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Ζ παξνύζα εξγαζέα Ϋγηλε γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο θαη νξηζκΫλα από ηα 

ζηνηρεέα πνπ πεξηΫρεη ελδΫρεηαη λα κελ εέλαη απνιύησο αθξηβά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΤΝΟΦΖ ΜΔΛΔΣΖ 

1.1. ΒΑΗΚΖ ΗΓΔΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ην παξφλ θεθάιαην αλαιχεηαη ε βαζηθή ηδέα θαη ην ηζηνξηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηφρνο απηήο 

ηεο κειέηεο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο βησζηκφηεηαο κηαο λέαο επηρείξεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο ηππνπνίεζεο θαη εμαγσγήο ειαηνιάδνπ. ε δεκηνπξγία ελφο εχπνξνπ ακπειψλα θαη 

ε ίδξπζε κίαο κνλάδαο παξαγσγήο νίλνπ, ε νπνία ζα είλαη κεζαίαο δπλακηθφηεηαο. Οη 

εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο ηεο ζα είλαη ζχγρξνλα θαη ζα εδξεχνπλ ζην λεζί ηεο Μπηηιήλεο, 

ην νπνίν θεκίδεηαη γηα ην ιάδη ηνπ. Ζ πνηθηιία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ε θνινβή (ή 

κπηηιεληά) θαη είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε πνηθηιία ειηάο ηνπ λεζηνχ παξάγνληαο ιάδη εμαηξεηηθήο 

πνηφηεηαο κε έληνλν άξσκα θαη απαιή γεχζε. Λφγσ ηνπ κεγάινπ θφζηνπο δεκηνπξγίαο ελφο 

ειαηνηξηβείνπ ζα αξθεζηνχκε ζηελ πεξηζπιινγή ηνπ θαξπνχ απφ ηα θηήκαηα θαη έπεηηα ζηελ 

ηππνπνίεζε ηνπ ειαηνιάδνπ, ε παξαγσγή ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ζε εμσηεξηθφ ειαηνηξηβείν κε ην 

νπνίν ζα ζπλεξγαδφκαζηε. Ζ εηαηξεία πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα έρεη Ννκηθή Μνξθή Αλψλπκεο 

Δηαηξείαο, κε επσλπκία ‘ΒΟΤΓΗΟΤΚΛΖ Α. – ΓΑΛΑΝΟ Κ.  Α.Δ.’’ θαη ν δηαθξηηηθφο ηεο 

ηίηινο ζα είλαη ‘’ALKINION OIL’’. 

 

1.2. ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ MARKETING  

Ζ Διιάδα είλαη 3
ε
 παγθνζκίσο ζηε παξαγσγή ειαηνιάδνπ, κεηά ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία, αιιά 

κφιηο ην 4% πνπ πσιείηαη ζπζθεπαζκέλν ζηηο δηεζλείο αγνξέο είλαη ειιεληθφ (ζχκθσλα κε 

έξεπλα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο). Οη Έιιελεο αγξφηεο αξθνχληαη ζην λα πσινχλ 

κεγάιεο πνζφηεηεο ρχκα ιαδηνχ ζε άιιεο ρψξεο (π.ρ. Ηηαιία) νη νπνίεο ην ζπζθεπάδνπλ θαη ην 

δηαζέηνπλ ζηηο μέλεο αγνξέο κε ην δηθφ ηνπο brand name. Μφλν ην 27% ηνπ ειιεληθνχ 

ειαηνιάδνπ εμάγεηαη σο εηαηξηθφ πξντφλ ζε ζχγθξηζε κε ην 50% ηεο Ηζπαλίαο θαη ην 80% ηεο 

Ηηαιίαο. Παξαθάησ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθηελήο αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 

επεξεάδεη ηελ επηρείξεζε καο κέζσ ηεο PEST Analysis θαη ηνπ Τπνδείγκαηνο ησλ πέληε 

δπλάκεσλ ηνπ Porter. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη αλάιπζε ηεο δήηεζεο ηνπ ειαηνιάδνπ, ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ην επεξεάδνπλ θαζψο θαη ησλ πξνβιέςεσλ πνπ αθνξνχλ ηε κειινληηθή δήηεζε. 

Σέινο αλαιχνληαη νη ζηξαηεγηθέο θαη νη ηαθηηθέο marketing πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 
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ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία. Πξνζδηνξίδνληαη πνηα είλαη ηα δίθηπα δηαλνκήο. Τπνινγίδεηαη ε ηηκή 

πψιεζεο αλά θηάιε θαη γίλεηαη εθηίκεζε ησλ πσιήζεσλ γηα ηελ επφκελε πεληαεηία. 

 

1.3. ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΔΦΟΓΗΑ 

Σν ιάδη πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ επεμεξγαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίαο ειηάο πνπ έρνπκε 

επηιέμεη απνηειεί ηελ θχξηα πξψηε χιε ηεο παξαγσγηθήο καο κνλάδαο. ηε ζπλέρεηα ηα πιηθά 

ζπζθεπαζίαο (θηάιεο, πψκαηα θ.α.) θαζψο θαη θάπνηεο ρεκηθέο νπζίεο πνπ απαηηνχληαη, 

απνηεινχλ εμίζνπ ζεκαληηθά αγαζά γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Άιια εθφδηα είλαη ε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα, ην λεξφ, ην ηειέθσλν, ν εμνπιηζκφο κεραλεκάησλ θαζψο θαη ν εμνπιηζκφο 

ησλ γξαθείσλ. Με άιια ιφγηα αλαιχνληαη φια ηα βνεζεηηθά πιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνχλ, 

ππνινγίδνληαη ηα θφζηε γηα ηηο ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο (ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ θ.α.) θαη επηιέγνληαη 

νη πξνκεζεπηέο κε ηνπο νπνίνπο ζα ζπλεξγαζηεί ε εηαηξεία γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηεο. 

Σέινο γίλεηαη ε θνζηνιφγεζε φισλ ησλ παξαπάλσ. 

 

1.4. ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

Γεδνκέλνπ φηη νη ελέξγεηεο πνπ ζα γίλνληαη είλαη αξρηθά ε πεξηζπιινγή ηνπ θαξπνχ απφ ηα 

θηήκαηα θαη έπεηηα ε ηππνπνίεζε ηνπ ειαηνιάδνπ ζα πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί ζηελ 

επηινγή ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Καζψο ε πξψηε χιε είλαη πςειήο πνηφηεηαο 

ζα πξέπεη αληίζηνηρα λα πξνκεζεπηνχκε θαη ηνλ αλάινγν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Θα πξέπεη 

ινηπφλ λα γίλεη κηα εθηελήο αλάιπζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο 

γηα φια ηα πξναλαθεξζέληα. 

 

1.5. ΟΡΓΑΝΧΖ ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

Σν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα αζρνιεζεί κε ηε δηνηθεηηθή αλάπηπμε θαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο ε νπνία είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηνχληαη ζπλζήθεο 

βέιηηζηεο δηαρείξηζεο, καδί κε ηα ζπλδεφκελα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα.  Γίλεηαη δηαίξεζε ηεο 

εηαηξείαο ζε νξγαλσζηαθέο κνλάδεο, ε ηκεκαηνπνίεζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη βάζεη ιεηηνπξγηψλ. 

Σέινο ππνινγίδνληαη ηα γεληθά έμνδα ζε βάζνο πεληαεηίαο ηα νπνία ρσξίδνληαη ζηα γεληθά 
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ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, έμνδα πνηνηηθνχ ειέγρνπ, έμνδα Marketing θαη ηέινο ζηα Γεληθά 

Βηνκεραληθά έμνδα. 

Ζ δνκή ηεο επηρείξεζεο παξαηίζεηαη ζην παξαθάησ νξγαλσηηθφ δηάγξακκα. Ζ επηρείξεζε ζα 

απαζρνιεί ζπλνιηθά 8 άηνκα πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη 3 εμάκελεο ζχκβαζεο (απφ Οθηψβξην 

κέρξη Μάξηην) θαη ζα πεξηιακβάλεη 2 δηεπζχλζεηο. 

 

1.6. ΣΟΠΟΘΔΗΑ, ΥΧΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

Ζ ηνπνζεζία πνπ έρεη επηιεγεί βξίζθεηαη ζην λεζί ηεο Λέζβνπ θαη ιέγεηαη Μφξηα. Ζ πεξηνρή 

απηή επηιέρζεθε ιφγσ ησλ πνιιψλ ζηξεκκάησλ ειαηνθαιιηέξγεηαο πνπ ππάξρνπλ, ηνπ εχθνξνπ 

εδάθνπο θαζψο θαη επεηδή βξίζθεηαη ζε πνιχ θνληηλή απφζηαζε απφ ην ζπλεξγαδφκελν 

ειαηνηξηβείν αιιά θαη απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ ηε Μπηηιήλε. Παξάιιεια ιφγσ ηεο 

αζηηθνπνίεζεο πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα πνιιέο εθηάζεηο ειαηφδεληξσλ παξακέλνπλ 

αθαιιηέξγεηεο θαη ηειείσο παξακειεκέλεο. ηελ πεξίπησζε απηή νη ηδηνθηήηεο παξαρσξνχλ ηα 

θηήκαηά ηνπο ζε αγξφηεο ππνγξάθνληαο ζπκθσλεηηθφ ζην νπνίν νη δεχηεξνη ζα αμηνπνηνχλ ην 

θηήκα θαη νη πξψηνη ζα ιακβάλνπλ σο αληίηηκν κηα πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ ζα 

θαιιηεξγήζνπλ. Σέινο ε πεξηνρή απηή επηιέρηεθε θαη ιφγσ ησλ ζηξεκκάησλ γεο πνπ έρνπλ ήδε 

ζην φλνκά ηνπο νη ηδξπηέο ηεο εηαηξείαο θαη ηα νπνία αλέξρνληαη ζε 100 ζηξέκκαηα έθαζηνο.  

 

1.7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

εκαληηθφ θεθάιαην ηεο κειέηεο καο είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζα δνχκε 

δειαδή ηε ρξνληθή πεξίνδν ε νπνία νξίδεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ επηιέγνπκε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο επέλδπζεο κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή φπνπ ε ππφ εμέηαζε κνλάδα είλαη ζε ζέζε 

λα μεθηλήζεη ηελ παξαγσγηθή ηεο δηαδηθαζία. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη ε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη 

ζα αλαιπζνχλ νη λνκηθέο θαη κε απαηηήζεηο. Δπηπιένλ ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο κεραλνινγηθέο άδεηο 

πνπ ρξεηαδφκαζηε θαη ηέινο ζα κειεηήζνπκε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 
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1.8. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ 

ΔΠΔΝΓΤΖ 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο Μειέηεο θνπηκφηεηαο ζα γίλεη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θαη ε 

αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζή καο γηα λα θξίλνπκε θαηά πφζν κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζηελ 

πινπνίεζή ηεο.  

Αξρηθά ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ην πλνιηθφ Κφζηνο Δπέλδπζεο θαζψο θαη ην πλνιηθφ 

Κφζηνο Παξαγσγήο. Δπηπιένλ ζα αλαθεξζνχκε ζηε Υξεκαηνδφηεζε ηνπ επελδπηηθνχ καο 

ζρεδίνπ. Λακβάλνπκε ππφςε ην δάλεην πνπ ζα πάξνπκε γηα ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο, ηηο δφζεηο, 

ηνπο ηφθνπο θαη ην απαηηνχκελν δηαζέζηκν θεθάιαην. Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα πξέπεη λα δνζεί ζηηο 

επηρνξεγήζεηο πνπ ππάξρνπλ ηελ πεξίνδν απηή θαζψο ζα πξέπεη λα επηιερζεί ε πην ζπκθέξνπζα. 

Δπίζεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπκε ηελ επέλδπζε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ πληειεζηή 

Απφδνζεο Κεθαιαίνπ, ηε κέζνδν Δπαλείζπξαμεο ηνπ Κφζηνπο Δπέλδπζεο, ηε Καζαξή Παξνχζα 

Αμία θαη ηνλ Δζσηεξηθφ πληειεζηή Απφδνζεο. Δπηπιένλ ζα γίλεη αλάιπζε επαηζζεζίαο θαη ζα 

ππνινγηζηεί ην Νεθξφ εκείν  πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην ξίζθν θαη ε αβεβαηφηεηα. Με βάζε φια 

ηα παξαπάλσ ζα βγάινπκε ην ζπκπέξαζκα αλ ε επέλδπζε καο είλαη ζπκθέξνπζα. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΒΑΗΚΖ ΗΓΔΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

2.1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΗΓΔΑ  ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ  ΥΔΓΗΟΤ 

Ζ ειηά θαη ην ειαηφιαδν απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ησλ 

κεζνγεηαθψλ ιαψλ θαη θπξίσο ηνπ ειιεληθνχ. χκθσλα κε έξεπλεο ην 97% ηεο παγθφζκηαο 

παξαγσγήο ειαηνιάδνπ παξάγεηαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ, κε ηελ Διιάδα λα είλαη ηξίηε 

ειαηνπαξαγσγφο ρψξα ζηνλ θφζκν, κεηά ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία, κε εηήζηα παξαγσγή λα 

θπκαίλεηαη απφ 300.000 έσο 400.000 ηφλνπο.   

ηελ Διιάδα φπνπ ζα δεκηνπξγεζεί ε κνλάδα ηππνπνίεζεο ειαηνιάδνπ, ππάξρεη κεγάιε 

παξάδνζε ζηελ παξαγσγή ιαδηνχ. πγθεθξηκέλα ππάξρεη κηα θαηεγνξία ειαηνιάδνπ, ην premium 

έμηξα παξζέλν ή εμηξίζηκν, ην νπνίν θαηαγξάθεη αικαηψδε αλάπηπμε εδψ θαη δχν δεθαεηίεο. 
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Παξγφηη ε ηηκή ηνπ είλαη πνιχ πςειφηεξε απφ έλα ηππηθφ έμηξα παξζέλν ειαηφιαδν, νη 

θαηαλαισηέο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ην αγνξάζνπλ. Πξφθεηηαη γηα έλα  ειαηφιαδν κε ηέιεην 

άξσκα θαη γεχζε. Ζ νμχηεηά ηνπ δελ μεπεξλά ην 0,8ν . Έρεη έληνλε θξνπηψδε γεχζε θαη άξσκα 

θξεζθνθνκκέλνπ θαξπνχ ειηάο. Ζ επηηπρία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο νθείιεηαη αξρηθά ζηε 

πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηά ηνπ ζε ζρέζε κε ηε δήηεζε, ζηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηέο ηνπ γηα ηνλ 

αλζξψπηλν νξγαληζκφ αιιά θαη ζηελ εμέρνπζα πνηφηεηά ηνπ ε νπνία γίλεηαη ακέζσο αληηιεπηή 

απφ ηνλ θαηαλαισηή.  

ηε Λέζβν ππάξρνπλ αξθεηά ζήκαηα premium έμηξα παξζέλνπ ειαηνιάδνπ. Γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ νη ηνπηθέο πνηθηιίεο ειηάο αλ ηχρνπλ ζσζηήο δηαρείξηζεο. 

Ωζηφζν νη πνζφηεηεο ειαηνιάδνπ απηήο ηεο θαηεγνξίαο πνπ ηππνπνηνχληαη, απνηεινχλ έλα κηθξφ 

ζχλνιν ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηνπ λεζηνχ, θαηαιήγνληαο έηζη ζηελ απφθαζε λα ζηξαθνχκε 

ζηελ ηππνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. 

Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ ζρεδίνπ πνπ κειεηάκε έρνπλ ηελ θαηάιιειε εκπεηξία θαη ηελ επάξθεηα 

γλψζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο κνλάδαο ηππνπνίεζεο ειαηνιάδνπ φπνπ ζα ζπλδπάδεη ηελ 

παξάδνζε, κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη ηελ πςειή πνηφηεηα. Ύζηεξα απφ ζρεηηθή κειέηε ηεο 

αγνξάο θαη ησλ γεληθφηεξσλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ εληφπηζαλ ηελ επθαηξία γηα ηε δεκηνπξγία 

κηαο ηέηνηαο  κνλάδαο ζηελ Διιάδα θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν απνθάζηζαλ λα πινπνηήζνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε. 

 

2.2 ΓΔΝΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΒΑΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ 

ΥΔΓΗΟΤ  

Βαζηθφο ζηφρνο ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο ζχγρξνλεο κνλάδαο 

ηππνπνίεζεο ειαηνιάδνπ πςειήο πνηφηεηαο, κε ζθνπφ λα θαιπθζεί φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο αγνξάο. Σα πξντφληα ηνπο επηζπκνχλ λα γίλνπλ επξέσο γλσζηά, κε θχξην κέιεκα ηελ 

άκεζε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη δηνίθεζεο.  

Ζ επηρείξεζε πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί ζα είλαη κεζαία θαη νη εγθαηαζηάζεηο ζα είλαη γηα 

κεζαία δπλακηθφηεηα ηππνπνίεζεο, κε ζηφρν ηελ πνηφηεηα θαη φρη ηελ απεξηφξηζηε πνζφηεηα. Οη 

εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο ζα είλαη ζχγρξνλνο θαη ε κνλάδα ηππνπνίεζεο ζα είλαη 

απηνκαηνπνηεκέλε. 
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Ζ ππφ ίδξπζε παξαγσγηθή κνλάδα ζα εηζαρζεί ζε κηα αγνξά φπνπ παξά ηα πςειά εκπφδηα 

εηζφδνπ ζα έρεη ζηφρν ηε δηείζδπζε ζηνλ θιάδν απνζπψληαο κεξίδηα αγνξάο απφ δπλαηνχο θαη 

εδξαησκέλνπο ζηνλ ρψξν αληαγσληζηέο. Αξρηθά, ζα πξνζπαζήζεη λα απνζπάζεη έλα κηθξφ 

κεξίδην, ψζηε λα απνθεπρζεί κηα κεγάιε αληίδξαζε ησλ αληαγσληζηψλ. Αγνξέο ζηφρνη ζα 

απνηειέζνπλ θπξίσο νη ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ φπνπ ππάξρεη κεγάιε δήηεζε, ελψ καθξνπξφζεζκα 

ζα ζηνρεχζεη θαη ζηελ εγρψξηα αγνξά. 

 

2.3 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Ζ εηαηξεία πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα έρεη Ννκηθή Μνξθή Αλψλπκεο Δηαηξείαο, κε επσλπκία 

‘ΒΟΤΓΗΟΤΚΛΖ Α. – ΓΑΛΑΝΟ Κ.  Α.Δ.’’ θαη ν δηαθξηηηθφο ηεο ηίηινο ζα είλαη ‘’LESVOS 

OIL’’. Ζ εηαηξεία πξφθεηηαη λα ηδξπζεί ην 2019 θαη ε έδξα ηεο ζα είλαη ζην ρσξίν Μφξηα ηεο 

Λέζβνπ. Οη ηδξπηέο ηεο ζα είλαη ν θχξηνο Αζαλάζηνο Βνπγηνπθιήο θαη ν θ. Κσλζηαληίλνο 

Γαιαλφο. Ζ επηρεηξεκαηηθή θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο βαζίδεηαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζηελ 

πνηφηεηα αιιά θαη ζηηο αξρέο ηεο νκαδηθφηεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ 

ζεβαζκνχ.  

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε 50.000 € ην νπνίν δηαηεξείηαη ζε 10.000 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο €5 αλά κεηνρή θαηαβιεηέν ζε κεηξεηά απφ ηνπο 

κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο. ηνλ αθφινπζν πίλαθα θαίλεηαη ε εηζθνξά θάζε κεηφρνπ θαη ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην.  

 

ΜΫηνρνη Πνζό εηζθνξΪο ΜεηνρΫο Πνζνζηό ζπκκεηνράο 

ΑζαλΪζηνο Βνπγηνπθιάο 50.000€ 5.000 50% 

Κσλζηαληέλνο Γαιαλόο 50.000€ 5.000 50% 

Πίλαθαο 2.3.1. Μεηνρηθό Κεθάιαην 

 

Όπσο βιέπνπκε θαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ππνζηεξηθηέο ηνπ ζρεδίνπ είλαη δχν κέηνρνη νη 

νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ηζάμηα ζηε δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Καη νη δχν θαηάγνληαη απφ ην λεζί 

ηεο Λέζβνπ θαη γλσξίδνπλ θαιά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ηελ αγνξά ηνπ ειαηνιάδνπ. 

Πξνέξρνληαη απφ αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο νη νπνίεο ηνπο κεηέδσζαλ ηηο γλψζεηο αιιά θαη ηελ 
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εκπεηξία πνπ ρξεηάδνληαη γηα έλα λέν μεθίλεκα. Έηζη ινηπφλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2017 απνθάζηζαλ 

απφ θνηλνχ λα δηεξεπλήζνπλ ηε βησζηκφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο ηππνπνηεηεξίνπ 

ειαηνιάδνπ κε ζηφρν ηελ πξνζθνξά πξντφλησλ άξηζηεο πνηφηεηαο ζηε θαιχηεξε δπλαηή ηηκή. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ MARKETING 

3.1. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ  

Ζ ειηά είλαη έλα απφ ηα πην παιηά δέληξα, πνπ έδσζαλ ηξνθή ζηνλ άλζξσπν θαη ζίγνπξα,  έλα 

απφ ηα πην ζεκαληηθά. Ζ ηζηνξία ηεο, ε θαιιηέξγεηά ηεο, νη θαξπνί ηεο θαη ν ρπκφο ηνπο – ην 

ειαηφιαδν, ζπλδέζεθαλ άξξεθηα κε ηνπο ιανχο ηεο Μεζνγείνπ. Οη θαξπνί ηεο ειηάο , ην ιάδη ηεο 

, αιιά θαη ηα θιαδηά ηεο , ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα αλζεξφ εκπφξην, έζξεςαλ πγηεηλά γεληέο θαη 

γεληέο , πξφζθεξαλ καθξνδσία, έγηλαλ γηαηξηθφ γηα δηάθνξεο αξξψζηηεο, θψηηζαλ, θαιιψπηζαλ, 

ζηεθάλσζαλ  θαη ζπλδέζεθαλ κε   ζξχινπο , αιιά θαη κε ηελ πξαγκαηηθή ηζηνξία & ηνλ 

πνιηηηζκφ  ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ.  

Ζ ειηά ήηαλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δσήο ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην, αιιά δελ κπνξνχκε λα 

πνχκε κε αθξίβεηα πφηε άξρηζε ε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηά ηεο. Τπάξρνπλ θνληάκαηα ιίζσλ θαη 

πξέζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ εμαγσγή ειαηνιάδνπ πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ην 5000 π.Υ. 

Αλαθέξεηαη φηη ην πξψην ειαηνηξηβείν βξέζεθε ζηηο  Κιαδνκελέο ηεο Ησλίαο. (ζηε ζχγρξνλε 

Σνπξθία). Άιιεο πεγέο ζεκεηψλνπλ φηη , ην αξραηφηεξν ειαηνηξηβείν βξέζεθε απφ ηνλ Γέθλεξ, ζε 

νξνπέδην ησλ Μεζάλσλ. ( ππνινγίδεηαη ηελ 4ε ρηιηεηία π.Υ), αιιά ππάξρνπλ θαη άιιεο ζρεηηθέο 

αλαθνξέο. Ζ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ηνπ ειαηνιάδνπ έθεξε ζην πξνζθήλην κία δηαξθψο 

εμειηζζφκελε ηερλνινγία, φπνπ νη ηξαρηέο πέηξεο έδσζαλ ηε ζέζε ηνπο ζηνπο ιελνχο θαη έπεηηα 

ζηνπο ειαηφκπινπο. Έηζη ε εθπίεζε ηεο δχκεο κε ηα ρέξηα πέξαζε ζηε ζπκπίεζε κε ην ινζηφ ηεο 

Θεξαζίαο, ζην πηεζηήξην ηεο θιαζηθήο επνρήο, ηνλ αηέξκνλα θνριία ηνπ Ήξσλα γηα λα 

νινθιεξσζεί κε ηνπο νξγαλσκέλνπο πιένλ «ιελεψλαο». Απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο αθφκε ρξφλνπο 

ην ειαηφιαδν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θάιπςε δηαθφξσλ αλαγθψλ. Καηά ηνπο νκεξηθνχο 

ρξφλνπο, ην ιάδη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ επάιεηςε ηνπ ζψκαηνο θαη φρη γηα ηξνθή ή 

θσηηζκφ. ηελ ζπλέρεηα ησλ ρξφλσλ βξίζθνπκε ην ειαηφιαδν λα ρξεζηκνπνηείηαη, ηφζν ζαλ 
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ηξνθή, φζν θαη ζαλ θάξκαθν, θαη ζαλ θαιιπληηθφ, αιιά θαη γηα θσηηζκφ θαη αθφκε ζαλ 

ζπζηαηηθφ ζε δηάθνξα ηειεηνπξγηθά δηαθφξσλ ζξεζθεηψλ θαη πνιηηηζκψλ . Γηα παξάδεηγκα , ζαλ 

κέζν θαιισπηζκνχ ην ειαηφιαδν ην ζπλαληνχκε ζηελ Οδχζζεηα ζηνλ Σειέκαρν, ν νπνίνο 

πιέλεηαη κε λεξφ θαη κεηά αιείθεηαη κε ειαηφιαδν. 

Οη  αξραίνη Έιιελεο  κεηέθεξαλ  ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζηηο απνηθίεο ηνπο. Καζψο ν 

ειιεληθφο πιεζπζκφο απμαλφηαλ  κε ηαρείο ξπζκνχο, κεηά απφ ιίγν, δελ ππήξρε πιένλ αξθεηφο 

ρψξνο γηα φινπο ζηηο πφιεηο. Ζ πην ηνικεξνί αλάκεζά ηνπο,  άξρηζαλ λα αλαδεηνχλ λένπο ηφπνπο 

θαη έηζη μεθίλεζε ε ίδξπζε  ειιεληθψλ απνηθηψλ ζηε ηθειία, ζηε λφηηα Γαιιία, θαη ζηε δπηηθή 

αθηή ηεο Ηζπαλίαο σο ην 800 π.Υ. Άιινη  άπνηθνη πήγαλ αλαηνιηθά, θζάλνληαο ζηηο αθηέο ηεο 

Μαχξεο Θάιαζζαο. Παληνχ φπνπ πήγαλ, πήξαλ καδί ηνπο ειηέο . Αο κε μερλάκε επίζεο, φηη ε 

ελαζρφιεζε κε ην ειαηφιαδν ήηαλ ε ξαρνθνθαιηά ηνπ εκπνξίνπ ζηνλ αξραίν θφζκν. Έκπνξνη απφ 

ηε Φνηλίθε, ηελ Κξήηε θαη ηελ Αίγππην  έθαλαλ γλσζηφ ην ειαηφιαδν ζηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ 

, ζηε Μαχξε ζάιαζζα θαη αθφκε καθξχηεξα, απφ ην 600 π.Υ. θαη κεηά. Απνζεηήξηα βάδα ειαίνπ, 

φπσο απηά ησλ Κνκνχ ζηελ Κξήηε είλαη απφδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ εκπνξίνπ ηνπ ειαηνιάδνπ. 

Σν ειαηφιαδν ήηαλ ην  πγξφ ρξπζάθη, πνιιά ρξφληα πξηλ εκθαληζηεί ν καχξνο ρξπζφο.  

Μεηά ηνλ 16ν κ.Υ. αηψλα, νη Δπξσπαίνη  θηάλνπλ ζηελ Ακεξηθή θαη κεηαθέξνπλ ηελ ειηά ζην 

Νέν Κφζκν ήκεξα ππάξρνπλ ειαηνθαιιηέξγεηεο ζηελ Καιηθφξληα, ζην Μεμηθφ, ζην Πεξνχ θ.α..  

Δθηηκάηαη φηη  ζήκεξα ππάξρνπλ πεξίπνπ 800 εθαηνκκχξηα ειαηφδεληξα ζε φιν ηνλ θφζκν, θαη 

φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (95%) βξίζθεηαη ζηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ. Σα ειαηφδεληξα 

θαιιηεξγνχληαη επξέσο ζηελ Διιάδα, πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη νπνηνδήπνηε άιιν 

νπσξνθφξν  δέλδξν.  Αληηζηνηρνχλ  ζην 75% ηεο  ζπλνιηθήο δελδξνθνκίαο  θαη θαιχπηνπλ 

πεξίπνπ ην 15% ηεο γεσξγηθήο γεο. 

 

3.2.  ΟΡΗΜΟ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΚΛΑΓΟΤ 

3.2.1  Πεξηγξαθά Πξντόλησλ ηνπ ΚιΪδνπ 

Διαηφιαδν (ή απιψο ιάδη) νλνκάδεηαη ζηα Διιεληθά ην ιάδη πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο θαξπνχο 

ηεο ειηάο. Δμάγεηαη κε έθζιηςε ησλ ειηψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα ζπιιέγνληαη πξηλ απφ ηελ ηειηθή 

ηνπο σξίκαλζε, φηαλ δειαδή έρνπλ ρξψκα πξάζηλν-κειηηδαλί, θαζψο ε πνηφηεηα ηνπ ιαδηνχ ηνπο 

είλαη πνιχ θαιχηεξε απφ απηήλ ηνπ ιαδηνχ πνπ εμάγεηαη απφ ηνπο ηειείσο ψξηκνπο θαξπνχο.   
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Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο ειαηνιάδνπ είλαη νη εμήο: 

1. Δμαηξεηηθά Παξζέλν Διαηφιαδν. Ζ νμχηεηά ηνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 0,8 g αλά 100 g (0,8%) 

θαη ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ 

θαηεγνξία απηή. ηελ ζπζθεπαζία ηνπ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη: «Διαηφιαδν αλσηέξαο 

θαηεγνξίαο πνπ παξάγεηαη απ’ επζείαο απφ ειηέο θαη κφλν κε κεραληθέο κεζφδνπο». Έρεη 

άκεκπηε γεχζε θαη νζκή θαη είλαη ηδαληθφ γηα ζαιάηεο θαη ζάιηζεο. 

2. Παξζέλν Διαηφιαδν. Ζ νμχηεηά ηνπ δελ ππεξβαίλεη ην 2,0% θαη ηα άιια ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία απηή. ηελ 

ζπζθεπαζία ηνπ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη: «Διαηφιαδν πνπ παξάγεηαη απ’ επζείαο απφ 

ειηέο θαη κφλν κε κεραληθέο κεζφδνπο». Έρεη άκεκπηε γεχζε θαη νζκή θαη είλαη ηδαληθφ 

γηα καγείξεκα. 

3. Διαηφιαδν Λακπάληε. Ζ νμχηεηά ηνπ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 2,0% θαη ηα άιια ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία απηή. Μπνξεί 

λα έρεη θαθή γεχζε θαη νζκή. Δίλαη αθαηάιιειν γηα θαηαλάισζε σο έρεη θαη πξννξίδεηαη 

γηα εμεπγεληζκφ ή αιιηψο ξαθηλάξηζκα ή θαη γηα βηνκεραληθή ρξήζε. 

4. Δμεπγεληζκέλν Διαηφιαδν. Λακβάλεηαη απφ ηνλ εμεπγεληζκφ παξζέλσλ ειαηνιάδσλ ελψ ε 

νμχηεηά ηνπ δελ ππεξβαίλεη ην 0,3 % θαη ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία απηή. 

5. Αθαηέξγαζην Ππξελέιαην. Λακβάλεηαη απφ ηνπο ππξήλεο ηεο ειηάο, θαηφπηλ 

επεμεξγαζίαο κε δηαιχηεο ή κε θπζηθά κέζα ή είλαη ην έιαην πνπ αληηζηνηρεί, κε εμαίξεζε 

νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ζε ειαηφιαδν Λακπάληε. 

6. Δμεπγεληζκέλν Ππξελέιαην. Λακβάλεηαη απφ ηνλ εμεπγεληζκφ ηνπ αθαηέξγαζηνπ 

ππξελειαίνπ, ε νμχηεηα ηνπ νπνίνπ δελ ππεξβαίλεη ην 0,3% θαη ηα άιια ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία απηή. 

7. Ππξελέιαην. Λακβάλεηαη απφ αλάκεημε εμεπγεληζκέλνπ ππξελειαίνπ θαη παξζέλσλ 

ειαηνιάδσλ, εθηφο απφ ην ειαηφιαδν ιακπάληε, ε νμχηεηα ηνπ νπνίνπ δελ ππεξβαίλεη ην 

1,0% θαη ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα 

ηελ θαηεγνξία απηή. 

3.2.2  Πεξηγξαθά Πξντόληα Ολνκαζέαο ΠξνΫιεπζεο – Πξντόληα Γεσγξαθηθάο 

Έλδεημεο – Οξγαληθάο ΚαιιηΫξγεηαο 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε βάζεη ελφο λνκηθνχ πιαηζίνπ έρεη νξίζεη δχν θαηεγνξίεο αλαγλψξηζεο 

πνηφηεηαο γηα νξηζκέλα πξντφληα κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ ειαηφιαδνπ. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη: 
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 Π.Ο.Π. (Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο): Αθνξά ειαηφιαδα πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ηφπν ή ρψξα θαη ησλ νπνίσλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

νθείινληαη ζην ηδηαίηεξν γεσγξαθηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Σέινο φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο 

ηνπο ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ηεο νξηνζεηεκέλεο γεσγξαθηθήο ηνπο παξαγσγήο. 

 Π.Γ.Δ. (Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε): Αθνξά ειαηφιαδα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ηφπν ή ρψξα θαη ησλ νπνίσλ έλα ζπγθεθξηκέλν πνηνηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ή ε θήκε ηνπ νθείιεηαη ζηε γεσγξαθηθή ηνπ πξνέιεπζε. Σέινο 

ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα ζηάδηα παξαγσγήο ηνπο πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα εληφο ηεο 

νξηνζεηεκέλεο γεσγξαθηθήο ηνπο παξαγσγήο 

 

Πξντόληα Πξνζηαηεπόκελεο Ολνκαζέαο ΠξνΫιεπζεο (Π.Ο.Π.) – Πξντόληα 

Πξνζηαηεπόκελεο Γεσγξαθηθάο Έλδεημεο (Π.Γ.Δ.) 

ΑγνπξΫιαην Υαιθηδηθάο Π.Ο.Π 

Απνθνξώλαο Υαλέσλ Κξάηεο Π.Ο.Π 

ΑξρΪλεο Ζξαθιεένπ Κξάηεο Π.Ο.Π 

ΒηΪλλνο Ζξαθιεένπ Κξάηεο Π.Ο.Π 

Βόξεηνο Μπινπόηακνο Ρεζύκλεο Π.Ο.Π 

Γαιαλό Μεηαγγηηζένπ Υαιθηδηθάο Π.Ο.Π 

Δμαηξεηηθό παξζΫλν ειαηόιαδν "Σξνηδελέα" Π.Ο.Π 

Δμαηξεηηθό παξζΫλν ειαηόιαδν Θξαςαλό Π.Ο.Π 

Δμαηξεηηθό παξζΫλν ειαηόιαδν Ϋιηλν Κξάηεο Π.Ο.Π 

ΚαιακΪηαο  Π.Ο.Π 

ΚνιπκβΪξη Υαλέσλ Κξάηεο Π.Ο.Π 

Κξαλέδη Αξγνιέδαο Π.Ο.Π 

ΚξνθεΫο Λαθσλέαο Π.Ο.Π 

Λπγνπξηό Αζθιεπεένπ Π.Ο.Π 

ΜεζζαξΪ Π.Ο.Π 

ΠεδΪ Ζξαθιεένπ Κξάηεο Π.Ο.Π 

ΠΫηξηλα Λαθσλέαο Π.Ο.Π 

εηεέα Λαζηζένπ Κξάηεο Π.Ο.Π 
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Φνηλέθη Λαθσλέαο Π.Ο.Π 

Άγηνο Μαηζαένο Π.Γ.Δ. 

