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‘Τν Ζαγόξη είλαη γξαθή δύζθνιε, δελ πξνζθέξεηαη γηα εξκελείεο πξόρεηξεο. Γηα λα θαηαιάβεηο πξέπεη λα ην 

δεηο από πνιιέο κεξηέο. Χξεηάδεηαη λ’ αλεβείο ζηηο βνπλνθνξθέο ηνπ, λ’ αθήζεηο ην κάηη λα πιαλεζεί ζηελ 

άπια ηνπ νξίδνληα, θάπνπ ζ’ αγγίμεη θαη ηε γαιάδηα ζάιαζζα, γηα λα πξνζδηνξίζεηο έηζη ην γεσγξαθηθό ζηίγκα 

θαη ηα πεξηγξάκκαηα ηεο κνξθήο ηνπ, δηαθνξεηηθά θάζε θνξά πνπ αιιάδεηο ζθνπηά ζεώξεζεο. Να πεξπαηήζεηο 

ύζηεξα ζηνπο βαηνύο δξόκνπο θαη λα ζθαξθαιώζεηο ζ’ απόθξεκλεο πιαγηέο, λα γεπηείο ηηο θξπθέο ραξέο ηεο 

παξζέλαο θύζεο, ζπάληα απόιαπζε ζηελ επνρή καο. Να ζεξγηαλίζεηο ζηα έξεκα θαιληεξίκηα ησλ ρσξηώλ ηνπ, 

κε ζπληξνθηά ηηο κλήκεο ησλ αλζξώπσλ, γηα λα πηάζεηο ηνλ παικό κηαο επνρήο πνπ ράζεθε, ρσξίο ειπίδα 

επηζηξνθήο. Να θαηαδπζείο ζηα έγθαηα ηεο έγθαηα ηεο ηζηνξίαο γηα λ’ αλαζύξεηο απ’ εθεί ζεζαπξνύο 

αξίθλεηνπο – ηη ζνθία, ηη παηδεία, ηη κνξθέο πνιηηηζκνύ θαη θαλόλεο δσήο, αηνκηθήο θαη νκαδηθήο, κέλνπλ 

αθόκα εθεί, θαηαρσληαζκέλνη – θαη λ’ αθνπγθξαζηείο ηηο κπζηηθέο θιήζεηο ηεο γεο πνπ θξαηνύζε θνληά ηεο, ζε 

παιηνύο θαηξνύο ηνπο αλζξώπνπο δεκέλεο καδί ηεο σο ζάλαην, έηζη πνπ λα μεθηλνύλ από ηα πέξαηα ηνπ 

θόζκνπ γηα λ’ αλαπάςνπλ ην θνξκί ηνπο ζηελ αγθαιηά ηεο.’  
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Έχοντασ αντιλθφκεί ότι οι κοινωνικο-οικονομικζσ αλλαγζσ που ςυντελοφνται τισ 

τελευταίεσ δεκαετίεσ επιδροφν κακοριςτικά ςτθν ςταδιακι απϊλεια τθσ ςυλλογικισ 

μνιμθσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ του Ζαγορίου, κζςαμε ωσ ςτόχο τθν εκ νζου ενεργοποίθςθ 

του πλθκυςμοφ ςε ςχζςθ με το περιβάλλον προςφζροντασ εναλλακτικοφσ τρόπουσ 

τουριςτικισ ανάπτυξθσ και προϊκθςθσ. Με τθ διαρκι και ενεργό ςυμμετοχι τθσ τοπικισ 

κοινωνίασ ςτισ διαδικαςίεσ ερμθνείασ και αναπαράςταςθσ να αποτελεί βαςικό μασ 

μζλθμα, το Οικομουςείο Ζαγορίου αποςκοπεί ςτθ διαμόρφωςθ κατάλλθλων ςυνκθκϊν 

βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ το τόπου. 

Η οργάνωςθ του Οικομουςείου βαςίηεται ςτθ ςυμμετοχι κρατικϊν-τοπικϊν φορζων και 

κατοίκων τθσ περιοχισ. Έτςι ευαιςκθτοποιεί και ενεργοποιεί το κοινωνικό ςφνολο και 

πείκει τον κακζνα ότι πολφπλοκα ηθτοφμενα όπωσ θ διάςωςθ τθσ πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ και θ προςταςία του περιβάλλοντοσ μασ αφοροφν όλουσ. Άλλωςτε 

ςυλλογικι ταυτότθτα ςθμαίνει ςυςτθματικι ανάλυςθ και επεξεργαςία του παρελκόντοσ, 

ανάγνωςθ των αξιϊν που δθμιοφργθςαν άλλοι πριν από εμάσ αλλά και γνωριμία με το 

παρόν και τισ κοινωνικζσ δυνάμεισ που κα χτίςουν το μζλλον. 

Το Οικομουςείο Ζαγορίου ιδρφκθκε το φκινόπωρο του 2014. Είναι ζνασ φορζασ 

κοινωνικισ, πολιτιςτικισ και περιβαλλοντικισ δράςθσ που λειτουργεί με τθ μορφι 

Κοινωνικισ Συνεταιριςτικισ Επιχείρθςθσ. Αποτελεί ζνα μουςείο γεωγραφικά 

προςδιοριςμζνο και κοινωνικά προςανατολιςμζνο με κφριο ςτόχο τθ διατιρθςθ, μελζτθ 

και ανάδειξθ του Ζαγορίου ωσ τοπίου ςχεςιακϊν και δυναμικϊν διεργαςιϊν. 

Για τθν επίτευξθ των παραπάνω, ςχεδιάηονται και υλοποιοφνται ςε ςυνεργαςία ειδικϊν 

επιςτθμόνων και τοπικισ κοινότθτασ, προγράμματα καταγραφισ και τεκμθρίωςθσ τθσ 

κλθρονομιάσ του Ζαγορίου τα οποία αποςκοποφν ςτθν δθμιουργία εκκζςεων, εκδόςεων, 

εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων και προγραμμάτων προςζγγιςθσ κοινοφ. Ακόμα, 

επιδιϊκοντασ τθ δθμιουργία ποικιλίασ αναπαραςτάςεων των τοπικϊν ταυτοτιτων κα 

δοκεί ζμφαςθ ςτθ ςφγχρονθ καλλιτεχνικι δθμιουργία και ςτθ ςφνδεςι τθσ με τισ τοπικζσ 

δραςτθριότθτεσ και προϊόντα. 

Το Οικομουςείο είναι μια δομι που διαχειρίηεται τθν προςταςία και τθν αξιοποίθςθ τθσ 

φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ με ςτόχο τθν τοπικι ανάπτυξθ. Η βαςικι αρχι του 

Οικομουςείου ςυνίςταται ςτο ότι τα μνθμεία μιασ περιοχισ παραμζνουν «in situ» 

αντικατοπτρίηοντασ ηωντανζσ μαρτυρίεσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ εποχισ. Η επικοινωνία με 



τουσ επιςκζπτεσ περιλαμβάνει πτυχζσ τθσ κοινωνικισ ηωισ, των παραγωγικϊν 

διαδικαςιϊν, τθσ κοινωνικοοικονομικισ και τθσ φυςικισ ιςτορίασ του τόπου. Επομζνωσ το 

Οικομουςείο είναι «ηωντανό» ςτθ δράςθ του και «ανοιχτό» ςτον κόςμο. Παράλλθλα 

ερμθνεφει τθν πνευματικι, κοινωνικι και οικονομικι εξζλιξθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ, θ 

οποία είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με το φυςικό περιβάλλον και τισ επιδράςεισ του ςτον 

κακοριςμό τθσ ιδιαίτερθσ φυςιογνωμίασ του. Το πεδίο δράςθσ ενόσ Οικομουςείου μπορεί 

να επεκτείνεται ςε όλα τα κοινά αγακά του τόπου και του πλθκυςμοφ και να αςχολείται 

με ζνα πλικοσ αντικειμζνων: 

 Την πολιτιςτική ανάπτυξη: το Οικομουςείο είναι ζνασ χϊροσ μνιμθσ και 

ςυμμετζχει ςτθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ ταυτότθτασ. Μπορεί να οργανϊνει 

δραςτθριότθτεσ που βοθκοφν τθ μετάδοςθ των παραδόςεων και τθσ τεχνογνωςίασ 

ςτισ νεϊτερεσ γενιζσ.  

 Την κοινωνική ανάπτυξη: το Οικομουςείο μπορεί να προτείνει δραςτθριότθτεσ 

ζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ, για άτομα με κοινωνικζσ δυςκολίεσ, με ζργα όπωσ θ 

ςυντιρθςθ των μονοπατιϊν ι θ αναςτιλωςθ παραδοςιακϊν κτιρίων και μνθμείων.  

 Την προςταςία και ανάδειξη του περιβάλλοντοσ: δεδομζνου ότι το φυςικό 

περιβάλλον αποτελεί ςυγχρόνωσ ζναν πολφτιμο πόρο και ζνα ςυγκριτικό 

πλεονζκτθμα που μπορεί να βοθκιςει τθν τοπικι ανάπτυξθ, το Οικομουςείο 

οφείλει να εξαςφαλίηει τθν προςταςία και τθν ανάδειξι του. Μζςα ςε αυτό το 

πνεφμα οργανϊνοται θμερίδεσ και επιςτθμονικά ςυνζδρια, ςχεδιάηονται 

μονοπάτια ερμθνείασ του χϊρου, προωκοφνται τα φαρμακευτικά βότανα κτλ. 

 Τη δημογραφική ανάπτυξη: ςτθν Ευρϊπθ θ αξιοποίθςθ μιασ απομακρυςμζνθσ 

περιοχισ μζςω ενοσ Οικομουςείου ςυντζλεςε ςτθν ςυγκράτθςθ του πλθκυςμοφ 

που ιδθ υπιρχε αλλά και ςτθν προςζλκυςθ νζου. Πρόκειται για αςτοφσ που 

ςιμερα ζχουν όλο και περιςςότερεσ δυνατότθτεσ να εργαςκοφν ςτθν φπαικρο και 

αναηθτοφν μια ποιότθτα ηωισ. Το Οικομουςείο μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ 

τθσ ποιότθτασ ηωισ και να εκφράςει τθ δυναμικι τθσ περιοχισ. 

