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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΤΝΟΦΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ 

 

1.1 ύλνςε ηνπ Ηζηνξηθνύ θαη ηεο Ηδέαο ηνπ Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ 

 

ηελ παξνχζα πξνκειέηε ζθνπηκφηεηαο εμεηάδεηαη ην επελδπηηθφ πξφγξακκα 

πνπ αθνξά ζηελ ίδξπζε κηαο ζεκαηηθήο, μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ηξηψλ αζηέξσλ (3*) 

ζηελ πεξηνρή ηεο Οιχλζνπ, Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ηνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ, ζηνλ Ννκφ 

Υαιθηδηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ελφο Boutique μελνδνρείνπ. 

Χο θνξείο ηεο επέλδπζεο θαη ππνζηεξηθηέο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο 

αλέιαβαλ ηα αδέξθηα, Δκκαλνπήι Παληζθάθεο, εμέρνπζα πξνζσπηθφηεηα ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο, παξαγσγφο ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη δσγξάθνο θαη ε Δπδνμία Παληζθάθε, 

ζηέιερνο ηεο εηαηξείαο ζπκβνχισλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ «Σνπξηζηηθή 

πκβνπιεπηηθή», έπεηηα απφ καθξά πνξεία πνπ έρεη δηαλχζεη ζηνλ μελνδνρεηαθφ 

θιάδν.  

Αλαθνξηθά κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ παξφληνο επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

ζε έλα πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζην 50% (Ηδησηηθή πκκεηνρή) ε επέλδπζε ζα θαιπθζεί 

απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ δχν αδεξθψλ – επελδπηψλ. Σν ππνιεηπφκελν 50% (Γεκφζηα 

Γαπάλε) ζα θαιπθζεί κε επηδφηεζε απφ ην ηνπηθφ πξφγξακκα „‟Πξνζέγγηζε LEADER‟‟ 

Υαιθηδηθήο. 

Ζ Δπσλπκία ηεο επηρείξεζε ζα είλαη Chalkidiki’s Flavours Boutique Hotel Α.Δ. 

θαη ζα ιάβεη ηε λνκηθή κνξθή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο (Α.Δ.) θαη 

σο ζθνπφο ηεο νξίδεηαη ε πξνζθνξά ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο, 

αλψηεξεο πνηφηεηαο πξνζσπνπνηεκέλεο εμππεξέηεζεο θαη απζεληηθψλ εκπεηξηψλ πνπ 

εζηηάδνπλ ζηε ζχλδεζε ησλ δηαθνπψλ αλαςπρήο κε ηνλ ηφπν επίζθεςεο, ηελ 

γαζηξνλνκηθή ηνπ παξάδνζε, ηελ ηζηνξία θαη ηα αμηνζέαηά ηνπ, εληφο ελφο θηιηθνχ, ζαλ 

ζην ζπίηη ησλ θηινμελνπκέλσλ πεξηβάιινληνο θαη εθηφο απηνχ, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

 

1.2 ύλνςε Αλάιπζεο ηεο Αγνξάο θαη Γπλακηθόηεηαο ηεο Μνλάδαο 

 

Σν 2014 απνηέιεζε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ζεκεηψζεθε λέν ηζηνξηθφ ξεθφξ 

αθίμεσλ,  ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (World Tourism 

Organization – WTO). Βάζεη ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο ηνπ Βαξφκεηξνπ ηνπ Παγθφζκηνπ 
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Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (ΠΟΣ), νη δηεζλείο αθίμεηο ηνπξηζηψλ ην 2014 άγγημαλ 

ηηο 1.138.000.000, έλαληη ησλ 1.087.000.000 ην 2013, ζεκεηψλνληαο έηζη αχμεζε 4,7% 

(51 εθαη.) ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Ο ηνπξηζκφο απέθεξε 7,6 

ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα (10% ηνπ παγθνζκίνπ GDP) θαη 277 εθαηνκκχξηα εξγαζίεο (1 

ζηηο 11 εξγαζίεο) γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ην 2014. 

Ζ Δπξψπε, ε πην επηζθέςηκε ήπεηξνο, κε πάλσ απφ ην ήκηζπ ησλ δηεζλψλ 

ηνπξηζηψλ ζηνλ θφζκν, θαηέγξαςε αχμεζε 22 εθαη. αθίμεσλ ην 2014, θζάλνληαο 

ζπλνιηθά ηηο 588 εθαη. αθίμεηο, κε ηελ Διιάδα λα  βξίζθεηαη πξψηε ζηε ιίζηα ησλ 

ρσξψλ πνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, βνήζεζαλ ηνλ 

επξσπατθφ ηνπξηζκφ λα πεηχρεη αχμεζε 4% ζε ζχγθξηζε κε ην 2013, αθνινπζνχκελε 

απφ ηελ Πνξηνγαιία, ηελ Ηζπαλία θαη ηε Μάιηα, νη νπνίεο επίζεο ζεκείσζαλ πςειέο 

επηδφζεηο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηεο Διιάδαο απνηειεί ίζσο ηνλ 

ζεκαληηθφηεξν θιάδν ζηελ νηθνλνκία ηεο. Ο αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέθηεθαλ 

ηελ Διιάδα απφ ην εμσηεξηθφ ην 2014 έθηαζε ηα 24.482.630 απφ 19.551.958 ην 2013, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ επεμεξγάζηεθε ην Ηλζηηηνχην ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ 

Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΗΝΔΣΔ). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη αιινδαπνί ηνπξίζηεο απνηεινχλ ηνλ θχξην «πειάηε» 

γηα ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηεο Διιάδαο, θαζψο πάλσ απφ ην 70% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ζηα δηάθνξα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

αιινδαπνχο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ θεηηλή ζεδφλ, ην πξψην επηάκελν (Ηαλνπάξηνο – Ηνχιηνο) ηνπ 

2015, ν αξηζκφο ησλ αεξνπνξηθψλ αθίμεσλ απφ ην εμσηεξηθφ απμήζεθε θαηά 6,9% θαη 

δηακνξθψζεθε ζε 8.695.269 απφ 8.165.364 ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 2014, ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε ν χλδεζκνο Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΔΣΔ).  

πγθεθξηκέλα, ην 2015, άλνδν εκθάληζαλ νη αθίμεηο απφ ηε Γεξκαλία θαη ηε 

Γαιιία θαηά 23,5% θαη 12,5% αληηζηνίρσο, θαζψο επίζεο θαη νη αθίμεηο απφ ηε 

Βξεηαλία θαηά 18%. 

Οη αθίμεηο απφ ηε Ρσζία κεηψζεθαλ θαηά 60,6% θαη δηακνξθψζεθαλ ζηηο 

151.000 ηαμηδηψηεο, ελψ νη αθίμεηο απφ ηηο ΖΠΑ παξνπζίαζαλ αχμεζε θαηά 41,6% θαη 

δηακνξθψζεθαλ ζηηο 287.000 ηαμηδηψηεο. 

Σελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ – Ηνπλίνπ, ηα έζνδα (ηαμηδησηηθέο εηζπξάμεηο) 

εκθάληζαλ αχμεζε θαηά 8,2% ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2014 θαη 

δηακνξθψζεθαλ ζηα 4.122.000.000 επξψ. H αχμεζε απηή ησλ ηαμηδησηηθψλ 

εηζπξάμεσλ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ αθίμεσλ θαηά 20,8%, θαζψο ε κέζε 

δαπάλε αλά ηαμίδη κεηψζεθε θαηά 10%. 
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ζνλ αθνξά ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά ηεο Βνξείνπ Διιάδνο, ε νπνία θαη 

ελδηαθέξεη ηελ παξνχζα κειέηε, απηνί πνπ ζπλέζεζαλ ην ζθεληθφ γηα ηε ζεδφλ 2015 

ήηαλ Γεξκαλνί, Απζηξηαθνί, Άγγινη, Βέιγνη, Γάιινη, ιηγφηεξνη Ρψζνη ζπγθξηηηθά κε 

πέξπζη, πιήζνο απφ έξβνπο, Βνχιγαξνπο, θνπηαλνχο, Ρνπκάλνπο, ππήξμαλ θαη 

ιίγνη Σνχξθνη, Ηηαινί θαη Ακεξηθάλνη νη νπνίνη ήηαλ βέβαηα κεκνλσκέλνη πειάηεο. 

πγθεθξηκέλα, ε Υαιθηδηθή, ε νπνία ηίζεηαη ππφ εμέηαζε, δέρεηαη θαηά κέζν φξν 

έλα εθαηνκκχξην ηνπξίζηεο, πνπ αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ ζην 4% - 5% ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ ηεο Διιάδαο, κε δπλακηθφηεηα πεξίπνπ 80.000 θιηλψλ ζε 

μελνδνρεία, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα θαη θάκπηλγθ. Βαζηθέο αγνξέο ηεο ζπληζηνχλ ε 

Γεξκαλία, ε Μεγάιε Βξεηαλία, ηα Βαιθάληα, ελψ αλαδπφκελεο απνηεινχλ ην Βέιγην, ε 

Σνπξθία, ε Ηηαιία θαη νη Ζ.Π.Α. 

Καη παξά ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αζηάζεηα πνπ ραξαθηήξηζαλ ηε θεηηλή 

ρξνληά, ππάξρεη ε αηζηνδνμία φηη νη δηεζλείο αθίμεηο ζα αλέιζνπλ ζηα 26 εθαη. απφ 24 

εθαη. ην 2014 θαη 20 εθαη. ην 2013, μεπεξλψληαο ηελ πξφβιεςε ηνπ πλδέζκνπ 

Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΔΣΔ) γηα 25 εθαη., κε ηα έζνδα λα αγγίδνπλ ηα 

14,5 δηζ. επξψ, απφ 13,5 δηζ. επξψ πέξπζη θαη 12 δηο. επξψ ην 2013. 

Δπηπξφζζεηα, ην γεγνλφο φηη νη βαζηθέο, αιιά θαη νη αλαδπφκελεο αγνξέο ηεο 

Υαιθηδηθήο, είλαη απηέο πνπ εθδειψλνπλ έληνλν ελδηαθέξνλ γηα απζεληηθέο εκπεηξίεο, 

πνπ ζρεηίδνληαη κε κηθξνχ κεγέζνπο, πξνζσπνπνηεκέλα θαηαιχκαηα (boutique 

μελνδνρεία) θαη κε δηάθνξεο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (γαζηξνλνκηθφο 

ηνπξηζκφο), ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ 

Σνπηθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ ζηελ Υαιθηδηθή, ζπληειεί, κε κηα πξψηε εθηίκεζε, ζηε βησζηκφηεηα ηνπ ελ 

ιφγσ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

Σα boutique μελνδνρεία είλαη κηθξέο επηρεηξήζεηο θηινμελίαο πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο ζε έλαλ κηθξφ αξηζκφ ηνπξηζηψλ, κε έλαλ κηθξφ αξηζκφ δσκαηίσλ θαη κε 

πξνζθνξά εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ θαη έρνπλ γίλεη, ζχκθσλα κε ηε Skift, κία 

εηαηξεία πνπ πξαγκαηνπνηεί έξεπλα θαη θαηαγξάθεη φ, ηη αθνξά ζηε βηνκεραλία 

ηαμηδηνχ, κία απφ ηηο ηνπ, αλεξρφκελεο ηάζεηο νξίδνληαο ην ηαμίδη γηα ην 2013 θαη κία 

απφ ηηο πην γξήγνξα αλαπηπζζφκελεο πεξηνρέο εηδηθνχ / ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ. Έρνπλ 

σο ζηφρν αλζξψπνπο κε δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη κε ξνπή πξνο ην ζηπι. Οη πειάηεο 

επηζπκνχλ άλεζε, πνηφηεηα θαη ραξαθηήξα. Παξέρνπλ απζεληηθέο πνιηηηζηηθέο ή 

ηζηνξηθέο εκπεηξίεο θαη ελδηαθέξνπζεο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο. Σα μελνδνρεία απηνχ 

ηνπ ηχπνπ είλαη κνλαδηθά. 
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ζνλ αθνξά ζε απηή ηε κνξθή ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, πνπ κειεηάηαη εδψ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Γαζηξνλνκηθνχ Σνπξηζκνχ κε ηνλ φξν 

γαζηρονομικός ηοσριζμός λνείηαη ε αλαδήηεζε θαη ε απφιαπζε κνλαδηθψλ θαη 

αμηνκλεκφλεπησλ εκπεηξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαγεηφ θαη ην πνηφ, ηφζν καθξηά 

φζν θαη θνληά (ICTA, 2007). Ο γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο είλαη κία ζεκαληηθή λέα 

βηνκεραλία ε νπνία παληξεχεη δχν ζρεηηδφκελα αιιά ζε απφζηαζε μαδέξθηα ηεο 

θηινμελίαο – ηελ ππεξεζία ηνπ θαγεηνχ θαη ηνλ ηνπξηζκφ (Culinary World Tourism 

Summit, 2010). 

Ζ ίδξπζε ηνπ ελ ιφγσ boutique μελνδνρείνπ, παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο, 

πνπ παξαπέκπεη ζηε γεηηνληά ηνπ ρσξηνχ θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο κε ηε γαζηξνλνκία, ε νπνία ζεσξείηαη σο κηα ππνθαηεγνξία ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ ηνπξηζκνχ, ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ απζεληηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ, πξνβάιινληαο 

ηελ ηζηνξία ηεο θιεξνλνκηάο, ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο κηαο γεσγξαθηθήο 

πεξηνρήο. 

Οη ζεκεξηλνί ηαμηδηψηεο, άλζξσπνη λεφηεξεο ειηθίαο θαη πην ψξηκνη, αλσηέξνπ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, επαγγεικαηηθά θαηαμησκέλνη θαη κε πςειφηεξν δηαζέζηκν 

εηζφδεκα απφ ηνλ κέζν ηνπξίζηα, επηδεηνχλ ηηο απζεληηθέο, ρεηξνπηαζηέο εκπεηξίεο, 

κνλαδηθά θαηαιχκαηα, ηνπηθνχο μελαγνχο, επηζθέςεηο ζε ηνπηθέο θάξκεο, νηλνπνηεία, 

ηπξνθνκεία θαη αιιειεπίδξαζε κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ παξάγνπλ ηα παξαδνζηαθά 

πξντφληα, πνπ γεχνληαη ζην ηξαπέδη ηνπο, εκβαζχλνληαο παξάιιεια ζηελ ηζηνξία θαη 

ηηο παξαδφζεηο ηνπ πξννξηζκνχ κέζσ ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο ζπλαλαζηξνθήο κε 

ηνπο παξαγσγνχο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ μελνδνρείνπ. Καη αθξηβψο γηα ηελ πξνζθνξά 

φισλ ησλ παξαπάλσ έρεη ζρεδηαζηεί ην ηνπξηζηηθφ παθέην ηνπ Chalkidiki’s Flavours 

Boutique Hotel Α.Δ.. 

Ζ πεξηνρή ηεο Οιχλζνπ, φπνπ ζα θηινμελεζεί ην ελ ιφγσ θαηάιπκα, 

δπλακηθφηεηαο 32 θιηλψλ, κπνξεί λα ζεσξεζεί ζρεδφλ «παξζέλνο» ηφπνο σο πξνο ηελ 

χπαξμε ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, αθνχ δηαηεξεί κφλν έλα μελνδνρείν ηχπνπ studio – 

apartments, ζην θέληξν ηνπ ρσξηνχ, νπφηε δηαηεξεί ην ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

δπλαηφηεηαο κηαο νηθνλνκηθά βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, κε ζεβαζκφ ζην 

πεξηβάιινλ, ζηελ παξάδνζε θαη ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ ηφπνπ, κε ηελ 

πξνζθνξά πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Οη θηινμελνχκελνη ηνπ ελ ιφγσ θαηαιχκαηνο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

βηψζνπλ κηα επξεία γθάκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ άπηνληαη ηεο γαζηξνλνκίαο. Απφ ην λα  

παξαθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ αγαπεκέλσλ ηνπο πξντφλησλ, λα 
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κπνξνχλ λα γεπηνχλ, λα κπξίζνπλ, λα αγγίμνπλ ην παξαγφκελν πξντφλ, λα 

«ιεξψζνπλ» ηα ρέξηα ηνπο ή λα ρεηξηζηνχλ έλα εξγαιείν, κέρξη λα επηζθέπηνληαη ηα 

εκπνξηθά θαηαζηήκαηα γαζηξνλνκίαο, απ‟  φπνπ κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη ηξφθηκα 

θαη πνηά γηα ηα νπνία θεκίδεηαη ν ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο. 

Σέινο, φζνλ αθνξά, ζπγθεληξσηηθά, ζηε δηακφξθσζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ 

πξνβνιήο ηνπ θαηαιχκαηνο γηα ηα επφκελα πέληε (5) έηε, απηά παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ: 

 

ΕΣΟ ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ 

ΕΞΟΔΑ 

ΠΡΟΒΟΛΗ - 

ΠΡΟΩΘΗΗ 

2016 536.354 € 10.700 € 

2017 563.172 € 11.250 € 

2018 582.883€ 11.650 € 

2019 594.540€ 11.890 € 

2020 606.431 € 12.100 € 

 

 

1.3 Πξώηεο Ύιεο θαη Άιια Δθόδηα 

 

Οη πξψηεο χιεο θαη ηα ινηπά εθφδηα πνπ θξίλνληαη σο αλαγθαία γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο είλαη: 

 Πξψηεο χιεο ζε ηξφθηκα γηα ην εζηηαηφξην θαη ηα καζήκαηα καγεηξηθήο 

 Πνηά γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ηνπ κπαξ (λεξφ, αλαςπθηηθά, 

αιθννινχρα) 

 Αλαιψζηκα πνπ αθνξνχλ ζε είδε θαζαξηφηεηαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 

μελνδνρεηαθνχ θαηαιχκαηνο 

 Γξαθηθή χιε θαη ινηπά εθφδηα δηνίθεζεο 

 Δλέξγεηα (ΓΔΖ, λεξφ, θαχζηκα) 
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Αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή απηψλ ησλ πξψησλ πιψλ, απηή επηηπγράλεηαη βάζεη 

ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηά ηνπο. Γη‟ απηφ θαη εμαηηίαο 

ηνπ ζεκαηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ μελνδνρείνπ πξνσζείηαη ε ζπλεξγαζία, θαη‟ 

απνθιεηζηηθφηεηα, φζν είλαη εθηθηφ, κε παξαγσγνχο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, νη νπνίνη 

παξάγνπλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, παξαδνζηαθά πξντφληα. 

Χο απνηέιεζκα απηψλ ησλ ζπλεξγαζηψλ κε ληφπηνπο παξαγσγνχο ζα είλαη λα 

εληζρπζεί ε ηνπηθή αγνξά κε ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη 

παξαδνζηαθψλ θαγεηψλ, δίλνληαο έηζη ψζεζε γηα πεξαηηέξσ παξαγσγή ηνπηθψλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη θαη‟ επέθηαζε λα εληζρπζεί θαη ε ηνπηθή νηθνλνκία. 

Χο απαξαίηεην θξίλεηαη θαη ην πξφγξακκα πξνκήζεηαο ησλ αλαισζίκσλ, πνπ 

αθνξνχλ ζηελ θαζαξηφηεηα ηνπ θαηαιχκαηνο, ησλ ηκεκάησλ θαη δσκαηίσλ, ζηε 

ζπληήξεζή ηνπ θαη ζηα εθφδηα ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Τπνδνρήο. 

ζνλ αθνξά ζηελ απαηηνχκελε ελέξγεηα γηα ην μελνδνρείν, ΓΔΖ, λεξφ, 

θαχζηκα, θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο κνλάδαο, πξνβιέπεηαη ε ρξήζε φισλ ησλ 

ζχγρξνλσλ κεζφδσλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζή ηεο.  

Οη πξνκήζεηεο ησλ εππαζψλ πιηθψλ πνπ ζπληζηνχλ ηηο πξψηεο χιεο ηεο 

επηρείξεζεο, δειαδή ηξφθηκα θπξίσο, αιιά θαη πνηά δεπηεξεπφλησο, 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη απφζεκα, ην νπνίν 

κεηαθξάδεηαη ζε επηπιένλ έμνδα θαη νη πξψηεο χιεο λα δηαηεξνχληαη ζε θξέζθηα 

θαηάζηαζε. Δπίζεο, ν ρεηξηζκφο, ε πξνεηνηκαζία θαη ε παξαζθεπή ησλ εδεζκάησλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη βάζεη ησλ πξνηχπσλ H.A.C.C.P. πνπ επηβάιιεη ν ΔΦΔΣ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξνκήζεηα ινηπψλ εθνδίσλ, αλαισζίκσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαζαξηφηεηα θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ μελνδνρείνπ, αιιά θαη εηδψλ γξαθείνπ, απηέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη δχν θνξέο ηνλ κήλα, αλά δεθαπελζήκεξν θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηα γεληθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο. 

ρεηηθά κε ην θφζηνο αγνξάο πξψησλ πιψλ δειαδή ην θφζηνο ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ (F&B), απηφ ππνινγίδεηαη σο θφζηνο αλά δηαλπθηέξεπζε, ην νπνίν ππνινγίδεηαη, 

έπεηηα απφ έξεπλα ζηελ αγνξά, φηη αλέξρεηαη θαηά κέζν φξν ζηα 13 €.  

Σν θφζηνο πνπ αθνξά ζηα πξντφληα θαζαξηφηεηαο, ζπληήξεζεο θαη ινηπψλ 

αλαισζίκσλ ππνινγίδεηαη σο ζπλάξηεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη αλέξρεηαη, πξνζεγγηζηηθά, ζην 2% επί απηψλ. 
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Αλαθνξηθά κε ην θφζηνο ηεο γξαθηθήο χιεο θαη γεληθά ησλ αλαισζίκσλ 

δηνίθεζεο, απηφ ππνινγίδεηαη σο ην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 0,5% επί ησλ ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ. 

Σν θφζηνο ηεο ελέξγεηαο ζα αλέξρεηαη ζην 3% επί ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ 

εζφδσλ. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηε δηαρξνληθή απεηθφληζε ηνπ θφζηνπο πξψησλ πιψλ θαη 

ινηπψλ εθνδίσλ, απηή παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟΤ ΔΣΟ 

  
2016 

  

  
2017 

  

  
2018 

  

  
2019 

  

  
2020 

  

ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ 
(ΣΡΟΦΗΜΑ & ΠΟΣΑ) 24.479 € 25.701 € 26.598 € 27.131 € 27.677 € 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ - 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

10.727 € 11.263 € 11.658 € 11.891 € 12.129 € 
ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ 

2.682 € 2.816 € 2.914 € 2.973 € 3.032 € 
ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

16.091 € 16.895 € 17.486 € 17.836 € 18.193 € 
ΤΝΟΛΟ 

53.979 € 56.675 € 58.656 € 59.831 € 61.031 € 

 

 

1.4 Μεραλνινγία θαη Σερλνινγία 

 

Σν νηθφπεδν ζην νπνίν πξφθεηηαη λα θηινμελεζεί ε επέλδπζε είλαη ζπλνιηθνχ 

εκβαδνχ 4.500 η.κ., κε ζπληειεζηή δφκεζεο 0.6 θαη εληφο ηνπ πξνβιέπνληαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ ππνδνκήο θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ.  

Σα δσκάηηα ηνπ μελνδνρείνπ ζα απιψλνληαη ζε ηέζζεξα  θηίξηα  ζπλνιηθήο  

επηθαλείαο 560 η.κ. Δπίζεο, ζηελ επέλδπζε ζπκπεξηιακβάλεηαη δηψξνθν θηίξην ην 

νπνίν ζα απνηειείηαη απφ ηνλ ηζφγεην ρψξν, 120 η.κ. φπνπ ζα ζπλαληάηαη ν ρψξνο 

ππνδνρήο ησλ πειαηψλ, ην κπαξ θαη νη θνηλφρξεζηεο ηνπαιέηεο θαη ηνλ πξψην φξνθν, 

άλσζελ ηνπ ηζφγεηνπ ρψξνπ, 100 η.κ. φπνπ ζα ζηεγάδνληαη ρψξνο βηβιηνζήθεο – 

ζπδεηήζεσλ – πξνβνιψλ  γηα ηνπο πειάηεο ηεο κνλάδαο θαη ηα γξαθεία ηνπ 
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πξνζσπηθνχ. Αθφκα, ε επέλδπζε πεξηιακβάλεη θηίξην 200 η.κ. ην νπνίν ζα 

ιεηηνπξγεί σο εζηηαηφξην, ρψξνο παξνρήο φισλ ησλ γεπκάησλ (πξσηλνχ – 

κεζεκεξηαλνχ – βξαδηλνχ), φπνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ηα καζήκαηα καγεηξηθήο 

θαη παξαδίπια έλαλ επηπξφζζεην ρψξν 50 η.κ. πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο απνζεθεπηηθφο 

ρψξνο. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ αξρηηεθηνληθφ  ζρεδηαζκφ ηεο ππφ κειέηε επέλδπζεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ιακβάλνληαο ζνβαξά ππφςε ηα ζηνηρεία ηεο ηνπηθήο 

αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ψζηε λα ζπκβαδίδεη κε ηελ πεξηνρή θαη 

ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ρσξνζεηείηαη, θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ (θαηαζθεπή πξάζηλεο ζηέγεο ζην δψκα, πιηθά δφκεζεο θηιηθά πξνο ην 

πεξηβάιινλ). Γειαδή, ε επέλδπζε πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε 

βηψζηκε ρξήζε ησλ πφξσλ, ελέξγεηαο θαη χδαηνο θαη αμηνπνηνχληαη φιεο νη λέεο 

ηερλνινγίεο γηα ηελ επίηεπμε νξζνινγηθήο ρξήζεο θαη ηεο εμνηθνλφκεζήο ησλ, ελψ έρεη 

ήδε ζρεδηαζηεί ην πιάλν ηεο επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ, ηελ αλαθχθισζε δηαθφξσλ πιηθψλ. 

Σα θηίξηα, φπνπ ζηεγάδνληαη ηα δσκάηηα ησλ πειαηψλ θαη νη θνηλφρξεζηνη 

ρψξνη, είλαη ηζφγεηα θαη βξίζθνληαη δηάζπαξηα ζην γήπεδν θαη ηνπνζεηνχληαη κε ηέηνην 

ηξφπν ζηνλ ρψξν ψζηε λα δεκηνπξγείηαη ζηνλ επηζθέπηε ε αίζζεζε ηεο παξαδνζηαθήο 

γεηηνληάο ηνπ ρσξηνχ.  

Αθφκα θαη ε δηαθφζκεζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ θαηαιχκαηνο ζα ζηεξίδεηαη ζε 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο, θαζψο 

θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο. 

Οη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

εμεηαδφκελεο επέλδπζεο, ζα αλαηεζνχλ ζηελ ηνπηθή θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία 

«Καηαζθεπαζηηθή Υαιθηδηθήο Α.Δ.». 

Σν θφζηνο ηεο θαηαζθεπήο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ αλέξρεηαη ζηα 

680.000 € θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηελ επηθάλεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

πεξηιακβάλεη θαη φιεο ηηο πδξαπιηθέο θαη ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο 

δαπάλεο έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα ηε κειέηε θαη επίβιεςε ηνπ έξγνπ, νη 

νπνίεο αλέξρνληαη πεξίπνπ ζην 3% - 4% ηνπ θφζηνπο ησλ θηηξηαθψλ. Σν θφζηνο 

θαηαζθεπήο αλέξρεηαη ζηα 680.000 € 

Ο κεραλνινγηθφο θαη ινηπφο εμνπιηζκφο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ρψξν ππνδνρήο, ηελ αίζνπζα πξνβνιήο – αλαγλσζηήξην, ην κπαξ, ην 
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εζηηαηφξην, ηα δσκάηηα θαη ηα γξαθεία ηνπ πξνζσπηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ ρψξνπ θαζαξηζκνχ αλέξρεηαη ζηηο 300.000 €. 

Σα έξγα ππνδνκήο ηεο επέλδπζεο πεξηιακβάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα 

ηελ ζχλδεζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο κε ηα δίθηπα ηεο ειεθηξνδφηεζεο, χδξεπζεο 

θαη  απνρέηεπζεο θαη ηε ζχλδεζε κε ηνλ ΟΣΔ θαη ην θφζηνο ηνπο αλέξρεηαη ζε 37.900 € 

ηα έξγα πεξηβάιινληνο ρψξνπ πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο πεξίθξαμεο ηνπ 

νηθνπέδνπ, δηακνξθψζεσλ ηνπ ρψξνπ, ρψξσλ ζηάζκεπζεο θαη θχηεπζεο ηνπ ρψξνπ 

θαη ην θφζηνο πξνζεγγίδεη ηα 47.600 €. 

 

1.5 Οξγάλσζε θαη Γεληθά Έμνδα 

 

ην ελ ιφγσ μελνδνρεηαθφ θαηάιπκα δηαθξίλνληαη νη παξαθάησ νξγαλσζηαθέο 

ιεηηνπξγίεο: 

 Γηεχζπλζε Μνλάδαο-Δπηζηηηζηηθψλ ηκεκάησλ-Αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 Σκήκα Οηθνλνκηθψλ  

 Σκήκα Πξνκεζεηψλ 

 Σκήκα Τπνδνρήο 

 Σκήκα Κνπδίλαο 

 Σερληθφ ηκήκα 

 

χκθσλα κε ην νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο, θαηά ηελ πξψηε πεληαεηία 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο πξνβιέπεηαη ηα Σκήκαηα Γεληθήο  Γηεχζπλζεο, Γηεχζπλζεο 

Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη Γηεχζπλζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ λα είλαη ελζσκαησκέλα 

ζε έλα εληαίν ηκήκα, ηνπ νπνίνπ ζα εγείηαη ε θα Παληζθάθε Δπδνμία. 

Ζ  Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ζα αλαηεζεί ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε, εληνχηνηο 

αλαθέξεηαη θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο ιφγσ ηεο 

ζεκαληηθφηεηάο ηεο. 

ζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνκεζεηψλ θαη ησλ πξψησλ πιψλ, σο 

ππεχζπλνο πξνκεζεηψλ έρεη νξηζηεί ν θχξηνο Παληζθάθεο Δκκαλνπήι. 

Δπηπξφζζεηα, ηα ηκήκαηα πξνκεζεηψλ, νηθνλνκηθήο δηεχζπλζεο θαη γεληθήο 

δηεχζπλζεο – δηεχζπλζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ είλαη ππεχζπλα θαη γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνκεζεηψλ. 
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ην Σκήκα Τπνδνρήο ζπκπεξηιακβάλνληαη ην ηκήκα Πσιήζεσλ, Μάξθεηηλγθ 

θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ, αιιά θαη ην ηκήκα ησλ Οξφθσλ, πνπ έρεη ππφ ηελ επζχλε ηνπ 

ηελ θαζαξηφηεηα ησλ δσκαηίσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ μελνδνρείνπ. 

Σν Σκήκα ηεο Κνπδίλαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ηκήκα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη 

ην ηκήκα πξνκεζεηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ παξνχζα κειέηε ζπληζηά βαζηθφ θαη 

πςίζηεο ζεκαζίαο ηκήκα ιφγσ ηεο θχζεο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ ξφινπ πνπ 

εμππεξεηεί. 

Σέινο, ην Σερληθφ Σκήκα, αζρνιείηαη κε ηε ζπληήξεζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ 

θαηαιχκαηνο. 

Γειαδή, ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο δηακνξθψλεηαη έηζη ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη θαηά ηνλ βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν ζηηο αλάγθεο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο 

θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο, λα επηηπγράλεηαη ε επαθή ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνλ Γεληθφ 

Γηεπζπληή, ν νπνίνο έρεη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ φια ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο 

κνλάδαο, ε άςνγε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ θαη ε απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη θηινμελνπκέλσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηα έμνδα ηεο επηρείξεζεο, ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο ελ ιφγσ 

μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ην θφζηνο πξνψζεζεο, ην θφζηνο 

πξψησλ πιψλ θαη ην εξγαηηθφ θφζηνο (δαπάλεο πξνζσπηθνχ), αιιά, εδψ, ζπλαληψληαη 

θαη ηα  γεληθά έμνδα ηεο κνλάδαο, ηα νπνία αθνξνχλ ζε: 

 Αζθάιηζηξα (αλέξρνληαη πξνζεγγηζηηθά ζηα  1000 € / έηνο). 

 Ακνηβέο ηξίησλ (ινγηζηήο, 7.200 € / έηνο, νδεγφο ιεσθνξείνπ, 54.000 € / 

έηνο,   μελαγφο, 9.000 € / έηνο). 

 Κφζηνο ζπληήξεζεο θαη θαζαξηφηεηαο.  

 Γαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε γξαθηθή χιε θαη έληππν πιηθφ.  

 Κφζηνο ελέξγεηαο.  

 Σειέθσλν (ΟΣΔ) (2.400 € / έηνο) θαη ινηπά αλαιψζηκα πιηθά. 

 

Μάιηζηα, ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο επέλδπζεο εληάζζνληαη θαη νη δαπάλεο ησλ 

ελεξγεηψλ Μάξθεηηλγθ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνψζεζε ηνπ μελνδνρείνπ πξν ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Απηφ ην θφζηνο αλέξρεηαη ζε 14.000 €. 

Δπηπξφζζεηα, ζηηο ακνηβέο ηξίησλ εληάζζεηαη θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ηκαηηζκνχ, 

ην θφζηνο ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηαη πξνζεγγηζηηθά ζε 1,20 € / δηαλπθηέξεπζε. 

Θεσξψληαο, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην θεθάιαην 3, φηη νη 

δηαλπθηεξεχζεηο γηα ην έηνο 2016 ζα αλέιζνπλ ζε 1883, ην θφζηνο θαζαξηζκνχ ηνπ 

ηκαηηζκνχ ζα είλαη πεξίπνπ 2.260 €. Γηα θάζε επφκελν έηνο ζα ηζρχεη φηη νη 

δηαλπθηεξεχζεηο αθνινπζνχλ αλνδηθή ηάζε, αθνινπζψληαο πηζηά ηα πνζνζηά πνπ 

ηζρχνπλ θαη γηα ηε δηακφξθσζε ησλ εζφδσλ, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ. 
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Έηζη, γηα ην 2017 ην θφζηνο ζα αλέιζεη ζηα 2.372 €, ην 2018 ζηα 2.455 €, ην 

2019 ζηα 2.504 € θαη ηέινο ην 2020 ζα δηακνξθσζεί ζηα 2.555 €. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηα παξαπάλσ έμνδα πξνβιέπεηαη θαη 

ην θφζηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ιήςε ζεκάησλ πνηφηεηαο (HACCP, 1.500 €) θαη απφ 

ηηο κειέηεο γηα ηε ιήςε απηψλ (HACCP, Ecolabel, 4.000 €). 

Δίλαη γεγνλφο, άιισζηε, φηη φιεο νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνπλ πσο 

ε ιήςε ζεκάησλ πνηφηεηαο εληζρχεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο θαη ηνπο επηηξέπεη λα 

ειέγρνπλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη λα δηνξζψλνπλ ηα φπνηα ιάζε. 
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1.6 Αλζξώπηλνη Πόξνη 

 

Ζ ζηειέρσζε ηεο επηρείξεζεο κε ην θαηάιιειν αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί 

έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θεθάιαην. Ηδηαίηεξα ζε επηρεηξήζεηο μελνδνρεηαθέο θαη 

επηζηηηζηηθέο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο “Chalkidiki‟s Flavours Boutique Hotel Α.Δ.”, ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο απνηειεί έλαλ πιένλ ζεκαληηθφ πφξν κηαο θαη πξφθεηηαη γηα 

επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ. πλεπψο ε επηινγή θαη ζηειέρσζε ηεο επηρείξεζεο 

κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά, απνηειεί πεγή αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο γηα ηελ επηρείξεζε.  

Γεδνκέλνπ φηη ε επηρείξεζε βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο ηεο ζηνλ 

θιάδν, ζηφρνο είλαη ε ζηειέρσζε ηεο επηρείξεζεο κε ην θαιχηεξν αλζξψπηλν δπλακηθφ 

απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο κε ακνηβέο πνπ ζα είλαη ζχκθσλεο κε φ, ηη νξίδεη ε Διιεληθή 

Ννκνζεζία θαη έρεη θαζηεξσζεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο ψζηε λα πξνζειθχζεη ηνπο πιένλ 

ηθαλνχο.  

Δπίζεο, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα κία επηρείξεζε ζε έλαλ θιάδν πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ επνρηθφηεηα θαη ε επηρείξεζε ζα ιεηηνπξγεί απφ Απξίιην έσο 

Οθηψβξην, νη αλάγθεο γηα αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, ζα 

πεξηνξίδνληαη  ζην δηάζηεκα απηφ. 

ηφρνο είλαη λα βξεζνχλ ηα θαηάιιεια άηνκα πνπ ζα ζηειερψζνπλ  ηηο 

αθφινπζεο ζέζεηο εληφο ηνπ μελνδνρείνπ : 

 Τπεχζπλνο πσιήζεσλ / πξνβνιήο & πξνψζεζεο ηεο επηρείξεζεο / 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ  (PR)  

 Τπάιιεινο ππνδνρήο  

 εθ  

 Βνεζφο ζεθ 

 εξβηηφξνο - Barista  

 εξβηηφξνο εζηηαηνξίνπ 

 Τπάιιεινο θαζαξηφηεηαο 

 Τπάιιεινο ηερληθνχ ηκήκαηνο – θχιαμεο ηεο επηρείξεζεο 

 

Δπηπξφζζεηα, ην παξφλ μελνδνρεηαθφ θαηάιπκα ζα ζπλάςεη θαη ζπλεξγαζίεο κε 

εμσηεξηθνχο ηεο επηρείξεζεο επαγγεικαηίεο θαη ζπγθεθξηκέλα κε: 
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 Λνγηζηή 

 Οδεγφ Λεσθνξείνπ 

 Ξελαγφ 

Θεσξείηαη δεδνκέλν φηη πέξα απφ ηηο γλψζεηο πνπ νθείιεη λα θαηέρεη ν 

εξγαδφκελνο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ, φζν θαη ζε πξαθηηθφ 

επίπεδν, λα είλαη δειαδή εηδηθεπκέλνο, φινη νη εξγαδφκελνη ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

θαηαιχκαηνο επηβάιιεηαη λα πιεξνχλ νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ψζηε λα ζεσξνχληαη 

θαηάιιεινη πξνο πξφζιεςε ππνςήθηνη: 

 σζηή παξνπζίαζε θαη πξνζσπηθή πγηεηλή.  

 Οξζφ ηξφπν εμππεξέηεζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνλ πειάηε. 

 Δπειημία / πξνζαξκνζηηθφηεηα, πνιππνιηηηζκηθή εκπεηξία, 

πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηνλ πειάηε. 

 

Αλαθνξηθά κε ηε δήηεζε γηα εξγαζία ζηελ εηαηξεία αλακέλεηαη λα είλαη αξθεηά 

κεγάιε, αλ ζπλππνινγηζηεί θαη ην πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο, θαζψο ε πεξηνρή ηεο 

Υαιθηδηθήο φπνπ ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ε ελ ιφγσ επηρείξεζε είλαη ηδηαίηεξα 

αλεπηπγκέλε ηνπξηζηηθά ζπλεπψο κεγάιν κέξνο ησλ θαηνίθσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

απαζρνιείηαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, είηε επηδηψθεη λα εξγαζηεί ζε απηφλ. Δθηφο απηνχ 

αξθεηνί είλαη θαη απηνί πνπ αλαδεηνχλ επνρηθή εξγαζία παξφιν πνπ κπνξεί λα κελ 

είλαη θάηνηθνη ηνπ Ννκνχ.  

Αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ν πξνγξακκαηηζκφο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί νη αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ, αθνινπζεί ε πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο 

ηθαλνχ αξηζκνχ ππνςεθίσλ πνπ λα δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα κέζσ 

εμσηεξηθψλ πεγψλ αλαδήηεζεο πξνζσπηθνχ: 

• ρνιέο ηνπξηζηηθψλ επαγγεικάησλ. 

• Μέζσ θαηαρψξεζεο αγγειηψλ ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο.  

• Μέζσ νξγαλσκέλσλ ηζηνζειίδσλ εχξεζεο εξγαζίαο. 

   

Έπεηηα απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ βηνγξαθηθψλ ηα νπνία ζα απνζηέιινληαη είηε 

ηαρπδξνκηθά, είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, είηε κε θαμ, νη ππνςήθηνη πνπ ζα 

έρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα ζα θαινχληαη ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. 

Σν θφζηνο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ πξνθχπηεη απφ ηνπο κήλεο 

απαζρφιεζεο (έμη κήλεο) επί ηηο κεληαίεο απνιαβέο ηνπ θαζελφο εξγαδνκέλνπ. 
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Μφλν ν/ε ππεχζπλνο/ε πσιήζεσλ, πνπ ζα θξνληίδεη θαη γηα ην κάξθεηηλγθ ηνπ 

μελνδνρείνπ, ζα εξγάδεηαη δέθα (10) κήλεο / έηνο. Δπίζεο, ε εξγαζία ηνπ/ηεο 

ηνπνζεηείηαη κε έλαξμε ηνλ κήλα Αχγνπζην ηνπ 2015 κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ, κε κηζζφ 1.800 € / κήλα, γηα επηά κήλεο εξγαζίεο πξν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ. 

Μάιηζηα, νη κηζζνί πνπ έρνπλ νξηζηεί επεηδή είλαη πςεινί, εθηηκάηαη φηη ζα 

δηαηεξνχληαη ζηαζεξνί θαηά ηα έηε 2017 – 2018 θαη γηα ηα επφκελα δχν, 2019 θαη 2020 

ζα εκθαλίδεηαη αχμεζε 2% θαη 3%  επί ηνπ ζπλφινπ ηεο κηζζνδνζίαο, αληηζηνίρσο, αλά 

έηνο. 

 

ΔΣΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ (ΔΤΡΧ)  

2016 96.460 

2017 96.460 

2018 96.460 

2019 98.389 

2020 101.341 

 

 

1.7 Σνπνζεζία, Υώξνο Δγθαηάζηαζεο, Πεξηβάιινλ 

 

Οη επηζθέπηεο εξρφκελνη απφ Θεζζαινλίθε θαη θαηεπζπλφκελνη πξνο ηζσλία, 

αθνινπζνχλ ην δξφκν γηα Γεξαθηλή θαη ην πξψην ρσξηφ πνπ ζπλαληνχλ είλαη ηνπ Αγίνπ 

Μάκα. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ην ρσξηφ ηεο ζχγρξνλεο Οιχλζνπ, ρηηζκέλε απφ 

Μηθξαζηάηεο θαη Θξάθεο πξφζθπγεο θαη πνιχ θνληά απηήο βξίζθεηαη ε ζεκαληηθή θαη 

ελδηαθέξνπζα Αξραία ιπλζνο, ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηελ νπνία βξίζθεηαη ην 

γήπεδν φπνπ ζα θηινμελεζεί ε ελ ιφγσ επέλδπζε. 

Ζ ιπλζνο είλαη ρηηζκέλε ζε κηα εχθνξε πεδηάδα, ζην κπρφ ηνπ θφιπνπ 

ηεο Σνξψλεο, θνληά ζηε βάζε ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Καζζάλδξαο, ζε απφζηαζε 

πεξίπνπ 4 ρικ απφ ηε ζάιαζζα θαη αξηζκεί 1.131 θαηνίθνπο. 

Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίαο θαηαιπηηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε 

ην γεγνλφο φηη ε πεξηνρή ηεο Οιχλζνπ πνπ ππάγεηαη ζηνλ Γήκν Πνιπγχξνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο κεηνλεθηηθή απφ ην ηνπηθφ πξφγξακκα «Πξνζέγγηζε LEADER» θαη 

θαηά ζπλέπεηα επηδνηνχληαη απφ ην πξφγξακκα επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξνψζεζε ζηνηρείσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Τορώνη&action=edit&redlink=1
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Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίαο δε ζπλδέεηαη κφλν κε ην ελδηαθέξνλ 

ησλ θνξέσλ ηεο επέλδπζεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ρσξηνχ ηνπο, αιιά θαη κε ην 

γεγνλφο φηη ππάξρεη δηαζέζηκν ην γήπεδν, έλα ρσξάθη ζπαξκέλν κε ειαηφδεληξα, ην 

νπνίν ηνπο ην παξαρψξεζε ν παηέξαο ηνπο, σο θνηλφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, λα ην 

αμηνπνηήζνπλ φπσο αξέζθνληαη. 
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Άιινη ιφγνη πνπ εληζρχνπλ ηελ απφθαζε επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηνπνζεζίαο είλαη: 

 Σν νδηθφ δίθηπν πνπ εμππεξεηεί ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο ελ ιφγσ κνλάδαο θαη ηεο κεηέπεηηα ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 Σα επαξθή δίθηπα ππνδνκψλ ειεθηξνδφηεζεο, χδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο. 

 Ζ χπαξμε ζε θνληηλή απφζηαζε (κφιηο 10‟) θέληξνπ ηαηξηθήο 

πεξίζαιςεο, ηξαπεδψλ. 

 Ζ πξνζθνξά εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη κάιηζηα πξνεξρφκελνπ απφ ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία, ηφζν γηα ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο, φζν θαη θαηά ηε 

ιεηηνπξγηθή θάζε ηεο επηρείξεζεο. 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη ηηο εθηηκψκελεο επηπηψζεηο, ε 

δεκηνπξγία κηαο κνλάδαο θαηά ην δπλαηφ θηιηθφηεξε πξνο ην πεξηβάιινλ θαη 

ελαξκνληζκέλε κε απηφ απνηειεί βαζηθφ κέιεκα ησλ επελδπηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ν 

αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο ηεο ελ ιφγσ επέλδπζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηηο 

αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ζ επέλδπζε πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηε βηψζηκε ρξήζε ησλ πφξσλ, ελέξγεηαο θαη χδαηνο θαη αμηνπνηνχληαη 

φιεο νη λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ επίηεπμε νξζνινγηθήο ρξήζεο θαη ηεο εμνηθνλφκεζήο 

ησλ, ελψ έρεη ήδε ζρεδηαζηεί ην πιάλν ηεο επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε 

ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ αλαθχθισζε δηαθφξσλ πιηθψλ. 

 

1.8 Υξνλνδηάγξακκα Δθηέιεζεο ηνπ Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη νη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ε ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα ζε κήλεο 

θαη νη πξνεγνχκελεο εξγαζίεο πνπ επηβάιιεηαη λα έρνπλ νινθιεξσζεί πξηλ μεθηλήζνπλ 

νη επφκελεο θαη ην νπνίν απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο  ηνπ έξγνπ.  

Ο πξνγξακκαηηζκφο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ αλαθέξεηαη ζηελ ρξνληθή πεξίνδν 

απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ κέρξη θαη ηε θάζε πνπ είλαη πιένλ 
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ζε ζέζε λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία. Γειαδή, αθνξά ζε φιεο ηηο δηεξγαζίεο πνπ 

απαηηνχληαη ψζηε ην ππφ κειέηε έξγν απφ ηδέα λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα. 

πνπδαίν ξφιν δηαδξακαηίδεη ε νκάδα εθηέιεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζε φ, 

ηη αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθή απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ θαη ζπλίζηαηαη απφ ηνπο 

θνξείο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ηνπο ηδηνθηήηεο, θπξία Παληζθάθε Δπδνμία θαη θχξην 

Παληζθάθε Δκκαλνπήι, ηνπο εξγνιάβνπο θαη ηνπο κεραληθνχο, αξρηηέθηνλεο, 

πνιηηηθνχο κεραληθνχο, κεραλνιφγνπο κεραληθνχο θαη ηνλ γεληθφ δηεπζπληή, πνπ είλαη 

θη ν έλαο εθ ησλ ηδηνθηεηψλ.  

ια ηα εκπιεθφκελα ζηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ άηνκα 

είλαη αλακθηζβήηεηα ππεχζπλα θαη θαινχληαη λα εμαζθαιίζνπλ φηη ην έξγν ζα 

νινθιεξσζεί εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί, αιιά θαη φηη ην 

θφζηνο ζα θηλείηαη κέζα ζηα πιαίζηα πνπ έρνπλ ηεζεί. 

Σέινο, εδψ, γίλεηαη θαη κηα εθηίκεζε, ζπλνιηθά, ησλ εμφδσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ψζηε λα θαζνξηζζνχλ νη απαηηνχκελνη πφξνη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. 

 

1.9 Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε θαη Αμηνιόγεζε ηεο Αγνξάο 

 
Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζηνρεχεη ζηελ 

εθηίκεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο ζθνπηκφηεηάο ηνπ. Βάζεη ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ε νπνία παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, 

ππνινγίζηεθε φηη ην ζπλνιηθφ επελδπηηθφ θεθάιαην πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζή 

ηνπ αλέξρεηαη ζε 1.161.800 €. Με εμαίξεζε ην θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο θαη ηηο 

πξνπαξαγσγηθέο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε κειέηεο – ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πνπ ζα 

θαιπθζνχλ απνθιεηζηηθά απφ ίδηα θεθάιαηα, ησλ θνξέσλ ηεο επέλδπζεο, ην 

ππνιεηπφκελν, ζεκαληηθφ επελδπηηθφ θφζηνο πνπ αλέξρεηαη ζε 1.065.500 € ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί θαηά έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 65% απφ ηνπο θνξείο ηεο 

επέλδπζεο θαη ην 35% ζα θαιπθζεί απφ ην ηνπηθφ πξφγξακκα «Πξνζέγγηζε LEADER» 

(Γεκφζηα Γαπάλε), ζην νπνίν ζα εληαρζεί ε επέλδπζε θαη ζα επηδνηεζεί απφ απηφ. 

Οη πξνβιεπφκελεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, νη θαηαζηάζεηο ησλ απνηειεζκάησλ 

ρξήζεσο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν δέθα (10) εηψλ, απφ ην 2016 έσο θαη ην 2025 

θαίλεηαη φηη παξνπζηάδνπλ θέξδε. Δπηπξφζζεηα, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο 

επέλδπζεο, ηφζν ζε ζπλζήθεο βεβαηφηεηαο (ΔΚΔ, ΑΑ, ΚΠΑ), φζν θαη ζε ζπλζήθεο 

αβεβαηφηεηαο (Αλάιπζε Νεθξνχ εκείνπ, Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο), θαηαδεηθλχεη φηη ε 

επελδπηηθή πξφηαζε είλαη ειθπζηηθή θαη θαζίζηαηαη βηψζηκε. Δληνχηνηο, ε επαηζζεζία 
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πνπ εκθαλίδεη ε επέλδπζε αθφκα θαη ζε κηθξέο κεηαβνιέο είηε ησλ θχθινπ 

πσιήζεψλ ηεο, είηε ηνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο ελέρεη θηλδχλνπο, νη νπνίνη πεξηνξίδνληαη 

κε φζν ην δπλαηφ αθξηβέζηεξνπο ππνινγηζκνχο ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο θαη ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ, πνπ πξνζεγγίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη είλαη ελαξκνληζκέλνη, 

φζν είλαη εθηθηφ, κε ηηο επηθξαηνχζεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο ηεο 

ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο φπνπ ζα εληαρζεί ε ππφ κειέηε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάιπζε φισλ ησλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ πξνεγεζεί, 

πξνθχπηεη φηη ην παξφλ επελδπηηθφ πξφγξακκα ζπκβαδίδεη κε ηηο επηθξαηνχζεο 

ζπλζήθεο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο θχζεσο, ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη κε φ, ηη 

πξνβιέπεηαη κειινληηθά θαη δχλαηαη λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ πξνψζεζε 

ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα κηαο ελαιιαθηηθήο κνξθήο απηνχ, ζηελ 

νηθνλνκηθή άλζεζε ηνπ ηφπνπ θαη ζηελ αλάδεημε ηεο Υαιθηδηθήο σο πνηνηηθνχ, 

γαζηξνλνκηθνχ πξννξηζκνχ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΒΑΗΚΖ ΗΓΔΑ & ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

2.1 Πεξηγξαθή ηεο Ηδέαο ηνπ Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ 

       

2.1.1 ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

ηελ παξνχζα πξνκειέηε ζθνπηκφηεηαο εμεηάδεηαη ην επελδπηηθφ πξφγξακκα 

πνπ αθνξά ζηελ ίδξπζε κηαο ζεκαηηθήο, μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ηξηψλ αζηέξσλ (3*) 

ζηνλ Ννκφ Υαιθηδηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ελφο Boutique μελνδνρείνπ έρνληαο σο 

επίθεληξφ ηνπ ηε γαζηξνλνκία θαη απνβιέπνληαο ζηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ γαζηξνλνκηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ επίζθεςεο. 

Χο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο νξίδεηαη ε πξνζθνξά ηνπξηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο, αλψηεξεο πνηφηεηαο πξνζσπνπνηεκέλεο 

εμππεξέηεζεο θαη απζεληηθψλ εκπεηξηψλ πνπ εζηηάδνπλ ζηε ζχλδεζε ησλ δηαθνπψλ 

αλαςπρήο κε ηνλ ηφπν επίζθεςεο, ηελ γαζηξνλνκηθή ηνπ παξάδνζε, ηελ ηζηνξία θαη ηα 

αμηνζέαηά ηνπ, εληφο ελφο θηιηθνχ, ζαλ ζην ζπίηη ησλ θηινμελνπκέλσλ πεξηβάιινληνο 

θαη εθηφο απηνχ, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

 

2.1.2 Σαπηόηεηα ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

ζνλ αθνξά ζηε ζχζηαζε ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο, απηή ζα ιάβεη ηε λνκηθή 

κνξθή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο (Α.Δ.). Ζ Δπσλπκία ηεο 

επηρείξεζεο, φπσο απηή πξφθεηηαη λα νξηζηεί απφ ην θαηαζηαηηθφ ίδξπζήο ηεο, ζα είλαη 

Chalkidiki’s Flavours Boutique Hotel Α.Δ. θαη ε έδξα απηήο ζα βξίζθεηαη ζην ρσξηφ 

ιπλζνο, πνπ απνηειεί Γεκνηηθφ δηακέξηζκα ηνπ δήκνπ Πνιπγχξνπ, ζηνλ Ννκφ 

Υαιθηδηθήο. 

 

2.2 Ηδξπηέο θαη Ηζηνξηθό ηνπ Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ 

 

2.2.1 Ηδξπηέο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

Ηδξπηέο ηεο ππφ κειέηε μελνδνρεηαθήο κνλάδαο πξφθεηηαη λα είλαη ε θπξία 

Παληζθάθε Δπδνμία θαη ν αδεξθφο ηεο θχξηνο Παληζθάθεο Δκκαλνπήι, θαζψο φπσο 
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επηηάζζεη ν Νφκνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8, Κ.Ν. 2190/20, ην θεθάιαην ηεο 

επηρείξεζεο πξέπεη λα αλαιεθζεί απφ δχν ηνπιάρηζηνλ επελδπηέο. Σν θαζέλα ηδξπηηθφ 

κέινο ζα θαηέρεη πνζνζηφ 50% επί ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο, ελψ ε θα 

Παληζθάθε Δπδνμία έρεη νξηζηεί θαη σο ε λφκηκε εθπξφζσπνο απηήο. 

Ζ θα Παληζθάθε Δπδνμία, ε κία εθ ησλ δχν θνξέσλ ηεο επέλδπζεο, έρεη 

ηδηαίηεξνπο δεζκνχο κε ηελ πεξηνρή ηεο Οιχλζνπ, θαζψο φρη κφλν είλαη ν ηφπνο 

θαηαγσγήο ηεο, αιιά θαη κφληκεο θαηνηθίαο ηεο ηα ηειεπηαία πέληε (5) ρξφληα. Kαη 

θπζηθά δελ επέιεμε ηπραία λα επελδχζεη ζηνλ ηνκέα ηεο θηινμελίαο αθνχ επί είθνζη 

(20) ζπλερή έηε δηεηέιεζε είηε σο ππεχζπλε ησλ επηζηηηζηηθψλ ηκεκάησλ (Food & 

Beverage Manager), είηε σο δηεπζχληξηα (General Manager) δηαθφξσλ μελνδνρείσλ, 

γλσζηψλ μελνδνρεηαθψλ αιπζίδσλ, εληφο θαη εθηφο ειιαδηθνχ ρψξνπ. ηεξηδφκελε 

ινηπφλ ζηελ αγάπε θαη ηηο γλψζεηο ηεο γηα ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηεο θαη ζηηο γλψζεηο 

δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ δελ ζα κπνξνχζε παξά λα 

ζεσξείηαη σο ε πιένλ θαηάιιειε θαη έκπεηξε ζηνλ ρψξν ηεο θηινμελίαο θαη εζηίαζεο.  

Αλαθνξηθά κε ηνλ έηεξν θνξέα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, θχξην Παληζθάθε 

Δκκαλνπήι, δηακέλεη θη ν ίδηνο ζηελ πεξηνρή ηεο Οιχλζνπ θαη ε αγάπε ηνπ γηα ηνλ ηφπν 

ηνπ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πινχηνπ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ απηνχ, ηνλ ψζεζε, 

παξάιιεια κε ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ πνπ ζπληζηνχλ ε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα 

ειαηφδεληξσλ, βεξχθνθσλ θαη ακπειηψλ, λα αζρνιεζεί κε ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη 

δε ηνπ ζεκαηηθνχ. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ άλζξσπν 

κε έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ εκπεηξηψλ αθνχ ν ίδηνο 

αζρνιείηαη εξαζηηερληθά κε ηε δσγξαθηθή θαη είλαη αλαγλσξίζηκνο ζηνπο Ννκνχο 

Υαιθηδηθήο θαη Θεζζαινλίθεο γηα ην έξγν ηνπ. 

Μέζα απφ ηα δηάθνξα ηαμίδηα ηνπο, ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ηελ εθηεηακέλε έξεπλα 

θαη ηηο ακέηξεηεο ζπδεηήζεηο κε μελνδφρνπο, κε ηδηνθηήηεο εζηηαηνξίσλ θαη 

επαγγεικαηίεο ζεθ, ηα δχν αδέξθηα απέθηεζαλ ζεκαληηθέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηνλ 

ηνκέα ηεο θηινμελίαο θαη ηε γαζηξνλνκία θαη πψο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ ψζηε λα 

παξέρνπλ έλα πιήξεο, πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, ηνπξηζηηθφ παθέην ζηνπο ηαμηδηψηεο: 

 Γηακνλή ζε Boutique μελνδνρείν, κε παξνρή αλψηεξεο πνηφηεηαο 

πξνζσπνπνηεκέλεο εμππεξέηεζεο, ζε έλα άλεην θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ. 

 Πξνζθνξά καζεκάησλ καγεηξηθήο, πεξηεγήζεηο γαζηξνλνκηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαη ζχλδεζε ηεο γαζηξνλνκίαο κε ηελ ηζηνξία θαη ηηο παξαδφζεηο 

ηνπ ηφπνπ. 
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2.2.2 Ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ επελδπηηθνύ ζηνηρείνπ 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ίδξπζε ηεο ελ ιφγσ μελνδνρεηαθήο κνλάδαο εθδειψζεθε 

γηα πξψηε θνξά ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012, πξηλ απφ ηξία (3) ρξφληα δειαδή, φηαλ ε 

θπξία Παληζθάθε, δηακέλνληαο ήδε δχν (2) ρξφληα ζηελ ιπλζν, δηαπίζησζε ην θελφ 

πνπ πθίζηαηαη ζηελ πεξηνρή αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε ζχγρξνλσλ, πνηνηηθψλ 

θαηαιπκάησλ. Σν γεγνλφο φηη ε πεξηνρή απέρεη πέληε ρηιηφκεηξα (5 km) απφ ηελ 

ζάιαζζα, ε ζπγθέληξσζε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο θαη ε 

απνπζία θαηαιπκάησλ ζηελ ιπλζν ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ησλ ρακειψλ 

επηπέδσλ ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. 

Δληνχηνηο, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ε παξαδνζηαθή δνκή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, 

ηα γξαθηθά εθθιεζάθηα ηεο πεξηνρήο, νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, νη πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο, ηα ήζε θαη έζηκα ηνπ ηφπνπ, δηαπίζησζε φηη, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. ε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ αδεξθφ ηεο θαη έπεηηα απφ εθηεηακέλεο έξεπλεο θαηέιεμαλ φηη κηα 

κνξθή ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ δελ είρε αμηνπνηεζεί, φπσο ηεο άξκνδε, σο ηφηε θαη δελ 

ήηαλ άιιε απφ ηνλ γαζηρονομικό ηνπξηζκφ. 

Σνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην, ηνπ 2014, ήηαλ πνπ ν λνκηθφο εθπξφζσπνο ησλ δχν 

επελδπηψλ επηθνηλψλεζε κε ηελ εηαηξεία κειεηψλ θαη ζπκβνχισλ “Chalkidiki 

Investments”, νπφηε θαη θαλνλίζηεθε ην ξαληεβνχ καδί ηνπο θαη απνθαιχθζεθε θαη ην 

πνιιά ππνζρφκελν ζρέδηφ ηνπο. 

Σν βαζηθφ ζθέινο απηήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο, ηα θεθάιαηα γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο, βξήθε ηελ νκάδα ησλ ζπκβνχισλ ελ κέξεη 

αλαθνπθηζκέλε, θαζψο ε επηηπρεκέλε πνξεία ησλ δχν αδεξθψλ ζηηο επαγγεικαηηθέο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε ζχλεζε ζηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο, ηνπο έρεη 

εμαζθαιίζεη εθείλε ηελ νηθνλνκηθή επκάξεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη κηα ηέηνηαο έθηαζεο 

επέλδπζε κέρξη ελφο ζεκείνπ. 

ε έλα πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζην 50% (Ηδησηηθή πκκεηνρή) ε επέλδπζε ζα 

θαιπθζεί απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ δχν αδεξθψλ – επελδπηψλ. Σν ππνιεηπφκελν 50% 

(Γεκφζηα Γαπάλε) ζα θαιπθζεί κε επηδφηεζε απφ ην ηνπηθφ πξφγξακκα „‟Πξνζέγγηζε 

LEADER‟‟ Υαιθηδηθήο. 
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ηα πιαίζηα ηνπ Άμνλα 4: «Δθαξκνγή πξνζέγγηζεο LEADER» ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο 2007-2013» εγθξίζεθε κε ηηο ππ‟ 

αξηζκφλ 5807/29.6.09 θαη 5954/2.7.09 απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Σξνθίκσλ ε εθαξκνγή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο «Πξνζέγγηζε LEADER», κε 

θνξέα πινπνίεζεο ηελ εηαηξεία κε επσλπκία «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Α.Δ. – 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ο.Σ.Α.».  

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ππάγεηαη ζην Μέηξν 41 (Μέηξν 413. Πνηφηεηα Εσήο / 

Γηαθνξνπνίεζε) πνπ αθνξά ζηε «ηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο», ζπγθεθξηκέλα ζην 

Τπφκεηξν L313 πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ «Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ» θαη 

πην εηδηθά ζηε δξάζε L313-5 (Παξεκβάζεηο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο): Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο, εθζπγρξνληζκνί κηθξήο δπλακηθφηεηαο 

ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο. Οπζηαζηηθά, ζην πιαίζην ηνπ ππνκέηξνπ L313  

πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

2003/361/ΔΚ θαη ηνλ Καλ. (ΔΚ) 800/2008 πνπ ζηνρεχεη: 

 ηε βειηίσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο πεξηνρήο. 

 ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. 

 ηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

 ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο. 

 ηελ πξνβνιή ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο 

παξέκβαζεο. 

Σν επηηξεπφκελν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη έσο ηηο 750.000€ 

(έσο 40 θιίλεο) θαη ην πξφγξακκα δχλαηαη λα θαιχςεη ην 50%, κε ην 80% λα είλαη ην 

πνζνζηφ ηεο Κνηλνηηθήο πκκεηνρήο επί ηεο Γεκνζίαο Γαπάλεο θαη ην 20%, απηφ ηεο 

Δζληθήο πκκεηνρήο.  Δπηπξφζζεηα, ε Σνπηθή Κνηλφηεηα ηεο Οιχλζνπ ηνπ Γήκνπ 

Πνιπγχξνπ, σο κεηνλεθηηθή πεξηνρή, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

ζνλ αθνξά ζηελ ηνπνζεζία ίδξπζεο ηεο κνλάδαο, απηή είλαη ε πεξηνρή ηεο 

Οιχλζνπ, φρη κφλν γηαηί νη επελδπηέο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ρσξηνχ 

ηνπο, αιιά θαη γηαηί ππάξρεη δηαζέζηκν ην γήπεδν, έλα ρσξάθη ζπαξκέλν κε 

ειαηφδεληξα, ην νπνίν ηνπο ην παξαρψξεζε ν παηέξαο ηνπο, σο θνηλφ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν, λα ην αμηνπνηήζνπλ φπσο αξέζθνληαη. 



25 

ηε ζπλέρεηα, αλαηέζεθε θαη επίζεκα ζηελ αλσηέξσ νκάδα ζπκβνχισλ ε 

παξνχζα κειέηε κε ρξνληθή πξνζεζκία παξάδνζεο κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015. (Ζ 

κειέηε είρε ήδε νινθιεξσζεί κέρξη ηνλ Μάξηην ηνπ 2015 θαη ελ ζπλερεία εκπινπηίζηεθε 

κε νξηζκέλα ζηνηρεία πξνεξρφκελα απφ ηε ζεδφλ 2015). 

 

2.3 Πξνκειέηε θνπηκόηεηαο 

 

2.3.1 Φνξέαο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο 

Σε ζπγθεθξηκέλε πξνκειέηε ζθνπηκφηεηαο αλέιαβαλ λα θέξνπλ εηο πέξαο ε 

εηαηξεία κειεηψλ θαη ζπκβνχισλ “Chalkidiki Investments”, ε νπνία εδξεχεη ζηνλ Γήκν 

Νέαο Πξνπνληίδαο, ηνπ Ννκνχ Υαιθηδηθήο. 

 

2.3.2 Φνξέαο πνπ παξήγγεηιε ηε κειέηε 

Σελ ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέιαβαλ ηα αδέξθηα Παληζθάθε, ν 

Δκκαλνπήι Παληζθάθεο, εμέρνπζα πξνζσπηθφηεηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, παξαγσγφο 

ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη δσγξάθνο θαη ε Δπδνμία Παληζθάθε, ζηέιερνο ηεο εηαηξείαο 

ζπκβνχισλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ «Σνπξηζηηθή πκβνπιεπηηθή», έπεηηα απφ καθξά 

πνξεία ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν. 

 

2.4 Κόζηνο Δθπόλεζεο ηεο Μειέηεο θαη ησλ ρεηηθώλ Δξεπλώλ 

 

χκθσλα κε φ, ηη νξίδεη ε Διιεληθή Ννκνζεζία αθνινπζείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία πνπ αθνξά ζηελ αδεηνδφηεζε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Αλαιπηηθά 

αλαθέξνληαη παξαθάησ φηη απαηηνχληαη: 

 Έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο νηθνπέδνπ / γεπέδνπ, ε νπνία εθδίδεηαη απφ 

ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Σνπξηζκνχ (ΠΤΣ). 

 Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο 

Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ. 

