταξύ

ελληνικών και τουρκικών επιχειρήσεων.

Other Stakeholders

Παράλληλα, την εταιρεία επηρεάζουν και οι μέτοχοι της, η κυβέρνηση μέσω των

αποφάσεων που λαμβάνει για τον εξεταζόμενο κλάδο, τα συνδικάτα στα οποία είναι

οργανωμένοι οι υπάλληλοί μας, οι πιστωτές μας μέσω της πολιτικής μίσθωσης που

ακολουθούν αλλά και η τοπική κοινωνία η οποία πολλές φορές μπορεί, είτε να σταθεί

εμπόδιο, είτε να συμβάλλει στην ομαλή υλοποίηση αποφάσεων που θα συμβάλλουν

στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

3.4.4 Ανάλυση SWOT

Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο

χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ενός

κλάδου ή μίας επιχείρησης, όταν η επιχείρηση πρέπει να λάβει μία απόφαση σε σχέση

με τους στόχους που έχει θέσει ή με σκοπό την επίτευξή τους.
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Κατά την ανάλυση SWOT μελετώνται τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα

(Weaknesses) σημεία ενός κλάδου, μίας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή και περιοχής,

καθώς και οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats) που υπάρχουν. Τα

δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης καθώς

προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που αυτή κατέχει (π.χ. ικανότητες

προσωπικού και στελεχών, ιδιότητες και χαρακτηριστικά της επιχείρησης, τεχνογνωσία,

χρηματοοικονομική υγεία και ικανότητα να ανταποκριθεί σε νέες επενδύσεις, κλπ.).

Αντιθέτως οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν μεταβλητές του εξωτερικού

περιβάλλοντος της επιχείρησης τις οποίες η επιχείρηση θα πρέπει να εντοπίσει, να

προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό

(π.χ. είσοδος νέων ανταγωνιστών, ρυθμίσεις στο νομικό περιβάλλον, δημιουργία ή/και

εμφάνιση νέων αγορών, κλπ.).(Γεωργόπουλος Ν. (2006), Στρατηγικό Μάνατζμεντ)

Συγκεκριμένα για τον κλάδο των τουριστικών λιμένων που θα δραστηριοποιηθεί η

εταιρεία Kamena Vourla Marine O.E.:

Δυνατά Σημεία

 Η Ελλάδα ως τουριστική χώρα κατατάσσεται υψηλά στην παγκόσμια κατάταξη

τουριστικών προορισμών (12η σε έσοδα και 16η  σε αφίξεις για το 2009).

 Η  Ελλάδα,  χώρα  με έντονη ναυτική παράδοση,  με ήπιες καιρικές συνθήκες,

μεγάλο μήκος ακτογραμμής, πλήθος νησιών, καθαρές και ασφαλείς για τους

ναυτιλλόμενους θάλασσες.

 Αρκετά βελτιωμένη τα τελευταία χρόνια η γενικότερη λιμενική υποδομή.

 Στο κλάδο δραστηριοποιούνται οργανωμένες εταιρείες με μακρά παράδοση στο

θαλάσσιο τουρισμό.

Αδύνατα Σημεία

 Τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα του ελληνικού τουρισμού γενικότερα

(εποχικότητα, γεωγραφική συγκέντρωση, ελλείψεις σε υποστηρικτικές υποδομές,

εξάρτηση των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων από τους διεθνείς

τουριστικούς οργανισμούς κλπ).

 Υπάρχουν ακόμα ελλείψεις σε θέματα υποδομών και οργάνωσης του θαλάσσιου

τουρισμού (π.χ. έλλειψη θέσεων  ελλιμενισμού εν γένει, αλλά και για mega

yachts).
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 Γραφειοκρατία, χρονοβόρα η διαδικασία αδειοδοτήσεων νέων επενδύσεων με

αρκετούς τους εμπλεκόμενους φορείς.

 Απουσία οργανωμένης διαφημιστικής καμπάνιας του κλάδου προς το εξωτερικό.

Ευκαιρίες

 Αναξιοποίητος παραμένει μεγάλος αριθμός φυσικών και προστατευόμενων

κολπίσκων σε διάφορα ελληνικά νησιά.

 Η  περεταίρω  αναβάθμιση εν  γένει  των  λιμενικών υποδομών  της χώρας,

μέσω αναπτυξιακών νόμων καθώς  και  μέσω  της  αξιοποίησης της  δημόσιας

περιουσίας (Ε.Τ.Α. ΑΕ).

 Η  δημιουργία ενός οργανωμένου  δικτύου μαρινών και  τουριστικών καταφυγίων

(δίκτυο «Μητροπολιτικών  Μαρινών»     με    «δορυφορικά» αγκυροβόλια)

 Η   δημιουργία  ενός  ελληνοτουρκικού  δικτύου yachting με κοινή διαφημιστική

καμπάνια στις αγορές του εξωτερικού.

 Η    εφαρμογή   μοντέλου   ανάδειξης   οικολογικών μαρινών.

Απειλές

 Η διεθνής οικονομική κρίση με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον τουρισμό .

 Η   μείωση  της  τουριστικής κίνησης και  της  κατά κεφαλήν τουριστικής δαπάνης

στη χώρα μας.

 Τα τελευταία φορολογικά μέτρα της πολιτείας αναφορικά με τα σκάφη αναψυχής

(επαγγελματικά και ιδιωτικά).

 Ο  έντονος  ανταγωνισμός  από  τις  γειτονικές  μας κυρίως ανταγωνίστριες

χώρες (Τουρκία, Κροατία) στο θαλάσσιο τουρισμό.

3.5 Ανάλυση του Ευρύτερου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

(Ανάλυση PEST)

Το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον ή αλλιώς μάκρο-περιβάλλον, περιλαμβάνει

όλες τις περιβαλλοντικές δυνάμεις και καταστάσεις που επηρεάζουν την επιχείρηση

στην οικονομία. Αντιπροσωπεύει την ευρεία συλλογή όλων εκείνων των παραγόντων

που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν κάθε επιχείρηση σε οποιονδήποτε βιομηχανικό
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κλάδο. Η άνοδος και η πτώση των επιτοκίων, η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών,

η πολιτική αστάθεια του κράτους, η μείωση του πληθυσμού, η δυνατότητα των νέων

τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών είναι παραδείγματα δυναμικών αλλαγών

στο περιβάλλον, που μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση σε μια επιχείρηση.

Παράγοντες σαν τους παραπάνω διαμορφώνουν το ευρύτερο επιχειρηματικό

περιβάλλον στο οποίο η επιχείρηση θα δραστηριοποιηθεί. Η πολυπλοκότητα και η

αβεβαιότητα των επιδράσεων των διαφόρων παραγόντων καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη

την αναγνώριση και εξέταση των κρίσιμων στρατηγικών παραγόντων. Η σημασία ενός

παράγοντα θα μπορούσε να εκτιμηθεί ως προς δύο μεταβλητές, την πιθανότητα

πραγματοποίησης του και την πιθανή επιρροή του στη επιχείρηση, βάσει των οποίων

κάθε παράγοντας χαρακτηρίζεται ως υψηλής ή χαμηλής προτεραιότητας.

(Γεωργόπουλος Ν. (2006), Στρατηγικό Μάνατζμεντ)

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις γενικότερα σήμερα είναι

οι ταχύτατες αλλαγές του περιβάλλοντος που πλέον χαρακτηρίζεται ως ¨πολυτάραχο¨.

Έτσι η εταιρεία μελετών και ερευνών CMT Προοπτική που ερευνά για την ίδρυση της

Kamena Vourla Marine O.Ε. πρέπει να λάβει υπόψη τις ταχύτατες αλλαγές του

εξωτερικού περιβάλλοντος.

3.5.1 Οικονομικοί Παράγοντες

Σύμφωνα με τα οικονομικά δελτία της Τράπεζας της Ελλάδος η διεθνής

χρηματοπιστωτική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά σε πολύ σημαντικό βαθμό και την

ελληνική οικονομία. Η ελληνική οικονομία, έχοντας σημειώσει υψηλούς ρυθμούς

ανάπτυξης έως το έτος 2008, έδειξε σημεία ύφεσης το 2009, ως αποτέλεσμα της

διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, ενώ από το έτος 2010 και μετά η ύφεση εντάθηκε

σημαντικά λόγω δημοσιονομικών ανισορροπιών. Η ανάγκη εξυγίανσης οδήγησε τη

χώρα στην ένταξή της σε τριμερή μηχανισμό οικονομικής στήριξης, αποτελούμενο από

την ΕΕ, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. Η αυστηρή εισοδηματική πολιτική και ο δραστικός

περιορισμός των δημοσίων δαπανών που ασκήθηκαν κατά τα τελευταία 3 έτη

επηρέασαν, όπως ήταν αναμενόμενο, αρνητικά την εξέλιξη του ΑΕΠ, με αποτέλεσμα το

μέγεθός του να σημειώσει μείωση κατά 4,9% το 2010, κατά 7,1% το 2011 και κατά

6,4% το 2012 (σταθερές τιμές έτους 2005). Για το 2013 εκτιμάται συνέχιση της μείωσης
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του ΑΕΠ κατά 4,4 % (Εurostat, 02/13), ενώ για το 2014 προβλέπεται η οικονομία να

επιστρέψει σε ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 0,6%.

Οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν και η περιοριστική πολιτική που ακολουθήθηκε έχουν

ωστόσο αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Το δημόσιο έλλειμμα μειώθηκε κατά 30,8% το

2010, κατά 12% το 2011 και κατά 30,2% κατά το 2012, σε σύγκριση με το

προηγούμενο έτος (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα ποσά που διατέθηκαν για τη

στήριξη των τραπεζών). Η ολοκλήρωση του PSI εντός του 2012 μείωσε το δημόσιο

χρέος από 170,3 % του ΑΕΠ το 2011 σε 156,9% του ΑΕΠ το 2012 (Eurostat, 2013),

συμβάλλοντας στη δημιουργία σταθερότερου μακροοικονομικού πλαισίου. Με την

επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, που αποβλέπουν στη δημιουργία ενός

ελκυστικότερου επενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως η

απελευθέρωση συγκεκριμένων αγορών, η ταχύτερη αδειοδοτική διαδικασία, ο νέος

αναπτυξιακός νόμος, η ευελιξία στην αγορά εργασίας κλπ., καθώς επίσης με τη

μείωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών λόγω της κρίσης, αναμένεται

βελτίωση των τάσεων εξέλιξης του ΑΕΠ από το 2014. Εκτιμάται ότι το έτος αυτό θα

σταματήσει η μείωση του ΑΕΠ και θα υπάρξει επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε

θετικούς ρυθμούς.

3.5.2 Κοινωνικοί Παράγοντες

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που βρίσκεται στα Νότια Βαλκάνια και λόγω της γεωγραφικής

της θέσης έχει ανεπτυγμένο αρκετά το θαλάσσιο τουρισμό της. Ο λαός της, είναι

άνθρωποι οι οποίοι απολαμβάνουν να γευματίζουν αργά το βράδυ και η έξοδος για

φαγητό αποτελεί γι’ αυτούς μια δημοφιλή μορφή διασκέδασης, καθώς επίσης

αρέσκονται και σε έξοδο για καφέ  για ώρα πολλή συζητώντας με φίλους.

Παρόλα αυτά σήμερα λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης, η κοινωνική

κατάσταση στην Ελλάδα έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα καθώς κάτω από το όριο της

φτώχειας ζει πλέον το 68% των Ελλήνων, ενώ μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2012

χάθηκαν 400.00 θέσεις εργασίας και οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 8,7% σε σχέση με το

αντίστοιχο διάστημα του 2011.
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Συμπερασματικά, ενώ μπορεί  να φαίνεται ότι οι προοπτικές του κλάδου των ελληνικών

λιμένων δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα ευνοϊκές λόγω της γενικότερης κοινωνικής

κατάστασης της Ελλάδας η οποία έχει υποστεί ένα πλήγμα από την οικονομική κρίση

αλλά και από τα τελευταία φορολογικά μέτρα της πολιτείας αναφορικά με τους

κατόχους σκαφών αναψυχής (ιδιωτικών και επαγγελματικών), οι ιδιαίτερα θετικές

προοπτικές που προσφέρονται σε μια νέα επιχείρηση λόγω του νέου Αναπτυξιακού

Νόμου 4146/2013 κατά τον οποίο νέες μαρίνες-καταφύγια τουριστικών σκαφών θα

λάβουν επιχορήγηση από 15% έως 60%, (www.investingreece.gov.gr), αλλά και της

θετικής σχετικά πορείας του yachting στην Ελλάδα από αλλοδαπούς και Έλληνες

πιστεύουμε στην διατήρηση του κλάδου αλλά και των διερχόμενων σκαφών στις

περιφερειακές μαρίνες σε θετικά για την εποχή επίπεδα.

3.5.3 Πολιτικοί Παράγοντες

Οι τουριστικοί λιμένες είναι θεσμοθετημένοι από το Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118/Α’/19.7.1993)

οι διατάξεις του οποίου αντικατέστησαν το προϊσχύον θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με το

οποίο η δημιουργία εγκαταστάσεων θαλάσσιου τουρισμού , οποιασδήποτε μορφής και

μεγέθους, ακολουθούσε τη διαδικασία κατασκευής λιμενικού έργου δημοσίου ή

ιδιωτικού , για την οποία απαιτείτο άδεια σκοπιμότητας του οικείου νομάρχη. Ειδικά δε

για τα ιδιωτικά «τουριστικά έργα», η έγκριση της μελέτης ανήκε στην αποκλειστική

αρμοδιότητα του νομάρχη, ανεξαρτήτως του  μεγέθους του  έργου. Συναφείς διατάξεις

με το θέμα της έκθεσης αυτής περιελάμβανε ο Ν.436/78 περί τουριστικών πλοίων και

πλοιαρίων και ο οποίος αποτέλεσε το πλαίσιο ανάπτυξης του yachting στη χώρα μας

από το 1976  έως τα τέλη του 1999  οπότε και αντικαταστάθηκε από τον Ν.2743/99.

Ζητήματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος ρυθμίζονται από τους Ν.743/77,

1147/81 καθώς και από το ΠΔ55/98, ενώ  ο Ν.2743/99 και ο Ν.3182/03  ρυθμίζουν

θέματα που  αφορούν  το επαγγελματικό yachting (πλοία αναψυχής).

Σύμφωνα με το Ν.2160/93, ως τουριστικός λιμένας ορίζεται ο χερσαίος και θαλάσσιος

εκείνος χώρος ο οποίος προορίζεται κατά κύριο λόγο,  είτε για  την εξυπηρέτηση

σκαφών αναψυχής,  είτε για αγκυροβόλημα, είτε για εναπόθεση (μακροχρόνια ή

περιοδική) σκαφών αναψυχής καθώς και για εξυπηρέτηση διερχόμενων σκαφών.

Κάθε λιμένας διαθέτει μια  χερσαία και μια  θαλάσσια  ζώνη. Η χερσαία ζώνη

αποτελείται από τον αιγιαλό και τους συνεχόμενους χώρους όπου βρίσκονται οι



43

κτιριακές και  λοιπές   εγκαταστάσεις, οι   οποίες   και  είναι απαραίτητες για την

εύρυθμη λειτουργία, την αξιοποίηση και την οικονομική του βιωσιμότητα. Η θαλάσσια

ζώνη του λιμένα περιλαμβάνει τις λιμενολεκάνες και τους διαύλους που ορίζονται από

τα εξωτερικά (μόλους, κυματοθραύστες) και εσωτερικά λιμενικά έργα (κρηπίδες όρια

επιχωματώσεων) ή ταυτίζεται με θαλάσσιους προφυλαγμένους  όρμους.  Η  θαλάσσια

ζώνη  του λιμένα δεν  μπορεί να επεκταθεί σε απόσταση μεγαλύτερη των  500   μέτρων

από  τα  όρια  της χερσαίας ζώνης προς την ανοιχτή θάλασσα. Η έκταση αυτή ορίζεται

από ένα νοητό τόξο κύκλου που  γράφεται  με  κέντρα τα  άκρα  της  χερσαίας ζώνης

και ακτίνα 500 μέτρων. Εντούτοις εάν η προ αιγιαλού θαλάσσια ζώνη είναι αβαθής,

επιτρέπεται η επέκτασή της και πέρα  από  τη γραμμή των  500 μέτρων, μέχρι να

συναντήσει θάλασσα βάθους 10 μέτρων.

Η διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση καθώς  και ο  έλεγχος  των  τουριστικών λιμένων,

ανήκουν  στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, ενώ  οι σχετικές αρμοδιότητες

ανατίθενται στη Γραμματεία Στήριξης Τουριστικών Λιμένων Γ.Σ.Τ.Λ και στη Διεύθυνση

Θαλασσίου Τουρισμού & Τουριστικών Λιμένων του Ε.Ο.Τ. Τουριστικοί λιμένες

μπορούν να  δημιουργηθούν με πρωτοβουλία  της Γ.Σ.Τ.Λ. (9μελής επιτροπή από

εκπροσώπους πέντε συναρμόδιων υπουργείων)    ή με πρωτοβουλία οποιουδήποτε

φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, εφόσον πληρούνται

ορισμένες  προϋποθέσεις  που  σχετίζονται με  την προστασία του περιβάλλοντος, το

οικονομικό υπόβαθρο  της  περιοχής, τη  συμβατότητα με  τον ευρύτερο χωροταξικό

σχεδιασμό κ.λπ. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να τυγχάνει κύριος ή

επικαρπωτής του παράκτιου ακινήτου, μπροστά από το οποίο ενδιαφέρεται να

χωροθετήσει και να κατασκευάσει τουριστικό λιμένα. Για τη χωροθέτηση και δημιουργία

τουριστικού λιμένα  απαιτείται να υποβληθούν στη Γ.Σ.Τ.Λ. από  τον  ενδιαφερόμενο,

διάφορα δικαιολογητικά καθώς επίσης και τοπογραφικό διάγραμμα.

Ο Ν. 2160/93, όπως τρόποι από το Ν. 2636/98, ορίζει τις παρακάτω τέσσερις

κατηγορίες τουριστικών λιμένων αδειοδοτούσα αρχή των  οποίων  είναι η Διεύθυνση

Θαλασσίου Τουρισμού & Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουριστικής

Ανάπτυξης:

1. Μαρίνες: Σε αυτές υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής όλων  των  εγκαταστάσεων

που  είναι αναγκαίες για  την  πληρέστερη εξυπηρέτηση των σκαφών αναψυχής όπως

χώροι επισκευών, εστιατόρια, καταστήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.
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2.Αγκυροβόλια: Βρίσκονται μέσα σε προστατευόμενους όρμους και έχουν

περιορισμένες δυνατότητες εξυπηρέτησης και υποδομών προκειμένου να μην

αλλοιωθεί το περιβάλλον, ενώ η εκμετάλλευση του όρμου γίνεται με παραχώρηση

χρήσης από  το Ελληνικό  Δημόσιο στο οποίο και ανήκει

3.Καταφύγια τουριστικών  σκαφών: Βρίσκονται εντός λιμένων ή προστατευόμενων

όρμων με περιορισμένες υποδομές και εξυπηρετήσεις προκειμένου  να υπάρχει

συμβατότητα με το τοπίο και

4. Ξενοδοχειακοί Λιμένες: Βρίσκονται μπροστά σε ξενοδοχειακά  συγκροτήματα άνω

των  200 δωματίων για την εξυπηρέτηση των πελατών τους και με την προϋπόθεση ότι

δεν  λειτουργεί άλλος λιμένας σκαφών αναψυχής σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου. Η

δυναμικότητα ελλιμενισμού σκαφών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% του αριθμού

των δωματίων της ξενοδοχειακής μονάδας.

(Πηγή: ICAP, “Τουριστικοί Λιμένες 2010”)

3.5.4 Τεχνολογικοί Παράγοντες

Στη χώρα μας η παραγωγή, η μεταφορά και η διάχυση τεχνογνωσίας και καινοτομιών

στον κλάδο των τουριστικών λιμένων γίνεται ολοένα και πιο ικανοποιητική, καθώς όλο

και περισσότερες μαρίνες ιδρύονται ώστε να προσφέρουν εγκαταστάσεις και υπηρεσίες

υψηλής ποιότητας για σκάφη αναψυχής και θαλαμηγούς, με στελέχη πλήρως

καταρτισμένα και ικανά να ασχοληθούν με το εν λόγω αντικείμενο.

Επιπλέον, οι νέες τεχνολογικές τάσεις  των διαφόρων μαρινών παρουσιάζουν

αξιοσημείωτο εύρος, ενώ είναι πολλές οι επιχειρήσεις τουριστικών λιμένων που

επενδύουν σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, προηγμένες μεθόδους αυτοματοποίησης,

τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και στη υιοθέτηση και ανάπτυξη καινοτομιών. Μία από τις

νέες τεχνολογικές εξελίξεις είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού

συστήματος επιστημονικά ελεγμένου και πιστοποιημένου το οποίο θα συλλέγει και θα

επεξεργάζεται δεδομένα μέσω σύγχρονων αισθητήρων ανίχνευσης συγκεκριμένων

ρυπογόνων ουσιών στο θαλάσσιο περιβάλλον, με στόχο την εξαγωγή χρήσιμης

πληροφορίας, τόσο για την πρόληψη όσο και για την περιστολή της θαλάσσιας

ρύπανσης στους τουριστικούς λιμένες.
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3.6 Το Σχέδιο Μάρκετινγκ

3.6.1 Ανάλυση της Στρατηγικής Διάστασης του Σχεδίου Μάρκετινγκ

Σε σχέση με τη Στρατηγική Διάσταση του Σχεδίου Μάρκετινγκ, λαμβάνονται υπόψη τα

ακόλουθα στοιχεία:

Εντοπισμός της Αγοράς – Στόχου

Η επιλογή της αγοράς – στόχου έχει να κάνει με την οριοθέτηση της περιοχής, μέσα

στην οποία απλώνονται οι λειτουργίες της συγκεκριμένης αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο

διευκολύνεται ο προσδιορισμός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της και επιτρέπεται

στη νεοσύστατη επιχείρηση να εστιάσει και εμβαθύνει με μεγαλύτερη ακρίβεια και

αποτελεσματικότητα στις ανάγκες της αγοράς.

Η  εταιρεία Kamena Vourla Marine O.E εκτιμώντας τους περιορισμούς του κλάδου στον

οποίο σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί, τη δεδομένη οικονομική κατάσταση της χώρας,

αλλά ταυτόχρονα και τις προοπτικές που προσφέρονται σε μια νέα επιχείρηση λόγω

του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4146/2013 κατά τον οποίο νέες μαρίνες-καταφύγια

τουριστικών σκαφών θα λάβουν επιχορήγηση από 15% έως 60%,

(www.investingreece.gov.gr), σκοπεύει να εισέλθει στην αγορά των τουριστικών

λιμένων σε ευρύτερο εθνικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, η Kamena Vourla Marine O.E.

έχει ως στόχο  να ικανοποιήσει και να προσεγγίσει καταναλωτές σκαφών αναψυχής

που θα επωφεληθούν ένα άριστο συνδυασμό  υψηλού επίπεδου υπηρεσιών με

ικανοποιητικό κόστος ελλιμενισμού, συντήρησης και διαχείμασης τουριστικών σκαφών

έναντι  των ανταγωνιστικών μαρινών. Η εν λόγω μαρίνα θα απευθύνεται τόσο σε

αλλοδαπούς τουρίστες όσο και σε Έλληνες. Οι τουρίστες και ιδιαίτερα οι Ευρωπαίοι

τουρίστες ασχολούνται με το yachting  εκτεταμένα  και έχουν τη φιλοσοφία και τη

θέληση να δοκιμάσουν πάντα κάτι καινούριο, πέραν των υπαρχόντων συγκροτημάτων

που υπάρχουν στις χώρες τους,  με το οποίο αν μείνουν ευχαριστημένοι από το

συνδυασμό τιμή και ποιότητα δείχνουν αφοσίωση στο συγκεκριμένο προϊόν-υπηρεσία.

Εν συνεχεία,  ο Έλληνας πολίτης παρόλο  που παλαιότερα δεν ήταν συνηθισμένος  σε

τέτοιες μορφές τουρισμού, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να εξοικειώνεται. Θα πρέπει
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εδώ να αναφέρουμε ότι ο κύριος όγκος των πελατών θα μισθώνει θέσεις ελλιμενισμού

τη σεζόν Μαΐου-Οκτωβρίου.

Καθορισμός των Στόχων του Μάρκετινγκ

Η Kamena Vourla Marine O.E. στοχεύει να διαθέσει 250 ξεχωριστά αγκυροβόλια

(θέσεις ελλιμενισμού) για σκάφη έως 25 μέτρα, τα οποία θα μπορούν να καλυφθούν

είτε από αλλοδαπούς τουρίστες είτε από Έλληνες, όπως αναφέραμε και παραπάνω.

Στόχος της εξεταζόμενης επιχείρησης, είναι να καλύψει κατά το 1ο έτος λειτουργία της

45% πληρότητα στα σκάφη που θα προσεγγίσουν την μαρίνα για να ελλιμενιστούν για

ένα ολόκληρο έτος(μόνιμα σκάφη) αυξάνοντας την πληρότητα της μέχρι το 7ο έτος

λειτουργίας της κατά 5% περίπου,  ενώ 18% πληρότητα πρόκειται να έχει στα σκάφη

που πρόκειται να ελλιμενιστούν για ένα προσωρινό διάστημα το 1ο έτος την υψηλή

σεζόν (Μάιο-Οκτώβριο), αυξάνοντας την πληρότητα της στα προσωρινά σκάφη τα

επόμενα έξι χρόνια κατά 2,8 %. Όσον αφορά την χαμηλή σεζόν του 1ου έτους

(Νοέμβριο-Απρίλιο) στοχεύουμε σε 8% πληρότητα στα προσωρινά σκάφη αναψυχής,

αυξάνοντας την στο 17% περίπου στο 7ο έτος λειτουργίας της . Για την κάλυψη των

θέσεων ελλιμενισμού έχει κρατηθεί μια φειδωλή αύξηση λόγω της γενικότερης

οικονομικής κατάστασης της χώρας άρα και της αβεβαιότητας που υπάρχει και σε αυτό

τον τομέα.

Όσον αφορά τη διαχείμαση το σκαφών για την περίοδο Νοεμβρίου-Απριλίου, στόχος

της επιχείρησης είναι η εναπόθεση τουλάχιστον 25 σκαφών στη στεριά κατά το 1ο έτος

λειτουργίας της, σημειώνοντας μια μέση ετήσια αύξησης 27% τα επόμενα χρόνια.

Εν συνεχεία όσον αφορά τους χώρους της μαρίνας που τίθενται προς ενοικίαση

(εστιατόριο-bar, mini market, υπηρεσία εφοδιασμού καυσίμων, δύο εμπορικά

καταστήματα, δύο καταστήματα ναυτιλιακών ειδών), τρεις χώροι θα ενοικιαστούν το

πρώτο έτος ενώ έως το 5ο έτος λειτουργίας της μαρίνας πρόκειται να έχουν ενοικιαστεί

όλοι οι διαθέσιμοι χώροι.