ΕΪθπλζνο Π.Γ.Δ 

ΘΪζνο Π.Γ.Δ 

ΚεθαινληΪ Π.Γ.Δ 

Λαθσλέα Π.Γ.Δ 

ΛΫζβνο ά Μπηηιάλε Π.Γ.Δ 

Οιπκπέα Π.Γ.Δ 

ΠξΫβεδα Π.Γ.Δ 

Ρόδνο Π.Γ.Δ 

Ϊκνο Π.Γ.Δ 

ΥαληΪ Κξάηεο Π.Γ.Δ 

Πίλαθαο 3.2.1 Πξνϊόληα Π.Ο.Π – Π.Γ.Δ. 

 

3.2.3  Καιιηεξγνύκελεο ΔθηΪζεηο 

Ζ ειηά απνηειεί ηελ πξψηε χιε γηα ηελ ειαηνπαξαγσγή. Ζ Διιάδα είλαη ην ηδαληθφ κέξνο γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο. Σν θιίκα θαη ην έδαθνο επλννχλ ηελ αλάπηπμή ηεο. Έηζη, εθηφο απφ δψξν 

ηεο θχζεο, ζηνλ ηφπν καο είλαη θαη κηα επηθεξδήο θαιιηέξγεηα πνπ πνηέ δελ έπαςε λα θεληξίδεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ Διιήλσλ παξαγσγψλ. ηελ Διιάδα θαιιηεξγνχληαη πνιιέο πνηθηιίεο 

ειαηφδεληξσλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ πςειήο πνηφηεηαο. Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ ειαηνηξηβείσλ πξνκεζεχνληαη ηελ πξψηε χιε απφ αγξφηεο κε ηνπο νπνίνπο 

επηδηψθνπλ καθξνρξφληα ζπλεξγαζία ελψ αξθεηνί επηρεηξεκαηίεο κε ηππνπνηεηήξηα ζπλήζσο 

κεγάινπ κεγέζνπο, δηαζέηνπλ ηδηφθηεηεο θαιιηέξγεηεο.  

Οη ζπλνιηθέο εθηάζεηο ειαηνθαιιηέξγεηαο απμάλνληαη δηαρξνληθά, θαζψο απφ 688 ρηι. εθηάξηα ην 

2013 αλήιζαλ ζε 1.120 ρηι. εθηάξηα ην 2017 κε ηα 680 ρηι. εθηάξηα λα αθνξνχλ ζε παξαγσγή 

ειαηφιαδνπ, ηα 70 ρηι. εθηάξηα ζε παξαγσγή επηηξαπέδηαο ειηάο θαη ηα 370 ρηι εθηάξηα λα είλαη 

δηπιήο ρξήζεο. . Δληνχηνηο ζχκθσλα κε έξεπλα πνπ έγηλε ην 2013 ε Διιάδα είλαη ε 3
ε
 

κεγαιχηεξε ρψξα ζε εθηάζεηο ειαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (687,66 ρηι. εθηάξηα), 

κε ηε Ηζπαλία λα έξρεηαη πξψηε (2.194,43 ρηι. εθηάξηα) θαη ηελ Ηηαιία δεχηεξε (900,81 ρηι. 

εθηάξηα). 
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ΔθηΪζεηο ΔιαηνθαιιηΫξγεηαο ζηελ Δ.Δ. (2013) 

Υώξα Έθηαζε (ζε ρηι. εθηΪξηα) Μεξέδην 

Ηζπαλέα 2.194,43 52,7% 

Ηηαιέα 900,81 21,6% 

ΔιιΪδα 687,66 16,5% 

ΛνηπΫο Υώξεο 384,01 9,2% 

Πίλαθαο 3.2.2 Δθηάζεηο Διαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ Δ.Δ. 

 

Πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ησλ ηππνπνηεηηθψλ κνλάδσλ ειαηνιάδνπ βξίζθνληαη ζηελ 

Πεινπφλλεζν θαη ζηε Κξήηε. εκεηψλεηαη επίζεο φηη νη ηππνπνηεηηθέο κνλάδεο ειαηφιαδνπ 

απμήζεθαλ, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ΤπΑΑΣ, απφ 486 ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015 ζε 565 ην 

επηέκβξην ηνπ 2017. 

 

 

Πίλαθαο 3.2.3 Σππνπνηεηηθέο Μνλάδεο Διαηόιαδνπ αλά Πεξηθέξεηα 
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3.2.4  ΓηΪθξηζε Πειαηώλ θαη Κέλεηξα ΑγνξΪο ΔιαηνιΪδνπ 

ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά ηνπ ειαηφιαδνπ γίλεηαη ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο δεζηήο αγνξάο ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλάισζε πνπ γίλεηαη ζην ζπίηη θαη ζηελ θξχα αγνξά ε νπνία αλαθέξεηαη 

ζηνπο ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο θαη δηαζθέδαζεο. 

Ζ θαηαλάισζε ιαδηνχ ζηελ Διιάδα είλαη ζπλδεκέλε ηφζν κε ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο φζν θαη 

κε ηηο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο. χκθσλα κε κειέηεο ε ζσζηή θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ θαη 

ηδηαίηεξα ηνπ έμηξα παξζέλνπ θάλεη πνιχ θαιφ ζηελ πγεία. Σν ειαηφιαδν θαηαλαιψλεηαη θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Ο κέζνο Έιιελαο θαηαλαισηήο δελ έρεη ηδηαίηεξεο γλψζεηο γη απηφ, 

κε ζπλέπεηα λα κελ παξνπζηάδεηαη πξφζπκνο λα αληακείςεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία νξηζκέλσλ 

ειαηνιάδσλ θαη λα επηιέγεη ηελ πην νηθνλνκηθή ιχζε. ην πιαίζην απηφ θαη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο παξαηεξείηαη ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ ζην κε ηππνπνηεκέλν (ρχκα) ιάδη. 

3.2.5  ΚαλΪιηα Γηαλνκάο 

Οη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δηαθηλνχλ ηα πξντφληα ηνπο ζην εζσηεξηθφ κέζσ ρνλδξεκπφξσλ, 

θπξίσο εμεηδηθεπκέλσλ ζην ρψξν ησλ πνηψλ θαη ησλ ηξνθίκσλ, κε απνθιεηζηηθέο θαη κε 

ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο. Οη ρνλδξέκπνξνη πξνκεζεχνπλ ηα δίθηπα ιηαληθήο πψιεζεο, ηα νπνία 

απνηεινχληαη θαηά θχξην ιφγν, απφ ηα super-markets, ηα καγαδηά παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ θαη 

ηα ζεκεία εζηίαζεο. Όζνλ αθνξά ηελ αγνξά ζην εμσηεξηθφ νη παξαγσγνί πξαγκαηνπνηνχλ  

απεπζείαο ζπλεξγαζίεο κε αληηπξνζψπνπο ή εηζαγσγείο ησλ νπνίσλ θχξηνη πειάηεο είλαη ηα 

θαηαζηήκαηα delicatessen, ρνλδξέκπνξνη ηεο θάζε ρψξαο, αιπζίδεο super-markets αιιά θαη νη 

ηειηθνί θαηαλαισηέο. Οη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη επηρεηξήζεηο κηθξνχ κεγέζνπο ζηεξίδνληαη θπξίσο 

ζηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

 

3.3  ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΔΓΥΧΡΗΑ ΑΓΟΡΑ 

3.3.1. Δγρώξηα Παξαγσγά ΔιαηνιΪδνπ 

Ζ εγρψξηα παξαγσγή ειαηφιαδνπ παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο απφ έηνο ζε έηνο. Σελ πεξίνδν 

2016/17 εθηηκάηαη φηη ζεκείσζε κείσζε 18,8% ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν 2014/15 πνπ απμήζεθε 

127,4% ζε φξνπο πνζφηεηαο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε βξνρψλ θαζψο θαη ζηελ εκθάληζε ηνπ 

κηθξνβίνπ (δάθνο). ε ρξεκαηηθή αμία, ππνινγίδεηαη φηη δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν ησλ €770 εθ. 
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ην 2016/17, ζεκεηψλνληαο κείσζε 13,6% ζε ζρέζε κε ην 2015/16 πνπ βξηζθφηαλ ζην χςνο ησλ 

891 εθαηνκκπξίσλ επξψ. 

 

Πίλαθαο 3.3.1 Δγρώξηα Παξαγωγή Διαηνιάδνπ ζε ρηι. Σόλνπο 

 

Πίλαθαο 3.3.2 Αμία Δγρώξηαο Παξαγωγήο Διαηνιάδνπ ζε εθ. Δπξώ 

 

Σν πνζνζηφ ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ειαηφιαδνπ πνπ πξνσζείηαη πξνο ηππνπνίεζε παξακέλεη 

δηαρξνληθά πεξηνξηζκέλν, γεγνλφο πνπ απνηειεί αληαγσληζηηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ θιάδνπ. Καηά 

θχξην ιφγν ε κεγαιχηεξε πνζφηεηα δηαθηλείηαη ζε ρχκα κνξθή (65%) ελψ κφλν ην 25% νδεγείηαη 

ζε ηππνπνίεζε. Παξάιιεια ην 80% ηεο παξαγσγήο αζρνιείηαη κε ην έμηξα παξζέλν ειαηφιαδν 

γεγνλφο πνπ καο δείρλεη ηηο πξνηηκήζεηο ησ θαηαλαισηψλ, Σέινο εθηηκάηαη φηη, ην κεξίδην ηνπ 
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έμηξα παξζέλνπ ειαηφιαδνπ ζηε ζπλνιηθή εγρψξηα παξαγσγή είλαη  πςειφηεξν απφ φηη ζηελ 

Ηηαιία θαη ζηελ Ηζπαλία. 

 

 

3.3.2 ΔμαγσγΫο ΔιαηνιΪδνπ 

ε γεληθέο γξακκέο νη εμαγσγέο ειαηφιαδνπ έρνπλ κηα ζηαζεξή πνξεία κε εμαίξεζε ην έηνο 2014 

φπνπ νη ηηκέο πέθηνπλ θαηαθφξπθα, ελψ ην 2015 απμάλνληαη πεξηζζφηεξν απφ 100%, κε κία 

κηθξή πάιη πηψζε ηνλ επφκελν ρξφλν. Ζ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ζε αμία θαηά 142% ην 2015 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ζηελ Ηηαιία ζηελ νπνία θαηεπζχλεηαη δηαρξνληθά ε 

πιεηνλφηεηα ησλ εμαγσγψλ ειαηφιαδνπ θαη αθνξά θπξίσο ζε κε ηππνπνηεκέλν ειαηφιαδν, 

ζηεξψληαο ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ. 

 

Πίλαθαο 3.3.5 Δμαγωγέο Διαηνιάδνπ 2007 - 2016 
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Ζ κέζε ηηκή ειιεληθψλ εμαγσγψλ ηνπ ειαηφιαδνπ δηακνξθψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

αγνξά ηεο Ηηαιίαο. χκθσλα κε έξεπλεο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ ην ειαηφιαδν εμήρζε ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

90 ρψξεο ην 2016. ηελ Διιάδα απνηειεί βαζηθφ εμαγψγηκν πξντφλ θαη εκθαλίδεη δηαρξνληθά 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε άιινπο θιάδνπο, φζνλ αθνξά ζηνλ εμαγσγηθφ ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκφ. 

 

Πίλαθαο 3.3.5 πγθξηηηθό Πιενλέθηεκα Δμαγωγώλ Διαηνιάδνπ 

πκπεξαζκαηηθά ε εγρψξηα παξαγσγή ειαηφιαδνπ ππνινγίδεηαη ζε 260 ρηι. ηφλνπο, αμίαο €770 

εθ. ηελ ειαηνθνκηθή πεξίνδν 2016/17, παξνπζηάδνληαο πηψζε 18,8% θαη 13,6% αληίζηνηρα, ζε 

ζρέζε κε ηελ πεξίνδν 2015/16 θαη Μέζν Δηήζην Ρπζκφ Μεηαβνιήο (ΜΔΡΜ) -2,5% ζε πνζφηεηα 

θαη 0,7% ζε αμία, ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2007/08-2016/17. 

 

3.3.3 Δγρώξηα ΑγνξΪ ΣππνπνηεκΫλνπ ΔιαηνιΪδνπ 

Ζ εγρψξηα αγνξά ηππνπνηεκέλνπ ειαηφιαδνπ θηλείηαη ζηαζεξά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη 

δηακνξθψλεηαη ζε 49,3 ρηι. ηφλσλ ην 2015/16. Ωζηφζν, ην 2016/17 παξαηεξείηαη κείσζε ηεο 

εγρψξηαο αγνξάο θαηά 2,2% θαη απηφ γηαηί νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο θαηαλαισηέο 

ζηξέθνληαη ζηελ αγνξά ηνπ ρχκα ειαηφιαδνπ. Ζ θαηαλάισζε κε ηππνπνηεκέλνπ (ρχκα) ιαδηνχ, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ ηδηνθαηαλάισζε ε νπνία θαηέρεη αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ζηελ 

Διιάδα, εθηηκάηαη ζε 112 ρηι. ηφλνπο ην 2016/17, θαηέρνληαο ην 70% ηεο αγνξάο. Ζ δηάξζξσζε 

ηεο εγρψξηαο αγνξάο ειαηφιαδνπ παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξή δηαρξνληθά. Αιιαγή ζην γεγνλφο 

απηφ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη ε ππνπξγηθή απφθαζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα εζηηαηφξηα 

ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ειαηφιαδν ζε ζπζθεπαζία κίαο ρξήζεο απφ 1/1/2018.  
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Πίλαθαο 3.3.6 Μέγεζνο Δγρώξηαο Αγνξάο Σππνπνηεκέλνπ Διαηόιαδνπ ζε ρηι. Σόλνπο  

 

3.3.4 ΥαξαθηεξηζηηθΪ ηεο Εάηεζεο 

Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δήηεζε ηνπ ειαηνιάδνπ είλαη νη εμήο: 

 Οηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

Ζ χθεζε έρεη επηδξάζεη ζεκαληηθά ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

λνηθνθπξηψλ θαη θαη΄ επέθηαζε ζηε ζπξξίθλσζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαη εηδηθφηεξα ησλ 

εμφδσλ γηα δηαζθέδαζε. χκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ ε θξίζε έρεη επεξεάζεη θπξίσο ηα 

πξντφληα κε ιηαληθή πψιεζε άλσ ησλ 5€. 

 Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

Ζ θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο παξαδφζεηο ησλ κεζνγεηαθψλ 

ιαψλ. Ζ ηάζε γηα πγηεηλή δηαηξνθή επλνεί ηελ θαηαλάισζή ηνπ ιφγσ ησλ επεξγεηηθψλ 

επηδξάζεσλ πνπ έρεη ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Ζ ρξήζε ηνπ ειαηφιαδνπ θαηά ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ ιεηηνπξγεί αληηνμεηδσηηθά, βειηηψλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο, βνεζά ηε ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο 

 Σνπξηζκφο 

Καζψο ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο απμάλεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο ρξφλν κε ηνλ ρξφλν, απμάλεηαη 

παξάιιεια θαη ε δήηεζε γηα ειιεληθά παξαδνζηαθά πξντφληα. Μέζα απφ ηνπο ρψξνπο 
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εζηίαζεο νη ηνπξίζηεο γλσξίδνπλ ην ειιεληθφ ειαηφιαδν θαη ην απνδεηνχλ ζε δηεζλείο θαη 

εγρψξηεο αγνξέο. 

 Γηαθήκηζε 

Ζ δηαθήκηζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε ηνπ 

ειαηφιαδνπ. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ κεγάια πνζά γηα ηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ 

ηνπο κε ζθνπφ λα επεξεάζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη κία έξεπλα πνπ αθνξά ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ θαη βιέπνπκε φηη 

ε κέζε κεληαία δαπάλε γηα ειαηφιαδν είλαη αξθεηά κεγαιχηεξε ζπγθξηηηθά κε ην ζπνξέιαην θαη 

ην θπηηθφ βνχηπξν θαη αθνινπζεί ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ.  

 

Πίλαθαο 3.3.7 Μεληαίεο δαπάλεο λνηθνθπξηώλ (ζε €) θαηά κεληαίν ζπλνιηθό εηζόδεκα (2016)  

χκθσλα κε ηελ έξεπλα νηθνγελεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ, ην εηζφδεκα ηνπ 

λνηθνθπξηνχ έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία φρη κφλν γηα ηε πνζνηηθή δήηεζε ηνπ ειαηνιάδνπ, αιιά 

θαη γηα ηελ πνηνηηθή. Αληίζεηα φκσο θαη δεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο,  δελ θαίλεηαη λα 

ππνθαζίζηαηαη ε θαηαλάισζή ηνπ απφ ην ζπνξέιαην ή ην θπηηθφ βνχηπξν. 

 

3.3.5 Μειινληηθά Εάηεζε 

Σέινο ζα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ κειινληηθή θαηαλάισζε ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ 

Διιάδα βαζηδφκελνη ζε ζηνηρεία πνπ έρνπκε πάξεη απφ ηε κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο 

Αλάιπζεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο κε ζέκα «Διαηφιαδν, Γεκηνπξγψληαο ην Διιεληθφ Brand». 

Όπσο παξαηεξνχκε ινηπφλ απφ ηνλ πίλαθα 3.3.8 ε δήηεζε γηα ειαηφιαδν αλακέλεηαη λα απμεζεί 
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φπσο επίζεο θαη ε πξνζθνξά ηνπ. Βέβαηα παξά ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο, νη ηηκέο γηα ην 

ειαηφιαδν αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ειαθξά ζε € 2,7 / kg ην 2020 απφ 2,5 επξψ / kg ην 2014 

θαζψο ε δήηεζε ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνζθνξά θαη ην χςνο ησλ επηδνηήζεσλ αξθεηά 

κεησκέλν. 

. 

Πίλαθαο 3.3.8 Δθηηκήζεηο βαζηθώλ κεηαβιεηώλ ηεο δηεζλνύο αγνξάο ειαηνιάδνπ 

 

 

3.4  ΓΗΔΘΝΖ ΑΓΟΡΑ 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξαηίζεληαη πίλαθεο κέζσ ησλ νπνίσλ βιέπνπκε πσο θηλείηαη ε 

Γηεζλήο Αγνξάο ηνπ ειαηφιαδνπ. Θα αλαθεξζνχκε ζηελ παγθφζκηα παξαγσγή θαη θαηαλάισζή 

ηνπ, αιιά θαη ζηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ινηπψλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη φρη κφλν. 

3.4.1. Παγθόζκηα Παξαγσγά Διαηόιαδνπ 

Γηα ηελ πεξίνδν 2016/17 ε παγθφζκηα παξαγσγή ειαηφιαδνπ αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζηα 

επίπεδα ηνπ 2007/08, ζε 2,7 εθ. ηφλνπο, πνζφηεηα ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

χκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε κία ζεκαληηθή αχμεζε ην 2011. Απφ εθείλν ην έηνο 

θαη κεηά ε παξαγσγή ειαηνιάδνπ είλαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελε κε ηελ κεγαιχηεξε ηεο κείσζε 

λα θαηαγξάθεηαη ην έηνο 2012.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ρψξεο κε ηελ κεγαιχηεξε παξαγσγή θξαζηνχ. 
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Ζ Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 3
ε
 ζέζε παγθνζκίσο θαζψο είλαη πνιχ γλσζηή γηα ηελ εμαηξεηηθήο 

πνηφηεηαο ειαηνιάδνπ ηεο, ελψ ην έηνο 2014/15 θαη 2016/17 θαηέιαβε ηελ 2
ε
 ζέζε. Όπσο 

βιέπνπκε κφλν ε Διιάδα, ε Ηηαιία θαη ε Σπλεζία παξνπζίαζαλ αξλεηηθφ ΜΔΡΜ ζε φξνπο 

πνζφηεηαο ηελ πεξίνδν 2007-2017. 

 

Πίλαθαο 3.4.1 Παγθόζκηα παξαγωγή ειαηνιάδνπ αλά ρώξα 

Παξαπάλσ απφ ην 50% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ ηελ ηειεπηαία 10εηία πξνέξρεηαη 

απφ ηηο ρψξεο ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Διιάδαο, ελψ ζε θάπνηα έηε ην πνζνζηφ απηφ 

μεπεξλά ην 70%. Σν κεξίδην παξαγσγήο ειαηφιαδνπ ζε Μαξφθν, πξία, Σνπξθία θαη Σπλεζία 

είρε ζεκαληηθή αχμεζε ην 2012/13 θαη μαλά ην 2014/15, ιφγσ ησλ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ 

ζηελ Δπξψπε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν. 

 

Πίλαθαο 3.4.2 Γηάξζξωζε παγθόζκηαο παξαγωγήο ειαηνιάδνπ αλά ρώξα 
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3.4.2. Παγθόζκηα Δμαγσγά Διαηόιαδνπ 

Σν παγθφζκην πνζνζηφ ησλ εμαγσγψλ ειαηνιάδνπ παξνπζηάδεη αλνδηθή πνξεία απφ ην 2007 έσο 

ην 2015, κε κηα κηθξή πηψζε ην 2014 χςνπο 6,9%. Παξαηεξνχκε επίζεο φηη ην 2016 εκθαλίδεη  

πηψζε 10,7% ζε ζρέζε κε ην 2014, ελψ εθηηκάηαη πεξαηηέξσ κείσζε ην 2017. 

 

Πίλαθαο 3.4.3 Παγθόζκηεο εμαγωγέο ειαηόιαδνπ, ζε ρηι. ηόλνπο 

χκθσλα κε ην παξαθάησ δηάγξακκα νη ρψξεο κε ηε κεγαιχηεξε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη 

ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία θαη ε Σπλεζία. Σν Μαξφθν θαη ε Ηζπαλία παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή άλνδν 

ζηηο εμαγσγέο ειαηφιαδνπ κε ΜΔΡΜ 29,2% θαη 10,7% αληίζηνηρα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία.  

 

 

Πίλαθαο 3.4.4 Παγθόζκηεο εμαγωγέο ειαηόιαδνπ, αλά ρώξα, ζε ρηι. ηόλνπο 
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Απηφ πνπ καο θάλεη φκσο κεγαιχηεξε εληχπσζε είλαη ηα ρακειά πνζνζηά εμαγσγψλ πνπ θαηέρεη 

ε Διιάδα ζε αληίζεζε κε ηε παξαγσγηθή ηεο δχλακε.  

Παξαθάησ αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά ηα εκπφδηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

ΟηθνλνκηθΪ Δκπόδηα Δκπόδηα ζηελ Πξνώζεζε 

θαη ΜΪξθεηηλγθ 

ΠνιηηηθΪ Δκπόδηα 

ΤςειΫο ΣηκΫο Αληαγσληζκφο Γξαθεηνθξαηία 

ΤςειΪ ΜεηαθνξηθΪ Κόζηε Έιιεηςε Μάξθεηηλγθ Αλαρξνληζηηθή Ννκνζεζία 

ΤςειΪ Κόζηε Παξαγσγάο Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα 

εμαγσγέο 

Έιιεηςε πλεξγαζίαο 

Απαέηεζε Τςειώλ 

Δπελδύζεσλ 

χγρπζε κεηαμχ 

ππνθαηάζηαησλ αγαζψλ 

Απαγφξεπζε θζελψλ κεζφδσλ 

παξαγσγήο 

ΑλεπΪξθεηα Παξαγόκελσλ 

Πνζνηάησλ 

Καθφ παξειζφλ Έιιεηςε πηζηνπνηεκέλνπ 

ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ησλ 

θιψλσλ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ 

Πεγή: C. Papalexiou ‘Barriers to the export of Greek Wine’,2009  

Πίλαθαο 3.4.5 Δκπόδηα Δμαγωγηθήο Γξαζηεξηόηεηαο  

 

3.4.3. Παγθόζκηεο ΔηζαγσγΫο Διαηόιαδνπ 

ηελ ειιεληθή αγνξά νη εηζαγσγέο φπσο θαη νη ηηκέο ησλ εηζαγφκελσλ ειαηνιάδσλ ιφγσ θαη ηηο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο έρνπλ ππνζηεί κείσζε. Όζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηνπ ιαδηνχ, ε πξνηίκεζε 

πξνο ηα ειιεληθά πξντφληα είλαη ζπληξηπηηθή ζε πνζνζηφ 95,1%. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο ζπκβαίλεη απηφ είλαη ε θαιχηεξε πνηφηεηα (41,3%), πνπ ζεσξείηαη φηη έρνπλ ηα ειιεληθά 

ειαηφιαδα θαη ζηε ζπλέρεηα ε γεχζε (31,2%). Σελ πνηφηεηά ηνπο πξνθξίλνπλ θπξίσο ηα άηνκα 

ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ, ελψ γηα ηνπο λεφηεξνπο 18-24 εηψλ, ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην επηινγήο 

είλαη ε γεχζε. 

Μείσζε 10,6% εθηηκάηαη φηη ζεκεηψζεθε ην 2015/16 ζηηο παγθφζκηεο εηζαγσγέο ειαηφιαδνπ, 

φπνπ δηακνξθψζεθαλ ζε 822,5 ρηι. ηφλνπο, ελψ κηθξφηεξε κείσζε εθηηκάηαη γηα ην 2016/17. ηηο 
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παγθφζκηεο εηζαγσγέο ειαηφιαδνπ ηε κεγαιχηεξε αχμεζε παξνπζηάδεη ε Κίλα κε ΜΔΡΜ 13,9% 

ηελ πεξίνδν 2008/09-2016/17. 

 

Πίλαθαο 3.4.6 Παγθόζκηεο εηζαγωγέο ειαηόιαδνπ, αλά ρώξα, ζε ρηι. ηόλνπο 

 

3.4.4 Παγθόζκηα ΚαηαλΪισζε Διαηόιαδνπ  

Απφ ην έηνο 2007 έσο ην έηνο 2011 φπσο δηαθξίλνπκε θαη παξαθάησ ε παγθφζκηα θαηαλάισζε 

ειαηνιάδνπ απμάλεηαη. Γεληθφηεξα απφ ην έηνο 2007 θαη κεηά ε θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ έρεη 

απμεζεί αηζζεηά κε εμαίξεζε ηα έηε 2012 θαη 2014 φπνπ είρακε κηα κηθξή πηψζε. 

 

 

Πίλαθαο 3.4.7 Παγθόζκηα θαηαλάιωζε ειαηόιαδνπ, ζε ρηι. ηόλνπο 
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Όζνλ αθνξά ηε παγθφζκηα θαηάηαμε φπσο βιέπνπκε θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ε θαηαλάισζε 

ειαηνιάδνπ ζηελ Διιάδα ήηαλ πησηηθή ζε αληίζεζε κε ηνλ ππφινηπν θφζκν. Ζ Διιάδα ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε θαηάηαμε θαηέρεη ηελ 4
ε
 ζέζε. 

 

Πίλαθαο 3.4.8 Παγθόζκηα θαηαλάιωζε ειαηόιαδνπ, αλά ρώξα, ζε ρηι. ηόλνπο 

 

ηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ αλακέλεηαη αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ειαηνιάδνπ ηεο ηάμεσο ηνπ 26%. Ζ 

απμεηηθή απηή ηάζε δείρλεη λα εδξαηψλεη ην ειαηφιαδν φιν θαη πην πνιχ φρη κφλν ζην θαζεκεξηλφ 

ηξαπέδη ησλ Ακεξηθαλψλ, αιιά θαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ θαηαλαισηή σο έλα απφ ηα πιένλ πγηεηλά 

πξντφληα κε εθιεπηπζκέλε γεχζε θαη απεξηφξηζηε πνηθηιία ρξήζεσλ. Ζ θαηαλάισζε ειαηφιαδνπ 

ηείλεη λα γίλεη δηαηξνθηθή ζπλήζεηα γηα ηνλ κέζν Ακεξηθαλφ, φζν ην πξφηππν ηεο κεζνγεηαθήο 

δηαηξνθήο θαηαθηά ζηαζεξά ηελ αγνξά πξντφλησλ δηαηξνθήο. 

 

ηελ Ηαπσλία, ηελ αγνξά κε ηελ ηαρχηεξε αλάπηπμε, εθηηκάηαη φηη ζα απμεζεί ε θαηαλάισζε 

ειαηνιάδνπ έρνληαο σο δεδνκέλα ηελ δπλακηθή ηεο ηαπσληθήο αγνξάο ε νπνία εδξαηψλεη νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξν ην ειαηφιαδν ζηελ δηαηξνθή ηεο, αιιά ηελ εθζηξαηεία πξνψζεζεο ηνπ 

ειαηνιάδνπ πνπ εγθαηλίαζε ζηελ Ηαπσλία ην Γηεζλέο πκβνχιην Διηάο (IOC) ην 2015. 
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3.5  ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

3.5.1 Κπξηόηεξε Κνηλνηηθά Ννκνζεζέα 

 ΔΚ 615/2014: Θεζπίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΚ 1308/2013, φζνλ αθνξά ζηελ 

εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ ειαηφιαδνπ θαη ησλ επηηξαπέδησλ 

ειηψλ, ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο, ηελ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξνθαηαβνιψλ, ηηο δηαδηθαζίεο εγγπνδνζίαο θαη ην χςνο ηεο εγγχεζεο πνπ πξέπεη λα 

θαηαηίζεηαη φηαλ ππνβάιιεηαη αίηεζε γηα ηελ έγθξηζε πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ θαη φηαλ 

ρνξεγείηαη πξνθαηαβνιή απφ ηελ ελίζρπζε 

 

 ΔΚ 611/2014: Θεζπίδεη ζπκπιεξσκαηηθνχο θαλφλεο ηνπ ΔΚ 1308/2013, φζνλ αθνξά ζηα 

επηιέμηκα γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΔ κέηξα, ηελ ειάρηζηε ρξεκαηνδφηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο έγθξηζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ ειαηφιαδνπ θαη ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ 

(θαηαξγεί ηνλ ΔΚ 867/2008). 

 

 

 ΔΚ 1308/2013: Θεζπίδεη ηελ θνηλή νξγάλσζε ησλ αγνξψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ειαηφιαδνπ θαη ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ (π.ρ. ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθήο αγνξάο, θαηψηαηεο ηηκέο αλαθνξάο, πξνγξάκκαηα ζηήξημεο, 

πξφηππα εκπνξίαο, δηεπαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο θ.ά.). Καηαξγεί ηνλ ΔΚ 1234/2007. 

 

 ΔΔ 29/2012: Πξφθεηηαη γηα ηνλ εθηειεζηηθφ θαλνληζκφ γηα ηα πξφηππα εκπνξίαο ηνπ 

ειαηφιαδνπ (π.ρ. ζπζθεπαζία, ζήκαλζε, πξνζδηνξηζκφο θαηαγσγήο θ.ά.). 

 

 ΔΚ 865/2004: Απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ 827/1968 θαη αθνξά ζηελ θνηλή 

νξγάλσζε ηεο αγνξάο ηνπ ειαηφιαδνπ θαη ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ. Μεηαμχ άιισλ, ζέηεη 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο (π.ρ. 

πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο, νξγαλψζεηο θνξέσλ) θαη ηηο εηζαγσγέο απφ ηξίηεο ρψξεο (π.ρ. 

άδεηεο, δαζκνί). 

 

 EK 852/2004: Θεζπίδεη ηνπο θαλφλεο γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ (ππνρξεψζεηο 

ππεπζχλσλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ, έιεγρνη, ζπλζήθεο εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ θ.ά.) 

 

3.5.2 Κπξηόηεξε Δζληθά Ννκνζεζέα 

 ΤΑ/91354/ (ΦΔΚ Β/ 2983/30.08. 2017): Κσδηθνπνίεζε Καλφλσλ Γηαθίλεζεο θαη 

Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Καλφλεο ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.). (Άξζξα 1-14, 39-

44) Σνλίδεηαη φηη ην άξζξν 39 πξνβιέπεη φηη ε πξνθνξά ειαηφιαδνπ ζηα εζηηαηφξηα πξέπεη 
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λα γίλεηαη ζε ζθξαγηζκέλεο ζπζθεπαζίεο κηαο ρξήζεο. Ζ ρξήζε επψλπκνπ ιαδηνχ δελ 

αθνξά ην λσπφ ιάδη κε ην νπνίν ζα καγεηξεχνληαη ηα θαγεηά, αιιά ην ιάδη πνπ ζην εμήο 

ζα ζεξβίξεηαη ζην ηξαπέδη εθφζνλ ην δεηά ν θαηαλαισηήο. 

 

 ΤΑ 218/7541/ 2015: Καζνξίδεη ηα αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ ΔΚ 1308/2013, ΔΚ 611/2015 θαη ΔΚ 615/2015, φζνλ αθνξά ζηηο επηιέμηκεο γηα 

ρξεκαηνδφηεζε δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ αλά έηνο νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ γηα πξνγξάκκαηα εξγαζίαο ησλ Οξγαλψζεσλ Διαηνπξγηθψλ Φνξέσλ (ΟΔΦ). 

Σξνπνπνηήζεηο: ΤΑ 2623/57222/25.05.2015, ΤΑ 3119/70244/23.06.15, ΤΑ 

4799/110253/12.10.15, ΤΑ 5322/124482/13.11.15, ΤΑ946/24252/25.02.16, ΤΑ 

5008/114045/13.10.16 

 

 Νφκνο 4254/2014 (Τπνπαξάγξαθνο Σ.9): Αθνξά ζηελ άξζε εκπνδίσλ ζηνλ 

αληαγσληζκφ ζηνλ θιάδν ηεο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ. Δηδηθφηεξα, νξίδεη φηη ην ειαηφιαδν 

πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ θαηαλάισζε ζε εζηηαηφξηα, λνζνθνκεία, θαληίλεο ή άιιεο 

παξφκνηεο εγθαηαζηάζεηο, κπνξεί, εθηφο απφ ηε ζπζθεπαζία ησλ 5 ιίηξσλ, λα δηαθηλείηαη 

ζε ζπζθεπαζίεο 10, 20, 25 θαη 50 ιίηξσλ 

 

 ΤΑ 5746/157266 /2014: Καζνξίδεη ηα αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ΔΚ 1308/2013, φζνλ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ησλ Οξγαλψζεσλ 

Παξαγσγψλ θαη Δλψζεσλ Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ειαηφιαδνπ θαη ησλ 

επηηξαπέδησλ ειηψλ (π.ρ. αξκφδηεο αξρέο, δηθαηνχρνη αλαγλψξηζεο, δηαδηθαζία 

αλαγλψξηζεο, έιεγρνη θ.ά.). 

 

 ΤΑ 263343/2010: Καζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο ΤΑ 262345/2010, ε νπνία 

αθνξά ζηα αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ ηα θαζεζηψηα 

ζηήξημεο ζηνπο παξαγσγνχο ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο 

Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) ή Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (ΠΓΔ). 

