
Φοιτητές: 
Ανδρονίκου Αγγελική
Εβίδου Χρυσή
Καµπερίδου ∆έσποινα

Τµήµα: Γεωπονίας

Αποστολή - όραµα:
Όραµα της επιχείρησης αποτελεί η ένταξη των ευπαθών οµάδων στον κλάδο της εργασίας. 
Προσφέροντας τις υπηρεσίες τους, όχι µόνο να απαρτίζουν τα εργατικά µέλη της επιχείρησης, 
αλλά ταυτόχρονα οι ίδιοι έχουν δικαίωµα επί των κερδών. Πιο συγκεκριµένα, γίνεται λόγος 
για µια επιχείρηση, η οποία :
 Αποκαθιστά κοινωνικά τα κακοποιηµένα άτοµα (θύµατα ενδοοικογενειακής βίας) και τα   
 ενσωµατώνει στην κοινωνία.
 Εξασφαλίζει τις βιοποριστικές ανάγκες των µελών της, καθώς επίσης τα  κατοχυρώνει   
 οικονοµικά.
 Αποδεικνύει πως πάντα υπάρχει ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
 Προσφέρει τις υπηρεσίες της για κάθε έναν που επιθυµεί να τις απολαύσει (ειδικά    
 διαµορφωµένοι χώροι εστίασης για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες).

Ανάγκες που ικανοποιεί:
 Θωρακίζει µια ισότιµη σχέση µεταξύ των εργαζόµενων – εταίρων.
 Ενισχύει οικονοµικά την αγορά µέσω της προώθησης των τοπικών προϊόντων. 
 Παρέχει µια µεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων για ψυχική και σωµατική γαλήνη     
 (ενασχόληση µε την φύση).
 Αποτελεί ένα εναλλακτικό τρόπο διακοπών.

Βιωσιµότητα της ιδέας:
 Χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς).
 Ιδιόκτητος ο χώρος εστίασης του ξενώνα.
 Η επιχείρηση «Ονειρική Απόδραση» αποτελεί ένα διαφοροποιηµένο, µη-κορεσµένο    
 κοµµάτι της αγοράς.
 Εξασφαλίζεται η οικονοµική βιωσιµότητα της επιχείρησης,  καθώς και τα κέρδη ,     
 σύµφωνα µε το τριετές οικονοµικό πλάνο, αυξάνονται.

Καινοτόµα στοιχεία επιχείρησης:
 Η επιχείρηση έχει την εταιρική µορφή µιας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρία (Ι.Κ.Ε.),   
 που αποτελεί µια νέα εταιρική µορφή στην Ελλάδα.
 Οι παροχές που προσφέρει ο ξενώνας είναι προσβάσιµες και στα άτοµα µε ειδικές    
 ανάγκες.
 Ευελιξία των πελατών σε σχέση µε αυτά που προσφέρει η επιχείρηση – εστίαση,     
 εστιατόριο, αγορά των τοπικών προϊόντων, ενασχόληση στις ποικίλες δραστηριότητες   
 (συµµετοχή  στον µπαξέ, στο ψήσιµο του ψωµιού).
 

“Ονειρική Απόδραση” Κοινωνική 
Επιχειρηµατικότητα

3η Θέση 
στην κατηγορία: 

Οικονοµική ανάλυση Κέρδος της επιχείρησης
 1ου έτους    218.460 €
 2ου έτους    241.751 €
 3ου έτους    272.739 €