 Την οικονομική ανάπτυξη: είναι προφανζσ ότι ο τουριςμόσ μπορεί να παίξει 

μεγάλο ρόλο ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ. Το Οικομουςείο αποτελεί τθ ςφνκεςθ τθσ 

φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςυντελϊντασ ςτθ βελτίωςθ του τουριςτικοφ 

προϊόντοσ.  Ο πολιτιςτικόσ τουριςμόσ και ο γεωτουριςμόσ ωσ ιπιεσ μορφζσ 

τουριςτικισ ανάπτυξθσ, αποτελοφν τα πλζον ςφγχρονα μοντζλα βιϊςιμου 

κεματικοφ τουριςμοφ. 

 

 



Συνικωσ θ λειτουργία ενόσ Οικομουςείου αφορά δφο χϊρουσ: ενόσ μουςείου 

(ςτεγαςμζνου) που αφορά τθ φυςικι και ανκρϊπινθ ιςτορία τθσ περιοχισ και ενόσ 

δεφτερου (υπαίκριου), που περιλαμβάνει το ςφνολο των πολιτιςτικϊν και φυςικϊν 

μνθμείων τθσ. Οι επιςκζψιμεσ διαδρομζσ (ςτεγαςμζνεσ και υπαίκριεσ) με τθν κατάλλθλθ 

οργάνωςθ κα εξαςφαλίηουν τθ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ για τθν κατανόθςθ των πολιτιςτικϊν, 

φυςικϊν, κοινωνικϊν και οικονομικϊν αλλαγϊν του χϊρου ϊςτε να αναδειχκεί θ τοπικι 

ταυτότθτα του παρελκόντοσ και του παρόντοσ.  
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τισ 8 Μαΐου του 2014, ςτα Ιωάννινα, ςυςτάκθκε ο Αςτικόσ υνεταιριςμόσ Κοινωνικοφ 

κοποφ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, με τθν επωνυμία «ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 

ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΜΟΤΕΙΟ ΗΑΓΟΡΙΟΤ» 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4019/2011 «Κοινωνικι Οικονομία και Κοινωνικι 

Επιχειρθματικότθτα και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

Θ ςυνιςτϊμενθ Κοιν..Επ. είναι νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου, με περιοριςμζνθ 

ευκφνθ των μελϊν του με εμπορικι ιδιότθτα και κερδοςκοπικό χαρακτιρα.  

Ζδρα του ςυνεταιριςμοφ ορίςτθκε ο Διμοσ Ηαγορίου τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ 

Ιωαννίνων. 

Με απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του, ο ςυνεταιριςμόσ μπορεί, για τθν ανάπτυξθ 

των δραςτθριοτιτων του, να ιδρφει και να διατθρεί υποκαταςτιματα ι γραφεία 

οπουδιποτε. 

Σα μζλθ τθσ ΚΟΙΝ..ΕΠ: 

1) Κατερίνα Βαςιλειάδου, μακθματικόσ MCs ςτθν ανάλυςθ μεγεκϊν των μετακινοφμενων 

πλθκυςμϊν 

2) Κωνςταντίνα Γοφδα, οικονομολόγοσ με ειδίκευςθ ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ  

3) Γιϊργοσ Καραμπάσ, οικονομολόγοσ με MCs ςτθν Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα 

4) Κουτςοφκου Παναγιϊτα, αρχιτζκτονασ με MCs ςτθν ανάπτυξθ των υποβακμιςμζνων 

περιοχϊν 

5) Μαρία Σηόκα, μθχανικόσ Χθμείασ Τλικϊν με MCs Χθμεία και τεχνολογία Τλικϊν 

ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τθν ίδρυςθ Κοινωνικισ υνεταιριςτικισ Επιχείρθςθσ  

με ςκοπό του τθν επιδίωξθ του ςυλλογικοφ οφζλουσ και τθν εξυπθρζτθςθ γενικότερων 

κοινωνικϊν ςυμφερόντων.  

Ειδικότερα, ςκοπόσ του υνεταιριςμοφ είναι θ παραγωγι προϊόντων και θ παροχι 

υπθρεςιϊν για τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν τθσ ςυλλογικότθτασ (πολιτιςμόσ, 

περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευςθ, παροχζσ κοινισ ωφζλειασ, αξιοποίθςθ τοπικϊν 

προϊόντων, διατιρθςθ παραδοςιακϊν δραςτθριοτιτων και επαγγελμάτων κ.α.) που 

προάγουν το τοπικό και ςυλλογικό ςυμφζρον, τθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, τθν 

ενδυνάμωςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθν ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ ι περιφερειακισ 

ανάπτυξθσ. 



Για τθν ευόδωςθ των  ςκοπϊν του ο υνεταιριςμόσ μπορεί να αςκιςει οποιαςδιποτε 

μορφισ οικονομικι δραςτθριότθτα παραγωγικοφ, καταναλωτικοφ, εμπορικοφ, 

μεταφορικοφ, τουριςτικοφ, οικοδομικοφ, αναπτυξιακοφ, κοινωνικοφ, εκπαιδευτικοφ ι 

πολιτιςτικοφ χαρακτιρα.     

Για τθν ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων του ο υνεταιριςμόσ μπορεί να αναπτφςςει 

ςυνεργαςίεσ με φορείσ, ιδιϊτεσ, επιχειριςεισ κλπ. τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ. 

υγκεκριμζνα οι ςκοποί του υνεταιριςμοφ εξειδικεφονται ςτθν άςκθςθ των ακόλουκων 

δραςτθριοτιτων:    

1. Παροχι υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ και ενθμζρωςθσ ςχετικά με το περιβάλλον, τον 

πολιτιςμό και τθν κοινωνία του Ηαγορίου. 

2. Διοργάνωςθ ςεμιναρίων/ εργαςτθρίων και εκδθλϊςεων 

3. Εκδόςεισ 

4. υλλογι και διατιρθςθ αρχειακοφ υλικοφ 

5. Ψθφιοποίθςθ τεκμθρίων υλικισ και άυλθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 

6. Ανάπτυξθ ερευνθτικοφ ζργου, ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά και αναπτυξιακά 

προγράμματα 

7. Παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν βιϊςιμθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ ςε 

δθμόςιουσ φορείσ και ιδιϊτεσ 

8. Παραγωγι εποπτικοφ και ενθμερωτικοφ υλικοφ  

9. Προβολι και προϊκθςθ φυςικοφ/δομθμζνου και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ  

10. Παραγωγι και εμπορία τοπικϊν προϊόντων  

11. Παροχι υπθρεςιϊν φιλοξενίασ και εςτίαςθσ 

 

Οι ςκοποί και θ λειτουργία του υνεταιριςμοφ διζπονται από τισ ακόλουκεσ βαςικζσ 

αρχζσ: 

α) τθν προαγωγι τθσ κοινωνικισ ωφζλειασ μζςω τθσ παραγωγισ αγακϊν ι τθσ παροχισ 

υπθρεςιϊν ςυλλογικοφ και κοινωνικοφ χαρακτιρα, 

β) τθν πρόταξθ του άτομου και τθσ εργαςίασ ζναντι του κεφαλαίου 

γ) τθ χρθςιμοποίθςθ των κερδϊν του για τθν ανάπτυξθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθν 

διεφρυνςθ των εργαςιϊν του 

δ) τθν προϊκθςθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ 

ε) τθν αρχι τθσ ιςότθτασ 

η) τθν αρχι τθσ αλλθλεγγφθσ 



ΥΠΟΧΡΕΩΕΙ ΜΕΛΩΝ 

1. Σα μζλθ του υνεταιριςμοφ ζχουν τισ ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ: 

α) Να ςυμμετζχουν ςτισ δραςτθριότθτεσ και να ςυνεργάηονται ςτθ λειτουργία του 

υνεταιριςμοφ και να απζχουν από ενζργειεσ που βλάπτουν τα ςυμφζροντά του.  

β) Να τθροφν τισ διατάξεισ του Καταςτατικοφ του υνεταιριςμοφ, να ακολουκοφν τισ 

αποφάςεισ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ και τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ και να προςτατεφουν τα 

ςυμφζροντά του. 

2. Σα μζλθ ευκφνονται για τα χρζθ του υνεταιριςμοφ ζναντι των τρίτων, ο κακζνασ εισ 

ολόκλθρον και μζχρι του ποςοφ τθσ ςυνεταιριςτικισ του μερίδασ. 

3. Κάκε νζο μζλοσ υποχρεοφται να καταβάλει εκτόσ από το ποςό τθσ μερίδασ του και 

ειςφορά ανάλογθ προσ τθν κακαρι περιουςία του ςυνεταιριςμοφ, όπωσ αυτι προκφπτει 

από τον ιςολογιςμό τθσ τελευταίασ χριςθσ. Θ ειςφορά αυτι φζρεται ςε ειδικό 

αποκεματικό.  

4. Σα μζλθ του υνεταιριςμοφ, μετά από ςχετικι απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, 
υποχρεοφνται να καταβάλλουν τθν αναλογία τουσ ςτο χρθματικό ποςό που τυχόν 
απαιτείται για τθν κάλυψθ ηθμιϊν του υνεταιριςμοφ. 

Θ διάρκεια του υνεταιριςμοφ είναι απεριόριςτθ. 

Η αγορά ςτθν οποία απευκφνεται θ επιχείρθςθ ΟΙΚΟΜΟΤΕΙΟ ΗΑΓΟΡΙΟΤ είναι κυρίωσ ο 

εναλλακτικόσ τουριςμόσ. 

Θ μαηικότθτα ςτον τουριςμό εξακολουκεί να υπάρχει, αλλά με τθν ζννοια πλζον τθσ 

μετακίνθςθσ μεγάλου αρικμοφ τουριςτϊν ςε ειδικζσ μορφζσ αποδράςεων. Σα τελευταία 

χρόνια, οι επιςκζπτεσ ενδιαφζρονται όχι μόνο για τθν επίςκεψθ αλλά και για τθν 

ανακάλυψθ, τθν εμπειρία, τθ ςυμμετοχι και τθ γνϊςθ ειδικότερων ςτοιχείων που 

εμπλζκονται ςτο κομμάτι τθσ ιςτορίασ και τθσ κακθμερινότθτασ του προοριςμοφ.  

