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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η 
ΤΝΟΦΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ 

 
1.1 Βαζηθή Ηδέα θαη Ηζηνξηθό ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζθνπηκφηεηαο έρεη σο ζηφρν ηελ ίδξπζε κνλάδαο 

παξαγσγήο Βηνινγηθνχ Κξέαηνο κε ηελ επσλπκία ¨BELBIO¨ θαη θχξηνο ζηφρνο ηεο ζα 

είλαη ε παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο θξέαηνο (αξλί – θαηζίθη – κνζράξη) βάζεη φισλ ησλ 

πξνδηαγξαθψλ πνπ νξίδεη ε Δ.Δ. γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα θαη ε κεηαπψιεζε ηνπ 

θξέαηνο απηνχ ζε εκπφξνπο ιηαληθήο πψιεζεο (θξενπψιεο, super markets, μελνδνρεία).  

Ζ δξαζηεξηφηεηα αλήθεη ζηνλ θιάδν ηξνθίκσλ θαη είλαη επηιέμηκε γηα ππαγσγή 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν (3299/04).  

 

Ζ ηδξχηξηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είλαη ε Μπέιινπ Αιεμάλδξα, επηρεηξεκαηίαο 

κε ηδησηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ίδξπζε ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο. Θα ρξεκαηνδνηήζεη 

ηελ επέλδπζε κε ίδηα θεθάιαηα θαη ζα απνηειεί βαζηθφ κέηνρν. Σελ ππφ εμέηαζε κειέηε 

ζθνπηκφηεηαο εθπφλεζε ην γξαθείν κειεηψλ θαη ζπκβνχισλ Business Success γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο ηδηνθηήηξηαο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε 

ζθνπηκφηεηαο ζα απαηηεζνχλ πεξί ηνπο 12 κήλεο εξγαζίαο θαη ην ζπλνιηθφ ηεο θφζηνο 

ζα αγγίδεη ηα 33.000 επξψ. 

 

1.2 Αλάιπζε Αγνξάο θαη Μάξθεηηλγθ 

Ο θιάδνο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ αλαπηχζζεηαη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Ζ γεληθή εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη είλαη απηή ελφο ζρεηηθά κηθξνχ θιάδνπ, φζνλ 

αθνξά ηνλ αξηζκφ θαη ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ, 

κε ρακειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο θαη κεγάιε δηαζπνξά κεξηδίσλ.  

 πγθεθξηκέλα, ν θιάδνο απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο (παξαγσγηθέο, 

κεηαπνηεηηθέο θαη εηζαγσγηθέο) κηθξνχ κεγέζνπο θαη νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα. Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο απηέο έρνπλ λνκηθή κνξθή πξνζσπηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ή εηεξφξξπζκσλ / νκφξξπζκσλ εηαηξεηψλ, ν δε εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 

θάζε κηαο δηακνξθψλεηαη ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα. 

ηξαηεγηθή θαηεχζπλζε θαη θχξηνο ζηφρνο ηεο BELBIO Δ.Π.Δ. είλαη λα απνθηήζεη 

έλα κεγάιν κέξνο ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη λα γίλεη γλσζηή ζηελ πεξηνρή ηεο 
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Αηησιναθαξλαλίαο γηα ηελ θαιή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο θαη γηα ηελ θεξεγγπφηεηά 

ηνπο.  Σν εκπνξηθφ ζήκα ηεο ππφ ίδξπζε εηαηξείαο ζα είλαη «BELBIO». Σν ζπγθεθξηκέλν 

ζήκα είλαη απιφ, εχερν, ζχληνκν, επθνινκλεκφλεπην, πξνθέξεηαη εχθνια θαη 

ραξαθηεξίδεη ην φλνκα πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο θαζψο θαη ηελ πνηφηεηά ηνπ. Ζ 

επηιερζείζα νλνκαζία ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη ζηνπο 

θαηαλαισηέο ηελ εληχπσζε φηη πξφθεηηαη γηα έλα πνηνηηθφ πξντφλ, ην νπνίν είλαη 

εληειψο θπζηθφ, δελ ππνβάιιεηαη ζε ρεκηθέο δηεξγαζίεο θαη είλαη απφιπηα πγηεηλφ. 

 

1.3 Πξώηεο Ύιεο θαη άιια Δθόδηα 
 
 Ζ βαζηθή πξψηε χιε πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ε BELBIO είλαη 

δεκεηξηαθά βηνινγηθήο παξαγσγήο ζηα νπνία εληάζζνληαη ην ζηηάξη, ην θξηζάξη θαη ην 

θαιακπφθη. Σα δεκεηξηαθά απηά θαιιηεξγνχληαη κε κηα κέζνδν θαιιηέξγεηαο πνπ 

ειαρηζηνπνηεί ή απνθεχγεη πιήξσο ηε ρξήζε ζπλζεηηθψλ ιηπαζκάησλ θαη δηδαληνθηφλσλ, 

ξπζκηζηψλ αλάπηπμεο ησλ θπηψλ, νξκνλψλ θαζψο θαη πξφζζεησλ νπζηψλ ζηηο 

δσνηξνθέο. Ο ιφγνο πνπ νλνκάδεηαη βηνινγηθή θαιιηέξγεηα είλαη επεηδή βαζίδεηαη ζε 

ακεηςηζπνξά (ελαιιαγή θπηψλ γηα ζπγθνκηδή), ππνιείκκαηα ζπγθνκηδψλ, αγξαλάπαπζε, 

δσηθά ιηπάζκαηα (θνπξηά) θαη κεραληθή θαιιηέξγεηα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ρψκαηνο, ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ κε ζξεπηηθέο νπζίεο γηα ηα θπηά 

θαζψο θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηδαλίσλ, εληφκσλ θαη παξάζηησλ. Σν θχξην δήηεκα ηεο 

Βηνινγηθήο Καιιηέξγεηαο είλαη ε αληηθαηάζηαζε ζπλζεηηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ κε άιια πνπ 

βξίζθνληαη ζηε θχζε.  

 
Δθηφο απφ ηηο αθαηέξγαζηεο πξψηεο χιεο, ε κνλάδα έρεη θαη αλάγθε απφ 

βνεζεηηθά πιηθά, φπσο είλαη νη πεγέο ελέξγεηαο, ηα νηθνινγηθά θπηνθάξκαθα, ηα 

αληαιιαθηηθά γηα ηα κεραλήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηε θπζηθή δηαθίλεζε θαη πξνζηαζία 

ηνπ πξντφληνο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ κάξθεηηλγθ. Ζ επηρείξεζε ζα 

πξνκεζεχεηαη ηνπο ζπφξνπο ησλ πξψησλ πιψλ, ηα θάξκαθα, ηα αληαιιαθηηθά θαη 

νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ εθηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί ε 

ηξνθή ησλ δψσλ.  Δπηπιένλ, γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο είλαη 

απαξαίηεηε ε πξνκήζεηα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λεξνχ θαη θαπζίκσλ. Σέινο, ε κνλάδα 

έρεη αλάγθε απφ απνιπκαληηθά πιηθά γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ παξαγσγήο 

θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηα νπνία (πιηθά) ζα είλαη ππαγνξεπκέλα απφ ην Τπνπξγείν 

Γεσξγίαο θαη Σξνθίκσλ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ θαζαξηζκφ βηνινγηθήο κνλάδαο 

παξαγσγήο. Σν θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ άιισλ εθνδίσλ γηα ην πξψην έηνο 
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ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζα αλέξρεηαη ζε  €21.850 θαη νη πξνβιέςεηο πσιήζεσλ ζηα 

€342.196. 

 

1.4 Μεραλνινγηθά θαη Σερλνινγία 
 

Ζ BELBIO Δ.Π.Δ. πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ 

κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ, ηελ απνδνηηθφηεξε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη ηελ εθπιήξσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ απαηηήζεσλ. πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κία γξακκή παξαγσγήο. Οη εγθαηαζηάζεηο ζα είλαη θαζεηνπνηεκέλεο θαη 

απηνκαηνπνηεκέλεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ κεραλήκαηα θαιιηέξγεηαο ζηηαξηνχ, 

θαιακπνθηνχ θαη ηξηθπιιηνχ θαζψο θαη ηαΐζηξεο ησλ δψσλ.  

 

Πξνκεζεπηέο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη εηαηξείεο 

πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ θηελνηξνθία θαη ηελ θαιιηέξγεηα. Ζ επηρείξεζε 

πξφθεηηαη λα πξνκεζεπηεί ηα αθφινπζα βνεζεηηθά κεραλήκαηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

κνλάδαο φπσο ηέζζεξα ζηιφ απνζήθεπζεο ησλ ηξνθψλ, κία ραξκαληέξα πνπ ζα αιέζεη 

δηάθνξεο δσνηξνθέο πξνθεηκέλνπ ηα δψα λα παίξλνπλ κέζσ ηεο ηξνθήο ηνπο φια ηα 

ζπζηαηηθά πνπ ρξεηάδνληαη. Δπηπξφζζεηα, ρξεηάδεηαη κία ειεθηξνγελλήηξηα θαη ζπζθεπέο 

γηα ηε ζέξκαλζε θαη ηνλ θιηκαηηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Σν θφζηνο ησλ κεραλνινγηθψλ 

αλακέλεηαη λα είλαη €336.500. Σέινο, ην θφζηνο ησλ έξγσλ ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ 

αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζηα €20.000. 

 

1.5 Οξγάλσζε ηεο Μνλάδαο θαη Γεληθά Έμνδα 
 

Ζ επηρείξεζε ζα είλαη δνκεκέλε ζε ηξία ηκήκαηα, ζηα νπνία ηφζν ν έιεγρνο ησλ 

επηδφζεψλ φζν θαη ε επίβιεςή ηνπο ζα γίλνληαη απφ ηελ θεληξηθή Γηεχζπλζε. Σα 

ηκήκαηα απηά ζα είλαη ε Γξακκαηεία, ε Γηεχζπλζε Μάξθεηηλγθ θαη ε Γηεχζπλζε 

Παξαγσγήο. Σα θφζηε πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ θαηά ηελ παξαγσγή θαηαηάζζνληαη ζε 

άκεζα θαη έκκεζα. Σα άκεζα θφζηε δεκηνπξγνχληαη σο άκεζν απνηέιεζκα ηεο 

παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ απφ ηε κνλάδα θαη απνηεινχληαη απφ ην άκεζν θφζηνο ησλ 

πιηθψλ, ηα εξγαηηθά θαη ηηο άκεζεο δαπάλεο. Χζηφζν, νπνηνδήπνηε θφζηνο δελ κπνξεί 

λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, ραξαθηεξίδεηαη σο έκκεζν θφζηνο. Σα 

γεληθά έμνδα ηνπ εξγνζηαζίνπ γηα ην 2009 πξνβιέπεηαη λα είλαη €30.900. 
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1.6 Αλζξώπηλνη Πόξνη 
 

Ο θαζνξηζκφο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ (εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη επηηειηθφ 

πξνζσπηθφ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ, φπσο θαη ε εθηίκεζε ησλ άιισλ πφξσλ πνπ πξέπεη, επίζεο, λα δηαηίζεληαη, 

ζπληζηά πςειήο ζπνπδαηφηεηαο ηκήκα ηεο παξνχζεο κειέηεο, δηφηη κπνξεί λα απνηειεί 

θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία θαη ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ ζρεδίνπ. 

πλεπψο, ε εμεηαδφκελε επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ζα είλαη ηθαλφ λα επηδηψθεη θαη λα κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο, φπσο απηνί έρνπλ ήδε 

θαζνξηζζεί.  

 

Ζ επηρείξεζε πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγεί κε δχν νθηάσξεο βάξδηεο ηελ εκέξα θαη 

365 κέξεο ηνλ ρξφλν εθφζνλ ε θαιιηέξγεηα ηεο γεο θαζψο θαη ε αλαηξνθή ησλ δψσλ δελ 

έρνπλ ζπγθεθξηκέλα σξάξηα (π.ρ. ην δέζηκν ηνπ ηξηθπιιηνχ ζε κπάιεο γίλεηαη βξαδηλέο 

ψξεο θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ ρξφλνπ). Ζ BELBIO έρεη αλάγθε απφ δηεπζπληηθφ 

πξνζσπηθφ θαζψο επίζεο απφ εηδηθεπκέλνπο θαη αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, εθηφο απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή, ε εηαηξεία ζθνπεχεη λα 

απαζρνιεί έλα άηνκν ζηε Γξακκαηεία, έλα άηνκν ζηε Γηεχζπλζε Μάξθεηηλγθ, έλαλ 

ινγηζηή πνπ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ επηρείξεζε, ηέζζεξα άηνκα ζηνλ Σνκέα Παξαγσγήο 

θαζψο θαη έλαλ θηελίαηξν. Σν θφζηνο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηνλ πξψην ρξφλν 

ιεηηνπξγίαο εθηηκάηαη φηη ζα είλαη €212.570. 

 

 

1.7 Σνπνζεζία, Υώξνο Δγθαηάζηαζεο, Πεξηβάιινλ 

 

Ζ αλαδήηεζε θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο (γεσγξαθηθήο πεξηνρήο) γηα ηνλ ρψξν 

εγθαηάζηαζεο ηεο λέαο κνλάδαο είλαη έλαο παξάγνληαο πςειήο ζπνπδαηφηεηαο γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ ηξέρνληνο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Ζ επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί χζηεξα απφ δηεξεχλεζε, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ελφο αξηζκνχ 

πηζαλψλ ηνπνζεζηψλ, θαηαιήγνληαο ζηελ πιένλ άξηζηε ιχζε. Χζηφζν, ζηα πιαίζηα 

κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο φπσο ε παξνχζα, ε αλαδήηεζε ηεο θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο δελ 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εθηελείο θαη κε αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο, αιιά ζα πξέπεη λα 

εζηηάδεηαη ζε νξηζκέλα βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο. Ο εληνπηζκφο ησλ βαζηθψλ απηψλ 
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θξηηεξίσλ ζπληειεί ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πηζαλψλ ηνπνζεζηψλ θαη 

βνεζά ζηελ επηινγή ηεο άξηζηεο εμ απηψλ. 

 

Ζ πεξηνρή πνπ επηιέρζεθε χζηεξα απφ ζχγθξηζε ηξηψλ πεξηνρψλ είλαη απηή ηεο  

Βφληηζαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαιχπηεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ φινπο ηνπο 

παξάγνληεο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ επηινγή ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο. Αξρηθά, 

ίζσο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο είλαη 

ην γεγνλφο φηη νη ηηκέο ελνηθίαζεο ησλ αγξνηεκαρίσλ είλαη πνιχ πξνζηηέο θαη επηπιένλ 

ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα ελνηθίαζεο αγξνηεκαρίσλ ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή έθηαζε. 

Δπηπιένλ, ε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε ηεο κνλάδαο απφ ηα πηζηνπνηεκέλα ζθαγεία δελ 

μεπεξλά ηα 100 ρικ. Οη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο είλαη ηδαληθέο γηα θαιιηέξγεηα 

θαιακπνθηνχ, ζηηαξηνχ θαη ηξηθπιιηνχ πνπ ζα είλαη θαη νη βαζηθέο ηξνθέο ησλ δψσλ θαη 

επηπιένλ ππάξρεη επρέξεηα κεηαθνξάο πξψησλ πιψλ εθφζνλ ην νδηθφ δίθηπν είλαη 

επαξθέζηαην. Ζ δηαζεζηκφηεηα βνεζεηηθψλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο 

θαζψο θαη ην δίθηπν ηειεπηθνηλσληψλ δελ παξνπζηάδεη θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα. 

 

Δπηπιένλ, κε ηε ρξήζε ηεο πιένλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

πξντφλησλ ηεο ζα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε λα γίλεηαη έιεγρνο ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, λεξνχ θαη θαπζίκσλ, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ηνπο θαη ηελ 

φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε εθκεηάιιεπζε θαη θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Σν θφζηνο επέλδπζεο ζρεηηθά κε ηνλ ρψξν εγθαηάζηαζεο ηεο βηνκεραληθήο 

κνλάδαο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο γηα ηελ απφθηεζε ηεο γεο θαη ηε κειέηε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη πξνβιέπεηαη λα είλαη €100.000. 

 

1.8 Πξνγξακκαηηζκόο Δθηειέζεσο ηνπ Έξγνπ 
 

Πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ππφ κειέηε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

«ίδξπζε κνλάδαο παξαγσγήο βηνινγηθνχ θξέαηνο BELBIO Δ.Π.Δ.» πξέπεη λα ραξαρζεί 

έλα πξφγξακκα δξάζεο γηα φια ηα ζηάδηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ν 

πξνυπνινγηζκφο ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Χο εθηέιεζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ ελλνείηαη ε πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ, 

εληφο θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο, απφ ην ζηάδην ηεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο έσο ην ζηάδην 

ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 
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Ζ θάζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ απφθαζε 

γηα επέλδπζε κέρξη ηελ έλαξμε ηεο εκπνξηθήο παξαγσγήο. Καηά ηε θάζε απηή 

ιακβάλνπλ ρψξα κία ζεηξά επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο απηή ηεο ππνγξαθήο 

ησλ ζπκβνιαίσλ, ην ζηάδην ησλ ζρεδίσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο 

θαη ην ζηάδην ηεο ζέζεσο ζε ιεηηνπξγία.  

 

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ ζπλίζηαληαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο θάζεο εθηέιεζεο θαη ηελ πξνζπάζεηα 

εμαζθάιηζεο ηθαλνπνηεηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πξνψζεζήο ηνπ, έσο θαη κεηά ηελ έλαξμε 

ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. ηα πιαίζηα απηά, ην πιήξεο ζρέδην δξάζεσο θαιχπηεη 

νιφθιεξε ηελ επελδπηηθή θάζε, πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη 12 κήλεο θαη ην θφζηνο ηνπ, 

ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο, ζα αλέιζεη ζηηο €600.000. 

 

1.9 Υξεκαηννηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε ηεο Δπέλδπζεο 
 

Δίλαη πξνθαλέο φηη, γηα λα εθαξκνζζεί ε παξνχζα επέλδπζε κέζα ζην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ, ηερλνινγηθφ θαη νηθνινγηθφ πεξηβάιινλ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην 

επελδπηηθφ ζρέδην, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί αμηνιφγεζή ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, 

ε νπνία ζα θαηαδεηθλχεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επηηπρία ηνπιάρηζηνλ γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεη ε έθηαζε απηνχ ηνπ ζρεδίνπ. Βάζεη ηεο θηινζνθίαο απηήο, 

ππνινγίζζεθε φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ππφ κειέηε επέλδπζεο ζα θζάζεη ην πνζφ 

ησλ €625.760. Σν ζπγθεθξηκέλν απηφ ζπλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο ζα πξνέιζεη απφ δχν 

πεγέο ρξεκαηνδνηήζεσο, ήηνη: απφ κεηνρηθφ θεθάιαην (ζε πνζνζηφ 40%) θαη απφ 

θξαηηθή επηρνξήγεζε (ζε πνζνζηφ 60%). Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο ππφ κειέηε επηρείξεζεο, ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο, δηφηη θαηέρεη 

θπξίαξρε ζέζε ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ απφ απηφ 

εμαξηάηαη ε κειινληηθή βησζηκφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηά ηνπ. Έηζη, ππνινγίζζεθε φηη ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο θαηά ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζα αλέιζεη 

ζην πνζφ ησλ €342.620,90. 

 

Οη πξνβιεπφκελεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο παξνπζίαζαλ 

ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθά ζηνηρεία, φζνλ αθνξά ζηελ θεξδνθνξία ηεο αθφκε θαη έπεηηα 

απφ ηελ πξνβιεπφκελε δηάζεζε ησλ θεξδψλ ηεο. Παξφκνηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ 
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θαη απφ ηελ θξηηηθή δηεξεχλεζε ησλ βαζηθψλ αξηζκνδεηθηψλ, ζπλεγνξψληαο ζηελ πςειή 

ηζρχ ηεο πξνβιεπφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεψο ηεο. ε επφκελν ζηάδην, ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε, θαηέδεημε ην γεγνλφο φηη ην παξφλ πξφγξακκα 

ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ θαη φηη ζα πξέπεη λα γίλεη ζαθψο απνδεθηφ. Σέινο, ε 

αλάιπζε «λεθξνχ» ζεκείνπ θαη ε αλάιπζε επαηζζεζίαο ηεθκεξίσζαλ ηε ζηαζεξφηεηα θαη 

ηελ έιιεηςε άμηαο κλείαο επαηζζεζίαο ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο, θαζηζηψληαο ηελ 

αθφκε πην ειθπζηηθή. 

 

Όζνλ αθνξά ζηηο επηδξάζεηο ηνπ ζρεδίνπ ζηελ εζληθή νηθνλνκία, είλαη εκθαλέο 

φηη ζα ζπκβάιιεη, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ αλαβάζκηζή ηεο, ηφζν 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή εγθαηάζηαζεο, φζν θαη ζηε ρψξα, γεληθφηεξα. 

 

1.10 πκπέξαζκα 
 

Ζ ζπγθεληξσηηθή εθηίκεζε φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ νηθνλνκηθψλ θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ ηεο επέλδπζεο, απνδεηθλχεη φηη ην εμεηαδφκελν πξφγξακκα ζπληζηάηαη θαη φηη 

ζα πξέπεη λα γίλεη ζαθψο απνδεθηφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ 
ΒΑΗΚΖ ΗΓΔΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

2.1 Ηζηνξηθή Δμέιημε ηνπ Κιάδνπ ηεο Βηνινγηθήο Κηελνηξνθίαο 
 

Σνλ 19ν αηψλα εκθαλίδεηαη ν φξνο ¨νηθνινγία¨ απφ ηνλ Ακεξηθάλν Thoreau θαη 

ηνλ Γεξκαλφ Haeakel, ¨λνλφ¨ ηνπ νξηζκνχ ηεο νηθνινγίαο. 

 

Ζ Βηνινγηθή Γεσξγία σο πξαθηηθή έθθξαζεο ηεο γεληθφηεξεο νηθνινγηθήο 

αληίιεςεο εκθαλίδεηαη ηoλ 20φ αηψλα κε ην θίλεκα ηνπ Steiner (θηινζνθηθή ζεσξία ηεο 

αλζξσπνζνθίαο) ζε απάληεζε ηεο ζεσξίαο ηνπ πιηζκνχ. Μεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην 

πφιεκν, ζε Αγγιία – ΖΠΑ – Διβεηία εκθαλίδεηαη ε ζεσξία ηεο Οξγαληθήο Γεσξγίαο – 

Βηνινγηθήο πνπ κέρξη ην 1970 βξίζθεηαη ζε εκβξπτθφ ζηάδην. 

 

Ζ Βηνινγηθή Κηελνηξνθία εκθαλίδεηαη δεηιά, παξάιιεια κε ηε Βηνινγηθή Γεσξγία 

θαη νπζηαζηηθά κεηά ην 1980. Σν 1991 ε Α  ́Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαγλσξίδεη επίζεκα, 

ζε θνηλνηηθφ επίπεδν, ηνλ βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο πξντφλησλ θαη θαζνξίδνληαη νη 

εληαίνη θαλφλεο παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ 

θπηηθήο πξνέιεπζεο. Σν 1999, ν θαλνληζκφο ζπκπιεξψλεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη θαζψο 

πξνζηίζεληαη θαη ηα δσηθά πξντφληα πνπ παξάγνληαη κε βηνινγηθφ ηξφπν. 

 

ηελ Διιάδα ε Βηνινγηθή Γεσξγία μεθίλεζε κε δεηιά βήκαηα ην 1980 θαη πην 

νπζηαζηηθά ην 1994, ελψ ε Βηνινγηθή Κηελνηξνθία ην 2001. 

 

Ζ Βηνινγηθή Κηελνηξνθία άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ζηελ Διιάδα κεηά ηελ είζνδν 

ζε ηζρχ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 1804/99 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζπκπιήξσζε γηα 

ηα θηελνηξνθηθά πξντφληα, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 2092/91 πεξί ηνπ Βηνινγηθνχ 

ηξφπνπ παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ ζηα γεσξγηθά 

πξντφληα θαη ζηα είδε δηαηξνθήο. 

 

 Ζ Διιάδα παξνπζηάδεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο, φζνλ 

αθνξά ηε Βηνινγηθή Κηελνηξνθία, ιφγσ ησλ επλντθψλ εδαθνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, ησλ 

πινχζησλ θπζηθψλ πφξσλ ησλ νξεηλψλ θαη εκηνξεηλψλ πεξηνρψλ θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο 

εθηαηηθήο θηελνηξνθίαο, ε νπνία κπνξεί εχθνια λα κεηαηξαπεί ζε βηνινγηθή. 
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Ζ Βηνινγηθή Κηελνηξνθία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε Βηνινγηθή Γεσξγία, 

επεηδή φιεο νη δηαηξνθηθέο αλάγθεο ησλ δψσλ εθηφο απφ ηε βφζθεζε θαιχπηνληαη θαη κε 

βηνινγηθέο δσνηξνθέο. Σν ζχζηεκα δψα-θπηά είλαη αιιειεμαξηψκελν θαη ε πξνζηαζία 

ηνπ έρεη σο απψηεξν ζθνπφ ηε βηψζηκε αλάπηπμε. Ζ Βηνινγηθή Κηελνηξνθία, εηδηθφηεξα, 

είλαη έλα ζχζηεκα εθηξνθήο πνπ ζηεξίδεηαη ζηε θπζηθή δηαβίσζε ησλ δψσλ, 

ρξεζηκνπνηεί θαηά βάζε δσνηξνθέο πνπ έρνπλ παξαρζεί κε βηνινγηθφ ηξφπν, πεξηνξίδεη 

ζην ειάρηζην δπλαηφ ηε ρξήζε ζπλζεηηθψλ αιινπαζεηηθψλ θαξκάθσλ, είλαη αληίζεην 

πξνο ηε γελεηηθή ηξνπνπνίεζε, πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ θαη δηαθξίλεηαη γηα ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ πγηεηλή ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη. Απαηηεί κία ζπλνιηθή κεηαρείξηζε 

ησλ αγξνηηθψλ δψσλ, ηέηνηα πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ πγεία θαη ηε θπζηνινγηθή ηνπο 

αλάπηπμε, θαζψο θαη ηε βηψζηκε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο.    

 

Ζ Βηνινγηθή Κηελνηξνθία εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη απνηειεί κία κέζνδν 

παξαγσγήο βηνινγηθψλ πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο (θξέαο, γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, 

απγά), πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ, ζπκβάιιεη ζηελ αεηθνξία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη 

είλαη πεγή εηζνδήκαηνο γηα ηνλ Έιιελα θηελνηξφθν.  

 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν βηνινγηθφο ηξφπνο παξαγσγήο απαηηεί κεγαιχηεξε 

πξνζπάζεηα απφ ηνλ θηελνηξφθν ζε ζρέζε κε ην ζπκβαηηθφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

φκσο, ν παξαγσγφο απνδεκηψλεηαη γη’ απηφ, αθνχ ηα βηνινγηθά πξντφληα ηείλνπλ λα 

έρνπλ κεγαιχηεξε δήηεζε απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη παξάιιεια απνιακβάλνπλ 

θαιχηεξσλ ηηκψλ. Ο αξηζκφο ησλ δψσλ πνπ εθηξέθνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

παξαγσγήο ηνπ Καλνληζκνχ 2092/91 απμάλεηαη ζπλερψο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, έρεη δηαπηζησζεί φηη νη πξνηηκήζεηο ησλ 

Δπξσπαίσλ θαηαλαισηψλ θξέαηνο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζε 

ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ, θαηλφκελν πνπ απνδίδεηαη θαηά πξψην ιφγν ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαη ζηηο θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπκβεί, θαη θαηά δεχηεξν ζηα ηδηαίηεξα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιεζπζκψλ (Patterson, 1995; Tserveni-Goussi, 1997, 

Tserveni-Gousi, 2002). Δπηπιένλ, ππφ ηελ πίεζε ησλ πξφζθαησλ δηαηξνθηθψλ 

ζθαλδάισλ (ζπνγγηφκνξθε εγθεθαινπάζεηα, γξίπε πνπιεξηθψλ θ.ιπ.), νη θαηαλαισηέο 

έρνπλ αξρίζεη λα επαηζζεηνπνηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ πγηεηλή θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο πνπ θαηαλαιψλνπλ θαη κάιηζηα, ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο παξνπζηάδνληαη κε ηε ζέιεζε λα δαπαλήζνπλ πεξηζζφηεξα 
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ρξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο (Baltzer, 2004). Έηζη, 

ζήκεξα, ε δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ θξέαηνο θαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν Βηνινγηθνχ Κξέαηνο είλαη κηα ζχλζεηε εξγαζία, εμ αηηίαο ηεο 

πνιππινθφηεηαο ησλ παξακέηξσλ πνπ εκπιέθνληαη, θαζψο θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 

κεηαμχ ηνπο.  

 

ηελ Διιάδα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηαλάισζεο ηνπ θξέαηνο έρνπλ επίζεο 

παξαθνινπζήζεη ηηο εμειίμεηο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε 

βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ησλ Διιήλσλ, ηελ είζνδν ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, θ.ά. (Γηαλλαθφπνπινο, 1994). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, νη 

ηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο Έιιελεο θαηαλαισηέο είλαη απφ ηε κία πιεπξά ε αχμεζε 

ζηελ θαηαλάισζε θξνχησλ, ιαραληθψλ, γάιαθηνο, ηπξηψλ θαη ςαξηψλ θαη απφ ηελ άιιε, 

ε κείσζε ηεο δάραξεο θαη ησλ απγψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 1998/99 ε θαηά θεθαιήλ 

θαηαλάισζε θξέαηνο θαη ιαραληθψλ ήηαλ 86.1 θαη 246.8 θηιά αληίζηνηρα, ελψ κηα 

δεθαεηία πξηλ (1984/85) νη αληίζηνηρνη αξηζκνί ήηαλ 72.0 θαη 194.0 θηιά (European 

Commission, 1986;1999). 

 

 Σέινο, ε ζηξνθή ηνπ ζχγρξνλνπ Έιιελα ζε έλαλ πην πνηνηηθφ θαη πγηεηλφ ηξφπν 

δσήο, ε άκεζε απνδνρή ηνπ φξνπ ¨Βηνινγηθή Κηελνηξνθία¨ θαζψο θαη ε αλαβάζκηζε θαη 

ελίζρπζε ησλ θηελνηξνθηθψλ ππεξεζηψλ νδήγεζαλ ζηε βειηίσζε ηεο κεηαπνηεηηθήο 

βηνκεραλίαο ζηα θηελνηξνθηθά πξντφληα. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή 

πςειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ γηα ηε δεκηνπξγία 

ζχγρξνλσλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ απφ λένπο θηελνηξφθνπο, νη νπνίνη είλαη άξηηα 

ελεκεξσκέλνη θαη θαηαξηηζκέλνη. Δπηπιένλ, ε παξάιιειε επνπηεία θαη ελεκέξσζε απφ 

εηδηθνχο γεσηερληθνχο θαη δσνηέρλεο είλαη ηα κέηξα πνπ ζα βνεζήζνπλ θαη ζα δψζνπλ 

ψζεζε ψζηε ε Βηνινγηθή Κηελνηξνθία ζηε ρψξα καο λα γίλεη αληαγσληζηηθή κέζα ζηε 

κεγάιε αγνξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  
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2.2 Βαζηθά ηνηρεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηξαηεγηθή ηνπ 
Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ 
 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε Μειέηε θνπηκφηεηαο έρεη σο ζηφρν ηελ Ίδξπζε Μνλάδαο 

Παξαγσγήο Βηνινγηθνχ Κξέαηνο κε ηελ επσλπκία ¨BELBIO¨ θαη θχξηνο ζηφρνο ηεο ζα 

είλαη ε παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο θξέαηνο ( αξλί – θαηζίθη – κνζράξη ) βάζεη φισλ 

ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ νξίδεη ε Δ.Δ. γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα θαη ε κεηαπψιεζε ηνπ 

θξέαηνο απηνχ ζε εκπφξνπο ιηαληθήο πψιεζεο (θξενπψιεο).  

 

Οη βαζηθφηεξεο παξάκεηξνη πνπ ιεηηνχξγεζαλ σο θαζνδεγεηηθέο αξρέο θαηά ηε 

δηάξθεηα εθπνλήζεσο ηεο κειέηεο, πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλερψο αλνδηθή πνξεία ηνπ 

θιάδνπ βηνινγηθψλ πξντφλησλ δσηθήο παξαγσγήο ζηε ρψξα καο αιιά θαη ην γεγνλφο φηη, 

ζηηο κέξεο καο, ππάξρεη έληνλα ε αλάγθε δεκηνπξγίαο κνλάδσλ Βηνινγηθήο Δθηξνθήο 

Εψσλ, ηφζν εμαηηίαο ηεο ζηξνθήο ηνπ Έιιελα θαηαλαισηή πξνο απηά, φζν θαη ηεο 

έιιεηςεο αληίζηνηρνπ αξηζκνχ κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε δήηεζή 

ηνπο.  

 

Κχξηνο ζηφρνο ηνπ παξφληνο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, είλαη ε θαηάθηεζε ελφο 

ζεκαληηθνχ κεξηδίνπ ηεο εγρψξηαο αγνξάο θαη θπξίσο ηεο αγνξάο ηεο Αηησιναθαξλαλίαο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο κνλάδαο ζα είλαη πξνο ηελ θαηαλαισηηθή 

δήηεζε, ρσξίο λα παξαγθσλίδνληαη νη αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ πνηφηεηαο, κε ηαπηφρξνλε εθκεδέληζε ειαηησκαηηθψλ 

πξντφλησλ θαη κε φζν ην δπλαηφ ρακειφηεξν θφζηνο (ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεηαη απφ 

ηελ εθκεδέληζε ησλ ηπρφλ ιαζψλ ζηε δηαδηθαζία εθηξνθήο ησλ δψσλ θαη ζπλεπψο ηελ 

απνθπγή πνηλψλ). 

 

Ζ δπλακηθφηεηα ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο ζα πξνθχςεη απφ ηελ αλάιπζε ηεο 

δήηεζεο θαη ηελ εθηίκεζε φισλ ησλ παξαγφλησλ ηεο αγνξάο πνπ ζα αλαιπζνχλ ζην 

θεθάιαην ΗΗΗ ηεο παξνχζαο κειέηεο. Ζ επηρείξεζε ζα είλαη κηθξνκεζαία θαη νη 

εγθαηαζηάζεηο ηεο ζα είλαη γηα πεξηνξηζκέλε παξαγσγή. Παξφια απηά νη εγθαηαζηάζεηο 

ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ν ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεηαζηεί αλαθέξνληαη ζε 

επφκελα θεθάιαηα. 
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Σν πξντφλ πνπ αθνξά ην ππφ κειέηε πξφγξακκα είλαη Βηνινγηθφ Κξέαο ην νπνίν 

ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: αξλίζην, θαηζηθίζην, κνζραξίζην. Δίλαη γεγνλφο φηη ε 

θαηαλάισζε θξέαηνο ζηε ρψξα καο είλαη ζε πςειά επίπεδα θαζψο ν κέζνο Έιιελαο 

ηξψεη θξέαο πεξίπνπ 3 θνξέο ηε βδνκάδα. Μάιηζηα, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα εμ αηηίαο ησλ δηαθφξσλ αζζελεηψλ ζηα δψα πνπ είραλ αλαθεξζεί θαηά 

θαηξνχο, ν Έιιελαο θαηαλαισηήο ζηξέθεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζην πηζηνπνηεκέλα 

πνηνηηθφ θξέαο. Δπηπιένλ, ε δήηεζε γηα θξέαο ζεσξείηαη αλειαζηηθή εθφζνλ ε ηηκή ηνπ 

θξέαηνο ζε απφιπην κέγεζνο εθηηκάηαη φηη δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ζπλνιηθή ηνπ 

δήηεζε.  

 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε εγρψξηα αγνξά βηνινγηθνχ θξέαηνο 

βξίζθεηαη ζε πνιχ πξψηκν ζηάδην, γεγνλφο πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα 

παξνπζηάδνληαη αμηφινγεο δηαθπκάλζεηο ζε απηή. Δπηπιένλ, δελ πξέπεη λα 

παξαβιέπεηαη ην θαηλφκελν ηεο εηζαγσγήο βηνινγηθνχ θξέαηνο απφ ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ φπσο Γεξκαλία – Γαιιία, νη νπνίεο έρνπλ ¨κπεη¨ ζηε θηινζνθία ηεο πγηεηλήο 

δηαηξνθήο θάπνηα ρξφληα λσξίηεξα απ΄ φηη ε Διιάδα. πλέπεηα απηνχ, είλαη ε εμέιημε ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη π.ρ. γλψζε 

δηαδηθαζίαο κεηαηξνπήο ζπκβαηηθήο παξαγσγήο ζε βηνινγηθή, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο (ιηγφηεξνη ζάλαηνη δψσλ) θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηεο ηηκήο 

πψιεζεο ζηελ Διιεληθή αγνξά απφ απηή ηνπ Έιιελα παξαγσγνχ. 

 

Ζ ππφ ίδξπζε κνλάδα πξφθεηηαη λα εηζέιζεη ζε κηα κε θνξεζκέλε θαη λέα ζρεηηθά 

αγνξά θαη γηα απηφ αθξηβψο ηνλ ιφγν ζθνπφο ηεο είλαη λα δηεηζδχζεη ζηνλ θιάδν 

θεξδίδνληαο ζηνλ ρψξν ηεο Γπηηθήο Διιάδνο κεγάιν κεξίδην αγνξάο θαη απνζπψληαο 

επηπξνζζέησο πειάηεο θαη απφ ηνπο παξαγσγνχο ζπκβαηηθνχ θξέαηνο. Βέβαηα ζηελ 

πξνζπάζεηα απηή, ην ελ ιφγσ κεξίδην πξέπεη λα απνζπαζηεί απφ ην ζχλνιν ηεο αγνξάο 

ζηγά θαη ζηαζεξά πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμνπλ αληηδξάζεηο απφ ηνπο αληαγσληζηέο 

θαηά ηελ είζνδν ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά.  
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2.3 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
 

2.3.1 Ζ Σαπηόηεηα ηεο Νέαο Δηαηξείαο 

 

 Ζ εηαηξεία πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα έρεη λνκηθή κνξθή Μνλνπξφζσπεο Δηαηξείαο 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη ε επσλπκία ηεο ζα είλαη ¨BELBIO¨. Ζ εηαηξεία πξφθεηηαη λα 

ηδξπζεί ην 2009. Ζ έδξα ηεο ζα είλαη ζηε Βφληηζα Αηησιναθαξλαλίαο θαη ε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο ζην 3ν ρηιηφκεηξν επαξρηαθήο νδνχ Βνλίηζεο – Παιαίξνπ ζηε ζέζε 

Μπξνχηζνπ. Ο ηδξπηήο ηεο εηαηξείαο ζα είλαη ε θπξία Μπέιινπ Αιεμάλδξα θαη 

ζπλεξγάηεο απηήο έλαο θηελίαηξνο, έλαο επηζηάηεο ηεο ¨εθκεηάιιεπζεο¨ θαη δχν κφληκνη 

εξγαδφκελνη νη νπνίνη ζα αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ εθηξνθή ησλ δψσλ. Γηα ηελ 

θαιιηεξγήζηκε γε (ε νπνία ζε ζπλάξηεζε φισλ ησλ αλσηέξσλ θαιιηεξγείηαη βάζεη 

βηνινγηθψλ πξνδηαγξαθψλ) απαζρνιείηαη επηπιένλ πξνζσπηθφ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ηεο θάζε πεξηφδνπ π.ρ. ζπνξά δεκεηξηαθψλ, ζπιινγή δεκεηξηαθψλ, ρνξηνλνκή. 

 

2.3.2 Δηαηξηθό θεθάιαην 

 

 Σν Δηαηξηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε €30.000, ηα νπνία θαηαηίζεληαη εμ 

νινθιήξνπ ζε κεηξεηά απφ ηελ κνλαδηθή εηαίξν θαη επηκεξίδνληαη ζε 10.000 εηαηξηθά 

κεξίδηα αμίαο 3 επξψ ην θαζέλα.  

 

2.4 Σν Ηζηνξηθό ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 

 Σν ελδηαθέξνλ ηεο εηαίξνπ εθδειψζεθε ην 2005 φηαλ παξαθνινχζεζε εκεξίδα 

πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Γεσξγίαο, ζρεηηθή κε 

ηελ εθηξνθή δψσλ γηα ηελ παξαγσγή Βηνινγηθνχ Κξέαηνο. 

 

 Δπηπξφζζεηεο κειέηεο θαη έξεπλεο πνπ είραλ εθπνλεζεί κέρξη ηφηε θαη ζηηο 

νπνίεο ππήξρε πξφζβαζε ήηαλ απφ: 

 

 Σελ ICAP AE (Κιαδηθή Μειέηε Γηα Βηνινγηθά Πξντφληα) 

 Σελ Eζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο. 
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Οη πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο εθπνλήζεθαλ γηα ηε κειέηε ηνπ θιάδνπ παξαγσγήο 

Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ θαη φρη γηα ηελ ππνζηήξημε παξφκνησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, 

ζπλεπψο δελ κπνξνχκε λα μέξνπκε πφζν ρξήζηκα ζα απνδεηρζνχλ ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο. Αληηζέησο ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε θξίζεθε απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ 

εθηελψο φια ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζπλεπψο λα βγεη πφξηζκα σο πξνο ηελ 

βησζηκφηεηα θαη επηηπρία ή φρη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 

 

2.5 Μειέηε θνπηκόηεηαο  
 

 Σελ ππφ εμέηαζε κειέηε ζθνπηκφηεηαο εθπφλεζε ην γξαθείν κειεηψλ θαη 

ζπκβνχισλ Business Success γηα ινγαξηαζκφ ηεο ηδηνθηήηξηαο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο,  

Μπέιινπ Αιεμάλδξαο. 

 

2.6 Κόζηνο Δθπόλεζεο ηεο Μειέηεο θνπηκόηεηαο 
 

 Δίλαη αληηθεηκεληθά απνδεθηφ φηη θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο κηαο παξαγσγηθήο 

κνλάδαο ζε φπνηνλ θιάδν θαη αλ αλαθέξεηαη απηή, ην θφζηνο γηα ηελ επέλδπζε απηή 

ζπληζηά δσηηθή παξάκεηξν. ηε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε, εθφζνλ ε κειέηε ζθνπηκφηεηαο 

αλαηέζεθε ζε εμσηεξηθφ γξαθείν κειεηψλ, ζα ήηαλ ζθφπηκν ην θφζηνο γηα ηε κειέηε απηή 

λα εληαρζεί ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνβιεπφκελεο επέλδπζεο. 

  

 ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη δελ ππάξρνπλ θαζηεξσκέλα πξφηππα 

πνπ λα θαζνξίδνπλ ην θφζηνο ησλ πξνεπελδπηηθψλ κειεηψλ. Απηφ εμαξηάηαη απφ 

παξάγνληεο φπσο ην κέγεζνο θαη ε θχζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ε έθηαζε θαη ην 

βάζνο ηεο πξνεπελδπηηθήο κειέηεο, νη εξγαηνψξεο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

ζπιιερζνχλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη λα εθηηκεζνχλ νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο. Ζ 

ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη λα ζρεηίδεηαη ην θφζηνο ηεο κειέηεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

αλζξσπνκελψλ πνπ απαηηνχληαη. Σέινο, ην θφζηνο ησλ πξνεπελδπηηθψλ κειεηψλ 

εθθξάδεηαη ζε πνζνζηφ επί ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο πνπ γηα κειέηεο ζθνπηκφηεηαο γηα 

κεζαίνπ ηχπνπ επελδπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη 1,00-3,00% (ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο). 
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 Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζθνπηκφηεηαο ζα απαηηεζνχλ πεξί ηνπο 12 κήλεο 

εξγαζίαο θαη ην ζπλνιηθφ ηεο θφζηνο ζα αγγίδεη ηα 18.000 επξψ. Δπηπιένλ έρνπλ γίλεη 

πνιιά ηαμίδηα ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο θαζψο θαη ζε άιιεο 

παξαγσγηθέο κνλάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ πξνθεηκέλνπ λα ζπιιεγνχλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη, ηέινο, έρνπλ δηεμαρζεί επηπιένλ έξεπλεο ζηελ 

ελδηαθεξφκελε πεξηνρή δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο, πνπ ζηνίρηζαλ ζπλνιηθά 

άιια 15.000 επξψ. 

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο, θαζψο θαη ηα επηκέξνπο έμνδα εθπφλεζεο ηεο κειέηεο 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.1  

ΚΟΣΟ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ  

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟ (επξώ) 

1 Μειέηε θνπηκφηεηαο 18.000 

2 Σαμίδηα 6.000 

3 Έξεπλεο 9.000 

 ΤΝΟΛΟ 33.000 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ 
ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

 

3.1 Οξηζκόο ηεο Αγνξάο θαη Αλάιπζε ηεο Γνκήο ηεο 
 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εθηθηή ε νπζηαζηηθή αλάιπζε ηεο αγνξάο ζηελ νπνία 

ζηνρεχεη λα εηζέιζεη ε ππφ κειέηε επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα νξηζζεί ε δνκή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ πέληε βαζηθά ζηνηρεία:  

 

 ηα πξντφληα  

 ηνπο πειάηεο 

 ηνπο αληαγσληζηέο 

 ηνπο πξνκεζεπηέο / ζπλεξγάηεο 

 ηνπο δηαχινπο δηαλνκήο 

 

3.1.1 Πξντόληα  

 

 Ζ ππφ κειέηε επηρείξεζε ζθνπεχεη λα αζρνιεζεί κε ηελ παξαγσγή Βηνινγηθνχ 

Κξέαηνο. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΟΚ) 1804/99 ηνπ πκβνπιίνπ,  ν νπνίνο ζηελ 

νπζία απνηειεί ζπκπιήξσζε γηα ηα θηελνηξνθηθά πξντφληα ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) 

2092/91 πεξί Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ε βηνινγηθή θηελνηξνθία είλαη έλα ζχζηεκα εθηξνθήο 

πνπ ζηεξίδεηαη ζηε θπζηθή δηαβίσζε ησλ δψσλ ρξεζηκνπνηεί θαηά βάζε δσνηξνθέο πνπ 

έρνπλ παξαρζεί κε βηνινγηθφ ηξφπν θαη πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην δπλαηφ ηε ρξήζε 

ζπλζεηηθψλ αιινπαζεηηθψλ θαξκάθσλ. Ζ βηνινγηθή θηελνηξνθία είλαη αληίζεηε πξνο ηε 

γελεηηθή ηξνπνπνίεζε, πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ θαη δηαθξίλεηαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη 

γηα ηελ πγηεηλή ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη. Απαηηεί κηα ζπλνιηθή κεηαρείξηζε ησλ 

αγξνηηθψλ δψσλ, ηέηνηα πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ πγεία, ηε θπζηνινγηθή ηνπο αλάπηπμε, 

θαζψο θαη ηελ αεηθνξηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο.  

 

 Οη ζηφρνη ηεο Βηνινγηθήο Κηελνηξνθίαο είλαη νη αθφινπζνη:  

 

 κείσζε ηεο ξχπαλζεο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 ρξήζε αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο γνληκφηεηαο ηνπ 

εδάθνπο 
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 δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ απηφρζνλσλ θπιψλ θαη ηχπσλ δψσλ 

 νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηεο θηελνηξνθηθήο θαη θπηηθήο παξαγσγήο 

 εμαζθάιηζε ζσζηήο δηαβίσζεο θαη θαιήο πγείαο ησλ δψσλ. 

 

 ηα πιαίζηα ηνπ γεληθνχ ηίηινπ Βηνινγηθά Κηελνηξνθηθά Πξντφληα έρεη νξηζζεί 

απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΟΚ) 1804/99 λα θαιχπηνληαη ηα αθφινπζα είδε:  

 

 βοοειδή (ζςμπεπιλαμβανομένων ηων ειδών βοςβάλος και βίζονα)  

 σοίποι 

 αιγοππόβαηα  

 ιπποειδή  

 ποςλεπικά και 

 μελιζζοκομία. 

 

Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο, βάζεη ηνπ πην πάλσ Καλνληζκνχ, 

είλαη ελ ζπληνκία νη αθφινπζεο: 

 

 Μεηαηξνπή 

 

Γηα λα κπνξεί λα πσιεζεί έλα πξντφλ σο βηνινγηθφ ζα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη ε 

απαξαίηεηε πεξίνδνο κεηαηξνπήο, εθφζνλ βέβαηα έρνπλ ηεξεζεί φιεο νη δηαηάμεηο ηεο 

εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε πεξίνδνο κεηαηξνπήο γηα 

ηα δψα θξεαηνπαξαγσγήο θιηκαθψλεηαη σο εμήο: 

 

 Γηα ηα βννεηδή 12 κήλεο θαη πάλησο θαηά ηα ¾ ηνπιάρηζηνλ ηεο δσήο ηνπο. 

 Γηα ηα αηγνπξφβαηα 6 κήλεο. 

 

Οη πεξίνδνη απηνί αθνξνχλ κφλν ηε κεηαηξνπή ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ. Πξέπεη λα 

πξνεγεζεί ε κεηαηξνπή ησλ ρψξσλ  βφζθεζεο θαη ησλ γαηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ παξαγσγή δσνηξνθψλ, εθηφο εάλ ιακβάλεη ρψξα ηαπηφρξνλε κεηαηξνπή νπφηε 

ηζρχνπλ άιιεο πεξίνδνη. 
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 Καηαγσγή ησλ δώσλ 

 

Όηαλ κία θηελνηξνθηθή κνλάδα κεηαηξέπεηαη ζε βηνινγηθή φια ηα δψα ηνπ ηδίνπ 

είδνπο πνπ ππάξρνπλ ζηε κνλάδα πξέπεη λα κεηαηξαπνχλ. Ο παξαγσγφο φκσο κπνξεί 

λα εθηξέθεη κε βηνινγηθά δψα άιινπ φκσο είδνπο ζε κνλάδα μέρσξε απφ εθείλε πνπ 

εθηξέθνληαη ηα βηνινγηθά. ηηο βηνινγηθέο εθηξνθέο ζπληζηάηαη ε ρξήζε θπιψλ θαη 

ηχπσλ δψσλ κε θαιή πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη κεγάιε αλζεθηηθφηεηα φπσο είλαη νη 

εγρψξηεο θπιέο.  

 

 Υώξνη βόζθεζεο 

 

Σα κεξπθαζηηθά (αηγνπξφβαηα, βννεηδή) πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηνπο 

βνζθφηνπνπο φπνηε ην επηηξέπνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ελψ ηα πακθάγα δψα 

(πνπιεξηθά, ρνίξνη) πξέπεη λα βγαίλνπλ ζε πξναχιηνπο ρψξνπο άζθεζεο. Οη πξναχιηνη 

ρψξνη θαη νη βνζθφηνπνη (ηδησηηθνί, ελνηθηαδφκελνη ή θνηλφρξεζηνη) πξέπεη λα πιεξνχλ 

ηηο απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκψλ 2092/91 θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα εληαρζνχλ ζην 

ζχζηεκα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο. ηνπο βηνινγηθνχο βνζθφηνπνπο επηηξέπεηαη ε 

βφζθεζε δψσλ πνπ δελ αθνινπζνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο, 

ππφ ηνλ φξν φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δψσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ βνζθφηνπν δελ 

ζα ππεξβαίλεη ηελ ππθλφηεηα βφζθεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαη ηα δψα πνπ 

αθνινπζνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο ζα είλαη ζαθψο 

επηζεκαζκέλα, ψζηε λα δηαρσξίδνληαη απφ ηα αληίζηνηρα ζπκβαηηθά. Οη ρψξνη 

βφζθεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο (δεκεηξηαθά - ςπραλζή) ή 

βξίζθνληαη κέζα ζε δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο (π.ρ. ειαηψλεο) πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 2092/91, λα ππφθεηληαη ζε ζχζηεκα ειέγρνπ θαη λα έρνπλ 

πεξάζεη ηελ απαξαίηεηε πεξίνδν κεηαηξνπήο. 

 

 Γηαηξνθή 

 

ηνλ βηνινγηθφ ηξφπν εθηξνθήο ηα δψα ηξέθνληαη κε δσνηξνθέο βηνινγηθήο 

παξαγσγήο. Σα κεξπθαζηηθά παίξλνπλ ην κέγηζην δπλαηφ πνζνζηφ ηξνθήο απφ ηε 

βνζθή. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο δσνηξνθέο πξέπεη θη απηέο λα πξνέξρνληαη απφ βηνινγηθέο 

εθηξνθέο. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε δσνηξνθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ Γελεηηθά 

Σξνπνπνηεκέλνπο Οξγαληζκνχο (Γ.Σ.Ο) θαη φζσλ είλαη πξντφλ εθρχιηζεο.  
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 Γηαρείξηζε απνβιήησλ 

 

Ζ θνπξηά ησλ δψσλ δηαζπείξεηαη ζην έδαθνο ηεο εθκεηάιιεπζεο ή θαη ησλ 

άιισλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ αθνινπζνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κε γίλεηαη ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ησλ 170 ργξ. αδψηνπ / εθηάξην / 

έηνο. Μέρξη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαζπνξά ηεο θνπξηάο, πξέπεη λα απνζεθεχεηαη ζε 

θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο ηθαλήο ρσξεηηθφηεηαο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθιείεηαη 

ην ελδερφκελν ξχπαλζεο ησλ πδάησλ ή δηαπφηηζεο ηνπ εδάθνπο.  

 

 ηαβιηζκόο 

 

Οη ζπλζήθεο ζηαβιηζκνχ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο βηνινγηθέο αλάγθεο θαζψο 

θαη ηηο αλάγθεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δψσλ. ηηο ζηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηα δψα πξέπεη 

λα έρνπλ ειεπζεξία θίλεζεο θαη φρη λα είλαη δεκέλα. Σα θηήξηα πξέπεη λα δηεπθνιχλνπλ 

ηνλ αεξηζκφ θαη ηελ είζνδν ηνπ θπζηθνχ θσηφο ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Ο θαζαξηζκφο θαη ε 

απνιχκαλζε ησλ ζηαβιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα γίλνληαη κε 

εηδηθά θαη επηηξεπφκελα απφ ηνλ θαλνληζκφ πξντφληα.   

 

ηηο ζηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα ηεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ππθλφηεηεο 

(π.ρ. ε θάζε πξνβαηίλα ρξεηάδεηαη 1,5η.κ. θαη ην ακλνεξίθην 0,35η.κ.). Σν δάπεδν ηνπ 

ζηάβινπ δελ κπνξεί λα είλαη φιν ζραξσηφ - δηθηπσηφ. Σα δψα πξέπεη λα έρνπλ 

ειεπζεξία θίλεζεο κέζα ζην ζηάβιν θαη λα κελ είλαη δεκέλα.  

 

Ο θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζε ησλ ζηαβιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ πξέπεη λα γίλεηαη κε ζρνιαζηηθφηεηα θαη κε επηηξεπφκελεο απφ ηνλ 

Καλνληζκφ 2092/91 νπζίεο, ψζηε λα πξνιακβάλνληαη νη επηκνιχλζεηο θαη ε αλάπηπμε 

κηθξννξγαληζκψλ πνπ κεηαδίδνπλ αζζέλεηεο.  

 

Δπίζεο ηα απφβιεηα ησλ δψσλ θαη νη αρξεζηκνπνίεηεο ηξνθέο πξέπεη λα 

απνκαθξχλνληαη φζν ην δπλαηφλ ζπρλφηεξα, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη νζκέο θαη ε 

πξνζέιθπζε εληφκσλ ή ηξσθηηθψλ. 

 

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί θαζνξίδεη ην ειάρηζην εκβαδφλ πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα 

δηάθνξα είδε δψσλ εληφο ησλ θηεξίσλ θαη ζην χπαηζξν. 
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ΠΗΝΑΚΑ 3.1 

ΔΛΑΥΗΣΟ ΔΜΒΑΓΟΝ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΥΟΤΝ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΗΓΖ ΕΧΧΝ ΔΝΣΟ 

ΣΧΝ ΚΣΖΡΗΧΝ ΚΑΗ ΣΟ ΤΠΑΗΘΡΟ 

 

 

 Κηεληαηξηθέο επεκβάζεηο  

 

ηε βηνινγηθή θηελνηξνθία ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ, ε 

νπνία δηαζθαιίδεηαη κε ηελ επηινγή εγρψξησλ θπιψλ ή ηχπσλ δψσλ, ηελ θαιή 

δηαηξνθή, ηελ απνθπγή κεγάισλ ππθλνηήησλ, ηελ ηαθηηθή άζθεζε ησλ δψσλ θιπ. Αλ 

φκσο έλα δψν αξξσζηήζεη ή ηξαπκαηηζηεί, ην πξφβιεκα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί 

άκεζα. Δλζαξξχλεηαη ε ρξήζε νκνηνπαζεηηθψλ ζθεπαζκάησλ. Αληηβηνηηθά ή άιια ρεκηθά 
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θάξκαθα (αιινπαζεηηθά) δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο απμεηηθνί παξάγνληεο ή 

γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο. Αλ φκσο κηα αζζέλεηα δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε άιιν 

ηξφπν ηφηε επηηξέπεηαη ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε αιινπαζεηηθψλ θαξκάθσλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε πεξίνδνο αλακνλήο πξέπεη λα είλαη δηπιάζηα απφ απηή πνπ 

αλαγξάθεηαη ζην ζθεχαζκα. Ζ θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη κε νξζή δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ. Δίλαη δπλαηφ λα γίλεη θαη ρξήζε 

αληηπαξαζηηηθψλ ζθεπαζκάησλ, φρη φκσο ζπζηεκαηηθά. Οη εκβνιηαζκνί επηηξέπνληαη ζηα 

πιαίζηα πξφιεςεο ησλ αζζελεηψλ. 

 

Πάλησο, αλ έλα δψν δερηεί πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο θαξκαθεπηηθέο αγσγέο ηφηε 

ράλεη ηε βηνινγηθή ηνπ ηδηφηεηα. Σα δψα πνπ δνπλ ιηγφηεξν απφ έλα ρξφλν κπνξνχλ λα 

δερηνχλ κφλν κία αγσγή.  

 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη θαλέλα πξντφλ βηνινγηθήο γεσξγίαο δελ 

είλαη δπλαηφ λα ηεζεί ζε εκπνξία κε αλαθνξέο θαη ελδείμεηο πεξί ηνπ βηνινγηθνχ ηξφπνπ 

παξαγσγήο ηνπ πξηλ ειεγρζεί θαη ιάβεη ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε. ηνλ θνηλνηηθφ 

θαλνληζκφ θαη εηδηθά ζην παξάξηεκα ΗΗΗ απηνχ, παξαηίζεληαη ιεπηνκεξέζηαηα νη ηξφπνη 

δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη νη απαηηήζεηο πξνο ηηο νπνίεο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη 

φινη νη επηρεηξεκαηίεο. Κάζε θξάηνο-κέινο ηεο Δ.Δ. ππνδεηθλχεη κία ή πεξηζζφηεξεο 

αξκφδηεο αξρέο ή εγθξίλεη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ελψ ηαπηφρξνλα νξίδεη κηα αξρή ππεχζπλε γηα 

ηελ έγθξηζε θαη επίβιεςε ησλ νξγαληζκψλ απηψλ. ηελ Διιάδα ε ππεχζπλε αξρή γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ παξαγσγήο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη 

θηελνηξνθίαο είλαη ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.  

 

Ο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ 

(Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π.) κε δηαθξηηηθφ ηίηιν Agrocert  ηδξχζεθε ην 1998 κε ην Νφκν 

2637/98 θαη είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ πνπ ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ππφ ηελ 

επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. ην πιαίζην ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο, ν Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π. - 

AGROCERT σο αξρή έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:  
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 αμηνιφγεζε θαη επίβιεςε ησλ Οξγαληζκψλ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ. ήκεξα ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα πέληε (5) ηδησηηθνί 

Οξγαληζκνί Διέγρνπ & Πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη 

θηελνηξνθίαο, κε ηηο επσλπκίεο: 

 A Cert – Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Α.Δ.   

 

 

 ΒΗΟΔΛΛΑ Α.Δ. 

(πξψελ .Ο.Γ.Δ.-χιινγνο Οηθνινγηθήο Γεσξγίαο Διιάδαο)   

 

   

 ΓΖΧ      

 ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΖ Δ.Π.Δ      

 QWays – Γηαδξνκέο Πνηφηεηαο Α.Δ.   . 
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Οη Οξγαληζκνί απηνί αζθνχλ ηερληθνχο ειέγρνπο θαη παξέρνπλ πηζηνπνίεζε ζην 

ζχλνιν ησλ Διιήλσλ βηνθαιιηεξγεηψλ. 

 

  ρνξήγεζε εληαίνπ εζληθνχ ζήκαηνο αλαγλψξηζεο ζηα ειιεληθά βηνινγηθά 

πξντφληα 

 

  έιεγρν ηεο εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο 

 

 έιεγρν ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο 

θαζψο θαη έιεγρν ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ εηζάγνπλ βηνινγηθά πξντφληα απφ 

ηξίηεο ρψξεο.  

 

Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε εθκεηαιιεχζεσλ δσηθήο παξαγσγήο, ν παξαγσγφο θαη ν 

αξκφδηνο θνξέαο ειέγρνπ, είηε απηφο είλαη ν ΟΠΔΓΔΠ ή ηδησηηθφο Φνξέαο Διέγρνπ, θαηά 

ηελ έλαξμε ηνπ θαζεζηψηνο ειέγρνπ, ζπκθσλνχλ θαη πξνβαίλνπλ ζηα παξαθάησ 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή ε ζρεηηθή αίηεζε : 

 

 Πεξηγξάθνπλ κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηηο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο φπνπ εθηξέθνληαη 

ηα δψα ή ηα πηελά, θαζψο επίζεο ηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο βνζθφηνπνπο, ηνπο 

ππαίζξηνπο ρψξνπο άζθεζεο, ηνπο ρψξνπο ειεχζεξεο πξφζβαζεο ησλ δψσλ ή 

ησλ πηελψλ θαη θαηά πεξίπησζε ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο, ζπζθεπαζίαο θαη 

κεηαπνίεζεο ησλ δψσλ, ησλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, ησλ πξψησλ πιψλ θαη 

ησλ εηζξνψλ 

 Πεξηγξάθνπλ κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηηο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ηεο θφπξνπ 

 

 Καηαγξάθνπλ ην ζρέδην δηαζπνξάο ηεο παξαγφκελεο θφπξνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηε πιήξε πεξηγξαθή ησλ εθηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο θπηηθέο 

θαιιηέξγεηεο. Σν θαηαγξαθέλ ζρέδην εγθξίλεηαη απφ ην Φνξέα Διέγρνπ 

 

 ηε πεξίπησζε χπαξμεο πεξίζζεηαο θφπξνπ, θαηαγξάθνληαη θαη επαιεζεχνληαη 

νη ζπκθσλίεο πνπ ζπλάπηνληαη κε άιιεο εθκεηαιιεχζεηο γηα ηε δηαζπνξά 

 

 Καηαγξάθεηαη ην πξφγξακκα δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδεη ε κνλάδα βηνινγηθήο 

εθηξνθήο, φπσο π.ρ. πξφγξακκα δηαηξνθήο, αλαπαξαγσγήο, πγείαο θ.ιπ. 
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 Καηαγξάθνληαη φια εθείλα ηα πξαθηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζηελ ελ 

ιφγσ κνλάδα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ηήξεζε ηεο θείκελεο ζρεηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηε δσηθή παξαγσγή θαη ησλ θαλφλσλ ηεο βηνινγηθήο 

παξαγσγήο. 

 

Ζ πεξηγξαθή θαη ηα ζρεηηθά κέηξα θαηαρσξίδνληαη ζε έθζεζε επηζεψξεζεο πνπ 

ππνγξάθεηαη απφ ηνπο εληεηαικέλνπο ειεγθηέο θαη ηνλ ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο. 

Δπηπιένλ, ε έθζεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα ηε δέζκεπζε ηνπ παξαγσγνχ, 

φηη νθείιεη λα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο παξαγσγήο, φπσο απηνί αλαθέξνληαη 

ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαζψο επίζεο λα δέρεηαη ζε πεξηπηψζεηο παξαηππηψλ ή θαη 

παξαβάζεσλ, ηελ επηβνιή θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ 

ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία. 

 

Πξέπεη επίζεο λα ηεξνχληαη ινγηζηηθά βηβιία ή θαη λα ππάξμνπλ απνδείμεηο πνπ 

λα επηηξέπνπλ ζηνλ ππεχζπλν Φνξέα Διέγρνπ λα ειέγρεη ηελ θαηαγσγή, ηε θχζε θαη ηηο 

πνζφηεηεο φισλ ησλ πξψησλ πιψλ πνπ αγνξάζηεθαλ, θαζψο θαη ηε ρξήζε ηνπο. 

 

Δμ άιινπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ινγηζηηθά βηβιία ή λα ππάξρνπλ απνδείμεηο γηα ηε 

θχζε, ηηο πνζφηεηεο θαη ηνπο παξαιήπηεο φισλ ησλ πσιεζέλησλ γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ. Δθφζνλ αθνξνχλ απεπζείαο πψιεζε ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, νη πνζφηεηεο 

αζξνίδνληαη αλά κέξα. 

 

Όηαλ ε ίδηα κνλάδα πξαγκαηνπνηεί ηε κεηαπνίεζε ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

ηεο, ε πιεξνθνξία απηή πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία θαη απφ ηηο εγγξαθέο 

απηέο λα επαιεζεχνληαη : 

 

 Ζ πξνέιεπζε, ην είδνο θαη νη πνζφηεηεο ησλ «βηνινγηθψλ» πξψησλ πιψλ πνπ 

κπήθαλ ζηε κνλάδα γηα κεηαπνίεζε 

 

 Σν είδνο, νη πνζφηεηεο θαη νη παξαιήπηεο ησλ παξαρζέλησλ πξντφλησλ πνπ 

πνπιήζεθαλ απφ ηε κνλάδα, θαζψο θαη 
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 Κάζε άιιε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηα κε βηνινγηθήο πξνέιεπζεο ζπζηαηηθά, 

πξφζζεηα ή θαη βνεζεηηθά κέζα επεμεξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία παξαζθεπήο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ. 

