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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωματική μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 

προγράμματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων»  του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αντικείμενο της διπλωματικής είναι η 

δημιουργία ενός Business Plan συγκεκριμένου ιδιωτικού οργανισμού παροχής 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τον διακριτικό τίτλο 

«Ωρίωνας», στη περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, με σκοπό να εξεταστεί η 

βιωσιμότητά του και κατά πόσο μπορεί να αναπτυχθεί σε βάθος χρόνου. 

Θα γίνει αναλυτική περιγραφή της τωρινής κατάστασης της επιχείρησης, του οράματος 

και της αποστολής της καθώς και της εσωτερικής διάρθρωσης της. 

Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του κλάδου, στη δομή της 

αγοράς ,στις κοινωνικές τάσεις και θα γίνει ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος 

στο οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης και αν αυτό είναι διατηρήσιμο και 

εξελίξιμο. 

Εν συνεχεία θα παρουσιαστούν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της επιχείρησης 

καθώς και οι ευκαιρίες και οι απειλές που προκύπτουν από το εξωτερικό περιβάλλον, 

ανάλυση η οποία θα οδηγήσει στο καθορισμό τριών βασικών σημείων: 

τμηματοποίηση,  στοχοποίηση, τοποθέτηση αλλά και στα τέσσερα συστατικά του 

μίγματος μάρκετινγκ(τιμή, προϊόν/υπηρεσία, διανομή, προβολή). 

Σημαντική αναφορά θα γίνει στο νομικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο λειτουργεί ο 

οργανισμός, όπως και στο ανθρώπινο δυναμικό και τους συνεργάτες. 

Βασικός στόχος της επιχείρησης είναι η αύξηση των κερδών της σε βάθος πενταετίας 

και η εγκαθίδρυσή της ως μια από τις μεγαλύτερες φροντιστηριακές μονάδες της πόλης 

της Θεσσαλονίκης. 

Στο τελευταίο κομμάτι γίνεται παράθεση των βασικών οικονομικών καταστάσεων της 

επιχείρησης με σκοπό τον έλεγχο της βιωσιμότητάς της σε βάθος πενταετίας. 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού πλάνου αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη 

βελτίωση και τον έλεγχο απόδοσης της επιχείρησης. Παλαιότερα οι επιχειρήσεις 

λανθασμένα θεωρούσαν μη απαραίτητη τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Τα 

τελευταία χρόνια όμως κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ενός πλάνου για κάθε 

επιχείρηση. Σκοπός του είναι η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης της επιχείρησης 

και η ώθηση των διοικητικών στελεχών της προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις που θα 

οδηγήσουν στην αύξηση των κερδών και στη βελτίωση της θέσης της στην αγορά. 

Το επιχειρηματικό σχέδιο προτρέπει μια επιχείρηση να κοιτάζει μπροστά, να διαθέσει 

πόρους, να εστιάσει σε βασικά σημεία και να προετοιμαστεί για προβλήματα και 

ευκαιρίες. Πολλοί άνθρωποι σκέφτονται επιχειρηματικά σχέδια μόνο για την έναρξη 

μιας νέας επιχείρησης ή την υποβολή αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια. Ένα 

επιχειρηματικό πλάνο όμως είναι ζωτικής σημασίας και για τη λειτουργία μιας 

υπάρχουσας επιχείρησης, ανεξάρτητα από το αν αυτή χρειάζεται νέα δάνεια ή νέες 

επενδύσεις γιατί οι επιχειρήσεις χρειάζονται σχέδια για τη βελτιστοποίηση της θέσης 

τους.  

Στην παρούσα διπλωματική πραγματοποιείται η σύνταξη ενός επιχειρηματικού πλάνου 

στο τομέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα σε ένα φροντιστηριακό όμιλο. Ο 

κλάδος των φροντιστηρίων έχει γίνει πολύ ανταγωνιστικός, υπερβαίνοντας πολλές φορές 

ακόμα και τους κανόνες της αγοράς. Τα φροντιστήρια είναι πολλά σε αριθμό πλέον και 

αυτό από μόνο του σημαίνει ότι για να επιβιώσουν θα πρέπει να εφαρμόζουν συνεχώς 

ευέλικτες στρατηγικές και να ακολουθούν τις εξελίξεις. Εξετάζοντας όμως σε βάθος τον 

κλάδο αυτό μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι τα περισσότερα φροντιστήρια εφαρμόζουν 

στρατηγικές που θα φέρουν πρόσκαιρα αποτελέσματα. Δεν είναι στρατηγικές οι οποίες 

σε βάθος χρόνου θα καταστήσουν το οργανισμό που θα τις εφαρμόσει κύριο παίκτη της 

αγοράς, αλλά στρατηγικές που θα τον επαναφέρουν σε σύντομο χρονικό διάστημα στο 

σημείο όπου βρισκόταν πριν τις εφαρμόσει. Στην Ελλάδα όλοι θέλουν άμεσα 

αποτελέσματα. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι είναι και σωστό, διότι το άμεσο είναι πολλές 

φορές και πρόσκαιρο. 

Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα εργαλείο το όποιο με σωστή αξιοποίηση μπορεί να 

δώσει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σε μια επιχείρηση. Στην παρούσα διπλωματική 

παρουσιάζεται ένα σχέδιο για το πώς ένας εκπαιδευτικός οργανισμός μπορεί να 
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διαφοροποιηθεί στην αγορά στην οποία βρίσκεται με σκοπό να βάλει τους δικούς του 

κανόνες και να πετύχει τους στόχους τους οποίους έχει θέσει.  

Τέλος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το επιχειρηματικό σχέδιο είναι εκείνο που γεφυρώνει 

τις ιδέες και τα όνειρα του εκάστοτε επιχειρηματία με την πραγματικότητα των 

επιχειρήσεων. 
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

2.1 Τι είναι το επιχειρηματικό σχέδιο 

 Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα γραπτό κείμενο που περιγράφει τη φύση της 

επιχείρησης, τη στρατηγική πωλήσεων και μάρκετινγκ, το οικονομικό υπόβαθρο και 

περιέχει μια προβλεπόμενη κατάσταση κερδών και ζημιών. Είναι μια επαγγελματική 

παρουσίαση της ιδέας που έχει ένας επιχειρηματίας για την ίδρυση μιας εταιρείας. 

Αποτελεί μια λεπτομερή περιγραφή της γενικής επιχειρηματικής ιδέας μιας διοίκησης. 

Περιγράφει το οικονομικό περιβάλλον, τους στόχους που έχουν οριστεί και τον τρόπο 

επίτευξής τους. Χρησιμεύει επίσης ως εξάρτημα για την απόκτηση κεφαλαίου. Εάν 

υπολογιστεί και εφαρμοστεί με το σωστό τρόπο, το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να γίνει 

βασικός μοχλός για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

μιας εταιρείας. Ένα καλοστημένο επιχειρηματικό πλάνο είναι το επαγγελματικό εισιτήριο 

του επιχειρηματία - ιδιοκτήτη στον κόσμο των επιχειρήσεων. Το επιχειρησιακό σχέδιο 

δείχνει ότι έχουν διερευνηθεί διεξοδικά οι πολυάριθμες πτυχές της εγκατάστασης και στη 

συνέχεια της λειτουργίας της εταιρείας. Η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού 

σχεδίου δείχνει ότι διερευνήθηκε συστηματικά η επιχειρηματική ιδέα, έχουν ληφθεί 

αποφάσεις και υπάρχει ετοιμότητα για την υλοποίηση τους. Ένα μελετημένο 

επιχειρηματικό σχέδιο προοιωνίζει το μέλλον της επιχείρησής, καθώς εμπεριέχει το 

σκοπό και τον τρόπο επίτευξής του. 

2.2  Σημασία  κατάρτισης ενός επιχειρηματικού σχεδίου 

 Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει σε όλες τις δραστηριότητες κερδοσκοπικού και μη 

χαρακτήρα. Σχεδιάζοντας ένα τέτοιο  πλάνο ο επιχειρηματίας: 

 Εκτιμά την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησής του 

 Ορίζει το όραμα, την αποστολή και τις αξίες 

 Αναπτύσσει στρατηγικές 

 Κάνει οικονομικές προβλέψεις 

 Εκτιμάει την αξία της επιχείρησης και την απόδοση της επένδυσης 

 Γνωρίζει αν και τι είδους χρηματοδότηση χρειάζεται 

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι απαραίτητο για διάφορους λόγους. Οι κυριότεροι είναι 

οι εξής: 

 Δημιουργία νέας επιχείρησης 

 Εύρεση επιχειρηματικού εταίρου 

 Χρηματοδότηση και κρατικές επιχορηγήσεις 
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 Καλύτερη γνώση και διαχείριση υπάρχουσας επιχείρησης 

 Σύγκριση πραγματικής απόδοσης σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό 

2.3  Σκοπός επιχειρηματικού σχεδίου 

Σκοπός ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι να προσδιορίσει, να περιγράψει και να 

αναλύσει μια επιχειρηματική ευκαιρία ή και μια επιχείρηση που βρίσκεται ήδη σε 

εξέλιξη, εξετάζοντας την τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα. Επιπλέον, θα πρέπει να 

χρησιμεύει ως επαγγελματική κάρτα για την εισαγωγή της επιχείρησης σε φορείς όπως 

τράπεζες, επενδυτές, θεσμικά όργανα ή οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο φορέα σε 

περίπτωση αναζήτησης συνεργασιών ή οικονομικής υποστήριξης. Η λειτουργία του είναι 

διπλή. Αποτελεί: 

 Εργαλείο διαχείρισης 

 Εργαλείο σχεδιασμού 

Επίσης, σκοπός του είναι να ενισχύσει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 

επιχείρησης ακολουθώντας τα αποτελέσματα και αναλύοντας τους δείκτες διαχείρισης, 

να προσδιορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και να 

αναλύσει τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας και τους κινδύνους μιας επιχείρησης. 

2.4 Η εσωτερική δομή ενός επιχειρηματικού σχεδίου  

Η εσωτερική δομή ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι η εξής: 

 Καθορισμός επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

 Καθορισμός της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης 

 Καθορισμός της εξωτερικής αγοράς, του ανταγωνισμού και της τοποθέτησης της 

επιχείρησης στην αγορά 

  Καθορισμός βασικών στόχων 

  Εντοπισμός των κινδύνων και των ευκαιριών 

 Ανάπτυξη στρατηγικών για τον περιορισμό των κινδύνων και την εκμετάλλευση 

των ευκαιριών  

 Χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας. 
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3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ( Φροντιστήρια Ωρίωνας) 

3.1 Το όραμα και η αποστολή της εταιρίας 

Το όραμα του οργανισμού είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εκπαίδευσης 

κυρίως στους μαθητές των τάξεων του λυκείου. Τα φροντιστήρια Ωρίωνας 

ακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης έχουν ως  στόχο πλέον να 

επανέλθουν στην κορυφή, να κάνουν την υπέρβαση και να αποτελέσουν έναν οργανισμό, 

ο οποίος χρησιμοποιώντας στο έπακρο την τεχνολογία και τη γνώση να βοηθήσει τα νέα 

παιδιά να πετύχουν τους στόχους τους σε ένα άρτιο περιβάλλον που όμοιό του δε θα έχει 

υπάρξει όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα.  

Η αποστολή της επιχείρησης είναι να δημιουργήσει ένα κλίμα ικανοποίησης για τους 

ανθρώπους που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες της, παρέχοντας σε αυτούς ένα ιδανικό 

περιβάλλον στο οποίο θα μεταλαμπαδεύεται η γνώση. Τα φροντιστήρια Ωρίωνας 

θέλησαν από την ίδρυση τους να είναι πρωτοπόροι στο είδος της εκπαίδευσης που 

παρέχουν, ακολουθώντας και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Προσπάθησαν και προσπαθούν 

να προσφέρουν την παιδεία στην καλύτερη μορφή της. Στην αποστολή της επιχείρησης 

εντάσσεται και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν οι μαθητές σε συνδυασμό με τις 

παροχές που τους παρέχονται. Όλα αυτά αποτελούν τον κρίκο που ενώνει τις 

προσπάθειες του οργανισμού με την επιτυχία. Τέλος,  στην αποστολή του οργανισμού 

συμπεριλαμβάνεται και  η δικαίωση όλων αυτών που εμπιστεύτηκαν τις υπηρεσίες του. 

