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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η παρούσα μελέτη εξετάζει την  δημιουργία ενός Surf Camp στο νησί της 

Ρόδο και πιο συγκεκριμένα στην τοποθεσία «Πρασονήσι» Ρόδου. Το Surf 

Camp πρόκειται να παρέχει δυνατότητα διαμονής με συνολική δυναμικότητα 

64 κλινών ( δωμάτια, κοιτώνες και bungalows) αλλά και δυνατότητα 

ενοικίασης και φύλαξης εξοπλισμού windsurf καθώς και παροχή πακέτων 

εκμάθησης windsurf.  

Το Πρασονήσι όπου και πρόκειται να ιδρυθεί η εν λόγω επιχείρηση αποτελεί 

έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για windsurf παγκοσμίως ενώ 

οι ίδιοι οι ιδρυτές διατηρούν ήδη κατάστημα ενοικίασης εξοπλισμού windsurf 

εκεί και είναι και οι δύο αθλητές και προπονητές windsurf. 

Σκοπός των ιδρυτών του επενδυτικού σχεδίου είναι η προσέλκυση αθλητικού 

τουρισμού στο Πρασονήσι της Ρόδου και η εξέλιξη της ήδη υπάρχουσας 

επιχείρησής τους ώστε να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες ενός windsurf tourist 

προσφέροντας τους παράλληλα την άνεση και την ασφάλεια της  διαμονής 

τους σε πολύ χαμηλές και ανταγωνιστικές τιμές. 

Η χρηματοδότηση της επένδυσης πρόκειται να γίνει κατά 50% από κρατική 

επιχορήγηση καθώς υπόκειται σε αναπτυξιακό νόμο, κατά 25% από ίδια 

κεφάλαια και κατά 25% από δάνεια. 

 Κατά την χρηματοοικονομική αξιολόγηση της επένδυσης εξετάζονται δύο 

διαφορετικές εκδοχές, εκ των οποίων η μία συμπεριλαμβάνει το ποσό  που 

καλύπτει η κρατική επιχορήγηση ως μέρος του κόστους επένδυσης ενώ η 

δεύτερη περίπτωση θεωρεί ως κόστος επένδυσης μόνο το ποσό που 

καλύπτεται από τα δάνεια και τα ίδια κεφάλαια και όχι από την κρατική 

επιχορήγηση.   Στην πρώτη περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται μη 

ελκυστικό ενώ στην δεύτερη ελκυστικό. Λαμβάνοντας όμως υπόψη και την 

παράμετρο του κόστος ευκαιρίας, συμπεραίνουμε ότι η πρώτη εκδοχή είναι 

και η ορθότερη και έτσι τελικώς το επενδυτικό σχέδιο κρίνεται τελικά ως μη 

ελκυστικό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

2.1 Σύντομη Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου 
 

Η παρούσα μελέτη αποβλέπει στον έλεγχο της σκοπιμότητας για την 

δημιουργία ενός surf camp στην τοποθεσία Πρασονήσι της Νότιας Ρόδου . 

Σκοπός της συγκεκριμένης επιχείρησης θα είναι να παρέχει στις σύγχρονες 

εγκαταστάσεις της δυνατότητα ενοικίασης και φύλαξης εξοπλισμού windsurf, 

αλλά και τις ανέσεις για μία ευχάριστη διαμονή  ως ξενοδοχειακή μονάδα. 

Παράλληλα θα λειτουργεί ως εκπαιδευτικό κέντρο ιστιοσανίδας παρέχοντας 

μαθήματα wind και kite surfing από έμπειρους εκπαιδευτές/αθλητές μέλη του 

προσωπικού της.  

 2.2 Ταυτότητα του Επενδυτικού Σχεδίου 
 

Όσον αφορά στη σύσταση της συγκεκριμένης εταιρείας, αυτή θα λάβει τη 

νομική μορφή και τα χαρακτηριστικά της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.). Η 

Επωνυμία της επιχείρησης, όπως αυτή πρόκειται να οριστεί από το 

καταστατικό ίδρυσής της, θα είναι “PRASONISI SURF CAMP ” Α.Ε. 

2.3  Ιδρυτές του Επενδυτικού Σχεδίου 
 

Ιδρυτές της υπό μελέτη μονάδας πρόκειται να είναι ο κ. Τηνιακός Μιχαήλ και ο 

αδερφός του κ. Τηνιακός Ελευθέριος. Το καθένα ιδρυτικό μέλος θα κατέχει 

ποσοστό 50% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ενώ ο κ. Τηνιακός 

Μιχαήλ έχει οριστεί και ως ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής. 

Τα δύο αδέρφια είναι άρτιοι γνώστες του αντικειμένου της επιχείρησης που 

πρόκειται να ιδρυθεί μιας και αφενός είναι και οι δύο έμπειροι αθλητές και 

προπονητές του συγκεκριμένου αθλήματος και αφετέρου δραστηριοποιούνται 

ήδη στον χώρο του τουρισμού καθώς είναι ιδιοκτήτες του “Prasonisi center” 

κέντρου ενοικίασης εξοπλισμού windsurfing στο Πρασονήσι της Ρόδου . Έτσι 

υποκινούμενοι από την εμπειρία τους και την αγάπη τους για το εν λόγω 
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άθλημα αποφάσισαν να ιδρύσουν ένα surf camp προκειμένου εξελίξουν την 

ήδη υπάρχουσα επιχείρησή τους και να την διευρύνουν προσφέροντας πλέον 

μία πιο ολοκληρωμένη εμπειρία και πρόταση διακοπών για τους surf tourists 

που επισκέπτονται κάθε χρόνο το νησί της Ρόδου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
 

Η Ρόδος , με έκταση 1400,68  χλμ2, είναι το μεγαλύτερο νησί των 

Δωδεκανήσων και το τέταρτο σε έκταση νησί της Ελλάδας. O πληθυσμός της 

ανέρχεται σε 115.290 κατοίκους, σύμφωνα με απογραφή που έγινε το 2011, 

και καθιστά τη Ρόδο το πολυπληθέστερο ελληνικό νησί -εκτός της Κρήτης και 

της Εύβοιας. 

Ο τουρισμός αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων για τη Ρόδο, παράγοντας  το 

80% περίπου του τοπικού προϊόντος . Πρόκειται για ένα νησί που αποτελεί  

διαχρονικά έναν από τους  δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς .  

Η Ρόδος είναι μία από τις λίγες πόλεις στον κόσμο που διαθέτει μία 

«ζωντανή» και λειτουργική μεσαιωνική πόλη μιας και μέχρι σήμερα διατηρείται 

σε άριστη κατάσταση και εντός των τειχών της κατοικούν περίπου 6000 

άνθρωποι.  Η «πόλη των ιπποτών» έχει χαρακτηριστεί και προστατεύεται  

από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς .  

Έτσι τόσο με  τις φυσικές της ομορφιές όσο και με την ιστορία δυόμιση και 

πλέον χιλιετιών αποτυπωμένη σε διάφορα σημεία και αξιοθέατα του νησιού , 

αλλά και σε συνδυασμό με την φιλοξενία των κατοίκων του νησιού και των 

τουριστικών υποδομών που υπάρχουν, αποτελεί κάθε χρόνο πόλο έλξης 

χιλιάδων τουριστών. [1],[2] 

Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία και στατιστικά για την καλοκαιρινή σεζόν του 

2014, φαίνεται ότι υπήρξε ανοδική πορεία στον τουρισμό της Ρόδου σε σχέση 

με την προηγούμενη χρονιά . Ενδεικτικά παρατίθενται κάποια στατιστικά για 

τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2014. 

Αυξημένες κατά ποσοστό 10,90% ήταν τον μήνα Ιούλιο 2014 οι αφίξεις στη 

Ρόδο, με πτήσεις τσάρτερ, αλλοδαπών τουριστών, έναντι του Ιουλίου 2013, 

σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%87%CF%89%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%B1%CE%BD%CE%AC_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/2011
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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(ΥΠΑ), που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Τον Ιούλιο 2014, αφίχθησαν στο 

αεροδρόμιο «Διαγόρας»,  με πτήσεις τσάρτερ, 419.641 αλλοδαποί τουρίστες, 

έναντι 378.380 του Ιουλίου 2013 (αύξηση εφέτος 10,90%) και 346.493 του 

Ιουλίου 2012 (αύξηση εφέτος 21,11%). 

Στο ίδιο χρονικό διάστημα αφίχθησαν στο νησί, με πτήσεις εσωτερικού 41.524 

επιβάτες, έναντι 34711 του Ιουλίου 2013 (αύξηση εφέτος 19,63%) και 36.003 

του Ιουλίου 2012 (αύξηση εφέτος 15,33%). Συνολικά αφίχθησαν δηλαδή στο 

νησί τον μήνα Ιούλιο εφέτος 461.617 ταξιδιώτες, έναντι 413.657 του Ιουλίου 

2013 (αύξηση εφέτος 11,59%) και 382830 του Ιουλίου 2012 (αύξηση εφέτος 

20,58%). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας υπηρεσίας μέσω του αεροδρομίου Ρόδου 

διακινήθηκαν το μήνα Ιούλιο φέτος 90144 επιβάτες (αφίξεις – αναχωρήσεις), 

έναντι 809.171 του Ιουλίου 2013 (αύξηση εφέτος 11,74%) και 746.282 του 

Ιουλίου 2012 (αύξηση εφέτος 21,15%). Η συνολική διακίνηση των επιβατών 

έγινε με 6.668 πτήσεις, έναντι 5.828 πτήσεων του Ιουλίου 2013 (αύξηση 

εφέτος 14,41%) και 5.484 του Ιουλίου 2012 (αύξηση εφέτος 21,59%).Στην 

πρώτη θέση των αφίξεων βρίσκονται οι Άγγλοι τουρίστες (65.040) και 

ακολουθούν οι Ρώσοι (57.953), οι Γερμανοί (50.294), οι Ιταλοί (27.725), οι 

Σουηδοί (27081) και οι Νορβηγοί (23.322). [1],[2] 

Αντίστοιχη αύξηση 5,78% παρουσιάζεται τον Αύγουστο 2014 στις αφίξεις 

αλλοδαπών τουριστών έναντι  του αντίστοιχου μηνός του 2013 (παρά τα 

προβλήματα που προκλήθηκαν από την ρήξη Ρωσίας – Ουκρανίας και τις 

πτωχεύσεις ρωσικών τουριστικών γραφείων), σύμφωνα με τα στοιχεία της 

ΥΠΑ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τον αφίχθησαν 

στη Ρόδο με πτήσεις τσάρτερ, 411.300 αλλοδαποί τουρίστες, έναντι 388.820 

πέρυσι τον Αύγουστο (+5,78%) και 344.276 το Αύγουστο του 2012 . 



12 
 

Στο αεροδρόμιο “Διαγόρας” της Ρόδου αφίχθησαν το φετινό Αύγουστο 

482.002 ταξιδιώτες, έναντι 443.353 τον Αύγουστο 2013 (+8,72%) και 398.924 

τον Αύγουστο του 2012 (+20,83%).Συνολικά, διακινήθηκαν από το 

αεροδρόμιο της Ρόδου 934.322 επιβάτες (αφίξεις – αναχωρήσεις) έναντι 

866.090 του Αυγούστου 2013 (+7,88%) και 778.110 του Αυγούστου 2012 

(+20,08%).Σύμφωνα με την εφημερίδα “Δημοκρατική” της Ρόδου, η συνολική 

διακίνηση των επιβατών έγινε με 6.776 πτήσεις, έναντι 6.216 πτήσεων του 

Αυγούστου 2013 (αύξηση φέτος 8,97%) και 5.755 του Αυγούστου 2012 

(αύξηση εφέτος 17,74%). 

Στην πρώτη θέση των αφίξεων βρίσκονται οι Βρετανοί τουρίστες, με 65.402 

και ακολουθούν οι Γερμανοί με 50.146, οι Ρώσοι με 47.733, οι Ιταλοί με 

39.029, οι Σουηδοί με 26.645 και οι Ισραηλινοί με 22.052. Μείωση εμφανίζουν 

οι Βέλγοι (-,59%), οι Ισραηλινοί (-15,04%), οι Κύπριοι (-81,61%), οι Λιβανέζοι 

(-32,98%) οι Ρώσοι (-18,53%), οι Λευκορώσοι (-4,79%), οι Λιθουανοί (-

0,73%), οι Ισπανοί (-25,22%) και οι Ουκρανοι (-27,92%) – όλες οι υπόλοιπες 

εθνικότητες παρουσιάζουν αύξηση. Εντυπωσιακή ωστόσο είναι η αύξηση των 

Τούρκων τουριστών (τον περυσινό Αύγουστο ήταν μόλις 4, ενώ φέτος 

ανήλθαν σε 523). [1],[2]. 
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3.1  Ποιοτικά και Ποσοτικά Χαρακτηριστικά του Τουρισμού στη Ρόδο 

3.1.1 Κατανομή Τουριστικής Κίνησης στη Ρόδο 
 

Μελετώντας  την τουριστική κίνηση στη Ρόδο και πως αυτή κατανέμεται 

μπορούμε να διεξάγουμε εύκολα τα ακόλουθα συμπεράσματα. Αρχικά, η 

τουριστική περίοδος στη Ρόδο εκτείνεται πιο ομαλά από Μάη μέχρι Οκτώβριο 

σε σύγκριση  με την υπόλοιπη Ελλάδα όπου η αύξηση είναι κατακόρυφη το 

δίμηνο Ιούλιο-Αύγουστο.Τους μήνες αυτούς, δηλαδή Μάη με Οκτώβρη 

συγκεντρώνεται ο κύριος όγκος της ετήσιας κίνησης στο νησί. 

Ιδιαίτερα μικρή εμφανίζεται  η κίνηση κατά τους μήνες Νοέμβριο-Φεβρουάριο, 

ενώ πλέον της μισής τουριστικής κίνησης σημειώνεται κατά τους μήνες Ιούλιο-

Σεπτέμβριο. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1: ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΡΟΔΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

 

ΠΗΓΗ:[3] 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2:  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.3:  ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ (%)  2010-2011 

 

ΠΗΓΗ:[3] 
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 3.1.2  Κατά κεφαλήν Δαπάνες – Διαχρονική Εξέλιξη 
 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών αφορά Γερµανούς τουρίστες, οι οποίοι 

ξοδεύουν περίπου 2 δις ευρώ ετησίως, το 12% -16% εκ των οποίων στη 

Ρόδο. Το 2011 οι δαπάνες των Ρώσων στη Ρόδο (152εκατ. ευρώ, υπέρ-

πενταπλάσια σε σχέση µε το 2009) ξεπέρασαν αυτές των Ιταλών (127 εκατ. 

ευρώ, κατά 8,7% µειωµένες σε σχέση µε το 2008). Σηµαντική αύξηση 

σημείωσαν και οι δαπάνες των Γάλλων στη Ρόδο (133,4 εκατ. ευρώ το 2011, 

έναντι 78 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά).  

 Σχεδόν 600 εκ. ευρώ ήταν οι δαπάνες των τουριστών που επισκέφτηκαν τη 

Ρόδο κατά τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο 2011. Μελετώντας την κατανομή των 

δαπανών ανά λόγο ταξιδιού επίσης , μπορεί  να παρατηρηθεί ότι το ποσοστό 

των δαπανών που αντιστοιχεί σε τουρίστες που ταξιδεύουν στη Ρόδο για 

αναψυχή αγγίζει το 97,5% των δαπανών ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο από 

τον μέσο όρο Ελλάδας (80,4%). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.4:  ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (2004-2011) 

 

ΠΗΓΗ:[3] 

Σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα η κατακεφαλήν δαπάνη ανά ημέρα 

παραμονής είναι διαχρονικά όπως φαίνεται και στα παρακάτω διαγράμματα 

μεγαλύτερη στη Ρόδο σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα (9-13 ευρώ ανά 

ημέρα). Οι περισσότερες εθνικότητες ξοδεύουν σημαντικά μεγαλύτερα ποσά 

ανά ημέρα στη Ρόδο σε σύγκριση με το μέσο όρο Ελλάδας. [3] 
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Αντίστοιχα φαίνεται να αυξάνει διαχρονικά και η συνολική κατά κεφαλήν 

δαπάνη για όλη τη διάρκεια παραμονής στη Ρόδο συγκριτικά με το μ.ο της  

Ελλάδας (15,7% μεγαλύτερη το 2011). 

Την μεγαλύτερη κατά κεφαλήν δαπάνη τόσο ανα ημέρα όσο και στο σύνολο 

των διακοπών τους στη Ρόδο φαίνεται έχουν οι Ρώσοι και οι Αυστριακοί , οι 

οποίοι στο σύνολο της παραμονής τους στο νησί ξοδεύουν περίπου 1000 

ευρώ . Ανά ημέρα, οι Αυστριακοι δαπανούν 112,4 ευρώ και οι Ρώσοι 98,7 

ευρώ κατά μέσο όρο. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.5:  ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ (2004-2011) 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.6:  ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ (2004-2011) 

 

ΠΗΓΗ : [3] 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.7:  ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ/ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ/ 
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ (2011) 

 

 

 

ΠΗΓΗ: [3] 
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3.1.3  Ξενοδοχειακό Δυναμικό Ρόδου 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1:  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ  ΡΟΔΟΥ (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ΠΗΓΗ:[4] 

Η δυναμικότητα καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ στο νομό 

Δωδεκανήσου σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ για το έτος 2012 

διαμορφώνεται στα: 1040 ξενοδοχεία και ομοειδή καταλύματα και 3 κάμπινγκ. 

Άρα παρατηρούμε ότι η Ρόδος κατέχει περίπου το 47% του ξενοδοχειακού 

δυναμικού του νομό Δωδεκανήσου. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 :  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (2012) 

Περιφέρεια 
  5***** 4**** 3*** 2** 1* 

Σύνολο 

Prefecture Total 

Δωδεκάνησα 
Dodecanese 

Μονάδες Units 58 168 252 492 70 1.040 

Δωμάτια Rooms 13.092 28.977 13.941 16.400 1.292 73.702 

Κλίνες Beds 27.362 56.365 26.875 30.774 2.488 143.864 
ΠΗΓΗ:[5] 

Στο παρακάτω γράφημα παρατίθενται στοιχεία για την πληρότητα κλινών που 

λειτουργούν σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου κατά μήνα για τα έτη 2012-

2013. 