Τέλος, πολιτική και στόχος της Kamena Vourla Marine O.E. είναι να παρέχει στους

πελάτες της υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν

καλύτερα στις ανάγκες τους, με τρόπο αποδοτικό και προσέγγιση φιλική προς το

περιβάλλον.
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Καθορισμός της Στρατηγικής του Μάρκετινγκ

H στρατηγική του marketing που πρόκειται να ακολουθήσει η υπό εξέταση μονάδα

πρέπει να είναι σε θέση να της προσδώσει ουσιαστικά πλεονεκτήματα, ώστε να την

κατατάξει στον κατάλογο των σύγχρονων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων

διαχείρισης και εκμετάλλευσης μαρινών. Λαμβάνοντος, λοιπόν υπόψη τις εναλλακτικές

στρατηγικές που προσφέρονται, η υπό εξέταση εταιρεία έχει επιλέξει να εφαρμόσει τη

στρατηγική της διαφοροποίησης λόγω της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που θα

προσφέρει. Λόγω του ότι δεν υπάρχουν άμεσοι ανταγωνιστές σε κοντινή απόσταση, οι

ενδεχόμενοι πελάτες δεν μπορούν να ασκήσουν σημαντική πίεση για τη μείωση των

τιμών. Η εν λόγω στρατηγική εστιάζει στην υπεροχή της ποιότητας των

προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και της απόκτησης και της εξάπλωσης της φήμης

της επιχείρησης, έτσι ώστε οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες να

θεωρούνται ότι είναι για αυτούς μοναδικές.

3.6.2 Ανάλυση της Λειτουργικής Διάστασης του Σχεδίου Μάρκετινγκ

Μετά την επιλογή των ειδικών στρατηγικών Μάρκετινγκ, η υπό μελέτη επιχείρηση

σχεδιάζει το βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης της που βασίζεται στην ανάλυση του

πλαισίου του Προϊόντος και της Πολιτικής του, της Τιμολογιακής Πολιτικής καθώς και

των Προωθητικών ενεργειών, με σκοπό την αποτελεσματική τοποθέτηση στην αγορά-

στόχο.

Product: Προϊόν και Πολιτική Προϊόντος

Η Kamena Vourla Marine O.E. θα αποτελεί ένα ιδανικό προορισμό για σκάφη

αναψυχής στην Ανατολική Μεσόγειο. Πιο συγκεκριμένα, θα διαθέτει 250 θέσεις

ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής έως 25 μέτρα, εκ των οποίων οι 150 θέσεις θα

απευθύνονται σε όσους πρόκειται να ελλιμενίσουν σκάφη για διάστημα ενός έτους, ενώ

οι υπόλοιπες 100 θέσεις, για όσους θα προσεγγίσουν τη μαρίνα για ένα προσωρινό

διάστημα. Η μαρίνα επίσης πρόκειται να διαθέτει 100 θέσεις εναπόθεσης σκαφών στη

στεριά (διαχείμαση) για την χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος-Απρίλιος). Οι χερσαίες,

κτιριακές και θαλάσσιες εγκαταστάσεις της θα ανέρχονται σε 40.000 τ.μ., 1.125 τ.μ. και

60.000 τ.μ. αντίστοιχα ενώ το συνολικό μήκος των σταθερών και των πλωτών
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προβλητών θα ανέρχεται στα 950 μέτρα. Πολιτική της επιχείρησης είναι να παρέχει

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σε ένα χώρο υψηλών προδιαγραφών, με ασφάλεια και

σεβασμό στο περιβάλλον .

Η Kamena Vourla Marine O.E. θα αποτελεί ένα ξεχωριστό σημείο συνάντησης για κάθε

απαιτητικό επισκέπτη καθώς στο χώρο της μαρίνας, θα λειτουργούν εστιατόριο-bar,

mini-market, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα ναυτιλιακών ειδών για τα σκάφη

αναψυχής και υπηρεσία για ανεφοδιασμό καυσίμων.

Price: Τιμή και Τιμολογιακή Πολιτική

Η τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας έχει ως πρωταρχικό παράγοντα την επίτευξη της

κερδοφορίας που επιδιώκει μέσα από την ικανοποίηση των πελατών και τη

«δέσμευσή» τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Οι τιμές οι

οποίες πρόκειται να θέτει θα είναι ανάλογες των υπηρεσιών που πρόκειται να διαθέτει,

λόγω και της στρατηγικής της διαφοροποίησης που έχει θέσει πως θα εφαρμόσει η

υπό σύσταση επιχείρηση.

Κατόπιν επαφής με άτομα τα οποία εργάζονται σε εταιρείες του κλάδου, στον πίνακα

φαίνονται οι τιμές ελλιμενισμού των σκαφών αναψυχής που θα ισχύουν στην Kamena

Vourla Marine O.E. ανάλογα με την περίοδο ελλιμενισμού και το μήκος του σκάφους

αναψυχής.

Πίνακας 3.5
Τιμές ελλιμενισμού ανάλογα με το μήκος του σκάφους και την περίοδο-διάρκεια

ελλιμενισμού

ΜΗΚΟΣ
ΣΚΑΦΟΥΣ

(μ)

ΥΨΗΛΗ ΣΑΙΖΟΝ
ΜΑΪΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΙΖΟΝ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΕΤΗΣΙΑ

ΤΙΜΗ (€)ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΤΙΜΗ (€)

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΤΙΜΗ (€)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΤΙΜΗ (€)

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΤΙΜΗ (€)

1 14 90 6 50 600
2 16 100 8 55 800
3 17 110 10 60 850
4 19 120 13 70 900
5 22 130 14 90 1.150
6 23 145 15 110 1.200
7 24 170 16 130 1.400
8 27 200 17 150 1.800
9 31 260 18 160 2.200
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10 34 285 20 180 2.600
11 36 310 24 220 2.800
12 38 340 26 250 3.000
13 40 390 29 280 3.500
14 43 430 32 310 3.900
15 46 470 35 340 4.400
16 49 500 37 360 4.600
17 52 540 39 390 4.900
18 54 600 41 430 5.600
19 59 670 46 470 5.900
20 63 730 50 500 6.500
21 66 790 54 540 6.700
22 70 840 57 570 7.200
23 74 890 60 600 7.500
24 78 950 64 650 7.700
25 82 1000 70 700 8.400

Όπως, έχει αναφερθεί η μαρίνα σκοπεύει να διαθέτει και 100 θέσεις εναπόθεσης

σκαφών στη στεριά. Έτσι κάθε σκάφος  από αυτά, θα πραγματοποιήσει  μια ανέλκυση,

καθέλκυση και διαχείμαση.  Με τον όρο ανέλκυση  εννοείται η έξοδος του σκάφους από

την θάλασσα με σκοπό τη συντήρηση και διαχείμαση του κατά τους χειμερινούς μήνες

και η οποία πραγματοποιείται με βοήθεια κινητού γερανού travel lift. Με τον όρο

καθέλκυση εννοείται η είσοδος του σκάφους στη θάλασσα με τη χρήση του ίδιου

εξοπλισμού με την ανέλκυση.

Το κόστος της παραπάνω διαδικασίας φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 3.6

Κόστος Διαχείμασης σκαφών αναψυχής

Τέλος, ετησίως θα λαμβάνει έσοδα από την ενοικίαση των χώρων αναψυχής που θα

παρέχει (εστιατόριο-bar, mini market, εμπορικά καταστήματα και  καταστήματα

ναυτιλιακών ειδών) και από την υπηρεσία για τον ανεφοδιασμό των καυσίμων.

Ανέλκυση 360

Καθέλκυση 360

Διαχείμαση 1980

Συνολικό Κόστος Διαχείμασης για την
χειμερινή περίοδο 2.700
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Promotion: Προώθηση και Προωθητικές Ενέργειες

H Kamena Vourla Marine O.E. όπως και κάθε άλλη νεοσύστατη επιχείρηση είναι

υποχρεωμένη να υιοθετήσει μια σειρά από προωθητικές ενέργειες για να καταστεί

γνωστή στο κοινό που θέλει να προσεγγίσει. Ο κοινός άξονας των προωθητικών

ενεργειών της είναι η προσπάθεια διαφοροποίησης ως προς την ποιότητα των

προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και απόκτησης και εξάπλωσης της φήμης της

επιχείρησης για την εδραίωση μια σχέσης εμπιστοσύνης με κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Έτσι για την επίτευξη των στόχων της η Kamena Vourla Marine O.E. θα εφαρμόσει τις

ακόλουθες προωθητικές ενέργειες σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίες συλλέχθηκαν

από εταιρείες διαχείρισης μαρινών:

 Καταχώρηση διαφημίσεων σε περιοδικά yachting σχετικά με το αντικείμενο

(4.700€/έτος).

 Έκδοση απαραίτητων μπροσούρων και η εκτύπωση αφισών, που θα διαθέτουν

κατάλληλες πληροφορίες που αφορούν αλλά ταυτόχρονα και προωθούν την

μαρίνα (9.000€/έτος).

 Και τέλος, θα εκμεταλλευτεί ως μέσο προβολής προώθησης το Internet μέσω

ηλεκτρονικής ιστοσελίδας  και καταχωρήσεων σε ιστοσελίδες με περιεχόμενο

yachting (10.000€/έτος).

3.7 Κόστος του Μάρκετινγκ και Έσοδα Πωλήσεων

3.7.1 Έσοδα από Πωλήσεις

Στο σημείο αυτό ακολουθεί ο υπολογισμός πωλήσεων της Kamena Vourla Marine O.E.

για τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Τα στοιχεία των πωλήσεων, που

ακολουθούν, αποτελούν χονδρικές εκτιμήσεις στο κομμάτι της προμελέτης. Ωστόσο

πρέπει να τονίσουμε ότι στο επόμενο στάδιο που κρίνεται να διεξαχθεί και μελέτη

σκοπιμότητας για την επένδυση, σκόπιμο είναι να πραγματοποιηθεί έρευνα διαδρομών

των σκαφών αναψυχής που διέρχονται από το σημείο ενδιαφέροντος καθώς και
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έρευνα με ερωτηματολόγια για την κίνηση των ευρύτερων περιοχών σε συνεργασία με

τα Λιμενικά Ταμεία και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία.

Προχωρώντας στην ανάλυση, το συνολικό ύψος των εσόδων υπολογίζεται σε ετήσια

βάση, υπολογίζοντας αρχικά το ύψος των πωλήσεων για το 2014, που είναι το έτος

έναρξης της λειτουργίας της μονάδας, και στη συνέχεια τις πωλήσεις όλων των

εξεταζόμενων ετών του σχεδίου μέχρι και το έτος 2020. Στόχος είναι η σταθερή αύξηση

των εσόδων της υπό σύσταση εταιρείας.

Σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν από εταιρείες διαχείρισης και εκμετάλλευσης

μαρινών, η διάρκεια ελλιμενισμού κατά μέσο όρο των προσωρινών σκαφών αναψυχής

είναι 10 έως 20 μέρες. Παρόμοια πολιτική ακολουθήσαμε για τον προσδιορισμό των

εσόδων της Kamena Vourla Marine Ο.Ε., ενώ στον πίνακα 3.7 παρακάτω φαίνεται

ποσοστιαία το είδος των σκαφών που προσεγγίζουν την υπό σύσταση μαρίνα ανάλογα

με το μέγεθός τους.
Πίνακας 3.7

Ποσοστά μεγέθους σκαφών που προσεγγίζουν την Kamena Vourla Marine Ο.Ε.

Στους πίνακες 3.8-3.14 που ακολουθούν, παρουσιάζεται η εκτίμηση των εσόδων της

μονάδας για όλη την υπό εξέταση περίοδο.
Πίνακας 3.8

Πωλήσεις 1ου Έτος Λειτουργίας Μαρίνας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΣΟΔΑ

ΠΩΛΗΣΕΩΝ
(€)

ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΣΚΙΑΦΩΝ
ΜΟΝΙΜΑ ΣΚΑΦΗ
[1-10] 27σκ. * 1.350€ 36.450

(10-15] 16σκ. * 3.520€ 56.320

ΜΗΚΟΣ
ΣΚΑΦΟΥΣ (μ)

ΕΛΛΙΜΕΝΙΖΟΜΕΝΑ
ΣΚΑΦΗ

[1 - 10] 40%

(10 – 15] 25%

(15- 20] 20%

(20 – 25] 15%



52

(15-20] 14σκ. * 5.500€ 77.000
(20-25] 10σκ. * 7.500€ 75.000
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΚΑΦΗ
ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ - ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ
[1-10] (7σκ.* 23€. + 3σκ.*14€)*180μέρ. 36.540

(10-15] (5σκ.* 41€ + 2σκ.*29€)*180μέρ. 47.340
(15-20] (4σκ.* 55€ + 2σκ.*43€)*180μέρ. 55.080
(20-25] (2σκ.* 74€. + 1σκ.*61€)*180μέρ. 37.620

ΣΥΝΟΛΟ 421.350

ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗ
25σκ. * 2.700€ 67.500

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-BAR 16.000
MINI-MARKET 9.000
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 18.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΕΤΟΥΣ 531.850

Πίνακας 3.9
Πωλήσεις 2ου Έτος Λειτουργίας Μαρίνας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΣΟΔΑ

ΠΩΛΗΣΕΩΝ
(€)

ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΣΚΙΑΦΩΝ
ΜΟΝΙΜΑ ΣΚΑΦΗ
[1-10] 30σκ. * 1.350€ 40.500

(10-15] 19σκ. * 3.520€ 66.880
(15-20] 15σκ. * 5.500€ 82.500
(20-25] 11σκ. * 7.500€ 82.500
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΚΑΦΗ
ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ - ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ
[1-10] (9σκ.* 23€. + 4σκ.*14€)*180μέρ. 47.340

(10-15] (6σκ.* 41€ + 3σκ.*29€)*180μέρ. 59.940
(15-20] (4σκ.* 55€ + 2σκ.*43€)*180μέρ. 55.080
(20-25] (3σκ.* 74€. + 1σκ.*61€)*180μέρ. 50.940

ΣΥΝΟΛΟ 485.680

ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗ
32σκ. * 2.700€ 86.400
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-BAR 16.000
MINI-MARKET 9.000
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 18.000
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 13.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΕΤΟΥΣ 628.080

Πίνακας 3.10

Πωλήσεις 3ου Έτος Λειτουργίας Μαρίνας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΣΟΔΑ

ΠΩΛΗΣΕΩΝ
(€)

ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΣΚΙΑΦΩΝ
ΜΟΝΙΜΑ ΣΚΑΦΗ
[1-10] 33σκ. * 1.350€ 44.550

(10-15] 21σκ. * 3.520€ 73.920
(15-20] 16σκ. * 5.500€ 88.000
(20-25] 13σκ. * 7.500€ 97.500
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΚΑΦΗ
ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ - ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ
[1-10] (10σκ.* 23€. + 4σκ.*14€)*180μέρ. 51.480

(10-15] (6σκ.* 41€ + 3σκ.*29€)*180μέρ. 59.940
(15-20] (5σκ.* 55€ + 2σκ.*43€)*180μέρ. 64.980
(20-25] (3σκ.* 74€. + 2σκ.*61€)*180μέρ. 61.920

ΣΥΝΟΛΟ 542.290

ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗ
41σκ. * 2.700€ 110.700

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-BAR 16.000
MINI-MARKET 9.000
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 18.000
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 13.000
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 15.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΕΤΟΥΣ 723.990
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Πίνακας 3.11

Πωλήσεις 4ου Έτος Λειτουργίας Μαρίνας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΣΟΔΑ

ΠΩΛΗΣΕΩΝ
(€)

ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΣΚΙΑΦΩΝ
ΜΟΝΙΜΑ ΣΚΑΦΗ
[1-10] 36σκ. * 1.350€ 48.600

(10-15] 22σκ. * 3.520€ 77.740
(15-20] 18σκ. * 5.500€ 99.000
(20-25] 14σκ. * 7.500€ 105.000
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΚΑΦΗ
ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ - ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ
[1-10] (11σκ.* 23€. + 5σκ.*14€)*180μέρ. 58.140

(10-15] (7σκ.* 41€ + 3σκ.*29€)*180μέρ. 67.320
(15-20] (5σκ.* 55€ + 3σκ.*43€)*180μέρ. 72.720
(20-25] (4σκ.* 74€. + 2σκ.*61€)*180μέρ. 75.240

ΣΥΝΟΛΟ 603.760

ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗ
52σκ. * 2.700€ 140.400

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-BAR 16.000
MINI-MARKET 9.000
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 18.000
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 13.000
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 15.000
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 13.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΕΤΟΥΣ 828.160

Πίνακας 3.12

Πωλήσεις 5ου Έτος Λειτουργίας Μαρίνας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΣΟΔΑ

ΠΩΛΗΣΕΩΝ
(€)

ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΣΚΙΑΦΩΝ
ΜΟΝΙΜΑ ΣΚΑΦΗ
[1-10] 39σκ. * 1.350€ 52.650

(10-15] 24σκ. * 3.520€ 84.480
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(15-20] 20σκ. * 5.500€ 110.000
(20-25] 15σκ. * 7.500€ 112.500
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΚΑΦΗ
ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ - ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ
[1-10] (12σκ.* 23€.+ 6σκ.*14€)*180μέρ. 64.800

(10-15] (7σκ.* 41€ + 4σκ.*29€)*180μέρ. 72.540
(15-20] (6σκ.* 55€ + 3σκ.*43€)*180μέρ. 82.620
(20-25] (5σκ.* 74€. + 2σκ.*61€)*180μέρ. 88.560

ΣΥΝΟΛΟ 668.150

ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗ
66σκ. * 2.700€ 178.200

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-BAR 16.000
MINI-MARKET 9.000
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 18.000
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 13.000
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 15.000
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 13.000
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 16.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 5ου ΕΤΟΥΣ 946.350

Πίνακας 3.13

Πωλήσεις 6ου Έτος Λειτουργίας Μαρίνας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΣΟΔΑ

ΠΩΛΗΣΕΩΝ
(€)

ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΣΚΙΑΦΩΝ
ΜΟΝΙΜΑ ΣΚΑΦΗ
[1-10] 42σκ. * 1.350€ 56.700

(10-15] 26σκ. * 3.520€ 91.520
(15-20] 21σκ. * 5.500€ 115.500
(20-25] 16σκ. * 7.500€ 120.000
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΚΑΦΗ
ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ - ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ
[1-10] (13σκ.* 23€.+ 6σκ.*14€)*180μέρ. 68.940

(10-15] (8σκ.* 41€ + 5σκ.*29€)*180μέρ. 85.140
(15-20] (6σκ.* 55€ + 4σκ.*43€)*180μέρ. 90.360
(20-25] (5σκ.* 74€. + 2σκ.*61€)*180μέρ. 88.560
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ΣΥΝΟΛΟ 716.720

ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗ
81σκ. * 2.700€ 218.700

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-BAR 16.000
MINI-MARKET 9.000
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 18.000
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 13.000
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 15.000
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 13.000
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 16.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6ου ΕΤΟΥΣ 1.035.420

Πίνακας 3.14

Πωλήσεις 7ου Έτος Λειτουργίας Μαρίνας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΣΟΔΑ

ΠΩΛΗΣΕΩΝ
(€)

ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΣΚΙΑΦΩΝ
ΜΟΝΙΜΑ ΣΚΑΦΗ
[1-10] 44σκ. * 1.350€ 59.400

(10-15] 28σκ. * 3.520€ 98.560
(15-20] 23σκ. * 5.500€ 126.500
(20-25] 17σκ. * 7.500€ 127.500
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΚΑΦΗ
ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ - ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ
[1-10] (14σκ.* 23€.+ 7σκ.*14€)*180μέρ. 75.600

(10-15] (9σκ.* 41€ + 5σκ.*29€)*180μέρ. 92.520
(15-20] (7σκ.* 55€ + 4σκ.*43€)*180μέρ. 100.260
(20-25] (5σκ.* 74€. + 2σκ.*61€)*180μέρ. 88.560

ΣΥΝΟΛΟ 768.900

ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗ
94σκ. * 2.700€ 253.800

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-BAR 16.000
MINI-MARKET 9.000
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 18.000



57

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 13.000
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 15.000
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 13.000
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 16.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 7ου ΕΤΟΥΣ 1.122.700

3.7.2 Προσδιορισμός του Κόστους του Μάρκετινγκ

Το κόστος του Μάρκετινγκ περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δαπάνες που πρόκειται να

καταβάλει η υπό εξέταση εταιρεία για τη χρηματοδότηση της προώθησης και των

προωθητικών ενεργειών έτσι ώστε να καταστεί γνωστή στους μελλοντικούς της

πελάτες.

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν η προώθηση των προϊόντων-υπηρεσιών της μαρίνας

απαιτεί τη δαπάνη χρημάτων. Το πως διαμορφώνονται τα έξοδα, από την προώθηση

προϊόντων και το marketing φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα και αφορούν

χρονικό διάστημα ενός έτους και αφορούν όλα τα εξεταζόμενα έτη της προμελέτης

περίπτωσης 2014-2020:

Πίνακας 3.15
Εκτίμηση Κόστους Μάρκετινγκ ανά έτος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

(€)

Καταχώρηση διαφημίσεων σε
περιοδικά yachting 4.700

Μπροσούρες - Αφίσες 9.000

Ηλεκτρονική σελίδα &
Καταχωρήσεις σε ιστοσελίδες
yachting 10.000

Σύνολο 23.700
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ & ΑΛΛΑ ΕΦΟΔΙΑ

Κατόπιν επικοινωνίας και συνεντεύξεις με άτομα που εργάζονται σε κάποιες εταιρείες

του κλάδου, φαίνονται τα εξής όσον αφορά το κομμάτι των πρώτων υλών και των

άλλων εφοδίων:

4.1 Χαρακτηριστικά των Πρώτων Υλών και των Εφοδίων

4.1.1 Πρώτες Ύλες

Η εκμετάλλευση και η διαχείριση του τουριστικού λιμένα δεν απαιτεί πρώτες ύλες,

καθώς οι φυσικοί όρμοι-κολπίσκοι, το νερό της τοποθεσίας που έχει επιλεχθεί  είναι οι

πρώτες ύλες για την κατασκευή και την ανάπτυξη της μαρίνας. Η βασική υπηρεσία-

προϊόν που θα προσφέρει η μαρίνα είναι οι θέσεις ελλιμενισμού των σκαφών

αναψυχής για την οποία θα απαιτείται κάποιο κόστος. Έτσι το κόστος των πρώτων

υλών είναι μηδενικό.

4.1.2 Εφόδια Τουριστικού Λιμένα και Βοηθητικά Υλικά

Για την επιτυχή  λειτουργία της υπό σύσταση  μονάδας και την επίτευξη των στόχων

του μάρκετινγκ, είναι απαραίτητα κάποια σημαντικά  υλικά,  εφόδια. Τέτοιες, αναγκαίες

για τη λειτουργία της μαρίνας, εισροές είναι:

 Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ηλεκτρισμός, νερό και τηλέφωνο. Το νερό απαιτείται

για την τροφοδοσία των εγκαταστάσεων της θαλάσσιας ζώνης, τις κτιριακές

εγκαταστάσεις καθώς και για τις υπαίθριες εργασίες. Η απαραίτητη υδροδότηση

θα γίνεται από τα Καμένα Βούρλα και το δημοτικό δίκτυο ύδρευσής της. Εν

συνεχεία, οι ανάγκες του δικτυού φωτισμού της μαρίνας, η παροχή ηλεκτρικού

ρεύματος στα ελλιμενισμένα σκάφη καθώς και η τροφοδότηση των κτιριακών
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εγκαταστάσεων της μαρίνας με ηλεκτρικό ρεύμα θα εξυπηρετούνται από το

δίκτυο της ΔΕΗ.

 Υλικά για μέτρα ασφάλειας-πυρόσβεσης-πυρανίχνευσης: Η μαρίνα θα είναι

πλήρως εξοπλισμένη με πυροσβεστικές φωλιές, κέντρο πυρανίχνευσης,

πυροσβεστικούς κρουνούς, πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα, ξηράς

κόνεως και επιβραδυντικό αφρό και ηλεκτρονική σειρήνα με συναγερμό.

Εξοπλισμός για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής (σωσίβια, σημαντήρες,

σκάλες) είναι κατάλληλα κατανεμημένος σύμφωνα με τους κανονισμούς

ασφαλείας των Τουριστικών Λιμένων. Εδώ να αναφέρουμε πως πέρα από τα

απαραίτητα υλικά για την πυρόσβεση θα πραγματοποιηθεί και ένα σημαντικός

αριθμός γυμνασίων για πυρόσβεση. Τα γυμνάσια που θα διεξάγονται θα

διαχειρίζονται ποικίλα σενάρια όπως πυρκαγιάς, έκρηξης και επείγουσας

εκκένωσης χώρου.

 Ανταλλακτικά, για την αποκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού.

 Στολές εργασίας, για τους εργαζομένους στο χώρο της μαρίνας.

 Χημικά αναλώσιμα, για τη διασφάλιση της υγιεινής του χώρου εγκατάστασης.

4.2 Περιγραφή Δεδομένων Επιλογής Πρώτων Υλών και Εφοδίων

4.2.1 Περιγραφή Δεδομένων Επιλογής Πρώτων Υλών και Εφοδίων

Σε σχέση με τις εισροές που είναι απαραίτητες για την ομαλή και απρόσκοπτη

λειτουργία της υπό μελέτη επιχείρησης, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια

επιλογής:

 Ηλεκτρική ενέργεια: Δεν τίθεται κριτήριο επιλογής, διότι ενώ υπάρχουν

εναλλακτικές πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ιδιωτικά εργοστάσια,

βολταϊκά τόξα, ανεμόμυλοι, καθώς και εισαγωγείς), που αποτελούν δυνητικούς

προμηθευτές, αυτοί ωστόσο διαθέτουν την παραγωγή τους εξ’ ολοκλήρου στη

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), καθώς αυτή είναι υποχρεωμένη να

αγοράζει το σύνολο των παραγόμενων ποσοτήτων και μάλιστα σε τιμή

υψηλότερη από αυτή που διαμορφώνεται στην ελεύθερη αγορά. Ως εκ τούτου, η

ηλεκτρική ενέργεια θα παρέχεται με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Δ.Ε.Η.
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 Νερό: Θα παρέχεται με τις προδιαγραφές του πόσιμου νερού από την

Ε.Υ.Δ.Α.Π., καθώς ούτε σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει για την μονάδα

δυνατότητα και κριτήρια επιλογής.

 Υλικά ασφάλειας και πυρόσβεσης-Ανταλλακτικά: Κριτήριο θα αποτελέσει το

κόστος τους σε συνδυασμό με την ποιότητα κατασκευής τους καθώς και  την

ποιότητα και ασφάλεια των υπηρεσιών που θα παρέχουν.

 Στολές εργασίας: Πρέπει να είναι άνετες και λειτουργικές για τους εργαζόμενους,

να πλένονται και να απολυμαίνονται με ευκολία.

 Χημικά αναλώσιμα: Να είναι οικονομικά, αποτελεσματικά και ακίνδυνα για τους

εργαζόμενους.

4.3 Διαθεσιμότητα και Προμήθεια

4.3.1 Απαιτούμενες Ποσότητες Εισροών

Προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος των αναγκαίων εισροών, επιβάλλεται να ληφθεί

υπόψη η εφικτή δυναμικότητα της μονάδας, η οποία εξαρτάται από διάφορους

μηχανολογικούς  παράγοντες που αναλύονται σε επόμενο κεφάλαιο (κεφ. 5).

Σε σχέση με τα απαραίτητα εφόδια της μονάδας, προκειμένου να καλυφθούν οι

ανάγκες της επιχείρησης σε ετήσια βάση, αναμένεται να αναλωθούν οι ακόλουθες

ποσότητες:

 Ηλεκτρική ενέργεια: 300.000 Kwh * 0,1€ = 30.000€

 Νερό: 3.000 τόνοι * 0,8€ = 2.400€

 Υλικά ασφάλειας και πυρόσβεσης: Οι προβλεπόμενες ποσότητες του εξοπλισμού

ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της μαρίνας υπολογίζονται ότι θα έχουν κόστος

περίπου 20.000€
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 Ανταλλακτικά: Οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή ποσότητες

εξαρτημάτων, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της μονάδας (το κόστος τους

υπολογίζεται σε 13.000€).

 Στολές εργασίας: 14 τεμάχια στολές * 30€ = 420€.

