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ΚΔΦΑΛΑΗΟ I 

χλνςε ηεο ΜειΫηεο θνπηκφηεηαο 
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1.1    ΤΝΟΦΖ ΣΟΤ ΗΣΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΗΓΔΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Ο ηδηνθηήηεο ηεο ππφ ίδξπζε κνλάδαο απνθάζηζε λα αμηνινγήζεη ηε  δεκηνπξγία ελφο 

εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο δχζνπ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008 

αλέζεζαλ ζηνλ Σζαβιίξε Γεψξγην ηελ εθπφλεζε Μειέηεο θνπηκφηεηαο ζρεηηθήο κε 

ηελ επέλδπζε ζε εξγνζηάζην κηθξνδπζνπνηίαο. Σνλ Απξίιε ηνπ 2008 ε κειέηε 

ηειείσζε κε ζεηηθφ πφξηζκα γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο. 

 

Ζ εηαηξία πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα έρεη Ννκηθή Μνξθή Μνλνπξφζσπεο  Δηαηξίαο 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο. Ζ επσλπκία ηεο ζα είλαη "Draught ηαπξφπνπινο Δηαηξία 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ". Ζ Δηαηξία πξφθεηηαη λα ηδξπζεί ην έηνο 2009 θαη ε έδξα ηεο 

ζα είλαη ζην ΒΗ.ΠΑ  Άλσ Ληνζίσλ. Ηδξπηήο ηεο ζα είλαη ν θχξηνο  ηαπξφπνπινο 

Γεκήηξηνο ν νπνίνο ζα εθηειεί θαη ρξέε Γεληθνχ Γηεπζπληή. 

 

Σν εηαηξηθφ θεθάιαην νξίδεηαη ζε 4.723.074€ ηα νπνία θαηαηίζεληαη εμνινθιήξνπ ζε 

κεηξεηά απφ ην κνλαδηθφ εηαίξν θαη επηκεξίδνληαη ζε 20 εηαηξηθά κεξίδηα αμίαο 

236.153,7€ ην θαζέλα. 

 

θνπφο ηεο ππφ ίδξπζε κνλάδαο είλαη ε παξαγσγή θαη δηάζεζε premium κπχξαο 

ζηελ ειιεληθή αγνξά ε νπνία ζα μερσξίδεη γηα ηνλ gourmet πξνζαλαηνιηζκφ ηεο. 

ηφρνο ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ θαη 

απηνκαηνπνηεκέλνπ εξγνζηαζίνπ δχζνπ πνπ ζα παξάγεη πςειήο πνηφηεηαο κπχξα. 

 

 

1.2    ΤΝΟΦΖ ΑΝΑΛΤΔΧ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΘΔΜΑΣΧΝ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

 

1.2.1 Γνκά θαη ΓηΪξζξσζε ηνπ ΚιΪδνπ 

 

Ζ βηνκεραλία ηξνθίκσλ-πνηψλ θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε ζηελ ειιεληθή κεηαπνίεζε 

θαζψο απνηειεί ηνλ θιάδν κε ηελ πςειφηεξε ζπκβνιή ζε φια ηα βαζηθά κεγέζε ηεο 

κεηαπνίεζεο. Καιχπηεη ην 25% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, θαηέρεη ην 25% ησλ ζπλνιηθψλ 

θεθαιαίσλ, παξάγεη ην 24% ηεο ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη απαζρνιεί πάλσ 

απφ ην 22% ησλ απαζρνινπκέλσλ ζην ζχλνιν ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα.   

 

Όζνλ αθνξά ηε δπζνπνηία ζπγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα, απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο, θαζψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ειέγρεηαη απφ κηα 
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πνιπεζληθή εηαηξία. Ο παξαγσγηθφο ηνκέαο απνηειείηαη απφ κηθξφ αξηζκφ 

επηρεηξήζεσλ, ελψ ζηελ εμεηαδφκελε αγνξά δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη αξθεηέο 

εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο σζηφζν δηαζέηνπλ ζρεηηθά κηθξέο πνζφηεηεο 

κπχξαο. Οη εηζαγσγηθέο απηέο εηαηξείεο ζπλήζσο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ επξχηεξν 

θιάδν ησλ πνηψλ θαη εηδψλ δηαηξνθήο, ζηηο πεξηζζφηεξεο δε πεξηπηψζεηο νη 

πσιήζεηο απφ ηα εμεηαδφκελα πξντφληα θαιχπηνπλ κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ 

θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο, απηφο είλαη θαη έλαο απφ ηνπο  ιφγνπο πνπ δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε ζηελ παξνχζα κειέηε. 

 

Ο θιάδνο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαζψο επίζεο θαη ν ππνθιάδνο ηεο Επζνπνηίαο 

βξίζθνληαη ζηε θάζε ηεο σξίκαλζεο κε απνηέιεζκα ν αληαγσληζκφο λα είλαη 

ηδηαίηεξα έληνλνο. Σα επφκελα έηε πάλησο αλακέλεηαη «εηζβνιή» ζηελ ειιεληθή 

αγνξά απφ «λέεο» κάξθεο, νη νπνίεο φκσο ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ θιάδνπ, κεζνπξφζεζκα δελ ζα μεπεξάζνπλ ην 5%-6% ηεο 

ζπλνιηθήο αγνξάο. 

 

1.2.2 ΜΫγεζνο Δγρψξηαο ΑγνξΪο 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ε εγρψξηα αγνξά κπχξαο έθηαζε ζην πςειφηεξν ζεκείν ηελ 

πεξίνδν 1999-2000. Γηα ηα επφκελα έηε κέρξη θαη ην 2003 παξνπζίαζε κηα κηθξή 

πηψζε ε νπνία φκσο αλεηξάπε ηελ ηξηεηία 2004-2006 φπνπ θαη παξαηεξήζεθε ελ 

ηέιεη αχμεζε 3,4% ηεο θαηλνκεληθήο θαηαλάισζεο. Σν 2005 ππήξμε αλεπαίζζεηε 

αχμεζε (4,312 εθ. εθαηφιηηξα ζε ζρέζε κε 4,302 εθ. εθαηφιηηξα), ελψ φζνλ αθνξά ηα 

απνζέκαηα ήηαλ απμεκέλα ην έηνο 2004 ιφγσ ηεο απμεκέλεο παξαγσγήο. 

 

1.2.3 ΑγνξΫο ηφρνη 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κνλάδα έρεη σο ζθνπφ ηελ απφζπαζε κεξηδίνπ απφ ηηο 

κηθξνδπζνπνηίεο πνπ παξάγνπλ premium κπχξα ζηελ Διιάδα. Ο ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ζα ην επηηχρεη είλαη λα παξάγεη έλα δηαθνξεηηθφ γεπζηηθά πξντφλ, βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νπνίνπ είλαη ε πνηφηεηα, ζηεξηδφκελε νπζηαζηηθά ζηε 

δηαθνξνπνίεζε. Δπηπιένλ ζα ην πξνσζήζεη ζηελ αγνξά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Θα 

παξάμεη πέξα απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο ζπζθεπαζίεο, κπνπθάιη ησλ 250ml θαη βαξέιη 

5L. 
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Βαζηδφκελε ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ε εηαηξία ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί ζε έλα 

πην ζπγθεθξηκέλν θνηλφ. Οη θαλαηηθνί ηεο κπχξαο νη νπνίνη ηε ζπλδπάδνπλ κε ηε 

δηαηξνθή ηνπο, ηελ αληηκεησπίδνπλ σο ζπλνδεπηηθφ ελφο θαινχ γεχκαηνο θαη φρη σο 

δξνζηζηηθφ πνηφ ζα απνηειέζνπλ ην target group ηεο επηρείξεζεο. Ζ πην αθξηβή ηηκή 

ζε ζρέζε κε ηηο mass κπχξεο, αιιά ε ζρεηηθά νηθνλνκηθή ηηκή ηεο ζε ζρέζε κε ηηο 

αθξηβέο premium κπχξεο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ζα επηιερζεί απφ ηνπο 

ελεκεξσκέλνπο πειάηεο νη νπνίνη επηζπκνχλ κηα πνηνηηθή κπχξα ζε ζπρλή βάζε.  

 

1.2.4 Πξφβιεςε ηεο Φαηλνκεληθάο ΚαηαλΪισζεο θαη Δγρψξηαο 

Παξαγσγάο ζηελ ΑγνξΪ ηφρν θαη Πξνβιεπφκελα Μεξέδηα ΑγνξΪο 

 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ εγρψξηα δήηεζε θαη 

παξαγσγή κπχξαο, ππνινγίζηεθαλ νη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο νη νπνίεο θπκαίλνληαη 

απφ ηα 4.461.463 εθαηφιηηξα γηα ην έηνο 2007 έσο ηα 4.486.835 εθαηφιηηξα γηα ην 

έηνο 2015. 

 

Σνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο ε επηρείξεζε ζα επηδηψμεη ην 0,5% ηεο εγρψξηαο 

παξαγσγήο κπχξαο. Δπνκέλσο ε παξαγσγηθή ηεο δπλακηθφηεηα, βάζεη θαη ηεο 

παξαγφκελεο πνζφηεηαο ζηελ Διιάδα ε νπνία ππνινγίδεηαη ζηα 4.235.703 

εθαηφιηηξα γηα ην 2010, ζα θπκαλζεί ζηα  21.178 εθαηφιηηξα (2.117.800 L).  

 

1.2.5    ηξαηεγηθΫο πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην πξναλαθεξζέλ κεξίδην αγνξάο ε επηρείξεζε ζα 

εθαξκφζεη ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο. Ζ εηαηξία ζα πξνβιεζεί κέζσ ηνπ 

κάξθεηηλγθ, σο κηα κηθξνδπζνπνηία ε νπνία λαη κελ εθαξκφδεη ζχγρξνλνπο ηξφπνπο 

δηνίθεζεο αιιά δηαηεξεί κηα πξνζηηή εηθφλα. Ζ πνηφηεηα ζα πξνβάιιεηαη ζπλερψο σο 

αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο γλψζεο πνπ δηαζέηνπλ νη ιίγνη εξγαδφκελνη πνπ 

απαξηίδνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ζ επηρείξεζε ζα ιεηηνπξγεί ηφζν 

πειαηνθεληξηθά φζν θαη αλζξσπνθεληξηθά. 

 

Ζ επελδπηηθή επθαηξία ε νπνία αλαγλσξίζηεθε είλαη ε αγνξά ηεο premium κπχξαο ε 

νπνία απμάλεηαη ζπλερψο θεξδίδνληαο κεξίδην απφ ηηο κπχξεο καδηθήο θαηαλάισζεο. 

Οη πειάηεο πιένλ έρνπλ απμεκέλεο απαηηήζεηο απφ ηηο δπζνπνηίεο, ζηξέθνληαο ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο ζε πην πνηνηηθά πξντφληα θαη αληηκεησπίδνληαο ηελ κπχξα φρη σο 

έλα θαινθαηξηλφ πνηφ αιιά σο κηα gourmet απφιαπζε πνπ ζπλδπάδεηαη κε ην γεχκα 
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θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Ζ αγνξά ηεο πνηνηηθήο κπχξαο είλαη αλεξρφκελε 

θαη ηδηαηηέξσο θεξδνθφξα. 

 

1.2.6    Παξνπζέαζε ησλ Πσιάζεσλ αλΪ πζθεπαζέα θαη Σχπν, ησλ       

Δζφδσλ απφ ηηο Πσιάζεηο θαη ησλ Δμφδσλ ηνπ MΪξθεηηλγθ 

 

Οη Πσιήζεηο αλά πζθεπαζία θαη Σχπν ηεο ππφ ίδξπζε κνλάδαο έρνπλ σο εμήο: 

 

 Lager 8471 εθαηφιηηξα 

 Pilsner 6353 εθαηφιηηξα 

 Weiss 3176 εθαηφιηηξα 

 Smoked Lager 1482 εθαηφιηηξα 

 Red Ale 1270 εθαηφιηηξα 

 Black Lager 423 εθαηφιηηξα 

 

1.3    ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΔΦΟΓΗΑ 

 

Tα βαζηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηεο κπχξαο είλαη ηα εμήο 

ηέζζεξα: 

 

 Νεξφ, Βχλε, Μαγηά, Λπθίζθνο 

 

Αλαινγηθά, γηα ηελ παξαγσγή 1 εθαηνιίηξνπ κπχξαο, ρξεηάδνληαη: 

 

 15,3 Κg βχλε 

 115,3 L λεξφ 

 0,23 Kg ιπθίζθνο 

 1,07 Kg καγηάο 

 

Tν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ Τιηθψλ θαη Δθνδίσλ, ην νπνίν  απνηειείηαη απφ ηηο πξψηεο 

χιεο, ηα βνεζεηηθά πιηθά, ηηο ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο, ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη 

ηέινο ηηο ζηνιέο εξγαζίαο. Σν θφζηνο απηφ, κε ην νπνίν κε ην νπνίν πξφθεηηαη λα  

πξφθεηηαη λα επηβαξπλζεί  ε  επηρείξεζε θπκαίλεηαη απφ ηα 2.914.720 € γηα ην έηνο 

2010 έσο ηα 2.973.526 € γηα ην έηνο 2015. 
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1.4    ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

 

H πξαγκαηηθή δπλακηθφηεηα ζα ηζνχηαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο πσιήζεηο ηνπ 1νπ 

έηνπο (2.117.800 L) ελψ ε νλνκαζηηθή δπλακηθφηεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ ζα είλαη 

απμεκέλε θαηά 30%, φπσο ζπκβαίλεη ζε αληίζηνηρεο κνλάδεο ηνπ θιάδνπ.  

 

Ζ ππφ ίδξπζε κνλάδα ζα εθκεηαιιεπηεί ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγή 

θαη ζα εγθαηαζηήζεη ζχγρξνλν εμνπιηζκφ ελψ ζα δηαζέηεη θαη δηθά ηεο  ρεκηθά 

εξγαζηήξηα  ψζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. Οη κέζνδνη παξαγσγήο ζα είλαη πιήξσο 

απηνκαηνπνηεκέλεο ελψ ζα εγθαηαζηαζνχλ απηνκαηνπνηεκέλα εκθηαισηήξηα θαη 

ζπζθεπαζηήξηα. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ζα είλαη εθηθηφο ζε θάζε ζηάδην ηεο 

παξαγσγήο, απφ ηηο πξψηεο χιεο κέρξη ην έηνηκν πξντφλ. 

 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ θάπνηεο παξάκεηξνη ππφςε ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

ζσζηή επηινγή: 

 

 Ζ ηερλνινγία πνπ ζα επηιερζεί ελ ηέιεη ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλή λα θαιχςεη 

ηηο παξαγσγηθέο απαηηήζεηο ηεο εηαηξίαο.  

 Θα πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλε ρσξίο φκσο λα θέξεη «παηδηθέο αζζέλεηεο»,. 

  Ζ δπλαηφηεηα βειηίσζεο θαη επέθηαζεο ζα ιεθζεί σο θξηηήξην επηινγήο, 

ελψ ε θηιηθφηεηα ρεηξηζκνχ, θαζαξηζκνχ θαη ηνπνζέηεζεο ζεσξνχληαη 

απαξαίηεηα ζηνηρεία.  

 Ζ πνηφηεηα θαη ην παξαγφκελν πξντφλ. 

 Ο βαζκφο απηνκαηνπνίεζεο ψζηε λα κεησζνχλ ηα εξγαηηθά θφζηε. 

 χγθξηζε κε ηελ ηερλνινγία ησλ αληαγσληζηψλ. 

 Σειηθφ θξηηήξην απνηειεί ε επίδξαζε πνπ ζα έρεη ζην πεξηβάιινληα ρψξν. 

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο αλέγεξζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, βάζεη 

ησλ άλσζελ θξηηεξίσλ θαη απαηηήζεσλ, ππνινγίζηεθε ζηα 7.032.448 €. 
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1.5    ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

 

 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ Γεληθψλ Δμφδσλ ζα γίλεη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, άκεζα θαη 

έκκεζα έμνδα, θαη ζα βαζηζηεί ζην νξγαλφγξακκα: 

 

Σα άκεζα έμνδα ζρεηίδνληαη κε ηα θφζηε πνπ πξνθχπηνπλ απεπζείαο απφ ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη αλαθέξνληαη σο άκεζν θφζηνο πιηθψλ, άκεζν θφζηνο 

εξγαζίαο θαη άκεζεο άιιεο δαπάλεο. Σα έκκεζα έμνδα είλαη ηα έμνδα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη δελ κπνξνχλ λα αληρλεπηνχλ απ‟ 

επζείαο ζην πξντφλ. Ο δηαρσξηζκφο ηνπο αλαθέξεηαη σο Κέληξα Κφζηνπο. 

 

Σν νξγαλφγξακκα απνηειείηαη απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο νη νπνίεο 

νκαδνπνηνχληαη σο εμήο: 

 

 Γεληθή Γηεχζπλζε 

 Μάξθεηηλγθ  

 Οηθνλνκηθά, Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ 

 Παξαγσγή 

 Δθνδηαζκφο 

 Πνηνηηθφο Έιεγρνο 

 

Σα Γεληθά Έμνδα αλέξρνληαη ζε 61.610€. 

 

1.6    ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΗ ΠΟΡΟΗ 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε ππφ ίδξπζε κνλάδα είλαη κηα κηθξνκεζαίνπ κεγέζνπο επηρείξεζε ε 

νπνία ζα ιεηηνπξγεί 40 ψξεο ηελ εβδνκάδα κε πελζήκεξε νρηάσξε ιεηηνπξγία, νη 

απαηηήζεηο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαηά ηε ιεηηνπξγηθή θάζε είλαη νη εμήο: 

 

 πλνιηθά ζα πξνζιεθζνχλ 35 εξγαδφκελνη ελψ ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηεο 

επηρείξεζεο ζπλδξάκεη ζηελ εχθνιε εχξεζε ηφζν ππαιιήισλ φζν θαη 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Δπνκέλσο δελ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε ε 

πξνζέιθπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 
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Σν Δηήζην Πξνυπνινγηζηηθφ Κφζηνο Δξγαζίαο αλέξρεηαη ζηα 762.000€ γηα ην 1ν έηνο 

ιεηηνπξγίαο ελψ βάζεη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ην 6ν έηνο ζα μεπεξάζεη ην 

1.000.000€. 

 

 

1.7    ΣΟΠΟΘΔΗΑ, ΥΧΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

 

Ζ επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 

 Σν εξγνζηάζην ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε ζεκείν φπνπ ε πξφζβαζε ησλ 

εηζαρζέλησλ πξψησλ πιψλ λα είλαη εθηθηή , ηάρηζηε θαη θαηά ην δπλαηφλ 

νηθνλνκηθφηεξε. 

  Θα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ζεκείν πξνζπειάζηκν απφ ηνπο πειάηεο. 

  Βειηηζηνπνηήζε θαη απινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο Γηαθίλεζεο    

Πξντφλησλ.  

  Δπθνιία εχξεζεο θαη πξφζβαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ ηηκή αγνξάο ηνπ ρψξνπ θαη γεληθψο νη ηηκέο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή.  

 Ζ δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο.  

 Πεξηνξηζκφο ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζα ππάξμνπλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ελ ιφγσ κνλάδαο.  

 Δγθαηάζηαζε ζε Βηνκεραληθή Πεξηνρή ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ  ηπρφλ 

απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνί πξνεξρφκελνη απφ ηελ θνηλσλία. 

 Απνδνρή εξγνζηαζίνπ απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία (παξάγνληαο πεξηνξηζκέλεο 

βαξχηεηαο ιφγσ ηεο Βηνκεραληθήο Εψλεο). 

 

Ο Ννκφο πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ εγθαηάζηαζε είλαη απηφο ηεο Αηηηθήο θαζψο 

ππάξρνπλ ήδε θαλάιηα δηαλνκήο πξψησλ πιψλ πξνο άιιεο κηθξνδπζνπνηίεο ελψ ζα 

πξέπεη ε επηρείξεζε λα βξίζθεηαη θνληά ζην κεγαιχηεξν αζηηθφ θέληξν ηεο ρψξαο. 

πγθεθξηκέλα ην νηθφπεδν βξίζθεηαη ζην Βηνκεραληθφ Πάξθν ησλ Άλσ Ληνζίσλ θαη ε 

έθηαζε απηνχ αγγίδεη ηα 3500 η.κ. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

νηθνπέδνπ αλέξρεηαη ζηα 700.000 €. 
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1.8    ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ 

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

 

Οη εξγαζίεο νη νπνίεο ρξνληθά ηνπνζεηνχληαη ελδηάκεζα ηεο απφθαζεο γηα επέλδπζε 

θαη ηνπ ηειηθνχ ρξφλνπ έλαξμεο παξαγσγήο, ζα πξνζδηνξηζηνχλ ρξνληθά ψζηε ν 

ζπλνιηθφο πξνγξακκαηηζκφο  ηνπ έξγνπ λα κε ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ φιε νηθνλνκηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ έλαξμε ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ην Μάην ηνπ 2008 κεηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα επέλδπζε. 

 

Σν πξνιεηηνπξγηθφ θφζηνο κε ην νπνίν ζα επηβαξπλζεί ε επηρείξεζε ππνινγίδεηαη 

ζηα 255.008 €. 

 

 

1.9    ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ 

         ΔΠΔΝΓΤΖ 

 

1.9.1    πλνιηθφ Κφζηνο ηεο ΔπΫλδπζεο 

 

 

Σν θφζηνο ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο απνηειείηαη απφ ην θφζηνο ηνπ κεραλνινγηθνχ 

θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ην θφζηνο ησλ έξγσλ ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ην θφζηνο θαη 

ηα έμνδα γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ αγνξά ηνπ νηθνπέδνπ, ην θφζηνο ησλ δηα-

θφξσλ κειεηψλ πνπ εθπνλήζεθαλ, ην ζχλνιν ησλ πξνιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη ην 

αλαγθαίν Κεθάιαην Κίλεζεο. 

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο εθηηκάηαη ζηα 9.151.000 € κε ην 1.136.000 € λα 

απνηειεί ην θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο. 

 

 

1.9.2    πλνιηθφ Κφζηνο Παξαγσγάο 

 

Ζ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο βαζίδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο εθηθηήο  

δπλακηθφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνλ εγθαηαζηεκέλν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζε κηα κνλάδα παξαγσγήο, φπσο νη πξνγξακκαηηζκέλεο θαη κε δηαθνπέο 



10 
 

ιεηηνπξγίαο, νη αξγίεο, ε ζπληήξεζε, νη ζρεδηαζκέλεο βάξδηεο, θαζψο θαη ηα 

ειαησκκαηηθά πνπ ζα παξάγνληαη. 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πλνιηθνχ Κφζηνπο Παξαγσγήο ζπλππνινγίδνληαη νη 

πξψηεο χιεο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα, νη εθάζηνηε 

ζπληεξήζεηο θαζψο θαη ηα έμνδα ηνπ εθάζηνηε ηκήκαηνο ηεο επηρείξεζεο.  

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο εθηηκάηαη ζε 4.509.505€. 

 

1.9.3    Υξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδένπ 

 

 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο ζα γίλεη κε Ίδηα Κεθάιαηα θαη Κξαηηθή Δπηρνξήγε-

ζε. Οη δηάθνξεο Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο αθνξνχλ ηα εμήο θφζηε: 

 

 ISO, HACCP (Δπηδφηεζε χςνπο 100%) 

 Αγνξά Οηθνπέδνπ ( EπηδφηεζεΔπηδφηεζε χςνπο 50%) 

 Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο ( EπηδφηεζεΔπηδφηεζε χςνπο 400.000€) 

 Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ (7ν Κεθάιαην) 

 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ην αθξηβέο πνζφ ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο ππνινγίδεηαη 

ζηα 767.542  €. 

 

 

1.9.4    Αμηνιφγεζε ηεο ΔπΫλδπζεο 

 

 

Πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο λα είλαη φζν ην 

δπλαηφλ αμηφπηζηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ κία ζεηξά απφ κεζφδνπο αμηνιφγεζεο. 

πγθεθξηκέλα κε ηε κέζνδν ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο, ηεο Δπαλείζπξαμεο ηνπ 

Κφζηνπο ηεο Δπέλδπζεο, ηνπ Απινχ πληειεζηή Απφδνζεο Κεθαιαίνπ θαη ηνπ 

Δζσηεξηθνχ πληειεζηή Απφδνζεο ε επέλδπζε θξίλεηαη ζπκθέξνπζα. 

 

1.9.5    Αβεβαηφηεηα 

 

Όια ηα επελδπηηθά ζρέδηα πεξηιακβάλνπλ θίλδπλν θαη αβεβαηφηεηα κε απνηέιεζκα 

λα αλακέλεηαη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ησλ 

πξνυπνινγηζζέλησλ κεηαβιεηψλ. Δθαξκφδνληαο ηερληθέο φπσο ε αλάιπζε Νεθξνχ 
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εκείνπ έγηλε πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αβεβαηφηεηαο. Λακβάλνληαο 

ππφςε ηελ επαηζζεζία ησλ κεηαβιεηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θεξδνθνξία θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο επέλδπζεο δηεμήρζε ην  ζπκπέξαζκα φηη ε επέλδπζε είλαη 

ζπκθέξνπζα. 

 

1.9.6    Οηθνλνκηθά Αμηνιφγεζε 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία ε 

αλάγθε γηα δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη πινπνίεζε επνκέλσο λέσλ 

επελδχζεσλ γίλεηαη νινέλα πην επηηαθηηθή. Ζ ιεηηνπξγία κηαο κνλάδαο φπσο ε 

εμεηαδφκελε ζα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο νηθνλνκίαο ηφζν 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή φζν θαη γεληθφηεξα. Σέινο, ην πνηνηηθά δηαθνξνπνηεκέλν 

ειιεληθφ πξντφλ ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ δεκηνπξγείηαη 

ιφγσ ησλ εηζαγφκελσλ ελψ ε βηψζηκε νηθνλνκηθά επέλδπζε ζα ζπκβάιεη έκκεζα ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ.  

 

 

1.10    ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ο Κιάδνο ηεο Επζνπνηίαο ζηελ Διιάδα είλαη θνξεζκέλνο κε ηελ δήηεζε λα είλαη 

ζηάζηκε κε ειαθξψο απμεηηθή ηάζε ζε ζρέζε κε ηελ Δπξσπατθή αγνξά. Παξφια 

απηά παξαηεξείηαη ε δεκηνπξγία θεξδνθφξσλ επηρεηξήζεσλ ηεο ίδηαο ή παξφκνηαο 

κνξθήο κε απηή πνπ πξνηείλεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν επελδπηηθφ ζρέδην. Με βάζε ηε 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε θαη ηελ Αμηνιφγεζε ηεο Δπέλδπζεο, ε ζπγθεθξηκέλε 

επέλδπζε αλακέλεηαη φηη ζα απνθέξεη θέξδε. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη ε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα, ε πξνζπάζεηα θαζεηνπνίεζεο ηεο 

παξαγσγήο, ε δηαηήξεζε ηνπ θφζηνπο φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξα θαη ν 

πεξηνξηζκέλνο φγθνο παξαγσγήο. 

Βαζηθφ κεηνλέθηεκα φισλ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, φπσο θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, 

είλαη ε αδπλακία ππνινγηζκνχ κε αθξίβεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Δ-

πηπξνζζέησο, ε είζνδνο ζηε ζπγθεθξηκέλε θνξεζκέλε αγνξά απνηειεί κεηνλέθηεκα 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ γηαηί απμάλεη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν ιφγσ θπξίσο ηνπ 

κνλνπσιηαθνχ θαηεζηεκέλνπ. πκπεξαζκαηηθά φκσο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο, ε επέλδπζε 

ζπλίζηαηαη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ 

Βαζηθά ΗδΫα θαη  

Ηζηνξηθφ ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο 
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2.1  ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΣΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ  

         ΣΖΝ  ΔΛΛΑΓΑ 

 

Απφ ηε ζχζηαζε ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο νη Βαπαξνί εθρψξεζαλ ζηνλ θ. Ησάλλε 

Φημ ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα παξαγσγήο θαη δηάζεζεο κπχξαο ζηελ Διιάδα, κε 

απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεη κνλνπσιηαθφ ραξαθηήξα ν θιάδνο. Απφ ηε γέλλεζή ηεο 

δπζνπνηίαο ζηελ Διιάδα  σο ζήκεξα ν θιάδνο εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί 

κνλνπσιηαθά. 

 

Σν πξψην εξγνζηάζην παξαγσγήο κπχξαο ήηαλ ηνπ θ. Ησάλλε Φημ ζην Κνισλάθη, ην 

1864 θαη ελψ ππήξραλ θαη άιινη παξαγσγνί δχζνπ ζηελ Διιάδα (πνιιά ρεηξνθίλεηα 

κηθξνδπζνπνηία ηα είραλ ηδξχζεη Γεξκαλνί) παξαρσξήζεθε ζηνλ άλσζελ δπζνπνηφ ην 

δηθαίσκα ηεο απνθιεηζηηθήο δηάζεζεο κπχξαο, δηθαίσκα ην νπνίν έιεμε ην 1963.  

 

Σν 1893 ν δηάδνρνο ηνπ θ. Ησάλλε, θ. Κάξνινο Φημ, κεηέθεξε ην εξγνζηάζην ζηε 

ιεσθφξν πγγξνχ ην νπνίν ήηαλ πνιχ ζχγρξνλν γηα ηελ επνρή εθείλε ελψ 

ηαπηφρξνλα ηα αληαγσληζηηθά κηθξνδπζνπνηία ρξενθνπνχζαλ. Αθφκε έλαο Έιιελαο, 

ν θ. Μηιηηάδεο Κισλαξίδεο, έθηηαμε κηα κηθξή δπζνπνηία ε νπνία ζηακάηεζε ηελ 

παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηά ηεο ζρεηηθά ζχληνκα (1906). Παξνκνίσο ε ηζξαειηηηθή 

«Όιπκπνο» ζηε Θεζζαινλίθε θαη ε ειιεληθή «Νάνπζα» δελ κπφξεζαλ λα 

αληεπεμέιζνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ. Σειηθά ε δπζνπνηία Φημ ιφγσ θαθήο δηαρείξηζεο 

πηψρεπζε θαη ελ έηε 2010 αλακέλεηαη λα επηζηξέςεη ππφ λέα δηεχζπλζε απηή ηε 

θνξά. 

 

Με ηε ιήμε ηνπ κνλνπσιίνπ ηεο δπζνπνηίαο Φημ ηδξχζεθε ε Αζελατθή Επζνπνηία φηαλ 

έλαο έιιελαο επελδπηήο απφ ην νπδάλ, ν νπνίνο ζπλεξγάζηεθε κε ηελ νιιαλδηθή 

νηθνγέλεηα Heineken, απέθηεζε ηα δηθαηψκαηα παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηεο κπχξαο 

Amstel. Σν δπζνπνηίν θαηαζθεπάζηεθε ζηε Λεσθφξν Κεθηζνχ φπνπ θαη παξακέλεη. 

ήκεξα ζηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηνχληαη αξθεηέο παξαγσγηθέο θαη εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο κπχξαο κε εγέηε ηνπ θιάδνπ ηελ Αζελατθή Επζνπνηία. 

 

 

2.2    ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΗΓΔΑ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

 

 

Σν επελδπηηθφ ζρέδην θαη ε ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο κηαο κηθξνδπζνπνηίαο βαζίζηεθε ζε 

δεδνκέλα ηα νπνία αλαιχνληαη παξαθάησ: 
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 Ζ θαηαλάισζε αιθννινχρσλ πνηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ νίλνπ θαη ηνπ 

δχζνπ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζηελ Διιάδα, ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα 

πνηά. Ζ αγνξά φκσο θαη ησλ δχν ζεσξείηαη θαη είλαη θνξεζκέλε κε 

απνηέιεζκα ηελ παξνπζία έληνλνπ αληαγσληζκνχ. Δπηπιένλ ε θαηά θεθαιή 

θαηαλάισζε δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε βειηίσζε ζηξέθνληαο ηηο επηρεηξήζεηο 

ζηελ απνθιεηζηηθή δηεθδίθεζε κεξηδίνπ αγνξάο απφ ηνπο αληαγσληζηέο. 

 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζηελ Διιάδα κηα ζηξνθή πξνο ηα πνηνηηθά 

πξντφληα θπξίσο ιφγσ ηεο ελεκέξσζεο ζηελ νπνία έρνπλ πξφζβαζε νη 

θαηαλαισηέο. Λφγσ φκσο απηήο ηεο ελεκέξσζεο νη πειάηεο απαηηνχλ 

πνηνηηθά πξντφληα ζε ειθπζηηθέο ηηκέο εγθαηαιείπνληαο νπζηαζηηθά ηελ 

πεπνίζεζε ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία νηηδήπνηε 

πνηνηηθφ θφζηηδε ππεξβνιηθά. ήκεξα, ζηφρνο ηνπ θαηαλαισηή είλαη λα 

αγνξάδεη ην πξντφλ κε ηε κεγαιχηεξε αμία.  

 

ε απηά ηα ζηνηρεία ζα βαζηζηεί ε ηδέα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαζψο θαη ζε 

έξεπλεο νη νπνίεο απνδεηθλχνπλ ηα άλσζελ. χκθσλα κε έξεπλα ηεο Nielsen νη 

κηθξνδπζνπνηίεο απμάλνπλ ζπλερψο ηα κεξίδηά ηνπο θεξδίδνληαο έδαθνο απφ ηηο 

καδηθέο κπχξεο ελψ ηαπηφρξνλα δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα αιθννινχρα πνηά. Δπηπιένλ ε ηηκή ησλ 

Διιεληθψλ premium πξντφλησλ δηαηεξείηαη ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε ηηο εηζαγφκελεο 

πξνζδίλνληαο έηζη έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηα εγρψξηα πξντφληα. 

 

Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ έρνπλ ηελ θαηάιιειε ε-

κπεηξία θαη επάξθεηα γλψζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ζχγρξνλεο 

απηνκαηνπνηεκέλεο βηνκεραλίαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ πνηφηεηα. Ύζηεξα απφ 

κειέηε ηεο αγνξάο θαη ησλ γεληθφηεξσλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ εληφπηζαλ ηελ 

επθαηξία γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ εξγνζηαζίνπ ζηελ Διιάδα θαη γηα απηφ ην 

ιφγν απνθάζηζαλ λα πινπνηήζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε. 

 

2.3    ΓΔΝΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΒΑΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ 

         ΥΔΓΗΟΤ 

 

θνπφο ηεο ππφ ίδξπζε κνλάδαο είλαη ε παξαγσγή θαη δηάζεζε premium κπχξαο 

ζηελ ειιεληθή αγνξά ε νπνία ζα μερσξίδεη γηα ηνλ gourmet πξνζαλαηνιηζκφ ηεο. 
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ηφρνο ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ θαη 

απηνκαηνπνηεκέλνπ εξγνζηαζίνπ δχζνπ πνπ ζα παξάγεη πςειήο πνηφηεηαο κπχξα. 

 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ππφ ίδξπζε κνλάδαο ζα είλαη ε πνηφηεηα ζε φια ηα 

ζηάδηα παξαγσγήο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πηζηνπνηεκέλε κε ηα αληίζηνηρα 

πξφηππα θαη θνξείο. Χο απνηέιεζκα ζα παξάγνληαη πνηνηηθά πξντφληα ζε ειθπζηηθή 

ηηκή κε ηνλ αξηζκφ ησλ ειαηησκαηηθψλ λα κεηψλεηαη ζην ειάρηζην. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ε επηρείξεζε ζα είλαη ζε ζέζε λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ αμία ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ ηεο. 

 

Δπίζεο ε επηρείξεζε ζα ζηνρεχζεη ζηελ θαηάθηεζε κεξηδίνπ ηεο αγνξάο αληίζηνηρνπ 

κε ηηο αληίπαιεο κηθξνδπζνπνηίεο. Δπνκέλσο ζα είλαη κηθξνκεζαία θαη νη 

εγθαηαζηάζεηο ηεο ζα πξννξίδνληαη γηα πεξηνξηζκέλε παξαγσγή. Οη εγθαηαζηάζεηο 

θαη ν εμνπιηζκφο ζα είλαη ζχγρξνλνο θαη ην εξγνζηάζην ζα είλαη απηνκαηνπνηεκέλν. 

Ζ δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο ζα πξνθχςεη απφ ην επηδησθφκελν κεξίδην αγνξάο 

θαζψο θαη απφ ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην 3ν Κεθάιαην. Ζ 

κνλάδα ζα εγθαηαζηαζεί ζε ζεκείν εχθνια πξνζπειάζηκν επηηπγράλνληαο έηζη 

επαθή κε ηε ζεκαληηθφηεξε αγνξά ηεο ρψξαο, ηελ πξσηεχνπζα (8ν Κεθάιαην). 

 

Ζ ππφ ίδξπζε κνλάδα πξφθεηηαη λα εηζέιζεη ζε κία ήδε θνξεζκέλε αγνξά θαη ζηφρνο 

ηεο είλαη λα δηεηζδχζεη ζηνλ θιάδν απνζπψληαο κεξίδηα θπξίσο απφ κηθξνδπζνπνηίεο 

αιιά θαη απφ κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο, ρσξίο λα είλαη ζε ζέζε λα αληαγσληζηεί ηηο 

δεχηεξεο άκεζα. Σν κεξίδην πνπ πξφθεηηαη λα απνζπάζεη ζα είλαη ηδηαίηεξα κηθξφ ελψ 

νη αληαγσληζηέο ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπο δελ δχλαηαη λα πξνβνχλ ζε πφιεκν 

ηηκψλ. 

 

Δπελδπηηθή επθαηξία ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί θαη πξφθεηηαη λα εθκεηαιιεπηεί είλαη ε 

νινέλα απμαλφκελε δήηεζε γηα πνηνηηθή κπχξα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηξνθή ησλ 

θαηαλαισηψλ ζηε ζπηηηθή θαηαλάισζε. Σν κεξίδην απφ ηελ αγνξά ζα ην απνζπάζεη 

παξνπζηάδνληαο πνηθηιία ηφζν ζηνπο ηχπνπο κπχξαο φζν θαη ζηηο ζπζθεπαζίεο, θάηη 

ην νπνίν αγλννχλ νη κέρξη ηψξα επηρεηξήζεηο. Αγνξά ζηφρν ζα απνηειέζεη ε εγρψξηα 

αγνξά. 
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2.4    ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 

2.4.1   Ζ Σαπηφηεηα ηεο ΝΫαο Δηαηξέαο 

 
 

Ζ εηαηξία πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα έρεη Ννκηθή Μνξθή Μνλνπξφζσπεο  Δηαηξίαο 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο. Ζ επσλπκία ηεο ζα είλαη "Draught ηαπξφπνπινο Δ.Π.Δ. ". 

Ζ Δηαηξία πξφθεηηαη λα ηδξπζεί ην έηνο 2009 θαη ε έδξα ηεο ζα είλαη ζην ΒΗ.ΠΑ  Άλσ 

Ληνζίσλ. Ηδξπηήο ηεο ζα είλαη ν θχξηνο  ηαπξφπνπινο Γεκήηξηνο ν νπνίνο ζα εθηειεί 

θαη ρξέε Γεληθνχ Γηεπζπληή. 

 

 

2.5   ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ 

        ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ 

 
 
 

Ο ηδηνθηήηεο ηεο ππφ ίδξπζε κνλάδαο απνθάζηζε λα αμηνινγήζεη ηε  δεκηνπξγία ελφο 

εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο δχζνπ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008 

αλέζεζαλ ζηνλ Σζαβιίξε Γεψξγην ηελ εθπφλεζε Μειέηεο θνπηκφηεηαο ζρεηηθήο κε 

ηελ επέλδπζε ζε εξγνζηάζην κηθξνδπζνπνηίαο. Σνλ Απξίιε ηνπ 2008 ε κειέηε 

ηειείσζε κε ζεηηθφ πφξηζκα γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο. 

 
 

2.6    ΚΟΣΟ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ 

 
 

Ο ηδξπηήο ηεο ππφ ίδξπζε κνλάδαο ζεψξεζε ζθφπηκν λα αλαζέζεη ηε ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε ζε εμσηεξηθφ παξάγνληα ψζηε λα δηαπηζησζεί ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο, επνκέλσο ην θφζηνο εθπφλεζεο απηήο ηεο κειέηεο ζα εληαρζεί ζην 

ζπλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο. 

 

Σν θφζηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο θαζνξίζηεθε βάζεη ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο 

επέλδπζεο, ηνπ ρξφλνπ πνπ ρξεηάζηεθε γηα ηελ εθπφλεζή ηεο θαζψο θαη ησλ 

παξάπιεπξσλ εμφδσλ πνπ απαηηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο απηήο. Γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ζα απαηηεζνχλ πεξί ηνπο 5 κήλεο θαη ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ζα αλέιζεη ζε 14.000€. ην θφζηνο απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ θαζψο θαη νη νπνηεζδήπνηε απαξαίηεηεο κεηαθηλήζεηο ψζηε λα 

ζπιιερζνχλ νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έξεπλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ 

ΑλΪιπζε ηεο ΑγνξΪο θαη Marketing 
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3.1   ΟΡΗΜΟ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΓΟΜΖ ΣΖ 

 

3.1.1   Ηζηνξηθά Αλαδξνκά , Παξφλ θαη ΜΫιινλ ηεο Επζνπνηέαο  

           ηελ  ΔιιΪδα 

 

Δηπκνινγία 

 

“Ζ ιέμε κπχξα πξνέξρεηαη πηζαλφηαηα απφ ηε ιαηηληθή ιέμε –biber (ειιεληθφ πνηφ), 

πνπ ζπλδέεηαη θαη κε ην ιαηηληθφ ξήκα –bibere (ζεκ. «πίλσ»). Ζ ειιεληθή ιέμε δχζνο 

απαληάηαη επίζεο ζε αξραίνπο γεσγξάθνπο πεξηεγεηέο, φπσο ν Γηφδσξνο θαη ν 

ηξάβσλ, δειψλνληαο βαζηθά ην πνηφ απφ θξηζάξη, θπξίσο ησλ Αηγππηίσλ. Ζ ιέμε 

δχζνο ζρεηίδεηαη κε ην ξήκα –δέσ (δειαδή βξάδσ).” 1 

 

Ννκηθφο Οξηζκφο 

 

Μπχξα ζεσξείηαη θάζε πξντφλ αιθννιηθνχ ηίηινπ κεγαιχηεξνπ ηνπ 0,5 vol., πνπ 

ππάγεηαη ζηνλ θσδηθφ .Ο. 22.03, θαζψο θαη θάζε πξντφλ, ην νπνίν είλαη κίγκα 

κπχξαο κε κε αιθννινχρα πνηά, ηα νπνία ππάγνληαη ζηνλ θσδηθφ .Ο. 22.06. 2 

 

Ηζηνξηθά ηνηρεία 

 

Οη ξίδεο ηεο κπχξαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηνπο ιανχο ηεο εγγχο Αλαηνιήο. 

Απφ ηελ επνρή ησλ νπκεξίσλ αθφκα έρνπκε ηελ πξψηε απφδεημε κε ηε κνξθή 

αλάγιπθεο παξάζηαζεο (3000 π.ρ), ελψ πηζαλνινγείηαη ε κπχξα λα ήηαλ 

πξσηχηεξα γλσζηή ζηε Μεζνπνηακία. Αλαθνξέο επίζεο γίλνληαη ζην έπνο ηνπ 

Γθηιγθακέο θαη ζε πνίεκα ησλ νπκεξίσλ, νη νπνίεο ζεσξνχληαη ε αξραηφηεξε 

απφδεημε ρξήζεο ηεο κπχξαο. 

 

Δπφκελε ρξνλνινγηθή αλαθνξά έρνπκε απφ ηνπο Βαβπιψληνπο νη νπνίνη κηκνχκελνη 

ηνπο νπκέξηνπο  παξαζθεχαδαλ κπχξα κε βάζε ηα δεκεηξηαθά. ηνλ θψδηθα ηνπ 

Υακνπξακπί, ε πφζε κπχξαο ζεσξείηαη θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα ελψ απνηειεί θαη 

ζχκβνιν θνηλσληθήο ηάμεο θαη αίγιεο. ηνπο Αηγχπηηνπο πξέπεη ήηαλ γλσζηά 

πεξηζζφηεξα απφ ηέζζεξα είδε κπχξαο θαη πνιινί ππνζηεξίδνπλ πσο ήηαλ ην 

βαζηθφ πνηφ ηνπο. 

                                                             
1
 www.beer-pedia.com 

2
 www.power-tax.gr 
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Ζ κπχξα ησλ αλαηνιηθψλ ιαψλ παξαζθεπαδφηαλ ζρεδφλ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ 

παξαζθεπάδεηαη θαη ζήκεξα, απφ θξηζάξη θαη ζπαληφηεξα απφ άιια δεκεηξηαθά. Ζ 

πξνζζήθε ιπθίζθνπ, ζεκαληηθή γηα ηε βειηίσζε ηεο γεχζεο, αιιά θαη γηα ηε 

ζπληήξεζε, ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ απφ ην 1000 π.Υ. 

 

Οη Αξραίνη Έιιελεο αλαθάιπςαλ ηε κπχξα κέζσ ηεο επαθήο ηνπο κε ηνπο 

Αηγχπηηνπο θαη ζχκθσλα κε ηνλ Πιίλην ρξεζηκνπνηνχζαλ ιπθίζθν ζηελ Παξαζθεπή 

ηεο. Χζηφζν νη Αξραίνη Έιιελεο ηε ζεσξνχζαλ πνηφ θαηψηεξεο πνηφηεηαο θαη 

ζεκαληηθά ππνδεέζηεξε ηνπ θξαζηνχ. Αληίζεηα, ε κπχξα ήηαλ πεξηζζφηεξν 

εππξφζδεθηε ζηνπο βνξεηφηεξνπο ιανχο, φπσο ήηαλ νη Θξάθεο, νη θχζεο θαη νη 

Αξκέληνη, θαζψο θαη ζηνπο Ίβεξεο. 

 

Οη Νενέιιελεο, κε πξψηνπο πηζαλφηαηα ηνπο Δπηαλήζηνπο, ήξζαλ ζε επαθή κε ηε 

κπχξα κέζσ ησλ δηάθνξσλ επξσπαίσλ θαηαθηεηψλ. Οη απαξρέο, βέβαηα, ηεο 

ζχγρξνλεο ελ Διιάδη δπζνπνηίαο, πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηνπο Βαπαξνχο πνπ 

αθνινχζεζαλ ηνλ Όζσλα ζην λενζχζηαην ειιεληθφ βαζίιεην, κε ζεκαληηθφηεξν ηνλ 

Ησάλλε Φημ θαη ηνπο απνγφλνπο ηνπ. Γηα πνιιά ρξφληα, απφ ηα κέζα-ηέιε ηνπ 19νπ 

έσο ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα, νη κνλάδεο δπζνπνηίαο γηα επλφεηνπο ιφγνπο 

ζπλδένληαλ κε ςπγεία-παγνπνηεία, ηα νπνία ηελ επνρή εθείλε, πξηλ ηελ εθεχξεζε θαη 

δηάδνζε ηνπ ειεθηξηθνχ ςπγείνπ, απνηεινχζαλ επηθεξδέζηαηε επέλδπζε. ηελ 

«Παιαηά Διιάδα» θπξηάξρεζε ε «Κάξνινο Φημ Α.Δ., Διιεληθή Βηνκεραλία Εχζνπ-

Πάγνπ-Βχλεο-Φπγείσλ-Αλζξαθηθνχ νμένο», ελψ ζηηο «Νέεο Υψξεο» πξέπεη λα 

αλαθεξζνχλ ηα ηδξπζέληα ζηε Θεζζαινλίθε ήδε επί νζσκαληθήο δηνίθεζεο 

δπζνπνηεία-παγνπνηεία «Όιπκπνο» θαη «Νάνπζα» (ην δεχηεξν ιεηηνπξγνχζε ππφ ηελ 

επίβιεςε ηεο Αθαδεκίαο Επζνπνηίαο ηνπ Μνλάρνπ), πνπ ιίγν κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο πφιεο ζπγρσλεχζεθαλ ππφ ηελ νλνκαζία «Ζλσκέλα Επζνπνηεία 

Όιπκπνο-Νάνπζα». 

 

Ζ κπχξα είλαη αλακθίβνια ην πην δηαδεδνκέλν αιθννινχρν πνηφ ζηνλ θφζκν. Ζ 

παγθφζκηα παξαγσγή ηεο μεπεξλά ηα 1,2 δηζεθαηνκκχξηα εθαηφιηηξα, ηελ ζηηγκή 

πνπ ην θξαζί κφιηο πνπ μεπεξλά ηα 0,2 δηζεθαηνκκχξηα. Πξσηαζιεηέο ζηελ 

θαηαλάισζε είλαη κε δηαθνξά νη Σζέρνη κε 160 ιίηξα θαη‟ άηνκν θαηαλάισζε, 

αθνινπζνχκελνη απφ ηνπο Γεξκαλνχο κε 115 ιίηξα. Οη Έιιελεο απελαληίαο είλαη 

κέηξηνη θαηαλαισηέο κπχξαο, αθνχ θαηαλαιψλνπλ θάηη ιηγφηεξν απφ 40 ιίηξα αλά 

έηνο θαη άηνκν κε αλνδηθέο φκσο ηάζεηο. 
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3.1.2   ΚιΪδνο Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ: ΤπνθιΪδνο Επζνπνηέαο  

 

Οξηζκφο ηεο Αγνξάο 

 

Ο θιάδνο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε ζηελ ειιεληθή κεηαπνίεζε 

θαζψο κηα ζηηο πέληε βηνκεραλίεο ηεο ρψξαο καο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα απηφ. 

πγθεθξηκέλα ηα ηξφθηκα θαη ηα πνηά, ζηελ γεληθφηεξε κεηαπνίεζε, θαιχπηνπλ ην 

25% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, θαηέρνπλ ην 25% ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ, παξάγνπλ 

ην 24% ηεο ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ελψ απαζρνινχλ ην 22% ησλ 

απαζρνινχκελσλ.  

 

Ο θιάδνο ηεο Επζνπνηίαο (Τπνθιάδνο ηνπ θιάδνπ Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ) ζηελ 

Διιάδα θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ επξχηεξε αγνξά ησλ πνηψλ θαη αζρνιείηαη κε 

ηελ παξαγσγή Εχζνπ θαη ινηπψλ Αθξσδψλ Πνηψλ. 

 

Γνκή θαη Γηάξζξσζε ηνπ Κιάδνπ 

 

Ζ βηνκεραλία ηξνθίκσλ-πνηψλ θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε ζηελ ειιεληθή κεηαπνίεζε. 

Απνηειεί ηνλ θιάδν κε ηελ πςειφηεξε ζπκβνιή ζε φια ηα βαζηθά κεγέζε ηεο 

κεηαπνίεζεο, φπσο νη πσιήζεηο, ε πξνζηηζέκελε αμία, ν αξηζκφο επηρεηξήζεσλ θαη ε 

απαζρφιεζε. Καιχπηεη ην 25% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, θαηέρεη ην 25% ησλ ζπλνιηθψλ 

θεθαιαίσλ, παξάγεη ην 24% ηεο ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη απαζρνιεί πάλσ 

απφ ην 22% ησλ απαζρνινπκέλσλ ζην ζχλνιν ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα.   

 

ηνλ θιάδν, δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξίπνπ 1.400 επηρεηξήζεηο (24% πεξίπνπ ηνπ 

ζπλφινπ ηεο κεηαπνίεζεο) θαη θαηά κέζν φξν εξγάδνληαη 61 άηνκα αλά επηρείξεζε. 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ είλαη κηθξέο, κε πξνζσπηθφ 

κέρξη 50 άηνκα, σζηφζν ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο θαη ζηα θαζαξά 

απνηειέζκαηα είλαη κηθξή.  

 

 Ζ παξαγσγή ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ-πνηψλ θαίλεηαη λα αθνινπζεί γεληθά ηηο ηάζεηο 

ηνπ αληίζηνηρνπ επξσπατθνχ θιάδνπ. ε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο 

κεηαπνίεζεο  ν θιάδνο αλαπηχζζεηαη ηαρχηεξα: Απφ ην 1995 έσο ην 2005 ε 

παξαγσγή ηνπ θιάδνπ απμήζεθε θαηά 20,6% ζε ζχγθξηζε κε άλνδν 11,7% ηνπ 

ζπλφινπ ηεο βηνκεραλίαο. Σν 2005 ε πνξεία ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ 

πησηηθή, φπσο άιισζηε θαη ζην ζχλνιν ηεο κεηαπνίεζεο. Παξ‟ φια απηά, αλζεθηηθέο 

ζηελ θξίζε εκθαλίδνληαη νη εγρψξηεο βηνκεραλίεο. Παξά ηελ επηδείλσζε ησλ 
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νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ εμαηηίαο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε εγρψξηα 

παξαγσγή ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ – πνηψλ εκθαλίδεη ην 2008 αχμεζε θαηά 1,2%, φηαλ 

ην ζχλνιν ηεο κεηαπνίεζεο εκθαλίδεη πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 4,2%. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ν θιάδνο είλαη ζην ζχλνιφ ηνπ θεξδνθφξνο. Ο αξηζκφο ησλ 

θεξδνθφξσλ επηρεηξήζεσλ είλαη πεξίπνπ δηπιάζηνο ησλ δεκηνγφλσλ θαη ζπλερψο 

απμάλεηαη. Αλά θαηεγνξία κεγέζνπο νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηδφζεηο δηαθέξνπλ. Σν 

κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο παίδεη κελ θαζνξηζηηθφ ξφιν, σζηφζν πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη «ππξήλεο πγείαο» ππάξρνπλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο κεγέζνπο. Δληνπίδνληαη 

δειαδή ππνζχλνια επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ζηαζεξά ηθαλνπνηεηηθή πνξεία, είλαη 

απνδνηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο.  

 

Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ειιεληθήο θαη επξσπατθήο βηνκεραλίαο εληνπίδνληαη θπξίσο 

ζην κέγεζνο, ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο κέζεο επηρείξεζεο 

αιιά θαη ζην ζπζρεηηζκφ κηθξψλ, κεζαίσλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ειιεληθή 

επηρείξεζε π.ρ. απαζρνιεί θαηά κέζν φξν 60 άηνκα φηαλ ε αληίζηνηρε επξσπατθή 

μεπεξλά ηα 100. Παξάιιεια, ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα ζηελ Διιάδα 

είλαη αξθεηά ρακειφηεξεο ηεο κέζεο επξσπατθήο. Οη δηαθνξέο απηέο εμεγνχληαη, ελ 

κέξεη, απφ ηε δηάξζξσζε ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ-πνηψλ, ε νπνία 

εκθαλίδεη πςειή ζπκκεηνρή κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ δνκή ηεο, θαηλφκελν πνπ 

ραξαθηεξίδεη γεληθά ηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο. 

 

Όζνλ αθνξά ηε δπζνπνηία ζπγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα, απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο, θαζψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ειέγρεηαη απφ κηα 

πνιπεζληθή εηαηξία. Ο παξαγσγηθφο ηνκέαο απνηειείηαη απφ κηθξφ αξηζκφ 

επηρεηξήζεσλ, ελψ ζηελ εμεηαδφκελε αγνξά δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη αξθεηέο 

εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο σζηφζν δηαζέηνπλ ζρεηηθά κηθξέο πνζφηεηεο 

κπχξαο. 

 

ηελ εγρψξηα αγνξά κπχξαο θπθινθνξεί ζεκαληηθφο αξηζκφο εκπνξηθψλ ζεκάησλ, 

νξηζκέλα εθ ησλ νπνίσλ εηζάγνληαη απφ παξαγσγηθέο εηαηξείεο κε ζθνπφ ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο γθάκαο ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

 

Οη εηζαγσγηθέο εηαηξείεο ζπλήζσο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ επξχηεξν θιάδν ησλ 

πνηψλ θαη εηδψλ δηαηξνθήο, ζηηο πεξηζζφηεξεο δε πεξηπηψζεηο νη πσιήζεηο απφ ηα 

εμεηαδφκελα πξντφληα θαιχπηνπλ κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ 

ηνπο.   
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πγθξηλφκελε κε ηα επξσπατθά κεγέζε, ε εγρψξηα θαηά θεθαιή θαηαλάισζε 

κπχξαο, ζεσξείηαη ρακειή θζάλνληαο κφιηο ην ήκηζπ, πεξίπνπ, ηνπ αληίζηνηρνπ 

κεγέζνπο ηεο Δ.Δ. Θεσξεηηθά ε πζηέξεζε πνπ παξαηεξείηαη δίλεη ρψξν γηα 

ζεκαληηθή αλάπηπμε ηα επφκελα ρξφληα, πξννπηηθή φκσο πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί 

ππφ ην πξίζκα ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ 

Διιάδα ζε ζρέζε κε ηηο κεγάιεο επξσπατθέο ρψξεο. 

 

Οη ζπνπδαηφηεξνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο κπχξαο είλαη ε 

επνρηθφηεηα ηεο δήηεζήο ηεο, ε ηηκή ηνπ πξντφληνο, ε εμέιημε ηεο ηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ε δηαθήκηζε θαη ηα θαηαλαισηηθά πξφηππα ησλ ειιεληθψλ 

λνηθνθπξηψλ.  

 

εκαληηθή «απεηιή» γηα ηελ αγνξά κπχξαο πξνέξρεηαη απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα, 

φπσο ινηπά νηλνπλεπκαηψδε πνηά (θπξίσο ηα Ready To Drink πνηά), αιιά θαη άιια 

πνπ δελ ζεσξνχληαη ζηελά ππνθαηάζηαηα ησλ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, δειαδή, ηα 

αλαςπθηηθά, ηνπο ρπκνχο θαη ηα εκθηαισκέλα λεξά. 

 

Ο θιάδνο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαζψο επίζεο θαη ν ππνθιάδνο ηεο Επζνπνηίαο 

βξίζθνληαη ζηε θάζε ηεο σξίκαλζεο κε απνηέιεζκα ν αληαγσληζκφο λα είλαη 

ηδηαίηεξα έληνλνο, ελψ νη αληαγσληζηηθέο πηέζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ απεηιή 

εηζφδνπ λέσλ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν είλαη αζζελείο. Σα επφκελα 

έηε πάλησο αλακέλεηαη «εηζβνιή» ζηελ ειιεληθή αγνξά απφ «λέεο» κάξθεο, νη 

νπνίεο φκσο ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ θιάδνπ, 

κεζνπξφζεζκα δελ ζα μεπεξάζνπλ ην 5%-6% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο. 

 

Πεξηγξαθή ησλ Πξντφλησλ ηνπ Κιάδνπ 

 

Πνιιά είλαη ηα είδε ηεο κπχξαο, γχξσ ζηα 50, κε δηαθνξεηηθέο γεχζεηο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά. Ο βαζηθφο παξάγνληαο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο κπχξαο εμαξηάηαη 

απφ ην είδνο ηεο δχκσζεο θαηά ηελ παξαγσγή ηεο. Δπίζεο, δεπηεξεχνληεο 

παξάγνληεο είλαη ν ηξφπνο παξαγσγήο θαη ν ηφπνο πξνέιεπζεο. Τπάξρνπλ 3 είδε 

δπκψζεσλ θαη πάλσ ζε απηφ ην ζηνηρείν ζα ζηεξηρζεί ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηδψλ 

ηεο κπχξαο. Ζ απζφξκεηε δχκσζε (spontaneous fermentation) ε δχκσζε κε 

αθξνδχκεο (top fermentation) θαη ηέινο ε δχκσζε κε βπζνδχκεο (bottom 

fermentation). 
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 Απζφξκεηε Εχκσζε (spontaneous fermentation): 

 

The Lambic Family: απνηειεί ηελ παιαηφηεξε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείην 

απφ ηνπο δπζνπνηνχο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο ζηνλ αλεπηπγκέλν θφζκν, 

θαζηεξψζεθε απφ ηνπο πην παξαδνζηαθνχο παξαγσγνχο lambic, ζηελ 

θνηιάδα Senne ηνπ Βειγίνπ. Αθήλνπλ αλνηθηά ηα παξάζπξα έηζη ψζηε νη 

άγξηεο δχκεο λα «θαζίζνπλ» ζην πξντφλ θαη πηζηεχνπλ φηη ζα έρνπλ θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα έλα δξνζεξφ απφγεπκα ηνπ θζηλνπψξνπ. Μεξηθνί αθήλνπλ 

αθφκα θαη ηνπο ηζηνχο ησλ αξαρλψλ θαη ηηο κνχριεο πνπ βξίζθνληαη ζηνπο 

ηνίρνπο θαη ζηα βαξέιηα φπνπ δπκψλνπλ νη κπχξεο. Απφ φιεο ηηο γεγελείο 

δχκεο, θάπνηεο ζα βγνπλ ζαλ ηζρπξφηεξεο θαη ζα επηθξαηήζνπλ. Δθφζνλ νη 

γεγελείο δχκεο δελ αιιάμνπλ, ε ζεηξά επηθξάηεζεο ησλ δπκψλ ζα παξακείλεη 

ίδηα. Αλ αιιάμεη θάηη, ε κπχξα κπνξεί λα κελ δπκσζεί ή λα έρνπκε κηα 

αλεμέιεγθηε δχκσζε. Οη άγξηεο δχκεο, αθνχ δελ έρνπλ επεμεξγαζηεί ή 

εθπαηδεπηεί, είλαη αλεπαξθείο θαη «αλππάθνπεο», αθήλνληαο αδχκσηα 

ζάθραξα θαη πηεηηθά ζπζηαηηθά (εζηέξεο) ζηελ κπχξα. Γηα απηφ θαη νη lambic 

κπχξεο είλαη θξνπηψδεηο, γεκάηεο θαηλνιηθά θαη κε κεγάιε πνιππινθφηεηα. 