 

Δθηφο απφ ηηο αηθληδηαζηηθέο επηζθέςεηο επηζεψξεζεο, ν Φνξέαο Διέγρνπ πξέπεη 

λα πξαγκαηνπνηεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν, έλαλ πιήξε έιεγρν ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο κνλάδαο. Μπνξνχλ λα δηελεξγνχληαη δεηγκαηνιεςίεο γηα ηελ 

αλίρλεπζε πξντφλησλ απαγνξεπκέλσλ απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνλ 

βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο. Μηα ηέηνηα δεηγκαηνιεςία φκσο είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ 

ππάξρνπλ ππφλνηεο γηα ρξεζηκνπνίεζε απαγνξεπκέλνπ πξντφληνο. Μεηά απφ θάζε 

έιεγρν ή δεηγκαηνιεςία, ζπληάζζεηαη έθζεζε επηζεψξεζεο ή θαη πξαθηηθφ 

δεηγκαηνιεςίαο πνπ ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο κνλάδαο θαη ηνλ αξκφδην 

ειεγθηή. 

 

Ο παξαγσγφο νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ Φνξέα Διέγρνπ πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο 

απνζήθεπζεο θαη παξαγσγήο, ζηα αγξνηεκάρηα, ζηα ινγηζηηθά βηβιία θαη ζηα ζρεηηθά 

αξρεία πνπ νθείιεη λα ηεξεί θαη λα ηνπ δίδεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θξηζεί αλαγθαία 

γηα ηελ επηζεψξεζε. 

 

Σα βηνινγηθψο παξαρζέληα πξντφληα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε άιιεο κνλάδεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κνλάδσλ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο, κφλν ζε 

θαηάιιειεο θιεηζηέο ζπζθεπαζίεο ή εκπνξεπκαηνθηβψηηα, ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη λα θέξνπλ εηηθέηα ζηελ νπνία λα 

αλαγξάθνληαη, εθηφο απφ άιιεο ελδείμεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία : 

 

1. ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ππεπζχλνπ παξαγσγήο ή παξαζθεπήο ηνπ 

πξντφληνο, ή φηαλ αλαθέξεηαη άιινο πσιεηήο, δήισζε κε ηελ νπνία ε κνλάδα 

παξαιαβήο θαη ε ειεγθηηθή αξρή δχλαληαη λα πξνζδηνξίζνπλ κε βεβαηφηεηα ηνλ 

ππεχζπλν γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο 

 

2. ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο πνπ πεξηιακβάλεη αλαθνξά ζηε κέζνδν βηνινγηθήο 

παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί επηζήκαλζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

Καλνληζκφ 2092/91 (ΔΟΚ). 
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Δληνχηνηο, νη ζπζθεπαζίεο ή ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα δελ απαηηείηαη λα είλαη 

θιεηζηά εθφζνλ : 

 

 Ζ κεηαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ελφο παξαγσγνχ θαη ελφο άιινπ 

εκπνξεπφκελνπ, νη νπνίνη έρνπλ εληαρζεί ζην ηζρχνλ χζηεκα Διέγρνπ 

 

 Σα πξντφληα ζπλνδεχνληαη απφ έγγξαθν ζην νπνίν εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

 

Απαγνξεχεηαη, εληφο ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο, ε απνζήθεπζε πξψησλ 

πιψλ π.ρ. δσνηξνθψλ, θαξκάθσλ θ.ιπ. πνπ ε ρξήζε ηνπο δελ είλαη ζπκβαηή κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο. 

 

Καηά παξέθθιηζε φκσο, είλαη εθηθηή ε απνζήθεπζε θηεληαηξηθψλ αιινπαζεηηθψλ 

θαξκάθσλ θαη αληηβηνηηθψλ ζηελ εθκεηάιιεπζε, ππφ ηηο εμήο δχν πξνυπνζέζεηο: 

πξψηνλ φηη ε ζπληαγή γηα ηα θάξκαθα απηά έρεη δνζεί απφ θηελίαηξν ζην πιαίζην ησλ 

ζεξαπεπηηθψλ αγσγψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ελαιιαθηηθέο 

ζεξαπεπηηθέο αγσγέο θξίζεθαλ αλαπνηειεζκαηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο, δεχηεξνλ φηη ηα θάξκαθα απηά απνζεθεχνληαη ζε 

επηηεξνχκελν ρψξν θαη θαηαρσξίδνληαη ζην κεηξψν ηεο εθκεηάιιεπζεο. 

 

Ζ ηαπηφηεηα ησλ δψσλ πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κνλίκσο κε ηερληθέο 

θαηάιιειεο γηα θάζε είδνο, αηνκηθά γηα ηα κεγάια ζειαζηηθά, νκαδηθά γηα ηα πνπιεξηθά 

θαη ηα κηθξά ζειαζηηθά. Οη θάθεινη ησλ δψσλ πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

ηεο εθκεηάιιεπζεο ππφ κνξθή κεηξψνπ θαη λα είλαη πάληνηε δηαζέζηκνη ζηηο αξρέο ή 

ηνπο θνξείο επηζεψξεζεο. 

 

Οη θάθεινη απηνί, νη νπνίνη πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ πιήξσο ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ηεο αγέιεο ή ηνπ ζκήλνπο, πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο πιεξνθνξίεο : 

 

 Αλά είδνο, γηα ηα δψα πνπ εηζέξρνληαη ζηελ εθκεηάιιεπζε : πξνέιεπζε θαη 

εκεξνκελία εηζφδνπ, πεξίνδνο κεηαηξνπήο, αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεία θαη θηεληαηξηθφο 

έιεγρνο 
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 Γηα ηα δψα πνπ εμέξρνληαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε : ειηθία, αξηζκφο δψσλ, βάξνο ζε 

πεξίπησζε ζθαγήο, αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεία θαη πξννξηζκφο 

 

 Σηο ελδερφκελεο απψιεηεο δψσλ θαη ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο 

 

 Όζνλ αθνξά ηηο δσνηξνθέο: είδνο δσνηξνθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο, αλαινγία ησλ δηαθφξσλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ζηηεξεζίνπ θαη 

πεξίνδνη πξφζβαζεο ζηνπο ρψξνπο ειεχζεξεο βφζθεζεο, πεξίνδνη κεηαθίλεζεο 

πνηκλίσλ εθφζνλ ηζρχνπλ ζρεηηθνί πεξηνξηζκνί 

 

 Όζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ: ηηο ζεξαπεπηηθέο αγσγέο θαη ηελ 

θηεληαηξηθή θξνληίδα : εκεξνκελία αγσγήο, δηάγλσζε, θχζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ 

πξντφληνο, κέζνδνο αγσγήο θαη εληνιή ηνπ θηελίαηξνπ γηα ηελ παξνρή θηεληαηξηθήο 

θξνληίδαο κε αηηηνιφγεζε θαη επηβαιιφκελε πεξίνδνο αλακνλήο πξηλ απφ ηελ 

εκπνξία ησλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. 

 

Όηαλ έλαο παξαγσγφο δηαρεηξίδεηαη πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο θηελνηξνθηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο ζηελ ίδηα πεξηνρή, νη κνλάδεο παξαγσγήο ησλ δψσλ ή θηελνηξνθηθψλ 

πξντφλησλ πνπ είλαη ζπκβαηηθήο εθηξνθήο ππφθεηληαη επίζεο ζε έιεγρν φζνλ αθνξά ηα 

δψα θαη ηα θηελνηξνθηθά πξντφληα, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ δψσλ, ηνπο θαθέινπο ηνπο θαη ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ απνζήθεπζε 

ησλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηξνθή. 

 

Απαγνξεχεηαη έλαο θηελνηξφθνο λα εθηξέθεη ην ίδην είδνο δψσλ θαη κε ηα δχν 

ζπζηήκαηα παξαγσγήο (βηνινγηθφ θαη ζπκβαηηθφ). Αλ ν παξαγσγφο δειψζεη φηη 

εθηξέθεη άιια δψα κε ζπκβαηηθφ ηξφπν, ηφηε ην ζχλνιν ηεο εθκεηάιιεπζεο (βηνινγηθφ 

θαη ζπκβαηηθφ) είλαη αληηθείκελν ειέγρνπ θαη ζαθψο ν έιεγρνο αθνξά θαη ην θνκκάηη ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ζην νπνίν αζθείηαη ε ζπκβαηηθή κέζνδνο παξαγσγήο. 

 

Δληνχηνηο ππάξρνπλ παξεθθιίζεηο ζηνπο παξαπάλσ θαλφλεο. Ζ ηαπηφρξνλε 

εθηξνθή κε βηνινγηθφ θαη ζπκβαηηθφ ηξφπν ζηελ ίδηα εθκεηάιιεπζε είλαη εθηθηή κφλν 

εθφζνλ γηα θάζε εθηξεθφκελν είδνο δψσλ ππάξρνπλ πιήξσο δηαρσξηζκέλα 

αγξνηεκάρηα ή ρψξνη ππαίζξηαο άζθεζεο θαη θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθνχ είδνπο δψα. 
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3.1.2 Πειάηεο 

 

 Πξηλ αλαιχζνπκε ηελ αγνξά (πειάηεο) ηνπ βηνινγηθνχ θξέαηνο ζα ήηαλ ζθφπηκν 

λα αλαθέξνπκε φηη ε αγνξά ηνπ βηνινγηθνχ θξέαηνο ζπλδέεηαη κε ηελ αγνξά ηνπ 

ζπκβαηηθνχ θξέαηνο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί εμεηάδνπκε κηα αγνξά ζηελ νπνία νη 

θαηαλαισηέο (θαη ζπλεπψο κειινληηθνί πειάηεο ηεο ππφ θαηαζθεπή κνλάδαο 

παξαγσγήο βηνινγηθνχ θξέαηνο πνπ καο ελδηαθέξεη), κπνξεί κέρξη ζήκεξα λα 

θαηαλαιψλνπλ ζπκβαηηθφ θξέαο, ζην κέιινλ φκσο ε πξνηίκεζή ηνπο λα ζηξαθεί ζην 

βηνινγηθά παξαγφκελν θξέαο. Αηηία απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη, φηη εδψ θαη αξθεηά 

ρξφληα ε επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, δελ είλαη κφλν ηδενινγία 

αθηηβηζηψλ, αιιά έλα δήηεκα «αληαγσληζκνχ ηεο αγνξάο» (McCloskey and Maddock, 

1994), ην νπνίν επεξεάδεη ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά (Follows and Jobber, 1999). 

Ζ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πεξηβαιινληηθά επαίζζεησλ, επνλνκαδφκελσλ θαη 

«πξάζηλσλ», θαηαλαισηψλ είλαη ζεκαληηθή γηα φιε ηελ αιπζίδα πξνζθνξάο ηξνθίκσλ 

θαη ηδηαίηεξα γηα ην ιηαλεκπφξην. Βάζεη εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ηα πεξηβαιινληηθά 

ζέκαηα επεξεάδνπλ ηηο αγνξέο θαη ηηο δηαηξνθηθέο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη 

θπξίσο κεηά απφ πξφζθαηα θαηλφκελα φπσο είλαη  ¨ε λφζνο ησλ ηξειψλ αγειάδσλ¨, ε 

¨γξίπε ησλ πηελψλ¨ θ.ιπ. 

 

 Οη πειάηεο ηνπ βηνινγηθνχ θξέαηνο, ζηνπο νπνίνπο ζηνρεχεη λα δηαζέζεη ηα 

πξντφληα ηεο ε ππφ θαηαζθεπή επηρείξεζε είλαη θαηαλαισηέο θάζε ειηθίαο θαη βηνηηθνχ 

επηπέδνπ, ζηελ πεξηνρή ηεο ηεξεάο Διιάδαο θαη ηεο Ζπείξνπ. Σν κέγεζνο ηεο αγνξάο 

δελ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιν, ζπγθξηηηθά κε ην ζχλνιν ηεο εγρψξηαο αγνξάο, αιιά φπσο 

έρεη πξναλαθεξζεί ε επηρείξεζε ζα είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο θαη ζπλεπψο ε παξαγσγή 

ηεο ζα είλαη πεξηνξηζκέλε.  

 

  ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζζεί ην γεγνλφο φηη πειάηεο ηεο επηρείξεζεο δελ 

ζεσξνχληαη κφλν νη ηειηθνί θαηαλαισηέο αιιά θαη φινη νη ελδηάκεζνη πνπ κπνξεί λα 

επηδηψθνπλ ηελ εκπνξία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο.  

 

 Βάζεη ησλ αλσηέξσ πξέπεη λα γίλεη ηκεκαηνπνίεζε ηεο ελ γέλεη αγνξάο 

βηνινγηθνχ θξέαηνο. Σα ηκήκαηα ησλ πειαηψλ ηεο ειιεληθήο αγνξάο βηνινγηθνχ θξέαηνο 

είλαη απηά πνπ παξνπζηάδνληαη πην θάησ.  
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Σκεκαηνπνίεζε Σειηθώλ Πειαηώλ: 

 

 Οη δηεξεπλεηηθνί: Πξφθεηηαη γηα έληνλα δηεξεπλεηηθνχο, έγγακνπο, 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο αγνξαζηέο, θπξίσο γπλαίθεο. Παξνπζηάδνπλ ηε δεχηεξε 

εληνλφηεξε δηεξεπλεηηθή αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά, ηε δεχηεξε πςειφηεξε 

επαηζζεζία ζηελ ηηκή, ελψ ηα θίλεηξά ηνπο γηα ηελ αγνξά βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα, ηελ πγεία θαη ηελ πεξηβαιινληηθή 

πξνζηαζία. ε ρακειά επίπεδα θπκαίλνληαη ε επηινγή ηεο πγηεηλήο θαη ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θηιηθφηεηαο σο νη ζπνπδαηφηεξνη ιφγνη βηνινγηθψλ αγνξψλ, 

θαζψο θαη ε αλάκημή ηνπο ζηε δηαδηθαζία αγνξάο βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ. Χο 

θαηαλαισηέο είλαη πςειφηεξνπ επηπέδνπ κφξθσζεο θαη εηζνδήκαηνο απ΄φηη 

νη κε αγνξαζηέο. Σν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ θαη, κεηαμχ απηψλ, ησλ έγγακσλ, 

είλαη ην δεχηεξν πςειφηεξν φισλ ησλ ηκεκάησλ. Σέινο, παξνπζηάδνπλ ηελ 

πςειφηεξε ζπρλφηεηα αγνξάο ηξνθίκσλ θαη ηελ πςειφηεξε εβδνκαδηαία 

ρξήζε ηειεφξαζεο (γεγνλφο πνπ πηζηνπνηεί ηελ ίζσο κεγαιχηεξε ελεκέξσζή 

ηνπο). 

 

 Οη πξάζηλνη: Πξφθεηηαη γηα αγνξαζηέο κε επαηζζεζία γηα ηα πεξηβαιινληηθά 

ζέκαηα, πςεινχ επηπέδνπ κφξθσζεο θαη λεαξήο έσο κέζεο ειηθίαο. 

Παξνπζηάδνπλ ηελ πςειφηεξε επαηζζεηνπνίεζε απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, ε 

νπνία ζπληζηά θαη ην κφλν θίλεηξν αγνξάο βηνινγηθψλ πξντφλησλ, 

θαηαηάζζνληάο ηνπο ζηνπο πξάζηλνπο θαηαλαισηέο ηεο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο. Παξνπζηάδνπλ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά φζνλ αθνξά ηε 

δηεξεπλεηηθή αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά, ηε ζεκαζία ζηελ πνηφηεηα ηελ ηηκή 

θαη ηελ πγηεηλή σο αγνξαζηηθά θίλεηξα βηνινγηθψλ πξντφλησλ, ηελ επαηζζεζία 

ζηελ ηηκή θαη ηελ αλάκημε ζηελ αγνξαζηηθή δηαδηθαζία. Ζ ζπλνιηθά ζεηηθή 

ηνπο γλψκε γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα θπκαίλεηαη ζηνλ κέζν φξν. Δίλαη 

πςειφηεξνπ κνξθσηηθνχ θαη εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ ζπγθξηλφκελνη κε ηνπο 

κε αγνξαζηέο. Σν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ έγγακσλ απηνχ ηνπ 

ηκήκαηνο είλαη ην ρακειφηεξν φισλ ησλ ηκεκάησλ φπσο θαη ησλ 

παληξεκέλσλ. Δπίζεο, εκθαλίδνπλ ηε ρακειφηεξε ζπρλφηεηα αγνξάο 

ηξνθίκσλ θαη πνιχ ρακειή εβδνκαδηαία ρξήζε ηειεφξαζεο. 
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 Οη ελζνπζηώδεηο: Πξφθεηηαη γηα ηνπο πιένλ ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο αγνξαζηέο 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ, λεαξήο έσο κέζεο ειηθίαο, κε πνιχ ελζνπζηψδε 

ζηάζε απέλαληη ζηε ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΗΓΔΑ. Παξνπζηάδνπλ ηελ πςειφηεξε 

επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πγείαο θαη πνηφηεηαο, έληνλα δηεξεπλεηηθή 

αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηε ρακειφηεξε επαηζζεζία ζηελ ηηκή. Ζ 

ζπλνιηθή γλψκε ηνπο γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα (ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή, ηελ 

απνπζία θαηάινηπσλ θαη πξφζζεησλ, ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία, ηελ αμία θαη ηελ 

θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηελ παηδηθή δηαηξνθή) είλαη ε ζεηηθφηεξε φισλ ησλ 

ηκεκάησλ ηεο αγνξάο. Δίλαη νη πιένλ αλακεκηγκέλνη ζηελ αγνξαζηηθή 

δηαδηθαζία βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Δίλαη πςειφηεξνπ κνξθσηηθνχ θαη 

εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ απφ ηνπο κε αγνξαζηέο. Σέινο, εκθαλίδνπλ ρακειή 

ζπρλφηεηα αγνξάο ηξνθίκσλ θαη εβδνκαδηαίαο ρξήζεο ηειεφξαζεο. 

 

 Οη επαίζζεηνη ζηελ ηηκή: Πξφθεηηαη γηα λεαξέο έγγακεο γπλαίθεο (ρακεινχ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ), επαηζζεηνπνηεκέλεο ζε ζέκαηα πγείαο θαη πνηφηεηαο 

αιιά ζπγρξφλσο επαίζζεηεο ζην ζέκα ηεο ηηκήο. Ζ ζπλνιηθά ζεηηθή ηνπο 

γλψκε γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα βξίζθεηαη ζηνλ κέζν φξν, καδί κε ηελ 

επηινγή ηεο πγηεηλήο θαη πεξηβαιινληηθήο θηιηθφηεηαο σο ιφγνπο αγνξάο 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Δίλαη πςειφηεξνπ κνξθσηηθνχ θαη εηζνδεκαηηθνχ 

επηπέδνπ ζε ζρέζε κε ηνπο κε αγνξαζηέο. Σν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ θαη 

ησλ έγγακσλ είλαη ην κεγαιχηεξν ζπγθξηηηθά φισλ ησλ ηκεκάησλ. 

Παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα αγνξάο ηξνθίκσλ θαη πνιχ πςειή 

εβδνκαδηαία ρξήζε ηεο ηειεφξαζεο.   

 

Σκεκαηνπνίεζε Δλδηάκεζσλ Πειαηώλ: 

 

 Δηαηξείεο ιηαληθήο πώιεζεο – super market: ζεσξνχληαη φια εθείλα 

ηα θαηαζηήκαηα (θξενπσιεία) απφ ηα νπνία γίλεηαη ε αγνξά ηνπ 

πξντφληνο απφ ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Ζ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ζηα 

θαηαζηήκαηα απηά κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηνπ παξαγσγνχ. 

  

  Άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ παξαγσγήο βηνινγηθνύ θξέαηνο: 

πρλά παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ 

λα αγνξάδνπλ πξντφληα απφ κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο. Απηφ ζπκβαίλεη 
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πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο ζε δήηεζε ή λα κεηαπνηήζνπλ 

ην πξντφλ ή λα ην εμάγνπλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί ε δηθή ηνπο 

παξαγσγή. 

 

3.1.3 Αληαγσληζηέο 

 
Οη θπξηφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή βηνινγηθνχ 

θξέαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο Αηησιναθαξλαλίαο είλαη ζηνλ αξηζκφ εμήληα ηέζζεξηο (64) θαη 

πξφθεηηαη γηα νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Ολνκαζηηθά, νη 

αληαγσληζηέο ηεο επηρείξεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αηησιναθαξλαλία είλαη:  

 

1) Αιεμνπνχινπ Παλαγηψηα   

2) Αλησληάδεο Κσλζηαληίλνο   

3) Απνζηνιάθε Βάλα   

4) Απνζηνιάθεο πχξνο  

5) Απνζηνιφπνπινο Πνιχθαξπνο  

6) Γηάγεο Αληψληνο   

7) Γηαλλίθνο Υαξάιακπνο   

8) Γψγνινπ Οπξαλία  

9) Γάιαξεο πχξνο  

10) Γειαπφξηα Υαξίθιεηα   

11) Γειαπφξηαο Διεπζέξηνο   

12) Γειβηληψηεο Γεκήηξηνο  

13) Εάγθαο Υξήζηνο  

14) Εέιηνο Υξήζηνο  

15) Θενδσξφπνπινο Βαζίιεηνο  

16) Κάδνπ Μαξία  

17) Καιιηκάλεο Παλαγηψηεο   

18) Καιιηκάλεο Παξαζθεπάο  

19) Καπψηε Π. Δπηπρία   

20) Καπψηεο πχξνο   

21) Καξαθψζηα Ρσμάλε   

22) Καξθάζεο Γεκήηξηνο   

23) Καηζηάλεο Γεψξγηνο   

24) Κιαδνχραο Υξήζηνο   

25) Κνηζίθε Αηθαηεξίλε   

26) Κνηζίθεο Αζαλάζηνο   

27) Κνπηνπληάο Βαζίιεηνο   

28) Κνπηζνππηάο Γεψξγηνο   

29) Κσζηνχιαο Αξηζηνηέιεο   

30) Λχξνο Γεκήηξηνο   

31) Λχξνο Υξήζηνο   

32) Μαθξήο Γεκήηξηνο   

33) Μαινχζε Διηζάβεη   

34) Μαινχζεο Αιθηβηάδεο  

35) Μαινχζεο Γεκήηξηνο   

36) Μαινχζεο Ζιίαο   

37) Μαλδπιάο Βιάζηνο  

38) Μάξθνπ Κσλζηαληίλα   

39) Μέληεο σηήξηνο   

40) Μπάθαο Βαζίιεηνο   

41) Μπεξίθνπ Βαΐα   

42) Ννχιαο Βαζίιεηνο   

43) Ννχιαο Κσλζηαληίλνο   

44) Ννχιαο Υξήζηνο   

45) Οηθνλφκνπ Αλδξέαο   

46) Παγθαιίδεο Θεφδσξνο   
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47) Παπαδεκεηξίνπ Γήκεηξα   

48) Παπαιεμίνπ Αζελά   

49) Παππάο Θσκάο   

50) Πξνδξνκίηε Ακαιία   

51) Πξνδξνκίηεο Γεψξγηνο   

52) νχγηαο Δπζχκηνο   

53) νχγηαο Λάκπξνο  

54) Σφιεο Θεφδσξνο   

55) Σζάξθνο Βαζίιεηνο   

56) Σζέιινο ηαχξνο   

57) Σζηάθαινο Βαζίιεηνο   

58) Σζίαθαινο Λάδαξνο   

59) Τθαληήο Γεκήηξηνο   

60) Φξάγθνο Γεψξγηνο  

61) Υαξδαινχπα Μαξία   

62) Υαξδαινχπαο Ησάλλεο   

63) Υξχζαλζνο Νηθφιανο   

64) Φσκάο Αλαζηάζηνο   

 

 

(αλάιπζε ησλ αληαγσληζηψλ ζα γίλεη ζηελ παξάγξαθν 3.5.1) 

 

3.1.4 Πξνκεζεπηέο / πλεξγάηεο 

 

 Πξνκεζεπηέο 

 

Ζ  πξψηε χιε πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα ηξέθνληαη δψα φπσο κνζράξη, 

θαηζίθη, πξφβαην (πνπ είλαη ηα δψα πνπ ζα εθηξέθεη θαη ε επηρείξεζε πνπ καο 

ελδηαθέξεη) είλαη ζηηάξη, θξηζάξη, θαιακπφθη, ηξηθχιιη. ηνλ βηνινγηθφ ηξφπν εθηξνθήο 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ηα δψα λα ηξέθνληαη κε δσνηξνθέο βηνινγηθήο 

παξαγσγήο. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ηελ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο 

ηεο επηρείξεζεο ζα πξνκεζεπηνχκε εθηφο απφ ηελ πξψηε χιε (ζπφξνπο) θαη ηελ ηξνθή 

ησλ δψσλ. Ζ επηρείξεζε πνπ κειεηάκε έρεη ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο θαη ησλ 

ηεζζάξσλ εηδψλ δηαηξνθήο γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη δελ ζα ρξεηαζηεί επηπιένλ 

πξνκεζεπηέο φζνλ αθνξά ηελ ηξνθή ησλ δψσλ. Βέβαηα, ζε πεξίπησζε πνπ κεγαιψζεη 

ε αλάγθε γηα θαηαλάισζε ηξνθήο είηε ιφγσ αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ δψσλ είηε επεηδή 

ε παξαγσγή ηεο επηρείξεζεο δελ ζα επαξθεί (π.ρ. θαθή ζνδεηά), ζα ππάξρεη έλαο 

πξνκεζεπηήο ζηελ πεξηνρή ηεο Αηησιναθαξλαλίαο, κε ηνλ νπνίν ζα ζπλεξγάδεηαη ε 

επηρείξεζε, πνπ ζα παξάγεη πηζηνπνηεκέλα βηνινγηθά θαιιηεξγεκέλα πξντφληα, 

θαηάιιεια γηα ηελ ηξνθή ησλ δψσλ, θαη πνπ ζα είλαη εγθεθξηκέλνο απφ ηε ΓΖΧ 

(Οξγαληζκφο Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ). 
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 πλεξγάηεο  

 

πλεξγάηεο ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη ν θηελίαηξνο ησλ δψσλ ν νπνίνο ζα είλαη 

θαηαξηηζκέλνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεχγνληαη ηα ιάζε θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε βηνινγηθή εθηξνθή ησλ δψσλ. Δπηπιένλ, 

ζπλεξγάηεο ζα είλαη ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ν 

νπνίνο ζα ειέγρεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη 

ην αλ απηέο πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Σέινο, ζα 

ππάξρνπλ εηδηθνί ζπλεξγάηεο, νη νπνίνη ζα θαιχπηνπλ ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηεο. 

 

3.1.5 Γηαλνκή 

 

 Οη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο βηνινγηθνχ θξέαηνο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

θιάδν παξνπζηάδνπλ νκνηνγέλεηα φζνλ αθνξά ην κέγεζφο ηνπο θαζψο θαη ηελ νξγάλσζε 

ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ηνπο. Σα εμεηαδφκελα πξντφληα δηαηίζεληαη ζηνπο 

ηειηθνχο θαηαλαισηέο κέζσ ησλ θξενπσιείσλ, ησλ super markets θαζψο θαη κέζσ ησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ θαηαζηεκάησλ δηάζεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Σα εμεηδηθεπκέλα απηά 

θαηαζηήκαηα, ζηαδηαθά ηδξχνληαη εθηφο απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη ζε κηθξφηεξεο 

πφιεηο θαη βνεζνχλ ζην λα βειηησζεί ε άκεζε επαθή ηνπ θαηαλαισηή κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα πξντφληα. Μάιηζηα νη αιπζίδεο απηέο κε ηε δηαθήκηζε πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, πξνσζνχλ ζπλνιηθά ηελ εηθφλα ηνπ θιάδνπ.  

 

 Ζ ππφ κειέηε επηρείξεζε ζα ζπλεξγάδεηαη κε θξενπσιεία θαη super markets πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Γπηηθή Διιάδα θαη ζα δηαλέκεη ηα πξντφληα ηεο είηε απφ 

θαηάζηεκα ζε θαηάζηεκα κέζσ ησλ εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ ηεο είηε κέζσ παξάδνζήο ηνπο 

ζηηο θεληξηθέο απνζήθεο ησλ super markets ησλ πεξηνρψλ φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. 

Δπηπιένλ, ζηα ζρέδηα ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο είλαη ε δεκηνπξγία ¨βηνινγηθνχ¨ 

θξενπσιείνπ απφ ην νπνίν ζα πξνκεζεχνληαη νη ηειηθνί θαηαλαισηέο ην θξέαο. Με 

απηνχο ηνπο ηξφπνπο ππάξρεη επξεία γεσγξαθηθή θάιπςε ηεο αγνξάο αιιά θαη ηνπ 

θαηαλαισηή. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε επηρείξεζε ζα δηαλέκεη ηα 

πξντφληα ηεο εθηφο απφ θξενπψιεο θαη super markets θαη ζε εηαηξείεο καδηθήο εζηίαζεο 

ηεο επξχηεξεο  πεξηνρήο φπσο μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα.   
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3.2 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Κιάδνπ 

Ο θιάδνο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ αλαπηχζζεηαη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Οη επηζηήκνλεο θάλνπλ ιφγν γηα ηελ ηδαληθή απάληεζε ζηηο ζπλερείο δηαηξνθηθέο 

θξίζεηο. Ζ γεληθή εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη είλαη απηή ελφο ζρεηηθά κηθξνχ θιάδνπ, φζνλ 

αθνξά ηνλ αξηζκφ θαη ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ, 

κε ρακειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο θαη κεγάιε δηαζπνξά κεξηδίσλ. Οη επηρεηξεκαηίεο ζηγά-

ζηγά επελδχνπλ κεγάια πνζά ζε έλαλ ηνκέα κε δπλακηθέο πξννπηηθέο. Όινη ζπκθσλνχλ 

φηη ηα πξντφληα ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο κπνξνχλ λα θαζηεξσζνχλ θαη ζηελ Διιάδα 

θαη φηη ζην κέιινλ ε παξαγσγή ηνπο ζα είλαη απφ ηηο πιένλ επηθεξδείο δξαζηεξηφηεηεο.  

 πγθεθξηκέλα, ν θιάδνο απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο (παξαγσγηθέο, 

κεηαπνηεηηθέο θαη εηζαγσγηθέο) κηθξνχ κεγέζνπο θαη νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα. Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο έρνπλ λνκηθή κνξθή πξνζσπηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ή εηεξφξξπζκσλ / νκφξξπζκσλ εηαηξεηψλ, ν δε εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 

θάζε κηαο δηακνξθψλεηαη ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα. 

 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξηνρή ηεο Αηησιναθαξλαλίαο, ζηελ νπνία ζα 

δξαζηεξηνπνηεζεί ε επηρείξεζε πνπ καο ελδηαθέξεη, ην 90% ησλ απαζρνινχκελσλ κε ηε 

βηνινγηθή θηελνηξνθία είλαη άληξεο. Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία ησλ θηελνηξφθσλ, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 31 σο 45 (47%), ελψ ζεκαληηθφ 

είλαη θαη ην πνζνζηφ ζηηο ειηθίεο απφ 45 σο 60 (23 %). Αμηνζεκείσην είλαη ην πνζνζηφ 

λέσλ αλζξψπσλ (<30 ρξφλσλ) πνπ αζρνινχληαη κε ηελ βηνινγηθή θηελνηξνθία (17 %) 

ζε ζρέζε κε ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή ησλ θηελνηξφθσλ ζε επίπεδν ρψξαο. Μειεηψληαο 

ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ «βην-θηελνηξφθσλ», ην 70% είλαη απφθνηηνη δεκνηηθνχ, ελψ 

ην πνζνζηφ πνπ έρεη ιάβεη αλψηεξε κφξθσζε (2%) παξακέλεη ειάρηζην. Οη θηελνηξφθνη 

εθηξέθνπλ βηνινγηθά θαηά 43% κφλν αηγνπξφβαηα, θαηά 12% κφλν βννεηδή, ελψ κηθηή 

βηνινγηθή εθηξνθή έρεη ην 25% . Πεξίπνπ 20% ησλ παξαγσγψλ εθηξέθνπλ θαη βηνινγηθά 

θαη ζπκβαηηθά πνίκληα. Σν γεγνλφο απηφ πηζαλψο λα νθείιεηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 

1804/99 πεξί βηνινγηθήο εθηξνθήο πνπ νπζηαζηηθά ππνρξεψλεη ηνπο θηελνηξφθνπο λα 

εθηξέθνπλ βηνινγηθά ηφζα δψα φζα ζχκθσλα κε ην λφκν ηνπο επηηξέπνληαη αλάινγα κε 

ηα ππάξρνληα ζηξέκκαηα πνπ έρνπλ ή ελνηθηάδνπλ.  

 

 Παξάιιεια κε ηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο, ζηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη 

ιίγεο κεγάινπ κεγέζνπο εηαηξείεο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο αζρνινχληαη θπξίσο 
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κε ζπκβαηηθά πξντφληα. ηα ηειεπηαία άιισζηε νθείινπλ ηνπο πςεινχο θχθινπο 

εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ην πνζνζηφ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη 

εμαγσγέο επί ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ κεηψλεηαη πξνο φθεινο ηεο εγρψξηαο αγνξάο.  

Δηδηθφηεξα, ζηνλ ηνκέα ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο, έλαλ ηνκέα πνπ ξπζκίδεη κε 

ηδηαίηεξε θξνληίδα ηελ παξαγσγή θξέαηνο, ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε δίθηπα δηαλνκήο θαη 

πηζηνπνηεκέλα ζθαγεία θαη ζπζθεπαζηήξηα, κε απνηέιεζκα νη θηελνηξφθνη λα κελ έρνπλ 

πνχ λα δηνρεηεχζνπλ ηα πξντφληα ηνπο, λα ηα πσινχλ σο ζπκβαηηθά ή λα 

απνζαξξχλνληαη λα αζρνιεζνχλ κε ηε βηνινγηθή θηελνηξνθία. Μεγάιν είλαη θαη ην 

πξφβιεκα ηεο δηάζεζεο ηνπ βηνινγηθνχ θξέαηνο. Αλ θαη ππάξρνπλ παξαγσγνί 

βηνινγηθψλ αξληψλ, θαηζηθηψλ, θνηφπνπισλ, ρνηξηλψλ θαη κνζραξηψλ, ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ε δηαθίλεζε γίλεηαη ρέξη κε ρέξη. Απφ ηνπο 701 παξαγσγνχο ρνηξηλψλ πνπ είλαη 

εληαγκέλνη ζην πξφγξακκα, κφλν έλαο πνχιεζε 74 ηφλνπο θξέαο γηα ηελ παξαγσγή 

αιιαληηθψλ, ελψ ζπλνιηθά φινη νη ππφινηπνη δηέζεζαλ 6 ηφλνπο θξέαο (πεγή: άξζξν 

Καζεκεξηλήο 14/1/2007). 

Γηα λα θαηαθέξεη έλαο παξαγσγφο λα βξεη δηέμνδν ζηελ αγνξά φηαλ παξάγεη 

βηνινγηθά πξντφληα πξέπεη λα μεπεξάζεη πνιινχο ζθνπέινπο. Όηαλ κάιηζηα παξάγεη 

βηνινγηθφ θξέαο, ην λα ην πνπιήζεη θαη σο βηνινγηθφ κνηάδεη ζρεδφλ αδχλαην. Σα 

καγαδηά πνπ πσινχλ βηνινγηθά πξντφληα δελ κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ θαη θξέαο, θαζψο 

δελ έρνπλ άδεηα θξενπσιείνπ. Δπηπιένλ, νη πνζφηεηεο είλαη πνιχ κηθξέο γηα λα θηάζνπλ 

ζηα κεγάια θαηαζηήκαηα θαη νη ειάρηζηεο πνζφηεηεο πνπ θηάλνπλ ζηελ αγνξά 

θπξηνιεθηηθά εμαθαλίδνληαη. Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ γίλνληαη θάπνηεο πξνζπάζεηεο γηα ηε 

δεκηνπξγία ησλ πξψησλ ¨βηνινγηθψλ¨ θξενπσιείσλ. 

Διιείςεηο επίζεο, παξαηεξνχληαη ζηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηα βηνινγηθά 

πξντφληα, ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηνπο, ηε ζπλερή θαη απνηειεζκαηηθή πηζηνπνίεζή ηνπο, 

παξάκεηξνη φιεο ρξήζηκεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο αγνξάο, πξνθεηκέλνπ ηα πξντφληα λα 

γίλνπλ απνδεθηά θαη λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ.  

Ζ έιιεηςε νκαιήο ξνήο εθνδηαζκνχ θαζψο θαη ε πςειή ηηκή δηάζεζεο δελ έρνπλ 

επηηξέςεη κέρξη ζήκεξα ην βηνινγηθφ θξέαο λα θηάζεη ζηα θαηαζηήκαηα ησλ αιπζίδσλ 

super market. 
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ε αληίζεζε κε φια ηα αλσηέξσ  πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ αλαθεξζεί φζνλ αθνξά 

ζηε δηαλνκή θαη παξαγσγή ηνπ βηνινγηθνχ θξέαηνο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ ζε έλαλ πην πγηεηλφ ηξφπν 

δηαηξνθήο ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο απμάλεη ηελ αλάγθε ησλ θαηαλαισηψλ γηα 

θαηαλάισζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπο. 

Οη πξννπηηθέο ππάξρνπλ: ην θιίκα, νη αγξνηηθέο εθηάζεηο θαη ηα εδάθε ζηελ Διιάδα 

επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο, ηεο ζεκαληηθφηεξεο ελαιιαθηηθήο 

ιχζεο πνπ ήξζε ζην πξνζθήλην κεηά ην ζθάλδαιν ησλ «ηξειψλ αγειάδσλ». 

Λείπεη φκσο ε νξγαλσκέλε πνιηηηθή θαη ηα θίλεηξα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

κεηαηξέςνπλ ζε επηρεηξήζεηο ηηο αξθεηέο κηθξέο, κεκνλσκέλεο θαη δηάζπαξηεο ζε ρσξηά 

ηεο Διιάδαο βηνινγηθέο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο. ηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ήδε εδψ 

θαη ρξφληα θπθινθνξνχλ βηνινγηθά θηελνηξνθηθά πξντφληα. Γηα παξάδεηγκα ζηε Γαλία ην 

νξγαληθφ γάια θαηαιακβάλεη ην 20% ηεο αγνξάο γάιαθηνο, ελψ ζηε Γεξκαλία θαη ζηελ 

Απζηξία ην πνζνζηφ απηφ μεπεξλά ην 5%.  

Απηή ηε ζηηγκή ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα καο κηθξέο κνλάδεο βηνινγηθήο 

παξαγσγήο απγψλ (ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ Αζήλα), γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ (ζηε 

Θξάθε, ηελ Κέξθπξα θαη αιινχ), αιιά θαη βηνινγηθήο εθηξνθήο αηγνπξνβάησλ, ρνίξσλ 

θαη πνπιεξηθψλ. 

Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ηεο αλάπηπμεο ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο ζηελ 

Διιάδα είλαη ζήκεξα ε έιιεηςε εγρσξίσο παξαγφκελσλ βηνινγηθψλ δσνηξνθψλ, κε 

απνηέιεζκα νη κνλάδεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο λα αλαγθάδνληαη λα ηηο εηζάγνπλ απφ 

ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ απμάλνληαο θαηά πνιχ ην θφζηνο.  

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί  παξνπζηάδεηαη ην κεξίδην ζπκκεηνρήο (%) θάζε 

είδνπο δψνπ βηνινγηθήο εθηξνθήο ζην ζχλνιν ησλ βηνινγηθά εθηξεθφκελσλ δψσλ γηα ην 

έηνο 2004. 
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(Πεγή: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο) 
 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.1 
ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ 2004 

 
 

Σν κεγαιχηεξν κεξίδην ζηε βηνινγηθή εθηξνθή θαηέρνπλ νη αίγεο κε πνζνζηφ 49%  

θαη αθνινπζνχλ ηα πξφβαηα κε 30% θαη ηα πνπιεξηθά κε 16%. 

 

Ο αξηζκφο ησλ δψσλ πνπ εθηξέθνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο παξαγσγήο 

ηνπ Καλνληζκνχ 2092/91 απμάλεηαη ζπλερψο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Βέβαηα είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη αθφκα θαη ζήκεξα κφλν ην 10% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ απνξξνθάηαη απφ ηελ εγρψξηα αγνξά, ελψ ην ππφινηπν 90% 

εμάγεηαη ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο, φπνπ νη θαηαλαισηέο είλαη πην 

ελεκεξσκέλνη γηα ηα πξντφληα απηά θαη ηα αλαδεηνχλ ζηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ. 

 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ δψσλ 

βηνινγηθήο εθηξνθήο, γηα θάζε είδνο δψνπ γηα ηα 3 ηειεπηαία ρξφληα (2002-2004). 
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(Πεγή: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο) 
 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.2 
ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜΟΤ ΣΧΝ ΕΧΧΝ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΣΡΟΦΖ 

 
 

 
 Όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 3.2 ν αξηζκφο ησλ βηνινγηθά εθηξεθφκελσλ 

αηγψλ θαη πξνβάησλ παξνπζηάδεη απμεηηθή ηάζε ηα ηειεπηαία ρξφληα (2002-2003-2004). 

 

3.3 Αλάιπζε ηεο Δγρώξηαο Αγνξάο Βηνινγηθνύ Κξέαηνο θαη     
Πξνζδηνξηζκόο Μειινληηθήο  Εήηεζεο 
 

 Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ θιάδνπ ηνπ βηνινγηθνχ θξέαηνο ε πξνζέγγηζε ηνπ 

κεγέζνπο ηεο αγνξάο ζα δηεμαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο 

ρξεζηκνπνηψληαο σο ζεκείν αλαθνξάο θιάδνπο βηνινγηθψλ πξντφλησλ πνπ ηζηνξηθά 

έρνπλ πξνρσξήζεη ζε πην πξνσζεκέλν ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο. πγθεθξηκέλα, ζα 
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ρξεζηκνπνηήζνπκε σο ζεκείν αλαθνξάο ηελ Διιεληθή αγνξά βηνινγηθψλ εζπεξηδνεηδψλ 

θαη θξνχησλ ε νπνία δηαλχνληαο ηε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ θχθινπ δσήο ηεο κπνξεί λα 

καο παξέρεη ζηνηρεία, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, γηα ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο ησλ Διιήλσλ 

ζηελ εηζαγσγή ππνθαηεγνξηψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ.  

 

 Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζή καο απφ ηε γεληθή ζεψξεζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ 

σο εληαίαο αγνξάο ε πξψηε ζηήιε ηνπ πίλαθα 3.3 εκθαλίδεη ην ρξεκαηηθφ κέγεζνο 

(ζπλνιηθή αμία ζε επξψ) ηεο αγνξάο βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα. Αξρήο 

γελνκέλεο απφ ην 1999, απφ ην έηνο δειαδή πνπ ε ICAP κάο παξέρεη ηα πξψηα 

ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ην κέγεζνο ηεο ειιεληθήο αγνξάο βηνινγηθψλ πξντφλησλ αλήιζε 

ζηα €7.600.000, δηακνξθσκέλν ζηα €87.800.000 γηα ην έηνο 2006. Οπζηαζηηθά, 

πξφθεηηαη γηα κηα κέζε εηήζηα  αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 45% ε νπνία αθφκα θαη 

απνπιεζσξηδφκελε απνηειεί πνιχ πςειφ ξπζκφ, δεισηηθφ ηεο ηαρχηαηεο αλάπηπμεο 

ηνπ θιάδνπ. Υξεζηκνπνηψληαο ινηπφλ ηε ζηαηηζηηθή κέζνδν εθηίκεζεο ηνπ κειινληηθνχ   

κεγέζνπο ελφο θιάδνπ βάζεη ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ, δηελεξγνχκε πξφβιεςε γηα ηα 

επφκελα 7 έηε, ε νπνία ιακβάλνληαο ππφςε ηε κεηάβαζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ 

απφ ηε θάζε ηεο αλάπηπμεο ζηελ ψξηκε θάζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, καο νδεγεί ζηε 

δηακφξθσζε κηαο αγνξάο βηνινγηθψλ πξντφλησλ ην έηνο 2013, ην ρξεκαηηθφ αληίθξηζκα 

ηεο νπνίαο ζα αλέξρεηαη ζε €743.260.826.  

 

 Έρνληαο αλαιχζεη ηε ζπλνιηθή πνξεία ηνπ θιάδνπ ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη 

έρνληαο θαηαιήμεη νπζηαζηηθά ζην ζπκπέξαζκα φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ θιάδν κε 

επνίσλεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο, κεηαβαίλνπκε ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο αλάιπζήο καο, 

ην νπνίν αθνξά ζηελ αλάιπζε κηαο ζπγγελνχο ππνθαηεγνξίαο βηνινγηθψλ πξντφλησλ, 

πνπ ζα απνηειέζεη ην ζεκείν αλαθνξάο  γηα ηε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα ηελ ειιεληθή 

αγνξά βηνινγηθψλ θξεάησλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα ηεο «Φπζηνινγηθήο» ηα 

νπνία παξνπζηάδνληαη ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα 3.3 (αμία ζε επξψ ειιεληθήο αγνξάο 

βηνινγηθψλ εζπεξηδνεηδψλ θαη θξνχησλ), ππνινγίδνπκε ηνλ εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο 

ελ ιφγσ αγνξάο, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ζα απνηειέζεη ηε 

βάζε γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ εηήζηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηεο ειιεληθήο αγνξάο 

βηνινγηθνχ θξέαηνο, φπσο ζα παξνπζηαζζεί αθνινχζσο.  

 

 Βάζεη ησλ ειαρίζησλ ζηνηρείσλ ηεο ICAP πνπ αθνξνχλ ζην βηνινγηθφ θξέαο, ην 

έηνο 2003, ε ζπλνιηθή αμία ηεο εγρψξηαο αγνξάο αλήιζε ζηα €5.400.000, 
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δηακνξθνχκελε ζηα €20.552.939, θαηά ην έηνο 2006. Χζηφζν, ζην ζεκείν απηφ είλαη 

αδχλαηε ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 4 απηψλ εηψλ γηα ηε δηελέξγεηα πξφβιεςεο κεγέζνπο 

αγνξάο γηα ηα επφκελα ρξφληα, θαζψο ηα 4 έηε δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή βάζε γηα ηε δηελέξγεηα νηαζδήπνηε πξφβιεςεο. Οπζηαζηηθά, εληνπίδεηαη ν 

ξφινο ηεο αλαινγηθφηεηαο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ δηαθφξσλ ππνθαηεγνξηψλ βηνινγηθνχ 

θξέαηνο, θαζψο πηνζεηνχκε ηελ άπνςε φηη ιίγν έσο πνιχ ε ειιεληθή αγνξά βηνινγηθνχ 

θξέαηνο ζα αθνινπζήζεη ηνλ θχθιν δσήο θαη ζπλεπψο, ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο 

ειιεληθήο αγνξάο βηνινγηθψλ εζπεξηδνεηδψλ θαη θξνχησλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, δελ 

ρξεζηκνπνηνχκε άθξηηα ηνπο ίδηνπο ζπληειεζηέο κεηαβνιήο απφ ηε ζηηγκή πνπ, κε βάζε 

ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ζα πξέπεη λα ηνπο πξνζαξκφζνπκε ηφζν ζηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο θξέαηνο, φζν θαη ηεο παξνχζεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο αγνξάο βηνινγηθνχ θξέαηνο πξνθχπηεη βάζεη ησλ 

ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ βηνινγηθψλ 

εζπεξηδνεηδψλ θαη θξνχησλ πνιιαπιαζηαδφκελσλ κε ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο 75% 

γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: πξψηνλ, ζε ζρέζε κε ην 1996 δηαλχνπκε κηα πεξίνδν 

θαζνκνινγνχκελεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη δεχηεξνλ, ε ηδηαίηεξε θχζε ηνπ θξέαηνο, πνπ 

ζην θαιάζη ησλ αλζξψπσλ πνπ επηιέγνπλ βηνινγηθά πξντφληα ζπκκεηέρεη θαη’ αλαινγία 

ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηα άιια ηξφθηκα. πλεπψο, ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο αγνξάο 

βηνινγηθνχ θξέαηνο φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ ζηήιε 7 ηνπ πίλαθα 3.3 πξνθχπηεη απφ 

ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζηήιεο 4 ηνπ ηδίνπ πίλαθα επί ηνλ ζπληειεζηή 

πξνζαξκνγήο 75%. πγθεθξηκέλα, εάλ πνιιαπιαζηάζνπκε ην 88,03% (ξπζκφο 

κεηαβνιήο βηνινγηθψλ εζπεξηδνεηδψλ θαη θξνχησλ γηα ην 1997) επί 75% (ζπληειεζηήο 

πξνζαξκνγήο), πξνθχπηεη ην 66,03% (ξπζκφο κεηαβνιήο βηνινγηθνχ θξέαηνο γηα ην 

2004). Αθνινχζσο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο εηήζηνπο ξπζκνχο κεηαβνιήο ηεο αγνξάο 

βηνινγηθνχ θξέαηνο (ζηήιε 7 ηνπ πίλαθα 3.3) πξνθχπηνπλ νη εθηηκήζεηο ηνπ ζπλνιηθνχ 

κεγέζνπο ηεο ειιεληθήο αγνξάο βηνινγηθνχ θξέαηνο (αμία ζε επξψ) γηα ηα έηε 2007 έσο 

θαη 2013. πγθεθξηκέλα, ην 2013 ην κέγεζνο ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο βηνινγηθνχ θξέαηνο 

ζα αλέξρεηαη ζε €196.998.150, φπσο θαίλεηαη ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε ηνπ πίλαθα 3.3 

(ζηήιε 5).  

 

Αληηζηνίρσο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα μεθάζαξε εηθφλα ηεο ηάμεο κεγέζνπο 

ηεο αγνξάο πξνζπαζνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε, φπσο θαίλεηαη ζηε ζηήιε 6, ην κέγεζνο 

ηεο αγνξάο ζε θηιά. Ζ αλαγσγή ζε θηιά έγηλε κε βάζε ηελ παξνχζα κέζε αγνξαία ηηκή 

ηνπ ειιεληθνχ βηνινγηθνχ θξέαηνο ε νπνία αλέξρεηαη ζε €15 αλά θηιφ. Με βάζε ινηπφλ 
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ηνλ αλσηέξσ ππνινγηζκφ ην 2006 ην κέγεζνο ηεο ειιεληθήο αγνξάο βηνινγηθνχ θξέαηνο 

αλήιζε ζε 1.370.196 θηιά κε πξννπηηθή δηακφξθσζεο ζηα 13.000.000 θηιά θαηά ην έηνο 

2013.  

 

Απφ ηε ζηηγκή, σζηφζν πνπ ε επηρείξεζε πνπ εμεηάδνπκε ζα δξαζηεξηνπνηεζεί 

απνθιεηζηηθά ζηα ππνπξντφληα ηνπ βηνινγηθνχ θξέαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

κνζραξίζην θαη αηγνπξφβεην θξέαο νθείινπκε λα ππνινγίζνπκε ην κέγεζνο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ βηνινγηθψλ αγνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηφ ρξεζηκνπνηήζακε ηα 

ηζηνξηθά ζηνηρεία φπσο παξέρνληαη απφ ηελ θιαδηθή κειέηε ηεο ICAP γηα ηα έηε 2003 

έσο 2006 θαη εκθαλίδνληαη ζηε ζηήιε 8 ηνπ πίλαθα 3.3.      

ΠΗΝΑΚΑ 3.2  

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΡΔΑΣΟ 

Γηα ηα ππφινηπα έηε, έρνπκε δηελεξγήζεη 

πξφβιεςε βάζε ησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ 

πξνζαξκνζκέλε σζηφζν ζε 2 ζεκαληηθά 

πνηνηηθά δεδνκέλα. πγθεθξηκέλα, νη ππφινηπεο 

2 κεγάιεο ππνθαηεγνξίεο ηνπ βηνινγηθνχ 

θξέαηνο (ρνηξηλφ, πνπιεξηθά) ζα απμήζνπλ 

αλαινγηθά ην πνζνζηφ ηνπο επί ησλ ζπλνιηθψλ 

πσιήζεσλ βηνινγηθνχ θξέαηνο, αθελφο ιφγσ 

ηεο πην πξνζηηήο ηηκήο ηνπ ρνηξηλνχ θαη 

αθεηέξνπ ιφγσ ηεο θζίλνπζαο επίδξαζεο ηεο 

λφζνπ ησλ πνπιεξηθψλ ζηελ θαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Γηαζέηνληαο ινηπφλ ην πνζνζηφ 

ησλ ππφ εμέηαζε ππνθαηεγνξηψλ βηνινγηθνχ 

θξέαηνο ππνινγίδνπκε ην κέγεζνο ηεο ειιεληθήο 

αγνξάο βηνινγηθνχ κνζραξίζηνπ θαη 

αηγνπξφβεηνπ θξέαηνο φπσο παξνπζηάδεηαη 

ζηελ 9ε ζηήιε ηνπ πίλαθα 3.3. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί, φηη ε αλαγσγή ηεο αγνξάο βηνινγηθνχ κνζραξίζηνπ θαη αηγνπξφβεηνπ θξέαηνο 

απφ φξνπο αμίαο ζε φξνπο πνζφηεηαο έγηλε δηαηξψληαο ηε ζηήιε 9 κε ηε κέζε αγνξαία 

ηηκή ηνπ βηνινγηθνχ κνζραξίζηνπ θαη αηγνπξφβεηνπ θξέαηνο, ε νπνία αλέξρεηαη ζηα €20 

Έηνο 

πλνιηθή 
θαηαλάισζε 
ζπκβαηηθνύ 

θξέαηνο ζηελ 
Διιάδα 
(θηιά) 

Γηείζδπζε  
βηνινγηθνύ 

θξέαηνο 
σο % επί 

ηνπ 
ζπκβαηηθνύ 

     
     

     
1999 844.236.473   

2000 857.963.896   
2001 871.914.528   

2002 886.092.000   
2003 900.500.000 0,04% 

2004 914.908.000 0,07% 
2005 929.546.528 0,10% 

2006 944.419.272 0,15% 
2007 959.881.004 0,19% 

2008 975.328.280 0,25% 
2009 991.012.497 0,34% 

2010 1.006.948.931 0,43% 
2011 1.023.160.970 0,52% 

2012 1.039.683.136 0,78% 

2013 1.056.468.178 1,24% 
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αλά θηιφ, ζεκαληηθά απμεκέλε ζε ζρέζε κε ηε κέζε ηηκή φισλ ησλ ηχπσλ βηνινγηθνχ 

θξέαηνο (€15) θαζψο ην ρνηξηλφ θαη ηα πνπιεξηθά δελ πεξηιακβάλνληαη πιένλ ζηελ 

αλάιπζε απηή. Οινθιεξψλνληαο ηελ αλάιπζή καο, πξνθχπηεη φηη ε ειιεληθή αγνξά 

βηνινγηθνχ κνζραξίζηνπ θαη αηγνπξφβεηνπ θξέαηνο πνπ ην 2003 αλήιζε ζε 257.143 θηιά, 

ζα δηακνξθσζεί ην έηνο 2013 ζηα 6.691.017 θηιά, ζεκεηψλνληαο κέζε εηήζηα αχμεζε 

ηεο ηάμεσο ηνπ 40%. 

 

 ην ζεκείν απηφ, νθείινπκε λα εμεηάζνπκε θαηά πφζνλ ηα ζηνηρεία θαη νη 

εθηηκήζεηο πνπ έρνπκε ππνινγίζεη αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έηζη φπσο έρεη 

δηακνξθσζεί ζε ψξηκεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Οπζηαζηηθά, ζα δηεξεπλήζνπκε θαηά 

πφζνλ ηα πνζνζηά δηείζδπζεο ηνπ βηνινγηθνχ θξέαηνο επί ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο 

ζπκβαηηθνχ θξέαηνο ζηελ Διιάδα ζπκβαδίδνπλ κε ηα επξσπατθά δεδνκέλα. Όπσο 

θαίλεηαη ινηπφλ, ζηηο δχν ηειεπηαίεο ζηήιεο ηνπ πίλαθα 3.3, ην έηνο 2013 ην βηνινγηθφ 

θξέαο ζα θαηέρεη ην 1,24% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο ζπκβαηηθνχ θξέαηνο, ζηνηρείν πνπ 

αληαπνθξίλεηαη απφιπηα ζηα δεδνκέλα πην ψξηκσλ θξαηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά.   
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ΠΗΝΑΚΑ 3.3 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΓΔΘΟΤ ΑΓΟΡΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΡΔΑΣΟ 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.3 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΜΟΥΑΡΗΗΟΤ ΚΑΗ ΑΗΓΟΠΡΟΒΔΗΟΤ ΚΡΔΑΣΟ 

 

 

3.3.1 Πξνζδηνξηζηηθνί Παξάγνληεο Εήηεζεο 

 

 Ζ δήηεζε γηα βηνινγηθά πξντφληα ζρεηίδεηαη άκεζα µε ηηο αλεζπρίεο ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ηελ πγεία ηνπο, ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίµσλ, ζηνηρείν 

ην νπνίν επεξεάδεηαη µεηαμχ άιισλ θαη απφ ηα δηάθνξα δηαηξνθηθά «ζθάλδαια» πνπ 

θαηά θαηξνχο δεκνζηνπνηνχληαη. 

 

εµαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δήηεζεο, είλαη ε ελεµέξσζε ηνπ 

θνηλνχ ζρεηηθά µε ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηαλάισζε βηνινγηθψλ 

ηξνθίµσλ, θαζψο θαη ε µεγαιχηεξε παξνπζία ηνπο ζηα δηάθνξα ζεµεία ιηαληθήο 

πψιεζεο. πγθεθξηµέλα, ε δηάζεζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ απφ θαηαζηήµαηα θαη 

εµπφξνπο πνπ πσινχλ θαη ζπµβαηηθά ηξφθηµα (super markets, µαλάβηθα, ιατθέο αγνξέο, 

¨βηνινγηθά¨ θξενπσιεία), ζπµβάιιεη ζηελ άλνδν ηεο «αλαγλσξηζηµφηεηαο» ησλ 

εμεηαδφµελσλ εηδψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Άιισζηε, έλα απφ ηα πην ζεµαληηθά 

εµπφδηα γηα ηελ πνξεία ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, είλαη ε δπζθνιία ησλ 
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θαηαλαισηψλ λα ηα εληνπίζνπλ θαη λα ηα αλαγλσξίζνπλ. Γηα µηα ζεηξά εηψλ ηα 

θαηαζηήµαηα πγηεηλήο δηαηξνθήο ή νη πσιήζεηο απεπζείαο απφ ηνπο παξαγσγνχο ήηαλ 

ηα θπξηφηεξα θαλάιηα δηάζεζεο ησλ βηνινγηθψλ ηξνθίµσλ. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ ηηµή ησλ πξντφλησλ ζε ζπλδπαζµφ µε ην δηαζέζηµν εηζφδεµα 

ησλ θαηαλαισηψλ, ζε γεληθέο γξαµµέο ε δήηεζε γηα βηνινγηθά είδε δηαηξνθήο εµθαλίδεη 

µεγαιχηεξε ειαζηηθφηεηα ζε ζρέζε µε ηελ αληίζηνηρε ησλ ζπµβαηηθψλ ηξνθίµσλ. Σα 

βηνινγηθά πξντφληα, πσινχληαη κεζνζηαζκηθά 30% αθξηβφηεξα απφ ηα ζπκβαηηθά, ελψ 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έλα βηνινγηθφ πξντφλ ππάξρεη πεξίπησζε λα πσιείηαη ζηε 

δηπιάζηα ηηκή απφ ην αληίζηνηρν ζπκβαηηθφ.  

 

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δήηεζεο ελφο πξντφληνο 

ζρεηίδνληαη µε ην ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ ζην νπνίν βξίζθεηαη. πγθεθξηµέλα, ν 

θχθινο δσήο ελφο πξντφληνο πεξηιαµβάλεη ην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζηελ αγνξά, ην 

νπνίν αθνινπζείηαη απφ ηα ζηάδηα αλάπηπμεο θαη σξίµαλζεο. ε γεληθέο γξαµµέο, ηα 

βηνινγηθά ηξφθηµα θπηηθήο παξαγσγήο δηαλχνπλ επί ηνπ παξφληνο ην ζηάδην αλάπηπμήο 

ηνπο ζηελ ειιεληθή αγνξά, ελψ ηα βηνινγηθά ηξφθηµα δσηθήο παξαγσγήο βξίζθνληαη ζην 

ζηάδην ηεο εηζαγσγήο. 

 

Πην αλαιπηηθά θάπνηνη απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

δήηεζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ είλαη νη αθφινπζνη:  

 

 Πξνάζπηζε ηεο Τγείαο. ηε βηνινγηθή γεσξγία θαη θηελνηξνθία, νη θαιιηεξγεηέο 

θαη αληηζηνίρσο νη θηελνηξφθνη επηκέλνπλ ζηνλ πγηεηλφ ηξφπν θαιιηέξγεηαο θαη 

εθηξνθήο ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, ρσξίο ηε 

ρξήζε ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ, εληνκνθηφλσλ παξαζηηνθηφλσλ θαη νξκνλψλ. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν παξάγνληαη πγηεηλά, θπζηθά πξντφληα, απαιιαγκέλα απφ ηνμηθέο 

νπζίεο πνπ παξακέλνπλ θαη ζπγθεληξψλνληαη κέζα απφ ηελ ηξνθηθή αιπζίδα 

ζηα ηξφθηκα ζπκβαηηθήο θαιιηέξγεηαο θαη εθηξνθήο πνπ θζάλνπλ ζην ηξαπέδη 

ηνπ θαηαλαισηή. 

 

 Τςειή Γηαηξνθηθή Αμία. Σα πξντφληα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, ζε ζρέζε κε ηα 

ζπκβαηηθά, πεξηέρνπλ 20-30% ιηγφηεξν λεξφ, θαη κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο 

πξσηετλψλ, βηηακηλψλ, ηρλνζηνηρείσλ, κεηαιιηθψλ αιάησλ θαη ελδχκσλ. Δπίζεο, 
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ηα βηνινγηθά πξντφληα δελ πεξηέρνπλ ζπληεξεηηθά, πξφζζεηα θαη δηάθνξεο 

ρεκηθέο νπζίεο ζηε ζχλζεζή ηνπο. Δίλαη ε θαιχηεξε πξφηαζε γηα κηα 

ηζνξξνπεκέλε θαη θπζηθή δηαηξνθή. 

 

 Καιχηεξε γεχζε. Ζ θπζηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία αλαπηχζζνληαη ηα βηνινγηθά 

πξντφληα, ηνπο επηηξέπεη λα δηαηεξνχλ αλέπαθε ηε θπζηθή ηνπο ζχζηαζε, ηα 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη ηηο βηηακίλεο ηνπο. Σνλ πινχην απηφ ησλ βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ θαλεξψλεη ε κεζηή γεχζε θαη ην απζεληηθφ ηνπο άξσκα. 

 

 σζηή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Όπσο ζα αλαθεξζεί θαη αθνινχζσο θαηαλαισηέο 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ είλαη πνιπκειείο νηθνγέλεηεο θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο 

είλαη φηη ηα πξντφληα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαη εθηξνθήο απνηεινχλ ηελ 

θαιχηεξε πξφηαζε γηα ηελ παηδηθή δηαηξνθή. Οη βηηακίλεο, ηα ηρλνζηνηρεία θαη ηα 

άιια ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρνπλ δηαηεξνχληαη αλέπαθα, κεηαβνιίδνληαη 

θαη απνξξνθψληαη θαιχηεξα απφ ηνλ νξγαληζκφ, ρηίδνληαο ηα ζεκέιηα γηα ηε 

γεξή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. 

 

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη πξαθηηθέο ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο 

βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο είλαη ηέηνηεο πνπ πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ. Με 

ζεβαζκφ ζηνπο ξπζκνχο ηεο θχζεο, νη βηνθαιιηεξγεηέο θαη βηνθηελνηξφθνη 

ζπλδπάδνπλ ηελ παξάδνζε κε ηε ζχγρξνλε γλψζε, θαιιηεξγνχλ ζε κηθξέο 

εθηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο κφλν θπζηθά ιηπάζκαηα θαη ρσξίο θπηνθάξκαθα, 

πξνζηαηεχνληαο ην έδαθνο, ηελ αηκφζθαηξα θαη ηα απνζέκαηα λεξνχ. Δπηπιένλ, 

εληζρχνπλ ηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο ελαιιάζζνληαο ηα είδε πνπ θαιιηεξγνχλ 

θαη επηηξέπνπλ ηε θπζηθή σξίκαλζε ησλ θαξπψλ ρσξίο λα εληαηηθνπνηνχλ ή λα 

επηηαρχλνπλ ηελ παξαγσγή κε ηερλεηέο κεζφδνπο. 

 

 Πηζηνπνίεζε – Δγγχεζε. Σελ απζεληηθφηεηα ησλ πξντφλησλ βηνινγηθήο 

θαιιηέξγεηαο πξναζπίδεη ε ίδηα ε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Όπσο 

απαηηoχλ νη Δπξσπατθνί θαλνληζκνί 2092/91 θαη 1804/99, ε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαη θηελνηξνθίαο ειέγρεηαη 

ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο απφ 

αξκφδηνπο εγρψξηνπο θαη μέλνπο νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο. Όια ηα πξντφληα 

βηνινγηθήο παξαγσγήο θέξνπλ πάληα ηελ έλδεημε "βηνινγηθφ πξντφλ", ην ζήκα 
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ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ηα πηζηνπνηεί θαζψο θαη ηνλ εηδηθφ αξηζκφ πηζηνπνίεζεο. 

Πξντφληα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αγνξά σο "νηθνινγηθά", "πγηεηλά", "νιηθήο 

αιέζεσο" θ.ιπ. δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηα πηζηνπνηεκέλα βηνινγηθά πξντφληα 

θαη δελ εμαζθαιίδνπλ θακηά εγγχεζε ζηνλ θαηαλαισηή. Βάδνληαο ινηπφλ νη 

θαηαλαισηέο ζην θαζεκεξηλφ ηνπο ηξαπέδη πηζηνπνηεκέλα βηνινγηθά πξντφληα, 

θάλνπλ ην πξψην βήκα γηα κηα θαιχηεξε δσή. 