Δπηπξνζζέησο, γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ γλσκνδνηεί θαη ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (Δ.Ο.Σ.) 

αλαθνξηθά κε ηελ ηνπξηζηηθή θαηαιιειφηεηα ηνπ νηθείνπ νηθνπέδνπ ή 

γεπέδνπ θαη ηε ζθνπηκφηεηα ηεο αηηνχκελεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο. 
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 Έγθξηζε αξρηηεθηνληθήο κειέηεο – ζρεδίσλ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηηο 

Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Σνπξηζκνχ (ΠΤΣ). 

 Έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο απφ ηε Γηεχζπλζε Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ 

ηνπ ηφπνπ φπνπ ζα θηινμελείηαη ε ελ ιφγσ εγθαηάζηαζε, εδψ, ηνπ 

Γήκνπ Πνιπγχξνπ. 

 Έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο 

Τπεξεζίεο Σνπξηζκνχ (ΠΤΣ). 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία ησλ πέληε ζηαδίσλ, ρνξεγείηαη 

ζηελ επέλδπζε εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο. 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε έρνπλ ήδε εθπνλεζεί νξηζκέλεο απφ ηηο 

απαηηνχκελεο γηα ηελ πινπνίεζή ηεο κειέηεο θαη έρνπλ εθδνζεί ή βξίζθνληαη ζην ζηάδην 

έθδνζεο νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο. πγθεθξηκέλα, έρεη εθπνλεζεί ε 

ηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ, έρεη εθδνζεί ε άδεηα εθζθαθήο απφ ηελ αξραηνινγηθή 

ππεξεζία, πθίζηαηαη ε βεβαίσζε ρξήζεσλ γεο θαη έρεη εθδνζεί ε έγθξηζε 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Παξάιιεια, έρεη ππνβιεζεί ε αίηεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ηνπ νηθνπέδνπ, θαζψο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο απφ ηνλ Δ.Ο.Σ.. 

Ζ νηθνδνκηθή άδεηα θαη ην ζήκα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, ηέινο, ζα εθδνζνχλ κεηά ηελ 

ηειηθή έγθξηζε απφ ηνλ Δ.Ο.Σ..  

Παξαθάησ, ζηνλ πίλαθα 2.1, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα θφζηε πνπ αθνξνχλ ζην 

επελδπηηθφ ζρέδην. 
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Πίλαθαο 2.1: Κόζηνο Μειεηώλ – Τπεξεζηώλ Τπνζηήξημεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΜΕΛΕΣΕ ΚΟΣΟ 

1 Κόςτοσ Εκπόνθςθσ Προμελζτθσ κοπιμότθτασ 4.500,00 € 

2 Μελζτεσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων 2.000,00 € 

3 Μελζτθ για ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ 23.800,00 € 

4 Σεχνικι υποςτιριξθ και επίβλεψθ - επιμετριςεισ  10.000,00 € 

5 Άλλεσ (εδϊ, ςυμπεριλαμβάνονται και τα ζξοδα δικθγόρου) 6.000,00 € 

 ΤΝΟΛΟ 46.300 € 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 2νπ  ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 
 

Διιεληθή (Ζιεθηξνληθέο Πεγέο) 

 http://www.anetxa.gr 

 http://www.enterprisegreece.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anetxa.gr/
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 

ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ & ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ & ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

 

3.1 Οξηζκόο ηεο Αγνξάο ηνπ Σνπξηζκνύ θαη Αλάιπζε ηεο Γνκήο ηνπ 

Σνπξηζηηθνύ Πξντόληνο 

 

3.1.1 Δηζαγσγή 

Ο ηνπξηζκφο είλαη έλαο πνιχ δηαδεδνκέλνο ηξφπνο ςπραγσγίαο, εηδηθά ζηνλ 

Γπηηθφ Κφζκν, ελψ παξάιιεια ζπληζηά κηα ηεξάζηηαο έθηαζεο βηνκεραλία θαη 

ζεκαληηθφηαηε πεγή εζφδσλ γηα παξαδνζηαθά ηνπξηζηηθέο αγνξέο φπσο ε Γαιιία, ε 

Ηζπαλία, ε Ακεξηθή, ε Ηηαιία, ε Κνχβα θαη ε Διιάδα.  

Πνιιέο είλαη νη πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα λα δνζεί έλαο επαθξηβήο 

νξηζκφο ηνπ Σνπξηζκνχ. Απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, πέληε κπνξνχλ λα 

εμαθξηβσζνχλ ελλνηνινγηθά θαη ζπγθεθξηκέλα ηα εμήο παξαθάησ (ΠΟΣ, νξηζκφο θαη 

ηζρχ απφ ην 1962): 

 Ο ηνπξηζκφο είλαη απνηέιεζκα κεκνλσκέλεο ή νκαδηθήο κεηαθίλεζεο αλζξψπσλ ζε 

δηάθνξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη ε δηακνλή ηνπο ζε απηνχο επί ηνπιάρηζηνλ 

έλα 24σξν κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ςπραγσγηθψλ ηνπο αλαγθψλ. 

 Οη δηάθνξεο κνξθέο ηνπ ηνπξηζκνχ πεξηιακβάλνπλ απαξαίηεηα δχν βαζηθά ζηνηρεία, 

ην ηαμίδη ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαη ηε δηακνλή ζε απηφλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο δηαηξνθήο. 

 Σν ηαμίδη θαη ε δηακνλή ιακβάλνπλ ρψξα εθηφο ηνπ ηφπνπ ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ησλ 

αλζξψπσλ πνπ απνθαζίδνπλ λα κεηαθηλεζνχλ γηα ηνπξηζηηθνχο ιφγνπο. 

 Ζ κεηαθίλεζε αλζξψπσλ ζε δηάθνξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο είλαη 

πξνζσξηλνχ θαη βξαρπρξφληνπ ραξαθηήξα, πνπ ζεκαίλεη φηη πξφζεζή ηνπο είλαη λα 

επηζηξέςνπλ ζηνλ ηφπν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο κέζα ζε ιίγεο κέξεο, εβδνκάδεο ή 

κήλεο. 

 Οη άλζξσπνη επηζθέπηνληαη ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο γηα ηνπξηζηηθνχο ιφγνπο, 

δειαδή γηα ιφγνπο άιινπο απφ εθείλνπο ηεο κφληκεο δηακνλήο ηνπο ή ηεο 

επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζήο ηνπο. 
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Οη Ζγνπκελάθεο θαη  Κξαβαξίηεο (2004:17) νξίδνπλ ηνλ ηνπξηζκφ σο ηελ 

πξφζθαηξε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ απφ ηνλ ηφπν ηεο κφληκεο δηακνλήο ηνπο ζε έλαλ 

άιινλ κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ αλαγθψλ ή επηζπκηψλ 

ηνπο, πνπ φκσο δελ είλαη πάληα αλάγθεο ή επηζπκίεο μεθνχξαζεο θαη αλαςπρήο, θαζψο 

θαη ε νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνζέιθπζε, ππνδνρή θαη θαιχηεξε δπλαηή 

εμππεξέηεζε απηψλ ησλ αλζξψπσλ. 

Ζ ηνπξηζηηθή εκπεηξία (Ζγνπκελάθεο & Κξαβαξίηεο, 2004:16) πνπ βηψλνπλ νη 

επηζθέπηεο ελφο πξννξηζκνχ είλαη ην ζχλνιν ελφο ηφπνπ απφ: 

 Γξαζηεξηφηεηεο. 

 Αγαζά. 

 Τπεξεζίεο. 

 Παξαγσγηθέο κνλάδεο. 

Οη παξάγνληεο πνπ παξαθηλνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έλα 

ηαμίδη είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη παξαηίζεληαη παξαθάησ (Ζγνπκελάθεο & Κξαβαξίηεο, 

2004:96): 

 Θέιγεηξα ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ (θπζηθά, θαηαζθεπαζκέλα, 

πνιηηηζηηθά, θνηλσληθά). 

 Δγθαηαζηάζεηο θαη ππεξεζίεο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. 

 Δπθνιία πξνζέγγηζεο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. 

 Κφζηνο ηνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ. 

Οπζηαζηηθά, ν ηαμηδηψηεο – ηνπξίζηαο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο 

ηνπ, δεηεί θαη αγνξάδεη έλα πιήζνο ππεξεζηψλ απφ δηάθνξεο επηρεηξήζεηο, πνπ 

ζπληζηνχλ απηφ πνπ θαιείηαη «ηνπξηζηηθή βηνκεραλία». Γειαδή, απφ επηρεηξεκαηηθήο 

πιεπξάο, ν ηνπξηζκφο είλαη ην ζχλνιν φισλ εθείλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο κεηαθνξάο, δηακνλήο, εμππεξέηεζεο, δηαηξνθήο, αλαςπρήο θαη 

δηαζθέδαζεο ζηνπο ηνπξίζηεο. 

Μάιηζηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, πνιιέο κειέηεο έρνπλ θαηαδείμεη φηη έλα 

αμηνζεκείσην πνζνζηφ ηνπξηζηψλ αλαδεηεί πνιηηηζηηθέο εκπεηξίεο φπσο επηζθέςεηο ζε 

αμηνζέαηα πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζπκκεηνρή ζε δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ φκσο δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ηξίπηπρν “ήιηνο, παξαιία θαη 
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ζάιαζζα”. Χζηφζν, ν  πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο δελ εμαληιείηαη κφλν ζε 

επηζθέςεηο ζε κνπζεία, πεξηνρέο κε ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ ή εθζέζεηο έξγσλ ηέρλεο, 

αιιά ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ θνπδίλα, ηε γαζηξνλνκία θαη ηηο γαζηξνλνκηθέο 

εκπεηξίεο.  Μία λέα κνξθή, ινηπφλ, πνιηηηζκηθήο εκπεηξίαο, ν γαζηρονομικός ηνπξηζκφο 

έρεη αλαδπζεί αλά ηνλ θφζκν. χκθσλα κε ηνλ Richards (2002), ε γαζηξνλνκία 

δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηνλ πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ επεηδή απηή “έρεη γίλεη κηα 

αμηνζεκείσηε πεγή ζρεκαηηζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο ζηε κεηακνληέξλα θνηλσλία”. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεηαη θαη απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Γαζηξνλνκηθνχ Σνπξηζκνχ, 

“επεηδή ην θαγεηφ θαη ην πνηφ εκπεξηέρνπλ φιεο ηηο πέληε αλζξψπηλεο αηζζήζεηο, 

πεξηζζφηεξν απνηππψλεηαη ζηε κλήκε καο έλα γεχκα παξά έλα κνπζείν”. 

Ο Scarpato (2002) αληηκεησπίδεη ηε γαζηξνλνκία σο έλα “κέζν ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

ηνπξηζκνχ” θαη σο κηα ζεκαληηθή δηέμνδν γηα πξννξηζκνχο πνπ επηδηψθνπλ λα 

αλαπηχμνπλ κηαο αλψηεξεο πνηφηεηαο ηνπξηζηηθά πξντφληα θαη εκπεηξίεο. Ο 

γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο έρεη αλαγλσξηζηεί σο έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ηαρέσο 

αλαπηπζζφκελεο αγνξάο ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ (Canadian Tourism Commission, 

2002). 

Οξηζκέλεο πξφζθαηεο κειέηεο επηβεβαηψλνπλ φηη έλαο απμαλφκελα ζεκαληηθφο 

αξηζκφο ηνπξηζηψλ αλαγλσξίδνπλ ην θαγεηφ σο ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ηαμηδησηηθήο 

εκπεηξίαο θαη πηζηεχνπλ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα έξρνληαη ζε επαθή κε ην θαγεηφ ηεο 

ρψξαο πνπ επηζθέπηνληαη, θαζψο έηζη θαηαλννχλ θαιχηεξα ηελ θνπιηνχξα ηεο 

(Bessiere, 1998, Cohen and Avieli, 2004, Long, 2003, Quan and Wang, 2003). 

 

3.1.2 Ζ παγθόζκηα ηνπξηζηηθή αγνξά 

Οη αξηζκνί, παξαθάησ, είλαη ελδεηθηηθνί ηνπ κεγέζνπο ηεο ζπκβνιήο ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία: 

 Σν 2006 νη παγθφζκηεο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο άγγημαλ ηα 842 εθαηνκκχξηα, 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 4,6% ζε ζρέζε κε ην 2005. 

 Σν 2007 παξνπζηάδεηαη σο ην ηέηαξην ζπλερφκελν έηνο ζηαζεξήο 

κεγέζπλζεο ηεο παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη 

ζπλνιηθά εππξνζάξκνζηε ζηηο πνηθίιεο θξίζεηο πνπ ελδερνκέλσο πξνθχπηνπλ.  

 Σν 2008 ήηαλ ην έηνο πνπ o παγθφζκηνο ηνπξηζκφο δέρηεθε ηζρπξφηαην 

πιήγκα απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη άξρηζε κηα αληίζηξνθε πνξεία 

πνπ ζπλερίζηεθε έσο θαη ην πξψην κηζφ ηνπ 2009.  

 Σν 2009 νη παγθφζκηεο αθίμεηο κεηψζεθαλ θαηά 4,2% ζε ζρέζε κε ην 

2008, θηάλνληαο ηα 880 εθαηνκκχξηα. 
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 Σν 2010 νη παγθφζκηεο αθίμεηο άγγημαλ ηα 940 εθαηνκκχξηα, 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 6,6% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

 Σν 2011 νη παγθφζκηεο αθίμεηο ζεκείσζαλ άλνδν θαηά 4,6% ζε ζρέζε 

κε ην 2010, θζάλνληαο ηα 983 εθαηνκκχξηα. 

 Σν 2012 ν ηνπξηζκφο ζπλέρηζε ηελ αλάθακςή ηνπ, μεπεξλψληαο γηα 

πξψηε θνξά ην θξάγκα ηνπ 1 δηζεθαηνκκπξίνπ ζηηο δηεζλείο αθίμεηο. 

Υξνληά κε λέν ηζηνξηθφ ξεθφξ αθίμεσλ θαη εληππσζηαθέο αλαθαηαηάμεηο ζηνλ 

ράξηε ησλ δεκνθηιέζηεξσλ πξννξηζκψλ ηνπ πιαλήηε ήηαλ ην 2014, ζχκθσλα κε ηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (World Tourism Organization – WTO).  

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ Βαξφκεηξνπ ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (ΠΟΣ), νη δηεζλείο αθίμεηο ηνπξηζηψλ ην 2014 άγγημαλ ην 

1.138.000.000, έλαληη ηνπ 1.087.000.000 ην 2013, ζεκεηψλνληαο έηζη αχμεζε 4,7% (51 

εθαη.) ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

Ο ηνπξηζκφο απέθεξε 7,6 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα (10% ηνπ παγθνζκίνπ 

GDP) θαη 277 εθαηνκκχξηα εξγαζίεο (1 ζηηο 11 εξγαζίεο) γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία 

ην 2014. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα πξφζθαηα ρξφληα έρνπλ δεη ηνλ ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ λα αλαπηχζζεηαη κε πην γξήγνξν ξπζκφ ζε ζρέζε κε ηελ επξχηεξε 

νηθνλνκία θαη άιινπο ζεκαληηθνχο ηνκείο καδί φπσο ε απηνθηλεηνβηνκεραλία, ε πγεία 

θαη νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. 

Σε κεγαιχηεξε άλνδν ζεκείσζε ε Ακεξηθή (7%) θαη αθνινχζεζαλ Αζία θαη 

Δηξεληθφο (5%), ελψ ε Δπξψπε (4%), ε Μέζε Αλαηνιή (4%) θαη ε Αθξηθή (2%) 

εληζρχζεθαλ ζε έλαλ ειαθξά πην κέηξην ξπζκφ.  

Ζ Δπξψπε (4%), ε πην επηζθέςηκε ήπεηξνο, κε πάλσ απφ ην ήκηζπ ησλ 

δηεζλψλ ηνπξηζηψλ ζηνλ θφζκν, θαηέγξαςε αχμεζε 22 εθαη. αθίμεσλ ην 2014, 

θζάλνληαο ζπλνιηθά ηα 588 εθαη. Ζ Βφξεηα Δπξψπε θαη ε Νφηηα θαη Μεζνγεηαθή 

νδήγεζαλ ηελ αλάπηπμε (7%), ελψ ηα απνηειέζκαηα ήηαλ πην κέηξηα ζηε Γπηηθή 

Δπξψπε (2%). Οη αθίμεηο ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε παξέκεηλαλ ζηάζηκεο 

(0%) κεηά απφ ηξία ρξφληα ηζρπξήο αλάπηπμεο. 

Μάιηζηα ε Διιάδα  βξίζθεηαη πξψηε ζηε ιίζηα ησλ ρσξψλ πνπ, ζχκθσλα κε 

ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, βνήζεζαλ ηνλ επξσπατθφ ηνπξηζκφ λα πεηχρεη 

αχμεζε 4% ζε ζχγθξηζε κε ην 2013, αθνινπζνχκελε απφ ηελ Πνξηνγαιία, ηελ Ηζπαλία 

θαη ηε Μάιηα, νη νπνίεο επίζεο ζεκείσζαλ πςειέο επηδφζεηο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο πεγέο πξνέιεπζεο ησλ ηαμηδησηψλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί 

πξψηα ε Κίλα, θαζψο απηή είλαη ε κεγαιχηεξε αγνξά εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ ζε 
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παγθφζκην επίπεδν απφ ην 2012. Απφ ηελ Κίλα ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

ηαμηδηψλ ζην εμσηεξηθφ απμήζεθε θαηά 11 εθαη., θζάλνληαο ζηα 109 εθαη. ην 2014.  

Μάιηζηα, νη Κηλέδνη ηνπξίζηεο αλέθαζελ ζπγθαηαιέγνληαλ αλάκεζα ζε απηνχο 

πνπ δαπαλνχλ ηα πεξηζζφηεξα ρξήκαηα (High – Spenders) θαη θπζηθά εμαίξεζε ζηηο 

ηδηαίηεξα δαπαλεξέο δηαθνπέο ηνπο δε ζα κπνξνχζε λα απνηειεί ε Διιάδα, καδί κε 

άιιεο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζηε ιίζηα πξνηίκεζήο ηνπο. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (World 

Tourism Organization – WTO), νη Κηλέδνη ηνπξίζηεο αλαδείρζεθαλ ην 2014 ζηνπο 

θνξπθαίνπο, ζε δαπάλεο, ηνπξίζηεο (“top of the top” high spenders), μνδεχνληαο ηα 

πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζηα ηαμίδηα ηνπο ζην εμσηεξηθφ, ζε ζρέζε κε ηνπο ηνπξίζηεο απφ 

άιιεο ρψξεο, κε ηηο ηαμηδησηηθέο δαπάλεο θάζε Κηλέδνπ λα αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε 

2.400 επξψ αλά ηαμίδη ζην εμσηεξηθφ. 

πγθεθξηκέλα, νη Κηλέδνη ηνπξίζηεο ην 2014 δαπάλεζαλ 165 δηζ. δνιάξηα 

(αχμεζε 28% ζε ζρέζε κε ην 2013 πνπ δαπαλήζεθαλ 129 δηζ. δνιάξηα) θαη 

αθνινπζνχλ νη Ακεξηθαλνί κε 112 δηζ. δνιάξηα (αχμεζε 7% ζε ζρέζε κε ην 2013), νη 

Γεξκαλνί κε 92 δηζ. δνιάξηα (αχμεζε 1% ζε ζρέζε κε ην 2013), νη Βξεηαλνί κε 58 δηζ. 

δνιάξηα (αχμεζε 4% ζε ζρέζε κε ην 2013) θαη νη Ρψζνη κε 50 δηζ. δνιάξηα (κείσζε 

6% ζε ζρέζε κε ην 2013), φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα 3.1. 
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Γηάγξακκα 3.1: Οη πέληε πξώηεο ρώξεο κε ηηο κεγαιύηεξεο ηαμηδησηηθέο δαπάλεο ζε 

παγθόζκην επίπεδν 

ΠΗΓΗ: WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO) 2015 

 

Οη παξάγνληεο πνπ ηνπο ειθχνπλ είλαη, κεηαμχ άιισλ, ν πνιηηηζκφο (68,64%), ε 

καθξά ηζηνξία (53%), ην θηιφμελν πεξηβάιινλ/θιίκα (48%), ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο 

(40%), ηα κνπζεία (22%). 

ε φ, ηη αθνξά ζην πξνθίι ησλ ηαμηδησηψλ, νη Κηλέδνη ρσξίδνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο: 
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1. Γθξνππ, φπνπ νη πεξηζζφηεξνη είλαη άλσ ησλ 46 εηψλ κε κεληαίν εηζφδεκα 

θάησ απφ 1.000 επξψ, ηαμηδεχνπλ ζην εμσηεξηθφ κία θνξά ζηε δσή ηνπο ή ην πνιχ κία 

θνξά θάζε 2 – 3 ρξφληα. 

2. Μεκνλσκέλνη ηνπξίζηεο, νη πεξηζζφηεξνη ησλ νπνίσλ (56,21%) είλαη ειηθίαο 

24 – 34 ρξνλψλ, αλχπαληξα ή άηεθλα δεπγάξηα κε κεληαίν εηζφδεκα πεξίπνπ 1.400 

επξψ. Δίλαη απηνί πνπ ηαμηδεχνπλ ζε Δπξψπε θαη Ακεξηθή κε κέζν φξν 6 – 8 εκέξεο, 

κία ή θαη πεξηζζφηεξεο θνξέο κέζα ζην έηνο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ αγνξά ηεο Ρσζίαο, απηή έραζε δχλακε ην 2014 (-6%), ελψ ε 

Βξαδηιία εμαθνινπζεί λα απμάλεηαη θαηά 2%, παξά ηελ αλαηίκεζε ηνπ δνιαξίνπ θαη ηελ 

επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

χκθσλα κε ην Παγθφζκην πκβνχιην Σαμηδηψλ θαη Σνπξηζκνχ (The World 

Travel & Tourism Council – WTTC): 

«Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 2015 ν ηνκέαο ησλ ηαμηδηψλ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ ζα ζπκβάιεη 

θαηά 7,8 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, δειαδή ζην 10% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ, ελψ ζα 

απαζρνιεί 284 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο, δειαδή ην 9,5% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

δηεζλψο», αλέθεξε ν πξφεδξνο ηνπ WTTC, Νηέηβηλη θφνπζηι. 

 

3.1.3 Ο ηνπξηζκόο ζηνλ ειιαδηθό ρώξν θαη ε δηαρξνληθή εμέιημή ηνπ 

Ζ Διιάδα απνηειεί αλακθηζβήηεηα θνξπθαίν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα ηφζν εμαηηίαο ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο πνπ έρεη λα επηδείμεη, φζν θαη 

εμαηηίαο ηνπ κεζνγεηαθνχ ηεο θιίκαηνο, ηνπ ήιηνπ θαη ηεο ζάιαζζαο. Δπίζεο, ε 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηεο Διιάδαο απνηειεί ίζσο ηνλ ζεκαληηθφηεξν θιάδν ζηελ 

νηθνλνκία ηεο. 

Οη αιινδαπνί ηνπξίζηεο απνηεινχλ ηνλ θχξην «πειάηε» γηα ηηο μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο καο, θαζψο πάλσ απφ ην 70% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δηαλπθηεξεχζεσλ ζηα δηάθνξα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

αιινδαπνχο. 

Ο αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέθηεθαλ ηελ Διιάδα απφ ην εμσηεξηθφ ην 

2014 έθηαζε ηα 24.482.630 απφ 19.551.958 ην 2013, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 

επεμεξγάζηεθε ην Ηλζηηηνχην ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

(ΗΝΔΣΔ),  (SETE Intelligence). 

Παξά ην θιίκα αβεβαηφηεηαο, φκσο, απφ ηηο ζπλερηδφκελεο δηαπξαγκαηεχζεηο 

κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ εηαίξσλ – δαλεηζηψλ, ήηαλ πνιινί απηνί πνπ ςήθηζαλ  

Διιάδα γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο θαη θέηνο, ην 2015. 

Αλαιπηηθά, ην πξψην επηάκελν (Ηαλνπάξηνο – Ηνχιηνο) ηνπ 2015, ν αξηζκφο ησλ 

αεξνπνξηθψλ αθίμεσλ απφ ην εμσηεξηθφ απμήζεθε θαηά 6,9% θαη δηακνξθψζεθε ζε 
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8.695.269 απφ 8.165.364 ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 2014, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

πνπ αλαθνίλσζε ν χλδεζκνο Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΔΣΔ).  

Δπίζεο, ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ – Ηνπλίνπ 2015 ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ απφ 

ην εμσηεξηθφ (αεξνπνξηθέο θαη νδηθέο αθίμεηο) απμήζεθε θαηά 20,8% θαη δηακνξθψζεθε 

ζηα 7.566.000, έλαληη 6.264.000 ην ίδην δηάζηεκα ηνπ 2014, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

πνπ αλαθνίλσζε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδαο. 

πγθεθξηκέλα, ην 2015, άλνδν εκθάληζαλ νη αθίμεηο απφ ηε Γεξκαλία θαη ηε 

Γαιιία θαηά 23,5% θαη 12,5% αληηζηνίρσο, θαζψο επίζεο θαη νη αθίμεηο απφ ηε 

Βξεηαλία θαηά 18%. 

Οη αθίμεηο απφ ηε Ρσζία κεηψζεθαλ θαηά 60,6% θαη δηακνξθψζεθαλ ζηνπο 

151.000 ηαμηδηψηεο, ελψ νη αθίμεηο απφ ηηο ΖΠΑ παξνπζίαζαλ αχμεζε θαηά 41,6% θαη 

δηακνξθψζεθαλ ζηνπο 287.000 ηαμηδηψηεο. 

χκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Διιελνακεξηθαληθνχ Σνπξηζηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, 

Γεψξγην Σξηβηδά, εθηηκάηαη φηη κε βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, ε αχμεζε ησλ αθίμεσλ 

απφ ηηο ΖΠΑ ζα θηλεζεί θέηνο ζε πνζνζηά κεηαμχ 15% θαη 20% ζε ζρέζε κε ην 2014. 

Καη φπσο θάλεθε, ράξε ζην «αδχλακν» επξψ νη αθίμεηο απφ ηηο ΖΠΑ θαη ηε 

Βξεηαλία βξέζεθαλ ζηα χςε ην θαινθαίξη, θαιχπηνληαο ηα θελά ησλ Ρψζσλ απφ ηελ 

πηψζε πνπ ζεκείσζε ην ξνχβιη. 

Σελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ – Ηνπλίνπ, ηα έζνδα (ηαμηδησηηθέο εηζπξάμεηο) 

εκθάληζαλ αχμεζε θαηά 8,2% ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2014 θαη 

δηακνξθψζεθαλ ζηα 4.122.000.000 επξψ. 

H αχμεζε ησλ ηαμηδησηηθψλ εηζπξάμεσλ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ 

αθίμεσλ θαηά 20,8%, θαζψο ε κέζε δαπάλε αλά ηαμίδη κεηψζεθε θαηά 10%. 

Οη εηζπξάμεηο απφ ηε Γεξκαλία απμήζεθαλ θαηά 18,1% θαη δηακνξθψζεθαλ ζηα 

653 εθαη. επξψ, ελψ νη εηζπξάμεηο απφ ηε Γαιιία απμήζεθαλ θαηά 21,2% θαη 

δηακνξθψζεθαλ ζηα 319 εθαη. επξψ. Δπίζεο, νη εηζπξάμεηο απφ ηε Βξεηαλία 

δηακνξθψζεθαλ ζηα 627 εθαη. επξψ, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 30,3%. 

Μείσζε θαηά 63,2% παξνπζίαζαλ νη εηζπξάμεηο απφ ηε Ρσζία, νη νπνίεο 

δηακνξθψζεθαλ ζηα 129 εθαη. επξψ, ελψ απηέο απφ ηηο ΖΠΑ απμήζεθαλ θαηά 32,9% 

θαη δηακνξθψζεθαλ ζηα 306 εθαη. επξψ. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα 3.1, παξαηίζεληαη νη αθίμεηο αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ 

ζηελ Διιάδα πνπ αθνξνχλ ζην πξψην εμάκελν ησλ εηψλ 2013, 2014 θαη 2015. 
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Πίλαθαο 3.1: Αθίμεηο ηνπξηζηώλ θαηά ην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ – Ηνπλίνπ, αλά εζληθόηεηα 

θαη αλά έηνο 

  ΔΣΟ 
ΔΘΝΗΚΟΣΖΣΑ 2013 2014 2015 
ΓΔΡΜΑΝΟΗ 700.400 713.800 881.500 
ΒΡΔΣΑΝΟΗ 519.800 695.600 820.500 
ΓΑΛΛΟΗ 358.000 412.100 463.500 
ΑΜΔΡΗΚΑΝΟΗ 166.100 202.700 286.900 
ΡΧΟΗ 337.100 382.500 150.600 
 

Πην θάησ, παξαηίζεληαη ηα δηαγξάκκαηα 3.2 – 3.4, γηα ηνπο πξψηνπο επηά κήλεο 

ησλ εηψλ 2013, 2014 θαη 2015 πνπ αθνξνχλ ζηε κέζε δαπάλε αλά ηνπξίζηα, αλά 

εζληθφηεηα, ζηε κέζε δαπάλε αλά ηνπξίζηα (αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο) θαη ζην ζχλνιν 

δαπαλψλ αλά ρψξα. 

ΜΔΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΝΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΖ ΚΑΣΑ ΣΟ ΓΗΑΣΖΜΑ 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - ΗΟΤΛΗΟΤ

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00 1.400,00

ΓΔΡΜΑΝΗΑ

ΒΡΔΣΑΝΗΑ

ΓΑΛΛΗΑ

ΡΧΗΑ

ΖΠΑ

ΜΔΖ ΓΑΠΑΝΖ (€)

2015

2014

2013

 

Γηάγξακκα 3.2: Μέζε δαπάλε αλά ηαμηδηώηε γηα ην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ – Ηνπιίνπ, αλά 

εζληθόηεηα θαη αλά έηνο 2013 / 2014 / 2015 

ΠΗΓΗ: ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 
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ΜΔΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΝΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΖ (€)
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Γηάγξακκα 3.3: Μέζε δαπάλε αλά ηαμηδηώηε ζηελ Διιάδα θαηά ην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ 

– Ηνπιίνπ, αλά έηνο 2013 / 2014 / 2015 

ΠΗΓΗ: ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 

 

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΑΝΑ ΥΧΡΑ (δηζ. €)
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Γηάγξακκα 3.4: ύλνιν δαπαλώλ αλά ρώξα πξνζέιεπζεο ζηελ Διιάδα θαηά ην 

δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ – Ηνπιίνπ, αλά έηνο 2013 / 2014 / 2015. 

ΠΗΓΗ: ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 

 

Αχμεζε φκσο παξνπζίαζαλ ηα ηνπξηζηηθά κεγέζε (ηνπξίζηεο απφ εμσηεξηθφ θαη 

έζνδα)  θαη ζηνπο βαζηθνχο αληαγσληζηέο ηεο Διιάδαο θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 

2015, ζηηο ρψξεο Ηζπαλία (+4,20%) θαη Κχπξν (+5,70%), κε εμαίξεζε ηελ Σνπξθία (-

2,25%) πνπ γηα πξψηε θνξά έπεηηα απφ αξθεηά ρξφληα ν αξηζκφο ησλ αθίμεσλ απφ ην 

εμσηεξηθφ εκθάληζε κείσζε. 



39 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ην δηάγξακκα πνπ αθνξά ζηηο αθίμεηο ησλ αιινδαπψλ 

ηνπξηζηψλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο, θαηά ην 

πξψην εμάκελν ηνπ 2015. 

 

ΑΦΗΞΔΗ (εθαη.) ΞΔΝΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΗΑΝ-ΗΟΤ 2015
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Γηάγξακκα 3.5: Αθίμεηο μέλσλ ηνπξηζηώλ ζηηο βαζηθέο αληαγσλίζηξηεο ρώξεο ηεο 

Μεζνγείνπ ην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ – Ηνπλίνπ 2015 

ΠΗΓΗ: ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΘΑ, ΘΠΑΝΘΚΟ ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΓΘΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΘΜΟ 

ΘΕΣ, ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΣΟΤΡΚΘΑ, ΣΑΣΘΣΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΣΗ 

ΚΤΠΡΘΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

 

ηελ θνξπθή ησλ πξνηηκήζεσλ γηα δηαθνπέο γηα έλα κέζν φξν πεξί ηηο 400.000 

Απζηξηαθψλ παξέκεηλε γηα αθφκα κία ζεδφλ ε Διιάδα. 

Σν γεγνλφο απηφ αληηθαηνπηξίζηεθε πιήξσο ζηηο καδηθέο θξαηήζεηο ησλ 

Απζηξηαθψλ γηα ηελ Διιάδα, κε ηηο πξνζθνξέο δηαθνπψλ απφ κέξνπο ηνπ νκίινπ TUI 

έσο ηνλ Οθηψβξην, λα έρνπλ εμαληιεζεί. 

Δπηπξφζζεηα, ζηελ πξψηε ζέζε ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ησλ Πνισλψλ 

ζπλαληάηαη θαη πάιη ε Διιάδα σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Πνισλψλ Σνπξηζηηθψλ Πξαθηφξσλ  (Tour Operators) «PZOT». 

χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηε Βαξζνβία, θέηνο είλαη 

εθηθηφ ν αξηζκφο ησλ Πνισλψλ ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα λα ππεξβεί ηνπο 600.000, απφ 

588.000 ην 2014. 

ε αξηζκφ ξεθφξ αλακέλεηαη λα θζάζνπλ γηα ην 2015 θαη νη αθίμεηο ηνπξηζηψλ 

απφ ηηο γείηνλεο ρψξεο, Βνπιγαξία θαη  Σνπξθία ζηε ρψξα καο, εθηνμεχνληαο έηζη θαη 

ηηο νδηθέο αθίμεηο ζε επίπεδα άλσ ησλ 10 εθαη.  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ Σνπξηζκνχ ηεο Βνπιγαξίαο, νη αθίμεηο 

ησλ επηζθεπηψλ απφ ηε γεηηνληθή ρψξα ζηελ Διιάδα γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο 

απμήζεθαλ θαηά 18,7% ζε ζρέζε κε ην ίδην δηάζηεκα πέξπζη, αγγίδνληαο ηηο 450.000 

θαη αλ δηαηεξεζεί ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ, αλακέλεηαη λα μεπεξάζνπλ 

ζπλνιηθά ηηο 1 εθαη. αθίμεηο. 
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Σηο 1 εθαη. αθίμεηο, φκσο, αλακέλεηαη λα θηάζνπλ θαη νη πξνεξρφκελνη απφ ηε 

γεηηνληθή Σνπξθία ηνπξίζηεο. 

ηελ ρψξα καο, παξά ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αζηάζεηα πνπ ραξαθηήξηζαλ 

ηε θεηηλή ρξνληά, ππάξρεη ε αηζηνδνμία φηη νη δηεζλείο αθίμεηο ζα αλέιζνπλ ζηα 26 εθαη. 

απφ 24 εθαη. ην 2014 θαη 20 εθαη. ην 2013, μεπεξλψληαο ηελ πξφβιεςε ηνπ πλδέζκνπ 

Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΔΣΔ) γηα 25 εθαη., κε ηα έζνδα λα αγγίδνπλ ηα 

14,5 δηζ. επξψ, απφ 13,5 δηζ. επξψ πέξπζη θαη 12 δηο. επξψ ην 2013, φπσο θαίλεηαη 

θαη ζην δηάγξακκα 3.3. 
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Γηάγξακκα 3.6: Έζνδα θαη αθίμεηο πξνεξρόκελα από ηνπο αιινδαπνύο ηνπξίζηεο ηεο 

Διιάδαο θαηά ηα έηε 2013 – 2014 – 2015. 

 

- Βφξεηα Διιάδα 

ζνλ αθνξά ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά ηεο Βνξείνπ Διιάδνο, πέξα απφ ηηο 

εζληθφηεηεο πνπ ζπληζηνχλ θιαζηθέο θαη δηαρξνληθέο αμίεο, έξβνη, Βνχιγαξνη, 

θνπηαλνί θαη Ρνπκάλνη, ιίγνη Σνχξθνη θαη θαλδηλαβνί είλαη νη εζληθφηεηεο πνπ, φπσο 

θάλεθε, έζσζαλ ηε θεηηλή «παξηίδα» ζηνλ ηνπξηζκφ ησλ πεξηνρψλ ηεο. 

Ζ Υαιθηδηθή, ζπγθεθξηκέλα, πνπ καο ελδηαθέξεη ζηελ παξνχζα κειέηε θαη 

αλαδείρηεθε πέκπηνο θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο πξννξηζκφο γηα ηνλ επηέκβξην απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Trivago, δέρηεθε θέηνο Γεξκαλνχο, Απζηξηαθνχο, Άγγινπο, Βέιγνπο, 

Γάιινπο, ιηγφηεξνπο Ρψζνπο ζπγθξηηηθά κε πέξπζη, πιήζνο απφ έξβνπο, 

Βνχιγαξνπο, θνπηαλνχο, Ρνπκάλνπο, ππήξμαλ θαη ιίγνη Σνχξθνη, Ηηαινί θαη 

Ακεξηθάλνη νη νπνίνη ήηαλ βέβαηα κεκνλσκέλνη πειάηεο. 
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- Υαιθηδηθή 

Απφ ην 2013 ε Υαιθηδηθή βηψλεη ηνπξηζηηθέο ζεδφλ πνπ ζπκίδνπλ έλδνμεο, 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, κε ηνλ νδηθφ ηνπξηζκφ λα ζεκεηψλεη άλνδν θαη ηηο πηήζεηο λα 

θέξλνπλ εζληθφηεηεο πέξα ησλ ζπλήζσλ ψζηε λα αλαθαιχςνπλ ηε γνεηεία ηνπ 

ηξίπηπρνπ „‟Θάιαζζα – Ήιηνο – Παξαιία‟‟. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη φηη: 

 Γέρεηαη θαηά κέζν φξν έλα εθαηνκκχξην ηνπξίζηεο, πνπ 

αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ ζην 4% - 5% ηνπ ζπλφινπ ηνπ εηζεξρφκελνπ 

ηνπξηζκνχ ηεο Διιάδαο. 

 Έρεη δπλακηθφηεηα πεξίπνπ 80.000 θιηλψλ ζε μελνδνρεία, 

ελνηθηαδφκελα δσκάηηα θαη θάκπηλγθ. 

 Απφ ηηο 160 εκέξεο πνπ δηαξθεί επίζεκα ε ζεδφλ, είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα πεξηζζφηεξα θαηαιχκαηα εκθαλίδνπλ πιεξφηεηα 

ηηο 130 – 140 κέξεο. 

 Βαζηθέο αγνξέο ζπληζηνχλ ε Γεξκαλία, ε Μεγάιε Βξεηαλία, ηα 

Βαιθάληα. 

 Αλαδπφκελεο αγνξέο απνηεινχλ ην Βέιγην, ε Σνπξθία, ε Ηηαιία 

θαη νη Ζ.Π.Α. 

 Αξρίδνπλ λα εθιείπνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν νη αγνξέο ηεο 

Ρσζίαο θαη ηεο Οπθξαλίαο. 

 Πξνβάιιεη ην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ, ηα ηζηνξηθά θαη 

ζξεζθεπηηθά ηεο κλεκεία, ηελ πνιηηηζηηθή ηεο παξάδνζε θαη ηα ηνπηθά 

ηεο πξντφληα σο πφιν έιμεο επηζθεπηψλ. 

Βεβαίσο, ε άλνδνο απηή, πνπ ζεκεηψλεηαη ζηαδηαθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ 

ηνπξηζηηθή θίλεζε ηεο Υαιθηδηθήο θαη έρνπλ ζπκβάιιεη βεβαίσο πνηθίιεο αγνξέο 

εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ, νθείιεηαη θαη ζηελ πξνψζεζε απφ κέξνπο ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ Σνπηθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ. 

Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο απνηειεί ηκήκα ησλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, νη 

νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ χπαξμε ελφο εηδηθνχ θηλήηξνπ ζηε δήηεζε θαη απφ ηελ 

αλάπηπμε κηαο αληίζηνηρεο εηδηθήο ππνδνκήο (πξνζθνξάο). Με ηνλ ελαιιαθηηθφ 

ηνπξηζκφ (alternative tourism), νη άλζξσπνη αλαδεηνχλ έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν 
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δηαθνπψλ, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηνπηθήο θνπιηνχξαο, ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο αιιά θαη κε ηελ απνθπγή 

ηεο ρξήζεο ππεξεζηψλ νξγαλσκέλνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ (Σζάξηαο, 1995). 

πγθεληξσηηθά, νη ζεκαηηθνί άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε 

πξνψζεζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ είλαη νη ελλέα παξαθάησ: 

1. Ήιηνο θαη Θάιαζζα (Sea & Sun tourism) 

2. Πνιηηηζηηθφο Σνπξηζκφο (Culture tourism) 

3. Θαιάζζηνο Σνπξηζκφο (Sea tourism) 

4. Πεξηεγεηηθφο Σνπξηζκφο (Excursion tourism) 

5. Σνπξηζκφο Τγείαο θαη Δπεμίαο (Wellness tourism) 

6. Θξεζθεπηηθφο Σνπξηζκφο (Religion tourism) 

7. Γαζηξνλνκία (Gastronomy tourism) 

8. πλεδξηαθφο Σνπξηζκφο (Congress tourism) 

9. Σνπξηζκφο Πφιεσλ (Urban tourism) 

 

3.2 Οξηζκόο ηεο Αγνξάο ησλ Boutique Ξελνδνρείσλ θαη Αλάιπζε ηεο 

Γνκήο ηεο 

 

3.2.1 ύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ boutique μελνδνρείσλ, πνπ ζπληζηά ππνθιάδν ηνπ 

μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ, ηεο βηνκεραλίαο ηεο θηινμελίαο έρεη γίλεη κία απφ ηηο πην 

δεκνθηιείο ηάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ θαη έρεη αλαρζεί ζε παγθφζκην θαηλφκελν. 

Έλα boutique μελνδνρείν πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ιεμηθφ Webster σο “έλα κηθξφ, κεο ηε 

κφδα, εηδηθφ καγαδί ή επηρείξεζε” θαη ν φξνο έρεη εθαξκνζηεί ζε εηδηθά μελνδνρεία. 

Καζψο ρξεζηκνπνηείηαη ειεχζεξα ζηα media, δελ ππάξρεη θνηλψο ζπκθσλεκέλνο 

νξηζκφο ηνπ “boutique μελνδνρείνπ”. 

ηα πξφζθαηα ρξφληα, δηάθνξνη ζπγγξαθείο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηη ζπληζηά έλα boutique μελνδνρείν.  
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Σα boutique μελνδνρεία πξσηνεκθαλίζηεθαλ ην 1981 κε ην “Blakes Hotel” ηεο 

Anouska Hempel ζην Λνλδίλν, ην “Morgans Hotel” ηνπ Ian Schrager ζηε Νέα Τφξθε, ην 

“Bedford Hotel” ζην αλ Φξαλζίζθν, ηελ πξψηε ηδηνθηεζία ηνπ Restaurant Group. Απηά 

ηα πξψηκα boutique μελνδνρεία ήηαλ ζπρλά ζεκαηηθά θαη θαζέλα παξείρε κία κνλαδηθή 

εκπεηξία.  

Έθηνηε έρεη θαηαγξαθεί ε ζπλερήο επέθηαζε απηνχ ηνπ ηχπνπ μελνδνρείσλ θαη 

ε αλάδεημή ηνπ ζε αμηνζεκείσην ηνκέα ηεο αγνξάο ηεο δηακνλήο σο ζπλέπεηα ηεο 

ξαγδαίαο αλέιημεο κηαο λέαο γεληάο πειαηψλ πνπ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αλαδεηνχλ 

κνλαδηθέο εκπεηξίεο θαη πξνζσπνπνηεκέλε εμππεξέηεζε ελ αληηζέζεη κε φ, ηη 

πξνζθέξνπλ ηα ζπκβαηηθά, κεγαιχηεξα ζε κέγεζνο θαη ηππνπνηεκέλα μελνδνρεία. 

 

3.2.2 Αλάιπζε ηνπ θιάδνπ ησλ boutique μελνδνρείσλ  θαη νξηζκόο ηεο 

αγνξάο 

Σα boutique μελνδνρεία είλαη κηθξέο επηρεηξήζεηο θηινμελίαο πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο ζε έλαλ κηθξφ αξηζκφ ηνπξηζηψλ, κε έλαλ κηθξφ αξηζκφ δσκαηίσλ θαη κε 

πξνζθνξά εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ.  

Ο θχξηνο ζθνπφο απηνχ ηνπ ηχπνπ μελνδνρείσλ είλαη λα θάλνπλ ηνλ επηζθέπηε - 

ηνπξίζηα λα ληψζεη ζαλ λα βξίζθεηαη ζην ζπίηη ηνπ δεκηνπξγψληαο κηα δεζηή θαη θηιηθή 

αηκφζθαηξα κεο ην μελνδνρείν. ιεο νη αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ / θηινμελνπκέλσλ 

εμππεξεηνχληαη κε ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε. 

Σα boutique μελνδνρεία ζπληζηνχλ αλακθηζβήηεηα έλα ζπλερψο εμειηζζφκελν 

ηκήκα ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο θαη κπνξεί λα είλαη ηζηνξηθά ή κνληέξλα, 

πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ηελ νηθνγέλεηα ή πξνο ηνπο ελήιηθεο (δεπγάξηα), έληνλα 

ζεκαηηθά ή εηεξφθιεηα.  

Μάιηζηα, κφιηο μεθάζαξα αλαγλσξίζηεθαλ σο αλεμάξηεηα μελνδνρεία κε 

ιηγφηεξα απφ 100 δσκάηηα, γλσζηέο εηαηξείεο (brands) άξρηζαλ λα πηνζεηνχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζε κηα πξνζπάζεηα λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ απμαλφκελε δήηεζε 

αλάκεζα ζηνπο ηαμηδηψηεο γηα έλα δηαθνξνπνηεκέλν ηαμίδη ή εκπεηξία ηξφπνπ δσήο 

(lifestyle). 

Ζ ηδέα ησλ boutique μελνδνρείσλ έρεη εμειηρζεί πεξαηηέξσ κε ηελ είζνδν ησλ 

επσλπκηψλ (brands) αιπζίδσλ φπσο Edition απφ Marriott International, W, Aloft θαη 
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Element απφ Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Indigo απφ 

InterContinental Hotels Group, θαη Andaz απφ Hyatt Hotels Corporation.  

ρεηηδφκελα θπξίσο κε ηνλ φξν “ηξφπνο δσήο” (“lifestyle”), απηά ηα μελνδνρεία 

παξέρνπλ ηελ ίδηα κνλαδηθή εκπεηξία φπσο ηα απζεληηθά boutique μελνδνρεία φκσο 

ηείλνπλ λα είλαη κεγαιχηεξα θαη πεξηζζφηεξν ηππνπνηεκέλα. 

Σα boutique μελνδνρεία έρνπλ πξνρσξήζεη έλα βήκα παξαπέξα θαη έρνπλ 

δηαθνξνπνηεζεί κεηαηνπίδνληαο ην θέληξν βάξνο ηνπο απφ κία ηππνπνηεκέλε ζε κηα 

ζηεξηδφκελε ζηελ πξνζσπηθφηεηα πξνζθνξά.  

Δίλαη μελνδνρεία κνλαδηθά, ηδηνθηεζίεο πνπ θηινμελνχλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

ηαμηδηψηε κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν ελδηαθεξφλησλ.  

ε πξφζθαηεο κειέηεο, εξεπλεηέο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ McIntosh θαη Siggs 

(2005) θαη Aggett (2007), αλαγλψξηζαλ ηηο ζπλεηζθνξέο: 

 ηεο ηνπνζεζίαο,  

 ηεο πνηφηεηαο,  

 ηεο πξνζσπνπνηεκέλεο εμππεξέηεζεο, θαη  

 ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ μελνδνρείνπ  

σο ζεκαληηθέο γηα ηνπο επηζθέπηεο ησλ boutique μελνδνρείσλ. 

Σα boutique μελνδνρεία έρνπλ σο ζηφρν αλζξψπνπο κε δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη 

κε ξνπή πξνο ην ζηπι. Οη πειάηεο επηζπκνχλ άλεζε, πνηφηεηα θαη ραξαθηήξα. Ζ 

εμππεξέηεζε είλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο θαη νη πειάηεο πεξηκέλνπλ λα γλσξίδνπλ νη 

ππάιιεινη ηα νλφκαηά ηνπο, ηελ αγαπεκέλε ηνπο πνηθηιία θξαζηνχ θαη εάλ πξνηηκνχλ 

ζεληφληα απφ βακβάθη ή κεηάμη. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ, σο έλα αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα, 

ηα  “Joie de Vivre” μελνδνρεία, κε έδξα ζηελ Καιηθφξληα, ε πξνζσπηθφηεηα ησλ 

νπνίσλ “ρηίδεηαη” γχξσ απφ κία νκάδα αλαγλσζηψλ ελφο εηδηθνχ πεξηνδηθνχ, φπσο ηνπ 

Rolling Stones γηα ην μελνδνρείν “Phoenix” θαη ηνπ The New Yorker γηα ην μελνδνρείν 

“Rex”, απφ ηα νπνία θαη ηα δχν βξίζθνληαη ζην αλ Φξαλζίζθν. 

Δπίζεο, νη θηιαλαγλψζηεο αγαπνχλ ην “Library Hotel”, ζηε Νέα Τφξθε, ην νπνίν 

απνηειεί πξννξηζκφ απφ κφλν ηνπ. Μία επίζθεςε ζηνλ πέκπην φξνθν κεηαθέξεη ηνπο 

επηζθέπηεο κεο ηνλ θφζκν ησλ επηζηεκψλ. ια ηα δσκάηηα είλαη εμνπιηζκέλα κε βηβιία 

θαη ζηνιίδηα. 
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Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ boutique μελνδνρείσλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 Δίλαη επηρεηξήζεηο φπνπ εηιηθξηλείο ζρέζεηο αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ πειαηψλ. ηα πεξηζζφηεξα boutique μελνδνρεία ην 

πξνζσπηθφ γλσξίδεη ηνλ πειάηε κε ην κηθξφ ηνπ φλνκα γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη 

άλεζε θαη νηθεηφηεηα. 

 Έρνπλ κηα δηαθξηηή απζεληηθή αηκφζθαηξα. 

 Έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεηηνληάο / πεξηβάιινληνο φπνπ θαη 

βξίζθνληαη. 

 Έρνπλ επαλέιζεη ζηνλ ηνπξηζκφ κέζσ ηεο αλαθαίληζεο ηζηνξηθψλ 

θηηξίσλ. 

 Έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ηδαληθά ψζηε λα είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηεο γεηηνληάο. 

 Καζηεξψλνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ηάζε ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

 Γλσξίδνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο θαη είλαη ηθαλά λα αληαπνθξίλνληαη άκεζα 

ζηηο αλάγθεο ηνπο. 

 Έρνπλ θνπδίλα φπνπ ην κελνχ ζπλαληά ηηο επηζπκίεο ησλ πειαηψλ θαη 

πεξηέρεη ηνπηθή θνπδίλα. 

 Κάλνπλ ηνπο ηνπξίζηεο λα ληψζνπλ ηδηαίηεξνη παξέρνληαο 

εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο (services). 

 Λακβάλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε σο πξνηεξαηφηεηα, θαζψο  ν 

ηθαλνπνηεκέλνο ηνπξίζηαο πνπ αθήλεη ηελ επηρείξεζε φρη κφλν ηε δηαθεκίδεη 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ αιιά επίζεο επηζπκεί λα κέλεη ζην ίδην μελνδνρείν θάζε 

ρξφλν. 

 Παξέρνπλ απζεληηθέο πνιηηηζηηθέο ή ηζηνξηθέο εκπεηξίεο θαη 

ελδηαθέξνπζεο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο. Σα μελνδνρεία απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη 

κνλαδηθά. 

 Σν design είλαη έλα πξνζδηνξηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ boutique 

μελνδνρείσλ. Οη Lim θαη Endean (2009) ζεκείσζαλ φηη ελψ νη πεξηζζφηεξνη 

πειάηεο ηνπ boutique μελνδνρείνπ είραλ αλάκηθηα ζπλαηζζήκαηα αλαθνξηθά κε 

ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ίδησλ ησλ θηηξίσλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εζσηεξηθνχ 

design ήηαλ ζεκαληηθά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εκπεηξίαο πνπ πξνζθέξεη ην 

boutique μελνδνρείν. 
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Απηνί είλαη νη θχξηνη ιφγνη πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ φξν “boutique μελνδνρείν” θαη 

πνπ θάλνπλ ηνπο πειάηεο ελφο μελνδνρείνπ λα ζέινπλ λα επηζηξέςνπλ ζ‟ απηφ ή λα 

ζεσξνχλ φηη αμίδεη λα ην ζπδεηήζνπλ κε έλαλ θίιν ηνπο. 

 

3.2.3 Οη ηάζεηο ζηελ αγνξά ησλ boutique μελνδνρείσλ 

Ο ηνκέαο ησλ μελνδνρείσλ έρεη γίλεη εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθφο θαη νη αθφινπζεο 

πέληε ηάζεηο-θιεηδηά, πνπ εθαξκφδνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηα κεκνλσκέλα, boutique 

μελνδνρεία, έρνπλ αλαπηπρζεί: 

1. Αλάζεζε ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ άπηνληαη 

ησλ επηζηηηζηηθψλ ηκεκάησλ (Food & Beverage) ηνπ μελνδνρείνπ. 

Δμσηεξηθή αλάζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαγεηνχ θαη πνηνχ θαη 

ζπλεξγαζίεο κε θεκηζκέλνπο ζεθ θαη κπάξκαλ (bartenders) έρνπλ σο 

απνηέιεζκα: 

 Παξαγσγή πςειψλ εζφδσλ. 

 Γσξεάλ δηαθήκηζε.  

 Δπηπξφζζεηνη πειάηεο παξαθηλνχκελνη απφ ηε θήκε ησλ ζεθ θαη ησλ 

κπάξκαλ.  

 

2. Ηδησηηθή ιέζρε – Πξφγξακκα πξνλνκίσλ 

Σα πξνγξάκκαηα κέινπο, ζηα νπνία ελέρεη ε έλλνηα ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη 

ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο, πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ ππνρσξήζεηο 

θαηά ηελ άθημε (check in), εηδηθέο ηηκέο, απνθιεηζηηθή απνζηνιή αιιεινγξαθίαο 

δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ θαη πξνεηδνπνηήζεσλ γηα δηαθφξσλ ηχπνπ εθδειψζεηο θαη 

πξνζθνξέο. 

Σα δεδνκέλα ησλ πειαηψλ θαηαρσξνχληαη ζε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη 

πθίζηαληαη αλάιπζε. Οη μελνδφρνη γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηθαλνί λα 

πξνβιέπνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ πειαηψλ, ηηο αλάγθεο ηνπο ή ηα “ζέισ” ηνπο. 

3. Απζεληηθφηεηα 

Σα boutique μελνδνρεία ζηεγάδνληαη θπξίσο ζε ηξνπνπνηεκέλα ηζηνξηθά ή 

ελδηαθέξνληα θηίξηα. Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε νκάδα 

μελνδνρείσλ Malmaison πνπ εζηηάδεη ζηε κεηαηξνπή ππαξρφλησλ θηηξίσλ 

αξρηηεθηνληθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ραξαθηήξα ζε πςειήο πνηφηεηαο boutique 
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μελνδνρεία κε έκθαζε ζην ηνπηθφ, επνρηαθφ θαγεηφ θαη ην θξαζί, φπσο ε 

ηξνπνπνηεκέλε θπιαθή Malmaison Oxford. 

4. Πξνζηηή Πνιπηέιεηα 

Δπσλπκίεο φπσο Citizen M, Yotel, Standard BY Andre Balazs, Aloft by 

Starwood, Ace Hotels θαη ε λέα επσλπκία, Z Hotels παξνπζηάδνπλ ηελ επφκελε 

γεληά boutique μελνδνρείσλ κε ηδηαίηεξν ζρεδηαζκφ θαη κία κνλαδηθή, απζεληηθή 

εκπεηξία γηα ηνλ θηινμελνχκελν ζε κηα πξνζηηή ηηκή γηα απηφλνκνπο (individual) 

πειάηεο.  

5.  Οη βαζηθέο κεηαθξάζεηο ζε δηάθνξεο γιψζζεο ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ην 

πξνζσπηθφ πνπ έρεη σο κεηξηθή ηνπ γιψζζα απηή ησλ επηζθεπηψλ είλαη πξν-

απαηηνχκελα ψζηε λα επηηχρνπκε θαη λα δηαζθαιίζνπκε ηε κνλαδηθφηεηα ηεο 

εκπεηξίαο ηνπ επηζθέπηε ζην μελνδνρείν καο. 

 

3.2.4 Πξνζθνξά 

Ο θιάδνο ησλ boutique μελνδνρείσλ, αθξηβψο φπσο νξίζηεθε παξαπάλσ, 

μεθεχγνληαο απφ ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ ππφ ηε κνξθή ησλ πνιπηειψλ, πέληε 

αζηέξσλ (5*) μελνδνρείσλ, ραξαθηεξίδεηαη σο εχθνια πξνζβάζηκνο, δειαδή απφ 

ρακειά εκπφδηα εηζφδνπ, ηνπιάρηζηνλ ζε φ, ηη αθνξά ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Απηφ 

δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα, ηειεπηαία, πξνσζνχληαη κε ηδηαίηεξε 

ζέξκε ηα ζεκαηηθά μελνδνρεία πνπ είλαη ηθαλά λα πξνζθέξνπλ μερσξηζηέο, απζεληηθέο 

εκπεηξίεο ζηνπο επηζθέπηεο, ρξεκαηνδνηνχληαη απφ δηάθνξα πξνγξάκκαηα 

νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο θαη πιένλ έρεη απινπζηεπζεί ε δηαδηθαζία αδεηνδνηήζεσλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. 

 

3.2.5 Παξάγνληεο δηακόξθσζεο δήηεζεο 

Ζ δήηεζε φζνλ αθνξά ζηε δηακνλή ζε boutique μελνδνρεία επεξεάδεηαη απφ ηηο 

εθάζηνηε, επηθξαηνχζεο ηάζεηο ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά πνπ ππαγνξεχνπλ ή 

απνηξέπνπλ ηε ζηξνθή ζε εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο θαηαιχκαηα πνπ πξνσζνχλ θαη 

πξνβάιινπλ ηελ απζεληηθφηεηα , απφ ηελ αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο ελφο ηαμηδηνχ θαη 

ηεο δηακνλήο πνπ πξνθχπηεη θαη‟ επέθηαζε θαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

επίδνμσλ ηαμηδησηψλ. 
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ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε δήηεζε, ζε παγθφζκηα θιίκαθα, γηα ηηο 

δχν βαζηθέο αγνξέο πξνζθνξάο boutique μελνδνρείσλ, Μεγάιε Βξεηαλία θαη Ζ.Π.Α. 

πνπ ππήξμαλ πξσηεξγάηξηεο, έρεη δηακνξθσζεί σο εμήο κέρξη ηψξα.  

χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα HotelNewsNow.com, ηα boutique μελνδνρεία ηνπ 

Λνλδίλνπ έρνπλ βηψζεη κηα ζηαζεξή αλάπηπμε απφ ην 2004 αθφκα θαη ελ κέζσ ηεο 

χθεζεο κε ηε δηακνλή ζε απηά λα έρεη απμεζεί απφ ην 2004 κέρξη ην 2007,  

ζεκεηψλνληαο άλνδν απφ 74% ην 2004 ζε ζρεδφλ 80% ην 2007. Σν 2008 ν ηνκέαο 

εκθάληζε κηα πηψζε πίζσ ζηα επίπεδα ηνπ 2005, φκσο ην 2009 θαη ην 2010 ηα 

επίπεδα δηακνλήο αλήιζαλ ζε πνζνζηά 75% θαη 77%, αληίζηνηρα θαη  ηα έζνδα αλά 

δηαζέζηκν δσκάηην ζε 180 επξψ θαη 203 επξψ, ην 2009 θαη ην 2010, αληηζηνίρσο. 

Δπίζεο, ζπγθξηηηθή κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο ΖΠΑ, κεηαμχ 1995 θαη 

2000, έδεημε φηη ε αχμεζε ηεο δήηεζεο ζηα boutique μελνδνρεία ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 

14% εηεζίσο, έλαληη 4% γηα ηα θιαζζηθνχ ηχπνπ αθξηβά μελνδνρεία, κε ηελ πιεξφηεηά 

ηνπο ην 2000 λα αγγίδεη ην 74%, αθήλνληαο πίζσ ηα θιαζζηθνχ ηχπνπ μελνδνρεία, ηε 

κέζε δηαζέζηκε ηηκή λα είλαη 210 $, έλαληη ησλ 150 $ πνπ ίζρπε γηα ηα θιαζζηθνχ ηχπνπ 

μελνδνρεία θαη ηα έζνδα αλά δηαζέζηκν δσκάηην λα είλαη θαηά 42 $ πεξηζζφηεξα. 

 

3.2.6 Δπίινγνο 

Ο ηνκέαο ησλ boutique μελνδνρείσλ ζα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεηαη ζην κέιινλ, 

θπξίσο ζηε κνξθή θαη ησλ δχν, σο μελνδνρεία εκπεηξίαο δσήο (lifestyle), ππφ ηελ 

ηδηνθηεζία θαη ηε ιεηηνπξγία γλσζηψλ αιπζίδσλ μελνδνρείσλ κε ζθνπφ λα δηεηζδχνπλ 

ζηηο αγνξέο κε πςειά εκπφδηα εηζφδνπ, φπσο ην Λνλδίλν θαη ε Νέα Τφξθε, θαη σο 

ζεκαηηθά μελνδνρεία γηα φζνπο επηζπκνχλ λα βηψζνπλ κνλαδηθέο εκπεηξίεο . 

Σα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ θιάδνπ είλαη ε θαηλνηνκία, ε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε αλάιεςε θηλδχλνπ. Καζψο πξνρσξνχκε πξνο ην κέιινλ, νη 

ηδηνθηήηεο ησλ boutique μελνδνρείσλ ρξεηάδεηαη λα αζπαζηνχλ ην ίδην θξέζθν ζθεπηηθφ 

πνπ ράξηζε ζηα boutiques ηε θήκε ηνπο 20 ρξφληα πξηλ. Σν θιεηδί γηα ηελ θαηλνηνκία 

είλαη λα δεκηνπξγήζεηο ηάζεηο φρη λα ηηο αθνινπζήζεηο. Δπηβάιιεηαη ε δεκηνπξγία κηαο 

νινθιεξσκέλεο εκπεηξίαο γχξσ απφ έλα “ζηελά” πξνζδηνξηζκέλν ζέκα. 

Με ζθνπφ νη επηρεηξήζεηο λα ζπλερίζνπλ επηηπρψο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο ζε έλα 

πεξηβάιινλ φπνπ ν αληαγσληζκφο απμάλεηαη ηαρέσο, είλαη απαξαίηεην λα απμήζνπλ 

ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο θαη ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπο, λα απμήζνπλ ηελ πνηθηιία, ηελ παξαγσγή αγαζψλ ηα νπνία ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, λα θαηαλννχλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ 
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πειαηψλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ πςειή ηερλνινγία, λα πξνζηαηεχνπλ θαη λα 

απμάλνπλ ηα κεξίδηα ηεο αγνξάο πνπ θαηέρνπλ θαη ηέινο λα εηζέξρνληαη ζε λέεο 

αγνξέο. 

 

3.3 Οξηζκόο ηεο Αγνξάο ηνπ Γαζηξνλνκηθνύ Σνπξηζκνύ θαη Αλάιπζε ηεο 

Γνκήο ηεο  

 

3.3.1 Αλάιπζε ηνπ θιάδνπ ηνπ γαζηξνλνκηθνύ ηνπξηζκνύ  θαη νξηζκόο 

ηεο αγνξάο 

Gastronomy ζηα αγγιηθά, la gastronomie ζηα γαιιηθά, gastronomia ζηα 

ηζπαληθά θαη ζηα ηηαιηθά, ιέμε ειιεληθή, απφ ην γαζηήξ (=θνηιηά) θαη λφκνο (=γλψζε). 

Γαζηξνλνκία είλαη ην ζχλνιν ησλ γλψζεσλ θαη απνηειεζκάησλ ηα νπνία πεγάδνπλ 

απφ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε θχζε. 

Με ηνλ φξν Γαζηξνλνκία, λνείηαη ε ηέρλε ηεο παξαζθεπήο θαινχ θαη λφζηηκνπ 

θαγεηνχ (ΔΣΔ, 2010). 

χκθσλα κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Γαζηξνλνκηθνχ Σνπξηζκνχ κε ηνλ φξν 

γαζηρονομικός ηοσριζμός λνείηαη ε αλαδήηεζε θαη ε απφιαπζε κνλαδηθψλ θαη 

αμηνκλεκφλεπησλ εκπεηξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαγεηφ θαη ην πνηφ, ηφζν καθξηά 

φζν θαη θνληά (ICTA, 2007).  

Ζ Γαζηξνλνκία είλαη ε ηέρλε ηεο επηινγήο, ηεο εηνηκαζίαο, ηνπ ζεξβηξίζκαηνο 

θαη ηεο απφιαπζεο ηνπ θαγεηνχ. Μέζα απφ ηνπο αηψλεο, κάιηζηα, ε γαζηξνλνκία 

απνδείρζεθε κεγαιχηεξε πνιηηηζηηθή δχλακε κεηαμχ ησλ ιαψλ ηνπ θφζκνπ ζπγθξηηηθά 

κε ηε γισζζνινγία ή άιιεο επηδξάζεηο. ήκεξα ν θφζκνο κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε 

θαζνξηζκέλεο γαζηξνλνκηθέο πεξηνρέο, φπνπ επηθξαηνχλ ηδηαίηεξεο θνπδίλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θνηλά πιηθά, αιιά δηαθνξεηηθέο ηερλνηξνπίεο καγεηξηθήο θαη ηξφπνπο 

παξάζεζεο ησλ γεπκάησλ. 

Ο γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο ή αιιηψο, φπσο είλαη δηεζλψο γλσζηφο, „‟food 

tourism‟‟ ή „‟culinary tourism‟‟, έρεη ζχληνκε ηζηνξία πνπ μεθηλά απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο 

2000, ζπληζηά έλα ξαγδαίσο αλαδπφκελν κηθξφ (niche) ηκήκα ηεο αγνξάο (Feimster, 

2009) θαη αλαθέξεηαη θαηά θφξνλ ζε ηαμίδηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πξννξηζκνχο 

φπνπ ην ηνπηθφ θαγεηφ θαη ηα πνηά είλαη νη βαζηθνί θηλεηήξηνη παξάγνληεο γηα ηαμίδηα.  
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Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλφ ηνπξηζηψλ νη νπνίνη είλαη 

πξφζπκνη λα ηαμηδεχνπλ ζηνλ θφζκν κε ζθνπφ λα γεχνληαη απζεληηθά ηνπηθά εδέζκαηα. 