Ο εναλλακτικός τουρισμός ςε αντίκεςθ με τον μαηικό τουριςμό απευκφνεται ςε 

μεμονωμζνεσ ομάδεσ ατόμων με διάφορα ενδιαφζροντα όπωσ, τθ φφςθ, τον πολιτιςμό, 

τθ κρθςκεία, τθν παράδοςθ. τισ μζρεσ μασ, όλο και περιςςότεροι τουρίςτεσ επιλζγουν 

μια εναλλακτικι μορφι τουριςμοφ κζλοντασ να αποκτιςουν νζεσ εμπειρίεσ και να 

διαςκεδάςουν. 

Σθν εταιρία χαρακτθρίηει θ διεπιςτθμονικότθτα των μελϊν τθσ με παρονομαςτι τθν 

ολιςτικι προςζγγιςθ του εγχειριματοσ τθσ δθμιουργίασ ενόσ ΟΙΚΟΜΟΤΕΙΟΤ που απαιτεί 

καινοτόμεσ και αειφόρεσ δράςεισ βαςιηόμενεσ ςτθ εξωςτρζφεια.  



 

                                                                                                                                                                                     

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ                                                                                                                     

 
 

 

 

 Σο Οικομουςείο ςτοχεφει ςτο να καλφψει τισ ανάγκεσ μιασ απαιτθτικισ αγοράσ που 

αναηθτά εναλλακτικζσ μορφζσ βιωματικοφ τουριςμοφ (active touring), που αποτελεί μία 

νζα προςζγγιςθ ςτον τουριςμό, κοινϊσ εναλλακτικόσ τουριςμόσ. Διότι οι εναλλακτικζσ 

μορφζσ τουριςμοφ κεωρείται ότι κα ςυμβάλουν κετικά ςτθν επίτευξθ των βαςικϊν 

ςτόχων τθσ επιχείρθςισ μασ. Πιο ςυγκεκριμζνα οι επιςκζπτεσ μασ εξερευνοφν και 

ανακαλφπτουν μζςα από βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ, τισ ομορφιζσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ 

τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Ηαγορίου. 

Ανάλογα με τα κίνθτρά τουσ, τουσ διακρίνουμε ςε τζςςερισ μεγάλεσ κατθγορίεσ: 

1. Πολιτιςτικόσ τουριςμόσ 
 

Ο πολιτιςτικόσ τουριςμόσ είναι ο τουριςμόσ που γίνεται για πολιτιςτικοφσ λόγουσ. 

Δθλαδι, ζχει ςαν κφριο τουριςτικό προϊόν τθν επαφι, γνωριμία, γνϊςθ και απόλαυςθ του 

πολιτιςμοφ των τουριςτικϊν προοριςμϊν και των διαφόρων πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων 

και δραςτθριοτιτων. Αυτι θ μορφι τουριςμοφ περιλαμβάνει επιςκζψεισ ςε μουςεία, 

ιςτορικά μνθμεία, παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, μοναςτιρια, αξιοκαφμαςτεσ φυςικζσ 

περιοχζσ, κτίρια με ιδιαίτερθ αρχιτεκτονικι κακϊσ επίςθσ ςυμμετοχι ςε παραδοςιακοφσ 

χοροφσ και τραγοφδια (πανθγφρια), εκδρομζσ και τζλοσ δοκιμι τοπικϊν παραδοςιακϊν 

προϊόντων. 

 Αναλυτικότερα ςτθν περιοχι του Ηαγορίου αναπτφχκθκε μια ιδιόμορφθ 

αρχιτεκτονικι, που βαςίηεται ςτθν αφκονία τθσ πζτρασ και του ξφλου όπου θ 

αρχιτεκτονικι του αυτι είναι ζνα ωραίο παράδειγμα μίμθςθσ τθσ φφςθσ από τον 

άνκρωπο. Επιπλζον επιςκζψεισ ςε μουςεία όπωσ για παράδειγμα το λαογραφικό μουςείο 

κιπων, το μουςείο χλωρίδασ και πανίδασ Λαηαρίδθ και το μουςείο παραδοςιακϊν 

επαγγελμάτων Ελαφοτόπου. Επίςθσ, λόγω του ότι είναι μια ορεινι περιοχι είναι φυςικό 

ότι θ κτθνοτροφία είναι αναπτυγμζνθ. Σα γαλακτοκομικά λοιπόν είναι ανάμεςα ςτα 

προϊόντα που παράγει αυτόσ ο τόποσ. Εκτόσ όμωσ από τθ φζτα, το γιαοφρτι και το φρζςκο 

βοφτυρο κα βρει κανείσ ςπιτικά γλφκα του κουταλιοφ, μαρμελάδεσ και λικζρ φτιαγμζνα 

από τουσ καρποφσ των δζντρων που φφονται ςτα γφρω δάςθ. Γνωςτό επίςθσ τοπικό 

προϊόν είναι και ο τραχανάσ αλλά και οι παςίγνωςτεσ Ηαγορίςιεσ πίτεσ (αλευρόπιτα, 

τυρόπιτα, κρεατόπιτα). Ακόμα ςτα βουνά που περιτριγυρίηουν το Διμο φυτρϊνουν κάκε 

είδουσ βότανα με τα πιο γνωςτά το τςάι του βουνοφ και τθ ρίγανθ όπου κα ζχει τθν 



δυνατότθτα ο επιςκζπτθσ να βρει και να δοκιμάςει, ςε όλα αυτά προςτίκενται τα 

αλθςμόνθτα παραδοςιακά πανθγφρια των χωριϊν, γεμάτα με χοροφσ και τραγοφδια από 

τουσ λαϊκοφσ οργανοπαίκτεσ τθσ περιοχισ. 

 

2. Επαγγελματικόσ τουριςμόσ 

Ο επαγγελματικόσ τουριςμόσ διακρίνεται ςε τζςςερισ μορφζσ: 

Α) υνεδριακόσ τουριςμόσ: αποτελεί τθν κυριότερθ μορφι του επαγγελματικοφ 
τουριςμοφ και είναι ο τουριςμόσ που γίνεται κατά τθ διάρκεια ενόσ ςυνεδρίου, ςτο οποίο 
οι ςφνεδροι, που ζχουν επαγγελματικι ιδιότθτα, ενθμερϊνονται, ςυηθτοφν και παίρνουν 
αποφάςεισ για ςθμαντικά και κοινοφ ενδιαφζροντοσ κζματα, αλλά ςτον εκτόσ του 
ςυνεδρίου χρόνο (ςτο περικϊριο του ςυνεδρίου ι ςε προγραμματιςμζνο ςκόπιμα, πριν, 
ενδιάμεςα και μετά, το ςυνζδριο χρόνο) ζχουν τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ. 
Β) Εκπαιδευτικόσ τουριςμόσ: Ο τουριςμόσ εκμάκθςθσ και εκπαίδευςθσ είναι μια μορφι 

εναλλακτικοφ τουριςμοφ που ζχει ςαν κφριο ςκοπό τθ απόκτθςθ ειδικϊν γνϊςεων ι τθν 

επιμόρφωςθ ςε κζματα ειδικοφ ενδιαφζροντοσ παράλλθλα και ςε ςυνδυαςμό με τθν 

ψυχαγωγία και τθν αναψυχι. Αφορά τθ ςυμμετοχι τουριςτϊν ςε εκπαιδευτικά 

προγράμματα και ςε εργαςτιρια ειδικϊν ενδιαφερόντων όπωσ οι χειροτεχνίεσ και οι 

παραδοςιακζσ τζχνεσ. 

Γ) Εκθεςιακόσ Σουριςμόσ: Περίπτωςθ εκκεςιακοφ τουριςμοφ υπάρχει και για τουσ 
εκκζτεσ και τουσ ςυνοδοφσ τουσ, για τουσ οργανωτζσ των εκκζςεων και για το βοθκθτικό 
προςωπικό όπου μετακινοφνται από τον τόπο τθσ διαμονισ τουσ για να μεταβοφν ςτο 
Οικομουςείο Ηαγορίου και ςτα περικϊρια τθσ ζκκεςθσ, ζχουν επίςθσ τουριςτικζσ 
δραςτθριότθτεσ. 
Δ) Ερευνητικόσ τουριςμόσ: Περιλαμβάνει τουσ τουρίςτεσ που επιςκζπτονται τθν περιοχι 
ςτα πλαίςια ερευνθτικϊν εργαςιϊν που αφοροφν κυρίωσ το περιβάλλον. Όςο αναφορά 
τθν περιοχι του Ηαγορίου βρίςκεται ςτο ςθμείο ςυνάντθςθσ του νότιου ξθροφ κλίματοσ 
τθσ λεκάνθσ τθσ Μεςογείου και του βόρειου υγροφ κλίματοσ τθσ κεντρικισ Ευρϊπθσ, 
πράγμα που ςθμαίνει ότι εκεί ςυναντικθκαν και διαςταυρϊκθκαν είδθ τθσ 
κεντροευρωπαϊκισ ψυχρόβιασ χλωρίδασ και πανίδασ με είδθ τθσ μεςογειακισ κερμόβιασ 
χλωρίδασ και πανίδασ. Σα νζα είδθ που προζκυψαν βρικαν και τισ απαραίτθτεσ ςυνκικεσ 
ϊςτε να διατθρθκοφν. Ζτςι, θ περιοχι παρουςιάηει μεγάλο επιςτθμονικό ενδιαφζρον για 
τουσ φυςιοδίφεσ: βρίςκουν να μελετιςουν διάφορα ςπάνια ζντομα και ερπετά, ζνα 
μοναδικό είδοσ ςκαραβαίου, δυςεφρετα είδθ ορχιδζασ, φαρμακευτικά φυτά (βότανα και 
αρωματικά φυτά) που ςπανίηουν όλο και περιςςότερο. Θ ευρφτερθ περιοχι φιλοξενεί 
πάνω από 50 είδθ δαςικϊν δζντρων και κάμνων όπωσ επίςθσ γνωςτά και άγνωςτα 
μανιτάρια, δθλθτθριϊδθ και φαγϊςιμα. 
 