 

 Πξαγκαηηθή αμία. ηε βηνινγηθή γεσξγία θαη θηελνηξνθία, θαιιηεξγεηέο θαη 

θηελνηξφθνη επηκέλνπλ ζηνλ θπζηθφ ηξφπν θαιιηέξγεηαο θαη εθηξνθήο πνπ 

ζέβεηαη ηνπο ξπζκνχο ηεο θχζεο, παξάγνληαο αγλά, θπζηθά πξντφληα ρσξίο 

ηερλεηέο παξεκβάζεηο φπσο ζπκβαίλεη ζηε ζπκβαηηθή γεσξγία θαη θηελνηξνθία. 

Ζ θπζηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ πξντφλησλ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο ηνπο 

επηηξέπεη λα δηαηεξνχλ αλέπαθε ηε θπζηθή ηνπο ζχζηαζε, ηα ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά, ηηο βηηακίλεο θαη ηα ηρλνζηνηρεία ηνπο, θαζηζηψληαο ηα αλψηεξα απφ ηα 

ζπκβαηηθά. Δπηιέγνληαο, ινηπφλ, ν θαηαλαισηήο βηνινγηθά πξντφληα, επηιέγεη 

έλαλ απζεληηθφ, θπζηθφ ηξφπν δηαηξνθήο ν νπνίνο πξναζπίδεη ηελ πγεία θαη 

ζπληειεί θαζνξηζηηθά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

 Σηκή. Όπσο θάζε πξντφλ πςειήο πνηφηεηαο πνπ κάιηζηα απαηηεί ηδηαίηεξε γλψζε 

θαη πξνζσπηθή θξνληίδα, έηζη θαη ηα βηνινγηθά πξντφληα δηαθέξνπλ ζηελ ηηκή 

απφ ηα ζπκβαηηθά. Απηφ δελ είλαη πάληα ν θαλφλαο θαη εμαξηάηαη απφ ην πξντφλ, 

ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θ.ιπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο 

φπνπ ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα βξεη θξέζθα θξνχηα θαη ιαραληθά ζε εμαηξεηηθά 

πξνζηηέο ηηκέο ζπγθξηηηθά κε απηέο ησλ ζπκβαηηθψλ πξντφλησλ ζηα 

supermarkets ή ζηηο "ιατθέο αγνξέο". 

 

Σν 1997 πξαγµαηνπνηήζεθε έξεπλα απφ ην ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. (Δζληθφ Ίδξπµα Αγξνηηθήο 

Έξεπλαο), µε ζέµα ηε δηεξεχλεζε ηνπ πξνθίι ηνπ Έιιελα θαηαλαισηή βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ. Θα πξέπεη βέβαηα λα ζεµεησζεί φηη, απφ ην 1997 µέρξη ζήµεξα, πηζαλφλ ηα 

ζπµπεξάζµαηα λα έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί, θαζψο φπσο αλαθέξζεθε, ν θιάδνο ησλ 

βηνινγηθψλ ηξνθίµσλ (εηδηθά απηψλ ηεο θπηηθήο παξαγσγήο) βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο 

αλάπηπμεο. 
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χκθσλα µε ηελ πξναλαθεξφµελε έξεπλα, ε πιεηνλφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ απνηειείηαη απφ γπλαίθεο, θαη γεληθψο, άηνµα λεαξήο ειηθίαο. Ζ 

χπαξμε παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ην δηαζέζηµν εηζφδεµα θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ 

απφθαζε γηα αγνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Ωζηφζν, ε ζεµαληηθή, ζε νξηζµέλεο 

πεξηπηψζεηο, δηαθνξά ηηµήο δελ κεηαθξάδεηαη θαη’ αλάγθε ζε αγνξά ησλ πξντφλησλ απφ 

άηνµα πςειφηεξσλ εηζνδεκαηηθψλ ηάμεσλ. Γεληθφηεξα, πηζαλφηεξνη θαηαλαισηέο 

ζεσξνχληαη νη λένη, νη µνξθσκέλνη θαη νη νηθνγέλεηεο µε κεγαιχηεξν αξηζκφ παηδηψλ. 

χµθσλα µε ηα ζπµπεξάζµαηα ηεο έξεπλαο, νη βαζηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

επηιέγνληαη ηα βηνινγηθά πξντφληα είλαη φηη πξφθεηηαη γηα:  

 

 πγηεηλά (98,4%),  

 θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ (98,4%),  

 αλψηεξα πνηνηηθά (93,8%) θαη 

 γεπζηηθφηεξα απφ ηα ζπµβαηηθά ηξφθηµα (86,9%). 

 

αλ θπξηφηεξνο δηαρσξηζηηθφο παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο αγνξαζηψλ θαη µε 

αγνξαζηψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ αλαθεξχζζεηαη ην µνξθσηηθφ επίπεδν, ελψ ν 

θπξηφηεξνο ιφγνο µε αγνξάο ήηαλ ε πεξηνξηζµέλε δηαζεζηµφηεηά ηνπο ζην εµπφξην. Ζ 

έξεπλα ρσξίδεη ηνπο θαηαλαισηέο ζε ηξεηο νµάδεο βάζεη ησλ απαληήζεψλ ηνπο, ζηνπο 

«µε ελήµεξνπο» (18,5% ηνπ δείγµαηνο), ζηνπο «ελήµεξνπο - µε αγνξαζηέο» (73,1% ηνπ 

δείγµαηνο) θαη ζηνπο «ελήµεξνπο-αγνξαζηέο» (8,4% ηνπ δείγµαηνο). Οη µε αγνξαζηέο 

εµθαλίδνπλ ραµειφηεξν µνξθσηηθφ θαη εηζνδεµαηηθφ επίπεδν απφ ηνπο αγνξαζηέο. 

Γεληθφηεξα, νη δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο θαίλνληαη λα είλαη ιηγφηεξν 

πξνζαλαηνιηζµέλεο πξνο έλαλ πγηεηλφ ηξφπν δηαηξνθήο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν 

δσήο ηνπο θαη ηηο επαγγειµαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. εµαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη, 44,6% ησλ αγνξαζηψλ δήισζαλ φηη ηα πξντφληα είλαη αθξηβά ζε ζρέζε µε 

απηφ πνπ πξνζθέξνπλ. 

 

Σα ζπλεζέζηεξα πξντφληα πνπ αγνξάδνπλ νη θαηαλαισηέο βηνινγηθψλ ηξνθίµσλ 

ήηαλ ηνµάηεο (50,8%), ιαραληθά (10%), ειηέο θαη ιάδη (8,5%), πνξηνθάιηα, παηάηεο, 

θξαζί, ρπµνί θξνχησλ θαη δπµαξηθά (3,8%), άιια θξνχηα (2,3%), µήια θαη ςσµί (0,8%). 

Σα πξντφληα απηά ηα πξνµεζεχηεθαλ θαηά 26,9% απφ ιατθέο αγνξέο βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ, θαηά 16,9% απφ εμεηδηθεπµέλα θαηαζηήµαηα ηξνθίµσλ θαη θαηά 9,2% απφ 

super markets. αλ θχξηα πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα αλαθέξζεθε 
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ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ε νηθνγέλεηα, ελψ αθνινχζεζαλ ηα µέζα µαδηθήο 

ελεµέξσζεο. 

 

ρεηηθή είλαη θαη κηα άιιε πξφζθαηε έξεπλα ειιεληθήο θαηαλαισηηθήο 

νξγάλσζεο, ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο νπνίαο νη Έιιελεο θαηαλαισηέο 

επηδεηθλχνπλ νινέλα θαη πην ζεξκφ ελδηαθέξνλ γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα. πγθεθξηκέλα 

ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ 157 θαηαλαισηψλ, νη νπνίνη θιήζεθαλ λα 

εθηηκήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο δηαηξνθήο, ηεο αζθάιεηαο, ηεο πγηεηλήο, ηεο γεχζεο θαη ηνπ 

θφζηνπο σο παξαγφλησλ επηινγήο ελφο ηξνθίκνπ. ην πιαίζην απηφ, ζε εξψηεζε 

ζρεηηθή κε ηηο επηπηψζεηο ζηελ πγεία απφ ηα θπηνθάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζε 

πνζνζηφ 53,6% νη θαηαλαισηέο εμέθξαζαλ «έληνλε» αλεζπρία θαη ζε πνζνζηφ 35,1% 

«κέηξηα αλεζπρία». Μάιηζηα πεξηζζφηεξνη απφ ην 95% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ φηη 

ζα εμέηαδαλ ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαηά ηελ αγνξά ελφο 

πξντφληνο αλ απηέο ήηαλ δηαζέζηκεο. Ζ ίδηα έξεπλα έδεημε φηη θαηά ην 65% νη 

θαηαλαισηέο ζεσξνχλ φηη ηα βηνινγηθά ηξφθηκα είλαη θαιχηεξα ή ζρεηηθά θαιχηεξα απφ 

ηα αληίζηνηρα ζπκβαηηθά. Δπηπιένλ, φηαλ δεηήζεθε απφ ηνπο θαηαλαισηέο λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ηε δηαηξνθηθή ηνπο αμία, ηε γεχζε ηνπο, ηελ 

πγηεηλή ηνπο θαη ην θφζηνο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ απηνί νη πέληε 

παξάγνληεο ζηηο αγνξαζηηθέο ηνπο επηινγέο, ην 75% ησλ εξσηεζέλησλ πξφηαμαλ ηελ 

αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηε δηαηξνθηθή ηνπο αμία σο ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο, ην 70% ηνλ παξάγνληα ηεο πγηεηλήο σο αξθεηά ζνβαξφ θαη ην 49% ην 

θφζηνο σο νπζηαζηηθφ παξάγνληα.  

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ηειεπηαίαο Έξεπλαο Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Δζληθή 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο (ΔΤΔ) θαηά ηελ πεξίνδν Φεβξνπάξηνο 2004 – 

Ηαλνπάξηνο 2005. Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε ηειηθφ δείγκα 6.500 ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ 

ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δελ 

δηαρσξίδεη ηηο δαπάλεο γηα βηνινγηθά είδε δηαηξνθήο, σζηφζν ηα απνηειέζκαηα πνπ 

παξαηίζεληαη είλαη ελδεηθηηθά ηεο δηακφξθσζεο ηεο κέζεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο γηα 

ηξφθηκα. 
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ΠΗΝΑΚΑ 3.4 

ΜΔΟ ΟΡΟ ΜΖΝΗΑΗΧΝ ΑΓΟΡΧΝ ΓΗΑ ΔΗΓΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

  Έξεπλα 2004/2005 

  
Μεληαίεο αγνξέο αλά 

λνηθνθπξηό 
πκκεηνρή ζην 

ζύλνιν 

Δίδε δηαηξνθήο θαη κε νηλνπλεπκαηώδε 
πνηά 306,44 100% 

Αιεχξη, ςσκί, δεκεηξηαθά 40,24 13,13% 

Κξέαο 67,66 22,08% 
Φάξηα 25,33 8,27% 

Γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, αβγά 56,37 18,40% 

Έιαηα θαη ιίπε 16,84 5,50% 

Φξνχηα  23,18 7,56% 

Λαραληθά 35,38 11,55% 

Εάραξε, καξκειάδα, κέιη, ζνθνιάηα  19,8 6,46% 
Άιια ηξφθηκα 4,14 1,35% 

Καθέο, ηζάη, θαθάν 5,5 1,79% 

Μεηαιιηθά λεξά, αλαςπθηηθά, ρπκνί 11,98 3,91% 

      

αμία ζε €     
 

(πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο) 

  

3.4 Αλάιπζε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηεο Αγνξάο 
 

 Ζ πξφβιεςε ηεο δήηεζεο ζπκβάιιεη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο ππφ 

θαηαζθεπή επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

ζηξαηεγηθήο, ηελ νπνία ζα αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηηπρήο ε 

δηακφξθσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη παξάιιεια παξέρεη 

ζεκαληηθφ βαζκφ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ δηεηζδχζεσο ζηελ αγνξά 

πνπ ε λέα κνλάδα κπνξεί λα πεηχρεη.  

 

 Βάζεη ηεο αλάιπζεο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο πνπ πξνεγήζεθε κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε φηη ν θιάδνο ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο είλαη ζηε θάζε ηεο εηζαγσγήο, 

νδεχνληαο ζηε θάζε ηεο αλάπηπμεο ηφζν παγθνζκίσο, (αχμεζε 19% ηελ πεξίνδν 

2003/2005, πεγή: Soel - Survey, 2004-2006) φζν θαη ζηελ ειιεληθή αγνξά φπνπ ε 

βηνινγηθή θηελνηξνθία παξνπζηάδεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο, 

ιφγσ ησλ επλντθψλ εδαθνθιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ, ησλ πινχζησλ θπζηθψλ πφξσλ 

θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο εθηαηηθήο θηελνηξνθίαο πνπ εχθνια κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε 
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βηνινγηθή. Γηα φζα λέα πξντφληα απνδεηρζεί φηη ε εηζαγσγή ηνπο ζηελ αγνξά δελ ήηαλ 

ιαλζαζκέλε θίλεζε, ηα πεξηκέλεη ην θαζ’ φια επηπρέο ζηάδην ηεο αλάπηπμεο (Growth). 

Δδψ νη πσιήζεηο απμάλνληαη ζπλερψο φπσο θαη ηα θέξδε, αλ θαη ηα ηειεπηαία, αθνχ 

θζάζνπλ ζην κέγηζην χςνο ηνπο, αξρίδνπλ λα κεηψλνληαη. Ζ κείσζε απηή ησλ θεξδψλ 

νθείιεηαη ζηνλ ζθιεξφ αληαγσληζκφ, θαζψο λέεο επηρεηξήζεηο κπαίλνπλ ζηνλ θιάδν 

παξαγσγήο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θιάδν παξαγσγήο βηνινγηθνχ θξέαηνο, 

παξάγνληαο ηα ίδηα πεξίπνπ πξντφληα. Ο αληαγσληζκφο πξνθαιεί κείσζε ησλ ηηκψλ θαη 

αχμεζε ησλ εμφδσλ πξνβνιήο. ε απηή εμάιινπ ηελ θαηάιεμε βνεζά ην γεγνλφο φηη 

αθνχ απμάλνληαη νη πσιήζεηο αξρίδνπλ νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο.  

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.4 
ΚΤΚΛΟ ΕΧΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΡΔΑΣΟ  
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Ζ κεηαβνιή ζηελ εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαγσγψλ βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο 

γηα ηα έηε 2002 – 2005 παξνπζηάδεηαη ζηo αθφινπζν δηάγξακκα: 

 

(πεγή: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ) 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.5 
ΡΤΘΜΟ ΜΔΣΑΒΟΛΖ  

ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ (2002-2005) 

 

 ηα πιαίζηα απηά, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ζηελ αγνξά ππάξρεη ζρεηηθή 

¨αλάγθε¨ γηα παξαγσγή βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Σα δηαηξνθηθά πξφηππα ησλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ έρνπλ αιιάμεη θαη πιένλ νη θαηαλαισηέο ζηξέθνληαη πξνο αλαδήηεζε πεξηζζφηεξν 

πγηεηλψλ θαη πνηνηηθψλ πξντφλησλ. Σα βηνινγηθά πξντφληα δίλνπλ ηε ιχζε γηαηί είλαη 

αγλά, δελ πεξηέρνπλ ρεκηθέο νπζίεο θαη ζπληεξεηηθά, είλαη πςειήο πνηφηεηαο θαη 

αλψηεξεο δηαηξνθηθήο αμίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνηηκψληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

απφ ηνπο θαηαλαισηέο παξά ηελ αθξηβφηεξε ηηκή ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά, δηφηη ε 

θαζαξφηεηα, ε θξεζθάδα, ε πνηφηεηα θαη ε αζθάιεηα είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ φηαλ νη 

θαηαλαισηέο ηα βξνπλ είλαη πεπεηζκέλνη φηη αμίδνπλ κηα ιίγν κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή 

ζπζία. 
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Χζηφζν, φπσο θάζε αγνξά, πνπ βξίζθεηαη ζε πξψηκν αθφκε ζηάδην, έηζη θαη ηα 

βηνινγηθά πξντφληα αληηκεησπίδνπλ θάπνηεο "παηδηθέο αζζέλεηεο", φπσο ε ειιηπήο 

ελεκέξσζε θαιιηεξγεηψλ, θηελνηξφθσλ θαη θαηαλαισηψλ, ε ρακειή απνδνηηθφηεηα 

ησλ νιηγάξηζκσλ έσο ηψξα εκπιεθνκέλσλ παξαγσγψλ, εμ αηηίαο ησλ "αβίαζησλ", 

θπζηθψλ κεζφδσλ παξαγσγήο πνπ αθνινπζνχληαη, θαζψο θαη ε αλάγθε γηα κεγαιχηεξε 

θαη νπζηαζηηθή ζηήξημε ηεο Πνιηηείαο αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγή ησλ βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ.  

 

Παξφια απηά, νη ηάζεηο ηεο αγνξάο είλαη απμεηηθέο, θαζψο ε δηαξθψο απμαλφκελε 

δήηεζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα. Όζν γηα ην κέιινλ ηνπ 

θιάδνπ, απηφ πξνβιέπεηαη ζεηηθφ, εθ' φζνλ φκσο δνζνχλ ιχζεηο ζηα παξαπάλσ 

πξνβιήκαηα. 

 

Γηα ηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Διιάδαο, φζνλ αθνξά ηνλ βηνινγηθφ ηξφπν 

παξαγσγήο θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, νη θαηαλαισηέο ζεσξνχλ φηη απνηειεί έλαλ 

ελαιιαθηηθφ, αζθαιή θαη πνηνηηθφ ηξφπν παξαγσγήο ηξνθίκσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

65% ησλ θαηαλαισηψλ ηφζν ησλ νξεηλψλ φζν θαη ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Γπηηθήο 

Διιάδαο ζεσξεί φηη ην ¨βηνινγηθφ θξέαο¨ ππεξηεξεί απφ ην ¨ζπκβαηηθφ¨. Σελ άπνςή ηνπο 

απηή νη θαηαλαισηέο (99% ησλ εξσηεζέλησλ) ζηεξίδνπλ ζηελ απνπζία θαηάινηπσλ 

θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ ζηα βηνινγηθά πξντφληα θαη ζηνπο απζηεξφηεξνπο ειέγρνπο. Με 

πνιχ ζεηηθφ ηξφπν, νη θαηαλαισηέο ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία (95%) θαη 

αλεμάξηεηα ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο (νξεηλέο ή αζηηθέο πεξηνρέο), ζπλδένπλ ηνλ ηξφπν 

θαη ηε κέζνδν εθηξνθήο ησλ παξαγσγηθψλ δψσλ κε ηελ πνηφηεηα θαη πγηεηλή ηνπ 

παξαγφκελνπ θξέαηνο, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε εθαξκνγήο ηεο 

πνιηηηθήο ειέγρνπ ηεο παξαγσγήο απφ ¨ηνλ ζηάβιν ζην ηξαπέδη .̈ Ζ επδσία ησλ 

παξαγσγηθψλ δψσλ (ζπλζήθεο εθηξνθήο φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηηο θπζηθέο), 

ζεσξείηαη απφ ην 90% ησλ θαηαλαισηψλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Σν απνηέιεζκα απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο 

κέξεο καο, αθνχ δείρλεη ηνλ βαζκφ επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θαηαλαισηή ζε έλλνηεο πνπ 

πξηλ απφ κεξηθέο δεθαεηίεο ήηαλ άγλσζηεο θαη παξεμεγήζηκεο. 

 
Σέινο, φζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο, νη πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ αθνινπζνχλ ηηο ηάζεηο ηεο δηαθήκηζεο θαη ησλ φξσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαη 

έληππνπ ηχπνπ, ρσξίο λα ππάξρεη νξζή δηαηξνθηθή παηδεία, ηδηαίηεξα ζηνπο ρψξνπο ηνπ 
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ζρνιείνπ θαη ζηηο επαίζζεηεο ειηθίεο. Παξφιν πνπ ε θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο παξαγσγήο 

θαη ηειηθνχ πξντφληνο είλαη ειιηπήο, ν θαηαλαισηήο ζπκκεξίδεηαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο δσηθήο παξαγσγήο θαη πηζηεχεη ζηε κεγάιε ζεκαζία  

ηεο επδσίαο ησλ δψσλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ δσνλνκηθνχ πξντφληνο, φπσο θαη ζηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ λέσλ ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ εθηξνθήο. Ο θαηαλαισηήο εκπηζηεχεηαη 

ηε βηνινγηθή θηελνηξνθία θαη ζεσξεί φηη ηα παξαγφκελα απφ ηε βηνινγηθή εθηξνθή 

ηξφθηκα είλαη πνηνηηθφηεξα θαη αζθαιέζηεξα, δεκηνπξγψληαο βάζεηο αλάπηπμεο θαη 

ελίζρπζεο ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο. 

 

πκπεξαζκαηηθά, θαη ζπλδπάδνληαο φια ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία, παξακέλεη 

αδηακθηζβήηεην γεγνλφο, φηη ε αγνξά βηνινγηθνχ θξέαηνο θαηέρεη απφ ηα κεγαιχηεξα 

πεξηζψξηα αλάπηπμεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ππάξρνπλ αθφκε 

πνιιά πεξηζψξηα επεξεαζκνχ ηεο αληίιεςεο ησλ Διιήλσλ γηα ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηελ 

αμία ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο. πλεπψο, ε αλαγλψξηζε ησλ ππαξρνπζψλ επθαηξηψλ ζηελ 

εγρψξηα αγνξά βηνινγηθνχ θξέαηνο δηθαηνινγεί ηελ εηζαγσγή κηαο λέαο επηρείξεζεο, 

φπσο είλαη ε ππφ κειέηε κνλάδα παξαγσγήο βηνινγηθνχ θξέαηνο. Καη΄επέθηαζε, κηα 

ηέηνηνπ είδνπο λέα κνλάδα ζα κπνξνχζε λα απνβιέπεη ζηελ απφζπαζε ελφο 

ζεκαληηθνχ κεξηδίνπ αγνξάο απφ ηηο ππάξρνπζεο κνλάδεο ζηνρεχνληαο, ελ ηέιεη, ζηελ 

επηηπρή εθαξκνγή ηεο παξνχζαο επέλδπζεο. 

 

3.5 Αλάιπζε ηνπ Αληαγσληζηηθνύ Πεξηβάιινληνο 

3.5.1 Γεληθά Πιεξνθνξηαθά ηνηρεία ησλ Αληαγσληζηώλ 

Δθηφο απφ ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ηε ζπλνιηθή αλάιπζε ηεο 

αγνξάο, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ λα παξνπζηαζηνχλ θαη νξηζκέλα γεληθά πιεξνθνξηαθά 

ζηνηρεία γηα ηνπο αληαγσληζηέο ηεο ππφ θαηαζθεπή επηρείξεζεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αηησιναθαξλαλίαο. 

 Αιεμνπνύινπ Παλαγηώηα / Κηελνηξόθνο  

Ζ Αιεμνπνχινπ Παλαγηψηα, γελλεκέλε ην 1956 θαηνηθεί ζην Μαιαλδξηλφ 

Φσθίδαο θαη έρεη αξρίζεη ηε βηνινγηθή εθηξνθή δψσλ απφ ην 2001. 
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Αξηζκόο δώσλ 160 πξφβαηα 80 αίγεο  28 βννεηδή  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ 900 ζηξ. 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Μαιαλδξηλνχ. πκπιεξσκαηηθά ρνξεγεί 

6000 θηιά βηνινγηθνχ δεκεηξηαθνχ θαξπνχ θαη 4000 θηιά βηνινγηθήο κεδηθήο εηεζίσο. 

Παξάιιεια, ε πγεία ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή ηνπο ζην 

βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ 

γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ. 

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο 

Κξέαο αξληψλ  2000 θηιά  

Κξέαο θαηζηθηψλ  620 θηιά  

 

 Απνζηνιάθε Βάλα / Κηελνηξόθνο 

Ζ Απνζηνιάθε Βάλα, γελλεκέλε ην 1976 θαηνηθεί ζην Αξρνληνρψξη Ξεξνκέξνπ 

ηνπ Ννκνχ Αηησιναθαξλαλίαο θαη έρεη αξρίζεη ηε βηνινγηθή εθηξνθή δψσλ απφ ην 2002.  

 

Αξηζκόο δώσλ  90 αίγεο 

Έθηαζε βνζθόηνπσλ 440 ζηξ. 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ  βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Αξρνληνρσξίνπ. πκπιεξσκαηηθά ρνξεγεί 

3000 θηιά βηνινγηθνχ δεκεηξηαθνχ θαξπνχ θαη 2000 θηιά βηνινγηθήο κεδηθήο εηεζίσο. 

Παξάιιεια, ε πγεία ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή ηνπο ζηνλ 

βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ 

γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ. 
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Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο  

Γάια αηγψλ 3.000 θηιά 

Κξέαο θαηζηθηψλ  500 θηιά 

 

 Απνζηνιάθεο πύξνο / Κηελνηξόθνο 

Ο Απνζηνιάθεο πχξνο, γελλεκέλoο ην 1977 θαηνηθεί ζην Αξρνληνρψξη 

Ξεξνκέξνπ Αηησιναθαξλαλίαο θαη έρεη αξρίζεη ηε βηνινγηθή εθηξνθή δψσλ απφ ην 2002. 

 

Αξηζκόο δώσλ 175 πξφβαηα 175 αίγεο 

Έθηαζε βνζθόηνπσλ 900 ζηξ. 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Αξρνληνρσξίνπ. πκπιεξσκαηηθά ρνξεγεί 

15000 θηιά ηδηνπαξαγφκελνπ βηνινγηθνχ δεκεηξηαθνχ θαξπνχ θαη 10000 θηιά βηνινγηθήο 

κεδηθήο εηεζίσο. Παξάιιεια, ε πγεία ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή 

ηνπο ζηνλ βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ 

παξαζίησλ γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ. 

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο 

Κξέαο αξληψλ 2.700 θηιά 

Κξέαο Δξηθίσλ 2.700 θηιά 

 

 Απνζηνιόπνπινο Πνιύθαξπνο / Κηελνηξόθνο 

Ο Απνζηνιφπνπινο Πνιχθαξπνο, γελλεκέλoο ην 1956 θαηνηθεί ζηε ηξάλσκα 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη έρεη αξρίζεη ηελ βηνινγηθή εθηξνθή  δψσλ θαη θαιιηέξγεηα 

ρσξαθηψλ απφ ην 2002. 
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Αξηζκόο δώσλ  65 πξφβαηα  2 αγειάδεο  40κφζρνη  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ  262 ζηξ. 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηξάλσκα. πκπιεξσκαηηθά  ρνξεγεί 6000 

θηιά ηδηνπαξαγφκελνπ βηνινγηθνχ δεκεηξηαθνχ θαξπνχ θαη 4000 θηιά ηδηνπαξαγφκελεο 

βηνινγηθήο κεδηθήο εηεζίσο. Παξάιιεια, ε πγεία ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή 

άζθεζή ηνπο ζηνλ βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε 

ησλ παξαζίησλ γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ. 

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο  

Γάια πξνβάησλ  4000 θηιά  

Κξέαο αξληψλ  650 θηιά  

Κξέαο κνζραξηψλ  300 θηιά  

 

 Γειαπόξηα Υαξίθιεηα / Κηελνηξόθνο 

Ζ Γειαπφξηα Υαξίθιεηα, γελλεκέλε ην 1975 θαηνηθεί ζην Μνλαζηεξάθη Βφληηζαο 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη έρεη αξρίζεη ηε βηνινγηθή εθηξνθή δψσλ θαη θαιιηέξγεηα 

ρσξαθηψλ απφ ην 2000. 

 

Αξηζκόο δώσλ  107 βννεηδή  104 αίγεο  150 πξφβαηα  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ  1030 ζηξ. 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Μνλαζηεξαθίνπ. πκπιεξσκαηηθά γίλεηαη 

ρνξήγεζε 10000 θηιψλ βηνινγηθνχ αξαβφζηηνπ θαη 25000 θηιψλ βηνινγηθνχ άρπξνπ. 

Παξάιιεια, ε πγεία ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή ηνπο ζηνλ 
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βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ 

γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ.  

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο 

Κξέαο κφζρσλ  1500 θηιά  

Κξέαο Πξνβάησλ  4000 θηιά  

Κξέαο Αηγψλ  5000 θηιά  

 

 Γειαπόξηαο Διεπζέξηνο / Κηελνηξόθνο  

Ο Γειαπφξηαο Διεπζέξηνο, γελλεκέλνο ην 1940 θαηνηθεί ζην Μνλαζηεξάθη 

Βφληηζαο Αηησιναθαξλαλίαο θαη έρεη αξρίζεη ηελ βηνινγηθή εθηξνθή  δψσλ θαη 

θαιιηέξγεηα ρσξαθηψλ απφ ην 2001. 

 

Αξηζκόο δώσλ  70 βννεηδή  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ  700 ζηξ 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Μνλαζηεξαθίνπ. πκπιεξσκαηηθά γίλεηαη 

ρνξήγεζε 16000 θηιψλ βηνινγηθνχ αξαβφζηηνπ, 20000 θηιψλ βηνινγηθήο 

ηδηνπαξαγφκελεο βξψκεο θαη 9000 θηιψλ βηνινγηθνχ άρπξνπ. Παξάιιεια, ε πγεία ησλ 

δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή ηνπο ζηνλ βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε 

δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ 

βνζθφηνπνπ.  

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο 

Κξέαο κφζρσλ  3500 θηιά  
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 Καιιηκάλεο Παλαγηώηεο / Κηελνηξόθνο 

Ο Καιιηκάλεο Παλαγηψηεο, γελλεκέλνο ην 1957 θαηνηθεί ζην Αξρνληνρψξη 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη έρεη αξρίζεη ηε βηνινγηθή εθηξνθή δψσλ θαη θαιιηέξγεηα 

ρσξαθηψλ απφ ην 2001. 

 

Αξηζκόο δώσλ  230 πξφβαηα  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ  575 ζηξ. 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Αξρνληνρσξίνπ. πκπιεξσκαηηθά γίλεηαη 

ρνξήγεζε 5000 θηιψλ βηνινγηθνχ αξαβφζηηνπ θαη 9000 θηιψλ βηνινγηθήο κεδηθήο. 

Παξάιιεια, ε πγεία ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή ηνπο ζηνλ 

βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ 

γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ.  

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο 

Κξέαο αξληψλ  3000 θηιά  

 

 Καιιηκάλεο Παξαζθεπάο / Κηελνηξόθνο 

Ο Καιιηκάλεο Παξαζθεπάο, γελλεκέλνο ην 1952 θαηνηθεί ζην Αξρνληνρψξη 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη έρεη αξρίζεη ηε βηνινγηθή εθηξνθή δψσλ απφ ην 2001.   

 

Αξηζκόο δώσλ  380 πξφβαηα  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ  703 ζηξ. 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Αξρνληνρσξίνπ. πκπιεξσκαηηθά γίλεηαη 
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ρνξήγεζε 6000 θηιψλ βηνινγηθνχ αξαβφζηηνπ θαη 10000 θηιψλ βηνινγηθήο κεδηθήο. 

Παξάιιεια, ε πγεία ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή ηνπο ζηνλ 

βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ 

γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ.  

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο  

Κξέαο αηγψλ  4000 θηιά  

 

 Κνηζίθε Αηθαηεξίλε / Κηελνηξόθνο 

Ζ Κνηζίθε Αηθαηεξίλε, γελλεκέλε ην 1979 θαηνηθεί ζην Λεπθαδίηε Φσθίδαο θαη 

έρεη αξρίζεη ηε βηνινγηθή εθηξνθή δψσλ απφ ην 2001. 

 

Αξηζκόο δώσλ  230 πξφβαηα  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ  720 ζηξ. 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Λεπθαδίηε εθηάζεσο 580 ζηξεκκάησλ. 

πκπιεξσκαηηθά γίλεηαη ρνξήγεζε 10000 θηιψλ ζθιεξνχ ζίηνπ θαη 10000 θηιψλ 

κεδηθήο εηεζίσο. Παξάιιεια, ε πγεία ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή 

ηνπο ζηνλ βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ 

παξαζίησλ γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ.  

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο 

Κξέαο αξληψλ  2000 θηιά  
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 Κνηζίθεο Αζαλάζηνο / Κηελνηξόθνο 

Ο Κνηζίθεο Αζαλάζηνο, γελλεκέλνο ην 1955 θαηνηθεί ζην Λεπθαδίηε Φσθίδαο θαη 

έρεη αξρίζεη ηε βηνινγηθή εθηξνθή δψσλ απφ ην 2001.  

 

Αξηζκόο δώσλ  300 πξφβαηα  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ  750 ζηξ. 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Λεπθαδίηε. πκπιεξσκαηηθά γίλεηαη 

ρνξήγεζε 3500 θηιψλ αξαβφζηηνο θαη 3500 θηιψλ κεδηθήο εηεζίσο. Παξάιιεια, ε πγεία 

ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή ηνπο ζηνλ βνζθφηνπν θαη ηελ 

ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ γίλεηαη κε ηελ νξζή 

δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ.  

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο 

Γάια πξνβάησλ  15000 θηιά  

Κξέαο αξληψλ  2500 θηιά  

 

 Κνπηζνππηάο Γεώξγηνο / Κηελνηξόθνο 

Ο Κνπηζνππηάο Γηψξγνο, γελλεκέλνο ην 1974 θαηνηθεί ζην Λεζίλη ηνπ Γήκνπ 

Οηληάδσλ θαη έρεη αξρίζεη ηελ βηνινγηθή εθηξνθή βννεηδψλ απφ ην 2002.  

 

Αξηζκόο δώσλ  71 αγειάδεο  35 κνζράξηα  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ 1300 ζηξ. 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Καξατζθάθε. πκπιεξσκαηηθά ρνξεγεί 
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2000 θηιά βηνινγηθνχ δεκεηξηαθνχ θαξπνχ θαη 5000 θηιά βηνινγηθήο κεδηθήο εηεζίσο. 

Παξάιιεια, ε πγεία ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή ηνπο ζηνλ 

βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ 

γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ. 

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο 

Δλζίξσκα αξαβφζηηνπ  58000 θηιά  

Κξέαο κφζρσλ  7000 θηιά  

 

 Κσζηνύιαο Αξηζηνηέιεο / Κηελνηξόθνο 

Ο Κσζηνχιαο Αξηζηνηέιεο, γελλεκέλνο ην 1956 θαηνηθεί ζηε ηξάλσκα 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη έρεη αξρίζεη ηε βηνινγηθή εθηξνθή δψσλ απφ ην 2002. 

 

Αξηζκόο δώσλ  70 πξφβαηα  30 αίγεο  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ 300 ζηξ. 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηξάλσκα. πκπιεξσκαηηθά  ρνξεγεί 6000 

θηιά ηδηνπαξαγφκελνπ βηνινγηθνχ δεκεηξηαθνχ θαξπνχ θαη 4000 θηιά ηδηνπαξαγφκελεο 

βηνινγηθήο κεδηθήο εηεζίσο. Παξάιιεια, ε πγεία ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή 

άζθεζή ηνπο ζηνλ βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε 

ησλ παξαζίησλ γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ. 

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο  

Κξέαο αξληψλ  400 θηιά  

Κξέαο θαηζηθηψλ  400 θηιά  

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ III: ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ    

 

 - 66 - 

 Λύξνο Γεκήηξηνο / Κηελνηξόθνο 

Ο Λχξνο Γεκήηξεο, γελλεκέλνο ην 1974 θαηνηθεί ζηα Μνχζνπξα Μεζνινγγίνπ 

θαη έρεη αξρίζεη ηελ βηνινγηθή εθηξνθή πξνβάησλ απφ ην 2002. 

 

Αξηζκόο δώσλ  110 πξφβαηα  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ  260 ζηξ. 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Μνπζνχξσλ. πκπιεξσκαηηθά ρνξεγεί 

2000 θηιά βηνινγηθνχ δεκεηξηαθνχ θαξπνχ θαη 4000 θηιά βηνινγηθήο κεδηθήο εηεζίσο. 

Παξάιιεια, ε πγεία ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή ηνπο ζηνλ 

βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ 

γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ.  

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο 

Κξέαο αξληψλ  600 θηιά  

 

 Λύξνο Υξήζηνο / Κηελνηξόθνο 

Ο Λχξνο Υξήζηνο, γελλεκέλνο ην 1955 θαηνηθεί ζηα Μνχζνπξα Μεζνινγγίνπ θαη 

έρεη αξρίζεη ηελ βηνινγηθή εθηξνθή ησλ πξνβάησλ ηνπ απφ ην 2002. 

 

Αξηζκόο δώσλ  130 πξφβαηα  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ  300 ζηξ 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Μνπζνχξσλ. πκπιεξσκαηηθά ρνξεγεί 

2000 θηιά βηνινγηθνχ δεκεηξηαθνχ θαξπνχ θαη 4000 θηιά βηνινγηθήο κεδηθήο εηεζίσο. 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ III: ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ    

 

 - 67 - 

Παξάιιεια, ε πγεία ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή ηνπο ζηνλ 

βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ 

γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ.  

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο  

Κξέαο αξληψλ  700 θηιά  

 

 Μαινύζε Διηζάβεη / Κηελνηξόθνο 

Ζ Μαινχζε Διηζάβεη, γελλεκέλε ην 1982 θαηνηθεί ζην Καξατζθάθε ηνπ Γήκνπ 

Αζηαθνχ θαη έρεη αξρίζεη ηε βηνινγηθή εθηξνθή δψσλ απφ ην 2001. 

 

Αξηζκόο δώσλ  90 πξφβαηα  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ  230 ζηξ. 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Καξατζθάθε ηνπ Γήκνπ Αζηαθνχ. 

πκπιεξσκαηηθά ρνξεγεί 1000 θηιά ηδηνπαξαγφκελνπ βηνινγηθνχ δεκεηξηαθνχ θαξπνχ 

θαη 3000 θηιά ηδηνπαξαγφκελεο βηνινγηθήο κεδηθήο εηεζίσο. Παξάιιεια, ε πγεία ησλ 

δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή ηνπο ζηνλ βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε 

δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ 

βνζθφηνπνπ.  

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο 

Κξέαο πξνβάησλ  2000 θηιά 
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 Μαινύζεο Αιθηβηάδεο / Κηελνηξόθνο 

Ο Μαινχζεο Αιθηβηάδεο, γελλεκέλνο ην 1973 θαηνηθεί ζην Καξατζθάθε ηνπ 

Γήκνπ Αζηαθνχ θαη έρεη αξρίζεη ηελ βηνινγηθή εθηξνθή αηγνπξνβάησλ απφ ην 2001.  

 

Αξηζκόο δώσλ  120 πξφβαηα  20 αίγεο  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ 345 ζηξ. 

 

 Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Καξατζθάθε. πκπιεξσκαηηθά ρνξεγεί 

2000 θηιά βηνινγηθνχ δεκεηξηαθνχ θαξπνχ θαη 5000 θηιά βηνινγηθήο κεδηθήο εηεζίσο. 

Παξάιιεια, ε πγεία ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή ηνπο ζηνλ 

βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ 

γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ.  

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο 

Κξέαο αξληψλ  2000 θηιά  

Κξέαο αηγψλ  150 θηιά  

 

 Μαινύζεο Γεκήηξηνο / Κηελνηξόθνο 

Ο Μαινχζεο Γεκήηξεο, γελλεκέλνο ην 1950 θαηνηθεί ζην Καξατζθάθε ηνπ Γήκνπ 

Αζηαθνχ θαη έρεη αξρίζεη ηε βηνινγηθή εθηξνθή δψσλ απφ ην 2001.  

 

Αξηζκόο δώσλ  200 αίγεο  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ  565 ζηξ. 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Καξατζθάθε. πκπιεξσκαηηθά ρνξεγεί 
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6000 θηιά ηδηνπαξαγφκελνπ βηνινγηθνχ δεκεηξηαθνχ θαξπνχ θαη 4000 θηιά 

ηδηνπαξαγφκελεο βηνινγηθήο κεδηθήο εηεζίσο. Παξάιιεια, ε πγεία ησλ δψσλ 

δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή ηνπο ζηνλ βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε 

δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ 

βνζθφηνπνπ.  

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο  

Κξέαο θαηζηθηψλ  2000 θηιά  

 

 Μαινύζεο Ζιίαο / Κηελνηξόθνο 

Ο Μαινχζεο Ζιίαο, γελλεκέλνο ην 1952 θαηνηθεί ζην Καξατζθάθε ηνπ Γήκνπ 

Αζηαθνχ θαη έρεη αξρίζεη ηελ βηνινγηθή εθηξνθή αηγνπξνβάησλ απφ ην 2002. 

 

Αξηζκόο δώσλ  450 αίγεο  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ  848 ζηξ. 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Καξατζθάθε. πκπιεξσκαηηθά ρνξεγεί 

2000 θηιά βηνινγηθνχ δεκεηξηαθνχ θαξπνχ θαη 5000 θηιά βηνινγηθήο κεδηθήο εηεζίσο. 

Παξάιιεια, ε πγεία ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή ηνπο ζηνλ 

βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ 

γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ.  

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο  

Γάια αηγψλ  1700 θηιά  

Κξέαο αηγψλ  5000 θηιά  
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 Μάξθνπ Κσλζηαληίλα / Κηελνηξόθνο 

Ζ Μάξθνπ Κσλζηαληίλα, γελλεκέλε ην 1967 θαηνηθεί ζην Ληδσξίθη Φσθίδαο θαη 

έρεη αξρίζεη ηε βηνινγηθή εθηξνθή δψσλ απφ ην 2001. 

 

Αξηζκόο δώσλ  164 πξφβαηα  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ  450 ζηξ. 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Λεπθαδίηε. πκπιεξσκαηηθά γίλεηαη 

ρνξήγεζε 7000 θηιψλ αξαβνζίηνπ θαη 7000 θηιψλ κεδηθήο εηεζίσο. Παξάιιεια, ε πγεία 

ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή ηνπο ζηνλβνζθφηνπν θαη ηελ 

ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ γίλεηαη κε ηελ νξζή 

δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ.  

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο 

Κξέαο αξληψλ  1000 θηιά  

 

 Μέληεο σηήξηνο / Κηελνηξόθνο 
 
 
Ο Μέληεο σηήξεο, γελλεκέλνο ην 1956 θαηνηθεί ζηνλ Αζηαθφ θαη έρεη αξρίζεη ηε 

βηνινγηθή εθηξνθή δψσλ απφ ην 2002.  

 

 

Αξηζκόο δώσλ  330 πξφβαηα  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ  780 ζηξ. 
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Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Καξατζθάθε. πκπιεξσκαηηθά γίλεηαη 

ρνξήγεζε 15000 θηιψλ βηνινγηθνχ δεκεηξηαθνχ θαξπνχ, 5000 θηιψλ ηδηνπαξαγφκελεο 

βηνινγηθήο βξψκεο θαη 15000 θηιψλ ηδηνπαξαγφκελεο βηνινγηθήο κεδηθήο εηεζίσο. 

Παξάιιεια, ε πγεία ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή ηνπο ζηνλ 

βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ 

γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ.  

 

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο 

Κξέαο αξληψλ  2800 θηιά  

 
 
 
 Ννύιαο Βαζίιεηνο / Κηελνηξόθνο 

 
Ο Ννχιαο Βαζίιεο, γελλεκέλνο ην 1961 θαηνηθεί ζηε ηξάλσκα Αηησιναθαξλαλίαο 

θαη έρεη αξρίζεη ηε βηνινγηθή εθηξνθή δψσλ απφ ην 2002.  

 

Αξηζκόο δώσλ  100 πξφβαηα  260 αίγεο  4 αγειάδεο  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ  960 ζηξ. 

 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηξάλσκα. πκπιεξσκαηηθά γίλεηαη 

ρνξήγεζε 2000 θηιψλ ηδηνπαξαγφκελνπ βηνινγηθνχ δεκεηξηαθνχ θαξπνχ, 3000 θηιψλ 

ηδηνπαξαγφκελεο βηνινγηθήο βξψκεο θαη 3000 θηιψλ βηνινγηθήο κεδηθήο εηεζίσο. 

Παξάιιεια, ε πγεία ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή ηνπο ζηνλ 

βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ 

γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ.  
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Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο  

Κξέαο αξληψλ  850 θηιά  

Κξέαο θαηζηθηψλ  2000 θηιά  

Κξέαο κνζραξηψλ  300 θηιά  

 
 
 Ννύιαο Κσλζηαληίλνο / Κηελνηξόθνο 
 

Ο Ννχιαο Κψζηαο, γελλεκέλνο ην 1961 θαηνηθεί ζηε ηξάλσκα 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη έρεη αξρίζεη ηε βηνινγηθή εθηξνθή δψσλ απφ ην 2002. 

 

 

Αξηζκόο δώσλ  190 πξφβαηα  2 κφζρνη  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ 480 ζηξ. 

 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηξάλσκα. πκπιεξσκαηηθά γίλεηαη 

ρνξήγεζε 3400 θηιψλ βηνινγηθνχ δεκεηξηαθνχ θαξπνχ, 5000 θηιψλ ηδηνπαξαγφκελεο 

βηνινγηθήο βξψκεο θαη 12000 θηιψλ βηνινγηθήο κεδηθήο εηεζίσο. Παξάιιεια, ε πγεία 

ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή ηνπο ζηνλ βνζθφηνπν θαη ηελ 

ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ γίλεηαη κε ηελ νξζή 

δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ. 

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο  

Κξέαο αξληψλ  850 θηιά  

 

 

 
 Ννύιαο Υξήζηνο /Κηελνηξόθνο 

 
Ο Ννχιαο Υξήζηνο, γελλεκέλνο ην 1959 θαηνηθεί ζηε ηξάλσκα 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη έρεη αξρίζεη ηε βηνινγηθή εθηξνθή δψσλ απφ ην 2002. 
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Αξηζκόο δώσλ  55 πξφβαηα  230 αίγεο  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ 720 ζηξ. 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηξάλσκα. πκπιεξσκαηηθά γίλεηαη 

ρνξήγεζε 7000 θηιψλ βηνινγηθνχ ηδηνπαξαγφκελνπ αξαβφζηηνπ θαη 10000 θηιψλ 

βηνινγηθήο κεδηθήο εηεζίσο. Παξάιιεια, ε πγεία ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή 

άζθεζή ηνπο ζηνλ βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε 

ησλ παξαζίησλ γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ. 

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο  

Κξέαο αξληψλ  500 θηιά  

Κξέαο θαηζηθηψλ  1700 θηιά  

 

 

 Οηθνλόκνπ Αλδξέαο / Κηελνηξόθνο 

 

Ο Οηθνλφκνπ Αλδξέαο, γελλεκέλνο ην 1972 θαηνηθεί ζην Πεξδηθάθη 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη έρεη αξρίζεη ηε βηνινγηθή εθηξνθή δψσλ απφ ην 2002. 

 

Αξηζκόο δώσλ  57 πξφβαηα  227 αίγεο  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ 380 ζηξ. 

 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ζην Πεξδηθάθη. πκπιεξσκαηηθά γίλεηαη 

ρνξήγεζε 4000 θηιψλ βηνινγηθνχ δεκεηξηαθνχ θαξπνχ θαη 10000 θηιψλ βηνινγηθήο 

κεδηθήο εηεζίσο. Παξάιιεια, ε πγεία ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή 

ηνπο ζηνλ βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ 

παξαζίησλ γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ. 
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Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο  

Κξέαο αξληψλ  400 θηιά  

Κξέαο θαηζηθηψλ  1700 θηιά  

 

 

 Παγθαιίδεο Θεόδσξνο / Κηελνηξόθνο 

 

Ο Παγθαιίδεο Θεφδσξνο, γελλεκέλνο ην 1952 θαηνηθεί ζην Μνλαζηεξάθη 

Βφληηζαο Αηησιναθαξλαλίαο θαη έρεη αξρίζεη ηε βηνινγηθή εθηξνθή δψσλ απφ ην 2002.  

 

Αξηζκόο δώσλ  105 πξφβαηα  204 αίγεο  37 βννεηδή 

Έθηαζε βνζθόηνπσλ  1100 ζηξ. 

 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Παιαηκάληλαο. πκπιεξσκαηηθά γίλεηαη 

ρνξήγεζε 10000 θηιψλ βηνινγηθνχ αξαβφζηηνπ, 30000 θηιψλ ελζηξψκαηνο θαη 9000 

θηιψλ βηνινγηθνχ άρπξνπ. Παξάιιεια, ε πγεία ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή 

άζθεζή ηνπο ζηνλ βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε 

ησλ παξαζίησλ γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ. 

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο  

Κξέαο αξληψλ  1200 θηιά  

Κξέαο θαηζηθηψλ  2000 θηιά  

Κξέαο κνζραξηψλ  900 θηιά  

 

 

 Παπαιεμίνπ Αζελά / Κηελνηξόθνο 

 

H Παπαιεμίνπ Αζελά, γελλεκέλε ην 1960 θαηνηθεί ζηελ Ακπγδαιηά Φσθίδαο θαη 

έρεη αξρίζεη ηε βηνινγηθή εθηξνθή δψσλ απφ ην 2001. 
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Αξηζκόο δώσλ  400 πξφβαηα  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ  262 ζηξ. 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Ακπγδαιηάο. πκπιεξσκαηηθά γίλεηαη 

ρνξήγεζε 6000 θηιψλ αξαβνζίηνπ θαη 3000 θηιψλ κεδηθήο εηεζίσο. Παξάιιεια, ε πγεία 

ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή ηνπο ζηνλ βνζθφηνπν θαη ηελ 

ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ γίλεηαη κε ηελ νξζή 

δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ. 

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο  

Κξέαο αξληψλ  2500 θηιά  
 

 

 
   

 
 

 Πξνδξνκίηε Ακαιία / Κηελνηξόθνο 

 

Ζ Πξνδξνκίηε Ακαιία, γελλεκέλε ην 1974 θαηνηθεί ζην Μνλαζηεξάθη Βφληηζαο 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη έρεη αξρίζεη ηε βηνινγηθή εθηξνθή δψσλ απφ ην 2001. 

 

Αξηζκόο δώσλ  107 βννεηδή  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ  745 ζηξ 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Μνλαζηεξαθίνπ. πκπιεξσκαηηθά γίλεηαη 

ρνξήγεζε 10000 θηιψλ βηνινγηθνχ αξαβφζηηνπ, 30000 θηιψλ ελζηξψκαηνο θαη 9000 

θηιψλ βηνινγηθνχ άρπξνπ. Παξάιιεια, ε πγεία ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή 

άζθεζή ηνπο ζηνλ βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε 

ησλ παξαζίησλ γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ. 

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο  

Κξέαο κφζρσλ  4000 θηιά  
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 Πξνδξνκίηεο Γεώξγηνο / Κηελνηξόθνο 

 

Ο Πξνδξνκίηεο Γεψξγηνο, γελλεκέλνο ην 1974 θαηνηθεί ζην Μνλαζηεξάθη Βφληηζαο 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη έρεη αξρίζεη ηε βηνινγηθή εθηξνθή δψσλ απφ ην 2001. 

 

Αξηζκόο δώσλ  160 αίγεο  137 βννεηδή  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ  745 ζηξ. 

 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Μνλαζηεξαθίνπ. πκπιεξσκαηηθά γίλεηαη 

ρνξήγεζε 20000 θηιψλ βηνινγηθνχ αξαβφζηηνπ θαη ζθιεξνχ ζίηνπ, 50000 θηιψλ 

ελζηξψκαηνο θαη 60000 θηιψλ βηνινγηθνχ άρπξνπ. Παξάιιεια, ε πγεία ησλ δψσλ 

δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή ηνπο ζηνλ βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε 

δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ 

βνζθφηνπνπ. 

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο  

Κξέαο αηγψλ  1700 θηιά  

Κξέαο κφζρσλ  75000 θηιά  

 

 

 νύγηαο Δπζύκηνο / Κηελνηξόθνο 

 

Ο νχγηαο Δπζχκηνο, γελλεκέλνο ην 1976 θαηνηθεί ζηα Μνχζνπξα 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη έρεη αξρίζεη ηε βηνινγηθή εθηξνθή δψσλ απφ ην 2002.  

 

 

Αξηζκόο δώσλ  160 αίγεο  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ  380 ζηξ 
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Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Μνπζνχξσλ. πκπιεξσκαηηθά γίλεηαη 

ρνξήγεζε 2000 θηιψλ βηνινγηθνχ δεκεηξηαθνχ θαξπνχ, 6000 θηιψλ βηνινγηθήο 

ηδηνπαξαγφκελεο βξψκεο θαη 4000 θηιψλ βηνινγηθήο κεδηθήο εηεζίσο. Παξάιιεια, ε 

πγεία ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή ηνπο ζηνλ βνζθφηνπν θαη ηελ 

ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ γίλεηαη κε ηελ νξζή 

δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ. 

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο  

Κξέαο θαηζηθηψλ  950 θηιά  

 

 

 νύγηαο Λάκπξνο / Κηελνηξόθνο 

 

Ο νχγηαο Λάκπξνο, γελλεκέλνο ην 1955 θαηνηθεί ζηα Μνχζνπξα 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη έρεη αξρίζεη ηε βηνινγηθή εθηξνθή δψσλ απφ ην 2003. 

 

Αξηζκόο δώσλ  204 πξφβαηα  62 αίγεο  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ  380 ζηξ. 

 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Μνπζνχξσλ. πκπιεξσκαηηθά γίλεηαη 

ρνξήγεζε 5400 θηιψλ βηνινγηθνχ δεκεηξηαθνχ θαξπνχ, 6000 θηιψλ βηνινγηθήο 

ηδηνπαξαγφκελεο βξψκεο θαη 6000 θηιψλ βηνινγηθήο κεδηθήο εηεζίσο. Παξάιιεια, ε 

πγεία ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή ηνπο ζηνλ βνζθφηνπν θαη ηελ 

ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ γίλεηαη κε ηελ νξζή 

δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ.  

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο  

Κξέαο αηγψλ  600 θηιά  

Κξέαο αξληψλ  2000 θηιά  



ΚΔΦΑΛΑΗΟ III: ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ    

 

 - 78 - 

 Σόιεο Θεόδσξνο / Κηελνηξόθνο 

 

Ο Σφιεο Θεφδσξνο, γελλεκέλνο ην 1937 θαηνηθεί ζηελ Κπςέιε 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη έρεη αξρίζεη ηε βηνινγηθή εθηξνθή δψσλ απφ ην 2002.  

 

Αξηζκόο δώσλ  140 πξφβαηα  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ  350 ζηξ. 

 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γήκνπ ηξάηνπ. πκπιεξσκαηηθά γίλεηαη ρνξήγεζε 5000 θηιψλ 

βηνινγηθνχ αξαβφζηηνπ θαη 9000 θηιψλ βηνινγηθήο κεδηθήο. Παξάιιεια, ε πγεία ησλ 

δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή ηνπο ζηνλ βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε 

δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ 

βνζθφηνπνπ. 

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο  

Κξέαο αξληψλ  2000 θηιά  

 

 

 Σζάξθνο Βαζίιεηνο / Κηελνηξόθνο 

 

Ο Σζάξθνο Βαζίιεο, γελλεκέλνο ην 1976 θαηνηθεί ζηνλ Αζηαθφ θαη έρεη αξρίζεη 

ηε βηνινγηθή εθηξνθή δψσλ απφ ην 2002. 

 

Αξηζκόο δώσλ  457 αίγεο  263 πξφβαηα  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ  1700 ζηξ. 

 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γήκνπ Αζηαθνχ. πκπιεξσκαηηθά γίλεηαη ρνξήγεζε 15000 θηιψλ 

ηδηνπαξαγφκελνπ βηνινγηθνχ δεκεηξηαθνχ θαξπνχ, θαη 50000 θηιψλ ηδηνπαξαγφκελεο 
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βηνινγηθήο κεδηθήο εηεζίσο. Παξάιιεια, ε πγεία ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή 

άζθεζή ηνπο ζηνλ βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε 

ησλ παξαζίησλ γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ. 

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο  

Κξέαο αξληψλ  2300 θηιά  

Κξέαο θαηζηθηψλ  3500 θηιά  

 

 

 Σζηάθαινο Βαζίιεηνο / Κηελνηξόθνο 

 

Ο Σζηάθαινο Βαζίιεο, γελλεκέλνο ην 1974 θαηνηθεί ζηνπο Ακνξγηαλνχο 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη έρεη αξρίζεη ηελ βηνινγηθή εθηξνθή αηγνπξνβάησλ απφ ην 2002. 

 

Αξηζκόο δώσλ  110 αίγεο  40 πξφβαηα  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ  260 ζηξ. 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Ακνξγηαλψλ. πκπιεξσκαηηθά ρνξεγεί 

2000 θηιά βηνινγηθνχ δεκεηξηαθνχ θαξπνχ θαη 4000 θηιά βηνινγηθήο κεδηθήο εηεζίσο. 

Παξάιιεια, ε πγεία ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή ηνπο ζηνλ 

βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ 

γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ. 

 

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο  

Κξέαο θαηζηθηψλ  1200 θηιά  

Κξέαο αξληψλ  600 θηιά  
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 Σζηάθαινο Λάδαξνο / Κηελνηξόθνο 

 

Ο Σζηάθαινο Λάδαξνο, γελλεκέλνο ην 1973 θαηνηθεί ζηνπο Ακνξγηαλνχο 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη έρεη αξρίζεη ηελ βηνινγηθή εθηξνθή αηγνπξνβάησλ απφ ην 2002.  

 

Αξηζκόο δώσλ  90 αίγεο  40 πξφβαηα  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ  260 ζηξ. 

 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Ακνξγηαλψλ. πκπιεξσκαηηθά γίλεηαη 

ρνξήγεζε 9000 θηιψλ βηνινγηθνχ δεκεηξηαθνχ θαξπνχ θαη 20000 θηιψλ βηνινγηθήο 

κεδηθήο εηεζίσο. Παξάιιεια, ε πγεία ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή 

ηνπο ζηνλ βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ 

παξαζίησλ γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ. 

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο  

Κξέαο θαηζηθηψλ  1000 θηιά  

Κξέαο αξληψλ  600 θηιά  

 

 

 Φξάγθνο Γεώξγηνο / Κηελνηξόθνο 

 

Ο Φξάγθνο Γηψξγνο, γελλεκέλνο ην 1956 θαηνηθεί ζην Αξρνληνρψξη 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη έρεη αξρίζεη ηε βηνινγηθή εθηξνθή δψσλ απφ ην 2002. 

 

Αξηζκόο δώσλ  240 πξφβαηα  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ  500 ζηξ 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Αξρνληνρσξίνπ. πκπιεξσκαηηθά γίλεηαη 

ρνξήγεζε 5000 θηιψλ βηνινγηθνχ αξαβφζηηνπ θαη 9000 θηιψλ βηνινγηθήο κεδηθήο. 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ III: ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ    

 

 - 81 - 

Παξάιιεια, ε πγεία ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή ηνπο ζηνλ 

βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ 

γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ. 

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο  

Κξέαο αξληψλ  3500 θηιά  

 

 

 Υξύζαλζνο Νηθόιανο / Κηελνηξόθνο 

 

Ο Υξχζαλζνο Νηθφιανο, γελλεκέλνο ην 1956 θαηνηθεί ζην Λεζίλη ηνπ Γήκνπ 

Οηληάδσλ θαη έρεη αξρίζεη ηελ βηνινγηθή εθηξνθή βννεηδψλ απφ ην 2002. 

 

 

Αξηζκόο δώσλ  110 αγειάδεο  48 κνζράξηα  

Έθηαζε βνζθόηνπσλ  2000 ζηξ. 

 

 

Γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ βαζίδεηαη ζηνπο πινχζηνπο ζε βιάζηεζε 

βνζθφηνπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Λεζηλίνπ. πκπιεξσκαηηθά γίλεηαη 

ρνξήγεζε 40000 θηιψλ ηδηνπαξαγφκελνπ βηνινγηθνχ ελζηξψκαηνο αξαβνζίηνπ εηεζίσο. 

Παξάιιεια, ε πγεία ησλ δψσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηαθηηθή άζθεζή ηνπο ζηνλ 

βνζθφηνπν θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ελψ ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ 

γίλεηαη κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ βνζθφηνπνπ. 

 

Παξαγόκελα Βηνινγηθά Πξντόληα αλά έηνο  

Κξέαο κφζρσλ  10400 θηιά  
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3.5.2 Αλάιπζε ηεο Γνκήο ηνπ Αληαγσληζηηθνύ Πεξηβάιινληνο 

 
  
 Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία ηνπ παξφληνο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

απνηειεί ε ειθπζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο αγνξάο Βηνινγηθνχ Κξέαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αηησιναθαξλαλίαο ε νπνία θαζνξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο 

επηρεηξήζεηο.  

 

πλεπψο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο «BELBIO» ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά, θξίλεηαη 

ζθφπηκν λα εμεηαζηεί πεξαηηέξσ ε ειθπζηηθφηεηα απηή κέζσ ηνπ ππνδείγκαηνο  

Αλάιπζεο ησλ Πέληε Γπλάκεσλ ηνπ ¨PORTER .̈  

 

Ο Porter ππνζηεξίδεη φηη κηα επηρείξεζε ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αληαγσλίδεηαη. Ο βαζκφο ηεο έληαζεο απηήο 

θαζνξίδεηαη απφ πέληε αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο. Οη δπλάκεηο απηέο θαζνξίδνπλ ηελ 

θεξδνθνξία ηνπ θιάδνπ. Δπηπιένλ, ε αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή είλαη έλαο ζπλδπαζκφο 

ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ε επηρείξεζε θαη ησλ πνιηηηθψλ κε ηηο νπνίεο επηδηψθεη λα πεηχρεη 

ηνπο ζηφρνπο απηνχο. 

 

 Σν ππφδεηγκα ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter θαη ε αιιειεμάξηεζε απηψλ 

ζπληζηά έλα απφ ηα πην απνηειεζκαηηθά θαη δηαξθή ζεσξεηηθά ππνδείγκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θχζεο ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο 

θαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηνπ θιάδνπ. ηελ παξνχζα ελφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη ην 

ππφδεηγκα ηνπ Porter γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ.   

 

ηνλ Πίλαθα 3.4 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη πέληε απηέο αληαγσληζηηθέο 

δπλάκεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπ θιάδνπ.  
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ΠΗΝΑΚΑ 3.5 

ΓΤΝΑΜΔΗ ΣΟΤ PORTER 

 

 

Πηζαλνί

Νεν - εηζεξρόκελνη

Αληηπαιόηεηα από ηνπο

ήδε ππάξρνληεο

αληαγσληζηέο

Τπνθαηάζηαηα

ΑγνξαζηέοΠξνκεζεπηέο

Απεηιή εηζφδνπ

λέσλ επηρεηξήζεσλ

Απεηιή απφ

ππνθαηάζηαηα πξντφληα

Γηαπξαγκαηεπηηθή Γηαπξαγκαηεπηηθή

δχλακε

πξνκεζεπηψλ

δχλακε

αγνξαζηψλ

 

 

 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ θαη γηα ην παξφλ επελδπηηθφ ζρέδην πξνθχπηνπλ ηα εμήο 

ζηνηρεία: 
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 Απεηιή Δηζόδνπ Νέσλ Δπηρεηξήζεσλ 

 

Οη λεν-εηζεξρφκελνη ζε έλαλ θιάδν ηππηθά εηζάγνπλ ζε απηφλ λέα δπλακηθφηεηα, 

ηελ επηζπκία λα θεξδίζνπλ κεξίδην αγνξάο, θαζψο θαη ζεκαληηθνχο πφξνπο. πλεπψο 

απνηεινχλ απεηιή γηα ηνπο ήδε πθηζηάκελνπο αληαγσληζηέο ζηνλ θιάδν. Ζ απεηιή 

εηζφδνπ εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε θξαγκψλ εηζφδνπ, νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο δπλάκεηο πνπ επηβξαδχλνπλ ή παξαθσιχνπλ ηελ είζνδν άιισλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη απφ ηελ αλακελφκελε αληίδξαζε ησλ ήδε πθηζηάκελσλ 

αληαγσληζηψλ.  

 

Όπσο αλαθέξακε, νη επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν ηεο Βηνινγηθήο Κηελνηξνθίαο είλαη 

νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα, κηθξνχ ή κεζαίνπ κεγέζνπο θαη ζπλεπψο ε παξαγσγή ηνπο 

είλαη πεξηνξηζκέλε. Γελ ππάξρνπλ κεγάιεο κνλάδεο παξαγσγήο θξέαηνο πνπ λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη παλειιαδηθά θαη λα παξάγνπλ ηφλνπο θξέαηνο. Απηφ δηφηη ε έληαμε 

ηεο Διιάδνο ζηελ παξαγσγή βηνινγηθνχ θξέαηνο έγηλε κφιηο ην 2001. πλεπψο, ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί ζεκαληηθά ππφςε ην γεγνλφο φηη νη λέεο επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ εδξαησκέλεο επσλπκίεο κε καθξά παξάδνζε, ζεκαληηθά κεξίδηα 

αγνξάο θαη κεγάιε θήκε.  

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ δελ ππάξρνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο. Γειαδή, αλ θάπνηεο απφ ηηο ππάξρνπζεο αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο 

πξνζπαζνχζαλ λα πξνβνχλ ζε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ηνπο, πξαγκαηηθή ή 

θαληαζηηθή, πξνθεηκέλνπ λα δεζκεχζνπλ ηελ πίζηε ησλ πειαηψλ ηνπο απηφ δελ ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβεί. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ηα βηνινγηθά θξέαηα είλαη πηζηνπνηεκέλα 

απφ ην Κξάηνο θαη επηπιένλ νη ελέξγεηεο θαη νη δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί φηη 

έλα δψν εθηξέθεηαη βηνινγηθά είλαη ζπγθεθξηκέλεο.  

 

Σέινο, ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κηα ζρεηηθή δπζρέξεηα ζην δίθηπν δηαλνκήο δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο εθφζνλ ν θιάδνο είλαη ζρεηηθά λένο 

θαη ην δίθηπν δηαλνκήο αθφκα δηακνξθψλεηαη. Σαπηφρξνλα, επηιέγνληαο σο ηφπν 

εγθαηάζηαζεο κηα παξαδνζηαθά αγξνηηθή πεξηνρή, ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

εθκεηάιιεπζεο ησλ θξαηηθψλ θηλήηξσλ θαη επηρνξεγήζεσλ πνπ πθίζηαληαη γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαζψο θαη ην είδνο ηεο εθκεηάιιεπζεο (επηρνξεγήζεηο απφ Δ.Δ. 