Πεηξακαηηθέο lambic έρνπλ γίλεη θπξίσο ιφγσ ελφο πξνγξάκκαηνο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ηνπ Leuven, νη απζφξκεηεο δπκψζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ην 

απνηέιεζκα φκσο ήηαλ πνιχ καθξηά απφ ην επηζπκεηφ. Σν κηθξνβηνινγηθφ 

θιίκα ηεο θάζε πεξηνρήο είλαη δηαθνξεηηθφ θαη επηπιένλ έρεη δηακνξθσζεί κε 

ηελ πάξνδν αηψλσλ. Γη‟ απηφ, θάζε πξνζπάζεηα παξαγσγήο lambic κπίξαο 

δελ πξφθεηηαη πνηέ λα θηάζεη ζην επίπεδν ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 

απζεληηθψλ. 

 

 Εχκσζε κε Αθξνδχκεο (top fermentation): 

 

Ale: θαηά ηε δχκσζε κε άγξηεο δχκεο, πνιιά θχηηαξα αλεβαίλνπλ ζηελ 

θνξπθή ηεο δεμακελήο, ζρεκαηίδνληαο έλα αθξψδεο θεθάιη. Αλ θαη νη πξψηνη 

δπζνπνηνί δελ γλψξηδαλ πσο ην θεθάιη απηφ ήηαλ απφ δχκεο, παξφια απηά 

είραλ παξαηεξήζεη φηη ν ππνιεηπφκελνο αθξφο απφ θάζε «θνπξληά» 

κπνξνχζε λα βνεζήζεη λα αξρίζεη ε δχκσζε ζε άιιε. Με ην λα παίξλνπλ ηνλ 

αθξφ θαη λα ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ μεθίλεκα, άξρηζαλ λα επηιέγνπλ απηφ 

πνπ κεηέπεηηα νλνκάζηεθε αθξνδχκε (ή ζηειέρε δπκψλ ale), ελψ ηαμηλνκηθά 

αλαγλσξίζηεθε σο Saccharomyces cerevisiae. Όιεο νη πξαγκαηηθέο ale 

κπχξεο δπκψλνληαη κε παξαιιαγέο απηνχ ηνπ ηχπνπ δχκεο. Οη θαιιηέξγεηεο 
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αθξνδπκψλ απνηεινχλ έλα ελδηάκεζν ζηάδην ζηελ ηζηνξία επηινγήο δπκψλ 

απφ ηνπο δπζνπνηνχο. Γελ είλαη αθξηβψο επαξθείο, κηαο θαη αθήλνπλ αδχκσηα 

ζάθραξα θαη εζηέξεο, ελψ δεκηνπξγνχλ ηελ θξνπηψδε πνιππινθφηεηα πνπ 

βξίζθεηαη πάληα ζε κηα πξαγκαηηθή ale θαη κεξηθέο θνξέο κηα γιπθάδα 

βνπηχξνπ. Οη αθξνδχκεο γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζα πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζε κέηξηεο ζεξκνθξαζίεο. 

 

Απηή ε κέζνδνο δπζνπνίεζεο ππήξρε πξηλ ηελ αλάπηπμε ηερλεηήο ςχμεο ελψ 

αθφκα θαη ζήκεξα ν έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ςχμε ρξεζηκνπνηείηαη κφλν 

γηα λα απνθεπρζνχλ αθξαίεο πεξηπηψζεηο. Οη δχκεο πξνζηίζεληαη ζε 

ζεξκνθξαζία 15 ºC, ελψ παξαηεξείηαη κηα αχμεζε έσο θαη 10 ºC απφ ηελ 

δχκσζε. Οη παξαδνζηαθνί παξαγσγνί ale ρξεζηκνπνηνχλ αλνηθηέο δεμακελέο 

δχκσζεο, απφ ηηο νπνίεο νη δχκεο απνκαθξχλνληαη απφ ηελ θνξπθή. Οη 

λεσηεξηζηέο ρξεζηκνπνηνχλ θσληθά δνρεία, ζηα νπνία νη δχκεο «καζαίλνπλ» 

λα ζπκππθλψλνληαη ζηνλ πάην, απφ φπνπ θαη ζπιιέγνληαη. Καζψο αιιάδεη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, νη αθξνδχκεο ηειηθά ζα πάςνπλ λα παξάγνπλ ηα ηππηθά 

αξψκαηα ησλ ale, νπφηε κεηά απφ 4 ή 5 θνπξληέο ν δπζνπνηφο ζα ρξεηαζηεί 

λα ρξεζηκνπνηήζεη άιιεο αθξνδχκεο απφ ηελ αξρηθή πεγή ηνπ ψζηε λα 

εμαζθαιίζεη πσο δελ πξφθεηηαη λα ππάξμεη αιινίσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ 

πξντφληνο ηνπ. Οη κπίξεο ale πεξλνχλ κηα βδνκάδα ζηελ πξψηε δχκσζε. 

Μεηά απφ απηή, νη δχκεο απνκαθξχλνληαη θαη κεηά αθνινπζνχλ κηα ή δχν 

εβδνκάδεο δεχηεξεο δχκσζεο, είηε ζε κέηξηα είηε ζε ρακειφηεξε 

ζεξκνθξαζία ή ζε ζπλδπαζκφ ησλ δχν. Καηά ηελ πεξίνδν απηή έρνπκε 

παξαγσγή θαη άιισλ πηεηηθψλ ζπζηαηηθψλ, παξαγσγή CO2 θαη θαηαθάζηζε 

δπκψλ. Ζ παξακνλή ζε θάπσο ςειέο ζεξκνθξαζίεο βνεζά ζηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ θξνπησδψλ αξσκάησλ, ε ςπρξή 

σξίκαλζε ζα δψζεη θαζαξφηεηα ζηε κπχξα θαη πην γεκάηε γεχζε. Μεξηθέο 

θνξέο γίλεηαη πξνζζήθε δάραξεο θαη δπκψλ πξηλ ηελ σξίκαλζε, άζρεηα αλ 

ζα γίλεη ζε βαξέιη ή κπνπθάιη, έηζη ψζηε λα μεθηλήζεη δεχηεξε δχκσζε πνπ 

ζα βνεζήζεη ηε θπζηθή παξαγσγή CO2. 

 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα παξαθάησ είδε: 

 

 Red Ale: Ζ παξαδνζηαθή βχλε Vienna ηεο Βηέλλεο επζχλεηαη γηα ην 

ραξαθηεξηζηηθφ θφθθηλν ρξψκα απηήο ηεο κπχξαο. Έρνπλ γεχζε 

ειαθξφο πηθξή θαη παξάγνληαη θπξίσο ζην Βέιγην, ηηο ΖΠΑ θαη ηελ 

Ηξιαλδία.  
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 Weiss: Οη κπχξεο απηέο παξαζθεπάδνληαη θπξίσο απφ ζηηάξη (40%-

70%) θαη νη πεξηζζφηεξεο δελ θηιηξάξνληαη. Έηζη πεξηέρνπλ 

ππνιείκκαηα καγηάο ζηε θηάιε ηνπο κε απνηέιεζκα λα έρνπλ έλα ζνιφ 

ρξψκα θαη πινχζην αθξφ. Σν αιθνφι ηνπο είλαη πεξίπνπ 4,5-5,7% θαη 

απαηηνχλ έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν ζεξβηξίζκαηνο.  

 

 Trappist: Ο φξνο απηφο είλαη απνθιεηζηηθφο 6 κνλαζηεξηψλ (5 ζην 

Βέιγην θαη 1 ζηελ Οιιαλδία) πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ηνλ 

ρξεζηκνπνηνχλ. Πξφθεηηαη γηα ηηο ιεγφκελεο κνλαζηεξηαθέο κπχξεο, νη 

νπνίεο είλαη πςειήο δχκσζεο, θαη ε σξίκαλζή ηνπο δηαξθεί πάλσ απφ 

3 ρξφληα. ε απηέο ηηο κπχξεο έρνπλ πξνζηεζεί θαξακεινπνηεκέλα 

ζάθραξα, ελψ ην ηειηθφ ζηάδην ηεο παξαγσγή ηνπο γίλεηαη κέζα ζηελ 

ίδηα ηελ θηάιε πνπ έρνπλ παξαζθεπαζηεί, φπνπ αθνινπζεί κηα δεχηεξε 

δχκσζε (επαλαδχκσζε).  

 

 Stout: Ηξιαλδηθέο θαηά βάζε κπχξεο, κηαο θαη εθεί γελλήζεθαλ ηνλ 18ν 

αηψλα. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο (4) ηχπνη Stout: Dry, Sweet, Double Stout 

θαη Imperial.  

 

 Strong Golden Ale: Με αξψκαηα απφ πνηθηιίεο ιπθίζθνπ, θξνπηψδε 

γεχζε θαη ρξψκα μαλζφ, νη κπχξεο απηέο είλαη αξθεηά δπλαηέο ζε 

αιθνφι 7-8,5%.  

 

 Abbey/Abbaye: Δίλαη νη ηχπνπ «κνλαζηεξηαθέο» κπίξεο. Απηέο 

παξάγνληαη θαηά ηα πξφηππα ησλ κνλαζηεξηαθψλ, ρσξίο φκσο λα 

πξνέξρνληαη απφ ηα 6 κνλαζηήξηα πνπ παξάγνπλ ηηο Trappist κπίξεο. 

 

 Εχκσζε κε Βπζνδχκεο (bottom fermentation): 

 

Οη γλσζηέο  σο επί ην πιείζηνλ «μαλζέο» κπχξεο, ρακειήο δπκψζεσο πνπ 

ζπλαληάκε ζπρλά, θαζψο ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη πεξηζζφηεξεο 

κπχξεο. Διαθξηέο κε έληνλε ηελ αίζζεζε ηνπ αλζξαθηθνχ. Απηέο πεξηέρνπλ 

καγηά, ε νπνία θαηά ηελ δχκσζή ηνπο θαηαθάζεηαη ζηνλ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ 

δχκσζεο (βπζνδχκεο).  

 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα παξαθάησ είδε: 
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 Amber ή θνθθηλφρξσκεο lagers: κε ραξαθηεξηζηηθή γεχζε θαξακέιαο 

θαη ιπθίζθνπ.  

 

 Bocks: Μπχξεο κε γεχζεηο ζνθνιάηαο, θαξακέιαο θαη βχλεο, ζπλήζσο 

ζθνπξφρξσκεο (maibocks) έσο θαη πνιχ ζθνχξεο (doppelbocks). 

Δίλαη δπλαηέο κπχξεο ρακειήο δχκσζεο (βπζνδχκεο) απφ βχλε 

θξηζαξηνχ κε 6.6% αιθνφι.  

 

 Dark ή Dunkel lagers: Έρνπλ ρξψκα θαζηαλφ θαη θαζηαλνθφθθηλν κε 

γεχζε θαξακέιαο ή ζνθνιάηαο.  

 

 Pilseners/Pils: μεξέο θαη πηθξέο κπχξεο, ζπλήζσο αλνηρηφρξσκεο ή 

ρξπζαθέληεο, κε ραξαθηεξηζηηθή γεχζε ιπθίζθνπ κε πινχζην άξσκα 

ινπινπδηψλ. Δίλαη ν πην ραξαθηεξηζηηθφο ηχπνο ησλ Lager, κε ην 

70%-80% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο κπχξαο. Σν φλνκά ηνπο ην 

πήξαλ απφ ην ρσξηφ Pilsen ηεο Σζερίαο, φπνπ πξσηνπαξάρζεζαλ. 

Έρνπλ αιθνφι 4.8%-5.7%.  

 

 Rauchbier: Έρνπλ ζθνχξν ρξψκα θαη έληνλν ραξαθηεξηζηηθφ άξσκα 

θαπλνχ, αιιά θαη γεχζε κε κέηξηα πηθξάδα. Σν φλνκά ηεο ζεκαίλεη 

ζηα γεξκαληθά «θαπληζηή κπχξα». Έρνπλ αιθνφι 5.5%. 3 

 

Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο ε 

ιεγφκελε “νηθνινγηθή” κπχξα κε θαζαξή, απαιιαγκέλε απφ θπηνθάξκαθα, πξψηε 

χιε. Πεξηέρεη απιά λεξφ, βχλε θξηζαξηνχ θαη ιπθίζθν βηνινγηθήο γεσξγίαο θαζψο θαη 

καγηά. 

 

ηε ιίζηα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη κπχξεο πνπ πσινχληαη απφ ηηο πην 

δηαδεδνκέλεο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα: 

 

Δκπνξηθά ήκαηα 

 

 Heineken, Amstel, Amstel Big, Amstel Bock, Amstel Light, Άιθα, Buckler, 

Fischer, Athenian, Marathon, Erdinger, Konig-Pilsener, Duvel, Chimay, Kirin, 

                                                             
3
 www.all4beer.com “Σα Δίδε ηεο Μπχξαο” 
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Kirin Ichiban, McFarland, Murphy‟s, Murphy‟s Red, Carib, Desperados, 

Dorelei, Furstenbrau, Shandy Rock, Zorbas, Αξηάλα 

 

 Lowenbrau Original, Stella Artois, Franziskaner, Beck‟s, Leffe, Hoegaarden, 

Boddingtons, Pils Hellas, Forbitten Fruit, Brahma 

 

 Craft 

 

 Βεξγίλα, Βεξγίλα Red, Βεξγίλα Weiss, ΠΑΟΚ, Θχξα 13, Edelsteiner, 

Stadelbrau 

 

 Mythos, Henninger, Kaiser, Golden Lager, Foster‟ s, Guinness, Kilkenny  

 

 Magnus Magister 

     

Όζνλ αθνξά ηηο ζπζθεπαζίεο κε ηηο νπνίεο θπθινθνξνχλ νη κπχξεο ζηελ αγνξά, 

απηέο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο: 

 

Φηάιε: νη θηάιεο νη νπνίεο δηαηίζεληαη είλαη είηε επηζηξεθφκελεο είηε φρη, κε ην 

πεξηερφκελν ηνπο λα πνηθίιεη. ηελ αγνξά ζπλήζσο δηαηίζεληαη θηάιεο ησλ 

330 ml ή ησλ 500 ml θαη ιηγφηεξν ζπρλά θηάιεο ησλ 200 ml, 250 ml, 650 

ml,660 ml θαη 750 ml. Οη θηάιεο ζπζθεπάδνληαη θπξίσο ζε θηβψηηα ησλ 24 

ηεκαρίσλ αλ θαη ν αξηζκφο απηφο πνηθίιεη αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηεο 

θηάιεο (θηβψηηα ησλ 6,8,12 ή 20 θηαιψλ). 

 

Κνπηάθη: ηα θνπηάθηα είλαη πεξηεθηηθφηεηαο 330 ή 500 ml θαη ζπζθεπάδνληαη ζε 

θηβψηηα ησλ 20 ή 24 ηεκαρίσλ. 

 

Βαξέιη: απηφο ν ηχπνο ζπζθεπαζίαο αλαθέξεηαη ζε κεηαιιηθά βαξέιηα ησλ 20, 

30 ή 50 lt.  

 

Ζ Πξψηε Ύιε 

 

Ζ κπχξα είλαη ην πνηφ ην νπνίν παξαζθεπάδεηαη απφ ηέζζεξα βαζηθά ζπζηαηηθά : 

ηελ καγηά, ην θξηζάξη (επηζηεκνληθή νλνκαζία Hordeum vulgare), ηνλ ιπθίζθν 

(επηζηεκνληθή νλνκαζία Humulus lupulus) θαη ην λεξφ. Δθηφο απφ θξηζάξη ζηε 
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δπζνπνηία επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιιεο πεγέο ακχινπ φπσο π.ρ. 

ζηηάξη, θαιακπφθη, θαζαξφ θαιακνζάθραξν ή ηεπηινζάθραξν ή βπλνζάθραξν ή θαη 

ακπινζάθραξν θαη ξχδη. Άιιεο κνξθέο κε ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη ν ιπθίζθνο είλαη 

ζε ζθφλε ή ζπκππθλσκέλνο. 

 

Σν θξηζάξη πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ Παξαζθεπή ηεο βχλεο (πξψηε χιε γηα ηελ 

Παξαζθεπή ηεο κπχξαο) πξέπεη λα είλαη πγηέο θαη θαιήο βιαζηηθφηεηαο θαη είλαη ηφζν 

απνδνηηθφ φζν πην πνιχ άκπιν πεξηέρεη. Σν θξηζάξη πεξηέρεη άκπιν θαη ζάθραξα, ηα 

νπνία κεξηθψο ή πιήξσο ζα κεηαηξαπνχλ ζε αιθνφιε θαηά ηε δχκσζε. Δπίζεο 

πεξηέρεη πξσηεΐλεο θαη ακηλνμέα πνπ απνηεινχλ θαιφ ζξεπηηθφ ππφζηξσκα γηα ηηο 

δχκεο. ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο θαη ζηελ Διιάδα γηα ηελ δπζνπνηία ρξεζηκνπνηνχληαη 

θπξίσο νη δίζηηρεο πνηθηιίεο (ζεσξείηαη απφ κεξηθνχο φηη δίλνπλ ηελ θαιχηεξε κπχξα), 

ελψ ζηελ Ακεξηθή νη πην ζπλεζηζκέλεο είλαη νη εμάζηηρεο. 

 

Σν 90% ηεο κπχξαο είλαη λεξφ θαη γη‟ απηφ ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

δπζνπνηία, πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

ηειεπηαία έρεη κειεηεζεί ηδηαίηεξα ε πνζφηεηα ησλ κεηαιιηθψλ αιάησλ ηνπ λεξνχ 

ζηελ πνζφηεηα ηεο κπχξαο. 

 

Σν άξσκα ηεο κπχξαο πξνέξρεηαη απφ ηνλ ιπθίζθν, ελψ άκεζε επίδξαζε ζηε γεχζε 

ηεο κπχξαο έρεη ε επηινγή ηεο καγηάο. Ζ καγηά κπνξεί λα δηαζπά ηα ζάθραξα ζε 

αιθνφιε θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ελψ ηαπηφρξνλα ζρεκαηίδεη αξσκαηηθέο νπζίεο.  

 

Γηάθξηζε ησλ Πειαηψλ 

 

Ζ αγνξά ησλ αιθννινχρσλ πνηψλ, επνκέλσο θαη ηεο κπχξαο, ρσξίδεηαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε, επνλνκαδφκελε θαη σο «θξχα», πεξηιακβάλεη ηνπο ρψξνπο 

καδηθήο εζηίαζεο (εζηηαηφξηα, κππξαξίεο θιπ), ελψ ε δεχηεξε, επνλνκαδφκελε θαη 

σο «δεζηή», πεξηιακβάλεη ηελ νηθηαθή θαηαλάισζε. 

 

Αλάγθεο ησλ Πειαηψλ θαη Κίλεηξα γηα Αγνξά Μπχξαο 

 

Ζ θαηαλάισζε κπχξαο αληηπξνζσπεχεη θάηη δηαθνξεηηθφ γηα ηνλ θάζε θαηαλαισηή. 

Πνζνζηφ ησλ αγνξαζηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κπχξα σο δξνζηζηηθφ πνηφ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ. Άιινη θαηαλαιψλνπλ κπχξα κφλν φηαλ απηή ζπλνδεχεηαη 

απφ θαγεηφ ελψ γηα θάπνηνπο απνηειεί πξνζσπηθή επραξίζηεζε θαη απαξαίηεην 

ζπζηαηηθφ ζε ζηηγκέο ραιάξσζεο. 
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Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ θαηαλαισηψλ είλαη ε θνηλή λννηξνπία πνπ δηέπεη 

ηελ αγνξά κπχξαο. Σν ζπγθεθξηκέλν πνηφ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ην αληξηθφ 

θχιν θαη ηελ αξξελσπφηεηα.  Δπίζεο απνηειεί ζχκβνιν «θαινπέξαζεο», θνηλσληθνχ 

status θαη ζχκβνιν έληαμεο ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο εθ‟ φζνλ θαηαλαιψλεηαη ζε 

θνηλσληθέο εθδειψζεηο, επνκέλσο ζπλδέεηαη κε ηελ Ηθαλνπνίεζε ησλ Κνηλσληθψλ 

Αλαγθψλ (Θεσξία ηνπ Maslow). 

 

Όζνλ αθνξά ηελ πγεία, έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ε ππεχζπλε θαηαλάισζε 

κπχξαο έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν ζηηο γπλαίθεο φζν θαη ζηνπο άληξεο, θάηη 

ην νπνίν θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ φζνη θαηαλαιψλνπλ κπχξα. πγθεθξηκέλα, ε κέηξηα 

θαηαλάισζε κπχξαο απφ ηηο γπλαίθεο πνπ πάζρνπλ απφ νζηενπφξσζε κπνξεί λα 

απνδεηρζεί πνιχηηκνο ζχκκαρνο ζηελ ελδπλάκσζε ησλ νζηψλ ηνπο, ζχκθσλα κε 

πξφζθαηε έξεπλα επηζηεκφλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Καζέξεο ηεο Ηζπαλίαο . Ζ κέηξηα, 

πάληα, θαηαλάισζε κπχξαο έρεη θαη άιιεο επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία, θπξίσο 

εμαηηίαο ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ πεξηέρεη, φπσο γηα παξάδεηγκα ην θξηζάξη θαη ν 

ιπθίζθνο. Πξφθεηηαη γηα αληηνμεηδσηηθά ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ αληηγεξαληηθή, 

αληηθαξθηληθή δξάζε, ελψ βνεζνχλ θαη ζηελ πξφιεςε ησλ θαξδηαθψλ παζήζεσλ. 

Δπίζεο ε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε θάιην, καγλήζην, αζβέζηην, αιιά θαη ε ρακειή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε λάηξην βνεζνχλ λα κελ εκθαληζηεί πέηξα ζηε ρνιή θαη ζηα λεθξά. 

 

Γηαθεκηζηηθή Γαπάλε Μπχξαο 

 

Ζ δηαθεκηζηηθή δαπάλε ηεο κπχξαο δείρλεη λα απνηειεί ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο 

ζπλνιηθήο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο ησλ νηλνπλεπκαησδψλ θαη απηφ γηαηί ε δηαθήκηζε 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δήηεζε θαη λα νδεγήζεη ηνλ θαηαλαισηή ζε ζπγθεθξηκέλα 

εκπνξηθά ζήκαηα. 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (3.1.2.1) παξνπζηάδεηαη ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε γηα ηελ 

κπχξα, θαζψο θαη ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ αιθννινχρσλ πνηψλ. 

 

Πέλαθαο 3.1.2.1 

ΔμΫιημε Γηαθεκηζηηθάο ΓαπΪλεο Μπχξαο θαη Οηλνπλεπκαησδψλ Πνηψλ ζε € 

 
Καηεγνξέα 2002 2003 2004 2005 2006 

Μπχξα 7.707.083 6.631.962 7.718.371 8.174.628 7.254.666 

Οηλνπλεπκαηψδε 
ΠνηΪ 

60.106.476 58.309.434 56.715.374 53.930.976 51.411.730 

 

Πεγή: ICAP 
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Καηά ην δηάζηεκα 2002-2003, ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε κπχξαο ήηαλ θζίλνπζα. Σν 

2004 θαη ην 2005 φκσο ζεκεηψζεθε αχμεζε, θαηά 16,38% θαη 5,9% αληίζηνηρα. 

Χζηφζν ην 2006 πξνέθπςε θαη πάιη κείσζε ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο θαηά 11,25% 

ζε ζρέζε κε ην 2005. Ζ ζπλνιηθή δηαθεκηζηηθή δαπάλε γηα ηα νηλνπλεπκαηψδε πνηά 

ήηαλ επίζεο πησηηθή ηα ηξία ηειεπηαία έηε, δηακνξθσκέλε ζε 51,4 εθ. € ην 2006.  

 

Ζ κπχξα θαηείρε ην 2005 κεξίδην ζπκκεηνρήο 15,16% επί ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο γηα νηλνπλεπκαηψδε πνηά, ελψ ην 2006 ην αληίζηνηρν κεξίδην 

ήηαλ 14,1%. 

 

Όζνλ αθνξά ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ηα πνζά πνπ επελδχνληαη ζην εθάζηνηε κέζν, 

έρνπκε ηα εμήο: 

 

Πέλαθαο 3.1.2.2 

ΓαπΪλεο ΑλΪ Γηαθεκηζηηθφ ΜΫζν ζε € 

 

Γηαθεκηζηηθφ 

Μέζν 
2002 2003 2004 2005 2006 

Σηλεόραςη 6.971.789 6.087.472 6.649.419 6.390.023 5.757.310 

Περιοδικά 118.394 201.249 404.248 1.091.243 383.452 

Εφημερίδεσ 286.289 78.713 340.771 260.391 856.241 

Ραδιόφωνο 330.612 264.528 323.933 432.971 257.664 

χλνιν 7.707.083 6.631.962 7.718.371 8.174.628 7.254.666 

 

Πεγή: ICAP 

 

Ζ ηειεφξαζε θαηέρεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζηε ζπλνιηθή δαπάλε, κεξίδην ην νπνίν 

αλήιζε ζε 78,17% ην 2005 θαη ζε 79,36% ην 2006. Σα πεξηνδηθά απέζπαζαλ κεξίδην 

13,35% ην 2005, ελψ ην 2006 ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε ζπλνιηθή 

δηαθεκηζηηθή δαπάλε κεηψζεθε ζε 5,29%. Οη εθεκεξίδεο θαη ην ξαδηφθσλν, 

θαηέιαβαλ αληίζηνηρα κεξίδηα 11,80% θαη 3,55% ην 2006. Ζ δηαθεκηζηηθή δαπάλε 

κπχξαο αλά εκπνξηθφ ζήκα γηα ηε δηεηία 2005-2006 εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 3.1.2.2. 

Σα εκπνξηθά ζήκαηα πνπ πξνβιήζεθαλ ηελ πεξίνδν απηή ήηαλ 18. 
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Πέλαθαο 3.1.2.3  
(πλΫρεηα ζηελ Δπφκελε ειέδα) 

Γηαθεκηζηηθά ΓαπΪλε Μπχξαο αλΪ Δκπνξηθφ άκα ζε € 

 

Πξντφλ Έηνο Σει/ζε Πεξ/θα Δθεκ/δεο Ραδ/λν Αμέα 
Πνζνζηφ  

(%) 

Amstel 2005 2.522.176 264.335 11.453 0 2.797.965 34,23 

 

 
2006 1.197.931 11.340 506.808 23.333 1.739.412 23,98 

Heineken 2005 2.819.019 56.728 152.285 142.342 3.170.374 38,78 

 

 
2006 3.073.021 65.058 313.717 127.091 3.578.887 49,33 

Warsteiner 2005 656.503 304.196 0 73.829 1.034.528 12,66 

 
 

2006 0 0 0 0 0 0 

Stella Artois 2005 0 0 0 17.732 17.732 0,22 

 

 
2006 0 2.608 0 0 2.608 0,04 

Budweiser/ 
Bud 

2005 0 0 9.526 46.095 55.620 0,68 

 
 

2006 45.244 8.392 26.757 32.764 113.157 1,56 

Corona Extra 2005 0 0 0 0 0 0 

 
 

2006 0 0 0 74.475 74.475 1,03 

Miller Draft 2005 0 77.906 2.894 0 80.800 0,99 

 

 
2006 0 0 0 0 0 0 

Erdiner 
Weiblier 

2005 0 58.968 0 0 58.968 0,72 

 
 

2006 0 4.218 0 0 0 0,06 

Carib 2005 0 48.195 0 47.215 95.410 1,17 

 
 

2006 0 4.218 0 0 4.218 0,52 

Mythos 2005 0 0 83.916 59.735 143.651 1,76 

 
 

2006 1.333.277 1.701 5.557 0 1.340.535 18,48 

Mc Farland 2005 0 67.842 0 19.352 87.194 1,07 

 
 

2006 0 68.006 0 0 68.006 0,94 

Fischer 2005 0 164.765 0 0 164.765 2,02 

 
 

2006 0 953 0 0 953 0,01 

Άιθα 2005 381.778 6.010 0 0 387.789 4,74 

 
 

2006 107.837 0 0 0 107.837 1,49 
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Amstel 5lt 

θνπηέ 
/ςπγεέν-

βαξΫιη (15) 

 
 

2005 0 0 0 0 0 0 

2006 0 42.559 0 0 42.559 0,59 

 2005 0 0 0 0 0 0 

 
 

2006 0 56.700 0 0 56.700 0,78 

Duvel 2005 0 0 0 0 0 0 

 
 

2006 0 36.084 0 0 36.084 0,50 

Θξχινο 2005 0 0 0 0 0 0 

 
 

2006 0 0 0 0 0 0 

Nastro 

Azzurro 
2005 0 14.062 0 0 14.062 0,17 

 
 

2006 0 0 0 0 0 0 

χλνιν 2005 6.390.023 1.091.243 260.391 432.971 8.174.628 15,16 

 
 

2006 5.757.310 383.452 856.241 257.664 7.254.666 14,11 

 

Πεγή: ICAP 

 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πξνθχπηεη φηη, ηα κεγαιχηεξα θνλδχιηα γηα ην 2006 

δηαηέζεθαλ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο Heineken, ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηνπ νπνίνπ ζηε ζπλνιηθή δηαθεκηζηηθή δαπάλε ήηαλ 49,33%. 

Αθνινχζεζαλ ηα εκπνξηθά ζήκαηα Amstel θαη Mythos κε πνζνζηά ζπκκεηνρήο 

23,98% θαη 18,48% αληίζηνηρα. Καηά ην έηνο 2005 ηα κεγαιχηεξα θνλδχιηα είραλ 

δηαηεζεί γηα ηελ πξνβνιή ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο Heineken, πνπ απέζπαζε 

αληίζηνηρν κεξίδην 38,78%. Αθνινχζεζαλ ηα εκπνξηθά ζήκαηα Amstel θαη Warsteiner 

κε αληίζηνηρα πνζνζηά ζπκκεηνρήο 34,23% θαη 12,66%. 

 

Γηαλνκή Πξντφλησλ – Πηζησηηθή Πνιηηηθή 

 

Ζ δηάζεζε κπχξαο ζηελ ειιεληθή αγνξά πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ δηαθφξσλ 

εκπνξηθψλ θαλαιηψλ. Οη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ δηαθηλνχλ ηα πξντφληα ηνπο κέζσ ηδίνπ 

δηθηχνπ δηαλνκήο, κέζσ ρνλδξεκπφξσλ ή κέζσ αληηπξνζψπσλ. Ζ δηάξζξσζε ηνπ 

δηθηχνπ δηαλνκήο δηαθέξεη κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ, θαζψο άιιεο επηρεηξήζεηο ζηεξίδνπλ 

ηε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο ηνπο θπξίσο ζην δηθφ ηνπο δίθηπν θαη άιιεο ζε 

ρνλδξέκπνξνπο ή αληηπξνζψπνπο. ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, νη εηαηξείεο 
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δηνρεηεχνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ αγνξά κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ ηδίνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο θαη ρνλδξεκπφξσλ, ην νπνίν φκσο πξνζπαζνχλ ζπλερψο λα απμήζνπλ. 

 

Όζνλ αθνξά ηηο εηζαγφκελεο κπχξεο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θάπνηα εκπνξηθά 

ζήκαηα εηζάγνληαη απφ δχν ή θαη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο. Απηφ κπνξεί λα γίλεηαη 

θαηαξράο γηα ιφγνπο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ηεο αγνξάο, φπνπ έλα εξγνζηάζην 

ζπλεξγάδεηαη κε δηαθνξεηηθφ εηζαγσγέα αλάινγα ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Δπίζεο, 

είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη παξάιιειεο εηζαγσγέο, φπνπ κηα επηρείξεζε 

εηζάγεη κπχξα απφ ην εμσηεξηθφ παξαθάκπηνληαο έηζη ηνλ «εγρψξην αληηπξφζσπν». 

 

Ζ «θξχα» αγνξά θαηαλαιψλεη ην 65%-70% ηεο κπχξαο πνπ πσιείηαη ζηελ Διιάδα 

θαη θαιχπηεηαη κέζσ 80.000-85.000 ζεκείσλ πψιεζεο. Σν ππφινηπν 30%-35% 

δηνρεηεχεηαη ζηε «δεζηή» (νηθηαθή) αγνξά, κέζσ 15.000-20.000 ζεκείσλ πψιεζεο.  

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θξχαο αγνξάο θαιχπηεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο κέζσ 

ρνλδξεκπφξσλ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ εθηηκάηαη φηη μεπεξλά ηνπο 2.500. 

 

Ζ νηθηαθή θαηαλάισζε ζηεξίδεηαη ζηα ζνχπεξ κάξθεη ηα νπνία είλαη θαη ν βαζηθφο 

πξνκεζεπηήο ηεο «δεζηήο» αγνξάο. εκεηψλεηαη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε 

ζπκκεηνρή ησλ ζνχπεξ κάξθεη ζηελ εμεηαδφκελε αγνξά δηεπξχλεηαη πέξα απφ ηα 

ζηελά φξηα ηνπ ιηαλεκπνξίνπ. Οξηζκέλεο αιπζίδεο ζνχπεξ κάξθεη πξαγκαηνπνηνχλ 

δηθέο ηνπο εηζαγσγέο, ελψ παξάιιεια δηαζέηνπλ θαη πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, ηα 

νπνία παξνπζηάδνπλ αμηφινγα πεξηζψξηα αλάπηπμεο ζηελ εγρψξηα αγνξά, θπξίσο 

ιφγσ ηεο ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ηηκήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα «επψλπκα» εκπνξηθά 

ζήκαηα. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ πψιεζε ηεο κπχξαο ζηε «δεζηή» αγνξά, απηή γίλεηαη απφ ηα 

κεζαίνπ κεγέζνπο ζνππεξκάξθεη ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 38%, ηα κεγάια θαη ηα κηθξά 

ζνππεξκάξθεη θαηέρνπλ πνζνζηά 24% θαη 22% αληίζηνηρα, ελψ ζηα hypermarkets 

ην αληίζηνηρν πνζνζηφ αλέξρεηαη ζε 16%. χκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ, ε 

δήηεζε κπχξαο είλαη θπξίσο «επψλπκε». 

 

χκθσλα κε ηελ θιαδηθή κειέηε ηεο ICAP «νχπεξ Μάξθεη» ε νπνία εθπνλήζεθε ην 

2006, ε θαηεγνξία πνηά-αλαςπθηηθά (φπνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε κπχξα) 

θαηαιακβάλεη κεξίδην 6,6% θαηά κέζν φξν, ζην ζχλνιν ησλ θσδηθψλ πξντφλησλ 

ηδησηηθήο εηηθέηαο ησλ ζνχπεξ κάξθεη γηα ην 2005, ελψ γηα ην α‟ εμάκελν ηνπ 2006 ην 

κεξίδην δηακνξθψζεθε ζε 6,7%.  
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Ζ αλάπηπμε ηνπ θαηάιιεινπ δηθηχνπ δηαλνκήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα κηα εηαηξεία 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά θαη λα δηεηζδχζεη ζε λέεο αγνξέο. 

Σν έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα ζπλερή 

παξαθνινχζεζε, βειηίσζε ή θαη ηξνπνπνίεζε ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο.  Παξάιιεια, 

ην δίθηπν δηαλνκήο απνηειεί ζεκαληηθφηαηε πεγή πιεξνθνξηψλ γηα κηα εηαηξεία, 

θαζψο ηεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληιήζεη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη ηηο θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο. 

 

Ο έληνλνο αληαγσληζκφο πνπ επηθξαηεί ζηνλ θιάδν ηεο δπζνπνηίαο έρεη νδεγήζεη ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ ζηελ πηνζέηεζε δηαθφξσλ κεζφδσλ 

πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο, κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ πσιήζεψλ ηνπο. 

Πέξα απφ ηηο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο ζηα Μ.Μ.Δ., νη εηαηξείεο αλαιακβάλνπλ θαη 

ρνξεγίεο, θαιχπηνληαο (πιήξσο ή ελ κέξεη) ην θφζηνο δηαθφξσλ εθδειψζεσλ 

θπξίσο αζιεηηθψλ, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ζεηηθήο εηθφλαο γηα ηα πξντφληα ηνπο. 

Δπίζεο, πξνβάιινπλ θαη πξνσζνχλ ηα εκπνξηθά ζήκαηά ηνπο κέζσ δηαθφξσλ 

πξνζθνξψλ πξνο ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, φπσο δψξα (δηαθεκηζηηθά πνηήξηα θιπ.), 

πνιπζπζθεπαζίεο (π.ρ. ζηα έμη θνπηάθηα ην έλα δσξεάλ) θ.α. 

 

Όζνλ αθνξά ηηο εθπηψζεηο θαη γεληθφηεξα ηελ πηζησηηθή πνιηηηθή πξνο ηα δηάθνξα 

θαλάιηα ηνπ εκπνξίνπ, παξαηεξνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ηελ 

«αλαγλσξηζηκφηεηα» θαη θαη‟ επέθηαζε ηε δήηεζε ηνπ πξντφληνο. πγθεθξηκέλα, ζηα 

πξντφληα κε πςειή δήηεζε νη εθπηψζεηο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 15% επί ηεο ηηκήο 

ηηκνθαηαιφγνπ. Ζ κέζε πίζησζε πνπ δίλεηαη απφ ηα εξγνζηάζηα πξνο ηνπο 

εκπφξνπο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 4 κελψλ, ε νπνία φκσο κεηψλεηαη ζεκαληηθά ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ηζρπξψλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ. 

 

 

3.2   ANAΛΤΖ ΣΖ ΔΓΥΧΡΗΑ ΑΓΟΡΑ 

 

3.2.1   πλνιηθφ ΜΫγεζνο Δγρψξηαο ΑγνξΪο 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε εγρψξηα αγνξά κπχξαο θαηά ηελ πεξίνδν 1992-

2006. Όζνλ αθνξά ηελ εγρψξηα θαηαλάισζε, απηή βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε πνπ 

έγηλε ζε πξνεγνχκελε ππνελφηεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 

 

Ο πίλαθαο 3.2.1.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη εθηελψο ηελ εγρψξηα αγνξά: 
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Πέλαθαο 3.2.1.1 

ΜΫγεζνο εγρψξηαο θαηλνκεληθάο θαηαλΪισζεο κπχξαο (1992-2006) 

 

Έηνο Παξαγσγά ΔηζαγσγΫο ΔμαγσγΫο 
Μεηαβνιά 

ΑπνζεκΪησλ 

Φαηλνκεληθά 

ΚαηαλΪισζε 

Μεη/ιά 

(%) 

1992 3.968.300 272.606 80.842 28.808 4.131.256 - 

1993 4.077.300 209.575 301.870 -35.376 4.020.381 -2,7 

1994 4.365.010 226.474 524.716 -26.836 4.093.604 1,8 

1995 4.016.670 273.563 308.223 -42.295 4.024.305 -1,7 

1996 3.767.867 236.914 211.531 ΜΓ* 3.793.250 -5,7 

1997 3.817.506 352.127 116.097 ΜΓ 4.053.536 6,9 

1998 4.191.348 377.380 147.078 ΜΓ 4.421.650 9,1 

1999 4.320.067 481.377 225.793 ΜΓ 4.575.651 3,5 

2000 4.437.669 431.762 314.198 ΜΓ 4.555.233 -0,5 

2001 4.129.200 389.083 310.136 ΜΓ 4.208.147 -7,6 

2002 3.980.133 425.779 245.996 ΜΓ 4.159.916 -1,1 

2003 4.049.502 339.080 202.734 ΜΓ 4.185.848 0,6 

2004 4.055.000 384.654 137.087 ΜΓ 4.302.567 2,8 

2005 4.053.600 413.076 154.063 ΜΓ 4.312.613 0,2 

2006 4.231.156 429.626 201.036 ΜΓ 4.459.746 3,4 

 

* Μ.Γ: Με Γηαζέζηκν 

Πεγή: ICAP 

 

Όπσο παξαηεξείηαη, ε εγρψξηα αγνξά κπχξαο έθηαζε ζην πςειφηεξν ζεκείν ηελ 

πεξίνδν 1999-2000. Γηα ηα επφκελα έηε κέρξη θαη ην 2003 παξνπζίαζε κηα κηθξή 

πηψζε ε νπνία φκσο αλεηξάπε ηελ ηξηεηία 2004-2006 φπνπ θαη παξαηεξήζεθε ελ 

ηέιεη αχμεζε 3,4% ηεο θαηλνκεληθήο θαηαλάισζεο. Σν 2005 ππήξμε αλεπαίζζεηε 

αχμεζε (4,312 εθ. Δθαηφιηηξα ζε ζρέζε κε 4,302 εθ. Δθαηφιηηξα), ελψ φζνλ αθνξά 

ηα απνζέκαηα ήηαλ απμεκέλα ην έηνο 2004 ιφγσ ηεο απμεκέλεο παξαγσγήο. 

 

Ζ εγρψξηα αγνξά κπχξαο ζπγθξηλφκελε κε ηα επξσπατθά κεγέζε ζεσξείηαη θαη είλαη 

ππνδεέζηεξε (40 ιίηξα αλά άηνκν ζηελ Διιάδα, 80.4 ιίηξα αλά άηνκν ζηελ Δ.Δ). 

εκεηψλεηαη φηη ε πςειφηεξε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε ηεο 15εηίαο 1992-2006, 

αληηζηνηρεί ζην 1999 (43 ιίηξα/άηνκν, Πίλαθαο 3.2.1.2 ) ην νπνίν ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηηο απμήζεηο ζηηο αθίμεηο θαη ηηο δηαλπθηεξεχζεηο αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα. 

Σν ζεηηθφ ζηνηρείν, ην νπνίν παξαηεξείηαη ζε ζρέζε κε ηελ Δ.Δ, είλαη ε απμαλφκελε 
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θαηαλάισζε κπχξαο (-0,6% κεηαβνιή ζηελ Δ.Δ). Σα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία 

δίλνπλ ρψξν γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε, πξννπηηθή πνπ πξέπεη λα βαζηζηεί φκσο ζηα 

δηαθνξεηηθά θαηαλαισηηθά πξφηππα πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Δπξψπε.   

 

Πέλαθαο 3.2.1.2: 

ΚαηΪ θεθαιά θαηαλΪισζε κπχξαο (1992-2006) 

 

Έηνο 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Λέηξα/ 

Άηνκν 
42 42 42 40 39 39 42 43 42 39 38 38 39 39 40 

 

Πεγή: ICAP 

 

Όζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγηθέο κπχξεο θαη ηνλ βαζκφ θάιπςεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο 

πνπ απηέο πξνζθέξνπλ, θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 8%-10% πεξίπνπ. πγθεθξηκέλα ην 

2006 νη εηζαγσγέο θάιπςαλ ην 9,6% ηεο εγρψξηαο θαηλνκεληθήο θαηαλάισζεο. 

 

Ζ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο, κε ην έηνο 1994 

λα μερσξίδεη ιφγσ ηνπ πςεινχ βαζκνχ εμσζηξέθεηαο (12%). 

 

3.2.2   ΑλΪιπζε ηεο Δγρψξηαο ΑγνξΪο 

 

Ζ αλάιπζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο βαζίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία 

πεξηιακβάλεη ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο 

ππνθαηεγνξίεο: 

 

1. Standard ή mass κπχξεο 

2. Premium κπχξεο 

3. Super Premium ή Specialties κπχξεο 

 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηε ζπζθεπαζία θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ρσξίδεηαη 

ζηηο εμήο ππνθαηεγνξίεο: 

 

1. Δπηζηξεθφκελε θηάιε 

2. Με επηζηξεθφκελε θηάιε 

3. Κνπηί 

4. Βαξέιη 

 



37 
 

Σέινο βξίζθεηαη ν ηχπνο ηνπ πξντφληνο, ν νπνίνο έρεη αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελε 

ππνελφηεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 

 

Πην αλαιπηηθά, νη κπχξεο ηχπνπ mass, δειαδή νη επψλπκεο κπχξεο, απνζπνχλ ην 

κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο ην νπνίν αγγίδεη ην 65%. Σν ππφινηπν πνζνζηφ 

θαιχπηεηαη απφ ηηο premium κπχξεο (27%) θαη ηηο super premium κπχξεο (7%). 

Άλνδν φκσο ζηελ αγνξά παξνπζηάδνπλ θαη νη κπχξεο ηδησηηθήο εηηθέηαο. Δίλαη νη 

mass κπχξεο νη νπνίεο εηζάγνληαη θαη πσινχληαη απφ ηα ζνχπεξ κάξθεη ζε ηδηαίηεξα 

ρακειή ηηκή. Ζ άλνδνο απηή νθείιεηαη ηφζν ζηελ αλάπηπμε ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ 

ηηο πνπιάλε φζν θαη ζηε ζηξνθή ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ζε πην θζελά πξντφληα. 

 

ηελ θαηεγνξία ηεο ζπζθεπαζίαο ε επηζηξεθφκελε θηάιε ησλ 500ml θαηέρεη ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ (70%) θαη αθνινπζεί ην θνπηί ησλ 330ml κε πνζνζηφ ηεο ηάμεο 

ηνπ 23%. Παξ‟ φια απηά, ε επηζηξεθφκελε θηάιε παξνπζηάδεη πησηηθέο ηάζεηο ζε 

αληίζεζε κε ην θνπηί ην νπνίν θεξδίδεη νινέλα απμαλφκελν έδαθνο. Σν ππφινηπν 

πνζνζηφ θαιχπηεηαη απφ ηε κε επηζηξεθφκελε θηάιε θαη ην βαξέιη. 

 

Ο ηχπνο ηνπ πξντφληνο πνπ θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο είλαη νη 

κπχξεο lager, ησλ νπνίσλ ην πνζνζηφ μεπεξλάεη ην 90%. ηελ ειιεληθή αγνξά 

δηαηίζεληαη θαη άιινπ ηχπνπ κπχξεο φπσο είλαη νη καχξεο, νη κε αιθννινχρεο, νη 

κπχξεο εηδηθνχ ηχπνπ θαη νη δπλαηέο κπχξεο (πςειφ πνζνζηφ αιθνφι), ησλ νπνίσλ 

φκσο ε θαηαλάισζε θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα.  

 

 

3.2.3 ΜΫγεζνο Δγρψξηαο Παξαγσγάο 

 

Μέγεζνο Δγρψξηαο Παξαγσγήο 

 

ην παξφλ ππνθεθάιαην εμεηάδεηαη ε ζπλνιηθή παξαγσγή κπχξαο ζηελ Διιάδα γηα 

ην δηάζηεκα 1992-2006. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο 

παξαγσγήο νθείιεηαη ζηηο 4 κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. 

 

ηνλ πίλαθα 3.2.3.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο παξαγσγήο ζην 

εμεηαδφκελν δηάζηεκα ησλ 15 εηψλ. 

 

 

 



38 
 

Πέλαθαο 3.2.3.1 

ΔμΫιημε ηεο Δγρψξηαο Παξαγσγάο Μπχξαο 

      

 

Πεγή: ICAP 

 

Ζ παξαγσγή ηνπ έηνπο 2001 πξνέθπςε απφ εθηηκήζεηο ηεο ICAP, θαζψο ηα επίζεκα 

θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ ζεσξνχλην ππνεθηηκεκέλα απφ επίζεκνπο 

παξάγνληεο. 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο εμέιημεο ηεο παξαγσγήο είλαη ε έληνλε δηαθχκαλζε κε 

ηελ ζπλνιηθή παξαγσγή ηνπ θιάδνπ γηα ην 2006 λα θπκαίλεηαη ζηα 4,23 εθ. 

Δθαηφιηηξα, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 4,4% ζε ζρέζε κε ην 2005. 

 

 

3.2.4 Πσιάζεηο  Παξαγσγηθψλ Δπηρεηξάζεσλ ηνπ ΚιΪδνπ 

 

Οη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ νη νπνίεο ζα εμεηαζηνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηεο 

κειέηεο είλαη απηέο ησλ νπνίσλ ν θχθινο εξγαζηψλ μεπέξαζε ηηο 300.000 € (Πίλαθαο 

3.2.4.1) ην 2006. Οη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο είηε παξάγνπλ ζε δηθά ηνπο 

εξγνζηάζηα είηε ζε εξγνζηάζηα ηξίησλ. 

 

Έηνο  Παξαγσγά (HL)  Μεηαβνιά (%) 

1992  3.968.300  - 

1993  4.077.300  2,7 

1994  4.365.010  7,1 

1995  4.016.670  -8,0 

1996  3.767.867  -6,2 

1997  3.817.506  1,3 

1998  4.191.348  9,8 

1999  4.320.067  3,1 

2000  4.437.669  2,7 

2001*  4.129.200  -7,0 

2002  3.980.133  -3,6 

2003  4.049.502  1,7 

2004  4.055.000  0,1 

2005  4.053.600  -0,0 

2006  4.231.156  4,4 
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Πέλαθαο 3.2.4.1 

Κχθινο Δξγαζηψλ Παξαγσγηθψλ Δπηρεηξάζεσλ γηα ην Έηνο 2006 

 

Δπσλπκέα Δπηρεέξεζεο Κχθινο Δξγαζηψλ(€) 

Αζελατθά Επζνπνηέα Α.Δ 395.337.359 

Διιεληθά ΕπζνπνέαΕπζνπνηέα ΑηαιΪληεο 

Α.Δ. 
14.699.011 

Craft Πξφηππε Επζνπνηέα Α.Δ. 2.571.399 

ΕπζνπνέαΕπζνπνηέα Μαθεδνλέαο-ΘξΪθεο 

Α.Δ. 
5.597.886 

Μχζνο Επζνπνηέα Α.Δ. 47.942.802 

Παπαδεκεηξένπ Δκκ. Α.Δ. 3.402.946 

 

Πεγή: ICAP 

 

ηνλ Πίλαθα 3.2.4.2 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα νη πσιήζεηο ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη πεξαηηέξσ 

δξαζηεξηφηεηεο πέξα απφ ηελ παξαγσγή θαη ηελ πψιεζε κπχξαο. Σνλίδεηαη φκσο 

φηη ε παξαγσγή δχζνπ θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ην νπνίν 

είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 97%. 

 

Ζ ζπλνιηθή εηθφλα πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζχλνιν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ επεξεάδεηαη 

ζαθψο απφ ηελ πνξεία πνπ δηαγξάθεη ε Αζελατθή Επζνπνηία, θαζψο θαηέρεη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ. Οη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ησλ παξνπζηαδφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ αθνινχζεζαλ αλνδηθή πνξεία ηελ πεξίνδν 2002-2006, κε εηήζην 

ξπζκφ αχμεζεο 1,2%  ελψ ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζε απφιπηα 

κεγέζε ην 2005-2006 παξνπζίαζε ε Αζελατθή Επζνπνηία Α.Δ. (€18,7 εθ.), 

αθνινπζνχκελε απφ ηε Μχζνο Επζνπνηία Α.Δ (€4,8 εθ.) θαη ηε Επζνπνηία 

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο Α.Δ. (€0,9 εθ.). 
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Πέλαθαο 3.2.4.2 

Πσιάζεηο Δπηρεηξάζεσλ 2002 - 2006 

 

Δπσλπκέα 
Δπηρεέξεζεο 

2002 2003 2004 2005 2006 

Αζελατθά 

Επζνπνηέα Α.Δ 
376.908.014 367.726.048 374.311.521 376.644.948 395.337.359 

Μχζνο 

Επζνπνηέα Α.Δ. 
44.699.903 45.052.772 41.553.272 43.120.448 47.942.802 

Διιεληθά 

Επζνπνέα 

ΑηαιΪληεο Α.Δ.
 

15.024.029 15.474.833 15.169.756 14.367.846 14.699.011 

Επζνπνηέα 

Μαθεδνλέαο-

ΘξΪθεο Α.Δ. 

   2.082.847 1.946.229 3.328.736 4.670.810 5 .597.886* 

Craft Πξφηππε 

Επζνπνηέα Α.Δ. 
   1.912.438 2.459.955 3.015.464 2.446.661 2.571.399* 

Παπαδεκεηξένπ 

Δκκ. Α.Δ. 
   1.160.230 1.484.235 1.958.354 2.630.293   3.402.946 

χλνιν (€) 443.124.183 434.754.037 439.851.211 444.215.300 464.230.572 

 
Τπ: Οη νηθνλνκηθέο ρξήζεηο ηεο εηαηξείαο θαιχπηνπλ ην δηάζηεκα απφ 1/10 θάζε έηνπο έσο 

30/9 ηνπ επφκελνπ. 

Πεγή: ICAP Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί 

  

 

3.2.5 Μεξέδηα ΑγνξΪο 

 

Ζγεηηθή ζέζε ζηνλ θιάδν θαηέρεη ε επηρείξεζε Αζελατθή Επζνπνηία Α.Δ 

(ζεκαληηθφηεξα εκπνξηθά ζήκαηα: Amstel θαη Heineken) κε ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ 

λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 77% θαη 78% γηα ην 2006, θάηη ην νπνίν ζπληειεί ζηελ πςειή 

ζπγθέληξσζε ηνπ θιάδνπ. Αθνινπζεί ε Μχζνο Επζνπνηία Α.Δ ε νπνία απέζπαζε 

κεξίδην 9% - 10%. Σέινο βξίζθνληαη νη εηαηξείεο Διιεληθή Επζνπνηία Αηαιάληεο Α.Δ 

θαη Επζνπνηία Μαθεδνλίαο-Θξάθεο Α.Δ. κε πνζνζηά 5,5% θαη 2% αληίζηνηρα.  

 

Αθνινπζεί ν ζρεηηθφο πίλαθαο: 
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Πέλαθαο 3.2.5.1 

Μεξέδηα ΑγνξΪο 2006 

 

Μεξέδηα ΑγνξΪο 2006 

Αζελατθά Επζνπνηέα Α.Δ 77%-78% 

Μχζνο Επζνπνηέα Α.Δ 9%-10% 

Διιεληθά Επζνπνηέα ΑηαιΪληεο Α.Δ ~ 5,5% 

Επζνπνηέα Μαθεδνλέαο-ΘξΪθεο Α.Δ ~ 2% 

 

Πεγή: Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο-Δθηηκήζεηο Αγνξάο 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ην δηάγξακκα απεηθφληζεο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο κε ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

ΓηΪγξακκα 3.2.5.1 

Μεξέδηα ΑγνξΪο 

 

 

3.2.6 ΒαζηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ ηεο Εάηεζεο 

 

 

Ζ δήηεζε ηεο κπχξαο, φπσο θαη φισλ ησλ παξεκθεξψλ πνηψλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

επνρηθφηεηα.  Ορηψ κήλεο δηαξθεί ε πεξίνδνο απμεκέλεο θαηαλάισζεο αξρίδνληαο 

απφ ηνλ Μάξηην κε ηε δήηεζε λα θνξπθψλεηαη ηη ρξνληθή πεξίνδν κεηαμχ Μαΐνπ θαη 

επηεκβξίνπ. Ζ απμεκέλε θαηαλάισζε ηνπο ζεξηλνχο κήλεο νθείιεηαη ζηηο απμεκέλεο 

ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα. Ζ επηκήθπλζε κάιηζηα ησλ θαηξηθψλ 

Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία Α.Ε

78%

Μφθοσ 
Ζυθοποιία Α.Ε

10%

Ελληνική 
Ζυθοποιία 

Αταλάντησ Α.Ε
6%

Ζυθοποιία 
Μακεδονίασ-
Θράκησ Α.Ε

2%
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ζπλζεθψλ απνηειεί επθαηξία γηα αλάπηπμε ηεο αγνξάο ηεο κπχξαο θαη πεξαηηέξσ 

πσιήζεηο. 

 

Ζ ηηκή ηεο κπχξαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην θαηαλαισηηθφ εηζφδεκα είλαη ν δεχηεξνο 

παξάγνληαο. Ζ ρακειή ηηκή ηεο, ζπγθξηλφκελε κε ηηο ηηκέο ησλ άιισλ 

νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαζψο θαη ε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε αιθνφι επηηξέπνπλ 

ηελ θαηαλάισζή ηεο ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο. Πξφβιεκα απνηεινχλ ηα 

λενεηζαρζέληα πξντφληα ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε αιθνφι (ready to drink πνηά) ηα 

νπνία απνζπνχλ κεξίδην αγνξάο. Αληηζέησο ε ηηκή δελ δείρλεη λα απνηειεί 

πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα ή λα επεξεάδεη ηε δήηεζε φηαλ πξφθεηηαη γηα premium ή 

super premium κπχξεο, νη νπνίεο απνηεινχλ είδνο πνιπηειείαο. 

 

Έλαο αθφκε παξάγνληαο είλαη ν ηνπξηζκφο πξνο ηελ Διιάδα, ν νπνίνο επηδξά ζεηηθά 

ζηηο πσιήζεηο θαη θαη‟ επέθηαζε ζηε δήηεζε ηεο κπχξαο. ηνλ πίλαθα 3.2.6.1 πνπ 

αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη αθίμεηο αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα ηελ 

πεξίνδν 1996 – 2005. 

 

Πέλαθαο 3.2.6.1 

Αθέμεηο Αιινδαπψλ Σνπξηζηψλ ζηελ ΔιιΪδα ηελ Πεξένδν 1996 – 2005 

 

Έηνο Αθέμεηο Ρπζκφο Μεηαβνιάο 

1996 9.782.061 - 

1997 10.588.489 8,24% 

1998 11.363.822 7,32% 

1999 12.605.928 10,93% 

2000 13.567.453 7,63% 

2001 14.678.688 8,19% 

2002 14.918.177 1,63% 

2003 14.784.560 -0,90% 

2004 14.267.420 -3,50% 

2005 14.276.465 0,06% 

 
 
Πεγή: ΔΤΔ 
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Όπσο παξαηεξείηαη, ελψ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1996 – 2002 νη αθίμεηο ηνπξηζηψλ 

παξνπζίαζαλ δηαρξνληθά αχμεζε κε κέζν εηήζην ξπζκφ 5,6%, ηελ πεξίνδν 2003 – 

2004 ζεκεηψζεθε κείσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ. Σν 2005 ππήξμε νξηαθή αχμεζε 

ησλ αθίμεσλ (0,06%) ελψ ην έηνο 2006 ππήξμε αμηφινγν πνζνζηφ αχμεζεο, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αθίμεσλ ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ηεο 

ρψξαο, ζχκθσλα κε ηα νπνία ζεκεηψζεθε αχμεζε θαηά 4,3%. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ησλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ θαηά 

γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ην 2005 (πίλαθαο Π2.1), ε Κξήηε ζπγθεληξψλεη ην 

κεγαιχηεξν αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ κε κεξίδην 28,3% επί ηνπ ζπλφινπ θαη 

αθνινπζνχλ νη πεξηθέξεηεο Ννηίνπ Αηγαίνπ (Γσδεθάλεζα θαη Κπθιάδεο) (24,1%), 

Ηνλίσλ Νήζσλ (14,8%) θαη Αηηηθήο (9,8%).  

 

Οη πεξηζζφηεξνη ηνπξηζηηθνί πειάηεο ηεο ειιεληθήο κπχξαο πξνέξρνληαη απφ ηε 

Γεξκαλία θαη ην Ζλ. Βαζίιεην. Σν έηνο 2005 αθίρζεζαλ ζηε ρψξα καο 2.718.721 

Βξεηαλνί θαη 2.241.942 Γεξκαλνί ηνπξίζηεο, θαηαιακβάλνληαο κεξίδηα 17,6% θαη 

14,5% αληίζηνηρα επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αθίμεσλ. Αθνινπζνχλ κε κηθξφηεξα κεξίδηα 

αγνξάο ε Ηηαιία (7,3%), Γαιιία (4,3%) θαη Οιιαλδία (4,3%). 

 

Σέινο θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε δηαθήκηζε, ε νπνία ζηξέθεη ην θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ ζε ζπγθεθξηκέλα ζήκαηα θαη επεξεάδεη άκεζα ηηο απνθάζεηο απηνχ, εηδηθά φηαλ 

πξνβάιιεηαη ζε κέζα πςειήο αλαγλσξηζηκφηεηαο, φπσο είλαη ε ηειεφξαζε.  

 

ηαζεξφηεηα Εήηεζεο 

 

Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δήηεζεο είλαη ε επνρηθφηεηα θαη επνκέλσο είλαη 

αλακελφκελν λα παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 

Ξεθηλψληαο ηνλ Μάξηην θαη παξνπζηάδνληαο ηε κέγηζηε θαηαλάισζε ηνπο ζεξηλνχο 

κήλεο, ε κπχξα δείρλεη λα είλαη ην πξνηηκψκελν πνηφ ζε αληίζεζε κε ην θξαζί ηνπ 

νπνίνπ ε δήηεζε απμάλεηαη ην ρεηκψλα. Σν θαηλφκελν απηφ εληζρχεηαη θαη απφ ηελ 

ηνπξηζηηθή θίλεζε ε νπνία απμάλεηαη ζηελ Διιάδα ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. 
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3.2.7 Πξνζδηνξηζκφο Δγρψξηαο Μειινληηθάο Εάηεζεο 

 

Πξνζδηνξηζκφο Δγρψξηαο Μειινληηθήο Εήηεζεο Εχζνπ 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο δήηεζεο ζα γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία ηεο 

παξαγφκελεο κπχξαο ζηελ Διιάδα ελψ ζα πξνβιεθζεί θαη ε ζπλνιηθή θαηλνκεληθή 

θαηαλάισζε κπχξαο. Ζ πξφβιεςε ζα γίλεη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν Holt ελψ ην 

πξφγξακκα πνπ επηιέρζεθε είλαη ην Δxcel κε ην Premium Solver Add In. 