 



3. Θρηςκευτικόσ τουριςμόσ: 

Ο κρθςκευτικόσ τουριςμόσ είναι μια μορφι τουριςμοφ, που αφορά μια κατθγορία 

ατόμων που επιςκζπτονται κρθςκευτικά μνθμεία και εκκλθςίεσ που βρίςκονται ςτθν 

περιοχι μασ είτε για λόγουσ λατρείασ είτε για να πάρουν μζροσ ςε κάποιεσ κρθςκευτικζσ 

εκδθλϊςεισ. ε κάκε χωριό ι μικρό οικιςμό, ακόμθ και ςε απομονωμζνεσ πλαγιζσ ι δάςθ, 

κα ςυναντιςετε πολλζσ εκκλθςίεσ ι εκκλθςάκια και αρκετά ενεργά ι εγκαταλελειμμζνα 

μοναςτιρια, που όλα αξίηουν τθν προςοχι ςασ. Για παράδειγμα μπορεί κάποιοσ να 

επιςκεφκεί τθ μονι Αγίασ Ευαγγελίςτριασ ςτα Άνω Πεδινά, είτε τθ μονι Αγίασ 

Παραςκευισ ςτο Μονοδζνδρι, κ.α. 

 
4. Αθλητικόσ τουριςμόσ 
 

Είναι ο τουριςμόσ που απευκφνεται αποκλειςτικά ςε ανκρϊπουσ που ζχουν ςκοπό 
να επιδοκοφν ςε καλοκαιρινά ι χειμερινά ακλθτικά ςπορ. Σα Ζαγοροχώρια 
προςφζρονται για πολλζσ δραςτθριότθτεσ, μερικζσ από αυτζσ που μπορείτε να κάνετε 
είναι πεηοπορία, ορειβαςία, rafting, ποδιλατο βουνοφ, ψάρεμα, κυνιγι, τοξοβολία, 
ιππαςία, αιρωπτεριςμό, αναρρίχθςθ κ.α. Ο Βοϊδομάτθσ και ο Αϊοσ ποταμόσ είναι ιδανικοί 
για τουσ λάτρεισ του rafting και του καγιάκ. χετικά με τθν ορειβαςία, υπάρχουν πολλζσ 
διαφορετικζσ αναβάςεισ με διαφορετικοφσ βακμοφσ δυςκολίασ, άλλεσ για ζμπειρουσ 
ορειβάτεσ και όχι μόνο. Μερικζσ από αυτζσ τισ διαδρομζσ ξεκινοφν από το χωριό Άςτρακα 
του Ηαγορίου, τθν Γκαμιλα, κακϊσ και από τθν τοποκεςία Σςοφκα Ρόςςα. Επιπλζον, ςτο 
Ηαγόρι υπάρχουν 31 ςθματοδοτθμζνα μονοπάτια από το πρόγραμμα “LIFE – Ηαγόρι”, και 
κίτρινεσ πινακίδεσ που ενϊνουν τα χωριά μεταξφ τουσ και ςασ οδθγοφν ςε όλα τα 
αξιοκζατα τθσ περιοχισ. Κάποιεσ από τισ πιο όμορφεσ διαδρομζσ για πεηοπορία είναι θ 
κάλα του Βραδζτου, θ ανάβαςθ ςτθν Σφμφθ και το Φαράγγι του Βίκου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Προφίλ Σουρίςτα 
 

Πολφ ςθμαντικό είναι να προςπακιςουμε να δοφμε ποιοσ είναι τελικά ο επιςκζπτθσ. 
Πρζπει να είναι πολυταξιδεμζνοσ, με ιδιαίτερεσ ανθςυχίεσ, να αποφεφγει τα οργανωμζνα 
πακζτα τουριςμοφ και να επιδιϊκει διακοπζσ με περιςςότερο νόθμα και ςυνικωσ ανικει 
ςε περιβαλλοντικι οργάνωςθ ι άλλθ κοινωνικι ομάδα υγκεκριμζνα το κοινωνικό, 
θλικιακό, οικονομικό και μορφωτικό προφίλ του είναι: 

Ηλικία: 

Μζςοσ όροσ 35-45 ετϊν, παρόλο που οι θλικίεσ διαφοροποιοφνται ανάλογα με τισ 

δραςτθριότθτεσ και το κόςτοσ του ταξιδιοφ. 

Φφλλο: 

50% γυναίκεσ -50% άντρεσ ,ζντονθ διαφοροποίθςθ παρουςιάηεται ανάλογα με τθ 

δραςτθριότθτα 

Εκπαίδευςη:  

Σο 82% είναι ανϊτερου μορφωτικοφ επιπζδου. 

Οικογενειακι κατάςταςθ:  

Δεν παρατθροφνται μεγάλεσ διαφορζσ ανάμεςα ςτουσ κλαςικοφσ τουρίςτεσ και ςτουσ 

εναλλακτικοφσ τουρίςτεσ. 

Σφνθεςη ταξιδιωτών:  

Προτιμοφν να ταξιδεφουν ςε ηευγάρια το 60%, το 15% προτιμά να ταξιδεφει με τισ 

οικογζνειζσ τουσ και το 13% προτιμάει μόνοι τουσ. 

Διάρκεια ταξιδιοφ :  

Θ πλειοψθφία των ζμπειρων τουριςτϊν απάντθςε ότι θ ιδανικότερθ διάρκεια ταξιδιοφ 

είναι 8-14 μζρεσ. 

Κόςτοσ ταξιδιοφ:  

Σο ςφνολο των επιςκεπτϊν είναι διατεκειμζνο να πλθρϊςει παραπάνω από ότι οι 

κλαςικοί τουρίςτεσ. 

Κίνητρα για το επόμενο ταξίδι:  

Να απολαφςουν και να ζρκουν ςε επαφι με τθ φφςθ αποκτϊντασ νζεσ εμπειρίεσ . 

 



   ΜΕΓΕΘΟ ΣΗ ΑΓΟΡΑ 

Παρακάτω ακολουκεί το διάγραμμα όπου ςφμφωνα με το  υνδζςμου Ελλθνικϊν 

Σουριςτικϊν Επιχειριςεων παρουςιάηεται ο αρικμόσ των τουριςτϊν που επιςκζπτονται 

τθν χϊρα μασ κακϊσ και τθν πορεία των αφίξεων των ξζνων τουριςτϊν. Παρατθρείται ότι 

από το 2005 ζωσ το 2015 υπάρχει ανοδικι πορεία των αφίξεων  με ςθμαντικι αφξθςθ το 

2015. 

 

 

 

Θ Ιπειροσ, αν και πιο απομονωμζνθ τουριςτικά, με τα ςτοιχεία να τθν κακιςτοφν τθν πιο 

φτωχι περιφζρεια ςτθν Ελλάδα, διακζτει πλοφτο ςε φυςικό κάλλοσ, πολιτιςτικι 

κλθρονομιά, τοπικι κουηίνα και πρωτογενι παραγωγι. Με αυτά τα «όπλα» φιλοδοξεί να 

τοποκετθκεί ςτον τουριςτικό ςτίβο, ςυνκζτοντασ ζνα προϊόν που κα προςελκφει 

επιςκζπτεσ όλεσ τισ εποχζσ του χρόνου.  

Θ περιοχι του Ηαγορίου ζχει εξελιχκεί ςε πόλο ζλξθσ τόςο ξζνου όςο και εγχϊριου 

τουριςμοφ. Περίπου 300.000 τουρίςτεσ επιςκζπτονται τθν περιοχι. Εξαιτίασ τθσ  

πολιτιςτικισ και πολιτιςμικισ παράδοςθσ, όπωσ επίςθσ και τα πολλά φυςικά κάλλθ και τθ 

γεωμορφολογία τθσ περιοχισ, τθν κάνουν ιδανικό μζροσ για τθ δθμιουργία τθσ 

επιχείρθςισ μασ. Προςφζρεται για πολλά είδθ εναλλακτικοφ τουριςμοφ, όπωσ ο 

περιπατθτικόσ, ο ορειβατικόσ μουςειακόσ, ο ςυνεδριακόσ(για επιςτθμονικά ςυνζδρια), 

όπωσ επίςθσ και για extreme sports (καγιάκ, rafting, αλεξίπτωτο πλαγιάσ, κλπ). 

 

   ΚΟΜΜΑΣΙ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΠΟΤ ΣΟΧΕΤΟΤΝ 

- Αφξθςθ του θμεδαποφ τουριςμοφ (για πολιτιςτικό-κρθςκευτικό τουριςμό, τουριςμό 

περιπζτειασ, χειμερινό, φυςιολατρικό). Λδιαίτερθ ζμφαςθ πρζπει να δοκεί ςε τουριςμό 

προερχόμενο από τθ Κες/νίκθ και τα άλλα αςτικά κζντρα τθσ Β. Ελλάδοσ, τουριςμό από 

τα αςτικά κζντρα τθσ Κεςςαλίασ, τουριςμό από τθν Ακινα, Πάτρα. 



- Διατιρθςθ και αφξθςθ των τουριςτϊν από τισ χϊρεσ: Γερμανία, Γαλλία, Λταλία, Αγγλία, 

Ολλανδία & Λςραιλ (για πολιτιςτικό τουριςμό, τουριςμό περιπζτειασ, ορεινό-οικολογικό, 

φυςιολατρικό τουριςμό). 

- Προςζλκυςθ τουριςτϊν εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ-επιλεκτικοφ τουριςμοφ 

ειδικϊν ενδιαφερόντων (Λταλοί-Αυςτριακοί -Γερμανοί-Ελβετοί-Ολλανδοί προτιμοφν τον 

τουριςμό περιπζτειασ), (Γερμανοί, Αυςτριακοί, Γάλλοι, Αγγλοι, Ολλανδοί, Λςραθλινοί 

προτιμοφν τον φυςιολατρικό, ορεινό τουριςμό). Οι Ολλανδοί ιδθ δείχνουν μία ιδιαίτερθ 

προτίμθςθ ςτθν περιοχι του Ηαγορίου. 

