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ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 

 

Η ιδέα της δημιουργίας ενός eco-friendly ξενοδοχείου με υψηλής ποιότητας παροχές 

προήλθε από την οικολογική καταστροφή που έχει υποστεί ο πλανήτης μας και την 

ανάγκη για αλλαγή κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, με στόχο την προσπάθεια 

εξάλειψης της εκπομπής ρύπων. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η 

έκταση του Κρόνου, ως παλιό εργοστάσιο Οινοπνευματοποιίας, περιλαμβάνει ένα 

συγκρότημα κτιρίων με μεγάλη καλλιεργήσιμη και μη περιοχή, έδωσε τη δυνατότητα 

στους συν-ιδιοκτήτες να σκεφτούν τον Κρόνο ως ένα eco-friendly και all-inclusive 

ξενοδοχείο με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική στην πόλη της Ελευσίνας. Με αφορμή τον 

ορισμό της Ελευσίνας ως πολιτισμική πρωτεύουσα για το 2023, η κατασκευή ενός 

¨πράσινου¨ πολυτελούς ξενοδοχείου θα δώσει προστιθέμενη αξία στην πόλη και στα 

δρόμενα που θα ακολουθήσουν. 

Η εταιρία CRONOS GREEN RESORT Α.Ε. θα αποτελεί ένα ξενοδοχείο φιλικό προς 

το περιβάλλον με υψηλής ποιότητας παροχές, πολιτιστικά δρόμενα και δραστηριότητες 

που φέρνουν κοντά τον άνθρωπο με τη φύση και τα ζώα. Πιο συγκεκριμένα, τέτοιου 

τύπου δραστηριότητες είναι η ιππασία, η πισίνα, η αναρρίχηση, η κολύμβηση, η 

κομποστοποίηση, και ο χώρος εκδηλώσεων/εκθέσεων που θα αποτελέσει επιπλέον 

παροχή προς τους επαγγελματίες.  

Φυσικά πριν συμβούν όλα αυτά, τα κτίρια που αποτελούν το συγκρότημα του Κρόνου 

θα ανακαινιστούν διατηρώντας την αρχιτεκτονική τους. Στη συνέχεια, η διαμόρφωση 

του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου θα γίνει με την συνεργασία ειδικών με σκοπό 

το CRONOS GREEN RESORT να αποτελέσει πόλο έλξης για χιλιάδες ανθρώπους που 

προτιμούν ένα είδος εναλλακτικού τουρισμού. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τις eco-

friendly διακοπές που παρέχει το CRONOS GREEN RESORT θα μπορούν μέσω 

συνεργαζόμενων καναλιών να αναζητούν τα πακέτα που επιθυμούν. Τέτοιοι 

συνεργάτες αποτελούν διαδικτυακά πρακτορεία (TripAdvisor, Trivago, Booking.com, 

Airbnb), καθώς και αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρίες, όπως επίσης, και η 

ιστοσελίδα του ξενοδοχείου  www.cronosgreenresort.gr.  

http://www.cronosgreenresort.gr/
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Βασικός στόχος της εταιρίας είναι η μέγιστη προβολή της Ελευσίνας και του 

πολιτισμού της. Η τοπική γαστρονομία, η πλούσια ιστορία, τα ήθη και έθιμα αποτελούν 

χαρακτηριστικά της φιλοξενίας του CRONOS GREEN RESORT. Αγορά στόχος για 

την εταιρία αποτελούν όλες οι ηλικιακές ομάδες από όλον τον κόσμο και φυσικά τα 

άτομα ΑΜΕΑ, αφού το ξενοδοχείο καλύπτει την προσβασιμότητα για όλους τους 

επισκέπτες. 

Μετά από μία σύντομη έρευνα αγοράς που πραγματοποιήσαμε με τη χρήση 

ερωτηματολογίου, είδαμε ότι η κοινή γνώμη κατά ένα μεγάλο ποσοστό βλέπει θερμά 

παρόμοιες οικολογικές επενδύσεις που στόχο έχουν τη μείωση της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος από ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο βασικός σκοπός του ξενοδοχείου 

σε συνδυασμό με την ανάδειξη της πλούσιας πολιτισμικής κληρονομιάς της Ελευσίνας 

αποτελούν κέντρο ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το δείγμα της έρευνας μας.  

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το CRONOS GREEN RESORT αποτελεί το 

γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο eco-friendly ξενοδοχείο στην περιοχή της 

Ελευσίνας. Μικρές ξενοδοχειακές μονάδες δραστηριοποιούνται σε κοντινή απόσταση 

από την συγκεκριμένη περιοχή χωρίς μελλοντικά να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες 

της πόλης, δεδομένου ότι η Ελευσίνα μετατρέπεται σταδιακά σε σύγχρονο πολιτιστικό 

κέντρο.  

Το CRONOS GREEN RESORT ουσιαστικά περιλαμβάνει μία έκταση 36 

στρεμμάτων στα οποία θα κατασκευαστούν όλες οι παροχές που υπόσχεται να 

προσφέρει. Έτσι, το πρώτο πλάνο του ξενοδοχείου θα έχει 50 δίκλινα δωμάτια που θα 

χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες basic, luxurius, hyperluxurius. Επιπλέον, θα έχει όλες 

τις εγκαταστάσεις που χρειάζονται για τις αθλητικές δραστηριότητες που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως. Στο περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου θα υπάρχουν αμπελώνες 

στους οποίους θα έχει πρόσβαση ο κάθε επισκέπτης. Ο χώρος των εκδηλώσεων 

καταλαμβάνει 100 τ.μ. και διαμορφώνεται στις ανάγκες κάθε πελάτη. Όλες οι 

παραπάνω παροχές τιμολογούνται όπως είναι φυσικό με διαφορετικό τρόπο, ο οποίος 

αναλύεται στο Μarketing Plan παρακάτω. Η προώθηση του ξενοδοχείου θα γίνει μέσω 

της ιστοσελίδας, των social media και των ταξιδιωτικών γραφείων.  

Όπως σε κάθε εταιρία, έτσι και στο CRONOS GREEN RESORT, σημαντικό ρόλο 

κατέχει η ομάδα. Η ομάδα του δικού μας project αποτελείται από την Ελβίρα 
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Σκουλάδα- Γενικός Διευθυντής, την Ιωάννα Κούκη- Οικονομικός Διευθυντής, τον 

Ευάγγελο Ζούμα- Τεχνικός Διευθυντής, την Ειρήνη Μπουκουβάλα- Διευθύντρια 

Μαρκετινκ και Πωλήσεων και την Κλειώ Παπαματθαιάκη- Διευθύντρια Ανθρώπινου 

Δυναμικού. Το κάθε μέλος αυτής της ομάδας βρίσκεται στην αντίστοιχη θέση ανάλογα 

με το επιστημονικό του υπόβαθρο. 

Η πράσινη στρατηγική που θα ακολουθήσει το CRONOS GREEN RESORT  έχει ως 

αποτέλεσμα τη συνεργασία με επαγγελματίες του χώρου της ενέργειας. Φωτοβολταικά, 

λαμπτήρες LED, συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης VRV, θερμομονωτικά 

τζάμια, καθώς και καυστήρες φυσικού αερίου είναι μερικές από τις τεχνολογίες 

ενέργειας που χρειάζεται το συγκεκριμένο ξενοδοχείο προκειμένου να επιτύχει όσα 

έχει υποσχεθεί. Επομένως, όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τον απαραίτητο 

εξοπλισμό και τις πρώτες ύλες είναι λειτουργίες που χρειάζονται σωστή οργάνωση και 

συνεργασία με τους προμηθευτές.  

Όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα του CRONOS GREEN RESORT, 

αρχικά έχουμε τους 300 εργαζόμενους που θα απασχολούνται στα διάφορα τμήματα 

του ξενοδοχείου. Στη συνέχεια, στις οικονομικές δραστηριότητες του ξενοδοχείου 

μπορούν να συμπεριληφθούν οι δαπάνες για τη διαμόρφωση του χώρου 300.000 € , η 

ανάπτυξη των υποδομών, η διαμόρφωση των δωματίων 650.000€, τα μεταφορικά μέσα 

120.000 €, οι δαπάνες προβολής και προώθησης 100.000 €,  η κατασκευή ηλεκτρικών 

σταθμών και οι δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης φωτοβολταικών 30.000 €.   

Στο στάδιο της χρηματοδότησης βλέπουμε πως το συνολικό ποσό επένδυσης 

ανέρχεται στα 3.200.000 €. Το ποσό του 1.500.000 € θα αποτελείται από Ίδια 

Κεφάλαια, το ποσό των 500.000 € θα δοθεί από Business Angels και το ποσό του 

1.000.000 € από το Δήμο Ελευσίνας. Τέλος, το υπολειπόμενο ποσό των 200.000 € θα 

καλυφθεί από τραπεζικό δάνειο. Όσον αφορά τα εσόδα που θα πρέπει να έχει η εταιρία 

προκειμένου να υλοποιήσει και λειτουργήσει τη συγκεκριμένη ιδέα, αυτά προέρχονται 

από τις ενοικιάσεις των basic, luxurious και hyper-luxurious δωματίων που διαθέτει το 

ξενοδοχείο. Επιπλέον, η ενοικίαση του χώρου των εκδηλώσεων- συνεδριάσεων που θα 

παρέχεται και για εκθέσεις αποτελεί σημαντικό έσοδο για το CRONOS GREEN 

RESORT. Καθοριστικός παράγοντας για την προσέλκυση επισκεπτών και τη 

δημιουργία εσόδων αποτελεί η στρατηγική marketing του ξενοδοχείου και η προώθησή 

του μέσω των social media. Ο υπολογισμός των ποσών που αφορούν την οικονομική 
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ανάλυση βρίσκεται παρακάτω εκτενέστερα. Με αυτό τον τρόπο, το CRONOS GREEN 

RESORT θα καταφέρει να επιτύχει τους οικονομικούς και μη στόχους του. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Κλάδος   

Ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι ένας κλάδος που έχει αναπτυχθεί αρκετά στην Ελλάδα. 

Η χώρα μας έχοντας ως κύρια πηγή εσόδων τον τουρισμό ενδείκνυται για επενδύσεις 

στον τομέα της διαμονής και της φιλοξενίας. Αναλυτικότερα, ο ανταγωνισμός, 

ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες βρίσκεται στα ύψη. Η εισαγωγή νέων μορφών 

διαμονής (πχ AirBnb) έχει οδηγήσει στην αύξηση των τιμών και στην πληθώρα 

επιλογών αναφορικά με την διαμονή.  

Η κατάσταση με τον covid-19 έθεσε σε κρίση αυτήν την αγορά, καθώς τα ταξίδια 

είχαν απαγορευτεί και οι μετακινήσεις των ανθρώπων ήταν δύσκολες ως και ανέφικτες. 

Πολλοί ήταν εκείνοι, οι οποίοι αναγκάστηκαν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους και να 

στραφούν σε άλλες πηγές εσόδων, δημιουργώντας έτσι πρόβλημα στον κλάδο. Από 

την στιγμή που υπήρχαν λίγες επιλογές για διαμονή οι τιμές αυξήθηκαν και ο κύριος 

στόχος ήταν η απόκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων κερδών.  

Ο συγκεκριμένος κλάδος έχει συνδεθεί τόσο με τη διαμονή όσο και με την παροχή 

πολυτελών υπηρεσιών αγνοώντας τελείως τις επιπτώσεις που αυτές επιφέρουν στο 

περιβάλλον. Παρόλα αυτά με την πάροδο των ετών, έχουν αρχίσει να γίνονται 

προσπάθειες για την δημιουργία πιο οικολογικών εφαρμογών με τη βοήθεια της 

πράσινης οικονομίας.  

 

Ιδέα  

Η σύγχρονη πραγματικότητα καθιστά αναγκαία τη δημιουργία ξενοδοχείων με 

οικολογικό χαρακτήρα, φιλικά προς το περιβάλλον, χωρίς όμως να στερεί στους 

επισκέπτες τις εμπειρίες που αυτά προσφέρουν. Πιο συγκεκριμένα, φαινόμενα 

οικολογικής καταστροφής έχουν ανησυχήσει την επιστημονική κοινότητα, με 

αποτέλεσμα να γίνονται προσπάθειες για τη βελτίωση του πλανήτη μας.  

Οι περισσότεροι αδιαφορούν για τις συνέπειες που απλές καθημερινές 

δραστηριότητες μπορεί να επιφέρουν στο περιβάλλον. Παρόλο που γίνονται αξιόλογες 

προσπάθειες τόσο από οικολογικούς οργανισμούς όσο και από τους ίδιους τους πολίτες 

το μέλλον του πλανήτη είναι σε κρίσιμη κατάσταση.   
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Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία είναι η απομάκρυνση 

των πολιτών της από τον πολιτισμό. Πιο συγκεκριμένα, οι Έλληνες απομακρύνονται 

από την ιστορία του τόπου τους, αδιαφορούν για τον πολιτισμό και τα μνημεία της 

χώρας και δεν γνωρίζουν βασικές πληροφορίες για την ιστορία του τόπου. Η Ελευσίνα 

ορίστηκε πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2023, πληροφορία την οποία πολλοί δεν 

γνωρίζουν παρά τη σπουδαιότητα της. Σκοπός, λοιπόν, της Ελευσίνας για το 2023 είναι 

η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες εντάσσονται σε ένα 

ευρωπαϊκό πλαίσιο και έχουν ως στόχο την ανάδειξη του πολιτισμού της περιοχής.  

Για αυτό τον λόγο, η Cronos Green Resort A.E, εκμεταλλευόμενη τις παραπάνω 

πληροφορίες αλλά και την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας 

αποφάσισε να επαναλειτουργήσει το παλιό εργοστάσιο «Κρόνος» που βρίσκεται στην 

Ελευσίνα δημιουργώντας ένα πολυτελές eco-friendly ξενοδοχείο με διάφορες 

δραστηριότητες all- inclusive που θα διαφέρει από τα κοινά ξενοδοχεία. Πέρα από τον 

οικολογικό χαρακτήρα του θα δίνει και ιδιαίτερη έμφαση σε πολιτισμικά δρόμενα 

έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την ανάδειξη της Ελευσίνας και την αναβάθμισή της.  

 

Υπηρεσία  

Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο θα προσφέρει αρχικά υπηρεσίες διαμονής. Τα 

συγκεκριμένα δωμάτια διαφοροποιούνται, και αντιστοίχως κυμαίνονται και οι τιμές 

πληρωμής τους. Πέρα από τις οικολογικές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, θα 

προσφέρονται και κάποιες εναλλακτικές δραστηριότητες στο χώρο. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι η ιππασία, η πισίνα, η αναρρίχηση, η κολύμβηση, οι αθλητικές 

δραστηριότητες και ο χώρος οινογευσίας που θα προσφέρονται στον χώρο, δίνοντας 

έτσι την ευκαιρία στους επισκέπτες να έρθουν πιο κοντά στην φύση και παράλληλα να 

χαλαρώσουν. Επιπρόσθετα, στον χώρο του ξενοδοχείου θα πραγματοποιούνται 

διάφορα συνέδρια αλλά και πολιτισμικά δρόμενα για τα άτομα που δεν επιθυμούν 

απαραίτητα να διανυκτερεύσουν να ζήσουν αυτή την μοναδική εμπειρία.  

 

Κύκλος Ζωής  

Αναφορικά με τον κύκλο ζωής των αρχικών εγκαταστάσεων της εταιρίας αξίζει να 

σημειωθεί ότι υπολογίζεται γύρω στα 10 χρόνια. Αυτό οφείλεται στο ότι οι ρυθμοί ζωής 

και η τεχνολογία εξελίσσονται με ραγδαίο ρυθμό, και επομένως σε μία δεκαετία από 

σήμερα θα έχουν ανακαλυφθεί νέοι τρόποι διαφύλαξης του περιβάλλοντος.  

 



 
 

 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
9 

Μοναδικά Χαρακτηριστικά  

✓ Ενασχόληση με τη φύση κατά τη διάρκεια των διακοπών.   

✓ Εναλλακτικές δραστηριότητες (ιππασία, πισίνα, ανακύκλωση, αναρρίχηση, 

κομποστοποίηση, κολύμβηση, αθλητικές δραστηριότητες, οινοποιείο).   

✓ Πολυτελείς εγκαταστάσεις εναρμονισμένες με το στοιχείο της φύσης.   

✓ Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στους τομείς λειτουργίας της 

ξενοδοχειακής μονάδας.   

✓ Πρωτοπόρο οικολογικό resort στην περιοχή της Αττικής.   

✓ Επαφή με τα πολιτιστικά στοιχεία της Ελευσίνας.   

✓ Εξατομικευμένα πακέτα φιλοξενίας ανάλογα με τις ανάγκες κάθε πελάτη.   

✓ Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη λειτουργία της ξενοδοχειακής 

μονάδας.  

 

Νομικά Ζητήματα  

Έπειτα από συνέλευση του ΔΣ αποφασίστηκε η κατοχύρωση της επιχείρησης ως 

Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) με επωνυμία CRONOS GREEN RESORT Α.Ε. Οι κυριότεροι 

λόγοι για τους οποίους λήφθηκε αυτή η απόφαση ήταν οι εξής:  

1) Γίνεται διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα μερίδια στις λεγόμενες μετοχές.  

2) Υπάρχει μακρά διάρκειά της εταιρίας (συνήθως 50 ετών).  

3) Οι μέτοχοι έχουν περιορισμένη ευθύνη.  

4) Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.  

Η CRONOS GREEN RESORT A.E. υφίσταται από πέντε φυσικά πρόσωπα και κατά 

την ίδρυσή της ήταν αναγκαία η διενέργεια ελέγχου της νομιμότητας κατά κανόνα από 

την λεγόμενη υπηρεσία μιας στάσης, δηλαδή ο συμβολαιογράφος ενώπιον του οποίου 

καταρτίζεται το καταστατικό και η υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Για τη 

σύσταση της CRONOS GREEN RESORT A.E. κρίθηκε απαραίτητη η σύναψη 

καταστατικού.  

 

Επωνυμία  

Η επωνυμία της εταιρίας μας έχει ως στόχο να συνδυάσει δύο στοιχεία. Πιο 

συγκεκριμένα, συνδυάζει το CRONOS, το όνομα του εργοστασίου με τον οικολογικό 

χαρακτήρα που θα έχει το ξενοδοχείο GREEN RESORT. Στόχος αυτής της επωνυμίας 

είναι να παρουσιάσει τόσο το πολιτισμικό κομμάτι και την έννοια του Κρόνου ως 

πρώην εργοστάσιο, όσο και την οικολογική πλευρά του ξενοδοχείου.  
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 Η επωνυμία ως CRONOS GREEN RESORT A.E έγινε δεκτή από το 

Επιμελητήριο.  Κρίθηκε ότι δεν έχει δοθεί η συγκεκριμένη επωνυμία σε άλλη εταιρεία. 

