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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνηθεί αν είναι εφικτή η δημιουργία ενός 

γυμναστηρίου «Μεταξουργείο» στην Αθήνα. Για να υλοποιηθεί η μελέτη 

σκοπιμότητας αναζητήθηκαν έρευνες και δεδομένα για την γενική οικονομική 

κατάσταση της χώρας, του δήμου όπου στεγάζεται το κτήριο του μελλοντικού 

γυμναστηρίου καθώς και του πληθυσμού γενικά αλλά και ειδικότερα των 

αθλούμενων πολιτών του δήμου Αθηναίων. Επιπλέον, αναζητηθήκαν οι απαραίτητοι 

κανονισμοί και η νομοθεσία για την δημιουργία ιδιωτικού γυμναστηρίου και 

πραγματοποιήθηκε η αντιπαραβολή τους με την παρούσα κατάσταση του κτηρίου, 

στο οποίο προτείνεται η δημιουργία γυμναστηρίου. 

Τέλος, έγινε αυτοψία στον άμεσο και έμμεσο ανταγωνισμό της περιοχής και 

συνδυαστικά με την υφιστάμενη βιβλιογραφία  που αφορά σε έρευνες σχετικά με τις 

προτιμήσεις των αθλούμενων της περιοχής, εντοπίστηκαν τα κενά της αγοράς και οι 

ευκαιρίες που μπορεί να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη και την κερδοφορία του 

γυμναστηρίου. Στην συνέχεια, αναζητήθηκαν οι εναλλακτικοί τρόποι υποστήριξης 

των δαπανών για την δημιουργία του. 

Μετά από την αξιολόγηση των παραπάνω δεδομένων, έγινε η εξαγωγή θετικού 

συμπεράσματος ως προς την εφικτότητα του εν λόγω επιχειρηματικού εγχειρήματος 

και των προϋποθέσεων για την διαφοροποίηση του από τον ανταγωνισμό οδηγούν 

στο επίσης συμπέρασμα της εφικτής δημιουργίας μιας υγιούς επιχείρησης. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: μελέτη σκοπιμότητας, μελέτη εφικτότητας, γυμναστήριο, 

δημιουργία γυμναστηρίου, Μεταξουργείο 
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

 

«Η άθληση για όλους τους πολίτες αποτελεί πανανθρώπινο κοινωνικό αγαθό, 

εφάμιλλο των αγαθών της υγείας και της παιδείας. Η άθληση για όλους προϋποθέτει 

άρτια οργάνωση, πλήρη υλικοτεχνική υποδομή, κατάλληλα καταρτισμένο έμψυχο 

επιστημονικό δυναμικό.»(http://www.siga.gr)  

 Ανέκαθεν η άθληση έπαιζε ένα σημαντικό ρόλο στη καθημερινή ζωή του ανθρώπου. 

Εκτός της σωματικής δύναμης και αντοχής που προσδίδει στο σώμα, βελτιώνει και 

τον ψυχολογικό παράγοντα την εικόνα μας προς τα έξω και πάνω απ’ όλα την 

αυτοπεποίθηση μας. 

Στις μέρες μας παρατηρείται έντονη αύξηση της επιθυμίας για ενασχόληση με 

αθλητικές δραστηριότητες, γεγονός στο οποίο έχουν συμβάλει κοινωνικοί 

παράγοντες αλλά και περιβαλλοντικοί. 

 Η αυξητική ενασχόληση του κοινού την τελευταία δεκαετία με τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, τα οποία σε συνδυασμό με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλουν 

αδύνατους σωματότυπους (www.efsyn.gr) όπως και η ανάδειξη του γυμνασμένου 

σώματος ως ιδανικού από διάσημα πρόσωπα ή πρόσωπα που ασκούν επιρροή  

(influencers) έχουν οδηγήσει μεγάλη μερίδα του πληθυσμού στην εξεύρεση μεθόδων 

απόκτησης του σώματος που ονειρεύονται. 

Επίσης, στην τρέχουσα περίοδο συνεχίζουμε να βλέπουμε αυξητικές τάσεις 

ενασχόλησης του κοινού με τη γυμναστική και των αθλητικών δραστηριοτήτων ως 

αποτέλεσμα των αλλεπάλληλων καραντινών, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. 

Την περίοδο της καραντίνας παρατηρήθηκε αύξηση των πωλήσεων 625% σε όργανα 

γυμναστικής και 55% σε συμπληρώματα διατροφής  (www.kathimerini.gr). Η τάση 

προς το ευ ζην, τη συχνότερη άσκηση συμπεραίνεται ευκόλως και από την αύξηση 

10% σε επίπεδο CAGR (σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης) (m.naftemporiki.gr). 

Συμπερασματικά, η στροφή προς την άθληση και ενός υγιέστερου τρόπου ζωής είναι 

γεγονός. 

Η παρούσα μελέτη σκοπιμότητας έχει ως στόχο να διερευνήσει την δυνατότητα 

ίδρυσης κέντρου σωματικής υγείας και ευεξίας (γυμναστήριο) στην περιοχή του 

κέντρου της Αθήνας (Μεταξουργείο). Το συγκεκριμένο ενδιαφέρον αναδείχθηκε, 

αρχικά από την ανεύρεσή αξιοποιήσιμου επαγγελματικού χώρου στην περιοχή (240 

τ.μ.).    

   

http://www.siga.gr/
http://www.efsyn.gr/
http://www.kathimerini.gr/
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι: (α) να  διερευνηθεί η 

υπάρχουσα ακαδημαϊκή γνώση και εμπειρία στο θέμα της δημιουργίας ενός κέντρου 

σωματικής υγείας και ευεξίας. (β) Η ανάλυση της γενικότερης αλλά και της 

συγκεκριμένης αγοράς της περιοχής που προτείνεται να δημιουργηθεί το 

γυμναστήριο, (γ) η εξέταση της σχετικής νομοθεσίας ως προς την λειτουργία των 

γυμναστηρίων, καθώς και (δ) η εξέταση της στρατηγικής που θα ακολουθήσει η 

προτεινόμενη επιχείρηση. Συνεπώς το βασικό ερευνητικό ερώτημα είναι : 

Είναι εφικτή η ίδρυση κέντρου σωματικής υγείας και ευεξίας (γυμναστήριο) στην 

περιοχή του κέντρου της Αθήνας (Μεταξουργείο); 

Προκειμένου να δοθεί η απάντηση, θα πρέπει να διερευνηθούν τα ακόλουθα 

ερευνητικά υπο-ερωτήματα:   

1. Ποια είναι η επιχείρηση που προτείνεται (περιγραφή) και ο κλάδος που 

δραστηριοποιείται;  

2. Ποια είναι η υφιστάμενη γενική οικονομική κατάσταση και ποιος είναι ο 

οικονομικός σχεδιασμός της επιχείρησης;   

3. Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο όσον αφορά την λειτουργία της επιχείρησης 

προκειμένου να αποκτήσει τις σχετικές αδειοδοτήσεις;   

4. Ποιος είναι ο ανταγωνισμός στην γεωγραφική αγορά που θα 

δραστηριοποιηθεί το προτεινόμενο γυμναστήριο; 
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II. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην παρούσα εργασία καλύπτει τρεις περιοχές: 

(α) τι είναι η μελέτη σκοπιμότητας, (β) ποια είναι η γενική οικονομική κατάσταση 

της χώρας και του δήμου Αθηναίων και (γ) ποια είναι η σχετική νομοθεσία 

αδειοδότησης γυμναστηρίων.  