 

 

 

 

 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ     ΔΩΜΑΤΙΑ    ΚΛΙΝΕΣ 

5***** 33 8.419 17.071 

4**** 103 19.183 36.831 

3*** 131 8.464 16.227 

2** 173 7.100 13.397 

1* 54 1.033 1.993 

ΣΥΝΟΛΟ 494 44.199 85.519 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.8:  ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΛΙΝΩΝ (%) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2013 

 

ΠΗΓΗ:[3] 

3.2 O Κλάδος του Windsurf 
 

To άθλημα του windsurfing εφευρέθηλε το 1964 σε μία λίμνη στην 

Πενσυλβάνια από τον Darby Newman και την πρώτη γνωριμία με το άθλημα 

είχαν νέοι surfers οι οποίοι έαχναν για νέες συγκινήσεις. Το γεγονός ότι 

μπορούσε να κανείς να κάνει αυτό το νέο άθλημα σε μία λεία επιφάνεια με το 

φύσημα απλά ενός απαλού ανέμου είναι αυτό που σύντομα το έκανε 

δημοφιλές. Η δημοτικότητα του αθλήματος έφτασε το αποκορύφωμά της το 

1984 όταν καθιερώθηκε επίσημα ως Ολυμπιακό άθλημα. [7],[8] 

Κατέστη όμως παράλληλα και μία μεγάλη επιχείρηση. Μία ολόκληρη 

βιομηχανία δημιουργήθηκε γύρω από το εν λόγω άθλημα. Μέχρι το 1997, 

σύμφωνα με στοιχεία που συνοψίζονται από την American Windsurfing 

Industriew Association, οι λιανικές πωλήσεις ανήλθαν στα 35 εκατομμύρια 

δολάρια το χρόνο. Επι του παρόντος υπάρχουν πάνω από 1,2 εκατομμύρια 

windsurfers στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ακόμη περισσότερα εκατομύρια σε 

όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η αγορά έχει συρρικνωθεί από το 1980 παρόλο που 
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το άθλημα έχει γίνει πιο συνηθισμένο. Αυτό σημαίνει ότι πλέον είναι πιο 

εύκολο για τους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε περιοχές που 

προσφέρονται για surf αλλά και να μάθουν να σερφάρουν. [7],[8] 

Το συνολικό μέγεθος της αγοράς windsurfing έχει μειωθεί σημαντικά από το 

απόγειό της στα τέλη της δεκαετίας του 80 και αρχές της δεκαετίας του 90, με 

αποτέλεσμα να μην προσελκύει τις ίδιες χορηγίες  όπως παλαιότερα. Όμως 

όπως όλα τα action sports έτσι και το windsurfing εμφανίζει να έxει έναν 

φυσικό κύκλο ζωής. Νέα σπορ όπως το kitesurfing φαίνεται να έχουν κλέψει 

τα φώτα της δημοσιότητας από το windsurfing τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, 

το windsurfing εξακολουθεί να παραμένει ένα από τα πιο δυναμικά και οπτικά 

ελκυστικά σπορ και συνεχίζει να έχει την δύναμη να προσελκύει νέους 

συμμετέχοντες, εμπορική υποστήριξη και το ενδιαφέρον των μέσων 

ενημέρωσης. 

Μερικές από τις αιτίες που οδήγησαν στην μείωση των windsurfers τις 

τελευταίες δεκαετίες σε σχέση με τις αρχές του 1980 έχουν να κάνουν με τον 

τρόπο που προβλήθηκε το άθλημα και την «έμφαση» που δόθηκε στα 

extreme στοιχεία. Με την τηλεοπτική κάλυψη και πολλά  product brochures να 

παρουσιάζουν επαγγελματίες windsurfers σε ακροβατικές μανούβρες, 

τρομοκρατώντας έτσι κατά κάποιο τρόπο τους αρχάριους και απογοητεύοντας 

ακόμα και ικανούς .  

Επιπλέον, οι κατασκευαστές επικεντρώθηκαν ώστε να βελτιώνουν όλο και 

περισσότερο τον εξοπλισμό που απευθυνόταν σε επαγγελματίες του χώρου 

πράγμα που αποθάρρυνε  εκείνο το μεγάλο κομμάτι της αγοράς που 

ασχολιόταν με το άθλημα για αναψυχή. [6],[7],[8] 

 

Μία ανάλυση των πέντε δυνάμεων του Porter παρέχει μία συνοπτική εικόνα 

της βιομηχανίας του windsurfing στις αρχές τις δεκαετίας του 1990. 
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1.ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ  

Τα εμπόδια εισόδου χαρακτηρίστηκαν από 3 βασικές προϋποθέσεις: τα 

brands, την πρόσβαση στις αγορές και συμβάσεις με επαγγελματίες 

αθλητές.Οι καταναλωτές ήταν προσανατολισμένοι στο brand. Έτσι ένα δυνατό 

εμπορικό σήμα μπορούσε να επιφέρει ισχυρές πωλήσεις τα επόμενα χρόνια. 

Επιπλέον οι υφιστάμενες εταιρείες σχετικές με το windsurfing είτε άνηκαν είτε 

συνεργάστηκαν στενά με τους διανομείς τους, λιανοπωλητές και τις σχολές 

windsurfing. Tέλος, οι κατεστημένοι φορείς είχαν συμβάσεις με τα τους 

καλύτερους επαγγελματίες αθλητές που ήταν χρήσιμοι μόνο για την 

προώθηση αλλά επίσης και στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και 

στο testing. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το στενό δέσιμο των αθλητών με 

συγκεκριμένες εταιρείες (έστω και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ) 

αλλά και με το άθλημα του windsurfing πιο συγκεκριμένα όσον αφορά  σε 

αυτούς που ήταν πιθανό να δοκιμάσουν το άθλημα του kitesurfing.[6] 

2. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ 

Υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός από υποκατάστατα του windsurfing εκείνη την 

περίοδο. Μπορεί τα πιο «στενά συνδεδεμένα» με το windsurfing αθλήματα να 

ήταν το surfing  και η ιστιοπλοϊα ωστόσο άλλα extreme sports που δεν 

σχετίζονταν με το υγρό στοιχείο, όπως η ποδηλασία βουνού ήταν ικανά να 

αποσπάσουν ένα σημαντικό μερίδιο από τα χρήματα και τον χρόνο των 

windsurfers. 

Επίπλέον, το κόστος μετάβασης από το windsurfing σε ένα νέο άθλημα, όπως 

το kitesurfing, δεν ήταν καθόλου ασήμαντο μιας και το κόστος για την 

απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισμού ήταν αρκετά υψηλό και αρκετό για να 

αποτρέψει αρκετούς. Άλλοι δε αποθαρρύνονταν με την προοπτική του να 

γυρίσουν πίσω σε ένα αρχάριο επίπεδο σε ένα νέο άθλημα έχοντας επενδύσει 

αμέτρητες ώρες για να μάθουν windsurfing. Αξίζει επίσης να αναφερθεί η 

αυξανόμενη επικράτηση των «ενεργητικών διακοπών», όπως το Club Med, 

που αύξησε τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα των extreme sports. [6] 
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3. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ  

Η δύναμη των προμηθευτών ποικίλει στην αγορά: από μικρούς κινέζους 

κατασκευαστές μέχρι τη Cobra, την μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής σανίδας 

στον κόσμο με έδρα την Ταϋλάνδη που κατείχε το 55% του μεριδίου αγοράς. 

Εκτός από την κατασκευή συμβατικών σανίδων οι εταιρείες έπρεπε επίσης να  

λάβουν υπόψην τους και να είναι σε θέση να παρέχουν σε επαγγελματίες 

αθλητές εξοπλισμό υψηλού επιπέδου.[6] 

4. ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ 

Η αγοραστική δύναμη στον κλάδο είναι μεταβλητή. Για να εξετάσουμε τους 

αγοραστές θα πρέπει να δούμε τα 3 επίπεδα των αγοραστών στην αλυσίδα 

αξίας: oι διανομείς, οι λιανοπωλητές και οι τελικοί καταναλωτές. 

Η δύναμη των διανομέων ποικίλει σημαντικά ανάλογα με την περιοχή.Η 

δύναμη των λιανοπωλητών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μικρή, με μικρά 

ανεξάρτητα ιδιόκτητα καταστήματα με λίγη δύναμη η οποία διαμορφωνόταν 

από το ποια εμπορικά σήματα επέλεγαν και πίστευαν ότι θα τους επέφεραν 

τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Οι καλά ενημερωμένοι καταναλωτές  δεν είχαν 

πάρει συνήθως την πληροφόρηση για το προϊόν από εμπόρους λιανικής 

πώλησης (πληροφορίες για το προϊόν ήταν ευρέως διαθέσιμες σε περιοδικά 

για τους καταναλωτές).[6] 

Τέλος, οι καταναλωτές, αν και γνώστες των προσφορών που είναι διαθέσιμες 

σε αυτούς εμφανίζονταν ιδιαίτερα άστατοι, επηρεάζονταν σε μεγάλο βαθμό 

από τα περιοδικά και τις χορηγίες και από το τι είναι στη μόδα . Το marketing 

της εταιρείας και οι χορηγίες ήταν ιδιαίτερα καθοριστικοί παράγοντες για τις 

αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών. Οι αγοραστές ήταν ουσιαστικά 

price-takers.[6] 

5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Τελικά ο ανταγωνισμός φαίνεται να είναι σε ένα μέσο επίπεδο. Η βιομηχανία 

ήταν σε μία σταθερή πτώση από το απόγειό της το 1989 και επιπλέον ήταν σε 

μία κατάσταση πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας .[6] 
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3.2.1  Windsurf Τουρισμός 

 

Σύμφωνα με τον Fluker (2002), surf tourism μπορεί να οριστεί ως η πράξη 

των ανθρώπων που ταξιδεύουν είτε σε εγχώριες τοποθεσίες για ένα χρονικό 

διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες, είτε σε διεθνείς τοποθεσίες για μια 

περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες, όπου διαμένουν τουλάχιστον μία 

νύχτα, και όπου έχουν ενεργό συμμετοχή στο άθλημα του surfing. H δύναμη 

του κύματος αποτελεί δε για τον surfer-τουρίστα το κύριο κίνητρο για την 

επιλογή προορισμού. Ο ορισμός αυτός είναι με βάση αυτό που πρότεινε η 

Standeven και De Knop (1999), όταν περιγράφουν τις διακοπές με σκοπό την 

ενασχόληση με ένα “adventure” sport ως ένα υποσύνολο του αθλητικού 

τουρισμού.  

Ο surf τουρισμός είναι μία μορφή ταξιδιού που «θολώνει» τα όρια μεταξύ του 

nature tourism και του adventure tourism. Ο Buckley(2002) τοποθετεί τον 

τουρισμό surf στην ίδια κατηγορία με το φωτογραφικό σαφάρι, την 

ερασιτεχνική αλιεία, την ορειβασία και τις καταδύσεις και τα τοποθετεί όλα 

κάτω από την «ομπρέλα» του βασισμένου στη φύση τουρισμού περιπέτειας 

(nature-based adventure tourism). Ωστόσο άλλες εκδοχές κατατάσσουν τον 

surf tourism στον θαλάσσιο τουρισμό(Jennings 2007, Poizat-Newcomb 1999). 

Σύμφωνα με τον Farmer 1992 ο τουρισμός surf είναι μια κατηγορία αθλητικού 

τουρισμού. 

Στην συνέχεια θα γίνει μία προσπάθεια διερεύνησης και περιγραφής της 

αγοράς των του surf tourists έτσι ώστε οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

στοχεύσουν σε αυτή την ομάδα να είναι σε θέση να σχεδιάσουν πιο 

αποτελεσματικές στρατηγικές μάρκετινγκ. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι ο 

τομέας του αθλητικού τουρισμού πάσχει από έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων 

στα οποία να μπορεί να βασιστεί μία στρατηγική λήψης αποφάσεων(Towards 

a National Sports Tourism Strategy, 2000). Aποτελεί δε έκπληξη το γεγονός 

ότι παρά το μέγεθος και την σημασία της αγοράς του τουρισμού surf, και παρ 

όλο που έχει γίνει κάποια σχετική ακαδημαϊκή έρευνα δεν υπάρχουν πολλές 

επίσημες καταγραφές γύρω από το θέμα.[9] 



24 
 

Η Ιnternational Surfing Association (ISA) εκτιμά ότι 23 εκατομμύρια άνθρωποι 

σε όλον τον κόσμο κάνουν surf και αυτή μάλλον είναι μία χαμηλή εκτίμηση 

δεδομένης της αδυναμίας να προσδιοριστεί ποσοτικά η ταχύτητα με την οποία 

το άθλημα εξαπλώνεται σε περιοχές με έλλειψη στατιστικών πληροφοριών 

(Warshaw 2004) . 

O παγκόσμιος surf τουρισμός έχει αυξηθεί σε αναλογία με την κλίμακα 

ανάπτυξης του ευρύτερου κλάδου τoυ surf και φαίνεται να έχει αποτύχει να 

ενσωματώσει τον τεράστιο αριθμό των ανθρώπων που ταξιδεύουν ειδικά για 

να κάνουν surf ή για να κάνουν μαθήματα surf και να επισκεφτούν ένα surf 

camp κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.   [9] 

Ένα από τα ερωτήματα που γεννούνται είναι αν οι surf tourists είναι χρήστες 

μίας βιομηχανοποιημένης υπηρεσίας ή θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 

εντελώς ανεξάρτητοι ταξιδιώτες. 

 

3.2.2 Το προφίλ των Windsurf Tουριστών – Τμηματοποίηση της Αγοράς 

 

Ο Farmer (1992), διεξήγαγε μια έρευνα για τα κίνητρα, τις αξίες και τον 

πολιτισμό των surfers, και βασιζόμενος σε μια συνέντευξη με ένα διευθυντή 

καταστήματος εξοπλισμού surf, πρότεινε ότι surfers θα μπορούσαν να 

κατηγοριοποιηθούν σε 4 ομάδες. Τους «rowdy bunch» που τους αρέσει να 

διασκεδάζουν πολύ ,τα «school boys» που αρχικά ήρθαν στην Καλιφόρνια για 

να σπουδάσουν και στη συνέχεια επέλεξαν να σερφάρουν, τους «πολεμιστές 

Σαββατοκύριακου" που εργάζονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και 

κάνουν surf όταν μπορούν, και τέλος, τους «beach bums» που έχουν έχουν 

κάνει το surf τρόπο ζωής τους  (Farmer, 1992, σελ. 245). 

Ο Douvis,( Aminuddin και Douvis 1999) αναφέρει ότι διακρίσεις μπορούν να 

γίνουν μεταξύ των αθλητικών τουριστών με βάση τόσο δημογραφικά όσο  και 

ψυχογραφικά χαρακτηριστικά και ότι οι έμποροι θα πρέπει  να κάνουν την 

τμηματοποίηση της αγοράς σε αυτή τη βάση. Η μελέτη των Dolnicar και 

Fluker (Who’s riding the wave?) προτείνει ότι η αγορά του surf τουρισμού είναι 
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πιο περίπλοκη από  ότι οι τέσσερις ομάδες που προσδιορίζονται από τον 

Farmer (1992) και προβαίνει σε μία πιο περιεκτική περιγραφή των επιμέρους 

τμημάτων surf tourists με βάση δημογραφικά και ψυχογραφικά 

χαρακτηριστικά, όπως προτείνεται από τους Douvis  και Aminuddin (1999). 

Έτσι οι windsurf tourists μπορούν να διαχωριστούν σε 5 τμήματα σύμφωνα με 

τα δημογραφικά και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά τους. Αυτά είναι: 

1. “price-conscious safety seekers” 

2. “luxury surfers” 

3. “price conscious adventurers” 

4. “ambivalents” 

5. “radical adventurers" 

Μερικά από τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν στην έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε [10] : 

 το 93% των surf τουριστών που ερωτήθηκαν ήταν  άνδρες. Η 

κυριαρχία των ανδρών στο συγκεκριμένο άθλημα είναι εμφανής και 

υποστήριξε τη διαπίστωση των Dale και Ford (2002), ότι μόνο το 8% 

των 366.200 Αυστραλών  surfers που ερωτήθηκαν το 2001 ήταν 

γυναίκες.  

 Περισσότεροι από τους μισούς (55%) των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι 

που προτιμούν οι surfing διακοπές τους  να διαρκέσουν λιγότερο από 2 

εβδομάδες, το 48% αναζητούν νέες χώρες και νέους προορισμούς. 

 73% δηλώνουν ότι προτιμούν να κινούνται μέσα σε μια ποικιλία  

περιοχών σε έναν προορισμό.  

 Γενικότερα οι surf tourists εμφανίζονται να είναι ευέλικτοι και να 

αναζητούν νέους τόπους και νέες εμπειρίες στα ταξίδια τους. 

 το 59% των ερωτηθέντων θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό να αισθάνονται 

ασφαλείς . 

  57% θεωρούν πολύ σημαντική την ασφάλεια σε ότι αφορά την υγεία 

τους. 

  58% δίνει έμφαση στην ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος του 

προορισμού . 
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 Ωστόσο το  πιο σημαντικό χαρακτηριστικό για την επιλογή ενός 

προορισμού για surf  είναι η απουσία του πλήθους, με το 72% των 

ερωτηθέντων να βρίσκουν αυτή την παράμετρο ιδιαίτερα σημαντική 

μιας και όσο πιο πολυπληθής και διάσημος είναι ένας προορισμός 

τόσο λιγότερο ασφαλής και ελκυστικός γίνεται . 

 Η κατηγορία των “luxury surfers”(19%) φαίνεται να μην νοιάζεται ούτε 

για την τιμή, ούτε για την συναλλαγματική ισοτιμία. Αυτό που είναι ποιο 

σημαντικό για αυτό το segment είναι η καλή διαμονή , το καλό φαγητό 

και να αισθάνονται ασφαλείς. 

 Η κατηγορία των “radical adventures” ή αλλιώς οι «ριζοσπαστικοί 

τυχοδιώκτες» αντιπροσωπεύει το 19% του δείγματος. Για αυτούς ο 

τοπικός πολιτισμός και κουλτούρα, η έλλειψη πλήθους και η ποιότητα 

του φυσικού περιβάλλοντος διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

επιλογή προορισμού. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό τους είναι η 

αναζήτηση μυστικών τοποθεσιών. 

 Ωστόσο υπάρχει και ένα 23% των ερωτηθέντων που αποτελούν το 

τμήμα των “ambivalents” ή αλλιώς «αναποφάσιστων» οι οποίοι δεν 

φαίνεται να αισθάνονται ότι κάτι είναι σημαντικό για αυτούς .  

 Περίπου οι μισές από όλες τις ομάδες που προσδιορίζονται προτιμούν 

ταξιδεύουν με ένα σύντροφο ή 2 με 4 φίλους. Γενικότερα μιας και η 

ασφάλεια φαίνεται να διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στους  

surf tourists , επιλέγουν να ταξιδεύουν σε μικρές ομάδες μαζί με άλλους 

surfers έτσι ώστε να αισθάνονται πιο ασφαλείς. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα 

σημαντικό στοιχείο για τις τουριστικές και ταξιδιωτικές εταιρείες μιας και 

μικρές ομαδικές κρατήσεις μπορεί να χαρακτηρίζουν ένα μεγάλο. 

[10]  

 Τα πιο προσοδοφόρα τμήματα της αγοράς που εντοπίστηκαν φαίνεται 

να είναι οι “price conscious adventurers” και oι “luxury surfers”, καθώς 

οι δύο ομάδες έχουν τα υψηλότερα εισοδήματα και είναι πρόθυμοι να 

δαπανήσουν μεγάλο ποσό των χρημάτων για τα surf trips τους. Αυτές 

οι δύο ομάδες έχουν επίσης την υψηλότερη μέση ηλικία όλων των 

ομάδων (35 και 32 έτη αντίστοιχα).  

 



27 
 

 Μία από τις κύριες διαφορές είναι ότι το 45% “price conscious 

adventurers των επιστρέφουν σε έναν αγαπημένο προορισμό, ενώ το 

46% των “luxury surfers” αναζητούν surf σε νέες χώρες και νέα breaks. 

Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο από την σκοπιά ταξιδιωτικών πρακτόρων 

και φανερώνει την σημασία ανάπτυξης σχέσεων με ground operators 

σε συγκεκριμένους προορισμούς ώστε πελάτες όπως οι “price 

conscious adventurers” να επιστρέψουν στον προορισμό . 

