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Περίληψη 

 

Η εν λόγω εργασία έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των κατασκευαστικών χρήσεων στο 

νησί των Κυκλάδων την Σαντορίνη για να δούμε κατά πόσο οι επιχειρηματίες θα 

μπορούσαν να δημιουργήσουν μια επιχειρηματική και παραγωγική μονάδα έτσι ώστε 

να επενδύσουν τα χρήματα τους με αυτόν τον τρόπο στο νησί. Σκοπός της εργασίας 

ήταν ότι εξετάσαμε τις περιπτώσεις ενός εστιατορίου και μιας ξενοδοχειακής 

μονάδας γιατί είναι τα πιο σύνηθες παραδείγματα που γίνονται στα νησιά. Μετά από 

την πλήρη εξέταση είδαμε ότι αν και με μικρές δυσκολίες μπορεί να δημιουργηθεί 

εύκολα μια κατασκευαστική μονάδα για επαγγελματική χρήση, το θέμα είναι κατά 

πόσο μπορεί να δελεαστεί ένας επιχειρηματίας έτσι ώστε να έρθει στην Ελλάδα και 

συγκεκριμένα στο νησί των Κυκλάδων. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν μια 

απλή αναζήτηση στοιχείων των δυο περιπτώσεων, έτσι ώστε να αποδειχθεί εάν το 

μέρος είναι κατάλληλο για επιχειρηματικές διαδικασίες ή όχι. Από κει και πέρα, το 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ναι μεν στο νησί μπορεί να φτιαχτεί κάθε είδους 

κατασκευαστικό κτίριο αλλά πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις σύμφωνα με τις 

αναλογίες του υπεδάφους. Οι στόχοι της εργασίας επιτεύχθηκαν αν αναλογιστούμε 

ότι προσαρμόσαμε τον συνδυασμό του θεωρητικού μέρους με το πρακτικό έτσι ώστε 

να βγάλουμε τα τελικά συμπεράσματα και να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση. 

Από επιχειρηματικής πλευράς είναι πολύ καλό να έρχονται ξένοι επιχειρηματίες και 

να επενδύουν τα χρήματα τους στην Ελλάδα γιατί και αναβαθμίζονται οι περιοχές 

μας αλλά και τα χρήματα τα οποία φέρνουν στην Ελλάδα είναι πολύ καλά έτσι ώστε 

να καλύψουμε αρκετά έξοδα που έχουν δημιουργηθεί όλον αυτόν τον καιρό. 

Κλείνοντας, να τονίσουμε ότι το νησί των Κυκλάδων έχει τραβήξει το ενδιαφέρον 

πολλών επιχειρηματιών και θα τραβήξει ακόμα περισσότερων γιατί είναι ένα από τα 

ομορφότερα νησιά της Ελλάδας και μπορεί κάποιος να κάνει άφοβα τα 

επιχειρηματικά του πλάνα, πράξη, έτσι ώστε να πετύχει κάτι καλό στο νησί. 
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Λέξεις κλειδιά: Επενδύσεις, Επιχειρηματίες, Κατασκευαστική χρήση, Οικονομική 

μελέτη, Σαντορίνη 

Abstract 

 

This thesis has been developed in the context of construction uses on the Cycladic 

island of Santorini to see whether operators could create an entrepreneurial and 

productive unit in order to invest their money in this way. The purpose of the study 

was that we looked at the cases of a restaurant and a hotel unit because it is the most 

common examples made in the Islands. After full examination, we saw that although 

with minor difficulties can be easily created a manufacturing unit for professional use, 

the question is whether it can be enticed a businessman so as to come to Greece and 

specifically in Cyclades island. The methodology used was a simple search items in 

two cases, in order to prove whether the part is suitable for business processes or not. 

From then on, the resulting conclusion is that although the island can build any kind 

of construction the building but must meet certain conditions in accordance with the 

proportions of the subsoil. The objectives of the task achieved considering that we've 

adjusted the combination of theoretical part with the handy so as to draw the final 

conclusions and to clarify the situation. From a business standpoint is very good 

coming foreign entrepreneurs and invest their money in Greece because and 

upgrading our regions but also the money we bring in Greece is very well so as to 

cover several expenses that have created all this time. In conclusion, to emphasize that 

the island has pulled the interest of many entrepreneurs and will pull even more 

because it is one of the most beautiful islands of Greece and one can do business 

without fear of shots, practice, so as to achieve something good on the island. 

 

 

 

 

Key words: Construction use, Economic study, Entrepreneurs, Investment, Santorini 
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Εισαγωγή 

 

Στην εν λόγω εργασία αναλύθηκε η οικονομική μελέτη ανέγερσης κατασκευαστικών 

χρήσεων στην Σαντορίνη. Έτσι επέλεξα δυο διαφορετικά μεταξύ τους κτίρια, ένα 

εστιατόριο και μια ξενοδοχειακή μονάδα και ανέλυσα τα κόστη που πρόεκυψαν από 

την δημιουργία και των δυο. Τα κεφάλαια της εν λόγω εργασίας αναλυτικά 

περιγράφουν :  

Κατά το πρώτο κεφάλαιο το οποίο είναι εισαγωγικό, παρατίθεται ότι είναι άξιο προς 

αναφορά για το επενδυτικό και επιχειρηματικό σχέδιο. Αρχικά γίνεται αναφορά για 

τον ορισμό του επενδυτικού σχεδίου και αναλύσεις που έγιναν γύρω από αυτόν από 

ειδικούς. Στην συνέχεια δίνεται μια αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου για να δει ο 

επιχειρηματίας αν αξίζει αυτή η διαδικασία που θα επενδύσει τα λεφτά του ή όχι. 

Ακολουθούν κάποιοι τύποι των επενδυτικών σχεδίων όπου αναλύονται ένας ένας έτσι 

ώστε να δοθεί μια πλήρη εικόνα των διάφορων ειδών των επενδυτικών σχεδίων. 

Μετέπειτα  αναφέρονται οι επιπτώσεις (καλές ή κακές) που μπορούν να προκαλέσουν 

τα επενδυτικά σχέδια και ποια θα είναι τα αποτελέσματα αντίστοιχα μετά από τις 

επιπτώσεις. Από την άλλη πλευρά, αναφέρονται και κάποια στοιχεία για το 

επιχειρηματικό σχέδιο, και ξεκινάμε με το εισαγωγικό υποκεφάλαιο όπου 

αναφέρονται γενικά τα στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου. Επίσης, μαζί με τα 

γενικά στοιχεία παραθέτονται και ο σκοπός και ο στόχος που έχει ένα επιχειρηματικό 

σχέδιο έτσι ώστε να είναι επιτυχημένο και να μην αποτύχουν τα επιχειρηματικά 

πλάνα του επιχειρηματία. Μετέπειτα, αναλύετε η επιχειρηματική ανάγκη όπου πρέπει 

να αναπτυχθεί το επιχειρηματικό σχέδιο και όλες οι λεπτομέριες γύρω από αυτό. 

Κλείνουμε το εισαγωγικό κεφάλαιο με δυο υποκεφάλαια άξια προς αναφορά τα οποία 

είναι οι ομάδες στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου αλλά και ποια στοιχεία του 

επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να γνωρίζονται εκ των προτέρων έτσι ώστε να έχει 

επιτυχία ένα επιχειρηματικό σχέδιο.  

Το επόμενο κεφάλαιο αρχίζει να εξειδικεύει λίγο παραπάνω και αναφέρει στοιχεία 

του νησιού τα οποία βοηθούν στα κατασκευαστικά κτίρια ανεξαρτήτως μορφής (π.χ 
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εστιατόριο, τράπεζα, ξενοδοχείο, κλπ). Μετέπειτα αναφέρονται η μελέτη και η 

αξιολόγηση των αρνητικών επιδράσεων και δυνατοτήτων ελέγχου του νησιού δηλαδή 

πως μπορεί να επιδράσει αρνητικά και να ελεγχθεί όλη η κατάσταση των 

κατασκευαστικών έργων γύρω από το νησί. Κλείνουμε το δεύτερο κεφάλαιο με την 

μελέτη για την διαφορετικότητα του υπεδάφους και της οικονομίας της περιοχής 

όπου παρατίθενται κάποια στοιχεία που δυσκολεύουν την κατασκευή των διάφορων 

κτιρίων (π.χ το χώμα) αλλά και οικονομικά στοιχεία της περιοχής και οι λόγοι που 

έρχονται ξένοι επενδυτές να επενδύσουν στο νησί των Κυκλάδων.  

Στο επόμενο κεφάλαιο τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο ειδικά επί του θέματος και 

αναφέρονται κάποια στοιχεία για την οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας, για την 

μελέτη σκοπιμότητας και για την μελέτη εφαρμογής ενός επιχειρηματικού και 

επενδυτικού σχεδίου έτσι ώστε να θεωρηθεί επιτυχής και να μην αποτύχει μετά από 

τις διαδικασίες.  

Μετέπειτα, το τέταρτο κεφάλαιο χωρίζεται σε δυο μέρη και είναι αυτό που βασίζεται 

η εν λόγω εργασία έτσι ώστε να καταλάβουμε τα στοιχεία γύρω από τα 

κατασκευαστικά έργα στην Σαντορίνη. Αρχικά αναλύεται η οικονομοτεχνική μελέτη 

ενός εστιατορίου στην Σαντορίνη και παραθέτονται τα γενικά στοιχεία για να 

ξεκινήσει μια τέτοια μελέτη. Έπειτα, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία 

του εστιατορίου και όλα αυτά θεωρητικά πριν ξεκινήσει η δημιουργία ενός τέτοιου 

κατασκευαστικού έργου. Κλείνουμε την πρώτη όψη με τα οικονομικά στοιχεία του 

εστιατορίου δηλαδή τα αποτελέσματα χρήσης και τα κόστη που θα προκύψουν μετά 

από την κατασκευή του εστιατορίου. Στο δεύτερο σκέλος αναλύονται τα ίδια 

πράγματα έτσι όπως είναι ακριβώς του εστιατορίου και για μια ξενοδοχειακή μονάδα. 

Τα υποκεφάλαια είναι η οικονομοτεχνική μελέτη για το προαναφερθέν 

κατασκευαστικό έργο, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία της 

ξενοδοχειακής μονάδας και κλείνοντας τα οικονομικά στοιχεία της ξενοδοχειακής 

μονάδας. 

Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται η ανάπτυξη των υπηρεσιών και η αντιμετώπιση 

του ανταγωνισμού που μπορεί να έχει ο επιχειρηματίας στην μια και στην άλλη 

περίπτωση του κατασκευαστικού έργου και ποιοι θα είναι οι πιθανοί ανταγωνιστές 

του. Έπειτα αναλύεται η χρηματοοικονομική αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου 
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και η ανάλυση ευαισθησίας/ ρίσκου που θα πάρει ο επιχειρηματίας έτσι ώστε να 

δημιουργήσει μια οποιαδήποτε κατασκευαστική μονάδα. 

 

Κλείνοντας, το τελευταίο κεφάλαιο προσδιορίζει την ανάλυση του μοντέλου 

ανταγωνισμού του Porter, συνεχίζει την κατάσταση βελτίωσης της 

χρηματοοικονομικής κατάστασης των κατασκευαστικών έργων και τέλος μια 

ανάλυση S.W.O.T έτσι ώστε να φανούν τα πράγματα ξεκάθαρα και να μην 

αναφέρονται γενικά και αόριστα στοιχεία γύρω επί του θέματος. 

Στο τέλος υπάρχουν κάποια συμπεράσματα και η βιβλιογραφία που 

χρησιμοποιήθηκε. 
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Κεφάλαιο 1ο - Χαρακτηριστικά επενδυτικού σχεδίου και 

επιχειρηματικού σχεδίου 

 

 

1.1 Ορισμός του Επενδυτικού Σχεδίου 

 

Ένα επενδυτικό σχέδιο θεωρείται ότι έχει μια ιεράρχηση στόχων. 

 

Τέτοιοι μπορεί να είναι : 

 

 Ένας ειδικός στόχος που επιτυγχάνεται με το τέλος του επενδυτικού 

προγράμματος. Είναι ο σκοπός του επενδυτικού σχεδίου. 

 Ο ειδικός αυτός στόχος θα μπορούσε να διασπασθεί σε μια σειρά εκροών, τα 

αποτελέσματα. 

 Τα αποτελέσματα αυτά θα οφείλονται σε συνδυασμό ευρέος φάσματος 

τρόπων (π.χ μελέτες, επενδύσεις, εκπαίδευση, θεσμικές αλλαγές). Είναι οι 

δραστηριότητες. 

 

Ένα επενδυτικό σχέδιο συμμετέχει επίσης στην επίτευξη ευρύτερης πολιτικής ή στην 

επίτευξη κλαδικών στόχων, γνωστών ως συνολικών στόχων του προγράμματος και 

έτσι εναρμονίζεται με την κλαδική στρατηγική. 

 

Χρονοπρόγραμμα είναι αυτό που περιγράφει την πρόοδο, σε σχέση με το χρόνο, στην 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων του επενδυτικού σχεδίου και την επίτευξη των 

αποτελεσμάτων. (Αραβώσης. Κ. 2011). 

 

Ένα επενδυτικό σχέδιο είναι μια δυναμική και πολυδιάστατη παρέμβαση που 

επιδιώκει: 

 

 Να απομακρύνει και να μειώσει την επίδραση ορισμένων εμποδίων (π.χ 

εμπόδια στη διαχείριση αστικών αποβλήτων, διακίνηση αγροτικών εφοδίων, 
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παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, παραγωγή τροφίμων 

κ.λ.π.) ή και 

 Να αναπτύξει ανθρώπινες, φυσικές ή και άλλες δυνατότητες (εργασία, 

παράκτιες ζώνες, ιστορικές περιοχές, υδροηλεκτρική ενέργεια κ.λ.π.). 

 

Τα επενδυτικά σχέδια γίνονται για να προξενούν αλλαγή. Ως τέτοια, επειδή το μέλλον 

δεν μπορεί να προβλεφθεί με βεβαιότητα, υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες. 

Έτσι, πέραν των άμεσων αποτελεσμάτων τους, έχουν, συνήθως, ευρύτερες επιδράσεις 

στην οικονομία, στο περιβάλλον, στην κοινωνία, ακόμη και στους θεσμούς πολλές 

φορές. 

 

Ένα επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει συνδυασμό πόρων που καθορίζονται 

προσεκτικά και προγραμματίζονται χρονικά. Αυτό σημαίνει ότι τα επενδυτικά σχέδια 

έχουν κόστος αλλά προσφέρουν και κέρδος, τόσο στον επενδυτή, όσο και στην 

κοινωνία γενικότερα. 

 

Συνοπτικά, ένας άλλος ορισμός του επενδυτικού σχεδίου θα μπορούσε να είναι ο 

εξής: 

 

Σχέδιο επενδύσεως είναι μια πολυδιάστατη δραστηριότητα που αναλαμβάνει κάποιος 

επενδυτικός φορέας (ιδιωτικός ή κρατικός) και απαιτεί σειρά από καλοσχεδιασμένες 

δραστηριότητες, για να δημιουργηθεί μια νέα (ή να επεκταθεί μια παλιά) μονάδα που 

θα παράγει αγαθά ή υπηρεσίες που θα διατίθενται στο κοινό, με διαφόρους τρόπους, 

για να κάλυψη αναγκών ή και ικανοποίηση επιθυμιών (ωφέλειες, κέρδος) με διάθεση 

βεβαίως πόρων (κόστος). 

 

Βασικά, ο στόχος των μελετών σκοπιμότητας είναι να καθορίζουν για να 

ποσοτικοποιούν το κόστος (έξοδα) και τις ωφέλειες (κέρδος) του επενδυτικού 

προγράμματος, προκειμένου να διευκολύνουν ορισμένες αποφάσεις που πρέπει να 

ληφθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του επενδυτικού προγράμματος 

(Μπαλωμένου, 2003). 
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1.2 Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου 

 

 

Πριν ο επενδυτής/επιχειρηματίας αποφασίσει να προχωρήσει στην υλοποίηση μιας 

ελκυστικής επενδυτικής ευκαιρίας, πρέπει να προχωρήσει στην αξιολόγηση του 

επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή να εξετάσει σε συνεργασία με τον συνεργάτη Σύμβουλο 

Επενδύσεων μεταξύ των άλλων ποια θα είναι η μελλοντική απόδοση της 

σχεδιαζόμενης επένδυσης σε σχέση με το κεφάλαιο που θα επενδύσει.  

 

Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο να δοθούν αξιόπιστες απαντήσεις στα βασικότερα 

ερωτήματα που αφορούν στην διαδικασία αξιολόγησης μιας επένδυσης, όπως είναι: 

 

 Η εξασφάλιση του απαιτούμενου ιδίου και ξένου κεφαλαίου που χρειάζεται 

για την υλοποίηση της επένδυσης (εκροή) 

 Η εξασφάλιση των απαιτούμενων ιδίων και ξένων κεφαλαίων κίνησης που θα 

χρειαστεί για την λειτουργία της επένδυσης Το κόστος του κεφαλαίου 

επένδυσης 

 Η σκοπιμότητα της χρηματοδότησης μέρος της επένδυσης με τραπεζικό 

δανεισμό σε περίπτωση που η επιχείρηση διέθετε τα αναγκαία κεφάλαια για 

την επένδυση 

 Τα αναμενόμενα έξοδα-έσοδα από την λειτουργία της επένδυσης 

λαμβάνοντας υπόψη και την διαχρονική αξία του χρήματος, τον αναμενόμενο 

ρυθμό του πληθωρισμού καθώς και τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες-

οικονομική σταθερότητα 

 Το ποσοστό απόδοσης της επένδυσης σε σχέση με το κόστος κεφαλαίου Η 

φορολογία εισοδήματος καθώς και οι λοιποί φόροι (Φ.Π.Α, δημοτικά τέλη) 

Το ποσοστό απόσβεσης των παγίων στοιχείων 

 Η διάρκεια ζωής της επένδυσης σε συνδυασμό του βαθμού έντασης 

λειτουργίας καθώς και τυχόν απαξίωση λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της 

τεχνολογίας 
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 Η υπολειμματική αξία της επένδυσης που επηρεάζεται από τη χρήση, τη 

συντήρηση, την ενδεχόμενη χρησιμότητα και την τεχνολογική απαξίωση των 

παγίων 

 Τα επενδυτικά-φορολογικά και λοιπά κίνητρα που τυχόν ισχύον από εθνικά ή 

κοινοτικά προγράμματα της χώρας 

Επομένως η διαδικασία της αξιολόγησης μιας επένδυσης εξετάζει τόσο τη 

βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου όσο και την αποδοτικότητα των κεφαλαίων 

αυτής (Θεοφανίδης, 1985). 
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1.3 Τύποι επενδυτικών σχεδίων 

 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι επενδυτικών σχεδίων. Τα αναπτυξιακά προγράμματα που 

θα εξετασθούν σ’ αυτό το εγχειρίδιο σκοπεύουν όλα στην αύξηση της παραγωγής 

αγαθών και υπηρεσιών (θα μπορούσαν δηλαδή να είναι βιομηχανικές, αγροτικές, 

μεταφορικές, κοινωνικοοικονομικής υποδομής, τουριστικές, τραπεζικές κ.λ.π. 