3.2 Ιστορικό της επιχείρησης 

Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Ωρίωνας ιδρύθηκαν το καλοκαίρι του 1989 στη 

Θεσσαλονίκη έχοντας ως σκοπό την προετοιμασία μαθητών για εισαγωγή στα ανώτερα 

και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Στο παρελθόν ο οργανισμός κατάφερε 

να φτάσει αισίως τα τέσσερα παραρτήματα σε όλη την Θεσσαλονίκη, αποτελώντας 

πρώτη επιλογή για κάθε νέο ο οποίος επιζητούσε την εισαγωγή του στη τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Σημαντικοί παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την επιτυχία ήταν η εμπειρία 

των καθηγητών των φροντιστηρίων και το καλό κλίμα που υπήρχε στο εσωτερικό του. 

Επίσης στην καθιέρωση του ομίλου συνέβαλαν και οι πρωτοποριακές κινήσεις για την 

εποχή εκείνη στο τομέα του μάρκετινγκ και της διαφήμισης. Όλα αυτά είχαν σαν 

αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση των εσόδων της. Από το 2009 και μετά τα παραρτήματα 

μειώθηκαν σε δυο. Σε αυτό συνέβαλλαν κυρίως η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην 

οποία περιήλθε η χώρα καθώς και ο  μεγάλος ανταγωνισμός στο τομέα της εκπαίδευσης 
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τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη στιγμή τα φροντιστήρια Ωρίωνας έχουν δύο παραρτήματα 

στην περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης (Εύοσμο και Πολίχνη). 

3.3 Στόχοι της επιχείρησης 

Οι στόχοι της επιχείρησης είναι οι εξής: 

1. Η καθιέρωση του φροντιστηρίου ως ενός από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς στην Ελλάδα. 

2. Η διατήρηση της υψηλής ποιότητας και των προσιτών τιμών των διδάκτρων. 

3. Η συμβολή στην νοοτροπία του μαθητή και του γονέα για το πώς πρέπει να είναι 

πραγματικά η εκπαίδευση και ποια μορφή εκπαίδευσης έχει τα μεγαλύτερα 

αποτελέσματα. 

4. Η αύξηση των παραρτημάτων σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης. 

5. Η παροχή όσο το δυνατόν πιο εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών. 

6. Η αύξηση εγγραφών μέσω προσέλκυσης νέων αλλά και διατήρησης των 

υπαρχόντων μαθητών. 

7. Η συνεχής αξιολόγηση της διδακτέας ύλης και των εκπαιδευτικών εργαλείων και 

εμπειριών. 

8. Η ενίσχυση της δημόσιας εικόνας των φροντιστηρίων. 

9. Η παροχή καλοδιατηρημένων και σύγχρονων εγκαταστάσεων. 

10. Η αναβάθμιση της τεχνολογίας. 

11. Η προώθηση της κουλτούρας του οργανισμού, μιας κουλτούρας μάθησης, 

σεβασμού, υπευθυνότητας, ευθύνης, δημιουργικότητας, ενθουσιασμού και 

συνεχούς βελτίωσης. 

12. Η διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας του οργανισμού. 
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

4.1  Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Τα φροντιστήρια  Ωρίωνας αποτελούν ένα εκπαιδευτικό οργανισμό δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, ο οποίος δέχεται μαθητές όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου 

(Γενικού και ΕΠΑΛ). Σκοπός του είναι να προετοιμάσει τους μαθητές για το σχολείο 

αλλά κυρίως να τους προσφέρει όλα τα εφόδια έτσι ώστε στην τελευταία τάξη του 

λυκείου να είναι σε θέση να πάρουν μέρος στη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων 

όσο το δυνατό καλύτερα προετοιμασμένοι.  Συγκεκριμένα οι τάξεις που λειτουργούν 

είναι: 

 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 Β ΛΥΚΕΙΟΥ 

 Α ΛΥΚΕΙΟΥ 

 Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Στις τάξεις του γυμνασίου τα μαθήματα τα οποία έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει 

ένας μαθητής είναι μαθηματικά, φυσική, έκθεση, χημεία και αρχαία. Κάθε μάθημα 

διαρκεί δύο ώρες εβδομαδιαίως. Η κάθε ώρα διαρκεί 40 λεπτά. Σε αυτές τις τάξεις στόχος 

των μαθημάτων είναι η επίλυση των αποριών των μαθητών, η εξάσκηση τους και η όσο 

το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία τους για τις απαιτήσεις του σχολείου. 

Α ΛΥΚΕΙΟΥ 

Τα μαθήματα τις Α λυκείου ξεκινούν την πρώτη βδομάδα του Σεπτέμβρη και συνεχίζουν 

χωρίς διακοπή μέχρι τον επόμενο Ιούνιο κατά τον οποίο οι μαθητές δίνουν τις 

ενδοσχολικές τους εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων γίνονται επαναληπτικά 

μαθήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα εξέτασης του κάθε μαθητή. Τα μαθήματα τα οποία 

διδάσκονται είναι τα εξής: 
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Μαθήματα Ώρες εβδομαδιαίως 

Νεοελληνική 

Γλώσσα 

2 

Άλγεβρα 2 

Φυσική 2 

Χημεία 2 

Γεωμετρία 2 

Αρχαία 2 

Σύνολο 12 

 

Β ΛΥΚΕΙΟΥ 

Εδώ οι μαθητές χωρίζονται σε κατευθύνσεις σύμφωνα με την κλίση την οποία έχουν 

καθώς και την επαγγελματική πορεία την οποία θέλουν να ακολουθήσουν. Οι 

κατευθύνσεις αυτές είναι οι εξής: 

 Ανθρωπιστικές επιστήμες 

 Θετικές επιστήμες 

Τα μαθήματα τις Β λυκείου ξεκινούν και αυτά την πρώτη βδομάδα του Σεπτέμβρη και 

συνεχίζονται χωρίς διακοπή μέχρι τον επόμενο Ιούνιο που οι μαθητές δίνουν τις 

ενδοσχολικές τους εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων γίνονται επαναληπτικά 

μαθήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα εξέτασης του κάθε μαθητή στο σχολείο του.  

Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων μαθήματα 

προετοιμασίας για τη Γ λυκείου, τα οποία έχουν διάρκεια μέχρι το τέλος της σχολικής 

χρονιάς. Τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνουν γενική επανάληψη της αντίστοιχης 

κατεύθυνσης που επιλέγουν οι μαθητές καθώς και εισαγωγή στην ύλη της Γ λυκείου. Τα 

μαθήματα που διδάσκονται (ανάλογα με την κατεύθυνση) και οι ώρες διδασκαλίας αυτών 

καταγράφονται παρακάτω. 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Ανθρωπιστικές επιστήμες  

Νεοελληνική Γλώσσα 2 

Αρχαία: Γνωστό - Άγνωστο 5 

Λατινικά 2 

Άλγεβρα γενικής παιδείας 2 

Θετικές επιστήμες  

Νεοελληνική Γλώσσα 2 

Μαθηματικά θετικών σπουδών 2 

Φυσική θετικών σπουδών 3 

Χημεία γενικής παιδείας 2 

Άλγεβρα γενικής παιδείας 2 

Φυσική γενικής παιδείας 2 

Μαθήματα προετοιμασίας  

Μαθηματικά προετοιμασίας 2 

Φυσική προετοιμασίας 1 

Αρχαία προετοιμασίας 2 

 

ΓΛΥΚΕΙΟΥ 

Οι μαθητές που τελειώνουν τη Β λυκείου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα 

πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την ομαλή εισαγωγή τους στη νέα χρονιά. Το 

πρόγραμμα αυτό που ονομάζεται καλοκαιρινό σχολείο ξεκινάει στα μέσα Ιουνίου και 

διαρκεί τέσσερις εβδομάδες. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει διαγνωστικά τεστ, 

επαναλήψεις και την ύλη της  Γ λυκείου. Στη Γ λυκείου προστίθεται μια επιπλέον 

κατεύθυνση, αυτή των Επιστημών οικονομίας – πληροφορικής. 
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Τα μαθήματα ξαναρχίζουν μετά τις 15 Αυγούστου και διαρκούν μέχρι την έναρξη των 

πανελλαδικών εξετάσεων. Τα μαθήματα που διδάσκονται (ανάλογα με την κατεύθυνση) 

και οι ώρες διδασκαλίας αυτών είναι τα εξής: 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Ανθρωπιστικές επιστήμες  

Νεοελληνική Γλώσσα 2 

Αρχαία: Γνωστό - Άγνωστο 5 

Λατινικά 3 

Μαθηματικά γενικής παιδείας 2 

Βιολογία γενικής παιδείας 2 

Ιστορία ανθρωπιστικών σπουδών 2 

Θετικές επιστήμες  

Νεοελληνική Γλώσσα 2 

Μαθηματικά θετικών σπουδών 5 

Φυσική θετικών σπουδών 4 

Χημεία θετικών σπουδών 3 

Βιολογία θετικών σπουδών 3 

Ιστορία γενικής παιδείας 2 

Επιστήμες Οικονομίας - Πληροφορικής  

Νεοελληνική Γλώσσα 2 

Μαθηματικά οικονομικών σπουδών 5 

Ανάπτυξη εφαρμογών 2 

Αρχές οικονομικής θεωρίας 3 

Βιολογία γενικής παιδείας 2 
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Ιστορία γενικής παιδείας 2 

 

Εκδόσεις 

Τα φροντιστήρια Ωρίωνας έχουν δημιουργήσει, τα τελευταία 20 χρόνια τις δικές τους 

εκδόσεις. Για όλα τα μαθήματα που παρακολουθεί ένας μαθητής λαμβάνει και το 

αντίστοιχα βιβλία-βοηθήματα, τα οποίο επιμελούνται οι καθηγητές των φροντιστηρίων. 

Τα βοηθήματα αυτά παρέχονται δωρεάν και αποτελούν συμπληρωματικό υλικό, το οποίο 

έχει ως σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών. 

Εξεταστικό σύστημα στον Ωρίωνα 

Στα φροντιστήρια Ωρίωνας υπάρχουν τρεις εξεταστικοί περίοδοι, οι οποίες αποτελούν 

προσομοιώσεις πανελλαδικών εξετάσεων.  

 Η πρώτη γίνεται προς τα τέλη Οκτώβρη με αρχές Νοέμβρη και οι μαθητές 

διαγωνίζονται στο 1/3 της ύλης. 

 Η δεύτερη λαμβάνει χώρα την περίοδο των Χριστουγεννιάτικων διακοπών και οι 

μαθητές διαγωνίζονται στο 1/2 της ύλης. 

 Η τρίτη πραγματοποιείται την περίοδο των διακοπών του Πάσχα και οι μαθητές 

διαγωνίζονται σε όλη την ύλη. 

Επίσης, από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Απρίλιο οι μαθητές των φροντιστηρίων 

διαγωνίζονται σε ένα τεστ ανά μήνα σε κάθε μάθημα. Δίνεται η δυνατότητα σε 

κάθε μαθητή να δώσει το τεστ με δύο τρόπους, είτε ηλεκτρονικά μέσω του e-

learning των φροντιστηρίων, είτε έντυπα στο χώρο των φροντιστηρίων. 

Τέλος, κάθε μήνα δίνεται από μια εργασία σε κάθε μαθητή την οποία παραδίδει 

με έναν από τους παραπάνω τρόπους. 