Αφού δόθηκε ο έλεγχος για δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας κατοχυρώθηκαν και όλα 

τα δικαιολογητικά στο Γ.Ε.ΜΗ.  

 

Ζητήματα Ιδιοκτησίας/Εμπορικά Σήματα  

Η CRONOS GREEN RESORT A.E έχει όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας καθώς 

κατέχει όλες τις μετοχές και έχει πλήρη εξουσιοδότηση πάνω στο ξενοδοχείο και στις 

δραστηριότητες που αυτό προσφέρει.  

 

Πιστοποιήσεις  

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στο resort θα είναι ελεγμένα 

από τις εκάστοτε εταιρίες. Κάθε χρόνο το ξενοδοχείο θα περνάει έλεγχο τόσο για το 

υγειονομικό του μέρος όσο και για το αν τηρεί πλήρως τις προϋποθέσεις για την 

πράσινη οικονομία και το οικολογικό του χαρακτήρα καθώς και για την ασφάλεια των 

εγκαταστάσεων.  

 

Εγκαταστάσεις  

Η έδρα της εταιρίας είναι η Ελλάδα και συγκεκριμένα η Ελευσίνα, Αττικής. Πιο 

συγκεκριμένα, οι κύριοι χώροι χρήσης είναι αυτοί που ανήκουν στο εργοστάσιο 

Κρόνος. Πέρα από το κύριο κτήριο του εργοστασίου, το οποίο θα ανακαινιστεί, θα 

χρησιμοποιηθούν και οι υπόλοιπες εδαφικές εκτάσεις για τις δραστηριότητες του 

ξενοδοχείου και την παροχή υπηρεσιών στους φιλοξενούμενους. Θα δημιουργηθούν 

αν χρειαστεί και έξτρα εγκαταστάσεις ώστε να ολοκληρωθεί το οικολογικό προφίλ της 

εταιρίας. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί η 

έκταση του παλαιού εργοστασίου.  
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BUSINESS MODEL CANVAS  

Customer Segments  

• Άτομα που υποστηρίζουν τον εναλλακτικό τουρισμό 

• Άτομα που ασχολούνται με τον αθλητισμό- αθλητικές ομάδες  

• Άτομα με οικολογική συνείδηση  

• Λάτρεις γευσιγνωσίας του κρασιού (wine-tasting)  

• Σχολεία  

• Επιχειρηματίες  

• Άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) 

 

Value Proposition – Πρόταση Αξίας (Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα)  

• Ενασχόληση με τη φύση κατά τη διάρκεια των διακοπών.  

• Εναλλακτικές δραστηριότητες (ιππασία, πισίνα, ανακύκλωση, αναρρίχηση, 

κομποστοποίηση, κολύμβηση, αθλητικές δραστηριότητες, οινοποιείο).  

• Πολυτελείς εγκαταστάσεις εναρμονισμένες με το στοιχείο της φύσης.  

• Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στους τομείς λειτουργίας της 

ξενοδοχειακής μονάδας.  

• Πρωτοπόρο οικολογικό resort στην περιοχή της Αττικής.  

• Επαφή με τα πολιτιστικά στοιχεία της Ελευσίνας.  

• Εξατομικευμένα πακέτα φιλοξενίας ανάλογα με τις ανάγκες κάθε πελάτη.  

• Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη λειτουργία της ξενοδοχειακής 

μονάδας.  

Channels – Κανάλια  

Online:  

• Ιστοσελίδα  

• Social Media accounts  

• Διαδικτυακά πρακτορεία (TripAdvisor, Trivago, Booking.com, Airbnb)  

• Αεροπορικές εταιρίες   

• Ακτοπλοϊκές εταιρίες   

Offline:   

• Πρακτορεία - Travel Agencies  
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• Word of mouth (πολιτιστικοί σύλλογοι, φοιτητικοί περιβαλλοντικοί 

οργανισμοί, κοινότητες πελατών που επιδιώκουν τη βιωσιμότητα)  

Customer Relationships  

• Αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση (ηλεκτρονική κράτηση)  

• Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών  

• Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  

• Exclusive Discounts   

• Loyalty cards  

• Εμπλοκή χρηστών (σχόλια/κριτικές πελατών)  

• Κοινωνικά διαπιστευτήρια – Πρόσβαση σε αξιολογήσεις άλλων πελατών.  

• Αποζημιώσεις & Εγγυήσεις  

Key Partners – Συνεργάτες  

• Προμηθευτές (εστιατορίου/ξενοδοχειακού εξοπλισμού).  

• Αρχαιολογικοί χώροι Ελευσίνας (Μουσείο, Αρχαιολογικός Χώρος).  

• Τράπεζα της Ελλάδος (μονωτικά υλικά κατά την κατασκευή μέσω του 

συστήματος με τα κατεστραμμένα χαρτονομίσματα).  

• Συντηρητές υποδομών της ξενοδοχειακής μονάδας.  

• Εταιρίες διεξαγωγής εκδηλώσεων/συνεδρίων.  

• Ταξιδιωτικά πρακτορεία   

• Δήμος Ελευσίνας  

• Εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων.  

Key Activities – Βασικές δραστηριότητες  

• Δημιουργία δικτύου επισκεπτών/φιλοξενούμενων.  

• Ενασχόληση με τη φύση μέσω εναλλακτικών δραστηριοτήτων. 

• Δεξιώσεις/εκδηλώσεις/συνεδριάσεις 

• Παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών  

• Επικοινωνία με προμηθευτές  

• Διαχείριση αποβλήτων (κομποστοποίηση, ανακύκλωση)  

• Μέγιστη δυνατή χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  

Key Resources (πόροι: φυσικοί, ανθρώπινοι, άυλοι, οικονομικοί)  

• Ξενοδοχειακή Μονάδα   

• Στάβλος ίππων και αμπέλια 

• Brand name (Cronos Green Resort)  
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• Γήπεδα αθλητικών δραστηριοτήτων  

• Δεξαμενές κολύμβησης  

• Εξειδικευμένο προσωπικό  

• Εκσυγχρονισμένος εξοπλισμός (eco-friendly)  

• Πληροφοριακά συστήματα – Τεχνολογία  

• Business Angels  

• Venture Capitals  

Cost Structure  

• Μισθοί τακτικών υπαλλήλων (σταθερά κόστη)  

• Αμοιβές συνεργατών   

• Κόστος κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων  

• Γενικά Λειτουργικά Έξοδα (ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση, ασφαλιστήρια 

συμβόλαια, διαφήμιση)  

• Κόστος Συντήρησης   

• Φορολογικά Έξοδα (taxes)  

• Έξοδα Τρίτων (προμήθειες συναλλαγών, πρακτορείων)  

• Δόσεις Δανείων  

• Ενοίκια Έξοδα 

Revenue Streams 

• Έσοδα από Κρατήσεις  

• Έσοδα από Παρεχόμενες Υπηρεσίες (ιππασία, αναρρίχηση, bar, αυτοκίνητα 

leasing)  

• Έσοδα από Παραχώρηση του Χώρου (επαγγελματικά συνέδρια, δεξιώσεις, 

εκδηλώσεις)  

• Business Angels  

• Venture Capitals  

• Μακροπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια   
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Έρευνα Αγοράς 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης της αγοράς, πραγματοποιήθηκε μία έρευνα με τη χρήση 

ερωτηματολογίου 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzwMqZWJ42FUV6Q17OnmLh1zTrF

yK0LPe-VNL4BXspE4xRgQ/viewform). Το δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει 100 

άτομα. Το 65% είναι γυναίκες και το υπόλοιπο 35% είναι άνδρες. Επιπλέον, το 79% 

ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 18-30, το 8% στην 31-43 και το υπόλοιπο 13% στην 44+. 

Το επικρατέστερο μηνιαίο εισόδημα είναι 0-500 με ποσοστό 53,5%, ενώ ακολουθούν 

τα ποσά 500-1000 με ποσοστό 32,3% και 1001+ με 14,2%. Το ερωτηματολόγιο 

δημιουργήθηκε με την βοήθεια του εργαλείου google form.  

  

Ευρήματα:  

  

Γνωρίζετε ότι η 

Ελευσίνα είναι η 

πολιτιστική 

πρωτεύουσα για το 

2023;  

Θα επιλέγατε την Ελευσίνα ως ταξιδιωτικό 

προορισμό;  

NAI                                                           OXI  TOTAL  

NAI  41,7%  58,3%  100%  

OXI  23,7%  76,3%  100%  

  

Η πλειοψηφία του δείγματος (71,3%) δεν θα επέλεγε την Ελευσίνα ως ταξιδιωτικό 

προορισμό ανεξάρτητα από το αν γνωρίζει πως θα γίνει η πολιτιστική πρωτεύουσα το 

2023.   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzwMqZWJ42FUV6Q17OnmLh1zTrFyK0LPe-VNL4BXspE4xRgQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzwMqZWJ42FUV6Q17OnmLh1zTrFyK0LPe-VNL4BXspE4xRgQ/viewform
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Το ποσοστό που θα διάλεγε την Ελευσίνα ως ταξιδιωτικό προορισμό είναι το 1/3 του 

δείγματος. Ωστόσο, οι λόγοι επιλογής είναι, κυρίως, αναψυχής και εκπαιδευτικοί 

(36,1% = εκπαιδευτικοί λόγοι + αρχαιολογικοί χώροι).  

  

 

Μόνο το 7% δεν γνωρίζει κανέναν πολιτιστικό χώρο ή αξιοθέατο. Πιο διαδεδομένα 

είναι ο αρχαιολογικός χώρος και το μουσείο, ενώ μετά ακολουθούν ο παλαιός 

σιδηροδρομικός σταθμός και το βιομηχανικό κτίριο «ΠΥΡΚΑΛ».   

  

1ο συμπέρασμα: Για να προσελκύσουμε επισκέπτες στην επιχείρησή μας θα ήταν καλό 

να αναδείξουμε τα πολιτιστικά στοιχεία της Ελευσίνας και τους τρόπους διασκέδασης 

από τα μέσα προώθησης που θα αξιοποιήσουμε.   
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Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν αν συμφωνούν με το εγχείρημα αναπαλαίωσης του 

οικοπέδου του Κρόνου και με την τροποποίησή του σε οικολογικό resort. Το 66,6% 

απάντησε θετικά ενθαρρύνοντας την προσπάθειά μας. Ένα σημαντικό ποσοστό 

δηλώνει αναποφάσιστο 14,1% που μπορεί να σημαίνει πως τα στοιχεία που του δώσαμε 

δεν είναι επαρκή για να επιλέξει πλευρά, ενώ το 19,2% δηλώνει αρνητική στάση.  

  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
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Τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής ενός ξενοδοχείου για το δείγμα είναι η τιμή, η 

τοποθεσία και οι κριτικές (ελκυστική τοποθεσία, ανάγκες). Ακόμη, το μεγαλύτερο 

μέρος των ερωτηθέντων υποστηρίζει ξενοδοχεία που είναι προσβάσιμα σε ΑΜΕΑ και 

μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στα κριτήρια σημαντικότητας και ποικιλία 

δραστηριοτήτων και υποδομών παρατηρείται ισοκατανομή, ενώ στο κριτήριο ύπαρξης 

χώρων για εκθέσεις και εκδηλώσεις τα ποσοστά φθίνουν κοιτώντας το διάγραμμα από 

αριστερά προς τα δεξιά. Τα παραπάνω δεδομένα συνδέονται με τον λόγο επίσκεψης 

των ερωτηθέντων, όπως βλέπουμε στο διάγραμμα που ακολουθεί.  

  

Το 50% του δείγματος επισκέπτεται ένα οικολογικό resort για να πραγματοποιήσει 

ένα ταξίδι αναψυχής. Το 20% για να γνωρίσει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου 

που βρίσκεται το ξενοδοχείο και το 17% για οικογενειακές διακοπές. Τα ποσοστά 

διοργάνωσης ή συμμετοχής σε εκδήλωση ή συνέδριο και της αξιοποίησης των 

υποδομών και των δραστηριοτήτων ενός οικολογικού resort είναι μηδαμινά.   

 

Συμπέρασμα 2ο: Οι παρεχόμενες δραστηριότητες, υποδομές και η ύπαρξη χώρων 

εκδηλώσεων και συνεδρίων δεν θεωρούνται σημαντικά κριτήρια επιλογής για το 

μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων, διότι δεν συνάδουν με τον λόγο επίσκεψής τους. 

Ωστόσο, η αναβίωση του παλαιού οινοποιείου μέσα από εκθέσεις, ξεναγήσεις και 

προγράμματα οινογευσίας δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν την 

ιστορία της βιομηχανίας «Κρόνος», με στόχο την προσέλκυση λάτρεων του κρασιού. 

Επιπλέον, οι δραστηριότητες του ξενοδοχείου μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγή 

ενδιαφέροντος για τις αθλητικές ομάδες.   
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ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ, ΤΙ ΘΑ 

ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΑΣ;  

ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 

ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΑΣ ΣΕ ΕΝΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ (ΑΝΑ 

ΗΜΕΡΑ);  

Απλό 

πακέτο: 

Μόνο 

Διαμονή  

Διαμονή + 

Ήμιδιατροφή  

Διαμονή + 

Πλήρης 

Διατροφή  

All inclusive: 

Διαμονή + 

Διατροφή + 

Δραστηριότητες 

TOTAL  

0-50  38,9%  55,6%  2,8%  2,8%  100%  

51-100  21,8%  56,4%  9,1%  10,9%  100%  

101-150  14,3%  57,1%  0%  28,6%  100%  

151-200  0%  0%  100%  0%  100%  

200+  0%  0%  100%  0%  100%  
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Το ποσό που διαθέτει το δείγμα μας για την διαμονή του σε ένα οικολογικό resort 

(ανά ημέρα) κυμαίνεται από 0-100. Πιο συγκεκριμένα, το 56% επέλεξε το ποσό 

κλίμακας 0-50 και το 36% 51-100. Ταυτόχρονα, επικρατέστερα πακέτα φιλοξενίας στις 

συγκεκριμένες τιμές είναι η απλή διαμονή και η διαμονή με ημιδιατροφή.   

  

Συμπέρασμα 3ο: Οι τιμές των πακέτων φιλοξενίας πρέπει να συμπίπτουν με το 

χρηματικό πόσο που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο εκάστοτε πελάτης. Επιπλέον, 

για να αποκτήσουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μπορούμε να παρέχουμε τις 

δραστηριότητες δωρεάν για τους πελάτες του ξενοδοχείο, ενώ να υπάρχει χρέωση 

στους απλούς επισκέπτες.  

  

Το 40% των ερωτηθέντων θα επισκεπτόταν ένα οικολογικό resort με τους φίλους του 

και το 33% με την οικογένειά του. Τα στοιχεία, αυτά, είναι χρήσιμα για να 

προσαρμόσουμε τα πακέτα φιλοξενίας σύμφωνα με τις ανάγκες μίας οικογένειας και 

μίας παρέας που επιθυμεί να διαμείνει στο κατάλυμά μας.  
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Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος αξιοποιεί τα διαδικτυακά ταξιδιωτικά 

γραφεία για να πραγματοποιήσει κρατήσεις σε ξενοδοχεία ενώ ένα σημαντικό ποσοστό 

του ύψους 13,9% κάνει κράτηση μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης.  

 

Συμπέρασμα 4ο: Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στους συνεργάτες μας και στο 

δίκτυο διανομής. Θα ήταν ωφέλιμο να αναπτύξουμε σχέσεις πιστότητας και 

διαπραγματευτική ισχύ με διαδικτυακά ταξιδιωτικά γραφεία και να αυξάνουμε 

διαρκώς το δίκτυο των ψηφιακών μεσαζόντων μας. Παράλληλα, χρειάζεται να 

βελτιστοποιούμε τον ιστότοπο του ξενοδοχείου για να διευκολύνουμε τους χρήστες 

στην πραγματοποίηση της κράτησης και να αυξήσουμε τον αριθμό των πελατών μέσω 

του ελκυστικού περιεχομένου.   

 

Τμηματοποίηση  

Βασικό κριτήριο τμηματοποίησης του resort είναι το ψυχογραφικό καθώς εστιάζει 

στον τρόπο ζωής και τα ενδιαφέροντα των πελατών της. Πιο συγκεκριμένα, 

κατηγοριοποιεί την αγορά-στόχο ως εξής:  

➢ Άτομα που υποστηρίζουν τον εναλλακτικό τουρισμό: επιδιώκει να 

συνδυάσει τον αθλητικό, τον πολιτιστικό και τον συνεδριακό τουρισμό, 

παρέχοντας πληθώρα επιλογών στους επισκέπτες.  

➢ Άτομα που ασχολούνται με τον αθλητισμό - αθλητικές ομάδες: παρέχει τον 

κατάλληλο εξοπλισμό για να προσελκύσει αθλητές και δίνει την δυνατότητα σε 

αθλητικές ομάδες να διοργανώσουν τουρνουά.  
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➢ Άτομα με οικολογική συνείδηση: προωθεί τις οικολογικές υποδομές και 

δράσεις του για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.  

➢ Λάτρεις γευσιγνωσίας του κρασιού (wine-tasting): στο οικόπεδο του 

ξενοδοχείου υπάρχει κτίριο που θυμίζει παλαιό οινοποιείο. Οι επισκέπτες έχουν 

την ευκαιρία να απολαύσουν ιδιαίτερες γεύσης κρασιών με θέα τους αμπελώνες 

του κτήματος.  

Ένα ακόμη σημαντικό κριτήριο τμηματοποίησης είναι το δημογραφικό. Tο 

“CRONOS GREEN RESORT” δεν εστιάζει στο φύλο, την ηλικία, το εισόδημα και την 

εθνικότητα αλλά σε ομάδες όπως:  

➢ Σχολεία: η επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου και τις αθλητικές 

δραστηριότητες που προσφέρει το καθιστούν ιδανικό προορισμό για την 

πραγματοποίηση μίας εκπαιδευτικής εκδρομής.   

➢ Επιχειρηματίες: οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι συνεδριάσεων και εκθέσεων 

είναι σημείο ενδιαφέροντος για επιχειρηματίες που διοργανώνουν εκδηλώσεις 

και συνέδρια.  

➢ Άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ): απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία καθώς 

διαθέτει εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό που τους διευκολύνει στην 

χρήση των υπηρεσιών του ξενοδοχείου.  

Γεωγραφικά κριτήρια δεν υπάρχουν, διότι απευθυνόμαστε σε άτομα και ομάδες 

ανεξαρτήτου χώρας ή πόλης διαμονής.   

