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1.0 ΕΠΙΣΕΛΙΚΗ ΤΝΟΧΗ
Η Διιάδα είλαη κηα ρψξα κε πινχζηα πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά, ε νπνία ηελ
θαζηζηά πφιν έιμεο γηα πνιινχο επηζθέπηεο. Σα θαηάινηπα ησλ κλεκείσλ ηνπ
παξειζφληνο, ηα νπνία δηαζψδνληαη κέρξη ζήκεξα, παξέρνπλ κία πξφθιεζε επαθήο
ηνπ παξφληνο κε ην παξειζφλ θαη ε ελζσκάησζε απηψλ ησλ κλεκείσλ ζηε ζχγρξνλε
πξαγκαηηθφηεηα νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα αλαβηψλνπλ
ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απφ ηελ αξραηφηεηα δεκηνπξγήζεθαλ, ηελ ςπραγσγία. Ο
φξνο ςπραγσγία εδψ ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ θπξηνιεθηηθή ηνπ ζχλζεζε, ηελ αγσγή
δειαδή ηεο ςπρήο, ε νπνία δηαπιάζεηαη απφ ηε δηαρξνληθφηεηα θαη ην κεγαιείν
απηψλ ησλ κλεκείσλ.
Οη αξραηνινγηθνί θαη ηζηνξηθνί ρψξνη απνηεινχλ κέξε ηνπ αλζξσπνγελνχο θαη
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηα νπνία αμίδνπλ λα πξνζηαηεπηνχλ θαη λα αλαδεηρζνχλ. Η
Μειίλα Μεξθνχξε ζε θείκελφ ηεο είρε δειψζεη φηη έρνπκε ην πξνλφκην λα δνχκε ζε
κία ρψξα, φπνπ ε θάζε ζπηζακή ηνπ εδάθνπο ηεο καξηπξεί πνιηηηζκφ θαη ηζηνξία.
Δίλαη έλα πξνλφκην κνλαδηθφ, ην νπνίν φκσο δεκηνπξγεί θαη ηε ζνβαξή ππνρξέσζε
ηεο πξνζηαζίαο απηήο ηεο θιεξνλνκηάο. Δπνκέλσο, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ησλ
κλεκείσλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ζηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ηεο δσήο ηεο θνηλσλίαο καο.
ηε βάζε απηήο ηεο θηινζνθίαο έξρνληαη λα εδξαησζνχλ νη πξνηάζεηο
θαηλνηνκηθήο αμηνπνίεζεο θαη αλάδεημεο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Πάξθνπ ζηνλ Οξρνκελφ
Βνησηίαο κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπξηζκνχ, κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα
δεκηνπξγείηαη επηπξφζζεηε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αμία ηφζν ζηνλ Οξρνκελφ, φζν
θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Η αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπξηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ
κε ηε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο γηα πεξηεγήζεηο ζα απνηειέζνπλ ην έλαπζκα
γηα αεηθνξία. Μέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπξηζκνχ ζα αλαδεηρζεί ε ηξηινγία ηνπ
Οξρνκελνχ, δειαδή ην αξραίν ζέαηξν ηνπ Οξρνκελνχ, ν ζνισηφο ηάθνο ηνπ
Μηλχνπ: "Ο ζεζαπξφο ηνπ Μηλχα", θαζψο θαη ε βπδαληηλή εθθιεζία ηεο Παλαγηάο
ηεο θξηπνχο θαη ζα θαηαζηεί εθηθηή ε αμηνπνίεζή ηεο κε πξνζνδνθφξν ηξφπν, αιιά
κε βαζηθφ άμνλα αλάπηπμεο ηελ δηαηήξεζε ησλ ηξηψλ απηψλ κεγαινπξεπψλ
κλεκείσλ.
Όξακα καο είλαη ε αλάδεημε ηεο ηξηινγίαο ηνπ Οξρνκελνχ θαη ε αμηνπνίεζή ηεο
ζηε δεκηνπξγία κίαο νιηζηηθήο εκπεηξίαο γηα θάζε ελδηαθεξφκελν. Σν παξειζφλ δελ
είλαη έλα ζηαηηθφ ζεκείν ζην ρξφλν, αιιά απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο εληαίαο
ξνήο ηνπ πιαηζίνπ παξειζφλ-παξφλ-κέιινλ. Ό,ηη απέκεηλε απφ ην παξειζφλ απνηειεί
ην θιεηδί γηα ηε βησκαηηθή ζπζρέηηζή ηνπ κε ην παξφλ θαη ζέηεη ηα ζεκέιηα γηα ην
κέιινλ. Δπνκέλσο, ε επίζθεςε ζην Αξραηνινγηθφ Πάξθν πξαγκαηνπνηεί ηε ζχλδεζε
ηνπ αηφκνπ κε ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά θαη ην ξνπ ησλ πξαγκάησλ.
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ ε ππεξεζία ζα δηαθξηζεί ζε δχν επηκέξνπο
δξαζηεξηφηεηεο. Η πξψηε αθνξά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπξηζκφ, δειαδή ηε
ρξεζηκνπνίεζε πφξσλ απφ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα γηα ηελ ακνηβαία ππνζηήξημε θαη
ηε ζπλέξγεηα κε Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, νη νπνίεο ζα δξνπλ ζπκβνπιεπηηθά
θαη ζα πξνσζνχλ νξηζκέλεο δξάζεηο. ε απηφ ην πιαίζην, ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ,
αιιά θαη ε ςπραγσγία ησλ επηζθεπηψλ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη, ψζηε ε φιε
δηαδηθαζία λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε νιηζηηθή βησκαηηθή εκπεηξία. Η δεχηεξε
δξαζηεξηφηεηα, επνκέλσο, αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ, ψζηε λα
αλαθηήζεη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε θαη λα γίλεη ιεηηνπξγηθφ κέζσ ησλ
ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ αλνηθηψλ πξνο ην επξχ θνηλφ.
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πγθεθξηκέλα, ε πεγή ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο έγθεηηαη ζηνλ
θαηλνηνκηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ κέζσ ζπλεξγεηψλ θαη
ζηε δηαθνξνπνίεζε. Η ππεξεζία, ε νπνία πξνζθέξεηαη είλαη δηαθνξνπνηεκέλε, γηαηί
δελ ππάξρεη θάηη παξφκνην ζηελ ειιεληθή αγνξά ζήκεξα. Δπνκέλσο, ζε απηήλ ηελ
πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ηνπ θελνχ ηεο αγνξάο θαη θάιπςεο απηνχ ζα δεκηνπξγεζεί
έλα λέν κεξίδην αγνξάο, ζην νπνίν ε επηρείξεζε ζα κνλνπσιεί.
Αλαθνξηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ ηεο επηρείξεζεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο
ηνπ θφζηνπο είλαη ζηαζεξφ, κε ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη πξνψζεζεο λα
θαηαιακβάλνπλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο. Ωζηφζν, ζηελ κεηέπεηηα
πνξεία θαη εθφζνλ ε ππεξεζία ζα πξνζθέξεηαη ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ πειαηψλ θαη
κε κεγαιχηεξε έληαζε, ε επίδξαζε ηνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο ζην ζπλνιηθφ ζα κεησζεί
θαη ζα ππάξρνπλ κεζνπξφζεζκα πςειφηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο αλά αξηζκφ
επηζθεπηψλ.
Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Καζαξή Παξνχζα Αμία (ΚΠΑ), ζχκθσλα κε
ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ ινγηζκηθνχ “Business Plan v.3.0”, ηείλεη ζην άπεηξν θαη άξα
ε επέλδπζε γίλεηαη απνδεθηή. Σα έζνδα ηεο επηρείξεζεο πξνθχπηνπλ απφ ην αληίηηκν
ησλ εηζηηεξίσλ γηα ηελ είζνδν ησλ επηζθεπηψλ ζην Αξραηνινγηθφ Πάξθν θαη απφ ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ ζην αξραίν ζέαηξν.

2.0 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ-ΕΤΚΑΙΡΙΑ
Η επηρεηξεκαηηθή ηδέα αθνξά ζηελ αλάδεημε θαη ηελ αξκνληθή- κε ηελ θνηλσλία
θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηεο πεξηβάιινπζαο πεξηνρήο- αμηνπνίεζε ηνπ Αξραηνινγηθνχ
Πάξθνπ Οξρνκελνχ Βνησηίαο. Η θηινζνθία έρεη σο βαζηθφ άμνλα ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ Αξραηνινγηθνχ Πάξθνπ ζε ζεκείν
θνηλνχ ελδηαθέξνληνο.
Όξακα καο είλαη ε αλάδεημε ηεο ηξηινγίαο ηνπ Οξρνκελνχ θαη ε αμηνπνίεζή ηεο
ζηε δεκηνπξγία κίαο νιηζηηθήο εκπεηξίαο γηα θάζε ελδηαθεξφκελν. Σν παξειζφλ δελ
είλαη έλα ζηαηηθφ ζεκείν ζην ρξφλν, αιιά απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο εληαίαο
ξνήο ηνπ πιαηζίνπ παξειζφλ-παξφλ-κέιινλ. Ό,ηη απέκεηλε απφ ην παξειζφλ απνηειεί
ην θιεηδί γηα ηε βησκαηηθή ζπζρέηηζή ηνπ κε ην παξφλ θαη ζέηεη ηα ζεκέιηα γηα ην
κέιινλ. Δπνκέλσο, ε επίζθεςε ζην Αξραηνινγηθφ Πάξθν πξαγκαηνπνηεί ηε ζχλδεζε
ηνπ αηφκνπ κε ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά θαη ην ξνπ ησλ πξαγκάησλ.
Η ηξηινγία ησλ πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ δειαδή ην αξραίν ζέαηξν ηνπ Οξρνκελνχ,
ν ζνισηφο ηάθνο ηνπ Μηλχνπ: "Ο ζεζαπξφο ηνπ Μηλχα", θαζψο θαη ε βπδαληηλή
εθθιεζία ηεο Παλαγηάο ηεο θξηπνχο, εκπεξηέρεηαη ζην Αξραηνινγηθφ Πάξθν θαη
αθνξά ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ. Η αμηνπνίεζή ηεο κε πξνζνδνθφξν γηα ηελ πεξηνρή
ραξαθηήξα ηελ θαηαηάζζεη ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ.
πγθεθξηκέλα, ν βαζηθφο άμνλαο, γχξσ απφ ηνλ νπνίν αλαπηχζζεηαη ε πξφηαζε
ηεο επηρείξεζεο, είλαη ε πηνζέηεζε κίαο αλαπηπζζφκελεο ελαιιαθηηθήο κνξθήο
ηνπξηζκνχ, ε νπνία νλνκάδεηαη εθπαηδεπηηθφο ηνπξηζκφο. Πξφθεηηαη γηα ηελ
ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη απφ άηνκα πνπ θάλνπλ κία
εθδξνκή είηε κνλνήκεξε ή κε δηαλπθηέξεπζε. ε απηήλ ηελ εθδξνκή ε εθπαίδεπζε
θαη ε κάζεζε απνηειεί πξσηαξρηθφ ή δεπηεξεχνλ κέξνο ηνπ ηαμηδηνχ. ηελ ειιεληθή
βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη ν φξνο «καζεζηαθφο ηνπξηζκφο» θαη νξίδεηαη σο ν
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ηνπξηζκφο πνπ αλαθέξεηαη ζηε κάζεζε. Δίλαη θάζε κνξθή ηνπξηζκνχ, ε νπνία
παξέρεη ζαλ ηνπξηζηηθή ππεξεζία ηε κάζεζε ή πνπ ε ηνπξηζηηθή πειαηεία ηεο έρεη
ζεζκηθή ζρέζε κε ηελ κάζεζε (θαθηαλάθεο, 2000). Βαζηθφο ζθνπφο είλαη εθκάζεζε
-επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπ ηαμηδηψηε, απφθηεζε εηδηθψλ γλψζεσλ, απφθηεζε
λέσλ εκπεηξηψλ.
Η αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπξηζκνχ δεκηνπξγεί αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα
ζηελ αλάδεημε ηνπ Οξρνκελνχ κέζσ ησλ ζπλεξγεηψλ. Δπηθέξεη ζεηηθέο επηπηψζεηο
θαη απηέο ζα βνεζήζνπλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία κε πνιινχο ηξφπνπο.
Αξρηθά, ν εθπαηδεπηηθφο ηνπξηζκφο δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε επνρηθφηεηα,
φπσο νη ππφινηπεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ, νη επηζθέπηεο ζε
απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη θαη έρνπλ βαζχηεξα θίλεηξα απφ ηελ
απιή επίζθεςε. Δλδηαθέξνληαη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηφπνπ, γη’ απηφ άιισζηε
ζηεξίδνπλ θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο επηζθέπηεο απφ ηηο
ππφινηπεο κνξθέο ηνπξηζκνχ. ε απηφ ην πιαίζην, ε αλάπηπμε λέσλ ηνπηθψλ
πξντφλησλ θαη ε αλαβάζκηζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Με απηφλ
ηνλ ηξφπν, δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη πξνσζείηαη ε πεξηθεξεηαθή
αλάπηπμε.
Θέηνληαο ζην επίθεληξν ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρψξνπ θαη ηελ πινχζηα
πνιηηηζκηθή ηνπ θιεξνλνκηά, θξίλεηαη σο έλα ζεκείν ηδαληθφ γηα νηθνλνκηθή,
θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αμηνπνίεζε. Η αγνξά ζηελ νπνία απεπζχλεηαη θαη ζηελ
νπνία ζα εληαρζεί ε ηξηινγία ηνπ Αξραηνινγηθνχ Πάξθνπ ηνπ Οξρνκελνχ Βνησηίαο,
απνηειείηαη απφ 81 αξραία ζέαηξα θαη 120 ζνισηνχο ηάθνπο αλά ηελ επηθξάηεηα.
Ωζηφζν, ιίγα κφλν απφ ηα αξραία ζέαηξα έρνπλ αμηνπνηεζεί, ψζηε λα είλαη πξνζηηά
ζηνλ επηζθέπηε. Όζνλ αθνξά ζηνπο ζνισηνχο ηάθνπο, αλ θαη ζεσξνχληαη ζπνπδαία
αξρηηεθηνληθά επηηεχγκαηα, ιίγνη δηαζψδνληαη σο ηηο κέξεο καο, θαζψο νη ζνισηέο
θαηαζθεπέο αληηκεηψπηδαλ ζνβαξά ζηαηηθά πξνβιήκαηα, φηαλ ε δηάκεηξφο ηνπο
μεπεξλνχζε ηα 6 κ. πγθεθξηκέλα, ην ζηφκηφ ηνπο θηλδχλεπε λα θαηαξξεχζεη απφ ην
ππεξβνιηθφ βάξνο ηνπ ππέξζπξνπ. Αληίζηνηρα, νη βπδαληηλέο εθθιεζίεο αλά ηελ
Διιάδα αλέξρνληαη ζε 25, πεξηζζφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ππφ αλαζηήισζε.
Τπφ απηφ ην πιαίζην θαη ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ησλ ηξηψλ κλεκείσλ, ζεσξείηαη
αλέθηθηε ε κεγέζπλζε ηεο αγνξάο. Όζνλ αθνξά ζηελ αγνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ηνπξηζκνχ, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη δελ ππάξρεη αλάπηπμή ηνπ ζηελ Διιάδα.
Δπνκέλσο, ε επηρείξεζε ζα δεκηνπξγήζεη έλα λέν κεξίδην αγνξάο, ζην νπνίν ζα
κνλνπσιεί.
Η ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία πξνηείλεηαη θαη δεκηνπξγεί
αμία απνηειείηαη απφ δχν επηκέξνπο ζηνηρεία. Αξρηθά, ε γεσπνιηηηθή ζέζε ηνπ
Οξρνκελνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ Αξραηνινγηθνχ Πάξθνπ είλαη έλαο ζεκαληηθφο
παξάγνληαο πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ ππεξεζία απφ άιιεο αληαγσληζηηθέο. Ο Οξρνκελφο
βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κφιηο 130ρκ. απφ ηελ Αζήλα θαη πνιχ θνληά ζηνπο Γειθνχο.
Δπνκέλσο, ππάξρεη εχθνιε πξφζβαζε γηα ηνπο επηζθέπηεο θαη ε έληαμε ηνπ
Αξραηνινγηθνχ Πάξθνπ ζε θάπνην πνιηηηζηηθφ κνλνπάηη δηεπθνιχλεηαη. Δπηπιένλ, ην
γεγνλφο φηη ν επηζθέπηεο κπνξεί κε κία επίζθεςε λα ζπλδπάζεη ηξία κλεκεία είλαη
έλαο παξάγνληαο πνπ πξνζζέηεη αμία ζν εγρείξεκα θαη είλαη έλδεημε ηεο
δηαθνξνπνηεκέλεο ππεξεζίαο, θαζψο δελ ππάξρεη ζηελ Διιάδα θάπνηνο
αξραηνινγηθφο ρψξνο πνπ λα ζπλδπάδεη ηξία κλεκεία δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ
πεξηφδσλ θαη ηφζν δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο. Αλαδεηθλχεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε
δηαθνξεηηθφηεηα θαη ν επηζθέπηεο καζαίλεη λα ηελ απνδέρεηαη.