 Χημικά αναλώσιμα: 800 λίτρα απορρυπαντικών – απολυμαντικών * 0,7€ = 560€.

4.3.2 Διαθεσιμότητα Υλικών

Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα και

το νερό, τα εφόδια αυτά διατίθενται σε απεριόριστες ποσότητες και σε δεδομένες, ως

επί το πλείστον τιμές, επομένως η εξασφάλισή τους στις απαιτούμενες ποσότητες δεν

προβλέπεται να αποτελέσει πρόβλημα.

Τα υπόλοιπα υλικά και εφόδια θα αγοραστούν από εταιρείες κοντινών περιοχών ώστε

να υπάρξει ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς.

4.4 Πρόγραμμα Προμηθειών – Μάρκετινγκ Προμηθειών

4.4.1 Μάρκετινγκ Προμηθειών

Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία της νεοσύστατης μαρίνας είναι η ορθολογική

διαχείριση του μάρκετινγκ προμηθειών, με σωστό σχεδιασμό και προσήλωση στους

ακόλουθους στόχους:

 Ελαχιστοποίηση του κόστους.

 Ελαχιστοποίηση του κινδύνου.

 Καλλιέργεια σχέσεων με τους προμηθευτές.
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4.4.2 Πρόγραμμα Προμηθειών

Επιλογή Προμηθευτών
Η επιλογή των προμηθευτών μας έγινε με βάση πολύ υψηλά κριτήρια ποιότητας και με

βάση τους δίκαιους όρους εμπορίου. Αυτό θα ευνοήσει και το κοινωνικό πρόσωπο της

εταιρίας μας σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που θα παρέχει σε ένα

χώρο υψηλών προδιαγραφών, με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον.  Οι

προμηθευτές μας τηρούν τα κριτήρια που έχουμε θεσπίσει για την εταιρεία, δηλαδή

αξιοπιστία, σωστή και δίκαιη τιμολόγηση, υψηλή ποιότητα, άμεση διαθεσιμότητα και

σωστούς χρόνους παράδοσης σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης που

συμφωνήθηκαν κατά την έναρξη συνεργασίας.

4.5 Υπολογισμός του Κόστους Πρώτων Υλών και άλλων Εφοδίων

Tο κόστος των πρώτων υλών και όλων εκείνων των εφοδίων που έχουν κριθεί

απαραίτητα για την υπό σύσταση μαρίνα, συνιστά βασικό στοιχείο του επενδυτικού

σχεδίου, εφόσον δύναται να μειώσει σημαντικά τις προσόδους που προβλέπεται να

έχει η επιχείρηση καθ΄όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της. Για την εκτίμηση του

κόστους των πρώτων υλών και άλλων εφοδίων προβλέπεται μέση ετήσια αύξηση

αυτού κατά 2% (μέσος πληθωρισμός ευρωζώνης 2013).

Πίνακας 4.1

Εκτίμηση κόστους πρώτων υλών και άλλων εφοδίων ανά έτος

ΕΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ

ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(€)

ΥΛΙΚΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

&
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

(€)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΣΤΟΛΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(€)

ΧΗΜΙΚΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

(€)

2014 32.400 20.000 13.000 420 560 66.380

2015 33.048 20.400 13.260 428 571 67.708
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2016 33.709 20.808 13.525 437 583 69.062

2017 34.383 21.224 13.796 446 594 70.443

2018 35.071 21.649 14.072 455 606 71.852

2019 35.772 22.082 14.353 464 618 73.289

2020 36.488 22.523 14.640 473 631 74.755
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Για την ίδρυση μιας μονάδας ανάπτυξης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης μαρίνας

απαιτούνται ειδικός μηχανολογικός εξοπλισμός και πληθώρα έργων πολιτικού

μηχανικού τόσο για το τμήμα της επιχείρησης που θα λειτουργεί στο νερό όσο και για

το υπόλοιπο που θα βρίσκεται στη στεριά. Γίνεται λοιπόν σαφές, ότι θα πρέπει να

εγκατασταθούν και να χρησιμοποιηθούν τέτοια συστήματα που να είναι συμβατή η

λειτουργία τους στο νερό χωρίς όμως να υποστεί κάποια επιβάρυνση το περιβάλλον.

Παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση της τεχνολογίας, του μηχανολογικού εξοπλισμού που

είναι απαραίτητος για την παροχή υπηρεσιών από τη μονάδα καθώς και των έργων του

πολιτικού μηχανικού.

5.1 Επιλογή της Τεχνολογίας

Προκειμένου η Kamena Vourla Marine O.E. να προβεί με ορθότητα στην επιλογή της

κατάλληλης τεχνολογίας, έχει θέσει τα ακόλουθα κριτήρια:

 Να είναι τελευταίας γενιάς, δοκιμασμένη και από αναγνωρισμένη εταιρεία

 Να έχει το μικρότερο δυνατό κόστος

 Να είναι οικονομική η μεταφορά και η συντήρησή της

 Να παρέχει τη δυνατότητα για μελλοντική βελτίωση και επέκταση

 Να είναι συμβατή με τον επιλεγμένο μηχανολογικό εξοπλισμό

 Να παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης τόσο του ανειδίκευτου εργατικού

δυναμικού όσο και του επιτελικού προσωπικού.

5.1.2 Περιγραφή Επιλεγμένης Τεχνολογίας

Η Kamena Vourla Marine O.E. θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό τον τομέα των πληροφοριών

και για το λόγο αυτό πρόκειται να επενδύσει στην αγορά και ανάπτυξη ενός

πληροφοριακού συστήματος. Έτσι βάσει των κριτηρίων που αναφέραμε παραπάνω

αλλά και προκειμένου να καλύψει τις υψηλού επιπέδου ανάγκες που έχει σε θέματα
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αναφορικά με τη διαχείριση της μαρίνας σκοπεύει να  εισαγάγει το πληροφοριακό

σύστημα SeatizenPro το οποίο έχει τη δυνατότητα να προσφέρει λύσεις σε λειτουργίες:

 Διοίκησης, λογιστηρίου και ελέγχου

 Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM)

 Πρόσβαση Διαχείρισης Ελέγχου και Ασφάλειας και

 Συσκευών Ελέγχου και Διαχείρισης.

Η χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου πληροφοριακού συστήματος πετυχαίνει να

διαθέτει μια ολοκληρωμένη λύση που περιλαμβάνει σύστημα διαχείρισης για μαρίνες,

ελέγχου πρόσβασης, διαχείρισης συσκευών, υπηρεσιών αφιερωμένο στους πελάτες,

και μια διαδικτυακή πλατφόρμα. Επίσης, απλοποιεί τη διαχείριση των διαδικασιών της

μαρίνας και την υποβολή εκθέσεων ενώ παράλληλα παρέχει σε πραγματικό χρόνο

επισκόπηση και έλεγχο της τρέχουσας κατάστασης σε κάθε μαρίνα και σε επίπεδο

ομάδας. Επιτρέπει την ενσωμάτωση υπηρεσιών και εξωτερικών εφαρμογών: όπως οι

υπηρεσίες κρατήσεων αγκυροβολίου, τον καιρό, δικτυακή πύλη, κλπ.

Επίσης, σημαντικό κομμάτι στον τομέα της τεχνολογίας είναι και η προμήθεια

ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων αυτοματισμού γραφείου. Η προμήθεια

αυτών περιλαμβάνει απόκτηση ενός server, τερματικά, τηλεφωνικό κέντρο, πρόγραμμα

εμπορικής και λογιστικής διαχείρισης της επιχείρησης, φορολογικό μηχανισμό,

εκτυπωτές, φωτοτυπικό μηχάνημα καθώς και συσκευή fax.

5.2 Επιλογή Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Κατόπιν συνεντεύξεων με άτομα που εργάζονται σε εταιρείες του κλάδου αλλά και

στοιχείων από εταιρείες που αναλαμβάνουν λιμενικά έργα αλλά και τον εξοπλισμό των

μαρίνων (καταστήματα ναυτιλιακών ειδών), φαίνεται να προκύπτουν τα παρακάτω:

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της υπό σύσταση μαρίνας χωρίζεται στον μηχανολογικό

εξοπλισμό της θαλάσσιας και της χερσαίας ζώνης.

α) Μηχανολογικός Εξοπλισμός Θαλάσσιας Ζώνης
Η επιλογή του μηχανολογικού εξοπλισμού για της θαλάσσια ζώνη  είναι κρίσιμη και

απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Για την ανάπτυξη της μαρίνας θα χρειαστεί ο εξοπλισμός:
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Πλωτές Προβλήτες: Η Kamena Vourla Marine O.E. πρόκειται να έχει 3 πλωτές

προβλήτες με πλαίσιο από προφίλ κράματος αλουμινίου 6005Α Τ6 οι οποίες

προκύπτουν από τη συναρμολόγηση πλωτών στοιχείων πλάτους 2,20 m και

εξυπηρετούν την πρόσδεση και εξυπηρέτηση σκαφών. To συγκεκριμένο κράμα

αλουμινίου δεν υφίσταται καμία οξείδωση ή οποιαδήποτε αλλοίωση στο θαλάσσιο

περιβάλλον. Δεν απαιτεί καμία προστασία με βαφή και ανθίσταται στην ηλεκτρολυτική

διάβρωση. Το κατάστρωμά τους είναι δοκιδωτό και η επιφάνεια του είναι αντιολισθητική

κατασκευασμένη από σκυρόδεμα. Η πλευστότητά του εξασφαλίζεται από εγκιβωτισμό

διογκωμένης πολυστερίνης κλειστής κυψέλης με ελάχιστη πυκνότητα 20 kg/m³. Η

στερέωση των πλωτών προβλητών θα γίνει με χρήση  αγκυροβολιών τα οποία θα είναι

ογκόλιθοι από σκυρόδεμα τοποθετημένη στον πυθμένα της θάλασσας.

Εικόνα 5.1: Σύστημα πλωτών προβλητών σε μαρίνα

Οι πλωτές προβλήτες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, ως σύγχρονη

κατασκευαστική επιλογή, παρέχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

 Είναι απόλυτα φιλικές κατασκευές προς το περιβάλλον.

 Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής

 Είναι αβύθιστες ακόμη και σε περίπτωση πρόκλησης ρωγμής λόγω ατυχήματος,

δεν υφίστανται διάβρωση από το θαλάσσιο περιβάλλον και δεν απαιτούν

συντήρηση

 Τα χαρακτηριστικά ευστάθειας, πλευστότητας και μηχανικής αντοχής τους είναι

υψηλού επιπέδου που τεκμηριώνονται από σχετικές μελέτες και πιστοποιούνται

από αναγνωρισμένους Νηογνώμονες.

 Δεν εμποδίζουν την κυκλοφορία του νερού και διατηρούν την ικανότητα αυτό-

καθαρισμού των λιμένων.

 Αποτελούν προϊόντα υψηλής αισθητικής σε προσιτή τιμή.
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 Η εγκατάστασή τους αποτελεί διαδικασία απολύτως αναστρέψιμη, με

απεριόριστες δυνατότητες για ενδεχόμενη μελλοντική τροποποίηση, επέκταση ή

ακόμα και πλήρη αφαίρεση τους αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Πλωτοί Κυματοθραύστες: Για την προστασία της υπό σύσταση μαρίνας από τους

κυματισμούς θα εγκατασταθεί πλωτός κυματοθραύστης. Ο πλωτός κυματοθραύστης

αποτελεί την πιο περιβαλλοντική φιλική λύση προστασίας της μαρίνας, καθώς δεν

εμποδίζει  τη ρευματογενή θαλάσσια κυκλοφορία. Με αυτό το τρόπο αποτρέπει τη

δημιουργία συνθηκών στασιμότητας των υδάτων όπισθεν αυτού ,συνεπώς και την

ποιοτική υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος  που προστατεύουν. Το πλάτος

του πλωτού κυματοθραύστη εκτιμάται στα 3,50 m ενώ το ύψος του (ύφαλο+ έξαλο)

στα 1,90 m.

Εικόνα 5.2: Πλωτός Κυματοθραύστης

Το υλικό από το οποίο πρόκειται να είναι κατασκευασμένος ο κυματοθραύστης είναι

οπλισμένο σκυρόδεμα και γαλβανισμένος χάλυβας για το πλαίσιό του. Κάθε στοιχείο

του πλωτού κυματοθραύστη είναι μία μονολιθική κατασκευή από οπλισμένο

σκυρόδεμα (ινοπλισμένο ή μη), που περιβάλλει ένα πυρήνα διογκωμένης

πολυστερίνης, που εξασφαλίζει την πλευστότητα. Για την αποφυγή διάβρωσης του

οπλισμού θα πρέπει να επιλέγονται τα πλέον κατάλληλα αδρανή και χαμηλός λόγος

νερού/τσιμέντου (μέγιστο 0,40). Επίσης θα πρέπει να προβλέπεται η προσθήκη

πλαστικοποιητικών (βελτιωτικών) μάζας για την εξασφάλιση της στεγανότητας. Οι

εποξειδικές βαφές του οπλισμού συντελούν επίσης στην προστασία του από τα ιόντα

χλωρίου που προκαλούν τη διάβρωση.
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Γέφυρες Πρόσβασης στις Προβλήτες: Για την εξασφάλιση πρόσβασης στις πλωτές

προβλήτες πρόκειται να εγκατασταθούν γέφυρες πρόσβασης σε αυτές. Τα υλικά από

τα οποία θα είναι κατασκευασμένες οι γέφυρες πρόσβασης είναι αλουμίνιο και

γαλβανισμένος χάλυβας για το πλαίσιο καθώς και ξύλο και αλουμίνιο για το

κατάστρωμα. Tα ξύλινα τμήματα των γεφυρών πρόσβασης (κατάστρωμα) θα είναι από

σκληρή τροπική ξυλεία. Το κατάστρωμα θα είναι δοκιδωτό, με ελάχιστη διατομή

δοκίδων 100/20 mm και διάκενο 5 mm, με επιφάνεια που θα παραμένει και με τη

χρήση αντιολισθηρή. Το πλάτος της καθεμίας εκτιμάται στα 1,50 m. Τέλος οι γέφυρες

πρόσβασης θα φέρουν κιγκλίδωμα ασφαλείας και από τις δύο πλευρές τους. Θα

φέρουν επίσης τους κατάλληλους μηχανισμούς ώστε να συνδέονται αρθρωτά με το

κρηπίδωμα και με κυλίστρα με τον προβλήτα. Θα προβλέπεται επίσης διάταξη για την

αποφυγή φθοράς της επιφανείας του καταστρώματος του προβλήτα από τα κύλιστρα

της γέφυρας.

Pillars: Η εγκατάσταση κιβωτίων για την τροφοδοσία σκαφών με ηλεκτρικό ρεύμα και

νερό κατάλληλα σχεδιασμένων για το θαλάσσιο περιβάλλον. Διατίθενται με σύστημα

ελεγχόμενης λειτουργίας μέσω κερμάτων ή μαγνητικών badges. Τα Pillars

προσφέρονται επίσης να συνδεθούν με ενσύρματο ή ασύρματο ηλεκτρονικό δίκτυο

ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου της λειτουργίας και των καταναλώσεων από

τον διαχειριστή της μαρίνας. Σημαντικό πλεονέκτημα των pillars πέρα από τη κομψή

σχεδίασή τους είναι και η ικανότητα φωτισμού.

Δέστρες: Για την ασφαλή πρόσδεση των σκαφών αναψυχής όλες οι πλωτές

προβλήτες πρόκειται να φέρουν δέστρες inox AISI 316 πτυσσόμενες χωνευτές. Οι

δέστρες αυτού του τύπου χαρακτηρίζονται από αντοχή και ευκολία στην τοποθέτηση

του σχοινιού και κρίκου αγκυροβολίας.

Εικόνα 5.3: Δέστρα inox AISI 316
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Εξοπλισμός Προστασίας Θαλάσσιας Ζώνης: Η μαρίνα πρόκειται να διαθέτει ειδικό

σκάφος 7 μέτρων για την συχνή συγκομιδή και μεταφορά στερεών απορριμμάτων και

λυμάτων από το θαλάσσιο χώρο. Πρόκειται για ένα βοηθητικό σκάφος μικρού και

ευέλικτου που διαθέτει όμως μεγάλη ιπποδύναμη για την πραγματοποίηση των

εργασιών του. Στον εξοπλισμό για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

συμπεριλαμβάνεται και ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης αποβλήτων με σταθμούς

λυμάτων, ελεγχόμενη αποθήκευση και μεταφορά πετρελαιοειδών, ορυκτελαίων και

επικίνδυνων αποβλήτων.

Εικόνα 5.4: Σκάφος Συλλογής Απορριμμάτων

β) Μηχανολογικός Εξοπλισμός Χερσαίας Ζώνης

Στην κατηγορία του εξοπλισμού του χερσαίου χώρου συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Travel Lift: Απαραίτητος εξοπλισμός για την ανέλκυση, την εναπόθεση τους στη

στεριά για διαχείμαση και την καθέλκυση των σκαφών αναψυχής. Το travel lift είναι

στην ουσία ένας γερανός –μηχάνημα που κινείται πάνω σε ρόδες. Στην πιο απλή

μορφή του, το σκάφος πιάνεται και σηκώνεται με δύο ιμάντες, ο αριθμός των οποίων

αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος τους σκάφους για καλύτερη στήριξη της κατασκευής

σε πολλά σημεία. Αφού βγει από το νερό, το travel lift μεταφέρει το σκάφος στο σημείο,

όπου θα τακαριστεί και θα κάτσει πάνω σε ειδικές βάσεις στη στεριά. Το travel lift της

μαρίνας έχει το πλεονέκτημα τοποθέτησης των ιμάντων στα ενισχυμένα σημεία του

σκάφους, αποφεύγοντας καταπονήσεις αδύναμων σημείων αυτού. Η δυνατότητα
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χρήσης πολλών ιμάντων ανέλκυσης εξυπηρετεί στην αποφυγή τοπικών καταπονήσεων

του σκάφους.

Γεννήτρια (Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος συνεχούς ισχύος): Η προμήθεια και η

εγκατάσταση της γεννήτριας θα παράγει τη βασική ισχύ και θα αποτελέσει την

εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας της μαρίνας με ηλεκτρική ενέργεια έτσι ώστε, σε

περίπτωση διακοπής ρεύματος από τη ΔΕΗ, οι λειτουργίες της μαρίνας και των

σκαφών αναψυχής να μην διακόπτονται. Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα τοποθετηθεί

σε κλειστό χώρο 25 m².

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV): Για λόγους ασφάλειας και για την 24ωρη

παρακολούθηση της επιχείρησης, ο προτεινόμενος εξοπλισμός είναι απαραίτητος. Η

CCTV πρόκειται να χρησιμοποιεί την ασύρματη μετάδοση της εκπομπής για να στέλνει

το βίντεο από τις κάμερες ελέγχου των οθονών ή συσκευών εγγραφής. Η ασύρματη

σύνδεση επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία στον χώρο τοποθετώντας τις CCTV κάμερες

σχεδόν οπουδήποτε. Το σύστημα περιλαμβάνει συσκευή ψηφιακής καταγραφής  με

σκληρό δίσκο, τροφοδοτικό, μόνιτορ και έγχρωμες κάμερες.

Εξοπλισμός Κλιματισμού & Θέρμανσης: Στην υπό σύσταση μαρίνα, απαραίτητη

είναι η προμήθεια και η αγορά μονάδων κλιματισμού, λέβητα και καυστήρα.

Ηλιακοί Θερμοσίφωνες: Για τις ανάγκες κάλυψης ζεστού νερού των πελατών της

μαρίνας απαιτείται η εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων.

Εξοπλισμός Γραφείου: Στο κομμάτι αυτό, συμπεριλαμβάνονται ο εξοπλισμός μαζικής

εστιάσεως, η επίπλωση, τα γραφεία του προσωπικού καθώς και τα είδη διακόσμησης

του χώρου.

Μεταφορικό Μέσο: Για την εξυπηρέτηση του προσωπικού αλλά κυρίως για τις

μετακινήσεις των ανθρώπων ασφαλείας και φύλαξης της εγκατάστασης (security)

απαιτείται η προμήθεια ενός οχήματος.

Παράλληλα με όλα τα παραπάνω η υπό σύσταση εταιρεία θα στοχεύσει στην ανάπτυξη

και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO

9001:2000 καθώς και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής

Διαχείρισης/ΣΠΔ κατά το πρότυπο ISO14001:2004.
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5.3 Κόστος Τεχνολογίας & Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Στον πίνακα 5.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι εκτιμήσεις του κόστους

για την απόκτηση της τεχνολογίας, του μηχανολογικού εξοπλισμού θαλάσσιας και

χερσαίας ζώνης που θα πρέπει να ανακτηθούν από την υπό εξέταση εταιρεία.

Πίνακας 5.1

Κόστος Μηχανολογικού Εξοπλισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ (€)

Πλωτές Προβλήτες 200.000

Πλωτός Κυματοθραύστης 300.000

Γέφυρες Πρόσβασης 100.000

Pillars 70.000

Δέστρες 13.000

Εξοπλισμός Προστασίας Θαλάσσιας Ζώνης 75.000

Τravel Lift 250.000

Γεννήτρια 34.000

Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης 3.500

Εξοπλισμός Κλιματισμού & Θέρμανσης 100.000

Ηλιακοί Θερμοσίφωνες 30.000

Εξοπλισμός Γραφείου 15.000

Μεταφορικό Mέσο Security 10.000

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO
9001:2000 18.000

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ISO 14001:2004 18.000

Πληροφοριακό Σύστημα Seatizen Pro 18.000
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Η/Υ & Αυτοματισμός Γραφείου 60.000

ΣΥΝΟΛΟ 1.314.500

5.4 Χωρομετρικά και Μηχανολογικά Σχέδια της Μονάδας

5.4.1 Χωρομετρικά Σχέδια της Μονάδας

Το προβλεπόμενο χωρομετρικό σχέδιο (plant layout) της υπό μελέτη εταιρείας, καθώς

και τα σχέδια κάθε επιμέρους λειτουργικού τομέα, καταρτίζονται με γνώμονα να

εξασφαλίζουν ότι είναι σύμφωνα με την επιλεγμένη τεχνολογία, τις διάφορες κατηγορίες

εξοπλισμού και τις ευρύτερες λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης.

Για την κάλυψη, λοιπόν, όλων των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης απαιτούνται

τόσο χερσαίες και κτιριακές εγκαταστάσεις όσο και θαλάσσιες. Οι χερσαίες, κτιριακές

και θαλάσσιες εγκαταστάσεις της θα ανέρχονται σε 40.000 τ.μ., 1.125 τ.μ. και 60.000

τ.μ..

Όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις, η υπό σύσταση μαρίνα θα αποτελείται από 4

οικοδομικά τετράγωνα. Παρακάτω φαίνεται αναλυτικά η περιγραφή του κτιριακού

προγράμματος:

 Το Οικοδομικό Τετράγωνο 1 πρόκειται να περιλαμβάνει τα γραφεία διοίκησης

της μαρίνας συνολικού εμβαδού 250 τ.μ. καθώς και το πύργο ελέγχου  εμβαδού

15 τ.μ. και συνολικού ύψους 12 μ. που προσφέρει θέα 360 μοιρών στο λιμάνι έτσι

ώστε να εξασφαλίζει την ασφαλή είσοδο και έξοδο των σκαφών στο λιμένα

καθώς και την κίνησή τους μέσα σε αυτόν.

 Το Οικοδομικό Τετράγωνο 2 περιλαμβάνει τους χώρους του εστιατορίου-bar,

του mini market και των δύο καταστημάτων που σκοπεύουν να εμπορεύονται

ναυτιλιακά είδη συνολικού εμβαδού 450 τ.μ.
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 Στο Οικοδομικό Τετράγωνο 3 υπάγονται τα 2 εμπορικά καταστήματα εμβαδού

240 τ.μ.

 Τέλος, στο Οικοδομικό Τετράγωνο 4 εντάσσονται το τμήμα του Λιμενικού (25

τ.μ.), η υπηρεσία εφοδιασμού καυσίμων συνολικού εμβαδού 100 τ.μ. και ένα

ιατρείο (25 τ.μ.).

Στο κομμάτι των χερσαίων εγκαταστάσεων, να αναφέρουμε πως υπάγεται ο χώρος

εναπόθεσης των σκαφών αναψυχής στη στεριά για τη διαχείμαση τους κατά τη

χειμερινή περίοδο, που ανέρχεται στα 9.000 τ.μ. Τα οικοδομικά τετράγωνα και ο χώρος

διαχείμασης καλύπτουν τις ανάγκες ολόκληρης της υπό σύσταση μαρίνας.

5.5 Περιγραφή Έργων Πολιτικού Μηχανικού

Τα έργα Πολιτικού Μηχανικού θα αναλάβει γνωστή κατασκευαστική εταιρεία κτιριακών

και λιμενικών εγκαταστάσεων και έργων υποδομής, η οποία θα είναι υπεύθυνη για το

σχεδιασμό, την οργάνωση, την επίβλεψη και την ολοκλήρωση του έργου εντός του

προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος και σε απόλυτη συμφωνία με όλες τις τεχνικές

απαιτήσεις και προδιαγραφές.

Τα έργα του Πολιτικού Μηχανικού χωρίζονται στις παρακάτω βασικές κατηγορίες:

 Έργα του περιβάλλοντος χώρου

 Κατασκευή Κτιριακών Υποδομών.

 Λιμενικά και θαλάσσια έργα.

Εκτός από την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών και εγκαταστάσεων, εξίσου

σημαντική είναι και η μετέπειτα συντήρησή τους. Η υπό μελέτη επιχείρηση έχει

αποφασίσει να αναθέσει σε εταιρεία γενικής συντήρησης βιομηχανικών χώρων τη

μηνιαία συντήρηση και βελτίωση των κτιρίων και γενικότερα όλων των υποδομών της

μαρίνας.
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5.5.1 Έργα Περιβάλλοντος Χώρου

Για την προετοιμασία και την ανάπτυξη της υπό σύσταση επιχείρησης είναι απαραίτητο

να προηγηθούν κάποια έργα υποδομής του περιβάλλοντος χώρος πριν τις κτιριακές

και τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Αναγκαία έργα υποδομής κρίνονται οι ηλεκτρολογικές

εγκαταστάσεις της ΔΕΗ και του ΟΤΕ καθώς και τα έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και

ομβρίων όπως ύδρευση, αποχέτευση λουτρών και κουζινών, εγκατάσταση δικτύου

αποχέτευσης, εγκατάσταση δικτύου ομβρίων (υπόγειοι αγωγοί που μεταφέρουν τα

νερά της βροχής, τα νερά που προέρχονται από κήπους, πλύσιμο δρόμων-

περασμάτων κλπ). Απαραίτητα έργα είναι επίσης η ισοπέδωση του εδάφους, τα

χωματουργικά έργα όπως εκσκαφές και επιχώσεις,  τα τεχνικά έργα, η οδοστρωσία και

η κατασκευή πλακόστρωτων δρόμων-περασμάτων καθώς και η διακόσμηση του

χώρου με δεντροφυτεύσεις και γκαζόν.

5.5.2 Κατασκευή Κτιριακών Υποδομών

Στα έργα πολιτικού μηχανικού όπως προαναφέραμε ανήκουν και όλες οι εργασίες για

την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων. Στην κατασκευή των κτιριακών

υποδομών, οι απαραίτητες εργασίες που περιλαμβάνονται είναι οι εξής:

 Οι χωματουργικές εργασίες στις οποίες εντάσσονται οι εκσκαφές θεμελίων, οι

επιχώσεις με οικοδομικά υλικά εκσκαφής, η εξυγίανση του εδάφους και οι

λιθοδομές.

 Εργασίες για χερσαία εγκατάσταση διαχείμασης σκαφών.

 Η κατασκευή του δαπέδου και του σκελετού των κτιρίων με οπλισμένο

σκυρόδεμα.