- Προςζλκυςθ ςυνεδριακοφ τουριςμοφ τόςο από τθν Ελλάδα όςο και από το εξωτερικό 

και κυρίωσ από τθν Ευρϊπθ 

- Προςζλκυςθ εταιριϊν για ανάπτυξθ τουριςμοφ κινιτρων και αντίςτοιχα προϊκθςθ του 

ςυνεδριακοφ τουριςμοφ για τα ςτελζχθ τουσ, κυρίωσ από τισ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, αλλά και 

από τθν Ελλάδα. 

- Προςζλκυςθ ειδικϊν ομάδων τουριςμοφ που ενδιαφζρονται για ζρευνεσ (βοτανολογίασ-

εντομολογίασ και αρχιτεκτονικι τθσ περιοχισ), κυρίωσ από τθν Ευρϊπθ και τθν Αμερικι-

Καναδά. 

- Προςζλκυςθ περιςςότερου Λςραθλινοφ ςτοιχείου (για πολιτιςτικό-κρθςκευτικό 

τουριςμό). Οι Λςραθλινοί αναηθτοφν το Εβραϊκό ςτοιχείο που υπάρχει ςτα Γιάννενα (θ 

πόλθ ιταν θ δεφτερθ Εβραϊκι παροικία ςτθν Ελλάδα, υπάρχει μάλιςτα και ςυναγωγι). 

- Προςζλκυςθ φοιτθτϊν του εξωτερικοφ με προγράμματα ανταλλαγϊν με το 

Πανεπιςτιμιο Λωαννίνων, κυρίωσ από Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. 

- Προςζλκυςθ τουριςμοφ τρίτθσ θλικίασ (για πολιτιςτικό-κρθςκευτικό τουριςμό), κυρίωσ 

από τθν Ελλάδα και λιγότερο από το εξωτερικό. 

- Προςζλκυςθ μακθτϊν μζςω ςχολικϊν εκδρομϊν. 

- Προςζλκυςθ τουριςμοφ από ΘΠΑ, αφοφ υπάρχει κάποια ξενοδοχειακι υποδομι για 

τουσ τουρίςτεσ αυτοφσ που απαιτοφν υψθλζσ προδιαγραφζσ. Για τον λόγο αυτό άλλωςτε 

καταςκευάηονται και καινοφριεσ μονάδεσ αμερικανικϊν προδιαγραφϊν ιδιαίτερα ςτθν 

περιοχι του Ηαγορίου που κα μποροφν να φιλοξενιςουν τουριςμό απαιτιςεων. 



 

                                                                                                                                                                                     

 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                                            

 
 

 

 
Η επιτυχία των οικομουςείων ςτθ Γαλλία παρατθρείται με ενδιαφζρον και ςε άλλα 

μζρθ τθσ Ευρϊπθσ ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1970 και ςτισ αρχζσ του 1980. Ωςτόςο, θ 

φιλοςοφία και θ ορολογία των οικομουςείων φαίνεται να προςλαμβάνεται με 

διαφορετικό τρόπο από τισ διάφορεσ ευρωπαϊκζσ πόλεισ. Οι ςκανδιναβικζσ χϊρεσ, θ 

Πορτογαλία και οι γαλλόφωνεσ περιοχζσ του Βελγίου δείχνουν ζνα ειλικρινζσ ενδιαφζρον 

για τον ιδιαίτερο αυτό τφπο μουςείων. Κατά τθ δεκαετία του 1990 ο αρικμόσ των 

οικομουςείων αυξάνεται ςτθν Ευρϊπθ, ιδιαιτζρωσ ςτθν Ιταλία και ςτθν Ιςπανία με 

αξιοςθμείωτο ρυκμό. Με αφετθρία τθ Γαλλία, λοιπόν, το οικομουςείο ακολουκεί δφο εκ  

διαμζτρου αντίκετεσ διαδρομζσ τόςο γεωγραφικά όςο και εννοιολογικά, μια προσ τθ 

Δφςθ και μια προσ τθν Ανατολι. Σα πολιτιςμικά και γεωγραφικά χαρακτθριςτικά του κάκε 

τόπου, αλλά και οι πολιτικζσ που εφαρμόηονται διαφοροποιοφν ςε πολφ μεγάλο βακμό το 

τελικό αποτζλεςμα.  

Όςον αφορά το πρϊτο οικομουςείο τθσ χϊρασ μασ, κεωρείται ο λιμναίοσ οικιςμόσ 

Διςπθλίου, ο οποίοσ βρίςκεται ςε ζνα μικρό παραλίμνιο χωριό τθσ Καςτοριάσ ςτθν 

περιοχι Νθςί. τθν ουςία πρόκειται για μια ςφγχρονθ αναπαράςταςθ ςε πραγματικζσ 

διαςτάςεισ του Νεολικικοφ Λιμναίου Οικιςμοφ, ενϊ τθ διαχείριςι του ζχουν αναλάβει θ 

επιςτθμονικι ομάδα από το Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ 

Ωςτόςο, τα τελευταία χρόνια, και ςε ςυγχρονιςμό με τισ διεκνείσ εξελίξεισ, θ ζννοια 

του οικομουςείου ςτθν Ελλάδα, δείχνει να ζχει απομακρυνκεί από τα ςτενά όρια τθσ 

γραμμικισ αφιγθςθσ που υπαγορεφει ζνα υπαίκριο μουςείο, προςεγγίηοντασ κατά πολφ 

τθν φιλοςοφία των οικομουςείων του εξωτερικοφ. Αντιπροςωπευτικά παραδείγματα 

αυτισ τθσ ςτροφισ, αποτελοφν το «Οικομουςείο Κουριτια Οδόσ», ςτο Ρζκυμνο, το 

«Ecomuseum of Rhodes» και το «Vjosa/Aoos River Ecomuseum», ενϊ κακοριςτικόσ 

παράγοντασ ςτθ δθμιουργία τουσ, κεωρείται θ φπαρξθ Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων, τόςο 

με πολιτιςτικό όςο και με περιβαλλοντικό προςανατολιςμό, τα οποία αποτελοφν τθ 

βαςικι, αν όχι τθ μόνθ, πθγι χρθματοδότθςθσ αυτϊν των πρωτοβουλιϊν.  

υνολικά, και οι τρείσ αυτζσ περιπτϊςεισ που μελετικθκαν, αφοροφν ςε 

πρωτοβουλίεσ ιδιωτϊν ι/και οργανϊςεων, χρθματοδοτοφμενεσ κατά το μεγαλφτερο 

μζροσ τουσ από ευρωπαϊκά προγράμματα, προςανατολιςμζνα ςτθν περιφερειακι 

ανάπτυξθ και τον τουριςμό. Καλφτερθ εφαρμογι του παραδείγματοσ, παρατθρείται ςτθν 

περίπτωςθ του ποταμοφ Αϊου, ςε αντίκεςθ με το παράδειγμα τθσ Ρόδου ι αυτό του 



Ρζκυμνου, γεγονόσ το οποίο οδθγεί ςτθν υπόκεςθ ότι τόςο θ κατάςταςθ τθσ τοπικισ 

οικονομίασ όςο και θ εναςχόλθςθ των κατοίκων τουσ με τον τουριςμό, μποροφν να 

κεωρθκοφν ςθμαντικοί παράγοντεσ ςτθν επιτυχία ι μθ, ενόσ τζτοιου εγχειριματοσ. 

ε αυτό το πλαίςιο, θ περίπτωςθ του οικομουςείου του ποταμοφ Αϊου, κεωρικθκε 

αντιπροςωπευτικό παράδειγμα τθσ εφαρμογισ τθσ ζννοιασ οικομουςείο ςτθν Ελλάδα 

παρόλα αυτά δεν ζχει υλοποιθκεί λόγω του ότι το οικομουςείο αυτό δεν ζχει λάβει ακόμθ 

νομικι μορφι ϊςτε να του επιτρζπει να λειτουργεί ανεξάρτθτα των διαχειριςτϊν ζργου. 

Σο οικομουςείο του Ζαγορίου όμωσ χρθςιμοποίθςε τθν ιδζα του ωσ βάςθ για τθν 

δθμιουργία τθσ Κοινωνικισ υνεταιριςτικισ Επιχείρθςθσ.  

τόχοσ του είναι θ ανάδειξθ, προβολι και προςταςία τθσ πολιτιςτικισ και οικολογικισ 

κλθρονομιάσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι, μζςα από μια διαδραςτικι αφιγθςθ τθσ 

διαχρονικισ ςχζςθσ των ανκρϊπων με το φυςικό τουσ περιβάλλον, ςτθρίηοντασ 

παράλλθλα τθν αειφόρο ανάπτυξθ τθσ περιοχισ. Ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςε αυτό το 

ςθμείο, φαίνεται να αποκτά θ άμεςθ ανταπόκριςθ και ο ενκουςιαςμόσ τθσ τοπικισ 

κοινότθτασ, θ οποία ςυνεπιρε ακόμθ και τουσ πιο ςκεπτικοφσ. υμπεραςματικά, κα 

πρζπει να τονιςκεί ότι θ αυξθτικι αυτι τάςθ που παρατθρείται διεκνϊσ ςτθ δθμιουργία 

νζων οικομουςείων, προκφπτει και από τθν χρθματοδότθςθ που αυτά λαμβάνουν ςτο 

πλαίςιο ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων. Η ζλλειψθ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, το μθ 

εξειδικευμζνο προςωπικό ςτθ πορεία λειτουργίασ του και θ περιοριςμζνθ διάχυςθ τθσ 

φιλοςοφίασ του οικομουςείου, ςε ςυνδυαςμό με ελλιπείσ πόρουσ, κεωροφνται βαςικοί 

παράγοντεσ που κακιςτοφν τισ περιςςότερεσ φορζσ μθ βιϊςιμεσ αντίςτοιχεσ δράςεισ, 

τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και διεκνϊσ. 