 

 ΚΤΑ 323902/2009: Καζνξίδεη ηα κέηξα εθαξκνγήο ηεο Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο φζνλ 

αθνξά ζηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο ηνπ ειαηφιαδνπ. 
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3.5.3.ΠξνδηαγξαθΫο Σππνπνηεηεξέσλ γηα ηελ Έθδνζε Βεβαηώζεσλ Καηαιιειόηεηαο 

(κε βΪζε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Καλ. ΔΚ 852/2004 θαη ηεο εζληθάο λνκνζεζέαο) 

1. Απαηηήζεηο πγηεηλήο γηα ηνπο ρψξνπο ηνπ ηππνπνηεηεξίνπ: 

 Οη ρψξνη ηνπ ηππνπνηεηεξίνπ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί θαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε. 

 Ζ δηαξξχζκηζε, ε θαηαζθεπή θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ πξέπεη: 

α) λα επηηξέπνπλ επαξθή ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφ,  

β) λα επηηξέπνπλ νξζέο πξαθηηθέο πγηεηλήο ησλ πξντφλησλ 

γ) λα παξέρνπλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ θαη απνζήθεπζεο ππφ 

ειεγρφκελε ζεξκνθξαζία θαη κε επαξθή ρσξεηηθφηεηα γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ 

ειαηφιαδνπ ζηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία κε δπλαηφηεηα 

θαηαγξαθήο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηα ζεκεία πνπ απαηηείηαη. 

 Οη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ θαη νη ζχξεο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε 

θαη λα θαζαξίδνληαη εχθνια. Απηφ απαηηεί ηε ρξήζε ζηεγαλψλ, κε απνξξνθεηηθψλ 

θαη κε ηνμηθψλ πιηθψλ (πρ πιαθάθηα, επνμεηδηθέο ξεηίλεο, panel θιπ) πνπ λα 

κπνξνχλ λα πιέλνληαη, νη δε επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη ιείεο κέρξηο χςνπο 

θαηάιιεινπ γηα ηηο εξγαζίεο.  

 Σα δάπεδα (θαη ηδίσο ην δάπεδν ηνπ ρψξνπ φπνπ γίλεηαη ε παξαιαβή ηνπ 

ειαηφιαδνπ θαζψο θαη ηνπ ρψξνπ φπνπ βξίζθνληαη ηα γεκηζηηθά) πξέπεη λα 

επηηξέπνπλ ηνλ θαιφ θαζαξηζκφ ηνπο θαη ηελ επαξθή απνζηξάγγηζε ηεο 

επηθάλεηαο απηψλ. 

 Oη νξνθέο (ή εάλ δελ ππάξρνπλ νξνθέο, ε εζσηεξηθή επηθάλεηα ηεο ζηέγεο) θαη 

φ,ηη είλαη ζηεξεσκέλν ζε απηέο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο θαη 

θαηαζθεπαζκέλεο έηζη ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε αλάπηπμε αλεπηζχκεηεο κνχριαο 

θαη ε πηψζε ζσκαηηδίσλ. 

 Tα παξάζπξα ηα νπνία κπνξνχλ λα αλνίγνπλ πξνο ηελ χπαηζξν πξέπεη λα είλαη 

εθνδηαζκέλα κε δηθηπσηά πιέγκαηα πξνζηαζίαο απφ ηα έληνκα. Όηαλ ην 

άλνηγκα ησλ παξαζχξσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ νπνηαδήπνηε κφιπλζε, ηα 

παξάζπξα πξέπεη λα παξακέλνπλ θιεηζηά θαη ζθξαγηζκέλα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ηππνπνίεζεο. 
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 Πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηνλ θαζαξηζκφ, ηελ 

απνιχκαλζε θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ ζθεπψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο. Οη 

εγθαηαζηάζεηο απηέο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιηθφ αλζεθηηθφ ζηε 

δηάβξσζε, λα κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη εχθνια θαη λα δηαζέηνπλ επαξθή 

παξνρή δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ. πλίζηαηαη ε ρξήζε ζπζθεπήο παξαγσγήο 

αηκνχ γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ ησλ δηαθφξσλ επηθαλεηψλ. 

 Πξέπεη λα ππάξρνπλ επαξθή απνρσξεηήξηα κε θαδαλάθηα, ζπλδεδεκέλα κε 

θαηάιιειν απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα. 

 Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο ληπηήξσλ, εγθαηεζηεκέλσλ ζηα 

θαηάιιεια ζεκεία θαη πξννξηδνκέλσλ εηδηθά γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ. Οη 

ληπηήξεο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε δεζηφ θαη θξχν ηξερνχκελν λεξφ θαη κε 

πιηθά γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρεξηψλ θαη ην πγηεηλφ ηνπο ζηέγλσκα.  

 Πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηάιιεια θαη επαξθή κέζα θπζηθνχ αεξηζκνχ. Σα 

ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα θαηά ηξφπν πνπ λα 

πξνζθέξνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε εμαξηήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη θαζαξηζκφ ή 

αληηθαηάζηαζε. 

 Οη εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν θπζηθφ ή κεραληθφ 

εμαεξηζκφ. 

 Οη ρψξνη ηνπ ηππνπνηεηεξίνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή θπζηθφ ή/θαη 

ηερλεηφ θσηηζκφ. 

 Οη απνρεηεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα 

θαηαζθεπάδνληαη θαηά ηξφπν πνπ λα απνθιείεη ηνλ θίλδπλν κφιπλζεο ησλ ρψξσλ 

φπνπ γίλεηαη ν ρεηξηζκφο ηνπ ειαηφιαδνπ. 

 Πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηάιιεια απνδπηήξηα ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ πξέπεη λα είλαη θαηαρσξεκέλα ζην κεηξψν ηνπ 

Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο θαη δελ πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε ρψξνπο φπνπ 

γίλεηαη ρεηξηζκφο ηνπ ειαηφιαδνπ. 

 

2. Απαηηήζεηο εμνπιηζκνχ:    

 

Α) Σα νηλνπνηεία πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

 Γεμακελέο ζηαζεξνπνίεζεο θαη ελδερνκέλσο απνζήθεπζεο. Σα ηπρφλ επηρξίζκαηα 

ησλ δεμακελψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 

396/1976. 



 37 

 Αληιία θαη δηεζεηήξεο (θίιηξα) 

 Γνρεία - πεξηέθηεο. Σα ηπρφλ επηρξίζκαηα ησλ δνρείσλ ζα πξέπεη λα είλαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 396/1976. 

 Υεκηθφ εξγαζηήξην, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 (δ) ηνπ άξζξνπ 9 

ηνπ Ν.Γ. 243/1969, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 427/1976, ή 

αλάζεζε ησλ ζρεηηθψλ αλαιχζεσλ ζε ηδησηηθφ ρεκηθφ εξγαζηήξην. 

 Διαηνθνκηθέο νπζίεο, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ηζρχνπζα  

λνκνζεζία ηεο ΔΔ [Καλ. (ΔΚ) 606/2009]. 

 

Β) Κάζε αληηθείκελν, ζπζθεπή ή εμνπιηζκφο, κε ην νπνίν έξρεηαη ζε επαθή ην ειαηφιαδν 

πξέπεη: 

 

 Να θαζαξίδεηαη απνηειεζκαηηθά θαη φηαλ είλαη εληειψο αλαγθαίν λα 

απνιπκαίλεηαη. Ο θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζπρλά ψζηε λα απνθεχγεηαη θάζε θίλδπλνο κφιπλζεο. 

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε θαηάιιειν ηξφπν, απφ θαηάιιεια πιηθά θαη λα 

δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο κφιπλζεο. 

 Να είλαη εγθαηεζηεκέλν θαηά ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη επαξθή θαζαξηζκφ ηνπ 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ πέξημ ρψξσλ. 

 Να κελ ππάξρεη πεξίπησζε λα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ επηκφιπλζε ηνπ 

ειαηνιάδνπ κε ρεκηθνχο ξππαληέο (πρ απφ ηα ςπθηηθά πγξά ησλ δεμακελψλ, ηα 

ιηπαληηθά ησλ κεραλεκάησλ, ηα επηρξίζκαηα ησλ επηθαλεηψλ ηνπο θιπ). 

 Σα κεραλήκαηα θαη ηδίσο νη δεμακελέο ζπλίζηαηαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 

αλνμείδσην ράιπβα. 

 Οη πιαζηηθέο ζσιελψζεηο θαη νη πιαζηηθνί πεξηέθηεο, φπνπ ππάξρνπλ, πξέπεη λα 

είλαη θαηάιιεινη γηα ηξφθηκα θαη λα απνθιείεηαη θάζε πεξίπησζε κεηαλάζηεπζεο 

νπζηψλ απφ απηνχο ζην ειαηφιαδν. . 

 

3. Απαηηήζεηο γηα ηελ παξνρή λεξνχ: 

 

 Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο παξνρή λεξνχ γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε γηα ην 

πιχζηκν ησλ δεμακελψλ, ησλ ειαηνδνρείσλ, ησλ θηαιψλ, ησλ κεραλεκάησλ θιπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε πφζηκν λεξφ (πρ γηα ππξνζβεζηηθή 

ρξήζε) πξέπεη λα θπθινθνξεί ζε ρσξηζηφ δίθηπν πνπ λα θέξεη ηε ζρεηηθή έλδεημε. 
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Σν κε πφζηκν λεξφ δελ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηα δίθηπα πφζηκνπ λεξνχ νχηε λα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαξξνήο ζηα δίθηπα πφζηκνπ λεξνχ. 

 

4. Απαηηήζεηο αηνκηθήο πγηεηλήο (ελδεηθηηθά): 

 

 Θα πξέπεη λα απαηηείηαη πςειφο βαζκφο αηνκηθήο θαζαξηφηεηαο απφ θάζε 

πξφζσπν πνπ εξγάδεηαη ζε ρψξνπο ηνπ ηππνπνηεηεξίνπ. 

 Θα πξέπεη λα απαγνξεχεηαη ν ρεηξηζκφο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ε είζνδνο ζε ρψξνπο 

ηνπ ηππνπνηεηεξίνπ νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ πάζρεη απφ λφζεκα ή είλαη θνξέαο 

λνζήκαηνο πνπ κεηαδίδεηαη δηα ησλ ηξνθψλ, ή πξνζψπνπ πνπ θέξεη κνιπζκέλα 

ηξαχκαηα ή πάζρεη απφ δεξκαηηθή κφιπλζε, έιθε ή δηάξξνηα, εάλ πθίζηαηαη 

θίλδπλνο άκεζεο ή έκκεζεο κφιπλζεο. Κάζε πξφζσπν απαζρνινχκελν ζε 

ηππνπνηεηήξην ην νπνίν έρεη πξνζβιεζεί κε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ αζζέλεηεο θαη 

ελδέρεηαη λα έιζεη ζε επαθή κε ην ειαηφιαδν, ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ακέζσο ηελ 

αζζέλεηα ή ηα ζπκπηψκαηα, θαη εη δπλαηφλ ηα αίηηά ηνπο ζηνλ αλψηεξφ ηνπ. 

 

5. Απαηηήζεηο γηα ηα απνξξίκκαηα θαη ηα ππνπξντφληα: 

 

Σα απνξξίκκαηα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ζε εηδηθνχο πεξηέθηεο θαη λα απνκαθξχλνληαη ην 

ηαρχηεξν απφ ρψξνπο φπνπ θξαηείηαη ην ειαηφιαδν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζή 

ηνπο.  

   

3.6 ΑΝΑΛΤΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο είλαη ν ρψξνο φπνπ ε δηνίθεζε αλαδεηά επθαηξίεο θαη 

πηζαλέο απεηιέο πνπ κπνξεί λα ηελ επεξεάζνπλ. Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ρσξίδεηαη ζην κάθξν-

πεξηβάιινλ θαη ην κίθξν-πεξηβάιινλ. 

Ζ θαιχηεξε κέζνδνο γηα λα αλαιπζεί ην κάθξν-πεξηβάιινλ είλαη ε PEST Analysis (Political – 

Economical – Societal – Technological) φπνπ αλαιχεηαη ην νηθνλνκηθφ, ηερλνινγηθφ, πνιηηηθφ θαη 

θνηλσληθν-πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ. Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ κίθξν-πεξηβάιινληνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

ην ππφδεηγκα ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter νη νπνίεο είλαη: α)ε απεηιή εηζφδνπ λέσλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν, β) ε απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο γ) ε 
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δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ, δ) ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πειαηψλ, ε) ε 

έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

3.6.1. PEST Analysis 

Παξαθάησ αλαιχεηαη ην κάθξν-πεξηβάιινλ πνπ αθνξά ηνλ θιάδν ηεο ειαηνπαξαγσγήο. 

Πνιηηηθό ΠεξηβΪιινλ (P) 

Ζ κεγάιε εγρψξηα θξίζε ζηελ νπνία βξηζθφκαζηε έρεη πξνμελήζεη αλαζηάησζε ζηνλ θιάδν ηεο 

ειαηνπαξαγσγήο φπσο θαη ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Ζ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα κε απνηέιεζκα ε επηρεηξεκαηηθφηεηα λα κελ θάλεη 

ζεκαληηθά βήκαηα πξνφδνπ. Σν ειιεληθφ θξάηνο πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη έλα ζσζηφ 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ φζνλ αθνξά ηελ ηππνπνίεζε ειαηνιάδνπ γηα λα κπνξέζεη λα 

πξνζειθχζεη Έιιελεο θαη μέλνπο επελδπηέο θάηη φκσο πνπ δελ έρεη θαηαθέξεη λα πεηχρεη ζε 

κεγάιν βαζκφ. Απφ ηε κία θάλεη θηλήζεηο γηα επηδνηήζεηο θαη πξνζπάζεηα απινχζηεπζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη απφ ηελ άιιε βιέπνπκε λα γίλνληαη αιιαγέο ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα  φπσο νη 

ζπλερείο απμήζεηο ζηνλ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ). Δπηπιένλ έλα βαζηθφ ζεκείν πνπ 

πάζρεη ην θνξνινγηθφ θξάηνο είλαη ε πνιχ έληνλε γξαθεηνθξαηία ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.  

Οηθνλνκηθό ΠεξηβΪιινλ (Δ) 

Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη ηφζν ηηο κεγάιεο φζν θαη ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο. Ο 

πιεζσξηζκφο, νη κεηαβνιέο ζην δηαζέζηκν θεθάιαην, ην ρξεκαηηζηήξην θαη ν αληαγσληζκφο 

απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Όια ηα κέηξα πνπ έρνπλ 

ιεθζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα εθηνμεπζεί ε 

αλεξγία θαη λα κεησζεί ε αγνξαζηηθή δχλακε ησλ πνιηηψλ. Δπηπιένλ νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο 

ρψξαο φπσο ην ΑΔΠ βιέπνπκε φηη βαίλνπλ ζπλερψο κεηνχκελα. Λφγσ ησλ παξαπάλσ ην χςνο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ επελδχζεσλ κεηψλεηαη ζπλερψο. Απφ ην 2016 φκσο θαη κεηά παξαηεξνχληαη 

θάπνηα βήκαηα αλάπηπμεο. Ζ έμνδνο απφ ηα κλεκφληα ην 2018 αλαθηά ηε ρακέλε εκπηζηνζχλε 

θαη εληζρχεη ηηο επελδχζεηο απμάλνληαο παξάιιεια ηηο εμαγσγέο θαη βειηηψλνληαο ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα. Σέινο νη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο έρνπλ βειηηψζεη ηελ επειημία 

θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ παξαγσγηθφηεηα. 
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Κνηλσληθν-Πνιηηηζηηθό ΠεξηβΪιινλ (S) 

Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ζπλερψο ηηο αιιαγέο θαη ηηο ηάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην 

θνηλσληθν-πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ θαζψο είλαη δπλαηφλ λα ηηο επεξεάζεη. εκαληηθφ ξφιν παίδεη 

ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο, νη πνιιέο ψξεο εξγαζίαο θαη ν κεησκέλνο ρξφλνο πνπ έρνπκε ζηε 

δηάζεζή καο. Πνιχ ζεκαληηθφ επίζεο είλαη νη επηρεηξήζεηο λα  αλαιχνπλ ηηο ζπλήζεηεο ησλ 

αγνξαζηψλ, ηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαζψο θαη φια ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπλ. 

Σερλνινγηθό ΠεξηβΪιινλ (Σ) 

ηνλ θιάδν ηεο ειαηνιάδνπ πνπ κειεηάηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία βιέπνπκε κία ζπλερή αλάπηπμε 

ηεο ηερλνινγίαο. Βιέπνπκε φηη εηδηθφηεξα νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο έρνπλ απηνκαηνπνηήζεη ηηο 

κεζφδνπο ηππνπνίεζεο θαη δηαζέηνπλ εμνπιηζκφ θαη κεραλήκαηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Δπίζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ζπζηήκαηα ειεγρφκελεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ρψξσλ 

παξαγσγήο θαη ζπληήξεζεο.  

Ζ θαηλνηνκία απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηνλ θιάδν ηνπ ειαηνιάδνπ. Οη απμεκέλεο αλάγθεο 

ησλ θαηαλαισηψλ, νη νπνίεο  κεηαβάιινληαη κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο, νδήγεζαλ ηνλ ελ ιφγσ 

θιάδν λα δεκηνπξγεί λέα πξντφληα, πνπ ζα κπνξέζνπλ λα είλαη αληαγσληζηηθά θαη θαηλνηφκα θαη 

ηαπηφρξνλα πςειήο πνηφηεηαο. Ζ Έξεπλα & Αλάπηπμε (R&D) παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο θαηλνηνκίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γη' απηφ ην ιφγν νη επελδχζεηο γηα R&D 

είλαη έλαο απφ ηνπο πην ηζρπξνχο κεραληζκνχο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηνλ θιάδν απηφ. Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε Διιάδα παξνπζηάδεη ρακειά 

επίπεδα δαπαλψλ γηα R&D σο πνζνζηφ ηνπ εζληθνχ ΑΔΠ, θπξίσο ιφγσ ησλ πνιχ ρακειψλ 

δαπαλψλ γηα R&D ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ζχκθσλα κε ηηο πξφζθαηεο εθζέζεηο Innovation Union 

Scoreboard ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο). Ζ απξνζπκία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ξηςνθίλδπλσλ επελδχζεσλ είλαη κεξηθνί απφ 

ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αμηνπνίεζε πφξσλ γηα R&D. 

 

3.6.2 Τπόδεηγκα Porter 

 

Παξαθάησ ζα αλαιπζεί ην κίθξν-πεξηβάιινλ ηνπ θιάδνπ ηεο νηλνπνηίαο ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter. Όπσο πξναλαθέξζεθε νη πέληε δπλάκεηο είλαη νη εμήο: 

 ε απεηιή εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν 

 β) ε απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο  

 γ) ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ  
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 δ) ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πειαηψλ 

 ε) ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ 

 

 

Πίλαθαο 3.6.1 Τπόδεηγκα Porter  

 

Δέζνδνο λΫσλ επηρεηξάζεσλ 

Με δεδνκέλν φηη ε εγρψξηα αγνξά ειαηφιαδνπ παξνπζηάδεη κείσζε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, 

θίλεηξν γηα ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν απνηειεί ε αλνδηθή πνξεία ηεο εγρψξηαο 

αγνξάο επηηξαπέδησλ ειηψλ θαη ε αλνδηθή πνξεία ησλ εμαγσγψλησλ εμεηαδφκελσλ πξντφλησλ. Σν 

γεγνλφο φηη δελ απαηηνχληαη πςειά θεθάιαηα γηα ηελ έλαξμε δξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ θιάδν, αιιά 

θαη ε απνπζία ζεζκηθψλ εκπνδίσλ θαζηζηά ζρεηηθά απιή ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ. 

Παξάιιεια ε χπαξμε κεδακηλψλ δηαθνξνπνηήζεσλ κεηαμχ πξντφλησλ ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο 

απμάλεη ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη θαζηζηά κηθξφ ην θφζηνο αιιαγήο ηνπ πειάηε. Παξφιν 

πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο δελ ρξεζηκνπνηεί θάπνηα πξνεγκέλε ηερλνινγία, σζηφζν απαηηείηαη 

ε ηερλνγλσζία γηα ηελ είζνδν κηαο λέαο επηρείξεζεο. 

Παξφιν πνπ δελ πθίζηαληαη ζεκαληηθά εκπφδηα εηζφδνπ είλαη δχζθνιν κία επηρείξεζε λα 

θαζηεξσζεί ζηνλ θιάδν γηαηί δξαζηεξηνπνηνχληαη εδξαησκέλεο επηρεηξήζεηο, κε ηερλνγλσζία ζηελ 

παξαγσγή, εχθνιε πξφζβαζε ζηελ πξψηε χιε θαη πνιιά ρξφληα εκπεηξίαο.  

 

Ανταγωνιςμόσ 
μεταξφ 

υφιςτάμενων 
επιχειριςεων

Απειλι ειςόδου 
νζων επιχειριςεων

Διαπραγματευτικι 
Δφναμθ 

Αγοραςτών

Απειλι 
υποκατάςτατων 
προϊόντων και 

υπθρεςιών

Διαπραγματευτικι 
Δφναμθ 

Προμθκευτών
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Αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ επηρεηξάζεσλ ηνπ θιΪδνπ 

Ο αληαγσληζκφο ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν είλαη πνιχ έληνλνο, θπξίσο ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 

ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο είλαη ζρεηηθά ίζεο δπλακηθφηεηαο θαη κεγέζνπο. Ο 

αληαγσληζκφο εζηηάδεηαη θπξίσο ζηε ηηκή δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ, ζηε δηαθνξνπνίεζε ζε 

επίπεδν γεχζεο, αξψκαηνο, ζπζθεπαζίαο θαη ηέινπο ζηνπο φξνπο ζπλεξγαζίαο κε ηα δίθηπα 

δηαλνκήο. Παξάιιεια νη θαηαλαισηέο ζηα επψλπκα πξντφληα ηνπ θιάδνπ δειψλνπλ πηζηφηεηα 

ζηε κάξθα. Ωζηφζν, ε νινέλα θαη κεγαιχηεξε δηαθίλεζε ρχκα ειαηνιάδνπ, πεξηνξίδεη ηελ 

πηζηφηεηα απηή θαη απμάλεη ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 

Κέλδπλνη από ΤπνθαηΪζηαηα ά Τπεξεζέεο 

Τπνθαηάζηαηα ζεσξνχληαη ηα ππφινηπα έιαηα θαη εηδηθφηεξα  ην ππξελέιαην θαη ηα ζπνξέιαηα, 

ηα νπνία αλ θαη δε δηαζέηνπλ ηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ειαηνιάδνπ σζηφζν πξνηηκψληαη ιφγν 

ηεο ρακειήο ηηκήο ηνπο. Ωζηφζν ε ηάζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα πγηεηλφηεξν ηξφπν δσήο θαη νη 

επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ειαηνιάδνπ  ζπληεινχλ ζεηηθά. 

. 

Γηαπξαγκαηεπηηθά Γύλακε Πξνκεζεπηώλ 

Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ ειαηνπαξαγσγψλ είλαη ρακειή δεδνκέλνπ φηη ην πιήζνο ηνπο 

είλαη κεγάιν, ν αξηζκφο αγνξαζηψλ κηθξφο θαη δελ ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο επηινγέο δηάζεζεο ησλ 

πξντφλησλ ηνπο. Δπίζεο ην γεγνλφο φηη ε πξψηε χιε είλαη αλαληηθαηάζηαηε αιιά θαη φηη δελ 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα πξντφληα ησλ πξνκεζεπηψλ, θαζηζηνχλ πεξηνξηζκέλε 

ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε. Ζ δηαθνξνπνίεζε ππάξρεη κφλν ζηε πεξίπησζε πςειήο 

πνηφηεηαο ή βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Δπηπιένλ ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηε ζνδεηά θαη ηε ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπ ειαηφιαδνπ θαη ηηο ηηκέο.  

Σέινο ε χπαξμε πνιιψλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ πνπ ηππνπνηνχλ ηα πξντφληα ηνπο απνηειεί 

παξάδεηγκα ηεο δπλαηφηεηαο θάζεηεο νινθιήξσζεο πξνο ηα εκπξφο, απμάλνληαο ηελ έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ. ηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνηείηαη πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο κεγάινπ κεγέζνπο 

επηρεηξήζεσλ κε ηζρπξή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε, ελψ νη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο είλαη 

κηθξνκεζαίνπ κεγέζνπο. Ωζηφζν, ην κέγεζφο ηνπο είλαη ζπλήζσο κεγαιχηεξν απφ ηνπο αγξφηεο 

πξνκεζεπηέο ηνπο. 



 43 

Γηαπξαγκαηεπηηθά Γύλακε Πειαηώλ 

Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ ρνλδξεκπφξσλ θαη ησλ δηθηχσλ ιηαληθήο (super markets, ρψξνη 

εζηίαζεο θ.η.ι.) είλαη πνιχ κεγάιε ιφγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηνπο θαη ηεο άκεζεο επαθήο κε 

ηνπο πειάηεο, πνπ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλνπλ ηηο πσιήζεηο. Οη ηδηψηεο 

θαηαλαισηέο πνπ απνηεινχλ ηνπο ηειηθνχο απνδέθηεο ησλ πξντφλησλ κέζσ ησλ θαηαζηεκάησλ 

ιηαληθήο ή ησλ ρψξσλ εζηίαζεο, δελ έρνπλ νπζηαζηηθή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε. Σέινο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ ε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ είλαη ρακειή, αθφκε θαη ζηα 

ηππνπνηεκέλα πξντφληα, κε απνηέιεζκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακή ηνπο λα είλαη πςειή. 

 

3.7  Ζ  ΣΡΑΣΗΓΖΚΖ  ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ  

3.7.1. ηόρνη ηνπ Marketing 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ ‘’Lesvos Oil’’ είλαη λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ηηο νκάδεο ησλ 

πειαηψλ πνπ ηελ ελδηαθέξνπλ κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη καθξνπξφζεζκεο ζρέζεηο ζπλεξγαζίεο, 

λα θηίζεη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη θπζηθά λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

Όξακα: 

Αχμεζεο ηεο αληηιακβαλφκελεο αμίαο πνπ πξνζθέξεη ε επηρείξεζή καο ζηηο πνηθηιίεο επψλπκσλ 

θαη ηππνπνηεκέλσλ ειαηνιάδσλ. 

Γηαθάκηζε 

Οη πεξηζζφηεξεο ειαηνπαξαγσγηθέο κνλάδεο δηαθεκίδνληαη κέζσ έληππσλ θαη θιαδηθψλ 

πεξηνδηθψλ γεπζηγλσζίαο, ελψ ππάξρεη έλα κηθξφ πνζνζηφ πνπ δηαθεκίδεη ηα ιάδηα ηνπ κέζσ 

πιεξσκέλσλ δηαθεκίζεσλ ζην ρψξν ηεο ηειεφξαζεο θαη ηνπ ξαδηνθψλνπ. εκαληηθή αλάπηπμε 

εκθαλίδεη θαη ε παξνπζία ηεο πιεξσκέλεο δηαθήκηζεο κέζσ δηαδηθηχνπ. Ζ πξνσζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά κε επηπιένλ δηαθεκηζηηθέο θηλήζεηο ζα έρεη ζαλ ζθνπφ λα απμεζεί ε πειαηεία ζηελ 

Διιάδα θαη λα βειηησζνχλ νη απνδφζεηο ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ. Παξφια απηά, αλ δελ 

ζπκβεί απηφ ηφηε ε επέλδπζε ζηελ δηαθήκηζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί επηδήκηα θαζψο πξνζθέξεη 

ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ έληνλε παξνπζία ησλ πξντφλησλ ζηνλ θιάδν.  

Αλαθνξηθά κε ηε δηαθεκηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο επηρείξεζή καο, ζηφρνο καο είλαη ε 

εκπεξηζηαησκέλε θαη εμαξρήο ζηηβαξή ζηφρεπζε ηνπ θαηάιιεινπ θνηλνχ. Απηφ ινηπφλ, κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ αλάζεζεο ηεο δηαθεκηζηηθήο καο ππνζηήξημεο ζε δηαθεκηζηηθή εηαηξία ε 
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νπνία ζα πξέπεη λα θάλεη έλα ζπλδπαζκφ απφ ην παξαπάλσ δηαθεκηζηηθφ κίγκα έηζη ψζηε λα 

πξνσζήζεη ηηο πσιήζεηο ηνπ πξντφληνο θαη λα ηζρπξνπνηήζεη ην φλνκα καο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, κεξηθέο απφ ηηο ηδέεο πινπνίεζεο εχζηνρεο πξνψζεζεο ηνπ brand είλαη ε 

δεκηνπξγία δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ κε ηε κνξθή επηρεηξεκαηηθψλ δψξσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

ζπζθεπαζηψλ ηνπο, ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 2 γιψζζεο, θ.α. Παξάιιεια 

κε ηηο παξαπάλσ ηδέεο πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ καο, ην δηαθεκηζηηθφ agency, ην νπνίν ζα 

αλαιάβεη ηε δηαθεκηζηηθή καο ππνζηήξημε ζα πξέπεη ζίγνπξα λα πξαγκαηνπνηήζεη δηαθεκηζηηθά   

ζπνη   10"-15" ησλ   πξντφλησλ  καο, ηφζν γηα άκεζε ρξήζε ζηελ ηειεφξαζεο θαη ην ξαδηφθσλν 

φζν θαη ζηα digitalθαλάιηα πξνψζεζεο, φπσο Facebook, YouTube, θα. Ζ παξαγσγή 

δηαθεκηζηηθψλ   θαηαρσξήζεσλ   ζε   ηνπξηζηηθνχο   νδεγνχο θαη sites,   ράξηεο, θαη θπιιάδηα ή 

sites μελνδνρείσλ είλαη αθφκα έλα ζεκαληηθφ βήκα push πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ 

καο (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, site). Μέζσ απηψλ, κπνξεί εχθνια λα γίλεη ε άκεζε ζχλδεζε κε ηε 

δηνξγάλσζε ή αθφκα θαη ηε ρνξεγία πνηθίισλ εθδειψζεσλ/events. εκαληηθέο επθαηξίεο 

πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ καο, επίζεο, ζεσξνχληαη θαη ε εκθάληζε ηεο επηρείξεζήο καο ζε 

θαηάιιειεο εθδειψζεηο φπσο εθζέζεηο ηξνθίκσλ ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ. Δπίζεο πηζαλή 

γεπζηηθή δνθηκή ησλ πξντφλησλ κέζσ pop-upstand ζε ζεκεία απμεκέλεο αγνξαζηηθήο θίλεζεο 

(εκπνξηθά θέληξα, super markets θιπ) ζα ιεηηνπξγήζεη θαηαιπηηθά ζηελ αλαγλσζηκφηεηα ησλ 

πξντφλησλ καο. 

 

 

Εξωτερικός Συνεργάτης -  CommunityManager  
 
 

96 ώρες x €15/ώρα 
€1,440 

 Διαχείριςθ Αναρτιςεων 

 Διαχείριςθ ςελίδων Facebook, Twitter, Instagram 

 Επικοινωνία με καταναλωτζσ μζςω Twitter 

 (8 ώρεσ ανά μινα επί 12 μινεσ) 
Εξωτερικόσ υνεργάτθσ – Διαφθμιςτικό Γραφείο  

100 x €7/μακζτα 
€700 

 Καταςκευι μακετών περιεχομζνου (100 αναρτιςεισ) 
(Facebook, Instagram) 

Facebook Ads/Sponsored Content  
7 θμζρεσ x 12 μινεσ x €5 

€420 
 7 θμζρεσ ανά μινα 

 12 μινεσ 

 8-15 Click ανά θμζρα 
υνολικό Κόςτοσ €2,560 

Πίλαθαο 3.7.1 Κόζηνο δηαθήκηζεο αλά έηνο 
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3.7.2. Σν Πξντόλ θαη ε Πνιηηηθά ηνπ 

Ζ επηρείξεζή καο ζα δηαζέζεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο ηππνπνηεκέλν έμηξα παξζέλν ειαηφιαδν 

αξίζηεο πνηφηεηαο θαη πςειήο θαξκαθεπηηθήο αμίαο πξνεξρφκελν απφ ην λεζί ηεο Λέζβνπ. Σα 

ειαηφιαδα ζα ζπζθεπάδνληαη ζε θηάιεο ησλ 250ml θαη ηνπ 1lt θαη ζα πξννξίδνληαη γηα ηελ 

εγρψξηα θαη μέλε αγνξά. ηφρνο ηεο επηρείξεζεο καο είλαη ην παξαγφκελν πξντφλ λα θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ησλ ελ δπλάκεη πειαηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πνηφηεηά 

ηνπ, θαζψο ζα απεπζχλνληαη ζε απαηηεηηθφ αγνξαζηηθφ θαη θαηαλαισηηθφ θνηλφ κε κέηξηα 

αγνξαζηηθή δχλακε. Οη θαηαλαισηέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ είλαη πεξηζζφηεξν 

πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ πνηφηεηα, ηε γεπζηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ αηζζεηηθή. Ζ εμππεξέηεζε 

ηεο επηρείξεζήο καο ζα είλαη άκεζε έηζη ψζηε λα δηαθπιαρηεί ην θχξνο θαη ε αμηνπξέπεηά ηεο. 

 

Σηκά θαη ε Σηκνινγηαθά Πνιηηηθά 

ηα παξαγφκελα πξντφληα ηεο επηρείξεζήο καο, ζθνπεχνπκε λα εθαξκφζνπκε πνιηηηθή κέηξηαο 

έσο πςειήο ηηκνιφγεζεο θαζψο ζηνρεχνπκε ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ πνιπηειείαο κε ηνπο 

θαηαλαισηέο λα είλαη θάπσο ειαζηηθνί σο πξνο ηελ ηηκή αγνξάο ηνπο. Ζ ηηκή ησλ πξντφλησλ καο 

δελ ζα είλαη απαγνξεπηηθή θαζψο επηζπκνχκε ηελ πξνζέγγηζε κεγαιχηεξνπ θνηλνχ, ζέηνληαο 

παξάιιεια ηε ζέζε καο σο αξθεηά αληαγσλίζηκε ζηελ εγρψξηα θαη δηεζλή αγνξά. Οη ηηκέο ζα 

θπκαίλνληαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ηηο ηηκέο πξντφλησλ αληίζηνηρεο πνηφηεηαο ησλ αληαγσληζηψλ. 