5

Δπηπξνζζέησο, εληνπίζηεθαλ νξηζκέλεο εζθαικέλεο εληππψζεηο γηα ηνλ ηνκέα ηνπ
ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ επίζθεςε ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο.
πγθεθξηκέλα, νη πεξηζζφηεξνη επηζθέπηεο έρνπλ ηελ εληχπσζε φηη παξέρνληαη
ππεξεζίαο ρακειήο πνηφηεηαο ιφγσ ηεο έιιεηςεο νξγάλσζεο. Άξα, είλαη θαηάιιειε
ε ζηηγκή γηα ην εγρείξεκα, θαζψο ε επηρείξεζε «…» έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
εθκεηαιιεπηεί ηηο παξαπάλσ επθαηξίεο σο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη λα
θαιχςεη ηηο αδπλακίεο ηνπ θιάδνπ, ζπκβάιινληαο κειινληηθά ζηελ αλάδεημε ηνπ
Αξραηνινγηθνχ Πάξθνπ θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ πνιηηηζηηθνχ ράξηε ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν βαζκφ.
Πξνρσξψληαο ζηελ αλάιπζε ηνπ θακβά ηνπ Osterwalder δηαθξίλνληαη δχν ηνκείο,
ηα έζνδα θαη ηα θφζηε. Όζνλ αθνξά ζηα έζνδα, απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξφηαζε
αμίαο, δειαδή ηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, ηα
δίθηπα δηαλνκήο ηεο ππεξεζίαο, δειαδή πψο ζα πξνζειθπζηνχλ πειάηεο κέζσ ηεο
δηαδξαζηηθήο ηζηνζειίδαο θαη ηεο βησκαηηθήο εθαξκνγήο κε παηρλίδηα (gamification),
ψζηε λα επηζθεθηνχλ ην Αξραηνινγηθφ Πάξθν, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο, δειαδή
ηε δεκηνπξγία κίαο νιηζηηθήο εκπεηξίαο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θάζε
πειάηε. ηε ζπλέρεηα, ηα θφζηε δηαθξίλνληαη ζε βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δειαδή ηα
θφζηε γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ θαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ, ηνπο

ζηξαηεγηθνχο ζπλεξγάηεο, δειαδή ηε ζπλεξγαζία κε Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο
(Μ.Κ.Ο.) θαη άιινπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κλεκεία ζην πνιηηηζηηθφ κνλνπάηη,
θαζψο θαη ηνπο βαζηθνχο πφξνπο, νη νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ ην ΔΠΑ θαη
crowdfunding1.
1

Η «ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πιήζνο» (“crowdfunding”, ή δηαδηθηπαθή κηθξνρξεκαηνδφηεζε) είλαη κηα
ηδέα, πνπ βαζίδεηαη ζε ζπλδξνκεηηθά επηρεηξεκαηηθά κνληέια. ηε βάζε ηεο πξνζθέξεη νθέιε θαη ζηηο
δχν εκπιεθφκελεο πιεπξέο. Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη δίλνληαο απφ κφιηο έλα επξψ κέρξη
αξθεηέο εθαηνληάδεο, αλάινγα κε ηα πξνζθεξφκελα παθέηα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ νξίδεη ο δημιουργόσ
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3. ΤΠΗΡΕΙΕ
Βαζηθφο ζθνπφο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε αλάδεημε θαη ε θαηλνηνκηθή αμηνπνίεζε
ηνπ Αξραηνινγηθνχ Πάξθνπ ηνπ Οξρνκελνχ Βνησηίαο, κε ηξφπν ν νπνίνο ζα
πξνζζέηεη αμία ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ, ε παξνρή
πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ, θξίλεηαη κείδνλνο ζεκαζίαο. Δπνκέλσο, ην εγρείξεκα
απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηνπ Αξραηνινγηθνχ
Πάξθνπ θαη ηελ πξφηαζε λέσλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο ζα δηαθνξνπνηήζνπλ επηπιένλ
ηελ παξερφκελε ππεξεζία.
Η παξνρή ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ ρξεηάδεηαη κεζνδεπκέλε θαη ζηξαηεγηθή
αλάπηπμε, ψζηε λα παξέρεηαη κία νιηζηηθή εκπεηξία γηα ηνλ επηζθέπηε, έλα ζεκείν
πνπ ζα ηνπ θηλεί ην ελδηαθέξνλ. ε απηφ ην πιαίζην, ε δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ
αλάπηπμεο πνπ έγθεηηαη ζηε κνξθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπξηζκνχ απνηειεί ηνλ
θηλεηήξην κνριφ, ν νπνίνο ζα δεκηνπξγήζεη κία νιηζηηθή εκπεηξία κάζεζεο γηα ηνλ
επηζθέπηε θαη ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ. Πξνθεηκέλνπ λα
δνκεζεί ην ζρέδην αλάπηπμεο, ε ζπλεξγαζία κε πνηθίια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηφζν
ηεο ρψξαο, φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο θαη κε Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο,
απνηειεί αδήξηηε αλάγθε.
Απφ ηε κία πιεπξά, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ηδηαίηεξα ηνπ εμσηεξηθνχ, έρνπλ
ζηε δηάζεζή ηνπο πφξνπο γηα έξεπλα. Απηή είλαη εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί σο
έξεπλα πεδίνπ ζην Αξραηνινγηθφ Πάξθν θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ιφγσ ησλ
θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. Πνιιέο εηδηθφηεηεο, φπσο αξραηνιφγνη, ηζηνξηθνί,
αξρηηέθηνλεο θηι. ζα κπνξέζνπλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ πιεζψξα ησλ κλεκείσλ
θαη λα ζπλδξάκνπλ εζεινληηθά, αθελφο ζηελ αλαζηήισζε ηνπ ρψξνπ θαη αθεηέξνπ
ζηελ ζπρλφηεξε ζπληήξεζε ησλ κλεκείσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ππάξρεη κία
ζπλέξγεηα, κε ηελ έλλνηα φηη νη θνηηεηέο θαη ην εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ εξεπλά
κλεκεία, ηα νπνία ππφ άιιεο ζπλζήθεο δε ζα είρε ηελ επθαηξία θαη ε θνηλφηεηα έρεη
επηζθέπηεο, νη νπνίνη εζεινληηθά ζπλδξάκνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.
πκβάιινπλ ζε βξαρππξφζεζκν επίπεδν, επεηδή ηνλψλνπλ ηελ νηθνλνκία κε ηε
δηακνλή ηνπο θαη ζε καθξνπξφζεζκν επίπεδν, γηαηί ε αεηθφξνο αλάπηπμε ησλ
κλεκείσλ θαζίζηαηαη εθηθηή. Δθηφο απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ε ηξηινγία ηνπ
Οξρνκελνχ απνηειεί πφιν έιμεο θαη γηα πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα νη Με Κπβεξλεηηθέο
Οξγαλψζεηο (Μ.Κ.Ο) απνηεινχλ κία ηάζε πνπ έρεη εδξαησζεί ζε κεγάιν βαζκφ.
Έρνπλ ηδξπζεί Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (Μ.Κ.Ο) κε επξχ θάζκα
δξαζηεξηνηήησλ, ησλ νπνίσλ νη δξάζεηο πνηθίινπλ αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ
εζεινληψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ νξγάλσζε. Δπνκέλσο, ε ζπλέξγεηα κε εζεινληηθέο
νξγαλψζεηο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ απφ
ηελ επίζθεςε ζηνλ Οξρνκελφ. Δπηπιένλ, κε ηε βνήζεηα ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ
Οξγαλψζεσλ (Μ.Κ.Ο). ζρεκαηίδεηαη κία ζεηηθή εηθφλα ησλ δξάζεσλ ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή.
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην ζρέδην αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Οξρνκελνχ
κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπξηζκνχ, είλαη απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ
ηεο θακπάληαο. Γηα λα απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο ζηήξημεο απφ ηνπο ηδηψηεο, ε επηρείξεζε πξνζθέξεη
θάπνηα απνθιεηζηηθά πξνλφκηα. Γηα παξάδεηγκα, νη πξψηνη ππνζηεξηθηέο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ην
ηειηθφ πξντφλ κε ζεκαληηθή έθπησζε ή λα ιάβνπλ κηα ζπιιεθηηθή έθδνζε θαη άιια δψξα. Έηζη, φινη
έρνπλ θάπνην θίλεηξν.
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ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ππνδνκέο, ψζηε λα
θαιπθζνχλ νη αλάγθεο θηινμελίαο ησλ επηζθεπηψλ. Όζνλ αθνξά ζηελ
αλαδηακφξθσζε ηνπ Αξραηνινγηθνχ Πάξθνπ, ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ είλαη
απαξαίηεηνο. Έηζη, πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε ειεθηξνληθψλ νζνλψλ, νη νπνίεο ζα
παξέρνπλ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ γηα ηνπο επηζθέπηεο. Δπηπιένλ, ε δεκηνπξγία
μελαγήζεσλ πνπ εζηηάδνπλ ζε άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο θαη φξαζεο είλαη πνιχ
ζεκαληηθή θαη ζα δηαθνξνπνηήζεη επηπιένλ ηελ παξερφκελε ππεξεζία, θαζψο απηή ε
δπλαηφηεηα δελ παξέρεηαη απφ ηνπο αληαγσληζηέο. Αθφκα, ε ηθαλνπνίεζε ησλ
κηθξψλ επηζθεπηψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ελφο ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ,
θάηη ζαλ ηνλ θξπκκέλν ζεζαπξφ. Γειαδή, ε δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο γηα
θηλεηά θαη ηάκπιεη, ε νπνία κέζσ παηρληδηνχ εξσηαπαληήζεσλ θαη κε ηελ ζπιινγή
«ζηνηρείσλ» απφ ηα δηάθνξα ζεκεία ηνπ αξραηνινγηθνχ πάξθνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο
ρξήζηεο ηεο λα εκβαζχλνπλ ζηελ ηζηνξία ηνπ Οξρνκελνχ.
ηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπξηζκνχ, νη επηζθέπηεο απφ ηα εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα δηαλπθηεξεχζνπλ ζηελ πφιε ηνπ Οξρνκελνχ.
Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα ε δπλαηφηεηα δηακνλήο νκάδσλ επηζθεπηψλ,
πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία νξγαλσκέλσλ θαηαζθελψζεσλ κε εηδηθά πξνζαξκνζκέλα
θαηαιχκαηα γηα ηηο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ. Η ηνπνζεζία ηεο πφιεο επηηξέπεη ηε
δεκηνπξγία ηέηνησλ ππνδνκψλ ιφγσ ηνπ πεδηλνχ εδάθνπο. Η ςπραγσγία ησλ
επηζθεπηψλ θαηά ηε δηακνλή ηνπο είλαη ζεκαληηθή ηφζν γηα ηελ θαιχηεξε δηακνλή
φζν θαη γηα ηε «δηαθήκηζε» ηνπ Οξρνκελνχ. Γη’ απηφλ ην ιφγν, πξνηείλεηαη ε
δηνξγάλσζε ησλ εμήο εθδειψζεσλ. Αξρηθά, ε δηνξγάλσζε παλεγπξηνχ κε
πνιηηηζηηθφ ραξαθηήξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, φπνπ ζα πξνσζνχληαη
παξαδνζηαθά ηνπηθά πξντφληα, φπσο ε ρεηξνπνίεηε ιεκνλάδα. Δπηπιένλ, ε
δεκηνπξγία ηνπ «δξφκνπ ηεο πέζηξνθαο», κηαο πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο εζηηαζκέλε
ζηε γαζηξνλνκία, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ην αξραηνινγηθφ πάξθν ηνπ Οξρνκελνχ,
ηηο αλαβιχδνπζεο πεγέο, θαη ζα εκβαζχλεη ζηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο εθηξνθήο
πέζηξνθαο, παξέρνληαο κία εκπεηξία φισλ ησλ αηζζήζεσλ κέζσ ηελ δνθηκήο ηνπ
ςαξηνχ.
Δπνκέλσο, ε επηρείξεζε αθνινπζεί ηε ζηξαηεγηθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο, θαζψο
δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ιφγσ ηεο θαηλνηνκηθήο πξνζέγγηζεο. Γειαδή
αθνινπζεί «Γηαθνξνπνίεζε», φπσο απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα ησλ
«ηξαηεγηθψλ επίηεπμεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο».