 

 Τα segments των “price-conscious safety seekers” και “price-conscious 

adventurers” παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες μεταξύ τους μιας και 

θέματα που αφορούν το surf αυτό καθαυτό παίζουν σημαντικό ρόλο για 

αυτούς, όπως επίσης και η ασφάλειά τους και η καλή ποιότητα 

γευμάτων. Οι βασικοί παράγοντες που τους διαφοροποιούν είναι ότι οι 

πρώτοι δίνουν σημασία σε family facilities και την ποιότητα της 

διαμονής και στο ότι δεν ενδιαφέρονται για αναζήτηση «μυστικών» 

τοποθεσιών που είναι κάτι που χαρακτηρίζει τους δεύτερους.[10] 

3.2.3  Windsurf Tουρισμός Στη Ρόδο 
 

Πάνω από 220 εκατομμύρια τον χρόνο υπολογίζεται ότι είναι οι τουρίστες που 

ενδιαφέρονται «να κάνουν κάτι» στις διακοπές τους το οποίο να συνδέεται με 

αθλητικές δραστηριότητες- όπως γκολφ, περιήγηση, ιππασία, ποδηλασία, 

κατάδυση ή απλώς περπάτημα. Για την Ελλάδα οι ειδικές - εναλλακτικές 

μορφές τουρισμού, στις οποίες συγκαταλέγεται ο «αθλητικός τουρισμός 

αναψυχής», προσφέρουν συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως η προοπτική 

επιμήκυνσης της τουριστικής δραστηριότητας, αλλά και η προσέλκυση του 

«ποιοτικά» επιθυμητού τουρίστα. Στη χώρα ωστόσο δεν έχει εφαρμοστεί 

ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης αυτής της ειδικής μορφής τουρισμού.  

 

«Οι τουρίστες του αθλητικού τουρισμού μπορούν να αναπτύξουν τον 

δωδεκάμηνο τουρισμό» σημειώνει ο κ. Αχ. Τζίμας, ιδρυτής του εγχειρήματος 

Sports Τourism Greece από το 2004, με στόχο την προώθηση εξειδικευμένης 

εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού σε όλη την Ελλάδα, 
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αλλά και της Rhodes Windsurfing, Κitesurfing & Sailing Αcademy (RWΑ) στη 

Ρόδο. «Ο αθλητικός τουρισμός αναψυχής (αθλήματα όπως windsurfing και 

kitesurfing, ιστιοπλοΐα, καταδύσεις, γκολφ, ιππασία, mountain bike, 

αναρρίχηση, κ.ά.) έχει υπολογιστεί ότι προσελκύει το 10% των συνολικών 

αφίξεων στην Ελλάδα», αν και δεν έχει γίνει επίσημη καταγραφή, σημειώνει. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ), 

ποσοστό 25% των τουριστών παγκοσμίως επιθυμούν να ασχολούνται 

παράλληλα με κάποιο σπορ στις διακοπές τους, με τις διεθνείς αφίξεις το 

2009 να υπολογίζονται στα 880 εκατομμύρια. [11],[12],[13] 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συνειδητή στροφή της τουριστικής 

κατανάλωσης προς τη ζήτηση των ειδικών- εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το windsurfing (ιστιοσανίδα), τουλάχιστον 15 

εκατομμύρια άνθρωποι υπολογίζονται στον κόσμο ως δυνητικοί «αθλητικοί 

τουρίστες» με επιθυμία όταν πηγαίνουν διακοπές να κάνουν το αγαπημένο 

τους σπορ (windsurfing ή kitesurfing-αετός με σανίδα). Η χώρα κατατάσσεται 

πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο σε διαθεσιμότητα ανέμων για το άθλημα αυτό 

οκτώ μήνες κάθε χρόνο, στερείται όμως των υψηλών επιδόσεων ως 

αθλητικός προορισμός στους «ενεργητικούς» τουρίστες. 

 

Σύμφωνα με έρευνα που παρουσίασε ο κ. Τζίμας  στο Συνέδριο Ιnternational 

Conference on Τourism Destination Μanagement Κως 2009, μαζί με τον κ. Χ. 

Πετρέα, σύμβουλο περιφερειακής και τουριστικής ανάπτυξης και 

εμπειρογνώμονα της Ευρωπαϊκής Ενωσης προκύπτει ότι οι «αθλητικοί» 

τουρίστες επιστρέφουν στον προορισμό εάν μείνουν ικανοποιημένοι. 

Στους «ενεργητικούς» τουρίστες κατατάσσονται οι Ρώσοι. Όπως εξηγεί ο 

κ.Τζίμας , «Οι Ρώσοι θέλουν να κάνουν κάτι στον προορισμό τους», σύμφωνα 

με τον οποίο η ρωσική αγορά παρουσιάζει αυξημένες προοπτικές για την 

προσέλκυση τουριστών του είδους. Σημαντική δυναμική ως δυνητικές αγορές 

τουρισμού για windsurfing παρουσιάζουν επίσης η Γαλλία (2 εκατομμύρια 

τουρίστες), η Πολωνία (2 εκατoμμύρια) και η Γερμανία (1,5 εκατομμύριο), 

αλλά και χώρες όπως οι Ισπανία (1,4 εκατομμύρια), Ιταλία, ΗΠΑ και 

Αυστραλία (1 εκατομμύριο εκάστη), Ρωσία και Πορτογαλία (περίπου 500.000 

κάθε μία). 



29 
 

Η ιστιοπλοΐα και το windsurfing είναι δραστηριότητες ιδιαίτερα δημοφιλείς στη 

Ρόδο, δεδομένης και της καλής οργάνωσης των σχετικών υποδομών που 

προσφέρει, στους τομείς αυτούς, το νησί. 

Ο κόλπος της Ιξιάς και η παραλία της Ιαλυσού, στη Βορειοανατολική 

ακτογραμμή του νησιού, μαζί με το ακρωτήρι του Πρασονησίου, στο νοτιότερο 

άκρο της Ρόδου, προσφέρουν ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες για το 

άθλημα της ιστιοσανίδας, γι’ αυτό και οι θιασώτες του windsurf έχουν ανάγει 

αυτές τις ζώνες σε παραδείσους της δραστηριότητάς τους, ευνοώντας έτσι και 

τη δημιουργία πολλών και καλά οργανωμένων εγκαταστάσεων για την 

άσκηση του συγκεκριμένου αθλήματος. [11],[12],[13] 

Κατά το διάστημα από Απρίλιο έως Οκτώβριο, στο νησί της Ρόδου πνέουν τα 

Μελτέμια, άνεμοι βορειοδυτικών και δυτικών διευθύνσεων με μέση ταχύτητα 

12 κόμβων. Τον υπόλοιπο χρόνο, οι άνεμοι πνέουν από νότιες και δυτικές 

διευθύνσεις. 

Στην Ρόδο έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν αγώνες του παγκόσμιου 

πρωταθλήματος επαγγελματιών (PWA) Funboard '97 (παγκόσμιο 

πρωτάθλημα I.F.C.A. '92), (King of Rhodes '98 και '99),δύο πανελλήνια 

πρωταθλήματα, το '98 και το '99 και το Formula Grand Prix 2002. Τον Ιούνιο 

του 2004  οι Ρόδιοι θα υποδέχτηκαν μια από τις παγκόσμιες συναντήσεις της 

νεότερης κλάσης windsurf, της Formula, που όλα δείχνουν ότι στο μέλλον θα 

είναι μία νέα ολυμπιακή κατηγορία. Ο αγώνας του Grand Prix του παγκοσμίου 

πρωταθλήματος Formula Windsurfing συγκέντρωσε τα μάτια όλων όσων 

ενδιαφέρονται για το άθλημα και όχι μόνο.  

Οι βασικότεροι σερφότοποι του νησιού είναι οι εξής: 

- Ιαλυσός: Στη περιοχή Τριάντα ή Ιαλυσός βρίσκεται ένα από τα καλύτερα 

μέρη του νησιού για Freestyle, Course και Slalom. Ο βορειοδυτικός άνεμος 

προκαλεί Side Shore κύματα. Ο αέρας στη περιοχή είναι σταθερός Side 

Shore και η θάλασσα έχει από μικρούς και κοφτούς κυματισμούς μέχρι πολύ 

έντονους και είναι ασφαλές. 
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- Πρασονήσι: Το windsurf εδώ είναι εκπληκτικό όταν ο άνεμος πνέει με 

βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η θάλασσα είναι μόνιμα ταραγμένη και έχει από 

μεγάλα φουσκώματα μέχρι τέλεια διαμορφωμένα κύματα για τους φίλους του 

waveriding. Το ακρωτήρι Πρασονήσι σχηματίζει δύο παραλίες, η μια είναι ... 

ταμένη στο wave ενώ ή άλλη έχει πιο ήρεμα νερά και μπορεί να την 

απολαύσει ένας freerider. 

- Φαληράκι: Ίσως να μην θεωρείται το καλύτερο στέκι για windsurf του νησιού 

για το καλοκαίρι, το χειμώνα όμως τα γεγονότα δείχνουν διαφορετικά. Οι 

νοτιοανατολικοί και νότιοι άνεμοι επηρεάζουν και τη θάλασσα που δημιουργεί 

onshore κύματα. Η περιοχή ενδείκνυται μόνο για χειμώνα και μπορεί να πάει 

κανείς έχοντας τον δικό του εξοπλισμό μαζί, καθώς τον χειμώνα δεν 

λειτουργούν εκεί επιχειρήσεις ενοικίασης εξοπλισμού. 

Διοργανώσεις όπως αυτές που έχουν διεξαχθεί στη Ρόδο και η αντίστοιχη 

προβολή του νησιού που συνεπάγονται καθώς και η ανάπτυξη των 

εναλλακτικών ποιοτικότερων μορφών τουρισμού μπορούν να βοηθήσουν 

σημαντικά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου του νησιού. Η 

"Ανταποδοτικότητα" είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που μπορεί να 

προσφέρει μία μορφή τουρισμού όταν την ενισχύσεις με δράσεις και 

ενέργειες. Αυτό το προσφέρει το Windsurfing. Η ανταποδοτικότητα του 

windsurf στην Ρόδο είναι ήδη καταξιωμένη. Μπορούμε δε να διακρίνουμε 

τέσσερα στοιχεία ανταποδοτικότητας: 

1. την άμεση ανταποδοτικότητα σε μη πληρωμένη τουριστική προβολή, 

τόσο σε εξειδικευμένες ομάδες τουριστών με τα αντίστοιχα ειδικά 

ενδιαφέροντα 

2. την άμεση ανταποδοτικότητα στην τουριστική κίνηση από την 

προσέλκυση αθλητών και συνοδών αφενός και ενδιαφερομένων 

θεατών αφετέρου 

3. την έμμεση ανταποδοτικότητα από την γενικότερη προβολή της 

περιοχής και των συστάσεων σε φίλους και συγγενείς, που θα κάνουν 

όσοι έρθουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες 

4. την έμμεση ανταποδοτικότητα από την ανάπτυξη του εξειδικευμένου 

συμπληρωματικού προϊόντος του αθλητικού τουρισμού windsurf σαν 
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πρόσθετου προϊόντος του καταξιωμένου αλλά παραδοσιακού 

τουριστικού προϊόντος της Ρόδου, δηλαδή στο πλαίσιο της προώθησης 

εναλλακτικών μορφών και δραστηριοτήτων τουρισμού. 

Έχει παρατηρηθεί ότι εκτός από τις ημέρες των αγώνων υπάρχει ένας πολύ 

μεγάλος αριθμός τουριστών που επισκέπτεται το νησί  και σε άλλες περιόδους 

για να συνδυάσει  Windsurfing και Διακοπές. [13] 

Η διοργάνωση του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula Windsurf 2002 στη 

Ρόδο αφενός σημείωσε μεγάλη επιτυχία, και αφετέρου, ως ένα σημαντικό 

αθλητικό γεγονός, έτυχε μίας μεγάλης προβολής από όλα τα Μ.Μ.Ε. εθνικού 

και διεθνούς τύπου και κατέστησε γνωστή τη Ρόδο και το συγκεκριμένο 

άθλημα σχεδόν σ' όλο τον κόσμο. Ξεχωριστό σημείο είναι η επιστολή του 

Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Windsurf (I.W.A.) κ. Ceri Williams στην 

αναφορά του για τα θετικά αποτελέσματα διοργάνωσης των αγώνων.[13] 

 

 3.3 Το  Σχέδιο Μάρκετινγκ 

3.3.1 Εντοπισμός της Αγοράς Στόχου - Τοποθέτηση 
 

Σύμφωνα με την τμηματοποίηση της αγοράς των surf tourists βάση του 

ψυχογραφικού προφίλ τους η αγορά στόχος για την επιχείρησή μας είναι οι  

luxury surfers και οι price - concious safety seekers. 

Δεδομένου ότι στην περιοχή του Πρασονησίου δεν υπάρχει πληθώρα 

καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και θα μπορούσαμε με ευκολία να πούμε 

ότι βασικός «ανταγωνιστής» της επιχείρησης μας είναι το ελεύθερο κάμπινγκ 

που πραγματοποιούν οι windsurfers στην ευρύτερη περιοχή, επιδιώκουμε να 

καλύψουμε εκείνο το κενό που υπάρχει στην παροχή μίας ποιοτικής 

ασφαλούς διαμονής σε οικονομικές τιμές κοντά στις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις των windsurfers.   

Οι παραπάνω δύο κατηγορίες windsurf tourists δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην 

ποιότητα της διαμονής, στην παροχή ποιοτικών γευμάτων όπως και στην 
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προσωπική τους ασφάλεια .Οι δε price conscious safety seekers όπως 

αναφέραμε και σε προηγούμενη ενότητα ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για family 

facilities κάτι το οποίο θα είναι μια από της παροχές του surf camp που θα 

δημιουργηθεί .  

Σκοπός του surf camp που πρόκειται να δημιουργηθεί είναι να τοποθετηθεί 

στο μυαλό των windsurf τουριστών ως ένα μέρος όπου θα μπορούν να έχουν 

όλες οι ανέσεις που χρειάζεται ένας τουρίστας που ασχολείται με το windsurf 

όπως φύλαξη και ενοικίαση εξοπλισμού και δυνατότητα διαμονής σε ένα 

φιλικό περιβάλλον που παρέχει σαφώς περισσότερη ασφάλεια και ανέσεις σε 

σχέση με το ελεύθερο κάμπινγκ χωρίς ωστόσο να έχει την απρόσωπη 

«αυστηρή» εικόνα ενός τυπικού ξενοδοχείου. 

 Στο surf camp το κλίμα είναι χαλαρό όπως σε μία κατασκήνωση, με 

προσπάθεια να  δημιουργηθεί μία φιλική, οικογενειακή και ομαδική 

ατμόσφαιρα μέσω των κοινόχρηστων χώρων όπου ακόμα και ένας ένοικος 

όπου έχει ταξιδέψει στην περιοχή μόνος του προκειμένου να κάνει το 

αγαπημένο του σπορ θα αισθανθεί  μέλος μίας ομάδας και σαν στο σπίτι του! 

Το surf camp θα είναι ιδανικό τόσο για οικογένειες όσο και για νέους και νέες 

που ταξιδεύουν μόνοι είτε σε παρέες ! 

 

3.4  Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος 
 

Στο σημείο αυτό θα γίνει μία σύντομη παρουσίαση των κύριων ανταγωνιστών. 

Θα πρέπει ωστόσο να δώσουμε προσοχή σε μερικά σημεία . Ένα από αυτά 

είναι το γεγονός ότι το surf camp που πρόκειται να δημιουργηθεί δεν αποτελεί 

μία αμιγώς ξενοδοχειακή μονάδα μιας και ουσιαστικά θα λειτουργεί  και ως 

εκπαιδευτικό κέντρο αλλά και ως κέντρο ενοικίασης εξοπλισμού. 

 Ωστόσο, εμείς θα επικεντρωθούμε στην μελέτη του ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος από την σκοπιά της ξενοδοχειακής διάστασης της 

επιχείρησης. Επίσης, ένας από τους βασικούς ανταγωνιστές θα  θεωρήσουμε   

το ελεύθερο camping που πραγματοποιούν σε κινούμενα τροχόσπιτα το 

μεγαλύτερο μέρος των τουριστών που εγκαθίστανται στο Πρασονήσι, παρόλο 
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που στην πραγματικότητα αποτελεί αποτελεί «επικίνδυνο» υποκατάστατο για 

μία κλασσικού τύπου ξενοδοχειακή μονάδα. 

Επίσης ως κύριες ανταγωνιστικές ξενοδοχειακές μονάδες θα θεωρήσουμε 

όσες βρίσκονται στην περιοχή του Πρασονησίου και σε απόσταση μικρότερη 

των 8 χλμ και όχι σε γύρω περιοχές, μιας και η αγορά στόχος μας αφορά 

windsurf τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το Πρασονήσι σχεδόν 

αποκλειστικά για να περνούν όλη τη μέρα στην θάλασσα κάνοντας το 

αγαπημένο τους σπορ και ως εκ τούτου προτιμούν να βρίσκονται όσο πιο 

κοντά γίνεται στην παραλία και στο χώρο ενοικίασης του εξοπλισμού και να 

έχουν ευκολία στην πρόσβαση. Έτσι οι άμεσοι ανταγωνιστές είναι : 

1. Lighthouse 1: 15 δωμάτια 

2. Αsimenis Cottages: 7 δωμάτια 

3. Lighthouse Studios: 10 δωμάτια 

4. Oasis apartments: 15 δωμάτια 

5. Prasonisiclub: 17 δωμάτια 

6. Οcean Palace:9 δωμάτια 

To Atrium Prestige, ένα 5 αστέρων resort που βρίσκεται στην περιοχή, 

λόγω του ότι είναι το μόνο κοντινό στο Πρασονήσι resort θα μπορούσε να 

προσελκύσει luxury surf tourists  που αποτελεί ένα από τα τμήματα 

στόχους μας, ωστόσο δεν θα συμπεριληφθεί στους άμεσους ανταγωνιστές 

λόγω του ότι απέχει 18χλμ από το Πρασονήσι. 
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3.5 Ανάλυση της Λειτουργικής Διάστασης του Σχεδίου Μάρκετινγκ 

3.5.1 PRODUCT: Προϊόν και Προσφερόμενες υπηρεσίες 
 

 10 τετράκλινα δωμάτια (5 με δικό τους μπάνιο)- 2 εξάκλινα δωμάτια 

 4 κοινόχρηστα μπάνια  

 1 Κοινόχρηστη κουζίνα με 5 ψυγεία, 5 φούρνους και 12 εστίες 

μαγειρέματος όπου οι ένοικοι θα έχουν την δυνατότητα να 

χρησιμοποιούν όλες τις ώρες της ημέρας. 

 Πισίνα 

  all day bar και εστιατόριο δίπλα στην πισίνα όπου θα σερβίρεται το 

πρωινό, το μεσημεριανό και το βραδινό σε μπουφέ. 

 lounge στην ταράτσα με θέα στη θάλασσα 

 4 bungalows xχωρητικότητας 2-3 ατόμων , με προσωπικό μπάνιο 

κουζίνα και μπαλκόνι(32 τμ το καθένα)-ιδανικά για οικογένειες . 

  κοινόχρηστο χώρο αναψυχής – ping pong /γυμναστήριο 

  laundry service – δωμάτιο ιματισμού  

 jet ski - motor boat διαθέσιμα . 

 Kατάστημα ενοικίασης εξοπλισμού windsurfing  εντός των 

εγκαταστάσεων του surf camp και σε μικρή απόσταση από την 

παραλία 

 Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα παρέχεται αποθήκευση, ασφαλής 

φύλαξη και παροχή νερού για πλύσιμο του εξοπλισμού. 

 24h Reception 

 Ιατρείο Πρώτων Βοηθειών 

 Παροχή μαθημάτων windsurfing από έμπειρους αθλητές-εκπαιδευτές. 