Το e-learning των φροντιστηρίων 

Τα φροντιστήρια διαθέτουν μια διαδικτυακή πλατφόρμα (e-learning) στην οποία 

συνδέονται οι μαθητές μέσω της ιστοσελίδας www.orionas.edu.gr. Κάθε μαθητής 

διαθέτει προσωπικούς κωδικούς με τους οποίους μπορεί να περιηγηθεί στην πλατφόρμα 

και να έχει πρόσβαση στα εξής: 

 Βαθμολογίες 

 Εκπαιδευτικό υλικό 

http://www.orionas.edu.gr/
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 Εργασίες 

 Τεστ-Διαγωνίσματα 

 Απουσίες 

 Μηνύματα 

 Και πολλές άλλες επιλογές 

Σεμινάρια στον Ωρίωνα 

Στα φροντιστήρια πραγματοποιούνται κάθε χρόνο σεμινάρια διαχείρισης χρόνου και 

επαγγελματικού προσανατολισμού από ειδικευμένους επαγγελματίες, που αποτελούν 

συνεργάτες των φροντιστηρίων. 

4.2 Ιδιοκτησία - Μέτοχοι 

Τα φροντιστήρια Ωρίωνας αποτελούνται από δύο βασικούς μετόχους, τον Ατρείδη 

Γεώργιο, ο οποίος είναι και ο γενικός διευθυντής και από τον Ατρείδη Βασίλη. 

Αποτελούν ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα τον δήμο του Παύλου Μελά. Η επωνυμία της 

εταιρίας ορίστηκε ως ΑΤΡΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ωρίωνας. Η συμμετοχή καθενός εκ των μετόχων καθορίζεται σε 

ποσοστό 50%. Νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρείας έχει οριστεί ο 

Ατρείδης Γεώργιος. 

4.3 Ανθρώπινο δυναμικό 

Όπως έχει γραφτεί παραπάνω τα φροντιστήρια Ωρίωνας αποτελούν μια οικογενειακή 

επιχείρηση, πράγμα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τα μέλη αυτής να αναλαμβάνουν τις 

περισσότερες ευθύνες – πόστα της εταιρείας σε επιχειρηματικό επίπεδο.  

Γενικός διευθυντής και υπεύθυνος προγράμματος σπουδών είναι ο ιδρυτής τη εταιρείας 

Ατρείδης Γεώργιος. Οι αρμοδιότητες του είναι η διεύθυνση και η λειτουργία της 

εταιρείας. Είναι αυτός ο οποίος καλείται να πάρει τις τελικές αποφάσεις ενώ παράλληλα 

διδάσκει το μάθημα της Φυσικής στις τάξεις Β και Γ λυκείου του φροντιστηρίου.  

Σύντομο βιογραφικό Ατρείδη Γιώργου 

 Διδακτορικό στον τομέα της Πυρηνικής Φυσικής 

 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Υπολογιστική Φυσική 

 Συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων 

 Σχεδίαση ιστοσελίδων και παραγωγή cd-rom 
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 Δημοσιεύσεις, συνέδρια 

 Άριστη γνώση του Microsoft office 

 Άριστη γνώση Αγγλικών 

Υπεύθυνος Μάρκετινγκ, δημοσίων σχέσεων, διαφήμισης είναι ο Ατρείδης Βασίλης, 

επίσης μέτοχος, ο οποίος ασχολείται με την προβολή των φροντιστηρίων. Είναι και αυτός 

καθηγητής φυσικής και διδάσκει στα τμήματα του γυμνασίου και της Α λυκείου. Ποιο 

συγκεκριμένα οι υποχρεώσεις του αφορούν την προσέλκυση νέων πελατών, τη 

διατήρηση των υπαρχόντων καθώς και την προβολή του Brand της εταιρείας με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Σύντομο Βιογραφικό Ατρείδη Βασίλη 

 Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ 

 Μεταπτυχιακό στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 

 Πολύ καλή γνώση του Microsoft Office 

 Καλή γνώση Αγγλικών 

Οι δυο τους έχουν αναλάβει από κοινού την διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού της 

εταιρείας. 

Γραμματειακή υποστήριξη 

Στο παράρτημα του Ευόσμου τη θέση της γραμματέως καλύπτει η Μπουλγούρα 

Φωτεινή, η οποία συνεργάζεται με τα φροντιστήρια από το 1994 μέχρι και σήμερα. Οι 

σπουδές της αφορούν τη διοίκηση επιχειρήσεων και πέρα από τις  αρμοδιότητες της ως 

γραμματέας ασχολείται και με τα λογιστικά της εταιρείας.  

Στο παράρτημα της Πολίχνης αντίστοιχη θέση κατέχει η Μαριάννα Παπασπύρου, η 

οποία είναι 31 ετών και βρίσκεται στη εταιρεία από το 2015. Είναι πτυχιούχος του 

τμήματος Γεωλογίας και κάτοχος δυο μεταπτυχιακών διπλωμάτων.  

Και οι δύο γραμματείς έχουν πολύ καλή γνώση του Microsoft office και της Αγγλικής 

γλώσσας.  

Οι δυο τους είναι υπεύθυνες για την ομαλή ροή των μαθημάτων καθημερινά. Βρίσκονται 

σε άμεση συνεργασία με τους καθηγητές και πολλές φορές αποτελούν τον ενδιάμεσο 

κρίκο καθηγητών και διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητές τους είναι οι εξής: 
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 Επικοινωνία με γονείς και μαθητές 

 Καλή σχέση με μαθητές και γονείς 

 Ενημέρωση της διοίκησης για τους καθηγητές 

 Εργασίες που έχουν να κάνουν με προγράμματα του Microsoft office 

 Βοηθητική υποστήριξη στους καθηγητές 

 Συγκέντρωση διδάκτρων 

 Καταγραφή, παρακολούθηση και ενημέρωση διοίκησης 

Σημαντικό κομμάτι της εταιρείας αποτελούν και οι καθηγητές των φροντιστηρίων, των 

οποίων τα χαρακτηριστικά παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα και αφορούν την μέχρι 

τώρα πορεία τους.  

Καθηγητής Χαρακτηριστικά 

Φιλόλογος 1  Κοινωνικός 

 Πρόθυμος 

Χημικός  On time σε ότι του 

ζητήθηκε 

 Πρόθυμος 

 Τυπικός 

Οικονομολόγος 1  Τυπικός 

 Αυστηρός στο 

μάθημα 

 On time σε ότι του 

ζητήθηκε 

Φιλόλογος 2  On time σε ότι του 

ζητήθηκε 

 Πρόθυμος 

 Επαγγελματίας 

 Συνεργάσιμος 

Βιολόγος  On time σε ότι του 

ζητήθηκε 

 Πρόθυμος 

 Προσιτός στα 

παιδιά 
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Μαθηματικός 1  Πρόθυμος 

 Συνεργάσιμος 

 Καλή γνώση 

αντικειμένου 

Προγραμματιστής 1  Ευχάριστος 

 On time σε ότι του 

ζητήθηκε 

 Καλή γνώση 

αντικειμένου 

Οικονομολόγος 2  On time σε ότι του 

ζητήθηκε 

 Τυπικός 

 

Μαθηματικός 2  On time σε ότι του 

ζητήθηκε 

 Πρόθυμος 

 Προσιτός στα 

παιδιά 

Μαθηματικός 3  Επαγγελματίας 

 Συνεργάσιμος 

 Τυπικός 

 On time σε ότι του 

ζητήθηκε 

 Προσιτός στα 

παιδιά 

Φιλόλογος 3  Επαγγελματίας 

 Συνεργάσιμος 

 Τυπικός 

 On time σε ότι του 

ζητήθηκε 

 Προσιτός στα 

παιδιά 
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Πολιτική πρόσληψης και εκπαίδευσης προσωπικού  

Τα τελευταία χρόνια η διαδικασία προσέλκυσης των εργαζομένων λάμβανε χώρα ως 

εξής. Η διοίκηση εξέταζε τα βιογραφικά που λάμβανε και προχωρούσε στην 

πραγματοποίηση συνεντεύξεων. Πλέον ο οργανισμός καλύπτει τις ανάγκες του σε 

ανθρώπινο δυναμικό είτε από συστάσεις των εργαζομένων είτε από διαδικτυακές 

εταιρείες. Παρότι το ανθρώπινο εργασιακό δυναμικό των φροντιστηρίων είναι υψηλού 

επιπέδου, θα χρειαστεί στο μέλλον σίγουρα κάποιες προσθήκες. Σκοπός της εταιρείας 

είναι να προσελκύσει έναν αριθμό νεαρών καθηγητών στους οποίους θα εμφυσήσει την 

κουλτούρα του οργανισμού και θα τους εκπαιδεύσει για να καλύψουν τις ανάγκες του 

και να αποτελέσουν τη βάση του ανθρώπινου δυναμικού για τα επόμενα χρόνια. 

Σε κάθε νέο καθηγητή: 

 Γίνεται παρουσίαση του οργανισμού  

 Δίνεται εγχειρίδιο με τους κανόνες και τις υποχρεώσεις 

Στην εκπαίδευση των καθηγητών έγκειται: 

 Παρακολούθηση σεμιναρίων διαχείρισης ηλεκτρονικής πλατφόρμας(e-learning) 

 Παρακολούθηση σεμιναρίων διαχείρισης μαθητών 

 Παρακολούθηση σεμιναρίων διαχείρισης της διδακτέας ύλης 

Στην εκπαίδευση γραμματέων έγκειται: 

 Παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικών με την επικοινωνία και τις δημόσιες 

σχέσεις 

 Παρακολούθηση προγραμμάτων αντιμετώπισης καταστάσεων κινδύνου 

Σε περίπτωση που προσληφθεί νέα γραμματέας αυτή εκπαιδεύεται πάνω στη δουλειά 

δίπλα σε μια από τις υπάρχουσες γραμματείς. 

Αλλαγές στο υπάρχον υλικό κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς δεν γίνονται εύκολα, 

μόνο σε περίπτωση που οι κανόνες του οργανισμού παραβιαστούν κατ’ εξακολούθηση 

από κάποιον εργαζόμενο. 

Οι καθηγητές μαζί με την σύμβαση που υπογράφουν στη αρχή της χρονιάς, υπογράφουν 

και ένα καταστατικό το οποίο περιέχει γραπτώς τις υποχρεώσεις τους για το έτος που θα 

ακολουθήσει. Αυτό το καταστατικό το κρατάνε και οι δυο πλευρές. 
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Πολιτική ανταμοιβών και κινήτρων 

Τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες της εταιρείας για παροχή κινήτρων στους 

εργαζομένους είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη δημιουργία ενός κοινού οράματος το 

οποίο προϋποθέτει την ύπαρξη καλών συνθηκών απασχόλησης και τη δημιουργία 

προοπτικών ανάπτυξης. Ωστόσο και η ύπαρξη - παροχή συγκεκριμένων κινήτρων δε 

βοηθά στο να δώσουν οι εργαζόμενοι το κάτι παραπάνω για τον οργανισμό. Παρόλο το 

κλίμα εμπιστοσύνης και κατανόησης οι εργαζόμενοι έδειχναν πολλές φορές να μην 

καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι να δίνουν το κάτι παραπάνω στο κομμάτι της 

εργασίας τους. Η διοίκηση κατάλαβε ότι θα πρέπει να επικοινωνήσει με άλλους τρόπους 

για να προκαλέσει την αφοσίωσή τους. Εφάρμοσε λοιπόν την εξής πολιτική όσο αναφορά 

τα κίνητρα. 

 Μέσω της αξιολόγησης που εφαρμόζει δίνει στους εργαζόμενους δωροεπιταγές 

από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις 

 Μπόνους μετρητών στο τέλος κάθε έτους (μετά από αξιολόγηση) 

 Σε περίπτωση εγγραφής μαθητή συστημένου από τον εργαζόμενο, δίνεται στον 

ίδιο το 5% των διδάκτρων που θα καταβάλει ο μαθητής. 

 Κάλυψη του 30% διδάκτρων μεταπτυχιακού προγράμματος σχετικό με το 

αντικείμενο του καθηγητή. 