 

 

2.1. Τι είναι και πως υλοποιείται μια μελέτη σκοπιμότητας 

 

Ως μελέτη σκοπιμότητας/βιωσιμότητας ορίζουμε τη διαδικασία εντοπισμού 

προβλημάτων και ευκαιριών, στοχοθέτησης και εξεύρεσης κατάλληλων λύσεων. 

Στόχος της μελέτης είναι η στάθμιση των μειονεκτημάτων, η μείωση του ρίσκου ενώ 

παράλληλα η αύξηση των πλεονεκτημάτων των διάφορων εναλλακτικών (Lyberger , 

Yim, & Mccarthy, 2020). Σύμφωνα με τον Young (1970) , τα αποτελέσματα που θα 

προκύψουν από τα παραπάνω κριτήρια, συγκεκριμένα το κόστος και το κέρδος του 

εγχειρήματος, είναι και ο ρόλος της μελέτης σκοπιμότητας. Συγκεκριμένα, 

προκειμένου να εξαχθούν τα ανάλογα συμπεράσματα, αρχικά,  αναλύεται η δομή της 

επιχείρησης, τα προϊόντα της, ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται, οι 

παραγωγικοί συντελεστές της καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρείται 

σημαντική για τη λειτουργία της (Αυλωνίτης & Παπασταθοπούλου, 2010). 

Αρχικά, κατά την περιγραφή της επιχείρησης θα προσδιοριστούν οι υπηρεσίες που 

προσφέρονται και με ποιο τρόπο. Στη συνέχεια, γίνεται η αντίστοιχη έρευνα αγορά 

όπου περιγράφεται ο κλάδος αλλά και οι τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν σε 

αυτόν, οι μελλοντικές συνθήκες του κλάδου σύμφωνα με  πρόβλεψη της αγοράς, ενώ 

παράλληλα αναλύεται ο ανταγωνισμός (άμεσος και έμμεσος) της επιχείρησης. 

Στην συνέχεια, ελέγχεται ο τεχνικός σχεδιασμός. Σε αυτό το σημείο, περιγράφεται η 

παραγωγή των προϊόντων/υπηρεσιών που θα φτάσουν στον καταναλωτή, αλλά και η 

χρηματοοικονομική μελέτη που περιλαμβάνει τις προβλέψεις σχετικά με το 

απαιτούμενο αρχικό κεφάλαιο, τις πηγές χρηματοδότησης, την απόδοση των 

χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων κ.ά., οικονομικά στοιχεία. 
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Τέλος, περιγράφεται το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της επιχείρησης. 

Συγκεκριμένα, τι προβλέπει για τις απαιτούμενες προδιαγραφές αντίστοιχος νόμος 

προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης. 

Αφού προσδιοριστούν όλα τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, οι κίνδυνοι και οι 

ευκαιρίες στην περιοχή – έδρα της επιχείρησης θα ακολουθήσει ο  προσδιορισμός 

του εξοπλισμού που χρειάζεται για την εύρυθμη λειτουργία του, όπως επίσης οι 

κατασκευαστικές απαιτήσεις και ο εσωτερικός σχεδιασμός του εγχειρήματος. 

Έχοντας τα αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων, η μελέτη σκοπιμότητας οδηγεί 

στα συμπεράσματα, δηλαδή κατά πόσο το προτεινόμενο εγχείρημα είναι εφικτό να 

υλοποιηθεί. 

 

 

 2.2. Ανάλυση του οικονομικού περιβάλλοντος της προτεινόμενης επιχείρησης 

 

Έχοντας ξεπεράσει ως χώρα την χρηματοοικονομική ύφεση του 2012, το 2019 ήταν 

μια χρονιά θετικού πρόσημου και ανάπτυξης για την Ελλάδα 

(https://www.statistics.gr). Ωστόσο, κατόπιν με την έναρξη της πανδημίας του Covid 

19 η οικονομική ύφεση είναι παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο επηρεάζει και την 

Ελλάδα που βγήκε από την οικονομική κρίση το 2019 και βρέθηκε εκ νέου 

αντιμέτωπη με ένα πιο σαρωτικό κύμα εξ αιτίας των απανωτών περιορισμών 

μετακίνησης και κυρίως των ταξιδιών των τουριστών στα οποία στηρίζεται και το 

μεγαλύτερο ποσοστό της οικονομίας της. 

Με την πάροδο δυο ετών κρίσης της Ελληνικής οικονομίας λόγω πανδημίας, δύο από 

τους μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης, Moody's και Fitch, θέτουν τον πήχη της 

ανάπτυξης της χώρας κοντά στο 5% για το 2022 (www.naftemporiki.gr).  

Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω στοιχεία για τη θετική ανάπτυξη της οικονομίας της 

χώρας, συνέχεια έχει η εξέταση της τοπικής οικονομίας, του Δήμου, στον οποίο 

εξετάζεται η εφικτότητα της δημιουργίας του νέου γυμναστηρίου.  

 

 

 

 

 

https://www.statistics.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
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2.3. Ανάλυση Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου Αθηναίων 

 

Με βάση τα δεδομένα του Δήμου Αθηναίων τα οποία έχουν αναρτηθεί στην 

διεύθυνση Οικονομικών του (cityofathens.gr), πρόκειται για τον πολυπληθέστερο 

δήμο στην Αττική με 664.046 κατοίκους (απογραφή 2011).  

Δημογραφικά, ο δήμος αποτελείται σε ποσοστό 53% από γυναικείο πληθυσμό, ενώ 

το 18% είναι δημότες άνω των 65 ετών. Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των 

πολιτών, στην πλειοψηφία του καταγράφεται ως μέσης εκπαίδευσης (ΕΛΣΤΑΤ, 

2011). 