επιχειρήσεις). Αλλά και άλλα προγράμματα, όπως τα ανθρωπιστικά και ορισμένα 

προγράμματα κοινωνικής αναπτύξεως, θα μπορούσαν να δεχθούν 

χρηματοοικονομικές και οικονομικές αναλύσεις. Γίνεται διάκριση μεταξύ: 

 

 Επενδυτικών σχεδίων με απτά, συγκεκριμένα προϊόντα, π.χ. προϊόντα που 

μπορούν να μετρηθούν σε χρηματικές μονάδες. Τέτοια επενδυτικά σχέδια, 

γενικά, σκοπεύουν στην αύξηση της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών: Που 

πωλούνται ή δεν πωλούνται, αλλά για τα οποία η αγορά υπάρχει (π.χ. 

βιομηχανικά επενδυτικά σχέδια, ενεργειακά προγράμματα, γεωργικά 

επενδυτικά σχέδια, τουριστικά προγράμματα κ.λ.π.). Που παρέχονται χωρίς 

άμεση καταβολή του αντιτίμου από αυτούς που ωφελούνται και των οποίων η 

τιμή δεν καθορίζεται με εμπορικά κριτήρια, που πάντως όμως τα οφέλη 

μπορούν εύκολα να εκτιμώνται. Παραδείγματα εδώ είναι επενδυτικά σχέδια 

για δρόμους, που των περισσότερων οι οικονομικές συνέπειες αφορούν τα 

μεταφορικά έξοδα και τους υπάρχοντες συγκοινωνιακούς φόρτους ή ακόμα 

και σε εξοικονόμηση ασφαλιστικού κόστους και μπορούν έτσι να 

υπολογισθούν. Άλλα παραδείγματα : οδική υποδομή, επαγγελματική 

εκπαίδευση, έγγειες βελτιώσεις. 

 

 Επενδυτικών σχεδίων με μη απτά ( άυλα ) προϊόντα που δεν μπορούν να 

αποτιμηθούν ακριβώς σε χρηματικούς όρους χωρίς πρώτα να γίνει έρευνα που 
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θα υπερβαίνει το χρόνο και τους πόρους που διατίθενται συνήθως στους 

αναλυτές, κάνοντας μείζονες υποθέσεις ή χάνοντας την εικόνα του σκοπού 

του επενδυτικού προγράμματος. Η ωφελιμότητα τέτοιων σχεδίων δεν 

χρειάζεται, αναγκαστικά, να αξιολογείται. Πολλά κοινωνικά προγράμματα (τα 

προϊόντα των οποίων είναι π.χ. ο αριθμός των σπουδαστών που 

εκπαιδεύονται, οι ασθενείς που νοσηλεύονται, οι ζωές που σώζονται) και 

προγράμματα περιβαλλοντικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος εμπίπτουν σ΄ 

αυτή την κατηγορία. Άλλα παραδείγματα : Προγράμματα που σχετίζονται με 

την υγεία, την εκπαίδευση, την αστική ανάπτυξη ( π.χ αποχέτευση ), τις 

κοινωνικές υπηρεσίες, τη θεσμική αναμόρφωση, την περιβαλλοντική 

προστασία. (Κακουλίδης, 2009) 

 

Τα σύνορα μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών επενδυτικών προγραμμάτων δεν είναι 

πάντοτε σαφή και εξαρτώνται από την κρίση του αναλυτή. Μερικές φορές 

χρησιμοποιούνται πειραματικές αξιολογήσεις, που περιλαμβάνουν ατελείς ή 

μεροληπτικές, υποκειμενικές θα λέγαμε, μεθόδους για την εκτίμηση των ωφελειών.  

 

Για παράδειγμα, σε μερικές περιπτώσεις, η σωρευτική παραγωγή που συντελείται 

από ένα επενδυτικό πρόγραμμα μικρομεσαίας επιχειρήσεως (π.χ ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα ) μπορεί να αναλύεται έτσι ως ένα επενδυτικό σχέδιο με απτές εκροές. Σε 

άλλες περιπτώσεις μπορεί να μην είναι εφικτό, λογικά, να υπολογίζεται η σωρευτική 

παραγωγή, οπότε το πρόγραμμα θα αντιμετωπίζεται ως επενδυτικό σχέδιο με μη 

απτές ( άυλες ) εκροές. 

 

Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι μερικά επενδυτικά προγράμματα ανήκουν σε πολλές 

κατηγορίες. Για παράδειγμα, ολοκληρωμένα αγροτικά αναπτυξιακά προγράμματα 

μπορεί να έχουν και παραγωγικά χαρακτηριστικά (απτά) και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά (αύλα). Περιβαλλοντικά προγράμματα μπορεί να συνδυάζουν απτές 

εκροές (εκμετάλλευση φυσικών πόρων) που υπολογίζονται και μη απτές εκροές 

(προστασία φυσικών πόρων) που, πολλές φορές, εκτιμώνται ως περισσότερο 

σπουδαίες. 
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1.4 Επιπτώσεις των Επενδυτικών Σχεδίων 

 

Τα επενδυτικά σχέδια, όταν πραγματοποιούνται, έχουν πολλαπλές επιπτώσεις στην 

οικονομική και κοινωνική ζωή μιας χώρας για τους εξής λόγους: 

 

 Προσφέρουν νέες ευκαιρίες απασχολήσεως. 

 Αξιοποιούν τους αδρανείς εθνικούς πόρους. 

 Επιταχύνουν την οικονομική ανάπτυξη. 

 Καταπολεμούν τον πληθωρισμό. 

 Προωθούν τον παραγωγικό μηχανισμό της οικονομίας. 

 Έχουν σοβαρές αναδιανεμητικές επιπτώσεις τόσο στις παραγωγικές τάξεις 

όσο και στις διάφορες περιοχές. 

 Ενισχύουν συνήθως την εξωτερική οικονομική θέση της χώρας 

υποκαθιστώντας τις εισαγωγές και διευρύνοντας τις εξαγωγές. 

 Επεκτείνουν τον κύκλο εργασιών και δημιουργούν έτσι πηγές αυξήσεως των 

δημοσίων εσόδων.  

 Ενισχύουν την οικονομική σταθερότητα σε περιόδους υφέσεως.  

 Εδραιώνουν με την καλλιέργεια κλίματος επιχειρηματικής δραστηριότητας 

την εμπιστοσύνη στο μέλλον της χώρας. 

 Προάγουν την τεχνολογική πρόοδο. 

 Προβάλουν το γόητρο της χώρας διεθνώς διότι αποτελούν το ισχυρότερο μέσο 

της ανταγωνιστικότητας της. 

 

Όταν αξιολογείται μια επένδυση πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη όλες οι πιο 

πάνω επιπτώσεις (Bessand, 2016). 
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1.5 Γενικά για το επιχειρηματικό σχέδιο 

 

Ο σχεδιασμός ή προγραμματισμός και η έρευνα είναι τα σπουδαιότερα στοιχεία όταν 

αρχίζει μια επιχειρηματική δράση. Το επιχειρηματικό σχέδιο βοηθά στον καθορισμό 

της εφικτότητας μιας επιχειρηματικής δράσεως, θέτει στόχους για την επιχείρηση και 

στηρίζει την εφαρμογή των στρατηγικών ενεργειών. Είναι απλά η σπουδαιότερη 

διεργασία την οποία όλοι οι επιχειρηματίες ( με την γενικότερη έννοια του όρου) θα 

πρέπει να εφαρμόζουν αν θέλουν να είναι επιτυχείς οι προσπάθειες τους. Και τούτο 

διότι: 

 

Πρώτον, το επιχειρηματικό σχέδιο δράσεως είναι εργαλείο για τη χρηματοδότηση. 

Όταν γίνονται διαπραγματεύσεις με επενδυτές, συνεταίρους και χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, το επιχειρηματικό σχέδιο είναι το τεκμήριο που απαιτείται για την 

αξιολόγηση της επενδυτικής ευκαιρίας. 

 

Δεύτερον, το επιχειρηματικό σχέδιο είναι και ένα χρήσιμο διαχειριστικό εργαλείο. Το 

σχέδιο δίνει τη δυνατότητα για ρεαλιστικές προβλέψεις και προγραμματισμό των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Είναι ένα δυναμικό στοιχείο που μεταβάλλεται 

καθώς νέες πληροφορίες που αφορούν την αγορά έρχονται σε φως. Το 

επιχειρηματικό σχέδιο είναι το μέτρο με το οποίο μετράται η επιχειρηματική επιτυχία. 

Ο σχεδιασμός είναι μια δυναμική διαχειριστική διεργασία. Πρώτα ο επιχειρηματίας 

προγραμματίζει μετά εφαρμόζει – κατόπιν αξιολογεί την επιχειρηματική απόδοση σε 

σύγκριση με το πρόγραμμα και έπειτα ξαναπρογραμματίζει με βάση νέες 

πληροφορίες και εμπειρίες (Κόκκορης, 2001). 

 

Τέλος, το επιχειρηματικό σχέδιο, είναι μια μελέτη σκοπιμότητας. Μέσα από έρευνα 

της αγοράς, λειτουργικό σχεδιασμό και προβολή των χρηματοοικονομικών στοιχείων, 

ο επιχειρηματίας μπορεί να αξιολογήσει αν η επιχειρηματική προσπάθεια του θα είναι 
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επιτυχής ή όχι. Το σχέδιο γίνεται ένα ρεαλιστικό εργαλείο εφαρμογής αυτού που ο 

επιχειρηματίας επιδιώκει. 

 

 

 

Η επιτυχία στις επιχειρήσεις, επαναλαμβάνουμε, έρχεται ως αποτέλεσμα 

προγραμματισμού. Πρέπει να υπάρχει ένα λεπτομερές σχέδιο που να θέτει όλους τους 

στόχους, το σκοπό πίσω από το στόχο και κάθε σταθμό απ’ όπου πρέπει ο 

επιχειρηματίας να περάσει για να φτάσει στον προορισμό του. 

 

Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένας έγγραφος ορισμός και σειρά λειτουργικών 

οδηγιών για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Ο κατάλογος αυτών των 

οδηγιών θα σχηματίσει ένα πλήρες επιχειρηματικό εργαλείο με το οποίο θα 

καθορισθούν το βασικό προϊόν, οι εισοδηματικοί στόχοι και οι ειδικές λειτουργικές 

διαδικασίες. Πρέπει να υπάρχει επιχειρηματικό σχέδιο για να προσελκυσθούν 

επενδυτές, να ληφθεί χρηματοδότηση ή να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των πιστωτών. 

Το σχέδιο για την επιχειρηματική επιτυχία θα χρησιμεύει ως πληροφοριακό 

λεπτομερές εργαλείο υποστηρίξεως κάθε χρηματοδοτικής προτάσεως που μπορεί να 

γίνει σε δανειστές, πιστωτές, ή επενδυτές (Κόκκορης, 2005). 

 

Πολλοί έχουν την λανθασμένη εντύπωση ότι το επιχειρηματικό σχέδιο είναι το ίδιο 

όπως μια χρηματοδοτική πρόταση και ότι η χρηματοδοτική πρόταση αποτελεί πλήρες 

επιχειρηματικό σχέδιο. Αυτό είναι μια παρεξήγηση αυτών των δύο ξεχωριστών και 

διαφορετικών επιχειρηματικών βοηθημάτων.  

 

Το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να θεωρηθεί ως ένας οδηγός των επιχειρήσεων προς 

τους στόχους που έχουν αυτές θέσει. Το σχέδιο αυτό είναι το τι, το γιατί, το πού, το 

πώς και το πότε της επιχειρήσεως. Είναι τα βήματα προς τον τελικό στόχο. Αντίθετα, 

η χρηματοδοτική πρόταση είναι μια αίτηση για χρήματα που βασίζεται στο 

επιχειρηματικό σχέδιο. Περιγράφει το ιστορικό και τους στόχους της επιχειρήσεως 

και τονίζει όλα τα εκείνα που καθιστούν αυτή την επιχείρηση ελκυστική για ένα 

πιστωτή. Η χρηματοδοτική πρόταση αντλεί πληροφορίες από το πλήρες 

επιχειρηματικό πλάνο για ανάπτυξη μιας ελκυστικής προσφοράς προς τον επενδυτή. 
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Η διαφορά πρέπει να γίνει κατανοητή. Οι όροι σχετίζονται στενά αλλά δεν είναι 

εναλλακτικοί. 

 

Αναφέρθηκε πιο πάνω επίσης ότι το επιχειρηματικό σχέδιο είναι μια μελέτη 

σκοπιμότητας. 

 

Αλλά αφού το επιχειρηματικό σχέδιο είναι μελέτη σκοπιμότητας γιατί υπάρχουν και 

οι δύο όροι και γιατί γίνονται διαφορετικές τέτοιες μελέτες σε μια επιχείρηση; Η 

διαφορά έγκειται στο εξής: Πολλές επιχειρήσεις ( ιδίως μικρές και μεσαίες ) γίνονται 

χωρίς καμία μελέτη. Μετά χρειάζονται κάποιο οδηγό, κάποιο σχέδιο για να  

ακολουθήσουν το δρόμο προς την επίτευξη των στόχων ή για την προσέλκυση 

επενδυτών ή για την χρηματοδότηση τους. Έτσι, έρχεται η ανάγκη για το 

επιχειρηματικό σχέδιο. Τότε όμως δεν υπάρχει λόγος για μελέτη σκοπιμότητας. Η 

τελευταία ή γίνεται όταν πρέπει ή δεν γίνεται καθόλου. Με λίγα λόγια, η μελέτη 

σκοπιμότητας γίνεται πριν από τη επένδυση και το επιχειρηματικό σχέδιο μετά. Η 

μελέτη σκοπιμότητας πάντως μπορεί να λέγεται και επιχειρηματικό σχέδιο ενώ 

συνήθως όταν λέμε επιχειρηματικό σχέδιο εννοούμε μελέτη που γίνεται για κάποια 

επιχείρηση που λειτουργεί ήδη και θέλει να έχει, για διάφορους λόγους, 

επιχειρηματικό πλάνο ή επειδή προετοιμάζει νέες δραστηριότητες εντός της 

υπάρχουσας επιχειρήσεως. 

 

Σε πολλές επιχειρήσεις σήμερα, η ηγετική ομάδα και οι διευθυντές τμημάτων 

εκπονούν επιχειρηματικά πλάνα. Οι ιδιοκτήτες και οι μάνατζερ θέλουν μια σαφή 

εικόνα της στρατηγικής τους για επιτυχία. Πρέπει να φαίνεται κάπου η αποστολή, το 

όραμα και η στρατηγική του οργανισμού. Και πρέπει να πεισθεί και η ανώτερη 

διοίκηση να επενδύσει στις προτάσεις κάποιου στελέχους του οργανισμού. Αυτό 

μπορεί να γίνει με ένα πλήρες, πειστικό, επαγγελματικό, επιχειρηματικό σχέδιο. 

 

Προκειμένου να αποκτηθεί ευχέρεια κα άνεση στην εκπόνηση επιχειρηματικών 

σχεδίων συνιστάται στους αρχάριους αναγνώστες να επιλέξουν, ως άσκηση, μια 

πραγματική επιχείρηση ( ή να αποφασίσουν να παραγάγουν το δικό τους προϊόν ή 

υπηρεσία ) και να αναπτύξουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο με βάση όσα προτείνονται 

στο ανά χείρας σύγγραμμα. Αυτό ενθαρρύνει για άριστο επίπεδο κριτικής σκέψεως, 

επίλυση προβλημάτων, εφαρμογή των εννοιών. Είναι δύσκολο να αντιμετωπισθεί στα 
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σοβαρά μια επιχείρηση όταν δεν υπάρχει τίποτε ή υπάρχουν λίγα γραμμένα για τη 

δομή, τη μελλοντική κατεύθυνση ή τη θέση της αγοράς. Αυτός είναι και ο λόγος για 

τον οποίο ένα επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να είναι το σπουδαιότερο έγγραφο της 

επιχειρήσεως (Κόκκορης, 2005). 

 

 

Απλουστευμένα, ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα λεπτομερές έγγραφο που 

περιέχει λειτουργικά και χρηματοοικονομικά θέματα της επιχειρήσεως. Όπως ένας 

οδικός χάρτης, εξυπηρετεί στον εντοπισμό του που είναι η επιχείρηση του που θέλει 

να πάει εκεί. Αν αυτό είναι καλά διατυπωμένο, η επιχείρηση κρατείται σε επαφή με 

τους στόχους της κα δεν παραβλέπει τους πιθανούς κινδύνους κα τα πιθανά κέρδη. 

Και εκτός απo αυτό, το επιχειρηματικό σχέδιο θα μπορούσε να είναι βασικός 

παράγοντας για να πεισθούν οι επενδυτές ή ο μοχλός για τη διοίκηση της 

επιχειρήσεως να λάβει την απαραίτητη χρηματοοικονομική στήριξη από πιστωτές. 
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1.6 Σκοπός και στόχος του Επιχειρηματικού Σχεδίου  

 

 

Στόχος του Επιχειρησιακού σχεδίου είναι η συνολική και συγκροτημένη καταγραφή 

και αποτύπωση του σχεδιασμού μιας Βιομηχανικής Επιχείρησης, προκειμένου να 

εξυπηρετηθούν οι γενικότεροι στρατηγικοί του στόχοι. Οι κυριότεροι άξονες και τα 

αντίστοιχα σχέδια δράσης έχουν δομηθεί κάτω από τις ακόλουθες 4 ενότητες 

(Κόκκορης, 2001):  

 

 Ανάπτυξη υπηρεσιών και αντιμετώπιση του ανταγωνισμού.  