 

Ζ επηρείξεζή καο έρεη σο απψηεξν ζηφρν ηεο λα αλαπηχμεη ζηξαηεγηθέο ζρέζεηο κε βαζηθνχο 

πειάηεο (θξχαο θαη δεζηήο αγνξάο), ψζηε λα κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη ηε βησζηκφηεηάο ηεο. Έηζη, 

ινηπφλ, ζθνπεχνπκε λα θξαηήζνπκε πνιηηηθή ζηαζεξψλ ηηκψλ γηα ηελ επφκελε πεληαεηία, θαζψο 

ε πεξίνδνο θξίζεο δελ επηηξέπεη δηαηήξεζε παξφκνηαο ζέζεο γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα. Καηά 

ζπλέπεηα, ν ζπλδπαζκφο πςειήο πνηφηεηαο ζε ζπκθέξνπζα ηηκή ζα απνθέξεη ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί, ε ζπζθεπαζία ησλ ειαηνιάδσλ ζα πεξηνξίδεηαη 

ζηα 250ml θαη 1lt. Ζ πξνηεηλφκελε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο νξίδεηαη αληίζηνηρα ζηα €4 θαη €12. Ζ 

ζπλνιηθή εηήζηα παξαγσγή ειαηνιάδνπ ζα αγγίδεη ηνπο 150 ηφλνπο. Ζ πνζφηεηα απηή κπνξεί λα 

ζπζθεπαζηεί ζε 225.000 κπνπθάιηα ησλ 250ml θαη 60.000 κπνπθάιηα ηνπ 1lt εηεζίσο. Σν 60% 

ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο πνζφηεηαο κπνπθαιηψλ πξννξίδνληαη γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ 250ml, ελψ 

ην ππφινηπν 40% γηα απηή ηνπ 1lt.  
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Αλαθνξηθά κε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή αγνξάο κεγάιεο πνζφηεηαο ησλ πξντφλησλ καο, ε 

επηρείξεζή καο έρεη απνθαζίζεη φηη γηα αγνξέο έσο €500 ζα πξέπεη λα γίλεηαη επηηφπνπ πιεξσκήο 

κε κεηξεηά, ελψ γηα αγνξέο άλσ ησλ €500 ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πιεξσκήο επί πηζηψζεη κε 

ρξνληθή δηάξθεηα εμφθιεζεο ηνπο 3 κήλεο. Όζνλ αθνξά ηνπο κεγαιχηεξνπο πξνκεζεπηέο καο, ε 

επηρείξεζή καο έρεη ιάβεη ηελ απφθαζε φηη γηα παξαγγειίεο αμίαο απφ €2.000 θαη άλσ ζα δίλεηαη 

έθπησζε ηεο ηάμεο ηνπ 5% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ. Ζ έθπησζε απηή αθνξά θπξίσο κεγάινπο 

ρνλδξεκπφξνπο αιιά θαη κεγάιεο αιπζίδεο supermarket, φπσο θιαβελίηεο, ΑΒ Βαζηιφπνπινο, 

θ.ά.  

 

3.7.3. Γηαλνκά 

 

Ζ Γηαλνκή ηεο εηαηξείαο καο ηφζν ζηνλ επξχηεξν λνκφ θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα αιιά θαη ζηηο 

ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζα γίλεηαη απφ εηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο κεηαθνξψλ θαη 

logistics. Οη ιφγνη νη νπνίνη καο νδεγνχλ λα δψζνπκε ηελ δηαλνκή ησλ εκπνξεπκάησλ καο ζε 

εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε είλαη πνιινί. Καηαξρήλ νη ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο έρνπλ άξηηα 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαπεμέιζεη ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο θαη 

κπνξεί λα νξγαλψζεη ην ρξφλν θαη λα θάλεη ηνπο θαηάιιεινπο πξνγξακκαηηζκνχο πξνθεηκέλνπ 

λα παξαδίδνληαη ηα εκπνξεχκαηα εληφο ρξνληθνχ πιαηζίνπ θαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε.  

Λφγσ φηη ην πξντφλ καο ζα δηαηίζεηαη ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ ζα ζπλεξγαζηνχκε κε δχν 

δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο κεηαθνξψλ, κία γηα εγρψξηεο δηαλνκέο θαη κία γηα ηηο δηεζλείο. 

Καηαιήγνληαο έλα κέζν εηήζην θφζηνο γηα ηελ κεηαθνξά παιεηψλ θαη θηβσηίσλ ζε νιφθιεξε ηελ 

Διιάδα, ππνινγίδεηαη γχξσ ζηηο 10.000€ ελψ ζε 15.000€ αλέξρεηαη γηα ηηο δηεζλείο κεηαθνξέο. 

Βέβαηα κε ηελ εηαηξεία πνπ ζα ζπλεξγαζηνχκε ζην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ζα γίλεη ζπκθσλία αλ 

επαλεμεηάδνληαη θάζε ρξφλν νη ηηκέο θαζψο φζν απμάλνληαη νη κεηαθνξέο καο ζα πξέπεη αλάινγα 

ησλ αξηζκφ ησλ παιεηψλ ε ηηκή λα κεηψλεηαη. 

 

3.8  ΑΝΑΛΤΖ  SWOT 

Σν παξφλ θεθάιαην ζηνρεχεη ζηελ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

ζπλδένληαη θαηά θχξην ιφγν κε ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ θιάδνπ ζηελ ειιεληθή αγνξά. Ο 

εληνπηζκφο ησλ δπλαηψλ, ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ, ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ απεηιψλ ηνπ θιάδνπ ζα 

απνηειέζεη ηνλ νδεγφ γηα ηελ ζρεδίαζε θαη ηελ εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο επηθνηλσληαθήο 
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ζηξαηεγηθήο πξνψζεζεο θαη ηνπνζέηεζε ησλ ειιεληθψλ ειαηνιάδσλ ζηελ εγρψξηα θαη δηεζλή 

αγνξά.  

 

Δζσηεξηθό ΠεξηβΪιινλ 

ΓπλαηΪ ζεκεέα: 

1. Πνηφηεηα παξαγφκελσλ πξντφλησλ  

2. Τςειή δηαηξνθηθή αμία  

3. χλδεζε θαηαλάισζεο κε κεζνγεηαθή δηαηξνθή 

4. Βαζηθά πξντφληα ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ Διιεληθψλ λνηθνθπξηψλ 

5. Δμαγσγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο 

6. Δπλντθέο θιηκαηνινγηθέο θαη εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ ειαηνπαξαγσγή 

7. Δδξαησκέλεο επηρεηξήζεηο ηππνπνίεζεο κε ηερλνγλσζία θαη θήκε 

 

Αδύλαηα ζεκεέα: 

1. Τςειή δηαθίλεζε κε ηππνπνηεκέλνπ (ρχκα) ειαηφιαδνπ ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη ζην 

εμσηεξηθφ 

2. Αζέκηηνο αληαγσληζκφο θαη αλεπαξθείο έιεγρνη ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο  

3. Μηθξή κέζε έθηαζε αλά ειαηνθνκηθή εθκεηάιιεπζε 

4. Πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ζχγρξνλσλ ειαηνηξηβείσλ  

5. Έιιεηςε αλαγλσξίζηκνπ brand name δηεζλψο, γηα ην ειαηφιαδν 

 

Δμσηεξηθό ΠεξηβΪιινλ 

Δπθαηξέεο: 

1. Τπνθαηάζηαζε ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο ρχκα ειαηφιαδνπ απφ ηππνπνηεκέλν, κε 

έλαπζκα θαη ηελ ΤΑ γηα πξνθνξά ζθξαγηζκέλσλ ζπζθεπαζηψλ κηαο ρξήζεο ζηα 

εζηηαηφξηα  

2. Δλίζρπζε εμαγσγψλ ή/θαη δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο, κε ηππνπνηεκέλα πξντφληα 

3. πκβνιαηαθή γεσξγία 

4. Νέεο θπηεχζεηο ειαηφδεληξσλ (θπξίσο γηα ειηέο) 

5. Αιιαγή ηνπ πξνθίι ηνπ κέζνπ Έιιελα αγξφηε, κε ηελ είζνδν λέσλ, κε πςειφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν αηφκσλ 
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ΑπεηιΫο: 

1. Οηθνλνκηθέο ζπλζήθεο  

2. Γπζθνιίεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο ηξάπεδεο  

3. Αβεβαηφηεηα αγξνηηθήο παξαγσγήο (π.ρ. θαηξηθέο ζπλζήθεο, αζζέλεηεο) 

4. Αχμεζε αληαγσληζκνχ απφ «παξαδνζηαθέο» ρψξεο εθηφο ΔΔ (Αίγππηνο, Μαξφθν, 

Σνπξθία, Σπλεζία θ.ά.) 

5. Αιφγηζηε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ 

6. Υακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηε γεσξγία 

 

3.9  ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ  

Όζνλ αθνξά ηε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο θαη ηα άκεζα ζρέδηά ηεο γηα ην κέιινλ, ζηφρνο ηεο είλαη 

ε ζπλέρηζε ηεο θαιήο πνξείαο ησλ πξντφλησλ ηεο. χκθσλα κε ηε θηινζνθία ηεο εηαηξείαο ν 

ζπλδπαζκφο ηερλνινγίαο θαη παξάδνζεο επηβάιιεηαη θαη επνκέλσο ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ε εμέιημε ησλ ηερληθψλ ηππνπνίεζεο είλαη ζπλερείο θαη επηιέγεηαη πάληα κε 

γλψκνλα ηελ ηειηθή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ Δηδηθφ βάξνο δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ 

πσιήζεσλ ηεο εκπνξηθήο ππεξεζίαο κε αδηάθνπε επηκφξθσζε ησλ πσιεηψλ ηεο εηαηξείαο θαζψο 

θαη ζηε ζπλερή έξεπλα ζην εζσηεξηθφ απφ ηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ 

αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ. Σν ηκήκα Marketing πξνσζεί ηα λέα πξντφληα θαη 

ζπκκεηέρεη ζε εμεηδηθεπκέλεο έξεπλεο ηεο αγνξάο πνπ αθνξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θνηλνχ ζηελ 

θπθινθνξία ησλ λέσλ πξντφλησλ.  

Μαθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηεο εηαηξίαο καο είλαη ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζπλνιηθά ησλ 

πξντφλησλ καο. Τπνζέηνπκε ινηπφλ φηη νη πσιήζεηο απμάλνληαη θαηά 2% ζε θάζε θαηεγνξία θάζε 

ρξφλν. 

 

Προϊόντα Μονάδες 
μέτρησης 

Ποσότητες 

  1ο ζτοσ 2ο ζτοσ 3ο ζτοσ 4ο ζτοσ 5ο ζτοσ 

Ζξτρα Παρκζνο 
Ελαιόλαδο 

Φιάλεσ 250ml 225.000 229.500 234.090 238.772 243.548 

Ζξτρα Παρκζνο 
Ελαιόλαδο 

Φιάλεσ 1lt 60.000 61.200 62.424 63.673 64.947 

φνολο  285.000 290.700 296.514 302.445 308.495 
Πίλαθαο 3.9.1 Πξνβιεπόκελα Πνζνηηθά ηνηρεία Πωιήζεωλ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΔΦΟΓΗΑ 

 

4.1 ΣΟ  ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΟ  ΠΡΟΨΟΝ 

Όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, ε ππφ ίδξπζε κνλάδα ζα παξάγεη έμηξα παξζέλν ειαηφιαδν.  

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο (ρξψκα, άξσκα θαη γεχζε) ζα είλαη ζηαζεξά, θαζψο ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε θνινβή ή κπηηιεληά ειηά ε νπνία παξάγεη ιάδη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, κε 

έληνλν άξσκα θαη απαιή γεχζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηηο 

θαιχηεξα ειαηνπνηήζηκεο πνηθηιίεο ηεο Διιάδαο 

Ζ ζπζθεπαζία ηνπ ειαηνιάδνπ ζα γίλεηαη ζε γπάιηλεο θηάιεο ησλ 250ml θαη ηνπ 1lt. Σν πξντφλ ζα 

ζπζθεπάδεηαη απηνκαηνπνηεκέλα ζε πεξηβάιινλ αδξαλνχο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

H απνζήθεπζε ζα γίλεηαη θάησ απφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο (πεξίπνπ 16ᵒC). Ζ 

δηαλνκή ζα γίλεηαη κέζα ζε θηβψηηα ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ ιφγσ ηνπ εχζξαπζηνπ ησλ 

γπάιηλσλ θηαιψλ. 

 

4.2 ΒΑΗΚΑ  ΒΖΜΑΣΑ  ΓΗΑ  ΣΖΝ  ΠΑΡΑΓΧΓΖ  ΚΑΗ  ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ 

ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ  ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ  Δ  ΤΛΗΚΑ  ΚΑΗ  ΔΦΟΓΗΑ 

Σα βαζηθά βήκαηα γηα ηελ παξαγσγή θαη ηππνπνίεζε ηνπ ειαηνιάδνπ θαζψο θαη απαηηνχκελα 

εθφδηα γηα ηελ πινπνίεζε θάζε ζηαδίνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

1. ΤΓΚΟΜΗΓΖ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΧΝ: Ζ ζπγθνκηδή ησλ ειαηφθαξπσλ ηελ θαηάιιειε 

ζηηγκή είλαη έλα απφ ηα πην θξίζηκα βήκαηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Οη θξέζθνη θαη 

πιήξσο σξηκαζκέλνη θαξπνί πξνηηκψληαη σο πξψηε χιε . Οη εξγάηεο ηνπνζεηνχλ θάησ 

απφ ηα ειαηφδεληξα εηδηθά πιαζηηθά δίρηπα θαη κε ηε ρξήζε κεραληθψλ ‘’ρηεληψλ’’ 

επηηπγράλεηαη ε ζπγθνκηδή ησλ ειαηφθαξπσλ ζε ζρεηηθά κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε 

ηε ρξήζε ιηγφηεξσλ εξγαηηθψλ ρεξηψλ. Μεηά ηε ζπγθνκηδή νη ειηέο ηνπνζεηνχληαη ζε 

ηειάξα ή ζε πθαζκάηηλνπο ζάθνπο ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ θαιφ αεξηζκφ θαη εκπνδίδνπλ 
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ηελ αλάπηπμε κπθήησλ. Σέινο νη θαξπνί κεηαθέξνληαη ζην ειαηνηξηβείν ζε φζν ην 

δπλαηφλ κηθξφηεξν ρξφλν. 

o  Πξψηε χιε: Διηέο  

o  Απαξαίηεηα εθφδηα: Γίρηπα, Μεραλέο πγθνκηδήο, Σειάξα, άθνη 

 

2. ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ: Όπσο αλαθέξακε θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, νη 

ηδξπηέο ηεο εηαηξείαο ζα ζπλεξγάδνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ειαηνηξηβείν γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ ειαηνιάδνπ. ην ειαηνηξηβείν γίλεηαη αξρηθά απνθχισζε, δηαρσξηζκφο 

δειαδή ησλ θχιισλ απφ ηνλ θαξπφ θαζψο ηα θχιια πξνζδίδνπλ ζην ειαηφιαδν κηα πηθξή 

γεχζε θαη επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ πνηφηεηά ηνπ. Αθνινπζεί ην πιχζηκν ησλ θαξπψλ 

θαηά ην νπνίν νη ειηέο ζε κία ιεθάλε πιπζίκαηνο θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην 

κέηαιιν ΗΝΟΥ θαη ζηελ νπνία ην λεξφ ξέεη ππφ κνξθή θπθιψλα πεξηζηξέθνληαο ηηο ειηέο 

θαη εθηνμεχνληάο ηεο ζηελ ηξνρηά ηνπ λεξνχ πνπ ζρεκαηίδεη θχκαηα θαηά ηελ πιχζε. 

Έπεηηα αθνινπζεί ην ζπάζηκν θαη ε άιεζε ησλ θαξπψλ κε ηε ρξήζε κεραληθψλ ζθπξηψλ. 

Αθνινπζεί ε κάιαμε, φπνπ καιάζζεηαη ε ειαηνδχκε θαη ε θπγνθέληξηζε φπνπ γίλεηαη ν 

δηαρσξηζκφο ηνπ ππξήλα (θνπθνχηζη) απφ ην ιάδη. Σέινο γίλεηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ 

ιαδηνχ απφ ην λεξφ θαη ν ηειηθφο θαζαξηζκφο ηνπ ειαηνιάδνπ. 

 

3. ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ: Σν ειαηφιαδν ρσξίο θακία ρεκηθή επεμεξγαζία 

είλαη έηνηκν γηα ρξήζε ακέζσο κεηά ηελ παξαγσγή ηνπ. Μφιηο βγεη απφ ηα κεραλήκαηα 

αθνινπζεί ε κέηξεζε ηεο νμχηεηαο ψζηε ν παξαγσγφο λα μέξεη ηελ πνηφηεηα ιαδηνχ πνπ 

παξήγαγε. Σν ειαηφιαδν δηαηεξείηαη ζε θαζαξέο αλνμείδσηεο δεμακελέο νη νπνίεο 

γεκίδνπλ εληειψο, θιείλνληαη ζηεγαλά θαη ηνπνζεηνχληαη ζε ρψξν κε ρακειή θαη ζηαζεξή 

ζεξκνθξαζία. ην ζηάδην απηφ ην ιάδη είηε ζα δνζεί γηα εκθηάισζε είηε ζα παξακείλεη 

ζηηο δεμακελέο. 

o Πξψηε Ύιε: Φηάιεο, Πψκαηα, Βαξέιηα, θ.α. 

 

ε φια απηά ηα ζηάδηα είλαη απαξαίηεηεο νη ππεξεζίεο θνηλήο σθειείαο δειαδή ην λεξφ θαη ην 

ειεθηξηθφ ξεχκα. 
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4.3 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ 

ΔΦΟΓΗΧΝ 

4.3.1. Πξώηε Ύιε 

 Γηαζεζηκόηεηα Πξώηεο Ύιεο 

Ζ βαζηθή πξψηε χιε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη νη ειηέο. Σν εξγνζηάζην ζα ηππνπνηεί 

ειαηφιαδν απφ κία ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία ειηάο ηελ θνινβή θαη νη νπνίεο ζα πξνέξρνληαη απφ 

εδάθε ηεο Λέζβνπ. χκθσλα κε ηνλ ηνπηθφ ηχπν ηνπ λεζηνχ νη ειηέο είλαη πεξίπνπ 11 

εθαηνκκχξηα θαιχπηνληαο ην 28% ηνπ εδάθνπο ελψ ε κέζε εηήζηα παξαγσγή θηάλεη ηηο 25 κε 

30.000 ηφλνπο. Ζ επηρείξεζε ζα ζπζθεπάδεη ηνλ ρξφλν πεξίπνπ 150 ηφλνπο ειαηνιάδνπ 

ζπλεπψο ε πνζφηεηα ειαηφθαξπσλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απνηειεί κηθξφ πνζνζηφ 

ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηε δηαζεζηκφηεηα 

ηεο πξψηεο χιεο.  

 Δλαιιαθηηθή Πξώηε Ύιε 

Σν εξγνζηάζην πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ζε λνκφ ζηνλ νπνίν δελ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο 

ηππνπνηεηεξίσλ. ηφρνο είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ειαηφιαδν δηθήο ηνπ θαιιηέξγεηαο, ζηελ 

πεξίπησζε φκσο πνπ είηε ρξεηαζηεί κεγαιχηεξε πνζφηεηα απφ απηή πνπ δηαζέηεη, είηε πξνθχςεη 

θάπνηνπ είδνπο αλαπνδηά ζηελ παξαγσγή, κπνξεί είηε λα αγνξάζεη ειαηφιαδν απφ ην 

ειαηνηξηβείν, είηε λα λνηθηάζεη θηήκαηα απφ ηδηψηεο θαη λα θαιιηεξγήζεη πεξηζζφηεξα 

ειαηφδεληξα. 

 Πνηνηηθά Χαξαθηεξηζηηθά 

Ζ πνηφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ πιεζψξα παξαγφλησλ φπσο είλαη ε 

επαθή ηνπ κε παξάζηηα θαη κηθξννξγαληζκνχο, ε πγξαζία, ην νμπγφλν, ην έληνλν θσο θαη ε 

ζεξκνθξαζία. Σελ πνηφηεηα απηή κπνξνχκε λα ηελ πξνζδηνξίζνπκε κε ηελ κέηξεζε νξηζκέλσλ 

θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ φπσο ε νμχηεηα, ν αξηζκφο ππεξνμεηδίσλ θαη ε απνξξφθεζε ζην 

ππεξηψδεο (Κ270/Κ232/ΓΚ). Γηα ηα παξζέλα ειαηφιαδα ζηα θξηηήξηα πνηφηεηαο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε νξγαλνιεπηηθή αμηνιφγεζε κε ιήςε αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο ην 

νπνίν αλαιχεηαη εξγαζηεξηαθά. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ ε 

παξηίδα απνξξίπηεηαη. Παξάιιεια ζα εμεηάδεηαη κε θαηάιιειε δεηγκαηνιεςία ην πνζνζηφ ησλ 

αθαηάιιεισλ θαξπψλ θαη ζα απνξξίπηνληαη. 
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 Πνζόηεηα 

Αθνχ ε παξηίδα πεξάζεη απφ ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν δπγίδεηαη θαη νδεγείηαη ζην ειαηνηξηβείν 

πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε εηήζηα ζπκθσλία ηεο παξαδνζείζαο πνζφηεηαο απέλαληη ζηνπο 

πειάηεο. Ζ εηήζηα παξαγσγή ζα είλαη 150 ηφλνη.  

 Μεηαθνξά Πξώηεο Ύιεο 

Σα ζηαθχιηα ζα κεηαθέξνληαη ζην ειαηνηξηβείν ζε ηειάξα ησλ 20 θηιψλ κε αγξνηηθά απηνθίλεηα 

ησλ νπνίσλ ην βάξνο θνξηίνπ δελ ζα μεπεξλά ηνπο 2 ηφλνπο. Ζ πξψηε χιε ζα μεθνξηψλεηαη ζε 

δεμακελέο φπνπ ζα νδεγνχληαη ζην ηππνπνηεηήξην. Τπεχζπλε γηα φιε απηή ηε δηαδηθαζία ζα είλαη 

απνθιεηζηηθά ε εηαηξεία καο. 

 

4.3.2. Δθόδηα Δξγνζηαζένπ 

 Βνεζεηηθά Υιηθά 

ηα βνεζεηηθά πιηθά πεξηιακβάλνληαη ηα θαζαξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θαζαξηφηεηα/απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ παξαγσγήο θαη ησλ θηαιψλ. 

 Πνηνηηθά Χαξαθηεξηζηηθά 

Σα θαζαξηζηηθά εθφδηα αγνξάδνληαη απφ πηζηνπνηεκέλνπο πξνκεζεπηέο εμαζθαιίδνληαο πςειή 

πνηφηεηα. Όια ηα θαζαξηζηηθά ζα είλαη ειεγκέλα θαη θαηάιιεια γηα ηξφθηκα. 

 Μεηαθνξά θαη Απνζήθεπζε 

Ζ κεηαθνξά ησλ β’ πιψλ ζα γίλεηαη κε επζχλε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ζα απνζεθεχνληαη ζε ρψξν 

αλεμάξηεην απφ ηνλ ρψξν ηππνπνίεζεο ψζηε λα κελ ππάξρεη επαθή. Σα έμνδα κεηαθνξάο ζα 

είλαη ελζσκαησκέλα ζηε ζπκθσλεκέλε ηηκή. 

 Σπκθωλίεο κε Πξνκεζεπηέο 

Θα ππνγξαθνχλ ζπκβάζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο δηάξθεηαο ελφο έηνπο. ην ηέινο θάζε έηνπο ζα 

γίλεηαη αμηνιφγεζε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο δελ 

κείλνπλ ηθαλνπνηεκέλα ηφηε ε ζχκβαζε ζα δηαθφπηεηαη. 
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 Πξνκεζεπηέο 

Όζνλ αθνξά ηα θαζαξηζηηθά/απνιπκαληηθά πξντφληα ζα πξνηηκήζνπκε ηελ εηαηξεία Nicochem 

θαζψο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία ρεκηθψλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ, πγηεηλήο, 

απνιχκαλζεο θαη ζπληήξεζεο, ζηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ. Παξάιιεια δηαζέηεη 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηνο EN ISO 9001 : 2008 σο ηελ πξνο ηελ κειέηε, 

ζρεδίαζε θαη παξαγσγή απνξξππαληηθψλ, κέζσ ηνπ φπνηνπ δηαζθαιίδεη ζηαζεξή πνηφηεηα ζηα 

πξντφληα πνπ παξάγεη θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη 

νη απαηηήζεηο ηνπο. 

Nicochem 

ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΑΚΖ Ο & Κ & Η ΟΔ 

πεηζψλ 16 

14565, Άγηνο ηέθαλνο, Αηηηθή 

Διιάδα 

Σ. +30  2108145955 

F. +30 2108145193 

Δ. info@nicochem.gr 

 

4.3.3. ΤιηθΪ πζθεπαζέαο 

 Απαηηνύκελα Υιηθά Σπζθεπαζίαο 

Γηα λα ζπζθεπαζηεί ην παξαγφκελν πιηθφ ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηεί ηα παξαθάησ 

πιηθά: 

1. Γπάιηλεο θηάιεο 250ml θαη 1lt 

2. Πψκαηα 

3. Δηηθέηεο 

4. Υαξηνθηβψηηα 

 

 Πνηνηηθά Χαξαθηεξηζηηθά 

1. Οη θηάιεο ζα παξάγνληαη απφ θπζηθφ γπαιί, ειεγκέλν απφ ηελ Τγεηνλνκηθή ππεξεζία 

ψζηε λα είλαη θαηάιιειν γηα ηξφθηκα. Ζ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζα είλαη ζηα 250ml θαη 

mailto:info@nicochem.gr
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1lt. Σν γπαιί ζα είλαη ζθνχξν πξάζηλν θαζψο ην ζθνχξν ρξψκα πξνζηαηεχεη ην ιάδη 

απφ ηε δηάβξσζε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην θσο. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηε ρξήζε 

γπαιηνχ είλαη φηη είλαη απφιπηα αδηαπέξαζην απφ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο, δηαζέηεη 

κεγάιε ρεκηθή αδξάλεηα, είλαη απφιπηα ζηεγαλφ ζηα αέξηα θαη ζηα πγξά, δηαζέηεη 

θαιή κεραληθή θαη ζεξκηθή αληίζηαζε θαη δελ πξνζδίδεη νζκέο νχηε γεχζεηο. ην 

ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε θαη ην φηη είλαη 100% αλαθπθιψζηκν. 

2. Ωο πψκα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ξάβδνη κε δίζθνπο. Δίλαη ν πην ζπλεζηζκέλνο ηχπνο 

φπνπ ν δίζθνο είλαη απφ πιαζηηθφ θαη πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλνο ζε κία ξάβδν-πψκα 

απφ θειιφ. Οη ξάβδνη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε κηα θάςνπια 

shrink-wrap, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ 100% ζηεγαλνί. Έλα πιενλέθηεκα ησλ ξάβδσλ 

είλαη φηη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη κε ην ρέξη, δελ απαηηνχλ εηδηθφ εμνπιηζκφ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα εμαζθαιίζνπκε φηη ν θειιφο ζηελ θάησ πιεπξά ηνπ δίζθνπ έρεη ηε 

ζσζηή εζσηεξηθή δηάκεηξν γηα ην ιαηκφ ηεο θηάιεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε 

ζπζθεπαζία. Γηα ηελ αθξίβεηα είλαη 0,5 ρηιηνζηά κεγαιχηεξν, ην νπνίν ζα εμαζθαιίζεη 

φηη ην πξντφλ δελ ζα δηαξξεχζεη. Βέβαηα ππάξρεη θαη έλα κεηνλέθηεκα ην νπνίν είλαη 

φηη ην ζπγθεθξηκέλν πψκα ελδέρεηαη λα θαηαζηξαθεί ζε κεγάιεο αιιαγέο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ή ηεο πίεζεο αλ θαη νη ηδηφηεηεο ηνπ ιαδηνχ πεξηνξίδνπλ ηέηνηα 

πεξηζηαηηθά. 

3. Ο θαηαλαισηήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειαηνιάδσλ δίλεη έκθαζε ζηελ μερσξηζηή εηθφλα. Γη 

απηφ ηνλ ιφγν είλαη απαξαίηεηε ε παξαγσγή απηνθφιιεησλ εηηθεηψλ πςειήο 

πνηφηεηαο θαηάιιειε γηα ηξφθηκα. 

4. Σν ραξηνθηβψηην είλαη ην κέζν ζπζθεπαζίαο, ην νπνίν ρξεζηκεχεη ζηελ ζπγθέληξσζε 

θαη πξνζηαζία πξντφλησλ, θαηά ηελ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θαη κεηαθνξάο ηνπο. 

Απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα κέζα πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηηθψλ -θη φρη κφλν- 

πξντφλησλ. Γη απηφ ηνλ ιφγν ζα επηιέμνπκε έλα πεληάθπιιν ραξηί γηα κεγαιχηεξε 

αζθάιεηα, κε εθηππσκέλν barcode ζην πιάη, δηαζηάζεσλ 250 Υ 480 Υ 400 γηα ηηο 

ζπζθεπαζίεο ησλ 250ml θαη 800 x 480 x 400  θαη ρσξεηηθφηεηαο 12 ηεκαρίσλ γηα ην 

θαζέλα. ε θάζε ραξηνθηβψηην ζα πεξηιακβάλνληαη θαη νη θπςέιεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ησλ κπνπθαιηψλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ηα ραξηνθηβψηηα λα είλαη θαζαξά θαη 

νκνηφκνξθα. 
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 Πξνκεζεπηέο Υιηθώλ Σπζθεπαζίαο 

 

1. Ζ Euroglass Α.Δ θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ αγνξά γπάιηλσλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο 

θαζψο, εδψ θαη 20 ρξφληα, πξνκεζεχεη κεξηθέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο ειιεληθέο εηαηξίεο 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ κε πςειήο πνηφηεηαο θηάιεο θαη βάδα. πλδπάδνληαο ηηο 

κνλαδηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην γπαιί απφ ηε θχζε ηνπ κε ηελ πείξα, ηελ 

ηερλνγλσζία θαη ην πάζνο καο γηα πνηνηηθά πξντφληα, πξνζθέξνπκε νινθιεξσκέλεο 

ιχζεηο γπάιηλεο ζπζθεπαζίαο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηνλ μερσξηζηφ ραξαθηήξα θάζε 

πξντφληνο. 

 

EUROGLASS 

Βαζ. Ζξαθιείνπ 4 

54625, Θεζζαινλίθε 

Σ. +30 2310 517 194 

Δ. info@euroglass.com.gr 

2. Ζ εηαηξία ΔιιεληθΪ Πώκαηα ΑΒΔΔ ηδξχζεθε ην 1992 εγθαζηζηψληαο απφ ηνλ πξψην 

θηφιαο  ρξφλν  κνλάδα κεηαπνίεζεο πσκάησλ θειινχ ζην Κνξσπί. Έθηνηε αζρνιείηαη 

κε ηελ εηζαγσγή, κεηαπνίεζε θαη εκπνξία θειιψλ παληφο ηχπνπ θαζψο θαη κε ηελ 

εκπνξία θαςπιιίσλ, βαξειηψλ, ελαιιαθηηθψλ πξντφλησλ δξπφο θαη εηδψλ 

ζπζθεπαζίαο. Με κεγάιε αληαγσληζηηθφηεηα δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηελ πνηφηεηα, 

κε ζπλεξγάηεο θαηαξηηζκέλνπο ζην Ηλζηηηνχην θειινχ ζηελ Πνξηνγαιία, ε εηαηξία 

πιαηζηψλεη ηνπο πειάηεο ηεο  πξνζθέξνληαο άςνγε θαη άκεζε εμππεξέηεζε, 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο θαη ππνζηήξημε πξηλ θαη κεηά ηελ πψιεζε. 

ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΩΜΑΣΑ ΑΒΔΔ 

Κχπξνπ 66 

19400, Κνξσπί 

Σ. +30 210 662 5602 

F. +30 210 662 7744 

Δ. hc@ellpom.gr 

 
3. Ζ Perigramma Α.Δ. είλαη κηα παξαγσγηθή κνλάδα πνπ εμεηδηθεχεηαη ζηελ εθηχπσζε 

απηνθφιιεησλ εηηθεηψλ. ρεδηάδεη θαη εθηππψλεη απηνθφιιεηεο εηηθέηεο γηα πξντφληα 

mailto:info@euroglass.com.gr
mailto:hc@ellpom.gr


 56 

φπσο ηξφθηκα, θξαζηά – πνηά, θαιιπληηθά, παξαδνζηαθά πξντφληα, κέιη, ειαηφιαδα 

θ.α..Δδψ θαη 20 ρξφληα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ θαη 

εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ απηνθφιιεησλ εηηθεηψλ κε ηδηαίηεξε ηερλνγλσζία. 

ηεγάδεηαη ζε έλαλ ρψξν 1.500m2 κε ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο. Γηαζέηεη 

θαζεηνπνηεκέλε γξακκή παξαγσγήο απηνθφιιεησλ εηηθεηψλ ηθαλή λα πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο θαη πξντφληα πςεινχ επηπέδνπ, θαιχπηνληαο έλα κεγάιν θάζκα ησλ 

αλαγθψλ ηεο αγνξάο. 

 
ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ Α.Δ. 

Μελεμέδσλ 10 

14564, Κάησ Κεθηζηά 

Σ. +30 210 6255833 

F. +30 210.6255482 

Δ. info@perigramma.gr 

 
4. Ο φκηινο EL PACK είλαη ν κεγαιχηεξνο θαζεηνπνηεκέλνο φκηινο ζηνλ Διιαδηθφ 

ρψξν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία ράξηνπ θαη 

ραξηνθηβσηίσλ. Μέζσ ηεο ζπλερνχο αλαβάζκηζεο ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κε 

αζθάιεηα θαη ζεβαζκφ πξνο ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ, ν φκηινο EL PACK έρεη 

σο ζηφρν λα δηαηεξήζεη ηε δεζπφδνπζα ζέζε ηνπ ζηνλ θιάδν ηεο ζπζθεπαζίαο, 

παξέρνληαο ηελ απφιπηε ηθαλνπνίεζε ησλ ζεκεξηλψλ θαη κειινληηθψλ αλαγθψλ ησλ 

πειαηψλ ηνπ, δηαηεξψληαο ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο θαη πξνζθέξνληάο ηνπο άκεζε θαη 

νινθιεξσκέλε εμππεξέηεζε. 

 
EL PACK Α.Δ. 

Οξπδνκχισλ 5 

12244, Αηγάιεσ 

Σ. +30 210 5693240 

F. +30 210 5450863 

Δ. elpack@elpack.gr 

 

 

 

mailto:info@perigramma.gr
mailto:elpack@elpack.gr
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4.3.4. Τπεξεζέεο Κνηλάο ΧθΫιεηαο 

 Νεξφ: Οη θαλφλεο πγηεηλήο ζηηο κνλάδεο ηππνπνίεζεο ειαηνιάδνπ επηβάιινπλ ηε ρξήζε 

κεγάισλ πνζνηήησλ λεξνχ. Σν λεξφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην πιχζηκν ησλ θηαιψλ, ηελ 

απνζηείξσζε θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. Ζ ππφ ίδξπζε 

κνλάδα ζα πξνκεζεχεηαη ην λεξφ απφ ηνλ θεληξηθφ αγσγφ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. ηνλ 

αθφινπζν πίλαθα θαίλνληαη νη εηήζηεο κέζεο αλάγθεο ζε λεξφ.  

 

ΕΣΗ ΑΠΑΙΣΗΕΙ Ε ΝΕΡΟ (mᶾ)  

1ο ζτοσ 2.280 
2ο ζτοσ 2.800 
3ο ζτοσ 3.070 
4ο ζτοσ 3.110 
5ο ζτοσ 3.530 

Πίλαθαο 4.3.1 Πνζόηεηα Δηήζηαο Καηαλάιωζεο Νεξνύ 

 

 
 Ζιεθηξηθφ Ρεχκα: Σν εξγνζηάζην έρεη αλάγθε λα ηνπ παξέρεηαη αδηάθνπα ειεθηξηθή 

ελέξγεηα θπξίσο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ ηππνπνίεζεο. Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη 

νη ρψξνη ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη θπξίσο ν ρψξνο απνζήθεπζεο είλαη απαξαίηεην λα 

δηαηεξνχληαη ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία φιν ηνλ ρξφλν ηφζν γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο 

ηππνπνίεζεο θαη απνζήθεπζεο, φζν θαη γηα ηε παξνρή ελφο επράξηζηνπ πεξηβάιινληνο 

εξγαζίαο. Γη απηνχο ηνπο ιφγνπο απαηηείηαη θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη απφ ην 

θιηκαηηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ εξγνζηαζίνπ. Σν εξγνζηάζην ζα είλαη θαηαλαισηήο απφ 

ππνζηαζκφ µε ηξνθνδνζία κέζεο ηάζεο. 