Θα παρέχονται τα εξής μαθήματα windsurf: 

 

 Mαθήματα αρχαρίων όπου θα διδάσκονται τα βασικά του 

windsurfing, και θα γίνεται μία πρώτη επαφή με τον εξοπλισμό 

και τον άνεμο, την πλεύση και την πηδαλιούχηση του σκάφους, 

tack και beachstart, εισαγωγή στην χρήση του γάντζου, 

εισαγωγή στην μπότζα στροφή. 
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 Μαθήματα υπενθύμισης που απευθύνονται σε όσους είχαν 

κάνει κάποια μαθήματα στο παρελθόν αλλά δεν συνέχισαν 

έκτοτε. Για ανανέωση και υπενθύμιση των βασικών του 

windsurfing. 

 Μαθήματα για παιδιά : Σειρά μαθημάτων προσαρμοσμένη στις 

ανάγκες των παιδιών. Το περιεχόμενο της σειράς μαθημάτων 

είναι ίδιο με των αρχάριων αλλά με μικρότερη χρονική διάρκεια. 

 Μαθήματα Waterstart Plus: Το waterstart είναι το κυρίως θέμα 

αυτών των μαθημάτων, τα δευτερεύοντα θέματα που 

περιλαμβάνονται είναι το πλανάρισμα με χρήση γάντζου και 

δέστρες καθώς και η σωστή θέση σώματος . 

 Mαθήματα Powerjibe Plus: Όλα όσα πρέπει να μάθει κάποιος 

για την πλαναριστή μπότζα. Το πλανάρισμα στα πρίμα και η 

σωστή θέση σώματος είναι επίσης μέρος των μαθημάτων . 

 

3.5.2 PRICE 
 

H τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει η εν λόγω τουριστική μονάδα 

είναι τέτοια ώστε να μπορέσει να καταστήσει το Surf camp ελκυστικό 

προορισμό για widsurf tourists οι οποίοι δεν είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν 

πολλά σε ένα ακριβό-κατάλυμα ξενοδοχείο μιας και δεν είναι αυτό το οποίο 

παίζει πρωτεύοντα ρόλο στις διακοπές τους, αλλά επιζητούν ποιότητα και 

ασφάλεια στην διαμονή τους. Επίσης επιδιώκει να προσελκύσει και ένα μέρος 

όσων μέχρι τώρα προτιμούσαν το ελεύθερο κάμπινγκ. Πράγμα που σημαίνει 

ότι οι τιμές θα πρέπει να είναι αρκετά ανταγωνιστικές. 

Έτσι ύστερα και από μελέτη του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος οι τιμές για τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες και την διαμονή θα διαμορφώνονται ως εξής [14]: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3: ΤΙΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΕ ΕΥΡΩ / ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ) 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ : από 1/7 έως  και 30/8 

Κατηγορία εξοπλισμού  "Standard" "Performance"  "Pro" 

1 εβδομάδα 200  230  250  

15 μέρες 300 350 400 

1 μήνας 400 470 510 

2 ΩΡΕΣ 35 42 - 

4 ΩΡΕΣ 43 52 - 

1 ΜΕΡΑ  55 65 - 

2 ΜΕΡΕΣ 100 110 - 

Ασφάλιση ζημιών 
εξοπλισμού ανά εβδομάδα  

30 35 40 

 
 
 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ FLEXI: από 01.05 έως 22.05 και από 19.09 έως 12.10 
Κατηγορία εξοπλισμού  "Standard" "Performance"  "Pro" 

4 ημέρες από τις 7  130 149 164 

Επιπλέον ημέρα 32 37 41 

9 ημέρες από τις 14  220 265 292 

Επιπλέον ημέρα  24 30 32 

14 ημέρες από τις 21  315 378 416 

Επιπλέον ημέρα  22 27 30 

Ασφάλιση ζημιών εξοπλισμού ανά 
εβδομάδα  

30 35 40 

  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ FLEXI: από 23.05 έως 30.06 και από 31.08 έως 18.09 

κατηγορία εξοπλισμού  "Standard" "Performance"  "Pro" 
4 ημέρες από τις 7  144 165 182 

Επιπλέον ημέρα 36 41 46 

9 ημέρες από τις 14  244 295 324 

Επιπλέον ημέρα  27 33 36 

14 ημέρες από τις 21  350 420 462 

Επιπλέον ημέρα  25 30 32 

Ασφάλιση ζημιών εξοπλισμού ανά 
εβδομάδα  

30 35 40 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4: ΤΙΜΕΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ WINDSURFINFG 

MΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΤΙΜΗ 

ΑΡΧΑΡΙΩΝ 6     (4*1,5h) 130 

YΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ 4,5  (3*1,5h) 100 

ΠΑΙΔΙΚΟ 4     (4* 1h ) 100 

WATERSTART PLUS 3     (2*1,5 ) 60 

POWERJIBE PLUS  3     (2*1,5 ) 60 

EΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ 1 30 

 

[14] 

Οι παραπάνω τιμές δεν αναφέρονται στους πελάτες που διαμένουν στο surf 

camp αλλά σε ανεξάρτητους πελάτες που επιθυμούν να ενοικιάσουν 

εξοπλισμό είτε να κάνουν μαθήματα windsurf. Στους πελάτες που διαμένουν 

στο surf camp θα παρέχεται έκπτωση 20% στις τιμές ενοικίασης εξοπλισμού 

και μαθημάτων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5: ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

 LOW SEASON MID  

SEASON 

HIGH 

SEASON 

Bungalows(2-3 persons) ανά 

βραδιά 

80 100 125 

Διαμονή σε τετράκλινο με 

κοινόχρηστο μπάνιο (ανά 

άτομο/ανά βραδιά) 

 

13 

 

18 

 

22 

Διαμονή σε τετράκλινο  δωμάτιο 

με μπάνιο (ανά άτομο/ανά 

βραδιά) 

15 20 25 

Διαμονή σε εξάκλινο δωμάτιο με 

κοινόχρηστο μπάνιο (ανά άτομο 

/ανά βραδιά) 

10 15 20 
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Στο all day bar – εστιατόριο θα σερβίρεται πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό  

σε πλούσιο μπουφέ. Οι τιμές για μπουφέ για τους ενοίκους ή μη του surf 

camp διαμορφώνονται ως εξής κατ’ άτομο: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6: ΤΙΜΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 

 ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 

ΠΡΩΙΝΟ-ΜΠΟΥΦΕΣ 7  ΕΥΡΩ 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ-

ΜΠΟΥΦΕΣ 

13 ΕΥΡΩ 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ “LUNCH 

BOX”ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ 

10 ΕΥΡΩ 

ΒΡΑΔΙΝΟ –ΜΠΟΥΦΕΣ     13 ΕΥΡΩ 

 

3.5.3 ΔΙΑΝΟΜΗ (PLACE) 
 

Mιλώντας για δίκτυο διανομής αναφερόμαστε σε όλα εκείνα τα σημεία 

πώλησης που προσφέρουν στους υποψήφιους πελάτες-τουρίστες πρόσβαση 

στο τουριστικό προϊόν (Marketing in travel and tourism, Victor T.C Middleton). 

Στην συγκεκριμένη επιχείρηση η διανομή θα πραγματοποιείται κυρίως μέσω 

Internet και του συστήματος κρατήσεων από την σελίδα του surf camp. 

Επίσης  εκτός από την ίδια την ιστοσελίδα του surf camp, θα είναι δυνατό να 

γίνει κράτηση και να ενημερωθούν οι τουρίστες για τις παροχές και τα πακέτα 

του surf camp μέσω ιστοσελίδων που θα συνεργάζεται το surf camp που 

αφορούν ειδικά windsurf διακοπές σε διάφορα μέρη του κόσμου. 

H ενοικίαση του εξοπλισμού windsurf θα πραγματοποιείται είτε από το surf 

camp επί τόπου είτε από την ιστοσελίδα όπου θα δίνεται και η δυνατότητα να 

γίνει οn-line κράτηση. 
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3.5.4. PROMOTION 
 

To βασικό μέσο προώθησης της επιχείρησης θα είναι το διαδίκτυο μέσω των 

διάφορων ιστοσελίδων που αφορούν διακοπές windsurf όσο και με τον 

σχεδιασμό της ίδιας της ιστοσελίδας της επιχείρησης. Επίσης θα τυπωθούν 

ενημερωτικά brochures τα οποία θα διατίθενται σε επιλεγμένες  τουριστικές 

επιχειρήσεις τις Ρόδου, αλλά και σε Ιστιοπλοικούς Ομίλους της Αθήνας  .  

Θα γίνει επίσης προσπάθεια να υπάρχει διαφήμιση της επιχείρησης  σε  

διεθνή περιοδικά που ασχολούνται με windsurf όπως επίσης και  να 

συμμετέχει σε χορηγίες σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων που αφορούν 

το windsurf στην περιοχή. 

  

3.6 Πρόβλεψη Πληρότητας   
  

Λαμβάνοντας υπ όψιν ότι η καλύτερη περίοδος για windsurfing στη Ρόδο είναι  

από Μάιο έως Οκτώβρη και ότι οι καλύτεροι άνεμοι πνέουν τους μήνες Ιούλιο 

και Αύγουστο θα ακολουθήσει μία πρόβλεψη για την πληρότητα του Surf 

Camp σε βάθος πενταετίας για το εξάμηνο λειτουργίας της επιχείρησης που 

θα εκτείνεται από Μάιο έως Οκτώβρη. 

Σημειώνουμε ότι η δυναμικότητα της μονάδας είναι 64 κλίνες και ότι οι season 

oρίζονται ως εξής: 

High season θεωρείται η περίοδος: από 1/7 έως 30/8 

Mid season  θεωρείται η περίοδος:   από 23/5 έως 30/6 και 31/8 έως 18/9 

Low season θεωρείται η περίοδος:  από 1/5 έως 22/5 και 19/9 έως 12/10 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7: ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ 

 1ο  έτος 2ο  έτος 3ο έτος 4ο  έτος 5ο έτος 

ΜΑΪΟΣ 50% 60% 65% 70% 80% 

ΙΟΥΝΙΟΣ 60% 66% 70% 80% 90% 

ΙΟΥΛΙΟΣ 70% 75% 85% 95% 100% 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  80% 85% 95% 100% 100% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ  66% 70% 80% 90% 95% 

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 40% 55% 60% 65% 85% 

ΜΕΣΗ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΟΥ SURF 

CAMP 

60% 68,5% 75% 83% 91% 

 

3.7 Πρόβλεψη Ετήσιων Εσόδων 

3.7.1 Πρόβλεψη Ετήσιων Εσόδων από Διανυκτερεύσεις 
 

Για τον υπολογισμό των ετήσιων εσόδων από διανυκτερεύσεις, θα 

βασιστούμε στην ετήσια πληρότητα ανά μήνα καθώς και στην μέση τιμή ανά 

διανυκτέρευση που διαμορφώνεται ως εξής ανάλογα με την περίοδο: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8: ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΛΙΝΗΣ 

HIGH SEASON 27 ΕΥΡΩ 

MID SEASON 22 ΕΥΡΩ 

LOW SEASON 15 ΕΥΡΩ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.9: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 1ο  έτος 2ο  έτος 3ο έτος 4ο  έτος 5ο έτος 

ΜΑΪΟΣ 16 19 20 22 25 

ΙΟΥΝΙΟΣ 18 20 21 24 27 

ΙΟΥΛΙΟΣ 21 23 26 29 31 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  24 26 28 31 31 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ  20 22 25           27 28 

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 12 16 18 20 26 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

111 126 138 153 168 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.10: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ 

 1ο  έτος 2ο  έτος 3ο έτος 4ο  έτος 5ο έτος 

ΜΑΪΟΣ 1024 1216 1280 1408 1600 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1152 1280 1344 1536 1728 

ΙΟΥΛΙΟΣ 1344 1472 1664 1856 1984 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  1536 1664 1792 1984 1984 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ  1280 1408 1600        1728 1792 

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 768 1024 1152 1280 1664 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.11: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ (ΕΥΡΩ) 

 1ο  έτος 2ο  έτος 3ο έτος 4ο  έτος 5ο έτος 

ΜΑΪΟΣ 15.360 18.240 19.200 21.120 24.000 

ΙΟΥΝΙΟΣ 25.344 28.160 29.568 33.792 38.016 

ΙΟΥΛΙΟΣ 36.288 39.744 44.928 50.112 53.568 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  41.472 44.928 48.384 53.568 53.568 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ  28.160 30.976 35.200      38.016 39.424 

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 11.520 15.360 17.280 19.200 24.960 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 158.144 177.408 194.560 215.808 233.536 

 

 

3.7.2 Πρόβλεψη Ετήσιων Εσόδων από Πωλήσεις Εστιατορίου 
 

     Για την πρόβλεψη πωλήσεων εστιατορίου σε πελάτες του surf camp θα 

θεωρήσουμε ότι  ένα ποσοστό της τάξης του 30% των ατόμων που θα 

διανυκτερεύσουν θα επιλέξουν να δαπανήσουν χρήματα προκειμένου να 

απολαύσουν κάποιο από τα γεύματα που προσφέρει το εστιατόριο σε 

μπουφέ.  To ποσοστό αυτό θα ήταν σαφώς υψηλότερο αν οι ένοικοι δεν είχαν 

την δυνατότητα να κάνουν χρήση της κουζίνας και να έχουν την επιλογή να 

μαγειρεύουν μόνοι τους. 

 Για το 4ο και 5ο  έτος λειτουργίας θα θεωρήσουμε αυτό το ποσοστό ότι θα 

παρουσιάσει μία μικρή αύξηση και θα φτάσει το 40%. Η μέση τιμή γεύματος 

διαμορφώνεται στα 11 Ευρώ ανά άτομο και έτσι θα γίνει και η αντίστοιχη 

πρόβλεψη των εσόδων του εστιατορίου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.12: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ) 

 1ο  έτος 2ο  έτος 3ο έτος 4ο  έτος 5ο έτος 

ΜΑΪΟΣ 307 364 384 563 640 

ΙΟΥΝΙΟΣ 346 384 403 614 691 

ΙΟΥΛΙΟΣ 403 441 499 742 793 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  460 499 537 793 793 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ  384 422 480         691 716 

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 230 307 345 512 665 

ΣΥΝΟΛΟ 2.130 2.417 2.648 3.915 4.298 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.13: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (ΕΥΡΩ) 

1ο  έτος 2ο  έτος 3ο έτος 4ο  έτος 5ο έτος 

23.430 26.587 29.128 43.065 47.278 

 

3.7.3 Πρόβλεψη Ετήσιων Εσόδων από Ενοικίαση Εξοπλισμού 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.14: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (ΕΥΡΩ) 

 1ο  έτος 2ο  έτος 3ο έτος 4ο  έτος 5ο έτος 

ΜΑΪΟΣ 500 550 605 665 731 

ΙΟΥΝΙΟΣ 800 880 968 1065 1.172 

ΙΟΥΛΙΟΣ 1.100 1.210 1331 1.464 1.610 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  1.500 1.650 1815 1.996 2.195 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ  700 770 847 932 1.025 

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 400 440 484 532 585 

ΣΥΝΟΛΟ 5.000 5500 6.050 6.654 7.318 
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3.7.4 Πρόβλεψη Ετήσιων Εσόδων από Μαθήματα Windsurfing 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.15: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

 1ο  έτος 2ο  έτος 3ο έτος 4ο  έτος 5ο έτος 

ΜΑΪΟΣ 2 4 5 7 8 

ΙΟΥΝΙΟΣ 4 6 8 13 13 

ΙΟΥΛΙΟΣ 8 9 10 14 15 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  10 11 13 20 25 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ  4 5 6 10 10 

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1 2 3 5 5 

ΣΥΝΟΛ0 29 37 45 69 76 

 

Η μέση τιμή πώλησης ενός πακέτου μαθημάτων Windsurf είναι  80 ευρώ . 

Έτσι σύμφωνα με τις παραπάνω προβλέψεις τα έσοδα από τα μαθήματα 

windsurfing προβλέπεται να είναι τα εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.16: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (ΕΥΡΩ) 

1ο  έτος 2ο  έτος 3ο έτος 4ο  έτος 5ο έτος 

2.320 2.960 3.600 5.520 6.080 
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3.7.5 Πρόβλεψη Συνολικών Ετήσιων Εσόδων 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.17: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΕΥΡΩ) 

 1ο  έτος  2ο  έτος  3ο έτος 4ο  έτος  5ο έτος 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2.320  2.960  3.600 5.520  6.080 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 5.000  5500  6.050 6.654  7.318 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 23.430  26.587  29.128 43.065  47.278 

ΔΙΑΜΟΝΗ 158.144  177.408  194.560 215.808  233.536 

ΣΥΝΟΛΟ 188.894  212.455  233.338 271.047  294.212 

 

3.8 Προσδιορισμός του Κόστους Μάρκετινγκ 
 

Αναφερόμενοι στο κόστος Μάρκετινγκ εννοούμε το σύνολο των δαπανών που 

θα προκύψουν κατά την φάση της προώθησης και διανομής του τουριστικής 

υπηρεσίας που θα προσφέρει η υπό εξέταση επιχείρηση. Υπολογίζουμε 

λοιπόν ότι το κόστος θα κατανέμεται στην πρώτη πενταετία ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.18: ΕΞΟΔΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ  € ΕΞΟΔΑ MARKETING € 

1ο έτος 188.894 1.894 

2ο έτος 212.455 1.950 

3ο έτος 233.338 2.009 

4ο έτος 271.047 2.069 

5ο έτος 294.212 2.131 

ΣΥΝΟΛΟ  10.053 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΦΟΔΙΑ  

 

Οι πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για την λειτουργία της υπό εξέταση 

επιχείρησης έχουν να κάνουν με ποτά και είδη τροφίμων. Η προμήθεια αυτών 

των πρώτων υλών που θα χρησιμοποιούνται από το εστιατόριο/μπαρ του 

Surf Camp θα πραγματοποιείται όσο αυτό είναι εφικτό από ντόπιους 

παραγωγούς/προμηθευτές των γειτονικών χωριών έτσι ώστε να διασφαλίζεται 

η αξιοπιστία των προμηθευτών, η υψηλή ποιότητα και αγνότητα των πρώτων 

υλών και να ελαχιστοποιούνται όσο το δυνατό τα κόστη μεταφοράς και 

καθυστερήσεις στην παράδοση των παραγγελιών. Η παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος θα γίνεται από σύνδεση με το Δίκτυο της ΔΕΗ και η παροχή νερού 

από την ΔΕΥΑΡ. 