 Βέλτιστη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού.  

 Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός – βελτίωση λειτουργικότητας  

 Βελτίωση χρηματοοικονομικής κατάστασης. 
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1.7 Η Ανάγκη για Επιχειρηματικό Σχέδιο 

 

 

Το πρώτο και σπουδαιότερο όφελος από ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι ότι δίνει ένα 

δρόμο να ακολουθήσουν οι ιθύνοντες της επιχειρήσεως. Ένα επιχειρηματικό σχέδιο 

δένει τα στάδια που δημιουργούν το μέλλον όπως το θέλει να είναι ο επιχειρηματίας. 

Διαβάζοντας ή ακούγοντας τις λεπτομέρειες του επιχειρηματικού σχεδίου ο 

τραπεζίτης ή οι επενδυτές θα μπορούν να έχουν πράγματι άποψη για την κατάσταση 

της επιχειρήσεως εφόσον η τράπεζα ή οι επενδυτές θα χορηγήσουν τα χρήματα τους. 

Και αυτό επειδή μπορούν να εξετάσουν το σχέδιο και να αποκτήσουν μια καλύτερη 

γνώση της επιχειρήσεως και να καταλάβουν έτσι αν η επένδυση τους αξίζει τον 

κίνδυνο (Πατσιλάρας, 2006). 

 

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να είναι το επικοινωνιακό εργαλείο για την 

πληροφόρηση του προσωπικού πωλήσεων, των προμηθευτών και άλλων για τις 

λειτουργίες και τους στόχους της επιχειρήσεως, ενώ μπορεί να βοηθήσει και στην 

ανάπτυξη ενός μάνατζερ. Μπορεί να κάνει πράξεις τις ιδέες γύρω από τις 

ανταγωνιστικές συνθήκες και να προωθήσει ευκαιρίες και καταστάσεις που να είναι 

πλεονεκτικές για την επιχείρηση. Μια τέτοια πρακτική για μια συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο μπορεί να αυξήσει την ικανότητα του μάνατζερ να παίρνει σωστές 

αποφάσεις(Κουρκουμέλης, 2006).  

 

Το επιχειρηματικό σχέδιο εξοικονομεί χρήμα και χρόνο εστιάζοντας τις 

δραστηριότητες των υπευθύνων της επιχειρήσεως για μεγάλο έλεγχο στα 

χρηματοοικονομικά, εμπορικά και επιχειρηματικά γενικώς θέματα (Πατσιλάρας, 

2006). 
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1.8 Οι Ομάδες –Στόχοι του Επιχειρηματικού Σχεδίου 

 

 

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να είναι το εργαλείο για να φθάνει η επιχείρηση 

στις παρακάτω ομάδες – στόχους (Πατσιλάρας & Κουρκουμέλης, 2006): 

 

 Συνεργάτες – για σύναψη συμφωνίας, χάραξη κατευθύνσεως και αναφορά του 

σκοπού. 

 Τραπεζίτες – για λήψη δανείων για μηχανολογικό εξοπλισμό και επέκταση. 

Υπαλλήλους – για σύνταξη των προσπαθειών τους με εκείνες της 

επιχειρήσεως, ώστε να κρατηθεί το όραμα της ενεργό.  

 Μεσίτες – για πιθανή πώληση της επιχειρήσεως. 

 Επενδυτές – για την παροχή κεφαλαίων για ανάπτυξη. 

 Διευθυντές μάρκετινγκ- για την ανάπτυξη λεπτομερών σχεδίων μάρκετινγκ 

και σχεδίων προώθησης των πωλήσεων. 

 Ανώτερο διευθυντικό προσωπικό – για βελτίωση και σωστή κατανομή των 

πόρων της επιχειρήσεως. 

 Χρηματομεσίτες – για βοήθεια στη συγγραφή φυλλαδίου για την πώληση 

μετοχών ή την εξεύρεση συνεταίρων. 

 Προμηθευτές – για την παροχή πιστώσεως σε αγορές εξοπλισμού , πρώτων 

υλών ή άλλων υλικών. 

 Ταλαντούχα πρόσωπα – προκειμένου να εργασθούν για την επιχείρηση. 

 Τον ιδιοκτήτη – για να συγκεντρώνει τις σκέψεις του, να αναλύσει την 

επιχείρηση του, να θέτει στόχους και να πάρει αποφάσεις.  
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1.9 Τα Στοιχεία του Επιχειρηματικού Σχεδίου 

 

 

Παρακάτω δίδονται τα στοιχεία ενός επιχειρηματικού σχεδίου γενικά και μια 

σύντομη περιγραφή κάθε στοιχείου. Αργότερα θα δοθεί ένα πλαίσιο με τα βήματα 

που πρέπει να ακολουθούνται για τη σωστή εκπόνηση ενός επιχειρηματικού πλάνου. 

Σχετικά με τα στοιχεία (Παπαζαχαρίου, 2013):  

 

 Σελίδα τίτλου – Περιλαμβάνει το όνομα, τη διεύθυνση και τους αριθμούς 

τηλεφώνων της εταιρείας και του υπεύθυνου διευθυντή. 

 Πίνακας περιεχομένων – Περιλαμβάνει σε αλληλουχία τα τμήματα και τις 

αντίστοιχες σελίδες τους του επιχειρηματικού σχεδίου. 

 Συμπεράσματα – Σύνοψη – Μια σύνοψη του επιχειρηματικού σχεδίου, που 

συγκεντρώνει τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του. 

 Οι υψηλοί στόχοι της επιχειρήσεως ( το όραμα και η αποστολή της ) – Είναι 

μια απεικόνιση της παρούσας καταστάσεως της επιχειρήσεως και μια 

περιγραφή του προς τα πού πηγαίνει και το πώς θέλει να είναι οι στόχοι και οι 

σκοποί γενικά. 

 Περιγραφή της επιχειρήσεως – Παρέχει βασικές πληροφορίες για την 

εταιρεία: δομή, μάνατζμεντ, στελέχωση, στρατηγικές συμμαχίες. 

 Ανάλυση του κλάδου και της αγοράς – περιγραφή του κλάδου της 

βιομηχανίας ή της οικονομίας στον οποίο υπάγεται η επιχείρηση, περιγραφή 

του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παράγει και διακινεί. Η αγορά – στόχος. 

Στο ίδιο κεφάλαιο αναφέρονται λεπτομέρειες για τη αγορά – στόχο από 

έρευνες αγοράς ή ανάλυση του ανταγωνισμού και τα παρόμοια. 

 Στρατηγική του μάρκετινγκ ( Σχέδιο μάρκετινγκ ) – Τιμολογιακή πολιτική. 

στρατηγικές προωθήσεως, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, διανομή. 
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 Σχέδιο λειτουργίας – Περιγραφή των προμηθευτών, πρόγραμμα προμηθειών, 

διαθεσιμότητα πρώτων υλών, θέματα παραδόσεων. Διαδικασία παραγωγής, 

έρευνα και ανάπτυξη, ανάλυση του κόστους, περιγραφή των εγκαταστάσεων, 

αποθηκευτικοί χώροι, λειτουργία, διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία της 

μονάδας, ανθρώπινος παράγοντας. 

 Χρηματοοικονομική ανάλυση - Αναλύονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις και η 

πιθανή κερδοφορία. Δίδονται προβλέψεις για το κόστος εκκινήσεως, μηνιαίες 

χρηματορροές, καταστάσεις εισοδήματος (πέντε ετών), προϋπολογισμοί 

(πέντε ετών) κ.λ.π. Μελλοντικά σχέδια. 

 Χρηματοδότηση (πηγές χρηματοδοτήσεως).  

 

Αν παρατηρήσει κάποιος προσεκτικά τα παραπάνω στοιχεία του επιχειρηματικού 

σχεδίου και τα συγκρίνει με εκείνα μιας προμελέτης ή μελέτης σκοπιμότητας θα 

διαπιστώσει ότι είναι σχεδόν ίδια. Απλώς, όταν το επιχειρηματικό σχέδιο αφορά 

επιχείρηση σε λειτουργία, η συγκέντρωση των στοιχείων είναι πολλές φορές 

ευκολότερη και η μελλοντική πρόβλεψη λιγότερο ριψοκίνδυνη. 

Θα δοθεί τώρα ένα λεπτομερέστατο πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινείται, βήμα 

προς βήμα, εκείνος που θα αναλάβει να εκπονήσει και να παρουσιάσει το 

επιχειρηματικό σχέδιο. Φυσικά, ο αναγνώστης μπορεί να αναζητήσει υποδείγματα 

επιχειρηματικών σχεδίων τόσο στη διεθνή βιβλιογραφία όσο και στο διαδίκτυο. 

 

Ακολουθώντας αυτά τα βήματα ο ενδιαφερόμενος θα μπορούσε ευχερώς να συντάξει, 

επαγγελματικών απαιτήσεων, επιχειρηματικά σχέδια. Αν μάλιστα συμβουλευτεί και 

το δεύτερο μέρος αυτού του εγχειριδίου, όπου αναφέρονται τα βήματα για εκπόνηση 

μελέτης σκοπιμότητας, η επιτυχία θα είναι πιο μεγάλη. Πάντως η έκταση ενός 

επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να περιορίζεται μέσα σε 20 – 30 σελίδες, εκτός 

ειδικών περιπτώσεων που μπορεί η έκταση αυτή να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη. 

(Κέφης, Β. 2013) 

 

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων 

είναι : 
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1. Σελίδα τίτλου. Όνομα επιχειρήσεως, όνομα υπευθύνου, διεύθυνση, τηλέφωνα, 

χρόνος εκπόνησης. 

 

2. Πίνακας περιεχομένων. Δίνει μια γρήγορη αναφορά για τα βασικά τμήματα του 

επιχειρηματικού σχεδίου. Θα πρέπει επίσης σε κάθε τμήμα να αναφέρεται και η 

σελίδα του κειμένου. 

 

3. Συμπεράσματα – Σύνοψη. Αν και το επιχειρηματικό σχέδιο αρχίζει με τα 

συμπεράσματα, εν τούτοις αυτά είναι τα τελευταία που γράφονται. 

Για πολλούς λόγους είναι το πιο σπουδαίο τμήμα που θα γραφεί. Παρέχει την 

ευκαιρία να προκληθεί μια ισχυρή πρώτη εντύπωση στους αναγνώστες. Εδώ πρέπει 

να περιλαμβάνονται περίληψη και συμπεράσματα από τα παρακάτω κεφάλαια και 

υποκεφάλαια. Περιγραφή των οραμάτων και της αποστολής της επιχειρήσεως με λίγα 

λόγια. 

 

 Περιγραφή της επιχειρήσεως. Ιστορικό. Στόχοι. Ανάγκες σε κεφάλαια. 

Διευθυντική ομάδα. Υποστήριξη της διευθυντικής ομάδας από εξωτερικούς 

συμβούλους. 

 Ανάλυση του κλάδου και της αγοράς. Τάσεις του κλάδου. Το προϊόν ή η 

υπηρεσία. Ανάλυση της αγοράς. Έρευνα της αγοράς. Ανάλυση ανταγωνισμού. 

 Στρατηγική του μάρκετινγκ. Τιμολογιακή στρατηγική. Στρατηγική 

προωθήσεως. Διανομή. 

 Σχέδιο λειτουργίας. Προμηθευτές. Πρόγραμμα παραγωγής – λειτουργικές 

διαδικασίες. Κανονισμοί λειτουργίας. Ανθρώπινος παράγοντας. 

 Χρηματοοικονομική ανάλυση. Χρηματοοικονομικό σχέδιο. Μελλοντικά 

σχέδια. Χρηματοδότηση. 

 

4. Οι υψηλοί στόχοι της επιχειρήσεως. Το σπουδαιότερο σχέδιο είναι να ορισθεί και 

να κοινοποιηθεί τι είναι η επιχείρηση σήμερα, που θέλει να βρίσκεται 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και πως θα πάει εκεί. Επομένως, το τμήμα αυτό 

του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
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 Παρούσα κατάσταση. Η παρούσα εικόνα της επιχειρήσεως. Μάνατζμεντ 

επιχειρήσεως. Προϊόντα ή και υπηρεσίες. Περιγραφή του περιβάλλοντος της 

αγοράς. Τιμολογιακή πολιτική και κερδοφορία. Πελάτες. Διανομή. 

Χρηματοοικονομική κατάσταση επιχειρήσεως. 

 Οράματα και αποστολή επιχειρήσεως. Περιγραφή οραμάτων. Περιγραφή 

αποστολής. Στόχοι ( για επιχείρηση, για προϊόντα, για αγορά, για πωλήσεις, 

για λειτουργίες, για χρηματοοικονομικά ). 

 

 

5.Περιγραφή επιχειρήσεως. Επωνυμία επιχειρήσεως. Νομική μορφή επιχειρήσεως. 

Τοποθεσία επιχειρήσεως. Ομάδα διευθυντών ( μάνατζμεντ ). Οργανόγραμμα. 

Διοικητικό συμβούλιο . Επιτελικό προσωπικό. Στρατηγικές συμμαχίες. Σύμβουλοι 

επιχειρήσεως ( Νομικοί, Λογιστές, Τεχνικοί ). 

 

6. Ανάλυση του κλάδου και της αγοράς. Τάσεις του κλάδου. Ιστορικοί εξέλιξη του 

κλάδου και του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Παρούσα κατάσταση του κλάδου, του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας. Μελλοντικές προβλέψεις. Κατάσταση κλάδου (ανοδική, 

πτωτική, στατική). Ύπαρξη κοινωνικών τάσεων ή προτιμήσεων που θα μπορούσαν 

να επηρεάσουν τον κλάδο. Αναγνώριση ευκαιριών στον κλάδο προερχόμενων από 

δημογραφικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες. 

 

 Το προϊόν ή η υπηρεσία. Περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 

Κατάλληλη τεχνολογία παραγωγής. Χρήσιμα χαρακτηριστικά, ωφέλειες από 

τη χρήση τους. Στοιχεία υπεροχής έναντι του ανταγωνισμού. Μοναδικότητα. 

Υπεροχή στην ποιότητα. Ποιες πρόσθετες υπηρεσίες παρέχει; 

 

 Η αγορά – στόχος. Ποιος θα αγοράσει ή θα χρησιμοποιήσει το προϊόν ή την 

υπηρεσία; Τελικοί καταναλωτές ή ο επιχειρηματικός τομέας; Δημογραφική 

ανάλυση ( ηλικία, φύλλο, κοινωνικοοικονομική υποδομή, εισοδηματικά 

επίπεδα ). Ψυχογραφική ανάλυση (τρόπος διαβιώσεως). Αγοραστικά πρότυπα, 

συνήθειες καταναλωτών. Μέγεθος αγοράς που θα μπορούσε να στηρίξει το 

προϊόν ή την υπηρεσία και να δημιουργήσει κέρδος. Η έρευνα αγοράς που 

στηρίζει την ανάλυση. Λεπτομέρειες για την αγορά – στόχο (μέγεθος, τόπος, 
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αγοραστικές συνήθειες, τρόπος διαβιώσεως). Δημογραφικά της αγοράς – 

στόχος (ηλικία, εισόδημα , γένος). Ενδείξεις για την απαιτούμενη στρατηγική 

για πωλήσεις σ΄ αυτή την αγορά (τιμές, εργαλεία προωθήσεως, μηνύματα 

επικοινωνίας, και μέθοδοι διανομής). Πρωτογενή στοιχεία (έρευνα αγοράς 

τηλεφωνική, ταχυδρομική έρευνα με ερωτηματολόγια, με προσωπικές 

συνεντεύξεις κ.λ.π.). Δευτερογενή στοιχεία (από υπηρεσίες στατιστικής, 

βιομηχανικούς συνδέσμους, κυβερνητικές υπηρεσίες, αναπτυξιακούς 

οργανισμούς, άλλες επιχειρήσεις, κ.λ.π.). Ανάλυση ανταγωνισμού. Έμμεσος 

και άμεσος ανταγωνισμός. Γνώσεις για τους ανταγωνιστές. Τόποι 

ανταγωνισμού (τοπικοί, εθνικοί, διεθνείς). Εγγύτητα του ανταγωνισμού προς 

την επιχείρηση. Τιμολογιακή πολιτική ανταγωνισμού. Χρόνοι εξυπηρετήσεως 

και διαθεσιμότητα προϊόντων του ανταγωνισμού. Σύγκριση προϊόντων ή 

υπηρεσιών. Χρόνοι ζωής των επιχειρήσεων του ανταγωνισμού. Τρόποι 

διαφημίσεως ανταγωνιστών. Ανάπτυξη ανταγωνιστών (άμεσων και έμμεσων) 

που θα αντιμετωπίσει η επιχείρηση σε αυτό τον κλάδο. 

 

7. Στρατηγική μάρκετινγκ (το σχέδιο μάρκετινγκ). Τιμολογιακή στρατηγική. Θέση 

στόχων για την τιμολογιακή στρατηγική. Τιμές για το προϊόν ή την υπηρεσία. 

Στρατηγική χαμηλών, μεσαίων και υψηλών τιμών. Αποδοχή από τη αγορά των τιμών. 

Συμβαδίζει η τιμή με τη θέση του προϊόντος ή της υπηρεσίας στην αγορά; Αφήνει 

κέρδος αυτή η τιμή; Επιτρέπει εκπτώσεις; Εκπτώσεις θα δίνονται επί του ετησίου 

κύκλου εργασιών ή επί του όγκου κάθε παραγγελίας; Ανάλυση νεκρού σημείου 

(ευαισθησία τιμής). Δικαιολόγηση της τιμής. Στρατηγική προωθήσεως. Διαφήμιση, 

απ’ ευθείας πώληση, ταχυδρομική πώληση, προωθήσεις πωλήσεων, δημοσιότητα. 

Μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν και γιατί! Μέθοδοι προωθήσεως και δικαιολόγηση 

τους. Εφημερίδες, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση , Περιοδικά, Ταχυδρομείο, Φυλλάδια, 

Εμπορικές εκθέσεις, Δημοσιεύματα συλλόγων, ενώσεων κ.λ.π. Άλλοι μοναδικοί 

τρόποι προωθήσεως (καινοτομικοί και δημιουργικοί). Ανάλυση κόστους 

διαφημίσεως. Ανάλυση διαδικασίας διανομής. Ετήσιος προϋπολογισμός για 

διαφήμιση. Χρονοδιάγραμμα διαθέσεως του ετήσιου ποσού. Διανομή. Περιοχή – 

στόχος (τοπική, περιφερειακή, εθνική ή διεθνής διανομή). Αστική ή ημιαστική 

περιοχή. Σπουδαιότητα περιοχής για τη επιχείρηση. Διανομή με πωλητές. Άλλες 

πηγές διανομής (όπως διανομείς και μεταπωλητές). Εντοπισμός σχέσεων 

(χρηματοοικονομικών και εμπορικών) με τους διαύλους διανομής. 



29 
 

 

8. Σχέδιο λειτουργίας. Προμηθευτές. Σπουδαιότητα προμηθευτών για την επιχείρηση. 

Τόπος εγκαταστάσεως προμηθευτών. Όροι και συνθήκες αγορών. Πρόσωπα που 

απασχολούνται με τις προμήθειες. Εκπτώσεις που χορηγούνται και όροι. Ελάχιστη 

ποσότητα παραγγελίας. Περιορισμοί. Διαθεσιμότητα αγοραζόμενων υλικών. Όροι 

φορτώσεως (μεταφορών). Αποκλειστικά δικαιώματα επί προϊόντων. Σχέδιο 

παραγωγής – Διαδικασίες λειτουργίας (Παπαζαχαρίου, 2013). 

 

 

Αν πρόκειται για μεταποιητική μονάδα: 

 

 Έρευνα και Ανάπτυξη – Δοκιμή προϊόντος στην αγορά. 

 Ανάπτυξη πρωτοτύπου (στάδια, κ.λ.π. ) 

 Μέθοδοι παραγωγής – Τρόποι συσκευασίας. Παράδοση. 

 Ανάλυση κόστους - Έμμεσα και άμεσα γενικά έξοδα –Χρονικές απαιτήσεις. 

 

Αν πρόκειται για εμπορική μονάδα ( λιανικής, χονδρικής, παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.): 

 

 Περιγραφή εγκαταστάσεων – ενοικιαζόμενες ή ιδιόκτητες. Ανάγκες σε 

εξοπλισμό. Σχεδιασμός αποθηκεύσεως – Χωροδιαγράμματα. Ώρες 

λειτουργίας και διαδικασία λειτουργίας. 

 Κανονισμοί λειτουργίας. Κρατικοί. Άδειες εισαγωγών – εξαγωγών. Δασμοί, 

φόροι και παρόμοια (επί πωλήσεων). 

 Τοπικοί, δημοτικοί. Κοινωνική ασφάλιση υπαλλήλων. 

 Απαιτούμενες άδειες λειτουργίας. Ασφάλειες. Άδειες χρήσεως πνευματικής 

ιδιοκτησίας. Υποχρεώσεις σε συνδέσμους, ενώσεις κ.λ.π. Περιβαλλοντικοί 

κανονισμοί. Διάφοροι άλλοι. 

 Εγκαταστάσεις. Χώρος και κόστος για επέκταση. Κόστος οικοπέδων και 

κόστος κατασκευών. Κόστος μεταφοράς και πορεία προσεγγίσεως από κοινά 

μεταφορικά μέσα. Κίνδυνοι και ασφάλιστρα. Συσκευασία για μεταφορά 

υλικών και κόστος αυτής. Διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό, ειδικότητες, 

κόστος. Τοπικές άδειες που απαιτούνται. Κίνητρα της πολιτείας και υποδομή ( 

δωρεάν βοήθεια, απαλλαγή από φόρους, χαμηλότερα επιτόκια, εκπαίδευση, 
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δρόμοι, επικοινωνίες, κ.λ.π.).Κρατικές απαγορεύσεις, περιβαλλοντικοί 

κανονισμοί, κανονισμοί για την υγιεινή, κ.λ.π. Κόστος λειτουργίας 

οφειλόμενο σε υπηρεσίες, επικοινωνίες, κ.λ.π. Ανθρώπινοι πόροι. Προσόντα 

που διαθέτει το προσωπικό. Ιστορικό του προσωπικού. Οργάνωση δομή 

επιχειρήσεως. Περιγραφή εργασίας, ρόλοι και καθήκοντα προσωπικού. 

Λεπτομέρειες για συμβούλους και συνεργάτες. Μελλοντικές απαιτήσεις σε 

ανθρώπινο δυναμικό (Κέφης, 2013). 

 

9. Χρηματοοικονομική ανάλυση. Χρηματοοικονομικό σχέδιο. Απαιτούμενα 

κεφάλαια για την έναρξη. Προβλέψεις πωλήσεων ( κατά μήνα και κατά 

έτος).Προβλέψεις χρηματικών ροών. Μηνιαίες προβλέψεις εισροών και εκροών 

μετρητών, όσο το δυνατόν πιο συντηρητικές. Καταστάσεις προβλεπόμενου 

εισοδήματος ( 5 χρόνια ).Υπολογισμός όλων των εσόδων από πωλήσεις, άμεσων και 

έμμεσων, και διοικητικών εξόδων ( περιλαμβανομένων και των αποσβέσεων, των 

τόκων και των καταβλητέων φόρων ) και τα κέρδη ή τις ζημιές που προκύπτουν, για 

πέντε χρόνια. Προβλεπόμενος ισολογισμός ( προϋπολογισμός ) ( 5 χρόνια ). 

Κατάσταση με προβλεπόμενο ενεργητικό και παθητικό για πέντε χρόνια. Το παθητικό 

περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμες οφειλές, λογαριασμούς πληρωτέους, φόρους 

καταβλητέους και μακροπρόθεσμες οφειλές ( π.χ. δάνεια για εγκαταστάσεις ). Το 

ενεργητικό περιλαμβάνει λογαριασμούς τέτοιους, όπως μετρητά, αποθέματα, 

λογαριασμούς εισπρακτέους, κτίρια και μηχανολογικό εξοπλισμό. Το μετοχικό 

κεφάλαιο είναι η συνολική επένδυση των μετόχων της επιχειρήσεως. Μελλοντικά 

σχέδια. Προοπτικές επιχειρήσεως ( Νέα προϊόντα, υπηρεσίες ). Προβλεπόμενες 

εξελίξεις στον κλάδο. Ανάλυση κινδύνου. 

 

10.Χρηματοδότηση. Αναγνώριση των κεφαλαιακών αναγκών. Έρευνα για κεφάλαια. 

Αυτοχρηματοδότηση. Τοπικές ιδιωτικές πηγές χρηματοδοτήσεως. Εμπορικές πηγές 

χρηματοδοτήσεως. Venture capital. Μετοχές. Franchising. Factoring. Leasing 

(Παπαζαχαρίου, 2013). 
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Κεφάλαιο 2ο – Μελέτες για την οικονομία και τη μορφολογία 

της Σαντορίνης 

 

 

2.1 Γενικά για το νησί 

 

 

Το νησί Σαντορίνη ή Θήρα βρίσκεται στο νότιο Αιγαίο πέλαγος, στο νησιωτικό 

σύμπλεγμα των Κυκλάδων. Βρίσκεται ανάμεσα στην Ίο και την Ανάφη, 63 ναυτικά 

μίλια βόρεια της Κρήτης. Η έκταση της είναι 73 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σήμερα η 

Σαντορίνη είναι ένα από τα διασημότερα τουριστικά κέντρα του κόσμου. Είναι 

επίσης γνωστή για το νεότερο ηφαίστειο της Ελλάδας και από τα πιο ενεργά 

ηφαίστεια της Ευρώπης. Η τελευταία ηφαιστειακή δραστηριότητα ήταν το 1950 και 

μελλοντικές εκρήξεις είναι σίγουρες. Τα ηφαίστεια της Σαντορίνης είναι: Η Νέα 

Καμένη (1950), η Παλαιά Καμένη (46-47 μ.Χ.), το υποθαλάσσιο ηφαίστειο 

Κολούμπο (1650 μ.Χ.), τα Χριστιάνα νησιά. Η Σαντορίνη ανήκει στο ηφαιστειακό 

τόξο του Αιγαίου και χαρακτηρίζεται σαν ενεργό ηφαίστειο μαζί με τα Μέθανα, την 

Μήλο και την Νίσυρο. Η Σαντορίνη έχει Γεωγραφικό Πλάτος από 36o 19' 56" έως 

36o 28' 40" Βόρειο και Γεωγραφικό Μήκος από 25o 19' 22" έως 25o 29' 13" 

Aνατολικό.  

 

Το ύψος της καλντέρας κυμαίνεται από 150 – 350 μέτρα, ενώ η υψηλότερη κορυφή 

το Μέσα Βουνό εντοπίζεται στην περιοχή νοτιοδυτικά του Προφήτη Ηλία με 

υψόμετρο 550 μέτρα. Το μήκος του νησιού από την άκρη της σπηλιάς Εξωμύτη μέχρι 

τη σπηλιά Μαυροπέτρα είναι 18 km και το πλάτος κυμαίνεται από 2 – 6 km.  

 

Στα νότια του νησιού βρίσκεται το βουνό Γαβρίλος και στα βόρεια του νησιού 

βρίσκεται το Μεγάλο Βουνό 350 μέτρων και ο Μικρός Προφήτης Ηλίας 340 μέτρων 

υψομέτρου. Ξεκινώντας από το βόρειο άκρο του νησιού, συναντάται η σπηλιά 

Μαυρόπετρα και προχωρώντας προς τα νότια συναντώνται οι σπηλιές Κολούμπο, 

Βούρβουλο, Καμάρι, Άγιος Γεώργιος, Μέσα Βουνό και Εξωμύτης, η οποία καθορίζει 

το νοτιοανατολικό σημείο του νησιού. Από τα βόρεια προς τα βορειοανατολικά 
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συναντώνται οι σπηλιές Μαύρο και Ακρωτηρίου. Στο μήκος της καλντέρας 

βρίσκονται οι σπηλιές Σκάρος και Τούρλος. 

2.2 Μελέτη και αξιολόγηση αρνητικών επιδράσεων και δυνατοτήτων 

ελέγχου 

 

Σύμφωνα με την τράπεζα ΦΙΛΟΤΗΣ μια από τις κύριες απειλές για την περιοχή 

Νήσοι Θηρασιάς, Ασπρονήσι, Παλαιά και Νέα Καμένη είναι ο τουρισμός. Για 

ολόκληρο το νησί της Σαντορίνης, οι απειλές συνίστανται στην συνεχή οικοδόμηση, 

στη διάνοιξη νέων δρόμων, στην αύξηση της κυκλοφορίας των οχημάτων, η συνεχής 

και η ανεξέλεγκτη αύξηση των τουριστικών εγκαταστάσεων, η εγκατάλειψη των 

παραδοσιακών καλλιεργειών και η κίνηση μηχανοκίνητων πλεούμενων. Για την 

περιοχή Σαντορίνη: Νέα και Παλαιά Καμένη – Προφήτης Ηλίας, κίνδυνο αποτελούν 

οι επιπτώσεις του τουρισμού. Το θετικό είναι ότι η περιοχή προστατεύεται φυσικά, 

καθώς οι απόκρημνες πλαγιές καθιστούν την πρόσβαση δύσκολη. 
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2.3 Μελέτη για την διαφορετικότητα του υπεδάφους και της 

οικονομίας της περιοχής 

 
Το νησιωτικό σύστημα της Σαντορίνης αποτελείται από ηφαιστειακά πετρώματα που 

σχηματίστηκαν από εκατοντάδες εκρήξεις, κατά την διάρκεια των τελευταίων 50 

χρόνων. Τα μη ηφαιστειακά πετρώματα της Σαντορίνης αποκαλύπτονται μόνο στην 

ΝΑ θήρα.  

 

Η προ-Ηφαιστειακή Νήσος (Τριαδικό - Ηώκαινο) 

 

Τα προ-ηφαιστειακά πετρώματα εμφανίζονται στον Προφήτη Ηλία, στο Μέσα 

Βουνό, στον Λόφο Γαβρίλου στον Πύργο, στον Μονόλιθο και στην εσωτερική 

πλευρά του τοίχου της καλδέρας, μεταξύ της Πλάκας και του Αθηνιού. Τα προ-

ηφαιστειακό νησί αντιπροσωπεύει έκταση περί τα 9x6 km, παρεμφερές με τα 

γειτονικά νησιά των Κυκλάδων, Ανάφη, Ίο ή Αμοργό. Τα Μεσοζωικά πετρώματα 

που αποτελούνται από μεταπωλητές και κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους 

παραμορφώθηκαν και μεταμορφώθηκαν κατά την διάρκεια της Αλπικής Ορογένεσης, 

αρχικά με την Ηωκαινική υψηλών πιέσεων κυανοσχιστολιθική φάση και στην 

συνέχεια με την Μειοκαινική υψηλών θερμοκρασιών πρασινοσχιστολιθική φάση. 

(Davis & Bastas 1978, Skarpelis & Liati 1990).  

 

Έτσι για τον παραπάνω λόγο δηλαδή για την διαφορετικότητα του υπεδάφους του 

νησιού, κάνει ακόμα δυσκολότερη την επένδυση και συνάμα την δημιουργία νέων 

κατασκευαστικών έργων με αποτέλεσμα το νησί να είναι αρκετά περιορισμένο και να 

μην μπορούν να γίνουν περαιτέρω επενδύσεις για οικονομική ανάπτυξη και άνθηση 

του τόπου. 

 

Επιπλέον υπήρξε μεγάλη προσέλευση ξένων επενδυτών για να ρίξουν χρήματα και να 

δημιουργήσουν κυρίως σπίτια (βίλες) και εστιατόρια που είναι ο πιο κερδοφόρος 

παράγοντας στα νησιά με υψηλή προσέλευση τουριστών. Όμως λόγω των 2 κύριων 

παραγόντων που υπήρχαν στο νησί (ηφαίστειο, μορφολογία του εδάφους), έκαναν 
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τους επενδυτές να το ξανασκεφτούν και να βρουν μια πιο ασφαλή λύση αλλά και 

οικονομικότερη από θέμα περιττών εξόδων.  

 

Τέλος, όσοι επενδυτές έκριναν κατάλληλο το νησί της Σαντορίνης για να κάνουν 

κάποιες επιχειρήσεις εστιατορίων αλλά και σπιτιών τα οποία θα νοίκιαζαν στους 

τουρίστες με σκοπό την αύξηση των προσωπικών τους κερδών, από την έρευνα που 

έγινε απέδειξαν οι ίδιοι ότι είναι πλήρως ικανοποιημένοι ασχέτως με τους παραπάνω 

παράγοντες που μπορούσαν να τους απομακρύνουν. Επιπλέον, τόνισαν ότι 

επηρέασαν και άλλους επιχειρηματίες να έρθουν και να επενδύσουν τα χρήματα τους 

σε αυτό το πανέμορφο νησί των Κυκλάδων με σκοπό πρώτα από όλα να ενισχύσουν 

την προσωπική τους οικονομική κατάσταση αλλά και να στηρίξουν την Ελληνική 

οικονομία που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υφίσταται μια ύφεση.  
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Κεφάλαιο 3ο – Χαρακτηριστικά της οικονομοτεχνικής 

μελέτης 

 

3.1 Εισαγωγή Για Οικονομοτεχνική Μελέτη Σκοπιμότητας 

 

Η οικονομοτεχνική μελέτη συγκεντρώνει και αξιολογεί όλα τα βασικά θέματα που 

αφορούν σε ένα επενδυτικό σχέδιο. Στόχος είναι να παράσχει όλες εκείνες τις 

απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να ληφθεί η τελική απόφαση από τους 

εμπλεκόμενους φορείς για την υλοποίηση ή την απόρριψη του επενδυτικού σχεδίου. 

 

Στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης ανάλυσης εξετάζονται, μέσα από επιμέρους 

μελέτες, θέματα που αφορούν: 

 

 Στην ανάλυση της αγοράς και του μάρκετινγκ για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

που θα παραχθούν από το υπό εξέταση επενδυτικό σχέδιο. 

 Στον καθορισμό και στην οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. 

επιλογή τεχνολογίας, εξοπλισμού, ανθρώπινοι πόροι, κ.λπ.) και των 

απαιτούμενων έργων (π.χ. έργα πολιτικού μηχανικού, μέτρα περιβαλλοντικής 

προστασίας, κ.ά.). 

 Στην εκτίμηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του έργου 

(χρηματοοικονομική ανάλυση, επιπτώσεις του έργου στην εθνική οικονομία, 

κ.λπ.). 

 

Οι τρεις βασικές ενότητες της μελέτης (έρευνα αγοράς, τεχνική ανάλυση, οικονομική 

αξιολόγηση) συμπληρώνονται από ένα αριθμό υποστηρικτικών μελετών, π.χ. μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ανάλυση κοινωνικού κόστους - οφέλους, μελέτη 

χωροθέτησης της μονάδας, κ.ά. 

 

 

 

 



36 
 

 

 

Ακολούθως, παρατίθεται μια σειρά, των περιεχομένων μιας ολοκληρωμένης μελέτης: 

 

 Περιγραφή της επενδυτικής ιδέας 

 

 Όνομα και διεύθυνση υπευθύνου 

 Στόχος του επενδυτικού σχεδίου 

 Τοποθέτηση του επενδυτικού σχεδίου ως προς την αγορά 

 Πολιτικές (οικονομικές ή βιομηχανικές) που υποστηρίζουν το σχέδιο 

 

 Ανάλυση της αγοράς 

 

 Αποτελέσματα της έρευνας αγοράς (αγορά/στόχος, τμηματοποίηση 

της αγοράς, επιχειρηματικό περιβάλλον, ανταγωνισμός) 

 Στοιχεία προσφοράς και ζήτησης του παραγόμενου προϊόντος 

(ιστορικά στοιχεία, υφιστάμενη και μελλοντική κατάσταση) 

 Στρατηγική μάρκετινγκ της επιχείρησης στα πλαίσια των στόχων του 

επενδυτικού σχεδίου 

 Προβλεπόμενα στοιχεία αναφορικά με το μερίδιο της αγοράς που θα 

αποκτήσει η επιχείρηση, τον κύκλο εργασιών, κ.λπ. 