 

                                                                                                                                                                                     

 ΠΩΛΗΕΙ ΚΑΙ MARKETING                                                                          

 

 
Εφοδιαςτική αλυςίδα 
 
Θ εφοδιαςτικι αλυςίδα περιλαμβάνει όλεσ τισ διαδικαςίεσ και τουσ ανκρϊπουσ που 
ςυμμετζχουν ι ζχουν ςχζςθ με τον οικοτουριςμό. Συγκεκριμζνα, αποτελείται από: 
 

 τα ξενοδοχεία περιοχισ με τα οποία κα ςυνεργαηόμαςτε με ςκοπό να παίρνουμε τουσ 
τουρίςτεσ και να τουσ ξεναγοφμε  

 το εξειδικευμζνο προςωπικό το οποίο κα ςυνοδεφει και κα ξεναγεί τουσ τουρίςτεσ ςτισ 
διάφορεσ διαδρομζσ που κα παρζχει το Οικομουςείο  

 το προςωπικό του γραφείου το οποίο κα μπορεί να εξυπθρετεί Ζλλθνεσ και ξζνουσ 
τουρίςτεσ  

 οι τουρίςτεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να αποφαςίηουν πριν να ζρκουν ςτο Ηαγόρι ποιο 
πακζτο επικυμοφν και αυτό κα γίνεται μζςω τθσ ιςτοςελίδασ που κα διακζτουμε  

 όςοι τουρίςτεσ βρίςκονται ιδθ ςτθ περιοχι κα ζχουν τθ δυνατότθτα να επιςκζπτονται 
το Οικομουςείο  και να ενθμερϊνονται για τισ υπθρεςίεσ που κα παρζχουμε. 

 

 
 
 

   S.W.O.T  ΑΝΑΛΤΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δυνατά ςημεία  
 

 Μοναδικότθτα φυςικοφ πολιτιςτικοφ τοπίου  

 Μικρόσ ανταγωνιςμόσ 

 Καινοτόμα ιδζα διαχείριςθσ οικομουςείου 

από ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

 Πολυκεματικότθτα εκδθλϊςεων 

 Αεροδρόμιο και Λιμάνι ςτα 30 και 75 χλμ 

αντιςτοιχα 

Αδφνατα ςημεία  
 

 Ο ελλιπισ προςδιοριςμόσ του ανταγωνιςτικοφ 

πεδίου και θ ςχετικά εςωςτρεφισ κεϊρθςθ 

 Θ εικόνα που παρουςιάηει το εκνικό οδικό 

δίκτυο, ελλιπισ διεκνϊν πτιςεων 

 Ανεπαρκείσ επενδφςεισ ςε πολιτιςτικοφσ φορείσ 

 Μθ αναγνωριςθμότθτα τθσ εταιρίασ λόγο τθσ 

νεότθτασ τθσ  

 

Ευκαιρίεσ 

 Θ παγκοςμιοποίθςθ και θ κατάργθςθ 

των ςυνόρων  δίνει τθ δυνατότθτα για 

διεφρυνςθ τθσ απιχθςθσ του Οικομουςείου 

 Ανάπτυξθ νζων μορφϊν τεχνολογίασ 

τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ  

 Διάδοςθ τθσ φιλοςοφίασ τθσ 

Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ ςτο 

χϊρο των επιχειριςεων 

 Αξιοποίθςθ Τοπικϊν Πολιτιςτικϊν 

δυνάμεων 

 Αναβάκμιςθ Ευρφτερθσ Περιοχισ  

 Αφξθςθ Ξζνων Επιςκεπτϊν  

 Ευαιςκθτοποίθςθ Δθμοτικισ Αρχισ 

 Ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορφϊν 

τουριςμοφ  

 

Απειλζσ 

 Μθ ςτακερό οικονομικό περιβάλλον ςτθν 

Ελλάδα 

 Στάςθ πλθρωμϊν και ζντονθ 

γραφειοκρατεία και δθμόςιων φορζων 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ΑΝΑΛΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (PESΣ)      

                                                                                                                 

 
 

Ανάλυςη Περιβάλλοντοσ : 
 

Το περιβάλλον είναι εκείνο που δίνει ςτθν επιχείρθςθ τισ ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ ι κρφβει 
απειλζσ για τθν επιβίωςι τθσ.  
α. Πολιτικό – Νομικό Περιβάλλον  
Το πολιτικό περιβάλλον περιλαμβάνει τθ γενικι πολιτικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ ςτθν οποία 
ζνασ οργανιςμόσ δραςτθριοποιείται και τθ ςυγκεκριμζνθ ςτάςθ που θ εκλεγμζνθ κυβζρνθςθ 
ζχει ζναντι των επιχειριςεων. Είναι φυςικό οι επιχειριςεισ κάκε χϊρασ να επθρεάηονται από 
τθν υφιςτάμενθ πολιτικι κατάςταςθ. Οι πολιτικζσ ςυνκικεσ, δθλαδι, που επικρατοφν ςε ζνα 
ςυγκεκριμζνο χϊρο επθρεάηουν ςε μεγάλο βακμό τισ ενζργειεσ των επιχειριςεων. Είναι 
φανερό, λοιπόν, ότι οι κανονιςμοί και οι νόμοι που κεςπίηονται κζτουν περιοριςμοφσ ςτθ λιψθ 
αποφάςεων από τθ διοίκθςθ επιχειριςεων.  
Το πολιτικό περιβάλλον αποτελεί ζνα παράγοντα διαμόρφωςθσ του Μακρο- οικονομικοφ 
περιβάλλοντοσ των επιχειριςεων. Γενικότερα όμωσ κα μποροφςαμε να ποφμε ότι ο κλάδοσ του 
τουριςμοφ και πιο ειδικά του εναλλακτικοφ τουριςμοφ δε δζχεται άμεςεσ επιδράςεισ από τισ 
πολιτικζσ αλλαγζσ.  
Ελλθνικι νομοκεςία για τισ Κοιν.Σ.Επ   
 
Ν. 4019/2011, Κοινωνικι Οικονομία και Κοινωνικι Επιχειρθματικότθτα και λοιπζσ διατάξεισ 
(ΦΕΚ Α’ 216/30.09.2011) 
 
Οικονομικό περιβάλλον  
 
Το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον αποτελεί μια από τισ ςθμαντικότερεσ μεταβλθτζσ, κακϊσ 
επθρεάηει με τον ίδιο τρόπο μικρζσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ. Ζτςι, οι μακροχρόνιεσ εξελίξεισ 
ςυνιςτοφν μια κρίςιμθ εξωτερικι δφναμθ ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ του κλάδου και οι οποίεσ 
είναι πολφ δφςκολο να προβλεφκοφν ςε μακροπρόκεςμο επίπεδο. Επιτόκια, πλθκωριςμόσ, 
μεταβολζσ ςτο διακζςιμο ειςόδθμα, δείκτεσ χρθματιςτθρίου και το ςτάδιο του γενικοφ 
επιχειρθματικοφ κφκλου είναι οριςμζνοι από τουσ οικονομικοφσ παράγοντεσ ςτο μακρο-
περιβάλλον που μποροφν να επθρεάςουν τισ επιχειρθματικζσ πρακτικζσ ςε ζναν οργανιςμό.  
Θ αφξθςθ του πλθκωριςμοφ, ςε ςυνδυαςμό με τθ δυςανάλογθ με αυτιν αφξθςθ του 
ειςοδιματοσ των καταναλωτϊν, περιορίηει τθν αγοραςτικι τουσ ικανότθτα. Οι καταναλωτζσ 
περιορίηουν τισ ελαςτικζσ τουσ δαπάνεσ. Ενδεχομζνωσ, δθλαδι, κα εξακολουκιςουν να 
πθγαίνουν διακοπζσ και να τρϊνε ςε εςτιατόρια, αλλά κα περιορίςουν τθ διάρκεια των 
διακοπϊν τουσ και τα ζξοδά τουσ ςτον τόπο προοριςμοφ, ι κα επιλζξουν πιο φκθνό 
προοριςμό. Επίςθσ, όςοι κα επζλεγαν μακρινοφσ προοριςμοφσ του εξωτερικοφ , μπορεί τϊρα 
να επιλζξουν πιο κοντινοφσ προοριςμοφσ και να επιλζξουν το Ηαγόρι. Μια τζτοια επιλογι 
ενδζχεται να ζχουμε αφξθςθ του τουριςμοφ ςτο Ηαγόρι.  
 

 
 



Κοινωνικό – Πολιτιςτικό περιβάλλον  
 
Το κοινωνικό-πολιτιςτικό περιβάλλον αντιπροςωπεφει το ςφνολο των αξιϊν, πεποικιςεων, 
ιδανικϊν και άλλων χαρακτθριςτικϊν που διακρίνουν τα μζλθ μιασ κοινωνίασ από μιασ άλλθσ. 
Θ διάςταςθ αυτι ζχει μεγάλθ ςθμαςία για τθν επιχείρθςι μασ και τον τρόπο με τον οποίο αυτι 
οργανϊνεται και δραςτθριοποιείται. Γενικά θ τάςθ τθσ εποχισ ςτρζφεται από τον κλαςικό 
τουριςμό ςτον εναλλακτικό ο οποίοσ ςυνδυάηει και προςφζρει ςτον καταναλωτι ταυτόχρονα 
πολλά ωφζλει (πολιτιςτικά, εκπαιδευτικά, ακλθτικά κα) 
 
Τεχνολογικό περιβάλλον  
Θ διάςταςθ αυτι τθσ ανάλυςθσ αφορά τισ τεχνολογικζσ τάςεισ ι τεχνολογικά επιτεφγματα που 
λαμβάνουν χϊρα ζξω από τθν αγορά και είναι δυνατό να ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν 
επιχείρθςθ και τθ ςτρατθγικι τθσ. Οι τάςεισ αυτζσ μπορεί να αποτελοφν ευκαιρίεσ για εκείνεσ 
τισ επιχειριςεισ που ζχουν τθ δυνατότθτα να τισ εκμεταλλευτοφν και να τισ ειςάγουν 
αποτελεςματικά ςτισ δραςτθριότθτζσ τουσ. Ωςτόςο, μια τεχνολογία είναι δυνατό να αποτελεί 
και ςθμαντικι απειλι για μια επιχείρθςθ, εάν θ επιχείρθςθ δεν προςαρμοςτεί αρμονικά ςε 
αυτιν.  
Γενικά, ο τουριςτικόσ κλάδοσ δεν υπόκειται ςε ζντονεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ. Αυτό όμωσ δε 
ςθμαίνει ότι θ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ χάνει τθν αξία τθσ ςτον τομζα αυτό. Θ χριςθ των Θ/Υ 
για μθχανογράφθςθ των λειτουργιϊν τθσ εταιρείασ τθσ επιτρζπει τον καλφτερο ζλεγχο και 
ςυντονιςμό των όςων ςυμβαίνουν μζςα ςε αυτι. Θ τεχνολογία του διαδικτφου δίνει τθ 
δυνατότθτα ςτισ επιχειριςεισ να προωκιςουν παγκόςμια το προϊόν τουσ με ζνα ςχετικά φκθνό 
μζςο. Συγχρόνωσ, θ παροχι υπθρεςιϊν διαδικτφου ςτουσ πελάτεσ αυξάνει τθν αξία του 
προςφερόμενου από το ξενοδοχείο προϊόντοσ.  