Ηγεζία
Κφζηνπο

Γηαθνξνπνίεζε

Δζηίαζε κε
εγεζία θφζηνπο

Δζηίαζε κε
δηαθνξνπνίεζε
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4. ΑΝΑΛΤΗ ΑΓΟΡΑ-ΑΝΣΑΓΨΝΙΜΟΤ
4.1 Ϊρευνα Αγορϊσ
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ πξσηνγελείο πεγέο. πγθεθξηκέλα,
ζηελ πξνζπάζεηα λα εξεπλεζεί ην ελδηαθέξνλ θαηαζθεπάζηεθε έλα εξσηεκαηνιφγην,
ην νπνίν δηαλεκήζεθε ειεθηξνληθά ζε 137 άηνκα. Μνηξάζηεθε ζε πηζαλνχο ηειηθνχο
πειάηεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο.
ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη κεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, ελψ ε απηνχζηα κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ν
ππεξζχλδεζκφο ηνπ (link) βξίζθνληαη ζηα «Παξαξηήκαηα».
Αλαιπηηθφηεξα:
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4.2 Παρϊγοντεσ Μακροπεριβϊλλοντοσ-Ανϊλυςη PESTEL
Η αλάιπζε PESTEL είλαη έλα ζηξαηεγηθφ εξγαιείν ηνπ Μάξθεηηλγθ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ηνπ Μάθξν-Πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο,
δειαδή ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δνκψλ πνπ πεξηβάιινπλ κηα επηρείξεζε.
Γεληθά, ε αλάιπζε PESTEL δηεξεπλά ηα:

P

Political Πνιηηηθφ πεξηβάιινλ

E

Economic Οηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ

S

Social Κνηλσληθφ πεξηβάιινλ

T

Technological Σερλνινγηθφ πεξηβάιινλ

E

Environmental Πεξηβαιινληηθά ζέκαηα

L

Legal Ννκηθφ-Ννκνζεηηθφ πιαίζην

Αξρηθά, παξαηίζεηαη ε αλάιπζε ηνπ πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη πνιηηηθνί
θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε είλαη ε πνιηηηθή αζηάζεηα θαη ε εκπινθή
ζπκθεξφλησλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ, ιφγσ ηεο κε αμηνθξαηηθήο επηινγήο
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ. Δπηπιένλ, ν
κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη ηξνρνπέδε.
Αθνινπζεί ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. ε απηφ εκπίπηεη ε δεηλή νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαη ε δπζθνιία άληιεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηδηαίηεξα ππφ ηε
κνξθή ησλ ρνξεγηψλ. Δπηπιένλ, ζηελ Διιάδα νη επελδχζεηο δελ ηπγράλνπλ επλντθήο
κεηαρείξηζεο θαη δε δίλνληαη θίλεηξα γηα επελδχζεηο, κε απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε
βαζηθψλ πφξσλ.
ηε ζπλέρεηα, αλαιχεηαη ην θνηλσληθφ θαη ην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ. Σν
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ απνηειεί απεηιή, γηαηί νη Έιιελεο σο ιαφο έρνπκε επηθπιάμεηο
σο πξνο ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αιιαγή. Όζνλ αθνξά ζην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ, ε
επηρείξεζε δελ αληηκεησπίδεη θάπνηα εμσηεξηθή απεηιή απφ απηφ, γηαηί δελ εμαξηάηαη
άκεζα απφ ηελ ηερλνινγία.
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Όζνλ αθνξά ζηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, νη αξλεηηθέο εμσηεξηθέο επηπηψζεηο πνπ
έρνπλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην εγρείξεκα. πγθεθξηκέλα, ν πεξηβάιισλ ρψξνο ζα
πξέπεη λα είλαη θαζαξφο θαη απαιιαγκέλνο απφ ζθνππίδηα.
Σέινο, ζην λνκηθφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλνληαη ε απμεκέλε γξαθεηνθξαηία θαη ε
απαγφξεπζε, γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ κλεκείσλ, δηεμαγσγήο ζεαηξηθψλ
παξαζηάζεσλ ζην αξραίν ζέαηξν.

4.3 Φϊρτησ κλϊδου-Ανϊλυςη αξύασ

ΔΣΑΙΡΙΑ

Όινη νη πξνκεζεπηέο ζα επηιερζνχλ κέζσ δηαγσληζκψλ.
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4.4 Κύκλοσ Ζωόσ του Κλϊδου
Διζαγωγή

1973

Ανάπηςξη

1974 - 2018

Χπίμανζη

Πηώζη

2020 - 2025

ύνηομη ιζηοπική αναδπομή
1972: Αλαζθαθή, ζηελ νπνία εληνπίζηεθε φηη απφ ηελ πίζσ πιεπξά ηνπ ινγίνπ
μεθηλνχζε ην ζθεληθφ νηθνδφκεκα (scaenae frons), ην νπνίν είρε ζηελ πξφζνςε
ζπξψκαηα.
1973: Απνθάιπςε ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαηά ηελ νπνία εληνπίζηεθε ην
κεγαιχηεξν ηµήµα ηνπ θνίινπ θαη ηεο νξρήζηξαο.
1999: Πξαγκαηνπνίεζε απφ ηε Θ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ
Αξραηνηήησλ αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ κηθξήο θιίµαθαο, νη νπνίεο έθεξαλ ζην θσο
ζηα λνηηνδπηηθά ηνπ ζεάηξνπ ηα αλαιήκκαηα ησλ παξφδσλ ηνπ κλεκείνπ.
1974–2018: Μεηά ηελ αλαθάιπςε ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ κέρξη ζήκεξα ην
πάξθν έρεη ππνζηεί βειηίσζε θαη αλάπηπμε φπσο γηα παξάδεηγκα ε πεξίθξαμε θαη ε
ζπληήξεζε ηνπ ρψξνπ.
2020–2025: Η έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ ηδεψλ γηα
αμηνπνίεζε ηνπ πάξθνπ ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ δχν ρξφληα κέρξη ηελ έγθξηζε θαη ηελ
ηειηθή απφθαζε γηα ηηο πξνηάζεηο πινπνίεζεο. ηελ ζπλέρεηα ν θχθινο δσήο θηάλεη
ζην ζεκείν ηεο σξίκαλζεο κε ηελ εθαξκνγή ησλ ηδεψλ λα ιεηηνπξγεί άξηζηα θαη ν
ρψξνο λα γίλεηαη επξέσο γλσζηφο ζηνπο επηζθέπηεο.
Σέινο, ην ζηάδην ηεο πηψζεο δελ πθίζηαηαη ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν φπσο θαη ζε
αληίζηνηρνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, γηαηί ν πνιηηηζκφο απνηειεί αέλαν ζεκείν
ελδηαθέξνληνο θαη θιεξνδνηείηαη απφ γεληά ζε γεληά. Δπνκέλσο, πάληα ζα ππάξρνπλ
επηζθέπηεο εθφζνλ ππάξρεη ν αξραηνινγηθφο ρψξνο θαη δελ ππνζηεί γηα παξάδεηγκα
κία κεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή.

4.5 Ανταγωνιςτικϋσ Πιϋςεισ - 5 Δυνϊμεισ Porter
Η έξεπλα ηνπ Michael E. Porter ζρεηηθά κε ηηο δπλάκεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ
ζρεηηθή ειθπζηηθφηεηα/θεξδνθνξία κηαο επηρείξεζεο είρε σο απνηέιεζκα λα
πξνθχςεη ην κνληέιν ησλ Πέληε Γπλάκεσλ.
Οη πέληε απηέο δπλάκεηο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην παξαθάησ ζρήκα.
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1. Ο ςθιζηάμενορ ανηαγωνιζμόρ: ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή δελ πθίζηαηαη
αληαγσληζκφο. ηνλ ειιαδηθφ ρψξν δελ έρνπλ αλαπηπρζεί αθφκα νη ππνδνκέο γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ζπγρξφλσο δελ ππάξρεη έλα
δηαθνξνπνηεκέλν πεδίν εθαξκνγήο, ππφ ηελ άπνςε ησλ ηξηψλ κλεκείσλ,
δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ, ηελ νπνία δηαζέηεη ην αξραηνινγηθφ πάξθν ηνπ
Οξρνκελνχ (πνηθηινκνξθία κλεκείσλ).
2. Η απειλή ηων νέων ανηαγωνιζηών: Η είζνδνο λέσλ αληαγσληζηψλ ζην ρψξν,
αλ θαη είλαη αξθεηά δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί, θαζψο πξέπεη λα βξεζεί έλαο
ρψξνο πνπ ζα πξνζθέξεη ζην επηζθέπηε πνιιέο επηινγέο, είλαη εθηθηή. Ωζηφζν, θαη
λα ππάξμεη πξνζπκία λα επηηεπρζεί έλα παξφκνην ζρέδην δξάζεο απφ θάπνηνλ άιιν
αξραηνινγηθφ ρψξν, θάηη ηέηνην ζα ήηαλ πνιχ ζεηηθφ θαη δελ ζα επεξέαδε ηελ
επηρείξεζε «…», θαζψο, φπσο ππνδειψλεη θαη ε έξεπλα αγνξάο πνπ παξαηέζεθε
λσξίηεξα, ε δήηεζε γηα εθπαηδεπηηθφ ηνπξηζκφ είλαη κεγάιε θαη ηα εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα θαη νη νξγαλψζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα απηφλ είλαη πνηθίιεο. ε
πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηεζεί ε είζνδνο λέσλ ελδηαθεξφκελσλ, ε ελαιιαθηηθή ηεο
αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο θαη κεηάδνζεο ηεο ζε απηνχο κπνξεί λα απνηειέζεη κηα
πξνζνδνθφξα δηέμνδν.
3. Η απειλή ηων ςποκαηάζηαηων ςπηπεζιών: ηελ πεξηνρή ππάξρεη κεγάινο
αξηζκφο ζεκαληηθψλ ηφζν αξραηνινγηθψλ, φζν θαη ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ
ρψξσλ. Ωζηφζν, ζεσξείηαη πσο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο. Παξάδεηγκα
απνηειεί ν ζπλδπαζκφο ηνπ δξφκνπ ηεο πέζηξνθαο κε ηελ παξνρή δσξεάλ εηζφδνπ
θαη επίζθεςεο ησλ ρψξσλ, φπσο επίζεο θαη ε έληαμε ηνπ αξραηνινγηθνχ πάξθνπ ηνπ
Οξρνκελνχ ζε κία πνιηηηζκηθή δηαδξνκή, ε νπνία πεξηιακβάλεη κλεκεία ηεο ηεξεάο
Διιάδαο.
4. Η απειλή από ζςμπληπωμαηικά πποϊόνηα: Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ
απνηειεί απεηιή γηα ηνλ ρψξν είλαη ν ηξφπνο πξφζβαζεο ζην Αξραηνινγηθφ Πάξθν.
Αξρηθά, ην γεγνλφο φηη ν Οξρνκελφο βξίζθεηαη κφλν 114 ρηιηφκεηξα απφ ην
αεξνδξφκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο (πεξίπνπ 1 ψξα θαη 30 ιεπηά) θαη δεχηεξνλ ην
θαιά νξγαλσκέλν ζηδεξνδξνκηθφ θαη νδηθφ δίθηπν, ηνλ θαζηζηνχλ έλαλ πξνζηηφ
πξννξηζκφ.
5. Η διαππαγμαηεςηική δύναμη ηων ππομηθεςηών: Η επηηπρία ηνπ ζρεδίνπ
αλάπηπμεο βαζίδεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηνπο πφξνπο πνπ ζα ιεθζνχλ απφ ηηο
ρνξεγίεο θαη ην crowdfunding. Έηζη, πξνθείκελνπ λα θαηαζηεί ην ζρέδην
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πξαγκαηνπνηήζηκν, πξέπεη νη πξνκεζεπηέο λα πηζηέςνπλ ζηελ ηδέα θαη λα
«επελδχζνπλ» ηα ρξήκαηα ηνπο.
6. Η διαππαγμαηεςηική δύναμη ηων αγοπαζηών: Οη αγνξαζηέο είλαη ηα
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, νη Μ.Κ.Ο θαη γεληθφηεξα φπνηνο ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ
εθπαηδεπηηθφ ηνπξηζκφ. Έηζη, γίλεηαη θαλεξφ πσο ε εμάξηεζε καο απφ απηνχο είλαη
κεγάιε. Πξνθεηκέλνπ ην εγρείξεκα λα πεηχρεη, πξέπεη απηνί αξρηθά λα γλσξίζνπλ ην
αξραηνινγηθφ πάξθν θαη έπεηηα λα ελζηεξληζηνχλ ην ζρέδην δξάζεο.

4.6 Ανϊλυςη Ανταγωνιςμού-τρατηγικϋσ Ομϊδεσ
ΣΡΑΣΗΓΙΚΑ
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΔ
Παλαγία ε
Δθαηνληαππιηαλή

Αξραίν ζέαηξν
Δπηδαχξνπ

Θνισηφο ηάθνο
ηνπ Αηξέσο

ΣΟΥΟΙ

Η πξνζέιθπζε
επηζθεπηψλ κε
ζξεζθεπηηθφ ζθνπφ.

Η πξνζέιθπζε
επηζθεπηψλ κε
αξραηνινγηθφ
ζθνπφ.

Η πξνζέιθπζε
επηζθεπηψλ κε
αξραηνινγηθφ
ζθνπφ.

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ

Η νξγάλσζε
εθδειψζεσλ κε
ζξεζθεπηηθφ θαη
πνιηηηζηηθφ
ραξαθηήξα.

Η νξγάλσζε ηνπ
θεζηηβάι ηεο
Δπηδαχξνπ θαη
επηζθέςεηο
ελδηαθεξφκελσλ

ΙΚΑΝΟΣΗΣΔ

ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ

Γσξεάλ ππφ ηελ
αηγίδα ηεο εθθιεζία
ηεο Διιάδνο

Δλδερφκελε
ζπλεξγαζία

Η νξγάλσζε
μελαγήζεσλ ζην
ηάθν

Γηεμαγσγή
ζεαηξηθψλ
παξαζηάζεσλ θαη
κεγάιε
ρσξεηηθφηεηα
θνηλνχ.