Τέτοιες πρώτες ύλες είναι:            

Λαχανικά 

Φρούτα 

Κρεατικά 

Θαλασσινά 

Αυγά 

Αλλαντικά 

Λάδι 

Γαλακτοκομικά 

Ζυμαρικά  

Ζύμες 

Είδη αρτοποιίας 

Είδη Ζαχαροπλαστικής 

Ροφήματα (Καφέ/ Τσάι/ Χαμομήλι/ Σοκολάτα 
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Άλλα εφόδια απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης αποτελούν 

τα παρακάτω: 

                              ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ/ΜΠΑΝΙΩΝ 

Καθαριστικά – απορρυπαντικά 

Σκούπες – Σφουγγαρίστρες- Σφουγγάρια 

Ανταλλακτικά Ηλεκτρικών συσκευών 

Χαρτί Κουζίνας – Χαρτί Υγείας- Χαρτοπετσέτες 

Σαπούνι Πλυντηρίου πιάτων – Σαπούνι πλυντηρίου Ρούχων 

Σακούλες σκουπιδιών  

Σαπούνι χεριών – Σαπούνι πιάτων 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – RECEPTION 

                                                          Γραφική Ύλη 

Χαρτί εκτύπωσης 

Μελάνια Εκτύπωσης 

Οργάνωση Γραφείου 

Ρολά ταμειακών μηχανών 

ΑΛΛΑ ΕΦΟΔΙΑ 

 

Φάρμακα  

Αναλώσιμα Ιατρείου Πρώτων Βοηθειών 

Λίπασμα 

Υγραέριο 
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4.1 Κόστος Πρώτων Υλών Άλλων Εφοδίων και Ενέργειας  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ , ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

Πρώτες 

ύλες 

5.750 6.325 6.958 8.350 9.185 

Αναλώσιμα 

- εφόδια 

2.500 2.750 3025 3.480 4.000 

Ενέργεια 15.000 16.500 18.150 19.965 21.960 

ΣΥΝΟΛΟ 23.250 25.575 28.133 31795 35145 

 

4.2 Πρόβλεψη Γενικών Eξόδων 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  1ου ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ(ΕΥΡΩ) 

Τηλεπικοινωνιακές παροχές 1.000 

Καύσιμα/τέλη 3.000 

Ασφάλιστρα 4.000 

Νομικά έξοδα 1.000 

Έξοδα συντήρησης - Άλλα 

έξοδα 
1.000 

ΣΥΝΟΛΟ 10.000 

 

                                       ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΈΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ(ΕΥΡΩ) 

1ο έτος 10.000 

2ο έτος 10.500 

3ο έτος 11.025 

4ο έτος 11.576 

5ο έτος 12.154 

ΣΥΝΟΛΟ 55.255 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

5.1  Δυναμικότητα και Κτιριακές Εγκαταστάσεις 

 

Το surf camp που πρόκειται να δημιουργηθεί στην τοποθεσία Πρασονήσι της 

Ρόδου σε ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο  συνολικής έκτασης 2.000 τ.μ στο 

οποίο προβλέπεται πραγματοποίηση έργων υποδομής και διαμόρφωσης 

περιβάλλοντος χώρου. 

 Στις εγκαταστάσεις του θα συμπεριλαμβάνεται ένα κεντρικό κτίριο που θα 

αποτελεί την «καρδιά» του surf camp μιας και εκεί θα βρίσκονται οι reception, 

τα δωμάτια και οι κοινόχρηστοι χώροι, ενώ θα υπάρχουν ακόμα 3 bungalows 

και το κτίριο ενοικίασης και φύλαξης εξοπλισμού. 

 Η δυναμική του surf camp ως ξενοδοχειακή μονάδα θα είναι 64 κλίνες όπως 

έχει περιγραφεί σε προηγούμενο κεφάλαιο. Στον περιβάλλοντα χώρο του υπό 

ανέγερση surf camp θα υπάρχει κήπος, η πισίνα και το all day bar/εστιατόριο - 

μπουφές. 

5.2 Εργασίες Κατασκευής Κτιριακών Εγκαταστάσεων  
 

Οι εργασίες κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων πρόκειται να ανατεθούν σε 

κατασκευαστική εταιρεία της Ρόδου. Στο ακόλουθο διάγραμμα 

παρουσιάζονται οι βασικές εργασίες κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων σε 

χρονική σειρά υλοποίησης που διαμορφώνεται σε 6 βασικά στάδια. 
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 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1: ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 

ΠΗΓΗ: [15] 

 

 

 

 

 
 

 

 

•Εκσκαφές 

•Κατασκευή Σκελετού

•Χτίσιμο Τούβλινων Τοίχων (τοιχοποιίες εσωτερικές -εξωτερικές με 
μονώσεις)

1
•Εγκατάσταση σωληνώσεων (ηλεκτρολόγου,υδραυλικού,θέρμανσης)

•Κάσσες, Μαρμαροποδιές)

• Σοβατίσματα, Επενδύσεις Τοίχων (μονώσεις ταράτσας κλπ)

•Καλωδιώσεις Ηλεκτρολόγου, Ηλιακός Θερμοσίφωνας, ψύξη, κάγκελα)
2

•Δάπεδα

•Κουφώματα εσωτερικά και εξωτερικά

•Ξύλινα δάπεδα
3

•Ντουλάπες , Έπιπλα κουζίνας

•Είδη υγιεινής

•Εγκαταστάσεις Θέρμανσης
4

•Ψευδοροφές και γύψινες κατασκευές

•Χρωματισμοί

• Τοποθέτηση τελειωμάτων (πρίζες, πόμολα, φωτιστικά)
5

•Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου 6
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5.2.1 Κόστος Κατασκευής Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα κόστη κατασκευής 

κτιριακών εγκαταστάσεων: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1: ΚΟΣΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΥΡΩ) 

Περιγραφή 

Εργασίας 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας(Eυρώ) 

Δαπάνη 

Εκσκαφές  m2 338 24 8.112 

Σκυροδέματα m2 468 280 131.040 

Τοιχοποιίες 

(Πλινθοδομές α’) 

m2 334 15 5.010 

Τοιχοποιίες 

(Πλινθοδομές β’) 

m2 812 30 24.360 

Επιχρίσματα  m2 3.224 15 48.360 

Επιστρώσεις 

δαπέδων 

m2 975 30 29.250 

Κουφώματα τμχ 156 300 46.800 

Μονώσεις m2 812 35 28.420 

Στεγανώσεις m2 204 100 20.400 

Χρωματισμοί 

(Πλαστικά επί 

τοίχου) 

m2 2.030 8 16.240 

Χρωματισμοί 

(Πλαστικά 

σπατουλαριστά) 

m2 1.040 10 10.400 

Λουτρά – 

κουζίνες 

   10.000 

Αμοιβή πολιτικού 

μηχανικού  

   12.000 

ΣΥΝΟΛΟ    390.392 
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5.2.2  Κόστος Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2:ΚΟΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ(ΕΥΡΩ) 

Περιγραφή Δαπάνη 

Ηλεκτρική εγκατάσταση κοινόχρηστων χώρων 9.000 

Αντλία Θερμότητας (για 

θέρμανση/κλιματισμό/ζεστό νερό) 
7.000 

Εγκατάσταση συστήματος 

πυρανίχνευσης/πυρασφάλειας 
4.000 

Εγκατάσταση συστήματος μουσικής 500 

ΣΥΝΟΛΟ 20.500 

5.3  Κόστος Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού 

5.3.1 Εξοπλισμός Δωματίων 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3: ΚΟΣΤΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΕΥΡΩ) 

Περιγραφή  Ποσότητα  

(τμχ) 

Κόστος 

μονάδας 

Δαπάνη 

Κουρτίνες    

Ντουλάπα Δίφυλλη 18 100 1.800 

Μπαγκαζιέρα 18 80 1.440 

Καθρέφτης 25 49 1.225 

Κομοδίνο 35 35 1.225 

Γραφείο/θέση ΤV 16 60 960 

Στρώμα  64 120 7.680 

Πολυθρόνες 16 60 960 

Τραπέζι βεράντας  16 30 480 
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Καρέκλες βεράντας 50 20 1.000 

Φωτιστικά  40 30 1.200 

TV 5 150 750 

Κρεβάτια(κουκέτες) 26 130 3.380 

Κρεβάτι διπλό 4 100 400 

Κρεβάτι μονό 4 70 280 

Μαξιλάρια  70 20 1.400 

Μαξιλαροθήκες 128 8 1.024 

Πετσέτες χεριών 192 5 960 

Πετσέτες προσώπου 192 10 1.920 

Πετσέτες σώματος 192 15 2.880 

Σεντόνια 300 15 4.500 

Κουβέρτα πικέ 70 20 1.400 

Χαρτοδοχείο μπάνιου 15 7 105 

Ταπέτα μπάνιου 15 5 75 

Στεγνωτήρας μαλλιών 9 40 360 

ΣΥΝΟΛΟ   37.404 
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5.3.2  Εξοπλισμός Κουζίνας - Μπαρ - Εστιατορίου  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 : ΚΟΣΤΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ,ΜΠΑΡ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (ΕΥΡΩ) 

Περιγραφή  Ποσότητα  

(τμχ) 

Τιμή 

μονάδας  

Δαπάνη 

Απορροφητήρας 2 2.000 4.000 

Πλυντήριο 

πιάτων 

3 660 1.980 

Κουζίνα με 4 

εστίες και 

φούρνο αερίου 

1 2.500 2.500 

Λεία πλάκα 

ψήσεως 

1 500 500 

Φριτέζα 2 85 170 

Διπλές Εστίες 

Ηλεκτρικές 

6 150 900 

Φούρνος 4 370 1.480 

Ψυγείο πάγκος 1 700 700 

Φούρνος 

μικροκυμάτων 

2 150 300 

Διπλό όρθιο 

ψυγείο 

4 1.500 6.000 

Λάντζα σκευών 4 800 3.200 

Επιτοίχιο 

ερμάριο 

5 350 1.750 

Βραστήρας 2 95 190 

Καταψύκτης  2 1.250 2.500 

Ζαμπονομηχανή 1 500 500 

Μίξερ 2 300 600 

Ραφιέρες 

σκευών 

3 350 1.050 
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Πάγκος κοπής 2 250 500 

Σκεύη κουζίνας 3 σετ 2.000 6.000 

Κάδος 

απορριμάτων 

3 30 60 

Τραπεζομάντηλα  150 40 5.200 

Μαχαιροπίρουνα 2 σετ 2.500 5.000 

Πιάτα – Ποτήρια 2 σετ 7.500 15.000 

Μηχανή καφέ 1 2.500 2.500 

Φραπιέρα 2 258 258 

Bleder 1 100 100 

Tοστιέρα 1 150 150 

Έπιπλο ποτών 1 400 400 

Στίφτης 3 90 270 

Εργαλεία κοπής 2 σετ 335 670 

Εργαλεία 

μέτρησης 

1 σετ 150 150 

Σκαμπό μπαρ 20 20 400 

Τραπέζια  15 50 750 

Καρέκλες 60 20 1.200 

ΣΥΝΟΛΟ   66.928 
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5.3.3 Εξοπλισμός Δωματίου Ιματισμού 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 : ΚΟΣΤΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΥΡΩ) 

Περιγραφή  Ποσότητα  

(τμχ) 

Τιμή μονάδας  Δαπάνη 

Πλυντήριο 2 2.500 5.000 

Σιδερωτήριο  1 1.200 1.200 

Στεγνωτήριο 1 1.500 1.500 

ΣΥΝΟΛΟ   7.700 

 

5.3.4 Εξοπλισμός Reception – Γραφείου 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6 : ΚΟΣΤΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  -  RECEPTION (ΕΥΡΩ) 

Περιγραφή  Ποσότητα  

(τμχ) 

Τιμή 

μονάδας  

Δαπάνη 

Η/Υ 2 1.000 2.000 

Πολυμηχάνημα(φαξ/σκάνερ/εκτυπωτής) 1 150 150 

Ταμειακές Μηχανές 2 300 600 

Χρηματοκιβώτιο 1 1.000 1.000 

ΣΥΝΟΛΟ   3.750 
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5.4  Κόστος Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου - Κήπου  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7 : ΚΟΣΤΗ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ (ΕΥΡΩ) 

Περιγραφή Δαπάνη 

Κατασκευή 

πισίνας 

17.000 

Κηπευτικά 1.500 

Περίφραξη 3.000 

Πέργκολες 2.500 

Πλακόστρωση 2.000 

Θύρα εισόδου 700 

Ομπρέλες 

πισίνας 

664 

Ξαπλώστρες 

πισίνας 

800 

ΣΥΝΟΛΟ 28.164 

 

5.5  Κόστος Έργων Υποδομής 
 

                                   ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8 : ΚΟΣΤΗ  ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  (ΕΥΡΩ) 

Περιγραφή Δαπάνη 

Σύνδεση ΔΕΗ 1.500 

Σύνδεση ΟΤΕ 1.500 

Ύδρευση 10.000 

Αποχέτευση 10.000 

Οικοδομική άδεια 14.500 

ΣΥΝΟΛΟ 37.500 
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5.6  Συνολικό Κόστος Κατασκευής και Εξοπλισμού 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.9 : ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (ΕΥΡΩ) 

 ΔΑΠΑΝΗ 

Κατασκευή Κτιριακών 

Εγκαταστάσεων 

390.392 

Ηλεκτρομηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις 

20.500 

Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός 115.782 

Διαμόρφωση Περιβάλλοντος 

Χώρου 

28.164 

Έργα Υποδομών 37.500 

ΣΥΝΟΛΟ 592.338 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  
 

Με τον όρο οργάνωση ορίζεται η διαδικασία διάταξης ή συνδυασμού 

συγκεκριμένων κάθε φορά συντελεστών παραγωγής με στόχο το συντονισμό 

και τον έλεγχο της συνολικής δραστηριότητας των εργαζομένων μίας 

μονάδας. Τα βασικά βήματα μίας τέτοιας διαδικασίας είναι : 

1. Η ανάλυση του έργου των επιμέρους εργασιών  

2. Ο ορισμός των αντίστοιχων θέσεων εργασίας  

3. Η ομαδοποίηση σε σύνολα των όμοιων ή σχετικών μεταξύ τους 

εργασιών  

4. Η ανάθεση των τμημάτων αυτών σε ανώτερα στελέχη για τον 

συντονισμό τους  

5. Ο καθορισμός των σχέσεων εξουσίας, ευθύνης και αναφοράς 

μεταξύ τμημάτων εργαζομένων και διεύθυνσης 

Από μία επιτυχημένη διαδικασία οργάνωσης προκύπτει ένα πλαίσιο τυπικών 

σχέσεων εργασίας γνωστό ως οργανωτική δομή(organizational structure), η 

οποία σχηματικά αποτυπώνεται στο οργανόγραμμα το οποίο αποτελεί την 

στατική και διαγραμματική απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο έχει 

πραγματοποιηθεί η κατανομή όλων των εργασιών και των σχέσεων εργασίας 

μεταξύ των ατόμων, ομάδων, τμημάτων και διευθύνσεων της μονάδας. 

6.1 Τμηματοποίηση 
 

Τμηματοποίηση ορίζεται η διοικητική ενέργεια ομαδοποίησης των σχετικών 

μεταξύ τους εργασιών ή δραστηριοτήτων ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος και 

η επίβλεψη των ατόμων που εκτελούν τις  εργασίες αυτές. Αναλόγως με τους 

στόχους που έχουν τεθεί από την επιχείρηση, τη λογική εξυπηρέτησης που 

ακολουθεί και το τι επιδιώκει να πετύχει ακολουθεί και τον αντίστοιχο τρόπο 

τμηματοποίησης.  
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Σε σχετικά μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, όπως στην περίπτωση μας, η 

τμηματοποίηση που συνήθως ακολουθείται είναι η κατά λειτουργία ή 

επιτελούμενο έργο τμηματοποίηση. Επειδή η οργάνωση αυτή βασίζεται στις 

επιτελούμενες λειτουργίες καλείται και λειτουργική οργάνωση (Functional 

Organization). 

Βασικά πλεονεκτήματα ενός τέτοιου τύπου οργανωσιακής δομής είναι : 

 Η απλή και άρα οικονομικά συμφέρουσα δομή 

 Η αυξημένη εξειδίκευση των εργαζομένων σε κάθε τμήμα 

/λειτουργία 

 Η μείωση επικάλυψης δραστηριοτήτων  

 Η επικέντρωση και άμεση επίλυση προβλημάτων  

 Μεγαλύτερος έλεγχος από τον γενικό διευθυντή  

 

 Η οργανωσιακή δομή της παρούσας επιχείρησης αποτυπώνεται στο 

ακόλουθο   διάγραμμα : 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.1 : OΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
/ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ/ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΙΑΜΟΝΗ F&B SURF SCHOOL/RENTAL

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

Η στελέχωση της επιχείρησης με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί 

ένα ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις ξενοδοχειακές και 

το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελεί έναν πλέον σημαντικό πόρο μιας και 

πρόκειται για επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. Συνεπώς η επιλογή και 

στελέχωση της επιχείρησης με το κατάλληλο προσωπικό, ποιοτικά και 

ποσοτικά, αποτελεί πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση.  

Μιλώντας για προγραμματισμό ανθρωπίνων πόρων αναφερόμαστε στη 

διαδικασία προσδιορισμού, απόκτησης και αξιοποίησης του απαιτούμενου 

προσωπικού ποιοτικά και ποσοτικά ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της 

επιχείρησης. Μερικοί από τους παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψιν κατά τα 

στάδια προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού είναι: 

 H φιλοσοφία και η αποστολή και η κουλτούρα της επιχείρησης  

 Το στάδιο του κύκλου ζωής στο οποίο βρίσκεται η 

επιχείρηση(εισαγωγή, ανάπτυξη, ωρίμανση, παρακμή). 

 Οι παράγοντες που διαμορφώνουν το εξωτερικό περιβάλλον και 

οι συνθήκες που επικρατούν σε αυτό όπως νομοθεσία, αγορά 

εργασίας, οικονομικές συνθήκες) 

 Η πρόβλεψη για μελλοντική ζήτηση και προσφορά ανθρωπίνων 

πόρων. 

 Η εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη πρόβλεψη προβλημάτων 

που προκύπτουν.[16] 
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7.1 Ανάγκες Επενδυτικού Σχεδίου σε Ανθρώπινο Δυναμικό 
 

Οι απαιτήσεις της υπό εξέτασης επιχείρησης σε αριθμό προσωπικού δεν θα 

είναι ιδιαίτερα αυξημένες σε σχέση με άλλες ξενοδοχειακές μονάδες 

αντίστοιχης δυναμικότητας λόγω του γεγονότος ότι δεν αφορά ένα κλασσικού 

τύπου ξενοδοχείο, με ότι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδα εξυπηρέτησης. Στο 

surf camp υπάρχει έντονα το στοιχείο της «αυτοεξυπηρέτησης».  

Επίσης δεδομένου ότι πρόκειται για μία επιχείρηση σε ένα κλάδο που 

χαρακτηρίζεται από αυξημένη εποχικότητα, οι ανάγκες για ανθρώπινο 

δυναμικό κατά ένα βαθμό προσδιορίζονται και βάση αυτής της εποχικότητας 

και έτσι είναι δεδομένη η πρόσληψη και εποχιακού προσωπικού για τους 

μήνες αυξημένης ζήτησης. 

Όπως έχουμε προαναφέρει οι 2 ιδιοκτήτες της επιχείρησης είναι έμπειροι 

αθλητές windsurf και έχουν εμπειρία και στην διοίκηση τουριστικών 

επιχειρήσεων και ως εκ τούτου ο ρόλος τους θα είναι πλήρως λειτουργικός 

στο surf camp τόσο ως διευθυντές του αλλά και εκπαιδευτές. Στόχος να 

βρεθούν κατάλληλα άτομα που θα στελεχώσουν  τις ακόλουθες θέσεις: 

υπάλληλος υποδοχής 

 εκπαιδευτής windsurf 

 chef – μάγειρας 

 λαντζιέρης  

 υπάλληλος καθαρισμού 

 σερβιτόρος 

 κηπουρός/συντηρητής  

 λογιστής 

 νοσηλευτής 
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Οι απαιτήσεις της μονάδας σε ανθρώπινο δυναμικό παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1: AΝΑΓΚΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 

 

        ΤΜΗΜΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

/ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

General 

Managers/Marketing/HR 

 

2 

FOOD & BEVERAGE Chef 1 

 Μάγειρες 2* 

 Σερβιτόροι  2* 

 Barman 1 

ACCOMODATION Reception 1 

 Kαθαρίστρια 1 

SURF 

SCHOOL/RENTAL 

SHOP 

Εκπαιδευτές 2* 

 Νοσηλευτής 1 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Λογιστής 1 

ΛΟΙΠΟΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

Κηπουρός-Συντηρητής 1 
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* Μέγιστος αριθμός μόνιμου και έκτακτου προσωπικού που θα απασχολείται  

ανάλογα   με τις ανάγκες τις πρώτης πενταετίας. 