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                                                                                    

 

 

Παρακάτω κα παρουςιάςουμε τόςο τισ πικανζσ δαπάνεσ όςο και τα πικανά ζςοδα τθσ 
επιχείρθςισ μασ. Ειδικότερα, αναφορικά με τισ προβλεπόμενεσ δαπάνεσ, κεωροφμε αναγκαίο 
για τθν καλι λειτουργία τθσ επιχείρθςισ μασ να προβοφμε ςτισ παρακάτω αγορζσ του 
απαραίτθτου εξοπλιςμοφ και τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ (διαμόρφωςθ χώρου, προβολι –
προώκθςθ). 
 

Αναλυτικόσ Προχπολογιςμόσ Εξοπλιςμοφ 
 
Α/Α Περιγραφή Ποςότητα Ποςό (ευρώ) 

1 Ηλεκτρονικού 

υπολογιςτϋσ 

4 3000 

2 Ειδικό λογιςμικό 

για κρατόςεισ 

1 1000 

3 Βιβλιοθόκη 2 1200 

4 Ντουλϊπα 1 500 

5 Ψυγεύο 1 300 

6 Φωτοτυπικό 1 600 

7 Καναπϋδεσ 2 2000 

8 Βοηθητικϋσ 

καρϋκλεσ 

20 3000 

9 Τηλϋφωνα 2 100 

10 laptop 1 500 

11 Καρϋκλεσ 

γραφεύου 

3 1000 

12 Γραφεύα 3 1000 

13 Fax 1 100 



14 Ηλεκτρικό ςκούπα 1 50 

15 Projector 1 300 

16 Επιφϊνεια 

προβολόσ 

1 200 

17 Πύνακεσ 

ανακοινώςεων 

3 100 

18 Mini-Bus 1 15.000 

   Σύνολο 29.750 

 

Οι ςυνεδριακζσ εγκαταςτάςεισ και τα γραφεία του oικομουςείου κα βρίςκονται ςτα Άνω 

Πεδινά ςτο πνευματικό κζντρο του χωριοφ, ςε ζνα κτίριο το οποίο κα παραχωριςει δωρεάν ο 

διμοσ Ζαγορίου για τθν αναδιαμόρφωςθ και αναπαλαίωςθ του. 

 

Αναλυτικόσ Προχπολογιςμόσ  Διαμόρφωςησ  Χώρων 

Α/Α Περιγραφή Ποςότητα Ποςό (ευρώ) 

1 Επιςκευό ςτϋγησ  3000 

2 Επιδιόρθωςη 

τούχων 

 1000 

3 βϊψιμο  3000 

4 Επιςκευό 

Περύφραξησ 

 500 

5 Διαχωριςτικό 

χώρων 

 1000 

6 Επιςκευό 

Ηλεκτρολογικόσ 

εγκατϊςταςη 

 1500 

7 Κλιματιςμόσ 5 2500 

8 Επιςκευό 

Πλακϊκια-Εύδη 

 2000 



υγιεινόσ 

  Σύνολο 14.500 

    

 

Αναλυτικόσ Προχπολογιςμόσ  Άλλων Δαπανών-Προβολή Προώθηςη 

Α/Α Περιγραφή Ποςότητα Ποςό (ευρώ) 

1 Ιςτοςελύδα  600 

2 Δημιουργύα και 

εκτύπωςη 

εντύπων 

 1600 

3 Κϊρτεσ  350 

4 Πινακύδα 1 750 

  Σύνολο 3.300 

 

υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Δαπανών 

Α/Α Κατηγορία 

Δαπάνησ 

Προβλεπόμενο 

κόςτοσ 

Ποςοςτό επί τησ 

επένδυςησ (%) 

1 Εξοπλιςμόσ 29.750 62,56 

2 Διαμόρφωςη 

χώρων  

14.500 30,49 

3 Άλλεσ Δαπϊνεσ  3.300 69,40 

 Σύνολο 47.550 100% 

 

 

 

 

 



Χρηματοδοτικό χήμα 

 Ποςά Ποςοςτά (%) 

Ίδια κεφϊλαια 3000 3,4 

Τραπεζικόσ 

Δανειςμόσ 

20000 22,72 

Δημόςια 

χρηματοδότηςη-

ΕΣΠΑ 

50000 56,81 

Χρηματοδότηςη 

Δόμου Ζαγορύου 

10000 11,36 

Χορηγύεσ 5000 5,68 

Σύνολο 88000 100% 

 

Η επζνδυςθ κα επιδοτθκεί κατά 56,81% από δθμόςια χρθματοδότθςθ και ςυγκεκριμζνα μζςω 
ΕΣΠΑ 2014-2020 από το πρόγραμμα «Επιχειρθματικι ευκαιρία». Επιπλζον, οι εταίροι κα 
ςυμβάλουν ςτο ίδιο μερίδιο με ποςοςτό 3,4% τθσ ςυνολικισ επζνδυςθσ και ο τραπεηικόσ 
δανειςμόσ κα φτάςει ςτο 22,72% τθσ ςυνολικισ επζνδυςθσ με επιτόκιο 8% τθσ ςυνεταιριςτικισ 
τράπεηασ Ηπείρου. Επιπρόςκετα,  ο διμοσ Ζαγορίου  κα χρθματοδοτιςει  με 11,36% τθσ 
ςυνολικισ επζνδυςθσ για τθν ανάπλαςθ του κτιρίου και τθν πολιτιςτικι ανάδειξθ του 
Ζαγορίου. Τζλοσ, τοπικζσ επιχειριςεισ κα αποτελζςουν χορθγοί του Οικομουςείου κατά 5,68% 
τθσ ςυνολικισ επζνδυςθσ για τθν ανάδειξθ και αξιοποίθςθ τθσ περιοχισ. 

 

ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

Ακολουκεί χρθματοοικονομικό ςχζδιο τθσ επιχείρθςθσ για τα πρώτα πζντε ζτθ λειτουργίασ ςε 

δφο ςενάρια, ζνα κανονικό και ζνα απαιςιόδοξο. Να ςθμειώςουμε ότι το κόςτοσ των παροχών 

υπθρεςιών και αγακών υπολογίηεται επί 60% του τηίρου ανά ζτοσ. 

 

Κανονικό Σενάριο (Αιςιόδοξο) 

Στο κανονικό ςενάριο περιγράφεται θ πολιτικι που εφαρμόςτθκε ςτθν επιχείρθςθ με ςτόχο τθ 

μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ τθσ. Αρχικά, τον πρώτο χρόνο ζχουμε ζνα μζγιςτο προβλεπόμενο  

πλικοσ ατόμων που ειςζρχονται ςτο οικομουςείο ανάλογα με τθν εποχι και ςθμαντικι 

απιχθςθ ςε εκπαιδευτικά ςεμινάρια και ςυνζδρια και ςτον κάκε πελάτθ ανζρχεται το ποςό 

των 3ευρώ κατά μζςο όρο. Στον δεφτερο χρόνο λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ υπάρχει μια 



αφξθςθ των ατόμων κατά 4% . Στον τρίτο χρόνο λόγω μεγάλθσ απιχθςθσ υπάρχει μια αφξθςθ 

ςεμιναρίων και ςυνεδρίων κατά 20% και αφξθςθ των ατόμων κατά 4%. Στον τζταρτο χρόνο 

υπάρχει αφξθςθ των ατόμων κατά 6% και αφξθςθ τθσ τιμισ κατά 15% και μεγαλφτερθ απιχθςθ  

ςε ςυνζδρια και ςεμινάρια κατά 20%, επίςθσ. Στον πζμπτο χρόνο θ αφξθςθ των ατόμων 

ςυνεχίηεται κατά 6% , ενώ παράλλθλα θ απιχθςθ ςε ςυνζδρια και ςεμινάρια ςυνεχίηεται ςτο 

20% τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ. 