Γηεμαγσγή
μελαγήζεσλ

Έληαμε ησλ
θαηλνηνκηθψλ ηδεψλ
μελάγεζεο (νζφλεο,
μελαγήζεηο γηα
θσθνχο θαη
ηπθινχο, παηρλίδηα)

Δλδερφκελε
ζπλεξγαζία κε
ζθνπφ ηελ
αληαιιαγή
ηερλνγλσζίαο

Παναγία η Δκαηονηαπςλιανή
Με
ηελ
νλνκαζία Παλαγία
ε
Δθαηνληαππιηαλή,
ή Παλαγία
ε
Δθαηνληαππιηαλή θέξεηαη πεξηζπνχδαζηνο ρξηζηηαληθφο ηζηνξηθφο λαφο πνπ
βξίζθεηαη ζηε πξσηεχνπζα ηεο λήζνπ Πάξνπ, ηελ Παξνηθία πνιχ θνληά ζηνλ ιηκέλα
ηεο. Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα θαινδηαηεξεκέλα παιαηνρξηζηηαληθά
κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη κάιηζηα ην κεγαιχηεξν ζε
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κέγεζνο. χκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ην αξρηθφ θηίζκα ηνπ λανχ απηνχ ήηαλ έξγν ηνπ
Απηνθξάηνξα ηνπ Βπδαληίνπ Μέγα θαη Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ πξνο εθπιήξσζε
επηζπκίαο ηεο κεηέξαο ηνπ, ηεο Αγίαο Διέλεο. ην ζεκείν απηφ αλαθέξεηαη φηη θαηά
ην ηαμίδη ηεο Βαζηινκήηνξνο Διέλεο πξνο ηνπο Αγίνπο Σφπνπο ιφγσ κεγάιεο
ζαιαζζνηαξαρήο ην πινίν πνπ επέβαηλε αλαγθάζζεθε λα θαηαθχγεη ζηε Πάξν. Δθεί,
πξνζεπρφκελε ε Αγία Διέλε ζηελ Παλαγία, πξνζηάηηδα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο,
έηαμε κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηαμηδηνχ ηεο λα θηίζεη κηα κεγαιφπξεπε εθθιεζία
αθηεξσκέλε ζηε Κνίκεζε ηεο Θενηφθνπ. Σν ηάκα απηφ ήηαλ πνπ πινπνίεζε ν γηνο
ηεο Μέγαο Κσλζηαληίλνο ρηίδνληαο κηα ηξίθιηηε βαζηιηθή πεξί ηνλ 4ν αηψλα.
Απσαίο θέαηπο Δπιδαύπος
Σν αξραίν ζέαηξν ηεο Δπηδαχξνπ βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηνπ ηεξνχ
πνπ ήηαλ αθηεξσκέλν ζην ζεξαπεπηή ζεφ ηεο αξραηφηεηαο, ηνλ Αζθιεπηφ,
ζην Αζθιεπηείν Δπηδαχξνπ. Δίλαη ρηηζκέλν ζηε δπηηθή πιαγηά ηνπ Κπλφξηηνπ φξνπο.
Βξίζθεηαη θνληά ζην ζεκεξηλφ Λπγνπξηφ ηεο Αξγνιίδαο θαη αλήθεη ζην Γήκν
Δπηδαχξνπ. Θεσξείηαη ην ηειεηφηεξν αξραίν ειιεληθφ ζέαηξν απφ άπνςε αθνπζηηθήο
θαη αηζζεηηθήο. Σν αξραίν ζέαηξν θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ αξρηηέθηνλα Πνιχθιεηην
ηνλ Νεφηεξν φπσο αλαθέξεη ν Παπζαλίαο. Ο Παπζαλίαο εμαίξεη ην ζέαηξν γηα ηε
ζπκκεηξία θαη ηελ νκνξθηά ηνπ. Με κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα 13.000 - 14.000 ζεαηψλ
ην ζέαηξν θηινμελνχζε ηνπο κνπζηθνχο, σδηθνχο θαη δξακαηηθνχο αγψλεο πνπ
ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηε ιαηξεία ηνπ Αζθιεπηνχ. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε θαη σο
κέζν ζεξαπείαο ησλ αζζελψλ, θαζψο ππήξρε ε πεπνίζεζε πσο ε παξαθνινχζεζε
δξακαηηθψλ παξαζηάζεσλ είρε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ ςπρηθή θαη
ζσκαηηθή πγεία ησλ αζζελψλ. Σν κλεκείν ζήκεξα δηαηεξεί ηε ραξαθηεξηζηηθή
ηξηκεξή δηάξζξσζε ελφο ειιεληζηηθνχ ζεάηξνπ, δηαζέηεη δειαδή θνίιν, νξρήζηξα θαη
ζθεληθφ νηθνδφκεκα. Καηά ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο ην ζέαηξν δελ ππέζηε
κεηαηξνπέο, φπσο αξθεηά ειιεληθά ζέαηξα.
Θολωηόρ ηάθορ ηος Αηπέωρ
Ο ζνισηφο ηάθνο ηνπ Αηξέσο δέζπνδε ζηε δπηηθή πιαγηά ηεο ξάρεο ηεο
Παλαγίηζαο, ζηα λνηηνδπηηθά ηεο αθξφπνιεο ησλ Μπθελψλ θαη επάλσ ζηνλ νδηθφ
άμνλα, πνπ ζπλέδεε ηηο Μπθήλεο κε ην Ηξαίν ηνπ Άξγνπο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ απφ
ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη ηειεηφηεξνπο κπθελατθνχο ζνισηνχο ηάθνπο θαη ηνλ πην
εληππσζηαθφ απφ ηνπο ελλέα, πνπ ζπλνιηθά έρνπλ βξεζεί ζηηο Μπθήλεο.
Υξνλνινγείηαη κεηαμχ ηνπ 1350 θαη ηνπ 1250 π.Υ. θαη ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα
σξηκφηεξα δείγκαηα ηνπ ηχπνπ. Δίλαη βέβαην φηη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ηαθή
θάπνηνπ ζεκαληηθνχ κέινπο ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο ησλ Μπθελψλ. Ήδε απφ ηελ
επνρή ηνπ πεξηεγεηή Παπζαλία (2νο αη. κ.Υ.) νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο γλψξηδαλ ην
κλεκείν σο «ζεζαπξφ», δειαδή σο ζεζαπξνθπιάθην ηνπ ηδξπηή ηεο κπζηθήο
κπθελατθήο αθξφπνιεο, ηνπ Αηξέσο. Μέρξη ζήκεξα ν ηάθνο είλαη γλσζηφο θαη σο
«ζεζαπξφο ηνπ Αηξέσο» ή «ηάθνο ηνπ Αγακέκλνλα».

4.7 Ανϊλυςη Αγορϊσ
4.7.1 Ιςτορικό αναδρομό
Η ηξηινγία ηνπ πάξθνπ ηνπ Οξρνκελνχ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην αξραίν ζέαηξν
ηνπ Οξρνκελνχ, ηνλ ζνισηφ ηάθν ηνπ Μηλχνπ «Ο ζεζαπξφο ηνπ Μηλχα», θαζψο θαη
ηελ βπδαληηλή εθθιεζία ηεο Παλαγηάο ηεο θξηπνχο, εδξεχεη ζηνλ δήκνπ ηνπ
Οξρνκελνχ, ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ηεξεάο Διιάδαο. Ο δήκνο απνηειείηαη απφ 11.688
θαηνίθνπο (πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ζχκθσλα κε απνγξαθή ηνπ 2011), ελψ ε
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θσκφπνιε ηνπ Οξρνκελνχ κεηξά 5.238 θαηνίθνπο.
Ο πινχηνο θαη ε θήκε ηνπ Οξρνκελνχ απνηππψλνληαη ζηηο αθεγήζεηο ηνπ
Οκήξνπ, ηνπ ηξάβσλα, αιιά θαη ηνπ Παπζαλία. Ο ηειεπηαίνο κάιηζηα, ζηα κέζα
ηνπ 2νπ αη. µ. Υ., είδε ην «Θεζαπξφ ηνπ Μηλχνπ», ηνλ κλεκεηψδε ζνισηφ ηάθν ηνπ
13νπ αη. π.Υ., θαη ζαχκαζε ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ. Ο ηάθνο είλαη ππέξγεηνο µε
δξφκν κήθνπο πεξί ηα 30 µ. Η είζνδφο ηνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αζβεζηφιηζν,
χςνπο 5,46 µ. θαη πιάηνπο απφ 2,43µ-2,70 µ., µε ην κνλνιηζηθφ ππέξζπξφ ηεο,
κήθνπο πεξίπνπ 6 µ. θαη βάξνπο πνιιψλ ηφλσλ, λα δηαηεξείηαη αθφκα ζήκεξα ζηε
ζέζε ηνπ. Ο θπθιηθφο ζάιακνο έρεη δηάκεηξν 14 µ., φζν πεξίπνπ ππνινγίδεηαη ην
χςνο ηεο ζνισηήο νξνθήο, ε νπνία ήηαλ θηηζκέλε θαηά ηνλ εθθνξηθφ ηξφπν.
ηε βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ζφινπ αλνίγεηαη κηθξφο πιεπξηθφο ζάιακνο,
νξζνγψληαο θάηνςεο θαη δηαζηάζεσλ 3,79µ.x,75µ.x2,40µ.(χςνο), ε νξνθή ηνπ
νπνίνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο αζβεζηνιηζηθέο πιάθεο µε αλάγιπθε δηαθφζκεζε
απφ ζπείξεο, ξφδαθεο θαη άλζε παπχξνπ. Σα ηνηρψκαηα ηνπ ηάθνπ, ε είζνδφο ηνπ
εζσηεξηθά, αιιά θαη ε είζνδνο ηνπ πιεπξηθνχ ζαιάκνπ ήηαλ δηαθνζκεκέλα µε
έλζεηνπο ράιθηλνπο ξφδαθεο, φπσο καξηπξνχλ ηα ππνιείκκαηα ράιθηλσλ θαξθηψλ
κέζα ζε νπέο ζηνπο ηνίρνπο. Ο ηάθνο ζπλέρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη κεηά ηε
κπθελατθή επνρή, πξαθηηθή πνπ δελ είλαη γλσζηή γηα θαλέλαλ άιιν ηάθν ηεο ίδηαο
πεξηφδνπ. ην θέληξν ηνπ ζαιάµνπ ζψδεηαη καξκάξηλν βάζξν ησλ ειιεληζηηθψλ
ρξφλσλ ζε ζρήµα Π, πάλσ ζην νπνίν ήηαλ ζηεκέλα ιαηξεπηηθά αγάιµαηα ζενηήησλ,
ελψ ζηα ξσµατθά ρξφληα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηα αγάιµαηα Ρσµαίσλ απηνθξαηφξσλ.
Ο ρψξνο ηνπ Οξρνκελνχ θαηνηθήζεθε ήδε απφ ηνπο λενιηζηθνχο ρξφλνπο θαη ζηε
ζπλέρεηα θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα
αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα θαη ηελ πινχζηα θεξαµηθή πνπ πξνήιζε απφ ηηο αλαζθαθέο
ζηελ πεξηνρή πεξηκεηξηθά ηνπ ζνισηνχ ηάθνπ.
ηνλ ίδην ρψξν κε ηνλ ζνισηφ ηάθν εληνπίδεηαη ην ζέαηξν ηεο πφιεο ηνπ
Οξρνκελνχ ησλ ηζηνξηθψλ ρξφλσλ, ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε αξρηθά ηνλ 4ν αη. π.Υ.,
ελψ ζηνλ ρψξν πνπ θαηαιακβάλεη ζήµεξα ν βπδαληηλφο λαφο ηεο Παλαγίαο θξηπνχο
(874µ.Υ.), πηζηεχεηαη φηη βξηζθφηαλ ην ηεξφ ησλ Υαξίησλ, πξνο ηηµήλ ησλ νπνίσλ
ηεινχληαλ ζην ζέαηξν ηα Υαξηηήζηα, κνπζηθνί, ζεαηξηθνί θαη πνηεηηθνί αγψλεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζέαηξν, είλαη θηηζκέλν κέζα ζηελ ηεηρηζκέλε αθξφπνιε ηνπ
4νπ αη. π.Υ. Η πξψηε θαηαζθεπή ηνπ ηνπνζεηείηαη ρξνλνινγηθά ζηελ ειιεληζηηθή
πεξίνδν, ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 4ν αη. π.Υ., θαη ελδερνκέλσο ζπλδέεηαη µε ηελ επνρή
επέθηαζεο ησλ ηεηρψλ ηεο πφιεο απφ ηνπο Μαθεδφλεο, κεηά ηελ επηθξάηεζε ηνπ
Φηιίππνπ Β΄ Μαθεδνλίαο ζηε κάρε ηεο Υαηξψλεηαο ην 338 π.Υ. ή κεηά ηελ
θαηαζηξνθή ησλ Θεβψλ ην 335 π.Υ., νπφηε ν Οξρνκελφο αληακείθηεθε απφ ηνπο
Μαθεδφλεο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ εθπφξζεζε ηεο αληίδειεο πφιεο. Σν ζέαηξν
απνηειείηαη απφ εληαίν θνίιν, ρσξίο δηαδψκαηα, θαη νη βαζµίδεο γηα ηα εηδψιηα ησλ
ζεαηψλ είλαη ελ κέξεη ιαμεπκέλεο ζην θπζηθφ βξαρψδεο πξαλέο ηνπ Αθνληίνπ θαη ελ
κέξεη έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ ηερλεηέο επηρσκαηψζεηο. ην ζέαηξν εθηφο απφ ηνπο
κνπζηθνχο αγψλεο πξνο ηηµήλ ησλ Υαξίησλ, ηνπ ∆ηφο Οµνισίνπ θαη ηνπ Γηνλχζνπ,
φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο επηγξαθέο πνπ έρνπλ βξεζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ ζεάηξνπ,
πξαγκαηνπνηνχληαλ θαη νη ζπγθεληξψζεηο ησλ ζπµµαρηθψλ πφιεσλ ηνπ Κνηλνχ ησλ
Βνησηψλ κεηά ηελ πξνζσξηλή κεηαθνξά ηεο έδξαο ηνπ ζηνλ Οξρνµελφ, ην 335 π.Υ.,
φηαλ ε πφιε ηεο Θήβαο ηζνπεδψζεθε απφ ην 9 ζηξαηφ ηνπ Αιεμάλδξνπ σο ηηκσξία
γηα ηελ απνζηαζία ηεο θαηά ηεο καθεδνληθήο θξνπξάο.
Η ζεκεξηλή κνξθή ηνπ κλεκείνπ είλαη ην απνηέιεζµα ζπλερψλ αλαθαηαζθεπψλ
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θαη πξνζζεθψλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ρξήζεο ηνπ. Σν
θνίιν έρεη εζσηεξηθή δηάµεηξν 39 κέηξα πεξίπνπ θαη απνηειείηαη απφ δψδεθα ζεηξέο
εδσιίσλ απφ πσξφιηζν. Μεηαμχ ησλ εδσιίσλ παξεκβάιινληαη ελλέα θιίµαθεο απφ
ζθιεξφ αζβεζηφιηζν, νη νπνίεο ρψξηδαλ ην θνίιν ζε νθηψ θεξθίδεο. Δλδηαθέξνλ
παξνπζηάδεη ν εληνπηζµφο θαηά ρψξαλ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ, πνπ πξνέξρνληαη
απφ ην ζθεληθφ νηθνδφκεκα (scaenae frons) θαη ηνπ πξνζθελίνπ θαη κπνξνχλ λα
βνεζήζνπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εηθφλαο ηεο αλσδνµήο ηεο ζθελήο, αλ θαη πνιιά
δνµηθά ζηνηρεία ηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ βπδαληηλνχ λανχ ηεο
θξηπνχο. Σν πξνζθήλην έθεξε θηνλνζηνηρία δσξηθψλ εµηθηφλσλ ζηελ πξφζνςε θαη
ζην επηζηχιην πάλσ απφ απηφ ππήξρε επηγξαθή µε αθηέξσζε ζηηο Υάξηηεο. Πάλσ απφ
ην πξνζθήλην βξηζθφηαλ ην ιφγηνλ, ν ρψξνο φπνπ θηλνχληαλ νη εζνπνηνί. Απφ ηε
πίζσ πιεπξά ηνπ ιχγθεηνπ, φπσο θαίλεηαη απφ ηνπο ηνίρνπο ηεο ζθελήο πνπ
εληνπίζηεθαλ θαηά ηελ αλαζθαθή ηνπ 1972, μεθηλνχζε ην ζθεληθφ νηθνδφκεκα
(scaenae frons), ην νπνίν είρε ζηελ πξφζνςε ζπξψµαηα. ηε ξσκατθή πεξίνδν
θαηαζθεπάζηεθε µε αξραηφηεξν νηθνδνκηθφ πιηθφ ππεξπςσκέλν ιφγην. ηελ παξπθή
ηεο νξρήζηξαο δηαηεξνχληαη ηα έδξαλα ηεο πξνεδξίαο πξνο ηηµήλ ησλ Υαξίησλ.
ήµεξα, ην ζέαηξν δηαηεξείηαη ζε ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε, σζηφζν γηα ιφγνπο
πξνζηαζίαο ηνπ, θαζψο ππάξρεη θίλδπλνο ππνρψξεζεο ησλ θαζηζκάησλ θαη ησλ
ινηπψλ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ, ην κλεκείν δελ παξαρσξείηαη γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, παξά κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο θαη ππφ
ζπλζήθεο πεξηπηψζεηο. Δπηπιένλ, ην κλεκείν δελ έρεη αλαζθαθεί ζπζηεµαηηθά θαη
ζπλνιηθά. Μεηά ηελ απνθάιπςή ηνπ ην 1973, θαηά ηελ νπνία εληνπίζηεθε ην
κεγαιχηεξν ηµήµα ηνπ θνίινπ θαη ηεο νξρήζηξαο, ελ ζπλερεία ην 1999
πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηε Θ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ
αλαζθαθηθέο εξγαζίεο κηθξήο θιίµαθαο, νη νπνίεο έθεξαλ ζην θσο ζηα λνηηνδπηηθά
ηνπ ζεάηξνπ ηα αλαιήκκαηα ησλ παξφδσλ ηνπ κλεκείνπ.
4.7.2 Μϋγεθοσ αγορϊσ και ςτϊδιο ανϊπτυξησ
Ο εθπαηδεπηηθφο ηνπξηζκφο ζεσξείηαη απφ ηελ UNESCO κηα απφ ηηο κία πην
αλαπηπζζφκελεο κνξθέο ηνπξηζκνχ θαη έρεη ήδε αμηνπνηεζεί απφ πνιιέο ρψξεο.
Μάιηζηα, ζε έλα γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ επίπεδν, κία ζρεηηθή κειέηε ηνπ Ο.Ο..Α. 2
έδεημε φηη ζε αξθεηέο κεγάιεο νηθνλνκίεο ε αμία, ηελ νπνία παξάγνπλ νη πνιηηηζηηθέο
ηνπο βηνκεραλίεο ηζνδπλακεί κε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 3% έσο 6% ηνπ ΑΔΠ
ηνπο. Με δεδνκέλν φηη ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε αλαθέξεηαη ζε ρψξεο φπσο νη ΗΠΑ, ε
Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε Γαιιία, θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπξηζκφο
αθνξά ζε κία ηεξάζηηα βηνκεραλία, ζηελ νπνία δηαθηλνχληαη ηεξάζηηα ρξεκαηηθά
πνζά. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα µε πξφζθαηε κειέηε ησλ Richards θαη Bonink,
ππνινγίδεηαη φηη ε ηξέρνπζα αγνξά ζηελ ΔΔ κεηαθξάδεηαη ζε 25 εθαηνκκχξηα
εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο επηζθεπηψλ.
χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (U.N.W.T.O.)3 , ν
2

Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο: Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη
Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) (αγγιηθά: Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD
είλαη δηεζλήο νξγαληζκφο εθείλσλ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο αξρέο ηεο
αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Γεκηνπξγήζεθε ην 1948
σο Οξγαληζκφο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο (Organisation for European Economic Cooperation - OEEC), κε πξψην γεληθφ γξακκαηέα ηνλ Γάιιν Robert Marjolin, κε ζθνπφ λα δηαρεηξηζηεί
ην ζρέδην Μάξζαι (Marshall) γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο Δπξψπεο κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν.
(wikipedia.org)
3
Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (UNWTO) είλαη ν νξγαληζκφο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ
ππεχζπλνο γηα ηελ πξνψζεζε ππεχζπλνπ, βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ. Δίλαη ν θνξπθαίνο δηεζλήο νξγαληζκφο
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εθπαηδεπηηθφο ηνπξηζκφο αλαπηχζζεηαη κε εηήζην ξπζκφ 15%, ελψ ν καδηθφο
ηνπξηζκφο αλαπηχζζεηαη κε πην αξγνχο ξπζκνχο ηεο ηάμεο ηνπ 8%. Σν
ζεκαληηθφηεξν εχξεκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη νη ηνπξίζηεο απηνχ ηνπ είδνπο
θαηαλαιψλνπλ ζηαηηζηηθά αξθεηά πεξηζζφηεξα ρξήκαηα θαηά ηε δηακφλή ηνπο κε
πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη απφ 10-15%. Δπνκέλσο, ε αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ηνπξηζκνχ είλαη, εθηφο απφ αλεξρφκελε, θαη πξνζνδνθφξα, ρσξίο σζηφζν λα
δεζκεχεη πφξνπο θαη λα έρεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θφζηνο.

4.8 Κριτόρια Σμηματοπούηςησ
Πξνθεηκέλνπ ε ηξηινγία ηνπ Οξρνκελνχ λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηα ππφινηπα
αξραηνινγηθά κλεκεία ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν πξέπεη, πξσηίζησο, λα πξνζδηνξίζηνχλ
γηα απηήλ κε αθξίβεηα ηα ηκήκαηα ηεο αγνξάο ζηα νπνία απεπζχλεηαη. Απηή ε
δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ζα επηηεπζρεί κέζσ ηεο ηκεκαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο, ηα
θξηηήξηα ηεο νπνίαο είλαη:





Γεσγξαθηθά θξηηήξηα: Σν Αξραηνινγηθφ Πάξθν ηνπ Οξρνκελνχ βξίζθεηαη
ζην λνκφ Βνησηίαο, ν νπνίνο ζπλνξεχεη κε ην λνκφ Φζηψηηδαο, Φσθίδαο,
Αηηηθήο θαη Δχβνηαο. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ πάξθνπ είλαη ε πξνζέιθπζε ησλ
θαηνίθσλ ηνπ λνκνχ έδξεπζήο ηνπ θαη ησλ ηξηγχξσ λνκψλ, θαζψο επίζεο
θαη αηφκσλ απφ ην εμσηεξηθφ ιφγσ ηεο γεσπνιηηηθήο ηνπ ζέζεο.
Γεκνγξαθηθά: Σν πάξθν απεπζχλεηαη ζε ζρνιεία, παηδηά ειηθίαο 6-18, ζε
θνηηεηέο, ειηθίαο 18-24, ζε λένπο, ειηθίαο 24-30, θαζψο θαη ζε
νηθνγέλεηεο.
Αζρνιίεο: θνπφο ηνπ πάξθνπ είλαη λα πξνζειθχζεη άηνκα πνπ
ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αξραία ηζηνξία ηεο Διιάδαο, αιιά θαη γηα ηελ
ελζσκάησζή ηεο ζηε ζχγρξνλε δσή, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ρψξσλ
γηα εθδειψζεηο θαη ηεο παξνπζίαζήο ηεο ηζηνξίαο ηνπ κε ηε ρξήζε κέζσλ
λέαο ηερλνινγίαο. Δπίζεο, απεπζχλεηαη ζε άηνκα πνπ ζέινπλ λα πάξνπλ
κέξνο ζηελ αλαβίσζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ, αιιά θαη ζηηο δηαδηθαζίεο
ζπληήξεζεο θαη αλαζηήισζήο ηνπ.

4.9. Σμηματοπούηςη
Δπιλογή κπιηηπίων ημημαηοποίηζηρ
Δημογραφικά Χαρακτηριςτικά

Αςχολίεσ

ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, ν νπνίνο πξνσζεί ηνλ ηνπξηζκφ σο θηλεηήξην κνριφ νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο, ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμεο θαη πεξηβαιινληηθήο βησζηκφηεηαο θαη πξνζθέξεη εγεηηθή
ζέζε θαη ζηήξημε ζηνλ ηνκέα ηεο πξνψζεζεο ησλ πνιηηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο γλψζεο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ
παγθνζκίσο.
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Ένηαζη ημήμαηορ
6-18

18-24

24-30

Οηθνγέλεηεο

18-24

24-30

Οηθνγέλεηεο

18-24

24-30

Οηθνγέλεηεο

Ηιηθίεο

Ανάλςζη αξίαρ για ηον καηαναλωηή
6-18

Ηιηθίεο

Σαςηοποίηζη ανηαγωνιζμού
6-18

Ηιηθίεο
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Οπιζμόρ αγοπάρ ζηόσος
6-18

18-24

24-30

Οηθνγέλεηεο

Ηιηθίεο

Ωο θχξηα αγνξά-ζηφρνο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Πάξθνπ νξίδνληαη νη θνηηεηέο (18-24)
θαη νη λένη (24-30). Λφγσ ηεο πςειήο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ άιια
αξραηνινγηθά κλεκεία κεγαιχηεξεο θήκεο, θξίλεηαη πσο γηα αγνξέο-ζηφρνπο φπσο ηα
παηδηά (6-18), κέζσ ησλ ζρνιηθψλ εθδξνκψλ, θαη ηηο νηθνγέλεηεο, ην πάξθν δελ
παξνπζηάδεη άκεζα θάπνην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Αληηζέησο, κέζσ ησλ
ζπλεξγεηψλ κε Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο θαη παλεπηζηήκηα, θαη ιφγσ ησλ
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ αλαιχνληαη παξαπάλσ, ην πάξθν παξνπζηάδεη
ηδηαίηεξεο επθαηξίεο γηα ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο λένπο πνπ ζέινπλ λα πξνζεγγίζνπλ
ηελ αξραία ηζηνξία κέζσ κίαο ζχγρξνλεο ζθνπηάο, αιιά θαη λα ζπλδξάκνπλ ζηελ
δηαηήξεζή ηεο.

4.10 Ανϊλυςη SWOT
ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ε αλάιπζε SWOT γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπξηζκφ:
Γπλάκεηο

Γςνάμειρ
1. Δμαηξεηηθφο ηζηνξηθφο πινχηνο κε ζπνπδαία κλεκεία πνιηηηζκνχ
(ζπλδπαζκφο εθθιεζίαο, ζεάηξνπ θαη αξραίνπ ηάθνπ)
2. Πεξηέρεη έλα κείγκα ζηνηρείσλ ηνπ αξραίνπ πνιηηηζκνχ, πνπ
ζπλδπάδεη ηφζν ηελ αξραηνειιεληθή ηζηνξία φζν θαη ηελ Βπδαληηλή
3. Δλδείθλπηαη γηα ρψξνο κειέηεο ηφζν ηεο αξραηνειιεληθήο
θνπιηνχξαο, φζν θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο.
4. Με χπαξμε επνρηθφηεηαο.
5.Δχθνια πξνζβάζηκν νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν.

Αδςναμίερ
1.Αλεπαξθήο πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ.
2.Αλεπαξθήο ηνπξηζηηθή εθπαίδεπζε.
3.Υακειή πνηφηεηα δεκφζησλ ππνδνκψλ ζηελ πεξηνρή.
4. Υακειή πνηφηεηα ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ ζηελ πεξηνρή

SWOT Analysis
Δςκαιπέρ
1.Απμαλφκελε δήηεζε γηα λέεο ηνπξηζηηθέο εκπεηξίεο
2. Δζσηεξηθφο ηνπξηζκφο.
3. Γπλαηφηεηα γηα ζπλεξγαζία κε μέλα παλεπηζηήκηα ηνπ
εμσηεξηθνχ.
4. Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
5. Πξνβνιή ηεο πεξηνρήο φρη κφλν ηνπηθά αιιά θαη ζηελ δηεζλή
θνηλφηεηα
6. Απαηηνχληαη πνιχ ιίγα θεθάιαηα
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Απειλέρ
1.Αθξηβφο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ζε ζρέζε κε γεηηνληθέο ρψξεο
φπσο Βνπιγαξία, Σνπξθία θ.ι.π
2. Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο θαη παγθφζκηα χθεζε.
3.Μεγάιε εμάξηεζε απφ ηνπο tour operators .