Οργανόγραμμα 
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Μελλοντικό Οργανόγραμμα 

 

 

Μελλοντικά θα χρειαστεί να στελεχωθεί ο οργανισμός με επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό. 

Τα φροντιστήρια έχουν ανάγκη από έναν έμπειρο μαθηματικό ο οποίος θα αναλάβει να 

είναι υπεύθυνος των καθηγητών των θετικών σπουδών και από έναν έμπειρο φιλόλογο ο 

οποίος θα είναι υπεύθυνος των καθηγητών των θεωρητικών σπουδών. Οι δυο τους θα 

πρέπει να: 

 Οργανώνουν τους υφισταμένους τους ως προς τη μέθοδο και τον τρόπο 

διδασκαλίας 

 Να αξιολογούν την απόδοση των υφισταμένων τους 

 Να ελέγχουν και να κρατούν σε εγρήγορση τους υφισταμένους τους 

 Να εκπαιδεύουν νέο προσωπικό 

 Να ενημερώνουν τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους 

 Να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μαθητές και γονείς 

Οι προσθήκες αυτές είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν τη δεδομένη χρονική στιγμή, 

κυρίως λόγω της έλλειψης κεφαλαίου. Μέχρις ότου λοιπόν αυτό καταστεί εφικτό μπορεί 

να δοκιμαστεί η κάλυψη των θέσεων αυτών εκ των έσω. Η διοίκηση αφού επιλέξει τους 

πιο ικανούς από τους υπαλλήλους που είναι χρόνια στην επιχείρηση μπορεί να τους 

χρησιμοποιήσει για να διοχετεύσει και στους υπολοίπους τις καινούργιες μεθόδους και 

το καινούργιο τρόπο λειτουργείας που έχει σκοπό να εφαρμόσει ο οργανισμός στο 

μέλλον.  
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Αξιολόγηση καθηγητών 

Μέχρι σήμερα η αξιολόγηση των καθηγητών γίνεται από τον διευθυντή του οργανισμού. 

Αυτός εξετάζει την ετήσια πορεία του κάθε καθηγητή μέσα από τις πληροφορίες που 

συλλέγει από τις γραμματείς αλλά και  ελέγχοντας ο ίδιος κατά πόσο αντεπεξήλθε σε 

αυτά που του ζητήθηκαν, με αποτέλεσμα να κληθεί  να πάρει αποφάσεις στο τέλος του 

έτους ή και κατά τη διάρκεια του εφόσον χρειαστεί. 

Από το 2017 όμως εφαρμόζεται ένα πιο συγκεκριμένο πρόγραμμα αξιολόγησης σύμφωνα 

με το οποίο οι γραμματείς συμπληρώνουν και παραδίδουν στη διοίκηση ένα 

ερωτηματολόγιο με κλίμακα από το 1 μέχρι το 5 στο οποίο καταγράφεται η συνεργασία 

τους με τους καθηγητές. Επίσης, με την έναρξη του έτους δίνεται στους καθηγητές ένα 

εγχειρίδιο το οποίο περιέχει τους κανόνες και τις υποχρεώσεις τους κατά τα διάρκεια της 

χρονιάς. Αυτό το έντυπο λαμβάνεται υπόψην της διοίκησης για την τελική αξιολόγηση. 

Πολλοί ανταγωνιστές δίνουν ερωτηματολόγια αξιολόγησης των καθηγητών και στους 

μαθητές. Η μέθοδος αυτή απορρίφθηκε από τη διοίκηση λόγω του νεαρού της ηλικίας 

των ερωτηθέντων, καθώς και της πιθανούς δυσαρέσκειας των καθηγητών, οι οποίοι 

πιθανόν να θεωρούσαν μια τέτοια κίνηση υποτιμητική από την πλευρά της διοίκησης. 

 Τέλος, αφού εκτιμηθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κάθε εργαζομένου, 

πραγματοποιούνται με τον ίδιο οι κατάλληλες συζητήσεις για την βελτίωση της 

απόδοσης του. 
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

5.1 Ανάλυση έμμεσου εξωτερικού περιβάλλοντος(PEST) 

Κάθε επιχειρηματική μονάδα λειτουργεί μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο ασκεί 

συνεχείς, μεταβαλλόμενες και καθοριστικές επιδράσεις. Κυρίως στη σημερινή εποχή 

όπου η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει ένα κλίμα αβεβαιότητας και ανησυχίας στην 

εγχώρια αγορά, οι μεταβολές είναι συνεχόμενες και περίπλοκες. 

Το έμμεσο εξωτερικό περιβάλλον εξαρτάται από πολιτικούς, οικονομικούς, 

τεχνολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Δύο χαρακτηριστικά του έμμεσου 

εξωτερικού περιβάλλοντος είναι ότι: 

 Αλλάζει συνεχώς 

 Οι δυναμικές του δεν ελέγχονται και δεν επηρεάζονται από του ίδιους τους 

οργανισμούς ή από την αγορά. 

 

 

Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί θα πρέπει να κατανοήσουν και να υιοθετήσουν τις 

δυναμικές του εξωτερικού περιβάλλοντος αφού επηρεάζονται έμμεσα από αυτές και δε 

μπορούν να τις αγνοήσουν. 

Για τα φροντιστήρια Ωρίωνας, πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες θεωρούνται το 

πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο διάρθρωσης της εκπαίδευσης, η πολιτική αύξησης και 
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επιβολής νέων φόρων, η μείωση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτικού κοινού, 

η ασφαλιστική πολιτική, ο πληθωρισμός, το επίπεδο μισθών και ημερομισθίων. 

Στους τεχνολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες εντάσσονται η κοινωνική και 

μορφωτική διάρθρωση της κοινωνίας, ο πολιτισμός και η πολιτιστική ιστορία, το 

σύστημα αξιών και θεσμών της κοινωνίας, η ενασχόληση των χρηστών του ίντερνετ από 

μικρή ηλικία, η παροχή των υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. 

5.2 Ανάλυση άμεσου εξωτερικού περιβάλλοντος 

Η ανεπαρκής δημόσια παιδεία και οι απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος 

οδήγησαν τους μαθητές να ψάξουν για επιπλέον εκπαίδευση. Τα φροντιστήρια 

αποτελούσαν πάντα μια αξιόπιστη λύση. Πόσο μάλλον τα τελευταία χρόνια που τα 

δεδομένα στην εκπαίδευση έχουν γίνει ιδιαίτερα πολύπλοκα. 

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας λόγω της οικονομικής κρίσης τα φροντιστήρια 

μείωσαν τα δίδακτρά τους με αποτέλεσμα να γίνουν πιο ελκυστικά και να μειώσουν τον 

αριθμό των μαθητών που επιλέγουν τα ιδιαίτερα μαθήματα. Η αμφίβολη ποιότητα των 

ιδιαίτερων μαθημάτων έχει οδηγήσει πολλές οικογένειες να στραφούν προς τα 

φροντιστήρια. 

Αντιθέτως από τα φροντιστήρια λόγω της οικονομικής κατάστασης απομακρύνονται οι 

μαθητές που δεν ενδιαφέρονται σε μεγάλο βαθμό για την βελτίωση των μαθητικών τους 

επιδόσεων.  

Συνολικά, από έρευνα που πραγματοποιήθηκε, ο αριθμός των μαθητών που 

παρακολουθούν φροντιστηριακά μαθήματα έχει γνωρίσει πτώση 10%-20% στα χρόνια 

της κρίσης. 

Μεγαλύτερη διαρροή μαθητών διαπιστώνεται στην Α Λυκείου, μικρότερη στη Β 

Λυκείου και σχεδόν καθόλου στη Γ Λυκείου. 

Τα φροντιστήρια πλέον για να γίνουν ανταγωνιστικά έχουν αυξήσει τις υποτροφίες τους, 

αναγνωρίζοντας τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα και 

τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των μαθητών. 

Μεγάλο αγκάθι για το κλάδο των φροντιστηρίων αποτελούν τα μεγάλα οφειλόμενα ποσά 

που έχουν να διαχειριστούν στο τέλος κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Φ.Ε) 

 Ο.Ε.Φ.Ε: 2.300 Φροντιστήρια (750 στην Αθήμα) 

 150.000 μαθητές κάθε χρόνο 

 70 παιδιά ανά φροντιστήριο 

 Εργασία σε 22.000 εκπαιδευτικούς 

 Αποδίδουν φόρους που αναλογούν στα 162 εκατομμύρια ευρώ 

 Επιβάρυνση εθνικής οικονομίας από φοροδιαφυγή από αδήλωτα ιδιαίτερα 

μαθήματα καθηγητών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αγγίζουν τα 405 

εκατομμύρια ευρώ. 

Τα φροντιστήρια τα τελευταία χρόνια: 

 Παρέχουν εγγύηση για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους μέσω 

συστημάτων  διαχείρισης ποιότητας. 

 Έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα από τα οποία βγαίνουν συγκεκριμένα 

στατιστικά στοιχεία επιτυχόντων. 

 Παρέχουν σε κάθε μαθητή προσωπική καρτέλα με τις επιδόσεις, την εξέλιξή 

του και τους στόχους του. 

 Πραγματοποιούν διαχωρισμό των μαθητών σε επίπεδα (υψηλού επιπέδου, 

μέτριου επιπέδου, χαμηλού επιπέδου) μέσω εξιδεικευμένων τεστ. 

 

           Τα στοιχεία της παραπάνω έρευνας ελήφθησαν το έτος 2012-2013. 
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5.3 Υπάρχουσα αγορά 

Στον Εύοσμο: 

Το 80%  του συνόλου των φροντιστηρίων βρίσκεται στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου σε 

κοντινή απόσταση. Ο Εύοσμος έχει 4 λύκεια και περίπου 2.500 μαθητές. Αυτό σημαίνει 

ότι η αγορά είναι μεγάλη και ουσιαστικά αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης μεγάλου 

αριθμού φροντιστηρίων. 

Στην Πολίχνη: 

Τα φροντιστήρια είναι λιγότερα αλλά και τα σχολεία είναι λιγότερα. Αυτή τη στιγμή 

λειτουργούν 2 λύκεια στην περιοχή της Πολίχνης με περίπου 1000 μαθητές. 

5.4 Ανταγωνισμός 

Στην αρένα του ανταγωνισμού τα εκπαιδευτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν όπλα, όπως, την 

ποιότητα των προγραμμάτων τους, τη μοναδικότητα των προγραμμάτων τους, το επίπεδο 

των διδάκτρων τους, τη φήμη και την εικόνα που απολαμβάνουν στην αγορά, τις άρτιες 

εγκαταστάσεις τους, τους επιτυχημένους σπουδαστές και απόφοιτους, καθώς και την 

ποιότητα του καθηγητικού προσωπικού τους.  

Ένα σημαντικό λάθος που γίνεται πολύ συχνά είναι η εσφαλμένη εκτίμηση του 

ανταγωνισμού. Οι ανταγωνιστές πρέπει να μελετώνται σωστά και χωρίς προκαταλήψεις. 

Επίσης θα πρέπει να γίνεται έρευνα και μελέτη των ανταγωνιστών με σκοπό η επιχείρηση 

να βρίσκει τα σωστά χρονικά διαστήματα δράσης απέναντί τους. Ρόλο ανταγωνιστού 

εκτός από τα φροντιστήρια παίζουν και τα ιδιαίτερα μαθήματα. 

Κύριοι ανταγωνιστές των φροντιστηρίων Ωρίωνας είναι οι εξής: 

 Φροντιστήρια Σύστημα 

Τα φροντιστήρια Σύστημα έχουν τρία παραρτήματα στη περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

Καλύπτουν και τα τρία επιστημονικά πεδία που μπορούν να επιλέξουν οι σπουδαστές. 

Δε διαφέρει στο σύνολο των ωρών των προγραμμάτων, ούτε στον αριθμό των ατόμων σε 

κάθε τμήμα. Παρέχει τα ίδια σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού και 

διαχείρισης χρόνου. Διαθέτουν δικό τους corpus. Τα δίδακτρά τους είναι λίγο πιο υψηλά. 