 

Θεηηθέο δηαγξάθνληαη νη πξννπηηθέο ηεο αγνξάο δχζνπ ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ 

ΗΟΒΔ. Ζ θαηαλάισζε κπχξαο ζην δηάζηεκα 1996 – 2001 παξνπζίαζε ζηαζεξή 

άλνδν απφ 384 εθαη. Λίηξα ζε 438 εθαη. Λίηξα ζην 2001 ελψ ν Μέζνο Δηήζηνο 

Ρπζκφο Μεηαβνιήο (ΜΔΡΜ) δηακνξθψζεθε ζην 3%. Πεξίπνπ δηπιάζηνο (6,59%) 

ήηαλ ν ΜΔΡΜ ηεο αμίαο ηεο αγνξάο γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ε νπνία ην 2001 

αλήιζε ζε 424.000.000€. 

 

Ζ εγρψξηα αγνξά κπχξαο ζπγθξηλφκελε κε ηα επξσπατθά κεγέζε ζεσξείηαη θαη είλαη 

ππνδεέζηεξε ( 40 ιίηξα αλά άηνκν ζηελ Διιάδα, 80.4 ιίηξα αλά άηνκν ζηελ Δ.Δ).  

 

Σν ζεηηθφ ζηνηρείν, ην νπνίν παξαηεξείηαη ζε ζρέζε κε ηελ Δ.Δ, είλαη ε απμαλφκελε 

θαηαλάισζε κπχξαο ( -0,6% κεηαβνιή ζηελ Δ.Δ). Σα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία 

δίλνπλ ρψξν γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε, πξννπηηθή πνπ πξέπεη λα βαζηζηεί φκσο ζηα 

δηαθνξεηηθά θαηαλαισηηθά πξφηππα πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Δπξψπε.  χκθσλα 

ινηπφλ κε ηνλ Η.Ο.Β.Δ ε δήηεζε ηεο κπχξαο ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη κε 

αλεπαίζζεην ξπζκφ.  

 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ εγρψξηα δήηεζε θαη 

παξαγσγή κπχξαο, ππνινγίδνληαη παξαθάησ νη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο γηα ηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα Excel Solver Add In θαη ηα ζηνηρεία ησλ Πηλάθσλ 

3.2.1.1 θαζψο θαη 3.2.3.1: 
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Πέλαθαο 3.2.7.1 

Πξνβιεπφκελε Δγρψξηα Φαηλνκεληθά ΚαηαλΪισζε Μπχξαο 

 

Έηε 
Πξνβιεπφκελε Δγρψξηα Φαηλνκεληθά                           

ΚαηαλΪισζε  Μπχξαο 

2007 4.461.463 

2008 4.464.634 

2009 4.467.806 

2010 4.470.977 

2011 4.474.149 

2012 4.477.321 

2013 4.480.492 

2014 4.483.664 

2015 4.486.835 

 

Πέλαθαο 3.2.7.2 

Πξνβιεπφκελε Δγρψξηα Παξαγσγά Μπχξαο 

 

Έηε Πξνβιεπφκελε Δγρψξηα Παξαγσγά Μπχξαο 

2007 4.182.778 

2008 4.200.419 

2009 4.218.061 

2010 4.235.703 

2011 4.256.345 

2012 4.270.986 

2013 4.288.628 

2014 4.306.270 

2015 4.323.912 
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3.3 ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΠΤΗΡΑ 

 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα κειεηψληαη νη εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο κπχξαο γηα ηελ 

πεξίνδν 2002 – 2006. Να ζεκεησζεί πσο ηα παξνπζηαδφκελα ζηνηρεία βαζίδνληαη ζε 

κειέηε ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ελψ ηα δεδνκέλα ησλ εηψλ ζεσξνχληαη 

πξνζσξηλά θαζψο ε επεμεξγαζία ηνπο δελ είρε νινθιεξσζεί θαηά ηελ πεξίνδν 

εθπφλεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. 

 

 

3.3.1 ΔηζαγσγΫο Μπχξαο – Κπξηφηεξεο ρψξεο πξνΫιεπζεο 

 

 

Όζνλ αθνξά ηηο εηζαγφκελεο κπχξεο, απηέο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 

1. Μπχξα ζε θηάιεο 

2. Μπχξα ζε δνρεία πεξηερνκέλνπ κηθξφηεξνπ ησλ 10 ιίηξσλ 

3. Μπχξα ζε δνρεία πεξηερνκέλνπ κεγαιχηεξνπ ησλ 10 ιίηξσλ 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο αγνξάο κπχξαο γηα ηα 

πξναλαθεξζέληα έηε: 

 

Πίνακας 3.3.1.1 

Εξέλιξη της Αγοράς Μπύρας 

 

Έηνο Πνζφηεηα (Δθαηφιηηξα ΖL) Αμέα (€) 

2002* 425.779 42.164.584 

2003* 339.080 25.682.472 

2004* 384.654 31.319.952 

2005* 413.076 38.709.138 

2006* 429.626 41.450.077 

 

*Πξνζσξηλά ηνηρεία 

Πεγή: ΔΤΔ 

 

Σν δηάζηεκα 2002 – 2006 νη εηζαγσγέο κπχξαο παξέκεηλαλ ζε ρακειά επίπεδα 

εκθαλίδνληαο κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο κφιηο 0,23% ζε πνζνηηθνχο φξνπο. Ζ αμία 
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παξ‟ φια απηά παξνπζίαζε κείσζε απφ 42.164.584€ ζε 41.450.077€ ην 2006. Σν 

2005 νη ζπλνιηθέο πνζφηεηεο εηζαγσγήο κπχξαο δηακνξθψζεθαλ ζε 413.076 

εθαηφιηηξα, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 7,3% ζε ζρέζε κε ην 2004 (384.654 

εθαηφιηηξα). 

 

Ζ αμία ησλ εηζαγσγψλ δηακνξθψζεθε ζε 38.709.138€ ην 2005 έλαληη 31.319.952€ ην 

2004, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 23,5%. Σελ πεξίνδν 2005 – 2006 ζεκεηψζεθε 

αχμεζε 7,0%, θαζψο ε αμία ησλ εηζαγσγψλ δηακνξθψζεθε ζε 41.450.077€ ην 2006. 

 

Ζ αλάιπζε ηεο κπχξαο πνπ εηζάγεηαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε δπν επίπεδα. Σν πξψην 

αθνξά ηνλ ηχπν ζπζθεπαζίαο ηνπ νπνίνπ ε δηάθξηζε έρεη ήδε γίλεη, ελψ ην δεχηεξν 

επίπεδν αθνξά ηελ ρψξα πξνειεχζεσο ηεο κπχξαο. Ο Πίλαθαο 3.3.1.2 πνπ 

αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε εηζαγσγψλ κπχξαο θαηά ηχπν ζπζθεπαζίαο, γηα 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2002 – 2006. 

 

Πέλαθαο 3.3.1.2 

ΔμΫιημε Δηζαγσγψλ Μπχξαο θαηΪ Σχπν πζθεπαζέαο 

 

 

Κ
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Π
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Πεγή: ΔΤΔ 
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Αλαθνξηθά κε ηε ζπζθεπαζία, ε «κπχξα ζε δνρεία άιια» (αθνξά θπξίσο θνπηάθηα, 

ελψ δελ πεξηιακβάλνληαη νη θηάιεο) θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε, θαηαιακβάλνληαο ην 

πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 50%-65% ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο εηζαγφκελεο πνζφηεηαο 

γηα δηάζηεκα 2002-2006. Σν 2006 ε πνζφηεηα εηζαγσγήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία αλήιζε ζε 247.582 εθαηφιηηξα (κεξίδην 57,6%) θαη πξνήιζε θπξίσο απφ 

ηελ Γεξκαλία (204.573 εθαηφιηηξα) θαη ηελ Οιιαλδία (22.574 εθαηφιηηξα). Ζ δεχηεξε 

θαηεγνξία (κπχξα ζε θηάιεο), θάιπςε ην 28%-39% ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο πνζφηεηαο 

εηζαγσγψλ ηελ πεξίνδν 2002-2006. Ζ εηζαγσγή κπχξαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία παξνπζίαζε δηαθπκάλζεηο θαη δηακνξθψζεθε ζε 163.807 εθαηφιηηξα ην 

2006. Ο ζεκαληηθφηεξνο πξνκεζεπηήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ κπχξαο γηα ην έηνο 

2006 ήηαλ ε Γεξκαλία (47.836 εθαηφιηηξα) κε ηε Γαιιία λα αθνινπζεί (31.638 

εθαηφιηηξα). Ζ κπχξα ζε δνρεία κε πεξηερφκελν κεγαιχηεξν απφ 10 ιίηξα (βαξέιη) 

θάιπςε απφ 4% έσο 16% ηεο εηήζηαο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο εηζαγσγήο κπχξαο. Οη 

εηζαγσγέο κπχξαο ζε δνρεία κε πεξηερφκελν άλσ ησλ 10 lt, παξνπζίαζαλ κείσζε 

ζην εμεηαδφκελν δηάζηεκα ηεο ηάμεσο ηνπ 59% θαη δηακνξθψζεθαλ ζε 18.237 

εθαηφιηηξα ην 2006 απφ 30.632 εθαηφιηηξα ην 2002. Κπξηφηεξνο πξνκεζεπηήο ηεο 

ρψξαο καο γηα ην 2006 ήηαλ ε Γεξκαλία (4.927 εθαηφιηηξα) θαη αθνινχζεζε ε 

Οιιαλδία (1.983 εθαηφιηηξα). 

 

ηνλ  Πίλαθα 3.3.1.3 ηεο επφκελεο ζειίδαο γίλεηαη αλάιπζε ησλ εηζαγσγψλ κπχξαο 

αλά ρψξα πξνέιεπζεο.  

 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο εηζαγψγηκεο κπχξαο πξνήιζε απφ ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. πγθεθξηκέλα, ε πνζφηεηα γηα ην 2006 δηακνξθψζεθε ζε 

396.887 εθαηφιηηξα, αγγίδνληαο έηζη ην 92,4% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ. 

Αληίζηνηρα, ε αμία ησλ εηζαγσγψλ κπχξαο απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

αλήιζε ζε 35.002€ ρηι., θαιχπηνληαο ην 84,7% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο εηζαγσγψλ γηα 

ην 2006. 

 

πγθεθξηκέλα ε Γεξκαλία ππήξμε ν ζεκαληηθφηεξνο πξνκεζεπηήο κπχξαο γηα ηελ 

Διιάδα ην 2006, θαιχπηνληαο ην 64,3% ησλ εηζαγσγψλ απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη ην 

59,4% ηνπ ζπλφινπ (255.048 εθαηφιηηξα). Αθνινχζεζε ε Οιιαλδία κε κεξίδην 12,3% 

επί ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. θαη 11,4% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ (49.044 

εθαηφιηηξα), ελψ ζε πνιχ θνληηλή απφζηαζε βξηζθφηαλ θαη ε Γαιιία (47.629 

εθαηφιηηξα) ην 2006. 
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Πέλαθαο 3.3.1.3 

ΑλΪιπζε ησλ Δηζαγσγψλ Μπχξαο αλΪ Υψξα ΠξνΫιεπζεο 

 

Υψξεο 

ΠξνΫιεπζεο 

 

 

2005* 2006* 

Πνζφηεηα      Αμέα Πνζφηεηα      Αμέα 

Οιιαλδία 90.579 8.390.674 49.044 5.523.083 

Γεξκαλία 226.820 15.623.810 255.048 16.958.013 

Ηηαιία 2.834 1.294.811 1.082 1.329.354 

Γαιιία 22.285 2.439.478 47.629 3.429.665 

Ηζπαλία 4.620 16.170 800 112.968 

Βέιγην & 

Λνπμεκβνχξγν 1.356 589.571 4.292 922.697 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 314 2.639.640 17.700 2.213.085 

Γαλία 5.178 277.144 1.119 119.921 

Απζηξία 621 18.282 1.484 90.506 

Κχπξνο 25.849 2.599.208 10.898 2.785.373 

Σζερία 4.873 541.917 1.625 627.848 

Λνηπέο ρψξεο 

Δ.Δ. 4.407 267.330 6.166 889.701 

χλνιν ρσξψλ 

Δ.Δ. 389.736 34.698.035 396.887 35.002.214 

χλνιν Σξέησλ 

Υσξψλ 23.340 4.011.103 32.739 6.447.863 

χλνιν 413.076 38.709.138 429.626 41.450.077 

 

Αξία σε € 

Ποσότητα: σε εκατόλιτπα (HL)  

*Πποσωπινά στοιχεία 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

 

3.3.2   EμαγσγΫοΔμαγσγΫο Μπχξαο – Κπξηφηεξεο Υψξεο Πξννξηζκνχ 

 

 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη νη εμαγσγέο κπχξαο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαζψο θαη ζε ηξίηεο ρψξεο. Ζ αλάιπζε ζηεξίδεηαη  φπσο θαη πξνεγνπκέλσο 

ζηνλ ηχπν ηεο ζπζθεπαζίαο (ε θαηεγνξηνπνίεζε παξακέλεη σο έρεη) θαη ζηηο ρψξεο 

πξννξηζκνχ. 

 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία: 
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Πέλαθαο 3.3.2.1 

ΔεμΫιημε Δεμαγσγψλ Μκπχξαο ΚθαηΪ Σηχπν ζπζθεπαζέαο (2002 – 2006) 

 

Καηεγνξέα 
2002* 2003* 2004* 

Πνζφηεηα Αμέα Πνζφηεηα Αμέα Πνζφηεηα Αμέα 

Μπχξα ζε θηάιεο 5.301 294.933 4.901 421.326 9.559 710.304 

Μπχξα ζε δνρεία 
άιια (θνπηάθηα) 

216.186 10.287.140 172.595 8.493.367 112.847 6.864.259 

Μπχξα ζε δνρεία 
πεξηερνκέλνπ 
>10lit (βαξέιη) 

24.509 888.724 25.238 939.287 14.681 562.368 

χλνιν 245.996 11.470.797 202.734 9.853.980 137.087 8.136.931 

 

Αμία ζε € 

Πνζφηεηα: ζε εθαηφιηηξα (HL) 

*Πξνζσξηλά ζηνηρεία 

     

 

 

 

Καηεγνξέα 

       2005*        2006* 

Πνζφηεηα Αμέα Πνζφηεηα Αμέα 

Μπχξα ζε θηΪιεο 20.436 1.348.668 33.506 2.393.619 

Μπχξα ζε δνρεέα Ϊιια 

(θνπηΪθηα) 108.719 7.924.364 111.363 7.753.681 

Μπχξα ζε δνρεέα 

πεξηερνκΫλνπ >10lit 

(βαξΫιη) 24.908 740.695 56.167 1.714.605 

χλνιν 154.063 10.013.727 201.036 11.861.905 

 
Αμία ζε € 

Πνζφηεηα: ζε εθαηφιηηξα (HL)  

*Πξνζσξηλά ζηνηρεία 

 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπζθεπαζία, ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο 

είραλ «νη κπχξεο ζε δνρεία άιια» θαιχπηνληαο ην 80,7% - 87,9% ηεο ζπλνιηθήο 

πνζφηεηαο εμαγσγψλ ην δηάζηεκα 2002-2006. εκαληηθφηεξε ρψξα πξννξηζκνχ ζε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία πξντφληνο ήηαλ ην 2006 ε Αιβαλία, ζηελ νπνία εμήρζεζαλ 

74.790 εθαηφιηηξα. Γεχηεξε ζηε ζεηξά αθνινπζεί ε θαηεγνξία “κπχξα ζε δνρεία 

πεξηερνκέλνπ >10lit (βαξέιη)”, θαηαιακβάλνληαο κεξίδην απφ 9,6% έσο 12,4% ηεο 

ζπλνιηθήο πνζφηεηαο εμαγσγψλ ηελ πεξίνδν 2002-2006. Ζ πνζφηεηα ησλ εμαγσγψλ 

δηακνξθψζεθε ζε 56.167 εθαηφιηηξα ην 2006 απφ 24.509 εθαηφιηηξα ην 2002. 
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Κπξηφηεξνο πξννξηζκφο γη‟ απηή ηελ θαηεγνξία ήηαλ ην Ηζξαήι, πξνο ην νπνίν 

εμήρζεζαλ 25.356 εθαηφιηηξα ην 2006. 

 

Αθνινπζεί ζπλνπηηθφο πίλαθαο ηεο εμέιημεο εμαγσγψλ γηα ην δηάζηεκα 2002 – 2006. 

 

Πέλαθαο 3.3.2.2 

ΔμΫιημε Δμαγσγψλ 

 

Έηνο Πνζφηεηα Αμέα 

2002* 245.996 11.470.797 

2003* 202.734 9.853.980 

2004* 137.087 8.136.931 

2005* 154.063 10.013.727 

2006* 201.036 11.861.905 

 

Αμία ζε € 

Πνζφηεηα: ζε εθαηφιηηξα (HL)  

*Πξνζσξηλά ζηνηρεία 

Πεγή: ΔΤΔ 

 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα 2002-2004 νη εμαγσγέο παξνπζίαζαλ κείσζε, κε έληνλν ξπζκφ 

θαη έθηαζαλ ηα 137.087 εθαηφιηηξα ην 2004. Αληίζεηα, ηελ πεξίνδν 2004-2006 

ζεκεηψζεθε αλάθακςε θαη ην 2006 νη εμαγσγέο αλήιζαλ ζε 201.036 εθαηφιηηξα. Ζ 

κεγαιχηεξε εηήζηα κείσζε ηεο εμεηαδφκελεο πεληαεηίαο παξαηεξείηαη ηελ πεξίνδν 

2004/03 (32,4%). 

 

Όζνλ αθνξά ηελ αμία ησλ εμαγσγψλ ην δηάζηεκα 2002-2004 παξνπζηάζηεθε κείσζε 

κε κέζν εηήζην ξπζκφ -12% γηα λα ιάβεη ηελ ηειηθή ηηκή 8.136.931 ην 2004 (απφ 

€11.470.797 ην 2002. ). Σελ ηειεπηαία δηεηία ε αμία ησλ εμαγσγψλ ζεκείσζε 

αληίζηνηρε αχμεζε θαη ηειηθά αλήιζε ζε €11.861.905 ην 2006, απμεκέλε θαηά 46% 

ζρεδφλ ζε ζρέζε κε ην 2004. 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα Π. 3.3.2.3, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

εμαγσγψλ ηελ πεξίνδν 2005-2006 θαηεπζχλζεθε ζε ηξίηεο ρψξεο, νη νπνίεο 

απνξξφθεζαλ ην 85%-89% ηεο ζπλνιηθήο εμαγφκελεο πνζφηεηαο. πγθεθξηκέλα, νη 

ηξίηεο ρψξεο απνξξφθεζαλ 180.808 εθαηφιηηξα ην 2006, αμίαο €8.816.842€. 
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εκαληηθφηεξε ρψξα πξννξηζκνχ (θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο κπχξαο) ήηαλ ε 

Αιβαλία, ε νπνία απνξξφθεζε 100.337 εθαηφιηηξα ην 2006, θαηαιακβάλνληαο 

κεξίδην 55,5% επί ησλ εμαγσγψλ πξνο ηξίηεο ρψξεο θαη 49,9% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εμαγσγψλ. Γεχηεξνο ζεκαληηθφηεξνο απνδέθηεο είλαη ην Ηζξαήι, θαηαιακβάλνληαο 

ην 12,8% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο εμαγσγψλ ην 2006. Οη ρψξεο ηεο Δ.Δ 

απνξξφθεζαλ 20.228 εθαηφιηηξα ην 2006. Κπξηφηεξε ρψξα πξννξηζκνχ ήηαλ ε 

Κχπξνο, κε πνζνζηφ 64,3% επί ησλ εμαγσγψλ πξνο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

 

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ: 

 

Πέλαθαο 3.3.2.3 

ΑλΪιπζε ησλ Δμαγσγψλ Μπχξαο ΚαηΪ Υψξα Πξννξηζκνχ 

 

Υψξεο 
Πξννξηζκνχ 

                      2005*                       2006* 

  Πνζφηεηα       Αμέα    Πνζφηεηα        Αμέα 

Οιιαλδία 2.735 960.982 1.082 406.228 

Γαιιία 361 57.077 232 37.173 

Γεξκαλία 2.223 207.445 2.133 216.930 

Ζλσκέλν 
Βαζίιεην 

937 117.603 1.936 158.187 

Βέιγην 1.796 123.821 376 32.450 

Κχπξνο 13.687 1.821.854 13.013 2.027.683 

Λνηπέο Υψξεο 
Δ.Δ. 

1.826 188.436 1.456 166.412 

χλνιν 
Υσξψλ Δ.Δ. 23.565 3.477.218 20.228 3.045.063 

Αιβαλία 77.893 3.398.574 100.337 5.253.943 

ΠΓΓΜ 19.496 1.068.468 18.945 1.026.614 

Ηζξαήι 8.280 104.407 25.715 423.484 

Ζ.Π.Α 2.572 257.176 4.694 432.753 

Κχπξνο - - - - 

Γηνπγθνζιαβία 4.994 328.987 2.666 174.805 

Λνηπέο Υψξεο 17.173 1.378.897 28.451 1.505.243 

χλνιν 
Σξέησλ 
Υσξψλ 

130.498 6.536.509 180.808 8.816.842 

ΤΝΟΛΟ 154.063 10.013.727 201.036 11.861.905 

 

Αμία ζε € 

Πνζφηεηα: ζε εθαηφιηηξα (HL)  

*Πξνζσξηλά ζηνηρεία/ Πεγή: ΔΤΔ 
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3.4 ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

3.4.1 ΑλΪιπζε ηεο Γνκάο ηνπ Αληαγσληζηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο 

 

 

 Αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Διιάδαο ζε ζχγθξηζε κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο 

 

ηνλ πίλαθα 3.1.3.3 (βι. Τπνελφηεηα 3.1.3) παξνπζηάδνληαη νη ρψξεο νη νπνίεο 

εηζάγνπλ κπχξα ζηελ Διιεληθή αγνξά. Ζ πιεηνςεθία ηεο εηζαγφκελεο κπχξαο 

θαιχθζεθε απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. πγθεθξηκέλα ε Γεξκαλία, ε Οιιαλδία θαη ε Γαιιία 

είλαη νη θχξηνη εηζαγσγείο κε πνζνζηφ πνπ θηάλεη ην 84%. Βαζηδφκελεο ζην θιίκα 

ηνπο αιιά θαη ηελ ηζηνξία ηνπο νη ρψξεο απηέο έρνπλ θαζηεξσζεί σο νη κεγαιχηεξνη 

παξαγσγνί κπχξαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

πγθεθξηκέλα ην θιίκα επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ παξαγσγή ησλ πξψησλ 

πιψλ νη νπνίεο επεκεξνχλ ζηα βφξεηα θιίκαηα θπξίσο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ε 

Διιάδα δελ παξάγεη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο θξηζαξηνχ πξννξηδφκελν γηα δπζνπνηίεο, 

κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηελ εηαηξία Μαθεδνλίαο – Θξάθεο Α.Δ. 

 

Απηή ε θαηάζηαζε ζπλεπάγεηαη ηελ έιιεηςε παξαγφκελεο βχλεο ζηελ Διιάδα. 

Δπνκέλσο νη πεξηζζφηεξεο κηθξνδπζνπνηίεο νη νπνίεο παξάγνπλ premium κπχξεο 

αλαγθάδνληαη λα εηζάγνπλ ηηο θχξηεο πξψηεο χιεο ηνπο απφ ην εμσηεξηθφ θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο άλσζελ ρψξεο. Θεηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ην γεγνλφο φηη αθφκε 

θαη κε ηηο πξψηεο χιεο λα εηζάγνληαη ηα ειιεληθά πξντφληα δηαηεξνχλ ηηο ηηκέο 

ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε ηα εηζαγφκελα., θάηη ην νπνίν απνηειεί ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηηο εηζαγφκελεο κπχξεο. 

 

ην άλσζελ πιενλέθηεκα ησλ Διιήλσλ παξαγσγψλ ζπκβάιινπλ θαη ηα  θαιχηεξα 

θαλάιηα δηαλνκήο αιιά θαη ε ληφπηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

 

Έλα επηπιένλ δπλαηφ ζεκείν ηεο ειιεληθήο κηθξνδπζνπνηίαο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε 

λέσλ επελδχζεσλ  θπξίσο ιφγσ ησλ επηδνηήζεσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

θαζψο θαη ε ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ εξγνζηαζίσλ.  
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Δπηπιένλ πξνηέξεκα απνηειεί θαη ε πξνζέγγηζε ησλ Διιεληθψλ εηαηξηψλ φζνλ 

αθνξά ηε γεχζε ηεο κπχξαο  ψζηε λα ζπκβαδίδνπλ κε ηα Διιεληθά δεδνκέλα.  

Σέινο νη ειιεληθέο κηθξνδπζνπνηίεο θαηέρνπλ ζεκαληηθφηεξν πνζνζηφ πσιήζεσλ 

απφ ηηο αληίζηνηρεο εηζαγφκελεο premium κπχξεο ιφγσ ησλ θαιχηεξσλ ζηξαηεγηθψλ 

πξνψζεζεο πξντφληνο πνπ αθνινπζνχλ. 

 

 

3.4.2 ΑλΪιπζε ηνπ Αληαγσληζηηθνχ – Μέθξν ΠεξηβΪιινληνο 

 

Σν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ελφο θιάδνπ επεξεάδεηαη απφ θάπνηεο παξακέηξνπο 

ηηο νπνίεο αλέιπζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ν Porter. 

 

 

 

χκθσλα κε ηνλ Porter ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κέζα ζηνλ θιάδν είλαη 

ζπλάξηεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ ίδηα 

ζηξαηεγηθή νκάδα, ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο θαη αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ πειαηψλ, 

ησλ εκπνδίσλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ λέσλ θαη ππαξρνπζψλ εηαηξηψλ απφ ηνλ θιάδν, 

ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ηέινο ησλ ππνθαηάζηαησλ 

πξντφλησλ θαη πφζν απηά δχλαηαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ. 

 

1. Τπάξρνληεο Αληαγσληζηέο 

 

I. Γεληθά ηνηρεία γηα ηνπο Αληαγσληζηέο 
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Τπάξρνληεο αληαγσληζηέο ζεσξνχληαη φιεο νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο παξάγνπλ 

premium κπχξα ζε πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο. Aπφ ηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε 

απνπζηάδνπλ νη εηζαγφκελεο premium κπχξεο νη νπνίεο αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθή 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή.  

 

Όζνλ αθνξά ην παξαγσγηθφ θνκκάηη, απηφ θαιχπηεηαη απφ κία κηθξή νκάδα 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο θαηαιακβάλνπλ θαη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο αγνξάο, ελψ 

θαη ην θπξηφηεξν θνκκάηη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο (97%) απνηειείηαη απφ ηελ 

παξαγσγή δχζνπ απνθιεηζηηθά. Σν ππφινηπν 3% ζπκπιεξψλνπλ νη εηζαρζέληεο 

κπχξεο.  

   

Οη παξαγσγηθέο εηαηξίεο, νη νπνίεο παξάγνπλ mass κπχξεο, έρνπλ κεγάιν φγθν 

παξαρζέληνο πξντφληνο, επξχ δίθηπν δηαλνκήο θαη κέηξηεο εμαγσγηθέο επηδφζεηο ελψ 

θαηέρνπλ θαη ην ~88% ηεο εγρψξηαο αγνξάο ( ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εηηθεηψλ πνπ εηζάγνπλ). Γελ ζπγθεηαιέγνληαη ζπκπεξηιακβάλνληαη παξ‟ φια απηά 

ζηνπο αληαγσληζηέο ησλ κηθξνδπζνπνηηψλ ηφζν ιφγν δηαθνξεηηθήο ηηκνινγηαθήο 

πνιηηηθήο φζν θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο.  

 

Αθνινπζνχλ νη κηθξνδπζνπνηίεο νη νπνίεο παξάγνπλ premium κπχξεο θαη 

θαηαιακβάλνπλ ην ~12% ηεο εγρψξηαο αγνξάο. Οη εηαηξίεο απηέο έρνπλ κηθξφ φγθν 

παξαρζέληνο πξντφληνο, πεξηνξηζκέλν δίθηπν δηαλνκήο θαη ρακειέο έσο κεδεληθέο 

εμαγσγέο. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεη κηα κηθξή αχμεζε ε ζπηηηθή παξαγσγή 

κπχξαο, ε νπνία φκσο αλ θαη πνηνηηθή είλαη αλεπαίζζεηε θαη δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί 

κε ηελ νξγαλσκέλε παξαγσγή κπχξαο κηαο δπζνπνηίαο. 

 

Βαζηθνί αληαγσληζηέο ηεο εηαηξίαο πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί, είλαη νη 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν θαη έρνπλ κηθξφ φγθν 

παξαγσγήο, απεπζχλνληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά θπξίσο (ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, ησλ 

νπνίσλ ε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ακειεηέα), έρνπλ πεξηνξηζκέλν δίθηπν 

δηαλνκήο, είηε ηδηφθηεην είηε κέζσ αληηπξνζψπσλ θαη παξάγνπλ premium κπχξεο ηηο 

νπνίεο δηαζέηνπλ είηε ζηε «δεζηή» είηε ζηελ «θξχα» αγνξά.  

 

θνπφο ηεο ππφ κειέηεο εηαηξίαο είλαη λα απνζπάζεη κεξίδην αγνξάο απφ ηηο 

κηθξνδπζνπνηίεο απεπζπλφκελε ζε έλα πεξηνξηζκέλν target group. Παξαθάησ 

παξαηίζεληαη ηα γεληθά ζηνηρεία ησλ θπξηφηεξσλ αληαγσληζηψλ ηεο εηαηξίαο: 

 



56 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ ΑΣΑΛΑΝΣΖ Α.Δ. 

Γηεχζπλζε 

Έδξα-ΔξγνζηΪζην: 
Κππαξίζζη, 352 00 Αηαιάληε, 
Φζηψηηδα Σει. 2233-097500, 
Fax. 2233-097650 
U.R.L.: www.ezabeers.gr 

Πξνζσπηθφ 70 

Κχθινο 
Δξγαζηψλ 2006 
(€) 

14.699.011 

Γξαζηεξηφηεηεο Παξαγσγή, εηζαγσγέο θαη δηάζεζε κπχξαο. 

ΔκπνξηθΪ 
ζάκαηα 

Lowenbrau Original, Stella Artois, Franziskaner, Beck‟s, Leffe, 
Hoegaarden, Boddingtons, Pils Hellas, Forbitten Fruit, Brahma. 

Άιια ζηνηρεέα 

Ηδξχζεθε ην 1988. Σν 1996 άιιαμε ηελ επσλπκία ηεο απφ Lowenbrau 
Hellas A.E. ζηε ζεκεξηλή. 
 
 

CRAFT ΠΡΟΣΤΠΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ Α.Δ. 
 

Γηεχζπλζε 

Έδξα: 
Πιαη. Διεπζεξσηψλ 11, 152 32 Υαιάλδξη Σει. 210-6832233, 6832670, 
Fax. 210-6832790 
Url: www.craft.gr 

Πξνζσπηθφ 45 

Κχθινο 
Δξγαζηψλ 2006 
(€) 

2.571.399 

Γξαζηεξηφηεηεο Παξαγσγή κπχξαο. Δθκεηάιιεπζε ρψξσλ καδηθήο εζηίαζεο. 

ΔκπνξηθΪ 
ζάκαηα 

Craft. 

Άιια ζηνηρεέα 

Ηδξχζεθε ην 1997, κε ηελ επσλπκία Επζεζηίαζε Α.Δ. Σν 2006 ε επσλπκία 
ηεο άιιαμε ζηε ζεκεξηλή. Δθκεηαιιεχεηαη ηα εζηηαηφξηα-κππξαξίεο Craft, 
ζηα νπνία παξάγεηαη θαη θαηαλαιψλεηαη ε νκψλπκε κπχξα. Απφ ην 2004 
ε παξαγσγή ηεο κπχξαο Craft γίλεηαη ζε μερσξηζηφ εξγνζηαζηαθφ ρψξν. 
Ζ δηαλνκή ηνπ πξντφληνο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηδίνπ δηθηχνπ (θπξίσο 
ζηελ Αηηηθή) θαη κέζσ ρνλδξεκπφξσλ (θαηά θχξην ιφγν ζηελ επαξρία) θαη 
δηνρεηεχεηαη ηφζν ζηε «δεζηή» φζν θαη ζηελ «θξχα» αγνξά. 

ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΘΡΑΚΖ Α.Δ. 

Γηεχζπλζε 

Έδξα-ΔξγνζηΪζην: 
ΒΗ.ΠΔ. Κνκνηελήο Σ.Θ. 13, 69 100 
Κνκνηελή Σει. 2531-038715-6, Fax. 
2531-038729 
U.R.L.:  www.vergina-beer.com 

Πξνζσπηθφ 57 

Κχθινο 
Δξγαζηψλ 2006 
(€) 

5.597.886 

Γξαζηεξηφηεηεο Παξαγσγή κπχξαο. 

ΔκπνξηθΪ 
ζάκαηα 

Βεξγίλα, Βεξγίλα Red, Βεξγίλα Weiss, Edelsteiner. 

http://www.ezabeers.gr/
http://www.craft.gr/
http://www.vergina-beer.com/
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Άιια ζηνηρεέα 

Ηδξχζεθε ην 1996 κε έδξα ηελ Κνκνηελή. Οη πιήξεηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
ηηηινχρνπ μεθίλεζαλ ην Φεβξνπάξην ηνπ 1998. Γηαζέηεη ην 48% ησλ 
πξντφλησλ ηεο ζηελ «θξχα» αγνξά θαη ην ππφινηπν 52% ζηε «δεζηή». Σα 
ελ ιφγσ πξντφληα δηαθηλνχληαη θπξίσο κέζσ ηδίνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη 
θαηά έλα κηθξφ πνζνζηφ  κέζσ ρνλδξεκπφξσλ. Μηθξφ πνζνζηφ επί ησλ 
ζπλνιηθψλ πνζνηήησλ παξαγσγήο ηεο εηαηξείαο θαηεπζχλεηαη πξνο 
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, Αιβαλία, Γεξκαλία, Πνισλία, Κχπξν, Απζηξία, Γαλία, 
Ηηαιία, Ηζπαλία θαη Απζηξαιία. Ζ εηαηξεία πξαγκαηνπνίεζε ηελ πεξίνδν 
2005-2006 επελδχζεηο χςνπο €1 εθαη. Πεξίπνπ. 

ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΔΜΜ. Α.Δ. 

Γηεχζπλζε 
Έδξα: 
Γακαηξία, Πεηαινχδεο, 851 00 Ρφδνο Σει 2241-095790, Fax. 2241-
095765 

Πξνζσπηθφ 50 

Κχθινο 
Δξγαζηψλ 2006 
(€) 

3.402.946 

Γξαζηεξηφηεηεο 
Παξαγσγή θαη ζπζθεπαζία κπχξαο. Παξαγσγή θαη ζπζθεπαζία ρπκψλ θαη 
αλαςπθηηθψλ POST-MIX. 

ΔκπνξηθΪ 
ζάκαηα 

Magnus Magister 

Άιια ζηνηρεέα 

Ηδξχζεθε ην 2000 θαη μεθίλεζε ηελ παξαγσγή κπχξαο ην 2003. Οη 
παξαγφκελεο κπχξεο θάιπςαλ ην 65% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ 
ηεο ην 2004. Ζ εηαηξεία δηαθηλεί ηα πξντφληα ηεο κέζσ ίδηνπ δηθηχνπ 
δηαλνκήο θαη κέζσ αληηπξνζψπσλ θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα ζηελ «θξχα» 
αγνξά. Σν 2005 θαη 2006 πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεηο χςνπο €1,5 εθ. Γηα 
ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο, ελψ γηα ηα έηε 2007 θαη 2008 
πξνγξακκαηίδεη επελδχζεηο χςνπο €2,5 εθ. Γηα ηελ αχμεζε ηεο 
παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηελ ηνπνζέηεζε γξακκήο εκθηαιψζεσο. 

 

Πεγή: ICAP 

 

II. ηφρνη – πκπεξηθνξά Αληαγσληζηψλ 

 

Οη άλσζελ επηρεηξήζεηο έρνπλ θνηλνχο ζθνπνχο κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ν 

κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκφο. Κάζε κηα επηρείξεζε μερσξηζηά πξνζπαζεί λα 

δηαηεξήζεη ην κεξίδην αγνξάο πνπ ήδε θαηέρεη θαζψο θαη λα πξνβεί ζε αχμεζε απηνχ 

θηλνχκελε ζε εθηθηά πιαίζηα. Δπίζεο πξνζπαζνχλ λα αληαγσληζηνχλ ηηο εηζαγσγέο 

ησλ αληαγσληζηψλ είηε ζηεξηδφκελνη ζηηο ρακειφηεξεο ηηκέο θαη ηελ εληνπηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο είηε πξνσζψληαο δηθέο ηνπο εηζαγφκελεο κπχξεο. 

 

Όιεο νη παξαπάλσ εηαηξίεο πξνζπαζνχλ λα πξνζθέξνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

πνηφηεηα ζηε ρακειφηεξε δπλαηή ηηκή. Πξφθεηηαη γηα εηαηξίεο κε πειαηνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε θαη ζπζηήκαηα δηνίθεζεο ηα νπνία πξνζαξκφδνληαη ζε κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο. Οη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο επελδχνπλ κηθξά πνζά ζε ζρέζε κε 

ηνπο εγέηεο ηνπ θιάδνπ κε ζθνπφ λα βειηηψλνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο κε αξγφ αιιά 
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ζηαζεξφ ξπζκφ δίλνληαο βάζε θπξίσο ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ πξνζεγκέλε 

παξνπζίαζε ηνπ πξντφληνο ηνπο. 

 

III. Μίγκα Μάξθεηηλγθ Αληαγσληζηψλ 

 

 Πξντφλ 

 

 Μηθξφ κέγεζνο κίγκαηνο πξντφλησλ κε ζθνπφ ηε ζπλερή αιιά 

πξνζεθηηθή αχμεζή ηνπ, ιφγσ θπξίσο ηεο πεξηνξηζκέλεο δπλακηθήο 

παξαγσγηθφηεηαο. 

 Κάπνηεο απφ ηηο εηαηξίεο, πέξα απφ ηελ παξαγσγή, εηζάγνπλ 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εηηθεηψλ ψζηε λα απμήζνπλ ην κεξίδην ηνπο ζηελ 

αγνξά πξνζθέξνληαο κεγαιχηεξε πνηθηιία. 

 Γίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα αιιά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ 

πξνσζνχληαη ηα πξντφληα έηζη ψζηε λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνπο 

εγέηεο ηνπ θιάδνπ. 

 Αθνινπζνχληαη ηα θαζνξηζκέλα πξφηππα, φζνλ αθνξά ηε ζχζηαζε 

ηεο κπχξαο, ειαθξψο ηξνπνπνηεκέλα ψζηε λα πξνζεγγίδνπλ ηα 

ειιεληθά δεδνκέλα, ζε αληίζεζε κε ηα πξντφληα ησλ πνιπεζληθψλ ηα 

νπνία δελ ιακβάλνπλ ππφςε παξφκνηνπο παξάγνληεο. 

 Πξνζνρή δίλεηαη ζηε ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ (απηά πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηε «δεζηή» αγνξά), ψζηε λα επεξεάδεηαη ζεηηθά ε 

αληίιεςε ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ πςειή πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο.  

 ηηο κπχξεο πνπ παξάγνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο δίλεηαη πξνζνρή 

ζηηο πξψηεο χιεο, νη νπνίεο είηε εηζάγνληαη απφ ην εμσηεξηθφ 

(πιεηνλφηεηα επηρεηξήζεσλ) είηε παξάγνληαη ζηελ Διιάδα κε 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε ρξήζε ηνπο γηα παξαγσγή πνηνηηθήο κπχξαο. 

 Σέινο παξέρεηαη δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ. 

 

 Σηκή 

 

 Όινη νη αληαγσληζηέο παξέρνπλ πηζηψζεηο (δηάξθεηαο θαηά κέζν φξν 

70 εκέξεο) ησλ νπνίσλ ε δηάξθεηα απμνκεηψλεηαη αλάινγα κε ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ηνπ αγνξαζηή (νη κεγαιχηεξεο πηζηψζεηο 

δίλνληαη ζηηο αιπζίδεο super market). 
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 Όινη νη αληαγσληζηέο παξέρνπλ εθπηψζεηο. Λφγσ ηεο πςειήο 

δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο ησλ αγνξαζηψλ νη εθπηψζεηο είλαη 

απαξαίηεηεο έηζη ψζηε ε αγνξά ηνπ πξντφληνο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ειθπζηηθή. 

 ηφρνο φισλ ησλ αληαγσληζηψλ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο, δειαδή ε πξνζθνξά πξντφλησλ ζηελ 

πςειφηεξε πνηφηεηα κε ηελ φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξε ηηκή. 

 

 Πξνψζεζε 

 

 Οη αλσηέξσ αληαγσληζηέο εθαξκφδνπλ ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή 

πξνψζεζεο ψζηε λα παξνπζηάζνπλ ηα πξντφληα ηνπο κε ηξφπν πνπ 

λα  απνηππσζνχλ ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή σο δηαθνξεηηθφ θαη 

πνηνηηθφ πξντφλ ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο mass κπχξεο. 

 Σα κέζα ελεκέξσζεο κε ηα νπνία δηαθεκίδνπλ νη κηθξνδπζνπνηίεο ηα 

πξντφληα ηνπο είλαη ηα πεξηνδηθά, νη εθεκεξίδεο θαη ζπαληφηεξα ην 

ξαδηφθσλν. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο παξάγνπλ 

κπχξα ζε λνκνχο εθηφο ηεο Αηηηθήο θαη δηαθεκίδνληαη ζε ηνπηθνχο 

ξαδηνθσληθνχο θαη ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο.    

 Δπίζεο γίλεηαη πξνψζεζε πσιήζεσλ κε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ ζε 

ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο. πγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη 

δηάθνξεο εθδειψζεηο γεπζηγλσζίαεο, ηα events ζε super markets θαη 

νη δηάθνξνη ζπλαπιηαθνί ρψξνη. 

 

 Σφπνο 

 

 Γίθηπν Γηαλνκήο: νη κηθξνδπζνπνηίεο δηαηεξνχλ δηθά ηνπο δίθηπα 

δηαλνκήο φζνλ αθνξά ηελ αγνξά πνπ βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ 

εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, ελψ γηα ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο 

ρξεζηκνπνηνχλ αληηπξνζψπνπο. πγθεθξηκέλα γηα ηελ «δεζηή» αγνξά 

ε δηαλνκή γίλεηαη απφ ηα εξγνζηάζηα ζηα θεληξηθά super markets απ‟ 

φπνπ εμαπιψλεηαη ζηα ππφινηπα ππνθαηαζηήκαηα. Ζ «θξχα» αγνξά 

ηξνθνδνηείηαη απεπζείαο είηε απφ ην ηδηφθηεην δίθηπν δηαλνκήο ηεο 

εηαηξίαο είηε απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο. 

 θνπφο ησλ αληαγσληζηψλ είλαη λα απνθηήζνπλ πην ππθλά δίθηπα 

δηαλνκήο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε άκεζε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ 
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ηνπο. Ζ είζνδνο ησλ πξντφλησλ ζηα super markets γίλεηαη ζρεηηθά 

εχθνια θάηη ην νπνίν δελ ηζρχεη γηα ηνπο ρψξνπο εζηίαζεο ησλ 

ππθλνθαηνηθεκέλσλ λνκψλ φπνπ νη κεγάιεο δπζνπνηίεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα δίθηπα δηαλνκήο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθιείζνπλ 

ηελ είζνδν πην πνηνηηθψλ πξντφλησλ. 

 

2. Νένη Αληαγσληζηέο – Γπλαηφηεηα Δηζφδνπ 

 

Οη λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ απεηιή γηα ηνπο ήδε ππάξρνληεο  

αληαγσληζηέο. Ζ είζνδνο λέσλ εηαηξηψλ ζηνλ θιάδν εμαξηάηαη απφ ηα εκπφδηα 

εηζφδνπ θαη θαηά πφζν νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ηα ππεξβνχλ. 

 

Ζ δπλαηφηεηα εηζφδνπ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη αξθεηά έσο πνιχ 

πεξηνξηζκέλε αλάινγα ηνπ κεγέζνπο ηεο εηαηξίαο. Σν ζεκαληηθφηεξν εκπφδην είλαη νη 

νηθνλνκίεο θιίκαθνο. Όιεο νη κνλάδεο είλαη απηνκαηνπνηεκέλεο πιένλ θαη αθφκα θαη 

ε κηθξφηεξε δπζνπνηία απαηηεί έλα ζεκαληηθφ πνζφ επέλδπζεο ζε ζχγρξνλν 

εμνπιηζκφ ψζηε λα κπνξέζεη λα αληαγσληζηεί ηελ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ησλ 

αληαγσληζηψλ. 

 

Νένο αληαγσληζηήο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη κηα εηζαγσγηθή εηαηξία κπχξαο. Παξ‟ φια 

απηά δελ ζεσξείηαη κέινο ηεο ίδηαο ζηξαηεγηθήο νκάδαο κε ηηο κηθξνδπζνπνηίεο πνπ 

έρνπλ αλαθεξζεί παξαπάλσ. Αλαθνξηθά θαη κφλν ην 95% ηεο αγνξάο θαιχπηεηαη 

απφ εγρψξηεο κπχξεο ελψ ε θαηαλάισζε εηζαγφκελσλ κεηψζεθε 2,6% ην έηνο 2005 

ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Gfk Analysis. 

 

Δκπφδην απνηειεί επίζεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηνπ θιάδνπ νη 

νπνίνη ελδέρεηαη λα εθαξκφζνπλ πφιεκν ηηκψλ θάηη ζην νπνίν δχζθνια ζα 

αληεπεμέιζεη έλαο λενεηζεξρφκελνο. Ζ κφλε πεξίπησζε εηζφδνπ θαη επηβίσζεο είλαη 

ε δηαθνξνπνίεζε πξντφληνο θαη εχξεζεο θαηάιιεισλ δηθηχσλ δηαλνκήο ψζηε λα 

απνθχγνπλ ηνλ απνθιεηζκφ ησλ εγεηψλ ηνπ θιάδνπ. Σν κνλαδηθφ ίζσο ζεηηθφ 

ζηνηρείν είλαη ην επλντθφ θπβεξλεηηθφ πιαίζην θαη ε απνπζία λνκηθψλ εκπνδίσλ. 

   

3. Ζ Γηαπξαγκαηεπηηθή Γχλακε ησλ Πξνκεζεπηψλ 

 

Οη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο εηαηξίεο εηζάγνπλ ηηο πξψηεο χιεο θαζψο ε Διιάδα 

πζηεξεί ζηελ παξαγσγή πξψησλ πιψλ γηα ηελ παξαγσγή κπχξαο. Δπνκέλσο 
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επσκίδνληαη έλα ζεκαληηθφ θφζηνο γηα ην νπνίν κάιηζηα δελ έρνπλ κεγάιε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε. 

 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα κεηψζνπλ ηα θφζηε θαη λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξν έιεγρν 

ησλ πξψησλ πιψλ νη εγέηεο ηνπ θιάδνπ αξρίδνπλ λα ζηξέθνληαη ζε εζσηεξηθνχο 

πξνκεζεπηέο. πγθεθξηκέλα νη κηθξνδπζνπνηίεο, κε εμαίξεζε κηα επηρείξεζε, 

εηζάγνπλ αθφκα πξψηεο χιεο απφ ην εμσηεξηθφ ζηνρεχνληαο ζηελ πνηφηεηα 

ζπζηάδνληαο έηζη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε. Σα καθξνρξφληα ζπκβφιαηα θαη 

νη πνιπεηείο ζπλεξγαζίεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ζηνρεχνπλ ζηελ απξνβιεκάηηζηε 

πξνκήζεηα ησλ πξψησλ πιψλ θαη ζηελ δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ ζε αλεθηά πιαίζηα.  

 

4. Τπνθαηάζηαηα Πξντφληα 

 

Τπνθαηάζηαηα πξντφληα ηεο κπχξαο ζεσξνχληαη ηα ready to drink πνηά. Δίλαη πνηά 

ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε αιθνφι ηα νπνία φηαλ πξσηνεηζήρζεζαλ ζηελ αγνξά 

απνζπνχζαλ φιν θαη κεγαιχηεξν κεξίδην απφ ηνλ θιάδν ηεο κπχξαο. Πιένλ 

παξνπζηάδνπλ κηα ζηαζηκφηεηα. Σν πιενλέθηεκα ηνπο είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ 

λα θαηαλαισζνχλ απφ πειάηεο θάησ ησλ 18 εηψλ. Δπνκέλσο αληαπνθξίλνληαη ζε 

έλα πην επξχ θνηλφ απφ ηελ κπχξα θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ premium ζπγθεθξηκέλα. 

 

5. Ζ Γηαπξαγκαηεπηηθή Γχλακε ησλ Αγνξαζηψλ 

 

Οη αγνξαζηέο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

 

1. Υνλδξέκπνξνη 

2. Κάβεο 

3. Super Markets 

 

Σε κεγαιχηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε παξνπζηάδνπλ ηα super markets ηα νπνία 

είλαη ιίγα ζε αξηζκφ θαη εκπνξεχνληαη κεγάιν αξηζκφ εηηθεηψλ. Λφγσ απηνχ ηνπ 

γεγνλφηνο ην πξντφλ είλαη εχθνιν λα αληηθαηαζηαζεί κε κηα άιιε εηηθέηα ή έλα 

ππνθαηάζηαην γεγνλφο πνπ απμάλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε ησλ αγνξαζηψλ. Δπίζεο παξνπζηάδνπλ κεγάιε επαηζζεζία σο πξνο ηελ ηηκή 

έρνληαο σο ζθνπφ λα απμήζνπλ ην πεξηζψξην θέξδνπο ηνπο. 

 

Οη ρνλδξέκπνξνη θαη νη θάβεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά κηθξφηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε παξ‟ φια απηά αληηπξνζσπεχνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ θαηαλαισηηθή 
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δχλακε ησλ αγνξαζηψλ. Ζ ηηκή θαη εδψ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο ρξεηάδεηαη 

πξνζνρή ζε πηζαλή αληηθαηάζηαζε  ηεο εηηθέηαο απφ άιιε αληαγσληζηηθή. 

 

 

3.5 AΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Αθνινπζεί ε αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, κέζα ζην νπνίν ζα 

δξαζηεξηνπνηεζεί ε επηρείξεζε  ψζηε λα δηαπηζησζνχλ νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο 

βάζεη ησλ νπνίσλ ε ππφ ίδξπζε κνλάδα ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί. 

 

3.5.1 Πνιηηηθνέ ΠαξΪγνληεο 

 

 Δηδηθφο Φφξνο Μηθξνδπζνπνηίαο 

 

χκθσλα κε ην Νφκν 3815/2010 ΦΔΚ 5/Α‟/26.01.2010 θαη ην Άξζξν 2, Παξάγξαθνο 

3: 

 

“ Δθαξκφδεηαη κεησκέλνο θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ν ζπληειεζηήο εηδηθνχ 

θφξνπ θαηαλάισζεο κπχξαο, έλαληη ηνπ ηζρχνληνο θαλνληθνχ ζπληειεζηή, γηα ηελ 

κπχξα πνπ παξάγεηαη ζηε ρψξα καο ή ζηα άιια Κξάηε – Μέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο απφ αλεμάξηεηα κηθξά δπζνπνηεία, εθφζνλ ε παξαγσγή ηνπο δελ 

ππεξβαίλεη ηα 200.000 εθαηφιηηξα κπχξαο εηεζίσο. 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή ν φξνο “αλεμάξηεην κηθξφ δπζνπνηείν” 

ζεκαίλεη ην δπζνπνηείν ην νπνίν πιεξνί ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 

1. Eίλαη λνκηθψο θαη νηθνλνκηθψο αλεμάξηεην απφ νπνηνδήπνηε άιιν. 

2. Υξεζηκνπνηεί δηθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο. 

3. Γελ ιεηηνπξγεί βάζεη άδεηαο εθκεηαιιεχζεσο άιινπ επηηεδεπκαηία. 

 

Θεσξνχληαη επίζεο σο έλα θαη κφλν αλεμάξηεην κηθξφ δπζνπνηείν δπν ή 

πεξηζζφηεξα κηθξά δπζνπνηεία φηαλ απηά ζπλεξγάδνληαη θαη ε ζπλδπαζκέλε 

παξαγσγή ηνπο δελ μεπεξλά ηα 200.000 εθαηφιηηξα. Ο κεησκέλνο απηφο ζπληειεζηήο 

θαζνξίδεηαη ζε 82 ιεπηά (0,82) αλά βαζκφ PLATO θαηά φγθν θαη εθαηφιηηξα 

κπχξαο.” 
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 Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή 

 

Αιιαγέο παξνπζηάδνληαη ζηελ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή (ΚΑΠ) ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Ζ βηνκεραλία Σξνθίκσλ-Πνηψλ ηφζν ζε επξσπατθφ, φζν θαη ζε εγρψξην 

επίπεδν επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή (ΚΑΠ), κηαο θαη ν 

γεσξγηθφο ηνκέαο απνηειεί ην βαζηθφ πξνκεζεπηή ησλ πξψησλ πιψλ ηεο. Σν κεξίδην 

ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑΠ) ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο έρεη 

πεξάζεη απφ 75% ην 1985 ζε πεξίπνπ 40% ζήκεξα, φκσο ν αξηζκφο ησλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ δηπιαζηάζζεθε κε ηε δηεχξπλζε ηνπ 2004, ελψ νη θιηκαηηθέο αιιαγέο 

θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζέηνπλ λέεο πξνθιήζεηο. 

 

Οη αιιαγέο έρνπλ σο ζθνπφ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε παξέρνληαο 

νπζηαζηηθά πην θζελά πξντφληα θαη επνκέλσο πην θζελά πξντφληα γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο. 

 

 Δπελδπηηθά ρέδηα (Αλαπηπμηαθφο Νφκνο) 

 

Ο λφκνο ζα μεθηλήζεη λα ηζρχεη απφ ην 2010, θαη ζα δηαλείκεη πάλσ απφ 6 δηο επξψ 

ζε επηρεηξήζεηο έσο ην 2013. Ζ βειηησκέλε έθδνζε πεξηιακβάλεη επηδνηήζεηο έσο 

60% γηα κηθξέο εηαηξείεο ζηελ πεξηθέξεηα, εγθξίζεηο ην πνιχ ζε 6 κήλεο, ειεθηξνληθή 

ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη ηππνπνηεκέλν ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο. 

 

Όζνλ αθνξά ζηηο κνξθέο ελίζρπζεο πνπ πξνβιέπεη ν αλαπηπμηαθφο λφκνο είλαη: 

 

 Ζ επηρνξήγεζε θεθαιαίνπ. 

 Οη θνξνινγηθέο απαιιαγέο. 

 Ζ επηρνξήγεζε ρξενιπζίσλ δαλείνπ δηάξθεηαο έσο 10 έηε.  

 Ζ επηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

γηα ζπκβάζεηο δηάξθεηαο έσο 7 έηε. 

 

Οη παξαπάλσ κνξθέο ελίζρπζεο ζα ηζρχνπλ γηα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο 

ελψ γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη ηα επελδπηηθά ζρέδηα άλσ ησλ 50 εθ. Δπξψ ζα 

ηζρχνπλ κφλν νη θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο θαη νη απμαλφκελεο απνζβέζεηο. 
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3.5.2 Οηθνλνκηθνέ ΠαξΪγνληεο 

 

 Σηκέο πξψησλ πιψλ 

 

Ζ εγρψξηα βηνκεραλία Σξνθίκσλ – Πνηψλ αληηκεησπίδεη πιήζνο πξνθιήζεσλ πνπ 

δηακνξθψλνπλ ην εγρψξην, αιιά θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη επεξεάδνπλ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο, ηελ θεξδνθνξία θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεψλ 

ηεο. Αλαιπηηθφηεξα, νη απμήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο απνηεινχλ 

κηα ζπλερή παξάκεηξν παξαθνινχζεζεο γηα ηε βηνκεραλία Σξνθίκσλ-Πνηψλ, κηαο 

θαη, αλαιφγσο ηνπ πξντφληνο, ην θφζηνο ησλ γεσξγηθψλ πξψησλ πιψλ αληηζηνηρεί 

ζην 30-75% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. 

 

 Οηθνλνκηθή Κξίζε 

 

Αλζεθηηθφηεξεο ζηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο παξνπζηάδνληαη νη 

βηνκεραλίεο Σξνθίκσλ – Πνηψλ, ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ Ηδξχκαηνο Οηθνλνκηθψλ θαη 

Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ).  

 

πγθεθξηκέλα, ε επηβξάδπλζε ηεο παξαγσγήο ζηε βηνκεραλία Σξνθίκσλ ην 2009 

δηακνξθψλεηαη ζην 2,6% ελψ γηα ην ζχλνιν ηεο κεηαπνίεζεο ε πηψζε 

δηακνξθψλεηαη ζην 9,4%. Δληνλφηεξε πίεζε δέρεηαη ν θιάδνο ησλ Πνηψλ, φπνπ ε 

κείσζε δηακνξθψλεηαη ζην 6,7%.  

 

Αληηζέησο έλα ηκήκα ηεο  βηνκεραλίαο κπχξαο πνπ αληηζηάζεθε  ζηελ χθεζε είλαη νη 

κηθξέο δπζνπνηίεο πνπ παξάγνπλ κπχξα ζε πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο, θαη νη νπνίεο 

είλαη φιν θαη πην δεκνθηιείο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Nielsen Co, νη πσιήζεηο ηνπο 

απμήζεθαλ 12,4% ην 2009. 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε δείρλεη λα έρεη επεξεάζεη ηελ αγνξά ηεο δπζνπνηίαο θαη ζε έλα 

άιιν θνκκάηη. Πνιινί Έιιελεο ζηξέθνληαη ζε πην θζελά πνηά θπξίσο ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο πνπ επηθξαηεί. Έηζη πεξηνξίδεηαη ε θαηαλάισζε κπχξαο ζηελ 

«θξχα αγνξά» ελψ απμάλεηαη ζηε «δεζηή» θαη απηφ δηφηη, εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, παξαηεξείηαη πεξηνξηζκφο ηεο δηαζθέδαζεο εθηφο ζπηηηνχ θαη επηζηξνθή ζηηο 

νηθνγελεηαθέο θαη θηιηθέο ζπγθεληξψζεηο ζην ζπίηη. 
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3.5.3 Κνηλσληθνέ ΠαξΪγνληεο 

 

 Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα Σξνθίκσλ 

 

Οη αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο ζε ζέκαηα ζπζθεπαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ δεκηνπξγνχλ έλα 

αθφκα πην απαηηεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο γηα ηελ εγρψξηα βηνκεραλία. 

 

 Αιιαγέο ζην Καηαλαισηηθφ Πξφηππν – Νέα είδε Πξντφλησλ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε βηνκεραλία Σξνθίκσλ-Πνηψλ θαιείηαη λα θαιχςεη ηηο 

δηεπξπκέλεο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, νη νπνίεο εθπνξεχνληαη 

θπξίσο απφ ηελ φμπλζε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπλείδεζεο απέλαληη ζε ζέκαηα 

νηθνινγίαο θαη εζηθήο. Δπηπιένλ επηξξνή αζθνχλ θαη νη δεκνγξαθηθέο αιιαγέο, φπσο 

ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε αχμεζε ησλ κεηαλαζηψλ. 

 

 Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 

 

χκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνιχ αξλεηηθφ ξφιν ζηηο πξνζπάζεηεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο παίδνπλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Οη 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζεσξνχλ φηη νη δχζθνιεο ζπλζήθεο δελ έρνπλ πεξάζεη θαη νη 

πξνβιέςεηο ηνπο γηα ην επφκελν δηάζηεκα παξακέλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ δπζκελείο. 

 

 Σνπξηζκφο 

 

Γχζθνιε ρξνληά γηα ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία πξννησλίδεηαη θαη ην 2010 θαζψο ν 

θχθινο ησλ επηπηψζεσλ εμαηηίαο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζπλερίδεηαη. Σα 

ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη κέρξη θαη ην κήλα Αχγνπζην παξνπζηάδνπλ πηψζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, ζε ζρέζε κε ην 2009, ηεο ηάμεο ηνπ 7,5%. Ο θιάδνο Σξνθίκσλ 

θαη Πνηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα νη δπζνπνηίεο επεξεάδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε αχμεζε ή 

κείσζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα θαζψο ε επνρηθφηεηα ζπλδέεηαη άκεζα απφ ηελ 

ηνπξηζηηθή θίλεζε.  
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3.5.4 Σερλνινγηθνέ ΠαξΪγνληεο 

 

Σν ηερλνινγηθφ επίπεδν ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά, ελψ 

ζηα ίδηα επίπεδα θπκαίλνληαη θαη νη κηθξνδπζνπνηίεο. Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ 

πηνζεηήζεη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλεο κεζφδνπο παξαγσγήο, ελψ φιεο νη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ δηθά ηνπο ρεκηθά εξγαζηήξηα ελ αληηζέζεη κε ηηο 

κηθξνδπζνπνηίεο νη νπνίεο δελ δηαζέηνπλ εμειηγκέλo ρεκηθά εμνπιηζκφ θαη ην 

κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο ρεκηθήο αλάιπζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε outsourcing. 