5. ΦΕΔΙΑΜΟ MARKETING
5.1 Προώόν-Τπηρεςύα
Η επηρείξεζε έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ ηελ ελνηθίαζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπ ρψξνπ
θαηαιπκάησλ θνληά ζηνλ Οξρνκελφ, ψζηε λα θηινμελνχληαη νη επηζθέπηεο πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπξηζκφ κέζσ ησλ δηάθνξσλ εθπαηδεπηηθψλ
ηδξπκάησλ. πγθεθξηκέλα, νη επηζθέπηεο πνπ ζα έξρνληαη εζεινληηθά κέζσ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ηνπξηζκνχ ζα δηακέλνπλ ζε εγθαηαζηάζεηο ρσξεηηθφηεηαο ηεζζάξσλ
αηφκσλ ε θαζεκία θαη ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 100 αηφκσλ.
ηε ζπλέρεηα, ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ηξηινγία ηνπ Οξρνκελνχ σο έξεπλα πεδίνπ γηα
ηνπο επηζθέπηεο κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ αξραίσλ κλεκείσλ θαη ηελ επίηεπμε ηεο
αεηθφξνπ αλάπηπμεο ελ θαηξψ. Έπεηηα, ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πεξηήγεζεο ζηε
γχξσ πεξηνρή κε πνδήιαηα, ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη απφ ηελ επηρείξεζε γηα ηηο
κεηαθηλήζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, νη επηζθέπηεο ζα ζπκκεηέρνπλ ζε εθδειψζεηο νη νπνίεο
δηνξγαλψλνληαη γηα ηελ ςπραγσγία ηνπο θαη γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ ειιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα, φπσο ζηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. Γίλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε
επθαηξία λα ζηεξίμνπλ επηπιένλ ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα δνθηκάδνληαο ηνπηθά
πξντφληα.
Η δεχηεξε ππεξεζία, ε νπνία πξνζθέξεηαη είλαη ε μελάγεζε ζην Αξραηνινγηθφ
Πάξθν, ε νπνία ζα ππνζηεί πεξεηαίξσ δηαθνξνπνίεζε κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ
νζνλψλ θαη ηεο βησκαηηθήο εθαξκνγήο, ην παηρλίδη θξπκκέλνπ ζεζαπξνχ.
Πεξηζηαζηαθά, ζα δηνξγαλψλνληαη παξαζηάζεηο ζην αξραίν ζέαηξν, ψζηε λα
πξνάγεηαη ε ςπραγσγία θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ.

5.2 Σιμό
Κχξηα πεγή εζφδσλ ηνπ αξραηνινγηθνχ πάξθνπ απνηεινχλ ηα εηζηηήξηα γηα ηελ
είζνδν ζε απηφ, θαζψο θαη ηα θφκηζηξα ησλ ζεαηψλ γηα ηηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο
πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ. Οη ηηκέο θαη ησλ δχν ζα
θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηκνιφγεζε βάζε θφζηνπο. Κχξην έμνδν είλαη ε
ζπληήξεζε ηεο ηξηινγίαο, ην νπνίν φκσο θαιχπηεηαη απφ επηρνξεγήζεηο ηνπ ΔΠΑ,
αιιά θαη απφ ηηο δσξεέο ησλ αηφκσλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Γεχηεξν έμνδν
κεγάινπ κεγέζνπο είλαη νη κηζζνί ησλ αηφκσλ πνπ ζηειερψλνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ
νξγαληζκνχ, νη νπνίνη φκσο θαιχπηνληαη απφ ην Γήκν Οξρνκελνχ θαη ελίνηε ηελ
Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο.
Η βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ, ν εθπαηδεπηηθφο ηνπξηζκφο, δελ ζα
απαηηεί θάπνην αληίηηκν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηφλ, κηαο θαη απνζθνπεί ζηελ
θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλαβάζκηζε ηνπ Αξραηνινγηθνχ Πάξθνπ. Αληηζέησο, ην
θφζηνο κεηαθνξάο ησλ εζεινληψλ απφ θαη πξνο ηνλ θνληηλφηεξν αεξνιηκέλα, θαζψο
θαη ηα έμνδα δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο
ζηνλ Οξρνκελφ, ζα θαιχπηνληαη απφ ηελ επηρείξεζε. Σα ζπγθεθξηκέλα έμνδα
αλακέλεηαη λα θαιπθζνχλ απφ ρνξεγίεο πνιηηψλ, θαζψο θαη απφ ηα έζνδα, φπσο απηά
αλαθέξνληαη πην πάλσ.
Σιμολόγηζη με βάζη ηο κόζηορ
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5.3 Σοποθϋτηςη
Γελ ππάξρεη θάπνην θαλάιη δηαλνκήο, αθνχ νη ππεξεζίεο παξέρνληαη ζηνλ ρψξν
ηνπ αξραηνινγηθνχ πάξθνπ.

5.4 Προώθηςη
Η πξνψζεζε ηνπ αξραηνινγηθνχ πάξθνπ ζα γίλεη κέζσ πνιιψλ θαλαιηψλ. Αξρηθά,
θξίλεηαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ πάξθνπ ζην δηαδηθηπαθφ ρψξν κέζσ ηεο
δεκηνπξγίαο κίαο ηζηνζειίδαο, φπνπ νη επηζθέπηεο ηεο ζα ελεκεξψλνληαη γηα ηα λέα
θαη ηηο εθδειψζεηο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Αξραηνινγηθφ Πάξθν θαη ζηελ
πεξηνρή ηνπ Οξρνκελνχ. πλάκα, ιφγσ ηεο αιιαγήο ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο θαη ηεο
ζηξνθήο κεγάινπ κέινπο ηνπ πιεζπζκνχ ζην δηαδίθηπν, πξνηείλεηαη ε δηαθήκηζε ζηα
κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο: Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn.
Πξηλ ηε δηεμαγσγή κεγάισλ εθδειψζεσλ ζην πάξθν ή ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ
Οξρνκελνχ, ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ banner ζε θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο,
αιιά θαη άιισλ θεληξηθψλ πφιεσλ ηεο Διιάδαο, θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ ελίζρπζε
ησλ δξάζεσλ. Σαπηφρξνλα, ε ρξήζε "influencers", δειαδή αηφκσλ κε θνηλσληθή
επηξξνή ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, νη νπνίνη ζα επηζθεθηνχλ ην ρψξν θαη ζα
ηνλ πξνσζήζνπλ αλαιφγσο, πξνζειθχεη άηνκα κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηεο αγνξάο-ζηφρνπ (18-24, 24-30). Η ηξηινγία ησλ κλεκείσλ ζα κπνξνχζε λα
ελζσκαησζεί, επίζεο, ζε κεγαιχηεξα projects πνπ αθνξνχλ ζηε ζπληήξεζε ησλ
έξγσλ ηεο αξραηφηεηαο φπσο ην "Τηνζέηεζε έλα αξραίν ζέαηξν".
Αθφκα, έλαο ηξφπνο πξνψζεζεο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Πάξθνπ ζηνλ Οξρνκελφ,
αιιά θαη ηνπ λνκνχ Βνησηίαο ζην ζχλνιν, είλαη ν δεηγκαηηζκφο ηνπηθψλ πξντφλησλ
κέζα ζηα ΚΣΔΛ κε πξννξηζκφ ηνλ Οξρνκελφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο,
ζπλδπαζηηθά κε ηελ παξνρή εθπησηηθψλ θνππνληψλ γηα ηελ επίζθεςε εζηηαηνξίσλ
θαη θαηαζηεκάησλ ηεο πεξηνρήο. Σα ηειεπηαία ρξφληα απηή ε πξαθηηθή είλαη
ηδηαίηεξα πξνζθηιήο θαη εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο γαζηξνλνκηθήο δηαδξνκήο.
Απαξαίηεηε είλαη θαη ε πξνψζεζε ηνπ ρψξνπ ζηα ζρνιεία, κέζσ νκηιηψλ θαη
παξνπζηάζεσλ ζηνπο καζεηέο θαη ε δεκηνπξγία καζθφη ηνπ Φξίμνπ θαη ηεο Έιιεο,
κε ζθνπφ ηελ δηάδνζε ηνπ κχζνπ ηεο αξραηφηεηαο θαη ηεο ζπλχθαλζεο ηνπ κε ην
αξραηνινγηθφ πάξθν ηνπ Οξρνκελνχ.
Δπηπιένλ, νη ζπλέξγεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη απνηεινχλ βαζηθφ κνριφ πξνψζεζεο.
πγθεθξηκέλα, νη ζπλέξγεηεο κε ηηο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο επηδξνχλ ζεηηθά
ζηελ πεξεηαίξσ γλσζηνπνίεζε ηνπ Οξρνκελνχ θαη ησλ εθδειψζεσλ ζην επξχ θνηλφ.
Αθφκα, ε έκκεζε δηαθήκηζε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε έλα πνιηηηζκηθφ κνλνπάηη κε
άιια κλεκεία ηεο ηεξεάο Διιάδαο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη Γειθνί, κε θνξέα
πινπνίεζεο ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ζεσξείηαη σο κία ζεκαληηθή πεγή
πξνψζεζεο.

5.5 Υυςικό Παρουςύα
Η παξνπζία ηνπ πάξθνπ ην Οξρνκελνχ ζα απνηειείηαη απφ δχν ζπληζηψζεο, ηελ
θπζηθή θαη ηελ δηαδηθηπαθή. Η δηαδηθηπαθή παξνπζία ηεο ηξηινγίαο ζα απνηειείηαη
απφ κία ηζηνζειίδα θηιηθή πξνο ην ρξήζηε, κε πιεζψξα νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ
πνπ ζα επηηξέπεη ηελ εκβάζπλζε ζηελ ηζηνξία θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πάξθνπ. Δπίζεο,
ζπλνδεχεηαη απφ κία δηαδξαζηηθή εθαξκνγή γηα θηλεηά, ε νπνία κέζσ ελφο
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παηρληδηνχ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ θαη ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ, ελεκεξψλεη ηνλ
ρξήζηε γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ θαη ησλ κλεκείσλ πνπ έρεη επηζθεθηεί.
Η θπζηθή παξνπζία ηνπ πάξθνπ ζα απνηειείηαη απφ ρψξν ππνδνρήο θαη έθδνζεο
εηζηηεξίσλ, κε ηε δπλαηφηεηα αλακνλήο κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
πξνθαζνξηζκέλεο μελάγεζεο ησλ επηζθεπηψλ. Δπίζεο, ζα δηακνξθσζνχλ εηδηθά
κνλνπάηηα πνπ ζα επηηξέπνπλ ηε ζχλδεζε ησλ ηξηψλ κλεκείσλ θαη ζα εγθαηαζηαζνχλ
νζφλεο κε επεμεγήζεηο θαη πιεξνθνξίεο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ Αξραηνινγηθνχ
Πάξθνπ. Σέινο, ηα ηξία κλεκεία απνηεινχλ ην θχξην θνκκάηη ηεο θπζηθήο
παξνπζίαο.

5.6 Ωνθρωποι
Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ αλζξψπηλν
παξάγνληα. Όζνη, ινηπφλ, ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ εθηέιεζε κηαο
ππεξεζίαο έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ επηζθεπηψλ.
Η ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ επηζθέπηε απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ αγνξάδεη
εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα, αιιά θαη ηε θχζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ
επηζθέπηε θαη ησλ αηφκσλ πνπ παξέρνπλ θάζε θνξά ηελ ππεξεζία. Αλ ν
θαηαλαισηήο ληψζεη άλεζε θαη αζθάιεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο, ηφηε
ζα δεκηνπξγεζεί ακνηβαία εκπηζηνζχλε κεηαμχ ηνπ θαηαλαισηή θαη ηνπ παξφρνπ ηεο
ππεξεζίαο.
πγθεθξηκέλα, απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ, φπσο ηελ εγθαηάζηαζε ειεθηξνληθψλ νζνλψλ, ηελ
δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε θαηάιιεινπ ρψξνπ γηα ηελ ππνδνρή ησλ επηζθεπηψλ θαη
γεληθφηεξα πξνζσπηθφ θαη ηερληθή ππνζηήξημε. Δπηπιένλ, αθνχ πινπνηεζνχλ νη
ηδέεο, απαηηείηαη πξνζσπηθφ γηα ηελ μελάγεζε ζην ρψξν, πξνζσπηθφ γηα ηελ
αζθάιεηα ηνπ ρψξνπ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε.

5.7 Διαδικαςύεσ
ηελ ζπλέρεηα ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ πνιχ ζεκαληηθφ θαη απαξαίηεην είλαη ην
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ. Οη
δηαδηθαζίεο αθνξνχλ ην ηκήκα ηερληθήο ππνζηήξημεο, πνπ ζα ζπληεξεί ηηο νζφλεο,
ηελ ηζηνζειίδα θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πάξθνπ, ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ
πξνβιεκάησλ θαη ησλ παξαπφλσλ απφ ηελ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε. Αθφκα, ν
ηξφπνο δηεθπεξαίσζεο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ απφ ηα άηνκα απηνχ
πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηνλ ζθνπφ ηνπ, ηελ αλάδεημε ηνπ
Αξραηνινγηθνχ Πάξθνπ ηνπ Οξρνκελνχ Βνησηίαο θαη καθξνπξφζεζκα ζηελ
αεηθνξία.

6.ΟΡΓΑΝΨΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ
6.1.Οργανωτικόσ χεδιαςμόσ
ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ην νξγαλφγξακκα ηνπ αξραηνινγηθνχ πάξθνπ ηνπ
Οξρνκελνχ. ηφρνο ηεο πξνηεηλφκελεο νξγαλσηηθήο δνκήο είλαη ε επάλδξσζε ηνπ
αξραηνινγηθνχ πάξθνπ κε άηνκα, ηα νπνία δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη ηηο
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γλψζεηο γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηνπ, αιιά θαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο γηα
ηνπηθή θνηλφηεηα θαη ε ηφλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.