 

Ανάλυση Ανταγωνισμού  

Μετά από σχετική έρευνα, θα κατέληγε κάποιος στο γεγονός ότι, στην Ελλάδα 

υπάρχουν λίγες σε αριθμό οικολογικές ξενοδοχειακές μονάδες που οι λειτουργίες τους 

έχουν ουσιαστικά χαμηλό έως καθόλου αντίκτυπο στο περιβάλλον. Στο εξωτερικό 

αντίστοιχες επιχειρήσεις είναι αρκετά διαδεδομένες. Ενδεικτικά, eco-friendly 

ξενοδοχεία υπάρχουν στον Καναδά, στην Αυστραλία, στο Εκουαδόρ, στο Βιετνάμ και 

σε πολλές άλλες περιοχές σε όλον τον κόσμο όπου τουρίστες προτιμούν να διαθέσουν 

τα χρήματα τους σε τέτοιους είδους διακοπές παρά σε ένα αστικό ή σύγχρονο 

περιβάλλον που προσφέρει πολλές παροχές. Τα οικολογικά ξενοδοχεία έρχονται να 

αποδείξουν πως πολυτέλεια και προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να 

συνδυαστούν.   

Σε αυτό το Κεφάλαιο θα αναλύσουμε τον Ανταγωνισμό. Αρχικά θα δούμε τις 5 

δυνάμεις του Porter, στη συνέχεια την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος με τη 
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βοήθεια του εργαλείου PESTEL, και τέλος την ανάλυση Αγοράς - Ανταγωνισμού 

SWOT Analysis.    

 

Υπόδειγμα Porter – Ανάλυση Ανταγωνισμού   

Μία τεχνική ανάλυσης του ανταγωνισμού ενός κλάδου είναι αυτή που αναπτύχθηκε 

από τον καθηγητή του Harvard Business School, Michael Porter, και ονομάζεται 

«υπόδειγμα 5 δυνάμεων του Porter». Οι δυνάμεις που σύμφωνα με τον Porter 

διαμορφώνουν τον ανταγωνισμό ενός κλάδου είναι:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. Απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών στον κλάδο:  

Σε περίπτωση που ένας κλάδος χαρακτηρίζεται από απόδοση κεφαλαίου υψηλότερη 

από το κόστος του και από μεγάλα περιθώρια κέρδους, τότε είναι φυσικό να 

προσελκύει και νέες επιχειρήσεις. H καταστροφή του περιβάλλοντος και η κλιματική 

αλλαγή έχουν παρακινήσει τους ανθρώπους σε δραστηριότητες φιλικές προς τον 

πλανήτη μας. Έτσι, τα επόμενα χρόνια οι επενδύσεις σε eco-friendly ξενοδοχεία θα 

έχουν αύξηση. Η είσοδος νέων επιχειρήσεων στον κλάδο των ξενοδοχείων έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των υπαρχουσών και των νέων 

επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, τα εμπόδια εισόδου είναι:   

➢ Οικονομίες κλίμακας   

➢ Απαιτήσεις σε κεφάλαια για εγκαταστάσεις- κόστος επένδυσης   

➢ Κοστολογικά πλεονεκτήματα ανεξάρτητα από το μέγεθος   

➢ Νομικοί περιορισμοί   

➢ Φόβος αντίδρασης από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις   

➢ Νέες τεχνολογίες σχετικά με οικολογικό εξοπλισμό  
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Β. Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών: 

Σε περίπτωση που τα έξοδα για πρώτες ύλες και προμηθευτές σε έναν κλάδο 

αποτελούν σημαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους παραγωγής, οι προμηθευτές 

εμφανίζουν μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη και έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν 

σημαντικά τις διακυμάνσεις του κόστους παραγωγής ενός προϊόντος. Οι 

σημαντικότεροι παράγοντες είναι στον κλάδο των ξενοδοχείων:   

➢ Αριθμός και μέγεθος προμηθευτών (αναλώσιμα είδη).  

➢ Μοναδικότητα προϊόντων προμηθευτών (πρώτες ύλες).  

➢ Δυνατότητα υποκατάστασης προμηθευτών. 

 

Γ. Διαπραγματευτική δύναμη πελατών: 

Σε περίπτωση που αγοραστές έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τα επίπεδα τιμών ή 

να επιβάλουν καλύτερη ποιότητα στα προϊόντα ενός κλάδου, εμφανίζουν μεγάλη 

διαπραγματευτική δύναμη. Παρόλα αυτά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κάτι τέτοιο 

είναι δύσκολο να συμβεί, αλλά εάν προκύψει, οι σημαντικότεροι παράγοντες αυτού 

οφείλονται:   

➢ Αριθμός πελατών – τουρίστες. 

➢ Ευαισθησία πελατών στην τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας.   

➢ Πληροφόρηση πελατών.   

➢ Δυνατότητα υποκατάστασης πελατών.   

➢ Χαρακτηριστικά υπηρεσιών του ξενοδοχείου (διαμονή - εστίαση - ενοικίαση 

χώρων).  

Δ. Απειλή υποκατάστατων: 

Η ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων και υπηρεσιών έχει άμεση επίδραση στη 

ζήτηση μιας επιχείρησης. Η ένταση της απειλής των υποκατάστατων υπηρεσιών και η 

σημασία τους για τον προσδιορισμό του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες. Μερικοί από αυτούς είναι:   

➢ Τάση καταναλωτών για υποκατάσταση. Τα τελευταία χρόνια η απότομη άνοδος 

της πλατφόρμας του AIRBNB έχει φέρει ανακατατάξεις στον κλάδο της 

ενοικίασης διαμονής.  

➢ Σχετική τιμή υποκατάστατων.   

➢ Διαφοροποίηση υπηρεσιών.  
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➢ Υφιστάμενος ανταγωνισμός στις επιχειρήσεις του κλάδου: Η ένταση του 

ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κάποιον 

κλάδο, είναι μια ακόμη δύναμη που προσδιορίζει την ελκυστικότητα του εν 

λόγω κλάδου. Τα eco-friendly ξενοδοχεία προσφέρουν υπηρεσίες διαμονής με 

χαμηλή επιβάρυνση στο περιβάλλον. Μερικά παραδείγματα eco-friendly 

ξενοδοχείων που αποτελούν ανταγωνιστές για το CRONOS GREEN RESORT 

είναι:   

o Mourtzanakis Eco-Hotel, Ηράκλειο Κρήτης   

o Armiro Boutique Houses, Νάξος  

o Olive Green Hotel, Ηράκλειο Κρήτης  

o Εkies All Senses Resort, Χαλκιδική Θεσσαλονίκης   

o Coco-Mat Eco Residences, Σέριφος  

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν ανταγωνίζονται και τα κοινά ξενοδοχεία. Έτσι, ο 

κλάδος των ξενοδοχείων στην Ελλάδα όπως καταλαβαίνουμε είναι μεγάλος και ο 

ανταγωνισμός έντονος, αφού η χώρα μας εξάγει κατά βάση τουρισμό. Γι’ αυτόν τον 

λόγο, και τα ξενοδοχεία της Ελευσίνας αποτελούν ανταγωνιστές του CRONOS 

GREEN RESORT.   

Οι πέντε δυνάμεις του Porter είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τους ιδιοκτήτες των 

ξενοδοχειακών μονάδων που κρίνεται απαραίτητο να το εκμεταλλευτούν, έτσι ώστε να 

χαράξουν τη στρατηγική της επιχείρησής τους. Το εργαλείο αυτό, θα βοηθήσει στην 

προσαρμοστικότητα που απαιτεί ο κλάδος σε δυναμικές αλλαγές, καθώς και στη 

μέγιστη αξιοποίηση των πηγών που διαθέτουν με σκοπό φυσικά τα ολοένα και 

αυξανόμενα κέρδη.  

   

Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος (Ανάλυση PESTEL)  

Η μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος και η κατανόηση αυτού είναι ένα από τα πιο 

δύσκολα σημεία, εφόσον η λειτουργία της επιχείρησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

το τεχνολογικό, οικονομικό, πολιτικό-νομικό και κοινωνικό περιβάλλον (PESTEL 

Analysis).  Η ανάλυση PESTEL είναι ένα στρατηγικό εργαλείο που χρησιμοποιείται 

για την ανάλυση του μακροπεριβάλλοντος μιας επιχείρησης, δηλαδή των συστημάτων 

και των δομών της, και δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα με βάση την οποία μπορούν να 

οργανωθούν οι μελλοντικές της κινήσεις. Παρακάτω, θα αναπτύξουμε το πολιτικό-

νομικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.   
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Πολιτικό - Νομικό Περιβάλλον 

Αρχικά, θα ξεκινήσουμε με το πολιτικό περιβάλλον που επηρεάζει την επιχείρηση. 

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το εκάστοτε πολιτικό και νομικό πλαίσιο επηρεάζει κάθε 

δραστηριότητα και λειτουργία που γίνεται μέσα στα σύνορα μίας χώρας. Οι νόμοι που 

θεσπίζονται και οι φόροι που επιβάλλονται επηρεάζονται από την κυβερνητική 

πολιτική. Άλλοι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη στρατηγική που θα 

ακολουθήσει η κάθε ξενοδοχειακή μονάδα είναι  η εργασιακή πολιτική και οι 

εμπορικοί περιορισμοί που μπορεί να επιβληθούν.    

 

Οικονομικό Περιβάλλον 

Σχετικά με το οικονομικό περιβάλλον, μπορεί να ειπωθεί ότι αυτό αποτελεί μία από 

τις σημαντικότερες μεταβλητές, μιας που επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο μικρές και 

μεγάλες επιχειρήσεις. Έτσι, οι μακροοικονομικές εξελίξεις συνιστούν μία κρίσιμη 

εξωτερική δύναμη σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου. Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, 

ο πληθωρισμός, το συνάλλαγμα και η ανεργία είναι παράγοντες ύψιστης σημασίας που 

επηρεάζουν τις αποφάσεις που θα κληθούν να πάρουν τα στελέχη των ξενοδοχειακών 

μονάδων. Ενδεικτικά, βλέπουμε παρακάτω τις τιμές του εγχώριου ΑΕΠ από το έτος 

2010-2021.   

 

 

Κοινωνικό Περιβάλλον 

Το κοινωνικό περιβάλλον μπορεί να συμπεριλάβει και το πολιτιστικό. Έτσι, αυτά 

αντιπροσωπεύουν το σύνολο των αξιών, τις πεποιθήσεις, τα ιδανικά και άλλα 
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χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα μέλη μιας ομάδας από μία άλλη. Η διάσταση αυτή 

έχει μεγάλη σημασία για τις επιχειρήσεις και τον τρόπο με τον οποίο αυτές θα 

οργανωθούν και θα δραστηριοποιηθούν. Όπως είναι λογικό, αυτό επηρεάζει και την 

ξενοδοχειακή μονάδα CRONOS GREEN RESORT, αφού πρέπει να εστιάσει στην 

πολιτισμική κληρονομιά της πόλης της Ελευσίνας. Κάτι τέτοιο όπως είναι φυσικό θα 

ελκύσει μεγάλο αριθμό τουριστών.   

 

Τεχνολογικό Περιβάλλον 

Επιπλέον, στο μακρο-περιβάλλον υπάρχουν και οι τεχνολογικοί παράγοντες, οι 

οποίοι αναφέρονται στις δραστηριότητες εκείνες που σχετίζονται με τη δημιουργία 

νέας γνώσης. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη επιχείρηση, ο τεχνολογικός παράγοντας 

επηρεάζει εκτός των άλλων και τον σύγχρονο εξοπλισμό, καθώς συμβάλλει στις 

μειωμένες εκπομπές ρύπων, δηλαδή στη χαμηλότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος 

από τις δραστηριότητες του ξενοδοχείου. Μελλοντικά, η επιχείρηση είναι πρόθυμη να 

ακολουθήσει την διαδικασία της αφαλάτωσης του θαλασσινού νερού, γεγονός που 

μειώνει την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Αυτό όμως, προϋποθέτει τεχνογνωσία για 

όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.  Οι επιχειρήσεις οφείλουν να παρακολουθούν τις 

ταχύτατες αλλαγές της τεχνολογίας. Φυσικά, οι αυτοματισμοί και η τεχνολογική 

ετοιμότητα για κάθε νέα διευκόλυνση είναι απαραίτητη.  

 

Περιβαλλοντικοί Παράγοντες 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αργή μεν, αλλά αισθητή βελτίωση στον Κόλπο  

Ελευσίνας. Η μικροβιολογική ποιότητα των νερών στις παραλίες του κόλπου 

χαρακτηρίζεται ικανοποιητική. Μελλοντικά, η κατάσταση ευελπιστούμε πως 

παρουσιάζει αισθητή βελτίωση, αφού αυτό θα αποτελέσει μεγάλη ανακούφιση τόσο 

για τις επιχειρήσεις της περιοχής όσο και για τους ντόπιους. Τέλος, κάτι τέτοιο θα 

δώσει μεγάλο πλεονέκτημα και στην δική μας ξενοδοχειακή μονάδα, αφού θα 

μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την παραλιακή έκταση που βρίσκεται κάτω από τον 

χώρο του Κρόνου, πληρώντας φυσικά όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις.  

 

Ανάλυση Αγοράς- Ανταγωνισμού / SWOT ANALYSIS    

Μία επιχείρηση εκτός από τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού πλάνου για την 

οργάνωση της εσωτερικής της λειτουργίας, θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της το 

ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει. Βασικό 
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εργαλείο για να προσδιοριστεί η θέση της επιχείρησης μέσα στα ευρύτερα οικονομικά 

πλαίσια της αγοράς είναι η SWOT Analysis. Η ανάλυση αυτή είναι μία μέθοδος 

εκτίμησης της ετοιμότητας της επιχείρησης (strengths, weaknesses, opportunities, 

threats). Για να σχεδιάσουμε ένα αποτελεσματικό στρατηγικό πρόγραμμα θα πρέπει να 

εναρμονίσουμε τους στόχους μας με τα μέσα που διαθέτει η επιχείρηση. Αυτό θα 

επιτευχθεί μόνο αν εντοπιστούν ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύνατα σημεία της 

επιχείρησης.   

Έτσι, θα ξεκινήσουμε με τα δυνατά σημεία του CRONOS GREEN RESORT, δηλαδή 

τα Strengths.  

 

Δυνατά σημεία: 

✓ Οικολογικές λειτουργίες με μειωμένο αντίκτυπο στο περιβάλλον - μείωση του 

αποτυπώματος άνθρακα στους τομείς λειτουργίας της ξενοδοχειακής 

μονάδας.    

✓ Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη λειτουργία της ξενοδοχειακής 

μονάδας.    

✓ Η περιοχή της Ελευσίνας είναι μία αναπτυσσόμενη πόλη και πολιτισμική 

πρωτεύουσα για το 2023.  

✓ Τεράστια γεωγραφική έκταση με προοπτικές επέκτασης της.  

✓ Σε κοντινή απόσταση από την πόλη της Αθήνας.  

✓ Παροχή υπηρεσιών- δραστηριοτήτων για τους πελάτες όπως, ιππασία, 

οινογευσία. 

✓ Πλήθος αρχαιολογικών χώρων και μουσείων στην πόλη της Ελευσίνας.  

✓ Μοναδική αρχιτεκτονική του βασικού κτηρίου του CRONOS GREEN 

RESORT. 

✓ Εύκολη πρόσβαση στο λιμάνι της Ελευσίνας.  

✓ Εύκολη πρόσβαση από άτομα ΑΜΕΑ.   

✓ Ενοποίηση βιομηχανικών χωρών.  

✓ Ενασχόληση με τη φύση κατά τη διάρκεια των διακοπών.    

✓ Πολυτελείς εγκαταστάσεις εναρμονισμένες με το στοιχείο της φύσης.    
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Στη συνέχεια, θα προχωρήσουμε στα αδύνατα σημεία, δηλαδή τα Weaknesses.   

 

Αδύνατα σημεία: 

 Υψηλά κόστη λειτουργίας. 

 Χαμηλό βιοτικό επίπεδο της περιοχής.  

 Έλλειψη ευελιξίας εξαιτίας των τεράστιων εγκαταστάσεων.   

 Μη ανεπτυγμένη περιοχή.   

 Μολυσμένα ύδατα από τις εργοστασιακές δραστηριότητες. 

 Εξάρτηση από το Δήμο Ελευσίνας προκειμένου να γίνει αγορά του χώρου του 

Κρόνου από ιδιώτη.  

 

      Συνεχίζουμε στις ευκαιρίες που έχει μία επιχείρηση σαν το CRONOS GREEN 

RESORT, Opportunities.   

 

Ευκαιρίες: 

✓ Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά κονδύλια λόγω του οικολογικού του 

χαρακτήρα  

✓ Κοντινή απόσταση από θαλάσσια περιοχή κάτι που δίνει τη δυνατότητα 

μελλοντικά σε δημιουργία οργανωμένης παραλίας  

✓ Εισαγωγή νέων τεχνολογιών που αφορούν οικολογικό εξοπλισμό  

✓ Αξιοποίηση υδάτων στην λειτουργία του ξενοδοχείου- αφαλάτωση νερού, 

πότισμα των γεωργικών εκτάσεων που ανήκουν στο CRONOS GREEN 

RESORT  

✓ Μετατροπή του βιομηχανικού τοπίου σε πράσινη έκταση  

✓ Δημιουργία εκδηλώσεων και συνεδρίων – πολιτιστικό κέντρο   

 

Τέλος, θα αναφερθούμε στις απειλές που υπάρχουν για την συγκεκριμένη 

επιχείρηση.  

 

Απειλές: 

 Η διαμεσολάβηση του Δήμου της Ελευσίνας μπορεί να προκαλέσει 

καθυστερήσεις για την έναρξη των εργασιών  

 Περιοχή με βιομηχανικές δραστηριότητες  

 Αλλαγές στο μακρο-οικονομικό κλίμα   



 
 

 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
32 

 Αλλαγές στο πολιτικό κλίμα εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία - Φόβος για 

διπλωματικό επεισόδιο   

 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν σύντομη περιγραφή των δυνατών, αδύνατων, 

ευκαιριών και απειλών του CRONOS GREEN RESORT.  Βάση αυτού, οι αρμόδιοι για 

την ολοκλήρωση του έργου θα διαμορφώσουν τις κινήσεις που θα κάνουν. Η άριστη 

συνεργασία των υπεύθυνων με τους υπεύθυνους του Δήμου Ελευσίνας θα κάνουν αυτή 

την ιδέα πραγματικότητα, με κύριο σκοπό την ανάδειξη της πόλης της Ελευσίνας σε 

μία σύγχρονη και παραγωγική περιοχή. 