Μέτριες εγκαταστάσεις. 
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 Φροντιστήριο Κορυφαίο 

Το φροντιστήριο Κορυφαίο διαθέτει πολύ καλές εγκαταστάσεις. Διαθέτει πλατφόρμα e 

learning. Παρέχει ψυχολόγο και καθηγητές συμβούλους. Τα μαθήματα γίνονται σε ενιαίο 

τραπέζι και όχι σε έδρανα. Λειτουργούν με τα ίδια προγράμματα περίπου. Σε περίπτωση 

που κάποιος σπουδαστής δεν μπορέσει να παρακολουθήσει το μάθημα του δίνεται ένα 

dvd με το μάθημα που έχασε, καθώς αυτό βιντεοσκοπείται.  Τα δίδακτρα είναι ελαφρώς 

υψηλότερα. 

 Φροντιστήρια Δημήτρια 

Τα φροντιστήρια Δημήτρια διαθέτουν τρία παραρτήματα στην δυτική πλευρά της 

Θεσσαλονίκης. Άμεσος ανταγωνιστής είναι το παράρτημα της Πολίχνης. Διαθέτει 

μέτριες εγκαταστάσεις. Τα προγράμματα σπουδών δε διαφέρουν καθόλου. 

Πραγματοποιεί τα ίδια σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού και διαχείρισης 

χρόνου. Οι ιδιοκτήτες έχουν πολύ καλές δημόσιες σχέσεις και σε αυτές οφείλεται το 

μερίδιο αγοράς που κατέχουν. Τα δίδακτρα είναι ελαφρώς υψηλότερα. 

 Φροντιστήριο ΟιδαNικώ 

Το φροντιστήριο ΟιδαΝικώ είναι αυτό με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Προβάλλει ότι 

διαθέτει έμπειρους καθηγητές. Τα μαθήματα γίνονται σε ενιαίο τραπέζι. Παρέχει στους 

σπουδαστές οργανόγραμμα διαβάσματος για κάθε εβδομάδα. Παρέχει δικό του corpus. 

Προσπαθεί να διαφοροποιηθεί από τους υπόλοιπους ρίχνοντας ιδιαίτερο βάρος στη 

διαφήμιση και στο μάρκετινγκ. Διαθέτει καλές εγκαταστάσεις και τα δίδακτρά του είναι 

αρκετά υψηλότερα. 

5.5 Συμπεριφορά νέων καταναλωτών 

Τα τελευταία χρόνια τα φροντιστήρια στη Θεσσαλονίκη έχουν δώσει μεγάλη έμφαση 

στις πρόσθετες παροχές καθώς και στο εξεταστικό τους σύστημα. Θα μπορούσαμε 

λοιπόν να πούμε ότι έχουν δημιουργήσει επιπλέον ανάγκες στους καταναλωτές. Αυτά τα 

φροντιστήρια λοιπόν, τα οποία έχουν δημιουργήσει αυτές τις ανάγκες, τις οποίες και 

καλύπτουν, έχουν και το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Οι νέοι καταναλωτές λοιπόν είναι 

αυτοί που ζητούν και ψυχολόγο, και ειδικό που θα τους δείξει πώς να διαχειρίζονται το 

χρόνο τους και ειδικό πρόγραμμα με το καθημερινό διάβασμα. Δε δίνουν τόση έμφαση 

πλέον στον καθηγητή και στον τρόπο διδασκαλίας αλλά σε ένα σύνολο πραγμάτων το 

οποίο έχει ως σκοπό να δεσμεύσει τον μαθητή και να τον αναγκάσει να διαβάσει. 
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5.6 Μοντέλο Porter 

Το μοντέλο του Porter αποτελεί ένα διαχρονικό εργαλείο ανάλυσης του εκάστοτε 

οργανισμού στον κλάδο που ανήκει.  

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Porter υπάρχουν δυο βασικά είδη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, η ηγεσία κόστους, δηλαδή η ικανότητα παραγωγής και προσφοράς μιας 

υπηρεσίας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον οργανισμό και η διαφοροποίηση, η 

προσφορά μιας υπηρεσίας που έχει τέτοια γνωρίσματα που ο πελάτης είναι διατεθειμένος 

να πληρώσει παραπάνω για να τα αποκτήσει. Και οι δυο τρόποι οδηγούν στην αύξηση 

των κερδών, ο πρώτος μειώνοντας τα έξοδα και ο δεύτερος αυξάνοντας τα έσοδα. Τρεις 

είναι λοιπόν με βάση τον Porter οι επιλογές στρατηγικής: 

 Ηγεσίας κόστους 

 Διαφοροποίησης 

 Εστίασης που διακρίνεται σε: 

i. Στρατηγική εστίασης με ηγεσία κόστους 

ii. Στρατηγική εστίασης με διαφοροποίηση 

Ο Ωρίωνας χρησιμοποιεί την στρατηγική ηγεσίας κόστους. Στο κλάδο αυτό είναι 

δύσκολο να διαφοροποιηθείς επί της ουσίας. Στόχος τα επόμενα χρόνια είναι η αύξηση 

των κερδών ώστε να χρησιμοποιηθούν σαν κεφάλαιο στην μετέπειτα αλλαγή 

στρατηγικής σε αυτή της διαφοροποίησης. 

Για να έχει αποτέλεσμα οποιαδήποτε στρατηγική από τις παραπάνω θα πρέπει τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που δημιουργεί να είναι διαρκή και διατηρήσιμα. Οι 

αλλαγές σε ένα κλάδο είναι συνεχείς και όσο μεγάλα και αν είναι τα πλεονεκτήματα αυτά 

είναι αναπόφευκτο ότι θα γίνουν αντικείμενο αντιγραφής από ανταγωνιστές. Έτσι είναι 

ζωτικής σημασίας για μία επιχείρηση να μην σταματάει ποτέ την δημιουργία 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων ώστε να παρουσιάζει ένα συνεχώς μετακινούμενο 

στόχο για τους ανταγωνιστές της. Αυτό είναι και το βασικό συστατικό για την 

επιτυχημένη πορεία μιας επιχείρησης. 

Η επιχείρηση θα πρέπει να διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές  της και να προσφέρει 

ορισμένα διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με αυτούς, έτσι ώστε να είναι 

ανταγωνιστική και να προσεγγίσει νέους πελάτες, διατηρώντας όμως πάντα την 

ταυτότητά της. 
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Τα πλεονεκτήματα τα οποία διατηρεί σήμερα η επιχείρηση σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές της είναι τα εξής: 

1. Value for money: Ο συνδυασμός της πολύ καλής ποιότητας της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης στους καταναλωτές σε σχέση με την τιμή των διδάκτρων, η οποία 

είναι σχετικά χαμηλή. Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί μεγάλη αξία στον πελάτη. 

Ο συνδυασμός αυτός επιτυγχάνεται με τη μείωση των περιφερειακών παροχών 

και την αύξηση της ποιότητας της κεντρικής υπηρεσίας που είναι η παροχή της 

εκπαίδευσης. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται και τα ατομικά προγράμματα 

που προσφέρει ο οργανισμός, προσφέροντας ουσιαστικά ιδιαίτερα μαθήματα με 

τους καθηγητές του στους χώρους του σε χαμηλές τιμές. 

2. Οι εγκαταστάσεις: Οι εγκαταστάσεις του φροντιστηρίου είναι ιδανικές για χώρο 

εκπαίδευσης και είναι πολύ καλύτερες σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Αυτό 

συμβαίνει διότι στη φιλοσοφία της επιχείρησης εντάσσεται το ότι θα πρέπει ο 

χώρος ο οποίος φιλοξενεί του μαθητές, για μεγάλο μέρος της μέρας τους 

καθημερινά, να τους δημιουργεί μια αίσθηση οικειότητας και άνεσης. 

3. Οι καθηγητές: Οι καθηγητές των φροντιστηρίων είναι άρτια καταρτισμένοι στο 

αντικείμενο της διδασκαλίας. Οι περισσότεροι βρίσκονται αρκετά χρόνια στο 

φροντιστήριο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να νιώθουν οικεία και να 

συμπεριφέρονται με τον καλύτερο τρόπο στους μαθητές. Γενικά, λοιπόν, η 

διοίκηση έχει δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, μέσα από το οποίο 

προάγεται η γνώση και η μάθηση. 
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6. SWOT analysis 

Η ανάλυση SWOT, είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο 

χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μίας 

επιχείρησης. Είναι μια μέθοδος που αναλύει και αξιολογεί τις δυνατότητες και αδυναμίες 

του οργανισμού ως προς τις ευκαιρίες και τις απειλές που διαφαίνονται. Σκοπός της 

ανάλυσης δεν είναι μόνο ο εντοπισμός αυτών των παραμέτρων αλλά και η αξιοποίηση 

τους από τον οργανισμό. Χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις προκειμένου να 

αξιολογήσουν την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα με σκοπό να πάρουν αποφάσεις 

και να διαμορφώσουν έτσι την μελλοντική στρατηγική τους. 

Η συγκεκριμένη ανάλυση χωρίζεται σε δύο τμήματα, στην ανάλυση του εσωτερικού 

περιβάλλοντος του οργανισμού που είναι τα δυνατά (Strengths) και αδύναμα 

(Weaknesses) σημεία, και στην ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης 

που είναι οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats). 

Παρακάτω παρατίθεται η εφαρμογή της ανάλυσης SWOT για τα φροντιστήρια 

Ωρίωνας 

Δυνάμεις 

Οι δυνάμεις είναι οι πόροι που ένας οργανισμός διαθέτει και οι ικανότητες που έχει 

αναπτύξει με την πάροδο του χρόνου. Οι πόροι και οι ικανότητες μπορούν να 

αξιοποιηθούν και να αναπτυχθούν σε ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Οι δυνάμεις του Ωρίωνα είναι: 

 Πολύ καλό πρόγραμμα σπουδών 

 Έμπειροι καθηγητές με σπουδές σε εσωτερικό και εξωτερικό. 

 Μακροχρόνια παρουσία στο χώρο της εκπαίδευσης (από το 1989) 

 Πολύ καλές εγκαταστάσεις με μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας, αναγνωστήρια 

αλλά και αίθουσες σεμιναρίων. 

 Έκδοση περιοδικού με εκπαιδευτικά άρθρα και τις τάσεις της εκπαίδευσης στο 

οποίο αρθρογραφούν καθηγητές, μαθητές και ειδικοί συνεργάτες του 

φροντιστηρίου. 

 Υψηλά ποσοστά επιτυχόντων μαθητών 

 Χαμηλό κόστος διδάκτρων σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών 

εκπαίδευσης που προσφέρονται. 
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Αδυναμίες 

Οι αδυναμίες ενός οργανισμού αφορούν πόρους, τους οποίους ο οργανισμός δεν διαθέτει 

για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Οι αδυναμίες του Ωρίωνα είναι οι εξής: 

 Χαμηλότερος αριθμός μαθητών σε σχέση με αυτόν που έχουν τη δυνατότητα να 

φιλοξενήσουν οι εγκαταστάσεις του οργανισμού. 

 Μη δυνατότητα διαγραφής μαθητών λόγω μη πληρωμής διδάκτρων 

 Έλλειψη χρηματοδότησης από άλλες πηγές εκτός από δίδακτρα 

 Δυσκολία ρευστότητας σε ορισμένες περιόδους ( π.χ. καλοκαίρι) 

 Υψηλά λειτουργικά έξοδα 

Ευκαιρίες 

Οι ευκαιρίες στον Ωρίωνα περιλαμβάνουν: 

 Απογοήτευση των γονέων από το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. 

 Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, το οποίο προσφέρει ο ανταγωνισμός 

 Online learning εκπαίδευση και χρήση εργαλείων εκμάθησης ηλεκτρονικής και 

διαδικτυακής διδασκαλίας. 

 Αύξηση του επιπέδου των πανελλαδικών εξετάσεων. 