Επίσης, στο προφίλ του δήμου Αθηναίων χρεώνονται δεδομένα όπως το μεγάλο 

ποσοστό αστέγων,  χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών και ειδικά τα τελευταία χρόνια 

αύξηση ροών προσφυγικού πληθυσμού και μεταναστών (Λινοξυλάκη 2020), με 

συνέπεια οι επενδύσεις του κράτους για την εξομάλυνση της οικονομικής 

κατάστασης του δήμου αυξάνονται κάθε χρόνο. Όσον αφορά τους κατοίκους, στην 

έρευνα της η Αλεξανδρή (2014) σημειώνει ότι  «από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 

εγκαθίστανται πιο εύπορα νοικοκυριά, που διακρίνονται από αυξημένο οικονομικό 

και πολιτισμικό κεφάλαιο, ενώ από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 εγκαθίστανται 

νοικοκυριά με αυξημένο πολιτισμικό, αλλά περιορισμένο οικονομικό κεφάλαιο» 

(σελ.154). 

Συγκρίνοντας τα στοιχεία από τον ισολογισμό του Δήμου Αθηναίων 

(www.statistics.gr) όσον αφορά τις επενδύσεις, παρατηρείται μία αύξηση ανά έτος 

της τάξης του 3% μεσοσταθμικά από το 2018 μέχρι και το 2021.  

 

Πίνακας 2.3. Επενδύσεις Δήμου Αθηναίων Βάση Ετήσιου Ισολογισμού 

 

 

 

ΕΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2018 838.012.400,00

2019 788.500.000,00 -5,91%

2020 820.000.000,00 3,99%

2021 832.312.170,11 1,50%

2022 917.663.623,98 10,25%

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2,46%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
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Προσθέτοντας και τα συμπεράσματα της Πετράκη (2016), φαίνεται πως ο Δήμος 

Αθηναίων κυμαίνεται στατιστικά σε υψηλότερο οικονομικό επίπεδο από αυτά που 

ισχύουν για το σύνολο της χώρας και αυτό εν μέρει οφείλεται στην συνεχόμενη 

διεξαγωγή δραστηριοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα. Η ευκολότερη αποδοχή των 

διαφόρων δραστηριοτήτων από τη κοινωνία και η ενεργός δράση των πολιτών, 

συνδράμει στο θετική εικόνα του δήμου και συγχρόνως ενισχύει τα οικονομικά 

οφέλη που προκύπτουν από την εντονότερη διάδραση του πληθυσμού στην περιοχή. 

 

Τέλος, όπως αναφέρει σχετικό άρθρο (www.newmoney.gr) «με πλεόνασμα 18,4 

εκατ. ευρώ και παρά την πανδημία, έκλεισε το 2020 για τον Δήμο Αθηναίων, όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία του ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

οικονομικού έτους 2020». Το άρθρο συνεχίζει με συνέντευξη του δημάρχου Κ. 

Μπακογιάννη, όπου αναφέρει ότι «ο δείκτης ρευστότητας παραμένει υψηλός, παρά 

τη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων με την καταβολή 14 εκατ. ευρώ για την 

εξόφληση υποχρεώσεων και επιπλέον αμοιβών για το προσωπικό που προσελήφθη 

λόγω πανδημίας», ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα 

των τελευταίων ετών το οποίο μόνο για το 2020 έφθασε τα 114 εκατ. ευρώ.  

 

Με βάση τα παραπάνω, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι δήμος Αθηναίων 

εξελίσσεται σε μια συνεχώς αναπτυσσόμενη περιοχή της Μητροπολιτικής Αθήνας, η 

οποία γίνεται προοδευτικά περιοχή εγκατάστασης νέων πολιτών, εργαζομένων αλλά 

και δήμος ανάδειξης κοινωνικών προγραμμάτων και έργων κοινωνικής ωφέλειας. 

 

 

2.4.  Νομοθεσία ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικές αθλητικές σχολές 

 

Για την αδειοδότηση των ιδιωτικών γυμναστηρίων και των ιδιωτικών αθλητικών 

σχολών, καθορίζεται από το ΦΕΚ 3169Β/2013 (https://www.adeiodotisi.gr/gym/). 

Εδώ αναλύονται όλα τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να φέρει ο μελλοντικός 

ιδιοκτήτης του νέου γυμναστηρίου (υπεύθυνη δήλωση για την ίδρυση του 

γυμναστηρίου,  υπεύθυνη δήλωση εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού και ηλεκτρολόγου 

για τις άρτιες υποδομές του κτηρίου, παράβολο, Πιστοποιητικό (ενεργητικής) 

πυροπροστασίας, φωτοαντίγραφο ταυτότητας). 

http://www.newmoney.gr/
https://www.newmoney.gr/?s=%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1
https://www.adeiodotisi.gr/gym/
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Επιπρόσθετα, με το ΦΕΚ 221Α/2006 καθορίζονται οι προϋποθέσεις εγκαταστάσεων 

των γυμναστηρίων και των αθλητικών σχολών. Σύμφωνα με το οποίο, θα πρέπει να 

πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

Α. Γενικές προδιαγραφές 

1. Το κτίριο ή τα κτίρια του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών του 

γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής. 

2. Ο συνολικός χώρος του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής είναι 

τουλάχιστον εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα, στα οποία δεν 

συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι, καθώς και οι 

βοηθητικοί χώροι (όπως οι αποθηκευτικοί χώροι, χώρος του λεβητοστασίου 

και ο χώρος του ανελκυστήρα). Ο συνολικός ωφέλιμος χώρος του 

γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής που χρησιμοποιείται από τους 

εκγυμναζόμενους προς εκγύμναση ή εκμάθηση του αθλήματος είναι 

τουλάχιστον εβδομήντα (70) τετραγωνικά μέτρα. Το ελάχιστο ύψος κάθε 

χώρου ορίζεται σε δύο μέτρα και εξήντα εκατοστά (2,60). 

3. Η ελάχιστη επιφάνεια ωφέλιμου χώρου άθλησης ανά εκγυμναζόμενο είναι 

πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα. 

4. Το κτίριο και οι χώροι κυρίας χρήσης του γυμναστηρίου ή της αθλητικής 

σχολής διαθέτουν επαρκή και ομοιόμορφο φυσικό και τεχνητό φωτισμό, 

καθώς και επαρκή αερισμό με φεγγίτες (που ανοίγουν με εύχρηστα μηχανικά 

μέσα) και με αθόρυβους εξαεριστήρες. Η χρήση κλιματιστικού δεν 

αντικαθιστά τη χρήση εξαεριστήρα. 