 

 Περιγραφή της μονάδας 

 Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και της δυναμικότητας της 

μονάδας 

 Επιλογή τεχνολογίας: περιγραφή και αιτιολόγηση 

 Σύνοψη της μονάδας ως προς τις κύριες παραμέτρους του 

μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα, κόστος, κ.λπ.) και τα 

απαιτούμενα έργα πολιτικού μηχανικού 

 

 Απαιτούμενες πρώτες και βοηθητικές ύλες 

 

 Κατάλογος πρώτων υλών και άλλων εφοδίων 
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 Ετήσιες ανάγκες – Διαθεσιμότητα αυτών 

 Στρατηγικές προμηθειών 

 

 Οργάνωση – Διοίκηση Παραγωγής και Γενικά Έξοδα της μονάδας 

 

 Βασικά οργανογράμματα της επιχείρησης 

 Καθορισμός των Γενικών Εξόδων κατά κέντρο κόστους 

 

 Διαχείριση ανθρώπινων πόρων 

 

 Αριθμός απασχολουμένων στο έργο 

 Απαιτούμενες ειδικότητες 

 Διαθεσιμότητα προσωπικού σε σχέση με το κοινωνικο-οικονομικό 

περιβάλλον της περιοχής 

 Πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού 

 

 Ανάλυση των χαρακτηριστικών της γεωγραφικής περιοχής του έργου 

 

 Ανάλυση του φυσικού περιβάλλοντος 

 Ανάλυση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

 Αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

 Αναμενόμενες κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις 

 Σύνοψη των κρίσιμων θεμάτων και αιτιολόγηση της επιλεχθείσας 

τοποθεσίας 

 

 Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου 

 

 Απαιτούμενος χρόνος κατασκευής της μονάδας 

 Χρονική εξέλιξη της παραγωγής 

 Κρίσιμοι παράγοντες 

 

 Χρηματοοικονομική ανάλυση του επενδυτικού σχεδίου 
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 Συνολικό κόστος επένδυσης (σε τοπικό και ξένο νόμισμα) 

 

 Αγορά – Προετοιμασία οικοπέδων 

 Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

 Αγορά Μηχανολογικού Εξοπλισμού (κύριου και βοηθητικού) 

 Έξοδα προ εγκατάστασης 

 Κεφάλαιο κίνησης 

 

 Κόστος πωληθέντων προϊόντων 

 

 Κόστος λειτουργίας 

 Αποσβέσεις 

 Κόστος πωλήσεων 

 Γενικά έξοδα – Έξοδα διοίκησης 

 Χρηματοοικονομικά έξοδα 

 

 Πηγές χρηματοδότησης του σχεδίου 

 

 Ίδια κεφάλαια 

 Δανειακά κεφάλαια 

 Επιχορηγήσεις 

 

 Αξιολόγηση της επένδυσης 

 

 Η Καθαρά Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) του σχεδίου 

 Ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (ΕΒΑ) του σχεδίου 

 Περίοδος αποπληρωμής κεφαλαίου επένδυσης 

 

 Ανάλυση ευαισθησίας και ανάλυση κινδύνου 

 

 Κρίσιμες μεταβλητές και εύρος των τιμών αυτών 

 Επίδραση των παραμέτρων στα οικονομικά αποτελέσματα του 

έργου (Ανάλυση 

 ευαισθησίας) 
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 Πιθανολογική ανάλυση (με μία ή περισσότερες μεταβλητές) 

 

 Επιπτώσεις του σχεδίου στην Εθνική Οικονομία 

 

 ΑΠΑ 

 Ισοζύγιο εισαγωγών – εξαγωγών 

 Απασχόληση, κ.λπ. 

 Συμπεράσματα – Λήψη απόφασης για την υλοποίηση ή μη του 

επενδυτικού σχεδίου. 

 

3.2 Μελέτη Σκοπιμότητας 

 

Η μελέτη σκοπιμότητας, η οποία είναι έρευνα και ανάλυση σε βάθος όλων των 

απόψεων του σχεδίου επένδυσης, ώστε να είναι δυνατή η λήψη οριστικής απόφασης 

για την απόρριψη ή αποδοχή της πρότασης για επένδυση. 

 

Ο σκοπός μιας ‘Μελέτης Σκοπιμότητας’ είναι να ελέγξει αν μια επενδυτική ιδέα 

ευσταθεί από όλες εκείνες τις απόψεις που είναι αναγκαίες για την προώθηση της, 

ώστε να αποτελέσει τελικά μια βιώσιμη και αποδοτική μονάδα. 

 

Συγκεκριμένα η ‘Μελέτη Σκοπιμότητας’ ερευνά: 

 

 Αν υπάρχει ικανός επιχειρηματικός φορέας να αναλάβει το σχέδιο επένδυσης  

 Αν υπάρχει αποτελεσματική ζήτηση για τα προϊόντα που θα παραχθούν  

 Αν το μέγεθος της μονάδας είναι εφικτό και άριστο  

 Αν η τεχνική παραγωγής και ο τεχνικός εξοπλισμός είναι τα πλέον άριστα  

 Αν η επιλογή της τοποθεσίας για την εγκατάσταση της μονάδας είναι η πλέον 

ενδεδειγμένη από άποψη κόστους μεταφοράς, περιβαλλοντολογικών 

επιπτώσεων κλπ.  

 Αν υπάρχουν οι πρώτες ύλες για την παραγωγή της μονάδας στις κατάλληλες 

τεχνικές προδιαγραφές, σε χαμηλό κόστος κλπ  

 Αν η οργάνωση της διαδικασίας παραγωγής είναι η άριστη δυνατή  
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 Αν η βιωσιμότητα του σχεδίου επένδυσης είναι εξασφαλισμένη, ιδίως αν 

συσχετισθεί με τα δεδομένα της διεθνούς αγοράς 

 Αν η αξιολόγηση του σχεδίου επένδυσης από κοινωνική άποψη δίνει θετικά 

αποτελέσματα 

 

Με βάση τα παραπάνω, διατυπώνεται το οριστικό συμπέρασμα για το σχέδιο 

επένδυσης και διαπιστώνεται τελικά αν αυτό είναι βιώσιμο και αποδοτικό. Εφόσον το 

συμπέρασμα της παραπάνω μελέτης είναι ευνοϊκό, προχωρούμε στην ‘Μελέτη 

Εφαρμογής’. 

 

3.3 Μελέτη Εφαρμογής 

 

Η ‘Μελέτη Εφαρμογής’ αναφέρεται στην εκπόνηση των λεπτομερειακών 

κατασκευαστικών σχεδίων και στον προγραμματισμό των εργασιών για την 

υλοποίηση του επενδυτικού έργου ως και το στάδιο έναρξης της λειτουργίας της 

μονάδας παραγωγής. Ειδικότερα η ‘Μελέτη Εφαρμογής’ καλύπτει τα εξής κυρίως 

αντικείμενα: 

 

 Τον χρονικό και ταμειακό προγραμματισμό όλων των έργων και των 

εργασιών  

 Την εξασφάλιση των εκτάσεων και των χώρων για την εγκατάσταση του 

εργοταξίου και τη διάταξη των έργων  

 Τα λεπτομερή σχέδια εφαρμογής των έργων πολιτικού μηχανικού  

 Την λεπτομερή περιγραφή εγκατάστασης και διάταξης του μηχανολογικού 

εξοπλισμού και των άλλων εγκαταστάσεων παραγωγής 

 Τις οδηγίες για τα μέτρα ασφάλειας κατά τη διάρκεια της κατασκευής των 

έργων  

 Το πρόγραμμα πρόσληψης και εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού και των 

στελεχών  

 Την έναρξη λειτουργίας, τις δοκιμές και την παράδοση του έργου από τους 

κατασκευαστές-αναδόχους 
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Η ‘Μελέτη Εφαρμογής’, επειδή είναι κατ’ ανάγκη λεπτομερειακή, έχει μεγάλη 

έκταση εξαιτίας των πολλών τεχνικών στοιχείων που απαιτεί η εφαρμογή των 

σχεδίων στην πράξη. 

 

Κεφάλαιο 4ο – Οικονομοτεχνική μελέτη για το εστιατόριο 

και την ξενοδοχειακή μονάδα 

 

 

4.1 Οικονομοτεχνική ανάλυση του εστιατορίου 

 

4.1.1 Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία εστιατορίου 

 

Το παράδειγμα αναφέρεται σε εστιατόριο κατασκευασμένο σε ισόγειο κτιρίου με 

οικοδομική άδεια εκδοθείσα το 1977. Μερικά στοιχεία έχουν απλοποιηθεί ώστε να 

γίνει το παράδειγμα γενικότερο. Ο χώρος της κουζίνας έχει λίγο μεγαλύτερο εμβαδόν 

από το ελάχιστο απαιτούμενο από τη νομοθεσία, γιατί πιστεύουμε ότι εφόσον η 

κουζίνα είναι ο κινητήρας της εγκατάστασης, πρέπει να είναι λίγο πιο άνετη και 

αποτελεσματική. Το εστιατόριο είναι κατασκευασμένο για 80 άτομα. Η αίθουσα έχει 

εμβαδόν, το οποίο καθορίζεται από την νομοθεσία της πυρασφάλειας κτιρίων και από 

την υγειονομική νομοθεσία. Στο σχέδιο έχουν σημειωθεί οι ελάχιστες θέσεις 

στάθμευσης (restaurant project) που καθορίζονται από την πολεοδομική νομοθεσία, 

για λόγους μελέτης, παρόλο που ο περιβάλλον χώρος μπορεί να φιλοξενήσει 

περισσότερα οχήματα. 

Τα ελάχιστα εμβαδά που καθορίζονται είναι τα εξής: 

 

Αίθουσα:  112 τμ 

Κουζίνα:    20 τμ (έχουν προστεθεί 8τμ. σύνολο 28τμ.) 

Μπουφές:    4 τμ 

Πλυντήριο:  6 τμ 

Τουαλέτες:   3 τμ 
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Έχει ληφθεί μέριμνα να υπάρχουν δύο έξοδοι διαφυγής στην αίθουσα των πελατών. 

Επίσης έχουν χωριστεί οι χώροι της κουζίνας, της αποθήκης και του πλυντηρίου. Στο 

πίσω μέρος υπάρχουν δύο πόρτες ώστε η μία να χρησιμοποιείται για την εισαγωγή 

πρώτων υλών (δεξιά) και η άλλη για την αποκομιδή των απορριμμάτων (αριστερά). 
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4.1.2 Τα βήματα της ανέγερσης 

 

Βήμα 1ο - Επιχειρηματικό όραμα 

 

Το γιατί να φτιάξει κάποιος μία μονάδα εστίασης είναι φανερό. Υπάρχουν εστιατόρια 

που έχουν έσοδα ετησίως πολύ μεγαλύτερα από μεγάλες βιομηχανίες, και συνήθως με 

καλά ποσοστά κέρδους. Βεβαίως είναι και πολλά εστιατόρια που οι εισπράξεις είναι 

πολύ λιγότερες από τα έξοδα. Είναι επίσης αλήθεια ότι εστιατόρια ανοίγουν και 

πολλοί επιχειρηματίες οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το χώρο, ούτε παίρνουν σωστές 

συμβουλές από ανθρώπους που έχουν εμπειρία στις επιχειρήσεις εστίασης. Από την 

άλλη ένα εστιατόριο, αν και έχει πάρα πολλή δουλειά, είναι μια πρώτης τάξεως 

επιχειρηματική πρόκληση, μια ευχάριστη εργασία και προωθεί τις δημόσιες σχέσεις. 

 

Βήμα 2ο  - Επιλογή του χώρου 

 

Η επιλογή του χώρου έχει να κάνει με πάρα πολλές παραμέτρους. Σημαντικές είναι η 

προτίμηση της περιοχής από τον επιχειρηματία, το κόστος ενοικίασης ή αγοράς, η 

ύπαρξη και το μέγεθος του ανταγωνισμού, η προσέγγιση της πελατείας, το ύφος του 

καταστήματος. Όλοι οι χώροι όμως πρέπει να έχουν ένα κοινό μεταξύ τους. Πρέπει 

να είναι νόμιμοι, να έχουν δηλαδή οικοδομική άδεια, και η χρήση τους να είναι ή να 

μπορεί να γίνει εστιατόριο. Επίσης η χρήση Γης της περιοχής πρέπει να επιτρέπει τη 

συγκεκριμένη χρήση (συνήθως "Γενικής Κατοικίας"). Χρειάζεται μεγάλη προσοχή 

λοιπόν κατά την επιλογή του χώρου, τόσο σε περίπτωση αγοράς, όσο και σε 

περίπτωση ενοικίασης, μια και τα επαγγελματικά συμβόλαια μίσθωσης έχουν 

διάρκεια δώδεκα έτη. 
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Βήμα 3ο - Σχεδιασμός 

 

Όπως προαναφέρθηκε, ο σχεδιασμός είναι το πιο σημαντικό σημείο της διαδικασίας 

ανέγερσης ενός εστιατορίου. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις της 

νομοθεσίας, η διάταξη του χώρου, το μέγεθος και το ύφος της επιχείρησης, το 

επιχειρηματικό όραμα. Χρειάζεται εμπειρία στο σχεδιασμό των συγκεκριμένων 

επιχειρήσεων για να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι και να μην υπάρξουν 

προβλήματα στο μέλλον. 

 

 

Βήμα 4ο – Εγκατάσταση Μονάδας 

 

Οι μονάδες εστίασης αποτελούνται από δύο ξεχωριστές κατασκευές οι οποίες 

βρίσκονται δίπλα η μία στην άλλη με διαφορετικές ανάγκες. Αυτό είναι που κάνει τη 

σχεδίαση ενός εστιατορίου ξεχωριστή. Η μία είναι η κουζίνα, το εργαστήριο δηλαδή, 

το οποίο προσομοιάζει μία βιομηχανική μονάδα. Εγκαταστάσεις - μηχανήματα - 

παραγωγική διαδικασία και μάλιστα συνήθως πολλές γραμμές παραγωγής σε πολύ 

περιορισμένο χώρο. Η άλλη κατασκευή είναι η αίθουσα η οποία έχει έντεχνα 

τελειώματα, φινίρισμα, διακόσμηση και χρώματα που πρέπει να ταιριάζουν στο ύφος 

του καταστήματος, και να δημιουργούν στον πελάτη την ανάλογη διάθεση. 

 

 

Βήμα 5ο - Αγορά εξοπλισμού κουζίνας και μηχανημάτων 

 

Τα μηχανήματα της κουζίνας, καθορίζονται κυρίως από τις ανάγκες της παραγωγής 

και της νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και πολύ λιγότερο από 

άλλους παράγοντες. Γι αυτό λοιπόν είναι απολύτως σκόπιμο πριν ζητήσουμε 

προσφορά από κάποιους έμπορους, να έχουμε ακριβώς τη λίστα με τα μηχανήματα 

που χρειαζόμαστε και τις ακριβείς προδιαγραφές αυτών. Έτσι οι προσφορές των 

εμπόρων εξοπλισμού επαγγελματικής κουζίνας, θα είναι απολύτως συγκρίσιμες και οι 

μόνες παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη θα είναι η τιμή και η ποιότητα 
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του εξοπλισμού. Ορισμένοι έμποροι, εκπονούν δωρεάν τον σχεδιασμό της κουζίνας. 

Είναι απολύτως κατανοητό ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν λαμβάνονται υπόψη οι 

πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης. Είναι ένας άλλος τρόπος προώθησης 

συγκεκριμένων προϊόντων, από τον έμπορο του εξοπλισμού. Εκτός αυτού, οι 

προσφορές δεν είναι συγκρίσιμες εφόσον ξεκινούν από διαφορετική βάση. 

Και ένα τελευταίο: τα μηχανήματα επεξεργασίας δεν μπορεί να διαθέτουν 

πιστοποίηση HACCP!! Η πιστοποίηση αυτή μπορεί να δοθεί μόνο σε επιχειρήσεις 

τροφίμων που εφαρμόζουν το συγκεκριμένο σύστημα, όχι σε εξοπλισμό. Ο 

εξοπλισμός μπορεί να έχει μόνο προδιαγραφές σύμφωνα με τη νομοθεσία και 

βεβαίως αυτό διευκολύνει την εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας. 

 

Βήμα 6ο - Αγορά εξοπλισμού αίθουσας - τραπεζοκαθισμάτων και πιάτων 

 

Ο εξοπλισμός της αίθουσας δηλαδή τραπεζοκαθίσματα, τραπεζομάντιλα κλπ θα 

επιλεγεί ανάλογα με το ύφος του εστιατορίου, και τον πελάτη στόχο (turget group) 

της επιχείρησης. Και εδώ η ποιότητα πρέπει να κυριαρχεί, αλλά οι δυνατότητες 

αγοράς είναι αρκετά μεγάλες και δεν περιορίζονται τόσο από τις λειτουργικές 

ανάγκες της επιχείρησης. 

 

Βήμα 7ο – Άδεια Λειτουργίας 

 

Το αν θα πάρουμε την άδεια λειτουργίας ή όχι, σχετίζεται με τον σχεδιασμό ο οποίος 

έχει γίνει πριν αρχίσουν τα έργα, με την θέσπιση προδιαγραφών και την πιστή 

τήρησή τους. Εάν όλα έχουν σχεδιαστεί σωστά, τότε με την άδεια λειτουργίας, δεν θα 

υπάρξουν προβλήματα. 

 

Βήμα 8ο - Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας 
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Τα συστήματα ποιότητας στις μονάδες εστίασης HACCP, ISO22000 κλπ έχουν 

ιδιαιτερότητες και δυσκολίες. Η βασική δυσκολία είναι ότι η παραγωγή κάθε 

εδέσματος που υπάρχει στο μενού, αποτελεί μία ξεχωριστή γραμμή παραγωγής, με τις 

ιδιαίτερες δυσκολίες και κινδύνους. Επιπλέον το προσωπικό το οποίο εργάζεται σε 

αυτές τις μονάδες είναι συνήθως λιγότερο εξειδικευμένο από το προσωπικό της 

βιομηχανίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως η ασφάλεια των τροφίμων είναι πάνω από 

όλα, τόσο για νομικούς και ηθικούς λόγους, όσο και για την καλή φήμη της 

επιχείρησης και την προσέλευση πελατείας. 

 

 

Βήμα 9ο - Διαφήμιση – Ανεύρεση Πελατών 

 

Δεν είναι εδώ ο κατάλληλος τόπος για να αναλύσουμε την προσέγγιση του πελάτη. 