ζε θηελνηξφθνπο βηνινγηθψλ πξντφλησλ) κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ζεκαληηθά ην 
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θφζηνο επέλδπζεο. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη απαηηήζεηο ζε θεθάιαηα γηα 

ηελ είζνδν ζηνλ θιάδν δελ είλαη πνιχ πςειέο, εθφζνλ εθηφο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο 

εθηξνθήο θαη ηελ ηξνθή ησλ δψσλ δελ απαηηνχληαη θεθάιαηα γηα απνζέκαηα θαη γηα 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ κάξθεηηλγθ (θαζψο φπσο έρεη αλαθεξζεί γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

πξνβιεζεί ζπλνιηθά ν θιάδνο). 

 

 Γηαπξαγκαηεπηηθή Γύλακε Πξνκεζεπηώλ 

 

Οη πξνκεζεπηέο απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο ζπλεξγάηεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Χζηφζν 

πνιιέο θνξέο ε ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

πξνκεζεπηψλ κπνξεί λα απνβεί κνηξαία. Γηα παξάδεηγκα, ε αχμεζε ησλ ηηκψλ θαη ε 

κείσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πσινχκελσλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο πξντφλησλ, είλαη 

δπλεηηθά κέζα κε ηα νπνία νη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ πίεζε ζηηο 

αληαγσληδφκελεο ζηνλ θιάδν επηρεηξήζεηο. Δάλ ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα αλαθηήζεη ην 

απμεκέλν θφζηνο κεηαβηβάδνληάο ην ζηνπο αγνξαζηέο, ηφηε ε θεξδνθνξία ηεο ζα κεησζεί 

απφ ηηο ελέξγεηεο ησλ πξνκεζεπηψλ. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ αγνξά βηνινγηθνχ θξέαηνο, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

πξνκεζεπηψλ είλαη πνιχ κηθξή. Απηφ γηαηί, φπσο έρεη αλαθεξζεί, βηνινγηθή θηελνηξνθία 

θαη βηνινγηθή γεσξγία είλαη φξνη αιιειέλδεηνη. Πξψηε χιε γηα ηε βηνινγηθή θηελνηξνθία 

είλαη ε ηξνθή ησλ δψσλ. πλεπψο, κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε γηαηί ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη κηθξή εθφζνλ ε πιεηνςεθία ησλ 

παξαγσγψλ βηνινγηθνχ θξέαηνο αζρνινχληαη θαη κε ηε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηξνθή γηα ηα δψα ηνπο. Σέινο, νη πσιήζεηο ησλ 

πξνκεζεπηψλ ζηνλ θιάδν αληηπξνζσπεχνπλ ηδηαίηεξα ρακειφ πνζνζηφ θαη ζπλεπψο 

δελ κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα φπσο κε εθηέιεζε παξαγγειηψλ, 

θαζπζηέξεζε απνζηνιήο θαη λα ζπκβάιινπλ έηζη ζηε κείσζε ησλ θεξδψλ ηεο 

επηρείξεζεο.  

 

 Γηαπξαγκαηεπηηθή Γύλακε Αγνξαζηώλ 

 

Οη αληαγσληδφκελεο ζε έλαλ θιάδν επηρεηξήζεηο επηζπκνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ 

ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ. Οη αγνξαζηέο ησλ επηρεηξήζεσλ, απφ 

ηε κεξηά ηνπο, επηζπκνχλ λα αγνξάδνπλ πξντφληα ζηελ θαηψηεξε δπλαηή ηηκή, ζηελ 
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νπνία νη αληαγσληδφκελεο ζηνλ θιάδν επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ θαηψηεξε απνδεθηή 

απφδνζε ηεο επέλδπζεο. Γηα λα κεηψζνπλ ην θφζηνο νη αγνξαζηέο δηαπξαγκαηεχνληαη 

γηα αλψηεξε πνηφηεηα, θαιχηεξα επίπεδα εμππεξέηεζεο θαη ρακειφηεξεο ηηκέο. Σν 

απνηέιεζκα απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί, ελζαξξχλνληαο αληαγσληζηηθέο κάρεο αλάκεζα 

ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, απφ ηηο νπνίεο αγνξάδνληαη ηα πξντφληα.  

 

Έηζη νη αγνξαζηέο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζαλ αληαγσληζηηθή απεηιή φηαλ 

ζπκπηέδνπλ ηηο ηηκέο ησλ αληαγσληδφκελσλ επηρεηξήζεσλ, ή φηαλ επηδεηνχλ πςειφηεξε 

πνηφηεηα θαη θαιχηεξε εμππεξέηεζε. Αληίζεηα, αγνξαζηέο ρσξίο δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε, πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία ζηηο αληαγσληδφκελεο ζε έλαλ θιάδν επηρεηξήζεηο, λα 

απμήζνπλ ηηο ηηκέο θαη λα έρνπλ κεγαιχηεξε απφδνζε.  

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ θιάδν ηνπ Βηνινγηθνχ Κξέαηνο ζηε ρψξα καο, ζα κπνξνχζε 

λα εηπσζεί φηη ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ ηφζν ζε επίπεδν ηειηθψλ 

θαηαλαισηψλ (μελνδνρεία, εζηηαηφξηα) φζν θαη ζε επίπεδν εκπφξσλ (θξενπψιεο, super 

markets) ραξαθηεξίδεηαη σο κεγάιε.  

 

Έρεη γίλεη ζαθέο φηη αθφκα ζηε ρψξα καο ππάξρεη έλαο κηθξφο αξηζκφο 

αγνξαζηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα αγνξάζνπλ ηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ. πλεπψο, 

νπνηαδήπνηε αληαγσληδφκελε επηρείξεζε ηνπ θιάδνπ δελ αληέρεη λα ράζεη θάπνην 

πειάηε. Δπηπιένλ νη αγνξαζηέο ζε επίπεδν εκπφξσλ γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηη ζπκβαίλεη 

ζηνλ θιάδν, ηηο ζπλζήθεο δήηεζεο, ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ζηελ αγνξά αθφκα θαη ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο γεγνλφο πνπ ηνπο δίλεη ηε δχλακε λα αζθνχλ κεγαιχηεξε πίεζε 

ζηηο επηρεηξήζεηο απφ φηη αλ ε ελεκέξσζή ηνπο ήηαλ ειιηπήο.  

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη δχν πξναλαθεξφκελεο αληαγσληζηηθέο 

δπλάκεηο, δειαδή ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη καδί ζχκθσλα κε 

ηνλ Porter, ιφγσ ησλ παξφκνησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηθέξνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ. 

 

 Απεηιή από Τπνθαηάζηαηα Πξντόληα 

 

Όιεο νη επηρεηξήζεηο ελφο θιάδνπ αληαγσλίδνληαη κε επηρεηξήζεηο άιισλ θιάδσλ 

πνπ παξάγνπλ ππνθαηάζηαηα πξντφληα, δειαδή πξντφληα θιάδσλ πνπ εμππεξεηνχλ 
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παξφκνηεο αγνξαζηηθέο αλάγθεο κε εθείλεο ηνπ θιάδνπ πνπ αλαιχεηαη, ηνπ θιάδνπ 

παξαγσγήο Βηνινγηθνχ Κξέαηνο ζηελ πεξίπησζε ηεο δηθήο καο κειέηεο. Σα πξντφληα 

απηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηθαλνπνηήζνπλ παξφκνηεο αγνξαζηηθέο αλάγθεο, αιιά κε 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σα ππνθαηάζηαηα πξντφληα ζέηνπλ κηα αλψηαηε ηηκή 

πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ησλ αληαγσληδφκελσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

ε έλα γεληθφ πιαίζην, ε απεηιή απφ ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα είλαη ηζρπξφηεξε 

φηαλ νη αγνξαζηέο αληηκεησπίδνπλ κηθξφ θφζηνο κεηαθίλεζεο, φηαλ ε ηηκή ησλ 

ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ είλαη ρακειφηεξε θαη ε πνηφηεηα ή ε επίδνζή ηνπο είλαη ίδηα 

ή κεγαιχηεξε απφ ηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ. Οη αληαγσληδφκελεο ζε έλαλ θιάδν 

επηρεηξήζεηο γηα λα κεηψζνπλ ηελ απεηιή ησλ ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ, ζα πξέπεη λα 

δηαθνξνπνηήζνπλ ηα πξντφληα πνπ πξνζθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

είλαη ζεκαληηθά γηα ηνπο αγνξαζηέο π.ρ. ηηκή, πνηφηεηα πξντφληνο, δηαλνκή. 

 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ππνθαηάζηαην ηνπ βηνινγηθνχ θξέαηνο ζεσξείηαη ην 

ζπκβαηηθφ θξέαο ην νπνίν ηθαλνπνηεί απφιπηα ηελ ίδηα αλάγθε αιιά ζε πνιχ πην 

ειθπζηηθή ηηκή. Αλαθνξηθά, φπσο επηζεκαίλεηαη απφ παξάγνληεο ηεο αγνξάο ζηε ρψξα 

καο, ην θνζηνιφγην πψιεζεο απηψλ ησλ πξντφλησλ (βηνινγηθψλ) είλαη ηδηαίηεξα πςειφ. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ελψ ην ζπκβαηηθφ αξλί δηαηίζεηαη ζήκεξα κε ηηκή πεξίπνπ 7 

επξψ αλά θηιφ, ην αληίζηνηρν βηνινγηθφ θπκαίλεηαη κεηαμχ 12 θαη 15 επξψ αλά θηιφ, 

γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά δπζπξφζηην ζηνλ θαηαλαισηή. Μάιηζηα, ν ηειεπηαίνο εθηηκάηαη 

φηη είλαη κάιινλ αλέηνηκνο – ιφγσ έιιεηςεο ελεκέξσζεο, ε νπνία θαζίζηαηαη εκθαλήο κε 

ηελ εθδήισζε θαρππνςίαο– λα θαζηεξψζεη ηα πξντφληα ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο 

ζην δηαηηνιφγηφ ηνπ (πεγή: πεξηνδηθφ Comcenter ηεχρνο 310, Οθηψβξηνο 2002). 

 

πλεπψο κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε φηη ε δχλακε ησλ ππνθαηάζηαησλ 

πξντφλησλ γηα ηνλ θιάδν ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο είλαη πξνο ην παξφλ πνιχ ηζρπξή 

θαη γηα απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ηηο λεν-εηζεξρφκελεο 

ζηνλ θιάδν επηρεηξήζεηο.  

 

 Έληαζε Αληαγσληζκνύ κεηαμύ Τθηζηάκελσλ Δπηρεηξήζεσλ 

 

Ζ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ ππάξρεη ζε έλαλ θιάδν είλαη έλα ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί ε ζηξαηεγηθή πνπ 
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ζα αθνινπζήζεη κηα επηρείξεζε. Ζ απεηιή εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ππνθαηάζηαησλ θαζψο θαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ 

αγνξαζηψλ παξνπζηάδνπλ ην γεληθφ πιαίζην ελφο θιάδνπ. Σν πφζν φκσο θεξδνθφξνο 

ζα είλαη έλαο θιάδνο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε κάρε πνπ δίλεηαη απφ ηνπο 

πθηζηάκελνπο αληαγσληζηέο. Δάλ ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη ρακειή ηφηε δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα αλεβάζνπλ ηηο ηηκέο θαη λα έρνπλ έηζη πεξηζζφηεξα 

θέξδε. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, εάλ δειαδή ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη πςειή 

ηφηε κπνξεί λα πεξηνξηζζεί ε θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ. Δλ θαηαθιείδη, έληνλνο 

αληαγσληζκφο αλάκεζα ζηηο ππάξρνπζεο ζε έλαλ θιάδν επηρεηξήζεηο απνηειεί κηα 

ηζρπξή απεηιή ζηε δπλαηφηεηα επίηεπμεο θέξδνπο θαη ζπλεπψο αλαζηαιηηθφ παξάγνληα 

γηα είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά.    

 

ηελ αγνξά πνπ εμεηάδνπκε ν αληαγσληζκφο δελ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα κεγάινο. 

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί παξφιν πνπ νη αληαγσληζηέο καο έρνπλ ιίγν πνιχ ηζνδχλακν 

κέγεζνο, πνπ ζεκαίλεη φηη ν θαζέλαο ζα πξνζπαζήζεη λα επηθξαηήζεη ηνπ άιινπ, απφ 

ηελ άιιε κεξηά ν θιάδνο βξίζθεηαη ζηε θάζε ηεο αλάπηπμεο πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πφξνπο πνπ έρνπλ πιήξσο θαη απνδνηηθά 

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο. Σέινο, παξφιν πνπ νη 

θαηαλαισηέο ζεσξνχλ φηη ηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ είλαη αδηαθνξνπνίεηα, γεγνλφο πνπ 

ζε άιιε πεξίπησζε ζα νδεγνχζε ζε πφιεκν ηηκψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν δελ παξνπζηάδεηαη ηέηνην πξφβιεκα κηαο θαη επί ηνπ παξφληνο 

ππάξρεη πιαθφλ ζηηο ηηκέο ηνπ βηνινγηθνχ θξέαηνο. 

 

Αλαιχνληαο ηηο πέληε δπλάκεηο ηνπ Porter πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε ηελ 

έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά ηνπ βηνινγηθνχ θξέαηνο θαη θαηά 

πφζν ζα είλαη εθηθηή θαη θεξδνθφξα ε είζνδφο καο ζε απηή, νδεγνχκαζηε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη παξφιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ θιάδν ε είζνδνο κηα 

λέαο επηρείξεζεο ζε απηφλ ζα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

 

3.6 Αλάιπζε ηνπ Δμσηεξηθνύ Δπηρεηξεκαηηθνύ Πεξηβάιινληνο  
 

Πέξα απφ ηελ αλάιπζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηνπ θιάδνπ παξαγσγήο βηνινγηθνχ θξέαηνο πνπ πξνεγήζεθε, είλαη 

ζεκαληηθφ λα παξαηεζεί θαη αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ή 
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δηαθνξεηηθά ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ζθνπεχεη λα εηζέιζεη ε ππφ κειέηε 

επηρείξεζε. 

 

Σν καθξν-πεξηβάιινλ πνπ είλαη γλσζηφ θαη σο γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ, 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πεξηβαιινληηθέο θαηαζηάζεηο θαη δπλάκεηο πνπ επεξεάδνπλ θάζε 

επηρείξεζε θαη νξγαληζκφ ζηελ νηθνλνκία. Αληηπξνζσπεχεη ηελ επξεία ζπιινγή φισλ 

εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ πνπ άκεζα ή έκκεζα επεξεάδνπλ θάζε επηρείξεζε ζε 

νπνηνλδήπνηε βηνκεραληθφ θιάδν.  

 

Οη επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην καθξν-

πεξηβάιινλ. Οη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ απηφ πνπ νλνκάδεηαη καθξν-

πεξηβάιινλ είλαη αξθεηνί αιιά ζηελ παξνχζα ελφηεηα ζα αλαιπζνχλ νη ηέζζεξηο πην 

ζεκαληηθνί: νη πνιηηηθνί, νη νηθνλνκηθνί, νη θνηλσληθνπνιηηηζηηθνί θαη ηέινο νη ηερλνινγηθνί 

παξάγνληεο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ αλάιπζε (ηχπνπ PEST) πνπ αθνινπζεί. 

 

3.6.1 Πνιηηηθνί Παξάγνληεο (Political) 

 

 Σν πνιηηηθφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη ηε γεληθή πνιηηηθή θαηάζηαζε ησλ ρσξψλ 

ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη έλαο νξγαληζκφο θαη ηε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε πνπ ε 

εθάζηνηε θπβέξλεζε έρεη έλαληη ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ελέξγεηεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Οη θαλνληζκνί θαη νη λφκνη πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε ζε εζληθφ 

επίπεδν, απφ δηάθνξεο ελψζεηο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο ζε 

δηεζλέο επίπεδν, κπνξεί λα επεξεάδνπλ θαη λα ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, παγθνζκίσο, γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα 

ζέζπηζε εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ φζν 

θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σφζν ε Δπξσπατθή Έλσζε φζν θαη ε ρψξα καο 

έρνπλ πξνβεί ζε εηδηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζνπλ ηελ ηάζε 

απηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Καλνληζκφο (Δ.Ο.Κ.) 2092/91 ηνπ πκβνπιίνπ “πεπί ηος 

βιολογικού ηπόπος παπαγωγήρ γεωπγικών πποϊόνηων και ηων ζσεηικών ενδείξεων ζηα 

γεωπγικά πποϊόνηα και ζηα είδη διαηποθήρ” θαζνξίδεη ζαθψο ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ φζν θαη ηε δηαθχιαμε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Οη θαηαλαισηέο 
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δεηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξα γεσξγηθά πξντφληα θαη είδε δηαηξνθήο βηνινγηθήο 

παξαγσγήο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί κηα λέα αγνξά γηα ηα γεσξγηθά πξντφληα.  

 

Σα ελ ιφγσ πξντφληα πσινχληαη ζηελ αγνξά ζε πςειφηεξε ηηκή, ελψ απηφο ν 

ηξφπνο παξαγσγήο ζπλεπάγεηαη ιηγφηεξν εληαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ γαηψλ θαη 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε θαιχηεξεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δηαθχιαμε 

ηεο ππαίζξνπ. 

 

 Δπηπιένλ, πθίζηαληαη εηδηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο νη νπνίεο δεζκεχνπλ ηηο 

κνλάδεο παξαγσγήο βηνινγηθψλ πξντφλησλ αλαθνξηθά κε νξηζκέλα ζέκαηα φπσο ηα 

αθφινπζα: θαηαξράο, πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά γεσξγηθά πξντφληα θαη είδε 

δηαηξνθήο κε ελδείμεηο πνπ αλαθέξνπλ ή αθήλνπλ λα ελλνεζεί απφ ηνπο αγνξαζηέο φηη 

έρνπλ παξαρζεί κε βηνινγηθφ ηξφπν ή ρσξίο ηε ρξεζηκνπνίεζε ζπλζεηηθψλ ρεκηθψλ 

πξντφλησλ. Οξηζκέλα θξάηε-κέιε έρνπλ ήδε ζεζπίζεη θαλφλεο θαη δηαηάμεηο ειέγρνπ 

φζνλ αθνξά ηε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ ελδείμεσλ. Ζ χπαξμε πιαηζίνπ θνηλνηηθψλ 

θαλφλσλ παξαγσγήο, επηζήκαλζεο θαη ειέγρνπ ζα πξνζηαηεχζεη ηε γεσξγία θαη ηελ 

θηελνηξνθία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νηθνινγηθέο κεζφδνπο. ην κέηξν πνπ ην πιαίζην απηφ 

ζα εγγπάηαη ζπλζήθεο ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ ησλ πξντφλησλ κε 

απηέο ηηο ελδείμεηο, ζα εκπνδίδεη ηελ αλσλπκία ζηελ αγνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ, 

εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηε δηαθάλεηα ζε θάζε ζηάδην ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 

θαηεξγαζίαο, θαη ζα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε αμηνπηζηία απηψλ ησλ πξντφλησλ ελψπηνλ 

ησλ θαηαλαισηψλ. Ο βηνινγηθφο ηξφπνο παξαγσγήο ζπληζηά ηδηαίηεξε κέζνδν 

παξαγσγήο θαη θαηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί φηη ζηελ επηζήκαλζε ησλ 

κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ, νη ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ βηνινγηθφ ηξφπν 

παξαγσγήο πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηηο ελδείμεηο πνπ αθνξνχλ ηα βηνινγηθψο 

παξαρζέληα ζπζηαηηθά. Πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ αγνξαζηψλ 

πξντφλησλ πνπ θέξνπλ ελδείμεηο ζρεηηθέο κε βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο, είλαη ζθφπηκν 

λα ζεζπηζηνχλ νη ειάρηζηεο εθαξκνζηέεο αξρέο γηα λα είλαη δπλαηή ε εκπνξία ηνπ 

πξντφληνο κε απηέο ηηο ελδείμεηο. Ο βηνινγηθφο ηξφπνο παξαγσγήο ζπλεπάγεηαη 

ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηε ρξεζηκνπνίεζε ιηπαζκάησλ ή θπηνθαξκάθσλ πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ ή λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

χπαξμε θαηάινηπσλ ζηα γεσξγηθά πξντφληα. ηα πιαίζηα απηά, είλαη ζθφπηκν λα 

ηεξνχληαη νη πξαθηηθέο πνπ είλαη απνδεθηέο ζηελ Κνηλφηεηα. ηα παξαγφκελα πξντφληα 
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ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ παξαγσγήο θαζηζηά θαηαξρήλ απαξαίηεηε ηε δηεμαγσγή 

ειέγρσλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο θαη ηεο εκπνξίαο. Όινη νη επηρεηξεκαηίεο πνπ 

παξάγνπλ, ζπζθεπάδνπλ, εηζάγνπλ ή δηαζέηνπλ ζην εκπφξην πξντφληα πνπ θέξνπλ 

ελδείμεηο ζρεηηθέο κε ηνλ βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε 

θαζεζηψο ηαθηηθνχ ειέγρνπ, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ειάρηζηεο θνηλνηηθέο απαηηήζεηο 

θαη λα εθαξκφδεηαη απφ νξηζζείζεο αξρέο ειέγρνπ ή/θαη απφ εγθεθξηκέλνπο θαη 

επνπηεπφκελνπο νξγαληζκνχο.  

 

3.6.2 Οηθνλνκηθνί Παξάγνληεο (Economical) 

 

 Σν γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

κεηαβιεηέο, θαζψο επεξεάδεη κε ηνλ ίδην ηξφπν κηθξέο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Οη 

καθξννηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζπληζηνχλ κηα θξίζηκε εμσηεξηθή δχλακε ζε φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη είλαη πνιχ δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ ζε καθξνπξφζεζκν 

επίπεδν.  

 

 Οη δηάθνξνη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ ηζρχνπλ γηα ην εθάζηνηε επελδπηηθφ 

ζρέδην είλαη θαζνξηζηηθνί γηα ηελ επηηπρία ή φρη ηνπ ζρεδίνπ απηνχ. ηελ πεξίπησζε ηεο 

βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο ην Διιεληθφ θξάηνο εληζρχεη κε επηδνηήζεηο,  πνπ ζηεξίδνληαη 

ζηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν 281273/13.09.2004 ΦΔΚ 1396Β, θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

θαηαζθεπήο ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα θηελνπηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε δσξεάλ 

έθδνζε πνιενδνκηθψλ αδεηψλ. Δπηπιένλ, επηδνηείηαη δσξεάλ πιήξεο εγθεθξηκέλε 

κειέηε θαη ζρέδην θαηαζθεπήο δηαθφξσλ ηχπσλ ζηαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Ννκηκνπνίεζε παιαηψλ θηελνπηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε – 

θπζηθά - ηεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαζψο θαη ηεο δπλαηφηεηαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ απηψλ λα ειεθηξνδνηεζνχλ θαη λα εθζπγρξνληζηνχλ (Ν. 3399/ 

17.10.2005 αξ.4). Παξάιιεια, έρνπλ ιάβεη ρψξα θαηάιιειεο ξπζκίζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

κεησζνχλ  ηα ρξέε ησλ θηελνηξφθσλ θαη λα απμεζεί ε επηδφηεζε ηνπ επηηνθίνπ γηα 

ρξεκαηνδνηήζεηο ζε λένπο θηελνηξφθνπο, πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θζάλεη θαη ην 

100%. (Απφθαζε ΑΣΔ 2004 θαη Ν.3399/17.10.2005 αξ.2). Όια απηά ηα κέηξα θαη νη 

επηδνηήζεηο απνηεινχλ ηζρπξά νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα φινπο ηνπο θηελνηξφθνπο θαη 

θπξίσο ηνπο λεφηεξνπο.  
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 Πέξα απφ ηα νηθνλνκηθά πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ, ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί θαη ε 

γεληθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο. Σν Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (Α.Δ.Π.) ηεο 

ρψξαο καο απμάλεηαη κε κέζν εηήζην ξπζκφ 3,7% (πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ γηα ην Γ΄εμάκελν ηνπ 2007 πνζνζηηαία εηήζηα κεηαβνιή ηνπ Α.Δ.Π. 3,6%) 

θαη κε θπξηφηεξν πξνσζεηηθφ παξάγνληα ηεο αλάπηπμεο ηηο επελδχζεηο (αχμεζε θαηά 

13%).  

 

 Ζ αλνδηθή πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί κε ηνλ ίδην 

ξπζκφ θαη ηα επφκελα ρξφληα. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία ήηαλ ην 2006, καδί κε εθείλεο ηεο 

Ηξιαλδίαο, ηεο Φηλιαλδίαο θαη ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, κηα απφ ηηο ηαρχηεξα 

αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο κεηαμχ ησλ 15 πην αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ-κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππεξβαίλνληαο επίζεο ζεκαληηθά ηνλ ξπζκφ αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ ζηε 

δψλε ηνπ επξψ σο ζχλνιν. χκθσλα κε ηα εηήζηα ζηνηρεία ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ, 

ην ΑΔΠ ζε ζηαζεξέο ηηκέο απμήζεθε ην 2006 θαηά 4,3%, 1,6 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο 

πςειφηεξα απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξσδψλεο (2,7%).  
Μεηαβνιή Αθαζάξηζηνπ Δγρώξηνπ Πξντόληνο (%)
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(πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ) 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.6 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΑΚΑΘΑΡΗΣΟΤ ΔΓΥΧΡΗΟΤ ΠΡΟΗΟΝΣΟ 

 

Σνλίδεηαη φηη νη πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο ηε δηεηία 2005-2006 δελ πξνέξρνληαη 

απφ δεκφζηεο δαπάλεο θαη ηδηαίηεξα θαηαλαισηηθέο, αιιά απφ εμαγσγέο, θπξίσο 
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αγαζψλ, θαη επελδχζεηο. πγθεθξηκέλα, νη εμαγσγέο αγαζψλ απμήζεθαλ θαηά 13,7% ην 

2005 θαη θαηά 18,2% ην 2006 (ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, ηεισλεηαθή ζηαηηζηηθή) θαη αληίζηνηρα 

ζε φγθν θαηά 8,2% θαη 11% (ζχκθσλα κε εζληθνινγηζηηθά ζηνηρεία) ζπκβάιινληαο έηζη 

θαηά 18,6% ην 2005 θαη 22,3% ην 2006 ζηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

φηαλ ηελ πεξίνδν 1996-2004 ε αληίζηνηρε ζπκβνιή ήηαλ κφιηο 3,8%. Δπίζεο, νη 

επελδχζεηο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθφηαηε άλνδν θαηά 12,7% ην 2006 (ζε ζηαζεξέο ηηκέο) 

ζπκβάιινληαο θαηά 76,7% ζηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή είλαη ε εμέιημε ζηνλ ηνκέα ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ πνπ ην 2006 

αλήιζαλ ζηα 4.275,6 εθαη. επξψ ή ηα 5.370 εθαη. δνιάξηα, φηαλ απφ ην 1990 θαη κεηά, 

θαηά κέζν φξν, θπκαίλνληαλ ζηα 1.000 εθαη. δνιάξηα. εκεηψλεηαη έηζη 

ππεξπεληαπιαζηαζκφο ζηελ επίδνζε απηή. Ζ άλνδνο ηνπ πξαγκαηηθνχ δηαζεζίκνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ θαηά 4% ην 2006, έλαληη 3,4% ην 2005 ζπλέβαιε ζηελ 

αχμεζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαηά 3,7% ζε ζηαζεξέο ηηκέο θαηά κέζν φξν ηε δηεηία 

2005-2006. Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα επλντθέο ηηο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο γηα ηελ επηηπρία ηνπ παξφληνο επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

 Ρπζκόο Μεηαβνιήο Δζληθνύ Γηαζέζηκνπ Δηζνδήκαηνο (%)
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(πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ) 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.7 
ΡΤΘΜΟ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΗΑΘΔΗΜΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 
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Σέινο πξνθεηκέλνπ λα είλαη πιήξεο ε αλάιπζε ηνπ επξχηεξνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο ρψξαο καο, ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί θαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ 

δεηθηψλ ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ. Οη δείθηεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηα 

δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ είλαη ζπλπθαζκέλνη κε ην παξφλ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

θαη ηηο επθαηξίεο γηα λέα επελδπηηθά ζρέδηα. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ε 

αχμεζε ηεο θηελνηξνθίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα, ζπκβάιιεη 

θαζνξηζηηθά ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο θπξίσο ζηνπο λένπο ηεο επαξρίαο πξνζθέξνληάο 

ηνπο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 

 Παξαηεξψληαο ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ, βιέπνπκε φηη ε αλεξγία θηλείηαη 

ζηαδηαθά ζε ρακειφηεξα επίπεδα αλ θαη ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο πιήηηεηαη πεξηζζφηεξν 

απ’ φηη ν αλδξηθφο θαη θπξίσο ζηελ επαξρία (ηα εμεηαδφκελα πνζνζηά αθνξνχλ ην 

ζχλνιν ηνπ ππφ αλεξγία πιεζπζκνχ αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο θαη επηπέδνπ θαηάξηηζεο). 

 

 Σέινο, ν πιεζσξηζκφο ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεη έληνλεο δηαθπκάλζεηο. Ζ 

ζηελή ζρέζε κεηαμχ πιεζσξηζκνχ θαη αλεξγίαο απνηειεί καθξνρξφλην πξφβιεκα γηα 

φιεο ηηο θπβεξλήζεηο, ησλ νπνίσλ θχξηνο ζηφρνο είλαη λα θέξνπλ ηελ νηθνλνκία ζε 

επίπεδν πιήξνπο απαζρφιεζεο ρσξίο λα πξνθαινχληαη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο. 
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(πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ) 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.8 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΟΤ ΠΛΖΘΧΡΗΜΟΤ (%) 
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Ετήσιο εναρμορισμένο ποσοστό ανεργίας (%)
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(πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ΔΤΔ) 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.9 
ΔΣΖΗΟ ΔΝΑΡΜΟΝΗΜΔΝΟ ΠΟΟΣΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (%) 

 

 

3.6.3 Κνηλσληθνπνιηηηζηηθνί Παξάγνληεο (Social) 

 

 Σν θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ αληηπξνζσπεχεη ην ζχλνιν ησλ αμηψλ, 

πηζηεχσ, ηδαληθψλ θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαθξίλνπλ ηα κέιε κηαο νκάδαο απφ 

κηα άιιε. Ζ δηάζηαζε απηή έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν απηέο ζα νξγαλσζνχλ θαη ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ, δηφηη κηα κηθξή απφθιηζε απφ 

ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ¨απνδεθηφ¨κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νξγαληζκνχο.   

 

Οη ζχγρξνλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη ε ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ πξνο 

πεξηζζφηεξν πγηεηλά θαη πνηνηηθά πξντφληα, θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ θξέαηνο, θαηά θχξην ιφγν 

ζε απηφ πνπ νλνκάδεηαη ζηελ επνρή καο κεζνγεηαθή δίαηηα θαη δηαηξνθή, ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη δηεζλψο, ζπληζηνχλ επλντθνχο παξάγνληεο γηα ηελ εγρψξηα αγνξά 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ. 
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 Οη ηάζεηο, πνηθίινπλ αλάινγα κε ηα δεκνγξαθηθά θαη ηα ςπρνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαλαισηψλ, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο ηφζν νη ζεκεξηλνί ξπζκνί 

δσήο φζν θαη ν έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο πνπ επηθξαηεί, ζρεηηθά κε ην ηη ζπληζηά ηε 

"ζσζηή δηαηξνθή", έρνπλ νδεγήζεη ηνπο θαηαλαισηέο ζε αλαδήηεζε εχθνισλ θαη, 

παξάιιεια, πγηεηλψλ θαη γεπζηηθψλ ιχζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη είηε κε ηε ¨ζηινπέηα¨ είηε κε 

ηελ πγεία. Απηφ ζίγνπξα έρεη νδεγήζεη θαη ζηελ αλάδεημε θαηεγνξηψλ πξντφλησλ πνπ 

κέρξη πξφηηλνο νπζηαζηηθά δελ ππήξραλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, φπσο είλαη νη θαηεγνξίεο 

ησλ βηνινγηθψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ (functional) ηξνθίκσλ. Απηέο νη θαηεγνξίεο 

πξντφλησλ, αλ θαη είλαη αθφκα ζρεηηθψο κηθξέο ζε κέγεζνο, αλαπηχζζνληαη ξαγδαία, 

αθήλνληαο πίζσ ηνπο ζε ξπζκνχο αλάπηπμεο ηηο “ζπκβαηηθέο” θαηεγνξίεο πξντφλησλ, νη 

νπνίεο κέρξη πξφηηλνο αλαπηχζζνληαλ ζεκαληηθά ζε εηήζηα βάζε. 

 

Σα βηνινγηθά πξντφληα δίλνπλ ηε ιχζε γηαηί είλαη αγλά, δελ πεξηέρνπλ ρεκηθέο 

νπζίεο θαη ζπληεξεηηθά, είλαη πςειήο πνηφηεηαο θαη αλψηεξεο δηαηξνθηθήο αμίαο. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφλ πξνηηκψληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο θαηαλαισηέο παξά ηελ 

αθξηβφηεξε ηηκή ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά, δηφηη ε θαζαξφηεηα, ε θξεζθάδα, ε 

πνηφηεηα θαη ε αζθάιεηα είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ φηαλ ηα βξνχκε αμίδνπλ κηα ιίγν 

κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή ζπζία. Ζ αγνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ Eιιάδα βξίζθεηαη 

αθφκε ζε πξψηκν ζηάδην. ε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο φπνπ ηα 

βηνινγηθά πξντφληα έρνπλ 15εηή θαη πιένλ παξνπζία ζηελ αγνξά ησλ ηξνθίκσλ, ε 

ειιεληθή αγνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ βξίζθεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην, θαζψο κφιηο ηα 

ηειεπηαία ηξία ρξφληα έρνπλ παξνπζηαζηεί εκθαλή ζεκάδηα εμέιημεο. Σν παξαπάλσ 

γεγνλφο πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο νινέλα θαη κεγαιχηεξεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ ζε ζέκαηα πγηεηλήο, θπζηθήο θαη αλψηεξεο πνηνηηθά δηαηξνθήο, 

ζηεξηδφκελεο παξάιιεια ζε κεζφδνπο παξαγσγήο απφιπηα θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ. 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο απνηειεί κηα λέα θηινζνθία παξαγσγήο 

θαη έλα λέν πξφηππν θαηαλάισζεο. Ζ αλάπηπμε ηνπ βηνινγηθνχ ηνκέα εθηφο απφ ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ εμαζθάιηζε πγηεηλψλ ηξνθίκσλ εμαζθαιίδεη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο 

εξγαζίαο, παξέρεη θαιχηεξε πνηφηεηα εξγαζηψλ, δεκηνπξγεί λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο, πξνζειθχεη λένπο αλζξψπνπο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη είλαη 

ειθπζηηθή γηα λεν-εηζεξρφκελνπο ζηνλ ηνκέα απηφ. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ε βηνινγηθή 

θηελνηξνθία είλαη ν κνλαδηθφο ηνκέαο απαζρφιεζεο ζηνλ νπνίν δελ παξαηεξείηαη 
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αλεξγία. Αληίζεηα, ππάξρεη δήηεζε απαζρφιεζεο. Δίλαη ηνκέαο ζηνλ νπνίν δελ 

ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα πξνζειθχζεη λένπο αλζξψπνπο. Ζ 

αηγνπξνβαηνηξνθία έλαο ηνκέαο πνπ ζπληεξείηαη απφ κεζήιηθεο θαη απφ ηηο επηδνηήζεηο. 

Μφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαη παξά ηηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ απφςεηο, άξρηζε λα 

αλαπηχζζεηαη ε αγειαδνηξνθία, θαη κάιηζηα απφ λένπο αλζξψπνπο θαη κε πνιχ θαιά 

απνηειέζκαηα. Πξφζθαηα θάηη αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξνβαηνηξνθίαο. Δίλαη επνκέλσο έλαο ηνκέαο πνπ αμίδεη θαιχηεξε ηχρε, επεηδή 

αθξηβψο απνηειεί δξαζηεξηφηεηα κε πνιιαπιφ ελδηαθέξνλ θαη κεγάιε ζπνπδαηφηεηα γηα 

ηελ εζληθή νηθνλνκία. Δίλαη αιήζεηα φηη θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία επηβεβαηψλνπλ ηε 

κεγάιε αχμεζε ζε αξηζκνχο ηδηαίηεξα ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο ζηελ Διιάδα ην 

δηάζηεκα 2002 έσο 2005 (πεγή: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ξπζκφο αλάπηπμεο 

20% – 30%).  

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη έλαο ζπνπδαίνο θνηλσληθνπνιηηηζηηθφο 

παξάγνληαο πνπ ¨γελλήζεθε¨ κέζα απφ ηε βηνινγηθή παξαγσγή είλαη ε «Πξάζηλε 

παξέκβαζε» γηα απεμαξηεκέλνπο απφ λαξθσηηθά λένπο. Πξφθεηηαη γηα πξφγξακκα 

εζεινληηθήο ελαζρφιεζεο κε ζθνπφ ηελ  παξαγσγή πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη 

θηελνηξνθίαο, ην νπνίν ζα ζρεδηαζηεί ζε ζπλεξγαζία κε ζρεηηθά επηζηεκνληθά ηδξχκαηα 

ηεο ρψξαο θαη ζα έρεη ηε ζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

 

Σέινο, ζεκαληηθφ θνηλσληθφ παξάγνληα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην θξέαο 

απνηειεί ζεκαληηθφ είδνο δηαηξνθήο ζηε δσή ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ. Πιεζηάδεη ηα 

90 θηιά εηεζίσο ε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε θξέαηνο ζηελ Διιάδα αθνχ 9 ζηηο 10 

νηθνγέλεηεο θαηαλαιψλνπλ θξέαο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηε βδνκάδα ελψ έλα 36% πάλσ 

απφ ηξεηο θνξέο ηε βδνκάδα (πεγή: Metropolis). Σν γεγνλφο φηη ε ηηκή ηνπ βηνινγηθνχ 

θξέαηνο είλαη πην πςειή ζπγθξηηηθά κε απηή ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηζηαζκίδεηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ν Έιιελαο θαηαλαισηήο έρεη πξνζαλαηνιηζηεί, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζε 

έλαλ πην πγηεηλφ ηξφπν δσήο γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί ηελ αχμεζε ηεο πξνηίκεζήο ηνπ 

ζην πην αθξηβφ αιιά πην ¨ζίγνπξν¨ γηα ηελ πγεία βηνινγηθφ θξέαο.  
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3.6.4 Σερλνινγηθνί Παξάγνληεο (Technological) 

 

Οη ηερλνινγηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηε δεκηνπξγία λέαο γλψζεο θαη ηε κεηαθνξά ηεο γλψζεο απηήο ζε λέα 

πξντφληα θαη δηαδηθαζίεο.  

 

 ηνλ ηνκέα ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο, ε ηερλνινγηθή πξφνδνο, φπσο είλαη 

ινγηθφ, δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη 

δελ είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη απηήο εθφζνλ κπνξεί λα επεξεάζεη θαη ην θφζηνο 

παξαγσγήο αιιά θαη ην κέγεζνο ηεο παξαγσγήο πνπ δίλεηαη πξνο θαηαλάισζε. Γηα 

παξάδεηγκα, ππάξρνπλ ηαΐζηξεο γηα ηα δψα πνπ ηνπο δίλνπλ ηελ απαξαίηεηε πνζφηεηα 

θαγεηνχ πνπ ρξεηάδνληαη εκεξεζίσο θαζψο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο γεγνλφο πνπ  

απαηηεί ιηγφηεξα έμνδα γηα εξγαηηθφ πξνζσπηθφ. Δπηπιένλ, κε ηνλ ηξφπν απηφ ν 

παξαγσγφο πξνζέρεη θαη ειέγρεη ην βάξνο ησλ δψσλ επθνιφηεξα κηαο θαη ην θάζε δψν 

κπνξεί λα θάεη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ηαΐζηξα. 

 

 ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί μαλά φηη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηα 

βηνινγηθά πξντφληα, γεληθφηεξα, αιιά θαη γηα ην βηνινγηθφ θξέαο, εηδηθφηεξα, είλαη λα 

πσιείηαη απηφ ζηνλ θαηαλαισηή εληφο ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπαζίαο, ζθξαγηζκέλν θαη 

πηζηνπνηεκέλν. Αλαιπηηθή αλαθνξά ησλ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο γίλεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 3.1.1 ηνπ ηδίνπ θεθαιαίνπ. Όιεο απηέο νη δηαδηθαζίεο παξαπέκπνπλ ζε έλα 

ζχζηεκα παξαγσγήο ην νπνίν πξέπεη λα ζπλδπάδεη πξνεγκέλα ζπζηήκαηα ζθαγήο ησλ 

δψσλ, ςχμεο ηνπ θξέαηνο θαη ζπζθεπαζίαο απηνχ κε φζν ην δπλαηφ θαιχηεξν πνηνηηθφ 

έιεγρν.  Δπηπιένλ, έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο παξαγσγήο βηνινγηθνχ θξέαηνο πέξα απφ 

ηελ εμαζθάιηζε θαιχηεξεο πνηφηεηαο θξέαηνο γηα ηνπο θαηαλαισηέο είλαη θαη ε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.  
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ΔΗΚΟΝΑ 3.1 

ΠΡΟΣΤΠΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΡΔΑΣΟ ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ 

 

 

 

   3.7 Ζ ηξαηεγηθή ηνπ Μάξθεηηλγθ 

 

Πξνθεηκέλνπ κηα λεν-εηζεξρφκελε επηρείξεζε ζε έλαλ θιάδν λα έρεη κηα επηηπρή 

θαη θεξδνθφξν πνξεία, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα ζαθψο θαζνξηζκέλε ζηξαηεγηθή 

κάξθεηηλγθ, ε νπνία ζα ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηεο ηα ζπγθεθξηκέλα θαηεπζπληήξηα 

ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο. Καηά ζπλέπεηα, θαη ε 

ππφ κειέηε επηρείξεζε, ε νπνία πξφθεηηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε έλα ηδηαίηεξα 

ππνζρφκελν θιάδν πνπ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο ηνπ 

κάθξν-πεξηβάιινληνο, ζα πξέπεη λα θηλεζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, νχησο ψζηε, λα 

αμηνπνηήζεη πιήξσο θαη απνδνηηθά ηηο επθαηξίεο, νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηελ αλάιπζε 

ηεο αγνξάο πνπ πξνεγήζεθε. Ζ δνκή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ κάξθεηηλγθ πεξηιακβάλεη ηξία 

βαζηθά ζηνηρεία, ηα νπνία αλαιχνληαη ρσξηζηά.  

 

Πξφθεηηαη ινηπφλ: 

 

 γηα ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ππφ ίδξπζεο κνλάδαο 

 

 ηελ επηινγή ηεο αγνξάο ζηφρνπ 

 

 ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο. 
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3.7.1 θνπνί θαη ζηόρνη ηεο ππό Ίδξπζε Δπηρείξεζεο 

 
 
 Οη ζηφρνη ηεο ππφ κειέηε επηρείξεζεο ζα είλαη νη αθφινπζνη: 
 
 
  Απφθηεζε ζεκαληηθνχ κεξηδίνπ ζηελ αγνξά πνπ πξφθεηηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί 

ε επηρείξεζε. Πην αλαιπηηθά, κε βάζε ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε ηεο αγνξάο ηνπ 

βηνινγηθνχ θξέαηνο, πξνθχπηεη φηη ε ππφ ίδξπζε βηνκεραλία παξαγσγήο 

βηνινγηθνχ θξέαηνο ζα κπνξνχζε λα παξάγεη θξέαο (ππάξρνλ πξντφλ), πςειήο 

πνηφηεηαο θαη λα ην δηαζέηεη ζηελ εγρψξηα αγνξά ζπζθεπαζκέλν ζε δηαθνξεηηθέο 

πνζφηεηεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ π.ρ. θαηαλαισηέο πνπ 

πξνζέρνπλ ηδηαίηεξα ηε δηαηξνθή ηνπο ζα επηζπκνχζαλ ζπζθεπαζίεο ησλ 250 γξ. 

νη νπνίεο ζα ηνπο δηεπθφιπλαλ ηδηαίηεξα. Με άιια ιφγηα, ε λέα απηή επηρείξεζε, 

αθνινπζψληαο ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή θαη ηθαλνπνηψληαο ηελ αλάγθε 

νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ θξέαηνο, ζα έρεη ζεκαληηθέο πξννπηηθέο 

επηηπρίαο θαη θεξδνθνξίαο. 

 

 Γεκηνπξγία ηζρπξνχ δηθηχνπ δηαλνκήο, κέζσ ζηελήο ζπλεξγαζίαο κε 

επηιεγκέλνπο ιηαλέκπνξνπο (φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηελ παξάγξαθν 3.1.5) κε 

απψηεξν ζηφρν ηελ επέθηαζε ηεο θάιπςεο ηεο αγνξάο.  

 

 Απφθηεζε πςειήο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο επσλπκίαο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ 

πξντφλησλ ηεο ζηελ ηνπηθή αγνξά κέζσ νξγαλσκέλσλ θαη εληαηηθψλ ελεξγεηψλ 

κάξθεηηλγθ.  

 

 Αμηνπνίεζε πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο γηα παξαγσγή άξηζησλ 

πνηνηηθά πξντφλησλ κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη κείσζε 

ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο απφ ηπρφλ απψιεηεο δψσλ. 

 

Ζ BELBIO Δ.Π.Δ έρνληαο θαζεηνπνηήζεη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία εθηξνθήο 

δψσλ, γηα ηελ παξαγσγή βηνινγηθνχ θξέαηνο, επηηπγράλεη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη 

ηελ απνθπγή αληηνηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Απηφ ην πιενλέθηεκα θφζηνπο πνπ ηεο παξέρεη ε 

θαζεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εγγχηεηα ηεο κνλάδαο ζηνλ 

θαηαλαισηή πξφθεηηαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα δηεηζδχζεη ζηελ ηνπηθή αγνξά ηεο 

ηεξεάο Διιάδαο θαη δε ζηελ πεξηνρή ηεο Αηησιναθαξλαλίαο. ην ζεκείν απηφ πξέπεη 
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λα αλαθεξζεί, δεδνκέλνπ φηη ζηελ πεξηνρή ηεο Αηησιναθαξλαλίαο ππάξρνπλ πνιινί 

παξαγσγνί βηνινγηθνχ θξέαηνο πνπ ε BELBIO πξέπεη λα αληαγσληζηεί πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζήζεη ηα δηθά ηεο πξντφληα θαη απηά λα απνξξνθεζνχλ απφ ηελ αγνξά, ζα πξέπεη 

λα πξνσζήζεη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίαο κε επηρεηξήζεηο πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ αγνξά 

πάλσ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν θαη λα θάλεη ζπκθσλίεο πξνψζεζεο θαη πψιεζεο ησλ 

πξντφλησλ ηεο θαη ζε κεγάινπο εκπφξνπο π.ρ. απνθιεηζηηθά θαηαζηήκαηα πψιεζεο 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη θαη εθηφο ηεο πεξηνρήο ηεο ηεξεάο 

Διιάδνο.  

 

Ζ εηαηξεία ζα απεπζχλεηαη ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο απφ ην ηδηφθηεην 

θξενπσιείν αιιά επηπιένλ ζα δξαζηεξηνπνηείηαη θαη κέζσ άιισλ ιηαλεκπφξσλ, ζε 

αγνξά business to business. Ζ ζρέζε ηεο εηαηξείαο κε ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο ζηελ 

αγνξά είλαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο γηα ηε κειινληηθή ηεο πνξεία. Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα 

ησλ ιηαλεκπφξσλ ζα είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ βηνινγηθνχ θξέαηνο 

κέζσ ησλ θαλαιηψλ πψιεζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αηησιναθαξλαλίαο. Ζ  

BELBIO Δ.Π.Δ ζηνρεχεη ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο ησλ ιηαλεκπφξσλ κε ηελ 

εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ, ηε ρξεζηκνπνίεζε πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ γηα 

ηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηεο, θαζψο θαη ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ νλφκαηφο ηεο ζηελ 

ηνπηθή θαη φρη κφλν αγνξά. πγθεθξηκέλα νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο εηαηξείαο είλαη νη 

αθφινπζνη: 

 

 Πιήξεο γεσγξαθηθή θάιπςε ηεο πεξηθέξεηαο ηεο ηεξεάο Διιάδαο κε ηε 

δεκηνπξγία ηνπηθψλ, πηζηψλ ιηαλεκπφξσλ (π.ρ. απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 

εηαηξεία ζθνπεχεη λα πξνκεζεχεη super markets ζηφρνο ηεο είλαη λα 

πξνκεζεχνληαη βηνινγηθφ θξέαο κφλν απφ απηή). 

 

 Παξνρή ζηνπο εκπφξνπο ππνζηεξηθηηθψλ εξγαιείσλ κάξθεηηλγθ γηα 

πεξαηηέξσ δηείζδπζε ζηελ αγνξά, θαζψο θαη ηζρπξνπνίεζε ηεο 

αλαγλσξηζηκφηεηαο ζηε κάξθα – brand name. 

 

 Δληαηηθή ηνπηθή δηαθήκηζε πνπ ζα ζπλδέεη ζηνλ λνχ ησλ αγνξαζηψλ ηελ 

αγνξά βηνινγηθνχ θξέαηνο κε ηελ BELBIO.  
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 Απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή κέζα απφ ην δίθηπν ησλ εκπφξσλ. 

 

 Δηδηθή αληηκεηψπηζε ησλ «κεγάισλ» πειαηψλ νη νπνίνη εκκέζσο ζα 

δηαθεκίδνπλ ηελ εηαηξεία, παξέρνληάο ηνπο θάπνηεο δηεπθνιχλζεηο π.ρ. 

ζηνλ ηξφπν πιεξσκήο. 

 

 

Οη αλσηέξσ ζηφρνη, νπζηαζηηθά επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηεο δηνίθεζεο ηεο 

εηαηξείαο ζηε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ δίθηπνπ πσιήζεσλ, πνπ είλαη θαη ην βαζηθφ 

κεηνλέθηεκα ζηελ αγνξά βηνινγηθνχ θξέαηνο, θαζψο θαη ζηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο 

νλνκαζίαο ηνπ πξντφληνο, ε νπνία ζα εληζρπζεί κέζα απφ ζηξαηεγηθέο πξνβνιήο θαη 

ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ.   

 

 

3.7.2 ηνρνζέηεζε (Targeting) 

 

 Ζ ζηνρνζέηεζε ή δηαθνξεηηθά ε επηινγή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ηκεκάησλ ηεο 

εγρψξηαο αγνξάο βηνινγηθνχ θξέαηνο απνβιέπεη ζηελ νξζή επηινγή ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ 

ηκεκάησλ ηεο αγνξάο, ζηα νπνία αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε γηα δηάζεζε ηνπ πξντφληνο θαη 

κάιηζηα φπσο πξναλαθέξζεθε ε δπλαηφηεηα πψιεζήο ηνπ ζε δηαθνξεηηθέο ζπζθεπαζίεο 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο.  

 

 Ζ BELBIO, ζα πξέπεη λα επηιέμεη απφ ηα ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο αγνξάο ησλ 

θαηαλαισηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη θαη πνπ είλαη νη δηεξεπλεηηθνί, νη πξάζηλνη, νη  

ελζνπζηψδεηο θαη νη επαίζζεηνη ζηελ ηηκή, απηνί πνπ είηε απφ ηξφπν δσήο, είηε ιφγσ 

έιιεηςεο ρξφλνπ, είηε επεηδή αθνινπζνχλ ηα θαηαλαισηηθά πξφηππα ηεο επνρήο ηνπο, 

επηιέγνπλ λα ηξέθνληαη κε βηνινγηθφ θξέαο.  

 

3.7.3 Σνπνζέηεζε (Positioning) 

 

 Αξρηθά, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε BELBIO ζα κπνξνχζε λα εθαξκφζεη 

ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο αθνχ ε παξαγσγή βηνινγηθνχ θξέαηνο δελ ζπλεπάγεηαη θαη 

ην ίδην θφζηνο γηα ηνλ εθάζηνηε παξαγσγφ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην θφζηνο γηα ηελ 
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εθηξνθή ησλ δψσλ πνηθίιεη απφ παξαγσγφ ζε παξαγσγφ αλάινγα κε ηα πφζα θηιά 

πξψηεο χιεο (ηξνθήο) κπνξεί λα παξάγεη ν ίδηνο θαη ζπλεπψο λα κελ ρξεηάδεηαη λα ηα 

αγνξάζεη απφ πξνκεζεπηέο, θάηη πνπ, φπσο είλαη ινγηθφ, αλεβάδεη ην θφζηνο 

παξαγσγήο. ηε ζπγθεθξηκέλε, ππφ κειέηε επηρείξεζε, έρνπκε πξναλαθέξεη φηη νη 

θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο φζνλ αθνξά ηηο πξψηεο χιεο ηξνθήο ησλ δψσλ, ηξηθχιιη θαη 

ζηηάξη, πνπ αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε θαιχπηνπλ θαηά 90% ην ζχλνιν ησλ αλαγθαίσλ 

πξψησλ πιψλ γεγνλφο πνπ ειαρηζηνπνηεί ηα επηπιένλ έμνδα θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ην 

θφζηνο παξαγσγήο. 

 

Χζηφζν, εθηφο ηνπ ρακειφηεξνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ζπλεπψο ηεο 

ελδερφκελεο θαιχηεξεο ηηκήο πνπ ζα κπνξνχζε ε εηαηξεία λα πσιεί ηα πξντφληα ηεο, 

δελ πξέπεη λα παξαβιέπνπκε ην γεγνλφο φηη ζθνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη ηα πξντφληα ηεο 

λα είλαη ζε ζέζε, πέξαλ ηεο θαιχηεξεο ηηκήο ηνπο, λα ζπγθξηζνχλ κε ηα αληίζηνηρα ησλ 

αληαγσληζηψλ ηεο. Αλαθεξφκελνη ζηνπο αληαγσληζηέο ζεσξνχκε θαη ηηο αιπζίδεο 

θαηαζηεκάησλ πνπ πνπιάλε κφλν βηνινγηθά πξντφληα, ηα νπνία ζηε ζπλείδεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ ζεσξνχληαη σο ηα πιένλ πηζηνπνηεκέλα θαη αζθαιή. Ζ επηρείξεζε έρεη 

σο ζθνπφ λα πξνσζήζεη ηα πξντφληα ηεο σο πνηνηηθά αλψηεξα θαη θαιχηεξα απφ απηά 

ησλ αληαγσληζηψλ ηεο, εθκεηαιιεπφκελε ηελ ηνπνζεζία ηεο επηρείξεζεο θαη 

πξνσζψληαο ηελ εηθφλα φηη ηα δψα εθηξέθνληαη ζε αγλά βηνινγηθά βνζθνηφπηα θαη 

επηπιένλ ειέγρνληαη ζπλερψο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Δπεθηείλνληαο ηελ 

παξαπάλσ επξεία ηνπνζέηεζε, ε επηρείξεζε είλαη απαξαίηεην λα πξνρσξήζεη ζην 

επφκελν ζηάδην θαη λα επηιέμεη ηε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο ηεο, δειαδή, 

λα παξνπζηάζεη έλα πην ζπγθεθξηκέλν θαη θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξντφλησλ ηεο, 

ην νπνίν ζα παξέρεη ζηνπο θαηαλαισηέο ηνλ βαζηθφ ιφγν γηα λα ην αγνξάζνπλ. Βάζεη, 

ινηπφλ, ηεο αλάγθεο ησλ ηκεκάησλ – ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη 

θαη λα δηαθεκίζεη ην πξντφλ ηεο σο «ην πην πγηεηλφ, ην πην βνιηθφ, ην πην πξνζηηφ». Με 

ηνλ ηξφπν απηφ, ε εηαηξεία αθνινπζεί ηε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζέηεζε πνπ εζηηάδεη ζαθψο 

ζηε βαζηθή αλάγθε ρξήζεο ηνπ πξντφληνο, ησλ ηεζζάξσλ ηκεκάησλ ηεο εγρψξηαο 

αγνξάο, ηα νπνία έρεη επηιέμεη σο ζηφρν. 

 

ηα πιαίζηα ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο ππφ ίδξπζε κνλάδαο 

εληάζζνληαη θαη νη πξνζπάζεηεο ηεο εηαηξείαο γηα γλσζηνπνίεζε ηεο επσλπκίαο ηεο 

ζηελ ηνπηθή αγνξά, γηα αλάπηπμε εξγαιείσλ κάξθεηηλγθ θαη ηέινο γηα ηελ πξνβνιή ηεο 

εηαηξείαο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο.  
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3.7.4 ηνρνζέηεζε ηνπ Δκπνξηθνύ ήκαηνο 

 

 Ζ επηινγή ελφο ηζρπξνχ εκπνξηθνχ ζήκαηνο (trade mark/ brand name) παξέρεη 

νθέιε ηφζν ζηελ εηαηξεία φζν θαη ζηνπο θαηαλαισηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ππφ ίδξπζε 

κνλάδα ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβάιεη ηα πξντφληα ηεο, λα ηα δηαθνξνπνηήζεη απφ 

απηά ησλ αληαγσληζηψλ, λα ηα πξνσζήζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο ζπλζήθεο εθείλεο 

ψζηε νη αγνξαζηέο ηεο λα παξακέλνπλ πηζηνί ζηε ζπγθεθξηκέλε κάξθα. Σν εκπνξηθφ 

απηφ ζήκα ζα πξέπεη λα πεξηέρεη νξηζκέλα βαζηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζα 

ην θαζηζηνχλ μερσξηζηφ θαη αληαγσληζηηθφ κε απνηέιεζκα ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά λα ην 

θαζηεξψζνπλ ζηε ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηψλ.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην εκπνξηθφ ζήκα ηεο ππφ κειέηε επηρείξεζεο «BELBIO» 

ππνδειψλεη ζην πξψην ζθέινο ηελ επσλπκία ηνπ παξαγσγνχ (BELlou), ην φλνκα ηνπ 

νπνίνπ ζα ηαπηηζηεί κε ηελ πνηφηεηα θαη ζην δεχηεξν ζθέινο (ΒΗΟ) ππνδειψλεη ηελ 

πξνέιεπζε ησλ πξντφλησλ (biological) ηα νπνία είλαη θαζφια βηνινγηθά θαη 

πηζηνπνηεκέλα.  

 

Σέινο, πξφθεηηαη γηα νλνκαζία δηαθξηηηθή αιιά ηαπηφρξνλα ηδηαίηεξε, εχερε, 

ζχληνκε θαη εχθνια απνκλεκνλεχζηκε θαη παξφιν πνπ είλαη κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο 

δελ είλαη δχζθνιν λα αλαγλσζζεί απφ ην επξχ θνηλφ .   

 

3.8 Ζ Σαθηηθή ηνπ Μάξθεηηλγθ 

 

 Δίλαη αληηθεηκεληθά απνδεθηφ φηη θάζε εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη ζηελ 

αγνξά έλα επηηπρεκέλν θαη θνηλσληθά απνδεθηφ πξντφλ ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη κηα 

αληαγσληζηηθή ηαθηηθή κάξθεηηλγθ. Ζ ηαθηηθή απηή, ζα ηελ νδεγήζεη ζηνλ ζρεδηαζκφ ελφο 

κείγκαηνο κάξθεηηλγθ, ην νπνίν ζα θαηαζηήζεη ην πξντφλ αλψηεξν απφ απηφ πνπ 

πξνζθέξνπλ νη αληαγσληζηέο. 

 

Ζ ππφ κειέηε επηρείξεζε, θαιείηαη λα αθνινπζήζεη ηελ ίδηα πνξεία ψζηε λα 

απνθηήζεη ην επηζπκεηφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ ζα ηεο επηηξέςεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κε επηηπρία νη ζηφρνη ηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα κάξθεηηλγθ ζα 

πξέπεη λα θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ηφζν ην ίδην ην πξντφλ φζν θαη ηα επηκέξνπο 
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ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φπσο παξνπζηάδνληαη κέζσ ηνπ πιαηζίνπ ησλ ηεζζάξσλ P: product, 

price, promotion, place (πξντφλ, ηηκή, πξνψζεζε, δηαλνκή). 

 

3.8.1 Πξντόλ 

 

Σν πξντφλ πνπ ζα παξάγεη ε εηαηξεία BELBIO είλαη βηνινγηθφ θξέαο βννεηδψλ θαη 

ακλνεξηθίσλ. Ζ επηρείξεζε ζα επελδχεη δηαξθψο ζηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο 

θξνληίδνληαο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο πξψηεο χιεο θαζψο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

θαηαιιειφηεξεο ηερλνινγίαο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εθηθηή ε 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ.  

 

Σα πξντφληα ηεο εηαηξείαο ζα δηαηίζεληαη ζε πνηθίιεο ζπζθεπαζίεο π.ρ. ησλ 250 

γξ., ησλ 500 γξ. θ.ιπ. αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ ζπζθεπαζία εθφζνλ 

αλαθεξφκαζηε ζε βηνινγηθφ θξέαο είλαη θαζνξηζκέλε, φπσο έρνπκε επηζεκάλεη ζηελ 

παξάγξαθν 3.6.4, θαη ην βηνινγηθφ θξέαο πξέπεη λα πσιείηαη ζηνλ θαηαλαισηή εληφο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπαζίαο, ζθξαγηζκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν. ηε ζπζθεπαζία 

αλαθέξεηαη ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο (νη θνξείο πηζηνπνίεζεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά 

ζηελ παξάγξαθν 3.1.1), ην φλνκα ηνπ παξαγσγνχ θαη ε πεξηνρή παξαγσγήο ηνπ 

πξντφληνο. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη εθφζνλ ε εηαηξεία δεζκεχεηαη φζνλ 

αθνξά ηε ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη πάλσ ζηε 

ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ ηεο ζα ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο εγγπήζεηο θαζψο θαη 

ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο. 

 

Αλαθεξφκελνη ζε ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζθνπφο 

ηεο επηρείξεζεο είλαη ε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πειάηε. ηα πιαίζηα απηά, ε εηαηξεία ζθνπεχεη λα εθαξκφζεη κηα ζαθή δηαδηθαζία 

ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη εγγπήζεσλ, νη νπνίεο ζα παξέρνληαη κεηά ηελ πψιεζε 

ζε πεξίπησζε εκθάληζεο θάπνηνπ πξνβιήκαηνο ή δπζαξέζθεηαο ησλ πειαηψλ ηεο. 

Δηδηθφηεξα, ζθνπφο ηεο επηρείξεζεο είλαη λα ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα κε ηηο ψξεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη γξακκή παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ. Δπηπιένλ, ζα 

αληηθαζίζηαηαη θάζε ζπζθεπαζία πνπ ζα παξνπζηάδεη θάπνην πξφβιεκα θαη ζα ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ ησλ πιένλ δπζαξεζηεκέλσλ θαηαλαισηψλ. 

Σέινο, ζα δεκηνπξγεζεί ε αληίζηνηρε ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία νη 
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θαηαλαισηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαβάζνπλ αλαιπηηθά ηηο δηαδηθαζίεο εθηξνθήο 

ησλ δψσλ, λα θάλνπλ ηπρφλ εξσηήζεηο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή αθφκα θαη λα 

παξαπνλεζνχλ. Με απηνχο ηνπο ηξφπνπο ε εηαηξεία ζα πεηχρεη ηε δηαηήξεζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηεο, ηε δεκηνπξγία κηαο θαιήο εηθφλαο, αιιά θαη ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ ηεο.  

 

3.8.2 Σηκή 

 

Ζ ηηκή εθθξάδεη ηελ αμία ελφο πξντφληνο πνπ είλαη αληηθείκελν ζπλαιιαγήο 

κεηαμχ ηνπιάρηζηνλ δχν κεξψλ. Σφζν απηφο πνπ πξνζθέξεη, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

επηρείξεζεο πνπ εμεηάδνπκε ν παξαγσγφο, φζν θαη απηφο πνπ αγνξάδεη, ν πειάηεο, 

πξνζδίδεη κηα ππνθεηκεληθή αμία ζην αληηθείκελν. Ζ αμία, ε ηηκή, είλαη κέγεζνο ζρεηηθφ. 

Αλ νη ππνθεηκεληθέο αμίεο πνπ δίλνπλ ηα δχν κέξε ζπκπέζνπλ ηφηε ε ζπλαιιαγή 

πξαγκαηνπνηείηαη. Σν φηη κηα ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα δελ δίλεη ηελ 

αζθάιεηα ζηνλ πσιεηή φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζην κέιινλ. Οη πην ζπλεζηζκέλνη 

ζηφρνη ηηκνιφγεζεο είλαη νη αθφινπζνη:  

 

 Μεγηζηνπνίεζε θέξδνπο 

 Δπίηεπμε ελφο θαζνξηζκέλνπ κεγέζνπο απνδνηηθφηεηαο 

 Γηαηήξεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο 

 Αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο 

 Αχμεζε πσιήζεσλ 

 Γηαηήξεζε ζηαζεξήο ηηκήο 

 Δπηβίσζε ηνπ πξντφληνο 

 Αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

 Αχμεζε ηακεηαθήο εηζξνήο 

 Δλίζρπζε πνηνηηθήο αλσηεξφηεηαο 

 Γηαηήξεζε ή επίηεπμε εγεζίαο θφζηνπο 
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Ζ ππφ κειέηε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ε 

νπνία ζα ηεο επηηξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί κεγαιχηεξα θέξδε αθνχ έρνπλ αθαηξεζεί ηα 

επηκέξνπο θφζηε. Οη ηηκέο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ζα πξέπεη 

λα ζπλδπάδνληαη κε ηε ρξεζηκνπνηνχκελε, άξηζηε πνηνηηθά, βηνινγηθή ηξνθή ησλ δψσλ, 

θαζψο θαη κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο νχησο ψζηε 

λα είλαη αληαγσληζηηθέο.  