Απειλές 

Οι απειλές στον Ωρίωνα περιλαμβάνουν: 

 Συνεχείς αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα 

 Κρατική φορολόγηση των εκπαιδευτικών οργανισμών (μεγάλος συντελεστής) 

 Μη εφικτός δανεισμός από τράπεζες σε περίπτωση έλλειψης ρευστότητας 

 Κίνδυνος επιβολής Φ.Π.Α στην ιδιωτική εκπαίδευση 

 Μείωση αριθμού των παιδιών που έχουν την δυνατότητα καταβολής διδάκτρων 

λόγω οικονομικής κρίσης 

 Κίνδυνος εξόδου από τη νομισματική ένωση 
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7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Κύριο μέλημα για κάθε διοίκηση σε οποιαδήποτε επιχείρηση είναι η 

αποτελεσματικότερη προσαρμογή στις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος καθώς 

και η καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων που διαθέτουν με στόχο την κερδοφορία. 

Χρησιμοποιούμε τον όρο στρατηγική για να ορίσουμε ένα σύνολο συγκεκριμένων 

ενεργειών, το οποίο μακροπρόθεσμα θα δώσει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να είναι 

ανταγωνιστική σε συγκεκριμένες αγορές, με αποτέλεσμα να επιτύχει τους στόχου της. 

7.1 Επιλογή εταιρικής στρατηγικής 

Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι στρατηγική είναι ο καθορισμός των βασικών 

μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης, καθώς και η υιοθέτηση μιας 

σειράς πράξεων και ο προσδιορισμός των αναγκαίων μέσων για την πραγματοποίηση 

αυτών των σκοπών. 

Η στρατηγική λαμβάνει υπόψην της τις συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό και 

εξωτερικό περιβάλλον με σκοπό τον τρόπο υλοποίησης των στόχων της επιχείρησης. 

Μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις που λαμβάνεται από τη διοίκηση κάθε 

επιχείρησης έχει να κάνει με το πού επιθυμεί να έχει παρουσία αυτή και που όχι. 

Κάθε στρατηγική αποτελείται από τρία επίπεδα διαμόρφωσης: 

1. Το εταιρικό επίπεδο. 

2. Το επίπεδο κάθε μιας από τις στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες. 

3. Το επίπεδο των επιμέρους λειτουργιών. 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι κατηγορίες και τα είδη των στρατηγικών. 
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7.1.1 Στρατηγική διάσωσης – ανόρθωσης 

Ο οργανισμός τα τελευταία χρόνια εφάρμοσε με επιτυχία τη στρατηγική διάσωσης – 

ανόρθωσης. Αυτό συνέβη λόγω των εξής προβλημάτων: 

 Περιορισμένοι πόροι, με αποτέλεσμα την αδυναμία χρηματοδότησης 

επενδυτικών ενεργειών, καθώς και αδυναμία υλοποίησης ενεργειών στο 

τομέα του μάρκετινγκ και της προώθησης. 

 Χαμηλό ηθικό εργαζομένων, οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι την 

υπάρχουσα κατάσταση προσπαθούν να επιβιώσουν σε ατομικό επίπεδο 

 Σημαντικότητα του χρόνου. Οι εξελίξεις φέρνουν τη διοίκηση προ 

τετελεσμένων γεγονότων. 

 Επιφυλακτικότητα περιβάλλοντος ως προς τις πιστώσεις. 

Έτσι λοιπόν η επιχείρηση πέρασε από το τα τρία στάδια της συγκεκριμένης 

στρατηγικής: 

1. Στάδιο της συρρίκνωσης 

 Αντικαθιστώντας σημαντικά στελέχη, μειώνοντας το κόστος, επανεξετάζοντας τις 

υπηρεσίες που προσφέρει 

2. Στάδιο της σταθεροποίησης 

Προσαρμογή στις νέες συνθήκες και προσπάθεια βελτίωσης περιθωρίου κέρδους 

3. Στάδιο ανάπτυξης 

Σχεδιάζει πλέον την ανάπτυξή της. Σε αυτό το στάδιο βρίσκεται τώρα η επιχείρηση. 

7.1.2 Στρατηγική Ανάπτυξης 

Σύμφωνα με το μοντέλο του Porter και την ανάλυση S.W.O.T. που έγιναν παραπάνω, τα 

φροντιστήρια Ωρίωνας θα εφαρμόσουν τη δεδομένη χρονική στιγμή Στρατηγική 

Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα αυτή της Συγκέντρωσης – Διείσδυσης αγοράς. 

Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα οι στρατηγικές ανάπτυξης είναι οι εξής: 

 Κάθετη Ολοκλήρωση 

 Οριζόντια ολοκλήρωση 

 Διαφοροποίηση δραστηριοτήτων 

 Συγκέντρωση – διείσδυση αγοράς 
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 Ανάπτυξη αγοράς 

 Ανάπτυξη προϊόντων 

Εφαρμόζοντας τη συγκεκριμένη στρατηγική, ο οργανισμός με τις υπηρεσίες που ήδη 

διαθέτει και με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων έχει ως σκοπό την αύξηση του 

μεριδίου του στις αγορές που ήδη λειτουργεί. 

Οι τρόποι επίτευξης αυτού του σκοπού είναι οι εξής: 

1. Αύξηση της χρήσης των υπηρεσιών από τους ήδη υπάρχοντες πελάτες. Αυτό θα 

επιτευχθεί με καινούργιες χρήσεις της υπηρεσίας και με συνεχή διαφήμιση των 

υπηρεσιών εντός του οργανισμού, καθώς και με τη γνωστοποίηση των 

υπαρχόντων χρήσεων της υπηρεσίας προς τους πελάτες σε ικανοποιητικό βαθμό. 

2. Προσέλκυση πελατών των ανταγωνιστών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 

διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό ως προς τα προγράμματα σπουδών, την 

τιμή, τη διανομή, τις εγκαταστάσεις καθώς και άλλων παραγόντων που 

βρίσκονται γύρω από την υπηρεσία. 

3. Με την προσέλκυση μη χρηστών της υπηρεσίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 

δημιουργίας νέων χρήσεων της υπηρεσίας και της διαφήμισης αυτών. 

Οι λόγοι που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη στρατηγική είναι οι εξής: 

 Η αγορά της ιδιωτικής εκπαίδευσης δεν είναι κορεσμένη. 

 Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια αύξησης της χρήσης της υπηρεσίας από τους 

υπάρχοντες καταναλωτές. 

 Ενώ το μερίδιο της αγοράς μειώνεται, παρατηρείται ανάπτυξη αυτής. 

 Ο κλάδος της ιδιωτικής εκπαίδευσης δεν προσφέρεται για ιδιαίτερες τεχνολογικές 

καινοτομίες (στην παρούσα φάση). 

Η συγκεκριμένη στρατηγική παρουσιάζει βέβαια και μειονεκτήματα, όπως: 

 Ο εγκλωβισμός σε έναν μόνο κλάδο, σε αυτόν της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Μεγάλη ευαισθησία σε αλλαγές της αγοράς και του περιβάλλοντος (οι οποίες 

είναι αρκετά συχνές) 

7.1.3 Στρατηγική Γαλάζιων Ωκεανών 

Σε συνέχεια της παραπάνω στρατηγικής και στο πλαίσιο της διαφοροποίησης που θέλει 

να κινηθεί η εταιρεία, έχει ως σκοπό να χρησιμοποιήσει τις αρχές της Στρατηγικής των 

γαλάζιων ωκεανών.  
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Η στρατηγική αυτή βασίζεται στη λογική της ύπαρξης ανεξερεύνητων και πολλά 

υποσχόμενων αγορών πέρα από τα όρια των υφιστάμενων αγορών. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βήματα της επιχείρησης με βάση τις αρχές της 

στρατηγικής αυτής. 

1. Η επιχείρηση θα πρέπει να εξερευνήσει συγγενείς κλάδους όπως αυτός των 

πανεπιστημιακών φροντιστηριακών μαθημάτων, να εξετάσει διάφορες 

στρατηγικές ομάδες σε κάθε κλάδο όπως είναι τα τεχνικά λύκεια, να ασχοληθεί 

και με συμπληρωματικές υπηρεσίες με αυτή της εκπαίδευσης. 

2. Η επιχείρηση αφού εισχωρήσει σε νέες αγορές θα πρέπει να είναι έτοιμη να 

αντεπεξέλθει ως προς την ικανοποίηση αυτών. Θα πρέπει εκτός από τους 

υφιστάμενους πελάτες να ασχοληθεί και με τους μη πελάτες ή με δευτερεύοντες 

πελάτες όπως είναι οι γονείς. 

3. Στη συνέχεια ο οργανισμός θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τα βήματα της 

στρατηγικής αυτής και να σιγουρευτεί ότι η υλοποίηση αυτής θα φέρει κέρδη. 

4. Αμέσως μετά θα πρέπει να καταφέρει να προωθήσει τις αλλαγές αυτές στο 

εσωτερικό των φροντιστηρίων με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

5. Τέλος το σημαντικότερο για την επιχείρηση είναι η εφαρμογή της συγκεκριμένης 

στρατηγικής και των αλλαγών που την ακολουθούν. 

7.2 Στρατηγική Marketing 

Η επιχείρηση έχει σκοπό να αλλάξει ορισμένα σημεία στη λειτουργία και στις υπηρεσίες 

της κρατώντας βέβαια αναλλοίωτα τα δυνατά χαρακτηριστικά της, χρησιμοποιώντας μια 

στρατηγική δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αυτό θα το πραγματοποιήσει 

μέσα από τη διαφοροποίηση που μπορεί να παρέχει σε κάποια σημεία της υπηρεσίας , ό 

πως η ποιότητα, το περιβάλλον, οι προσιτές τιμές σε σχέση με την ποιότητα της. 

Για να προσδιοριστεί η στρατηγική μάρκετινγκ που θα ακολουθήσει ένας οργανισμός, 

θα πρέπει πρώτα να έχουν γίνει ενέργειες σχετικά με την Τμηματοποίηση, την 

Στοχοποίηση και την Τοποθέτηση της υπηρεσίας. 

Όσον αφορά την τμηματοποίηση, ούτε όλοι οι πελάτες είναι ίδιοι, ούτε έχουν τις ίδιες 

δυνατότητες για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. 
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7.2.1 Τμηματοποίηση – Στοχοποίηση της αγοράς 

Σχετικά με την τμηματοποίηση των καταναλωτών, ούτε όλοι οι πελάτες είναι ίδιοι, ούτε 

έχουν τις ίδιες δυνατότητες για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Στη χώρα μας, η 

αγορά της ιδιωτικής εκπαίδευσης έχει τμηματοποιηθεί κυρίως με βάση τα γεωγραφικά 

και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά.  

Η στοχοποίηση, η ιεράρχηση των ομάδων στόχων είναι εξίσου σημαντική για μια 

επιτυχημένη στρατηγική μάρκετινγκ. 

 Ο οργανισμός θα πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του στα τμήματα της αγοράς 

που μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα. Θα εφαρμόσει την τακτική του μάρκετινγκ 

στόχου, διαχωρίζοντας τα πιο βασικά τμήματα της αγοράς και αφού διαλέξει ένα ή 

περισσότερα θα επικεντρωθεί σε αυτά ικανοποιώντας τις ανάγκες του κάθε τμήματος της 

αγοράς. 

Η σημαντικότερη ομάδα στόχος είναι μαθητές ηλικίας από 15 μέχρι 18 ετών. Τα 

φροντιστήρια απευθύνονται σε μαθητές που πηγαίνουν σε σχολεία της Πολίχνης της 

Νεάπολης, της Σταυρούπολης και του Ευόσμου. Επίσης απευθύνονται σε εκείνους τους 

μαθητές που έχουν κίνητρα και στόχους για να πετύχουν. Δεν απευθύνονται σε μαθητές 

που έρχονται παρά τη θέλησή τους και μόνο επειδή τους το επιβάλλουν η οικογένεια και 

η κοινωνία. 