5. Το κτίριο ή τα κτίρια του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής διαθέτουν 

τουλάχιστον δύο (2) χώρους αποδυτηρίων (ανδρών – γυναικών), με 

πρόβλεψη για την ασφάλεια των προσωπικών αντικειμένων. Η ελάχιστη 

επιφάνεια των αποδυτηρίων ορίζεται σε πενήντα εκατοστά του τετραγωνικού 

μέτρου (0,50μ.) ανά εκγυμναζόμενο. 

6. Η άθληση ή άσκηση των εκγυμναζόμενων δεν επιτρέπεται να 

πραγματοποιείται σε υπόγειους χώρους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως 

βοηθητικοί (αποδυτήρια, αποθήκες οργάνων κλπ). 

7. Η λειτουργία του γυμναστηρίου δεν πρέπει να συνεπάγεται ηχητικές 

εκπομπές ή οχλήσεις των περίοικων, αλλιώς επιβάλλεται η ηχητική μόνωση. 

Η ανάγκη ηχομόνωσης εφαρμόζεται αναλόγως των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 
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Α5/3010/85 (ΦΕΚ 593/Β/1985) απόφασης του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Β. Χώροι υγιεινής 

Σε κάθε γυμναστήριο ή αθλητική σχολή υπάρχουν οι παρακάτω χώροι υγιεινής: 

1. Λουτρό με δύο (2) τουλάχιστον καταιωνιστήρες, ζεστού και κρύου νερού, για 

κάθε αποδυτήριο. 

2. Τουλάχιστον δύο (2) αποχωρητήρια (ένα ανδρών και ένα γυναικών) για τους 

εκγυμναζόμενους, όταν η δυναμικότητα του γυμναστηρίου ή της αθλητικής 

σχολής είναι μέχρι και ογδόντα (80) εκγυμναζόμενοι, αυξανόμενα κατά ένα 

(1) αποχωρητήριο για κάθε επιπλέον σαράντα (40) εκγυμναζόμενους. 

3. Στους χώρους υγιεινής πρέπει να υπάρχουν: α) Πλήρης υδραυλική 

εγκατάσταση καθαρισμού και αποχέτευσης των αποχωρητηρίων, καθώς και 

λεκάνες υγιεινής. β) Φυσικός ή τεχνητός εξαερισμός. γ) Επένδυση με 

ανθεκτικά πλακάκια σε όλη την επιφάνεια των τοίχων τουλάχιστον μέχρι 

ύψους ενός μέτρου και εβδομήντα εκατοστών (1,70μ.). δ) Ανθεκτική και 

αντιολισθηρή επίστρωση σε όλη την επιφάνεια των δαπέδων. ε) Πόρτες που 

ανοίγουν αντίθετα από μέσα προς τα έξω. στ) Ένας τουλάχιστον νιπτήρας ανά 

δύο (2) αποχωρητήρια. 

Γ. Μέτρα ασφάλειας και μέσα πρώτων βοηθειών 

1. Σε κεντρικό σημείο κάθε γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής υπάρχει επαρκής 

πυρασφάλεια, πιστοποιούμενη από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. 

2. Στους πίνακες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος υπάρχουν ηλεκτρονόμοι 

διαφυγής ρεύματος. 

3. Σε κάθε γυμναστήριο ή αθλητική σχολή υπάρχει φαρμακείο πρώτων 

βοηθειών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο βοήθημα για την αντιμετώπιση 

τραυματισμών. 

Δ. Ειδικές προϋποθέσεις εγκαταστάσεων αθλητικών σχολών 

1. Για την πιστοποίηση αθλητικών σχολών που καλλιεργούν αναγνωρισμένα ή 

μη αθλήματα πρέπει να πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις που τάσσουν οι 

κανονισμοί της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Όπου από τις κείμενες 

διατάξεις προβλέπεται η υποχρέωση κατοχής ειδικής άδειας λειτουργίας 

καταλληλότητας του χώρου, η άδεια αυτή πρέπει να συνυποβάλλεται με τα 

υπόλοιπα δικαιολογητικά. 
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2. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρονται διαστάσεις σε σχέση με αριθμό 

εκγυμναζόμενων, νοείται ο αριθμός των ταυτοχρόνως εκγυμναζόμενων.» 

 

 

 

2.5. Ανάλυση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αθηναίων και προτιμήσεις 

πολιτών 

 

Ο δήμος Αθηναίων διαθέτει τα περισσότερα δημοτικά γυμναστήρια και χώρους 

αθλητικών δραστηριοτήτων σε σύγκριση με τους υπόλοιπους δήμους της Αττικής. 

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε σε 14 δημοτικά γυμναστήρια ≈ 600 ατόμων (Αρέστη 

2019) και έρευνα από επτά ιδιωτικά και δημοτικά γυμναστήρια ≈500 ατόμων ( 

Δημάκος 2016), η εξαγωγή συμπερασμάτων είναι πολύ ωφέλιμη και ευνοϊκή συνάμα 

για την δημιουργία νέου γυμναστηρίου στον δήμο. 

Αρχικά και στις δύο έρευνες το κοινό ερωτήθηκε για τη συχνότητα άθλησης στα 

γυμναστήρια της περιοχής. Οι αθλούμενοι δήλωσαν ότι γυμνάζονταν τρεις φορές την 

εβδομάδα ενώ συγκεντρωτικά τα περισσότερα άτομα πάνω από εννέα μήνες τον 

χρόνο. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δείχνει ότι η άσκηση απασχολεί σημαντικά του 

δημότες του δήμου Αθηναίων. 

Όσον αφορά το είδος της γυμναστικής που προτιμάται στα γυμναστήρια, φαίνεται ότι 

66,6% προτιμά ομαδικά προγράμματα σε σύγκριση με το υπόλοιπο 33,4% που 

δείχνει προτίμηση στα βάρη. Επίσης μόλις το 31,0% του συνόλου των ερωτηθέντων 

έδειξε να προτιμά τα καρδιο-αναπνευστικά μηχανήματα και το 31,83% μηχανήματα 

μυϊκής ενδυνάμωσης (Αρεστή 2019). Στην συνέχεια της ίδιας έρευνας που διεξήχθη 

στο τέλος της οικονομικής κρίσης για την Ελλάδα, φαίνεται ότι «τα άτομα που 

αθλούνταν στον Δήμο παρά την κρίση που επήλθε στη χώρα μας συνέχισαν να 

αθλούνται. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στο ότι η άσκηση αποτελεί τρόπο ζωής γι’ 

αυτούς, είτε επειδή η άσκηση είναι μια δραστηριότητα που προσφέρει σωματική και 

ψυχική ευεξία και στην περίοδο της κρίσης αποτελεί έναν τρόπο διασκέδασης» (σελ. 