 

Όζνλ αθνξά ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ, ζην θξενπσιείν ηεο ππφ κειέηε  

επηρείξεζεο, ζα είλαη πνιχ θνληά ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ζπκβαηηθνχ θξέαηνο, ζηελ 

αγνξά ηεο Αηησιναθαξλαλίαο, εθφζνλ δελ ζα κεζνιαβνχλ κεηαθνξέο θαη ςχμε πνπ 

αλεβάδνπλ ην θφζηνο. Αλαθνξηθά κε ηηο ηηκέο πψιεζεο ζηνπο ζπλεξγάηεο ηεο 

επηρείξεζεο κπνξεί λα κελ είλαη ηφζν ρακειέο φζν απηέο πνπ ζα πσιεί ζην δηθφ ηεο 

θξενπσιείν αιιά ζα έρεη ην πιενλέθηεκα θαιχηεξεο ηηκήο πψιεζεο εθφζνλ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηξνθήο ησλ δψσλ ην παξάγεη ε ίδηα ε επηρείξεζε. Δπηπιένλ, ε 

ππφ κειέηε επηρείξεζε ζα εθαξκφζεη θαη πνιηηηθή εθπηψζεσλ. Γειαδή, εθφζνλ ηα 

πξντφληα ζα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα κηα κε δχν θνξέο ην ρξφλν λα 

θάλεη πξνζθνξέο ηνπ ηχπνπ π.ρ. «ζηιρ δύο ζςζκεςαζίαρ ηων πένηε κιλών βοοειδού 

κπέαηορ έκπηωζη 5% ηηρ απσικήρ ηιμήρ». Ζ ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή, ε νπνία εθαξκφδεηαη 

θαηά θφξνλ ζε πξντφληα δηαηξνθήο φπσο γηανχξηη, δεκεηξηαθά, γάια, έρεη σο βαζηθφ 

ζηφρν ηε δεκηνπξγία επηπιένλ θηλήηξσλ ζε λένπο αιιά θαη ζε παιηνχο πειάηεο κε 

απψηεξν ζθνπφ λα γίλνπλ κφληκνη πειάηεο ηεο επηρείξεζεο.   

 

3.8.3 Πξνώζεζε 

 
Μηα απφ ηηο πξννπηηθέο πνπ ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα επνίσλεο γηα ηηο λέεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηνπ βηνινγηθνχ θξέαηνο είλαη λα δηακνξθψζνπλ δηθά ηνπο 

επψλπκα πξντφληα. Έρνπκε αλαθεξζεί επαλεηιεκκέλσο ζην γεγνλφο, φηη πάλσ ζηε 

ζπζθεπαζία ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ αλαγξάθεηαη ν παξαγσγφο ηνπ πξντφληνο, ε 

ηνπνζεζία παξαγσγήο θαη ε επσλπκία ηεο επηρείξεζεο ζπλεπψο είλαη εχθνιν γηα ηνλ 

θαηαλαισηή λα πξνζαλαηνιίζεη ηε δήηεζή ηνπ αθξηβψο πξνο απηά. Ζ επψλπκε δήηεζε 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο θαη επηηξέπεη: 

 

 ηε δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ 

 ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκψλ  
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 ηε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαθεκηζηηθψλ θηλήζεσλ ηεο 

ππφ κειέηε επηρείξεζεο γηα ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ  

 θαη ηελ θαηάθηεζε ηνπ επηζπκεηνχ κεξηδίνπ ηεο εγρψξηαο αγνξάο.  

 
 
Ζ επψλπκε δήηεζε απνηειεί ηελ πξνζπάζεηα δπλακηθφηεξεο παξνπζίαο ηεο 

εηαηξείαο ζηνλ ρψξν. Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνζαλαηνιηζηεί ην θνηλφ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε άκεζα, αιιά ρξεηάδνληαη αξθεηέο 

θηλήζεηο. εκαληηθφηεξνο ζηφρνο είλαη ε επηηπρήο πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ, κε ηελ 

ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο. Αξρηθά, ζα πξέπεη λα 

εληζρπζεί, κε ζσζηή πξνψζεζε, ε θήκε ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο, θπξίσο αλάκεζα 

ζηνπο ελδηάκεζνπο αγνξαζηέο θαη, ζε θάπνην βαζκφ, ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Όζν 

εληζρχεηαη ε θήκε «απφ ζηφκα ζε ζηφκα», ε επηρείξεζε ζα κπνξεί, ζπγρξφλσο, λα 

πξνρσξεί ηφζν ζηε δηακφξθσζε ζαθνχο εηαηξηθήο εηθφλαο (εκπνξηθφ ζήκα, ινγφηππα 

θ.ιπ.) φζν θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ πξνψζεζεο επψλπκνπ πξντφληνο. Έηζη, ζε έλα δηάζηεκα 

κεξηθψλ κελψλ ζα θαηνξζψζεη, ζηαδηαθά, λα δηαζέηεη επψλπκν πξντφλ ζηελ αγνξά θαη 

ζε έλα δηάζηεκα δχν, πεξίπνπ, εηψλ ζα έρεη θαηνξζψζεη κε ηε ρξήζε ζρεδηαζκέλεο 

πξνψζεζεο λα πξνζαλαηνιίζεη ην αγνξαζηηθφ θνηλφ πξνο ηελ επψλπκε δήηεζε ηνπ 

βηνινγηθνχ  θξέαηνο πνπ παξάγεη. Έηζη, κεζνπξφζεζκα, ζα έρεη απνθηήζεη ην δηθφ ηεο 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ, θαη ζα βξίζθεηαη ζε ζέζε, πιένλ, λα δηαπξαγκαηεχεηαη κε 

θαιχηεξνπο φξνπο ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο. 

 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπληζηνχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ επηηπρή 

δηακφξθσζε ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξείαο, αθνχ ε πιεηνςεθία ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ δελ έρεη επελδχζεη ζεκαληηθά θνλδχιηα ζηελ πξνψζεζε ησλ 

πξντφλησλ ηνπο κέζσ ηεο δηαθήκηζεο, δηφηη έρνπλ επαλαπαπζεί ζηελ πξνζπάζεηα 

δηαθήκηζεο ησλ θαηαζηεκάησλ απνθιεηζηηθήο πψιεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ.  

 

ηα πιαίζηα, ινηπφλ, ηνπ γεληθφηεξνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ε BELBIO Δ.Π.Δ 

πξνβιέπεηαη λα πξνρσξήζεη ζε νξηζκέλα βήκαηα πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο, 

επηθεληξψλνληαο ηηο θηλήζεηο ηεο ζηα εμήο: 
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 ρεδηαζκό θαη εθηύπσζε έληππνπ δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ: Με ηελ ελέξγεηα 

απηή ζα ιάβεη ρψξα ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο θαζψο θαη ηα ζεκεία πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο. Δπηπιένλ, πάλσ 

ζηα θπιιάδηα ζα αλαθέξνληαη θάπνηα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα 

θαηαλάισζεο βηνινγηθνχ θξέαηνο έλαληη ηνπ ζπκβαηηθνχ. 

  

 Γηαθεκηζηηθή πξνβνιή: Μέζσ ηεο ελέξγεηαο απηήο πξνβιέπεηαη λα ζρεδηαζζεί 

θαη λα ιάβεη ρψξα δηαθεκηζηηθή θακπάληα ζε ηνπηθά πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο 

ηεο Γπηηθήο Διιάδνο θαζψο θαη ζε ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο επξείαο εκβέιεηαο, 

κηα θαη ε ελ ιφγσ επηρείξεζε ζα πξνκεζεχεη θαη άιιεο επηρεηξήζεηο φπσο super 

markets πνπ είλαη αιπζίδεο κεγάιεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα θαηνξζψζεη λα 

γλσζηνπνηήζεη θαη λα θαζηεξψζεη ηα πξντφληα ηεο ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ - ζηφρν 

ηεο, ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 
 Γεκηνπξγία Website (Γηαδηθηπαθνύ Σόπνπ) γηα ειεθηξνληθή πξνβνιή ηεο 

επηρείξεζεο: Με ηελ ελέξγεηα απηή, ε επηρείξεζε επηηπγράλεη ηελ πξνβνιή ηεο 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ηελ αγνξά - ζηφρν 

ηεο σο βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο, θαη, ηαπηφρξνλα, απνθηά 

πξνζαξκνζηηθφηεηα πςεινχ βαζκνχ ζηηο ζπλερφκελεο αιιαγέο ηνπ επξχηεξνπ 

νηθνλνκηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ πεξηβάιινληνο. Γεληθψο, ε επαξθήο πιεξνθφξεζε 

είλαη απηή πνπ ζα επηηξέςεη ζηελ επηρείξεζε λα αμηνπνηήζεη απνδνηηθά ηα κέζα 

πνπ δηαζέηεη θαη λα επηηχρεη θαη λα δηαηεξήζεη ην επηζπκεηφ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. Δπηπιένλ, θαη ζε απηφ ην επίπεδν κπνξεί λα αλαδεηεζεί ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο, ε νπνία ζα επηηξέςεη θαιχηεξε 

πξνψζεζε θαη δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ ηεο. 
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ΔΗΚΟΝΑ 3.2 

ΤΣΖΜΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ 

 

 

 

3.8.4 Γηαλνκή 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί έλα απφ ηα κεγάια πξνβιήκαηα ηεο βηνινγηθήο 

θηελνηξνθίαο είλαη ε δηαλνκή ηνπ βηνινγηθνχ θξέαηνο, εθφζνλ νη δηαδηθαζίεο ζθαγήο 

ησλ δψσλ θαη θαηάςπμήο ηνπ είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη απζηεξέο. Απηφ γηαηί ηα δψα 

ζθάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζθαγεία ηα νπνία κπνξεί λα είλαη πνιχ καθξηά απφ ην 

ζεκείν εγθαηάζηαζεο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο θαη επηπιένλ πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη 

θαη λα θαηαςχρνληαη ακέζσο.  

 

Ζ ππφ κειέηε επηρείξεζε, φπσο έρεη αλαθεξζεί βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο 

Βφληηζαο Αηησιναθαξλαλίαο ε νπνία απέρεη απφ ην πηζηνπνηεκέλν ζθαγείν πνπ 

βξίζθεηαη ζην Αγξίλην πεξίπνπ 110 ρηιηφκεηξα. Ζ επηρείξεζε ζα έρεη δηθφ ηεο θνξηεγφ – 
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ςπγείν έηζη ψζηε λα κεηαθέξεη ηα δψα ζην ζθαγείν θαη κε ην πνπ ζα ζπζθεπάδνληαη λα 

ηα απνζεθεχεη θαη λα ηα πεγαίλεη απεπζείαο ζηνπο ιηαλεκπφξνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα 

ζπλεξγάδεηαη. Σα θνκκάηηα πνπ ζα πνπιά ε ίδηα ε επηρείξεζε, ζα θηάλνπλ ζην 

θξενπσιείν ηεο επηρείξεζεο ην ίδην βξάδπ.  

 

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ην κείγκα κάξθεηηλγθ πνπ 

παξνπζηάζηεθε, εάλ αθνινπζεζεί κε ζπλέπεηα ζα παξέρεη ζηε BELBIO φια ηα εθφδηα 

πνπ ρξεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη λα θαζηεξσζεί ζηελ αγνξά.  

 

3.9  Αλάιπζε SWOT   
 
 
 Ζ αλάιπζε SWOT φπνπ S: Strengthnesses ή δπλάκεηο, W: Weaknesses ή 

αδπλακίεο, O: Opportunities ή επθαηξίεο θαη Σ: Threats ή απεηιέο είλαη κηα 

απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα ηελ αλαγλψξηζε: 

 

 Σσλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ελφο ηνκέα 

 Σσλ επθαηξηψλ (πξννπηηθψλ) θαη ησλ απεηιψλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ. 

 

 Σα πιενλεθηήκαηα αλαθέξνληαη ζηα δηαπηζησκέλα ηζρπξά ζεκεία πνπ 

παξνπζηάδεη ν ηνκέαο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ, ελψ ηα κεηνλεθηήκαηα ζηα αξλεηηθά ζεκεία 

(αλαζρεηηθνχο παξάγνληεο) γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. 

 

 Οη επθαηξίεο αλαθέξνληαη ζε ελ δπλάκεη (κειινληηθνχο) ζεηηθνχο εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηα δεηήκαηα πνπ εμεηάδνληαη, ελψ νη απεηιέο ζε ελ δπλάκεη 

αξλεηηθνχο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ ρξεηάδνληαη πξνεηνηκαζία γηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ (απεηιή είλαη νηηδήπνηε κπνξεί λα ζηεξήζεη ζε έλαλ ηνκέα ηελ επθαηξία 

επίηεπμεο ζηφρσλ – ζθνπψλ πνπ έρνπλ ηεζεί). 

 
Πην αλαιπηηθά γηα ηελ αγνξά βηνινγηθνχ θξέαηνο πξνθχπηνπλ: 
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Α) ΔΤΚΑΗΡΗΔ  

 

 H έθδνζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1804/99 γηα ζπκπιήξσζε, γηα ηα θηελνηξνθηθά 

πξντφληα, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 2092/94 πεξί ηνπ βηνινγηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ ζηα γεσξγηθά πξντφληα θαη ζηα είδε 

δηαηξνθήο. Ηδηαηηέξσο ζεηηθά ζεκεία ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαλνληζκψλ είλαη: 

 

 Ζ δπλαηφηεηα ρξήζεο δσνηξνθψλ ππφ κεηαηξνπή ζε πνζνζηφ 30 – 60% ηνπ 

ζηηεξεζίνπ θαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ζπκβαηηθψλ δσνηξνθψλ ζε πνζνζηφ 10 – 

20 % ζε εηήζηα βάζε, γηα ηα 5 πξψηα ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ 

 

 Ζ δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ βηνινγηθψλ ιηβαδηψλ θαη βνζθφηνπσλ απφ ζπκβαηηθά 

δψα εθηαηηθψλ εθηξνθψλ, έζησ θαη γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

 

 Ζ δπλαηφηεηα ζπλβφζθεζεο ζε θνηλφρξεζηα βνζθνηφπηα, πνπ πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) 2092/92, βηνινγηθψλ θαη ζπκβαηηθψλ δψσλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ εθηαηηθέο εθηξνθέο, έζησ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

αλάγθεο δηαρσξηζκνχ ησλ κελ απφ ηα δε, πνπ κπνξεί λα είλαη απιψο θάπνην 

δηαθξηηηθφ ζήκα 

 

 Ζ φρη απαξαίηεηε χπαξμε ζηαβιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εθεί φπνπ νη 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο επηηξέπνπλ ηελ δηαβίσζε ησλ δψσλ ζην χπαηζξν 

 

 Με ηε λέα Κ.Α.Π. ζηα πιαίζηα ηεο AGENDA 2000, ε Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) 

εθηφο απφ ηελ ελίζρπζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, έζεζε σο 

ζηφρν ηελ παξαγσγή κηαο λέαο γεληάο ηξνθίκσλ, αλψηεξεο πνηφηεηαο, πνπ ζα 

είλαη πην πγηεηλά θαη ζα παξάγνληαη κε δηαδηθαζίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ 

[Καλ. (ΔΚ.) αξ. 1257/99 ηνπ πκβνπιίνπ] 

 

 Ζ θξίζε αμηνπηζηίαο ηνπ ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο δσηθψλ πξντφλησλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κεηά ην ζθάλδαιν ησλ «δηνμηλψλ» θαη ηελ πεξηβφεηε 

θξίζε ηεο αζζέλεηαο ησλ βννεηδψλ, γλσζηήο σο «λφζνπ ησλ ηξειψλ αγειάδσλ» 

 

  



ΚΔΦΑΛΑΗΟ III: ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ    

 

 - 113 - 

 Σν λέν Δπξσπατθφ Μνληέιν Γηαηξνθήο βαζίδεηαη ζηελ πνιπκνξθία, ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα, έρεη σο ζηφρν ηελ αλάδεημε θαη θαηνρχξσζε ηεο 

πνηθηινκνξθίαο ησλ ηξνθίκσλ, ηνλ απζηεξφ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ θαηαλαισηψλ 

 

 Ζ έληαμε ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο ζηα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηνπ 

Καλνληζκνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2000-2006. 

 

 Β) ΑΠΔΗΛΔ  

 

 Ο κεγάινο νηθνλνκηθφο πφιεκνο πνπ έρεη μεζπάζεη κεηαμχ Ζ.Π.Α θαη Δ.Δ. γηα 

ηνπο Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλνπο Οξγαληζκνχο, γλσζηνχο σο “κεηαιιαγκέλα” πνπ είλαη 

θπξίσο δσνηξνθέο (θαιακπφθη, ζφγηα, βακβαθφπηηα θιπ.), νθείιεηαη ζηε δηρνγλσκία 

πνπ ππάξρεη γχξσ απφ ηελ αζθάιεηα ηεο ρξήζεο ηνπο θαζψο θαη ζηελ ακθηζβήηεζε 

ησλ δπλαηνηήησλ ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο ζε εζληθφ θαη παγθφζκην 

επίπεδν. 

 

 Γ) ΗΥΤΡΑ ΖΜΔΗΑ 

 

 Ζ ζεηηθή άπνςε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηεο θνηλήο γλψκεο γεληθφηεξα, γηα ηα 

βηνινγηθά πξντφληα 

 

 Οη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

 Ζ παξαγσγή πγηεηλψλ πξντφλησλ θαη ε αζθάιεηα ηνπ θαηαλαισηή 

 

 Ζ χπαξμε ζηελ Διιάδα πνιιψλ αμηφινγσλ ληφπησλ θπιψλ θαη ηχπσλ 

αηγνπξνβάησλ δίλεη επρέξεηα ζηελ επηινγή δψσλ θαιά πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο ησλ νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ.  
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Γ) ΑΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗA 

 

 Ζ πεξηπινθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Βηνινγηθή Κηελνηξνθία 

 

 Ζ αλαπφθεπθηε κείσζε ησλ απνδφζεσλ πνπ είλαη ηδηαίηεξα έληνλε θπξίσο θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο κεηαηξνπήο κηαο εθκεηάιιεπζεο απφ ζπκβαηηθή ζε βηνινγηθή. 

Καηά ηελ πεξίνδν απηή, ε πςειφηεξε ηηκή ησλ πξντφλησλ ηεο εθκεηάιιεπζεο δελ 

κπνξεί λα θαιχςεη απφ κφλε ηεο ηελ απψιεηα εηζνδήκαηνο ηνπ παξαγσγνχ, ε 

νπνία θαιχπηεηαη ζπλήζσο κε επηδνηήζεηο 

 

 Ζ έιιεηςε δσνηξνθψλ θαη ηδηαίηεξα θζελψλ δσνηξνθψλ 

 

 Ζ έιιεηςε πηζηνπνηεκέλσλ βνζθφηνπσλ 

 

 Ζ έιιεηςε επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ ηνπο θηελνηξφθνπο 

 

 Ζ έιιεηςε πιεξνθφξεζεο ηνπ θαηαλαισηή γχξσ απφ ηελ αμία ησλ βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ 

 

 Οη πςειέο ηηκέο ησλ πξντφλησλ θαη ε έιιεηςε πνηθηιίαο βηνινγηθψλ πξντφλησλ 

 

 Ζ έιιεηςε ζεκείσλ πψιεζεο 

 

 Ζ έιιεηςε αλάπηπμεο κηαο εηιηθξηλνχο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηνπο 

παξαγσγνχο, ηνπο δηαθηλεηέο θαη ηνπο θαηαλαισηέο, ζρέζεο πνπ κπνξεί λα 

δηακνξθσζεί ζηε βάζε ηεο ππεπζπλφηεηαο ησλ παξαγσγψλ, ηεο αθεξαηφηεηαο 

ησλ εκπφξσλ – δηαθηλεηψλ θαη ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο 

ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο. 
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3.10 Σν Πξόγξακκα Παξαγσγήο 

 

 Σν πξφγξακκα παξαγσγήο καο ζα απνηειεί άκεζε ζπλάξηεζε ηεο πξφβιεςεο 

πσιήζεσλ φπσο ζα αλαιπζεί αθνινχζσο. πγθεθξηκέλα, ιφγσ ηεο δηεπξπκέλεο 

παξαγσγηθήο καο δπλακηθφηεηαο (δηαζέηνπκε κεγάιεο εθηάζεηο θαιιηέξγεηαο θαη ηθαλφ 

αξηζκφ δψσλ πξνο αλαπαξαγσγή, κε απνηέιεζκα λα βξίζθεηαη ζηε δηαθξηηηθή καο 

επρέξεηα ην αλ ζα πξνρσξνχκε ζε ζπλερή αλαπαξαγσγή δψσλ ή ζα ρξεζηκνπνηνχκε ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο γηα πάρπλζε θαη κεηαπψιεζε) ζα κπνξνχκε λα αληαπνθξηζνχκε 

ζην ζχλνιν ηεο δήηεζεο φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

αγνξάο.  

 

 Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο – ζηφρνπ πξνρσξνχκε ζε εθηίκεζε ηνπ 

κεγέζνπο ηεο βάζεη πιεζπζκηαθψλ θαη γεσγξαθηθψλ θξηηεξίσλ φπσο πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ ηειεπηαία δηεμεηρζείζα απνγξαθή (ΔΤΔ 2001). Αξρηθή καο επηινγή, απνηειεί ε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ζηνπο 3 εγγχηεξνπο λνκνχο πξνο ηελ ππφ κειέηε 

επηρείξεζε (Ννκφο Αηησιναθαξλαλίαο, Ννκφο Πξεβέδεο, Ννκφο Άξηαο). Οη ηξεηο 

πξναλαθεξζέληεο λνκνί απνηεινχλ πιεζπζκηαθά ην 3,31% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 

ηεο ρψξαο. Θεσξψληαο φηη ε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε βηνινγηθνχ κνζραξίζηνπ θαη 

αηγνπξφβεηνπ θξέαηνο είλαη νκνηφκνξθε ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν (πξφθεηηαη γηα έλα πξντφλ 

πνπ απεπζχλεηαη ζε ηδηαίηεξν θνκκάηη ηεο αγνξάο, ην νπνίν εληνπίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ 

θνηλσληψλ αλεμαξηήησο θνηλσληθήο δνκήο θαη νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο), ππνινγίδνπκε ην 

κέγεζνο ηεο αγνξάο ζηφρνπ θαηακεξίδνληαο ηε ζπλνιηθή αγνξά ηνπ ελ ιφγσ θξέαηνο 

βάζεη πιεζπζκηαθψλ θξηηεξίσλ. Με ηε ζπιινγηζηηθή απηή ην 3,31% ηνπ ειιεληθνχ 

πιεζπζκνχ πνπ δεη ζηελ αγνξά ζηφρν πξνβιέπεηαη λα θαηαλαιψζεη ην 3,31% ηεο 

ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο βηνινγηθνχ κνζραξίζηνπ θαη αηγνπξφβεηνπ θξέαηνο. Έρνληαο 

ινηπφλ ππνινγίζεη, ην κέγεζνο ηεο ηνπηθήο αγνξάο γηα ηνλ εθάζηνηε λνκφ πξνθχπηεη φηη 

ην 2009 ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο ηεξεάο Διιάδαο ζα θαηαλαιψζεη βηνινγηθφ 

κνζραξίζην θαη αηγνπξφβεην θξέαο αμίαο €1.322.594. Αλαινγηθά, θαηά ηα αθφινπζα έηε ε 

αχμεζε ηεο ηνπηθήο θαηαλάισζεο ζα αθνινπζήζεη πνζνζηηαία ηελ αχμεζε ηεο 

παλειιαδηθήο θαηαλάισζεο, δηακνξθνχκελε γηα ην έηνο 2013 ζηα €4.429.458. Δλ 

ζπλερεία επηρεηξψληαο λα πξνρσξήζνπκε ζε κηα εκπεξηζηαησκέλε εθηίκεζε ησλ 

πσιήζεσλ ηεο BELBIO εθαξκφδνπκε δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο δηείζδπζεο ησλ 

πξντφλησλ καο ζηελ αγνξά ηνπ εθάζηνηε Ννκνχ. πγθεθξηκέλα, ην χςνο ησλ 

ζπληειεζηψλ απηψλ εμαξηάηαη απφ ηε γεσγξαθηθή εγγχηεηα ηνπ εθάζηνηε Ννκνχ θαζψο 
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θαη απφ ηε κνξθνινγηθή ηνπ δνκή ζην βαζκφ πνπ επεξεάδεη ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

ζπγθνηλσληψλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξζέληα, πξνθχπηεη ε πξφβιεςε ησλ 

πσιήζεψλ καο αλά λνκφ γηα ηα έηε 2009 έσο 2013 θαζψο θαη ε πξφβιεςε ησλ 

ζπγθεληξσηηθψλ πσιήζεψλ καο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο.   

πκπεξαζκαηηθά νη πσιήζεηο καο, μεθηλψληαο απφ ηηο €342.196 γηα ην 2009 ζα 

δηακνξθσζνχλ ζηα €2.172.785 γηα ην 2013 εμππεξεηψληαο θαηά κέζν φξν ην 38%       

ηεο ηνπηθήο δήηεζεο ζε βηνινγηθφ κνζραξίζην θαη αηγνπξφβεην θξέαο. 
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Πιεζπζκόο 

(Απνγξαθή 

2001)

Πνζνζηό επί 

ηνπ 

ζπλνιηθνύ 

Διιεληθνύ 

Πιεζπζκνύ

Μέγεζνο 

ηνπηθήο 

αγνξάο 2009 2010 2011 2012 2013

Διιάδα 10.934.097

Διιεληθή Αγνξά Βηνινγηθνχ κνζραξίζηνπ & 

αηγνπξφβεηνπ θξέαηνο (€) (Πίλαθαο 3.2) 39.957.494 50.230.010 58.079.692 85.784.795 133.820.334

Αγνξά Βηνινγηθνχ κνζραξίζηνπ & αηγνπξφβεηνπ 

θξέαηνο Γπηηθήο Διιάδαο(€) βάζεη αλαινγίαο 

πιεζπζκνχ 12.176.587 1.322.594 1.662.615 1.922.440 2.839.480 4.429.458

Δπξύηεξε πεξηνρή Γπη. ηεξεάο Διιάδαο 361.919 3,31% 12.176.587 1.322.594 1.662.615 1.922.440 2.839.480 4.429.458

Ν. Αηησιναθαξλαλίαο 224.429 2,05% 7.550.804 820.152 1.031.002 1.192.121 1.760.785 2.746.744

Ν. Πξεβέδεο 59.356 0,54% 1.997.003 216.910 272.675 315.287 465.685 726.447

Ν. Άξηαο 78.134 0,71% 2.628.780 285.532 358.939 415.032 613.010 956.267

πληειεζηέο δηείζδπζεο BELBIO ζηελ αγνξά 

Βηνινγηθνχ κνζραξίζηνπ & αηγνπξφβεηνπ 

θξέαηνο Γπηηθήο Διιάδαο 

Μέζνο όξνο 

πεληαεηίαο

Δπξύηεξε πεξηνρή Γπη. ηεξεάο Διιάδαο 38% 25,87% 33,65% 39,57% 44,08% 49,05%

Ν. Αηησιναθαξλαλίαο 44% 30% 40% 45% 50% 54%

Ν. Πξεβέδεο 27% 18% 21% 29% 31% 37%

Ν. Άξηαο 32% 20% 25% 32% 37% 44%

Δπξύηεξε πεξηνρή Γπη. ηεξεάο Διιάδαο 342.196 559.397 760.698 1.251.569 2.172.785

Ν. Αηησιναθαξλαλίαο 246.046 412.401 536.454 880.393 1.483.242

Ν. Πξεβέδεο 39.044 57.262 91.433 144.362 268.785

Ν. Άξηαο 57.106 89.735 132.810 226.814 420.758

Πσιήζεηο BELBIO αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή (€)

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.6  

ΠΧΛΖΔΗ BELBIO 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗV 
ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΔΦΟΓΗΑ 

 

4.1 Απαηηήζεηο ζε Πξώηεο Ύιεο θαη άιια Δθόδηα  
 

4.1.1 Πξώηεο Ύιεο 

 

 Οη βαζηθέο πξψηεο χιεο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ε BELBIO γηα ηελ 

εθηξνθή ησλ δψσλ ηεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

 ηηάξη  

 Κξηζάξη 

 Καιακπφθη 

 Δλζίξσκα κεδηθήο θαη θαιακπνθηνχ 

 Άρπξν ζηηεξψλ  

 ηηεξέζην. 

 

Γεκεηξηαθά βηνινγηθήο παξαγσγήο 

 

 ηα δεκεηξηαθά βηνινγηθήο παξαγσγήο εληάζζνληαη ην ζηηάξη, ην θξηζάξη θαη ην 

θαιακπφθη, ηα νπνία θαιιηεξγνχληαη κε κηα κέζνδν θαιιηέξγεηαο πνπ ειαρηζηνπνηεί ή 

απνθεχγεη πιήξσο ηε ρξήζε ζπλζεηηθψλ ιηπαζκάησλ θαη δηδαληνθηφλσλ, ξπζκηζηψλ 

αλάπηπμεο ησλ θπηψλ, νξκνλψλ, θαζψο θαη πξφζζεησλ νπζηψλ ζηηο δσνηξνθέο. Ο 

ιφγνο πνπ νλνκάδεηαη βηνινγηθή θαιιηέξγεηα είλαη επεηδή βαζίδεηαη ζε ακεηςηζπνξά 

(ελαιιαγή θπηψλ γηα ζπγθνκηδή), ππνιείκκαηα ζπγθνκηδψλ, αγξαλάπαπζε, δσηθά 

ιηπάζκαηα (θνπξηά) θαη κεραληθή θαιιηέξγεηα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ηνπ ρψκαηνο, ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ κε ζξεπηηθέο νπζίεο γηα ηα θπηά θαζψο θαη γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ δηδαλίσλ, εληφκσλ θαη παξάζηησλ. 

 

 Σν θχξην δήηεκα ηεο Βηνινγηθήο Καιιηέξγεηαο είλαη ε αληηθαηάζηαζε ζπλζεηηθψλ 

ρεκηθψλ νπζηψλ κε άιια πνπ βξίζθνληαη ζηε θχζε. Αληί ζπλζεηηθψλ θπηνθαξκάθσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη νξγαληθά θπηνθάξκαθα φπσο γηα παξάδεηγκα ην πχξεζξν θαη ε 

ξνηελφλε. Τπνζηεξίδεηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο φηη νη 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ IV : ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ & ΔΦΟΓΗΑ  

 

 - 120 - 

ζπγθεθξηκέλεο νξγαληθέο νπζίεο είλαη βηνδηαζπψκελεο θαη άξα δελ κέλνπλ ζην ηειηθφ 

πξντφλ.  

 

Δλζίξσκα κεδηθήο θαη θαιακπνθηνχ 

 

 Δλζίξσζε  

 

 Ζ ελζίξσζε είλαη ε κέζνδνο δηαηήξεζεο ρισξψλ δσνηξνθψλ - ρισξήο λνκήο, 

ζε ζπλζήθεο ρσξίο αέξα κέζα ζε εηδηθέο θαηαζθεπέο ή ρψξνπο πνπ ιέγνληαη ζηξνί. 

 

 Σν πξντφλ ηεο ελζίξσζεο νλνκάδεηαη ελζίξσκα θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία θαη νξγαληθά νμέα - θπξίσο γαιαθηηθφ νμχ θαη δηαηίζεηαη ζηα 

δψα σο ρνλδξνεηδήο ηξνθή. Ζ ρισξή λνκή πνπ πξφθεηηαη λα ελζηξσζεί θφβεηαη, 

ηεκαρίδεηαη κε εηδηθφ ζηξνθνπηηθφ κεράλεκα θαη ηνπνζεηείηαη ζηνπο ζηξνχο. Δθεί 

ζπκπηέδεηαη θαιά κε κεραληθά κέζα, γηα λα απνκαθξπλζεί ν αέξαο θαη ζηε ζπλέρεηα 

θαιχπηεηαη κε πιαζηηθφ θάιπκκα γηα λα εκπνδηζηεί ε εθ λένπ είζνδφο ηνπ. Με ηε 

ζπκπίεζε ηνπ ελζηξψκαηνο θαη ην θαιφ ζθξάγηζκα ηνπ ζηξνχ επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία 

αλαεξφβηνπ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν εκπνδίδεη ηε δξάζε αλεπηζχκεησλ αεξφβησλ 

κηθξννξγαληζκψλ πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ελζηξψκαηνο θαη επηηξέπεη ηελ 

αλάπηπμε θαη δξάζε ησλ επηζπκεηψλ αλαεξφβησλ κηθξννξγαληζκψλ. Απηνί νη επηζπκεηνί 

αλαεξφβηνη κηθξννξγαληζκνί παξάγνπλ κε ηε δχκσζε ηεο ρισξνκάδαο νξγαληθά νμέα - 

θπξίσο γαιαθηηθφ νμχ, ην νπνίν είλαη απηφ πνπ δηαηεξεί ην ελζίξσκα ζε θαιή θαηάζηαζε. 

 

 Ζ ελζίξσζε ζεσξείηαη επηηπρήο φηαλ ε ζξεπηηθή αμία ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο - 

ελζηξψκαηνο δελ δηαθέξεη πνιχ απφ ηελ πξψηε χιε πνπ ρξεζηκνπνηήζακε. Απηφ 

εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ θπηνχ, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ ηερληθή ηεο ελζίξσζεο. 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ελζίξσζεο ζε ζρέζε κε ηε θπζηθή μήξαλζε ησλ δσνηξνθψλ 

είλαη: 

 

 Απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν ζπληήξεζεο ηεο ρισξνκάδαο, πνπ δελ κπνξεί λα 

ζπληεξεζεί κε άιιν ηξφπν ή αλ ζπληεξεζεί δίλεη θαθήο πνηφηεηαο ηειηθφ πξντφλ 
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 Γίλεη ζηνλ θηελνηξφθν ηε δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ ηεο ρξήζεο ζπκππθλσκέλσλ 

δσνηξνθψλ ιφγσ ηεο θαιχηεξεο ζπληήξεζεο νξηζκέλσλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ κε 

ηε κέζνδν απηή ζε ζρέζε κε ηε κέζνδν ηεο θπζηθήο μήξαλζεο, δεδνκέλνπ φηη κε 

ηελ μήξαλζε νη απψιεηεο ηεο ρισξήο λνκήο ζε μεξή νπζία θαη ζξεπηηθά ζηνηρεία, 

είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο 

 

 Οη ελζηξσκέλεο δσνηξνθέο είλαη πην ειθπζηηθέο γηα ηα δψα ζε ζρέζε κε ηηο 

απνμεξακέλεο 

 

 Σν ρσξάθη απειεπζεξψλεηαη πην γξήγνξα γηα ηελ επφκελε θαιιηέξγεηα 

 

 ηελ πεξίπησζε πνιπεηψλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ (φπσο π.ρ. ε κεδηθή) ε 

απνκάθξπλζε ηεο πξνο ελζίξσζε ρισξνκάδαο είλαη άκεζε θαη θεξδίδεηαη ρξφλνο 

γηα ηελ επφκελε αλαβιάζηεζε 

 

 Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη ελζίξσζεο δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, 

νη νπνίεο φπσο είλαη γλσζηφ επεξεάδνπλ πάξα πνιχ ηε δηαδηθαζία ηεο θπζηθήο 

μήξαλζεο ησλ ρνξηνδνηηθψλ θπηψλ, θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ μεξνχ ρφξηνπ 

 

 Δμαζθαιίδεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ αλνημηάηηθσλ θαη θζηλνπσξηλψλ θνπψλ ηεο 

κεδηθήο πνπ κπνξεί πνιχ γξήγνξα λα μεξαλζνχλ κε θπζηθφ ηξφπν απηέο ηηο 

εκέξεο 

 

 Αμηνπνηείηαη θαηά θαιχηεξν ηξφπν πεξίζζεηα εαξηλήο βνζθήο ή ρισξνκάδαο, ε 

νπνία κε ηελ ελζίξσζε εμαζθαιίδεηαη θαη δηαηίζεηαη ζηα δψα αξγφηεξα 

 

 Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο κεγαιχηεξσλ πνζνηήησλ ρισξνκάδαο ζε 

κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

 

 Δπηηξέπεηαη ε κεξηθή ή νιηθή απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαηξνθήο ησλ δψσλ 

 

 Πεξηνξίδεηαη ή θαη απνθιείεηαη ν θίλδπλνο απσιεηψλ απφ ππξθαγηέο 
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 Καηαζηξέθνληαη νη ζπφξνη ησλ δηδαλίσλ κέζα ζην ελζίξσκα, ιφγσ ησλ 

δπζκελψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ γη' απηνχο (αλαεξφβηεο ζπλζήθεο – φμηλν 

πεξηβάιινλ) 

 

 Γίλεηαη νξζνινγηθφηεξε ρξήζε ησλ θηελνηξνθηθά θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ 

 

 Ζ ζπλνιηθή δηαδηθαζία ζπιινγήο - κεηαθνξάο θαη ελζίξσζεο είλαη πνιχ πην 

 νηθνλνκηθή απφ ηε δηαδηθαζία ηεο θπζηθήο μήξαλζεο.  

 

 Σν θπηφ πνπ πξνζθέξεηαη θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα ελζίξσζε είλαη ην 

θαιακπφθη. Απαηηείηαη φκσο κεγάιε πξνζνρή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηάιιεινπ 

ζηαδίνπ αλάπηπμεο, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πςειφηεξε δπλαηή πεξηεθηηθφηεηα ζε 

ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη ε αζθαιέζηεξε ελζίξσζε ηεο ρισξνκάδαο. Γηα έλα θαιφ πβξίδην 

θαιακπνθηνχ πνπ ελδείθλπηαη γηα ελζίξσζε, θαηάιιειν ζηάδην θνπήο ζεσξείηαη εθείλν 

πνπ ην θπηφ έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε μεξά νπζία πεξίπνπ 40%. 

 

 Δπίζεο, απαηηείηαη θαιή νξγάλσζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ θνπή, ηνλ 

ηεκαρηζκφ, ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ζηνλ ζηξφ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί γξήγνξε θαη 

απνηειεζκαηηθή απνζήθεπζε ηνπ πξντφληνο. 

 

 Οη απνδφζεηο θπκαίλνληαη απφ 3-8 ηφλνπο ρισξνκάδαο αλά ζηξέκκα, αλάινγα 

κε ηελ επηηπρία ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, γηα κηα αγειάδα πςειήο γαιαθηνπαξαγσγήο κπνξνχκε λα 

βαζηζηνχκε σο πξνο ηε δηαηξνθή ηεο θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ζην ελζηξσκέλν 

θαιακπφθη, ηαΐδνληαο κέρξη θαη 30 θηιά ελζίξσκα αλά εκέξα, εμηζνξξνπψληαο ην 

ππφινηπν ησλ αλαγθψλ ηεο κε ζπκππθλσκέλεο ηξνθέο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

πξσηεΐλε θαζψο θαη κε ηζνξξνπηζηή βηηακηλψλ θαη ηρλνζηνηρείσλ. Με κηα πην πξαθηηθή 

δηαηχπσζε, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 1 ζηξέκκα πεηπρεκέλεο θαιιηέξγεηαο 

θαιακπνθηνχ γηα ελζίξσζε κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο κηαο γαιαθηνπαξαγσγνχ 

αγειάδαο ζε ρνλδξνεηδείο δσνηξνθέο γηα έλα ρξφλν. 
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ΔΗΚΟΝΑ 4.1 

ΣΡΟΦΖ ΔΝΗΡΧΜΑΣΟ 

 

 

 

 Μεδηθή   

 

 Ζ κεδηθή είλαη ην θπξηφηεξν θηελνηξνθηθφ θπηφ ηεο ρψξαο καο. Καιιηεξγείηαη γηα 

ηελ παξαγσγή ζαλνχ, ρισξνχ ρφξηνπ θαη βνζθήο ζε πνηηζηηθά ή μεξηθά ρσξάθηα ζε 

φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. πγθαιιηέξγεηα κεδηθήο κε εηήζην αγξσζηψδεο 

εθαξκφδεηαη ζηε θζηλνπσξηλή ζπνξά θαη θχξην ζθνπφ έρεη λα πξνζηαηεχζεη ηα 

επαίζζεηα λεαξά θπηά ηεο κεδηθήο απφ ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ ρεηκψλα θαη ηελ 

πινχζηα παξαγσγή ρφξηνπ πνιχ λσξίο ηελ άλνημε. πγθαιιηέξγεηα κεδηθήο κε πνιπεηέο 

αγξσζηψδεο εθαξκφδεηαη γηα παξαγσγή ρφξηνπ θαιχηεξεο πνηφηεηαο γηα επηηφπνπ 

βφζθεζε ή γηα ελζίξσζε θαη κεηψλνληαη νη πηζαλφηεηεο λα πξνθιεζεί ηπκπαληζκφο ζηα 

δψα θαηά ηε βφζθεζε. 

 

Σν πξψην θαη βαζηθφ µέιεµα πνπ πξέπεη λα απαζρνιήζεη ηνλ βηνινγηθφ 

θαιιηεξγεηή νπνηνπδήπνηε θπηηθνχ είδνπο, είλαη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο πνηθηιίαο, ε 

νπνία απαξαηηήησο πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνζαξκνζηηθφηεηα ζην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ηνπ αγξνθηήκαηνο, θαζψο θαη απφ πςειφ βαζκφ αληνρήο 

ζηνπο ερζξνχο θαη ηηο αζζέλεηεο ηεο θαιιηέξγεηαο. Σφζν ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

πνηθηιίαο, φζν θαη ε εμεηδηθεπκέλε θαιιηεξγεηηθή ηερληθή, ε νπνία είλαη αλαγθαίν λα 

εθαξκνζηεί, φπσο εθηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα, βαζίδνληαη ζε γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ 

απνθηήζεθαλ απφ ηε γεσξγηθή έξεπλα θαη ηελ ηνπηθή θαιιηεξγεηηθή πξαθηηθή. 
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Αθνινπζνχλ νξηζκέλα θιαζηθά κέηξα θαιιηεξγεηηθήο ηερληθήο, απαξαίηεηα γηα 

ηελ άζθεζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο : 

 

 Δθινγή θαηάιιεινπ γελεηηθνχ πιηθνχ (ζπφξνπ ή θπηψλ) ηεο πνηθηιίαο 

 Δθινγή θαηάιιειεο επνρήο θαη ηξφπνπ ζπνξάο ή θχηεπζεο 

 πληήξεζε επλντθψλ φξσλ γηα ηε δσή ησλ θπηψλ (θιάδεκα, δηδάληα θιπ.) 

 Δθαξκνγή έγθαηξεο θαη ηζνξξνπεκέλεο ιίπαλζεο 

 Απνκάθξπλζε – θαηαζηξνθή θπηψλ – μεληζηψλ θαη θαηαζηξνθή εληφκσλ  

 Φπηά – παγίδεο (ηξνθηθέο, θεξνµνληθέο, θσηεηλέο, ρξσµαηηζηέο, ερεηηθέο, 

κεραληθέο, αλαξξνθεηηθέο, θιπ) 

 Απνιχκαλζε εδάθνπο θαη γελεηηθνχ πιηθνχ µε θπζηθά κέζα (ζεξκφηεηα, θιπ.) 

 Δθαξκνγή θαηάιιειεο ακεηςηζπνξάο. 

 

ην ζέµα ηεο εθαξµνγήο ηεο ιίπαλζεο θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ νξγαληθή ιίπαλζε, αο 

ζεµεησζεί φηη απηή µπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ βηνινγηθά ή θαη ζπµβαηηθά αγξνθηήµαηα. 

Πξέπεη φκσο λα ιαµβάλεηαη πξφλνηα ψζηε λα εθαξµφδεηαη απηή ηνπιάρηζηνλ 3 µήλεο 

πξηλ απφ ηε ζπγθνµηδή ελφο αγξνηηθνχ πξντφληνο, ή 4 µήλεο πξηλ απφ ηε ζπγθνµηδή 

µηαο θαιιηέξγεηαο θεπεπηηθψλ εηδψλ. Καη απηφ επηβάιιεηαη γηα λα παξέρεηαη αξθεηφο 

ρξφλνο γηα ηελ απνδφµεζε ησλ νξγαληθψλ νπζηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ απνθπγή 

βαθηεξηαθψλ µνιχλζεσλ ηεο παξαγσγήο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν δελ πξέπεη λα γίλεηαη 

νξγαληθή ιίπαλζε αγξψλ, ησλ νπνίσλ ην έδαθνο είλαη παγσµέλν ή θαιπµµέλν µε ρηφλη. 

Ζ εθαξµνγή ηεο θαηάιιειεο αµεηςηζπνξάο, ελέρεη πνιχ µεγάιε ζεµαζία, γη’ απηφ θαη 

αθνινπζεί αλαιπηηθφηεξνο ζρνιηαζµφο γη’ απηήλ : 

 

Ακεηςηζπνξά 

 

Δίλαη επξχηαηα γλσζηή σο ε ζπζηεµαηηθή ελαιιαγή ησλ θαιιηεξγεηψλ ζ’ έλαλ 

αγξφ, ζηα πιαίζηα ελφο νξγαλσµέλνπ πξνγξάµµαηνο δηάξθεηαο µεξηθψλ εηψλ, θαηά ην 

νπνίν επηιέγνληαη θαιιηέξγεηεο πνπ δηαθέξνπλ ζε θαιιηεξγεηηθή ηερληθή, δηάξθεηα 

βηνινγηθνχ θχθινπ, βάζνο ξηδνζηξψµαηνο, αλάγθεο ζε λεξφ θαη ζξεπηηθά ζηνηρεία, 

ερζξνχο - αζζέλεηεο θιπ. θαη µπνξεί λα έρνπλ επλντθέο ζπλέπεηεο ηφζν ζην έδαθνο φζν 

θαη ζηηο θαιιηέξγεηεο πνπ αθνινπζνχλ. Ζ αµεηςηζπνξά έρεη επξχηαηε εθαξµνγή ζήµεξα 

παγθνζµίσο, ηφζν ζηε ζπµβαηηθή γεσξγία, ιφγσ ηεο ππεξβνιηθήο «θφπσζεο» ησλ 
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ρσξαθηψλ θαη ηεο ππεξβνιηθήο αχμεζεο ησλ παζνγφλσλ θαη ησλ παξαζίησλ ζηα 

ζπζηήµαηα µνλνθαιιηέξγεηαο, αιιά αθφµε πεξηζζφηεξν ζηε βηνινγηθή θαη 

νινθιεξσµέλε γεσξγία, γηαηί απνηειεί ζπνπδαία θαιιηεξγεηηθή ηερληθή γηα ηε δηαηήξεζε 

θαη βειηίσζε ηεο γνληµφηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη γεληθά ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ αγξν-

νηθνζπζηήκαηνο Σα ζπζηήµαηα αµεηςηζπνξάο πνπ πξνηείλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο 

βηνινγηθήο γεσξγίαο, ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε µε ηελ εθαξµνγή ηνπο λα επηηπγράλεηαη ε 

πξνζηαζία ησλ θαιιηεξγεηψλ απφ πξνβιήµαηα ερζξψλ θαη αζζελεηψλ θαη ε δηαηήξεζε 

ηεο πγηεηνχο θαηάζηαζεο ηνπ εδάθνπο. Έηζη, ειέγρνπµε µηα ζεηξά απφ παξαµέηξνπο, νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη άκεζα µε ηελ επίηεπμε ηζνξξνπίαο ζην αγξν-νηθνζχζηεµα π.ρ. ην 

ηζνδχγην αλφξγαλσλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ θαη νξγαληθήο νπζίαο (δειαδή ηη αθαηξεί απφ 

ην ρσξάθη θαη ηη αθήλεη πίζσ ηεο µηα θαιιηέξγεηα), θ.ιπ. Δηδηθφηεξα, ε έληνλε 

εδαθνθαηεξγαζία, ην θάςηµν ηεο θαιαµηάο ησλ ζηηεξψλ, ε απνµάθξπλζε ησλ 

ππνιεηµµάησλ ησλ δηαθφξσλ θαιιηεξγεηψλ, ε µε ρξήζε νξγαληθψλ ιηπαζµάησλ, είλαη 

παξάγνληεο πνπ πεξηνξίδνπλ ζεµαληηθά ηελ νξγαληθή νπζία ελφο ρσξαθηνχ. Ζ 

επηζηξνθή ησλ θπηηθψλ ππνιεηµµάησλ ζην έδαθνο, ε ρξήζε νξγαληθψλ ιηπαζµάησλ, ε 

εθαξµνγή ρισξήο ιίπαλζεο, ε πξνζεθηηθή εδαθνθαηεξγαζία θιπ., ζπµβάιινπλ 

ζεµαληηθά ζηε δηαηήξεζε ή θαη αχμεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο. Σα πιενλεθηήµαηα ηεο 

αµεηςηζπνξάο αλαθέξνληαη ζηε βειηίσζε ηεο γνληµφηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη επνµέλσο 

ζηελ αχμεζε ησλ απνδφζεσλ, ζηνλ πεξηνξηζµφ ησλ παξαζίησλ ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη 

ζηελ αληηµεηψπηζε νηθνλνµνηερληθψλ πξνβιεµάησλ. 
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ΔΗΚΟΝΑ 4.2 

ΜΟΝΣΔΛΟ ΑΜΔΗΦΗΠΟΡΑ ΠΟΤ ΔΜΦΑΝΗΕΔΣΑΗ Δ ΠΟΛΛΔ ΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 
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 ηηεξέζην  

 

Σα βννεηδή θαη ηα πξνβαηνεηδή είλαη κεξπθαζηηθά. Σν ζηνκάρη ηνπο απνηειείηαη 

απφ ηέζζεξα ηκήκαηα θαη ηνπο επηηξέπεη λα ρσλεχνπλ ηελ θπηηαξίλε πνπ πεξηέρνπλ ηα 

θπηά.  Όπσο φια ηα δψα, έηζη θαη ηα κεξπθαζηηθά ρξεηάδνληαη δχν βαζηθέο πεγέο 

ηξνθίκσλ: ελεξγεηαθέο θαη αδσηνχρεο. Με ηα δηάθνξα απηά είδε ηξνθίκσλ ξπζκίδνπλ ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπο, πεξπαηνχλ, δηακνξθψλνπλ ην κπτθφ ηνπο ζχζηεκα θαη εμαζθαιίδνπλ 

ηνλ κεηαβνιηζκφ ηνπο. Ζ δηαηξνθή δηαδξακαηίδεη επνκέλσο κείδνλα ξφιν ζηηο επηδφζεηο 

παξαγσγήο (θξέαηνο ή γάιαθηνο) θαη αλαπαξαγσγήο ησλ δψσλ. 

 

Γεδνκέλνπ ηνπ θφζηνπο πνπ θπκαίλεηαη απφ 45 έσο 55% ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ κηαο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο, ην θνλδχιη ηεο δηαηξνθήο θαηέρεη πνιχ 

ζεκαληηθή ζέζε ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο εθκεηάιιεπζεο. Πξνθεηκέλνπ λα 

βειηηζηνπνηνχληαη νη επηδφζεηο, ρξεηάδεηαη λα ρνξεγείηαη θαηάιιειν ζηηεξέζην ζηα δψα, 

δειαδή λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ηνπο κηα δεδνκέλε ζηηγκή, ιακβάλνληαο ππφςε ην 

βάξνο ηνπο, ηε θπζηνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ην παξαγσγηθφ ηνπο επίπεδν. Σν 85% 

πεξίπνπ ηνπ δηαηηνινγίνπ ησλ βννεηδψλ πξνέξρεηαη απφ ρνξηνλνκή θαη ζηηεξά πνπ 

παξάγνληαη ζηνλ ρψξν ηεο εθκεηάιιεπζεο. Σα ππφινηπα απνηεινχληαη απφ θπηηθνχο 

πξσηετληθνχο πφξνπο, θπξίσο πίηεο ζφγηαο ή αγξηνθξάκβεο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ κεηά 

ηελ αθαίξεζε ηνπ ειαίνπ απηψλ ησλ ζπφξσλ, θαζψο θαη απφ κεηαιιηθέο νπζίεο θαη 

βηηακίλεο. ε φ,ηη αθνξά ηε ρνξηνλνκή, ν αξαβφζηηνο βνζθήο (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

παξαζθεπή ελζηξψκαηνο αξαβνζίηνπ) επηηξέπεη ζηελ BELBIO λα εμαζθαιίζεη ηα 

απνζέκαηά ηεο θαη ηαπηφρξνλα λα απμήζεη ην ελεξγεηαθφ επίπεδν ησλ ζηηεξεζίσλ. Σν 

είδνο ζηηεξέζηνπ, δειαδή ε αλαινγία ρφξηνπ, ρνξηνλνκήο, ζηηεξψλ, πηηψλ, πνηθίιιεη 

πνιχ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ δψνπ, ην είδνο ηνπ δψνπ θαη ηελ πεξηνρή ηεο 

παξαγσγήο. 

 

4.1.2 Βηνινγηθά Καιιηεξγήζηκεο Δθηάζεηο  

 

 Αλαιπηηθά, νη πξψηεο χιεο ζηελ ππφ κειέηε επηρείξεζε ζα παξάγνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο 500 κεηέξσλ θαη 50 αξζεληθψλ ζε αηγνπξφβαηα 

γηα ηελ παξαγσγή θαηά κέζν φξν 1,5 αηγνπξνβάηνπ. Γειαδή, γηα ηελ παξαγσγή θαηά 

κέζν φξν 750 αηγνπξνβάησλ ζα θαιιηεξγνχληαη ηα παξαθάησ θηήκαηα: 
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 100 ζηξέκκαηα κεδηθήο, απφ ηα νπνία ζα έρνπκε ηέζζεξηο κε πέληε ζπγθνκηδέο 

ηνλ ρξφλν, δχν απφ ηηο νπνίεο ζα γίλνληαη ζην κέζν ηνπ θαινθαηξηνχ θαη νη 

ππφινηπεο δχν ή ηξεηο αλάινγα κε ηελ παξαγσγή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ππφινηπνπ ρξφλνπ. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπγθνκηδή γίλεηαη θαινθαίξη είλαη 

πξνθεηκέλνπ λα καδεπηεί ην ηξηθχιιη πγξφ, λα αθεζεί γηα μήξαλζε θαη θαηφπηλ 

λα καδεπηεί ζε κπάιεο. Σηο ππφινηπεο θνξέο, ε ζπγθνκηδή γίλεηαη κε απηφκαην 

κεράλεκα πνπ θάλεη κπάιεο ησλ 800 θηιψλ θαη αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηνπ 

ελζηξψκαηνο πνπ αλαθέξζεθε αλαιπηηθά ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

 

 100 ζηξέκκαηα θαιακπφθη κε κέζε απφδνζε 800 κε 1200 θηιά ην ζηξέκκα, ην 

νπνίν ζπιιέγεηαη ζαλ μεξά ηξνθή. Σα ππνπξντφληα ηνπ θαιακπνθηνχ π.ρ. 

ξνθηά, δέλνληαη ζε κπάιεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ζπκπιήξσκα ηξνθήο γηα 

ηα βννεηδή.  

 

 70 ζηξέκκαηα θξηζάξη θαη 70 ζηξέκκαηα ζηηάξη κέζεο απφδνζεο 400 κε 800 

θηιά ην ζηξέκκα. Ζ θαιιηέξγεηα ησλ ζηηεξψλ ηειεηψλεη απφ ηα κέζα έσο ηα ηέιε 

Ηνπλίνπ, ζπλεπψο νη ίδηεο εθηάζεηο κπνξνχλ λα επαλαθαιιηεξγεζνχλ κε 

θαιακπφθη βξαρείαο πεξηφδνπ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ελζίξσκα.  

 

 

     Δπηπιένλ, ζην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε θαιιηέξγεηα ηεο γεο 

ελέρεη θηλδχλνπο π.ρ. αξξψζηηα ηνπ θαξπνχ, άζρεκεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 

θ.ιπ. θαη ζπλεπψο ε ζνδεηά κπνξεί λα κελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, γη’ απηφ αθξηβψο ην 

ιφγν ηηο πεξηφδνπο πνπ ε ζπγθνκηδή είλαη πνιχ θαιή απνζεθεχνληαη  ην θαιακπφθη 

θαη ην ηξηθχιιη ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο, πνπ αλαιχνληαη ζην θεθάιαην V, 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην κέιινλ.  
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ΔΗΚΟΝΑ 4.3 

ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΗΣΑΡΗΟΤ Δ ΜΠΑΛΔ 

                               

 

 Σέινο ππάξρνπλ 200 ζηξέκκαηα αθαιιηέξγεηα, κε ζάκλνπο ηα νπνία 

ζεσξνχληαη βνζθφηνπνο θαη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ειεχζεξε βφζθεζε ησλ 

δψσλ. 

 

4.1.3 Τπεξεζίεο Κνηλήο Χθέιεηαο  

 

Δίλαη ινγηθφ φηη πέξαλ ησλ πξψησλ πιψλ, ζα πξέπεη λα γίλεη θαη εθηίκεζε ησλ 

άιισλ εθνδίσλ ηεο επηρείξεζεο, ηα νπνία εμαξηψληαη απφ ηε δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο, 

ηελ επηινγή ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ ηνπνζεζία ηεο επηρείξεζεο. Σα νπζηψδε απηά 

εθφδηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 

 

 Ζιεθηξηζκόο: Ζ ππφ κειέηε επηρείξεζε ρξεηάδεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα κέζεο 

ηάζεο γηα ηελ θαζεκεξηλή ηεο ιεηηνπξγία. Σν κεγαιχηεξν πνζφ ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζα δαπαλάηαη γηα ηνλ θσηηζκφ θαη ηνλ θιηκαηηζκφ ηνπ ρψξνπ 

ζηάβιηζεο ησλ δψσλ, γηα ηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο θαη γηα ην ζπίηη φπνπ κέλνπλ 

κφληκα νη εξγαδφκελνη ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, γηα θάζε ελδερφκελν ζα 

ππάξρεη θαη κηα γελλήηξηα γηα εθεδξηθή ρξήζε ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. 

 

 Καύζηκα: Ζ επηρείξεζε αλακέλεηαη λα δαπαλά ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηα 

απαηηνχκελα θαχζηκα (πεηξέιαην) ζηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ ηφζν απηψλ 

πνπ αθνξνχλ ηηο θαιιηέξγεηεο, φζν θαη απηψλ πνπ αθνξνχλ ηα δψα θαη ηε 

ζέξκαλζε ηεο θαηνηθίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ, φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη 

ζην θεθάιαην ΗΗΗ, ε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο ζα γίλεηαη κε έλα 
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θνξηεγφ - ςπγείν πνπ ζα δηαζέηεη. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα έρεη πάληνηε ζηε 

δηάζεζή ηεο ηα αλαγθαία απνζέκαηα πεηξειαίνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

αλεκπφδηζηε ιεηηνπξγία ησλ εθεδξηθψλ γελλεηξηψλ ξεχκαηνο, ζε πεξίπησζε 

δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο απφ ηε ΓΔΖ ή πξνβιήκαηνο ζηελ θαλνληθή παξνρή απφ 

ηνλ ππνζηαζκφ ηεο βηνκεραληθήο πεξηνρήο. 

 

 Νεξό: Σν λεξφ ζπληζηά απαξαίηεην εθφδην ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηδηαίηεξα 

ζε κηα επηρείξεζε πνπ σο θχξηα δξαζηεξηφηεηα έρεη ηελ θαιιηέξγεηα εθηάζεσλ 

θαη ηελ εθηξνθή δψσλ. Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 

ρψξσλ πνπ κέλνπλ ηα δψα. Σέινο, ζεσξείηαη αλαγθαίν θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο 

πνπ κέλνπλ θνληά ζηνπο ρψξνπο ζηαβιηζκνχ. ηελ ππφ κειέηε επηρείξεζε 

ππάξρεη ηδησηηθή γεψηξεζε δπλαηφηεηαο άληιεζεο λεξνχ κέρξη θαη 40 θπβηθψλ 

ηελ ψξα. 

 

4.1.4 Βνεζεηηθά Δξγαιεία 

 

 Δθηφο ησλ βαζηθψλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο ε ππφ 

ίδξπζε κνλάδα έρεη αλάγθε θαη απφ: 

 

 Αληαιιαθηηθά: Μεηά απφ κηα πεξίνδν σθέιηκεο δσήο, ν κεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο, πέξα απφ ηελ θαλνληθή ζπληήξεζε, ρξεηάδεηαη θαη αληηθαηάζηαζε, 

έζησ θαη ελ κέξεη. Δπηπιένλ, θάζε βαζηθφ κεραληθφ εμάξηεκα ζα πξέπεη λα 

αληηθαζίζηαηαη άκεζα, φπνηε παξνπζηάδεη θάπνην πξφβιεκα, ή κε ηελ πάξνδν 

ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ρξφλν απφ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο 

ηνπ. 

 

 Αλαθύθισζε Τιηθώλ: Δθφζνλ ην παξαγφκελν πξντφλ είλαη βηνινγηθφ θξέαο 

πνπ παξέρεηαη απφ ηελ άκεζα ζπλδεδεκέλε παξαγσγή βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, 

ζαλ αλαθπθιψζηκν πιηθφ έρνπκε ηελ θνπξηά ησλ δψσλ πνπ ελέρεη ζέζε 

ιηπάζκαηνο. Ζ θνπξηά ησλ δψσλ θαιχπηεη ην 80% ησλ αλαγθψλ ιίπαλζεο θαη γηα 

ην ππφινηπν 20% ρξεζηκνπνηνχληαη ιηπάζκαηα εγθεθξηκέλα απφ ην Τπνπξγείν 

Γεσξγίαο. 

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ IV : ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ & ΔΦΟΓΗΑ  

 

 - 131 - 

 Απνξξππαληηθά – Απνιπκαληηθά: Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα δψα εθηξέθνληαη κε 

βηνινγηθφ ηξφπν, απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε επαθή ηνπο κε ρεκηθέο νπζίεο. 

πλεπψο, νη εγθαηαζηάζεηο ζηαβιηζκνχ δελ κπνξνχλ λα θαζαξηζηνχλ κε 

νπνηνδήπνηε πιηθφ (απαγνξεχεηαη επηπιένλ θνληά ζε θαιιηεξγήζηκεο βηνινγηθά 

εθηάζεηο λα ξίρλνληαη ρεκηθέο νπζίεο γηα ηνλ νπνηνδήπνηε ιφγν κηαο θαη ην ρψκα 

ηηο απνξξνθά), παξά κφλν κε εγθεθξηκέλα απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο πιηθά. 

 

 Φάξκαθα: Αθφκα θαη ζηε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα θαη θηελνηξνθία θάπνηεο θνξέο 

ρξεηάδεηαη ε αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ ησλ θπηψλ ή ησλ δψσλ κε θάξκαθα.  

 

Ζ βηνινγηθή θηελνηξνθία βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ. Απηή 

κπνξεί λα επηηεπρζεί, επηιέγνληαο αλζεθηηθέο θπιέο δψσλ, ηεξψληαο θαιέο ζπλζήθεο 

πγηεηλήο, έρνληαο επξχρσξεο ζηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη πξναχιηνπο ρψξνπο, κε ηε 

ζσζηή θαη ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή. Γελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληηβηνηηθά ή 

ρεκηθά θάξκαθα γηα πξνιεπηηθνχο ζθνπνχο. Όηαλ εκθαληζηεί θάπνηα αζζέλεηα θαη ηα 

νκνηνπαζεηηθά ζθεπάζκαηα δελ κπνξνχλ λα ηελ αληηκεησπίζνπλ, ηφηε κφλν ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο θάπνησλ θαξκάθσλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε, φκσο, γηα λα κπνξέζνπλ 

λα μαλαραξαθηεξηζηνχλ βηνινγηθά ην δψν ή ηα παξάγσγά ηνπ (π.ρ. γάια) είλαη ν 

δηπιαζηαζκφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή κέρξη ηελ εκπνξία, 

πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε ζπκβαηηθή θηελνηξνθία. Σέινο, απφ ηελ έλαξμε ηεο βηνινγηθήο 

εθηξνθήο ζα πξέπεη λα πεξάζεη έλα κεηαβαηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα (δηαθέξεη αλάινγα κε 

ην είδνο ηνπ δψνπ), ψζηε λα απνηνμηλσζνχλ ηα δψα θαη λα κπνξέζνπλ απηά θαη ηα 

παξάγσγά ηνπο λα ραξαθηεξηζηνχλ βηνινγηθά. 

 

Ζ βηνινγηθή γεσξγία βαζίδεηαη ζηελ «πξφιεςε» ησλ πξνβιεκάησλ θαη φρη ζηελ 

«θαηαζηνιή» ηνπο, φπσο ζπκβαίλεη ζηε ζπκβαηηθή. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο, φκσο, φπνπ 

παξά ηα πξνιεπηηθά κέηξα, ππάξρεη πξνζβνιή ησλ θπηψλ απφ ηα δηάθνξα παζνγφλα, 

ππάξρνπλ ηα «ελαιιαθηηθά ζθεπάζκαηα θπηνπξνζηαζίαο». Σα ζθεπάζκαηα είλαη ζαθψο 

θηιηθφηεξα πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν ιφγσ ηεο θπζηθήο πξνέιεπζήο ηνπο, 

δηαζπψληαη πην γξήγνξα θαη κε έλα θαιφ πιχζηκν απνκαθξχλνληαη ηειείσο απφ ηα θπηά. 

Tα ζθεπάζκαηα ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο ζηα εληνκνθηφλα θαη ζηα κπθεηνθηφλα: 
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 ΣΑ ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΑ: Δίλαη ζθεπάζκαηα πνπ ε δξαζηηθή ηνπο νπζία είλαη θπηηθήο 

(ξνηελφλε, αδαληηξαρηίλε) ή γεληθφηεξα θπζηθήο πξνέιεπζεο (άιαηα ιηπαξψλ 

νμέσλ, βάθηινο ηεο Θνπξηγγίαο, bauveria basiana, παξαθηλέιαηα / νξπθηέιαηα). 

Μπνξνχλ λα θαιχςνπλ ζρεδφλ φιν ην θάζκα ησλ «ερζξψλ». Θα πξέπεη, φκσο, 

πάληα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζηηο εηηθέηεο ηνπο. Σα 

θπξηφηεξα εκπνξηθά ζθεπάζκαηα εληνκνθηφλσλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά 

είλαη: 

 ROTENA (ξνηελφλε) 

 OIKOS (αδαληηξαρηίλε) 

 NEEMAZAL (αδαληηξαρηίλε) 

 ACARIDOIL (άιαηα ιηπαξψλ νμέσλ)  

 DUXON (άιαηα ιηπαξψλ νμέσλ) 

 SAVONA (άιαηα ιηπαξψλ νμέσλ)  

 AGREE (βάθηινο Θνπξηγγίαο) 

 BACTOSPEINE (βάθηινο Θνπξηγγίαο)  

 BACTECIN (βάθηινο Θνπξηγγίαο) 

 BATHURIN (βάθηινο Θνπξηγγίαο) 

 BACTOIL (βάθηινο Θνπξηγγίαο) 

 BMP123 (βάθηινο Θνπξηγγίαο) 

 DIPEL (βάθηινο Θνπξηγγίαο) 

 FORAY (βάθηινο Θνπξηγγίαο) 

 XENTARI (βάθηινο Θνπξηγγίαο)  

 NATURALIS (bauveria basiana). 