6.2.χεδιαςμόσ λειτουργιών
Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ managment αλέξρνληαη ζε ηέζζεξηο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ
νξγάλσζε, ηελ δηεχζπλζε θαη ηνλ έιεγρν. Αλαιπηηθφηεξα:
Ππογπαμμαηαζμόρ
Ο ιεηηνπξγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ πάξθνπ ηνπ Οξρνκελνχ αθνξά ζηε ζέζπηζε ησλ
βξαρππξφζεζκσλ ζηφρσλ ηνπ. Απηνί είλαη νη εμήο:
 Γεκηνπξγία δηαδηθηηαθνχ ρψξνπ, απαξαίηεηε είλαη ε παξνπζία ηνπ
Αξραηινγηθνχ Πάξθνπ ζην δηαδίθηην, κέζσ κίαο δηαδξαζηηθήο ηζηνζειίδαο, γηα ηελ
ελεκέξσζε θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ επηζθέπηε ζηελ ηζηνξία ηνπ ρψξνπ.
 Αλαζηήισζε θαη ζπληήξεζε ηνπ Αξραηνινγηθνχ Πάξθνπ, δεκηνπξγία
ππνδνκψλ θαηάιιεισλ θαη ηθαλψλ γηα ηελ ππνδνρή ησλ δηαθφξσλ εθδειψζεσλ θαη
δηνξγαλψζεσλ.
 Αλαδήηεζε ρνξεγψλ θαη θεθαιαίσλ γηα ηελ δηεθπαηξέσζε ησλ
πξνβιεπφκελσλ έξγσλ θαη ηελ πηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Αξραηνινγηθνχ Πάξθνπ.
 Δπαλδξίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πάξθνπ ηνπ Οξρνκελνχ κε άηνκα κε
θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο, κε ζθνπφ ηελ νξζή θαη επηηπρή νξγάλσζε θαη ιεηηπνξγία
ηνπ.
Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ πάξθνπ ηνπ Οξρνκελνχ αθνξά ζηε ζέζπηζε ησλ
καθξνρξφλησλ ζηφρσλ ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα:
 Αλάπηπμε ηεο ηξηινγίαο ηνπ Οξρνκελνχ κε ζθνπφ απηή λα απνηειεί έλα
ζεκείν πνιηηζκνχ θαη δηαηήξεζεο ηεο αξραίαο ηζηνξίαο.
 Απνθαηάζηαζε ησλ ηξηψλ κλεκείσλ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Πάξθνπ κε ζηφρν
ηελ αλαβίσζε ηεο πιήξνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηζηνξηθέο ηνπο
πξνδηαγξαθέο.
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 Γίαδνζε ηεο θήκεο ηνπ πάξθνπ θαη θηινμελία ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ
επηζθεπηψλ αλά εκέξα.
Οπγάνωζη
Καηά ηελ νξγάλσζε ηνπ Αξραηνινγηθνχ Πάξθνπ, ην έξγν ηνπ θαηαλέκεηαη ζε
άηνκα θαη νκάδεο θαη εθρσξείηαη ζε απηά ε θαηάιιειε εμνπζία πξνθεηκέλνπ λα ην
πινπνηήζνπλ. Σαπηφρξνλα, θαζνξίδνληαη νη ζρέζεηο εμνπζίαο θαη νξίδνληαη νη
επζχλεο θάζε αηφκνπ ή νκάδαο κέζα ζε απηφ.
χκθσλα κε ην νξγαλφγξακκα, ηελ γεληθή επνπηεία φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη
ησλ δηαδηθαζηψλ έρεη ν δηεπζπληήο, ν νπνίνο αθνπινπζείηαη απφ ηνλ ππνδηεπζπληή.
ηε ζπλέρεηα, ζε επηθνπξηθέο ζέζεηο βξίζθεηαη ε γξακκαηηαθή ππνζηίξεμε, κέιεκα
ηεο νπνίαο είλαη ε ζπκβνιή ζηελ δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ ησλ άιισλ ηκήκαησλ γηα
ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη ζχκβνπινη αξραηνιφγνη, νη νπνίνη ζα
θαινχληαη ζην ρψξν θάζε θνξά πνπ ηα κλεκεία ρξίδνπλ πξνζνρήο, πέξαλ ηεο
θαζνξηζκέλεο ηνπο ζπληήξεζεο. ην ακέζσο επφκελν ηεξαξρηθφ επίπεδν ηνπ
ππνδηεπζπληή ζπλαληψηαη πέληε ηκήκαηα ησλ νπνίσλ νη ιεηηνπξγίεο ρσξίδνληαη ζε
ππνηκήκαηα.
Αξρίθα, ην νηθνλνκηθφ ηκήκα δηαθξίλεηαη ζε ινγηζηήξην, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη
φιεο ηηο ζπλήζεηο νηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο ελφο νξγαληζκνχ θαη ζε ρνξεγίεο,
ππνηκήκα ππεχζπλν γηα ηελ εμεχξεζε ρνξεγηψλ θαη επηρνξηγήζεσλ γηα λα
επηηπγράλεηαη ε ιεηνπξγία ηνπ Αξραηνινγηθνχ Πάξθνπ, πέξα ηνλ εζφδσλ πνπ ζα
απνθέξνληαη απφ ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ζε απηφ. ηε ζπλέρεηα, ην ηκήκα
πξνψζεζεο απνηειείηαη απφ ηξίκα ππνηκήκαηα, δηαθήκηζεο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη
ζπλεξγηψλ. Σν ππνηκήκα δηαθήκηζεο έρεη ζθνπφ ηελ πξνβνιή θαη ηε γλσζηνπνίεζε
ηνπ πάξθνπ πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ην ππνηκήκα ησλ δεκνζίσλ
ζρέζεσλ ζα είλαη ππέπζπλν γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ζρέζεσλ θαηά ηε
δηάξθεηα δηαθφξσλ ζπλεξγαζηψλ θαη εθδειψζεσλ.
Σέινο, ην ππνηκήκα ησλ ζπλεξγηψλ δηαρσξίδεηαη ζε Με Κπβεξλεηηθέο
Οξγαλψζεηο, ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα. θνπφο θάζε ππνηκήκαηνο είλαη ε
δεκηνπξγία ζρέζεο θαη επαθήο ησλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη ην θαζέλα κε ην
πάξθν ηνπ Οξρνκελνχ, λένη, καζεηέο, θνηηεηέο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ. ην
νξγαλφγξακκα, χζηεξα, παξαηεξείηαη ην ηκήκα κλεκείσλ, ην πνίν δηαζπάηαη ζηα
ππνηκήκαηα: Αξραίν Θέαηξν, Βπδαληηλή Δθθιεζία, Θνισηφο Σάθνο. ηφρνο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο θαη ησλ ππνηκεκάησλ ηνπ είλαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ
ηξηψλ κλεκείσλ ηνπ πάξθνπ. Δπφκελν ηκήκα είλαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ
πάξθνπ, ην νπνίν ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα ππνηκήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηαηεξείηαη
ππνηκήκα εθδειψζεσλ, ππεχζπλν γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ δηεμαγσγή εθδειψζεσλ
ζηα πιάηζηα ηνπ αξραηνινγηθνχ πάξθνπ, ππνηκήκα μελαγήζεσλ, ζηειερσκέλν απφ
μελαγνχο, νη νπνίνη ζα επνπηεχνπλ θαη ζα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο μελαγήζεηο ζην πάξθν,
ππνηκήκα δηακνλήο θνηηεηψλ, πνπ ζα αλαιακβάλεη ηε θηινμελία ησλ θνηηεηψλ πνπ
ζα επηζθέπηνληηαη ην ρψξν ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζηψλ ηνπ πάξθνπ κε παλεπεζηήκηα
θαη ην ππνηκήκα ηνπ θαηαζηήκαηνο αλακλεζηηθψλ, ην νπνίν ζα πξνάγεη ηα ηνπηθά
πξντφληα θαη ζα επηθνηλσλέη θαη ζεζπίδεη ζπλεξγαζίεο κε παξαγσγνχο απφ ηελ ηνπηθή
θνηλφηεηα.
Σειεπηαίν ηκήκα ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Απηφ
απνηειείηαη απφ ηα ππνηκήκα ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ, κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε
ηνπ ρψξνπ θαζαξφ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ησλ ππεξεζηψλ αζθαιείαο, κε
ζηφρν η ηε θχιαμε ηνπ Αξραηνινγηθνχ Πάξθνπ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηνπ, ησλ
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ζπληεξεηψλ, νη νπνίνη ζα πξαγκαηνπηνχλ πξνθαζνξηζκέλεο θαη ζπλερείο δηαδηθαζίεο
ζπληήξεο ησλ κλεκείσλ, θαη ηέινο ην ππνηκήκα ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο, ην νπνίν
ζα κεξεκλεί γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνδεπηηθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ηνπ
πάξθνπ.
Γιεύθςνζη
Σε γεληθή δηεχζπλζε ηνπ πάξθνπ ηελ έρεη ν δηεπζπληήο, αθνινπζψκελνο άκεζα
απφ ηνλ ππνδηεπζπληή. ηε ζπλέρεηα, ηεξαξρείηαη εμνπζία ζηα επφκελα ηεξαξρηθά
επίπεδα, ηα ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκφπ, θαη απφ απηά ζηα ππνηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ.
Σν ζχζηεκα εγεζίαο πνπ πξνηείλεηαη είλαη εθρσξεηηθφ, αιιά κε έληνλν έιεγρν. Καηά
απηφ ην ζχζηεκα δηεχζπλζεο ηα κέιε ζα έρνπλ ειεπζεξία ζηε ιήςε απνθάζεσλ, έηζη
ψζηε λα θαζνξίδνπλ ηηο θηλήζεηο πνπ ζεσξνχλ φηη ζα απνδφζνπλ ηα κέγηζηα γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πάξθνπ, αιιά ζα ειέγρνληαη έληνλα απφ ηε δηεχζπλζε
πξνθεηκέλνπ λα επζπγξακκίδνληαη κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη κε ηελ ηδηαίηεξε
κνξθή ηνπ νξγαληζκνχ, κηαο θαη δηαρεηξίδεηαη κλεκεία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
Έλεγσορ
θνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειέγρνπ είλαη ε κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηνπ
βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ θαηά ην ζηάδην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ.
Αθνχ ηεζεί έλα ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ βξαρπρξφλησλ ζηφρσλ ηνπ
Αξραηνινγηθνχ Πάξθνπ, ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζα είλαη εχθνια κεηξήζεκα ιφγσ ηεο
πιηθήο ππφζηαζεο πνπ έρνπλ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ πξνβιήκαηα κεηά ηελ
νινθιήξσζε νπνηνπδήπνηε βξαρπρξφληνπ ζηφρνπ, κέζσ ηεο ιεηηπνξγίαο ησλ
ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ, ε επζπγξάκκηζή
ηνπ κε ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί ζα είλαη απιή.
Ο καθξνρξφληνο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ πάξθνπ, αθνχ νξηζζεί έλα επηζπκεηφ
ρξνλνδηάγξακκα, ζα κπνξεί ελ αληηζηνίρσο λα κεηξεζεί πνζνηεηά κέζσ ηνπ αξηζκνχ
εκεξεζίσλ εηζεηεξίσλ πνπ ζα πξνζθνκεί ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ ην πάξθν. Δπίζεο, ε
πιήξεο αλαζηήισζε ησλ ηξηψλ κελείσλ ζα κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ηνπο ζπκβνχινπο
αξραηνιφγνπο πνπ δξνπλ επηθνπξηθά ζηα πιαίζηα ηνπ νξγαληζκνχ.

7.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ
7.1 Οικονομικϊ τησ Δραςτηριότητασ
ΚΠΑ ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ
Η Καζαξή Παξνχζα Αμία (ΚΠΑ) ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο
ππνινγηζκνχο ηνπ ινγηζκηθνχ «Business Plan v.3.0» ηείλεη ζην άπεηξν, θαζψο δελ
ππάξρεη ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο γηα ηελ επηρείξεζε. Δπνκέλσο, ζε θάζε
πεξίπησζε ε επέλδπζε ζηνλ Οξρνκελφ θαη ην ζρέδην αλάπηπμήο ηνπ θαζίζηαηαη
απνδεθηφ. ηελ ίδηα αμηνιφγεζε θαηαιήγεη θαη ν Δζσηεξηθφο Βαζκφο Απφδνζεο ηεο
επέλδπζεο.

7.2 Ανϊλυςη Εςόδων-Εξόδων
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Έζοδα
Σα έζνδα ηεο επηρείξεζεο ζα πξνθχςνπλ απφ δχν επηκέξνπο ππεξεζίεο. Η πξψηε
αθνξά ζηελ είζνδν ησλ επηζθεπηψλ ζην Αξραηνινγηθφ Πάξθν. Η δεχηεξε ππεξεζία,
ε νπνία παξάγεη έζνδα, είλαη ε παξαρψξεζε ηνπ ζεάηξνπ γηα παξαζηάζεηο.
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Έξοδα

7.3 Προβλϋψεισ Φρηματοοικονομικών Καταςτϊςεων
Σα έμνδα εγθαηάζηαζεο θαη εμνπιηζκνχ, δειαδή ηα 3000€ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο
ειεθηξνληθέο νζφλεο, ζα θαιπθζνχλ απφ ρνξεγίεο. Ωζηφζν, ζε απηφ ην ζεκείν αμίδεη
λα γίλεη αλαθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ. Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα έρεη
αλαπηπρζεί γφληκε ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφο κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ
θαη Αζιεηηζκνχ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο γηα ηελ εμαζθάιηζε
ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ πνιηηηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί θαη λα αλαδεηρζεί
ν κλεκεηαθφο πινχηνο ηεο πεξηνρήο. ηελ φιε πξνζπάζεηα πνιχηηκε είλαη ε
ζπλδξνκή θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, πνπ έρεη ην γεληθφ
ζπληνληζκφ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020. ην Πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο ηεο Τπεξεζίαο
Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (Δ.Π.) Πεξηθέξεηαο ηεξεάο
Διιάδαο κε ηίηιν «ΔΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΝΗΜΔΙΩΝ, ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΔΩΝ», νη Τπεξεζίεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ηνλ Μάξηην ηνπ 2016, πξφηεηλαλ θαη εληάρζεθαλ ζην
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ζηηο 15.11.2016 ε «Αλαβάζκηζε αξραηνινγηθνχ ρψξνπ
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Οξρνκελνχ Βνησηίαο θαη απνθαηάζηαζε αξραίνπ ζεάηξνπ ζην πιαίζην δεκηνπξγίαο
ηνπ Αξραηνινγηθνχ Πάξθνπ Οξρνκελνχ» κε πξνυπνινγηζκφ 2.001.690,61€ θαη
θνξέα πινπνίεζεο ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Βνησηίαο. Δπεηδή ην ΔΠΑ έρεη
ρνξεγεζεί γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ αλαβάζκηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ
κλεκείσλ, δελ κπνξεί λα εληαρζεί ζηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρείξεζεο καο.

8.ΕΚΣΙΜΗΗ ΚΙΝΔΤΝΨΝ
Η εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ απνηειεί λνκνζεηηθή ππνρξέσζε γηα
φιεο ηηο επηρεηξήζεηο δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχλ θαη ηνλ θιάδν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ
αλήθνπλ. Οη θίλδπλνη πνπ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ, δηαθξίλνληαη ζε πνιηηηθνχο,
λνκηθνχο, παξαγσγηθνχο παξάγνληεο, αιιά θαη παξάγνληεο ηεο αγνξάο.
Αξρηθά, ζην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, κπνξεί ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα κηαο ρψξαο ή ε
πνιηηηθή αζηάζεηά ηεο λα κελ επηδξά άκεζα ζηελ ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο,
σζηφζν νη θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο ζε ζέκαηα έγθξηζεο ρξεκάησλ απφ δηάθνξα
πξνγξάκκαηα, αιιά θαη νη λφκνη ζρεηηθά κε ηελ θνξνιφγεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ
επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηελ δηνίθεζε ηεο
επηρείξεζεο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πεγή θηλδχλνπ απνηειεί ν ηξφπνο
ιεηηνπξγίαο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο επίζεο θαη ε γξαθεηνθξαηία πνπ
απαηηείηαη γηα ηε δηεμαγσγή ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ ζε αξραία ζέαηξα. Αθφκα, ε
αλαμηνθξαηία πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα απνηειεί άκεζν θίλδπλν γηα ηελ
παξερφκελε ππεξεζία.
Μία επηπιένλ πεγή θηλδχλνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο ρνξεγίεο. ε πεξίνδν νηθνλνκηθήο
θξίζεο, νη επελδχζεηο ζε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ρνξεγηψλ είλαη
δχζθνιν λα επηηεπρζνχλ. εκαληηθνί ζεσξνχληαη θαη νη θίλδπλνη ηεο αγνξάο,
επεμεγεκαηηθά ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Όπσο έρεη κειεηεζεί, ην
αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, πεξηιακβάλεη θπξίσο ζξεζθεπηηθνχο, ηζηνξηθνχο θαη
αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, νη νπνίνη έρνπλ ρακειά εκπφδηα εηζφδνπ ζην κεξίδην
αγνξάο, ην νπνία ζα δεκηνπξγήζεη θαηλνηνκηθά ε επηρείξεζε.

9. ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Αθνινπζεί έλα ρξνλνδηάγξακκα, κέζσ ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη ζαθήο ε πεξίνδνο
νινθιήξσζεο ηεο θάζε θάζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο. Αξρηθά, είλαη απαξαίηεηε ε
νξγάλσζε ησλ ηδεψλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν. Έπεηηα, ζα
πξνζιεθζεί ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ψζηε ζε ζπλεξγαζία λα γίλεη δπλαηή ε
πινπνίεζε ηεο επφκελεο θάζεο. πγρξφλσο, ζα παξζνχλ πξνζθνξέο απφ ηνπο
πξνκεζεπηέο γηα ηηο πξψηεο χιεο, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ ελνηθίαζε παγίσλ. Απηή ε
δηαδηθαζία ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ δχν ηξίκελα. Δθφζνλ νινθιεξσζεί ε θάζε
ζρεδηαζκνχ ησλ πξνηάζεσλ, ζα αξρίζεη ε παξαγγειία ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηνπ
εμνπιηζκνχ. ηε ζπλέρεηα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε εθαξκνγή ησλ πξνηάζεσλ.
Δπνκέλσο, αλακέλεηαη φηη ζε ηέζζεξεηο ηξίκελα ζα έρνπκε ηα πξψηα έζνδα.
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Απηή ε πνξεία ηεο επηρείξεζεο δηαγξακκαηηθά παξηζηάλεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα:
GANT CHART
1°
3κελν
1.
ε ηδεψλ

2°
3κελν

3°
3κελν

4°
4κελν

Οξγάλσζ

2.
Πξφζιες
ε Πξνζσπηθνχ
3.
Οινθιήξ
σζε πξνηάζεσλ
4.
Παξαγγε
ιία πξψησλ πιψλ
θαη εμνπιηζκνχ
5.
ή ηδεψλ

Δθαξκνγ

6.
Πξψηεο
εηζπξάμεηο απφ
επηζθέςεηο

10. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
10.1 Ερωτηματολόγια και ιςτοςελύδα
10.1.1 χεδιαςμόσ λογοτύπου
Υξεζηκνπνηήζεθε ην Adobe Photoshop γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ινγνηχπνπ. Γφζεθε
έκθαζε ζηελ ηξηινγία ηνπ Αξραηνινγηθνχ Πάξθνπ ηνπ Οξρνκελνχ, θαζψο απνηειεί
ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ηφπνπ. Ωο βάζε ρξεζηκνπνηήζεθε ν ράξηεο ηνπ αξραηνινγηθνχ
πάξθνπ ηνπ Οξρνκελνχ θαη ζηγά ζηγά έγηλε αθαηξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ράξηε κε
γήηλα ρξψκαηα, ελνπνηψληαο ηα ηξία κλεκεία ψζηε λα γίλεηαη πην ζαθέο ην ηξίπηπρν
ηνπ Οξρνκελνχ.
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10.1.2 Δημιουργύα ερωτηματολογύου
Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη θφξκεο ηεο Google γηα ηε ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
11 εξσηήζεηο απαληήζεθαλ απφ 137 άηνκα. Οη απαληήζεηο ζπιιέρζεθαλ αλψλπκα
θαη πξνέθπςαλ ηα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ αλαθεξζεί. Αθνινπζνχλ
screenshots ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqBd5I99j5JMnZk9osCF6YbtUuDgJeG_0osl
n5CoDKuy_hJg/viewform?usp=sf_link
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10.1.3 υλλογό πληροφοριών – υνεργατικϊ εργαλεύα
Υξεζηκνπνηήζεθαλ πνιιά web εξγαιεία γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, γηα ηελ
θνηλή ηνπο ρξήζε θαη γηα ηε ζπλεξγαζία καο εμ απνζηάζεσο, φπσο Evernote, Google
Docs, Pinterest, Messenger, Hangouts, θιπ. Αθνινπζνχλ ελδεηθηηθά screenshots.
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10.1.4 χεδιαςμόσ Ιςτοςελύδασ
Υξεζηκνπνηήζεθε ε δσξεάλ έθδνζε ηνπ WordPress θαη έγηλε παξακεηξνπνίεζε
ηνπ δσξεάλ ζέκαηνο Intergalactic 2 κε παξέκβαζε ζηνλ θψδηθα HTML ηεο ζειίδαο.
37
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Η ηζηνζειίδα καο βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζην url:
https://visitorchomenus.wordpress.com

Γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ comic ρξεζηκνπνηήζεθε ε δσξεάλ έθδνζε ηνπ Pixton.

45

10.1.5 ελύδα ςτο Facebook
https://www.facebook.com/Orchomenus-Experience-1243696815764446/
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10.1.6 Δημιουργύα βύντεο
Σν ζπγθεθξηκέλν βίληεν απνηειεί πξνσζεηηθφ ζπνη γηα ηνλ Οξρνκελφ θαη κπνξεί
λα δνζεί γηα δηαθεκηζηηθνχο ιφγνπο ηφζν ζηηο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο φζν θαη
ζηνλ ίδην ην ρψξν κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ νζνλψλ, αιιά θαη ζε πνηθίια κέζα
δηαθήκηζεο.
Σν βίληεν έγηλε κε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ Adobe Premiere θαη ζπγρξνλίζηεθε ε
κνπζηθή κε ηελ ελαιιαγή εηθφλσλ, κε αξθεηή ιεπηνκέξεηα. Γηαξθεί πεξίπνπ 1 ιεπηφ,
αλαξηήζεθε ζην YouTube σο public θαη είλαη δηαζέζηκν ζην παξαθάησ url:
https://www.youtube.com/watch?v=3ZGqWC23PUo
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10.2 Επιμϋρουσ αναλύςεισ SWOT
Η αλάιπζε ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ, θαζψο θαη ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ
απεηιψλ θξίλεηαη ρξήζηκν λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δχν επίπεδα. Πξσηίζησο ζε ηνπηθφ
επίπεδν, αλαιχνληαο ηνλ δήκν ηνπ Οξρνκελνχ θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ζηελ νπνία
βξίζθεηαη ε ηξηινγία. ε δεχηεξν ρξφλν, γίλεηαη αλάιπζε SWOT γηα ηηο ηδέεο
αμηνπνίεζεο ηνπ αξραηνινγηθνχ πάξθνπ, δειαδή ηελ πξφηαζε αμίαο ηνπ
εγρεηξήκαηνο.
ηφρνο ησλ δχν απηψλ αλαιχζεσλ είλαη ν εληνπηζκφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ
λα δηαθνξνπνηήζνπλ ην πάξθν απφ ηα άιια κλεκεία ηεο αξραηφηεηαο θαη λα
δεκηνπξγήζνπλ γηα απηφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. πλάκα, ζα πξνζδηνξηζηνχλ νη
παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ ηξνρνπέδε ηφζν ζηελ αλάδεημε απηνχ, φζν
θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ίδησλ ησλ ηδεψλ.
Ανάλςζη SWOT γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ Οπσομενού
ΓΤΝΑΣΑ ΗΜΔΙΑ

ΑΓΤΝΑΣΑ ΗΜΔΙΑ

 Η ζέζε ηνπ Γήκνπ ζηνλ Άμνλα ΑζήλαΚάζηξν-Παξλαζζφο
 Σν θαιφ δίθηπν ζπγθνηλσληψλ κέζσ Οδηθψλ
Αμφλσλ θαη ηδεξνδξφκνπ


Η κηθξή επσλπκία θαη αλαγλσξηζηκφηεηα
ηνπ Γήκνπ ζε ζρέζε κε ηελ Βνησηία, ηελ ηεξεά
Διιάδα θαη ηελ Υψξα


Έιιεηςε εγθαηαζηάζεσλ

 Η γε εμαηξεηηθψλ δπλαηνηήησλ, γηα γεσξγηθή
θαη θηελνηξνθηθή παξαγσγή ηελ νπνία κπνξεί λα
δηαζέζεη άκεζα ζε κηα αγνξά 5.000.000 αλζξψπσλ.


Η έιιεηςε ππνδνκψλ θαη κνλάδσλ
παξνρήο ππεξεζηψλ ηξηηνγελνχο ηνκέα, γηα ηνλ
δηεξρφκελν ηνπξηζκφ ζε νξγαλσκέλε βάζε

 Οη πινχζηνη πφξνη γηα δξαζηεξηφηεηεο
Βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη Αγξνηνπξηζκνχ


Ο ραξαθηεξηζκφο σο γεο πςειήο
παξαγσγηθφηεηαο δσλψλ πεξί ηνλ άμνλα ΚάζηξνΟξρνκελφο-Ληβαδεηά, κε απνηέιεζκα ηελ
αδπλακία δεκηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ παξνρήο



Οη ζεκαληηθέο Γεκνηηθέο Δθηάζεηο
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Οη πινχζηνη πνιηηηζηηθνί πφξνη

ππεξεζηψλ

 Η ιεηηνπξγία Κέληξνπ Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη
ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο
 Σν ζεκαληηθφ αηνιηθφ θαη ελεξγεηαθφ
δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο


Η έιιεηςε Τπνδνκψλ γηα ηνπο
Πνιηηηζηηθνχο Πφξνπο θαη Αζιεηηθψλ
Δγθαηαζηάζεσλ


ΔΤΚΑΙΡΙΔ

Η ειιηπήο ζηειέρσζε ηνπ Γήκνπ

ΑΠΔΙΛΔ

 Η αμηνπνίεζε ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο θαη ηεο
έθηαζεο ηνπ Γήκνπ.


Η κηθξή απφζηαζε ηεο πφιεο απφ ηελ
Ληβαδεηά.

 Ο κεγάινο φγθνο δηεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ γηα
ηνλ Παξλαζζφ κε 12κελε δηάξθεηα


Η αλαπηπμηαθή ηάζε πνπ είλαη κηθξφηεξε,
φζνλ αθνξά ηα Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία

 Η δηακνξθνχκελε απμεηηθή ηάζε γηα
αγξνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.


Η αληαγσληζηηθή δξάζε θνληηλψλ Γήκσλ
φπσο Αιίαξηνο, Υαηξψλεηα αιιά θαη Ακθίθιεηα
ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Παξλαζζνχ
θαη ηνλ Αγξνηνπξηζκφ

 Η εγγχηεηα ηνπ Γήκνπ ζηελ επξχηεξε Αηηηθή
(πιεζπζκηαθά ην 50% ηεο ρψξαο) φζνλ αθνξά ηελ
δηάζεζε ηεο
 Η κηθξή απφζηαζε ηεο πφιεο απφ ηελ
Ληβαδεηά


Η ζηαδηαθή κέρξη ζήκεξα κείσζε θαη
κεγάιε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ

Η πεξηνξηζκέλε εθηακίεπζε ησλ ΚΑΠ
ζηνπο Γήκνπο


Η ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε

Ανάλςζη SWOT ηων πποηεινόμενων ιδεών ανάπηςξηρ
ΓΤΝΑΣΑ ΗΜΔΙΑ

ΑΓΤΝΑΣΑ ΗΜΔΙΑ

 Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ επηζθεπηψλ πνπ
έρνπλ σο ζηφρν ηελ ηφλσζε θαη ελίζρπζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπο γλψζεσλ


Η κηθξή επσλπκία θαη αλαγλσξηζηκφηεηα
ηνπ Γήκνπ ζε ζρέζε κε ηελ Βνησηία, ηελ ηεξεά
Διιάδα θαη ηελ Υψξα

 πλδπαζκφο ηεο επίζθεςεο αξραηνινγηθνχ
ραξαθηήξα κε ηελ δπλαηφηεηα ςπραγσγίαο


Έιιεηςε ζήκαηνο ζηελ ζπγθεθξηκέλε
πεξηνρή πνπ δελ επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία ησλ
επηζθεπηψλ

 Δλεκέξσζε, κέζσ εηδηθψλ νζνλψλ, ησλ
επηζθεπηψλ αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
ππάξρεη μελαγφο



 Γπλαηφηεηα δνθηκήο θαη αγνξάο ηνπηθψλ
πξντφλησλ πνπ νη επηζθέπηεο δελ έρνπλ ηελ
επθαηξία λα εληνπίζνπλ ζε άιια ζεκεία ηεο ρψξαο
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Κφζηνο δηαθήκηζεο


Έιιεηςε ηερλνγλσζίαο γηα ηελ
δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία εθαξκνγψλ

Γπζθνιία ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο
κε ηα ζρνιεία

 Δλαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε παηρλίδηα
κέζσ εθαξκνγήο θαη ηαπηφρξνλεο απφθηεζεο
λέσλ γλψζεσλ
 Γεκηνπξγία ελφο λένπ ζρνιηθνχ
πξννξηζκνχ ηφζν γηα ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο φζν
θαη νιφθιεξεο ηεο ρψξαο
ΔΤΚΑΙΡΙΔ

ΑΠΔΙΛΔ

 Αλάδεημε ηφζν ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ
φζν θαη νιφθιεξεο ηεο ηνπηθήο πεξηνρήο



Η ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε

 Η δηακνξθνχκελε απμεηηθή ηάζε γηα
εθπαηδεπηηθφ ηνπξηζκφ.

10.3 Λογιςμικό "BUSINESS PLAN v.3.0."
Σν ινγηζκηθφ “Business Plan v.3.0” απνηειεί αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ
“Business Plan v.1” πνπ είρε αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», ζε ζπλεξγαζία ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ηνπ
Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σν ινγηζκηθφ έρεη ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα: (α) απνθηήζεη κηα ζθαηξηθή
εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ηδέαο, (β) λα ππνινγίζεη ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλάγθεο, (γ) λα ππνινγίζεη ηηο αλάγθεο γηα δαλεηζκφ, (δ) λα
αμηνινγήζεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο βησζηκφηεηα θαη (ε) λα εμεηάζεη δηάθνξα πηζαλά
κειινληηθά ζελάξηα.
Σν θχιιν ππνινγηζκνχ ηνπ Excel ζα απνζηαιεί ζε μερσξηζηφ αξρείν.
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