78). 

Επιπλέον, και οι δύο έρευνες συμπέραναν ότι αν και ο μέγιστος αριθμός αθλούμενων 

δήλωσαν ότι είναι ευχαριστημένοι από τα τους παράγοντες Αξιοπιστία, Προσωπικό, 

Αποτελέσματα, και Ανταπόκριση. Παρόλα αυτά , οι ερωτηθέντες κάτω των 30 ετών 
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είχαν μικρότερα επίπεδα ικανοποίησης από τα άτομα άνω των 31 ετών στον 

παράγοντα «Προσωπικό». 

 Ακόμα, παρατηρήθηκαν χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης για τις εγκαταστάσεις που 

συστεγάζονται είτε τα δημοτικά είτε τα ιδιωτικά γυμναστήρια. 

Την ίδια παραδοχή για την δυναμικότητα των αθλητικών δραστηριοτήτων στον δήμο 

Αθηναίων, φαίνεται να συμφωνεί και η έρευνα του Χατζηγεωργίου (2014). «Σε κάθε 

περίπτωση όμως, οι ανάγκες του Δήμου Αθηναίων για αθλητικές υποδομές δεν 

ικανοποιούνται από τις υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις…διαπιστώθηκε η 

δυσανάλογη σχέση μεταξύ αριθμού χρηστών-κατοίκων και αριθμού αθλητικών 

υποδομών» (σελ.51). Στην ίδια μελέτη, ο συγγραφέας συνεχίζει με την παραδοχή ότι 

τα κτήρια στα οποία στεγάζονται οι αθλητικές δομές δεν είναι σε πολύ καλή 

συντηρητική κατάσταση και  οι περισσότερες αθλητικές εγκαταστάσεις δεν 

αποτελούν διακριτούς και ολοκληρωμένους αθλητικούς χώρους, ούτε ακολουθούν τα 

πολεοδομικά πρότυπα των αθλητικών εγκαταστάσεων.  

Η παραπάνω παραδοχή βάση ερευνητικής μελέτης εξυπηρετεί την παρούσα μελέτη 

σκοπιμότητας για τη δημιουργία νέου χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων καθώς  

τα χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης στον παράγοντα «Εγκαταστάσεις», δείχνουν οι 

αθλούμενοι έχουν ανάγκη από νέες εγκαταστάσεις, μεγαλύτερους χώρους ομαδικών 

προγραμμάτων, καινούργιο εξοπλισμό και καθαρότερους και ευρύχωρους χώρους. 

Τέλος, τα χαμηλά επίπεδα αξιολόγησης του υφιστάμενου προσωπικού και ομαδικών 

προγραμμάτων δείχνουν ότι τα νεαρότερης ηλικίας άτομα αναζητούν πιο σύγχρονες 

μεθόδους άθλησης. 

 

III. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Η μεθοδολογία της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί μια περιπτωσιολογική 

μελέτη εφικτότητας. Συγκεκριμένα είναι «μελέτη περίπτωσης» διότι το αντικείμενο 

της είναι ένα σχέδιο δημιουργίας ενός συγκεκριμένου ιδιωτικού γυμναστηρίου στην 

Αθήνα. Για την διερεύνηση κατά πόσο το σχέδιο που προτείνεται είναι ρεαλιστικό 

ακολουθείται η διαδικασία της «μελέτης εφικτότητας», όπως αυτή περιγράφεται από 

τον Masanja (2020). 
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IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Η δομή στο παρόν τμήμα της εργασίας ακολουθεί τη δομή της «μελέτης εφικτότητας. 

 

 

4.1. Περιγραφή Κτηρίου προτεινόμενου γυμναστηρίου 

 

Το κτήριο που προτείνεται να το μελλοντικό γυμναστήριο με την επωνυμία «Body 

Temple» («Ναός του Σώματος»), βρίσκεται επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στο 

κέντρο της Αθήνας. Η ονομασία επιλέχθηκε ώστε να επικοινωνεί άμεσα στον 

ασκούμενο ότι πρόκειται για χώρο άσκησης που θα σέβεται τις ανάγκες του σώματος 

του και προσδίδει εμπιστοσύνη στις παροχές του. Συγχρόνως, έπειτα από έρευνα στα 

γυμναστήρια της περιοχής, αλλά και του νομού Αττικής, η ονομασία του είναι 

μοναδική. 

Πρόκειται για ιδιόκτητο κτήριο 240 τ.μ. μεταξύ της στάσης «Κεραμικός» και 

«Μεταξουργείο» και εκτείνεται σε ισόγειο χώρο (Παράρτημα Εικόνα 1). Το κτήριο 

καθότι αποτελούσε χώρο συνεργείου την προηγούμενη δεκαετία, διαθέτει ήδη πολλά 

στοιχεία επαγγελματικού χώρου που θα βοηθήσουν στην δημιουργία γυμναστηρίου  

με περιορισμό εξόδων ήτοι: ενιαίο χώρο, φυσικό και τεχνητό φωτισμό και ηχητική 

μόνωση όπως απαιτείται από τον σχετικό νόμο για την αδειοδότησή του. 

Με βάση τις προδιαγραφές που αναλύθηκαν στην παράγραφο 2.4., στον Πίνακα 

4.1.1.αποτυπώνονται οι προδιαγραφές του ιδιωτικού γυμναστηρίου σύμφωνα με την 

διάταξη του νόμου ΦΕΚ 221Α/2006. Παράλληλα, σημειώνεται ποια στοιχεία 

διαθέτει ήδη ο χώρος για την δημιουργία του μελλοντικού γυμναστηρίου και ποια 

στοιχεία θα πρέπει να δημιουργηθούν εκ νέου ώστε να δοθεί η άδεια λειτουργίας του. 
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Πίνακας 4.1.1. Αντιπαραβολή Προδιαγραφών Βάση Νομοθεσίας και Παρούσα 

Συνθήκη Κτιρίου 

 