 Οι εργασίες και τα απαραίτητα υλικά για την τοιχοποιία όπως πλινθοδομές και

γυψοσανίδες.

 Επένδυση τοίχων με πλακάκια σε χώρους τουαλέτας και κουζίνας καθώς και στο

δάπεδο των τουαλετών.

 Στρώσεις δαπέδων με επένδυση μαρμάρου στα γραφεία διοίκησης της εταιρείας

καθώς και στους χώρους καταστημάτων, εστιατορίου-bar και υπηρεσίες

εφοδιασμού βενζίνης.
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 Υλικά για κουφώματα, μονώσεις καθώς και για χρωματισμούς εσωτερικών και

εξωτερικών επιφανειών.

5.5.3 Λιμενικά και Θαλάσσια Έργα

Για να ενσωματωθούν κατάλληλα οι πλωτές προβλήτες, ο πλωτός κυματοθραύστης και

οι γέφυρες πρόσβασης στον θαλάσσιο κομμάτι της μαρίνας πρωτίστως είναι

απαραίτητη μια σειρά από λιμενικά και θαλάσσια έργα για την ενδεικνυόμενη

μορφοποίηση του λιμένα και τη διαμόρφωση της θαλάσσιας ζώνης γύρω από τα

πλωτά στοιχεία. Έτσι τα λιμενικά και θαλάσσια έργα αφορούν τα εξής

(www.enetate.com):

 Τις εκβαθύνσεις - εκσκαφές, την εξυγίανση, τον καθαρισμό του θαλάσσιου

πυθμένα με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων, όπως πλωτοί εκσκαφείς, πλωτοί

γερανοί και λοιπός εξοπλισμός.

 Την Μεταφορά και Τοποθέτηση τεχνητών και φυσικών ογκολίθων (μπλοκιών) για

την δημιουργία κρηπιδωμάτων. Η ανύψωση - φόρτωση και η μεταφορά στα

σημεία κατασκευής του έργου γίνονται με ειδικά πλωτά μέσα, η δε τοποθέτηση

των τεχνητών ογκόλιθων γίνεται με τη βοήθεια ειδικού καταδυτικού συνεργείου.

 Τις εργασίες ανατινάξεων βραχώδους βυθού και αβαθών τομέων του λιμένα

μέσω ελεγχόμενων υποβρύχιων εκρήξεων.

 Την πόντιση αγωγών και καλωδίων που προϋποθέτουν θαλάσσιες εκσκαφές και

έδραση τοποθέτηση αδρανών υλικών και προκατασκευασμένων τεμαχίων

επικάλυψης του τμήματος των αγωγών.

 Τις γεωτρήσεις και δειγματοληψίες βυθού που γίνονται με τη χρήση ειδικού

πλωτού γεωτρύπανου.

5.6 Κόστος Έργων Πολιτικού μηχανικού

Το κόστος για την κατασκευή του περιβάλλοντος χώρου, των κτιριακών

εγκαταστάσεων καθώς και των λιμενικών έργων, ανέρχεται σε 3.700.000 €. Το ποσό

αυτό θα συνιστά μέρος του συνολικού κόστους επένδυσης. Στους πίνακες που

ακολουθούν σημειώνονται τα κόστη έργων Πολιτικού Μηχανικού και το κόστος



76

συντήρησης των κτιρίων και υποδομών ανά έτος για όλη την εξεταζόμενη περίοδο,

μεταβαλλόμενο κατά 2% κάθε χρόνο, όσο δηλαδή προβλέπεται να είναι ο

πληθωρισμός στην ευρωζώνη τα επόμενα έτη.

Πίνακας 5.2

Κόστος Έργων Πολιτικού Μηχανικού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ (€)

Έργα περιβάλλοντος χώρου 200.000

Κατασκευή κτιριακών υποδομών 2.200.000

Λιμενικά & Θαλάσσια έργα 1.300.000
Συνολικό κόστος έργων Πολιτικού
Μηχανικού 3.700.000

Πίνακας 5.3
Κόστος Συντήρησης Έργων Πολιτικού Μηχανικού

ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ (€)

2014

Εργασίες Συντήρησης Κτιρίων &
Λοιπών Έργων Πολιτικού

Μηχανικού

4.000

2015 4.080

2016 4.162

2017 4.245

2018 4.330

2019 4.416

2020 4.505



77

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

6.1 Οργάνωση και Διαχείριση της Μονάδας

Ως Οργάνωση ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο δομούνται και καθορίζονται σε

οργανωσιακές μονάδες οι λειτουργίες και οι δραστηριότητες της επιχείρησης. Οι

οργανωσιακές μονάδες αντιπροσωπεύονται από το επιτελικό και το εποπτικό

προσωπικό, καθώς και το εργατικό δυναμικό, και έχουν ως στόχο το συντονισμό και

τον έλεγχο της αποδόσεως της επιχειρήσεως και την επίτευξη των επιχειρηματικών

σχεδίων.

Είναι λοιπόν κατανοητό ότι ο αποτελεσματικός σχεδιασμός του τρόπου με τον οποίο

πρόκειται να οργανωθεί μια επιχείρηση έχει τεράστια σημασία, καθώς επιτρέπει το

λεπτομερή έλεγχο και κατ’ επέκταση, διευκολύνει τη διαχείριση της μονάδας στο

σύνολό της.

6.1.1 Οργανωσιακές Λειτουργίες

Οι οργανωσιακές λειτουργίες αποτελούν τους δομικούς λίθους μιας επιχείρησης και για

το λόγο αυτό πρέπει να καθορίζονται ευκρινώς, με σκοπό να διευκολύνεται η

περαιτέρω τμηματοποίηση και διάρθρωσή τους.

Στην περίπτωση της Kamena Vourla Marine O.E. οι λειτουργίες αυτές μπορούν να

ομαδοποιηθούν στις παρακάτω κατηγορίες:

 Διεύθυνση Μονάδας

 Υπεύθυνος Προσωπικού

 Οικονομική Διεύθυνση

 Τμήμα Λιμενικών Υπηρεσιών

 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

 Τμήμα Καθαρισμού

 Τμήμα Συστήματος Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος
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6.1.2 Οργανωσιακή Δομή

Η οργανωσιακή δομή μιας επιχείρησης δείχνει τη μεταβίβαση της υπευθυνότητας

(εξουσιοδότηση) στις διάφορες λειτουργικές μονάδες της εταιρείας, και είναι στην

πραγματικότητα ένα διάγραμμα που δείχνει τη στατική διαγραμματική απεικόνιση του

τρόπου με τον οποίο έχει κατανεμηθεί η  όλη εργασία στην επιχείρηση και των

σχέσεων εξουσίας μεταξύ των ατόμων, ομάδων, εργαζομένων, διευθύνσεων, και

συχνά αναφέρεται και ως οργανόγραμμα.  Αποτελεί το σκελετό της διοίκησης της

παραγωγικής μονάδας και θεωρείται και ως ένα από τα πλέον ευαίσθητα σημεία κατά

τον καθορισμό του διοικητικού σχήματος.

Η μορφή του διοικητικού σχήματος είναι πυραμοειδής και αποτελείται από τα εξής

οργανωσιακά επίπεδα:

 Το κορυφαίο μάνατζμεντ, το οπoίο ασχολείται με το μακροπρόθεσμο

στρατηγικό σχεδιασμό, τον προϋπολογισμό, το συντονισμό και τον έλεγχο των

επιμέρους οργανωσιακών λειτουργιών.

 Το εποπτικό μάνατζμεντ, που προγραμματίζει και ελέγχει τις καθημερινές

λειτουργίες και δραστηριότητες των οργανωσιακών μονάδων που βρίσκονται υπό

την εποπτεία του.

Τα παραπάνω, σε σχέση με την οργανωτική δομή της υπό μελέτη επιχείρησης

αποτυπώνονται στο ακόλουθο διάγραμμα:

Διάγραμμα 6.1: Οργανόγραμμα Kamena Vourla Marine O.E.
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Πιο αναλυτικά κάθε τμήμα που αποτυπώνεται στο οργανόγραμμα έχει τις εξής

αρμοδιότητες (www.flisvosmarina.com):

Υπεύθυνος Προσωπικού : Είναι εκείνος που εξασφαλίζει το κατάλληλο προσωπικό

για τη λειτουργία της επιχείρησης, ανάλογα με τις ανάγκες της (προσλήψεις-

απολύσεις). Σχεδιάζει και ενημερώνει τα διαγράμματα οργάνωσης προσωπικού

(οργανογράμματα) στα οποία απεικονίζεται η θέση κάθε εργαζόμενου στην επιχείρηση.

Επίσης είναι εκείνος που διατηρεί τους ατομικούς φακέλους των εργαζομένων με τα

προσωπικά τους στοιχεία και δημιουργεί βάση δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή.

Μεριμνά επίσης για την ασφάλιση, τις άδειες, τις απουσίες και τις υπηρεσιακές

μεταβολές κ.λπ., εφαρμόζοντας την εργατική νομοθεσία. Εξετάζει και επιλύει

προβλήματα των εργαζομένων.

Οικονομική Διεύθυνση: Το τμήμα αυτό έχει την αρμοδιότητα σύνταξης του

προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της επιχείρησης και γενικά ασχολείται με όλα τα

οικονομικής φύσεως ζητήματα (π.χ. αξιολόγηση επίδοσης της επιχείρησης). Στο

συγκεκριμένο τμήμα υπάγεται και το ταμείο, το οποίο είναι υπεύθυνο για θέματα

εισπράξεως εσόδων, έκδοσης τιμολογίων και ενημέρωσης πελατών για θέματα

χρεώσεων.

Τμήμα Λιμενικών Υπηρεσιών: Το τμήμα λιμενικών υπηρεσιών έχει την εποπτεία και

την ευθύνη για τον ελλιμενισμό σκαφών (πρόσδεση ή απόπλους σκάφους) στη Μαρίνα

των Καμένων Βούρλων ενώ παράλληλα εξυπηρετεί και ενημερώνει τα πληρώματα για

θέματα αναφορικά με τα σκάφη.

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης: Σε αυτό το τμήμα είναι όλοι οι υπάλληλοι, οι οποίοι

έχουν για αρμοδιότητες την τηλεφωνική υποστήριξη πελατών, για τα προϊόντα και τις

υπηρεσίες της μαρίνας καθώς και με την υποδοχή και ενημέρωση σχετικά με το

σύστημα διαδικασιών της μαρίνας. Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνει τη σύναψη

συμβολαίων (ενοικιάσεων, ελλιμενισμού), αδειών (στάθμευσης, πετρέλευσης, μικρής

έκτασης εργασιών κ.α.) και κρατήσεων τόσο σε θέματα ελλιμενισμού όσο και σε θέματα

εμπορικών χώρων.

Υπεύθυνος Συστήματος Ποιότητας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος: Η ορθή

εφαρμογή του συστήματος ποιότητας της εταιρείας παρακολουθείται από τον

Υπεύθυνο Συστήματος Ποιότητας.
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Τα δομικά στοιχεία του συστήματος είναι τα εξής:

 Πολιτική και Στόχοι Ποιότητας

 Καθορισμός Απαιτούμενων Διαδικασιών

 Παρακολούθηση Αποτελεσματικότητας Υλοποίησης

 Αξιολόγηση Στοιχείων

 Συνεχής Βελτίωση

Στην πολιτική ασφάλειας περιγράφονται οι βασικές αρχές προστασίας προσωπικών

δεδομένων και ασφάλειας. Επιπρόσθετα, ασχολείται με τη φύλαξη εγκατάστασης

(security) με εφαρμογή αυστηρών μέτρων τήρησης των κανονισμών  σε όλους τους

χώρους της Μαρίνας. Εφαρμόζει σύστημα ελεγχόμενης κυκλοφορίας με

διακεκριμένους χώρους στάθμευσης οχημάτων για τα σκάφη και τους επισκέπτες, ενώ

παράλληλα έχει εγκαταστήσει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στις εγκαταστάσεις της

μαρίνας για λόγους ασφάλειας. Σύγχρονο σύστημα πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης

στις χερσαίες και λιμενικές εγκαταστάσεις και συνεχής εκπαίδευση όλου προσωπικού

της μαρίνας για συμμετοχή και ενημέρωση σε θέματα πυρόσβεσης. Τέλος, ως

υπεύθυνος συστήματος περιβάλλοντος εφαρμόζει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε

να προστατεύεται το περιβάλλον.

Τμήμα Καθαρισμού: Ασχολείται με την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό των

κοινόχρηστων χώρων, όλης της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, ανά τακτά χρονικά

διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τη χρήση των πιο σύγχρονων μέσων.

6.2 Εντοπισμός των Κέντρων Κόστους

Ως Κέντρο Κόστους ορίζουμε τη μικρότερη μονάδα δραστηριότητας ή περιοχή ευθύνης

για την οποία πραγματοποιείται λογιστική συγκέντρωση του κόστους της, με σκοπό τη

μέτρηση της αποτελεσματικότητάς της. Συγκεκριμένα, τα κέντρα κόστους της μονάδας

εντοπίζονται με βάση το οργανόγραμμα της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη το

επιλεχθέν οργανωτικό σχήμα της.

Με βάση τα παραπάνω, τα κύρια κέντρα κόστους του υπό εξέταση επενδυτικού

σχεδίου διαχωρίζονται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:
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 Κέντρα Κόστους Διοίκησης και Χρηματοοικονομικών

 Κέντρα Κόστους Υποστήριξης – Εξυπηρέτησης

 Κέντρα Κόστους Λιμενικών Υπηρεσιών

6.3 Γενικά Έξοδα

Τα Γενικά Έξοδα (έμμεσο κόστος), θεωρούνται:

 Εκείνα των οποίων η συνεισφορά δεν μπορεί να ανιχνευθεί απευθείας στην

ειδική εργασία ή προϊόν και

 Εκείνα που είναι σχετικά μικρά και παρόλο που είναι αυστηρώς άμεσα έξοδα, το

πρόβλημα του εντοπισμού τους στο συγκεκριμένο προϊόν δεν είναι άξιο λόγου.

Τα γενικά έξοδα της υπό σύσταση μαρίνας διαχωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα: περιλαμβάνουν τα έξοδα συντήρησης και επισκευών του

μηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, τα διάφορα νομικά έξοδα, τα

έξοδα μεταφοράς των εφοδίων, τα έξοδα έρευνας στο χώρο των προμηθευτών και  τις

δαπάνες των τηλεπικοινωνιών της εταιρείας.

Διοικητικά Γενικά Έξοδα: Πρόκειται για τα έξοδα που πραγματοποιούνται από τη

διεύθυνση και τις υπηρεσίες γραφείου. Συγκεκριμένα στην κατηγορία αυτή

συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που αφορούν στα εφόδια γραφείου και στα

ασφάλιστρα.

Στον πίνακα 6.1 παρατίθενται τα στοιχεία των γενικών εξόδων που εκτιμάται ότι θα

βαρύνουν την υπό μελέτη επιχείρηση κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας της και στον

πίνακα 6.2 σημειώνονται τα γενικά έξοδα για κάθε χρόνο της εξεταζόμενης περιόδου,

μεταβαλλόμενα κατά 2% ανά έτος.
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Πίνακας 6.1

Εκτίμηση Γενικών Εξόδων Επιχείρησης (2014)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ

Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα

Συντήρηση Εξοπλισμού 20.000

Μεταφορά Υλικών &
Εφοδίων 5.000

Τηλεπικοινωνιακές
Παροχές 3.000

Νομικά και άλλα
έξοδα 6.000

Διοικητικά Γενικά Έξοδα

Εφόδια Γραφείου 4.000

Ασφάλιστρα 15.000

ΣΥΝΟΛΟ 53.000

Πίνακας 6.2

Εκτίμηση Γενικών Εξόδων Επιχείρησης (ανά έτος)

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

2014 53.000

2015 54.060

2016 55.141

2017 56.244

2018 57.369

2019 58.516

2020 59.687
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

7.1 Κατηγορίες και Λειτουργίες Ανθρώπινων Πόρων

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας μίας σύγχρονης επιχείρησης,

και ίσως το σημαντικότερο κεφάλαιό της, είναι o καθορισμός των Ανθρώπινων Πόρων

που απαιτούνται. Γίνεται, λοιπόν, απόλυτα κατανοητό ότι η επιλογή του κατάλληλου

προσωπικού που πρόκειται να στελεχώσει τη υπό σύσταση εταιρεία χρειάζεται

ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ενδέχεται να αποδειχτεί κρίσιμος παράγοντας για την

επιτυχία του επενδυτικού σχεδίου.

Προκειμένου, λοιπόν, η διαδικασία στελέχωσης να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν

πλησιέστερα στις ανάγκες της μονάδας, οι ανθρώπινοι πόροι που απαιτούνται για την

εφαρμογή και τη λειτουργία των επενδυτικών σχεδίων είναι ανάγκη να καθορίζονται

τόσο ανά κατά κατηγορίες, όπως είναι το διευθυντικό και το εποπτικό προσωπικό,

καθώς και το ειδικευμένο διοικητικό προσωπικό, όσο και κατά λειτουργία, όπως εν

προκειμένω είναι η διεύθυνση της μονάδας, του προσωπικού, των οικονομικών, το

τμήμα λιμενικών υπηρεσιών, διοικητικής υποστήριξης και καθαρισμού της μαρίνας.

Στην Kamena Vourla Marine O.E. η διάκριση των ανθρώπινων πόρων γίνεται σε δύο

βασικές κατηγορίες:

Διευθυντικό και Εποπτικό Προσωπικό: Η Kamena Vourla Marine O.E. θα έχει την

δυνατότητα να στηριχθεί σε απόλυτα ικανά στελέχη, τα οποία διαθέτουν επαρκείς

γνώσεις πάνω στα ναυτιλιακά και στη διοίκηση επιχειρήσεων, τις οποίες πιστοποιούν

οι μεταπτυχιακοί τους τίτλοι και τα πρώτα τους πτυχία. Πρόκειται για τους ιδρυτές της

μονάδας, οι οποίοι διαθέτουν όχι μόνο τη γνώση, την εμπειρία αλλά κυρίως το πάθος

για την προώθηση της Kamena Vourla Marine O.E. ως τον ιδανικότερο προορισμό για

σκάφη με παρεχόμενες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα χώρο υψηλών

προδιαγραφών, με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον. Αποτελούν ικανότατα

στελέχη με προσόντα, πείρα, κίνητρο και διασυνδέσεις που μπορούν να εγγυηθούν την

επιτυχή πορεία της επιχείρησης.
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Ειδικευμένο και Ανειδίκευτο Διοικητικό Προσωπικό: Πέρα των διευθυντικών

στελεχών, η πρόσληψη ειδικευμένου και ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού είναι επίσης

απαραίτητη για τη λειτουργία κάθε επιχειρηματικής μονάδας. Στην περίπτωση της υπό

εξέταση μαρίνας, οι απαιτήσεις σε ειδικευμένη εργασία δεν είναι ιδιαίτερα εξεζητημένες

και συνεπώς θα είναι εύκολο να ικανοποιηθούν μέσω της κατάλληλης επιλογής

προσωπικού για τη στελέχωση των θέσεων, ενώ η κατάρτιση των ανειδίκευτου

εργατικού δυναμικού στο τμήμα διοικητικής υποστήριξης πρόκειται να καλυφθεί μέσω

της εκπαίδευσης τους. Η επιχείρηση σκοπεύει και για τις δύο κατηγορίες προσωπικού

να οργανώσει σεμινάρια κατάρτισης κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου

πάνω στο αντικείμενο εργασίας τους, αλλά και με θέμα τον ευρύτερο χώρο της

εταιρείας καθώς θεωρεί πολύ σημαντικό να εμφυσήσει σε όλους τους εργαζόμενους το

όραμα, τις αξίες και τα ιδανικά ολόκληρου του οργανισμού.

7.2 Ανάγκες του Επενδυτικού Σχεδίου σε Ανθρώπινο Δυναμικό

Ο προσδιορισμός των αναγκών της επιχείρησης σε ανθρώπινους πόρους ως προς τον

αριθμό, τις ειδικότητες, τη γνώση και την εμπειρία που απαιτούνται, καθορίζεται από το

μέγεθος της επιχείρησης, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται αλλά και από τη

οργάνωση της εταιρείας γενικότερα.

Δεδομένου του μεγέθους της υπό εξέταση μονάδας, οι ανάγκες της σε προσωπικό

κατά τη λειτουργική της φάση δε θα είναι πάρα πολύ μεγάλες, ωστόσο το ανθρώπινο

δυναμικό που θα απασχολεί είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη σωστή και εύρυθμη

λειτουργία της μαρίνας. Για τον υπολογισμό του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού

έχει ληφθεί υπόψη η κάλυψη των κενών κατά τις άδειες των εργαζομένων από

συναδέλφους τους ιδιαίτερα. Οι απαιτήσεις της μονάδας σε ανθρώπινο δυναμικό

παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:



85

Πίνακας 7.1

Απαιτούμενο Προσωπικό ανά Οργανωσιακή Λειτουργία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Διεύθυνση Μονάδας

Διευθυντές 2

Οικονομική Διεύθυνση

Λογιστές 1
Τμήμα Συστήματος Ασφάλειας, Ποιότητας &
Περιβάλλοντος

Προσωπικό Ασφάλειας 2

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Υπάλληλοι Διοικητικής
Υποστήριξης 2

Τμήμα Λιμενικών Υπηρεσιών

Υπάλληλοι Ελλιμενισμού
Σκαφών & Ενημέρωσης
πληρωμάτων 2

Τμήμα Καθαρισμού

Καθαριστές 2

Σύνολο 11

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, για τη σωστή λειτουργία της μαρίνας

απαιτείται προσωπικό 11 ατόμων εκ των οποίων 2 άτομα (1 Υπάλληλος Ελλιμενισμού

Σκαφών & Ενημέρωσης Πληρωμάτων και 1 Καθαριστής) θα είναι εποχιακό

προσωπικό, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες κατά τη μεγάλη προσέλευση σκαφών

την υψηλή σαιζόν Μαΐου – Οκτωβρίου.

Έτσι στη μαρίνα, στην Οικονομική τμήμα θα απασχολούνται 1 άτομο τα οποίο θα είναι

απόφοιτος σχολής Α.Ε.Ι Λογιστικής και Τραπεζικής Διοίκησης με ελάχιστη απαιτούμενη

εργασιακή εμπειρία δύο χρόνων, ικανότητα και ευρύ φάσμα γνώσεων πάνω σε αυτό το

γνωστικό αντικείμενο. Επιπλέον, στην υπό σύσταση μαρίνα πρόκειται να

απασχολούνται 2 άτομα στο τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης τα οποία θα πρέπει να
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είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι και κατά προτίμηση στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων

χωρίς κάποια απαραίτητη εργασιακή εμπειρία για τον λόγο ότι θα παρακολουθήσουν

σεμινάρια κατάρτισης και κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έτσι ώστε να

αποκτήσουν όλη την απαραίτητη γνώση για τις εν λόγω θέσεις. Στο τμήμα Συστήματος

Ασφάλειας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος  απαιτούνται  2 άτομα, απόφοιτοι Λυκείου,

για τη φύλαξη εγκατάστασης με εφαρμογή αυστηρών μέτρων τήρησης των κανονισμών

σε όλους τους χώρους της μαρίνας. Τέλος, απαιτούνται 2 άτομα στο τμήμα των

Λιμενικών Υπηρεσιών τα οποία να έχουν εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών

πάνω στην τεχνική υποστήριξη (πρόσδεση –απόπλους) αλλά και την ενημέρωση των

πληρωμάτων των σκαφών αναψυχής καθώς επίσης και 2 άτομα στο τμήμα

Καθαρισμού της μαρίνας. Η Kamena Vourla Marine O.E. θα απασχολεί συνολικά 11

άτομα συμπεριλαμβανομένου του Διευθυντή Οικονομικών αλλά και του Υπεύθυνου

Προσωπικού οι οποίοι είναι και οι ιδρυτές της μαρίνας.

7.2.2 Προγραμματισμός των Αναγκών

Προπαραγωγική Φάση

Μετά τον υπολογισμό του δυναμικού που απαιτείται, είναι αναγκαίο να ληφθούν μια

σειρά από προπαρασκευαστικά μέτρα, προκειμένου η νέα μονάδα να είναι σε θέση να

τεθεί σε λειτουργία. Υπολογίζεται, λοιπόν ότι η πρόσληψη του διοικητικού προσωπικού

θα χρειαστεί να προηγηθεί ένα δεκαπενθήμερο πριν την έναρξης της λειτουργίας της

μαρίνας, διάστημα κατά το οποίο πρόκειται να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη

εκπαίδευση των υπαλλήλων αυτών. Τέλος, κατά την προπαραγωγική φάση, είναι

απαραίτητο να γίνει και η σχετική ενημέρωση του υπολοίπου προσωπικού για το

ακριβές περιεχόμενο των καθηκόντων τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η

επιχείρηση είναι πλήρως προετοιμασμένη, ώστε να ξεκινήσει την λειτουργία της. Στο

σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα έξοδα για την καταβολή των μισθών πριν την

έναρξη της λειτουργικής φάσης θεωρούνται πρόσθετα, καθώς δεν περιλαμβάνονται

στο ετήσιο κόστος εργασίας και κατ’ επέκταση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.
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Λειτουργική Φάση

Κατά τη φάση λειτουργίας της μονάδας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πως  όταν

υπολογίζεται το συνολικό κόστος των μισθών και ημερομισθίων που πρέπει να

καταβάλλονται, είναι ανάγκη να γίνεται κατανοητό ότι οι ωριαίες και μηνιαίες αμοιβές

δεν αποτελούν το μοναδικό κόστος του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά πρέπει να δίνεται

προσοχή και στα ακόλουθα:

 Ετήσιες άδειες, άδειες ασθενείας και άδειες για άλλους σκοπούς, καθώς και οι

επίσημες αργίες που μειώνουν τον αριθμό των πραγματικών εργάσιμων ημερών.

 Κοινωνική ασφάλιση, πρόσθετες αμοιβές και συναφή που αυξάνουν το

πραγματικό κόστος του ανθρώπινου δυναμικού.

7.3 Διαθεσιμότητα Ανθρώπινου Δυναμικού και Στρατολόγηση

7.3.1 Εκτίμηση της Προσφοράς και Ζήτησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Η επόμενη φάση της στελέχωσης, μετά τον προγραμματισμό αναγκών σε ανθρώπινο

δυναμικό, είναι η διαθεσιμότητα και η στρατολόγηση επαρκούς αριθμού ικανών και

αξιόλογων υποψηφίων. Δεδομένου ότι στην περίπτωση της Kamena Vourla Marine

O.E. τα διοικητικά στελέχη έχουν ήδη επιλεγεί, καθώς οι σχετικές θέσεις πρόκειται να

καλυφθούν από τους ιδρυτές της μονάδας, η διαθεσιμότητα διευθυντικού και εποπτικού

προσωπικού θεωρείται εξασφαλισμένη. Συνεπώς, στόχος της επιχείρησης αποτελεί ο

εντοπισμός του ανθρώπινου δυναμικού που πρόκειται να στελεχώσει τις

εναπομένουσες θέσεις. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη είναι απαραίτητο να

εξετάσει τη διαθεσιμότητα τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε ανειδίκευτο εργατικό

δυναμικό για την αποτελεσματική κάλυψη του συνόλου των αναγκών της υπό σύσταση

μαρίνας.

Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις, οι ανθρώπινοι πόροι που θεωρούνται απαραίτητοι

για τη στελέχωση όλων των προς κάλυψη θέσεων υπολογίζεται ότι θα εντοπιστούν

χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, εφόσον εκτιμάται πως η προσφορά για τις αντίστοιχες

ειδικότητες υπερκαλύπτει τη ζήτηση. Αναλυτικότερα, στην ευρύτερη περιοχή όπου
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πρόκειται να εγκατασταθεί η μονάδα (η διαδικασία επιλογής της τοποθεσίας αναλύεται

στο Κεφάλαιο 8 της παρούσας μελέτης), υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό δυναμικού με

τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς στη συγκεκριμένη περιοχή και την ευρύτερη περιοχή

της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια, τεχνολογικά

εκπαιδευτικά ιδρύματα και πληθώρα κέντρων τεχνικής κατάρτισης σε διάφορες

ειδικότητες.

7.3.2 Προγραμματισμός Πρόσληψης Προσωπικού

Μετά την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού και εφόσον έχει

καθοριστεί το ακριβές περιεχόμενο και τα προαπαιτούμενα κάθε προσφερόμενης προς

κάλυψη θέσης, ακολουθεί η διαδικασία στρατολόγησης των υποψηφίων. Τα στάδια της

διαδικασίας αυτής αποτελούν τμήμα της μελέτης και πρέπει να προγραμματίζονται

καταλλήλως και να παρουσιάζονται, προκειμένου να παρέχεται μια πλήρης εικόνα του

τρόπου με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η πλήρωση των εν λόγω θέσεων.

Προσέλκυση Υποψηφίων: Η διαδικασία της προσέλκυσης υποψηφίων περιλαμβάνει

τα στάδια εντοπισμού και πρόσκλησης των κατάλληλων ατόμων για την κάλυψη των

διαθέσιμων θέσεων και αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη

απήχηση για τη συγκέντρωση ενός επαρκούς αριθμού αξιόλογων υποψηφίων. Για το

σκοπό αυτό η επιχείρηση θα απευθυνθεί σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά

ιδρύματα, ειδικευμένα γραφεία ευρέσεως εργασίας, σε επαγγελματικές σχολές και

επαγγελματικές ενώσεις, θα δημοσιεύσει αγγελίες σε εφημερίδες πανελλαδικής

κυκλοφορίας και οικονομικές εφημερίδες, ενώ επίσης θα ενεργοποιήσει κάθε γνωστό

σε εκείνη κανάλι επικοινωνίας.

Επιλογή Υποψηφίων: Η επιλογή του προσωπικού συνίσταται στη διαδικασία εκείνη

που αφορά στη συγκέντρωση πληροφοριών και στην αξιολόγηση των υποψηφίων για

την επιλογή των πλέον κατάλληλων για κάθε προσφερόμενη θέση εργασίας. Κατά τη

διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, η υπό εξέταση μονάδα πρόκειται να ακολουθήσει

τα εξής βήματα:

1. Προκαταρκτική εξέταση: Στο στάδιο αυτό εξετάζονται τα στοιχεία των

βιογραφικών σημειωμάτων που έχουν κατατεθεί και συγκεντρώνονται όλες οι



89

αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι φαίνονται κατάλληλοι για τη συγκεκριμένη

θέση εργασίας και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις.

2. Συνέντευξη επιλογής: Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί στο πρώτο στάδιο

καλούνται στη συνέχεια να περάσουν και από μια συνέντευξη. Η συνέντευξη

εργασίας είναι το βασικότερο στάδιο για την επιλογή του εργαζόμενου γιατί

δίνεται η ευκαιρία στον υποψήφιο να “πουλήσει” τις υπηρεσίες του στην

επιχείρηση και η επιχείρηση να “πουλήσει” τη συγκεκριμένη θέση στον υποψήφιο

και έτσι να θεμελιώσουν τις αμοιβαίες προσδοκίες τους. Η συνέντευξη

περιλαμβάνει μια πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία μεταξύ του υποψηφίου και

του υπεύθυνου επιλογής, κατά την οποία ο υποψήφιος αναλύει το περιεχόμενο

των σπουδών του και της τυχόν προηγούμενης εργασιακής του εμπειρίας. Εν

συνεχεία στη συνέντευξη, τίθενται στον υποψήφιο ερωτήσεις που έχουν ως

στόχο να ανακτηθούν πληροφορίες για την προσωπικότητά του, τα ενδιαφέροντά

του καθώς και ένα τεστ νοημοσύνης ώστε να εκτιμηθεί η καταλληλότητα του για

την εκτέλεση της εργασίας.

3. Τελική απόφαση-προσφορά θέσης εργασίας: Η τελική απόφαση επιλογής των

εργαζομένων που θα καλύψουν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, θα στηριχθεί

στην συγκριτική αξιολόγηση των επικρατέστερων υποψηφίων και στην ανάδειξη

του πλέον καταλληλότερου για την κάθε θέση εργασίας. Η απόφαση θα

ολοκληρώνεται από την προσφορά της εν λόγω θέσης στον επιλεγμένο

υποψήφιο  και την σύνταξη της σχετικής σύμβασης

Πρόγραμμα κατάρτισης-εκπαίδευσης: Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κατά τη διάρκεια

της προπαραγωγικής φάσης πρόκειται να διεξαχθεί το πρόγραμμα κατάρτισης-

εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού που πρόκειται να απασχοληθεί στη διοικητική

υποστήριξη. Την διεξαγωγή αυτού του προγράμματος θα αναλάβουν οι ιδρυτές της

εταιρείας σε συνεργασία με την εταιρεία προμήθειας της τεχνολογίας, οι άνθρωποι της

οποίας θεωρούνται ως οι πλέον αρμόδιοι για να καθοδηγήσουν και να εκπαιδεύσουν το

επιλεγμένο προσωπικό στις διάφορες λειτουργίες της μαρίνας που θα πρέπει αργότερα

να διαχειριστούν και υποστηρίξουν.

Παράλληλα, προβλέπεται να διεξαχθεί πειραματική λειτουργία της εταιρείας, η οποία

κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, διότι θα επιτρέψει τον εντοπισμό ενδεχόμενων ανωμαλιών

και κατ' επέκταση, την πρόληψη αυτών. Μέσω αυτής της διαδικασίας επιδιώκεται να

αποκτήσει το προσωπικό τις απαιτούμενες γνώσεις και να αναπτύξει τις δεξιότητες και
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τις τεχνικές εκείνες που κρίνονται απαραίτητες, ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται

τις διάφορες καταστάσεις και προβλήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 'Όσον

αφορά στο κόστος του προγράμματος κατάρτισης- εκπαίδευσης, αυτό θα αναληφθεί

από την υπό εξέταση μονάδα, η οποία έχει αναθέσει στην εν λόγω εταιρεία τη

διεξαγωγή του.

7.4 Εκτιμήσεις του Κόστους της Εργασίας

Το κόστος εργασίας παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν, συγκεντρώνοντας

όλα τα στοιχεία που αναλύθηκαν στις προηγούμενες ενότητες και περιλαμβάνει πέρα

από τις εκτιμήσεις που αφορούν στο πρώτο έτος λειτουργίας της μονάδος (2014) και

όλα τα υπό εξέταση έτη.

Το κόστος καθ΄ έτος για την αμοιβή εργασίας κάθε ανθρώπινου πόρου προκύπτει από

τον πολλαπλασιασμό του μηνιαίου μισθού του επί 14, για να ληφθούν με αυτόν τον

τρόπο υπόψη στον υπολογισμό του κόστους και τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και

καλοκαιριού. Επίσης, οι διάφορες εργοδοτικές εισφορές υπολογίζονται ως το 30% του

αντίστοιχου μισθού και υπολογίζονται χωριστά. Οι δύο διευθυντές δεν θα έχουν μισθό

καθώς είναι και οι ιδρυτές της μαρίνας. Για την εκτίμηση, τέλος, του κόστους εργασίας

για όλα τα υπόλοιπα έτη της εξεταζόμενης περιόδου θεωρείται ότι κάθε επιμέρους

στοιχείο του κόστους θα μεταβάλλεται ανά έτος κατά 2%, σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα επίπεδα πληθωρισμού της ευρωζώνης.

Πίνακας 7.2
Κόστος Ανθρώπινου Δυναμικού: Προπαραγωγική Φάση

ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Προσέλκυση & Επιλογή Υποψηφίων 1.500

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Κατηγορία Αριθμός Μήνες
Μηνιαίες

Αποδοχές
(€)

Συνολικές
Αποδοχές

(€)

Εργοδοτικές
Εισφορές

(€)

Συνολικό
Κόστος

(€)

Υπάλληλοι
Διοικητικής
Υποστήριξης 2 15νθήμερο 650 650 195 845
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ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Πρόγραμμα Κατάρτισης - Εκπαίδευσης 1.800

ΣΥΝΟΛΟ
4.145

Πίνακας 7.3

Κόστος Ανθρώπινου Δυναμικού: Λειτουργική Φάση (2014)

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ

(€)

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ

(€)
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ  (€)

ΕΤΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

(€)

Λογιστές 1 850 11.900 3.570 15.470

Υπάλληλοι Διοικητικής
Υποστήριξης 2 650 9.100 2.730 23.660

Προσωπικό Ασφαλείας 2 550 7.700 2.310 20.020
Προσωπικό
Ελλιμενισμού Σκαφών &
Ενημέρωσης
Πληρωμάτων 1 550 7.700 2.310 10.010

Μόνιμοι Καθαριστές 1 550 7.700 2.310 10.010
Εποχιακός Υπάλληλος
Ελλιμενισμού Σκαφών  &
Ενημέρωσης
Πληρωμάτων 1 550 3.300 990 4.290

Εποχιακός Καθαριστής 1 550 3.300 990 4.290

ΣΥΝΟΛΟ 87.750

Πίνακας 7.4

Εκτίμηση Κόστους Ανθρώπινου Δυναμικού (ανά έτος)

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(€)

2014 87.750
2015 89.505
2016 91.295
2017 93.121
2018 94.983
2019 96.883
2020 98.821
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

8.1 Εκτίμηση των Αναγκών σε Χώρους της Νέας Μονάδας

Πρωταρχικός στόχος της επιχείρησης είναι η κατασκευή και λειτουργία μιας σύγχρονης

εταιρείας εκμετάλλευσης και διαχείρισης μαρίνας. Για την υλοποίηση του

συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να εκτιμηθούν προσεκτικά οι ανάγκες

της επιχείρησης και οι απαιτήσεις της, όσον αφορά στους χώρους που κρίνονται

απαραίτητοι για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της. Οι χώροι της νέας

μονάδας αφορούν τόσο τις χερσαίες εγκαταστάσεις 40.000 τ.μ. όσο και τις θαλάσσιες

εγκαταστάσεις 60.000 τ.μ., οι οποίες και καταλαμβάνουν σημαντική επιφάνεια.

Πιο συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις της υπό μελέτη μονάδας θα πρέπει να διαθέτουν

επαρκείς χώρους για τα γραφεία διοίκησης της μαρίνας, την υπηρεσία εφοδιασμού

καυσίμων, τα εμπορικά καταστήματα, το εστιατόριο, το mini market, το χώρο

εναπόθεσης των σκαφών αναψυχής 100 θέσεων για διαχείμαση,  καθώς και για όλες

τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις που έχουν προγραμματιστεί να κατασκευαστούν.

8.2 Αναζήτηση και Επιλογή Τοποθεσίας

Η αναζήτηση της κατάλληλης τοποθεσίας (γεωγραφικής περιοχής) για την

εγκατάσταση της νέας μονάδας εστιάζεται σε ορισμένες βασικές απαιτήσεις (κριτήρια),

ο καθορισμός των οποίων θα συμβάλλει στον εντοπισμό των πιθανών τοποθεσιών και

θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των αποδεκτών περιοχών για την

επιλογή της πιο συμφέρουσας λύσης.  Βασικές απαιτήσεις που έχουν τεθεί ως προς

την τοποθεσία εγκατάστασης (χωρίς ιεράρχηση της σπουδαιότητας) είναι οι ακόλουθες:

 Περιβαλλοντολογικές συνέπειες

 Κοντινή απόσταση από τουριστικές περιοχές – νησιά

 Μετεωρολογικές, κλιματολογικές συνθήκες και γεωμορφολογία

 Δυνατότητα πρόσβασης και απαιτούμενα έργα υποδομής
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 Υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή

 Διαθεσιμότητα κατάλληλων συνθηκών ύδρευσης

 Ιδιοκτησία εδαφικών εκτάσεων και δυνατότητα χρήσης γης

 Αποδοχή του σχεδίου από την τοπική κοινωνία

 Οικονομικά κίνητρα

8.2.1 Περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις

Σύμφωνα με στοιχεία μελέτης της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε  οι λειτουργίες

και οι δραστηριότητες της μαρίνας μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το περιβάλλον εάν

δεν τηρηθούν κάποια απαραίτητα, θεσμοθετημένα μέτρα. Οι μαρίνες αποτελούν

κομβικά σημεία του θαλάσσιου τουρισμού αλλά συγκεντρώνουν ποικίλες

δραστηριότητες με επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Μερικές

περιβαλλοντολογικές συνέπειες καθώς και μέτρα για την αντιμετώπισή τους,

περιγράφονται παρακάτω:

 Αέριες εκπομπές – αιωρούμενα σωματίδια
Κατά την κατασκευή της μαρίνας, η αέρια ρύπανση είναι από εκπομπές αερίων ρύπων

από τα διάφορα μηχανήματα (φορτηγά, εκσκαφείς κ.α.) που χρησιμοποιούνται για τις

χωματουργικές εργασίες και τη διαμόρφωση των χώρων καθώς και από τη σκόνη από

τις χωματουργικές εργασίες, τις εργασίες διαμόρφωσης και τη μεταφορά χωμάτων από

τις εκσκαφές στους χώρους αποθήκευσης.

Όσον αφορά τους αέριους ρύπους των οχημάτων και των μηχανημάτων, η επίδρασή

τους στην ποιότητα της ατμόσφαιρας περιορίζεται σε τοπικό επίπεδο στην άμεση

περιοχή έργου και για ορισμένο χρονικό διάστημα. Επίσης αξίζει να αναφέρουμε πως

τα οχήματα και τα μηχανήματα ακολουθώντας την τακτική συντήρησή και τον έλεγχό

τους καθώς και την τροφοδοσία τους με καύσιμα καλής ποιότητας, εξασφαλίζουν τη

σωστή λειτουργία των κινητήρων τους με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η

ελαχιστοποίηση της εκπομπής των ρύπων. Εν συνεχεία, για τον περιορισμό των

επιδράσεων από τη σκόνη κατά τη φάση κατασκευής του έργου, απαιτείται η διαβροχή

των σημείων εκσκαφής και των διαδρόμων κίνησης, η θέσπιση ανώτατων ορίων

ταχύτητας στις μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες και η διατήρηση καθαρών οχημάτων.

Κρίνεται σκόπιμο, επίσης να περιορίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο οι αποθέσεις



94

υλικών από σωρούς, να αποφεύγεται η δημιουργία σωρών υλικών σε μεγάλο ύψος

καθώς και να καλύπτονται ή να περιφράσσονται οι σωροί ώστε να προφυλάσσονται

από τη διάβρωση λόγω ανέμων.

 Υγρά - Στερεά Απόβλητα

Διαφορετικής προέλευσης και  φύσης υγρά απόβλητα παράγονται κατά την κατασκευή

έργων στη μαρίνα. Έτσι έχουμε τα παραγόμενα αστικά λύματα καθώς και τα ειδικά

υγρά απόβλητα. Όσον αφορά τα αστικά λύματα κατά τη διάρκεια των εργασιών

σημειώνεται ότι η αναμενόμενη ποσότητα και ποιότητα των ανθρώπινων λυμάτων δεν

πρόκειται να είναι τέτοια ώστε να υπάρχει επιβάρυνση στο περιβάλλον, καθώς τα

λύματα του εργοταξίου δεν θα αφήνονται ανεξέλεγκτα αλλά θα υπάρχουν χημικής

επεξεργασίας τουαλέτες που θα εγκατασταθούν σε κατάλληλα σημεία του εργοταξίου

ενώ η απομάκρυνσή τους θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε ότι αφορά τα

ειδικά υγρά απόβλητα είναι κατά κύριο λόγο λιπαντικά που προέρχονται από τη

συντήρηση των μηχανημάτων και των οχημάτων που προέρχονται από τυχαία

περιστατικά (διαρροές, βλάβες) και αναγκαία είναι η μέριμνα ώστε να αποφευχθεί ο

εμποτισμός του εδάφους ή διαφυγή τους. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχουν

αποθηκευμένα στο εργοτάξιο διάφορα υλικά όπως πριονίδι, άμμος, ειδικό γεώφασμα,

μέσω των οποίων θα επιδιώκεται η προσρόφηση και η συγκράτηση των διαρρεόντων

λιπαντικών.

Τα στερεά απόβλητα που παράγονται κατά την κατασκευή της μαρίνας είναι αδρανή

υλικά από διάσπαση επιφανειών, προϊόντα εκσκαφών και απορρίμματα από τα

υπολείμματα των εργασιών κατασκευής. Η παρουσία τους κρίνεται σχετικά μεγάλη

οπότε αναγκαία θα είναι και η ορθολογική διαχείρισή τους, δηλαδή η φόρτωσή αυτών

σε ανατρεπόμενα οχήματα και η απομάκρυνσή τους από το μέτωπο εργασίας σε

προσωρινό ακάλυπτο χώρο απόθεσης εντός των ορίων του γηπέδου. Επίσης καθ’ όλη

τη διάρκεια των εργασιών καθαίρεσης πρέπει να γίνεται διαβροχή των σωρών για την

αποτροπή δημιουργία σκόνης.

Ωστόσο, υγρά και στέρεα απόβλητα δημιουργούνται και κατά τη λειτουργία της

μαρίνας. Τα υγρά απόβλητα αφορούν λύματα από κοινόχρηστες τουαλέτες καθώς και

από πλύσεις των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων υποδοχής

των επισκεπτών. Γι αυτό το λόγο, τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν χαρακτηρίζονται

ως αστικά και πρόκειται να οδηγούνται με φυσική ροή σε μικρές δεξαμενές

συγκέντρωσης ακαθάρτων, από όπου με αντλίες θα οδηγούνται στον κεντρικό αγωγό

ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ ενώ για τα στερεά απορρίμματα θα τοποθετηθεί κατάλληλο
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δίκτυο κάδων με πρόβλεψη για σχετικά μεγάλες ποσότητες ρύπων πλησίον του

εστιατορίου-bar και του mini-market.

 Θόρυβος
Κατά τη φάση κατασκευής η λειτουργία των μηχανημάτων θα έχει σαν αποτέλεσμα τη

δημιουργία επιπρόσθετων θορύβων. Ο παραγόμενος θόρυβος θα είναι αισθητός κατά

κύριο λόγο στον χώρο του εργοταξίου και δευτερευόντως στην γειτνιάζουσα περιοχή

δημιουργώντας πολύ μικρής κλίμακας οχλήσεις στην άμεση περιοχή του έργου. Οι

κύριοι θιγόμενοι κοινωνικοί πόροι από το θόρυβο είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στο έργο.

Για το λόγο αυτό και τη προστασία της ακοής τους προτείνεται η χρήση ειδικών

φορητών προστατευτικών διατάξεων (ωτοασπίδες) και περικαλυμμάτων γύρω από τις

ιδιαίτερες θορυβώδεις μηχανολογικές διατάξεις. Επίσης, η ακουστική όχληση μπορεί να

περιοριστεί ακολουθώντας και κάποιους απλούς κανόνες όπως η επιλογή εξοπλισμού

και μηχανημάτων τα οποία έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου, η κατάλληλη

χρησιμοποίηση των μηχανημάτων (π.χ. κλείσιμο κάποιων μηχανών όταν δεν απαιτείται

η λειτουργία τους), η καλά λειτουργία  εργοταξίου όπως σιγαστήρες στις εξατμίσεις

οχημάτων που κινούνται στο χώρο καθώς και η χρήση κατάλληλου προστατευτικού

εξοπλισμού από τους εργαζόμενους του εργοταξίου.

Στη φάση λειτουργία της μαρίνας οι βασικές πηγές θορύβου είναι από τη συγκέντρωση

υψηλού αριθμού επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της μαρίνας (εστιατόριο-bar, εμπορικά

καταστήματα) κυρίως την υψηλή σαιζόν αλλά και από τη κίνηση στο οδικό δίκτυο.

Όσον αφορά το θόρυβο από την κυκλοφορία των επισκεπτών εσωτερικά των

εγκαταστάσεων εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένος λόγω των σχεδιαστικών επιλογών

οδοποιίας αλλά και των επιλογών φύτευσης δέντρων και θάμνων σε διαφορετικές

πυκνότητες και σχηματισμούς σε όλη την έκταση, οι οποίες και δρουν ηχομονωτικά.

 Χλωρίδα – Πανίδα
Οι επιπτώσεις στην χλωρίδα κατά τη φάση κατασκευής προέρχονται από την όποια

εκβλάστηση και εκχέρσωση σε θέσεις του οικοπέδου για τη διαμόρφωση των

προτεινόμενων δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων. Οι επιπτώσεις αυτές κρίνονται

αμελητέες δεδομένης της πολύ μικρής κλίμακας εκβλαστήσεων που θα

πραγματοποιηθούν για την κατασκευή των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων. Στις

περιοχές που υπάρχει ήδη υφιστάμενη βλάστηση όπου και δεν θα γίνουν

διαμορφώσεις, οικοδομικές εργασίες, κλπ περιφράσσονται κατά τη λειτουργία του

εργοταξίου προκειμένου να διατηρηθεί η υπάρχουσα φυσική βλάστηση. Εν συνεχεία

όπως έχουμε ήδη αναφέρει θα πραγματοποιηθούν επιπλέον φυτεύσεις και
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μεταφυτεύσεις στην περιοχή μελέτης με είδη δένδρων και θάμνων που απαντώνται

στην ευρύτερη περιοχή ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης εναρμόνιση με το γύρω φυσικό

περιβάλλον. Συμπερασματικά, τα προβλεπόμενα έργα φυτεύσεων αναμένεται να έχουν

μόνο θετικές επιδράσεις στους βιότοπους και πληθυσμούς της πανίδας και

ορνιθοπανίδας, τόσο στην ποικιλότητα όσο και την πυκνότητά της.

8.2.2 Κοντινή απόσταση από τουριστικές περιοχές - νησιά

Ιδιαίτερα σημαντικό κριτήριο επιλογής τοποθεσίας και ίσως και ένα από τα πλέον πιο

σημαντικά για την εγκατάσταση της μαρίνας, είναι η απόσταση της από περιοχές

τουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και από νησιά. Κρίνεται σκόπιμο,  η μαρίνα να

βρίσκεται πλησίον τέτοιων περιοχών καθώς ο τουρισμός γενικότερα αλλά κυρίως τους

καλοκαιρινούς μήνες θα παρουσιάζεται αυξημένος με αποτέλεσμα τη μεγάλη

επισκεψιμότητα σε σκάφη αναψυχής για τη μαρίνα.

8.2.3 Μετεωρολογικές, κλιματολογικές συνθήκες και γεωμορφολογία

Η ύπαρξη ευνοϊκών γενικά κλιματολογικών συνθηκών αλλά και κατάλληλης

γεωμορφολογίας για τη δημιουργία της μαρίνας, αποτελεί μια από τις βασικές

απαιτήσεις της νέας μονάδας, όσον αφορά στην επιλογή κατάλληλης τοποθεσίας.

Συγκεκριμένα η εμφάνιση ακραίων καιρικά φαινομένων θα μπορούσε να επηρεάσει

αρνητικά την εγκατάσταση της μαρίνας και τις λειτουργίες της. Γίνεται λοιπόν εμφανές,

ότι η ύπαρξη συγκεκριμένων δυσμενών κλιματολογικών συνθηκών αλλά και μη

κατάλληλης γεωμορφολογίας θα απαιτούσαν τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων και

πρόκειται να είχαν άμεση επίδραση στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου. Επομένως, η

εξέταση του παραπάνω κριτηρίου για την περιοχή που πρόκειται να εγκατασταθεί η

νέα μονάδα κρίνεται απαραίτητη, ώστε να διαπιστωθεί ότι πληρούνται ορισμένες

βασικές προϋποθέσεις.
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8.2.4 Δυνατότητα πρόσβασης και απαιτούμενα έργα υποδομής

Η τοποθεσία εγκατάστασης θα πρέπει να παρέχει μεταφορικές διευκολύνσεις, οι

οποίες και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής της τοποθεσίας.

Τόσο η διαθεσιμότητα όσο και το κόστος των εν λόγω διευκολύνσεων είναι σε θέση να

επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία της μαρίνας. Συνεπώς κρίνεται σκόπιμο η

τοποθεσία της μαρίνας να βρίσκεται πλησίον μεγάλου οδικού δικτύου, εφόσον είναι

εφικτό.

8.2.5 Υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή

Ιδιαίτερα σημαντικό κριτήριο επιλογής κατάλληλου χώρου εγκατάστασης αποτελεί η

δυνατότητα άμεσης σύνδεσης της μονάδας με το τοπικό δίκτυο παροχής ηλεκτρικής

ενέργειας (ΔΕΗ) καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της ίδιας

της μαρίνας αλλά και της τροφοδότησης των σκαφών αναψυχής. Επίσης πέραν από

την εξασφάλιση της παροχής κρίνεται σημαντικό να δίνονται και κάποιες εγγυήσεις

όσον αφορά στη διαθέσιμη ποσότητα, στην τάση και στη σταθερότητα της παροχής της

ηλεκτρικής ενέργειας για το επίπεδο κατανάλωσης που προβλέπεται.

8.2.6 Διαθεσιμότητα κατάλληλων συνθηκών ύδρευσης

Η επιλογή του τόπου εγκατάστασης θα επηρεαστεί και από την ύπαρξη επαρκούς και

αξιόπιστης πηγής ύδρευσης, ικανής να καλύπτει τις ανάγκες της νέας μονάδας, καθώς

το νερό θα χρησιμοποιηθεί τόσο στη φάση κατασκευής όσο και στη φάση λειτουργίας

της μαρίνας.
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8.2.7 Ιδιοκτησία εδαφικών εκτάσεων και δυνατότητα χρήσης γης

Το κριτήριο αυτό έχει να κάνει με το κατά πόσο η γη και το μέρος που επιλέξαμε να

εγκατασταθεί η υπό σύσταση μαρίνα βρίσκεται σε γη διαθέσιμη για αγορά ή ενοικίαση.

8.2.8 Αποδοχή του σχεδίου από την τοπική κοινωνία

Η αποδοχή του σχεδίου από τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς της περιοχής

είναι σημαντική για  την ομαλή λειτουργία της μαρίνας έτσι ώστε να μην ταλανίζεται

από διαμαρτυρίες και πιθανές δικαστικές διαμάχες.

Ως θετική επίπτωση καταγράφεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κατά την

διάρκεια της κατασκευής, καθώς και η ενίσχυση της ντόπιας αγοράς υλικών και

παροχής υπηρεσιών ειδικότερα δε που τα τελευταία χρόνια ο κλάδος των κατασκευών

διέρχεται σημαντική κρίση. Άλλωστε η κατασκευή του έργου συμβάλλει σε μεγάλο

βαθμό στην αναβάθμιση της περιοχής και στη δημιουργία ενός ελεύθερης πρόσβασης

θαλάσσιου μετώπου με υψηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες. Στις αξιόλογες

κοινωνικές επιπτώσεις του έργου εντάσσεται και ο αριθμός νέων θέσεων εργασίας

κατά την φάση της λειτουργίας της μαρίνας.

Τέλος, θα πρέπει να ελεγχθούν δείκτες οικονομικής ευημερίας, απασχόλησης και

στοιχεία κοινωνικής υποδομής τα οποία να είναι επαρκή ώστε να χαρακτηρίζουν το

βιοτικό και κοινωνικό επίπεδο των κατοίκων ως ικανοποιητικό ώστε να αποφευχθούν

αντιδράσεις και διαμαρτυρίες από φορείς της περιοχής.