 

7.2 Εκτίμησης Προσφοράς και Ζήτησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Στις 311 χιλ. ανήλθαν οι άμεσα απασχολούμενοι στον τουρισμό το 2011, με 

βάση τα στοιχεία της έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ ως προς την 

κύρια θέση εργασίας. Αυτό επισημαίνει το ΙΟΒΕ σε μελέτη που εκπόνησε για 

την απασχόληση στο  τουριστικό τομέα. 

Η ανωτέρω εκτίμηση αντιστοιχεί στο 8% της συνολικής απασχόλησης της 

χώρας. Μάλιστα, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, το μέγεθος της απασχόλησης είναι 

υψηλότερο εφόσον συνεκτιμηθούν οι θέσεις εργασίας (κύρια και 

συμπληρωματική εργασία) που συνδέονται με την ανάπτυξη του τουριστικού 

προϊόντος.  

 

Με βάση εκτίμηση του δείκτη «Απασχολούμενοι ανά κλίνη», οι συνολικές 

θέσεις εργασίας που μπορεί να προσφέρει ο ξενοδοχειακός κλάδος τη θερινή 

περίοδο προσεγγίζουν τις 208 χιλ. 

 Σύμφωνα και με τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης του Ιδρύματος για την 

επίδραση του τουρισμού στην ελληνική οικονομία, για κάθε 100 θέσεις άμεσης 

απασχόλησης που είναι αποτέλεσμα της τουριστικής δαπάνης και των 

επενδύσεων, υποστηρίζονται άλλες 130 θέσεις απασχόλησης συνολικά στους 

κλάδους που αποτελούν τους κυριότερους προμηθευτές των τουριστικών 

επιχειρήσεων, αλλά και σε εκείνους όπου κατευθύνεται, ως καταναλωτική 

δαπάνη, το εισόδημα των απασχολουμένων (στον τουριστικό τομέα και στους 

κύριους κλάδους-προμηθευτές). 

Από τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής προκύπτει ότι η ανάπτυξη του 

τουρισμού στην Ελλάδα υποστηρίζει συνολικά 741 χιλ. θέσεις 

απασχόλησης.[17]  
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Σε ότι αφορά την Ρόδο πιο συγκεκριμένα είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη 

τουριστικά συνεπώς μεγάλο μέρος των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής 

απασχολείται στον τουριστικό τομέα, είτε επιδιώκει να εργαστεί σε αυτόν . 

Εκτός αυτού αρκετοί είναι και αυτοί που αναζητούν εποχική εργασία. Περίπου 

στα 11.000 ανέρχεται ο αριθμός των εργαζόμενων στη Ρόδο με 

τους  περισσότερους να απασχολούνται στα τουριστικά επαγγέλματα.[18] 

Ωστόσο ένα μεγάλο ποσοστό των θέσεων εργασίας στον τουριστικό κλάδο 

στη Ρόδο φαίνεται να καλύπτουν αλλοδαποί εργαζόμενοι. Οι φθηνοί 

αλλοδαποί εργαζόμενοι υπολογίζεται ότι φθάνουν τους 3.000, σύμφωνα με 

τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Σάββα Χατζησάββα. Σύμφωνα με τον 

πρώην πρόεδρο του Ε.Κ. Γ. Σαρικά, περίπου 200 από τα 550 ξενοδοχεία του 

νησιού οφείλουν δεδουλευμένα σε υπαλλήλους τους, ενώ στις μονάδες της 

νότιας Ρόδου η πλειονότητα των εργαζομένων είναι αλλοδαποί.[19] 

 Έχει παγιωθεί η εισαγωγή αλλοδαπών από όλη την ανατολική Ευρώπη που 

δηλώνονται ότι πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, ενώ στην πραγματικότητα 

καταλαμβάνουν θέσεις απασχόλησης που θα μπορούσαν έστω εποχιακά να 

αποσυμφορήσουν το οξύ κοινωνικό πρόβλημα ανεργίας στη χώρα μας.[20] 

7.3 Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων 

 

Έπειτα από την αξιολόγηση των βιογραφικών τα οποία θα μπορούν να 

αποστέλλονται είτε ταχυδρομικά , είτε με email, είτε με fax, οι υποψήφιοι που 

έχουν τα απαραίτητα προσόντα θα καλούνται σε ατομική συνέντευξη.  

Υπεύθυνοι για την πρόσληψη των κατάλληλων υποψηφίων θα είναι οι 2 

ιδιοκτήτες – διευθυντές του surf camp και οι ατομικές συνεντεύξεις θα 

πραγματοποιούνται από τους ίδιους. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
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7.4   Εκτιμήσεις Κόστους Εργασίας 
 

Στην συνέχεια απεικονίζεται στους πίνακες το κόστος εργασίας του υπό 

εξέταση surf camp και οι εκτιμήσεις για το διάστημα της πρώτης πενταετίας 

λειτουργίας. Για τον υπολογισμό του κόστους εργασίας λαμβάνεται υπόψη η 

Τοπική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων στη νήσο Ρόδο που κατατέθηκε το 2014.  

Με τις διατάξεις της σύμβασης αυτής καθορίζονται οι αποδοχές, οι όροι 

εργασίας και οι εν γένει σχέσεις των εργαζομένων στις πάσης φύσεως 

Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, που λειτουργούν στη νήσο Ρόδο, με τη μορφή 

ξενοδοχείου, ξενώνα, οικοτροφείου, επιχειρήσεις επιπλωμένων 

διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θέρετρων από τουριστικούς οικίσκους 

(μπανγκαλόου), μοτέλ, τουριστικού περιπτέρου και κέντρου παραθερισμού και 

κάμπινγκ κ.λπ., για την χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 

31η Δεκεμβρίου 2016. Σύμφωνα με αυτήν ορίζονται τα εξής ακόλουθα (μεταξύ 

άλλων): 

καθορισμός κριτηρίων επιλογής προδιαγραφές θέσης εργασίας (job specification)

καθορισμός πηγών αναζήτησης υποψηφίου προσωπικού

αναζήτηση υποψηφίων

αιτήσεις υποψηφίων

υποβολή βιογραφικών

αξιολόγηση συγκεντρωθέντων στοιχείων/

επιλογή επικρατέστερων υποψηφίων

προσωπική συνέντευξη 
υποψηφίου

πρόσληψη 

τοποθέτησ
η
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Οι μισθωτοί (υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες) στους οποίους αφορά η παρούσα 

σύμβαση θα αποκαλούνται εφ' εξής και ξενοδοχοϋπάλληλοι και 

κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητα τους και ανεξαρτήτως φύλου στις 

εξής τέσσερις (4) κατηγορίες: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A.: 

Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), μαιτρ, υπομαίτρ (ή κάπταιν), θυρωρός 

Α', νυκτοθυρωρός Α', μπουφετζής Α', προϊστάμενος υπνοδωματίων και 

κοινοχρήστων χώρων και Μάγειρας Α'. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β.: 

Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β', 

σερβιτόρος τραπεζαρίας-σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν και 

μάγειρας Β'. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ.: 

Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός 

θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ ή ορόφων ή λινοθήκης, 

καμαριέρα, γκρουμ, ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος και 

μάγειρας Γ'. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.: 

Πλύντρια, σιδηρώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, μοδίστρα, 

μανταρίστρια, λαντζιέρης, λουτρονόμος, και προϊστάμενος & βοηθός ιατρών. 

 

 

 

Βασικοί μηνιαίοι μισθοί και ημερομίσθια: 
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1α. Οι μικτοί βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων, που αφορά η 

παρούσα σύμβαση, διαμορφώνονται για το έτος 2014, ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α :   858,00  Ευρώ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β :  840,00  Ευρώ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ :  823,00  Ευρώ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ :  787,00  Ευρώ  

Οι παραπάνω μικτοί μηνιαίοι μισθοί επί πλέον των προβλεπομένων 

επιδομάτων καταβάλλονται για πενθήμερη εβδομαδιαίως εργασία και 

οκτάωρη ημερησίως. Το μικτό ημερομίσθιο ισούται με το 1/25 του 

αθροίσματος του ως άνω μικτού μηνιαίου μισθού και των επιδομάτων, που 

δικαιούται να λαμβάνει ο εργαζόμενος. 

2. Το μεικτό ημερομίσθιο των εκτάκτως προσλαμβανόμενων προς 

εξυπηρέτηση επισήμων ή απλών γευμάτων, δεξιώσεων και συνεδρίων, 

παρατεθειμένων σε ξενοδοχεία, διαμορφώνεται για όλη την περίοδο της 

ισχύος της παρούσης σύμβασης, ως εξής: 

Α' Σερβιτόροι: 59,00 Ευρώ 

Β' Βοηθοί: 49,00 Ευρώ 

Σημειώνεται ότι το παραπάνω μεικτό ημερομίσθιο καταβάλλεται στους 

δικαιούχους για εργασία οκτώ (8) ωρών και συμπεριλαμβάνονται σ' αυτό όλες 

οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές, καθώς και 

εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες. 

 Σχετικά με την επαναπρόσληψη απασχολούμενων σε εποχιακές επιχειρήσεις  

ορίζονται τα εξής: Οι μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

(εποχιακές) και αυτές θεωρείται ότι είναι εκείνες που λειτουργούν μέχρι εννέα 

(9) μήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το αυτό προσωπικό, 

που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Προϋποθέσεις γι αυτό το 

δικαίωμα του εργαζόμενου, αποτελεί: α) η έγγραφη προειδοποίηση προς τον 

εργοδότη του μέχρι τέλος Ιανουαρίου, η οποία πρέπει να του έχει επιδοθεί 

νομίμως (ταχυδρομικά, με φαξ, mail ή με επίδοση από εκπρόσωπο του 
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σωματίου), ότι ο εργαζόμενος επιθυμεί να εργαστεί κατά την προσεχή 

περίοδο β) η επαναλειτουργία του ξενοδοχείου και γ) η συμπλήρωση των 

ποσοστών πληρότητας σύμφωνα με τον νόμο. 

Στην πρόβλεψη που ακολουθεί οι ετήσιες αποδοχές που αναφέρονται στον 

πίνακα είναι μεικτές, συμπεριλαμβάνονται τα κόστη εργοδοτικών εισφορών 

και σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπ όψιν 14 μισθοί . 

Συνεπώς οι ετήσιες αποδοχές προκύπτουν ως εξής : μηνιαίες αποδοχές επί 

14 μήνες συν τις εργοδοτικές εισφορές.  

Σημειώνεται ότι κατά τη λειτουργική φάση συμπεριλαμβάνονται οι ωριαίες και 

μηνιαίες αμοιβές του προσωπικού καθώς λαμβάνονται υπ όψιν και ετήσιες 

άδειες, άδειες ασθενείας, κοινωνική ασφάλιση, πρόσθετες αμοιβές και 

υπερωρίες. Τέλος, όσον αφορά στην εκτίμηση κόστους εργασίας σε βάθος 

πενταετίας λαμβάνουμε υπ’ όψιν μία αύξηση της τάξεως του 1,3% σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα επίπεδα πληθωρισμού.( http://www.reporter.gr) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1: ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΦΑΣΗ 2015 

 

 

 
 

ΘΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

ΜΟΝΙΜΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(ΕΥΡΩ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1100 2 13.200 

CHEF 858 1 5148 

*ΜΑΓΕΙΡΑΣ 823 1 4.938 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1.000 1 14.000 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 858 1 5.148 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 900 1 5.400 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 800 1 4.800 

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ 823 1 4.938 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 685 1 4.110 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ-

ΚΗΠΟΥΡΟΣ 

685 1 4.110 

ΒΑRMAN 840 1 5.040 

ΣΥΝΟΛΟ   70.832 



71 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΕΥΡΩ)  

1Ο έτος 70.832 

2ο έτος 71.753 

3ο έτος 72.686 

4ο έτος 73.631 

5ο έτος 74.588 

ΣΥΝΟΛΟ 363.490 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ  

8.1 Βασικές Απαιτήσεις Επιλογής Τοποθεσίας 
 

Τα βασικά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία έχει επιλεχθεί η εν λόγω τοποθεσία 

έχουν να κάνουν τόσο με στοιχεία ανταγωνισμού όσο και με τα κριτήρια που 

είναι σημαντικά για τους windsurfers ώστε να επιλέξουν έναν προορισμό 

windsurfing. 

Tέτοια κριτήρια είναι κατά κύριο λόγo: 

 Η ένταση του ανέμου, η σταθερότητα και η αξιοπιστία του. 

 Τα επίπεδα δυσκολίας(για αρχάριους ή προχωρημένους) 

 Η ασφάλεια του προορισμού 

 Το πόσο φιλικό είναι το μέρος ως προς τον κάθε τύπο τουρίστα (single 

ταξιδιώτες ή οικογένεια) 

 Διαθεσιμότητα υποδομών  

 Τουριστική Κίνηση και κατά πόσο πολυσύχναστος είναι ο προορισμός  

 Ύπαρξη ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στην γύρω περιοχή. 

Οι δύο βασικοί σερφότοποι στο νησί της Ρόδου είναι το Πρασονήσι και η 

Ιαλυσός. Ωστόσο, Το Πρασονήσι εμφανίζει κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση 

με την Ιαλυσό.  

 Ένα από τα βασικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι το γεγονός ότι λόγω 

της ύπαρξης της flat και της κυματώδους παραλίας που συνδυάζει είναι 

ιδανικό τόσο για αρχάριους όσο και για επαγγελματίες windsurfers. Επίσης 

στην Ιαλυσό υπάρχει μία πληθώρα καταλυμάτων κάθε κατηγορίας από απλά 

ενοικιαζόμενα δωμάτια έως  πολυτελή ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και πολλά 

εστιατόρια, μπαρ και κέντρα νυχτερινής διασκέδασης. Σε αντίθεση το 

Πρασονήσι είναι μία περιοχή που παρά την έντονη επισκεψιμότητά της από 

windsurf tourists πολύ λίγα καταλύματα και ελάχιστες τουριστικές υποδομές. 

To Πρασονήσι με τον όμορφο φάρο του, αποτελεί το νοτιότερο άκρο του 

νησιού της Ρόδου και απέχει περίπου 40 χλμ από την πόλη της Λίνδου και 92 
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χλμ από το κέντρο της Ρόδου. Η απόστασή του από το αεροδρόμιο της 

Ρόδου είναι περίπου 1 μιση ώρα με το αυτοκίνητο.  Αποτελεί δε έναν από 

τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για αθλήματα όπως το windsurfing  και το 

kitesurfing παγκοσμίως ενώ χρησιμοποιείται ως χώρος πρακτικής από τους 

καλύτερους surfers ανέμου στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και  

Ολυμπιακών ομάδων  από διάφορες χώρες  ενώ έχει φιλοξενήσει πολλές 

κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις. 

 

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και όταν η στάθμη του νερού είναι αρκετά 

χαμηλή, αυτό το νησί είναι μια χερσόνησος που επισυνάπτεται στη Ρόδο. 

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, και όταν η στάθμη του νερού ανεβαίνει 

Πρασονήσι γίνεται ένα νησί. Το πιο κοντινό  χωριό  στο Πρασονήσι είναι η 

Κατταβιά. Ωστόσο, στο Πρασονήσι είναι κτισμένος ένας μικρός οικισμός όπου 

υπάρχουν μερικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ενοικίασης θαλάσσιων σπορ, 

ταβέρνα, μίνι μάρκετ τα οποία είναι ανοιχτά την καλοκαιρινή περίοδο. 

        

Ένα από τα βασικά στοιχεία που καθιστούν τη συγκεκριμένη τοποθεσία  

ιδανική για windsurfing και kitesurfing είναι οι αξιόπιστοι και προβλέψιμοι 

άνεμοι που πνέουν στην περιοχή με ορισμένες ιδιότητες, όπως το ότι δεν είναι 

θυελλώδεις και πνέουν με σταθερή κατεύθυνση κατά τη διάρκεια 

συγκεκριμένων ωρών της ημέρας. 

 

Από τη μια πλευρά του ακρωτηρίου υπάρχει το Αιγαίο Πέλαγος με έντονα 

κύματα  ιδανικά  για προχωρημένους surfers ενώ από την άλλη πλευρά, 

υπάρχει η Μεσόγειος Θάλασσα με επίπεδα ήρεμα  νερά, τα  οποία  είναι 

κατάλληλα για αρχάριους. Η περιοχή έχει ιδιαίτερα αυξημένη τουριστική 

κίνηση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. 

 

Λόγω του μεγάλου αριθμού των τουριστών που συγκεντρώνονται εκεί, το 

Πρασονήσι με το πέρασμα των ετών κινδυνεύει να χάσει την παρθένα 

ομορφιά του και υπάρχουν ενδείξεις περιβαλλοντικής ζημιάς. Μιας και μία 

πληθώρα τουριστών προσσεγγίζει την παραλία με αυτοκίνητα, ένα μεγάλο 

μέρος της άμμου που καλύπτει την περιοχή είναι πλέον τόσο «πατημένο» 

που η άμμος πλέον θυμίζει πιο πολύ τσιμέντο σε σκληρότητα, ωστόσο 
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υπάρχει ένα κομμάτι της άμμου όπου δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε 

αυτοκίνητα και διατηρεί παρθένα όψη της. 

 

Η προστατευόμενη χελώνα είναι γνωστή ως caretta caretta συνήθιζε να 

επισκέπτεται την συγκεκριμένη περιοχή για να κρύψει τα αυγά της , αλλά αυτό 

συμβαίνει σπάνια πια, λόγω της έλλειψης περιβαλλοντικής διαχείρισης του 

εδάφους. Για το λόγο αυτό, αυστηρά μέτρα προστασίας έχουν να έχουν 

αναληφθεί για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του  αρχαία 

αρχαιολογικό χώρου στην  γύρω περιοχή. 

 

Οι τοπικές αρχές φαίνονται ανεπαρκείς να οργανώσουν υπηρεσίες ή λα 

λάβουν μέτρα ώστε να προστατεύσουν την περιοχή από τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της έντονης τουριστικής κίνησης κατά την θερινή περίοδο. Τα 

μεγάλα κινητά τροχόσπιτα που συρρέουν στην περιοχή της παραλίας το 

καλοκαίρι και εγκαθίστανται εκεί χωρίς καμία χρέωση θα μπορούσαν υπό 

άλλες συνθήκες, με την επιβολή, κάποιου τέλους, να αποτελέσουν πηγή 

εσόδων για τον τόπο που κατ’ επέκταση θα ήταν σε θέση να παρέχει 

υπηρεσίες όπως υγειονομικά, νερό κλπ  στους τουρίστες της περιοχής.   

         

Το Πρασονήσι είναι το ιδανικό θέρετρο για όσους θέλουν να περνούν όσο το 

δυνατόν περισσότερο χρόνο στο νερό μιας και είναι ο μόνος λόγος που οι 

άνθρωποι τουρίστες θέλουν να μείνουν εδώ το καλοκαίρι ! Τα καταλύματα 

στην περιοχή παρέχουν τα απολύτως απαραίτητα για τη διαμονή ενώ εδώ δεν 

υπάρχουν πισίνες, μπαρ ή άλλες εγκαταστάσεις που συνήθως συναντά κανείς 

στα θέρετρα διακοπών. Ωστόσο, για τον windsurfer ή Kitesurfer αυτό το μέρος 

είναι απόλυτος παράδεισος! 