 

Σν επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηηο κηθξνδπζνπνηίεο ζεσξείηαη 

ηθαλνπνηεηηθφ θαη αληαπνθξίλεηαη ζηα δηεζλή θξηηήξηα. Ο θιάδνο δελ θαίλεηαη λα 

πζηεξεί ηερλνινγηθά, εληνχηνηο κε βάζε ηηο πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ νη λέεο πνηθηιίεο, 

ηηο νπνίεο αλαδεηνχλ νη πιένλ ελεκεξσκέλνη πειάηεο,  ζα απαηηήζνπλ εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ παξαγσγήο. 

 

 

3.6 Ζ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ  ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

 

- Αλάιπζε ηεο Τπφ Ίδξπζεο Μνλάδαο 

 

Ζ κνλάδα πνπ ζα ηδξπζεί ζα ιεηηνπξγεί θαη ζα εθαξκφδεη θάζε ηεο δηεξγαζία βάζεη 

ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ηεο ζεηξάο ISO. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα εθηεινχληαη νη 

εξγαζίεο ζα είλαη πξνθαζνξηζκέλνο ελψ έλαο κεηέπεηηα εζσηεξηθφο έιεγρνο 

δηεξγαζηψλ ζα ζπγθξίλεη ην απνηέιεζκα ηεο δηεξγαζίαο κε έλαλ πξνυπάξρσλ ζηφρν. 

Σειεπηαίν θνκκάηη απνηειεί ε αλάδξαζε ε νπνία ζα βνεζάεη ζηε ζπλερή βειηίσζε 

ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε κνλάδα ζα 

θαηαθέξεη λα παξάγεη κπχξα πςειήο πνηφηεηαο ε νπνία φκσο ζα θπκαίλεηαη ζηε 

ρακειφηεξε δπλαηή ηηκή. 

 

Ζ εηαηξία ζα πξνβιεζεί κέζσ ηνπ κάξθεηηλγθ, σο κηα κηθξνδπζνπνηία ε νπνία λαη κελ 

εθαξκφδεη ζχγρξνλνπο ηξφπνπο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο αιιά δηαηεξεί κηα πξνζηηή 

εηθφλα δίλνληαο ηελ εληχπσζε ζηνλ πειάηε φηη δχλαηαη αλά πάζα ζηηγκή λα 

επεξεάζεη ηελ επηρείξεζε θαη ηα πξντφληα ηεο. 

 

Ζ πνηφηεηα ζα πξνβάιιεηαη ζπλερψο σο αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο γλψζεο πνπ 

δηαζέηνπλ νη ιίγνη εξγαδφκελνη πνπ απαξηίδνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Κάζε έλαο 
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απφ απηνχο πνπ βξίζθεηαη ζε ζέζεηο θιεηδηά ζα είλαη δηαζέζηκνο ζε νπνηνλδήπνηε 

πειάηε ην ζειήζεη. Ζ επηρείξεζε ζα ιεηηνπξγεί ηφζν πειαηνθεληξηθά φζν θαη 

αλζξσπνθεληξηθά. 

 

Ζ εηαηξία ζα είλαη κηθξνκεζαία αθνχ ζα ζηνρεχεη ζηελ πνηνηηθή κπχξα θαη φρη ζε 

κεγάιν φγθν παξαγσγήο. Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο ζα είλαη ζχγρξνλνο θαη 

ην εξγνζηάζην πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν. Ζ ππφ ίδξπζε κνλάδα ζα εγθαηαζηαζεί 

ζε πεξηνρή ζηελ νπνία ε πξφζβαζε ζε πνηνηηθέο πξψηεο χιεο ζα είλαη ζρεηηθά 

εχθνιε αθνχ ζα βξίζθεηαη θνληά ζε βαζηθέο νδηθέο αξηεξίεο ηεο πξσηεχνπζαο.  

 

Όζνλ αθνξά ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε, απηή ζα είλαη πεξηνξηζκέλε θαζψο ην 

πξντφλ πνπ ζα παξάγεηαη δελ παξνπζηάδεη θάπνην είδνο βειηίσζεο πέξα απφ ηε 

ζχζηαζε, θάηη ην νπνίν γίλεηαη κε δεηγκαηηζκνχο θαη πεξηνξηζκέλεο έξεπλεο αγνξάο. 

Θα ππάξρεη κηα παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνπο ηνκείο παξαγσγήο θαη 

εκπνξίαο ψζηε λα παίξλνληαη ζσζηέο επελδπηηθέο απνθάζεηο. Απηφο είλαη θαη ν 

ιφγνο πνπ δελ ζα ππάξρεη μερσξηζηφ ηκήκα R&D ζηελ επηρείξεζε. 

 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηρείξεζεο ζα απνηειείηαη ηφζν απφ Ίδηα ρξεκαηνδφηεζε 

φζν θαη απφ Κξαηηθή Δπηδφηεζε αιιά θαη Ξέλα Κεθάιαηα. Ζ επηρείξεζε ζα επηδηψμεη 

ηελ ππαγσγή ηεο ζην πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

(Δ..Π.Α) αιιά θαη ζηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν ν νπνίνο έρεη σο ζθνπφ ηελ επηηάρπλζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο, αδεηνδφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο λενηδξπζέλησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

Σν πξνζσπηθφ ζα είλαη εμεηδηθεπκέλν, αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ πξφθεηηαη λα 

θαιπθζεί. Θα πξνηηκεζνχλ άηνκα πνπ έρνπλ πξνυπεξεζία ζηελ παξαγσγή δχζνπ 

ψζηε λα επηηεπρζεί κέγηζηε απφδνζε. Παξάιιεια ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο κε ζθνπφ ηνλ ακεζφηεξν 

εγθιηκαηηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

Ζ αγνξά ηεο κπχξαο ζηελ Διιάδα ζεσξείηαη θνξεζκέλε θαη ηδηαηηέξσο ζηάζηκε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Σν αξλεηηθφ ζηνηρείν είλαη νη κεγάιεο δπζνπνηίεο νη νπνίεο 

παξάγνπλ mass κπχξεο κε απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνιε ε απφζπαζε κεξηδίνπ απφ 

απηνχο ηνπο αληαγσληζηέο. 

 

Ζ επελδπηηθή επθαηξία ε νπνία αλαγλσξίζηεθε είλαη ε αγνξά ηεο premium κπχξαο ε 

νπνία απμάλεηαη ζπλερψο θεξδίδνληαο κεξίδην απφ ηηο κπχξεο καδηθήο θαηαλάισζεο. 
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Οη πειάηεο ελεκεξψλνληαη πιένλ θαη έρνπλ απμεκέλεο απαηηήζεηο απφ ηηο 

δπζνπνηίεο, ζηξέθνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε πην πνηνηηθά πξντφληα θαη 

αληηκεησπίδνληαο ηελ κπχξα φρη σο έλα θαινθαηξηλφ πνηφ αιιά σο κηα gourmet 

απφιαπζε πνπ ζπλδπάδεηαη κε ην γεχκα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Ζ αγνξά 

ηεο πνηνηηθήο κπχξαο είλαη αλεξρφκελε θαη ηδηαηηέξσο θεξδνθφξα. 

 

Γπζθνιίεο ηηο νπνίεο ζα αληηκεησπίζεη ε επηρείξεζε θαη ζα απνηειέζνπλ θαη βαζηθά 

αδχλαηα ζεκεία ζηελ ιεηηνπξγία ηεο, είλαη ε θνξνινγία θαη νη αζέκηηνη ηξφπνη 

ιεηηνπξγίαο ησλ κεγάισλ κνλάδσλ ηνπ θιάδνπ. Ζ εηαηξία ζα ζηνρεχζεη ζηελ 

δηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ψζηε λα εηζέιζεη ζε απξφζηηεο πεξηνρέο κε ζθνπφ 

ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηεο. 

 

- θνπνί θαη ηφρνη ηεο Τπφ Ίδξπζεο Μνλάδαο 

 

 Όξακα: «ε παξαγσγή θαη δηάζεζε premium κπχξαο ζηελ ειιεληθή αγνξά ε 

νπνία ζα μερσξίδεη γηα ηνλ gourmet πξνζαλαηνιηζκφ ηεο» 

 

 Απνζηνιή: απνζηνιή ηεο ππφ ίδξπζε κνλάδαο είλαη: 

1. Άκεζε αλάγλσζε θαη δηαπίζησζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ 

2. Ζ εμαζθάιηζε ζαθνχο ππεξνρήο ζηελ πνηφηεηα 

3. Γξήγνξε δηεθπεξαίσζε ηνπ ρξφλνπ παξαγγειηψλ 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κνλάδα έρεη σο ζθνπφ ηελ απφζπαζε κεξηδίνπ απφ ηηο 

κηθξνδπζνπνηίεο πνπ παξάγνπλ premium κπχξα. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα ην 

επηηχρεη είλαη λα παξάγεη έλα δηαθνξεηηθφ γεπζηηθά πξντφλ, βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ νπνίνπ είλαη ε πνηφηεηα. Δπηπιένλ ζα ην πξνσζήζεη ζηελ αγνξά κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν. Θα παξάμεη πέξα απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο ζπζθεπαζίεο θαη κπνπθάιη ησλ 250ml 

ψζηε λα κπνξεί λα ζπλνδεπηεί κε έλα γεχκα ρσξίο λα ζεσξεζεί ππεξβνιηθή ε 

πνζφηεηα. πγθεθξηκέλε αλαθνξά γηα ηνπο ηχπνπο πξντφλησλ ζα γίλεη ζε επφκελε 

ππνελφηεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 

 

ηφρνο ηεο επηρείξεζεο φζνλ αθνξά ην κεξίδην αγνξάο είλαη λα θηλεζεί ζηα ίδηα 

επίπεδα κε ηηο αληίζηνηρεο δπζνπνηίεο. Σνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο θαζψο θαη 

γηα ηα επφκελα 6 έηε* ζα επηδηψμεη ην 0,5% ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο κπχξαο. Ο 

ιφγνο ν νπνίνο επηιέρζεθε ε εγρψξηα παξαγσγή θαη φρη ε θαηλνκεληθή θαηαλάισζε 

είλαη ν απνθιεηζκφο ησλ εηζαγφκελσλ premium πξντφλησλ απφ ηελ ππάξρνπζα 

κειέηε. Οη εηζαγφκελεο premium κπίξεο θπκαίλνληαη ζε αξθεηά πςειφηεξεο ηηκέο ελψ 
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θαη ηα κεξίδηα ηνπο ζηελ ειιεληθή αγνξά θπκαίλνληαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα ζε 

ζχγθξηζε κε ηα ειιεληθά αληίζηνηρα πξντφληα.  

 

Δπνκέλσο ε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηεο ππφ ίδξπζε κνλάδαο, βάζεη θαη ηεο 

παξαγφκελεο πνζφηεηαο ζηελ Διιάδα ε νπνία ππνινγίδεηαη ζηα 4.235.703 

εθαηφιηηξα γηα ην 2010, ζα θπκαλζεί ζηα  21.178 εθαηφιηηξα (2.117.800 L). Σν 

ζπγθεθξηκέλν κεξίδην ζα πξνθχςεη απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο αληαγσληζηέο νη 

νπνίνη ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο δελ δχλαηαη λα πξνβνχλ ζε πφιεκν ηηκψλ, θάηη ην 

νπνίν δχλαηαη λα θάλνπλ νη εγέηεο ηνπ θιάδνπ..  

 

*Τπ: ζχκθσλα κε παξάγνληεο ηεο αγνξάο νη κηθξνδπζνπνηίεο δηαηεξνχλ ην αξρηθφ 

κεξίδην αγνξάο ηνπο ζηα πξψηα ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ρσξίο λα παξνπζηάδεηαη 

αχμεζε απηνχ. 

 

ηνρνζέηεζε 

 

Ζ κπχξα γεληθφηεξα απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο ελήιηθεο, 18 εηψλ θαη άλσ. 

Βαζηδφκελε ζηε δηαθνξνπνίεζε φκσο ε εηαηξία ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί ζε έλα πην 

ζπγθεθξηκέλν θνηλφ. Οη θαλαηηθνί ηεο κπχξαο νη νπνίνη ηε ζπλδπάδνπλ κε ηε 

δηαηξνθή ηνπο, ηελ αληηκεησπίδνπλ σο ζπλνδεπηηθφ ελφο θαινχ γεχκαηνο θαη φρη σο 

δξνζηζηηθφ πνηφ ζα απνηειέζνπλ ην target group ηεο επηρείξεζεο. 

 

 Ζ πην αθξηβή ηηκή ζε ζρέζε κε ηηο mass κπχξεο, αιιά ε ζρεηηθά νηθνλνκηθή ηηκή ηεο 

ζε ζρέζε κε ηηο αθξηβέο premium κπχξεο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ζα επηιερζεί απφ 

ηνπο ελεκεξσκέλνπο πειάηεο νη νπνίνη επηζπκνχλ κηα πνηνηηθή κπχξα ζε ζπρλή 

βάζε.  

 

Oη πσιήζεηο πνπ πξνβιέπεηαη λα έρεη ε επηρείξεζε ζα εμαξηεζνχλ απφ ηελ 

πνζφηεηα πνπ ζα παξάγεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηηκέο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο. 

Βαζηθφ παξάγνληα απνηεινχλ θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ ηχπσλ κπχξαο ζηηο 

ζπλνιηθέο πσιήζεηο. Σα πνζνζηά ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ κπχξαο (αλαθέξνληαη ζε 

επφκελε ππνελφηεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ) παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα θαη πξνθχπηνπλ  απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ θιάδνπ: 

 

 Lager: 40% 

 Pilsner: 30% 

 Weiss: 15% 
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 Smoked Lager: 7% 

 Red Ale: 6% 

 Black Lager: 2% 

 

Θα ζπλππνινγηζηνχλ επηπιένλ θαη ηα πνζνζηά ησλ ζπζθεπαζηψλ κπχξαο 

(αλαθέξνληαη ζε επφκελε ππνελφηεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ) πνπ αλαινγνχλ ζηηο 

πσιήζεηο, βάζεη ησλ επηδφζεσλ ησλ αληαγσληζηψλ: 

 

 Φηάιε 500ml: 20% 

 Φηάιε 330ml: 65% 

 Φηάιε 250ml: 5% 

 Bαξέιη 5L: 2% 

 Βαξέιη  20L: 8% 

 

Οπφηε ζχκθσλα κε ηα άλσζελ, ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηηο πσιήζεηο ηνπ θάζε 

ηχπνπ θαη ζπζθεπαζίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.6.1 πνπ αθνινπζεί: 

 

Πέλαθαο 3.6.1 

Πσιάζεηο αλααλΪ πζθεπαζέα θαη Σχπν 

 

Σχπνο Μπχξαο 

Πσιάζεηο αλααλΪ πζθεπαζέα 
(εθαηφιηηξα) 

Πσιάζεηο αλΪ Σχπν 
Μπχξαο 

(εθαηφιηηξα) 500ml 330ml 250ml 5L 20L 

Lager 1.694.2 5.506.1 423.5 169.4 677.6 8.471 

Pilsner 1.270.6 4.129.7 317.6 127 508.2 6.353.4 

Weiss - 3.176.7 - - - 3.176.7 

Smoked Lager - 1.482.4 - - - 1.482.4 

Red Ale - 1.270.6 - - - 1.270.6 

Black Lager - 423.5 - - - 423.5 

χλνιν 2.965 15.989 741 296 1.186 21.178 

 

Σνπνζέηεζε 

 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο έρεη σο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο ζπλνιηθήο εηθφλαο 

ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ. Μέζσ απηήο ζα απνηππσζνχλ ζηνπο δπλεηηθνχο 

πειάηεο ηα νθέιε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο θαζψο θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

ζα πξέπεη λα πξνηηκήζνπλ ηελ ππφ ίδξπζε επηρείξεζε. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ 

εκπνξηθνχ ζήκαηνο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ζηάδηα θαη νλνκάδεηαη πξφηαζε αμίαο: 
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1. Δπξεία ηνπνζέηεζε 

2. πγθεθξηκέλε ηνπνζέηεζε 

3. Σνπνζέηεζε αμίαο 

4. Πξφηαζε ζπλνιηθήο αμίαο 

 

Γηα ην πξψην βήκα ε επηρείξεζε ζα επηιέμεη ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο. Θα 

παξάμεη premium κπχξα ε νπνία πέξα απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο ζπζθεπαζίεο ζα 

πσιείηαη θαη ζε κηθξφηεξε ζπζθεπαζία ηδαληθή λα ζπλδπαζηεί κε έλα γεχκα αιιά θαη 

ζε βαξειάθη ησλ 5L γηα ζπληήξεζε ζε νηθηαθφ πεξηβάιινλ. Δπνκέλσο ε 

δηαθνξνπνίεζε ζα ζηεξηρηεί ζηελ πνηφηεηα θαη ηηο δηαθνξεηηθέο ζπζθεπαζίεο.  

 

ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ε εηαηξία πξέπεη λα επηιέμεη ζπγθεθξηκέλε ηνπνζέηεζε γηα 

ην πξντφλ ηεο παξνπζηάδνληαο νπζηαζηηθά έλα πην θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ παξέρεηαη θίλεηξν ζηνλ πειάηε λα αγνξάζεη ηε ζπγθεθξηκέλε εηηθέηα. Ζ 

ζπζθεπαζία ησλ 250ml ζε γπάιηλν κπνπθάιη πξνηείλεηαη απφ ηνπο δηαηξνθνιφγνπο 

σο ε ζπληζηψκελε εκεξήζηα πνζφηεηα κε ην γεχκα. Παξάιιεια ζα παξνπζηαζηνχλ 

θαη ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο κπχξαο κε ηξνθέο πςειήο 

ζεξκηθήο αμίαο φπσο είλαη ηα snacks, ζηξέθνληαο νπζηαζηηθά ηνπο πειάηεο ζηε 

θηινζνθία πνπ πξνσζεί ε ππφ ίδξπζε κνλάδα. 

 

Σέινο, παξνπζηάδεηαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο κπχξαο ζην 

νηθηαθφ πεξηβάιινλ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα δηαηεζνχλ ζπζθεπαζίεο ησλ 250ml θαη 5L 

ψζηε λα ηνληζηεί θαη απηή ε επηινγή ηνπ θαηαλαισηή. 

 

ηελ ηνπνζέηεζε αμίαο ε επηρείξεζε ζα ηνλίζεη ηα νθέιε πνπ παξέρεη γηα ηα ίδηα ή 

θαη ιηγφηεξα ρξήκαηα. Σα 250ml ζα είλαη θζελφηεξα ελψ ε φιε θηινζνθία ηεο 

εηαηξίαο γηα premium κπχξα ζηε ρακειφηεξε δπλαηή ηηκή ζα είλαη εκθαλήο ζηνλ 

θαηαλαισηή. 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο πξφηαζεο ζπλνιηθήο αμίαο γηα ην πξντφλ νινθιεξψλεη ηελ αλαιπηηθή 

ηνπνζέηεζε θαη πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ νθειψλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο.  
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ηνηρεηνζέηεζε ηνπ Δκπνξηθνχ ήκαηνο    

 

Σν εκπνξηθφ ζήκα πνπ επξφθεηην λα ζηνηρεηνζεηεζεί ζα επηζηεγάδεη ηελ ζηξαηεγηθή 

ηνπ κάξθεηηλγθ, πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε, γηα ηελ πξνψζεζε ελφο πνηνηηθνχ 

πξντφληνο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε νλνκαζία πνπ επηιέρζεθε είλαη «Draught» (Βαξειίζηα 

Μπχξα), ε νπνία ππνδειψλεη ηελ πνηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο βαξειίζηεο κπχξεο 

θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ (ζπγθεθξηκέλε ξνή ρσξίο 

αθξφ, ηδαληθή ζεξκνθξαζία, αλαιινίσηε γεχζε).  

 

Δπηπιένλ ην ζεξβίξηζκα κηαο βαξειίζηαο κπχξαο πξνυπνζέηεη κηα δηαδηθαζία ηφζν 

ζην ζεξβίξηζκα φζν θαη ζηελ θαηαλάισζε ε νπνία ππνδειψλεη ζεβαζκφ ζην πξντφλ, 

δηαρσξίδνληαο έηζη ηελ κπχξα «Draught» απφ ηα άιια πξντφληα καδηθήο 

θαηαλάισζεο.  

  

Ζ ζπγθεθξηκέλε νλνκαζία είλαη δηαθξηηηθή, εχερε θαη απνκλεκνλεχεηαη εχθνια ελψ 

είλαη ήδε θαζηεξσκέλε ζην θαλαηηθφ θνηλφ ηεο κπχξαο. Σέινο, ε εηηθέηα παξαπέκπεη 

ζε πξντφλ Γεξκαληθήο πξνέιεπζεο ππνλνψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ απνδνρή 

ηνπ Γεξκαληθνχ Νφκνπ πεξί Καζαξφηεηαο. 

 

 

Σν ινγφηππν ηεο κπχξαο ζα είλαη ην εμήο: 

 

 

. 
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Σαθηηθή ηνπ Μάξθεηηλγθ 

 

Πξνθείκελνπ ε ππφ ίδξπζε κνλάδα λα πξνζθέξεη έλα επηηπρεκέλν πξντφλ ζα πξέπεη 

λα εθαξκφζεη κηα αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ κάξθεηηλγθ. Μέζσ απηήο ηεο 

ηαθηηθήο ζα θαηαζηεί δπλαηφο ν ζρεδηαζκφο ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ελψ ζα θαζνξηζηεί κε ζαθήλεηα ηφζν ην ίδην ην εκπφξεπκα φζν 

θαη ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 

Πξντφλ 

 

Ζ ππφ κειέηε εηαηξία ζθνπεχεη λα παξάμεη θαη λα δηαζέζεη ζηελ αγνξά premium 

κπχξα βαζηδφκελε ζηνπο έμη πην εκπνξηθνχο θαη δηάζεκνπο ηχπνπο κπχξαο πνπ 

θαηαλαιψλνληαη αλά ηνλ θφζκν θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ζηελ Διιάδα. Ο βαζηθφο 

δηαρσξηζκφο ησλ πξντφλησλ ζα γίλεη βάζεη ηεο αγνξάο ζηελ νπνία απεπζχλνληαη. 

Οπφηε ζα παξαρζεί: 

 

 Premium κπχξα γηα ηε δεζηή αγνξά 

 Premium κπχξα γηα ηελ θξχα αγνξά 

 

Σν θχξην πξντφλ πνπ απεπζχλεηαη ζηε δεζηή αγνξά είλαη ε κπχξα ζε γπάιηλν 

κπνπθάιη. Οη ηχπνη κπχξαο πνπ ζα παξάγνληαη ζε απηή ηε ζπζθεπαζία είλαη νη εμήο: 

 

1. Lager 

2. Pilsner 

3. Red Ale 

4. Weiss 

5. Black Lager 

6. Smoked Lager 

 

Θα δηαηίζεληαη ζε κπνπθάιηα ησλ 330ml θαη νη έμη δηαθνξεηηθνί ηχπνη κπχξαο. Δπίζεο 

ζα ππάξμνπλ κπνπθάιηα ησλ 500ml γηα ηηο κπχξεο Lager θαη Pilsner. Όζνλ αθνξά ηε 

ζπζθεπαζία, ην γπάιηλν κπνπθάιη ζα θπκαίλεηαη ζηα γεληθφηεξα πνηνηηθά πιαίζηα ηνπ 

πξντφληνο, ζα είλαη δηαθνξνπνηεκέλν εκθαληζηαθά απφ ηηο mass κπχξεο, ελψ ζα έρεη 

πξσηφηππεο θαινηππσκέλεο εηηθέηεο. 

 

Σα γπάιηλα κπνπθάιηα ζα δηαλέκνληαη ζε θηβψηηα ησλ 24 ηεκαρίσλ γηα ηηο κπχξεο 

ησλ 330ml θαη ησλ 20 ηεκαρίσλ γηα ηηο κπχξεο ησλ 500ml. Αθνινπζνχλ ε κπχξα ζηα 
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250ml, ε νπνία φκσο ζα πξνζθέξεηαη ζηελ ίδηα γπάιηλε ζπζθεπαζία ψζηε λα 

δηαηεξεζεί ε ίδηα πνηνηηθή εηθφλα ηνπ πξντφληνο. ε απηή ηε ζπζθεπαζία ζα 

εκπνξεχνληαη κφλν νη κπχξεο Lager θαη Pilsner, ελψ ζα δηαλέκνληαη ζε θηβψηηα ίδηαο 

ρσξεηηθφηεηαο κε ηελ κπχξα ησλ 330ml. Σέινο γηα ηε δεζηή αγνξά ζα παξαρζεί θαη 

ην βαξειάθη ησλ 5L, γηα ηηο κπχξεο Lager θαη Pilsner,  ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

απφ ηνπο θαηφρνπο ησλ δηάθνξσλ beer coolers.  

 

To δεχηεξν θνκκάηη απνηειεί ε θξχα αγνξά ε νπνία ζα πξνκεζεχεηαη θαη ζε βαξέιηα 

ησλ 20 L, γηα ηηο κπχξεο Lager θαη Pilsner, ελψ ζα δηαλέκνληαη θαη ηα κπνπθάιηα 

φπσο έρνπλ αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο. ε πεξίπησζε ειαηησκαηηθνχ πξντφληνο ζα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηζηξνθήο θαη άκεζεο απνδεκίσζεο ζε είδνο ή ζε ρξήκα 

αλάινγα ηε δεκηά πνπ πξνθιήζεθε. Ζ εμππεξέηεζε ζα είλαη άκεζε ψζηε λα 

δηαθπιαρζεί ην θχξνο ηεο εηαηξίαο. 

 

Σηκή θαη Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή 

 

Σα πξντφληα ζα είλαη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, παξ‟φια απηά ζα πσινχληαη ζε 

ειθπζηηθή ηηκή ράξε ζηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα δηαηήξεζε ηνπ θφζηνπο 

ρακειά. Οη ηηκέο ζα θπκαίλνληαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ηνπο εγρψξηνπο αληαγσληζηέο 

αιιά ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε ηηο εηζαγφκελεο κπχξεο. Ζ εηαηξία ζα εθαξκφζεη 

πνιηηηθή ζηαζεξψλ ηηκψλ γηα ηελ επφκελε εμαεηία. ηφρνο είλαη λα εμαζθαιηζηνχλ 

ζπκθσλίεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζηεξηδφκελνη ζηελ πςειή πνηφηεηα θαη ηελ 

ειθπζηηθή ηηκή. 

 

Πέλαθαο 3.6.2 

ΚαηΪινγνο πξνηεηλφκελσλ ηηκψλ ιηαληθάο πψιεζεο (αλΪ ηεκΪρην) 

 

 500ml 330ml 250ml 5L 
BαξΫιη 

20L 

Pilsner 1,45€ 1,10€ 0,85€ 16€ 60€ 

Lager 1,35€ 0,95€ 0,70€ 14,5€ 57€ 

Red Ale - 1,40€ - - - 

Weiss - 1,27€ - - - 

Black Lager - 1,50€ - - - 

Smoked 

Lager 
- 1,50€ - - - 

  

* Οη ηηκέο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.6.2 πεξηιακβάλνπλ Φ.Π.Α 
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Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή 

 

 Ηζρχνληεο ηηκνθαηάινγνη είλαη απηνί ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

 Σηκνιφγηα κέρξη 300€ εμνθινχληαη κεηξεηνίο. 

 Όζα ηηκνιφγηα άλσ ησλ 300€ εμνθινχληαη κεηξεηνίο δηθαηνχληαη έθπησζε 5% 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν πειάηεο έρεη θαιχςεη ηπρφλ πξνεγνχκελεο νθεηιέο 

ηνπ πξνο ηελ εηαηξία. 

 Ζ απνδνρή ησλ ζπλεξγαηψλ-ρνλδξεκπφξσλ ζα γίλεηαη σο εμήο: 

 

 πκπιήξσζε αίηεζεο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 

 Παξνπζίαζε αζθαιεηψλ 

 χλαςε ζχκβαζεο αληηπξνζσπείαο 

 Δπίηεπμε ζηφρνπ φζνλ αθνξά ηνπο αληηπξνζψπνπο ζηελ επαξρία. 

πγθεθξηκέλα ν ππνςήθηνο πξαηεξηνχρνο ζα μεθηλάεη κε κηα έθπησζε 

αλάινγα ηελ εθάζηνηε ζπκθσλία θαη κφλν εάλ επηηεπρζεί ν 

ζπκθσλεζέλ ζηφρνο ζα δηαηεξεί ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξαηεξηνχρνπ. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ηνπ παξαρσξείηαη εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ψζηε λα αλαθάκςεη, αλάινγα θαη ηηο επηθξαηνχζεο 

ζπλζήθεο, ρσξίο ηελ παξνρή φκσο εθπηψζεσλ ή πεξαηηέξσ 

πηζηψζεσλ. 

 

 Δμαίξεζε ζηα αλσηέξσ απνηεινχλ εηδηθά ζσκαηεία ή θνξείο ζηηο παξαγγειίεο 

ησλ νπνίσλ ζα εγθξίλεηαη έθπησζε ηεο ηάμεο ηνπ 50%. 

 

Παξάβαζε ησλ Όξσλ Πψιεζεο 

 

 ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο δελ ηαθηνπνηήζεη ην ινγαξηαζκφ ηνπ ζχκθσλα κε ηελ 

εθάζηνηε ζπκθσλία φιεο νη παξαγγειίεο πξνο ηελ επηρείξεζή ηνπ ζα αλαζηέιινληαη, 

κέρξηο φηνπ ηαθηνπνηεζεί ε εθθξεκφηεηα. Ζ ρξνληθή δηνξία πνπ ζα δίλεηαη δελ ζα 

ππεξβαίλεη ηηο 30 εκέξεο ελψ ζην δηάζηεκα απηφ φιεο νη παξαγγειίεο ζα εθηεινχληαη 

ηνηο κεηξεηνίο. 

 

Σηκνινγηαθή πνιηηηθή θαηά ηκήκα αγνξάο 

 

1. Υνλδξέκπνξνη, ρψξνη καδηθήο εζηίαζεο, θάβεο, mini market. 
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 Ζ ρξέσζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο ηνπ θαηαιφγνπ. 

Όηαλ νη πξαηεξηνχρνη φκσο πεηπραίλνπλ ηνλ εθάζηνηε ζηφρν ηφηε ζα 

ππάξρεη έθπησζε 15% επηπιένλ απφ ηελ αξρηθή πνπ ηνπο 

παξαρσξείηαη ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο. Ο ζηφρνο ζα εμαξηάηαη απφ 

ηνλ θαζαξφ ηδίξν πνπ επηηπγράλεη ν πειάηεο. 

 Οη πξαηεξηνχρνη ζα έρνπλ πίζησζε ηξηψλ κελψλ θαη ζα πξέπεη ζην 

ηέινο θάζε κελφο λα έρνπλ εμνθιήζεη ηα ηηκνιφγηα πνπ ρξεψλνληαη 

κέζα ζην κήλα κε επηηαγή ιήμεο 3 κήλεο ην αξγφηεξν κεηά απφ 

εθείλνλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο αγνξέο ηνπο. 

 Θα ππνγξάθνληαη ζπκθσλεηηθά ζπλεξγαζίαο απφ ακθφηεξα ηα κέξε 

φπνπ ζα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα φινη νη φξνη ζπκθσλίαο. Σα 

ζπκθσλεηηθά απηά ζα έρνπλ ηζρχ ελφο έηνπο. 

 

2. Super Markets 

 

 ηηο αιπζίδεο super market ζα παξέρεηαη έθπησζε 10% επί ηνπ 

ηηκνινγίνπ θαη αλάινγα ηνλ πειάηε 34 % έσο 45 % (κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηνπ 10%) ζπλνιηθά σο έθπησζε ηδίξνπ κε πηζησηηθφ ηηκνιφ-

γην ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Πίζησζε αλάινγα ηνλ πειάηε απφ 100 έσο 

120 κέξεο. 

 

Πξνψζεζε 

 

Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα φζνλ αθνξά ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ είλαη ε 

δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ην νπνίν ζα ζπλεηζθέξεη ζηε 

δεκηνπξγία ηεο ιεγφκελεο επψλπκεο δήηεζεο. Ζ επψλπκε δήηεζε ζα ζπλεηζθέξεη 

ζηε δπλακηθφηεξε παξνπζία ηεο εηαηξίαο ζην ρψξν. 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ πάλσ ζην νπνίν ζα ζηεξηρηεί ε παξνπζία ηεο εηαηξίαο είλαη ε 

εκπηζηνζχλε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, θάηη ην νπνίν ζα απνθηεζεί κε αξθεηέο 

θηλήζεηο. Οη θηλήζεηο, νη νπνίεο ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ, έρνπλ σο απψηεξν 

ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο θήκεο απφ “ζηφκα ζε ζηφκα” ε νπνία ζα δηακνξθψζεη κηα 

ζαθή εηαηξηθή εηθφλα αιιά ζα ζπλεηζθέξεη θαη ζην ζρεδηαζκφ πξνψζεζεο επψλπκνπ 

πξντφληνο. 

 



77 
 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα απνηειέζνπλ θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ κείγκαηνο 

κάξθεηηλγθ. 

 

Οη θηλήζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα δεκηνπξγεζεί ε “επψλπκε δήηεζε” είλαη νη εμήο: 

 

 Δθηχπσζε εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη έληππνπ δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ:  

 

Με ηελ ελέξγεηα απηή ζα ιάβεη ρψξα ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθηχπσζε εηαηξηθψλ 

εληχπσλ θαη ζεκάησλ ηα νπνία ζα θαζηεξψζνπλ ην εκπνξηθφ ζήκα. 

Πξνβιέπεηαη επίζεο δηαλνκή ζε ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο, super markets 

θιπ πνηνηηθνχ δηαθεκηζηηθνχ εληχπνπ ην νπνίν ζα παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά 

ηελ εηαηξία θαη ηα πξντφληα ηεο. 

 

 Γηαθεκηζηηθή πξνβνιή:  

 

Μέζσ ηεο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο ζα γίλεη ε επξεία πξνψζεζε ησλ 

πξντφλησλ ζηα πεξηζζφηεξα θαη νηθνλνκηθψο εθηθηά κέζα πξνβνιήο 

(ξαδηφθσλα, πεξηνδηθά, δηαδίθηπν). Πέξα απφ ηελ θιαζηθή πξνβνιή φκσο ε 

εηαηξία ζα πξνβεί θαη ζε πην ζχγρξνλνπο ηξφπνπο δηαθήκηζεο. Με ηε ρξήζε 

ηνπ Internet ε επηρείξεζε ζα δηαθεκηζηεί ζε sites ζρεηηθά κε ην ζέκα, φπσο 

είλαη ηα forums, ηα νπνία ζηελ Διιάδα ραίξνπλ ηδηαίηεξεο εθηίκεζεο. 

 

 Πξνψζεζε πσιήζεσλ: 

 

Ζ πξνψζεζε πσιήζεσλ ζα γίλεη κε ηξφπν πνπ λα δειψλεηαη μεθάζαξα ε 

θηινζνθία ηεο εηαηξίαο. Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθδειψζεηο γεπζηγλσζίαο 

ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ εηδηθνί αιιά θαη πειάηεο, ζε επηιεγκέλνπο 

ρψξνπο. Δπίζεο ζα γίλεηαη πξνψζεζε πσιήζεσλ θαη ζε ρψξνπο καδηθήο 

εζηίαζεο. 

 

Οη ζπλαπιηαθνί ρψξνη θαη ε δηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ, κε ην αληίζηνηρν κνπζηθφ 

πεξηερφκελν ην νπνίν ζα απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ειηθηαθφ θνηλφ, ζα 

απνηειέζνπλ κία αθφκε επηινγή. 

 

Δπηπιένλ πξέπεη λα ηνλσζεί ε πξνηίκεζε ηεο εηαηξίαο ζηνπο 

γαζηξνλνκηθνχο ζπλδπαζκνχο αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο φπσο 

απηή παξνπζηάδεηαη ζην Γεξκαληθφ Νφκν Καζαξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ 
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νπνίν νξηδφηαλ φηη ηα κφλα πιηθά πνπ κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ήηαλ 

ην λεξφ,  ε βχλε,  θαη ν ιπθίζθνο θαη καγηά. Ζ ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο φπσο νη 

“Υξπζνί θνχθνη” ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε ψζηε λα δηαθνξνπνηεζεί ζε ζρέζε 

κε ηνπο αληαγσληζηέο. 

 

 Γεκηνπξγία Website: 

 

Ζ επηρείξεζε κέζσ ηνπ δηθνχ ηεο ηζνηφπνπ ζα επηηχρεη ηελ πξνβνιή ηεο ζην 

Internet θαη ζα επηηξέςεη ηελ θαιχηεξε πξνψζεζε θαη δηαθήκηζε ησλ 

πξντφλησλ ηεο δηαηεξψληαο ην θφζηνο ρακειά. 

 

Γηαλνκή 

 

Ζ βαζηθή πξνζπάζεηα ηεο εηαηξίαο, γηα νξζή δηαλνκή, ζα επηθεληξσζεί ζηα super 

markets αιιά θαη ηνπο ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο φπνπ παξαηεξείηαη δπζθνιία 

εηζαγσγήο θπξίσο ιφγσ ηνπ κνλνπσιίνπ πνπ επηθξαηεί ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

 

Χο ζεκείν αθεηεξίαο γηα ηε δηαλνκή ηεο κπχξαο ζεσξείηαη ην εξγνζηάζην 

παξαγσγήο. Ζ κπχξα ζα θπιάζζεηαη ζε εηδηθφ ρψξν πιεζίνλ ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

 

Ζ εηαηξία ζα δηαζέηεη δηθά ηεο θνξηεγά ηα νπνία ζα κεηαθέξνπλ ηε κπχξα ζηνπο 

ρνλδξεκπφξνπο  θαη ηνπο ιηαλέκπνξνπο ζηελ Αζήλα ελψ ζα ζπλεξγάδεηαη θαη κε 

κεηαθνξηθή εηαηξία ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη παξαγγειίεο ππεξβαίλνπλ ηηο 

κεηαθνξηθέο δπλαηφηεηέο ηεο. 

 

Σα super markets ηα νπνία απνηεινχλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ πειαηψλ ζα 

ηξνθνδνηνχληαη ζην θεληξηθφ θαηάζηεκά ηνπο, ην νπνίν ζα νξίδεηαη θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο. Ζ κεηαθνξά ζηα ππφινηπα ππνθαηαζηήκαηα είλαη επζχλε ηνπ πειάηε. 

Δθηφο Αζελψλ ε κπχξα ζα κεηαθέξεηαη κέρξη ηνπο αληηπξνζψπνπο απφ φπνπ είλαη 

δηθή ηνπο επζχλε ε κεηέπεηηα δηαλνκή ζε ιηαλνπσιεηέο.  

 

 

3.7 ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

 

Μεηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζρεδίνπ πσιήζεσλ αιιά θαη ηνπ ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε πξέπεη λα θαζνξηζηεί θαη ην πξφγξακκα παξαγσγήο. Ζ 
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παξαγσγή ζα βαζηζηεί ζηηο πξνβιεπφκελεο πσιήζεηο θαη ζα θαηαλεκεζεί 

νκνηνκεξψο κέζα ζην ρξφλν αλεμάξηεηα ηεο επνρηθφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ην 

πξντφλ. 

 

 Όζνλ αθνξά ηηο πξνδηαγξαθέο ε εηαηξία ζα εθαξκφζεη επαθξηβψο φινπο ηνπο 

θαλφλεο φπσο απηνί νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. Δπηπιένλ ζα 

εθαξκνζηνχλ ηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο ISO θαη HACCP ελψ ζα ππάξρεη θαη ζχζηεκα 

δηαινγήο απνβιήησλ. 

 

Καηαιήγνληαο, θαη ζπλδπάδνληαο φια ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ παξαηεζεί (Πίλαθεο 

3.6.1 θαη 3.6.2) δίλεηαη ν παξαθάησ ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ζηνλ νπνίν 

παξνπζηάδεηαη ην θφζηνο ηνπ κάξθεηηλγθ. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ κάξθεηηλγθ 

πξνβιέπεηαη λα θηάζεη ην 0,5% ησλ αθαζάξηζησλ πσιήζεσλ, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηα θφζηε πξνψζεζεο, δηαλνκήο, δηαθήκηζεο θαζψο θαη ηηο πσιήζεηο. 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 3.6.1 πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 3.7.1 ν νπνίνο παξνπζηάδεη  ηα ζπλνιηθά 

παξαρζέληα ηεκάρηα αλά ηχπν κπχξαο.  

 

Πέλαθαο 3.7.1 

ΠαξαρζΫληα ΣεκΪρηα ΑλΪ Σχπν Μπχξαο 

 

 500ml 330ml 250ml 5L 
BαξΫιη 

20L 

Pilsner 368.474 1.376.566 107.984 40.640 152.460 

Lager 457.434 1.585.089 118.580 49.126 193.116 

Red Ale - 539.042 - - - 

Weiss - 1.222.548 - - - 

Black Lager - 192.500 - - - 

Smoked 

Lager 
- 673.818 - - - 

 

 

Βάζεη ηνπ Πίλαθα 3.7.1 θαζψο θαη ηνπ Πίλαθα 3.6.2 πξνθχπηνπλ νη πσιήζεηο γηα ην 

έηνο 2010 νη νπνίεο αλέξρνληαη ζηα 7.077.377 €. ηνλ Πίλαθα 3.7.2 παξνπζηάδνληαη 

νη πσιήζεηο γηα ηα πξψηα 6 έηε ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ην θφζηνο ηνπ κάξθεηηλγθ. 
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Πέλαθαο 3.7.2 

Πσιάζεηο θαη πλνιηθφ Κφζηνο ΜΪξθεηηλγθ 

 

Έηνο Πσιάζεηο (€) πλνιηθφ Κφζηνο ΜΪξθεηηλγθ 

2010 7.077.377 € 35.387 € 

2011 7.176.460 € 35.882 € 

2012 7.276.930 € 36.385 € 

2013 7.378.807 € 36.894 € 

2014 7.482.110 € 37.410 € 

2015 7.586.859 € 37.934 € 

 

 Οη πσιήζεηο απμάλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ δείθηε πιεζσξηζκνχ (1,3%). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ IV 

Πξψηεο Ύιεο θαη Άιια Δθφδηα 
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4.1 ΣΟ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΟ ΠΡΟΨΟΝ 

 

 

Tα βαζηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηεο κπχξαο είλαη ηα εμήο 

πέληε: 

 

1. Νεξφ: Γελ πξφθεηηαη γηα ην θαζεκεξηλφ πφζηκν λεξφ δηφηη ε ζχζηαζε ησλ 

κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ λεξνχ δπζνπνίεζεο ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζην ηειηθφ γεπζηηθφ πξνθίι κηαο κπχξαο, εηδηθά αλ αλαινγηζηνχκε φηη ην 90% 

ηεο κπχξαο απνηειείηαη απφ λεξφ.  Σν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε 

δπζνπνίεζε ζπρλά απνηειεί ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη ζηνηρείν 

δηαθνξνπνίεζεο γηα κηα κπχξα.  

 

Σα λεξά κε πςειή πνζφηεηα  ζεηηθψλ θαη ρισξηνχρσλ αιάησλ αζβεζηίνπ, 

δειαδή ηα φμηλα „ζθιεξά‟ λεξά, είλαη ηδαληθά γηα ηελ παξαγσγή ησλ Pale 

Ales. Σα πεξηζζφηεξα λεξά ηεο γεο έρνπλ πςειή πεξηεθηηθφηεηα αλζξαθηθψλ 

αιάησλ αζβεζηίνπ.  

 

ηε ζχγρξνλε δπζνπνίεζε, ε ζχζηαζε ηνπ λεξνχ δπζνπνίεζεο θαζνξίδεηαη κε 

επηζηεκνληθφ ηξφπν θαη πξνζαξκφδεηαη γηα λα επηηξέπεη ηελ παξαγσγή 

πνιιαπιψλ πνηθηιηψλ κπχξαο. Γεληθά, ε επεμεξγαζία λεξνχ πεξηιακβάλεη ηα 

εμήο ζηάδηα: κείσζε pH, ξχζκηζε κεηαιιηθψλ αιάησλ, απνρισξίσζε, 

αθαίξεζε άιισλ αλεπηζχκεησλ ζπζηαηηθψλ θαη απνζηείξσζε. 

 

2. Κξηζάξη: Σν θξηζάξη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δπζνπνηία είλαη ζε γεληθέο 

γξακκέο ν ίδηνο θαξπφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα βξψζε. Χζηφζν, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεζνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη 

σθέιηκα ζηε δπζνπνηία έρεη αλαπηπρζεί κηα πνηθηιία απφ παξαιιαγέο ηνπ 

ελφο ζπφξνπ. Έηζη θάζε θαιιηέξγεηα απεπζχλεηαη πιένλ ζε κία αγνξά θαηά 

απνθιεηζηηθφηεηα. Σν θξηζάξη δηαθξίλεηαη κε βάζε ηηο ζεηξέο ζπφξσλ ζηνλ 

θαξπφ ηνπ ζε δχν είδε. Σν είδνο κε 2 ζεηξέο ζπφξσλ θαη ην είδνο κε 6 ζεηξέο 

ζπφξσλ. 

 

3. Βχλε: Ζ βχλε θξηζαξηνχ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηεξγαζίαο βπλνπνίεζεο 

θαηά ηελ νπνία ην αδηάιπην άκπιν κεηαηξέπεηαη κεξηθψο ζε απινχζηεξα 

δηαιπηά δάραξα, κεηψλνληαη νη ζχλζεηεο πξσηεΐλεο πνπ κεηαηξέπνληαη ζε 
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πξσηεΐλεο κηθξνχ κνξηαθνχ βάξνπο θαη ακηλνμέα, θαη παξάγνληαη ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο καγηάο θαη ησλ ελδχκσλ. Ζ βχλε απνηειείηαη 

θπξίσο απφ άκπιν 60-65%, πδαηάλζξαθεο 7-10%,πξσηεηλεο 9-12%, θαζψο 

θαη απφ κεηαιιηθά άιαηα, βηηακίλεο, πνιπθαηλφιεο, θπηηαξίλε θαη άιινπο 

πνιπζαθραξίηεο.  

 

Ζ πξσηετληθή ζχλζεζε ηνπ θξηζαξηνχ είλαη έλαο απφ ηνπο πην θαζνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο  ηεο ηειηθήο πνηφηεηαο ηεο βχλεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

επεξεάδεη πην πνιχ απφ φια ηε γεχζε, ην άξσκα, ην ζψκα, θαη ην ρξψκα ηεο 

κπχξαο. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο κπχξαο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κία 

έσο νθηψ πνηθηιίεο βχλεο, θαη ζπλδπαζκνί απηψλ.  

 

Ζ δπζνπνίεζε  πξαγκαηνπνηείηαη ζε νξηζκέλεο αλαινγίεο θαη κε  άιια είδε 

δεκεηξηαθψλ, πάιη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο κπχξαο, φπσο ζηηάξη, ζίθαιε, 

θαιακπφθη, ξχδη, θαη βξψκε. Απαξαίηεηε φκσο πάληα ζαλ ζπζηαηηθφ είλαη ε 

βχλε θξηζαξηνχ.  

 

4. Μαγηά: Ζ καγηά νπζηαζηηθά είλαη ππεχζπλε γηαηί έρεη ην ξφιν ηεο κεηαηξνπήο 

ησλ ζαθράξσλ δχκσζεο ζε αιθνφιε θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα . Παξάιιεια  

θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε  παξάγνληαη θαη πιήζνο άιισλ ππνπξντφλησλ 

πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

 

Ζ καγηά απνηειείηαη απφ κνλνθχηηαξνπο κηθξννξγαληζκνχο κε ηελ ηθαλφηεηα 

πνιιαπιαζηαζκνχ, θαη νη δηάθνξνη ηχπνη καγηάο αλήθνπλ ζην είδνο 

«κχθεηα».  Τπάξρνπλ εθαηνληάδεο πνηθηιίεο θαη είδε καγηάο, αιιά ε καγηά 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηεξγαζία ηεο δπζνπνίεζεο θαηαηάζζεηαη ζε δχν νκάδεο 

(1) Μαγηά γηα Ales θαη (2) Μαγηά γηα Lager. ηε πξψηε νκάδα αλήθνπλ νη 

αθξνδχκεο (top fermenting). Μεηά ηε δχκσζε, ε καγηά αλεβαίλεη ζηελ 

επηθάλεηα ηεο κπχξαο. ηε δεχηεξε νκάδα αλήθνπλ νη βπζνδχκεο (bottom 

fermenting) νη νπνίεο βπζίδνληαη ζην ππζκέλα ηνπ δνρείνπ. 

Ζ καγηά κπνξεί λα απνηειέζεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο κπχξαο, θαζψο 

ππάξρνπλ κπχξεο ησλ νπνίσλ ε καγηά παξακέλεη ε ίδηα εδψ θαη 100 ή 

πεξηζζφηεξα ρξφληα. 

 

5. Λπθίζθνο: Αλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζρεηηθά κηθξέο πνζφηεηεο, ν ιπθίζθνο 

έρεη ηε δχλακε λα επεξεάζεη ηε γεχζε, ην άξσκα, θαη ην βαζκφ πηθξάδαο ηεο 

κπχξαο. Ο ιπθίζθνο έρεη θαη ξφιν αληηβαθηεξηδηαθφ. Πεξηέρεη επίζεο 
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εθαηνληάδεο νπζίεο, αιιά θπξίσο ξεηίλεο, ιπθηζθέιαην, θαη πνιπθαηλφιεο, 

κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ αληηνμεηδσηηθά πξνζηαηεχνληαο ηε κπχξα 

απφ ηελ νμείδσζε.  

 

Σα είδε ηνπ ιπθίζθνπ (πξνέξρεηαη απφ έλα αλαξξηρεηηθφ δηθνηπιήδνλν θπηφ) 

είλαη πνιιά, αιιά κφλν έλα είδνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δπζνπνίεζε, ν 

«Humulus Lupulus». Σν είδνο απηφ έρεη πνιιέο πνηθηιίεο πνπ κπνξνχλ λα 

ρσξηζηνχλ ζε 2 κεγάιεο νκάδεο (1) αξσκαηηθφο ιπθίζθνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ηδηαίηεξα ζηελ Δπξψπε, θαη (2) ιπθίζθνο πνπ απνδίδεη 

πηθξάδα θαη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζηηο ΖΠΑ. Απφ ην θπηφ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα άλζε ηνπ ζειπθνχ θπηνχ γηα ηνπο ζθνπνχο παξαγσγήο 

κπχξαο. ήκεξα, ν ιπθίζθνο θαιιηεξγείηαη θπξίσο  ζε πεξηνρέο ηεο 

Γεξκαλίαο, ησλ ΖΠΑ, ηεο Σζερίαο (Βνεκία), θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην.  

 

Ζ επεμεξγαζία ηνπ λεξνχ θαζψο θαη ε πνηθηιία ηεο βχλεο ηνπ ιπθίζθνπ θαη ηεο 

καγηάο είλαη δηαθνξεηηθά θάζε θνξά αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο κπχξαο πνπ ζα 

παξαxζεί. 

 

Αλαινγηθά, γηα ηελ παξαγσγή 1 εθαηνιίηξνπ κπχξαο, ρξεηάδνληαη: 

 

 15,3 Κg βχλε 

 115,3 L λεξφ 

 0,23 Kg ιπθίζθνο 

 1,07 Kg καγηάο (ε καγηά αγνξάδεηαη ζε κηθξή πνζφηεηα δείγκαηνο θαη έπεηηα 

θαιιηεξγείηαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε ζην εξγαζηήξην ηεο). 

 

Σα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ 

πνζφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαζψο θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

πνπ αθνινπζήζεθε. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη θαη ηα θξηηήξηα πάλσ ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο ηεο κπχξαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

 

 Γεχζε 

 Άξσκα 

 Υξψκα 

 Γηαχγεηα 

 ψκα 
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 Γηάξθεηα θαη πνζφηεηα αθξνχ 

 Πνζφηεηα CO2 

 Γηάξθεηα δσήο πξντφληνο 

 Απνπζία νζκψλ αιινίσζεο θαη νμείδσζεο 

 Αιθνφιε 

 Δθρχιηζκα 

 Γηάθνξεο ρεκηθέο νπζίεο πνπ κειεηνχληαη κε ρεκηθέο αλαιχζεηο  

 

 

4.2  ΒΑΗΚΑ ΒΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΠΤΡΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

Δ ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΔΦΟΓΗΑ 

 

Σα βαζηθά βήκαηα παξαγσγήο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ελψ αλαιπηηθφηεξε 

παξνπζίαζε ζα γίλεη ζην 5ν Κεθάιαην.  

 

ΓηΪγξακκα 4.2.1 

ΒαζηθΪ Βάκαηα Παξαγσγηθάο Γηαδηθαζέαο 
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Πην ζπγθεθξηκέλα έρνπκε: 

 

1. Άιεζκα βχλεο 

2. Πνιηνπνίεζε: αλάκεημε βχλεο κε λεξφ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεξκνθξαζίεο, 

αλάινγα κε ηνλ ηχπν κπχξαο. 

3. Γηήζεζε βπλνγιεχθνπο κε ζθνπφ ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ γιεχθνπο απφ ηε 

ζηεξεή βχλε. 

4. Βξαζκφο-πξνζζήθε ιπθίζθνπ. 

5. Φπγνθέληξηζε ηνπ δπζνγιεχθνπο. 

6. Μεηαθνξά ζηε δεμακελή δχκσζεο θαη πξνζζήθε καγηάο αλάινγα ηελ κπχξα. 

7. Εχκσζε γηα πεξίπνπ κηα εβδνκάδα θαη ζε ζεξκνθξαζία αλάινγα κε ηνλ ηχπν 

καγηάο. 

8. Χξίκαλζε ζηνπο 0 βαζκνχο θειζίνπ. 

9. Απνζήθεπζε ζηνπο -2 βαζκνχο. 

10. Φηιηξάξηζκα ηεο κπχξαο γηα δηαχγαζε θαη ζηαζεξνπνίεζε. 

11. Παζηεξίσζε. 

12. πζθεπαζία. 

 

4.3 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΆΛΛΧΝ ΔΦΟΓΗΧΝ 

 

 

Σα πιηθά θαη νη άιιεο εηζξνέο ηεο κνλάδαο πνπ πξφθεηηαη λα ηδξπζεί ηαμηλνκνχληαη 

ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 

4.3.1  Πξψηεο Ύιεο 

 
 

 Γηαζεζηκφηεηα ηεο Πξψηεο Ύιεο 

Σν πξψην θχξην θνκκάηη ησλ πιψλ, ην λεξφ, βξίζθεηαη ζε αθζνλία θαη είλαη ζρεηηθά 

εχθνιε ε πξνκήζεηα ηνπ. Ζ νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ρξεηαζηεί ζα γίλεη απφ ηελ 

ίδηα ηελ εηαηξία ε νπνία ζα πξνβεί θαη ζηνπο θαηάιιεινπο ρεκηθνχο ειέγρνπο. Μηα 

κηθξνδπζνπνηία είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ε ίδηα απηέο ηηο κεηαηξνπέο, φπσο είλαη ε 

κείσζε ηνπ ph, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα ζηξαθεί ζην outsourcing. 

 

Σν δεχηεξν θχξην ζπζηαηηθφ ε επεμεξγαζία ηνπ νπνίνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε βχλε, 

είλαη ην θξηζάξη.  Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ θξηζαξηνχ πξνζαξκφδεηαη ζε πνηθίιεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. Έηζη, έρεη αλαπηπρζεί ε θαιιηέξγεηά ηνπ ηφζν ζε ςπρξά θιίκαηα, σο 

πξντφλ ηεο ζεξκήο πεξηφδνπ ηνπ ρξφλνπ, φζν θαη ζε ηξνπηθά θιίκαηα σο πξντφλ ησλ 
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πεξηζζφηεξν ςπρξψλ κελψλ. Οη ρψξεο κε κεγάιε παξαγσγή θξηζαξηνχ είλαη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε, ν Καλαδάο ε Απζηξαιία θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Σφζν ζηελ 

Δπξψπε φζν θαη ζηηο Ζ.Π.Α. ε παξαγσγή ηνπ θξηζαξηνχ είλαη πεξηζζφηεξν 

αλαπηπγκέλε ζηηο βφξεηεο πεξηνρέο. Ζ Ηζπαλία είλαη επίζεο κεγάιε παξαγσγφο 

ρψξα, αιιά ην θξηζάξη πνπ θαιιηεξγείηαη δελ πξννξίδεηαη γηα ηε δπζνπνηία. Ζ 

παξαγσγή ζηελ Διιάδα θαη ηηο ππφινηπεο κεζνγεηαθέο ρψξεο/πεξηνρέο είλαη 

ειάρηζηε. 

 

Ο ιπθίζθνο είλαη θαξπφο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην θπηφ Humulus lupulus. 

Καιιηεξγείηαη ζηε Γεξκαλία, Σζερία θ.ιπ. θαη δηαθξίλεηαη αλάινγα κε ηνλ ηφπν 

πξνέιεπζεο ηνπ. Σα είδε ηνπ ιπθίζθνπ δηαθέξνπλ ελ κέξε ζεκαληηθά, ζηελ έληαζε 

(ηεο πηθξφηεηαο θαη ηνπ αξψκαηνο) πξάγκα ην νπνίν πξέπεη λα πξνζερζεί θαηά ηελ 

πξνζζήθε ηνπ. 

 

Απφ ηα άλσζελ είλαη θαλεξφ φηη νη πνηνηηθέο πξψηεο χιεο ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη κηα 

κηθξνδπζνπνηία δελ βξίζθνληαη ζε αθζνλία ζηελ Διιάδα. Κάπνηεο εηαηξίεο 

θαηαθεχγνπλ ζηελ αγνξά, πνζνζηνχ ηεο πξψηεο χιεο, απφ ηελ Διιάδα ελψ νη 

ππφινηπεο αλάγθεο θαιχπηνληαη κε εηζαγσγέο απφ ην εμσηεξηθφ.  

 

Ζ επηρείξεζε θνβνχκελε ηελ πηζαλή γεπζηηθή αιινίσζε ηνπ παξαγφκελνπ 

πξντφληνο ζα εηζάγεη θάπνηεο απφ ηηο θχξηεο πξψηεο χιεο απφ ην εμσηεξηθφ 

(ιπθίζθνο, βχλε, καγηά) θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηε Γεξκαλία.  

 

Πξνκεζεπηήο: Wyeast Laboratories, Inc. 

 

 Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ζα γίλεηαη νξγαλνιεπηηθά απφ ηα αξρηθά ζηάδηα κέρξη θαη ην 

ηέινο ηεο παξαγσγήο φπνπ ζπζθεπάδεηαη ην πξντφλ. ην εξγαζηήξην ηεο 

επηρείξεζεο ζα γίλνληαη νη βαζηθέο θπζηθνρεκηθέο αλαιχζεηο ελψ ζα ειέγρνληαη θαη 

ηα πνηνηηθά θξηηήξηα ηα νπνία έρνπλ ήδε αλαθεξζεί  (γεχζε,  

άξσκα, ρξψκα, δηαχγεηα, ζψκα, δηάξθεηα θαη πνζφηεηα αθξνχ, πνζφηεηα CO2, 

δηάξθεηα δσήο πξντφληνο, απνπζία νζκψλ αιινίσζεο θαη νμείδσζεο, αιθνφιε, 

εθρχιηζκα). Αλά ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα ζηέιλνληαη δείγκαηα κπχξαο 

θαη πξψησλ πιψλ ζε εμσηεξηθά εξγαζηήξηα γηα πεξαηηέξσ ιεπηνκεξέζηεξεο 

αλαιχζεηο. 
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 Πνζφηεηα 

 

Αθνχ ε παξαιακβαλφκελε παξηίδα πεξάζεη απφ ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ζα δπγίδεηαη, 

πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε ζπκθσλία ηεο παξαδνζείζεο πνζφηεηαο πξνο ηηο 

απαηηήζεηο ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο πνπ ζα έρεη ππνγξαθεί απφ ηελ εηαηξία θαη ηνλ 

πξνκεζεπηή.  