8.2.9 Οικονομικά κίνητρα

Σημαντική παράμετρος για τη λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθεσία της μαρίνας

αποτελούν τα οικονομικά κίνητρα και οι παραχωρήσεις που προσφέρονται στις

επιχειρήσεις που σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν σε συγκεκριμένες γεωγραφικές
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περιοχές. Οι οικονομικές επιπτώσεις, πάντως ενός τέτοιου  έργου, για την ευρύτερη

περιοχή ενδιαφέροντος, συνδέονται με την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού πόλου

αναψυχής, στο παραλιακό μέτωπο της εκάστοτε περιοχής.

8.2.10 Αξιολόγηση εναλλακτικών τοποθεσιών

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω βασικές απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να καλύπτει

η τοποθεσία, προκύπτει ότι υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές περιοχές που ικανοποιούν

εξίσου τα κριτήρια επιλογής της τοποθεσίας εγκατάστασης. Η επιλογή της κατάλληλης

τοποθεσίας για το χώρο εγκατάστασης της μονάδας πρέπει να βασίζεται σε

συστηματική διερεύνηση, ανάλυση και αξιολόγηση των υποψήφιων τοποθεσιών, ώστε

να εντοπιστεί η άριστη λύση για τη μελλοντική επιχείρηση. Έτσι κατόπιν σχετικής

έρευνας των περιοχών που έχουν ήδη οργανωμένες μαρίνες και των τοποθεσιών που

είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο επενδυτικό σχέδιο καταλήξαμε στα

Καμένα Βούρλα του Νομού Φθιώτιδας και στην Ελαφόνησο του Νομού Λακωνίας.

Αναγκαίο κρίνεται, επομένως, να γίνει συγκριτική αξιολόγηση των δύο αυτών

περιοχών. Στον πίνακα 8-1 καταγράφονται τα κριτήρια επιλογής της τοποθεσίας

εγκατάστασης, η βαθμολογία (από 1 έως 10) για κάθε τοποθεσία σε σχέση με το

αντίστοιχο κάθε φορά κριτήριο και ένας συντελεστής στάθμισης που αναδεικνύει το

πόσο σημαντικό είναι το εκάστοτε κριτήριο για την εταιρία (το άθροισμα των

συντελεστών στάθμισης πρέπει να είναι 100). Με τον τρόπο αυτό προκύπτει μια

σταθμική συνολική βαθμολογία των δύο τοποθεσιών και στο τέλος επιλέγεται η

τοποθεσία που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Πίνακας 8.1

Στάθμιση και Βαθμολόγηση Εναλλακτικών Τοποθεσιών

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Κ
αμ
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α

Β
ού

ρλ
α
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αφ

όν
ησ

ος

ΣΥ
Ν

ΤΕ
ΛΕ

ΣΤ
Η

Σ

Κ
αμ

έν
α
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α

Ελ
αφ

όν
ησ

ος

1 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 9 8 14 126 112

2 Κοντινή απόσταση από τουριστικές περιοχές & νησιά 9 7 17 153 119
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3
Μετεωρολογικές, κλιματολογικές συνθήκες &

γεωμορφολογία
7 7 10 70 70

4
Δυνατότητα πρόσβασης & απαιτούμενα έργα

υποδομής
8 7 10 80 70

5 Υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 8 8 12 96 96

6 Διαθεσιμότητα κατάλληλων συνθηκών ύδρευσης 8 7 12 96 84

7
Ιδιοκτησία εδαφικών εκτάσεων & δυνατότητα χρήσης

γης
6 7 10 60 70

8 Αποδοχή σχεδίου από την τοπική κοινωνία 8 8 5 40 40

9 Οικονομικά Κίνητρα 8 8 10 80 80

Σύνολο Σταθμισμένης Βαθμολογίας 100 801 741

Από τα αποτελέσματα της σταθμισμένης βαθμολόγησης των εναλλακτικών λύσεων με

βάση την εκπλήρωση των βασικών απαιτήσεων προκύπτει ως η πλέον κατάλληλη

περιοχή, για την εγκατάσταση της υπό μελέτη μονάδας, η περιοχή των Καμένων

Βούρλων του Νομού Φθιώτιδας. Η τοποθεσία που δεν επιλέχθηκε δεν υπερτερεί σε

στα περισσότερα από τα κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί. Η τοποθεσία στο Νομό

Φθιώτιδας παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της Ελαφονήσου του Νομού

Λακωνίας ενώ παράλληλα πληροί και το βασικότερο κριτήριο επιλογής που είναι ο

τουρισμός και η απόσταση από τουριστικές περιοχές και νησιά.

8.3 Περιγραφή της Περιοχής

Παρακάτω ακολουθεί περιγραφή της περιοχής των Καμένων Βούρλων του Νομού

Φθιώτιδας και της γεωμορφολογίας του Μαλιακού κόλπου, ύστερα από πληροφορίες

που συγκεντρώθηκαν από sites που έχουν αναλύσεις για τις εν λόγω περιοχές καθώς

και από διδακτορική μελέτη που έχει εκπονηθεί ερευνώντας τις παραπάνω περιοχές

για την περαιτέρω πληροφόρηση για τον χώρο που επιλέχτηκε για την υπό σύσταση

μαρίνα.
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8.3.1 Καμένα Βούρλα

Τα Καμένα Βούρλα σε απόσταση 180 χλμ. από την Αθήνα και 40 χλμ. από τη Λαμία

στο κέντρο του Νομού Φθιώτιδος, είναι το μεγαλύτερο και το πληρέστερο θέρετρο, όχι

μόνο της Φθιώτιδας αλλά και ολόκληρης της Κεντρικής Ελλάδας. Βρίσκονται στο

νοτιοανατολικό άκρο του Μαλιακού Κόλπου και σε πολύ μικρή απόσταση λίγων

ναυτικών μιλίων από την Εύβοια και από τα νησιά των Σποράδων.

Είναι κτισμένα στην περιοχή του αρχαίου Θρονίου των Λοκρών, κατά μήκος της

παραλίας, που σχηματίζεται από δύο μικρούς κόλπους και κάτω από το καταπράσινο

και βραχώδες όρος Κνημίς, το οποίο υψώνεται σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από τη

θάλασσα. Η θάλασσα των Καμένων Βούρλων δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο βάθος καθώς

το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί είναι στα 40 – 45 μέτρα. Τα νερά του Μαλιακού

είναι καθαρά και ήρεμα συνήθως ενώ ο βυθός είναι αρχικά καλυμμένος με φύκι και εν

συνεχεία με ψιλή άμμο. Οι ακτές των Καμένων Βούρλων είναι καλυμμένες με μικρές

πέτρες και βότσαλα κάνοντας τις παραλίες ιδανικές για κολύμπι. Το βουνό Κνημίς είναι

καταπράσινο, καλυμμένο κυρίως από πεύκα και οξιές και άγριους θάμνους. Υψώνεται

στα 700 μέτρα περιμετρικά των Καμένων Βούρλων. Είναι βραχώδες και με απότομες

πλαγιές κάνοντας το ιδανικό για ορειβασία ή κατάβαση σε πολλά σημεία του. Η θέα

είναι εκπληκτική από οποιοδήποτε σημείο του βουνού καθώς απλώνεται εμπρός σου η

κωμόπολη των Καμένων Βούρλων, ολόκληρος ο Μαλιακός Κόλπος και ένα μέρος της

πανέμορφης Εύβοιας. Παρατηρώντας τη θάλασσα παρατηρείς κάποιους μικρούς

νησιωτικούς σχηματισμούς. Είναι οι νήσοι Λιχάδες και η Στρογγυλή ή τα Λιχαδονήσια

σε απόσταση μόλις 10 ναυτικών μιλίων από τα Καμένα Βούρλα. Στην πραγματικότητα

πρόκειται για πανέμορφους σχηματισμούς με καταπράσινα νερά και πολλές μικρές

παραλίες με χρυσή άμμο.

Εικόνα 8.1: Πανοραμική άποψη των Καμένων Βούρλων

Πηγή: Google
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Τα Καμένα Βούρλα έχουν 3.500 μόνιμους κατοίκους. Το 2000 έγινε Καποδιστριακός

Δήμος Καμένων Βούρλων με τα δημοτικά διαμερίσματα του Καινούριου, της Καρυάς

και του Ρεγγινίου να προσαρτώνται σε αυτόν. Τώρα ο Δήμος Καμένων Βούρλων έχει

περίπου 5.000 μόνιμους κατοίκους που το καλοκαίρι ξεπερνούν τους 10.000

κατοίκους.

Οι κάτοικοι των Καμένων Βούρλων ασχολούνται κυρίως με τον τουρισμό και την

διατήρηση τουριστικών επιχειρήσεων. Έχουν ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια,

εστιατόρια, ταβέρνες, καφετερίες, καταστήματα με souvenir και άλλα διάφορα

καταστήματα. Επίσης ασχολούνται με τη γη, την κτηνοτροφία οικόσιτων ζώων και την

αλιεία, που όμως τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά περιορισμένη.

Όσον αφορά το τουριστικό κομμάτι, τα Καμένα Βούρλα πρωταγωνίστησαν την

τελευταία τριακονταετία και συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στην τουριστική ανάπτυξη

της Φθιώτιδας και ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Ελλάδος. Αυτό

συντελείται κυρίως για τους εξής λόγους. Κυρίως διότι ο Κεντρικός Οδικός Άξονας που

συνδέει την Νότια με τη Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια, περνά δίπλα από τα Καμένα

Βούρλα. Επιπλέον διότι συνδυάζει βουνό και θάλασσα με απόλυτη αρμονία. Ακόμη για

τις τουριστικές υποδομές που υπάρχουν στην περιοχή αφού υπάρχει το δεύτερο

μεγαλύτερο camping της Ελλάδας που φιλοξενούσε χιλιάδες τουριστών κάθε καλοκαίρι

και λόγω των πολλών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που συντηρούν αρκετές

οικογένειες στην περιοχή. Τέλος, σημαντικότατο ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη της

περιοχής έπαιξαν οι ιαματικές πηγές των Καμένων Βούρλων.

8.3.2 Γεωμορφολογία του Μαλιακού κόλπου

Ο Μαλιακός κόλπος είναι ένας ημίκλειστος, ρηχός, θαλάσσιος κολποειδής σχηματισμός

με χαμηλό εύρος παλίρροιας και περιορισμένη κυματική δράση εξαιτίας κυρίως του

περιορισμένου του μεγέθους και πλάτους. Βρίσκεται στο ανατολικό μέρος της κεντρικής

Ελλάδας και συνδέεται με το Αιγαίο πέλαγος και το Β. Ευβοϊκό κόλπο μέσω δύο

μικρών διαύλων. Το άνοιγμα του Μαλιακού κόλπου είναι 11,7 km στην είσοδό του,

ελαττώνεται εσωτερικότερα και φτάνει τα 3,2 km στο στενότερό σημείο του μεταξύ της

Άκρας Χιλιομίλι και της Άκρας Καραβοφάναρο, εσωτερικότερα δε αυξάνεται και φτάνει

τα 10,2 Km περίπου στο μέσο του εσωτερικού τμήματος. Ο Μαλιακός κόλπος έχει
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επίμηκες σχήμα με άξονα Ανατολή – Δύση με μέσο μήκος του κόλπου από ανατολή

προς δύση περίπου 11 km και διαχωρίζεται από τα φυσικά αμμώδη ακρωτήρια

Χιλιομίλι (στο νότιο τμήμα) και Καραβοφάναρο (στο βόρειο τμήμα) σε δύο

υποπεριοχές:

 Τον δυτικό Μαλιακό κόλπο, που αναφέρεται και ως εσωτερικός Μαλιακός κόλπος

και περιλαμβάνει τις περιοχές εκβολές του Σπερχειού, Στυλίδα, Ακρ. Χιλιομίλι,

Καραβοφάναρο.

 Τον ανατολικό Μαλιακό κόλπο, που αναφέρεται και ως εξωτερικός Μαλιακός

κόλπος και που περιλαμβάνει τις περιοχές Ακρ. Καραβοφάναρο, Ακρ. Τάπια,

Ακρ. Βασιλίνας, Λιχαδονήσια, Ακρ. Κνήμις, Καμένα Βούρλα, Ακρ. Χιλιομίλι.

Το εμβαδόν του εσωτερικού κόλπου υπολογίζεται σε 91,5 km², το μήκος της

ακτογραμμής ανέρχεται στα 52 km , το ανάγλυφο του βυθού είναι ομαλό, με πολύ

μικρές κλίσεις προς το κέντρο και το μέγιστο βάθος 27 m. Ο εξωτερικός Μαλιακός

κόλπος, ο οποίος είναι και το σημείο ενδιαφέροντός μας, παρουσιάζει μια παράκτια

ζώνη σχετικά ομαλή, με μέγιστο βάθος που ξεπερνά τα 50 m στην πύλη επικοινωνίας

με τον Δίαυλο των Ωρεών και τα 60 m στο στενό επικοινωνίας με τον Β. Ευβοϊκό

κόλπο. Συγκεκριμένα, η θάλασσα των Καμένων Βούρλων δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο

βάθος καθώς το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί είναι στα 40 – 45 μέτρα.  Η επιφάνεια

του εξωτερικού Μαλιακού εκτιμάται σε 107,8 km² και το μήκος της ακτογραμμής σε 36

km περίπου. Ο όγκος νερού του Μαλιακού υπολογίζεται σε 4.500 x 106 m³ (1.200 x 106

m³ στον εσωτερικό κόλπο και 3.300 x 106 m³ στον εξωτερικό κόλπο). Ο Σπερχειός

ποταμός τροφοδοτεί συνεχώς τον κόλπο με φερτές ύλες. Οι υψηλότερες

συγκεντρώσεις αιωρούμενου υλικού παρατηρούνται στο δυτικό τμήμα του κόλπου,

όπου είναι εντονότερη η επίδραση του ποταμού. Οι εποχικές διακυμάνσεις ακολουθούν

αυτές της παροχής και στερεοπαροχής του Σπερχειού, υποδεικνύοντας αξιοσημείωτη

ελάττωση την καλοκαιρινή περίοδο.

Οι άνεμοι που δέχεται είναι από ασθενείς έως μέτριοι, γεγονός που επιφέρει μικρή

επίδραση της αιολικής διάβρωσης στην παράκτια περιοχή. Οι άνεμοι αυτοί ακόμα και

στις πιο δυσμενείς συνθήκες δεν μπορούν να δημιουργήσουν κατάσταση θάλασσας

χειρότερη από την ευθαλασσία (θαλασσάκι). Το μέγιστο εύρος της παλίρροιας λόγω

και της γειτονίας του με το βόρειο Ευβοϊκό κόλπο κυμαίνεται από 0,95 έως 1m κατά την

άνοιξη και το ελάχιστο κυμαίνεται από 0,1 έως 0,15m με ένα μέσο εύρος 0,31m και

επάλλαξη (διαφορά των τιμών του ελαχίστου από το μέγιστο μιας παλίρροιας, κατά μία

χρονική περίοδο, μεγαλύτερη των 19 μηνών) 1,40m. Ακόµη ο κόλπος λόγω του
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ηµίκλειστου χαρακτήρα του δεν υπόκειται σε σηµαντική κυµατική ενέργεια µε κύµατα

σπάνια μεγαλύτερα του 1 μέτρου ενώ η γενική κυκλοφορία των υδάτινων μαζών του

φαίνεται να είναι δεξιόστροφη με εντονότερα ρεύματα στην περιφέρεια και ασθενέστερα

στα κεντρικά σημεία του. Ζηµατολογικά ο πυθµένας του Κόλπου καλύπτεται από πολύ

λεπτά (κοκκοµετρικό µέγεθος <0,063 mm) ιζήµατα (ιλύ και άργιλο) ενώ µικρά ποσοστά

άµµου (<5%) συναντώνται στις παράκτιες περιοχές και κοντά στα στόµια του ποταµού

Σπερχειού.

8.3.3 Κλιματολογικά και υδρολογικά στοιχεία της περιοχής

Το κλίµα της επιλεγμένης περιοχής είναι Μεσογειακό ηπειρωτικού τύπου µε τις ξηρές

περιόδους το καλοκαίρι και το πρώιµο φθινόπωρο και τις βροχοπτώσεις να

συμβαίνουν τον χειµώνα και την άνοιξη. Οι µέσες µηνιαίες θερµοκρασίες του είναι από

8ο µέχρι 28ο C (σύμφωνα με το µετεωρολογικό σταθµό Λαµίας) ενώ οι µετρηµένες

βροχοπτώσεις ποικίλλουν µεταξύ 560mm και 1750mm το χρόνο ανάλογα µε το

υψόµετρο, οπότε έχουµε και αυξηµένη συµµετοχή χιονόπτωσης. Οι κύριες διευθύνσεις

των ανέµων ακολουθώντας την κύρια διεύθυνση της κοιλάδας του Σπερχειού είναι Α-∆

µε τους δυτικούς ανέµους να έχουν µέσες ταχύτητες 1-2,5 m/s και τους ανατολικούς

που είναι και οι ισχυρότεροι 2,5-4,5 m/s.

8.4 Επιλογή του Χώρου Εγκατάστασης (Οικόπεδο)

8.4.1 Γενικά Χαρακτηριστικά του Χώρου Εγκατάστασης

Μετά τη σχετική αναζήτηση εντοπίστηκε διαθέσιμο οικόπεδο, το οποίο συγκέντρωνε σε

μικρό ή μεγαλύτερο ποσοστό όλα τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Αναλυτικότερα, το

οικόπεδο καταλαμβάνει συνολική χερσαία έκταση 40 στρεμμάτων, από τα οποία θα

οικοδομηθούν 1.125 τ.μ. με τις εγκαταστάσεις της μαρίνας, τους χώρους αναψυχής τα

εμπορικά καταστήματα καθώς και με ότι αναφέραμε συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 5,

στην ενότητα 5.4.1 ενώ η θαλάσσιες εγκαταστάσεις της θα ανέρχονται στα 60.000 τ.μ..
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Το οικόπεδο είναι πολύ κοντά την έξοδο για εθνική οδό καθώς ο Κεντρικός Οδικός

Άξονας που συνδέει την Νότια με τη Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια, περνά δίπλα από

τα Καμένα Βούρλα, και πληροί τις βασικά κριτήρια επιλογής του τόπου εγκατάστασης

της μαρίνας.

8.4.2 Περιγραφή Τοπικών Παραγόντων

Ως προς τη σύσταση του εδάφους, το οικόπεδο είναι απόλυτα ικανοποιητικό. Το

έδαφος είναι ημιβραχώδες, γεγονός που του προσδίδει μηχανικές αντοχές κατάλληλες

για τη θεμελίωση του κτιρίου, ενώ ταυτόχρονα δεν είναι ιδιαίτερα σκληρό για να

δυσκολέψει και να καθυστερήσει τις εκσκαφές. Παράλληλα, δεν υπάρχουν γειτονικά

κτίρια που να χρειάζονται αντιστήριξη, ενώ και η κλίση του εδάφους είναι πολύ μικρή

και επομένως δε θα είναι μεγάλος ο όγκος της εκσκαφής.

8.5 Προστασία του Περιβάλλοντος

Η υπό σύσταση μαρίνα δεν αναμένεται να προκαλέσει σοβαρές περιβαλλοντικές

επιπτώσεις.  Πιο συγκεκριμένα, η ποιότητα και ποσότητα των υγρών και στέρεων

αποβλήτων  δεν αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα καθώς όπως έχουμε αναφέρει

και στην ενότητα 8.2.1 προτείνονται τρόποι για την ελαχιστοποίησή τους. Ακόμα, οι

φυσικοί πόροι και το οικοσύστημα δεν θα υποβαθμιστεί ή καταστραφεί, αφού δεν

προβλέπονται άμεσες ή έμμεσες βλάβες στους φυσικούς υδάτινους και εδαφικούς

πόρους, τους φυτικούς πληθυσμούς, όπως και διατάραξη της ισορροπίας του

οικοσυστήματος ούτε και να διαταράξει την ήσυχη αγροτική ζωή των κατοίκων της

περιοχής.  Όπως έχει ήδη αναφερθεί η επιλογή του οικοπέδου έγινε με τέτοιο τρόπο

ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή

της μαρίνας καθώς όπως φάνηκε στον Πίνακα 8.1 οι περιβαλλοντικές συνέπειες

αποτέλεσαν μαζί με τον τουρισμό και την απόσταση από τουριστικές περιοχές και

νησιά τους πιο σημαντικούς παράγοντες επιλογής κατάλληλης τοποθεσίας.
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Το περιβάλλον είναι σημαντικό και η Kamena Vourla Marine O.E. είναι αποφασισμένη

με την περιβαλλοντική της πολιτική και την οικολογική της ευαισθησία να το

προστατεύει σαν ένα υψηλής αξίας περιουσιακό της στοιχείο.

8.6 Υπολογισμός του Κόστους Επένδυσης στο Χώρο Εγκατάστασης

Με τιμή 100€/τ.μ., το κόστος του οικοπέδου ανέρχεται στα 4.100.000€. Σε αυτό

προστίθενται και μερικά παράλληλα έξοδα (συμβολαιογραφικά, περιβαλλοντικές

μελέτες κ.α.) και το συνολικό εκτιμώμενο κόστος επένδυσης παρουσιάζεται αναλυτικά

στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 8.2

Εκτίμηση Κόστους Επένδυσης: Χώρος Εγκατάστασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ (€)

Οικόπεδο 4.000.000

Περιβαλλοντική Μελέτη 25.000

Νομικά και άλλα έξοδα 50.000

ΣΥΝΟΛΟ 4.075.000

.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

9.1 Στόχοι του Προγραμματισμού Εκτέλεσης του Έργου

Ο Προγραμματισμός Εκτέλεσης του Έργου αφορά στη χρονική περίοδο που εκτείνεται

από τη λήψη της απόφασης για την πραγματοποίηση της επένδυσης, μέχρι τη στιγμή

που η νέα μονάδα είναι έτοιμη να λειτουργήσει. Με άλλα λόγια, η συγκεκριμένη φάση

περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που είναι απαραίτητες προκειμένου το επενδυτικό

σχέδιο να περάσει από το στάδιο της μελέτης σκοπιμότητας στο στάδιο της

λειτουργίας.

Για τη σωστή οργάνωση και διεκπεραίωση της φάσης αυτής απαιτείται η χάραξη ενός

ρεαλιστικού προγράμματος δράσης για τα διάφορα στάδια εκτέλεσης του έργου.  Το

πρόγραμμα αυτό θα πρέπει αρχικά, να καθορίζει τα διάφορα στάδια εκτέλεσης του με

βάση τους πόρους και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για κάθε

επιμέρους στάδιο και στη συνέχεια, θα πρέπει να τα αποτυπώνει σε ένα αναλυτικό

χρονοδιάγραμμα, όπου τα στάδια αυτά θα συνδυάζονται σε ένα λογικό σχέδιο

αλληλεξαρτώμενων δραστηριοτήτων.

9.2 Ομάδα Επίβλεψης και Εκτέλεσης του Έργου

Για την άμεση εφαρμογή της εκτέλεσης του προγράμματος ορίζεται ομάδα υπευθύνων

που παρακολουθεί την πορεία του έργου. Είναι πολύ σημαντικό, τα μέλη που

συνθέτουν την ομάδα αυτή, να έχουν εμπειρία και να διαθέτουν καλή γνώση των

τοπικών συνθηκών, ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν τις εργασίες του

προγράμματος με ακρίβεια και κυρίως να είναι αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση των

έκτακτων δυσκολιών που συνήθως προκύπτουν στη φάση εκτέλεσης ενός έργου.

Κύριο αντικείμενο της ομάδας είναι ο χρονικός, οικονομικός και τεχνικός –

κατασκευαστικός έλεγχος των εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του

έργου. Η ομάδα επίβλεψης έχει την ευθύνη για την ακριβή τήρηση του χρονικού και
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οικονομικού προγραμματισμού του έργου και για την ανάληψη διορθωτικών μέτρων σε

περίπτωση που οι εργασίες και το κόστος τους αποκλίνουν από το πρόγραμμα.

Για την ταχύτερη ανταπόκριση της νέας μονάδας στις αρχικές απαιτήσεις της

παραγωγικής διαδικασίας, η Kamena Vourla Marine Ο.Ε. σκοπεύει να συμπεριλάβει

στη σύσταση της ομάδας επίβλεψης και εκτέλεσης του έργου τους ιδρυτές της

μονάδας, ώστε αυτοί να είναι πλήρως καταρτισμένοι και ενημερωμένοι όταν η μονάδα

τεθεί σε λειτουργία.

Συνεπώς, η εν λόγω ομάδα θα περιλαμβάνει, πέρα από τα μέλη που είναι

επιφορτισμένα με εξειδικευμένες και αυτοτελείς εργασίες και κάποια από τα μέλη εκείνα

τα οποία πρόκειται, εν συνεχεία, να μετέχουν στο διοικητικό, τεχνικό και λειτουργικό

επιτελείο της μελλοντικής επιχείρησης. Βάσει των ανωτέρω, επικεφαλής της ομάδας

επίβλεψης και εκτέλεσης του έργου τέθηκε ο κ. Α.Φιλιππαίος, ο οποίος πρόκειται να

έχει την πλήρη εξουσιοδότηση για όλες τις αποφάσεις που αφορούν την υλοποίηση του

επενδυτικού σχεδίου. Στην ομάδα θα μετέχει, επίσης, η Α. Ζηλάκου, η οποία θα

αναλάβει αρμοδιότητες κυρίως επικουρικές και θα ποικίλουν ανάλογα με το είδος και το

εύρος των ανακυπτόντων θεμάτων. Όσον αφορά στην ευθύνη για την έγκαιρη και άρτια

διεκπεραίωση των εργασιών που εμπίπτουν στην κατηγορία των έργων πολιτικού

μηχανικού, αυτή πρόκειται να αναληφθεί από την επιλεγμένη κατασκευαστική εταιρεία,

η οποία θα είναι αρμόδια για τις προδιαγραφές των υλικών αλλά και των ανθρώπινων

πόρων, κατά την κατασκευαστική περίοδο.

Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι όλες οι επιμέρους εργασίες θα συντονίζονται από τον

επικεφαλή της ομάδας, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με τις

προδιαγραφές που έχουν τεθεί, καθώς και η τήρηση του χρονοπρογράμματος.

9.3 Στάδια εκτέλεσης του Επενδυτικού Σχεδίου

Σύσταση Εταιρείας

Τα βήματα που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας περιλαμβάνουν τις

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή συμφωνίας προθέσεων μεταξύ των

συνεταίρων για την ίδρυση της επιχείρησης καθώς και τη συμφωνία των εταίρων για τις



109

χρηματοδοτικες διευθετήσεις. Στο στάδιο αυτό συγκαταλέγονται επίσης,  η επίσημη

αίτηση προς τις αρχές καθώς και η επίσημη άδεια και κατοχύρωση της νέας μονάδας.

Λήψη Αδειών – Αδειοδοτήσεις

Αφορά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την έκδοση όλων των απαραίτητων

αδειών. Αποτελεί το πιο δύσκολο και χρονοβόρο στάδιο. Τα στάδιά της και η

διαδικασία , που απαιτείται για την έκδοση όλων των σχετικών αδειών περιγράφεται

αναλυτικά παρακάτω:

 1ο στάδιο – Έγκριση Χωροθέτησης

Στο στάδιο αυτό υποβάλλεται ο φάκελος στη Διεύθυνση Θαλάσσιου Τουρισμού &

Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, από  όπου

προωθείται στη μόνιμη διυπουργική εννεαμελή Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων, η

οποία εντός τεσσάρων μηνών αποφαίνεται περί της σκοπιμότητας ίδρυσης και εγκρίνει

ή όχι την αίτηση. Με την ίδια απόφαση εγκρίνονται οι απαιτούμενες προσχώσεις και οι

χρήσεις αυτών, οι χρήσεις γης , οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης.