 

 Ο άνεμος στο Πρασονήσι είναι πολύ ισχυρός  και πολύ αξιόπιστος που 

κυμαίνεται στους 20-30 κόμβους για 25 με 26 μέρες κάθε μήνα. Πρόκειται για 

το ΒΔ «Μελτέμι»  που πνέει σε όλη τη Μεσόγειο την καλοκαιρινή περίοδο. Ο 

ζεστός καιρός στην ηπειρωτική Ευρώπη δημιουργεί μια πολύ ξηρά και πολύ 

σταθερά υψηλή πίεση, η οποία διοχετεύει αυτόν τον  ΒΔ άνεμο  μέσα από τα 

ελληνικά νησιά. Η καλύτερη εποχή για  windsurfing είναι από το Μάιο μέχρι τα  
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μέσα Οκτωβρίου με τους ισχυρότερους ανέμους, τον Ιούλιο / Αύγουστο.  Η 

τοπικός άνεμος είναι ένα θερμικό αποτέλεσμα, έτσι είναι καλύτερος κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες.  

Δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα να κάνει στο Πρασονήσι, εκτός από 

ιστιοσανίδα / kitesurfing, αλλά τις μέρες χωρίς άνεμο ημέρα (αν υπάρχει τέτοια 

μέρα!) ένα οδικό ταξίδι κατά μήκος της δυτικής ακτής είναι αποτελεί μία πολύ 

ενδιαφέρουσα εξόρμηση. Αυτή η πλευρά του νησιού είναι εκπληκτική με 

πολλά όμορφα μικρά χωριά και τις παραλίες.  

 

Το Πρασονήσι είναι ιδανικό για windsurfers κάθε επιπέδου από αρχάριους 

μέχρι επαγγελματίες «γκουρού» των σλάλομ! Ωστόσο, παρόλο που πρόκειται 

για μία πολύ μεγάλη παραλία, λόγω του ότι πολλοί  windsurfers θέλουν να 

φτάνουν μέγιστες ταχύτητες και να επιδεικνύουν τις ικανότητές τους χωρίς να 

δείχνουν τον σεβασμό που πρέπει στους άλλους χρήστες με τους οποίους 

μοιράζονται τα ίδια νερά, ειδικά τους μήνες αιχμής, υπάρχει αυξημένη 

επικινδυνότητα και κίνδυνος να σημειωθούν ατυχήματα, ειδικά στην flat 

πλευρά.[21],[22]  

 

 Στην συνέχεια ακολουθεί μία σύντομη SWOT ANALYSIS της τοποθεσίας: 

       
ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1 : SWOT ANALYSIS THΣ TOΠΟΘΕΣΙΑΣ 

 

 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ

- Ποιότητα ανέμου

- wave και flat για αρχάριους και    προχωρημένους

- Sigles  Friendly

- Unspoilt

-Παγκοσμίως γνωστός και αναγνωρισμένος προορισμός 
για windsurfers

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

- Μεγάλη απόσταση από κέντρο της Πόλης και 
Αεροδρόμιο

- Μεγάλη επισκεψιμότητα  κάποιες εποχές που εγκυμονεί 
κινδύνους  για τους surfers

- Ελλειπείς τουριστικές υποδομές

ΕΥΚΑΙΡΕΙΕΣ

- Όχι μεγάλος αριθμός τουριστικών καταλυμάτων  στην 
γυρω περιοχή

ΑΠΕΙΛΕΣ

- Ελεύθερο camping

SWOT  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

9.1 Στόχοι και Προγραμματισμός Εκέλεσης Έργου 
 

Ο προγραμματισμός εκτέλεσης του έργου αναφέρεται στη χρονική περίοδο 

από τη λήψη της απόφασης για την πραγματοποίηση της εκτέλεσης, έως ότου 

η επιχείρηση να  είναι σε θέση να λειτουργήσει. Αυτή η φάση ουσιαστικά 

αναφέρεται σε όλες τις αναγκαίες λειτουργίες και διεργασίες, εντός και εκτός 

της επιχείρησης, που πρέπει να γίνουν προκειμένου να φέρουν το επενδυτικό 

σχέδιο από το στάδιο της μελέτης σκοπιμότητας στο στάδιο της λειτουργίας. 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να χαραχθεί ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα δράσης 

για τα διάφορα στάδια εκτέλεσης του έργου. Αρχικά θα πρέπει να 

καθοριστούν τα διάφορα στάδια εκτέλεσης με βάση τους πόρους και τη 

διάρκεια των δραστηριοτήτων που απαιτούνται και στη συνέχεια θα πρέπει να 

αποτυπωθεί ένα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, όπου τα στάδια αυτά θα 

συνδυάζονται σε ένα λογικό σχέδιο αλληλοεξαρτώμενων δραστηριοτήτων.  

9. 2 Χρονικός Προγραμματισμός Εκτέλεσης του Επενδυτικού Σχεδίου 
 

Τα βασικότερα στάδια προγραμματισμού της εκτέλεσης ενός επενδυτικού 

σχεδίου δεν ακολουθούν κάποια αυστηρή αλληλουχία αλλά συνήθως 

εντοπίζεται αλληλοεπικάλυψη με σύγχρονο προγραμματισμό των διαφόρων 

δραστηριοτήτων. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είναι απαρίτητο να προηγηθεί 

αναλυτικός σχεδιασμός των επιμέρους σταδίων που εντάσσονται στο γενικό 

χρονοδιάγρμμα, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε ένα από αυτά διαθέτει το δικό 

του χρονικό προγραμματισμό, ο οποίος θα πρέπει να τηρηθεί. Με βάση τα 

παραπάνω, η ολοκλήρωση καθενός από τα στάδια εκτέλεσης υπολογίζεται να 

απαιτήσει το πέρας των ακόλουθων χρονικών διαστημάτων όπως 

παρουσιάζεται στους ακόλουθους πίνακες. Σύμφωνα με τα ανώτερα 

προγραμματίζεται η επιχείρηση να ξεκινήσει τη λειτουργία της το Μάϊο του 

2015.Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να παρατεθεί η γραφική παράσταση των  
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σταδίων εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου, η οποία απεικονίζει τη χρονική 

διάρκεια και την αλληλουχία τους: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1 : ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΑΥΤΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΗΤΑΣ 

ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΑΜΕΣΩΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Α Σύσταση εταιρείας και νομικές απαιτήσεις  1 μήνας  

Β Eκπόνηση /υποβολή μελετών 3 μήνες Α 

Γ Λήψη αδειών - Ενταξη σε πρόγραμμα 

επιδότησης 

1 μήνας  Β 

Δ Προγραμματισμός χρηματοδότησης  1 μήνας  Β 

Ε Κτιριακά έργα/διαμόρφωση περιβάλλοντος 

χώρου 

6 μήνες  Δ 

Ζ Προμήθεια/μεταφορά μηχανολογικού 

εξοπλισμού 

1 μήνας Ε 

Η Εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού 2 μήνες Ζ 

Θ Προμήθεια/ μεταφορά ξενοδοχειακού 

εξοπλισμού 

1 μήνας Ε 

Ι Εγκατάσταση ξενοδοχειακού εξοπλισμού  1 μήνας Θ 

Κ Προμήθεια πρώτων υλών & εφοδίων  1 μήνας  Ι 

Λ Στραλόγηση και εκπαίδευση προσωπικού 1 μήνας Κ 

Μ Μάρκετινγκ 3 μήνες  Ι 

Ν Επιθεώρηση, συντονισμός, έλεγχος  1 μήνας  Μ,Κ 

Ξ Έναρξη λειτουργίας  Ν 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  9.1: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

Κωδ. 

ΕΤΟΣ 2013                 ΕΤΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 2015 
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9.3 Εκτίμηση Κόστους Εκτέλεσης του Προγράμματος 

 

Το κόστος του προγραμματισμού εκτέλεσης του έργου αναφέρεται στα έξοδα 

που απαιτείται να πραγματοποιηθούν κατά τη χρονική περίοδο που εκτείνεται 

από τη λήψη της απόφασης για την πραγματοποίηση της επένδυσης έως 

ότου η νέα επιχείρηση να μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της. Δεν 

περιλαμβάνονται έξοδα τα οποία έχουν ήδη ληφθεί υπόψη σε προηγούμενα 

κεφάλαια. Ακολουθεί ο πίνακας εκτίμησης κόστους που προβλέπεται ότι θα 

αναληφθεί από την επιχείρηση για τη διεκπεραίωση όλων των σταδίων 

εκτέλεσης του προγραμματισμού: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.2 : ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ 

Προεπενδυτικές μελέτες και έρευνες 2.000 

Κόστος σύστασης επιχείρησης και 

λήψης αδειών 

2.000 

Λοιπές προκαταρκτικές δαπάνες 1.000 

ΣΥΝΟΛΟ 5.000 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
 

Στο παρόν κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί η χρηματοοικονομική ανάλυση και 

αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου. Στόχος της ανάλυσης είναι να εντοπίσει 

τις ενδεχόμενες αδυναμίες σε χρηματοοικονομικό επίπεδο και να εφαρμόσει 

τις απαραίτητες βελτιώσεις, ώστε να αντισταθμιστεί ο επιχειρηματικός 

κίνδυνος. 

Σε πρώτη φάση η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει την εκτίμηση των 

απαιτούμενων εισροών, καθώς και των προβλεπόμενων 5 ετών. Στη 

συνέχεια, η μετατροπή των χρηματοοικονομικών πόρων σε παραγωγικό 

ενεργητικό (χρηματοδότηση επένδυσης), περιλαμβάνει το σχεδιασμό 

κατάλληλης χρηματοοικονομικής δομής, σύμφωνα με τις συνθήκες που θα 

μπορούσαν τα κεφάλαια να διατεθούν. 

Στο τέλος, η αξιολόγηση της επένδυσης παρέχει μια συνολική εικόνα, ώστε να 

διαπιστωθεί κατά πόσο το επενδυτικό πρόγραμμα είναι χρηματοοικονομικά 

εφικτό και εναρμονίζεται με το υπάρχον επιχειρηματικό περιβάλλον, στα 

πλαίσια του οποίου προβλέπεται να υλοποιηθεί. Με τον τρόπο αυτό, εκτιμάται 

η βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται η ελκυστικότητα 

της προτεινόμενης επένδυσης για τον επενδυτή. 

10.1 Ανάλυση Συνολικού Κόστους Επένδυσης 

10.1.1 Πάγιο Ενεργητικό 
 

Το πάγιο ενεργητικό αποτελείται τόσο από τις πάγιες επενδύσεις, όπως 

οικοδομικές κατασκευές και μηχανολογικός εξοπλισμός του προγράμματος, 

όσο και από προπαραγωγικές δαπάνες. Στην υπό εξέταση μονάδα το πάγιο 

ενεργητικό διαμορφώνεται ως εξής : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.1 : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ 

Α. ΠΑΓΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Κόστος κατασκευής και 

εξοπλισμού(5.7) 

592.338 

Β. ΠΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

Κόστος εκτέλεσης 

προγράμματος (9.3) 

5.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

597.338 

 

 

10.1.2 Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης 
 

Το Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης προκύπτει από τη σχέση : 

 

 

Το Τρέχον Παθητικό αποτελείται από τους Λογαριασμούς Πληρωτέους, ενώ 

το Τρέχον Ενεργητικό προκύπτει από το άθροισμα αποθεμάτων, 

εμπορεύσιμων χρεογράφων, προπληρωμένων στοιχείων, εισπρακτέων 

λογαριασμών και μετρητών. 

Για τον Υπολογισμό του απαιτούμενου καθαρού κεφαλαίου κίνησης 

ακολουθήσαμε  τα εξής βήματα : 

1. Καθορίζουμε την ελάχιστη κάλυψη ημερών, έστω Χ, για το τρέχον 

ενεργητικό και παθητικό. 

2.  Παραθέτουμε τα δεδομένα κόστους για κάθε στοιχείο ενεργητικού και 

παθητικού, έστω Δ 

KAΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ = ΤΡΕΧΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΤΡΕΧΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
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3. Καθορίζουμε τον συντελεστή του κύκλου εργασιών των στοιχείων του 

τρέχοντος ενεργητικού και παθητικού. Έστω Υ ο κύκλος εργασιών . 

Αυτός προκύπτει ως εξής: Y=360/X 

4.  Έστω Α οι ανάγκες σε καθαρό κεφάλαιο κίνησης για το κάθε στοιχείο 

του τρέχοντος ενεργητικού και παθητικού . Τότε Α=Δ/Υ 

5. Προσθέτουμε τα Α που υπολογίσαμε για κάθε επιμέρους στοιχείο του 

τρέχοντος ενεργητικού, έστω Ι το σύνολό τους 

6. Προσθέτουμε τα Α που υπολογίσαμε για κάθε επιμέρους στοιχείο του 

τρέχοντος παθητικού ,έστω ΙΙ το σύνολό τους  

7. Καθαρό κεφάλαιο κίνησης = Ι- ΙΙ (τρέχον ενεργητικό-τρέχον παθητικό) 

Λόγω του ότι οι ημέρες ελάχιστης κάλυψης για τους λογαριασμούς 

εισπρακτέους και τα μετρητά στο ταμείο υπολογίζονται βάση του αντίστοιχου 

ετήσιου κόστους παροχής υπηρεσιών , πρέπει να έχουμε υπολογίσει από 

πριν το ετήσιο κόστος παροχής υπηρεσιών καθώς και οι τόκοι και οι 

αποσβέσεις που θα χρησιμοποιηθούν στον υπολογισμό του ετήσιου κόστους 

παροχής υπηρεσιών . Για τον υπολογισμό τον αποσβέσεων  ωφέλιμη 

διάρκεια ζωής θεωρούμε τα 10 έτη και υπολογίζουμε τις αποσβέσεις ως εξής: 

 

 

 

Άρα, έχουμε :          ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ = 597.338/10 =  59.733  

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω υπολογίζουμε τις ανάγκες της μονάδας σε 

καθαρό κεφάλαιο κίνησης στους παρακάτω πίνακες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ = ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ/ΩΦΕΛΙΜΗ ΖΩΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  

Α. 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ  

15 μέρες στο ετήσιο κόστος παραγωγής μείον τις αποσβέσεις και τους 

τόκους  

Β. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ  ΚΑΙ 

ΑΛΛΑ ΕΦΟΔΙΑ 

60 μέρες στο αντίστοιχο επιμέρους κόστος παραγωγής  

Γ. ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ 

ΤΑΜΕΙΟ  

10 μέρες στο ετήσιο κόστος παραγωγής μείον τις πρώτες ύλες και τα 

άλλα εφόδια ,τις αποσβέσεις και τους τόκους  

Δ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  

ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ  

 20 μέρες στο ετήσιο κόστος πρώτων υλών και άλλων εφοδίων  

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΥΡΩ)  

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

ΕΦΟΔΙΑ  

23.250 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 70.832 

ΕΞΟΔΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.894 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 10.000 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Περίοδος Χάριτος 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 59.733 

ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) 165.709 
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Βάσει των παραπάνω προκύπτει ο υπολογισμός του κεφαλαίου κίνησης ο 

οποίος παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.3 : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 

I. ΤΡΕΧΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (A+B+Γ) 10.588 

A. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ  

105.976 15  24  4.415 

Β. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ   

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ  23.250 60 6 3.875 

Γ. ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ 

ΤΑΜΕΙΟ  

82.726  10  36  2.298  

ΙΙ. ΤΡΕΧΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟ  1.290  

Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ  

23.250  20   18 1.290  

ΙΙΙ. ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (Ι-ΙΙ) 9.928  

ΙV. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  165.709 

      ΜΕΙΟΝ: Πρώτες ύλες και άλλα εφόδια  23.250  

                      Αποσβέσεις   59.733 

 82.726 

V. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΗΤΑ   2.298 
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10.1.3 Συνολικό Κόστος Επένδυσης 
 

‘Υστερα από τους ανωτέρω υπολογισμούς είναι εφικτό πλέον να υπολογιστεί 

το συνολικό κόστος επένδυσης το οποίο προκύπτει από την σχέση 

 

KOΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ = ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ + ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

Και παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.4: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ(ΕΥΡΩ) ΠΟΣΟΣΤΟ(%) 

Πάγιο ενεργητικό 597.338 98,5 

Καθαρό κεφάλαιο 

κίνησης 

9.928 1,5 

ΣΥΝΟΛΟ 606.636 100 

 

 

Προκύπτει λοιπόν ότι το συνολικό κόστος επένδυσης ανέρχεται στα 606.636 

ευρώ, εκ των οποίων το 98,5% του κόστους αφορά σε πάγιες επενδύσεις και 

προπαραγωγικά έξοδα ενώ το 1,5 % σε καθαρό κεφάλαιο κίνησης. 

10.2 Χρηματοδότηση του Επενδυτικού Σχεδίου  
 

Το επενδυτικό σχέδιο πρόκειται να ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου και να λάβει την επιχορήγηση που δικαιούται 

βάσει του αναπτυξιακού νόμου Ν.3299/2004. Έτσι πρόκειται να λάβει 

επιχορήγηση της τάξεως του 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης 

(35% για την προβλεπόμενη περιφέρεια και 15% ως μικρομεσαία επιχείρηση). 

Ωστόσο το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής των επενδυτών δεν μπορεί, όπως 

ορίζεται από το νόμο να είναι μικρότερο του 25%. Έτσι η χρηματοδότηση του 

επενδυτικού σχεδίου θα διαμορφωθεί ως εξής: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.5: ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟ(ΕΥΡΩ) 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 25% 151.659 

ΔΑΝΕΙΟ 25% 151.659 

ΚΡΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

50% 303.318 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 606.636 

 

Προκειμένου λοιπόν η επιχείρηση να καλύψει το συνολικό κόστος επένδυσης, 

θα πρέπει να προσφύγει σε χρηματοδότηση από τρίτους (δανεισμός), 

λαμβάνοντας μακροπρόθεσμο δάνειο ύψους 151.659 €. Ο τόκος του δανείου 

αυτού υπολογίζεται βάσει του ετήσιου σταθερού ονομαστικού επιτοκίου, το 

οποίο ισούται με 10%, ενώ η περίοδος αποπληρωμής του δανείου θα είναι 

ίση με δέκα χρόνια.  