 

Ανταγωνιστές στην Ελλάδα 

 Tο OLIVE GREEN 

ΗΟΤΕL βρίσκεται στο 

κέντρο του Ηρακλείου και 

αποτελεί ένα έξυπνο, 

ενσυνείδητο, φιλικό προς το 

περιβάλλον ξενοδοχείο, 

πρότυπο για πολίτες και 

ταξιδιώτες του κόσμου. Με 

σύγχρονες υποδομές, όπως 

ένα “σκεπτόμενο” κτίριο το οποίο είναι 100% eco-friendly και βρίσκεται σε πλήρη 

αρμονία με τον περιβάλλον χώρο. Το OLIVE GREEN HOTEL διαθέτει 48 δωμάτια 

συνολικά. Τέλος, στο Olive Green εφαρμόζονται οι αρχές ανακύκλωσης υλικών, ενώ 

υπάρχει ενεργειακή αυτονομία από ηλιακά πάνελ.  

 

To COCO-MAT Eco 

Residences βρίσκεται στη 

Σέριφο, στη παραλία της 

Βαγιάς. Το κτίριο του 

συγκεκριμένου ξενοδοχείου 

χαρακτηρίζεται από κομψή 

eco-friendly αισθητική που 

εναρμονίζεται με τη φιλοσοφία 

της COCO-MAT. Έτσι όλα τα 
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δωμάτια ακολουθούν τις αρχές της βίο-κλιματικής αρχιτεκτονικής με αποτέλεσμα όλα 

να έχουν φυσικό κλιματισμό. Τέλος κάθε κατοικία είναι εξοπλισμένη με τα απαραίτητα 

έπιπλα, λευκά είδη και χρηστικά αντικείμενα, όλα κατασκευασμένα από φυσικά υλικά, 

όπως βαμβάκι, ξύλο, ίνες καρύδας, φυσικό λάστιχο, βότανα (ευκάλυπτος, λεβάντα), 

ξύλο, πούπουλα χήνας, μαλλί και λινό. Όλα τα παραπάνω δίνουν ένα eco-friendly 

χαρακτήρα, επομένως το COCO-MAT Eco Residences αποτελεί δυναμικό 

ανταγωνιστή του CRONOS GREEN RESORT.   

Ανταγωνιστές στο εξωτερικό 

Το Camp Glenorchy 

βρίσκεται στη Νέα 

Ζηλανδία και αποτελεί ένα 

από τα πιο οικολογικά 

ξενοδοχεία του κόσμου 

έχοντας την βιωσιμότητα 

ως κύριο σκοπό του. Το 

συγκεκριμένο resort 

χρησιμοποιεί 50% λιγότερη 

ενέργεια και νερό από τα κοινά ξενοδοχεία. Επιπλέον χρησιμοποιεί ηλιακά πάνελ και 

smart lighting έτσι ώστε να συνδυάζει την παροχή υψηλών παροχών με eco- friendly 

χαρακτήρα.    

 

Το Pikaia Lodge βρίσκεται 

στο Εκουαδόρ και αποτελεί 

μία από τις πιο οικολογικές 

και ταυτόχρονα πολυτελείς 

επιλογές διακοπών. Παρέχει 

υπηρεσίες φιλοξενίας που 

χρησιμοποιούν αποκλειστικά 

εναλλακτικές πηγές 

ενέργειας. Το κυρίως κτίριο 

του ξενοδοχείου είναι 

κατασκευασμένο από υλικά φιλικά προ το περιβάλλον καθώς και τα αναλώσιμα 

προϊόντα που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες είναι όλα από ανακυκλωμένα υλικά. Όλα 
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τα παραπάνω χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα παροχών, 

μετατρέπουν το Pikaia Lodge σε ανταγωνιστή του CRONOS GREEN RESORT.   

 

 

MARKETING PLAN 

Προϊόν  

Επωνυμία: “CRONOS GREEN RESORT”  

Η πόλη της Ελευσίνας έχει επιλεγεί ως η πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2023 και 

συνεπώς είναι μία ανερχόμενη τουριστική περιοχή. Παράλληλα στην Ελευσίνα 

βρίσκεται η εγκαταλελειμμένη βιομηχανία “Κρόνος” με έκταση 36 στρέμματα. Με 

βάση τις παραπάνω πληροφορίες, δημιουργήθηκε η ιδέα της αναπαλαίωσης του 

βιομηχανικού εργοστασίου “Κρόνος” και της μετατροπής του σε οικολογικό 

ξενοδοχείο. Αν αναλυθεί το ξενοδοχείο ως προϊόν, τα επίπεδά του είναι τα εξής:  

Βασικό όφελος: η διαμονή των επισκεπτών της Ελευσίνας.  

Βασικό προϊόν (χαρακτηριστικά) :   

➢ 50 Δωμάτια: basic, luxurius, hyperluxurius, τα οποία είναι δίκλινα και 

διαθέτουν 1 μπάνιο, μπαλκόνι, τηλεόραση, ντουλάπα, 2 κομοδίνα, γραφείο, 

καθρέφτη. Είναι eco-friendly και η διακόσμησή τους παραπέμπει σε φύση.  

➢ Διατροφή: ειδικά διαμορφωμένος χώρος εστιατορίου, δυνατότητα παροχής 

γεύματος στο δωμάτιο, επιλεγμένα ποιοτικά υλικά, πιστοποιημένοι chef που 

χρησιμοποιούν οικολογικούς τρόπους διαχείρισης τροφίμων, τήρηση 

υγειονομικού πρωτόκολλου.  

➢ Αθλητικές εγκαταστάσεις:  

o Γήπεδο ποδοσφαίρου  

o Γήπεδο μπάσκετ  

o Γήπεδο τένις  

o Χώρος ιππασίας  

o Τοίχος αναρρίχησης  

o 1 πισίνα  

➢ Χώρος Spa  

➢ Διοργάνωση ξεναγήσεων σε πολιτιστικά μνημεία.  

➢ Χώρος έκθεσης  

➢ Εκθεσιακός χώρος οινοποιείου: πληθώρα επιλογών κρασιών για οινογνωσία.  
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➢ Χώρος συνεδριάσεων: ειδικά διαμορφωμένοι με επαγγελματικές καρέκλες, 

στρογγυλό τραπέζι και προτζέκτορα.  

➢ Χώρος εκδηλώσεων: χώρος 100 τ.μ. που προσαρμόζεται ανάλογα με τις 

ανάγκες κάθε εκδήλωσης.  

➢ 3 στρέμματα από αμπελώνες  

➢ Οικολογική συνείδηση: χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μείωση του 

αποτυπώματος άνθρακα στους τομείς λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας, 

ανακύκλωση, κομποστοποίηση.  

➢ Τεχνολογία: χρήση τεχνολογικών μέσων για τις κρατήσεις, την διαφήμιση και 

την επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού.  

➢ Εξυπηρέτηση: εκπαιδευμένο προσωπικό για την γρήγορη και άμεση 

εξυπηρέτηση των πελατών σε οποιαδήποτε υπηρεσία.   

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ! 

 

Αναμενόμενο προϊόν: 

➢ Ποιότητα  

➢ Καλή εξυπηρέτηση  

➢ Ευθυγράμμιση παροχών με τις υποσχέσεις που δίνει στους πελάτες. 

➢ Πακέτα φιλοξενίας ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών. 

 

Διευρυμένο προϊόν (ανταγωνιστικό πλεονέκτημα): Οικολογικό resort που παρέχει το 

αίσθημα της φύσης μέσα στο γκρίζο της πόλης, δίνει την ευκαιρία στο κοινό-στόχο να 

ασχοληθεί με εναλλακτικές δραστηριότητες, όπως ανακύκλωση, αναρρίχηση, 

πεζοπορία κ.α., να απολαύσει ιδιαίτερες γεύσεις οίνου και να γνωρίσει την πολιτιστική 

κληρονομιά του τόπου.  

 

Δυνητικό προϊόν: προσθήκη επιπλέον δραστηριοτήτων, δωματίων και εγκαταστάσεων 

και επιπλέον μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.  

   

Slogan Κρόνου: 

 «Ταξίδι στον χρόνο … ξεκούραση στον Κρόνο»  
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Τιμολόγηση  

Στόχοι  

Χρονικός ορίζοντας: πρώτου 6μήνου  

✓ Επίτευξη όσων των δυνατών μεγαλύτερων εσόδων από το κάθε επιμέρους 

τμήμα της αγοράς.  

✓ Επίτευξη και διατήρηση ρευστότητας.  

✓ Προσέλκυση νέων πελατών  

✓ Ικανοποίηση των αναγκών των πελατών  

✓ Επίτευξη κοινωνικών στόχων  

Πλάνο τιμολόγησης 

Κύρια πηγή εσόδων του “CRONOS GREEN RESORT” είναι οι κρατήσεις (ή πακέτα 

φιλοξενίας). Για την τιμολόγησή τους  χρησιμοποιείται η μέθοδος target pricing η 

οποία είναι η καταλληλότερη σε περιπτώσεις ανάπτυξης νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα τμήματα της αγοράς που απευθύνεται, η επιχείρηση 

προσδιορίζει τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας και προσαρμόζει το 

κόστος στην τιμή αυτή.  

Για να παρουσιαστούν οι τιμές στους πελάτες αξιοποιούνται οι παρακάτω πολιτικές:  

o Πολιτική διοίκησης εσόδων (yield management): Πωλούνται ίδιες ή 

διαφοροποιημένες υπηρεσίες σε διαφορετικούς πελάτες και σε διαφορετικές τιμές. Η 

επιλογή της συγκεκριμένης πολιτικής οφείλεται στην εποχικότητα η οποία επιδρά στην 

ζήτηση άρα και στις τιμές (π.χ. τους καλοκαιρινούς μήνες η ζήτηση αυξάνεται με 

αποτέλεσμα να αυξάνονται και οι τιμές των υπηρεσιών) και στην χρονική στιγμή της 

κράτησης (π.χ. αν μία κράτηση γίνει 3 μήνες νωρίτερα ο πελάτης θα επωφεληθεί από 

την χαμηλότερη τιμή).  

o Τιμολόγηση δέσμης υπηρεσιών: Διαμορφώνονται ειδικές τιμές για την προσφορά 

δύο ή περισσότερων υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Για 

παράδειγμα, διαμορφώνονται πακέτα που περιλαμβάνουν διαμονή, διατροφή ή πακέτα 

για αθλητικές ομάδες . Οι αθλητικές δραστηριότητες και οι εκθέσεις παρέχονται 

δωρεάν στους θαμώνες του ξενοδοχείου ενώ χρεώνονται σε πελάτες που επισκέπτονται 

το ξενοδοχείο για αποκλειστική χρήση αυτών ή την διοργάνωση τουρνουά ή έκθεσης.  

o Τιμολόγηση των σχέσεων: Στους πελάτες που έχουν χρησιμοποιήσει τις 

υπηρεσίες του resort παραπάνω από 2 φορές παρέχεται loyalty card η οποία 

καταγράφει πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό του κάθε πελάτη. Με βάση αυτές τις 

πληροφορίες, προσαρμόζεται το πακέτο προσφοράς που θα προταθεί στον πελάτη για 



 
 

 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
37 

την βέλτιστη ικανοποίησή του. Στόχος της πολιτικής αυτής είναι δημιουργία σχέσεων 

εμπιστοσύνης και κατανόησης μεταξύ της επιχείρησης και του πελάτη. 

 

Διανομή  

Στόχοι 

Χρονικός ορίζοντας: πρώτου 6μήνου  

Ποιοτικοί στόχοι 

✓ Δημιουργία πεδίου ηλεκτρονικής κράτησης και φόρμα επικοινωνίας στην 

ιστοσελίδα του ξενοδοχείου.  

✓ Δημιουργία πεδίου ηλεκτρονικής κράτησης στους λογαριασμούς του 

ξενοδοχείου στο Instagram και στο Facebook.  

Ποσοτικοί στόχοι 

✓ Συνεργασία τουλάχιστον με το 50% των ταξιδιωτικών γραφείων της 

Ελλάδος(online-offline).  

✓ Συνεργασία με τουλάχιστον 15 γνωστά διαδικτυακά ταξιδιωτικά γραφεία και 

ιστοσελίδες του εξωτερικού όπως booking,trivago, TripAdvisor, kayak κ.α.  

Πλάνο διανομής  

Η διανομή των υπηρεσιών του ξενοδοχείου προσφέρεται με δύο τρόπους: με άμεση 

και έμμεση διανομή. Στην άμεση διανομή περιλαμβάνονται η τηλεφωνική 

εξυπηρέτηση, η ιστοσελίδα και οι λογαριασμοί του ξενοδοχείου στα κοινωνικά δίκτυα. 

Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στον υπεύθυνο κρατήσεων να διαπραγματευτεί και να 

προσαρμόσει την τελική συμφωνία στις ανάγκες του πελάτη. Ακόμη , οι πελάτες έχουν 

την ευκαιρία να λάβουν επιπλέον πληροφορίες για τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Ο 

δεύτερος τρόπος διανομής είναι η έμμεση διανομή πρώτου επιπέδου. Η προσφορά 

υπηρεσιών γίνεται με την βοήθεια μεσαζόντων που είναι τα ταξιδιωτικά γραφεία είτε 

online είτε offline. Η διεύθυνση του ξενοδοχείου συνεργάζεται με ταξιδιωτικά γραφεία 

τα οποία αμείβονται με ποσοστά επί των πακέτων προσφορών. Οι μεσάζοντες βοηθούν 

στην προώθηση του ξενοδοχείου, στη διαχείριση αποθεμάτων (π.χ. αριθμός 

διαθέσιμων δωματίων) και διευκολύνουν την αναζήτηση των πελατών. Δεδομένου ότι 

το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών πραγματοποιεί κρατήσεις ηλεκτρονικά 

δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη συνεργασιών με διαδικτυακά ταξιδιωτικά 

γραφεία και καταβάλλεται προσπάθεια για την επισφράγιση των πιο κερδοφόρων 

συμφωνιών.  
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Προώθηση  

Στόχοι 

Χρονικός ορίζοντας: πρώτου 6μήνου  

Ποιοτικοί στόχοι  

✓ Γνωστοποίηση της επωνυμίας του ξενοδοχείου και των υπηρεσιών του στην 

αγορά-στόχο.  

✓ Ενεργοποίηση ενδιαφέροντος αγοράς- στόχου.  

✓ Δημιουργία δικτύου πελατών.  

Ποσοτικοί στόχοι 

Ιστοσελίδα:   

✓ Συνολικός αριθμός επισκεψιμότητας να είναι τουλάχιστον 4000 άτομα 

εβδομαδιαίως. 

✓ Το ποσοστό μετατροπής να είναι τουλάχιστον 20%.  

✓ Το ποσοστό εγκατάλειψης να είναι μικρότερο από 30%.  

✓ Ο βαθμός εμπλοκής της πλειοψηφίας των χρηστών να είναι τουλάχιστον 5 

λεπτά.  

   

Social Media (Facebook, Instagram, TikTok): 

✓ Ο αριθμός των ακόλουθων να είναι μεγαλύτερος από 1.000.000 ανά κοινωνικό 

δίκτυο.  

✓ Τουλάχιστον το 30% των ακόλουθων να αλληλεπιδρά στις δημοσιεύσεις.  

Email:   

✓ Το ποσοστό ανοίγματος με κλικ να ανέρχεται στο 50%.  

Ταξιδιωτικά γραφεία:   

✓ Τουλάχιστον 20% των κρατήσεων να προέρχεται από ταξιδιωτικά γραφεία.  

   

Πλάνο Προώθησης 

Τα κανάλια με τα οποία θα προωθήσουμε την επιχειρηματική μας ιδέα είναι κυρίως 

ψηφιακά. Το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε είναι διεθνές και η συνεχής τεχνολογική 

ανάπτυξη μας δίνει την δυνατότητα να αξιοποιήσουμε ποικίλα ψηφιακά εργαλεία 

προβολής. Πιο συγκεκριμένα, θα κατασκευάσουμε έναν ιστότοπο από τον οποίο οι 
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χρήστες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το “CRONOS GREEN RESORT” και 

τις υπηρεσίες που παρέχει. Επιπλέον, θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιούν 

ηλεκτρονικές κρατήσεις και αγορές. Για να εμφανίζεται η ιστοσελίδα μας σε υψηλές 

θέσεις στις μηχανές αναζήτησης θα ερευνήσουμε λέξεις-κλειδιά που μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε για να την βελτιστοποιήσουμε. Επίσης, θα δημιουργήσουμε 

διαφημιστικές καμπάνιες επί πληρωμή που θα απευθύνονται σε διαφορετικά τμήματα 

της αγοράς-στόχου για να ενεργοποιήσουμε το ενδιαφέρον τους να επισκεφθούν τον 

ιστότοπο μας.(π.χ. διαφήμιση που αφορά τις δραστηριότητες όπως ιππασία και 

αναρρίχηση για να προσελκύσουμε τα άτομα που ενδιαφέρονται για τον εναλλακτικό 

τουρισμό). Ακόμη, ένας τρόπος προώθησης του ξενοδοχείου μας είναι η ενοικίαση 

χώρου διαφήμισης σε ιστοσελίδες που αφορούν τον εναλλακτικό τουρισμό, το 

περιβάλλον και γενικότερα τα ενδιαφέροντα του κοινού μας. Ειδικότερα, για την 

προσέλκυση αθλητικών ομάδων και επιχειρήσεων θα χρησιμοποιήσουμε email 

καμπάνιες που θα αφορούν πακέτα προσφορών.  

Ένα πολύ σημαντικό μέσο προβολής και προώθησης είναι τα κοινωνικά δίκτυα. 

Επιλέξαμε να αξιοποιήσουμε το Instagram, το Facebook και το TikTok. Θεωρούμε πως 

είναι τα τρία κυριότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ασχολείται το κοινό μας και 

μπορούμε εύκολα να τους παρουσιάσουμε με φωτογραφίες και βίντεο την εικόνα του 

οικολογικού μας resort. Το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων θα επικεντρώνεται στην 

ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων της Ελευσίνας και των υπηρεσιών του 

ξενοδοχείου προβάλλοντας την οικολογική του εικόνα. Επιπλέον, θα συνεργαστούμε 

με άτομα επιρροής (influencers) για να διαφημίσουν από τους δικούς τους 

διαδικτυακούς λογαριασμούς τις υπηρεσίες μας.  

Τέλος, όπως αναφέραμε στο πλάνο διανομής, οι μεσάζοντες όπως τα ταξιδιωτικά 

γραφεία συμβάλλουν στην προώθηση του ξενοδοχείου μας και δίνουν την δυνατότητα 

στους διαδικτυακούς πελάτες να αλληλεπιδράσουν με κριτικές και σχόλια σχετικά με 

τις υπηρεσίες μας.   