 

 

ΕΣΗ ΑΠΑΙΣΗΕΙ Ε ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ(kWh) 

1ο ζτοσ 121.100 

2ο ζτοσ 146.260 

3ο ζτοσ 153.085 

4ο ζτοσ 172.500 

5ο ζτοσ 180.670 

Πίλαθαο 4.3.2 Πνζόηεηα Δηήζηαο Καηαλάιωζεο Ηιεθηξηθνύ Ρεύκαηνο 
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4.3.5 Άιια Δθόδηα 

 Οη εξγαδφκελνη ζην ηκήκα ηππνπνίεζεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θνξνχλ εηδηθέο ζηνιέο 

ψζηε λα πξνζηαηεπηνχλ νη ίδηνη αιιά θαη ηα παξαγφκελα πξντφληα απφ κηθξννξγαληζκνχο. 

Γηα ηελ αθξίβεηα νη εξγάηεο ζηα θηήκαηα ζα πξέπεη λα θνξάλε νιφζσκεο θφξκεο 

εξγαζίαο, γάληηα θαη άξβπια αζθαιείαο ή γαιφηζεο, ελψ νη εξγαδφκελνη ζην 

ηππνπνηεηήξην καθξηέο εξγαζηεξηαθέο κπινχδεο θαζψο θαη εηδηθά θαπέια παξαγσγήο.  

Όια απηά κπνξνχκε λα ηα εθνδηαζηνχκε απφ ην θαηάζηεκα 

 

 ΠΡΩΣΟΠΟΡΟ  

Πεηξαηψο 24 & Βνχιγαξε 1,  

10437, Οκφλνηα, Αζήλα 

Σει.:210 5243355 

 

 Απαξαίηεηα εθφδηα είλαη επίζεο ην Stretch Film (ιεπηφ θηικ πνιπαηζπιελίνπ 3 

ζηξσκάησλ κε ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ειαζηηθφηεηαο, ηδηαίηεξα αλζεθηηθφ ζε γσλίεο) ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ ηα αγαζά απφ ηελ πγξαζία θαη 

άιιεο επηξξνέο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Υάξηλ ηεο ειαζηηθφηεηάο ηνπ παξέρεη 

ζηαζεξφηεηα ζηελ ηχιημε παιεηψλ θαη δίλεη κία πξφζζεηε εγγχεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

κεηαθνξάο. Δπίζεο νη απηνθφιιεηεο ηαηλίεο PVC νη νπνίεο έρνπλ άξηζηεο θνιιεηηθέο 

ηδηφηεηεο θαη είλαη ηδαληθέο γηα ζθξάγηζε ραξηνθηβσηίσλ θαη άιινπ ηχπνπ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ιφγσ ηεο άξηζηεο πνηφηεηαο θφιιαο (solvent) πνπ δηαζέηεη. Σέινο 

ην ηζέξθη ΡΡ απφ πνιππξνππιέλην ζε κεγάιε πνηθηιία ηχπσλ θαη δηαζηάζεσλ, εμαηξεηηθήο 

πνηφηεηαο θαη αληνρήο θαηάιιειν γηα ρεηξνθίλεηεο, εκηαπηφκαηεο θαη απηφκαηεο κεραλέο. 

Πξνκεζεπηήο γηα φια απηά ηα πιηθά είλαη ε εηαηξεία 

 

TAPELAND 

Υξ. Γακηαλνχ 3 

13671, Αραξλαί 

Σει.: 210 2824404 

Fax: 210 2829977 

Email:  info@tapeland.gr 

 

 Δληφο ηνπ εξγνζηαζίνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ. Ο ρψξνο απηφο ζα είλαη 

mailto:info@tapeland.gr
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εμνπιηζκέλνο κε θαξκαθεπηηθά πιηθά πξψηεο αλάγθεο φπσο νηλφπλεπκα, ηψδην, γάδεο, 

παπζίπνλα θ.α. ησλ νπνίσλ ε πνζφηεηα θαη αληηθαηάζηαζε ζα είλαη ππ’ επζχλε ηνπ 

ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ 

. 

4.4 ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

Ζ εηαηξεία ζα πξέπεη λα έρεη πάληνηε ζηε δηάζεζή ηεο κηα αζθαιή πνζφηεηα απνζεκάησλ, έηζη 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αλεκπφδηζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Τπεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία απηή 

ζα είλαη ν απνζεθάξηνο, ν νπνίνο ζα παξαθνινπζεί θαη ζα ελεκεξψλεη ηηο θαξηέιεο απνζεκάησλ 

πεξλψληαο έπεηηα ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζηα ππφινηπα ηκήκαηα. Κχξηνο ζηφρνο είλαη λα 

παξακέλνπλ ηα απνζέκαηα ζε ρακειά επίπεδα, γηα λα απνθεχγεηαη ε αλάγθε γηα κεγάια 

θεθάιαηα θίλεζεο, αιιά ηαπηφρξνλα λα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κηα έθηαθηε αλάγθε. 

 

4.5 ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΔΗΡΟΔ 

Μία ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε παξαγσγηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα έρεη πξνβιέςεη απφ ηελ αξρή 

πηζαλέο ελαιιαθηηθέο εηζξνέο πξψησλ πιψλ, ππεξεζηψλ θαη δηαθφξσλ εθνδίσλ. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη ελαιιαθηηθέο απηέο εηζξνέο. 

ΕΙΡΟΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΕΙΡΟΕ 
Ελιζσ παραγωγισ μασ Ζτοιμο ελαιόλαδο παραγωγών περιοχισ 
Κακαριςτικά/Απολυμαντικά Κακαριςτικά διαφορετικισ ςφςταςθσ με 

ίδια αποτελζςματα 
Νερό Δεν υπάρχει εναλλακτικι πθγι 
Ηλεκτρικό Ρεφμα Φωτοβολταϊκά/ Γεννιτριεσ 
Γυάλινεσ Φιάλεσ Φιάλεσ ΡΕΣ 
Φελλοί Πλαςτικά πώματα 
Ετικζτεσ Διαφορετικοφ τφπου κόλλα 
Χαρτοκιβώτια Πλαςτικά κιβώτια 
Άλλα Εφόδια Άλλα Εφόδια 

 
Φόρμεσ εργαςίασ Φόρμεσ εργαςίασ από διαφορετικό υλικό 
  
Stretch Film, Σαινίεσ PVC, Σςζρκι  Stretch Film, Σαινίεσ PVC, Σςζρκι 

διαφορετικών υλικών 
Πίλαθαο 4.5.1 Δλαιιαθηηθέο Δηζξνέο 
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4.6 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

Με ηνλ φξν δηαρείξηζε Πξνκεζεηψλ, νξίδνπκε ηνπο ηνκείο δξάζεο πνπ αθνξνχλ ηνλ εληνπηζκφ, 

ηελ αμηνιφγεζε, ηε δηαπξαγκάηεπζε, ηε δηαζχλδεζε θαη ζπλαιιαγή κε πξνκεζεχηξηεο 

επηρεηξήζεηο πιηθψλ, πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Σα πξνκεζεπφκελα είδε κπνξεί λα είλαη άκεζα, 

δειαδή πξντφληα θαη πιηθά πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ή έκκεζα, πνπ δελ 

εληάζζνληαη ζηελ παξαγσγή, φπσο γηα παξάδεηγκα πξνκήζεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο γξαθείνπ. 

Σν ηκήκα απηφ ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ζε ζπλεξγαζία 

κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα απνθαζίδνπλ γηα ηηο πξνκήζεηεο κε θξηηήξηα φπσο πξνδηαγξαθέο, ηηκή, 

πνηφηεηα θιπ. Πξνγξακκαηίδεη, νξγαλψλεη θαη πξαγκαηνπνηεί ηελ πξνκήζεηα φισλ ησλ εθνδίσλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, Δμαζθαιίδεη έγθαηξα ηηο πξνκήζεηεο ηεο 

εηαηξείαο, ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

νξγαλψλεη ζχζηεκα δεκηνπξγίαο απνζεκάησλ ζε πξψηεο χιεο. ρεδηάδεη θαη ρξεζηκνπνηεί 

θαηάιιεια θσδηθνπνηεκέλα έληππα γηα ηελ αγνξά εθνδίσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεηαη ε 

δηαθάλεηα ησλ πξνκεζεηψλ. Οξγαλψλεη ηε δηαθίλεζε ησλ εθνδίσλ απφ θαη πξνο ηελ απνζήθε. 

Σέινο δηαηεξεί αξρείν κε ηηο παξαγγειίεο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ, θαζψο θαη ηηο πξνκήζεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

 

4.7 MARKETING  ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

Σν Marketing Πξνκεζεηψλ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

Τπεχζπλνο γηα ην ηκήκα απηφ ζα είλαη ν Τπεχζπλνο Πξνκεζεηψλ ν νπνίνο ζα νξγαλψλεη θαη ζα 

θέξλεη εηο πέξαο ηφζν ηηο αξρηθέο φζν θαη ηηο κειινληηθέο πξνκήζεηεο. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ 

Marketing Πξνκεζεηψλ είλαη: 

 Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο 

 Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ 

 Ζ θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

 

Ζ ειαρηζηνπνέεζε ηνπ θόζηνπο 

Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε αγνξά πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ αιιά θαη εθνδίσλ κε ηελ πςειφηεξε 

δπλαηή πνηφηεηα ζηε ρακειφηεξε ηηκή. ε θακία πεξίπησζε ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο δελ 
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ζεκαίλεη ηελ αγνξά ησλ θζελφηεξσλ πιηθψλ θαη εθνδίσλ. Οη ρακειέο ηηκέο ζπλεπάγνληαη θαη 

ρακειέο πνηφηεηεο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζηε παξαγσγή ρακειήο πνηφηεηαο 

πξντφλησλ, απνηέιεζκα αληίζεην απφ απηφ πνπ επηζπκνχκε. Ζ επηρείξεζε ιφγσ ηεο κεγάιεο 

δηαπξαγκαηεπηηθήο ηεο δχλακεο (κεγάινο αξηζκφο πξνκεζεπηψλ) δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο θαζψο επηηπγράλνληαη επλντθέο γηα ηελ εηαηξεία ζπκθσλίεο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ είλαη ε επίηεπμε θαιχηεξσλ ηηκψλ αιιά θαη πηζαλέο 

εθπηψζεηο επί ησλ αγνξψλ.  

 

Ζ ειαρηζηνπνέεζε ηνπ θηλδύλνπ 

Γεχηεξνο ζηφρνο ηνπ Marketing είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα θέξνπλ ζε 

δχζθνιε ζέζε ηελ εηαηξεία, φπσο ε ρακειή πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαη εθνδίσλ, θαζπζηεξεκέλεο 

παξαιαβέο πξνκεζεπηψλ, απεξγίεο, αζέηεζε ζπκβνιαίσλ θ.α. Γηα λα απνθεχγνληαη ηέηνηεο 

θαηαζηάζεηο ην ηκήκα πξνκεζεηψλ ζα αμηνινγεί αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο ψζηε λα γλσξίδεη πνηεο ζπλεξγαζίεο πξέπεη λα δηαθφςεη ή αληίζηνηρα λα 

ζπλερίζεη. Οη πξνκεζεπηέο ζα αμηνινγνχληαη κε βάζεη ηηο παξαθάησ ζπληζηψζεο: 

 Σαρχηεηα εθηέιεζεο παξαγγειηψλ 

 πλερή βειηίσζε πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ 

 Οξζή ηηκνιφγεζε 

 Γξήγνξε πξνζαξκνγή ζε πηζαλέο αιιαγέο 

Ζ επηρείξεζε ζα δηελεξγεί ηνλ παξαπάλσ έιεγρν κε ζηφρν λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ θίλδπλν 

έρνληαο ζην πιεπξφ ηεο ηνπο θαιχηεξνπο πξνκεζεπηέο. 

 

ΚαιιηΫξγεηα ζρΫζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηΫο 

Όπσο έρνπκε πεη θαη πξνεγνπκέλσο νη πξνκεζεπηέο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επηηπρή 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε εηαηξεία καο έρεη σο ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη 

ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο, 

εμαζθαιίδνληαο ηε παξαγσγή αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ θαη ηε δηαλνκή ηνπο ζε αληαγσληζηηθέο 

ηηκέο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ζπκβάζεηο πνπ ζα θαζνξίδνπλ ηελ πνζφηεηα, ηελ ηηκή αιιά θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ πιηθψλ ή ππεξεζηψλ. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα ε επηρείξεζε ζα ζέηεη νξηζκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ψζηε λα είλαη εθηθηή 

ε παξαγσγή πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγσγηθέο απαηηήζεηο. Δπίζεο ζα πξνζπαζήζεη λα κε 

δεκηνπξγήζεη νηθνλνκηθέο νθεηιέο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ψζηε λα κελ έρεη νηθνλνκηθέο 

ζπγθξνχζεηο καδί ηνπο αιιά θαη λα ηνπο κεηαθέξεη ηα παξάπνλά ηεο κε ζχλεζε. Σέινο ε 

δηαηήξεζε θηιηθψλ ζρέζεσλ αιιά θαη ε ακθίδξνκε ζπρλή επηθνηλσλία νδεγνχλ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. 

Όια απηά έρνπλ σο ζηφρν ηελ εθαξκνγή πνιηηηθήο ζηαζεξψλ ηηκψλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ 

πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη ινηπψλ εθνδίσλ. Ζ πνιηηηθή ζηαζεξψλ 

ηηκψλ είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηεί ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ πξνκεζεπηψλ θαη ηελ χπαξμε 

ππνθαηάζηαησλ, θάηη ην νπνίν εληζρχεη ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ηεο επηρείξεζεο. Απφ ηελ 

άιιε ε πξνηίκεζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο κεηψλεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηεο δχλακε θάηη 

ην νπνίν νδεγεί ζηελ αγνξά πξψησλ πιψλ ζε θπκαηλφκελεο ηηκέο, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο. 

 

4.8 ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 

Ζ επηινγή θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία ε νπνία ιακβάλεη 

ρψξα δηαξθψο ζηελ επηρείξεζε θαη αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ αξρηθψλ, αιιά θαη ησλ λέσλ ή 

κειινληηθψλ πξνκεζεπηψλ. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πηζαλψλ πξνκεζεπηψλ γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηέζζεξα θξηηήξηα: 

 Αμηνπηζηία: Θα πξέπεη λα παξαδίδνληαη νη παξαγγειίεο εληφο ηνπ ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ 

αιιά θαη λα ηεξνχληαη νη ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ επηζπλαθζεί γηα ηηο ηηκέο θαη ηελ πνηφηεηα 

ησλ πξντφλησλ. 

 Δγγχηεηα θαη σζηή Σηκνιφγεζε: Δίλαη ζεκαληηθφ λα αγνξάδνληαη νη πξνκήζεηεο απφ 

πεγέο πνπ βξίζθνληαη ζε εγγχηεξε απφζηαζε απφ ηελ επηρείξεζε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

ηεξνχληαη νη πξνζπκθσλεκέλνη ηξφπνη πιεξσκήο. 

 Ηθαλφηεηα Αληίδξαζεο ζε Απξφζκελεο Καηαζηάζεηο: Ζ ηθαλφηεηα απηή ηνπ πξνκεζεπηή 

λα αληηδξά νξζά ζε κία ελδερφκελε επηπινθή ηεο παξαγγειίαο, θαζψο θαη ε έγθαηξε 

αληαπφθξηζή ηνπ ζε έθηαθηεο παξαγγειίεο απνηεινχλ ζεκαληηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή 

ηνπ. 
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 πλερήο Βειηίσζε Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ: Αδηάςεπζην θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ 

πξνκεζεπηψλ είλαη ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπ αιιά θαη ε ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα 

βειηίσζε απηήο. 

Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη, ζα πεξηιακβάλεη ηελ απφδνζε ελφο βαζκνχ ζπνπδαηφηεηαο 

γηα θάζε θξηηήξην αιιά θαη ηηο πηζαλφηεηεο ησλ πξνκεζεπηψλ λα πιεξνχλ θάζε έλα θξηηήξην απφ 

απηά. ην ηειηθφ ζηάδην ζα επηιέγεηαη ν πξνκεζεπηήο πνπ ζα ζπγθεληξψζεη ηελ πςειφηεξε 

βαζκνινγία, ζπλεπψο ζα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

Παξαθάησ ζα γίλεη κία παξνπζίαζε ηνπ κνληέινπ φπνπ παξνπζηάδνληαη δχν ελδεηθηηθνί 

πξνκεζεπηέο. Οη βαζκνί ζπνπδαηφηεηαο θπκαίλνληαη απφ ην 1 έσο ην 10, ελψ νη πηζαλφηεηεο λα 

πιεξνί ν πξνκεζεπηήο ηα θξηηήξηα απφ 0 έσο 1. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 
ΠΟΤΔΑΙΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 
Α 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 
Β 

Αξιοπιςτία 8 1 0,9 

Εγγφτθτα και 
ωςτι 
Σιμολόγθςθ 

10 1 1 

Ικανότθτα 
Αντίδραςθσ 

7 0,7 0,8 

υνεχισ 
βελτίωςθ 

9 0,6 0,8 

Πίλαθαο 4.8.1 Μνληέιν Δπηινγήο Πξνκεζεπηώλ 

 

Ζ βαζκνινγία γηα ηνλ θάζε πξνκεζεπηή είλαη: 

Πξνκεζεπηήο Α: (1*8)+(1*10)+(0,7*7)+(0,6*9)=28,3 

Πξνκεζεπηήο Β: (0,9*8)+(1*10)+(0,8*7)+(0,8*9)=30 

χκθσλα ινηπφλ κε ηηο παξαπάλσ εμηζψζεηο ζπκπεξαίλνπκε φηη ζα επηιεγεί ν πξνκεζεπηήο Β 

θαζψο έρεη ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία. 
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4.9 ΚΟΣΟ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΝ ΔΦΟΓΗΧΝ 

Σν θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, ησλ βνεζεηηθψλ πιψλ θαη ησλ ινηπψλ 

εθνδίσλ απνηειεί βαζηθφ θνκκάηη ηνπ επελδπηηθνχ καο πιάλνπ. Πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο 

ηηκέο θαη ηηο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο απνηεινχλ νη πξνκεζεπηέο πνπ έρνπκε επηιέμεη, ε Έλσζε 

Αγξνηηθνχ πλεηαηξηζκνχ Λέζβνπ, ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαζψο θαη νη εξγαδφκελνη ζε άιια 

ηππνπνηεηήξηα αληίζηνηρεο δπλακηθφηεηαο κε ηε δηθή καο επηρείξεζε. 

 

4.9.1 Κόζηνο Πξώησλ Τιώλ 

 Λφγσ ηνπ φηη νη ειηέο ζα είλαη παξαγσγήο καο δελ ππάξρεη θάπνην θφζηνο αγνξάο, εθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ πξνθχςεη θάπνην πξφβιεκα κε ηελ παξαγσγή φπνπ ζα ρξεηαζηεί είηε λα 

ζπκπιεξψζνπλ νξηζκέλα θηιά ειαηνιάδνπ είηε λα λνηθηάζνπλ θηήκαηα γηα ηελ παξαγσγή ηνπο. Ζ 

πην ζπλεζηζκέλε ηαθηηθή είλαη ε αγνξά ειαηνιάδνπ απφ ην ειαηνηξηβείν ψζηε λα ζπκπιεξσζεί ε 

απαηηνχκελε πνζφηεηα. Όπσο έρνπκε αλαθέξεη ε εηήζηα πνζφηεηα παξαγσγήο ειαηνιάδνπ είλαη 

150 ηφλνη. πλεπψο ε πνζφηεηα ειηψλ πνπ ζα ρξεηαζηνχκε ζα είλαη θαηά κέζν φξν 900.000 θηιά 

έρνληαο ζαλ πξφηππν φηη 6 θηιά ειηέο καο βγάδνπλ 1 θηιφ ιάδη. 

 

 ΠΟΟΣΗΣΕ 

ΠΡΩΣΕ 
ΤΛΕ 

1ο ζτοσ 2ο ζτοσ 3ο ζτοσ 4ο ζτοσ 5ο ζτοσ 

Ελιζσ 900.000 910.000 918.000 925.000 932.000 

Πίλαθαο 4.9.1 Απαηηνύκελεο πνζόηεηεο πξώηωλ πιώλ 
 

4.9.2 Κόζηνο Βνεζεηηθώλ Τιώλ 

Αθνχ πξψηα ππνγξαθνχλ νη ζπκβάζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην κέζν 

θφζηνο ησλ θαζαξηζηηθψλ θαη απνιπκαληηθψλ είλαη πεξίπνπ 1200€ ηνλ ρξφλν. Σα ζπγθεθξηκέλα 

θφζηε πξνβιέπεηαη λα παξακείλνπλ ζηαζεξά ιφγσ ησλ ζπκβάζεσλ ζηαζεξψλ ηηκψλ πνπ έρνπλ 

ππνγξαθεί κε ηνπο πξνκεζεπηέο. 
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4.9.3 Κόζηνο Τπεξεζηώλ Κνηλάο Χθειεέαο 

Σν θφζηνο ηνπ λεξνχ θαη ηνπ ειεθηξηζκνχ ζα ππνινγηζηεί κε βάζε ηα ηζρχνληα ηηκνιφγηα ηεο 

Γ.Δ.Ζ. θαη ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Σ. πξνζαπμεκέλα θάζε ρξφλν θαηά 3.5% ιφγσ πιεζσξηζκνχ. χκθσλα 

κε ηα πξφζθαηα ηηκνιφγηα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Σ. ε ρξέσζε είλαη 1,05€/m³ ελψ ε ρξεψζεηο ηεο Γ.Δ.Ζ. 

είλαη 0,051€/kWh. 

 

ΕΣΗ ΑΠΑΙΣΗΕΙ Ε ΝΕΡΟ 
(mᶾ) 

ΚΟΣΟ (€) ΤΝΟΛΟ 

1ο ζτοσ 2.280 1,05 2.394 
2ο ζτοσ 2.800 1,086 3.040 
3ο ζτοσ 3.070 1,124 3.450 
4ο ζτοσ 3.110 1,163 3.616 
5ο ζτοσ 3.530 1,203 4.246 

Πίλαθαο 4.9.1 Δηήζην Κόζηνο Ύδξεπζεο 

 

 

ΕΣΗ ΑΠΑΙΣΗΕΙ Ε ΗΛΕΚΣΡ. 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ(kWh) 

ΚΟΣΟ (€) ΤΝΟΛΟ 

1ο ζτοσ 121.100 0,051 6.176 

2ο ζτοσ 146.260 0,053 7.751 

3ο ζτοσ 153.085 0,055 8.419 

4ο ζτοσ 172.500 0,057 9.832 

5ο ζτοσ 180.670 0,059 10.659 
Πίλαθαο 4.9.2 Δηήζην Κόζηνο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 
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4.9.4 Κόζηνο Τιηθώλ πζθεπαζέαο 

Έπεηηα απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο πξνκεζεπηέο πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία. 

 

ΤΛΙΚΑ ΤΚΕΤΑΙΑ ΦΙΑΛΗ 250ml 

Φιάλθ 0,325 

Πώμα 0,03 

Ετικζτα 0,045 

Χαρτοκιβώτιο 0,15 

ΤΝΟΛΟ 0,55 
Πίλαθαο 4.9.3 Κόζηνο Τιηθώλ πζθεπαζίαο αλά Φηάιε 250ml 

 

ΤΛΙΚΑ ΤΚΕΤΑΙΑ ΦΙΑΛΗ 1Lt 

Φιάλθ 0,45 

Πώμα 0,06 

Ετικζτα 0,068 

Χαρτοκιβώτιο 0,34 

ΤΝΟΛΟ 0,918 

Πίλαθαο 4.9.4 Κόζηνο Τιηθώλ πζθεπαζίαο αλά Φηάιε 1lt 

*Οη ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ηζρχνπλ γηα παξαγγειίεο: θηάιεο>5.000, πψκα>10.000, εηηθέηεο>5.000, 

ραξηνθηβψηηα>2.000 

 ΦΙΑΛΗ 250ml ΦΙΑΛΗ 1lt ΤΝΟΛΟ 

1ο ζτοσ 123.750 55.080 178.830 

2ο ζτοσ 126.225 56.182 182.407 

3ο ζτοσ 128.750 57.305 186.055 

4ο ζτοσ 131.325 58.452 189.777 

5ο ζτοσ 133.951 59.621 193.572 
Πίλαθαο 4.9.5 πλνιηθό Δηήζην Κόζηνο πζθεπαζίαο 
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4.9.5 Κόζηνο Λνηπώλ Δθνδέσλ 

Ζ επηρείξεζε ζα παξέρεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνιέο εξγαζίαο νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ 

νιφζσκε θφξκα, εηδηθά παπνχηζηα θαη γάληηα γηα ηνπο εμσηεξηθνχο εξγάηεο θαη καθξηά κπινχδα 

εξγαζηεξίνπ καδί κε εηδηθφ ζθνχθν γηα ηνπο εζσηεξηθνχο εξγαδνκέλνπο. Σν θφζηνο ηεο ζηνιήο 

παξακέλεη ζηαζεξφ. Παξάιιεια ηα ινηπά έμνδα ζπζθεπαζίαο (ηζέξθη, ηαηλίεο PVC, Stretch Film) 

θαη ινηπά εθφδηα θηάλνπλ ζηα θαηά κέζν φξν ζηελ πεληαεηία ζηα 16.312 € θαη παξακέλνπλ 

επίζεο ζηαζεξά. Σα θφζηε απηά γηα ηελ επφκελε πεληαεηία παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 

ΛΟΙΠΑ 
ΕΦΟΔΙΑ 

1ο ζτοσ 2ο ζτοσ 3ο ζτοσ 4ο ζτοσ 5ο ζτοσ 

τολζσ 
Εργαςίασ 

800 0 0 100 50 

Βοθκθτικά & 
Λοιπά Τλικά 
υςκευαςίασ 

2.100 
 

2.100 2.100 2.100 2.100 

ΤΝΟΛΟ 2.900 2.100 2.100 2.200 2.150 

Πίλαθαο 4.9.6 Κόζηνο Λνηπώλ Δθνδίωλ 

 

4.9.6  πγθεληξσηηθΪ ΑπνηειΫζκαηα 

 

 1ο ζτοσ 2ο ζτοσ 3ο ζτοσ 4ο ζτοσ 5ο ζτοσ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΑ ΚΟΣΗ      
Τλικά υςκευαςίασ 178.830 182.407 186.055 189.777 193.572 

ΣΑΘΕΡΑ ΚΟΣΗ      
Κακαριςτικά 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 
Κόςτοσ Νεροφ 2.394 3.040 3.450 3.616 4.246 
Κόςτοσ Ηλ. Ενζργειασ 6.176 7.751 8.419 9.832 10.659 
Λοιπά Εφόδια 2.900 2.100 2.100 2.200 2.150 

Πίλαθαο 4.9.6 Μεηαβιεηά θαη ηαζεξά Κόζηε Πξώηωλ Τιώλ θαη Λνηπώλ Δθνδίωλ  

 

 



 68 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

5.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ 

Έλα απφ ηα πην θαίξηα ζεκεία γηα ηελ επηηπρή πνξεία ηεο ππφ εμέηαζε επηρείξεζεο είλαη  ν 

θαζνξηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο. Σν πξφγξακκα παξαγσγήο ην νπνίν πξνηίζεηαη λα 

εθαξκφζεη ε επηρείξεζε απνηειεί ηε θπζηθή ζπλέρεηα ησλ ζηφρσλ πνπ εηέζεζαλ απφ ην θεθάιαην 

3 θαη γηα απηφ ην ιφγν απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη θάζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ην πξφγξακκα παξαγσγήο δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηηο 

ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ νη νπνίεο πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ αιιά θαη απφ άιινπο παξάγνληεο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

απαηηνχκελσλ εηζξνψλ (ε νπνία θαη θαζνξίδεη ηελ ειάρηζηε ηηκή πψιεζεο ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ). Δπηπιένλ πνιχ κεγάιε ζεκαζία έρνπλ ε ηερλνινγία θαη ε ηερλνγλσζία πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ππφ ίδξπζε κνλάδα. 

χκθσλα ινηπφλ κε φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ην πξφγξακκα παξαγσγήο πνπ 

πξνβιέπεηαη λα εθαξκνζηεί ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ζπγθεθξηκέλα επίπεδά παξαγσγήο 

φπσο απηά έρνπλ θαζνξηζηεί ζην θεθάιαην 3. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη 

εθηηκήζεηο γηα ηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο πσιήζεηο κε βάζε ην πξφγξακκα ησλ πσιήζεσλ. 

 

Προϊόντα Μονάδες 
μέτρησης 

Ποσότητες 

  1ο ζτοσ 2ο ζτοσ 3ο ζτοσ 4ο ζτοσ 5ο ζτοσ 

Ζξτρα Παρκζνο 
Ελαιόλαδο 

Φιάλεσ 250ml 225.000 229.500 234.090 238.772 243.548 

Ζξτρα Παρκζνο 
Ελαιόλαδο 

Φιάλεσ 1lt 60.000 61.200 62.424 63.673 64.947 

φνολο  285.000 290.700 296.514 302.445 308.495 
Πίλαθαο 5.1.1 Δθηηκώκελεο κειινληηθέο πωιήζεηο 

 

Ζ απαζρνινχκελε δπλακηθφηεηα γηα θάζε έλα απφ ηα επφκελα πέληε ρξφληα ζα ηζνχηαη κε 

ηηο αληίζηνηρεο γηα θάζε έηνο πξνβιεπφκελεο πσιήζεηο. Κιείλνληαο ην θνκκάηη απηφ ζα πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ιφγσ δηάθνξσλ δπζθνιηψλ (ηερλνινγηθψλ, εκπνξηθψλ, 
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παξαγσγηθψλ θ.α.) ε πιήξεο απαζρφιεζε ηεο δπλακηθφηεηαο δελ είλαη εθηθηή ζηα αξρηθά ζηάδηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. Αληηζέησο θάηη ηέηνην επηηπγράλεηαη ζηαδηαθά ζπλήζσο ζηνλ ηξίην ή 

ηνλ ηέηαξην ρξφλν ιεηηνπξγίαο. Αιιά αθφκε θαη ζε θιάδνπο φπνπ ε πιήξεο απαζρφιεζε ηεο 

δπλακηθφηεηαο κπνξεί λα επηηεπρζεί ζπληνκφηεξα, θαηά ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ζπλήζσο ε 

παξαγσγή πξνγξακκαηίδεηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ζηε ζηαδηαθή 

αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ην πξντφλ. 

 

Ζτοσ 1ο ζτοσ 2ο ζτοσ 3ο ζτοσ 4ο ζτοσ 5ο ζτοσ 

Ποςοςτό 
χρθςιμοποιοφμενθσ 

παραγωγικισ δυναμικότθτασ 

55,5% 63,75% 69,75% 81,75% 100% 

Πίλαθαο 5.1.2 Πνζνζηό ρξεζηκνπνηνύκελεο παξαγωγηθήο δπλακηθόηεηαο 

 

 

5.2 ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

5.2.1 Παξαγσγηθά Γηαδηθαζέα θαη Σππνπνέεζε ΔιαηνιΪδνπ 

Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο ειαηνιάδνπ αθνινπζεί ηα εμήο ζηάδηα παξαγσγήο ψζηε λα κπνξέζεη λα 

θζάζεη ζην ηειηθφ θαηαλαισηή. 

 Πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά ησλ ειαηψλ ζην ειαηνηξηβείν κε αγξνηηθά απηνθίλεηα. 

 Γίλεηαη ε παξαιαβή ησλ θαξπψλ θαη εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά. 

 ην ειαηνηξηβείν πξαγκαηνπνηνχληαη νξηζκέλα βήκαηα ηα νπνία νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή 

ρχκα ειαηνιάδνπ θαη ηα νπνία γίλνληαη ππφ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ 

ειαηνηξηβείνπ. 

o Οη ειηέο κεηαθέξνληαη κέζσ ρνάλεο ζην απνθπιισηήξην φπνπ απνκαθξχλνληαη ηα 

θχιια θαη άιια μέλα πιηθά θαη ζηε ζπλέρεηα πιέλνληαη πξνζεθηηθά γηα ηελ 

απνθπγή ζθφλεο θαη ρψκαηνο.  

o Αθνινπζεί ε άιεζε ηνπ θαξπνχ κε θπιηλδξηθέο κπιφπεηξεο 

o ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε κάιαμε θαηά ηελ νπνία ε ειαηνδχκε αλακηγλχεηαη ζην 

καιαθηήξα κεηά ηελ πξνζζήθε δεζηνχ λεξνχ. 
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o Ο πνιηφο ηεο ειηάο νδεγείηαη έπεηηα ζην θπγνθεληξηθφ ζχζηεκα φπνπ δηαρσξίδεηαη 

ην ιάδη απφ ηε δχκε (θνπθνχηζηα). 

o Σέινο γίλεηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ιαδηνχ απφ ην λεξφ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ 

ειαηνιάδνπ. 

 Ζ εηαηξεία καο εκθαλίδεηαη μαλά κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

ψζηε λα παξαιάβεη ην ρχκα ιάδη.  

 Μεηά ην ηέινο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ην ειαηφιαδν κεηαγγίδεηαη ζε δεμακελέο θαη 

κεηαθέξεηαη ζην ηππνπνηεηήξην. 

 Αθνινπζεί έιεγρνο νμχηεηαο 

 ηελ ζπλέρεηα γίλνληαη δηαδνρηθνί θαζαξηζκνί κε θίιηξν γεο δηαηνκψλ 

 Δκθηάισζε κε ηε ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ 

 Απνζήθεπζε ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ ζε εηδηθφ ρψξν ηνπ νπνίνπ ε ζεξκνθξαζία ειέγρεηαη 

ψζηε λα κελ μεπεξλά ηεο 20
ν
C. 

 

 

Πίλαθαο 5.2.1 Γηάγξακκα Ρνήο Παξαγωγηθήο Γηαδηθαζίαο  
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5.2.2. Πεξηγξαθά ηεο ηερλνινγέαο πνπ επηιΫρζεθε 

Ζ ππφ εμέηαζε κνλάδα πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηερλνινγία θαη ηερλνγλσζία ηελ 

νπνία ζα ηεο παξέρνπλ νη πξνκεζεπηέο  ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, κε ην θφζηνο ηεο λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζπλνιηθφ θφζηνπο απηνχ. Ζ ελ ιφγσ επηινγή θξίζεθε σο ε 

θαηαιιειφηεξε χζηεξα απφ ελδειερή έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ηερλνινγηθψλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Δπηπιένλ εμεηάζηεθαλ κηα ζεηξά απφ άιινπο παξάγνληεο νη νπνίνη 

θξίζεθαλ αλαγθαίνη φπσο: 

 Ζ επίηεπμε ηεο εθηηκψκελεο εηήζηαο δπλακηθφηεηαο 

 Όηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία είλαη δνθηκαζκέλε 

 Σν θφζηνο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ην βαζκφ απηνκαηνπνίεζεο 

 Οη ηνπηθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

 Ζ δπλαηφηεηα κειινληηθήο επέθηαζεο θαη βειηίσζεο ζε ζρέζε κε ην θχθιν δσήο 

ηνπ έξγνπ. 