Χο κία αλαδπφκελε ηαμηδησηηθή ηάζε, ν γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο θαηέζηε 

δηαθεθξηκέλνο ην 2001 φηαλ ν Έξηθ Γνπιθ, Πξφεδξνο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ 

Γαζηξνλνκηθνχ Σνπξηζκνχ (ICTA), παξνπζίαζε νξηζκέλα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ 

γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζκφ ζηελ νξγάλσζή ηνπ. Ζ δηαηξηβή απηή εμειίρζεθε ζηαδηαθά ζε 

έλα βηβιίν ζην νπνίν θαηέγξαςε ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηνπξηζκφ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην θαγεηφ θαη ην θξαζί θαη πψο ηα αηηήκαηα γηα γαζηξνλνκηθέο 

πεξηεγήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εζηηάηνξεο 

λα απαληήζνπλ ζηελ απμαλφκελε δήηεζε. 

Μέρξη πξφζθαηα ν ξφινο ηνπ θαγεηνχ ζην κάξθεηηλγθ ησλ πξννξηζκψλ είρε 

ιάβεη πνιχ ιίγε πξνζνρή παγθνζκίσο θαη ηνπηθά. Δληνχηνηο, ε γαζηξνλνκία παίδεη 

βαζηθφ ξφιν ζηνλ ηξφπν πνπ νη ηνπξίζηεο βηψλνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ εθάζηνηε 

πξννξηζκνχ πνπ επηζθέπηνληαη, πξάγκα πνπ θαηαδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη 

νξηζκέλνη ηαμηδηψηεο ζα επέζηξεθαλ ζηνλ ίδην πξννξηζκφ κε ζηφρν λα απνιαχζνπλ ηε 

κνλαδηθή ηνπ γαζηξνλνκία.  

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ινηπφλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο θακπάληεο κάξθεηηλγθ 

πξννξηζκνχ εζηηάδνπλ ζην ζηνηρείν ηνπ θαγεηνχ σο ην θεληξηθφ ζηνηρείν ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηνπ πξννξηζκνχ. 

Αλαθνξηθά κε ην “καθξηά” θαη “θνληά” πνπ πξναλαθέξζεθε, εθηφο απφ ην λα 

ηαμηδεχεη θαλείο εληφο ησλ πιαηζίσλ κηαο ρψξαο ή ζηνλ θφζκν πξνθεηκέλνπ λα γεπηεί 

ηνπηθά εδέζκαηα θαη πνηά, κπνξεί λα γίλεη ηαμηδηψηεο πνπ αλαδεηεί ην θαιφ θαγεηφ ζηα 

φξηα ηεο δηθήο ηνπ πεξηνρήο, ηεο πφιεο, ηεο γεηηνληάο ηνπ. Γειαδή, εάλ θάπνηνο θεχγεη 

ζπάληα απφ ηε γεηηνληά ηνπ θαη δηαζρίδεη ηελ πφιε πεγαίλνληαο ζε κηα λέα γεηηνληά γηα 

λα πάεη ζε έλα εθιεθηφ παληνπσιείν ή λα γεπκαηίζεη ζε έλα εζηηαηφξην, ηφηε δηθαίσο 

απνθαιείηαη σο ηαμηδηψηεο ηνπ θαγεηνχ (food traveler) ηεο ίδηαο ηνπ ηεο γεηηνληάο. Ζ 

απφζηαζε πνπ θαιχπηεηαη δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθή φζν ην γεγνλφο φηη πάληνηε φινη 

βξίζθνληαη ζε θίλεζε, είλαη φινη ηαμηδηψηεο θαηά κία έλλνηα θαη φινη ηξψλε. Καηά 

ζπλέπεηα, φινη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ «ηαμηδηψηεο ηνπ θαγεηνχ». 

ην εμσηεξηθφ, ην 2012, ζηακάηεζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ε θξάζε “culinary 

tourism” θαζψο ζχκθσλα κε έξεπλεο έδηλε κηα παξαπιαλεηηθή εληχπσζε. Κη ελψ ν 

φξνο “culinary” ηερληθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ν,ηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε θαγεηφ 

θαη πνηφ θαη αξρηθά έθαλε θαιή αίζζεζε, ε αληίιεςε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

εξσηεζέλησλ (ησλ νκηινχκελσλ ηελ αγγιηθή γιψζζα) ήηαλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ιέμε 
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είλαη ειηηίζηηθε. κσο, ην γκοσρμέ (gourmet) δελ ηαπηίδεηαη κε φ,ηη απνθαινχκε 

γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζκφ, αιιά ζπληζηά θαηεγνξία κηαο επξχηεξεο βηνκεραλίαο. 

Μάιηζηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έξεπλα θαηέδεημε πσο κφιηο ην 8.1% ησλ 

θαινθαγάδσλ απηνπξνζδηνξίδνληαη σο γθνπξκέ.  

Με άιια ιφγηα, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία νη θαινθαγάδεο δειψλνπλ 

απιψο ιάηξεηο ηνπ θαινχ θαγεηνχ θαη πνηνχ θαη φρη απαξαίηεηα ησλ αθξηβψλ 

εζηηαηνξίσλ θαη θξαζηψλ. 

ηνλ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο ηνπ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ  επνκέλσο 

ππάγνληαη νη εμήο θαηεγνξίεο νη νπνίεο ζπλαληψληαη πην ζπρλά: 

1) Σνπξηζκφο Γθνπξκέ. 

2) Σνπξηζκφο Μπχξαο. 

3) Σνπξηζκφο Κξαζηνχ. 

4) Σνπξηζκφο νθνιάηαο. 

 

3.3.2 Σα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ ηνπ γαζηξνλνκηθνύ ηνπξηζκνύ  

Ο γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο είλαη κία ζεκαληηθή λέα βηνκεραλία ε νπνία 

παληξεχεη δχν ζρεηηδφκελα αιιά ζε απφζηαζε μαδέξθηα ηεο θηινμελίαο – ηελ ππεξεζία 

ηνπ θαγεηνχ θαη ηνλ ηνπξηζκφ (Culinary World Tourism Summit, 2010). 

Ζ πξνψζεζε ηνπ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα ζπκβάιιεη: 

1) ηελ ελίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ηνπξηζκνχ, κε πεξηζζφηεξεο 

αθίμεηο ηνπξηζηψλ. 

2) ε πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο ζε δσκάηηα, ζέζεηο αεξνπιάλσλ, γεχκαηα ζε 

εζηηαηφξηα, θξαζί, κπχξα, ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ θ.α. 

3) ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ 

ζπλεηζθέξεη ζηελ απζεληηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ, πξνβάιινληαο ηελ ηζηνξία 

ηεο θιεξνλνκηάο, ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο κηαο γεσγξαθηθήο 

πεξηνρήο. 

4) ηελ αλαδσνγφλεζε ηεο πεξηνρήο, ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ θαη ζηελ 

εμσζηξέθεηά ηνπ θαη κε ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. 

5) ηελ αλάπηπμε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζρεηηθά κε 

ηνλ ηνπξηζκφ. 

6) ε απμεκέλν αίζζεκα ηεο ππεξεθάλεηαο θαη ηεο γλψζεο ησλ θαηνίθσλ 

ηεο πεξηνρήο γηα ηηο πεγέο θαγεηνχ θαη πνηνχ ηνπ ηφπνπ ηνπο. 
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7) ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο γεληθφηεξεο 

αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο / ηνπηθήο θνηλσλίαο, κε ηελ αχμεζε ησλ αηνκηθψλ 

εηζνδεκάησλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ γεσξγηθψλ εηζνδεκάησλ, αθνχ ν κέζνο 

Γαζηξνλνκηθφο Σνπξίζηαο μνδεχεη ηα δηπιά ζε ζρέζε κε εθείλα πνπ μνδεχεη ν 

θνηλφο ηνπξίζηαο (Ryerson University Study). Ο κέζνο γαζηξνλνκηθφο 

ηνπξίζηαο επίζεο βξέζεθε λα μνδεχεη ηα ηξηπιά ζε ζρέζε κε εθείλα πνπ μνδεχεη 

έλαο απιφο ηνπξίζηαο ζηε ζίηηζε, επηά θνξέο πάλσ ζηα νηλνπνηεία θαη 40% 

πεξηζζφηεξν ζηε δηακνλή. 

8) Πεξηζζφηεξα έζνδα απφ θφξνπο ζηηο Κπβεξλεηηθέο Αξρέο. 

 

Καη βεβαίσο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο έρεη 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα εκθαλίζεη νηθνλνκηθφ θέξδνο γηα κηα επηρείξεζε ή κηα 

θνηλφηεηα ζπγθξηηηθά κε ηνλ αγροηοσριζμό, κε ηνλ νπνίν δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη. 

Ο γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο δηαθέξεη απφ ηνλ αγξνηνπξηζκφ ζην φηη ν 

γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο ζεσξείηαη σο κηα ππνθαηεγνξία ηνπ πνιηηηζκηθνχ 

ηνπξηζκνχ (ε θνπδίλα είλαη κία έλδεημε ηεο θνπιηνχξαο) ελψ ν αγξνηνπξηζκφο 

ζεσξείηαη σο έλα ππνζχλνιν ηνπ ππαίζξηνπ ηνπξηζκνχ.  

Παξφια απηά, ν γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο θαη ν αγξνηνπξηζκφο ζπλδένληαη 

αλαπφθεπθηα, θαζψο νη ζπφξνη ηεο θνπδίλαο είλαη δπλαηφ λα βξεζνχλ ζηε γεσξγία 

(ICTA, 2007). 

 

3.3.3 Σν πξνθίι ησλ γαζηξνλνκηθώλ ηνπξηζηώλ 

Γαζηξνηνπξίζηεο είλαη νη επηζθέπηεο νη νπνίνη ηαμηδεχνπλ καθξηά απφ ην ζεκείν 

δηακνλήο ηνπο κε ζθνπφ λα αλαθαιχςνπλ λέεο γεχζεηο θαη λα απνιαχζνπλ ηνπηθή ή / 

θαη πςεινχ επηπέδνπ γαζηξνλνκία, εκβαζχλνληαο παξάιιεια ζηελ ηζηνξία θαη ηηο 

παξαδφζεηο ηνπ πξννξηζκνχ κέζσ ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο ζπλαλαζηξνθήο κε ηνπο 

παξαγσγνχο θαη ηνπο εζηηάηνξεο. 

Παξαδνζηαθήο ή πςειήο πνηφηεηαο εκπεηξίεο δείπλνπ, θεζηηβάι θαη εθδειψζεηο 

θαγεηνχ θαη νίλνπ, εκπεηξίεο εθκάζεζεο καγεηξηθήο, ζρνιέο καγεηξηθήο, γλψζε ηνπ 

νίλνπ, γεπζηγλσζία / αγνξά ηνπηθψλ πξντφλησλ, αγξνηηθέο αγνξέο, πεξηεγήζεηο ζε 

νηλνπνηεία, δπζνπνηεία, γεπζηγλσζία νίλνπ, παξαηήξεζε ζεθ, ζπγθνκηδή θαξπψλ, 

κνλνπάηηα θαγεηνχ, δείπλν ζε ηνπηθά εζηηαηφξηα, πεξίπαηνο ζε δξφκνπο θαγεηνχ 
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(Canadian Tourism Commission, 2002, Getz, 2000, The Economic Planning 

Group of Canada, 2001, Wolf, 2004). 

Οη γαζηξνλνκηθνί ηνπξίζηεο (food travelers), ζχκθσλα θαη κε ηνλ Γηεζλή 

Οξγαληζκφ Γαζηξνλνκηθνχ Σνπξηζκνχ, ζπγθεληξψλνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 Οη νκάδεο πνπ ζπληζηνχλ αλαπηπζζφκελεο αγνξέο γηα ηνλ 

γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζκφ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 

1. DINKS: Εεπγάξηα κε εηζνδήκαηα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ρσξίο 

παηδηά. 

2. SINKS: Εεπγάξηα κε εηζφδεκα κφλν απφ ηε κία πιεπξά ρσξίο 

παηδηά. Σφζν νη DINKS φζν θαη νη SINKS είλαη λεφηεξνη άλζξσπνη, 

κεηαμχ 25 θαη 35 εηψλ, ρσξίο παηδηά θαη κε νηθνλνκηθή επκάξεηα. 

3. Empty Nesters: Γνλείο ησλ νπνίσλ ηα παηδηά έρνπλ πεηάμεη 

καθξηά απφ ηελ νηθνγελεηαθή θσιηά. Οη ειηθίεο ηνπο θπκαίλνληαη απφ 45 

έσο θαη 55 εηψλ, κε πςειφ επίπεδν κφξθσζεο θαη πςειφ δηαζέζηκν 

εηζφδεκα. 

4. Boomers: Μέιε ηεο γεληάο baby boom ησλ „50s. 

5. Divorcees: ζνη ςάρλνπλ γηα λένπο ζπληξφθνπο θαη αθνινχζσο 

ζα βγάινπλ έμσ γηα γεχκα επίδνμνπο ζπληξφθνπο θαη ζα απνδξάζνπλ 

καδί γηα ξνκαληηθά weekends. 

 Δίλαη δεπγάξηα ειηθίαο θπξίσο 30-50 εηψλ θαη δεπηεξεπφλησο 51-64 

εηψλ. 

 Δίλαη επαγγεικαηηθά θαηαμησκέλνη, αλσηέξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη 

κε πςειφηεξν δηαζέζηκν εηζφδεκα απφ ηνλ κέζν ηνπξίζηα θαη ηαμηδεχνπλ 

πεξηζζφηεξν. 

 Ξνδεχνπλ θαηά κέζν φξν 1200$ αλά ηαμίδη, αλά άηνκν, κε πάλσ απφ ην 

έλα ηξίην (36% ή 425$) ηνπ ηαμηδησηηθνχ ηνπο budget λα αλαιψλεηαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαγεηφ. Μάιηζηα, απηνί πνπ 

ζεσξνχληαη σο “deliberate” γαζηξνλνκηθνί ηνπξίζηεο (απηνί γηα ηνπο 

νπνίνπο νη  δξαζηεξηφηεηεο γαζηξνλνκίαο είλαη ν ιφγνο-θιεηδί γηα ην ηαμίδη) 

ηείλνπλ λα μνδεχνπλ έλα ζεκαληηθά πςειφηεξν πνζφ ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο 

ηαμηδησηηθνχ budget, πεξί ην 50%, ζε ζρεηηθέο κε ην θαγεηφ 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 Σαμηδεχνπλ ζε κηθξέο νκάδεο γηα λα «απνξξνθήζνπλ» θαιχηεξα ηε 

γλψζε. 

 Πεξηπεηεηψδεηο θαη έκπεηξνη ηαμηδηψηεο. 
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  Δλδηαθέξνληαη γηα ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ πξννξηζκνχ. 

 Οη βαζηθέο αγνξέο πξνέιεπζεο ηείλνπλ λα είλαη ε Δπξψπε θαη ε Ακεξηθή 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

1. Γεξκαλία 

2. Ζλσκέλν Βαζίιεην 

3. Βέιγην 

4. Οιιαλδία 

5. Λνπμεκβνχξγν 

6. Ηηαιία 

7. Γαιιία 

8. θαλδηλαβία 

9. ΖΠΑ 

 Οη γαζηξνλνκηθνί ηνπξίζηεο επηζπκνχλ (UNWTO, 2012): 

o Απζεληηθέο θαη πνηθίιεο εκπεηξίεο, φρη θξαπγαιέεο ππεξεζίεο 

αιιά κηα πην ππνβαζκηζκέλε πνιπηέιεηα. 

o Να γλσξίδνπλ απφ πνχ πξνέξρεηαη ην θαγεηφ. 

o Να έξρνληαη ζε επαθή κε εθείλνπο πνπ θαιιηεξγνχλ, 

πξνεηνηκάδνπλ θαη ηνπο πξνζθέξνπλ ην θαγεηφ. 

 πρλά δνθηκάδνπλ θαη αγνξάδνπλ ηνπηθά εδέζκαηα, θαηαλαιψλνπλ 

ηνπηθά αθεςήκαηα, γεπκαηίδνπλ ζε εζηηαηφξηα κε εμεδεηεκέλε θνπδίλα 

θαη ζπαλίσο επηιέγνπλ λα θάλε ζε θάπνην εζηηαηφξην αιπζίδαο πνπ 

πξνζθέξεη θαγεηφ ηχπνπ junk food (Shenoy, 2005). 

 Δίλαη ππνζηεξηθηέο αμηψλ: πρλά αλεζπρνχλ γηα ην βαζκφ αεηθνξίαο ηεο 

παξαγσγήο ησλ   πξντφλησλ. εκαζία έρεη ε αμηνιφγεζε ζε φια ηα 

ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο θαη φρη κφλνλ ηεο δηαλπφκελεο 

απφζηαζεο κεηαθνξάο. 

 

 

3.3.4 Οη ηάζεηο ηνπ θιάδνπ ηνπ γαζηξνλνκηθνύ ηνπξηζκνύ 

χκθσλα κε ηελ Οξγάλσζε ηεο Σαμηδησηηθήο Βηνκεραλίαο ηεο Ακεξηθήο, ν 

γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα ηαρέσο αλαπηπζζφκελα ηκήκαηα 

ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζήκεξα.  

Έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Cornell (2009) απνδεηθλχεη φηη ην 50% ησλ 

ηνπξηζηψλ ησλ ΖΠΑ επηζπκνχλ λα ζπκπεξηιακβάλεη ην πξφγξακκά ηνπο 

γαζηξνλνκηθέο θαη νηληθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε έκθαζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά θάπνηνπ 
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ηφπνπ. Ζ έξεπλα δείρλεη επίζεο φηη πεξίπνπ ην 85% ησλ Ακεξηθαλψλ έρνπλ 

ζεηηθή εηθφλα γηα ην ειιεληθφ θαγεηφ. 

Μάιηζηα, νη ελζνπζηψδεηο ηαμηδηψηεο, ιάηξεηο ηεο γαζηξνλνκίαο είλαη πξφζπκνη 

λα πιεξψζνπλ αδξά γηα νινθιεξσκέλα ηαμηδησηηθά παθέηα γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ. 

Οη γαζηξνλνκηθέο πεξηεγήζεηο, νη εθδειψζεηο θαγεηνχ θαη νίλνπ, νη δηαγσληζκνί 

καγεηξηθήο, ηα καζήκαηα καγεηξηθήο, θαζεκηά γαζηξνλνκηθή εκπεηξία κπνξεί λα είλαη 

κία θαινδερνχκελε αιιαγή απφ ην ηππνπνηεκέλν ηαμηδησηηθφ πξφγξακκα, δίλνληαο 

ζηνπο ηαμηδηψηεο ηελ επθαηξία λα επηζθεθηνχλ έλαλ λέν πξννξηζκφ θαη λα δνθηκάζνπλ 

ηελ ηνπηθή θνπδίλα, λα εμεξεπλήζνπλ ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα θαη λα κάζνπλ γηα ηηο 

ηνπηθέο δηαηξνθηθέο ηάζεηο, ηηο καγεηξηθέο ηερληθέο θαη ηελ ηζηνξία ηνπ θαγεηνχ. 

χκθσλα κε ην Κέληξν Μειεηψλ ηεο Βαξθειψλεο ππάξρνπλ νξηζκέλεο θχξηεο 

ηάζεηο πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ επαλάζηαζε ηνπ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ: 

Σάζε 1: Γεκνγξαθηθέο θαη νηθνγελεηαθέο αιιαγέο / Κνηλσληθφ – πνιηηηζηηθέο ηάζεηο 

Ζ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο έρνπλ νδεγήζεη ζηελ απαίηεζε γηα θαγεηφ εθηφο 

νηθίαο θαη ζηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα ηνλ γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζκφ.  

Ο αλαιπηήο ηεο ηάζεο θαη επαγγεικαηίαο κειινληνιφγνο απφ ην παλεπηζηήκην 

«Βηθηψξηα», Yeoman (2008), αλαγλσξίδεη έλαλ αξηζκφ απφ θνηλσληθέο ηάζεηο νη νπνίεο 

δηακνξθψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ αλζξψπσλ γηα ηνλ γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζκφ ζηνπο 

ππάξρνληεο θαη αλαδπφκελνπο γαζηξνλνκηθνχο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. Ο Yeoman 

παξαηεξεί φηη ε απμαλφκελε επκάξεηα θαη ε αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

αλζξψπσλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε δήηεζε γηα έηνηκν θαγεηφ, γθνπξκέ 

πξντφληα, ζίηηζε έμσ απφ ην ζπίηη θαη θαγεηφ κε πιενλεθηήκαηα γηα ηελ πγεία, ηα νπνία 

πηέδνπλ ηνπο επηρεηξεκαηίεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε γηα παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο 

θαη πνηθίισλ πξντφλησλ.  

Μηα άιιε πίεζε είλαη ηα κεηαβαιιφκελα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη θαζψο 

πξνβιέπεηαη φηη ζα απμάλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ην πνζνζηφ ησλ ειηθησκέλσλ 

ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, δηθαηνινγείηαη ζρεδφλ ην 40% ησλ ηαμηδησηψλ ηεο αγνξάο 

αλαςπρήο, πνζνζηφ πνπ ζα ελδπλακψζεη θαη ηε δήηεζε γηα πγηεηλέο ηξνθέο. 

Σάζε 2: Ζ απφξξηςε ηνπ “MacDonaldisation” 

Οη ηνπξίζηεο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απνξξίπηνπλ ην βηνκεραληθφ κνληέιν ηεο 

ρακεινχ θφζηνπο καδηθήο παξαγσγήο θαγεηνχ, ςάρλνληαο γηα ηνπηθή, θξέζθηα θαη 

θαιήο πνηφηεηαο θνπδίλα ε νπνία αληαλαθιά ηελ απζεληηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. 
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πσο θαη ν ζεθ Benjamin Christie επγεληθά επηζεκαίλεη “Δάλ έλα άηνκν ζέιεη 

ηελ θαιχηεξε κπξηδφια, ηφηε θαιφ ζα ήηαλ λα επηζθεθηεί ην Σέμαο, ην θαιχηεξν 

κπάξκπεθηνπ ζα ην βξεη ζηε Λνπηδηάλα θαη θακία επίζθεςε ζηε Νέα Τφξθε δε ζα 

κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί ρσξίο λα δνθηκάζεη έλα θνκκάηη απφ ηελ πίηζα κε ζηπι 

Νέαο Τφξθεο. Δπίζεο, έλα ηαμίδη ζηε ηλγθαπνχξε δε ζα ήηαλ νινθιεξσκέλν ρσξίο ηε 

δνθηκή ηνπ “Singapore chilli crab”, ζηελ Ηλδία επηβάιιεηαη ε δνθηκή ηνπ “Butter chicken”, 

ζηε Μαιαηζία ηνπ “Chicken stay”, “Peking duck” ζηελ Κίλα, “Sushi” ζηελ Ηαπσλία, 

“Quesadilla” ζην Μεμηθφ, “Maori Hangi” ζηε Νέα Εειαλδία θαη γηα ηα θαιχηεξα δπκαξηθά 

ζα απαηηνχληαλ έλα ηαμίδη ζηελ Ηηαιία. Ζ ιίζηα είλαη αηειείσηε φηαλ έρεη λα θάλεη κε ηνλ 

γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζκφ”. 

Σάζε 3: Ζ αλάπηπμε ηνπ πνιχ-πνιηηηζκηθνχ θαηαλαισηή 

Ο πνιππνιηηηζκφο θαη γεληθά ηα πνιππνιηηηζκηθά ζηνηρεία έρνπλ αλαρζεί ζε κηα 

νηθεία ηδέα, θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ θαηαλαισηή, θαζνδεγνχκελα θαη 

νξκψκελα απφ ην κεηαλαζηεπηηθφ θχκα, ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ην δηαδίθηπν (internet). 

, ηη ήηαλ θάπνηε εμσηηθφ θαγεηφ, έρεη γίλεη ηξνθή πξψηεο επηινγήο θαη ζήκεξα ην 

θάξπ, γηα παξάδεηγκα, είλαη ην αγαπεκέλν πηάην ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. 

Σάζε 4: Ο ξφινο ηνπ δηάζεκνπ εθ θαη ηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο / Σερλνινγηθέο 

ηάζεηο 

Ζ εκθάληζε ησλ πξνγξακκάησλ, ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ, δηαδηθηπαθψλ 

θαλαιηψλ, πεξηνδηθψλ θαη εθαξκνγψλ πνπ αθνξνχλ ζην θαγεηφ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

Food Network, TripAdvisor, FoodSpotting αθφκα θαη ηα βξαβεία γαζηξνλνκίαο (Υξπζνί 

θνχθνη, Michelin) ζεκαίλνπλ φηη έρεη δεκηνπξγεζεί εθείλν ην θνκκάηη ηεο δηαζεκφηεηαο 

γχξσ απφ ην θαγεηφ θαη ησλ εηδηθψλ ζην θαγεηφ.  

Ο δηάζεκνο ζεθ δίλεη κνξθή ζηα ηνπξηζηηθά πξντφληα κε έλαλ ηξφπν πνπ 

ζπρλά αλαθέξεηαη σο “Delia effect” ράξε ζηελ ηειενπηηθή ζεθ Delia Smith, ηεο νπνίαο 

ην ηειενπηηθφ πξφγξακκα “How to Cook”, ην 1998, είρε σο απνηέιεζκα λα πσινχληαη 

1.3 εθ απγά παξαπάλσ ζηε Βξεηαλία ηελ θάζε εκέξα ηεο ηειενπηηθήο παξαγσγήο 

(Yeoman, 2008). Δπηπξφζζεηα, ηα θαηλφκελα Gordon Ramsey κε ηελ εθπνκπή “Hells 

Kitchen” θαη ηελ παξαγσγή “F word” ή νη εθζηξαηείεο ηνπ Jamie Oliver γηα πνηνηηθά 

ζρνιηθά γεχκαηα, φια νδεγνχλ ην ελδηαθέξνλ καο ζην θαιφ, πνηνηηθφ θαγεηφ. 
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3.3.5 Πξνζθνξά 

Ο θιάδνο ηνπ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ (πνπ ζπληζηά ππφ – θιάδν ηνπ 

επξχηεξνπ θιάδνπ ηνπξηζκνχ / κνξθψλ ηνπξηζκνχ) ζπληζηά, ζχκθσλα κε ηε Skift, κία 

εηαηξεία πνπ πξαγκαηνπνηεί έξεπλα θαη θαηαγξάθεη φ, ηη αθνξά ζηε βηνκεραλία 

ηαμηδηνχ, κία απφ ηηο ηνπ, αλεξρφκελεο ηάζεηο νξίδνληαο ην ηαμίδη γηα ην 2013 θαη κία 

απφ ηηο πην γξήγνξα αλαπηπζζφκελεο πεξηνρέο εηδηθνχ / ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ.  

Γηα ην ιφγν απηφ θαηαβάιινληαη θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο ηφζν απφ ηδηψηεο, φζν 

θαη απφ δεκνζίνπο θνξείο γηα ηελ πξνψζεζε απηήο ηεο κνξθήο ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ, 

πνπ εληζρχεη αθφκα πεξηζζφηεξν θαη ηζρπξνπνηεί ηε ζέζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ, 

αθνχ νη επηζθέπηεο ελφο ηφπνπ καζαίλνπλ γηα ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ, ηα ήζε, ηα έζηκα θαη 

ηηο παξαδφζεηο ηνπ, θαηαλαιψλνληαο ηα ηνπηθά πξντφληα ηνπ θαη εληζρχνληαο αθφκα 

πην πνιχ ηελ νηθνλνκία ηνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε Ηζπαλία, ε νπνία ην 2009 ππνδέρηεθε 

30 εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο. Απφ απηνχο, ηα 6 εθαηνκκχξηα, δειαδή ην 20%, ηελ 

επηζθέθηεθαλ κφλν γηα ηε γαζηξνλνκία ηεο. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ε ηζπαληθή θνπδίλα 

έρεη γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πφινπο έιμεο ηνπξηζκνχ 

δηεζλψο, ράξε ζην κάξθεηηλγθ ηνπ πξννξηζκνχ θαη ηελ πξνβνιή ησλ Ηζπαλψλ εθ πνπ 

θαηαιακβάλνπλ ηηο θνξπθαίεο ζέζεηο ζηε δηεζλή θαηάηαμε. 

Δίλαη ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη νη ζεηηθέο δξάζεηο ηεο πνιηηείαο, πνπ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο, ζηφρεπζαλ θαη πέηπραλ ηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Γελ είλαη θαζφινπ ηπραίν φηη ε ηζπαληθή 

θπβέξλεζε έρξηζε ην 2010 «Πξέζβε Σνπξηζκνχ» ηνλ θαιχηεξν Ηζπαλφ εθ Ferran 

Adria, ν νπνίνο πξσηαγσληζηεί ζηελ θακπάληα γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο ρψξαο. 

Οη πην δεκνθηιείο γαζηξνλνκηθνί ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί είλαη ε Γαιιία, ε 

Ηηαιία, ε Καιηθφξληα, ελψ ε Κξναηία, ην Βηεηλάκ θαη ην Μεμηθφ απνηεινχλ 

αλαδπφκελνπο πξννξηζκνχο (Yeoman, 2008). 

ηελ Δπξψπε νη θχξηνη αληαγσληζηηθνί πξννξηζκνί γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ 

είλαη: 

 Ηζπαλία 

 Γαιιία 

 Ηηαιία 
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ηελ Αζία: 

 Ηαπσλία 

 Ηλδία 

 Σαυιάλδε 

ηελ Διιάδα ε εκθάληζε ζεκαηηθψλ μελνδνρείσλ κε ζέκα ηε γαζηξνλνκία 

απνηειεί κηα πνιχ πξφζθαηε εμέιημε. 

 Σν 2007 αλεγέξζεθε ζην Μέηζνβν μελνδνρείν δίπια ζε νηλνπνηείν 

εκπλεπζκέλν απφ ηνλ θφζκν ηνπ θξαζηνχ. Σν μελνδνρείν αθνινπζεί ηελ ηνπηθή 

παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή, ελψ ε εζσηεξηθή δηαθφζκεζε παξαπέκπεη ζηα 

θξαζηά πνπ παξάγνληαη ζηελ πεξηνρή. 

 Σν 2009 άλνημε αθφκα κία κνλάδα ζηε αληνξίλε. Σέζζεξηο παιηέο 

θάλαβεο θαη έλα εξεκσκέλν ζπίηη κεηαηξάπεθαλ ζε έλα απφ ηα πην αζπλήζηζηα 

θαηαιχκαηα ηνπ λεζηνχ. Καζεκηά απφ ηηο ππφζθαθεο θάλαβεο κεηακνξθψζεθε 

ζε κηα αηκνζθαηξηθή θαη επξχρσξε ζνπίηα, δηαηεξψληαο θαη αμηνπνηψληαο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο νηλνπνίεζεο. Ζ δεμακελή φπνπ ζπγθεληξσλφηαλ ν κνχζηνο 

ιεηηνπξγεί σο ζηνηρείν ηνπ αζπλήζηζηνπ δηάθνζκνπ κε εηδηθφ θσηηζκφ, ελψ ην 

παιηφ παηεηήξη κεηαηξάπεθε ζε ληνπο. ην παξαθείκελν ζπίηη ιεηηνπξγεί ζπα, 

φπνπ πξνζθέξνληαη πεξηπνηήζεηο νηλνζεξαπείαο, θαζψο θαη  ρψξνο γηα δνθηκέο 

θξαζηψλ.  

ηελ Διιάδα, ζηελ πξνζθνξά παθέησλ γαζηξνλνκηθψλ ηνπξηζκνχ, 

πξσηνζηαηνχλ ηα λεζηά θαη ζπγθεθξηκέλα, ε Κξήηε κε ηελ εηαηξεία Crete’s Culinary 

Sanctuaries θαη ε αληνξίλε κε ηελ εηαηξεία Aegean Flavours πνπ επηδίδνληαη ζηε 

δηνξγάλσζε γαζηξνλνκηθψλ πεξηεγήζεσλ. Αθνινπζνχλ ε Ηθαξία θαη ν Πφξνο, φπνπ 

πξνζθέξεηαη έλα επηαήκεξν πξφγξακκα ζε ζρνιή καγεηξηθήο ηνπ Πφξνπ. 

 

3.3.6 Παξάγνληεο δηακόξθσζεο δήηεζεο 

Ζ δήηεζε γηα απηφ ην είδνο ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ, ηνπ γαζηξνλνκηθνχ 

επεξεάδεηαη ζαθψο απφ ηηο επηθξαηνχζεο ηάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ / επίδνμσλ 

ηαμηδησηψλ. 

Οη ζεκεξηλνί ηαμηδηψηεο επηδεηνχλ ηηο απζεληηθέο, ρεηξνπηαζηέο εκπεηξίεο – 

κνλαδηθά θαηαιχκαηα, ηνπηθνχο μελαγνχο, επηζθέςεηο ζε ηνπηθέο θάξκεο, νηλνπνηεία, 

ηπξνθνκεία θαη αιιειεπίδξαζε κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ παξάγνπλ ηα παξαδνζηαθά 

πξντφληα, πνπ γεχνληαη ζην ηξαπέδη ηνπο. 
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Δπηθξαηεί ε άπνςε φηη κπνξεί λα κελ έρεηο θακία απνιχησο ζχλδεζε κε άιινπο 

αλζξψπνπο, φκσο ηε ζηηγκή πνπ ζα μεθηλήζεηο λα κηιάο γηα ην θαγεηφ, γθξεκίδνληαη ηα 

ηείρε. Σν θαγεηφ θέξλεη ηνπο αλζξψπνπο θνληά 

Οινέλα θαη πεξηζζφηεξνη ηαμηδηψηεο επηδεηνχλ ηνπξηζηηθά παθέηα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ γαζηξνλνκηθέο εκπεηξίεο, φπσο πεξηεγήζεηο ζε νηλνπνηεία θαη 

δπζνπνηεία, πεξηεγήζεηο ζε εζηηαηφξηα θαη εξγνζηάζηα παξαζθεπήο θαγεηνχ, ζπλέδξηα 

θαη εθδειψζεηο κε εηδηθνχο ηεο γαζηξνλνκίαο θαη ζπγγξαθείο βηβιίσλ καγεηξηθήο. 

 

3.3.7 Πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ ηνπ γαζηξνλνκηθνύ ηνπξηζκνύ 

Αλαθνξηθά κε ηνλ (ππφ) θιάδν ηνπ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ππφθεηηαη 

ζηνλ επξχηεξν θιάδν ηνπ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ, πξέπεη λα αλαθεξζνχλ νξηζκέλα 

πξνβιήκαηα πνπ ηνλ ηαιαλίδνπλ, φπσο: 

I.Ζ δεκηνπξγία ππεξβνιηθήο δήηεζεο γηα αγνξά θαη θαηαλάισζε ηνπηθψλ 

πξντφλησλ θαη εδεζκάησλ νδεγεί ζπρλά ζε αιινίσζε ηνπ πξντφληνο. 

II.Ζ ππέξκεηξε δήηεζε επλνεί ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

III.ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, δηαρξνληθά ην 65% έσο 70% ησλ ηνπξηζηψλ απφ ην 

εμσηεξηθφ, απ‟ φπνπ πξνέξρνληαη θαη νη βαζηθέο αγνξέο απηνχ ηνπ είδνπο 

ηνπξηζκνχ, έξρνληαη ζηε ρψξα απφ Ηνχλην κέρξη θαη επηέκβξην, πθίζηαηαη 

δειαδή ην πξφβιεκα ηεο έληνλεο επνρηθφηεηαο. 

IV.Αλ θαη ε Διιάδα έρεη γαζηξνλνκηθή ηζηνξία 2.500 εηψλ, ν γαζηξνλνκηθφο 

ηνπξηζκφο ζηελ ρψξα βξίζθεηαη ζε εκβξπαθή θάζε θαη δπζηπρψο αθφκα δελ 

έρεη αλαπηπρζεί ζηνλ βαζκφ πνπ ζα κπνξνχζε, θαζψο ζηεξείηαη ππνδνκψλ, 

δηθηχσζεο, εθπαίδεπζεο θαη επαξθνχο πξνβνιήο ζην βαζκφ πνπ ζα ηελ 

θαηέηαζζε αλάκεζα ζηνπο πην ειθπζηηθνχο θαη αληαγσληζηηθνχο πξννξηζκνχο, 

φπσο ε γεηηνληθή Ηηαιία, ε Ηζπαλία θαη ε Γαιιία. Ο γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο, 

πνπ κεζνπξαλεί ζηε κεζνγεηαθή ηνπξηζηηθή αγνξά, κε ηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή 

λα πξνβάιιεηαη σο ην ζχγρξνλν κνληέιν πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη επηθέξεη 

ηεξάζηηα νηθνλνκηθά νθέιε ζηηο γείηνλεο κεζνγεηαθέο ρψξεο ειάρηζηα έρεη 

απαζρνιήζεη ζηελ Διιάδα ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ. 

V.ηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ππάξρεη έιιεηκκα πνηφηεηαο θαη εληνπηφηεηαο ζηελ 

θνπδίλα ηφζν ησλ εζηηαηνξίσλ, φζν θαη ησλ θαηαιπκάησλ. Διάρηζηνη είλαη νη 

εζηηάηνξεο θαη μελνδφρνη πνπ ληψζνπλ πξεζβεπηέο ηεο ηνπηθήο γαζηξνλνκίαο. 
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ζν πην έγθαηξα γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ, φηη ν 

θαιχηεξνο πξεζβεπηήο γηα ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ θαη πνιηηηζκφ είλαη ε γαζηξνλνκία, 

ηφζν πην γξήγνξε ζα είλαη ε αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, γεγνλφο 

πνπ ζα απνθέξεη ηεξάζηηα νθέιε ζηελ εζληθή νηθνλνκία. 

 

3.4 Αλάιπζε PEST γηα ηνλ Υώξν Γξαζηεξηνπνίεζεο ηεο Δπέλδπζεο 

Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα ηδξπζεί αιιά θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ε επηρείξεζε 

είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηελ πνξεία αιιά θαη ηελ ίδηα ηε βησζηκφηεηά ηεο θαη ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηεί κε πξνζνρή θαη δηνξαηηθφηεηα απφ ηνπο επελδπηέο. 

Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: Σν γεληθεπκέλν ή Μάθξν-

πεξηβάιινλ (societal environment) θαη ην άκεζν ή Μίθξν-πεξηβάιινλ ή θιάδνο (task 

environment). 

 Σν Γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη δπλάκεηο πνπ δελ επεξεάδνπλ 

άκεζα ηε βξαρπρξφληα δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Έλα εξγαιείν 

αλάιπζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απηνχ απνηειεί ε PEST, ε νπνία εμεηάδεη ην 

πνιηηηθφ (P), ην νηθνλνκηθφ (E) , ην θνηλσληθφ (S) θαη ην ηερλνινγηθφ (Σ) 

πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο πνπ καο απαζρνιεί, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο.  

 Σν Άκεζν πεξηβάιινλ απνηειείηαη απφ νκάδεο θαη ζηνηρεία πνπ 

επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηελ επηρείξεζε. Απηά ηα ζηνηρεία 

εληνπίδεη ην ππφδεηγκα ηνπ PORTER, πνπ πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κία 

αλάιπζε θιάδνπ. Οη 5 δπλάκεηο ηνπ PORTER είλαη: 

 Απεηιή εηζφδνπ αληαγσληζηψλ 

 Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε αγνξαζηψλ 

 Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πξνκεζεπηψλ 

 Απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα 

 Αληαγσληζκφο κεηαμχ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ     

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζα αζρνιεζνχκε θαη ζα 

αλαιχζνπκε ην Μάθξν-πεξηβάιινλ. 
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3.4.1 Πνιηηηθό πεξηβάιινλ 

Ζ χλνδνο Κνξπθήο θαηέιεμε ζε ζπκθσλία κεηαμχ Διιάδαο θαη Δπξσπαίσλ 

Δηαίξσλ, κε ην ζελάξην ηνπ GREXIT λα έρεη απνκαθξπλζεί πιένλ αηζζεηά θαη ην δάλεην 

ησλ 86 δηο. € λα απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα θαη ζπλάκα βάξνο ζηηο πιάηεο ησλ 

Διιήλσλ. Παξάιιεια, ε πηζαλφηεηα λα απνρσξήζεη ε Διιάδα απφ ηελ επξσδψλε έρεη 

κεησζεί ζε κηθξφηεξε ηνπ 33% έσο ην 2018. 

Μεηά θαη ηελ ηειεπηαία εθινγηθή αλακέηξεζε, δηαθαίλεηαη κία ζρεηηθή πνιηηηθή 

ζηαζεξφηεηα λα επηβάιιεηαη απφ ηε λέα θπβέξλεζε. Ζ θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία 

απνηειείηαη πιένλ απφ πην κεηξηνπαζείο βνπιεπηέο, ελψ θαη ηα πεξηζζφηεξα θφκκαηα 

ηεο αληηπνιίηεπζεο ζηεξίδνπλ ηνλ ζπκβηβαζκφ κε ηελ Δπξψπε, γεγνλφο πνπ 

ζπλδξάκεη ζηελ έλαξμε κηαο πεξηφδνπ πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηελ ρψξα. 

Απηή ε εμαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ε δηαηήξεζε ηεο εηθφλαο ηεο Διιάδαο 

σο αζθαινχο πξννξηζκνχ ζηηο μέλεο αγνξέο είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Γελ είλαη άιισζηε 

ηπραίν φηη νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πξνγξακκαηίδνπλ ήδε κηθξή αχμεζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ γηα ην 2016, ιφγσ ηεο αλαηαξαρήο ζηελ Σνπξθία, πνπ 

ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο αληαγσληζηέο ηεο Διιάδαο ζηνλ αγψλα ησλ 

ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ. 

Μία άιιε παξάκεηξνο πνπ ζα δηαδξακαηίζεη ζπνπδαίν ξφιν ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνπίνπ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν γηα ηε ζεδφλ 2016 είλαη νη απμήζεηο ησλ 

ζπληειεζηψλ ηνπ ΦΠΑ απφ 6,5% ζε 13% ζηηο ππεξεζίεο δηακνλήο θαη απφ 13% ζε 

23% ζηελ εζηίαζε, πνπ ζρεδφλ δηπιαζηάδεη ηνλ κέζν φξν ηνπ ΦΠΑ ζηα ηνπξηζηηθά 

παθέηα, ζπγθξηηηθά κε θέηνο.  

Σν ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2015 ζα είλαη πνιχ δχζθνιν γηα ηε λέα θπβέξλεζε, 

θαιείηαη λα εθαξκφζεη ηηο «πξναπαηηνχκελεο δξάζεηο» πνπ ζπκθψλεζε κε ηνπο 

πηζησηέο ηεο Διιάδαο, λα πξνεηνηκάζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ην 2016, λα πεξάζεη 

ηελ πξψηε αμηνιφγεζε γηα ηε ζπκθσλία δηάζσζεο θαη λα νινθιεξψζεη ηελ 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ. 

Καη αλ θαη φια απηά ηα κέηξα δηαζθαιίδνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα επψδπλεο 

ιηηφηεηαο γηα ηνπο Έιιελεο, θέξλνπλ επίζεο θαη θάπνηα θαινδερνχκελε βεβαηφηεηα θαη 

ζηαζεξφηεηα, πνπ ζα είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηελ ρψξα. 
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3.4.2 Οηθνλνκηθό πεξηβάιινλ 

Ζ Διιάδα δηαηεξεί ην πξνλφκην λα είλαη απφ ηνπο πιένλ αζθαιείο 

πξννξηζκνχο ηεο Μεζνγείνπ, ελψ ε ηηκή ηνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ είλαη ειθπζηηθή.  

Σα capital controls, ηα νπνία ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη, δελ επεξέαζαλ, νχηε 

επεξεάδνπλ ηηο αθίμεηο ησλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ, θαζψο ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο 

πιεηνςεθία ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ην «πιαζηηθφ ρξήκα». 

Βεβαίσο, ε αζηάζεηα απηή ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο επεξεάδεη θαη 

απαζρνιεί 

παξαδνζηαθέο ρψξεο πνπ είλαη εμαγσγείο θεθαιαίσλ πξνο ηελ Διιάδα, φπσο ε    

Γαιιία θαη ε Ηηαιία, πξνζθάησο θαη ε Ηζπαλία. Σν απνηέιεζκα είλαη ε κεησκέλε 

δηάζεζε δπλεηηθψλ επελδπηψλ λα πξνρσξήζνπλ ζε επελδχζεηο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. 

Δπηπξνζζέησο, ε ηζνηηκία ηνπ επξψ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ θαη ηεο ζηεξιίλαο 

αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηελ εηζεξρφκελε θίλεζε κειινληηθά θαη άκεζα εληφο ηνπ 2016. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη θέηνο ε ππνηίκεζε ηνπ επξψ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ θαη ηεο 

ζηεξιίλαο ιεηηνχξγεζε εληζρπηηθά ζηελ αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ηε Βξεηαλία θαη ηηο 

ΖΠΑ, αθνχ θαηέζηεζε θζελφηεξα ηα ηαμίδηα ηνπο πξνο ηελ Διιάδα. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζχκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ ΔΣΔ, Αλδξέα Αλδξεάδε, ε 

πνξεία ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο θαη ε πηψζε ζηελ ηζνηηκία ηνπ ξνπβιίνπ έλαληη ηνπ 

επξψ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηηο πξννπηηθέο ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ηε Ρσζία  θαη γηα ην 

2016.  

Αθφκα, ρηιηάδεο θνξνινγνχκελνη – νθεηιέηεο  νη νπνίνη εληάρζεθαλ ηνπο 

πξνεγνχκελνπο κήλεο ζηε ξχζκηζε ησλ εθαηφ (100) δφζεσλ, ζα βξεζνχλ αληηκέησπνη 

κε ηε δξαζηηθή ζπξξίθλσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δφζεσλ, ε νπνία ζα δηακνξθψλεηαη 

αλάινγα κε ηελ εηζνδεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

Αλαθνξηθά κε ην επηηφθην, νη δηαηάμεηο νη νπνίεο έρνπλ ςεθηζηεί νξίδνπλ φηη: 

1) Απφ ηελ 1ε Οθησβξίνπ απμάλεηαη ην εηήζην επηηφθην γηα φζνπο έρνπλ ρξέε 

άλσ ησλ 5.000 επξψ απφ ην 3% ζην 5% θαη καδί ην πνζφ ησλ δφζεσλ πνπ ζα πξέπεη 

λα πιεξψζνπλ. Σν επηηφθην ζα επηβαξχλεη ηνπο νθεηιέηεο σο πξνο ην ππφινηπν πνζφ. 

2) Γηα θνξνινγνχκελνπο κε ρακειφηεξεο νθεηιέο, έσο 5.000 επξψ,  γηα λα κελ 

ηζρχζεη ην επηηφθην 5% ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 
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- Ο νθεηιέηεο λα είλαη θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν δελ αζθεί επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

- Ζ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ νθεηιέηε ζχκθσλα κε ην Δ9 λα είλαη αληηθεηκεληθήο 

αμίαο έσο 150.000 επξψ. 

- Σν εηήζην εηζφδεκα ηνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 10.000 επξψ. 

ζνη δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πιεξψζνπλ, παξά ηε ξχζκηζε, ηηο δφζεηο 

ηνπο ή έρνπλ λέα ρξέε πξνο ην δεκφζην ηα νπνία δελ εμνθινχλ, ηφηε ράλνπλ ην 

δηθαίσκα ζηε ξχζκηζε. 

Σέινο, ην κλεκφλην πξνβιέπεη αθφκα θαη θαηαζρέζεηο κε δηαδηθαζίεο εμπξέο γηα 

φζνπο ρξσζηνχλ ζηελ εθνξία πάλσ απφ 70.000 επξψ. 

 

3.4.3 Κνηλσληθό πεξηβάιινλ 

Ζ πνιηηηθφ-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο θηλήζεηο ηνπ θξάηνπο λα πξνβαίλεη εθηάθησο ζε πηνζέηεζε 

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ιήςε κέηξσλ, φπσο κέρξη πξνζθάησο, έρεη 

επαλεηιεκκέλα νδεγήζεη ζε θνηλσληθέο αλαηαξάμεηο, δηαδειψζεηο, απεξγίεο, πνηθίιεο 

αληηδξάζεηο θαη θηλεηνπνηήζεηο απφ ην ζχλνιν ή ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο εξγαδνκέλσλ 

θαη επαγγεικαηηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, πνπ 

πνιιέο θνξέο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αξλεηηθή πξνβνιή ηεο ρψξαο ζηα δηεζλή ΜΜΔ 

κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πξνψζεζε ηεο  Διιάδαο  σο ειθπζηηθνχ ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ. 

πγθεθξηκέλα, αξλεηηθφ θιίκα δηακνξθψζεθε θαηά ην πξψην εμάκελν ηεο 

θεηηλήο ρξνληάο, 2015 ιφγσ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο θπβέξλεζεο κε ηνπο εηαίξνπο 

– δαλεηζηέο, γεγνλφο πνπ θάλεθε αξρηθά λα επεξεάδεη ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε, αιιά 

ηειηθά αλαηξάπεθαλ ηα «θαθψο θείκελα». 

Δπίζεο, αλαζθάιεηα δηαθαηέρεη ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο πνιίηεο, 

δπζρεξαίλνληαο θαη ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη ε αλεξγία αθνινπζεί αχμνπζα 

πνξεία, αλ θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο Διιάδαο είλαη πςεινχ επηπέδνπ.  

Πέξαλ φισλ απηψλ, έλα αθφκα ζέκα θνηλσληθνχ ραξαθηήξα πνπ ηαιαλίδεη ηελ 

ρψξα θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί κε νξγαλσκέλν ηξφπν ζην παξφλ αιιά θαη 
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κειινληηθά είλαη θαη νη πςειέο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πνπ δέρεηαη ε Διιάδα ηνλ 

ηειεπηαίν θαηξφ, ψζηε λα κελ αληηκεησπίζεη αθπξψζεηο θξαηήζεσλ. 

Δπηπιένλ, ε Διιάδα δηαθαίλεηαη φηη ζα θεξδίζεη κεξίδην απφ ηελ 

αλαθαηεχζπλζε ηνπ δηεζλνχο ηαμηδησηηθνχ ξεχκαηνο αλ επαλαιεθζνχλ, φπσο ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα θαη πξνζθάησο, έθηαθηα, εληνλφηαηα γεγνλφηα (ηξνκνθξαηηθέο 

επηζέζεηο, θιηκάθσζε βίαο θ.ά.) ζε άκεζα αληαγσληζηηθνχο πξννξηζκνχο, φπσο ε 

Σνπξθία. 

ε έλα πην επξχηεξν πιαίζην, ζχκθσλα κε πξνβιέςεηο ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (WTO), βαζηθνί παξάγνληεο πνπ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ 

ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζην κέιινλ θαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε 

είλαη ε δεκνγξαθηθή κεηαβνιή, θαζψο έσο ην 2030 αλακέλεηαη αχμεζε ηνπ αζηαηηθνχ 

πιεζπζκνχ θαηά 17% ελψ παξάιιεια κείσζε ηνπ Δπξσπατθνχ θαηά 1%, 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ δνκή ηεο νηθνγέλεηαο, κεηαλάζηεπζε, θαζψο θαη ε ζπξξίθλσζε 

ηεο κεζαίαο ηάμεο ζηελ Δπξψπε. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα (3.2) παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπξηζκνχ, ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο,  πνπ αθνξνχλ ζηελ Διιάδα θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκία θαη 

ηελ θνηλσλία. 
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Πίλαθαο 3.2: ηνηρεία Διιεληθνύ Σνπξηζκνύ 2014 

ΜΔΓΔΘΖ 

ΔΣΟ 

  
2014 

  

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΑΔΠ 
9,5% (άκεζε) & 20% - 25% (ζπλνιηθή) 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 
10% 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΗ 
389.000 

ΓΗΔΘΝΔΗ ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΔ ΔΗΠΡΑΞΔΗ 17 δηο € (άκεζε) & 37 - 45 δηο € 
(ζπλνιηθή) 

ΓΗΔΘΝΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΑΦΗΞΔΗ 
24.272.000 

ΜΔΖ ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖ ΓΑΠΑΝΖ 
617 Euros  

ΜΔΡΗΓΗΟ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 
3,10% - 3,30% 

ΜΔΡΗΓΗΟ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΑΓΟΡΑ 
1,20% - 1,40% 

ΔΠΟΥΗΚΟΣΖΣΑ 
60% - 70% ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΟΤΝΗΟΤ - 

ΑΤΓΟΤΣΟΤ 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ   
780.721 ΚΛΗΝΔ  

ΜΔΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΝΑ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ 
72 Euros 

ΜΔΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΑΡΑΜΟΝΖ 
7,7 ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΗ 

  

 

 

χκθσλα κε ην Παγθφζκην πκβνχιην Σαμηδηψλ θαη Σνπξηζκνχ (The World 

Travel & Tourism Council – WTTC) ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο, ζε παγθφζκην επίπεδν, 

αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη θέηνο κεγαιχηεξε αλάπηπμε απφ εθείλε ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο (ηνπξηζκφο: +3,7%, νηθνλνκία: +3,5%), παξά ηηο αλαηαξάμεηο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 

Δθηηκάηαη φηη κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2015 ν ηνκέαο ησλ ηαμηδηψλ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ 

ζα ζπκβάιεη θαηά 7,8 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, δειαδή ζην 10% ηνπ παγθφζκηνπ 

ΑΔΠ, ελψ ζα απαζρνιεί 284 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο, δειαδή ην 9,5% ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ δηεζλψο. 
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3.4.4 Σερλνινγηθό πεξηβάιινλ 

Οη πθηζηάκελεο ηάζεηο ζην ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο γεληθά θαη θαη‟ 

επέθηαζε θαη ηεο ελ ιφγσ επέλδπζεο.  

Πιένλ ην 15% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηαμηδησηηθψλ αλαδεηήζεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζε θηλεηέο ζπζθεπέο. Δίλαη γεγνλφο φηη νη δηαθεκίζεηο ζηα smartphones βνεζνχλ ηνπο 

ηαμηδηψηεο λα ζπκνχληαη ηνπο δηαθεκηδφκελνπο θαη λα αλαιακβάλνπλ δξάζε. 

Πεξηζζφηεξεο απφ ην 20% ησλ αλαδεηήζεσλ ζην Google αθνξνχλ ζε ηνπνζεζίεο. Οη 

ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο ην Facebook, ην Twitter, ην Google+, έρνπλ 

απνθηήζεη πηα κία ηεξάζηηα βάζε ρξεζηψλ, θάζε ειηθίαο, αλεμαξηήησο κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ. Καη είλαη μεθάζαξε πιένλ ε επίδξαζε ησλ λέσλ απηψλ ηερλνινγηψλ ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.  

Οη ζεκεξηλνί ηαμηδηψηεο είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία θαη θαλαηηθνί 

ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο. Μηα απφ ηηο πιένλ 

ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα είλαη ε νινέλα απμαλφκελε έθιεηςε ησλ 

έληππσλ ηαμηδησηηθψλ νδεγψλ, ησλ επηζθέςεσλ ζε ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία γηα ηελ 

επηινγή παθέησλ δηαθνπψλ. Αληί απηψλ, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν νη θαηαλαισηέο 

ζπκβνπιεχνληαη ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο θαη πξνηάζεηο πνπ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκεο ζηηο ηζηνζειίδεο δηαθήκηζεο θαη ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

Μέζσ ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πιένλ πξνσζείηαη ε πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ 

θάζε ηαμηδηψηε θαη φρη ε παξαδνζηαθή θαη κνλνκεξήο δηαθήκηζε ησλ δηαθεκηζηψλ. Ο 

ρξήζηεο δεκηνπξγεί πεξηερφκελν θαη ην δηαθηλεί κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο (facebook, twitter, YouTube, LinkedIn, blogs). Σν e-Wom παίξλεη ηε ζέζε 

ηνπ WOM. 

Υαξαθηεξηζηηθά, αλαθέξεηαη φηη ζηηο ειηθίεο 18 – 30 εηψλ, γηα έλα πνζνζηφ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 61% ην ίληεξλεη απνηειεί πεγή έκπλεπζεο ηαμηδίσλ, ελψ γηα ην 80% 

ζπληζηά ηε βαζηθή πεγή ζρεδηαζκνχ ησλ. 

Πιένλ κέζσ ησλ tablets θαη ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ έρεη αιιάμεη πιήξσο ν 

ηξφπνο πνπ ν ηνπξίζηαο αληηκεησπίδεη ηελ εκπεηξία ηνπ ηνπξηζκνχ θαζψο θαη ηε 

δηαδηθαζία αλαδήηεζεο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ειθπζηηθψλ ηνπξηζηηθψλ 

πξννξηζκψλ θαη ηαμηδηψλ.   
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Οξηζκέλεο απφ ηηο πην βαζηθέο ηζηνζειίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

δηαδηθηπαθέο θξαηήζεηο είλαη:  

 www.tripadvisor.com 

 www.booking.com 

 www.hotels.com 

 www.expedia.com 

 www.travelocity.com 

 

Δπίζεο, είλαη ζπλήζεο ε ηάζε πιένλ νη επίδνμνη ηνπξίζηεο λα πξαγκαηνπνηνχλ 

δηαδηθηπαθέο θξαηήζεηο απεπζείαο ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ μελνδνρείσλ πνπ ζθνπεχνπλ 

λα επηζθεθηνχλ κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ θξαηήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ απηά. 

Οη ζπγθεθξηκέλνη ηαμηδηψηεο έρνπλ πξφζβαζε ζε αθζνλία πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξέρνληαη ζην Γηαδίθηπν θαη επηιέγνπλ λα έξρνληαη νη ίδηνη ζε επαθή κε ηα ππνςήθηα 

μελνδνρεία, ρσξίο λα δηακεζνιαβνχλ ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο θαη ηαμηδησηηθά γξαθεία. 

 

3.4.5 Ννκηθό – Θεζκηθό πιαίζην 

Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, νξίδεηαη απφ 

ηνλ Νφκν 2160/1993 «Ρπζκίζεηο γηα ηνλ Σνπξηζκφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α‟ 

118/19.7.1993). χκθσλα κε ην Άξζξν 2, ηνπ Α‟ Κεθαιαίνπ, απηνχ ηνπ Νφκνπ, νξίδεηαη 

σο ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα, ε ηνπξηζηηθή επηρείξεζε πνπ ππνδέρεηαη ηνπξίζηεο θαη ηνχο 

παξέρεη δηακνλή θαη άιιεο ζπλαθείο πξνο ηε δηακνλή ππεξεζίεο, φπσο εζηίαζε, 

ςπραγσγία, αλαςπρή, άζιεζε.  

χκθσλα κε ηελ παράγραθο 1, ηνπ άρθροσ 3, ηνπ ίδηνπ Νφκνπ, φζνλ αθνξά 

ζηελ αλέγεξζε, κεηαηξνπή ή επέθηαζε ηνπ μελνδνρείνπ, απαηηείηαη πξν ηεο ππνβνιήο 

ηεο κειέηεο ζηελ πνιενδνκηθή ππεξεζία, πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηνλ Δ.Ο.Σ. ηεο 

αξρηηεθηνληθήο κειέηεο ηνπ θηηξίνπ ηεο ηνπξηζηηθήο εγθαηάζηαζεο κφλν σο πξνο ην 

ζχκθσλν απηήο κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ηνπ Δ.Ο.Σ.. Οη δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ, πεξαηψλνληαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο θαη ηνπ 

πιήξνπο θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζε πεξίπησζε απνξξηπηηθήο απφθαζεο πξέπεη 

λα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε απηή θαη νη παξαηεξήζεηο λα ηίζεληαη θαη επί ησλ 

ππνβαιιφκελσλ ζρεδίσλ. ε πεξίπησζε παξειεχζεσο άπξαθηνπ ηνπ ρξφλνπ ησλ 

ηξηψλ κελψλ, ν πιήξεο θάθεινο παξαπέκπεηαη ζε ηξηκειή επηηξνπή απνηεινχκελε 

απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Δ.Ο.Σ., ηνλ Γηεπζπληή Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ θαη 

http://www.tripadvisor.com/
http://www.booking.com/
http://www.hotels.com/
http://www.expedia.com/
http://www.travelocity.com/
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ηνλ Γηεπζπληή Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.Ο.Σ., ε νπνία απνθαζίδεη εληφο 15 

εκεξψλ γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο. ρεηηθά κε αηηήζεηο, νη νπνίεο δε ζπλνδεχνληαη 

απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζα ζεσξνχληαη απαξάδεθηεο.  

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ παράγραθο 3, ηνπ άρθροσ 3, ν Δ.Ο.Σ. ηεξεί κεηξψν 

ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, κε αχμνληα αξηζκφ ηνλ νπνίν αλαγξάθεη ζε εηδηθφ ζήκα 

ιεηηνπξγίαο πνπ ρνξεγεί ζε απηέο, ην νπνίν αληηθαζηζηά ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρεηξήζεσο, θαη ζην νπνίν αλαγξάθεηαη θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο. 

Δπηπξφζζεηα, αλαθέξεηαη, ζηελ παράγραθο 4γ., ηνπ άρθροσ 4, φηη ν 

ππεχζπλνο ιεηηνπξγίαο ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο ππνρξενχηαη λα αλαξηά ην εηδηθφ 

ζήκα ιεηηνπξγίαο ηεο ζε εκθαλέο θαη πξνζηηφ ζηνλ επηζθέπηε ζεκείν ηνπ 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ππνδνρήο ή ζην πιεζηέζηεξν εκθαλέο ζεκείν πξνο ηελ θχξηα 

είζνδν ηνπ θαηαιχκαηνο. Δηδάιισο, επηβαξχλεηαη ε επηρείξεζε κε πξφζηηκν. 

Αθφκα, ζχκθσλα κε ηελ παράγραθο 7, ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, νη εθκεηαιιεπφκελνη 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο δηακνξθψλνπλ ειεχζεξα ηα ηηκνιφγηά ηνπο θαη ππνρξενχληαη 

θάζε ρξφλν λα ηα ππνβάιινπλ ζηνλ Δ.Ο.Σ. αλαιπηηθά θαη λα ηα ηεξνχλ ακεηάβιεηα γηα 

δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δψδεθα κελψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηνπο. Οη δεινχκελεο ηηκέο δελ 

κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο απφ ηηο νξηδφκελεο θαη‟ έηνο κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ηνπ Δ.Ο.Σ., πνπ εθδίδεηαη, χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ νηθείσλ θνξέσλ, 

ππνβαιιφκελε ην αξγφηεξν έσο 30 Ηνπλίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, θαη δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Έλα ζεκείν, άμην πξνζνρήο, είλαη θαη φ, ηη αλαθέξεηαη ζηελ παράγραθο 9, ηνπ 

άρθροσ 4, αλαθνξηθά κε ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλνκνινγνχλ νη εθκεηαιιεπφκελνη 

ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο. ‟ απηέο απαηηείηαη λα 

αλαγξάθεηαη ε θαηεγνξία, ν αξηζκφο κεηξψνπ θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ θαηαιχκαηνο. ηνπο 

ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο πνπ δηαθεκίδνπλ ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο δηαθνξεηηθνχ 

είδνπο απφ απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλνκνινγήζεη, 

επηβάιιεηαη πξφζηηκν. 

ζνλ αθνξά ζηελ ελίζρπζε ησλ Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή πλνρή, απηά πξνβιέπνληαη 

απφ ηνλ ππ‟ αριθμόν 3908 Νόμο, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ, ζχκθσλα κε ην άρθρο 1, είλαη ε 

πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο κε ηε δηακφξθσζε θαζεζηψησλ 

ελίζρπζεο ησλ επελδχζεσλ. Μέζσ απηψλ βειηηψλεηαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε πεξηθεξεηαθή 

ζπλνρή, θαζψο επίζεο πξνσζνχληαη ε πξάζηλε νηθνλνκία, ε απνηειεζκαηηθή 
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ιεηηνπξγία ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξσπίλνπ 

δπλακηθνχ ηεο ρψξαο.  

χκθσλα κε ην άρθρο 2, παράγραθος 3ζα., ζην θαζεζηψο εληζρχζεσλ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ ππάγνληαη επελδπηηθά ζρέδηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ίδξπζε, ηελ 

επέθηαζε ή ηνλ εθζπγρξνληζκφ νινθιεξσκέλεο κνξθήο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ πνπ 

αλήθνπλ ή αλαβαζκίδνληαη ζε θαηεγνξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ αζηέξσλ.  

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηελ παράγραθο 1αα., ηνπ άρθροσ 3, ηα επελδπηηθά 

ζρέδηα εληζρχνληαη γηα δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε σλικά περιοσζιακά ζηοιτεία, φπσο ε 

θαηαζθεπή, ε επέθηαζε ή ν εθζπγρξνληζκφο θηεξηαθψλ, εηδηθψλ θαη βνεζεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Οη 

δαπάλεο απηέο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ην 40% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηιέμηκσλ 

δαπαλψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ παράγραθο αγ., 

πξνβιέπεηαη ε αγνξά θαη ε εγθαηάζηαζε θαηλνχξγησλ, ζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ θαη 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ (γηα παξάδεηγκα γηα ηελ θνπδίλα ηνπ μελνδνρείνπ).  

ρεηηθά κε ηα είδε θαη ηα πνζνζηά ησλ εληζρχζεσλ, απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηα 

άρθρα 4 θαη 5, αληηζηνίρσο. Δλδεηθηηθά, αλαθνξηθά κε ηα είδε ησλ εληζρχζεσλ, 

αλαθέξνπκε ηελ θνξνινγηθή απαιιαγή πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ απαιιαγή απφ ηελ 

θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο επί ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ πξν θφξσλ θεξδψλ, ηα 

νπνία πξνθχπηνπλ κε βάζε ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία, απφ ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ επηρνξήγεζε πνπ ζπλίζηαηαη ζηε δσξεάλ 

παξνρή απφ ην Γεκφζην ρξεκαηηθνχ πνζνχ γηα ηελ θάιπςε ηκήκαηνο ησλ 

εληζρπφκελσλ δαπαλψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη πξνζδηνξίδεηαη σο πνζνζηφ 

απηψλ. Σν πνζνζηφ ελίζρπζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άρθρο 5 

θαη ζχκθσλα κε ηελ παράγραθο 2 εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο 

θαη απφ ην λνκφ ζηνλ νπνίν πινπνηείηαη θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ εληζρπφκελνπ θφζηνπο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.  

Μεηά θαη ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε πνπ επήιζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4276/2014, ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ έρεη 

απινπζηεπζεί θαηά πνιχ, έρνπλ αληηκεησπηζηεί ζεκαληηθά δεηήκαηα ηνπ παξειζφληνο 

θαη έρνπλ πξνβιεθζεί ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο έθδνζεο ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ 

ιεηηνπξγίαο. Παξάιιεια πξνβιέθζεθε πιένλ θαη ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

ησλ αηηήζεσλ γηα ηελ έθδνζε ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο. Χο απνηέιεζκα, ε φιε 

δηαδηθαζία θαζίζηαηαη πην επέιηθηε θαη γξήγνξε πξνο φθεινο θπξίσο φζσλ βξίζθνληαη 

ζηελ πεξηθέξεηα θαη θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε δηαηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ 
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Δπηπιένλ, ν ηζρχσλ εηδηθφο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηνλ ηνπξηζκφ, ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ, θηλείηαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, δηαθπιάηησληαο σο νθείιεη 

ηνπο πνιχηηκνπο θπζηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο πφξνπο, πνπ απνηεινχλ δηαρξνληθνχο 

πφινπο έιμεο ησλ ηνπξηζηψλ. 