 

Ζ παξαιαβή ησλ πξψησλ πιψλ γίλεηαη ηξεηο θνξέο ην ρξφλν, αλάινγα κε ηελ 

παξαγσγή. Οη πνζφηεηεο, αλαινγηθά ηεο πξνβιεπφκελεο παξαγσγήο, είλαη νη εμήο: 

 

1. Νεξφ: 2.441,8 Σn 

2. Λπθίζθνο: 4,781 Tn 

3. Μαγηά: 1,07 Kg 

4. Βχλε: 324 Tn 

 

 πκθσλίεο κε ηνπο Παξαγσγνχο 

 

Ζ εηαηξία ζα ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε πξνκεζεπηέο ρξνληθήο δηάξθεηαο ελφο έηνπο, νη 

νπνίεο ζα αλαλεψλνληαη έπεηηα απφ ηελ θαζηεξσκέλε αμηνιφγεζή ηνπο. Οη 

πξνδηαγξαθέο ησλ πξψησλ πιψλ ζα έρνπλ νξηζηεί απφ ηε δπζνπνηία ζε ζπλεξγαζία 

κε έιιελεο νηλνιφγνπο θαζψο θαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ζπλεξγάηεο απφ ην εμσηεξηθφ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηε Γεξκαλία. Όιεο νη χιεο ζα ειέγρνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

ηφζν ζην εξγαζηήξην ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ζε εμσηεξηθά εξγαζηήξηα. Οη 

πξνκεζεπηέο-παξαγσγνί ζα είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηεξνχλ φιεο ηηο νδεγίεο γηα ηηο 

θαιιηέξγεηεο ηνπο πνπ ζα εθδίδεη ε εηαηξία. Οη ηηκέο ζα θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

επηθξαηνχζεο ηηκέο ηεο αγνξάο θαη νη πνζφηεηεο ζα πξνθαζνξίδνληαη θάζε θνξά πνπ 

ζα αλαλεψλεηαη ε ζχκβαζε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξίαο θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

ηνπ παξαγσγνχ. 

 

 Μεηαθνξά Πξψηεο Ύιεο θαη Δθθφξησζεο 

 

Οη παξαγσγνί ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη ζα 

επηβαξχλνληαη κε ηα κεηαθνξηθά έμνδα.  
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4.3.2 Δθφδηα Δξγνζηαζένπ 

 

 Βνεζεηηθά Τιηθά 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα πξφζζεηα πνπ ζα επηηξέπεηαη λα  ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην Ν. 1839/89 (Φ.Δ.Κ 90/Α/89), ρσξίο 

απηφ λα ζπλεπάγεηαη ηε ρξήζε ηνπο: 

 

1. Αληηνμεηδσηηθά: L αζθνξβηθφ νμχ (Δ300) 

2. Φπζηθή ρξσζηηθή: θαξακειφρξσκα (Δ150) 

3. Πξφζζεην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (Δ290) 

4. ηαζεξνπνηεηέο αθξνχ: αιγηληθφο εζηέξαο ηεο πξνππιελνγιπθφιεο 

(Δ405)  

5. Πξνηενιηθά έλδπκα: 

 

 Παπαίλε 

 Κξπζηαιιάζε 

 Κνιινππνπιίλε 

Σα βνεζεηηθά πιηθά ρσξίδνληαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο: ηα δηάθνξα πξφζζεηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο παξαγσγηθέο θάζεηο θαη ηα θαζαξηζηηθά - απνξξππαληηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα - απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ παξαγσγήο. 

Σα θαζαξηζηηθά θαη απνξξππαληηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη ηα εμήο: 

 

1. Αιθαιηθά  Όμηλα 

2. Καζαξηζηηθά - Απνιπκαληηθά 

 

 Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Σα πξφζζεηα ζα αγνξάδνληαη απφ πξνκεζεπηέο κε ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε ελψ 

ηα απνξξππαληηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη θαηάιιεια γηα ηξφθηκα φπσο 

νξίδεη ν ζρεηηθφο λφκνο γηα ηηο δπζνπνηίεο. 

 

 Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε 

 

Ζ κεηαθνξά ησλ βνεζεηηθψλ πιηθψλ ζα γίλεηαη κε επζχλε ησλ πξνκεζεπηψλ. Σν κε-

ηαθνξηθφ θφζηνο ζα είλαη ελζσκαησκέλν ζηε ζπκθσλεκέλε ηηκή. Ζ απνζήθεπζε ησλ 
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απνξξππαληηθψλ - θαζαξηζηηθψλ, ζα γίλεηαη ζε αλεμάξηεηνπο ρψξνπο έηζη ψζηε λα 

κελ ππάξρεη επαθή κε ηα ηξφθηκα. 

 

 πκθσλίεο κε Πξνκεζεπηέο 

 

Ζ ηαθηηθή ζα είλαη παξφκνηα κε ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ πξψησλ πιψλ. Ζ εηαηξία ζα 

ζπλάςεη ζπκβάζεηο δηάξθεηαο ελφο έηνπο. ην ηέινο ηνπ θάζε έηνπο ζα αμηνινγείηαη ν 

πξνκεζεπηήο ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε δηαθνπή ή φρη ηεο ζπκθσλίαο. 

 

 Πξνκεζεπηέο Βνεζεηηθψλ Τιηθψλ 

 

Πξφζζεηα Τιηθά: 

 

o ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ 

Γηεχζπλζε: Μπιιέξνπ 1, Αζήλα 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία έρεη πνιπεηή πείξα ζηελ πξνκήζεηα ρεκηθψλ ελψ έρεη 

ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζηελ Αζήλα. Δπίζεο απνηειεί πξνκεζεπηή θάπνησλ 

αληαγσληζηηθψλ κηθξνδπζνπνηηψλ. 

 

Καζαξηζηηθά-Απνιπκαληηθά: 

 

o Γξ. Β. ΟΡΦΑΝΟ  

Γηεχζπλζε: 9ν ΥΛΜ Π.Δ.Ο Θεζ/λίθε - Κηιθίο Θεζζαινλίθε 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία έρεη πνιπεηή πείξα ζηελ πξνκήζεηα ρεκηθψλ ελψ 

δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ΗSO 9001:2000 θαη εηδηθεχεηαη ζε βηνκεραληθέο κνλάδεο 

ηξνθίκσλ. 

 

4.3.3  Τπεξεζέεο Κνηλάο ΧθΫιεηαο 

 
 

Νεξφ: ε ππφ ίδξπζε κνλάδα ζα πξνκεζεχεηαη λεξφ απφ ηνλ θεληξηθφ αγσγφ ηνπ 

δηθηχνπ χδξεπζεο. χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, ην λεξφ ην νπνίν 

ζα ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα είλαη πφζηκν. Σν εξγνζηάζην ζα παξέρεη 

ζπλερή ξνή λεξνχ ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ρξήζε ηνπ ζηνπο θνηλνχο ρψξνπο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ. Ζ απαηηνχκελε πνζφηεηα λεξνχ αλέξρεηαη ζηα 0,3 θπβηθά κέηξα αλά 

100L παξαγφκελεο κπχξαο.  
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Hιεθηξηζκφο: νη αλάγθεο ηνπ εξγνζηαζίνπ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη απμεκέλεο, κε 

ην κεγαιχηεξν κέξνο απηήο λα θαηαλαιψλεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ. Ζ 

κεραλνινγηθή ηζρχο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα 300Kw. Έλα κηθξφ κέξνο απφ απηή ηελ 

ηζρχ ζα δαπαλάηαη ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ γξαθείσλ θαη ζην ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ ηεο 

επηρείξεζεο.  

 

Δίλαη ζεκαληηθή ε αδηάθνπε παξνρή ξεχκαηνο ζηελ εηαηξία ψζηε ε παξαγσγή λα 

εμειίζζεηαη απξνβιεκάηηζηα. Γηα απηφ ην ιφγν ε επηρείξεζε ζα ζπλδέεηαη κε ηνλ 

θεληξηθφ ππνζηαζκφ ηεο βηνκεραληθήο πεξηνρήο ν νπνίνο ζα ηελ πξνκεζεχεη 

ζπλερψο κε ηηο απαξαίηεηεο πνζφηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δπηπιένλ ζα δηαζέηεη 

απηφλνκεο γελλήηξηεο ηηο νπνίεο ζα ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

δηαθφπηεηαη ε παξνρή ξεχκαηνο.  

 

4.3.4 ΤιηθΪ πζθεπαζέαο, ΠεξηΫθηεο θαη Παξφκνηα 

 

 Καηεγνξίεο απαηηνχκελσλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο 

 

Σα πιηθά ηα νπνία ζα ρξεηαζηεί ε εηαηξία πξνθεηκέλνπ λα ζπζθεπάζεη ην παξαρζέλ 

πξντφλ είλαη ηα εμήο: 

 

1. Φηάιεο κπχξαο: 250ml, 330ml, 500ml, 5L θαη βαξέιη 20L  

2. Καπάθηα 

3. Απηνθφιιεηεο εηηθέηεο 

4. Υαξηνθηβψηηα 

 

 Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Φηάιεο 

 

Τιηθφ θαηαζθεπήο: Φπζηθφ Γπαιί ηχπνπ Α (Σήμεο ζε 1500 0Ο Μνξθνπνίεζεο ζε 

1200 0Ο) θαηάιιειν γηα ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ θαηά ηελ Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε Δ. Δ. 

ηεο 21εο Μαξηίνπ 1972. Σα θαπάθηα ησλ κπνπθαιηψλ ζα ιεηηνπξγνχλ κε κεραληθφ 

ζπλδπαζκφ. 

 

Απηνθφιιεηεο εηηθέηεο 

 

 Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε θφιια πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ηξφθηκα 
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 Άξηζηεο Πνηφηεηαο Δθηχπσζεο 

 

Υαξηνθηβψηηα  

 

Πάρνο Υαξηνληνχ : 455 gr / m2 

Υαξαθηεξηζηηθά Δθηχπσζεο ραξηνθηβσηίσλ : 

 

 Υσξίο μεζψξηαζκα ζηελ εθηχπσζε 

 Υσξίο ιεξψκαηα ζην ραξηνθηβψηην 

 Με νκνηνκνξθία ρξσκάησλ 

 Με εθηππσκέλν Bar Code 

 

Βαξέιηα 

 

Σα βαξέιηα ζα είλαη δπν εηδψλ. Ζ κηα θαηεγνξία ζα απεπζχλεηαη ζηελ θξχα θαη ε 

άιιε ζηε δεζηή αγνξά. Γηα ζπηηηθή θαηαλάισζε ζα πσιείηαη ην κεηαιιηθφ βαξέιη 5L, 

ελψ γηα ηελ θξχα αγνξά ζα ρξεζηκνπνηνχληαη βαξέιηα ηεο ηάμεσο ησλ 20L. 

Σα βαξέιηα ζα είλαη εξγνλνκηθά κε πνηνηηθή εθηχπσζε ηνπ ζήκαηνο ηεο εηαηξίαο ελψ 

ζα είλαη θαηάιιεια γηα ζπζθεπαζία πνηψλ. 

 

 Πξνκεζεπηέο Τιηθψλ πζθεπαζίαο 

Φηάιεο-Φειινί-Υαξηνθηβψηηα: 

 

o ΟΜΗΛΟ ΑΠΗΚΗΑΝ - ΑΠΗΚΗΑΝ ΤΚΔΤΑΣΗΚΖ Α. Δ 

Γηεχζπλζε: Σζηκηζθή 110, Θεζζαινλίθε 

Ζ εηαηξία ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 1991, δξαζηεξηνπνηνχκελε ζην 

ρψξν ηεο εηζαγσγήο, εμαγσγήο θαη εκπνξίαο θάζε είδνπο γπάιηλεο 

ζπζθεπαζίαο (θηάιεο - βάδα), πσκάησλ, θπζηθψλ θειιψλ γηα θηάιεο θξαζηψλ 

θαη ζακπάληαο θαη γεληθφηεξα δηαθφξσλ εηδψλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πνπ πξν-

νξίδνληαη γηα ηνλ θιάδν Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. Ζ Δηαηξία θεκίδεηαη γηα ηε 

ζπλέπεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο, ηελ πςειή πνηφηεηα, ηελ 

απεξηφξηζηε πνηθηιία θαη ηε ζηαζεξή δηαζεζηκφηεηα ησλ εηδψλ ηεο, φζν θαη 

ηελ εκπεηξία θαη ηε γλψζε ησλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. Δίλαη κφληκνο θαη ζηαζεξφο πξνκεζεπηήο εγεηηθψλ, 

δπλακηθψλ εγρψξησλ αιιά θαη πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, 
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γεγνλφο πνπ πηζηνπνηεί θαη ππνγξακκίδεη ην πςειφ επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ παξέρεη. 

 

Απηνθφιιεηεο Δηηθέηεο: 

 

o FORLABELS 

Γηεχζπλζε: 61ν ρικ. Δ.Ο. Αζελψλ-Λακίαο 

H εηαηξία εηδηθεχεηαη ζηελ παξαγσγή εηηθεηψλ έρνληαο πηνζεηήζεη κηα 

πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε ζηε ιεηηνπξγία θαη δξαζηεξηφηεηά ηεο δίλνληαο 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ πειάηε. Έρεη πνιπεηή εκπεηξία ζην ρψξν θαη εηδηθά 

ζηνλ θιάδν ησλ Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. πλεξγάδεηαη κε κηα ζεηξά δηεζλψλ 

νίθσλ ελψ θξνληίδεη λα δηαηεξεί κηα ηεξάζηηα πνηθηιία πξντφλησλ. 

 

Μεηαιιηθά Βαξέιηα: 

 

o TΔCHNOCAN A.E 

Γηεχζπλζε: 25ν ρικ. Δζληθήο Οδνχ Αζελψλ-Κνξίλζνπ 

Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνκεζεπηή ζηεξίρηεθε ζηα εμήο 

πιενλεθηήκαηα: 

 

1. Τςειή πνηφηεηα παξαγφκελσλ πξντφλησλ 

2. Δπξεία θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο ζε φηη αθνξά ηε κεηαιιηθή 

ζπζθεπαζία 

3. Σαρχηεηα θαη αθξίβεηα ζηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ, ράξε ζηνπο 

νπνίνπο ε εηαηξεία θαηέθηεζε εμέρνπζα ζέζε ζηνλ θιάδν. 

 

4.3.5   Αλαθχθισζε Τιηθψλ 

 

Όπσο νθείιεη θάζε ζχγρξνλε επηρείξεζε έηζη θαη ε ππφ ίδξπζε κνλάδα ζα πξνβεί 

ζηελ αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί βαζηδφκελε ζηελ πεξηβαιινληηθή 

επαηζζεζία ησλ ηδξπηψλ ηεο.  

 

Οη νπζίεο πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζαλ ιίπαζκα ελψ νη πνδηέο θαη ηα πιαζηηθά γάληηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ νη 

εξγαδφκελνη, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε αλαθπθιψζηκν πιηθφ ζα ζπιιέγεηαη ζε εηδηθνχο 
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θάδνπο πνπ ζα ηνπνζεηήζεη ε εηαηξία θαη ηνπο νπνίνπο ζα πεξηζπιιέγνπλ εηδηθά 

απνξξηκκαηνθφξα ηνπ Γήκνπ Αζελψλ. 

 

4.3.6 Άιια Δθφδηα  

 

ηνιέο Δξγαζίαο 

 

Οη εξγαδφκελνη ζην ηκήκα παξαγσγήο ζα θνξνχλ εηδηθέο ζηνιέο έηζη ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε άκεζε επαθή κε ην παξαγφκελν πξντφλ. πγθεθξηκέλα, νη 

εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα πιέλνπλ ζπρλά ηα ρέξηα ηνπο κε απνιπκαληηθφ πγξφ θαη 

λα θνξνχλ εηδηθέο ζηνιέο εξγαζίαο έηζη ψζηε λα πιέλνληαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

ρσξίο λα δηαβξψλνληαη. Ζ ζηνιή ζα ζπλνδεχεηαη απφ εηδηθά παπνχηζηα φπσο είλαη ε 

πιαζηηθή γαιφηζα θαη θαπέιν ηα νπνία νη εξγαδφκελνη ζα θνξνχλ πξηλ ηελ είζνδν 

ηνπο ζην ρψξν παξαγσγήο. 

 

 Πξνκεζεπηήο ηνιψλ 

o  ΑΛΧ Α.Δ.Β.Δ 

Γηεχζπλζε: Υαιδείαο 4, 16777 Διιεληθφ 

Ο εμνπιηζκφο πνπ παξέρεη ε επηρείξεζε  βαζίδεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ελψ εηδηθεχεηαη ζε ζηνιέο πνπ θέξνπλ πηζηνπνηεηηθά 

αζθαιείαο. Ζ εηαηξεία ΑΛΧ ηδξχζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1997 θαη ζήκεξα 

πξνζθέξεη κεγάιε πνηθηιία ζηνιψλ θαη εηδψλ αζθάιεηαο πξννξηδφκελα γηα 

βηνκεραληθνχο ρψξνπο. 

 

4.4 ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ  ΔηζξνΫο  

 

ΔηζξνΫο Δλαιιαθηηθά Δηζξνά 

Πξψηεο Ύιεο Πξψηεο Ύιεο 

Βχλε – Λπθίζθνο – Μαγηά Γηαθνξεηηθφο Πξνκεζεπηήο 

ΒνεζεηηθΫο Ύιεο ΒνεζεηηθΫο Ύιεο 

Πξφζζεηα Γηαθνξεηηθά ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο 

Καζαξηζηηθά – Απνιπκαληηθά Γηαθνξεηηθφο Πξνκεζεπηήο 

Τπεξεζέεο Κνηλάο ΧθΫιεηαο Τπεξεζέεο Κνηλάο ΧθΫιεηαο 
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Νεξφ -- 

Ζιεθηξηζκφο Αλεμάξηεηεο Γελλήηξηεο 

ΤιηθΪ πζθεπαζέαο θαη ΠεξηΫθηεο ΤιηθΪ πζθεπαζέαο θαη ΠεξηΫθηεο 

Γπάιηλεο Φηάιεο Πήιηλεο Φηάιεο 

Απηνθφιιεηεο Δηηθέηεο Δηηθέηεο πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ εηδηθή 
θφιια. 

Υαξηνθηβψηηα Πιαζηηθά Κηβψηηα 

Μεηαιιηθά Βαξέιηα Γηαθνξεηηθφο Πξνκεζεπηήο 

Άιια Δθφδηα Άιια Δθφδηα 

Βακβαθεξή Φφξκα Δξγαζίαο Φφξκα Δξγαζίαο απφ Γηαθνξεηηθφ Τιηθφ 

 

 

4.5 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 

H δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ εμαξηάηαη απφ ην αλ ν πειάηεο 

είλαη λένο ή πξνυπάξρσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία έξρεηαη ζε επαθή γηα 

πξψηε θνξά κε έλαλ πειάηε αθνινπζνχληαη ηα εμήο βήκαηα: 

 

I. Ο εμσηεξηθφο πειάηεο έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ εηαηξία. 

II. Καηαγξάθνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. 

III. Κνζηνιφγεζε ησλ απαηηήζεσλ. 

IV. Γίλεηαη κηα πξνζθνξά, εάλ θαη εθ‟ φζνλ απαηηείηαη. 

V. Δάλ ππάξμεη απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ηφηε ππνγξάθεηαη ην ζπκθσλεηηθφ. 

VI. Γίλεηαη ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Draft. 

VII. Γίλεηαη ε παξαγγειία ζηνλ Γηεπζπληή Παξαγσγήο. 

VIII. Ο Γηεπζπληήο Παξαγσγήο ελεκεξψλεη ηνλ Τπεχζπλν Απνζήθεο. 

IX. Ο Τπεχζπλνο Απνζήθεο ειέγρεη ηελ επάξθεηα ησλ πιηθψλ θαη ζέηεη ηα 

απνζέκαηα αζθαιείαο, ελψ ελεκεξψλεη ην Γηεπζπληή Παξαγσγήο. 

X. Ο Γηεπζπληήο Παξαγσγήο επηθνηλσλεί κε ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηηο 

απαξαίηεηεο πξνκήζεηεο. 

XI. Γίλεηαη ε παξαιαβή ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη ν Τπεχζπλνο Απνζήθεο πηζηνπνηεί 

ηελ πνζφηεηα ησλ παξαιεθζέλησλ. 

XII. Αθνινπζεί ν πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ παξαιεθζέλησλ απναπφ ην Σκήκα 

Πνηνηηθνχ Διέγρνπ. 
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XIII.  Ο Γηεπζπληήο Παξαγσγήο ελεκεξψλεη ην Λνγηζηήξην γηα ηηο ηηκέο ησλ 

εηζεξρνκέλσλ πιηθψλ. 

XIV. Σέινο ην Λνγηζηήξην θαηαρσξεί ηα ηηκνιφγηα θαη ηαπηνπνηεί ηηο ηηκέο. 

 

 

4.6 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 

 

Τπεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Μάξθεηηλγθ Πξνκεζεηψλ ζα είλαη ν Γηεπζπληήο 

Παξαγσγήο. Λφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο δελ θξίλεηαη αλαγθαία ε 

χπαξμε ππεχζπλνπ πξνκεζεηψλ. Ο Γηεπζπληήο Παξαγσγήο ζα πξέπεη λα είλαη έλα 

θαηαξηηζκέλν θαη εηδηθά εθπαηδεπκέλν άηνκν δηφηη νη πξνκήζεηεο είλαη άκεζα 

ζπλπθαζκέλεο κε ηελ ηειηθή πνηφηεηα θαη ηηκή ηνπ πξντφληνο. 

Οη ζηφρνη ηνπ Μάξθεηηλγθ Πξνκεζεηψλ: 

 

 Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο 

 Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ 

 Ζ θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

 

Διαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο 

 

Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ζα επηηεπρζεί κέζσ ησλ ζπκθσληψλ ηεο εηαηξίαο θαη 

ησλ πξνκεζεπηψλ. Βαζηθφο ζηφρνο ζα είλαη ε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ζε επίπεδα 

απνδεθηά απφ ηελ επηρείξεζε ελψ ηαπηφρξνλα ζα επηδηψθεηαη ε ρακειφηεξε δπλαηή 

ηηκή. Σν πιήζνο πξνκεζεπηψλ πνπ ππάξρνπλ ζα απμήζεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε ηεο εηαηξίαο ελψ ε θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο ζα 

ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά. Δπίζεο νη καθξνρξφληεο ζπκθσλίεο ζα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηηο παξαγγειίεο ζσζηνχ φγθνπ θαη ζπρλφηεηαο βνεζψληαο έηζη ζηελ 

επίηεπμε θαιχηεξσλ ηηκψλ, πξνζπκθσληψλ θαη ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ. 

 

Διαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ 

 

Ο θίλδπλνο, φζνλ αθνξά ηηο πξνκήζεηεο, έγθεηηαη ζηε ρακειή πνηφηεηα ησλ πξψησλ 

αιιά θαη ησλ βνεζεηηθψλ πιψλ θαζψο επίζεο θαη ζηηο θαζπζηεξεκέλεο παξαδφζεηο 

απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. Σέηνηα γεγνλφηα έρνπλ ζνβαξφ αληίθηππν ηφζν ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο παξαγσγήο φζν θαη ζηελ ηειηθή πνηφηεηα ηνπ παξαρζέληνο 
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πξντφληνο. Απμεκέλεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηηο αλακελφκελεο κπνξνχλ επίζεο λα 

βιάςνπλ ηελ παξαγσγή θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ ίδηα ηελ εηαηξία. 

 

Γηα λα εμαιεηθζεί θαηά ην δπλαηφλ ν θίλδπλνο ησλ αλσηέξσ ε επηρείξεζε ζα πξέπεη 

λα αμηνινγεί ηνπο πξνκεζεπηέο έηζη ψζηε λα επηιέγνληαη νη θαηαιιειφηεξνη. 

Πξνθεηκέλνπ ν Γηεπζπληήο Παξαγσγήο λα επηιέμεη έλα λέν πξνκεζεπηή ζα ιακβάλεη 

ππφςε ηνπ ηηο παξαθάησ ζπληζηψζεο: 

 

1. Αμηνπηζηία: ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα παξαδίδεη ζην ρξφλν πνπ έρεη 

πξνζπκθσλεζεί ζηηο ζσζηέο πνζφηεηεο θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηεί ε 

εηαηξία. 

 

2. σζηή Σηκνιφγεζε: νη ηηκέο ζηηο νπνίεο αγνξάδεη ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

είλαη ηέηνηεο ψζηε λα ηελ θαζηζηνχλ βηψζηκε. Λφγσ ησλ καθξηλψλ 

απνζηάζεσλ κεηαθνξάο ησλ πξψησλ πιψλ ζα πξέπεη ε ηειηθή θνζηνιφγεζε 

απηψλ λα ππάγεηαη ζε αλεθηά γηα ηελ εηαηξία φξηα. 

 

 

3. Πξνζαξκνγή ηνπ Πξνκεζεπηή: ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη 

ηζρπξή ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζε κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ αχμεζε ή κείσζε ηεο δήηεζεο, ηεο πνζφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο 

ησλ πξνδηαγξαθψλ ή ησλ ρξνλνπξνγξακκάησλ παξάδνζεο. 

 

4. πλερήο Βειηίσζε Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ: ν πξνκεζεπηήο ζα θξίλεηαη 

επίζεο θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα ζπκβαδίδεη κε ηελ επηρείξεζε ζηελ 

πξνζπάζεηα γηα ζπλερή βειηίσζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 

 

 Καιιηέξγεηα ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

 

Ζ εηαηξία ζα αλαπηχμεη θαη ζα θαιιηεξγήζεη ζρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο 

πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο, λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο 

θάπνησλ ζπλζεθψλ θαη λα βειηηζηνπνηήζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνκεζεηψλ έηζη ψζηε 

λα εμαζθαιίζεη ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ θαη ηε δηαλνκή ηνπο ζε 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο. 
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Όζνλ αθνξά ηνπο πξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ, φπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί ζα ζπ-

λάςεη ζπκβάζεηο πνπ ζα θαζνξίδνπλ ηελ πνζφηεηα, ηελ ηηκή θαη ηα πνηνηηθά ρα-

ξαθηεξηζηηθά ηεο εηζεξρφκελεο πξψηεο χιεο. Ζ πξψηε χιε ζα έξρεηαη ζην εξγν-

ζηάζην κε επζχλε θαη έμνδα ησλ πξνκεζεπηψλ. 

 

ρεηηθά κε ηα θαζαξηζηηθά θαη ηα δηάθνξα ρεκηθά, ζα ζπλαθζνχλ ζπκβάζεηο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο πνπ έρνπλ επηιερζεί. Θα θαζνξηζηνχλ νη εηζεξρφκελεο πνζφηεηεο 

ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα παξαγσγήο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ θαζψο 

επίζεο νη ηηκέο θαη ε πνηφηεηα ησλ εηζεξρφκελσλ βνεζεηηθψλ πιψλ. Οη πξνκεζεπηέο 

ζα εθνδηάδνπλ ηελ επηρείξεζε κία θνξά ην ηξίκελν θαη ηα έμνδα θαη ηελ επζχλε ηεο 

κεηαθνξάο ζα θέξνπλ νη ίδηνη. ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 

πιηθά, νη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ άκεζα έηζη ψζηε λα κε 

δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζηελ παξαγσγή. Οη ζπκβάζεηο ζα αλαλεψλνληαη θάζε 

ρξφλν αθνχ θάζε θνξά ζα πξνεγείηαη αμηνιφγεζε ησλ πξνκεζεπηψλ. Οη ίδηνη φξνη ζα 

ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ηφζν ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη πεξηεθηψλ φζν 

θαη γηα ηηο ζηνιέο εξγαζίαο. Ζ εηαηξία ζα πξνκεζεχεηαη πιηθά ζπζθεπαζίαο ζηελ αξρή 

θάζε κήλα, ελψ ζηνιέο εξγαζίαο δχν θνξέο ην ρξφλν, θάζε Απξίιε θαη Οθηψβξε. 

 

ηφρνο ηεο εηαηξίαο είλαη ε εθαξκνγή φζν ην δπλαηφλ ζηαζεξψλ ηηκψλ γηα ηελ 

επφκελε πεληαεηία. Δπνκέλσο ζα πξέπεη θαη νη ζπκβάζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ 

πξψησλ πιψλ λα ππφθεηληαη ζε απηή ηελ πνιηηηθή. Ζ ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή είλαη 

δχζθνιν λα επηηεπρζεί ιφγσ ηεο κεησκέλεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο ηεο ππφ 

ίδξπζε κνλάδαο ζε ζρέζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ κεησκέλε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε επηβάιιεη ηελ αγνξά πξψησλ πιψλ ζε θπκαηλφκελεο ηηκέο, 

αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, πνπ πξνβιέπεηαη λα απμεζνχλ θαηά ην κέζν 

ξπζκφ αχμεζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ (πεξίπνπ 1,3%). Σέινο, ζρεηηθά κε ηηο Τπεξεζίεο 

Κνηλήο Χθειείαο νη ζπκβάζεηο είλαη ηππνπνηεκέλεο, ε δηάξθεηα ηνπο αφξηζηε θαη νη 

ηηκέο απμάλνληαη θαηά ην κέζν ξπζκφ αχμεζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ (πεξίπνπ 1,3%). 

 

 

4.7 ΚΟΣΟ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΔΦΟΓΗΧΝ 

 

Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνκεζεηψλ θαη θάζε είδνπο 

μερσξηζηά ψζηε λα θάηζεη ζαθήο ε βησζηκφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ.  Οη πξψηεο χιεο ζα αγνξάδνληαη ζηελ ηηκή πνπ ζα επηθξαηεί ζηελ αγνξά θαη 

ζα θαζνξίδνληαη ζηελ αξρή θάζε έηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κία εθηίκεζε ηνπο 
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θφζηνπο ησλ πξψησλ πιψλ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη επηθξαηνχζεο κέζεο ηηκέο 

πξνζαπμεκέλεο θάζε ρξφλν θαηά 1,3% (ε πξνζαχμεζε ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ λα 

ππνινγηζηνχλ νη πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο). Πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηα ζηνηρεία πνπ 

αθνινπζνχλ απνηεινχλ νη δηάθνξνη πξνκεζεπηέο, ε Έλσζε Επζνπνηψλ Διιάδνο 

θαζψο θαη νη ζπλεληεχμεηο κε δηεπζπληηθά ζηειέρε ζε επηρεηξήζεηο δπζνπνηίαο 

αληίζηνηρεο δπλακηθφηεηαο. 

 

Πέλαθαο 4.7.1 

Κφζηνο Πξψησλ Τιψλ θαη Λνηπψλ Δθνδέσλ 

 

Δηζξνά 
Πνζφηεηα 
(αλΪ Ϋηνο) 

Κφζηνο 
(αλΪ κνλΪδα) 

Κφζηνο 2010 

Πξψηεο Ύιεο 

Νεξφ Παξαγσγάο 2441,8 Tn 1€ 2.441,8€ 

Βχλε 324 Tn 300€ 97.200€ 

Λπθέζθνο 4,781 Tn 1.000€ 4781€ 

ΜαγηΪ 1,07 Kg 70€ (δείγκα) 70€ 

 χλνιν € 104.492,8€ 

ΒνεζεηηθΪ ΤιηθΪ θαη Τπεξεζέεο Κνηλάο ΧθΫιεηαο 

ΥεκηθΪ -ΓηΪθνξα 
Πξφζζεηα 

- - - 

ΚαζαξηζηηθΪ 2 Tn 7.500€ 15.000€ 

Ζιεθηξηζκφο 576.000 Kwh 0,10039€ 57.824,64€ 

Νεξφ Γεληθάο Υξάζεο 1.000 Tn 1€ 1.000 € 

 χλνιν € 73824,61€ 

ΤιηθΪ πζθεπαζέαο 

Φ
ηΪ

ι
ε
ο
 

250ml 296.400 0,32€ 94.848€ 

330ml 4.845.151 0,43€ 2.083.415€ 

500ml 593.000 0,55€ 326.150€ 

ΒαξΫιη 5L 5.920 8,5€ 50.320€ 

BαξΫιη 20L 5.930 22,95€ 136.093,5€ 

ΚαπΪθηα 5.746.401 
Σηκή ζπλππνινγηζκέλε 

ζηα κπνπθάιηα. - 

Υαξηνθηβψηηα 243.882 0,11€ 26.827€ 
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Aπηνθφιιεηεο ΔηηθΫηεο 6.000.000 - 15.000€ 

 χλνιν € 2.735.653€ 

ηνιΫο Δξγαζέαο 

ΥεηκεξηλΫο ηνιΫο 10 40€ 400€ 

ΚαινθαηξηλΫο ηνιΫο 10 35€ 350€ 

 
χλνιν € 750€ 

 

 

 Οη πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζία πξνθχπηνπλ απφ ηνλ Πίλαθα 3.6.1 θαη 

ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

1. Παξαγφκελε Μπχξα ζηα 250ml: 741 εθ/ιίηξα, δειαδή 296.400 

κπνπθάιηα. 

2. Παξαγφκελε Μπχξα ζηα 330ml:  15989 εθ/ιίηξα, δειαδή 4.845.151 

κπνπθάιηα. 

3. Παξαγφκελε Μπχξα ζηα 500ml:  2965 εθ/ιίηξα, δειαδή 593.000 

κπνπθάιηα. 

4. Παξαγφκελε Μπχξα ζηα 5L:  296 εθ/ιίηξα, δειαδή 5920 βαξέιηα ησλ 

5L. 

5. Παξαγφκελε Μπχξα ζηα 20L:  1186 εθ/ιίηξα, δειαδή 5930 βαξέιηα 

ησλ 20L.  

6. Tα θαπάθηα αληηζηνηρνχλ ζην ζχλνιν ησλ κπνπθαιηψλ. 

7. Σα ραξηνθηβψηηα ππνινγίδνληαη σο εμήο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

3νπ Κεθαιαίνπ: νη κπχξεο ησλ 250 θαη 330ml ηνπνζεηνχληαη ζε 

ραξηνθηβψηηα ησλ 24 ηεκαρίσλ, δειαδή ρξεηάδνληαη 214.232 θηβψηηα. 

Δλψ γηα ηηο κπχξεο ησλ 500ml ρξεηάδνληαη 29650 ραξηνθηβψηηα. 

πλνιηθά απαηηνχληαη 243.882 θηβψηηα. 

8. Οη απηνθφιιεηεο εηηθέηεο βάζεη ησλ κπνπθαιηψλ θαη ησλ βαξειηψλ ζα 

θπκαίλνληαη ζηα 6.000.000 ηεκάρηα. 

 

 Οη πνζφηεηεο ησλ πξψησλ πιψλ πξνθχπηνπλ αλαινγηθά ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο.  

 Tα κεραλήκαηα θαηαλαιψλνπλ 300 Kw ηελ ψξα. Γεδνκέλνπ φηη 

ρξεζηκνπνηνχληαη πέληε εκέξεο ηελ εβδνκάδα απφ νρηψ ψξεο ηελ εκέξα, 

ηφηε ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλέξρεηαη ζηηο 48000 Kwh. 
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 Σν Νεξφ Γεληθήο Υξήζεο εκπεξηέρεη θαη ηηο πνζφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηε γξακκή παξαγσγήο γηα θαζαξηζκφ, πιχζε εδάθνπο θαη πφζηκν λεξφ. 

 ηνιέο ζα ρξεζηκνπνηνχλ νη εξγάηεο παξαγσγήο κε ην ηερληθφ πξνζσπηθφ 

θαη ν θχιαθαο. 

 

Αθνινπζεί ε εηήζηα πξφβιεςε γηα ην θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ ππνινίπσλ 

εθνδίσλ ηεο επηρείξεζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πσιήζεηο θαζψο θαη ην δείθηε 

πιεζσξηζκνχ (1,3%) γηα ηηο ζηνιέο εξγαζίαο. 

 

Πέλαθαο 4.7.2 

Πξφβιεςε Κφζηνπο Πξψησλ Τιψλ θαη Λνηπψλ Δθνδέσλ 

 

Έηνο 
Πξψηεο 

Ύιεο 

ΒνεζεηηθΪ 

ΤιηθΪ & 

Τπεξεζέεο 

Κνηλάο 

ΧθΫιεηαο 

ΤιηθΪ 

πζθεπαζέαο 

ηνιΫο 

Δξγαζέαο 

πλνιηθφ 

Κφζηνο € 

2010 104.492,8€ 73.824,61€ 2.735.653€ 750€ 2.914.720€ 

2011 104.910,7€ 74.119,9€ 2.746.596€ 760€ 2.926.387€ 

2012 105.330,3€ 74.416,3€ 2.757.582€ 770€ 2.938.099€ 

2013 105.751,6€ 74.713,9€ 2.768.612€ 780€ 2.949.857€ 

2014 106.174,6€ 75.012,7€ 2.779.686€ 790€ 2.961.663€ 

2015 106.599,2€ 75.321,7€ 2.790.805€ 800€ 2.973.526€ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ V 

ΜεραλνινγηθΪ θαη Σερλνινγέα 
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5.1  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ ΜΟΝΑΓΑ 

 

 

Σν πξφγξακκα παξαγσγήο απνηειεί ηε θπζηθή ζπλέρεηα ησλ ζηφρσλ πνπ εηέζεζαλ 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη απνηειεί ζπλάξηεζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ 

ζηελ αγνξά, ηεο ζηξαηεγηθήο  κάξθεηηλγθ, ηεο δήηεζεο θαζψο θαη δηαζεζηκφηεηαο ησλ 

εηζξνψλ (πξψηεο χιεο θιπ). Σν πξφγξακκα παξαγσγήο ζα θαζνξίδεηαη ζε γεληθέο 

γξακκέο απφ ηε μηχανολογία πνπ επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηελ θαηάιιειε 

τεχνολογία. 

 

Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεραλνινγίαο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγηθή θαη θπζηθή ρσξνζέηεζε ηεο ππφ ίδξπζε κνλάδαο. Σα θξηηήξηα γηα απηφ 

ην θνκκάηη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη απαηηήζεηο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαζψο 

επίζεο θαη ηα επίπεδα παξαγσγήο πνπ αλακέλεηαη λα επηηεπρζνχλ βάζεη ησλ 

εθάζηνηε πεξηνξηζκψλ (ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ, νηθνινγηθψλ). Ζ ηερλνινγία ζα 

πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ψζηε λα ππάξμεη θαηάιιεινο 

πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο. 

 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ ε απαζρνινχκελε δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο ζα είλαη 

ζπλάξηεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ πσιήζεσλ αιιά θαη ησλ δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ 

πνπ αλακέλεηαη λα παξνπζηαζηνχλ ιφγσ δηάθνξσλ ηερλνινγηθψλ, παξαγσγηθψλ θαη 

εκπνξηθψλ δπζθνιηψλ. Δπνκέλσο φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ζα 

ππάξμεη κηα ζηαδηαθή εμέιημε θαη αξγή δηείζδπζε ζηελ αγνξά έσο φηνπ εμαιεηθηνχλ 

ηα πξνβιήκαηα ζπλδπαζκνχ ησλ πξψησλ πιψλ κε ηελ εξγαζία, ηε κεραλνινγία πνπ 

ζα επηιερζεί θαη ηελ ηερλνινγία. 

 

Γηα ην ιφγν απηφ ζα ππάξμεη κηα δνθηκαζηηθή πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο παξαγσγήο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε παξαγσγή ησλ πνζνηήησλ πνπ αλαινγνχλ 

ζην επηδησθφκελν κεξίδην αγνξάο.  

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε απαζρνινχκελε δπλακηθφηεηα γηα ηελ 

επφκελε πεληαεηία ζα ηζνχηαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο πσιήζεηο ζε L.  

 

Δπνκέλσο ε πξαγκαηηθή δπλακηθφηεηα ζα ηζνχηαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο πσιήζεηο 

ηνπ 1νπ έηνπο (2117800 L) ελψ ε νλνκαζηηθή δπλακηθφηεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ ζα είλαη 

απμεκέλε θαηά 30%, φπσο ζπκβαίλεη ζε αληίζηνηρεο κνλάδεο ηνπ θιάδνπ .  
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Αθνινπζνχλ πίλαθεο κε ηηο ζπλνιηθέο πξνβιεπφκελεο πσιήζεηο θαη ην πνζνζηφ 

ρξεζηκνπνηνχκελεο πξαγκαηηθήο δπλακηθφηεηαο. 

 

Πέλαθαο 5.1.1 

πλνιηθΫο Πξνβιεπφκελεο Πσιάζεηο ζε L (Πξαγκαηηθά Γπλακηθφηεηα) 

 

Πξντφληα 
Πσιάζεηο (L) 

1
ν
 Έηνο 2

ν
 Έηνο 3

ν
 Έηνο 4

ν
 Έηνο 5

ν
 Έηνο 6

ν
 Έηνο 

πλνιηθΫο 

Πξνβιεπφκελεο 

Πσιάζεηο (L) 

2117800 2128172 2135493 2144314 2153135 2161956 

 

Πέλαθαο 5.1.2 

Ολνκαζηηθά Γπλακηθφηεηα ζε L 

 

Πνζνζηφ 
Υξεζ/λεο 
Πξαγκαηηθάο 
Γπλακ/ηεηαο 

1
ν
 Έηνο 2

ν
 Έηνο 3

ν
 Έηνο 4

ν
 Έηνο 5

ν
 Έηνο 6

ν
 Έηνο 

2753140 2766624 2776143 2787608 2799075 
281054

2 

 

 

5.2  ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

 

5.2.1  Πεξηγξαθά ηεο Σερλνινγέαο πνπ ζα Δεθαξκνζηεέ 

 

 

Ζ ππφ ίδξπζε κνλάδα ζα εθκεηαιιεπηεί ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγή 

θαη ζα εγθαηαζηήζεη ζχγρξνλν εμνπιηζκφ ελψ ζα δηαζέηεη θαη δηθά ηεο  ρεκηθά 

εξγαζηήξηα  ψζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. Οη κέζνδνη παξαγσγήο ζα είλαη πιήξσο 

απηνκαηνπνηεκέλεο ελψ ζα εγθαηαζηαζνχλ απηνκαηνπνηεκέλα εκθηαισηήξηα θαη 

ζπζθεπαζηήξηα. 

 

Σα κεραλήκαηα ζα πιεξνχλ ηηο ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηεί ην νινέλα 

απμαλφκελν αληαγσληζηηθφ θιίκα ελψ ζα είλαη θαη θηιηθά πξνο ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 

ηα ρεηξίδεηαη. Οζφλεο ζα επηηξέπνπλ ηνλ πξνζσπηθφ έιεγρν ηνπ θάζε κεραλήκαηνο 

αιιά θαη ηελ εμέιημε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ζα είλαη 

εθηθηφο ζε θάζε ζηάδην ηεο παξαγσγήο, απφ ηηο πξψηεο χιεο κέρξη ην έηνηκν πξντφλ.  
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Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ θάπνηεο παξάκεηξνη ππφςε ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

ζσζηή επηινγή: 

 

 Ζ ηερλνινγία πνπ ζα επηιερζεί ελ ηέιεη ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλή λα θαιχςεη 

ηηο παξαγσγηθέο απαηηήζεηο ηεο εηαηξίαο.  

 Θα πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλε ρσξίο φκσο λα θέξεη «παηδηθέο αζζέλεηεο», 

επνκέλσο ζα πξνηηκεζνχλ δνθηκαζκέλεο ιχζεηο. 

  Ζ δπλαηφηεηα βειηίσζεο θαη επέθηαζεο ζα ιεθζεί σο θξηηήξην επηινγήο, 

ελψ ε θηιηθφηεηα ρεηξηζκνχ, θαζαξηζκνχ θαη ηνπνζέηεζεο ζεσξνχληαη 

απαξαίηεηα ζηνηρεία.  

 Ζ πνηφηεηα θαη ην παξαγφκελν πξντφλ ψζηε λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ 

ειαηησκαηηθψλ θαη λα ππνζηεξηρζεί κε απηφ ηνλ ηξφπν ε ζηξαηεγηθή 

δηαθνξνπνίεζεο πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε. 

 Ο βαζκφο απηνκαηνπνίεζεο ψζηε λα κεησζνχλ ηα εξγαηηθά θφζηε. 

 χγθξηζε κε ηελ ηερλνινγία ησλ αληαγσληζηψλ. 

 Σειηθφ θξηηήξην απνηειεί ε επίδξαζε πνπ ζα έρεη ζην πεξηβάιινληα ρψξν 

έηζη ψζηε λα κελ ππάξμνπλ θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αληηδξάζεηο. 

 

 

5.2.2  Πεξηβαιινληηθά Δπέδξαζε ηεο Σερλνινγέαο 

 

 

ηφρνη ηεο εηαηξίαο φζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ ζα είλαη νη εμήο: 

 

 Τηνζέηεζε ηεο θαιχηεξεο δηαζέζηκεο θαη νηθνλνκηθά βηψζηκεο 

πεξηβαιινληηθήο ηερλνινγίαο. 

 Καηάιιειε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη 

 

Δπηπξφζζεηα ζα παξάγεηαη ιίπαζκα ιφγσ ησλ επηπιένλ πιηθψλ, ελψ ην λεξφ ην 

νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα γεληθή ρξήζε ζα θαηαιήγεη ζε ζεπηηθή δεμακελή θαη 

βφζξν.  

 

Σέινο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηα νπνηαδήπνηε αζηηθά απνξξίκκαηα ζα 

ζπιιέγνληαη ζε θάδν εληφο ηνπ πξναχιηνπ ρψξνπ φπνπ ζα απνκαθξχλνληαη απφ ην 

δήκν ηεο πεξηνρήο.  

 

Ζ επέλδπζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δελ ζεσξείηαη άμηα αλαθνξάο 

θαζψο δελ πεξηιακβάλεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ. 
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5.3  ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

 

Ζ επηρείξεζε πξφθεηηαη λα πηζηνπνηήζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο κε φια ηα απαξαίηεηα 

πξφηππα φπσο νξίδεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία 487 / Φ. Δ. Κ. 1219 / 4.10.2000 (Οδεγία 

93 / 43 ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζεζπίδνληαη νη γεληθνί 

θαλφλεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ απηψλ.  

 

 ISO 22000:2005 

 

Ζ επηρείξεζε ζα πινπνηήζεη ην ISO 22000:2005, ην νπνίν είλαη ε πιένλ 

νινθιεξσκέλε ιχζε ζηνλ ρψξν ησλ ηξνθίκσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα πνπ 

πεξηιακβάλεη ην HACCP, ην ISO 9001, ηελ ηρληιαζηκφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζρεηηθήο κε ην θάζε είδνο ηξνθίκνπ λνκνζεζίαο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο πςειψλ απαηηήζεσλ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη 

ηελ θάιπςε ησλ λνκνζεηηθψλ απαηηήζεσλ. Απνηειεί απφδεημε γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

ζηνλ ρψξν ησλ ηξνθίκσλ πσο ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 

απνθπγή εηζαγσγήο θπζηθψλ, ρεκηθψλ ή βηνινγηθψλ ηξνθίκσλ ζην πξντφλ. 

 

Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ 

είλαη ν Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ – ΔΦΔΣ.  

 

Σν ζχλνιν ηεο δαπάλεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ζα επηδνηεζεί απφ ην πξφγξακκα 

«ΠΗΣΟΠΟΗΖΘΔΗΣΔ» ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Ο αλψηαηνο επηρνξεγνχκελνο 

πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αλέξρεηαη ζηα 18.000€. 

 

Ζ εηαηξία ζα πηζηνπνηεζεί γηα ηα άλσζελ πξφηππα  απφ ηνλ πηζηνπνηεηηθφ θνξέα 

Eurocert Α. Δ. ν νπνίνο είλαη δηαπηζηεπκέλνο απφ ην Δζληθφ πκβνχιην Γηαπίζηεπζεο 

(Δ..Τ.Γ.) κε βάζε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 17021,ΔΛΟΣ ΔΝ ISO/IEC 17020, 

ΔΛΟΣ ΔΝ 45011, ISO/IEC Guide 66 θαη Ilac G13:2000 - ISO/IEC GUIDE 43-1. 
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5.4  ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

5.4.1  χληνκε Πεξηγξαθά ηεο Παξαγσγηθάο Γηαδηθαζέαο 

 

 

ηελ ππνελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο κπχξαο 

ηαμηλνκεκέλε ζηηο βαζηθέο ρεκηθέο θαη κε δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα. 

 

Βήκα 1: χλζιηςε ησλ ζπφξσλ βχλεο 

 

Ζ ζχλζιηςε έρεη σο ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ζπφξσλ ηεο βχλεο. 

Παξάιιεια κε ηε ζχλζιηςε αξρίδεη ε ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ πνιηνπνίεζεο. Όηαλ ε 

ζχλζιηςε νινθιεξσζεί ην πιηθφ πξνζηίζεηαη ζην βξαζηήξα κε ην δεζηφ λεξφ θαη 

αλαδεχεηαη ψζηε φιε ε κάδα ηνπ λα είλαη πγξή. Σν απνηέιεζκα ηεο αλάκημεο είλαη ν 

πνιηφο βχλεο. 

 

Βήκα 2: αθραξνπνίεζε 

 

Κχξην ζπζηαηηθφ ηνπ πνιηνχ πνπ βξίζθεηαη ζην βξαζηήξα είλαη νη πνιπζαθραξίηεο. 

θνπφο ηεο ζαθραξνπνίεζεο είλαη ε δηάζπαζε ησλ πνιπκεξψλ δάραξεο ζε 

κνλνκεξή κφξηα δάραξεο πνπ απνηεινχλ θαη ην ζπζηαηηθφ πνπ ζα δπκσζεί γηα λα 

παξαρζεί ην αιθνφι. ε απηφ ην ζηάδην πξνζνρή δίλεηαη ζηελ αλάδεπζε ηνπ πνιηνχ 

ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο.. Όηαλ επηηεπρζεί ε επηζπκεηή 

ζεξκνθξαζία πξέπεη λα δηαηεξεζεί ζηαζεξή γηα έλα δηάζηεκα. Με ην πέξαο απηνχ 

ηνπ δηαζηήκαηνο νινθιεξψλεηαη ην πξψην ζηάδην ηεο ζαθραξνπνίεζεο. Αθνινπζνχλ 

ηα επφκελα ζηάδηα ζηα νπνία απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία θαηεξγαζίαο θαη 

κεηαβάιιεηαη ν ρξφλνο παξακνλήο. Μεηά θαη ην ηειεπηαίν ζηάδην παξακνλήο ν 

πνιηφο θηιηξάξεηαη θαη απνζηξαγγίδεηαη. 

 

Βήκα 3: Βξαζκφο 

 

Με ην βξαζκφ ηνπ ζηξνπηνχ πνπ είλαη ηψξα δηαζέζηκν ζην βξαζηήξα επηηπγράλνληαη: 

 

 Απνζηείξσζε ηνπ πγξνχ δηαιχκαηνο 

 Ηζνκεξηζκφο ησλ αξσκαηηθψλ α-νμέσλ 

 Καζίδεζε ησλ πξσηετλψλ 
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Σν δηάιπκα ζεξκαίλεηαη ζην ζεκείν βξαζκνχ. ε απηφ ην ζηάδην πξνζηίζεηαη ν 

ιπθίζθνο. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν κπχξαο ε πξνζζήθε ιπθίζθνπ κπνξεί λα γίλεη ζε 

επηκέξνπο ζηάδηα ή θαη ζε άιιν βήκα ηεο παξαγσγήο. Όηαλ νινθιεξσζεί ην 

απαξαίηεην δηάζηεκα βξαζκνχ δηαθφπηεηαη ε ζέξκαλζε. Ο ιπθίζθνο πνπ έρεη 

απνκείλεη ζην δηάιπκα απνκαθξχλεηαη. 

 

Βήκα 4: Φχμε 

 

Ζ ηάρηζηε ςχμε ηνπ δηαιχκαηνο είλαη ζεκαληηθφ θνκκάηη, δηφηη επηηξέπεη ηελ απνθπγή 

κνιχλζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηηο απνιπκαζκέλεο ζπζθεπέο. 

 

Βήκα 5: Μεηάγγηζε 

 

Σν ζηάδην απηφ πξνεγείηαη ηεο πξνζζήθεο καγηάο θαη ηεο δχκσζεο. ην ζεκείν απηφ 

δηαρσξίδεηαη ην ειαθξχ δηάιπκα απφ ην γαιάθησκα πξσηετλψλ πνπ έρεη θαηαθαζίζεη 

ζηνλ ππζκέλα. 

 

Βήκα 6: Πξνζζήθε Μαγηάο θαη Εχκσζε 

 

Έρνληαο ην δηάιπκα ζην δπκσηή πξνζηίζεηαη πιένλ ε καγηά. Μεηά ηελ πξνζζήθε ηεο 

καγηάο ην δνρείν ζθξαγίδεηαη ψζηε λα απνθεπρζεί ε είζνδνο ηνπ αέξα. Χζηφζν κηα 

κηθξή εθηφλσζε είλαη επηζπκεηή, νπφηε ρξεζηκνπνηείηαη βαιβίδα εθηφλσζεο. 

 

Βήκα 7: Έιεγρνο ηεο Εχκσζεο 

 

ε απηφ ην ζεκείν ειέγρεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ δηαιχκαηνο. Ζ ζεξκνθξαζία 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πξψηεο χιε θαη ηε καγηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

Ζ δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηνλ ηχπν κπχξαο πνπ παξάγεηαη.  

 

Βήκα 8: Δκθηάισζε 

 

Πξψηα κεηαγγίδεηαη ην δηάιπκα (κπχξα) ζην βξαζηήξα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα 

πξνεγνχκελα βήκαηα θαη έρεη απνιπκαλζεί. ε μερσξηζηφ δνρείν ηνπνζεηείηαη θαη 

δηαιχεηαη λέα πνζφηεηα δάραξεο. Απηή ε πνζφηεηα δάραξεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 

δεπηεξεχνπζα δχκσζε πνπ ζα ιάβεη ρψξα ζηεο θηάιεο (ζε ρακειή ζεξκνθξαζία) θαη 

ζα ξπζκίζεη ηελ ηειηθή ζπγθέληξσζε αιθνφι. Ζ πνζφηεηα ηεο δάραξεο πνπ 

απαηηείηαη εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν κπχξαο πνπ παξαζθεπάδεηαη. 
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5.4.2  Ρνά ηεο Παξαγσγηθάο Γηαδηθαζέαο 

 
 

1. Πεξηγξαθή: 

 

Ζκέξα 1ε:  

 

 08.00: Παξαιαβή βχλεο θαη άιεζκα: Σα ζαθηά κε ηε βχλε κεηαθέξνληαη κέζα 

απφ εηδηθφ ππνδνρέα θαη ζχζηεκα ζσιελψζεσλ ζηνλ εηδηθφ κχιν φπνπ 

αιέζνληαη. 

 

 10.00:  Αλάκεημε – πνιηνπνίεζε: Ζ αιεζκέλε βχλε νδεγείηαη ζην δνρείν 

πνιηνπνίεζεο καδί κε ηελ απαξαίηεηε πνζφηεηα λεξνχ. Αλακεηγλχνληαη θαη 

ζεξκαίλνληαη ζηαδηαθά, ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ 

ηνλ ηχπν ηεο βχλεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηεο κπχξαο πνπ ζα παξαρζεί. Σα 

έλδπκα ηεο βχλεο πνπ δξνπλ ζε απηφ ην ζηάδην είλαη νη βαζηθνί ζπληειεζηέο 

πνπ ζα δηακνξθψζνπλ ην πγξφ πνπ πξφθεηηαη λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ 

κπχξα. 

 

 12.00: Γηήζεζε: Σα έλδπκα αδξαλνπνηνχληαη θαη ην γιεχθνο παίξλεη ην δξφκν 

γηα ηνλ δηεζεηήξα, φπνπ απαιιάζζεηαη απφ ηα ζηεξεά ηκήκαηα ηνπ πνιηνχ. 

 

 15.00: Βξαζκφο θαη πξνζζήθε ιπθίζθνπ: Σν δπζνγιεχθνο βξάδεη γηα λα 

απελεξγνπνηεζνχλ ηα έλδπκα - γηα λα απνζηεηξσζεί, λα ζπκππθλσζεί θαη λα 

αξσκαηηζηεί κε ηελ πξνζζήθε ηνπ ιπθίζθνπ. Δπηπιένλ, ν βξαζκφο βνεζάεη, 

δηφηη απαιιάζζεη απφ νπζίεο πνπ αξγφηεξα ελδερνκέλσο ζα πξνθαινχζαλ 

ζνιψκαηα ζηελ κπχξα. 

 

 16.30: Φπγνθέληξηζε: Σν δπζνγιεχθνο θαηεπζχλεηαη ζηνλ θπγνθεληξεηή φπνπ 

δηαρσξίδνληαη φζεο ζηεξεέο νπζίεο έρνπλ ελαπνκείλεη. 

 

 18.00: Μεηαθνξά ζηε δεμακελή δχκσζεο: Σν δπζνγιεχθνο κεηαθέξεηαη κέζσ 

ζπζηήκαηνο ζσιελψζεσλ ζηε δεμακελή δχκσζεο. ηε δηάξθεηα ηεο 

κεηαθνξάο ςχρεηαη θαη πξνζηίζεηαη εηδηθή, γηα θάζε ηχπν κπχξαο, καγηά. 

Ρπζκίδεηαη ε ζεξκνθξαζία θαη ην γιεχθνο αθήλεηαη λα δπκσζεί γηα 3 - 8 

εκέξεο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν κπχξαο. 
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Ζκέξα 5ε: 

 

 Λήμε δχκσζεο θαη έλαξμε σξίκαζεο: Αθνχ νινθιεξσζεί ε δχκσζε, ε 

ζεξκνθξαζία ηεο κπχξαο αξρίδεη λα πέθηεη ζηαδηαθά κέρξη λα θηάζεη ζηνπο 

0° C. ε απηή ηε ζεξκνθξαζία παξακέλεη θαη σξηκάδεη γηα 5 - 10 εκέξεο. ην 

ζηάδην απηφ ε κπχξα απνθηά θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά -αξψκαηα, 

γεχζεηο- πνπ ζέιεη λα ηεο απνδψζεη ν δπζνπνηφο.  

 

Ζκέξα 10ε:  

 

 Απνζήθεπζε θαη πεξαηηέξσ σξίκαζε: Ζ ζεξκνθξαζία ηεο κπχξαο πέθηεη 

ζηνπο -2° C. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο επλνείηαη ε απνξξφθεζε δηνμεηδίνπ θαη 

ζπλερίδεηαη ε βειηίσζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. Σν ζηάδην απηφ 

δηαξθεί 3 - 4 εβδνκάδεο. 

 

Ζκέξα 30ε:  

 

 08.00: Φηιηξάξηζκα – ζηαζεξνπνίεζε: Με εμαίξεζε ηηο κπχξεο ηχπνπ weiss, 

φιεο νη ππφινηπεο θηιηξάξνληαη θαη ζηαζεξνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηε δηαχγεηα 

θαη ηε “ιακπεξφηεηα” ηεο κπχξαο. 

 

 10.00: Παζηεξίσζε θαη εκθηάισζε ή εκβαξέισζε: Ζ κπχξα, θαζψο 

θηιηξάξεηαη, νδεγείηαη ζηηο δεμακελέο έηνηκνπ πξντφληνο θαη απφ εθεί ζηνλ 

παζηεξησηή. Δλ ζπλερεία νδεχεη πξνο ην εκβαξεισηήξην ή ην εκθηαισηήξην. 

 

2. ην εξγνζηάζην: 

 

ην ζρεδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη έλα πξνζρέδην ηνπ εξγνζηαζίνπ ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη ηε δηάηαμε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνπο γεληθφηεξνπο 

ρψξνπο ηεο κνλάδαο. Σν παξαθάησ ζρεδηάγξακκα θαζνξίδεη ηα βαζηθά ρσξνηαμηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπο δηάθνξνπο 

βνεζεηηθνχο ρψξνπο. Πξφθεηηαη γηα ιεπηνκεξέο ζρέδην ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη 

πιήξσο ηηο παξαγσγηθέο απαηηήζεηο ηεο κνλάδαο. 

 

ηελ θάηνςε ρξεζηκνπνηήζεθε ρξσκαηηθή απεηθφληζε γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ 

ρψξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ.   
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Υξσκαηηθά Απεηθφληζε 

Μαχξν ρξψκα: Γξακκή Παξαγσγήο 

Κφθθηλν ρξψκα: Γεμακελέο θαη απνζήθεο (Ηζφγεην θαη 1
νο

 Όξνθνο) 

Μπιε ρξψκα: Γεμακελέο θαη Γηνηθεηηθνί ρψξνη 

 

 

5.4.3  ΛεπηνκΫξεηεο ηεο Παξαγσγηθάο Γηαδηθαζέαο 

 

 

χλζιηςε ησλ ζπφξσλ βχλεο 

 

Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ κπνξεί λα είλαη πεξί ηνπο 2°C πςειφηεξε απφ ηελ αξρηθή 

ζεξκνθξαζία πνιηνπνίεζεο. 

 

 αθραξνπνίεζε 
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Γεληθφο θαλφλαο είλαη ε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, πεξί ηνλ 1°C αλά ιεπηφ 

θαη ε δηαηήξεζε ηνπ pH ζην 5.5 θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζαθραξνπνίεζεο. Ζ 

δηαηήξεζε ηνπ pH κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ειεγρφκελε πξνζζήθε ιαθηηθνχ 

νμένο. Μεηά θαη ην ηειεπηαίν ζηάδην παξακνλήο ησλ 5 ιεπηψλ ζηνπο 75°C  ν πνιηφο 

θηιηξάξεηαη θαη απνζηξαγγίδεηαη. 