 

 ΣΑ ΜΤΚΖΣΟΚΣΟΝΑ: Ο ραιθφο (ζε δηάθνξεο κνξθέο) θαη ην ζεηάθη είλαη ηα δχν 

βαζηθά κπθεηνθηφλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο δηάθνξεο αζζέλεηεο πνπ 

πηζαλφλ λα παξνπζηαζηνχλ ζηα θπηά. Κπθινθνξνχλ δεθάδεο εκπνξηθά 

ζθεπάζκαηα, φκσο απαηηείηαη πξνζνρή εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ππάξρνπλ θαη 

θάπνηα απφ απηά πνπ καδί κε ηνλ ραιθφ θαη ην ζεηάθη πεξηέρνπλ θαη ζπλζεηηθά 
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κπθεηνθηφλα. Ο ραιθφο, αλ θαη είλαη θπζηθφ πξντφλ, δελ είλαη «αζψνο». Ζ 

ππέξβαζε ζηε ρξήζε ηνπ, εθηφο ησλ άιισλ, κπνξεί λα εμαθαλίζεη ηειείσο ηε 

δσή απφ ην έδαθνο.  

 

4.2 Γηαζεζηκόηεηα θαη Πεγέο Πξνκήζεηαο 
 

Οη πεγέο θαη ε ζηαζεξή δηαζεζηκφηεηα ησλ βαζηθψλ πξψησλ πιψλ παξαγσγήο 

ζπληζηνχλ θαίξηα ζηνηρεία ηφζν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

βησζηκφηεηαο, φζν θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Καηά ζπλέπεηα, φπσο 

είλαη θπζηθφ, ηα δχν απηά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ ζεκεία εζηίαζεο γηα ηελ 

ππφ κειέηε επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα θαηνξζψζεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ηηο 

απαηηνχκελεο πνζφηεηεο εηζξνψλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ, θαη έηζη λα ιακβάλεη 

ρψξα αλεκπφδηζηα θαη κε επηηπρία ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 

4.2.1 Γηαζεζηκόηεηα Τιηθώλ 

 

 Όπσο είλαη ινγηθφ, ε εμαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πξψησλ πιψλ (ζηηάξη, 

θξηζάξη, θαιακπφθη, ελζίξσκα κεδηθήο θαη θαιακπνθηνχ, άρπξν ζηηεξψλ θαη ζηηεξέζην) 

ζε πνζφηεηεο ηέηνηεο πνπ λα είλαη ηθαλέο λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο γηα 

ηξνθή ησλ δψσλ, ζπληζηά θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο. Σαπηφρξνλα, νη πνζφηεηεο απηέο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ, πέξα απφ ηηο 

πνζνηηθέο, θαη ηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ, φπσο απηέο 

θαζνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ηεο ρψξαο καο θαη 

απφ ηνλ Καλνληζκφ 2092/91 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηαηί ζηηο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο 

νη ξπζκίζεηο θαη νη θαλνληζκνί είλαη απζηεξνί θαη δελ δηθαηνινγείηαη ε χπαξμε 

«ειαηησκαηηθψλ» ή κε βηνινγηθψλ. Ζ εμαζθάιηζε, ινηπφλ, ησλ θαηάιιεισλ 

πξνκεζεπηψλ, νη νπνίνη ζα πξνκεζεχνπλ ζηαζεξά ηελ ππφ κειέηε επηρείξεζε κε 

ζπφξνπο ζπγθεθξηκέλεο πνηφηεηαο θαη ζηηο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο είλαη νπζηψδνπο 

ζεκαζίαο, θαζψο, κφλν κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα γίλεηαη εθηθηή ε ζπλερήο επάξθεηα ζε 

πξψηεο χιεο θαη δελ ζα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. ην ζεκείν απηφ, 

ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, ζηε ρψξα καο, ε δηαζεζηκφηεηα ηέηνηνπ είδνπο πξψησλ 

πιψλ φπσο είλαη νη ζπφξνη ηξηθπιιηνχ, θαιακπνθηνχ, ζηηαξηνχ, δελ παξνπζηάδεη 

πξνβιήκαηα, ελψ, φζνλ αθνξά ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ άιισλ εθνδίσλ ηεο επηρείξεζεο, 
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απηή είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην εξγνζηάζην δελ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ρσξίο ειεθηξηθφ ξεχκα, λεξφ θαη θαχζηκα. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα λα θηλεζνχλ ηα κεραλήκαηα ή γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην 

ζχζηεκα ησλ γελλεηξηψλ, απαηηείηαη πεηξέιαην. Δπηπιένλ, ην λεξφ ζπληζηά εθφδην 

θξίζηκεο ζεκαζίαο, εθφζνλ φιεο νη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο θαη ηα δψα εμαξηψληαη απφ 

απηφ θαη επηπιένλ είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα θαζαξίδνληαη νη ρψξνη ζηαβιηζκνχ 

ησλ δψσλ. Σέινο, ε παξνρή ξεχκαηνο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη γηα ηελ νκαιή ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ δνπλ ηα δψα. 

 

4.2.2 Πεγέο Πξνκεζεηώλ 

 

 ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη πηζαλέο πεγέο πξνκήζεηαο φισλ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ απαηηνχκελσλ εηζξνψλ: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 4.1 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ 

ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΗΘΑΝΖ ΠΖΓΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ηηάξη Πηζηνπνηεκέλνο έκπνξνο ζπφξσλ 

Κξηζάξη Πηζηνπνηεκέλνο έκπνξνο ζπφξσλ 

Καιακπόθη Πηζηνπνηεκέλνο έκπνξνο ζπφξσλ 

Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα ΓΔΖ 

Καύζηκα  Δηαηξεία Γηαλνκήο Πεηξειαηνεηδψλ 

Νεξό Ηδησηηθή Γεψηξεζε 

Αληαιιαθηηθά Δηζαγσγείο Μεραλεκάησλ 

Απνξξππαληηθά – Απνιπκαληηθά 
Δηαηξείεο εγθεθξηκέλεο γηα πψιεζε 

απνξξππαληηθψλ γηα βηνινγηθφ θαζαξηζκφ 

Φάξκαθα 

Πηζηνπνηεκέλα απφ Τπνπξγεία Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη θαηάιιεια γηα βηνινγηθή 

θαιιηέξγεηα θαη θηελνηξνθία 
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4.2.3 Κξηηήξηα Δπηινγήο Πξώησλ Τιώλ θαη άιισλ Δθνδίσλ 

 

 Καηαιήγνληαο, αλαθνξηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηηο πεγέο πξνκήζεηαο ησλ 

πξψησλ πιψλ θαη ησλ άιισλ εθνδίσλ, ζα πξέπεη λα παξαηεζνχλ νξηζκέλα θξηηήξηα, 

βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ε επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ πεγψλ πξνκήζεηαο. Έηζη, ζε 

γεληθέο γξακκέο, ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα θάζε εηζξνή είλαη ηα αθφινπζα:   

 

1. πόξνη Σν πιένλ βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ησλ ζπφξσλ ζηηαξηνχ, 

θαιακπνθηνχ, ηξηθπιιηνχ, ζα είλαη ε θαιή ηνπο πνηφηεηα. Χζηφζν, επίζεο βαζηθφ 

θξηηήξην ζα απνηειεί θαη ε ηηκή ηνπ αλά θηιφ. 

 

2. Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα Όπσο είλαη ινγηθφ, γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε δελ ηίζεληαη 

θξηηήξηα επηινγήο, αθνχ ε ΓΔΖ είλαη κνλνπψιην. 

 

3. Καύζηκα (Πεηξέιαην) Σα βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο, ζα είλαη ε θαζαξφηεηα ηνπ 

πεηξειαίνπ θαη ε ηηκή ηνπ αλά ιίηξν. 

 

4. Νεξό  Δπίζεο γηα ην λεξφ δελ ηίζεληαη θξηηήξηα επηινγήο, αθνχ ε ίδηα ε 

επηρείξεζε έρεη δηθή ηεο γεψηξεζε. 

 

5. Αληαιιαθηηθά  Πξσηαξρηθφ θξηηήξην ζηελ επηινγή ησλ αληαιιαθηηθψλ ζα 

απνηειεί ε πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπο θαη ε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ηηο κεραλέο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 

6. Φάξκαθα  Όπσο είλαη αλακελφκελν ζηα πξνηεηλφκελα θάξκαθα δελ ζα παίδεη 

ξφιν ε ηηκή ηνπο αιιά ε αλαγθαηφηεηά ηνπο. 

 

7. Απνξξππαληηθά – Απνιπκαληηθά  Σα θπξηφηεξα θξηηήξηα επηινγήο ηνπο ζα 

είλαη ε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ηελ απαηηνχκελε απφ ηνλ θαλνληζκφ γηα ηα 

βηνινγηθά πξντφληα λνκνζεζία θαζψο θαη ε ηηκή ηνπο.  

 

 

 

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ IV : ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ & ΔΦΟΓΗΑ  

 

 - 136 - 

4.3 Μάξθεηηλγθ Πξνκεζεηώλ 
 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ πξνκεζεηψλ ζπληζηά ηε βαζηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο ππφ κειέηε 

επηρείξεζεο, εθφζνλ, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη φιε ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ 

έγθεηηαη ζηελ θαιιηέξγεηα θηεκάησλ, ζηελ παξαγσγή πξψησλ πιψλ θαη ζπλεπψο ζηελ 

ηξνθή ησλ δψσλ είλαη ν βαζηθφο άμνλαο. Καηά ζπλέπεηα, ην κάξθεηηλγθ ησλ πξνκεζεηψλ 

ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ζρεδηαζζεί κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, ηφζν γηα ηηο αξρηθέο 

πξνκήζεηεο ηεο δεκηνπξγνχκελεο κνλάδαο, φζν θαη γηα ηε ζπλερή ιεηηνπξγία απηήο, 

πξνθεηκέλνπ λα πθίζηαηαη πάληνηε ε επηζπκεηή δηαζεζηκφηεηα ησλ πξνδηαγεγξακκέλσλ 

εηζξνψλ. Βάζεη, ινηπφλ, ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, θξίλεηαη απαξαίηεην λα δνζεί πξνζνρή ζε 

ηξεηο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ κάξθεηηλγθ πξνκεζεηψλ, νη νπνίνη ζα νδεγήζνπλ, ελ ηέιεη, 

ηελ επηρείξεζε ζηελ νξζή επηινγή πξνκεζεπηψλ. Οη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη ζα είλαη: 

 

 ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο 

 ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ (αμηνπηζηία πξνκεζεπηψλ)  

 ε θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 

4.3.1 Διαρηζηνπνίεζε Κόζηνπο  

 

Σν κάξθεηηλγθ πξνκεζεηψλ ζπληζηά δσηηθφ παξάγνληα επηηπρίαο ηνπ παξφληνο 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, δηφηη, κε ζσζηέο θηλήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλαδήηεζε 

θαηάιιεισλ πξψησλ πιψλ, ηε ζχλαςε ζπκθεξνπζψλ ζπκθσληψλ θαη ζπκβνιαίσλ 

θαζψο θαη ηελ επηινγή ζηαζεξψλ θαη αμηφπηζησλ πξνκεζεπηψλ, επηηπγράλεηαη εθηφο 

απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο αγνξάο. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη, ζα γίλνληαη ζπκθσλίεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο πξνβαίλνληαο ζε 

παξαγγειίεο ζσζηνχ φγθνπ θαη ζπρλφηεηαο θαη επηηπγράλνληαο έηζη θαιχηεξεο ηηκέο θαη 

ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ. ηα πιαίζηα απηά, θαη ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία, ε επηρείξεζε πξνβιέπεηαη λα δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ζπγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο 

θαη ηεο ζχλαςεο καθξνρξφλησλ ζπκθσληψλ κε απηνχο. 
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4.3.2  Διαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδύλνπ θαη αμηνπηζηία ησλ πξνκεζεπηώλ  

 

Όπσο είλαη ινγηθφ, ε εμαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πξψησλ πιψλ (ζηηάξη, 

θξηζάξη, θαιακπφθη, ελζίξσκα κεδηθήο θαη θαιακπνθηνχ, άρπξν ζηηεξψλ θαη ζηηεξέζην) 

ζε πνζφηεηεο ηέηνηεο πνπ λα είλαη ηθαλέο λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο γηα 

ηξνθή ησλ δψσλ, ζπληζηά θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο. Σαπηφρξνλα, νη πνζφηεηεο απηέο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ, πέξα απφ ηηο 

πνζνηηθέο, θαη ηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ, φπσο απηέο 

θαζνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ηεο ρψξαο καο θαη 

απφ ηνλ Καλνληζκφ 2092/91 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηαηί ζηηο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο 

νη ξπζκίζεηο θαη νη θαλνληζκνί είλαη απζηεξνί θαη δελ δηθαηνινγείηαη ε χπαξμε 

«ειαηησκαηηθψλ» ή κε βηνινγηθψλ. Ζ εμαζθάιηζε, ινηπφλ, ησλ θαηάιιεισλ 

πξνκεζεπηψλ, νη νπνίνη ζα πξνκεζεχνπλ ζηαζεξά ηελ ππφ κειέηε επηρείξεζε κε 

ζπφξνπο ζπγθεθξηκέλεο πνηφηεηαο θαη ζηηο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο είλαη νπζηψδνπο 

ζεκαζίαο, θαζψο, κφλν κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα γίλεηαη εθηθηή ε ζπλερήο επάξθεηα ζε 

πξψηεο χιεο θαη δελ ζα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. ην ζεκείν απηφ, 

ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, ζηε ρψξα καο, ε δηαζεζηκφηεηα ηέηνηνπ είδνπο πξψησλ 

πιψλ φπσο είλαη νη ζπφξνη ηξηθπιιηνχ, θαιακπνθηνχ, ζηηαξηνχ, δελ παξνπζηάδεη 

πξνβιήκαηα, ελψ, φζνλ αθνξά ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ άιισλ εθνδίσλ ηεο επηρείξεζεο, 

απηή είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην εξγνζηάζην δελ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ρσξίο ειεθηξηθφ ξεχκα, λεξφ θαη θαχζηκα. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα λα θηλεζνχλ ηα κεραλήκαηα ή γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην 

ζχζηεκα ησλ γελλεηξηψλ, απαηηείηαη πεηξέιαην. Δπηπιένλ, ην λεξφ ζπληζηά εθφδην 

θξίζηκεο ζεκαζίαο, εθφζνλ φιεο νη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο θαη ηα δψα εμαξηψληαη απφ 

απηφ θαη επηπιένλ είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα θαζαξίδνληαη νη ρψξνη ζηαβιηζκνχ 

ησλ δψσλ. Σέινο, ε παξνρή ξεχκαηνο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη γηα ηελ νκαιή ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ δνπλ ηα δψα. 

 

4.3.3 Καιιηέξγεηα ρέζεσλ κε ηνπο Πξνκεζεπηέο 

 

 Ζ ππφ κειέηε επηρείξεζε πηζηεχεη φηη ε πνηφηεηα ησλ πξνκεζεηψλ ζα είλαη άκεζε 

ζπλάξηεζε ηεο ζρέζεο πνπ ζα αλαπηχμεη ε επηρείξεζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. 
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πλεπψο, ζα δίλεη ηδηαίηεξε βάζε ζηελ θαιιηέξγεηα καθξνρξφλησλ, νκαιψλ θαη 

παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ καδί ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη πξνκήζεηεο 

(ζπφξνη) ζα βξίζθνληαη πάληνηε ζε ζπκθσλία κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη 

φηη ε επηρείξεζε ζα βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθή δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε. Δπίζεο, δελ ζα 

δεκηνπξγεί νθεηιέο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο, ψζηε λα κελ πθίζηαληαη νηθνλνκηθέο 

δηελέμεηο καδί ηνπο. Δπηπιένλ, ζα γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ζρέζεσλ ζε 

θηιηθφ επίπεδν, θαζψο ην απζηεξά επαγγεικαηηθφ πιαίζην δελ βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηεο 

επηζπκεηήο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο. Σέινο, ζα πθίζηαηαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία, ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε απηνχο, ψζηε λα γίλεηαη εθηθηή ε ζπλερήο αλάπηπμε θαη 

βειηίσζε ησλ δηθψλ ηνπο δηαδηθαζηψλ. 

 

4.3.4 Δπηινγή θαη Αμηνιόγεζε Πξνκεζεπηώλ 

 

 Καηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ πξνκεζεπηψλ, ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο 

θξηηήξηα: 

 
 Αξιοπιζηία: Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα παξαδίδεη ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν ηηο 

πνζφηεηεο πνπ έρνπλ παξαγγειζεί θαη λα ηεξεί ηηο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ 

ζπλαθζεί, φζνλ αθνξά ηελ επηζπκεηή πνηφηεηα θαη ηηο επηζπκεηέο πξνδηαγξαθέο 

ησλ πξψησλ πιψλ. 

 

 Εγγύηηηα και Σωζηή Τιμολόγηζη: Δίλαη ζεκαληηθφ λα αγνξάδνληαη νη εθάζηνηε 

πξνκήζεηεο απφ πεγέο πνπ ζα βξίζθνληαη ζε, θαηά ην δπλαηφλ, εγγχηεξε 

απφζηαζε απφ ηελ επηρείξεζε θαη ζε ηηκέο, νη νπνίεο ζα επηηξέπνπλ ζηελ 

επηρείξεζε λα είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκε, αθνχ ην θφζηνο θαη ε κεηαθνξά απηψλ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλνιηθή θνζηνιφγεζε. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα ηεξείηαη ν 

ηξφπνο πιεξσκήο πνπ ζα έρεη ζπκθσλεζεί (πξνζεζκίεο θ.ιπ.). 

 

 Ικανόηηηα Ανηίδπαζηρ ηος Ππομηθεςηή ζε Αππόβλεπηερ Αλλαγέρ: Ο 

πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηζρπξή ηθαλφηεηα αληίδξαζεο ζε 

απξφβιεπηεο αιιαγέο, φπσο κηα αχμεζε ή κείσζε ηεο δήηεζεο, ηεο πνζφηεηαο, 

ηεο πνηφηεηαο, ησλ πξνδηαγξαθψλ ή ησλ πξνγξακκάησλ παξάδνζεο. 
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 Σςνεσήρ Βεληίωζη Πποϊόνηων και Υπηπεζιών: Έλα άιιν ζηνηρείν απφ ην 

νπνίν ζα θξίλεηαη ν πξνκεζεπηήο είλαη θαη ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπ θαζψο 

θαη ε ζπλερήο ζέιεζή ηνπ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά. 

 

ε γεληθέο γξακκέο, ε επηινγή θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνκεζεπηψλ ζα είλαη κία 

ζπλερήο δηαδηθαζία, ε νπνία ζα ιακβάλεη ρψξα δηαξθψο ζηελ επηρείξεζε. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζα αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ αξρηθψλ πξνκεζεπηψλ, αιιά θαη 

ησλ λέσλ ή απηψλ πνπ πηζαλφλ λα γίλνπλ πξνκεζεπηέο ηεο επηρείξεζεο, ζην κέιινλ. 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πηζαλψλ πξνκεζεπηψλ, νη νπνίνη θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί, ζα γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηέζζεξα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα. Ζ 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη λα αθνινπζείηαη, ζα πεξηιακβάλεη ηελ απφδνζε ελφο 

βαζκνχ ζπνπδαηφηεηαο γηα θάζε θξηηήξην θαη ηηο πηζαλφηεηεο ησλ δηαθφξσλ 

πξνκεζεπηψλ λα πιεξνχλ θάζε έλα απφ ηα θξηηήξηα απηά, ψζηε λα επηιέγεηαη, ηειηθά, ν 

πξνκεζεπηήο πνπ ζα ζπγθεληξψλεη ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία. 

 

Βάζεη, ινηπφλ, ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ, ε δηαδηθαζία επηινγήο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ, ζα ρξεζηκνπνηεί ην παξαθάησ κνληέιν, ζην νπνίν 

παξνπζηάδνληαη δχν ελδεηθηηθνί πξνκεζεπηέο γηα θάπνηα εηζξνή. ην ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν, νη βαζκνί ζπνπδαηφηεηαο θάζε θξηηεξίνπ κπνξνχλ λα θπκαίλνληαη απφ ην 1 έσο 

ην 10, ελψ νη πηζαλφηεηεο ησλ πξνκεζεπηψλ λα πιεξνχλ ην αληίζηνηρν θξηηήξην ζα 

θπκαίλνληαη απφ 0 έσο 1. 
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ΠΗΝΑΚΑ 4.2 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 

 

ΒΑΘΜΟ 
ΠΟΤΓΑΗΟΣΖΣΑ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ Α ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ Β 

Αμηνπηζηία 9 0,7 0,9 

Δγγχηεηα θαη 

ζσζηή ηηκνιφγεζε 
10 0,9 0,7 

 Ηθαλφηεηα 

αληίδξαζεο ζε 

αιιαγέο 

8 1,0 0,8 

Βειηίσζε 

πξντφλησλ 
7 0,8 1,0 

 

 

Αλαιπηηθά, ε αλακελφκελε βαζκνινγία γηα θάζε πξνκεζεπηή ζα είλαη: 

 

Πξνκεζεπηήο Α :  0,7 * 9 + 0,9 * 10 + 1,0 * 8 + 0,8 * 7 = 28,9  

Πξνκεζεπηήο Β : 0,9 * 9 + 0,7 * 10 + 0,8 * 8 + 1,0 * 7 = 28,5 

 
Με βάζε απηή ηελ αλάιπζε, πξνθχπηεη φηη ν πξνκεζεπηήο πνπ παξνπζηάδεη ηελ 

θαιχηεξε βαζκνινγία είλαη ν Α κε 28,9, έλαληη ηνπ πξνκεζεπηή Β, ν νπνίνο παξνπζίαζε 

αλακελφκελε βαζκνινγία 28,5. Καηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα επηιεγεί ν πξνκεζεπηήο Α, 

ν νπνίνο αλακέλεηαη λα αληαπνθξηζεί θαιχηεξα ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο 

ηεο λέαο επηρείξεζεο παξαγσγήο βηνινγηθνχ θξέαηνο. 

 

4.4 Πξόγξακκα Πξνκεζεηώλ 
 

 Ζ BELBIO Δ.Π.Δ. ζα πξνκεζεχεηαη φιεο ηηο πξψηεο χιεο θαη ηα εθφδηα πνπ 

ρξεηάδεηαη απφ πξνκεζεπηηθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 

θαη θαηά πξνηίκεζε απφ πξνκεζεπηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηεο Αηησιναθαξλαλίαο, αξθεί λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη ε ππφ κειέηε 

επηρείξεζε. Ο θαζνξηζκφο ησλ βαζηθψλ πξνκεζεπηψλ έγηλε κε βάζε ηελ αμηνπηζηία ηνπο 
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ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν νη παξαγγειίεο εθηεινχληαη ζηελ ψξα ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί, ηε ζσζηή ηηκνιφγεζε, ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αληηδξνχλ 

ζε απξφβιεπηεο αιιαγέο θαη ηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ λα βειηηψλνπλ ζπλερψο ηα 

πξντφληα ηνπο.  

 

4.4.1 Σύπνη πκθσληώλ θαη Γηαηάμεσλ 

 

 Ζ ππφ ίδξπζε κνλάδα παξαγσγήο βηνινγηθνχ θξέαηνο πξφθεηηαη λα ππνγξάςεη 

κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο ζπκβφιαηα ελφο έηνπο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πξψησλ πιψλ 

γηα ην 2009. Δθφζνλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε κείλνπλ ηθαλνπνηεκέλα απφ ηε ζπκθσλία, ε 

BELBIO ζα αλαλεψζεη ηα ζπκβφιαηα απηά γηα ηέζζεξα αθφκε ρξφληα θαζψο, απψηεξνο 

ζθνπφο ηεο ππφ κειέηε επηρείξεζεο είλαη λα ζπλάπηεη καθξνρξφληα ζπκβφιαηα κε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ πξνκεζεπηψλ κε ηνπο νπνίνπο ζα ζπλεξγάδεηαη. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα 

γίλεηαη εθηθηή ε θαιιηέξγεηα καθξνρξφλησλ, νκαιψλ θαη παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ κε 

απηνχο θαη ζα εμαζθαιίδεηαη φηη νη πξνκήζεηεο ζα βξίζθνληαη πάληνηε ζε ζπκθσλία κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο. Ζ παξάδνζε ησλ πξψησλ πιψλ ζα γίλεηαη 15 εκέξεο 

κεηά ηελ έγθξηζε ησλ ηειηθψλ δνθηκίσλ θαη 10 εκέξεο απφ ηελ απνζηνιή γξαπηήο 

παξαγγειίαο. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηεηξάκελε επηηαγή απφ ηελ εκεξνκελία 

ηηκνιφγεζεο, ε νπνία ζα παξαδίδεηαη 10 εκέξεο κεηά ηελ παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ 

θαη αθνχ έρνπλ εμεηαζηεί νη πξψηεο χιεο γηα ηπρφλ ειαηησκαηηθνχο ζπφξνπο. Οη 

απνδεθηέο απνθιίζεηο ηεο παξαδηδφκελεο πνζφηεηαο νξίδνληαη ζην +/-5%. 

 

4.4.2 Σξόπνη Μεηαθνξάο 

 

 Αλαθνξηθά κε ηε κεηαθνξά ηφζν ησλ πξψησλ πιψλ, ζα γίλεηαη κε ππεπζπλφηεηα 

ησλ πξνκεζεπηψλ θαη κε δηθά ηνπο κεηαθνξηθά κέζα, ελψ ην θφζηνο θνξηψζεσο, 

εθθνξηψζεσο θαη κεηαθνξάο ζα πεξηιακβάλεηαη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ πξνκεζεηψλ. 

Ζ ππφ κειέηε επηρείξεζε πξνβιέπεηαη λα επηιέγεη πξνκεζεπηέο πνπ ζα βξίζθνληαη ζε 

φζν ην δπλαηφλ θνληηλφηεξε απφζηαζε απφ ηελ επηρείξεζε, ελψ γηα ηε κεηαθνξά ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη νδηθέο αξηεξίεο.   

 

Δπηπξφζζεηα, ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο κέξνπο ησλ πξψησλ 

πιψλ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο ζηε κνλάδα, ε δεκία ζα επηβαξχλεη ηνπο πξνκεζεπηέο, 

φπσο άιισζηε ζα αλαθέξνπλ θαη νη γεληθνί φξνη ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ ζπλαπηφκελσλ 
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ζπκβνιαίσλ. Σν ίδην ζα ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ φπνησλ θαζπζηεξήζεσλ, νπφηε 

ην θφζηνο θαζπζηέξεζεο ζα επηβαξχλεη ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 

4.4.3 Δγθαηαζηάζεηο Απνζήθεπζεο 

 

Όιεο νη εηζεξρφκελεο πξψηεο χιεο ζηελ ππφ κειέηε επηρείξεζε ζα θαηεπζχλνληαη 

πξνο ηηο αληίζηνηρεο απνζεθεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο.  

 

4.4.4 Δθηίκεζε Κηλδύλνπ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηηπρήο ε πινπνίεζε ηνπ παξφληνο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, 

ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ θαη νξηζκέλνη παξάγνληεο θηλδχλνπ ζην ππφ εμέηαζε 

πξφγξακκα πξνκεζεηψλ. 

 
 Απνηπρία ησλ πξνκεζεπηψλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο 

 Καζπζηεξήζεηο παξαδφζεσλ 

 Αδπλακία απνζήθεπζεο πιενλαδνπζψλ πξνκεζεηψλ 

 Διαηηψκαηα ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ πγηεηλή 

 Αδπλακία κεηαθνξάο 

 Γηαηξνθηθά ζθάλδαια 

 Αθαηαιιειφηεηα πξψησλ πιψλ 

 Αζέηεζε ζπκθσληψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο 

 

Όινη απηνί νη παξάγνληεο θηλδχλνπ ζπληζηνχλ ηε βαζηθή αηηία πνπ ε BELBIO, αλ 

θαη ζθνπεχεη λα ζπλεξγάδεηαη κε έλαλ βαζηθφ πξνκεζεπηή γηα θάζε πξψηε χιε πνπ ηεο 

είλαη αλαγθαία, ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο θαη ζηνηρεία ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη νπνηαδήπνηε δπζρέξεηα θαηά ηε ζπλεξγαζία ηεο επηρείξεζεο 

κε ηνπο βαζηθνχο ηεο πξνκεζεπηέο. 
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4.4.5 Κόζηνο Πξώησλ Τιώλ θαη άιισλ Δθνδίσλ 

 

Σν θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ άιισλ εθνδίσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ είλαη 

δσηηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο ηνπ παξφληνο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Οη ηηκέο αλά κνλάδα 

εηζεξρφκελνπ πιηθνχ θαζνξίζηεθαλ έπεηηα απφ ηελ θαηάζεζε πξνζθνξψλ εθ κέξνπο 

ησλ πξνκεζεπηψλ ζην ζηάδην ηεο επηινγήο ησλ πξνκεζεπηψλ απφ ηε BELBIO Δ.Π.Δ. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ν ππνινγηζκφο ηεο πνζφηεηαο ησλ εθνδίσλ πνπ ζα πξνκεζεπηεί 

ε επηρείξεζε έγηλε ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα παξαγσγήο θαη ζχκθσλα κε ηε 

δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο πξνκεζεπηέο. Γηα ην πξψην έηνο 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο (2009) ε πξνκήζεηα ησλ ζπφξσλ ζα γίλεη εθάπαμ. Άιισζηε, 

θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ, αθνχ νη πξψηεο χιεο δελ θαηαιακβάλνπλ κεγάιν φγθν εθφζνλ 

ζα ζπαξζνχλ άκεζα θαη ηα έμνδα απνζήθεπζήο ζα είλαη κεδακηλά. Σα επφκελα 4 ρξφληα 

ε πξνκήζεηα ησλ εθνδίσλ ζα γίλεηαη ζε ηξηκεληαία πεξίπνπ βάζε αλάινγα κε ην πφζν 

θαιά ή φρη πάλε νη θαιιηέξγεηεο θαη ε παξαγσγή. 

 
 

ηνλ Πίλαθα 4.6 πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κία εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξψησλ 

πιψλ θαη ησλ άιισλ εθνδίσλ ηεο κνλάδαο γηα ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο, ηφζν αλά 

κνλάδα πξντφληνο φζν θαη ζπλνιηθά. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ην 

θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ, ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο θαη ησλ 

βνεζεηηθψλ πιηθψλ. ηνλ Πίλαθα 4.7 παξνπζηάδεηαη κία ζπλνιηθή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο 

ησλ εθνδίσλ ηεο κνλάδαο γηα ηελ ηεηξαεηία 2009 – 2012, ρσξίο λα γίλεηαη ιεπηνκεξήο 

αλάιπζε φπσο απηή πνπ πξνεγήζεθε ζηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα. ην ζεκείν απηφ 

πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη γηα ηα έηε 2010, 2011, 2012 θαη 2013 δελ ζα έρνπκε θφζηνο 

πξψησλ πιψλ δηφηη ζα ηα παξάγεη ε εηαηξεία κφλε ηεο. Γειαδή έλα πνζνζηφ απφ ηελ 

παξαγσγή ηεο ζα πεγαίλεη γηα πξψηεο χιεο ηνλ επφκελν ρξφλν.  
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ΠΗΝΑΚΑ 4.3 

ΚΟΣΟ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΔΦΟΓΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟ 2009 

ΔΗΡΟΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

(θηιά) 

ΚΟΣΟ/ 

ΜΟΝΑΓΑ (€) 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ € 

ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ    

ηηάξη  2.210 0,22 486,2 

Καιακπφθη 980 0,29 284,2 

Σξηθχιιη 1.290 0,45 580,5 

ΤΝΟΛΟ   1.350,9 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ    

Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα    3.000 

Νεξφ    - 

Καχζηκα    15.000 

ΤΝΟΛΟ   18.000 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ    

Απνιπκαληηθά   2.500 

ΤΝΟΛΟ   2.500 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ & ΔΦΟΓΗΧΝ 21.850,9 

 

ΠΗΝΑΚΑ 4.4 

ΚΟΣΟ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΔΦΟΓΗΧΝ ΑΝΑ ΔΣΟ 

ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΣΟ (€) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2009 2010 2011 2012 2013 

Πξώηεο Ύιεο 1350,9 - - - - 

Τπεξεζίεο Κνηλήο Χθέιεηαο 18.000 20.000 22.000 25.000 28.000 

Βνεζεηηθά Τιηθά 2.500 5.000 4.750 5.000 5.500 

ΤΝΟΛΟ 21.850,9 25.000 26.750 30.000 33.500 
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 ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη νη ηηκέο γηα ηηο ππεξεζίεο θνηλήο 

σθέιεηαο θαη γηα ηα βνεζεηηθά πιηθά πξνθχπηνπλ βάζεη εθηηκήζεσλ κεηαβνιήο π.ρ. Σεο 

ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ V 
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

 

5.1 Πξόγξακκα Παξαγσγήο θαη Γπλακηθόηεηαο ηεο Μνλάδαο 
 

5.1.1  Καζνξηζκόο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Παξαγσγήο 

 

Σν πξφγξακκα παξαγσγήο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθαξκφζεη ε ππφ κειέηε 

κνλάδα, ζεσξείηαη αλαπφζπαζην κέξνο θάζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη απνηειεί ηε 

θπζηθή ζπλέρεηα ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη 

απφ ην ζπλνιηθφ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο. Σν πξφγξακκα παξαγσγήο ηεο 

ππφ ίδξπζε βηνκεραληθήο κνλάδαο είλαη ζπλάξηεζε ηεο πξνβιεπφκελεο δήηεζεο ηεο 

ηνπηθήο αγνξάο – ζηφρνπ, ηνπ πξνγξάκκαηνο πσιήζεσλ, ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ 

πξψησλ πιψλ θαη ηεο επηινγήο ηεο ηερλνινγίαο.  Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο, 

θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο απνθηήζεσο θαη απνξξνθήζεσο απηήο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

αληίζηνηρεο ηερλνγλσζίαο, ζα πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη θαηάιιεια κε ηνλ κεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ, νχησο ψζηε λα γίλεηαη εθηθηφο ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο επηζπκεηήο 

παξαγσγήο. Μφλν ν πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε θαζνιηθή ελαξκφληζε φισλ ησλ 

παξαπάλσ αιιειέλδεησλ δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγνχλ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, 

ζηηο νπνίεο ζα ζηεξηρζεί ε επηηπρήο εθαξκνγή ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθάιαην ηεο αλάιπζεο ηεο αγνξάο θαη ηνπ 

κάξθεηηλγθ, ν φγθνο ηνπ πξντφληνο πνπ ζα παξάγεηαη απφ ηελ ππφ κειέηε κνλάδα 

εμαξηάηαη, θπξίσο, απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη ηηο πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθέο ηνπ 

κάξθεηηλγθ. Με άιια ιφγηα, ην αξρηθφ κεραλνινγηθφ ζρέδην ζπλίζηαηαη ζηε ζρεδίαζε 

ελφο πξνθαηαξθηηθνχ παξαγσγηθνχ ζρεδίνπ ηθαλνχ γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ 

ζχκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ζηηο πνζφηεηεο θαη ηηο πνηφηεηεο πνπ απηφ έρεη 

θαζνξίζεη. Βέβαηα, εμίζνπ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ φγθνπ 

παξαγσγήο ζα απνηειεί θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ, ε νπνία ζέηεη θαη ηελ ειάρηζηε 

ηηκή πψιεζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

 

ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε εθηθηή ζπλήζεο δπλακηθφηεηα, 

ππφ ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ζα νξίδεηαη ζην 90% ηεο νλνκαζηηθήο. Απηφ 

πξνθχπηεη, εμαηηίαο δηαθφξσλ άιισλ παξαγφλησλ πνπ ζα πθίζηαληαη θαη πνπ, φπσο 
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είλαη ινγηθφ, ζα θαζηζηνχλ, αλέθηθηε ηελ επίηεπμε ηεο νλνκαζηηθήο δπλακηθφηεηαο. ε 

γεληθέο γξακκέο, παξάγνληεο απηνχ ηνπ είδνπο πεξηιακβάλνπλ ηηο εηδηθέο ηερληθέο 

ζπλζήθεο ηεο κνλάδαο, ηε ζπληήξεζε, ηελ ελδερφκελε αδπλακία νξηζκέλσλ 

κεραλεκάησλ λα ζπλεξγαζζνχλ, ηελ απφδνζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. 

 

 Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη κε βάζε ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο πνπ έγηλε 

ζην ηξίην θεθάιαην, πξνέθπςε φηη ε δήηεζε γηα ην βηνινγηθφ θξέαο ζηελ Διιάδα 

απμάλεηαη κε ξπζκνχο 20% - 30% εηεζίσο. Ζ αγνξά είλαη ζηε θάζε ηεο εηζαγσγήο θαη 

αλάπηπμεο θαη απηφ δίλεη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ ππφ κειέηε επηρείξεζε λα έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα παξάγεη φζν πεξηζζφηεξα θηιά θξέαο κπνξεί, ρσξίο λα ππάξρεη ν 

θίλδπλνο λα κελ πσιεζνχλ. Δπηπιένλ, ε αγνξά ησλ κεραλεκάησλ δελ ζα βαζηζηεί ζηελ 

ησξηλή δήηεζε βηνινγηθνχ θξέαηνο αιιά ζηηο κειινληηθέο πξνβιέςεηο δήηεζεο, νη νπνίεο 

είλαη επνίσλεο, κηαο θαη, φπσο έρνπκε αλαιχζεη ζηελ παξάγξαθν 3.3 ηνπ θεθαιαίνπ 3, 

ην πνζνζηφ θαηαλάισζεο βηνινγηθνχ θξέαηνο εθηηκάηαη φηη ζα θηάζεη ζην 3% επί ηεο 

ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ. 

 

5.2 Πξνγξακκαηηζκόο Σερλνινγίαο 
 

Ζ BELBIO Δ.Π.Δ. πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, 

κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ, ηελ απνδνηηθφηεξε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη ηελ εθπιήξσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ απαηηήζεσλ. πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κία γξακκή παξαγσγήο. Ζ παξαγσγή ζα είλαη θαζεηνπνηεκέλε θαη ζα 

πεξηιακβάλεη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ εθηάζεσλ κε βηνινγηθφ ηξφπν. Έηζη, ηα δψα ηξέθνληαη 

κε βηνινγηθά θαιιηεξγεκέλεο ηξνθέο, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη κείσζε ηνπ θφζηνπο εθφζνλ 

δελ αγνξάδεηαη επηπιένλ ηξνθή θαη κείσζε θαη ηνπ θφζηνπο αγνξάο πξψησλ πιψλ 

εθφζνλ κέξνο ηεο ζνδεηάο ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο ζπφξνο. Οη 

εγθαηαζηάζεηο ζα είλαη θαζεηνπνηεκέλεο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ 

κεραλήκαηα ηαΐζκαηνο ησλ δψσλ θαη αξκεθηήξηα.  

 

5.2.1 Κξηηήξηα Δπηινγήο Σερλνινγίαο 

 

 Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη 

ε ππφ κειέηε παξαγσγηθή κνλάδα, ζπληζηά έλα ζεκαληηθφ ζεκείν ζηελ παξνχζα κειέηε, 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ V: ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ  

 - 149 - 

κηαο θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ πξψησλ πιψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ηξνθή ησλ 

δψσλ απαηηείηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο κεραλεκάησλ. Μηα ηέηνηα επηινγή, ζα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζηε ιεπηνκεξή ζεψξεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ 

πξνηάζεσλ θαη ηελ επηινγή ηεο θαιχηεξεο απφ απηέο. Δηδηθφηεξα, ε επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο ηερλνινγίαο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο ζπλζήθεο εθαξκνγήο ηεο, εθφζνλ είλαη 

επξέσο απνδεθηφ φηη ζηελ επνρή καο, ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη νη κέζνδνη 

θαιιηέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε ηαρχηεηα ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο.  

 

Ζ επηινγή ηεο ηερλνινγίαο θαζνξίδεηαη απφ ην πξφγξακκα παξαγσγήο, ηελ 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ηεο κνλάδαο, ηελ ειάρηζηε νηθνλνκηθή παξαγσγή, ηηο δηαζέζηκεο 

πξψηεο χιεο θαη απφ πνηθίιεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο 

ζπλζήθεο. Αλαιπηηθφηεξα, ε ηερλνινγία πνπ ζα επηιεγεί απφ ηελ επηρείξεζε πξέπεη: 

 

 Να είλαη ζπκβαηή κε ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο 

 Να επηηξέπεη ηελ επίηεπμε ηεο αλακελφκελεο εθηθηήο δπλακηθφηεηαο 

 Να είλαη ζχγρξνλε, θαηά ην δπλαηφλ, αιιά θαη δνθηκαζκέλε 

 Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα κειινληηθή βειηίσζε ή / θαη επέθηαζε 

 Να κελ έρεη δπζκελή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ 

 Να κελ πθίζηαληαη πξνβιήκαηα πνιηηηθήο θχζεσο ζηε δπλαηφηεηα 

εθαξκνγήο ηεο 

 Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επρεξνχο εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ 

 Ζ ζρέζε θφζηνπο / σθέιεηαο λα είλαη φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε 

 Να κελ εκπεξηέρεη δηαθφξσλ εηδψλ θηλδχλνπο, γηα ην πξνζσπηθφ, ηελ 

παξαγσγή, ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θ.ιπ. 

 

5.2.2 Γηαζεζηκόηεηα Σερλνινγίαο 

 

 ηνλ ρψξν ηεο παξαγσγήο κεραλεκάησλ, θαηάιιεισλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα γεο, 

δξαζηεξηνπνηείηαη παγθνζκίσο έλαο κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ, αξθεηέο απφ ηηο 

νπνίεο έρνπλ αληηπξνζσπείεο ζηελ Διιάδα θαη πνιιέο απφ απηέο ζηελ πεξηνρή ηεο 

ηεξεάο θαη Γπηηθήο Διιάδνο. Σν γεγνλφο απηφ επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζή καο λα 

επηιέμεη, αξρηθά, ηνλ θαηάιιειν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη θαηά δεχηεξνλ, ηνλ 
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αληηπξφζσπν εθείλνλ πνπ ζα βξίζθεηαη θνληά ζηελ ηνπνζεζία ηεο επηρείξεζεο. Απηφ 

δηφηη, ζε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί θάηη πνπ παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ 

κεραλεκάησλ, λα κπνξεί ν αληηπξφζσπνο λα επέκβεη άκεζα θαη λα βνεζήζεη.  

 

5.3 Μεραλνινγηθόο Δμνπιηζκόο 
 

 Ο απαηηνχκελνο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, πνπ ζα εμππεξεηεί ην ζχλνιν ησλ 

αλαγθψλ ηεο ππφ κειέηε επηρείξεζεο ζα δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο:  

 

 Κχξηνο Παξαγσγηθφο Δμνπιηζκφο 

 Βνεζεηηθφο Δμνπιηζκφο  

 Δμνπιηζκφο Δμππεξεηήζεσο. 

 

5.3.1 Κύξηνο Παξαγσγηθόο Δμνπιηζκόο 

 

 Ο θχξηνο παξαγσγηθφο εμνπιηζκφο ηεο BELBIO ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: 

 

Α) ηνλ Παξαγσγηθό εμνπιηζκό θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη: 

 

 2 ηξαθηέξ γηα ηελ θαιιηέξγεηα φισλ ησλ ζηξεκκάησλ 

 

ΔΗΚΟΝΑ 5.1 

ΣΡΑΚΣΔΡ 
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 2 άξνηξα γηα ην φξγσκα ησλ ρσξαθηψλ. Σν άξνηξν είλαη βαξένπ ηχπνπ θαη 

πξννξίδεηαη γηα ζπλεζηζκέλεο αξφζεηο πξηλ ηελ ηειηθή πξνεηνηκαζία ησλ αγξψλ 

γηα ζπνξά ή θχηεπζε. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 5.2 

ΑΡΟΣΡΟ 

 

 

 1 θξέδα θαιιηέξγεηαο βαξένπ ηχπνπ, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ αγξψλ φιεο ηηο επνρέο. Δίλαη θαηάιιειε γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο γηα ζπνξά βακβαθηνχ, θαιακπνθηνχ, ξπδηνχ, ηεχηισλ, 

θεπεπηηθψλ θ.ιπ. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 5.3  

ΦΡΔΕΑ 
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 1 ζβνινθφθηε, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ πεξαηηέξσ 

πξνεηνηκαζία ησλ αγξψλ γηα ηε ζπνξά, γηα ηε θχηεπζε ή γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 

αλεπηζχκεηνπ ρφξηνπ. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 5.4  

ΒΟΛΟΚΟΦΣΖ 

 

 

 2 ιηπαζκαηνδηαλνκείο, ηνπο νπνίνπο ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή ηεο παξαγσγήο ζα 

ρξεζηκνπνηνχκε θαη σο ζπαξηηθέο κεραλέο δεκεηξηαθψλ θαη κεδηθήο πιελ ηνπ 

θαιακπνθηνχ. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 5.5  

ΛΗΠΑΜΑΣΟΓΗΑΝΟΜΔΑ 
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 1 πξέζα ελζίξσζεο θαη 2 πξέζεο γηα μεξέο κπάιεο 

 

ΔΗΚΟΝΑ 5.6 

ΠΡΔΑ ΔΝΗΡΧΖ 

 

 

 

 2 θαξνχιηα πνηίζκαηνο  

 

ΔΗΚΟΝΑ 5.7  

ΚΑΡΟΤΛΗ ΠΟΣΗΜΑΣΟ 
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Β) ηνλ Παξαγσγηθό εμνπιηζκό δσηθήο παξαγσγήο πνπ πεξηιακβάλεη: 

 

 4 ζηιφ απνζήθεπζεο δεκεηξηαθψλ, ρσξεηηθφηεηαο 40 ηφλσλ ην θαζέλα. Σα ζηιφ 

απνηεινχλ νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο, ηα νπνία θαηαζθεπάδνπκε 

βάζεη ησλ πςειφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο, κε γλψκνλα ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε πξντφληνο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ 

κνλάδσλ παξαγσγήο. Σα ζηιφ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλεο θαηαζθεπέο αλά ηνλ 

θφζκν θαη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ απνζήθεπζε πξψησλ πιψλ ζε κνξθή ζθφλεο 

ή θφθθνπ ή αθφκε θαη ξεπζηψλ φπσο ζηάξη, ηζηκέλην, θαιακπφθη. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 5.8 

ΗΛΟ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΠΟΡΑ 

 

 

 

 

 1 ζθπξφκπιν θαζψο θαη κία ραξκαληέξα. Σα ζπγθεθξηκέλα κεραλήκαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα αιέζνληαη θαη λα πνιηνπνηνχληαη νη ηξνθέο 

ησλ δψσλ νχησο ψζηε απηά λα παίξλνπλ απφ ηηο ηξνθέο ηνπο φια ηα ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά. 
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ΔΗΚΟΝΑ 5.9 

ΦΤΡΟΜΤΛΟ 

 

 

 

 2 αξκεθηηθά κεραλήκαηα γηα αηγνπξφβαηα πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλα ην έλα 

δψδεθα ζέζεσλ θαη ην άιιν εηθνζηηεζζάξσλ. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 5.10 

ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΑΡΜΔΚΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΣΑΨΣΡΔ  
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5.3.2 Βνεζεηηθόο Δμνπιηζκόο 

 

 ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, πεξηιακβάλνληαη φια ηα κεραλήκαηα θαη ν 

εμνπιηζκφο πνπ έρεη επηθνπξηθή ηδηφηεηα, ζηε δηεξγαζία παξαγσγήο. Αλαθνξηθά 

απνηειείηαη απφ:  

 

 1 ειεθηξνγελλήηξηα εθεδξηθήο ρξήζεσο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ 

ξεχκαηνο 

 πζηήκαηα εηδηθνχ εμαεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ 

 1 θνξηεγφ – ςπγείν 

 πζηήκαηα απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ 

 πζηήκαηα ζσιελψζεσλ ηεο παξαγσγήο. 

 

5.3.3 Δμνπιηζκόο Δμππεξεηήζεσο 

 

ηελ ηειεπηαία απηή θαηεγνξία, πεξηιακβάλνληαη φια ηα είδε εμνπιηζκνχ πνπ 

επηηεινχλ ππνζηεξηθηηθφ, εμππεξεηηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγηθή κνλάδα θαη είλαη: 

 Έπηπια γξαθείνπ 

 Δμνπιηζκφο γξαθείνπ φπσο Ζ/Τ, εθηππσηέο, θαμ, ηειέθσλα, θσηνηππηθφ 

κεράλεκα 

 πζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο, ππξφζβεζεο, ζπζηήκαηα αζθαιείαο 

 Δμνπιηζκφο θσηηζκνχ. 

 

5.4 Απόθηεζε θαη Μεηαθνξά Σερλνινγίαο 
 

Ζ απφθηεζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κνλάδαο δελ ζα γίλεη κφλν απφ έλαλ 

πξνκεζεπηή, γηαηί αθφκα ζηε γεσξγηθή παξαγσγή δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αγνξάο 

φισλ ησλ κεραλεκάησλ κφλν απφ έλαλ πξνκεζεπηή. Άιινη πξνκεζεπηέο αζρνινχληαη 

κε ηελ θηελνηξνθηθή παξαγσγή θαη άιινη κε ηηο θαιιηέξγεηεο. Δπηπιένλ, ηα κεραλήκαηα 

γηα ηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο εκθαλίδνπλ κεγάιν βαζκφ πνηθηιίαο, κε απνηέιεζκα νη 

πξνκεζεπηέο λα αζρνινχληαη κε κέξνο κφλν απφ απηά. Ζ πιεξσκή γηα ηελ απφθηεζε 

ηεο ηερλνινγίαο ζα γίλεη εθάπαμ, αιιά ζην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζηεζεί φηη 

φια ηα κεραλήκαηα ζα επηδνηεζνχλ απφ ην θξάηνο βάζεη ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ 

3299/2004 θαη επηπιένλ ζα έρνπλ εγγχεζε πέληε εηψλ. 
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Όζνλ αθνξά ηε κεηαθνξά ηφζν ηεο ηερλνινγίαο, φζν θαη ηνπ ινηπνχ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (βνεζεηηθνχ θαη εμππεξεηήζεσο), ζηε λέα παξαγσγηθή 

κνλάδα πξνβιέπεηαη λα αλαιεθζεί εμ νινθιήξνπ απφ ηηο εηαηξείεο - πξνκεζεπηέο απηψλ. 

Έηζη, νη ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο ζα έρνπλ ηελ πιήξε επζχλε θνξηψζεσο, εθθνξηψζεσο 

θαη κεηαθνξάο ησλ δηαθφξσλ κνλάδσλ εμνπιηζκνχ, ελψ ην θφζηνο απηψλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζα πεξηιακβάλεηαη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο απφθηεζεο ησλ κεραλνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ηεο ηερλνινγίαο.  

 

Σέινο, ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο, ελ φισ ή ελ κέξεη, ησλ κεραλψλ, 

ησλ κεραλεκάησλ θαη θάζε είδνπο βνεζεηηθνχ ή εμνπιηζκνχ εμππεξεηήζεσο, θαηά ηε 

κεηαθνξά ηνπο ζηε κνλάδα, ε δεκία ζα επηβαξχλεη ηνπο πξνκεζεπηέο, φπσο άιισζηε ζα 

αλαθέξνπλ θαη νη γεληθνί φξνη ησλ ζπκβνιαίσλ. Σν ίδην ζα ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία ζα πξνθχςνπλ νπνηεζδήπνηε θαζπζηεξήζεηο, νπφηε ην θφζηνο 

θαζπζηέξεζεο ζα επηβαξχλεη θαη πάιη ηηο εηαηξείεο - πξνκεζεπηέο. 

 

5.5 Κόζηνο Μεραλεκάησλ θαη Σερλνινγίαο 
 
 

Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε παξνχζα αλάιπζε ησλ απαηηνχκελσλ εηζξνψλ 

ηερλνινγίαο θαη κεραλνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζα πξέπεη λα γίλεη θαη κία ζαθήο εθηίκεζε 

ηνπ θφζηνπο ηνπο. Έηζη, ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (πίλαθαο 5.1), δίδνληαη, αλαιπηηθά, 

νη εθηηκήζεηο ηνπ θφζηνπο ηερλνινγίαο, ηνπ βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

εμππεξεηήζεσο, πνπ ζα πξέπεη λα απνθηεζνχλ απφ ηελ ππφ κειέηε επηρείξεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη εθηθηή ε ζπλήζεο ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηψλ ηεο. 

 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, γηα θάζε επηκέξνπο ζηνηρείν ηνπ  

πίλαθα έρεη γίλεη πξνβνιή ηνπ θφζηνπο ηνπ ζην έηνο 2008 (βάζεη ηεο αλακελφκελεο 

εηήζηαο κεηαβνιήο ηνπ πιεζσξηζκνχ 3%), θαηά ην νπνίν αλακέλεηαη λα ιάβεη ρψξα ε 

απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη φηη ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ηφζν ησλ κεραλνινγηθψλ, φζν θαη ηεο ηερλνινγίαο ζα ζπληζηά κέξνο 

ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο, ην νπνίν ζα παξνπζηαζζεί ζην Κεθάιαην X ηεο 

κειέηεο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 5.1 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ € 

ΚΤΡΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ  

2 Σξαθηέξ 50.000 

2 Άξνηξα 7.000 

1 Φξέδα Καιιηέξγεηαο 5.000 

1 βνινθόθηεο 5.000 

2 Ληπαζκαηνδηαλνκείο 5.000 

1 Κνπηηθό Μεράλεκα 25.000 

1 Πξέζα Δλζίξσζεο 55.000 

2 Πξέζεο γηα Ξεξέο Μπάιεο 15.000 

2 Καξνύιηα Πνηίζκαηνο 15.000 

4 ηιό, 1 θπξόκπινο Καη 1 Υαξκαληέξα 60.000 

2 Αξκεθηηθά 40.000 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ  

1 ειεθηξνγελλήηξηα εθεδξηθήο ρξήζεσο ζε πεξίπησζε 

δηαθνπήο ηνπ ξεύκαηνο 
3.500 

πζηήκαηα εηδηθνύ εμαεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκνύ 3.000 

1 θνξηεγό – ςπγείν 20.000 

πζηήκαηα απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο πιηθώλ 10.000 

πζηήκαηα ζσιελώζεσλ ηεο παξαγσγήο 4.000 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΔΧ  

Δμνπιηζκόο γξαθείνπ όπσο Ζ/Τ, εθηππσηέο, θαμ, ηειέθσλα, 

θσηνηππηθό κεράκελα 
3.000 

πζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο, ππξόζβεζεο, ζπζηήκαηα 

αζθαιείαο 
8.000 
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Δμνπιηζκόο θσηηζκνύ θαη Έπηπια γξαθείνπ 3.000 

ΤΝΟΛΟ 336.500 

 

 

5.6 ρεδηαγξάκκαηα θαη Βαζηθά Μεραλνινγηθά ηεο Μνλάδαο 
 

 ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα θαηαγξαθνχλ αλαιπηηθά θαη ζα γίλεη παξνπζίαζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ επηρείξεζε βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Βφληηζαο 

Αηησιναθαξλαλίαο ζην 3ν ρηιηφκεηξν επαξρηαθήο νδνχ Βνλίηζεο – Παιαίξνπ ζηε ζέζε 

Μπξνχηζνπ. Οη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ηεο επηρείξεζεο είλαη πεξίπνπ 340 ζηξέκκαηα 

θαη ππάξρνπλ 200 ζηξέκκαηα αθαιιηέξγεηα αιιά πεξηθξαγκέλα πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη 

ε ειεχζεξε βφζθεζε ησλ δψσλ. Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο βξίζθνληαη δίπια ζηηο 

θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο θαη απνηεινχληαη: 

 Απφ κηα απνζήθε 600 η.κ. φπνπ απνζεθεχνληαη νη κπάιεο ελζηξψκαηνο, νη 

πξψηεο χιεο θαζψο θαη θάπνηα κεραλήκαηα ηεο επηρείξεζεο. Ζ απνζήθε έρεη 

ζρήκα νξζνγψλην θαη πξφζβαζε απφ δχν πφξηεο, κπξνζηά θαη πίζσ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε απνζήθεπζε ησλ πξψησλ πιψλ. Δίλαη 

ρσξηζκέλε ζε ηξία κέξε: ην έλα είλαη 100 η.κ. γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πξψησλ 

πιψλ (ζπφξνη), ην δεχηεξν είλαη 300 η.κ. γηα απνζήθεπζε ελζηξψκαηνο θαη ηέινο 

ην ηξίην κέξνο είλαη 200 η.κ. θαη ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα απνζεθεχνληαη 

ηα κεραλήκαηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη.  

 

 ηα 400 κέηξα απφ ηελ απνζήθε βξίζθεηαη ν ζηάβινο ησλ δψσλ. Ο ζηάβινο είλαη 

700 η.κ. θαη είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη θηηζκέλνο βάζεη ησλ πην ζχγρξνλσλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ. Τπάξρεη ζχζηεκα εμαεξηζκνχ, θιηκαηηζκνχ, 

απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εθηξνθήο ησλ δψσλ, θαζψο θαη ζπζηήκαηα 

απνζήθεπζεο ησλ θνπξάλσλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ιηπάζκαηα 

γηα ηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο. Ο ζηάβινο φπσο θαη ε απνζήθε έρεη δχν 

εηζφδνπο. 

 

 Πίζσ απφ ηνλ ζηάβιν βξίζθνληαη ηα 4 ζηιφ, ζηα νπνία είλαη απνζεθεπκέλε ε 

ηξνθή ησλ δψσλ. 
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 Γίπια αθξηβψο απφ ηνλ ζηάβιν είλαη ηνπνζεηεκέλε ε ραξκαληέξα θαη ν 

ζθπξφκπινο, ηα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα αιέζνληαη 

θαη λα πνιηνπνηνχληαη νη ηξνθέο ησλ δψσλ, λα δηεπθνιχλεηαη ην ηάηζκά ηνπο θαη 

λα κελ ζπαηαιάηαη ρξφλνο γηα ηε κεηαθνξά ηεο ηξνθήο. 

 

 ηα 200 κέηξα απφ ηνλ ζηάβιν βξίζθεηαη έλα κηθξφ νίθεκα 60 η.κ., ην νπνίν είλαη 

θαη ην ζπίηη ηνπ επηζηάηε ηεο επηρείξεζεο. 

 

 Σν γξαθείν ηεο επηρείξεζεο βξίζθεηαη δίπια αθξηβψο απφ ηελ απνζήθε ηεο 

επηρείξεζεο θαη είλαη έλαο ρψξνο 20 η.κ. 

 

5.7 Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 
 

5.7.1 Αλαιπηηθή Παξνπζίαζε ησλ Έξγσλ ηνπ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

 

 Σα έξγα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ είλαη αξθεηά ζεκαληηθά γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, αθνχ πξέπεη λα γίλεη κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 

απνζήθεο, ηνπ ζηάβινπ, ηνπ γξαθείνπ θαη ηνπ νηθήκαηνο πνπ ζα κέλεη ν επηζηάηεο. Όια 

απηά ηα θηήξηα ζα θηηζηνχλ ζε πεξηνρή φπνπ ζην παξειζφλ δελ είρε γίλεη κειέηε γηα 

εγθαηάζηαζε θηεξίσλ ή ζηαβιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν γηα 

θαιιηέξγεηα ή βφζθεζε δψσλ.  

 

Βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ πξνθεηκέλνπ ε κνλάδα 

παξαγσγήο λα ιεηηνπξγεί νκαιά θαη λα κελ παξνπζηαζηνχλ πξνβιήκαηα είλαη νη 

αθφινπζεο: 

 

1. Μειέηε επίβιεςεο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ 

2. Σερληθέο εθζέζεηο θαη πξνυπνινγηζκφο 

3. Αξρηηεθηνληθή θαη ζηαηηθή κειέηε 

4. Μειέηεο ζεξκνκφλσζεο, χδξεπζεο – απνρέηεπζεο 

5. Μειέηε ππξνπξνζηαζίαο θαη έγθξηζή ηεο απφ ηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία 

6. Μειέηε θαπζίκσλ (φπνπ απαηηείηαη) 

7. Τδξαπιηθή κειέηε (χδξεπζε – απνρέηεπζε) 

8. Μειέηε εγθαηαζηάζεσλ 
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9. Έγθξηζε ΓΔΖ 

10. Βεβαίσζε δαζαξρείνπ γηα νηθνδνκέο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο 

11. Σίηινη θπξηφηεηαο 

12. Άδεηεο φισλ ησλ πθηζηακέλσλ θηηζκάησλ φηαλ πξφθεηηαη γηα πξνζζήθεο ή 

νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε λνκηκφηεηά ηνπο 

13. Γήισζε αληνρήο ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζζήθεο 

14. Πηζηνπνηεηηθφ ηδηνθηεζίαο (ππνζεθνθπιαθείν) 

15. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηνπ ηδηνθηήηε 

16. πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα εηδηθά θηήξηα 

17. Έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε ζεψξεζε ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θαη 

ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απνζηάζεσλ απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. 

 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη γηα ηελ έθδνζε άδεηαο νηθνδφκεζεο ζε 

αγξνηηθέο εθηάζεηο θαη ζε αγξνθηήκαηα πνπ νη πεξηνρέο ηνπο έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο 

ηφπνη αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ή πιεζίνλ ηνπο βξίζθνληαη αξραηνινγηθνί ρψξνη, 

νξαηά αξραία θαη κλεκεία, απαηηείηαη έγγξαθε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξραηνινγηθήο 

ππεξεζίαο, ε νπνία ειέγρεη: ην ππέδαθνο, θαηά ηε δηάλνημε ησλ ζεκειίσλ, θαη ην χςνο 

ησλ νηθνδνκψλ, φπσο απηφ έρεη νξηζζεί θαηά ηφπνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηνπηθά 

πνιενδνκηθά γξαθεία. Υσξίο έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο δελ 

κπνξεί λα δνζεί νηθνδνκηθή άδεηα απφ ην αξκφδην πνιενδνκηθφ γξαθείν.  

 

5.7.2 Κόζηνο ησλ Έξγσλ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

 

Σα έξγα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ ελφηεηα 5.7.1 ζα 

αλαηεζνχλ ζε πνιηηηθφ κεραληθφ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αηησιναθαξλαλίαο θαη πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη ην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο. Έπεηηα απφ ζρεηηθή έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε θαη θαηφπηλ ζπζηάζεσλ 

θαζψο θαη πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ δηαπηζηψζεθε φηη ν πνιηηηθφο κεραληθφο πνπ ζα 

αλαιάβεη ην έξγν δίλεη έκθαζε ζηελ πςειή πνηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, θαη ζπγρξφλσο 

δηαζέηεη πνιπεηή εκπεηξία, εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ζπλέπεηα. ηνλ Πίλαθα 5.2 

παξνπζηάδεηαη ην θφζηνο ησλ έξγσλ ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ. 
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ΠΗΝΑΚΑ 5.2 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΠΛΖΡΧΜΖ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟ Δ € 

Πξνεηνηκαζία θαη αλάπηπμε ρψξνπ 

εγθαηάζηαζεο 
20.000 

Καηαζθεπή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 50.000 

ΤΝΟΛΟ 70.000 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ VΗ 
 

 
 

 
 

ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΗ  
ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ VΗ 
ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

 

6.1 Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε ηεο Μνλάδαο 
 

6.1.1 Οξγαλσζηαθέο Λεηηνπξγίεο  

 
Οξγάλσζε είλαη  ε δηακφξθσζε θαη δηεπζέηεζε ησλ ηκεκάησλ ελφο ζπλφινπ 

πξνζψπσλ, πξαγκάησλ, δξαζηεξηνηήησλ έηζη ψζηε απηφ λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά. 

Δίλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δνκνχληαη θαη θαζνξίδνληαη νη ιεηηνπξγίεο θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο. 

 

Ζ BELBIO είλαη κηα κνλνπξφζσπε παξαγσγηθή κνλάδα ηεο νπνίαο ν θχθινο 

εξγαζηψλ ην 2009 αλακέλεηαη λα είλαη €342.196.  Οη απαηηήζεηο ηεο ππφ ίδξπζε κνλάδαο 

ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη νξγαλσζηαθέο κνλάδεο ηνπιάρηζηνλ ηελ πξψηε πεληαεηία 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζα είλαη κηθξέο. Ζ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο είλαη απαξαίηεηε γηαηί βνεζάεη λα δηεπθξηληζηνχλ νη ζρέζεηο 

κεηαμχ δηεχζπλζεο θαη εξγαδνκέλσλ, δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη δεκηνπξγεί ην απαξαίηεην ππφβαζξν γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

πλεπψο, ε ππφ κειέηε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηε ζρεδίαζε θαη 

αλάπηπμε κηαο νξγαλσζηαθήο δνκήο ηέηνηνπ είδνπο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη νξζή 

δηαρείξηζε θαη έιεγρνο ηεο κνλάδαο θαζψο θαη ζαθήο εληνπηζκφο ησλ θέληξσλ θφζηνπο, 

ηα νπνία, κε ηε ζεηξά ηνπο ζα θαζνξίδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα 

ηεο παξνχζεο επέλδπζεο. 

 
Αλαιπηηθφηεξα, νη ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο νκαδνπνηνχληαη ζηηο παξαθάησ 

θαηεγνξίεο: 

 

 Γεληθή Γηεχζπλζε 

 Μάξθεηηλγθ θαη Πσιήζεηο 

 Παξαγσγή (δηαζθάιηζε πνηφηεηαο). 
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6.1.2 ρεδίαζε ηεο Οξγάλσζεο 

 
 ηελ ελφηεηα απηή ζα αλαθέξνπκε ηνπο ηχπνπο νξγαλνγξακκάησλ θαη απφ 

απηνχο ζα επηιέμνπκε απηφλ πνπ ζεσξνχκε θαηαιιειφηεξν γηα ηελ ππφ κειέηε 

επηρείξεζε. Τπάξρνπλ ηξία ζπζηήκαηα νξγαλσηηθήο δνκήο: 

 

 Σν ζπγθεληξσηηθφ ζην νπνίν παξαηεξείηαη ζπζπείξσζε ησλ βαζκίδσλ 

ηεξάξρεζεο θαη ζπγθέληξσζε ησλ εμνπζηψλ ζηηο πςειέο βαζκίδεο 

 

 Σν απνθεληξσηηθφ ζην νπνίν παξαηεξνχληαη πνιιά επίπεδα ηεξάξρεζεο  

 

 Σν κεηθηφ. 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο BELBIO ζα πξνηηκεζεί ην πξψην ζχζηεκα νξγαλσηηθήο 

δνκήο εθφζνλ φιεο ζρεδφλ νη δηαδηθαζίεο ζα ζπληνλίδνληαη θαη ζα ειέγρνληαη απφ ηελ 

ππεχζπλε ηεο επηρείξεζεο. Σα πιενλεθηήκαηα επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο 

είλαη: 

 

 ν ζηαζεξφο ζπληνληζκφο θαη ε ελφηεηα ησλ απνθάζεσλ 

 ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, 

 ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ φισλ ησλ ηκεκάησλ άκεζα απφ ηνλ γεληθφ 

δηεπζπληή  

 ν πιήξεο έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηφζν ζην ιεηηνπξγηθφ 

φζν θαη ζην παξαγσγηθφ ηεο κέξνο.   