   

Άνθρωποι & Διαδικασίες 

Το ανθρώπινο δυναμικό του ξενοδοχείου αντικατοπτρίζει και την εικόνα του. Τα 

άτομα που το αποτελούν έχουν ενστερνιστεί το όραμα, την αποστολή και τις αξίες του 

και εστιάζουν στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών τους. Λειτουργούν σε 

ομάδες και επικοινωνούν συνεχώς μεταξύ τους για επιτύχουν τον βέλτιστο συντονισμό. 
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Επίσης, εκπαιδεύονται διαρκώς για να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους 

πελάτες και θεωρούνται όλοι εξίσου σημαντικοί.   

Ιδιαίτερα σημαντικοί για την επιχείρηση είναι και οι συνεργάτες καθώς επηρεάζουν 

την ποιότητα των υπηρεσιών και την εμπειρία του πελάτη. Η επιλογή τους απαιτεί 

ιδιαίτερη προσοχή και εκτενή έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, στους εν δυνάμει συνεργάτες 

μας συμπεριλαμβάνονται οι προμηθευτές (εστιατορίου/ξενοδοχειακού 

εξοπλισμού/κτηνοτροφικής μονάδας), οι συντηρητές των υποδομών της ξενοδοχειακής 

μονάδας, οι εταιρίες διεξαγωγής εκδηλώσεων/συνεδρίων, οι εταιρίες ενοικίασης 

αυτοκινήτων, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, ο Δήμος Ελευσίνας, οι αρχαιολογικοί χώροι 

της Ελευσίνας και η Τράπεζα της Ελλάδος.   

Οι διαδικασίες εύρεσης κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και συνεργατών έχουν 

υψίστη σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και την ποιοτική παροχή 

των υπηρεσιών: διαμονή, διατροφή, χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων, παραχώρηση 

χώρων για συνέδρια, εκθέσεις κλπ. Ωστόσο είναι αναγκαίο να τηρούνται ταυτόχρονα 

επιπλέον διαδικασίες για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος:  

➢ Συνεχής έλεγχος για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών π.χ. 

καθαριότητα δωματίων, ποιότητα φαγητού  

➢ Συντήρηση των υποδομών του ξενοδοχείου   

➢ Τεχνική υποστήριξη του τεχνολογικού εξοπλισμού και αυτοματοποίηση  π.χ. 

σύστημα κρατήσεων, συντήρηση ιστοσελίδας 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

Περιγραφή  

Στην Ελλάδα, η βιομηχανία κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών έκανε την 

εμφάνισή της για πρώτη φορά στα τέλη του 1860 στον Πειραιά και την Πάτρα. Το 1911 

ιδρύεται η εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρεία Οινοπνευματοποιίας» με 

έδρα τον Πειραιά. Το 1927, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τα 

κεντρικά γραφεία της εταιρείας μεταφέρονται στην Αθήνα και το 1923 αρχίζει η 

κατασκευή του εργοστασίου στην Ελευσίνα, η οποία και ολοκληρώνεται το 1926. Το 

όνομα του εργοστασίου ήταν «Κρόνος» και θεωρούταν ένα από τα πιο σύγχρονα 

βιομηχανικά συγκροτήματα της εποχής. Ως πηγές ενέργειας χρησιμοποιούσε τον ατμό 

και το πετρέλαιο και ως πρώτη ύλη το σταφύλι. Ήταν εξοπλισμένο με ένα σημαντικό 

αριθμό εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, δεξαμενών και αποβάθρων. Παρήγαγε οίνους, 

προϊόντα οινοπνεύματος, μελάσα και δεψικά εκχυλίσματα για τη βυρσοδεψία.   

Στην ακμή του εργοστασίου, υπήρχαν περισσότερα από 30 κτίρια (αποθήκες, 

μηχανουργεία, λεβητοστάσια, γαιανθραποθήκες, αντλιοστάσια, μηχανοστάσια, 

οινοποιεία κτλ.) και σημειώνεται ότι ο εργοστασιακό χώρος ήταν οργανωμένος σε 

ορθογώνια διάταξη επιφάνειας 36.000 τ.μ.. Από αυτά τα κτίρια, μόνο τα 16 

παραμένουν σήμερα. Το κτίριο της διοίκησης κυριαρχεί στην είσοδο του εργοστασίου. 

Κατασκευάστηκε κοντά στην ακτή με οπλισμένο σκυρόδεμα και είχε τη μορφή 

πραγματικής έπαυλης. Οι εσωτερικοί του χώροι διέθεταν την πολυτέλεια και άνεση 

που άρμοζε στους διευθυντές του εργοστασίου σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής 

εκείνης. Το κτίριο αυτό μαζί με τον εντυπωσιακό πύργο του αποστακτηρίου 

αποτελούσαν τα πιο όμορφα δείγματα αρχιτεκτονικής της ελληνικής βιομηχανίας και 

η τεχνολογική και αρχιτεκτονική τους προστιθέμενη αξία είναι σημαντική, καθώς 

αντανακλούν κα αποτυπώνουν το μεσοπολεμικό βιομηχανικό τοπίο της Ελευσίνας.   

Μέσα σε λίγα χρόνια ο Κρόνος έφτασε να απασχολεί σχεδόν 300 άτομα. Το 

εργοστάσιο έκλεισε το 1986 λόγω έντονου ανταγωνισμού και οικονομικών 

προβλημάτων, τα οποία προέκυψαν από την κακοδιαχείριση των αποβλήτων του. Το 

μεγαλύτερο τμήμα του εξοπλισμού, των μηχανημάτων και των μεταλλικών 

εγκαταστάσεων απομακρύνθηκε. Εκτεταμένα έργα ανάπλασης της ακτογραμμής 

άλλαξαν και την εικόνα έξω από το συγκρότημα. Αρχικά ο Κρόνος διέθετε δική του 

προβλήτα και σιδηροδρομική γραμμή για τη μεταφορά των φορτίων από και προς το 

εργοστάσιο. Υπήρχε επίσης και περιστρεφόμενος γερανός για τη φορτοεκφόρτωση των 
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πλοίων, τα οποία έδεναν στην αποβάθρα. Όλα αυτά αντικαταστάθηκαν τελικά από τη 

σημερινή οδό Κανελλοπούλου. Ωστόσο, σήμερα,  ο Κρόνος έχει πολεοδομηθεί από τον 

Δήμο Ελευσίνας και γίνονται προσπάθειες να επιτευχθεί συνεργασία με τους 

ιδιοκτήτες ώστε να παρέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου για να χρησιμοποιηθεί ως 

χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως παλαιότερα.  Θεωρείται ως το πλέον αξιόλογο 

βιομηχανικό μνημείο της περιοχής και διασώζεται ακέραιο ως προς το κτιριακό του 

δυναμικό αλλά όχι ως προς το μηχανολογικό του εξοπλισμό. Η ιδιοκτήτρια εταιρία 

λειτούργησε το εργοστάσιο ως χώρο εκθέσεων τέχνης και παραστάσεων αρχαίου 

δράματος έως το 2005, στα πλαίσια του φεστιβάλ «Αισχύλεια» του Δήμου Ελευσίνας. 

Έκτοτε όμως το συγκρότημα παραμένει κλειστό.   

 

Τοποθεσία  

Η έδρα της επιχείρησή μας με επωνυμία CRONOS GREEN RESORT A.E θα 

βρίσκεται εντός του κτιριακού συγκροτήματος του εργοστασίου «Κρόνος» στην πόλη 

της Ελευσίνας. Το οικόπεδο της οινοποιίας «Κρόνος» βρίσκεται στην άκρη της 

ανατολικής ακτογραμμής της Ελευσίνας. Ο χώρος διατηρεί σχεδόν την αρχική του 

μορφή, με εξαίρεση την περιοχή της ακτογραμμής,  η οποία έχει επιχωματωθεί σε 

αρκετό βάθος.   

Η Ελευσίνα είναι δήμος του Νομού Αττικής και έδρα της Περιφερειακής Ενότητας 

Δυτικής Αττικής, ευρισκόμενη σε απόσταση περίπου 20 χλμ. από το κέντρο 

της Αθήνας. Η προνομιακή γεωγραφική θέση της, σταυροδρόμι που συνδέει τη βόρεια 

Ελλάδα και την Πελοπόννησο με την Αθήνα, αποτέλεσε από την αρχαιότητα κομβικό 

σημείο αφού εκεί τελούνταν τα Ελευσίνια Μυστήρια, πανελλήνια λατρεία και τόπος 

προορισμού για χιλιάδες πιστούς. Η πόλη αναδείχθηκε επίσης ως Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2023, γεγονός που θα συνδράμει για να 

αποτελέσει η Ελευσίνα πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες με σκοπό να ξεναγηθούν 

και να περιηγηθούν στις πολιτιστικές της κληρονομιές. Η πρόσβαση στην πόλη της 

Ελευσίνας θεωρείται αρκετά εύκολη καθώς οι επισκέπτες της μπορούν να μεταφερθούν 

προς τα εκεί με διάφορα Δημόσια Μέσα Μεταφοράς όπως το Κτελ Μεγάρων, τον 

Προαστιακό Σιδηρόδρομο και τα Αστικά Λεωφορεία 861, 863, 876, 845 και 871 από 

διάφορα μέρη του νομού Αττικής. Επιπλέον η πρόσβαση μπορεί να επιτευχθεί και με 

ιδιωτικά μέσα μεταφοράς μέσω της Αττικής Οδού, της Εθνικής Οδού Αθηνών – 

Κορίνθου οδεύοντας προς την έξοδο της Ελευσίνας.   

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82
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Επομένως, οι μελλοντικοί πελάτες, προμηθευτές και διανομείς μπορούν με εύκολο 

τρόπο να προσεγγίσουν την ξενοδοχειακή εγκατάσταση του CRONOS GREEN 

RESORT A.E και να απολαύσουν μόλις σε 30 λεπτά από το κέντρο της πρωτεύουσας 

της Ελλάδος, τις ποικίλες παροχές αυτού του σύγχρονου οικολογικού οικοδομήματος.  

 

Διαδικασίες που θα ακολουθήσουν   

Ο επανασχεδιασμός και η ανασυγκρότηση ενός βιομηχανικού τοπίου σαν τον Κρόνο, 

είναι επιθυμητό να επιτευχθεί με γνώμονα τις αξίες που εμπεριέχει και τα 

χαρακτηριστικά που το καθιστούν αναγνωρίσιμο ως μνημείο, δημιουργώντας έτσι μία 

αμφίδρομη σχέση μεταξύ του παλιού και ου καινούργιου. Οι επεμβάσεις στο παλιό 

κτίριο οφείλουν να έχουν μελετηθεί εκτενέστερα και η κάθε είδους αλλαγή να 

τεκμηριώνεται έτσι ώστε να μην κινδυνεύει να χαθεί η αξία και η αυθεντικότητα του 

βιομηχανικού χώρου.   

Η οινοποιία <<Κρόνος>> αποτελεί ένα χαρακτηριστικό βιομηχανικό συγκρότημα 

που διατηρεί σε πολύ μεγάλο βαθμό 16 κτιριακές εγκαταστάσεις, γεγονός που βοηθά 

ιδιαίτερα στην επιλογή της στρατηγικής ανάπλασης και επανάχρησής του.  Πιο 

συγκεκριμένα προτείνεται από την ομάδα μας η διατήρηση, η αναπαλαίωση και η 

επανάχρηση των βιομηχανικών κτιρίων του παλαιού οινοποιείου με προσθήκες και 

ανακατασκευές που θα μετατρέψουν το ήδη υπάρχον τοπίο σ’ ένα οικολογικό resort το 

οποίο θα διατηρήσει αρκετά στοιχεία που θα παραπέμπουν στο παλαιό τοπίο που 

διαδραματιζόταν κατά τη λειτουργία του εργοστασίου κατά την περίοδο του 1926 – 

1986. Μετά από έρευνα που έχουν διενεργήσει τα μέλη της ομάδας μας διαπιστώνεται 

επίσης ότι η κατεδάφιση και η αντικατάσταση τέτοιων αξιόλογων κτισμάτων 

ισοδυναμεί με οικονομική επιβάρυνση πολύ μεγαλύτερη από ότι θα προκαλούσε η 

αποκατάσταση και η επανάχρησή τους. Βέβαια, η αξιοποίηση της υπάρχουσας 

υποδομής σε συνδυασμό με τη λειτουργική επανένταξη νέων δραστηριοτήτων θα 

αποτελέσει ένα δύσκολο εγχείρημα το οποίο θα συνδυάζει την εξέλιξη και την πρόοδο 

(τεχνολογική, επιστημονική, ερευνητική , πολιτισμική, οικονομική, περιβαλλοντική) 

με το σεβασμό της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς.   

Για την έναρξη της κατασκευής του CRONOS GREEN RESORT A.E απαιτείται 

πρώτα η κινητοποίηση του Δήμου Ελευσίνας. Την παρούσα χρονική στιγμή η εδαφική 

έκταση του πρώην εργοστασίου βρίσκεται στην κατοχή ιδιωτικής εταιρίας, η οποία 

διέθετε συχνά το χώρο στο Δήμο της Ελευσίνας για την διεξαγωγή πολιτιστικών 

εκδηλώσεων. Επομένως, και εφόσον έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιες συζητήσεις για να 
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επέλθει το κτίσμα στην κατοχή του δήμου Ελευσίνας, υποθέτουμε ότι κάτι τέτοιο θα 

επιτευχθεί σύντομα. Στο παραπάνω εγχείρημα θα συνδράμει και η ανάδειξη της 

Ελευσίνας ως Πολιτισμική Πρωτεύουσα το 2023, γεγονός που συνεπάγεται την 

χρηματοδότηση του Δήμου Ελευσίνας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τα παραπάνω 

κονδύλια ο Δήμος θα είναι πλέον σε θέση να αναπαλαιώσει τις κτιριακές 

εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο χώρου της παλαιάς Οινοπνευματοποιίας και έπειτα 

να διαθέσει το χώρο προς ενοικίαση στους διαθέσιμους επενδυτές – ενοικιαστές. 

Θεωρούμε και υποθέτουμε ότι η ιδέα μας για την οικολογική αξιοποίηση και αναβίωση 

της πολιτισμικής κληρονομιάς του εργοστασίου του Κρόνου θα αποτελέσει μία από τις 

πιο ελκυστικές ιδέες και επομένως η ενοικίαση του οικήματος θα επιτευχθεί από την 

ομάδα/διοίκηση του CRONOS GREEN RESORT A.E.  

Κάθε υγιής επιχείρηση για να πετύχει τους στόχους της χρειάζεται ένα σύνολο 

ατόμων, που θα διοικούν και θα παίρνουν αποφάσεις, το διοικητικό συμβούλιο. Για 

την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θεωρούμε ότι τα διοικητικά στελέχη της 

εταιρείας μας κατέχουν προσόντα υψηλού επιπέδου και είναι σε θέση να επιδείξουν 

ηγετικές ικανότητες, πρότυπα αποδοτικότητας και ακεραιότητας. Για τους παραπάνω 

λόγους λοιπόν υποθέτουμε με σιγουριά ότι η ομάδα μας θα καταφέρει να 

πραγματοποιήσει ένα από τα πιο ελκυστικά οικολογικά resort της ευρύτερης περιοχής 

και θα προσελκύσει ακόμα περισσότερους επισκέπτες στην πόλη της Ελευσίνας.  

Για την συγκεκριμένη επένδυση έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες μελέτες και από τα 

διοικητικά μέλη της εταιρίας αλλά και από εξωτερικούς συνεργάτες και ερευνητές. Το 

βασικό σχέδιο του CRONOS GREEN RESORT A.E. θα ακολουθήσει τη βασική 

αρχιτεκτονική δομή του παλαιού οικοδομήματος και θα προστεθούν διάφορα στοιχεία 

που παραπέμπουν σ’ ένα οικολογικό resort. Εξωτερικά θα ακολουθεί τις 

αρχιτεκτονικές φόρμες της περιοχής, ενώ η εσωτερική του διακόσμηση θα συνδυάζει 

παραδοσιακά με μοντέρνα στοιχεία. Σε όλα τα οικοδομήματα θα κυριαρχεί η πέτρα και 

το ξύλο συνδυασμένα αρμονικά µε την σύγχρονη αισθητική, τη minimal διακόσμηση 

αλλά και τα έργα τέχνης που το κοσμούν.  

Κάποιοι από τους χώρους θα αξιοποιηθούν και θα διαμορφωθούν για τη διαμονή των 

επισκεπτών και άλλοι για την αναψυχή και την ενασχόλησή τους με αθλητικές 

δραστηριότητες και τη φύση.  Παράλληλα, θα δημιουργηθούν χώροι στους οποίους θα 

διοργανώνονται διάφορες εκθέσεις και συνέδρια, καθώς και χώροι στους οποίους οι 

επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τους μοναδικούς αμπελώνες του 

κτήματος και να συμμετάσχουν σε ειδικές συνεδρίες οινογνωσίας.   
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Κάθε δωμάτιο θα έχει το δικό του ιδιαίτερο όνομα και στυλ, το οποίο θα 

σηματοδοτείτε από το αντίστοιχο κρασί. Για παράδειγμα, το δωμάτιο “Πορφυρή Γη”, 

το δωμάτιο “Ροζέ του Φεγγαριού”, το δωμάτιο “Φλογερό”. Στην υποδοχή και την 

καφετέρια του ξενοδοχείου, οι επισκέπτες θα μπορούν επίσης να ξεφυλλίσουν οινικά 

βιβλία και να ηρεμήσουν διπλά στο τζάκι με ένα ποτήρι κρασί και πιάτα παραδοσιακών 

Ελληνικών συνταγών.   

Για την κατασκευή και τη λειτουργία όλων των παραπάνω κρίνεται απαραίτητη η 

συνεργασία με διάφορους εξωτερικούς συνεργάτες όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς 

μηχανικούς, εταιρίες φωτοβολταϊκών και οικολογικών παροχών.  