Αυτό είναι μέρος του επιχειρηματικού οράματος, καθώς επίσης και του marketing 

plan της επιχείρησης. Αν και επί σειρά ετών το γραφείο μας συνέταξε marketing 

plans για πελάτες, ο συγκεκριμένος ιστοτόπος δεν αναλύει μεθόδους προώθησης 

επιχειρήσεων. Επαγγελματίες του χώρου μπορούν να βοηθήσουν στην σωστή 

προώθηση των υπηρεσιών που παρέχει το εστιατόριο, με γνώμονα πάντα τον πελάτη 

στόχο, τον ανταγωνισμό και τις δυνατότητες της επιχείρησης. Η καλύτερη διαφήμιση 

γίνεται από τους ευχαριστημένους πελάτες. Άλλοι κλασικοί τρόποι προβολής είναι τα 

διαφημιστικά έντυπα, το διαδίκτυο, τα ΜΜΕ, εξειδικευμένα περιοδικά κλπ. 

Σημαντικό είναι, όπως σε κάθε επιχείρηση, να καθοριστούν επακριβώς τα ιδιαίτερα 

γνωρίσματα του πελάτη (target group). 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

4.1.3 Οικονομικά στοιχεία του εστιατορίου 

 

Αν και αναμένεται ένας υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης κατά τον δεύτερο και τρίτο 

χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης, θα παρουσιάσουμε ένα πιο συντηρητικό ρυθμό 

ανάπτυξης. Στα οικονομικά στοιχειά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για το αρχικό 

κεφάλαιο, διατέθηκαν χρήματα από την οικογένεια, καθώς επίσης και δανεισμός από 

τον προμηθευτή κρασιού, με πλάνο αποπληρωμής επταετές και με μοναδική 

δέσμευση την διάθεση, αποκλειστικά της μάρκας κρασιού του προμηθευτή. Η 

ανάπτυξη των πωλήσεων κατά τους θερινούς μήνες θα συμβάλλει στην ευκολότερη 

αποπληρωμή του δανείου αλλά θα αναγκάσει το εστιατόριο να αναζητά μεγαλύτερες 

ποσότητες πρώτων υλών. Έχει υπολογιστεί ήδη το κόστος του μάρκετινγκ και της 

διαφήμισης από την δεύτερη χρονιά και έπειτα, συμπεριλαμβανομένης της 

δημιουργίας ιστοσελίδας. 

Ο ιδιοκτήτης δεν θα λαμβάνει κέρδη για τα πρώτα χρόνια, αλλά θα πληρώνεται με 

μισθό. Τα μεγάλα έξοδα της επιχείρησης είναι οι μισθοί και η αποπληρωμή του 

δανείου, η οποία γίνεται σε μηνιαία βάση. Από αυτά που θα πρέπει να τονίσουμε 

είναι τα έξοδα για το άνοιγμα της επιχείρησης τα οποία είναι :  

 Κόστος της επένδυσης 80.000 € όπου τα ιδιωτικά κεφάλαια είναι 40.000 € και 

δανεισμός από το οικογενειακό περιβάλλον τα υπόλοιπα 40.000 €. 
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Αποτελέσματα Χρήσης 

Πωλήσεις 2014 2015 2016 

Σύνολο 258.000 390.000 520.000 

        

Κόστος Πωλήσεων 72.000 100.000 130.000 

Μικτό Κέρδος 186.000 290.000 390.000 

Ποσοστό Κέρδους % 72% 74% 75% 

        

Έξοδα       

Πληρωμές προσωπικού 69.000 90.000 110.000 

Πάγια έξοδα (ρεύμα, νερό, κλπ) 70.000 82.000 92.000 

Έξοδα Διαφήμισης 0 10.000 10.000 

Εξοπλισμός/Αναλώσιμα 5.000 8.000 12.000 

Σύνολο εξόδων 144.000 190.000 224.000 

        

  

 

    

Κέρδος (πωλήσεις- κόστος πωλήσεων-έξοδα) 42.000 100.000 166.000 

        

Δάνεια προς εταιρεία κρασιού 3.600 5.000 8.000 

Δάνειο προς οικογένεια 5.000 6.000 12.000 

        

Καθαρό κέρδος χρήσης 33.400 89.000 146.000 

 

Επεξηγήσεις του πίνακα:  

 Το κέρδος των πωλήσεων υπολογίζεται 15.000*6 μήνες + 28.000*6 μήνες = 

258.000 €. 

 Αυτή η διαφορά οφείλεται στην διαφορά προέλευσης πελατών κατά τους 

θερινούς και χειμερινούς μήνες. 

 Το κόστος των πωλήσεων υπολογίζεται όπως και αυτό των πωλήσεων 

4.500*6 μήνες + 7.500*6 μήνες = 72.000 €. 

 Αναλόγως και οι πληρωμές προσωπικού 4.500*6 μήνες + 7.000*6 μήνες = 

69.000 €. 
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4.2 Οικονομοτεχνική ανάλυση ξενοδοχειακής μονάδας 

 

4.2.1 Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας 

 

 

Περιγραφή εγκαταστάσεων 

 

Η ξενοδοχειακή μονάδα είναι δυναμικότητας 228 κλινών, από τα 122 δωμάτια που 

διαθέτει, τα 60 βρίσκονται στο κυρίως κτίριο, ενώ τα 6 αντιστοιχούν σε σουίτες και 

τα 56 σε bungalows. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν μπανιέρα, μπαλκόνι ή βεράντα, 

τηλέφωνο, μουσική, κλιματισμό, ψυγείο, πιστολάκι μαλλιών, satellite TV και έχουν 

θέα στην πισίνα ή τους κήπους. 

 

Παράλληλα, διατίθενται δύο εξοπλισμένες συνεδριακές αίθουσες του ξενοδοχείου, 

χωρητικότητας 20-120 ατόμων για την κάλυψη επαγγελματικών συναντήσεων και 

εκδηλώσεων. 

 

Το εμβαδόν του οικοπέδου στο οποίο έχει κατασκευαστεί το ξενοδοχείο 

είναι 26.837,36 μ2. Η καλυπτόμενη επιφάνεια είναι 4.422,52μ2 και η συνολική 

δόμηση είναι 6.143,93μ2. 

 

Το συγκρότημα αποτελείται από: 

1. Κεντρικό κτίριο Α στο οποίο είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι 

πελατών και οι χώροι διοίκησης (Reception, Bar, Εστιατόριο, Γραφεία) 

 

2. Διώροφο κτίριο Β δύο αιθουσών. Η αίθουσα του ισογείου (στάθμη +9.50) έχει 

χρήση δισκοθήκης ενώ η αίθουσα του υπογείου (ΣΤΆΘΜΗ +6.30) έχει σήμερα 

χρήση λινοθήκης- πλυντηρίου. 

 

3. Διώροφο κεντρικό κτίριο Γ, Δ, Ε δωματίων με υπόγειο 
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4. Μονώροφη και διώροφοι οικίσκοι σε ενότητες τεσσάρων ή πέντε δωματίων (κτίρια 

Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ) 

 

5. Ημιυπαίθριους χώρους 

Τα κτίρια είναι κατασκευασμένα με τον συνήθη τρόπο κατασκευής. Δηλαδή, ο φέρων 

οργανισμός των κτιρίων είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ τα τοιχώματα 

πλήρωσης (εξωτερικοί τοίχοι, διαχωριστικοί τοίχοι κτιρίων και βοηθητικών) είναι 

κατασκευασμένα από οπτοπλινθοδομές επιχρισμένες με ασβεστοκονίαμα. Όλες οι 

βαφές των τοίχων έχουν γίνει με πλαστικά χρώματα σπατουλαριστά ή κοινά. Τα 

δάπεδα των χώρων υποδοχής είναι μαρμάρινα ενώ των υπόλοιπων χώρων από 

κεραμικά πλακίδια. Τα εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα είναι ξύλινα, βαμμένα 

με βερνικοχρώματα ριπολίνης. 

 

Η κυκλοφορία των πελατών του ξενοδοχείου γίνεται μέσω μικρών κλιμάκων λόγω 

μικρής υψομετρικής διαφοράς των επιπέδων καθώς και από το εκτεταμένο δίκτυο 

πεζοδρόμων στους ανεξάρτητους οικίσκους. Στους υπόγειους χώρους του 

ξενοδοχείου αναπτύσσονται όλες οι βοηθητικές λειτουργίες καθώς και όλοι οι 

βοηθητικοί και αποθηκευτικοί χώροι. Όλοι οι χώροι του ξενοδοχείου (κεντρικά 

κτιριακά δωμάτια πελατών) είναι κλιματιζόμενοι. 

 

Αντικείμενο εργασιών και παρεχόμενες υπηρεσίες 

 

Το ξενοδοχείο πέρα από τις υπηρεσίες διαμονής παρέχει και τις ακόλουθες 

υπηρεσίες: 

 

- Υπηρεσίες εστίασης στο εστιατόριο και στην παραδοσιακή υπαίθρια ταβέρνα με 

ελληνική και διεθνή κουζίνα. 

 

- Συνεδριακές υπηρεσίες. 

 

- Υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης (Fax, φωτοτυπίες, μεταφράσεις, 

ταχυδρομείο, e-mail, σύνδεση Ιντερνετ). 
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4.2.2 Οικονομικά στοιχεία ξενοδοχειακής μονάδας 

 

Οι πίνακες όπου απεικονίζονται τα Αποτελέσματα Χρήσεως και η Διάθεση των 

Αποτελεσμάτων, είναι συνισταμένη όλων των προϋπολογιστικών στοιχείων που 

έχουμε αναφέρει έως τώρα για την υπό μελέτη επιχείρηση. Θα πρέπει επιπρόσθετα 

όμως να τονίσουμε ότι τα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας έχουν υπολογισθεί ως 

ποσοστό επί των πωλήσεων (2%), ενώ τα Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης, 

υπολογίζονται ως ποσοστό (1%) επί των συνολικών πωλήσεων.  

Αποτελέσματα Χρήσεως Τριετίας 

  2014 2015 2016 

Κύκλος Εργασιών 3.043.657 € 3.355.725 € 3.804.171 € 

Κόστος Πωληθέντων 1.301.637 € 1.307.181 € 1.294.232 € 

Μικτό Περιθώριο Κέρδους 1.742.020 € 2.048.544 € 2.509.939 € 

Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 0 € 0 € 0 € 

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 60.873 € 67.115 € 76.083 € 

Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 30.437 € 33.557 € 38.042 € 

Λειτουργικό Αποτέλεσμα 1.650.710 € 1.947.872 € 2.395.814 € 

Τόκοι Δανείου 288.300 € 277.633 € 257.088 € 

Αποτελέσματα προ Φόρων & Αποσβέσεων 1.362.410 € 1.670.239 € 2.138.726 € 

Αποσβέσεις (σύνολο) 554.200 € 576.368 € 599.423 € 

Καθ. Αποτ. Χρήσης προ Φόρων 808.210 € 1.093.871 € 1.539.303 € 

 

Διάθεση Αποτελεσμάτων Τριετίας 

 

  ΣΥΝΤΕΛ 2014 2015 2016 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣΕΩΣ   808.210 € 1.093.871 € 1.539.303 € 

(+/-) Υπόλοιπο Αποτ. Προηγ. Χρήσεων   0 € 415.016 € 889.565 € 

ΜΕΙΟΝ: Φόρος Εισοδήματος 35% 282.873 € 382.855 € 538.756 € 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ   525.336 € 1.126.032 € 1.890.112 € 

1. Τακτικό Αποθεματικό 5% 26.267 € 56.302 € 94.506 € 

2. Λοιπά Αποθεματικά 10% 52.534 € 112.603 € 189.011 € 

3. Μερίσματα Πληρωτέα 6% 31.520 € 67.562 € 113.407 € 
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4. Υπόλοιπο εις Νέον   415.016 € 889.565 € 1.493.189 € 

 

 Νεκρό Σημείο= Σταθερά εξοδα / (Πωλησεις-Μεταβλητα εξοδα) = 1.455.307 

 

Κεφάλαιο 5ο – Ανάλυση επιχειρηματικών διαδικασιών 

 

5.1 Ανάπτυξη Υπηρεσιών και Αντιμετώπιση του Ανταγωνισμού  

 

Ο πρώτος επιχειρησιακός άξονας αφορά την ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών 

και στο σχεδιασμό νέων, σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. 

Ειδικότερα οι επιμέρους επιχειρησιακοί στόχοι περιλαμβάνουν (Καρλαύτης & 

Λαγαρός, 2010):  

 

 Βελτίωση ποιότητας των υφιστάμενων υπηρεσιών.  

 Αύξηση μεριδίου αγοράς.  

 Παροχή νέων υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες της αγοράς.  

 Καθιέρωση επιθετικής εμπορικής πολιτικής στα πλαίσια του υγιούς 

ανταγωνισμού.  

 Σύναψη στρατηγικών συμμαχιών.  

 Αύξηση κερδοφορίας. 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχει σχεδιαστεί μια σειρά δράσεων και 

ενεργειών που αφορούν σε(Καρλαύτης & Λαγαρός, 2010):  

 

 Δημιουργία νέου τύπου γραφείων συλλογής προσανατολισμένα στον πελάτη.  

 Σχεδίαση και εγκατάσταση πληροφοριακών υποσυστημάτων τα οποία είναι 

προσαρμοσμένα και εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες των παρεχόμενων 

υπηρεσιών του Οργανισμού.  

 Δράσεις Marketing  

 Σχεδιασμός ολοκληρωμένης Εμπορικής και Επικοινωνιακής Πολιτικής.  
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 Παροχή νέων υπηρεσιών (Νέων Βιομηχανικών Ανταγωνιστικών & Ποιοτικών 

Προϊόντων κλπ).  

 Αποτελεσματικός και ευέλικτος χειρισμός προμηθευτών .  

 Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού  

 Αποτελεσματικός και ευέλικτος χειρισμός μεγάλων πελατών.  

 Ανάπτυξη νέων αγορών του εξωτερικού.  

5.2 Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση του Επενδυτικού Σχεδίου 

 

 

Βασικοί Πίνακες 

 

Από τα παραγόμενα αποτελέσματα του λογισμικού, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι 

πίνακες των «Ροών Κεφαλαίου» και «Λογαριασμού Εκμετάλλευσης - 

Αποτελεσμάτων Χρήσης», καθώς αποτελούν τη βάση για την έναρξη της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης του επενδυτικού σχεδίου βάσει του πίνακα 

ταμειακών ροών. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται όλες οι πραγματικές χρηματικές εισροές και εκροές 

κεφαλαίου από τις οποίες υπολογίζεται η ταμειακή ροή της επένδυσης. Παρέχει, 

στοιχεία αναφορικά με τη λήψη δανείων και το κόστος αυτών, το λειτουργικό 

όφελος, κ.λπ. Με τα στοιχεία αυτά εξετάζονται διάφορες χρήσιμες παράμετροι, όπως 

π.χ. ο χρηματοδοτικός προγραμματισμός και κατ’ επέκταση το αναγκαίο κεφάλαιο 

κίνησης και η ορθή χρηματοδότησή του. Επιπλέον, επειδή παρέχει πληροφορίες για 

τις χρηματικές ροές χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απόδοσης της επένδυσης 

στη βάση των κριτηρίων που αναφέρονται στη συνέχεια. Από τις ταμειακές αυτές 

ροές υπολογίζεται κάθε έτος το σωρευμένο ταμειακό υπόλοιπο. Αν το υπόλοιπο αυτό 

είναι αρνητικό (υπάρχει δηλ. έλλειμμα ρευστότητας), ο χρήστης πρέπει να 

αναζητήσει κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψή του. Οι εναλλακτικές δυνατότητες που 

έχει είναι οι ακόλουθες(Tidd, 2016):  

 

 Να λάβει βραχυπρόθεσμο δάνειο. 

 Να λάβει νέο μακροπρόθεσμο δάνειο. 

 Να πραγματοποιήσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 



54 
 

 Να δώσει χαμηλότερο μέρισμα στους μετόχους, έτσι ώστε να καλύψει (με ίδια 

κεφάλαια της επιχείρησης) το έλλειμμα της συγκεκριμένης περιόδου. 

 

Κάθε μία από τις επιλογές επιδρά με διαφορετικό τρόπο στις ταμειακές ροές της 

επένδυσης και κατ’ επέκταση στα αποτελέσματα της αξιολόγησης (ΚΠΑ και ΕΒΑ). 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την επίδραση αυτή χρησιμοποιώντας 

όλους τους δυνατούς τρόπους κάλυψης, ώστε να προβεί στη βέλτιστη επιλογή. 

 

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να καλύψει το έλλειμμα από δανειακά κεφάλαια, στο 

επόμενο φύλλο εργασίας καλείται να προσδιορίσει το επιτόκιο δανεισμού και το 

λογισμικό υπολογίζει αυτόματα τις ετήσιες εκροές (χρεολύσια και τόκους). 

 

Η σημασία του κεφαλαίου κίνησης συχνά υποβαθμίζεται από τον επενδυτή, γεγονός 

που προκαλεί δυσχέρειες στη λειτουργία της επιχείρησης, οι οποίες, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε αποτυχία το επενδυτικό σχέδιο. 

Είναι προφανές ότι θα πρέπει να επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση, κατά το δυνατόν, του 

βραχυπρόθεσμου δανεισμού (Bessand, 2016). 

 

Μετά τον προσδιορισμό των πηγών κάλυψης του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης, 

καταστρώνεται αυτόματα από το λογισμικό ο Πίνακας του Λογαριασμού 

Εκμετάλλευσης. Ο χρήστης καλείται να προσδιορίσει μόνο το συντελεστή 

φορολόγησης και τη διάθεση μερίσματος στους μετόχους. 

 

Ο πίνακας αυτός χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί το καθαρό αποτέλεσμα (κέρδος 

ή ζημία) του επενδυτικού σχεδίου σε ετήσια βάση για όλη τη διάρκεια της 

οικονομικής ζωής του (το λογισμικό αποδίδει την εικόνα αυτή για τα πρώτα δέκα έτη 

λειτουργίας). Ο πίνακας δίνει χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με το σταθερό και 

μεταβλητό κόστος, την εξυπηρέτηση των δανείων, την καταβολή μερίσματος στους 

μετόχους, κλπ. 