Πξνθεηκέλνπ νη ηδησηηθέο επελδχζεηο λα έρνπλ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη λα πξνάγνπλ παξάιιεια ηελ πεξηβαιινληηθή αεηθνξία, ζα 

πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα ηνπξηζηηθά πξντφληα, κε βάζε δηεζλή πξφηππα 

θαη ηηο ηάζεηο δήηεζεο ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο θαη νδεγνχλ ζε πςειφηεξε πξνζηηζέκελε αμία, 

κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε επελδχζεηο αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ,  βηψζηκσλ,  πνηνηηθψλ, 

νινθιεξσκέλσλ πξντφλησλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ επηζθεπηψλ. 

Οη ζπλνιηθέο επελδχζεηο (δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο) ζηνλ Σνπξηζκφ εθηηκάηαη φηη 

απαηηείηαη λα αλέιζνπλ ζε  € 11,5 δηζ. πεξίπνπ γηα ηελ 4εηία 2015-2018, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα κνριεπηνχλ κε ηε δηάζεζε δεκνζίσλ πφξσλ απφ ην ΔΠΑ ζπλνιηθνχ 

χςνπο  € 3 δηζ. πεξίπνπ. Δμ απηψλ πξέπεη λα επελδπζεί πεξίπνπ €1 δηζ. απφ ην ΔΠΑ 

γηα έξγα ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ αεξνκεηαθνξψλ, ιηκαληψλ θαη καξηλψλ, θαζψο θαη 

ππνδνκψλ πφιεο. Τπφ ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο, ε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη θαη ην 80% ζηηο αλαγθαίεο ηδησηηθέο επελδχζεηο ζε 

θαηαιχκαηα, εζηίαζε θιπ. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη γηα θάζε € 1 δεκνζίσλ επελδχζεσλ, 

ζα αληηζηνηρνχλ € 4 επξψ ηδησηηθψλ, δειαδή ζα 5πιαζηάδεηαη ην επελδπφκελν πνζφ. 

Σαπηφρξνλα, ν επελδπηηθφο λφκνο απαηηείηαη λα έρεη ζπγθεθξηκέλε ξεηή 

ζηφρεπζε θαη λα δηαζθαιίδεη ηε δηνρέηεπζε ησλ πφξσλ κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 

πξνδηαγξαθψλ θαη αμηνιφγεζεο ζε εηδηθέο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο - πνπ κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ θαη ζε γεσγξαθηθφ επίπεδν -  φπσο ελδεηθηηθά μελνδνρεία Boutique κε 

ειιεληθφ ραξαθηήξα. 

 

3.5 Πεξηγξαθή ηνπ Σνπξηζηηθνύ Πξννξηζκνύ 

Ζ πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθήο βξίζθεηαη ζηε Βφξεηα Διιάδα θαη απνηειεί ηνλ 

νκψλπκν λνκφ ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία. Γεσγξαθηθά, ρσξίδεηαη ζε 4 θχξηα κέξε, ηεο 

θεληξηθήο Υαιθηδηθήο θαη ησλ 3 ρεξζνλήζσλ, ηεο Καζζάλδξαο, ηεο ηζσλίαο θαη ηνπ 

Αγίνπ ξνπο.  

Σελ Υαιθηδηθή ραξαθηεξίδνπλ, αλακθηζβήηεηα, νη ακέηξεηεο, κνλαδηθέο ηεο 

παξαιίεο, ζρεδφλ φιεο βξαβεπκέλεο κε γαιάδηα ζεκαία, ζε κηα αθηνγξακκή πνπ 
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αγγίδεη ηα 500 ρικ., ηα παξζέλα δάζε θσλνθφξσλ, ελψ θηινμελεί θαη ηα δχν 

πνηάκηα, Υαβξία θαη Οιχλζην. 

ηελ Υαιθηδηθή βξίζθνληαη θαη θάπνηεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο ηεο Διιάδαο, κε εγθαηαζηάζεηο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, φπσο γήπεδα γθνιθ, 

καξίλεο θαη ζπα. 

ήκεξα, ε Καζζάλδξα, ην πξψην πφδη ηεο Υαιθηδηθήο, απνηειεί έλα απφ ηα πην 

ζχγρξνλα ηνπξηζηηθά ζέξεηξα ηεο ρψξαο, κε νξγαλσκέλεο παξαιίεο θαη έληνλε 

λπρηεξηλή δσή. 

ην δεχηεξν πφδη ηεο Υαιθηδηθήο, ζηε ηζσλία, εθηφο απφ ηελ αξραία πφιε ηεο 

Οιχλζνπ κε ηα κνλαδηθά ςεθηδσηά, ζπλαληψληαη ππθλή βιάζηεζε θαη θπξίσο πεχθα 

πνπ θηάλνπλ κέρξη ηελ ακκνπδηά θαη εμαηξεηηθέο αθηέο κε πεληαθάζαξα λεξά. 

Αθηή Καινγξηάο, Διηά, Μαξκαξάο, Σνξψλε, Πφξην Κνπθφ, Καβνπξφηξππεο, 

ξκνο Παλαγηάο, Βνπξβνπξνχ θαη Ππξγαδίθηα είλαη κφλν θάπνηεο απφ ηηο ακέηξεηεο 

θαη κνλαδηθέο παξαιίεο ηεο ηζσλίαο. 

Δπίζεο θαη ζηηο αλαηνιηθέο παξαιίεο ηεο Υαιθηδηθήο, ζε απηέο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Οπξαλνχπνιεο, ζηελ αξρή ηνπ ηξίηνπ πνδηνχ, νη επηζθέπηεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα βηψζνπλ θαη λα ληψζνπλ ηελ νκνξθηά θαη ηελ απζεληηθφηεηα ηνπ ηφπνπ, ελψ ηα 

κνλαδηθά ηνπία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα παξαδνζηαθά ρσξηά θαη ηε δεζηή θηινμελία ησλ 

θαηνίθσλ ζα ηνχο θαζειψζνπλ. 

Δθηφο απφ ην ηξίπηπρν „‟Θάιαζζα – Ήιηνο – Παξαιία‟‟ πνπ πξνζθέξεηαη 

απιφρεξα ζηελ Υαιθηδηθή, ν επηζθέπηεο, εθεί, κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

αξραηνινγηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ηνπ αλαδεηήζεηο, θαζψο ε πιεζψξα αξραηνινγηθψλ 

ρψξσλ θαη κνπζείσλ, ιανγξαθηθψλ θέληξσλ θαη κηαο έληνλεο ζε φιν ηνλ λνκφ ιφγσ 

ηνπ Αγίνπ ξνπο ζξεζθεπηηθήο θαη εθθιεζηαζηηθήο παξάδνζεο, ηελ θαζηζηνχλ έλαλ 

πνιππνίθηιν θαη ελδηαθέξνληα πξννξηζκφ. 

Δπηπξνζζέησο, ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ηεο βνεζάεη θαη εληζρχεη ηελ 

ειαηνπαξαγσγή, ηελ θηελνηξνθία, ηελ παξαγσγή νίλνπ θαη ηε κειηζζνθνκία. Πεξηνρέο 

φπσο ν Μειηηψλαο, ε Παιιήλε, νη πξφπνδεο ηνπ Υνινκψληα θαη νη πεδηάδεο ζηνλ 

Πνιχγπξν, ηα Νέα Μνπδαληά θαη ε ιπλζνο ζπγθεληξψλνπλ θαιιηέξγεηεο ειηάο. Ζ 

βφξεηα Υαιθηδηθή δηαζέηεη πνιιέο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, ελψ ε Νηθήηε, ε Καζζάλδξα 

θαη ε Αξλαία επηδίδνληαη ζηελ παξαγσγή κειηνχ. Αθφκε, ε Υαιθηδηθή ζπλδέεηαη κε ηε 

κεγαιχηεξε θαη ίζσο ηε ζεκαληηθφηεξε νηλνπαξαγσγή ζηελ Διιάδα, θαζψο ζην Πφξην 

Καξξάο θαιιηεξγήζεθαλ γηα πξψηε θνξά μέλεο πνηθηιίεο, ελψ ζηνλ Άγην Παχιν εδξεχεη 

ε νηλνπνηεία Σζάληαιε. Μάιηζηα, ζηελ Υαιθηδηθή, ζπγθεθξηκέλα ζην Πφξην Καξξάο 

εδξεχεη θαη ν κεγαιχηεξνο ακπειψλαο έθηαζεο 4.750 ζηξεκκάησλ. 
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Ζ Υαιθηδηθή θεκίδεηαη θαη γηα ηελ πθαληνπξγηθή ηεο παξάδνζε, πνπ δηαθξίλεηαη 

ηφζν γηα ηελ πνηφηεηα φζν θαη γηα ηελ πνηθηιία ζηα δηάθνξα είδε ησλ πθαληψλ, αιιά 

θαη γηα ηνπο εληππσζηαθνχο ρξσκαηηθνχο ζπλδπαζκνχο ηνπο, κε πην γλσζηή ηελ 

ηδηαίηεξε ηερληθή ηεο Αξλαίαο, ε νπνία δηαζέηεη θαη πξαηήξην γηα λα πξνκεζεχνληαη νη 

επηζθέπηεο πθαληά απφ ληφπηεο ηερλίηξηεο. 

 

3.6 Αλάιπζε ηνπ Δζσηεξηθνύ Δπηρεηξεκαηηθνύ Πεξηβάιινληνο 

 

3.6.1 Αλάιπζε PORTER 

Οξίδνληαο σο  θιάδν απηφλ ησλ boutique μελνδνρείσλ πνπ εζηηάδνπλ ζηελ 

πξνζέιθπζε γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ παξαζέηνπκε ηελ παξαθάησ αλάιπζε ηνπ 

θιάδνπ κέζσ ηεο κεζφδνπ Porter. 

I. ΑΠΔΗΛΖ ΑΠΟ ΝΔΟΔΗΔΡΥΟΜΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

Σα εκπφδηα εηζφδνπ ζηνλ θιάδν ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ρακειά, 

θαζψο θαζέλαο πνπ δηαζέηεη ηελ ηερλνγλσζία θαη ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα, δεδνκέλνπ 

φηη έρεη απινπζηεπζεί θαη ε δηαδηθαζία έγθξηζεο αδεηψλ ιεηηνπξγίαο αλάινγσλ 

επελδχζεσλ θαη „‟ηξέρνπλ‟‟ πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ, ζα 

κπνξνχζε λα επελδχζεη ζε έλα κηθξφ ζεκαηηθφ μελνδνρείν.   

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία / 

νηθνλνκία, ηα capital controls απαηηνχλ επελδπηέο κε ηφικε θαη πιένλ δε ξηζθάξνπλ 

πνιινί. 

Καηά ζπλέπεηα, πθίζηαηαη ζε έλαλ κέηξην βαζκφ ε απεηιή απφ 

λενεηζεξρφκελνπο επελδπηέο. 

II. ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ 

Ο αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν ησλ boutique μελνδνρείσλ πνπ εζηηάδνπλ ζηνλ 

γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζκφ δε ζα ραξαθηεξηδφηαλ σο έληνλνο, αθνχ είλαη αλεξρφκελνο 

θιάδνο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν.  Βεβαίσο, πέξα απφ ηα boutique μελνδνρεία πνπ είλαη 

ζεκαηηθά θαη πξνζθέξνπλ έλα δηαθνξνπνηεκέλν πξντφλ, απηφ ηεο γαζηξνλνκίαο, 

ππάξρνπλ θαη ηνπξηζηηθά γξαθεία κε εμεηδίθεπζε ζε απηφ ην πξντφλ πνπ ζπλεξγάδνληαη 

κε μελνδνρεία, εζηηαηφξηα θαη άιιεο επηρεηξήζεηο. Αιιά θαη κηθξά μελνδνρεία ππάξρνπλ 

πνπ παξέρνπλ έλα ζχλνιν κνξθψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, πεξηεγεηηθφ, πγείαο θαη 

επεμίαο, ζξεζθεπηηθφ, καδί θαη γαζηξνλνκηθφ. 
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Δπνκέλσο, πξνζδηνξίδεηαη δχζθνια ν αληαγσληζκφο ζηνλ πθηζηάκελν θιάδν, 

θαζψο θξίλεηαη σο ζπγθερπκέλε ε επηθξαηνχζα θαηάζηαζε. 

ηνλ λνκφ Υαιθηδηθήο δχν κφλν επηρεηξήζεηο ζπληζηνχλ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο 

ππφ εμέηαζε επέλδπζεο θαη αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 White Suites Resort: Boutique μελνδνρείν ζηελ Υαιθηδηθή πνπ 

απνηειείηαη απφ δεθαηέζζεξηο ζχγρξνλεο ζνπίηεο, πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηελ 

παξαιία ηεο Μνπδνπλνχ, ζε κηθξή απφζηαζε κε ηα πφδηα απφ ην θέληξν ηνπ 

ρσξηνχ Άζπηνο. 

 Γηαζέηεη εζηηαηφξηα ζαιαζζηλψλ θαη δπκαξηθψλ. 

 Γηνξγαλψλεη ηδησηηθά γεχκαηα δχν έσο δψδεθα αηφκσλ ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλν ρψξν ζηελ παξαιία. 

 

 Petrino Suites Hotel: Δίλαη έλα παξαδνζηαθφ νηθνγελεηαθφ boutique 

μελνδνρείν ρηηζκέλν κε πέηξα πνπ παξέρεη νηθνγελεηαθά δσκάηηα θαη ζνπίηεο. 

 Γηαζέηεη ην a la carte εζηηαηφξην «Πέηξηλν», ηφζν γηα ηνπο 

πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ, φζν θαη γηα ηνπο επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο. 

 Παξέρεη επηαήκεξν πξφγξακκα καζεκάησλ καγεηξηθήο. 

 Γηνξγαλψλεη Jeep Safari, θξνπαδηέξεο ζηνλ Άζσ θαη ζηνλ 

Σνξσλαίν, πνδειαζία, θαηαδχζεηο θαη πξνζθέξεη νξγαλσκέλεο 

εθδξνκέο ζηελ Θεζζαινλίθε, ζηα Μεηέσξα, ζε νηλνπνηεία ηεο πεξηνρήο. 

 

III. ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΗΚΖ ΓΤΝΑΜΖ ΣΧΝ ΑΓΟΡΑΣΧΝ 

Οη επίδνμνη ηαμηδηψηεο πνπ επηζπκνχλ λα βηψζνπλ ηελ εκπεηξία δηακνλήο ζε 

έλα ζεκαηηθφ μελνδνρείν πνπ εζηηάδεη ζηελ ηνπηθή γαζηξνλνκία έρνπλ κηθξή 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε, θαζψο γλσξίδνπλ εμαξρήο φηη ην αληίηηκν ηεο αγνξάο ελφο 

ηέηνηνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ είλαη πςειφ. 

IV. ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΗΚΖ ΓΤΝΑΜΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 

Αλαθνξηθά κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, αλάινγσλ κε 

απηψλ ηεο ελ ιφγσ επέλδπζεο, απηνί δηαζέηνπλ ρακειή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε, 

θαζψο ππάξρεη πιεζψξα εηαηξεηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ 

αλαισζίκσλ. Αιιά αθφκα θαη ζηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, πνπ επλνείηαη ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο παξαγσγνχο θαη επηρεηξήζεηο θαη ζα κπνξνχζε λα είλαη 

πςειή, δεδνκέλεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη 

σθεινχληαη άκεζα νηθνλνκηθά, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε είλαη ρακειή. 
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V. ΚΗΝΓΤΝΟ ΑΠΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΑ 

Αλαθνξηθά κε ηα ππνθαηάζηαηα, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί απμεκέλνο ν 

θίλδπλνο αθνχ νπνηνδήπνηε άιιν μελνδνρείν, αλεμαξηήηνπ θαηεγνξίαο, πνπ 

πξνζθέξεη είηε ηνπξηζκφ ζηελ θιαζζηθή κνξθή ηνπ, είηε νπνηαδήπνηε κνξθή 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, ζπληζηά απεηιή γηα ην boutique μελνδνρείν γαζηξνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο.   

 

3.6.2 Αλάιπζε SWOT 

Με ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο αληρλεχηεθαλ θαη 

αμηνινγήζεθαλ δηάθνξνη εμσηεξηθνί πεξηβαιινληηθνχο ηνκείο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

επηρεηξεζηαθή επίδνζε. Απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πξνέθπςαλ νη επθαηξίεο θαη 

απεηιέο ηεο επηρείξεζεο. Απηέο νη δχν κεηαβιεηέο δηακνξθψλνπλ ην πεξίγξακκα εληφο 

ηνπ νπνίνπ ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε. 

Οη επθαηξίεο φκσο θαη νη απεηιέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα 

ζπζρεηηζηνχλ θαη κε ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο θαζψο κφλν έηζη έρεη 

λφεκα ε αλάιπζή ηνπο. Σν εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ απνηειείηαη απφ ηηο δπλάκεηο θαη ηηο 

αδπλακίεο πνπ ελππάξρνπλ ζε κία επηρείξεζε θαη νη νπνίεο βξαρπρξφληα κπνξνχλ λα 

ειεγρζνχλ απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε.  

Οη εζσηεξηθέο δπλάκεηο αλαθέξνληαη ζε: 

I. Γνκή επηρείξεζεο 

 Ηεξαξρία 

 Δπηθνηλσλία 

 Ρνή εξγαζίαο 

II. Κνπιηνχξα επηρείξεζεο 

 Πηζηεχσ 

 Πξνζδνθίεο 

 Αμίεο 

III. Πφξνη επηρείξεζεο 

 Αλζξψπηλν δπλακηθφ 
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 Γηνηθεηηθέο Ηθαλφηεηεο 

 Υξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη 

 Δγθαηαζηάζεηο 

 

Σν εξγαιείν πνπ βνεζάεη ζηελ παξαπάλσ αλάιπζε είλαη ε SWOT. ηελ 

αλάιπζε SWOT πνπ αθνινπζεί ζα παξνπζηαζηνχλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο 

ππφ κειέηε επέλδπζεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ επελδπηψλ, θαζψο δε δχλαηαη λα 

δηεξεπλεζεί ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο πνπ δελ πθίζηαηαη, αιιά θαη νη 

επθαηξίεο θαη απεηιέο, νη πξνεξρφκελεο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.  

 

1. ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

Με δεδνκέλν φηη ε επηρείξεζε δε ιεηηνπξγεί αθφκα, ζα εμεηαζηνχλ ηα δπλαηά 

ζεκεία πνπ ζπγθεληξψλνπλ νη δχν επελδπηέο: 

• Γηαζέηνπλ, θαηά έλα πνζνζηφ, ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα (ηνπιάρηζηνλ 

κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο αλάινγσλ επηρεηξήζεσλ, έπεηηα απφ 

έξεπλα) γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππφ κειέηε επέλδπζεο. Καηά ην 50% ε 

επέλδπζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα «Πξνζέγγηζε 

LEADER Υαιθηδηθήο». 

• Ζ κία εθ ησλ δχν επελδπηψλ, ε θπξία Παληζθάθε δηαζέηεη ην 

πξναπαηηνχκελν ππφβαζξν πνπ άπηεηαη ηεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ, γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ελφο μελνδνρείνπ θαζψο 

έρεη δηαηειέζεη επί είθνζη (20) έηε Τπεχζπλε Δπηζηηηζηηθψλ Σκεκάησλ 

(Food&Beverage Manager) θαη Γεληθή Γηεπζχληξηα (General Manager) ζε 

δηάθνξα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. 

• Ο θχξηνο Παληζθάθεο, φληαο αγξφηεο ζην επάγγεικα, κέζα απφ ηελ 

ελαζρφιεζή ηνπ απηή θαη δηακέλνληαο αλέθαζελ ζηελ Υαιθηδηθή θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηεο Οιχλζνπ, θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη έλα 

δηεπξπκέλν δίθηπν ζπλεξγαηψλ, πνπ θξίλεηαη σο απαξαίηεην, ηφζν γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο, φζν θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. ην ζεκείν απηφ αμίδεη 

λα αλαθεξζεί φηη είλαη πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ 
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• Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, αζρέησο πνπ δελ έρεη αμηνπνηήζεη 

πνηέ απηή ηνπ ηελ ηδηφηεηα ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν. 

• Οη δχν επελδπηέο φληαο κφληκνη θάηνηθνη ηεο Υαιθηδηθήο θαη ζεξκνί 

ππνζηεξηθηέο ηνπ ηφπνπ ηνπο, ππνθηλνχκελνη απφ ηελ αγάπε ηνπο απηή, 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε θάζε είδνπο ελέξγεηα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ πνιηηηζκνχ 

θαη ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο, θαζψο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ. Γη‟ απηφ θαη ζεσξνχληαη 

θαηάιιεινη γηα ηελ πινπνίεζε κηαο ηέηνηαο επέλδπζεο, πνπ απνζθνπεί ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ δίπηπρνπ „‟Ήιηνο – Θάιαζζα‟‟.   

Καη φπσο ππνζηεξίδνπλ, „‟…ν γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο απνηειεί έλα 

πηζαλφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη ε γαζηξνλνκία κηαο πεξηνρήο 

αληαλαθιά ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα θαη ηελ θιεξνλνκηά ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ηφπνπ…‟‟. 

 

2. ΑΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 

• Χο αδχλαην ζεκείν ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ην γεγνλφο φηη απφ ηε κηα 

ην ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα είλαη ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλν θαη αθνξά ζηε 

δεκηνπξγία ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο θαη απφ ηελ άιιε κεξηά ν έλαο εθ ησλ δχν 

ηδηνθηεηψλ είλαη επαγγεικαηίαο αγξφηεο θαη δελ έρεη έξζεη πνηέ ζε επαθή κε 

μελνδνρεία ζε εξγαζηαθφ επίπεδν. 

• Ρηςνθίλδπλν αθφκα ζεσξείηαη ην γεγνλφο φηη ηελ επέλδπζε 

αλαιακβάλνπλ απφ θνηλνχ δχν επελδπηέο θαη κάιηζηα αδέξθηα, ηα νπνία έρνπλ 

δηαθνξεηηθφ επαγγεικαηηθφ ππφβαζξν, δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο θαη βηψκαηα.   

 

3. ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

Οη επθαηξίεο αλαθέξνληαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Πξφθεηηαη 

νπζηαζηηθά γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ηνπ θιάδνπ πνπ απνηεινχλ επθαηξίεο γηα ηελ 

ππφ εμέηαζε επηρείξεζε θαζψο ηελ επεξεάδνπλ ζεηηθά ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη θπζηθά 

ζηελ θεξδνθνξία ηεο. 

• Ζ νινέλα απμαλφκελε ηνπξηζηηθή δήηεζε θαη νη αλαδπφκελεο αγνξέο.  

• Ζ πιεηνςεθία ησλ δπλεηηθψλ ηνπξηζηψλ, ζχκθσλα θαη κε φ, ηη 

επηηάζζνπλ νη λέεο ηάζεηο, αλαδεηνχλ πεξηζζφηεξν εμαηνκηθεπκέλεο θαη 
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απζεληηθέο ηαμηδησηηθέο εκπεηξίεο, απζεληηθνχο πξννξηζκνχο πνπ εκπεξηέρνπλ 

αιιειεπίδξαζε κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

• Ζ ιπλζνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζρεδφλ «παξζέλνο» ηφπνο σο πξνο ηελ 

χπαξμε ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, αθνχ δηαηεξεί κφλν έλα μελνδνρείν ηχπνπ 

studio – apartments, ζην θέληξν ηνπ ρσξηνχ, νπφηε δηαηεξεί ην ζηξαηεγηθφ 

πιενλέθηεκα ηεο δπλαηφηεηαο κηαο νηθνλνκηθά βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο, κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ, ζηελ παξάδνζε θαη ζηελ πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά ηνπ ηφπνπ, κε ηελ πξνζθνξά πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, πνηνηηθψλ 

ππεξεζηψλ. 

• ηελ Υαιθηδηθή δξαζηεξηνπνηνχληαη κνλάρα άιια δχν μελνδνρεία, ηεο 

ίδηαο πεξίπνπ δπλακηθφηεηαο θαη αλάινγεο θηινζνθίαο. 

• Ζ αλαθαηεχζπλζε ηνπ δηεζλνχο ηαμηδησηηθνχ ξεχκαηνο θαη ε πξνζθνξά 

πεξηζζνηέξσλ αεξνπνξηθψλ ζέζεσλ πξνο Διιάδα, εμαηηίαο ηνπ ηεηακέλνπ 

θιίκαηνο ζηελ Σνπξθία. 

• Ζ ππνηίκεζε ηνπ επξψ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ θαη ηεο ζηεξιίλαο ζα νδεγεί 

ζηε κεγαιχηεξε πξνζέιεπζε Ακεξηθαλψλ θαη Βξεηαλψλ ζηελ Διιάδα. 

• Ζ δηεπθφιπλζε ζηηο αδεηνδνηήζεηο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ. 

• Ζ χπαξμε Κνηλνηηθψλ Πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο 

ίδξπζεο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ. 

• Ζ άκεζε πξφζβαζε ησλ επίδνμσλ ηνπξηζηψλ ζε ηεξάζηηεο πνζφηεηεο 

πιεξνθνξηψλ, θαζηζηψληαο ηνπο ελεκεξσκέλνπο, ζην δηαδίθηπν  θαη ε αλά 

πάζα ζηηγκή ζχγθξηζε ηηκψλ, αλάγλσζε θξηηηθψλ.  

 

4. ΑΠΔΗΛΔ 

 Έληνλνο αληαγσληζκφο εμαηηίαο ηεο χπαξμεο δηαθφξσλ ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ  ζηελ Υαιθηδηθή. 

 Υακειά εκπφδηα εηζφδνπ.  

 Δπνρηθφηεηα. 

 Οη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο απφ ηηο πιεγείζεο ρψξεο πξνο ηελ Διιάδα. 
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 Οη έθηαθηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ νδεγνχλ ζε απεξγηαθέο 

θηλεηνπνηήζεηο ησλ επαγγεικαηηψλ. 

 Ζ αχμεζε ηνπ ΦΠΑ απφ 6,5% ζε 13% ζηε δηακνλή θαη απφ 13% ζε 23% 

ζηελ εζηίαζε. 

 

3.7 Σν ρέδην Μάξθεηηλγθ (STP) 

 

3.7.1 Αλάιπζε ηεο ζηξαηεγηθήο δηάζηαζεο ηνπ ζρεδίνπ  

Ζ επηηπρία ηεο ππφ κειέηε επέλδπζεο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε κέξηκλα γηα ηελ 

αλάπηπμε  ζηξαηεγηθψλ πξνψζεζεο ηνπ πξντφληνο, εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ γηα ηελ θάζε 

νκάδα - ζηφρν. Βεβαίσο, επεηδή πξφθεηηαη γηα κία επέλδπζε εηδηθνχ ραξαθηήξα, ελφο 

μελνδνρείνπ κε ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηε γαζηξνλνκία, αλακθηζβήηεηα, ζηνρεχεη 

ζηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ, αιινδαπψλ, πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ηνπηθή 

γαζηξνλνκία, επηζπκνχλ λα έξζνπλ ζε επαθή καδί ηεο, λα ηε γλσξίζνπλ, λα ηε 

γεπηνχλ, λα κεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ άπηνληαη ηεο γαζηξνλνκηθήο παξάδνζεο 

ηνπ ηφπνπ επίζθεςεο.  

Υξεζηκνπνηείηαη ινηπφλ ε κέζνδνο ηνπ STP: 

Segmentation - Σκεκαηνπνίεζε 

Targeting - ηνρνπνίεζε 

Positioning - Σνπνζέηεζε  

 

1. Segmentation 

Σν πξψην βήκα είλαη ε ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο, λα ρσξίζνπκε δειαδή ηελ 

αγνξά ζε δηάθνξεο νκάδεο κε βάζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο: 

 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ε νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, ην κέγεζνο ηεο νηθνγελείαο, ε κφξθσζε, ε θνηλσληθφ – νηθνλνκηθή 

ζέζε, ην εηζφδεκα, ε εζληθφηεηα θαη ε ζξεζθεία. 

 Φπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε πξνζσπηθφηεηα, νη αμίεο θαη ν ηξφπνο 

δσήο (θηινζνθία – ζηπι θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο) πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηηο 

αλάγθεο θαη ηα θίλεηξα ησλ θαηαλαισηψλ.  
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 Γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ 

ηνπξηζηψλ, φπσο Γεξκαλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Βέιγην, Σνπξθία, Βαιθάληα, 

Ζ.Π.Α. 

 Σηκή. 

 

ηεξηδφκελνη ινηπφλ ζηηο αγνξέο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ επηινγή 

boutique μελνδνρείσλ θαη γαζηξνλνκηθψλ ηνπξηζηηθψλ παθέησλ, αιιά θαη πξνο ηελ 

επηινγή ηεο Υαιθηδηθήο σο ηφπν πξαγκαηνπνίεζεο ηαμηδίνπ, πξνθχπηνπλ ηα 

παξαθάησ ηκήκαηα: 

 Αιινδαπνί ηνπξίζηεο δηαθφξσλ εζληθνηήησλ: 

 Γεξκαλνί 

 Απζηξηαθνί 

 Άγγινη 

 Ακεξηθάλνη 

 Βέιγνη 

 Ηηαινί 

 Δίλαη δεπγάξηα ειηθίαο 25 – 39 εηψλ: 

 DINKS, δεπγάξηα κε εηζνδήκαηα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, ρσξίο παηδηά. 

 SINKS, δεπγάξηα κε εηζφδεκα κφλν απφ ηε κία πιεπξά, ρσξίο παηδηά. 

 Δίλαη δεπγάξηα ειηθίαο θπξίσο 40 – 55 εηψλ θαη δεπηεξεπφλησο 56 – 70 

εηψλ: 

 Empty Nesters, γνλείο ησλ νπνίσλ ηα παηδηά έρνπλ πεηάμεη καθξηά απφ 

ηελ νηθνγελεηαθή θσιηά. 

 Boomers, κέιε ηεο γεληάο baby boom ησλ „50s. 

 Δίλαη επαγγεικαηηθά θαηαμησκέλνη, αλσηέξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη 

κε πςειφηεξν δηαζέζηκν εηζφδεκα απφ ηνλ κέζν ηνπξίζηα. 

 Δίλαη πεξηπεηεηψδεηο θαη έκπεηξνη ηαμηδηψηεο, πνπ αλαδεηνχλ απζεληηθέο 

εκπεηξίεο, πεξηζζφηεξν πξνζσπνπνηεκέλεο θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ 

πνιηηηζκφ ηνπ ηφπνπ επίζθεςεο. 

 

 



80 

2. Targeting 

Μεηά ηελ ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο, αθνινπζεί ε δηακφξθσζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ κάξθεηηλγθ γηα ηηο δηάθνξεο αγνξέο – ζηφρνπο. Χζηφζν, ε ζπγθεθξηκέλε 

επηρείξεζε εκθαλίδεη ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη ιεηηνπξγία, εμππεξεηεί έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπφ, ηελ πξνψζεζε ηεο γαζηξνλνκηθήο παξάδνζεο ηεο Υαιθηδηθήο θαη θαη‟ 

επέθηαζε ηεο ειιεληθήο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο θαη ην ηνπξηζηηθφ παθέην πνπ 

πξνζθέξεη απεπζχλεηαη ζε φια ηα παξαπάλσ ηκήκαηα ηεο αγνξάο αλεμαξηήηνπ 

ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη θπζηθά εζληθφηεηαο. Δλδηαθέξεηαη πξσηίζησο 

γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ παξαδνζηαθψλ αγνξψλ, αιιά θαη ησλ αλαδπφκελσλ, φπσο ην 

Βέιγην, ε Ηηαιία θαη νη Ζ.Π.Α.  

Δπηπξφζζεηα, ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε εζηηάδεη ζηελ πξνζέιθπζε 

απνθιεηζηηθά δεπγαξηψλ, πνπ έρνπλ ηε δηάζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα μνδέςνπλ, 

αλεμαξηήηνπ ειηθίαο. πλήζσο, νη λεφηεξνη ηαμηδηψηεο επηιέγνπλ λα ηαμηδέςνπλ Ηνχιην 

– Αχγνπζην – επηέκβξην, ελψ νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο επηιέγνπλ Απξίιην – Μάτν – 

Ηνχλην, επηέκβξην – Οθηψβξην. 

ηε γαζηξνλνκία δελ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ειηθία ή ηελ 

θαηαγσγή, απαηηνχληαη κφλν ηνπξίζηεο πνπ επηδεηνχλ ηελ απζεληηθφηεηα ζηηο 

ηαμηδησηηθέο ηνπο εκπεηξίεο, έρνπλ ηε δηάζεζε λα γλσξίζνπλ ηελ θνπιηνχξα ελφο ηφπνπ 

κέζσ ηεο γαζηξνλνκηθήο ηνπ παξάδνζεο, λα κπεζνχλ ζηα κπζηηθά απηήο θαη θπζηθά 

δηαζέηνπλ ην απαηηνχκελν δηαζέζηκν εηζφδεκα.  

 

3. Positioning 

Αθνινπζεί ε ηνπνζέηεζε ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πξνζπάζεηα ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο λα δεκηνπξγήζεη κηα εηθφλα ζηνλ κπαιφ ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ην πψο εθείλε είλαη, ην πξντφλ πνπ πξνζθέξεη θαη θαηά πφζν δχλαηαη 

λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπο. Δίλαη νπζηαζηηθά ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

ηνπνζεηνχλ ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή ηελ επηρείξεζε θαη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ.  

ηφρνο ησλ επελδπηψλ είλαη νη πειάηεο λα ζεσξνχλ ην πξνζθεξφκελν 

ηνπξηζηηθφ παθέην σο παξνρή πςειήο πνηφηεηαο, απζεληηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ 

άπηνληαη ηεο ηνπηθήο γαζηξνλνκηθήο παξάδνζεο, ιεηηνπξγψληαο σο πξνζηηζέκελε 

αμία ζην ήδε ππάξρνλ, πξσηνγελέο πξντφλ ήιηνπ – ζάιαζζαο, θαη έρνπλ σο ζηφρν νη 

θηινμελνχκελνη λα βηψζνπλ κνλαδηθέο εκπεηξίεο.   
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3.7.2 Αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγηθήο δηάζηαζεο ηνπ ζρεδίνπ Μάξθεηηλγθ 

(πξντόλ – ηηκή – δίθηπν δηαλνκήο – πξνώζεζε – δηαδηθαζία – θπζηθό 

πεξηβάιινλ – άλζξσπνη) 

Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο κίγκαηνο κάξθεηηλγθ, ην νπνίν 

ζα ηθαλνπνηεί θαη ηνπο πην απαηηεηηθνχο θηινμελνπκέλνπο ηνπ θαηαιχκαηνο. Σν πξντφλ, 

ε ηηκή, ε δηαλνκή θαη ε πξνψζεζε, θαζψο επίζεο θαη νη άλζξσπνη, νη δηαδηθαζίεο θαη νη 

ζπλεξγαζίεο (7 P‟s) είλαη έηζη ζρεδηαζκέλα, ψζηε λα πξνζθέξνληαη νη θαιχηεξεο 

δπλαηέο ππεξεζίεο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν.  

 

I.Product: Πξντόλ θαη Πνιηηηθή Πξντόληνο 

Οη θηινμελνχκελνη ηνπ ελ ιφγσ θαηαιχκαηνο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

βηψλνπλ κηα επξεία γθάκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ άπηνληαη ηεο γαζηξνλνκίαο. Απφ ην λα  

παξαθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ αγαπεκέλσλ ηνπο πξντφλησλ, λα 

κπνξνχλ λα γεπηνχλ, λα κπξίζνπλ, λα αγγίμνπλ ην παξαγφκελν πξντφλ, λα 

«ιεξψζνπλ» ηα ρέξηα ηνπο ή λα ρεηξηζηνχλ έλα εξγαιείν, κέρξη λα επηζθέπηνληαη ηα 

εκπνξηθά θαηαζηήκαηα γαζηξνλνκίαο, απ‟  φπνπ κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη ηξφθηκα 

θαη πνηά γηα ηα νπνία θεκίδεηαη ν ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο. 

 

 Μαζήκαηα θαη επίδεημε καγεηξηθήο απφ ηνλ ζεθ ηνπ μελνδνρεηαθνχ 

θαηαιχκαηνο, ν νπνίνο έρεη βξαβεπηεί γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ έξγνπ ηνπ, ζηε 

Βφξεηα Διιάδα. 

 εκηλάξην γηα ηελ ειιεληθή γαζηξνλνκία θαη δε ηεο ηνπηθήο απφ γλσζηφ 

ζπγγξαθέα θαη δεκνζηνγξάθν, εληφο ηνπ μελνδνρείνπ, ζηελ αίζνπζα 

αλάγλσζεο θαη πξνβνιήο. 

 Δπίζθεςε ζην εζηηαηφξην δηάζεκνπ Έιιελα εθ, επίδεημε ηεο καγεηξηθήο 

ηέρλεο απφ ηνλ ίδην θαη κεηέπεηηα γεχκα καδί ηνπ. 

 Παξαιαβή ελφο εηδηθνχ παθέηνπ κε ζπληαγέο, θσηνγξαθίεο, κελνχ θαη 

ηελ ππνγξαθή ηνπ εθ. 

 Γηνξγάλσζε γαζηξνλνκηθψλ πεξηεγήζεσλ, μελαγήζεσλ θαη ζεκαηηθψλ 

δηαδξνκψλ, εκπινπηηζκέλσλ κε ζεκηλάξηα γεπζηγλσζίαο ή / θαη παξαγσγήο, νη 

νπνίεο δνκνχληαη γχξσ απφ ηηο γαζηξνλνκηθέο εκπεηξίεο κηαο πεξηνρήο θαη ηα 

ηνπηθά πξντφληα ηεο. Δπηζθέςεηο ζε νηλνπνηεία, ζε ζεκεία παξαγσγήο θαη 

ηππνπνίεζεο βξψζηκσλ πιηθψλ, ζε θάξκεο, ζε γαιαθηνπαξαγσγηθέο κνλάδεο, 

ζε ηπξνθνκεία, φπνπ νη ηνπξίζηεο ζα εκπιέθνληαη ζε κία δξαζηεξηφηεηα 
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 κάζεζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ θαγεηνχ δείρλνληάο ηνπο πψο 

θαιιηεξγείηαη ην θαγεηφ, πψο γίλεηαη ε ζπιινγή ηνπ θαη πψο επεμεξγάδεηαη. 

 πκκεηνρή ζε γαζηξνλνκηθέο εθδειψζεηο, θεζηηβάι ηνπηθψλ πξντφλησλ, 

κε επηδείμεηο καγεηξηθήο. 

 Δπίζθεςε ζε αγνξέο ηξνθίκσλ ηεο Υαιθηδηθήο θαη ζε παληνπσιεία κε 

ηνπηθά, παξαδνζηαθά, πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα θαη βηνινγηθά κε ζθνπφ ηελ 

αγνξά ηνπο. 

 

Παξαθάησ, παξαηίζεηαη ην πξφγξακκα 8 εκεξψλ θαη 7 δηαλπθηεξεχζεσλ γηα 

ηνπο επηζθέπηεο ηνπ boutique μελνδνρείνπ. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

Ζκέξα 1 – άββαην 

Ζκέξα άθημεο 

 Αθνχ θηάζνπλ νη πειάηεο ζηελ Θεζζαινλίθε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηδησηηθήο ηνπο κεηαθνξάο απφ ην Αεξνδξφκην «Μαθεδνλία» ζηελ Υαιθηδηθή, 

φπνπ βξίζθεηαη θαη ην Boutique Ξελνδνρείν, ν πξνζσπηθφο ηνπο νδεγφο ζα 

ηνπο θάλεη κηα κηθξή μελάγεζε ζηελ παλέκνξθε πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Αθνινπζεί ε άθημε ζην θηιηθφ boutique μελνδνρείν, φπνπ ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα μεθνπξαζηνχλ θαη ζα ηνπο πεξηκέλεη: 

 

 Καισζφξηζκα κε ηνπηθφ νίλν, θξέζθα θξνχηα θαη 

παξαδνζηαθά γιπθίζκαηα. 

 Γξνζηζηηθή πεηζέηα θαηά ηελ άθημε. 

 Καιάζη κε θξέζθα θξνχηα, παξαδνζηαθά γιπθά, θηάιε 

θξαζηνχ, εκθηαισκέλν λεξφ θαη ινπινχδηα ζην δσκάηην. 

 

 ηε ζπλέρεηα ζα απνιαχζνπλ έλα ειεχζεξν απφγεπκα ψζηε λα 

εμεξεπλήζνπλ ηελ πεξηνρή ηεο Οιχλζνπ θαη ελ ζπλερεία ζα πεξηεγεζνχλ ζηνλ 

Αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο αξραίαο πφιεο ηεο Οιχλζνπ, πνπ ζπληζηά θνξπθαία 

πφιε ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ κε ην πην νξγαλσκέλν πνιενδνκηθφ ζχζηεκα, 

θαη ζην Αξραηνινγηθφ ηεο Μνπζείν. 
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 Σν βξάδπ ζα αθνινπζήζεη δείπλν ζην εζηηαηφξην „‟OLIVIA‟‟ γηα κηα 

πξψηε γλσξηκία κε ηηο γεχζεηο ηεο ηνπηθήο θνπδίλαο θαη κε ηνλ ζεθ ηνπ 

μελνδνρείνπ. 

 

Ζκέξα 2 – Κπξηαθή 

 Μεηά ην «Παξαδνζηαθφ Πξστλφ», φπνπ ζα δνζεί ζην εζηηαηφξην 

„‟OLIVIA‟‟, ε δεχηεξε κέξα μεθηλάεη κε ηα καζήκαηα καγεηξηθήο απφ ηνλ ζεθ ηνπ 

μελνδνρείνπ, δηάξθεηαο απφ ηηο 09.00 ην πξσί έσο ηηο 13.30 ην κεζεκέξη, 

μεθηλψληαο κε νξεθηηθφ, θπξίσο πηάην θαη επηδφξπην. Οη θηινμελνχκελνη καδί κε 

ηνλ ζεθ ηνπ μελνδνρείνπ ζα επηζθεθηνχλ, κε πνδήιαηα, παξαγσγνχο ηεο 

Οιχλζνπ, ειαηνπαξαγσγνχο, θηελνηξφθνπο, παξαγσγνχο ιαραληθψλ θαη 

παληνπσιεία γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ ζπληαγψλ, θαζψο θαη ηνλ «Γπλαηθείν πλεηαηξηζκφ Οιχλζνπ» γηα 

ηελ πξνκήζεηα ινηπψλ πξντφλησλ. Σν κεζεκέξη νη ζπκκεηέρνληεο ζα 

γεπκαηίζνπλ απηά πνπ παξαζθεχαζαλ. 

 Θα αθνινπζήζεη επίζθεςε ζηελ εηαηξεία «Αγξνζπζθεπαζηηθή 

Υαιθηδηθήο Α.Δ.», πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Οιχλζνπ θαη πξφθεηηαη γηα 

κνλάδα επεμεξγαζίαο ειηάο (παξζέλν αγνπξέιαην, παξζέλν ειαηφιαδν, ειηέο 

πξάζηλεο ραξαθηέο / ζπαζηέο / εθππξελσκέλεο θαη γεκηζηέο κε ακχγδαιν ή 

πηπεξηά ή ζθφξδν, ειηέο καχξεο ζηαθηδάηεο, ρεηξνπνίεηα παξαδνζηαθά 

ζαπνχληα, θξέκεο πξνζψπνπ θαη ζψκαηνο απφ ειαηφιαδν).  

 Ζ  πεξηήγεζε ζα ηειεηψζεη κε δνθηκή ησλ πξντφλησλ ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλν ρψξν ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ηε δπλαηφηεηα αγνξάο ηνπο. 

 Αθνινπζεί ζεκηλάξην γηα ηελ ειιεληθή γαζηξνλνκία θαη δε ηεο ηνπηθήο 

απφ γλσζηφ ζπγγξαθέα θαη δεκνζηνγξάθν, κε θαηαγσγή απφ ηελ Υαιθηδηθή, 

εληφο ηνπ μελνδνρείνπ, ζηελ αίζνπζα αλάγλσζεο θαη πξνβνιήο. 

 ην ηέινο ηνπ ζεκηλαξίνπ, ζα δηαλέκεηαη ζηνπο θηινμελνπκέλνπο ηνπ 

θαηαιχκαηνο έληππν πιηθφ κε θαηαγεγξακκέλεο ηηο ηνπηθέο ζπληαγέο ηεο 

Υαιθηδηθήο, ηα ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντφληα θαη DVD ην νπνίν ζα 

πεξηιακβάλεη πιήξε θαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ επηιεγκέλσλ ζεκείσλ ησλ 

δηαδξνκψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζε 

ηξεηο γιψζζεο, αγγιηθά, γεξκαληθά θαη γαιιηθά. 

 Αθνινπζεί δείπλν ζην εζηηαηφξην „‟OLIVIA‟‟ ηνπ μελνδνρείνπ. 
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Ζκέξα 3 – Γεπηέξα 

 Αθήλνληαο ην μελνδνρείν κεηά ην πξσηλφ, αθνινπζεί επίζθεςε ζην 

«Κηήκα Γεξνβαζηιείνπ», ζηελ Δπαλνκή, κηαο ψξαο δηαδξνκή απφ ηελ πεξηνρή 

θηινμελίαο.  Ξελάγεζε ζηνπο ακπειψλεο, ζην νηλνπνηείν θαη ζην κνπζείν θαη 

γεπζηηθή δνθηκή.   Υξφλνο παξακνλήο: 2 ψξεο.  

 Έπεηηα απφ ηξηάληα ιεπηά (30‟) δηαδξνκήο, έπεηαη επίζθεςε ζην 

νηλνπνηείν ηεο εηαηξείαο «Σζάληαιε», ζηνλ Άγην Παχιν Υαιθηδηθήο. 

Ξελάγεζε θαη γεπζηηθή δνθηκή ησλ  θξαζηψλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ακπειψλεο 

κε χζηεκα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο θαη ακπειψλεο Βηνινγηθήο 

Καιιηέξγεηαο, πηζηνπνηεκέλνη απφ ηε "ΒΗΟΔΛΛΑ": 

 ΜΔΣΟΥΗ ΣΑΝΣΑΛΖ (εξπζξφ απφ ακπειψλεο 

βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο) 

 ΑΒΑΣΟΝ (εξπζξφ απφ ακπειψλεο βηνινγηθήο 

θαιιηέξγεηαο) 

 ΑΓΗΟΡΔΗΣΗΚΟ ΑΜΠΔΛΧΝΑ (εξπζξφ & ιεπθφ) 

 GRENACHE ROSE (ξνδέ) 

 ΑΘΖΡΗ ΣΑΝΣΑΛΖ (ιεπθφ) 

 ΜΟΥΟΜΑΤΡΟ ΣΑΝΣΑΛΖ (εξπζξφ) 

 ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΣΑΝΣΑΛΖ (εξπζξφ & ιεπθφ) 

 ΑΓΗΟΡΔΗΣΗΚΟ ΣΑΝΣΑΛΖ (ιεπθφ & ξνδέ) 

 ΡΔΣΗΝΑ ΑΣΔΡΗ ΣΑΝΣΑΛΖ 

 ΟΤΕΟ ΣΑΝTAΛΖ 

 ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΣΗΠΟΤΡΟ ΣΑΝΣΑΛΖ 

 ΑΓΗΟΡΔΗΣΗΚΟ ΣΗΠΟΤΡΟ ΣΑΝΣΑΛΖ (ρσξίο γιπθάληζν) 

             Υξφλνο παξακνλήο: 2 ψξεο. 

 ηε ζπλέρεηα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί επίζθεςε ζην ζπήιαην ησλ 

Πεηξαιψλσλ, φπνπ βξέζεθε ν ζθειεηφο ηνπ αξραηφηεξνπ αλζξψπνπ ζηελ 
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 Δπξψπε, ηνπ Αξράλζξσπνπ φπσο νλνκάζηεθε, ν νπνίνο έδεζε πξν 

700.000 εηψλ θαη πιένλ, κε ην Αλζξσπνινγηθφ ηνπ Μνπζείν, πνπ βξίζθεηαη ζε 

απφζηαζε ελφο ρηιηνκέηξνπ απφ ην νκψλπκν ρσξηφ, είλαη γλσζηφ γηα ηα 

πινχζηα πξντζηνξηθά ηνπ επξήκαηα ζεκαληηθήο παιαηνληνινγηθήο αμίαο αιιά 

θαη γηα ηνλ εληππσζηαθφ ηνπ δηάθνζκν απφ ζηαιαθηίηεο. 

 Έπεηαη ε επίζθεςε ζηνλ πλεηαηξηζκφ Οηθνινγηθψλ Πξντφλησλ "Μάλα 

Γε", ζηα Πεηξάισλα, φπνπ νη επηζθέπηεο ζα βξνπλ βηνινγηθά φζπξηα (θαθέο, 

ξεβχζηα, θαζφιηα), βηνινγηθφ αιεχξη (ζθιεξφ & καιαθφ) θαη βηνινγηθφ ςσκί, ζα 

ηνπο πξνζθεξζεί ειαθξχ κεζεκεξηαλφ θαη ζην ηέινο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αγνξάζνπλ ηα πξντφληα. 

 Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη ειεχζεξνο ρξφλνο πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

επίζθεςε ζηελ πην θνληηλή παξαιία. 

 Ζ ηξίηε κέξα ηειεηψλεη κε ην θαζηεξσκέλν κάζεκα καγεηξηθήο, ηνπ 

νπνίνπ εγείηαη ν ζεθ ηνπ μελνδνρείνπ. 

 

Ζκέξα 4 – Σξίηε 

 Μεηά ην πξσηλφ, νη θηινμελνχκελνη ζα αλαρσξήζνπλ γηα πεξηήγεζε ζην 

πξψην πφδη ηεο Καζζάλδξαο, κε πξψηε ζηάζε, ην ρσξηφ ηεο Νέαο Φψθαηαο, 

φπνπ νη ακπειψλεο θαιχπηνπλ ηεξάζηηεο εθηάζεηο. Δθεί, ζα γεπηνχλ νη 

επηζθέπηεο ην ηζίπνπξν θαη ην νχδν γηα ηα νπνία θεκίδεηαη ε πεξηνρή. Αθφκα, 

ζα επηζθεθηνχλ έλα εμσθθιήζη ιαμεπκέλν ζε βξάρν πνπ ζχκθσλα κε ηελ 

παξάδνζε βξήθε θαηαθχγην ν Απφζηνινο ησλ Δζλψλ Παχινο φηαλ 

επηζθέθζεθε ηελ πεξηνρή γηα λα δηδάμεη θαη ζην νπνίν αλαβιχδεη Αγίαζκα πνπ 

παίξλνπλ σο επινγία νη πηζηνί. 

 Ζ πεξηήγεζε ζπλερίδεηαη ζην ρσξηφ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, ζηε κχηε 

ηνπ πνδηνχ, ην νπνίν θεκίδεηαη γηα ην κέιη ηνπ πνπ θξαηά ηα ζθήπηξα ζε 

πνηφηεηα αλά ηελ Διιάδα θαη εθεί νη ηνπξίζηεο ζα επηζθεθηνχλ ηνπηθνχο 

παξαγσγνχο κειηνχ θαη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπλ πεπθφκειν, 

αλζφκειν, γχξε, πξφπνιε θαη βαζηιηθφ πνιηφ. 

 Αθνινπζεί επίζθεςε ζην ρσξηφ ηεο Αθχηνπ, εμαίξεην δείγκα 

παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο, φπνπ έλα ππέξνρν κεζεκέξη καγεηξηθήο μεθηλάεη. 

Οη επηζθέπηεο ζα κάζνπλ πψο λα καγεηξεχνπλ ζαλ Έιιελεο, ζην 

πνιπβξαβεπκέλν θαη παξαδνζηαθφ εζηηαηφξην «νπζνπξάδα», ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ βξαβεπκέλνπ ζεθ θαη ηδηνθηήηε. Οη επηζθέπηεο ζα 
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απνιαχζνπλ πιεζψξα ειιεληθψλ εδεζκάησλ θαη ζα απνρσξήζνπλ κε κεξηθέο 

θιαζηθέο ειιεληθέο ζπληαγέο. Έηζη, ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα καγεηξέςνπλ 

κεξηθέο παξαδνζηαθέο ειιεληθέο ζπληαγέο, πίζσ, ζην ζπίηη ηνπο θαη λα 

εληππσζηάζνπλ ηνπο θίινπο ηνπο. Θα θαηαλαιψζνπλ παξαδνζηαθά ειιεληθά 

πνηά φπσο ξαθί, νχδν, αιιά θαη ηνπηθνχο νίλνπο θαη ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο 

καγεηξηθήο ζα απνιαχζνπλ ηνπο “θαξπνχο” ηεο εξγαζίαο ηνπο, παξέα κε ηνλ 

ζεθ. 

 Δλ ζπλερεία ζα πεξηεγεζνχλ ζην ρσξηφ ηεο Αθχηνπ θαη ζα θαηαιήμνπλ 

ζε γλσζηφ γηα ηηο πνηθηιίεο ηνπηθψλ νίλσλ πνπ θηινμελεί κπαξ νίλνπ (wine bar), 

φπνπ ζηνλ εηδηθά δηακνξθσκέλν ηνπ ρψξν ζα γίλνπλ γεπζηγλψζηεο νίλνπ θαη 

ηνπηθψλ, ζπλνδεπηηθψλ εδεζκάησλ. 

 Δπηζηξνθή ζηελ ιπλζν θαη ζην μελνδνρείν. 

 

Ζκέξα 5 – Σεηάξηε 

 Οη θηινμελνχκελνη, αθνχ πάξνπλ ην πξσηλφ ηνπο, μεθηλνχλ γηα ην Κηήκα 

Πφξην Καξξάο, ζην δεχηεξν πφδη ηεο Υαιθηδηθήο. Μεηά ηνλ Νέν Μαξκαξά θαη 

ην ηνπξηζηηθφ ζπγθξφηεκα Πφξην Καξξάο, ζηε ηζσλία Υαιθηδηθήο, νη 

επηζθέπηεο ζα μελαγεζνχλ ζην Κηήκα Πφξην Καξξάο, ζηηο ειηφινπζηεο πιαγηέο 

ηνπ φξνπο Μειίησλα, γηα 2 – 3 ψξεο. Σν θνξπθαίν ειιεληθφ Κηήκα Porto 

Carras, ζηνλ Νέν Μαξκαξά κε ηνλ κεγαιχηεξν βηνινγηθφ Ακπειψλα ηεο 

Διιάδνο, πηζηνπνηεκέλν απφ ηε „‟ΒΗΟΔΛΛΑ‟‟, έρεη έθηαζε 4.750 ζηξεκκάησλ. 

ηε δψλε Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) «Πιαγηέο 

Μειίησλα» θαη Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (ΠΓΔ) «ηζσλία», νη 

επηζθέπηεο ζα μελαγεζνχλ ζηνπο ακπειψλεο θαη ζην νηλνπνηείν θαη ζα 

επηδνζνχλ ζε γεπζηηθή δνθηκή ζηελ αίζνπζα γεπζηγλσζίαο «Μειηζάλζε». 

 Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ ηξχγνπ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νη 

επηζθέπηεο λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζε απηφλ, βηψλνληαο κηα κνλαδηθή 

εκπεηξία εξγαζίαο, κάζεζεο θαη δεκηνπξγίαο. 

 Οη επηζθέπηεο ζα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην κάδεκα ησλ 

ζηαθπιηψλ, σο κηα κνλαδηθή βησκαηηθή εκπεηξία. 

 Θα παξαθνινπζήζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπ κνχζηνπ θαη 

ζα κάζνπλ γηα ηε δηαδηθαζία δχκσζεο ηνπ θξαζηνχ, ηηο ηνπηθέο πνηθηιίεο. 
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 Δθηφο πεξηφδνπ ηξχγνπ, ζα αθνινπζεζνχλ νη 

πεξηπαηεηηθέο δηαδξνκέο ζην Κηήκα, αλάκεζα ζηνπο ακπειψλεο. 

 Δπίζεο, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δνθηκάζνπλ ηνπο 

νίλνπο: 

o ΑΜΠΔΛΟ PORTO CARRAS 

o BLANC DE BLANCS PORTO CARRAS 

o ΜΔΛΗΑΝΘΖ PORTO CARRAS 

o ΜΑΛΑΓΟΤΕΗΑ PORTO CARRAS 

o ROSE PORTO CARRAS 

o ΛΖΜΝΗΟ PORTO CARRAS 

o CHATEAU PORTO CARRAS 

o SYRAH PORTO CARRAS 

 

 Μεηά ηελ πεξηήγεζε ζην Κηήκα Πφξην Καξξάο, νη ηνπξίζηεο ζα θάλνπλ 

ζηάζε ζην ηνπξηζηηθφ ζπγθξφηεκα Πφξην Καξξάο, φπνπ απνιακβάλνπλ ηε 

ζάιαζζα θαη γεπκαηίδνπλ. 

 Αθήλνληαο πίζσ ηνλ Μαξκαξά, αθνινπζεί ε επίζθεςε ζηνλ Αγξνηηθφ 

Μειηζζνθνκηθφ πλεηαηξηζκφ „‟ΗΘΧΝ‟‟, ζηε Νηθήηε, πνπ ζπληζηά πξφηππε 

κνλάδα επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο κειηνχ (κέιη αλζφκειν, πεπθφκειν, θεξί, 

βαζηιηθφο πνιηφο, γχξε, πξφπνιε).  

 Δπηζηξνθή ζηελ ιπλζν, φπνπ ζπλερίδνληαη ηα καζήκαηα καγεηξηθήο 

εληφο ηνπ μελνδνρεηαθνχ θαηαιχκαηνο. 

 Αθνινπζεί ην δείπλν. 

 

Ζκέξα 6 – Πέκπηε 

 Μεηά ην πξσηλφ, νη επηζθέπηεο μεθηλνχλ γηα ην Άγην ξνο, φπνπ νη κελ 

άληξεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ην επηζθεθηνχλ, νη δε γπλαίθεο λα θάλνπλ 

ηνλ πεξίπινπ ηνπ Αγίνπ φξνπο. ηελ αλαηνιηθή ρεξζφλεζν ηεο Υαιθηδηθήο 

βξίζθεηαη ε Αζσληθή πνιηηεία. ρεδφλ ζε φια ηα κνλαζηήξηα ηνπ Αγίνπ ξνπο 

ππάξρεη κία καθξφρξνλε παξάδνζε ζηελ ηέρλε ηεο ακπεινπξγίαο θαη ηεο 

παξαγσγήο θξαζηνχ. Ο Δπάγγεινο Σζάληαιεο έθαλε κία αμηφινγε πξνζπάζεηα 

γηα λα αλαβηψζεη ηνλ ηζηνξηθφ ακπειψλα ζηε Υξσκίηζα ηνπ Αγίνπ ξνπο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο κνλαρνχο. Σν απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο είλαη ν 
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 παλέκνξθνο ακπειψλαο ηνπ Αγίνπ ξνπο, πνπ θαιιηεξγείηαη απφ 

κνλαρνχο. Ζ μελάγεζε ζην Άγην ξνο ζπλερίδεηαη ζην νηλνπνηείν ηνπ 

Μπινπνηάκνπ, ζην Μεηφρη ηεο Ηεξάο Μνλήο Μεγίζηεο Λαχξαο, έλα απφ ηα 

λεφηεξα κέιε ηεο Έλσζεο Οηλνπαξαγσγψλ ηνπ Ακπειψλα ηεο Βνξείνπ 

Διιάδνο. 

 Αθνινπζεί επίζθεςε ζε παξαιία ηεο γχξσ πεξηνρήο. 

 Καηφπηλ, νη επηζθέπηεο επηζηξέθνπλ ζηε βάζε ηνπο, φπνπ επηδίδνληαη 

ζην πέκπην θαηά ζεηξά κάζεκα καγεηξηθήο θαη αθνινπζεί ην γεχκα. 

 Σειεπηαίν ζηαζκφ ηεο έθηεο εκέξαο απνηειεί ε πεξηνρή ησλ Νέσλ 

Μνπδαληψλ, φπνπ βξίζθνληαη ην Λανγξαθηθφ Μνπζείν θαη ην Μνπζείν 

Παξαδνζηαθψλ θαθψλ θαη Δξγαιείσλ Αιηείαο πνπ δηαζέηνπλ αμηφινγα 

εθζέκαηα, εμεηδηθεπκέλνπ ελδηαθέξνληνο.   

 

Ζκέξα 7 – Παξαζθεπή 

 Μεηά ην πξσηλφ ζην μελνδνρείν, νη ηνπξίζηεο αλαρσξνχλ γηα ηελ νξεηλή 

Υαιθηδηθή, κε πξψηε ζηάζε, ην ρσξηφ, Μεγάιε Παλαγία, φπνπ ζα θηινμελεζνχλ 

ζην αγξφθηεκα «Πιαηαλφξεκα», ζα ζπκκεηέρνπλ ζε κάζεκα καγεηξηθήο θαη 

θαηφπηλ ζα γεπκαηίζνπλ. 

 ηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπλ γηα ην Κηήκα Κιανχληηα Παπαγηάλλε, 

πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 15 ιεπηψλ απφ ηε Μεγάιε Παλαγία, ζηελ πεξηνρή 

ηεο Αξλαίαο. Σν πξφγξακκα εθεί πεξηιακβάλεη μελάγεζε ζην νηλνπνηείν θαη 

γεπζηηθή δνθηκή. 

 ηελ Αξλαία ζα επηζθεθηνχλ θαη κνλάδα παξαγσγήο ηπξνθνκηθψλ 

πξντφλησλ (θέηα απφ θαηζηθίζην γάια, γηανχξηη απφ αγειαδηλφ θαη πξφβεην 

γάια, γάια αγειαδηλφ θαη θαηζηθίζην). Οη παξαγσγνί ζπιιέγνπλ ην γάια απφ ηηο 

πξνβαηίλεο θαη ηηο θαηζίθεο θαη ην κεηαηξέπνπλ ζε εμαηξεηηθφ ηπξί 

εθαξκφδνληαο ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο. 

 Δπίζεο, εθεί, βξίζθεηαη θαη ην Ηζηνξηθφ θαη Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ηεο 

Αξλαίαο ζην νπνίν εθηίζεληαη ηα θεκηζκέλα πθαληά ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη 

πξαηήξην απφ φπνπ νη επηζθέπηεο ζα κπνξνχλ λα ηα πξνκεζεχνληαη. 

 Έπεηαη ε επίζθεςε ζηνλ Γπλαηθείν Αγξνηνπξηζηηθφ πλεηαηξηζκφ 

Βαξβάξαο φπνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ νη επηζθέπηεο ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 

παξαζθεπήο παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ ρσξίο ζπληεξεηηθά, φπσο γιπθψλ ηνπ 
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 θνπηαιηνχ (θξνχηα ηνπ δάζνπο, δακάζθελν, θεξάζη, πνξηνθάιη, 

ζηαθχιη, ζχθν, θηξίθη, θαξχδη), καξκειάδσλ (θξάνπια, δακάζθελν, πνξηνθάιη, 

ξνδάθηλν, βεξίθνθν), ιηθέξ (θξάλα, θεξάζη, δακάζθελν), ηξαραλά (γιπθφ θαη 

μηλφ) θαη ρπινπηηψλ. 

 Καηά ηελ επηζηξνθή ζηε βάζε, επηβάιιεηαη κηα ζηάζε ζηνλ Σαμηάξρε γηα 

ηε γλσξηκία κε ηα βηνινγηθά ξνθήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ θπηά / βφηαλα ηνπ 

Υνινκψληα. 

 Γείπλν ζην εζηηαηφξην ηνπ μελνδνρείνπ, „‟OLIVIA‟‟. 

 

      Ζκέξα 8 – άββαην 

 Οη θηινμελνχκελνη παίξλνπλ ην πξσηλφ ηνπο θαη θαηφπηλ ιακβάλεη ρψξα 

ην ηειεπηαίν κάζεκα καγεηξηθήο, κε ηελ παξνπζία απηή ηε θνξά θαη 

ειηθησκέλσλ θπξηψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, νη νπνίεο απνθαιχπηνπλ ηα 

κπζηηθά ηεο παξαζθεπήο παξαδνζηαθψλ ηνπηθψλ εδεζκάησλ. 

 Οη πειάηεο ηνπ θαηαιχκαηνο αλαρσξνχλ απφ ην μελνδνρείν. 

 ηελ επηζηξνθή γηα ην αεξνδξφκην «Μαθεδνλία», πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηάζε ζην κηθξφ αιιά ζεκαληηθφ ρσξηφ ηάγεηξα θαζψο είλαη ε παηξίδα ηνπ 

γλσζηνχ θηινζφθνπ Αξηζηνηέιε, φπνπ επίζεο δηαηεξνχληαη αξθεηά θηίζκαηα 

θαη εθθιεζίεο απ' ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο. 

 Άθημε ζην αεξνδξφκην «Μαθεδνλία». 

 

*Ζ γιψζζα δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ θαη ησλ πεξηεγήζεσλ είλαη ε αγγιηθή. 

**Θα δίλνληαη αλακλεζηηθά δψξα ζηνπο επηζθέπηεο θαη ζα είλαη φια ηα είδε δηαζέζηκα 

πξνο πψιεζε. 

***Πξντφληα απφ ηνπο επηζθέςηκνπο ρψξνπο ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θαηάιπκα. 

πλεξγαζία κε ηνπηθνχο παξαγσγνχο, αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη νηθνηερλίεο γηα 

ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο. 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ πειαηψλ θαη ζε ηνπηθά 

θεζηηβάι γαζηξνλνκίαο ηα νπνία απαληψληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο Υαιθηδηθήο θαη ζε 

πνηθίιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, έρνληαο σο ζηφρν ηε δηάδνζε παξαδνζηαθψλ ζπληαγψλ 

θαη πξντφλησλ. Δθ ησλ πξαγκάησλ, δε δχλαηαη ε δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ 
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πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ πειάηε, αθνχ αλάινγα κε ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο 

επίζθεςήο ηνπ, απηφ ζα εκπινπηίδεηαη θαη κε ηηο εθάζηνηε, ππάξρνπζεο εθδειψζεηο. 

 Ξερσξηζηή ζέζε θαηέρνπλ νη γηνξηέο ηνπ ςαξέκαηνο ζε πνιιά κέξε ηεο 

Υαιθηδηθήο, φπσο ε Γηνξηή ηεο αξδέιαο πνπ δηνξγαλψλεηαη κέζα Ηνπιίνπ ζηα 

Νέα Μνπδαληά θαη ζηελ Νέα Ρφδα ηελ ίδηα επνρή, ην Φάξεκα ηνπ Σφλνπ θάζε 

επηέκβξην ζηνλ Νέν Μαξκαξά, θαζψο θαη ε Γηνξηή ηνπ Γαχξνπ ζηηο 2 

Απγνχζηνπ ζηε Νέα θηψλε. 