Σέινο ηδηαίηεξε ζεκαζία δφζεθε ζηε πεξηβαιινληηθή επίδξαζε θαη ηδηαίηεξα ζηνπο 

θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε 

εηαηξεία φρη κφλν αλαδεηθλχεη ηελ θνηλσληθή ηεο ππεπζπλφηεηα αιιά πξνιακβάλεη θαη πηζαλέο 

αληηδξάζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη πεξηβαιινληηθψλ νξγαληζκψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

πιήμνπλ ζνβαξά ηελ εηθφλα ηεο. 

 

 

5.3 ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

Ζ επηινγή ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ είλαη έλα ηδηαίηεξα θξίζηκν ζεκείν γηα θάζε 

επελδπηηθφ ζρέδην θαζψο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ζσζηά, είλαη απαξαίηεην λα ζπλδπαζηνχλ κηα 

ζεηξά απφ παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Γηα παξάδεηγκα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα επίπεδα 

ηεο επηζπκεηήο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο, ε ζρέζε θφζηνπο – πξνζηηζέκελεο αμίαο αιιά θαη ε 

αιιειέλδεηε ζρέζε ηνπ εμνπιηζκνχ κε ηελ ηερλνινγία. 

Γηα ηελ ππφ εμέηαζε κνλάδα ν εμνπιηζκφο πνπ έρεη επηιεγεί γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο είλαη ν εμήο: 
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5.3.1. Δμνπιηζκόο παξαγσγάο 

 

 ΓΔΜΗΣΗΚΟ ENOLMASTER 

Γεκηζηηθφ ζηάζκεο ην νπνίν είλαη θαηάιιειν γηα 

γπάιηλεο θηάιεο απφ 250ml έσο θαη 1Lt. Γηαζέηεη 4 

θεθαιέο γεκίζκαηνο θαη δπλαηφηεηα πιήξσζεο 

600-700 θηάιεο/ψξα θαη αλνμείδσην θάιιπκα 

αληιίαο. Λεηηνπξγεί κε θιεηζηφ θχθισκα 

ππνπίεζεο, κε ρξήζε αληιίαο θελνχ αέξνο γηα 

έδξαζε ζε πάγθν. Γηαζέηεηαη επηπξφζζεηνο 

βξαρίνλαο κε 4 κπεθ θαη αληαιιαθηηθή κνλή 

θεθαιή mignon. 

Ζ αξρηθή ηηκή ηνπ ENOLMASTER είλαη 

125.900€. Γηα ηελ αληαιιαθηηθή θεθαιή γηα ηηο κηληαηνχξεο ν ελδηαθεξφκελνο ζα δηαζέζεη 220 €, 

ελψ ην ζεη κε ηα 4 κπεθ mignon πνπ είλαη ηδαληθφ γηα ηελ εκθηάισζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ 

κηληαηνχξσλ, θνζηίδεη 860 €.  

 

 ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΠΧΜΑΣΗΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΖ TSP-1000 

 

H METROTECH έρεη ζρεδηάζεη κία κεγάιε γθάκα θιεηζηηθψλ 

γηα δνρεία, φπσο εκηαπηφκαηα θιεηζηηθά (πσκαηηζηηθά, 

βηδσηά θ.α.), πιήξσο απηφκαηα θιεηζηηθά γηα απηφκαηεο 

γξακκέο ζπζθεπαζίαο, αιιά θαη απηφκαηνπο ηξνθνδφηεο 

πσκάησλ. Δκείο κέζα απφ ηε κεγάιε απηή γθάκα επηιέμακε 

κία απηφκαηε πσκαηηζηηθή κεραλή 3 θεθαιψλ, θαηάιιειε γηα 

φια ηα πψκαηα (βηδσηά πιαζηηθά, pilfer – proof, twist – off, 

ηαπσηά ιεπθνζηδεξψλ δνρείσλ θ.α.). Γηαζέηεη εξπχζηξηα 

κεηαθνξάο δνρείσλ θαη δηαθαλέο housing πξνζηαζίαο 

ρεηξηζηή. Γνλεηηθφο ηξνθνδφηεο πσκάησλ (πξναηξεηηθά). Φάξνο γηα ηελ έλδεημε ζσζηήο 

ιεηηνπξγίαο, πνιιαπιά ζεκεία ειέγρνπ. Ζ αξρηθή ηηκή ηνπ είλαη 28.620 €. 
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 ΠΛΖΡΧ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΔΣΗΚΔΣΔΕΑ ΓΡΑΜΜΖ LB04 

 

Πιήξσο απηφκαηε εηηθεηέδα, γηα επηθφιιεζε εηηθεηψλ 

ζε θπιηλδξηθέο θαη ηεηξάγσλεο θηάιεο, θαηάιιειε γηα 

απηφκαηε γξακκή ζπζθεπαζίαο. Γηαζέηεη σξηαία 

απφδνζε έσο 1000 δνρεία, κε δπν ζηαζκνχο 

επηθφιιεζεο θαηάιιειε γηα επηθφιιεζε κνλήο ή 

δηπιήο (κπξνο – πίζσ) εηηθέηαο ζε ζηξνγγπιφ θαη ζε 

ηεηξάγσλν δνρείν (πξναηξεηηθά). Παξάιιεια δηαζέηεη 

housing, πνιιαπιά ζεκεία ειέγρνπ, δπλαηφηεηα 

πξνζαξκνγήο απηφκαηνπ ή εκηαπηφκαηνπ ink-jet, θάξν 

γηα ηε ζήκαλζε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ηκάληα 

ηαζεξνπνίεζεο Φηαιψλ. Ζ αξρηθή ηεο ηηκή είλαη 16.000 €. 

 

 

 ΓΔΞΑΜΔΝΔ 

 

Οη δεμακελέο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην 

ράιπβα (AISI304) κε εμσηεξηθή επεμεξγαζία (fioretattura 

ή matt), είλαη εμνπιηζκέλεο κε καλδχεο ςχμεο/ζέξκαλζεο 

πςειήο απφδνζεο, εμνπιηζκφ αζθαιείαο, εμαξηήκαηα γηα 

ηελ δηαρείξηζε ηνπ πξντφληνο θαη φξγαλα γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. ηηο δηαζηάζεηο ησλ 

δεμακελψλ πξνβιέπεηαη πνζνζηφ επειημίαο ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηνλ εθάζηνηε δηαζέζηκν 

ρψξν, ελψ φιεο νη δεμακελέο δηαζέηνπλ πξνεγθαηάζηαζε 

γηα ιεηηνπξγία κε αηκφζθαηξα αδξαλνχο αεξίνπ (άδσην). 

Ζ εηαηξεία καο ζα δηαζέηεη 5 δεμακελέο απνζήθεπζεο 5mᶾ κε θσληθφ ππζκέλα 15 κνηξψλ θαη 

ζηήξημε ζε πφδηα. Σηκή ηεκαρίνπ 2.640 €. 
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 ΜΔΟ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

 

Αλπςσηηθφ παιεηνθφξν PL13 - PL16 ειεθηξνθίλεην, ειεθηξηθήο 

πξνψζεζεο θαη αλχςσζεο έσο 1.300kg, πεδνχ ρεηξηζηή θαη κνηέξ 

θίλεζεο κε ζχζηεκα excite, έσο 24V 1200W θαη ειεθηξνκαγλεηηθφ 

θξέλν. Γηαθφπηεο αλαινγηθνχ ειέγρνπ ηεο ηαρχηεηαο θαηεβάζκαηνο 

ησλ πηξνπληψλ 

Τδξαπιηθή κνλάδα έσο 24V 3000W κε βαιβίδα αλαινγηθνχ ειέγρνπ, 

δείθηεο θαηάζηαζεο θφξηηζεο κπαηαξίαο θαη κπινθάξηζκα πηξνπληψλ 

φηαλ ε κπαηαξία είλαη άδεηα , σξφκεηξν LCD, δηπινί  ηξνρνί πηξνπληψλ 

θαη απηφκαηε κείσζε ηαρχηεηαο κε αλπςσκέλν θνξηίν. 

Αξρηθή ηηκή 1.290 €. 

 

 

 

 

 

5.3.2. Δμνπιηζκόο γξαθεέσλ θαη ρώξσλ πξνζσπηθνύ 

Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηνηθεηηθνχ ηκήκαηνο ζα δεκηνπξγεζνχλ ρψξνη γξαθείσλ νη νπνίνη ζα 

εμνπιηζηνχλ κε ηα παξαθάησ: 

 

 Γξαθείν Γηεπζπληνχ  

 Γξαθεία    

 Σξαπέδη ζπλεδξηάζεσλ  

 Βηβιηνζήθε   

 Καξέθιεο   

 Καζίζκαηα επηζθεπηψλ  

 πξηαξηέξεο    

 

Δπίζεο ζηνπο ρψξνπο γξαθείσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζα εγθαηαζηαζεί ζχζηεκα 

κεραλνξγάλσζεο απνηεινχκελν απφ: 

 

 Ζ/Τ (εθ ησλ νπνίσλ  έλαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο server)  
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 UPS 

 Οζφλεο LG Led 20” 20M35A-B  

 Φνξεηφο Ζ/Τ 

 ΔθηππσηέοHPLaserJetP1606DN 

 Φσηναληηγξαθηθφ κεράλεκα Toshiba 

 

Σέινο ζα εγθαηαζηαζεί ινγηζκηθφ ηεο Galaxy Net γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή δηαρείξηζε, 

ηελ θνζηνιφγεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, ηελ δηαρείξηζε πειαηψλ- 

πξνκεζεπηψλ (CRM) , ηελ παξαθνινχζεζε ηεο παξαγσγήο θ.α. 

 

 

5.3.3. ΔγθαηαζηΪζεηο θαη εμνπιηζκόο θιηκαηηζκνύ 

Ζ εηαηξεία καο ζα επηιέμεη ηελ αληιία ζεξκφηεηαο INTERKLIMA MPCA010HSB κε πδξαπιηθφ 

ζπγθξφηεκα MPCA-010 θαη κε δνρείν αδξάλεηαο. 

Ζ ζεηξά αληιηψλ ζεξκφηεηαο MPCAHSB ηεο Interklima είλαη θαηάιιειε γηα εγθαηαζηάζεηο 

θιηκαηηζκνχ θαη γηα εμσηεξηθή ηνπνζέηεζε. Ζ ζεηξά απηή ζπλδπάδεηαη ηδαληθά κε άιια πξντφληα 

Interklima φπσο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, κνλάδεο FanCoils θαη θαζέηεο λεξνχ γηα ηνλ θιηκαηηζκφ 

δεμακελψλ, ςπθηηθψλ ζαιάκσλ, θαηνηθηψλ, θηεξίσλ γξαθείσλ, λνζνθνκείσλ, θαηαζηεκάησλ, 

εζηηαηνξίσλ, εκπνξηθψλ θέληξσλ θιπ. Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα παξνρή θξχνπ λεξνχ 

ζε βηνκεραληθέο εθαξκνγέο. 

 

5.3.4. Πξνζηαζέα πεξηβΪιινληνο 

Όζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

απνηππψκαηνο ε επηρείξεζε ζα εγθαηαζηήζεη ζχζηεκα αλαθχθισζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζπζθεπαζηψλ ηεο (θάδνη αλαθχθισζεο) θαζψο θαη 3 θάδνπο γηα ηελ θνκπνζηνπνίεζε (δηαδηθαζία 

θαηά ηελ νπνία αμηνπνηείηαη πνιχηηκε νξγαληθή χιε γηα ηελ καθξνπξφζεζκε αχμεζε ηεο 

γνληκφηεηαο ησλ εδαθψλ) ησλ νξγαληθψλ ηεο απνξξηκκάησλ. Ζ επηρείξεζε ζα πξνρσξήζεη 

επίζεο ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηά ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001. 
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5.3.5. Έξγα πνιηηηθνύ κεραληθνύ 

Σν νηθφπεδν πνπ έρεη επηιεγεί γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο βξίζθεηαη ζην 15ν ρηιηφκεηξν 

Μπηηιήλεο - Καιινλήο, θαη είλαη ζπλνιηθήο έθηαζεο 900 m
2
.  (εθηελέζηεξε αλάιπζε γηα ηνλ 

ηξφπν επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νηθνπέδνπ γίλεηαη ζην θεθάιαην 8 ηεο παξνχζαο κειέηεο). Σα 

έξγα ζα αλαιάβεη θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία κε εηδίθεπζε θαη κεγάιε εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή 

βηνκεραληθψλ κνλάδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα έξγα πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ ρσξίδνληαη ζηηο 

θαηεγνξίεο ηεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ θαη ηεο θαηαζθεπήο ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

 

ΈΡΓΑ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΥΧΡΟΤ 

 

 Απνςίισζε πεξηβάιινληα ρψξνπ 

 Σζηκεληφζηξσζε πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ 

 Πεξίθξαμε νηθνπέδνπ 

 Καηαζθεπή ζέζεσλ ζηάζκεπζεο 

 Έξγα θσηηζκνχ πεξηβάιινληα ρψξνπ 

 Δγθαηάζηαζε γξακκψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη θαισδηψζεσλ 

ηειεπηθνηλσληψλ 

 Γηάθνξεο εξγαζίεο θαιισπηζκνχ  

 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 

Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζα απνηεινχληαη απφ έλα ηζφγεην θαη έλαλ ππεξπςσκέλν φξνθν. Θα 

έρνπλ δάπεδα απφ αδηαπφηηζην, ιείν θαη κε εχζξππην πιηθφ (βηνκεραληθφ δάπεδν), κε θαηάιιειε 

θιίζε πξνο θξεάηηα απνζηξάγγηζεο γηα ηνλ εχθνιν θαζαξηζκφ ηνπο θαη μέπιπκα κε λεξφ. 

Αλαιπηηθφηεξα ηα έξγα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε θαηαζθεπή ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

είλαη ηα παξαθάησ:  

 Κεληξηθή θηηξηαθή κνλάδα 

 Γηακφξθσζε ρψξνπ εγθαηάζηαζεο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

 Απνζήθεο 

 Γξαθεία θαη δηνηθεηηθνί ρψξνη 

 Υψξν ππνδνρήο  

 2 W.C. ( Σν έλα γηα Α.Μ.Δ.Α.)  
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5.4 ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΟΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε παξνχζα αλάιπζε πξέπεη γίλεη ν ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο ηεο επέλδπζεο ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΣΟ 

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ    

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΧΩΡΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 20.000   

ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 200.000   

ΤΔΡΕΤΗ 3.000   

ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 4.000   

φνολο  227.000€ 

      

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ    

ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΤΚΕΤΑΙΑ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΗ     

ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ 171.810   

ΔΕΞΑΜΕΝΕ 13.200   

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ 8.000   

ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 6.500   

ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 2.000   

φνολο  201.510€ 
      

ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΧΩΡΟΤ    

ΣΙΜΕΝΣΟΣΡΩΕΙ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙ, ΦΩΣΙΜΟ, ΕΡΓ. ΚΑΛΛΩΠΙΜΟΤ 40.000   

φνολο  40.000€ 
      

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ    

ΑΜΟΙΒΕ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΜΕΛΕΣΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ 10.000   

ΚΟΣΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ISO 23.000   

φνολο  33.000€ 
      

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   801.510€ 

Πίλαθαο 5.4.1 Κόζηνο επέλδπζεο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΟΡΓΑΝΧΖ ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

6.1 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηε δηνηθεηηθή αλάπηπμε θαη κε ηνλ ελδειερή 

ζρεδηαζκφ ηεο νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο ε νπνία είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηνχληαη ζπλζήθεο βέιηηζηεο δηαρείξηζεο. 

Ζ δηαίξεζε ηεο εηαηξίαο ζε κεκνλσκέλεο νξγαλσζηαθέο κνλάδεο θξίλεηαη απαξαίηεηε, έρνληαο σο  

ζηφρν λα κελ μεραζηεί θάπνηα πιεξνθνξία. Ζ νξγαλσζηαθή δνκή θάζε επηρείξεζεο είλαη 

δηαθνξεηηθή θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο επηρείξεζεο φπνπ εμεηάδνπκε, ην κέγεζνο , ηνπο 

ζηφρνπο, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο αμίεο ηεο. Σν πξψην βήκα ζηελ νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο είλαη ε 

θαηάξηηζε ελφο ιεηηνπξγηθνχ νξγαλνγξάκκαηνο. Ωο νξγαλφγξακκα νξίδνπκε ηε ζρεκαηηθή 

απεηθφληζε ηεο νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο ηεο επηρείξεζήο καο. Λέγνληαο απηφ ελλννχκε φηη δελ 

απνηειεί απιψο έλα δηάγξακκα ηνπ νξγαληζκνχ , έλα απιφ ζρέδην ή κία απιή αλαθνξά ζέζεσλ 

εξγαζίαο. Απνηειεί ην θσηεηλφ ζεκαηνδφηε θάζε ζέζεο, ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγεηαη ζηε ζέζε 

απηή θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη δείρλεη ηε ξνή δηαδνρηθψλ πξντφλησλ θάζε ζέζεο εξγαζίαο ψζηε 

λα θηάζνπκε ζην ηειηθφ πξντφλ ηεο επηρείξεζεο. 

Πιενλεθηήκαηα ηνπ ζσζηνχ νξγαλνγξάκκαηνο  απνηεινχλ ε επαθξηβήο θαηαγξαθή ησλ 

αξκνδηνηήησλ θαη ησλ θαζεθφλησλ θάζε εξγαδφκελνπ μερσξηζηά , ε νπνία πξνάγεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε 

φηη ην ζσζηφ νξγαλφγξακκα ζπληειεί ζην αίζζεκα αζθάιεηαο , ζσζηήο θαηεχζπλζεο θαη 

πεηζαξρίαο πνπ ληψζεη θάζε άηνκν μερσξηζηά. Θα απνηεινχζε παξάιεηςε ε κε αλαθνξά ηνπ 

γεγνλφηνο, φηη ην ζσζηφ νξγαλφγξακκα καο παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηζρχνπζα ηεξαξρία , ζέζεηο, 

αξκνδηφηεηεο, θαλάιηα επηθνηλσλίαο, γξακκή εληνιψλ, δηάθνξα ηκήκαηα, πξντφληα, κεζφδνπο 

θαηαζθεπήο θαη δηάζεζεο θαη φρη γηα λενδεκηνπξγεζείζεο αλζξψπηλεο ζρέζεηο , ηνλ πξαγκαηηθφ 

βαζκφ εμνπζίαο θαη επζχλεο θαη γηα ηελ άηππε νξγάλσζε.  

Ζ πνιιά ππνζρφκελε κειινληηθή πνξεία ηεο επηρείξεζήο καο δε ζα κπνξνχζε παξά λα ζηεξηρηεί 

ζε κία ζχγρξνλε θαη απνηειεζκαηηθή δνκή ε νπνία λα παξέρεη ηηο ζσζηέο βάζεηο γηα ηε 

κειινληηθή ηεο εμέιημε.   
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Ζ ηκεκαηνπνίεζε απηή γίλεηαη βΪζεη ιεηηνπξγηώλ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ζα αλαθέξνπκε ζηε 

ζπλέρεηα. Αξρηθά ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζηηο 

επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο. Δπηπιένλ, πξνάγεη ηελ εζσηεξηθή απνηειεζκαηηθφηεηα , αλάπηπμε εηδηθψλ 

ηθαλνηήησλ θαη γλψζεσλ , αχμεζε εμεηδίθεπζεο θαη ηαπηφρξνλα αχμεζε ηεο πνηφηεηαο. 

Πέξα φκσο ηνπ θαζηεξσκέλνπ , ηππηθνχ ηξφπνπ ηκεκαηνπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ , γίλεηαη εχθνια 

αληηιεπηφ φηη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ( ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε δηθή καο) ζπλππάξρνπλ καδί κε ηηο 

ηππηθέο θαη νη Ϊηππεο νκΪδεο , νη νπνίεο απνηεινχληαη θαη απηέο απφ νκάδεο αηφκσλ. ηελ ελ 

ιφγσ ππφ ίδξπζε επηρείξεζε ηππνπνίεζεο ειαηνιάδνπ ζηελ ηππηθή νξγάλσζε νξίδεηαη κία 

νξηδφληηα, κηα θάζεηε θαη κηα ηπραία άηππε νκάδα . Ζ θάζεηε άηππε νκάδα απνηειείηαη απφ 

κεκνλσκέλα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη απαξηίδεηαη απφ ηεξαξρηθά άληζνπο, ε νξηδφληηα άηππε 

νκάδα απφ  άηνκα ζην ίδην ηεξαξρηθφ επίπεδν θαη ζηελ ηπραία δηάηαμε δε ζπλδεφκαζηε θάπσο κε 

ηελ ηππηθή δνκή αιιά πξνθχπηεη κε γλψκνλα ηηο ζρέζεηο.   

Πιενλεθηήκαηα ηεο άηππεο νκάδαο είλαη φηη απνηειεί κία «βαιβίδα αζθαιείαο» γηα εθηφλσζε 

εληάζεσλ. ηε ζπλέρεηα, ε χπαξμή ηεο εληζρχεη ηηο θνηλέο πεπνηζήζεηο, δηεπθνιχλεη ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ πιεξνθφξεζε αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο , ζπληειεί ζηελ ελδπλάκσζε 

θαη αζθάιεηα απηψλ.  

Ωο κεηνλεθηήκαηα ηεο άηππεο νκάδαο κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηε δηαζπνξά θεκψλ αλάκεζα 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο, ηελ ελ δπλάκεη πίεζε ζηα κέιε γηα νκνηφκνξθε 

ζπκπεξηθνξά, ελ δπλάκεη ζχγθξνπζε ξφισλ θαη ζπκθεξφλησλ θαη πηζαλέο αληηδξάζεηο ζε 

πξνγξακκαηηζκέλεο αιιαγέο, πξάγκα ην νπνίν ζα απνηειέζεη παξάδεηγκα πξνο απνθπγή ζηελ 

επηρείξεζή καο.  

 

 ΣΤΠΙΚΗ ΑΣΤΠΗ 

τόχοι Αντικειμενικοί ςτόχοι 
επιχείρθςθσ 

Ικανοποίθςθ μεμονωμζνων 
αναγκών 

Επικοινωνία Μζςω τυπικών καναλιών Διαπροςωπικζσ ςχζςεισ 

Ηγζτθσ Αξιοκρατικι τοποκζτθςθ Κακορίηεται από ομάδα 

Διαπροςωπικζσ 
ςχζςεισ 

Βάςει κζςθσ και αντικειμζνου 
εργαςίασ 

Βάςει ςυναιςκιματοσ 

Δομι Ορκολογικι δομι Αυκόρμθτθ δομι 

Πίλαθαο 6.1.1 Πνζνζηό ρξεζηκνπνηνύκελεο παξαγωγηθήο δπλακηθόηεηαο 
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6.2 ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΟΜΑΓΑ 

Ζ ππφ κειέηε κνλάδα ηππνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά, θξίλεηαη 

επηηαθηηθή ε επηκειήο νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο κε ηξφπν ζπγθεθξηκέλν ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ξνή ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ ηεο, απφ ηελ παξαιαβή ηεο πξψηεο 

χιεο κέρξη θαη ηε δηαλνκή ηνπ ηειηθνχ ηεο πξντφληνο.  

Οη πξναλαθεξζείζεο ιεηηνπξγίεο δηαθξίλνληαη ζε θύξηεο ιεηηνπξγίεο θαη ζε ππνζηεξηθηηθΫο. Οη 

θχξηεο ιεηηνπξγίεο απνηππψλνπλ ην ιφγν χπαξμεο ηεο επηρείξεζήο καο , παίδνληαο θαηαιπηηθφ 

ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθή παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο καο, ελψ νη δεχηεξεο πιαηζηψλνπλ  

νπζηαζηηθά ηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο θαη έρνπλ ιφγν χπαξμεο πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ εηο πέξαο ην 

πεξηερφκελν ησλ πξψησλ. 

6.2.1 ΟξγαλσζηαθΫο ιεηηνπξγέεο 

Αθνινπζψληαο ηε ζεσξία ηνπ Porter πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ θάζε 

επηρείξεζεο, αλαιχνπκε ηελ εζσηεξηθά αιπζέδα αμέαο ηεο (value chain analysis) . 

Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ιακβάλνπλ ρψξα κε ηα εηζεξρφκελα logistics (inbound logistics), δειαδή 

παξαιαβή ησλ πξψησλ πιψλ (ειηέο), δηαθίλεζε απηψλ, ειαηνπαξαγσγή, απνζήθεπζε ζε 

δεμακελέο, εκθηάισζε θαη πεξλάκε ζηα εμεξρφκελα logistics (outbound logistics) , ηα νπνία είλαη: 

ζπζθεπαζκέλα πξντφληα, δηαλνκή, εκπνξία, κάξθεηηλγθ, πσιήζεηο θαη εμππεξέηεζε πειάηε. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνδνκή ηεο επηρείξεζεο, ηε δηαρείξηζε 

αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ πξνκήζεηα. 

Οη θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ πεξίπησζε ηεο επηρείξεζήο καο είλαη : 

 Παξαιαβά Α’ ύιεο 

 Έιεγρνο απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ 

 Έιεγρνο πνζφηεηαο Α΄ χιεο 

 Έιεγρνο πνζφηεηαο πιηθψλ παξαγσγήο 

 Δπεμεξγαζέα Α΄ ύιεο 

 Δπαθξηβήο ζεηξά παξαγσγήο 

 Γηαινγή, έθζιηςε Α΄ χιεο 

 Δλδειεράο Ϋιεγρνο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο 

 Παξαιαβή Α΄ χιεο έσο απνζηνιή ηειηθνχ πξντφληνο ζε ρνλδξεκπφξνπο 
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 πζθεπαζέα ηειηθνύ πξντόληνο θαη Ϋθδνζε ηηκνινγέσλ 

 Inbound and outbound logistics 

 Μεηαθνξά ειαηφθαξπσλ απφ ηα θηήκαηα πξνο ηηο απνζήθεο κε φρεκα κνλάδαο 

(Clark) 

 Μεηαθνξά έηνηκνπ πξντφληνο πξνο ρνλδξεκπφξνπο 

 Marketing θαη αλΪιπζε αγνξΪο 

Ζ εθ βαζέσλ γλψζε ηεο αγνξάο, ε θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ, ε ζσζηή 

πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο καο θαη ε έγθαηξε παξάδνζή ηνπ είλαη θαηαιπηηθνί παξάγνληεο  

γηα έλα βηψζηκν θαη επηθεξδέο κέιινλ γηα ηελ επηρείξεζή καο. Μέζα γηα λα ηα επηηχρνπκε 

απηά απνηεινχλ: 

 Έξεπλα γηα ηε δεηνχκελε πνζφηεηα 

 Έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ καο ( ρνλδξέκπνξνη) 

 Δπηινγή ζσζηψλ ηερληθψλ πξνψζεζεο 

 Δπηβνιή νξζήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο 

 

Οη δξαζηεξηόηεηεο ππνζηάξημεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ νηλνπνηείνπ είλαη : 

 Γνκά επηρεέξεζεο ( Firm Infrastructure ) 

 Γεληθή Γηνίθεζε (ζπληνληζκφο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο) 

 Λνγηζηήξην (πάγηα, θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εηζπξαθηένη- πιεξσηένη 

ινγαξηαζκνί ) 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά ( ηακεηαθέο- ρξεκαηννηθνλνκηθέο ξνέο, πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο ) 

 ηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο ( ζηξαηεγηθή επηρείξεζεο κέζσ δηαθνξνπνίεζεο 

πξντφληνο ) 

 Γηαρεέξηζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ( Human Resource Management ) 

Δίλαη επξχηεξα γλσζηφ φηη νη ζχγρξνλεο επηθεξδείο επηρεηξήζεηο επελδχνπλ ζην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζηειερψλεη ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπο, θαζψο θαη ζηελ 

αλάπηπμε ακθίπιεπξεο πξνζσπηθφηεηαο θάζε αηφκνπ θαη ζηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ. 

ηφρνο ηεο επηρείξεζεο καο είλαη ε αλαδήηεζε ησλ θαηάιιεισλ αηφκσλ, ζηελ θαηάιιειε 

ζέζε κε ηα θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά κε ζηφρν ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα. 
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 Πξνζδηνξηζκφο αλαγθψλ επηρείξεζεο ζε πξνζσπηθφ θαη πξφζιεςε αληίζηνηρσλ 

αηφκσλ κε αλάινγα θξηηήξηα 

 Πξνζδηνξηζκφο εηδηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη θαζεθφλησλ θάζε ζέζεο 

 Αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ 

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θαη πξνγξακκαηηζκφο ζεκηλαξίσλ 

 Αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα θαη κηζζνδνζίεο 

 Αλάπηπμε εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ  

 ΑλΪπηπμε ηερλνινγέαο ( Technology Development ) 

 πληήξεζε εμνπιηζκνχ, κεραλψλ γηα αλαραίηηζε ελ δπλάκεη δπζιεηηνπξγηψλ 

 Βέιηηζηε ιεηηνπξγία ζπλφινπ δηαδηθαζηψλ ή απνθνπή παιαηηθψλ θαη εηζαγσγή 

λέσλ θαηλνηφκσλ, γηα αχμεζε πνηφηεηαο ηειηθνχ πξντφληνο. 

 Πξνκάζεηα ( Procurement ) 

 Πξνκήζεηα Ά πιψλ , εμνπιηζκνχ παξαγσγήο, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη ινηπψλ 

αλαισζίκσλ επηρείξεζεο 

 Έιεγρνο απνζεκάησλ 

 Δπηινγή πξνκεζεπηψλ, ζρέζεηο κε πξνκεζεπηέο θαη πιεξσκή απηψλ 

 Έιεγρνο ηηκνινγίσλ θαη δηαπξαγκάηεπζε ηηκψλ 

 

6.3 ΥΔΓΗΑΖ ΣΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

Πίλαθαο 6.3.1 Πίλαθαο Οξγαλωηηθήο Γνκήο 



 83 

ην παξφλ νξγαλφγξακκα ηνπο κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο απαξηίδνπλ νη πέληε εθπξφζσπνη ησλ 

δηεπζχλζεσλ καο. Σελ Αλώηαηε Γηνέθεζε απνηεινχλ νη δχν Γεληθνί Γηεπζπληέο θ. Βνπγηνπθιήο 

Αζαλάζηνο θαη θ. Γαιαλφο Κσλζηαληίλνο νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ηζάμηα ζην κεηνρηθφ παθέην ηεο 

ππφ ζχζηαζεο εηαηξείαο. 

Σε δηεύζπλζε ησλ Οηθνλνκηθώλ ζα αλαιάβεη ε θ. Βνπγηνπθιή Μαξία, ζχκθσλα κε ηα ηππηθά 

πξνζφληα ηεο, ( απφθνηηνο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε κεηαπηπρηαθφ δίπισκα 

εηδίθεπζεο ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ). 

Σε δηεύζπλζε ηνπ ηκάκαηνο Marketing ζα αλαιάβεη ε θ. Βξεηηνχ Διηζάβεη, ε νπνία έρεη ζην 

βηνγξαθηθφ ηεο πνιπεηή πείξα, εθφζνλ ήηαλ γηα έληεθα ρξφληα ππεχζπλε ηκήκαηνο ΜΚΣ ζε 

γλσζηή δηαθεκηζηηθή εηαηξεία κε άξηζηεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ηφζν ζε πξνζσπηθφ επίπεδν 

φζν θαη ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο. 

Σέινο, ππεύζπλνο ζην ηκάκα Παξαγσγάο ζα είλαη ν θ. ηεξγηφπνπινο Νηθφιανο ( απφθνηηνο 

Υεκηθνχ Σκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ).  

 
 
6.3.1 ΒαζηθΫο αξκνδηόηεηεο ησλ επηκΫξνπο ηκεκΪησλ 

 

 Γεληθόο Γηεπζπληάο 

 
Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο θαζίζηαηαη ππεχζπλνο γηα ηελ επίβιεςε ησλ επηκέξνπο δηεπζχλζεσλ ηεο 

επηρείξεζήο καο, κε ζθνπφ ηφζν ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ηελ ηήξεζε ησλ επηκέξνπο 

θαζεθφλησλ, φζν θαη ηελ αλάπηπμε θαη εγθαζίδξπζε ηεο εηαηξείαο ζηελ εγρψξηα αγνξά.  

Δπηπιένλ, έρεη νξηζηεί ππεχζπλνο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ πξντφληνο καο θαη ζθνπφο ηνπ είλαη λα 

θξνληίδεη ψζηε ζηε βηνκεραλία φινη νη δηεπζπληέο λα ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζπζηεκάησλ, 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηεο δηνίθεζεο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο βηνκεραληθήο 

αιπζίδαο. 

 

Καζάθνληα - Αξκνδηόηεηεο 

 Γνθηκάδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ (πνηνηηθφο έιεγρνο). 

 Κάλεη εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο βηνκεραλίαο θαη ειέγρεη ηα 

απνηειέζκαηα απηψλ. 

 Απνθαζίδεη  λα πξνρσξήζεη ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ζην ηξφπν 

δηνίθεζεο ή ζε ιάζε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 
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 Δθαξκφδεη δηεζλή πξφηππα πηζηνπνίεζεο, ψζηε λα αμηνινγνχληαη νη ήδε ππάξρνπζεο 

δηαδηθαζίεο θαη λα βειηηψλνληαη, φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην. 

 Διέγρεη ηηο δηαδηθαζίεο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο βηνκεραληθήο αιπζίδαο μεθηλψληαο απφ  

ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ Παξαγσγήο θαη Απνζήθεο, ην Σκήκα Παξαγσγήο, ην 

Σκήκα Πξνκεζεηψλ, ην Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο, ηελ Σερληθή Γηεχζπλζε 

αιιά θαη ηε Γηεχζπλζε Πξνψζεζεο . 

 

 Σκάκα Παξαγσγάο 

 
Ο δηεπζπληήο παξαγσγήο είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ παξαγσγήο  κε ζθνπφ λα παξάγνπλ πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο κε ην κηθξφηεξν 

δπλαηφ θφζηνο. 

 

Καζάθνληα - Αξκνδηόηεηεο 

 ρεδηάδεη , ηε γξακκή παξαγσγήο θάζε πξντφληνο  θαη ππνινγίδεη ην ρξφλν 

πνπ  απαηηείηαη ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ 

 Αιιάδεη ην πξφγξακκα παξαγσγήο, αλ δηαπηζηψζεη φηη ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο 

παξαγσγήο δελ είλαη απνδνηηθφο  απφ πιεπξάο πνηφηεηαο θαη θφζηνπο ζε ζπλεξγαζία 

κε ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα 

  Αλαιχεη φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ( 

κεηαθνξάο, θνξηνεθθνξηψζεηο, δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο, ζπζθεπαζίαο θιπ.) θαη 

πξαγκαηνπνηεί ηηο απαηηνχκελεο αιιαγέο, ψζηε ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο εμειίμεηο θαη ε επηρείξεζε λα παξακέλεη αληαγσληζηηθή.  