Για να υπολογιστούν οι ετήσιες υποχρεώσεις της επιχείρησης αναφορικά 

με το συγκεκριμένο δάνειο, θα πρέπει αρχικά να υπολογιστεί η σειρά των 

περιοδικών πληρωμών ίσων ποσών πουν θα καταβάλλονται στο τέλος κάθε 

χρονικής περιόδου, με άλλα δηλαδή λόγια, οι ισότοπες ετήσιες δόσεις του 

δανείου που θα καταβάλλονται στο τέλος κάθε χρόνου, για δέκα χρόνια 

ώσπου να γίνει αποπληρωμή του δανείου. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο 

υπολογισμός της ετήσιας δόσης του δανείου:  

Α= Ρ (Α/Ρ, i%, N) 

Όπου: i= επιτόκιο δανείου, 10% 

 Ν= Αριθμός περιοδικών τοκισμού, 10 χρόνια 

 Α= τιμή ράντας ή χρηματική πληρωμή του δανείου(δόση), για 10 χρόνια 

 Ρ= Παρούσα αξία χρήματος ή ποσό δανείου, 151.659€ 

Η ετήσια δόση για την εξυπηρέτηση του δανείου θα είναι ίση με: 

 Α →   151.659 * 0,162745=24.680  
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Όσον αφορά τις ετήσιες τοκοχρεολυτικές υποχρεώσεις της επιχείρησης, 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.6: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 
 

ΕΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ 

ΔΟΣΗ(ΕΥΡΩ) 

Α 

ΤΟΚΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

Τ=10%*Υ 

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ(ΕΥΡΩ) 

                           

Χ=Α-Τα 

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(ΕΥΡΩ) 

Υ = ΚΕΦΑΛΑΙΟ-Χ 

2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ 151.659 

2016 24.680 15.166 9.514 142.145 

2017 24.680 14.215 10.465 131.680 

2018 24.680 13.168 11.512 120.168 

2019 24.680 12.017 12.663 107.505 

2020 24.680 10.751 13.929 93.576 

2021 24.680 9.358 15.322 78.254 

2022 24.680 7.825 16.855 61.399 

2023 24.680 6.140 18.540 42.859 

2024 24.680 4.285 20.395 22.464 

2025 24.680 2.246 22464 - 

 

 

10.3 Ανάλυση Συνολικού Κόστους Παροχής Υπηρεσιών 

10.3.1 Διαχρονική Εξέλιξη του Κόστους Παροχής Υπηρεσιών 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί πραγματοποιείται μια εκτίμηση του κόστους 

παροχής υπηρεσιών της υπό εξέταση μονάδας για τα πρώτα πέντε έτη 

λειτουργίας της μονάδας. Ως χρηματοοικονομικά έξοδα εννοούμε τους τόκους 

δανεισμού όπως υπολογίστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.7: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
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2015 23.250 70.832 10.000 1.894 - 59.733 165.709 

2016 25.575 71.753 10.500 1.950 15.166 59.733 184.677 

2017 28.133 72.686 11.025 2.009 14.215 59.733 187.801 

2018 31.795 73.631 11.576 2.069 13.168 59.733 191.972 

2019 35.145 74.588 12.154 2.131 12.017 59.733 195.768 
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10.3.2 Διαχρονική Εξέλιξη Απαιτήσεων σε Κεφάλαιο Κίνησης 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.8: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (2015-2019) 

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΕΥΡΩ)  

2015 2016  2017  2018  2019  

Ι.   ΤΡΕΧΟΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

      

Α. 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ  

 4.415 4.574  4.744 4.961 5.167 

Β.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ   3.875 4.263  4.689 5.299 5.858 

Γ. ΜΕΤΡΗΤΑ 

ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 

2.298  2.338  2.381 2.424 2.469 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧ. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

10.588 11.175 11.814 12.684 13.494 

ΙΙ.ΤΡΕΧΟΝ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ  

     

Α.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Ι ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ 

1.290 1.421 1.563 1.766 1953 

ΙΙΙ. ΚΑΘΑΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ(Ι-ΙΙ) 

9.298 9.754 10.521 10.918 11.541 
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10.4 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων 

10.4.1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.9: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (2015-2019) 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015-2019 

 

2015 1η 

Εταιρική 

Χρήση 

2016 2η 

Εταιρική 

Χρήση 

2017 3η 

Εταιρική 

Χρήση 

2018 4η 

Εταιρική 

Χρήση 

2019 5η 

Εταιρική 

Χρήση 

ΠΟΣΟ € ΠΟΣΟ € ΠΟΣΟ € ΠΟΣΟ € ΠΟΣΟ € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 188.894 212.455 233.338 271.047 294.212 

ΜΕΙΟΝ           

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
165.709 184.677 187.801 191.972 195.768 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 23.185 27.778 45.537 79.075 98.444 

ΜΕΙΟΝ           

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (26%) 6.028 7.222 11.840 20.560 25.595 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ 17.157 20.556 33.697 58.512 72.849 

10.4.2 Προβλεπόμενοι Πίνακες Χρηματικών Ροών 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, θεωρείται απαραίτητη η κατασκευή 

ενός Πίνακα Χρηματικών Ροών, ο οποίος να περιγράφει τις μεταβολές τόσο 

των μόνιμων (αυξήσεις κεφαλαίων και αποθεματικών) όσο και των 

μεταβλητών κεφαλαίων (βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και τραπεζικά 

δάνεια), διευκολύνοντας έτσι το χρηματοδοτικό προγραμματισμό του σχεδίου. 

Έτσι, οι προβλεπόμενες χρηματικές ροές για την επομένη πενταετία 

διαμορφώνονται ως εξής: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.10: ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ  (2015-2019) 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ (2015-2019) 

 

2014 

Κατασκευαστική 

Περίοδος 

2015 1η 

Εταιρική 

Χρήση 

2016 2η 

Εταιρική 

Χρήση 

2017 3η 

Εταιρική 

Χρήση 

2018 4η 

Εταιρική 

Χρήση 

2019 5η 

Εταιρική 

Χρήση 

ΠΟΣΟ € ΠΟΣΟ € ΠΟΣΟ € ΠΟΣΟ € ΠΟΣΟ € ΠΟΣΟ € 

Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ 606.636 188.894 212.455 233.338 271.047 294.212 

1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 606.636 - - - - - 

2. ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - 188.894 212.455 233.338 271.047 294.212 

Β. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ 597.338 112.862 142.708 152.058 167.237 177.935 

1. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ 597.338 - - - - - 

2. ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - 105.976 124.944 128.068 132.239 136.035 

3. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - 6.028 7.222 11.840 20.560 25.595 

4. ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ - - 9.514 10.465 11.512 12.663 

5. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ      

(5% επί των καθαρών κερδών) 
- 858 1.028 1.685 2.926 3.642 

Γ. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (Α-Β) 9.298 76.032 69.747 81.280 103.810 116.457 

       

Δ. ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟ 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
9.298 85.330 155.077 236.357 340.167 456.624 
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10.5 Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση Επένδυσης 

10.5.1  Μέθοδος Επανείσπραξης του Κόστους Επένδυσης 

 
Η μέθοδος Επανείσπραξης του Κόστους Επένδυσης, γνωστή και ως payback 

period method, δίνει τον αριθμό των ετών που απαιτούνται για να 

επανεισπραχθεί το κόστος του κεφαλαίου της αρχικής επένδυσης, μέσω των 

καθαρών ταμειακών ροών του προγράμματος. 

Ως Καθαρή Ταμειακή Ροή (ΚΤΡ) της επένδυσης για καθένα εξεταζόμενο 

έτος ορίζεται: 

ΚΤΡ = Ταμειακές Εισροές – Ταμειακές Εκροές ή ΚΤΡ = Καθαρά Κέρδη + 

Αποσβέσεις 

 

Όσον αφορά στις Ταμειακές Εισροές, αυτές περιλαμβάνουν τα διάφορα 

οφέλη που προσδοκόνται από την επένδυση μέσω των πωλήσεων, ενώ στις 

Ταμειακές Εκροές περιλαμβάνεται κάθε ταμειακή εκροή που πραγματοποιείται 

κατά τη διάρκεια ζωής του επενδυτικού σχεδίου. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

σημειωθεί ότι οι χρεωστικοί τόκοι του δανείου δε συνυπολογίζονται στις 

ταμειακές εκροές, καθώς έχουν ήδη συμπεριληφθεί στον συντελεστή 

προεξόφλησης. 

Παρακάτω, παρατίθενται οι πίνακες υπολογισμού των καθαρών κερδών και 

των καθαρών ταμειακών ροών μονάδας, όπως προβλέπεται ότι θα 

διαμορφωθούν στη διάρκεια των επόμενων πέντε ετών: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.11: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ (ΕΥΡΩ) 

 

ΕΤΟΣ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ   

(€)     (1) 

ΚΟΣΤΟΣ   

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ(€) 

(2) 

ΤΟΚΟΙ (€)    

(3) 

ΚΕΡΔΗ 

ΠΡΟ 

ΦΟΡΩΝ(€) 

   (1) – (2 –3) 

  ΦΟΡΟΣ 

    (26%) 

ΚΑΘΑΡΑ 

ΚΕΡΔΗ 

    (€) 

2015 188.894 165.709 - 23.185 6.028 17.157 

2016 212.455 184.677 15.166 42.944 11.165 31.779 

2017 233.338 187.801 14.215 59.752 15.536 44.216 

2018 271.047 191.972 13.168 92.243 23.983 68.260 

2019 294.212 195.768 12.017 110.461 28.720 81.741 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.12: ΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ(ΕΥΡΩ)  

 

ΕΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΑ 

ΚΕΡΔΗ 

(1) 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗ 

(2) 

ΚΤΡ 

   (1) + (2) 

 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ 

ΚΤΡ 

2015 17.157 59.733 76.890 76.890 

2016 31.779 59.733 91.512 168.402 

2017 44.216 59.733 103.949 272.351 

2018 68.260 59.733 127.933 400.284 

2019 81.741 59.733 141.474 541.758 
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Από το συνολικό κόστος επένδυσης ύψους 606.636 ευρώ τα 303.318 ευρώ 

προέρχονται από κρατική επιχορήγηση(50%). Σύμφωνα με αυτό το δεδομένο 

λοιπόν παρατηρούμε ότι το ποσό των 303.318 ευρώ που αποτελεί το κόστος 

επένδυσης που δεν καλύπτει η κρατική επιχορήγηση θα έχει επανεισπραχθεί 

πριν το τέλος του 3oυ έτους λειτουργίας της επιχείρησης . Γεγονός που 

καθιστά την επένδυση ελκυστική.  

Ωστόσο αν συμπεριλάβουμε στους υπολογισμούς μας το ποσό της κρατικής 

επιχορήγησης  και κάνουμε την αξιολόγηση με το κόστος επένδυσης να είναι 

τα 606.636 ευρώ τότε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της επένδυσης 

φαίνεται να αλλάζουν ριζικά. Η επανείσπραξη του κόστους επένδυσης σε 

αυτή την περίπτωση δεν πραγματοποιείται μέσα στην πρώτη πενταετία 

λειτουργίας της επιχείρησης . 

10.5.2 Μέθοδος Καθαρής Παρούσας Αξίας (Net Present Value Method) 

 
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μέθοδο, όλες οι καθαρές ταμειακές ροές 

προεξοφλούνται στο παρόν και για τον υπολογισμό της ΚΠΑ ισχύει ο 

ακόλουθος τύπος: 

 

ΚΠΑ = ∑ν
(Τ-1) [ΚΤΡΤ / (1 +κ)Τ] - ΚΕ 

 

Όπου ΚΠΑ = Καθαρή Παρούσα Αξία, 

ΚΤΡΤ = Καθαρή Ταμειακή Ροή στην περίοδο Τ, 

ΚΕ = Κόστος Επένδυσης, 

κ = Μέσο σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου, 

ν = Αριθμός Περιόδων. 
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Παρόλα αυτά για την περίπτωση άνισων μελλοντικών ροών, όπως 

συμβαίνει εδώ, η εξίσωση της καθαρής παρούσας αξίας μπορεί να 

διατυπωθεί ως: 

 

ΚΠΑ = ∑ [ΚΤΡΤ (ΣΠΑκ,ν)] - ΚΕ 

 

Όπου ο συντελεστής ΣΠΑκ,ν αντιπροσωπεύει τον συντελεστή παρούσας αξίας, 

ο οποίος προκύπτει από ειδικούς πίνακες και δίνεται από την παρακάτω 

σχέση: 

 

ΣΠΑκ,ν = 1 / (1 + κ)ν 

 

Όταν η ΚΠΑ, η οποία εκφράζεται ως το άθροισμα των παρουσών αξιών όλων 

των καθαρών ταμειακών ροών μείον το κόστος της επένδυσης, είναι 

τουλάχιστον ίση με μηδέν ή μεγαλύτερη του μηδενός, τότε η πρόταση της 

επένδυσης κρίνεται ως θετική και γίνεται αποδεκτή. Αφού λάβουμε υπόψη ό, 

τι ειπώθηκε παραπάνω, προκύπτει ο κάτωθι πίνακας όπου υπολογίζεται η 

Καθαρή Παρούσα Αξία και χρησιμοποιείται ο αναμενόμενος συντελεστής 

προεξόφλησης, ο οποίος ισούται με  

κ = 10%. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.13: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ (ΕΥΡΩ) 

 

ΕΤΟΣ   ΚΤΡ 

 (1) 

ΣΠΑ10%,ν 

(2) 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 

(1) x (2) 

 

2015 76.890 0,909 69.893 

2016 91.512 0,826 75.589 

2017 103.949 0,751 78.066 

2018 127.933 0,683 87.378 

2019 141.474 0,621 87.855 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 398.781 

ΕΚΔΟΧΗ Α: ΚΠΑ =  398.781 – 606.636 (ΚΕ) = -207.855 <  ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ   

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

EΚΔΟΧΗ Β: ΚΠΑ =  398.781 – 303.318(ΚΕ) = 95.463 > 0   ΑΠΟΔΟΧΗ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. 

Και σε αυτή τη μέθοδο αξιολόγησης παρατηρούμε ότι στην περίπτωση μη 

υπολογισμού της κρατικής επιχορήγησης (ΕΚΔΟΧΗ Β) στο κόστος 

επένδυσης το σχέδιο φαίνεται ελκυστικό ενώ διαφορετικά  όχι ελκυστικό. 

Η ορθότερη εκδοχή είναι αυτή κατά την οποία στο κόστος επένδυσης 

συμπεριλαμβάνεται και η κρατική επιχορήγηση (606.636) και αυτό διότι 

υπάρχει και η παράμετρος του κόστους ευκαιρίας γεγονός που μας κάνει να 

μην μπορούμε να αγνοήσουμε το ποσό που δίνεται από την κρατική 

επιχορήγηση παρόλο που δεν πρόκειται για ίδια κεφάλαια ή δάνεια. Έτσι το 

επενδυτικό σχέδιο αποτιμάται ως μη ελκυστικό .  
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10.5.3 Μέθοδος Απλού Συντελεστή Απόδοσης Κεφαλαίου 

 

Ο Απλός Συντελεστής Απόδοσης εκφράζει τη σχέση μεταξύ του ετήσιου 

καθαρού κέρδους της επιχείρησης – μετά τις αποσβέσεις, τους τόκους και 

τους φόρους – προς το επενδυόμενο κεφάλαιο. 

Στην περίπτωση της συγκεκριμένης επένδυσης θα χρησιμοποιηθούν οι 

παρακάτω συντελεστές απόδοσης: 

1) Ο συντελεστής για την απόδοση επί του συνολικού 

απασχολούμενου κεφαλαίου,  

2) Ο συντελεστής για την απόδοση επί του επενδυόμενου μετοχικού 

κεφαλαίου. 

Για την  πρώτη περίπτωση ισχύει ο ακόλουθος τύπος: 

ΑΣΑ (%) ή ROI = (Καθαρό Κέρδος + Τόκοι) * 100 / Συνολικό Κεφάλαιο 

Για τη δεύτερη περίπτωση ισχύει: 

ΑΣΑΜ (%) ή ROE = Καθαρό Κέρδος * 100 / Μετοχικό Κεφάλαιο 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι για τον υπολογισμό του συντελεστή 

απόδοσης επί του συνολικού κεφαλαίου προαπαιτείται ο υπολογισμός των 

καθαρών κερδών συν τους τόκους. Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.14: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΥΝ ΤΟΚΟΥΣ  

 

ΕΤΟΣ 2015 2016 2017 2018 2019 

ΚΑΘΑΡΑ   

ΚΕΡΔΗ 

17.157 20.556 33.697 58.512 72.849 

     ΤΟΚΟΙ - 15.166 14.215 13.168 12.017 

   ΣΥΝΟΛΟ 17.157 35.722 47.912 71.680 84.866 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.15: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

ΕΤΟΣ 2015 2016 2017 2018 2019 

ΚΑΘΑΡΟ 

ΚΕΡΔΟΣ 

17.157 35.722 47.912 71.680 84.866 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟ-

ΔΟΤΗΣΕΩΣ 

606.636 

ΑΣΑ (%) ή 

ROI 

2,8% 5,9% 7,9% 11,8%      14% 

 

ΚΑΘΑΡΟ 

ΚΕΡΔΟΣ 

17.157 35.722 47.912 71.680 84.866 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

151.659 

       ROE 11,3% 23,5% 31,6% 47,2% 56% 

10.5.4 Μέθοδος Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης 

 ( Εφαρμογή της Μεθόδου  για κόστος επένδυσης   που δεν περιλαμβάνει 

το ποσό της κρατικής επιχορήγησης ως μέρος του κόστους επένδυσης) 
 

Ο   Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (internal rate of return) εκφράζει το 

επιτόκιο στο οποίο μηδενίζεται η καθαρή παρούσα αξία. Συγκεκριμένα, η 

μέθοδος αξιολόγησης, η οποία στηρίζεται στον IRR αναφέρεται στο επιτόκιο 

εκείνο στο οποίο η παρούσα αξία των ταμειακών ροών της επιχείρησης 

ισούται με την παρούσα αξία των ταμειακών εκροών της. Στη μαθηματική του 

απόδοση ισχύει ο παρακάτω τύπος: 
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ΚΠΑ = Σ [ΚΤΡΤ(ΣΠΑκ,ν)]-ΚΕ = 0   ή Σ [ΚΤΡΤ (ΣΠΑκ,ν)] = ΚΕ 

1. Προκειμένου να υπολογιστεί ο IRR ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

2. Υπολογίζονται οι σχετικές καθαρές ταμειακές ροές της επιχείρησης 

3. Γίνεται η προεξόφληση των καθαρών ταμειακών ροών στο παρόν, όχι 

μόνο με το προαναφερθέν επιτόκιο της αγοράς κεφαλαίων (10%), αλλά 

και με άλλα επιτόκια (ένα υψηλό και ένα χαμηλό, IRR1 – IRR2). 

Εντοπίζεται ο ακριβής εσωτερικός συντελεστής απόδοσης βάσει του 

ακόλουθου τύπου: 

 

IRR = IRR1 + [ΘΚΠΑ * (IRR2 - IRR1) / ΘΚΠΑ + ΑΚΠΑ] 

Όπου:  ΘΚΠΑ = η θετική ΚΠΑ (στο χαμηλότερο επιτόκιο 

προεξόφλησης) 

  ΑΚΠΑ = η αρνητική ΚΠΑ (στο υψηλότερο επιτόκιο 

προεξόφλησης) 

Βάσει όλων αυτών κατασκευάζεται ο ακόλουθος πίνακας εκτίμησης του 

IRR 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.16: ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ  (2015-2019) 

ΕΤΟΣ ΚΤΡ (1) 
ΣΠΑ10%, 

ν (1) 

ΣΠΑ20%, ν 

(2) 

ΣΠΑ25%, ν 

(3) 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 1*1 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 1*2 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 1*3 

2015 76.890 0,909 0,833 0,8 69.893 64.049 61.512 

2016 91.512 0,826 0,694 0,64 75.589 63.509 58.568 

2017 103.949 0,751 0,579 0,512 78.066 60.186 53.221 

2018 127.933 0,683 0,482 0,410 87.378 61.663 52.453 

2019 141.474 0,621 0,402 0,328 87.855 56.873 46.403 

     398.781 306.280 272.157 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία έχουμε: 

IRR1 = 20%  ΚΠΑ=306.280-303.318= 

=ΘΚΠΑ = 2.962 

IRR2  = 25%  ΚΠΑ=272.157-303.318=  

=ΑΚΠΑ = 31.161 

IRR= 20%+[2.962*(25%-20%)/(2.962+31.161)]= 

      = 20%+[(2.962*5%)/34.123]= 

      = 20%+14.810%/34123= 

      = 20%+0,43%= 

      = 20,43% 

Επομένως, βλέπουμε ότι το επιτόκιο 20,43% είναι το υψηλότερο επιτόκιο που 

θα μπορούσε να καλύψει ο επενδυτής χωρίς κίνδυνο απώλειας των 

επενδυμένων κεφαλαίων.  Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης είναι δε κατά 

πολύ ψηλότερος από τα συνήθη επιτόκια της τάξεως του 10  με 12 % . 

Γεγονός που υποδεικνύει την ελκυστικότητα του επενδυτικού σχεδίου , το 

οποίο σύμφωνα και με αυτή τη μέθοδο αξιολόγησης και αν δεν 

συμπεριλάβουμε το ποσό της κρατικής επιχορήγησης στο κόστος 

επένδυσης καταλήγουμε ότι θα έπρεπε το επενδυτικό σχέδιο να γίνει 

αποδεκτό. 
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