Μια άλλη ομάδα στόχος είναι οι γονείς, οι οποίοι είναι έμμεσοι καταναλωτές και παίζουν 

και αυτοί σημαντικό ρόλο στην τελική απόφαση . Οι ηλικίες αυτών εκτιμώνται μεταξύ 

40 και 50 ετών. Ο οργανισμός απευθύνεται σε γονείς με υψηλό κοινωνικό μορφωτικό 

επίπεδο, οι οποίοι νοιάζονται για την ουσιαστική μόρφωση των μαθητών. 

 Στη συνέχεια ο οργανισμός θα χρησιμοποιήσει το διαφοροποιημένο μάρκετινγκ με 

σκοπό την προσέλκυση περισσότερων σπουδαστών, την ενδυνάμωση της εικόνας μεταξύ 

των καταναλωτών ως ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που ειδικεύεται στα προγράμματα 

σπουδών που προσφέρει, καθώς και στη δημιουργία πιστών καταναλωτών. 

7.2.2 Τοποθέτηση της επιχείρησης  

«Τοποθέτηση είναι η διαδικασία σχεδιασμού της εταιρικής προσφοράς και εικόνας έτσι 

ώστε να κατακτήσει η μάρκα ένα ξεχωριστό μέρος στο μυαλό του κοινού-στόχος. Το 

τελικό αποτέλεσμα της τοποθέτησης είναι η επιτυχημένη δημιουργία μιας 
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πελατοκεντρικής πρότασης αξίας (proposition value), μιας συγκεκριμένης αιτίας να 

αγοράσει το κοινό-στόχος το προϊόν» (Kotler). 

Με άλλα λόγια δίνεται έμφαση στα χαρακτηριστικά που προσθέτουν αξία στην υπηρεσία. 

Μέσω της τοποθέτησης ο οργανισμός εκτός από τους πελάτες του διαλέγει και τους 

ανταγωνιστές του. 

Όσον αφορά τη τοποθέτηση στον κλάδο των φροντιστηρίων, συνήθως σε κάθε περιοχή 

ένα είναι το φροντιστήριο που κατέχει το σύνολο των μαθητών και τα άλλα απλώς 

συμπληρώνουν το κομμάτι της αγοράς. Αυτό όμως δεν αντιπροσωπεύει και την 

πραγματική ποιότητα της υπηρεσίας. 

Λόγω της μακροχρόνιας λειτουργίας του οργανισμού και του πλήθους των αποφοίτων 

του, έχει δημιουργηθεί μια αξία στο μυαλό του πελάτη, με αποτέλεσμα να 

χαρακτηρίζεται ως ένα πολύ καλό φροντιστήριο.  

7.2.3 Η υπηρεσία 

Γενικά η υπηρεσία που προσφέρεται από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

 Άυλη 

 Ευμετάβλητη, μεταβάλλεται αναλόγως του ατόμου που ζητά την υπηρεσία 

 Φθαρτή διαχρονικά 

 Η ικανοποίηση του καταναλωτή δεν έρχεται άμεσα 

 Συμμετοχή του καταναλωτή στην παραγωγή της υπηρεσίας  

Η υπηρεσία της εκπαίδευσης όπως και κάθε άλλη υπηρεσία χωρίζεται σε τρία επίπεδα, 

στο βασικό, στο απτό και στο επιπρόσθετο. 

Τα φροντιστήρια Ωρίωνας συνοδεύουν την βασική υπηρεσία με απτά χαρακτηριστικά, 

όπως είναι δια δραστικοί πίνακες, αίθουσες σεμιναρίων εντός των φροντιστηρίων, 

εξειδικευμένα βοηθήματα καθώς και σεμινάρια εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος για γονείς 

και παιδιά. Τα χαρακτηριστικά αυτά το κάνουν να διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό. 

Όσο αναφορά το επιπρόσθετο επίπεδο, ο οργανισμός δίνει τη δυνατότητα σε ένα από 

τους πρώην μαθητές του που τελείωσε το προπτυχιακό του να κάνει μεταπτυχιακές 

σπουδές στο εξωτερικό δωρεάν. 
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7.2.4 Τοποθεσία  

Οι εγκαταστάσεις των φροντιστηρίων Ωρίωνας βρίσκονται στη περιοχή της δυτικής 

Θεσσαλονίκης. Οι θέσεις των εγκαταστάσεων είναι στρατηγικής σημασίας καθώς είναι 

σε κεντρικούς δρόμους του Ευόσμου και της Πολίχνης και κοντά στους ανταγωνιστές. Η 

πρόσβαση είναι εύκολη καθώς ακριβώς απέναντι υπάρχει και στάση λεωφορείου. 

7.2.5 Στρατηγική προώθησης και διανομής 

Στρατηγική προώθησης  

Ένας εκπαιδευτικός οργανισμός θα πρέπει να επικοινωνεί και να πληροφορεί το κοινό 

για τους σκοπούς και τους στόχους, τις δραστηριότητές του, για το τι έχει να προσφέρει 

και να τους παρακινήσει να ενδιαφερθούν για αυτόν.  

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν τις δημόσιες σχέσεις και τη διαφήμιση για να 

επικοινωνήσουν με το περιβάλλον τους. Αυτός ο τομέας είναι στον οποίο ο οργανισμός 

υστερεί. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις για να 

επικοινωνήσει σωστά με τους υποψήφιους πελάτες του. 

Σχετικά με τα κανάλια επικοινωνίας, υπάρχουν δύο τύποι, η προσωπική και η μη 

προσωπική επικοινωνία. 

Η προσωπική επικοινωνία αφορά την άμεση επικοινωνία ενός στελέχους του οργανισμού 

με το κοινό. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί το κατάλληλο πρόσωπο, το οποίο θα αναλάβει 

αυτό το ρόλο. Επίσης θα γίνει προσέγγιση ατόμων που επηρεάζουν διάφορες κοινωνικές 

ομάδες, όπως πρόεδροι συλλόγων, πολιτικοί και άλλοι. 

Η μη προσωπική επικοινωνία του Ωρίωνα με το κοινό του αφορά την επικοινωνία μέσω 

εκπαιδευτικών εντύπων, περιοδικών επιστημονικού περιεχομένου καθώς και 

διαδικτυακή διαφήμιση μέσω των social media. Ο συνδυασμός των παραπάνω είναι η 

στρατηγική επικοινωνίας που θα εφαρμόσει ο Ωρίωνας στο μέλλον. 

Το κομμάτι στο όποιο υστερεί ο οργανισμός είναι αυτό των δημοσίων σχέσεων. Μεγάλοι 

εκπαιδευτικοί οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να έχουν τμήμα δημοσίων σχέσεων. Για 

τον Ωρίωνα όμως, όπως και για κάθε φροντιστήριο αυτό αποτελεί πολυτέλεια. Οπότε, 

τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο, τις αρμοδιότητες ενός τέτοιου τμήματος θα πρέπει να τις 

αναλάβουν μέλη του υπάρχοντος ήδη ανθρώπινου δυναμικού σε συνεργασία πάντα με 

τον επικεφαλής του φροντιστηρίου.  
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Η διαδικασία για τις δημόσιες σχέσεις που θα ακολουθήσει ο οργανισμός παρουσιάζεται 

στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

Η στρατηγική δημοσίων σχέσεων που θα εφαρμόσει ο οργανισμός θα πρέπει να 

ελαχιστοποιήσει τις διάφορες κρίσεις που παρουσιάζονται λύνοντας άμεσα τυχόν 

προβλήματα, παρέχοντας άμεσα τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται. 

Διανομή 

Ο Ωρίωνας λόγο της φύσης των υπηρεσιών που προσφέρει, χρησιμοποιεί άμεσο κανάλι 

διανομής. Οι εγκαταστάσεις του είναι σε κεντρικούς δρόμους, κάνοντας εύκολη την 

πρόσβαση των μαθητών/γονέων. Και στα δύο παραρτήματα υπάρχουν σε πολύ κοντινή 

απόσταση στάσεις λεωφορείων για την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση μαθητών που 

βρίσκονται στις γύρω περιοχές. 

Ο οργανισμός συνεχώς βελτιώνει τις εγκαταστάσεις του, ιδιαίτερα στο εσωτερικό του, 

καθώς οι χώροι του πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργούν ωραία συναισθήματα για 

τους μαθητές και τους καθηγητές με σκοπό την δημιουργία ενός κλίματος που θα 

προωθεί την εκπαίδευση και την μάθηση. 

7.2.6 Τιμολογιακή στρατηγική 

Η τιμολογιακή πολιτική καθορίζεται από τη διοίκηση του οργανισμού με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς που προβλέπει το αρμόδιο υπουργείο. Τα 

ετήσια δίδακτρα της επόμενης χρονιάς  καθορίζονται λίγο πριν το τέλος του ακαδημαϊκού 
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έτους έτσι ώστε να γίνουν γνωστά στους ενδιαφερόμενους κατά το τέλος της τρέχουσας 

χρονιάς. 

Τα δίδακτρα σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, όπως ο Ωρίωνας είναι η βασική, αν όχι η 

μοναδική πηγή εσόδων. Τα έξοδα που πρέπει να καλύψει ο οργανισμός  κάθε χρόνο είναι 

η μισθοδοσία, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι εργοδοτικές εισφορές. Στην Ελλάδα το 

Υπουργείο Εμπορίου είναι αυτό που καθορίζει το ποσοστό αύξησης των διδάκτρων κάθε 

χρόνο. Θεωρητικά κανένας οργανισμός δεν μπορεί να παραβεί το ποσοστό αυτό. Ο 

Ωρίωνας τηρεί ευλαβικά αυτή την κατευθυντήρια γραμμή του Υπουργείου. Τα δίδακτρα 

είναι όπως αναφέρθηκε παραπάνω χαμηλά σε σχέση με την ποιότητα της υπηρεσίας, 

οπότε στα προσεχή έτη θα γνωρίσουν μικρή αλλά σταθερή αύξηση. 

Δεν υπάρχει κάποια προκαταβολή με την εγγραφή του μαθητή. Η πληρωμή γίνεται σε 

ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τον μήνα εγγραφής μέχρι και τον προτελευταίο μήνα που 

πραγματοποιούνται μαθήματα. Σε περίπτωση που καταβληθεί όλο το ποσό με την 

εγγραφή γίνεται έκπτωση 10%. Ο οργανισμός παρέχει έκπτωση και σε γονείς οι οποίοι 

εγγράφουν το δεύτερο παιδί τους στο φροντιστήριο. Παρέχονται επίσης υποτροφίες 50% 

και 100% με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. 

Ο σκοπός τιμολόγησης του Ωρίωνα είναι η μεγιστοποίηση της χρήσης, δηλαδή η 

μεγιστοποίηση του αριθμού των χρηστών (μαθητών) που επιζητούν τις υπηρεσίες του. 

Για να το πετύχει αυτό καθορίζει χαμηλά δίδακτρα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 

Μετά το σκοπό της τιμολόγησης ακολουθεί η στρατηγική τιμολόγησης. Οι στρατηγικές 

τιμολόγησης διακρίνονται σε εκείνες με προσανατολισμό προς το κόστος, σε εκείνες με 

προσανατολισμό προς τη ζήτηση και σε εκείνες με προσανατολισμό προς τον 

ανταγωνισμό. 

Σε βάθος χρόνου ο οργανισμός θα εφαρμόσει στρατηγική τιμολόγησης με 

προσανατολισμό προς τη ζήτηση. Η τιμή θα αυξηθεί έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει την 

ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας. Θα εφαρμοστεί διαφορική τιμολόγηση για τα 

διάφορα τμήματα της αγοράς στην οποία απευθύνεται ο οργανισμός. 