 Ζ Γηνξηή ηεο Διηάο ζηελ ιπλζν. 

 Ζ Δκπνξνπαλήγπξηο ηνπ Αγίνπ Μάκαληνο. 

 Ζ Γηνξηή Μειηνχ ζηελ Φνχξθα. 

 Ζ Γηνξηή ηνπ Γαχξνπ ζηε Νέα θηψλε. 

 Ζ γηνξηή Μειηνχ ζηελ Αγία Παξαζθεπή. 

 Οη κνπζηθέο εθδειψζεηο θαη ε γηνξηή ηνπ Σξαραλά ζηελ Άθπην. 

 

Αλάινγα κε ηελ ρξνληθή πεξίνδν επίζθεςεο ησλ πειαηψλ, πξνβιέπεηαη ε 

έληαμε ζην πξφγξακκα θαη δξαζηεξηνηήησλ ηξχγνπ ζην Κηήκα Πφξην Καξξάο, 

πεξηζπιινγήο ηεο ειηάο ζηνπο ηνπηθνχο ειαηψλεο ηεο πεξηνρήο ηεο Οιχλζνπ θαη ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο. 

Πξνβιέπνληαη θαη δξαζηεξηφηεηεο „‟Θάιαζζα – Ήιηνο – Παξαιία‟‟ ζηελ θνληηλή 

παξαιία ησλ Καιπβψλ, ζε απφζηαζε κφιηο 4 ρικ απφ ην θαηάιπκα, θαζψο θαη ζε 

εμαηξεηηθέο παξαιίεο ηεο ηζσλίαο. 

 

II.Price: Σηκή θαη Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή 

Ζ πξνζθνξά πνηνηηθψλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ αθ‟ ελφο επηηξέπεη ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα ρξεψλνπλ πςειφηεξεο ηηκέο, ηηο θάλεη λα εμαξηψληαη ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ απφ ηνλ νξγαλσκέλν ηνπξηζκφ, εμαζθαιίδεη ζε απηέο θαιή θήκε, πηζηή θαη 

επαλαιακβαλφκελε πειαηεία, πςειή θνηλσληθή ζέζε (status) ηνπξηζηψλ – πειαηψλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα πεξηζζφηεξα έζνδα. 

Αθ‟ εηέξνπ, ε επηρείξεζε νθείιεη λα ζηεξηρηεί ζην Value for Money. Γειαδή, λα 

κελ ππφζρεηαη πεξηζζφηεξα απ‟ φζα πξαγκαηηθά πξνζθέξεη, νχηε λα ηα ρξεψλεη 

πεξηζζφηεξν απ‟ φζν πξαγκαηηθά αμίδνπλ γηαηί απηή ε ηαθηηθή νδεγεί ζε Υάζμα 

Προζδοκιών θαη ν πειάηεο κέλεη δπζαξεζηεκέλνο. Σν θιεηδί ηεο επηηπρίαο γηα 
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πξνζέιθπζε πειαηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο επαλαιεςηκφηεηαο είλαη ην δίπηπρν 

Τπφζρνκαη ιηγφηεξα – Πξνζθέξσ πεξηζζφηεξα (Underpromise – Overdeliver). 

Οη ηηκέο (Πίλαθαο 3.3), θαηά άηνκν, ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ, 

επηά εκεξψλ, δηακνξθψλνληαη κε βάζε:  

• Πξνζθνξά δηακνλήο ζε Junior νπίηα θαη φ, ηη παξνρέο απηή 

ζπλεπάγεηαη εληφο ηνπ μελνδνρεηαθνχ θαηαιχκαηνο. 

• Πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζίηηζεο θαη πνηψλ / αθεςεκάησλ απφ ηηο 07.15 

ην πξσί σο ηηο 00.30 ην βξάδπ, εληφο ηνπ μελνδνρείνπ. 

• Πξνζθνξά καζεκάησλ καγεηξηθήο εληφο ηνπ μελνδνρείνπ. 

• Πξνζθνξά γαζηξνλνκηθψλ πεξηεγήζεσλ. 

Έηζη, πξνθχπηνπλ: 

 Υακειή Πεξίνδνο (Low Season): 23 Απξηιίνπ – 28 Μαΐνπ & 25 

επηεκβξίνπ – 22 Οθησβξίνπ: 896 € / άηνκν. 

 Μεζαία Πεξίνδνο (Middle Season): 29 Μαΐνπ  – 25 Ηνπλίνπ & 28 

Απγνχζηνπ – 24 επηεκβξίνπ: 959 € / άηνκν. 

 Τςειή Πεξίνδνο (High Season): 26 Ηνπλίνπ – 27 Απγνχζηνπ: 1.085 € / 

άηνκν. 

ηηο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ. 

 

Πίλαθαο 3.3: Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή Ξελνδνρείνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΗΜΖ / ΑΣΟΜΟ 

Υακειή Πεξίνδνο (Low Season) 
  

23 Απξηιίνπ - 28 Μαΐνπ &                  
25 επηεκβξίνπ - 22 Οθησβξίνπ 896 € 

Μεζαία Πεξίνδνο (Middle Season) 
  

29 Μαΐνπ - 25 Ηνπλίνπ &                     
28 Απγνύζηνπ - 24 επηεκβξίνπ 959 € 

Τςειή Πεξίνδνο (High Season) 
  

26 Ηνπλίνπ - 27 Απγνύζηνπ 
1.085 € 

  



92 

 

Ηζρχνπλ φηη: 

 Πξνπιεξψλεηαη ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ 

θαηά ηελ θξάηεζε. Ζ πξνθαηαβνιή δελ επηζηξέθεηαη. 

 Έλα κήλα πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε άθημε ηνπ πειάηε, ππνρξενχηαη 

λα απνπιεξψζεη ην παθέην δηαθνπψλ κέζσ ηξαπέδεο (ηξαπεδηθφ έκβαζκα). 

Οπνηαδήπνηε ρξέσζε επηβάιιεη ε ηξάπεδα επηβαξχλεη ηνλ πειάηε. 

 Αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή αθπξψζεσλ: 

 Έλα κήλα πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία άθημεο ππνρξενχηαη 

ν πειάηεο λα πιεξψζεη ην 20% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ παθέηνπ. 

- Δίθνζη (20) κέξεο πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία 

άθημεο ππνρξενχηαη ν πειάηεο λα πιεξψζεη ην 50% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ 

παθέηνπ. 

- Γέθα (10) κέξεο πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία άθημεο 

ππνρξενχηαη ν πειάηεο λα πιεξψζεη ην 80% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ παθέηνπ. 

- Σξεηο (3) κέξεο πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία άθημεο 

ππνρξενχηαη ν πειάηεο λα πιεξψζεη ην 100% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ 

παθέηνπ. 

 

III.Promotion: Πξνώζεζε θαη Πξνσζεηηθέο Δλέξγεηεο 

Ζ πξνψζεζε  παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εηθφλα πνπ ζα  ζρεκαηίζεη ην 

θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη νη επελδπηέο γηα ην μελνδνρείν ην νπνίν ηνπ  

πξνζθέξνπλ. Μέζα απφ ηελ πξνβεβιεκέλε εηθφλα, αληηθαηνπηξίδεηαη ε θηινζνθία ησλ 

ηδηνθηεηψλ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπλ ηνλ πειάηε, ε αηζζεηηθή ηνπο, ε 

έληαμή ηνπο ζε έλα ζσζηφ επαγγεικαηηθφ πιαίζην, ν ζεβαζκφο ηνπο ζηνλ ρψξν θαη ην 

πεξηβάιινλ δηφηη ζπλήζσο νη πειάηεο ηνπ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη ηδηαίηεξα 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνη θαη επαηζζεηνπνηεκέλνη πεξηβαιινληνινγηθά. 

Ζ πξνψζεζε ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ζε αγνξέο-ζηφρνπο πεξηιακβάλεη ηε 

δηαθήκηζε,  ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, ηελ πξνψζεζε πσιήζεσλ, ην άκεζν κάξθεηηλγθ θαη 

ηηο δηάθνξεο πξνσζεηηθέο  ελέξγεηεο. Σν ηζρπξφ θαη πιένλ απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν 

πξνψζεζεο είλαη ην Γηαδίθηπν. Ο ζηφρνο ησλ μελνδνρείσλ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο 

δπλαηήο επσλπκίαο (brand) θαη απηφ κπνξεί λα  επηηεπρζεί κε δηαθφξνπο ηξφπνπο. 

ζνλ αθνξά ζηελ ππφ κειέηε επέλδπζε, ε πξνβνιή θαη θαη' επέθηαζε ε 

δηαθήκηζή ηεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε δηαθφξνπο ηξφπνπο: 
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1. Μέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ  

• Καηαζθεπή ηζηνζειίδαο, κία εχρξεζηε θαη πιήξσο ελεκεξσκέλε 

δηαδηθηπαθή ζειίδα φπνπ ζα παξνπζηάδνληαη ε α) ηζηνξία ηεο 

επηρείξεζεο, β) νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, γ) νη ηηκέο, δ) ηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο κε ηελ επηρείξεζε, ε) θφξκα επηθνηλσλίαο θαη ζη) ζχζηεκα 

θξαηήζεσλ. Δδψ, λα ζεκεησζεί φηη ζπνπδαίν ξφιν παίδεη θαη ε 

ειθπζηηθή εηθνλνγξάθεζε ηεο ηζηνζειίδαο, – φπσο θαη ζε έληππνπο 

δηαθεκηζηηθνχο θαηαιφγνπο – ε αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε ησλ 

εηθφλσλ πνπ ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζηελ πξνβνιή ηεο 

πξνζθεξφκελεο εκπεηξίαο, ζε αληίζεζε κε ηελ θαξπνζηαιηθή 

απεηθφληζε ηνπίσλ (πλέδξην Ecotourism, Carbon Tour, Γεθέκβξηνο 

2012). 

• Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ζηα δηάθνξα Μέζα Κνηλσληθήο 

Γηθηχσζεο, φπσο Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram. 

• Πξνβνιή δηαθεκηζηηθψλ ζηα δηάθνξα Μέζα Κνηλσληθήο 

Γηθηχσζεο, ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο. 

• Γεκηνπξγία βίληεν θαη θαηαρψξεζή ηνπ ζην Youtube. 

• Δκθάληζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο επηρείξεζεο ζε 

παξεκθεξείο ηζηνζειίδεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γαζηξνλνκία ή / θαη ηα 

boutique μελνδνρεία, φπσο Booking.com. 

2. Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ εηαηξεία Google, έηζη ψζηε ζηελ 

αλαδήηεζε είηε ησλ boutique μελνδνρείσλ, είηε ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ, 

γαζηξνλνκηθνχ, ζηελ Διιάδα, αθφκα θαη δηαθνπψλ ζηελ Υαιθηδηθή λα 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηα πξψηα μελνδνρεία πνπ ζα εκθαλίδνληαη.  

3. Μέζσ ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο, κε αληηπξνζσπεία, παξνπζία 

πεξηπηέξνπ ζε δηεζλείο ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο θαη workshops, ζηηο ρψξεο – 

ζηφρνπο. Απηφ κπνξεί λα ην δηεπθνιχλεη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σνπξηζηηθφ 

Οξγαληζκφ Υαιθηδηθήο πνπ έηζη θη αιιηψο εκθαλίδεη ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε 

εθζέζεηο θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηα Γξαθεία Γεκνζίσλ ρέζεσλ ησλ αγνξψλ – 

ζηφρσλ. 

4. Μέζσ ηνπ ηκήκαηνο Πσιήζεσλ, ην νπνίν δπλακηθά ζα πξνρσξάεη ζε 

πξνζθνξέο αλάινγα κε ηελ πεξίνδν θαη ηε δήηεζε. 
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5. Μέζσ ηνπ ηκήκαηνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ, ην νπνίν ζα θξνληίδεη γηα ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο εηαηξείαο, ζα έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο 

πειάηεο, ζα κεηξάεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζα 

δηαρεηξίδεηαη ηα παξάπνλά ηνπο. 

6. Μέζσ ηεο θαηαρψξεζεο ζε ηνπξηζηηθά πεξηνδηθά παγθφζκηαο εκβέιεηαο. 

7. Παξνπζία ηνπ μελνδνρείνπ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ εηδηθεπκέλσλ ζηα 

γαζηξνλνκηθά ηαμίδηα ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ, φπσο ε ακεξηθαληθή εηαηξία «The 

International Kitchen» πνπ πξνζθέξεη γαζηξνλνκηθά ηαμίδηα ζε Γαιιία, Ηηαιία, 

Πνξηνγαιία, Μαξφθν θαη Μεμηθφ.  

8. Μέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ινγφηππνπ, δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ θαη θαξηψλ 

γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο. 

9. Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη άιιεο 

ηνπξηζηηθέο θαη φρη κφλν επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο θαη ζπκκεηνρήο ζε 

ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο, έληππνπο θαη ειεθηξνληθνχο. 

10. Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο / δηθηχσζεο, επηπξφζζεηα κε ηε 

ζπκκεηνρή ζην Γίθηπν Δπηρεηξήζεσλ Υαιθηδηθήο Α.Δ., κε επηρεηξήζεηο πνπ 

παξέρνπλ  ζπκπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο / ππεξεζίεο (π.ρ. εζηηαηφξηα, 

παξαγσγνί / πξνκεζεπηέο ηνπηθψλ πξντφλησλ, ηνπξηζηηθά γξαθεία, 

επηρεηξήζεηο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ).  

 

 

IV.Place: Γίθηπν δηαλνκήο 

Ζ επηρείξεζε ζα ρξεζηκνπνηήζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα θαλάιηα 

δηαλνκήο έηζη ψζηε λα είλαη άκεζα πξνζηηή ζηνπο ππνςεθίνπο πειάηεο ψζηε λα ηελ 

επηιέμνπλ ηειηθά. Σν δίθηπν δηαλνκήο, ινηπφλ, πεξηιακβάλεη: 

• Πξνζσπηθή ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο ζην Γηαδίθηπν. 

• Παξνπζία ζηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο, κε ηε δεκηνπξγία 

ζειίδαο ή / θαη νκάδαο ζην Facebook, ινγαξηαζκνχ ζην Twitter, ζην 

Linkedin. 

• Παξνπζία ζηηο ηζηνζειίδεο πνπ άπηνληαη ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο 

κνξθήο ηεο παξνχζαο επέλδπζεο. 

• πκκεηνρή ζε εθζέζεηο κέζσ ηνπ Σνπξηζηηθνχ Οξγαληζκνχ 

Υαιθηδηθήο. 
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• Καηαρψξεζε ζε έληππν πιηθφ, ζε ηνπξηζηηθά πεξηνδηθά κε 

επξσπατθή θαη παγθφζκηα απήρεζε. 

• πλεξγαζία κε ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο 

(tour operators). 

• „‟Mouth to Mouth‟‟. 

 

V.Partnership 

Οη ζπλεξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ παξνρή ελφο 

πνηνηηθνχ πξντφληνο ζηνπο ηνπξίζηεο. Χο ε πην ζεκαληηθή ζπλεξγαζία θξίλεηαη απηή κε 

ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπληζηνχλ ηα ζεκεία – ζηαζκνχο ησλ 

γαζηξνλνκηθψλ πεξηεγήζεσλ θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο είλαη θαη πξνκεζεπηέο ησλ 

πξψησλ πιψλ ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο.   

πγθεθξηκέλα νη ζπλεξγαζίεο αθνξνχλ ζε: 

 Πξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ πνπ είλαη ληφπηνη παξαγσγνί, θηελνηξφθνη, 

γεσξγνί, αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, παληνπσιεία κε βηνινγηθά, παξαδνζηαθά 

πξντφληα. 

 Δπηρεηξήζεηο πνπ ζπληζηνχλ ηνπο ζηαζκνχο ησλ γαζηξνλνκηθψλ 

πεξηεγήζεσλ, φπσο εζηηαηφξηα, νηλνπνηεία, θάξκεο, γαιαθηνπαξαγσγηθέο 

κνλάδεο, ειαηνπαξαγσγηθέο κνλάδεο, αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί. 

 

VI.People 

Ζ επηρείξεζε ρξεηάδεηαη πξνζσπηθφ κε πξνυπεξεζία ζηνλ ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ 

θαη ηεο εζηίαζεο θαη ζπνπδέο πάλσ ζην αληηθείκελν . Χζηφζν, ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη 

κηα ηππηθή εθπαίδεπζε ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε επηδησθφκελε πνηφηεηα ζηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο  θαη φηη νη εξγαδφκελνη ζα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο, ηηο αμίεο θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπ ππφ κειέηε ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο.  

 Πξνζσπηθό πνπ είλαη απαξαίηεην: 

 Πξνζσπηθφ ζε άκεζε επαθή κε ηνπο πειάηεο: Γεληθφο 

δηεπζπληήο, ππεχζπλνο πσιήζεσλ / θξαηήζεσλ θαη ππάιιεινο ππνδνρήο, 

ππάιιεινη κπαξ θαη εζηηαηνξίνπ (κπάξκαλ θαη ζεξβηηφξνη), ζεθ / κάγεηξεο, 

θακαξηέξεο / θαζαξίζηξηεο. 
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 Πξνζσπηθφ ρσξίο άκεζε επαθή κε ηνπο πειάηεο: Οηθνλνκηθφο 

δηεπζπληήο, ππεχζπλνο πξνκεζεηψλ θαη ειεγθηήο, ππεχζπλνο ζπληήξεζεο. 

 

 Πειάηεο: Πξνεξρφκελνη απφ ην εμσηεξηθφ, είηε απφ ηηο 

παξαδνζηαθέο αγνξέο ηεο Υαιθηδηθήο, είηε απφ ηηο αλαδπφκελεο, δεπγάξηα κε ή 

ρσξίο παηδηά, αλσηέξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη επθαηάζηαηνη. 

 

 Σνπηθή θνηλσλία: 

- Ζ ζπκπεξηθνξά ηεο απέλαληη ζηελ επηρείξεζε (θηιηθή ή ερζξηθή). 

- Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ επηρείξεζε (ληφπηνη πξνκεζεπηέο).  

 

VII.Process 

Χο “process” ελλννχκε φιεο εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα 

ηελ παξνρή αλψηεξεο πνηφηεηαο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο εμσηεξηθνχο 

πειάηεο ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ηεο αλαγθαίαο εθπαίδεπζεο ζηνπο εζσηεξηθνχο 

πειάηεο ηεο επηρείξεζεο.  

 

VIII.Physical Evidence 

Χο “physical evidence” ελλννχκε φ, ηη αθνξά ζην πιηθφ κέξνο ηεο επηρείξεζεο 

θαη κε ην νπνίν έξρνληαη ζε επαθή φρη κφλν νη πειάηεο αιιά θαη νη δπλεηηθνί πειάηεο. 

 Δζσηεξηθφο δηάθνζκνο επηρείξεζεο (θνηλφρξεζηνη ρψξνη θαη 

δσκάηηα)  

 Δκθάληζε πξνζσπηθνχ 

 Iζηνζειίδα ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο 
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3.8 Κόζηνο ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη Έζνδα ησλ Πσιήζεσλ 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα παξαηίζεληαη νη πξνβιέςεηο ησλ εζφδσλ ηεο ελ ιφγσ 

επηρείξεζεο πνπ αθνξνχλ ζηα πέληε πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο. Λακβάλνληαο ππφςε 

ην γεγνλφο φηη ε επηρείξεζε ζα ιεηηνπξγεί επνρηαθά, φπσο ε πιεηνςεθία ησλ 

ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ζηελ Υαιθηδηθή θαη φηη ε κέζε πιεξφηεηα απφ ηα ηέιε 

Ηνπλίνπ έσο ηηο 25 πεξίπνπ Απγνχζηνπ αγγίδεη, πεξίπνπ, ην 80%, ελψ ηνπο ππφινηπνπο 

κήλεο ηεο θαινθαηξηλήο ζεδφλ αγγίδεη έλα 45% - 65%, πξνβιέπνληαη ηα έζνδα θαη 

παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

 

3.8.1 Έζνδα πσιήζεσλ 

Σν ελ ιφγσ μελνδνρείν ηξηψλ αζηέξσλ ζα είλαη ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 

δεθαέμη δσκαηίσλ  θαη ηξηάληα δχν θιηλψλ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ηνπνζεηείηαη 

θαηά ηε ζεξηλή ζεδφλ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηέιε Απξηιίνπ έσο ηέιε Οθησβξίνπ θαη 

δηαθξίλνληαη ηξεηο βαζηθέο πεξίνδνη, άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηα πνζνζηά πξνζέιεπζεο 

ηνπξηζηψλ, ε ρακειή πεξίνδνο, ε κεζαία θαη ε πςειή πεξίνδνο. 

Βεβαίσο, ζε θαζεκηά απφ απηέο ηηο πεξηφδνπο αληηζηνηρεί θαη κηα δηαθνξεηηθή 

ηηκή, ε νπνία δελ αθνξά φκσο κφλν ζην δσκάηην, πνπ πξφθεηηαη απνθιεηζηηθά γηα 

Junior νπίηα, αιιά εμαηηίαο ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ πξντφληνο, ζε νιφθιεξν ην ηνπξηζηηθφ 

παθέην θαη νξίδεηαη σο ηηκή θαη‟ άηνκν, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 3.4.  

Οη ηηκέο ηνπ επηαήκεξνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ, αλά άηνκν θαη αλά ρξνληθή 

πεξίνδν δηακνξθψζεθαλ κε βάζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε αλάινγα 

μελνδνρεία πνπ πξνζθέξνπλ αλάινγεο ππεξεζίεο κε απηέο πνπ πξνζθέξεη ην ππφ 

κειέηε. ηε ζπλέρεηα, αμηνινγψληαο θαη θνζηνινγψληαο ηηο παξνρέο θαη δεδνκέλεο ηεο 

εκπεηξίαο ηεο θπξίαο Παληζθάθε, νη ηηκέο θαηέιεμαλ σο έρνπλ: 
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Πίλαθαο 3.4: Παξνπζίαζε Σηκώλ Σνπξηζηηθνύ Παθέηνπ 

ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 
ΣΗΜΖ / ΑΣΟΜΟ 

/ ΖΜΔΡΑ 

ΣΗΜΖ / 
ΕΔΤΓΑΡΗ / 

ΖΜΔΡΑ 

ΣΗΜΖ / 
ΠΑΚΔΣΟ         

(2 ΑΣΟΜΑ) 
Υακειή Πεξίνδνο (Low Season) 

      
23 Απξηιίνπ - 28 Μαΐνπ &                  

25 επηεκβξίνπ - 22 Οθησβξίνπ 

128 € 256 € 1.792 € 
Μεζαία Πεξίνδνο (Middle 

Season) 

      
29 Μαΐνπ - 25 Ηνπλίνπ &                     

28 Απγνύζηνπ - 24 επηεκβξίνπ 

137 € 274 € 1.918 € 
Τςειή Πεξίνδνο (High Season) 

      
26 Ηνπλίνπ - 27 Απγνύζηνπ 

155 € 310 € 2.170 € 
 

 

Παξαθάησ, παξαηίζεηαη ν πίλαθαο 3.5 πνπ αθνξά ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ πψιεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ θαηά ηα πέληε 

πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηηκέο θαη ηα πνζνζηά πιεξφηεηαο 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ζηελ πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθήο. Δπίζεο, 

δεδνκέλεο ηεο απμαλφκελεο δήηεζεο γηα ηελ αγνξά παθέησλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, 

παξάιιεια κε ηελ άλνδν ησλ αθίμεσλ απφ ηηο αγνξέο – ζηφρνπο ζηελ Υαιθηδηθή, 

ππνινγίδεηαη θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ αχμεζεο ησλ εζφδσλ θάζε έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο πνπ ζα νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ πιεξφηεηαο αθνχ νη ηηκέο 

θαηά ηα πέληε (5) πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο ζα δηαηεξνχληαη ζηαζεξέο. 
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Πίλαθαο 3.5: Παξνπζίαζε ησλ Δζόδσλ ηνπ Ξελνδνρείνπ, αλά έηνο,  από ηελ πώιεζε ηνπ 

Σνπξηζηηθνύ Παθέηνπ γηα ην δηάζηεκα 2016 – 2020  

ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΔΣΟ 

  
2016 

  

  
2017 

  

  
2018 

  

  
2019 

  

  
2020 

  

Υακειή Πεξίνδνο (Low 
Season)           

23 Απξηιίνπ - 27 Μαΐνπ 
& 24 επηεκβξίνπ - 21 

Οθησβξίνπ 129.024 € 135.475 € 140.217€ 143.021€ 145.881 € 
Μεζαία Πεξίνδνο 
(Middle Season)           

28 Μαΐνπ - 24 Ηνπλίνπ &                     
27 Απγνύζηνπ - 23 

επηεκβξίνπ 153.440 € 161.112 € 166.751€ 170.086€ 173.488 € 
Τςειή Πεξίνδνο (High 

Season)           
 25 Ηνπλίνπ - 26 

Απγνύζηνπ 
253.890 € 266.585 € 275.915€ 281.433€ 287.062 € 

ΤΝΟΛΟ 

536.354 € 563.172 € 582.883€ 594.540€ 606.431 € 

   

Ξεθηλψληαο απφ ην έηνο 2016, ζεσξνχληαη σο δεδνκέλα φηη ηα πνζνζηά 

πιεξφηεηαο ηνπ θαηαιχκαηνο γηα ηελ πςειή πεξίνδν, ηε κεζαία θαη ηελ ρακειή είλαη 

αληίζηνηρα 80%, 65% θαη 50% θαη νη εκέξεο δηάξθεηαο θαζεκηάο ζεδφλ είλαη 63 εκέξεο, 

56 θαη 63, αληηζηνίρσο. 

Δπηπξφζζεηα, ζε θαζέλα έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ππεηζέξρεηαη έλα 

πνζνζηφ κεηαβνιήο ησλ εζφδσλ ηεο, πνζνζηά πνπ ππνινγίζηεθαλ βάζε έξεπλαο 

αλαθνξηθά κε ηε κέζε εηήζηα κεηαβνιή ησλ εζφδσλ παξεκθεξψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν θαη θπζηθά ζηελ Υαιθηδηθή, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιακβάλνληαο ππφςε 

θαη ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή ζθελή πνπ επεξεάδνπλ άκεζα θαη ηελ 

ηνπξηζηηθή θίλεζε. Σα πνζνζηά απηά γηα ηα έηε 2017, 2018, 2019 θαη 2020 αλέξρνληαη 

ζε 5%, 3,5%, 2% θαη 2%, αληίζηνηρα θαη αθνξνχλ ζε αχμεζε ησλ εζφδσλ, γηα ιφγνπο 

πνπ έρνπλ αλαθεξζεί παξαπάλσ. 

ην ζεκείν απηφ αλαθέξεηαη φηη απφ ην έζνδν πνπ πξνθχπηεη θαη‟ άηνκν, αλά 

εκέξα, αλεμαξηήηνπ πεξηφδνπ, έλα πνζφ πνπ αλέξρεηαη, θαηά κέζν φξν αλά εκέξα, 

ζηα 40 € αληηζηνηρεί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο γαζηξνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη απφ ην 

ππφινηπν έζνδν, ηα 25 € αληηζηνηρνχλ ζηα ηκήκαηα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (εζηηαηφξην 
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θαη κπαξ) θαη φ, ηη απνκέλεη, πνπ δηακνξθψλεηαη βάζεη ηεο πεξηφδνπ, 

αληηζηνηρεί ζην δσκάηην. 

πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ γηα ην 2016, νη νπνίεο 

πξνβιέπεηαη λα δηαηεξεζνχλ ζηαζεξέο, αθνχ εθηηκάηαη φηη ζα απμάλεηαη ε πιεξφηεηα 

θαη έηζη ζα παξνπζηάδνπλ αχμεζε θαη ηα έζνδα, πξνθχπηεη ν εμήο επηκεξηζκφο ηνπ 

πνζνχ ηνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ, φπσο θαίλεηαη, παξαθάησ, ζηνλ πίλαθα 3.6. 

 

Πίλαθαο 3.6: Παξνπζίαζε ηνπ Δπηκεξηζκνύ ηεο Σηκήο θαη’ άηνκν,  αλά πεξίνδν 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΑΚΔΣΟ - ΣΜΖΜΑΣΑ ΠΔΡΗΟΓΟ 

  
ΥΑΜΖΛΖ 

ΠΔΡΗΟΓΟ 
(LOW 

SEASON) 
  

  
ΜΔΑΗΑ 

ΠΔΡΗΟΓΟ 
(MIDDLE 
SEASON) 

  

  
ΤΦΖΛΖ 

ΠΔΡΗΟΓΟ 
(HIGH 

SEASON) 
  

ΤΝΟΛΟ / ΑΣΟΜΟ 

128 € 137 € 155 € 
ΓΧΜΑΣΗΟ 

63 € 72 € 90 € 
    

  
    

ΣΜΖΜΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΠΟΣΧΝ 
(FOOD & BEVERAGE) 25 € 25 € 25 € 

  

      
ΓΑΣΡΟΝΟΜΗΚΔ 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

40 € 40 € 40 € 
 

 

3.8.2 Πξνζδηνξηζκόο ηνπ θόζηνπο ηνπ Μάξθεηηλγθ 

Ζ ζσζηή πξνψζεζε θαη πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο  „‟Chalkidiki‟s Flavours 

Boutique Hotel Α.Δ.‟‟  απνηειεί ην Α θαη ην Χ γηα ηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ θαη 

ζρεδηάδεηαη λα ηνπνζεηεζεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαιχκαηνο κε 

ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ. Αλαθνξηθά κε ηα δηάθνξα κέζα ηα νπνία ζα 

επηζηξαηεπζνχλ γηα ηελ πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο, απηά έρνπλ ήδε αλαθεξζεί θαη 

αλαιπζεί παξαπάλσ. 
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Παξαθάησ, ζηνλ πίλαθα 3.7, παξνπζηάδνληαη ηα έμνδα πξνβνιήο – πξνψζεζεο 

γηα ηα πέληε πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, κε έλαξμε ην 2016. Πέξα απφ ηελ 

θαηαζθεπή ηζηνζειίδαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κία θνξά, εληνχηνηο εκπινπηίδεηαη θάζε 

ρξφλν, φιεο νη ππφινηπεο ελέξγεηεο ρξεκαηνδνηνχληαη ζε εηήζηα βάζε απφ ηελ 

επηρείξεζε θαη ηα έμνδα αλέξρνληαη ζην 2% - 3% ησλ ζπλνιηθψλ κηθηψλ εζφδσλ.   

 

Πίλαθαο 3.7: Έμνδα Μάξθεηηλγθ 

ΕΣΟ ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ 

ΕΞΟΔΑ 

ΠΡΟΒΟΛΗ - 

ΠΡΟΩΘΗΗ 

2016 536.354 € 10.700 € 

2017 563.172 € 11.250 € 

2018 582.883€ 11.650 € 

2019 594.540€ 11.890 € 

2020 606.431 € 12.100 € 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 3νπ  ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

     Διιεληθή (Άξζξν) 

 Υπηήξεο Λεσλίδαο, 2013, εκεηψζεηο «Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηνλ 
Σνπξηζκφ» γηα ην ΜΒΑ – Tourism Management, Πεηξαηάο 

 Γξ. Γ. Μπφζθνπ, Γξ. Γ. Παιεζίδε, «Γηαηξνθηθά & γαζηξνλνκηθά πξφηππα ζηελ 
επαγγεικαηηθή εζηίαζε»  

 Γξ. Ίθθνο Άξεο, «Boutique Hotels: Σν Μηθξφ είλαη Χξαίν. Αλ είλαη θαη 
θαιφγνπζην, κπνξεί λα είλαη θαη πνιχ θεξδνθφξν» 

 

 Παγραιθηδηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο, «Ο ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ», 2014, 
«ΠΑΓΥΑΛΚΗΓΗΚΟ ΛΟΓΟ», ηεχρνο 19ν   

 

 Κεξακέαο, Ε., «Μαγεηξηθή Σέρλε», ρνιή Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ, 
Θεζζαινλίθε 1994, ζ. 3-8 

 

 

Διιεληθή (Γηαηξηβέο) 

 Νίθα Γηάλλα θαη Παπαδνγησξγάθε Πειαγία, 2012, «Ζ νξγάλσζε ηεο 
ηξηηνβάζκηαο ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα: Αμηνιφγεζε θαη πξνηάζεηο 
γηα ηελ αλαβάζκηζή ηεο», Α.Σ.Δ.Η.Κ, Σκήκα Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ζει. 13 

 

 Παιεζίδεο, Γ., Γαγθιή, Δ., Γαδήξα, Δ., 2010, «Γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο, 
θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε», πηπρηαθή εξγαζία ζην Σκήκα Σνπξηζηηθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ, Αιεμάλδξεην ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε. 

 
 

Διιεληθή (Ζιεθηξνληθέο Πεγέο) 

 http://sete.gr/GR/TOYRISMOS/Pangosmia%20Touristiki%20Kinisi/ 
 http://www.e-travelnews.gr/insete-diethneis-afikseis-stin-ellada-2013-2014/ 
 http://www.e-travelnews.gr/kinezoi-touristes-to-2014/ 
 http://www.agelioforos.gr 
 http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=671488 
 http://www.e-travelnews.gr/wttc-touristikos-tomeas-to-2015/ 
 http://www.e-travelnews.gr/meleth-gia-ksenodoheiako-klado/ 

 http://www.e-travelnews.gr/insete-diethneis-afikseis-stin-ellada-2013-2014/ 

 http://www.e-travelnews.gr/antekse-o-ellinikos-tourismos/ 

 http://www.e-travelnews.gr/auksisi-rekor-stis-afikseis-apo-hpa-
%CE%B7%CF%80%CE%B1/ 

 http://www.e-travelnews.gr/auksisi-20-8-to-afikseon-apo-to-eksoteriko-to-proto-
eksamino/ 

http://sete.gr/GR/TOYRISMOS/Pangosmia%20Touristiki%20Kinisi/
http://www.e-travelnews.gr/insete-diethneis-afikseis-stin-ellada-2013-2014/
http://www.e-travelnews.gr/kinezoi-touristes-to-2014/
http://www.agelioforos.gr/
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=671488
http://www.e-travelnews.gr/wttc-touristikos-tomeas-to-2015/
http://www.e-travelnews.gr/meleth-gia-ksenodoheiako-klado/
http://www.e-travelnews.gr/insete-diethneis-afikseis-stin-ellada-2013-2014/
http://www.e-travelnews.gr/antekse-o-ellinikos-tourismos/
http://www.e-travelnews.gr/auksisi-rekor-stis-afikseis-apo-hpa-ηπα/
http://www.e-travelnews.gr/auksisi-rekor-stis-afikseis-apo-hpa-ηπα/
http://www.e-travelnews.gr/auksisi-20-8-to-afikseon-apo-to-eksoteriko-to-proto-eksamino/
http://www.e-travelnews.gr/auksisi-20-8-to-afikseon-apo-to-eksoteriko-to-proto-eksamino/
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 http://www.e-travelnews.gr/auksisi-8-1-ton-aeroporikon-afikseon-to-proto-
eksamino%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA
%CF%8E%CE%BD-
%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-
%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81/ 

 http://www.e-travelnews.gr/psifhzoun-ellada-oi-austriakoi/ 

 http://www.e-travelnews.gr/h-ellada-proti-epilogi-ton-polonon-gia-diakopes/ 

 http://www.e-travelnews.gr/auksisi-touriston-apo-tourkia-boulgaria/ 

 http://www.e-travelnews.gr/auksisi-tourismou-se-ellada-ispania-meiosi-se-
tourkia/ 

 http://www.e-travelnews.gr/b-ellada-auksisi-tou-tourismou-apo-balkanikes-
hores/ 

 http://www.checkin.trivago.gr 

 http://www.newsbomb.gr/politikh/news/story/626916/apotelesmata-eklogon-
2015-pos-ypodexontai-oi-xenoi-analytes-tis-exelixeis#ixzz3mY389lcT 

 http://www.protothema.gr/politics/article/492887/xena-/ 

 http://www.e-travelnews.gr/touristikoi-foreis-rekor-to-2015-aisiodoksia-gia-to-
2016/ 

 http://www.e-travelnews.gr/poioi-parametroi-tha-kathorisoun-tin-poreia-tou-
ellinikou-tourismou-to-2016/ 

 http://www.newsbomb.gr/politikh/news/story/626916/apotelesmata-eklogon-
2015-pos-ypodexontai-oi-xenoi-analytes-tis-exelixeis#ixzz3mY48uCA1 

 http://www.ethnos.gr 
 http://sete.gr/el/stratigiki-gia-ton-tourismo/theseis-sete/2015/ergasiaka-themata/ 

 http://www.newmoney.gr 

 http://www.e-travelnews.gr/poioi-parametroi-tha-kathorisoun-tin-poreia-tou-
ellinikou-tourismou-to-2016/ 

 http://www.thetoc.gr/oikonomia/article/ti-allazei-apo-ton-oktwbrio-stis-100-
doseis 

 http://www.visitgreece.gr 

 http://www.gnto.gov.gr 

 http://www.euro2day.gr 

 http://www.e-travelnews.gr/oi-kerdismenoi-tou-ellinikou-tourismou-to-proto-
eksamino/ 

 http://www.kathimerini.gr 

 http://www.e-travelnews.gr/poioi-parametroi-tha-kathorisoun-tin-poreia-tou-
ellinikou-tourismou-to-2016/ 

 http://www.e-travelnews.gr/trapeza-elladas/ 

http://www.e-travelnews.gr/auksisi-8-1-ton-aeroporikon-afikseon-to-proto-eksaminoροπορικών-αφίξεων-το-πρ/
http://www.e-travelnews.gr/auksisi-8-1-ton-aeroporikon-afikseon-to-proto-eksaminoροπορικών-αφίξεων-το-πρ/
http://www.e-travelnews.gr/auksisi-8-1-ton-aeroporikon-afikseon-to-proto-eksaminoροπορικών-αφίξεων-το-πρ/
http://www.e-travelnews.gr/auksisi-8-1-ton-aeroporikon-afikseon-to-proto-eksaminoροπορικών-αφίξεων-το-πρ/
http://www.e-travelnews.gr/auksisi-8-1-ton-aeroporikon-afikseon-to-proto-eksaminoροπορικών-αφίξεων-το-πρ/
http://www.e-travelnews.gr/psifhzoun-ellada-oi-austriakoi/
http://www.e-travelnews.gr/h-ellada-proti-epilogi-ton-polonon-gia-diakopes/
http://www.e-travelnews.gr/auksisi-touriston-apo-tourkia-boulgaria/
http://www.e-travelnews.gr/auksisi-tourismou-se-ellada-ispania-meiosi-se-tourkia/
http://www.e-travelnews.gr/auksisi-tourismou-se-ellada-ispania-meiosi-se-tourkia/
http://www.e-travelnews.gr/b-ellada-auksisi-tou-tourismou-apo-balkanikes-hores/
http://www.e-travelnews.gr/b-ellada-auksisi-tou-tourismou-apo-balkanikes-hores/
http://www.checkin.trivago.gr/
http://www.newsbomb.gr/politikh/news/story/626916/apotelesmata-eklogon-2015-pos-ypodexontai-oi-xenoi-analytes-tis-exelixeis#ixzz3mY389lcT
http://www.newsbomb.gr/politikh/news/story/626916/apotelesmata-eklogon-2015-pos-ypodexontai-oi-xenoi-analytes-tis-exelixeis#ixzz3mY389lcT
http://www.protothema.gr/politics/article/492887/xena-/
http://www.e-travelnews.gr/touristikoi-foreis-rekor-to-2015-aisiodoksia-gia-to-2016/
http://www.e-travelnews.gr/touristikoi-foreis-rekor-to-2015-aisiodoksia-gia-to-2016/
http://www.e-travelnews.gr/poioi-parametroi-tha-kathorisoun-tin-poreia-tou-ellinikou-tourismou-to-2016/
http://www.e-travelnews.gr/poioi-parametroi-tha-kathorisoun-tin-poreia-tou-ellinikou-tourismou-to-2016/
http://www.newsbomb.gr/politikh/news/story/626916/apotelesmata-eklogon-2015-pos-ypodexontai-oi-xenoi-analytes-tis-exelixeis#ixzz3mY48uCA1
http://www.newsbomb.gr/politikh/news/story/626916/apotelesmata-eklogon-2015-pos-ypodexontai-oi-xenoi-analytes-tis-exelixeis#ixzz3mY48uCA1
http://www.ethnos.gr/
http://sete.gr/el/stratigiki-gia-ton-tourismo/theseis-sete/2015/ergasiaka-themata/
http://www.newmoney.gr/
http://www.e-travelnews.gr/poioi-parametroi-tha-kathorisoun-tin-poreia-tou-ellinikou-tourismou-to-2016/
http://www.e-travelnews.gr/poioi-parametroi-tha-kathorisoun-tin-poreia-tou-ellinikou-tourismou-to-2016/
http://www.thetoc.gr/oikonomia/article/ti-allazei-apo-ton-oktwbrio-stis-100-doseis
http://www.thetoc.gr/oikonomia/article/ti-allazei-apo-ton-oktwbrio-stis-100-doseis
http://www.visitgreece.gr/
http://www.gnto.gov.gr/
http://www.euro2day.gr/
http://www.e-travelnews.gr/oi-kerdismenoi-tou-ellinikou-tourismou-to-proto-eksamino/
http://www.e-travelnews.gr/oi-kerdismenoi-tou-ellinikou-tourismou-to-proto-eksamino/
http://www.kathimerini.gr/
http://www.e-travelnews.gr/trapeza-elladas/


104 

 http://www.capital.gr/News.asp?id=2172715 

 http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=674315 

 http://www.e-travelnews.gr/tourismos-o-stylobaths-ths-ellhnikhs-oikonomias/ 

 http://www.e-travelnews.gr/wttc-touristikos-tomeas-to-2015/ 

 http://sete.gr/el/stratigiki-gia-ton-tourismo/theseis-sete/2015/forologika-themata/ 

 http://www.xn--mxagjgbddd0i.net/ 

 http://www.whitesuitesresort.com 

 http://www.petrino-hotel.gr 

 http://www.wineroads.gr/ 

 http://www.halkidikinews.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=82
90:trigos-sto-ktima-porto-carras&catid=1&Itemid=5http://www.e-travelnews.gr/o-
touristikos-organismos-halkidikis-simetihe-stin-tournatur/ 

 http://www2.thestival.gr/society/economy/item/138383-thetikos-o-apologismos-
gia-ton-tourismo-sti-xalkidiki-to-2013 

 http://www.visitgreece.gr/deployedFiles/StaticFiles/Brochures/gastronomy_visit
greece.pdf 

 http://culinology.gr/wp-
content/uploads/2011/11/%CE%93%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE
%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%
CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%
CF%82.pdf 

 http://www.tastygreece.gr/component/content/article/articles/gastronomikos-
tourismos.html 

 http://www.cretan-nutrition.gr/wp/?page_id=1935&lang=el 

 http://www.artmag.gr/articles/art-thinking/item/4188-gastronomikos-tourismos-
moxlos-politistikis-kai-oikonomikis-anaptixis 

 http://madmedia.gr/20906/%C2%AB%CE%B7-
%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-
%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF
%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-
%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC 

 http://www.greekfood.tv/gastronomikos-toyrismos-a-1030.html 

 http://www.aegeancuisine.eu/content/file/Gastronomikos_Tourismos.pdf 

 http://www.olivetreespa.gr/ 

 http://rethymnon.com/wp/el/portfolio-view/cretanol-gr/ 

 http://altertourism.gr/morfes-tourismou/politistikos-tourismos 

http://www.capital.gr/News.asp?id=2172715
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=674315
http://www.e-travelnews.gr/tourismos-o-stylobaths-ths-ellhnikhs-oikonomias/
http://www.e-travelnews.gr/wttc-touristikos-tomeas-to-2015/
http://sete.gr/el/stratigiki-gia-ton-tourismo/theseis-sete/2015/forologika-themata/
http://www.χαλκιδικη.net/
http://www.whitesuitesresort.com/
http://www.petrino-hotel.gr/
http://www.wineroads.gr/
http://www.halkidikinews.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=8290:trigos-sto-ktima-porto-carras&catid=1&Itemid=5
http://www.halkidikinews.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=8290:trigos-sto-ktima-porto-carras&catid=1&Itemid=5
http://www.e-travelnews.gr/o-touristikos-organismos-halkidikis-simetihe-stin-tournatur/
http://www.e-travelnews.gr/o-touristikos-organismos-halkidikis-simetihe-stin-tournatur/
http://www2.thestival.gr/society/economy/item/138383-thetikos-o-apologismos-gia-ton-tourismo-sti-xalkidiki-to-2013
http://www2.thestival.gr/society/economy/item/138383-thetikos-o-apologismos-gia-ton-tourismo-sti-xalkidiki-to-2013
http://www.visitgreece.gr/deployedFiles/StaticFiles/Brochures/gastronomy_visitgreece.pdf
http://www.visitgreece.gr/deployedFiles/StaticFiles/Brochures/gastronomy_visitgreece.pdf
http://culinology.gr/wp-content/uploads/2011/11/Γαστρονομικός_τουρισμός.pdf
http://culinology.gr/wp-content/uploads/2011/11/Γαστρονομικός_τουρισμός.pdf
http://culinology.gr/wp-content/uploads/2011/11/Γαστρονομικός_τουρισμός.pdf
http://culinology.gr/wp-content/uploads/2011/11/Γαστρονομικός_τουρισμός.pdf
http://culinology.gr/wp-content/uploads/2011/11/Γαστρονομικός_τουρισμός.pdf
http://www.tastygreece.gr/component/content/article/articles/gastronomikos-tourismos.html
http://www.tastygreece.gr/component/content/article/articles/gastronomikos-tourismos.html
http://www.cretan-nutrition.gr/wp/?page_id=1935〈=el
http://www.artmag.gr/articles/art-thinking/item/4188-gastronomikos-tourismos-moxlos-politistikis-kai-oikonomikis-anaptixis
http://www.artmag.gr/articles/art-thinking/item/4188-gastronomikos-tourismos-moxlos-politistikis-kai-oikonomikis-anaptixis
http://madmedia.gr/20906/«η-συμβολή-του-γαστρονομικού-τουρισμ
http://madmedia.gr/20906/«η-συμβολή-του-γαστρονομικού-τουρισμ
http://madmedia.gr/20906/«η-συμβολή-του-γαστρονομικού-τουρισμ
http://madmedia.gr/20906/«η-συμβολή-του-γαστρονομικού-τουρισμ
http://madmedia.gr/20906/«η-συμβολή-του-γαστρονομικού-τουρισμ
http://madmedia.gr/20906/«η-συμβολή-του-γαστρονομικού-τουρισμ
http://www.greekfood.tv/gastronomikos-toyrismos-a-1030.html
http://www.aegeancuisine.eu/content/file/Gastronomikos_Tourismos.pdf
http://www.olivetreespa.gr/
http://rethymnon.com/wp/el/portfolio-view/cretanol-gr/
http://altertourism.gr/morfes-tourismou/politistikos-tourismos


105 

 http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=472901 

 http://atlantis-
santorini.net/culinary_tourism_bootcamp_stis_18_oktovriou_sti_santorini 

 

Ξελόγισζζε (Άξζξν) 

 James McCullough, 2012, « Starting a Boutique Hotel: What You Need to 
Know» 

 Roger G. Hill, (Chief Executive Officer and Chairman, The Gettys Group Inc), 
«Σν κέιινλ ησλ πνιπηειψλ Boutique Ξελνδνρείσλ» 

 Cristina Balekjian, Lara Sarheim, 2011, «THE CHALLENGE OF STANDING 
OUT FROM THE CROWD» 

 Alberta Culinary Tourism Alliance, «CULINARY TOURISM: A COMPETITIVE 
ADVANTAGE» 

 Travel Industry Association, 2007, «Comprehensive Culinary Travel Survey 
Provides Insights on Food and Wine Travellers», Οπάζηλγθηνλ 

 Mintel, 2009, «Gastronorm Tourism-International» 

 AMADEUS, 2012, «Trending with NextGen travelers - Understanding the 
NextGen consumer-traveler», ITB WORLD TRAVEL TRENDS REPORT  

 Google, 2013, «The 2013 Traveler» 

 World Travel Market, 2014, «THE FUTURE OF TRAVEL: TOP THREE 
DRIVERS OF THE INDUSTRY»  

 

Ξελόγισζζε (Γηαηξηβέο) 

 Dr. Jonathon Day (Purdue University), Donna Quadri (New York University) θαη 
Γξ. David Jones (Hong Kong Polytechnic University), «Boutique and Lifestyle 
Hotels: Emerging Definitions» 

 Aykut Ekiyor, 2011, «Strategies Boutique Hotels in and Around the City of Izmir 
in Gaining Competitive Superiority», ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ 
Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Γθάδη, Άγθπξα, Σνπξθία 

 Sajna S. Shenoy, 2005, «FOOD TOURISM AND THE CULINARY TOURIST», 
Γηπισκαηηθή εξγαζία, Παλεπηζηήκην Clemson 

 Prof. Tomás López-Guzmán (Correspondence author),  Sandra Sánchez-
Cañizares, «Gastronomy, Tourism and Destination Differentiation: A Case 
Study in Spain», Παλεπηζηήκην Cordoba 

 Dongkoo Yun, Sean M. Hennessey, Roberta MacDonald, «UNDERSTANDING 
CULINARY TOURISTS: SEGMENTATIONS BASED ON PAST CULINARY 
EXPERIENCES AND ATTITUDES TOWARD FOOD-RELATED BEHAVIOUR», 
Παλεπηζηήκην Prince Edward Island, Charlottetown, PE, Canada 

 

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=472901
http://foursidesconsulting.com/author/Admin/


106 

Ξελόγισζζε (Ζιεθηξνληθέο Πεγέο) 

 http://scholarworks.umass.edu/refereed/ICHRIE_2011/Friday/15 

 http://www.hospitalitynet.org/news/4010409.html 

 http://www.nuwireinvestor.com/articles/boutique-hotels-investing-in-a-boutique-
hotel-business-51485.aspx 

 http://foursidesconsulting.com/2012/07/starting-boutique-hotel-what-you-need-
know/ 

 http://www.uvm.edu/tourismresearch/agritourism  
 http://www.worldfoodtravel.org/agritourism/ 

 http://www.worldfoodtravel.org/our-story/what-is-food-tourism/ 

 http://www.worldfoodtravel.org/our-story/benefits-of-food-tourism/ 

 http://www.foodblogblog.com 
 http://www.culinarytourism.org 
 http://geographyfieldwork.com/FoodTourism.htm 

 http://www.CaribbeanSTC.com 

 http://www.onecaribbean.org/content/files/CulinaryCaribbeanNicheMarkets.pdf 

 http://www.wisegeek.com/what-is-culinary-tourism.htm 

 http://www.slideshare.net/chrisfair/2014-travel-tourism-trends-28171651 

 http://www.ALBERTACULINARY.com 

 http://www.ibisworld.com/industry/boutique-hotels.html 

 http://www.hotelnewsnow.com/Article/8565/The-allure-of-boutique-hotels 

 http://www.prweb.com/releases/2012/3/prweb9316280.htm 

 http://www.companiesandmarkets.com/News/Travel/US-boutique-hotels-
market-expecting-to-see-revenues-increase/NI4969 

 http://www.ukessays.com/essays/marketing/company-and-market-analysis-of-
boutique-hotels-marketing-essay.php 

 http://hotelexecutive.com/business_review/180/overview-qualitative-marketing-
research-and-how-it-benefits-your-hotel 

 http://www.mplans.com/hotel_marketing_plan/situation_analysis_fc.php 

 http://www.boutique-hospitality.com/blog/233/ 

 http://pursuitist.com/top-10-luxury-travel-trends-predictions-for-2013/ 

 http://www.tastingplaces.com/html/Santorini.asp 

 http://www.theworldwidegourmet.com/countries/santorini/ 

 http://www.frommers.com/destinations/santorini/D45658.html 

http://scholarworks.umass.edu/refereed/ICHRIE_2011/Friday/15
http://www.hospitalitynet.org/news/4010409.html
http://www.nuwireinvestor.com/articles/boutique-hotels-investing-in-a-boutique-hotel-business-51485.aspx
http://www.nuwireinvestor.com/articles/boutique-hotels-investing-in-a-boutique-hotel-business-51485.aspx
http://foursidesconsulting.com/2012/07/starting-boutique-hotel-what-you-need-know/
http://foursidesconsulting.com/2012/07/starting-boutique-hotel-what-you-need-know/
http://www.uvm.edu/tourismresearch/agritourism
http://www.worldfoodtravel.org/agritourism/
http://www.worldfoodtravel.org/our-story/what-is-food-tourism/
http://www.worldfoodtravel.org/our-story/benefits-of-food-tourism/
http://www.foodblogblog.com/
http://www.culinarytourism.org/
http://geographyfieldwork.com/FoodTourism.htm
http://www.caribbeanstc.com/
http://www.onecaribbean.org/content/files/CulinaryCaribbeanNicheMarkets.pdf
http://www.wisegeek.com/what-is-culinary-tourism.htm
http://www.slideshare.net/chrisfair/2014-travel-tourism-trends-28171651
http://www.ibisworld.com/industry/boutique-hotels.html
http://www.hotelnewsnow.com/Article/8565/The-allure-of-boutique-hotels
http://www.prweb.com/releases/2012/3/prweb9316280.htm
http://www.companiesandmarkets.com/News/Travel/US-boutique-hotels-market-expecting-to-see-revenues-increase/NI4969
http://www.companiesandmarkets.com/News/Travel/US-boutique-hotels-market-expecting-to-see-revenues-increase/NI4969
http://www.ukessays.com/essays/marketing/company-and-market-analysis-of-boutique-hotels-marketing-essay.php
http://www.ukessays.com/essays/marketing/company-and-market-analysis-of-boutique-hotels-marketing-essay.php
http://hotelexecutive.com/business_review/180/overview-qualitative-marketing-research-and-how-it-benefits-your-hotel
http://hotelexecutive.com/business_review/180/overview-qualitative-marketing-research-and-how-it-benefits-your-hotel
http://www.mplans.com/hotel_marketing_plan/situation_analysis_fc.php
http://www.boutique-hospitality.com/blog/233/
http://pursuitist.com/top-10-luxury-travel-trends-predictions-for-2013/
http://www.tastingplaces.com/html/Santorini.asp
http://www.theworldwidegourmet.com/countries/santorini/
http://www.frommers.com/destinations/santorini/D45658.html


107 

 http://www.slh.com/ 

 http://www.greatsmallhotels.com/greece/boutique-hotels#list 

 http://yadeshotels.gr/ 

 http://www.i-escape.com/greece/boutique-hotels 

 http://www.designhotels.com/hotels/europe/greece/halkidiki/ekies_all_senses_r
esort?workmatrix_user=3d5d222dd1 

 http://aboutourism.wordpress.com/tag/culinary-tourism/ 

 http://ontarioculinary.com/uncategorized/tasty-tidbits-consumer-trends 

 http://traveltips.usatoday.com/culinary-tourism-1910.html 

 http://www.hotelresortinsider.com/news_story.php?news_id=2148&cat_id=8 

 http://articles.courant.com/2013-07-07/travel/hc-vann-travel-shopping-around-
0707-20130707_1_whole-journeys-culinary-tourism-dolomites 

 http://www.reportlinker.com/report/best/keywords/tourism?utm_source=adwords
2&utm_medium=cpc&utm_campaign=Tourism_ROW&utm_adgroup=Tourism_
ROW&gclid=CIDn2YH2t7oCFZIPtAodbRIAGw 

 http://www.hotelnewsnow.com/Article/6945/Boutique-evolved-5-key-trends 

 http://www.hotelnewsnow.com/Article/9539/Boutique-trends-to-look-for-in-2013 

 http://hotelexecutive.com/business_review/1326/the-future-of-luxury-boutique-
hotels 

 http://www.boutiquehotelnews.com/home/blog/2012/12/18/boutique-hotel-
future-trends-2013/#.Um2GH3C8Dp8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slh.com/
http://www.greatsmallhotels.com/greece/boutique-hotels#list
http://yadeshotels.gr/
http://www.i-escape.com/greece/boutique-hotels
http://www.designhotels.com/hotels/europe/greece/halkidiki/ekies_all_senses_resort?workmatrix_user=3d5d222dd1
http://www.designhotels.com/hotels/europe/greece/halkidiki/ekies_all_senses_resort?workmatrix_user=3d5d222dd1
http://aboutourism.wordpress.com/tag/culinary-tourism/
http://ontarioculinary.com/uncategorized/tasty-tidbits-consumer-trends
http://traveltips.usatoday.com/culinary-tourism-1910.html
http://www.hotelresortinsider.com/news_story.php?news_id=2148&cat_id=8
http://articles.courant.com/2013-07-07/travel/hc-vann-travel-shopping-around-0707-20130707_1_whole-journeys-culinary-tourism-dolomites
http://articles.courant.com/2013-07-07/travel/hc-vann-travel-shopping-around-0707-20130707_1_whole-journeys-culinary-tourism-dolomites
http://www.reportlinker.com/report/best/keywords/tourism?utm_source=adwords2&utm_medium=cpc&utm_campaign=Tourism_ROW&utm_adgroup=Tourism_ROW&gclid=CIDn2YH2t7oCFZIPtAodbRIAGw
http://www.reportlinker.com/report/best/keywords/tourism?utm_source=adwords2&utm_medium=cpc&utm_campaign=Tourism_ROW&utm_adgroup=Tourism_ROW&gclid=CIDn2YH2t7oCFZIPtAodbRIAGw
http://www.reportlinker.com/report/best/keywords/tourism?utm_source=adwords2&utm_medium=cpc&utm_campaign=Tourism_ROW&utm_adgroup=Tourism_ROW&gclid=CIDn2YH2t7oCFZIPtAodbRIAGw
http://www.hotelnewsnow.com/Article/6945/Boutique-evolved-5-key-trends
http://www.hotelnewsnow.com/Article/9539/Boutique-trends-to-look-for-in-2013
http://www.boutiquehotelnews.com/home/blog/2012/12/18/boutique-hotel-future-trends-2013/#.Um2GH3C8Dp8
http://www.boutiquehotelnews.com/home/blog/2012/12/18/boutique-hotel-future-trends-2013/#.Um2GH3C8Dp8


108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 

ΠΡΨΣΕ ΤΛΕ & ΑΛΛΑ ΕΥΟΔΙΑ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



109 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ & ΑΛΛΑ ΔΦΟΓΗΑ 
 

4.1 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Πξώησλ Τιώλ θαη ησλ Δθνδίσλ 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ πξψησλ πιψλ 

πνπ απαηηεί ε επηρείξεζε, ε πεξηγξαθή ηνπο, θαζψο θαη άιια εθφδηα πνπ θξίλνληαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ παξφληνο ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο θαη ηελ 

παξνρή πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ππεξεζηψλ. Αθφκα, θαζνξίδνληαη ην πξφγξακκα 

πξνκήζεηαο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο πξψησλ πιψλ θαη 

ινηπψλ εθνδίσλ. 

 

4.1.1 Πξώηεο ύιεο θαη ινηπά εθόδηα 

Οη πξψηεο χιεο θαη ηα ινηπά εθφδηα πνπ θξίλνληαη σο αλαγθαία γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο είλαη: 

 Πξψηεο χιεο ζε ηξφθηκα γηα ην εζηηαηφξην θαη ηα καζήκαηα 

καγεηξηθήο. 

 Πνηά γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ηνπ κπαξ (λεξφ, 

αλαςπθηηθά, αιθννινχρα). 

 Αλαιψζηκα πνπ αθνξνχλ ζε είδε θαζαξηφηεηαο θαη ζπληήξεζεο 

ηνπ μελνδνρεηαθνχ θαηαιχκαηνο. 

 Γξαθηθή χιε θαη ινηπά εθφδηα δηνίθεζεο. 

 Δλέξγεηα (ΓΔΖ, λεξφ, θαχζηκα). 

 

4.1.2 Δπηινγή θαη πεξηγξαθή ησλ πξώησλ πιώλ 

Γηα ηελ επηινγή ησλ πξψησλ πιψλ ηνπ μελνδνρεηαθνχ θαηαιχκαηνο, ηξνθίκσλ 

θαη πνηψλ, ππεχζπλνη είλαη ν εθ θαη ηα άηνκα πνπ θέξνπλ ηνπο ηίηινπο ηνπ 

Τπεπζχλνπ ησλ επηζηηηζηηθψλ ηκεκάησλ (F&B Manager) θαη ηνπ Τπεπζχλνπ ησλ 

πξνκεζεηψλ (Supply Manager). ηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε, ιφγσ ηεο δπλακηθφηεηάο ηεο, 

ρξέε Τπεχζπλεο ησλ ηκεκάησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ εθηειεί ε θα Παληζθάθε, ε Γεληθή 

Γηεπζχληξηα ηνπ μελνδνρείνπ θαη σο Τπεχζπλνο πξνκεζεηψλ έρεη νξηζηεί ν θχξηνο 

Παληζθάθεο Δκκαλνπήι. 

Αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή απηψλ ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 

ηκήκαηα ηεο θνπδίλαο, ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ηνπ κπαξ, απηή επηηπγράλεηαη βάζεη 
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ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηά ηνπο. Γη‟ απηφ θαη 

εμαηηίαο ηνπ ζεκαηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ μελνδνρείνπ πξνσζείηαη ε ζπλεξγαζία, θαη‟ 

απνθιεηζηηθφηεηα, φζν είλαη εθηθηφ, κε παξαγσγνχο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, νη νπνίνη 

παξάγνπλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, παξαδνζηαθά πξντφληα. 

πγθεληξσηηθά, νη πξψηεο χιεο πνπ απαηηεί κηα ηέηνηα επέλδπζε 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, ζηνλ πίλαθα 4.1: 

 

Πίλαθαο 4.1: Πξώηεο ύιεο ζε ηξόθηκα θαη πνηά 

Α’ ΤΛΔ 

ΚΡΔΑΣΗΚΑ 

Μνζράξηα 

Υνηξηλά 

Αξληά 

Κπλήγη 

Πνπιεξηθά 

ΘΑΛΑΗΝΑ 

Φάξηα 

Μαιάθηα 

Οζηξαθνεηδή 

ΑΤΓΑ ΑΛΛΑΝΣΗΚΑ 

ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ 

Σπξηά 

Γάια 

Βνχηπξν 

Κξέκα γάιαθηνο 

ΕΤΜΑΡΗΚΑ ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ 
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ΕΤΜΔ ΔΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 

ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΓΛΤΚΑ 

ΦΡΟΤΣΑ ΒΟΤΣΖΜΑΣΑ 

ΛΑΓΗ ΜΑΡΜΔΛΑΓΔ 

ΔΛΗΔ ΚΑΦΔ 

ΠΑΣΑΣΔ ΣΑΨ 

ΚΟΝΔΡΒΔ ΚΟΜΠΟΣΔ 

ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΑ ΝΔΡΟ 

ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ ΠΟΣΑ 

Κξαζηά 

Μπχξεο 

Οπίζθη 

Βφηθα 

Gin 

Ρνχκη 

Ληθέξ 

 

 

4.1.3 Πεξηγξαθή θαη δεδνκέλα επηινγήο ινηπώλ εθνδίσλ 

Χο απαξαίηεην θξίλεηαη θαη ην πξφγξακκα πξνκήζεηαο ησλ αλαισζίκσλ, πνπ 

αθνξνχλ ζηελ θαζαξηφηεηα ηνπ θαηαιχκαηνο, ησλ ηκεκάησλ θαη δσκαηίσλ, ζηε 

ζπληήξεζή ηνπ θαη ζηα εθφδηα (αλαιψζηκα γξαθείνπ) ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Τπνδνρήο. 

Χο ππεχζπλα άηνκα γηα ηελ πξνκήζεηα φισλ ησλ παξαπάλσ ηνπνζεηνχληαη ε 

θα Παληζθάθε θαη ν θχξηνο Παληζθάθεο, νη νπνίνη ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα 

θαζαξηφηεηαο, ηνλ ππεχζπλν ζπληήξεζεο θαη ηνλ / ηελ ππεχζπλε πσιήζεσλ εθηηκνχλ 

ηηο αλάγθεο ζε αλαιψζηκα. 
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ζνλ αθνξά ζηελ απαηηνχκελε ελέξγεηα γηα ην μελνδνρείν, ΓΔΖ, λεξφ, 

θαχζηκα, θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο κνλάδαο πξνβιέπεηαη ε ρξήζε φισλ ησλ ζχγρξνλσλ 

κεζφδσλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζή ηεο.  

Δδψ, πξνβιέπνληαη θαη ηα δηάθνξα είδε κπάληνπ, ηα ιεγφκελα “amenities”, γηα 

ηνπο πειάηεο, ηα ζακπνπάλ θαη ζαπνχληα. 

πγθεληξσηηθά, ηα ινηπά εθφδηα πνπ απαηηεί κηα ηέηνηα επέλδπζε 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, ζηνλ πίλαθα 4.2: 

 

Πίλαθαο 4.2: Λνηπά Δθόδηα θαη Δλέξγεηα 

ΑΝΑΛΧΗΜΑ 

AMENITIES 

εη ζηνκαηηθήο πγηεηλήο 

εη ξαπηηθήο 

εη μπξίζκαηνο 

θνπθάθη κπάληνπ 

Παληφθιεο 

απνχληα 

ακπνπάλ 

ΥΖΜΗΚΑ-ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΑ 

Πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη πγηεηλήο 

θνπδίλαο 

Πιπληήξην πηάησλ – πνηεξηψλ – 

καγεηξηθψλ ζθεπψλ 

Πξνζσπηθή πγηεηλή 

Καζαξηζκφο ρψξσλ πγηεηλήο 

Καζαξηζηηθά δσκαηίσλ θαη θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ 

Βηνκεραληθφ ξνιφ θνπδίλαο 

Υαξηνπεηζέηεο 

Υαξηί πγείαο 
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Γάληηα Latex 

θνπγγάξηα θνπδίλαο 

Wettex 

θνπγγαξίζηξεο 

Καξφηζη θνπγγαξίζκαηνο 

ηίθηεο 

αθνχιεο ζθνππηδηψλ 

ΑΝΑΛΧΗΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ – ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ – ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΡΔΤΜΑ 

ΤΓΡΑΔΡΗΟ 

ΝΔΡΟ 

 

 

4.2 Γηαζεζηκόηεηα θαη Πεγέο Πξνκήζεηαο 

Μέιη, ιάδη θαη θξαζί κε φια ηα παξάγσγά ηνπο, πνηθηιίεο γεπζηηθψλ 

θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη ζηελ Υαιθηδηθή θαη πιήζνο αξσκαηηθψλ 

θαη ζεξαπεπηηθψλ βνηάλσλ απφ ηα βνπλά είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ 

θαηαιχκαηνο, κέζσ ησλ ζπλεξγαζηψλ κε παξαγσγνχο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ψζηε λα 

αμηνπνηεζνχλ θαηαιιήισο, κε ηνλ βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν θαη λα πξνζθεξζνχλ ζηνπο 

πειάηεο. 