 

ΕΣΟ 5

ΠΡΟΙΟΝ/ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΣΟΜΑ ΣΙΜΗ ΕΟΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΣΟΜΑ ΣΙΜΗ ΕΟΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΣΟΜΑ ΣΙΜΗ ΕΟΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΣΟΜΑ ΣΙΜΗ ΕΟΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΣΟΜΑ ΣΙΜΗ ΕΟΔΑ

ΧΕΙΜΩΝΑ 1 3000 3 9000 1 3120 3 9360 1 3244,8 3 9734,4 1 3439,488 3,45 11866,23 1 3645,857 3,45 12578,21

ΑΝΟΙΞΗ 1 3000 3 9000 1 3120 3 9360 1 3244,8 3 9734,4 1 3439,488 3,45 11866,23 1 3645,857 3,45 12578,21

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1 4000 3 12000 1 4160 3 12480 1 4326,4 3 12979,2 1 4585,984 3,45 15821,64 1 4861,143 3,45 16770,94

ΦΘΙΝΩΠΟΡΟ 1 2000 3 6000 1 2080 3 6240 1 2163,2 3 6489,6 1 2292,992 3,45 7910,822 1 2430,572 3,45 8385,472

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΑ/ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ 30 60 2,5 4500 30 62,4 2,5 4680 36 64,896 2,5 5840,64 43,2 68,78976 2,88 8543,688 51,84 72,91715 2,875 10867,57

ΤΝΕΔΡΙΑ 10 200 4,5 9000 10 208 4,5 9360 12 216,32 4,5 11681,28 14,4 229,2992 5,18 17087,38 17,28 243,0572 5,175 21735,14

ΕΟΔΑ 49500 51480 56459,52 73096 82915,54

1 2 3 4

 

 
 

 
 

ΑΙIΟΔΟΞΟ ΕΝΑΡΙΟ 1 ΕΣΟ 2 ΕΣΟ 3 ΕΣΟ 4 ΕΣΟ 5  ΕΣΟ
ΚΟΣΟ ΠΑΡΟΧΗ 29700 30888 33875,712 43857,6 49749,324

ΑΜΟΙΒΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 4200 4326 4455,78 4000 4000

ΠΑΓΙΑ ΔΕΚΟ 1550 1550 1550 1650 1700

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦHΜΙΕΙ 800 800 800 1400 1442

ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΣΙΡΙΩΝ 550 550 550 1000 700

ΑΜΟΙΒΕ ΣΡΙΣΩΝ 2000 2000 2000 2600 2600

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ 38800 40114 43231,492 54507,6 60191,324  
 

 



ΑΙIΟΔΟΞΟ ΕΝΑΡΙΟ 1 ΕΣΟ 2 ΕΣΟ 3 ΕΣΟ 4 ΕΣΟ 5  ΕΣΟ ύνολο
ΕΟΔΑ 49500 51480 56459,52 73096 82915,54

ΚΟΣΟ 38800 40114 43231,49 54507,6 60191,324

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΕΕΩΝ 10700 11366 13228,03 18588,4 22724,216

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΑΠΟΒΕΕΩΝ 8239 8751,82 10185,5831 14313,068 17497,64632

ΚΕΡΔΗ 7189 7701,82 9135,5831 13263,068 16447,64632 53737,11742  
 

 

                               
 

 

 

 

 

                        
 

 

Στθν περίπτωςθ του κανονικοφ ςεναρίου μετά από 5 ζτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ κα 

καταφζρουμε να ζχουμε απόςβεςθ τθσ αρχικισ μασ επζνδυςθσ, θ οποία ιταν 47.550 και 

μάλιςτα κα ξεπεράςουμε αυτό το ποςό ζχοντασ κζρδθ  6.187 (53737,11-47.550), τα οποία κα 

χρθςιμοποιθκοφν για τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ ςτο Ζαγόρι. Οι αποςβζςεισ 

υπολογίηονται ςε 1050 ευρώ το χρόνο και ο φόροσ υπολογίηεται με ςυντελεςτι 23%. 



 

Απαιςιόδοξο ςενάριο 

Στο απαιςιόδοξο ςενάριο περιγράφεται θ πολιτικι που εφαρμόςτθκε ςτθν επιχείρθςθ με 

ςτόχο τθ μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ τθσ. Αρχικά, τον πρώτο χρόνο ζχουμε ζνα ελάχιςτο 

προβλεπόμενο πλικοσ ατόμων που ειςζρχονται ςτο οικομουςείο ανάλογα με τθν εποχι και 

μια ελάχιςτθ απιχθςθ ςε εκπαιδευτικά ςεμινάρια και ςυνζδρια και ςτον κάκε πελάτθ 

ανζρχεται το ποςό των 2ευρώ κατά μζςο όρο. Στον δεφτερο χρόνο λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ 

υπάρχει μια αφξθςθ των ατόμων κατά 3.5% . Στον τρίτο χρόνο λόγω μεγάλθσ απιχθςθσ υπάρχει 

μια αφξθςθ ςεμιναρίων και ςυνεδρίων κατά 20% και αφξθςθ των ατόμων κατά 3,5%. Στον 

τζταρτο χρόνο υπάρχει αφξθςθ των ατόμων κατά 5% και αφξθςθ τθσ τιμισ κατά 10% και 

μεγαλφτερθ απιχθςθ  ςε ςυνζδρια και ςεμινάρια κατά 20%, επίςθσ. Στον πζμπτο χρόνο θ 

αφξθςθ των ατόμων ςυνεχίηεται κατά 5% , ενώ παράλλθλα θ απιχθςθ ςε ςυνζδρια και 

ςεμινάρια ςυνεχίηεται ςτο 20% τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ. 

ΕΣΟ 5

ΠΡΟΙΟΝ/ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΣΟΜΑ ΣΙΜΗ ΕΟΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΣΟΜΑ ΣΙΜΗ ΕΟΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΣΟΜΑ ΣΙΜΗ ΕΟΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΣΟΜΑ ΣΙΜΗ ΕΟΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΣΟΜΑ ΣΙΜΗ ΕΟΔΑ

ΧΕΙΜΩΝΑ 1 2000 2 4000 1 2070 2 4140 1 2142,45 2 4284,9 1 2249,573 2,2 4949,06 1 2362,051 2,2 5196,512

ΑΝΟΙΞΗ 1 2000 2 4000 1 2070 2 4140 1 2142,45 2 4284,9 1 2249,573 2,2 4949,06 1 2362,051 2,2 5196,512

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1 2500 2 5000 1 2587,5 2 5175 1 2678,063 2 5356,125 1 2811,966 2,2 6186,324 1 2952,564 2,2 6495,641

ΦΘΙΝΩΠΟΡΟ 1 1800 2 3600 1 1863 2 3726 1 1928,205 2 3856,41 1 2024,615 2,2 4454,154 1 2125,846 2,2 4676,861

ΕΞΟΙΔΙΚΕΤΜΕΝΑ/ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ 20 60 1,5 1800 20 62,1 1,5 1863 24 64,2735 1,5 2313,846 28,8 67,48718 1,65 3206,991 34,56 70,86153 1,65 4040,808

ΤΝΕΔΡΙΑ 5 200 3,5 3500 5 207 3,5 3622,5 6 214,245 3,5 4499,145 7,2 224,9573 3,85 6235,815 8,64 236,2051 3,85 7857,127

ΕΟΔΑ 21900 22666,5 24595,33 29981,4 33463,46

1 2 3 4

 

 

                           

 

ΑΠΑΙΙΟΔΟΞΟ ΕΝΑΡΙΟ 1 ΕΣΟ 2 ΕΣΟ 3 ΕΣΟ 4 ΕΣΟ 5  ΕΣΟ
ΚΟΣΟ ΠΑΡΟΧΗ 13140 13599,9 14757,2 17988,84 20078,076

ΑΜΟΙΒΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 3500 3605 3713,15 4000 4000

ΠΑΓΙΑ ΔΕΚΟ 1550 1550 1600 1650 1700

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΙΜΙΕΙ 600 600 600 1000 1030

ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΣΙΡΙΩΝ 550 550 550 1000 700

ΑΜΟΙΒΕ ΣΡΙΣΩΝ 1600 1700 1700 2300 2500

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ 20940 21604,9 22920,35 27938,84 30008,076  



 

ΑΠΑΙΙΟΔΟΞΟ ΕΝΑΡΙΟ 1 ΕΣΟ 2 ΕΣΟ 3 ΕΣΟ 4 ΕΣΟ 5  ΕΣΟ ύνολο
ΕΟΔΑ 21900 22666,5 24595,33 29981,4 33463,46

ΚΟΣΟ 20940 21604,9 22920,35 27038,84 29081,076

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΕΕΩΝ 960 1061,6 1674,98 2942,56 4382,384

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΑΠΟΒΕΕΩΝ 739,2 817,432 1289,735 2265,7712 3374,43568

ΚΕΡΔΗ -310,8 -232,568 239,7346 1215,7712 2324,43568 3236,573  

 

 

                       

        

 

Στθν περίπτωςθ του απαιςιόδοξου ςεναρίου μετά από 5 ζτθ από τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ 

επιχείρθςθσ  μασ κα καταφζρουμε να κάνουμε απόςβεςθ μόνο των χρθμάτων που επζνδυςαν 

οι εταίροι.  Οι αποςβζςεισ υπολογίηονται ςε 1050 ευρώ το χρόνο και ο φόροσ υπολογίηεται με 

ςυντελεςτι 23%. 

 

 



Καταλήγοντας υπενκυμίηουμε  ότι το οικομουςείο αποτελεί εργαλείο περιφερειακισ 
ανάπτυξθσ που εμπερικλείει μζςα του αναπτυξιακζσ ςτρατθγικζσ για περιβαλλοντικι αλλά και 
κοινωνικο–οικονομικι βιωςιμότθτα (Potschin και Haines–Young 2006). 

Ωςτόςο μια διεπιςτθμονικι διαχείριςθ του οικομουςείου κρίνεται απαραίτθτθ, ςφμφωνα 
με τισ ανάγκεσ που απορρζουν από τθν ολιςτικι προςζγγιςθ του ςφγχρονου 
πολιτιςτικοφ τοπίου (Antrop 2004). 


	Business Plan Ecomuseum Zagori
	Copertina EcomuseumZagori final 5
	Copertina EcomuseumZagori final 4
	Copertina EcomuseumZagori final 3
	Copertina EcomuseumZagori final 2
	BUSINESS PLAN ECOM final1
	BUSINESS PLAN ECOM final
	BUSINESS PLAN ECOM
	Copertina EcomuseumZagori final
	BUSINESS PLAN ECOM

	BUSINESS PLAN ECOM 1

	BUSINESS PLAN ECOM 2

	BUSINESS PLAN ECOM 3

	BUSINESS PLAN ECOM 4

	BUSINESS PLAN ECOM 5

	BUSINESS PLAN ECOM 6

	BUSINESS PLAN ECOM 7

	BUSINESS PLAN ECOM 8