Όσον αφορά τους χώρους του κτηρίου διατίθενται εικόνες και κάτοψη 

αρχιτεκτονικού σχεδίου στο Παράρτημα (Α). Έτσι, στο χώρο του Ισογείου (Εικόνα 

1,4,6) προτείνεται να δημιουργηθεί ο βασικός χώρος του γυμναστηρίου όπου θα 

τοποθετηθούν τα όργανα και μπροστά στην είσοδο η ρεσεψιόν. Η ρεσεψιόν και ο 

αποθηκευτικός χώρος του γυμναστηρίου δεν θα υπερβαίνουν τα 15τ.μ. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμού. 219/2006, «Η 

ελάχιστη επιφάνεια ωφέλιμου χώρου άθλησης ανά εκγυμναζόμενο είναι πέντε (5) 

τετραγωνικά μέτρα». Επομένως, οριοθετούνται 155 τ.μ. βασικού χώρου εκγύμνασης, 

όπου μπορούν να γυμνάζονται στον ίδιο χώρο ταυτόχρονα μέχρι 31 άτομα. Στον ίδιο 

χώρο, τοποθετώντας μια ποικιλία οργάνων, διαδρόμων, πάγκων και ελλειπτικών 

μηχανημάτων με μια οργανωμένη χωροταξική διανομή, μπορούν να διατεθούν μέχρι 

και 30 όργανα ανάλογα με τις διαστάσεις τους. 

 Στον δεύτερο όροφο (Εικόνα 5 και 7) θα διαμορφωθεί αίθουσα ομαδικών 

προγραμμάτων ενώ όταν η αίθουσα θα είναι ελεύθερη θα μπορεί να αξιοποιείται με 

εξατομικευμένα προγράμματα εκγύμνασης ενός ή δύο ασκουμένων. Η αίθουσα 

ομαδικών προσμετρείται στα 40τ.μ., που αναλογούν σε οκτώ ασκούμενους. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤIΡΙΟΥ ΦΕΚ 221Α/2006 ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΕΝ ΔΑΘΕΤΕΙ

ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΘΉΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ √

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ≥ 100 Τ.Μ √

ΧΩΡΟΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ  ≥ 70 Τ.Μ √

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΧΩΡΩΝ  ≥ 2,60 √

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΑΝΑ 

ΕΚΓΥΜΝΑΖΟΜΕΝΟ 5 Τ.Μ. √

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΦΩΤΙΣΜΟ √

ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΘΟΡΥΒΟΥΣ 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ √

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΧΩΡΟΥΣ 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ √

ΗΧΗΤΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ √

ΛΟΥΤΡΟ ΜΕ 2 ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΕΣ √

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΣΕ ΟΛΗ 

ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

ΜΕΧΡΙ ΥΨΟΥΣ 1,70Μ. √

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ √

ΠΟΡΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ √

ΈΝΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΙΠΤΗΡΑΣ √

ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ √

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ √

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ √

BODY TEMPLE
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Τέλος, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3, υπάρχει η υδραυλική υποδομή και ο ανάλογος 

χώρος εγκατάστασης αποδυτηρίων. Με βάση την νομοθεσία ο χώρος θα διαιρεθεί σε 

γυναικεία και ανδρικά αποδυτήρια (30 συνολικά τ.μ.) ενώ ο παράλληλα ο χώρος του 

αποχωρητηρίου θα χωριστεί σε δύο τμήματα για να εξυπηρετεί τα δυο αποδυτήρια. 

Στην Εικόνα 2 του Παραρτήματος (Β), φαίνεται η υποδομή θέρμανσης –ψύξης του 

χώρου η οποία θα αντικατασταθεί με μια πιο σύγχρονη, ενώ στην Εικόνα 6 φαίνεται 

η ηλεκτρική εγκατάσταση του κτηρίου. 

 

 

4.2. Περιγραφή περιοχής γεωγραφικής αγοράς του προτεινόμενου 

γυμναστηρίου   

 

Πρωταρχικός στόχος επιλογής του εν λόγω χώρου είναι η προσβασιμότητά του στο 

ευρύ κοινό και η ευκολία μετάβασης προς αυτόν. Όσον αφορά την πρόσβαση των 

ασκούμενων στον χώρο, στην περιοχή δεν ευδοκιμεί ιδιαίτερα η προσέλευσή του με 

Ι.Χ, καθώς είναι δύσκολος ο χώρος στάθμευσης οχημάτων. Παρόλα αυτά υπάρχει σε 

κοντινή απόσταση στάση λεωφορείου και οι στάσεις του μετρό δεν χρονομετρούνται 

περισσότερο των δέκα λεπτών βάδισμα. Συγκεκριμένα, οι γραμμές των λεωφορείων 

026 (Ιπποκράτους – Βοτανικός), 027 (Ιπποκράτους – Ορφέως), 813 (Αβέρωφ – 

Προύσσης) εξυπηρετούν το κοινό καθότι σε λιγότερο από 10μ του γυμναστηρίου 

βρίσκεται η στάση «Λαϊς» και σε 25μ η στάση «Πλαταιών» και «Μυκάλης». 

Η κοντινή απόσταση του γυμναστηρίου από δύο στάσεις του μετρό, είναι ένα βασικό 

πλεονέκτημα καθώς εξυπηρετούνται τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι κάτοικοι της 

ίδιας αλλά και της ευρύτερης περιοχής. 

Επιπλέον, πρόκειται για μια περιοχή με έντονη προσέλευση και κινητικότητα κοινού 

απ’ όλο το Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μεγάλο ποσοστό πληθυσμού της Αττικής 

απασχολείται εργασιακά στο κέντρο της Αθήνας (https://www.statistics.gr), και 

ειδικά στο Μεταξουργείο και στον Κεραμικό αλλά και κάνει τις καθημερινές του 

αγορές καθότι το κέντρο της Αθήνας αποτελεί πρόκειται για την πιο πολυποίκιλη και 

οικονομική αγορά στην Αττική. 
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Τέλος, ο Κεραμικός (Εικόνα 4.3.1) αποτελεί μια περιοχή όπου διοργανώνονται 

συχνά πολλά πολιτισμικά γεγονότα, ενώ παράλληλα συγκεντρώνει πολλά σημεία 

διασκέδασης, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας (https://www.athenshotspots.gr). 