 

Βξαζκφο 

 

Ζ ηηκή 5.2 γηα ην pH είλαη ε ηδαληθή ζε απηφ ην ζηάδην ηεο δηεξγαζίαο θαη ιαθηηθφ νμχ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη πάιη γηα ηελ φμπλζε ηνπ δηαιχκαηνο. Ο ιπθίζθνο πνπ 

πξνζηίζεηαη ζε απηφ ην ζηάδην είλαη είηε ζε κνξθή πειφησλ είηε ζε κνξθή ζθφλεο. 

Σαθηηθή αλάδεπζε ηνπ δηαιχκαηνο είλαη απαξαίηεηε ψζηε ν ιπθίζθνο λα δψζεη θαηά 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε γεχζε ζην δηάιπκα. Όηαλ νινθιεξσζεί ην απαξαίηεην 

δηάζηεκα βξαζκνχ δηαθφπηεηαη ε ζέξκαλζε. Ο ιπθίζθνο πνπ έρεη απνκείλεη ζην 

δηάιπκα πξέπεη ηψξα λα απνκαθξπλζεί.   

 

Φχμε 

 

Μφιπλζε κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζε ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ 15° θαη 40°C. Ζ 

ζεξκνθξαζία παξαθνινπζείηαη θαη επηδηψθεηαη ηειηθή ηηκή κεηαμχ 25°-28°C. Σν 

πεξηερφκελν αλαδεχεηαη ειαθξψο γηα λα επηηεπρζεί νκνηφκνξθε ζεξκνθξαζία. 

 

 Μεηάγγηζε 

 

 Με ηελ επίηεπμε ζεξκνθξαζίαο πεξί ηνπο 25°C ε παξνρή ςπθηηθνχ κπνξεί λα 

δηαθνπεί. ε απηφ ην ζεκείν πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε (αξρηθή) κέηξεζε ηεο 

ππθλφηεηαο. Ζ ηηκή ηεο ππθλφηεηαο κεηξάηαη φηαλ ην δηάιπκα βξίζθεηαη ζε 

ζεξκνθξαζία 20°C. Γείγκα ηνπ δηαιχκαηνο ιακβάλεηαη ζε δνθηκαζηηθφ ζσιήλα. 

Ππθλφκεηξν βπζίδεηαη ζην δνθηκαζηηθφ ζσιήλα θαη δηαβάδεηαη ε ζρεηηθή ππθλφηεηα  

(ηππηθή ηηκή εηδηθνχ βάξνπο ηνπ δηαιχκαηνο ζε απηφ ην ζηάδην είλαη 1.035-1.100). Σν 

δηάιπκα αθήλεηαη λα απνξξνθήζεη νμπγφλν ζε απηφ ην ζεκείν. Ζ αλάδεπζε 

δηεπθνιχλεη ηελ απνξξφθεζε. 

 

 Έιεγρνο ηεο Εχκσζεο 

 

Ζ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ βαζκνχ δχκσζεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ππθλφηεηα ηνπ 

δηαιχκαηνο. Έηζη, είλαη απαξαίηεηνο ν έιεγρνο ηεο ππθλφηεηαο κεηά ηελ πάξνδν 
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πεξίπνπ 5 εκεξψλ. Σν εηδηθφ βάξνο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θπκαίλεηαη απφ 1.005-

1.020. 

 

Δκθηάισζε 

 

Ζ δεπηεξεχνπζα δχκσζε δηαξθεί 6-8 εβδνκάδεο. Με ην πέξαο απηνχ ηνπ 

δηαζηήκαηνο νη θηάιεο κπνξνχλ λα αλνηρζνχλ θαη λα θαηαλαισζνχλ. 

 

 

5.5      ΑΠΟΚΣΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

 

5.5.1  Σξφπνο Απφθηεζεο ηεο Σερλνινγέαο 

 

 

Ζ απφθηεζε ηεο ηερλνινγίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνκεζεπηή ν νπνίνο θαη ζα έρεη ηελ επζχλε εγθαηάζηαζεο νιφθιεξεο ηεο 

παξαγσγηθήο κνλάδαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα απνθεπρζεί ε εκπινθή πνιιψλ 

πξνκεζεπηψλ γηα δηαθνξεηηθά κεραλήκαηα ελψ ζα κεησζνχλ νη πηζαλφηεηεο 

ιαλζαζκέλεο εθαξκνγήο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.  

 

Ο εμνπιηζκφο ζα απνθηεζεί κε νιηθή αγνξά θαη ε πιεξσκή ζα γίλεη εθ‟ άπαμ. 

Ζ εηαηξία ε νπνία επηιέρζεθε γηα απηφ ην ζθνπφ είλαη: 

 

 ΝΣΔΦΡΑΝΣΔΚΗ ΔΛΛΑ ΔΠΔ 

ΡΗΣΧΝΑ ΥΑΛΚΗΓΑ, Σ.Θ. 18918 - 34100  

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη 19 ρξφληα ζηελ θαηαζθεπή δεμακελψλ θαη 

κεραλεκάησλ. Δπηπιένλ ν ζπγθεθξηκέλνο πξνκεζεπηήο παξέρεη ππεξεζίεο 

εθαξκνζκέλεο κεραληθήο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο ηνπ πνηνχ θαη ησλ 

βηνκεραληψλ πγξψλ ηξνθίκσλ. Οη πεξαηηέξσ ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ: 

 

 Πξνηάζεηο ζρεδηαγξάκκαηνο γηα ηηο νηλνπνηίεο, δπζνπνηίεο. 

 Βηνκεραλνπνηεκέλεο κειέηεο ηερλνινγίαο. 

 Αμηνιφγεζε επέλδπζεο. 

 Γηάγξακκα ξνήο θαη πξνθαηαξθηηθή επεμεξγαζία πξνγξάκκαηνο. 

 ρεδηαγξάκκαηα βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ πιηθή ξνή, ηα 

νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη ηα πξφηππα αζθάιεηαο. 
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ηα ζηνηρεία γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνκεζεπηή ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε 

πξνυπάξρνπζα ζπλεξγαζία ηνπ κε κηθξνδπζνπνηίεο ηφζν ηνπ εμσηεξηθνχ φζν θαη ηεο 

Διιάδαο. 

 

 

5.5.2  Όξνη γηα ηελ Απφθηεζε ηεο Σερλνινγέαο 

 

 

1. Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηεο ππφ ίδξπζε 

κνλάδαο ζα είλαη ηχπνπ “turn key”. Όπσο πξναλαθέξζεθε ν πξνκεζεπηήο ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηε κειέηε, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ εγθαηάζηαζε, ηηο πηζαλέο 

ηξνπνπνηήζεηο θαη νηηδήπνηε πξνθχςεη. Ζ κεηαθνξά θαη ε αζθάιηζε ηεο 

ηερλνινγίαο ππάγεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνκεζεπηή ν νπνίνο 

επηβαξχλεηαη επηπιένλ κε ηνπο εθάζηνηε θφξνπο θαη δαζκνχο. 

 

2.  Ζ ρξνληθή δηάξθεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

δηαζθαιίδεηαη κε ζχκβαζε ε νπνία ππνρξεψλεη ηνλ πξνκεζεπηή λα κελ 

θαζπζηεξήζεη ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε αξγνπνξίαο ν 

αλάδνρνο επηβαξχλεηαη ρξεκαηηθά. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ζα νξηζηεί ζηνπο 15 

κήλεο. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ν πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εμνπιηζκνχ γηα έλα κήλα ψζηε λα γίλεη έιεγρνο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο 

κνλάδαο θαη λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν είλαη εθηθηνί νη ζηφρνη ηνπο νπνίνπο 

έζεζε ν αλάδνρνο. ε πεξίπησζε απνθιίζεσλ ν πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη 

ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο. 

 

3. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλάδνρνπ ν νπνίνο 

πέξα απφ ηε βαζηθή εθπαίδεπζε ζα πξαγκαηνπνηεί θαη ζπκπιεξσκαηηθέο 

ελεκεξψζεηο φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν, ελψ ζε πηζαλέο βειηηψζεηο ή 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα επηβαξχλεηαη κε ηηο ζρεηηθέο ελεκεξψζεηο. 

 

4. Δγγπήζεηο: Ο αλάδνρνο ζα επηβαξπλζεί κε φια ηα έμνδα γηα ηε ζπληήξεζε θαη 

ηπρφλ επηδηφξζσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο. Μεηά ην πέξαο ηεο εγγχεζεο (12 κήλεο) ε ππφ ίδξπζε κνλάδα 

ζα επηβαξχλεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν θφζηνο. Όζνλ αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ζα θαιχπηεηαη κε εγγχεζε 24 κελψλ. 
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5. Ζ πιεξσκή ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζα γίλεη κεηά ην 

πέξαο ηεο εγγχεζεο, ελψ ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα νινθιεξσζεί κε ηελ 

εγθαηάζηαζε. 

 
 

5.6 ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

 

5.6.1 Δμνπιηζκφο γηα Μεηαπνέεζε θαη πζθεπαζέα 

 

 Μχινο Βχλεο θαη Βνεζεηηθψλ Τιηθψλ:  

 

Πεξηιακβάλεη δχν εηδψλ κχινπο νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηε 

ρξήζε ή φρη ηνπ λεξνχ. Ο Ξεξφο Μχινο απνηειείηαη απφ ηελ νζφλε 

ελδείμεσλ, ζχζηεκα θαζαξηζκνχ κε πεπηεζκέλν αέξα, θαη ζχζηεκα 

απνζήθεπζεο. Ο Τγξφο Μχινο πεξηιακβάλεη ζχζηεκα χγξαλζεο ηεο βχλεο 

γηα επθνιφηεξν θαζαξηζκφ θαη ληεπφδηην απνζήθεπζεο λεξνχ. Οη κχινη είλαη 

ηεο εηαηξίαο Defranceschi. 

 

 Γεμακελή Πνιηνπνίεζεο θαη Αλάκεημεο: 

 

Πεξηιακβάλεη ηε δεμακελή πνιηνπνίεζεο, ην boiler δεζηνχ λεξνχ, ηε 

δεμακελή θίιηξσλ, ηε δεμακελή θπγνθέληξηζεο Whirpool θαη ηέινο ην 

ζχζηεκα γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ιπθίζθνπ. Οη βαιβίδεο θαη νη ζσιελψζεηο 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζχζηεκα ελψ ζπλδένληαη θαη κε ην ζχζηεκα 

θαζαξηζκνχ CIP. Ο εμνπιηζκφο είλαη ηεο εηαηξίαο Defranceschi. 
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 χζηεκα Εχκσζεο: 

 

Πεξηιακβάλεη ηηο δεμακελέο δχκσζεο θαη σξίκαλζεο CCT θαζψο θαη ην 

ζχζηεκα κεηαθνξάο. Οιφθιεξν ην ζχζηεκα ειέγρεηαη κε ζχζηεκα ειέγρνπ 

PLC ελψ ην εζσηεξηθφ ηεο δεμακελήο είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 304 

αλνμείδσην αηζάιη. Δηαηξία θαηαζθεπήο: Defranceschi 

 

 

 χζηεκα Φηιηξαξίζκαηνο Μπχξαο: 

 

Σν θηιηξάξηζκα ηεο κπχξαο ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε κεκβξάλεο. Ζ δηαδηθαζία 

μεθηλάεη κε ην επεμεξγαζκέλν CO2 -> εηζαγσγή κπχξαο -> θηιηξάξηζκα 

κπχξαο -> θαζαξηζκφο ζπζηήκαηνο.   
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Σα θίιηξα είλαη θαηαζθεπήο Defranceschi. 

 

 χζηεκα Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ: 

 

Ζ επεμεξγαζία λεξνχ πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα: κείσζε pH, ξχζκηζε 

κεηαιιηθψλ αιάησλ, απνρισξίσζε, αθαίξεζε άιισλ αλεπηζχκεησλ 

ζπζηαηηθψλ θαη απνζηείξσζε.  Ο εμνπιηζκφο ζα είλαη ηειεπηαίαο γεληάο 

θαζψο ε απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαη νη κεησκέλεο απψιεηεο λεξνχ 

απνθέξνπλ ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε. Καηαζθεπάζηξηα εηαηξία: PALL 

 

 

 

 σιελψζεηο: 

 

Πεξηιακβάλεη ηoπο ζσιήλεο, ηηο βαιβίδεο θαη ην ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ γηα ηηο δηεξγαζίεο ηεο δχκσζε, ηεο πνιηνπνίεζεο, 

ηνπ θηιηξαξίζκαηνο θαη ηνπ θαζαξηζκνχ CIP. 

 

 

  

 

 χζηεκα Καζαξηζκνχ CIP: 

 

 Σν ζχζηεκα CIP απνηειείηαη απφ: 
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 3 δνρεία θάζεηα, θπιηλδξηθά, απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 316, κε 

αλνμείδσηα ζηεξίγκαηα ηνπνζεηεκέλα ζε έλα πιαίζην, κε ζχζηεκα 

έλδεημεο ζηάζκεο θαη ζπξίδα νξνθήο, πιήξε κε φια ηα απαξαίηεηα 

εμαξηήκαηα. 

 Γδνρείν απνιχκαλζεο κε ζχζηεκα αλάδεπζεο. (Ζ2 Ο2 - C12). 

 Γδνρείν απνξξππαληηθνχ - θαζαξηζκνχ ζεξκαηλφκελν καλδχα θνξκνχ 

θαη ζχζηεκα αλάδεπζεο. (NaOH & πξφζζεηα). 

 Γνρείν λεξνχ ζεξκαηλφκελν. 

 Υσξεηηθφηεηα εθάζηνπ δνρείνπ: 1,5 m3 

1 ζχζηεκα ζσιελψζεσλ DN 40 πιήξεο κε ζηεξίγκαηα, θακπχιεο, ηαπ, 

Spray ball, ξαθφξ, απηφκαηεο δίνδεο βάλεο, απηφκαηεο ηξίνδεο βάλεο. 

Αληιίεο θπγνθεληξηθέο απφ αλνμείδσην ράιπβα γηα ηελ απνζηνιή ησλ 

δηαιπκάησλ θαη ηελ επηζηξνθή ησλ δηαιπκάησλ. 

 Πίλαθαο ζηεγαλφο απφ αλνμείδσην ράιπβα πιήξε κε PLC. 

 

Καηαζθεπάζηξηα εηαηξία: Defranceschi 

 

 

 

 Γξακκή Δκθηάισζεο: 

 

Γηα ηελ εκθηάισζε ησλ κπνπθαιηψλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί εκθηαισηήο ηεο 

εηαηξίαο COMAC κε κέγηζηε δπλακηθφηεηα εκθηάισζεο 6500 κπνπθάιηα αλά 

ψξα. 
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 Δπηπιένλ Δμνπιηζκφο: 

 

 Αληιία γιεχθνπο ηνπ ηηαιηθνχ νίθνπ Della Toffola. 

 Μεηαθνξέαο κε θνριία "V" γηα ηελ εθθέλσζε ηνπ πηεζηεξίνπ. Ο 

κεηαθνξέαο ζα εθθελψλεη ην πηεζηήξην. 

 Δκβνινθφξεο αληιίεο ηνπ ηηαιηθνχ νίθνπ Ragazzini SRL. 

 Γελλήηξηα παξαγσγήο αδψηνπ. Ζ γελλήηξηα ζα απαιιάζζεη απφ ην 

νμπγφλν ηηο θηάιεο, ελψ ην ππφινηπν αέξην πινχζην ζε άδσην ζα ην 

ζπγθεληξψλεη ζε κία δεμακελή. 

 Γξακκηθή απηνθφιιεηε εηηθεηηέδα ηνπ ηηαιηθνχ νίθνπ Cirio Germano 

απφ φπνπ ζα πεξλνχλ νη θηάιεο γηα ηελ επηθφιιεζε ησλ 

απηνθφιιεησλ εηηθεηψλ θνξκνχ θαη νπίζζηαο. 

 Σαηλίεο θαη ηξάπεδεο ηξνθνδνζίαο θαη ζπγθεληξψζεσο. Όπνπ νη 

θηάιεο ζα πξνζηαηεχνληαη κε πεξηκεηξηθά θηγθιηδψκαηα φια απφ 

αλνμείδσην ράιπβα θαη ζα ζπγθεληξψλνληαη ζηελ πεξηζηξνθηθή 

ηξάπεδα ζπγθέληξσζεο θηαιψλ. 

 

 

5.6.2 ΔγθαηαζηΪζεηο θαη Δμνπιηζκφο γηα ΚαηΪςπμε θαη Φχμε 

 

 

• Φχμε κπχξαο θαηά ηελ παξαγσγή. 

• Κιηκαηηζκφο δπζνπνηείνπ. 

• Κιηκαηηζκφο αίζνπζαο απνζήθεπζεο έηνηκσλ πξντφλησλ. 

• Κιηκαηηζκφο ρψξνπ έθζεζεο. 

• Κιηκαηηζκφο αίζνπζαο ζεκηλαξίσλ.  

• Κιηκαηηζκφο εζηηαηνξίνπ. 

• Κιηκαηηζκφο γξαθείσλ. 
 
 

 

5.6.3 Δμνπιηζκφο γηα ηελ Πξνζηαζέα ηνπ ΠεξηβΪιινληνο 

 

 

Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη κεγάιεο δπζνπνηίεο (κεράλεκα αλάθηεζεο CO2, 

δεμακελέο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ) δελ είλαη εθηθηφο ζηηο κηθξνδπζνπνηίεο ιφγσ 

φγθνπ παξαγσγήο. Ζ επέλδπζε ζε αληίζηνηρν εμνπιηζκφ είλαη αζχκθνξε ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ ρξφλνπ απφζβεζεο. 
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Οπφηε νη κφλεο πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα δηελεξγνχληαη είλαη νη εμήο : 

 

 Σν γπαιί ζα αλαθπθιψλεηαη. 

 Σα ππνιείκκαηα ησλ θινηψλ ζα πσινχληαη σο δσνηξνθέο. 

 Ζ καγηά ζα μεπιέλεηαη θαη ζα πσιείηαη ζε ρνηξνζηάζηα. 

 Σέινο ηα φπνηα απφβιεηα ζα ζθξαγίδνληαη ζε βφζξν φπνπ θαη ζα 

παξαιακβάλνληαη απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

 
 

5.6.4 Δμνπιηζκφο Δξγαζηεξένπ 

 
 

Μεραλήκαηα θαη Όξγαλα Μέηξεζεο: 

 

I. Απηφκαηε απνζηαθηηθή κεραλή. 

II. Φαζκαηνθσηφκεηξν. 

III. πζθεπή πξνζδηνξηζκνχ ζεηψδνπο. 

IV. Ph-κεηξνκέηξν. 

V. Θεξκφκεηξν. 

VI. Μαγλεηηθφο αλαδεπηήξαο. 

VII. Θνιεξφκεηξν. 

VIII. Αλαθιαζίκεηξν. 

IX. Αιθννιφκεηξν. 

X. Αξαηφκεηξν. 

 
 

5.6.5 Μεραλάκαηα Δζσηεξηθάο Μεηαθέλεζεο 

 
 

Γηα ηελ εζσηεξηθή κεηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ ζηηο απνζήθεο ζα αγνξαζηεί έλα 

ειεθηξνθίλεην πεξνλνθφξν αλπςσηηθφ κεράλεκα ρακεινχ σθέιηκνπ θνξηίνπ. 

 
 

5.6.6 Μεραλάκαηα Δμσηεξηθάο Μεηαθέλεζεο 

 
 

Γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζηνπο πειάηεο ζα αγνξαζηνχλ δχν Van Sprinter 

Mercedes Benz 209 CDI ησλ νπνίσλ ην σθέιηκν θνξηίν επαξθεί γηα ηε θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν. 
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5.6.7 Δμνπιηζκφο Γξαθεέσλ θαη Υψξσλ Πξνζσπηθνχ 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ ηεο επηρείξεζεο κε έπηπια γξαθείνπ αιιά θαη 

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ε ππφ ίδξπζε κνλάδα ζα ζπλεξγαζηεί κε δπν εηαηξίεο νη 

νπνίεο ζα ηελ πξνκεζεχζνπλ κε ηα απαξαίηεηα. 

 

ηνλ ηνκέα ησλ επίπισλ ε επηρείξεζε πνπ επηιέρζεθε είλαη ε Sato Group ε νπνία ζα 

θέξεη ηελ επζχλε γηα ηε κεηαθνξά θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ. Ο εμνπιηζκφο 

ησλ γξαθείσλ ζα έρεη έλα ρξφλν εγγχεζε. 

 

ηνλ ηνκέα ησλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ επηιέρζεθε ε εηαηξία Smart NS ε 

νπνία πηζηνπνηείηαη κε ISO 9000:2001 θαη εηδηθεχεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ. 

 

 

5.7 ΔΡΓΑ  ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 

 
 

Σα έξγα ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 

1) Πξνεηνηκαζία ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο. 

2) Καηαζθεπή θηεξίσλ. 

3) Καηαζθεπή κνλάδαο παξαγσγήο. 

 

Αλάδνρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα είλαη ε εηαηξία VASARTIS ε νπνία ζα 

αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηελ 

παξάδνζε απηνχ  «κε ην θιεηδί ζην ρέξη». ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επηινγήο ζπγθαηαιέγεηαη ε ρξφληα εκπεηξία ησλ ηδξπηψλ θαζψο θαη ε εηδίθεπζε ζε 

θαηαζθεπέο βηνκεραληθψλ κνλάδσλ. 

 

 

5.7.1  Υψξνο ΔγθαηΪζηαζεο 

 

 

Ο ρψξνο ζα βξίζθεηαη πιεζίνλ ηεο Δζληθήο Οδνχ φπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί 

(πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζα δνζνχλ ζην 8ν Κεθάιαην). Σν νηθφπεδν είλαη έθηαζεο 

3500m2 έηνηκν πξνο αλέγεξζε θηεξίνπ ελψ νη ζπλδέζεηο κε ην ειεθηξηθφ ξεχκα, ην 

λεξφ θαη ην ηειέθσλν κέζσ ησλ δηθηχσλ ησλ Γ. Δ. Ζ., Δ.Τ.Γ.Α.Π. θαη Ο.Σ. Δ. έρνπλ 
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πξαγκαηνπνηεζεί. Σα έξγα πνπ ππάγνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνπλ ηα 

εμήο: 

 

 Δθρεξζψζεηο θαη ηζνπεδψζεηο. 

 Δγθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ, γξακκψλ κεηαθνξάο ξεχκαηνο θαη 

θαισδηψζεσλ. 

 Παξνρή λεξνχ θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 Έξγα απνρεηεχζεσο. 

 Έξγα δηαζέζεσο πγξψλ απνβιήησλ. 

 Θεκειηψζεηο θαη θαηαζθεπή ηνηρίσλ ζηήξημεο. 

 Αηζζεηηθή δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ. 

 Πεξίθξαμε ηνπ ρψξνπ. 

 

 

5.7.2  Καηαζθεπά Κηεξέσλ 

  

 

Ζ θαηαζθεπή ησλ θηεξίσλ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο εξγαζίεο: 

 

 Καηαζθεπή θπξίσο θηεξίνπ. 

 Γεπηεξεχνληα θηήξηα (parking, κνλάδα εθεδξηθψλ γελλεηξηψλ). 

 Απνζήθεο. 

 Γξαθεία Γηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 Δζηηαηφξην θαη ηνπαιέηεο. 

 Υψξνο ππνδνρήο. 

 χζηεκα εμαεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ. 

 Τδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 Μνλψζεηο. 

 Αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ. 

 χζηεκα αζθάιεηαο ηνπ θηεξίνπ (ππξαζθάιεηα, ζπλαγεξκφο). 

 Αηζζεηηθή απνθαηάζηαζε. 

 

 

5.7.3  Καηαζθεπά ΜνλΪδαο Παξαγσγάο 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηερληθή εηαηξία θαη ηελ 

εηαηξία πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ην βηνκεραληθφ εμνπιηζκφ ψζηε λα επηηεπρζεί ην πην 

ιεηηνπξγηθφ θαη εξγνλνκηθφ απνηέιεζκα. 
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Σα έξγα πξνο εθηέιεζε είλαη ηα εμήο: 

 

 Γηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ. 

 Σνπνζέηεζε βάζεσλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ. 

 Δηδηθέο θαηαζθεπέο γηα ηα κεραλήκαηα. 

 
 
 

5.8  ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΟΣΟΤ 

 
 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ηεο αλέγεξζεο ηνπ θηηξίνπ, ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαη ησλ κειεηψλ ISO θαη HACCP παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί. 

 

Πέλαθαο 5.8.1  

(πλΫρεηα ζηελ Δπφκελε ειέδα) 

Τπνινγηζκφο ηνπ Κφζηνπο ηεο ΔπΫλδπζεο 

 

Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΓΑΠΑΝΧΝ Κφζηνο € 

1. Κηάξηα  

 1.1 Αλέγεξζε Κηεξίσλ 600.000€ 

 1.2 Ζιεθηξνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο 400.000€ 

 1.3 Ύδξεπζε 3.000€ 

 1.4 Απνρέηεπζε 5.000€ 

2.  ΜεραλνινγηθΫο ΔγθαηαζηΪζεηο  

 2.1 
Δμνπιηζκφο Μεηαπνίεζεο , πζθεπαζίαο & 
Δκθηάισζεο 

3.000.000€* 

 2.1.1 Μεραλήκαηα 300.000€ 

 2.1.2 Γεμακελέο 1.120.000€ 

 2.2 Δμνπιηζκφο γηα Φχμε 1.400.000€ 

 2.3 Δμνπιηζκφο Γξαθείσλ θαη Υψξσλ Πξνζσπηθνχ 12.000€ 

 2.3.1 Ζ/Τ, Δγθαηάζηαζε Γηθηχνπ, Fax, Scanners 8.000€ 

 2.3.2 
Aπαξαίηεηααπαξαίηεηα Δπαγγεικαηηθά 
Πξνγξάκκαηα 

3.000€ 

 2.4 Δμνπιηζκφο Δξγαζηεξίνπ 15.000€ 

3. Έξγα Πνιηθνχ Μεραληθνχ & Γηακφξθσζεο Υψξσλ  

 3.1 Ππξνπξνζηαζία 2.500€ 

 3.2 Γηακφξθσζε Δμσηεξηθνχ Υψξνπ 3.000€ 

 3.3 Ακνηβή Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 20.000€ 
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4. ΛνηπΫο ΓαπΪλεο  

 4.1 Ακνηβέο Σερληθήο Δηαηξίαο 55.000€ 

 4.2 Κφζηνο Δθαξκνγήο ISO, HACCP 15.000€* 

5. Μεραλάκαηα Δζσηεξηθάο Μεηαθέλεζεο  

 5.1 Πεξνλνθφξν Μεράλεκα 14.000€ 

6.  Μεραλάκαηα Δμσηεξηθάο Μεηαθέλεζεο  

 6.1 Γχν Van Mercedes-Benz 53.448€ 

7. Λνηπφο Δμνπιηζκφο  

 7.1 Έπηπια Υψξσλ Γηνίθεζεο 3.500€ 

πλνιηθφ 
Κφζηνο 

 7.032.448€ 

 

 Οη δεμακελέο αλέξρνληαη ζηηο 14 κε 80.000€ θφζηνο, αλά ηεκάρην. 

 ηνλ άλσζελ Πίλαθα ην ζπλνιηθφ θφζηνο δελ πεξηιακβάλεη ηηο θξαηηθέο 

επηδνηήζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ VI 

ΟξγΪλσζε ηεο ΜνλΪδαο θαη  

ΓεληθΪ Έμνδα 
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6.1  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

 

Οξγάλσζε είλαη ε κεζνδεπκέλε ρξεζηκνπνίεζε δεδνκέλνπ πνζνχ παξαγσγηθψλ 

κέζσλ κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ελφο επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο. Ζ 

κεζφδεπζε απηή ζηεξίδεηαη ζηηο εμήο βαζηθέο αξρέο: 

 

 ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εμνπζίαο: Με απηή ηελ έλλνηα ε ηεξαξρία είλαη ε 

δηνηθεηηθή ππξακίδα πνπ πξνθχπηεη ζαλ απνηέιεζκα ηεο νξγαλσηηθήο 

δηάξζξσζεο. Κάζε δηνηθεηηθφ αμίσκα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ 

θαζήθνληα, εμνπζίεο θαη επζχλεο. 

 ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο: Γηα λα αξρίζεη έλα έξγν πξέπεη 

πξννδεπηηθά λα ππνδηαηξεζεί ζε αλεμάξηεηεο κνλάδεο εξγαζίαο πνπ 

κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ μερσξηζηά ζηνπο δηαθφξνπο ππαιιήινπο. 

 

ην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη αλάιπζε ηνπ νξγαλσζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ψζηε 

λα είλαη εθηθηή ε νξζή δηαρείξηζε ηεο ππφ ίδξπζε κνλάδαο. Θα θαζνξηζηνχλ 

επαθξηβψο ηα θέληξα θφζηνπο ηα νπνία ζπληζηνχλ παξάγνληα ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

επηηπρίαο ή απνηπρίαο ηνπ ππφ κειέηε ζρεδίνπ. Ζ νξγαλσηηθή δνκή ηεο εηαηξίαο ζα 

θαζνξίζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα απηήο, ηφζν κέζα ζηνλ πθηζηάκελν θιάδν φζν θαη 

ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο δηεζλείο ζπλζήθεο. 

 

Μέζσ ηηο νξγαλσζηαθήο δνκήο ζα επέιζεη ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ 

κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ επζπλψλ πνπ θέξεη ν θάζε εξγαδφκελνο θαζψο θαη ησλ 

δηαξζξσηηθψλ θηλήζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Δπηπιένλ ζα 

ηνληζηεί ν θεληξηθφο έιεγρνο ησλ εθάζηνηε ιεηηνπξγηψλ ελψ ζα δηεπθνιπλζεί ε 

επηθνηλσλία πξνο ηα θαηψηεξα ζηξψκαηα. 

 

Σα ζηνηρεία ηα νπνία ζα θαζνξίδνπλ ηελ νξγαλσζηαθή θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο ζα 

είλαη ηα εμήο: 

 

1. Οη ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, θάηη ην νπνίν 

θαζίζηαηαη εθηθηφ ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο. 

2. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ φινπο φζνπο βξίζθνληαη ζε 

δηεπζπληηθέο ζέζεηο. 

3. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ πξντφληνο θαη ε πνηφηεηα πνπ ην αληηπξνζσπεχεη. 
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4. Ζ ζπλερήο εθπαίδεπζε, εμέιημε θαη επηβξάβεπζε (φπνπ απαηηείηαη) ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 

5. Ζ κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ε ηαρχηεξε πξνζαξκνγή ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. 

6. Ζ θαιχηεξε δπλαηή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία ησλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ 

ηεο εηαηξίαο. 

 

 
 

6.2 ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ 

 
 

Ζ ππφ ίδξπζε κνλάδα ζα είλαη κηα κνλνπξφζσπε παξαγσγηθή κνλάδα, νη 

απαηηήζεηο ηεο νπνίαο ζε νξγαλσζηαθέο ιεηηνπξγίεο ζα είλαη κηθξέο. Δθ‟ φζνλ ην 

κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο είλαη πεξηνξηζκέλν θαη ζα ιεηηνπξγεί σο κνλνπξφζσπε 

κνλάδα, είλαη απαξαίηεην λα θαζνξηζηνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ δηεχζπλζεο θαη 

εξγαδνκέλσλ. 

 

Δπνκέλσο ε νξγαλσζηαθή δνκή, ή αιιηψο νξγαλφγξακκα, πνπ ζα επηιεγεί πξέπεη 

λα επηηπγράλεη ηελ νξζή δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο κνλάδαο δείρλνληαο ηε 

κεηαβίβαζε ππεπζπλφηεηαο ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο εληνπίδνληαο 

ηαπηφρξνλα ηα θέληξα θφζηνπο. 

 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ αλαγθψλ νη ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο νκαδνπνηνχληαη σο 

εμήο: 

 

 Γεληθή Γηεχζπλζε 

 Μάξθεηηλγθ  

 Οηθνλνκηθά, Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ 

 Παξαγσγή 

 Δθνδηαζκφο 

 Πνηνηηθφο Έιεγρνο 

 

 
 

6.3 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΡΟΖ 

 
 

Σν δηάγξακκα ιεηηνπξγηθήο ξνήο πνπ ζα παξνπζηαζηεί έρεη σο ζθνπφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ κέζσ ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Δπνκέλσο, 

πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ ηφζν ζην πξντφλ φζν θαη 

ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πνπ ην ζπλνδεχνπλ. Ζ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 
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πξντφληνο ζα είλαη απνηέιεζκα ησλ ζπλερψλ ειέγρσλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Όζνλ αθνξά ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζα ππάξρεη 

έιεγρνο κέζσ ηεο κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηνλ νπνίν ζα δηελεξγεί 

ην ηκήκα Μάξθεηηλγθ. Αθνινπζεί ην δηάγξακκα ιεηηνπξγηθήο ξνήο ην νπνίν 

ζρεδηάζηεθε κε βάζε ηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο. 

 

 

 

ΓηΪγξακκα 6.3.1 

ΓηΪγξακκα Λεηηνπξγηθάο Ρνάο 
 

 

6.4 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζπγθεληξσηηθφ νξγαλφγξακκα επηιέρζεθε γηα ηελ ππφ ίδξπζε 

κνλάδα εθφζνλ φιεο ζρεδφλ νη δηαδηθαζίεο ζα ειέγρνληαη θαη ζα ζπληνλίδνληαη ελ 

κέξε απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή. 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο επηιερζείζαο νξγαλσηηθήο δνκήο είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Ζ ζπζπείξσζε ησλ βαζκίδσλ ηεξάξρεζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ε νπνία ζπλάδεη κε ην κέγεζνο ηεο εηαηξίαο. 
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 Μείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

 Ο θαιχηεξνο ζπληνληζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ 

 Ο θαιχηεξνο έιεγρνο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ. 

 Ζ ζπιινγηθφηεηα ησλ απνθάζεσλ. 

 Ζ επειημία ζηηο δηνηθεηηθέο απνθάζεηο. 

 Ακεζφηεξε πξνζαξκνγή ζηηο άλσζελ απνθάζεηο. 

 Απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ. 

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ην νξγαλφγξακκα ηεο εηαηξίαο θαη παξνπζηάδνληαη ηα 

θπξηφηεξα ηκήκαηα ηεο: 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ

ΠΩΛΗΕΙ ΕΡΕΤΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ 
ΤΠΗΡΕΙΕ

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ

ΑΠΟΘΗΚΕ
ΔΙΑΚΙΝΗΗ 

ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ

ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
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6.5  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΒΑΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ 

 

Γεληθή Γηεχζπλζε: 

 

Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο, είλαη ην άηνκν πνπ ζα θαηέρεη 

ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. Ο καθξνρξφληνο 

ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο είλαη ε θχξηα αξκνδηφηεηά ηνπ ελψ ζα αζρνιείηαη 

παξάιιεια κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ (ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ), 

ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ ππνινίπσλ ηκεκάησλ. 

 

Όιεο νη πθηζηάκελεο δηεπζχλζεηο ζα αλαθέξνληαη ζην Γεληθφ Γηεπζπληή ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε λα ιακβάλνληαη νη απαξαίηεηεο απνθάζεηο ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ δηαζέηεη ην εθάζηνηε 

ηκήκα. 

 

Γξακκαηεία: 

 

 ην νξγαλφγξακκα αλαθέξνληαη ηα δχν ηκήκαηα ηα νπνία απαξηίδνπλ ηε 

Γξακκαηεία, ην ηκήκα Τπνζηήξημεο & Αιιεινγξαθίαο θαη ην Σειεθσληθφ Κέληξν. Σα 

δχν απηά ηκήκαηα ζα βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλεξγαζία θαη ζα αλαθέξνληαη 

απεπζείαο ζην Γεληθφ Γηεπζπληή.   

 

Σν ηκήκα Τπνζηήξημεο θαη Αιιεινγξαθίαο ζα δηαρεηξίδεηαη φιε ηελ εηζεξρφκελε θαη 

εμεξρφκελε αιιεινγξαθία ελψ παξάιιεια ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ νπνηαδήπνηε 

ππνζηεξηθηηθή δηαδηθαζία (γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε). Σν Σειεθσληθφ Κέληξν ζα 

δηαρεηξίδεηαη ηεο εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο θιήζεηο ηφζν ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή 

φζν θαη ησλ ππνινίπσλ ηκεκάησλ. Ζ Γξακκαηεία, ηέινο, ζα παξέρεη ηηο 

ππνζηεξηθηηθέο ηηο ππεξεζίεο ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο φπνηε παξίζηαηαη 

αλάγθε. 

 

Γηεχζπλζε Μάξθεηηλγθ: 

 

Ζ Γηεχζπλζε Μάξθεηηλγθ ζα απαξηίδεηαη απφ ηξία ηκήκαηα, ηα νπνία ζα ζπλδένληαη 

θαη ζα ζπλεξγάδνληαη άκεζα θαη ησλ νπνίσλ νη ιεηηνπξγίεο είλαη νη εμήο: 

 

1. Πσιήζεηο: ην Σκήκα Πσιήζεσλ ζα επηβαξχλεηαη κε ηελ επεμεξγαζία ησλ 

πσιήζεσλ ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ην 
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πσο απηέο θπκαίλνληαη ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο. Θα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ φπσο απηή έρεη θαζνξηζηεί ζην 3ν Κεθάιαην ηεο 

Παξνχζαο Δξγαζίαο. Σέινο ζα πξνβαίλεη ζε πξνβιέςεηο θαη ζα 

δηεθπεξαηψλεη ηα δηάθνξα ζέκαηα ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ηηο 

πσιήζεηο. 

2. Έξεπλα: ε έξεπλα αγνξάο ζα θαιχπηεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. Οη 

δηάθνξνη δεηγκαηηζκνί, ε παξαθνινχζεζε ησλ αιιαγψλ ζηνλ θιάδν, νη 

κειέηεο πνπ αθνξνχλ λέα πξντφληα ππάγνληαη ζε απηφ ην ηκήκα. 

3. Παξαγγειίεο: νη παξαγγειίεο πξψησλ πιψλ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη θαη 

πνζνηηθνπνηνχληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Παξαγσγήο, εθηεινχληαη απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ππνδηεχζπλζε. 

 

Ο Γηεπζπληήο Μάξθεηηλγθ ζα αλαθέξεηαη απεπζείαο ζην Γεληθφ Γηεπζπληή γηα θάζε 

ζέκα ζρεηηθφ κε ηα αλσηέξσ. 

 

Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Λεηηνπξγηψλ: 

 

Οη δπν θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηεχζπλζεο αθνξνχλ ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ην πξνζσπηθφ. Ο Γηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο ζα αλαθέξεηαη 

απεπζείαο ζην Γεληθφ Γηεπζπληή ελψ ζα είλαη αξκφδηνο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

θαη ησλ δχν ηκεκάησλ. 

 

Οη Γηνηθεηηθέο Λεηηνπξγίεο ζα αλαιάβνπλ ηε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

 Σε κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ. 

 Σελ εθπαίδεπζή ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Όιεο ηηο ζπλαιιαγέο πνπ νξίδεη ν λφκνο κεηαμχ κηαο επηρείξεζεο θαη ηνπ  

πξνζσπηθνχ. 

 Σελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ έρεη θάζε ηκήκα ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο. 

 Σηο πξνζιήςεηο θαη απνιχζεηο. 

 Σελ αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ. 

 Σελ πξνζέιθπζε θαη επηινγή ππνςεθίσλ. 

 Σε δηεπζέηεζε ησλ αδεηψλ. 

 

Οη Οηθνλνκηθέο Λεηηνπξγίεο πεξηιακβάλνπλ ην Λνγηζηήξην ην νπνίν ζα παξαθνινπζεί 

θαη ζα δηαρεηξίδεηαη ην ηακείν ηεο επηρείξεζεο θαη ην ηκήκα Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ην 
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νπνίν ζα αλαιάβεη ηελ θνζηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εθάζηνηε επελδχζεσλ.    

 

Γηεχζπλζε Παξαγσγήο: 

 

Ζ Γηεχζπλζε Παξαγσγήο φπσο θαη νη ππφινηπεο δηεπζχλζεηο ινγνδνηεί ζην Γεληθφ 

Γηεπζπληή ηεο ππφ ίδξπζε κνλάδαο. Οη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο έρνπλ 

θαζνξηζηεί βάζεη ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ 

αιιειεπηδξνχλ ηα ηκήκαηα κεηαμχ ηνπο. Όπσο δηαθαίλεηαη θαη ζην νξγαλφγξακκα, νη 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη νη Πξνκήζεηεο θαη ν Πξνγξακκαηηζκφο ηεο Παξαγσγήο. 

Ο δηεπζπληήο Παξαγσγήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εχξεζε θαηάιιεισλ 

πξνκεζεπηψλ, ηελ δηαζθάιηζε ηεο απξνβιεκάηηζηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ εηαηξία 

θαζψο θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ ηηκψλ. 

 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο παξαγσγήο ζα πξνθχπηεη κεηά απφ ζπλεξγαζία ηνπ 

Γηεπζπληή Παξαγσγήο θαη ηνπ Τπεχζπλνπ Παξαγσγήο ν νπνίνο ζηελ νπζία ζα 

εξγάδεηαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ 

Παξαγσγήο είλαη: 

 

o Ζ νξγάλσζε ησλ κέζσ παξαγσγήο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα παξάγεηαη ην 

πξντφλ ζην ζσζηφ ρξφλν θαη ζηηο πξναπαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. 

o Ζ απνδνηηθφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ πνπ απαζρνινχληαη 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

o Ζ εθπφλεζε πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ηέηνηνπ ψζηε λα εγγπάηαη ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 

 

Γηεχζπλζε Πνηνηηθνχ Διέγρνπ: 

 

Σέινο ην Σκήκα Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ζα δηελεξγεί ειέγρνπο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

παξαγσγήο ψζηε λα ηεξνχληαη επαθξηβψο φιεο νη πξνδηαγξαθέο θαη λα 

ειαρηζηνπνηείηαη ην πνζνζηφ ησλ ειαηησκαηηθψλ. Σν παξάξηεκα απηφ ζα είλαη 

αξκφδην θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ πξνηχπσλ πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο θαζψο 

επίζεο θαη γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. 
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Γηεχζπλζε Δθνδηαζκνχ: 

 

Ζ δηεχζπλζε εθνδηαζκνχ ζα αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ησλ Απνζεθψλ θαη ηε Γηαθίλεζε 

ησλ Πξντφλησλ ζηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο θαη σο μερσξηζηφ ηκήκα ζα ινγνδνηεί 

ζην Γεληθφ Γηεπζπληή.  Ζ δηαρείξηζε ησλ απνζεθψλ σο ιεηηνπξγία αλαθέξεηαη ζηηο 

δηαθνξεηηθέο απνζήθεο (Α΄ πιψλ, Β‟ πιψλ, Δηνίκσλ) πνπ πξέπεη λα νξγαλσζνχλ 

θαζψο θαη ζηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ. 

 

To Tκήκα Γηαθίλεζεο ζα επσκίδεηαη ηελ εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ ησλ πειαηψλ 

θαζψο ζα είλαη αξκφδην ηφζν γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ φζν θαη γηα ην 

ζρεδηαζκφ ησλ βέιηηζησλ δξνκνινγίσλ κε άμνλα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο.  

 

 

6.6  ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

 

6.6.1    Δπηκεξηζκφο Γεληθψλ Δμφδσλ 

 
 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ Γεληθψλ Δμφδσλ ζα γίλεη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο θαη ζα 

βαζηζηεί ζην νξγαλφγξακκα ην νπνίν παξνπζηάζηεθε ζηελ ππνελφηεηα 6.4. Οη δχν 

βαζηθέο θαηεγνξίεο είλαη νη εμήο: 

 

1. Άκεζα Έμνδα: ζρεηίδνληαη κε ηα θφζηε πνπ πξνθχπηνπλ απεπζείαο απφ ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη αλαθέξνληαη σο άκεζν θφζηνο πιηθψλ, άκεζν 

θφζηνο εξγαζίαο θαη άκεζεο άιιεο δαπάλεο. 

2. Έκκεζα Έμνδα:  είλαη ηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ππνζηεξηθηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη δελ κπνξνχλ λα αληρλεπηνχλ απ‟ επζείαο ζην πξντφλ. Ο 

δηαρσξηζκφο ηνπο αλαθέξεηαη σο Κέληξα Κφζηνπο. 

 

Κέληξα Κφζηνπο: πεξηιακβάλνπλ ηα Κέληα Κφζηνπο Τπνζηήξημεο Δμππεξέηεζεο θαη 

ηα Κέληξα Κφζηνπο Γηνίθεζεο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ. Σα νπνία πξψηα παξέρνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ άκεζε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ελψ ηα δεχηεξα 

πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δηνηθεηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο. 

 

Αθνινπζεί ε νκαδνπνίεζε ησλ εμφδσλ ηεο επηρείξεζεο: 
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Άκεζν Κφζηνο: 

 

 

Έκκεζν Κφζηνο: 

  

 

1. Γηνηθεηηθά θαη Οηθνλνκηθά 

Τπεξεζέα: 

 Αλαιψζηκα 

 Καζαξηζηηθά 

 Τπεξεζίεο Κνηλήο Χθέιεηαο 

 πληήξεζε Υψξσλ 

 Ακνηβέο Δξγαδνκέλσλ 

 Αζθάιηζηξα (εθηφο 

κεραλεκάησλ) 

 Απνζβέζεηο κε 

ελζσκαησκέλεο ζην Κ.Π. 

 

 

2. Τπεξεζέεο ΜΪξθεηηλγθ: 

 Ακνηβέο Μάξθεηηλγθ  

 Γηαθήκηζε 

 Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή 

 

 

3. Τπεξεζέεο Πνηνηηθνχ ΔιΫγρνπ: 

 πληήξεζε θαη Αλαιψζηκα 

Δξγαζηεξίνπ 

 Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο 

 Απνζβέζεηο Δμνπιηζκνχ  

 Γηάθνξα Έμνδα 

 

 

4. Τπεξεζέεο Δθνδηαζκνχ: 

 Γηάζεζε Πξντφλησλ 

 Ακνηβέο Γηεπζπληή, Οδεγνχ 

θαη Απνζεθάξηνπ 

 

 

5. ΓεληθΪ ΒηνκεραληθΪ Έμνδα: 

 πληήξεζε 

 Τπεξεζίεο Κνηλήο Χθέιεηαο 

 Αζθάιηζηξα 

 ηνιέο Δξγαζίαο 

 Απνζβέζεηο 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Άκεζα ΤιηθΪ: 

 Πξψηε Ύιε 

 Υεκηθά Πξφζζεηα 

 Τιηθά πζθεπαζίαο 

 

 

2. Άκεζε Δξγαζέα: 

 Μεραλνιφγνο 

 Οηλνιφγνο/Υεκηθφο 

 Δκθηαισηήο 

 Φπθηηθφο 

 Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ 
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6.6.2 Πέλαθαο Τπνινγηζκνχ Γεληθψλ Δμφδσλ  

 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε ππνελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ έμνδα ηεο επηρείξεζεο ηα νπνία 

δελ επηβαξχλνπλ απ‟ επζείαο θάπνην απφ ηα πξναλαθεξζέληα θέληξα θφζηνπο θαη 

θαη‟ επέθηαζε δελ αλαθέξνληαη ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηα Γεληθά Έμνδα κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνηρεία θφζηνπο 

πνπ αθνξνχλ αζθάιηζηξα, ζπληήξεζε, δεκνηηθνχο θφξνπο, ηαμίδηα θαζψο θαη 

ηειεθσληθά έμνδα θαη έμνδα επηθνηλσληψλ. 

 

ηνλ Πίλαθα 6.6.2.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά έμνδα πνπ ζα 

επηβαξχλνπλ ηε κνλάδα ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο. Πξνθεηκέλνπ λα αλαθεξζνχλ 

θαη ηα γεληθά έμνδα πνπ αλακέλεηαη λα επηβαξχλνπλ ηελ επηρείξεζε γηα ηα επφκελα 

έμη έηε ιεηηνπξγίαο  ζα παξνπζηαζηεί έλαο Πίλαθαο (6.6.2.2) ν νπνίνο ζα 

πεξηιακβάλεη ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ γεληθψλ εμφδσλ αλά έηνο. Ζ αλαπξνζαξκνγή 

ζα βαζηζηεί ζην κέζν δείθηε πιεζσξηζκνχ (1,3%). Όζνλ αθνξά ηηο απνζβέζεηο, ζα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ζα παξνπζηαζηνχλ ζην 10ν Κεθάιαην. 

 

Πέλαθαο 6.6.2.1 

Δθηέκεζε Γεληθψλ Δμφδσλ Δπηρεέξεζεο 

 

Πεξηγξαθά Κφζηνο 

πληήξεζε Δμνπιηζκνχ 11.000 € 

Αζθάιηζηξα  33.610 € 

Γεκνηηθνί Φφξνη 4.000 € 

Σαμίδηα 8.000 € 

Σειεθσληθά Έμνδα & Έμνδα Δπηθνηλσληψλ 5.000 € 

χλνιν 61.610 € 

 

 Σα αζθάιηζηξα πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο αζθάιηζεο ησλ θηηξίσλ, ην νπνίν 

αλέξρεηαη ζηα 1.000€ θαζψο θαη ην θφζηνο αζθάιηζεο ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ην νπνίν ππνινγίδεηαη ζην 0,6% ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο γηα 

εμνπιηζκφ (32.610€). 

 Ζ ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ππνινγίδεηαη ζηα 0,5€ αλά 100L παξαγφκελεο 

κπχξαο (κέζνο φξνο θιάδνπ). 
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Πέλαθαο 6.6.2.2 

Πξφβιεςε Γεληθψλ Δμφδσλ Δπηρεέξεζεο ΑλΪ Έηνο 

 

Έηνο πλνιηθφ Κφζηνο 

2010 61.610 € 

2011 61.411 € 

2012 62.222 € 

2013 63.031 € 

2014 63.850 € 

2015 64.680 € 

 

 Ζ αλαπξνζαξκνγή γηα θάζε έηνο βαζίζηεθε ζην κέζν δείθηε πιεζσξηζκνχ 

(1,3%). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ VII 

Αλζξψπηλνη Πφξνη 
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7.1  ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 

ΑΝΑΓΚΧΝ Δ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΠΟΡΟΤ 

 

7.1.1  Καηεγνξέεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ 

 

 

Ο θαζνξηζκφο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πεξάησζε ηεο 

κειέηεο ζθνπηκφηεηαο απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ή κε ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ζα θαζνξηζηεί θαηά θαηεγνξίεο αιιά 

θαη θαηά ιεηηνπξγίεο αλάινγα πάληα κε ην κέγεζνο θαη ηνλ ηχπν ηεο παξαγσγηθήο 

κνλάδαο, ηελ ηερλνινγία πνπ αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί, θαζψο θαη κε ηνλ ηχπν 

ηεο νξγάλσζεο πνπ έρεη επηιερζεί. 

 

Ο δηαρσξηζκφο αλά θαηεγνξίεο έρεη σο εμήο: 

 

 Γηνηθεηηθά ηειέρε 

 Τπάιιεινη 

 Δξγαηηθφ Γπλακηθφ 

 Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ 

 

 

7.1.2  Πξνγξακκαηηζκφο Αλαγθψλ ζε Αλζξψπηλνπο Πφξνπο 

 

 

ε απηή ηελ ππνελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ζε 

αλζξψπηλνπο πφξνπο κε βάζε ην πξφγξακκα παξαγσγήο, ην νξγαλφγξακκα, ηελ 

επηινγή ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο ηερλνινγίαο θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ήδε 

ηεζεί. 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε ππφ ίδξπζε κνλάδα είλαη κηα κηθξνκεζαίνπ κεγέζνπο επηρείξεζε ε 

νπνία ζα ιεηηνπξγεί 40 ψξεο ηελ εβδνκάδα κε πελζήκεξε νρηάσξε ιεηηνπξγία, νη 

απαηηήζεηο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαηά ηε ιεηηνπξγηθή θάζε είλαη νη εμήο: 
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ΣΜΖΜΑ 
ΑΝΑΓΚΔ Δ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ 

ΠΟΡΟΤ 

Γεληθή Γηεχζπλζε 

 

Γεληθφο Γηεπζπληήο: 

Τπεχζπλνο γηα ηε γεληθή επνπηεία ηεο 

επηρείξεζεο θαζψο θαη γηα ην 

καθξνπξφζεζκν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. 

 

ΣΜΖΜΑ 
ΑΝΑΓΚΔ Δ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ 

ΠΟΡΟΤ 

Γξακκαηεία 

 

2 Τπάιιεινη: 

Τπεχζπλνη γηα ηε γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε θπξίσο ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ 

ηκεκάησλ. 

 

 

ΣΜΖΜΑ 
ΑΝΑΓΚΔ Δ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ 

ΠΟΡΟΤ 

Πνηνηηθφο Έιεγρνο 

 

Σν Σκήκα Πνηνηηθνχ Διέγρνπ δελ ζα 

απαζρνιεί απηφλνκνπο ππαιιήινπο 

ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο. Ο 

Τπεχζπλνο Παξαγσγήο ζα είλαη 

αξκφδηνο γηα ηελ πεξάησζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ηκήκαηνο. 
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ΣΜΖΜΑ 
ΑΝΑΓΚΔ Δ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ 

ΠΟΡΟΤ 

Μάξθεηηλγθ 

 

Γηεπζπληήο Μάξθεηηλγθ: 

Τπεχζπλνο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηνπ ηκήκαηνο θαζψο θαη γηα ηελ 

απνδνηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ Μάξθεηηλγθ 

ηεο επηρείξεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο.  

1 Τπάιιεινο: 

Τπεχζπλνο γηα ηελ έξεπλα αγνξάο θαζψο 

θαη γηα ηελ πξφβιεςε ησλ πσιήζεσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην Γηεπζπληή ηνπ 

Σκήκαηνο. 

1 Τπάιιεινο: 

Αξκφδηνο γηα ηηο παξαγγειίεο πξψησλ 

πιψλ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη θαη 

πνζνηηθνπνηνχληαη απφ ηε Γηεχζπλζε 

Παξαγσγήο. 

10 Πσιεηέο: 

Τπεχζπλνη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

πσιήζεσλ.  

 

 

ΣΜΖΜΑ 
ΑΝΑΓΚΔ Δ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ 

ΠΟΡΟΤ 

Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ Λεηηνπξγηψλ 

Γηεπζπληήο Σκήκαηνο: 

Τπεχζπλνο γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο θαζψο θαη γηα ην 

Πξνζσπηθφ. 

1 Τπάιιεινο: 

Αξκφδηνο γηα ην ινγηζηήξην θαη φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

απηφ. 

1 Τπάιιεινο: 

Αξκφδηνο γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ 
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πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρεη ε επηρείξεζε ζε ζπλδπαζκφ 

πάληα κε ηνπο Γηεπζπληέο. 

 

 

 

ΣΜΖΜΑ 
ΑΝΑΓΚΔ Δ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ 

ΠΟΡΟΤ 

Γηεχζπλζε Παξαγσγήο 

 

Γηεπζπληήο Παξαγσγήο: 

Τπεχζπλνο γηα ηελ απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο θαζψο θαη γηα 

ηελ εχξεζε θαηάιιεισλ πξνκεζεπηψλ. 

Τπεχζπλνο Παξαγσγήο: 

Τπεπζπλφηεηά ηνπ είλαη ε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο παξαγσγήο 

βάζεη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ε 

άκεζε παξαθνινχζεζε απηήο. 

Λνγνδνηεί ζην Γηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο 

ελψ είλαη ππεχζπλνο θαη γηα ηνλ πνηνηηθφ 

έιεγρν. 

Σερληθφ Πξνζσπηθφ (5 Τπάιιεινη): 

Απαξαίηεηνη γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία 

ηεο κνλάδαο είλαη νη ππάιιεινη κε ηηο 

θαηάιιειεο γλψζεηο ψζηε λα ρεηξηζηνχλ 

ηα αληίζηνηρα κεραλήκαηα.  

Δξγάηεο (3): 

Γηα ηα πξψηα 5 έηε ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο ζα απαζρνινχληαη ηξεηο 

εξγάηεο ζηελ παξαγσγή. 
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ΣΜΖΜΑ ΑΝΑΓΚΔ Δ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΠΟΡΟΤ 

Γηεχζπλζε Δθνδηαζκνχ 

 

Γηεπζπληήο Δθνδηαζκνχ: 

Τπεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

Απνζεθψλ θαη ηε Γηαθίλεζε ησλ 

Πξντφλησλ ζηνπο πειάηεο ηεο 

επηρείξεζεο. 

5 Δξγάηεο: 

Οη ηξείο εξγάηεο ζα απαζρνινχληαη ζηελ 

απνζήθε ελψ νη άιινη δχν ζα εξγάδνληαη 

σο νδεγνί.   

 

 

Οη ζέζεηο, πέξα ησλ δηνηθεηηθψλ, ζα θαιπθζνχλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αλαιάβεη 

λα πξαγκαηνπνηήζεη ε Γηεπζχληξηα ηνπ ηκήκαηνο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. Ζ 

πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ θαη ε πξφζιεςή ηνπο ζα γίλεη αλάινγα κε ηε θάζε, 

πξνπαξαγσγηθή ή ιεηηνπξγηθή. 

 

Καηά ηελ πξνπαξαγσγηθή θάζε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη 

ζην ρακειφηεξν δπλαηφ επίπεδν. Οη πξνζιήςεηο ζε απηφ ην ζηάδην πξέπεη λα 

πξνκεζεχνπλ άηνκα ζηελ επηρείξεζε ηα νπνία λα ζρεηίδνληαη κε ηα 

πξνπαξαζθεπαζηηθά έξγα. Δπνκέλσο ην Γηνηθεηηθφ θαη ην Σερληθφ πξνζσπηθφ ζα 

πξέπεη λα πξνζιεθζεί λσξίο ελψ ιίγν πξηλ αξρίζεη ε παξαγσγή ζα πξνζιεθζεί θαη 

ην ππφινηπν πξνζσπηθφ πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεπηεί θαηάιιεια. 

 

Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζα μεθηλήζνπλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο έλα κήλα 

λσξίηεξα θαη απφ ηνπο ηερληθνχο νη νπνίνη ζα πξνζιεθζνχλ δχν κήλεο πεξίπνπ πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγήο. Ο πξνκεζεπηήο ηνπ εθάζηνηε εμνπιηζκνχ είλαη αξκφδηνο 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ κεραλεκάησλ. 

 

Οη ππφινηπνη ππάιιεινη-εξγάηεο ζα πξνζιεθζνχλ έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

παξαγσγήο ψζηε λα εθπαηδεπηνχλ απφ ηα Γηνηθεηηθά ζηειέρε. Οη εξγάηεο ζα 

μεθηλήζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ηελ ίδηα πεξίνδν κε ηνπο ππαιιήινπο ελψ ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο ζα αλαιάβεη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ.  
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Σειεπηαίνη απνκέλνπλ νη απαζρνινχκελνη ζην Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ νη νπνίνη ζα 

μεθηλήζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο κε ηελ έλαξμε ηεο εηαηξίαο. Όινη νη εξγαδφκελνη ζηελ 

πξνπαξαγσγηθή θάζε φπσο θαη ηα Γηνηθεηηθά ζηειέρε ζα ακείβνληαη θαλνληθά.    

 
 

7.2  ΣΡΑΣΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

 
 

ηελ παξνχζα ππνελφηεηα ζα ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ησλ 

απαζρνινχκελσλ ππαιιήισλ ζηελ επηρείξεζε. 

 

ΘΔΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
ΠΔΡΗΟΓΟ 

ΠΡΟΛΖΦΖ 

(2) Γξακκαηεέα  Απφθνηηνο Λπθείνπ 

 Υξήζε Ζ-Τ 

 Άξηζηε Γλψζε Αγγιηθψλ, 

Γεξκαληθψλ 

Έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο επηρείξεζεο. 

1 ΤπΪιιεινο 

ΜΪξθεηηλγθ 

 Απφθνηηνο Α.ΔΗ ζηνλ 

ηνκέα ηνπ Μάξθεηηλγθ 

 Άξηζηε Γλψζε Αγγιηθψλ 

 Γλψζε Υξήζεο 

ηαηηζηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ 

 Πξνυπεξεζία 3 εηψλ  

Έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο επηρείξεζεο. 

1 ΤπΪιιεινο 

ΜΪξθεηηλγθ 

 Απφθνηηνο Σ.Δ.Η ζηνλ 

ηνκέα ηνπ Μάξθεηηλγθ 

 Άξηζηε Γλψζε Αγγιηθψλ, 

Γεξκαληθψλ 

Έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο επηρείξεζεο. 