 

Ζ πξφηαζε απηή ζπκπίπηεη άξηζηα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, θαζηζηά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο απνηειεζκαηηθή θαη δελ απμάλεη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο. Γηα 

ηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε ηνπ νξγαλσηηθνχ ζρήκαηνο παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα ην 

νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα ππάξρεη κία πην ιεπηνκεξήο εηθφλα ηεο 

νξγάλσζήο ηεο θαη λα γίλεη ν αθξηβήο εληνπηζκφο ησλ θέληξσλ θφζηνπο γηα λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ηα γεληθά έμνδα ηεο κνλάδαο. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6.1 
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ BELBIO 

 

 
1. Γεληθή Γηεύζπλζε 
 

Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ζα αζρνιείηαη κε ηνλ ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

κνλάδαο, ελψ παξάιιεια ζα έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν θαη ζπληνληζκφ φισλ ησλ ηκεκάησλ 

θαη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζα αζθεί πιήξε επνπηεία ζην Σκήκα Παξαγσγήο, ζην Σκήκα 

Μάξθεηηλγθ θαη Πσιήζεσλ θαζψο θαη ζηε Γξακκαηεία ηεο επηρείξεζεο. Όιεο νη 

παξαπάλσ δηεπζχλζεηο ζα αλαθέξνληαη ζηνλ Γηεπζπληή γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα 

αληηκεησπίδνπλ. 

 
2. Γξακκαηεία 
 

Ζ Γξακκαηεία ηεο επηρείξεζεο ζα αλαθέξεηαη απεπζείαο ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή 

θαη ζα αζρνιείηαη θαζεκεξηλά κε ηελ αιιεινγξαθία ηεο επηρείξεζεο, ην ηειεθσληθφ 

θέληξν θαη ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Γηεπζπληή ηεο κνλάδαο. Δπηπιένλ, φηαλ 

παξίζηαηαη αλάγθε ζα παξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη ζηα άιια ηκήκαηα ηνπ 

εξγνζηαζίνπ. 

 

 

 
 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

 
 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

 
ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΚΑΗ 

ΠΧΛΖΔΗ  

 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
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3. Γηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ 
 

Σν Σκήκα Μάξθεηηλγθ είλαη ε νξγαλσζηαθή κνλάδα πνπ εθηειεί ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ κάξθεηηλγθ. Σν ηκήκα απηφ ζα αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα αγνξάο, ηελ πξφβιεςε θαη 

ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ, ηελ νξγάλσζε ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο, ηε δηαθήκηζε θαη 

ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 
4. Γηεύζπλζε Παξαγσγήο 
 

Ζ Γηεχζπλζε Παξαγσγήο ζα αλαθέξεηαη απεπζείαο ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή. Σν 

ηκήκα απηφ ζα αζρνιείηαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. Αλαιπηηθφηεξα, νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνκήζεηα ησλ 

πξψησλ πιψλ, ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ, ηνλ έιεγρν ηεο πγείαο ησλ δψσλ, ηελ 

απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ, ηε ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο κνλάδαο 

θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν. 

 
 ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε ππφ κειέηε επηρείξεζε δελ ζα έρεη 

απηνχζην Σκήκα Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ. Αληηζέησο, ν έιεγρνο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο ζα γίλεηαη απφ κεγάιν ινγηζηηθφ γξαθείν, 

πνπ εδξεχεη ζηελ πφιε ηνπ Αγξηλίνπ, ην νπνίν ζα δίλεη πιήξε αλαθνξά ζηνλ Γεληθφ 

Γηεπζπληή. Σν ινγηζηηθφ γξαθείν ηεο επηρείξεζεο ζα αζρνιείηαη θπξίσο κε ηε κηζζνδνζία, 

ηε ζπγγξαθή ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ θαη πξνυπνινγηζκνχ ηεο κνλάδαο θαη ηελ ηήξεζε 

ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ. 

 

6.2 Δπηινγή ησλ Κέληξσλ Κόζηνπο 
 
 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ θφζηνπο θαη ν έιεγρφο ηνπ 

απφ ηελ πξνεπελδπηηθή θάζε, ην παξφλ επελδπηηθφ ζρέδην ζα πξέπεη λα δηαηξεζεί ζε 

θέληξα θφζηνπο. Ο εληνπηζκφο ησλ κνλάδσλ ζα γίλεη απφ ην νξγαλφγξακκα ηεο 

επηρείξεζεο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ην άξηζην νξγαλσηηθφ ζρήκα ηεο κνλάδαο, ε γεληθή 

αξρή ηεο κε παξάιεςεο ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο θαη ε 

αμηνιφγεζε θάζε εηζξνήο ή ρξήζεο πφξνπ. Σα θέληξα απηά ζα δηαηξεζνχλ ζε θέληξα 

θφζηνπο παξαγσγήο, ζε θέληξα θφζηνπο ππνζηήξημεο θαη εμππεξέηεζεο θαη ζε θέληξα 

θφζηνπο δηνίθεζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ. ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη 

εληνπηζκφο ησλ θέληξσλ θφζηνπο αλά θαηεγνξία θαη παξνπζηάδνληαη φιεο νη δαπάλεο 

ηεο βηνκεραληθήο κνλάδαο αλά θαηεγνξία. 
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6.2.1 Κέληξα Κόζηνπο Παξαγσγήο 

 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη νη 

βαζηθέο παξαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ πξντφλησλ ηεο BELBIO. πγθεθξηκέλα ε 

θαηεγνξία ησλ θέληξσλ θφζηνπο παξαγσγήο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο: 

 

 ζπνξά πξψησλ πιψλ 

 ζπγθνκηδή πξψησλ πιψλ 

 απνζήθεπζε πξψησλ πιψλ. 

 

6.2.2 Κέληξα Κόζηνπο Τπνζηήξημεο θαη Δμππεξέηεζεο 

 

ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη φιεο εθείλεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξέρνπλ ηηο 

ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο BELBIO φπσο: 

 

 Δμσηεξηθέο κεηαθνξέο 

 Δπηδηνξζψζεηο εμνπιηζκνχ θαη ζπληήξεζε 

 Απνζήθεο γηα πξψηεο χιεο  

 Τπεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο 

 Γηάζεζε απνβιήησλ 

 Πξνκήζεηεο πξψησλ πιψλ. 

 

6.2.3 Κέληξα Κόζηνπο Γηνίθεζεο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθώλ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε, ε ππφ κειέηε επηρείξεζε ζα ζπλεξγάδεηαη κε ινγηζηηθφ 

γξαθείν, ην νπνίν ζα ειέγρεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ηεο απφδνζεο ηεο παξαγσγηθήο 

κνλάδαο.  

 

6.3 Σα Γεληθά Έμνδα 
 

Σα θφζηε πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηε δηάξθεηα εθηξνθήο ησλ δψσλ πξνθεηκέλνπ 

λα πσιεζνχλ σο βηνινγηθφ θξέαο ζην κέιινλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε δηαδηθαζία 
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παξαγσγήο ηεο ηξνθήο ηνπο επίζεο κε βηνινγηθφ ηξφπν, θαηαηάζζνληαη ζε άκεζα θαη 

έκκεζα. 

 

Σα άκεζα θφζηε δεκηνπξγνχληαη σο άκεζν απνηέιεζκα ηεο παξαγσγήο ησλ 

πξντφλησλ θαη απνηεινχληαη απφ ην άκεζν θφζηνο ησλ πιηθψλ, ηα εξγαηηθά θαη ηηο 

άκεζεο δαπάλεο. Χζηφζν, νπνηνδήπνηε θφζηνο δελ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο 

παξαπάλσ θαηεγνξίεο ραξαθηεξίδεηαη σο έκκεζν θφζηνο ή ππάγεηαη ζηα γεληθά έμνδα. 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο ππφ ίδξπζε κνλάδαο σο έκκεζα ζα ραξαθηεξηζηνχλ ηα 

έμνδα εθείλα πνπ δελ επηβαξχλνπλ θάπνην απφ ηα θέληξα θφζηνπο πνπ αλαθέξζεθαλ 

ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Σα γεληθά έμνδα ηεο BELBIO δηαρσξίδνληαη ζηα γεληθά 

έμνδα, ζηα δηνηθεηηθά, ζηα έμνδα δηαλνκήο θαη πσιήζεσλ θαη ζηα έμνδα αλάπηπμεο. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα βηνκεραληθά γεληθά έμνδα πνπ ζα επηβαξχλνπλ ηελ εηαηξεία 

είλαη ε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηα δηάθνξα λνκηθά έμνδα. εκεηψλεηαη φηη ηα 

έμνδα γηα ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο φπσο ην ειεθηξηθφ ξεχκα θαη ην θφζηνο 

ζπληήξεζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ησλ πξψησλ 

πιψλ θαη άιισλ εθνδίσλ αληίζηνηρα. Σα δηνηθεηηθά έμνδα απνηεινχλ έμνδα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηε γεληθή δηεχζπλζε θαη ηηο ππεξεζίεο γξαθείνπ. ηελ 

θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη έμνδα γηα ηα εθφδηα ησλ γξαθείσλ ηεο επηρείξεζεο, 

νη δεκνηηθνί θφξνη θαη ηα αζθάιηζηξα. ηελ παξνχζα κειέηε ζθνπηκφηεηαο ζηα έμνδα 

απηά ζα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ηα γεληθά έμνδα δηαλνκήο θαη πσιήζεσλ. Σέινο, ηα γεληθά 

έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζα είλαη ζρεδφλ κεδεληθά. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε κνλάδα 

δελ ζα δηαζέηεη ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ηφζν εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηεο 

φζν θαη ηεο θχζεο ηνπ πξντφληνο. εκεηψλεηαη φηη εθηελέζηεξε παξνπζίαζε αιιά θαη 

δηαρσξηζκφο ησλ εμφδσλ ζε άκεζα θαη έκκεζα γίλεηαη ζην Κεθάιαην 10. ηνλ Πίλαθα 6.1 

πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδνληαη ηα γεληθά έμνδα ηεο κνλάδαο γηα ην 2009 ρσξηζκέλα ζε 

θαηεγνξίεο. Παξάιιεια, ζηνλ Πίλαθα 6.2 ζπγθεληξψλνληαη ηα γεληθά έμνδα ηεο 

επηρείξεζεο απφ ην 2010 έσο θαη ην 2013. 
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ΠΗΝΑΚΑ 6.1 

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΜΟΝΑΓΑ ΓΗΑ ΣΟ 2009 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟ Δ € 

ΔΞΟΓΑ ΓΗΟΗΚΖΖ  

Γεκνηηθνί θφξνη 300 

Δθφδηα γξαθείσλ 500 

Αζθάιηζηξα 5.000 

Άιια έμνδα 2.000 

ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ  

Δλνίθηα 18.000 

Κφζηνο ζθαγήο 2.100 

πληήξεζε εμνπιηζκνχ 2.000 

Ννκηθφο χκβνπινο 1.000 

ΤΝΟΛΟ 30.900 

 

ΠΗΝΑΚΑ 6.2 

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΜΟΝΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 2010 ΔΧ ΣΟ 2013 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΣΟ 

 2010 2011 20012 2013 

ΔΞΟΓΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 8.200 9.000 10.000 11.000 

ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 23.500 24.000 24.500 25.000 

ΤΝΟΛΟ 31.700 33.000 34.500 36.000 

 

Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη νη απνζβέζεηο ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηα δηάθνξα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα φπσο νη ηφθνη ησλ δαλείσλ, παξαιείπνληαη απφ ηελ παξνχζα 

ελφηεηα θαη ζα εμεηαζζνχλ αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 10, φπνπ γίλεηαη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο. 



 

 

 

 

 

 

 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ VΗΗ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ VΗΗ 
ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΗ ΠΟΡΟΗ 

 
7.1 Αλάγθεο ηνπ Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ ζε Πξνζσπηθό 
  

Ο θαζνξηζκφο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ελφο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ηκήκα γηα θάζε κειέηε 

ζθνπηκφηεηαο. Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε πείξα θαη νη εηδηθφηεηεο πνπ απαηηνχληαη 

εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο, ηελ ηερλνινγία πνπ πξνβιέπεηαη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί, ην κέγεζνο ηεο κνλάδαο, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

ηφπνπ εγθαηάζηαζεο, θαζψο θαη ηελ πξνηεηλφκελε νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο. 

 

Κάζε επελδπηηθφ πξφγξακκα εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηε ζηειέρσζε 

θαη ηελ πξφζιεςε ηνπ θαηάιιεινπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. πλεπψο, ε ππφ κειέηε 

επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηεο ζα είλαη ηθαλφ λα επηδηψθεη θαη λα κπνξεί λα ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηελ 

επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο απηνί 

έρνπλ θαζνξηζζεί. Γλσξίδνληαο ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζα 

πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ επηινγή ηνπ, νχησο ψζηε λα απνθηεζνχλ ηθαλνί 

εξγαδφκελνη, νη νπνίνη, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο (σο πξνο ηηο 

αλάγθεο, ηνπο ζηφρνπο, ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο), ζα εξγαζζνχλ καδί θαη, 

ελεξγνπνηψληαο θαη ηνπο άιινπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο, ζα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο 

ηεο επηρείξεζεο. 

 

7.1.1 Πξνζδηνξηζκόο ησλ Αλαγθώλ 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε BELBIO Δ.Π.Δ. ζα είλαη κία κεζαίνπ κεγέζνπο παξαγσγηθή 

κνλάδα νη αλάγθεο ηεο ζε πξνζσπηθφ δελ ζα είλαη απμεκέλεο. Δπηπξφζζεηα, ε 

επηρείξεζε πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη 

απηνκαηνπνηεκέλα κεραλήκαηα παξαγσγήο πνπ απινπνηνχλ ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία θαη δελ απαηηνχλ ηε ζπκκεηνρή κεγάινπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ. Ζ επηρείξεζε 

πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγεί κε δχν νθηάσξεο βάξδηεο ηελ εκέξα θαη 365 κέξεο ηνλ ρξφλν, 

θαζφηη ε θαιιηέξγεηα ηεο γεο θαη ε αλαηξνθή ησλ δψσλ δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλα σξάξηα 

(π.ρ. ην δέζηκν ηνπ ηξηθπιιηνχ ζε κπάιεο γίλεηαη βξαδηλέο ψξεο θαηά ηε δηάξθεηα φινπ 
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ηνπ ρξφλνπ). Ζ BELBIO έρεη αλάγθε ηφζν απφ δηεπζπληηθφ πξνζσπηθφ φζν θαη απφ 

εηδηθεπκέλνπο θαη αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο. 

 

7.1.2 Πξνγξακκαηηζκόο ησλ Αλαγθώλ 

 

Ο ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο είλαη 

κία δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία πξφθεηηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη αλάγθεο ηεο ζε 

πξνζσπηθφ ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο. Ο 

ππνινγηζκφο ηνπ απαηηνχκελνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαηά ιεηηνπξγίεο θαη εηδηθφηεηεο 

ζα γίλεη θαηά ηκήκαηα ηνπ εξγνζηαζίνπ αιιά θαη ζπλνιηθά γηα ην επελδπηηθφ ζρέδην.  

 

 Γεληθή Γηεύζπλζε 
 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζην Κεθάιαην 6, ε κνλάδα ζα δηνηθείηαη απφ ηελ ηδηνθηήηξηα 

ηεο επηρείξεζεο θπξία Μπέιινπ Αιεμάλδξα, ε νπνία είλαη πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο 

Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θαη θαηέρεη 

κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ).  

 

 Γξακκαηεία 
 

Σν ηκήκα ηεο Γξακκαηείαο ζα απαζρνιεί έλαλ ππάιιειν, ν νπνίνο πξέπεη λα 

είλαη απφθνηηνο ΗΔΚ ή ΣΔΗ, λα θαηέρεη ηελ αγγιηθή γιψζζα θαη λα δηαζέηεη πξνυπεξεζία 

ζηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε. Μέζα ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζα είλαη ε αιιεινγξαθία ηεο 

επηρείξεζεο, ε ηειεθσληθή επαθή κε ηνπο πειάηεο θαη ε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο 

γεληθήο δηεχζπλζεο θαη ηνπ ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ. 

 

 Σκήκα Μάξθεηηλγθ 
 

ηε Γηεχζπλζε Μάξθεηηλγθ πξφθεηηαη λα απαζρνιεζνχλ δχν άηνκα ηα νπνία 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πξψηε ηξηεηία ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη ε ηδηνθηήηξηα ηεο 

επηρείξεζεο θαη άιινο έλαο εξγαδφκελνο. Ο εξγαδφκελνο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ζα πξέπεη 

λα έρεη ζπνπδέο ζην κάξθεηηλγθ, άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο θαη ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, 

επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο θαη ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε αλάινγε ζέζε. ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζπγθαηαιέγνληαη ε έξεπλα αγνξάο, ε πξφβιεςε θαη ε πξνψζεζε 
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ησλ πσιήζεσλ, ε νξγάλσζε ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο θαη ε δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

 Σκήκα Παξαγσγήο 
 

Σν Σκήκα Παξαγσγήο ζα αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή, ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν, ηελ 

απνζήθεπζε θαη ηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ. Οη εηδηθφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ην 

ηκήκα απηφ είλαη εξγάηεο γηα ηελ παξαζθεπή, απνζήθεπζε, δηαθίλεζε ησλ πξψησλ πιψλ 

θαζψο θαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δψσλ, φπσο επίζεο θαη έλαο θηελίαηξνο γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο πγείαο ησλ δψσλ. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ε επηρείξεζε απαζρνιεί 4 εξγάηεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηε ζπνξά 

θαη ην ζέξνο ησλ θαιιηεξγήζηκσλ πξντφλησλ, ηελ απνζήθεπζε απηψλ, ηε θξνληίδα ησλ 

δψσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο πγείαο ηνπο. Ο έλαο απφ ηνπο ηξεηο εξγάηεο είλαη εηδηθεπκέλνο 

ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ. Οη ππάιιεινη δελ είλαη απαξαίηεην 

λα έρνπλ θάπνηα κφξθσζε εθφζνλ ε εξγαζία ηνπο είλαη θαζαξά ρεηξσλαθηηθή, αιιά ζα 

πξνηηκεζνχλ άηνκα πνπ έρνπλ κεγαιψζεη ζε νηθνγέλεηεο πνπ αζρνινχληαλ κε ηε 

γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδνπλ θάπνηα βαζηθά ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ παξαγσγή. Ο εξγάηεο πνπ ζα ρεηξίδεηαη ηα κεραλήκαηα πξέπεη λα είλαη 

απφθνηηνο ιπθείνπ ρσξίο απαξαίηεηα λα δηαζέηεη πξνεγνχκελε εκπεηξία, αθνχ ε 

πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζα αλαιάβεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπ. 

Δπηπξφζζεηα, ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ησλ ηξηψλ ππαιιήισλ ζα είλαη ε κεηαθνξά ησλ 

πξψησλ πιψλ ζηηο απνζήθεο θαη ε κεηαθνξά ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ απφ ηνλ ρψξν 

παξαγσγήο ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ηεο επηρείξεζεο. Ο ηέηαξηνο εξγάηεο ζα 

εξγάδεηαη θαη σο νδεγφο πνπ ζα αλαιακβάλεη ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ηεο 

επηρείξεζεο ζηα super markets θαη ζηνπο ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο. Ο νδεγφο ζα 

πξέπεη λα είλαη απφθνηηνο ιπθείνπ θαη λα δηαζέηεη δίπισκα νδήγεζεο Γ’ θαηεγνξίαο. 

Σέινο, ν θηελίαηξνο ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη πηπρηνχρνο θαη λα έρεη πνιπεηή 

πείξα ζηελ εθηξνθή ηέηνηνπ είδνπο δψσλ, θαζψο θαη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ηηο 

απαηηήζεηο ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο. 

 

ηνλ Πίλαθα 7.1 πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη νη απαηηνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο 

ζηελ BELBIO θαηά ηελ πξψηε ηξηεηία ιεηηνπξγίαο ηεο (2009 – 2011). Ο ζπλνιηθφο 
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αξηζκφο ηνπ επηηειηθνχ, ηνπ επνπηηθνχ θαη ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο 

αλέξρεηαη ζηα 8 άηνκα.  

ΠΗΝΑΚΑ 7.1 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

ΣΗΣΛΟ ΘΔΖ ΑΡΗΘΜΟ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ:  

Γηεπζχληξηα 1 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ:  

Γξακκαηέαο 1 

ΣΜΖΜΑ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ:  

Τπάιιεινο ΜΚΣ 1 

ΣΜΖΜΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ:  

Υεηξηζηήο Μεραλεκάησλ 1 

Μεηαθνξείο – Απνζεθάξηνη 2 

Οδεγφο 1 

Κηελίαηξνο 1 

ΤΝΟΛΟ 8 

 

 

7.2 Γηαζεζηκόηεηα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη ηξαηνιόγεζε 
 

Έπεηηα απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, βάζεη ηνπ νπνίνπ 

πξνζδηνξίζζεθαλ νη αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ (πφηε, πφζνη, πνηαο εηδηθφηεηαο, κε ηη 

πξνζφληα εξγαδφκελνη), αθνινπζεί ε επφκελε θάζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζηειέρσζεο ηεο 

επηρείξεζεο, ε νπνία είλαη ε ζηξαηνιφγεζε (νπζηαζηηθά, ε πξνζέιθπζε θαη ε επηινγή) 

ηθαλνχ αξηζκνχ θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ. 
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7.2.1 Δθηίκεζε ηεο Πξνζθνξάο θαη ηεο Εήηεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

 

ην θεθάιαην 3 αλαθέξζεθε φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ειαθξψο 

πησηηθή ηάζε ηεο αλεξγίαο ζηε ρψξα καο. Βέβαηα, ζην ίδην θεθάιαην ηνλίζηεθε φηη 

θπξίσο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ε αλεξγία είλαη αθφκα ζε πςειά επίπεδα φπσο επίζεο 

φηη ζηα βηνινγηθψο παξαγφκελα πξντφληα φρη κφλν δελ ππάξρεη αλεξγία αιιά δεηνχληαη 

άηνκα γηα εξγαζία. Χζηφζν, θαη ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο 

Τπεξεζίαο Διιάδνο (ΔΤΔ), ζηνλ Ννκφ Αηησιναθαξλαλίαο ηα πνζνζηά αλεξγίαο 

εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζε αξθεηά πςειά επίπεδα (ηεο ηάμεσο ηνπ 12,5% γηα ην 

έηνο 2007), πιήηηνληαο, θπξίσο, ην αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ.  

 

Απφ ηα παξαπάλσ, γίλεηαη εκθαλέο φηη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ππάξρεη αξθεηά 

κεγάιν πνζνζηφ δπλακηθνχ κε ηα πξναλαθεξζέληα πξνζφληα, επνκέλσο, δελ ζα 

ρξεηαζζνχλ ηδηαίηεξα θίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ, φπσο, 

ιφγνπ ράξε, πςειφηεξεο ακνηβέο απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ ή επηπιένλ παξνρέο 

απφ ηηο ελδεδεηγκέλεο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο πξφθεηηαη λα δεκηνπξγήζεη 7 λέεο 

ζέζεηο απαζρφιεζεο εθ ησλ νπνίσλ νη 4 ζα είλαη γηα αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ θαη νη 3 γηα 

απνθνίηνπο παλεπηζηεκηαθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ηδξπκάησλ. Γεδνκέλνπ φηη ζηελ πεξηνρή 

δελ ππάξρεη κεγάιε δήηεζε απφ ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο εθφζνλ νη πεξηζζφηεξεο είλαη 

νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα, ε γεληθή δηαζεζηκφηεηα ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ, ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο, θξίλεηαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθή. 

 

7.2.2 Πξνγξακκαηηζκόο Πξόζιεςεο Πξνζσπηθνύ 

 

ηφρνο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε πξνζέιθπζε ηθαλνχ αξηζκνχ ππνςεθίσλ έγθαηξα 

θαη κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Δίλαη γλσζηφ φηη, σο πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ 

νξίδεηαη ε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ θαη πξφζθιεζεο ησλ θαηάιιεισλ αηφκσλ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ππαξρνπζψλ θελψλ ζέζεσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε γλσζηνπνίεζε ησλ θελψλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο είλαη αλάγθε λα γίλεη ζηηο θαηάιιειεο πεγέο ππνςεθίσλ εγθαίξσο. 

Σαπηφρξνλα, πξέπεη λα γλσζηνπνηεζνχλ αξθεηέο θξίζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο ψζηε νη ππνςήθηνη λα κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ αλ ε εξγαζία, ε επηρείξεζε, 

νη φξνη θαη νη ζπλζήθεο απαζρφιεζεο ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπο. Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αηησιναθαξλαλίαο 
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δελ ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλα γξαθεία εχξεζεο εξγαζίαο, ε ππφ ίδξπζε κνλάδα πξέπεη 

λα θαηαθχγεη ζε πην παξαδνζηαθέο κεζφδνπο γηα ηελ πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ. Κάζε 

επηρείξεζε πξνζειθχεη ηνπο εθάζηνηε ππνςεθίνπο είηε «απφ κέζα» (εζσηεξηθέο πεγέο), 

είηε απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (εμσηεξηθέο πεγέο). 

 

Σξφπνη ζηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε κπνξεί λα θαηαθχγεη πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπηζηεί ηθαλφ εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ ζα πιεξνί ηα πξνζφληα θαη ηηο αλάγθεο πνπ 

απαηηνχληαη είλαη: 

 

 Να θαηαρσξίζεη αγγειίεο γηα ηηο απαηηνχκελεο ζέζεηο ζηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο 

 Να θαηαρσξίζεη αγγειίεο ζε εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο πνπ 

δεκνζηεχνπλ απνθιεηζηηθά αγγειίεο 

 Δπηπιένλ, ε εηαηξεία κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ζην δηαδίθηπν κπνξεί λα 

αλαγξάςεη ηηο θελέο ζέζεηο θαη λα δεηήζεη ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο  

 Δθηφο απηνχ, ζην δηαδίθηπν ππάξρνπλ νξγαλσκέλεο ηζηνζειίδεο 

εηαηξεηψλ επξέζεσο εξγαζίαο φπνπ αλαξηψληαη νη ζέζεηο εξγαζίαο αλά 

πεξηνρή θαη εηδηθφηεηα  

 Ζ εηαηξεία κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηνπο θαηάιιεινπο ππνςεθίνπο κέζσ 

ησλ εξγαηηθψλ ζσκαηείσλ ηεο πεξηνρήο 

 Σέινο πνιχ ρξήζηκε ζα ήηαλ θαη ε κέζνδνο «απφ ζηφκα ζε ζηφκα». 

 

7.2.3 Δπηινγή Τπνςεθίσλ 

 

Ζ επηινγή ππνςεθίσλ είλαη κηα δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ θαη 

αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ θαη ηθαλψλ γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ ππνςεθίσλ θξίλεηαη κε βάζε ηα 

νξηδφκελα πξνζφληα ζηηο πξνδηαγξαθέο θάζε ζέζεσο εξγαζίαο, ελψ θαη ε ππφ κειέηε 

επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε θάζε απηή, νχησο ψζηε λα κε 

δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα απφ ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ 

λα πξνθαιέζνπλ δεκία ζηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο. 
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Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ πξφθεηηαη λα έρεη ε 

δηεπζχληξηα ηεο εηαηξείαο, δεδνκέλνπ φηη ε εηαηξεία δελ δηαζέηεη δηεχζπλζε αλζξσπίλσλ 

πφξσλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη ζε δχν θάζεηο.  

 

 ηελ πξψηε θάζε φια ηα βηνγξαθηθά ζα αξρεηνζεηεζνχλ θαη ζα αμηνινγεζνχλ 

απφ ηε δηεπζχληξηα ηεο επηρείξεζεο θαη  

 ηε δεχηεξε θάζε, φζνη ππνςήθηνη ζπγθεληξψζνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα ζα 

θιεζνχλ γηα πξνζσπηθή ζπλέληεπμε.  

 

ηε ζπλέληεπμε ζα εθηηκεζνχλ νη γλψζεηο, νη ηθαλφηεηεο θαη ε πξνζσπηθφηεηα 

ησλ ππνςεθίσλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δχν παξαπάλσ βεκάησλ, ε δηεπζχληξηα ζα 

απνθαλζεί γηα ην πνηνη είλαη νη θαηάιιεινη ππνςήθηνη. Αλ παξαζηεί αλάγθε, νξηζκέλνη 

ππνςήθηνη κπνξνχλ λα θιεζνχλ θαη γηα δεχηεξε ζπλέληεπμε ψζηε λα δηεπθξηληζηνχλ 

ηπρφλ ιεπηνκέξεηεο. 

 

7.3 Σν Πξόγξακκα Καηάξηηζεο – Δθπαίδεπζεο 
 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε BELBIO πξφθεηηαη λα είλαη κία κεζαίνπ κεγέζνπο 

παξαγσγηθή κνλάδα. Δπνκέλσο, δελ ζα δηαζέηεη εζσηεξηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο. Αλ παξαζηεί αλάγθε γηα θάηη 

ηέηνην, ζα θαηαθεχγεη ζε εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο πνπ ζα αλαιακβάλνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ηεο εηαηξείαο είηε κέζα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο είηε κε ηε 

δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, γηα ηελ παξαγσγή 

βηνινγηθνχ θξέαηνο θαη βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ, νη αξκφδηνη θνξείο πηζηνπνίεζεο φπσο 

θαη ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη Σξνθίκσλ δηνξγαλψλνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζεκηλάξηα. 

θνπφο ινηπφλ ηεο εηαηξείαο ζα είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ζε απηά. 

Δπηπιένλ, ε εθάζηνηε εηαηξεία απφ ηελ νπνία ζα αγνξάδνληαη ηα κεραλήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο ζα αλαιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αξκφδηνπ εξγαδφκελνπ επάλσ ζηα 

κεραλήκαηα παξαγσγήο θαη ζα πξνκεζεχεη ηελ εηαηξεία κε ελεκεξσηηθά θπιιάδηα 

νδεγηψλ, ψζηε ν εξγαδφκελνο λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα αλαηξέμεη ζηηο νδεγίεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ. 

 

Ζ παξνρή εθπαηδεχζεσο ζηνπο εξγαδνκέλνπο θξίλεηαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ κηαο επηρείξεζεο. Με ηνλ φξν 
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«εθπαίδεπζε» ελλνείηαη κία δηαδηθαζία κάζεζεο βάζεη ηεο νπνίαο επηδηψθεηαη ν 

εξγαδφκελνο ζα απνθηήζεη γλψζεηο θαη ηερληθέο δεμηφηεηεο θαη ζα αλαπηχμεη ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα ηνλ θαηαζηήζνπλ πην απνηειεζκαηηθφ ζηελ ησξηλή εξγαζία ηνπ.  

Μέζα ζηα πιαίζηα απηά, ε ππφ κειέηε επηρείξεζε κεηά ηελ επηινγή θαη ηελ πξφζιεςε 

ησλ ππνςεθίσλ, πξνβιέπεηαη λα πινπνηεί, ζε ζπλερή βάζε, πξνγξάκκαηα 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θαηαξηίζεσο - εθπαηδεχζεσο. Βάζεη απηψλ, ζα γίλεηαη εθηθηή ε 

εμνηθείσζε ηφζν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, φζν θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ηηο 

νξγαλσηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο απαηηήζεηο - θαζήθνληα θάζε ζέζεσο 

εξγαζίαο.  

 

7.4 Δθηηκήζεηο ηνπ Κόζηνπο Δξγαζίαο 
 
7.4.1 Πνιηηηθή Ακνηβώλ 

 

Ζ πνιηηηθή ησλ ακνηβψλ πνπ πξφθεηηαη λα πηνζεηήζεη ε BELBIO Δ.Π.Δ. ζα έρεη 

σο ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε ηθαλψλ ππνςεθίσλ θαη ηε κείσζε ηεο απνρψξεζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Παξάιιεια, ε πνιηηηθή απηή ζα επεξεαζηεί απφ ηηο ακνηβέο πνπ δίλνπλ νη 

αληαγσλίζηξηεο εηαηξείεο γηα παξφκνηεο εξγαζίεο. Σαπηφρξνλα, ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ ζα παίμνπλ δηάθνξεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηα θαηψηαηα 

φξηα ακνηβψλ, ν πιεζσξηζκφο, νη απαηηήζεηο θαη ε αμία ηεο ζέζεο εξγαζίαο. Οη ακνηβέο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο κνλάδαο ζα απνηεινχληαη απφ ηηο άκεζεο θαη απφ ηηο έκκεζεο 

νηθνλνκηθέο παξνρέο.  

 

7.4.2 Άκεζε Ακνηβή 

 

Σν ζχζηεκα άκεζεο ακνηβήο, ην νπνίν πξνβιέπεηαη λα αθνινπζήζεη ε ππφ 

κειέηε επηρείξεζε, ζα βαζίδεηαη ζηε κεληαία θαηαβνιή κηζζνχ γηα θάζε εξγαδφκελν. Οη 

κηζζνί θαη ηα bonus (φπνπ ζα θαηαβάιινληαη) ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζα 

θαηαηίζεληαη ζε αηνκηθνχο ινγαξηαζκνχο ζε ηξάπεδα ηεο Βφληηζαο θαη ζα θαζνξίδνληαη 

βάζεη ησλ εμήο ζηνηρείσλ: 

 

 Σσλ ακνηβψλ ησλ αληαγσληζηψλ 

 Σεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ 

 Σνπ θφζηνπο δσήο 
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 Σσλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

 Σσλ απαηηήζεσλ ηεο εθάζηνηε ζέζεο εξγαζίαο 

 Σσλ δπλαηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο 

 Σεο πίεζεο θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ ζσκαηείσλ 

 Σσλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

7.4.3 Έκκεζε Ακνηβή 

 
Πέξαλ ηεο άκεζεο ακνηβήο, ε ππφ κειέηε επηρείξεζε ζα θαηαβάιιεη θαη θάπνηεο 

έκκεζεο ακνηβέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξαθηλεί θαη επηπιένλ 

λα δείρλεη φηη αλαγλσξίδεη, κε έλαλ έκκεζν ηξφπν, ηελ πξνζθνξά ηνπο.  

 

 Οη πξφζζεηεο απηέο παξνρέο θαη νη δηάθνξεο ππνρξεψζεηο ηεο ζα είλαη νη εμήο: 

 

 Ηαηξηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε 

 Κνηλσληθή αζθάιηζε 

 Δθπαίδεπζε (ι.ρ. ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα εμεηδίθεπζεο) 

 Άδεηεο γεληθέο (αλαξξσηηθέο) 

 Δηήζηα άδεηα γηα δηαθνπέο 

 Δπηδφκαηα (ενξηψλ, γάκνπ, πνιπεηίαο, εηδηθψλ ζπλζεθψλ) 

 Οηθνλνκηθέο θαη λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη λνκηθή ππνζηήξημε 

 Υνξήγεζε πξντφλησλ ηεο παξαγσγήο (θάζε κήλα ζα δίδνληαη ζηνλ θάζε 

εξγαδφκελν 5 θηιά αξλίζην ή θαηζηθίζην θξέαο) 

 Θα ρνξεγείηαη ζηνλ ππάιιειν πνπ είλαη ζην ηκήκα κάξθεηηλγθ bonus αλάινγα κε 

ηηο πσιήζεηο πνπ πεηπραίλεη ηνλ ρξφλν. 

 

Χο γλσζηφλ, ε αληακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

αθελφο γηα ηελ πξνζέιθπζε θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ θαη ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ 

επηρείξεζε θαη αθεηέξνπ γηα ην επίπεδν απφδνζεο (πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ) θαη ηελ 

ζπλνιηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο. Χο ακνηβή, ηελ νπνία θαηαβάιινπλ νη επηρεηξήζεηο θαη 

ζπρλά απνθαινχλ «παθέην ακνηβψλ», ζεσξείηαη ε θάζε είδνπο πιεξσκή ζηνλ 

εξγαδφκελν, ζε αληάιιαγκα ηεο απαζρφιεζεο θαη ζπκβνιήο ηνπ ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπο.  
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7.5 Τπνινγηζκόο ησλ Ακνηβώλ 
. 

Βάζεη φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ ζα θαζνξηζζεί ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ πνπ ζα απαζρνιείηαη ζηελ ππφ κειέηε επηρείξεζε. Σν 

θφζηνο απηφ ζα δηαρσξίδεηαη ζε θφζηνο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη θφζηνο επηηειηθνχ 

πξνζσπηθνχ. Δπηπιένλ, νη πξφζζεηεο παξνρέο θαη νη ππνρξεψζεηο ζα ινγίδνληαη βάζεη 

ηνπ ζπληειεζηή 1,3 ν νπνίνο ηίζεηαη γηα λα θαιχςεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ εξγνδφηε ζε απηέο. 

Σέινο, νη ζπλνιηθέο ακνηβέο ζα αλαπξνζαξκφδνληαη θάζε έηνο θαηά 3%, πξνθεηκέλνπ λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε κέζε αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ηεο ρψξαο καο.  

 

ηνλ πίλαθα 7.1 πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη πξνβιεπφκελεο εθηηκήζεηο ηνπ 

θφζηνπο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

(2009), ελψ ζηνλ πίλαθα 7.2 παξνπζηάδεηαη ε πξνβνιή ησλ εθηηκήζεσλ απηψλ, θαηά ηα 

επφκελα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο (έσο ην 2013). Δπηπιένλ έρεη ππνινγηζηεί κηα 

αχμεζε ησλ ακνηβψλ ηεο ηάμεσο ηνπ 3% αλα έηνο γηα θάζε εξγαδφκελν πξνθεηκέλνπ νη 

κηζζνί ηεο επηρείξεζεο λα ζπκβαδίδνπλ κε ηνλ εηήζην πιεζσξηζκφ ηνπ θξάηνπο.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 7.2 

ΚΟΣΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΟ 2009 

ΣΗΣΛΟ ΘΔΖ ΔΣΖΗΟ ΚΟΣΟ Δ € 

Γηεπζπληήο (1) 1 Υ 1,3 Υ 14 Υ 2.000 = 36.400 

Γξακκαηέαο (1) 1 Υ 1,3 Υ 14 Υ 800 = 14.560 

Τπάιιεινο ζην ηκήκα ΜΚΣ (1) 1 Υ 1,3 Υ 14 Υ 1.800 = 32.760 

Λνγηζηήο (Γειηίν Παξνρήο Τπεξεζηψλ) 1 X 500 X 12 = 6.000 

Οδεγφο (1) 1 Υ 1,3 Υ 14 Υ 850 = 15.470 

Υεηξηζηήο Μεραλεκάησλ (1) 1 Υ 1,3 Υ 14 Υ 850 = 15.470 

Δξγάηεο (2) 2 Υ 1,3 Υ 14 Υ 800 = 29.120 

Κηελίαηξνο (1) 1 Υ 1,3 Υ 14 Υ 1.000 = 18.200 

ΤΝΟΛΟ 212.570 
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ΠΗΝΑΚΑ 7.3 

ΚΟΣΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ (2009 – 2013) 

ΔΣΟ ΚΟΣΟ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Δ €  

2010 218.947 

2011 225.516 

2012 232.281 

2013 239.249 

 

 

7.6 Αμηνιόγεζε ηεο Απόδνζεο 
 

Χο αμηνιφγεζε απφδνζεο, νξίδεηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ή 

κεηξηέηαη ην πφζν θαιά ή φρη θάζε εξγαδφκελνο εθηειεί ην έξγν ηνπ, ζχκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζζεί εθ ησλ πξνηέξσλ. Ζ θάζε νκάδα 

εξγαδνκέλσλ θαη, εηδηθφηεξα, ν θάζε εξγαδφκελνο, έρεη λα εθηειέζεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

έξγν, ηφζν πνζνηηθφ, φζν θαη πνηνηηθφ. Ζ εθηέιεζε θαη ε νινθιήξσζε απηνχ ηνπ έξγνπ 

νξίδεηαη σο απφδνζε (ηνπ εξγαδνκέλνπ) θαη απνηειεί αληηθείκελν αμηνιφγεζεο. 

Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα κία δηαδηθαζία ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ θαη 

αμηνιφγεζήο ηνπο θαη θαηφπηλ ελεκέξσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ - αμηνινγνχκελσλ, γηα ηε 

ιήςε θαηάιιεισλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο ζα ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο 

ηνπο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπιινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ ρξεζηκεχεη γηα: 

 

 Να δηαπηζησζεί πνηνη εξγαδφκελνη εθηεινχλ κε νξζφ ηξφπν ηελ 

εξγαζία ηνπο θαη πνηνη φρη 

 Να βειηησζεί ε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Να βειηησζεί ην ζχζηεκα αληακνηβψλ (απμήζεηο, πξηκ απφδνζεο) 

 Να γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθέο ηνπνζεηήζεηο εξγαδφκελσλ 

 Να δηαπηζησζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

 Να δηαπηζησζνχλ δηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο αδπλακίεο. 
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ηελ ππφ κειέηε επηρείξεζε, αμηνινγεηήο ζα είλαη ε επηθεθαιήο ηεο επηρείξεζεο. 

Σα πξφηππα απφδνζεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη ε αμηνιφγεζε, ζα είλαη κεηξήζηκα, 

γηα λα απνθεχγνληαη νη αζάθεηεο, ελψ ζα θπιάζζνληαη ζε εηδηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, 

πξνθεηκέλνπ ε ππεχζπλε ηεο επηρείξεζεο λα έρεη πάληνηε νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο 

απφδνζεο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ VΗΗΗ 
ΣΟΠΟΘΔΗΑ, ΥΧΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

 

8.1 Δπηινγή ηεο Σνπνζεζίαο 
 

Ζ αλαδήηεζε θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο (γεσγξαθηθήο πεξηνρήο) γηα ηνλ ρψξν 

εγθαηάζηαζεο ηεο λέαο κνλάδαο είλαη έλαο παξάγνληαο πςειήο ζπνπδαηφηεηαο γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ ηξέρνληνο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Ζ επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί χζηεξα απφ δηεξεχλεζε, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ελφο αξηζκνχ 

πηζαλψλ ηνπνζεζηψλ, θαηαιήγνληαο ζηελ άξηζηε ιχζε. Χζηφζν, ζηα πιαίζηα κειεηψλ 

ζθνπηκφηεηαο φπσο ε παξνχζα, ε αλαδήηεζε ηεο θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο δελ ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εθηελείο θαη κε αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο, αιιά ζα πξέπεη λα 

εζηηάδεη ζε νξηζκέλα βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο. Ο εληνπηζκφο ησλ βαζηθψλ απηψλ 

θξηηεξίσλ ζπληειεί ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πηζαλψλ ηνπνζεζηψλ θαη 

βνεζά ζηελ επηινγή ηεο θαιχηεξεο απφ απηέο. Ζ ηνπνζεζία εγθαηάζηαζεο ηεο λέαο 

κνλάδαο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο βαζηθέο απαηηήζεηο: 

 

 Πξνζηηέο ηηκέο ελνηθίαζεο ησλ αγξνηεκαρίσλ  

 Ηθαλνπνηεηηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο γηα θαιιηέξγεηα 

 Δχθνξε γε γηα θαιιηέξγεηα  

 Γηαζεζηκφηεηα ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ ζηξεκκάησλ γηα θαιιηέξγεηα θαη βφζθεζε 

ησλ δψσλ 

 Γηαζεζηκφηεηα ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ ζηξεκκάησλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο 

 Γηαζεζηκφηεηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ  

 Δπρεξή πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ θαη άιισλ εθνδίσλ 

 Μηθξή ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε απφ ηα πηζηνπνηεκέλα ζθαγεία γηα βηνινγηθφ 

θξέαο 

 Γηαζεζηκφηεηα κεηαθνξηθψλ δηεπθνιχλζεσλ  

 Γηαζεζηκφηεηα βνεζεηηθψλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο 

(λεξφ, ειεθηξηζκφο θαη θαχζηκα) 

 Γηαζεζηκφηεηα θαιψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηεπθνιχλζεσλ 

 Πξνζπάζεηα γηα κε πξφθιεζε πξνβιεκάησλ ζην νηθνινγηθφ θαη πνιηηηζηηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη απνδνρή απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 
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πκπεξαζκαηηθά, γηα λα επηιεγεί ε θαηάιιειε πεξηνρή ζα πξέπεη λα 

εμππεξεηνχληαη φινη νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη νη αλάγθεο παξαγσγήο θαη 

δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ. Βάζεη φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ θαη 

ζπγθξίλνληαο ηξεηο πεξηνρέο —απηή ηεο Πξέβεδαο, ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη ηεο Βφληηζαο—, 

ε ηδηνθηήηξηα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ζα επηιέμεη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο 

παξαγσγηθήο κνλάδαο ηελ πεξηνρή ηεο Βφληηζαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαιχπηεη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ επηινγή ρψξνπ 

εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο. Αξρηθά, ίζσο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο είλαη ην γεγνλφο φηη νη ηηκέο ελνηθίαζεο ησλ 

αγξνηεκαρίσλ είλαη πνιχ πξνζηηέο θαη επηπιένλ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα ελνηθίαζεο 

αγξνηεκαρίσλ ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή έθηαζε. Δπηπιένλ, ε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε ηεο 

κνλάδαο απφ ηα πηζηνπνηεκέλα ζθαγεία δελ μεπεξλά ηα 100 ρικ. Οη θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο είλαη ηδαληθέο γηα θαιιηέξγεηα θαιακπνθηνχ, ζηηαξηνχ θαη ηξηθπιιηνχ πνπ ζα 

είλαη θαη ε βαζηθή ηξνθή ησλ δψσλ θαη επηπιένλ ππάξρεη επρέξεηα κεηαθνξάο πξψησλ 

πιψλ εθφζνλ ην νδηθφ δίθηπν είλαη επαξθέζηαην. Ζ δηαζεζηκφηεηα βνεζεηηθψλ πιηθψλ 

θαη ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο, θαζψο θαη ην δίθηπν ηειεπηθνηλσληψλ δελ παξνπζηάδεη 

θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα. Βαζηθφ ζηνηρείν είλαη θαη ε πξφζθαηε ηνπνζέηεζε 

γξακκψλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο γηα παξνρή δηαδηθηχνπ ζηελ 

επηιεγείζα πεξηνρή. Αθφκα, δελ ζα δεκηνπξγεζεί θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα ζην 

νηθνινγηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, αθνχ θαη ε ηνπηθή θνηλσλία είλαη 

ζπλεζηζκέλε ζε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο, έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο 

παξάγνληεο επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίαο είλαη ε δηαζεζηκφηεηα εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαη κάιηζηα αηφκσλ πνπ έρνπλ κεγαιψζεη κε ηέηνηνπ είδνπο ελαζρφιεζε, 

κηαο θαη ην 60% ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο αζρνιείηαη κε ηε γεσξγία θαη θηελνηξνθία.  

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη πνχ ζα εγθαηαζηαζεί ε λέα επηρείξεζε 

(θφθθηλε θνπθθίδα). 
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ΠΗΝΑΚΑ 8.1 

ΥΑΡΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 

 

 

8.1.1 Υαξαθηεξηζηηθά ηνηρεία Δλαιιαθηηθώλ Σνπνζεζηώλ 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο αλσηέξσ βαζηθέο απαηηήζεηο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

θαιχπηεη ε ηνπνζεζία, ψζηε λα θξηζεί σο ε πιένλ θαηάιιειε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο 

ππφ κειέηε κνλάδαο, πξνέθπςε φηη πθίζηαληαη δχν ελαιιαθηηθέο πεξηνρέο, νη νπνίεο 

ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο επηινγήο, ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ. Σα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ πεξηνρψλ απηψλ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 
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Τοποθεζία Α  Πεξηνρή Πξεβέδεο 
 

Ζ αγξνηηθή πεξηνρή ηεο Πξέβεδαο, ζπγθεληξψλεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ, αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξηνρή πθίζηαηαη κεγάιε δηαζεζηκφηεηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ην 

νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζηειέρσζε ηεο κνλάδαο. Δπηπιένλ, ππάξρεη 

επάξθεηα θαιιηεξγήζηκσλ ζηξεκκάησλ θαη ε πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ θαη άιισλ 

εθνδίσλ θξίλεηαη ηδηαίηεξα επρεξήο. Δπίζεο, ζηελ πεξηνρή απηή, ππάξρεη θαη άξηζηε 

δηαζεζηκφηεηα βνεζεηηθψλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο. Χζηφζν, ζα πξέπεη 

λα ζεκεησζεί φηη νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή δελ είλαη 

ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθέο, ιφγσ ηνπ ζρεηηθά πςεινχ πνζνζηνχ πγξαζίαο πνπ 

παξαηεξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ έηνπο, θαζφηη ε Πξέβεδα είλαη 

παξαζαιάζζην κέξνο. Δπηπξφζζεηα, αλ θαη ππάξρεη δηαζέζηκε γε, ηα ελνίθηα ηεο 

πεξηνρήο είλαη ηδηαίηεξα πςειά. Δπίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή είλαη πνιχ καθξηά απφ 

ην πηζηνπνηεκέλν ζθαγείν γηα ηα δψα βηνινγηθήο παξαγσγήο. Παξάιιεια, αλ θαη 

πθίζηαηαη δηαζεζηκφηεηα κεηαθνξηθψλ δηεπθνιχλζεσλ, απηή δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή, 

θπξίσο ιφγσ ησλ ηδηαίηεξα επηθνξηηζκέλσλ νδηθψλ αξηεξηψλ απφ κεγάιν αξηζκφ Η.Υ., 

εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πεξηνρή ηεο Πξέβεδαο ζεσξείηαη αξηεξία γηα έλαλ κεγάιν 

αξηζκφ πξννξηζκψλ ζε φιε ηε Γπηηθή Διιάδα. 

 
 
Τοποθεζία Β  Πεξηνρή Μεζνινγγίνπ  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ πεξηνρή ηνπ Μεζνινγγίνπ, ν αξηζκφο θαη ν βαζκφο 

ζπνπδαηφηεηαο ησλ επηζπκεηψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ επηινγή ηνπνζεζίαο θξίλεηαη 

αξθεηά ζεκαληηθφο. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξηνρή απηή επηθξαηνχλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθέο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, ελψ, ηθαλνπνηεηηθέο ζηνλ ίδην βαζκφ είλαη θαη νη κεηαθνξηθέο 

δηεπθνιχλζεηο πνπ πθίζηαληαη ζηελ πεξηνρή. Δπηπιένλ, ε πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ θαη 

άιισλ εθνδίσλ είλαη, θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ηδηαίηεξα επρεξήο, εμαηηίαο εγγχηεηαο 

πεγψλ, εηδηθά φζνλ αθνξά ζηηο πξψηεο χιεο. Σαπηφρξνλα, πθίζηαηαη θαη ηθαλνπνηεηηθή 

δηαζεζηκφηεηα ηφζν βνεζεηηθψλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο, φζν θαη θαιψλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ. Παξφια απηά, ε δηαζεζηκφηεηα εηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαη επνπηηθνχ πξνζσπηθνχ δελ είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή, ελψ ελδέρεηαη 

λα εκθαληζζνχλ θαη νξηζκέλα πξνβιήκαηα ζην νηθνινγηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ 

ηεο πεξηνρήο, εμαηηίαο ηεο ζρεηηθά κέηξηαο ππνδνκήο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 
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ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπηπξφζζεηα, θαη ε επάξθεηα νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη 

δηνηθεηηθήο ππνδνκήο είλαη ζρεηηθά κέηξηα, ιφγσ ππνιεηηνπξγίαο ηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ηνπνζεζία. Αλ θαη ε πεξηνρή ηνπ Μεζνινγγίνπ βξίζθεηαη πνιχ πην θνληά ζηα 

πηζηνπνηεκέλα ζθαγεία, ηα ελνίθηα ησλ ζηξεκκάησλ είλαη αθφκα πην πςειά γηαηί ν 

αξηζκφο ηνπο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλνο θαη δελ επαξθεί γηα ηελ ππφ κειέηε επηρείξεζε. 

 
 

8.2 Δπηινγή ηνπ Υώξνπ Δγθαηάζηαζεο 
 

Ο ρψξνο πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ε BELBIO είλαη ζην 3ν ρηιηφκεηξν 

επαξρηαθήο νδνχ Βνλίηζεο – Παιαίξνπ ζηε ζέζε Μπξνχηζνπ. Ζ πεξηνρή απηή είλαη 

ρσξηζκέλε  ζε θηεκαηηθέο εθηάζεηο πνπ αλήθνπλ ζε ηδηψηεο. Άιιεο απφ απηέο ηηο 

εθηάζεηο θαιιηεξγνχληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο θαη άιιεο ελνηθηάδνληαη. Ζ ηδηνθηήηξηα 

ηεο επηρείξεζεο, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ αγξνηεκαρίσλ πνπ ηελ 

ελδηέθεξαλ, ήξζε ζε ζπκθσλία καδί ηνπο γηα ελνηθίαζε 300 ζπλνιηθά θηεκάησλ γηα έμη 

έηε. Δπηπιένλ, βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίαο είλαη 

φηη πιεζίνλ ησλ ζηξεκκάησλ απηψλ βξίζθεηαη κηα έθηαζε 200 η.κ. πνπ αλήθεη ζηνλ δήκν 

Βνλίηζεο θαη Ξεξνκέξνπ. Ζ πεξηνρή απηή κπνξεί θαηφπηλ ελνηθίαζεο, (ε νπνία 

επηρνξεγείηαη  κε ην 60% ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο θαη ειάρηζην χςνο επέλδπζεο 

100.000€ βάζεη ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ 3299/04), λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ειεχζεξε 

βφζθεζε ησλ δψσλ, πνπ απνηειεί απαξαίηεηε πξνϋπόθεση για ηε βηνινγηθή 

θηελνηξνθία.  

 

Δπηπιένλ, βάζεη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο 

«Πξνγξάκκαηα Αλάπηπμεο Αγξνηηθνχ Υψξνπ», φπνπ ην πνζνζηφ ηεο επηρνξήγεζεο 

θηάλεη ζην 60%, αιιά κέρξη πξνυπνινγηζκνχ 800.000€, ζα επηδνηεζνχλ νη 

εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο (απνζήθε, ζηάβινο). Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο είλαη 

νκνηφκνξθν. Γηαθνξνπνηείηαη φπσο αλάινγα κε ηε κεηαβνιή ηνπ πςνκέηξνπ. Γεληθά 

ραξαθηεξίδεηαη σο εχθξαην κεζνγεηαθφ κεηαβαηηθφ πξνο ζαιάζζην κε ήπηνπο ρεηκψλεο, 

άθζνλεο βξνρέο θαη κεγάιε ειηνθάλεηα. 
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8.3 Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο 
 

Όπσο είλαη αλακελφκελν, ε δξαζηεξηφηεηα ηεο BELBIO Δ.Π.Δ. δελ ζα πξνθαιεί 

ην παξακηθξφ πξφβιεκα ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Έλα απφ ηα πξσηαξρηθά 

πηζηεχσ ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο θαη ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο είλαη ε πξνζηαζία 

θαη ν ζεβαζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

Ζ βηνινγηθή γεσξγία θαη θηελνηξνθία δηαθέξεη απφ ηα άιια ζπζηήκαηα γεσξγίαο 

θαη θηελνηξνθίαο ζε πνιιά ζεκεία. Δπλνεί ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ηελ αλαθχθισζε 

επηζηξέθνληαο ζην έδαθνο ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ βξίζθνληαη ζηα θαηάινηπα. Όζνλ 

αθνξά ην δσηθφ θεθάιαην, ε παξαγσγή θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ ξπζκίδεηαη κε ηδηαίηεξε 

θξνληίδα γηα ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ θαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θπζηθψλ 

δσνηξνθψλ. Ζ βηνινγηθή γεσξγία ζέβεηαη ηα ζπζηήκαηα ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηβάιινληνο γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ θαη ησλ αζζελεηψλ ζηηο θαιιηέξγεηεο θαη ζηελ 

θηελνηξνθία θαη απνθεχγεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ζπλζεηηθψλ παξαζηηνθηφλσλ, 

δηδαληνθηφλσλ, ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ, απμεηηθψλ νξκνλψλ, αληηβηνηηθψλ ή γελεηηθψλ 

ηξνπνπνηήζεσλ. Αληίζεηα, νη γεσξγνί βηνινγηθήο γεσξγίαο ρξεζηκνπνηνχλ έλα θάζκα 

ηερληθψλ πνπ βνεζνχλ ηε δηαηήξεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη κεηψλνπλ ηε ξχπαλζε. Ζ 

δέζκε κεηαξξπζκηζηηθψλ κέηξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο 2000 ηεο Δ.Δ. πξνβιέπεη 

λα δνζεί πνιχ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε, θαζηζηψληαο ηελ ηνλ 

δεχηεξν ππιψλα ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο (ΚΓΠ), θαη έρνληαο σο θχξηα απνζηνιή 

ηνλ ζεβαζκφ γηα ην πεξηβάιινλ. Ζ δέζκε κεηαξξπζκηζηηθψλ κέηξσλ απαηηεί λα 

ζεζπίζνπλ ηα θξάηε-κέιε θαηάιιεια κέηξα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο γηα φια ηα είδε 

γεσξγίαο. Αλακέλεηαη φηη νη γεσξγνί ζα ηεξνχλ νξηζκέλα βαζηθά πεξηβαιινληηθά 

πξφηππα ρσξίο ρξεκαηνδνηηθή αληηζηάζκηζε θαζψο θαη ηελ αξρή «ν ξππαίλσλ 

πιεξψλεη». Χζηφζν, ηα γεσξγνπεξηβαιινληηθά κέηξα ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ 

αγξνηηθήο αλάπηπμεο πξνβιέπνπλ πιεξσκέο ζηνπο γεσξγνχο πνπ αλαιακβάλνπλ 

δεζκεχζεηο πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηηο νξζέο γεσξγηθέο 

πξαθηηθέο. Οη γεσξγνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο βηνινγηθήο γεσξγίαο έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα δεηήζνπλ γεσξγνπεξηβαιινληηθέο πξηκνδνηήζεηο, εθφζνλ αλαγλσξίδεηαη φηη 

απηφ ην ηδηαίηεξν ζχζηεκα γεσξγίαο σθειεί ην πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, νη γεσξγνί πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο βηνινγηθήο γεσξγίαο κπνξνχλ λα ελζαξξχλνληαη κέζσ 

επελδπηηθψλ εληζρχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο, ηεο κεηαπνίεζεο θαη 
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ηεο εκπνξίαο. Με φιεο απηέο ηηο δηαηάμεηο, ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο αγξνηηθήο αλάπηπμεο 

πξφθεηηαη λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ επέθηαζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. 

 

Σέινο, κε ηε ρξήζε ηεο πιένλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο, ζα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε λα γίλεηαη έιεγρνο ηεο 

θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, λεξνχ θαη θαπζίκσλ, κε ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ηνπο. 

 

8.4 Τπνινγηζκόο ηνπ Κόζηνπο 
 
 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ 

ρψξνπ εγθαηάζηαζεο, ζηηο δηάθνξεο λνκηθέο δαπάλεο γηα ηε ζχληαμε ησλ ζπκβνιαίσλ 

ελνηθίαζεο ησλ εθηάζεσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εηψλ ελνηθίαζήο ηνπο, θαζψο θαη ζηηο 

ινηπέο κειέηεο θαη ζπληζηά βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Καηά ζπλέπεηα, αλαθέξεηαη φηη ζπλνιηθά ε ελνηθίαζε ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο 

πξνβιέπεηαη λα θνζηίζεη πεξί ηηο 100.000€ ηνλ ρξφλν, ελψ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί θαη 

βάζεη ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ 2601/98, ζα ππάξρνπλ απαιιαγέο ησλ εμφδσλ θφξνπ 

κεηαβίβαζεο, ησλ δηθαησκάησλ ζπκβνιαηνγξάθνπ θαη ππνζεθνθχιαθα, θαζψο θαη 

επηδνηήζεηο γηα ηελ αγνξά εγθαηαζηάζεσλ θαη ελνηθίαζεο ηεο γεο.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΥ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΚΣΔΛΔΔΧ 

ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

9.1 ηόρνη ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ Δθηειέζεσο ηνπ Έξγνπ 
 

Πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ππφ κειέηε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

«ίδξπζε κνλάδαο παξαγσγήο βηνινγηθνχ θξέαηνο BELBIO Δ.Π.Δ.» πξέπεη λα ραξαρζεί 

έλα πξφγξακκα δξάζεο γηα φια ηα ζηάδηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη λα γίλεη ν 

πξνυπνινγηζκφο ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Χο εθηέιεζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ ελλνείηαη ε πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ, εληφο 

θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο, απφ ην ζηάδην ηεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο έσο ην ζηάδην ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

Ζ θάζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ 

απφθαζε γηα ηελ επέλδπζε κέρξη ηελ έλαξμε ηεο εκπνξηθήο παξαγσγήο. Καηά ηε θάζε 

απηή ιακβάλνπλ ρψξα κηα ζεηξά επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο απηή ηεο 

ππνγξαθήο ησλ ζπκβνιαίσλ, ην ζηάδην ησλ ζρεδίσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην ζηάδην ηεο 

θαηαζθεπήο θαη ην ζηάδην ηεο ζέζεσο ζε ιεηηνπξγία. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη νξζφο θαη ζαθήο 

πξνγξακκαηηζκφο, ε θάζε απηή κπνξεί λα επεθηαζεί ζε καθξά ρξνληθή πεξίνδν, κε 

απνηέιεζκα λα δηαθπβεχεηαη νιφθιεξε ε νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζνχλ νη επηπηψζεηο απηέο, πξνεηνηκάζηεθε έλα άξηζην 

ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο, πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα. Σν 

ρξνλνδηάγξακκα απηφ πξφθεηηαη λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ επίβιεςε θαη ηνλ έιεγρν 

ηεο εθηέιεζεο ηνπ παξφληνο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 

Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο εθηέιεζεο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ ίδξπζεο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο βηνινγηθνχ θξέαηνο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο 

βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 
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 Καζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ησλ εξγαζηψλ, εληφο αιιά θαη εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

 

 Καζνξηζκφο ηεο ινγηθήο αιιεινπρίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ 

 

 Πξνεηνηκαζία ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν 

πξνζδηνξίδνληαη νη δηάθνξεο εξγαζίεο θαη ν ρξφλνο εθηέιεζήο ηνπο 

 

 Καζνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ γηα θάζε εξγαζία θαη αλαθνξά ηνπ 

αληίζηνηρνπ θφζηνπο 

 

 Πξνεηνηκαζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εθηέιεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη 

θαηάζηαζε ρξεκαηηθψλ ξνψλ, νη νπνίεο ζα εμαζθαιίζνπλ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

απαξαίηεησλ θεθαιαίσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεσο εθηειέζεσο ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

 

 Σεθκεξίσζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ επηηξέπνπλ ηνλ 

ρξνληθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ 

πξνβιέςεσλ πνπ έγηλαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο ηεο κειέηεο απηήο. 

 
 

9.2 Γξαζηεξηόηεηεο θαη Γεδνκέλα 
 

Καηά ηε θάζε εθηέιεζεο ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ πξνβιέπεηαη λα ιάβεη ρψξα κηα 

ζεηξά ηαπηφρξνλσλ θαη αιιειέλδεησλ επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο, φπσο 

είλαη ινγηθφ, ζα έρνπλ δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα 

εθηηκεζνχλ νη επηπηψζεηο απηέο, ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζζεί έλα άξηζην θαη ξεαιηζηηθφ 

σπονοδιάγπαμμα εκηελέζεωρ έπγων, ην νπνίν ζα απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν εθηειέζεσο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Σαπηφρξνλα, ην 

ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα (ή αιιηψο, πξφγξακκα δξάζεσο) ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη 

ηα δηάθνξα ζηάδηα εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ κε βάζε ηνπο πφξνπο θαη ηε δηάξθεηα ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο απαηηνχληαη ζε θάζε ζηάδην, κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ε κία ζηελ άιιε. Σν πιήξεο ζρέδην δξάζεσο ζα 

πξέπεη λα θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ επελδπηηθή θάζε, πεξηιακβάλνληαο, έηζη, ηελ πεξίνδν 

κεηαμχ ηεο απνθάζεσο γηα ηελ επέλδπζε θαη ην ζηάδην ηεο ελάξμεσο ηεο παξαγσγήο, 
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ελψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε απφθαζε ηεο επέλδπζεο ζα ιεθζεί κεηά ην πέξαο ηεο 

εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, ήηνη, ζηα ηέιε ηνπ 2007. 

 

Βάζεη, ινηπφλ, ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ είλαη νη αθφινπζεο:  

 

1. ύζηαζε Οκάδαο Δθηειέζεσο ηνπ Έξγνπ  15 κέξεο 
 

Ηδξχηξηα ηεο εηαηξείαο ζα είλαη ε Μπέιινπ Αιεμάλδξα, ε νπνία ζα αλαιάβεη θαη 

ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ. Θα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ ρξνληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη γηα ηε ιήςε ησλ 

απαξαίηεησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ ζε πεξίπησζε πνπ ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ παξεθθιίλεη 

απφ ην πξφγξακκα. Σα βήκαηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζχζηαζε ηεο επηρείξεζεο 

είλαη κηα επίζεκε αίηεζε πξνο ηηο αξρέο, ε έθδνζε άδεηαο θαη ε επίζεκε θαηνρχξσζε 

ηεο επσλπκίαο. 