Εικόνα 4.2.1. Θέση «Body Temple» στην περιοχή της Αθήνας 

 

 
 
 
 
 

 

4.4. Ανταγωνισμός προτεινόμενου γυμναστηρίου 

 

Για να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτικού κοινού  και να 

φτιάξουμε τα απαραίτητα «πακέτα» συνδρομής θα πρέπει πρώτα να αναλύσουμε τον 

ανταγωνισμό της περιοχής (Kotler & Keller, 2017). Για τον σκοπό αυτό, οριοθετούμε 

την αγορά του προτεινόμενου γυμναστηρίου με ακτίνα απόστασης των δύο 

χιλιομέτρων περιμετρικά από το σημείο του γυμναστηρίου, καθότι μας ενδιαφέρει να 

προσεγγίσουμε συνδρομητές όχι μόνο από την γειτονιά αλλά και από την ευρύτερη 

περιοχή του Μεταξουργείου και του Κεραμικού.  

https://www.athenshotspots.gr/
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Έτσι ανακύπτουν οι εξής ανταγωνιστές, τους οποίους σύμφωνα με το είδος άθλησης 

που προσφέρουν θα τους χωρίσουμε σε άμεσους και έμμεσους: 

Άμεσοι ανταγωνιστές: 

1. GYM-LOOK: Το εν λόγω γυμναστήριο βρίσκεται σε απόσταση 1,2 χλμ., από το 

προτεινόμενο Body Temple και παρέχει μόνο μηχανήματα γυμναστικής  και βάρη 

χωρίς καθόλου ομαδικά προγράμματα μυϊκής ή αερόβιας ενδυνάμωσης. Σχετικά με 

το κόστος, συγκρίνουμε την ετήσια συνδρομή που προσφέρει μιας και είναι η πιο 

συμφέρουσα και δελεαστική σε σχέση με τα υπόλοιπα πακέτα του, η οποία ανέρχεται 

στα 179€. Τέλος, πρόκειται για έναν μικρό χώρο που σε περίπτωση αύξηση 

συνδρομητών θα προκύψουν ανάλογα προβλήματα. 

2. BODYSHAPE: Λίγο πιο μακριά στα 1,7 χλμ., βρίσκεται ένας μικρός 

γυμναστηριακός χώρος  όπου προσφέρει μηχανήματα μυϊκής ενδυνάμωσης και 

ελεύθερα βάρη. Και αυτός ο χώρος δεν διαθέτει ομαδικά προγράμματα. Όσον αφορά 

την τιμή, το συγκεκριμένο γυμναστήριο έχει μόνο μηνιαία συνδρομή στα 50€, 

κόστος  που αν το αναγάγουμε στο έτος ισοδυναμεί με 600€. 

Έμμεσοι ανταγωνιστές: 

3. POSTUREPILATES: Πολύ κοντά στο προτεινόμενο γυμναστήριο μας και σε 

απόσταση μόλις 170 μέτρα, βρίσκεται ένας αθλητικός χώρος που επικεντρώνεται 

στην γυμναστική σώματος με βάση στο πρόγραμμα Pilates. Ο χώρος απευθύνεται σε 

πολύ περιορισμένο αριθμό ατόμων σε κάθε μάθημα (Pilates 5-8 γυμναζόμενοι) και η 

συνδρομή είναι ανά μάθημα. Για λόγους συγκρίσεως θα πάρουμε το πιο οικονομικό 

πακέτο που περιλαμβάνει απεριόριστα μαθήματα για ένα μήνα και αυτό ανέρχεται 

στα 85€. 

4. TECHNOPOLISFITNESSBOX: Σε απόσταση 600 μέτρων από το γυμναστήριό 

μας βρίσκεται ένας χώρος άσκησης που παρέχει προγράμματα cross raining και trx. 

Για τον συνδρομητή που θα επιλέξει το cross training το κόστος ανέρχεται στα 480€ 

το χρόνο ενώ στα 150€ τρίμηνη προπόνηση σε ιμάντες trx. Τα ομαδικά προγράμματα 

ενισχύονται και από βάρη ενώ ο χώρος δεν διαθέτει καθόλου μηχανήματα 

ενδυνάμωσης. Λόγω της μικρής χωρητικότητας τα μαθήματα υλοποιούνται κάθε μια 

ώρα από το πρωί μέχρι το βράδυ με ενδιάμεσο 3ωρο κενό της μεσημεριανές ώρες. 
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5. HOUSEOFFITNESS (GAZI BOX): Σε παρόμοιο στυλ και λογική βρίσκεται ο εν 

λόγω αθλητικός χώρος σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από το προτεινόμενο 

γυμναστήριό μας. Εδώ παρέχεται μόνο crossfit προγράμματα σε αρκετά μεγάλο 

χώρο, ενώ διατίθενται και ελεύθερα βάρη. Το κόστος για τον συνδρομητή ανέρχεται 

στα 60€ (ήτοι 720€ το χρόνο) ενώ και εδώ επιλέγει τα μαθήματα που θα μπει πρωί ή 

απόγευμα, καθότι τις μεσημεριανές ώρες δεν παρέχονται προγράμματα. 

Για διευκόλυνση της σύγκρισης, στο γράφημα 4.3.1. απεικονίζεται η θέση του κάθε 

αθλητικού χώρου σε σχέση με τις παροχές και την  ετήσια τιμή του συνδρομητή και 

στην Εικόνα 4.3.2. η θέση του προτεινόμενου «Body Temple» σε σχέση με τον 

Ανταγωνισμό. 

Στον οριζόντιο άξονα τοποθετούνται οι παροχές σε ποσότητα κ ποιότητα από 

αριστερά προς τα δεξιά, ενώ το κόστος για τον συνδρομητή στον κάθετο άξονα από 

το ακριβότερο (πάνω) προς το οικονομικότερο (κάτω). Καθότι το τέταρτο 

τεταρτημόριο μένει κενό, ο στόχος του προτεινόμενου BodyTemple είναι να 

τοποθετηθεί εκεί. 

 

Γράφημα 4.3.1. Perceptual map/ Πίνακας Αντίληψης 
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Εικόνα 4.3.2. Η θέση του προτεινόμενου «Body Temple» σε σχέση με τον 

Ανταγωνισμό. 

 

 

 

 

 

4.4. Οικονομικός σχεδιασμός κτηρίου του προτεινόμενου γυμναστήριου 

 

Για την δημιουργία ενός γυμναστηρίου θα χρειαστούν κεφάλαια που θα 

υποστηρίξουν όχι μόνο την αγορά εξοπλισμού αλλά και για την εσωτερική 

διαμόρφωση του κτηρίου. Επίσης, κατά την έναρξη του, ένα μέρος των κεφαλαίων 

πάντα διατίθεται για λειτουργικά έξοδα, το μισθό του προσωπικού, την προμήθεια 

αναλώσιμών κ.ά. 

Αν και διατίθεται αρχικό ιδιωτικό κεφάλαιο, θα γίνει αξιοποίηση των αντίστοιχων 

προγραμμάτων ΕΣΠΑ που θα διατίθεται το χρονικό διάστημα αναδιαμόρφωσης του 

κτηρίου σε γυμναστήριο. 