10 ΠσιεηΫο  Απφθνηηνη Λπθείνπ 

 Άξηζηε Γλψζε Αγγιηθψλ 

Έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο επηρείξεζεο 

1 ΤπΪιιεινο 

Λνγηζηεξένπ 

 Απφθνηηνο Σ.Δ.Η ηκήκα 

Λνγηζηηθήο 

 Γλψζε Ζ-Τ 

 Γλψζε Αγγιηθψλ 

 Πξνυπεξεζία 2 εηψλ  

Έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο επηρείξεζεο 

 

1 ΤπΪιιεινο 

Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ 

 

 Απφθνηηνο Α.ΔΗ 

Οηθνλνκηθήο ρνιήο 

 Γλψζε Ζ-Τ 

 Γλψζε Αγγιηθψλ 

 

Έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο επηρείξεζεο 
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 Δηδίθεπζε ζε ζέκαηα 

Κνζηνιφγεζεο 

 Πξνυπεξεζία 2 εηψλ  

Τπεχζπλνο Παξαγσγάο  Απφθνηηνο Α.Δ.Η Υεκηθφο 

Μεραληθφο 

 Γλψζε Ζ-Τ 

 Γλψζε Αγγιηθψλ 

 Πξνυπεξεζία 5 εηψλ  

Γχν κήλεο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο επηρείξεζεο 

Σερληθφ Πξνζσπηθφ           

(5 ΤπΪιιεινη) 

 Απφθνηηνη Σ.Δ.Η Σερληθψλ 

ρνιψλ θαη Οηλνινγίαο 

 Γλψζε Ζ-Τ 

 Πξνυπεξεζία 2 εηψλ  

Γχν κήλεο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο επηρείξεζεο 

3 ΔξγΪηεο Παξαγσγάο  Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο νη 

νπνίνη ζα εθπαηδεπηνχλ 

απφ ην Σερληθφ 

Πξνζσπηθφ 

Έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο επηρείξεζεο 

3 ΔξγΪηεο Απνζάθεο  

Ο Ϋλαο ρεηξηζηάο 

πεξνλνθφξνπ 

 Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

 Πξνυπεξεζία 3 εηψλ γηα 

ην ρεηξηζηή 

 Αλεηδίθεπηνο εξγάηεο ν 

δεχηεξνο ν νπνίνο ζα 

εθπαηδεπηεί ζηελ 

επηρείξεζε 

Έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο επηρείξεζεο 

2 Οδεγνέ  Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

 Πξνυπεξεζία 3 εηψλ  

Έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο επηρείξεζεο 

Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ: 

Θπξσξφο-Φχιαθαο 

 Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

 Αλεηδίθεπηνο εξγάηεο ν 

νπνίνο ζα εθπαηδεπηεί 

ζηελ επηρείξεζε 

Με ηελ έλαξμε ηεο 

επηρείξεζεο 

Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ: 

Καζαξέζηξηα 

 Αλεηδέθεπηε εξγΪηξηα 

 Πξνυπεξεζέα 3 εηψλ 

Με ηελ Ϋλαξμε ηεο 

επηρεέξεζεο 

 

 

Μεηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ αθνινπζεί ε δηαδηθαζία 

ζηειέρσζεο ηεο εηαηξίαο κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο ησλ θαηαιιειφηεξσλ 

αηφκσλ. 
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7. 3  ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

 

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ ζην 9,8% δηακνξθψζεθε ε αλεξγία ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 2009, ζεκαληηθά πςειφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2008 φπνπ είρε 

θζάζεη ζην 7,4%. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010 νη απαζρνινχκελνη κεηψζεθαλ θαηά 

110.708 άηνκα ζε ζρέζε κε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 (κείσζε 2,4%) θαη θαηά 72.743 

άηνκα ζε ζρέζε κε ην επηέκβξην ηνπ 2009 (κείσζε 1,6%).  

 

Δπηπιένλ ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο ζπλδξάκεη ζηελ εχθνιε εχξεζε 

ηφζν ππαιιήισλ φζν θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Δπνκέλσο δελ ζεσξείηαη 

ηδηαίηεξα δχζθνιε ε πξνζέιθπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Παξφια απηά ζεσξείηαη 

επεξγεηηθή ε πξνζθνξά πςειφηεξσλ ακνηβψλ ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ 

θαζψο νδεγεί ζε πξνζέιθπζε ηθαλψλ ππνςεθίσλ θαη κείσζε ησλ απνρσξήζεσλ 

απφ ηελ επηρείξεζε. 

 

7.4  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΔΛΚΤΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

Ζ εηαηξία ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ηελ πξφζεζή ηεο λα πξνζιάβεη αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηφζν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή φζν θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα. Οη ηξφπνη νη 

νπνίνη ζα επηιερζνχλ γηα ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζέζεσλ είλαη νη εμήο: 

 

1. Καηαρψξεζε αγγειηψλ γηα ηηο ζέζεηο ππαιιήισλ θαη εξγαηψλ ζε εηδηθεπκέλεο 

εθεκεξίδεο. 

2. Γεκνζίεπζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.  

3. Καηαρψξεζε αγγειηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηζηφηνπνπο επξέζεσο εξγαζίαο 

ηφζν γηα ηηο ζέζεηο ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ εξγαηψλ φζν θαη γηα ηηο 

δηνηθεηηθέο. 

4. Γλσζηνπνίεζε πξφζεζεο ηεο εηαηξίαο ζηα εξγαηηθά ζσκαηεία ηεο Αζήλαο. 

5. Σέινο ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε ηαθηηθή απφ 

“ζηφκα ζε ζηφκα”. 

 

Mεηά ηελ πξνζέιθπζε ησλ ππνςεθίσλ αθνινπζεί ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ε νπνία 

απνηειείηαη απφ ηα εμήο βήκαηα: 

 

1. Δμέηαζε βηνγξαθηθνχ απφ ηε Γηεπζχληξηα πξνζσπηθνχ. 
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2. πλέληεπμε ππνςεθίνπ ζηελ νπνία ζα παξεπξίζθεηαη πέξα απφ ηνλ 

ππνςήθην θαη ηε Γηεπζχληξηα πξνζσπηθνχ θαη ν Γηεπζπληήο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ ηκήκαηνο. 

3. πκπιήξσζε ησλ ηεζη δεμηνηήησλ απφ ηνλ ππνςήθην. 

4. Δπηβεβαίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην βηνγξαθηθφ γηα 

ηνπο ηειηθνχο ππνςήθηνπο ηεο ζέζεο. 

5. Δπηινγή ππνςεθίνπ. 

 
 

7.5     ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

 

 

Ζ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη 

ζέζεη ε επηρείξεζε  ζηεξίδεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ηνπο. Πέξα απφ ηελ 

θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ πξφζιεςε, ζα πξαγκαηνπνηείηαη επηπιένλ 

εθπαίδεπζε κε ζθνπφ ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεψλ ηνπο. Σν θφζηνο ησλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζα ππνινγηζηεί κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο ακνηβέο ηνπ 

πξνζσπηθνχ. πγθεθξηκέλα, απφ ην ζπλνιηθφ εηήζην θφζηνο ησλ κηζζψλ νιφθιεξνπ 

ηνπ πξνζσπηθνχ, ζα ππνινγηζηεί κία επηπιένλ εκέξα σο θφζηνο εθπαίδεπζεο. 

 

Δπνκέλσο: 

 

Πέλαθαο 7.5.1 

Κφζηνο ΠξνγξακκΪησλ Δθπαέδεπζεο 

 

 Έηνο 1
ν
 Έηνο 2

ν
 Έηνο 3

ν
 Έηνο 4

ν
 Έηνο 5

ν
 Έηνο 6

ν
 

πλνιηθφ 

Κφζηνο 

Δξγαζέαο 

762.666€ 800.799€ 840.839€ 882.881€ 927.025€ 1.004.787€ 

ΠξνγξΪκκαηα 

Δθπαέδεπζεο 
2.542€ 2.669€ 2.803€ 2.943€ 3.090€ 3.349€ 

 

πλνιηθέο εξγάζηκεο εκέξεο αλά έηνο: 300 

 

Ζ ππφ ίδξπζε κνλάδα ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο δελ δχλαηαη λα δηελεξγεί 

εζσηεξηθά εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα. Δπνκέλσο ζα απεπζχλεηαη ζε εμσηεξηθνχο 

ζπκβνχινπο, φπνηε απαηηείηαη, νη νπνίνη ζα αλαιακβάλνπλ απηφ ην έξγν.  
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Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ηελ εθπαίδεπζε ησλ  ππαιιήισλ φζνλ αθνξά ηηο 

εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ζα αλαιάβνπλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε, ησλ εξγαηψλ ην ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ελψ ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ δελ ρξήδεη εθπαίδεπζεο ηέηνηνπ είδνπο.  

 

Σελ αξρηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ επηδνηεί εμ νινθιήξνπ ε Δπξσπατθή 

Έλσζε κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο πνπ δηελεξγεί ν Ο.Α.Δ.Γ., ελψ ε 

ηερληθή θαηάξηηζε είλαη επζχλε ηεο εηαηξίαο πνπ πξνκεζεχεη ηνλ εμνπιηζκφ. 

 
 

7.6  ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 

Σν θφζηνο ηεο εξγαζίαο ζα ππνινγηζηεί κε βάζε ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία 

θαη ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. ην θφζηνο ηεο εξγαζίαο ιακβάλνληαη ππφςε ηα έμνδα 

ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηα πξνβιεπφκελα επηδφκαηα (γάκνπ, πξνυπεξεζίαο, 

ζπνπδψλ).  

 

Οη εξγαδφκελνη ζα πιεξψλνληαη κία θνξά ην κήλα θαη ε ακνηβή ηνπο ζα θαηαηίζεηαη 

ζε ινγαξηαζκφ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηελ 1ε  εκέξα θάζε κήλα. ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ θφζηνπο ησλ ακνηβψλ ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη άδεηεο πνπ δηθαηνχληαη νη 

εξγαδφκελνη, γη' απηφ ην ιφγν ππνινγίδνληαη 14 κηζζνί εηεζίσο.  

 

Σα πξνβιεπφκελα θφζηε θαίλνληαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο: 

 

 Όια ηα ζηνηρεία βαζίδνληαη ζηηο πην πξφζθαηεο ελεκεξψζεηο ησλ ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο βηνκεραλίεο πνηψλ. 

 

 ηνπο Οδεγνχο απφ ην έηνο 2009 ρνξεγείηαη επίδνκα ην νπoίννπνίν 

αληηθαζηζηά ηα πξνβιεπφκελα (πξνυπεξεζία). 

 

 

Πέλαθαο 7.6.1 (Δπφκελε ειέδα) 

Κφζηνο Δξγαζέαο 
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ΘΫζε Δξγαζέαο 
Βαζηθφο 
Μηζζφο 

Δπηδφκαηα 
χλνιν 

ΔπηδνκΪησλ 

Μηζζφο ΒΪζεη 
πιινγηθάο 
χκβαζεο 

ΠξνζαπμεκΫλνο 
Μηζζφο 

Δηάζηεο 
ΑπνδνρΫο 

πλνιηθφ 
Κφζηνο 

(+ Κνηλσληθά 
ΑζθΪιηζε) 

Γεληθφο 

Γηεπζπληάο 

(Α.Δ.Η) 

1.476,13€ 

Μεηθηά 

Πξνυπεξεζία 11  Έηε 

Δπίδνκα Γάκνπ 

Δπίδνκα Σέθλνπ 

Δπίδνκα Master 

EπίδνκαΔπίδνκα  Γχν 

Ξέλσλ Γισζζψλ 

Δπίδνκα Γ.Γ 

272,01€ 

 

174,81€ 

87,14€ 

139,85€ 

349,62€ 

402,07€ 

2.901,63€ 

Μεηθηά 

3.000€ 

Μεηθηά 

42.000€ 

Μεηθηά 

53.785,2€ 

 

Γηεπζπληάο 

ΜΪξθεηηλγθ 

(Α.Δ.Η) 

888,40€ 

Μεηθηά 

Πξνυπεξεζία 7 Έηε 

Δπίδνκα Γάκνπ 

Δπίδνκα Master 

EπίδνκαΔπίδνκα  Μίαο 

Ξέλεο Γιψζζαο 

Δπίδνκα Γηεπζπληνχ 

125,05€ 

88,84€ 

159,91€ 

44,42€ 

 

177,68€ 

1.484,3€ 

Μεηθηά 

 

1.500€ 

Μεηθηά 

 

21.000€ 

Μεηθηά 

 

26.892,6€ 

Γηεπζχληξηα 

Οηθνλνκηθψλ & 

Γηνηθεηηθψλ 

Λεηηνπξγηψλ 

1.044,36€ 

Μεηθηά 

Πξνυπεξεζία 6  Έηε 

Δπίδνκα Α.Δ.Η 

Δπίδνκα Master 

Δπίδνκα 

Γηαρεηξηζηηθψλ Λαζψλ 

Δπίδνκα Γηεπζπληνχ 

85,56€ 

172,58€ 

187,9€ 

47,94€ 

 

208,2€ 

 

 

1.746,54€ 

Μεηθηά 

1.800€ 

Μεηθηά 

25.200€ 

Μεηθηά 
32.271,1€ 

Γηεπζπληάο 

Παξαγσγάο 

(Α.Δ.Η) 

1.476,13€ 

Μεηθηά 

Πξνυπεξεζία 5  Έηε 

Δπίδνκα Γάκνπ 

Δπίδνκα Γχν  Σέθλσλ 

EπίδνκαΔπίδνκα  Γχν 

Ξέλσλ Γισζζψλ 

Δπίδνκα Γηεπζπληνχ 

129,55€ 

147,81€ 

295,23€ 

 

349,62€ 

265,7€ 

2.264,04€ 

Μεηθηά 

2.300€ 

Μεηθηά 

32.200€ 

Μεηθηά 
41.235€ 
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Γηεπζπληάο 

Δθνδηαζκνχ 

819,33€ 

Μεηθηά 

Πξνυπεξεζία 2  Έηε 

Δπίδνκα Α.Δ.Η 

Δπίδνκα Master 

Δπίδνκα Γηεπζπληνχ 

20,41€ 

147,48€ 

65,5€ 

147,4€ 

1.200,12€ 

Μεηθηά 

1.300€ 

Μεηθηά 

18.200€ 

Μεηθηά 
23.306,9€ 

Τπεχζπλνο 

Παξαγσγάο 

(Α.Δ.Η) 

1.476,13€ 

Μεηθηά 

Πξνυπεξεζία 5  Έηε 

EπίδνκαΔπίδνκα  Μίαο 

Ξέλεο Γιψζζαο 

Δπίδνκα Τπεπζχλνπ 

129,55€ 

147,61€ 

 

191,9€ 

 

1.945,19€ 

Μεηθηά 

 

2.000€ 

Μεηθηά 

28.000€ 

Μεηθηά 

 

35.856,8€ 

 

Γξακκαηεέα (2 

Άηνκα) 

1.638,66€ 

Μεηθηά 

EπίδνκαΔπίδνκα  Γχν 

Ξέλσλ Γισζζψλ 

Δπίδνκα 

Γηαρεηξηζηηθψλ Λαζψλ 

376,8€ 

 

98,32€ 

2.113,7€ 

Μεηθηά 

2.150€ 

Μεηθηά 

30.100€ 

Μεηθηά 
38.546€ 

ΤπΪιιεινο 

ΜΪξθεηηλγθ 

(Α.Δ.Η) 

888,40€ 

Μεηθηά 

Πξνυπεξεζία 3  Έηε 

Δπίδνκα Γάκνπ 

EπίδνκαΔπίδνκα  Μίαο 

Ξέλεο Γιψζζαο 

21,46€ 

88,84€ 

88,84€ 

1.087,5€ 

Μεηθηά 

1.200€ 

Μεηθηά 

16.800€ 

Μεηθηά 
21.514€ 

ΤπΪιιεινο 

ΜΪξθεηηλγθ 

(Σ.Δ.Η) 

819,33€ 

Μεηθηά 

Δπίδνκα Γάκνπ 

Δπίδνκα Γχν  Σέθλσλ 

EπίδνκαΔπίδνκα  Γχν 

Ξέλσλ Γισζζψλ 

 

81,93€ 

81,93€ 

163,8€ 
1.146,9€ 

Μεηθηά 

1.200€ 

Μεηθηά 

16.800€ 

Μεηθηά 
21.514€ 

10 ΠσιεηΫο 
9014,7€ 

Μεηθηά 

Αλεηδίθεπηνη Πσιεηέο  

Πξνυπεξεζία<3  Έηε 
- 

9.014,7€ 

Μεηθηά 
- 

126.205,8€ 

Μεηθηά 
161.619,1€ 

ΤπΪιιεινο 

Λνγηζηεξένπ 

958,8€ 

Μεηθηά 

Πξνυπεξεζία 2  Έηε 

Δπίδνκα Σ.Δ.Η 

Δπίδνκα 

Γηαρεηξηζηηθψλ Λαζψλ 

Δπίδνκα Λνγηζηηθήο 

Μεραλήο 

- 

124,64€ 

47,94€ 

 

143,82€ 

1.275,2€ 

Μεηθηά 

1.300€ 

Μεηθηά 

18.200€ 

Μεηθηά 
23.306,9€ 

ΤπΪιιεινο 958,8€ Πξνυπεξεζία 2  Έηε - 1.275,2€ 1.300€ 18.200€ 23.306,9€ 
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Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ 

Μεηθηά Δπίδνκα Γάκνπ 

Δπίδνκα Α.Δ.Η 

Δπίδνκα 

Γηαρεηξηζηηθψλ Λαζψλ 

95,88€ 

172,58€ 

47,94€ 

Μεηθηά Μεηθηά Μεηθηά 

Σερληθφ 

Πξνζσπηθφ 

(Οηλνιφγνο 

Σ.Δ.Η) 

932,5€ 

Μεηθηά 

Πξνυπεξεζία 2  Έηε 

Δπίδνκα Γάκνπ 

 

- 

93,25€ 

 

 

1.025,75€ 

Μεηθηά 

1100€ 

Μεηθηά 

15.400€ 

Μεηθηά 
19.721,2€ 

Σερληθφ 

Πξνζσπηθφ 

(5) 

4.662,5€ 

Μεηθηά 

 

Πξνυπεξεζία 2 Έηε 

 

 

- 
4.662,5€ 

Μεηθηά 
- 

65.275€ 

Μεηθηά 
8.3591€ 

3 ΔξγΪηεο 

Παξαγσγάο & 3 

ΔξγΪηεο 

Απνζάθεο 

5.515,4€ 

Μεηθηά 

Αλεηδίθεπηνη Δξγάηεο  

Πξνυπεξεζία<3  Έηε 
- 

5.515,4€ 

Μεηθηά 
- 

77.215,6€ 

Μεηθηά 
98.882,2€ 

 2 Οδεγνέ 
2.069,4€ 

Μεηθηά 

Πξνυπεξεζία 3  Έηε 

Δπίδνκα Γάκνπ 

 

 

 

- 

103,47€ 
2.277,4€ 

Μεηθηά 
- 

31.883,6€ 

Μεηθηά 
40.830€ 

Θπξσξφο-

Φχιαθαο 

(Νπρηεξηλά 

ΒΪξδηα) 

1.091€ 

Μεηθηά 

 

Πξνυπεξεζία 1 Έηνο 

Δπίδνκα 

Δπηθηλδπλφηεηαο 

 

- 

87,3€ 

1.178,3€ 

Μεηθηά 
- 

16.496,2€ 

Μεηθηά 
21.125€ 

Καζαξέζηξηα 
834,25€ 

Μεηθηά 

Πξνυπεξεζία 3 Έηε 

Δπίδνκα Γάκνπ 

Δπίδνκα Γχν  Σέθλσλ 

Δπίδνκα Αλζπγηεηλήο 

Δξγαζίαο 

- 

83,5€ 

83,5€ 

41,75€ 

1.043€ 

Μεηθηά 
- 

14.602€ 

Μεηθηά 
18.669,3€ 
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Μεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο θάζε απαζρνινχκελνπ ζηελ επηρείξεζε αθνινπζεί ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο γηα ηελ επφκελε 

πεληαεηία, ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζηε κέζε εηήζηα πξνζαχμεζε πνπ ιακβάλεη ν θάζε εξγαδφκελνο ηεο ηάμεσο ηνπ 5%. 

 

Πέλαθαο 7.6.2 

Πξφβιεςε Κφζηνπο Δξγαζέαο 

 

ΘΫζε Δξγαζέαο Έηνο 1
ν
 Έηνο 2

ν
 Έηνο 3

ν
 Έηνο 4

ν
 Έηνο 5

ν
 Έηνο 6

ν
 

Γεληθφο 

Γηεπζπληάο 

(Α.Δ.Η) 

 

53.785,2€ 

 

56.474,46€ 59.298,1€ 66.263€ 69.576,1€ 73.054€ 

Γηεπζπληάο 

ΜΪξθεηηλγθ 

(Α.Δ.Η) 

26.892,6€ 28.237,2€ 26.649€ 27.981,4€ 29.380,4€ 30.849,4€ 

Γηεπζχληξηα 

Οηθνλνκηθψλ & 

Γηνηθεηηθψλ 

Λεηηνπξγηψλ 

32.271,1€ 33.884,6€ 35.578,8€ 37.357,7€ 39.225,5€ 41.186,7€ 

Γηεπζπληάο 

Παξαγσγάο 

(Α.Δ.Η) 

41.235€ 43.296,7€ 45.461,5€ 47.734,5€ 50.121,2€ 52.627,2€ 

Γηεπζπληάο 

Δθνδηαζκνχ 
23.306,9€ 24.472,2€ 25.695,8€ 26.980,5€ 28.329,5€ 29.746€ 

Τπεχζπλνο 

Παξαγσγάο 

(Α.Δ.Η) 

 

35.856,8€ 

 

37.649,6€ 39.532€ 41.508,6€ 43.584,3€ 45.763,5€ 

Γξακκαηεέα  

(2 Άηνκα) 
38.546€ 40.473€ 42.496,6€ 44.621,4€ 46.852,4€ 49.195€ 

ΤπΪιιεινο 

ΜΪξθεηηλγθ 

(Α.Δ.Η) 

21.514€ 22.589,7€ 23.719,1€ 24.905€ 26.150,2€ 27.475,7€ 
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ΤπΪιιεινο 

ΜΪξθεηηλγθ 

(Σ.Δ.Η) 

21.514€ 22.589,7€ 23.719,1€ 24.905€ 26.150,2€ 27.475,7€ 

10 ΠσιεηΫο 16.1619,1€ 169.700€ 178.185€ 187.724,2€ 197.110,4€ 206.966€ 

ΤπΪιιεινο 

Λνγηζηεξένπ 
23.306,9€ 24.472,2€ 25.695,8€ 26.980,5€ 28.329,5€ 29.746€ 

ΤπΪιιεινο 

Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ 

23.306,9€ 24.472,2€ 25.695,8€ 26.980,5€ 28.329,5€ 29.746€ 

Σερληθφ 

Πξνζσπηθφ 

( Οηλνιφγνο 

Σ.Δ.Η) 

19.721,2€ 20.707,2€ 21.742,5€ 22.829,6€ 23.971€ 25.169,5€ 

Σερληθφ 

Πξνζσπηθφ 

 

8.359,1€ 87.770,5€ 92.159€ 96.766,9€ 101.605,2€ 106.685,4€ 

6 ΔξγΪηεο 98.882,2€ 103.826,3€ 109.017,6€ 114.468,8€ 120.192,2€ 126.202€ 

2 Οδεγνέ 40.830 € 42.871,5€ 45.015€ 47.265,7€ 49.629€ 52.110,4€ 

Θπξσξφο-

Φχιαθαο 

(Νπρηεξηλά 

ΒΪξδηα) 

21.125€ 22.181,2€ 23.290,2€ 24.454,7€ 25.677,4€ 26.961,2€ 

Καζαξέζηξηα 18.669,3€ 19.602,7€ 20.582,8€ 21.611,9€ 22.692,4€ 23.827€ 

χλνιν 762.666€ 800.799€ 840.839€ 882.881€ 927.025€ 1.004.787€ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ VIII 

Σνπνζεζέα, Υψξνο ΔγθαηΪζηαζεο, 

ΠεξηβΪιινλ 
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8.1  EKΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ Δ ΥΧΡΟΤ ΣΖ ΝΔΑ ΜΟΝΑΓΑ 

 

 

Σν ζεκείν ηνπνζέηεζεο ηεο ππφ ίδξπζε κνλάδαο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

ελψ είλαη παξάγνληαο πςειήο ζπνπδαηφηεηαο γηα ηελ επηηπρία ηνπ παξφληνο 

ζρεδίνπ.   Οη ρψξνη ηνπο νπνίνπο απαηηεί ε επηρείξεζε θαη βάζεη ηεο παξαγσγηθήο 

ηεο δπλακηθφηεηαο είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνη ζχκθσλα κε ην απνηέιεζκα ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ κε ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ εμνπιηζκνχ, ην νπνίν 

δηεπθνιχλεη ην έξγν επξέζεσο θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο .  

 

Σν αξρηθφ ζηάδην ηεο εθηίκεζεο  πεξηιακβάλεη ηε ζπγθέληξσζε πνιιψλ πηζαλψλ 

ρψξσλ θαη ηε ζηαδηαθή κείσζε απηψλ κέζσ ζπγθεθξηκέλεο αμηνιφγεζεο.  Ζ ηειηθή 

επηινγή νηθνπέδνπ ζα γίλεη βαζηδφκελε ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ηα νπνία ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 

 

 

8.1.1   ΒαζηθΫο Απαηηάζεηο  Δπηινγάο Σνπνζεζέαο 

 
 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε παξαγσγή θαη δηάζεζε πνηνηηθψλ 

πξντφλησλ ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο. εκαληηθφο ζπληειεζηήο ζε απηφ ην εγρείξεκα 

είλαη ην θφζηνο θαη ε κείσζε απηνχ. Δπνκέλσο ε επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο ζα πξέπεη 

λα πιεξνί ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 

 Σν εξγνζηάζην ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε ζεκείν φπνπ ε πξφζβαζε ησλ 

εηζαρζέλησλ πξψησλ πιψλ λα είλαη εθηθηή , ηάρηζηε θαη θαηά ην δπλαηφλ 

νηθνλνκηθφηεξε. 

  Θα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ζεκείν πξνζπειάζηκν απφ ηνπο πειάηεο. 

  Βειηηζηνπνίεζε θαη απινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο Γηαθίλεζεο 

Πξντφλησλ.  

  Δπθνιία εχξεζεο θαη πξφζβαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ ηηκή αγνξάο ηνπ ρψξνπ θαη γεληθψο νη ηηκέο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή.  

 Ζ δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο.  

 Πεξηνξηζκφο ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζα ππάξμνπλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ελ ιφγσ κνλάδαο.  

 Δγθαηάζηαζε ζε Βηνκεραληθή Πεξηνρή ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ  ηπρφλ 

απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνί πξνεξρφκελνη απφ ηελ θνηλσλία. 
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 Απνδνρή εξγνζηαζίνπ απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία (παξάγνληαο πεξηνξηζκέλεο 

βαξχηεηαο ιφγσ ηεο Βηνκεραληθήο Εψλεο). 

 

 

8.2    ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 
 

χκθσλα κε ηελ νδεγία ηεο ΔΟΚ 85/337 ε παξαγσγή βχλεο θαη κπχξαο ππάγεηαη 

ζηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ρξήδνπλ κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. 

Δπνκέλσο ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ ηελ 

πεξηβαιινληηθή φριεζε πνπ ζα πξνθαιέζεη ε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα.  

 

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνβιήησλ: 

 

Πέλαθαο 8.2.1 

ΠνζνηηθΪ θαη ΠνηνηηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ Απνβιάησλ 

 

Απφβιεηα pH 
Ξεξφ 

Τπφιεηκκα 
mg/L 

Αησξνχκελα 
ΟιηθΪ mg/L 

ηεξεΪ 
ΣΫθξα 
mg/L 

BOD5 
mg/L 

Παξνρά 
Απνβιάησλ 
m3/100hL 

Πιχζε Βαξειηψλ 

Υαιχβδηλα 7,1 980 250 - 21 1 

Γηάιπκα 
Έθπιπζεο 

11,5 71700 310 - 870 - 

Νεξφ 
Καζαξηζκνχ 

7,2 940 95 - 16 32 

Πιχζε Φέιηξσλ 

Φίιηξν 
Πνιηνχ 

6,7 1070 1846 96 3,25 9,5 

Φίιηξν Ηιχνο 
Φχθηε 

6,7 12,9 456 32 694 4,2 

ΝεξΪ Καζαξηζκνχ 

Γεμακελή 
Εχκσζεο 

5,3 2060 3944 332 3550 1,7 

Γεμακελή 
Απνζήθεπζεο 

6,8 1010 164 28 502 1,4 

Φίιηξν 
Μπχξαο 

5,9 1940 37835 36400 2000 2 

 
Πεγή: ICAP 

 

ηηο δπζνπνηίεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνβάιιεηαη 

ζηα πγξά απφβιεηα (65-70%). Σα πεξηζζφηεξα απφβιεηα παξάγνληαη θαηά ηε 
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δηαδηθαζία ηεο εκθηάισζεο  (πεξίπνπ 60% ιφγσ πιχζεο ησλ θηαιψλ) θαη ηελ 

επεμεξγαζία ηεο βχλεο (πεξίπνπ 25%).  Σν κεγαιχηεξν νξγαληθφ θνξηίν πξνέξρεηαη 

απφ (BOD5 θαη TSS) πξνέξρεηαη απφ ηε δχκσζε ηεο κπχξαο (59%) θαη ηελ 

επεμεξγαζία ηεο βχλεο. Ο φγθνο ησλ πγξψλ απνβιήησλ πνπ παξάγεηαη αλά κνλάδα 

φγθνπ παξαγφκελεο κπχξαο  είλαη ζπλάξηεζε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίαο 

αιιά θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ. 

 

Οη άλσζελ επηβαξχλζεηο ζην πεξηβάιινλ ζα αληηκεησπηζηνχλ κε ηνπο  εμήο ηξφπνπο: 

 

 Σα αζηηθά απνξξίκκαηα ζα πεξηζπιιέγνληαη απφ ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο 

ηνπ δήκνπ ζηνλ νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ε κνλάδα.  

 Οη δεπηεξεχνπζεο χιεο πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη  σο  ιίπαζκα.  

 Σα λεξά πιπζίκαηνο δεμακελψλ θαη γεληθψλ ρξήζεσλ ζα απνβάιινληαη ζε 

βφζξν φπνπ ζα πεξηζπιιέγνληαη κε επζχλε ηνπ Γήκνπ. 

 

Δπίζεο ζα δηελεξγνχληαη νη εμήο πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 

 

 Σν γπαιί ζα αλαθπθιψλεηαη. 

 Σα ππνιείκκαηα ησλ θινηψλ ζα πσινχληαη σο δσνηξνθέο. 

 Ζ καγηά ζα μεπιέλεηαη θαη ζα πσιείηαη ζε ρνηξνζηάζηα. 

 

 
8.3    ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟΗ ΣΟΠΟΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΗΛΟΓΖ 

 

 

Ζ επηινγή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ζα βαζηζηεί ζηα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο βάζεη ηνλ νπνίσλ ζα γίλεη θαη ε ηειηθή 

επηινγή (ζπλνιηθφ άζξνηζκα=100). 

 

Ο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζεσξήζεθε ε εχξεζε νηθνπέδνπ ζε Βηνκεραληθή Εψλε 

θάηη ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ηελ χπαξμε θάπνησλ απφ ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο. 

Ζ εχξεζε νηθνπέδνπ ζε Βηνκεραληθή Πεξηνρή ζπλεπάγεηαη ηελ χπαξμε Δζληθήο Οδνχ 

θαη επνκέλσο ηελ εχθνιε πξφζβαζε ησλ πξψησλ πιψλ, ηελ θαιχηεξε πξνζέιεπζε 

ησλ πειαηψλ θαη ηελ αξηηφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο Γηαθίλεζεο. Δπηπιένλ 

εγγπάηαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλήο Χθέιεηαο θαη ηηο κεδακηλέο 

αληηδξάζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 
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Αθνινπζεί ζε ζεκαληηθφηεηα ε ηηκή ηνπ νηθνπέδνπ. Λφγσ ηεο εχξεζεο ρψξνπ ζηελ 

Αζήλα ψζηε λα επσθειεζνχλ ηξία θξηηήξηα (Πξφζβαζε Πξψησλ Τιψλ, Πξφζβαζε 

Πειαηψλ, Πξφζβαζε Πξνζσπηθνχ) αλακέλεηαη ε ηηκή ηνπ νηθνπέδνπ λα είλαη 

ηδηαίηεξα πςειή. Οπνηαδήπνηε επηρνξήγεζε ζα απνηειέζεη παξάγνληα κείδνλνο 

ζεκαζίαο. Δπνκέλσο ζα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ηηκή αγνξάο. 

 

Με ίδηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ζηαζκίζηεθαλ  ηα θξηηήξηα ηεο εχξεζεο 

πξνζσπηθνχ θαη  πξφζβαζεο , ε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο  

θαζψο θαη νη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Όζνλ αθνξά ηνλ ηειεπηαίν παξάγνληα δελ 

δφζεθε ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαζψο ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζα πεξηιάκβαλε 

ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο αλεμαξηήησο ρψξνπ εγθαηάζηαζεο. Πξνζνρή ζην ζεκείν πξέπεη 

λα δνζεί ψζηε λα κελ επεξεαζηεί ηνπξηζηηθά ε εθάζηνηε πεξηνρή θαη πξνθιεζνχλ  

θνηλσληθέο αληηδξάζεηο. Σειεπηαία βξίζθεηαη ε πξφζβαζε ησλ πειαηψλ θαη ε ηνπηθή 

θνηλσλία. Σν πξψην θνκκάηη δελ ρξήδεη ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο θαζψο ηα εκπνξεχκαηα 

ζα δηαλέκνληαη απφ ηελ εηαηξία πξνο ηνπο πειάηεο κε θνξηεγφ ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

ηνπηθή θνηλσλία ζπλππνινγίδεηαη εμίζνπ ρακειά θαζψο ε χπαξμε Βηνκεραληθήο 

Εψλεο εγγπάηαη ηελ απνπζία θνηλσληθψλ αληηδξάζεσλ. 

 

Αθνινπζεί ν πίλαθαο κε ηνπο πληειεζηέο Βαξχηεηαο: 

 

Πέλαθαο 8.3.1 

πληειεζηΫο Βαξχηεηαο 

 

Α/Α Κξηηάξην πληειεζηάο Βαξχηεηαο 

1 Πξφζβαζε Πξψησλ Τιψλ 10 

2 Πξφζβαζε Πειαηψλ 5 

3 
Σκήκα Γηαθίλεζεο 

Πξντφλησλ 
10 

4 
Δχξεζε & Πξφζβαζε 

Πξνζσπηθνχ 
10 

5 Σηκή Οηθνπέδνπ 15 

6 
Γηαζεζηκφηεηα Τπεξεζηψλ 

Κνηλήο Χθέιεηαο 
10 

7 Βηνκεραληθή Εψλε 25 
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8.4    ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ ζα ππάξμεη ζχγθξηζε κεηαμχ ηξηψλ Ννκψλ ψζηε λα 

επηιερζεί ν ηδαληθφο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. Οη ππφ εμέηαζε Ννκνί 

είλαη: 

 

1. Ννκφο Αηηηθήο 

2. Ννκφο Θεζζαινλίθεο 

3. Ννκφο Μαγλεζίαο 

 

Ζ ζχγθξηζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο δηάθνξνπο ζπληειεζηέο 

βαξχηεηαο θαζψο θαη κία αμηνιφγεζε απηψλ γηα θάζε Ννκφ μερσξηζηά. Γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί βαζκνινγία απφ ην 0 έσο ην 5, κε ην 0=αλχπαξθην 

θαη ην 5=άξηζην. 

 

Πέλαθαο 8.4.1 

Πέλαθαο Αμηνιφγεζεο Ννκψλ 

 

Α/Α Κξηηάξην 
πληειεζηάο 

Βαξχηεηαο 
Αηηηθά Θεο/λέθε Βφινο 

1 Πξφζβαζε Πξψησλ Τιψλ 10 5 4 2 

2 Πξφζβαζε Πειαηψλ 5 5 4 3 

3 
Σκήκα Γηαθίλεζεο 

Πξντφλησλ 
10 5 4 2 

4 
Δχξεζε & Πξφζβαζε 

Πξνζσπηθνχ 
10 5 5 3 

5 Σηκή Οηθνπέδνπ 15 3 3 4 

6 
Γηαζεζηκφηεηα Τπεξεζηψλ 

Κνηλήο Χθέιεηαο 
10 5 5 4 

7 Βηνκεραληθή Εψλε 25 5 5 5 

χλνιν 395 370 310 

 

 

χκθσλα κε ηα άλσζελ θξηηήξηα ν Ννκφο πνπ επηιέρζεθε είλαη απηφο ηεο Αηηηθήο 

θαζψο ππάξρνπλ ήδε θαλάιηα δηαλνκήο πξψησλ πιψλ πξνο άιιεο κηθξνδπζνπνηίεο 

ελψ ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα βξίζθεηαη θνληά ζην κεγαιχηεξν αζηηθφ θέληξν ηεο 

ρψξαο.  Βάζεη απηήο ηεο επηινγήο ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο πξφζβαζεο ελψ 

ππάξρνπλ δηαζέζηκεο βηνκεραληθέο δψλεο ζηηο νπνίεο  ζα γίλεη ε ζρεηηθή έξεπλα γηα 

ηελ αγνξά νηθνπέδνπ. 
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χκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία (Ν. 2545/1997) θαη αλαινγηδφκελνη ηε κνξθή ηεο 

ππφ ίδξπζεο κνλάδαο ν ρψξνο ν νπνίνο ζα επηιεγεί πξέπεη λα νξηνζεηείηαη σο 

Βηνκεραληθφ Πάξθν (ΒΗ.ΠΑ.):  

 

 ΒΗ.ΠΑ. είλαη ν ρψξνο ν νπνίνο θαζνξίδεηαη, νξηνζεηείηαη, πνιενδνκείηαη θαη 

νξγαλψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2545/1997, πξνθεηκέλνπ λα 

ιεηηνπξγήζεη σο ρψξνο ππνδνρήο θάζε βηνκεραληθήο θαη βηνηερληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κέζεο θαη ρακειήο φριεζεο. 

 

Σα νηθφπεδα πξνο ζχγθξηζε είλαη ηα εμήο: 

 

1ν Οηθφπεδν ζην Γήκν Κεξαηέαο: 

 

 Δκβαδφ: 3780 η.κ 

 Πιεζίνλ Λεσθφξνπ Μαξθφπνπινπ-Λαπξίνπ 

 χλδεζε κε παξνρή ειεθηξηθνχ θαη λεξνχ 

 ΚΣΔΛ Αηηηθήο 

 Σηκή: 870.480€ 

 

2ν Οηθφπεδν ζην Γήκν Άλσ Ληνζίσλ: 

 

 Δκβαδφ: 3500 η.κ 

 Ύςνο:  12κ. 

 Δθάπηεηαη Αηηηθήο Οδνχ 

 Δπηρνξήγεζε κέρξη 60% 

 χλδεζε κε παξνρή ειεθηξηθνχ θαη λεξνχ 

 Τπεξαζηηθή Γξακκή Ο..Δ 

 Σηκή: 700.000€ 

 

3ν Οηθφπεδν ζην Γήκν Άλσ Ληνζίσλ: 

 

 Δκβαδφ: 3950 η.κ 

 Ύςνο: 12κ. 

 Δθάπηεηαη Αηηηθήο Οδνχ 

 Δπηρνξήγεζε κέρξη 60% 

 χλδεζε κε παξνρή ειεθηξηθνχ θαη λεξνχ 

 Τπεξαζηηθή Γξακκή Ο..Δ 
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 Σηκή: 900.000€ 

 

Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ησλ νηθνπέδσλ κε ηνπο ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο, γηα ην θάζε 

θξηηήξην μερσξηζηά, λα θπκαίλνληαη απφ ην 0 κέρξη ην 5 αλάινγα κε ην πφζν 

ζεκαληηθφ είλαη θάζε ραξαθηεξηζηηθφ (0= αλχπαξθην, 5=άξηζην). 

 

Πέλαθαο 8.4.2 

Πέλαθαο Αμηνιφγεζεο ησλ ΟηθνπΫδσλ 

 

Κξηηάξην πληειεζηάο 

Βαξχηεηαο 
1

Ο
 Οηθφπεδν 2

Ο
 Οηθφπεδν 3

Ο
 Οηθφπεδν 

Πξφζβαζε 

Πξψησλ Τιψλ 
10 4 5 5 

Πξφζβαζε 

Πειαηψλ 
5 4 5 5 

Σκάκα 

Γηαθέλεζεο 

Πξντφλησλ 

10 4 5 5 

Δχξεζε & 

Πξφζβαζε 

Πξνζσπηθνχ 

10 3 4 4 

Σηκά 

ΟηθνπΫδνπ 
15 2 5 3 

Γηαζεζηκφηεηα 

Τπεξεζηψλ 

Κνηλάο 

ΧθΫιεηαο 

10 5 5 5 

χλνιν  210 290 260 

 

 

Με βάζε ηα άλσζελ ζηνηρεία ην νηθφπεδν πνπ ζα αγνξαζηεί είλαη ην δεχηεξν. Σν 

παξαπάλσ νηθφπεδν είλαη ηθαλφ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο κηθξνδπζνπνηίαο  γηα 

αλέγεξζε βηνκεραληθνχ θηηξίνπ θαζψο είλαη άξηην θαη νηθνδνκήζηκν βάζεη ησλ φξσλ 

θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο. Γελ ππάξρεη αληίξξεζε απφ αξραηνινγηθήο λνκνζεζίαο 

γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ ελψ  έρεη ήδε εγθξηζεί ε κειέηε δηαζέζεσο ιπκάησλ γηα 

ην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα. Δπίζεο είλαη ηαθηνπνηεκέλν, έρεη γίλεη ε δηνξζσηηθή πξάμε 

θαη είλαη άκεζα κεηαβηβάζηκν.  

 

Σν κεζηηηθφ γξαθείν ην νπνίν έρεη αλαιάβεη ηελ πψιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

νηθνπέδνπ δχλαηαη  λα βνεζήζεη ζηελ έθδνζε ηεο απαξαίηεηεο άδεηαο ζηελ 

πνιενδνκία αιιά θαη ζην αξκφδην ππνπξγείν ή λνκαξρία.    
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Ζ παξαθάησ θσηνγξαθία απεηθνλίδεη ην νηθφπεδν πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ε 

κηθξνδπζνπνηία θαζψο θαη ηε ζέζε ηνπ ζην ράξηε: 

 

 

 

 

8.5    EΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΓΡΤΖ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ 

 

 

χκθσλα κε ην Δ..Π.Α 2007-2013 πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε ηεο εγθαηάζηαζεο 

επηρεηξήζεσλ ζε ΒΗΠΔ, ΒΗΠΑ θαη ΒΗΟΠΑ πνπ έρνπλ νξγαλσζεί κε ην λφκν 2545/97 

θαη δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε πξάμε εθαξκνγήο ηνπ πνιενδνκηθνχ ηνπο ζρεδίνπ. Ο 

θιάδνο ησλ Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ν ππνθιάδνο ηεο δπζνπνηίαο 

ππάγεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα κε ηίηιν «Αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα». 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα αθνξά ηηο επελδχζεηο ζε πάγηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο 

εμήο ελέξγεηεο: 

 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε λένπ αλαγθαίνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Αλέγεξζε λέσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Αγνξά νηθνπέδνπ. 

 Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

 Αλαγθαίεο εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο επηρείξεζεο. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα ζπλνιηθά θφζηε γηα ηελ αγνξά ηνπ 

νηθνπέδνπ: 
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Πέλαθαο 8.5.1 

Τπνινγηζκφο Κφζηνπο Απφθηεζεο ΟηθνπΫδνπ 

 

ΔλΫξγεηα Κφζηνο 

ΑγνξΪ ΟηθνπΫδνπ 700.000€ 

Φφξνο Μεηαβέβαζεο 

 (11% επέ ηεο αληηθεηκεληθάο αμέαο) 
77.000€ 

ΝνκηθΪ Έμνδα  

(1% επέ ηεο αληηθεηκεληθάο αμέαο) 
7.000€ 

πκβνιαηνγξαθηθΪ Έμνδα  

(1% επέ ηεο αληηθεηκεληθάο αμέαο) 
7.000€ 

χλνιν 791.000€ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗX 

Πξνγξακκαηηζκφο θαη 

Πξνυπνινγηζκφο ΔθηειΫζεσο  

ηνπ Έξγνπ 
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9.1    ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΔΚΣΔΛΔΔΧ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Δθηέιεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζεκαίλεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη εληφο θαη 

εθηφο εξγνζηαζίνπ εξγαζίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα λα θέξνπλ ην επελδπηηθφ ζηάδην 

απφ ην ζηάδην ηεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο ζην ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο. 4 

 

Οη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ζα πξνζδηνξηζηνχλ ρξνληθά ψζηε ν ζπλνιηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο  ηνπ έξγνπ λα κε ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ φιε νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπηπιένλ ζα πξνζδηνξηζηνχλ νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο 

θάζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο εθηειείηαη ην έξγν θαη ζα επηδησρζεί ε επαξθήο 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξηλ αιιά θαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγήο. 

Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ ζα είλαη ν θαηαξηηζκφο ζρεηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 

Σα βήκαηα ηα νπνία ζα αθνινπζεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, είλαη ηα εμήο: 

 

i. Καζνξηζκφο ησλ εξγαζηψλ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

ii. χλδεζε ησλ εξγαζηψλ ζε ρξνλνινγηθή αθνινπζία. 

iii. Γεκηνπξγία ρξνλνπξνγξάκκαηνο ζην νπνίν ζα απεηθνλίδνληαη νη ήδε 

θαζνξηζκέλεο εξγαζίεο. 

iv. Τπνινγηζκφο ησλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

εξγαζηψλ. 

v. Παξνπζίαζε ελφο πξνυπνινγηζκνχ βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα θαζνξηζηνχλ θαη ηα 

απαξαίηεηα θεθάιαηα. 

vi. Σεθκεξίσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηα πξνεγνχκελα ζηάδηα 

θαζψο θαη πξνγξακκαηηζκφο ησλ πξνβιέςεσλ πνπ έγηλαλ ζηα πξνεγνχκελα 

ζηάδηα ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

 

Οη εξγαζίεο νη νπνίεο ρξνληθά ηνπνζεηνχληαη αλάκεζα ζηελ απφθαζε γηα επέλδπζε 

θαη ζηνλ ηειηθφ ρξφλν έλαξμεο παξαγσγήο, είλαη νη εμήο: 

 

1) χζηαζε Οκάδαο Δθηειέζεσο Έξγνπ. 

2) χζηαζε ηεο Δηαηξίαο, Ννκηθέο Απαηηήζεηο θαη Λήςε Αδεηψλ. 

                                                             
4
 Καξβνχλεο σηήξεο: Μεζνδνινγία, Σερληθέο θαη Θεσξία γηα 

ΟηθνλνηερληθέοΟηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο, 2006, ζει 655 
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3) Πξνγξακκαηηζκφο θαη Δλέξγεηεο Υξεκαηνδφηεζεο. 

4) Απφθηεζε Οηθνπέδνπ. 

5) Καηαζθεπή θαη Δγθαηάζηαζε. 

6) Μεραλνινγηθά ρέδηα θαη Καηαζθεπή. 

7) Απφθηεζε θαη Μεηαθνξά Σερλνινγίαο. 

8) ηξαηνιφγεζε θαη Δθπαίδεπζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. 

9) Πξνκήζεηα Τπεξεζηψλ θαη Μάξθεηηλγθ πξηλ ηελ Παξαγσγή. 

10) Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία. 

11) Έλαξμε Λεηηνπξγίαο. 

 

 

9.2    ΣΑΓΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

 

 

Ζ απφθαζε ηεο επέλδπζεο ζα ιεθζεί κεηά ην πέξαο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2008. Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε 

ππνελφηεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην Μάην ηνπ 2008. 

 

1) χζηαζε Οκάδαο Δθηειέζεσο Έξγνπ (Γηάξθεηα: 1 κήλαο) 

 

Σν παξφλ επελδπηηθφ ζρέδην έρεη αλαηεζεί ζε εηαηξία ε νπνία έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ην 

θαηάιιειν πξνζσπηθφ ψζηε λα θέξεη ζε πέξαο ην έξγν. Ζ νκάδα απηή ζα είλαη 

ππεχζπλε ψζηε ε πνξεία ηνπ έξγνπ λα κελ παξεθθιίλεη ηνπ ρξνληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαζψο θαη λα πξνβαίλεη ζε δηνξζσηηθέο θηλήζεηο φπνηε απηέο 

ζεσξνχληαη αλαγθαίεο. Σν θφζηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάζεζεο είλαη: 

 

Πέλαθαο 9.2.1 
Κφζηνο χζηαζεο ΟκΪδαο ΔθηειΫζεσο Έξγνπ 

 

Δξγαζέα Κφζηνο 

Οκάδα Δθηειέζεσο Έξγνπ 20.000€ 

 

2) χζηαζε ηεο Δηαηξίαο, Ννκηθέο Απαηηήζεηο θαη Λήςε Αδεηψλ (Γηάξθεηα: 2 

κήλεο) 

 

Ζ ζχζηαζε ηεο λέαο εηαηξίαο είλαη πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ελέξγεηεο: 

 

 χζηαζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο. 

  Γεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο (ΦΔΚ). 
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  Έλαξμε ηεο εηαηξίαο ζηελ Δθνξία. 

 

Αθνινπζνχλ νη ζρεηηθέο άδεηεο θαη ε ιήςε απηψλ φζνλ αθνξά ηνλ ηφπν 

εγθαηάζηαζεο θαη ηε ξχζκηζε ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ. ην ζηάδην απηφ ζα 

πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ έλαο ζπκβνιαηνγξάθνο θαη έλαο  λνκηθφο χκβνπινο ν 

νπνίνο ζα θξνληίζεη γηα ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη γηα ηπρφλ παξαιήςεηο.  

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη  ην θφζηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαδίνπ: 

 

Πέλαθαο 9.2.2 
Κφζηνο χζηαζεο Δηαηξέαο 

 

Δέδνο ΓαπΪλεο ΚΟΣΟ 

Κφζηνο χζηαζεο Δηαηξίαο 23.000€ 

χλνιν 23.000€ 

 

3) Πξνγξακκαηηζκφο θαη Δλέξγεηεο Υξεκαηνδφηεζεο (Γηάξθεηα: 2 κήλεο) 

 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο εηαηξίαο ζα γίλεη κε ρξήζε ηδίσλ θεθαιαίσλ αιιά θαη κε 

εληζρχζεηο νη νπνίεο ζα αλέξρνληαη πεξίπνπ ζην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο 

επέλδπζεο (κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Δ..Π.Α φπσο έρεη αλαθεξζεί ζε 

πξνεγνχκελεο ελφηεηεο).  

 

4) Απφθηεζε Οηθνπέδνπ (Γηάξθεηα: 2 κήλεο) 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε θάζε ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ  φιεο νη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ αγνξά θαη ηε κεηαβίβαζε ηνπ νηθνπέδνπ ζηελ επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα 

θαηνρπξσζεί ζπκβνιαηνγξαθηθά ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο. Σν θφζηνο ηεο 

αγνξάο έρεη παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 8. 

 

5) Καηαζθεπή θαη Δγθαηάζηαζε (Γηάξθεηα: 6 κήλεο) 

 

Ο θαζνξηζκφο ηεο θαηαζθεπήο θαη αλέγεξζεο θηεξίνπ ζα γίλεη ζε ζρέζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο θαζψο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ αθίμεσο ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. ην ρξνλνδηάγξακκα ζα δνζεί έλαο αθφκε κήλαο γηα 

ηπρφλ παξαιήςεηο ή βειηηψζεηο. 

 

6) Μεραλνινγηθά ρέδηα θαη Καηαζθεπή (Γηάξθεηα: 1 κήλαο) 
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ην ζηάδην απηφ ν δηεπζπληήο παξαγσγήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνλ Πνιηηηθφ Μεραληθφ ζα κειεηήζνπλ ηηο ηειηθέο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο εγθαηάζηαζεο ψζηε λα δηαπηζηψζνπλ θαηά πφζν εμππεξεηνχλ ηηο 

παξαγσγηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο πξνεηνηκάδεηαη 

θαηάιιεια ν ρψξνο εγθαηάζηαζεο θαη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη 

ζπλαξηήζεη ησλ αθίμεσλ ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 

7) Απφθηεζε θαη Μεηαθνξά Σερλνινγίαο (Γηάξθεηα: 3 κήλεο) 

 

ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαθνξά ηφζν ηεο ηερλνινγίαο φζν 

θαη ηεο ηερλνγλσζίαο. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ήδε ν πξνκεζεπηήο είλαη αξκφδηνο γηα 

ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ελψ ηελ αζθάιεηα ηεο ηερλνινγίαο κέρξη 

ηελ εγθαηάζηαζε απηήο θαζψο θαη ηηο φπνηεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο ζα αλαιάβεη 

εμνινθιήξνπ ν πξνκεζεπηήο. 

 

8) ηξαηνιφγεζε θαη Δθπαίδεπζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ (Γηάξθεηα: 3 κήλεο) 

 (Πξνιεηηνπξγηθή Μηζζνδνζία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ)  

 

Σε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ έρεη αλαιάβεη ν ηδηνθηήηεο θαη Γεληθφο Γηεπζπληήο 

ηεο επηρείξεζεο ν νπνίνο ζα θαηαθεχγεη αλάινγα ην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο θαη ζηνπο 

αληίζηνηρνπο ζπκβνχινπο. 

 

ην Κεθάιαην 7 έγηλε αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο απαηηήζεηο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

πνπ έρεη ε ππφ ίδξπζε κνλάδα θαζψο θαη ζην πφηε πξέπεη λα γίλνπλ νη πξνζιήςεηο 

γηα θάζε θαηεγνξία μερσξηζηά ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε αληίζηνηρε 

εθπαίδεπζε. πλνπηηθά έρνπκε: 

 

 Γξακκαηεία - Έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο. 

 2 Τπάιιεινη Μάξθεηηλγθ- Έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο. 

 1 Τπάιιεινο Λνγηζηεξίνπ- Έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο. 

 1 Τπάιιεινο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ- Έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Τπεχζπλνο Παξαγσγήο- Γχν κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο. 

 Σερληθφ Πξνζσπηθφ (5 Τπάιιεινη) - Γχν κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

επηρείξεζεο. 

 5 Δξγάηεο- Έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο. 
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 1 Οδεγφο- Έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο. 

 Γηεπζπληήο Μάξθεηηλγθ-Σξεηο κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο. 

 Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Λεηηνπξγηψλ- Σξεηο κήλεο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο επηρείξεζεο. 

 Γηεπζπληήο Παξαγσγήο- Σξεηο κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο. 

 Γηεπζπληήο Δθνδηαζκνχ- Σξεηο κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο. 

 

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην πξνιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ ακνηβψλ 

ηνπ πξνζσπηθνχ: 

 

Πέλαθαο 9.2.3 

Πξνιεηηνπξγηθφ Κφζηνο Ακνηβψλ Πξνζσπηθνχ 

 

ΘΫζε 
Μάλεο Δξγαζέα Πξηλ ηελ 

Έλαξμε 
Κφζηνο 

Γεληθφο Γηεπζπληήο 3 9.000€ 

Γηεπζπληήο Μάξθεηηλγθ 3 4.500€ 

Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ Λεηηνπξγηψλ 
3 5.400€ 

Γηεπζπληήο Παξαγσγήο 3 6.900€ 

Γηεπζπληήο Δθνδηαζκνχ 3 3.900€ 

Γξακκαηεία 1 2.150€ 

2 Τπάιιεινη Μάξθεηηλγθ 1 2.400€ 

10 Πσιεηέο 1 9.014€ 

1 Τπάιιεινο Λνγηζηεξίνπ 1 1.300€ 

1 Τπάιιεινο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ 
1 1.300€ 

Τπεχζπλνο Παξαγσγήο 2 4.000€ 

Σερληθφ Πξνζσπηθφ  

(5 Τπάιιεινη) 
2 9.325€ 

6 Δξγάηεο 1 5.515€ 

2 Οδεγνί 1 2.276€ 

χλνιν - 66.980€ 

 

9) Πξνκήζεηα Τπεξεζηψλ θαη Μάξθεηηλγθ πξηλ ηελ Παξαγσγή (Γηάξθεηα: 3 

κήλεο) 
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Ζ πξνεηνηκαζία ησλ πσιήζεσλ θαη γεληθφηεξα ε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ 

ζα πξέπεη λα αξρίζεη ζρεηηθά λσξίηεξα ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ νη πσιήζεηο ησλ 

εθξνψλ θαη λα απνθεπρζνχλ ηαπηφρξνλα ηα απνχιεηα πξντφληα.  

 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο ζα αξρίζεη ηξεηο κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο 

θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ ηκήκαηνο. 

 

Σν θφζηνο ηνπ πξνιεηηνπξγηθνχ Μάξθεηηλγθ θπκαίλεηαη ζηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ κε 

ην πνζνζηφ λα αλέξρεηαη ζην 20% ηνπ θφζηνπο Μάξθεηηλγθ πνπ έρεη πξνβιεθζεί γηα 

ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο. 

 

Οη Τπεξεζίεο Κνηλήο Χθέιεηαο αλέξρνληαη πξνζεγγηζηηθά ζηα 400€. 

 

 Οη πξψηεο χιεο ζα παξαιεθζνχλ ην κήλα Αχγνπζην ηνπ έηνπο 2009 κφιηο έρνπλ 

ηειεηψζεη νη ππφινηπεο δηεξγαζίεο θαη είλαη δπλαηή ε έλαξμε ηεο παξαγσγήο εθηφο 

απφ κηα κηθξή πνζφηεηα ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία. 

 

10) Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία (Γηάξθεηα: 15 εκέξεο) 

 

Ζ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ζα πξαγκαηνπνηεζεί 15 εκέξεο πξηλ παξαιεθζνχλ νη 

πξψηεο χιεο  ψζηε λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ ειιείςεηο θαη νξγαλσηηθά ιάζε. ην 

δηάζηεκα απηφ ζα δνθηκαζηεί θαη ε εμνηθείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηα κεραλήκαηα 

ελψ ηα φπνηα πξνβιήκαηα πξνθχςνπλ δελ ζα έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζην 

θφζηνο. Ζ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία αλακέλεηαη λα θνζηίζεη πεξίπνπ 1300 επξψ. 

 

11) Έλαξμε Λεηηνπξγίαο 

 

Ζ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη  ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2010 κε ηελ παξαιαβή ηεο πξψηεο χιεο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. 

 

ην ρξνλνδηάγξακκα Gantt πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ν ρξνληθφο 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ.
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Γξαζηεξηφηεηα 

Έηνο 2008 2009 2010 

Μάλαο 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

A.  χζηαζε Οκάδαο Δθηειέζεσο 
Έξγνπ 

                        

B.  χζηαζε ηεο Δηαηξίαο, Ννκηθέο 
Απαηηήζεηο θαη Λήςε Αδεηψλ 

                        

C.  Πξνγξακκαηηζκφο θαη Δλέξγεηεο 
Υξεκαηνδφηεζεο 

                        

D.  Απφθηεζε Οηθνπέδνπ 
                        

E.  Καηαζθεπή θαη Δγθαηάζηαζε 
                        

F.  Μεραλνινγηθά ρέδηα θαη 
Καηαζθεπή 

                        

G.  Απφθηεζε θαη Μεηαθνξά 
Σερλνινγίαο 

                        

H.  
ηξαηνιφγεζε θαη Δθπαίδεπζε 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 
 

                        

I.  Πξνκήζεηα Τπεξεζηψλ θαη 
Μάξθεηηλγθ πξηλ ηελ Παξαγσγή 

                        

J.  Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία 
                        

K.  Έλαξμε Λεηηνπξγίαο 
 

                        

 

Γηάγξακκα 9.2.1 

Υξνλνδηάγξακκα Gantt 
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9.3    ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΟΣΟΤ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ 

ΥΔΓΗΟΤ 

 

 

Σν πξνιεηηνπξγηθφ θφζηνο κε ην νπνίν ζα επηβαξπλζεί ε επηρείξεζε παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Πέλαθαο 9.3.1 

Πξνιεηηνπξγηθφ Κφζηνο 

 

Δέδνο Πξνιεηηνπξγηθνχ Κφζηνπο Κφζηνο 

ΟκΪδα ΔθηειΫζεσο Έξγνπ 20.000€ 

χζηαζε Δηαηξέαο 23.000€ 

Πξνιεηηνπξγηθά Μηζζνδνζέα 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 
66.980€ 

Πξνκάζεηα Τπεξεζηψλ θαη ΜΪξθεηηλγθ 

πξηλ ηελ Παξαγσγά 
141.186€ 

Γνθηκαζηηθά Λεηηνπξγέα 1.300€ 

χλνιν 252.466€ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ X 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ΑλΪιπζε θαη 

Αμηνιφγεζε ηεο ΔπΫλδπζεο 
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10.1    ΔΗΑΓΧΓΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 
 

 

ην παξφλ θεθάιαην ζα επηρεηξεζεί ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε 

ηεο επέλδπζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνβιέςεηο γηα ηα έμη πξψηα ρξφληα ιεηηνπξ-

γίαο ηεο επηρείξεζεο. θνπφο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο είλαη λα 

εληνπηζηνχλ νη δπλάκεηο θαη αδπλακίεο ηεο επηρείξεζεο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

επίπεδν, έηζη ψζηε λα δηνξζσζνχλ ηα φπνηα ζθάικαηα θαη λα κεηξηαζηεί ν 

επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο. Σν θεθάιαην απηφ ζα θξίλεη ηε βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο 

θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα εμαρζνχλ ζα ιεθζνχλ νη ηειηθέο απνθάζεηο. 