 
2. ύζηαζε Δηαηξείαο θαη Ννκηθέο Απαηηήζεηο  1 κήλαο 

 
ε απηή ηε θάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ζα ιάβεη ρψξα ε ζχζηαζε ηεο BELBIO 

Δ.Π.Δ., θαη ζα πξέπεη λα εληνπηζζεί θάζε ηνπηθφο, εζληθφο θαη δηεζλήο θαλνληζκφο, νη 

δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην παξφλ ζρέδην, θαζψο θαη θάζε λνκηθή δηαδηθαζία πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζεζεί θαη επηβάιιεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο ρψξαο καο, φπσο επίζεκε 

αίηεζε πξνο ηηο αξρέο θαη επίζεκε άδεηα θαη θαηνρχξσζε ηεο λέαο εηαηξείαο. 

 
3. Λεπηνκεξήο ρεδηαζκόο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ  2 κήλεο 

 
ην ζηάδην απηφ, ζα πξέπεη λα γίλεη πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ε ππφ κειέηε εηαηξεία θαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απφθηεζε θαη ηε κεηαθνξά ηνπ 

εμνπιηζκνχ απηνχ, θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ εγγπήζεσλ. 

 
4. Λεπηνκεξήο ρεδηαζκόο Έξγσλ Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ  1 κήλαο 
 

Παξάιιεια κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηηο δηαδηθαζίεο απνθηήζεσο ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ, ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη νη ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηα έξγα πνιηηηθνχ 

κεραληθνχ. Έηζη, ζα πξέπεη λα γίλεη ηδηαίηεξα ιεπηνκεξήο ζρεδηαζκφο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ θαη λα αθνινπζήζεη ε εμέηαζε θαη ε εθηίκεζε ησλ ζρεδίσλ. 
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5. Δλέξγεηεο Υξεκαηνδνηήζεσο  2 κήλεο 
 

Αθνχ ιεθζεί ε απφθαζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο θαη αθνχ έρεη γίλεη 

γλσζηφ ην θφζηνο επέλδπζεο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα εθηειέζεψο ηεο, ζα πξέπεη λα 

γίλνπλ φιεο νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Σαπηφρξνλα, θαηά ηε θάζε απηή ζα γίλνπλ θαη νη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη, ψζηε λα 

ιάβεη ε ππφ ίδξπζε κνλάδα ηελ επηρνξήγεζε πνπ δηθαηνχηαη βάζεη ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

λφκνπ 2601/1998. 

 
6. Απόθηεζε Γεο  1 κήλαο 
 

Καηά ηε ζπγθεθξηκέλε θάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ρψξα 

φιεο νη λνκηθέο θαη άιινπ είδνπο ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπζεηεζεί θαη λα 

θαηαθπξσζεί, ζπκβνιαηνγξαθηθά, ε ελνηθίαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαιιηεξγήζηκσλ 

εθηάζεσλ ζηηο νπνίεο ζα βαζηζηεί ε εγθαηάζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ππφ κειέηε 

παξαγσγηθήο κνλάδαο. 

 
7. Καηαζθεπή Έξγνπ θαη Δγθαηάζηαζε  1,5 κήλαο 
 

Ο πξνγξακκαηηζκφο πινπνίεζεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ θαη ε 

εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζπληζηνχλ πςειήο ζπνπδαηφηεηαο ηκήκα 

ηεο εθηειέζεσο ηνπ παξφληνο έξγνπ. Απηφ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη θάζε θαζπζηέξεζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ ζα έρεη άκεζε επίπησζε ζηηο 

πξνβιέςεηο θφζηνπο θαη πξνζφδσλ πνπ έγηλαλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

Έηζη, ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζζεί θαηάιιεια ν ρψξνο 

εγθαηάζηαζεο θαη λα γίλνπλ φια ηα απαξαίηεηα θαη πξνβιεπφκελα έξγα πνιηηηθνχ 

κεραληθνχ. Ο θαζνξηζκφο απηφο, ζα πξέπεη λα γίλεη ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ππνδνκήο. 

 
8. Πξόζιεςε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ  1 κήλαο 
 

ην ζηάδην απηφ, ζα ιάβνπλ ρψξα φιεο νη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

πξφζιεςε ηνπ πξνβιεπφκελνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (ηφζν εξγαηηθνχ, φζν θαη 

επηηειηθνχ), ην νπνίν ζα απαζρνιείηαη ζηε λέα επηρείξεζε.  

 
9. Παξαιαβή Δμνπιηζκνύ θαη Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ  1 κήλαο 
 

Δληφο ηεο παξαπάλσ ρξνληθήο πεξηφδνπ (παξάιιεια κε ηελ πξφζιεςε 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ), ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζεηξά ελεξγεηψλ, νη νπνίεο 
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αθνξνχλ ηνλ έιεγρν, ηελ επηζεψξεζε θαη ηελ παξαιαβή ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

θαη ησλ θάζε είδνπο έξγσλ ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε θάζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ θξίλεηαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εθηθηή ε αλεκπφδηζηε 

ιεηηνπξγία ηεο βηνκεραληθήο κνλάδαο. 

 
10. Μάξθεηηλγθ πξηλ ηελ Παξαγσγή θαη Πξνκήζεηα Δηζξνώλ   1 κήλαο 

 
Όπσο είλαη ινγηθφ, ε πξνεηνηκαζία ησλ πσιήζεσλ ζα πξέπεη λα αξρίζεη αξθεηά 

λσξίηεξα απφ ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί 

φηη νη εθξνέο κπνξνχλ, πξάγκαηη, λα πσιεζνχλ, φπσο πξνβιέπεη ην ζρέδην ηνπ 

κάξθεηηλγθ. Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαδίνπ ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαιαβή ησλ πξνβιεπφκελσλ θαη απαξαίηεησλ εηζξνψλ θάζε 

είδνπο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 
11. Σειηθέο Δλέξγεηεο  1 κήλαο 
 

ηελ ηειηθή θάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ απαηηείηαη θαη έλα κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ νξηζκέλεο ελέξγεηεο πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ πιήξε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Οη ελέξγεηεο απηέο αθνξνχλ ηελ εμνηθείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηνπο ρψξνπο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ νπζηαζηηθή αλάιεςε ησλ επηκέξνπο θαζεθφλησλ, ηε 

δηελέξγεηα νξηζκέλσλ ηερληθψλ δνθηκψλ απνδφζεσο ηεο κνλάδαο, θαη νχησ θαζεμήο. 

 

Όιεο νη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο, απεηθνλίδνληαη ζην δηάγξακκα 9.1. 

 

9.3 Δθηίκεζε ηνπ Κόζηνπο Δθηειέζεσο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
 

ηφρνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εμφδσλ εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ ζπληζηά ν 

θαζνξηζκφο ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, 

αθνχ έρεη ιεθζεί ε απφθαζε γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. Καηά ζπλέπεηα, ζηα πιαίζηα απηά, 

ζα πξέπεη λα θαζνξηζζεί ην θφζηνο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πφξσλ, κέρξη ηε ζηηγκή 

έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ρξνληθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ ζηαδίσλ ηεο εθηειέζεσο ηνπ ζρεδίνπ, φπσο πεξηγξάθεθε 

πξνεγνπκέλσο. ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη, ε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο 
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εθηειέζεσο θεθαιαηνπνηείηαη σο πξνπαξαγσγηθφ θφζηνο, απνηειψληαο κέξνο ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο.  

 

Βάζεη απηψλ, ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο 

επέλδπζεο, φζνλ αθνξά ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 9.1  

ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΟΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΖ, ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Α/Α 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟ € 

1 Ννκηθέο Απαηηήζεηο 1.000 

2 Κόζηνο ύζηαζεο Δηαηξείαο 2.000 

3 Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ/Δπίβιεςε 20.000 

 ΤΝΟΛΟ  23.000 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 9.1 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΟΤΝ ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΝΑ ΤΛΟΠΟΗΖΘΔΗ Ζ ΤΠΟ ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
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ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ 

ΔΠΔΝΓΤΖ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Υ 
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 

10.1 Έθηαζε θαη ηόρνη Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αμηνιόγεζεο 
 

Ζ θχξηα ιεηηνπξγία ηεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο είλαη φηη ζπληζηά έλα βαζηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε κειινληηθνχο επελδπηέο, πξνσζεηέο θαη 

ρξεκαηνδφηεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ γηα ην εάλ ζα ππνζηεξίμνπλ κία επέλδπζε 

θαη γηα ην εάλ θαη πφηε ζα ρξεκαηνδνηήζνπλ έλα ηέηνην επελδπηηθφ ζρέδην. Σν κέγεζνο 

θαη νη ζηφρνη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αμηνινγήζεσο θαζνξίδνληαη, θαηά έλα κεγάιν 

κέξνο, απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ ηη είλαη επέλδπζε. 

 

Χο επέλδπζε νξίδεηαη ε καθξνπξφζεζκε δέζκεπζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ 

γίλεηαη κε ζηφρν ηελ παξαγσγή θαη ηελ παξνρή σθειεηψλ ζην κέιινλ. Σν θπξηφηεξν 

πξφβιεκα απηήο ηεο δεζκεχζεσο είλαη ε κεηαηξνπή ξεπζηφηεηαο (θεθάιαηα επελδπηψλ, 

ή / θαη δαλεηζκφο) ζε παξαγσγηθφ ελεξγεηηθφ, ην νπνίν ζα αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηηο 

πάγηεο επελδχζεηο θαη ην θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία 

ξεπζηφηεηαο, θάλνληαο ρξήζε, γηα άιιε κία θνξά, ηνπ ελεξγεηηθνχ απηνχ. 

 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θαη ε ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απαηηνχκελσλ, απφ ην ζρέδην 

εηζξνψλ θαη εθξνψλ πνπ ζα παξαρζνχλ θαζψο θαη ησλ κειινληηθψλ θαζαξψλ σθειεηψλ, 

εθθξαδφκελσλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε κεηαηξνπή ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ (θεθαιαίσλ) ζε παξαγσγηθφ ελεξγεηηθφ (πάγην ελεξγεηηθφ 

θαη θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο) αληηζηνηρεί ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο. Απηή ε 

ρξεκαηνδφηεζε πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ θαηάιιειεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δνκήο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ηα θεθάιαηα απηά ζα κπνξνχζαλ 

λα δηαηεζνχλ θάησ απφ άιιεο ζπλζήθεο, θαη ηελ αξηζηνπνίεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

απηήο, απφ ηελ άπνςε ηφζν ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη ησλ επελδπηψλ. 

 
Οη ζπλζήθεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο πξνυπνζέηνπλ φηη ε επέλδπζε 

δχλαηαη λα εθαξκνζζεί κέζα ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ, ηερλνινγηθφ θαη νηθνινγηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην επελδπηηθφ ζρέδην, ην νπνίν, απφ ηε κεξηά ηνπ, ζα 

πξέπεη λα είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά εθηθηφ θαη λα ζπλερίδεη λα είλαη εθηθηφ, ηνπιάρηζηνλ 
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γηα ην ρξφλν πνπ θαζνξίδεη ε έθηαζε ηνπ ζρεδίνπ απηνχ. Καηά ζπλέπεηα, γίλεηαη εκθαλέο 

φηη ζα πξέπεη ε έθηαζε θαη νη ζηφρνη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο λα 

θαζνξίδνληαη, λα αλαιχνληαη θαη λα εξκελεχνληαη. Σν γεγνλφο απηφ είλαη απαξαίηεην, 

νχησο ψζηε λα εληνπίδνληαη φιεο νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο επέλδπζεο, νη 

νπνίεο είλαη πςειήο ζεκαζίαο γηα ηε ιήςε ηεο απνθάζεσο ρξεκαηνδνηήζεψο ηεο. 

 

Ζ ίδξπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδαο είλαη επηιέμηκε γηα ππαγσγή επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ ζηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν (3299/04) κε επηρνξήγεζε 60% θαη επηπιένλ 20% 

επεηδή είλαη πνιχ κηθξή επηρείξεζε θαη θαιχπηεη ην ειάρηζην θφζηνο επέλδπζεο πνπ 

πξνβιέπεη ν λφκνο θαη είλαη €100.000. επνκέλσο, ε επηρείξεζε ζα ιάβεη επηρνξήγεζε 

χςνπο €600.000 πνπ ζα δηαζέζεη γηα αγνξά κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.  

 

10.2 Αλάιπζε πλνιηθνύ Κόζηνπο Δπέλδπζεο 
 

Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ην ζπλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο ηεο κνλάδαο πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη επηκέξνπο θεθαιαηαθέο δαπάλεο πνπ γίλνληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο BELBIO. Αλαιπηηθφηεξα, ην ζπλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο πεξηιακβάλεη ηα 

πξνπαξαγσγηθά θεθαιαηαθά έμνδα, ηηο πάγηεο επελδχζεηο, δειαδή ηνπο πφξνπο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηηο νηθνδνκηθέο θαηαζθεπέο θαη ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαζψο θαη 

ην θεθάιαην θίλεζεο, πνπ νπζηαζηηθά είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηξέρνληνο ελεξγεηηθνχ θαη 

ηξέρνληνο παζεηηθνχ. 

 

10.2.1 Πάγην Δλεξγεηηθό 

 
Σν αξρηθφ πάγην ελεξγεηηθφ ηεο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ηεο αξρηθήο 

πάγηαο επελδχζεσο θαη ηηο πξνπαξαγσγηθέο δαπάλεο. ην παξφλ επελδπηηθφ ζρέδην 

νξηζκέλεο δαπάλεο δεκηνπξγνχληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εκπνξηθήο παξαγσγήο. Οη 

δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαθφξσλ ζηαδίσλ πξνεηνηκαζίαο θαη εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ. πγθεθξηκέλα, ζηελ 

θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα ηηο πξνεπελδπηηθέο κειέηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηδξπζεί ε ππφ κειέηε επηρείξεζε, ε δηαρείξηζε ηεο αλέγεξζεο ηεο 

κνλάδαο, ε επίβιεςε, ν ζπληνληζκφο ηνπ έξγνπ θαη ην πξνπαξαγσγηθφ κάξθεηηλγθ. ηνλ 

Πίλαθα 10.1 εηθνλίδνληαη ηα πξνπαξαγσγηθά θεθαιαηαθά έμνδα ηεο κνλάδαο φπσο 

ππνινγίζηεθαλ ζηα Κεθάιαηα 2 θαη 9. 
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ΠΗΝΑΚΑ 10.1 

ΠΡΟΠΑΡΑΓΧΓΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΑ ΔΞΟΓΑ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΠΟ ΠΗΝΑΚΑ ΚΟΣΟ (€) 

Πξνεπελδπηηθέο κειέηεο 2.1 33.000 

Έμνδα εθηέιεζεο έξγνπ 9.1 23.000 

ΤΝΟΛΟ  56.000 

 

 

Σν θφζηνο ηεο πάγηαο επέλδπζεο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ έξγσλ ηνπ 

πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη ην θφζηνο ηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ηνπ βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ 

ηεο κνλάδαο. ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζπγθεληξψλνληαη νη πάγηεο επελδχζεηο ηεο 

BELBIO Δ.Π.Δ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 10.2  

ΑΡΥΗΚΑ ΠΑΓΗΑ ΔΞΟΓΑ ΔΠΔΝΓΤΖ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΠΟ ΠΗΝΑΚΑ 
ΚΟΣΟ 

(€) 

Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο 5.1 336.500 

Δγθαηαζηάζεηο 5.2 70.000 

Αγνξά ακλνεξηθίσλ θαη 
βννεηδψλ  145.000 

ΤΝΟΛΟ   551.500 

 

 

 Σν θφζηνο γηα ηελ αγνξά ακλνεξηθείσλ θαη βννεηδψλ πξνθχπηεη απφ ηελ αγνξά 

500 ζειπθψλ πξνβάησλ αμίαο €250 ην θάζε έλα (ζχλνιν €125.000), 50 αξζεληθψλ 

πξνβάησλ αμίαο €400 ην θάζε έλα (ζχλνιν €20.000) θαη ηέινο αγνξά 20 βννεηδψλ αμίαο 

€1000 ην θάζε έλα (ζχλνιν €20.000). πλνιηθφ θφζηνο γηα αγνξά δψσλ 145.000. 

 

Σέινο, ζηνλ Πίλαθα 10.3 ππνινγίδεηαη ην πάγην ελεξγεηηθφ ηεο BELBIO Δ.Π.Δ. 

απφ ην άζξνηζκα ησλ πξνπαξαγσγηθψλ εμφδσλ θαη ησλ αξρηθψλ παγίσλ εμφδσλ ηεο 

επέλδπζεο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 10.3  

ΚΟΣΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΠΡΧΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΠΟ ΠΗΝΑΚΑ ΚΟΣΟ (€) 

Πξνπαξαγσγηθά 
Κεθαιαηαθά Έμνδα 10.1 56.000 

Αξρηθά Πάγηα Έμνδα 
Δπέλδπζεο 10.2 551.500 

ΤΝΟΛΟ   607.500 

 

10.2.2 Καζαξό Κεθάιαην Κίλεζεο 

 

Σν θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο ηεο επηρείξεζεο πεξηθιείεη ην ηξέρνλ ή 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ (δειαδή, ην άζξνηζκα ησλ απνζεκάησλ, ησλ εηζπξαθηέσλ 

ινγαξηαζκψλ ησλ πειαηψλ θαη ησλ κεηξεηψλ), κείνλ ην ηξέρνλ παζεηηθφ (δειαδή, ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο). Οπζηαζηηθά, ζπληζηά αλαπφζπαζην κέξνο ησλ 

αξρηθψλ θεθαιαηαθψλ δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, επεηδή είλαη απαξαίηεην γηα ηε ζσζηή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. Ζ έλλνηα ηνπ θαζαξνχ θεθαιαίνπ θίλεζεο εθαξκφδεηαη ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ θαη ηεο θχζεσο ηνπ ηξέρνληνο (θπθινθνξνχληνο) ελεξγεηηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαιχςεη ην ηξέρνλ παζεηηθφ. Έηζη, ην πνζφ πνπ απνκέλεη κεηά 

απφ ηηο πιεξσκέο απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαιχςεη 

νξηζκέλεο κειινληηθέο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο ππφ κειέηε κνλάδαο. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο πνπ πξφθεηηαη λα επελδπζεί ζα πξέπεη λα είλαη ην 

άξηζην, δειαδή, νχηε ηδηαίηεξα κεγάιν, νχηε ηδηαίηεξα κηθξφ, ψζηε λα απνθεχγνληαη 

κειινληηθά πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη απαηηήζεηο ζε αξρηθφ 

θεθάιαην θίλεζεο πξφθεηηαη λα ππνινγηζηνχλ πνιχ πξνζεθηηθά γηαηί νπνηνζδήπνηε 

ιάζνο ππνινγηζκφο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απξφβιεπηε ζηελφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο. 

Δπνκέλσο, ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο πνπ πξφθεηηαη λα επελδπζεί πξέπεη λα είλαη 

άξηζην, δειαδή νχηε ηδηαίηεξα κεγάιν νχηε ηδηαίηεξα κηθξφ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ 

κειινληηθά πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ έλλνηα ηνπ θαζαξνχ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ην πνζφ θαη ε 

θχζε ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα λα θαιχςεη ην ηξέρνλ παζεηηθφ. Σν πνζφ πνπ 

ζα κείλεη κεηά ηηο πιεξσκέο ησλ ππνρξεψζεσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θάιπςε ησλ 

κειινληηθψλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο κνλάδαο. ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί, πξηλ 
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ππνινγηζηεί ην απαηηνχκελν θεθάιαην θίλεζεο ηεο ππφ ίδξπζε κνλάδαο, θαζνξίδεηαη ε 

ειάρηζηε θάιπςε εκεξψλ (Υ) γηα ην ηξέρνλ ελεξγεηηθφ θαη ην παζεηηθφ. Έπεηηα, 

παξαηίζεληαη ηα δεδνκέλα ηνπ θφζηνπο γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ ηξέρνληνο ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ (Α) ζηνλ Πίλαθα 10.4. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 10.4  

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΣΖΗΟΤ ΚΟΣΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΔΣΖΗΟ ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΟ 2009 (€) 

Πξψηεο Ύιεο θαη άιια Δθφδηα  Πίλαθαο 4.3 21.850,90 

Αλζξψπηλνη Πφξνη Πίλαθαο 7.2 212.570,00 

Γεληθά Έμνδα Πίλαθαο 6.2 30.900,00 

Έμνδα Υξεκαηνδφηεζεο 
Υξεκαηνδφηεζε απνθιεηζηηθά απφ ίδηα 
θεθάιαηα 

Απνζβέζεηο Πίλαθαο 10.5 77.300,00 

πλνιηθό Κόζηνο Παξαγσγήο   342.620,90 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 10.5  

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΠΟΒΔΔΧΝ 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΠΟΒΔΔΧΝ (ΜΔΘΟΓΟ ΣΑΘΔΡΖ ΑΠΟΒΔΖ 

         

    2009 2010 2011 2012 2013 

Απνζβέζεηο    77.300 77.300 77.300 77.300 77.300 

Αλαπόζβεζηε Αμία 386.500 309.200 231.900 154.600 77.300 0 

 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη εμήο παξάκεηξνη:  

 

Απνζβέλνληαη ζπλνιηθά €386.500, απφ ηα νπνία €336.000 αληηζηνηρνχλ ζηνλ 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ηα ππφινηπα €50.000 πξνθχπηνπλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο 

(€70.000), κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ €20.000, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζηηο έγγεηεο 

βειηηψζεηο, ζηηο νπνίεο δελ εθαξκφδεηαη απφζβεζε. Ζ Χθέιηκε Εσή είλαη 5 έηε, ελψ ε 

Τπνιεηκκαηηθή Αμία είλαη κεδεληθή. Σέινο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηήζησλ απνζβέζεσλ 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο ηεο ηαζεξήο Απφζβεζεο. 
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10.2.3 πλνιηθό Κόζηνο Δπέλδπζεο 

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ππφ κειέηε επέλδπζεο νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηνπ 

πάγηνπ ελεξγεηηθνχ (αξρηθέο πάγηεο επελδχζεηο θαη άιιεο πξνπαξαγσγηθέο δαπάλεο) θαη 

ηνπ θαζαξνχ θεθαιαίνπ θίλεζεο. Καηά ζπλέπεηα, θαη κε βάζε ηνπο παξαπάλσ 

αληίζηνηρνπο ππνινγηζκνχο, ην ζπγθεθξηκέλν θφζηνο ζα θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 10.6  

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΔΠΔΝΓΤΖ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΠΟ ΠΗΝΑΚΑ ΚΟΣΟ (€) 

Πξνπαξαγσγηθέο Γαπάλεο 10.1 56.000 

Πάγηεο Δπελδχζεηο 10.2 551.500 

Καζαξφ Κεθάιαην Κίλεζεο  18.260 

ΤΝΟΛΟ  625.760 

 

 

10.3 Υξεκαηνδόηεζε ηνπ Δπελδπηηθνύ ρεδίνπ 
 

Σν πξναλαθεξζέλ ζπλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο ζα πξέπεη λα θαιπθζεί απφ 

ζπγθεθξηκέλεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. χκθσλα κε ην πξφγξακκα ρξεκαηηθψλ 

αλαγθψλ θαη ηε ρξνληθή θιηκάθσζε πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, 

πεξηγξάθνληαη αιιά θαη αηηηνινγνχληαη νη εθηθηέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 
  Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ην παξφλ επελδπηηθφ 

πξφγξακκα ζα ζηεξηρζεί ζηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν 3299/2004, φπσο ηζρχεη ζήµεξα µεηά 

ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζή ηνπ φπνπ δχλαηαη λα εληζρπζνχλ επελδχζεηο παγίνπ 

θεθαιαίνπ νη νπνίεο αθνξνχλ ζηε δεµηνπξγία λέσλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ επέθηαζε 

πθηζηάµελσλ εγθαηαζηάζεσλ ή ηελ εθθίλεζε δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία ζπλεπάγεηαη 

ζεµειηψδε αιιαγή ζην πξντφλ ή ηε µέζνδν παξαγσγήο µηαο πθηζηάµελεο εγθαηάζηαζεο 

(δηαµέζνπ ηνπ εμνξζνινγηζµνχ, ηεο δηαθνξνπνίεζεο ή ηνπ εθζπγρξνληζµνχ)] γεγνλφο 

πνπ ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο έλαξμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα επηινγήο ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή αλήθεη ζηελ Β’ Πεξηνρή θηλήηξσλ ηνπ λφκνπ θαη ζηελ Καηεγνξία 1. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ην θξάηνο επηρνξεγεί ην 60% επί ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ηεο 
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επέλδπζεο (ην νπνίν θαηαβάιιεηαη ζε δχν δφζεηο αλάινγα κε ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ 

ε νπνία ειέγρεηαη απφ αξκφδηνπο θνξείο) γηα επηρεηξήζεηο κε χςνο επέλδπζεο 

ηνπιάρηζηνλ €100.000, θαη επηπιένλ επηρνξεγεί κε άιιν έλα 20% ηηο επηρεηξήζεηο κηθξνχ 

κεγέζνπο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ απηέο κε πξνζσπηθφ κέρξη 10 άηνκα.  

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ην ζπλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο ζα πξνέιζεη απφ ηηο 

εμήο πεγέο ρξεκαηνδνηήζεσο: 

 

 40% απφ ίδηα θεθάιαηα 

 60% απφ επηρνξεγήζεηο ηνπ θξάηνπο 

 

 
ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο κνλάδαο: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 10.7 

ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 

ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΟΟ € 

Ίδηα Κεθάιαηα  250.304,00 

Κξαηηθή Δπηρνξήγεζε 375.456,00 

ύλνιν 625.760,00 
 

 

10.4 Αλάιπζε πλνιηθνύ Κόζηνπο Παξαγσγήο 
 

Σν παξφλ επελδπηηθφ ζρέδην, επηδηψθεη λα ηθαλνπνηήζεη νξηζκέλνπο βαζηθνχο 

ζηφρνπο, φπσο είλαη ε βησζηκφηεηα, ε επαξθήο ξεπζηφηεηα, ε ηζρπξή αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη ε πςειή απνδνηηθφηεηα. Χζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα 

ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο ππφ κειέηε επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί 

ζνβαξά ππφςε θαη ην ζπλνιηθφ εηήζην θφζηνο παξαγσγήο, δηφηη ην ζηνηρείν απηφ θαηέρεη 

θπξίαξρε ζέζε ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ απφ απηφ 

εμαξηάηαη ε κειινληηθή βησζηκφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ ζρεδίνπ. Σν θφζηνο 

παξαγσγήο δηαηξείηαη ζην θφζηνο εξγνζηαζίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ 

πξψησλ πιψλ θαη ησλ άιισλ εθνδίσλ, ην θφζηνο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ζηα γεληθά 

έμνδα ηεο κνλάδαο, ζηηο απνζβέζεηο θαη ζην θφζηνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

αλαιχζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. ηνλ Πίλαθα 10.7 γίλεηαη κία εθηίκεζε ηνπ 
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ζπλνιηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο ζε εηήζηα βάζε γηα ηα έηε 2009 - 2013, κε βάζε ηα 

ζηνηρεία ησλ Κεθαιαίσλ πνπ πξνεγήζεθαλ.  

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 10.8 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

      Αλάιπζε Κόζηνπο Παξαγσγήο 

      2009 2010 2011 2012 2013 

      

Πξψηεο Ύιεο θαη άιια Δθφδηα 21.850,90 25.000,00 26,750,00 30.000,00 33.500,00 

Αλζξψπηλνη Πφξνη 212.570,00 218.947,00 225.516,00 232.281,00 239.249,00 

Γεληθά Έμνδα 30.900,00 31.700,00 33.000,00 34.500,00 36.000,00 

Απνζβέζεηο 77.300,00 77.300,00 77.300,00 77.300,00 77.300,00 

πλνιηθό Κόζηνο Παξαγσγήο 342.620,90 352.947,00 335.816,00 374.081,00 386.049,00 
 

ηνλ πίλαθα 10.9 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη απαηηήζεηο ζε θαζαξφ 

θεθάιαην θίλεζεο: 

 

Σν θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο ηεο επηρείξεζεο πεξηθιείεη ην ηξέρνλ ή θπθινθνξνχλ 

ελεξγεηηθφ (δειαδή, ην άζξνηζκα ησλ απνζεκάησλ, ησλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ ησλ 

πειαηψλ θαη ησλ κεηξεηψλ), κείνλ ην ηξέρνλ παζεηηθφ (δειαδή, ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο).  

 

Οπζηαζηηθά, ζπληζηά αλαπφζπαζην κέξνο ησλ αξρηθψλ θεθαιαηαθψλ δαπαλψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαζψο είλαη απαξαίηεην 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο.  

 

Ζ έλλνηα ηνπ θαζαξνχ θεθαιαίνπ θίλεζεο εθαξκφδεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ 

θαη ηεο θχζεσο ηνπ ηξέρνληνο (θπθινθνξνχληνο) ελεξγεηηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα θαιχςεη ην ηξέρνλ παζεηηθφ.  

 

Έηζη, ην πνζφ πνπ απνκέλεη κεηά απφ ηηο πιεξσκέο απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ, 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαιχςεη νξηζκέλεο κειινληηθέο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο 

ηεο ππφ κειέηε κνλάδαο.  



ΚΔΦΑΛΑΗΟ X: ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΔΝΓΤΖ_ _______________ 

 

 - 209 - 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο πνπ πξφθεηηαη λα επελδπζεί 

ζα πξέπεη λα είλαη ην άξηζην, δειαδή, νχηε ηδηαίηεξα κεγάιν, νχηε ηδηαίηεξα κηθξφ, ψζηε 

λα απνθεχγνληαη κειινληηθά πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ θαζαξνχ θεθαιαίνπ θίλεζεο ζα πξέπεη, 

δηαδνρηθά, λα: 

1. θαζνξίδεηαη ε ειάρηζηε θάιπςε εκεξψλ (Υ) γηα ην ηξέρνλ ελεξγεηηθφ θαη ην παζεηηθφ 

2. παξαηίζεληαη ηα δεδνκέλα ηνπ θφζηνπο γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ ηξέρνληνο ελεξγεηηθνχ 

θαη ηνπ παζεηηθνχ (Α) 

3. θαζνξίδεηαη ν ζπληειεζηήο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ (Τ) γηα ηα πξναλαθεξζέληα 

ζηνηρεία ηνπ ηξέρνληνο ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, δηαηξψληαο ηηο 360 εκέξεο ηνπ 

έηνπο, κε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ ηεο ειάρηζηεο θαιχςεσο (Τ = 360 / Υ) 

4. δηαηξνχληαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ (Β = Α / Τ), 

πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη, ελ θαηαθιείδη, νη αλάγθεο ηνπ θαζαξνχ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο, αθαηξψληαο ην ηξέρνλ παζεηηθφ απφ ην άζξνηζκα ηνπ ηξέρνληνο 

ελεξγεηηθνχ. 

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηζπξαθηέσλ 

ινγαξηαζκψλ (πειάηεο) θαη ησλ απνζεκάησλ ηειηθψλ πξντφλησλ απαηηείηαη λα έρεη 

ππνινγηζζεί πξνεγνπκέλσο ην εηήζην θφζηνο παξαγσγήο, δηφηη νη εκέξεο ειάρηζηεο 

θαιχςεσο βαζίδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θφζηνο.  
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ΠΗΝΑΚΑ 10.9 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ 

Υ. Διάρηζηεο απαηηήζεηο ηξέρνληνο ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ 

α. Λνγαξηαζκνί εηζπξαθηένη 
30 εκέξεο, ζην εηήζην θφζηνο παξαγσγήο, κείνλ 

ηηο απνζβέζεηο θαη ηνπο ηφθνπο 

β. Απνζέκαηα: 

Πξψηεο χιεο 
13-14 εκέξεο, ζην αληίζηνηρν επηκέξνπο θφζηνο 

παξαγσγήο- πιεξσκή κεηξεηνίο 

Σειηθά πξντφληα 
Γελ πθίζηαληαη – ε ζθαγή γίλεηαη θαηόπηλ 

παξαγγειίαο 

γ. Μεηξεηά ζην ηακείν 
27 εκέξεο ζην εηήζην θφζηνο παξαγσγήο, κείνλ 
ηηο πξψηεο χιεο, ηηο απνζβέζεηο θαη ηνπο ηφθνπο 

δ. Λνγαξηαζκνί πιεξσηένη 
0 εκέξεο, ζην εηήζην θφζηνο πξψησλ πιψλ θαη 

άιισλ εθνδίσλ - πιεξσκή κεηξεηνίο 
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ΠΗΝΑΚΑ 10.10 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΚΟΣΟ 

(€) 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΖΜΔΡΧΝ 

ΔΛΑΥΗΣΖ 
ΚΑΛΤΦΔΧ 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 
ΚΤΚΛΟΤ 

ΔΡΓΑΗΧΝ 

ΑΝΑΓΚΔ ΠΡΧΣΟΤ 
ΔΣΟΤ ΠΛΖΡΟΤ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

(€) 

 Α Υ Τ Β 

I. ΣΡΔΥΟΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

Α. Λνγαξηαζκνί 
Δηζπξαθηένη 265.321 30 12 22.110 

Β. Απνζέκαηα 18.850 13,7 26,6 708 

Γ. Μεηξεηά ζην 
ηακείν 243.470 27 13,3 18.260 

Γ. Σξέρνλ ελεξγεηηθό 41.078 

II. ΣΡΔΥΟΝ ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

Α. Λνγαξηαζκνί 
Πιεξσηένη 21.851 0 0 0 

III. ΚΑΘΑΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ (I – II) 

 41.078 

IV. ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 342.621 

Μείνλ: Πξψηεο χιεο θαη άιια εθφδηα 21.851 

Απνζβέζεηο 77.300 

 243.470 

V. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΖΣΑ 

 18.260 

 

 

10.5 Απαξαίηεηεο Λνγηζηηθέο Καηαζηάζεηο 
 

Οη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ελφηεηα απηή είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάιπζε ηεο δνκήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο. Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νη πξνβιεπφκελεο θαηαζηάζεηο θαζαξνχ εηζνδήκαηνο 

θαη νη πξνβιεπφκελνη ηζνινγηζκνί ηεο επηρείξεζεο. 
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10.5.1 Καηάζηαζε Καζαξνύ Δηζνδήκαηνο 

Ζ θαηάζηαζε θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ή δηαθνξεηηθά θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγηζζεί ην θαζαξφ εηζφδεκα ή έιιεηκκα ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ πέηπρε κία νηθνλνκηθή κνλάδα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ (ζπλήζσο έλα έηνο), θαζψο θαη ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο απηνχ. Γεληθά, νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην 

απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη δχν ή πεξηζζφηεξνη, αιιά, ζπλήζσο, πεξηιακβάλνπλ ηα 

εμήο ζηνηρεία: 

 

1. Έζνδα: θάζε αχμεζε ηεο θαζαξήο ζέζεσο (ίδηα θεθάιαηα) 

 

2. Έμνδα: θάζε κείσζε ηεο θαζαξήο ζέζεσο. 

Βάζεη απηψλ, νη πξνβιεπφκελεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο γηα ηελ 

ππφ ίδξπζε εηαηξεία, απφ ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο (2009) έσο ην 2013, 

παξνπζηάδνληαη ζηελ αθφινπζε θάζεηε δηάηαμε. 

 
ΠΗΝΑΚΑ 10.11 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ 

Καηάζηαζε 
Απνηειεζκάησλ 
Υξήζεο 2009 2010 2011 2012 2013 

Πσιήζεηο 342.196,00 559.397,00 760.698,00 1.251.569,00 2.172.785,00 
(-)Κφζηνο 
Πσιεζέλησλ 342.620,90 352.947,00 335.816,00 347.081,00 386.049,00 

  

Λεηηνπξγηθό 
απνηέιεζκα -424,90 206.450,00 424.882,00 904.488,00 1.786.736,00 

  

(-)Έμνδα 
εγθαηάζηαζεο & 
1εο ιεηηνπξγίαο 551.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-)Απνζβέζεηο 77.300,00 77.300,00 77.300,00 77.300,00 77.300,00 

  

Μηθηό Κέξδνο -629.224,90 129.150,00 347.582,00 827.188,00 1.709.436,00 
(-)Φφξνο 
Δηζνδήκαηνο (Φ. 
20%) 0,00 0,00 0,00 134.939,20 341.887,20 

 

Καζαξά Κέξδε -629.224,90 210.384,00 347.582,00 692.248,80 1.367.548,80 
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Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα 10.11 βιέπνπκε φηη θαηά ηνλ πξψην ρξφλν 

ιεηηνπξγίαο ηεο ε ππφ κειέηε επηρείξεζε ζα έρεη δεκίεο ελψ απφ ην δεχηεξν ρξφλν 

(2010) θαη κέρξη ην 2013 ηα θαζαξά θέξδε ηεο επηρείξεζεο αθνινπζνχλ αλνδηθή πνξεία. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ηα ηξία πξψηα ρξφληα ε επηρείξεζε δελ ζα 

θνξνινγεζεί εθφζνλ ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο έρεη δεκίεο θαη έηζη ζα έρεη 

θνξνινγηθή απαιιαγή. Ζ ππφ κειέηε επηρείξεζε δελ ζα θνξνινγεζεί νχηε ην δεχηεξν 

θαη ηξίην ρξφλν γηαηί αλ θαη έρεη θέξδε ηα θέξδε ηεο δελ θζάλνπλ ψζηε λα 

ππεξθαιχςνπλ ηηο δεκίεο ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ. Απφ ηνλ ηξίην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ε 

επηρείξεζε ζα θνξνινγείηαη θαλνληθά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πξνπαξαγσγηθέο 

δαπάλεο (€56.000) δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

έηνπο 2009, θαζψο βαξχλνπλ ηελ πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή ρξήζε (έηνο 2008). 

 
 
10.5.2 Καηάζηαζε Καζαξνύ Δηζνδήκαηνο 

 

Ο πξνβιεπφκελνο ηζνινγηζκφο πνπ αλαιχεηαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα, 

πεξηιακβάλεη ηηο εθηηκήζεηο γηα ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο επέλδπζεο, φπσο είλαη ηα κεηξεηά, 

ην ηξέρνλ ελεξγεηηθφ, ην πάγην ελεξγεηηθφ, ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ην ηξέρνλ παζεηηθφ. 

Σα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηαμηλνκνχληαη ζε νκάδεο. Ζ νκαδνπνίεζε αθνξά ηα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ. Σν ελεξγεηηθφ απνηειείηαη απφ ην 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ θαη ην πάγην ελεξγεηηθφ. Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη 

ζηνηρεία πνπ πξφθεηηαη λα ξεπζηνπνηεζνχλ εληφο κίαο ινγηζηηθήο ρξήζεο απφ ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ. Σέηνηα ζηνηρεία είλαη νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο, ηα 

απνζέκαηα θαη ηα δηαζέζηκα ζην ηακείν. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεηά 

πνπ δελ πξφθεηηαη λα ξεπζηνπνηεζνχλ εληφο κηαο ινγηζηηθήο ρξήζεο. Σέηνηα ζηνηρεία 

είλαη ηα θηήκαηα, ην θηίξην φπνπ ζηεγάδεηαη ε κνλάδα θαη ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην παζεηηθφ πεξηιακβάλεη ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηηο 

καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο. αλ ίδηα θεθάιαηα 

ζεσξνχληαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ε θξαηηθή επηρνξήγεζε θαη ηα αδηαλέκεηα θέξδε. 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο είλαη νη πξνβιέςεηο γηα ηπρφλ έμνδα, ελψ 

βξαρππξφζεζκεο ζεσξνχληαη φιεο νη ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο πνπ ιήγνπλ εληφο 

κηαο ινγηζηηθήο ρξήζεο ηεο επηρείξεζεο, φπσο είλαη νη ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη νη θφξνη πνπ θαηαβάιινληαη ζην θξάηνο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 10.12  

ΗΟΛΟΓΗΜΟ BELBIO Δ.Π.Δ 

BELBIO ΔΠΔ ΥΡΖΔΗ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 2009 2010 2011 2012 2013 

Γ. Πάγην 
Δλεξγεηηθφ      

ΗΗ. Δλζψκαηεο 
Αθηλεηνπνηήζεηο      

Δγθαηαζηάζεηο 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 0 

Μεραλνινγηθφο 
Δμνπιηζκφο 269.200,00 201.900,00 134.600,00 67.300,00 0 

Ακλνεξίθηα & 
Βνεηδή 145.000,00 152.250,00 159.862,50 167.855,63 176.248,41 

      

ύλνιν Παγίνπ 
Δλεξγεηηθνύ 454.200,00 384.150,00 314.462,50 245.155,63 176.248,41 

      

Γ. Κπθινθνξνχλ 
Δλεξγεηηθφ      

Απνζέκαηα 0 70.000,00 80.000,00 160.000,00 230.000,00 

Απαηηήζεηο 22.110,08 22970,58333 21.543 24.731,75 25729,08333 

Γηαζέζηκα 18.260,00 21.560,00 210.384,00 557.966,00 1.250.214,80 

ύλνιν 
Κπθινθνξνύληνο 
Δλεξγεηηθνύ 40.370,08 114.530,58 311.927,00 742.697,75 1.505.943,88 

      

ύλνιν 
Δλεξγεηηθνύ 494.570,08 498.680,58 626.389,50 987.853,38 1.682.192,29 

      

ΠΑΘΖΣΗΚΟ      

Α. Ίδηα Κεθάιαηα      

Καηαβεβιεκέλν 
Κεθάιαην 

250.304,00 250.304,00 250.304,00 250.304,00 250.304,00 

Δπηρνξήγεζε 
Ν.3299/04 187.728,00 187.728,00    

Απνζεκαηηθά 0,00 0,00 210.384,00 557.966,00 1.250.214,80 

      

ύλνιν Καζαξήο 
Θέζεο 438.032,00 438.032,00 460.688,00 808.270,00 1.500.518,80 

      
 

Γ. Τπνρξεψζεηο      
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Πξνκεζεπηέο 56.538,08 60.648,58 165.701,50 179.583,38 181.673,49 

      

ύλνιν 
Τπνρξεώζεσλ 56.538,08 60.648,58 165.701,50 179.583,38 181.673,49 

      

ύλνιν 
Παζεηηθνύ 494.570,08 498.680,58 626.389,50 987.853,38 1.682.192,29 

 

 

10.6 Υξεκαηννηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα αλαπηχζζνληαη δηάθνξεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο 

επέλδπζεο, νη νπνίεο δε ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ θίλδπλν (πξνζδηνξηζηηθέο κέζνδνη). Ζ 

αμηνιφγεζε απηή ιακβάλεη ρψξα πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

εθεθηηθφηεηα ηεο επέλδπζεο. Όπσο είλαη ινγηθφ, ε απφδνζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

επέλδπζεο αιιά θαη ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ πξέπεη λα είλαη ηθαλνπνηεηηθά πςειή.  

 

10.6.1 Πεξίνδνο Απόδνζεο ή Δπαλείζπξαμεο ηεο Δπέλδπζεο 

 
Ζ κέζνδνο επαλείζπξαμεο (απνδφζεσο) ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο (payback 

period method) δίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα επαλεηζπξαρζεί ην 

θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο αξρηθήο επέλδπζεο, κέζσ ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο παξέρεη κία έλδεημε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο 

ξεπζηφηεηαο ηεο επέλδπζεο. Όζν βξαρχηεξε είλαη ε πεξίνδνο επαλείζπξαμεο, ηφζν 

ιηγφηεξν επηθίλδπλε είλαη ε επέλδπζε θαη ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ξεπζηφηεηά ηεο. Σν 

θπξηφηεξν κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη δε ιακβάλεη ππφςε ηηο θαζαξέο ηακεηαθέο 

ξνέο κεηά ηελ πεξίνδν επαλείζπξαμεο θαη επνκέλσο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί κνλάδα 

κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ θαζαξή ηακεηαθή ξνή ηεο 

επέλδπζεο γηα θάζε έηνο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεη ηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο, ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ ππφ κειέηε επηρείξεζε έρεη κφλν ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ ηεο. Ζ θαζαξή 

ηακεηαθή ξνή απφ ηεο εξγαζίεο ηεο κνλάδαο είλαη ίζε κε ηα θαζαξά θέξδε ρξήζεο 

πξνζαπμεκέλα κε ηηο απνζβέζεηο θαη νπνηαδήπνηε άιια έμνδα, φπσο ηηο πξνβιέςεηο, ηα 
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νπνία δελ ζπλεπάγνληαη πξαγκαηηθή εθξνή θεθαιαίσλ. ηνλ Πίλαθα 10.11 πνπ 

αθνινπζεί, πξνζδηνξίδνληαη νη θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο ηεο BELBIO αλά έηνο ιεηηνπξγίαο 

θαη ππνινγίδνληαη νη αζξνηζηηθέο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο. Χο γλσζηφλ, ε θαζαξή 

ηακεηαθή ξνή ηεο επέλδπζεο γηα θάζε έηνο νξίδεηαη σο εμήο: 

 
Καζαξή Σακεηαθή Ρνή = Σακεηαθέο Δηζξνέο - Σακεηαθέο Δθξνέο 

ή 

Καζαξή Σακεηαθή Ρνή = Καζαξά Κέξδε + Απνζβέζεηο 

 

ΠΗΝΑΚΑ 10.13 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ (ΠΟΑ Δ €) 

 Σακεηαθέο Ρνέο Δπέλδπζεο 

ΔΣΟ 
Καζαξά 
Κέξδε Απνζβέζεηο 

Γηαθνξέο 
Ηζνινγηζκνύ Κ.Σ.Ρ 

Αζξνηζηηθή 
Κ.Σ.Ρ 

2009 -629.224,90 77.300,00 34.428,00 -517.496,90 -517.496,90 

2010 210.384,00 77.300,00 37.678,00 325.362,00 -192.134,90 

2011 347.582,00 77.300,00 144.158,50 569.040,50 376.905,60 

2012 692.248,80 77.300,00 154.851,63 924.400,43 1.301.306,03 

2013 1.367.548,80 77.300,00 155.944,41 1.600.793,21 2.902.099,24 
 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ Πίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη ε πεξίνδνο επαλείζπξαμεο ζα 

είλαη 2 ρξφληα θαη 6 κήλεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ επέλδπζε ειθπζηηθή. Σελ πεξίνδν 

επαλείζπξαμεο ηελ ππνινγίδνπκε ιακβάλνληαο ππφςε ην αξρηθφ θφζηνο ηνπ 

εγρεηξήκαηνο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ΚΣΡ θάζε έηνπο. Γειαδή ε πεξίνδνο 

επαλείζπξαμεο ζα είλαη ζε 30 κήλεο πνπ ζεκαίλεη φηη αλ ε επηρείξεζε αξρίζεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ηελ 1/1 2009 ε πεξίνδνο επαλείζπξαμεο ζα είλαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011. 

 

10.6.2 Μέζνδνο Καζαξήο Παξνύζαο Αμίαο 

 
Με ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο (net present value method), φιεο νη 

θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ζην παξφλ (ρξφλνο 0) κε ζπληειεζηή 

πξνεμφθιεζεο ηελ ειάρηζηε απνδεθηή απφδνζε (κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ). Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζα ηζρχεη φηη φηαλ ε θαζαξή παξνχζα αμία (ην άζξνηζκα ησλ παξνπζψλ 

αμηψλ φισλ ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ κείνλ ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο) είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ίζε κε, ή κεγαιχηεξε απφ, ην κεδέλ, ε πξφηαζε ηεο επέλδπζεο ζα πξέπεη 
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λα γίλεη απνδεθηή. Ζ έλλνηα ηεο παξνχζαο αμίαο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή 

αληηπξνζσπεχεη θαη εθθξάδεη φιεο ηηο ξνέο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζηελ παξνχζα αμία 

ηνπο, δειαδή ζε απηήλ πνπ ηζρχεη ηε ζηηγκή πνπ ζπληάζζεηαη ε παξνχζα κειέηε 

ζθνπηκφηεηαο.  

 

Βαζηθφ πιενλέθηεκα ρξήζεο ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη φηη ιακβάλεη ππφςε ηε 

δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο. Δπηπιένλ, ε κέζνδνο εθθξάδεηαη ζε απφιπηα ρξεκαηηθά 

κεγέζε θαη φρη ζε πνζνζηά θαη πξνεμνθιεί ηηο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο κε ην κέζν 

ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ, ην νπνίν παξέρεη κία ζαθή αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε κέζνδνο ππνζέηεη φηη 

ηα θεθάιαηα πνπ απνδεζκεχνληαη απφ ηελ επέλδπζε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

επαλεπέλδπζεο κε απνδνηηθφηεηα ίζε κε ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ, ην νπνίν 

επηπιένλ ζεσξείηαη ζηαζεξφ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο επέλδπζεο. ηελ πεξίπησζε ηεο 

επηρείξεζεο πνπ κειεηάκε, φπνπ νη θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο ζα είλαη άληζεο ε εμίζσζε 

ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο έρεη ηε κνξθή : 

 

 
 
 
φπνπ, 

ΚΣΡη = Καζαξή ηακεηαθή ξνή ζηελ πεξίνδν πνπ κειεηάκε 

ΚΔ = Κφζηνο επέλδπζεο 

λ = Αξηζκφο πεξηφδσλ 

ΠΑθ,λ = πληειεζηήο παξνχζαο αμίαο 

 

 
Με βάζε ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, ζηνλ Πίλαθα 10.12 ππνινγίδεηαη ε 

παξνχζα αμία ηεο επηρείξεζεο απφ ην 2009 έσο θαη ην 2013 θαη ε ζπλνιηθή παξνχζα 

αμία. Σν επηηφθην πξνεμφθιεζεο ζεσξείηαη ίζν κε ηνλ πιεζσξηζκφ δειαδή πεξίπνπ 3%.  
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ΠΗΝΑΚΑ 10.14 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ 

ΔΣΟ ΚΣΡ ΠΑ3,λ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ (€) 

2009 -517.496,90 0,9709 -502.437,74 

2010 325.362,00 0,9426 306.686,22 

2011 569.040,50 0,9151 520.728,96 

2012 924.400,43 0,8885 821.329,78 

2013 1.600.793,21 0,8626 1.380.844,22 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΗΑ 2.527.151,45 
 

 

Δπνκέλσο, ε θαζαξή παξνχζα αμία ηεο επέλδπζεο είλαη: 

 

ΚΠΑ = πλνιηθή παξνύζα αμία – Κόζηνο επέλδπζεο  
 

ΚΠΑ = 2.527.151,45 – 625.760,00 = 1.901.391,45 > 0 

 
 

Δθφζνλ ε θαζαξή παξνχζα αμία είλαη ζεηηθή ην επελδπηηθφ πξφγξακκα είλαη 

απνδεθηφ. εκεηψλεηαη, φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

επέλδπζε θξίζεθε απνδνηηθή θαη κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο, εθηφο 

απφ ηελ κέζνδν επαλείζπξαμεο ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο. Γεληθά, ε κέζνδνο ηεο 

παξνχζαο αμίαο απφ ζεσξεηηθή άπνςε ζεσξείηαη αλψηεξε. Αθφκα θαη αλ ε επέλδπζε κε 

βάζε ηελ πξψηε κέζνδν αμηνιφγεζεο απνξξίπηνληαλ αιιά ε κέζνδνο ηεο θαζαξήο 

παξνχζαο αμίαο ηελ θαζηζηνχζε απνδεθηή, ζα έπξεπε λα δερηνχκε ηελ επέλδπζε σο 

ειθπζηηθή. 

 

10.7 Υξεκαηννηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε ζε πλζήθεο Αβεβαηόηεηαο 
 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ κεηαβάιιεηαη 

ζεκαληηθά θαη κε ηαρείο ξπζκνχο. Παξάγνληεο φπσο ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ε αιιαγή 

ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, ε πνιηηηθή αζηάζεηα, ηα ειιείκκαηα ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ζπκβάιινπλ ζηε δπλακηθφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ έιιεηςε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεσο απνθάζεσλ είλαη γλσζηή σο 

αβεβαηφηεηα. Βάζεη απηψλ, είλαη ινγηθφ φηη φια ηα επελδπηηθά ζρέδηα ζα πεξηθιείνπλ έλα 

είδνο θηλδχλνπ (ξίζθν) θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη θάπνηα 
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δηαθνξνπνίεζε ζην θφζηνο, ηα νθέιε θαη ηηο απνδφζεηο ηνπο, ιφγσ ηεο ζρεηηθήο απηήο 

αβεβαηφηεηαο. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε αβεβαηφηεηα, κε βάζε ηελ 

αμηνπηζηία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηεο θαζνιηθήο ζρεδίαζήο ηνπ, ζα 

πξέπεη λα εμεηάδνληαη, ηδηαίηεξα, ηξεηο κεηαβιεηέο: 

 

 Σα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο 

 Σν θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ πξντφλησλ θαη 

 Σν θφζηνο ηεο επέλδπζεο 

 
ηηο κεηαβιεηέο απηέο, εηζέξρεηαη πιήζνο άιισλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία έρνπλ, 

θπξίσο, ζρέζε κε ηηο ηηκέο θαη ηηο πνζφηεηεο. πλεπψο, ε παξνχζα κειέηε ζα πξέπεη λα 

εληνπίδεη ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα αζθήζνπλ 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ θεξδνθνξία θαη ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ θαη νη νπνίεο είλαη απαξαίηεην λα ππφθεηληαη αλάιπζε ηνπ ελδερφκελνπ 

θηλδχλνπ πνπ εκπεξηέρνπλ. ηα πιαίζηα απηά, ε αλάιπζε ηεο επαηζζεζίαο απνηειεί ην 

πιένλ βαζηθφ εξγαιείν γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πξναλαθεξζέλησλ θξίζηκσλ κεηαβιεηψλ 

θαη ηεο εθηάζεσο κε ηελ νπνία ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

εθηθηφηεηα ηνπ ζρεδίνπ, ελψ ε αλάιπζε ηνπ «λεθξνχ» ζημείος ζπληζηά εξγαιείν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ελ γέλεη αβεβαηφηεηαο. 

 

10.7.1 Αλάιπζε «Νεθξνύ» εκείνπ 

 
Σν «λεθξφ» ζεκείν (Break - Even Point ή BEP) νξίδεηαη σο ην ζεκείν φπνπ ηα 

ζπλνιηθά έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο ηζνχληαη κε ηα ζπλνιηθά έμνδα, ζηαζεξά θαη 

κεηαβιεηά. Δλαιιαθηηθά, νξίδεηαη σο ην ζεκείν εθείλν πνπ αληηζηνηρεί ζε επίπεδν 

απαζρφιεζεο ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηέηνην, θάησ απφ ην νπνίν ε επηρείξεζε 

ζα παξνπζηάζεη δεκηέο. 
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ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα γίλεη ππνινγηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ ζηαζεξψλ 

εμφδσλ ηεο BELBIO γηα ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο. ηνλ Πίλαθα 10.14 πνπ 

αθνινπζεί θαίλεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ εμφδσλ ζε ζηαζεξά θαη κεηαβιεηά. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 10.15 

ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ ΣΑΘΔΡΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ ΔΞΟΓΧΝ 

Γηαρσξηζκόο εμόδσλ ζε ηαζεξά & Μεηαβιεηά (2009) 

Πεξηγξαθή Δμόδνπ 
Μεηαβιεηά 

Έμνδα ηαζεξά Έμνδα 

Πξώηεο Ύιεο & Άιια 
Δθόδηα. 21.850,90   

Αλζξώπηλνη Πόξνη   212.570,00 

Δημοηικοί θόποι   300,00 

Εθόδια γπαθείων   500,00 

Αζθάλιζηπα 

  

5.000,00 

Άλλα έξοδα   2.000,00 

Ενοίκια 

  

18.000,00 

Κόζηορ ζθαγήρ 

  

2.100,00 

Σςνηήπηζη εξοπλιζμού 

  

2.000,00 

Νομικόρ Σύμβοςλορ   1.000,00 

Γεληθά Έμνδα   30.900,00 

Απνζβέζεηο   73.300,00 

      

ύλνιν 21.850,90 316.770,00 
 

 

Νεθξό εκείν: 316.770,00 / ((342.196,00 – 21.850,90)/ 342.196,00 ) = 338.378,8€ 
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10.7.2 Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο 

 
Οη εθηηκήζεηο πνπ έγηλαλ κέρξη ηψξα ζηελ παξνχζα κειέηε, ππφθεηληαη ζε θάπνην 

βαζκφ αβεβαηφηεηαο. Ζ πξνζέγγηζε ηεο επαηζζεζίαο κπνξεί λα είλαη πνιχ βνεζεηηθή 

ζηελ αλάιπζε ηεο πξφηαζεο. Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο είλαη κία ηερληθή πνπ δείρλεη πφζν 

αθξηβψο πξφθεηηαη λα αιιάμεη ε θαζαξή παξνχζα αμία ή ν εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο 

απφδνζεο κε ηε αιιαγή κίαο απιήο κεηαβιεηήο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ηεξνπκέλσλ ησλ 

ζηαζεξψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηε βνήζεηα ηεο αλάιπζεο απηήο είλαη δπλαηφλ λα θαλεί 

πψο νη θαζαξέο ηακεηαθέο απνδφζεηο ή ε θεξδνθνξία ηεο επέλδπζεο αιινηψλνληαη κε 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο απνδηδφκελεο ζε κεηαβιεηέο αλαγθαίεο γηα ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ έσο ηψξα, φπσο είλαη ε ηηκή πψιεζεο αλά κνλάδα πξντφληνο, ην 

θφζηνο παξαγσγήο, ν φγθνο ησλ πσιήζεσλ θιπ. Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο κπνξεί λα 

παξέρεη άκεζε θαη ρξήζηκε πιεξνθφξεζε γηα ηελ φπνηα επηθηλδπλφηεηα ηνπ ππφ κειέηε 

ζρεδίνπ. 

 

Αξρηθά, ζα εμεηαζζεί ε πεξίπησζε πνπ αθνξά ηε κείσζε ηεο ηηκήο δηάζεζεο ησλ 

πξντφλησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Αξρηθά ην λεθξφ ζεκείν (BEP) ηεο 

επηρείξεζεο δίδεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

 

 

 

 

 

BEP = (316.770,00 / 342.196,00 - 21.850,90)-1 = - 0,01% 

 

 Σν αξλεηηθφ πνζνζηφ ηνπ ΒΔΡ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη θαηά ην πξψην έηνο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, νη πσιήζεηο ζα ππνιείπνληαη θαηά 0,01% ηνπ λεθξνχ 

ζεκείνπ. Γεγνλφο εχινγν, θαζψο πξφθεηηαη γηα κία επηρείξεζε εληάζεσο θεθαιαίνπ, ηα 

πάγηα έμνδα ηεο νπνίαο, γηα ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο είλαη δπζαλάινγα πνιιά. 

Χζηφζν, ε βησζηκφηεηα θαη ε νηθνλνκνηερληθή επξσζηία ηνπ ελ ιφγσ επηρεηξεκαηηθνχ 

εγρεηξήκαηνο έγθεηηαη ζηελ δηαρξνληθή θαζήισζε ησλ παγίσλ εμφδσλ ζηα αξρηθά 

επίπεδα κε ηελ παξάιιειε, σζηφζν, ζεακαηηθή αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. Οπζηαζηηθά, 

πξφθεηηαη γηα κία επηρείξεζε πνπ ζηνρεχεη ζε πςειέο πσιήζεηο, θαζψο ην κεηαβιεηφ 

θφζηνο είλαη ακειεηέν ζε ζρέζε κε ην ζηαζεξφ. πκπεξαζκαηηθά, νη πσιήζεηο 
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πςειφηεξεο ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ δεκηνπξγνχλ ζεακαηηθή θεξδνθνξία, πνπ πξνθχπηεη 

απφ ην πςειφηαην πεξηζψξην ιεηηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο. 

 

ην ζεκείν απηφ, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε BELBIO σο γεσξγηθή θαη 

θηελνηξνθηθή επηρείξεζε ιεηηνπξγεί εθηηζέκελε ζε έλα ζχλνιν αζηάζκεησλ παξαγφλησλ 

νη θπξηφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη νξηζκέλεο αζζέλεηεο  ε 

αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο αληηκεηψπηζεο 

αγγίδνληαο ηελ θπξηνιεθηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ «αλσηέξα βία». ηελ πξνζπάζεηά καο λα 

πεξηνξίζνπκε ηηο επηπηψζεηο ησλ αλσηέξσ ελδερνκέλσλ ζα έρνπκε αλαπηχμεη έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο δψσλ θαη απνζεκάησλ κε θπξηφηεξεο εθθξάζεηο ηε 

δεκηνπξγία ηθαλψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ πξνζήισζε ζηελ απαξέγθιηηε  ηήξεζε ησλ 

πγεηνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ. Δπηπξνζζέησο πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε επηρείξεζε πνπ 

εμεηάδνπκε, δηαζέηεη κεγάιεο εθηάζεηο θαιιηέξγεηαο θαη ηθαλφ αξηζκφ δψσλ πξνο 

αλαπαξαγσγή, κε απνηέιεζκα λα βξίζθεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ηδηνθηήηε ην αλ 

ζα πξνρσξήζεη ζε ζπλερή αλαπαξαγσγή δψσλ ή ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπο, γηα πάρπλζε θαη κεηαπψιεζε αλεμαξηήησο ηεο ηηκήο πνπ θπκαίλεηαη ζηελ 

αγνξά. 

 

10.8 Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε - Δπηδξάζεηο ζηελ Δζληθή 
Οηθνλνκία 
 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο, έρεη γίλεη επηηαθηηθή ε αλάγθε πινπνίεζεο 

λέσλ επελδχζεσλ, φζνλ αθνξά ζηε γεληθφηεξε εζληθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

πγθεληξψλνληαο, ινηπφλ, ζηνηρεία απφ ηε ζπλνιηθή θαηαγξαθή ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο παξνχζαο επελδπηηθήο πξφηαζεο, ζα πξέπεη λα εηπσζεί φηη, ην 

εμεηαδφκελν πξφγξακκα ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

νηθνλνκίαο, ηφζν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο, φζν θαη γεληθφηεξα.  

 

Δηδηθφηεξα, ζα πξνζζέζεη 8 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζην Ννκφ Αηησιναθαξλαλίαο, 

απφ ηηο νπνίεο ην 30% αθνξά αλεηδίθεπηε εξγαζία, ην 20% εηδηθεπκέλε θαη ην ππφινηπν 

50% επηηειηθφ θαη επνπηηθφ πξνζσπηθφ. Όπσο έρεη ήδε ηνληζζεί, ζην Ννκφ 

Αηησιναθαξλαλίαο  είλαη απαξαίηεηεο ηέηνηνπ είδνπο επελδχζεηο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα 

ηνπηθά πνζνζηά αλεξγίαο θπκαίλνληαη ζε αξθεηά πςειά επίπεδα (ηεο ηάμεσο ηνπ 40%), 

πιήηηνληαο θπξίσο ην αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ.  
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Δπηπξφζζεηα, ην ππφ κειέηε πξφγξακκα, ζα παξάγεη πξντφληα ηα νπνία ζα 

βειηηψλνπλ ηελ ελ γέλεη πνηφηεηα δσήο, θαζψο ηα βηνινγηθά πξντφληα θαη θπξίσο ην 

βηνινγηθφ θξέαο, βξίζθνληαη ζηε βάζε ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο θαη ζπληζηνχλ ηξνθή 

πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο θαη απαξαίηεηε γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ.  

 

Σέινο, ε πξνηεηλφκελε επέλδπζε ζα ζπκβάιιεη ζε ηδηαίηεξα κεγάιν βαζκφ ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, αθνχ φρη κφλν δε ζα παξάγνληαη 

ξππαληέο αιιά επηπιένλ θχξηνο ζηφρνο ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαη θηελνηξνθίαο 

είλαη ν ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  
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ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΔ ΔΛΗΓΔ & ΣΟΠΟΗ 
 

 ΓΖΧ Οξγαληζκφο Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ 

http://www.dionet.gr/ 

 ΓΖΜΖΣΡΑ, ΠΡΑΗΝΖ ΠΤΛΖ http://www.dimitra2000.gr/ 

 http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/organic/index_el.htm 

 Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

http://www.minagric.gr/greek/3.6.B.html 

 GREEN FARM :Καηαζηήκαηα Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ http://www.greenfarm.gr 

 Ηλζηηηνχην Διέγρνπ Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ Α.Δ. ΒΗΟΔΛΛΑ: εγθεθξηκέλν 

Οξγαληζκφ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο γηα πξντφληα βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη 

θηελνηξνθίαο http://www.bio-hellas.gr/gr/index.php 

 

 Βηνινγηθά Πξντφληα ΒΗΟΑΓΡΟ : http://www.bioagros.gr/ 

 

 http://www.paseges.gr/homePage.jsf 

 

 ΑΓΡΟΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΒΗΟΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΧΝ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ: 

http://www.bionetwesthellas.gr/1/6538.scr 

 

 Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ: http://www.mnec.gr/el/ 

 

 Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο: http://www.statistics.gr/ 

 

 Δθεκεξίδα ΣΟ ΒΖΜΑ: http://tovima.dolnet.gr/front_page.php 

 

 ICAP: http://www.icap.gr/ 

 

 Europa: www.europa.eu.int/comm/eurostat 

http://www.dionet.gr/
http://www.dimitra2000.gr/
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/organic/index_el.htm
http://www.minagric.gr/greek/3.6.B.html
http://www.bio-hellas.gr/gr/index.php
http://www.bioagros.gr/
http://www.paseges.gr/homePage.jsf
http://www.bionetwesthellas.gr/1/6538.scr
http://www.mnec.gr/el/
http://www.statistics.gr/
http://tovima.dolnet.gr/front_page.php
http://www.icap.gr/
http://www.europa.eu.int/comm/eurostat


 

 - 228 - 

 

 Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ: www.iobe.gr 

 

 Kέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ: www.kepe.gr 

 

 Eζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο: www.ekt.gr 

 

 Ηλζηηηνχην Καηαλαισηή: www.inka.gr 

 

 ΑLL MEDIA: www.economics.gr 

 

 Plant Management: www.plant-management.gr 

 

 Aζελατθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ: www.ana.gr 

 

 NΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ: www.naftemporiki.gr 

 

 KΔΡΓΟ: www.kerdos.gr 

 

 HΜΔΡΖΗΑ: www.imerisia.gr 

 

 www.bioport.gr/index.php 

 

 Διιεληθή Δηαηξεία ηαηηζηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ: www.hellastat.gr 
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