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις οικολογικές γραμμές που θα ακολουθήσει το 

ξενοδοχείο προτείνεται σε όλους τους χώρους να λειτουργούν συστήματα κλιματισμού 

και θέρμανσης VRV, ώστε η θερμότητα που εκπέμπεται από τις εσωτερικές μονάδες 

σε λειτουργία ψύξης να επαναχρησιμοποιείται για να παραχθεί ζεστό νερό ή για να 

θερμανθούν άλλα δωμάτια. Έτσι, θα αυξάνεται η ενεργειακή απόδοση του συστήματος 

και θα περιορίζονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Την ίδια στιγμή, ο 

εξωτερικός φωτισμός θα γίνεται µε λαμπτήρες LED, ενώ θα χρησιμοποιούνται διπλά 

υαλοστάσια, αυστηροί κανονισμοί μονώσεων και υλικά καθαρισμού, φιλικά προς το 

περιβάλλον. Επίσης, μελετάται να χρησιμοποιούνται διπλά ενεργειακά θερμομονωτικά 

τζάμια σε όλο το συγκρότημα και να έχουν τοποθετηθεί  ηλιακοί συλλέκτες που 

καλύπτουν το σύνολο των αναγκών σε ζεστό νερό. Ακόμη, το ξενοδοχείο πρόκειται να 

παρέχει μαγνητικές κάρτες για όλα τα δωμάτια, µε στόχο την αυτόματη διακοπή 

παροχής ηλεκτρικού ρεύματος όταν απουσιάζει ο επισκέπτης, και ειδικό φωτοκύτταρο 

στις κοινόχρηστες τουαλέτες, που εξασφάλισε μείωση στην κατανάλωση νερού κατά 

40%. Στο CRONOS GREEN RESORT A.E.  θα εφαρμόζεται, λοιπόν, στοχευμένη 

«πράσινη» στρατηγική, η οποία θα διαχέεται σε όλους τους τομείς. Προσεκτικές 

κινήσεις που συμπεριλαμβάνουν ημερήσιους ελέγχους για τυχόν διαρροές, 

προγραμματισμένη αλλαγή λινών, λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης και χρήση 

φυσικού αερίου θα έχουν ως στόχο τη μείωση σε κατανάλωση νερού και ρεύματος. 

Σχετικά µε τη διαχείριση των απορριμμάτων, το ξενοδοχείο θα επιβλέπει τον 

διαχωρισμό τους σε μέταλλο, πλαστικό και χαρτί, θα ανακυκλώνει υλικά χαρτιού και 

συσκευασίας, μπαταρίες και χρησιμοποιημένα λάδια τηγανίσματος.  
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Εξοπλισμός  

Ο επαγγελματικός μηχανολογικός εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την κατασκευή 

κάθε ξενοδοχείου και αποτελείται από πολλά διαφορετικά στοιχεία.   

Στο CRONOS GREEN RESORT A.E. θα χρειαστεί να εξοπλίσουμε τα δωμάτια των 

επισκεπτών με κρεβάτια, κομοδίνα, ντουλάπες, καθρέπτες, γραφεία/τραπέζια, 

καρέκλες, λευκά είδη και καλάθια απορριμμάτων.   

Επίσης υποχρεωτική είναι και η διαμόρφωση του χώρου της ρεσεψιόν μαζί με τον 

χώρο υποδοχής και τα γραφεία της επιχείρησης. Απαιτείται, λοιπόν, το έπιπλο της 

ρεσεψιόν μαζί με πολυθρόνες, καναπέδες, καρέκλες και τραπέζια, υπολογιστές, 

γραφεία, τηλεοράσεις και βιβλιοθήκες.   

Ο εξοπλισμός καθαριότητας αποτελεί επίσης έναν από τους πιο βασικούς σε ένα 

ξενοδοχείο και είναι απαραίτητο να είναι άριστης ποιότητας, ώστε να διασφαλίζει 

υψηλό επίπεδο υγιεινής και απρόσκοπτη λειτουργία. Τα επαγγελματικά πλυντήρια 

ρούχων για το καθημερινό πλύσιμο πετσετών και σεντονιών είναι πολύ βασικά, ενώ 

βεβαίως απαραίτητα είναι και τα τρόλεϊ καμαριέρας για τη μεταφορά των λευκών ειδών 

με ασφαλή και γρήγορο τρόπο. Οι επαγγελματικές ηλεκτρικές σκούπες θα χρειαστούν 

επίσης και θα επιτρέψουν τη γρήγορη και αποδοτική εργασία σε κάθε δωμάτιο, ώστε 

να μη χρειαστεί να απασχολείτε πολύ προσωπικό καθαριότητας.   

Στα ξενοδοχεία επιβάλλεται από τον νόμο να σερβίρεται πρωινό και γεύμα για 

τουλάχιστον 3 ώρες το καθένα σε κοινόχρηστο χώρο. Συνεπώς, απαιτείται 

και επαγγελματικός εξοπλισμός κουζίνας, ο οποίος έχει πολλά κοινά με αυτόν ενός 

εστιατορίου. Έτσι, στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επαγγελματικά ψυγεία και 

καταψύκτες, φούρνοι και εστίες αλλά και πλυντήρια πιάτων. Φυσικά, εφόσον το 

ξενοδοχείο μας φιλοδοξεί να έχει μια ολοκληρωμένη κουζίνα, εφάμιλλη ενός καλού 

εστιατορίου, απαιτούνται και πιο εξειδικευμένες συσκευές μαγειρικής, όπως sous vide, 

αποφλοιωτής, σουπιέρα, μίξερ, κόφτες, μπεν μαρί κ.α.  

Με δεδομένο, επίσης, ότι στο ξενοδοχείο θα προσφέρονται επιπλέον και καφέδες και 

snacks, θα χρειαστεί επιπλέον και μηχανή espresso, καφετιέρα φίλτρου, συσκευή 

φραπέ, αποχυμωτή και πορτοκαλοστίφτη, καθώς και τοστιέρα, φριτέζα και κρεπιέρα. 

Παράλληλα, για το μπουφέ του πρωινού κατάλληλος είναι ο εξοπλισμός παρουσίασης 

των φαγητών με διανεμητές γάλακτος, δημητριακών, χυμών και ζεστών ροφημάτων, 

μπεν μαρί παρουσίασης καθώς και ψυχόμενες ή θερμαινόμενες βιτρίνες.  

  

https://www.serkoararat.gr/el/epaggelmatikos-exoplismos/epaggelmatika-plynthria/plintiria-epaggelmatika-rouxon
https://www.serkoararat.gr/el/epaggelmatikos-exoplismos/epaggelmatika-plynthria/plintiria-epaggelmatika-rouxon
https://www.serkoararat.gr/el/gia/eidi-estiatoriou-el
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Λόγω της οικολογικής ευαισθησίας του ξενοδοχείου, θα χρειαστεί επιπρόσθετα και 

ειδικός εξοπλισμός για τα φωτοβολταϊκά συστήματα, για τον καθαρισμό των 

αθλητικών χώρων και των κηπουρικών δραστηριοτήτων καθώς και για τον 

καθαρισμών των πισίνων.  

Τέλος, για όλο το χώρο του ξενοδοχείου θα χρειαστούν κάμερες ασφαλείας, 

συναγερμοί και μπάρες για τη διέλευση των οχημάτων, εταιρικά αυτοκίνητα και βαν 

για τη μεταφορά των πελατών.  

 

Πρώτες Ύλες  

Οι απαιτούμενες πρώτες ύλες ενός ξενοδοχείου είναι τα υλικά συντήρησης, τα είδη 

καθαρισμού και τα είδη διατροφής. Για τα καλύτερα υλικά χρειάζεται καλή έρευνα και 

σύγκριση τιμών και ποιότητας ανάμεσα στα καταστήματα και τους προμηθευτές που 

παρέχουν υλικά. Επομένως στο CRONOS GREEN RESORT A.E. προτιμάμε οι 

πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιούμε να είναι κυρίως ελληνικής παραγωγής έτσι ώστε 

να στηρίξουμε την Ελληνική οικονομία.  

 

Ανθρώπινο Δυναμικό  

Το σώμα των εργαζομένων του CRONOS GREEN RESORT A.E. θα απαρτίζεται 

από καταξιωμένους υπαλλήλους των οποίων οι αρμοδιότητες θα είναι απολύτως 

κατανεμημένες. Κάθε εργαζόμενος θεωρείται απαραίτητο να γνωρίζει τι ακριβώς 

πρέπει να κάνει και μέχρι ποιο σημείο φτάνει η δικαιοδοσία του. Επομένως το έμπειρο 

και εξειδικευμένο προσωπικό του ξενοδοχείου μας πρόκειται να διαχωρίζεται στις εξής 

θέσεις:   

➢ Front-Office (τμήμα κρατήσεων, υποδοχής & διαχείρισης υπνοδωματίων)   

➢ Καμαριέρες - Καθαριστές   

➢ Τμήμα Λινοθήκης – Πλυντηρίου   

➢ Υπεύθυνοι Συντήρησης   

➢ Εργαζόμενοι ασφάλειας   

➢ Τμήμα Food & Beverages (chef, μάγειρες, λαντζιέρης, service, barman, barista, 

υπεύθυνος αποθήκης)   

➢ Κηπουροί & άτομα αγροτικών εργασιών   

➢ Γυμναστές – Προπονητές - Ναυαγοσώστες   

➢ Υπάλληλοι SPA & Φυσικοθεραπευτές    
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Όλες οι παραπάνω θέσεις εργασίας θα αναφέρονται στη Διοίκηση του ξενοδοχείου, 

για να υπάρχει ο καλύτερος συντονισμός και έλεγχος. Οι εταίροι είναι εκείνοι οι οποίοι 

θα παίρνουν τις βασικές αποφάσεις και θα ασχολούνται με την εκπαίδευση, τις 

προσλήψεις ή τις απολύσεις προσωπικού. Παρακάτω στον οργανωσιακό σχεδιασμό 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του κάθε εταίρου.  

Πέρα από τους παραπάνω όμως είναι απαραίτητοι και άλλοι επαγγελματίες όπως 

λογιστές και δικηγόροι, οι οποίοι θα συνδράμουν στη σωστή λειτουργία της 

επιχείρησης με βάση τους νόμους του ελληνικού κράτους. Επίσης αναγκαία θεωρείται 

και η συνεισφορά ενός Web developer για την διατήρηση της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της επιχείρησης.  
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ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Περιγραφή των ικανοτήτων & των προσόντων της διοικητικής 

ομάδας. 

Η εσωτερική διοικητική ομάδα του Cronos Green Resort αποτελείται από τους 

φοιτητές που δημιούργησαν αυτή την καινοτόμα ιδέα. Πιο συγκεκριμένα, επρόκειτο 

για φοιτητές από τρία διαφορετικά τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

γεγονός που είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για την Α.Ε καθώς προέρχονται από διαφορετικά 

γνωστικά υπόβαθρα και μπορούν έτσι να καλύψουν διαφορετικά πόστα, καθώς και να 

βοηθάει ο ένας τον άλλον. Η επιλογή των κατάλληλων θέσεων έγινε από την Γενική 

Συνέλευση και θα αναλυθούν στη συνέχεια. Αναλυτικότερα, 

➢ Ευάγγελος Ζούμας (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής),  

➢ Ιωάννα Κούκη (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής),  

➢ Ειρήνη Μπουκουβάλα (Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας),  

➢ Κλειώ Παπαματθαιάκη (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων), 

➢ Ελβίρα Σκουλάδα (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων).  

 

Η εταιρία ιδρύεται τον Μάιο του 2022 με έδρα την Ελευσίνα Αττικής και η 

δραστηριότητα της εταιρίας πρόκειται να ξεκινήσει το Μάιο του 2025. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι το διοικητικό συμβούλιο προς το παρόν αποτελείται από τους 

προαναφερθέντες, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να 

υπάρξουν προσθήκες στο μέλλον αν παραδείγματος χάριν πουληθούν μετοχές. 

  

Αναλυτικότερα:   

• Γενικός Διευθυντής (CEO) : 

Ο γενικός διευθυντής της επιχείρησης είναι η Ελβίρα Σκουλάδα καθώς κατέχει τις 

περισσότερες γνώσεις αναφορικά με θέματα στρατηγικών των επιχειρήσεων. Είναι σε 

θέση να ανταπεξέλθει σε τυχόν δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν και έχει 

χαρακτηριστικά όπως κοινωνικότητα και ψυχραιμία, τα οποία διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ορθή λήψη αποφάσεων. Είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό της 

στρατηγικής που θα ακολουθήσει η επιχείρηση ώστε να επιτύχει τους 

μακροπρόθεσμους στόχους της, αλλά και για τον έλεγχο υλοποίησης των στόχων των 

επιμέρους τμημάτων της Cronos Green Resort Α.Ε. Η σχέση της με τους επιμέρους 

διευθυντές των τμημάτων αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι για τη διοίκηση της 
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εταιρίας καθώς με τη βοήθειά τους και την ομαλή επικοινωνία μεταξύ τους θα 

καταφέρουν να υλοποιήσουν τους στόχους της Ανώνυμης Εταιρίας και να την 

εξελίξουν. Επιπρόσθετα, είναι το άτομο εκείνο που αντιπροσωπεύει την εταιρία και 

υπογράφει σε όλα τα επίσημα έγγραφα που αφορούν αποφάσεις τόσο εντός όσο και 

εκτός επιχείρησης, όπως έγγραφα που σχετίζονται με τους πελάτες της εταιρίας και 

τους προμηθευτές της.  

• Οικονομικός Διευθυντής  

Ο συγκεκριμένος ρόλος ανατέθηκε στην Ιωάννα Κούκη, καθώς κατέχει τις 

περισσότερες γνώσεις αναφορικά με ζητήματα φορολογικά, λογιστικά, 

χρηματοοικονομικά και άλλα που σχετίζονται με το οικονομικό κομμάτι της 

επιχείρησης. Πέρα από τις πανεπιστημιακές της σπουδές, το κομμάτι που προσεγγίζει 

τα ενδιαφέρονται και τις κλίσεις της είναι η ενασχόληση με τις οικονομικές 

καταστάσεις και τους προϋπολογισμός της εταιρίας. Βασική της αρμοδιότητα είναι 

επίσης, οι επενδυτικές αποφάσεις της εταιρίας, οι υποχρεώσεις που αφορούν την 

χορήγηση δανείων και η γενικότερη σχέση της εταιρίας με τις τράπεζες. Επιπλέον, 

ασχολείται με την σύνταξη του ισολογισμού και των υπολοίπων οικονομικών 

καταστάσεων της εταιρίας, καθώς και με το μακροοικονομικό περιβάλλον και την 

αγορά γενικότερα.  

• Τεχνικός Διευθυντής  

Ο τεχνικός διευθυντής της εταιρίας Cronos Green Resort, είναι ο Ευάγγελος Ζούμας, 

ο οποίος παρόλο που έχει ασχοληθεί με τα Λογιστικά, έχει ιδιαίτερο πάθος και κλίση 

στο κομμάτι της πληροφορικής. Βασική του υποχρέωση είναι το κομμάτι της online 

λειτουργίας της επιχείρησης, όπως το site της και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτό, καθώς 

και εσωτερικά ζητήματα της εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα, πέρα από την ιστοσελίδα της 

εταιρίας, είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε προκύψει στα εσωτερικά ηλεκτρονικά 

συστήματα της επιχείρησης. Ψάχνει λύσεις στα τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν 

και έχει ως κύριο στόχο την βελτίωση των συστημάτων τόσο για τον πελάτη όσο και 

για θέματα ασφαλείας τόσο της ίδιας την επιχείρησης όσο και των προσωπικών 

στοιχείων των πελατών. Τέλος, επιβλέπει τις εφαρμογές που υπάρχουν στα κινητά των 

πελατών αναφορικά με την εταιρία και τις δραστηριότητες που εκείνη προσφέρει.  

• Διευθυντής Μάρκετινγκ-Πωλήσεων  

Η συγκεκριμένη θέση δόθηκε στην Ειρήνη Μπουκουβάλα, η οποία γνωρίζει άριστα 

το αντικείμενο του μάρκετινγκ και των πωλήσεων, τόσο από τις προπτυχιακές της 

σπουδές όσο και από την ενασχόλησή της με το συγκεκριμένο αντικείμενο στον 
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ελεύθερο χρόνο της. Οι βασικές της υποχρεώσεις αφορούν τις υπηρεσίες και την 

προώθηση αυτών καθώς και τις αντίστοιχες τεχνικές και στρατηγικές που πρέπει να 

ακολουθηθούν ώστε να προσεγγίσει η εταιρία όσο δυνατόν περισσότερους πελάτες. 

Ακόμη, διεξάγει έρευνες που αφορούν την αγορά, τις πωλήσεις και τη διαφήμιση των 

υπηρεσιών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα δυνατά 

αποτελέσματα. Τέλος, επιλέγει τις κατάλληλες ενέργειες, όπως η τιμή των υπηρεσιών 

ώστε να ανταποκριθούν οι καταναλωτές και η έρευνα για την καινοτομία που 

χρειάζονται οι πελάτες ώστε να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα η εταιρία και 

να αυξήσει το μερίδιο αγοράς που κατέχει στην αγορά έναντι των ανταγωνιστών της. 

Ακόμη, διευθύνει το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και όσα αυτό συνεπάγεται.  

• Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού  

Ο ρόλος του διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού έχει δοθεί στην Κλειώ 

Παπαματθαιάκη, η οποία ανακάλυψε από τις προπτυχιακές τις σπουδές πως ο 

συγκεκριμένος κλάδος είναι κάτι που την ενδιαφέρει και στον οποίο είναι καλή. 