 Δπηβιέπεη φιεο ηηο θάζεηο παξαγσγήο γηα λα δηαπηζηψζεη φηη φια γίλνληαη κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζηεί. 

 Φξνληίδεη γηα ηελ θαιχηεξε δηαθίλεζε ησλ πξψησλ πιψλ απφ ηηο απνζήθεο ζην ρψξν 

παξαγσγήο θαζψο θαη ηε ξνή θαη εζσηεξηθή δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ. 

 Οξγαλψλεη ην ρψξν παξαγσγήο επηιέγνληαο ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα κε ζθνπφ ηελ 

απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ Μεραληθψλ Παξαγσγήο. 

 Αληηκεησπίδεη έθηαθηα πξνβιήκαηα, ( βιάβεο κεραλεκάησλ, απνπζία πξνζσπηθνχ 

θιπ.). 

 Λακβάλεη κέηξα ψζηε ε βηνκεραλία λα κελ ξππαίλεη ην πεξηβάιινλ. 
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 Σκάκα Οηθνλνκηθώλ 

Ο δηεπζπληάο νηθνλνκηθώλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πηπρψλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη γηα ηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ ζπκβνπιψλ ζηνπο άιινπο ηνκείο γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ, ειέγρεη θαη ζπληνλίδεη ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα απηήο.  

 

Καζάθνληα - Αξκνδηόηεηεο 

 πληάζζεη ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο εηαηξίαο, κε βάζε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία.  

 πκβάιιεη καδί κε ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο 

εηαηξείαο. 

 Καζνξίδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο εηαηξείαο. 

 Αμηνινγεί ηηο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε 

ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηεο. 

 Τπνινγίδεη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ηα έζνδα ηεο εηαηξείαο. 

 Οξγαλψλεη ην ζχζηεκα ζπλαιιαγψλ κε ηηο ηξάπεδεο. 

 Γηαρεηξίδεηαη ηα θνξνινγηθά ηεο εηαηξείαο. 

 Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

 

 Σκάκα Marketing 

Σν κΪξθεηηλγθ (Marketing) ζπλίζηαηαη ζηελ νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο αιιά θαη ηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ. Πξνζπαζεί δειαδή, κε θχξην 

εξγαιείν ηελ έξεπλα αγνξάο, λα αληηζηνηρίζεη ηα πξντφληα πνπ παξάγεη κε ηνλ πειάηε- ζηφρν πνπ 

ηα ρξεηάδεηαη ή ηα επηζπκεί, ή αθφκα θαιχηεξα αθνχ θαηαλνήζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο 

ηνπ, λα θαηαζθεπάζεη ηα αληίζηνηρα πξντφληα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο πνπ ν 

πειάηεο επηζπκεί, λα ηνπ ηα γλσζηνπνηήζεη (δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε), λα ηα θαηαζηήζεη 

δηαζέζηκα κέζα απφ ηα θαλάιηα δηαλνκήο (ηα καγαδηά θαη νη ηνπνζεζίεο πνπ απηά είλαη 

δηαζέζηκα) ζηελ ηηκή πνπ ζα πξέπεη απηά λα πσινχληαη. 

 

Καζάθνληα - Αξκνδηόηεηεο 

 Οξγάλσζε θαη δηεχζπλζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο Μάξθεηηλγθ θαη 

Πσιήζεσλ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1_%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7
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 ρεδηαζκφο ζηξαηεγηθήο θαηεχζπλζεο κάξθεηηλγθ θαη πσιήζεσλ. 

 Πιήξε γλψζε θαη αληίιεςε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 Δπηινγή θαη ζπληνληζκφ ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο γηα πινπνίεζε ηνπ πιάλνπ 

Marketing. 

 

6.4 ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΚΔΝΣΡΧΝ ΚΟΣΟΤ 

Σα θέληξα θφζηνπο ηεο επηρείξεζήο καο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξν-επελδπηηθήο θάζεο φπνπ 

βξηζθφκαζηε δηαρσξίδνληαη ζηα αθφινπζα :  

 Κέληξα θφζηνπο παξαγσγήο 

 Κέληξα θφζηνπο ππνζηήξημεο 

 Κέληξα θφζηνπο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο 

Πην αλαιπηηθά: 

 6.4.1 ΚΫληξα θόζηνπο παξαγσγάο 

Λέγνληαο απηφ ελλννχκε ηα κέξε εθείλα ηεο επηρείξεζεο πνπ δηεθπεξαηψλνπλ βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο παξαγσγήο φπσο ε εκθηάισζε. 

 6.4.2 ΚΫληξα θόζηνπο ππνζηάξημεο 

Σα επνλνκαδφκελα θέληξα πξνζθέξνπλ ππνζηεξηθηηθή δξάζε ψζηε λα επηηχρνπκε κία ζσζηά 

ιεηηνπξγνχζα επηρείξεζε. ηηο εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη : 

 Δμσεπηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Πξνκήζεηεο Α’ πιψλ 

 Απνζήθεπζε Α΄ χιεο 

 Παξνρή λεξνχ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 

 6.4.3 ΚΫληξα θόζηνπο δηνέθεζεο θαη δηαρεέξηζεο 

ην θνκκάηη απηφ πεξηιακβάλνληαη δηάθνξα ζέκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεσο, ζέκαηα 

εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ, πξνγξακκαηηζκνχ αιιά θαη θνζηνιφγεζεο. 
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6.5 ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ  

6.5.1 Απνζαθάληζε ηνπ όξνπ «ΓεληθΪ  Έμνδα» 

Κάζε ιεηηνπξγνχζα επηρείξεζε επηβαξχλεηαη κε Ϊκεζα ά βαζηθΪ θόζηε θαη Ϋκκεζα θόζηε ά 

γεληθΪ Ϋμνδα. 

Σν άκεζν θφζηνο αζξνίδεηαη απεπζείαο θαη πξνζκεηξείηαη ζην ηειηθφ πξντφλ, βάζεη ηεο γξακκήο 

ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ην νπνίν ππνδηαηξείηαη ζε άκεζν θφζηνο πιηθψλ, άκεζν θφζηνο 

εξγαζίαο θαη άιιεο άκεζεο δαπάλεο.  

Σν έκκεζν θφζηνο είλαη νηηδήπνηε δελ πεξηιακβάλεηαη θαη δελ εληάζζεηαη ζην άκεζν θφζηνο, ην 

νπνίν κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ππεξεζηψλ φρη άκεζα αληρλεχζηκσλ ζην ηειηθφ καο πξντφλ ή 

άιισλ ινηπψλ εμφδσλ (π.ρ. αζθάιηζηξα ). Λφγσ ηεο αζαθνχο θχζεο ηνπο, ρξήδεη ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο ν ππνινγηζκφο ηνπο θαη ηα δηαρσξίδνπκε ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο κε βάζε ηηο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζήο καο. 

 Γεληθά έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεσο 

 Γεληθά δηνηθεηηθά έμνδα θαη έμνδα πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

 Γεληθά έμνδα ιεηηνπξγίαο Marketing 

 Γεληθά βηνκεραληθά έμνδα 

 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΕΞΟΔΑ 

ΕΞΟΔΑ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ 
ΕΛΕΓΧΟΤ 

ΕΞΟΔΑ 
MARKETING 

Γ.Β.Ε 

Αμοιβζσ εργαηομζνων υντιρθςθ εργαςτθρίου Ζξοδα εργαηόμενων 
Marketing 

Αμοιβι οδθγών 

Αναλώςιμα Αναλώςιμα εργαςτθρίου Ζξοδα προβολισ Κόςτοσ μεταφορών 

Λοιπά ζξοδα Αποςβζςεισ Ζξοδα διανομισ τολζσ εργαςίασ 

  Αςφάλιςτρα Ζξοδα τιμολογιακισ 
πολιτικισ 

Αςφάλιςτρα μθχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ 

  Προγράμματα εκπαίδευςθσ   Αποςβζςεισ 

Πίλαθαο 6.5.1 Πίλαθαο γεληθώλ εμόδωλ 
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6.5.2 Τπνινγηζκόο Γεληθώλ Δμόδσλ κε γλώκνλα  ηελ 5εηέα 

ΓεληθΪ ρξεκαηννηθνλνκηθΪ Ϋμνδα 

 Όζνλ αθνξά ηηο ακνηβέο πξνζσπηθνχ έρνπκε :  

*νη ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο γηα ηα πξψηα 5 ρξφληα ιεηηνπξγίαο 

ηεο επηρείξεζεο. 

ΘΫζε Δξγαζέαο ΔξγαδνκΫλνπ 1
ν
 Ϋηνο 2

ν
 Ϋηνο 3

ν
 Ϋηνο 4

ν
 Ϋηνο 5

ν
 Ϋηνο 

Γεληθνέ ΓηεπζπληΫο 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 

Γηεπζπληάο Οηθνλνκηθώλ 21.000 21.500 21.500 21.500 21.500 

Γηεπζπληάο Παξαγσγάο 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 

Γηεπζπληάο Marketing 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 

Αλεηδέθεπηνη ΔξγΪηεο 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 

Δπνρηαθνέ ΔξγΪηεο 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 

Καζαξέζηξηα 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 

ΤΝΟΛΟ 212.500 212.500 212.500 212.500 212.500 

Πίλαθαο 6.5.2 Ακνηβέο εξγαδνκέλωλ 

 

  Αλαιψζηκα 

Όζνλ αθνξά ηα αλαιψζηκα, ελλννχκε ζην ρψξν δηνίθεζεο θαη απνζήθεο (γξαθηθή χιε, 

αλαιψζηκα Ζ/Τ ) , ηα νπνία ππνινγίδνληαη πεξίπνπ ζε 785 επξψ ηνλ ρξφλν. 

Αλαιώζηκα 1
ν
 Ϋηνο 2

ν
 Ϋηνο 3

ν
 Ϋηνο 4

ν
 Ϋηνο 5

ν
 Ϋηνο 

Γξαθηθά Ύιε 425 425 425 425 425 

Toner 360 360 360 360 360 

ΤΝΟΛΟ 785 785 785 785 785 

Πίλαθαο 6.5.3 Έμνδα αλαιώζηκωλ 

 

 

 Λνηπά έμνδα 

Όζνλ αθνξά ηα ινηπά έμνδα αλαθεξφκαζηε ζην θφζηνο λεξνχ, παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

ηειεθσληθά έμνδα , ηα νπνία επηβαξχλνπλ φινπο ηνπο ρψξνπο ηεο επηρείξεζεο (παξαγσγή, 

εξγαζηήξηα, απνζήθεο, δηνίθεζε). 
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Λνηπά Έμνδα 1
ν
 έηνο 2

ν
 έηνο 3

ν
 έηνο 4

ν
 έηνο 5

ν
 έηνο 

Κόζηνο Νεξνύ      

Υψξνο Γηνίθεζεο 390 390 390 390 390 

Υψξνο παξαγσγήο 1.680 1.680 1.920 1.920 1.920 

Λνηπνί Υψξνη 300 300 300 300 300 

ΤΝΟΛΟ 2.370 2.370 2.610 2.610 2.610 

Κόζηνο Ζιεθηξηζκνύ      

Υψξνο Γηνίθεζεο 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 

Υψξνο Παξαγσγήο 5.100 5.100 5.520 5.520 5.520 

Λνηπνί Υψξνη 720 720 720 720 720 

ΤΝΟΛΟ 7.620 7.620 8.040 8.040 8.040 

ΣειεθσληθΪ Έμνδα 680 680 720 720 720 

Κόζηνο Καζαξηζηηθώλ 450 450 450 450 450 

ΤΝΟΛΟ 11.120 11.120 11.820 11.820 11.820 

Πίλαθαο 6.5.4 Λνηπά έμνδα 

 

 

Έμνδα πνηνηηθνύ ειΫγρνπ 

Σα έμνδα πνπ ζπκπεξηιακβάλνπκε ζηελ ελφηεηα απηή είλαη ηα έμνδα ζπληήξεζεο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ, ην θφζηνο αλαισζίκσλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ην θφζηνο πξνγξακκάησλ 

επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηαμηδηψλ, ηα αζθάιηζηξα θαη νη εηήζηεο 

απνζβέζεηο εμνπιηζκνχ. 

Έμνδα Πνηνηηθνύ ΔιΫγρνπ 1
ν
 Ϋηνο 2

ν
 Ϋηνο 3

ν
 Ϋηνο 4

ν
 Ϋηνο 5

ν
 Ϋηνο 

Έμνδα πληάξεζεο 0 0 0 0 0 

Αλαιώζηκα 500 500 500 500 500 

ΔπηκνξθσηηθΪ εκηλΪξηα 1.200 0 1200 0 1200 

ΑζθΪιηζηξα 683 683 683 683 683 

ΑπνζβΫζεηο 1.500 1500 1500 1500 1500 

ΤΝΟΛΟ 3.883 2.683 3.883 2.683 3.883 

Πίλαθαο 6.5.5 Έμνδα πνηνηηθνύ ειέγρνπ 
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Έμνδα Marketing 

Έμνδα Marketing 1
ν
 Ϋηνο 2

ν
 Ϋηνο 3

ν
 Ϋηνο 4

ν
 Ϋηνο 5

ν
 Ϋηνο 

ΑκνηβΫο ΔξγαδνκΫλσλ 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 

Έμνδα Πξνβνιάο 2.560 2.560 2.560 2.560 2.560 

Έμνδα Γηαλνκάο 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 

ΤΝΟΛΟ 61.960 61.960 61.960 61.960 61.960 

Πίλαθαο 6.5.6 Έμνδα marketing 

 

ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα 

Γ.Β.Δ. 1
ν
 Ϋηνο 2

ν
 Ϋηνο 3

ν
 Ϋηνο 4

ν
 Ϋηνο 5

ν
 Ϋηνο 

Ακνηβά Οδεγώλ 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 

Κόζηνο ηνιώλ Δξγαζέαο 300 300 300 300 300 

ΑζθΪιηζηξα 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 

Κόζηνο Μεηαθνξηθώλ ΜΫζσλ 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 

ΑπνζβΫζεηο Παξαγσγάο 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

ΤΝΟΛΟ 51.300 51.300 51.300 51.300 51.300 

Πίλαθαο 6.5.7 Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα 

 

 

 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

 

ύλνιν Γεληθώλ Δμόδσλ 1
ν
 Ϋηνο 2

ν
 Ϋηνο 3

ν
 Ϋηνο 4

ν
 Ϋηνο 5

ν
 Ϋηνο 

ύλνιν ρξεκ/θώλ εμόδσλ 224.405 224.405 225.105 225.105 225.105 

ύλνιν εμόδσλ πνηνηηθνύ 

ειΫγρνπ 

3.883 2.683 3.883 2.683 3.883 

ύλνιν εμόδσλ Marketing 61.960 61.960 61.960 61.960 61.960 

ύλνιν Γ.Β.Δ. 51.300 51.300 51.300 51.300 51.300 

ΤΝΟΛΟ 341.548 340.348 342.248 341.048 342.248 

Πίλαθαο 6.5.8 πλνιηθά Γεληθά Έμνδα 

 

 

 

 



 91 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

Ο ξφινο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ ελ ιφγσ κνλάδα παξαγσγήο νίλνπ είλαη 

λα αλαπηχζζεη πνιηηηθέο, λα εθαξκφδεη ζπζηήκαηα Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαζψο θαη λα 

εθηειεί ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελδπλάκσζε ηεο εξγαηηθφηεηαο άξα θαη 

αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Οη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ εζηηάδεη ε ππφ ίδξπζε 

επηρείξεζή καο, παξαγσγήο νίλνπ, παξαηίζεληαη σο θάησζη: 

 Οξγάλσζε - Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  

  ηξαηνιφγεζε πξνζσπηθνχ 

 Δθπαίδεπζε θαη Αλάπηπμε πξνζσπηθνχ 

 Δπίβιεςε θαη Αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο ακνηβψλ θαη θηλήηξσλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Τγεία θαη αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ 

 

7.1. ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΣΔΛΔΥΧΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

Καηά ηελ ίδξπζε ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ζηειέρσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ζηελ εηαηξεία είλαη ε 

εμαζθάιηζε ελφο ηθαλνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ πξνζσπηθνχ θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο ηεο ζε φια 

ηα επίπεδα. Έηζη, γηα ηελ ιεηηνπξγηθή θάζε ηεο επηρείξεζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε έλαο 

ζπληνληζκφο ησλ αλαγθψλ ζε αλζξσπίλνπο πφξνπο θαηαιήγνληαο ζηελ θάησζη δνκή: 

Γεληθή Γηεύζπλζε 

Σν ηκήκα ηεο Γεληθήο δηεχζπλζεο, φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ζα 

αλαιάβνπλ νη θχξηνη Αζαλάζηνο Βνπγηνπθιήο θαη  Κσλζηαληίλνο Γαιαλφο νη νπνίνη είλαη θαη νη 

θχξηνη ρξεκαηνδφηεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Κχξηεο αξκνδηφηεηέο ηνπο ζα είλαη ε επίβιεςε ηνπ 

ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κνλάδαο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, κε θχξην κέιεκα 

ηελ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο. 
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Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ  

Σν ηκήκα Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ζα ζηειερψζεη ε θ. Βνπγηνπθιή Μαξία (νηθνλνκνιφγνο, κε 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ) ε νπνία ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νξζή 

ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ηεο επηρείξεζεο φπσο ν έιεγρνο ησλ ινγηζηηθψλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο ππφ ίδξπζεο κνλάδαο. 

Σκήκα Marketing 

Σν ηκήκα ηνπ Marketing απνηειείηαη απφ έλα άηνκν ηελ θ. Βξεηηνχ Διηζζάβεη, ε νπνία ζα είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή ησλ πξντφλησλ αιιά θαη αλάπηπμε δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ην εμσηεξηθφ γξαθείν marketing ην νπνίν ζα αλαιάβεη ηε δηαθεκηζηηθε  

θακπάληα θπξίσο κέζσ δηαδηθηχνπ. Παξάιιεια ζα έρεη ππφ ηελ επζχλε ηεο ην ηκήκα πσιήζεσλ 

ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ. 

Σκήκα Παξαγωγήο 

Σν ηκήκα παξαγσγήο, απνηειεί ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο επηρείξεζήο καο θαη απνηειείηαη απφ 

έμη εξγαδνκέλνπο (δηεπζπληή ηκήκαηνο θαη ηέζζεξηο αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο) πιήξεο απαζρφιεζεο 

θαη επηπιένλ ηξεηο αληδείθεπηνχο εξγάηεο κε εμάκελε ζχκβαζε. Ο ππέπζπλνο παξαγσγήο 

αναλαμβάνει τον  ςχεδιαςμό τθσ γραμμισ παραγωγισ για τθν ορκι και ομαλι διαδικαςία παραγωγισ 

του προϊόντοσ αλλά και τον ςυντονιςμό τθσ αποκικθσ με τον ζλεγχο των αποκεμάτων και των 

προμθκειών. 

 

εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ πξνιεηηνπξγηθή θάζε ηεο κνλάδαο αλαγθαία πξνυπφζεζε είλαη λα 

ζπληαρζεί πξσηίζησο ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε απαξαίηεηε ελεκέξσζε 

θαη εθπαίδεπζε ηνπο ψζηε λα βξίζθνληαη ζε εηνηκφηεηα κε ην μεθίλεκα ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα πνπ ζα θιεζνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ αιιά θαη κε ηνλ ξφιν 

ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα γίλεη ε πξφζιεςε ηνπ ππνινίπσλ 

ππαιιήισλ, πνπ θαηέρνπλ ξφινπο επζχλεο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα πξνθείκελνπ θαη γίλεη θαη ζε 

απηνχο ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 
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7.2  ΣΡΑΣΟΛΟΓΖΖ – ΣΔΛΔΥΧΖ – ΠΡΟΛΖΦΖ 

Ζ επηινγή ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζιεθζνχλ ζηελ κνλάδα ηνπ ηππνπνηεηεξίνπ ζα γίλεη κέζα απφ 

κηα δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ θη αμηνιφγεζεο γηα ηελ επηινγή ησλ πιένλ 

θαηάιιεισλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ ππνςεθίσλ θξίλεηαη 

κε βάζε ηα νξηδφκελα πξνζφληα ζηελ πξνδηαγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο. Σελ επζχλε γηα ηελ 

επηινγή ησλ ππνςεθίσλ έρεη ηφζν ε Γεληθή Γηεχζπλζε, φζν θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θάζε 

αξκφδηνπ ηκήκαηνο, πνπ ζα γίλεηαη ε πξφζιεςε. Σν πνζνζηφ επζχλεο ηνπο ζα  εμαξηάηαη απφ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζέζεο πνπ πξφθεηηαη λα θαιπθζεί. Ζ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο θαη πξφζιεςεο 

πξνζσπηθνχ γηα ηελ κνλάδα καο ζα ζεσξεζεί πςίζηεο ζεκαζίαο, δηφηη κηα εζθαικέλε κέζνδν 

επηινγήο ζα έρεη κεγάιεο επηπηψζεηο  ζηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ κνλάδα καο ζα έρεη έδξα ζην λεζί ηεο Λέζβνπ θαη ε επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηα 

ηνπηθά γξαθεία δηαζχλδεζεο επξέζεσο πξνζσπηθνχ ζηελ πεξηνρή. Ζ επηινγή  πξφζιεςεο 

πξνζσπηθνχ ζα γίλεηαη κέζα απφ κηα ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ. ε πξψηε θάζε, 

ηέζζεξηο κήλεο πξηλ ηελ ίδξπζε ηεο επηρείξεζεο ζα δνζεί  ε ελεκέξσζε ζην ηνπηθφ γξαθείν 

δηαζχλδεζεο κε ζθνπφ ηελ αλαγγειία πξνθήξπμεο  απφ απηφ.  

Έηζη, ζα αθνινπζήζεη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 πγθέληξσζε ησλ ελ δπλάκεη εξγαδνκέλσλ πνπ πιεξνχλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα 

  Πξνγξακκαηηζκφο δηεμαγσγήο ζπλεληεχμεσλ ησλ ππνςεθίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο 

 ε ζέζεηο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην ε θαηνρή πηπρίνπ Α.Δ.Η – Σ.Δ.Η, ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

θάπνην αληίζηνηρν test πηζηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ 

 Σέινο, ζα γίλεηαη ε ηειηθή επηινγή ηνπ ππνςεθίνπ 

 

7.3  ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηελ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζήο καο αλαθέξεηαη ζε 

κηα δηαδηθαζία κάζεζεο, ζηφρνο ηεο νπνίαο είλαη ν εξγαδφκελνο λα απνθηήζεη γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο θαζψο θαη λα αλαπηχμεη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα ηνλ θάλνπλ πην απνηειεζκαηηθφ ζηελ 

δνπιεηά ηνπ. Ζ εθπαίδεπζε γίλεηαη κε γλψκνλα ηηο απαηηήζεηο ηεο δνπιεηάο θαζψο θαη ην ηη 

ρξεηάδεηαη λα μέξεη ν εξγαδφκελνο ηψξα ή ζην άκεζν κέιινλ.  Όζνλ αλαθνξά ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ κνλάδα θαηά ηελ ίδξπζε ηεο πξνγξακκαηίδεηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 

o ππέπζπλνο παξαγσγήο ζα πξνζιεθζεί ηξεηο κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο κνλάδαο ηππνπνίεζεο, 
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δεδνκέλνπ φηη είλαη αλαγθαία ε εθπαίδεπζε ηνπ πάλσ ζηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, φπνπ ζα 

θιεζεη λα ιεηηνπξγήζεη αιιά θαη λα εμεγείζεη ζηνπο εξγάηεο. Ζ εθπαίδεπζε απηή ζα ιάβεη ρψξα 

θαηά ηελ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζην εξγνζηάζην θαη ζα δηεμαρζεί απφ 

εηδηθεπφκελα άηνκα πνπ ζα ζηέιλνπλ νη εθάζηνηε εηαηξείεο παξνρήο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Όζνλ αθνξά ηνπο ππφινηπνπο εξγαδνκέλνπο  ηεο επηρείξεζεο ε πξφζιεςε ηνπο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμή ηεο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δνζεί ε θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο. Σελ εθπαίδεπζε απηή ζα 

αλαιάβεη μερσξηζηά φ θάζε ηκεκαηάξρεο – δηεπζπληήο, δίλνληαο ζην πξνζσπηθφ ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε ηκήκαηνο.  

Οη εξγαδφκελνη πνπ ζα πξνζιεθζνχλ ζηελ πξνιεηηνπξγηθή θάζε ηεο επηρείξεζεο, θαηά ηελ 

δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ηνπο, νθείινπλ λα παξεπξίζθνληαη ζηελ κνλάδα πέληε κέξεο ηελ 

εβδνκάδα  θαη λα εθπαηδεχνληαη 4h ηελ εκέξα. πλνιηθά ζα ηνπο γίλεηαη εθπαίδεπζε 20h ηελ 

εβδνκάδα, ακεηβφκελνη θαηά  ην ήκηζπ ηνπ ζπκθσλεζέληνο κηζζνχ ηνπο. Σν θφζηνο ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ πξνιεηηνπξγηθή θάζε ηεο κνλάδαο ζα επηδνηεζεί κε 

πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Όζνλ αθνξά ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο νη ακνηβέο ηνπο 

ζα αξρίζνπλ απφ ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο θαη φρη θαηά ηελ πεξίνδν εθπαίδεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 

Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πξνβιέπνληαη ζπλερείο εθπαηδεχζεηο φηαλ θαη εθφζνλ 

θξίλνληαη αλαγθαίεο ζηνπο ππάιιεινπο απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε θαζψο θαη παξαθνινχζεζε 

εηδηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ αγνξά θαη ηελ άκεζε έληαμε ησλ γλψζεσλ απηψλ ζηελ κνλάδα. 

 

7.4  ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΟΣΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 

Οη εξγαδφκελνη ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα ζα πιεξψλνληαη θάζε πξψηε εξγάζηκε ηνπ κήλα θαη ε 

κηζζνδνζία ζα θαηαβάιιεηαη κέζσ ινγαξηαζκνχ ηξαπέδεο πνπ εθδίδεηαη γηα θάζε εξγαδφκελν κε 

ηελ πξφζιεςε ηνπ ζηελ εηαηξεία. Σν θφζηνο ηεο εξγαζίαο ζα ππνινγίδεηαη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ησλ εμφδσλ ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαζψο θαη ησλ επηδνκάησλ πνπ δηθαηνχληαη ν 

θάζε εξγαδφκελνο. Γεδνκέλνπ φηη ζην θφζηνο ππνινγίδνληαη θαη νη άδεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζα 

εκθαλίδνληαη δχν επηπιένλ κηζζνί εηεζίσο γηα θάζε εξγαδφκελν. 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη 

επνρηαθνί εξγάηεο ππνινγίζηεθαλ κε 6κελε ζχκβαζε, ελψ νη εηήζηεο κηζζνινγηθέο δαπάλεο 

ππνινγίζηεθαλ πνιιαπιαζηαζκέλεο κε ζπληειεζηή 1,3 γηα ηηο εηζθνξέο ζηα ηακεία. 

ΘΫζε Δξγαζέαο Μεληαέεο ΚαζαξΫο ΑπνδνρΫο ΔηζθνξΫο Δηάζην ύλνιν 

Γεληθνέ ΓηεπζπληΫο 6.000 1.800 109.200 

Γηεπζπληάο Οηθνλνκηθώλ 1.500 450 27.300 

Γηεπζπληάο Παξαγσγάο 1.200 360 21.840 

Γηεπζπληάο ΜΪξθεηηλγθ 1.050 315 19.110 

Αληδεέθεπηνη ΔξγΪηεο 4000 1.200 72.800 

Δπνρηαθνέ ΔξγΪηεο 2.100 630 16.380 

Καζαξέζηξηα 550 165 10.010 

ΤΝΟΛΟ 16.400 4.920 276.640 

Πίλαθαο 7.4.1 πλνιηθό Κόζηνο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

 

8.1 Ζ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο εηαηξείαο, φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη είλαη ε παξαγσγή ειαηνιάδνπ 

πςειήο πνηφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ. Γηα λα επηηχρνπκε απηφ 

ηνλ ζηφρν ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπκε ηελ άξηζηε πνηφηεηα ηεο πξψηεο χιεο. Σν νηθφπεδν πνπ 

ζα επηιεγεί ζα πξέπεη λα είλαη θνληά ζε αζηηθφ θέληξν γηα λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε νη 

ππάιιεινη θαη νη πξνκεζεπηέο αιιά θαη νη θαηαλαισηέο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ζα εγθαηαζηαζεί 

θνληά ζην αζηηθφ θέληξν ηεο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο ζηελ πεξηνρή ηεο Μφξηαο. Ζ πεξηνρή απηή 

επηιέρζεθε ιφγσ ησλ πνιιψλ ζηξεκκάησλ ειαηνθαιιηέξγεηαο πνπ ππάξρνπλ, ηνπ εχθνξνπ 

εδάθνπο θαζψο θαη επεηδή βξίζθεηαη ζε πνιχ θνληηλή απφζηαζε απφ ην ζπλεξγαδφκελν 

ειαηνηξηβείν αιιά θαη απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ ηε Μπηηιήλε. Σέινο ε πεξηνρή απηή 
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επηιέρηεθε θαη ιφγσ ησλ ζηξεκκάησλ γεο πνπ έρνπλ ήδε ζην φλνκά ηνπο νη ηδξπηέο ηεο εηαηξείαο 

θαη ηα νπνία αλέξρνληαη ζε 100 ζηξέκκαηα έθαζηνο. 

 Μεηά απφ έξεπλα αγνξάο θαη ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο ηεο πεξηνρήο, 

απνθαζίζηεθε ην νηθφπεδν λα βξίζθεηαη επί ηεο επαξρηαθήο νδνχ Μπηηιήλεο - Καιινλήο κεηαμχ 

8
νπ

 θαη 9
νπ

 ρηιηνκέηξνπ. Ζ πεξηνρή απηή ζπλδέεηαη κε ηελ πφιε ηεο Μπηηιήλεο αιιά θαη ηεο 

Μφξηαο κε αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο.  

 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή αλαθαιχςακε ηελ πψιεζε ελφο νηθνπέδνπ 220 m² ζηε ηηκή ησλ 

120.000€. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟ (€) 

Οηθφπεδν 80.000 

πκβνιαηνγξαθηθά Έμνδα 2.500 

Γεσηερληθή Μειέηε 4.860 

Πεξηβαιινληηθή Μειέηε 1.760 

ΤΝΟΛΟ 129.120 

Πίλαθαο 8.1 πλνιηθό Απόθηεζεο Γεο θαη Λνηπά Έμνδα 
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8.2 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ / ΔΠΗΓΟΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΓΡΤΖ ΣΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

Έπεηηα απφ ζρεηηθή έξεπλα θαη ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ 

είλαη ζε ηζρχ, ηε θχζε ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ πξντφληνο πνπ πξφθεηηαη παξάγεηαη θαη ην κέγεζνο 

ηεο επέλδπζεο, επηιέρζεθε σο θαηαιιειφηεξε ιχζε ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο κέζσ ηνπ 

Νένπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ. 

 Οιεο νη επελδχζεηο επηρνξεγνχληαη κε πνζνζηά πνπ δηαθέξνπλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη 

κπνξνχλ λα θηάζνπλ κέρξη θαη ην 50% ζε θάπνηεο πεξηθέξεηεο. 

 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φκσο φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ εθάζηνηε επελδπηηθνχ 

λφκνπ ζπλεπψο θαη ηνπ 3908/11 ήηαλ θαη είλαη ε δεκηνπξγία επελδχζεσλ πνπ εληζρχνπλ ηελ 

παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ ηνλίδνπλ 

ην πλεχκα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, αθνχ ζρεδφλ γηα ην ζχλνιν ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ πάλσ απφ 

έλα φξην ήηαλ θαη είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία εηαηξείαο. Απηή ε πξνυπφζεζε, φπσο είλαη 

γλσζηφ ζηηο πεξηζζφηεξεο εθ ησλ πεξηπηψζεσλ, απαηηεί ηελ χπαξμε ηνπιάρηζηνλ δχν εηαίξσλ.  

 Δπίζεο ν επελδπηηθφο απηφο λφκνο απαηηεί απφ ηνλ ηδηψηε επελδπηή ζπκκέηνρε ζηελ επέλδπζε 

πνζνζηνχ ίζν κφιηο κε 25%, εθφζνλ ζην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηεο επέλδπζεο ζα έρεη 

πξνβιεθηεί θαη ε ιήςε κεζνκαθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ γηα ην νπνίν ν επελδπηήο δελ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη εγθξηηηθή απφθαζε δαλείνπ απφ ηξάπεδα ζηε θάζε ηεο ππνβνιήο 

ηνπ θαθέινπ. 

ηφρνη ηνπ Νφκνπ απηνχ είλαη: ε πξνψζεζε ηεο ηζφξξνπεο αλάπηπμεο κε ζεβαζκφ ζηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο θαη ηελ ππνζηήξημε ιηγφηεξν επλνεκέλσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, ε 

αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ε αχμεζε ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ε ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε, ε δηακφξθσζε κηαο λέαο εμσζηξεθνχο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο (branding), ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε ηνκείο πςειήο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο θαη έληαζεο γλψζεο, ε κεηαθίλεζε ζηελ αιπζίδα παξαγσγήο ηεο αμίαο γηα ηελ παξαγσγή 

πην ζχλζεησλ πξντφλησλ, ε εμνηθνλφκεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζηελ πξννπηηθή κηαο θπθιηθήο 

νηθνλνκίαο, ε πξνζθνξά θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ θαη ε πξνζέιθπζε μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ.  

Έπεηηα απφ έξεπλα ν επελδπηηθφο λφκνο πξηκνδνηεί ηελ ηππνπνίεζε ειεηνιάδνπ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα: 
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 Σελ θαηαζθεπή, ηελ επέθηαζε, ηνλ εθζπγρξνληζκφ θηηξηαθψλ, εηδηθψλ θαη βνεζεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηηο δαπάλεο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ζην πιαίζην 

απηφλνκσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ κε νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα. Δπίζεο 

ηελ θαηαζθεπή θηηξίσλ ή εγθαηαζηάζεσλ πξννξηδνκέλσλ γηα ηε ζηέγαζε, ηελ αλαςπρή ή 

ηε ζπλεζηίαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη αηζνπζψλ θαηάξηηζεο 

πξνζσπηθνχ, εθφζνλ απηά γίλνληαη ζηελ πεξηνρή πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε επηρείξεζε. 

 Σελ αγνξά θαηλνχξγησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ δηαθίλεζεο πιηθψλ θαη πξντφλησλ. 

 Σελ αγνξά θαηλνχξγησλ νρεκάησλ ςπγείσλ κφλν γηα ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Ηνλίνπ 

Πειάγνπο. 

 Σελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θαηλνχξγησλ ζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ. 

 Σα κηζζψκαηα ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαηλνχξγησλ ζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ θαη 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ηνπ νπνίνπ απνθηάηαη ε ρξήζε, εθφζνλ ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 

πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε αγνξάο απηψλ θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο. 

 Σελ αγνξά παγίσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε κία παξαγσγηθή 

κνλάδα. 