 

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι ο Πίνακας Ροών Κεφαλαίου και ο Πίνακας 

Λογαριασμού Εκμετάλλευσης συνδέονται άμεσα και αλληλοεπηρεάζονται. Για 

παράδειγμα, αν ακολουθηθεί μια διαφορετική μερισματική πολιτική, π.χ. να μην 

δοθεί μέρισμα κάποια συγκεκριμένη χρονιά, τότε μπορεί να βελτιωθεί η ρευστότητα 



55 
 

της επιχείρησης λόγω μείωσης των εκροών κεφαλαίου. Από την άλλη πλευρά, η 

χρηματοδότηση των αναγκαίων κεφαλαίων κίνησης από ξένα κεφάλαια 

(μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα) αποτυπώνεται άμεσα στο Λογαριασμό 

Εκμετάλλευσης (Tidd, 2016). 

 

 

 

Τέλος, όπως αναφέρθηκε, το λογισμικό παρέχει επίσης τη δυνατότητα υπολογισμού 

ορισμένων βασικών πινάκων που παρουσιάζονται στην οικονομική ανάλυση ενός 

επιχειρηματικού σχεδίου. Δεδομένου ότι το ζήτημα του επιχειρηματικού σχεδίου 

καλύπτεται από την Εργαστηριακή Άσκηση 2 δεν πραγματοποιείται περαιτέρω 

αναφορά για τα αποτελέσματα αυτά στις επόμενες παραγράφους. 

 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 

Για την αξιολόγηση ενός επενδυτικού σχεδίου από την πλευρά της επιχείρησης 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν μια σειρά κριτηρίων. Στα πλαίσια των κριτηρίων 

αξιολόγησης χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα: 

 

 το κριτήριο της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Net Present Value – ΚΠΑ ή NPV) 

και 

 το κριτήριο του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης (Internal Rate of Return – 

IRR ή ΕΒΑ) 

 

Επιπλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, από επιχειρηματικής πλευράς, η 

ανάλυση του Σημείου Μηδενικών Κερδών ή Νεκρού Σημείου Παραγωγής ή πιο απλά 

ανάλυση νεκρού σημείου. Στις επόμενες παραγράφους παρατίθενται ορισμένα βασικά 

στοιχεία για τις παραμέτρους αυτές (Bessand 2016). 

 

 

Καθαρά Παρούσα Αξία 

 

Η Καθαρά Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) ορίζεται ως η παρούσα αξία των ετήσιων 

εισοδημάτων μείον τη παρούσα αξία των ετήσιων εξόδων, συμπεριλαμβανομένων 

των επενδύσεων. Στην πράξη, εφόσον έχει καταστρωθεί ο πίνακας των ταμειακών 
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ροών, η ΚΠΑ υπολογίζεται ως η διαφορά των χρηματικών εισροών (καθαρών 

ταμειακών ροών μετά φόρων) μείον το κόστος των επενδύσεων, όπως, δίνεται από 

 

ΚΠΑ = [Σi=1 ΚΤΡi/(1+r)i]- K0 

 

όπου: ΚΠΑ = η Καθαρά Παρούσα Αξία του σχεδίου 

ΚΤΡi = η Καθαρή Ταμειακή Ροή το έτος i 

K0 = η αρχική επένδυση το χρόνο i=0 

ν = η διάρκεια ζωής του επενδυτικού σχεδίου 

r = το επιτόκιο προεξόφλησης 

 

 

Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης 

 

Όταν το επιτόκιο προεξόφλησης για μια συγκεκριμένη χρηματοροή αυξάνει, η ΚΠΑ 

αξία της χρηματοροής μειώνεται. Ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (ΕΒΑ) μπορεί να 

οριστεί ως το επιτόκιο προεξόφλησης που μηδενίζει τη χρηματοροή, δηλ. εκείνο το 

επιτόκιο που εξισώνει την αρχική επένδυση με την αξία όλων των μελλοντικών 

ταμιακών ροών. Η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου που δίνεται από τον ΕΒΑ και του 

επιτοκίου της προεξόφλησης έγκειται στο γεγονός ότι το πρώτο προσδιορίζεται από 

τα χαρακτηριστικά του πίνακα των ταμειακών ροών (για το λόγο αυτό καλείται και 

εσωτερική απόδοση) ενώ το επιτόκιο προεξόφλησης καθορίζεται εξωγενώς από τον 

επενδυτικό φορέα. (Tidd, 2016) 

 

Ο τύπος που δίνει τον ΕΒΑ είναι ο ακόλουθος: 

 

0 = [Σi=1 (ΚΤΡi)/(1+ΕΒΑ)i]- K0 

 

όπου: ΚΤΡi = η Καθαρή Ταμειακή Ροή το έτος τ 

K0 = η αρχική επένδυση το χρόνο τ = 0 

ν = η διάρκεια ζωής του επενδυτικού σχεδίου 

ΕBA = το επιτόκιο προεξόφλησης που καθιστά την ΚΠΑ = 0 
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Το λογισμικό υπολογίζει την ΚΠΑ και τον ΕΒΑ του επενδυτικού σχεδίου από τρεις 

διαφορετικές οπτικές γωνίες: 

 

 την οπτική γωνία της Εθνικής Οικονομίας, όπως ζητείται από το Υπουργείο 

Οικονομικών στον Αναπτυξιακό Νόμο 

 την οπτική γωνία των επενδυτικών φορέων και 

 την οπτική γωνία των μετόχων. 

Ανάλυση Νεκρού σημείου 

 

Η ανάλυση νεκρού σημείου αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στην ανάλυση κόστους-  

όγκου παραγωγής και κέρδους. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του 

απαιτούμενου ύψους παραγωγής που πρέπει να πωληθεί ώστε η μονάδα να λειτουργεί 

χωρίς ζημίες (δηλ. συνολικά έσοδα = συνολικά έξοδα), απαντώντας σε ερωτήματα 

όπως, π.χ. αν οι πωλήσεις μειώνονται, πέρα από πιο σημείο θα παρουσιαστούν ζημίες 

στην επιχείρηση; 

 

Τα συνολικά έξοδα αποτελούνται από τα σταθερά, εκείνα δηλ. που δεν 

μεταβάλλονται με τη μεταβολή του βαθμού της δραστηριότητας και υφίστανται 

βραχυπρόθεσμα ακόμη και αν οι πωλήσεις μειωθούν στο μηδέν. Υπολογίζονται από 

τον πίνακα των αποτελεσμάτων χρήσης ως ακολούθως(Bessand, 2016):  

 

Σταθερά έξοδα = Κόστος μόνιμου προσωπικού + Σύνολο λοιπών εξόδων + Τόκοι 

μακροπρόθεσμων δανείων + Αποσβέσεις 

 

Τα μεταβλητά έξοδα είναι εκείνα, το μέγεθος των οποίων μεταβάλλεται ανάλογα με 

τον όγκο των πωλήσεων και υπολογίζονται ως εξής: 

 

Μεταβλητά έξοδα = Κόστος προσωπικού μερικής και εποχικής απασχόλησης + 

Κόστος α’ και βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας + Ενέργειας 

 

Όσο χαμηλότερο είναι το νεκρό σημείο (εκφρασμένο είτε ως μονάδες παραγωγής είτε 

ως ποσοστό των προϋπολογισμένων πωλήσεων) τόσο το καλύτερο για την 
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επιχείρηση. Μαθηματικά (με τη μέθοδο της εξισώσεως), το νεκρό σημείο 

υπολογίζεται με τη βοήθεια του ακόλουθου τύπου: 

 

Νεκρό Σημείο = Σταθερά έξοδα / (Πωλήσεις - Μεταβλητά έξοδα) 

 

 

 

 

Το λογισμικό υπολογίζει το νεκρό σημείο εκφρασμένο ως μέση εκμετάλλευση της 

δυναμικότητας των παραγωγικών μονάδων της επένδυσης. Για το σκοπό αυτό, 

υπολογίζεται αρχικά η μέση τιμή πώλησης και η μέση δυναμικότητα όλων των 

προϊόντων από το σύνολο των μονάδων. Ακολούθως, προσδιορίζεται το ύψος των 

πωλήσεων ως αξία και βάσει των σταθερών και μεταβλητών εξόδων υπολογίζεται, 

τελικά, το νεκρό σημείο λειτουργίας σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο (Tidd, 2016). 
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5.3  Ανάλυση ευαισθησίας/ρίσκου 

 

 

Για τη διαχείριση της αβεβαιότητας των τιμών των μεταβλητών εισόδου και τη 

βελτίωση της αξιοπιστίας των κριτηρίων αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, 

εφαρμόζονται τεχνικές, οι οποίες διευκολύνουν σημαντικά τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Οι τεχνικές αυτές είναι: η ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis) και 

η πιθανολογική ανάλυση (Probabilistic analysis) (Taha, 2011). 

 

 

Ανάλυση ευαισθησίας 

 

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται από τη συγκεκριμένη μέθοδο, αρχικά 

υπολογίζεται το αποτέλεσμα (απόδοση) μιας επένδυσης με συγκεκριμένες τιμές στις 

βασικές μεταβλητές (π.χ. τιμή πώλησης, κόστος παραγωγής, ύψος ετήσιων 

πωλήσεων, κ.λπ.). Στη συνέχεια, μεταβάλλεται η τιμή μιας μεταβλητής κατά διάφορα 

ποσοστά, διατηρώντας τις τιμές των υπολοίπων παραμέτρων αμετάβλητες, και 

μετράται η μεταβολή του αποτελέσματος. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για 

καθεμία από τις βασικές μεταβλητές και υπολογίζονται οι επιπτώσεις στο 

αποτέλεσμα της επένδυσης (Deakins, 2014). 

 

Ο αντικειμενικός σκοπός της ανάλυσης ευαισθησίας είναι ο προσδιορισμός των 

πλέον κρίσιμων για την απόδοση της επένδυσης μεταβλητών. Συχνά, η ανάλυση 

ευαισθησίας χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις τιμές συγκεκριμένων 

μεταβλητών (π.χ. τιμή πώλησης του τελικού προϊόντος), οι οποίες αντιστρέφουν το 

τελικό αποτέλεσμα (δηλ. καθιστούν μια επένδυση απορριπτέα). 
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Ένα απλό εργαλείο για την εφαρμογή της ανάλυσης ευαισθησίας είναι το 

επονομαζόμενο «αραχνοειδές διάγραμμα» (spider diagram). Το αραχνοειδές 

διάγραμμα κατασκευάζεται για να εξεταστεί το αποτέλεσμα της επένδυσης ως προς 

την ΚΠΑ ή τον ΕΒΑ λόγω της μεταβολής μιας ή περισσοτέρων βασικών 

μεταβλητών. Παρακάτω παρουσιάζεται η μεταβολή στην ΚΠΑ εξαιτίας της 

μεταβολής της τιμής πώλησης και του κόστους παραγωγής. Η υλοποίηση της 

ανάλυσης ευαισθησίας με το συγκεκριμένο λογισμικό γίνεται ως εξής: Στο φύλλο 

«Ανάλυση ευαισθησίας» ο χρήστης επιλέγει καταρχήν το κουμπί «Εισαγωγή 

παραμέτρων» (Freel, 2014). 

 

Με την επιλογή αυτή εισάγει σε πρώτη φάση τον αριθμό των παραμέτρων για τις 

οποίες επιθυμεί να κάνει ανάλυση ευαισθησίας. Το λογισμικό έχει τη δυνατότητα 

παρουσίασης των αποτελεσμάτων έως 10 παραμέτρων ταυτόχρονα για την ανάλυση 

ευαισθησίας. Στη συνέχεια ανοίγει μια φόρμα διαλόγου στην οποία ο χρήστης εισάγει 

τα χαρακτηριστικά των υπό εξέταση παραμέτρων (Taha, 2011). 

 

Αφού εισάγει τα χαρακτηριστικά όλων των παραμέτρων επιλέγει το κουμπί 

«Ανάλυση ευαισθησίας» και κατασκευάζονται τα σχετικά αραχνοειδή διαγράμματα. 

Τα διαγράμματα αυτά είναι ομαδοποιημένα έτσι ώστε τα δύο πρώτα να δείχνουν την 

ΚΠΑ και τον ΕΒΑ από την οπτική της εθνικής οικονομίας (NPV1, IRR1), τα επόμενα 

δύο δείχνουν τα αντίστοιχα μεγέθη από την οπτική του επενδυτικού σχήματος 

(NPV2, IRR2) και τέλος τα τελευταία δύο παρουσιάζουν τα μεγέθη αυτά από την 

οπτική των μετόχων (NPV3, IRR3) (Deakins, 2014). 

 

Στοχαστική Ανάλυση και προσομοίωση του προγράμματος MONTE CARLO 

 

Η ανάλυση ευαισθησίας προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τη βαρύτητα των 

διαφόρων μεταβλητών εισόδου στο τελικό αποτέλεσμα. Όμως, δεν δίνει πληροφορίες 

σχετικά με την πιθανότητα που αντιστοιχεί σε μια τιμή της απόδοσης της επένδυσης. 

Επίσης, δεν μπορεί να εξετάσει την επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα εξαιτίας της 

ταυτόχρονης μεταβολή δύο ή περισσοτέρων παραμέτρων. Η επιπρόσθετη αυτή 

πληροφορία είναι εφικτό να ληφθεί με τη στοχαστική ανάλυση ή ανάλυση ρίσκου. 
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Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, οι βασικές μεταβλητές δεν λαμβάνουν συγκεκριμένες 

τιμές αλλά τιμές από μια περιοχή, σε κάθε σημείο της οποίας αντιστοιχεί μια 

πιθανότητα. Έτσι, οι μεταβλητές λαμβάνονται με τη μορφή κατανομής πιθανότητας 

και η απόδοση υπολογίζεται επίσης με τη μορφή κατανομής πιθανότητας. Η έκφραση 

της απόδοσης της επένδυσης με τη μορφή κατανομής πιθανότητας προσφέρει 

ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες, καθώς μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα όπως π.χ. 

ποια είναι η πιθανότητα να ληφθεί τιμή για την ΚΠΑ ή τον ΕΒΑ μεγαλύτερη (ή 

αντίστοιχα μικρότερη) από Χ? 

 

Σήμερα η στοχαστική ανάλυση μπορεί να εφαρμοστεί πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας 

τιμές με μορφή κατανομής πιθανότητας για μία ή περισσότερες μεταβλητές. Τα 

λογισμικό χρησιμοποιεί τη μέθοδο προσομοίωσης Monte Carlo, με την οποία 

παράγονται εκατοντάδες σενάρια για διαφορετικές τιμές των μεταβλητών οι οποίες 

λαμβάνονται από συγκεκριμένες κατανομές πιθανότητας, δίνοντας ένα πλήθος τιμών 

για την απόδοση (π.χ. την ΚΠΑ) του επενδυτικού σχεδίου. Η στατιστική κατανομή 

του αποτελέσματος χρησιμοποιείται για την εξαγωγή των συμπερασμάτων ως προς 

την πιθανότητα εμφάνισης μιας συγκεκριμένης τιμής. Η μέση τιμή που 

προσδιορίζεται από την συγκεκριμένη διαδικασία αναπαριστά την στατιστικά 

ορισμένη αναμενόμενη τιμή της απόδοσης του επενδυτικού σχεδίου. Στο 

συγκεκριμένο λογισμικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν τριών ειδών κατανομές 

πιθανότητας για τις «αβέβαιες» μεταβλητές: Η ομοιόμορφη κατανομή (uniform 

distribution), η κανονική κατανομή (normal distribution) και η τριγωνική κατανομή 

(triangular distribution). Το σχήμα και οι παράμετροι κάθε μιας από τις παραπάνω 

κατανομές φαίνονται ακολούθως: (Deakins, 2014) 

 

Η ομοιόμορφη κατανομή χρησιμοποιείται όταν η εν λόγω μεταβλητή λαμβάνει τιμές 

σε ένα συγκεκριμένο διάστημα [Α,Β] με την ίδια πιθανότητα, οπότε ο χρήστης 

εισάγει ως παραμέτρους της κατανομής την ελάχιστη (min) και μέγιστη τιμή (max) 

του διαστήματος αυτού. Η κανονική κατανομή χρησιμοποιείται για κάποια 

μεταβλητή όταν θεωρείται ότι οι τιμές της κυμαίνονται συμμετρικά γύρω από μια 

μέση τιμή. Ο χρήστης εισάγει ως παραμέτρους της κατανομής τη μέση τιμή (Μ) και 

την τυπική απόκλιση (σ). Οι τιμές της μεταβλητής αυτής κυμαίνονται στο διάστημα 

[Μ-3σ, Μ+3σ]. Τέλος την τριγωνική κατανομή μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ο 
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χρήστης για να εισάγει μια απλή κατανομή με μη συμμετρικά χαρακτηριστικά. 

Συγκεκριμένα ο χρήστης μπορεί να δώσει το διάστημα μεταβολής [Α,Β] της 

μεταβλητής και επίσης την πιο πιθανή τιμή (C) στο διάστημα αυτό. Έτσι 

διαμορφώνεται μια κατανομή που έχει τιμές στο διάστημα [Α,Β] αλλά με μεγαλύτερη 

συχνότητα γύρω από το σημείο C (Taha, 2011). 

 

Η υλοποίηση της στοχαστικής ανάλυσης (ή ανάλυσης ρίσκου) με το συγκεκριμένο 

λογισμικό γίνεται ως εξής: Στο φύλλο «Ανάλυση ρίσκου» ο χρήστης επιλέγει 

καταρχήν το κουμπί «Εισαγωγή παραμέτρων». 

 

Με την επιλογή αυτή ο χρήστης εισάγει σε πρώτη φάση τον αριθμό των μεταβλητών 

τις οποίες επιθυμεί να μεταβάλλει (σύμφωνα με συγκεκριμένες κατανομές 

πιθανότητας) για να λάβει τις αντίστοιχες κατανομές για την ΚΠΑ της επένδυσης και 

για τον ΕΒΑ. Το λογισμικό έχει τη δυνατότητα διαχείρισης έως 10 μεταβλητών 

(ταυτόχρονη μεταβολή 10 μεταβλητών σύμφωνα με τις αντίστοιχες κατανομές 

πιθανότητας) (Freel, 2014). 