 

ην αξρηθφ ζηάδην επηρεηξείηαη ν ππνινγηζκφο ηφζν ησλ πξνβιεπφκελσλ  εηζξνψλ 

φζν θαη ησλ εθξνψλ ηεο κνλάδαο πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ επέλδπζε. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε κεηαηξνπή ησλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ παξαγσγηθφ 

ελεξγεηηθφ (πάγην ελεξγεηηθφ θαη θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο) πνπ αληηζηνηρεί ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο 

νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα δηαηεζνχλ ηα θεθάιαηα. 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα αθνινπζήζνπλ πίλαθεο θαη αλάιπζε πνπ αθνξνχλ ηηο παξα-

θάησ πεξηνρέο : 

 

 Κφζηνο Δπέλδπζεο. 

 Κεθάιαην Κίλεζεο. 

 Υξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 Κφζηνο Παξαγσγήο ηεο Τπφ Ίδξπζε ΜΜνλάδαο. 

 Πξνβιεπφκελεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο:  

1. Καηαζηάζεηο Δηζνδήκαηνο. 

2. Σακεηαθέο Ρνέο. 

3. Ηζνινγηζκνί. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθή Αμηνιφγεζε Δπέλδπζεο. 

1. Μέζνδνο Δπαλείζπξαμεο ηνπ Κφζηνπο ηεο Δπέλδπζεο. 

2. πληειεζηήο Απφδνζεο Κεθαιαίνπ. 

3. Μέζνδνο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο. 

4. Μέζνδνο Δζσηεξηθνχ πληειεζηή Απφδνζεο. 
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 Υξεκαηννηθνλνκηθή Αμηνιφγεζε ζε ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο. 

 Αλάιπζε Νεθξνχ εκείνπ. 

 Οηθνλνκηθή Αμηνιφγεζε. 
 
 

 

10.2    ΑΝΑΛΤΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΖ 
 

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο πξνθχπηεη σο ην άζξνηζκα ηνπ απαξαίηεηνπ 

πάγηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ θαζαξνχ θεθαιαίνπ θίλεζεο, φπσο εκθαλίδεηαη θαη ζηελ 

αθφινπζε ζρέζε απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε:: 

 

Κφζηνο Δπέλδπζεο = Πάγην Δλεξγεηηθφ + Καζαξφ Κεθάιαην Κίλεζεο 

  

πλεπψο, θξίλεηαη ζθφπηκε ε κειέηε θαη ησλ δχν κεγεζψλ. Αθνινχζσο, παξαηίζεηαη 

ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην πάγην ελεξγεηηθφ ηεο 

ππφ ίδξπζε επηρείξεζεο, ελψ ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν αθξηβήο ππνινγηζκφο 

ησλ αλαγθψλ ηεο ζε θεθάιαην θίλεζεο.  

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο παξέρεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ην ππφ κειέηε επελδπηηθφ πξφγξακκα είλαη εθηθηφ 

απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο θαη εάλ ελαξκνλίδεηαη κε ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ 

εληφο ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζεί. Με ηνλ ηξφπν απηφ εθηηκάηαη ε 

βησζηκφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ε ειθπζηηθφηεηα απηνχ.  

 

10.2.1   ΠΪγην Δλεξγεηηθφ 

Σν Πάγην Δλεξγεηηθφ απνηειείηαη απφ ηηο αξρηθέο πάγηεο επελδχζεηο θαη ηηο 

πξνπαξαγσγηθέο δαπάλεο. Οη πξνπαξαγσγηθέο δαπάλεο είλαη απαξαίηεηεο ψζηε λα 

θηάζεη ην επελδπηηθφ ζρέδην ζην ζηάδην ιεηηνπξγίαο θαη πεξηιακβάλνπλ φια ηα θφζηε 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξψηκε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 

Βάζεη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ αλαιπζεί εθηελψο ζε πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα ην πάγην ελεξγεηηθφ ηεο ππφ κειέηεο δπζνπνηίαο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί: 
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Πέλαθαο 10.2.1.1 

ΠΪγην Δλεξγεηηθφ Δπηρεέξεζεο 
 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟ € 

Α. ΠΑΓΗΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ 7.753.448 €  

1 Γή 791.000 €   

2 Καηαζθεπέο & έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ 1.033.500 €    

3 Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 5.928.948 €  

Β. ΠΡΟΠΑΡΑΓΧΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 261.466 €  

1 Πξνεπελδπηηθέο κειέηεο & έξεπλεο 14.000 € 

2 Κφζηνο ζχζηαζεο 23.000 € 

3 Κφζηνο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο 1.300 € 

4 Κφζηνο εθαξκνγήο ISO, HACCP 15.000 € 

5 Πξνιεηηνπξγηθή κηζζνδνζία 66.980 € 

6 Πξνπαξαγσγηθή πξνκήζεηα ππεξεζηψλ & κάξθεηηλγθ 141.186 € 

ΤΝΟΛΟ 8.014.914 € 

 
 

 

10.2.2    Καζαξφ ΚεθΪιαην Κέλεζεο 

 

Σν Καζαξφ Κεθάιαην Κίλεζεο πξνζδηνξίδεη ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη ε κνλάδα.  Σν κέγεζνο απηφ πξνθχπηεη σο ε δηαθνξά ηνπ ηξέρνληνο  

ελεξγεηηθνχ απφ ην ηξέρνλ παζεηηθφ. πληζηά αλαπφζπαζην κέξνο ησλ αξρηθψλ 

θεθαιαηαθψλ δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδί-

νπ,  θαζψο είλαη απαξαίηεην γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. Ζ 

έλλνηα ηνπ Καζαξνχ Κεθαιαίνπ Κίλεζεο εθαξκφδεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαιχςεη ην ηξέρνλ παζεηηθφ. 
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Σν Σξέρνλ Δλεξγεηηθφ πξνθχπηεη σο απνηειείηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ απνζεκάησλ, 

ησλ εκπνξεχζηκσλ ρξενγξάθσλ, ησλ πξνπιεξσκέλσλ ζηνηρείσλ, ησλ εηζπξαθηέσλ 

ινγαξηαζκψλ θαη ησλ κεηξεηψλ,  ελψ ην Σξέρνλ Παζεηηθφ απνηειείηαη απφ 

ινγαξηαζκνχο πιεξσηένπο.  

 

Γηα λα ππνινγηζηεί αξρηθά ην Καζαξφ Κεθάιαην Κίλεζεο πξέπεη λα θαζνξηζηεί ε 

ειάρηζηε θάιπςε εκεξψλ (Υ) γηα ην ηξέρνλ ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη ηα θφζηε γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ ηξέρνληνο ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ 

παζεηηθνχ (Α) ελψ θαζνξίδεηαη θαη ν ζπληειεζηήο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ (Y) γηα ηα 

πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία ηνπ ηξέρνληνο ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ δηαηξψληαο ηηο 

360 εκέξεο ηνπ έηνπο κε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ ηεο ειάρηζηεο θάιπςεο (Y= 360/X). 

Έπεηηα, ηα δεδνκέλα θφζηνπο δηαηξνχληαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ (B= A/Y) ψζηε λα πξνθχπηνπλ πξνθχςνπλ ηειηθά νη αλάγθεο ηνπ 

ζε θαζαξφ θεθαιαίνπ θεθάιαην θίλεζεο, αθαηξψληαο ην ηξέρνλ παζεηηθφ απφ ην 

ζχλνιν ηνπ ηξέρνληνο ελεξγεηηθνχ. 

 

Αλαγθαίνο θξίλεηαη θαη ν ππνινγηζκφο ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ απνζβέζεσλ ηνπ 

πάγηνπ ελεξγεηηθνχ, ν νπνίνο πξνθχπηεη σο αθνινχζσο: Ο ηχπνο ππνινγηζκνχ ηεο 

εηήζηαο απφζβεζεο είλαη ν εμήο: 

 

 

 Δηήζηα Απφζβεζε = Αμία Κηήζεο Πάγηνπ ηνηρείνπ / Χθέιηκε Εσή 

 

ηελ Αμία Κηήζεο Πάγηνπ ηνηρείνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ε αμία ηνπ νηθνπέδνπ, ε 

νπνία θαη δελ απνζβέλεηαη, ελψ ε σθέιηκε δσή αλέξρεηαη ζηα 10 έηε. Δπνκέλσο: 

 

 Δηήζηα Απφζβεζε = (8.014.914€ - 791.000€) / 10 = 722.391,4 € 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ Κεθαιαίνπ Κίλεζεο 

γηα ηα πξψηα έμη έηε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο κε βάζε ηνλ αξηζκφ εκεξψλ 

ειάρηζηεο θάιπςεο ησλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ, ησλ απνζεκάησλ, ησλ κεηξεηψλ 

ζην ηακείν θαη ησλ πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ. Ο αξηζκφο εκεξψλ ειάρηζηεο θάιπςεο 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά. 
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Πέλαθαο 10.2.1.2 

Τπνινγηζκφο Αλαγθψλ ζε Καζαξφ ΚεθΪιαην Κέλεζεο 

 

ΔΛΑΥΗΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΡΔΥΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 

Α. Λνγαξηαζκνί εηζπξαθηένη 
60 Ζκέξεο ζην θφζηνο παξαγσγήο κείνλ ηηο απνζβέζεηο 
θαη ηνπο ηφθνπο 

B. Απνζέκαηα - 

α. Πξψηεο χιεο 
250 Ζκέξεο ζην αληίζηνηρν επηκέξνπο θφζηνο 
παξαγσγήο 

β. Τιηθά ζπζθεπαζίαο 
60 Ζκέξεο ζην αληίζηνηρν επηκέξνπο θφζηνο 
παξαγσγήο 

γ. Αληαιιαθηηθά 
180 Ζκέξεο ζην αληίζηνηρν επηκέξνπο θφζηνο 
παξαγσγήο 

δ. ηνιέο εξγαζίαο 
180 Ζκέξεο ζην αληίζηνηρν επηκέξνπο θφζηνο 
παξαγσγήο 

ε. Υεκηθά αλαιψζηκα 
90 Ζκέξεο ζην αληζηίζηνηρν επηκέξνπο θφζηνο 
παξαγσγήο 

ζη. Σειηθά πξντφληα 
15  Ζκέξεο ζην εηήζην θφζηνο παξαγσγήο κείνλ ηηο 
απνζβέζεηο θαη ηνπο ηφθνπο 

Γ. Μεηξεηά ζην ηακείν 
20  Ζκέξεο ζην εηήζην θφζηνο παξαγσγήο κείνλ ηηο 
πξψηεο χιεο & άιια εθφδηα, ηηο απνζβέζεηο θαη ηνπο 
ηφθνπο 

Γ. Λνγαξηαζκνί πιεξσηένη 
100 & 120 Ζκέξεο ζην εηήζην θφζηνο πξψησλ πιψλ & 
άιισλ εθνδίσλ γηα ην πξψην έηνο θαη ηα επφκελα έηε 
αληίζηνηρα 

ΔΣΖΗΟ ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΠΡΧΣΟ ΔΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 2011 

Πξψηεο χιεο & άιια εθφδηα 2.914.720 € 

Αλζξψπηλν δπλακηθφ 762.666 € 

πληήξεζε ρψξσλ παξαγσγήο 10.589 € 

Γεληθά έμνδα 61.610 €  

Έμνδα κάξθεηηλγθ 35.387 € 

Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 2.542 € 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 0 € 

Απνζβέζεηο 722.391 € 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ 4.509.905 € 
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ΔΛΑΥΗΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΡΔΥΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 

Α. Λνγαξηαζκνέ 

ΔηζπξαθηΫνη 

100 εκΫξεο (κέζνο φξνο) ζην εηήζην θφζηνο παξαγσγήο κείνλ ηηο 

απνζβέζεηο 

Β. ΑπνζΫκαηα 

 

Πξψηεο Ύιεο 120 εκΫξεο ζην αληίζηνηρν επηκέξνπο θφζηνο παξαγσγήο 

Υεκηθά - Γηάθνξα 

Πξφζζεηα 
30 εκΫξεο ζην αληίζηνηρν επηκέξνπο θφζηνο παξαγσγήο 

Τιηθά πζθεπαζίαο 60 εκΫξεο ζην αληίζηνηρν επηκέξνπο θφζηνο παξαγσγήο 

Απνξξππαληηθά - 

Απνιπκαληηθά 
90 εκΫξεο ζην αληίζηνηρν επηκέξνπο θφζηνο παξαγσγήο 

ηνιέο Δξγαζίαο 180 εκΫξεο ζην αληίζηνηρν επηκέξνπο θφζηνο παξαγσγήο 

Σειηθά Πξντφληα 
15 εκΫξεο (κέζνο φξνο) ζην εηήζην θφζηνο παξαγσγήο κείνλ ηηο 

απνζβέζεηο 

 180 ημέρες ςτο αντίςτοιχο επιμζρουσ κόςτοσ παραγωγήσ 

Γ. ΜεηξεηΪ ζην 

Σακεέν 

27 εκΫξεο ζην εηήζην θφζηνο παξαγσγήο κείνλ ηηο πξψηεο χιεο 

θαη ηηο απνζβέζεηο 

Γ. Λνγαξηαζκνέ 

ΠιεξσηΫνη 
80 εκΫξεο ζην εηήζην θφζηνο πξψησλ πιψλ θαη άιισλ εθνδίσλ 

ΔΣΖΗΟ ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

Πξψην Έηνο Λεηηνπξγέαο (2010) 

Πξψηεο Ύιεο & Άιια Δθφδηα 2.914.720 € 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 762.666 € 

Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο 2.542 € 

 πληήξεζε Υψξσλ Παξαγσγήο 10.589 € 

Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα 86.855 € 

Γεληθά Έμνδα Γηνηθεηηθήο  Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
Λεηηνπξγίαο 

4.329 € 

Γεληθά Έμνδα Λεηηνπξγίαο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ 1.500 € 

Γεληθά Έμνδα Τπεξεζηψλ Δθνδηαζκνχ 3.520 € 

Κφζηνο Μάξθεηηλγθ 35.196 € 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα(ηφθνη) 0 € 

Απνζβέζεηο 722.391 € 

πλνιηθφ Κφζηνο 4.544.308,41 € 
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Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ άλσζελ πίλαθα πξνθχπηεη ν ηειηθφο ππνινγηζκφο ηνπ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

Πέλαθαο 10.2.1.3 

Σειηθφο Τπνινγηζκφο Κεθαιαένπ Κέλεζεο (2010) 

 

Πεξηγξαθά Κφζηνο (€) 

Αξηζκφο 
Ζκεξψλ 

ΔιΪρηζηεο 
ΚΪιπςεο 

πληειεζηάο 
Κχθινπ 

Δξγαζηψλ 

ΑλΪγθεο 
Έηνπο 

2010 (€) 

  
Α 

Υ = ΖΜΔΡΔ 
ΚΑΛΤΦΖ 

Φ = 360 / Υ Β = Α / Φ 

I)   ΣΡΔΥΟΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 1.783.828 

Α. Λνγαξηαζκνέ   
ΔηζπξαθηΫνη 

3.821.917 100 3,6 1.061.644 

Β. ΑπνζΫκαηα 654.145 

α. Πξψηεο Ύιεο 104.493 120 3 34.831 

β. Τιηθά πζθεπαζίαο 2.735.653 60 6 455.942 

γ. Αληαιιαθηηθά 0 180 2 0 

γ. ηνιέο Δξγαζίαο 750 180 2 375 

δ. Καζαξηζηηθά 15.000 90 4 3.750 

ε. Σειηθά Πξντφληα 3.821.917 15 24 159.247 

Γ. ΜεηξεηΪ ζην 
Σακεέν 

907.197 27 13,33 68.040 

II)    ΣΡΔΥΟΝ ΠΑΘΖΣΗΚΟ 647.716 

Α. Λνγαξηαζκνέ 
ΠιεξσηΫνη 

2.914.720 80 4,5 647.716 

III) ΚΑΘΑΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ (I - II) 1.136.112 

ΗV) ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 4.544.308 

MEION: Πξψηεο Ύιεο θαη Άιια Δθφδηα 2.914.720 

              Απνζβέζεηο 722.391 

  
  
  
  

907.197 

V) ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΖΣΑ 68.040 
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1. ΣΡΔΥΟΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 1.370.186 

Α. ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΔΗΠΡΑΚΣΔΟΗ 3.787.514 60 6 631.252 

Β. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 690.445 

α. Πξψηεο χιεο 104.493 250 1,44 72.564 

β. Τιηθά ζπζθεπαζίαο 2.735.653 60 6 455.942 

γ. Αληαιιαθηηθά 0 180 2 0 

δ. ηνιέο εξγαζίαο 750 180 2 375 

ε. Απνξξππαληηθά- Απνιπκαληηθά 15.000 90 4 3.750 

ζη. Σειηθά πξντφληα 3.787.514 15 24 157.813 

Γ. ΜΔΣΡΖΣΑ ΣΟ ΣΑΜΔΗΟ 872.794 20 18 48.489 

2. ΣΡΔΥΟΝ ΠΑΘΖΣΗΚΟ 809.644 

Α. ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΛΖΡΧΣΔΟΗ 2.914.720 100 3,6 809.644 

3. ΚΑΘΑΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ (1-2) 560.541 

4. ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 4.509.905 

Μεένλ: Πξψηεο χιεο & άιια εθφδηα 2.914.720 

                Απνζβέζεηο 722.391 

  872.794 

5. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΖΣΑ 48.489 

 

 

10.2.3    πλνιηθφ Κφζηνο ΔπΫλδπζεο 

  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο: 
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Πέλαθαο 10.2.3.1 

πλνιηθφ Κφζηνο ΔπΫλδπζεο 

 

Α/ Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟ ΠΟΟΣΟ (%) 

1 ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 8.014.914 93,46% 

2 ΚΑΘΑΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ 560.541 6,54% 

ΤΝΟΛΟ 8.575.455 100,00% 

 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο παξαπάλσ ππνινγηζκνχο, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο 

επέλδπζεο αλέξρεηαη ζηα 8.575.455 επξψ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, ην 

93,46% ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο αθνξά ζε πάγηεο επελδχζεηο θαη 

πξνπαξαγσγηθά έμνδα, ελψ κφιηο ην 6,54% ζε θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο.  

 

Α/Α Πεξηγξαθά Κφζηνο (€) Πνζνζηφ (%) 

1 ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 8.014.914 87,58% 

2 ΚΑΘΑΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ (2010) 1.136.112 12,42% 

ΤΝΟΛΟ 9.151.026 100,00% 

 

 

10.3   ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

 

 

ηελ παξνχζα ππνελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ νη πεγέο απφ ηηο νπνίεο ζα αληιεζνχλ 

ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ζηηο νπνίεο ζα ζηεξηρηεί ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ παξνπζηαζηεί 

αλαιπηηθά ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα νη δηάθνξεο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο 

αθνξνχλ ηα εμήο θφζηε: 

 

 ISO, HACCP (Δπηδφηεζε χςνπο 100%) 

 Αγνξά Οηθνπέδνπ ( Δπηδφηεζε χςνπο 50%) 

 Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο ( Δπηδφηεζε χςνπο 400.000€) 

 Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ (7ν Κεθάιαην) 

 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ην αθξηβέο πνζφ ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
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Πέλαθαο 10.3.1 

Υξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδένπ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΟΣΟ (€) ΠΟΟ ΔΠΗΓΟΣΖH (€) 

Δπηρνξάγεζε 100% επέ ηεο 

επΫλδπζεο 
15.000   15.000   

ISO, HACCP 15.000   15.000   

Δπηρνξάγεζε 40% επέ ηεο 

επΫλδπζεο 
1.000.000   400.000   

Γξακκή εκθηάισζεο 1.000.000   400.000   

Δπηρνξάγεζε 50% επέ ηεο 

επΫλδπζεο 
700.000   350.000   

Γε 700.000   350.000   

Δπηρνξάγεζε 100% επέ ηεο 

επΫλδπζεο 
2.542   2.542   

Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 2.542   2.542   

χλνιν 767.542   

 

 

ην ζεκείν απηφ ζα ππνινγηζηεί θαη ην χςνο ηεο απφζβεζεο πνπ αλαινγεί ζηελ 

θξαηηθή επηρνξήγεζε, εμαηξνπκέλεο ηεο επηδφηεζεο πνπ αθνξά ζηελ αγνξά ηνπ 

νηθνπέδνπ: 

 

 Δηήζηα Απφζβεζε = (767.542 -– 350.000) / 10 = 41.754€ 

 

Ζ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο ζα πξνέιζεη απφ ηηο εμήο πεγέο: 

 

Πέλαθαο 10.3.2 

ΠεγΫο Υξεκαηνδφηεζεο 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ (€) ΠΟΟΣΟ (%) 

1 Κξαηηθή Δπηρνξήγεζε 767.542  8,95% 

2 Μεηνρηθφ Κεθάιαην 4.377.731  51,05% 

3 Σξαπεδηθφο Γαλεηζκφο 3.430.182   40% 

ΤΝΟΛΟ 8.575.455 100% 
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Πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα θαιχςεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο ζα 

αλαγθαζηεί λα πξνζθχγεη ζε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ιακβάλνληαο δάλεην χςνπο 

3.430.182€. Γηα λα ππνινγηζηνχλ νη ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ην 

ζπγθεθξηκέλν δάλεην, ππνινγίδνληαη πξψηα νη ηζφπνζεο πεξηνδηθέο πιεξσκέο πνπ 

ζα θαηαβάιινληαη ζην ηέινο θάζε ρξνληθήο πεξηφδνπ, δειαδή νη ηζφπνζεο δφζεηο ηνπ 

δαλείνπ πνπ ζα θαηαβάιινληαη ζην ηέινο θάζε έηνπο απνπιεξσκήο ησλ πέληε εηψλ. 

Αθνινχζσο, παξαηίζεηαη ν ηχπνο αλαηνθηζκνχ, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο εηήζηαο δφζεο. 

 

Α= P(A/P,i%,N) 

 

Όπνπ: i = επηηφθην δαλείνπ 6% 

           Ν= αξηζκφο πεξηφδσλ ηνθηζκνχ, ίζνο κε 5 έηε 

           Α = ηηκή ξάληαο 

           P = παξνχζα αμία ρξήκαηνο 

           (A/P,i%,N) = ζπληειεζηήο αλάθηεζεο θεθαιαίνπ ίζνο κε i(1+i)^N/[(1+i)^N-1)] 

 

Αληηθαζηζηψληαο ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ζηνλ ηχπν, πξνθχπηεη φηη ε εηήζηα δφζε γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ δαλείνπ ζα είλαη ίζε κε 814.131€. ηνλ αθφινπζν πίλαθα 

παξνπζηάδνληαη νη εηήζηεο ηνθνρξενιπηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο: 

 

 

Πέλαθαο 10.3.3 

Δηάζηεο ΣνθνρξενιπηηθΫο Τπνρξεψζεηο 

 

Έηνο 
Δηάζηα Γφζε (€) 

(Α) 
Σφθνο = 6% * Y 

(€) 

Υξενιχζην 
(Υ = Α - Σ) 

(€) 

Αλεμφθιεην Τπφινηπν 
Κεθαιαένπ                         

(Y = ΚΔΦΑΛΑΗΟ - Υ)  
(€) 

2010 Πεξίνδνο Υάξηηνο 3.430.182 

2011 814.313   205.811 608.502 2.821.680 

2012 814.313   169.301 645.012 2.176.668 

2013 814.313   130.600 683.713 1.492.955 

2014 814.313   89.577 724.736 768.220 

2015 814.313   46.093 768.220 0 
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10.4    ΑΝΑΛΤΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

10.4.1    Γηαρξνληθά ΔμΫιημε πλνιηθνχ Κφζηνπο Παξαγσγάο 

 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε εθηίκεζε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο εθηηκήζεηο φισο ησλ 

επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, φπσο απηά έρνπλ ππνινγηζηεί ζε 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα.  

 

 

Πέλαθαο 10.4.1.1 

Γηαρξνληθά ΔμΫιημε πλνιηθνχ Κφζηνπο Παξαγσγάο 

 

  Έηνο 

2
0
1
1
 (

€
) 

2
0
1
2
 (

€
) 

2
0
1
3
 (

€
) 

 

2
0
1
4
 (

€
) 

2
0
1
5
 (

€
) 

 

2
0
1
6
 (

€
) 

 

Πξψηεο Ύιεο 
θαη Άιια 
Δθφδηα 

2.914.720   2.926.387   2.938.099   2.949.857   2.961.663   2.973.526   

Αλζξψπηλν 
Γπλακηθφ 

762.666   800.799   840.839   882.881   927.025   1.004.787   

ΠξνγξΪκκαηα 
Δθπαέδεπζεο 

2.542   2.669   2.803   2.943   3.090   3.349   

πληάξεζε 
Υψξσλ 
Παξαγσγάο 

10.589   10.641   10.667   10.721   10.766   10.810   

ΓεληθΪ 
ΒηνκεραληθΪ 
Έμνδα 

61.610   61.411   62.222   63.031   63.850   64.680   

Κφζηνο 
ΜΪξθεηηλγθ 

35.387 35.882 36.385 36.894 37.410 37.934 

Υξεκ/θΪ Έμνδα 
(ηφθνη) 

0 205.811 169.301 130.600 89.577 46.093 

ΑπνζβΫζεηο 788.391 722.391 722.391 722.391 722.391 722.391 

πλνιηθν 
Κφζηνο 
Παξαγσγεο 

4.509.905   4.765.991   4.782.707   4.799.318   4.815.773   4.863.571   
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10.4.2    Τπνινγηζκφο Αλαγθψλ ζε Καζαξφ ΚεθΪιαην Κέλεζεο 

 

Ο ππνινγηζκφο ησλ αλαγθψλ ζε Καζαξφ Κεθάιαην Κίλεζεο θξίλεηαη απαξαίηεηνο 

θαζψο δελ αξθεί ε εθηίκεζή ηνπο κφλν γηα ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο. ην αξρηθφ 

ζηάδην επηβάιιεηαη ν ππνινγηζκφο ησλ αλαγθψλ ηεο κνλάδαο ζε απνζέκαηα, θαζψο 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

παξνπζηάδνληαη νη δηαρξνληθέο απαηηήζεηο ηεο κνλάδαο ζε απνζέκαηα: 

 

Πέλαθαο 10.4.2.1 

Γηαρξνληθά ΔμΫιημε Απαηηάζεσλ ζε ΑπνζΫκαηα 

 

 

  Έηνο 

2011 €  2012 €  2013 €  2014 € 2015 €   2016 €  

Πξψηεο Ύιεο 72.564   72.855   73.146   73.439   73.732   74.027   

ΤιηθΪ 

πζθεπαζέαο 

455.942   457.766   459.597   461.435   463.281   465.134   

ΑληαιιαθηηθΪ 0   13.588   13.588   13.588   13.588   13.588   

ηνιΫο 

Δξγαζέαο 

375   380   385   390   395   400   

ΚαζαξηζηηθΪ 3.750   3.765   3.780   3.795   3.810   3.826   

ΣειηθΪ 

Πξντφληα 

157.813   168.483   169.180   169.872   170.558   172.549   

χλνιν 690.445   716.836   719.675   722.518   725.364   729.524   

 

Πέλαθαο 10.4.2.2 

Γηαρξνληθά ΔμΫιημε Απαηηάζεσλ ζε ΚεθΪιαην Κέλεζεο 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. ΣΡΔΥΟΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

Α. Λνγαξηαζκνί 
Δηζπξαθηένη 

631.252 673.933 676.719 679.488 682.230 690.197 

Β. Απνζέκαηα 
Αζξνηζηηθά 

690.445 716.836 719.675 722.518 725.364 729.524 

Γ. Μεηξεηά ην 
Σακείν 

48.489 72.855 73.146 73.439 73.732 74.027 

ΤΝΟΛΟ 
ΣΡΔΥΟΝΣΟ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

1.370.186 1.463.624 1.469.541 1.475.445 1.481.326 1.493.747 

2. ΣΡΔΥΟΝ ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

Α. Λνγαξηαζκνί 
Πιεξσηένη 

809.644 975.462 979.366 983.286 987.221 991.175 

ΤΝΟΛΟ 
ΣΡΔΥΟΝΣΟ 
ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 

809.644 975.462 979.366 983.286 987.221 991.175 

3. ΚΑΘΑΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ( 1-2) 

  560.541 488.162 490.174 492.159 494.105 502.572 
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4. ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

  4.509.905   4.509.905   4.765.991   4.782.707   4.799.318   4.815.773   

Μεένλ: Α' Ύιεο & 
Άιια Δθφδηα 

2.914.720   2.926.387   2.938.099   2.949.857   2.961.663   2.973.526   

                          
Απνζβέζεηο 
 & Σφθνη 

722.391   928.202   891.692   852.991   811.969   768.485   

  872.794 655.316 936.200 979.859 1.025.687 1.073.762 

5. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΖΣΑ 

  48.489 62.067 62.345 62.615 62.873 64.870 

 

  

10.5    ΑΝΑΛΤΖ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζην επελδπηηθφ ζρέδην. θνπφο ηεο παξνπζίαζεο ησλ παξαθάησ είλαη ε 

νξζή αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο κέζσ ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ θαη ηεο δνκήο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

 

10.5.1    ΚαηΪζηαζε ΑπνηειεζκΪησλ Υξάζεο 

 

Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο είλαη ε ινγηζηηθή θαηάζηαζε ε νπνία εκθαλίδεη 

ην απνηέιεζκα ην νπνίν πέηπρε κηα νηθνλνκηθή κνλάδα (θέξδνο ή δεκία), θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, νη πξνβιεπφκελεο 

θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο γηα φια ηα ππφ εμέηαζε έηε ηεο ππφ ίδξπζε 

κνλάδαο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 
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Πέλαθαο 10.5.1.1 

Πξνβιεπφκελεο ΚαηαζηΪζεηο ΑπνηειεζκΪησλ Υξάζεσο 

 

  
2011 €  2012 €  2013 €  2014 € 2015 €   2016 €  

1
ε
 

Δηαηξηθά 
Υξάζε 

2
ε
 

Δηαηξηθά 
Υξάζε 

3
ε
 

Δηαηξηθά 
Υξάζε 

4
ε
 

Δηαηξηθά 
Υξάζε 

5
ε
 

Δηαηξηθά 
Υξάζε 

6
ε
 

Δηαηξηθά 
Υξάζε 

Πσιάζεηο 7.077.377  7.176.460  7.276.930  7.378.807  7.482.110  7.586.859  

Μεένλ: 

Κφζηνο 

Παξαγσγάο 

4.509.905   4.765.991   4.782.707   4.799.318   4.815.773   4.863.571   

Μηθηφ ά 

ΦνξνινγεηΫν 

Δηζφδεκα 

2.567.472  2.410.469  2.494.223  2.579.489  2.666.337  2.723.288  

Μεένλ:  

Φφξνο 

Δηζνδάκαηνο  

513.494   482.094   498.845   515.898   533.267   544.658   

Καζαξφ 

ΚΫξδνο 
2.053.977  1.928.375  1.995.378  2.063.591  2.133.070  2.178.631  

 

 

 

10.5.2    Πέλαθαο Υξεκαηηθψλ Ρνψλ 

 

Ζ αλάιπζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζπληζηά βαζηθφ εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο 

επέλδπζεο.  Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα πξνβεί ν επελδπηήο ζηελ εθηέιεζε ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πξέπεη πξψηα λα ππάξρεη ζαθήο παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ο πίλαθαο ρξεκαηηθψλ ξνψλ πεξηγξάθεη ηηο κεηαβνιέο 

ηφζν ησλ κφληκσλ θεθαιαίσλ φζν θαη ησλ πξνζσξηλψλ ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ν 

ρξεκαηνδνηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ζρεδίνπ. Οη ρξεκαηηθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
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Πέλαθαο 10.5.2.1 

Πξνβιεπφκελνη πέλαθεο ρξεκαηηθψλ ξνψλ 

 

 

  2010 € 2011 € 2012 €  2013 €  2014 € 2015 € 2016 € 

Α. ΥΡΖΜΑΣΗΚΔ 
ΔΗΡΟΔ 

8.575.455 7.077.377 7.176.460 7.276.930 7.378.807 7.482.110 7.586.859 

1. χλνιν 
Υξεκαηηθψλ Πφξσλ 
(Κεθάιαηα 
Υξεκαηνδφηεζεο) 

8.575.455 0 0 0 0 0 0 

2. Έζνδα Απφ 
Πσιήζεηο 

0 7.077.377  7.176.460  7.276.930  7.378.807  7.482.110  7.586.859  

Β. ΥΡΖΜΑΣΗΚΔ 
ΔΚΡΟΔ 

8.014.914 4.403.707 5.230.614 5.303.941 5.379.717 5.458.038 5.562.988 

1. χλνιν Πάγηνπ 
Δλεξγεηηθνχ 

8.014.914 0 0 0 0 0 0 

2. Κφζηνο 
Λεηηνπξγίαο 

0 3.787.514 4.043.600 4.060.316 4.076.927 4.093.381 4.141.179 

3. Φφξνο 
Δηζνδήκαηνο 

0 513.494   482.094   498.845   515.898   533.267   544.658   

4. Σνθνρξενιχζηα 0 0 608.502 645.012 683.713 724.736 768.220 

5. Σαθηηθφ 
Απνζεκαηηθφ 

0 102.699   96.419   99.769   103.180   106.653   108.932   

6. Μεξίζκαηα 0 0   0   0   0   0   0   

Γ. ΠΛΔΟΝΑΜΑ 
(Α-Β) 

560.541 2.673.670 1.945.846 1.972.989 1.999.090 2.024.072 2.023.871 

Γ. 
ΤΧΡΔΤΜΔΝΟ 
ΣΑΜΔΗΑΚΟ 
ΤΠΟΛΟΗΠΟ 

560.541 3.234.211 5.180.057 7.153.045 9.152.135 11.176.207 13.200.078 
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10.5.3    Ηζνινγηζκφο 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη νη πξνβιεπφκελνη ηζνινγηζκνί: 

 

Πέλαθαο 10.5.3.1 

Πξνβιεπφκελνη Ηζνινγηζκνέ ΣΫινπο 

 

  2011 € 2012 €  2013 €  2014 € 2015 € 2016 € 

I. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ       

Α. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ       

1.ΠξνπαξαγσγηθΫο 

ΓαπΪλεο 
261.466      

2. ΠΪγηεο Δπελδχζεηο 7.753.448      

ΑΘΡΟΗΣΗΚΑ  8.014.914 7.292.523 6.570.131 5.847.740 5.125.348 4.402.957 

Μεένλ: ΑΠΟΒΔΔΗ 722.391 722.391 722.391 722.391 722.391 722.391 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΗΟΤ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 
7.292.523 6.570.131 5.847.740 5.125.348 4.402.957 3.680.566 

Β. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

      

1. ΑπνζΫκαηα 690.445 716.836 719.675 722.518 725.364 729.524 

2. ΠειΪηεο 631.252 673.933 676.719 679.488 682.230 690.197 

3. ΓηαζΫζηκα 48.489 62.067 62.345 62.615 62.873 64.870 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟ/ΝΣΟ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

1.370.186 1.452.837 1.458.740 1.464.621 1.470.467 1.484.590 

Γ. ΗΟΕΤΓΗΟ ΜΔΣΡΖΣΧΝ 3.234.211 5.180.057 7.153.045 9.152.135 11.176.207 13.200.078 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 11.896.919 13.203.025 14.459.525 15.742.105 17.049.631 18.365.233 

 

II. ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

Α. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

1. ΠξνκεζεπηΫο 809.644 975.462 979.366 983.286 987.221 991.175 

2. Τπνρξεψζεηο Απφ 
Φφξνπο θαη ΣΫιε 

513.494   482.094   498.845   515.898   533.267   544.658   

3. Μεξέζκαηα ΠιεξσηΫα 0   0   0   0   0   0   
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ΤΝΟΛΟ 
ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΧΝ 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

1.323.139 1.457.556 1.478.211 1.499.183 1.520.488 1.535.833 

Β. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

1. Σξαπεδηθφ ΓΪλεην 3.430.182 2.821.680 2.176.668 1.492.955 768.220 0 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΧΝ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

3.430.182 2.821.680 2.176.668 1.492.955 768.220 0 

Γ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ 

ΚΗΝΓΤΝΟΤ& ΔΞΟΓΑ 
27.856 65.879 131.285 196.292 260.867 340.876 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 4.781.177 4.345.115 3.786.164 3.188.431 2.549.575 1.876.709 

III. ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ 

1. Μεηνρηθφ ΚεθΪιαην 4.377.731 4.377.731 4.377.731 4.377.731 4.377.731 4.377.731 

2. Κξαηηθά Δπηρνξάγεζε 767.542 684.034 600.525 517.017 433.508 350.000 

Μεένλ: Αλαινγνχζα 

Απφζβεζε 
83.508 83.508 83.508 83.508 83.508 83.508 

3. Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ  102.699   96.419   99.769   103.180   106.653   108.932   

ΚΔΡΓΖ ΔΗ ΝΔΟ 1.951.278  1.831.956  1.895.609  1.960.411  2.026.416  2.069.699  

4. Τπφινηπν Κεξδψλ Δηο 

ΝΫν 
1.951.278  3.783.235  5.678.844  7.639.255  9.665.672  11.735.371  

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΖ 
ΘΔΖ 

7.115.742 8.857.910 10.673.361 12.553.674 14.500.056 16.488.525 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ & 
ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ 

11.896.919 13.203.025 14.459.525 15.742.105 17.049.631 18.365.234 

 

 

ηνπο εθηηκψκελνπο ηζνινγηζκνχο ρξήζεσο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2011-2016, έρνπλ 

ππνινγηζζεί πξνβιέςεηο βάζεη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ππφ ζχζηαζε επηρείξεζεο. Οη 

πξνβιέςεηο σο πνζνζηφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ έρνπλ απμεηηθέο ηάζεηο κε θζίλνληα ξπζκφ 

ζην εμεηαδφκελν δηάζηεκα, ιφγσ δπζκελνχο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη λα 

επηθξαηεί ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Αμηνινγψληαο ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία 

πξνβιέςεσλ ηνπ θιάδνπ, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έλα κέξνο απηψλ ππνινγίδεηαη κε 

εθάπαμ πνζφ θαη ην ππφινηπν σο πνζνζηφ ηνπ ηδίξνπ ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο. Αμηνπνηψληαο 

ηηο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο θαη εμεηάδνληαο δηεμνδηθά ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο ηεο, ε εηαηξεία 

επηδηψθεη λα ζπκπηέζεη άκεζα θαη ζε φζν κεγαιχηεξν βαζκφ γίλεηαη ην δείθηε Πξνβιέςεηο / 

Κχθιν εξγαζηψλ, θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηε θζίλνπζα πνξεία ηνπ.
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10.6    ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 

10.6.1    ΜΫζνδνο Δπαλεέζπξαμεο ηνπ Κφζηνπο ΔπΫλδπζεο 

 

Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ ζα δηαπηζησζεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ επαλείζπξαμε ηνπ θφζηνπο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο αξρηθήο επέλδπζεο, 

κέζσ ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μέζσ ηεο κεζφδνπ 

δηαπηζηψλεηαη θαη ν θίλδπλνο ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο επέλδπζεο θαζψο φζν 

ζπληνκφηεξε είλαη ε πεξίνδνο απηή ηφζν πην αζθαιήο ζεσξείηαη ε εθαξκνγή ηνπ 

ζρεδίνπ. 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, φπσο γίλεηαη εκθαλέο θαη απφ ηνπο παξαθάησ 

πίλαθεο, ην  90,6% ηνπ θφζηνπο ηεο ε επέλδπζεο πξφθεηηαη λα επαλεηζπξαρζεί θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ 4νπ έηνπο ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπνπ ηξία ρξφληα θαη ηέζζεξηο κήλεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα 7.769.793 απφ ηα 8.575.455 επξψ ηεο επέλδπζεο ζα 

επαλεηζπξαρζνχλ θαηά ην ηξίην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο θαη ηα ππφινηπα 

805.662 επξψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηέηαξηνπ έηνπο. πλεπψο, βάζεη ηεο κεζφδνπ 

επαλείζπξαμεο ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο, ε παξνχζα επέλδπζε θξίλεηαη ηδηαηηέξσο 

ειθπζηηθή.   

 

 

 

Πέλαθαο 10.6.1.1 

Τπνινγηζκφο Καζαξψλ Κεξδψλ Δπηρεέξεζεο – Με πκπεξηιακβαλνκΫλσλ 

ησλ Σφθσλ ζε € 

 

Έηνο 
Πσιάζεηο 

(1) 

Κφζηνο 

Παξαγσγάο  

(2) 

Σφθνη  

(3) 

ΚΫξδε Πξν 

Φφξσλ (4) 

(1) – (2 – 3) 

Φφξνο (5) 

(15%) 

ΚαζαξΪ ΚΫξδε 

(6) 

2011 7.077.377  4.509.905   0   2.567.472  513.494   2.053.977  

2012 7.176.460  4.765.991   205.811   2.204.658  482.094   1.722.564  

2013 7.276.930  4.782.707   169.301   2.324.922  498.845   1.826.077  

2014 7.378.807  4.799.318   130.600   2.448.888  515.898   1.932.991  

2015 7.482.110  4.815.773   89.577   2.576.760  533.267   2.043.493  

2016 7.586.859  4.863.571   46.093   2.677.195  544.658   2.132.538  
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Πέλαθαο 10.6.1.2 

Τπνινγηζκφο Καζαξψλ Σακεηαθψλ Ρνψλ Δπηρεέξεζεο ζε € 

 

Έηνο ΚαζαξΪ ΚΫξδε 
Πξφζζεηε 

Απφζβεζε 
ΚΣΡ Αζξνηζηηθά ΚΣΡ 

2011 2.053.977  722.391 2.776.369  2.776.369  

2012 1.722.564  722.391 2.444.955  5.221.324  

2013 1.826.077  722.391 2.548.469  7.769.793  

2014 1.932.991  722.391 2.655.382  10.425.175  

2015 2.043.493  722.391 2.765.884  13.191.059  

2016 2.132.538  722.391 2.854.929  16.045.988  

 

 

10.6.2    ΜΫζνδνο Απινχ πληειεζηά Απφδνζεο Κεθαιαένπ  

 

Ο ζπληειεζηήο απφδνζεο εθθξάδεη ηε ζρέζε ηνπ εηήζηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ηεο 

επηρείξεζεο, κεηά ηεο απνζβέζεηο, ηνπο ηφθνπο θαη ηνπο θφξνπο, πξνο ην επελδπ-

κέλν θεθάιαην. Οη ζπληειεζηέο απφδνζεο νη νπνίνη ζα ππνινγηζηνχλ ζηελ παξνχζα 

κειέηε πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε ππφ εμέηαζε επέλδπζε είλαη νη εμήο: 

 

 πληειεζηήο γηα ηελ απφδνζε επί ηνπ ζπλνιηθνχ απαζρνινχκελνπ 

θεθαιαίνπ: ΑΑ%  = (Καζαξφ ΚΫξδνο + Σφθνη) * 100 / πλνιηθφ ΚεθΪιαην 

 πληειεζηήο γηα ηελ απφδνζε επί ηνπ επελδπκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ: 

ΑΑΜ%  = Καζαξφ ΚΫξδνο * 100 / πλνιηθφ ΚεθΪιαην 

 

Ο πξψηνο πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεηαη πεξηέρεη ηα θαζαξά θέξδε ζπλ ηνπο ηφθνπο, 

ηα νπνία πξναπαηηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή απφδνζεο επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

Πέλαθαο 10.6.2.1 

Τπνινγηζκφο Καζαξψλ Κεξδψλ πλ Σφθνπο ζε € 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΚΔΡΓΖ 

2.053.977   1.928.375   1.995.378   2.063.591   2.133.070   2.178.631   

ΣΟΚΟΗ 0 205.811   169.301   130.600   89.577   46.093   

ΤΝΟΛΟ 2.053.977   2.134.186   2.164.679   2.194.191   2.222.647   2.224.724   
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Πέλαθαο 10.6.2.2 

Τπνινγηζκφο πληειεζηψλ Απφδνζεο Κεθαιαένπ ζε € 

 

  
2011 2012  2013 2014 2015 2016 

Καζαξφ 

ΚΫξδνο 
2.053.977   1.928.375   1.995.378   2.063.591   2.133.070   2.178.631   

ΚεθΪιαην 8.575.455   

ΑΑ 24%16% 22%17% 23%16% 24%16% 25%16% 25%15% 

Καζαξφ 

ΚΫξδνο 
1.496.998   1.535.476   1.504.828   1.472.505   1.437.973   1.380.384   

Μεηνρηθφ 

ΚεθΪιαην 
4.377.731 

ΑΑΜ 34% 35% 34% 34% 33% 32% 

 

 

Παξαηεξψληαο ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, δηαπηζηψλεηαη φηη ηφζν ν ζπληειεζηήο 

απφδνζεο επί ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ, φζν θαη ν ζπληειεζηήο επί ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ βξίζθνληαη ζε αξθεηά πςειά επίπεδα. Καηά ζπλέπεηα ε ππφ εμέηαζε 

επέλδπζε θξίλεηαη  ειθπζηηθή θαη κε ηελ παξνχζα κέζνδν.  

 

 

10.6.3    ΜΫζνδνο Καζαξάο Παξνχζαο Αμέαο 

 

 

Ζ κέζνδνο ηεο θαζαξάο παξνχζαο αμίαο (Κ.Π.Α) απνηειεί ην πην ζχλεζεο κέηξν 

ππνινγηζκνχ ηεο θεξδνθνξίαο ελφο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. χκθσλα κε ηε κέζνδν 

απηή, φιεο νη θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ζην παξφλ, κε ζπληειεζηή 

πξνεμφθιεζεο ηελ ειάρηζηε απνδεθηή απφδνζε, δειαδή ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο 

θεθαιαίνπ.  

 

Ζ Κ.Π.Α ηζνχηαη κε ηελ αμία ε νπνία πξνθχπηεη εάλ πξνεμνθιεζεί ζην παξφλ ε 

θαζαξή ρξεκαηνξνή ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, δειαδή ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

κειινληηθψλ ρξεκαηηθψλ εηζξνψλ θαη ησλ ρξεκαηηθψλ εθξνψλ γηα νιφθιεξν ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πηζαλήο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ ζρεδίνπ. Ζ επέλδπζε ζεσξείηαη 

ζπκθέξνπζα ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Καζαξά Παξνχζα Αμία είλαη ζεηηθή. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ν ηχπνο ππνινγηζκνχ ηεο Κ.Π.Α ζηελ πεξίπησζε άληζσλ κειινληηθψλ 

εηήζησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη ν εμήο: 
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     νκ,Σ ΠΑΚΣΡ  Κ.Π.Α.  

Όπνπ:   ΚΠΑ = Καζαξή Παξνχζα Αμία 

ΠΑθ,λ = 1 / (1 + λ)λ 

ΚΣΡΣ  = Καζαξή Σακεηαθή Ρνή ζηελ πεξίνδν η 

ΚΔ = Κφζηνο Δπέλδπζεο 

θ = Μέζν ηαζκηθφ Κφζηνο Κεθαιαίνπ 

λ = Αξηζκφο Πεξηφδσλ 

 

Έλα επελδπηηθφ ζρέδην θξίλεηαη ζπκθέξνλ θαη ειθπζηηθφ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

θαζαξή παξνχζα αμία ηνπ είλαη ζεηηθή, δειαδή φηαλ νη ζπλνιηθέο ηακεηαθέο εηζξνέο 

είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο ζπλνιηθέο ηακεηαθέο εθξνέο.  

 

Πέλαθαο 10.6.3.1 

Τπνινγηζκφο Παξνχζαο Αμέαο ζε € 

 

Έηνο ΚΣΡ (1) 
ΠΑ 12%,λ  

(2) 

Παξνχζα Αμέα 

(1)*(2) 

2010 2.776.369     0,8929 2.479.020    

2011 2.444.955     0,7972 1.949.118     

2012 2.548.469   0,7118 1.814.000     

2013 2.655.382    0,6355 1.687.495    

2014 2.765.884     0,5674 1.569.363     

2015 2.854.929   0,5066 1.446.307    

πλνιηθά Παξνχζα Αμέα 10.945.303     

 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ παξαπάλσ 

πίλαθα, ε θαζαξή παξνχζα αμία ηνπ ππφ εμέηαζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είλαη ίζε κε: 

 

Κ.Π.Α = πλνιηθή Π.Α - Κφζηνο Δπέλδπζεο = 10.945.303  - 8.575.455 = 2.369.848 

 

K.Π.A = 2.369.848 > 0 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε Κ.Π.Α είλαη ζεηηθή, ε επέλδπζε είλαη ζπκθέξνπζα. Ζ απνδνηηθφηεηα 

ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο επηρείξεζεο εκθαλίδεηαη πςειφηεξε απφ ηελ ειάρηζηε 
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απνδεθηή απφδνζε θαη επνκέλσο ην επελδπηηθφ ζρέδην θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα 

ειθπζηηθφ θαη ζα πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφ.  

 

 

10.6.4    ΜΫζνδνο Δζσηεξηθνχ πληειεζηά Απφδνζεο 

 

Ο Δζσηεξηθφο πληειεζηήο Απφδνζεο (ΔΑ) εθθξάδεη ην επηηφθην ζην νπνίν 

κεδελίδεηαη ε Καζαξή Παξνχζα Αμία. Ο ΔΑ αληαλαθιά ζην πςειφηεξν επηηφθην πνπ 

ζα κπνξνχζε ν επελδπηήο λα θαιχπηεη δίρσο ηελ χπαξμε θίλδπλνπ απψιεηαο ησλ 

επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κέζνδνο αμηνιφγεζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ 

ζπληειεζηή απφδνζεο αλαθέξεηαη ζην επηηφθην εθείλν, ζην νπνίν ε παξνχζα αμία 

ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ ηεο επηρείξεζεο ηζνχηαη κε ηελ παξνχζα αμία ησλ ηακεηαθψλ 

ηεο εθξνψλ. Γηα λα βξεζεί ε αθξηβήο ηηκή ηνπ IRR ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο 

γξακκηθήο παξεκβνιήο. 

 

Ο εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο απφδνζεο, ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ ηχπνπ:  

 

IRR = IRR1 + [ΘΚΠΑ*(IRR2-IRR1) / ΘΚΠΑ + ΑΚΠΑ] 

 

Όπνπ: ΘΚΠΑ = ζεηηθή ΚΠΑ (ρακειφ επηηφθην πξνεμφθιεζεο) 

            ΑΚΠΑ = αξλεηηθή ΚΠΑ (πςειφ επηηφθην πξνεμφθιεζεο) 

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν πίλαθαο εθηίκεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ζπληειεζηή απφδνζεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηξία ελαιιαθηηθά επηηφθηα πξνεμφθιεζεο θεθαιαίνπ: 

 

 

Πέλαθαο 10.6.4.1 

Τπνινγηζκφο Παξνχζαο Αμέαο ζε € 

 

Έηνο ΚΣΡ 
ΠΑ 

10%,λ 

ΠΑ 

20%,λ 

ΠΑ 

24%, λ 

Παξνχζα 

Αμέα 

Παξνχζα 

Αμέα γηα 

IRR1 

Παξνχζα 

Αμέα γηα 

IRR2 

2010 2.776.369   0,9091 0,8333 0,8065 2.523.997   2.313.548   2.239.141   

2011 2.444.955   0,8264 0,6944 0,6504 2.020.511   1.697.777   1.590.199   

2012 2.548.469   0,7513 0,5787 0,5345 1.914.665   1.474.799   1.362.157   

2013 2.655.382   0,683 0,4823 0,3411 1.813.626   1.280.691   905.751   

2014 2.765.884   0,6209 0,4019 0,2751 1.717.337   1.111.609   760.895   

2015 2.854.929   0,5132 0,3349 0,2218 1.465.150   956.116   633.223   

πλνιηθά Παξνχζα Αμέα 11.455.285   8.834.539   7.491.366   
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χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ αλσηέξσ πίλαθα πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

  

Γηα IRR1 = 20%  ΘΚΠΑ= 8.834.539 – 8.575.455 = 259.084 

Γηα IRR2 = 24%  ΑΚΠΑ= 7.491.366 - 8.575.455 = -1.084.089 

 

Βάζεη ινηπφλ ηνπ πξναλαθεξζέληνο ηχπνπ ππνινγηζκνχ, ηζρχεη: 

 

IRR= 20% + [ 259.084[259.084 * (24% - 20%) / 259.084 + 1.084.089 ]1.084.089] = 

20,77%. 

 

Δπνκέλσο, ην 20,77% αληαλαθιά ην πςειφηεξν επηηφθην πνπ ζα κπνξνχζε λα 

θαιχςεη ν επελδπηήο δίρσο λα ππάξρεη θαλέλαο θίλδπλνο απψιεηαο ησλ 

επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ. Γεδνκέλνπ φηη ηα ζεκεξηλά επηηφθηα θπκαίλνληαη κεηαμχ 

10%- 12%, ν εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο απφδνζεο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ηδηαίηεξα 

ειθπζηηθφο. Όπσο γίλεηαη ινηπφλ εκθαλέο θαη κε ηελ κέζνδν ηνπ εζσηεξηθνχ 

ζπληειεζηή απφδνζεο ην ππφ εμέηαζε επελδπηηθφ ζρέδην θξίλεηαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ 

θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφ. 

 

 

10.7 ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Δ ΤΝΘΖΚΔ 

ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΑ 

 

Όια ηα επελδπηηθά ζρέδηα πεξηιακβάλνπλ θίλδπλν θαη αβεβαηφηεηα. πλήζσο ηα 

πξνυπνινγηζζέληα θφζηε, νθέιε, θαη απνδφζεηο ησλ ζρεδίσλ δηαθέξνπλ εθείλσλ 

πνπ ηειηθά πξνθχπηνπλ. Δπνκέλσο θάπνηεο απνθιίζεηο είλαη επηηξεπηέο ιφγσ ηεο 

αβεβαηφηεηαο ζηελ εθηίκεζε ηνπ κειινληηθνχ θφζηνπο.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη πηζαλέο απνθιίζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

αμηφπηζηεο πεγέο γηα ηελ άληιεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνεγνχκελσλ 

θεθαιαίσλ. ηηο επφκελεο ππνελφηεηεο ζα γίλεη πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνθαζηζηηθή επίδξαζε ζηελ θεξδνθνξία 

ηνπ ζρεδίνπ (αλάιπζε επαηζζεζίαο) θαη αληηκεηψπηζεο, φζν απηφ είλαη δπλαηφ, ηεο 

αβεβαηφηεηαο (αλάιπζε ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ). 
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10.7.1   ΑλΪιπζε Νεθξνχ εκεένπ 

 

Ζ αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ θφζηνπο, εζφδσλ θαη επηπέδνπ δξαζηεξηφηεηαο ή φπσο 

ζπλήζσο νλνκάδεηαη, ε αλάιπζε λεθξνχ ζεκείνπ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ (break-even 

point analysis), κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηνλ βξαρπρξφλην πξνγξακκαηηζκφ 

ησλ θεξδψλ κηαο επηρείξεζεο. Σν Νεθξφ εκείν νξίδεηαη σο ην ζεκείν πνπ ηα 

ζπλνιηθά έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο ηζνχληαη κε ην πξνβιεπφκελν ζπλνιηθφ θφζηνο 

θαη, θαηά ζπλέπεηα, ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα είλαη νπδέηεξν. Σν Νεθξφ εκείν 

δείρλεη ην ζεκείν παξαγφκελσλ / πσινχκελσλ κνλάδσλ ζην νπνίν θαιχπηνληαη ηα 

ζηαζεξά θφζηε. Παξαγσγή πάλσ απφ ην Νεθξφ εκείν ζεσξείηαη ζπκθέξνπζα γηα 

ηελ επηρείξεζε γηαηί ηα ζπλνιηθά έζνδα είλαη κεγαιχηεξα απφ ην θφζηνο. Αληίζεηα, ζε 

επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο κηθξφηεξα απφ ην λεθξφ ζεκείν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ε 

επηρείξεζε εκθαλίδεη δεκηέο.  

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ αλσηέξσ νξηζκφ ζην Νεθξφ εκείν, ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 

Έζνδα Πσιήζεσλ = Κφζηνο Παξαγσγήο 

Έζνδα Πσιήζεσλ = Όγθνο Πσιήζεσλ * Σηκή Μνλάδαο 

Κφζηνο Παξαγσγήο = ηαζεξά Έμνδα + Μεηαβιεηά Έμνδα αλά Μνλάδα * Όγθνο Πσιήζεσλ 

 

Οπφηε πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα: 

 

y = η * ρ θαη y = ζ + κ * ρ 

η * ρ = ζ + κ * ρ => ρ = ζ / η – κ 

 

Όπνπ:    ρ = ν φγθνο ησλ πσιήζεσλ 

   y = ε αμία ησλ πσιήζεσλ 

   η = ε ηηκή (αλά κνλάδα) 

   κ = ηα κεηαβιεηά έμνδα (αλά κνλάδα) 

   ζ = ηα ζηαζεξά έμνδα 

 

ην ζεκείν απηφ γίλεηαη ν θαηακεξηζκφο κεηαβιεηψλ θαη ζηαζεξψλ εμφδσλ γηα ην 

πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
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Πέλαθαο 10.7.1.1 

Καηακεξηζκφο Μεηαβιεηψλ θαη ηαζεξψλ Δμφδσλ 

 

Πεξηγξαθά ηαζεξΪ Έμνδα (€) ΜεηαβιεηΪ Έμνδα (€) 

πλνιηθφ Κφζηνο ΜΚΣ - 35.387 

Κφζηνο Πξψησλ Τιψλ & Άιισλ 

Δθνδέσλ 
- 2.914.720 

Κφζηνο πληάξεζεο 10.589 - 

ΓεληθΪ Έμνδα 61.610 - 

Κφζηνο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 636.464 126.202 

ΥξεκαηννηθνλνκηθΪ Έμνδα (ηφθνη) Πεξίνδνο ράξηηνο - 

ΑπνζβΫζεηο 722.391 - 

χλνιν 1.431.054 3.076.309 

 

 

Γηα ηελ ππφ εμέηαζε επηρείξεζε, ε νπνία πσιεί πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξντφληα, ε 

αλάιπζε ηνπ ζεκείνπ ηζνξξνπίαο δηαθνξνπνηείηαη. Ο ιφγνο είλαη φηη ηα δηαθνξεηηθά 

πξντφληα ζα έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο πψιεζεο, δηαθνξεηηθφ θφζηνο θαη δηαθνξεηηθά 

πεξηζψξηα ζπλεηζθνξάο. πλεπψο, ην λεθξφ ζεκείν πξνθχπηεη κε βάζε ην κίγκα 

πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ην πεξηζψξην ζπλεηζθνξάο, γηα ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο 

ηεο επηρείξεζεο. 

 

Πέλαθαο 10.7.1.2 

ΑλΪιπζε Νεθξνχ εκεένπ 

 

 
 

Πνζφ (€) Πνζνζηφ 

πλνιηθΫο Πσιάζεηο 7.077.377,00 100% 

Μεένλ : χλνιν Μεηαβιεηψλ εμφδσλ 3.076.309,41 43,47% 

Πεξηζψξην πλεηζθνξΪο 4.001.067,59 56,53% 

Μεένλ : χλνιν ηαζεξψλ εμφδσλ 1.431.054 - 

ΚαζαξΪ ΚΫξδε  2.570.013,59 

 

- 

 

 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαη ρσξίο λα κεηαβιεζεί ην κίγκα 

πσιήζεσλ ησλ επηά δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ κπχξαο, ν φγθνο ησλ πσιήζεσλ ζην 

Νεθξφ εκείν δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 
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χλνιν ηαζεξψλ Γαπαλψλ / Γεληθφο Γείθηεο Πεξηζσξίνπ πλεηζθνξάο = 

1.431.054 / 0,5653 = 2.531.494,78 € 

 

Ζ Αλάιπζε Νεθξνχ εκείνπ ζηεξίδεηαη ζε κηα ζεηξά απφ ππνζέζεηο γηα ηελ εμέηαζε 

επηρείξεζε: Πξψηνλ, ην κίγκα πσιήζεσλ ζα πξέπεη λα παξακέλεη ζηαζεξφ. 

Γεχηεξνλ, ηα απνζέκαηα δελ κεηαβάιινληαη θαη ν αξηζκφο ησλ παξαγφκελσλ είλαη 

ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ πσινχκελσλ κνλάδσλ. Σξίηνλ, νη ηηκέο πψιεζεο ησλ 

πξντφλησλ παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη δελ κεηαβάιινληαη θαζψο αιιάδεη ν φγθνο 

παξαγσγήο. Σέηαξηνλ, ην θφζηνο είλαη γξακκηθφ θαη κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε κηα 

ζηαζεξή θαη ζε κηα κεηαβιεηή ζπληζηψζα.  

            

 

10.8    ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία ε 

αλάγθε γηα δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη πινπνίεζε επνκέλσο λέσλ 

επελδχζεσλ γίλεηαη νινέλα πην επηηαθηηθή. Ζ ιεηηνπξγία κηαο κνλάδαο φπσο ε 

εμεηαδφκελε ζα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο νηθνλνκίαο ηφζν 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή φζν θαη γεληθφηεξα. Σέινο, ην πνηνηηθά δηαθνξνπνηεκέλν 

ειιεληθφ πξντφλ ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ δεκηνπξγείηαη 

ιφγσ ησλ εηζαγφκελσλ ελψ ε βηψζηκε νηθνλνκηθά επέλδπζε ζα ζπκβάιεη έκκεζα ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ.  
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