 Σνλ εμνπιηζκφ εξγαζηεξίσλ ζηνλ βαζκφ πνπ εμππεξεηεί ηε ιεηηνπξγία παξαγσγηθήο 

κνλάδαο, γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα αλσηέξσ θαη ηηο εμαηξέζεηο 

απηψλ. 

 Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ φρη σο κεκνλσκέλε δξάζε, αιιά σο ηκήκα ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγσγηθήο επέλδπζεο. 

 Σηο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο 

πεγέο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο κνλάδαο. 

Με νκφθσλε απφθαζε ησλ κεηφρσλ απνθαζίζηεθε λα επηιερζεί απφ ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 

ν επελδπηηθφο λφκνο. Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πξφθεηηαη λα αγνξαζηεί, γηαηί χζηεξα απφ 

αλάιπζε πνπ έρεη ήδε γίλεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ε επηινγή 

ηεο αγνξάο είλαη πεξηζζφηεξν ζπκθέξνπζα απφ ηελ απφθηεζε κε leasing. Σέινο, ζηελ 

Διιάδα, νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο γηα ηηο Αλψλπκεο Δηαηξίεο ηείλνπλ λα κεηψλνληαη κε 

ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε λέσλ επελδπηψλ θαη ηε δεκηνπξγία επλντθνχ επηρεηξεκαηηθνχ 

θιίκαηνο, ζπλεπψο πεξηζζφηεξν ζπκθέξνπζα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ 

πξνηείλεη ν Αλαπηπμηαθφο Νφκνο είλαη ε επηρνξήγεζε. Σα πνζά ηεο επηρνξήγεζεο ζα 

αλαιπζνχλ ζην θεθάιαην 10. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ 

ΥΔΓΗΟΤ 

 

9.1 ηόρνη ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ ΔθηειΫζεσο ηνπ Έξγνπ 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο καο θαη ηεο θάζεο ηεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο ηελ νπνία 

δηεμάγνπκε, ζα απνζαθελίζνπκε αξρηθά ηνπο φξνπο «πξνγξακκαηηζκφο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ» 

θαζψο επίζεο θαη «εθηέιεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ» αιιά θαη φιεο ηηο πξναπαηηνχκελεο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζήο καο.  

Με ηνλ φξν «πξνγξακκαηηζκόο εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ» ελλννχκε ηε ρξνληθή πεξίνδν ε νπνία 

νξίδεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ επηιέγνπκε ηελ πξαγκαηνπνίεζε κίαο ζπγθεθξηκέλεο επέλδπζεο κέρξη 

ηε ρξνληθή ζηηγκή φπνπ ε ππφ εμέηαζε κνλάδα είλαη ζε ζέζε λα μεθηλήζεη ηελ παξαγσγηθή ηεο 

δηαδηθαζία.  

Με ηνλ φξν «εθηΫιεζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδένπ» ελλννχκε φιεο εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

,εληφο θαη εληφο ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο,  νη νπνίεο απαηηνχληαη ψζηε λα κεηαβνχκε απφ ην 

ζηάδην ηεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο ζην ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο, απνηππψλνληαο απηέο ζε 

αλαιπηηθφ θαη αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα. Δηδηθφηεξα, ε θάζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

απνηειείηαη απφ νξηζκέλα ζηάδηα φπσο δηαπξαγκαηεχζεηο, ππνγξαθή ζπκβνιαίσλ, εθπφλεζε 

ζρεδίσλ πξνγξακκαηηζκνχ, ζηάδην θαηαζθεπήο ππνδνκψλ , ηα νπνία πξέπεη λα ηα 

πξνζδηνξίζνπκε κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ρξνληθά , ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηπρφλ απνθιίζεηο απφ 

ηα πξνγξακκαηηζζέληα γεγνλφηα εθηέιεζεο έξγσλ θαη δηαδηθαζηψλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

θαζπζηέξεζε ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ κεηφρσλ ηεο ελ 

δπλάκεη επηρείξεζεο. ηα πιαίζηα απηά, θξίλεηαη αλαγθαίν έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ππφ 

εμέηαζε λενζπζηαζείζα επηρείξεζε νηλνπνηείνπ, ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηπρφλ θαθψο 

θείκελα θαη λα ρξνλνπξνγξακκαηίζνπκε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο. 

πλνςίδνληαο, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ελφο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πεξηιακβάλεη 

ηηο θάησζη ελέξγεηεο : 
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 Δθηηκάηαη ην θφζηνο εθηειέζεσο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

 Καζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ησλ εξγαζηψλ, εληφο θαη εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ είλαη 

αλαγθαίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ   

 Καζνξηζκφο ηεο ινγηθήο αιιεινπρίαο ησλ γεγνλφησλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ   

 Πξνεηνηκαζία ελφο ρξνλνπξνγξάκκαηνο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ πνπ λα δείρλεη ζσζηά, 

ρξνληθά, ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο θαη λα αθήλεη ηνλ θαηάιιειν ρξφλν γηα ηε ζπκπιήξσζε 

θάζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο   

 Δμεχξεζε θαηάιιεισλ ζηειερψλ, ππαιιήισλ θαη εξγαηψλ γηα ηε θάζε ηεο πιήξνπο 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο   

 Δμαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδνηήζεσο 

 χζηαζε ηεο νκάδαο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ   

 Λήςε αδεηψλ 

 

9.2 ηΪδηα ΔθηΫιεζεο ηνπ Δπελδπηηθνύ ρεδένπ 

Ζ ελ δπλάκεη ιεηηνπξγνχζα επηρείξεζε πξνγξακκαηίδεη λα μεθηλήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2019. Παξαθάησ παξαηίζεληαη νκαδνπνηεκέλεο φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο γηα λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε έλαξμε ηεο επηρείξεζήο καο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2020. 

 

1) ύζηαζε νκΪδαο εθηΫιεζεο Ϋξγνπ (ΓηΪξθεηα 1 κάλαο) 

Πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζνπκε φηη φιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηε ζχζηαζε ηεο λέαο κνλάδαο ζα 

ιάβνπλ ρψξα ζχκθσλα κε ην πξνθαζνξηζκέλν πξφγξακκα θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζχζηαζε κίαο 

επνπηηθήο νκάδαο. Ζ νκάδα απηή ζα αλαιάβεη ηελ ηήξεζε ησλ ρξφλσλ πεξάησζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαζψο ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηε ιήςε κε πξνγξακκαηηζκέλσλ δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ 

φπνπ θαζίζηαηαη επείγνλ. ηελ νκάδα απηή ζα εγνχληαη νη Γηεπζχλσλ χκβνπινη ηεο εηαηξίαο 

καο, θ. Βνπγηνπθιήο Αζαλάζηνο θαη ν θ. Γαιαλφο Κσλζηαληίλνο, νη νπνίνη ζα είλαη ππεχζπλνη γηα 

ηελ νκαιή ξνή ησλ ιεηηνπξγηψλ, ελψ ζα ειέγρνπλ θαη ηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία ε νπνία ζα 

αλαιάβεη ηελ αλέγεξζε ησλ ζρεηηθψλ θηηξίσλ, ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ην θνκκάηη ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηαζθεπαζηηθέο ιεηηνπξγίεο. 
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2) ύζηαζε εηαηξεέαο – λνκηθΫο θαη κε απαηηάζεηο (ΓηΪξθεηα 3 κάλεο) 

Απαηηάζεηο πγηεηλάο γηα ηνπο ρώξνπο ηνπ ηππνπνηηεξένπ: 

 Οη ρψξνη ηνπ ηππνπνηεηεξίνπ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 

 Ζ δηαξξχζκηζε, ε θαηαζθεπή θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ πξέπεη: 

              α) λα επηηξέπνπλ επαξθή ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφ 

              γ) λα παξέρνπλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ θαη απνζήθεπζεο ππφ ειεγρφκελε 

ζεξκνθξαζία θαη κε επαξθή ρσξεηηθφηεηα γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ειαηνπαξαγσγηθψλ πξντφλησλ 

ζηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία κε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηα 

ζεκεία πνπ απαηηείηαη. 

 Σα δάπεδα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηνλ θαιφ θαζαξηζκφ ηνπο θαη ηελ επαξθή απνζηξάγγηζε 

ηεο επηθάλεηαο απηψλ. 

 Tα παξάζπξα ηα νπνία κπνξνχλ λα αλνίγνπλ πξνο ηελ χπαηζξν πξέπεη λα είλαη 

εθνδηαζκέλα κε δηθηπσηά πιέγκαηα πξνζηαζίαο απφ ηα έληνκα. Όηαλ ην άλνηγκα ησλ 

παξαζχξσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ νπνηαδήπνηε κφιπλζε, ηα παξάζπξα πξέπεη λα 

παξακέλνπλ θιεηζηά θαη ζθξαγηζκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο. 

 Πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηνλ θαζαξηζκφ, ηελ απνιχκαλζε θαη 

ηελ απνζήθεπζε ησλ ζθεπψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο 

πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιηθφ αλζεθηηθφ ζηε δηάβξσζε, λα κπνξνχλ λα 

θαζαξίδνληαη εχθνια θαη λα δηαζέηνπλ επαξθή παξνρή δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ. . 

 Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο ληπηήξσλ, εγθαηεζηεκέλσλ ζηα θαηάιιεια ζεκεία 

θαη πξννξηδνκέλσλ εηδηθά γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ. Οη ληπηήξεο πξέπεη λα είλαη 

εθνδηαζκέλνη κε δεζηφ θαη θξχν ηξερνχκελν λεξφ θαη κε πιηθά γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 

ρεξηψλ θαη ην πγηεηλφ ηνπο ζηέγλσκα.  

 Οη εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν θπζηθφ ή κεραληθφ εμαεξηζκφ. 

 Οη ρψξνη ηνπ νηλνπνηείνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή θπζηθφ ή/θαη ηερλεηφ θσηηζκφ. 

 Πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηάιιεια απνδπηήξηα ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

        Απαηηάζεηο εμνπιηζκνύ:    

Σα νηλνπνηεία πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

 Γεμακελέο ζηαζεξνπνίεζεο θαη ελδερνκέλσο απνζήθεπζεο. Σα ηπρφλ επηρξίζκαηα ησλ 

δεμακελψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 396/1976. 
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 Αληιία θαη δηεζεηήξεο (θίιηξα) 

 Γνρεία - πεξηέθηεο. Σα ηπρφλ επηρξίζκαηα ησλ δνρείσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 396/1976. 

 

Κάζε αληηθείκελν, ζπζθεπή ή εμνπιηζκφο, κε ην νπνίν έξρνληαη ζε επαθή ηα ζηαθχιηα, ηα 

γιεχθε θαη νη νίλνη πξέπεη: 

 Να θαζαξίδεηαη απνηειεζκαηηθά θαη φηαλ είλαη εληειψο αλαγθαίν λα απνιπκαίλεηαη. Ο 

θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλά ψζηε λα απνθεχγεηαη 

θάζε θίλδπλνο κφιπλζεο. 

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε θαηάιιειν ηξφπν, απφ θαηάιιεια πιηθά θαη λα δηαηεξείηαη 

ζε θαιή θαηάζηαζε ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο κφιπλζεο. 

 Σα κεραλήκαηα θαη ηδίσο νη δεμακελέο ζπλίζηαηαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 

αλνμείδσην ράιπβα. 

 

      Απαηηάζεηο γηα ηελ παξνρά λεξνύ: 

 Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο παξνρή λεξνχ γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε γηα ην πιχζηκν ησλ 

δεμακελψλ, ησλ νηλνδνρείσλ, ησλ θηαιψλ, ησλ κεραλεκάησλ θιπ. 

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε πφζηκν λεξφ (πρ γηα ππξνζβεζηηθή ρξήζε) 

πξέπεη λα θπθινθνξεί ζε ρσξηζηφ δίθηπν πνπ λα θέξεη ηε ζρεηηθή έλδεημε. Σν κε πφζηκν 

λεξφ δελ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηα δίθηπα πφζηκνπ λεξνχ νχηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

αλαξξνήο ζηα δίθηπα πφζηκνπ λεξνχ. 

 

 

Απαηηάζεηο αηνκηθάο πγηεηλάο (ελδεηθηηθΪ): 

 Θα πξέπεη λα απαηηείηαη πςειφο βαζκφο αηνκηθήο θαζαξηφηεηαο απφ θάζε πξφζσπν πνπ 

εξγάδεηαη ζε ρψξνπο ηνπ νηλνπνηείνπ. 

 Θα πξέπεη λα απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζε ρψξνπο ηνπ ηππνπνηεηεξίνπ νπνηνπδήπνηε 

πξνζψπνπ πάζρεη απφ λφζεκα ή είλαη θνξέαο λνζήκαηνο πνπ κεηαδίδεηαη δηα ησλ 

ηξνθψλ, ή πξνζψπνπ πνπ θέξεη κνιπζκέλα ηξαχκαηα ή πάζρεη απφ δεξκαηηθή κφιπλζε, 

έιθε ή δηάξξνηα, εάλ πθίζηαηαη θίλδπλνο άκεζεο ή έκκεζεο κφιπλζεο.  
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Απαηηάζεηο γηα ηα απνξξέκκαηα θαη ηα ππνπξντόληα: 

 Σα απνξξίκκαηα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ζε εηδηθνχο πεξηέθηεο θαη λα απνκαθξχλνληαη ην 

ηαρχηεξν απφ ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ ακπειννηληθά πξντφληα ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

ζπζζψξεπζή ηνπο.  

 

3) Μεραλνινγηθά Ϊδεηα - Ϋξγα πνιηηηθνύ κεραληθνύ- λνκηθνέ ζύκβνπινη (1 κάλαο) 

Οθείινπκε λα δψζνπκε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ αγνξά ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα 

έρεη ππφ ηελ θαηνρή ηεο ε επηρείξεζή καο, ζηε ιήςε αδεηψλ γηα ηελ ελ ιφγσ αγνξά θαζψο θαη γηα 

ηελ άδεηα ζρεδηαζκνχ ησλ έξγσλ απφ ηνλ πνιηηηθφ κεραληθφ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξίαο. 

ηφρνο ησλ ελεξγεηψλ απηψλ είλαη ηα πάξνπκε ζηα ρέξηα καο ηα ηειηθά ζπκβφιαηα, κε ηελ 

ακέξηζηε βνήζεηα ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ ηεο εηαηξίαο καο (δηθεγφξνο θαη ζπκβνιαηνγξάθνο). 

 

4) Υξεκαηνδνηάζεηο (7 κάλεο) 

Ύζηεξα απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδαο θαη ηνλ 

θαηακεξηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο, ζα κειεηήζνπκε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα ην ζπκπεξηιάβνπκε ζηνλ αθφινπζν λφκν ΝΟΜΟ 3325/2005 -

 ΦΔΚ 68/Α/ 11.3.2005. (άδεηα επηρνξήγεζεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο βηνκεραληθψλ θαη 

βηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 25% θξαηηθή επηρνξήγεζε θαη 75% ίδηα θεθάιαηα).    

(http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3325_05.htm) 

 

5) Απόθηεζε Γεο (1 κάλαο) 

ην ζηάδην απηφ, ζα ζπκπεξηιάβνπκε φιεο εθείλεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα 

πινπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ νηθνπέδνπ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ε επηρείξεζε. Οη ελέξγεηεο 

απηέο πξέπεη λα είλαη επηθεληξσκέλεο ζηελ εχξεζε ηνπ βέιηηζηνπ νηθνπέδνπ, ηφζν απφ άπνςε 

ηδαληθήο ηνπνζεζίαο, φζν θαη απφ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ εδάθνπο (έιεγρνο πνηφηεηαο εδάθνπο 

θαη λεξνχ). Σέινο, νθείινπκε λα αλαθεξζνχκε θαη ζηηο απαηηνχκελεο ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο 

γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ νηθνπέδνπ θαη ζηηο απαξαίηεηεο λνκηθέο δηεξγαζίεο. 

 

 

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3325_05.htm
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6) Καηαζθεπά θαη εγθαηΪζηαζε (7 κάλεο) 

Σν ζηάδην απηφ είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο, αθνχ νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ιάβεη ρψξα θαηά ηελ 

θαηαζθεπή θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ελ ιφγσ κνλάδαο καο, ζα έρεη ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ θαη ζα αλαραηηίζεη ηελ ελ δπλάκεη πξαγκαηνπνίεζή ηνπ. Δδψ 

πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο γηα ηα θηίξηα, νη αθξηβείο εξγαζίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ,  νη εξγαζίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ,  ηα 

νπνία βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην ηζρχνλ πξφγξακκα ηερλνινγίαο θαη παξαγσγήο καο 

αιιά θαη κε ηελ ππνδνκή ηνπ ηππνπνηεηεξίνπ καο.  

 

7) ηξαηνιόγεζε θαη εθπαέδεπζε πξνζσπηθνύ (2 κάλεο)  

Καηά ηε θάζε απηή ζα ιάβνπλ ρψξα φιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζέιθπζε, επηινγή θαη 

ζηξαηνιφγεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηελ κνλάδαο καο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα θξηηήξηά 

καο. Ζ θάζε απηή ζα ζπκπίπηεη κε ηνπο ηειεπηαίνπο δχν κήλεο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ. 

Σελ ίδηα αθξηβψο πεξίνδν ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε εθκάζεζε ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνγλσζίαο, 

ηερλνινγίαο θαη εμνπιηζκνχ πξνο ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ απφ ηηο εηαηξείεο – πξνκεζεπηέο καο. 

Όπσο ζα θαηαδεηρζεί αλαιπηηθά θαη ζηνλ πίλαθα θφζηνπο πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηνπ παξφληνο 

θεθαιαίνπ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα είλαη αλαγθαίν θαηά ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή πεξίνδν, 

ζα ακεηθζεί ζην ήκηζπ ηνπ ζπκθσλεζέληνο πνζνχ πνπ έρνπκε νξίζεη ζην θεθάιαην 7 (νπζηαζηηθά 

ζα εξγάδνληαη πέληε εκέξεο ηελ εβδνκάδα, ηέζζεξηο ψξεο θάζε κέξα – εκηαπαζρφιεζε).      

 

8) ΔλΫξγεηεο Marketing πξν παξαγσγάο (2 κάλεο) 

Καζίζηαηαη θαηαλνεηφ ην γεγνλφο φηη ε πξνεηνηκαζία ησλ πσιήζεσλ ηνπ  ππφ ίδξπζε 

νηλνπνηείνπ, απαηηεί ηελ αθξηβή ζρεδίαζε, πξνψζεζε θαη δηαλνκή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο καο 

βάζεη πξνκειεηεκέλνπ ζρεδίνπ marketing, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζήο καο. ηα ελ ιφγσ 

έμνδα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ηαμίδηα θαη νη θάζε είδνπο κεηαθνξέο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη ελεξγεηψλ θαζψο επίζεο 

θαη ε δεκηνπξγία ζηελψλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ηα δίθηπα δηαλνκήο θαη πξνκήζεηαο ηεο 

επηρείξεζήο καο. 
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9) Τπεξεζέεο θνηλάο σθΫιεηαο (1 κάλαο) 

ην θνκκάηη απηφ ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ηα δεκηνπξγνχληα έμνδα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

ηππνπνηεηεξίνπ , φζνλ αθνξά ηελ χδξεπζε, ηνλ ειεθηξηζκφ θαη ηηο ηειεπηθνηλσλίεο. 

 

10) ΣειηθΫο ελΫξγεηεο (1 κάλαο) 

Όιεο νη πξναλαθεξζείζεο ελέξγεηεο ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηνπνζεηνχληαη ρξνληθά ζην 

δηάγξακκα Gantt πνπ αθνινπζεί, κε ζηφρν ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ «Alkinion Oil» ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2020.  

 

 

 

Πίλαθαο 9.1 Υξνλνδηάγξακκα Gant 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ 

ΔΠΔΝΓΤΖ 

 

10.1. Δηζαγσγά Υξεκαηννηθνλνκηθάο ΑλΪιπζεο 

ην παξφλ θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε ηελ επέλδπζή καο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ επίπεδν 

βαζηδφκελνη ζε κία πεληαεηή πξφβιεςε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζήο καο. ηφρν καο είλαη λα 

αμηνινγήζνπκε ηελ επέλδπζε καο κε ζθνπφ λα θξίλνπκε αλ είλαη ε κνλάδα καο είλαη βηψζηκε 

ζηελ εγρψξηα αγνξά πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ πινπνίεζή ηεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζα εζηηάζνπκε ζην Κφζηνο Δπέλδπζεο θαη Παξαγσγήο ηεο Μνλάδαο, ζηε 

Υξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηελ αλάιπζε ηνπ Κεθαιαίνπ Κίλεζεο θαζψο θαη 

αλαθεξζνχλ νη Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηαζηάζεηο 

Δηζνδήκαηνο θαη ηηο Σακηαθέο Ρνέο..  

 

10.2. Κόζηνο ΔπΫλδπζεο 

ην παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ην θφζηνο ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην 

θφζηνο ηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ην θφζηνο ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ην 

θφζηνο θαη ηα έμνδα γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ αγνξά ηνπ νηθνπέδνπ, ην θφζηνο ησλ δηαθφξσλ 

κειεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ην ζχλνιν ησλ πξνιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη ην αλαγθαίν 

θεθάιαην θίλεζεο. 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΟΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΖ ΠΟΟ€ 

1.ΠΑΓΗΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ 524.450€ 

Κόζηε ΟηθνπΫδνπ  

Ννκηθά – πκβνιαηνγξαθηθά Έμνδα 2.500 

Αγνξά Οηθνπέδνπ 80.000 
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Φφξνη – Μεηαβηβάζεηο 1.200 

Μεραλνινγηθόο Δμνπιηζκόο  

Δμνπιηζκφο Παξαγσγήο 171.810 

Βνεζεηηθφο Δμνπιηζκφο 2.400 

Πεξηβαιινληηθά Έμνδα 1.500 

Λνηπφο Δμνπιηζκφο 6.000 

ΚαηαζθεπΫο Πνιηηηθνύ Μεραληζκνύ  

Καηαζθεπή Κηηξηαθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 200.000 

Ύδξεπζε – Απνρέηεπζε 7.000 

Ακνηβή Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 5.000 

ΠξνιεηηνπξγηθΫο ΓαπΪλεο  

Κφζηνο χζηαζεο Δηαηξείαο 22.800 

Κφζηνο Πξνιεηηνπξγηθνχ Μάξθεηηλγθ 3.000 

Κφζηνο Τπεξεζηψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο 2.740 

Κφζηνο Πξνζσπηθνχ Πξνιεηηνπξγηθήο Πεξηφδνπ 8.500 

Κφζηνο Πξνεπελδπηηθψλ Μειεηψλ 10.000 

2.ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ 123.494,29€ 

3.ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ 647.944,29€ 

Πίλαθαο 10.2.1. Κόζηνο Δπέλδπζεο 

 

10.3. ΚεθΪιαην Κέλεζεο 

Σν θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο είλαη ην ηκήκα εθείλν ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη δηαζέζηκν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηφζν ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο , φζν θαη ησλ δηαθφξσλ 

δηαθπκάλζεσλ πνπ νθείινληαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ,ε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο. Δπνκέλσο,  

είλαη έλα απαξαίηεην θεθάιαην ην νπνίν ρξεηάδεηαη ε επηρείξεζε γηα ηελ έλαξμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Γηα απηφ ην ιφγν απνηειεί βαζηθφ θνκκάηη ησλ αξρηθψλ θεθαιαηαθψλ 

δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Σν θαζαξφ θεθάιαην 

θίλεζεο νξίδεηαη σο ε δηαθνξά ηνπ ηξέρνληνο ελεξγεηηθνχ ( δειαδή ηνπο ινγαξηαζκνχο 

εηζπξαθηένπο, ηα απνζέκαηα θαη ην ηακείν) απφ ην ηξέρνλ παζεηηθφ (δειαδή ηνπο ινγαξηαζκνχο 

πιεξσηένπο). 
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 Γηα λα θαηαζηεί δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ηνπ θαζαξνχ θεθαιαίνπ θίλεζεο πξέπεη πξψηα λα 

γλσξίδνπκε κηα ζεηξά απφ άιιεο κεηαβιεηέο. Θα πξέπεη ινηπφλ αξρηθά λα νξίζνπκε ηελ ειάρηζηε 

θάιπςε εκεξψλ γηα ην ηξέρνλ ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ (Υ).  Σν επφκελν βήκα είλαη λα 

παξαηεζνχλ ηα δεδνκέλα ηνπ θφζηνπο γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ ηξέρνληνο ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ (Α). ηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ δηαηξψληαο ηηο 

360 εκέξεο ηνπ έηνπο κε ηελ αληίζηνηρε ειάρηζηε θάιπςε εκεξψλ (Τ=360/Υ). Σέινο, ηα 

δεδνκέλα ηνπ θφζηνπο δηαηξνχληαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

(Β=Α/Τ) ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ππνινγίζνπκε ηηο αλάγθεο ηνπ θαζαξνχ θεθαιαίνπ θίλεζεο 

αθαηξψληαο ην ηξέρνλ παζεηηθφ απφ ην ζχλνιν ηνπ ηξέρνληνο ελεξγεηηθνχ.    

 Δπηπιένλ, γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην θεθάιαην θίλεζεο είλαη αλαγθαίν λα ππνινγίζνπκε θαη 

ην χςνο ησλ εηήζησλ  ησλ απνζβέζεσλ.  Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζηαζεξή 

(γξακκηθή) κέζνδνο ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εηήζηεο απνζβέζεηο ηζνχληαη κε ηελ αμία θηήζεο 

ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ πξνο ηα έηε ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ 

Δπνκέλσο: εηήζηεο απνζβέζεηο= (519.490 – 83.700) / 10 = 43.579 € 

*Από ηελ αμία θηήζεο ηωλ πάγηωλ ζηνηρεηώλ αθαηξείηαη ε αμία θηήζεο ηωλ νηθνπέδωλ ε νπνία δελ απνζβέλεηαη. Η 

ωθέιηκε δωή ηωλ ππνινίπωλ ζηνηρείωλ αλέξρεηαη ζε 10 έηε. 

 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδεηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ θαζαξνχ θεθαιαίνπ θίλεζεο 

ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε. 

 

ΕΛΑΧΙΣΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΣΡΕΧΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 

Α) Λογαριαςμοί Ειςπρακτζοι 60 θμζρεσ ςτο κόςτοσ παραγωγισ μείον τισ 
αποςβζςεισ 

Β) Αποκζματα   

i) Πρώτεσ Υλεσ 100 θμζρεσ ςτο αντίςτοιχο επιμζρουσ κόςτοσ 
παραγωγισ 

ii) Τλικά υςκευαςίασ 60 θμζρεσ ςτο αντίςτοιχο επιμζρουσ κόςτοσ 
παραγωγισ 

iii) Κακαριςτικά 90 θμζρεσ ςτο αντίςτοιχο επιμζρουσ κόςτοσ 
παραγωγισ 
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iv) Λοιπά Εφόδια  180 θμζρεσ ςτο αντίςτοιχο επιμζρουσ κόςτοσ 
παραγωγισ 

v) Σελικά προϊόντα 15 θμζρεσ (μζςοσ όροσ) ςτο ετιςιο κόςτοσ 
παραγωγισ μείον τισ αποςβζςεισ 

Γ) Σαμείο 27 θμζρεσ ςτο ετιςιο κόςτοσ παραγωγισ μείον τισ 
πρώτεσ φλεσ τισ αποςβζςεισ και τουσ τόκουσ 

Δ) Λογαριαςμοί Πλθρωτζοι  70 θμζρεσ ςτο ετιςιο κόςτοσ πρώτων υλών και 
άλλων εφοδίων 

Πίλαθαο 10.3.1. Απαηηήζεηο Σξέρνληνο Δλεξγεηηθνύ θαη Παζεηηθνύ 

 

 

ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΟΤ ΕΣΟΤ 

υντελεςτισ Κόςτουσ Παραγωγισ 1ο ζτοσ 

1.Εργαςιακό Κόςτοσ 391.330 € 

Άμεςα υλικά 178.830 € 

Άμεςθ εργαςία 212.500 € 

2.Γ.Β.Ε 51.300 € 

Κόςτοσ εργοςταςίου 280.000 € 

3.Γενικά ζξοδα λειτουργιών 290.248 € 

Κόςτοσ ποιουτικοφ ελζγχου 3.883 € 

Κόςτοσ χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ 224.405 € 

Κόςτοσ Marketing 61.960 € 

Ζξοδα λειτουργίασ (1+2+3) 732.878 € 

Αποςβζςεισ 43.579 € 

υνολικό κόςτοσ παραγωγισ 776.457 € 

Πίλαθαο 10.3.2. Κόζηνο Παξαγωγήο 1
νπ

 Έηνπο 
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ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΚΙΝΗΗ ΠΡΩΣΟΤ ΕΣΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΟ (Α) ΑΡΙΘΜΟ 
ΗΜΕΡΩΝ 
ΕΛΑΧΙΣΗ 
ΚΑΛΤΨΗ (Χ) 

ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΚΤΚΛΟΤ 
ΕΡΓΑΙΩΝ (Ψ) 

ΑΝΑΓΚΕ 
ΠΡΩΣΟΤ 
ΕΣΟΤ (Β) 

ΣΡΕΧΟΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ       134.614,29€ 

         

Α) Λογαριαςμοί Ειςπρακτζοι 492.364 60 6 82.060 

i) Πρώτεσ Υλεσ 46.000 100 3,6 12.777 

ii) Τλικά υςκευαςίασ 178.830 60 6 29.805 

iii) Κακαριςτικά 1.200 90 4 300,00 

iv) Λοιπά Εφόδια  2.900 180 2 1.450,00 

v) Σελικά Προιόντα 59.678 15 24 2.486,58 

Β) Σαμείο 76.457 27 13,33 5.735,71 

          

ΣΡΕΧΟΝ ΠΑΘΗΣΙΚΟ       11.120€ 

          

Γ) Λογαριαςμοί Πλθρωτζοι  57.156,8 70 5,14 11.120 

          

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ (ΣΡΕΧΟΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ- ΣΡΕΧΟΝ ΠΑΘΗΣΙΚΟ) 123.494,29€ 

          

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ       776.457€ 

Πίλαθαο 10.3.3. Καζαξό Κεθάιαην Κίλεζεο 

 

 

10.4. Υξεκαηνδόηεζε ηεο επηρεέξεζεο  

ην παξφλ θνκκάηη ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρείξεζήο καο. 

Καηφπηλ κειέηεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαηαιήμακε ζε επηρνξεγήζεηο πνπ δηθαηνχκαζηε σο 

ππφ ίδξπζε κνλάδα κε βάζεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ε νπνία καο επηηξέπεη κία θάιπςε 25% 

ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο επέλδπζήο καο. Σν ππφινηπν 75% ζα ζηεξηρζεί ζε ίδηα Κεθάιαηα 
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ππνινγηδφκελα κε έλα θφζηνο επθαηξίαο 1,5% - 2% επηηφθην ηεο αγνξάο. Παξαθάησ παξαηίζεηαη 

ν πίλαθαο φπνπ θαίλνληαη ηα αληίζηνηρα πνζά. 

 

Υξεκαηνδόηεζε 

ΔπΫλδπζεο 

Κνζηνο Υξεκαηνδόηεζεο ύλνιν € % Υξεκαηνδόηεζεο 

Μεηνρηθφ Κεθάιαην 1,5% - 2% 485.958,29 € 75% 

Δπηρνξεγήζεηο Βάζε 

Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ 

Μεδεληθφ Κφζηνο 161.986 € 25% 

Πίλαθαο 10.4.1. Πνζά Υξεκαηνδόηεζεο 

 

 

10.5 Τπνινγηζκόο Σακεηαθώλ Ρνώλ ηεο επηρεέξεζεο 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη αλαθνξά θαη ππνινγηζκφο ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ππφ 

ίδξπζεο κνλάδαο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα αμηνινγήζνπκε ηελ επηρείξεζε καο κε βάζε ηηο 

ξνέο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηελ πεληαεηή κειέηε καο. 

Τπνινγίδνληαο  ην ΚΣΡ είκαζηε ζε ζέζε λα αληηιεθζνχκε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ππάξμεη  

επαλείζπξαμε  ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο δίλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

επαλεηζπξαρζεί ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο αξρηθήο επέλδπζεο . Με απηφ ηνλ ηξφπν παξέρεηαη 

κηα έλδεημε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο επέλδπζεο. Όζν βξαρχηεξε είλαη ε πεξίνδνο 

επαλείζπξαμεο ηφζν ιηγφηεξν επηθίλδπλε είλαη ε επέλδπζή καο θαη ηφζν κεγαιχηεξε ε 

ξεπζηφηεηά ηεο.   

Παξαθάησ παξαηίζεηαη νη πίλαθεο ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ηα πξψηα 

πέληε έηε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Ο ππνινγηζκφο βαζίδεηαη ζηνπο παξαθάησ ηχπνπο: 

Καζαξά Σακεηαθά Ρνά = ΣακεηαθΫο ΔηζξνΫο – ΣακεηαθΫο ΔθξνΫο 

                                                    Ή 

Καζαξά Σακεηαθά Ρνά = ΚαζαξΪ ΚΫξδε + ΑπνζβΫζεηο 

Οη ηακεηαθέο εηζξνέο πεξηιακβάλνπλ ηηο πσιήζεηο πνπ πξνζδνθφληαη απφ ηελ επέλδπζε, ελψ νη 

ηακεηαθέο εθξνέο ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο. 
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Έηνο Πσιάζεηο Λεηηνπξγηθό Κόζηνο ΚΫξδε Πξν Φόξσλ Φόξνο 29% ΚαζαξΪ ΚΫξδε 

1 1.620.000 776.457 843.543 244.627,47 598.916 

2 1.652.400 785.300 867.100 251.459 615.641 

3 1.685.448 792.634 892.814 258.916,06 633.898 

4 1.719.164 800.540 918.624 266.400,96 652.223 

5 1.753.556 805.965 947.591 274.801,39 673.790 

Πίλαθαο 10.5.1. Καζαξά Κέξδε 

 

Έηνο ΚαζαξΪ ΚΫξδε ΑπνζβΫζεηο Κ.Σ.Ρ. Αζξνηζηηθά Κ.Σ.Ρ. 

1 598.916 43.579 555.337 555.337 

2 615.641 43.579 572.062 1.127.399 

3 633.898 43.579 590.319 1.717.718 

4 652.223 43.579 608.644 2.326.362 

5 673.790 43.579 630.211 2.956.573 

Πίλαθαο 10.5.2. Καζαξέο Σακηαθέο Ρνέο 

 

Όπσο πξνθχπηεη ινηπφλ απφ ηα παξαπάλσ ε επέλδπζή καο είλαη ειθπζηηθή θαη κάιηζηα ηα 

λνχκεξά καο εκθαλίδνπλ κεγάια θέξδε. Απηφ νθείιεηαη ζηα ρακειά έμνδα παξαγσγήο θαη 

ζπληήξεζεο ηεο επηρείξεζεο καο ζε ζρέζε κε ην 5εηέο πξφγξακκα πσιήζεσλ πνπ έρεη 

πξνβιεθζεί γηα ηελ παξνχζα κειέηε. Δπηπιένλ παξαηεξείηαη φηη ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

πιενλάζκαηνο ε επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη απξφζθνπα γηα ηα πξψηα έηε ηεο. 
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