Οη θνξείο ηεο επέλδπζεο, νη νπνίνη έρνπλ ηδηαίηεξεο ζρέζεηο κε ηε γε ηεο 

Υαιθηδηθήο, δεδνκέλνπ φηη ν θχξηνο Παληζθάθεο αζρνιείηαη θη ν ίδηνο κε ηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο γεο, επηδηψθνπλ ηε ζπλεξγαζία κε κηθξνχο ηνπηθνχο παξαγσγνχο θαη επηρεηξήζεηο, 

αθνχ γλσξίδνπλ φηη νη ηνπηθέο πξψηεο χιεο είλαη αζχγθξηηεο πνηφηεηαο θαη ιφγσ ησλ 

ζρέζεσλ ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο πνπ έρεη αλαπηπρζεί κεηαμχ απηψλ θαη ησλ ληφπησλ 

παξαγσγψλ. 

Μάιηζηα, κε ηελ πξνζθνξά ζηε κνλάδα εδεζκάησλ (ηπξί, γάια, γηανχξηη, κέιη, 

καξκειάδεο, ςσκί, ρπκνί θξνχησλ), πνπ ζα βαζίδνληαη ζηελ ηνπηθή δηαηξνθηθή 
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παξάδνζε θαη ζα παξαζθεπάδνληαη απφ ηνπηθά, θξέζθα πξντφληα αξίζηεο 

πνηφηεηαο, ζα εληζρπζεί ε ηνπηθή αγνξά κε ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ ηνπηθψλ 

πξντφλησλ θαη παξαδνζηαθψλ θαγεηψλ, δίλνληαο έηζη ψζεζε γηα πεξαηηέξσ 

παξαγσγή ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.  

 

4.3 Κξηηήξηα επηινγήο πξνκεζεπηώλ 

Ζ επηινγή ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπηθνχο πξνκεζεπηέο απφ κέξνπο ηεο 

Γηνίθεζεο ζηεξίδεηαη ζηελ επηζπκία γηα πξνζθνξά πνηνηηθά άξηζησλ εδεζκάησλ ζηνπο 

πειάηεο ηνπ θαηαιχκαηνο. Βεβαίσο, ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζίεο, κε ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία, εμαζθαιίδνπλ γηα ηελ ηνπξηζηηθή επηρείξεζε θαη νξηζκέλα αθφκα νθέιε: 

 Σν θφζηνο αγνξάο ελίνηε είλαη ρακειφηεξν ζπγθξηηηθά κε φ, ηη 

πξνζθέξνπλ νη κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ελψ 

παξάιιεια ε πνηφηεηα είλαη πάληνηε πςειφηεξε (value for money). 

 Πεξηνξίδεηαη ν θίλδπλνο θαζπζηεξεκέλσλ παξαδφζεσλ, ηδίσο ζε 

πεξηφδνπο έληνλεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. 

 Γελ απαηηείηαη ε αγνξά ελφο ζπγθεθξηκέλνπ φγθνπ πξνκεζεηψλ 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο, κε απνηέιεζκα λα κε δεκηνπξγείηαη κεγάιν 

απφζεκα. 

 Αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, εηιηθξίλεηαο θαη 

θεξεγγπφηεηαο αθνχ νη πξνκεζεπηέο έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο 

ηδηνθηήηεο θαη δηνηθνχληεο ηεο επηρείξεζεο, κε απνηέιεζκα λα επηιχνληαη άκεζα 

θαη ηα νηαδήπνηε πξνβιήκαηα. 

 

Οη πξνκεζεπηέο, ινηπφλ, ησλ πξψησλ πιψλ ηεο επηρείξεζεο, ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ πξσηίζησο, αιιά θαη εηδψλ αλαισζίκσλ, επηιέγνληαη κε βάζε νξηζκέλα 

θξηηήξηα, ηα νπνία παξαηίζεληαη παξαθάησ θαη είλαη ζεκαληηθά γηα ηνπο θνξείο ηεο 

επέλδπζεο: 

 Ζ νξζή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη ε πξνζθνξά 

αληαγσληζηηθψλ ηηκψλ, θαζψο θαη ην εχινγν πεξηζψξην ηαθηνπνίεζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ θεξεγγπφηεηα πνπ άπηεηαη ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

πξνκεζεπηψλ θαη ηεο δηάζεζεο λα εμππεξεηνχλ ηελ επηρείξεζε κε 
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 πξνκήζεηεο ζηελ πνζφηεηα, πνηφηεηα θαη ρξνληθή ζηηγκή 

πνπ έρεη πξνζπκθσλεζεί. 

 Ζ ηθαλφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ λα αληηδξνχλ 

απνηειεζκαηηθά ζε έθηαθηεο θαηαζηάζεηο. 

 Ζ δηάζεζε γηα ζπλερή βειηίσζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

 

4.3.1 Πξόγξακκα πξνκεζεηώλ 

Οη πξνκήζεηεο ησλ εππαζψλ πιηθψλ πνπ ζπληζηνχλ ηηο πξψηεο χιεο ηεο 

επηρείξεζεο, δειαδή ηξφθηκα θπξίσο, αιιά θαη πνηά δεπηεξεπφλησο, 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη απφζεκα, ην νπνίν 

κεηαθξάδεηαη ζε επηπιένλ έμνδα θαη νη πξψηεο χιεο λα δηαηεξνχληαη ζε θξέζθηα 

θαηάζηαζε. Άιισζηε, ε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο πξνκεζεπηέο κεηψλεη ηηο απνζηάζεηο 

κεηαμχ απηψλ θαη ηεο επηρείξεζεο θαη δελ απαηηεί νξηζκέλν αξηζκφ παξαγγειηψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο παξαγγειίεο θάζε κήλα.  

Αλαθνξηθά κε ηελ πξνκήζεηα ινηπψλ εθνδίσλ, αλαισζίκσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαζαξηφηεηα θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ μελνδνρείνπ, αιιά θαη εηδψλ γξαθείνπ, απηέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη δχν θνξέο ηνλ κήλα, αλά δεθαπελζήκεξν θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηα γεληθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο. 

Γηα ηε δηελέξγεηα ησλ παξαγγειηψλ πξψησλ πιψλ θαη ινηπψλ εθνδίσλ ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ πξσηνζηαηεί ν ππεχζπλνο 

πξνκεζεηψλ, ν θχξηνο Παληζθάθεο Δκκαλνπήι, ν νπνίνο εθηειεί θαη ρξέε 

απνζεθάξηνπ. Ο θχξηνο Παληζθάθεο αλαιακβάλεη λα θέξεη εηο πέξαο ηελ νξζνινγηθή 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαγγειηψλ αλάινγα κε ηα ππάξρνληα απνζέκαηα ζηελ 

απνζήθε, επηθνηλσλεί κε ηνπο πξνκεζεπηέο, παξαιακβάλεη ηηο πξνκήζεηεο θαη ηηο 

δηαλέκεη ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ θαη θξνληίδεη καδί κε ηε Γεληθή 

Γηεπζχληξηα γηα ηε ζσζηή ζπληήξεζε ησλ πξψησλ πιψλ. 

 

4.3.2 Γηαδηθαζία Διέγρνπ 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ πξνκεζεηψλ θαη θπξίσο ησλ πξψησλ πιψλ, 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, πνπ εηζέξρνληαη εληφο ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο, επηηπγράλεηαη 

απφ ηε ζηηγκή ηεο παξαιαβήο ηνπο κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα δηαλεκεζνχλ ζηα επηκέξνπο 

ηκήκαηα, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην πξνζσπηθφ γηα ηηο δηάθνξεο παξαζθεπέο θαη ζα 

πξνζθεξζνχλ ζηνπο πειάηεο. 
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Απαηηείηαη, θπξίσο ζην ηκήκα ηεο θνπδίλαο, πνπ ζπλδέεηαη ηφζν κε ην 

εζηηαηφξην, φζν θαη κε ην κπαξ, ζσζηή επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ ρεηξηζκφ, 

ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ζηελ παξαζθεπή ησλ εδεζκάησλ βάζεη ησλ πξνηχπσλ 

H.A.C.C.P. πνπ επηβάιιεη ν ΔΦΔΣ. Γειαδή, επηβάιιεηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ κε πξφηππα θαη δηαδηθαζίεο αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο παξαζθεπήο 

εδεζκάησλ, ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο θαη πξνζθεξφκελεο ζηνπο πειάηεο πνζφηεηεο, ηελ 

παξνπζίαζή ηνπο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα γηα ηνλ 

πειάηε, αιιά θαη γηα ηελ επηρείξεζε απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο. 

Γηα ην ιφγν απηφ, πξνβιέπεηαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηελ 

παξαθνινχζεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο θαη ελεκέξσζεο (π.ρ. πγηεηλήο 

ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο HACCP, επηρεηξεκαηηθφηεηαο). 

 

4.4 Κόζηνο Πξνκήζεηαο Πξώησλ Τιώλ, Λνηπώλ Δθνδίσλ θαη Δλέξγεηαο 

Με βάζε ην θφζηνο πξνκήζεηαο πξψησλ πιψλ θαη ινηπψλ εθνδίσλ πνπ ηζρχεη 

ζε παξεκθεξείο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο, ππνινγίζηεθε ην θφζηνο πνπ ζα επσκηζηεί ε 

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε θαηά ηα πέληε πξψηα ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 

4.4.1 Κόζηνο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ 

Αλαθνξηθά κε ην θφζηνο αγνξάο πξψησλ πιψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

επηζηηηζηηθψλ ηκεκάησλ (εζηηαηφξην & κπαξ) θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ καζεκάησλ 

καγεηξηθήο, δειαδή ην θφζηνο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (F&B), απηφ ππνινγίδεηαη σο 

θφζηνο αλά δηαλπθηέξεπζε, ην νπνίν ππνινγίδεηαη, έπεηηα απφ έξεπλα ζηελ αγνξά, φηη 

αλέξρεηαη θαηά κέζν φξν ζηα 13 €.  

Έρνληαο, ινηπφλ, σο βάζε ηηο 1883 δηαλπθηεξεχζεηο ηνπ έηνπο 2016 θαη 

ζεσξψληαο φηη (φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ): 

 Οη ηηκέο πψιεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ παξακέλνπλ 

ζηαζεξέο γηα ην δηάζηεκα 2016 – 2020. 

 Σα έζνδα ηεο επηρείξεζεο απμάλνληαη θάζε ρξφλν θαηά έλα 

πνζνζηφ ιφγσ αχμεζεο ηεο πιεξφηεηαο. 

 Οη δηαλπθηεξεχζεηο απμάλνληαη θάζε ρξφλν θαηά ην ίδην πνζνζηφ, 

φπσο ηα έζνδα. 

 Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο παξαγσγνχο εμαζθαιίδεη 

ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ζηηο πξψηεο χιεο 
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Δίλαη δπλαηφ λα απνηππσζεί ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ θφζηνπο ησλ ηξνθίκσλ 

θαη πνηψλ, σο ζχλνιν, ηεο επηρείξεζεο. 

 

4.4.2 Κόζηνο πξντόλησλ θαζαξηόηεηαο, ζπληήξεζεο θαη ινηπώλ 

αλαισζίκσλ 

Σν θφζηνο πνπ αθνξά ζηα πξντφληα θαζαξηφηεηαο, ζπληήξεζεο θαη ινηπψλ 

αλαισζίκσλ ππνινγίδεηαη σο ζπλάξηεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη αλέξρεηαη, πξνζεγγηζηηθά, ζην 2% επί απηψλ. 

 

4.4.3 Κόζηνο γξαθηθήο ύιεο 

Αλαθνξηθά κε ην θφζηνο ηεο γξαθηθήο χιεο θαη γεληθά ησλ αλαισζίκσλ 

δηνίθεζεο, απηφ ππνινγίδεηαη σο ην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 0,5% επί ησλ ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ. 

 

4.4.4 Κόζηνο ελέξγεηαο 

Σέινο, ην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο ζα αλέξρεηαη ζην 3% επί ησλ ζπλνιηθψλ 

εηήζησλ εζφδσλ. 

 

4.4.5 Γηαρξνληθή απεηθόληζε ηνπ θόζηνπο πξώησλ πιώλ θαη ινηπώλ 

εθνδίσλ 

ια ηα παξαπάλσ πνζνζηά πνπ αθνξνχλ ζην θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ θαη 

ησλ ινηπψλ εθνδίσλ παξακέλνπλ ζηαζεξά θαηά ηα πέληε πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ε πνξεία ηνπο δηαρξνληθά παξνπζηάδεηαη, παξαθάησ, ζηνλ πίλαθα 4.3. 
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Πίλαθαο 4.3: Κόζηνο πξώησλ πιώλ θαη ινηπώλ εθνδίσλ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟΤ ΔΣΟ 

  
2016 

  

  
2017 

  

  
2018 

  

  
2019 

  

  
2020 

  

ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ 
(ΣΡΟΦΗΜΑ & ΠΟΣΑ) 24.479 € 25.701 € 26.598 € 27.131 € 27.677 € 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ - 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

10.727 € 11.263 € 11.658 € 11.891 € 12.129 € 
ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ 

2.682 € 2.816 € 2.914 € 2.973 € 3.032 € 
ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

16.091 € 16.895 € 17.486 € 17.836 € 18.193 € 
ΤΝΟΛΟ 

53.979 € 56.675 € 58.656 € 59.831 € 61.031 € 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 4νπ  ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

     Διιεληθή (Γηαηξηβέο) 

 Λχηξα Γεσξγία, Μηραήι Υξπζνχια, Ππξεηδή Κσλζηαληίλα, Σειηαθνχ Ηνπιία, 
2013, «Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Catering», εξγαζία γηα ην 
κάζεκα Οηθνλνκνηερληθψλ Μειεηψλ, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, Πεηξαηάο 

 Μίρνπ Μαίξε, 2008, «Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Ξελνδνρεηαθήο 
Μνλάδαο ζηελ Φνιέγαλδξν», Γηπισκαηηθή εξγαζία, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, 
Πεηξαηάο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ε δπλακηθφηεηα ηεο 

ππφ κειέηε κνλάδαο θαη ησλ θηηξηαθψλ ηεο εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο επίζεο ησλ 

ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηεο, ηελ θαηαζθεπή ησλ θηηξίσλ θαη ηνπ 

θφζηνπο ηνπο. Δλ ζπλερεία, αθνινπζεί ε παξνπζίαζε θαη ε πεξηγξαθή ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ έρεη επηιεγεί θαη ην θφζηνο απηνχ. Σέινο, αλαιχνληαη 

ηα έξγα ππνδνκήο θαη δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη δίλεηαη ην θφζηνο 

απηψλ θαη ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ. 

 

5.1 Γπλακηθόηεηα ηεο Μνλάδαο θαη Πεξηγξαθή Κηηξηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ 

Ζ ελ ιφγσ μελνδνρεηαθή κνλάδα, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, ζα θηινμελεζεί ζηελ πεξηνρή ηεο Οιχλζνπ, ζηνλ Ννκφ Υαιθηδηθήο, ζε 

ηδηφθηεην νηθφπεδν, θαηάθπην κε ειαηφδεληξα θαη αλαιχεηαη σο εμήο: 

 Πξφθεηηαη γηα μελνδνρείν ηξηψλ αζηέξσλ  κε ζπλνιηθή 

δπλακηθφηεηα δεθαέμη δσκαηίσλ  θαη ηξηάληα δχν θιηλψλ. Σα δσκάηηα ηνπ 

μελνδνρείνπ ζα απιψλνληαη ζε ηέζζεξα  θηίξηα  ζπλνιηθήο  επηθαλείαο 560 η.κ.  

 Δπίζεο, ζηελ επέλδπζε ζπκπεξηιακβάλεηαη δηψξνθν θηίξην ην 

νπνίν ζα απνηειείηαη απφ ηνλ ηζφγεην ρψξν, 120 η.κ. φπνπ ζα ζπλαληάηαη ν 

ρψξνο ππνδνρήο ησλ πειαηψλ, ην κπαξ θαη νη θνηλφρξεζηεο ηνπαιέηεο θαη ηνλ 

πξψην φξνθν, άλσζελ ηνπ ηζφγεηνπ ρψξνπ, 100 η.κ. φπνπ ζα ζηεγάδνληαη 

ρψξνο βηβιηνζήθεο – ζπδεηήζεσλ – πξνβνιψλ  γηα ηνπο πειάηεο ηεο κνλάδαο 

θαη ηα γξαθεία ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 Αθφκα, ε επέλδπζε πεξηιακβάλεη θηίξην 200 η.κ. ην νπνίν ζα 

ιεηηνπξγεί σο εζηηαηφξην, ρψξνο παξνρήο φισλ ησλ γεπκάησλ (πξσηλνχ – 

κεζεκεξηαλνχ – βξαδηλνχ), φπνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ηα καζήκαηα 

καγεηξηθήο θαη παξαδίπια έλαλ επηπξφζζεην ρψξν 50 η.κ. πνπ ζα ιεηηνπξγεί 

σο απνζεθεπηηθφο ρψξνο. 

 

Σν νηθφπεδν ζην νπνίν πξφθεηηαη λα θηινμελεζεί ε επέλδπζε είλαη ζπλνιηθνχ 

εκβαδνχ 4.500 η.κ., κε ζπληειεζηή δφκεζεο 0.6 θαη εληφο ηνπ πξνβιέπνληαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ ππνδνκήο θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Αλαθνξηθά κε ηνλ 

αξρηηεθηνληθφ  ζρεδηαζκφ ηεο ππφ κειέηε επέλδπζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ιακβάλνληαο 

ζνβαξά ππφςε ηα ζηνηρεία ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, 
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ψζηε λα ζπκβαδίδεη κε ηελ πεξηνρή θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ρσξνζεηείηαη, 

θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ (θαηαζθεπή πξάζηλεο ζηέγεο ζην 

δψκα, πιηθά δφκεζεο θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ). 

Σα θηίξηα, φπνπ ζηεγάδνληαη ηα δσκάηηα ησλ πειαηψλ θαη νη θνηλφρξεζηνη 

ρψξνη, είλαη ηζφγεηα θαη βξίζθνληαη δηάζπαξηα ζην γήπεδν θαη ηνπνζεηνχληαη κε ηέηνην 

ηξφπν ζηνλ ρψξν ψζηε λα δεκηνπξγείηαη ζηνλ επηζθέπηε ε αίζζεζε ηεο παξαδνζηαθήο 

γεηηνληάο ηνπ ρσξηνχ.  

Αθφκα θαη ε δηαθφζκεζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ θαηαιχκαηνο ζα ζηεξίδεηαη ζε 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο, θαζψο 

θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο. 

πγθεθξηκέλα, νη θηινμελνχκελνη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζε επαθή 

κε εξγαιεία ησλ παξαδνζηαθψλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο αγξνηηθήο 

θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο, κε θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη έληππν πιηθφ. 

Δπίζεο, πίλαθεο δσγξαθηθήο, έξγα ηεο αγγεηνπιαζηηθήο θαη άιια έξγα ηέρλεο ληφπησλ 

θαιιηηερλψλ ζα δηαθνζκνχλ ηα δσκάηηα θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.  

Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα επηηεπρζεί ε πξνβνιή ηνπ έξγνπ ησλ ληφπησλ 

θαιιηηερλψλ ελψ ηαπηφρξνλα ζα αλαδεηρζεί θαη ε εηθαζηηθή ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο. 

Σα έπηπια ζα είλαη μχιηλα ή κεηαιιηθά παξαδνζηαθνχ ηχπνπ. 

O ηκαηηζκφο, δειαδή θνπξηίλεο, ηξαπεδνκάληηια, πεηζέηεο, ζεληφληα, θνπβέξηεο, φια 

ζα αληηπξνζσπεχνπλ ην παξαδνζηαθφ χθνο δηαθφζκεζεο θαη ζα πξνέξρνληαη απφ 

βηνηερλίεο ηεο πεξηνρήο. 

ζνλ αθνξά ζηα δσκάηηα ησλ πειαηψλ, πξφθεηηαη γηα δεθαέμη (16) Junior 

ζνπίηεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη εκπλένληαη απφ κηα ζχγρξνλε κηληκαιηζηηθή 

αηζζεηηθή πνπ φκσο παξακέλεη πηζηή ζηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ηεο Υαιθηδηθήο. 

Οη  Junior νπίηεο ζα πξνζθέξνπλ κηα κνλαδηθή αίζζεζε πνιπηέιεηαο θαη 

άλεζεο ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ boutique μελνδνρείνπ. Δπξχρσξεο, 40 η.κ., κε εληαίνπο 

ρψξνπο, ζα είλαη δηαθνζκεκέλεο κε αληίθεο αιιά θαη ζχγρξνλα έπηπια. Ο εμαηξεηηθφο 

ηνπο ζρεδηαζκφο, κε ην ρεηξνπνίεην κσζατθφ πάησκα, ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

θηινμελνπκέλνπο λα απνιαχζνπλ κηα εμαηξεηηθή δηακνλή ζην εζσηεξηθφ ηνπο, αιιά θαη 

ηε δπλαηφηεηα λα ραιαξψλνπλ ζηηο ηδησηηθέο βεξάληεο.  Οη μερσξηζηέο απηέο ζνπίηεο ζα 

παξέρνπλ έλα θνκςφ ππλνδσκάηην κε ππέξ – δηπιφ (king size) θξεβάηη θαη κε εληαίν 

θαζηζηηθφ θαη ζα θαηαιήγνπλ ζ‟ έλα επξχρσξν κπαιθφλη, ηδαληθφ γηα ραιαξέο ζηηγκέο 

πξσί θαη βξάδπ.  
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ηηο παξνρέο δσκαηίνπ πεξηιακβάλνληαη: 

 Βεξάληα 

 Πνιπηειέο Μπάλην / Ξερσξηζηφ W.C. 

 Τπνδνρή μπξηζηηθήο κεραλήο 

 Μπνπξλνχδηα, παληφθιεο, πεηζέηεο 

 ηεγλσηήξαο καιιηψλ 

 Απεπζείαο ηειεθσληθή γξακκή 

 Βηνινγηθά θαιιπληηθά 

 Γνξπθνξηθή LCD TV 

 Απηφλνκνο θιηκαηηζκφο – ζέξκαλζε 

 Mini Bar κε αλαςπθηηθά, δηεζλείο εηηθέηεο πνηψλ, ηνπηθά πνηά 

 Ζιεθηξνληθφ ρξεκαηνθηβψηην 

 Τπεξεζία θαζαξηζηεξίνπ / ζηδεξψκαηνο 

 Γσξεάλ WiFi ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ζηα δσκάηηα 

 Αλαλέσζε εκθηαισκέλνπ λεξνχ θαη θξνχησλ θαζεκεξηλά 

 Τπεξεζία δσκαηίνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε 

 

Δπηπξφζζεηα, ζηηο παξνρέο πειαηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε επί 24ψξνπ 

βάζεσο εμππεξέηεζή ηνπο απφ ηελ πιεπξά ηεο Τπνδνρήο θαη ε Τπεξεζία 

Καζαξηζηεξίνπ, αθνχ ην μελνδνρείν ζα ζπλεξγάδεηαη κε επηρείξεζε θαζαξηζκνχ 

ελδπκάησλ θαη εηδψλ ηκαηηζκνχ (outsourcing). 
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5.2 Δπηινγή θαη Πεξηγξαθή Σερλνινγίαο 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο ηεο ελ ιφγσ 

επέλδπζεο πξαγκαηνπνηήζεθε, κεηαμχ άιισλ, κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. 

Ζ επέλδπζε, δειαδή, πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε βηψζηκε 

ρξήζε ησλ πφξσλ, ελέξγεηαο θαη χδαηνο θαη αμηνπνηνχληαη φιεο νη λέεο ηερλνινγίεο γηα 

ηελ επίηεπμε νξζνινγηθήο ρξήζεο θαη ηεο εμνηθνλφκεζήο ησλ, ελψ έρεη ήδε ζρεδηαζηεί 

ην πιάλν ηεο επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ηελ 

αλαθχθισζε δηαθφξσλ πιηθψλ. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ, ζα γίλνπλ νη παξαθάησ ελέξγεηεο: 

 Θα ηνπνζεηεζνχλ ειεθηξηθέο ζπζθεπέο κε πςειή ελεξγεηαθή 

απφδνζε γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ  ζα κεηψλνπλ έσο θαη 

40% ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.  

 Θα ηνπνζεηεζνχλ ειεθηξηθέο ζπζθεπέο κε πηζηνπνηεκέλε 

ρακειή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε, Α ελεξγεηαθήο θιάζεο θαη Inverter. 

 Θα ηνπνζεηεζνχλ ιακπηήξεο ρακειήο θαηαλάισζεο κε ηνπο 

νπνίνπο ζα εμαζθαιίδεηαη 8 – 15  θνξέο κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο ζπγθξηηηθά 

κε ηνπο θνηλνχο ιακπηήξεο θαζψο θαη 4 – 5  θνξέο ιηγφηεξε θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο. πγθεθξηκέλα, ζα ηνπνζεηεζνχλ ελεξγεηαθνί ιακπηήξεο LED,  

ειεθηξνληθνί ιακπηήξεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο,  απηνθνξηηδφκελα ειηαθά 

θσηηζηηθά. 

 Θα ηνπνζεηεζνχλ ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο / ειηαθνί ζπιιέθηεο πνπ 

ζα θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο ηδηαίηεξα απμεκέλεο αλάγθεο ηεο κνλάδαο ζε δεζηφ 

λεξφ. 

 Ζ ηνπνζέηεζε θεξακνζθεπψλ ζα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε 

κφλσζε ησλ θηηξίσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε κεησκέλε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

 Θα εγθαηαζηαζεί ζχζηεκα κε ειεθηξνληθά θιεηδηά γηα ηελ 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο.  

 Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ θιεηδαξηέο κε καγλεηηθή θάξηα (key card) 

γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θσηηζκνχ. 

 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ειηαθνχο ζεξκνζίθσλεο, απηνί είλαη απφ ηηο πην απνδνηηθέο 

ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ζα είλαη επηιεθηηθήο 

απφδνζεο πνπ ζεκαίλεη απφδνζε ησλ ειηαθψλ κε κέγηζηε ηαρχηεηα ζέξκαλζεο θάησ 
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απφ ηνπο 65ν C θαη έπεηηα επηβξάδπλζε, κε άκεζε παξνρή δεζηνχ λεξνχ.                

Μάιηζηα, θάζε ληνπο κε λεξφ πξνεξρφκελν απφ ειηαθφ ζεξκνζίθσλα ζπκβάιιεη θαη 

ζηε κείσζε ηεο έθιπζεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα θαηά ηξία θηιά.  

Με δεδνκέλν φηη ην θαηάιπκα ζα θαηαζθεπαζηεί ζηα πιαίζηα ηεο πξνηεηλφκελεο 

επέλδπζεο είλαη πξνθαλέο φηη δελ ππάξρνπλ ινγαξηαζκνί ΓΔΖ θαη ινηπά ηεθκήξηα 

πξνεγνχκελσλ εηψλ, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε αθξηβήο θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε Kwh. 

Δληνχηνηο, ζχκθσλα κε ξεαιηζηηθνχο ππνινγηζκνχο ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ 

εθηηκάηαη φηη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζα είλαη πεξίπνπ ηεο ηάμεο ηνπ 50%. 

 

Δπηπξφζζεηα, ε επηρείξεζε ζα ιάβεη κέηξα γηα ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ κέζσ 

ησλ παξαθάησ ελεξγεηψλ: 

 Σνπνζέηεζε ζηηο κπαηαξίεο (βξχζεο) ζπζηήκαηνο 

εμνηθνλφκεζεο λεξνχ ην νπνίν δηαζθαιίδεη ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ 

θαηά έμη ( 6 ) ιίηξα αλά ιεπηφ θαζψο θαη ππέξπζξνπ αηζζεηήξα – δηαθφπηε γηα 

απηφκαην θιείζηκν δηά κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα επηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε λεξνχ 

έσο 70%.  

 Σνπνζέηεζε κεηξεηψλ θαηαλάισζεο λεξνχ ζε θνκβηθά ζεκεία 

ηνπ δηθηχνπ, έηζη ψζηε λα εληνπίδνληαη θαη λα επηζθεπάδνληαη ακέζσο νη 

δηαξξνέο  

 Σνπνζέηεζε ζηα θαδαλάθηα κεραληζκνχ δηπιήο ξνήο λεξνχ. 

 

Με δεδνκέλν φηη ην θηίξην δελ είλαη πθηζηάκελν, αιιά ζα θαηαζθεπαζηεί ζην 

πιαίζην ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, είλαη πξνθαλέο φηη δελ ππάξρνπλ ινγαξηαζκνί θαη 

ινηπά ηεθκήξηα πξνεγνχκελσλ εηψλ, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε αθξηβήο θαηαλάισζε 

λεξνχ. Χζηφζν ζχκθσλα κε ξεαιηζηηθνχο ππνινγηζκνχο ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ 

εθηηκάηαη φηη ε εμνηθνλφκεζε χδαηνο ζα είλαη 10-15%. 

 

Δπίζεο, ζα γίλεηαη αλαθχθισζε πιαζηηθνχ, ραξηηνχ, γπαιηνχ, αινπκηλίνπ, 

κπαηαξηψλ θνπηηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο παξάγνληεο θαη ηδησηηθνχο 

ζπλεξγάηεο.  

Θα ππάξμεη ζρεδηαζκφο γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ απνξξηκκάησλ αλάινγα κε ην 

είδνο ηνπο (πιαζηηθφ, γπαιί, αινπκίλην) θαη ηελ πξνψζεζή ηνπο πξνο αλαθχθισζε. 

ρεηηθά κε ηα αλαθπθιψζηκα απνξξίκκαηα ζα ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθνί θάδνη ζπιινγήο 

ηνπο, νη νπνίνη ζα ζπιιέγνληαη απφ ην θεληξηθφ ζχζηεκα ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ 
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πιηθψλ ηνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ θαη ζα θαηαιήγνπλ ζε αδεηνδνηεκέλα Κ.Γ.Α.Τ. 

(Κέληξα Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ). Δπίζεο, εηδηθή κέξηκλα ζα παξέρεηαη ζε φ, 

ηη αθνξά ζηελ αλαθχθισζε κπαηαξηψλ, ιακπηήξσλ θαη ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. 

Γηα ηε δηάζεζε ησλ ιπκάησλ ε επηρείξεζε ζα ζπλδεζεί ζην θεληξηθφ 

απνρεηεπηηθφ δίθηπν ηνπ νηθηζκνχ, ην νπνίν θαηαιήγεη ζε Δ.Δ.Λ. 

Δπηπξνζζέησο, ν ζρεδηαζκφο ηεο επέλδπζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηα 

θξηηήξηα ηνπ επξσπατθνχ νηθνινγηθνχ ζήκαηνο “Eco-Label” γηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. 

Χο εθ ηνχηνπ, ε επηρείξεζε κεζνπξφζεζκα ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνβεί ζηηο 

απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ επξσπατθνχ νηθνινγηθνχ ζήκαηνο.  

 

 5.3 Δξγαζίεο Καηαζθεπήο Κηηξηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ 

Οη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

εμεηαδφκελεο επέλδπζεο, ε θαηαζθεπή ηεο νπνίαο, θξίλεηαη απαξαίηεην θαη απφ ην 

επηδνηνχκελν πξφγξακκα αιιά θαη σο απαίηεζε ησλ επελδπηψλ, λα γίλεη κε 

παξαδνζηαθά πιηθά, ζα αλαηεζνχλ ζηελ ηνπηθή θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία 

«Καηαζθεπαζηηθή Υαιθηδηθήο Α.Δ.». Παξαθάησ, παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ 

εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηα έξγα ππνδνκήο, ζηα έξγα θαηαζθεπήο ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ. 

Πην αλαιπηηθά πξνβιέπνληαη: 

 Δθζθαθέο γηα ηε ζεκειίσζε ησλ θηηξίσλ κέρξη ην επίπεδν 

έδξαζεο. 

 Ζ θαηαζθεπή ησλ θηηξίσλ, δειαδή ν ζθειεηφο ηνπο, ηα ζεκέιηα 

θαη ηα ηνηρία ζα θαηαζθεπαζηνχλ κε θέξνληα νξγαληζκφ απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε ζηαηηθή κειέηε ζεσξεκέλε απφ ηελ 

Πνιενδνκία. 

 Οη ηνηρνπνηίεο ζα θαηαζθεπαζηνχλ κε ιηζνδνκή κε πέηξα ηεο 

πεξηνρήο θαη αζβεζηνθνλίακα  θαη ιφγσ εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο θηηξίσλ ζα ηνπνζεηεζεί δεχηεξε ζηξψζε κνλσηηθνχ πιηθνχ ζηελ 

εμσηεξηθή παξεηά νιφθιεξεο ηεο επηθάλεηαο ηεο ηνηρνπνηίαο. Ζ πέηξα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη ηνπηθή ή πέηξα Λαθθψκαηνο θαη ζχκθσλε κε ηελ 

αξρηηεθηνληθή κειέηε 

 Ζ ζηέγε ζα είλαη μχιηλε κε θεξακίδηα βπδαληηλνχ ηχπνπ. 
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 Σα θνπθψκαηα ζα είλαη απφ μχιν θαζηαληάο. 

 Δπηζηξψζεηο  δαπέδσλ, εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ρψξνπ, κε 

πέηξα θαη θεξακηθά πιαθίδηα. 

 Οη επελδχζεηο ησλ ρψξσλ πγηεηλήο ζα γίλεη κε πιαθίδηα 

πνξζειάλεο, ζε γήηλνπο ρξσκαηηζκνχο. 

 ια ηα θηγθιηδψκαηα ζα είλαη απφ μχιν θαζηαληάο, ελψ ζην 

ηνηρείν ηεο πεξίθξαμεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηδεξέληα θάγθεια. 

 Σα ρξψκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ίδηα κε απηά ησλ 

παξαδνζηαθψλ ζπηηηψλ ηεο πεξηνρήο. ιεο νη εμσηεξηθέο μχιηλεο επηθάλεηεο ζα 

βεξληθσζνχλ κε εηδηθφ βεξλίθη αληνρήο ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ρξψκαηνο 

θαθέ, ελψ νη εζσηεξηθέο κε πιαζηηθφ ρξψκα θαη πδξφρξσκα. 

 Σα είδε πγηεηλήο ζα είλαη απφ πνξζειάλε.  

 Σν θηίξην ζα δηαζέηεη δίθηπν χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη 

ππξφζβεζεο.  

   

Σν θφζηνο ηεο θαηαζθεπήο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

βάζε ηελ επηθάλεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πεξηιακβάλεη θαη φιεο ηηο πδξαπιηθέο θαη 

ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο δαπάλεο έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο 

γηα ηε κειέηε θαη επίβιεςε ηνπ έξγνπ, νη νπνίεο αλέξρνληαη πεξίπνπ ζην 3% - 4% ηνπ 

θφζηνπο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Σν θφζηνο θαηαζθεπήο αλέξρεηαη ζηα 680.000 € (Πίλαθαο 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

Πίλαθαο 5.1: Κόζηνο θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

ΔΡΓΑ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ   

  
ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ 

  

ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ - 
ΘΔΜΔΛΗΧΔΗ 

680.000 € 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΣΗΡΗΧΝ  

ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ & ΔΧΣΔΡΗΚΔ 
ΔΠΔΝΓΤΔΗ - ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ 

ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ - ΤΑΛΟΠΔΣΑΜΑΣΑ 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ & ΞΤΛΗΝΔ 
ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΔ & ΤΓΡΑΤΛΗΚΔ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ & 
ΔΞΑΔΡΗΜΟΤ 

 

 

 

 

5.4 Δπηινγή θαη Πεξηγξαθή Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ – Δμνπιηζκνύ 

ηεο   Ξελνδνρεηαθήο Μνλάδαο 

Ο κεραλνινγηθφο θαη ινηπφο εμνπιηζκφο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, καδί θαη 

ην θφζηνο ηνπο, παξαηίζεληαη παξαθάησ. Ο ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο ζρεηίδεηαη κε 

ηνλ ρψξν ππνδνρήο, ηελ αίζνπζα πξνβνιήο – αλαγλσζηήξην, ην κπαξ, ην εζηηαηφξην, 

ηα δσκάηηα θαη ηα γξαθεία ηνπ πξνζσπηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη 

ηνπ ρψξνπ θαζαξηζκνχ. 
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Ο μελνδνρεηαθφο εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ 

δσκαηίσλ: 

 Κξεβάηηα 

 ηξψκαηα 

 Κνκνδίλα 

 Μπαγθαδηέξεο 

 Έπηπια θαζηζηηθνχ 

 Σξαπεδάθηα 

 Έπηπια βεξάληαο 

 Σειενξάζεηο 

 Φπγεία 

 Φσηηζηηθά 

 Ηκαηηζκφ (ιεπθά είδε, θνπξηίλεο) 

 

Δπίζεο, ζηνλ εμνπιηζκφ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη απαηηήζεηο ησλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε εμνπιηζκφ: 

 Έπηπια ρψξνπ ππνδνρήο πειαηψλ 

 Φσηηζηηθά 

 Κνπξηίλεο 

 πζηήκαηα ήρνπ 

 Δμνπιηζκφο κπαξ (έπηπια, πιπληήξην πνηεξηψλ, κεραλή θαθέ, 

πνηήξηα, θιπηδάληα) 

 Δμνπιηζκφο αίζνπζαο πξνβνιήο (έπηπια, ηειεφξαζε, ζχζηεκα 

πξνβνιήο) 

 Δμνπιηζκφο εζηηαηνξίνπ (επίπισζε) 

 Δμνπιηζκφο θνπδίλαο  

 Μαγεηξηθέο εζηίεο 

 Φνχξλνη 
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 Φνχξλνη κηθξνθπκάησλ 

 Βξαζηήξεο 

 Αλαηξεπφκελν ηεγάλη 

 ράξα ςεζίκαηνο 

 Μίμεξ 

 Θεξκνζάιακνο  

 Αλνμείδσηνη πάγθνη εξγαζίαο 

 Φπγεία θαη θαηαςχθηεο 

 Πάγθνη εξγαζίαο 

 Μεραλή θηκά 

 Επγαξηά 

 Θάιακνο απνιχκαλζεο εξγαιείσλ 

 Δξγαιεία θνπήο θαη δηάθνξα καραίξηα 

 Αλνμείδσηα ζθεχε 

 Κνπηάιεο,  

 Πηξνχλεο,  

 πάηνπιεο,  

 θεχε γηα ηεγάληζκα 

 εηξέο/ δηάθνξα κεγέζε πηάησλ 

 Πηαηέιεο 

 αιαηηέξεο 

 Πνηήξηα 

 Φιπηδάληα 

 Πιπληήξην πηάησλ 
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Αθφκα, ζηνλ εμνπιηζκφ ηεο επηρείξεζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αλάγθεο ζε 

έπηπια, H/Y, εθηππσηέο, πνιπκεράλεκα, ζπζθεπή θαμ, ηειεθσληθέο ζπζθεπέο, 

ρξεκαηνθηβψηην, ψζηε λα επαλδξσζνχλ ηα ηκήκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ, φπνπ απαηηείηαη. 

Δπηπξφζζεηα, πξνβιέπνληαη θαη ηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ, νη ηειεθσληθέο 

ζπζθεπέο, νη ζπξίδεο αζθαιείαο, ηα πνδήιαηα πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηνπο πειάηεο ηνπ 

θαηαιχκαηνο. 

ινη νη ρψξνη ζα εμνπιηζζνχλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ν 

Δ.Ο.Σ. θαη ε αλάινγε θείκελε λνκνζεζία. 

Δπηπξνζζέησο ζα ηεξνχληαη φιεο νη πξνβιεπφκελεο θνηλέο πξνδηαγξαθέο ησλ 

επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην Σνπηθφ χκθσλν 

Πνηφηεηαο ηνπ Ννκνχ Υαιθηδηθήο. 

χκθσλα κε έλαλ ππνινγηζκφ, πνπ ππνγξακκίδεη φηη γηα μελνδνρεία θαηεγνξίαο 

3*, ην θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ, πιελ ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ππνινγίδεηαη 

πξνζεγγηζηηθά αλά θιίλε, θαζηεξψλνληαο έλα εχξνο ηηκψλ, απφ 3.900 € - 5.500 €, ην 

θφζηνο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 144.000 €, ελψ γηα ηα κεραλήκαηα ζηηο 156.000 € 

(Πίλαθαο 5.2). 

Πίλαθαο 5.2: Κόζηνο μελνδνρεηαθνύ εμνπιηζκνύ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ & ΛΟΗΠΟ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

  

  
ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ 

  

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 

300.000 € 

ΦΟΡΖΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ & 
ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΥΔΗΡΟ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΧΜΑΣΗΧΝ & 
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΤΠΟΓΟΥΖ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΟΤΕΗΝΑ & ΜΠΑΡ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΡΑΦΔΗΧΝ 



 

132 

 

5.5 Έξγα Τπνδνκήο 

Σα έξγα ππνδνκήο ηεο επέλδπζεο πεξηιακβάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα 

ηελ ζχλδεζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο κε ηα δίθηπα ηεο ειεθηξνδφηεζεο, χδξεπζεο 

θαη  απνρέηεπζεο θαη ηε ζχλδεζε κε ηνλ ΟΣΔ. 

Σν θφζηνο ησλ έξγσλ ππνδνκήο αλέξρεηαη ζε 37.900 € (Πίλαθαο 5.3). 

 

5.6 Έξγα Πεξηβάιινληνο Υώξνπ 

ηα έξγα πεξηβάιινληνο ρψξνπ πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο πεξίθξαμεο ηνπ 

νηθνπέδνπ, δηακνξθψζεσλ ηνπ ρψξνπ, ρψξσλ ζηάζκεπζεο θαη θχηεπζεο ηνπ ρψξνπ. 

Πην αλαιπηηθά, ηα έξγα δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ πεξηιακβάλνπλ : 

 

 Σελ εμνκάιπλζε ηνπ εδάθνπο γηα ηελ απξφζθνπηε πξνζέιεπζε 

εληφο ηνπ γεπέδνπ απηνθηλήησλ θαη πεδψλ.  

 Σε δεκηνπξγία ελφο κηθξνχ ρψξνπ ζηάζκεπζεο κε επίζηξσζε θαη 

ζπκπχθλσζε ζξαπζηψλ πιηθψλ ιαηνκείνπ.  

 Πεξηκεηξηθά ηνπ νηθνπέδνπ ζα δεκηνπξγεζεί πεξίθξαμε χςνπο 

2,00κ., ελψ ε θεληξηθή είζνδνο ζα είλαη κεηαιιηθή ζπξφκελε 4,00κ κε απηφκαην 

κεραληζκφ αλνίγκαηνο – θιεηζίκαηνο.  

 

Απφ ηελ είζνδν ηνπ νηθνπέδνπ κέρξη θαη ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο ησλ 

απηνθηλήησλ ζα θαηαζθεπαζηεί δξφκνο απφ ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Γηα ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ θηηξίσλ θαη ησλ ινηπψλ ρψξσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα 

θαηαζθεπαζηνχλ πεδφδξνκνη κε ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη επίζηξσζε κε 

πιάθεο.  

Ο ππφινηπνο ρψξνο ζα θπηεπηεί κε γθαδφλ θαη ζάκλνπο ελψ ζηνλ ρψξν ζα 

δηαηεξεζνχλ πνιιά απφ ηα ειαηφδεληξα.  

Σν θφζηνο ησλ έξγσλ πεξηβάιινληνο ρψξνπ αλέξρεηαη ζε έλα πνζνζηφ, 

πξνζεγγηζηηθά, 7% επί ηνπ θφζηνπο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξνζεγγίδεη ηα  

47.600 € (Πίλαθαο 5.3). 
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Πίλαθαο 5.3: Κόζηνο έξγσλ ππνδνκήο θαη δηακόξθσζεο πεξηβάιινληνο ρώξνπ 

ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΖ ΚΑΗ 
ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΥΧΡΟΤ 

  

  
ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ 

  

ΠΔΡΗΦΡΑΞΔΗ, ΓΗΑΜΟΡΦΧΔΗ 
ΓΡΟΜΧΝ 

85.500 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΔ & ΤΓΡΑΤΛΗΚΔ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 

 

 

5.7 Κόζηνο Καηαζθεπήο θαη Δμνπιηζκνύ ηεο Σνπξηζηηθήο Μνλάδαο 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο θαη εμνπιηζκνχ ηνπ μελνδνρεηαθνχ 

θαηαιχκαηνο δηακνξθψλεηαη φπσο θαίλεηαη, παξαθάησ, ζηνλ πίλαθα 5.4. 

 

Πίλαθαο 5.4: ύλνιν θόζηνπο θαηαζθεπήο & εμνπιηζκνύ ηεο κνλάδαο 

ΣΟΗΥΔΗΟ ΚΟΣΟΤ   

  
ΚΟΣΟ 

  

ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

680.000 € 
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ & ΛΟΗΠΟ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
300.000 € 

ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΖ 

37.900 € 
ΔΡΓΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΥΧΡΟΤ  47.600 € 
ΤΝΟΛΟ 

1.065.500 € 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 5νπ  ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

Διιεληθή (Γηαηξηβέο) 

 Λχηξα Γεσξγία, Μηραήι Υξπζνχια, Ππξεηδή Κσλζηαληίλα, Σειηαθνχ Ηνπιία, 
2013, «Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Catering», εξγαζία γηα ην 
κάζεκα Οηθνλνκνηερληθψλ Μειεηψλ, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, Πεηξαηάο 

 Μίρνπ Μαίξε, 2008, «Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Ξελνδνρεηαθήο 
Μνλάδαο ζηελ Φνιέγαλδξν», Γηπισκαηηθή εξγαζία, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, 
Πεηξαηάο 

 

πλέληεπμε 

 πλέληεπμε απφ ην Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ θαη Μεραληθψλ ηεο εηαηξείαο 
GRECOTEL. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6 

ΟΡΓΑΝΨΗ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ & ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ & ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

 

 6.1 Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε ηεο Ξελνδνρεηαθήο Μνλάδαο 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο ππφ κειέηε 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Με ηνλ φξν νξγάλσζε νξίδεηαη ε δηαδηθαζία δηάηαμεο ή 

ζπλδπαζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ θάζε θνξά ζπληειεζηψλ παξαγσγήο κε ζηφρν ηνλ 

ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζπλνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ κίαο 

κνλάδαο. Σα βαζηθά βήκαηα κίαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο είλαη : 

1. Ζ αλάιπζε ηνπ έξγνπ ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ.  

2. Ο νξηζκφο ησλ αληίζηνηρσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

3. Ζ νκαδνπνίεζε ζε ζχλνια ησλ φκνησλ ή ζρεηηθψλ κεηαμχ ηνπο 

εξγαζηψλ.  

4. Ζ αλάζεζε ησλ ηκεκάησλ απηψλ ζε αλψηεξα ζηειέρε γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ ηνπο.  

5. Ο θαζνξηζκφο ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο, επζχλεο θαη αλαθνξάο 

κεηαμχ ηκεκάησλ εξγαδνκέλσλ θαη δηεχζπλζεο. 

  

Απφ κία επηηπρεκέλε δηαδηθαζία νξγάλσζεο πξνθχπηεη έλα πιαίζην ηππηθψλ 

ζρέζεσλ εξγαζίαο γλσζηφ σο νξγαλσηηθή δνκή (organizational structure), ε νπνία 

ζρεκαηηθά απνηππψλεηαη ζην νξγαλφγξακκα ην νπνίν απνηειεί ηελ ζηαηηθή θαη 

δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηαλνκή 

φισλ ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ, νκάδσλ, 

ηκεκάησλ θαη δηεπζχλζεσλ ηεο κνλάδαο. Παξαθάησ, παξαηίζεηαη ην νξγαλφγξακκα ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

6.1.1 Οξγαλόγξακκα θαη νξγαλσζηαθέο ιεηηνπξγίεο 

Χο ηκεκαηνπνίεζε νξίδεηαη ε δηνηθεηηθή ελέξγεηα νκαδνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ 

κεηαμχ ηνπο εξγαζηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ ψζηε λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο θαη ε 

επίβιεςε ησλ αηφκσλ πνπ εθηεινχλ ηηο  εξγαζίεο απηέο. Αλαιφγσο κε ηνπο ζηφρνπο 
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πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε, ηε ινγηθή εμππεξέηεζεο πνπ ελζηεξλίδεηαη 

θαη ην ηη επηδηψθεη λα πεηχρεη, αθνινπζεί θαη ηνλ αληίζηνηρν ηξφπν ηκεκαηνπνίεζεο.  

ε ζρεηηθά κηθξνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, φπσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε 

ηκεκαηνπνίεζε πνπ ζπλήζσο αθνινπζείηαη είλαη ε θαηά ιεηηνπξγία ή επηηεινχκελν 

έξγν ηκεκαηνπνίεζε. Δπεηδή ε νξγάλσζε απηή βαζίδεηαη ζηηο επηηεινχκελεο 

ιεηηνπξγίεο θαιείηαη θαη ιεηηνπξγηθή νξγάλσζε (Functional Organization). 

Βαζηθά πιενλεθηήκαηα ελφο ηέηνηνπ ηχπνπ νξγαλσζηαθήο δνκήο είλαη : 

 Ζ απιή θαη άξα νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα δνκή 

 Ζ απμεκέλε εμεηδίθεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θάζε ηκήκα 

/ιεηηνπξγία 

 Ζ κείσζε επηθάιπςεο δξαζηεξηνηήησλ  

 Ζ επηθέληξσζε θαη άκεζε επίιπζε πξνβιεκάησλ  

 Μεγαιχηεξνο έιεγρνο απφ ηνλ γεληθφ δηεπζπληή  

 

ην ελ ιφγσ μελνδνρεηαθφ θαηάιπκα δηαθξίλνληαη νη παξαθάησ νξγαλσζηαθέο 

ιεηηνπξγίεο: 

 Γηεχζπλζε Μνλάδαο-Δπηζηηηζηηθψλ ηκεκάησλ-Αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ 

 Σκήκα Οηθνλνκηθψλ  

 Σκήκα Πξνκεζεηψλ 

 Σκήκα Τπνδνρήο 

 Σκήκα Κνπδίλαο 

 Σερληθφ ηκήκα 

 

Ζ νξγαλσηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο δηακνξθψλεηαη έηζη ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη θαηά ηνλ βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν ζηηο αλάγθεο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο 

θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο, λα επηηπγράλεηαη ε επαθή ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνλ Γεληθφ 

Γηεπζπληή, ν νπνίνο έρεη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ φια ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο 

κνλάδαο, ε άςνγε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ θαη ε απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη θηινμελνπκέλσλ. 

 

Παξαθάησ, ζην ζρήκα 6.1, παξνπζηάδεηαη ην νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο. 
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6.1.2 Οξγαλσζηαθή δνκή 

χκθσλα θαη κε ην νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο, θαηά ηελ πξψηε πεληαεηία 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο πξνβιέπεηαη ηα Σκήκαηα Γεληθήο  Γηεχζπλζεο, Γηεχζπλζεο 

Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη Γηεχζπλζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ λα είλαη ελζσκαησκέλα 

ζε έλα εληαίν ηκήκα. Ζ κία εθ ησλ δχν ηδηνθηεηψλ ηεο εηαηξείαο, ε θα Παληζθάθε, εθηφο 

απφ ηα θαζήθνληα ηεο γεληθήο δηεπζχληξηαο πνπ ζα αζθεί, ζα είλαη επηθνξηηζκέλε θαη 

κε ηνπο ξφινπο ηεο ππεχζπλεο ησλ επηζηηηζηηθψλ ηκεκάησλ (εζηηαηφξην θαη κπαξ) ηνπ 

μελνδνρείνπ, θαζψο επίζεο θαη κε απηφλ ηεο ππεχζπλεο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ.   

Αλαθνξηθά κε ηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, απηή έρεη 

ππφ ηελ επζχλε ηεο ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο. 

Δληφο απηήο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην Σκήκα Λνγηζηεξίνπ, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα 

ηελ εθηέιεζε θάζε ινγήο ινγηζηηθψλ εξγαζηψλ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη εθεί ζπγθεληξψλνληαη φιεο νη εηζπξάμεηο ηεο επηρείξεζεο πνπ αθνξνχλ 

ζηηο πιεξσκέο πειαηψλ. Ζ ελ ιφγσ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ζα αλαηεζεί ζε εμσηεξηθφ 

ζπλεξγάηε, εληνχηνηο αλαθέξεηαη θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην νξγαλφγξακκα ηεο 

επηρείξεζεο ιφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηάο ηεο. 

ΓΕΝΙΚΘ 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ / 

F&B ΣΜΘΜΑΣΑ 

/ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΔΤΝΑΜΙΚΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ 

ΠΡΟΜΘΘΕΙΩ

Ν 

ΣΜΘΜΑ 

ΤΠΟΔΟΧΘ  

ΣΜΘΜΑ 

ΑΠΟΘΘΚΘ / 

ΠΑΡΑΛΑΒΕ 

ΕΛΕΓΧΟ ΣΜΘΜΑ 

ΛΟΓΙΣΘΡΙΟΤ 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ 

ΠΩΛΘΕΩΝ / 

ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ / 

ΔΘΜΟΙΕ 

ΧΕΕΙ 

ΣΜΘΜΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ

 

ΣΕΧΝΙΚΟ 

ΣΜΘΜΑ 

ΣΜΘΜΑ 

ΚΟΤΗΙΝΑ 

ρήκα 6.1: Οξγαλόγξακκα μελνδνρεηαθήο κνλάδαο 
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Αθνινπζεί ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο κνλάδαο, ζην νπνίν εκπεξηέρνληαη ε 

παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ε απνζήθεπζή ηνπο, αιιά θαη ν έιεγρφο ηνπο. ζνλ 

αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνκεζεηψλ θαη ησλ πξψησλ πιψλ, ν ππεχζπλνο 

πξνκεζεηψλ, θχξηνο Παληζθάθεο, ν νπνίνο εθηφο απφ γλψζηεο ηεο ηνπηθήο γεο, σο 

αγξφηεο, είλαη θαη πηπρηνχρνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, έρεη σο ζηφρν λα επηηπγράλεη 

νξζή επηινγή πξψησλ πιψλ θαη πξνκεζεπηψλ, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ 

παξαγγειηψλ, νξζνινγηθή πξαγκαηνπνίεζε παξαγγειηψλ αλάινγα κε ηα ππάξρνληα 

απνζέκαηα ζηελ απνζήθε, θη αθφκα, ζσζηή ζπληήξεζε ησλ πξψησλ πιψλ.  

Δπηπξφζζεηα, ηα ηκήκαηα πξνκεζεηψλ, νηθνλνκηθήο δηεχζπλζεο θαη γεληθήο 

δηεχζπλζεο – δηεχζπλζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ είλαη ππεχζπλα θαη γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξνκεζεηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνκεζεηψλ, νη 

νπνίεο θαη‟ επέθηαζε πηζηνπνηνχλ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ – ηνπηθψλ 

παξαγσγψλ. 

Πνιχ ζεκαληηθφο είλαη αλακθηζβήηεηα θαη ν ξφινο ηνπ ηκήκαηνο Τπνδνρήο, 

ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη ην ηκήκα Πσιήζεσλ, Μάξθεηηλγθ θαη Γεκνζίσλ 

ρέζεσλ, αιιά θαη ην ηκήκα ησλ Οξφθσλ, πνπ έρεη ππφ ηελ επζχλε ηνπ ηελ 

θαζαξηφηεηα ησλ δσκαηίσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ μελνδνρείνπ. 

Ο ξφινο ηεο Γηεχζπλζεο Πσιήζεσλ θαη Μάξθεηηλγθ είλαη ε πξνβνιή θαη 

πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο θαη ελ ζπλερεία ε πψιεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

παθέηνπ πνπ απηφ πξνζθέξεη. Παξαθνινπζεί ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο, ηνλ αληαγσληζκφ 

θαη ραξάζζεη ηε δηθή ηεο ζηξαηεγηθή πνιηηηθή θάζε θνξά. 

Πέξα απφ ηελ πξνζέιθπζε φκσο πειαηψλ, ε ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε θξνληίδεη 

λα ηθαλνπνηεί θαη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ πνπ ήδε έρεη θαηαθέξεη λα πξνζειθχζεη. 

Σν Σκήκα ηεο Κνπδίλαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ηκήκα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη 

ην ηκήκα πξνκεζεηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ παξνχζα κειέηε ζπληζηά βαζηθφ θαη 

πςίζηεο ζεκαζίαο ηκήκα ιφγσ ηεο θχζεο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ ξφινπ πνπ 

εμππεξεηεί. 

Σέινο, ην Σερληθφ Σκήκα, αζρνιείηαη κε ηε ζπληήξεζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ 

θαηαιχκαηνο. 

 

6.1.3 ηειέρσζε ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο 

Ζ ζηειέρσζε θαζελφο ηκήκαηνο ηεο επηρείξεζεο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

ην ηκήκα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζπλαληάηαη ε θα Παληζθάθε, ε κία εθ ησλ 

δχν θνξέσλ ηεο επέλδπζεο, κε ζεκαληηθή πείξα θαη πξνυπεξεζία ζηνλ ρψξν ηνπ 

ηνπξηζκνχ, ε νπνία ζα αλαιάβεη θαη ηε δηεχζπλζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, αιιά θαη 

ησλ επηζηηηζηηθψλ ηκεκάησλ. 
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Σελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ζα αλαιάβεη ινγηζηήο, σο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο 

ηεο επηρείξεζεο. 

ην ηκήκα Πξνκεζεηψλ ζα εγείηαη ν έηεξνο θνξέαο ηεο επέλδπζεο, ν θχξηνο 

Παληζθάθεο, ν νπνίνο ζα αλαιακβάλεη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ παξαγγειηψλ, ηελ 

παξαιαβή ησλ πξνκεζεηψλ, ηνλ έιεγρφ ηνπο, ηελ απνζήθεπζε θαη ηε δηαλνκή ηνπο ζηα 

ηκήκαηα θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνκεζεπηψλ. 

ην ηκήκα Τπνδνρήο ζπλαληψληαη δχν ππάιιεινη, ν έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη 

ππεχζπλνο πσιήζεσλ, δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη πξνψζεζεο ηνπ μελνδνρείνπ θαη ν 

άιινο αλαιακβάλεη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Δπίζεο, ζην ηκήκα Τπνδνρήο 

ππεηζέξρεηαη θαη απηφ ησλ νξφθσλ ζην νπνίν απαζρνιείηαη έλα άηνκν. 

ην ηκήκα ηεο Κνπδίλαο εγείηαη ν εθ. 

Σέινο, ζην Σερληθφ ηκήκα ζπλαληάηαη ν ππεχζπλνο ζπληήξεζεο ηεο κνλάδαο 

θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

 

6.2 Γεληθά  Έμνδα 

Κη ελψ ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ην θφζηνο πξνψζεζεο, ην θφζηνο πξψησλ πιψλ θαη ην εξγαηηθφ 

θφζηνο (δαπάλεο πξνζσπηθνχ), εδψ, ζπλαληψληαη θαη ηα  γεληθά έμνδα ηεο κνλάδαο, 

ηα νπνία αθνξνχλ ζε: 

 Αζθάιηζηξα (αλέξρνληαη πξνζεγγηζηηθά ζηα  1000 € / έηνο). 

 Ακνηβέο ηξίησλ (ινγηζηήο, 7.200 € / έηνο, νδεγφο ιεσθνξείνπ, 

54.000 € / έηνο, μελαγφο, 9.000 € / έηνο) 

 Κφζηνο ζπληήξεζεο θαη θαζαξηφηεηαο.  

 Γαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε γξαθηθή χιε θαη έληππν πιηθφ.  

 Κφζηνο ελέξγεηαο.  

 Σειέθσλν (ΟΣΔ) (2.400 € / έηνο) θαη ινηπά αλαιψζηκα πιηθά. 

 

Μάιηζηα, ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο επέλδπζεο εληάζζνληαη θαη νη δαπάλεο ησλ 

ελεξγεηψλ Μάξθεηηλγθ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνψζεζε ηνπ μελνδνρείνπ πξν ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Απηφ ην θφζηνο αλέξρεηαη ζε 14.000 €. 

 

Αλαθνξηθά κε ην θφζηνο ελέξγεηαο, ζπληήξεζεο θαη γξαθηθήο χιεο, απηά έρνπλ 

ππνινγηζηεί ζην ηέηαξην θεθάιαην θαη παξνπζηάζηεθαλ , παξαπάλσ, ζηνλ πίλαθα 4.3. 

 

Δπηπξφζζεηα, ζηηο ακνηβέο ηξίησλ εληάζζεηαη θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ηκαηηζκνχ, 

ην θφζηνο ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηαη πξνζεγγηζηηθά ζε 1,20 € / δηαλπθηέξεπζε. 
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Θεσξψληαο, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην θεθάιαην 3, φηη νη 

δηαλπθηεξεχζεηο γηα ην έηνο 2016 ζα αλέιζνπλ ζε 1883, ην θφζηνο θαζαξηζκνχ ηνπ 

ηκαηηζκνχ ζα είλαη πεξίπνπ 2.260 €. Γηα θάζε επφκελν έηνο ζα ηζρχεη φηη νη 

δηαλπθηεξεχζεηο αθνινπζνχλ αλνδηθή ηάζε, αθνινπζψληαο πηζηά ηα πνζνζηά πνπ 

ηζρχνπλ θαη γηα ηε δηακφξθσζε ησλ εζφδσλ, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ. 

Έηζη, γηα ην 2017 ην θφζηνο ζα αλέιζεη ζηα 2.372 €, ην 2018 ζηα 2.455 €, ην 2019 ζηα 

2.504 € θαη ηέινο ην 2020 ζα δηακνξθσζεί ζηα 2.555 €. 

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηα παξαπάλσ έμνδα πξνβιέπεηαη θαη 

ην θφζηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ιήςε ζεκάησλ πνηφηεηαο (HACCP, 1.500 €) θαη απφ 

ηηο κειέηεο γηα ηε ιήςε απηψλ (HACCP, Ecolabel, 4.000 €). 

 

ιεο νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνπλ φηη ε ιήςε ζεκάησλ πνηφηεηαο 

εληζρχεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο θαη ηνπο επηηξέπεη λα ειέγρνπλ ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο θαη λα δηνξζψλνπλ ηα φπνηα ιάζε. 

πγθεθξηκέλα, ην HACCP είλαη έλα ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ 

θαγεηψλ θαη ησλ πνηψλ πνπ δηαηίζεληαη ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη αθνξά 

ζηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο αγνξάο, ηεο παξαγσγήο, ηνπ ζεξβηξίζκαηνο θαη ηεο 

ζπληήξεζεο πνπ ζηφρν έρεη ηελ απφιπηε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 

Ζ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο βάζεη δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ απνηειεί 

έλα ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή δηαθήκηζε γηα ηελ 

επηρείξεζε. Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο θαζίζηαληαη ζαθείο νη 

επζχλεο θαη νη αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα πνηφηεηαο θαη θαινχληαη φινη νη ζπλεξγάηεο λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην έξγν γηα ηελ επίηεπμε  πνηνηηθψλ ζηφρσλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ε πηνζέηεζε θαη εγθαηάζηαζε πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο 

Πνηφηεηαο ζηνρεχεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ απφ ηα 

ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ππεξεζηψλ θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο παξνρήο 

πξντφλησλ / ππεξεζηψλ κε απνδεθηήο πνηφηεηαο. 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 6νπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

Διιεληθή (Γηαηξηβέο) 

 Λχηξα Γεσξγία, Μηραήι Υξπζνχια, Ππξεηδή Κσλζηαληίλα, Σειηαθνχ Ηνπιία, 
2013, «Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Catering», εξγαζία γηα ην 
κάζεκα Οηθνλνκνηερληθψλ Μειεηψλ, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, Πεηξαηάο 

 Μίρνπ Μαίξε, 2008, «Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Ξελνδνρεηαθήο 
Μνλάδαο ζηελ Φνιέγαλδξν», Γηπισκαηηθή εξγαζία, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, 
Πεηξαηάο 

 

Διιεληθή (Ζιεθηξνληθέο Πεγέο) 

 http://whataboutgreece.com/q-iso-haccp.html. 

 http://www.touristiki-agora.gr/article.asp?ID=247 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7 

ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΗ ΠΟΡΟΗ 
 

Ζ ζηειέρσζε ηεο επηρείξεζεο κε ην θαηάιιειν αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί 

έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θεθάιαην. Ηδηαίηεξα ζε επηρεηξήζεηο μελνδνρεηαθέο θαη 

επηζηηηζηηθέο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο “Chalkidiki‟s Flavours Boutique Hotel Α.Δ.”, ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο απνηειεί έλαλ πιένλ ζεκαληηθφ πφξν κηαο θαη πξφθεηηαη γηα 

επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ. πλεπψο ε επηινγή θαη ζηειέρσζε ηεο επηρείξεζεο 

κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά, απνηειεί πεγή αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο γηα ηελ επηρείξεζε.  

Μηιψληαο γηα πξνγξακκαηηζκφ αλζξσπίλσλ πφξσλ αλαθεξφκαζηε ζηε 

δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ, απφθηεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ απαηηνχκελνπ 

πξνζσπηθνχ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο. 

Μεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ θαηά ηα ζηάδηα 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ είλαη: 

 H θηινζνθία, ε απνζηνιή θαη ε θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο.  

 Σν ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ζην νπνίν βξίζθεηαη ε επηρείξεζε  

(εηζαγσγή, αλάπηπμε, σξίκαλζε, παξαθκή). 

 Οη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη 

νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε απηφ φπσο λνκνζεζία, αγνξά εξγαζίαο, 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

 Ζ πξφβιεςε γηα κειινληηθή δήηεζε θαη πξνζθνξά αλζξσπίλσλ 

πφξσλ. 

 Ζ εθαξκνγή ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ πξφβιεςε πξνβιεκάησλ 

πνπ πξνθχπηνπλ. 

 

7.1 Αλάγθεο ηνπ Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ ζε Αλζξώπηλν Γπλακηθό 

Γεδνκέλνπ φηη ε επηρείξεζε βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο ηεο ζηνλ 

θιάδν, ζηφρνο είλαη ε ζηειέρσζε ηεο επηρείξεζεο κε ην θαιχηεξν αλζξψπηλν δπλακηθφ 

απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο κε ακνηβέο πνπ ζα είλαη ζχκθσλεο κε φ, ηη νξίδεη ε Διιεληθή 

Ννκνζεζία θαη έρεη θαζηεξσζεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο ψζηε λα πξνζειθχζεη ηνπο πιένλ 

ηθαλνχο.  

Ζ ππφ εμέηαζε κνλάδα ιφγσ ηεο κηθξήο δπλακηθφηεηάο ηεο δελ έρεη ηηο 

απαηηήζεηο ζε αξηζκφ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, φπσο κηα κεγαιχηεξεο δπλακηθφηεηαο 
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μελνδνρεηαθή κνλάδα. Πην αλαιπηηθά ζα αλαθεξζνχλ νη απαηηήζεηο ζε αξηζκφ 

παξαθάησ. Χζηφζν, νη απαηηήζεηο ζε πξνζφληα θαη πξνυπεξεζία ηνπ πξνζσπηθνχ ζα 

είλαη απμεκέλεο εμαηηίαο ηεο θχζεο ηεο επηρείξεζεο, φπσο πξναλαθέξακε. Δπίζεο, 

δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα κία επηρείξεζε ζε έλαλ θιάδν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

επνρηθφηεηα θαη ε επηρείξεζε ζα ιεηηνπξγεί απφ Απξίιην έσο Οθηψβξην, νη αλάγθεο γηα 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, ζα πεξηνξίδνληαη  ζην δηάζηεκα απηφ. 