Οι επενδυτές υποχρεούνται να υποβάλλουν τοπογραφικά διαγράμματα και σχέδια,

σύμφωνα με τη νομοθεσία, στα οποία σημειώνονται η αιτούμενη ζώνη του λιμένα, τα

όρια της ιδιοκτησίας, η τυχόν καθορισμένη οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας

καθώς και η πρόταση των επενδυτών για τα έργα και τη διαμόρφωση. Εν συνεχεία,

υποβάλλουν συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο για έγκριση περιβαλλοντικών όρων,

έκθεση γενικής περιγραφής των προτεινόμενων λιμενικών έργων, προβλεπόμενο ύψος

επένδυσης καθώς και τους τίτλους κυριότητας.

 2ο στάδιο – Οικοδομικές και λοιπές άδειες για τη δημιουργία της μαρίνας

Εντός οκταμήνου από την έγκριση χωροθέτησης οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να

υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 Τις οριστικές μελέτες και τα σχέδια που απαιτούνται για τη χορήγηση των

οικοδομικών και λοιπών αδειών για τα πάσης φύσεως έργα, τα οποία θα

εκτελεσθούν .

 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων.

 Σύσταση της εταιρείας.
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 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο χρηματοδότησης του συνόλου των δαπανών.

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης από ελληνική ή κοινοτική τράπεζα.

 Κανονισμός λειτουργίας λιμένα.

 3ο στάδιο – Άδεια Λειτουργίας

Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων, υποβάλλεται, εντός διμήνου,

αίτηση στη Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων για την έκδοση της άδειας λειτουργίας,

στην οποία επισυνάπτονται τοπογραφικό διάγραμμα καθώς και πλήρης σειρά σχεδίων

του λιμένα και των εγκαταστάσεων.

Λεπτομερή μηχανολογικά σχέδια – Ανάθεση κατασκευής

Περιλαμβάνει τη δημιουργία λεπτομερών μηχανολογικών σχεδίων, περιγραφών,

καταστάσεων  και προδιαγραφών, καθώς και την αδειοδότηση μεταφοράς και χρήσης

της τεχνολογίας. Στον ίδιο χρόνο με το σχεδιασμό του μηχανολογικού εξοπλισμού θα

πρέπει να αρχίσει και ο σχεδιασμός των έργων του Πολιτικού Μηχανικού. Τα σχέδια

αυτά θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της μονάδας και παράλληλα να μην

παρεκκλίνουν από τον οικονομικό προγραμματισμό της επένδυσης.

Προγραμματισμός Χρηματοδότησης

Αφορά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την οριστική λήψη αποφάσεων σχετικά

με το σχέδιο χρηματοδότησης του επενδυτικού έργου. Εφόσον έχει υπολογισθεί το

ύψος των κεφαλαίων που απαιτεί η συγκεκριμένη επένδυση, καθώς και το

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής της, θα πρέπει να ξεκινήσουν και οι απαραίτητες ενέργειες

για την εύρεση των πηγών χρηματοδότησης έτσι ώστε να μην προκύψει κίνδυνος

επιβίωσης του επενδυτικού σχεδίου.

Αγορά Οικοπέδου – Γηπέδου

Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις  νομικές και διαπραγματευτικές διαδικασίες αλλά και την

κατοχύρωση αγοράς του οικοπέδου, μέσω των συμβολαιογραφικών πράξεων για τη

μεταβίβαση της κυριότητας της εν λόγω έκτασης,  στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση

της νέας μονάδας και οι οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν από την ομάδα

εκτέλεσης του επενδυτικού έργου.
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Κατασκευή έργων Πολιτικού Μηχανικού και Εγκατάσταση εξοπλισμού

Στο στάδιο αυτό, ο ρεαλιστικός προγραμματισμός των κατασκευαστικών έργων και η

εγκατάσταση του εξοπλισμού  κρίνονται ως παράγοντες μεγάλης σπουδαιότητας

καθώς κάθε καθυστέρηση κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής φάσεως θα έχει

άμεση επίπτωση στις προβλέψεις κόστους και εισοδήματος  που έγιναν στη μελέτη.

Χρειάζεται επίσης να προσεχθεί η σειρά των έργων του πολιτικού μηχανικού και των

κατασκευαστικών δραστηριοτήτων σε σχέση με τις απαιτήσεις για υποδομή, αλλά και

το πρόγραμμα αφίξεως και τοποθετήσεως των διαφόρων τμημάτων του χερσαίου και

θαλάσσιου εξοπλισμού.

Προμήθεια υλικών και άλλων εφοδίων

Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου εκτελούνται όλες οι ενέργειες που αφορούν την

προμήθεια και τη ροή των υλικών, οι οποίες πρέπει να προγραμματίζονται προσεχτικά,

όσον αφορά το χρόνο, έτσι ώστε να μην υπάρχει απώλεια χρόνου καθώς κάτι τέτοιο

αποτελεί σημαντικό παράγοντα καθυστέρησης του σχεδίου. Επίσης στο στάδιο αυτό,

κρίνεται αναγκαίος και ο προσδιορισμός  των απαιτήσεων σε ποιότητα, προδιαγραφές

και κόστος για όλες τις αναγκαίες εισροές.

Στρατολόγηση και Εκπαίδευση Προσωπικού

Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό

του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού για τη στελέχωση τόσο του επιτελικού

προσωπικού όσο και του εργατικού δυναμικού της επιχείρησης. Οι υποψήφιοι τίθενται

σε μια σειρά από συνεντεύξεις και τεστ δεξιοτήτων έτσι ώστε να κριθούν κατά πόσο

είναι κατάλληλοι και αρμόζουν στην αντίστοιχη θέση εργασίας. Στη συνέχεια ακολουθεί

η αξιολόγηση και η πρόσληψη των καταλληλότερων ενώ ένα μέρος αυτών θα

εκπαιδευτεί ώστε να είναι σε θέση να γνωρίσει καλύτερα το αντικείμενο της εργασίας

του.

Επιθεώρηση, Συντονισμός, Έλεγχος

Κατά το στάδιο αυτό απαιτείται από τον επικεφαλή της ομάδας επίβλεψης και

εκτέλεσης του έργου να διεξάγει μια συνολική επιθεώρηση και ένα εκτεταμένο έλεγχο

έτσι ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο άρτια και έτοιμη για λειτουργία είναι η υπό

σύσταση μονάδα. Παράλληλα, κρίνεται σκόπιμο να γίνουν και όλες εκείνες οι
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απαραίτητες ενέργειες για τον συντονισμό των επιμέρους εργασιών καθώς και για τον

έλεγχο λειτουργίας τόσο του θαλάσσιου όσο και του χερσαίου εξοπλισμού.

9.4 Χρονικός Προγραμματισμός Εκτέλεσης του Επενδυτικού Σχεδίου

Τα κυριότερα στάδια προγραμματισμού της εκτέλεσης ενός επενδυτικού σχεδίου δεν

έχουν αυστηρή αλληλουχία, αλλά συνήθως αλληλεπικαλύπτονται με τον παράλληλο

χρονικό προγραμματισμό των διαφόρων δραστηριοτήτων.

Συνεπώς, είναι απαραίτητο να προηγηθεί αναλυτικός σχεδιασμός των επιμέρους

σταδίων που εντάσσονται στο γενικό χρονοδιάγραμμα, εφόσον κάθε ένα από αυτά

διαθέτει το δικό του χρονικό προγραμματισμό, ο οποίος πρέπει να τηρηθεί. Βάσει των

ανωτέρω, η ολοκλήρωση καθενός από τα στάδια εκτέλεσης υπολογίζεται να απαιτήσει

το πέρας των ακόλουθων χρονικών διαστημάτων:

 Σύσταση της εταιρείας: 2 μήνες

 Λήψη αδειών – Αδειοδότηση: 11 μήνες

 Λεπτομερή μηχανολογικά σχέδια – Ανάθεση κατασκευής: 2 μήνες

 Προγραμματισμός χρηματοδότησης: 2 μήνες

 Αγορά οικοπέδου - γηπέδου: 1 μήνας

 Κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού & εγκατάσταση εξοπλισμού: 7 μήνες

 Προμήθεια υλικών και άλλων εφοδίων: 2 μήνες

 Στρατολόγηση και εκπαίδευση προσωπικού: 2 μήνες

 Επιθεώρηση, συντονισμός, έλεγχος: 1 μήνας

Με βάση τον προγραμματισμό της επιχείρησης, η νέα μονάδα αναμένεται να

λειτουργήσει στις αρχές του 2014. Συγκεκριμένα, η πρώτη Ιανουαρίου του έτους 2014

(01.01.2014) ορίζεται ως η ημερομηνία έναρξης των εργασιών της Kamena Vourla

Marine O.E.

Στο διάγραμμα 9-1 φαίνεται μια γραφική παράσταση των σταδίων εκτέλεσης του

επενδυτικού σχεδίου.
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Διάγραμμα 9.1: Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Προγράμματος

9.5 Εκτίμηση του Κόστους Εκτέλεσης του Προγράμματος

Το κόστος εκτέλεσης του προγράμματος περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που κάνει η

επιχείρηση από τη στιγμή λήψης της απόφασης για την πραγματοποίηση της

επένδυσης μέχρι την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας και δεν περιλαμβάνει έξοδα

τα οποία έχουν ήδη ληφθεί υπόψη. Ακολούθως, συγκεντρώνονται όλα τα κόστη

εκτέλεσης του προγράμματος:

Kamena Vourla Marine Ο.Ε. Έτος 2013 2014

Δραστηριότητα Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Ιαν

Σύσταση εταιρείας

Αδειοδοτήσεις

Λεπτομερή Μηχανολογικά
Σχέδια

Προγραμματισμός
Χρηματοδότησης

Αγορά Οικοπέδου

Κατασκευή έργων πολιτικού
μηχανικού & εγκατάσταση
εξοπλισμού

Προμήθεια υλικών & άλλων
εφοδίων

Στρατολόγηση & εκπαίδευση
προσωπικού

Επιθεώρηση, Συντονισμός &
Έλεγχος

Έναρξη Λειτουργίας
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Πίνακας 9.1

Κόστους Εκτέλεσης του Προγράμματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ (€)

Σύσταση εταιρείας 10.000

Εκπόνηση / σύνταξη μελετών 10.000

Στρατολόγηση & εκπαίδευση
προσωπικού 4.145

Ενέργειες για προμήθειες 5.000

Κόστος αδειοδοτήσεων 12.000

Επίβλεψη, έλεγχος και συντονισμός
έργων πολιτικού μηχανικού 5.000

Λοιπές προκαταρκτικές δαπάνες 5.000

ΣΥΝΟΛΟ
51.145
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ &
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

10.1 Στόχοι Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης της
Επένδυσης

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η χρηματοοικονομική ανάλυση και η αξιολόγηση

του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προτείνεται. Στόχος της ανάλυσης είναι ο

εντοπισμός ενδεχόμενων χρηματοοικονομικών αδυναμιών του σχεδίου και η εφαρμογή

των απαραίτητων βελτιώσεων, προκειμένου να αντισταθμιστεί ο επιχειρηματικός

κίνδυνος.

Η χρηματοοικονομική ανάλυση παρέχει μια εκτίμηση των απαιτούμενων εισροών και

των προβλεπόμενων εκροών που συνεπάγεται η επένδυση. Με την ανάλυση αυτή

δίνεται μια συνολική αξιολόγηση της επένδυσης, εκτιμάται η βιωσιμότητα του

επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται συνολικά η ελκυστικότητα της προτεινόμενης

επένδυσης.

10.2 Ανάλυση Συνολικού Κόστους Επένδυσης

Το συνολικό κόστος επένδυσης προκύπτει από την παρακάτω σχέση:

Κόστος Επένδυσης = Πάγιο Ενεργητικό + Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης

10.2.1 Πάγιο Ενεργητικό

Το Πάγιο Ενεργητικό αποτελείται από τις πάγιες επενδύσεις (αγορά οικοπέδου,

οικοδομικές κατασκευές, μηχανολογικός εξοπλισμός του προγράμματος) και τις

προπαραγωγικές δαπάνες.
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Στον πίνακα 10.1 συγκεντρώνονται τα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού της υπόψη

μελέτης.
Πίνακας 10.1

Πάγιο Ενεργητικό Επιχείρησης

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΟΣΤΟΣ

(€)

Α. ΠΑΓΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9.089.500

1 Γη 8.2 4.075.000

2
Κατασκευές και έργα πολιτικού

μηχανικού 5.2 3.700.000

3 Μηχανολογικός εξοπλισμός 5.1 1.314.500

Β. ΠΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 73.145

1 Προεπενδυτικές μελέτες και έρευνες 2.1 22.000

2 Έξοδα εκτέλεσης του προγράμματος 9.1 51.145

ΣΥΝΟΛΟ 9.162.645

10.2.2 Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης

Το Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης αντιστοιχεί στους πόρους που χρειάζεται για να

λειτουργήσει η μονάδα (αγορά πρώτων υλών, εφοδίων κλπ) και εκφράζεται από την

ακόλουθη σχέση:

Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης = Τρέχον Ενεργητικό – Τρέχον Παθητικό

όπου το Τρέχον Ενεργητικό ισούται με το άθροισμα των αποθεμάτων, των

εμπορεύσιμων χρεογράφων, των προπληρωμένων στοιχείων, των εισπρακτέων

λογαριασμών και των μετρητών, ενώ το Τρέχων Παθητικό αποτελείται από τους

λογαριασμούς πληρωτέους.

Για τον υπολογισμό του καθαρού κεφαλαίου κίνησης καθορίζονται τα ακόλουθα:

 Χ: ελάχιστη κάλυψη ημερών για τρέχον ενεργητικό και παθητικό.

 Α: δεδομένα κόστους κάθε στοιχείου του τρέχοντος ενεργητικού και παθητικού.

 Υ: συν/της κύκλου εργασιών για τα παραπάνω στοιχεία (Υ=360/Χ).



117

 Β=Α/Υ

Ταυτόχρονα, πρέπει να υπολογιστούν οι ετήσιες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού,

οι οποίες ακολουθούν τη γραμμική (σταθερή) μέθοδο με διάρκεια ωφέλιμης ζωής τα 25

χρόνια. Το τμήμα του πάγιου ενεργητικού που αφορά στην αγορά οικοπέδου δεν

υπόκειται σε απόσβεση, αφού θεωρείται ότι το οικόπεδο έχει απεριόριστη διάρκεια

ζωής. Έτσι, έχουμε:

Ετήσια Απόσβεση = Αξία Κτήσης Πάγιου Στοιχείου / Ωφέλιμη Ζωή

και άρα:

Ετήσια Απόσβεση = (9.162.645 – 4.075.000 ) / 25 = 203.506€

Με βάση όλα τα παραπάνω, ο υπολογισμός της μονάδας σε καθαρό κεφάλαιο κίνησης

φαίνεται στον πίνακα 10.2.

Βάσει των στοιχείων του πίνακα 10.2 γίνεται ο τελικός υπολογισμός του κεφαλαίου

κίνησης που παρατίθεται στον πίνακα 10.3.

Πίνακας 10.2

Υπολογισμός Αναγκών σε Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Α. Λογαριασμοί εισπρακτέοι
60 μέρες στο ετήσιο κόστος παραγωγής μείον τις αποσβέσεις και τους
τόκους

Β. Αποθέματα:

α. Πρώτες ύλες ---

β. Υλικά Ασφάλειας &
Πυρόσβεσης 360 μέρες στο αντίστοιχο επιμέρους κόστος παραγωγής

γ. Ανταλλακτικά 180 μέρες στο αντίστοιχο επιμέρους κόστος παραγωγής

δ. Στολές εργασίας 360 μέρες στο αντίστοιχο επιμέρους κόστος παραγωγής

ε. Χημικά αναλώσιμα 90 μέρες στο αντίστοιχο επιμέρους κόστος παραγωγής

στ. Τελικά Προϊόντα
90 μέρες στο ετήσιο κόστος παραγωγής μείον τις αποσβέσεις και τους
τόκους
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Γ. Μετρητά στο ταμείο
20 μέρες στο ετήσιο κόστος παραγωγής μείον τις Α΄ ύλες & τα εφόδια, τις
αποσβέσεις και τους τόκους

Δ. Λογαριασμοί πληρωτέοι 120 μέρες στο ετήσιο κόστος πρώτων υλών και άλλων εφοδίων

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (€)

Πρώτο Έτος Λειτουργίας (2014)

Πρώτες ύλες & άλλα εφόδια 66.380

Ανθρώπινο Δυναμικό 87.750

Εργασίες συντήρησης κτιρίων 4.000

Γενικά έξοδα 53.000

Έξοδα μάρκετινγκ 23.700
Χρηματοοικονομικά έξοδα
(τόκοι) Περίοδος Χάριτος

Αποσβέσεις 203.506

Συνολικό Κόστος 438.336

Πίνακας 10.3

Τελικός Υπολογισμός Κεφαλαίου Κίνησης (2014)
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Α Χ Υ Β

Ι. ΤΡΕΧΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 134.264
Α. Λογαριασμοί
Εισπρακτέοι 234.830 60 6,00 39.138

Β. Αποθέματα 85.768

α. Πρώτες ύλες --- --- --- ---

β. Yλικά Ασφάλειας &
Πυρόσβεσης 20.000 360 1,00 20.000

γ. Ανταλλακτικά 13.000 180 2,00 6.500

δ. Στολές εργασίας 420 360 1,00 420

ε. Χημικά αναλώσιμα 560 90 4,00 140



119

στ.Τελικά Προϊόντα 234.830 90 4,00 58.708

Γ. Μετρητά στο ταμείο 168.450 20 18,00 9.358

ΙΙ. ΤΡΕΧΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 22.127

Α. Λογαριασμοί Πληρωτέοι 66.380 120 3,00 22.127

ΙΙΙ. ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (Ι-ΙΙ) 112.137

ΙV. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 438.336

Μείον: Πρώτες ύλες και άλλα εφόδια (66.380)

Αποσβέσεις (203.506)

168.450

V. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΗΤΑ 9.358

10.2.3 Συνολικό Κόστος Επένδυσης

Με βάση όλα τα παραπάνω στοιχεία υπολογίζεται το συνολικό κόστος επένδυσης, το

οποίο παρουσιάζεται στον πίνακα 10.4.

Πίνακας 10.4
Συνολικό Κόστος Επένδυσης

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ (€)
ΠΟΣΟΣΤΟ

(%)

1 Πάγιο ενεργητικό 9.162.645 98,8%

2 Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης 112.137 1,2%

ΣΥΝΟΛΟ 9.274.782 100,0%

Συμπερασματικά, το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 9.274.782€, από το

οποίο ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 98,8% αφορά σε πάγιες επενδύσεις και

προπαραγωγικά έξοδα, ενώ το υπόλοιπο 1,2% αφορά σε καθαρό κεφάλαιο κίνησης.
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10.3 Χρηματοδότηση του Επενδυτικού Σχεδίου

Το συνολικό κόστος επένδυσης θα πρέπει να καλυφθεί από συγκεκριμένες πηγές

χρηματοδότησης. Σημαντική παράμετρος για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της νέας

μονάδας είναι η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στο Αναπτυξιακού Νόμου

4146/2013 με 50% ποσοστό δωρεάν επιχορήγηση επί της συνολικής δαπάνης της

επένδυσης.

Άλλη πηγή χρηματοδότησης είναι οι μέτοχοι της επιχείρησης, οι οποίοι θα

συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου με ένα ποσοστό της

τάξεως του 35%, ενώ το υπόλοιπο απαιτούμενο κεφάλαιο, το οποίο θα αντληθεί από

τραπεζικό δανεισμό, ανέρχεται στο 15% του συνολικού κόστους επένδυσης.

Στον πίνακα 10.5 συγκεντρώνονται οι πηγές χρηματοδότησης και το αντίστοιχο

ποσοστό συμμετοχής τους στην κάλυψη του συνολικού κόστους επένδυσης.

Πίνακας 10.5

Πηγές Χρηματοδότησης

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)

1 Κρατική επιχορήγηση 4.637.391 50%

2 Μετοχικό κεφάλαιο 3.246.174 35%

3 Τραπεζικός δανεισμός 1.391.217 15%

ΣΥΝΟΛΟ 9.274.782 100%

Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι προκειμένου η επιχείρηση να καλύψει το

συνολικό κόστος επένδυσης, θα πρέπει να προσφύγει σε χρηματοδότηση από τρίτους

(δανεισμός), λαμβάνοντας μακροπρόθεσμο δάνειο 1.391.217€. Ο τόκος του δανείου

ισούται με 10% (ετήσιο σταθερό ονομαστικό επιτόκιο), η περίοδος αποπληρωμής θα

είναι τα έξι χρόνια, ενώ θα υπάρχει περίοδος χάριτος ίση με ένα χρόνο από τη σύναψη

του δανείου. Η υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο προβλέπει 40% ποσοστό

επιδοτήσεως των τόκων και έτσι το τελικό επιτόκιο που θα επωμιστεί η επιχείρηση

ανέρχεται σε 6%.
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Οι ετήσιες υποχρεώσεις της επιχείρησης σε σχέση με το συγκεκριμένο δάνειο

προκύπτουν από τον υπολογισμό της ετήσιας δόσης του δανείου που πληρώνεται στο

τέλος κάθε χρονικής περιόδου. Ο υπολογισμός αυτός γίνεται με χρήση του ακόλουθου

τύπου ανατοκισμού:

Α = Ρ (Α/Ρ, i%, N)

με:

i = επιτόκιο δανείου, 6%

Ν = αριθμός περιόδων δανεισμού, 6 έτη

Α = τιμή ράντας ή χρηματική δόση δανείου στο τέλος κάθε περιόδου

Ρ = παρούσα αξία χρήματος, 1.391.217€.

(Α/Ρ, i%, N) = συν/της ανάκτησης κεφαλαίου, i (1 + i)N / [( 1 + i)N – 1]

Έτσι, η ετήσια δόση για την εξυπηρέτηση του δανείου θα είναι ίση:

Α = 1.391.217* 0,203362 = 283.202€

Στον πίνακα 10.6 παρουσιάζονται οι ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις της επιχείρησης.

Πίνακας 10.6

Εξυπηρέτηση Δανείου

ΕΤΟΣ
ΕΤΗΣΙΑ

ΔΟΣΗ (€)
Α

ΤΟΚΟΣ (€)
Τ  = 6% * Υ

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ
(€)

Χ = Α - Τ

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (€)
Υ = ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Χ

2014 Περίοδος Χάριτος 1.391.217

2015 283.202 83.473 199.729 1.191.488

2016 283.202 71.489 211.713 979.775

2017 283.202 58.787 224.415 755.360

2018 283.202 45.322 237.880 517.479

2019 283.202 31.049 252.153 265.326

2020 283.202 17.876 265.326 0
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10.4 Ανάλυση Συνολικού Κόστους Παραγωγής

Η βιωσιμότητα, η επαρκής ρευστότητα, η ισχυρή ανταγωνιστικότητα και η υψηλή

αποδοτικότητα αποτελούν βασικές επιδιώξεις κάθε επένδυσης. Με αυτά τα δεδομένα, η

ανάλυση του συνολικού κόστους παραγωγής είναι καθοριστικός παράγοντας για την

εκτίμηση της αποδοτικότητας της υπό εξέταση μονάδας και κατ΄ επέκταση, της

βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου.

10.4.1 Διαχρονική Εξέλιξη Συνολικού Κόστους Παραγωγής

Η εκτίμηση του συνολικού κόστους παραγωγής της μονάδας περιλαμβάνει την

εκτίμηση όλων των επιμέρους στοιχείων του κόστους παραγωγής, όπως αυτά έχουν

υπολογιστεί στα προηγούμενα κεφάλαια της μελέτης.

Στον πίνακα 10.7 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του συνολικού κόστους

παραγωγής για όλα τα υπό εξέταση έτη του επενδυτικού σχεδίου.

Πίνακας 10.7

Διαχρονική Εξέλιξη Συνολικού Κόστους Παραγωγής (2014-2020)
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2014 66.380 87.750 4.000 23.700 53.000 - 203.506 438.336

2015 67.708 89.505 4.080 23.700 54.060 83.473 203.506 526.032

2016 69.062 91.295 4.162 23.700 55.141 71.489 203.506 518.355

2017 70.443 93.121 4.245 23.700 56.244 58.787 203.506 510.046

2018 71.852 94.983 4.330 23.700 57.369 45.322 203.506 501.062

2019 73.289 96.883 4.416 23.700 58.516 31.049 203.506 491.359

2020 74.755 98.821 4.505 23.700 59.687 17.876 203.506 482.850
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10.4.2 Υπολογισμός Αναγκών σε Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης

Οι ανάγκες της μονάδας σε καθαρό κεφάλαιο κίνησης αποτελούν καθοριστικό

παράγοντα για τη βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου και για το λόγο αυτό

υπολογίζονται για όλα τα χρόνια της εξεταζόμενης περιόδου.

Στον πίνακα 10.8 υπολογίζονται διαχρονικά οι ανάγκες της μονάδας σε αποθέματα,

καθώς αποτελούν βασικό στοιχείο του κεφαλαίου κίνησης (οι υπολογισμοί γίνονται με

χρήση του συν/τη κύκλου εργασιών όπως και στον πίνακα 10.3).

Πίνακας 10.8

Διαχρονική Εξέλιξη Απαιτήσεων σε Αποθέματα (2014-2020)

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Υλικά Ασφάλειας &
Πυρόσβεσης 20.000 20.400 20.808 21.224 21.649 22.082 22.523

Ανταλλακτικά
6.500 6.630 6.763 6.898 7.036 7.177 7.320

Στολές εργασίας
420 428 437 446 455 464 473

Χημικά
Aναλώσιμα 140 143 146 149 152 155 158

Τελικά Προϊόντα
58.708 59.763 60.840 61.938 63.059 64.201 65.367

ΣΥΝΟΛΟ 85.768 87.364 88.994 90.655 92.351 94.079 95.841

Ακολούθως, καταγράφονται οι διαχρονικές απαιτήσεις της Kamena Vourla Marine O.E.

σε κεφάλαιο κίνησης:
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Πίνακας 10.9

Διαχρονική Εξέλιξη Απαιτήσεων σε Κεφάλαιο Κίνησης (2014-2020)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (€)

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I.KΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 134.264 136.725 139.237 141.798 144.411 147.075 149.792

Α. Λογαριασμοί
Εισπρακτέοι 39.138 39.842 40.560 41.292 42.039 42.801 43.578

Β. Αποθέματα
(Αθροιστικά) 85.768 87.364 88.994 90.655 92.351 94.079 95.841

Γ. Μετρητά στο ταμείο 9.358 9.519 9.683 9.851 10.021 10.195 10.373

ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 22.127 22.569 23.021 23.481 23.951 24.430 24.918

Α.Λογαριασμοί
Πληρωτέοι 22.127 22.569 23.021 23.481 23.951 24.430 24.918
ΙΙΙ. ΚΑΘΑΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (Ι-
ΙΙ)

112.137 114.156 116.216 118.317 120.460 122.645 124.874

ΙV. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 438.336 526.032 518.355 510.046 501.062 491.359 482.850

Μείον: Α΄ ύλες & εφόδια 66.380 67.708 69.062 70.443 71.852 73.289 74.755

Αποσβέσεις & Τόκοι 203.506 286.979 274.995 262.293 248.828 234.555 221.382

Σύνολο 168.450 171.345 174.298 177.310 180.382 183.515 186.713

V. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΗΤΑ

Σύνολο 9.358 9.519 9.683 9.851 10.021 10.195 10.373
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10.5 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

10.5.1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως είναι η λογιστική κατάσταση, η οποία

εμφανίζει το αποτέλεσμα που πέτυχε η οικονομική μονάδα κατά τη διάρκεια μιας

περιόδου. Χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί το καθαρό κέρδος ή ζημιά του

επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό διαμορφώνεται ανά έτος.