Αναλυτικότερα, είναι υπεύθυνη για τη μισθοδοσία αλλά και την πρόσληψη του 

προσωπικού που χρειάζεται για μία τόσο μεγάλη εταιρία. Επιπλέον, ο συγκεκριμένος 

ρόλος προϋποθέτει καλή επαφή και επικοινωνία με τους ανθρώπους, εντός και εκτός 

εταιρίας, ένα κομμάτι στο οποίο η Κλειώ είναι πολύ δυνατή και για αυτό η 

συγκεκριμένη θέση της ταιριάζει. Ο συγκεκριμένος ρόλος είναι πολύ σημαντικός για 

την ομαλή λειτουργία όλης της επιχείρησης καθώς η εταιρία βασίζεται στους 

ανθρώπους και στις υπηρεσίες που αυτοί προσφέρουν και επομένως η ορθή επιλογή 

αυτών καθώς και η καλή σχέση μαζί τους στο μέλλον διαδραματίζουν καταλυτικό 

ρόλο. Ο ρόλος αυτός είναι βαρύνουσας σημασίας καθώς η συναναστροφή με άτομα 

διαφορετικά μεταξύ τους και η συνεργασία όλων αυτών είναι κάτι πολύ δύσκολο αλλά 

ταυτόχρονα κάτι στο οποίο η Κλειώ μπορεί να ανταπεξέλθει και μάλιστα με μεγάλη 

επιτυχία.  
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Παρακάτω παρατίθενται σε μορφή πίνακα οι θέσεις του καθενός καθώς και οι σπουδές 

του:  

ΟΝΟΜΑ  ΘΕΣΗ  ΣΠΟΥΔΕΣ  

Ελβίρα Σκουλάδα  Γενικός Διευθυντής  Τμήμα Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων  

Ιωάννα Κούκη  Οικονομικός Διευθυντής  Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής  

Ευάγγελος Ζούμας  Τεχνικός Διευθυντής  

  

Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής  

Ειρήνη Μπουκουβάλα  Διευθυντής Μάρκετινγκ-

Πωλήσεων  

  

Τμήμα Μάρκετινγκ και 

Επικοινωνίας  

Κλειώ Παπαματθαιάκη  Διευθυντής Ανθρώπινου 

Δυναμικού  

Τμήμα Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων  

  

Οργανόγραμμα 

ΚΑΘΕΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

 

  

 

Κάθε τμήμα λειτουργεί σε ομάδες και έχει έναν συντονιστή ο οποίος είναι υπεύθυνος 

για την ανάθεση αρμοδιοτήτων και την ενημέρωση του εκάστοτε διευθυντή.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

Στοιχεία που επιδρούν στην οικονομική δραστηριότητα   

Το CRONOS GREEN RESORT A.E. αποτελεί μια αναπαλαιωμένη ξενοδοχειακή 

μονάδα με πολυτελείς υπηρεσίες, αθλητικές εγκαταστάσεις και μοναδικές εμπειρίες. Ο 

αριθμός των δωματίων ανέρχεται στα 50 δωμάτια, τα μισά από τα οποία ανήκουν στην 

κατηγορία Basic, το 30% στην κατηγορία Luxurious και το υπόλοιπο 20% 

χαρακτηρίζονται Hyper-luxurious. Όσα προαναφέρθηκαν, συνοδεύονται από ένα 

έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο διαχωρίζεται στις εξής θέσεις:  

➢ Front-Office (τμήμα κρατήσεων, υποδοχής & διαχείρισης υπνοδωματίων)  

➢ Καμαριέρες - Καθαριστές  

➢ Τμήμα Λινοθήκης – Πλυντηρίου  

➢ Υπεύθυνοι Συντήρησης  

➢ Εργαζόμενοι ασφάλειας  

➢ Τμήμα Food & Beverages (chef, μάγειρες, λαντζιέρης, service, barman, barista, 

υπεύθυνος αποθήκης)  

➢ Κηπουροί & άτομα αγροτικών εργασιών  

➢ Γυμναστές - Προπονητές  

➢ Υπάλληλοι SPA & Φυσικοθεραπευτές  

➢ Ναυαγοσώστες  

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται κατά τη διαμονή των πελατών διακρίνονται σε 

απλές, υπηρεσίες με πρωινό, και all-inclusive.    

 

Ανάλυση κόστους  

Στο παρακάτω γράφημα, αποτυπώνεται η ανάλυση του κόστους της επιχείρησης 

CRONOS GREEN RESORT A.E. Η ξενοδοχειακή μονάδα με τις πολυτελείς 

εγκαταστάσεις και δραστηριότητες ανήκει στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, με 

αποτέλεσμα να απουσιάζουν δεδομένα εμπορευμάτων, αποθεμάτων και πρώτων υλών. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ως πρώτες ύλες ορίστηκε το ανθρώπινο δυναμικό που 

απασχολείται στην επιχείρηση με μονάδα μέτρησης τον ημερήσιο μισθό του. 

Σημειώθηκε διαχωρισμός του προσωπικού ανά κατηγορίες, όσον αφορά τις κύριες 

δραστηριότητες του CRONOS GREEN RESORT και έπειτα από υπολογισμούς, ο 

ημερήσιος μισθός ενός εργαζομένου είναι τα 33,33€. Σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι 
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για διευκόλυνση των υπολογισμών και για τη βέλτιστη δυνατή εφαρμογή του παρόντος 

μοντέλου, ο μισθός των υπαλλήλων για όλες τις θέσεις είναι κατά μέσο όρο €1.000.   

Πιο συγκεκριμένα, τα ποσά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνουν 

τον αριθμό των υπαλλήλων που απαιτούνται σε κάθε θέση-πόστο καθημερινά. Για 

παράδειγμα, στη στήλη του καθαρισμού ο αριθμός 2 σημαίνει ότι καθημερινά η 

επιχείρηση χρειάζεται δύο καθαριστές για να εργαστούν στα Basic δωμάτια κατά μέσο 

όρο.  

 

 

Δαπάνες  

Οι δαπάνες αφορούν την ανάλωση οικονομικών αξιών για την απόκτηση αγαθών και 

υπηρεσιών. Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα αναλύονται διεξοδικά οι δαπάνες ίδρυσης και 

εγκατάστασης, οι δαπάνες προσωπικού, οι λειτουργικές δαπάνες, οι δαπάνες 

μεταφορών και οι δαπάνες προμηθευτών.   

1. Δαπάνες ίδρυσης και εγκατάστασης  

Σύμφωνα με τους κατάλληλους υπολογισμούς και με έρευνα που πραγματοποιήσαμε 

σχετικά με τον ξενοδοχειακό κλάδο, καταλήξαμε στις παρακάτω δαπάνες ίδρυσης και 

εγκατάστασης για την επιχείρηση CRONOS GREEN RESORT A.E:  
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Παρατηρούμε ότι τα κόστη για τη διαμόρφωση των χώρων της ξενοδοχειακής 

μονάδας προσεγγίζουν τις €300.000, η διαμόρφωση των 50 δωματίων το ποσό των 

€650000, ο εξοπλισμός των γραφείων των στελεχών τις €10.000 με περίοδο απόσβεσης 

τα 7 έτη και τα μεταφορικά μέσα της επιχείρησης, τα οποία είναι τρία εταιρικά 

αυτοκίνητα και ένα εταιρικό βαν για τη μεταφορά των πελατών φτάνουν τις €120.000. 

Σημαντικό σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι η ξενοδοχειακή μονάδα πρόκειται να 

λειτουργεί με τη χρήση φωτοβολταϊκών, τα οποία αγγίζουν το κόστος των €30.000. 

Έτσι, επιτυγχάνεται η αξιοποίηση φυσικών πόρων κατά τη λειτουργία της επιχείρησης 

και η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που αποτελεί απειλή για τον 

πλανήτη.   

2. Λειτουργικές Δαπάνες, Δαπάνες μεταφορών, προσωπικού & προώθησης  

Όσον αφορά την ευρύτερη κατηγορία των λειτουργικών δαπανών, παρακάτω 

παρουσιάζονται οι δαπάνες για το προσωπικό και οι λειτουργικές δαπάνες. Οι πρώτες 

συνηθίζουν να αποτυπώνουν τις αμοιβές προσωπικού, τα bonus, τις επιμορφώσεις 

προσωπικού και τις αμοιβές τρίτων. Όμως, για καλύτερη κατανόηση του 

χρηματοοικονομικού σχεδίου επιλέξαμε να τοποθετήσουμε τις αμοιβές προσωπικού 

στην ανάλυση κόστους που είδαμε προηγουμένως, καθώς η αμοιβή των εργαζομένων 

αποτελεί για την επιχειρηματική μας ιδέα το κόστος υπηρεσιών. Στον πίνακα που 

ακολουθεί, οι δαπάνες προσωπικού έχουν μια μειωτική τάση ύψους περίπου 10% 

μεταξύ των δύο πρώτων χρήσεων και στη συνέχεια διατηρείται το ποσό των €36.000-

€37.000.   

Από την άλλη, οι λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν την ύδρευση, το ηλεκτρικό 

ρεύμα, τις τηλεπικοινωνίες, τα ενοίκια έξοδα και διάφορα αναλώσιμα. Εξαιτίας της 

ισχυρής θέσης στον ξενοδοχειακό κλάδο, διατηρούνται σταθερά τα ποσά με τους 

αντίστοιχους παρόχους, έπειτα από την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών. 

Παρατηρούμε ότι εντοπίζεται η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ετησίως στις 

παρακάτω καταστάσεις, καθώς ορισμένα σημεία των εγκαταστάσεων καθίσταται 

αδύνατο να υποστηριχθούν από τα φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.  

Στις δαπάνες μεταφορών ανήκουν τα ασφάλιστρα, τα τέλη κυκλοφορίας, τα 

εισιτήρια, τα καύσιμα και η συντήρηση των ηλεκτρικών σταθμών. Ο οικολογικός 

χαρακτήρας του CRONOS GREEN RESORT A.E. επιτάσσει την εγκατάσταση και 

συντήρηση ηλεκτρικών σταθμών για την φόρτιση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Τα 

τέλη κυκλοφορίας παρουσιάζονται μηδενικά, καθώς η επιχείρηση πρόκειται να 

εξοπλίσει τον στόλο της με ηλεκτροκίνητα μεταφορικά μέσα, τα οποία απαλλάσσονται 
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από κάθε είδους τέλη. Επιπλέον, τα καύσιμα είναι, επίσης, ίσα με το μηδέν για τον ίδιο 

λόγο. Η φόρτιση απαιτεί ηλεκτρική ενέργεια, η οποία προέρχεται από τα 

φωτοβολταϊκά των εγκαταστάσεων. Έτσι, προκύπτουν δαπάνες για τη συντήρηση και 

τις επισκευές των τριών ηλεκτρικών σταθμών, οι οποίες σύμφωνα με έρευνα 

προσεγγίζουν το ποσό των €2.000 ετησίως. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 

παρουσιάζουν την πρώτη χρήση το ποσό των €100.000, το οποίο με την πάροδο των 

ετών μειώνεται εξαιτίας της φθοράς των εγκαταστάσεων και της συνεργασίας με την 

αντίστοιχη ασφαλιστική εταιρία.  

Τέλος, οι δαπάνες προώθησης της επιχείρησης επικεντρώνονται στα κόστη 

διαφήμισης και το website με σταθερό κόστος €20.000. Αναφορικά με τα κόστη 

διαφήμισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα πρώτα χρόνια η ξενοδοχειακή μας 

μονάδα CRONOS GREEN RESORT A.E. απαιτεί €100.000, εξαιτίας της προώθησής 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Facebook, το TikTok και το Instagram. 

Με την πάροδο των ετών και την εδραίωση της επιχείρησης στον κλάδο, εξασθενεί η 

ανάγκη για διαφήμιση και προώθηση.  
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Χρηματοδότηση  

Στο στάδιο της Χρηματοδότησης παρουσιάζονται τα οικονομικά μεγέθη που 

απαιτούνται για την εφαρμογή της επιχειρηματικής ιδέας του CRONOS GREEN 

RESORT. Με τα μέλη της Διοικητικής Ομάδας, καταλήξαμε ότι για την κερδοφορία 

της επιχείρησης και την αποφυγή του κινδύνου χρεοκοπίας, συστήνεται η συμμετοχή 

με ίδια κεφάλαια ύψους €1.500.000, δηλαδή σχεδόν το 47% του αρχικού κεφαλαίου. 

Επίσης, μετά από μια πληθώρα συζητήσεων και συναντήσεων με την Hellenic Value 

Capital Association, όπου θα παρουσιάσουμε την επιχειρηματική μας ιδέα, επιθυμούμε 

την συνεργασία, ώστε να μπορέσει να ορθοποδήσει η επιχείρηση τα πρώτα χρόνια. Το 

ποσό που έχει υπολογιστεί ότι θα επενδύσουν οι Business Angels ανέρχεται στις 

€500.000, δηλαδή 16% του αρχικού κεφαλαίου. Έπειτα, χάρη στη συνέργεια με το 

Δήμο της Ελευσίνας, στο πλαίσιο ανοικοδόμησης και αναβάθμισης της πόλης, 

υπολογίζεται επιδότηση για αρχικά κόστη επένδυσης ποσό ύψους €1.000.000. Τέλος, 

υπολογίζεται η κάλυψη του εναπομένοντος 6% με δανειακά κεφάλαια ύψους €200.000 

με επιτόκιο 6,5% και περίοδο αποπληρωμής τα 5 έτη. Έτσι, η εξόφληση του δανείου 

πραγματοποιείται το 2030, όπου η επιχείρηση θα έχει βρει τα πατήματά της στον κλάδο 

και θα έχει αναπτύξει σημαντικά τη στρατηγική της.   
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Ανάλυση εσόδων  

Η κύρια πηγή εισοδήματος του οικολογικού resort CRONOS GREEN RESORT A.E. 

προέρχεται από τις παροχές διαμονής, εστίασης και ενοικίασης χώρων. Αρχικά, η 

ξενοδοχειακή μονάδα αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οικολογικού resort 

CRONOS GREEN RESORT A.E. Τα δωμάτια, όπως προαναφέρθηκε, διακρίνονται σε 

basic, luxurious και hyper-luxurious. Στην στήλη που αφορά την τιμή παρουσιάζονται 

οι τιμές κατά μέσο όρο κατά τη λειτουργία της επιχείρησης και τους δώδεκα μήνες του 

χρόνου. Αντίστοιχα, στη στήλη της ποσότητας εμφανίζεται ο αριθμός των 

διανυκτερεύσεων ανά κατηγορία δωματίου, συμπεριλαμβανομένων και των 

παρεπόμενων υπηρεσιών, ετησίως.  

Όσον αφορά τις ενοικιάσεις χώρων για συνεδριάσεις, εκδηλώσεις και εκθέσεις 

παρέχουμε ειδικά διαμορφωμένες και ανακαινισμένες εγκαταστάσεις σε ιδιώτες και 

επιχειρήσεις που επιθυμούν, για παράδειγμα να εκθέσουν τα προϊόντα τους, να 

πραγματοποιήσουν μια ημερίδα ή να διεξάγουν μια πολυπληθή εκδήλωση. Σύμφωνα 

με τις μετρήσεις στο στάδιο της ανάλυση των εσόδων, υπολογίζεται σωρευτικά για τις 

υπηρεσίες που προαναφέρθηκαν ύψος ενοικίασης κατά μέσο όρο τα 2000€, μιας και 

υπάρχει η πιθανότητα οι χώροι αυτοί να αξιοποιούνται παράλληλα. Είναι σημαντικό 

να τονιστούν οι παρεπόμενες παροχές πέρα από την ενοικίαση, οι οποίες είναι ο 

κλιματισμός, WiFi, γραφείο συνεδριάσεων, καρέκλες, βιντεοπροβολέας, stands, κλπ. 

Στην ουσία, οι πελάτες που πρόκειται να ενοικιάζουν μια εγκατάστασή μας θα έρχονται 

σε επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο κρατήσεων, θα δηλώνουν τα αντικείμενα από 

τον εξοπλισμό μας που θα χρειαστούν, και έπειτα θα παραλαμβάνουν τον αντίστοιχο 

χώρο, τον οποίο έχουν τη δυνατότητα και την ελευθερία να αξιοποιήσουν όπως 

εξυπηρετεί.   
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Τέλος, οι υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται στις εγκαταστάσεις του CRONOS 

GREEN RESORT A.E. αφορούν το εστιατόριο και το bar που πλαισιώνουν την 

ανατολική πλευρά του οικοπέδου. Το ποσό που εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα 

και αφορά την εν λόγω κατηγορία, αποτυπώνει τη μέση τιμή όλων των παροχών του 

εστιατορίου ετησίως, η οποία ανέρχεται στο ύψος των 50€. Αντίστοιχα, υπολογίζεται 

ποσότητα υπηρεσιών ίση με 35000, καθώς το εστιατόριο παρέχει είδη καφέ, 

ολοκληρωμένο menu, cocktails κ.α.  

Προβλέψεις 

1. Αποτελέσματα Χρήσης  
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2. Ανάλυση Ταμειακών Ροών  

  

  

3. Νεκρό Σημείο  

Στο γράφημα που ακολουθεί, παρουσιάζεται το νεκρό σημείο της επιχείρησης 

σύμφωνα με το Financial Plan v.4.0. Παρατηρείται ότι το 2027, η επιχείρηση 

επιτυγχάνει τους στόχους της όσον αφορά τις πωλήσεις στο νεκρό σημείο. Η τόση 

σύντομη προσέγγισή του αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο για την επιτυχία του 

χρηματοοικονομικού σχεδίου και μειώνει το κίνδυνο χρεοκοπίας της επιχείρησης.  

  

4. Ισολογισμοί  

Στο σημείο αυτό παραθέτουμε τους ισολογισμούς των πρώτων ετών λειτουργίας της 

επιχείρησης CRONOS GREEN RESORT A.E. Εξαιτίας του κλάδου στον οποίο 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση, βλέπουμε ότι τα αποθέματα παρουσιάζονται μηδενικά 

στις οικονομικές καταστάσεις που ακολουθούν. Ωστόσο, σημαντικό καθίσταται το 

θετικό πρόσημο στους ισολογισμούς από την πρώτη κιόλας χρήση. Αυτό πιθανότατα 
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συμβαίνει, διότι το αρχικό κεφάλαιο κίνησης καλύπτει σημαντικά τις ανάγκες της 

επιχείρησης. Επίσης, με τη βοήθεια του ισολογισμού μπορούμε να παρακολουθούμε 

την εξέλιξη των βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών της επιχείρησης, όπως 

είναι   οι τρέχουσες υποχρεώσεις και απαιτήσεις, τα πάγια και οι αποσβέσεις τους, 

ούτως ώστε να κάνουμε διάφορες επιδιορθωτικές κινήσεις ανά πάσα στιγμή.  
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

Ανάλυση Ευαισθησίας  

 

Το φύλλο «Ανάλυση Ευαισθησίας» δίνει στα μέλη της ομάδας την δυνατότητα να 

κάνουν διάφορες αναλύσεις ευαισθησίας με τη βοήθεια παραμέτρων που σχετίζονται 

άμεσα με τις υπηρεσίες που παρέχει η CRONOS GREEN RESORT Α.Ε καθώς και με 

τα έσοδα που εισπράττει η εταιρία από αυτές. Αναλυτικότερα έχει γίνει χωρισμός των 

υπηρεσιών σε 5 κατηγορίες, διαμονή, δραστηριότητες, SPA, εστίαση και ενοικίαση 

χώρων. Για λόγους ευκολίας και συχνότερης χρήσης χρησιμοποιήθηκαν στην 

κατηγορία Υπηρεσία 1 - Διαμονή τα έσοδα που αφορούν το basic δωμάτιο, καθώς είναι 

εκείνο το οποίο προσελκύει πιο πολύ κόσμο και αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων 

αναφορικά με τη διαμονή. Η ανάλυση ευαισθησίας που λαμβάνει χώρα γίνεται σε ένα 

διάστημα πιθανοτήτων της τάξεως +- 30% και απεικονίζονται διαγραμματικά και σε 

έναν πίνακα τιμών πιο κάτω. Ο πίνακας που βρίσκεται πιο κάτω παρουσιάζει την 

Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) της εκάστοτε υπηρεσίας για κάθε δεδομένη χρονική 

στιγμή. Από τη στιγμή που εισάχθηκαν οι 5 κύριες υπηρεσίας του CRONOS GREEN 

RESORT μπορεί ο αναγνώστης να παρατηρήσει τις διαφορετικές διακυμάνσεις της 

ΚΠΑ ανάλογα την πιθανότητα. Μελετώντας το συγκεκριμένο διάγραμμα καταλήγει 
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κανείς σε κάποια συμπεράσματα. Αρχικά, οι υπηρεσίες 2 και 3, δηλαδή οι 

δραστηριότητες και το SPA, εκτός από το γεγονός ότι οριακά συμπέφτουν έχουν πολύ 

μικρή διακύμανση, γεγονός που τις κάνει ασφαλείς ακόμα και στα αρνητικά ποσοστά. 