ηφρνο είλαη λα βξεζνχλ ηα θαηάιιεια άηνκα πνπ ζα ζηειερψζνπλ  ηηο 

αθφινπζεο ζέζεηο εληφο ηνπ μελνδνρείνπ : 

 Τπεχζπλνο πσιήζεσλ / πξνβνιήο & πξνψζεζεο ηεο 

επηρείξεζεο / δεκνζίσλ ζρέζεσλ (PR) 

 Τπάιιεινο ππνδνρήο  

 εθ  

 Βνεζφο ζεθ 

 εξβηηφξνο – Μπάξκαλ (Barista)  

 εξβηηφξνο εζηηαηνξίνπ 

 Τπάιιεινο θαζαξηφηεηαο 

 Τπάιιεινο ηερληθνχ ηκήκαηνο – θχιαμεο ηεο επηρείξεζεο 

  

Οη απαηηήζεηο ηεο κνλάδαο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
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Πίλαθαο 7.1: Απαηηνύκελν αλζξώπηλν δπλακηθό αλά ηκήκα 

ΣΜΖΜΑ ΣΗΣΛΟ / ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ 
ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ / F&B / 
ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

Γεληθφο Γηεπζπληήο / Τπεχζπλνο 
Δπηζηηηζηηθψλ ηκεκάησλ / Τπεχζπλνο 

Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ (General Manager / 
F&B Manager / HR Manager) 

1 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ / ΑΠΟΘΖΚΖ 
Τπεχζπλνο πξνκεζεηψλ / Διεγθηήο / 

Απνζήθεπζε πξνκεζεηψλ 
1 

ΤΠΟΓΟΥΖ 
Τπάιιεινο ππνδνρήο / Δμππεξέηεζε 

πειαηψλ  
1 

ΠΧΛΖΔΗ / ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 
Τπεχζπλε πσιήζεσλ / Πξνψζεζε & 

Πξνβνιή / Γεκφζηεο ζρέζεηο 
1 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 
ΓΧΜΑΣΗΧΝ&ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ 

ΥΧΡΧΝ 
Κακαξηέξα / Καζαξίζηξηα 1 

ΚΟΤΕΗΝΑ εθ & Βνεζφο ζεθ (κάγεηξαο) 2 

ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ & ΜΠΑΡ 
εξβηηφξνο εζηηαηνξίνπ & εξβηηφξνο – 

Μπάξκαλ (Barista) 
2 

ΣΔΥΝΗΚΟ - ΑΦΑΛΔΗΑ πληεξεηήο / Φχιαθαο 1 

 

Δπηπξφζζεηα, ην παξφλ μελνδνρεηαθφ θαηάιπκα ζα ζπλάςεη θαη ζπλεξγαζίεο κε 

εμσηεξηθνχο ηεο επηρείξεζεο επαγγεικαηίεο θαη ζπγθεθξηκέλα κε: 

 Λνγηζηή 

 Οδεγφ Λεσθνξείνπ 

 Ξελαγφ 
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7.2 Πξνζδηνξηζκόο πξαθηηθώλ θαη πνηνηηθώλ απαηηήζεσλ ηεο κνλάδαο 

ζε αλζξώπηλν δπλακηθό αλά  ζέζε εξγαζίαο  

Θεσξείηαη δεδνκέλν φηη πέξα απφ ηηο γλψζεηο πνπ νθείιεη λα θαηέρεη ν 

εξγαδφκελνο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ, φζν θαη ζε πξαθηηθφ 

επίπεδν, λα είλαη δειαδή εηδηθεπκέλνο, φινη νη εξγαδφκελνη ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

θαηαιχκαηνο επηβάιιεηαη λα πιεξνχλ νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ψζηε λα ζεσξνχληαη 

θαηάιιεινη πξνο πξφζιεςε ππνςήθηνη: 

 σζηή παξνπζίαζε θαη πξνζσπηθή πγηεηλή.  

Καζαξά ξνχρα, δξνζεξή αλαπλνή, πξνζεγκέλε εκθάληζε είλαη ελδείμεηο 

πνιηηηζκνχ θαη ζσζηήο πξνζσπηθήο πεξηπνίεζεο. Σν πξνζσπηθφ αληηθαηνπηξίδεη, 

κε ηε ζσζηή παξνπζίαζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηελ θηινζνθία θαη ηελ εηθφλα πνπ 

ν επηρεηξεκαηίαο ζέιεη λα πεξάζεη ζηνλ πειάηε ηνπ. 

 Ο ηξφπνο εμππεξέηεζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνλ πειάηε. 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηε γλψκε πνπ ζα 

ζρεκαηίζεη ν πειάηεο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ.  

Γηαθξηηηθφηεηα, ζνβαξφηεηα, επγέλεηα, δηάζεζε γηα εμππεξέηεζε, ρακφγειν,  

ζεβαζκφο ζηελ νληφηεηα ηνπ πειάηε ζεσξνχληαη βαζηθά ζηνηρεία επαγγεικαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο άκεζα αληηιεπηά απφ ηνλ πειάηε, ηθαλά λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

ζρέζε αμηνπηζηίαο θαη εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ πειαηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

μελνδνρεηαθνχ θαηαιχκαηνο. 

 Δπειημία / πξνζαξκνζηηθφηεηα, πνιππνιηηηζκηθή εκπεηξία, 

πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηνλ πειάηε. 

 

Πην αλαιπηηθά, γηα θαζεκηά απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ζέζεηο εξγαζίαο 

απαηηνχληαη: 

 

 Γεληθφο Γηεπζπληήο / Τπεχζπλνο Σξνθίκσλ & Πνηψλ / Τπεχζπλνο 

Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ (General Manager / F&B Manager / HR Manager) 

Με ηνπο ξφινπο απηνχο είλαη επηθνξηηζκέλε ε θα Παληζθάθε (θνξέαο ηεο 

επέλδπζεο), ε νπνία δηαζέηεη θαη ηελ πξέπνπζα πξνυπεξεζία. Μάιηζηα, σο 

ππεχζπλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηζηηηζηηθψλ ηκεκάησλ πνπ είλαη θαη κηαο πνπ απηά 

παίδνπλ ζεκαληηθφηαην ξφιν ζε έλα μελνδνρείν, ζεκαηηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ην 

ζπγθεθξηκέλν πνπ κειεηάηαη, αμίδεη λα αλαθεξζνχλ νξηζκέλα βαζηθά ζεκεία. 

Αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ζηα δηάθνξα επηζηηηζηηθά ηκήκαηα (F&B) ηεο 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, απηή επεξεάδεηαη θαη εμαξηάηαη απφ δηαθφξνπο 
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παξάγνληεο, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, 

κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ απφ ην πξνζσπηθφ, κε ην πεξηβάιινλ 

εμππεξέηεζεο, κε ηα ίδηα ηα ηξφθηκα θαη πνηά πνπ πξνζθέξνληαη ζε απηά ηα 

ηκήκαηα θαη κε ηελ ηηκή ζηελ νπνία πξνζθέξνληαη ζηνπο πειάηεο. 

 Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ζηελήο θαη απνηειεζκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ πξντζηακέλσλ θαη ησλ ππνινίπσλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο πειάηεο, έηζη ψζηε 

λα γίλνληαη γλσζηέο νη επηζπκίεο, αιιά θαη ηα παξάπνλα ησλ πειαηψλ 

ζηα αλψηεξα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο. 

 Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηα ηκήκαηα F&B, είλαη απηφο ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ψζηε νη ππάιιεινη λα αλαπηχζζνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο. Δπηπξφζζεηα, ην ζηπι εγεζίαο, επεξεάδεη θη 

απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θαη‟ επέθηαζε 

ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ, θαζψο φηαλ ην ζηπι 

εγεζίαο ζπκβάιιεη ζηελ ελδπλάκσζε θαη παξαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ηφηε απηφ απνδίδεη ηα κέγηζηα. 

 Σν πλεχκα νκαδηθφηεηαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, επίζεο, 

δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ 

ππεξεζηψλ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο ηφζν 

κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, φζν θαη κεηαμχ ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ ηεο 

δηνίθεζεο θαη ησλ ππαιιήισλ. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα επηηπγράλεηαη 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ F&B θαη ν 

θάζε εξγαδφκελνο λα αληηκεησπίδεη ηνλ ζπλάδειθφ ηνπ ζαλ πειάηε 

(εζσηεξηθφο) θαη λα ηνπ ζπκπεξηθέξεηαη αλαιφγσο. 

 ζνλ αθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ απέλαληη ζηνπο 

πειάηεο θαηά ηε δηάξθεηα εμππεξέηεζήο ηνπο, νη εξγαδφκελνη νθείινπλ 

λα είλαη πάληνηε επγεληθνί θαη λα δηαθξίλνληαη απφ ηαρχηεηα. Δπίζεο, 

νθείινπλ λα δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αηνκηθή ηνπο πγηεηλή. 

 Ο ρψξνο εμππεξέηεζεο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο θαη ραξαθηεξίδεη 

ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Οη ρψξνη ησλ εζηηαηνξίσλ, ησλ κπαξ, 

πξέπεη λα δηαθξίλνληαη γηα ηελ θαζαξηφηεηά ηνπο πξσηίζησο θαη θπζηθά 

ε δηαθφζκεζε, ν θσηηζκφο θαη ε κνπζηθή λα ηαηξηάδνπλ κε ηνλ εθάζηνηε 

ρψξν, λα είλαη φια ελαξκνληζκέλα θαη λα δεκηνπξγνχλ έλα επράξηζην 

θιίκα ζηνπο πειάηεο, θάλνληάο ηνπο λα ληψζνπλ άλεηα. 
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 Τπεχζπλνο πξνκεζεηψλ / Διεγθηήο / Απνζήθεπζε πξνκεζεηψλ 

Έρεη νξηζηεί ν έηεξνο θνξέαο ηεο επέλδπζεο, θχξηνο Δκκαλνπήι 

Παληζθάθεο, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε πξνκεζεηψλ θαη πξψησλ 

πιψλ, δειαδή ζην λα επηηπγράλεηαη νξζή επηινγή πξψησλ πιψλ θαη πξνκεζεπηψλ, 

πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ παξαγγειηψλ, νξζνινγηθή πξαγκαηνπνίεζε 

παξαγγειηψλ αλάινγα κε ηα ππάξρνληα απνζέκαηα ζηελ απνζήθε, ζσζηή 

ζπληήξεζε ησλ πξψησλ πιψλ. 

Αθφκα, βαζηθφ παξάγνληα δηακφξθσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ απνηεινχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ μελνδνρείνπ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ. 

Οθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηελ θαιή θαη επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία καδί ηνπο. Ζ 

πξνκήζεηα θαιήο πνηφηεηαο πξντφλησλ θαη ζηηο ζσζηέο πνζφηεηεο – ψζηε λα κελ 

ππάξμνπλ πξνβιήκαηα έιιεηςεο – είλαη θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο. Δπίζεο, ζεκαληηθή 

θξίλεηαη θαη ε απνζήθεπζε απηψλ ζηνπο ζσζηνχο ρψξνπο θαη ζηηο θαηάιιειεο 

ζεξκνθξαζίεο γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο. 

 

 Τπεχζπλνο πσιήζεσλ / Πξνψζεζε & Πξνβνιή / Γεκφζηεο ζρέζεηο 

Πξφθεηηαη γηα ην άηνκν πνπ ζα θξνληίδεη γηα ηελ πξνβνιή ηνπ μελνδνρείνπ, 

γηα ηελ πξνο ηα έμσ εηθφλα ηνπ θαη ζα πξνσζεί ην ηνπξηζηηθφ ελαιιαθηηθφ παθέην 

πνπ πξνζθέξεη ε επηρείξεζε. Θα πξαγκαηνπνηεί θαη ηηο θξαηήζεηο. Δπίζεο, ζα 

έξρεηαη ζε επηθνηλσλία θαη επαθή κε ηνπο πειάηεο ηνπ θαηαιχκαηνο, πξνβαίλνληαο 

θαη ζε νξηζκέλεο πξνζθνξέο θαη ζηελ απνζηνιή ελεκεξψζεσλ (newsletters) ζηα e-

mail ηνπο. 

Απαηηείηαη λα είλαη: 

 Κάηνρνο πηπρίνπ ειιεληθήο ή μέλεο ζρνιήο ηνπξηζηηθψλ 

επαγγεικάησλ.  

 Έκπεηξνο/ε κε πξνυπεξεζία ζε αληίζηνηρε ζέζε ζηνλ 

μελνδνρεηαθφ θιάδν.  

 Δπηθνηλσληαθφο/ή.  

 Γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο. 

 

 Τπάιιεινο ππνδνρήο / Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

Απαηηείηαη λα είλαη: 

 Κάηνρνο πηπρίνπ ειιεληθήο ή μέλεο ζρνιήο ηνπξηζηηθψλ 

επαγγεικάησλ.  
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 Έκπεηξνο/ε κε πξνυπεξεζία ζε αληίζηνηρε ζέζε ζηνλ 

μελνδνρεηαθφ θιάδν.  

 Δπηθνηλσληαθφο/ή, νξγαλσηηθφο/ή. 

 Γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο. 

       

Έρεη ππφ ηελ επζχλε ηνπ: 

 Σελ ηήξεζε ινγαξηαζκψλ ησλ πειαηψλ. 

 Σελ πξαγκαηνπνίεζε αθίμεσλ / αλαρσξήζεσλ. 

 Σελ ζπκπιήξσζε / εθηχπσζε ινγαξηαζκψλ. 

 Σελ ηήξεζε ησλ ηειεθσλεκάησλ. 

 Σελ παξνρή πιεξνθνξηψλ. 

 Σε ζπκπιήξσζε δειηίνπ άθημεο, εκεξήζηαο θίλεζεο, 

βηβιίνπ βάξδηαο, θ.α. 

 

Αλαθνξηθά κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά / ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

ππνδνρήο πνπ πξέπεη λα δηαθξίλνπλ ηνλ εξγαδφκελν, απηά είλαη: 

 Άξηζηεο ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο 

 Σερλνγλσζία 

 Σαρχηεηα 

 Πξνζπκία 

 Φηιηθή ζπκπεξηθνξά 

 Δμσζηξέθεηα 

 Ηθαλφηεηα ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

 

 Κακαξηέξα / Καζαξίζηξηα 

Δίλαη ην άηνκν πνπ θξνληίδεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηφζν ησλ δσκαηίσλ, φζν 

θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη επηβάιιεηαη: 

 Να είλαη απφθνηηνο Λπθείνπ. 

 Να δηαζέηεη πξνυπεξεζία ζε αληίζηνηρε ζέζε. 

 

 εθ  

Πξφθεηηαη γηα ηνλ εξγαδφκελν πνπ: 

 Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ Διιεληθήο ή μέλεο ζρνιήο καγεηξηθήο / 

δαραξνπιαζηηθήο.  



151 

 Δίλαη έκπεηξνο κε πξνυπεξεζία ζε αληίζηνηρε ζέζε ζηνλ 

επηζηηηζηηθφ θιάδν. 

 Γηαζέηεη εκπεηξία ζηε δηεμαγσγή ζπλεζηηάζεσλ, καζεκάησλ 

καγεηξηθήο. 

 Γηαζέηεη νξγαλσηηθφηεηα / ηθαλφηεηα δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ.  

 Γλσξίδεη νηλνινγία, ηηο πνηθηιίεο θξαζηψλ θαη πξνηείλεη 

ζπλδπαζκνχο γεχζεσλ πηάησλ, θξαζηψλ. 

 Γλσξίδεη ηα ηνπηθά πιηθά, πξνσζεί ηα 

ηνπηθά πηάηα, δίλεη έκθαζε ζηελ ρξήζε αγλψλ πιηθψλ. 

Δπηπιένλ, δίλεηαη βαξχηεηα ζε: 

 Γλψζε θαη εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. 

Γλψζε ησλ κεζνγεηαθψλ α‟ πιψλ, ηεο δηαηξνθηθήο ηνπο αμία, ρεηξηζκφο θαη 

ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθψλ κέζα απφ ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο καγεηξέκαηνο, γεπζηηθνί 

ζπλδπαζκνί, δεκηνπξγία πηάησλ αλάινγα κε ηελ επνρηθφηεηα ησλ ζπζηαηηθψλ. 

 σζηή επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ ρεηξηζκφ, πξνεηνηκαζία θαη 

παξαζθεπή ησλ εδεζκάησλ βάζεη ησλ πξνηχπσλ H.A.C.C.P. πνπ επηβάιιεη ν 

ΔΦΔΣ. 

 

  Βνεζφο ζεθ (κάγεηξαο) 

 Δίλαη θάηνρνο πηπρίνπ ζρνιήο καγεηξηθήο.  

 Δίλαη έκπεηξνο κε πξνυπεξεζία ζε αληίζηνηρε ζέζε ζηνλ 

επηζηηηζηηθφ θιάδν. 

 Γλσξίδεη ηα ηνπηθά πιηθά, πξνσζεί ηα ηνπηθά πηάηα, δίλεη έκθαζε 

ζηελ ρξήζε αγλψλ πιηθψλ. 

  Απαηηεί ε ζέζε ηνπ γλψζε θαη εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο 

κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. Γλψζε ησλ κεζνγεηαθψλ α‟ πιψλ, ηεο δηαηξνθηθήο ηνπο 

αμία, ρεηξηζκφο θαη ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθψλ κέζα απφ ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο 

καγεηξέκαηνο, γεπζηηθνί ζπλδπαζκνί, δεκηνπξγία πηάησλ αλάινγα κε ηελ 

επνρηθφηεηα ησλ ζπζηαηηθψλ. 

 Απαηηείηαη ζσζηή επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ζηνλ ρεηξηζκφ, 

πξνεηνηκαζία θαη 

παξαζθεπή ησλ εδεζκάησλ βάζεη ησλ πξνηχπσλ H.A.C.C.P. πνπ επηβάιιεη ν 

ΔΦΔΣ. 
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 εξβηηφξνο εζηηαηνξίνπ & εξβηηφξνο – Μπάξκαλ 

Οθείινπλ λα δηαζέηνπλ ηα παξαθάησ: 

 Απφθνηηνο ζρνιήο ηνπξηζηηθψλ επαγγεικάησλ. 

 Έσο 40 εηψλ. 

 Απαξαίηεηε πξνυπεξεζία ζε αληίζηνηρε ζέζε. 

 Δπηθνηλσληαθφο / εκθαλίζηκνο / επράξηζηε πξνζσπηθφηεηα. 

 Ξέλεο γιψζζεο (ηνπιάρηζηνλ Αγγιηθή). 

 

 

 πληεξεηήο – θχιαθαο 

Οθείιεη λα είλαη απφθνηηνο Λπθείνπ, λα δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε εηδίθεπζε 

θαη πξνυπεξεζία. 

Καζψο ε εξγαζία ηνπ ζηε ζπληήξεζε ηεο κνλάδαο δε ζα „λαη θαζεκεξηλή, 

ζα δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο, ζα εθηειεί θαη ρξέε θχιαθα ην βξάδπ 

γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (00:00 – 06.00). 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη κεζφδσλ ππνθίλεζεο, ηεο παξαθνινχζεζεο εηδηθψλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο 

θαη ελεκέξσζεο (π.ρ. πγηεηλήο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο HACCP, 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο) ψζηε νη εξγαδφκελνη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη κε φιν ηνπο ην 

“είλαη” ζηηο δηαδηθαζίεο παξνρήο πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Ζ μελνδνρεηαθή επηρείξεζε πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο ηα 

θαηάιιεια κέζα θαη λα εμαζθαιίδεη φιεο εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη 

φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξα νη αλάγθεο ηφζν ησλ πειαηψλ, φζν θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Οπζηαζηηθά, γηα λα αλαπηχζζνπλ νη εξγαδφκελνη επαγγεικαηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηάζε απέλαληη ζηνπο πειάηεο (εμσηεξηθνί πειάηεο) ηεο επηρείξεζεο, 

ε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο νθείιεη πξψηε απ‟ φινπο κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο λα 

αληηκεησπίδεη ηνπο ππαιιήινπο κε αλάινγν ηξφπν, δειαδή σο πειάηεο (εζσηεξηθνί 

πειάηεο). 
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7.3 Γηαζεζηκόηεηα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη ηξαηνιόγεζε 

 

7.3.1 Δθηίκεζε ηεο Πξνζθνξάο θαη ηεο Εήηεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

Ζ πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθήο φπνπ ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ε ελ ιφγσ επηρείξεζε 

είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε ηνπξηζηηθά ζπλεπψο κεγάιν κέξνο ησλ θαηνίθσλ ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο απαζρνιείηαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, είηε επηδηψθεη λα εξγαζηεί ζε 

απηφλ. Δθηφο απηνχ αξθεηνί είλαη θαη απηνί πνπ αλαδεηνχλ επνρηθή εξγαζία παξφιν 

πνπ κπνξεί λα κελ είλαη θάηνηθνη ηνπ Ννκνχ. πλεπψο ε δήηεζε γηα εξγαζία ζηελ 

εηαηξεία αλακέλεηαη λα είλαη αξθεηά κεγάιε. Αλ ζπλππνινγηζηεί θαη ην πςειφ πνζνζηφ 

αλεξγίαο. 

 

7.3.2 Αλαδήηεζε θαη Πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ 

Αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ν πξνγξακκαηηζκφο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί νη αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ, αθνινπζεί ε πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο 

ηθαλνχ αξηζκνχ ππνςεθίσλ πνπ λα δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα 

Χο πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ νξίδεηαη ε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ θαη πξφζθιεζεο 

ησλ θαηάιιεισλ αηφκσλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη θελέο ζέζεηο. Δίλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ζην ζηάδην απηφ λα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί αξθεηέο θξίζηκεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηε ζέζε εξγαζίαο ψζηε λα κελ ππνβάιινπλ αηηήζεηο νη κε έρνληεο ηα πξνζφληα θαη λα 

κπνξνχλ νη ππνςήθηνη εχθνια λα αλαγλσξίζνπλ αλ ε πξνζθεξφκελε ζέζε εξγαζίαο  

ηαηξηάδεη ζην εξγαζηαθφ πξνθίι ηνπο. Δπίζεο, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ ε γλσζηνπνίεζε 

ηεο θελήο ζέζεο λα δηνρεηεπζεί έγθαηξα ζηα θαηάιιεια θαλάιηα εχξεζεο εξγαζίαο.  

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα λενζχζηαηε επηρείξεζε, ε 

πξνζέιθπζε ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απνθιεηζηηθά κέζσ εμσηεξηθψλ πεγψλ 

αλαδήηεζεο πξνζσπηθνχ νη νπνίεο ζα είλαη : 

• ρνιέο ηνπξηζηηθψλ επαγγεικάησλ 

• Μέζσ θαηαρψξεζεο αγγειηψλ ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο.  

• Μέζσ νξγαλσκέλσλ ηζηνζειίδσλ εχξεζεο εξγαζίαο. 

  



154 

7.3.3 Γηαδηθαζία Δπηινγήο Τπνςεθίσλ 

Έπεηηα απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ βηνγξαθηθψλ ηα νπνία ζα απνζηέιινληαη είηε 

ηαρπδξνκηθά, είηε κε email, είηε κε θαμ, νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ηα απαξαίηεηα 

πξνζφληα ζα θαινχληαη ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. 

Γηα ηηο ζπλεληεχμεηο θαη πξνζιήςεηο ζεθ, ζπληεξεηή, ππεχζπλνπ πσιήζεσλ, 

ζεξβηηφξσλ θαη θακαξηέξαο  αξκφδηνο είλαη ν δηεπζπληήο. 

Γηα ηηο ζπλεληεχμεηο θαη πξνζιήςεηο καγείξσλ αξκφδηνο είλαη ν Chef ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ F&B manager. 

Γηα ηε ζπλέληεπμε θαη ηελ πξφζιεςε ππαιιήινπ ππνδνρήο αξκφδην είλαη ην 

άηνκν πνπ έρεη ππφ ηελ επζχλε ηνπ ηηο πσιήζεηο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε. 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 7.1: Γηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνύ θαη ζηξαηνιόγεζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 
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7.4 Κόζηνο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

Σν θφζηνο εξγαζίαο ηεο ππφ εμέηαζε κνλάδαο απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί θαη πεξηιακβάλεη εθηηκήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξψηε πεληαεηία ιεηηνπξγίαο. 

Σν θφζηνο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ πξνθχπηεη απφ ηνπο κήλεο απαζρφιεζεο (έμη 

κήλεο) επί ηηο κεληαίεο απνιαβέο ηνπ θαζελφο εξγαδνκέλνπ. 

Οη εηήζηεο απνδνρέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα είλαη κεηθηέο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θφζηε εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ θαη ζεκεηψλεηαη φηη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ιακβάλνληαη ππ φςηλ νη κήλεο επνρηθήο απαζρφιεζεο. πλεπψο, νη 

απνδνρέο γηα ηε ζεδφλ πξνθχπηνπλ σο εμήο : κεληαίεο απνδνρέο επί 6 κήλεο ζπλ ηηο 

εξγνδνηηθέο εηζθνξέο (30%).  εκεηψλεηαη φηη ζπκπεξηιακβάλνληαη νη σξηαίεο θαη 

κεληαίεο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο ιακβάλνληαη ππ φςηλ θαη άδεηεο, 

θνηλσληθή αζθάιηζε, πξφζζεηεο ακνηβέο θαη ππεξσξίεο. 

Πίλαθαο 7.2: Κόζηνο αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ (2016) 

ΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΖΝΗΑΗΔ ΑΠΟΓΟΥΔ (€) 
ΤΝΟΛΟ 

ΑΠΟΓΟΥΧΝ 
ΔΕΟΝ (€) 

Τπεχζπλε πσιήζεσλ / 
Πξνψζεζε & Πξνβνιή / 

Γεκφζηεο ζρέζεηο* 

2.500 
25.000 

Τπάιιεινο ππνδνρήο / 
Δμππεξέηεζε πειαηψλ  

1.400 8.400 

Κακαξηέξα / Καζαξίζηξηα 1.300 7.800 

εθ  3.300 19.800 

 Βνεζφο ζεθ (κάγεηξαο) 1.600 9.600 

εξβηηφξνο εζηηαηνξίνπ  1.330 7.980 

 εξβηηφξνο - Μπάξκαλ 1.330 7.980 

πληεξεηήο / Φχιαθαο 1.650 9.900 

ΤΝΟΛΟ   96.460 
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* Ο/ε ππεχζπλνο/ε πσιήζεσλ, πνπ ζα θξνληίδεη θαη γηα ην κάξθεηηλγθ ηνπ 

μελνδνρείνπ, ζα εξγάδεηαη δέθα (10) κήλεο / έηνο. Δπίζεο, ε εξγαζία ηνπ/ηεο 

ηνπνζεηείηαη κε έλαξμε ηνλ κήλα Αχγνπζην ηνπ 2015 κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ, κε κηζζφ 1.800 € / κήλα, γηα επηά κήλεο εξγαζίεο πξν ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ μελνδνρείνπ. 

 

Γεδνκέλνπ φηη νη κηζζνί πνπ έρνπλ νξηζηεί είλαη πςεινί, εθηηκάηαη φηη ζα 

δηαηεξνχληαη ζηαζεξνί θαηά ηα έηε 2017 – 2018 θαη γηα ηα επφκελα δχν, 2019 θαη 2020 

ζα εκθαλίδεηαη αχμεζε 2% θαη 3%  επί ηνπ ζπλφινπ ηεο κηζζνδνζίαο, αληηζηνίρσο, αλά 

έηνο, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ, ζηνλ πίλαθα 7.3. 

 

Πίλαθαο 7.3: Γηαρξνληθή εμέιημε θόζηνπο αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ 

ΔΣΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ (ΔΤΡΧ)  

2016 96.460 

2017 96.460 

2018 96.460 

2019 98.389 

2020 101.341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 7νπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

Διιεληθή (Γηαηξηβέο) 

 Λχηξα Γεσξγία, Μηραήι Υξπζνχια, Ππξεηδή Κσλζηαληίλα, Σειηαθνχ Ηνπιία, 
2013, «Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Catering», εξγαζία γηα ην 
κάζεκα Οηθνλνκνηερληθψλ Μειεηψλ, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, Πεηξαηάο 

 Μίρνπ Μαίξε, 2008, «Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Ξελνδνρεηαθήο 
Μνλάδαο ζηελ Φνιέγαλδξν», Γηπισκαηηθή εξγαζία, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, 
Πεηξαηάο 

 Ππξεηδή Κσλζηαληίλα, Σειηαθνχ Ηνπιία, 2013, «Ζ Πνηφηεηα ζηα Ξελνδνρεία», 
εξγαζία γηα ην κάζεκα Πνηφηεηα ζε Τπεξεζίεο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, MBA – Σνπξηζηηθφ Μάλαηδκελη, Παλεπηζηήκην 
Πεηξαηψο, Πεηξαηάο 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 8 

ΣΟΠΟΘΕΙΑ, ΦΨΡΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8: ΣΟΠΟΘΔΗΑ, ΥΧΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ & 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

ην παξφλ θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ε πεξηγξαθή ηεο ηνπνζεζίαο φπνπ ζα 

θαηαζθεπαζηεί θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ε ππφ κειέηε μελνδνρεηαθή κνλάδα θαη ησλ ιφγσλ 

πνπ νδήγεζαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή. Δλ ζπλερεία πεξηγξάθνληαη νη επηπηψζεηο 

ηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 

 

   8.1 Πεξηγξαθή ηνπ Σόπνπ Δγθαηάζηαζεο ηεο Ξελνδνρεηαθήο Μνλάδαο 

 Οη επηζθέπηεο εξρφκελνη απφ Θεζζαινλίθε θαη θαηεπζπλφκελνη πξνο ηζσλία, 

αθνινπζνχλ ην δξφκν γηα Γεξαθηλή θαη ην πξψην ρσξηφ πνπ ζπλαληνχλ είλαη ηνπ Αγίνπ 

Μάκα. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ην ρσξηφ ηεο ζχγρξνλεο Οιχλζνπ, ρηηζκέλε απφ 

Μηθξαζηάηεο θαη Θξάθεο πξφζθπγεο θαη πνιχ θνληά απηήο βξίζθεηαη ε ζεκαληηθή θαη 

ελδηαθέξνπζα αξραία ιπλζνο, ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηελ νπνία βξίζθεηαη ην 

γήπεδν φπνπ ζα θηινμελεζεί ε ελ ιφγσ επέλδπζε. 

Ζ ιπλζνο είλαη ρηηζκέλε ζε κηα εχθνξε πεδηάδα, ζην κπρφ ηνπ θφιπνπ 

ηεο Σνξψλεο, θνληά ζηε βάζε ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Καζζάλδξαο, ζε απφζηαζε 

πεξίπνπ 4 ρικ απφ ηε ζάιαζζα θαη αξηζκεί 1.131 θαηνίθνπο. 

Ζ αξραία ιπλζνο βξίζθεηαη ζηα πςψκαηα αλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ. Ο ρψξνο 

είλαη πεξηθξαγκέλνο θαη ε είζνδφο ηνπ βξίζθεηαη ζηε ΝΓ βάζε ησλ πςσκάησλ. Ζ ζέζε 

ηεο πφιεο ήηαλ ηαπηηζκέλε απφ ηνλ πεξαζκέλν αηψλα. Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ηελ 

νλφκαδαλ Πύργο, εμαηηίαο ελφο βπδαληηλνχ πχξγνπ πνπ αζθάιηδε ην εθεί κεηφρη ηεο 

κνλήο Καζηακνλίηνπ ηνπ Αγίνπ ξνπο. Απφ ηνλ πχξγν απηφλ ζψδεηαη ζήκεξα κφλνλ ε 

ζεκειίσζή ηνπ ζην λφηην άθξν ηεο πφιεο. Σα έηε 1928, 1931, 1934 θαη 1938 έγηλαλ 

εθηεηακέλεο αλαζθαθηθέο έξεπλεο απφ Ακεξηθαλνχο αξραηνιφγνπο ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή David M. Robinson. 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Τορώνη&action=edit&redlink=1
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8.2 Κξηηήξηα Δπηινγήο ηεο Σνπνζεζίαο θαη ηνπ Υώξνπ Δγθαηάζηαζεο 

Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίαο θαηαιπηηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε 

ην γεγνλφο φηη ε πεξηνρή ηεο Οιχλζνπ πνπ ππάγεηαη ζηνλ Γήκν Πνιπγχξνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο κεηνλεθηηθή απφ ην ηνπηθφ πξφγξακκα «Πξνζέγγηζε LEADER» θαη 

θαηά ζπλέπεηα επηδνηνχληαη απφ ην πξφγξακκα επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξνψζεζε ζηνηρείσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

Δπηπιένλ, ε θπξία Παληζθάθε, δηακέλνληαο ήδε δχν (2) ρξφληα ζηελ ιπλζν, 

δηαπίζησζε ην θελφ πνπ πθίζηαηαη ζηελ πεξηνρή αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε 

ζχγρξνλσλ, πνηνηηθψλ θαηαιπκάησλ. Ζ ιπλζνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζρεδφλ 

«παξζέλνο» ηφπνο σο πξνο ηελ χπαξμε ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, αθνχ δηαηεξεί 

κφλν έλα μελνδνρείν ηχπνπ studio – apartments, ζην θέληξν ηνπ ρσξηνχ. Σν γεγνλφο 

φηη ε πεξηνρή απέρεη πέληε ρηιηφκεηξα (5 km) απφ ηελ ζάιαζζα, ε ζπγθέληξσζε ησλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο θαη ε απνπζία θαηαιπκάησλ ζηελ 

ιπλζν ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ησλ ρακειψλ επηπέδσλ ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, φκσο, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ε παξαδνζηαθή δνκή ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο, ηα γξαθηθά εθθιεζάθηα ηεο πεξηνρήο, νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, νη 

πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, ηα ήζε θαη έζηκα ηνπ ηφπνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αγάπε ησλ επελδπηψλ γηα ηνλ ηφπν ηνπο. 

Βεβαίσο, ε επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίαο δε ζπλδέεηαη κφλν κε ην 

ελδηαθέξνλ ησλ θνξέσλ ηεο επέλδπζεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ρσξηνχ ηνπο, αιιά θαη 

κε ην γεγνλφο φηη ππάξρεη δηαζέζηκν ην γήπεδν, έλα ρσξάθη ζπαξκέλν κε ειαηφδεληξα, 

ην νπνίν ηνπο ην παξαρψξεζε ν παηέξαο ηνπο, σο θνηλφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, λα ην 

αμηνπνηήζνπλ φπσο αξέζθνληαη. 

Άιινη ιφγνη πνπ εληζρχνπλ ηελ απφθαζε επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηνπνζεζίαο είλαη: 

 Σν νδηθφ δίθηπν πνπ εμππεξεηεί ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο ελ ιφγσ κνλάδαο θαη ηεο κεηέπεηηα ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 Σα επαξθή δίθηπα ππνδνκψλ ειεθηξνδφηεζεο, χδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο. 

 Ζ χπαξμε ζε θνληηλή απφζηαζε (κφιηο 10‟) θέληξνπ ηαηξηθήο 

πεξίζαιςεο, ηξαπεδψλ. 
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 Ζ πξνζθνξά εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη κάιηζηα πξνεξρφκελνπ απφ ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία, ηφζν γηα ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο, φζν θαη θαηά ηε 

ιεηηνπξγηθή θάζε ηεο επηρείξεζεο. 

 

8.3 Πεξηβάιινλ θαη Δθηηκώκελεο Δπηπηώζεηο 

 

Ζ δεκηνπξγία κηαο κνλάδαο θαηά ην δπλαηφ θηιηθφηεξε πξνο ην πεξηβάιινλ θαη 

ελαξκνληζκέλε κε απηφ απνηειεί βαζηθφ κέιεκα ησλ επελδπηψλ. 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο ηεο ελ ιφγσ 

επέλδπζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ε επέλδπζε πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε βηψζηκε ρξήζε 

ησλ πφξσλ, ελέξγεηαο θαη χδαηνο θαη αμηνπνηνχληαη φιεο νη λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ 

επίηεπμε νξζνινγηθήο ρξήζεο θαη ηεο εμνηθνλφκεζήο ησλ, ελψ έρεη ήδε ζρεδηαζηεί ην 

πιάλν ηεο επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ηελ 

αλαθχθισζε δηαθφξσλ πιηθψλ. 

 Δπίζεο, δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηα βηνινγηθά πξντφληα ηνπηθψλ παξαγσγψλ 

πνπ ζα πξνκεζεχεηαη ε κνλάδα.  

 

Γηα λα κπνξέζεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ην πεξηβαιινληηθφ ηεο απνηχπσκα ε 

επηρείξεζε, ζα πξέπεη:  

α) Να κεηψλεη φζν κπνξεί ηελ ελεξγεηαθή ηεο θαηαλάισζε κέζσ ηεο ρξήζεο 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη ηελ θαηαλάισζε λεξνχ. 

β)  Να κεηψλεη ηηο εθπνκπέο CO2 ζηα ζε γεχκαηα. 

γ) Να αλαθπθιψλεη φζν κπνξεί θάπνηα απφ ηα ζηεξεά απνξξίκκαηα θαη ηα πγξά 

απφβιεηά ηεο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, λεξνχ θαη ηελ αλαθχθισζε ησλ 

απνξξηκκάησλ, έρνπλ γίλεη εθηελείο αλαθνξέο ζην πέκπην θεθάιαην ηεο κειέηεο. 

ζνλ αθνξά ζηε κείσζε εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη ε ρξήζε θξέζθσλ πξψησλ πιψλ, ηνπηθψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ, 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζα επηθέξνπλ ρακειφ νηθνινγηθφ απνηχπσκα ζε ζρέζε κε 

πξντφληα πνπ κεηαθέξνληαη απφ καθξηά. 
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Με ηελ εθαξκνγή, ινηπφλ, φισλ ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ ε αλέγεξζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο δε ζα απνηειέζεη ηξνρνπέδε ζηελ επξχηεξε 

ηνπηθή θνηλσλία θαη ζην πεξηβάιινλ. 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 8νπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

Διιεληθή (Γηαηξηβέο) 

 Λχηξα Γεσξγία, Μηραήι Υξπζνχια, Ππξεηδή Κσλζηαληίλα, Σειηαθνχ Ηνπιία, 
2013, «Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Catering», εξγαζία γηα ην 
κάζεκα Οηθνλνκνηερληθψλ Μειεηψλ, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, Πεηξαηάο 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 9 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ & ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΚΣΕΛΕΕΨ 
ΣΟΤ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ & ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΔΚΣΔΛΔΔΧ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

 

9.1 ηόρνη ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ Δθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ 

ην έλαην θεθάιαην ηεο κειέηεο παξνπζηάδεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ην νπνίν απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο  ηνπ έξγνπ.  

Πην αλαιπηηθά, ν πξνγξακκαηηζκφο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

ρξνληθή πεξίνδν απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ κέρξη θαη ηε θάζε 

πνπ είλαη πιένλ ζε ζέζε λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία. Γειαδή, αθνξά ζε φιεο ηηο δηεξγαζίεο 

πνπ απαηηνχληαη ψζηε ην ππφ κειέηε έξγν απφ ηδέα λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα. 

Καζνξίδνληαη, ινηπφλ, ηα δηάθνξα ζηάδηα εθηέιεζεο κε βάζε ηνπο πφξνπο θαη 

ηελ ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα απνηππσζεί έλα αλαιπηηθφ 

ρξνλνδηάγξακκα. 

Σέινο, ζην θεθάιαην απηφ, παξνπζηάδεηαη θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

θάζεσλ θαηαζθεπήο, εμνπιηζκνχ θαη ησλ ρξεκαηηθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ. 

  

9.2 Οκάδα Δθηέιεζεο θαη Δπίβιεςεο ηνπ Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ 

Ζ νκάδα εθηέιεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζε 

φ, ηη αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθή απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, θαζψο απηή αλαιακβάλεη 

ηελ θαηαζθεπή ησλ θηηξίσλ, ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηα έξγα 

ππνδνκήο θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Γηα ην ιφγν απηφ επηιέρζεθε 

ε ηερληθή εηαηξεία «Καηαζθεπαζηηθή Υαιθηδηθήο Α.Δ.», ε νπνία δηαζέηεη πνιπεηή πείξα 

ζηνλ ρψξν ηεο θαηαζθεπήο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ζηνλ Ννκφ Υαιθηδηθήο. 

Απηή ε νκάδα ζα ζπλίζηαηαη απφ ηνπο θνξείο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ηνπο 

ηδηνθηήηεο, θπξία Παληζθάθε Δπδνμία θαη θχξην Παληζθάθε Δκκαλνπήι, νη νπνίνη ζα 

είλαη θαη νη αξκφδηνη γηα ηελ επίβιεςε φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα επηηεινχληαη, ηνπο 

εξγνιάβνπο θαη ηνπο κεραληθνχο, αξρηηέθηνλεο, πνιηηηθνχο κεραληθνχο, κεραλνιφγνπο 

κεραληθνχο, πνπ ζα αλαιάβνπλ ηα θηηξηαθά έξγα, ηα έξγα ππνδνκήο θαη δηακφξθσζεο 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ηνλ γεληθφ δηεπζπληή, πνπ είλαη θη ν έλαο εθ ησλ ηδηνθηεηψλ 



166 

θαη ζα αλαιάβεη ηελ επάλδξσζε ηνπ μελνδνρείνπ κε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη 

ηελ εθπαίδεπζε απηνχ. 

ια ηα εκπιεθφκελα ζηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ άηνκα 

είλαη αλακθηζβήηεηα ππεχζπλα θαη θαινχληαη λα εμαζθαιίζνπλ φηη ην έξγν ζα 

νινθιεξσζεί εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί, αιιά θαη φηη ην 

θφζηνο ζα θηλείηαη κέζα ζηα πιαίζηα πνπ έρνπλ ηεζεί. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε εηαηξεία ζα ιάβεη ηε λνκηθή κνξθή ηεο 

Αλψλπκεο Δηαηξείαο θαη απαηηείηαη νη δχν επελδπηέο, παξνπζία Ννκηθνχ πκβνχινπ, 

λα ππνγξάςνπλ ηε ζπκθσλία ζχζηαζεο ηεο ηνπξηζηηθήο εηαηξείαο, νπνίνο ζα 

πξνζθνκίζεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο θαη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ δχν επελδπηψλ – κεηφρσλ 

– ηδηνθηεηψλ, ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο, θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπο. 

  

9.3 Λήςε Αδεηώλ 

χκθσλα κε φ,ηη νξίδεη ε Διιεληθή Ννκνζεζία αθνινπζείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία πνπ αθνξά ζηελ αδεηνδφηεζε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε έρνπλ ήδε εθπνλεζεί νξηζκέλεο απφ ηηο 

απαηηνχκελεο γηα ηελ πινπνίεζή ηεο κειέηεο θαη έρνπλ εθδνζεί ή βξίζθνληαη ζην ζηάδην 

έθδνζεο νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο. πγθεθξηκέλα, έρεη ππνβιεζεί ε 

αίηεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ νηθνπέδνπ, θαζψο θαη ηεο 

αξρηηεθηνληθήο κειέηεο - ζρεδίσλ απφ ηνλ Δ.Ο.Σ.. Ζ νηθνδνκηθή άδεηα απφ ηελ 

πνιενδνκία θαη ην ζήκα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζα εθδνζνχλ κεηά ηελ ηειηθή έγθξηζε 

απφ ηνλ Δ.Ο.Σ.. Άδεηεο νη νπνίεο κέρξη ηε ζηηγκή νινθιήξσζεο ηνπ 95% ηεο ελ ιφγσ 

κειέηεο απφ ηελ νκάδα ζπκβνχισλ δελ είραλ εθδνζεί, αιιά εθδφζεθαλ ζηελ πνξεία. 

Δπηπιένλ, έρεη ήδε εθπνλεζεί ε ηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ, έρεη εθδνζεί ε άδεηα 

εθζθαθήο απφ ηελ αξραηνινγηθή ππεξεζία, πθίζηαηαη ε βεβαίσζε ρξήζεσλ γεο θαη έρεη 

εθδνζεί ε έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Σέινο, έρεη ππαρζεί ην επελδπηηθφ ζρέδην 

ζην αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα LEADER. 

 

9.4 Υξνληθόο Πξνγξακκαηηζκόο Δθηέιεζεο ηνπ Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ 

Σα βαζηθφηεξα ζηάδηα πξνγξακκαηηζκνχ ηεο εθηέιεζεο ελφο επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ δελ αθνινπζνχλ θάπνηα απζηεξή αιιεινπρία αιιά ζπλήζσο εληνπίδεηαη 

αιιεινεπηθάιπςε κε ζχγρξνλν πξνγξακκαηηζκφ ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ. 



167 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ δειαδή φηη είλαη απαξαίηεην λα πξνεγεζεί αλαιπηηθφο 

ζρεδηαζκφο ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ πνπ εληάζζνληαη ζην γεληθφ ρξνλνδηάγξακκα, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη θάζε έλα απφ απηά δηαζέηεη ην δηθφ ηνπ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ, 

ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ηεξεζεί. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε νινθιήξσζε θαζελφο απφ 

ηα ζηάδηα εθηέιεζεο  ηνπ έξγνπ ππνινγίδεηαη λα απαηηήζεη ην πέξαο ησλ αθφινπζσλ 

ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ:  

 

Πίλαθαο 9.1: Υξνλνδηάγξακκα Δθηειέζεσο ηνπ Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ 

  ΣΑΓΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ & ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ   

Α/
Α 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣ
Δ 

ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ Δ 
ΜΖΝΔ ΠΡΟΚΑΣΟΥΟΗ 

1 Έλαξμε 0 κήλεο   

2 

χζηαζε εηαηξείαο 
θαη λνκηθέο 
απαηηήζεηο  

1 κήλαο 

1 

3 Αλάζεζε Μειεηψλ  1 κήλαο 1 

4 

Δθπφλεζε 
Μειεηψλ θαη 

Δξγαζίεο 
Μεραληθψλ  

4 κήλεο  

3 

5 

Τπνβνιή Μειεηψλ 
– Δγθξίζεηο - 

Αδεηνδνηήζεηο 

3 κήλεο  

4 

6 

Κηηξηαθά Έξγα – 
Έξγα Τπνδνκψλ 

– Έξγα 
Πεξηβάιινληνο 

Υψξνπ 

7 κήλεο  

5 

7 

Δγθαηάζηαζε 
Μεραλνινγηθνχ 

Δμνπιηζκνχ 

2 κήλεο 

6, 5FF 

8 

Πξνκήζεηα 
Ξελνδνρεηαθνχ 

Δμνπιηζκνχ 

2 κήλεο 

7FF, 6FF 

9 

Δγθαηάζηαζε 
Ξελνδνρεηαθνχ 

Δμνπιηζκνχ  

1 κήλαο  

8 

10 

Έξεπλα γηα ηελ 
Πξνκήζεηα 

Πξψησλ Τιψλ θαη 
Λνηπψλ Δθνδίσλ 

4 κήλεο 

9FF, 8FF, 7FF, 6FF, 5, 4, 3, 2, 1 

11 

Πξνκήζεηα 
Πξψησλ Τιψλ θαη 
Λνηπψλ Δθνδίσλ 

1 κήλαο 

10 
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12 

Δχξεζε θαη 
Δθπαίδεπζε 
Πξνζσπηθνχ 

9 κήλεο 

9FF, 8FF, 7FF, 6FF, 5, 4, 3, 2, 1 

13 
Δλέξγεηεο 

Μάξθεηηλγθ 
8 κήλεο 12, 11FF, 8FF, 7FF, 6FF, 5, 4, 3, 

2, 1 

14 

Σέινο – Έλαξμε 
Λεηηνπξγίαο 

Ξελνδνρεηαθήο 
Μνλάδαο 

0 κήλεο 

13,12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 
1 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, 9.1, παξνπζηάδνληαη νη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ε ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα ζε 

κήλεο θαη νη πξνεγνχκελεο εξγαζίεο πνπ επηβάιιεηαη λα έρνπλ νινθιεξσζεί. ηελ 

ηειεπηαία ζηήιε παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, δειαδή, 

πνηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε κηαο άιιεο θαη πνηεο ζα 

πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ ηαπηφρξνλα. 

Δλαξμε παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο→ χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ππνινγίδεηαη 

φηη ε επηρείξεζε πνπ κειεηάηαη ζα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη ζηα ηέιε ηνπ Απξηιίνπ, 

ην έηνο 2016.  

ην ζεκείν απηφ είλαη ζθφπηκν λα παξαηεζεί ε γξαθηθή παξάζηαζε (ΥΖΜΑ 

9.1) ησλ ζηαδίσλ εθηέιεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ε νπνία απεηθνλίδεη ηε ρξνληθή 

δηάξθεηα θαη ηελ αιιεινπρία ηνπο: 
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Κσδ. ΣΑΓΗΟ 

ΔΣΟ 2014 2015 2016 

ΜΖΝΑ 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

Α 

χζηαζε 
εηαηξείαο θαη 

λνκηθέο 
απαηηήζεηο                                        

Β 

Αλάζεζε 
Μειεηψλ  

                                      

Γ 

Δθπφλεζε 
Μειεηψλ θαη 

Δξγαζίεο 
Μεραληθψλ                                        

Γ 

Τπνβνιή 
Μειεηψλ – 
Δγθξίζεηο - 

Αδεηνδνηήζεηο                                       

Δ 

Κηηξηαθά Έξγα – 
Έξγα Τπνδνκψλ 

– Έξγα 
Πεξηβάιινληνο 

Υψξνπ 
                                      

Σ 

Δγθαηάζηαζε 
Μεραλνινγηθνχ 

Δμνπιηζκνχ 
                                      

Ε 

Πξνκήζεηα 
Ξελνδνρεηαθνχ 

Δμνπιηζκνχ  
                                      

Ζ 

Δγθαηάζηαζε 
Ξελνδνρεηαθνχ 

Δμνπιηζκνχ 

                                      

Θ 

Έξεπλα γηα ηελ 
Πξνκήζεηα 

Πξψησλ Τιψλ 
θαη Λνηπψλ 
Δθνδίσλ                                       

I 

Πξνκήζεηα 
Πξψησλ Τιψλ 

θαη Λνηπψλ 
Δθνδίσλ                                       

K 

Δχξεζε θαη 
Δθπαίδεπζε 
Πξνζσπηθνχ 

                                      

Λ 

Δλέξγεηεο 
Μάξθεηηλγθ 

                                      

ρήκα 9.1: ηάδηα Δθηέιεζεο & Υξόλνο Τινπνίεζεο ηνπ Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ 
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9.5 Δθηίκεζε ηνπ Κόζηνπο Δθηέιεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλεη εθηίκεζε, ζπλνιηθά, ησλ εμφδσλ 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ψζηε λα θαζνξηζζνχλ νη απαηηνχκελνη πφξνη γηα 

ηελ πινπνίεζή ηνπ. Σν θφζηνο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ, θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, ζηνλ πίλαθα 9.2. 

 

Πίλαθαο 9.2: πλνπηηθή Αλάιπζε Κόζηνπο ηεο Δπέλδπζεο 

ΣΟΗΥΔΗΟ ΚΟΣΟΤ 

  

  
ΚΟΣΟ 

  

ΜΔΛΔΣΔ - ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 46.300 € 

ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 
680.000 € 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ & ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
300.000 € 

  

ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΖ 
37.900 € 

ΔΡΓΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ 
47.600 € 

ΤΝΟΛΟ 1.111.800 € 

 

ηνλ πίλαθα 9.2 παξνπζηάδνληαη ηα έμνδα ηα νπνία αθνξνχλ ζηηο επηιέμηκεο 

δαπάλεο ηεο επέλδπζεο, ηηο νπνίεο δχλαηαη λα θαιχςεη ην Πξφγξακκα ρξεκαηνδνηηθήο 

ελίζρπζεο, LEADER, ζην νπνίν έρεη ππαρζεί ην ελ ιφγσ επελδπηηθφ ζρέδην. 

Αλαιπηηθά, ην πξφγξακκα θαιχπηεη, θαηά έλα πνζνζηφ 50%:  

 Σηο δαπάλεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Σα έξγα ππνδνκήο θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

 Σνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. 

 Σηο κειέηεο θαη ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο. 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 9νπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

Διιεληθή (Γηαηξηβέο) 

 Λχηξα Γεσξγία, Μηραήι Υξπζνχια, Ππξεηδή Κσλζηαληίλα, Σειηαθνχ Ηνπιία, 
2013, «Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Catering», εξγαζία γηα ην 
κάζεκα Οηθνλνκνηερληθψλ Μειεηψλ, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, Πεηξαηάο 

 Μίρνπ Μαίξε, 2008, «Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Ξελνδνρεηαθήο 
Μνλάδαο ζηελ Φνιέγαλδξν», Γηπισκαηηθή εξγαζία, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, 
Πεηξαηάο 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 10 

ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ 
ΕΠΕΝΔΤΗ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10: ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ & 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 

10.1 ηόρνη ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλάιπζεο θαη Αμηνιόγεζεο ηεο 

Δπέλδπζεο 

ην παξφλ θεθάιαην επηρεηξείηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. ηφρνο ηεο αλάιπζεο είλαη λα εληνπίζεη ηηο ελδερφκελεο 

αδπλακίεο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ επίπεδν θαη λα εθαξκφζεη ηηο απαξαίηεηεο 

βειηηψζεηο, ψζηε λα αληηζηαζκηζηεί ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο. 

ε πξψηε θάζε ε αλάιπζε απηή πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

εηζξνψλ, θαζψο θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ εθξνψλ πνπ ζπλεπάγνληαη ηεο επέλδπζεο. 

ηε ζπλέρεηα, ε κεηαηξνπή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ ζε παξαγσγηθφ 

ελεξγεηηθφ (ρξεκαηνδφηεζε επέλδπζεο), πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαηάιιειεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο δνκήο, ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα κπνξνχζαλ ηα θεθάιαηα 

λα δηαηεζνχλ. 

ην ηέινο, ε αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο παξέρεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα, ψζηε λα 

δηαπηζησζεί θαηά πφζν ην επελδπηηθφ πξφγξακκα είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά εθηθηφ θαη 

ελαξκνλίδεηαη κε ην ππάξρνλ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ 

πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζεί. Με ηνλ ηξφπν απηφ, εθηηκάηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη πξνζδηνξίδεηαη ε ειθπζηηθφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο 

γηα ηνλ επελδπηή. 

 

10.2 Αλάιπζε πλνιηθνύ Κόζηνπο Δπέλδπζεο 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είλαη 

ζεκαληηθφο, θαζψο θαζνξίδεη ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

επέλδπζεο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο, ινηπφλ, ηεο επέλδπζεο πξνθχπηεη απφ ηελ παξαθάησ 

ζρέζε: 

 

 

ΚΟΣΟ  ΕΠΕΝΔΤΗ = ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ + ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ 
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10.2.1 Πάγην ελεξγεηηθό 

Σν Πάγην Δλεξγεηηθφ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ πάγησλ επελδχζεσλ, 

πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επέλδπζεο ζπκπεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ 

κειεηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο, ην θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ θηηξίσλ, ησλ 

έξγσλ ππνδνκήο, ηεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θη αθφκα ην θφζηνο ηνπ 

κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ. Σν πάγην ελεξγεηηθφ ηεο ππφ κειέηε επέλδπζεο 

δίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 10.1: ύλνιν Κόζηνπο Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ (Πάγην Δλεξγεηηθό) 

ΣΟΗΥΔΗΟ ΚΟΣΟΤ ΚΟΣΟ (ΔΤΡΧ) 

Α. ΠΑΓΗΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ  1.065.500 € 

ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 
680.000 € 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ & ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
300.000 € 

ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΖ 
37.900 € 

ΔΡΓΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ 
47.600 € 

Β. ΠΡΟΠΑΡΑΓΧΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ  46.300 € 

ΜΔΛΔΣΔ - ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 46.300 € 

ΤΝΟΛΟ 1.111.800 € 

 

 

10.2.2 Καζαξό θεθάιαην θίλεζεο 

Σν Κεθάιαην Κίλεζεο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 15% ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ιακβάλεηαη ππφςε ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο 

πνπ αθνξά ζην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

ην έηνο 2016. Πξνθχπηεη, ινηπφλ, φηη ην θεθάιαην θίλεζεο αλέξρεηαη ζηα 49.065 € ή κε 

κηα πξνο ηα επάλσ πξνζέγγηζε ζηα 50.000 €. 

 

 

 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ = 50.000 € 
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10.2.3 πλνιηθό θόζηνο επέλδπζεο 

χκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ πξνεγήζεθαλ, πξνθχπηεη φηη ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ηεο επέλδπζεο (Πάγην Δλεξγεηηθφ + Καζαξφ Κεθάιαην Κίλεζεο) αλέξρεηαη ζε 

1.161.800 € θαη δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 10.2: πλνιηθό Κόζηνο Δπέλδπζεο (Πάγην Δλεξγεηηθό + Καζαξό Κεθάιαην 

Κίλεζεο) 

 ΚΟΣΟ (ΔΤΡΧ)  

ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ  1.111.800 € 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ  50.000 € 

ΤΝΟΛΟ  1.161.800 € 

 

 

10.3 Υξεκαηνδόηεζε ηνπ Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο ζα πξέπεη λα θαιπθζεί απφ ζπγθεθξηκέλεο 

πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. Πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη νη πεγέο απ' φπνπ κία 

επηρείξεζε αληιεί ρξήκαηα θαη κπνξεί λα είλαη άκεζεο (π.ρ. κέηνρνη) ή έκκεζεο (π.ρ. 

ηξάπεδεο, αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ελίζρπζεο).  

ζνλ αθνξά ζην παξφλ επελδπηηθφ πξφγξακκα, νη πεγέο απφ ηηο νπνίεο ζα 

αληιεζνχλ ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα είλαη αθ‟ ελφο νη θνξείο ηεο επέλδπζεο, δειαδή 

ζα ππάξμεη ρξεκαηνδφηεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ απφ ηελ πιεπξά ησλ ηδηνθηεηψλ 

(Ίδηα Κεθάιαηα) θαη αθ‟ εηέξνπ ην ηνπηθφ πξφγξακκα «Πξνζέγγηζε LEADER» 

(Γεκφζηα Γαπάλε), ζην νπνίν ζα εληαρζεί ε επέλδπζε θαη ζα επηδνηεζεί απφ απηφ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ παξφληνο επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

ζε έλα πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζην 50% (Ηδησηηθή πκκεηνρή) ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

ηεο επέλδπζεο, απηή ζα θαιπθζεί απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ δχν αδεξθψλ – 

επελδπηψλ. Σν ππνιεηπφκελν 50% (Γεκφζηα Γαπάλε) ζα θαιπθζεί απφ ην ηνπηθφ 

πξφγξακκα „‟Πξνζέγγηζε LEADER‟‟ Υαιθηδηθήο. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην ηνπηθφ πξφγξακκα δχλαηαη λα 

θαιχςεη ζε πνζνζηφ 50% επί ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο, δαπάλεο πνπ 

αλέξρνληαη ζπλνιηθά κέρξη ζε 750.000 €. 
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ηνλ πίλαθα, 10.3, παξαθάησ, παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην ρξεκαηνδνηηθφ 

ζρήκα ηεο ελ ιφγσ επέλδπζεο. 

 

Πίλαθαο 10.3: Υξεκαηνδνηηθό ρήκα 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 
ΠΟΟ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 
(ΔΤΡΧ) 

ΠΟΟΣΟ 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

% 

Έσο & 750.000 € (επηηξεπόκελν 
όξην) 

750.000 € 100% 

Ίδηα Κεθάιαηα 
375.000 € 50% 

Δπηδόηεζε 
375.000 € 50% 

Τπόινηπν Γαπαλώλ 
411.800 € 100% 

Ίδηα Κεθάιαηα 
411.800 € 100% 

ΤΝΟΛΟ 1.161.800 € 100% 

 

 

10.4 Αλάιπζε πλνιηθνύ Κόζηνπο Παξνρήο Τπεξεζηώλ 

Ζ βησζηκφηεηα, ε επαξθήο ξεπζηφηεηα, ε ηζρπξή αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε 

πςειή απνδνηηθφηεηα απνηεινχλ βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο ππφ κειέηε επηρείξεζεο. ηα 

πιαίζηα απηά, ε αλάιπζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο απνηειεί έλαλ 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπκε ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ππφ 

κειέηε επηρείξεζεο άξα θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Αλ απηφο ν 

έιεγρνο δε δηελεξγεζεί κε ηξφπν νξζφ, ηφηε ελδέρεηαη νη ζπλέπεηεο γηα ηε κειινληηθή 

επηρείξεζε λα είλαη θαηαζηξνθηθέο.     

ην θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ πεξηιακβάλνληαη ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ αγνξά ησλ πξψησλ πιψλ θαη ην θφζηνο ησλ ινηπψλ εθνδίσλ, πνπ αθνξνχλ ζε 

γξαθηθή χιε, δηάθνξα αλαιψζηκα γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θηηξίσλ, ηα έμνδα 

ζπληήξεζεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηα έμνδα θνηλήο σθέιεηαο πνπ 

αθνξνχλ ζε ΓΔΖ, ΟΣΔ θαη λεξφ. Δπηπξφζζεηα, ζην θφζηνο απηφ, ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ηα αζθάιηζηξα, νη δαπάλεο γηα ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη νη ακνηβέο 

ηξίησλ θη αθφκα ηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή ηεο 

επηρείξεζεο. Σέινο, εδψ, θαηαηάζζεηαη θαη ην θφζηνο κειεηψλ θαη ιήςεο ζεκάησλ 
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πνηφηεηαο. Παξαθάησ, ζηνλ πίλαθα 10.5 παξνπζηάδεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαηά ηα πέληε πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο μελνδνρεηαθήο 

κνλάδαο. 

ζνλ αθνξά ζηηο απνζβέζεηο, ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπο είλαη ζηαζεξή, κε 

ηελ έλλνηα φηη νη ηζρχνληεο ζπληειεζηέο απφζβεζεο δηαηεξνχληαη ζηαζεξνί θαη 

ζπγθεθξηκέλα αλέξρνληαη ζε 4% γηα ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, 10% γηα ηνλ 

κεραλνινγηθφ θαη ινηπφ εμνπιηζκφ (πιελ H/Y) θαη ζε 20% γηα εμνπιηζκφ H/Y (θχξηνο 

θαη πεξηθεξεηαθφο). Δπίζεο, αθφκα θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ επνρηαθά, 

φπσο ην ζπγθεθξηκέλν θαηάιπκα (6κελε ιεηηνπξγία), ππνρξενχληαη λα ππνινγίδνπλ 

απνζβέζεηο γηα νιφθιεξν ην έηνο. πλεπψο, απφ ηελ αλάιπζε ησλ εηήζησλ 

απνζβέζεσλ, γηα ηα πέληε πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαιχκαηνο, ζα πξνθχπηεη ην 

ίδην πφζν, γη‟ απηφ θαη ζηελ παξνπζίαζε, παξαθάησ, ζηνλ πίλαθα 10.4 παξαηίζεηαη 

κφλν ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαιχκαηνο. 

 

Πίλαθαο 10.4: Απνζβέζεηο Παγίσλ ηνηρείσλ Δπηρείξεζεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΑΞΗΑ  ΠΟΟΣΟ  ΑΠΟΒΔΖ 

ΠΑΓΗΟΤ ΣΟΗΥΔΗΟΤ ΚΣΖΖ ΑΠΟΒΔΖ 2016 

ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 
680.000 € 4% 27.200 € 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ & ΛΟΗΠΟ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟ 292.000 € 10% 29.200 € 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ H/Y  
8.000 € 20% 1.600 € 

ΤΝΟΛΟ 980.000 €   58.000 € 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ν πίλαθαο 10.5 φπνπ παξνπζηάδεηαη ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο παξαγσγήο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα επηκέξνπο θφζηε πνπ αλαιχζεθαλ 

παξαπάλσ θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, θαζψο θαη ε δηαρξνληθή εμέιημή ηνπ. 
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Πίλαθαο 10.5: ύλνιν Κόζηνπο Παξνρήο Τπεξεζηώλ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΔΣΟ ΔΣΟ ΔΣΟ ΔΣΟ ΔΣΟ 

ΚΟΣΟΤ 2016 2017 2018 2019 2020 

ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ 24.479 € 25.701 € 26.598 € 27.131 € 27.677 € 

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 105.360 € 106.946 € 108.113 € 108.804 € 109.509 € 

ΓΑΠΑΝΔ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ** 

109.060 € 96.460 € 96.460 € 98.389 € 101.341 € 

ΔΞΟΓΑ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ* 24.700 € 11.250 € 11.650 € 11.890 € 12.100 € 

ΓΑΠΑΝΔ ΜΔΛΔΣΖ & 
ΛΖΦΖ ΖΜΑΣΧΝ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

5.500 €         

ΔΣΖΗΔ ΑΠΟΒΔΔΗ 58.000 € 58.000 € 58.000 € 58.000 € 58.000 € 

                      

ΤΝΟΛΟ 327.099 € 298.357 € 300.821 € 304.214 € 308.627 € 

 

* ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπνζεηείηαη θαη ην θφζηνο πξνψζεζεο θαη 

πξνβνιήο ηνπ μελνδνρείνπ πνπ αθνξά ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη 

πξνεγήζεθαλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

** ην έηνο 2016 ππεηζέξρεηαη θαη ην θφζηνο πνπ αθνξά ζην ππεχζπλν γηα ηηο πσιήζεηο θαη ηελ 

πξνψζεζε ηνπ μελνδνρείνπ άηνκν, ην νπνίν εθηειεί εξγαζίεο γηα επηά (7) κήλεο, πξν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ, κε κηζζφ 1.800 € / κήλα. 

 

10.4.1 Τπνινγηζκόο αλαγθώλ ζε θαζαξό θεθάιαην θίλεζεο 

Οη αλάγθεο ηεο κνλάδαο ζε θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο είλαη ηδηαίηεξα 

θαζνξηζηηθέο θαη ζεκαληηθέο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ηφζν θαηά ην 

πξψην, φζν θαη θαηά ηα επφκελα έηε. πλεπψο, δελ αξθεί κνλάρα ε πξφβιεςε γηα ηηο 

αλάγθεο θαζαξνχ θεθαιαίνπ θίλεζεο θαηά ην  πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, 

αιιά πξέπεη λα γίλεη πξφβιεςε γηα φιε ηελ πεληαεηία πνπ εμεηάδεηαη. Πξνθχπηνπλ, 

ινηπφλ, ηα παξαθάησ: 
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Πίλαθαο 10.6: Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ απαηηήζεσλ ζε Κεθάιαην Κίλεζεο 

ΔΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ 

2016 50.000 € 

2017 44.754 € 

2018 45.123 € 

2019 45.632 € 

2020 46.294 € 

 

10.5 Αλάιπζε Λνγηζηηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ρψξα ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ελφο πξνηεηλφκελνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε παξνπζίαζε θάπνησλ βαζηθψλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. πσο είλαη ινηπφλ θαηαλνεηφ, ε ζχληαμε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο, ε νπνία ζα παξνπζηαζηεί παξαθάησ, απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν 

αμηνιφγεζεο θάζε πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο, θαζψο παξέρεη κηα ζαθή εηθφλα ηφζν ηεο 

δνκήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, φζν θαη ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ ηεο κειινληηθήο 

επηρείξεζεο.  