 

Στη συνέχεια ανοίγει μια φόρμα διαλόγου στην οποία ο χρήστης εισάγει τα 

χαρακτηριστικά των υπό εξέταση μεταβλητών. Συγκεκριμένα εισάγει τη διεύθυνση 

του κελιού στο οποίο βρίσκεται η εξεταζόμενη μεταβλητή (που μπορεί να βρίσκονται 

σε διαφορετικά φύλλα), το όνομά της, τον τύπο της κατανομής που ακολουθεί 

(ομοιόμορφη, κανονική, τριγωνική) και τις αντίστοιχες παραμέτρους της κατανομής 

αυτής. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι επιλέξιμα κελιά (που 

αντιστοιχούν στις εξεταζόμενες μεταβλητές) είναι μόνο τα κελιά που δέχονται 

δεδομένα από το χρήστη (με πράσινο φόντο) και όχι κελιά τα οποία περιέχουν τύπους 

και στα οποία γίνονται υπολογισμοί. Οι επιλογές του χρήστη αποθηκεύονται στα 

κελιά της περιοχής A11:C20 του συγκεκριμένου φύλλου (Taha, 2011). 

 

Αφού εισάγει τα χαρακτηριστικά όλων των παραμέτρων επιλέγει το κουμπί 

«Προσομοίωση». Με την επιλογή αυτή πραγματοποιείται η προσομοίωση Monte 

Carlo κατά την οποία επιλέγονται τυχαία τιμές για κάθε μια από τις εξεταζόμενες 

μεταβλητές. Η δειγματοληψία γίνεται σύμφωνα με τις κατανομές που έχει επιλέξει ο 

χρήστης. Σε κάθε επανάληψη της μεθόδου Monte Carlo γίνεται τυχαία επιλογή τιμών 

για τις εξεταζόμενες μεταβλητές και με βάση αυτές υπολογίζονται οι ΚΠΑ και ο ΕBA 
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και για τις τρεις οπτικές (εθνική οικονομία, επενδυτικό σχήμα, μέτοχοι). Συνολικά, 

γίνονται 1000 επαναλήψεις της μεθόδου Monte Carlo ώστε να παραχθεί ένα 

αξιόπιστο στατιστικά αποτέλεσμα. Η διαδικασία αυτή διαρκεί από 15”-30” ανάλογα 

με τον υπολογιστή και η πρόοδο της διαδικασίας παρουσιάζεται στην κάτω γραμμή 

εργαλείων (status bar) (Deakins, 2014). 

 

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν διαγράμματα με τις κατανομές πυκνότητας 

πιθανότητας για την ΚΠΑ και τον ΕΒΑ και για τις τρεις περιπτώσεις. Οι κατανομές 

αυτές βοηθούν το χρήστη να εξετάσει εποπτικά γύρω από ποιες τιμές κυμαίνεται η  

ΚΠΑ και ο ΕΒΑ του επενδυτικού σχεδίου για κάθε μία από τις τρεις οπτικές. Ένα 

άλλο στοιχείο των αποτελεσμάτων είναι ο πίνακας της αθροιστικής κατανομής για 

την ΚΠΑ και τον ΕΒΑ. Στις στήλες B, C είναι τα αποτελέσματα από την οπτική της 

εθνικής οικονομίας (NPV1, IRR1), στις στήλες D, E είναι τα αποτελέσματα από την 

οπτική του επενδυτικού σχήματος (NPV2, IRR2) και στις στήλες F,G είναι τα 

αποτελέσματα από την οπτική των μετόχων (NPV3, IRR3). Στον πίνακα των 

αθροιστικών κατανομών, η αριστερή στήλη δίνει το ποσοστό των τιμών που είναι 

μεγαλύτερο από την αντίστοιχη τιμή του πίνακα. Για παράδειγμα στην Εικόνα 30, η 

γραμμή 1147 μας δείχνει ότι υπάρχει 60% πιθανότητα να εμφανίσει το επενδυτικό 

σχέδιο ΚΠΑ μεγαλύτερη από 600,000 € και ΕΒΑ μεγαλύτερο από 13.1% από την 

οπτική της εθνικής οικονομίας. (Taha, 2011) 

 

Μια άλλη δυνατότητα που δίνεται στο χρήστη είναι να υπολογίζει ποια είναι η 

πιθανότητα να κυμαίνεται η ΚΠΑ και ο ΕΒΑ μεταξύ δύο συγκεκριμένων τιμών. Αυτό 

γίνεται στις γραμμές 1157-1159 του φύλλου. Ο χρήστης εισάγει στα κελιά με πράσινο 

φόντο το διάστημα μεταβολής του οποίου την πιθανότητα θέλει να υπολογίσει και 

στη συνέχεια πατάει το κουμπί “Calculate” οπότε στη γραμμή 1159 εμφανίζεται το 

αποτέλεσμα ως πιθανότητα. Αν θέλει να χρησιμοποιήσει το άπειρο ή το μείον άπειρο 

ως άνω ή κάτω όριο του διαστήματος μπορεί να βάλει “INF” και “-INF” αντίστοιχα 

(το -INF πρέπει να εισαχθεί στο κελί ως κείμενο και γι αυτό πρέπει να προηγηθεί ένα 

απλό εισαγωγικό « ‘ » αλλιώς το EXCEL το εκλαμβάνει ως τύπο και βγάζει μήνυμα 

λάθους). Στην Εικ. 30 φαίνεται, για παράδειγμα, ότι η πιθανότητα να είναι ο ΕΒΑ 

από 15% ως 30% στην περίπτωση της εθνικής οικονομίας (IRR1) είναι 46.8%, ενώ η 

πιθανότητα να επιτευχθεί ΚΠΑ πάνω από 1,000,000 είναι 44.9% (ΝPV1). (Freel, 

2014) 
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Κεφάλαιο 6ο – Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

 

6.1 Ανάλυση του μοντέλου ανταγωνισμού του Porter 

 

Με το μοντέλο ανάλυσης του ανταγωνισμού του Porter (Five Forces Industry) 

μπορούμε να καθορίσουμε την ελκυστικότητα του κλάδου μέσα στον οποίο 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Ο μικρός ανταγωνισμός του κλάδου στις χώρες που 

δραστηριοποιείται η Επιχείρηση, αλλά και η τεχνολογική του πρωτοπορία, υψώνει 

εμπόδια εισόδου στους ανταγωνιστές. Έχει επομένως, περισσότερες πιθανότητες να 

επιτύχει μακροχρόνια θετικά αποτελέσματα, εφ’ όσον και η ανάπτυξή του θέτει 

εμπόδια εισόδου στους ανταγωνιστές.  

 

Οι υποκατάστατες υπηρεσίες, τις οποίες προσφέρουν σύγχρονα ανταγωνιστικά υλικά 

είναι απειλή γενικότερα για τον κλάδο. Η κακή οικονομική κατάσταση των 

κοινωνικών στρωμάτων συμβάλλει επίσης σε αυτό. Το μεγάλο δίκτυο διανομής και 

πώλησης που έχει η Επιχείρηση, καθώς και το γεγονός ότι και ο ίδιος είναι 

κατασκευαστής και προμηθευτής των προϊόντων του, μειώνει τη διαπραγματευτική 

δύναμη των αγοραστών. Σε μια κοινωνία, αγορά και οικονομία που τώρα δομείται, 

όπως οι αγορές της Ν.Α. Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, είναι εύκολο να 

αναπτυχθεί «πειρατεία» σε υπηρεσίες που προσφέρονται με νόμιμο τρόπο. 

(Παπαδάκης, 2009) 
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6.2 Βελτίωση Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 

 

 

Ένας ακόμη βασικός στόχος του οργανισμού είναι η βελτίωση της 

χρηματοοικονομικής κατάστασης χωρίς να διαταράσσεται η υποχρέωση της 

καθολικότητας των υπηρεσιών.  

 

Με την επίτευξη αυτού του στόχου αναμένεται να δημιουργήσει συνθήκες 

κερδοφορίας έτσι ώστε να απορροφηθούν τα αρνητικά αποτελέσματα του 

παρελθόντος, να εξασφαλιστεί η υγιής κεφαλαιακή διάρθρωση και να επέλθει 

οικονομική αυτοδυναμία.  

 

Στη βασική κατεύθυνση της βελτίωσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης 

περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους στόχοι(Baye, 2013):  

 

 Αύξηση της κίνησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 Βελτίωση της τιμολογιακής πολιτικής.  

 Ελαχιστοποίηση εξόδων τακτικής μισθοδοσίας και υπερωριών σε σχέση με 

τον κύκλο εργασιών.  

 Επίτευξη εκπτώσεων αγορών.  

 Αξιοποίηση διαθεσίμων.  

 Εξασφάλιση κάλυψης του κοινωνικού κόστους.  

 Βελτίωση χρηματοοικονομικών δεικτών. 

 Κάλυψη από το κράτος των συσσωρευμένων ελλειμμάτων.  

 

Αύξηση της κίνηση των παρεχόμενων υπηρεσιών  

 

Η βελτίωση της κερδοφορίας εξαρτάται άμεσα από την αύξηση της κίνησης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Στόχος επομένως είναι, με βάση τη βελτίωση της ποιότητας 

και την εκτέλεση των προωθητικών ενεργειών να αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση και 

επομένως ο όγκος των υπηρεσιών. 
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Βελτίωση Χρηματοοικονομικών Δεικτών  

 

Στόχος είναι η βελτίωση ορισμένων δεικτών μέσω των οποίων παρακολουθούνται τα 

βασικά οικονομικά μεγέθη του Οργανισμού. Οι δείκτες αυτοί είναι οι εξής(Burke, 

2002):  

 

 Αποδοτικότητας  

 

Ο στόχος αφορά τη βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας η οποία εκφράζεται με 

τους επιμέρους στόχους: 

 

 Περιθώριο μικτού κέρδους (% Μικτά Κέρδη / Πωλήσεις)  

 Περιθώριο καθαρού αποτελέσματος(% Καθαρό Αποτέλεσμα / Πωλήσεις)  

 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (% Καθαρό Αποτέλεσμα / Ίδια Κεφάλαια)  

 Ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις)  

 Αποτελεσματικότητας (Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού)  

 Δραστηριότητας  

 Παραγωγικότητας (Έσοδα / Εργαζόμενο).  

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επίτευξη των στόχων όσον αφορά την βελτίωση των 

λειτουργιών και των εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του, είναι αναγκαία η εφαρμογή 

μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης που θα εμπεριέχει και θα εξετάζει το 

σύνολο των προαναφερθέντων θεμάτων. Τόσο η αποσπασματική, όσο και η ελλιπής 

αντιμετώπιση αυτών, δεν θα δώσει τη δυνατότητα στον οργανισμό της πλήρους 

αξιοποίησης των ευκαιριών και της αποφυγής των κινδύνων που εγκυμονούν στα 

πλαίσια τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος του. (Baye, 

2013) 
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6.3 S.W.O.T Analysis 

 

Με βάση τις παραπάνω αναφορές, στο μακρο-περιβάλλον της επιχείρησης (PEST 

Analysis), προσδιορίζονται οι δυνατότητες και οι αδυναμίες του και με βάση το 

μικρο-περιβάλλον (ανάλυση του κλάδου) προσδιορίζονται οι ευκαιρίες και οι 

απειλές. Το «εργαλείο» ανάλυσης είναι η SWOT μήτρα που σχεδιάζουμε πιο κάτω. 

Με βάση τη διερεύνηση που πραγματοποιήσαμε φαίνεται ότι η Επιχείρηση υπόκειται 

σε διακυμάνσεις στο εθνικό επίπεδο που επηρεάζουν αναπόφευκτα την 

ανταγωνιστική του στάση και τη συμπεριφορά του (Porter, 1990). 
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Οι εταιρείες με τα χαρακτηριστικά της Βιομηχανικής Επιχείρησης κατά τους 

Filkelstein and Hambrick3, 1990 και Hambrick and Filkelstein,1987i διακρίνονται σε 

δύο σαφείς τρόπους διοίκησης.  

 

(α) Εκείνες που θέλουν να παρουσιάσουν «σκηνικό» υψηλής διάκρισης (high 

description setting).  

 

(β) Εκείνες  που θέλουν να παρουσιάσουν «σκηνικό» χαμηλής διάκρισης (low 

description setting).  

 

Με βάση τη θεωρία των Hambrick and Filkelstein η Επιχείρηση κρίνεται ως μια 

υβριδική εταιρεία. Είναι γεγονός ότι παρουσιάζει «σκηνικό» χαμηλής διάκρισης παρά 

το ότι παρουσιάζει γρήγορη ανάπτυξη. Αφήνει μικρή ελευθερία δράσης στούς 

managers, καθιερώνει πρότυπα επενδύσεων, βρίσκεται κάτω από σημαντικούς 

κυβερνητικούς χειρισμούς, προσφέρει προϊόντα που υπόκεινται σε κοστοστρέφεια6 

και άλλα που δεν υπόκεινται σε κοστοστρέφεια7 κλπ.  

 

Με βάση την ανάλυση S.W.O.T., η Επιχείρηση δραστηριοποιείται σε ένα δυναμικό 

τομέα, με έντονες προοπτικές ανάπτυξης. Έχει κυρίαρχη θέση στην αγορά, διαθέτει 

τεχνογνωσία και εξειδικευμένο προσωπικό όπως και μεγάλη οικονομική επιφάνεια. 

Επιπροσθέτως, η ενοποίηση της αγοράς και η απελευθέρωσή της δημιουργούν νέες 

ευκαιρίες στον Οργανισμό. Περαιτέρω ανάπτυξη προϋποθέτει τη διαρκή βελτίωση 

της υποδομής του, των υπηρεσιών του, την παραμονή του και επέκτασή του σε ξένες 

χώρες. (Porter, 1990). 

 

Όπως προκύπτει από τις πιο πάνω αναφορές στους πόρους που διαθέτει η Μονάδα, το 

διάγραμμα της επόμενης σελίδας δείχνει τις κύριες πηγές του ανταγωνιστικού του 

πλεονεκτήματός του. Η πορτοκαλί γραμμή δείχνει την πορεία που η εταιρεία 

ακολουθεί για να επιτύχει την κερδοφορία άνω του Μ.Ο. του κλάδου. Η στρατηγική 

που θα επιλέξει μια επιχείρηση για τη διεθνοποίησή της, εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες για τους οποίους υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις. Η ανάλυσή τους 

οδηγεί σε ένα σύνολο από εναλλακτικές στρατηγικές. Η επιλογή της κατάλληλης 

στρατηγικής εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, από τη χρονική στιγμή στην 
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οποία βρίσκεται η πορεία της επιχείρησης προς τη διεθνοποίηση και από πολλά άλλα 

ιδιο-χαρακτηριστικά της.  

 

Η στρατηγική που θα επιλέξει μια επιχείρηση για τη διεθνοποίησή της, εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες για τους οποίους υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις. Η ανάλυσή 

τους οδηγεί σε ένα σύνολο από εναλλακτικές στρατηγικές. Η επιλογή της 

κατάλληλης στρατηγικής εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, από τη χρονική 

στιγμή στην οποία βρίσκεται η πορεία της επιχείρησης προς τη διεθνοποίηση και από 

πολλά άλλα ιδιο-χαρακτηριστικά της. (Porter, 1990). 
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Επίλογος 

 

Έπειτα από τα προαναφερθέντα αποτελέσματα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το 

πανέμορφο νησί των Κυκλάδων, η Σαντορίνη είναι αρκετά αξιόπιστο έτσι ώστε οι 

επιχειρηματίες να επενδύσουν χρήματα σε αυτό και να δημιουργήσουν κάποιο 

κατασκευαστικό έργο. Είδαμε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν λίγο με το χώμα της 

περιοχής γιατί στην ουσία  είναι η τέφρα του ηφαιστείου και αυτό δυσκολεύει λίγο τα 

πράγματα της δημιουργίας κτιρίων πάνω σε αυτό. Από την άλλη, το νησί είναι ένας 

δημοφιλής προορισμός που τον επισκέπτεται κάθε καλοκαίρι Έλληνες και ξένοι 

τουρίστες για να θαυμάσουν το νησί αλλά και να περάσουν ήσυχα και ήρεμα τις 

καλοκαιρινές τους διακοπές. Τέλος, το νησί είναι πολύ καλό και από θέμα κόσμου 

και από θέμα οικονομίας έτσι μπορούν οι επενδυτές άνετα να ξοδέψουν τα χρήματα 

τους σε κάτι δημιουργικό και σε κάτι που θα αποφέρει αρκετά χρήματα από την 

έλευση του κόσμου.  

Από την μεριά του επιχειρηματία, το νησί μπορεί να μην δημιουργεί αρκετά 

προβλήματα στις επενδύσεις των επιχειρηματιών και να είναι ένα ασφαλές μέρος για 

επενδύσεις αλλά δεν υπάρχουν πολλές επιλογές κατασκευαστικών έργων. Όπως 

αναλύσαμε και πάνω, οι δυο περιπτώσεις κατασκευαστικών έργων, η μια του 

εστιατορίου και η μια της ξενοδοχειακής μονάδας φαίνονται να είναι πολύ καλά 

επενδυτικά πλάνα. Από την άλλη, κάποιες άλλες επενδυτικές εναλλακτικές προτάσεις 

είναι η δημιουργία ενός κέντρου ψυχαγωγίας, ή η δημιουργία ενός κέντρου αλιείας ή 

και ακόμη ενός κέντρου ευεξίας και χαλάρωσης. Υπάρχουν λίγο περιορισμένες ιδέες 

σε αυτόν τον τομέα γιατί αρχικά μια επιχείρηση προϊόντων θα είναι δύσκολη στην 

μεταφορά πρώτων υλών (σε περίπτωση που δεν παράγει την πρώτη υλη το νησί), 

μετέπειτα αφού είπαμε ότι το χώμα δυσκολεύει λίγο τις κατασκευαστικές χρήσεις, το 

κτίριο που θα δημιουργηθεί δεν θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικά που 

επιβαρύνουν το όλο κλίμα της περιοχής.  

Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι αφού το νησί είναι κατάλληλο για επενδύσεις και 

μπορούν οι επιχειρηματίες να επενδύσουν τα χρήματα τους ανεξαρτήτως 

κατασκευαστικής χρήσης πρέπει να προσέξουν το νησί και να μην το εκμεταλλευτούν 
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στο έπακρο. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται γενικά με τα στοιχεία της φύσης γιατί με τον 

καιρό η φύση μπορεί να ανταποδώσει όλο αυτό το κακό που μπορεί να έχουμε 

προκαλέσει. 
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