7.2.7 Στρατηγική πωλήσεων 

Στόχοι του οργανισμού είναι η αύξηση των ανθρώπων που εισέρχονται στην επιχείρηση 

για να λάβουν γνώση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του, άρα και κατ’ επέκταση και 

των εγγραφών αλλά και η διατήρηση των ήδη υπάρχοντών μαθητών. Σε ένα μικρομεσαίο 

οργανισμό, όπως ο Ωρίωνας, τον προγραμματισμό και σχεδιασμό της στρατηγικής 
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πωλήσεων αναλαμβάνει η ίδια η διοίκηση. Σε συνεργασία με τη γραμματεία 

προετοιμάζει τα φυλλάδια, τους καταλόγους, τις επιστολές καθώς και άλλο έγγραφο 

υλικό που αποστέλλεται στους δυνητικούς πελάτες. Σημαντικό ρόλο στις εγγραφές παίζει 

η πρώτη επαφή του πελάτη με τον οργανισμό. Το προσωπικό του πρέπει να είναι καλά 

εκπαιδευμένο για να διαχειριστεί αυτή την πρώτη επαφή. Στον Ωρίωνα την διεκπεραίωση 

αυτή είχαν αναλάβει στο παρελθόν οι γραμματείς με όχι όμως και τόσο καλά 

αποτελέσματα. Και αυτό όχι γιατί δεν έχουν τις ικανότητες αλλά γιατί υπάρχει η 

αντίληψη ότι η επαφή με κάποιον υπεύθυνο προσφέρει ασφαλείς και πιο έγκυρες 

πληροφορίες πέρα από το ότι και ο οργανισμός βγάζει προς τα έξω ένα πιο οργανωτικό 

πρόσωπο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η διαδικασία να περάσει στα χέρια της διοίκησης. 

Από τους ενδιαφερόμενους ένα ποσοστό θα εγγραφεί και ένα άλλο όχι. Ακόμη και στις 

περιπτώσεις αρνητικής απάντησης θα πρέπει να ακολουθηθεί επαγγελματική 

αντιμετώπιση διότι αυτό έχει μεγάλη σημασία για την εικόνα του φροντιστηριακού 

οργανισμού. Στις στρατηγικές των πωλήσεων εντάσσεται και η παροχή τεχνολογικών 

προϊόντων, όπως laptop και tablet σε μαθητές που ξεπερνούν τα 19000 μόρια στις 

πανελλαδικές εξετάσεις. Μια άλλη στρατηγική είναι η συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια 

με σκοπό την παροχή χρηματοδοτούμενων μεταπτυχιακών για τους μαθητές, αφότου 

τελειώσουν το προπτυχιακό τους. Αφού τελειώσει η διαδικασία των εγγραφών και ο 

οργανισμός έχει γνώση του συνολικού αριθμού των μαθητών γίνεται εξέταση αυτών ως 

προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους, τα ενδιαφέροντα και την αντίληψη που 

έχουν για το φροντιστήριο. Στη συνέχεια γίνεται εκτίμηση της αποδοτικότητας των 

μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την προσέλκυση των μαθητών καθώς και το κόστος 

αυτών. 

Η διατήρηση των υπαρχόντων μαθητών είναι εξίσου σημαντική για τον οργανισμό, ο 

οποίος συνεχώς κάνει κινήσεις για την αύξηση της ικανοποίησης αυτών με σκοπό την 

μείωση των πιθανοτήτων αποχώρησής τους.  Ο Ωρίωνας έχει δημιουργήσει ένα 

πρόγραμμα διατήρησης μαθητών σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 

και κάθε ομάδα έχει ένα υπεύθυνο καθηγητή με τον οποίο συζητά κάθε πρόβλημα που 

προκύπτει σε σχέση με το φροντιστήριο. Ο οργανισμός πρέπει να γνωρίζει τους λόγους 

τυχόν αποχώρησης κάποιου μαθητή.  

 

 

 



39 

8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

8.1 Παράδειγμα λειτουργίας προηγούμενου έτους 

 Αριθμός μαθητών: 70 

 Α λυκείου :  11 

 Β λυκείου :  23 

 Γ λυκείου:   36 

 Κτήριο 120 τ.μ, 550€ ενοίκιο 

 Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο κόστος συντήρησης 

 Αμοιβή καθηγητών καθαρά 7,5€/ώρα +ασφάλιση+ δώρα, επίδομα,34 από τις 37 

εβδομάδες 

 Η φορολογική κλίμακα 29% 

Οι βασικοί δείκτες που διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα είναι: 

1. Αριθμός συνεταίρων 

2. Αριθμός μαθητών ανά μάθημα 

3. Αμοιβή εργαζόμενων καθηγητών 

4. Μείγμα μαθητών  

5. Τιμές πώλησης υπηρεσιών 
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Αποτελέσματα λειτουργίας 

 

 

 

8.2 Πρόγνωση – Εκτίμηση  

Η χρηματοοικονομική ανάλυση και πρόβλεψη του οργανισμού για τα επόμενα 5 έτη θα 

πρέπει να υπακούει στα εξής: 

 Μηδενικός δανεισμός από τράπεζες 

 Σταθερό μισθολόγιο 

 Αύξηση των ενημερώσεων/ραντεβού με αποτέλεσμα την αύξηση των εγγραφών 

ετησίως. 

 Διατήρηση του ίδιου αριθμού υποτροφιών 

 Έτος βάσης ορίζεται το 2018 

Οι στόχοι του οργανισμού είναι: 

 Αύξηση του αριθμού των εγγραφών για τα επόμενα 5 έτη 

 

 1ο έτος  8% 

 2ο έτος 10% 

 3ο έτος  12% 

 4ο έτος  14% 

 5ο έτος  16% 
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 Μείωση του ποσοστού μη καταβολής των διδάκτρων στο τέλος κάθε έτους. 

 Διατήρηση ή μικρή αύξηση των λειτουργικών εξόδων. 

Πρόβλεψή εγγραφών ανά έτος: 

Πρώτο έτος: 120 μαθητές 

Δεύτερο έτος: 132 μαθητές 

Τρίτο έτος:148 μαθητές 

Τέταρτο έτος:169 μαθητές 

Πέμπτο έτος:196 μαθητές 

 

 

Πρόβλεψή εσόδων από δίδακτρα ανά έτος: 

Πρώτο έτος: 120 μαθητές → 204.000 €  

Δεύτερο έτος: 132 μαθητές → 224.400 € 

Τρίτο έτος:148 μαθητές → 251.600 € 

Τέταρτο έτος:169 μαθητές → 287.300 € 

Πέμπτο έτος:196 μαθητές → 352.800 € 

Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (1-5 έτη) 

 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

Έσοδα:      

Δίδακτρα 204.000 224.400 251.600 287.300 352.800 

      

Έξοδα:      
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Εισφορές σε 

ταμεία ΟΑΕΕ 

13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 

Αμοιβές 

προσωπικού 

86.000 93.000 105.000 122.000 137.000 

Αμοιβές και 

έξοδα τρίτων 

450 600 750 900 1.050 

Παροχές 

τρίτων, 

φόροι-τέλη 

40.000 43.000 47.000 52.000 60.000 

Διάφορα 

έξοδα 

32.000 35.000 38.000 43.000 51.000 

Αποσβέσεις 

παγίων 

5.000 5.200 5.450 5.700 5.850 

Σύνολο 

δαπανών 

177.250 190.600 210.000 237.400 268.700 

      

      

Σύνολο 

ακαθάριστων 

κερδών 

204.000 224.400 251.600 287.300 352.800 

Δαπανες 

χρήσης 

-177.250 -190.600 -210.000 -237.400 -268.700 

      

Καθαρό 

κέρδος 

26.750 33.800 41.600 49.900 84.100 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι ο οργανισμός θα αυξάνει με σταθερό ρυθμό τα 

έσοδα του διατηρώντας ελεγχόμενα στο ίδιο περίπου ποσοστό τα έξοδά του .  
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9. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ  

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι για να αυξήσει την κερδοφορία ο 

οργανισμός θα πρέπει να προβεί σε κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις που θα αφορούν τα 

εξής σημεία.  

 Ο οργανισμός θα πρέπει να μειώσει τις μεγάλες επενδύσεις σε κτήρια και πάγιο 

εξοπλισμό. 

 Θα πρέπει να μειώσει τυχόν κινδύνους από έλλειψη νόμιμων προδιαγραφών. 

 Θα πρέπει να αυξήσει την παραγωγικότητά του. 

 Θα πρέπει να διαφοροποιηθεί σε σχέση με τους ανταγωνιστές 

i. Φροντιστήρια 

ii. Ιδιαίτερα μαθήματα 

 Θα πρέπει να αναπτύξει διαχρονική σχέση με τους πελάτες, παρέχοντας συνέπεια 

και υλοποίηση των υπεσχημένων. 

 Θα πρέπει να βελτιώσει το περιθώριο κέρδους. 

 Θα πρέπει να μεταβάλει το μέγεθος της αγοράς 

 Θα πρέπει να βελτιώνει συνεχώς τα μετρήσιμα αποτελέσματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η συγκεκριμένη εργασία είχε ως στόχο τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού πλάνου για ένα 

φροντιστηριακό οργανισμό ο οποίος βρίσκεται στο χώρο της εκπαίδευσης τα τελευταία 

30 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια ο τομέας της εκπαίδευσης εξελίσσεται με πολύ 

γρήγορους ρυθμούς, το μάρκετινγκ έχει εισχωρήσει για τα καλά στον κλάδο αυτό με 

αποτέλεσμα η επιτυχία να περνάει από πιο πολύπλοκους δρόμους σε σχέση με το 

παρελθόν. Αυτούς τους δρόμους προσπαθεί να αναδείξει το επιχειρηματικό σχέδιο, 

καθώς και τους τρόπους με τους οποίους ο επιχειρηματίας θα τους διανύσει. 

Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο έγινε για εσωτερική χρήση δίνοντας την 

δυνατότητα σε ένα από τους ιδιοκτήτες να γνωρίσει καλύτερα την επιχείρηση. Η 

ανάλυση του ανταγωνισμού βοήθησε στην επιλογή στρατηγικής διαφοροποίησης, η 

οποία θεωρητικά θα δώσει στην επιχείρηση την ώθηση που χρειάζεται για να 

βελτιστοποιήσει τη θέση της στην αγορά πετυχαίνοντας τους στόχους που έχει θέσει. 

Οι υπηρεσίες είναι γενικά δύσκολο να γίνουν αντιληπτές για τους λόγους που εξηγήσαμε 

και αυτό κάνει ακόμα πιο αναγκαία τη δημιουργία του σχεδίου. 

Για να φτάσει μια επιχείρηση να είναι ο ηγέτης της αγοράς θα πρέπει να εξετάσει πολύ 

καλά κάθε τομέα που την επηρεάζει εντοπίζοντας εκείνους που υστερεί και 

εφαρμόζοντας τις ανάλογες στρατηγικές. 

Συντάσσοντας αυτό το πλάνο έγινε αντιληπτή η στρατηγική της διάσωσης που εφάρμοσε 

η διοίκηση του οργανισμού τα προηγούμενα χρόνια καθώς και η στρατηγική διείσδυσης 

που θα εφαρμοστεί από δω και πέρα για την αύξηση των κερδών και του μεριδίου της 

αγοράς, με σκοπό κάποια στιγμή στο μέλλον να γίνει ο ηγέτης της συγκεκριμένης αγοράς 

Επίσης έγινε αντιληπτό ότι το κύριο πρόβλημα του οργανισμού σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό δεν ήταν ούτε η ποιότητα των υπηρεσιών που προσέφερε, ούτε το 

ανθρώπινο δυναμικό (υπάρχουν βέβαια περιθώρια βελτίωσης) αλλά οι δημόσιες σχέσεις 

και η προβολή του.  

Όσο αναφορά τις τιμές των συγκεκριμένων υπηρεσιών, παρατηρήθηκε ότι είναι 

σημαντική η τιμολογιακή στρατηγική που θα ακολουθήσει ο οργανισμός, όμως τελικά 

ίσως και να παίζει τον μικρότερο ρόλο στην διαδικασία της επιλογής από τους πελάτες. 

Τέλος, ολοκληρώνοντας αυτή την εργασία θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα καλό 

επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί για μια επιχείρηση το καλύτερο μέσο προς την επιτυχία. 
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