Στον πίνακα 10.10 σημειώνονται οι προβλεπόμενες καταστάσεις αποτελεσμάτων

χρήσεως της Kamena Vourla Marine O.E. για την υπό εξέταση χρονική περίοδο.

Πίνακας 10.10

Προβλεπόμενες Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσεως (2014-2020)

Kamena
Vourla Marine

O.E.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1η
Εταιρική
Χρήση

2η
Εταιρική
Χρήση

3η
Εταιρική
Χρήση

4η
Εταιρική
Χρήση

5η
Εταιρική
Χρήση

6η
Εταιρική
Χρήση

7η
Εταιρική
Χρήση

ΠΟΣΟ  (€) ΠΟΣΟ  (€)
ΠΟΣΟ

(€)
ΠΟΣΟ

(€)
ΠΟΣΟ

(€) ΠΟΣΟ (€) ΠΟΣΟ (€)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 531.850 628.080 723.990 828.160 946.350 1.035.420 1.122.700
ΜΕΙΟΝ:
ΚΟΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 438.336 526.032 518.355 510.046 501.062 491.359 482.850

ΜΙΚΤΟ
ΚΕΡΔΟΣ 93.514 102.048 205.635 318.114 445.288 544.061 639.850
ΜΕΙΟΝ:
ΦΟΡΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ
ΕΩΣ 50.000 €
(26%) 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
ΜΕΙΟΝ:
ΦΟΡΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ
ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ
ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΩ
ΤΩΝ  50.000 €
(33%) 14.360 17.176 51.360 88.478 130.445 163.040 194.651

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΡΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 27.360 30.176 64.360 101.478 143.445 176.040 207.651

ΚΑΘΑΡΟ
ΚΕΡΔΟΣ 66.154 71.872 141.275 216.636 301.843 368.021 432.199
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10.5.2 Πίνακας Χρηματικών Ροών

Ο Πίνακας Χρηματικών Ροών περιγράφει τις μεταβολές των μόνιμων κεφαλαίων

(αυξήσεις κεφαλαίων και αποθεματικών) και των μεταβλητών κεφαλαίων

(βραχυχρόνιες υποχρεώσεις και τραπεζικά δάνεια), διευκολύνοντας με αυτόν τον

τρόπο το χρηματοδοτικό προγραμματισμό του σχεδίου. Στον πίνακα 10.11

παρουσιάζονται οι προβλεπόμενες χρηματικές ροές της επιχείρησης για την υπό

μελέτη περίοδο.
Πίνακας 10.11

Προβλεπόμενοι Πίνακες Χρηματικών Ροών (2014-2020)

Kamena
Vourla Marine

O.E.

2013
Κατασκ/κή
Περίοδος

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1η
Εταιρική
Χρήση

2η
Εταιρική
Χρήση

3η
Εταιρική
Χρήση

4η
Εταιρική
Χρήση

5η
Εταιρική
Χρήση

6η
Εταιρική
Χρήση

7η
Εταιρική
Χρήση

ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ
(€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€)

Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΙΣΡΟΕΣ 9.274.782 531.850 628.080 723.990 828.160 946.350 1.035.420 1.122.700

1. ΣΥΝΟΛΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ
(ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ-
ΣΗΣ) 9.274.782 0 0 0 0 0 0 0

2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0 531.850 628.080 723.990 828.160 946.350 1.035.420 1.122.700

Β. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΚΡΟΕΣ 9.162.645 305.190 599.148 682.751 773.247 875.079 955.260 1.033.250

1. ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΓΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.162.645 0 0 0 0 0 0 0

2. ΚΟΣΤΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0 234.830 239.053 243.360 247.753 252.234 256.804 261.468

3. ΦΟΡΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 27.360 30.176 64.360 101.478 143.445 176.040 207.651

4.
ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ 0 0 283.202 283.202 283.202 283.202 283.202 283.202
5. ΤΑΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ* 0 3.308 3.594 7.064 10.832 15.092 18.401 21.610

6. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ** 0 39.692 43.123 84.765 129.982 181.106 220.813 259.319

Γ. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ
(Α-Β) 112.137 226.660 28.932 41.239 54.913 71.271 80.160 89.450
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Δ.
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 112.137 338.797 367.729 408.968 463.881 535.152 615.312 704.762

*ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 5% επί των καθαρών κερδών

**ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: 60% επί των καθαρών κερδών

10.5.3 Ισολογισμός

Ο Ισολογισμός είναι η λογιστική κατάσταση που εμφανίζει τη χρηματοοικονομική

κατάσταση μιας επιχείρησης σε δεδομένη χρονική στιγμή.

Η βασική λογιστική σχέση του ισολογισμού, Ενεργητικό = Παθητικό + Καθαρή Θέση,

περιέχει τα στοιχεία του Ενεργητικού που εκφράζει τα μέσα δράσης της επιχείρησης,

του Παθητικού που εκφράζει της υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τρίτους και της

Καθαρής Θέσης που εκφράζει τις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς το φορέα.

Ο προβλεπόμενος ισολογισμός της υπό σύσταση εταιρίας για την εξεταζόμενη χρονική

περίοδο καταγράφεται στον πίνακα 10.12.
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Πίνακας 10.12

Προβλεπόμενος Ισολογισμός Τέλους (2014-2020)

Kamena Vourla Marine Ο.Ε. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ι. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1. Πάγιες Επενδύσεις 9.162.645 8.959.139 8.755.633 8.552.127 8.348.621 8.145.115 7.941.609
Μειον: Αποσβέσεις 203.506 203.506 203.506 203.506 203.506 203.506 203.506
Σύνολο 8.959.139 8.755.633 8.552.127 8.348.621 8.145.115 7.941.609 7.738.103
Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1. Αποθέματα 85.768 87.364 88.994 90.655 92.351 94.079 95.841
2. Πελάτες 39.138 39.842 40.560 41.292 42.039 42.801 43.578
3. Διαθέσιμα 9.358 9.519 9.683 9.851 10.021 10.195 10.373
Σύνολο 134.264 136.725 139.237 141.798 144.411 147.075 149.792
Γ. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 161.594 182.678 200.080 235.192 267.830 309.505 347.431
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.254.997 9.075.036 8.891.444 8.725.611 8.557.356 8.398.189 8.235.326
ΙΙ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Προμηθευτές 22.127 22.569 23.021 23.481 23.951 24.430 24.918
2. Υποχρεώσεις από φόρους
και τέλη 27.360 30.176 64.360 101.478 143.445 176.040 207.651

3. Μερίσματα Πληρωτέα 39.692 43.123 84.765 129.982 181.106 220.813 259.319
Β. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Τραπεζικό Δάνειο 1.391.217 1.191.488 979.775 755.360 517.479 265.326 0
Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 50.070 223.203 307.626 389.318 440.975 514.559 577.433

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.530.466 1.510.559 1.459.547 1.399.619 1.306.956 1.201.168 1.069.321
ΙΙΙ. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
1. Μετοχικό Κεφάλαιο 3.246.174 3.246.174 3.246.174 3.246.174 3.246.174 3.246.174 3.246.174
2. Κρατική Επιχορήγηση 4.637.391 4.451.895 4.266.400 4.080.904 3.895.408 3.709.913 3.524.417
Μειον: Αναλογούσα Απόσβεση 185.496 185.496 185.496 185.496 185.496 185.496 185.496
3. Τακτικό Αποθεματικό 3.308 3.594 7.064 10.832 15.092 18.401 21.610
4. Υπόλοιπο Κερδών εις νέον 23.154 48.309 97.755 173.577 279.222 408.029 559.299
Υπόλοιπο Κερδών εις νέον 23.154 25.155 49.446 75.822 105.645 128.807 151.270
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 7.724.531 7.564.477 7.431.897 7.325.991 7.250.401 7.197.021 7.166.005
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

9.254.997 9.075.036 8.891.444 8.725.611 8.557.356 8.398.189 8.235.326
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10.6 Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση Επένδυσης

10.6.1 Μέθοδος Επανείσπραξης του Κόστους Επένδυσης

Η μέθοδος της Επανείσπραξης του Κόστους Επένδυσης (payback period method) δίνει

τον αριθμό των ετών που απαιτούνται για να επανεισπραχθεί το κόστος του κεφαλαίου

της αρχικής επένδυσης, μέσω των καθαρών ταμειακών ροών (ΚΤΡ) του

προγράμματος.

Η ΚΤΡ της επένδυσης για κάθε εξεταζόμενο έτος ορίζεται από τις σχέσεις:

ΚΤΡ = Ταμειακές Εισροές – Ταμειακές Εκροές

ΚΤΡ= Καθαρά Κέρδη + Αποσβέσεις

Στους πίνακες που ακολουθούν υπολογίζονται τα καθαρά κέρδη και οι ΚΤΡ της

επιχείρησης για την υπόψη περίοδο.

Πίνακας 10.13

Υπολογισμός Καθαρών Κερδών Επιχείρησης, μη συμπεριλαμβανομένων των Τόκων (σε
ευρώ)

ΕΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
(1)

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(2)
ΤΟΚΟΙ

(3)

ΚΕΡΔΗ
ΠΡΟ

ΦΟΡΩΝ
(1)-

(2)+(3)

ΦΟΡΟΣ
έως

50.000
(26%)

ΦΟΡΟΣ
άνω των
50.000
(33%)

ΚΑΘΑΡΑ
ΚΕΡΔΗ

2014 531.850 438.336 0 93.514 13.000 14.360 66.154

2015 628.080 526.032 83.473 185.521 13.000 17.176 155.345

2016 723.990 518.355 71.489 277.124 13.000 51.360 212.764

2017 828.160 510.046 58.787 376.901 13.000 88.478 275.423

2018 946.350 501.062 45.322 490.610 13.000 130.445 347.165

2019 1.035.420 491.359 31.049 575.110 13.000 163.040 399.070

2020 1.122.700 482.850 17.876 657.726 13.000 194.651 450.075
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Πίνακας 10.14

Υπολογισμός Καθαρών Ταμειακών Ροών Επιχείρησης (σε ευρώ)

ΕΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΑ
ΚΕΡΔΗ

(1)

ΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΑΠΟΣΒΕΣΗ

(2)
ΚΤΡ

(1)+(2)
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ

ΚΤΡ

2014 66.154 203.506 269.660 269.660

2015 155.345 203.506 358.851 628.511

2016 212.764 203.506 416.270 1.044.781

2017 275.423 203.506 478.929 1.523.710

2018 347.165 203.506 550.671 2.074.381

2019 399.070 203.506 602.576 2.676.957

2020 450.075 203.506 653.581 3.330.538

Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, το κόστος επένδυσης που είναι

9.274.782€ δεν επανεισπράττεται στα 7 χρόνια που μελετάμε την υπό σύσταση

μαρίνα. Συνεπώς, με βάση τη μέθοδο της Επανείσπραξης του Κόστους Επένδυσης, η

παρούσα επένδυση δεν κρίνεται ιδιαίτερα ελκυστική.

10.6.2 Μέθοδος Απλού Συντελεστή Απόδοσης Κεφαλαίου

Ο απλός συντελεστής απόδοσης εκφράζει τη σχέση μεταξύ του ετήσιου καθαρού

κέρδους της επιχείρησης (μετά τις αποσβέσεις, τους τόκους και τους φόρους) προς το

επενδυόμενο κεφάλαιο. Στην περίπτωση επενδύσεων όπως είναι η παρούσα, είθισται

να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δύο συντελεστές απόδοσης: α) ο συντελεστής για

την απόδοση επί του συνολικού απασχολούμενου κεφαλαίου και β) ο συντελεστής επί

του επενδυόμενου μετοχικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με το συντελεστή απόδοσης επί του

συνολικού κεφαλαίου της επένδυσης (9.274.782) ισχύει ο ακόλουθος τύπος:

ΑΣΑ (%) = (καθαρό κέρδος + τόκοι)*100 / Συνολικό κεφάλαιο

Αντίστοιχα, ο συντελεστής απόδοσης επί του μετοχικού κεφαλαίου της επένδυσης

(3.246.174) υπολογίζεται βάσει του ακόλουθου τύπου:

ΑΣΑ (%) = καθαρό κέρδος*100 / Μετοχικό κεφάλαιο
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Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι για τον υπολογισμό του συντελεστή απόδοσης

επί του συνολικού κεφαλαίου προαπαιτείται ο υπολογισμός των καθαρών κερδών συν

τους τόκους. Εν συνεχεία, παρατίθενται οι αντίστοιχοι πίνακες υπολογισμού των

καθαρών κερδών (συν τους τόκους) και των συντελεστών απόδοσης κεφαλαίου:

Πίνακας 10.15
Υπολογισμός Καθαρών Κερδών συν Τόκους (σε ευρώ)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Καθαρά
κέρδη 66.154 71.872 141.275 216.636 301.843 368.021 432.199

Τόκοι 0 83.473 71.489 58.787 45.322 31.049 17.876

Σύνολο 66.154 155.345 212.764 275.423 347.165 399.070 450.075

Πίνακας 10.16
Υπολογισμός Συντελεστών Απόδοσης Κεφαλαίου (σε ευρώ)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Καθαρά
κέρδη 66.154 155.345 212.764 275.423 347.165 399.070 450.075

Κεφάλαιο 9.274.782

%
Σύνολο 0,71% 1,67% 2,29% 2,97% 3,74% 4,30% 4,85%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Καθαρά
κέρδη 66.154 71.872 141.275 216.636 301.843 368.021 432.199

Μετοχικό
Κεφάλαιο 3.246.174
%
Σύνολο 2,04% 2,21% 4,35% 6,67% 9,30% 11,34% 13,31%

Όπως λοιπόν διαπιστώνεται, ο απλός συντελεστής απόδοσης δεν κρίνεται

ικανοποιητικός τόσο για το συνολικό κεφάλαιο, όσο και για τα ίδια κεφάλαια της

επιχείρησης. Σε σύγκρισή των δύο, ο ρυθμός απόδοσης επί του μετοχικού κεφαλαίου,
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φαίνεται να φτάνει σε μεγαλύτερα επίπεδα, παρόλα αυτά λόγω και πάλι των χαμηλών

του επιπέδου η επένδυση δεν καθίσταται ελκυστική.

10.6.3 Μέθοδος Καθαρής Παρούσας Αξίας

Στη Μέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας (net present value method) όλες οι ΚΤΡ

προεξοφλούνται στο παρόν (χρόνος 0), με συντελεστή προεξόφλησης την ελάχιστη

αποδεκτή απόδοση (μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου). Για τον υπολογισμό της ΚΠΑ

άνισων μελλοντικών ετήσιων ΚΤΡ ισχύει η σχέση:

ΚΠΑ = Σ[ΚΤΡΤ (ΣΠΑκ,ν)] - ΚΕ

Όταν η ΚΠΑ, η οποία εκφράζεται ως άθροισμα των παρουσών αξιών όλων των ΚΤΡ

μείον το Κόστος Επένδυσης, είναι τουλάχιστον ίση ή μεγαλύτερη από το μηδέν, η

πρόταση της επένδυσης θα πρέπει να γίνει αποδεκτή.

Στον πίνακα 10.17 υπολογίζεται η συνολική Παρούσα Αξία των μελλοντικών ΚΤΡ της

επένδυσης, χρησιμοποιώντας, με βάση τις ισχύουσες τραπεζικές συνθήκες)

συντελεστή προεξόφλησης 12%.

Πίνακας 10.17

Υπολογισμός Παρούσας Αξίας (2014-2020)

ΕΤΟΣ ΚΤΡ
(1)

ΣΠΑ
12%,ν

(2)

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΑΞΙΑ
(1)*(2)

2014 269.660 0,8929 240.779

2015 358.851 0,7972 286.076

2016 416.270 0,7118 296.301

2017 478.929 0,6355 304.359

2018 550.671 0,5674 312.451

2019 602.576 0,5066 305.265
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2020 653.581 0,4523 295.615

Συνολική Παρούσα Αξία 2.040.846

Με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς προκύπτει:

ΚΠΑ = Συνολική ΠΑ – ΚΕ= 2.040.846 – 9.274.782 = - 7.233.936  ΚΠΑ < 0

Από τη στιγμή που η ΚΠΑ είναι αρνητική, η αποδοτικότητα των ταμειακών ροών της

επιχείρησης εμφανίζεται χαμηλότερη από την ελάχιστη αποδεκτή που στην προκειμένη

περίπτωση είναι 12%. Συνεπώς, το παρόν επενδυτικό σχέδιο  με τη συγκεκριμένο

μέθοδο αξιολόγησης δεν εμφανίζεται ελκυστικό και η επένδυση δεν κρίνεται βιώσιμη.

10.6.4 Μέθοδος Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης

Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης εκφράζει το επιτόκιο στο οποίο μηδενίζεται η

καθαρή παρούσα αξία. Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος αξιολόγησης, η οποία στηρίζεται

στον εσωτερικό συντελεστή απόδοσης (IRR) αναφέρεται στο επιτόκιο εκείνο το οποίο η

παρούσα αξία των ταμειακών εισροών της επιχείρησης ισούται με την παρούσα αξία

των ταμειακών εκροών.

Προκειμένου να υπολογιστεί το IRR ακολουθείται η εξής διαδικασία:

1.Υπολογίζονται οι καθαρές ταμειακές ροές της επιχείρησης

2.Γίνεται η προεξόφληση των καθαρών ταμειακών ροών στο παρόν, όχι μόνο με το

προαναφερθέν επιτόκιο αγοράς κεφαλαίων (12%), αλλά και με άλλα επιτόκια (ένα

υψηλό: IRR1 και ένα χαμηλό: IRR2).

3.Εντοπίζεται ο ακριβής εσωτερικός συντελεστής απόδοσης βάσει του ακόλουθου

τύπου:

IRR = IRR1 +[ΘΚΠΑ*( IRR2- IRR1) / ΘΚΠΑ + ΑΚΠΑ]

Όπου: ΘΚΠΑ = θετική ΚΠΑ (στο χαμηλότερο επιτόκιο προεξόφλησης)

ΑΚΠΑ = αρνητική ΚΠΑ (στο υψηλότερο επιτόκιο προεξόφλησης)
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Βάσει όλων αυτών , κατασκευάζεται ο ακόλουθος πίνακας εκτίμησης  του εσωτερικού

συντελεστή απόδοσης, χρησιμοποιώντας τρία εναλλακτικά επιτόκια προεξόφλησης

κεφαλαίου:

Πίνακας 10.18

Υπολογισμός Παρούσας Αξίας (2014-2020)

Έτος ΚΤΡ
(1)

ΣΠΑ4%
(2)

ΣΠΑ10%
(3)

ΣΠΑ18%
(4)

Παρούσα
αξία 1*2

Παρούσα
αξία 1*3

Παρούσα
αξία1*4

2014 269.660 0,9615 0,9091 0,8475 259.278 245.148 228.537

2015 358.851 0,9246 0,8264 0,7182 331.794 296.554 257.727

2016 416.270 0,8890 0,7513 0,6086 370.064 312.744 253.342

2017 478.929 0,8548 0,683 0,5158 409.389 327.109 247.032

2018 550.671 0,8219 0,6209 0,4371 452.596 341.912 240.698

2019 602.576 0,7903 0,5645 0,3704 476.216 340.154 223.194

2020 653.581 0,7599 0,5132 0,3139 496.656 335.418 205.159

Συνολική Παρούσα Αξία 2.795.993 2.199.038 1.655.689

Βλέπουμε, ότι και για τα τρία ΣΠΑ προκύπτει ΚΠΑ αρνητικό. Στην περίπτωση αυτή

υπολογίζεται με τη χρήση υπολογιστικών φύλλων ότι το επιτόκιο το οποίο θα

μπορούσε να καλύψει ο επενδυτής βρίσκεται κάτω από το 3%, γεγονός που καθιστά το

υπό μελέτη σχέδιο μη ελκυστικό

Επομένως, το επιτόκιο της τάξης χαμηλότερο του 3% αντανακλά το υψηλότερο

επιτόκιο που θα μπορούσε να καλύψει ο επενδυτής, δίχως να υπάρχει κανένας

κίνδυνος απώλειας των επενδυόμενων κεφαλαίων. Βάσει αυτού, ο αντίστοιχος

εσωτερικός συντελεστής απόδοσης δεν θα πρέπει να θεωρείται  ελκυστικός, αν ληφθεί

υπόψη ότι τα σημερινά επιτόκια κυμαίνονται μεταξύ του 10% -12%.

Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση της κίνησης σε μαρίνες καθώς και στο

φορολογικά μέτρα που πλήττουν τους κατόχους σκαφών αναψυχής. Επομένως, η

προτεινόμενη επένδυση  πρέπει να γίνει μη αποδεκτή, καθώς η χρηματοοικονομική

αξιολόγησή της βάσει όλων των μεθόδων που προηγήθηκαν συνηγορούν στην μη

ελκυστικότητά της .
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10.7 Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση σε Συνθήκες Αβεβαιότητας

10.7.1 Ανάλυση Νεκρού Σημείου

Το «Νεκρό Σημείο» ορίζεται ως το σημείο εκείνο όπου τα συνολικά έσοδα που

προκύπτουν από τις πωλήσεις ισούνται με τα προβλεπόμενο συνολικό κόστος

παραγωγής. Το «Νεκρό Σημείο» μπορεί, επίσης, να ορίζεται από το ύψος των φυσικών

παραγόμενων μονάδων ή από το επίπεδο της χρησιμοποιούμενης δυναμικότητας, στο

οποίο οι πρόσοδοι από τις πωλήσεις ισούνται με το κόστος παραγωγής. Σύμφωνα

λοιπόν με τον ανωτέρω ορισμό, στο «Νεκρό Σημείο» ισχύουν τα εξής:

 Έσοδα πωλήσεων = Κόστος παραγωγής
 Έσοδα πωλήσεων = Όγκος πωλήσεων * Τιμή μονάδας
 Κόστος παραγωγής = Σταθερά έξοδα + μεταβλητά έξοδα ανά μονάδα *

Όγκος πωλήσεων

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα αυτά, προκύπτουν τα ακόλουθα:

y = τ * χ και y = σ +μ * χ

τ * χ = σ + μ => χ = σ / τ – μ

Όπου: χ = ο όγκος πωλήσεων

y = αξία πωλήσεων

τ = η τιμή (ανά μονάδα)

μ = μεταβλητά έξοδα (ανά μονάδα)

σ = σταθερά έξοδα

Στην παρούσα εργασία για την ανάλυση του νεκρού σημείου λαμβάνεται υπόψη η

κυριότερη επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης, δηλαδή ο ελλιμενισμός και η

διαχείμαση σκαφών. Έχουμε θεωρήσει ήδη στο 3ο Κεφάλαιο σταθερά τα έσοδα κατά το

πρώτο έτος τα οποία προέρχονται από ενοικάσεις καταστημάτων. Για το λόγο αυτό

στον παραπάνω τύπο θα μειώσουμε τα σταθερά έξοδα κατά αυτό το ποσό των

σταθερών εσόδων. Έχουμε λοιπόν:

ω = σταθερά έσοδα
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Έτσι ο παραπάνω τύπος γίνεται: χ = (σ – ω) / (τ – μ)

Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να γίνει ο καταμερισμός μεταξύ σταθερών και

μεταβλητών εξόδων για το πρώτο έτος της λειτουργίας της επιχείρησης, ο οποίος

αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί, πρώτα  όμως θα γίνει ο υπολογισμός των

σκαφών που θα διέλθουν από την μαρίνα κατά την περίοδο αυτή. Τα σκάφη που

εξυπηρετεί η μαρίνα στο πρώτο έτος λειτουργίας είναι 412 σκάφη (67 μόνιμα σκάφη,

25 σκάφη διαχείμασης και 320 προσωρινά). Ο υπολογισμός των προσωρινών σκαφών

προκύπτει ως εξής: Εφόσον η πληρότητα τους είναι 18% (18 σκάφη) την υψηλή και 8%

(8 σκάφη) την χαμηλή σεζόν αντίστοιχα, με  κατά μέσο όρο 15 μέρες διάρκεια

ελλιμενισμού όπως έχει αναφερθεί και στο Κεφάλαιο 3, από τη μαρίναι πρόκειται να

διέλθουν συνολικά 320 προσωρινά σκάφη (18*360/15 + 8*360/15).

Πίνακας 10.19
Καταμερισμός Μεταβλητών και Σταθερών Εξόδων (2014)

Περιγραφή Σταθερά
έξοδα

Μεταβλητά
έξοδα

Μεταβλητά
έξοδα ανά

μονάδα

Έξοδα Μάρκετινγκ 23.700 - -

Κόστος πρώτων υλών &
εφοδίων - 66.380 164,12

Κόστος συντήρησης 4.000 - -

Γενικά έξοδα 53.000 - -

Κόστος ανθρώπινου
δυναμικού 57.220 30.530 74,10

Χρηματοοικονομικά έξοδα
(τόκοι)

Περίοδος
χάριτος - -

Αποσβέσεις 203.506 - -

Σύνολο 341.426 96.910 238,22
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Εν συνεχεία, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της επιχείρησης δεν υπάρχει ενιαία τιμή

πώλησης, αφού κάθε σκάφος έχει ξεχωριστή τιμολόγηση ανάλογη του μήκους του, της

διάρκειας ελλιμενισμού του ή της υπηρεσίας που θα του προσφερθεί. Για το λόγο αυτό,

για την ανάλυση του νεκρού σημείου θα ορίσουμε μια μέση τιμή πώλησης η οποία είναι

1.187€/σκάφος (244.770+176.580+67.500 / 412).

Βάσει λοιπόν των στοιχείων του Πίνακα 10.20 και δεδομένου ότι η τιμή για τα 412

σκάφη που πρόκειται να εξυπηρετηθούν από τη μαρίνα κατά το πρώτο έτος

λειτουργίας της ανέρχεται στα 1.187 ευρώ ανά διερχόμενο σκάφος  και σταθερά έσοδα

αυτά των ενοικιάσεων (43.000 ευρώ), ο όγκος των πωλήσεων στο «Νεκρό Σημείο»

διαμορφώνεται ως εξής:

χ = (σ – ω) / (τ – μ) = (341.426 – 43.000) / (1.187 – 238,22) = 314,54 σκάφη / έτος.

Ακολούθως, τα έσοδα από τις πωλήσεις στο «Νεκρό Σημείο» διαμορφώνεται ως εξής:

y = τ *χ = 1187 * 314,54 = 373.358 ευρώ.

Στο διάγραμμα 10.1 που παρατίθεται στη συνέχεια παρουσιάζεται η γραφική

απεικόνιση του «Νεκρού Σημείου», όπως διαμορφώνεται για το πρώτο έτος

λειτουργίας της μονάδας:
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Διάγραμμα 10.1: Απεικόνιση Νεκρού Σημείου

10.8 Οικονομική Αξιολόγηση – Επιδράσεις στην Εθνική Οικονομία

Παράλληλα με τη χρηματοοικονομική αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου και την

εκτίμηση της χρηματοοικονομικής και εμπορικής του σκοπιμότητας, κρίνεται

απαραίτητο να εξετάζονται και τα καθαρά οφέλη που η επένδυση συνεπάγεται σε

εθνική και κοινωνικοοικονομική διάσταση.

Με βάση τα στοιχεία που αναλύθηκαν σε όλα τα παραπάνω κεφάλαια της παρούσας

μελέτης, γίνεται αντιληπτό ότι το εν λόγω επενδυτικό πρόγραμμα συμβαδίζει με τις

υπάρχουσες πολιτικές της ελληνικής οικονομίας, στα πλαίσια της οποίας σκοπεύει να

ενταχθεί.
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Η Kamena Vourla Marine Ο.Ε. στοχεύει να συμβάλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη

της τοπικής οικονομίας καλύπτοντας τις υπάρχουσες ανάγκες επιχειρηματιών,

αγοραστών και καταναλωτών με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα.
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