Οι υπόλοιπες τρείς υπηρεσίες έχουν μεγάλες διαφορές στις διακυμάνσεις των ΚΠΑ 

τους, με την μεγαλύτερη ευαισθησία να έχει η Υπηρεσία 5, αυτή δηλαδή που 

αναφέρεται στις ενοικιάσεις των χώρων, για εκδηλώσεις παραδείγματος χάριν.  

  

Ανάλυση Κινδύνων 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου 

καθίσταται υποχρέωση για το σύνολο των επιχειρήσεων τόσο του ιδιωτικού, όσο και 

του δημοσίου τομέα, ανεξάρτητα από τον κλάδο οικονομικής δραστηριοποίησης, το 

μέγεθός της και την εισαγωγή της ή μη στην χρηματιστηριακή αγορά. Αναφορικά με 

τη διεθνή βιβλιογραφία, η διαχείριση κινδύνων συμβάλει στην προστασία της 

επιχείρησης και προσδίδει αξία στον οργανισμό και στους ενδιαφερόμενους, 

μειώνοντας το βραχυχρόνιο κίνδυνο επιβίωσης της.   

Οι κίνδυνοι διακρίνονται σε ορισμένες κατηγορίες, όπως χρηματοοικονομικοί, 

λειτουργικοί, στρατηγικοί και ατυχημάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι λειτουργικοί 

κίνδυνοι αφορούν κατά βάση το ανθρώπινο δυναμικό, την παραγωγική διαδικασία, την 

κουλτούρα, τις κτηριακές εγκαταστάσεις και εργοστασιακές δομές και τις 

ασφαλιστικές καλύψεις της επιχείρησης. Ασχολούνται, δηλαδή, με τα καθημερινά 

θέματα που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός στην προσπάθειά του να εκπληρώσει τους 

στρατηγικούς του στόχους. Από την άλλη, οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι 

αναφέρονται στην αποτελεσματική διαχείριση και τον έλεγχο των 

χρηματοοικονομικών δεδομένων της επιχείρησης, καθώς επίσης, και στις επιδράσεις 

διάφορων εξωτερικών παραγόντων, όπως είναι οι διακυμάνσεις των επιτοκίων, ο 

δανεισμός και οι συναλλαγματικές μεταβολές που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο 

για το κόστος των εισαγωγών. Στους στρατηγικούς κινδύνους συμπεριλαμβάνονται ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου, οι πελατειακές αλλαγές και οι 

κοινωνικές μεταβολές που πραγματοποιούνται με ραγδαίους ρυθμούς. Τέλος, οι 
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κίνδυνοι ατυχημάτων επικεντρώνονται στα φυσικά φαινόμενα, την κλιματική αλλαγή, 

και τις μεταβολές του περιβάλλοντος.   

Για τη μελέτη της παρούσας επιχειρηματικής πρότασης, αξιοποιήθηκε η διαδικασία 

ανάλυσης ρίσκου με τη χρήση λογισμικού “Financial Plan, v.4.0”. Ειδικότερα, η στήλη 

με τον τίτλο “mean” προσδιορίζει τη μέση τιμή, ενώ η στήλη “sd” την τυπική 

απόκλιση.      
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REPORT ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

 

 

 

 

Report Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων 

Μάθημα : ΠΑΔ ΙΙ 

Θέμα Εργασίας :  Πολιτισμός Εκπαίδευση και Επιχειρηματικότητα 

Μέλη Ομάδας :   

ΖΟΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7180061 

ΚΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 7180096 

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 5180098 

ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΚΛΕΙΩ 2170164 

ΣΚΟΥΛΑΔΑ ΕΛΒΙΡΑ 2170195 
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Αρμοδιότητες όλης της ομάδας: 

1. Σύνθεση προσχεδίου εργασίας – Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

2. Επίσκεψη στο χώρο της Ελευσίνας 

3. Δημιουργία Business Model Canvas 

4. Καταιγισμός ιδεών για σύνταξη ερωτηματολογίου για την Έρευνα Αγοράς 

5. Έλεγχος παραδοτέων αρχείων 

 

Αρμοδιότητες κάθε μέλους ξεχωριστά: 

Ελβίρα Σκουλάδα : 

1. Επιτελική Σύνοψη 

2. Ενότητα : Ανάλυση Ανταγωνισμού 

 

Ειρήνη Μπουκουβάλα : 

1. Σύνταξη Ερωτηματολογίου για Ανάλυση Αγοράς 

2. Ενότητα : Ανάλυση Αγοράς ( Έρευνα Αγοράς & Τμηματοποίηση) 

3. Ενότητα : Marketing Plan 

4. Δημιουργία εικονικής ιστοσελίδας του CRONOS GREEN RESORT 

5. Τελικές Μορφοποιήσεις αρχείου Word 

 

Κλειώ Παπαματθαιάκη : 

1. Ενότητα : Σχεδιασμός Λειτουργιών 

2. Ενότητα : Εκτίμηση Κινδύνων 

3. Εικονική τοπογράφηση του CRONOS GREEN RESORT 

 

Ιωάννα Κούκη: 

1. Συνεχή επικοινωνία με τον κύριο Τζήρο 

2. Ενότητα : Περιγραφή της εταιρείας 

3. Ενότητα : Οργανωσιακός Σχεδιασμός 

4. Σύνταξη Report Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων 

5. Τελικές Μορφοποιήσεις του αρχείου Word 

 

Βαγγέλης Ζούμας: 

1. Ενότητα : Οικονομικός Σχεδιασμός 

2. Ενότητα : Εκτίμηση Κινδύνων 

3. Δημιουργία αρχείου excel – Οικονομικός Σχεδιασμός 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 
 

ΖΟΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

ΚΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 
 

 
 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    

01/10/2018 – 
Σήμερα 
 
 
09/2021 – Σήμερα 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), Αθήνα (Ελλάδα)  
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής,  Κατεύθυνση 

Χρηματοοικονομικής  
 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), Αθήνα (Ελλάδα)  

IOANNA KOUKI 
iio.koukii@gmail.com 

+30 6940738662 
LinkedIn: Ioanna Kouki 
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01/2021-05/2022 
 
 
06/2018 
 
 
06/2018 
 
 
06/2015 
 
 
2006-2009 

Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης 
 
The American College of Greece (DEREE), Αττική (Ελλάδα) 
Minor in Business Analytics 
 
Γερμανική Σχολή Αθηνών (ΓΣΑ), Αττική (Ελλάδα)  
Απολυτήριο Ελληνικού Γενικού Λυκείου με βαθμό 19 και 8/10 
 
Γερμανική Σχολή Αθηνών (ΓΣΑ), Αττική (Ελλάδα)  
Abitur (Απολυτήριο Γερμανικού Λυκείου) με βαθμό 19/20    
 
Γερμανική Σχολή Αθηνών (ΓΣΑ), Αττική (Ελλάδα)   
Απολυτήριο Γυμνασίου με βαθμό 19 και 6/12 
 
Jakobschule, Στουτγάρδη (Γερμανία) 
Φοίτηση 1η-3η τάξη του Δημοτικού Σχολείου 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

20/10/2019- Σήμερα 

 

 

19/7-19/8/2021 

 

 

16/7-30/7 2020   

10/7-31/7 2019 

 

 

 

30/3-3/4 2015 

Υπάλληλος στην επιχείρηση εστίασης «Τεχλικίδης Α.Ε» 
Δροσιά, Αττική (Ελλάδα) 
(Εξυπηρέτηση πελατών, συνεργασία με το προσωπικό της επιχείρησης) 
 
Εργαζόμενη με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην εταιρεία ΜΕΓΑ Α.Ε 
Αχαρναί, Αττική (Ελλάδα) 
(Λογιστήριο εταιρίας) 
 
Ομαδάρχισσα στην κατασκήνωση Τhe Ranch  
Σοφικό Κορινθίας (Ελλάδα) 
(Συντονισμός, επίβλεψη ημερήσιου προγράμματος κατασκηνωτών ηλικίας 
7-10, καθοδήγηση ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 
διασφάλιση ασφάλειας των νεαρών κατασκηνωτών, ενημέρωση γονέων και 
στενή και αποτελεσματική συνεργασία με το προσωπικό της 
κατασκήνωσης)  
 
Σχολική Πρακτική στο Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο 
Αθήνα, Αττική (Ελλάδα) 
 
 

 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Μητρική Γλώσσα 
 
Ξένες Γλώσσες 
 
 
 
 
 
Ψηφιακές Δεξιότητες 

Ελληνικά  
 
- Αγγλικά 

• Certificate of Proficiency in English (ECPE), C2 
- Γερμανικά 

• Ergänzungsprüfung (Γερμανικό Απολυτήριο) Επίπεδο C2 

• Goethe-Zertifikat C2 
 
Windows 7,8 & 10, Word, Excel, Power Point, Matlab 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Υποτροφίες 
 

Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (2021) 
The American College of Greece (DEREE), Αθήνα (Ελλάδα) 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enGR926GR926&q=erg%C3%A4nzungspr%C3%BCfung&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj_rYzcuvXsAhXC8-AKHdrDCWoQBSgAegQICxAt
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Προγράμματα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνέδρια  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνέδρια 
Προσομοίωσης του 
Μοντέλου 
Ηνωμένων Εθνών - 
Model United 
Nations (MUN) 
(Συνολικά: 6) 

 
Πρόγραμμα Υποτροφιών του American College of Greece (DEREE) (2021) 
The American College of Greece (DEREE), Αθήνα (Ελλάδα) 
 
ICAEW Business Challenge (30. Μαΐου 2022)  

• Best Presentation 

• Most Collaborative Team 
NJV Plaza Athens, Αθήνα (Ελλάδα) 
 
Marketing Analytics (Coursera) (Δεκέμβριος 2020) 
 
2o IDEA (Inter-Departmental Enterpreneurial Assigment) 
(15. Απριλίου- 19 Ιουλίου 2021) 
 
 
18ο Επενδυτικό και Χρηματιστιριακό Συνέδριο ΣΕΔ 
(11 Δεκεμβρίου 2020, Αθήνα) 
 
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής 
(12-13 Απριλίου 2019, Αλεξανδρούπολη) 

  
9ο ΠΑΝΟΡΑΜΑ Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας 
(29-31 Μαρτίου 2019, Αθήνα) 

  
Winpeace Conflict resolution youth workshop 
(6-13 July 2015, Sabanci University, Istanbul) 

  
Ενδεικτικά: 
- 19th DSA MUN (21st-23rd October 2016, Athens) 
Ambassador of the United Kingdom in the Special Political and 
Decolonization Committee- - St Andrews MUN (21st-24th March 2016, 
Dublin)  
Delegate of Burkina Faso in the Human Rights Committee 
 

 
  

Σύλλογοι 
 
 
Δημοσιεύσεις 
 
 
Εθελοντικές 
Δράσεις 
(Συνολικά: 4)  
 
Συμμετοχή σε 
αγώνες δρόμου 
(Αριθμός 11)  
 
Μουσική  
 
 
 
 
Βραβεία 

AUEB Investment & Finance Club (AUEB IFC) (2020- Σήμερα) 
 
 
Συνέντευξη σε Άρθρο γερμανικής εφημερίδας (Die-Jurnalisten.de) με θέμα 
συζήτησης τις σπουδές στη Γερμανία (2018) 
 
Ενδεικτικά: 
-Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες (2015-2016) 
  
 Ενδεικτικά: 
-10ο Greece Race for the Cure (2018) 
  
Φλάουτο, Επίπεδο: επί Πτυχίο  (2010-Σήμερα) 
- Μέλος της Ορχήστρας της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (ΓΣΑ) (2012-2018) 
 

 

- Βραβείο 2ης θέσης στο φλάουτο στον διαγωνισμό Jugend Musiziert - Τα 

νιάτα παίζουν μουσική (26.01.2015) 

Βραβείο Αποφοίτησης 2ης θέσης στην ομάδα Προσανατολισμού 
Οικονομίας & Πληροφορικής (Ιούνιος 2018) 
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ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 

 

Associated with Athens University of Economics and Business  

EXPERIENCE 

CASHIER- THE BIG BAD WOLF 
3/2019 – 4/2020 

• Ordering with prognosis software 

• Customer service and complaint management  

• Planning a weekly staff schedule   

• Supply management 

 

EDUCATION 

TEACHER EDUCATION PROGRAMM 
Athens University of Economics and Business 

2021-2022 

• Scheduling a lesson plan 

• Attending classes in Secondary Education 

• Practice in teaching in real classes  

MARKETING & COMMUNICATION 
Athens University of Economics and Business 

2018-2022 

• Web & Marketing analytics 

• Digital marketing 

• Quantitative Marketing Models 

• Designing and Analyzing Retail Sales Promotions 

• Business Strategy and Strategic Management 

LICENSES & CERTIFICATIONS 

• Coding Factory: Software Engineering 

Education 
3-10/2022 – Athens University of Economics & Business 

• Certificate of Knowledge of Informatics & 

Computer Skills 
Athens University of Economics & Business 

• Digital Marketing- eLearning Academy 
26/2-1/9/2021 -- College Link 

• Design and Development website and eshop via 

CMS WordPress 
2/12/2020-21/1/2021—KEME 

• Corporate Sustainability Responsibility 

SCHOOL  

5/11-15/12/2020 -- CSR HELLAS 

• Basic Knowledge of Digital Marketing- Google 

 

 

EIRINI BOUKOUVALA 
 

 

 

ABOUT 

I am a senior undergraduate student at Athens University Economics 

and Business: Department of Marketing & Communication with a 

specialty in business analytics. At the same time, I am attending to  

the software engineering program: «Coding Factory» which includes 

4 modules: 

1. Programming with Java 

2. Database system 

3. Web programming and business applications 

4. Professional issues-innovative-entrepreneurship 

I  am mainly interested to Frond End Development & UX/UI Design. 

 

 

PROJECTS 

1. Marketing research of the Nike company. 
(using SPSS program)  

 

2. Website creation via Weebly 

 

3. Advertising campaign of the  

KYANA company.  
(using Contact Pigeon platform) 

 

4. Marketing plan of the "Λουξ plus n' light" 

products. 

 

5. Digital marketing plan of the ΣΑΜΥΘΟΣ company. 

(using Google analytics- Google ads- Facebook ads) 

 

6. Business Plan of the innovative idea. 

 

7. Solving an educational problem based on Design 

Thinking.  

(using Figma) 

 

8. Web scraping via Python 

 

 

 

Winner of 5th Student Competition “Nikos Analytis” for 

corporate social responsibility by CSR HELLAS 

irini.buk98@gmail.com  6940202626  15/7/1998  
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ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΚΛΕΙΩ 

 

 
 

 

 

PROFILE 

A HIGHLY ENTHUSIASTIC HARD-
WORKING STUDENT WITH STRONG 
COMMUNICATION, NEGOTIATION 
AND INTERPERSONAL SKILLS, 
READY TO DEAL WITH VARIOUS 
CONDITIONS AND MAINTAIN THE 
HIGHEST STANDARD 
IN EVERYTHING SHE IS ASSIGNED. 
 

PERSONAL INFORMATION 
DATE OF BIRTH: 
14/06/1999 

 

CONTACT 
PHONE: 
+306978676018 
 
EMAIL: 
kliopapamattheaki@gmail.com 
 
LINKEDIN PROFILE: 
http://www.linkedin.com/in/kliopapamatt
heaki 

LANGUAGE SKILLS 

GREEK (MOTHER TONGUE) 
 
ENGLISH (C2 LEVEL-CERTIFICATE 
FROM THE UNIVERSITY OF MICHIGAN) 

DIGITAL SKILLS 

CERTIFICATE IN IT SKILLS OF ECDL 
DIPLOMA 
(MICROSOFT OFFICE: WORD. EXCEL, 
INTERNET, WINDOWS, POWERPOINT, 
ACCESS) 
IBM SPSS STATISTICS 
TEXT TYPING 

OTHER SKILLS 

DANCING (AWARDS) 

HOBBIES 

DANCING  
TRAVELING  

ADDITIONAL INFORMATION 

DRIVING LICENSE  

 

EDUCATION 

UNDERGRADUATE STUDENT OF THE FACULTY OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND 
BUSINESS, GREECE. 
2017- CURRENT, AVERAGE MARK: 8,50 - DISTINCTION 
 
UNDERGRADUATE STUDENT OF TEACHER EDUCATION PROGRAM, 
ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS, GREECE. 

10/2021 – 07/2022 
 
ATTENDEE OF WEB SEMINAR: ATHEX CHALLENGES THINKBIZ 
27/04/2021, ATHEX, GREECE 
 

MAIN ACADEMIC REPORTS 
MLS FINANCIAL ANALYSIS, BUSINESS PLAN FRENT.ΑΕ & CRONOS A.E., 
NIKE - ADIDAS COMPETITION SPSS ANALYSIS, ENRON CASE STUDY, 
TOURISM CLUSTER IN CYCLADES, ICAP: HR DEPARTMENT ANALYSIS, 
ANALYSIS & PRESENTATION OF EBAY ORGANIZATION & OPERATION 

WORK EXPERIENCE 

EDUCATION CENTRE OF ‘DP STUDIES’- CUSTOMER SERVICE 
OFFICER  
01/07/2019 -30/09/2019 ,01/07/2020 –15/10/2020, HERAKLION, GREECE 
 
VOLUNTARY WORK IN THINKBIZ HELLAS – ACTIVE MEMBER  
10/2020 – 09/2021 
CREATION OF THE EVENT’S AGENDA, RESEARCH AND COMMUNICATION 
WITH SPEAKERS AND SPONSORS 
 
SALES MANAGER AT TEDxAUEB  
09/2021 – 06/2022 
CREATION OF THE EVENT’S AGENDA, COMMUNICATION WITH 
SPONSORS 

COMPETITIONS 

PARTICIPATION IN THE PAN-HELLENIC NEGOTIATION CONTEST: 
ATHENS NEGOTIATIONS TOURNAMENT 
11/04/2020 – 31/05/2020  
 
PARTICIPATION IN THE ANNUAL COMPETITION OF THE HULT 
PRIZE FOUNDATION  
06/12/2020 
ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS, ATHENS, GREECE 

OTHER SKILLS 

  
   

 

KLEIO 
PAPAMATTHAIAKI 
 

0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

ORGANISATION AND…

EFFECTIVE COMMUNICATION

TEAM WORK

STUDENT DISCIPLINE

PUBLIC SPEAKING

ABILITY TO MULTI-TASK
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ΣΚΟΥΛΑΔΑ ΕΛΒΙΡΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