  

10.5.1 Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο 

Ζ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο είλαη ε ινγηζηηθή θαηάζηαζε ε νπνία 

εκθαλίδεη ην απνηέιεζκα ην νπνίν πέηπρε ε νηθνλνκηθή κνλάδα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

πεξηφδνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα ππνινγηζηεί ην θαζαξφ εηζφδεκα ή έιιεηκκα (θέξδνο ή δεκία). Βάζεη ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ, νη πξνβιεπφκελεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο γηα φια ηα 

έηε παξαηίζεληαη παξαθάησ:  
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Πίλαθαο 10.7: Πξνβιεπόκελεο Καηαζηάζεηο Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο 2016-2020 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΔΧ 2016-2020 

Chalkidiki’s 
Flavours Boutique 

Hotel Α.Ε. 

2016 1ε 
Δηαηξηθή 
Υξήζε 

2017 2ε 
Δηαηξηθή 
Υξήζε 

2018 3ε 
Δηαηξηθή 
Υξήζε 

2019 4ε 
Δηαηξηθή 
Υξήζε 

2020 5ε 
Δηαηξηθή 
Υξήζε 

ΠΟΟ € ΠΟΟ € ΠΟΟ € ΠΟΟ € ΠΟΟ € 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ 
(ΠΧΛΖΔΗ) 536.354 € 563.172 € 582.883 € 594.540 € 606.431 € 

ΜΔΗΟΝ           

ΚΟΣΟ ΠΑΡΟΥΖ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ 327.099 € 298.357 € 300.821 € 304.214 € 308.627 € 

ΜΗΚΣΟ ΚΔΡΓΟ 
(ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΠΡΟ ΑΠΟΒΔΔΧΝ 
& ΦΟΡΧΝ) 209.255 € 264.815 € 282.062 € 290.326 € 297.804 € 

ΜΔΗΟΝ           

ΑΠΟΒΔΔΗ 58.000 € 58.000 € 58.000 € 58.000 € 58.000 € 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ 151.255 € 206.815 € 224.062 € 232.326 € 239.804 € 

ΜΔΗΟΝ           

ΦΟΡΟ 
ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

(29%) 43.864 € 59.976 € 64.978 € 67.375 € 69.543 € 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΔΡΓΟ 107.391 € 146.839 € 159.084 € 164.951 € 170.261 € 
 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηελ παξαπάλσ πξνυπνινγηζηηθή θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε ππφ κειέηε επηρείξεζε ζα είλαη ζε 

ζέζε αθ‟ ελφο λα θαιχπηεη ην ιεηηνπξγηθφ ηεο θφζηνο θαη αθ‟ εηέξνπ λα απνθέξεη θέξδε 

ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο. 
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10.6 Υξεκαηννηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δπέλδπζεο 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν 

φζνλ αθνξά ζηε ιήςε απφθαζεο απνδνρήο ή απφξξηςεο ηνπ ππφ κειέηε επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ. 

Παξαθάησ, ρξεζηκνπνηνχληαη νξηζκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο κέζνδνη 

αμηνιφγεζεο επελδχζεσλ ψζηε λα θαηαζηεί ζαθέο εάλ πξέπεη νη θνξείο ηεο επέλδπζεο 

λα ηελ απνδερηνχλ θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πινπνίεζή ηεο ή λα ηελ απνξξίςνπλ 

πξνο ην παξφλ. 

 

10.6.1 Μέζνδνο Δπαλείζπξαμεο ηνπ Κόζηνπο Δπέλδπζεο (ΔΚΔ) 

Ζ κέζνδνο Δπαλείζπξαμεο ηνπ Κφζηνπο Δπέλδπζεο, γλσζηή θαη σο Payback 

Period Method, δίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα επαλεηζπξαρζεί ην 

θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο επέλδπζεο κέζσ ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο. 

Οπζηαζηηθά, κε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν πξνζδηνξίδεηαη ε ηαρχηεηα επαλείζπξαμεο ηνπ 

θφζηνπο ηεο επέλδπζεο κε κνλάδα κέηξεζεο ην εκεξνινγηαθφ έηνο θαη ζπληζηά ε 

κέζνδνο απηή ηθαλνπνηεηηθφ κέηξν ηνπ βαζκνχ ξεπζηφηεηαο ηεο επέλδπζεο.  

Χο Καζαξή Σακεηαθή Ρνή (ΚΣΡ) ηεο επέλδπζεο γηα θαζέλα εμεηαδφκελν 

εκεξνινγηαθφ έηνο νξίδεηαη: 

 

ΚΣΡ = Σακεηαθέο Δηζξνέο – Σακεηαθέο Δθξνέο ή 

ΚΣΡ = Καζαξά Κέξδε + Απνζβέζεηο 

 

ζνλ αθνξά ζηηο Σακεηαθέο Δηζξνέο, ζε απηέο πεξηιακβάλνληαη ηα νηθνλνκηθά 

νθέιε πνπ πξνζδνθφληαη απφ ηελ επέλδπζε κέζσ ησλ πσιήζεσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

παθέηνπ, ελψ ζηηο Σακεηαθέο Δθξνέο πεξηιακβάλεηαη θάζε ηακεηαθή εθξνή πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.  

Παξαθάησ, παξαηίζεληαη νη πίλαθεο ππνινγηζκνχ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ θαη ησλ 

θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ππφ κειέηε επέλδπζεο, φπσο πξνβιέπεηαη φηη ζα 

δηακνξθσζνχλ ζηε δηάξθεηα ησλ δέθα, αληί ησλ πέληε, πξψησλ εηψλ ιεηηνπξγίαο ηεο, 

θαζψο νη εθηηκήζεηο γηα ηα πέληε κφλν πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρεηαθνχ 

θαηαιχκαηνο δελ επαξθνχλ ψζηε απηφ λα αμηνινγεζεί νξζψο. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη 
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αλαγθαίν λα γίλνπλ εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία ηεο επέλδπζεο θαη γηα 

άιια πέληε ρξφληα (2021 – 2025). 

Καηά ηα επφκελα πέληε έηε ζεσξείηαη φηη ζηαζεξνπνηείηαη ε πνξεία ηεο 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο θαη ππνινγίδεηαη κία αχμεζε ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο θαηά 

4% γηα θαζέλα απφ ηα έηε 2021 θαη 2022, ελψ γηα ηα επφκελα ηξία ρξφληα, 2023, 2024 

θαη 2025, πξνβιέπεηαη κία αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 5% γηα έθαζην έηνο. 

Λφγσ ηεο αχμεζεο ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πσιήζεηο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ, επεξεάδνληαη ηα έμνδα ηνπ Μάξθεηηλγθ, ην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο, 

ην θφζηνο πνπ αθνξά ζηελ θαζαξηφηεηα θαη ζπληήξεζε, θαζψο θαη ην θφζηνο ηεο 

γξαθηθήο χιεο θαη ησλ εληχπσλ, πάληα θαηά ηα ίδηα πνζνζηά, φπσο παξαπάλσ. 

Δπίζεο, ε αλνδηθή πνξεία πνπ αθνινπζνχλ νη δηαλπθηεξεχζεηο, θαηά ηελ ίδηα 

ινγηθή, φπσο έρεη αλαιπζεί παξαπάλσ, επεξεάδεη ην θφζηνο ηφζν ησλ πξψησλ πιψλ, 

φζν θαη ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ ηκαηηζκνχ. Δλψ, ηα ινηπά γεληθά έμνδα δηαηεξνχληαη 

ζηαζεξά. 

Σέινο, νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο ζεκεηψλνπλ 

αχμεζε θαηά έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 2% γηα θαζέλα έηνο, 2021 θαη 2022, ελψ γηα 

ηα επφκελα ηξία δηαηεξνχληαη ζηαζεξέο. 

Οη πίλαθεο Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ πνπ αθνξνχλ ζηα έζνδα, ζην ζχλνιν ηνπ θφζηνπο 

παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2021 

έσο θαη 2025 παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα. 

Πίλαθαο 10.8: Τπνινγηζκόο ησλ Καζαξώλ Κεξδώλ ηνπ Ξελνδνρείνπ 

ΔΣΟ 
ΠΧΛΖΔΗ  

(€) 

ΚΟΣΟ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  

(€) 

ΚΔΡΓΖ 
ΠΡΟ 

ΦΟΡΧΝ 
(€) ΦΟΡΟ (€) 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΚΔΡΓΖ (€) 

2016 536.354 327.099 151.255 43.864 107.391 

2017 563.172 298.357 206.815 59.976 146.839 

2018 582.883 300.821 224.062 64.978 159.084 

2019 594.540 304.214 232.326 67.375 164.951 

2020 606.431 308.627 239.804 69.543 170.261 

2021 630.688 312.109 262.179 76.032 186.147 

2022 655.916 317.331 282.185 81.834 200.351 

2023 688.712 321.424 310.888 90.158 220.730 

2024 723.148 325.725 341.023 98.897 242.126 

2025 759.305 330.240 372.665 108.073 264.592 

 



183 

ηνλ πίλαθα, παξαθάησ, 10.9 παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ Καζαξψλ 

Σακεηαθψλ Ρνψλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο θαηά ηα δέθα πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο. 

χκθσλα κε ηε ζηήιε ηεο αζξνηζηηθήο θαζαξήο ηακεηαθήο ξνήο, ε επαλείζπξαμε ηνπ 

θεθαιαίνπ ησλ 1.161.800 €, δειαδή ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ κεηφρσλ, ηεο 

επηρνξήγεζεο θαη ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηαμχ ησλ εηψλ 2020 

θαη 2021, πέκπηεο θαη έθηεο ζεδφλ ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ. Γειαδή, ε πεξίνδνο 

επαλάθηεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο ηνπνζεηείηαη ζε ηέζζεξα (4) έηε θαη έμη (6) 

κήλεο. Ο ρξφλνο απηφο αληηπξνζσπεχεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ρξεηαζηεί ε 

επέλδπζε γηα λα απνζβέζεη πιήξσο ην αξρηθφ θφζηνο ηεο. Ζ ηαρχηεηα απφζβεζεο ηεο 

επέλδπζεο ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή θαη θαηά ζπλέπεηα δελ αληηκεησπίδεη κεγάιν 

θίλδπλν.  

 

Πίλαθαο 10.9: Τπνινγηζκόο Καζαξώλ Σακεηαθώλ Ρνώλ ηεο επηρείξεζεο 

ΔΣΟ ΚΑΘΑΡΑ 
ΚΔΡΓΖ (€) 

ΔΣΖΗΑ 
ΑΠΟΒΔΖ 

(€) 

ΚΣΡ (€) ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ ΚΣΡ (€) 

2016 107.391 58.000 165.391 165.391 

2017 146.839 58.000 204.839 370.230 

2018 159.084 58.000 217.084 587.314 

2019 164.951 58.000 222.951 810.265 

2020 170.261 58.000 228.261 1.038.526 

2021 186.147 56.400 242.547 1.281.073 

2022 200.351 56.400 256.751 1.537.824 

2023 220.730 56.400 277.130 1.814.954 

2024 242.126 56.400 298.526 2.113.480 

2025 264.592 56.400 320.992 2.434.472 

 

 

10.6.2 Μέζνδνο Απινύ πληειεζηή Απόδνζεο Κεθαιαίνπ (ΑΑ) 

Ο Απιφο πληειεζηήο Απφδνζεο εθθξάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ εηήζηνπ 

θαζαξνχ θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο – κεηά ηηο απνζβέζεηο θαη ηνπο θφξνπο – πξνο ην 

επελδπφκελν θεθάιαην. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επέλδπζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν παξαθάησ 

ζπληειεζηήο απφδνζεο: 

1) Ο ζπληειεζηήο γηα ηελ απφδνζε επί ηνπ επελδπφκελνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. 



184 

 

Γηα ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχεη: 

ΑΑΜ (%) ή Re = Καζαξό Κέξδνο * 100 / Μεηνρηθό Κεθάιαην 

 

Πίλαθαο 10.10: Τπνινγηζκόο Απιώλ πληειεζηώλ Απόδνζεο Κεθαιαίνπ 

ΔΣΟ 2016 2017 2018 2019 2020 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΚΔΡΓΟ 

107.391 € 146.839 € 159.084 € 164.951 € 170.261 € 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
ΥΡΖΜΑΣΟ-
ΓΟΣΖΔΧ 

(€) 

1.161.800 

ΑΑΜ(%) ή 
Re 

9,24% 12,64% 13,69% 14,20% 14,65% 

 

πσο γίλεηαη θαλεξφ ν εηήζηνο ξπζκφο απφδνζεο ηεο επέλδπζεο είλαη βεβαίσο 

κεγαιχηεξνο απφ ην ηξέρνλ ηξαπεδηθφ επηηφθην (πεξίπνπ 6,5%), ρσξίο φκσο λα 

εκθαλίδεη ζεκαληηθέο, πξνο ηα επάλσ, απνθιίζεηο απφ απηφ. Γηα ην ιφγν απηφ, δελ 

θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθφο θαη ελέρεη θηλδχλνπο γηα ηελ ππφ κειέηε επέλδπζε. 

 

10.6.3 Μέζνδνο Καζαξήο Παξνύζαο Αμίαο (Net Present Value Method) 

Ζ Μέζνδνο ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο ζπληζηά κηα αμηφπηζηε κέζνδν 

αμηνιφγεζεο ηεο επέλδπζεο. Σα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδνο έλαληη ηεο Μεζφδνπ Δπαλείζπξαμεο ηνπ Κφζηνπο ηεο Δπέλδπζεο αθνξνχλ 

ζην γεγνλφο φηη ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο, ην θφζηνο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνλ θίλδπλν. 

Γεληθά, νη κέζνδνη πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ 

θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη πεξηζζφηεξνο αληηθεηκεληθέο ζε φ, ηη αθνξά ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ δηφηη ιακβάλνπλ ππφςε ηφζν ην κέγεζνο, φζν 

θαη ηνλ ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ πξνζδνθφληαη ζε 

θάζε πεξίνδν δσήο ηεο επέλδπζεο. 

ηαλ ε ΚΠΑ, ε νπνία εθθξάδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ παξνπζψλ αμηψλ φισλ 

ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ κείνλ ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο, είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε 



185 

κε κεδέλ ή κεγαιχηεξε ηνπ κεδελφο, ηφηε ε πξφηαζε ηεο επέλδπζεο θξίλεηαη 

σο ζεηηθή θαη γίλεηαη απνδεθηή. Θα ππνινγηζηεί πξνεμνθιψληαο φιεο ηηο κειινληηθέο 

θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο ηεο επέλδπζεο γηα θάζε έηνο μερσξηζηά, ρξεζηκνπνηψληαο 

ζπγθεθξηκέλν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. 

Χο ζπληειεζηήο πξνεμφθιεζεο ζεσξείηαη έλαο ζπληειεζηήο πνπ λα έρεη 

απφδνζε ηνπιάρηζηνλ κεγαιχηεξε απφ ην ηξέρνλ ηξαπεδηθφ επηηφθην. 

χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, φιεο νη θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο 

πξνεμνθινχληαη ζην παξφλ θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ΚΠΑ ηζρχεη ν αθφινπζνο 

ηχπνο: 

 

ΚΠΑ = ∑λ
(Σ = 1) [ΚΣΡΣ / (1 +θ)Σ] - ΚΔ 

 

πνπ ΚΠΑ = Καζαξή Παξνχζα Αμία. 

ΚΣΡΣ = Καζαξή Σακεηαθή Ρνή ζηελ πεξίνδν Σ. 

ΚΔ = Κφζηνο Δπέλδπζεο. 

θ = Μέζν ζηαζκηθφ Κφζηνο Κεθαιαίνπ. 

λ = Αξηζκφο Πεξηφδσλ. 

 

Παξφια απηά γηα ηελ πεξίπησζε άληζσλ κειινληηθψλ ξνψλ, φπσο ζπκβαίλεη 

εδψ, ε εμίζσζε ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο κπνξεί λα δηαηππσζεί σο: 

 

ΚΠΑ = ∑ [ΚΣΡΣ (ΠΑθ,λ)] - ΚΔ 

 

πνπ ν ζπληειεζηήο ΠΑθ,λ αληηπξνζσπεχεη ηνλ ζπληειεζηή παξνχζαο αμίαο, ν 

νπνίνο πξνθχπηεη απφ εηδηθνχο πίλαθεο θαη δίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

 

ΠΑθ,λ = 1 / (1 + θ)λ 
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Αθνχ ιάβνπκε ππφςε φ, ηη εηπψζεθε παξαπάλσ, πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο 

φπνπ ππνινγίδεηαη ε Καζαξή Παξνχζα Αμία θαη ρξεζηκνπνηείηαη ν αλακελφκελνο 

ζπληειεζηήο πξνεμφθιεζεο, ν νπνίνο ηζνχηαη κε θ = 12 %, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

 

Πίλαθαο 10.11: Τπνινγηζκόο Καζαξήο Παξνύζαο Αμίαο 

ΔΣΟ 

ΚΣΡ  ΠΑ 12%,λ 
ΚΑΘΑΡΖ 

ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ 

(1) (2) (1) x (2) 

2016 165.391 € 0,893 147.694 € 

2017 204.839 € 0,797 163.257 € 

2018 217.084 € 0,712 154.564 € 

2019 222.951 € 0,636 141.797 € 

2020 228.261 € 0,567 129.424 € 

2021 242.547 € 0,507 122.971 € 

2022 256.751 € 0,452 116.051 € 

2023 277.130 € 0,404 111.961 € 

2024 298.526 € 0,361 107.768 € 

2025 320.992 € 0,322 103.359 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ 1.298.846 € 

ΚΠΑ = 1.298.846 (ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΑ) – 1.161.800 (ΚΔ) = 137.046 > 0 

 

Πξνθχπηεη φηη ΚΠΑ = 1.298.846 (ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΑ) – 1.161.800 (ΚΔ) = 137.046 

> 0, άξα ε απνδνηηθφηεηα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο επηρείξεζεο εκθαλίδεηαη πςειφηεξε 

απφ ηελ ειάρηζηε απνδεθηή απφδνζε, πνπ ηζνχηαη κε 12% θη επνκέλσο ην παξφλ 

ζρέδην κνηάδεη ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ θαη άξα ίζσο πξέπεη ε επέλδπζε λα γίλεη απνδεθηή, 

παξά ην φηη εμεηάδεηαη ε επφκελε δεθαεηία, γεγνλφο πνπ εηζάγεη πνιινχο αζηάζκεηνπο 

παξάγνληεο θαη παξακέηξνπο, πνπ πξνβιέπνληαη κε κηθξφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο ζε 

ζρέζε κε ηελ επφκελε πεληαεηία. 
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10.6.4 Μέζνδνο Δζσηεξηθνύ πληειεζηή Απόδνζεο (ΔΑ) 

Ο  Δζσηεξηθφο πληειεζηήο Απφδνζεο (internal rate of return) εθθξάδεη ην 

επηηφθην ζην νπνίν κεδελίδεηαη ε θαζαξή παξνχζα αμία. πγθεθξηκέλα, ε κέζνδνο 

αμηνιφγεζεο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηνλ IRR αλαθέξεηαη ζην επηηφθην εθείλν ζην νπνίν ε 

παξνχζα αμία ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο επηρείξεζεο ηζνχηαη κε ηελ παξνχζα αμία ησλ 

ηακεηαθψλ εθξνψλ ηεο. ηε καζεκαηηθή ηνπ απφδνζε ηζρχεη ν παξαθάησ ηχπνο: 

 

ΚΠΑ =  [ΚΣΡΣ (ΠΑθ,λ)] - ΚΔ = 0  ή   [ΚΣΡΣ (ΠΑθ,λ)] = ΚΔ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ν IRR αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 

1. Τπνινγίδνληαη νη ζρεηηθέο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο ηεο 

επηρείξεζεο. 

2. Γίλεηαη ε πξνεμφθιεζε ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζην 

παξφλ, φρη κφλν κε ην πξναλαθεξζέλ επηηφθην ηεο αγνξάο θεθαιαίσλ (12%), 

αιιά θαη κε άιια επηηφθηα (έλα πςειφ θαη έλα ρακειφ, IRR1 – IRR2). 

3. Δληνπίδεηαη ν αθξηβήο εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο απφδνζεο βάζεη 

ηνπ αθφινπζνπ ηχπνπ: 

 

                        IRR = IRR1 + [ΘΚΠΑ * (IRR2 - IRR1) / ΘΚΠΑ + ΑΚΠΑ] 

 

πνπ:   

ΘΚΠΑ = ε ζεηηθή ΚΠΑ (ζην ρακειφηεξν επηηφθην πξνεμφθιεζεο). 

ΑΚΠΑ = ε αξλεηηθή ΚΠΑ (ζην πςειφηεξν επηηφθην πξνεμφθιεζεο). 

Ζ Καζαξή Παξνχζα Αμία κε ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 15% 

είλαη αξλεηηθή, ελψ κε ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο 14% δίλεη ζεηηθφ απνηέιεζκα. 

Δπνκέλσο, ν Δζσηεξηθφο πληειεζηήο Απφδνζεο πνπ εμηζψλεη ηελ παξνχζα αμία ησλ 

ηακεηαθψλ εηζξνψλ ηεο επηρείξεζεο κε ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ 

ηηκψλ 14% θαη 15%. 

Βάζεη φισλ ησλ παξαπάλσ θαηαζθεπάδεηαη ν αθφινπζνο πίλαθαο εθηίκεζεο 

ηνπ IRR: 

 



188 

Πίλαθαο 10.12: Τπνινγηζκόο Παξνύζαο Αμίαο 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ 

ΔΣΟ 

ΚΣΡ  ΠΑ 14%,λ  ΠΑ 15%, λ 

(3) 
ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ 

(1) x (2) 
ΠΑΡΟΤΑ 

ΑΞΗΑ (1) x (3) (1) (2) 

2016 165.391 € 0,877 0,87 145.048 € 143.890 € 

2017 204.839 € 0,769 0,756 157.521 € 154.858 € 

2018 217.084 € 0,675 0,657 146.532 € 142.624 € 

2019 222.951 € 0,592 0,572 131.987 € 127.528 € 

2020 228.261 € 0,519 0,497 118.467 € 113.446 € 

2021 204.839 € 0,456 0,432 110.601 € 104.780 € 

2022 217.084 € 0,4 0,376 102.700 € 96.538 € 

2023 222.951 € 0,351 0,327 97.273 € 90.622 € 

2024 228.261 € 0,308 0,284 91.946 € 84.781 € 

2025 204.839 € 0,27 0,247 86.668 € 79.285 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ 1.188.743 € 1.138.352 € 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία έρνπκε: 

IRR1 = 14%   ΚΠΑ = 1.188.743 – 1.161.800 = 26.943 € 

ΘΚΠΑ = 26.943 

IRR2 = 15%   ΚΠΑ = 1.138.352 – 1.161.800 = - 23.448 €  

ΑΚΠΑ = - 23.448 

Άξα 

IRR = 14% + [26.943 * (15%-14%) / (26.943+23.448)] = 

 = 14% + (26.943 * 1% / 50.391) =  

 = 14% + (26.943% / 50.391) = 

 = 14,53 % 

πλεπψο, ην επηηφθην ηεο ηάμεο ηνπ 14,53% αληηπξνζσπεχεη ην πςειφηεξν 

επηηφθην πνπ ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη ν επελδπηήο, ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο 

απψιεηαο ησλ επελδπφκελσλ θεθαιαίσλ. Βάζεη απηνχ, ν αληίζηνηρνο εζσηεξηθφο 

ζπληειεζηήο απφδνζεο θαίλεηαη αηζηφδνμνο, ηδηαίηεξα δε αλ ιεθζεί ππφςε φηη ηα 

ζεκεξηλά επηηφθηα δαλεηζκνχ είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 6,5%.χκθσλα, ινηπφλ, κε ην 

θξηηήξην απηφ, ε πξνηεηλφκελε επέλδπζε κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή. 
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10.7 Υξεκαηννηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε ζε πλζήθεο Αβεβαηόηεηαο 

  

10.7.1 Αλάιπζε Νεθξνύ εκείνπ 

ρεηηθά κε ην «Νεθξφ εκείν» ή αιιηψο Break – Even Point, απηφ νξίδεηαη σο ην 

ζεκείν φπνπ ηα ζπλνιηθά έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πσιήζεηο ηζνχληαη κε ην 

πξνβιεπφκελν ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο. Δπηπξφζζεηα, ην «Νεθξφ εκείν» είλαη 

δπλαηφ λα νξίδεηαη απφ ην χςνο ησλ θπζηθψλ παξαγφκελσλ κνλάδσλ ή απφ ην 

επίπεδν ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο δπλακηθφηεηαο, ζην νπνίν ηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο 

ηζνχληαη κε ην θφζηνο ηεο παξαγσγήο ή ιεηηνπξγίαο. ην Νεθξφ εκείν ινηπφλ ηζρχνπλ 

ηα εμήο: 

 

Έζνδα Πσιήζεσλ = Κόζηνο Λεηηνπξγίαο 

Έζνδα Πσιήζεσλ = Όγθνο Πσιήζεσλ * Σηκή Σνπξηζηηθνύ Παθέηνπ / 

δεπγάξη  

Κόζηνο Λεηηνπξγίαο = ηαζεξά Έμνδα + Μεηαβιεηά Έμνδα  

 

Σν λεθξφ, ινηπφλ, ζεκείν γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε είλαη εθείλν ην ζεκείν 

θαηά ην νπνίν ζα επηηεπρζεί ε θάιπςε ησλ ζηαζεξψλ εμφδσλ απφ ηα έζνδα πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ πψιεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ. 

 

Λακβάλνληαο, ινηπφλ, ππφςε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, πξνθχπηνπλ: 

y = η * x θαη y = ζ + κ * x 

η * x = ζ + κ * x  x = ζ / η – κ 

πνπ, x = ν φγθνο ησλ πσιήζεσλ, 

           y = ε αμία ησλ πσιήζεσλ, 

           η = ε ηηκή αλά κνλάδα, 

           κ = ηα κεηαβιεηά έμνδα αλά κνλάδα, 

           ζ = ηα ζηαζεξά έμνδα. 
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ην ζεκείν απηφ παξαηίζεηαη έλαο πίλαθαο ζηνλ νπνίν απεηθνλίδεηαη ν 

θαηακεξηζκφο κεηαμχ ζηαζεξψλ θαη κεηαβιεηψλ εμφδσλ γηα ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο 

ηεο εηαηξείαο: 

 

Πίλαθαο 10.13: Καηακεξηζκόο ηαζεξώλ θαη Μεηαβιεηώλ Γαπαλώλ θαηά ην πξώην έηνο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟΤ 
ΣΑΘΔΡΑ   ΔΞΟΓΑ 

(€) 
ΜΔΣΑΒΛΖΣΑ ΔΞΟΓΑ 

(€) 

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 14.000 10.700 

ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ  24.479 

ΤΝΣΖΡΖΖ - ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 2.000 8.727 

ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ  2.682 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  16.091 

ΑΦΑΛΗΣΡΑ 1.000  

ΑΜΟΗΒΔ ΣΡΗΣΧΝ 70.200  

ΣΖΛΔΦΧΝΟ 2.400  

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΗΜΑΣΗΜΟΤ  2.260 

ΛΖΦΖ ΖΜΑΣΧΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 5.500  

ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 109.060  

ΔΣΖΗΔ ΑΠΟΒΔΔΗ 58.000  

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ 262.160 64.939 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 327.099 

 

Βάζεη ινηπφλ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, ν φγθνο ησλ πσιήζεσλ, πνπ 

αληηζηνηρεί ζε δηαλπθηεξεχζεηο, ηεο ππφ κειέηε επέλδπζεο, θαηά ην πξψην έηνο 

ιεηηνπξγίαο ηεο, ζην «Νεθξφ εκείν» δηακνξθψλεηαη φπσο παξαθάησ. 

Με δεδνκέλν φηη ηα ζηαζεξά έμνδα ηζνχληαη κε ζ = 262.160 €, ε κέζε ηηκή αλά 

δηαλπθηέξεπζε πξνθχπηεη σο ην απνηέιεζκα ησλ εζφδσλ (536.354 €) γηα ηε ζεδφλ 

2016 πξνο ην ζχλνιν ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ (1.883) θαη ηζνχηαη κε η = 285 € (536.354 / 



191 

1.883) θαη ηα κεηαβιεηά έμνδα αλά δηαλπθηέξεπζε αλέξρνληαη ζε κ = 34,49 € 

(64.939 / 1.883), πξνθχπηεη φηη: 

x = ζ / η – κ = 262.160 / 285 – 34,49 = 1.047 δηαλπθηεξεύζεηο πεξίπνπ, πνπ 

θαηά πξνζέγγηζε αληηζηνηρνύλ ζε 56% (55,6%) πιεξόηεηα. 

 

Αθνινχζσο, ηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ ζην «Νεθξφ 

εκείν» δηακνξθψλνληαη παξαθάησ σο: 

 

y = η * x = 285 * 1.047 = 298.395 € 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ε γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ «Νεθξνχ εκείνπ», φπσο 

απηφ δηακνξθψλεηαη γηα ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο: 

Απεηθόληζε Νεθξνύ εκείνπ
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              ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 10.1: Απεηθόληζε Νεθξνύ εκείνπ 
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10.7.2 Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο 

Ζ Αλάιπζε ηεο Δπαηζζεζίαο ηνπ ππφ κειέηε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θξίλεηαη 

ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή, θαζψο ζπκβάιιεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ππεηζέξρνληαη ζηε κειέηε ηεο επέλδπζεο, ελέρνπλ έλαλ νξηζκέλν βαζκφ αβεβαηφηεηαο 

θαη θαη‟ επέθηαζε θηλδχλνπο πνπ δχλαληαη λα επεξεάζνπλ αθφκα θαη ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή εθηθηφηεηα, είηε ζεηηθά, είηε αξλεηηθά, ηνπ ππφ κειέηε ζρεδίνπ.  

ην ζπγθεθξηκέλν επελδπηηθφ ζρέδην, φπνπ κειεηάηαη ε θαηαζθεπή ελφο 

Boutique Ξελνδνρείνπ Γαζηξνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο, ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο, πνπ 

αθνξά ζηα ίδηα θεθάιαηα ησλ ηδηνθηεηψλ, αλέξρεηαη ζην 1.161.800 €, ελψ ηα έζνδα 

απφ ηηο πσιήζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηηο 536.354 € γηα ην 

πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο κέρξη ηηο 759.305 € γηα ην έηνο 2025.  

Μεηαβάιινληαο κία απφ ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο θαηά έλα πνζνζηφ, είηε ηα 

έζνδα, ηα πξνεξρφκελα απφ ηηο πσιήζεηο ηνπ παθέηνπ, είηε ην θφζηνο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ, δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη εθηθηφ λα επεξεαζηεί ε ΚΠΑ, ην απνηέιεζκα ηεο 

νπνίαο παξαπάλσ θαζηζηά αηζηφδνμε έσο θαη ειθπζηηθή ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

πγθεθξηκέλα, ζε πξψηε θάζε κειεηάηαη ε επίδξαζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηεο ππφ κειέηε μελνδνρεηαθήο κνλάδαο θαηά + 5% θαη - 5% ζην απνηέιεζκα 

ηεο ΚΠΑ, ε νπνία επεξεάδεη άκεζα ηελ απφθαζε ηεο απνδνρήο ή απφξξηςεο ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, δηαηεξψληαο ζηαζεξφ ην θφζηνο επέλδπζεο. 

πσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, κηα κεηαβνιή ζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο, ζα επηθέξεη 

αλάινγε κεηαβνιή ζην ζχλνιν ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ αλά ζεδφλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζα 

επεξεαζηνχλ ηα κεηαβιεηά έμνδα. 

Σειηθά, γηα κία κεηαβνιή ηεο ηάμεσο ηνπ + 5% πξνθχπηεη ην εμήο απνηέιεζκα, 

φπσο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ, ζηνλ πίλαθα 10.14. 
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ΠΗΝΑΚΑ 10.14: Τπνινγηζκόο ΚΠΑ γηα κεηαβνιή ησλ πσιήζεσλ θαηά + 5% 

ΔΣΟ 

ΚΣΡ  ΠΑ 12%,λ 
ΚΑΘΑΡΖ 

ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ 

(1) (2) (1) x (2) 

2016 182.048 € 0,893 162.569 € 

2017 222.323 € 0,797 177.191 € 

2018 235.189 € 0,712 167.455 € 

2019 241.426 € 0,636 153.547 € 

2020 247.086 € 0,567 140.098 € 

2021 262.139 € 0,507 132.904 € 

2022 277.130 € 0,452 125.263 € 

2023 319.826 € 0,404 129.210 € 

2024 320.992 € 0,361 115.878 € 

2025 344.585 € 0,322 110.956 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ 1.415.071 € 

ΚΠΑ = 1.415.071 (ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΑ) – 1.161.800 (ΚΔ) = 253.271 > 0 

 

ΠΗΝΑΚΑ 10.15: Τπνινγηζκόο ΚΠΑ γηα κεηαβνιή ησλ πσιήζεσλ θαηά - 5% 

ΔΣΟ 

ΚΣΡ  ΠΑ 12%,λ 
ΚΑΘΑΡΖ 

ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ 

(1) (2) (1) x (2) 

2016 148.707 € 0,893 132.795 € 

2017 187.334 € 0,797 149.305 € 

2018 198.966 € 0,712 141.664 € 

2019 204.477 € 0,636 130.047 € 

2020 209.395 € 0,567 118.727 € 

2021 222.956 € 0,507 113.039 € 

2022 236.372 € 0,452 106.840 € 

2023 255.735 € 0,404 103.317 € 

2024 276.061 € 0,361   99.658 € 

2025 297.399 € 0,322   95.762 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ 1.191.154 € 

ΚΠΑ = 1.191.154 (ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΑ) – 1.161.800 (ΚΔ) = 29.354 > 0 

 

Με βάζε, ινηπφλ, ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 10.14 

θαη 10.15, παξαπάλσ, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη κηα πνζνζηηαία κεηαβνιή ησλ εζφδσλ πνπ 

ζα απνθέξεη ην θαηάιπκα ηεο ηάμεσο ηνπ 5%, είηε πξνο ηα πάλσ, είηε πξνο ηα θάησ, 
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είλαη ηθαλή λα επηθέξεη κία αληίζηνηρε αιιά πνιχ κεγαιχηεξε πνζνζηηαία 

κεηαβνιή ζηελ ΚΠΑ. Μάιηζηα, φπσο εθκαηεχεηαη απφ ηνλ πίλαθα 10.15, κία κείσζε 

ησλ πσιήζεσλ κεγαιχηεξε απφ 5% είλαη δπλαηφ λα νδεγήζεη ζε αξλεηηθή ΚΠΑ. 

Άξα, ινηπφλ, απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο, ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ πψιεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ θαη ησλ κεηαβιεηψλ 

εμφδσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο πσιήζεηο, δηφηη κηα κηθξή κεηαβνιή κπνξεί λα 

απμήζεη ηνλ θίλδπλν θαη λα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απφθαζε ηεο απνδνρήο ή 

απφξξηςεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

ε δεχηεξε θάζε, απηφ πνπ εμεηάδεηαη είλαη ε κεηαβνιή ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο 

θαηά έλα πνζνζηφ  θαη πψο απηή επηδξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο θαη θαη‟ 

επέθηαζε ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο σο βηψζηκεο ή κε. Με δεδνκέλν, ινηπφλ, φηη ηα 

έζνδα δε κεηαβάιινληαη, πθίζηαηαη ην θφζηνο επέλδπζεο κία κεηαβνιή ηεο ηάμεσο ηνπ 

+ 5% αξρηθά θαη ηνπ – 5% ζηε ζπλέρεηα θαη αλέξρεηαη ζηα 1.217.390 € θαη ζηα 

1.106.210 €, αληηζηνίρσο. Θεσξψληαο φηη κεηαβάιινληαη νκνηφκνξθα ηα ζηνηρεία πνπ 

ππεηζέξρνληαη ζην θφζηνο επέλδπζεο, απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα κεηαβιεζνχλ 

θαη νη απνζβέζεηο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο ηηκέο ησλ ΚΣΡ. Έηζη, πξνθχπηνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ΚΠΑ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 10.16 θαη 10.17, 

παξαθάησ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 10.16: Τπνινγηζκόο ΚΠΑ γηα κεηαβνιή ηνπ θόζηνπο επέλδπζεο θαηά + 5% 

ΔΣΟ 

ΚΣΡ  ΠΑ 12%,λ 
ΚΑΘΑΡΖ 

ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ 

(1) (2) (1) x (2) 

2016 164.190 € 0,893 146.622 € 

2017 203.637 € 0,797 162.299 € 

2018 215.883 € 0,712 153.709 € 

2019 221.750 € 0,636 141.033 € 

2020 227.060 € 0,567 128.743 € 

2021 241.346 € 0,507 122.362 € 

2022 255.550 € 0,452 115.509 € 

2023 275.929 € 0,404 111.475 € 

2024 297.325 € 0,361  107.334 € 

2025 319.791 € 0,322  102.973 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ 1.292.059 € 

ΚΠΑ = 1.292.059 (ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΑ) – 1.217.390 (ΚΔ) = 74.669 > 0 
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ΠΗΝΑΚΑ 10.17: Τπνινγηζκόο ΚΠΑ γηα κεηαβνιή ηνπ θόζηνπο επέλδπζεο θαηά - 5% 

ΔΣΟ 

ΚΣΡ  ΠΑ 12%,λ 
ΚΑΘΑΡΖ 

ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ 

(1) (2) (1) x (2) 

2016 166.592 € 0,893 148.767 € 

2017 206.040 € 0,797 164.214 € 

2018 218.285 € 0,712 155.419 € 

2019 224.153 € 0,636 142.561 € 

2020 229.462 € 0,567 130.105 € 

2021 243.748 € 0,507 123.580 € 

2022 257.953 € 0,452 116.595 € 

2023 278.332 € 0,404 112.446 € 

2024 299.728 € 0,361  108.202 € 

2025 322.193 € 0,322  103.746 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ 1.305.635 € 

ΚΠΑ = 1.305.635 (ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΑ) – 1.106.210 (ΚΔ) = 199.425 > 0 

 

πσο γίλεηαη θαλεξφ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ θφζηνπο 

επέλδπζεο θαηά έλα κηθξφ πνζνζηφ επεξεάδεηαη θαηά έλα κεγαιχηεξν θαη 

κεηαβάιιεηαη ε ΚΠΑ. ηελ πεξίπησζε αλφδνπ ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο, ε ΚΠΑ 

κεηαβάιιεηαη αθνινπζψληαο θζίλνπζα πνξεία, θαζηζηψληαο νινέλα θαη πην δχζθνιε 

ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

επέλδπζεο, ειαρηζηνπνηεί ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππεηζέξρνληαη ζην επελδπηηθφ ζρέδην, 

θαζηζηψληαο παξάιιεια εθηθηή ηελ πινπνίεζή ηνπ.  

πκπεξαζκαηηθά, κε βάζε ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο, παξαηεξείηαη φηη αθφκα 

θαη κηθξέο κεηαβνιέο, έσο 5%, είηε πξνο ηα πάλσ, είηε πξνο ηα θάησ, ηφζν ζηα έζνδα 

ησλ πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη ζην θφζηνο ηεο επέλδπζεο, είλαη δπλαηφ λα 

ελέρνπλ θηλδχλνπο θαη απμεκέλν ξίζθν, αθνχ επηδξνχλ ζεκαληηθά ζην απνηέιεζκα ηεο 

ΚΠΑ, κεηαβάιινληάο ηελ θαηά έλα κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαη επεξεάδνληαο ηελ ηειηθή 

απφθαζε ηεο απνδνρήο ή κε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 
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10.8 Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε – Δπίινγνο 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζηνρεχεη ζηελ 

εθηίκεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο ζθνπηκφηεηάο ηνπ. Βάζεη ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ε νπνία παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, 

ππνινγίζηεθε φηη ην ζπλνιηθφ επελδπηηθφ θεθάιαην πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζή 

ηνπ αλέξρεηαη ζε 1.161.800 €. Με εμαίξεζε ην θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο θαη ηηο 

πξνπαξαγσγηθέο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε κειέηεο – ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πνπ ζα 

θαιπθζνχλ απνθιεηζηηθά απφ ίδηα θεθάιαηα, ησλ θνξέσλ ηεο επέλδπζεο, ην 

ππνιεηπφκελν, ζεκαληηθφ επελδπηηθφ θφζηνο πνπ αλέξρεηαη ζε 1.065.500 € ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί θαηά έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 65% απφ ηνπο θνξείο ηεο 

επέλδπζεο θαη ην 35% ζα θαιπθζεί απφ ην ηνπηθφ πξφγξακκα «Πξνζέγγηζε LEADER» 

(Γεκφζηα Γαπάλε), ζην νπνίν ζα εληαρζεί ε επέλδπζε θαη ζα επηδνηεζεί απφ απηφ. 

Οη πξνβιεπφκελεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, νη θαηαζηάζεηο ησλ απνηειεζκάησλ 

ρξήζεσο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν δέθα (10) εηψλ, απφ ην 2016 έσο θαη ην 2025 

θαίλεηαη φηη παξνπζηάδνπλ θέξδε. Δπηπξφζζεηα, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο 

επέλδπζεο, ηφζν ζε ζπλζήθεο βεβαηφηεηαο (ΔΚΔ, ΑΑ, ΚΠΑ), φζν θαη ζε ζπλζήθεο 

αβεβαηφηεηαο (Αλάιπζε Νεθξνχ εκείνπ, Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο), θαηαδεηθλχεη φηη ε 

επελδπηηθή πξφηαζε είλαη ειθπζηηθή θαη θαζίζηαηαη βηψζηκε. Δληνχηνηο, ε επαηζζεζία 

πνπ εκθαλίδεη ε επέλδπζε αθφκα θαη ζε κηθξέο κεηαβνιέο είηε ησλ θχθινπ πσιήζεψλ 

ηεο, είηε ηνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο ελέρεη θηλδχλνπο, νη νπνίνη πεξηνξίδνληαη κε φζν ην 

δπλαηφ αθξηβέζηεξνπο ππνινγηζκνχο ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο θαη ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ, πνπ πξνζεγγίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη είλαη ελαξκνληζκέλνη, φζν είλαη 

εθηθηφ, κε ηηο επηθξαηνχζεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο ηεο ειιεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο φπνπ ζα εληαρζεί ε ππφ κειέηε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάιπζε φισλ ησλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ πξνεγεζεί, 

πξνθχπηεη φηη ην παξφλ επελδπηηθφ πξφγξακκα ζπκβαδίδεη κε ηηο επηθξαηνχζεο 

ζπλζήθεο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο θχζεσο, ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη κε φ, ηη 

πξνβιέπεηαη κειινληηθά θαη δχλαηαη λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ πξνψζεζε 

ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα κηαο ελαιιαθηηθήο κνξθήο απηνχ, ζηελ 

νηθνλνκηθή άλζεζε ηνπ ηφπνπ θαη ζηελ αλάδεημε ηεο Υαιθηδηθήο σο πνηνηηθνχ, 

γαζηξνλνκηθνχ πξννξηζκνχ.  

πκπεξαζκαηηθά, ε πινπνίεζε ηεο ππφ κειέηε επέλδπζεο ζα επηθέξεη 

νξηζκέλεο ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ: 
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 Με ηελ πξνζθνξά ζηε κνλάδα εδεζκάησλ (ηπξί, γάια, γηανχξηη, κέιη, 

καξκειάδεο, ςσκί, ρπκνί θξνχησλ) πνπ ζα βαζίδνληαη ζηελ ηνπηθή 

δηαηξνθηθή παξάδνζε θαη ζα παξαζθεπάδνληαη απφ ηνπηθά, θξέζθα 

πξντφληα αξίζηεο πνηφηεηαο ζα εληζρπζεί ε ηνπηθή αγνξά κε ηελ αχμεζε 

ηεο θαηαλάισζεο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη παξαδνζηαθψλ θαγεηψλ, 

δίλνληαο έηζη ψζεζε γηα πεξαηηέξσ παξαγσγή ηνπηθψλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ.  

 Θα πξνσζεζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ - πξνκεζεπηψλ 

ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα. 

 Θα εληζρπζεί άκεζα θαη έκκεζα ηφζν ε ηνπηθή αγνξά ιφγσ ηεο 

πξνψζεζεο ηεο ηνπηθήο γαζηξνλνκηθήο παξάδνζεο, φζν θαη ν ηνκέαο 

ηεο απαζρφιεζεο ζηελ πεξηνρή κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο γηα ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο, πνπ ζα αθνξνχλ ηφζν ζηελ 

θαηαζθεπή ηεο επέλδπζεο (νηθνδφκνη, ηερλίηεο, μπινπξγνί) φζν θαη ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο (πξνκεζεπηέο, ζπλεξγάηεο, πξνζσπηθφ, επηρεηξήζεηο 

πνπ ζα επσθεινχληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θαηαιχκαηνο). Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, εληζρχνληαη νη πξννπηηθέο 

απαζρφιεζεο θαη ζε άιινπο ηνκείο, εθηφο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα. 

 Θα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηε βειηίσζε ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ληφπησλ, κε ζπλέπεηα ηε 

ζπγθξάηεζε ηνπ ππάξρνληνο πιεζπζκνχ θαη ηελ αλαθνπή ηεο 

κεηαθίλεζήο ηνπ πξνο ηα αζηηθά θέληξα. 

 Θα εληζρπζεί ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ε ειθπζηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο, 

ζα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο θαη ζα επλνεζεί ε 

επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

 Θα παξαθηλεζεί κέξνο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ λα αζρνιεζεί κε 

ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δηάθνξεο ησλ γεσξγηθψλ, πνπ άπηνληαη 

ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα θαη ζα ηνπ εμαζθαιίζεη επηπιένλ εηζφδεκα, 

ζπκβάιινληαο παξάιιεια θαη ζηελ πξνψζεζε ηνπ πινχηνπ ηεο 

πεξηνρήο.  

 Θα πξνσζεζεί ε πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα θαη ε βηψζηκε 

αλάπηπμε, γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα παξαθηλήζεη ζεηηθά θαη άιινπο 

επαγγεικαηίεο ηεο πεξηνρήο. 

 Θα αλαδεηρζεί ε παξάδνζε, ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο πεξηνρήο. 
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 Θα αλαβαζκηζηεί ε πνηφηεηα αλάινγσλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη 

ζηελ πεξηνρή. 

 Θα δνζεί ην έλαπζκα γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη άιισλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ 

πνπ δηαζέηεη ε πεξηνρή. 

 Θα αμηνπνηεζνχλ ηνπηθνί πφξνη θαη πξψηεο χιεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

επέλδπζεο. 

 Αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ηεο πεξηνρήο κε πςεινχ εηζνδήκαηνο 

ηνπξίζηεο. 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 10νπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

   Διιεληθή (Γηαηξηβέο) 

 Λχηξα Γεσξγία, Μηραήι Υξπζνχια, Ππξεηδή Κσλζηαληίλα, Σειηαθνχ Ηνπιία, 
2013, «Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Catering», εξγαζία γηα ην 
κάζεκα Οηθνλνκνηερληθψλ Μειεηψλ, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, Πεηξαηάο 

 Μίρνπ Μαίξε, 2008, «Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Ξελνδνρεηαθήο 
Μνλάδαο ζηελ Φνιέγαλδξν», Γηπισκαηηθή εξγαζία, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, 
Πεηξαηάο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Κεθάιαην 3ν  

Σα βαζηθά ηνπηθά πξντφληα πνπ ζπλαληά θαη κπνξεί λα γεπηεί ν επηζθέπηεο ηεο 

Υαιθηδηθήο  είλαη ηα παξαθάησ: 

1. Διηά Υαιθηδηθήο, πινχζηα ζε αληηνμεηδσηηθά, ζξνχκπα θαη πξάζηλε 

2. Μέιη – πεχθνπ, αλζέσλ, δάζνπο, ειάηεο, πνξηνθαιφκειν, ζπκαξίζην θαη 

ζνπζνχξαο 

3. Διαηφιαδν – αγνπξέιαην, extra παξζέλν, gourmet αξσκαηηζκέλν κε βφηαλα 

Υνινκψληα 

4. Κξαζί  

5. Σζίπνπξν 

6. Κξέαο – ρνηξηλφ εκηάγξην, κνζράξη πθηάο 

7. Φάξη – θξέζθν θαη αιίπαζην 

8. Φξέζθα θξνχηα – βεξίθνθα, ζχθα, κνχξα, ξφδηα 

9. Ξεξνί θαξπνί – θπζηίθη θαη ακχγδαιν 

10. Λαραληθά 

 

ΛΑΓΗ-ΔΛΗΔ 

Ζ Υαιθηδηθή παξάγεη ιάδη θαη ειηέο πνπ μερσξίδνπλ γηα ηελ ηδηαίηεξε γεχζε θαη ηελ 

πνηφηεηά ηνπο. Σα ειαηφδεληξα ηεο Υαιθηδηθήο θαιιηεξγνχληαη ρσξίο ρεκηθέο 

παξεκβάζεηο θαη σο ζπλέπεηα νη ειηέο θαη ην ιάδη είλαη πινχζηα πξντφληα ζε 

θαηλνινγηθά θαη νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, γεγνλφο πνπ ηνπο πξνζδίδεη πςειή 

ζξεπηηθή αμία θαη κνλαδηθή γεχζε. Νφζηηκα θαη πγηεηλά κεηαηξέπνπλ ηηο ζαιάηεο θαη ηα 

θαγεηά ζε πξαγκαηηθέο γαζηξνλνκηθέο απνιαχζεηο. Δπηπξφζζεηα, νη ζεξαπεπηηθέο 

ηδηφηεηεο ηνπ ειαηφιαδνπ, ηα θχιια θαη νη θαξπνί ηνπ ειαηφδεληξνπ, έρνπλ εγθσκηαζηεί 

απφ πνιινχο κε ηνλ δηάζεκν γηαηξφ ηεο αξραηφηεηαο, ηνλ Ηππνθξάηε, λα είλαη ν 

πξψηνο. Ο “φξθνο ηνπ Ηππνθξάηε” πεξηγξάθεη πεξηζζφηεξεο απφ 60 ζεξαπεπηηθέο 

ρξήζεηο ησλ πξντφλησλ ηνπ “ηεξνχ δέληξνπ”, ελψ εθαηνληάδεο ζπληαγέο επίζεο 

ππάξρνπλ, θπξίσο ζηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο πνπ παξάγνπλ ειηέο. 

 

 



201 

ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΑ  

Ζ θηελνηξνθηθή παξάδνζε ηνπ νξεηλνχ φγθνπ Υνινκψληα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

παξαγσγή θηελνηξνθηθψλ παξαγφλησλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Σν θαηζηθίζην 

παξαδνζηαθφ ηπξί Υαιθηδηθήο παξάγεηαη απφ ακηγέο θαηζηθίζην γάια θαη έρεη απμεκέλε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλε. Με ζεβαζκφ ζηελ παξάδνζε, νη θηελνηξφθνη ηπξνθφκνη 

ηεο Υαιθηδηθήο παξάγνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο θαηζηθίζηνπ ηπξηνχ. Ζ πςειή πνηφηεηα 

θαη ε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ην θαζηζηνχλ 

απαξαίηεην γηα ηε ζσζηή θαη πγηεηλή δηαηξνθή. 

 

ΜΔΛΗ  

Ζ Υαιθηδηθή κε 6.500 κειηζζνθφκνπο, ζε Νηθήηε, Καζζάλδξα θαη Αξλαία, (32% ηνπ 

ζπλφινπ ηεο ρψξαο) θαη 1.910 ηφλνπο παξαγσγήο εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο κειηνχ 

εηεζίσο δηθαίσο ραξαθηεξίδεηαη σο ην θέληξν κειηζζνθνκίαο ζηελ Διιάδα. Ο 

Αξηζηνηέιεο πξηλ απφ 2.300 ρξφληα εθζείαζε ην κέιη θαη ηηο σθέιεηέο ηνπ ζηνλ 

άλζξσπν κε ην επηρείξεκα φηη ην κέιη παξαηείλεη ηε δσή. Μάιηζηα, νη κεγάιεο 

πνζφηεηεο ηρλνζηνηρείσλ ζην πεπθφκειν ην θαζηζηνχλ κέιη πςειήο ζξεπηηθήο αμίαο. 

 

ΜΑΡΜΔΛΑΓΔ-ΓΛΤΚΑ  

ε νιφθιεξε ηελ Υαιθηδηθή θαιιηεξγείηαη, ρσξίο ηελ ρξήζε ιηπαζκάησλ, κεγάιε 

πνηθηιία θξνχησλ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο. Σα ππέξνρα ζε γεχζε θξνχηα απνηεινχλ ηελ 

πξψηε χιε γηα ηηο γλσζηέο καξκειάδεο θαη ηα γιπθά θνπηαιηνχ πνπ νη γπλαίθεο ηεο 

Υαιθηδηθήο παξαζθεπάδνπλ κε κνλαδηθή ηέρλε.  

 

ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ  

Σν ζθιεξφ ζηηάξη πνπ θαιιηεξγείηαη ζε κεγάιεο εθηάζεηο ζηελ Υαιθηδηθή θαη είλαη 

πινχζην ζε πξσηεΐλεο, ακηλνμέα, βηηακίλεο θαη ιηπαξά νμέα, ρξεζηκνπνηείηαη σο πξψηε 

χιε θαη νη παξαδνζηαθέο ζπληαγέο πνπ κεηαθέξνληαη απφ γεληά ζε γεληά ην 

κεηαηξέπνπλ ζε πνηνηηθψο κνλαδηθά αξηνζθεπάζκαηα.  

 

ΚΡΑΗΑ  

Αθνινπζψληαο ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο παξαζθεπήο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

εθιεθηφηεξεο ειιεληθέο θαη γαιιηθέο πνηθηιίεο (Λεκληφ, Ρνδίηε, Αζήξε, Αζχξηηθν), ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ηδαληθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, νη νηλνπαξαγσγνί έρνπλ 
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θαηαθέξεη λα παξάγνπλ «κεξηθά απφ ηα πην εθιεθηά θαη ελδηαθέξνληα θξαζηά ζηνλ 

θφζκν» (Forbes),  πνπ πξνέξρεηαη είηε απφ ην λέθηαξ ησλ ινπινπδηψλ (αλζφκεια) ή 

ηνπο γιπθνχο ρπκνχο πνπ εθθξίλνπλ ηα θσλνθφξα δέλδξα ηεο ειιεληθήο θχζεο. 

 

Ζ γε ηεο Υαιθηδηθήο φπσο έγηλε αληηιεπηφ παξαπάλσ παξάγεη κηα εθπιεθηηθή πνηθηιία 

απφ αγλά θαη κνλαδηθήο πνηφηεηαο πξντφληα. Κάζε ειιεληθφ γεχκα είλαη έλα ηαμίδη 

πίζσ ζηελ ηζηνξία ηεο Διιάδαο. Φσκί, ειηέο θαη θξαζί… ην ειιεληθφ θαγεηφ ζηεξίδεηαη 

ζε απιά θαη πγηεηλά ζπζηαηηθά. Ζ εηνηκαζία θαη ε απφιαπζε ηνπ ειιεληθνχ θαγεηνχ, 

νπνπδήπνηε, είλαη κηα πεξηπεηεηψδεο δηαδηθαζία, κηα αλαθάιπςε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη 

ηεο γεο ησλ Θεψλ ηνπ Οιχκπνπ. 

 

Οη πην βαζηθέο ηνπηθέο ζπληαγέο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην ηνπξηζηηθφ παθέην 

είλαη: 

 νχπα θίηξηλεο θνινθχζαο κε ξαβηνιάθηα απφ άγξηα καληηάξηα θαη θαηζηθίζην 

ηπξί 

 νχπα θξέκα θάζηαλν κε γαξίδα 

 νχπα ιαραληθψλ 

 Άγξηα καληηάξηα κε βφηαλα 

 αιάηα ρσξηάηηθε 

 Φηιέην απφ ζπλαγξίδα ζε θξνχζηα κπξσδηθψλ, ξηδφην κε ζαθξάλ θαη ζάιηζα 

απφ κνζρνιέκνλν 

 Μπαθαιηάξνο, κπφιηθα θαξακεισκέλα θξεκκχδηα ζε θέηεο, δακάζθελα, 

παηάηεο θαη θνκκάηηα vηνκάηαο 

 Φάξη κε πξάζν θαη κάξαζν 

 Μνζραξάθη γάιαθηνο κε ιεπθά ζπαξάγγηα, πνπξέ γιπθνπαηάηαο θαη ζάιηζα 

 Υνηξηλά θηιεηάθηα κε ζπκάξη 

 Λνπθάληθν ρνηξηλφ κε πνξηνθάιη θαη πξάζν 

 Μπηθηεθάθηα απφ κνζραξίζην θξέαο αξσκαηηζκέλα κε δπφζκν 

 Φηιεηάθηα θνηφπνπιν κε κπξσδηθά 
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 Κνηφπνπιν γεκηζηφ κε ηξαραλά 

 Φηιέην ζηήζνο θνηφπνπινπ κε ζάιηζα κειηνχ 

 Φηιεηάθηα απφ αγξηνγνχξνπλν κε καληηάξηα θαη πνπξέ θνινθχζαο 

 Καηζηθάθη ζηνλ θνχξλν κε ξηδφην ζπθσηαξηάο πινχζην ζε κπξσδηθά, φπσο ν 

κάξαζνο.  

 Σξάτ κε καθαξνχλεο ή θξηζαξάθη 

 Πίηα κε άγξηα ρφξηα θαη ζπαλάθη (ρνξηφπηηα) 

 Πίηα κε ηξαραλφ θαηζηθίζην (ηξαραλφπηηα) 

 Νηνικαδάθηα γηαιαληδί 
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Κεθάιαην 10ν  

ΠΗΝΑΚΑ Η: Έζνδα Πσιήζεσλ (2021 – 2025) 

ΕΣΟ ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ 

2021 630.688 € 

2022 655.916 € 

2023 688.712 € 

2024 723.148 € 

2025 759.305 € 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ: ύλνιν Κόζηνπο Παξνρήο Τπεξεζηώλ (2021 – 2025) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΔΣΟ ΔΣΟ ΔΣΟ ΔΣΟ ΔΣΟ 

ΚΟΣΟΤ 2021 2022 2023 2024 2025 

ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ 28.782 € 29.939 € 31.434 € 33.007 € 34.658 € 

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 110.945 € 112.439 € 114.381 € 116.420 € 118.561 € 

ΓΑΠΑΝΔ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

103.368 € 105.435 € 105.435 € 105.435 € 105.435 € 

ΔΞΟΓΑ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 12.614 € 13.118 € 13.774 € 14.463 € 15.186 € 

ΔΣΖΗΔ ΑΠΟΒΔΔΗ 56.400 € 56.400 € 56.400 € 56.400 € 56.400 € 

ΤΝΟΛΟ 312.109 € 317.331 € 321.424 € 325.725 € 330.240 € 
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ΠΗΝΑΚΑ ΗΗΗ: Πξνβιεπόκελεο Καηαζηάζεηο Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο (2021 – 2025) 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΔΧ 2013-2017 

Chalkidiki’s 
Flavours Boutique 

Hotel Α.Ε. 

2021 1ε 
Δηαηξηθή 
Υξήζε 

2022 2ε 
Δηαηξηθή 
Υξήζε 

2023 3ε 
Δηαηξηθή 
Υξήζε 

2024 4ε 
Δηαηξηθή 
Υξήζε 

2025 5ε 
Δηαηξηθή 
Υξήζε 

ΠΟΟ € ΠΟΟ € ΠΟΟ € ΠΟΟ € ΠΟΟ € 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ 
(ΠΧΛΖΔΗ) 630.688 € 655.916 € 688.712 € 723.148 € 759.305 € 

ΜΔΗΟΝ           

ΚΟΣΟ ΠΑΡΟΥΖ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ 312.109 € 317.331 € 321.424 € 325.725 € 330.240 € 

ΜΗΚΣΟ ΚΔΡΓΟ 
(ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΠΡΟ ΑΠΟΒΔΔΧΝ 
& ΦΟΡΧΝ) 318.579 € 338.585 € 367.288 € 397.423 € 429.065 € 

ΜΔΗΟΝ           

ΑΠΟΒΔΔΗ 56.400 € 56.400 € 56.400 € 56.400 € 56.400 € 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ 262.179 € 282.185 € 310.888 € 341.023 € 372.665 € 

ΜΔΗΟΝ           

ΦΟΡΟ 
ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

(29%) 76.032 € 81.834 € 90.158 € 98.897 € 108.073 € 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΔΡΓΟ 186.147 € 200.351 € 220.730 € 242.126 € 264.592 € 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

      Διιεληθή (Άξζξν) 

 Υπηήξεο Λεσλίδαο, 2013, εκεηψζεηο «Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηνλ 
Σνπξηζκφ» γηα ην ΜΒΑ – Tourism Management, Πεηξαηάο 

 Γξ. Γ. Μπφζθνπ, Γξ. Γ. Παιεζίδε, «Γηαηξνθηθά & γαζηξνλνκηθά πξφηππα ζηελ 
επαγγεικαηηθή εζηίαζε»  

 Γξ. Ίθθνο Άξεο, «Boutique Hotels: Σν Μηθξφ είλαη Χξαίν. Αλ είλαη θαη 
θαιφγνπζην, κπνξεί λα είλαη θαη πνιχ θεξδνθφξν» 

 

 Παγραιθηδηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο, «Ο ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ», 2014, 
«ΠΑΓΥΑΛΚΗΓΗΚΟ ΛΟΓΟ», ηεχρνο 19ν   

 

 Κεξακέαο, Ε., «Μαγεηξηθή Σέρλε», ρνιή Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ, 
Θεζζαινλίθε 1994, ζ. 3-8 

 

Διιεληθή (Γηαηξηβέο) 

 Νίθα Γηάλλα θαη Παπαδνγησξγάθε Πειαγία, 2012, «Ζ νξγάλσζε ηεο 
ηξηηνβάζκηαο ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα: Αμηνιφγεζε θαη πξνηάζεηο 
γηα ηελ αλαβάζκηζή ηεο», Α.Σ.Δ.Η.Κ, Σκήκα Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ζει. 13 

 

 Παιεζίδεο, Γ., Γαγθιή, Δ., Γαδήξα, Δ., 2010, «Γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο, 
θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε», πηπρηαθή εξγαζία ζην Σκήκα Σνπξηζηηθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ, Αιεμάλδξεην ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε. 

 

 Λχηξα Γεσξγία, Μηραήι Υξπζνχια, Ππξεηδή Κσλζηαληίλα, Σειηαθνχ Ηνπιία, 
2013, «Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Catering», εξγαζία γηα ην 
κάζεκα Οηθνλνκνηερληθψλ Μειεηψλ, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, Πεηξαηάο 

 Μίρνπ Μαίξε, 2008, «Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Ξελνδνρεηαθήο 
Μνλάδαο ζηελ Φνιέγαλδξν», Γηπισκαηηθή εξγαζία, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, 
Πεηξαηάο 

 Ππξεηδή Κσλζηαληίλα, Σειηαθνχ Ηνπιία, 2013, «Ζ Πνηφηεηα ζηα Ξελνδνρεία», 
εξγαζία γηα ην κάζεκα Πνηφηεηα ζε Τπεξεζίεο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, MBA – Σνπξηζηηθφ Μάλαηδκελη, Παλεπηζηήκην 
Πεηξαηψο, Πεηξαηάο 

 

Διιεληθή (Ζιεθηξνληθέο Πεγέο) 

 http://www.anetxa.gr 

 http://www.enterprisegreece.gov.gr 

 http://sete.gr/GR/TOYRISMOS/Pangosmia%20Touristiki%20Kinisi/ 
 http://www.e-travelnews.gr/insete-diethneis-afikseis-stin-ellada-2013-2014/ 
 http://www.e-travelnews.gr/kinezoi-touristes-to-2014/ 
 http://www.agelioforos.gr 
 http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=671488 

http://www.anetxa.gr/
http://sete.gr/GR/TOYRISMOS/Pangosmia%20Touristiki%20Kinisi/
http://www.e-travelnews.gr/insete-diethneis-afikseis-stin-ellada-2013-2014/
http://www.e-travelnews.gr/kinezoi-touristes-to-2014/
http://www.agelioforos.gr/
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=671488


207 

 http://www.e-travelnews.gr/wttc-touristikos-tomeas-to-2015/ 
 http://www.e-travelnews.gr/meleth-gia-ksenodoheiako-klado/ 

 http://www.e-travelnews.gr/insete-diethneis-afikseis-stin-ellada-2013-2014/ 

 http://www.e-travelnews.gr/antekse-o-ellinikos-tourismos/ 

 http://www.e-travelnews.gr/auksisi-rekor-stis-afikseis-apo-hpa-
%CE%B7%CF%80%CE%B1/ 

 http://www.e-travelnews.gr/auksisi-20-8-to-afikseon-apo-to-eksoteriko-to-proto-
eksamino/ 

 http://www.e-travelnews.gr/auksisi-8-1-ton-aeroporikon-afikseon-to-proto-
eksamino%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA
%CF%8E%CE%BD-
%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-
%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81/ 

 http://www.e-travelnews.gr/psifhzoun-ellada-oi-austriakoi/ 

 http://www.e-travelnews.gr/h-ellada-proti-epilogi-ton-polonon-gia-diakopes/ 

 http://www.e-travelnews.gr/auksisi-touriston-apo-tourkia-boulgaria/ 

 http://www.e-travelnews.gr/auksisi-tourismou-se-ellada-ispania-meiosi-se-
tourkia/ 

 http://www.e-travelnews.gr/b-ellada-auksisi-tou-tourismou-apo-balkanikes-
hores/ 

 http://www.checkin.trivago.gr 

 http://www.newsbomb.gr/politikh/news/story/626916/apotelesmata-eklogon-
2015-pos-ypodexontai-oi-xenoi-analytes-tis-exelixeis#ixzz3mY389lcT 

 http://www.protothema.gr/politics/article/492887/xena-/ 

 http://www.e-travelnews.gr/touristikoi-foreis-rekor-to-2015-aisiodoksia-gia-to-
2016/ 

 http://www.e-travelnews.gr/poioi-parametroi-tha-kathorisoun-tin-poreia-tou-
ellinikou-tourismou-to-2016/ 

 http://www.newsbomb.gr/politikh/news/story/626916/apotelesmata-eklogon-
2015-pos-ypodexontai-oi-xenoi-analytes-tis-exelixeis#ixzz3mY48uCA1 

 http://www.ethnos.gr 
 http://sete.gr/el/stratigiki-gia-ton-tourismo/theseis-sete/2015/ergasiaka-themata/ 

 http://www.newmoney.gr 

 http://www.e-travelnews.gr/poioi-parametroi-tha-kathorisoun-tin-poreia-tou-
ellinikou-tourismou-to-2016/ 

 http://www.thetoc.gr/oikonomia/article/ti-allazei-apo-ton-oktwbrio-stis-100-
doseis 

 http://www.visitgreece.gr 
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