Την παρούσα περίοδο με βάση το www.alfadev.gr, αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα 

του 2022 ο β’ κύκλος επιδότησης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων με 100% 

http://www.alfadev.gr/
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επιχορήγηση μέσω του ΕΣΠΑ. Πρακτικά η συγκεκριμένη οικονομική επιδότηση 

καθιστά το εγχείρημα δημιουργίας του γυμναστηρίου άμεσα υλοποιήσιμη καθώς: 

1. Όσον αφορά τα Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες 

ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, 

θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, καλύπτει έως 60% του 

προϋπολογισμού. 

2. Για τις δαπάνες αμοιβών τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής 

υποστήριξης, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και 

επαγγελματικής κατάρτισης), καλύπτει έως  8% του προϋπολογισμού. 

3. Για τις δαπάνες προβολής, δικτύωσης καλύπτει έως 15% του 

προϋπολογισμού 

4. Για την Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση 

εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας έως 40% με χρήση ρήτρας ευελιξίας 

5. Στην προμήθεια αναλωσίμων, έως 15% του προϋπολογισμού 

6. Στις ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων), έως 

30% του προϋπολογισμού 

7. Όσον αφορά το μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις, καλύπτει 

έως 24.000€ 

8. Για τις δαπάνες κατοχύρωσης για αναγνωρισμένο τίτλο πνευματικής 

ιδιοκτησίας, έως 20% του προϋπολογισμού. 

Προϋπόθεση των επιχειρήσεων που θα επιχορηγηθούν για τον εξοπλισμό τους, είναι 

να διατηρηθούν σε λειτουργία για τουλάχιστον τρία έτη από την ολοκλήρωση του 

επιχειρηματικού σχεδίου ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων 

ορίζεται σε είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του 

επιχειρηματικού σχεδίου στο πρόγραμμα ενισχύσεων του ΕΣΠΑ. 

Συνυπολογίζοντας την χρηματική υποστήριξη του προγράμματος ΕΣΠΑ, παρακάτω 

αναλύεται ο ετήσιος προϋπολογισμός για την έναρξη του γυμναστηρίου (Πίνακας 

4.5.1). Αξιολογώντας την συγκεκριμένη επιδότηση, θεωρείται μια πολύ σημαντική 

υποστήριξη στην έναρξη ενός νέου επιχειρηματικού εγχειρήματος καθότι θέτει 

χρηματοοικονομικές βάσεις σε πολλά επίπεδα, τόσο όσον αφορά την εγκατάσταση 

όσο και για την προβολή και την ανάπτυξη της αναγνωρισιμότητας της επιχείρησης.  
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Έτσι, σύμφωνα με την χρηματοοικονομική υποστήριξη της επιδότησης του 

προγράμματος ΕΣΠΑ, κατατίθεται παρακάτω ο οικονομικός ετήσιος 

προϋπολογισμός για την έναρξη του γυμναστηρίου. 

Πίνακας 4.4.1 Ετήσιος προϋπολογισμός για την έναρξη του γυμναστηρίου 

 

 

 

V. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Επομένως, με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 

αποδεικνύεται η εφικτότητα δημιουργίας του νέου γυμναστηρίου. Το συμπέρασμα 

αυτό τεκμηριώνεται από τα ακόλουθα ευρήματα της μελέτης: 

1. Κατά την οικονομική ανάλυση της χώρας και συγκεκριμένα της περιοχής του 

Δήμου Αθηναίων, φαίνεται να ευδοκιμεί ένα νέο επιχειρηματικό εγχείρημα 

διότι: (α) οι ετήσιες δαπάνες για την οικονομική και πολιτισμική πρόοδο της 

περιοχής αυξάνονται κάθε χρόνο, (β) δημιουργούνται συνεχόμενα κοινωνικά 

προγράμματα που εννοούν την προσέλευση πληθυσμού στην εν λόγο 

περιοχή, (γ)αξιοποιούνται  επενδυτικά προγράμματα διαμόρφωσης της 

περιοχής με στόχο την προσέλκυση των πολιτών. 

2. Κατά τις προτιμήσεις των ασκούμενων του Δήμου Αθηναίων, διαφαίνεται ότι 

οι ερωτώμενοι έχουν ανάγκη για μια νέα εγκατάσταση που θα 

συμπεριλαμβάνει πιο σύγχρονες μεθόδους εκγύμνασης παράλληλα με τις 

κλασσικές  (βάρη). 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΌ ΕΣΠΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Λειτουργικά έξοδα 10.000,00 €       6.000€(≥60%) 4.000,00 €

Δαπάνες αμοιβών τρίτων 1.500,00 €         120€(≥8%) 1.380,00 €

Δαπάνες προβολής 2.000,00 €         300€(≥15%) 1.700,00 €

Μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση 

εσωτερικού χώρου 50.000,00 €       20000€(≥40%) 30.000,00 €

Προμήθεια αναλωσίμων 10.000,00 €       1500€(≥15%) 8.500,00 €

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου 1.960,00 €         588€(≥30%) 1.372,00 €

Μισθολογικό κόστος 29.820,00 €       24000€(≥24.000€) 5.820,00 €

Δαπάνες κατοχύρωσης για αναγνωρισμένο 

τίτλο πνευματικής ιδιοκτησίας 1.000,00 €         200€(≥20%) 800,00 €

ΣΥΝΟΛΑ 106.280,00 €    54.000,00 € 53.572,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
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3. Η προτεινόμενη περιοχή του γυμναστηρίου είναι κατάλληλη διότι 

διευκολύνει την πρόσβαση μεγάλου ποσοστού πληθυσμού (πλησίον δύο 

γραμμών του μετρό). 

4. Το κτίριο είναι κατάλληλο διότι: (α) ως πρώην επαγγελματικός χώρος 

διαθέτει τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, (β) 

ενιαίο χώρο, (γ) φυσικό και τεχνητό φωτισμό, (δ) ηχομόνωση. 

5. Ο ανταγωνισμός στην περιοχή δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημιουργία του 

προτεινόμενου γυμναστηρίου διότι είτε μειονεκτεί σε υπηρεσίες, είτε είναι 

πολύ ακριβός στις συνδρομές των αθλούμενων. 

6. Ο οικονομικός σχεδιασμός του γυμναστηρίου είναι κατάλληλος διότι: (α) το 

κτήριο είναι ιδιόκτητο, (β) σημαντικές δαπάνες για την δημιουργία του και 

την έναρξη του μπορούν να επιδοτηθούν από αντίστοιχα προγράμματα. 
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